
       

 ١

                                                      وحی    امینِ کاتبِ                                                                    
                                                           فصل اول                                                                                      

                                                                             " مسیر رؤیت"  

  ) توضیحاتبا  ترجمۀ پانصد آیه(                                                                      

  

  

  پروردگارت  سمِقرائت کن به ا«  ) 1(  96- 1

   »آن کسی که خلق کرد                     

   )، ٌ  الرحیم الرحمنِ اهللاِ بسمٌِ   ،رحیم  آن رحمانِاهللا ،  ( پروردگارت )و کلمۀ (  به اسم ) کنی می تؤیرا که ر زرین لوح این ( قرائت کن )،  اي محمد( «        

  } 1{ »  ) است ه (  کرد خلق )انسان را (  کهآن کسی         

  

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

  } 2{ »   )ه است (  خون خلق کرد ۀانسان را از لخت )پروردگارت ( «        

   

  قرائت کن «  ) 1(  3-96

   »و پروردگارت کریم ترین است                     

   کنیت می ؤیر لوح زرین در این را که قرآنۀ اول آی پنج این ( قرائت کن )،  اي محمد( «        

  } 3{ »   تاسن تری کریم پروردگارتو  )مکتوب کن ٌ  با دست راست کامل و فقط ٌ با رعایت امانت و بعدو آنها را حفظ کن        

  

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

  } 4{   » )ه است (  تعلیم داد )درس و  و از طریق آنان به انسانابتداء به انبیاء  ( به وسیلۀ قلم ) انی راآیات کتب آسم،  با نزول وحی ( آن کسی که«        

  

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

  )ه است (  دادتعلیم  )درس و  ( به انسان )ابتداء به انبیاء و از طریق آنان ٌ  به وسیلۀ قلمٌ  آیات کتب آسمانی را  آن کسی که («        

  } 5{ »   )هرگز نمی توانست علم داشته باشد  بی وحیِ خداهمانا و (  شتندا علم ) انسان از قبل(  آنچه را        

  

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

  } 6{ »   دکرکسی را که نهی  )، را مشرك فرد  آن عموي ناتنی ات ابو لهب(  يه اآیا رؤیت کرد )، اي محمد ( «        

  

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

   ،به نزول وحیِ خدا بر رسوالن ایمان با در آن سرزمین مثل مسلمین (  بنده اي را آنگاه که )، را  ورقه پسر عموي همسرت خدیجه دکر نهی( «        

  نماز می خواند)  سجدهبا رکوع و ، در حداقل دو نوبت صبح و شام  ، االقصیمسجد به جانب، و ابی ذکري از دون        

  } 7{ »   ) آن هم بی رکوع و سجده،  در یک نوبت فقط، الحرام به جانب مسجد، و توسل به آن  اهللاذکر از دون  ، باانکار وحیِ خدا با ٌ  امیین عربٌ  و نه مثل(        

  

   »آیا علم نداشت به این که اهللا رؤیت می کند  « ) 1(  14-96

  } 8{ »   اهللا رؤیت می کند )پروردگارش (  علم نداشت به این که )ابو لهب (  آیا«        

  

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

  } 9{   » سطر می کنند )خدا از آیات  ٌ قلمهاي توٌ   ( آنچه )سوگند به (  و ) وت همۀ قلمهاي بهو (  قلم آن به )می خورم (  سوگند ) اي محمد ، منِ جبرئیل، (  ن «       

  

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

  } 10{ »   نیستی)  مریض و متوهم و مسحور و ( مجنون) اهللا ، جن زده و (  پروردگارت )نزول و القاي آیات (  نعمت به تو«        

  

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

  } 11{ »   پس به زودي می بینی و می بینند«        



       

 ٢

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

  } 12{ »   سته مفتون شدگی )و جن زدگی (  شما یک از کدامبه که  «       

  

15 -68  )2 (  »اولیهاست  گوید اساطیرِمی ا بر وي تالوت شود م آنگاه که آیات«   

   استاولیه اساطیر )اي محمد ، عیناً (  گویدمی  شود تالوت ويبر  ) ، توسط تو ( ما )مکتوب شدة (  که آیات آنگاه «       

  } 13{ »   )است  اسطوره بنیانِ بنی اسرائیل ودینی  کتبِ در مسطور ، موهومِ پیشینیان و همان مطالب خرافی و وعده هاي واهی و افسانه هاي(        

  

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

   را )و آخرت  روز قیامتمؤمنین به  ودر عبادت او وحدانیت خدا  و مؤمنین بهبر رسوالن  نزول وحیِ خدا برايتسلیم شدگان و (  آیا مسلمینپس «        

  } 14{ »   قرار دهیممجرمین همانند  )و ظالمین در حق رسوالن و  خدا وحیِمنکرینِ ند همان(        

  

  براي شما چیست «  ) 2(  36-68

   »چگونه حکم می کنید                        

 چیست  )نازل شده باشد ٌ  به زبان عربیٌ  که صحیفۀ آسمانی و کتاب هدایت کننده ( براي شما«        

  } 15{ »   کنیدمی کم ح )و صرفاً بر اساس خیاالت و تصوراتتان  کتابی آسمانی بی(  گونهچ      

  

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

  } 16{ »   گیرید می )و تعلیم (  درس هست که در آن )ٌ  به زبان عربیٌ  آسمانی(  یکتاب شما براي یا«        

  

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

  } 17{ »   هست )و تصوراتتان  خیاالت در اثبات(  می کنید )و حکم (  آنچه اختیار براي شما ) کتاب آسمانی ( که در آن«        

  

  »نچه حکم کنید هست قیامت رساست که براي شما آ یا براي شما عهدي بر عهدة ما هست که تا روزِ«  ) 2(  68- 39

  روز قیامت رساست  تا کهست ه بر عهدة ما)  کتب عهد جدید واعم از کتب عهد قدیم ٌ  کتب عهدینٌ  مثل تورات و سایر ( یا براي شما عهدي«        

  } 18{ »   حکم کنید هست )باید اختیار و (  آنچه) نیز (  براي شما ) آن کتاب در ( که        

   

   »سنگین شده از غرامتی هستند یا از ایشان اجري درخواست می کنی پس ایشان «  ) 2(  46-68

   از ایشان اجري درخواست می کنی)  خداآیات  و تبلیغِ تعلیمتالوت و و ٌ  وحی کتابتٌ  ، آیا براياي محمد (  یا«        

  } 19{ »   هستند یغرامت) و اي سنگین پرداخت جریمه (  از) و ورشکسته (  پس ایشان سنگین شده       

  

47-68  )2 (  »ایشان هست  یا غیب نزد  

   »پس ایشان کتابت می کنند                        

   کتابت می کنند ) را آن(  ایشان پس ) می کنندو امالء  القاءرا از غیب بر تو خدا هستند که آیات  آیا ایشان و(  ستهایشان یا غیب نزد «        

  هستیٌ  به زبان عربیٌ  این اولین صحیفۀ آسمانی و کتاب هدایت کننده ، آیات وحی شدة قرآن کاتب تنهاتو همانا که  (       

  کامل مکتوب کنی  با رعایت امانت فقط باید خودت را آنقر خود ، صفحات اصلی شاهد بر قوم غافلِرسول  عنوان هو ب       

  } 20{ »   ) یکنابالغ  امی و بی کتاب آسمانیِ عرب مردمِاین  هبآن را باید ،  درسالت خو علنی کردنِبعد از  و       

  

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

  } 21{ »   ....... بر کنص ) ٌ در شبهاي قدر ٌ القاي آیات و سوره هاي جدید توسط منِ جبرئیل ودر زمان مقتضی (  پروردگارت حکمِ )نزولِ (  پس براي«        

  

  کنند می شان تو را بلغزانند چون ذکر را سمع انه اند با چشمدکسانی که کفر ورزیآن و همانا نزدیک باشد «  ) 2(  68- 51

   »مجنون است حتماً همانا وي  و می گویند                      

  کفر ورزیده اند  )بر افراد بشر  نزول وحیِ خدابه (  که کسانیآن  )عشیرة تو ،  بعضی از(  باشدو همانا نزدیک «        

  ) شنوند آیات قرآن را می  و(  کنندمی سمع ذکر را  چون )و منحرف کنند (  بلغزانند)  بر خودتوحیِ خدا نزول ایمان به  از(  شان تو راانبا چشم        

  } 22{ »   است ) شده ٌ مریض و متوهم و مسحورٌ  و ( مجنون )جن زده و  ( حتماً همانا وي می گویند ) شاننبا چشما در حضور تو ( و        

  

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

  } 23{ »   نیست ذکري براي عالمیان اال ) ٌ قبل کتب کبیرٌِ  آیات ثلنیز مآیات قرآن (  آن ) بگو بدان و ( و«        



       

 ٣

   » ه خود پیچیدههان اي لحاف ب«  ) 3(  1-73

  } 24{   » )،  اي محمدبعثت ،  شوك شدید ناشی ازبه علت ادامۀ ضعف و لرزِ  در بستر(  هان اي لحاف به خود پیچیده«        

  

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

  } 25{   » قلیلیاال  برخیز )بیدار شو و  ( را شب) انتهاي (  «       

  

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

  } 26{ »   کن کم قلیلی) ، نصف (  از آنیا را  ) شب(  نصف آن «       

  

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

  } 27 {»   بخوانقرآن را شمرده  )آیات القاء و قرائت شده از غیبِ (  وکن  زیاد ) نصف ، قلیلی(  بر آن یا«        

  

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

   کنیم القاء میبر تو ) است  آیات قرآن که ادامۀ(  ثقیل راقولی همانا به زودي ما «        

  } 28{ »  ) درس و تعلیم می دهیم به آسانی ٌ  به وسیلۀ قلمٌ  غیر از موسی و تو را نیز مثل انبیاي قبل(        

  

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

  اشد و اطاعت است  )شدت بیشتر و (  را )القاء (  شب آن )انتهاي (  ناشی از )بیدار شدن و برخاستنِ (  همانا«        

  } 29{ »   را قوام می دهد) و گفتار (  قیل و        

  

   »همانا براي تو در روز تسبیحی طوالنی هست «  ) 3 ( 7-73

  } 30{ »   تسبیحی طوالنی هست) گردش و همچنین کسري خوابِ شب و  فرصت کافی براي جبرانِ ( در روز براي تو همانا«        

  

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

  )، نداشتید  که به زبان مادريِ خودتان نازل شده باشد کتابی آسمانی هیچو  رسولی از قوم و تبارِ خودتان هیچ که تا کنونکسانی اي ( «        

  که شاهد بر شماست  کرده ایم ارسال رسولی ) به عنوانِ امین ٌ را محمدٌ   ( به سوي شماما  همانا       

  } 31{ »   ارسال کردیم )شاهد (  رسولی ) موسی را به عنوانِ(  نفرعو به سوي که کما آن        

  

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

   ري استتذک )هشدار و ٌ  قبل کتب کبیرٌِ  سایر تورات وقرآن نیز مثل (  همانا این«        

   )هدایت شود (  بخواهد )ایمان آورد و مستقیماً فقط از خدا  آنوحیِ خدا بودنِ  به(  کسی کهپس         

  } 32{ »  ) و خدا وي را به سوي خویش هدایت می کند (  اخذ می کند) اهللا (  به سوي پروردگارش سبیلی        

  

   » هان اي خود را پوشیده«  ) 4(  1-74

  } 33{ »   )،  اي محمدبعثت ،  شوك شدید اشی ازبه علت ادامۀ ضعف و سستیِ ن در بستر(  هان اي خود را پوشیده«        

  

2 -74  )4 (  »ه بر پا خیز پس هشدار د«   

  } 34 {  » )و ایشان را به سوي صراط مستقیم دعوت کن (  هشدار ده)  تقوم به روز قیامت را ( پسخیز پا  بر«        

  

   »نه باقی می گذارد و نه رها می کند «  ) 4(  28-47

  } 35{ »   )است مهمۀ  و اتمام حجتی براي(  نه باقی می گذارد و نه رها می کند )بگو قرآن به ایشان بدان و ( «        

  

  »براي بشر است الواحی «  ) 4(  29-74

   } 36 {  » براي بشر است ) ی هدایت کنندهروز قیامت و اوراق اشاره کنندة(  یالواح ) ،ٌ  کتب کبیرِ قبل سایر ٌ تورات وقرآن نیز مثل ( «        

  

