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ِذيَن أَْشَرُكوا ۖ ِذيَن آَمنُوا اْليَُهوَد َوالَّ لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَّ 

ةً ِللَّ  ا نََصاَرٰى ۚ ِذيَن آَمنُوا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ َولَتَِجَدنَّ أَْقَربَُهْم َمَودَّ

ِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم قِِسِّيِسيَن َورُ  ََ يَْستَ َذٰ ﴾٨٢﴿ْكبُِرونَ ْْهبَانًا َوأَنَُّهْم 

مشرکان یقینًا سرسخت ترین مردم را در کینه و دشمنی نسبت به مؤمنان، یهودیان و
: ابی که گفتندو البته نزدیک ترینشان را در دوستی با مؤمنان، کسانی می ی. خواهی یافت

مند و این واقعیت برای آن است که گروهی از آنان کشیشان دانش. ما نصرانی هستیم
(۸۲. )تکّبر نمی کنند[ در پیروی از حق]عابدان خدا ترس اند، و آنان 
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سُ   تَِفيُض وِل تََرٰى أَْعيُنَُهمْ َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ

ا َعَرفُوا ِمَن اْلحَ  ا آَمنَّا ِقِّ ۖ يَقُولُوَن َربَّنَ ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ

﴾٨٣﴿فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِْهِدينَ 

به سبب آنچه و چون آنچه را که بر پیامبر اسالم نازل شده بشنوند، دیدگانشان را می بینی
س ما ایمان آوردیم، پ! پروردگارا: از حق شناخته اند، لبریز از اشک می شود، می گویند

(۸۳. )بنویس[ به حّقانّیت پیامبر و قرآن]را در زمره گواهان 
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ِ َوَما جَ  ََ نُْؤِمُن بِاَّللَّ َمُع أَْن اَءنَا ِمَن اْلَحِقِّ َونَطْ َوَما لَنَا 

﴾٨٤﴿اِلِحينَ يُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع اْلقَْوِم الصَّ 

و بر پایه چه عذر و بهانه ای به خدا و آنچه از حق برای ما آمده 
ایمان نیاوریم؟ و حال آنکه امید داریم که پروردگارمان ما را در

(۸۴. )زمره شایستگان درآورد
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ُ بَِما قَالُوا َجنَّ  اْْلَْنَهاُر اٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِهافَأَثَابَُهُم َّللاَّ

ِلَك َجَزاُء الْ  ﴾٨٥﴿ُمْحِسنِينَ َخاِلِديَن فِيَها ۚ َوذَٰ

ت به آنان بهش[ و عقاید صادقانه]پس خدا به پاس این سخنان 
ن آن نهرها جاری است، در آ[ درختاِن ]هایی پاداش داد که از زیِر 

(۸۵. )جاودانه اند؛ و این است پاداش نیکوکاران
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ئَِك أَْصَحابُ َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآيَ  اتِنَا أُولَٰ

﴾٨٦﴿اْلَجِحيمِ 

و آنان که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند،

(۸۶. )اهل آتش اند
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ََ تَُحِرِّ  ُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا   لَُكْم ُموا َطيِِّبَاِت َما أََحلَّ َّللاَّ

ََ يُحِ   َ ََ تَْعتَُدوا ۚ إِنَّ َّللاَّ ﴾٨٧﴿بُّ اْلُمْعتَِدينَ َو

ه چیزهای پاکیزه ای را که خدا برای شما حالل کرد! ای اهل ایمان
خدا تجاوز ننمایید؛ یقیناً [ از حدود خدا]بر خود حرام نکنید، و 

(۸۷. )متجاوزان را دوست ندارد
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ُ َحَل  ا َرَزقَُكُم َّللاَّ َ َوُكلُوا ِممَّ  الَِّذي أَْنتُْم ًَ َطيِِّبًا ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ

﴾٨٨﴿بِِه ُمْؤِمنُونَ 

و از نعمت های حالل و پاکیزه ای که خدا روزی شما فرموده، 
(۸۸. )بخورید؛ و از خدایی که به او ایمان دارید، پروا کنید
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ُ بِاللَّْغِو فِي أَْيمَ  ِكْن يَُؤاِخذُُكْم بِ ََ يَُؤاِخذُُكُم َّللاَّ
َما َعقَّْدتُُم اْْلَْيَماَن ۖ انُِكْم َولَٰ

ِليُكْم أَْو ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهْ فََكفَّاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرةِ َمَساِكينَ 

ِلَك َكفَّاَرةُ  لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثََلثَةِ ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر َرقَبٍَة ۖ فََمنْ   أَيَّاٍم ۚ َذٰ

ِلَك يُبَيِِّنُ أَْيَمانُِكْم إَِذا َحلَْفتُْم ۚ َواْحفَُظوا أَيْ  ُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَّكُ َمانَُكْم ۚ َكَذٰ ْم  َّللاَّ

﴾٨٩﴿تَْشُكُرونَ 
[ ِن شکست]خدا شما را به خاطر سوگندهای لغو و بی هدفتان مجازات نمی کند، ولی به سبب 

[  ستنشک]سوگندهایی که به طور جّدی و با قصد و اراده خورده اید، مؤاخذه می کند؛ پس کّفاره 
ود این گونه سوگندها، طعام دادن به ده نفر مسکین از غذاهای متوسطی است که به خانواده خ

از این ]و کسی که هیچ یک . می خورانید، یا لباس پوشاندن بر آن ده نفر، یا آزاد کردن یک برده
ان زمانی که این است کّفاره سوگندهایت. را نیابد کّفاره اش سه روز روزه است[ کّفاراِت سه گانه

ا آیاتش این گونه خد. الزم است سوگندهای خود را حفظ کنید[. و آن را شکستید]سوگند خوردید 
(۸۹. )را برای شما بیان می کند تا سپاس گزارید
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ْنَصاُب َخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما الْ 

ُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ  ََ عَلَُّكْم ْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَ َواْْلَْز

﴾٩٠﴿تُْفِلُحونَ 

جز این نیست که همه مایعات مست کننده و قمار و بت هایی که ! ای اهل ایمان
لید و از نصب شده وپاره چوب هایی که به آن تفأل زده می شود، پ[ برای پرستش]

(۹۰. )کارهای شیطان است؛ پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید
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َواْلبَْغَضاَء فِي َع بَْينَُكُم اْلعََداَوةَ إِنََّما يُِريُد الشَّْيَطاُن أَْن يُوقِ 

ِ َوَعنِ اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُصدَُّكمْ  َلةِ ۖ  َعْن ِذْكِر َّللاَّ الصَّ

﴾٩١﴿فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهونَ 

نه مسلمًا شیطان می خواهد با شراب و قمار، میان شما دشمنی و کی
از این امور ]اندازد، و از یاد خدا و نماز بازتان دارد؛ آیا شما [ سخت]

(۹۱)خودداری خواهید کرد؟ [ با همه زیان ها وخطراتی که دارد
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ُسو َ َوأَِطيعُوا الرَّ لَّْيتُْم َل َواْحذَُروا ۚ فَإِْن تَوَ َوأَِطيعُوا َّللاَّ

﴾٩٢﴿ْلبََلُغ اْلُمبِينُ فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَٰى َرُسوِلنَا ا

[  یامبراز مخالفت با خدا و پ]و از خدا اطاعت کنید و از پیامبر فرمان برید، و 
د که بر عهده ، و بدانی[سزاوار کیفر می شوید]بپرهیزید، پس اگر روی گردانید 

(۹۲. )است[ پیام وحی]پیامبر ما فقط رساندن آشکاِر 
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اِلَحاِت ُجنَاٌح فِ لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُ  يَما وا الصَّ

اِلَحاِت ثُمَّ َطِعُموا إِذَا َما اتَّقَْوا َوآَمنُوا َوعَ   اتَّقَْوا ِملُوا الصَّ

ُ يُِحبُّ اْلُمْحسِ َوآَمنُوا ثُمَّ اتَّقَْوا َوأَْحَسنُوا ۗ ﴾٩٣﴿نِينَ َوَّللاَّ

ش از حکم پی]بر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند نسبت به آنچه 
ه خورده اند، گناهی نیست، هرگا[ تحریم، از مسکرات و منافع قمار و سایر ُمحّرمات

کارهای شایسته انجام دهند؛ سپس [ خالصانه]آورند و [ واقعی]بپرهیزند و ایمان 
رزند و پرهیزکاری را تداوم بخشند و ایمان خود را ادامه دهند، و بر پرهیزکاری پافشاری و

(۹۳. )کار نیک بجا آورند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد
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ُ بَِشْيٍء مِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لَيَْبلُوَ  ْيِد تَنَالُهُ نَُّكُم َّللاَّ َن الصَّ

 ُ ْيِب ۚ فََمِن  َمْن يََخافُهُ بِاْلغَ أَْيِديُكْم َوِرَماُحُكْم ِليَْعلََم َّللاَّ

ِلَك فَلَهُ َعذَابٌ  ﴾٩٤﴿ أَِليمٌ اْعتََدٰى بَْعَد ذَٰ
حرم حیوانات در حالی که مُ ]بی تردید خدا شما را به چیزی از شکار ! ای اهل ایمان

ا به آن دست شم[ به آسانی و بدون اسلحه]آزمایش می کند، چه شکاری که [ هستید
آن را صید]نیزه های شما [ چه شکاری که به سبب وحشی بودنش]برسد، و 

و هر. تا خدا کسی را که در نهان از او می ترسد، معلوم و مشخص نماید[ می کند؛
و در حال احرام به شکار ]تجاوز کند [ امتحان از حدود خدا]که پس از این 

(۹۴. )برای او عذابی دردناک است[ برخیزد
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ََ تَْقتُلُوا الصَّ  قَتَلَهُ ِمْنُكْم ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم ۚ َوَمنْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 

ًدا فََجَزاٌء ِمثُْل َما قَتََل ِمَن ال ٍل ِمْنُكْم َْهْديًا نَّعَِم يَْحُكُم بِِه َذَوا َعدْ ُمتَعَِمِّ

ِلَك ِصيَ بَاِلَغ اْلَكْعبَِة أَْو َكفَّاَرةٌ َطعَاُم َمسَ  اًما ِليَذُوَق َوبَاَل اِكيَن أَْو َعْدُل َذٰ

ا َسلََف ۚ َوَمْن عَ  ُ َعمَّ ُ ِمْنهُ أَْمِرِه ۗ َعفَا َّللاَّ ُ َعِزيٌز ذُو  ۗاَد فَيَْنتَِقُم َّللاَّ  َوَّللاَّ

﴾٩٥﴿اْنتِقَامٍ 
و هر کس از شما عمدًا آن را . هستید، شکار را نکشید[ حج یا عمره]در حالی که در احرام ! ای اهل ایمان

از دو عادل[ همانند بودن آن را]بر عهده اوست؛ که [ اهلی]بکشد، کّفاره ای همانند آن از جنس چهارپایاِن 
ه معادل قیمت آن شکار کشته شد]کعبه رسد، یا به کّفاره [ حریم]خودتان گواهی دهند، و به عنوان قربانی به 

ر کار خود را به مستمندان طعام دهد، یا برابر تعداد مستمندی که طعام می دهد روزه بگیرد، تا کیف[ قربانی
س از کّفاره پ]و هر که . کشتن شکارهایی که پیش از این حکم انجام گرفته، درگذشت[ گناه]خدا از . بچشد

. تقام استبه شکار کردن بازگردد، خدا از او انتقام می گیرد؛ و خدا توانای شکست ناپذیر و صاحب ان[ دادن
(۹۵)
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يَّاَرةِ ۖ اُمهُ َمتَاًعا لَُكْم َوِللسَّ أُِحلَّ لَُكْم َصْيُد اْلبَْحِر َوَطعَ 

َم َعلَْيُكْم َصْيُد اْلبَِرِّ  َ الَِّذي َما ُدْمتُْم ُحُرًما ۗ َواتَّقُ َوُحِرِّ وا َّللاَّ

﴾٩٦﴿إِلَْيِه تُْحَشُرونَ 

[  رامدر حال اح]برای بهره مند شدن شما و کاروانیان، شکار کردن از دریا و خوراکی آن 
ا حرام و شکار صحرا و بیابان تا زمانی که ُمحرم هستید، بر شم. بر شما حالل شد

(۹۶. )و از خدایی که به سوی او گردآوری می شوید، پروا کنید. است
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ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَْيَت اْلحَ  ْهَر اْلَحَراَم َراَم قِيَاًما ِللنَّاِس َوالشَّ َجعََل َّللاَّ

ِلَك ِلتَعْ  َ يَْعلَُم مَ َواْلَهْدَي َواْلقََلئَِد ۚ َذٰ ا فِي السََّماَواِت لَُموا أَنَّ َّللاَّ

َ بُِكِلِّ  ﴾٩٧﴿ َشْيٍء َعِليمٌ َوَما فِي اْْلَْرِض َوأَنَّ َّللاَّ

کعبه، آن خانه با حرمت، و ماه های حرام، و قربانی های بی نشان، و[ زیارِت ]خدا، 
[  آخرتزندگی، معیشت و سامان دنیا و]قربانی های نشان دار را وسیله قوام و برپایی 

در یقینًا خدا آنچه را: برای آن است که بدانید[ شرایع و احکام]این . مردم قرار داد
(۹۷. )آسمان ها و آنچه را در زمین است می داند؛ و قطعًا خدا به همه چیز داناست
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َ َشِديُد اْلِعقَابِ  ََفُوٌر رَ اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  َ ﴾٩٨﴿ِحيمٌ  َوأَنَّ َّللاَّ

یفر، و سخت ک[ نسبت به نافرمانی بندگان]بدانید مسلمًا خدا 
(۹۸. )بسیار آمرزنده و مهربان است[ نسبت به طاعت آنان]
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ََّ اْلبََلُغ ۗ ُسوِل إِ ُ يَْعلَُم َما تُبْ َما َعلَى الرَّ ُدوَن َوَما َوَّللاَّ

﴾٩٩﴿تَْكتُُمونَ 

چه را و خدا آن. نیست[ پیام خدا]بر عهده پیامبر جز رساندن 
(۹۹. )آشکار می کنید و آنچه را پنهان می دارید، می داند
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ََ يَْستَِوي اْلَخبِيُث َوالطَّ  َكثَْرةُ يُِِّب َولَْو أَْعَجبَكَ قُْل 

