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ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
  به نام خداوند رحمتگر مهربان

  

  ﴾١حم﴿
  )١( ميحاء، م

  

ِ اْلعَِزيِز اْلَحِكيِم ﴿ َّ   ﴾٢تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن 
  )٢است. ( ميوحک ريشکست ناپذ یتوانا یخدا یکتاب نازل شده از سو نيا

  

  ﴾٣إِنَّ فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض َآليَاٍت ِلْلُمْؤِمنِيَن ﴿
حکمت و  ت،ي[بر ربوب يیمؤمنان نشانه ها یبرا نيدر آسمان ها و زم نيقيبه 

  )٣قدرت خدا] ست؛ (

  

  ﴾٤َوفِي َخْلِقُكْم َوَما يَبُثُّ ِمْن َدابٍَّة آيَاٌت ِلقَْوٍم يُوِقنُوَن ﴿
 نيقياهل  یکند، برا یشما و آنچه از جنبندگان منتشر و پراکنده م نشيو در آفر
  )۴حکمت و قدرت خدا] ست؛ ( ت،ي[بر ربوب يینشانه ها

  

ُ ِمَن السََّماِء ِمْن  َّ َواْختَِالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَما أَْنَزَل 
يَاحِ آيَاٌت  ِرْزٍق فَأَْحيَا بِِه اْألَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوتَْصِريِف الِرّ

  ﴾٥ِلقَْوٍم يَْعِقلُوَن ﴿



[چون باران و  یو در رفت و آمد شب و روز و آنچه را از رزق و روز
اش زنده  یرا پس از مردگ نيآن زم لهين نازل کرده و به وسبرف] از آسما

 یکه تعقّل م یمردم ی] برايیبه سو يیکرده است، و در گرداندن بادها [از سو
  )۵است. ( يیکنند، نشانه ها

  

 ِ َّ ِّ َحِديٍث بَْعَد  ِ نَتْلُوَها َعلَْيَك بِاْلَحِقّ ۖ فَبِأَي َّ تِْلَك آيَاُت 
  ﴾٦وَن ﴿َوآيَاتِِه يُْؤِمنُ 

 نيپس [اگر به ا م؛يخوان یبر تو م یخداست که به حّق و راست اتيها آ نيا
 یم مانيا شي] به کدام سخن بعد از [سخن] خدا و نشانه هااوردندين مانيا اتيآ

  )۶آورند؟ (

  

  ﴾٧َوْيٌل ِلُكِلّ أَفَّاٍك أَثِيٍم ﴿
  )٧گنهکار، ( یبر هر دروغگو یوا

  

ِ تُتْلَٰى َعلَْيِه ثُمَّ يُِصرُّ ُمْستَْكبًِرا َكأَْن لَْم  َّ يَْسَمُع آيَاِت 
  ﴾٨ فَبَِشّْرهُ بِعََذاٍب أَِليٍم ﴿يَْسَمْعَها ۖ

 یشنود، آن گاه از رو یخوانند م یکه بر او م یخدا را در حال اتيکه آ
و  یاست [بر کفر، عناد، دشمن دهيآن را نشن يیو تکبّر چنان که گو یسرکش

  )٨دردناک بشارت ده. ( یکند؛ پس او را به عذاب یم یمخالفتش] پافشار

  

ئَِك لَُهْم َعذَا ٌب َوإَِذا َعِلَم ِمْن آيَاتِنَا َشْيئًا اتََّخَذَها ُهُزًوا ۚ أُولَٰ
  ﴾٩ُمِهيٌن ﴿



 ناننديا رد؛يشود، آن را به مسخره گ یما آگاه م اتياز آ یزيکه به چ یو هنگام
  )٩خواهد بود. ( یآنان عذاب خوارکننده ا یکه برا

  

َرائِِهْم َجَهنَُّم ۖ َوَال يُْغنِي َعْنُهْم َما َكَسبُوا َشْيئًا َوَال َما ِمْن وَ 
ِ أَْوِليَاَء ۖ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم ﴿ َّ   ﴾١٠اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن 