   »بر آن نوزده هست «  ) 4(  30-74

  } 37{ »   سته )الفباي زبان عربی  حرف(  نوزده) ٌ شاملِ  الرحیم الرحمنِ اهللاِ ٌ بسمِ  آیۀ، سوره هاي قرآن  ( آن )ابتداي (  بر«        

   



       

 ٤

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

  } 38{ »   احدي از آن کبیرهاست )کتب آسمانیِ بزرگ و  یکی از قرآن(  آنقطعاً همانا  ) بدان و بگو( «        

  

   »دهنده براي بشر است هشدار«  ) 4(  36-74

  } 39 { »  است دهنده براي بشرهشدار )هدایت کننده و  اقِاور اشاره کننده والواح ، ٌ  قبل کتب کبیرٌِ  قرآن نیز مثل( «        

  

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

  } 40{ »   معرض هستند )و از قرآن رویگردان و (  چیست که از تذکر )نازل شده باشد ٌ  به زبان عربیٌ  کهصحیفۀ آسمانی (  پس براي ایشان«        

    

   »بلی هر یک از ایشان اراده می کند که به وي صحفی منتشر شده داده شود «  ) 4(  47- 52

   صحفی منتشر شده )و  صفحاتی سطر و ضرب شدههم (  می کند که به وي ایشان ارادهیک از  بلی هر«        

   } 41{ »   داده شود )که به تو داده ایم ٌ  صفحات قرآنٌ  ثلم (       

              

  هرگز نه «  ) 4(  53-74

   »بلی از آخرت خوف ندارند                        

  } 42{ »  ) و نمی ترسند (  آخرت خوف ندارند )روز قیامت و عذابِ (  بلی از) ، (  هرگز نه«        

    

  هرگز نه «  ) 4(  54-74

  »همانا آن تذکري است                        

  } 43{ »   است تذکري ) هشدار وٌ  قبل کتب کبیرٌِ  ثلنیز م قرآن(  همانا آن )، (  هرگز نه«        

  

   »رسولی کریم است  آن قولِقطعاً همانا «  ) 7(  19-81

  } 44{ »   است )جبرئیل قول ، از طرف خدا  ( رسولی کریم قولِ ) القائات و آیات قرآن(  نآ قطعاً همانا ) بدان و بگو («        

  

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

  } 45{ »   مکین است )، داراي مکانت و (  عرش ذي )خداي (  وتی است نزدق ذي )جبرئیل ( «        

  

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

  )اطاعتش کنند  که سایر مالئکه(  مطاعی است )ملَک ، ٌ  روح االمینِ خداٌ  جبرئیل ( «       

  } 46{ »   ) ٌ در شبهاي قدر ٌ به سوي تو خداآیات  یِوح براي(  ی استامینسپس         

  

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

  } 47{  »  نیست ) مریض و متوهم و مسحور ٌو ٌ  ( مجنون )جن زده و  امین ٌ محمدٌ   ( شما دوستو  «       

  

   »مبین رؤیت کرد  به افقِاو را ستی ه درو ب«  ) 7(  81- 23

  } 48{ »   مبین رؤیت کرد به افقِ) ی صبحدم و روشن در غار حراء ، در ( او را )براي بار اول سه سال قبل  وي(  ستیو به در«        

  

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

  } 49 { »  بخیل نیست )تنگ نظر و  مابر رسول ش(  غیب )القاي آیات قرآن از (  بر او و «      

  

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

  } 50{ »   )جبرئیل است  کریم و امینِ خدا ي رسولِبلکه به قول و القا ( نیست رجیم شیطانِ لقو به ) آیات قرآن(  آن و«        

  

  به زودي تو را قرائت می کنیم «  ) 8(  6-87

   »پس به نسیان نمی سپاري                      

   می کنیم )و امالء (  قرائت راتو  )مجدداً (  به زودي )،  اي محمد(  «       

  } 51{ »   سپاري نسیان نمیبه  )به فراموشی و بدان قبل از مکتوب کردنِ آیات قرآن ، آنها را (  سپ        



       

 ٥

  اال آنچه را خدا خواهد «  ) 8(  7-87

   »همانا او آشکار را و آنچه مخفی هست را علم دارد                       

  ) به فراموشی می سپاريقبل از مکتوب کردن را  آن دسته از آیات قرائت شده فقط پس(  خدا خواهدرا  آنچهاال «        

  } 52{ »   را علم دارد سته مخفی آنچه )غیب و (  و را او آشکار همانا        

  

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

  } 53{ »   کنیم به آسانیمی میسر  ) درس و تعلیمِ وحیٌ  قلم ۀبه وسیلٌ  غیر از موسی مثل انبیاي قبلنیز  ( را توو «        

  

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

  کامل مکتوب کن با رعایت امانت قرآن را آیات قومِ امی و بی کتاب آسمانیِ عرب براي(  پس«        

  } 54{ »   رددا عذکر نفآن  اگرکن  ذکر) تعلیم و تبلیغ و و تالوت بر ایشان آن را بعد از علنی کردن رسالت خود ،  و       

   

   »اولیه هست  این در صحفقطعاً همانا «  ) 8(  18-87

  } 55{   » سته ) نیز مسطور ٌ قبل کتب کبیر و ٌ(  یهاول صحف در )دارها و تذکرات قرآن هش(  اینقطعاً  همانا )و بدان و بگو ( «        

  

   »صحف ابراهیم و موسی «  ) 8(  19-87

   )دیگران شنیده اي حنفاء و از که بعضی از مطالب آن را از (  ابراهیم صحفِ )از جمله در ( «        

  } 56{ »   ) بعثت خوانده ايآن تورات که بعضی از مطالب آن را بعد (  سیمو )در صحف همچنین (  و       

  

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

   ستههدایت )  نزول آیات قرآناز طریق (  بر عهدة ماقطعاً همانا  ) ،اي محمد ( «        

  } 57{ »   )نیست ٌ  دعوت ایشان و ٌٌ  تقوم قرآن بهغ اال  ٌ ابال عهدة تو برو ٌ  بر عهدة تو نیست ٌ هدایت ایشان بدانو (        

  

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

  } 58{ »   نه خشم گرفته استو است  وداع کردهنه  را تو پروردگارت ) بدان ( «       

  

   »وردگارت به تو عطاء می کند پس راضی شوي پرقطعاً و در آینده «  ) 11(  5-93

  } 59{ »   راضی شوي پس می کند ءعطا به تو )ٌ در شبهاي قدر ٌ  نازل و در زمان مقتضیآیات خویش را مجدداً (  پروردگارتقطعاً در آینده و «        

  

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

   پس حدیث گوي) است اولین کتاب عربیِ خدآیات  نزولِ و تو به عنوان اولین رسول عرب مبعوث شدنِ که همانا(  پروردگارتت نعم و اما به «       

  } 60{ »   ) کنعلنی ٌ  کسان عربِ حوالی آنٌ  براي واولین قریۀ ساخته شده توسط مردم عرب  وٌ  مادر قریه هاي عربٌ  مکه لو آن را براي اه (       

  

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

  } 61{ »   ء شده استاغوا )گمراه و نس ، جن و ا توسط هیچ کس اعم از(  نه و ستا رفته ضاللت در نه شمادوست ) ، ٌ  عرب امیینٌ  اي(  «       

  

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

  } 62{ »   نطق نمی گوید )نیز سخن و  نفسي (  و از هوا «       

  

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

  } 63{  »  وحی می شود ) به سوي وي ٌ در شبهاي قدرٌ  جبرئیل توسطو  در زمان مقتضی نازل می شودخدا از طرف  ( کهنیست  ی ايوح اال )آیات (  آن «       

  

   »قوا وي را تعلیم داده است شدید ال«  ) 23(  5-53

  } 64{ »   داده استتعلیم ) درس و ٌ  به وسیلۀ قلمٌ  (  وي را)  آیات قرآن را بر وي القاء و امالء کرده است و ( شدید القوا )جبرئیل ، آن (  «       

  

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

  } 65 {   » )د رؤیت کر از چهار سال جبرئیل را براي بار دومو وي بعد (  ایستاد )بندة خدا  ٌ اهللاعبدٌ  قابلدر ماو  ( پس است قدرتی ذي )جبرئیل (  «      



       

 ٦

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

  } 66{ »   دبو )و باال (  أعلی افقِ به آن )در روشنیِ صبحدم (  او )، جبرئیل (  و «       

  

   »ک شد پس فرود آمد سپس نزدی«  ) 23(  53- 8

  } 67{ »   فرود آمد )به سوي زمین (  پسنزدیک شد  )اهللا ٌ ٌ عبد به(  پسس «       

  

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

  } 68{ »   بود )ٌ  اهللاعبد به ٌ ( تر یا نزدیک )کمان و  ( قوس دو قدرِ پس«        

  

   »دة او وحی کرد آنچه را وحی کرد پس به سوي بن«  ) 23(  10-53

  } 69{ »   )ه بود (  دروحی ک)  به سوي جبرئیل خدا از قبل(  راکرد آنچه  وحیاو ة بندسوي به  )آنگاه جبرئیل (  پس «       

    

   » ه استد تکذیب نکرددل آنچه را رؤیت نمو«  ) 23(  53- 11

  } 70{ »   ه استدرکنب یکذت )شنید و حس کرد آنچه را و (  درؤیت نمو نچه راآ دل) ، چشم و گوش و ٌ  عربامیین  اي ٌ( «        

  

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

  و گوش وي شنید  ( رؤیت نمود )وي احساس کرد و چشم وي  دل(  آنچه بر با وي مجادله می کنید ) مردم غافلشما  ( آیاپس «        

  } 71{ »   ) می پندارید افتراء ٌٌ ٌ و ٌ مرض و هذیان شبانه و توهمٌ  وٌ  جن زدگی و جنون و آن را فقط ٌ       

  

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

  } 72{ »  ) ه بود (  یت کردرا رؤ ) او از(  يدیگر نزول )، در غار حراء اول وي چهار سال قبل نیز براي بار (  ستیو به در«        

   

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

  } 73{ »   سرپیچی کرد )توسط جبرئیل امتناع و  نزول وحیِ خدادر زمان  ( و نهکرد  نه اشتباه )ٌ  دوست شما و گوش و دلِ ٌ(  چشم )بار اول هم ( «        

  

   »رؤیت کرد  را کبیرِ پروردگارش تآیااز ستی به در«  ) 23(  18-53

  } 74{ »   )بود  پنج آیۀ اول قرآنهمان  که ( کرد )و سمع و احساس (  رؤیترا  شپروردگار کبیرِِ آیاتاز  )نشانه هاي بزرگ و  ازوي  ( ستیبه در«        

  

  وي هست  غیب نزد آیا علمِ«  ) 23(  35-53

  »کند می  پس وي رؤیت                          

  } 75{ »   کندمی رؤیت  )گذشته و آینده را  ( ست پس ويه )نزد آن فرد غافل ، (  غیب نزد وي آیا علم«        

  

36-53  )23 ( » حیا خبر نشده است به آنچه در صموسی هست ف «   

  } 76{ »   سته )تورات آن ، در (  موسی خبر نشده است به آنچه در صحف )تا کنون (  یا«        

  

   »و ابراهیم کسی که وفا کرد «  ) 23(  37-53

   وفا کرد ) شبا پروردگار عهد و میثاقِ خود بر(  کسی که )هست (  ابراهیم )به آنچه در صحف (  و«        

  } 77{ »  )  است عرببی کتاب آسمانیِ امی و مردم اولین رسول  که البته آن چنان است و این وظیفۀ تو به عنوان(        

  

   »دهندگانِ اولیه هشدارهمان این هشداردهنده اي است از «  ) 23(  65-53

  } 78{ »   یهاول هشداردهندگانِهمان  از است دهنده ايهشدار ) رسول خداقرآن و این  ( این«        

  

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

  } 79{   » تذکري است )هشدار و ٌ  قبل کتب کبیرِثل ٌ آن نیز مقر(  همانا آن ) ،(  هرگز نه«        

  

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

  وحیِ خدا بودنِ قرآن ایمان می آورد  و بهو تذکر می گیرد (  آن را ذکر می کند )هدایت شود (  که بخواهد )از ٌ امیین عرب ٌ (  پس کسی«        

  } 80{   ») فقط از خدا می خواهد وي را به سوي صراط مستقیم هدایت کند  و       



       

 ٧

  

13-80  )24  ( »فحمکرم  در ص«  

   سطر شده استبه وسیلۀ قلم انبیاء  همٌ  قبل کتب کبیرٌِ  و گرامی و ( مکرم در صحف )هشدارها و تذکرات قرآن ( «        