َ يَا أُو ِلي اْْلَْلبَاِب لَعَلَُّكمْ اْلَخبِيِث ۚ فَاتَّقُوا َّللاَّ

﴾١٠٠﴿تُْفِلُحونَ 

و مانند کافر و مؤمن، معصیت و طاعت، حرام و حالل،]ناپاک و پاک : بگو
گفت یکسان نیستند؛ هر چند فراوانی ناپاک ها تو را به ش[ معیوب و سالم

(۱۰۰. )از خدا پروا کنید تا رستگار شوید! پس ای صاحبان خرد. آورد
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ََ تَْسأَلُ  َد لَُكْم وا َعْن أَْشيَاَء إِْن تُبْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 

ُل اْلقُْرآُن تُ تَُسْؤُكْم َوإِْن تَْسأَلُوا َعْنَها حِ  ْبَد لَُكْم َعفَا يَن يُنَزَّ

ََفُوٌر َحلِ   ُ ُ َعْنَها ۗ َوَّللاَّ ﴾١٠١﴿يمٌ َّللاَّ

که شریعت اسالم از بیان آنها خودداری می کند و خدا]از احکام و معارفی ! ای اهل ایمان
ه اگر برای مپرسید؛ ک[ هم به خاطر آسان گرفتن بر بندگان نهی و امری نسبت به آنها ندارد

ید، برای و اگر هنگامی که قرآن نازل می شود از آنها بپرس. شما آشکار شود، غمگینتان کند
که باعث غم و اندوه ]آن احکام و معارف [ اینکه شما را به]خدا از . شما روشن می شود

(۱۰۱. )گذشت کرد؛ و خدا بسیار آمرزنده و بردبار است[ شماست ُمکّلف کند
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﴾١٠٢﴿ِرينَ مَّ أَْصبَُحوا بَِها َكافِ قَْد َسأَلََها قَْوٌم ِمْن قَْبِلُكْم ثُ 

ون چ]گروهی از پیشینیان شما از آن احکام و معارف پرسیدند، 
افر سپس به آن ک[ برای آنان روشن شد، از اجرایش روی گرداندند

(۱۰۲. )شدند
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ََ سَ  ُ ِمْن بَِحيَرةٍ َو ََ َوِصيلَةٍ َما َجعََل َّللاَّ ََ َحاٍم ۙ ائِبٍَة َو َو

ِكنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يَْفتَ  ِ اْلَكِذبَ َولَٰ ََ  ُۖروَن َعلَى َّللاَّ  َوأَْكثَُرُْهْم 

﴾١٠٣﴿يَْعِقلُونَ 

ئبه و سا[ ماده شتری که پنجمین حمل مادر خود باشد]خدا هیچ حیوانی را به عنوان بحیره 
تر نری ش]و حام [ گوسفند ماده ای که همزاد با بره نر است]و وصیله [ شتری که ده ماده زاییده]

کفر ولی کسانی که. ، مقدس و ممنوع از تصّرف قرار نداده است[که ده شتر از او پدید آمده
(۱۰۳. )بر خدا دروغ می بندند و بیشترشان اندیشه نمی کنند[ این امور را]ورزیده اند 
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ُ َوإِلَى الرَّ َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَٰى مَ  ُسوِل قَالُوا ا أَْنَزَل َّللاَّ

ََ نَا ۚ أََولَْو َكاَن آبَاُؤُْهمْ َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاءَ   

ََ يَْهتَُدونَ  ﴾١٠٤﴿يَْعلَُموَن َشْيئًا َو

: د، گویندبه سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر آیی: و هنگامی که به آنان گویند
شان چیزی آیا هر چند پدران. روش و آیینی که پدرانمان را بر آن یافته ایم، ما را بس است

ود باز هم این تقلید جاهالنه و ناروا را بر خ]نمی دانستند و هدایت نیافته باشند 
(۱۰۴![ )می پسندند؟
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ََ يَُضرُّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َعلَْيُكمْ  ُكْم َمْن َضلَّ أَْنفَُسُكْم ۖ 

ِ َمْرجِ  ئُُكْم بَِما ُكْنتُْم عُُكْم َجِميعًا فَيُنَبِِّ إِذَا اْْهتََدْيتُْم ۚ إِلَى َّللاَّ

﴾١٠٥﴿تَْعَملُونَ 

خود باشید؛ اگر شما هدایت [ ایمان و ارزش های معنوِی ]مراقِب ! ای اهل ایمان
شما به بازگشت همه. یافتید، گمراهی کسی که گمراه شده به شما زیانی نمی رساند

گاه خواهد کرد (۱۰۵. )سوی خداست؛ پس شما را از آنچه انجام می دادید، آ
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 ِحيَن ْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوتُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َشَهاَدةُ بَْينِكُ 

ْيِرُكْم إِْن أَنْ اْلَوِصيَِّة اثْنَاِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم أَوْ  ََ تُْم َضَرْبتُْم آَخَراِن ِمْن 

َلةِ َمْوِت ۚ تَْحبُِسونَُهَما ِمْن بَ فِي اْْلَْرِض فَأََصابَتُْكْم ُمِصيبَةُ الْ  ْعِد الصَّ

ََ نَ  ِ إِِن اْرتَْبتُْم  ََ ْشتَِري بِِه ثََمنًا َولَْو َكانَ فَيُْقِسَماِن بِاَّللَّ َذا قُْربَٰى ۙ َو

ِ إِنَّا إِذًا لَِمَن اْل  ﴾١٠٦﴿ثِِمينَ نَْكتُُم َشَهاَدةَ َّللاَّ
ل از مرگ فرا می رسد، باید در حال وصیت، دو عاد[ آثارِ ]هنگامی که یکی از شما را ! ای اهل ایمان

و شاهدی از ]د هم کیشان خود را بر وصیت شاهد بگیرید؛ یا اگر در سفر بودید و مرِگ شما فرا رسی
ان در شما وارث]و اگر . دو نفر از غیر هم کیشان خود را شاهد وصیت بگیرید[ مؤمنان نیافتید

س به شک کردید، هر دو را بعد از نماز حبس کنید، پ[ صداقت و راستی آن دو شاهد غیر مسلمان
[  ادتمورد شه]خدا سوگند یاد می کنند که ما این شهادت را به هیچ قیمتی نمی فروشیم هر چند 

 کنیم، پنهان نمی[ که در حقیقت شهادت بر وصیت است]خویشاوندان ما باشد، و شهادت الهی را 
(۱۰۶. )که اگر پنهان کنیم از گناهکاران خواهیم بود
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َمقَاَمُهَما ِمَن ا إِثًْما فَآَخَراِن يَقُوَمانِ فَإِْن ُعثَِر َعلَٰى أَنَُّهَما اْستََحقَّ 

ِ لَ الَِّذيَن اْستََحقَّ َعلَْيِهُم اْْلَْولَيَ  َشَهاَدتُنَا أََحقُّ ِمْن اِن فَيُْقِسَماِن بِاَّللَّ

﴾١٠٧﴿لَِمَن الظَّاِلِمينَ َشَهاَدتِِهَما َوَما اْعتََدْينَا إِنَّا إِذًا

مرتکب گناه [ با شهادت ناحّق خود]پس اگر اطالعی حاصل شود که آن دو شاهد 
گاه ترو از کم و بیش وصیت]شده اند، دو شاهد دیگر از کسانی که به مّیت نزدیک تر  ند [ آ

می ایستند، و به خدا سوگند می خورند که شهادتمان از [ خائن]به جای آن دو شاهِد 
هادت در شهادتی که بر خالف ش]شهادت آن دو نفر درست تر و به حق نزدیک تر است، و 

اران قطعًا از ستمک[ که اگر داشته باشیم]بنای تجاوز از حق را نداریم، [ آنان می دهیم
(۱۰۷. )خواهیم بود
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ِلَك أَْدنَٰى أَْن يَأْتُوا بِالشَّ  َخافُوا أَْن َهاَدةِ َعلَٰى َوْجِهَها أَْو يَ ذَٰ

َ َواْسَمعُواتَُردَّ أَْيَماٌن بَْعَد أَْيَمانِِهْم ۗ ََ  َۗواتَّقُوا َّللاَّ  ُ  َوَّللاَّ

﴾١٠٨﴿يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ 

ه صورتی برای اینکه شاهدان شهادت را ب[ حکم به ترتیبی که خدا برای شما مقّرر کرده]این 
د توجه قرار از اینکه مشتشان باز شود و سوگندشان مور]درست و صحیح ادا کنند یا بترسند، 

و از خدا پروا . و حّق سوگندشان به دیگران برگردانده شود، به حقیقت نزدیک تر است[ نگیرد
(۱۰۸. )بشنوید؛ و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند[ فرمان هایش را]کنید و 
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ُسَل فَيَ  ُ الرُّ ََ ِعْلَم لَنَا ۖ قُوُل َماذَا أُِجْبتُْم ۖ قَ يَْوَم يَْجَمُع َّللاَّ الُوا 

ُم اْلغُيُوبِ  ﴾١٠٩﴿إِنََّك أَْنَت َعلَّ

در برابر : ]می فرماید[ به آنان]که خدا پیامبران را جمع می کند، و [ پروا کنید]روزی [ از]
رابِر در ب]ما را : چه پاسخی به شما داده شد؟ گویند[ دعوتتان به اجرای دستورهای خدا

(۱۰۹. )هیچ دانشی نیست؛ یقینًا تویی که به نهان ها بسیار دانایی[ دانِش تو
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ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْذُكرْ  َدتَِك إِْذ أَيَّْدتَُك نِْعَمتِي َعلَْيَك َوَعلَٰى َوالِ إِْذ قَاَل َّللاَّ

ِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ  َوَكْهًل ۖ َوإِْذ َعلَّْمتَُك الْ بُِروحِ اْلقُُدِس تَُكِلُِّم النَّاَس فِي اْلَمْهدِ 

ْنِجيَل ۖ َوإِْذ تَْخلُُق ِمنَ  إِْذنِي فَتَْنفُُخ فِيَها  الِطِّيِن َكَهْيئَِة الطَّْيِر بِ َوالتَّْوَراةَ َواْْلِ

 تُْخِرُج اْلَمْوتَٰى َمهَ َواْْلَْبَرَص بِإِْذنِي ۖ َوإِذْ فَتَُكوُن َطْيًرا بِإِْذنِي ۖ َوتُْبِرُئ اْْلَكْ 

اِت فَقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ْنَك إِْذ ِجئْتَُهْم بِاْلبَيِِّنَ بِإِْذنِي ۖ َوإِْذ َكفَْفُت بَنِي إِْسَرائِيَل عَ 

ََّ ِسْحٌر ُمبِينٌ  َذا إِ ﴾١١٠﴿ِمْنُهْم إِْن َْهٰ
ه تو را نعمتم را بر خود و بر مادرت یاد کن، آن گاه ک! ای عیسی بن مریم: هنگامی که خدا فرمود[ یاد کنید]

سخن [ به وحی]و در میان سالی [ به اعجاز]به وسیله روح القدس توانایی بخشیدم، که با مردم در گهواره 
، گفتی، و آن گاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم، و هنگامی که به اذن من از ِگل
مادر مجسمه ای به شکل پرنده می ساختی، پس در آن می دمیدی و به فرمان من پرنده ای زنده می شد، و کور

بیرون [ زنده از گور]زاد و شخص پیس را به اذن من شفا می دادی، و زمانی که مردگان را به اجازه من 
و بنی اسرائیل را هنگامی که برای آنان دالیل روشن آوردی از ت[ شّر و آسیب]می آوردی، و آن گاه که 

.  ار نیستجز افسونی آشک[ دالیل و معجزات]این : بازداشتم، پس کسانی که از آنان کافر شدند، گفتند
(۱۱۰)
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وِلي قَالُوا  أَْن آِمنُوا بِي َوبَِرسُ َوإِْذ أَْوَحْيُت إِلَى اْلَحَواِريِِّينَ 

﴾١١١﴿آَمنَّا َواْشَهْد بِأَنَّنَا ُمْسِلُمونَ 

هنگامی که به حواریون وحی کردم که به من و [ یاد کنید]و 
ه ما ایمان آوردیم و شاهد باش ک: گفتند. فرستاده من ایمان آورید

(۱۱۱. )تسلیم هستیم[ در برابر خدا، فرمان ها و احکام او]
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ِطيُع َربَُّك ْبَن َمْريََم َْهْل يَْستَ إِْذ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن يَا ِعيَسى ا

َل َعلَْينَا َمائَِدةً ِمنَ  َ أَْن يُنَِزِّ  إِْن ُكْنتُْم السََّماِء ۖ قَاَل اتَّقُوا َّللاَّ

﴾١١٢﴿ُمْؤِمنِينَ 

آیا ! مای عیسی بن مری: زمانی که حواریون گفتند[ و یاد کنید]
مان پروردگارت می تواند برای ما سفره ای که غذا در آن باشد از آس

(۱۱۲. )اگر ایمان دارید، از خدا پروا کنید: گفت! نازل کند؟
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نَْعلََم أَْن قَْد ْطَمئِنَّ قُلُوبُنَا وَ قَالُوا نُِريُد أَْن نَأُْكَل ِمْنَها َوتَ 

﴾١١٣﴿لشَّاِْهِدينَ َصَدْقتَنَا َونَُكوَن َعلَْيَها ِمَن ا

می خواهیم از آن بخوریم و دل های ما آرامش یابد، و : گفتند
ا بر آن از به ما راست گفته ای، و م[ در ادعای نبوتت]بدانیم که تو 

(۱۱۳. )گواهان باشیم
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ا َمائَِدةً ِمَن َربَّنَا أَْنِزْل َعلَْينَ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم اللَُّهمَّ 

لِ  َك ۖ َواْرُزْقنَا نَا َوآِخِرنَا َوآيَةً ِمنْ السََّماِء تَُكوُن لَنَا ِعيًدا ِْلَوَّ

اِزقِينَ  ﴾١١٤﴿َوأَْنَت َخْيُر الرَّ

پر از برای ما از آسمان سفره ای! ای پروردگار ما! خدایا: عیسی بن مریم گفت
ز غذا نازل کن تا عیدی باشد برای اهل زمان ما و نسل آینده ما، و نشانه ای ا

(۱۱۴. )سوی تو؛ و ما را روزی بخش که تو بهترین روزی دهندگانی



7جزء (5)سوره مائده

لَُها َعلَيْ  ُ إِنِِّي ُمنَِزِّ ُد ِمْنُكْم فَإِنِِّي ُكْم ۖ فََمْن يَْكفُْر بَعْ قَاَل َّللاَّ

