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                                                            فصل اول                                                                                         

  "رؤیت مسیر "                                                                            
  ) اتبدون توضیحآیه  پانصدترجمۀ  (                                                                      

  

  } 1{  »قرائت کن به اسمِ پروردگارت آن کسی که خلق کرد « )  1(  96- 1

  } 2{  »انسان را از لختۀ خون خلق کرد « )  1(  96- 2

  } 3{  » قرائت کن و پروردگارت کریم ترین است« )  1(  3-96

  } 4{  »آن کسی که به وسیلۀ قلم تعلیم داد « )  1(  4-96

  } 5{  »به انسان تعلیم داد آنچه را علم نداشت « )  1(  5-96

  } 6{  »ي کسی را که نهی کرد ه اآیا رؤیت کرد« )  1(  96- 9

  } 7{ » بنده اي را آنگاه که نماز می خواند « )  1(  10-96

  } 8{ » داشت به این که اهللا رؤیت می کند آیا علم ن« )  1(  14-96

  } 9{  »ن سوگند به آن قلم و آنچه سطر می کنند « )  2(  1-68

  } 10{  »تو به نعمت پروردگارت مجنون نیستی « )  2(  68- 2

  } 11{   »و می بینند  می بینی به زودي پس«  ) 2(  5-68

  } 12{  »که به کدام یک از شما مفتون شدگی هست « )  2(  6-68

  } 13{  »گوید اساطیرِ اولیهاست می آنگاه که آیات ما بر وي تالوت شود « )  2(  68- 15

53-68  )2  ( »14{  »مجرمین قرار دهیم  پس آیا مسلمین را همانند {  

  } 15{ » براي شما چیست چگونه حکم می کنید « )  2(  36-68

  } 16{  »درس می گیرید  یا براي شما کتابی هست که در آن« )  2(  37-68

  } 17{ » که در آن براي شما آنچه اختیار می کنید هست «  ) 2(  38-68

   } 18{  »یا براي شما عهدي بر عهدة ما هست که تا روز قیامت رساست که براي شما آنچه حکم کنید هست « )  2(  68- 39

  } 19{  »ن شده از غرامتی هستند یا از ایشان اجري درخواست می کنی پس ایشان سنگی« )  2(  46-68

  } 20{ » یا غیب نزد ایشان هست پس ایشان کتابت می کنند « )  2(  47-68

  } 21{  »....... پس براي حکمِ پروردگارت صبر کن « )  2(  68- 48

  } 22{ » مجنون است حتماً مع کنند و می گویند همانا وي و همانا نزدیک باشد کسانی که کفر ورزیده اند با چشمانشان تو را بلغزانند چون ذکر را س« )  2(  68- 51

  } 23{  »و آن اال ذکري براي عالمیان نیست « )  2(  68- 52

  } 24{  » هان اي لحاف به خود پیچیده« )  3(  1-73

  } 25{  »شب را برخیز اال قلیلی « )  3(  73- 2

  } 26{  »نصف آن را یا از آن قلیلی کم کن «  ) 3(  3-73

  } 27{  »یا بر آن زیاد کن و قرآن را شمرده بخوان « )  3(  4-73

  } 28{ » همانا به زودي ما قولی ثقیل را بر تو القاء می کنیم « )  3(  5-37

  } 29{ » همانا ناشی از شب آن را اشد و اطاعت است و قیل را قوام می دهد « )  3(  6-73

  } 30{  »النی هست همانا براي تو در روز تسبیحی طو« )  3(  7-73

  } 31{  »همانا ما به سوي شما رسولی ارسال کرده ایم که شاهد بر شماست کما آن که به سوي فرعون رسولی ارسال کردیم « )  3(  73- 15

  } 32{  »همانا این تذکري است پس کسی که بخواهد سبیلی به سوي پروردگارش اخذ می کند « )  3(  19-73

  } 33{  »د را پوشیده هان اي خو« )  4(  1-74

  } 34 { »بر پا خیز پس هشدار ده « )  4(  74- 2

  } 35{  »نه باقی می گذارد و نه رها می کند « )  4(  28-74

   } 36 { »براي بشر است الواحی « )  4(  29-74

  } 37{  »بر آن نوزده هست « )  4(  30-74

  } 38{  »آن احدي از آن کبیرهاست قطعاً همانا « )  4(  35-74

  } 39 {» هشداردهنده براي بشر است « )  4(  36-74

    } 40{ » پس براي ایشان چیست که از تذکر معرض هستند « )  4(  49-74

               } 41{  »بلی هر یک از ایشان اراده می کند که به وي صحفی منتشر شده داده شود « )  4(  74- 52

   } 42{  »خوف ندارند  نه هرگز بلی از آخرت« )  4(  53-74

  } 43{  »نه هرگز همانا آن تذکري است «  ) 4(  54-74



 ٢

  } 44{ » آن قولِ رسولی کریم است قطعاً همانا « )  7(  19-81

  } 45{  »ذي قوتی است نزد ذي عرش مکین است « )  7(  81- 20

  } 46{  »مطاعی است سپس امینی است « )  7(  21-81

22-81  )7 (  »47{  »شما مجنون نیست  و دوست {  

  } 48{  »ستی او را به افقِ مبین رؤیت کرد و به در« )  7(  81- 23

  } 49{  »و او بر غیب بخیل نیست « )  7(  24-81

  } 50{  »و آن به قولِ شیطانِ رجیم نیست «  ) 7(  81- 25

  } 51{  »به زودي تو را قرائت می کنیم پس به نسیان نمی سپاري « )  8(  6-87

  } 52{ » اال آنچه را خدا خواهد همانا او آشکار را و آنچه مخفی هست را علم دارد « )  8(  7-87

  } 53{  »کنیم به آسانی می و تو را میسر « )  8(  87- 8

   } 54{  »پس ذکر کن اگر آن ذکر نفع دارد « )  8(  87- 9

  } 55{  »این در آن صحف اولیه هست قطعاً همانا « )  8(  18-87

  } 56{  »صحف ابراهیم و موسی « )  8(  19-87

  } 57{  »بر عهدة ما هدایت هست قطعاً همانا « )  9(  12-92

  } 58{   »پروردگارت تو را نه وداع کرده است و نه خشم گرفته است « )  11(  3-93

  } 59{ » پروردگارت به تو عطاء می کند پس راضی شوي قطعاً و در آینده « )  11(  5-93

11 -93  )11  ( »60{  »پروردگارت پس حدیث گوي  و اما به نعمت {  

2 -53  )23  ( »61{  »شما نه در ضاللت رفته است و نه اغواء شده است  دوست {  

  } 62{  »و از هوا نطق نمی گوید « )  23(  3-53

  } 63{  »آن اال وحی اي نیست که وحی می شود «  ) 23(  4-53

  } 64{ » القوا وي را تعلیم داده است شدید « )  23(  5-53

  } 65 { »ذي قدرتی است پس ایستاد « )  23(  6-53

  } 66{  »و او به آن افقِ أعلی بود « )  23(  7-53

  } 67{  »سپس نزدیک شد پس فرود آمد « )  23(  53- 8

  } 68{  »پس قدرِ دو قوس یا نزدیک تر بود « )  23(  35- 9

    } 69{ » بندة او وحی کرد آنچه را وحی کرد  پس به سوي« )  23(  10-53

  } 70{ »  ه استدل آنچه را رؤیت نمود تکذیب نکرد« )  23(  53- 11

  } 71{  »پس آیا با وي مجادله می کنید بر آنچه رؤیت نمود « )  23(  12-53

   } 72{ » را رؤیت کرد  دیگري ستی نزولِو به در« )  23(  31-53

  } 73{  »اشتباه کرد و نه سرپیچی کرد  چشم نه« )  23(  17-53

  } 74{ » ستی از آیات کبیرِ پروردگارش را رؤیت کرد به در« )  23(  18-53

  } 75{  »آیا علم غیب نزد وي هست پس وي رؤیت کند «  ) 23(  35-53

  } 76{  »یا خبر نشده است به آنچه در صحف موسی هست « )  23(  36-53

  } 77{  »اهیم کسی که وفا کرد و ابر« )  23(  37-53

  } 78{  »هشداردهندگانِ اولیه همان این هشداردهنده اي است از « )  23(  65-53

  } 79{  »نه هرگز همانا آن تذکري است « )  24(  80- 11

  } 80{  »پس کسی که بخواهد آن را ذکر می کند « )  24(  12-80

  } 81{  »در صحف مکرم « )  24(  13-80

   } 82{  »رفیع مطهر « )  24(  14-80

  } 83{  »سفیرانی  انِِبا دست« )  24(  80- 15

  } 84{ » کریم نیکوکار « )  24(  16-80

  } 85{  »چه چیزي وي را کافر کرده است  مرگ بر انسان« )  24(  17-80

  } 86{  »همانا ما آن را در شبِ قدر نازل کردیم « )  25(  1-97

  } 87{ » می دانی شبِ قدر چیست  و تو چه« )  25(  97- 2

  } 88{  »شبِ قدر خوب تر از هزار ماه است «  ) 25(  3-97

  } 89{  »در آن مالئکه و روح به اذنِ پروردگارشان از براي هر امري نازل می شوند « )  25(  4-97

    } 90{ » فجر تسلیم هست  آن تا طلوعِ« )  25(  5-97

  } 91{  »مجید است بلی آن قرآنی « )  27(  21-85
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 } 92{  »در لوحی محفوظ « )  27(  22-85

  } 93{ » حاکم ترین حاکمین نیست  به عنوانِآیا اهللا « )  28(  95- 8

1-106  )29  ( » 94{  »قریش است براي ائتالف {  

  } 95{  »ائتالف ایشان رحلِ زمستانی و تابستانی است « )  29(  106- 2

  } 96{  »روردگارِ این بیت را عبادت کنند پس باید پ« )  29(  3-106

  } 97{  »زبانت را به آن حرکت مده تا به آن تعجیل کنی « )  31(  16-75

  } 98{  »همانا بر عهدة ما هست که آن را جمع کنیم و آن را قرآن کنیم « )  31(  17-75

  } 99 { »پس آنگاه که آن را قرائت کنیم پس قرآنش را تبعیت کن « )  31(  18-75

  } 100{  »آن بر عهدة ما هست  سپس همانا بیانِ« )  31(  19-75

  } 101{ » فرق دهندگانِ فرقی آن پس « )  33(  4-77

  } 102{  »القاء کنندگانِ ذکر آن پس « )  33(  5-77

  } 103{ » اتمام حجت یا هشداري « )  33(  6-77

  } 104{  »اقع شدنی است وقطعاً همانا آنچه وعده داده می شوید « )  33(  7-77

  } 105{ » ق سوگند به آن قرآنِ مجید « )  34(  1-50

   } 106{  »بلی تعجب کرده اند که هشداردهنده اي از خودشان ایشان را آمده است پس کافرین گفته اند این چیزي عجیب است « )  34(  50- 2

  } 107{  »است  آیا آنگاه که بمیریم و خاك باشیم آن رجعتی بعید« )  34(  3-50

  } 108{  »است فیصله دهنده آن قولی قطعاً همانا « )  36(  13-86

  } 109{  »و آن به هزل نیست « )  36(  41-86

  } 110{  »و اگر آیه اي را رؤیت نمایند اعراض می کنند و می گویند سحري مستمر است « )  37(  54- 2