  } 81{ »   ) قومش به علت تفاوت زبان مصريِ موسی با زبان عبريِ ٌ بر کوه طور به طور یکجاٌ  بنا بر ضرورت البته غیر از آن تورات نازل شده       

  

   »رفیع مطهر «  ) 24(  14-80

   } 82{ »   مطهر )و کتبی (  رفیع )صحفی (  «       

  

   »سفیرانی  انِِبا دست«  ) 24(  80- 15

  } 83{ »  ) بر آنان نیز نازل می شد  وحیِ خدا ثل تو کهم(  سفیرانی )انبیاء و راست (  انِبا دست )مکتوب ( «        

  

   »کریم نیکوکار «  ) 24(  16-80

  } 84{ »   نیکوکار )و انبیائی (  کریم) سفیرانی ( «        

  

  مرگ بر انسان«  ) 24(  17-80

   » چه چیزي وي را کافر کرده است                         

   )، (  مرگ بر انسان«       

  } 85{ »  ) اال قلیلی  نعمت کتب آسمانی ایمان نمی آورند و به خدا بر سفیران او و انبیاءنزول وحیِ  که به ( چه چیزي وي را کافر کرده است       

  

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

  } 86{ »   نازل کردیم )بر تو  از ماه رمضان(  قدر شبِ )اولین انتهاي (  در )، چهار سال قبل (  را ) قرآن یۀ اولآ پنج ( آنما همانا  )، اي محمد ( «        

  

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

  } 87{ »   یستقدر چ )و شبهاي (  شب چه می دانیتو و «        

  

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

  } 88{ »   تر از هزار ماه استخوب قدر  )و شبهاي (  شب )پس بدان (  «       

  

   »پروردگارشان از براي هر امري نازل می شوند  به اذنِدر آن مالئکه و روح «  ) 25(  4-97

   براي هر امرياز  دگارشانبه اذن پرور )شب و شبهاي قدر (  در آن )جبرئیل  ٌ االمینِ خدا روح ، ٌ ( و روح همالئک «       

  } 89{ »   نازل می شوند )بر سفیران او و انبیاء  کتب خدا و تعلیم دادنِ آن آیات آیاتاز جمله براي القاء و امالي و  (       

  

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

  بر سفیران او و انبیاء ول وحیِ خدانز ، و سپیده دم(  تا طلوع فجر)  شبهاي قدر شب و(  آن) در ( «        

   تسه ) آیات وحی شدة خدا گرفتنِ و تعلیم اوامر پروردگارشانامالي  براي القاء و شدنِ آنان(  تسلیم) و        

  } 90 {  » )ی شود واقع مٌ  یک مرتبه یا حداکثر دو مرتبه در هر سالٌ  صرفاً در زمان مقتضی و،  ه تعداد نامشخصب ي قدرآن شبهاو بدان  (       

    

   »بلی آن قرآنی مجید است «  ) 27(  21-85

  } 91{  »  است مجید یقرآن )کتابی قرائت شده از غیب و  ( نآ بلی) ، بگو اي قوم من ( «         

  

   » در لوحی محفوظ«  ) 27(  22-85

   ، ؤمن شدگان و مطهرینماال که  منو در صفحات و اوراقی حفاظت شده توسط (  در لوحی محفوظ «      

  } 92{   ») هرگز نباید لمس کنند  مکتوبشان کنمباید  آن صفحات و اوراق را که فقط من اصلِ       

 

   »آیا اهللا حاکم ترین حاکمین نیست «  ) 28(  95- 8

   به زبان مادريِ آنان ر انبیاءیش ببا نزول آیات خو(  اهللا حاکم ترین حاکمین )پروردگارتان (  آیا )، من  قوم بگو اي («        

  } 93 {  » نیست ) مشاناقوا و از طریق آنان به به انبیاءٌ  به وسیلۀ قلمآن آیات ٌ دادنِ و تعلیم        

  



       

 ٨

   »قریش است ائتالف براي «  ) 29(  1-106

   قریش)  قومِِ دادنِ الفتو (  ائتالف براي ) ابتداء تو رسالت،  اي محمد( «        

  } 94 {  » است ) ٌ کسان عربِ حوالی آنٌ  ومکه ٌ  ام القراي عربٌ  لدر راستاي ائتالف اه و (       

  

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

  } 95{ »   است زمستانی و تابستانیرحلِ  ) کوچ و(  شانای ئتالفا«        

  

   »این بیت را عبادت کنند  پس باید پروردگارِ«  ) 29(  3-106

   را عبادت کنند ) الحرام(  این بیت پروردگارِ ) مخلصانه و مستقیماً فقط اهللا(  باید) و سایر اقوام عرب  قوم قریش(  پس«        

   به او در خیال تقربهمراه پروردگارشان را  نمادینِ منصوب در کعبه و نه اصنام و شمایل و خدایانِ (       

  } 96{ »   )تغییر دهند قبلۀ مسلمین االقصی الحرام به جانب مسجداز مسجد و همچنین باید قبلۀ خود را در نماز       

  

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

  } 97{ »   کنیآن تعجیل  )امالي (  تا به حرکت مده )حفظ کردنِ آن  ه از غیب برايشدقرائت  ۀآی(  آن )تکرارِ (  هزبانت را ب )،  اي محمد(  «       

  

  همانا بر عهدة ما هست که آن را جمع کنیم « )  31(  17-75

  »و آن را قرآن کنیم                         

  کنیم  قرائت و امالءبر تو ،  ا مکث و تأنیب ( را آن ست کهه ماعهدة  همانا بر«        

  ات مکتوب شده را نَسخ و حذف و محو کنیم آی سپس بعضی از آن       

  } 98{ »   کنیم و آن را قرآن کنیمجمع ) فقط بعضی را تثبیت و محکم و در سورة مربوطه ، و نهایتاً        

  

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

  کن تبعیت )امالء و  با تأنی(  قرآنش را )قرائت و (  پس کنیم قرائت را )آیه (  که آن آنگاهپس «        

  } 99{ »  ) لذا نیازي به حفظ کردنِ آن در زمان امالء شدن نیست (         

  

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

  } 100{ »   سته بر عهدة ما ) ائیآیات مکتوب شدة نه(  آن ) تأویلِو (  بیان سپس همانا )، امالء  ختمبعد از (  «       

  

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

  } 101{  »  )بین حق و باطل (  فرقی فرق دهندگانِِآن  )به ،  ٌ کتب کبیرِ آسمانی سوگند می خورم به ٌ منِ جبرئیل(  پس«        

  

   » يالقاء کنندگانِ ذکرآن پس «  ) 33(  5-77

  } 102{ »  )  ٌ در شبهاي قدربر سفیران او و انبیاء ٌ  خدااز طرف  ( يالقاء کنندگانِ ذکرآن  )، ند به مالئکه سوگ(  پس«        

  

   » حجت یا هشداري اتمامِ«  ) 33(  6-77

  } 103{ »   )تعلیم می دهند به آسانی درس و ٌ  به وسیلۀ قلمٌ  و آنان را القاء و امالء می کنند  سفیران خدا و انبیاء بر را ( اتمام حجت یا هشداري«       

  

   »واقع شدنی است قطعاً همانا آنچه وعده داده می شوید «  ) 33(  7-77

  } 104{ »   واقع شدنی استقطعاً وعده داده می شوید ) که از عذابِ دنیا و آخرت (  همانا آنچه) بگو ( «        

  

   »ق سوگند به آن قرآن مجید «  ) 34(  1-50

  } 105{ »   ) این اولین کتاب عربیِ خدا ( قرآن مجید آن به ) می خورم(  سوگند ) منِ جبرئیل، (  ق «       

  

  بلی تعجب کرده اند که هشداردهنده اي از خودشان ایشان را آمده است « )  34(  50- 2

  »پس کافرین گفته اند این چیزي عجیب است                       

   خودشان )قوم و تبارِ (  از ايدهنده هشدار )براي اولین بار (  ند کهه اتعجب کرد ) امی و غافلِ توقومِ  ( بلی«        

  ه است آمد )به رسالت  از طرف پروردگارشان(  ایشان را )روز قیامت  براي هشدار،  به زبان خودشان کتابی اب(        

  } 106{ »   عجیب است این چیزي گفته اند ینکافر )و مکه مشرکین  ( پس        
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   »آیا آنگاه که بمیریم و خاك باشیم آن رجعتی بعید است «  ) 34(  3-50

  )خواهیم بود و جاودان زنده می شویم عیناً دوباره در روزي خاص  ( شیمبا )و استخوانهایی (  و خاك )بپوسیم دفن شویم و و (  یمبمیرکه  آیا آنگاه «      

  } 107 {  » است )ور از عقل و د(  بعید رجعتی نآ      

  

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

  } 108{   » استفیصله دهنده قولی  )ٌ  قبل کتب کبیرِ سایر ٌ تورات ومثل آیات  نیز قرآنآیات (  آنقطعاً  همانا )منِ جبرئیل سوگند می خورم  («       

  

   » و آن به هزل نیست«  ) 36(  41-86

  } 109{ »   نیست هزلبه  )قولی و  ی به شوخیسخنآیات قرآن (  و آن«        

  

   »حري مستمر است اعراض می کنند و می گویند س آیه اي را رؤیت نمایند و اگر«  ) 37(  54- 2

   می گویند )اً بعضی جدید ( می کنند واعراض  ) سمع کنندآن را یا  کنند و آن را مطالعه ( نمایند تؤیر را )از قرآن  جدید(  اي هآی اگر و«        

  } 110{ »  ) بنویسد  خواهدبخودش که محمد البته هر زمانی (  است حري مستمرس )و  یی ادامه دارعبارات قرآن فقط جادو(        

  

   »کنند می و تکذیب می کنند و هواهایشان و هر امر مستقري را تبعیت «  ) 37(  3-54

  ندنکمی  تکذیب) را و آخرت و روز قیامت و رسالت تو از طرف خدا براي مردم عرب  قرآنآیات حیِ خدا بودنِ و ( و«        

  } 111{ »   ندکنمی  تبعیترا ) و ٌ تناسخ ٌ دنیا  جاودانگیِدر مورد  خودغافلِ باطلِ پدران و اجداد  از جمله عقائد ( شان و هر امر مستقريیاهاو هو        

  

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

  } 112{ »   اي هستآیا هیچ فراگیرنده  پس یماه کردمیسر  )آسان و  عربمردم تو و  تهدایو (  ذکر قرآن را برايستی به در )، اي محمد (  و «       

  

  »ر ذي ذک ص سوگند به آن قرآنِ«  ) 38(  1-38

  } 113{ »   ) اندرز داراي و(  ذکر ذي قرآنِ آن به )آن کتاب قرائت شده از غیب ،  بهمی خورم (  سوگند ) منِ جبرئیل ، ( ص«        

  

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

  کفر ورزیده اند  )افراد بشر  بر نزول وحیِ خدابه (  کسانی که )و مکه مشرکین  ( بلی«        

  } 114{ »   هستند) براي مردم عرب  وحیِ خدا بودنِ قرآن و رسالت تو از طرف پروردگارشان قبولِبرابر  در بعید(  در تکبر و ستیزي        

  

  چه بسیار از نسلی را که قبل از ایشان هالك کردیم «  ) 38(  3-38

   »گریزي نبود  ادند و فرصتپس ندا می د                        

   مهالك کردی ) به عذاب ( چه بسیار از نسلی را که قبل از ایشان«        

   و فرصت گریزي نبود )و فریاد می کردند (  ندا می دادند )به عبث (  پس       

  } 115{ »  ) و دردناك تر از آنها هالك می کنیم ایمان نیاورند به عذابی تلخ تر تو بر خدا نزول وحیِ  به را کهاز قوم تو و کسانی (        

  

  و تعجب کرده اند که هشداردهنده اي از خودشان ایشان را آمده است «  ) 38(  4-38

   »و کافرین گفته اند این ساحري کذاب است                         

   خودشان )قوم و تبارِ (  از ايهشداردهنده  )ر براي اولین با(  ند کهه اتعجب کرد )قومِِِ امی و غافلِ تو  ( و«        

  ه است آمد) از طرف پروردگارشان به رسالت (  ایشان را )روز قیامت  براي هشدار ، به زبان خودشان با کتابی (       

   است کذاب ساحري) و ٌ  خودخواهی دروغگو فقط ٌ محمد(  ند اینه اگفت نیکافر )و مکه بعضی از مشرکین اً جدید ( و        

  } 116{ »   )است ٌ  مریض و متوهم و مسحورٌ  وٌ  جن زده و مجنونٌ  معلَم و کاتب و شاعريصرفاً وي می گویند همچنان بعضی البته و (        