ََ أَُعِذِّبُهُ أَحَ  ﴾١١٥﴿ًدا ِمَن اْلعَالَِمينَ أَُعِذِّبُهُ َعذَابًا 

عد از من مسلمًا آن را بر شما نازل می کنم، پس اگر کسی از شما ب: خدا فرمود
ید او را بی ترد[ و به انکار نبّوت عیسی و معجزه اش برخیزد]آن کافر شود 

(۱۱۵. )عذابی خواهم کرد که هیچ یک از جهانیان را آن گونه عذاب نکنم



7جزء (5)سوره مائده

ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْريَ  اتَِّخذُونِي َم أَأَْنَت قُْلَت ِللنَّاِس َوإِْذ قَاَل َّللاَّ

ِ ۖ قَ  َهْيِن ِمْن ُدوِن َّللاَّ َي إِلَٰ ي أَْن أَقُوَل اَل ُسْبَحانََك َما يَُكوُن لِ َوأُِمِّ

لَُم َما فِي نَْفِسي تُهُ فَقَْد َعِلْمتَهُ ۚ تَعْ َما لَْيَس ِلي بَِحٍقِّ ۚ إِْن ُكْنُت قُلْ 

ََ أَْعلَُم َما فِي نَْفِسَك ۚ إِنََّك أَ  ُم اْلغُيُوبِ َو ﴾١١٦﴿ْنَت َعلَّ
آیا : ایدهنگامی که خدا به عیسی بن مریم می فرم[ عرصه هول انگیز قیامت را یاد کنید]و 

: می گوید!تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را به عنوان دو معبود به جای خدا انتخاب کنید؟
آن را گفته منّزه و پاکی، مرا چنین قدرتی نمی باشد که آنچه را حّق من نیست بگویم، اگر

گاهی، و من از آنچه د ر باشم یقینًا تو آن را می دانی، تو از آنچه در جان و روح من است آ
(۱۱۶. )ذات توست نمی دانم؛ زیرا تو بر نهان ها بسیار دانایی



7جزء (5)سوره مائده

ََّ َما أََمْرتَنِي بِهِ  َ َربِِّي وَ َما قُْلُت لَُهْم إِ َربَُّكْم ۚ أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ

ا تََوفَّْيتَ َوُكْنُت َعلَْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت فِ  نِي ُكْنَت أَْنَت يِهْم ۖ فَلَمَّ

قِيَب َعلَْيِهْم ۚ َوأَْنَت َعلَٰى كُ  ﴾١١٧﴿ِلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ الرَّ

تید که خدایی را بپرس:[ گفتم]من به آنان جز آنچه را که به من دستور دادی نگفتم، 
از ]ا و تا زمانی که در میان آنان بودم گواهشان بودم، و چون مر. پروردگار من و شماست
مه چیز برگرفتی، خود مراقب و نگاهبانشان بودی؛ و تو بر ه[ میان آنان به سوی خود

(۱۱۷. )گواهی



7جزء (5)سوره مائده

إِنََّك أَْنَت َك ۖ َوإِْن تَْغِفْر لَُهْم فَ إِْن تُعَِذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَادُ 

﴾١١٨﴿اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ 

ن تواند، عذاب کنی، بندگا[ به سبب شرک ورزیدنشان]اگر آنان را 
اپذیر و و اگر آنان را بیامرزی، یقینًا تویی که توانای شکست ن

(۱۱۸. )حکیمی



7جزء (5)سوره مائده

ذَا يَْوُم يَْنفَُع الصَّ  ُ َْهٰ ُهْم َجنَّاٌت اِدقِيَن ِصْدقُُهْم ۚ لَ قَاَل َّللاَّ

ُ ِلِديَن فِيَها أَبًَدا ۚ رَ تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخا ِضَي َّللاَّ

ِلَك اْلفَ  ﴾١١٩﴿ْوُز اْلعَِظيمُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ۚ ذَٰ

برای آنان . این روزی است که راستان را راستی و صدقشان سود دهد: خدا فرمود
آن نهرها جاری است، همیشه در آن [ درختاِن ]بهشت هایی است که از زیِر 

جاودانه اند، خدا از آنان خشنود و آنان هم از خدا خشنودند؛ این است رستگاری 
(۱۱۹. )بزرگ



7جزء (5)سوره مائده

ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض  لَٰى ُكِلِّ  َوَما فِيِهنَّ ۚ َوُْهَو عَ َّلِلَّ

﴾١٢٠﴿َشْيٍء قَِديرٌ 

، مالکّیت و فرمانروایی آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست
(۱۲۰. )فقط در سیطره خداست، و او بر هر کاری تواناست



7جزء (6)سوره انعام 

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ ِ الَِّذي َخلَ بِْسِم َّللاَّ َق السََّماَواِت اْلَحْمُد َّلِلَّ

َكفَُروا نُّوَر ۖ ثُمَّ الَِّذينَ َواْْلَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماِت َوال

﴾١﴿بَِربِِِّهْم يَْعِدلُونَ 

.به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی

ید همه ستایش ها ویژه خداست که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنی را پد
باز کافران برای [ با این همه نشانه ها که گواهی بر یکتایی و قدرت اوست. ]آورد

(۱. )شریک و همتا قرار می دهند[ بت ها و معبودهای باطل را]پروردگارشان 



7جزء (6)سوره انعام 

ى  قََضٰى أََجًل ۖ َوأَجَ ُْهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن ِطيٍن ثُمَّ  ٌل ُمَسمًّ

﴾٢﴿ِعْنَدهُ ۖ ثُمَّ أَْنتُْم تَْمتَُرونَ 

مقّرر اوست که شما را از ِگلی مخصوص آفرید، سپس برای عمر شما مدتی
مه دالیل با این ه]باز شما [ که! شگفتا]کرد، و اجل حتمی و ثابت نزد اوست، 

(۲. )شک می کنید[ آشکار در یکتایی و ربوبّیت و خالقّیت او



7جزء (6)سوره انعام 

ُ فِي السََّماَواِت َوفِي ا ُكْم ْْلَْرِض ۖ يَْعلَُم ِسرَّ َوُْهَو َّللاَّ

﴾٣﴿نَ َوَجْهَرُكْم َويَْعلَُم َما تَْكِسبُو

و او در آسمان ها و در زمین، خداست که نهان و آشکار شما را می داند، 
گاه است[ از خیر و شر]و نیز به آنچه  (۳. )به دست می آورید، آ



7جزء (6)سوره انعام 

ََّ َكانُوا عَ َوَما تَأْتِيِهْم ِمْن آيٍَة ِمْن آيَاِت رَ  ْنَها بِِِّهْم إِ

﴾٤﴿ُمْعِرِضينَ 

امد و هیچ نشانه ای از نشانه های پروردگارشان برای آنان نی
(۴. )مگر آنکه از آن روی گردانیدند



7جزء (6)سوره انعام 

ا َجا ْم أَْنبَاُء َما َءُْهْم ۖ فََسْوَف يَأْتِيهِ فَقَْد َكذَّبُوا بِاْلَحِقِّ لَمَّ

﴾٥﴿َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُونَ 

آنان حق را هنگامی که به سویشان آمد تکذیب کردند، پس
، خبرهای آنچه را همواره به آن استهزا می کردند[ ظهور و تحّقق]

(۵. )به آنان خواهد رسید



7جزء (6)سوره انعام 

ي اْْلَْرِض َما ِهْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُْهْم فِ أَلَْم يََرْوا َكْم أَْْهلَْكنَا ِمْن قَْبلِ 

ْلنَا اْْلَْنَهاَر َماَء َعلَْيِهْم ِمْدَراًرا َوَجعَ لَْم نَُمِكِّْن لَُكْم َوأَْرَسْلنَا السَّ 

ْن بَْعِدِْهْم قَْرنًا بِذُنُوبِِهْم َوأَْنَشأْنَا مِ تَْجِري ِمْن تَْحتِِهْم فَأَْْهلَْكنَاُْهمْ 

﴾٦﴿آَخِرينَ 
ردیم؟ آیا ندانسته اند که پیش از ایشان چه بسیار از ملت ها و اقوام را هالک ک

بر که به آنان در پهنه زمین، نعمت ها و امکاناتی دادیم که به شما ندادیم، و
نان آنان باران های پی در پی و پر ریزش فرستادیم و نهرهایی از زیر پای آ

ان هالک ؛ پس آنان را به کیفر گناهانش[ولی ناسپاسی کردند]جاری ساختیم 
(۶. )کردیم، و بعد از آنان اقوامی دیگر را پدید آوردیم



7جزء (6)سوره انعام 

ْلنَا َعلَْيَك ِكتَابًا فِ  أَْيِديِهْم لَقَاَل ي قِْرَطاٍس فَلََمُسوهُ بِ َولَْو نَزَّ

ََّ سِ  ذَا إِ ﴾٧﴿ْحٌر ُمبِينٌ الَِّذيَن َكفَُروا إِْن َْهٰ

را با و اگر ما نوشته ای روی صحفه ای بر تو نازل کنیم که آنان آن
ز این ج: دست خود لمس کنند، باز کفر پیشگان می گویند

(۷!! )جادویی آشکار نیست



7جزء (6)سوره انعام 

ََ أُْنِزَل َعلَْيِه َملَ  ًكا لَقُِضَي ٌك ۖ َولَْو أَْنَزْلنَا َملَ َوقَالُوا لَْو

ََ يُْنَظُرونَ  ﴾٨﴿اْْلَْمُر ثُمَّ 

ر او نازل ب[ که در معرض دید ما قرار گیرد]چرا فرشته ای : و گفتند
انه این به]نشده است؟ اگر فرشته ای نازل کنیم، کار هالکت 

(۸. )تمام می شود و لحظه ای مهلت نیابند[ جویان



7جزء (6)سوره انعام 

ْيِهْم َما  َرُجًل َولَلَبَْسنَا َعلَ َولَْو َجعَْلنَاهُ َملًَكا لََجعَْلنَاهُ 

﴾٩﴿يَْلبُِسونَ 

فرشته ای اگر او را[ چرا پیامبر از جنس فرشتگان نیست؟: این مغالطه گران لجوج می گویند]
ه آنان بر قرار می دادیم، یقینًا وی را به شکل مردی در می آوردیم، و قطعًا حقیقت را همانطور ک

تا بر فرض پیامبر ]بر خود آنان ُمشتبه می ساختیم،[ به سزای لجاجتشان]دیگران ُمشتبه می کنند 
(۹[ )چرا پیامبری از جنس بشر برای ما قرار داده است؟: قرار دادن فرشته، باز بگویند



7جزء (6)سوره انعام 

َن َسِخُروا ْبِلَك فََحاَق بِالَِّذيَولَقَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن قَ 

﴾١٠﴿نَ ِمْنُهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُو

انی که مسلمًا پیامبران پیش از تو هم مسخره شدند؛ پس بر کس
ستهزا پیامبران را مسخره می کردند، عذاب و کیفری که همواره به ا

(۱۰. )می گرفتند نازل شد و آنان را فرا گرفت



7جزء (6)سوره انعام 

ةُ ُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَ قُْل ِسيُروا فِي اْْلَْرِض ثُمَّ اْنظُ 

﴾١١﴿اْلُمَكِذِّبِينَ 

رجام در زمین بگردید، سپس با تأمل بنگرید که ف: بگو
(۱۱)تکذیب کنندگان چگونه بوده است؟ 



7جزء (6)سوره انعام 

ِ ۚ كَ قُْل ِلَمْن َما فِي السََّماَواِت َواْْلَ  تََب َعلَٰى ْرِض ۖ قُْل َّلِلَّ

ْحَمةَ ۚ لَيَْجَمعَنَّكُ  ََ َرْيَب فِيِه ۚ ْم إِلَٰى يَْوِم اْلِقيَاَمةِ نَْفِسِه الرَّ

﴾١٢﴿ََ يُْؤِمنُونَ الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهمْ 

در : بگومالکّیت و فرمانروایی آنچه در آسمان ها و زمین است در سیطره کیست؟: بگو
یامت سیطره خداست که رحمت را بر خود الزم و مقّرر کرده؛ یقینًا همه شما را در روز ق

باه فقط کسانی که سرمایه وجودشان را ت. که تردیدی در آن نیست جمع خواهد کرد
(۱۲. )کرده اند، ایمان نمی آورند



7جزء (6)سوره انعام 

َهاِر ۚ َوُْهَو السَِّميُع َولَهُ َما َسَكَن فِي اللَّْيِل َوالنَّ 

﴾١٣﴿اْلعَِليمُ 

شب و روز آرام دارند، در [ عرصه]و همه موجوداتی که در 
(۱۳. )سیطره مالکّیت خدا هستند؛ و او شنوا و داناست



7جزء (6)سوره انعام 

ِ أَتَِّخذُ َوِليًّ  ََْيَر َّللاَّ ْرِض َوُْهَو ا فَاِطِر السََّماَواِت َواْْلَ قُْل أَ

ََ يُْطعَُم ۗ قُْل إِنِِّي أُ  لَ يُْطِعُم َو َمْن أَْسلََم ۖ ِمْرُت أَْن أَُكوَن أَوَّ

ََ تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  ﴾١٤﴿َو

رم؟ و آیا جز خدا را که آفریننده آسمان ها و زمین است، سرپرست و یاور خود گی: بگو
ی من مأمورم نخستین کس: بگو. اوست که روزی می دهد و خود بی نیاز از روزی است

(۱۴. )باشم که فرمان خدا را گردن نهد، و فرمان یافته ام که هرگز از مشرکان مباش



7جزء (6)سوره انعام 

﴾١٥﴿مٍ ي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيقُْل إِنِِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِِّ 

روزی مسلمًا اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از عذاب: بگو
(۱۵)بزرگ می ترسم 



7جزء (6)سوره انعام 

ِلَك الْ َمْن يُْصَرْف َعْنهُ يَْوَمئٍِذ فَقَ  فَْوُز ْد َرِحَمهُ ۚ َوذَٰ

﴾١٦﴿اْلُمبِينُ 

ه هر کس در آن روز، عذاب از او برگردانده شود، قطعًا خدا ب
(۱۶. )او رحم کرده، و آن است کامیابی آشکار