  } 111{  »کنند می ر امر مستقري را تبعیت و تکذیب می کنند و هواهایشان و ه« )  37(  3-54

  } 112{  »ستی آن قرآن را براي ذکر میسر کرده ایم پس آیا هیچ فراگیرنده اي هست و به در« )  37(  71-54

  } 113{  »ص سوگند به آن قرآنِ ذي ذکر « )  38(  1-38

  } 114 {» بلی کسانی که کفر ورزیده اند در تکبر و ستیزي هستند « )  38(  38- 2

  } 115{ » چه بسیار از نسلی را که قبل از ایشان هالك کردیم پس ندا می دادند و فرصت گریزي نبود « )  38(  3-38

  } 116{ » و تعجب کرده اند که هشداردهنده اي از خودشان ایشان را آمده است و کافرین گفته اند این ساحري کذاب است « )  38(  4-38

  } 117{ » یان را خدایی واحد قرار داده است همانا این چیزي عجیب است آیا خدا« )  38(  5-38

  } 118{  »مالیان از ایشان رفته اند که بروید و بر خدایانِ خودتان صبر کنید همانا این چیزي است که اراده می شود « )  38(  6-38

  } 119{ »  خلق شده اي نیست این اال ري این را سمع نکرده ایمآن ملت آخ ما در میانِ« )  38(  7-38

  } 120{  »من در شک هستند بلی هنوز عذاب را نچشیده اند  ذکر بر وي نازل شده است بلی ایشان از ذکرِآن  ما آیا از بینِ« )  38(  38- 8

  } 121{ » بر آنچه می گویند صبر کن و بندة ما داود نیرومند را ذکر کن همانا وي توبه کار بود « )  38(  17-38

  } 122{  »کتابی که آن را به سوي تو نازل کرده ایم مبارك است تا در آیاتش تدبیر کنند و تا اولوا االلباب تذکر گیرند « )  38(  29-38

  } 123{ » ....... و بندة ما ایوب را ذکر کن « )  38(  41-38

  } 124{  »قهار   آن واحدبگو من فقط هشداردهنده اي هستم و هیچ خدایی نیست اال اهللا« )  38(  56-83

  } 125{  »به سوي من وحی نمی شود اال من فقط هشداردهنده اي مبین هستم « )  38(  70-38

  } 126{  »بگو براي آن از شما هیچ اجري درخواست نمی کنم و من از متکلفین نیستم « )  38(  38- 86

  } 127{  »آن اال ذکري براي عالمیان نیست « )  38(  87-38

  } 128{ »  بعد مدتی علم بدارید قطعاً و خبرِ آن را « )  38(  88-38

  آنچه را از طرف پروردگارتان به سوي شما نازل شده است تبعیت کنید « )  39(  3-7

  } 129{ » و از دونِ او اولیائی را تبعیت نکنید قلیل است آنچه تذکر می گیرید                      

  آدم اگر شما را رسوالنی از خودتان برسند که آیات من را بر شما قصه بخوانند اي بنی« )  39(  35-7

  } 130{  »پس کسی که تقوا ورزد و به صالح آید پس نه خوفی بر اینها هست و نه اینها محزون شوند                         

  } 131{  »علم تفصیل داده ایم هدایت و رحمتی است براي قومی که ایمان می آورند ستی ایشان را کتابی آورده ایم که آن را بر اساسِ به درو « )  39(  7- 52

  } 132{ » هیچ نبی اي در قریه اي ارسال نکردیم اال اهلِ آن را به سختی و بیماري اخذ کردیم شاید آنها تضرع کنند و « )  39(  94-7

  کسی که وي را نزد آنها در تورات و انجیل مکتوب می یابندکسانی که آن رسول آن نبیِ امی را تبعیت کنند « )  39(  7- 715

  که ایشان را به معروف امر می کند و ایشان را از منکر نهی می کند                          

  و غُلها را که بر عهدة ایشان بود از ایشان برمی داردو براي ایشان طیبات را حالل می گردانَد و بر ایشان خبائث را حرام می گردانَد و بارِ ایشان                           

  پس کسانی که به وي ایمان آورند و عزتش نگاه دارند و کمکش کنند و آن نور را که همراه وي نازل شده است تبعیت کنند                           

  } 133{ » هستند  انرستگارآن  شاناینها خود                          



 ٤

  کسی که ملک آسمانها و زمین براي او هست شما هستم  بگو هان اي مردم همانا من رسولِ اهللا به سوي جمیعِ« )  39(  158-7

  خدایی اال او نیست زنده می کند و می میرانَد پس به اهللا و رسولِ او ایمان آورید آن نبیِ امی                           

  } 134{ » که به اهللا و کلمات او ایمان دارد و وي را تبعیت کنید شاید شما هدایت شوید  کسی                          

  یا بگویید فقط پدرانمان از قبل شریک آورده بودند و ما ذریه اي بعد از آنها باشیم « )  39(  7- 173

                         135{  »ی آنچه باطل گویان کردند هالك می کن پس آیا ما را به علت {  

  } 136{ » و آیا فکر نکرده اند که به دوست خودشان هیچ جنونی نیست وي اال هشداردهنده اي مبین نیست « )  39(  184-7

  } 137{ » و اگر کششی از طرف شیطان تو را بکشد پس به اهللا پناه ببر همانا او سمیعِ علیم است « )  39(  200-7

  ان را آیتی نیاوري می گویند چرا آن را برنگزیدي و آنگاه که ایش« )  39(  203-7

  بگو من فقط آنچه را از طرف پروردگارم به سوي من وحی می شود تبعیت می کنم                          

  } 138{ » این بصیرتهایی است از طرف پروردگارتان و هدایت و رحمتی است براي قومی که ایمان می آورند                           

  } 139{ » و پروردگارت را در نفسِ خودت به تضرع و خوف و دونِ صداي بلند صبح و شام ذکر کن و از غافلین مباش « )  39(  205-7

  اال ابالغی از طرف خدا و رسالت او « )  40(  72- 32

   } 140{ » جهنم هست ابدي در آن جاودان هستند  او را عصیان کند پس همانا برایش آتشِ و کسی که خدا و رسولِ                         

  } 141{  »کند می غیب است پس بر غیبِ خویش احدي را اظهار ن عالمِ« )  40(  26-72

  } 142{  »اال رسولی که از وي رضایت دارد پس همانا او از بینِ دستانِ وي و از خَلف وي مترصدي می گمارد « )  40(  72- 27

   } 143{  »گند به آن قرآنِ حکیم سو« )  41(  36- 2

  } 144{  »تو از مرسلین هستی قطعاً همانا « )  41(  3-36

  } 145{  »بر صراطی مستقیم « )  41(  4-36

  } 146{  »تنزیلِ آن عزیزِ رحیم است « )  41(  5-36

   } 147 { »براي هشدارِ قومی که پدرانشان هشدار داده نشدند پس ایشان غافل هستند « )  41(  6-36

  } 148{  »ستی آن قول بر اکثر ایشان تحقق یافته است پس ایشان ایمان نمی آورند به در« )  41(  7-36

  } 149{  »و براي ایشان مساوي است هشدارشان دهی یا هشدارشان ندهی ایمان نمی آورند « )  41(  10-36

  } 150{ » به وي استهزاء می کرده اند اي حسرت بر بندگان آنها را هیچ رسولی نرسد اال« )  41(  30-36

             } 151{  »و وي را شعر تعلیم نداده ایم و براي وي نبوغ نیست آن اال ذکر و قرآنی مبین نیست « )  41(  69-36

  و کسانی که کفر ورزیده اند گفته اند این اال دروغی نیست که آن را افتراء بسته است « )  42(  4-25

  } 152{  »و قومی دیگر بر آن وي را اعانت کرده است پس به راستی ظلمی و باطلی آورده اند                        

  } 153{ » و گفته اند اساطیرِ اولیهاست که آن را مکتوب کرده است پس آن بر وي امالء می شود صبحِ زود و شبِ دیر « )  42(  5-25

  } 154{ » سمانها و زمین را علم دارد نازل کرده است همانا او غفورِ رحیم بوده است بگو آن را کسی که سرِّ در آ« )  42(  6-25

  } 155{  »و رسول گفت پروردگارا همانا قومِ من این قرآن را هذیانی اخذ کرده اند « )  42(  30-25

  نشده است و کسانی که کفر ورزیده اند گفته اند چرا آن قرآن جمله اي واحد بر وي نازل« )  42(  25- 32

  } 156{ » آن چنان است تا دلِ تو را با آن ثبات دهیم و آن را شمرده می خوانیم                          

  } 157{  »در هر قریه اي هشداردهنده اي مبعوث می کردیم قطعاً و اگر می خواستیم « )  42(  25- 51

  } 158{  »جهاد کن جهادي کبیر پس کافرین را اطاعت مکن و ایشان را با آن « )  42(  25- 52

  همانا ما تو را به حق بشارت دهنده و هشداردهنده ارسال کرده ایم « )  43(  24-35

   } 159 {» خالی کرده است در آن و هیچ امتی نیست اال هشداردهنده اي                          

  م آن حق است و آنچه از آن کتاب را که به سوي تو وحی کرده ای« )  43(  31-35

  } 160{ » تصدیق کننده است براي آنچه بینِ دستانِ آن هست همانا اهللا به بندگانش خبیرِ بصیر است                           

  کسانی را که از دونِ اهللا به دعوت می خوانیدهمان بگو آیا شرکاي خودتان را رؤیت کرده اید « )  43(  40-35

  به رؤیت من برسانید چه چیزي از زمین خلق کردند یا براي آنها در آسمانها شراکتی هست                           

  } 161{ » ایشان را کتابی داده بودیم پس ایشان بر بینه اي از آن هستند بلی آن ظالمین بعضِ ایشان بعضی را اال فریب وعده ندهد  یا                          

  از هر یک از امتها هدایت شده تر باشند حتماً یت ایمانشان به اهللا قسم خورده بودند که اگر ایشان را هشداردهنده اي بیاید و با نها« )  43(  42-35

  } 162{ » پس چون ایشان را هشداردهنده اي آمده است ایشان را اال نفرت زیاد نشده است                           

  } 163{  »هیم را ذکر کن همانا وي صدیقی نبی بود و در آن کتاب ابرا« )  44(  41-19

  گویندمی و آنگاه که آیات بینۀ ما بر ایشان تالوت شود کسانی که کفر ورزیده اند براي کسانی که ایمان آورده اند « )  44(  73-19

  } 164{  »کدام یک از دو فرقه را مقامی خوب تر و محفلی بهتر هست                          

  } 165{ » پس همانا این قرآن را به زبانِ خودت میسر کرده ایم تا با آن متقیان را بشارت دهی و با آن قومی ستیزه جو را هشدار دهی « )  44(  19- 97

  و آن چنان آن را قرآنی عربی نازل کرده ایم« )  45(  113-20

  } 166{ » ید ایشان تقوا ورزند یا براي ایشان ذکري حدیث خوانَد و در آن از هر وعیدي صرف کرده ایم شا                          



 ٥

  پس متعالی است اهللا آن ملک بر حق « )  45(  20- 114

  } 167{  »و به قرآن تعجیل مکن قبل از آن که وحیِ آن به سوي تو منقضی شود بگو اي پروردگار مرا علم زیاد کن                           