] به دست آورده اوريو  اريدوزخ است، و آنچه [از ثروت، مقام،  شانيرو شيپ
از  یزيخدا سرپرستان و معبودان خود گرفته اند، چ یاند و آنچه را به جا

  )١٠بزرگ است. ( یآنان عذاب یکند، و برا ینان دفع نمعذاب را از آ

  

ذَا ُهًدى ۖ َوالَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِت َربِِّهْم لَُهْم َعذَاٌب ِمْن ِرْجٍز  َهٰ
  ﴾١١أَِليٌم ﴿

پروردگارشان کافر شدند،  اتيکه به آ یاست؛ و کسان تي[قرآن] سراسر هدا نيا
  )١١دردناک. (سخت و  اريبس یاست از نوع عذاب یآنان را عذاب

  

َر لَُكُم اْلبَْحَر ِلتَْجِرَي اْلفُْلُك فِيِه بِأَْمِرِه  ُ الَِّذي َسخَّ َّ
  ﴾١٢َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن ﴿

ها به فرمانش در آن  یشما مسّخر و رام کرد تا کشت یرا برا ايخداست که در
اش بهره  ی] از فضل و رزق و روزيیايدر یروان شوند و تا شما [با سفرها

  )١٢. (ديکن ی] سپاس گزارشيو تا شما [بر نعمت ها دييجو

  

َر لَُكْم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َجِميعًا ِمْنهُ ۚ  َوَسخَّ
ِلَك َآليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن ﴿   ﴾١٣إِنَّ فِي ذَٰ



 یخود برا یاست از سو نيو همه آنچه را در آسمان هاست و آنچه را در زم
 شند،ياند یکه م یمردم یامور برا نيدر ا ديترد یشما مسّخر و رام کرد؛ ب

  )١٣حکمت و قدرت خدا] ست. ( ت،ي[بر ربوب يینشانه ها

  

ِ ِليَْجِزَي  َّ قُْل ِللَِّذيَن آَمنُوا يَْغِفُروا ِللَِّذيَن َال يَْرُجوَن أَيَّاَم 
  ﴾١٤وَن ﴿قَْوًما بَِما َكانُوا يَْكِسبُ 

بندگان، روز  شيخدا [چون روز آزما یکه به روزها یبه مؤمنان بگو: از کسان
ندارند، گذشت کنند، تا  دي] امامتيشکست دشمنان و روز ق مان،ياهل ا یروزيپ

 یهستند، در روز ستهيپاک و کردار شا دياز عقا دستيرا [که ته ی[خدا] مردم
  )١۴دهد. ( فريک وند،ش یکه همواره مرتکب م ی] به خاطر گناهانشياز روزها

  

َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه ۖ َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها ۖ ثُمَّ إِلَٰى َربُِّكْم 
  ﴾١٥تُْرَجعُوَن ﴿
 یانجام دهد، به سود خود اوست و هرکس مرتکب بد یا ستهيهرکس کار شا

. ديشو یپروردگارتان باز گردانده م یخود اوست، سپس به سو انيشود به ز
)١۵(  

  

ةَ َوَرَزْقنَاُهْم  َولَقَْد آتَْينَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ
يِّ  ْلنَاُهْم َعلَى اْلعَالَِميَن ﴿ِمَن الطَّ   ﴾١٦بَاِت َوفَضَّ

ها  زهيو از پاک م،يکتاب و حکومت و نبّوت عطا کرد لياسرائ یو همانا ما به بن
. ميديبخش ی[روزگار خودشان] برتر انيو آنان را بر جهان ميداد یبه آنان روز

)١۶(  

  



َوآتَْينَاُهْم بَيِّنَاٍت ِمَن اْألَْمِر ۖ فََما اْختَلَفُوا إِالَّ ِمْن بَْعِد َما 
َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَْغيًا بَْينَُهْم ۚ إِنَّ َربََّك يَْقِضي بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة 

  ﴾١٧فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَِلفُوَن ﴿
پس آنان [در  م،يآنان قرار داد اري] در اختني[در امر نبّوت و د یروشن ليو دال