  

   »آیا خدایان را خدایی واحد قرار داده است همانا این چیزي عجیب است «  ) 38(  5-38

  ،  آن کتبِ اسطوره بنیانِ بنی اسرائیل و مثل اهلِاو رسالت از طرف  و وحیِ خدا دریافت یانِ کذاب یا متوهمِمدعهمان مثل هم  وي(  آیا«        

  حذف کرده استبه او براي تقرب در عبادت اهللا (  خدایان را )ۀ اصنام و شمایل و همشده است و منکر جاودانگی دنیا و ٌ تناسخ ٌ اکنون        

   همانا این چیزي عجیب است ده استقرار دا )ٌ  اسم و کلمهٌ   و بی واسطه و وکیل و شفیع و بی مظهر و نمادي خاص اال ( دواح یخدای) و        

  را از کعبه خارج کند و نابود گردانَد و خدایان و اگر بتواند شاید همۀ اصنام و شمایل (        

  قومش کرد  شمایل و خدایانِبا اصنام و  ، و جد بنی اسرائیل مردم عرب ماجد ابراهیم  مشابه عملی که اهل آن کتبِ اسطوره بنیان می پندارند       

  } 117{ »   )پس مراقب وي باشید        
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  »بروید و بر خدایانِ خود صبر کنید همانا این چیزي است که اراده می شود که مالیان از ایشان رفته اند «  ) 38(  6-38

   بروید) دنیا و ٌ تناسخ ٌ  با ایمان به جاودانگیِ، اي مردم عرب  ( که)  و گفته اند(  رفته اند ایشان مالیان از )رفهین مکه و مکاهنان کعبه و  ( «       

  صبر کنید  )ادامه دهید و  به او براي تقرب در کعبه(  دخو خدایانِِ )اصنام و شمایل و  توسل بهبا  ، عبادت پروردگارمان اهللا ( بر و        

  } 118{  »  دمی شواراده  )پروردگارمان می خواهد و (  است کهاین چیزي  همانا        

  

   »این اال خلق شده اي نیست  ري این را سمع نکرده ایمآخ آن ملت میانِما در «  ) 38(  7-38

   را سمع نکرده ایم این ) انجیل اهل آندر ،  ( آخِري ملت آنمیان در  ) بزرگانِ شما اهل مکهمالیان و و کاهنان کعبه  ( ما«        

   )خوانده ایم آنها  اسطوره بنیانِدینی و کتب  درو چنین چیزي نه شنیده ایم و نه (        

  ، اناسطوره بنی آن کتب حتی از نظر اهلِ رسالت فرد دیگري بعد از عیسی و بر ويخدا  وحیِ نزولمحمد مبنی بر کاذب یا واهیِ  ادعاي ( این        

   نیست )کاذب  ( اال خلق شده اي )و  ی دروغیناال بدعت،  چه اهل انجیلِ مؤمن به عیسی و چه اهل تورات بی ایمان به عیسی       

  } 119{ »   ) تأیید نمی کنندرا مردم عرب  براي ما از طرف خدا رسالت وي و هیچ یک از آن دو طائفه هم(        

  

  ي نازل شده است ذکر بر وآن  ما آیا از بینِ«  ) 38(  38- 8

    »من در شک هستند بلی هنوز عذاب را نچشیده اند  بلی ایشان از ذکرِ                        

   است شده نازل ويبر  ) فقط ( ذکرآن  ) مردم عرب ( ما بینیا از آ) و همچنین گفته اند ( «        

  } 120{ »   اندنچشیده  ) اقوام قبلمثل (  را بلی هنوز عذاب در شک هستند )و  در تردیدتو  بر ( من ذکرِِ )القاي  ( از ایشانبلی         

  

   »د نیرومند را ذکر کن همانا وي توبه کار بود آنچه می گویند صبر کن و بندة ما داوبر «  ) 38(  17-38

   )مکتوب کن در قرآن و یاد وي را (  را ذکر کنما داود نیرومند  بندة کن وبر آنچه می گویند صبر ) ، اي محمد ( «        

   ، ٌ تناسخ ٌ  جاودانگیِ دنیا و از سلب اعتقادو  بر خود نزول وحیِ خدا به بعد از ایمان آوردنهم (  همانا وي       

  } 121{ »   دتوبه کار بو )مخلصانه و مستقیماً فقط به درگاه خدا  مادام که زنده بود از همۀ خطاها و گناهانِ خود       

  

  کتابی که آن را به سوي تو نازل کرده ایم مبارك است «  ) 38(  29-38

   »تا در آیاتش تدبیر کنند و تا اولوا االلباب تذکر گیرند                           

  مبارك است  ایم کرده نازل توبه سوي )  ٌ عرب امیینٌ  هدایت تو وبراي هشدار و (  کتابی که آن را )،  داي محم(  «       

  و ایمان آورند و خالصانه توبه کنند (  تذکر گیرند) تو و خردمندانِ قوم (  تدبیر کنند و تا اولوا االلباب )و  تعقل(  در آیاتش ) آن مطالعۀیا با سمع (  تا       

  } 122{ »   )فقط از خدا بخواهند هدایت شوند مستقیماً و        

  

   »....... ندة ما ایوب را ذکر کن و ب«  ) 38(  41-38

  } 123{ »  .......  )مکتوب کن  در قرآن و یاد وي را(  را ذکر کن و بندة ما ایوب«        

  

  بگو من فقط هشداردهنده اي هستم «  ) 38(  56-83

                          قهار  و هیچ خدایی نیست اال اهللا آن واحد«   

   هستم)  شمابراي و دعوت کننده اي  ( دهنده ايهشدار فقط من )، من ، مثل رسوالن قبل براي اقوامشان  اي قوم(  بگو «       

  } 124{   » قهار واحد )تنهاي مسلط و  خداي(  اهللا آن) ان پروردگارت ( اال نیست خداییو هیچ         

  

  »بین هستم به سوي من وحی نمی شود اال من فقط هشداردهنده اي م « ) 38(  70-38

  } 125{ »   هستم ) شمابراي و دعوت کننده اي آشکار  ( دهنده اي مبینهشداراال من فقط می شود ن وحی من سوي به )بگو ( «        

  

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

   کنم نمیاز شما هیچ اجري درخواست )  قرآنآیات  و تبلیغِ تالوت و تعلیمو ٌ  وحی کتابتٌ  (  براي آن )،  قوم مناي (  بگو «       

  } 126{ »   نیستم) و گزافه گویان (  متکلفین از من و       

  

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

  } 127{ »   نیستیان براي عالم اال ذکري )ٌ  قبل کتب کبیرِ مثل ٌنیز قرآن (  آن «       

  

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

  } 128{ »   بداریدعلم  )و در زمان مقتضی (  مدتی بعدِقطعاً را  آن خبرِِ) ۀ وحیِ بقیبگو صبر کنید تا  ( و «       
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3-7  )39 (  »تبعیت کنید  پروردگارتان به سوي شما نازل شده است آنچه را از طرف  

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

   تبعیت کنید است شما نازل شده ه سويب )به سوي من و  اهللا(  پروردگارتانطرف از  را آنچه ) بگو اي مردم عرب ، («        

   اعم از خدایان موهوم و مالئکۀ مخلوق و بتهاي منصوب در کعبه ( اولیائی را) و  ها و وکالء و شفیعان واسطه ( او )و پایینِ (  و از دون        

  } 129{ »   یریدگ می تذکر است آنچه قلیل )متأسفانه (  کنیدنت تبعی )تحت هیچ عنوان  خودمان رامرسوم  و مالیانِپدران و         

  

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

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

  برسند  )دتان خوام القراي  در و(  خودتان) قوم و تبارِ (  از اگر شما را رسوالنی )، (  اي بنی آدم«        

  )و تعلیم و تبلیغ کنند (  بخوانند قصه شمابر )  خودتان به زبان مادريِ (  را من آیاتکه         

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

  

  علم تفصیل داده ایم  که آن را بر اساسِ ستی ایشان را کتابی آورده ایمبه درو «  ) 39(  7- 52

   »هدایت و رحمتی است براي قومی که ایمان می آورند                        

   یمتفصیل داده ا )کامالً توضیح و  ( علم ر اساسِب را آن کهیم ه اآورد) ٌ  عربیبه زبان ٌ  هدایت کننده(  کتابی را ستی ایشاندربه  )، اي محمد (  و «       

  } 131{ »   ایمان می آورند )تو  بر نزول وحیِ خدابه (  قومی کههدایت و رحمتی است براي  )نعمت و  قرآن(        

  

  آن را به سختی و بیماري اخذ کردیم  هیچ نبی اي در قریه اي ارسال نکردیم اال اهلِو «  ) 39(  94-7

   »شاید آنها تضرع کنند                        

   نکردیم ارسال ايهیچ نبی اي در قریه  )و ٌ  نبوت حکم و رسولِ داراي کتاب وٌ  بدان و بگو هیچ ( و«        

  به سختی و بیماري اخذ کردیم  )و ر و کوچک تر ٌ به عذابِ نزدیک تٌ  ایمان نیاوردند اول نبیِ خود برخدا نزول وحیِ  اگر به(  اال اهل آن را       

   هالك نشوندٌ  عذاب بزرگ تر اصابتو ٌ با  ( تضرع کنند )ایمان آورند و التماس و (  شاید آنها        

  } 132{ »   ) ایمان نیاورند ٌ محمد امین ٌ بر نبیِ خودخدا نزول وحیِ اگر به آن چنان است نیز قوم عرب و براي         

  

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

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

   د و بر ایشان خبائث را حرام می گردانَدو براي ایشان طیبات را حالل می گردانَ                         

  می دارده بر عهدة ایشان بود از ایشان برو بارِ ایشان و غُلها را ک                         

  پس کسانی که به وي ایمان آورند و عزتش نگاه دارند و کمکش کنند                          

                         هستند انرستگارهمان اینها  وي نازل شده است تبعیت کنند و آن نور را که همراه  «    

   )، در این سرزمین ٌ  کسان عربِ حوالی آنو ٌ  مکهٌ  ام القراي عربٌ  غافلِ بین شما اهلاز  («        

  امیین عرب ٌ ٌ   شما به و منسوبٌ  نبوتحکم و داراي کتاب و  رسولِ آنٌ  ، ( امی نبیِآن  )، ٌ  آن فرستادة خداٌ  ، ( رسول آنکه  کسانی        

  را تبعیت کنند  ) بودید ب آسمانیاکتقومی امی و بی  قبل از قرآنخودتان که  از شده مبعوثو        

   مکتوب می یابند انجیل تورات ودر  ) ،ٌ  احمد همین محمدٌ  ،اهل کتب به عنوان رسول بعد از عیسی  نزد،  ( نزد آنهارا  وي )ذکرِ (  کهکسی         

  آن کتب آسمانی را قبول داشته باشند  اگر البتهرا مطالعه کنند  تا آن کتب (       

  یا آن کتب را سمع کنند تورات و انجیل را مطالعه کنندجمۀ عربی یا به زبانهاي دیگر ، و اگر مثل محمد باسواد باشند و بتوانند و بخواهند به تر       

   کند می نهیایشان را از منکر  وامر می کند  معروفبه را ایشان  ) به وحیِ خدا ، شانبل براي اقوامثل انبیاي قم(  که )کسی        

  ی گردانَدرا حرام م )یزه ها ناپاکو  ( بر ایشان خبائثو می گردانَد  حاللطیبات را  )خوراکیهاي پاك و (  اي ایشانو بر        

    می داردرب ن بود از ایشانکه بر عهدة ایشا را غُلها) ها و زنجیر ( ایشان و )آداب و مناسک  سنگینِ(  و بارِِِ        

  ند کنند و کمکش ردا و عزتش نگاه ندایمان آور ) اولین رسول عربِ خدا به عنوان ( ويکه به  )عرب ٌ  امیینٌ   شما از(  پس کسانی        

  } 133{   » ندهست انرستگار هماننها ای ندنتبعیت کشده است نازل  )به زبان خودتان  براي هشدار و هدایت شما(  وي همراهکه را نور  آن و        

  

   شما هستم به سوي جمیعِ خدا رسولِبگو هان اي مردم همانا من  « ) 39(  158-7

  کسی که ملک آسمانها و زمین براي او هست                          

  خدایی اال او نیست زنده می کند و می میرانَد                          

  آن نبیِ امی او ایمان آورید  و رسولِخدا پس به                          

  و وي را تبعیت کنید او ایمان دارد  و کلمات کسی که به خدا                         

   »شاید شما هدایت شوید                          



       