  } 168 { »همانا آن قرآنی کریم است  « ) 46(  77-56

  } 169{ » در کتابی مکنون « )  46(  78-56

  } 170{ » اال مطهرین آن را لمس نکنند « )  46(  56- 79

  } 171{  »تنزیلی است از طرف پروردگارِ عالمیان « )  46(  08-56

  } 172{  »ع گردنهایشان را براي آن خم کنند اگر بخواهیم آیتی از آسمان بر ایشان نازل می کنیم پس خاض« )  47(  4-26

  } 173{ » آن تنزیلِ پروردگارِ عالمیان است قطعاً و همانا « )  47(  192-26

  } 174{  »روح االمین را با آن نازل کرده است « )  47(  193-26

   } 175{  »تو تا از هشداردهندگان باشی  بر قلبِ« )  47(  194-26

  } 176{  »بانِ عربیِ مبین به ز« )  47(  195-26

  } 177{  »در زبرِ اولیها هست قطعاً و همانا آن « )  47(  196-26

  } 178{  »که علماي بنی اسرائیل آن را علم دارند  و آیا براي ایشان آیتی نبوده است« )  47(  197-26

   } 179{ » و اگر آن را بر بعضی أعجمیان نازل می کردیم « )  47(  198-62

  } 180{  »پس آن را بر ایشان قرائت می کرد به آن مؤمن نمی شدند « )  47(  919-26

  } 181{  »و شیاطین با آن نازل نمی شوند « )  47(  210-26

  } 182{ » و براي آنها نبوغ نیست و استطاعت ندارند « )  47(  211-26

  } 183{  »لقاء می شوي از پیشگاه حکیمی علیم اقطعاً و همانا تو قرآن را « )  48(  6-27

  و لیکن رحمتی است از طرف پروردگارت ....... « )  49(  46-28

  } 184{ » تا قومی را که قبل از تو هیچ هشداردهنده اي ایشان را نرسیده بود هشدار دهی شاید ایشان تذکر گیرند                           

  ده است گفته اند چرا به وي مثلِ آنچه به موسی داده شد داده نشده استپس چون حق از نزد ما ایشان را آم« )  49(  28- 48

  } 185{ » و آیا از قبل به آنچه به موسی داده شد کفر نورزیدند گفته اند دو سحر است پشتیبان هم و گفته اند همانا ما به کل کافر هستیم                           

49-28  )49  ( »186{  »کتابی بیاورید که آن از این دو هدایت کننده تر باشد که همان را تبعیت کنم اگر صادق باشید اهللا  بگو پس از نزد {  

  } 187{ » کسانی که قبل از آن آنها را کتاب داده ایم آنها به آن ایمان می آورند « )  49(  28- 52

  ما را بر آنها تالوت کند  آن رسولی مبعوث کند که آیاتتا در مادرِ  روردگارت هالك کنندة قریه ها نبوده استو پ« )  49(  28- 59

  } 188{ » و ما هالك کنندة قریه ها نباشیم و اال اهلِ آن ظالم باشند                           

  } 189{ » تیبان مباش و امید نمی داشتی که آن کتاب به سوي تو القاء شود اال رحمتی است از طرف پروردگارت پس براي کافرین پش« )  49(  28- 86

87-28  )49  ( »آنگاه که آیات خدا به سوي تو نازل شد تو را از آن منع نکند  و بعد  

  } 190{ » و به سوي پروردگارت دعوت کن و از مشرکین مباش                           

  } 191{  »و ما عذاب کننده نباشیم تا رسولی مبعوث کنیم ....... « )  50(  17- 15

  } 192{ » همراه اهللا خداي دیگري را قرار مده پس مذموم تنها می نشینی « )  50(  22-17

  }  193{  »ستی ما در این قرآن صرف کرده ایم تا تذکر گیرند و ایشان را اال نفرت زیاد نشود و به در« )  50(  41-17

  } 194{ » دوست اخذ کنند حتماً نه کنند تا غیرِ آن را بر ما افتراء ببندي و آنگاه تو را و نزدیک بود تو را از آنچه به سوي تو وحی کردیم فت« )  50(  73-17

  } 195{  »و اگر که تو را ثابت نمی کردیم به راستی نزدیک بود چیزي قلیل به سوي ایشان بگرایی « )  50(  74-17

  } 196{  »اندیم سپس در برابرِ ما براي خودت کمکی نیابی تو را در حیات مضاعف و در ممات مضاعف می چشقطعاً آنگاه « )  50( 75-17

  } 197{ » و تو را از روح سؤال می کنند بگو روح از امرِ پروردگارم هست و از آن علم داده نشده اید اال قلیلی « )  50(  85-17

  } 198{  »ن در برابرِ ما براي خودت وکیلی نیابی آنچه را به سوي تو وحی کرده ایم می بریم سپس به آقطعاً و اگر بخواهیم « )  50(  17- 86

  } 199{ » اال رحمتی است از طرف پروردگارت همانا فضلِ او بر تو کبیر بوده است « )  50(  87-17

  } 200{ » ی پشتیبان باشد بگو اگر انس و جن جمع شوند بر آن که مثلِ این قرآن را بیاورند مثلِ آن را نمی آورند و لو بعضِ آنها براي بعض« )  50(  88-17

  } 201{  »ستی در این قرآن براي مردم از هر مثَلی صرف کرده ایم پس اکثرِ مردم خودداري کرده اند اال کفري را و به در« )  50(  89-17

  } 202{» و گفته اند هرگز براي تو ایمان نمی آوریم تا براي ما چشمه اي از زمین منفجر کنی « )  50(  17- 90

  کنیم یا خانه اي از طال براي تو باشد یا در آسمان ترقی کنی و هرگز براي ترقیِ تو ایمان نمی آوریم تا بر ما کتابی نازل کنی که آن قرائت « )  50(  17- 93

  } 203{ » بگو پروردگارم منزه است آیا من اال بشري رسول باشم                         

  } 204{ » کرد که ایمان آورند آنگاه که آنها را هدایت آمد اال که گفته اند آیا اهللا بشري را رسول مبعوث کرده است و مردم را منع ن« )  50(  94-17

  } 205{  »و قرآنی است که آن را فرق داده ایم تا آن را با مکثی بر مردم قرائت کنی و آن را تنزیلی نازل کرده ایم « )  50(  106-17

  ه که به سوي مردي از خودشان وحی کرده ایم که مردم را هشدار د مردم عجیب بوده استآیا براي « )  51(  10- 2

                     ه که قدمی راستین براي اینها نزد پروردگارشان هست و کسانی را که ایمان آورده اند بشارت د  

  } 206{ » کافرین گفته اند همانا این ساحري مبین است                      



 ٦

  گویند قرآنی غیرِ این بیاور یا آن را بدل کن می و آنگاه که آیات بینۀ ما بر ایشان تالوت شود کسانی که به لقاي ما امید ندارند « )  51(  10- 15

  کنممی بگو براي من نباشد که آن را از القاي خودم بدل کنم اال آنچه را به سوي من وحی می شود تبعیت ن                       

  } 207{ » همانا من از عذابِ روزي عظیم خوف دارم اگر پروردگارم را عصیان کنم                        

  بگو اگر اهللا می خواست آن را بر شما تالوت نمی کردم و شما را به آن آگاه نمی کرد « )  51(  16-10

  } 208{ » بوده ام پس آیا تعقل نمی کنید پس به راستی قبل از آن عمري در میان شما                       

  و می گویند چرا آیتی از طرف پروردگارش بر وي نازل نشده است « )  51(  10- 20

  } 209{ » همانا من همراه شما از منتظرین هستم انتظار بکشید پس بگو غیب فقط براي اهللا هست پس                       

  که از طرف دونِ اهللا افتراء بسته شود و لیکن آنچه را بینِ دستانِ آن هست تصدیق استو این قرآن نباشد « )  51(  37-10

  } 210{ » و تفصیلِ آن کتاب است که ریب در آن نیست که از طرف پروردگارِ عالمیان است                         

  یا می گویند آن را افتراء بسته است « )  51(  38-10

  } 211{ » بگو پس سوره اي مثلِ آن بیاورید و از دونِ اهللا هر کسی را که استطاعت دارید به دعوت بخوانید اگر صادق باشید                         

  براي هر امتی رسولی هست و « )  51(  47-10

  } 212 { »کند و آنها ظلم نشوند می پس آنگاه که رسولشان بیاید بین آنها به قسط قضاوت                        

  پس از کسانی که آن کتابِ قبل از تو را قرائت می کنند سؤال کن  سوي تو نازل کرده ایم در شک بوده اي پس اگر از آنچه به« )  51(  94-10

  } 213{ » به راستی حق از طرف پروردگارت تو را آمده است پس از تردید کنندگان مباش                        

 } 214{  »کسانی مباش که آیات خدا را تکذیب کرده اند پس از خاسرین باشی  و از« )  51(  10- 95

  کلِ ایشان جمیعاً ایمان می آوردندقطعاً و اگر پروردگارت می خواست هر کسی که در این سرزمین هست «  ) 51(  99-10

  } 215{ » پس آیا تو مردم را به اکراه وادار کنی تا مؤمن باشند                        

  } 216{ » نگهدار و از مشرکین مباش حنیفی صورت خودت را  و این که براي دین« )  51(  10- 510

  } 217{  »و آنچه را به سوي تو وحی می شود تبعیت کن و صبر کن تا خدا حکم کند و او خوب ترین حاکمین است « )  51(  109-10

  } 218{ » شده است سپس از پیشگاه حکیمی خبیر تفصیل داده شده است ا ل ر کتابی است که آیات آن محکم « )  52(  1-11

  پس شاید تو بعضِ آنچه را به سوي تو وحی می شود ترك کننده هستی« )  52(  12-11

  ه استو تنگ کنندة سینه ات به آن هستی که می گویند چرا گنجی بر وي نازل نشده است یا ملَکی همراه وي نیامد                       

  } 219{ » تو فقط هشداردهنده اي هستی و خدا بر هر چیزي وکیل است                       

  یا می گویند آن را افتراء بسته است بگو پس ده سوره مثلِ آن افتراها بیاورید« )  52(  13-11

  } 220{ » انید اگر صادق باشید و از دونِ اهللا هر کسی را که استطاعت دارید به دعوت بخو                        

  پس اگر براي شما اجابت نکردند پس علم بدارید که فقط به علمِ خدا نازل شده است«  ) 52(  14-11

  } 221 {» و این که خدایی اال او نیست پس آیا شما مسلم هستید                         

  و آن را شاهدي از طرف او تالوت می کند بوده است گارش پس آیا کسی که بر بینه اي از طرف پرورد« )  52(  17-11

  و قبل از آن کتابِ موسی امام و رحمتی بوده است اینها به آن ایمان می آورند و کسی از احزاب که به آن کفر ورزد پس موعدش آن آتش است                         

  } 222{ » حق است از طرف پروردگارت و لیکن اکثرِ مردم ایمان نمی آورند همان ن پس از آن در تردید مباش همانا آ                        

  این از اخبارِ غیب است که آن را به سوي تو وحی می کنیم قبل از این نه تو آن را علم می داشتی و نه قومِ تو« )  52(  49-11