] دانش و یوح لهي] اختالف نکردند مگر پس از آنکه [به وسنيامر نبّوت و د
 انيدر م يیجو یحسادت و برتر یآنان آمد، اختالفشان از رو یبرا یآگاه

همواره در آن  نچهدرباره آ امتيپروردگارت روز ق ديترد یخودشان بود؛ ب
  )١٧خواهد کرد. ( یداور انشانيکردند م یاختالف م

  

َّبِْع أَْهَواَء  ثُمَّ َجعَْلنَاَك َعلَٰى َشِريعٍَة ِمَن اْألَْمِر فَاتَّبِْعَها َوَال تَت
  ﴾١٨الَِّذيَن َال يَْعلَُموَن ﴿

 نيبنابرا م؛يو کامل قرار داد ژهيو ینيي] بر آنيسپس تو را [در امر نبّوت و د
 ی] معرفت و آگاهقيکه [به حقا یکسان ینفسان یکن و از هواها یروياز آن پ

  )١٨مکن. ( یرويندارند، پ

  

ِ َشْيئًا ۚ َوإِنَّ الظَّاِلِميَن بَْعُضُهْم  َّ إِنَُّهْم لَْن يُْغنُوا َعْنَك ِمَن 
ُ َوِليُّ اْلُمتَِّقيَن ﴿ َّ   ﴾١٩أَْوِليَاُء بَْعٍض ۖ َو

ها و بالها] را از تو دفع  ی[از گرفتار یزيتوانند چ یآنان در برابر خدا نم
 زکارانيپره اوريو  اريو خدا  گرنديکدي اوريو  اريکنند؛ و همانا ستمکاران 

  )١٩است. (

  

ذَا بََصائُِر ِللنَّاِس َوهًُدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْوٍم يُوقِنُوَن    ﴾٢٠﴿َهٰ
و  تيمردم و سراسر هدا یبرا رتيو بص يینايب لي] وسانيي[قرآن و آ نيا

  )٢٠را] باور دارند. ( قياست که [حقا یگروه یرحمت برا



  

وا أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتََرُحوا السَّيِّئَاِت أَْن نَْجعَلَُهْم َكالَِّذيَن آَمنُ 
اِلَحاِت َسَواًء َمْحيَاُهْم َوَمَماتُُهْم ۚ َساَء َما  َوَعِملُوا الصَّ

  ﴾٢١يَْحُكُموَن ﴿
 مانيکه ا یکه مرتکب گناهان شدند، گمان دارند آنان را مانند کسان یکسان ايآ

و مرگشان  یکه زندگ ميده یانجام داده اند، قرار م ستهيشا یآورده و کارها
  )٢١کنند. ( یم یباشد؟ چه بد داور کساني

  

ُ السََّماَواِت َواْألَْرَض بِاْلَحِقّ َوِلتُْجَزىٰ  َّ ُكلُّ نَْفٍس  َوَخلََق 
  ﴾٢٢بَِما َكَسبَْت َوُهْم َال يُْظلَُموَن ﴿

که انجام  یو تا هر کس در برابر اعمال د،يرا به حق آفر نيخدا آسمان ها و زم
  )٢٢. (رنديگ یو آنان مورد ستم قرار نم ابديداده است، پاداش 

  

ُ َعلَٰى ِعْلٍم َوَختََم  َّ َههُ َهَواهُ َوأََضلَّهُ  أَفََرأَْيَت َمِن اتََّخذَ إِلَٰ
َعلَٰى َسْمِعِه َوقَْلبِِه َوَجعََل َعلَٰى بََصِرِه ِغَشاَوةً فََمْن يَْهِديِه 

 ۚ ِ َّ   ﴾٢٣أَفََال تَذَكَُّروَن ﴿ِمْن بَْعِد 
 یو خدا او را از رو ؟یدينفسش قرار داده د یکه معبودش را هوا یکس ايپس آ

] گمراه کرد، و بر گوش و ستين تيهدا ستهيشا نکهيخود [بر ا یعلم و آگاه
قرار داده است، پس چه  ی] نهاد، و بر چشم [دلش] پرده ایبخت رهيدلش ُمهِر [ت