 ١٢

   هستم )در این سرزمین (  شماجمیع  به سوي خدا )عربِ (  رسول )اولین (  منهمانا  ) ، ( اي مردم هان بگو «       

         ) رسولی از طرف(  لک کهکسیم  ) ِسته او براي زمین و آسمانها )و فرمانروایی  

  )  براي او نیست ٌ اسم و کلمهٌ   و هیچ همتا و شریک و فرزند و سهم و واسطه اي ندارد و هیچ مظهر و نمادي خاص اال(  او نیست اال خدایی        

   )تا در بهشت یا جهنم جاودان باشید دوباره زنده می کند در روز قیامت شما را از خاتمۀ دنیا در آن ساعت مقرر ، بعد و (  دو می میرانَ زنده می کند        

   ٌ نبوتحکم و ي کتاب و دارا رسولِآن ٌ  ، ( امی نبیِ آن )به (  او ایمان آورید )صادق و امینِ (  و رسولِ خدا )وحیِ (  به پس        

  ) بودید و بی کتاب آسمانی قومی امی خودتان که قبل از قرآن ازشده مبعوث امیین عرب ٌ و ٌ   شما و منسوب به        

   دارد او ایمان ) قبلِآن کتب کبیرِ همچنین به و ٌ  زبان عربی این اولین صحیفۀ آسمانی به ٌنازل شدة  و آیات ( تو کلماخدا  )وحیِ (  به که کسی        

   تبعیت کنید وي را و)  ٌ کتاب قرآنٌ  وم شده است و مسل وحیِ خدا تسلیم و سالیانی است(         

  } 134{   » هدایت شوید)  فقط از خدا بخواهیدمستقیماً ایمان آورید و خالصانه توبه کنید و  ونیز تذکر گیرید (  شاید شما         

  

  یم وده ابگویید فقط پدرانمان از قبل شریک آورده بودند و ما ذریه اي بعد از آنها ب یا« )  39(  7- 173

                         آنچه باطل گویان کردند هالك می کنی  پس آیا ما را به علت«  

   وده ایمذریه اي بعد از آنها ب )نسل و (  بودند و ما آورده شریک قبلمان از  )امی و اجداد بی کتابِ (  بگویید فقط پدرانِ ) ،اي مردم عرب (  یا«        

  } 135{ »   هالك می کنی ) عذاب به نوناک(  آیا ما را به علت آنچه باطل گویان کردند )، پروردگارا (  پس        

  

184-7  )39 (  »خودشان هیچ جنونی نیست  و آیا فکر نکرده اند که به دوست  

   » ي اال هشداردهنده اي مبین نیست و                         

   نیست یجنون )نوع (  هیچ )از جن زدگی و  ٌ محمد امینٌ  (  شانخود دوست بهفکر نکرده اند که  )غافل مردم این  ( آیاو  «       

  } 136{ »   ستنی )ایشان براي روشنگر نبی اي و (  مبیناي  دهندههشدار اال وي        

  

  شیطان تو را بکشد  گر کششی از طرفو ا«  ) 39(  200-7

   »علیم است  پس به اهللا پناه ببر همانا او سمیعِ                        

   )شک و تردید کنی  از طرف خدا بر خود قرآن نزول آیات در تا مجدداًو وسوسه کند (  شدرا بکتو شیطان طرف از  کششی اگر )، اي محمد (  و «       

  } 137{ »   است )و شنواي دانا (  سمیعِ علیماو  هماناپناه ببر  هللا )پروردگارت (  هب پس        

  

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

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

   » پروردگارتان و هدایت و رحمتی است براي قومی که ایمان می آورند  از طرفاین بصیرتهایی است                          

   گویندمی وري انی )و معجزه اي که درخواست کرده اند (  یتآی و آنگاه که ایشان را «       

  ) نازل شود براي تو و از خدا درخواست نکردي تا (  نگزیدي را بر آن چرا) هستی پس  پروردگارمان رسولِ اگر تو(        

  تبعیت می کنم من وحی می شود ه سويب پروردگارمطرف از  فقط آنچه رامن بگو         

   براي قومی که است یو رحمت هدایتو  )اهللا و نعمت (  پروردگارتانطرف  از است بصیرتهایی )همگی معجزات و  قرآن آیات(  این        

  } 138{ »   می آورندایمان  )ٌ در شبهاي قدر ٌ  وٌ  یک مرتبه یا حداکثر دو مرتبه در هر سالٌ  و البته صرفاً در زمان مقتضی خدا بر منوحیِ نزول  به (       

  

  » ش خود به تضرع و خوف و دونِ صداي بلند صبح و شام ذکر کن و از غافلین مبا و پروردگارت را در نفسِ«  ) 39(  205-7

   صبح و شام )حداقل دو نوبت نمازِ  در(  صداي بلند )و پایینِ (  خود به تضرع و خوف و دون )و در ضمیرِ (  پروردگارت را در نفس ) ،اي محمد (  و«        

  ذکر کن ) عبري  یر مادريِ خودشانغ زبانِبه  ل کتبِ عجمی و اهل کتبِ عرب تباراه مثل بعضی نه ، عربی خودتمادريِ به زبان  ی ،االقصمسجدبه جانب  (       

  } 139{ »   مباش غافلیناز ) از مشرکین و دیگر هرگز رکوع و سجده کن و حتماً در نماز (  و        

  

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

   »جهنم هست ابدي در آن جاودان هستند  رایش آتشِبهمانا او را عصیان کند پس  و کسی که خدا و رسولِ                         

   )وظیفه اي ندارم هیچ شما  دعوت براي(  او و رسالت )قرآن است  ینکه همبه شما  ( طرف خدا زا یابالغ )و  وحی کتابت ( اال )، بگو اي قوم من ( «        

  ) ایمان نیاورد  و(  کندرا عصیان  او )صادق و امینِ (  و رسولِِ خدا )کتاب قرآنِ (  و کسی که       

  } 140{ »   هستند ابدي در آن جاودان ستهجهنم  آتشِ شبرای )در آخرت ،  عذاب دنیوي عالوه بر(  پس همانا       

   

  غیب است  عالمِ«  ) 40(  26-72

   »خویش احدي را اظهار نکند  پس بر غیبِ                         

  } 141{ »   نکند )و آگاه (  خویش احدي را اظهار م غیب است پس بر غیبِعالِ )اهللا وردگارمان فقط پر بگو («        



       

 ١٣

  ضایت دارد اال رسولی که از وي ر«  ) 40(  72- 27

    »دستانِ وي و از خَلف وي مترصدي می گمارد  پس همانا او از بینِ                         

  رسولی که از وي رضایت دارد  )بر رسوالن و بر (  اال«        

  } 142{ »   مترصدي می گمارد )مراقب و  از مالئکۀ خویش ( وي )و پشت (  وي و از خَلف )و مقابلِ (  دستان او از بینِ) ، خدا (  پس همانا        

  

   »حکیم  سوگند به آن قرآنِ«  ) 41(  36- 2

  } 143{ »   قرآن حکیمآن به  )، اب قرائت شده از غیب آن کتبه می خورم (  سوگند ) منِ جبرئیل ( «       

   

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

  } 144{ »   هستی )عرب  نبیِاولین رسول و  و(  نمرسلیتو از قطعاً همانا «        

  

4-36  )41 (  »مستقیم بر صراط «   

   ٌ اولین رسول عربٌ  ت به عنوانبر خود خدا نزول وحیِ بهدر ایمان  ( مستقیم بر صراط«       

  } 145{ »  )  و آخرت جاودانو در ایمان به روز قیامت قیم و بی واسطۀ اهللا و در ایمان به عبادت مست       

  

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

  } 146{ »   است رحیم عزیزِ )مهربان و  ندخداي ارجم(  آن تنزیلِ )و ٌ  تدریجی نزولٌ  بی تردید و قرآن ( «       

  

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

   هشدار داده نشدند ) به زبان خودشان آسمانی ابکت هیچ با ( که پدرانشان ) امی(  قومی )،  قوم عرب و هدایت(  براي هشدار «       

  } 147 {  » هستند) و مشرك (  غافلپس ایشان        

   

    »ایشان تحقق یافته است پس ایشان ایمان نمی آورند  ستی آن قول بر اکثرِبه در«  ) 41(  7-36

   رندمی آوایمان ن )آخرت و روز قیامت به و او و وحدانیت وحیِ خدا  به(  ایشان پسیافته است  قتحق ایشان بر اکثرِ ) خداو وعدة (  آن قول ستیبه در«        

  } 148{ »   )نجات می دهیم  مؤمن شده اید و البته تو و قلیلی را کهعذابی دردناك هالك می شوند  با اصابتدر آینده و (        

  

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

  مساوي است  ایشان )اکثرِ (  براي )،  اي محمد(  و «       

   رندنمی آو ایمان) عذابِ دنیا و آخرت به  واو وحدانیت به و رسوالن بر خدا نزول وحیِ  به(  هشدارشان دهی یا هشدارشان ندهی        

  } 149{ »   )ت مکن را دعو و دیگر به عبث ایشان افسرده مشو پس اعراضشان ، بر تو سخت نباشد و از آن اعراض دلتنگ و(        

  

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

  } 150{  » استهزاء می کرده اند)  و به آنان مثل تو(  اال به وي نرسد ) سه رسول با هم دو یاو حتی (  رسولیهیچ  را آنها )، (  بندگان اي حسرت بر «       

  

  و وي را شعر تعلیم نداده ایم و براي وي نبوغ نیست «  ) 41(  69-36

   »آن اال ذکر و قرآنی مبین نیست                         

  )یست عباراتی معمولی و شعرگونه هایی بی محتوا ن و آیات کتابِ ما(  تعلیم نداده ایم )درس و (  شعر وي را )،  امی ٌ نبیِآن  بدانید ٌٌ ( و«        

   نیست )آیات قرآن از خودش  نگارشِ و شایستگیِ(  نبوغ ويبراي  و       

   ٌ یک مرتبه یا حداکثر دو مرتبه در هر سالٌ  و صرفاً در زمان مقتضیاز طرف خدا  آیات آن که(  مبین نیستو قرآنی  ذکر اال )کتاب قرائت شده از غیب  (  آن       

   } 151{ »   )است  و دعوت کنندة ایشان به مردم عربقرآن  وحی ٌ و ابالغ کنندة ي القاء و امالء می شود و وي فقط ٌ کاتب امینِبر و ٌ در شبهاي قدر ٌ و       

            

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

   »گر بر آن وي را اعانت کرده است پس به راستی ظلمی و باطلی آورده اند و قومی دی                       

  نده اگفت کفر ورزیده اند )وحیِ خدا بودنِ قرآن ه ب(  کسانی که )و مکه بعضی از مشرکین (  و «       

  افتراء بسته است  )بر پروردگارمان اهللا (  که آن را )و گفته است  نوشته وش بافته خودکه محمد از  ( نیست دروغی اال ) کتاب(  این        

  ) علم و معرفت دارد نیز را  اسطوره بنیانِ بنی اسرائیلدینی و کتبِ  از کسانی که(  و قومی دیگر        

   ستاعانت کرده ا )کمک و (  وي را ) شکتاب(  آن )و گفتنِ مطالبِ نوشتن بافتن و (  بر        

  } 152{ »   آورده اند باطلی و )کرده اند  رسولِ صادق و امینِ خدا ٌٌ  حقِ در(  لمیظس به راستی پ        



       

 ١٤

  اولیهاست که آن را مکتوب کرده است  و گفته اند اساطیرِ«  ) 42(  5-25

  پس آن بر وي امالء می شود                        

   »دیر  زود و شبِ صبحِ                       

   یهاستاول اساطیر )عیناً  ین کتابا(  گفته اند و«        

  است  اسطوره بنیانِ بنی اسرائیل کتب مسطور در صحف تورات و ، و همان مطالب خرافی و وعده هاي واهی و افسانه هاي موهومِ پیشینیان(        

  آن را مکتوب کرده است ) وي ( که) نداریم  مورد مؤمن شدگان به محمد می دانیم و اختالفی در این که هم ما و هم        

  می نویسد و مکتوب می کند  قبلی و فعلیِ خود مطالعاتمبناي  افسانه ها را یا بر مطالب و وعده ها و(  پس آن        

   ٌ وي آن را مکتوب می کند و ٌ(  می شود امالءوي بر )  علم و معرفت داردرا اسطوره بنیان  آن کتب که دیگر قوم همانتوسط یا         