  } 223{ » پس صبر کن همانا عاقبت براي متقیان است                         

  عبادت می کنند در تردید مباشایشان پس از آنچه « )  52(  109-11

  } 224{ » اال آن گونه که پدرانشان از قبل عبادت می کردند عبادت نکنند و همانا ما ایشان را نصیبشان بی نقصانی وفا کنیم                          

  } 225{ » امتی واحد قرار می داد و مختلفین زوال نگیرند قطعاً ا و اگر پروردگارت می خواست مردم ر«  ) 52(  118-11

  و هر چه از اخبارِ رسوالن هست بر تو قصه می خوانیم آنچه دلِ تو را به آن ثبات دهیم« )  52(  120-11

  } 226{ » و در این تو را حق آمده است و موعظه و اندرزي است براي مؤمنین                          

  } 227{  »همانا ما آن را قرآنی عربی نازل کرده ایم شاید شما تعقل کنید « )  53(  21- 2

  به آنچه از این قرآن که به سوي تو وحی کرده ایم ما بهترین قصه خواندن را بر تو قصه می خوانیم « )  53(  3-12

  } 228{ » غافلین بودي همان و اگر چه تو قبل از آن از                        

  } 229{ » حرص ورزي  وو اکثرِ مردم مؤمن نمی شوند و ل« )  53(  12- 103

  } 230{ » و تو براي آن از ایشان هیچ اجري درخواست نمی کنی آن اال ذکري براي عالمیان نیست « )  53(  104-12

  } 231{  »یشان از آن معرض هستند و چه بسیار از آیتی در آسمانها و زمین هست که بر آن مرور می کنند و ا« )  53(  12- 105

  } 232{ » و اکثرِ ایشان به اهللا ایمان نمی آورند و اال ایشان مشرك هستند « )  53(  106-12

  } 233{  »رسد و ایشان شعور نمی ورزند یا آن ساعت دفعتاً ایشان را فرا  پس آیا از عذابِ خدا ایمن هستند که غشائی ایشان را برسد« )  53(  12- 107

  بگو این سبیلِ من است که من بر بصیرتی به سوي خدا دعوت می کنم و هر کسی که مرا تبعیت کند « )  53(  108-12

  } 234{ » و اهللا منزه است و من از مشرکین نیستم                           



 ٧

  به سوي آنان وحی می کردیمقریه ها که همان و قبل از تو ارسال نکردیم اال مردانی را از اهلِ «  ) 53(  109-12

  پس آیا در آن سرزمین سیر نمی کنند پس نظاره کنند عاقبت آن کسانِ قبل از ایشان چگونه بوده است                          

  } 235{ » و دارِ آخرت براي کسانی که تقوا می ورزند خوب تر است پس آیا تعقل نمی کنید                            

  تا آنگاه که آن رسوالن مأیوس شدند و ظن کردند که آنان به راستی کذب گفته شدند« )  53(  110-12

  } 236{ » آنان را کمک ما آمد پس هر کسی را که می خواستیم نجات دادیم و عذابِ ما از قومِ مجرم رد نشود                          

   } 237{  »مجنون هستی حتماً ر وي نازل شده است همانا تو و گفته اند هان اي کسی که ذکر ب« )  54(  6-15

  } 238{  »ما براي آن محافظ هستیم  قطعاً همانا ما خودمان ذکر را نازل کرده ایم و همانا« )  54(  15- 9

  } 239{ » و بگو همانا من هستم من آن هشداردهندة مبین هستم « )  54(  89-51

  } 240{ » ه و از مشرکین اعراض کن ی شوي انجام دپس آنچه را امر م« )  54(  94-15

  } 241{  »ستی علم داریم به علت آنچه می گویند همانا تو سینه ات را تنگ می کنی و به در« )  54(  15- 97

98-15  )54  ( »242{  »باش روردگارت تسبیح گوي و از ساجدین پ پس به حمد {                

  } 243{ » ت را عبادت کن تا تو را یقین برسد و پروردگار« )  54(  99-15

4-6  )55  ( »244{  »پروردگارشان نرسیده است اال از آن معرض بوده اند  و ایشان را هیچ آیه اي از آیات {  

  و حتی اگر کتابی در قرطاس بر تو نازل می کردیم پس آن را با دستانشان لمس می کردند« )  55(  7-6

  } 245{ » می گفتند این اال سحري مبین نیست همچنان کسانی که کفر ورزیده اند                       

  } 246{ » و به راستی به رسوالن قبل از تو استهزاء شد پس به کسانی از آنها که مسخره کردند آنچه به آن استهزاء می کردند احاطه یافت « )  55(  10-6

  } 247{ » شده ام که اول کسی باشم که تسلیم ترین است و از مشرکین مباش بگو همانا من امر ....... « )  55(  14-6

  } 248{  »بگو همانا من از عذابِ روزي عظیم خوف دارم اگر پروردگارم را عصیان کنم « )  55(  6- 15

  شماست  من و بینِ بگو شهادت چه چیزي بزرگ تر است بگو اهللا شاهد بینِ« )  55(  19-6

  و این قرآن به سوي من وحی شده است تا با آن شما را و هر کسی را که ابالغ شود هشدار دهم                       

  آیا شما شهادت می دهید که همراه اهللا خدایانِ دیگري هستند بگو من شهادت نمی دهم                        

  } 249{ » ز آنچه شریک می آورید مبرا هستم واحد است و همانا من ا یبگو او همانا خدای                       

  کسانی که آنها را کتاب داده ایم وي را معرفت دارند کما این که فرزندانشان را معرفت دارند « )  55(  6- 20

  } 250{ » کسانی که به خودشان خسران زده اند پس ایشان ایمان نمی آورند آن                        

  } 251{ » گویند سوگند به اهللا پروردگارمان که ما مشرك نبودیم می نۀ ایشان نباشد اال که سپس فت« )  55(  6- 23

  و از ایشان کسی هست که به سوي تو سمع می کند و بر قلبهایشان پرده اي قرار داده ایم که آن را بفهمند و در گوشهایشان سنگینی اي « )  55(  6- 25

  ه اي را رؤیت نمایند به آن ایمان نمی آورند تا آنگاه که تو را آیند با تو جدل می کنند و اگر هر آی                        

  } 252{  »کسانی که کفر ورزیده اند می گویند این اال اساطیرِ اولیها نیست                         

  پس ایشان را آیتی بیاور  قبی در زمین بجویی یا نردبانی در آسماناست پس اگر استطاعت داري که نبوده ایشان بر تو کبیر  و اگر اعراضِ« )  55(  35-6

  } 253{ » ایشان را بر هدایت جمع می کرد پس از جاهلین مباش قطعاً و اگر اهللا می خواست                         

   } 254{  »ه سوي او رجعت داده می شوند فقط کسانی که سمع کنند اجابت می کنند و خدا مردگان را مبعوثشان می کند سپس ب« )  55(  36-6

  و گفته اند چرا آیتی از طرف پروردگارش بر وي نازل نشده است « )  55(  37-6

  } 255 { »بگو همانا اهللا قادر بر آن است که آیتی نازل کند و لیکن اکثرِ ایشان علم ندارند                        

  } 256{  »....... دهنده و هشداردهنده ارسال نمی کنیم و رسوالن را اال بشارت « )  55(  6- 48

  } 257{  »و قومِ تو به آن تکذیب کرده اند و آن حق است بگو من بر شما وکیل نیستم « )  55(  66-6

  اینان کسانی هستند که آنان را کتاب و حکم و نبوت دادیم«  ) 55(  89-6

  } 258{  »ر ورزند پس به درستی قوم دیگري را به آن وکیل کنیم که به آن کافر نیستند پس اگر ایشان به آن کف                       

  اینان کسانی هستند که خدا آنان را هدایت کرد پس به هدایتشان اقتداء کن « )  55(  6- 90

  } 259{ » بگو براي آن از شما اجري درخواست نمی کنم آن اال ذکري براي عالمیان نیست                        

  و اهللا را چنان که حقِ قدرِ اوست قدر ندانسته اند آنگاه که گفته اند اهللا هیچ چیزي بر بشري نازل نکرده است« )  55(  91-6

  بگو چه کسی آن کتاب را نازل کرد همین را که موسی آورد نوري و هدایتی براي مردم است                       

  پدرانتان را بر قَراطیس قرار داده اید آن را آشکار می کنید و اکثرِ آن را مخفی می دارید و تعلیم گرفته اید آنچه را نه شما علم داشتید و نه آن                        

  } 260{ » بگو خداست سپس ایشان را در خوضِ خودشان رها کن که لعب کنند                        

  ه آن را به مبارکی نازل کرده ایم تصدیق کنندة آنچه است که بینِ دستانِ آن هست و این کتابی است ک« )  55(  92-6

  حوالیِ آن را هشدار دهی کسانِ و تا ام القراء را و                        

  } 261{  »د و کسانی که به آخرت ایمان دارند به آن ایمان می آورند و اینها بر نمازشان محافظت می کنن                       

  و کیست ظالم تر از کسی که کذبی را بر خدا افتراء بسته است یا گفته است به سوي من وحی شده است و چیزي به سوي وي وحی نشود « )  55(  6- 93

  } 262{ » ....... و کسی که گفته است به زودي مثلِ آنچه اهللا نازل کرده است نازل می کنم                        



 ٨

  } 263{  »و آن چنان آیات را صرف می کنیم و تا بگویند درس گرفته اي و براي بیانِ آن براي قومی که علم دارند « )  55(  6- 105

  } 264{  »آنچه را از طرف پروردگارت به سوي تو وحی شده است تبعیت کن خدایی اال او نیست و از آن مشرکین اعراض کن « )  55(  106-6

  } 265{  »نیستی  یقرار نداده ایم و تو بر ایشان وکیل یر خدا می خواست شرك نمی ورزیدند و تو را بر ایشان محافظو اگ« )  55(  6- 107

  پس آیا غیرِ خدا حکَمی بجویم و او کسی است که آن کتابِ مفصل را به سوي شما نازل کرده است«  ) 55(  6- 114

  } 266{  »رت پس از تردید کنندگان مباش داده ایم علم دارند که آن نازل شده اي است به حق از طرف پروردگاو کسانی که آنها را کتاب                         

  ....... بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است بر شما تالوت کنم « )  55(  151-6

  } 267{ » ید شما تعقل کنید آنهاست که شما را به آن توصیه کرده است شا                        

   } 268{ » و این کتابی است که آن را به مبارکی نازل کرده ایم پس آن را تبعیت کنید و تقوا ورزید شاید شما رحمت شوید «  ) 55(  6- 155

  } 269{ » یم ه ادکه بگویید فقط بر آن دو طائفۀ قبل از ما آن کتاب نازل شد و این که ما از درسِ آنها غافل بو« )  55(  156-6

  از آنها هدایت شده تر بودیم حتماً یا بگویید اگر که کتاب بر ما نازل می شد« )  55(  6- 157

  پس به راستی شما را بینه اي از طرف پروردگارتان آمده است و هدایت و رحمتی است                         

  ه آیات خدا تکذیب کرده است و از آن منع کرده است پس کیست ظالم تر از کسی که ب                         

  } 270{ » به زودي کسانی را که از آیات ما منع می کنند به علت آنچه منع می کرده اند عذابی بد جزاء دهیم                          

  . ......ا بعضِ آیات پروردگارت برسد آیا اال نظاره می کنند که مالئکه ایشان را برسند یا پروردگارت برسد ی« )  55(  158-6