7جزء (6)سوره انعام 

ُ بُِضٍرِّ فَ  ََّ ُْهوَ َوإِْن يَْمَسْسَك َّللاَّ  َوإِْن  َۖل َكاِشَف لَهُ إِ

﴾١٧﴿ِلِّ َشْيٍء قَِديرٌ يَْمَسْسَك بَِخْيٍر فَُهَو َعلَٰى كُ 

ننده و اگر خدا تو را آسیب و گزندی رساند، کسی جز او برطرف ک
دست حفظ و دوامش فقط به]آن نیست، و اگر تو را خیری رساند 

(۱۷. )؛ پس او بر هر کاری تواناست[اوست



7جزء (6)سوره انعام 

﴾١٨﴿َو اْلَحِكيُم اْلَخبِيرُ َوُْهَو اْلقَاِْهُر فَْوَق ِعبَاِدِه ۚ َوْهُ 

گا ه اوست که بر بندگانش چیره و غالب است، و او حکیم و آ
(۱۸. )است



7جزء (6)سوره انعام 

 ُ ُكْم ۚ َوأُوِحَي إِلَيَّ  ۖ َشِهيٌد بَْينِي َوبَْينَ قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهاَدةً ۖ قُِل َّللاَّ

َذا اْلقُْرآُن ِْلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلَ  ِ آِلَهةً َغ ۚ أَئِنَُّكْم لَتَْشَهُدوَن أَ َْهٰ نَّ َمَع َّللاَّ

ََ أَْشَهُد ۚ قُْل إِنََّما ُْهوَ  هٌ َواِحٌد َوإِنَّنِي بَِريأُْخَرٰى ۚ قُْل 
ا إِلَٰ ٌء ِممَّ

﴾١٩﴿تُْشِرُكونَ 
ی از همه گواهان گواهی چه کس: بگو[ به کافران و مشرکان که برای حق بودِن نبوتت گواه می طلبند]

ما گواه است خدا میان من وش: ؟ بگو[تا او را بر حّقانّیت نبوتم برای شما گواه آورم]بزرگ تر است 
واهی که گ]، و این قرآن [که گواهی اش بزرگ ترین ومطمئن ترین و صحیح ترین گواهی هاست]

ن قرآن به او به من وحی شده تا به وسیله آن شما وهر کس را که ای[ خدا بر حّقانّیت نبّوت من است
ری به گواهی می دهید که با خدا معبودهای دیگ[ با دلیل استوار و محکم]آیا شما . می رسد بیم دهم

گانه و فقط معبود ی: بگو. من گواهی نمی دهم[ چون دلیلی وجود ندارد: ]عنوان شریک هست؟ بگو
(۱۹. )یکتا اوست، و من از معبودهای باطلی که شریک او قرار می دهید، بیزارم



7جزء (6)سوره انعام 

أَْبنَاَءُْهُم ۘ ِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُونَ الَِّذيَن آتَْينَاُْهُم اْلِكتَاَب يَعْ 

﴾٢٠﴿ََ يُْؤِمنُونَ الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهمْ 

ی شناسند کسانی که به آنان کتاب آسمانی دادیم، همان گونه که پسرانشان را م
اسند؛ فقط پیامبر را می شن[ بر اساس اوصافی که در کتاب هایشان بیان شده]

(۲۰. )کسانی که سرمایه وجودشان را تباه کردند، ایمان نمی آورند



7جزء (6)سوره انعام 

ِن اْفتََرٰى َعلَ  ِ َكِذبًا أَْو َكذَّ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ َب بِآيَاتِِه ۗ إِنَّهُ ى َّللاَّ

﴾٢١﴿ََ يُْفِلُح الظَّاِلُمونَ 

کذیب ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بسته، یا آیات او را ت
(۲۱).کرده، کیست؟ یقینًا ستمکاران، رستگار نخواهند بود



7جزء (6)سوره انعام 

وا أَْيَن قُوُل ِللَِّذيَن أَْشَركُ َويَْوَم نَْحُشُرُْهْم َجِميعًا ثُمَّ نَ 

﴾٢٢﴿ُعُمونَ ُشَرَكاُؤُكُم الَِّذيَن ُكْنتُْم تَزْ 

به جمع می کنیم، سپس[ در عرصه قیامت]روزی که همه آنان را [ یاد کنید]و 
خدا شریکانتان که آنان را شریک: کسانی که شرک ورزیده اند، می گوییم

(۲۲[ )تا شما را از عذاب امروز نجات دهند؟]می پنداشتید، کجایند 



7جزء (6)سوره انعام 

 ََّ ِ َربِِّنَا مَ ثُمَّ لَْم تَُكْن فِتْنَتُُهْم إِ ا ُكنَّا  أَْن قَالُوا َوَّللاَّ

﴾٢٣﴿ُمْشِرِكينَ 

فقط این [ برای رهایی از عذاب]بهانه و عذرشان [ آن روز]پس 
رک به خدا پروردگارمان سوگند، که ما مش: است که خواهند گفت

(۲۳!! )نبودیم



7جزء (6)سوره انعام 

َما َكانُوا ِسِهْم ۚ َوَضلَّ َعْنُهمْ اْنُظْر َكْيَف َكذَبُوا َعلَٰى أَْنفُ 

﴾٢٤﴿يَْفتَُرونَ 

ه دروغ با تأمل بنگر که چگونه بر خود دروغ می بندند؛ وآنچه را ب
(۲۴. )شریک خدا می دانستند از دستشان رفت وگم شد



7جزء (6)سوره انعام 

نَّةً أَْن يَْفقَُهوهُ عَْلنَا َعلَٰى قُلُوبِِهْم أَكِ َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك ۖ َوجَ 

ََ يُْؤِمنُوا بَِها ۚ حَ َوفِي آذَانِِهْم َوْقًرا ۚ َوإِْن يََرْوا ُكلَّ  تَّٰى إِذَا  آيٍَة 

ََّ أَسَ َجاُءوَك يَُجاِدلُونََك يَقُوُل الَِّذيَن كَ  ذَا إِ اِطيُر فَُروا إِْن َْهٰ

ِلينَ  ﴾٢٥﴿اْْلَوَّ
دل بر[ به کیفر لجاجت وکفرشان]گروهی از آنان به سخنانت گوش می دهند، و ما 

تا ]هادیم هایشان پوشش هایی قرار دادیم که آن را نفهمند، و در گوش هایشان سنگینی ن
ا که و اگر همه نشانه های حق را ببینند باز هم به آن ایمان نمی آورند؛ تا آنج[. نشنوند

جت از روی لجا]وقتی به محضرت می آیند با تو مجادله وستیزه می کنند، کافران 
(۲۵. )جز افسانه های پیشینیان نیست[ قرآن]این : می گویند[ وعناد



7جزء (6)سوره انعام 

ََّ أَْنفَُسُهْم ْنهُ ۖ َوإِْن يُْهِلُكوَن إِ َوُْهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ َويَْنأَْوَن عَ 

﴾٢٦﴿َوَما يَْشعُُرونَ 

بازمی دارند و خود نیز از آن[ از توجه به قرآن]و آنان دیگران را 
این ]دور می شوند، اینان جز خود را به هالکت نمی اندازند، و 

(۲۶. )درک نمی کنند[ خطر را



7جزء (6)سوره انعام 

ََ اِر فَقَالُوا يَا لَْيتَنَ َولَْو تََرٰى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى النَّ  ا نَُردُّ َو

﴾٢٧﴿ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ نَُكِذَِّب بِآيَاِت َربِِّنَا َونَُكونَ 

ر و وضعی حالتی ذلت با]نگه داشته اند ببینی [ دوزخ]اگر هنگامی که آنان را بر آتش 
ا آیات ای کاش به دنیا بازگردانده می شدیم، و در آنج: می گویند[ هول انگیز می بینی

(۲۷. )پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم، و از مؤمنان می شدیم



7جزء (6)سوره انعام 

وا لَعَاُدوا ْن قَْبُل ۖ َولَْو ُردُّ بَْل بََدا لَُهْم َما َكانُوا يُْخفُوَن مِ 

﴾٢٨﴿ونَ ِلَما نُُهوا َعْنهُ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُ 

د و نبّوت از حّقانّیت توحی]بلکه آنچه [ ولی آرزوی آنان از روی صدق و راستی نیست]
، [ی کنندکه این گونه آرزو م]پیش از این پنهان می داشتند برای آنان آشکار شده [ و معاد

بازمی گردند؛ و اگر به دنیا بازگردانده شوند، یقینًا به کفر و شرکی که از آن نهی شده اند
(۲۸. )و مسلمًا آنان دروغگویند



7جزء (6)سوره انعام 

ََّ َحيَاتُنَا الدُّ  ﴾٢٩﴿عُوثِينَ ْنيَا َوَما نَْحُن بَِمبْ َوقَالُوا إِْن ِْهَي إِ

ا زندگی جز این زندگی دنیای م: گفتند[ زمانی که در دنیا بودند]و 
(۲۹. )برانگیخته نخواهیم شد[ پس از مرگ]دیگری نیست و 



7جزء (6)سوره انعام 

ذَا بِاْلَحِقِّ ۚ ِهْم ۚ قَاَل أَلَْيَس ْهَٰ َولَْو تََرٰى إِْذ ُوقِفُوا َعلَٰى َربِِّ 

ْم قُوا اْلعَذَاَب بَِما ُكْنتُ قَالُوا بَلَٰى َوَربِِّنَا ۚ قَاَل فَذُو

﴾٣٠﴿تَْكفُُرونَ 

شگفت انگیز وضعی]و اگر ببینی هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان بازداشته شوند 
حق [ برانگیخته شدن و زنده گشتن پس از مرگ]آیا این : ، خدا می فرماید[می بینی

ه کیفر پس ب: می فرماید[ خدا. ]سوگند به پروردگارمان حق است: نیست؟ می گویند
(۳۰. )آنکه کفر می ورزیدید، این عذاب را بچشید



7جزء (6)سوره انعام 

ِ ۖ َحتَّٰى إِذَا جَ قَْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلقَ  اَءتُْهُم السَّاَعةُ اِء َّللاَّ

ْطنَا فِيَها َوْهُ بَْغتَةً قَالُوا يَا َحْسَرتَنَا َعلَىٰ  ْم يَْحِملُوَن  َما فَرَّ

ََ سَ  ﴾٣١﴿اَء َما يَِزُرونَ أَْوَزاَرُْهْم َعلَٰى ُظُهوِرِْهْم ۚ أَ

تا .خدا را تکذیب کردند، یقینًا دچار زیان شدند[ پاداش و مقام قرب]کسانی که دیدار 
غ و ای بر ما دری: هنگامی که قیامت به طور ناگهان و غافل گیرانه به آنان رسد، می گویند

گین و آنان بار سن. افسوس که نسبت به تکالیف و وظایف شرعی خود کوتاهی کردیم
گاه باشید (۳۱. )دبد باری است که بر دوش خواهند کشی! گناهانشان را بر دوش می کشند؛ آ



7جزء (6)سوره انعام 

ََّ لَِعبٌ  ْنيَا إِ َرةُ َخْيٌر َولَْهٌو ۖ َولَلدَّاُر اْلخِ َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ

﴾٣٢﴿ِقلُونَ ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن ۗ أَفََل تَعْ 

ت، بازی و سرگرمی اس[ بدون ایمان و عمل صالح]و زندگی دنیا 
ند، بهتر و یقینًا سرای آخرت برای آنان که همواره پرهیزکاری می کن

(۳۲)آیا نمی اندیشید؟ . است



7جزء (6)سوره انعام 

ََ يَُكِذِّبُونََك ِذي يَقُولُوَن ۖ فَإِنَُّهمْ قَْد نَْعلَُم إِنَّهُ لَيَْحُزنَُك الَّ 

ِكنَّ الظَّاِلِميَن بِآيَاِت َّللاَِّ 
﴾٣٣﴿ يَْجَحُدونَ َولَٰ

نیم که می گویند می دا[ بر ضد قرآن و تو]آنچه را کافران و مشرکان 
لکه پس آنان تو را تکذیب نمی کنند، ب. تو را غمگین می کند

(۳۳. )ستمکاران آیات خدا را تکذیب می نمایند



7جزء (6)سوره انعام 

ِذِّبُوا َك فََصبَُروا َعلَٰى َما كُ َولَقَْد ُكِذِّبَْت ُرُسٌل ِمْن قَْبلِ 

ََ ُمبَِدَِّل ِلَكِلَماتِ َوأُوذُوا َحتَّٰى أَتَاُْهْم نَْصُرنَا ۚ ِ ۚ َولَقَْد َو  َّللاَّ

﴾٣٤﴿َجاَءَك ِمْن نَبَإِ اْلُمْرَسِلينَ 

و آزاری که و بر تکذیب[ و مورد آزار قرار گرفتند]مسلمًا پیش از تو رسوالنی تکذیب شدند 
.  اری ما به تو برسدتو نیز شکیبایی کن تا ی]دیدند، شکیبایی ورزیدند تا یاری ما به آنان رسید، 

رگذشت و قطعًا بخشی از س. و سّنت های خدا را تغییر دهنده ای نیست[ این سّنت خداست،
(۳۴. )به تو رسیده است[ در آیاتی که پیش از این نازل شده]پیامبران 



7جزء (6)سوره انعام 

َي نَفَقًا فِي إِِن اْستََطْعَت أَْن تَْبتَغِ َوإِْن َكاَن َكبَُر َعلَْيَك إِْعَراُضُهْم فَ 

ُ اْْلَْرِض أَْو ُسلًَّما فِي السََّماِء فَتَأْتِ   لََجَمعَُهْم َعلَى يَُهْم بِآيٍَة ۚ َولَْو َشاَء َّللاَّ

﴾٣٥﴿اْلُهَدٰى ۚ فََل تَُكونَنَّ ِمَن اْلَجاِْهِلينَ 

انی نقبی در بر تو سنگین و دشوار است، اگر بتو[ از قرآن و نبّوت]و اگر روی گرداندن آنان 
[  از عمق زمین و پهنه آسمان]زمین، یا نردبانی برای راه یافتن در آسمان بجویی تا 

این کار را انجام ده ولی آنها ایمان ]برای آنان بیاوری [ غیر قرآن]معجزه ای دیگر 
به راه هدایت گرد می آورد؛ [ به جبر و زور]؛ و اگر خدا می خواست همه آنان را [نمی آورند

ران نسبت به روحیات و اوصاف کاف]پس هرگز [ ولی هدایت اجباری فاقد ارزش است]
(۳۵. )از بی خبران مباش[ لجوج که خواستار هدایت نیستند