   ٌ وي آن را مکتوب می کندٌ  مذکور انجام شود و در هر سه حالت نیز هر دو حالت ممکن استیا         

   که ما بتوانیم وي را ببینیم و نه در طی روز مکتوب می کندصرفاً در انتهاي شب  و ( دیر و شبِِ )قبل از طلوع آفتاب (  زود صبحِ) فقط البته         

  } 153{   » )و معجزه اي نیست  اما از نظر ما اصالً چیزي جدید و خارق العادهالبته شعرگونه و آهنگین و زیباست  راتی منقطع و مطالبی تکراري و یکنواختو ضمناً عبا        

  

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

   دارد نازل کرده استعلم  را زمین و آسمانهادر  سرِّ) غیب و (  کهکسی  )، پروردگارمان اهللا قطعاٌ  ( را )کتاب (  آن )، آیات مردم عرب اي (  بگو «       

  بر من القاء و امالء شده است  ٌ شبهاي قدر ٌ همان،  در انتهاي شبهایی خاصصرفاً البته ،  جبرئیل و توسط (       

   )ٌ هستم  وحیِ خدا علم دارند آیات قرآن را بر من امالء نکرده است و بدانید من ٌ کاتب امینِرا  ٌ کتب کبیرِ قبلٌ  از کسانی کهیک  و هیچ       

  } 154{ »   بوده است رحیم غفورِ )همیشه آمرزندة مهربان و (  همانا او       

  

    »من این قرآن را هذیانی اخذ کرده اند  قومِهمانا و رسول گفت پروردگارا «  ) 42(  30-25

   اخذ کرده اند )شبانه (  من این قرآن را هذیانی قومهمانا  )، (  پروردگارا گفت )و نبیِ ٌ امیین عرب ٌ (  رسول و«        

  می پندارند ٌ  و مرض جن زدگی و جنونٌ  ناشی از و رؤیاهاي پریشان و توهمات و آن را صرفاً ناشی از خوابهاي آشفته(        

  } 155{ »  )  تصور می کنند افتراء ٌ و در هر حال ٌٌ  خودخواهی و کذب و سحرٌ  تنها و بعضی       

  

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

  آن ثبات دهیم  را با تو آن چنان است تا دلِ                         

   »و آن را شمرده می خوانیم                          

   ٌ جابه طور یک بنی اسرائیل ٌٌتورات ادعائیِ  نیز مثل(  قرآنآن چرا  دفته انگفر ورزیده اند ک ) به وحیِ خدا بودنِ قرآن(  کسانی که )و مکه مشرکین  ( و«        

  طی سالها ، در آن هم ٌ  تدریجی و نه این گونه ٌ(  نشده استنازل  ويبر )  حداکثر ظرف چند روز و و پیوسته(  واحد جمله اي )در  لیا حداق        

   )و تو را از شک و تردید خارج سازیم (  ثبات دهیم آن )تدریجیِ  تنزیل و تعلیمِ(  اب تو را دل آن چنان است تا )بدان و بگو         

  کنیم می و امالء القاء  تورات البته غیر ازٌ  کتب عهدینٌ  به طور تدریجی مثلو  ( شمرده می خوانیم) کث و با م(  و آن را        

  } 156{ »   ) امالء کنی و درس و تعلیم گیري تأنیرا با  آنبتوانی  غیر از موسی انبیاي قبلمثل نیز  تا تو        

  

    »یه اي هشداردهنده اي مبعوث می کردیم در هر قرقطعاً و اگر می خواستیم «  ) 42(  25- 51

   کردیم می دهنده اي مبعوثهشدار )از سرزمین شما نیز (  هر قریه اي درقطعاً  )،  ام القراي شما عالوه بر ( اگر می خواستیم )، اي مردم عرب (  و«        

  و براي قوم بنی اسرائیل موسی و هارون را با هم  در سرزمین مصرکه  می کردیم کما اینمبعوث چند نفر را با هم  در ام القراي شمایا  (       

   حتی سه رسول را با هم ارسال کرده بودیم ریۀ مذکور در سورة قبلو در آن ق       

  } 157{ »   )است ٌ  ربِ حوالی آنکسان عٌ  و ٌ مکه ام القراي عرب ٌ ضرورت ندارد زیرا بندة ما تنها رسول شما اهلاکنون اما        

  

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

  } 158{  »  جهاد کن جهادي کبیر )کتاب قرآن  ( مکن و ایشان را با آن را اطاعت کافرین )مشرکین و ، اي محمد (  پس«        

  

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

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

  ارسال کرده ایم  ) براي امت عرب(  ندهدههشدارو هنده د بشارت حقبه  تو راما  ناماه«        

  } 159 {»   تاس خالی کرده )بوده است و مرده است و (  در آن ) همان امت به زبان و همان قوم و تباراز (  دهنده ايهشدارنیست اال امتی  و هیچ       

   

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

   »ت بصیر اس به بندگانش خبیرِخدا همانا  دستانِ آن هست تصدیق کننده است براي آنچه بینِ                         



       

 ١٥

   وحی کرده ایم تو به سوي )تا کنون (  که را کتاب آنچه از آن )اي محمد ، (  و«        

  حق استآن  )تثبیت و محکم و در قرآن جمع شده است ، مکتوب کرده اي و نهایتاً  و تو آن را(        

   هست )قرآن و مقابل تو (  آن )مقابلِ  و(  بین دستان )که ٌ  کتب کبیرِ قبلٌ  از(  تصدیق کننده است براي آنچه        

  } 160{ »   استخبیر بصیر  )و بینا  آگاه(  بندگانش هبخدا همانا         

  

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

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

  ایشان را کتابی داده بودیم پس ایشان بر بینه اي از آن هستند  یا                         

   »بلی آن ظالمین بعضِ ایشان بعضی را اال فریب وعده ندهد                          

   ایدآیا شرکاي خود را رؤیت کرده  )، امت عرب اي قوم من ، اي (  بگو«        

   )به آنها متوسل می شوید ،  بعد مرگ و در تصور تقرب به خدا(  به دعوت می خوانید) به دعاء و همراه او  ( اهللا دونرا که از  کسانیهمان         

  ست شراکتی ه )نظر و  چهو زمین  ( آسمانها )ادارة (  یا براي آنها در چه چیزي از زمین خلق کردند )و به من نشان دهید (  به رؤیت من برسانید        

  داده بودیم ) نازل شده باشد  که به زبان عربی ٌ سلطانی مبینٌ  و آسمانی ( کتابی)  قرآن هم قبل از این(  ایشان را )آیا اي محمد ،  ( یا        

  هستند ) استوار  براي خدا ییواسطه هاوجود تناسخ ٌ و  دنیا و ٌٌ جاودانگیِ اثباتدر  بکتا(  بینه اي از آن )دلیلی روشن و (  پس ایشان بر        

  } 161 {  » وعده ندهد )و سراب (  بعضِ ایشان بعضی را اال فریب)  مؤمن شدگانو  تو در حق(  بلی آن ظالمین        

  

  که اگر ایشان را هشداردهنده اي بیاید و با نهایت ایمانشان به اهللا قسم خورده بودند «  ) 43(  42-35

  از هر یک از امتها هدایت شده تر باشند حتماً                           

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

  قسم خورده بودند به اهللایمانشان  با نهایت ) امت عرب قبل از بعثت تو ( و«        

  بیاید  )به زبان عربیِ خودشان  آسمانی کتابی با ، از قوم و تبارِ خودشان ( اي دهندههشداررا ایشان  که اگر       

   هدایت شده تر باشند ) در آن سرزمین و اقوامِ هدایت شده(  هر یک از امتها ازحتماً         

  آمده است)  به زبان مادريِ خودشان کتاب هدایت کننده اي با ،خودشان قوم و تبارِ از  ( دهنده ايدارچون ایشان را هش پس       

  ٌ مریض و متوهم و مسحور شدهٌ  وٌ  جن زده و مجنون شدهبه عنوان فردي ٌ ، و گریزي از تو (  ایشان را اال نفرت       

  } 162{ »   زیاد نشده است )ٌ  مفتريٌ  و در هر حال خودخواه و کذاب و ساحر ٌٌ   یا       

  

   »کتاب ذکر کن همانا وي صدیقی نبی بود ابراهیم را در  و«  ) 44(  41-19

  )و یاد وي را مکتوب کن (  کن ذکر در کتابابراهیم را  )، اي محمد (  و «       

  } 163{ »   بود ) ٌ داراي کتاب و حکم و نبوتٌ  و رسولی صادق و(  ی نبیصدیق وي همانا        

  

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

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

   شود تالوت ایشانبر )  عرب توسط مؤمن شدگانِتوسط تو که همگی معجزه است (  ما) قرآنِ  دةمکتوب ش(  و آنگاه که آیات بینۀ«        

  گویند می  )و آیات را بر ایشان تالوت می کنند (  آورده اند ایمان کهبراي کسانی  کفر ورزیده اند )بر تو  وحیِ خدانزول  به(  کسانی که) و مکه مشرکین  (       

  } 164{ »   ستهمحفلی بهتر ) زندگی و (  مقامی خوب تر و )اکنون موقعیت و (  را )ما یا شما ، (  دو فرقهکدام یک از         

  

   خودت میسر کرده ایم پس همانا این قرآن را به زبانِ«  ) 44(  19- 97

  » تا با آن متقیان را بشارت دهی و با آن قومی ستیزه جو را هشدار دهی                         

  یم ه اکرد میسر )و  آسان عربی(  خودت زبان هاین قرآن را ب )و تالوت و تعلیم و تبلیغِ  ٌ کتابت وحی ٌ (  پس همانا «       

   بشارت دهی )به روز قیامت (  را )قوم عرب  و خاشعینِ(  متقیان) ،  به زبان مادريِ خودتان بتوانی براي اولین بارکتاب  ( با آن تا        

  } 165{ »   هشدار دهی)  آخرتهمچنین به عذاب عذاب دنیا و  به ( ستیزه جو را )و  طاغی(  یقومبا آن  و        

  

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

   »حدیث خوانَد  شاید ایشان تقوا ورزند یا براي ایشان ذکري و در آن از هر وعیدي صرف کرده ایم                          

  یما هکرد نازل عربی ) خودت به زبان ( را قرآنی ) کتاب قرائت شده از غیب(  چنان آن آن )، اي محمد (  و «       

  ) ضرب و تکثیر و منتشر کرده ایمتوسط تو و مؤمن شدگان و آن را (  صرف کرده ایم )سطر و  ( وعیدي )تهدید و (  از هرآن  )صفحات (  و در        

  } 166{ »   براي ایشان ذکري حدیث خوانَدیا ورزند  اتقو )عذاب خدا بترسند و  ازنیز  ( ایشانشاید         
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114 -20  )45 (  »کلبر حق  پس متعالی است اهللا آن م  

  آن به سوي تو منقضی شود  و به قرآن تعجیل مکن قبل از آن که وحیِ                          

  »بگو اي پروردگار مرا علم زیاد کن                           

   حق بر )و فرمانرواي (  کلآن ماهللا  )پروردگارت (  است متعالی پس «       

  شود منقضی  )و تمام  ( سوي تو به) آیه (  وحیِ آن که قبل از آن قرآن تعجیل مکن )امالي آیات (  به و        

  } 167{  »  مرا علم زیاد کن )ي آیات جدید و تعلیم و تأویلِ آنها چنین با القاو هم ا تعلیم و تأویلِ آیات وحی شدة قدیمب،  ( پروردگاراي  بگو        

  

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

  } 168 {  » قرآنی کریم است )و  کتابی قرائت شده از غیب ( آنهمانا  )، اي مردم عرب  بگو ( «       

  

   »در کتابی مکنون «  ) 46(  78-56

  } 169{ »   )من  توسط شدهو حفاظت  لوحی محفوظ ٌ در ٌو  و پوشیده شده ( در کتابی مکنون «       

  

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

   لمس نکنند )کنی که فقط باید خودت مکتوبشان (  را آن )صفحات اصلیِ و مؤمنین  ( مطهرین اال ) بدان ( «       

  } 170{ »  ) نباشد و از آنها به خوبی محافظت کن مشرکین و کافرین آن صفحات هرگز در دسترس  و(        

  

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

  } 171{ »   )ٌ  قوم توبراي براي تو و ي است ٌ ذکر ( عالمیان پروردگارِطرف از  است تنزیلی )و  ٌ تدریجی نزولٌ  بی تردیدقرآن  («        

  