  } 271{ » شید که ما منتظر هستیم بگو انتظار بک                          

  همانا کسانی که دینشان را فرق نهاده اند و شیعه بوده اند از ایشان در چیزي نیستی «  ) 55(  159-6

  } 272{ » س ایشان را به آنچه می کردند خبر دهد فقط امرشان به سوي اهللا است سپ                         

  »پس اال مثلِ آن جزاء داده نشود و آنها ظلم نشوند  ه استدآن هست و کسی که بدي آور پس براي او ده برابرِ مثلِ ه استدکسی که نیکی آور« )  55(  160-6

                        }273 {   

  } 274{ » بگو همانا پروردگارم مرا به سوي صراطی مستقیم دینی استوار ملت ابراهیمِ حنیف هدایت کرده است و از مشرکین نبود « )  55(  6- 161

  } 275{  »بگو همانا نمازِ من و نُسک من و زندگیِ من و مرگ من براي اهللا پروردگارِ عالمیان است « )  55(  162-6

  } 276{  »و نیست و به آن امر شده ام و من اول مسلم هستم شریکی براي ا« )  55(  163-6

  } 277{ » و آنگاه که آیه اي را رؤیت نمایند تمسخر می کنند « )  56(  14-37

  }278{ »و می گویند این اال سحري مبین نیست « )  56(  37- 15

  } 279{  »یم باشك کننده براي شاعري مجنون خدایانمان را ترباید و می گفتند آیا ما « )  56(  36-37

  } 280{  »بلی حق را آورده است و مرسلین را تصدیق کرده است « )  56(  37-37

  } 281{  »براي شما چیست چگونه حکم می کنید « )  56(  154-37

  } 282{  »پس آیا تذکر نمی گیرید « )  56(  37- 155

  } 283{  »یا سلطانی مبین براي شما هست « )  56(  156-37

  } 284{  »پس کتابتان را بیاورید اگر صادق باشید «  ) 56(  37- 157

  } 285{  »می گفتند همواره و اگر چه « )  56(  167-37

  } 286{  »که اگر از اولیها ذکري نزد ما بود « )  56(  168-37

  } 287{  »حتماً بندگانِ مخلصِ خدا بودیم « )  56(  169-37

  } 288{  »فر ورزیده اند پس در آینده علم بدارند پس به آن ک« )  56(  37- 170

  و لو این که آنچه از درخت در زمین هست قلمهایی شود و دریا آن را مدد کند بعد از آن هفت دریا«  ) 57(  31- 27

     } 289{  »حکیم است  يشود همانا خدا عزیزمی کلمات خدا تمام ن                          

  } 290{  »تو هیچ هشداردهنده اي به سوي ایشان ارسال نکرده بودیم  و قبلِایشان را هیچ کتبی که از آن درس بگیرند نداده بودیم و « )  58(  44-34

  و قبل از ایشان کسانی تکذیب کردند و یک دهمِ آنچه ایشان را داده ایم ابالغ نشدند« )  58(  45-34

   } 291{ » تکذیب کردند پس انکار چگونه بوده است پس رسوالنِ من را                           

  موعظه می کنم که دوتایی و فردي براي اهللا قیام کنید سپس تفکر کنید که به دوست شما هیچ جنونی نیست  یبگو شما را فقط به یک«  ) 58(  64-34

  } 292{ » نیست وي براي شما اال هشداردهندة عذابی شَدید بینِ دستان                           

   } 293{ » اجرِ من اال بر عهدة خدا نیست و او بر هر چیزي شاهد است  است کرده ام پس آن براي خودتاناز شما درخو ي کهبگو آنچه از اجر« )  58(  47-34

  } 294{  »بگو همانا پروردگارم که حق را می افکنَد عالمِ غیبهاست « )  58(  34- 48

  دینِ خالص براي خداست  بدان آن« )  59(  3-39

  و کسانی که از دونِ او اولیائی اخذ کرده اند که آنها را عبادت نمی کنیم اال تا منزلتی به سوي اهللا تقربمان دهند                        

  } 295{ » کند می کسی را که وي کذاب و بسیار کافر است هدایت نایشان حکم کند همانا خدا  همانا اهللا در آنچه ایشان در آن اختالف می ورزند بینِ                        

  } 296{  »بگو همانا من امر شده ام که خدا را مخلصانه عبادت کنم آن دین براي اوست «  ) 59(  39- 11

  } 297{ »و امر شده ام تا که اول مسلم باشم « )  59(  12-39



 ٩

  } 298{  »مردم از هر مثَلی ضرب کرده ایم شاید ایشان تذکر گیرند  ستی ما در این قرآن برايو به در« )  59(  39- 27

  } 299{  »قرآنی است عربی بی داشتنِ اعوجاجی شاید ایشان تقوا ورزند « )  59(  28-39

  } 300{ » بگو اي قومِ من بر مکانت خودتان عمل کنید که من عمل کننده هستم پس در آینده علم بدارید «  ) 59(  39- 39

                } 301{ » بلی به راستی آیات من تو را آمده بود پس به آن تکذیب کردي و کبر ورزیدي و از کافرین بودي «  ) 59(  39- 59

  } 302{ » ....... و اهللا را چنان که حقِ قدرِ اوست قدر ندانسته اند « )  59(  67-39

   } 303{  »است  خداي عزیزِ علیم تنزیلِ آن کتاب از طرف« )  60(  40- 2

  } 304{  »رفیع کنندة درجات است ذي عرش است از امرِ خویش روح را بر هر کسی از بندگانش که بخواهد القاء می کند تا روزِ تالقی را هشدار دهد «  ) 60(  40- 15

  } 305{ » ....... در سینه هایشان اال تکبر نیست  همانا کسانی که در آیات خدا به غیرِ سلطانی که ایشان را رسیده باشد جدل می کنند« )  60(  56-40

  } 306{  »تنزیلی است از طرف آن رحمانِ رحیم « )  61(  41- 2

  } 307{ » کتابی است که آیات آن تفصیل داده شده است قرآنی است عربی براي قومی که علم دارد « )  61(  3-41

  واحد است  یي من وحی می شود که خداي شما همانا خدایبگو من فقط بشري مثلِ شما هستم به سو« )  61(  6-41

  } 308{ » پس به سوي او مستقیم شوید و از او استغفار کنید و واي بر مشرکین                      

36-41  )61  ( »شد پس به خدا پناه ببر همانا او آن سمیعِ علیم است و اگر ک309{  »ششی از طرف شیطان تو را بک {  

  می گفتند چرا آیاتش تفصیل داده نشده است أعجمی و عربیحتماً و لو آن را قرآنی أعجمی قرار می دادیم « )  61(  44-41

  } 310{  »....... بگو آن براي کسانی که ایمان آورده اند هدایت و شفائی است                         

52 -41  )61  ( »311{  »در ضاللت بیشتر از کسی که وي در جداییِ بعید هست کیست  ه ایدورزید سپس شما به آن کفراهللا باشد  بگو آیا دیده اید اگر از نزد {  

  و آن چنان قرآنی عربی به سوي تو وحی کرده ایم تا ام القراء را و کسانِ حوالیِ آن را هشدار دهی«  ) 62(  7-24

  } 312{ » یب نیست فرقه اي در بهشت است و فرقه اي در آتش و هشدار دهی روزِ جمع شدن را که در آن ر                      

  امتی واحد قرار می داد و اگر خدا می خواست ایشان را قطعاً « )  62(  42- 8

  } 313{  »و لیکن کسی را که بخواهد در رحمت خویش داخل می کند و آن ظالمین برایشان نه هیچ ولی اي هست و نه کمکی                        

  یا می گویند کذبی را بر اهللا افتراء بسته است « )  62(  24-42

  پس اگر خدا بخواهد بر قلبِ تو ختم می کند و خدا باطل را محو می نماید و حق را به کلمات خویش تحقق می بخشد                          

  } 314{ » همانا او علیم به ذات سینه هاست                          

  } 315{  »....... غ نیست ال نکرده ایم بر عهدة تو اال ابالپس اگر اعراض کنند پس تو را محافظی بر ایشان ارس« )  62(  42- 48

  براي بشري نبوده است که خدا وي را کالم گوید اال وحی اي یا از وراي حجابی « )  62(  42- 51

  } 316{ » ذنِ او آنچه را بخواهد وحی می کند همانا او أعلی مرتبۀ حکیم است یا رسولی ارسال کند پس به ا                         

  خویش روح را به سوي تو وحی کرده ایم تو نه می دانستی کتاب چیست و نه ایمان  و آن چنان از امرِ« )  62(  42- 52

  دگانمان را که بخواهیم هدایت کنیم و لیکن آن را نوري قرار داده ایم تا با آن هر کسی از بن                         

  } 317{ » و همانا تو به سوي صراط مستقیم هدایت می کنی                          

  } 318{  »سوگند به آن کتابِ مبین « )  63(  43- 2

  } 319{  »ما آن را قرآنی عربی قرار داده ایم شاید شما تعقل کنید  اهمان« )  63(  3-43

  } 320{  »و همانا آن در ام الکتاب هست در پیشگاه ما أعلی مرتبۀ حکمت آموز است « )  63(  4-43

  } 321{  »از شما ضرب کنیم که قومی مسرف باشید  دور پس آیا آن ذکر را صفحه اي« )  63(  5-43

  } 322{  »و چه بسیار از نبی در اولیها ارسال کردیم « )  63(  6-43

  } 323{  »نبی اي نرسید اال به وي استهزاء می کردند و آنها را هیچ « )  63(  7-43

  } 324{  »پس قوي دست تر از ایشان را هالك کردیم و مثَلِ اولیها گذشته است « )  63(  43- 8

  } 325{ » یا قبل از آن ایشان را کتابی داده بودیم پس ایشان به آن متمسک هستند « )  63(  21-43

  } 326{  »همانا ما پدرانمان را بر امتی یافته ایم و همانا ما بر اثرِ آنها هدایت شده هستیم  بلی گفته اند« )  63(  22-43

 و آن چنان قبل از تو هیچ هشداردهنده اي در قریه اي ارسال نکردیم اال مرفهینش گفتند «  ) 63(  43- 23

  } 327{ » نا ما بر اثرِ آنها اقتداء کننده هستیم همانا ما پدرانمان را بر امتی یافته ایم و هما                          

  } 328 {» و چون ایشان را حق آمده است گفته اند این سحري است و همانا ما به آن کافر هستیم « )  63(  30-43

  } 329{  »آن ذکري است براي تو و براي قومِ تو و در آینده سؤال می شوید قطعاً و همانا « )  63(  44-43

  } 330{ » و قولِ وي است اي پروردگار همانا ایشان قومی هستند که ایمان نمی آورند « )  63 ( 88-43

  } 331{  »گرداندند و گفتند معلَمی مجنون است سپس از وي روی« )  64(  14-44

  } 332{ » پس همانا آن را به زبانِ خودت میسر کرده ایم شاید ایشان تذکر گیرند « )  64(  58-44

  } 333{ » تنزیلِ آن کتاب از طرف خداي عزیزِ حکیم است «  ) 56(  45- 2

  } 334{  »این آیات خداست که آن را به حق بر تو تالوت می کنیم پس بعد اهللا و آیات او به کدامین حدیث ایمان می آورند « )  65(  6-54