7جزء (6)سوره انعام 

ُ ثُمَّ عُوَن ۘ َواْلَمْوتَٰى يَبْ إِنََّما يَْستَِجيُب الَِّذيَن يَْسمَ  عَثُُهُم َّللاَّ

﴾٣٦﴿إِلَْيِه يُْرَجعُونَ 

[  یشه و تفّکرسخنانت را با دّقت، تدّبر، اند]پاسخ می دهند که [ دعوتت را]فقط کسانی 
برمی[ در قیامت]و خدا مردگان را [ مشرکان و کافران لجوج، مردگانند]می شنوند، 

(۳۶. )به سوی او بازگردانده می شوند[ برای حسابرسی]انگیزد، آنگه 



7جزء (6)سوره انعام 

َل َعلَْيِه آيَةٌ  ََ نُِزِّ َ َوقَالُوا لَْو  قَاِدٌر َعلَٰى ِمْن َربِِِّه ۚ قُْل إِنَّ َّللاَّ

ِكنَّ أَْكثَ  َل آيَةً َولَٰ ََ يَْعلَُمونَ أَْن يُنَِزِّ ﴾٣٧﴿َرُْهْم 

ن همانند معجزات پیامبرا]چرا معجزه ای از سوی پروردگارش : گفتند[ مرده دالن]و 
نچه آنان نظیر آ]یقینًا خدا قدرت دارد که معجزه ای : بر او نازل نمی شود؟ بگو[ گذشته

ت این گونه درخواست های نابجا به سبب این اس]نازل کند، ولی [ درخواست دارند
(۳۷. )نمی دانند[ شرایط و موقعیت ها را]بیشترشان [ که



7جزء (6)سوره انعام 

ََ طَ  ََّ ائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَوَما ِمْن َدابٍَّة فِي اْْلَْرِض َو َحْيِه إِ

ْطنَا فِ  مَّ إِلَٰى ي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيٍء ۚ ثُ أَُمٌم أَْمثَالُُكْم ۚ َما فَرَّ

﴾٣٨﴿َربِِِّهْم يُْحَشُرونَ 

ند، و هیچ جنبنده ای در زمین نیست، و نه هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می ک
جریانات تکوین از نظر ثبت]مگر آنکه گروه هایی مانند شمایند؛ ما چیزی را در کتاب 

گارشان فروگذار نکرده ایم، سپس همگی به سوی پرورد[ هستی و برنامه های آفرینش
(۳۸. )گردآوری می شوند



7جزء (6)سوره انعام 

ُ  ۗ َوبُْكٌم فِي الظُّلَُماتِ َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ُصم    َمْن يََشإِ َّللاَّ

﴾٣٩﴿لَٰى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ يُْضِلْلهُ َوَمْن يََشأْ يَْجعَْلهُ عَ 

ای جهل و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، کرها و الل هایی فرو رفته در تاریکی ه
ه را گمراه می کند، و هر ک[ به کیفر تکذیب آیاتش]گمراهی اند؛ خدا هر که را بخواهد 

(۳۹. )بر راه راست قرار می دهد[ به پاداش تصدیق آیاتش]بخواهد 



7جزء (6)سوره انعام 

ِ أَْو أَتَتُْكُم السَّ قُْل أََرأَْيتَُكْم إِْن أَتَاُكْم َعذَ  ِ اُب َّللاَّ ََْيَر َّللاَّ اَعةُ أَ

﴾٤٠﴿تَْدُعوَن إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

ر شما اگر راستگویید به من خبر دهید چنانچه عذاب خدا ب: بگو
برای یاری]درآید یا قیامت به شما رسد، آیا کسی را جز خدا 

(۴۰)می خوانید؟ [ خویش



7جزء (6)سوره انعام 

اَء َوتَْنَسْوَن ا تَْدُعوَن إِلَْيِه إِْن شَ بَْل إِيَّاهُ تَْدُعوَن فَيَْكِشُف مَ 

﴾٤١﴿َما تُْشِرُكونَ 

سیب بلکه فقط خدا را می خوانید، و او هم اگر بخواهد آ[ قطعًا چنین نیست]
آن زمان است]و گزندی که به سبب آن او را خوانده اید برطرف می کند، و 

(۴۱. )بت هایی که برای او شریک قرار می دهید، فراموش می کنید[ که



7جزء (6)سوره انعام 

اْلبَأَْساِء قَْبِلَك فَأََخْذنَاُْهْم بِ َولَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَٰى أَُمٍم ِمنْ 

اِء لَعَلَُّهْم يَتََضرَّ  رَّ ﴾٤٢﴿ُعونَ َوالضَّ

ادیم؛ پس آنان را فرست[ پیامبرانی]و بی تردید ما به سوی امت هایی که پیش از تو بودند 
سختی و رنج و به تهیدستی و[ هنگامی که با پیامبران به مخالفت و دشمنی برخاستند]

(۴۲. )فروتنی و زاری کنند[ در پیشگاه ما]بیماری دچار کردیم، باشد که 



7جزء (6)سوره انعام 

ََ إِْذ َجاَءُْهْم بَأُْسنَا تَضَ  ِكْن قََستْ فَلَْو ُعوا َولَٰ قُلُوبُُهْم رَّ

﴾٤٣﴿وا يَْعَملُونَ َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيَطاُن َما َكانُ 

پس چرا هنگامی که عذاب ما به آنان رسید، فروتنی و زاری 
ندی نکردند؟ بلکه دل هایشان سخت شد و شیطان، اعمال ناپس

(۴۳. )که همواره مرتکب می شدند در نظرشان آراست



7جزء (6)سوره انعام 

ا نَُسوا َما ذُِكُِّروا بِِه فَتَ  ِلِّ َشْيٍء ْحنَا َعلَْيِهْم أَْبَواَب كُ فَلَمَّ

ُْهْم ْذنَاُْهْم بَْغتَةً فَإِذَاَحتَّٰى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أَخَ 

﴾٤٤﴿ُمْبِلُسونَ 

راموش به آن یادآوری شده بودند، ف[ برای عبرت گرفتنشان]پس چون حقایقی را که 
کردند، درهای همه نعمت ها را به روی آنان گشودیم، تا هنگامی که به آنچه داده 

از ]کباره گرفتیم، پس ی[ به عذاب]شدند، مغرورانه خوشحال گشتند، به ناگاه آنان را 
(۴۴. )درمانده و نومید شدند[ نجات خود



7جزء (6)سوره انعام 

َرِبِّ لَُموا ۚ َواْلَحْمُد َّلِلَِّ فَقُِطَع َدابُِر اْلقَْوِم الَِّذيَن ظَ 

﴾٤٥﴿اْلعَالَِمينَ 

یدند، ستم ورز[ به آیات ما و به مردم]در نتیجه ریشه کسانی که 
بریده شد؛ و همه ستایش ها ویژه خدا مالک و مربی جهانیان 

(۴۵. )است



7جزء (6)سوره انعام 

ُ سَ  َختََم َعلَٰى ْمعَُكْم َوأَْبَصاَرُكْم وَ قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أََخذَ َّللاَّ

ََْيُر َّللاَِّ  هٌ  ُف يَأْتِيُكْم بِِه ۗ اْنُظْر كَ قُلُوبُِكْم َمْن إِلَٰ ْيَف نَُصِرِّ

﴾٤٦﴿اْليَاِت ثُمَّ ُْهْم يَْصِدفُونَ 

خبر دهید به من: بگو[ به آنان که برای خدا به خیال باطلشان شریکانی قرار داده اند]
ِنهد، [ تیره بختی]اگر خدا گوش ها و چشم هایتان را بگیرد، و بر دل هایتان ُمهر 

ود با تأمل بنگر چگونه آیات خ! کدام معبودی جز خداست که آنها را به شما دهد؟
وی بیان می کنیم، سپس آنان ر[ برای هدایت اینان]را به صورت های گوناگون 

(۴۶. )می گردانند



7جزء (6)سوره انعام 

ِ بَْغتَةً أَْو َجهْ قُْل أََرأَْيتَُكْم إِْن أَتَاُكْم َعذَ  َرةً َْهْل يُْهلَُك اُب َّللاَّ

ََّ اْلقَْوُم الظَّاِلُمونَ  ﴾٤٧﴿إِ

مانند صاعقه و ]به من خبر دهید اگر عذاب خدا ناگهان : بگو
به سوی[ مانند بیماری های مهلک]یا آشکار [ صیحه آسمانی

(۴۷)شما آید، آیا جز گروه ستمکار هالک می شوند؟ 



7جزء (6)سوره انعام 

ََّ مُ   فََمْن آَمَن  ۖبَِشِِّريَن َوُمْنِذِرينَ َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن إِ

﴾٤٨﴿ََ ُْهْم يَْحَزنُونَ َوأَْصلََح فََل َخْوٌف َعلَْيِهْم وَ 

کسانی و پیامبران را جز مژده دهنده و بیم رسان نمی فرستیم؛ پس
ر آنان اصالح کنند نه بیمی ب[ مفاسد خود را]که ایمان بیاورند و 

(۴۸. )است و نه اندوهگین می شوند



7جزء (6)سوره انعام 

وا ُهُم اْلعَذَاُب بَِما َكانُ َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا يََمسُّ 

﴾٤٩﴿يَْفُسقُونَ 

و آنان که آیات ما را تکذیب کردند، به سزای 
(۴۹. )نافرمانی هایشان عذاب به آنان خواهد رسید



7جزء (6)سوره انعام 

ََ أَقُوُل لَُكْم ِعْنِدي َخَزائِ  ََ أَْعلَُم الْ قُْل  ِ َو ََ ُن َّللاَّ غَْيَب َو

ََّ َما يُوَحٰى إِلَ أَقُوُل لَُكْم إِنِِّي َملٌَك ۖ إِْن أَتَّ  يَّ ۚ قُْل َْهْل بُِع إِ

﴾٥٠﴿أَفََل تَتَفَكَُّرونَ يَْستَِوي اْْلَْعَمٰى َواْلبَِصيُر ۚ

ب من به شما نمی گویم که خزینه ها و گنجینه های خدا نزد من است، و نیز غی: بگو
.  نمهم نمی دانم، و نمی گویم که فرشته ام؛ فقط از آنچه به من وحی شده پیروی می ک

[ تس]بینا [ پیرِو وحی که]و [ ست]نابینا [ اعراض کننده از وحی که]آیا : بگو
(۵۰! )پس چرا نمی اندیشید؟! یکسانند؟



7جزء (6)سوره انعام 

ْم ۙ لَْيَس لَُهْم ْن يُْحَشُروا إِلَٰى َربِِّهِ َوأَْنِذْر بِِه الَِّذيَن يََخافُوَن أَ 

ََ َشِفيٌع لَعَ  ﴾٥١﴿لَُّهْم يَتَّقُونَ ِمْن ُدونِِه َوِلي  َو

و به وسیله این قرآن کسانی را که از محشور شدن به سوی 
[  در آن روز هول انگیز]پروردگارشان می ترسند، هشدار ده که آنان را 

(۵۱).جز خدا سرپرست و شفیعی نخواهد بود؛ باشد که بپرهیزند



7جزء (6)سوره انعام 

ََ تَْطُرِد الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَّ  ِشيِِّ يُِريُدوَن ُهْم بِاْلغََداةِ َواْلعَ َو

َسابَِك  ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن حِ َوْجَههُ ۖ َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِِهمْ 

﴾٥٢﴿نَ فَتَُكوَن ِمَن الظَّاِلِميَعلَْيِهْم ِمْن َشْيٍء فَتَْطُرَدُْهمْ 

دی خشنو[ و با این خواندن]و آنان که بامدادان و شامگاهان پروردگارشان را می خوانند 
آنان بر عهده توست، و نه [ عمل]نه چیزی از حساب . او را می خواهند، از خود مران

از [ انبه سبب راندنش]تو بر عهده آنان است تا آنان را برانی و [ کار]چیزی از حساب 
(۵۲. )ستمکاران باشی



7جزء (6)سوره انعام 

ِلَك فَتَنَّا بَْعَضُهْم بِبَ  ََ َوَكذَٰ ُؤ ُ َعلَْيِهْم ْعٍض ِليَقُولُوا أََْهٰ ِء َمنَّ َّللاَّ

 َ ُ بِأ ﴾٥٣﴿ْعلََم بِالشَّاِكِرينَ ِمْن بَْينِنَا ۗ أَلَْيَس َّللاَّ

توانگران ]، تا و ما این گونه توانگران را به مؤمنان تهیدستی که در کنار تو هستند آزمودیم
و نعمت ]آیا اینانند که خدا از میان ما بر آنان مّنت نهاده : بگویند[ با تعجب و استهزا

تر آیا خدا به سپاس گزاران دانا![ ایمان و عمل صالح داده و بر ما برتری بخشیده؟
(۵۳)نیست؟ 



7جزء (6)سوره انعام 

لَْيُكْم ۖ َكتََب آيَاتِنَا فَقُْل َسَلٌم عَ َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِ 

ْحَمةَ  ْم ُسوًءا  ۖ أَنَّهُ َمْن َعِمَل ِمْنكُ َربُُّكْم َعلَٰى نَْفِسِه الرَّ

ََفُوبَِجَهالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه وَ  ﴾٥٤﴿ٌر َرِحيمٌ أَْصلََح فَأَنَّهُ 

ما، سالم بر ش: و هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان می آورند به نزد تو آیند، بگو
ادانی کار پروردگارتان رحمت را بر خود الزم و مقّرر کرده؛ بنابراین هر کس از شما به ن

مشمول ]د اصالح نمای[ مفاسد خود را]زشتی مرتکب شود، سپس بعد از آن توبه کند و 
(۵۴. )؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است[آمرزش و رحمت خدا شود



7جزء (6)سوره انعام 

ُل اْليَاِت َولِ  ِلَك نُفَِصِّ ﴾٥٥﴿ْجِرِمينَ تَْستَبِيَن َسبِيُل اْلمُ َوَكذَٰ

راه و [حق روشن شود و]و این گونه آیات را بیان می کنیم تا 
(۵۵. )رسم گناهکاران آشکار گردد



7جزء (6)سوره انعام 

ََ يَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَِّ قُْل إِنِِّي نُِهيُت أَْن أَْعبَُد الَّذِ   ۚ قُْل 