   »د اگر بخواهیم آیتی از آسمان بر ایشان نازل می کنیم پس خاضع گردنهایشان را براي آن خم کنن«  ) 47(  4-26

  این کتاب وه برو حتی معجزاتی عال(  آیتی )درخواستهاي ایشان را اجابت می کنیم و معجزه و (  اگر بخواهیم )بدان و بگو  ( «       

  مثل الواح تورات  به طور یکجا ٌ یا کتابی ٌ       

  ایشان نازل می کنیم )براي ارائه به  تو(  از آسمان بر )کتابت ظرف چند روز  و قابلٌِ  در جمله اي واحد و پیوستهٌ  کتابی یا       

  } 172{ »   )ورت ندارد اما ضر(  گردنهایشان را براي آن خم کنند) و فروتن (  پس خاضع        

  

   » عالمیان است  آن تنزیلِ پروردگارِقطعاً و همانا «  ) 47(  192-26

  } 173{ »   عالمیان است پروردگارِِ تنزیلِِِ )و ٌ  نزول تدریجیٌ  قرآن ( آن قطعاًهمانا  و «       

  

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

  } 174{ »   کرده استنازل ) آیات قرآن (  را با آنروح االمین ) جبرئیل ، ط منِ خدا فق( «        

  

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

  } 175{ »   باشی ) عرب قوم دهندةو اولین هشدار(  دهندگانتا از هشدار )نازل و القاء کرده است (  قلب توبر  )بر مغز و (  «       

   

   »عربیِ مبین  به زبانِ«  ) 47(  195-26

  } 176{   » ) ٌ کسان عربِ حوالی آنٌ  ومکه ٌ  ام القراي عرب هشدار اهل ٌ براي و روشن ( مبین عربیِ به زبانِ«        

  

   »اولیها هست  در زبرِآن قطعاً و همانا «  ) 47(  196-26

   سته ) هم در تورات و هم در انجیل ( یهازبرِ اولدر  )، ٌ  مداحمد همین محٌ  ،بعد از عیسی  دهندةاررسول هشد ( نآ )ذکرِ (  قطعاً همانا و «       

  } 177{  »  ) را قبول داشته باشندآنها  اگر البتهیا آن کتب را سمع کنند را مطالعه کنند آسمانی آن کتب مثل تو تا  (       

  

   »که علماي بنی اسرائیل آن را علم دارند  وده استو آیا براي ایشان آیتی نب«  ) 47(  197-26

   نددار علم را آن )به درستی از تورات و انجیل (  بنی اسرائیل که علماي بوده استن یآیت )بینه اي کافی و (  براي ایشان) این موضوع (  آیاو «        

  } 178{ »   )بگیرند  یشان می توانند تأییدش را از علماي بنی اسرائیلو ا(        

  

   »عجمیان نازل می کردیم را بر بعضی أو اگر آن «  ) 47(  198-62

   } 179{ »   مکردیمی نازل  ) غیر عرب دافراو  ( انیعجمأرا بر بعضی  ) عربی قرآن ( آن اگر و «       



       

 ١٧

   »پس آن را بر ایشان قرائت می کرد به آن مؤمن نمی شدند «  ) 47(  199-26

   می کرد )و تعلیم و تبلیغ (  قرائتبر ایشان  )به خوبی مکتوب می کرد و حتی به خوبی (  را )عربی قرآن (  آن ) آن رسول عجمی(  پس«        

  } 180{ »   )همان امت باشد  باید ازفقط  هر امتی رسولِ زیرا(  دندشن نمی مؤم )و به آن رسول عجمی ، به هیچ کدام  کتاب عربی ( به آن        

  

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

  } 181{ »  )  را با آن نازل می کندجبرئیل و خدا فقط منِ (  دنازل نمی شون )آیات قرآن (  با آنشیاطین  ) مردم خالف تصورِبر اي محمد ، بگو(  و«        

  

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

  } 182{  » ندارند )و تواناییِ انجام آن را (  و استطاعت نیست )القاي آیات قرآن  و شایستگیِِ(  آنها نبوغ براي ) ، یا جن و انس شیاطین براي (  و «       

  

   »حکیمی علیم القاء می شوي  تو قرآن را از پیشگاهقطعاً و همانا «  ) 48(  6-27

  } 183{   » می شوي )تعلیم درس و ٌ  به وسیلۀ قلمٌ  و(  ی علیم القاءحکیم یشگاهپ ازرا  تو قرآنقطعاً  و همانا«        

  

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

   تا قومی را که قبل از تو هیچ هشداردهنده اي ایشان را نرسیده بود هشدار دهی                         

     »شاید ایشان تذکر گیرند                          

  پروردگارت طرف رحمتی است از  ) نعمت و کتاباین هشدارهاي آیات و (  و لیکن. ......«        

   یهشدار ده) ٌ  به زبان عربی ٌ با کتابی براي اولین باربتوانی (  ایشان را نرسیده بود دهنده ايهشدار هیچ بل از توق کهرا  ) امی(  قومی تا        

  } 184{   ») و توبه کنند و فقط از خدا بخواهند هدایت شوند  ایمان آورند و(  دگیرن تذکر) مطالعه کنند و تعقل کنند و سمع یا آن کتاب را  ( ایشان شاید        

  

48 -28  )49 (  »ده نشده استآنچه به موسی داده شد دا ما ایشان را آمده است گفته اند چرا به وي مثلِ پس چون حق از نزد  

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

   ه است گفته انددآم از نزد ما ایشان را )آیات آن معجزه است  هر یک از کهٌ  قرآنکتاب  ین ٌ، هم(  حقپس چون «        

  و یکنواخت و پیش گوییهایی اشتباه می باشد  این کتاب صرفاً حاوي عباراتی منقطع و شعرگونه هایی معمولی و مطالبی تکراري(        

  است  رائیل ٌ امیین عرب ٌقول بنی اس بهو مردم عرب  که مدعیِ نبوت براي ما ( به ويچرا ) و اصالً چیزي جدید و خارق العاده و معجزه اي نیست و        

   کتبِ اسطوره بنیانِ بنی اسرائیل مندرج در البته موهوم یا کاذبِ انواع معجزات(  آنچه) یک معجزه از (  مثلِ )حداقل        

  است ه داده نشد به موسی داده شد )رسالت از طرف خدا براي اقوام دیگر و از جمله  متوهم یا کذابِ مدعیِ افراد هکه ب       

   دندورزیکفر ن شد به موسی داده)  کهٌ  سلطان مبینآن ٌ  هب همه معجزات و همچنین به تورات ، از آن(  از قبل به آنچه )حتی  وم توق(  آیاو         

   است پشتیبان هم حرس دو )فقط  تورات و قرآن(  گفته اند        

   }نوشته شده است ) ترجمه و به زبان عربی  ( از روي تورات توسط محمدو قرآن می باشد  اذبواهی و خرافی و ک لبِدو کتاب حاوي مطاهر و  {       

   هستیم فراک )قرآن به تورات و هم به هم دو کتاب ،  ناسطوره بنیان و به ای آن کتب همۀبه و (  کلما به همانا  نده اگفت و        

  } 185{  »  )نمی شویم  موهومات و خرافات و اراجیف و اکاذیب یمِایمان نمی آوریم و تسل شريچ ببر هیاهللا نزول وحیِ پروردگارمان  و به(        

  

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

  ه تر باشددنهدایت کن )تورات و قرآن کتابِ  ( از این دو )، کتاب (  که آنوریدابی کتابی اهللا نزداز  پس )،  اي مردم عرب ( بگو«        

  } 186{ »   باشیدتبعیت کنم اگر صادق ) و نه تورات و نه قرآن را (  را نهما )من نیز (  که        

  

   »ورند کسانی که قبل از آن آنها را کتاب داده ایم آنها به آن ایمان می آ«  ) 49(  28- 52

  ، جمی و عربیاعم از ع کتب و اهل ( یماکتاب داده آنها را  ) قرآن(  قبل از آن کسانی که )بنی اسرائیل و بدانید بگو اي قوم من ، ( «        

  } 187{ »   دنمی آورایمان  ) شمابراي صحیفۀ آسمانی اولین  به عنوان قرآن(  به آن آنها )بی شک و تردید        

  

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

  » هستند آن ظالم  یم و اال اهلِو ما هالك کنندة قریه ها نبوده ا                         

   نبوده است )عذاب به  ( ها قریه )اهل هیچ یک از (  هالك کنندة )هرگز  ( تپروردگار )بدان و بگو (  و «       

   کند مبعوث ) از قوم و تبارِ خودشان ( رسولی  ) ام القراي آنها هماندر ، ها  قریه ( آن در مادرِ )ابتداء (  تا        

   کند )و تعلیم و تبلیغ (  تالوت آنهابر  ) به زبان خودشان ( را ما آیات )بتواند وي (  که        

  و مجرم شوند  ( ندهستظالم  )رسوالن و مسلمین  در حقِ(  آن اهلِ اال یم ووده انب )به عذاب  هیچ سرزمینی در(  اقریه ه )اهلِ (  کنندة هالك ماو         

  } 188{ »   ) حوالی آن ٌ عربِ و ٌ کسان مکهٌ  ام القراي عربٌ  لو چنین است براي اه        



       

 ١٨

  پروردگارت  نمی داشتی که آن کتاب به سوي تو القاء شود اال رحمتی است از طرف و امید«  ) 49(  28- 86

   »پس براي کافرین پشتیبان مباش                           

   شود القاء تو ه سويب ) عرب قوم امیِ از بین(  کتاب آنکه  نمی داشتی امید )چندان ، قبل از بعثت  اي محمد(  و«        

  پروردگارت طرف  ی است ازرحمت )نعمت و (  اال       

  } 189{ »   مباش پشتیبان نیکافربراي  )براي مشرکین و دیگر هرگز (  سپ        

  

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

  و به سوي پروردگارت دعوت کن                           

   »و از مشرکین مباش                           

   شدتثبیت و محکم و در قرآن جمع ، و توسط تو مکتوب شد و نهایتاً (  شد تو نازل سوي بهآیات خدا که آنگاه  بعدِ و«        

   نکندمنع  )فتنه و  ( تو را از آن) هیچ یک از ایشان        

  نه هدایت (  دعوت کن)  فقط ( پروردگارت) قیمِ صراط مست(  به سوي )ایشان را (  و        

  } 190{  »  مباش نیمشرکاز  و) گمراهان و دیگر هرگز از         

  

   »یم تا رسولی مبعوث کنیم و ما عذاب کننده نبوده ا....... «  ) 50(  17- 15

  ) نباشیم و هرگز در هیچ سرزمینی(  نبوده ایم)  و تنبیه کنندة اهل هیچ قریه اي در آن سرزمین(  کننده عذاب ماو  .......«        

   کنیم مبعوث )و به زبان همان امت  و تبار از همان قوم(  رسولی ) ام القراي آنها هماندر ،  در مادر آن قریه هاابتداء  ( تا       

  کند آیات ما را به زبان مادريِ خودشان بر آنها تالوت و تعلیم و تبلیغ  بتواندوي  که(        

  اخذ کنیم شاید ایمان آورند و تضرع کنند ٌ  سختی و بیماري ٌ به وٌ  عذابِ نزدیک تر و کوچک تر ٌ به اول و اگر به هشدارهاي ما ایمان نیاورند آنها را       

   و از آنها انتقام می گیریم ی کنیمهالکشان م عذاب بزرگ تر ٌ با اصابت و اگر همچنان انکار و تکذیب کنند مغضوب پروردگارشان می شوند و ٌ       

  } 191{ »   )و هر کسی را که بخواهیم نجات می دهیم  و البته همۀ مسلمین       

  

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

   اي منصوب در کعبهم از خدایان موهوم و مالئکه مخلوق و بتهاع ( دیگري را اهللا خدايهمراه  )همعرض و  اي محمد ، دیگر هرگز(  «       

   )به آن متوسل مشو ، اهللا تقرب به در خیال و (  قرار مده )تحت هیچ عنوان خودتان را  مرسوم و مالیانِپدران  و       

  } 192{ »   تنها می نشینی )و نکوهیده (  مذموم پس        

  

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

   صرف کرده ایم )و  سطر انبه زبان عربیِ خودش ، و چه از آینده چه از گذشته،  غیباخباري از  ( این قرآن )صفحات (  ما درستی و به در «       

   تذکر گیرند) سمع کنند و تعقل کنند و آن را اگر باسواد باشند آن را مطالعه کنند یا (  تا )و آن را ضرب و تکثیر و منتشر کرده ایم (        