  } 335{  »ت کن و هواهاي آن کسانی را که علم ندارند تبعیت مکن سپس تو را بر شریعتی از امر قرار داده ایم پس آن را تبعی« )  65(  18-45
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  } 336 { »این بصیرتهایی براي مردم است و هدایت و رحمتی است براي قومی که یقین می آورند « )  65(  45- 20

  } 337{  »تنزیلِ آن کتاب از طرف خداي عزیزِ حکیم است « )  66(  46- 2

   } 338{ » کتابی قبل از این یا اثري از علمی بیاورید اگر صادق باشید مرا ....... بگو « )  66(  4-46

   »گویند این سحري مبین است می و آنگاه که آیات بینۀ ما بر ایشان تالوت شود کسانی که کفر ورزیده اند براي حق چون ایشان را آمده است « )  66(  7-46

                       }339 {  

  می گویند وي آن را افتراء بسته است بگو اگر من آن را افتراء ببندم پس براي من از خدا چیزي مالک نیستید یا« )  66(  46- 8

  } 340{  »شما به شهادت کافی است و اوست آن غفورِ رحیم  من و بینِ او از آنچه در آن فیض می کنید عالم تر است او بینِ                       

  از رسوالن بدعتی نباشم و نه می دانم با من چه می شود و نه با شما بگو من«  ) 66(  46- 9

   } 341{  »کنم و من اال هشداردهنده اي مبین نیستم می اال آنچه را به سوي من وحی می شود تبعیت ن                       

10-46  )66  ( »ایده ورزید اهللا باشد و شما به آن کفر بگو آیا دیده اید اگر از نزد   

  } 342{ » کند می شاهدي از بنی اسرائیل بر مثلِ آن شهادت داد پس ایمان آورد و کبر ورزیده اید همانا خدا آن قومِ ظالمین را هدایت ن                        

  و قبل از آن کتابِ موسی امام و رحمتی بوده است « )  66(  12-46

  } 343{ » صدیق کننده به زبانِ عربی تا کسانی را که ظلم کرده اند هشدار دهد و براي محسنین بشارت است و این کتابی است ت                        

   } 344{ » و به راستی از قریه هاي حوالیِ شما را هالك کردیم و آیات را بیان کرده ایم شاید ایشان رجعت کنند « )  66(  46- 27

  } 345{ » ز ایشان بودند هیچ رسولی نرسید اال گفتند ساحر یا مجنون است آن چنان کسانی را که قبل ا« )  67(  51- 52

  } 346{  »آیا به آن توصیه کرده اند بلی ایشان قومی طاغی هستند « )  67(  53-51

  } 347{  »گردان پس تو را مالمت نیست ن روي بپس از ایشا« )  67(  54-51

  } 348{  »ي هستی پس تذکر ده تو فقط تذکردهنده ا«  ) 68(  21-88

  و از کتابِ پروردگارت آنچه را به سوي تو وحی شده است تالوت کن « )  69(  18- 72

  } 349{  »براي کلمات او مبدلی نیست و هرگز از دونِ او پناهی نیابی                          

  بگو حتی اگر دریا براي کلمات پروردگارم مدادي باشد« )  69(  109-18

  } 350{ » آن دریا تمام می شود قبلِ آن که کلمات پروردگارم تمام شود و لو مثلِ آن را مددي بیاوریم قطعاً                          

  واحد است یبگو من فقط بشري مثلِ شما هستم به سوي من وحی می شود که خداي شما همانا خدای« )  69(  110-18

  } 351{  »به لقاي پروردگارش امیدوار باشد پس باید عملی صالح عمل کند و به عبادت پروردگارش احدي را شریک نکند  پس کسی که                         

  } 352{ » او منزه است و از آنچه شریک می آورند متعالی تر است  امرِ اهللا فرا رسیده است پس به آن تعجیل نکنید« )  70(  1-16

  » ئکه را با روح بر هر کسی از بندگانش که بخواهد نازل می کند که هشدار دهید همانا خدایی اال من نیست پس از من تقوا ورزید از امرِ خویش مال« )  70(  16- 2

                      }353 {  

  } 354{ » انسان را از نطفه اي خلق کرده است پس آنگاه وي خصمی مبین است «  ) 70(  4-16

  } 355{  »گویند اساطیرِ اولیهاست  می براي ایشان گفته شود چیست آنچه پروردگارتان نازل کرده است و آنگاه که« )  70(  24-61

  هر امتی رسولی مبعوث کرده ایم که اهللا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب ورزید ستی در میانِو به در« )  70(  36-16

  ت کرده است و از آنها کسی هست که بر وي ضاللت تحقق یافته استپس از آنها کسی هست که خدا هدای                       

  } 356{  »پس در آن سرزمین سیر کنید پس نظاره کنید عاقبت مکذبین چگونه بوده است                        

  } 357{  »کند و براي ایشان هیچ کمکی نیست می اگر بر هدایت ایشان حرص ورزي پس همانا خدا کسی را که در ضاللت می گذارد هدایت ن« )  70(  37-16

  کندمی با نهایت ایمانشان به اهللا قسم خورده اند که اهللا کسی را که می میرد مبعوث نو « )  70(  38-16

  } 358{ » مردم علم ندارند  ت که بر عهدة او هست و لیکن اکثربلی وعده اي حق اس                        

   امتی واحد قرار می دادقطعاً گر خدا می خواست شما را و ا« )  70(  16- 39

  } 359{ » سؤال شوید حتماً و لیکن کسی را که بخواهد در ضاللت می گذارد و کسی را که بخواهد هدایت می کند و از آنچه عمل می کردید                         

  } 360{  »شیطانِ رجیم به خدا پناه ببر  پس آنگاه که آن قرآن را قرائت کنی پس از آن« )  70(  98-16

  و آنگاه که مکانِ آیه اي را به آیه اي بدل کنیم و خدا عالم تر است به آنچه نازل می کند « )  70(  101-16

  } 361{  »گویند تو فقط مفتري هستی بلی اکثرِ ایشان علم ندارند می                         

  تا کسانی را که ایمان آورده اند ثبات دهد  وح القدس به حق از طرف پروردگارت نازل کرده استبگو آن را ر« )  70(  102-16

  } 362{  »و براي مسلمین هدایت و بشارتی است                          

  ستی علم داریم که ایشان می گویند فقط بشري وي را تعلیم می دهددرو به « )  70(  16- 103

  } 363{ » دارند أعجمی است و این زبانِ عربیِ مبین است اشاره زبانِ کسی که به او                          

  با حکمت و موعظۀ حسنه به سوي سبیلِ پروردگارت دعوت کن و ایشان را با آنچه آن أحسن است جدل کن « )  70(  125-16

  } 364{ » او در ضاللت مانده است عالم تر است و او به هدایت شدگان عالم تر است همانا پروردگارت او به کسی که از سبیلِ                           

  ا ل ر کتابی است که آن را به سوي تو نازل کرده ایم « )  72(  1-14

  } 365{  »حمید تا مردم را به اذنِ پروردگارشان از ظلمات به سوي نور خارج سازي به سوي صراط آن عزیزِ                       
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  و هیچ رسولی را اال به زبانِ قومِ خودش ارسال نکرده ایم تا براي آنها بیان کند« )  72(  4-14

  } 366{ » پس خدا کسی را که بخواهد در ضاللت می گذارد و کسی را که بخواهد هدایت می کند و اوست آن عزیزِ حکیم                       

  } 367{  »االلباب تذکر گیرند لواواحد است و تا او یخدای او همانااي مردم و تا با آن هشدار داده شوند و تا علم بدارند این ابالغی است بر« )  72(  14- 52

  بلی گفته اند خوابهاي پریشان است بلی آن را افتراء بسته است بلی وي شاعري است « )  73(  5-21

  } 368{ » کما آن که اولیها را ارسال شده بود براي ما آیتی بیاورد باید پس                        

  } 369{  »قبلِ ایشان از قریه اي که ایمان نیاورده بود آن را هالك کردیم پس آیا ایشان ایمان می آورند « )  73(  6-21

  } 370{  »به راستی آیات من بر شما تالوت می شد پس شما بر عقبِ خودتان برمی گشتید « )  74(  66-23

  } 371{  »به آن متکبر بودید افسانۀ شبانه به هذیان می گفتید « )  74(  67-23

  } 372{  »پس آیا در آن قول تدبیر نکرده اند یا آنچه ایشان را آمده است که پدرانشان را نرسیده بود اولیها را « )  74(  23- 68

  } 373{  »منکر هستند  یا رسولِ خودشان را معرفت نداشته اند پس ایشان براي وي« )  74(  69-23

  } 374{ » یا می گویند به وي جنون هست بلی ایشان را حق آورده است و اکثرِ ایشان براي حق کراهت دارنده هستند « )  74(  70-23

  } 375{  »بلی مثلِ آنچه اولیها گفتند گفته اند « )  74(  81-23

  } 376{  »تخوانهایی باشیم آیا ما مبعوث شونده هستیم گفته اند آیا آنگاه که بمیریم و خاك و اس«  ) 74(  82-23

  } 377{  »به راستی از قبل ما و پدرانمان همین وعده داده شدیم این اال اساطیرِ اولیها نیست « )  74(  83-23

  } 378{ » ایشان کذاب هستند قطعاً بلی ایشان را حق آورده ایم و همانا « )  74(  23- 90

    } 379{  »پروردگارا از فشارهاي شیاطین به تو پناه می برم  و بگو« )  74(  23- 97

  } 380{ » و پناه به تو پروردگار که حاضر شوند « )  74(  98-23

   } 381{  »ریب در آن نیست که تنزیلِ آن کتاب از طرف پروردگارِ عالمیان است « )  75(  32- 2

  حق است از طرف پروردگارت همان ی آن یا می گویند آن را افتراء بسته است بل« )  75(  3-32

  } 382{  »تا قومی را که قبل از تو هیچ هشداردهنده اي ایشان را نرسیده بود هشدار دهی شاید ایشان هدایت شوند                         

  } 383{  »و به کتابی مسطور « )  76(  52- 2

  } 384{  »در ورقی منتشر شده « )  76(  3-52

  } 385{  » هستی پس تو به نعمت پروردگارت نه کاهن هستی و نه مجنون پس اندرز ده« )  76(  29-52

  } 386{  »روزگار را می بینیم  حادثۀ یا می گویند شاعري است که براي وي« )  76(  30-52

  } 387{  »من همراه شما از بینندگان هستم همانا بگو شما ببینید پس « )  76(  31-52

32 -52  )76  ( »388{  »شان به این امرشان می کند یا ایشان قومی طاغی هستند خود یا خیاالت {  

  } 389{  »یا می گویند آن را گفته است بلی ایمان نمی آورتد «  ) 76(  33-52

 } 390{  »پس باید حدیثی مثلِ آن بیاورند اگر صادق باشند « )  76(  34-52

  } 391{  »ت می کنی پس ایشان سنگین شده از غرامتی هستند یا از ایشان اجري درخواس«  ) 76(  04-52