َّبُِع أَْْهَواَءُكْم ۙ قَْد َضلَْلتُ  ﴾٥٦﴿ِدينَ  إِذًا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْهتَ أَت

تید نهی من از پرستیدن کسانی که شما به جای خدا می پرس: بگو
در من از هواهای نفسانی شما پیروی نمی کنم، که: بگو. شده ام

(۵۶. )آن صورت گمراه شده ام و از راه یافتگان نخواهم بود



7جزء (6)سوره انعام 

ا ِعْنِدي َما ي َوَكذَّْبتُْم بِِه ۚ مَ قُْل إِنِِّي َعلَٰى بَيِِّنٍَة ِمْن َربِِّ 

ِ ۖ يَقُصُّ الْ تَْستَْعِجلُوَن بِِه ۚ إِِن اْلُحْكمُ  ََّ َّلِلَّ َحقَّ ۖ َوُْهَو َخْيُر إِ

﴾٥٧﴿اْلفَاِصِلينَ 

ا آن را از سوی پروردگارم هستم و حال آنکه شم[ مانند قرآن]من بر دلیل روشنی : بگو
کم فقط فرمان و ح. تکذیب کردید، عذابی که به آن شتاب دارید در اختیار من نیست

ق از ح]به دست خداست، همواره حق را بیان می کند و او بهترین داوران و جداکنندگان 
(۵۷. )است[ باطل



7جزء (6)سوره انعام 

ْمُر بَْينِي لُوَن بِِه لَقُِضَي اْْلَ قُْل لَْو أَنَّ ِعْنِدي َما تَْستَْعجِ 

ُ أَْعلَُم بِالظَّ  ﴾٥٨﴿اِلِمينَ َوبَْينَُكْم ۗ َوَّللاَّ

قینًا کار اگر عذابی که به آن شتاب دارید در اختیار من بود، ی: بگو
میان من و شما به سرعت تمام شده بود؛ و خدا به ستمکاران

(۵۸.[ )که چه زمانی آنان را عذاب کند]داناتر است 
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ََ يَْعلَ  ََّ ُْهَو ۚ َويَْعلَُم َماَوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب  فِي اْلبَِرِّ ُمَها إِ

ََ َحبَّ َواْلبَْحِر ۚ َوَما تَْسقُُط ِمْن َوَرقَةٍ  ََّ يَْعلَُمَها َو ٍة فِي ُظلَُماِت إِ

 ََّ ََ يَابٍِس إِ ََ َرْطٍب َو ﴾٥٩﴿ فِي ِكتَاٍب ُمبِينٍ اْْلَْرِض َو

و به آنچه در خشکی و . و کلیدهای غیب فقط نزد اوست، و کسی آنها را جز او نمی داند
گاه است، و هیچ برگی نمی افتد مگر آنکه آن را می داند، و هیچ دانه ای در تار یکی دریاست، آ

(۵۹. )است[ ثبت]های زمین، و هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در کتابی روشن 
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 بِالنََّهاِر ثُمَّ ِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُمْ َوُْهَو الَِّذي يَتََوفَّاُكْم بِاللَّيْ 

ى ۖ ثُمَّ إِلَْيِه مَ يَْبعَثُُكْم فِيِه ِليُْقَضٰى أَجَ  ْرِجعُُكْم ثُمَّ ٌل ُمَسمًّ

﴾٦٠﴿ونَ يُنَبِِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُ 

از ]او کسی است که شبانگاهان روح شما را به وقت خواب می گیرد، و آنچه را در روز
ح به با برگرداندن رو]به دست می آورید می داند؛ سپس شما را در روز [ نیکی و بدی

ه سوی بر می انگیزد تا اجل ُمّعین سر آید؛ آن گاه بازگشت شما ب[ جسمتان از خواب
گاه می کند (۶۰. )اوست؛ سپس شما را به آنچه همواره انجام می دادید آ
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َظةً َحتَّٰى إِذَا ْرِسُل َعلَْيُكْم َحفَ َوُْهَو اْلقَاِْهُر فَْوَق ِعبَاِدِه ۖ َويُ 

ََ يُفَِرِّ َجاَء أََحَدُكُم اْلَمْوُت تََوفَّتْهُ  ﴾٦١﴿ُطونَ ُرُسلُنَا َوُْهْم 

برای [ از فرشتگان]و اوست که بر بندگانش چیره و غالب است، و همواره نگهبانانی 
در می فرستد تا هنگامی که یکی از شما را مرگ[ از حوادث و بالها]شما [ حفاظِت ]

[ در مأموریت خود]فرستادگان ما جانش را می گیرند؛ و آنان [ در این وقت]رسد 
(۶۱. )کوتاهی نمی کنند
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ُْهُم الْ  ََ ِ َمْو ََ لَهُ اْلُحكْ ثُمَّ ُردُّوا إِلَى َّللاَّ ُم َوُْهَو أَْسَرُع َحِقِّ ۚ أَ

﴾٦٢﴿اْلَحاِسبِينَ 

دانده به سوی خدا، سرپرست و موالی به حّقشان بازگر[ همه]سپس 
گاه باشید. می شوند فرمانروایی و حکومت مطلق[ که در آن روز! ]آ

(۶۲. )فقط ویژه اوست؛ و او سریع ترین حساب گران است
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يُكْم ِمْن ُظلَُماتِ  ًعا اْلبَِرِّ َواْلبَْحِر تَدْ قُْل َمْن يُنَِجِّ ُعونَهُ تََضرُّ

ذِ  ﴾٦٣﴿ِرينَ ِه لَنَُكونَنَّ ِمَن الشَّاكِ َوُخْفيَةً لَئِْن أَْنَجانَا ِمْن َْهٰ

رای ب]چه کسی شما را از تاریکی هاِی خشکی و دریا نجات می دهد؟ در حالی که او را : بگو
ر ما را از که اگ[ و می گویید]از روی فروتنی و زاری و مخفیانه به کمک می طلبید؛ [ نجات خود

(۶۳. )نجات دهد، بی تردید از سپاس گزاران خواهیم بود[ تنگناها و مهلکه ها]این 
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يُكْم ِمْنَها َوِمنْ  ُ يُنَِجِّ ْم  ُكِلِّ َكْرٍب ثُمَّ أَْنتُ قُِل َّللاَّ

﴾٦٤﴿تُْشِرُكونَ 

و از هر اندوهی نجات می دهد، باز [ سختی ها]خدا شما را از آن : بگو
(۶۴.[ )و به ناسپاسی می گرایید]شما به او شرک می ورزید 
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فَْوقُِكْم أَْو َث َعلَْيُكْم َعذَابًا ِمنْ قُْل ُْهَو اْلقَاِدُر َعلَٰى أَْن يَْبعَ 

ْعَضُكْم بَأَْس ُكْم ِشيَعًا َويُِذيَق بَ ِمْن تَْحِت أَْرُجِلُكْم أَْو يَْلبِسَ 

فُ  ﴾٦٥﴿قَُهونَ اْليَاِت لَعَلَُّهْم يَفْ بَْعٍض ۗ اْنُظْر َكْيَف نَُصِرِّ

یا شما را گروه او تواناست که از باالی سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما برانگیزد،: بگو
خت تا وضعتان به اختالفات سنگین و کینه های س]گروه و حزب حزب به جان هم اندازد، 

اند؛ با و مزه تلخ جنگ و خونریزی را به هر گروه شما به وسیله گروه دیگر بچش[ بیانجامد،
(۶۵. )تأمل بنگر چگونه آیات خود را به صورت های گوناگون بیان می کنیم تا بفهمند
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ْم  ۚ قُْل لَْسُت َعلَْيكُ َوَكذََّب بِِه قَْوُمَك َوُْهَو اْلَحقُّ 

﴾٦٦﴿بَِوِكيلٍ 

ر من ب: را در حالی که حق است تکذیب کردند؛ بگو[ قرآن]و قوم تو 
(۶۶. )شما کارساز و صاحب اختیار نیستم[ هدایت، پاداش و کیفر]
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﴾٦٧﴿ تَْعلَُمونَ ِلُكِلِّ نَبَإٍ ُمْستَقَر  ۚ َوَسْوفَ 

قرارگاهی است، و به زودی [ از مژده ها و بیم ها]برای هر خبری 
(۶۷. )خواهید دانست[ ظهور و تحّقق آنها را در قرارگاه هایشان]
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َعْنُهْم ي آيَاتِنَا فَأَْعِرضْ َوإِذَا َرأَْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِ 

ََيْ  ا يُْنِسيَنَّ َحتَّٰى يَُخوُضوا فِي َحِديٍث  َك الشَّْيَطاُن ِرِه ۚ َوإِمَّ

﴾٦٨﴿ اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ فََل تَْقعُْد بَْعَد الِذِّْكَرٰى َمعَ 

خن بی به یاوه گویی و س[ به قصد شبهه اندازی]و هرگاه کسانی را دیدی که در آیات ما 
ر در تا در سخنی دیگ[ و مجلسشان را ترک کن]منطق می پردازند از آنان روی گردان 

از یاد آوردن به فراموشی اندازد، پس[ نسبت به ترک مجلسشان]و اگر شیطان تو را . آیند
(۶۸. )با گروه ستمکاران منشین[ به سرعت بیرون برو و]
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ِكْن َسابِِهْم ِمْن َشْيٍء وَ َوَما َعلَى الَِّذيَن يَتَّقُوَن ِمْن حِ  لَٰ

﴾٦٩﴿ِذْكَرٰى لَعَلَُّهْم يَتَّقُونَ 

نان را به ناچار سخنان آ]بر عهده کسانی که [ مغالطه گر]و چیزی از حساب ستمکاران 
واست که بر عهده اهل تق]می پرهیزند نیست؛ بلکه [ می شنوند ولی از نشستن با آنان

(۶۹. )بپرهیزند[ از گفتار باطل و بی پایه خود]پند دهند، تا [ یاوه گویان را
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تُْهُم اْلَحيَاةُ الَوَذِر الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم لَِعبًا وَ  ََرَّ ْنيَا ۚ َوَذِكِّْر بِِه لَْهًوا َو دُّ

ِ َوِلي  وَ أَْن تُْبَسَل نَْفٌس بَِما َكَسبَْت لَْيسَ  ََ َشِفيٌع َوإِْن  لََها ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ََ يُْؤَخْذ ِمْنَها ۗ أُو ئَِك الَِّذيَن أُْبِسلُوا بِ تَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل 
َما َكَسبُوا ۖ لَُهْم لَٰ

﴾٧٠﴿انُوا يَْكفُُرونَ َشَراٌب ِمْن َحِميٍم َوَعَذاٌب أَِليٌم بَِما كَ 
مردم ]گذار؛ و و کسانی که دینشان را بازی و سرگرمی گرفتند، و زندگی دنیا آنان را فریفت، و ا

شده مرتکب[ از گناهان]آنچه [ کیفر]به [ در روز قیامت]با قرآن اندرز ده؛ که مبادا کسی [ را
و ؛ و او را جز خدا سرپرست و یاور[و به هالکت سپرده شود]محروم ماند [ از رحمت و ثواب]

رفته هر گونه عوض و فدیه ای بدهد از او پذی[ برای رهایی اش از عذاب]شفیعی نباشد؛ و اگر 
م محرو[ از رحمت و ثواب]مرتکب شده اند [ از اعمال زشت]آنانند که به سبب آنچه . نشود
ند کفر می ورزید[ به آیات الهی]و به خاطر آنکه همواره . اند[ و به هالکت سپرده شده]مانده 

(۷۰. )برای آنان نوشابه ای از آب جوشان و عذابی دردناک است
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ََ يَْنفَعُ  ِ َما  نَا َونَُردُّ قُْل أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن َّللاَّ ََ يَُضرُّ َعلَٰى أَْعقَابِنَا نَا َو

ُ َكالَِّذي اْستَْهَوتْ  َحْيَراَن لَهُ هُ الشَّيَاِطيُن فِي اْْلَْرِض بَْعَد إِْذ َْهَدانَا َّللاَّ

ِ ُْهَو اْلهُ أَْصَحاٌب يَْدُعونَهُ إِلَى اْلُهَدى ائْتِنَا ۗ َدٰى ۖ قُْل إِنَّ ُْهَدى َّللاَّ

﴾٧١﴿َوأُِمْرنَا ِلنُْسِلَم ِلَرِبِّ اْلعَالَِمينَ 
پس از آنکه آیا به جای خدا معبودی را بپرستیم که نه سودی به ما رساند و نه زیانی؟ و: بگو

بازمان به فرهنگ و فضای جاهلیت[ به سبب شرک و بت پرستی]خدا ما را هدایت کرد 
و و بی هدف]گردانند، مانند کسی که شیاطین عقلش را ربوده اند و در زمین سرگردان 

ند که است، در حالی که برای او یارانی است که وی را به سوی هدایت دعوت می کن[ گمراه
قینًا هدایت ی: بگو.[ ولی او به سبب سرگردانی و حیرت زدگی نمی پذیرد]به جانب ما بیا 

(۷۱. )است، و ما مأموریم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم[ واقعی]خدا همان هدایت 
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َلةَ َواتَّقُوهُ ۚ َوُْهَو الَِّذي إِلَْيِه َوأَْن أَقِيُموا الصَّ

﴾٧٢﴿تُْحَشُرونَ 

و از خدا به اینکه نماز را بر پا دارید[ نیز فرمان یافته ایم]و 
(۷۲. )پروا کنید، و اوست که به سویش گردآوری می شوید
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يَقُوُل ُكْن َض بِاْلَحِقِّ ۖ َويَْومَ َوُْهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواْْلَرْ 

صُّوِر ۚ َعاِلُم ُمْلُك يَْوَم يُْنفَُخ فِي الفَيَُكوُن ۚ قَْولُهُ اْلَحقُّ ۚ َولَهُ الْ 

﴾٧٣﴿ اْلَخبِيرُ اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ ۚ َوُْهَو اْلَحِكيمُ 

ه اراده اش ب]و اوست که آسمان ها و زمین را به درستی و راستی آفرید؛ و روزی که 
ش حق است؛ باش، پس بی درنگ می باشد؛ گفتار: می گوید[ آفریدن چیزی تعلق گیرد

هان و و روزی که در صور دمیده شود فرمانروایی و حاکمّیت مطلق ویژه اوست، دانای ن
گاه است (۷۳. )آشکار است، و او حکیم و آ