  )٢٣( د؟يشو ی] نمقي[حقا رمتذکّ  ايکند؟ آ تيو را هدااست که بعد از خدا ا یکس

  

ْنيَا نَُموُت َونَْحيَا َوَما يُْهِلُكنَا إِالَّ  َوقَالُوا َما ِهَي إِالَّ َحيَاتُنَا الدُّ
ِلَك ِمْن ِعْلٍم ۖ إِْن ُهْم إِالَّ يَُظنُّوَن ﴿   ﴾٢٤الدَّْهُر ۚ َوَما لَُهْم بِذَٰ



که [همواره  ستيما ن یايدن اتيو ح یزندگ نيجز هم یاتيو ح یگفتند: زندگ
و ما را فقط روزگار  م،يکن یم ی] زندگیو [گروه ميريم یاز ما] م یگروه

آنان فقط  ست،يدر کار ن ینيقي نديگو یکند. آنان را نسبت به آنچه م یهالک م
  )٢۴زنند. ( یحدس و گمان م

  

تَُهْم إِالَّ أَْن قَالُوا  َوإَِذا تُتْلَٰى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيِّنَاٍت َما َكاَن ُحجَّ
  ﴾٢٥ائْتُوا بِآبَائِنَا إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن ﴿

روشن ما [درباره معاد و زنده شدن مردگان] بر آنان خوانده شود،  اتيچون آ
زنده شدن  نهي: اگر شما [در زمنديگو یندارند که م نيجز ا یليبرهان و دل

و] نزد ما  دي[با درخواست از خدا] پدران ما را [زنده کن دييمردگان] راستگو
  )٢۵.] (ميکن دايپ نيقي[تا به زنده شدن مردگان  دياوريب

  

ُ يُْحِييُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يَْجَمعُُكْم إِلَٰى يَْوِم اْلِقيَاَمِة َال  َّ قُِل 
ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال يَْعلَُموَن ﴿ َرْيَب فِيهِ    ﴾٢٦َولَٰ

] ايقرار گرفتن در دن یعناصر مرده برا یبگو: خدا شما را [ابتدا از البه ال
 چيکه ه امتيآن گاه همه شما را به روز ق راند،يم یبخشد، سپس م یم اتيح

] معرفت و قيحقا نيمردم [به ا شتريب یآورد، ول یگرد م ستيدر آن ن یشک
  )٢۶ندارند. ( یآگاه

  

ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض ۚ َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يَْوَمئٍِذ  َّ ِ َو
  ﴾٢٧يَْخَسُر اْلُمْبِطلُوَن ﴿

 یخداست، و روز طرهيفقط در س نيآسمان ها و زم يیو فرمانروا تيّ لکو ما
  )٢٧( د،يخواهند د انيبرپا شود، آن روز است که اهل باطل ز امتيکه ق

  



ٍة تُْدَعٰى إِلَٰى ِكتَابَِها اْليَْوَم َوتَرَ  ٍة َجاثِيَةً ۚ ُكلُّ أُمَّ ٰى ُكلَّ أُمَّ
  ﴾٢٨تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن ﴿

به  ی[آن روز] هر امت ،ینيب یرا در آن روز به زانو درافتاده م یو هر امت
 ی:] امروز همان اعمالنديگو یشود [و به آنان م ینامه اعمالش خوانده م یسو

  )٢٨دهند. ( یبه شما پاداش م ديداد یکه همواره انجام م

  

َذا ِكتَابُنَا يَْنِطُق َعلَْيُكْم بِاْلَحِقّ ۚ إِنَّا ُكنَّا نَْستَْنِسُخ َما ُكْنتُْم  َهٰ
  ﴾٢٩تَْعَملُوَن ﴿

ما  رايز د؛يگو یبر ضد شما سخن م یحّق و درست هينوشته ماست که بر پا نيا
  )٢٩. (مينوشت یم د،يداد یا همواره انجام مآنچه ر

  

اِلَحاِت فَيُْدِخلُُهْم َربُُّهْم فِي  ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ فَأَمَّ
ِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلُمبِيُن ﴿َرحْ    ﴾٣٠َمتِِه ۚ َذٰ