  } 392{  »یا غیب نزد ایشان هست پس ایشان کتابت می کنند «  ) 76(  41-52

  } 393{  »پس نه به آنچه می بینید قسم می خورم « )  78(  38-69

  } 394{  » آنچه نمی بینید به و« )  78(  69- 39

  } 395{  »ن قولِ رسولی کریم است آقطعاً همانا « )  78(  40-69

  } 396 { »و آن قولِ شاعري نیست قلیل است آنچه ایمان می آورید « )  78(  41-69

  } 397{  »و قولِ کاهنی نیست قلیل است آنچه تذکر می گیرید « )  78(  42-69

  } 398 { »تنزیلی است از طرف پروردگارِ عالمیان « )  78(  43-69

  } 399{  »اگر بعضی سخنان را بر ما بگوید و « )  78(  44-96

  } 400{  »از وي یمین را اخذ کنیم « )  78(  45-69

 } 401{ »  یمنقطع ک را شاهرگ از ويقطعاً  پسس«  ) 78(  46-69

  } 402{  »پس هیچ احدي از شما از آن حائل نیست « )  78(  47-69

  } 403 { »حق الیقین است قطعاً آن  و همانا« )  78(  69- 51

  } 404{  »پس براي ایشان چیست که ایمان نمی آورند « )  83(  84- 20

  } 405{  »و آنگاه که قرآن بر ایشان قرائت شود سجده نمی کنند « )  83(  21-84

  } 406{  »بلی کسانی که کفر ورزیده اند تکذیب می کنند « )  83(  22-84

  دم از هر مثَلی ضرب کرده ایم ستی در این قرآن براي مرو به در« )  84(  58-30

  } 407{  »می گویند شما اال باطل گو نیستید همچنان ایشان را آیه اي بیاوري کسانی که کفر ورزیده اند  و اگر                         

  } 408{  »....... آنچه از آن کتاب را که به سوي تو وحی شده است تالوت کن «  ) 85(  45-29

  } 409{  »و تو قبل از آن هیچ کتابی تالوت نمی کردي و با یمینِ خود آن را خط نمی نوشتی آنگاه باطل گویان تردید می کردند « )  85(  29- 48
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  } 410{  »بلی آن آیات بینه اي است در سینه هاي کسانی که علم داده شده اند و به آیات ما ناسپاسی نکند اال آن ظالمین «  ) 85(  94-92

  } 411{  »و گفته اند چرا آیاتی از طرف پروردگارش بر وي نازل نشده است بگو آیات فقط نزد اهللا هست و من فقط هشداردهنده اي مبین هستم « )  58(  50-29

  و آیا ایشان را کفایت نکند که ما بر تو کتاب نازل کرده ایم که بر ایشان تالوت می شود « )  85(  29- 51

  } 412{  »رحمت و ذکري است قطعاً همانا در آن براي قومی که ایمان می آورند                          

  } 413{ » گوید اساطیرِ اولیهاست می آنگاه که آیات ما بر وي تالوت شود « )  86(  13-83

  } 414{  »آن کتاب است که در آن ریب نیست هدایتی براي متقیان است « )  87(  2- 2

  آنچه بر بندة خویش نازل کرده ایم در ریب باشید پس سوره اي از مثلِ آن بیاورید و اگر از « )  87(  2- 23

  } 415{  »و شاهدان خودتان را از دونِ اهللا به دعوت بخوانید اگر صادق باشید                         

  } 416{  » آن فاسقین به سوي تو نازل کرده ایم و به آن کفر نورزد اال بینه اي ستی آیاتو به در« )  87(  99-2

  آنچه از آیه اي را که نَسخ کنیم یا آن را به نسیان بسپاریم « )  87(  106-2

  } 417{ » خوب تر از آن یا مثلِ آن را می آوریم آیا علم نداري که خدا بر هر چیزي قادر است                         

  } 418{  »بگردانید پس همان جا صورت خداست همانا خدا وسعت دهندة علیم است روي ر کجا و مشرق و مغرب براي اهللا هست پس به ه« )  87(  115-2

  به راستی گردشِ صورت تو را در آسمان رؤیت می کنیم پس تو را به قبله اي که آن را راضی هستی بگردانیم« )  87(  144-2

  بگردان و هر کجا باشید پس صورتهایتان را به جانبِ آن بگردانید الحرام مسجد پس صورت خودت را به جانبِ                         

  } 419{  »کنید غافل نیست روردگارشان و خدا از آنچه عمل می و همانا کسانی که کتاب داده شده اند علم دارند که آن حق است از طرف پ                         

  ن را معرفت دارند کما این که فرزندانشان را معرفت دارندکسانی که آنها را کتاب داده ایم آ«  ) 87(  146-2

  } 420{  »و همانا فرقه اي از آنها حق را کتمان می کنند و خودشان علم دارند                          

  } 421{  »آن حق است از طرف پروردگارت پس از تردیدکنندگان مباش « )  87(  147-2

  میان شما رسولی از خودتان ارسال کرده ایم که آیات ما را بر شما تالوت می کند کما این که در«  ) 87(  151-2

  } 422{ » کتاب و حکمت تعلیم می دهد و آنچه را علم نمی داشتید تعلیم می دهد آن و شما را منزه می گردانَد و شما را                          

  } 423{  »تو از مرسلین هستی قطعاً بر تو تالوت می کنیم و همانا  این آیات خداست که آن را به حق«  ) 87(  252-2

  } 424{ » ....... در دین اکراهی نیست «  ) 87(  2- 256

   اهللا ولیِ کسانی است که ایمان آورده اند« )  87(  257-2

  } 425{  ».......  اینها را از ظلمات به سوي نور خارج می کند                          

  هدایت ایشان بر عهدة تو نیست « )  87(  722-2

  } 426{  »....... و لیکن خدا هر کسی را که بخواهد هدایت می کند                           

  گفته اند و آنگاه که آیات ما بر ایشان تالوت شود « )  88(  13-8

  } 427{  »مثلِ این را می گوییم این اال اساطیرِ اولیها نیست  حتماًبه درستی سمع کرده ایم اگر بخواهیم                         

  } 428{  »ی از آسمان بر ما ببار یا عذابی دردناك بر ما بیاور پس سنگخدایا اگر این همان حق از نزد تو باشد گفته اند و آنگاه « )  88(  8- 32

  } 429{  »ان هستی و خدا عذاب کنندة ایشان نباشد و ایشان استغفار می کنند ایش تا عذابشان کند و تو در میانِ و خدا را نباشد« )  88(  33-8

  است ها ام الکتاب است و دیگر متشابهات او کسی است که آن کتاب را بر تو نازل کرده است از آن آیاتی محکم هست آن« )  89(  7-3

  نچه از آن را که تشبیه است تبعیت می کنند در طلبِ فتنه و در طلبِ تأویلِ آن پس اما کسانی که در قلبهایشان انحرافی هست پس آ                     

  »لوا االلباب و تأویلِ آن را اال خدا علم ندارد و راسخین در علم می گویند به آن ایمان آورده ایم کل از نزد پروردگارمان است و تذکر نگیرد اال او                      

                       }430 {  

  و کسانی که کتاب داده شده اند اختالف نورزیدند اال بعد از آنچه علم آنها را آمد از حقد بینِ خودشان همانا دین نزد خدا اسالم است« )  89(  19-3

  } 431{  »و کسی که به آیات خدا کفر ورزد پس همانا خدا سریع الحساب است                        

  مانا کسانی که به آیات خدا کفر می ورزند و انبیاء را به غیرِ حقی به قتل می رساننده« )  89(  21-3

  } 432{  »و کسانی از مردم را که به قسط امر می کنند به قتل می رسانند پس آنها را به عذابی دردناك بشارت ده                        

          } 433{  »از آن آیات است و آن ذکرِ حکیمانه است  نها که آن را بر تو تالوت می کنیمای«  ) 89(  58-3

   } 434{  »آن حق است از طرف پروردگارت پس از تردید کنندگان مباش « )  89(  60-3

  و از اهلِ کتاب کسی هست که اگر به او قنطاري امانت دهی آن را به تو تأدیه می کند« )  89(  75-3

  نها کسی هست که اگر به وي دیناري امانت دهی آن را به تو تأدیه نمی کند اال بر وي قائم مداومت کنیو از آ                        

  } 435{  »ما سبیلی نیست و آن کذب را بر خدا می گویند و خودشان علم دارند در برابرِ امیین  آن به این است که آنها گفته اند در میانِ                       

  کلِ طعامها براي بنی اسرائیل حالل بود اال آنچه اسرائیل قبل از آن که تورات نازل شود بر خودش حرام کرده بود« )  89(  3- 93

  } 436{  »بگو پس تورات را بیاورید پس آن را تالوت کنید اگر صادق باشید                         

  } 437{  »کند می می کنیم و خدا ظلمی براي عالمیان اراده ن این آیات خداست که آن را به حق بر تو تالوت«  ) 89(  108-3

  و محمد اال رسولی نیست که به راستی قبل از وي آن رسوالن خالی کردند «  ) 89(  144-3

  } 438{  »....... بمیرد یا به قتل برسد بر عقبِ خودتان می گردید وي پس آیا اگر                          
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  ستی خدا بر مؤمنین منت گذاشت آنگاه که در میان اینها رسولی از خودشان مبعوث کرد که آیات او را بر اینها تالوت می کند ه درب«  ) 89(  164-3

  } 439 {» قبل از آن در ضاللتی مبین بودند قطعاً و اینها را منزه می گردانَد و اینها را کتاب و حکمت تعلیم می دهد و اگر چه                          

  و خدا را نبوده است تا شما را بر غیب اطالع دهد و لیکن اهللا از رسوالنِ خویش کسی را که بخواهد برمی گزیند ....... « )  89(  179-3

  } 440{  »پس به اهللا و رسوالنِ او ایمان آورید و اگر ایمان آورید و تقوا ورزید پس براي شما اجري عظیم هست                          

  } 441{  »زبر و آن کتابِ منیر را آورده بودند تکذیب شدند آن پس اگر تو را تکذیب کنند پس به راستی رسوالنی که قبل از تو آن بینات و «  ) 89(  184-3

  } 442{  »اشد و آنچه را از طرف پروردگارت به سوي تو وحی می شود تبعیت کن همانا خدا به آنچه عمل می کنید آگاه ب« )  90(  33- 2

  } 443{  »و آن در آن کتاب مسطور باشد ....... نبی به مؤمنین از خودشان أولی است و زوجه هاي وي مادرهاي اینها هستند « )  90(  6-33

    } 444{  »وده است و لیکن رسولِ خداست و خاتَم النبیین است و خدا به هر چیزي علیم ب محمد پدرِ احدي از مردانِ شما نبوده است« )  90(  40-33

  } 445{  »حکیم است  یکه بین شما حکم می کند و خدا علیمبراي شماست  آن حکمِ خدا....... هان اي کسانی که ایمان آورده اید « )  91(  10-60

  کنیدهان اي کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و رسول و أولی االمر از خودتان را اطاعت « )  92(  4- 59

  پس اگر در چیزي نزاع دارید پس آن را به سوي خدا و رسول رد کنید اگر به اهللا و آن روز آخر ایمان آورده باشید                       

  } 446{  »آن خیري است و تأویلی أحسن هست                       

  } 447{  »اختالفی کثیر در آن می یافتند  قطعاً خدا بود پس آیا در قرآن تدبیر نمی کنند و اگر از نزد غیرِ« )  92(  82-4

  اهلِ کتاب از تو درخواست می کنند که کتابی از آسمان بر ایشان نازل کنی« )  92(  4- 153