7جزء (6)سوره انعام 

َهةً ۖ إِنِِّي أَتَتَِّخذُ أَْصنَاًما آلِ َوإِْذ قَاَل إِْبَراِْهيُم ِْلَبِيِه آَزرَ 

﴾٧٤﴿أََراَك َوقَْوَمَك فِي َضَلٍل ُمبِينٍ 

ل بیت، شخصی که بنابر روایات اه]هنگامی را که ابراهیم به پدرش آزر [ یاد کنید]و 
آیا بت هایی را به عنوان معبود خود انتخاب: گفت[ پدر خوانده یا عمویش بود

(۷۴. )می کنی؟ قطعًا من تو را و قومت را در گمراهی آشکار می بینم
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ِلَك نُِري إِْبَراِْهيَم َملَُكو َت السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَكذَٰ

﴾٧٥﴿َوِليَُكوَن ِمَن اْلُموقِنِينَ 

سمان ها و و این گونه فرمانروایی و مالکّیت و ربوبّیت خود را بر آ
(۷۵. )زمین به ابراهیم نشان می دهیم تا از یقین کنندگان شود
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ا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيُل َرأَ  ذَا َربِِّ فَلَمَّ ا أَفََل ٰى َكْوَكبًا ۖ قَاَل َْهٰ ي ۖ فَلَمَّ

ََ أُِحبُّ اْلفِِلينَ  ﴾٧٦﴿قَاَل 

اره پرستان برای محکوم کردن ست]شب او را پوشانید، ستاره ای دید [ تاریکی]پس چون 
اره غروب کرد، این پروردگار من است؛ هنگامی که ست: گفت[ با تظاهر به ستاره پرستی
(۷۶. )من غروب کنندگان را دوست ندارم: گفت
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ًَا قَاَل ْهَٰ  ا َرأَى اْلقََمَر بَاِز ا أَ فَلَمَّ فََل قَاَل لَئِْن ذَا َربِِّي ۖ فَلَمَّ

اِلِّينَ لَْم يَْهِدنِي َربِِّي َْلَُكونَنَّ ِمنَ  ﴾٧٧﴿ اْلقَْوِم الضَّ

اه برای محکوم کردن ماه پرستان با تظاهر به م]هنگامی که ماه را در حال طلوع دید 
ر یقینًا اگ: این پروردگار من است؛ چون ماه غروب کرد، گفت: ، گفت[پرستی

(۷۷. )پروردگارم مرا هدایت نکند بدون شک از گروه گمراهان خواهم بود



7جزء (6)سوره انعام 

ََةً قَالَ  ا َرأَى الشَّْمَس بَاِز ذَا أَكْ فَلَمَّ ذَا َربِِّي َْهٰ ا  َْهٰ بَُر ۖ فَلَمَّ

ا تُْشِرُكونَ أَفَلَْت قَاَل يَا قَْوِم إِنِِّي بَِري ﴾٧٨﴿ٌء ِممَّ

ظاهر به برای محکوم کردن خورشیدپرستان با ت]وقتی خورشید را در حال طلوع دید 
می که این پروردگار من است، این بزرگ تر است؛ و هنگا: گفت[ خورشید پرستی

از آنچه شریک خدا قرار[ با همه وجود]بی تردید من ! ای قوم من: غروب کرد، گفت
(۷۸. )می دهید، بیزارم



7جزء (6)سوره انعام 

ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي فَ  َض َطَر السََّماَواِت َواْْلَرْ إِنِِّي َوجَّ

﴾٧٩﴿نَ َحنِيفًا ۖ َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكي

من به دور از انحراف و با قلبی حق گرا همه وجودم را به سوی 
کسی که آسمان ها و زمین را آفرید، متوجه کردم و از مشرکان

(۷۹. )نیستم



7جزء (6)سوره انعام 

ونِِّ  هُ قَْوُمهُ ۚ قَاَل أَتَُحاجُّ ِ َوقَْد َْهدَ َوَحاجَّ ََ ي فِي َّللاَّ اِن ۚ َو

ََّ أَنْ  َوِسَع يََشاَء َربِِّي َشْيئًا ۗأََخاُف َما تُْشِرُكوَن بِِه إِ

﴾٨٠﴿تَتَذَكَُّرونَ َربِِّي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما ۗ أَفََل 

دا با من گفتگوی آیا درباره خ: قومش با او به گفتگوی بی منطق و ستیز برخاستند، گفت
ریک بی منطق و ستیز می کنید و حال آنکه او مرا هدایت کرد؟ و من از آنچه که شما ش

بخواهد، دانش[ درباره من]او قرار می دهید نمی ترسم مگر آنکه پروردگارم چیزی را 
(۸۰)وید؟ متذّکر نمی ش[ برای فهم توحید]پروردگارم همه چیز را فراگرفته است، آیا 



7جزء (6)سوره انعام 

 ََ ِ  تََخافُوَن أَنَُّكْم أَشْ َوَكْيَف أََخاُف َما أَْشَرْكتُْم َو َرْكتُْم بِاَّللَّ

ْل بِِه َعلَْيُكْم ُسلْ  ْيِن أََحقُّ َطانًا ۚ فَأَيُّ اْلفَِريقَ َما لَْم يُنَِزِّ

﴾٨١﴿بِاْْلَْمِن ۖ إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ 

ه در حالی که خود شما از اینک! چگونه از آنچه شما شریک او قرار داده اید بترسم؟
ازل نکرده چیزی را شریک خدا گرفته اید که خدا هیچ دلیلی بر حّقانّیت آن بر شما ن

ان و خداپرست]کدام یک از دو گروه [ بگویید]نمی ترسید، اگر حقایق را می دانید 
(۸۱)سزاوارترند؟ [ از عذاب خدا]به ایمنی [ مشرکان



7جزء (6)سوره انعام 

ئِكَ الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيمَ   لَُهُم اْْلَْمُن انَُهْم بُِظْلٍم أُولَٰ

﴾٨٢﴿َوُْهْم ُمْهتَُدونَ 

یختند، نیام[ چون شرک]کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را به ستمی 
(۸۲. )برای آنان است، و آنان راه یافتگانند[ از عذاب]ایمنی 



7جزء (6)سوره انعام 

تُنَا آتَْينَاَْها إِْبرَ  ُع َدَرَجاٍت اِْهيَم َعلَٰى قَْوِمِه ۚ نَْرفَ َوتِْلَك ُحجَّ

﴾٨٣﴿ِليمٌ َمْن نََشاُء ۗ إِنَّ َربََّك َحِكيٌم عَ 

یم حجت و برهان ما بود که به ابراه[ دالیل استوار و محکم]و آن 
اال درجاتی ب[ به]در برابر قومش عطا کردیم؛ هر که را بخواهیم 

(۸۳. )می بریم؛ زیرا پروردگارت حکیم و داناست



7جزء (6)سوره انعام 

ا َْهَدْينَا ِمْن  ُكلًّ َْهَدْينَا ۚ َونُوحً  َۚوَوَْهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوبَ 

يَّتِِه َداُووَد وَ  يُوُسَف ُسلَْيَماَن َوأَيُّوَب وَ قَْبُل ۖ َوِمْن ذُِرِّ

ِلَك نَجْ  ﴾٨٤﴿ِزي اْلُمْحِسنِينَ َوُموَسٰى َوَْهاُروَن ۚ َوَكذَٰ

نوح را [نیز]هر یک را هدایت کردیم، و [ و]و اسحاق و یعقوب را به ابراهیم بخشیدیم، 
ی و پیش از این هدایت نمودیم، و از فرزندان او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موس

(۸۴. )و این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم[ هدایت کردیم؛]هارون را 



7جزء (6)سوره انعام 

إِْليَاَس ۖ ُكل  ِمَن َوَزَكِريَّا َويَْحيَٰى َوِعيَسٰى وَ 

اِلِحينَ  ﴾٨٥﴿الصَّ

یند، نیز که از نسل او]و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را 
(۸۵. )همه از شایستگان بودند[ هدایت نمودیم



7جزء (6)سوره انعام 

ْلنَا َعلَى َولُوًطا ۚ َوُكلًّ فَضَّ َوإِْسَماِعيَل َواْليََسَع َويُونُسَ 

﴾٨٦﴿اْلعَالَِمينَ 

همه ، و[هدایت کردیم]و اسماعیل و َیَسع و یونس و لوط را 
(۸۶. )را بر جهانیان برتری دادیم



7جزء (6)سوره انعام 

يَّاتِِهْم َوإِ  ُْهْم َوَْهَدْينَاُْهْم ْخَوانِِهْم ۖ َواْجتَبَْينَاَوِمْن آبَائِِهْم َوذُِرِّ

﴾٨٧﴿إِلَٰى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 

، و [دیمبرتری عطا کر]و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخی را 
(۸۷. )آنان را برگزیدیم و به راهی راست هدایت نمودیم



7جزء (6)سوره انعام 

ِ يَْهِدي بِِه َمْن يَ  ِلَك ُْهَدى َّللاَّ لَْو َشاُء ِمْن ِعبَاِدِه ۚ وَ ذَٰ

﴾٨٨﴿ا يَْعَملُونَ أَْشَرُكوا لََحبَِط َعْنُهْم َما َكانُو

د، این هدایت خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد به آن هدایت می کن
شریک قرار داده [ آنان با همه عظمت و مقامی که داشتند برای خدا]و اگر 

(۸۸. )دبودند، یقینًا آنچه عمل شایسته انجام می دادند، تباه و بی اثر می ش



7جزء (6)سوره انعام 

ئَِك الَِّذيَن آتَْينَاُْهُم اْلكِ  ةَ ۚ فَإِْن يَْكفُْر تَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ أُولَٰ

ِء فَقَْد َوكَّْلنَا بِهَ  ََ ُؤ ﴾٨٩﴿ِرينَ ا قَْوًما لَْيُسوا بَِها بَِكافِ بَِها َْهٰ

که ]گر اینان آنان کسانی هستند که به ایشان کتاب ومنصب داوری ونبّوت دادیم؛ پس ا
ه های آیین که پای]به این حقایق [ به سبب مشرک بودنشان دشمنی و مخالفت می کنند

[ رنامه دینبرای نگهبانی و مراعات امر نبّوت و ب]کفر ورزند، یقینًا گروهی را [ الهی اند
(۸۹. )می گماریم که نسبت به آنها کافر نیستند



7جزء (6)سوره انعام 

ُ ۖ فَ  ئَِك الَِّذيَن َْهَدى َّللاَّ ََ أُولَٰ  أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه بُِهَداُْهُم اْقتَِدْه ۗ قُْل 

ََّ ِذْكَرٰى ِلْلعَ  ﴾٩٠﴿الَِمينَ أَْجًرا ۖ إِْن ُْهَو إِ

که خدا کسانی هستند[ که در آیات گذشته به عنوان پیامبران از ایشان یاد شد]آنان 
سالتم در برابر ر: بگو[ و به قوم خود]هدایتشان کرد، پس به هدایت آنان اقتدا کن، 

(۹۰. )جز تذّکر و پندی برای جهانیان نیست[ قرآن]پاداشی از شما نمی خواهم، این 



7جزء (6)سوره انعام 

َ َحقَّ قَْدِرِه إِْذ قَالُوا مَ  ُ َعلَٰى بَشَ َوَما قََدُروا َّللاَّ ٍر ِمْن َشْيٍء ۗ ا أَْنَزَل َّللاَّ

 ۖ ُموَسٰى نُوًرا َوُْهًدى ِللنَّاِس قُْل َمْن أَْنَزَل اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء بِهِ 

ا لَْم تَْعلَُموا أَْنتُْم فُوَن َكثِيًرا ۖ َوُعِلِّْمتُْم مَ تَْجعَلُونَهُ قََراِطيَس تُْبُدونََها َوتُخْ 

ُ ۖ ثُمَّ َذْرُْهْم فِ  ََ آبَاُؤُكْم ۖ قُِل َّللاَّ ﴾٩١﴿ي َخْوِضِهْم يَْلعَبُونَ َو

ت آنان خدا را آن گونه که سزاوار اوس[ یهودیان بر ضد پیامبر اسالم به سفسطه گری پرداختند چون]
ده چه کسی نازل کتابی را که موسی آور: بگو. خدا بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده: نشناختند، چرا که گفتند

هدایت است، شما آن را در طومارهای[ سرتاسر]و [ و روشنگر حقایق]کرده؟ کتابی که برای مردم نور 
که ]آن را آشکار می کنید و بسیاری از[ که دلخواه شماست برای مردم]پراکنده قرار می دهید، بخشی از آن را 

به ]درانتان پنهان می دارید و حال آنکه حقایقی که نه شما می دانستید و نه پ[ گواه نبّوت پیامبر اسالم است
.  ان بازی کنندخدا، سپس آنان را رها کن تا در باطل گویی و خرافاتش: بگو. به شما آموخته شد[ وسیله تورات

(۹۱)



7جزء (6)سوره انعام 

ذَا ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ ُمبَاَركٌ  َدْيِه َوِلتُْنِذَر ُمَصِدُِّق الَِّذي بَْيَن يَ َوَْهٰ

َرةِ يُْؤِمنُوَن ِذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلخِ أُمَّ اْلقَُرٰى َوَمْن َحْولََها ۚ َوالَّ 

﴾٩٢﴿افُِظونَ بِِه ۖ َوُْهْم َعلَٰى َصَلتِِهْم يُحَ 

تاب های کتابی است پرفایده، که ما آن را نازل کردیم، تصدیق کننده ک[ قرآن]و این 
ه برای این است که مردم مکه و کسانی را ک[ نزولش]آسمانی پیش از خود است، و 

پیرامون آنند بیم دهی؛ و آنان که به آخرت ایمان دارند به آن ایمان می آورند، و آنان
(۹۲. )همواره بر نمازشان محافظت می کنند



7جزء (6)سوره انعام 

ِ َكذِ  ِن اْفتََرٰى َعلَى َّللاَّ وَح إِلَْيِه َشْيٌء بًا أَْو قَاَل أُوِحَي إِلَيَّ َولَْم يُ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ُ ۗ وَ  ََ َوَمْن قَاَل َسأُْنِزُل ِمثَْل َما أَْنَزَل َّللاَّ َمَراِت لَْو تََرٰى إِِذ الظَّاِلُموَن فِي 

َزْوَن َعَذاَب ُجوا أَْنفَُسُكُم ۖ اْليَْوَم تُجْ اْلَمْوِت َواْلَمَلئَِكةُ بَاِسُطو أَْيِديِهْم أَْخرِ 

