
 آیات قرآىی نرةُط ةٌ قیانت

 11: آیٌ,  6: شُرً -1

 گرداىیدً هاجب خُیظتو ةر را رحهت كٌ خداشت آن از ةگُ كیصت آن از اشت زنیو ه آشهاىَا در آىچٌ ةگُ

 كٌ اىد كصاىی خُدةاختگان آهرد خُاٍد گرد ىیصت طكی ٍیچ آن در كٌ قیانت رهز در را طها یقیيا اشت

 آهرىد ىهی ایهان

 11: آیٌ,  5: شُرً -1

 اىدرز ةدان را آىچٌ از ةخظی[ لی]ه گرفتیم پیهان[ ىیز] ایظان از ٍصتیم ىصراىی نا گفتيد كٌ كصاىی از ه

 خدا زهدى ةٌ ه افكيدیم كیيٌ ه دطهيی نیاىظان قیانت رهز تا[ ٍم] نا ه كردىد فرانُش ةُدىد طدً دادً

 دٍد نی ختر[ اىد شاختٌ نی ه] اىد كردً نی آىچٌ از را آىان

 13: آیٌ,  11: شُرً -3

 ةیرهن ةیيد نی گظادً را آن كٌ اى ىانٌ اه ةراى قیانت رهز ه ایم ةصتٌ اه گردن ةٌ را اىصاىی ٍر كارىانٌ ه

 آهریم نی

 15: آیٌ,  12: شُرً -1

 جزا كُطد نی آىچٌ[ نُجب] ةٌ كصی ٍر تا دارم پُطیدً را آن خُاٍم نی اشت فرارشيدً قیانت حقیقت در

 یاةد

 31: آیٌ,  6: شُرً -5

 گُیيد نی دررشد آىان ةر ةياگاً قیانت كٌ آىگاً تا دیدىد زیان قطعا اىگاطتيد درهغ را الَی لقاى كٌ كصاىی

 ةد چٌ كظيد نی دهش ةٌ را گياٍاىظان شيگیو ةار آىان ه كردیم كُتاٍی آن ةارً در آىچٌ ةر نا ةر دریغ اى

 كظيد نی كٌ ةارى اشت

 31 :آیٌ,  1: شُرً -6

 حرام كصی چٌ را پاكیزً رهزیَاى[  ىیز] ه آهردً پدید ةيدگاىض ةراى خدا كٌ را زیُرٍایی ةگُ[ پیانتر اى]

 آىان خاص[ ىیز] قیانت رهز ه اىد آهردً ایهان كٌ اشت كصاىی ةراى دىیا زىدگی در[ ىعهتَا] ایو ةگُ گرداىیدً

 كيیم نی ةیان رهطيی ةٌ داىيد نی كٌ گرهٍی ةراى را[ خُد] آیات گُىٌ ایو ةاطد نی



 

 11: آیٌ,  11: شُرً -1

[ رشیدن فرا در] ه اشت راشت خدا هعدً كٌ ةداىيد تا شاختیم آگاً حالظان ةر[ را دیار آن نردم] گُىٌ ةدیو ه

 ةر گفتيد[ اى عدً] پس كردىد نی ىزاع یكدیگر ةا كارطان در خُد نیان كٌ ٍيگانی ىیصت طكی ٍیچ قیانت

 ػلتٌ كارطان ةر كٌ كصاىی[ شراىجام] اشت داىاتر آىان[ حال] ةٌ پرهردگارطان كيید ةيا شاختهاىی آىَا رهى

 كرد خُاٍیم ةيا نعتدى ایظان ةر حتها گفتيد یافتيد

 11: آیٌ,  11: شُرً -1 ش

 طرك كٌ كصاىی ه زرتظتیان ه نصیحیان ه ٍا صاةئی ه طدىد یَُدى كٌ كصاىی ه آهردىد ایهان كٌ كصاىی

 اشت گُاً چیزى ٍر ةر خدا زیرا كرد خُاٍد داهرى نیاىظان قیانت رهز خدا التتٌ هرزیدىد

 36: آیٌ,  5: شُرً -9

 آن ةا[ ىیز] را آن نثل ه ةاطد آىان ةراى اشت زنیو در آىچٌ تهام اگر هرزیدىد كفر كٌ كصاىی حقیقت در

 درد پر عذاةی ه طُد ىهی پذیرفتٌ ایظان از ةازخرىد قیانت رهز عذاب از را خُد آن هشیلٌ ةٌ تا[ ةاطيد داطتٌ]

 داطت خُاٍيد

 15: آیٌ,  16: شُرً -12 ش

 گهراً را آىان ىداىصتٌ كٌ را كصاىی گياٍان ةار از ةخظی[ ىیز] ه ةردارىد تهام را خُد گياٍان ةار قیانت رهز تا

 كظيد نی را ةارى ةد چٌ ةاطید آگاً كييد نی

 13: آیٌ,  19: شُرً -11

 رهز نصلها ه گرفت ةرخُاٍيد خُد گران ةارٍاى ةا را[ دیگر] گران ةارٍاى ه خُدطان گران ةارٍاى قطعا ه

 طد خُاٍيد پرشیدً ةصتيد ةرنی درهغ ةٌ آىچٌ از قیانت