انجام داده اند، پس  ستهيشا یآورده و کارها مانيکه ا یو اما کسان
آشکار است،  یابيهمان کام نيپروردگارشان آنان را در رحمت خود درآورد؛ ا

)٣٠(  

  

ا الَِّذيَن َكفَُروا أَفَلَْم تَ  ُكْن آيَاتِي تُتْلَٰى َعلَْيُكْم فَاْستَْكبَْرتُْم َوأَمَّ
  ﴾٣١َوُكْنتُْم قَْوًما ُمْجِرِميَن ﴿

من همواره بر  اتيشود:] مگر آ ی[به آنان گفته م دنديه کفر ورزک یو اما کسان
 یو قوم ديديآن] تکبّر ورز رشيشما [نسبت به پذ یشد؟ ول یشما خوانده نم

  )٣١. (ديگنهکار بود

  



ِ َحقٌّ َوالسَّاَعةُ َال َرْيَب فِيَها قُْلتُْم َما  َّ َوإِذَا قِيَل إِنَّ َوْعَد 
نَْدِري َما السَّاَعةُ إِْن نَُظنُّ إِالَّ َظنا َوَما نَْحُن بُِمْستَْيِقنِيَن 

﴿٣٢﴾  
ً يقيگفتند:  یوچون م  ست،ين یشک چيه امتيوعده خدا حق است و در وقوع ق نا

] مگر ميبر ی[و برپا شدنش را گمان نم ستيچ امتيق ميدان ی: ما نمديگفت یم
  )٣٢! (ميکن دايپ نيقيبه آن  ميتوان یقابل اعتماد، و نم ريو غ فيضع یگمان

  

َوبََدا لَُهْم َسيِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه 
  ﴾٣٣يَْستَْهِزئُوَن ﴿

شود و  یآنان آشکار م یتکب شده اند، براکه مر یدر آن روز همه اعمال بد
  )٣٣کند. ( یکردند، آنان را احاطه م یکه همواره آن را مسخره م یعذاب

  

ذَا َوَمأَْواُكُم َوقِيَل اْليَْوَم نَْنَساكُ  ْم َكَما نَِسيتُْم ِلقَاَء يَْوِمُكْم َهٰ
  ﴾٣٤النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن نَاِصِريَن ﴿

] ايهمان گونه که شما [در دن م،يبر یم ادي: امروز شما را از نديو [به آنان] گو
 یاوريو  اريآتش است و شما را  گاهتانيو جا د،يبرد اديامروزتان را از  داريد

  )٣۴نخواهد بود. (

  

ْنيَا ۚ  تُْكُم اْلَحيَاةُ الدُّ ِ ُهُزًوا َوَغرَّ َّ ِلُكْم بِأَنَُّكُم اتََّخْذتُْم آيَاِت  َذٰ
  ﴾٣٥فَاْليَْوَم َال يُْخَرُجوَن ِمْنَها َوَال هُْم يُْستَْعتَبُوَن ﴿

 یو زندگ ديخدا را به مسخره گرفته ا اتياست که شما آ نيا ی[عذاب] برا نيا
آورند و نه از آنان  رونيپس امروز نه آنان را از آتش ب فت؛يشما را فر ا،يدن
  )٣۵کنند. ( یخدا] عذرخواه یبه دست آوردن خشنود یخواهند که [برا یم



  

ِ اْلَحْمُد َرِبّ السََّماَواِت َوَرِبّ اْألَْرِض َرِبّ اْلعَالَِميَن  َّ ِ َ
﴿٣٦﴾  

ً ينها مخصوص خداست که پروردگار آسمان ها و پروردگار  شهايمه ستاه تا
  )٣۶است؛ ( انيو پروردگار جهان نيزم

  

َولَهُ اْلِكْبِريَاُء فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض ۖ َوُهَو اْلعَِزيُز 
  ﴾٣٧ ﴿اْلَحِكيمُ 

شکست  یاوست، و او توانا ژهيو نيو عظمت در آسمان ها و زم يیايو کبر
  )٣٧است. ( ميو حک ريناپذ

  

  صدق هللا العلی العظيم
 راست گفت خدای بزرک و بلندرتبه