ََيْ   ِ ِه َر اْلَحِقِّ َوُكْنتُْم َعْن آيَاتِ اْلُهوِن بَِما ُكْنتُْم تَقُولُوَن َعلَى َّللاَّ

﴾٩٣﴿تَْستَْكبُِرونَ 
ی شده؛ به من وح: چه کسی ستمکارتر از کسی است که به خدا دروغ می بندد، یا می گوید

د آنچه من به زودی مانن: در حالی که چیزی به او وحی نشده است، و نیز کسی که بگوید
ای کاش ستمکاران را هنگامی که در سختی ها و شداید! خدا نازل کرده نازل می کنم؟

ریاد و ف]گشوده [ به سوی آنان]مرگ اند ببینی در حالی که فرشتگان دست های خود را 
بب به س[ که روز وارد شدن به جهان دیگر است]جانتان را بیرون کنید، امروز [ می زنند

دید، به عذاب سخنانی که به ناحق درباره خدا می گفتید واز پذیرفتن آیات او تکّبر می کر
(۹۳. )خوارکننده ای مجازات می شوید



7جزء (6)سوره انعام 

ةٍ َوتَ َولَقَْد ِجئْتُُمونَا فَُراَدٰى َكَما َخلَ  َل َمرَّ َرْكتُْم َما ْقنَاُكْم أَوَّ

ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكْم ۖ َوَما نَ  ُم الَِّذيَن َرٰى َمعَُكْم ُشفَعَاَءكُ َخوَّ

َضلَّ َعْنُكْم َما قَْد تَقَطََّع بَْينَُكْم وَ َزَعْمتُْم أَنَُّهْم فِيُكْم ُشَرَكاُء ۚ لَ 

﴾٩٤﴿ُكْنتُْم تَْزُعُمونَ 
در ]همان گونه که شما را نخستین بار :[ لحظه ورود به جهان دیگر به آنان خطاب می شود]و 

آفریدیم، اکنون هم تنها به نزد ما آمدید، و آنچه را[ رحم مادر تنها و دست خالی از همه چیز
در ]ه در دنیا به شما داده بودیم پشت سر گذاشته و همه را از دست دادید، و شفیعانتان را ک

با همه ]دهای شما شریک می پنداشتید، همراه شما نمی بینیم، یقینًا پیون[ ربوبّیت و عبادت ما
(۹۴. )بریده، و آنچه را شریکان خدا گمان می کردید از دستتان رفته و گم شده است[ چیز



7جزء (6)سوره انعام 

َ فَاِلُق اْلَحِبِّ َوالنَّوَ  اْلَميِِِّت ٰى ۖ يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمنَ إِنَّ َّللاَّ

ُ ۖ فَأَنَّ َوُمْخِرُج اْلَميِِِّت ِمَن اْلَحيِِّ ۚ ذَٰ  ﴾٩٥﴿ٰى تُْؤفَُكونَ ِلُكُم َّللاَّ

یرون بی تردید خدا شکافنده دانه و هسته است؛ زنده را از مرده ب
می آورد، و بیرون آورنده مرده از زنده است؛ این است خدا، پس 

(۹۵)منصرفتان می کنند؟ [ از حق]چگونه 



7جزء (6)سوره انعام 

ْصبَاحِ َوَجعََل اللَّيْ  قََمَر َل َسَكنًا َوالشَّْمَس َوالْ فَاِلُق اْْلِ

ِلَك تَْقِديُر اْلعَزِ  ﴾٩٦﴿يِز اْلعَِليمِ ُحْسبَانًا ۚ ذَٰ

داد، و و شب را برای آرامش قرار[ از پرده تاریک شب است]شکافنده صبح 
د؛ این خورشید و ماه را وسیله ای برای محاسبه و اندازه گیری زمان مقّرر فرمو

(۹۶. )است اندازه گیری آن توانای شکست ناپذیر و دانا



7جزء (6)سوره انعام 

َماِت اْلبَِرِّ ِلتَْهتَُدوا بَِها فِي ُظلُ َوُْهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم النُُّجومَ 

ْلنَا اْليَاتِ  ﴾٩٧﴿ ِلقَْوٍم يَْعلَُمونَ َواْلبَْحِر ۗ قَْد فَصَّ

در و اوست که ستارگان را برای شما قرار داد تا به وسیله آنها
ا برای تاریکی های خشکی و دریا راه یابید؛ مسلمًا ما آیات خود ر

(۹۷. )قومی که دانایند بیان کردیم



7جزء (6)سوره انعام 

َوُمْستَْوَدٌع ۗ  َواِحَدةٍ فَُمْستَقَر  َوُْهَو الَِّذي أَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس 

ْلنَا اْليَاِت ِلقَْوٍم يَ  ﴾٩٨﴿ْفقَُهونَ قَْد فَصَّ

ر یافته استقرا[ از شما]و اوست که شما را از یک تن آفرید، برخی 
؛ [در اصالب و رحم هایند]و برخی به ودیعت نهاده [ در زمین]

(۹۸. )ما آیات خود را برای قومی که می فهمند، بیان کردیم



7جزء (6)سوره انعام 

 َ ْيٍء ْخَرْجنَا بِِه نَبَاَت ُكِلِّ شَ َوُْهَو الَِّذي أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَأ

ْخِل ِمْن َطْلِعَها بًّا ُمتََراِكبًا َوِمَن النَّ فَأَْخَرْجنَا ِمْنهُ َخِضًرا نُْخِرُج ِمْنهُ حَ 

اَن ُمْشتَ قِْنَواٌن َدانِيَةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعنَاٍب وَ  مَّ ْيتُوَن َوالرُّ ََْيَر الزَّ بًِها َو

ِلُكْم َليَاٍت ِلقَْوٍم َمَر َويَْنِعِه ۚ إِنَّ فِي ذَٰ ُمتََشابٍِه ۗ اْنُظُروا إِلَٰى ثََمِرِه إَِذا أَثْ 

و از آن رویاندیم،[ از زمین]و اوست که از آسمان آبی فرستاد، و به وسیله آن گیاهان گوناگون را ﴾٩٩﴿يُْؤِمنُونَ 
ت ساقه ها و شاخه های سبز درآوردیم، و از آن دانه های متراکم را خارج می کنیم، و از شکوفه درخ

به هم ، و باغ هایی از انگور و زیتون و انار شبیه[به وجود می آوریم]خرما خوشه های سر فروهشته 
با ؛ به میوه اش چون میوه دهد و به رسیدن و کامل شدنش[بیرون می آوریم]و بی شباهت به هم 

د، ربوبّیت بر توحی]برای قومی که ایمان می آورند، نشانه هایی [ امور]تأمل بنگرید، مسلمًا در این 
(۹۹. )ست[ و قدرت خدا



7جزء (6)سوره انعام 

ِ ُشَرَكاَء اْلِجنَّ وَ  هُ بَنِيَن َخلَقَُهْم ۖ َوَخَرقُوا لَ َوَجعَلُوا َّلِلَّ

ا يَِص َوبَنَاٍت بِغَْيِر ِعْلٍم ۚ ُسْبَحانَ  ﴾١٠٠﴿فُونَ هُ َوتَعَالَٰى َعمَّ

ها برای خدا شریکانی از جن قرار دادند، در حالی که همه آن[ مشرکان]
انی را خدا آفرید، و از روی جهل و بی دانشی برای خدا پسران و دختر

(۱۰۰. )انگاشتند؛ منّزه و برتر است از آنچه آنان توصیف می کنند



7جزء (6)سوره انعام 

َولَْم تَُكْن لَهُ ٰى يَُكوُن لَهُ َولَدٌ بَِديُع السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۖ أَنَّ 

﴾١٠١﴿يمٌ ُْهَو بُِكِلِّ َشْيٍء َعلِ َصاِحبَةٌ ۖ َوَخلََق ُكلَّ َشْيٍء ۖ وَ 

پدید آورنده آسمان ها و زمین است، چگونه او را فرزندی [ او]
در صورتی که برای او همسری نبوده، و همه چیز را او ! باشد؟

(۱۰۱. )آفریده؛ و او به همه چیز داناست



7جزء (6)سوره انعام 

ََ إِلَٰ  ُ َربُُّكْم ۖ  ِلُكُم َّللاَّ
ََّ ُْهَو ۖ َخاِلُق ُكِلِّ شَ ذَٰ ْيٍء فَاْعبُُدوهُ ۚ هَ إِ

﴾١٠٢﴿َوُْهَو َعلَٰى ُكِلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ 

یز این است خدا پروردگار شما، جز او معبودی نیست، آفریننده همه چ
(۱۰۲. )است؛ پس تنها او را بپرستید، و او کارساز هر چیز است



7جزء (6)سوره انعام 

للَِّطيُف ِرُك اْْلَْبَصاَر ۖ َوُْهَو اََ تُْدِرُكهُ اْْلَْبَصاُر َوُْهَو يُدْ 

﴾١٠٣﴿اْلَخبِيرُ 

چشم ها او را در نمی یابند، ولی او چشم ها را درمی یابد، و
گاه است (۱۰۳. )او لطیف و آ



7جزء (6)سوره انعام 

نَْفِسِه ۖ َوَمْن ْم ۖ فََمْن أَْبَصَر فَلِ قَْد َجاَءُكْم بََصائُِر ِمْن َربِِّكُ 

﴾١٠٤﴿ُكْم بَِحِفيظٍ َعِمَي فَعَلَْيَها ۚ َوَما أَنَا َعلَيْ 

سیله آن به و]بی تردید برای شما از سوی پروردگارتان دالیلی روشن آمده، پس هر که 
ا پشت ب]ببیند به سود خود اوست و هر که [ دالیل بینا شود و حقایق را با چشم دل

به زیان خود اوست، [ و از دیدن حقایق محروم گردد]کوردل شود [ کردن به دالیل
(۱۰۴. )و بر شما حافظ و نگهبان نیستم[ وظیفه من ابالغ پیام خداست]



7جزء (6)سوره انعام 

ُف اْليَاِت َولِ  ِلَك نَُصِرِّ بَيِِّنَهُ ِلقَْوٍم يَقُولُوا َدَرْسَت َوِلنُ َوَكذَٰ

﴾١٠٥﴿يَْعلَُمونَ 

قق تا هدف هایی تح]را به صورت های گوناگون بیان می کنیم [ خود]این چنین، آیات 
ه ای، شقاوت ، یکی اینکه منکران با متهم کردن تو که این آیات را از دیگران فرا گرفت[یابد

(۱۰۵. )خود را کامل کنند و دیگر اینکه آن را برای گروهی که دانایند، روشن سازیم



7جزء (6)سوره انعام 

ََّ ُْهوَ اتَّبِْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن َربِِّ  هَ إِ
ََ إِلَٰ  َوأَْعِرْض  َۖك ۖ 

﴾١٠٦﴿َعِن اْلُمْشِرِكينَ 

از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن، هیچ
(۱۰۶. )معبودی جز او نیست، و از مشرکان روی بگردان



7جزء (6)سوره انعام 

ُ َما أَْشَرُكوا ۗ َومَ  ِفيًظا ۖ َوَما ا َجعَْلنَاَك َعلَْيِهْم حَ َولَْو َشاَء َّللاَّ

﴾١٠٧﴿أَْنَت َعلَْيِهْم بَِوِكيلٍ 

ولی خواست ]شرک نمی آوردند، [ به طور اجبار]اگر خدا می خواست آنان 
رار و ما تو را بر آنان نگهبان و کارساز ق[ خدا آزادی انسان در انتخاب است

(۱۰۷.[ )تا آنان را به اجبار به پذیرش دین وادار کنی]ندادیم 



7جزء (6)سوره انعام 

ََ تَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن مِ  ِ فَيَُسبُّ َو َ َعْدًوا ْن ُدوِن َّللاَّ وا َّللاَّ

ِلَك َزيَّنَّ  ٍة َعَملَُهْم ثُ بِغَْيِر ِعْلٍم ۗ َكذَٰ مَّ إِلَٰى َربِِِّهْم ا ِلُكِلِّ أُمَّ

﴾١٠٨﴿انُوا يَْعَملُونَ َمْرِجعُُهْم فَيُنَبِِّئُُهْم بَِما كَ 

شمنی و معبودانی را که کافران به جای خدا می پرستند، دشنام ندهید، که آنان هم از روی د
کیفر تا به]این گونه برای هر امتی عملشان را آراستیم . و نادانی خدا را دشنام خواهند داد

مه سپس بازگشت ه[ لجاجت و عنادشان گمان کنند که آنچه انجام می دهند نیکوست،
، آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود، پس آنان را به اعمالی که همواره انجام می دادند

گاه می کند (۱۰۸. )آ



7جزء (6)سوره انعام 

ِ َجْهَد أَْيَمانِهِ  يُْؤِمنُنَّ بَِها ۚ ْم لَئِْن َجاَءتُْهْم آيَةٌ لَ َوأَْقَسُموا بِاَّللَّ

ِ ۖ وَ  ََ َما يُْشِعُرُكْم أَنََّها إِ قُْل إِنََّما اْليَاُت ِعْنَد َّللاَّ ذَا َجاَءْت 

﴾١٠٩﴿يُْؤِمنُونَ 

برای با سخت ترین سوگندهایشان به خدا سوگند خوردند که اگر معجزه دلخواهشان
ما معجزات فقط در اختیار خداست، و ش: آنان آید، قطعًا به آن ایمان می آورند، بگو

حقیقت این است که اگر آن [ که حقیقت چیست؟]چه می دانید ![ ای مردم مؤمن]
(۱۰۹. )معجزه هم بیاید، ایمان نمی آورند



7جزء (6)سوره انعام 

ةٍ اَرُْهْم َكَما لَْم يُْؤِمنُوا بِ َونُقَِلُِّب أَْفئَِدتَُهْم َوأَْبصَ  َل َمرَّ ِه أَوَّ

﴾١١٠﴿ونَ َونَذَُرُْهْم فِي ُطْغيَانِِهْم يَْعَمهُ 

[  دشانکه وسیله فهم و بصیرت است، به سزای لجاجت و عنا]و دل ها و دیدگانشان را 
[  رندبه این سبب با آمدن معجزه دلخواهشان هم ایمان نمی آو]وارونه و دگرگون کردیم، 

ها همان گونه که نخستین بار به آیات قرآن ایمان نیاوردند، آنان را در طغیانشان ر
(۱۱۰. )می کنیم تا پیوسته سرگردان باشند