  پس به راستی بزرگ تر از آن را از موسی درخواست کردند پس گفتند خدا را آشکارا به رؤیت ما برسان                          

  پس به علت ظلمشان آن صاعقه آنها را اخذ کرد سپس بعد از آنچه بینات که آنها را آمد گوساله را اخذ کردند                          

  } 448{  »پس آن را عفو کردیم و موسی را سلطانی مبین دادیم                          

  } 449{ » ....... به آنچه به سوي تو نازل شده است و آنچه قبل از تو نازل شد ایمان دارند  لیکن راسخین در علم از آنها و مؤمنین« )  92(  162-4

  لیکن اهللا به آنچه به سوي تو نازل کرده است شهادت می دهد که آن را به علمِ خویش نازل کرده است« )  92(  166-4

  } 450{  »افی است و مالئکه شهادت می دهند و خدا به شهادت ک                        

  } 451{» ا اهللا به شما رئوف رحیم است او کسی است که بر بندة خویش آیات بینۀ را نازل می کند تا شما را از ظلمات به سوي نور خارج سازد و همان« )  94(  57- 9

  ده است ایمان آورده اند و آن حق است از طرف پروردگارشان و کسانی که ایمان آورده اند و صالحات عمل کرده اند و به آنچه بر محمد نازل ش« )  95(  47- 2

  } 452{  »گناهانشان را از اینها می زداید و حالشان را اصالح می کند                        

  و کسانی که کفر ورزیده اند می گویند چرا آیتی از طرف پروردگارش بر وي نازل نشده است« )  96(  7-13

  } 453{ » تو فقط هشداردهنده اي هستی و براي هر قومی هدایت کننده اي هست                       

  و کسانی که کفر ورزیده اند می گویند چرا آیتی از طرف پروردگارش بر وي نازل نشده است« )  96(  13- 27

  }  454{  »خویش هدایت می کند کسی را که انابه کند بگو همانا اهللا کسی را که بخواهد در ضاللت می گذارد و به سوي                          

  امتی که به راستی قبل از ایشان امتهایی خالی کردند ارسال کرده ایم آن چنان تو را در میانِ« )  96(  03-13

  } 455{  » ....... تا آنچه را به سوي تو وحی کرده ایم بر ایشان تالوت کنی                        

  و آن چنان آن را حکمی عربی نازل کرده ایم« )  96(  37-13

  »اگر بعد آنچه از آن علمی که تو را آمده است هواهاي ایشان را تبعیت کنی براي تو از طرف خدا نه هیچ ولی اي هست و نه نگهدارنده اي و                          

                          }456 {  

  ی قبل از تو رسوالنی ارسال کردیم و براي آنان زوجه ها و ذریه اي قرار دادیمستو به در« )  96(  38-13

  } 457{  »که اال به اذنِ خدا آیتی آورد براي هر اجلی کتابی هست نبوده است و رسولی را                          

  } 458{  »د او هست خدا آنچه را بخواهد محو می کند و تثبیت می کند و ام الکتاب نز« )  96(  13- 39

   و کسانی که کفر ورزیده اند می گویند تو مرسل نیستی« )  96(  43-13

  } 459{  »بگو اهللا بین من و بین شما به شهادت کافی است و کسی که علمِ آن کتاب نزد وي هست                          

  } 460{  »آن رحمان « )  97(  1-55

  } 461{  »م داده است قرآن را تعلی«  ) 97(  55- 2

  } 462{  »همانا ما خودمان آن قرآن را تنزیلی بر تو نازل کرده ایم « )  98(  76- 23

  } 463{  »پس براي حکمِ پروردگارت صبر کن و از ایشان گناهکار یا کافري را اطاعت مکن « )  98(  24-76

  } 464{  »و اسمِ پروردگارت را صبح و شام ذکر کن « )  98(  76- 25

  } 465{  »و از شب پس براي او سجده کن و او را شب تسبیح گوي طوالنی « )  98(  26-76

  این حدود اهللا است و کسی که حدود خدا را تعدي کند پس به راستی به خودش ظلم کرده است....... هان اي نبی « )  99(  1-65

  } 466{ » خوانَد  نمی دانی شاید بعد آن خدا امري حدیث                      

  } 467{  »....... آن امرِ اهللا است که آن را به سوي شما نازل کرده است « )  99(  5-65

  رسولی که آیات مبینِ خدا را بر شما تالوت می کند« )  99(  65- 11

  } 468{  »....... وي نور خارج سازد تا کسانی را که ایمان آورده اند و صالحات عمل کرده اند از ظلمات به س                       
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  } 469{  »کسانی از اهلِ کتاب که کفر ورزیده اند و مشرکین منفک نبوده اند تا آن بینه ایشان را رسید «  ) 100(  1-98

  } 470{  »رسولی از طرف خدا که صحفی مطهر را تالوت می کند « )  100(  98- 2

  } 471 { »در آن کتبی قائم هست «  ) 100(  3-98

  } 472{  »و کسانی که کتاب داده شده اند تفرقه نکرده اند اال بعد از آنچه بینه ایشان را آمد « )  100(  4-98

  } 473{  »و امر نشده اند اال اهللا را مخلصانه عبادت کنند آن دینِ حنفاء براي اوست و نماز اقامه کنند و زکات دهند و آن دینِ قائم است « )  100(  5-98

  } 474{  »سوره اي است که آن را نازل کرده ایم و آن را فریضه کرده ایم در آن آیات بینه اي نازل کرده ایم شاید شما تذکر گیرید « )  102(  1-24

  } 475{  »حکیم است  یو اهللا آیات را براي شما بیان می کند و خدا علیم« )  102(  18-24

  } 476{  »حکیم است  یآیات را براي شما بیان می کند و خدا علیمخدا آن چنان ....... « )  102(  58-24

  } 477 { »حکیم است  یخدا آن چنان آیات خویش را براي شما بیان می کند و خدا علیم....... « )  102(  24- 59

  } 478{  »اهللا آن چنان آیات را براي شما بیان می کند شاید شما تعقل کنید ....... « )  102(  61-24

  ....... و براي هر امتی منسکی قرار داده ایم « )  103(  34-22

  } 479{  »واحد است پس براي او تسلیم شوید و فروتنان را بشارت ده  یپس خداي شما خدای                          

  } 480{  »ذیب کردند و اگر تو را تکذیب کنند پس به راستی قبلِ ایشان قومِ نوح و عاد و ثمود تک« )  103(  42-22

  } 481{  »و قومِ ابراهیم و قومِ لوط « )  103(  43-22

  } 482{  »پس براي کافرین تأمل کردم سپس آنها را اخذ کردم پس انکار چگونه بوده است  و اصحابِ مدین و موسی تکذیب شد« )  103(  44-22

  نبی اي اال آنگاه که تمنایی داشت شیطان در تمناي وي القاء کرده استو قبل از تو هیچ رسولی ارسال نکردیم و نه « )  103(  22- 52

  } 483{ » حکیم است  یکند نَسخ می کند سپس خدا آیات خویش را محکم می کند و خدا علیم ا شیطان القاءپس خدا آنچه ر                          

  ار دهد براي کسانی که در قلبهایشان مرض هست و قلبهایشان قسی است کند فتنه اي قر قاءتا خدا آنچه را شیطان ال« )  103(  53-22

  } 484{  »و همانا آن ظالمین در ستیزي بعید هستند                            

  } 485{  »عقیم ایشان را برسد و کسانی که کفر ورزیده اند در تردید از آن زوال نگیرند تا آن ساعت دفعتاً ایشان را فرا رسد یا عذابِ روزي « )  103(  55-22

  } 486{  »است خبیر نازل کرده ایم ایمان آورید و خدا به آنچه عمل می کنید آن نور آنچه پس به اهللا و رسولِ او و «  ) 108(  64- 8

  487{  »رین کراهت دارند اراده می کنند تا نورِ خدا را با دهانشان اطفاء کنند و خدا تمام کنندة نورِ خویش است و لو کاف« )  109(  61- 8

  او کسی است که رسولِ خویش را با هدایت و دینِ حق ارسال کرده است تا آن را بر آن دین پشتیبانی دهد کلِ آن «  ) 109(  61- 9

  } 488{  »و لو مشرکین کراهت دارند                        

  مبعوث کرد که آیات او را بر ایشان تالوت می کند  او کسی است که در میان امیین رسولی از خودشان« )  110(  62- 2

  } 489{  »کتاب و حکمت تعلیم می دهد و اگر چه  قبل از آن در ضاللتی مبین بودند آن و ایشان را منزه می گردانَد و ایشان را                        

  آنچه اخیر هست قدیمِ تو هست و ا براي تو مغفرت کند آنچه از گناهتا خد« )  111(  48- 2

  } 490{  »و نعمت خویش را بر تو تمام کند و تو را به صراطی مستقیم هدایت کند                         

  .......محمد رسولِ خداست و کسانی که همراه وي هستند بر کافرین سختگیر بینِ خودشان مهربان هستند « )  111(  29-48

  } 491{  »....... مثَلِ اینها در تورات و مثَلِ اینها در انجیل آن است                          

  ....... هان اي کسانی که ایمان آورده اید به عقود وفا کنید حیوانات چهارپا براي شما حالل شده است اال آنچه بر شما تالوت شود « )  112(  1-5

  } 492{  »کند همانا خدا آنچه را اراده کند حکم می                      

  ولیِ شما فقط اهللا است« )  112(  55-5

  } 493{  »و رسولِ او و کسانی که ایمان آورده اند کسانی هستند که نماز اقامه می کنند و زکات می دهند و اینها راکعین هستند                         

  غ نیست بر عهدة رسول اال ابال«  ) 112(  99-5

  } 494{  »و خدا آنچه را آشکار می کنید و آنچه را کتمان می کنید علم دارد                        

  هان اي کسانی که ایمان آورده اید از چیزهایی که اگر براي شما عیان شود مأیوستان می کند سؤال نکنید«  ) 112(  101-5

  کنید براي شما عیان شود  و اگر از آنها در حینی که قرآن نازل می شود سؤال                        

  }  495{  »حلیم است  ياهللا از آن گذشته است و خدا غفور                        

  } 496{  »به راستی قومی قبل از شما سؤال کرده بود سپس به همان علت کافر صبح کردند « )  112(  102-5

  گویندمی خدا نازل کرده است و به سوي رسول بیایید  و آنگاه که براي ایشان گفته شود به سوي آنچه« )  112(  104-5

  } 497{  »آنچه پدرانمان را بر آن یافته ایم ما را بس است و آیا حتی اگر پدرانشان نه چیزي علم می داشتند و نه هدایت شده بودند                          

   مرتبه در هر سال فتنه می شوندو آیا رؤیت نمی کنند که ایشان یک مرتبه یا دو « )  113(  126-9

  } 498{  »سپس نه توبه می کنند و نه ایشان تذکر می گیرند                           

  و آنگاه که سوره اي نازل نشود بعضِ ایشان به سوي بعضی نظر می کند آیا هیچ احدي شما را رؤیت می کند سپس منصرف می شوند « )  113(  127-9

  } 499{  »خدا قلبهایشان را منصرف کرده است به آن که قومی هستند که نمی فهمند                           

  پس به حمد پروردگارت تسبیح گوي « )  114(  3-110

 } 500{  »و از او استغفار کن همانا او توبه پذیر بوده است                          