  ) کنند و مستقیماً فقط از خدا بخواهند هدایت شوند و انابه ایمان آورند و خالصانه توبه و (        

   مریض و متوهم و مسحور ٌٌ  و جن زده و مجنون ٌٌ  ان فرديبه عنو، و گریزي از تو (  نفرت ایشان را اال )لیکن متأسفانه اکثرِ (  و       

  }  193{ »   دزیاد نشو )ٌ  مفتري و در هر حال ٌٌ  خودخواه و کذاب و ساحرٌ  یا        

  

   آن را بر ما افتراء ببندي ي تو وحی کردیم فتنه کنند تا غیرِو نزدیک بود تو را از آنچه به سو«  ) 50(  73-17

   » تو را دوست اخذ کنند حتماً و آنگاه                          

  فتنه کنند  )امتحان و (  وحی کردیم ) االقصیمسجد مسلمینبه عنوان قبلۀ  ( تو ه سويرا از آنچه بو نزدیک بود ت )از ایشان  بعضی ( و«        

   ببندي ءافترا )به عنوان وحیِ خدا (  بر ما )است  عربمشرك غافل و  مردمقبلۀ  الحراممسجد که همین ( ران آ رتا غی        

  } 194{ »   کنند اخذ دوستتو را حتماً  )می خواندي مسجدالحرام به جانب مشرکانه نمازي  مشرك بودي و ه تو نیزک مثل قبل از بعثت ( آنگاه و        

  

  و اگر که تو را ثابت نمی کردیم «  ) 50(  74-17

   »راستی نزدیک بود چیزي قلیل به سوي ایشان بگرایی به                         

   دیمنمی کر ) االقصیمسجدمسلمین  در قبلۀ قدم ( تو را ثابت)  با القاي آیات قرآن(  که و اگر «       

  } 195{   » )وانی نماز بخ الحراممسجدبه جانب  و دوباره مثل قبل از بعثت(  بگرایی انایش سوي به قلیل چیزي نزدیک بود به راستی        

  

   »کمکی نیابی  ما براي خودت رِات مضاعف می چشاندیم سپس در برابتو را در حیات مضاعف و در ممقطعاً آنگاه «  ) 50( 75-17

  چشاندیم می مضاعف )و هنگام مرگ ، عذابِ (  در ممات و) و دو برابر (  مضاعف) و زندگیِ اول ، عذابِ (  حیاترا در و تقطعاً آنگاه  «       

  } 196{ »   یبایکمکی ن )محافظ و پناه و  ( خودت )محافظت (  براي ما )عذابِ (  در برابرِِ سپس        



       

 ١٩

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

  سؤال می کنند  )و چگونگی نزولِ وحی و کیفیت القاي آیات قرآن جبرئیل  از ، ( روح تو را از ) بعضی ( و«        

  } 197{ »   اال قلیلی داده نشده اید علمآن  ازست و ه )و صرفاً در زمان مقتضی (  مپروردگار امرِ از روح بگو        

  

   ریمآنچه را به سوي تو وحی کرده ایم می بقطعاً و اگر بخواهیم «  ) 50(  17- 86

   »ما براي خودت وکیلی نیابی  سپس به آن در برابرِ                        

   تو وحی کرده ایم سوي هب را آنچه)  ،همۀ آیات قرآن (  قطعاً بخواهیم اگر )اي محمد ،  ( و«        

  ) کنیم و نابود می (  ریممی ب )تثبیت و محکم و در قرآن جمع شده است از بین ، و نهایتاً (        

  } 198{ »   ییابن وکیلی) هیچ ولی و شفیع و (  در برابر ما براي خودت ) نابودي ،(  ه آنبسپس         

  

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

   تپروردگارطرف  است از یرحمت ) نعمت و(  اال ) آنها عدم نابوديِ ووحیِ آیات قرآن  و بدان( «        

  } 199{ »   بوده استکبیر  )و زیاد  ( او بر تو فضلِ )لطف و (  همانا        

  

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

   ورندابی )بنویسند و (  را این قرآن) سوره هاي یکی از  ( مثل بر آن کهاگر انس و جن جمع شوند  )، اي قوم من ، اي مردم عرب (  وبگ «       

  } 200{   » باشد پشتیبان )کمک و (  بعضی براي آنها بعضِِ و لو آورند) توانند بنویسند و بی (  نمیرا  ) سوره(  مثل آن        

  

   »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

  ) و آن را ضرب و تکثیر و منتشر کرده ایم (  صرف کرده ایم )و  سطر ( لیثَم از هر ) عربیبه زبان  ( قرآن براي مردم این )صفحات (  در ستیدرو به «        

  ان ادامه می دهند پدران امی و اجداد بی کتابش راه و به(  ي راکفراال ) و نمی پذیرند (  خودداري کرده اند )آن  وحیِ خدا بودنِ از قبولِ ( مردم اکثرِ پس       

  } 201{ »  )  هستند اال قلیلیتناسخ ٌ  جاودانگیِ دنیا و ٌ و معتقد بهدر عبادت خدا و مشرکین  آن غافلین ورکورانه شیعه و ادامه دهندة راهو ک       

  

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

  نمی شویم  یف و اکاذیبموهومات و خرافات و اراج و تسلیمِ(  تو ایمان نمی آوریم )بر  وحیِ خدانزول  ( رايبهرگز ند ه اگفت) بعضی از ایشان  ( و«        

  در آن سرزمین ،  رسالت از طرف خدا مدعیانِ متوهم یا کذابِ یا کاذبِالبته موهوم  مثل یکی از انواع معجزات معجزه ايحداقل تا        

  } 202{ »  کنی )جاري  و(  منفجر از زمین يتا براي ما چشمه ا) و تو باشد  براي قرآن کتابتو مکتوب در همین  اسطوره بنیانِ بنی اسرائیل کتب مذکور در       

  

  باشد براي تو یا خانه اي از طال «  ) 50(  17- 93

  که آن قرائت کنیم  تو ایمان نمی آوریم تا بر ما کتابی نازل کنی یا در آسمان ترقی کنی و هرگز براي ترقیِ                        

   »است آیا من اال بشري رسول باشم بگو پروردگارم منزه                         

  باشد براي تو یا خانه اي از طال  «       

   )، بعد از مراجعت از آسمان (  تا آوریمنمی   تو براي ترقیِ هرگز و )و باال روي (  ترقی کنی آسمان دریا        

  نازل شد  ٌ به طور یکجاٌ  از آسماند می پنداری آن کتبِ اسطوره بنیان و اهلِ که تو مثل تورات ( بر ما کتابی       

   خواهد شدکه به نظر می رسد فقط با مرگ تو ختم  ادامه دار و تمام نشدنی قرآنِ طی سالها مثل ایندر آن هم ٌ  به تدریج شده ٌ مکتوبو نه        

   کنیم سمعآن را یا (  کنیم قرائت را که آن نازل کنی )ٌ  به زبان عربیٌ  البته       

   کتب و معجزات موهوم یا کاذبِ آنانبه و از طرف او  رسالت بر افراد قبلیِ مدعیِِ وحیِ پروردگارمان نزول شاید ما هم به       

  ) افت ایمان آوریم اما می دانیم هیچ کدام تحقق نخواهد یو نهایتاً به روز قیامت و آخرت تو یکجاي آن کتاب  به آن معجزة تو و به و همچنین به تو و       

  } 203{ »   باشم )شده (  رسولبشري  اال من منزه است آیا مپروردگار )، اي قوم من (  بگو       

  

   »ث کرده است وبشري را رسول مبعخدا و مردم را منع نکرد که ایمان آورند آنگاه که آنها را هدایت آمد اال که گفته اند آیا «  ) 50(  94-17

  ،(  ایمان آورند آنگاه که آنها را هدایت ) بر رسوالنخدا ول وحیِ نز به(  را منع نکرد که ) غافل و افراد(  مردم و«        

  آمد )در مکه توسط تو و از جمله قرآن  ام القراي خودشان در ، خودشانتبارِ  قوم و توسط رسوالنی از ،زبان خودشان به  هدایت کننده یکتب       

  } 204{ »   )و نه مالئکه را (  رسول مبعوث کرده است ) به عنوانِ از خودمان(  بشري را )فقط (  داخآیا  اال که گفته اند        

  

  و قرآنی است که آن را فرق داده ایم «  ) 50(  106-17

  با مکثی بر مردم قرائت کنی آن را تا                          

  »ایم و آن را تنزیلی نازل کرده                          



       

 ٢٠

  فرق داده ایم )نسبت به تورات (  که آن را ) است تنزیلی ، به زبان مادريِ خودت عربی ( ی استقرآن )کتابی قرائت شده از غیب و  اي محمد ،(  و«        

   کنی) و تبلیغ  و تعلیم(  قرائت مردم بر یبا مکث )و  و درس و تعلیم گیري با تأنی مکتوب کنی ( آن را)  غیر از موسیتو نیز مثل انبیاي قبل (  تا        

   یمه انازل کرد تنزیلی ) وٌ  تدریجی نزول به همین علت ٌ ( را و آن        

   دن معجزه نباشیبه عنوا ٌ در جمله اي واحد و پیوسته مثل تورات یا کتابی ٌاز آسمان ٌ  به طور یکجا منتظر نزولِ کتابی ٌ ،اي مردم عرب بگو پس  (       

  } 205 {  » ) دکفر می ورزی همٌ  به طور یکجا ٌٌ نازل شده آن تورات حتی بهشما گو این که         

  

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

                     ی راستین براي اینهاه قدمه کو کسانی را که ایمان آورده اند بشارت د کافرین گفته اند همانا این ساحري مبین است  پروردگارشان هست نزد«   

   هشدار ده را مردم که یمه اکرد وحی ) خودشانعربیِ به زبان  و(  خودشان) قوم و تبارِ (  از مردي سوي به که بوده است عجیبمردم  براي یاآ«        

   ستهنزد پروردگارشان  براي اینها )و استوار (  قدمی راستین ) روز قیامتدر (  که بشارت دهآورده اند  ایمان ) وحیِ خدابه (  کهکسانی را و         

    است شده مریض و متوهم و مسحور ٌٌ  وٌ  جن زده و مجنونٌ  حتماً  مرد(  این همانا نده اگفت )هم مثل اولیها  عرب و مشرکینِ ( نیکافر        

  } 206{ »   است )ٌ  مفتري و در هر حال ٌ(  مبینساحري  )و ٌ  جادوگري آشکار و ٌٌ  کذابخودخواهی ٌ ٌ  یا        

  

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

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

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

  دشو )تعلیم و تبلیغ و (  تالوت ایشانبر  )ب و مکتوتوسط تو  که همگی معجزه است(  ما بینۀ آیات و آنگاه که «      

   گویندمی  امید ندارند )و اعتقاد روز آن در (  ما لقاي )مالقات و (  به )، به روز قیامت و ٌ تناسخ ٌ  جاودانگیِ دنیا و با اعتقاد به(  که کسانی       

   نازل شد از آسمانٌ  به طور یکجاٌ  اهل آن کتبِ اسطوره بنیان و تو به زعمِکه  اتثل تورکتابی مو  ( اینر قرآنی غی) اي محمد ، اگر می توانی (        

  ر وابی ) مکتوب حداکثر ظرف چند روز وٌ  در جمله اي واحد و پیوسته کتابی ٌحداقل یا       

    کن بدل )تبدیل و  واقعی به چیزي خارق العاده و معجزه اي(  راآن  )اصالً (  یا       

  م ل کنبد )به معجزة دیگري تبدیل و  و از پیش خودم(  باشد که آن را از القاي خودممن نبراي  )، اي قوم من (  گوب       

   کنممی ن تبعیت شودمی وحی )  ٌ یک مرتبه یا حداکثر دو مرتبه در هر سالٌ  البته صرفاً در زمان مقتضی و ( من را به سويآنچه اال        

   اگر پروردگارم را عصیان کنم) و می ترسم (  خوف دارم عظیم يروز ابِعذ از همانا من       

  } 207{  »  )اضافه کنم این کتاب از خودم چیزي بنویسم و به ،  ٌ در شبهاي قدر ٌ وحی نکنم یا در هر زمانی غیر از زمان نزولِ و وحیِ او را تبعیت(       

  

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

   »شما بوده ام پس آیا تعقل نمی کنید  قبل از آن در میانِعمري پس به راستی                       

  درکمی آن آگاه ن را به شما و ممی کردن )تعلیم و تبلیغ و (  تالوت بر شما )مکتوب و (  را آن )من آگاه نکند  شما را به قرآنکه  ( خواست میخدا اگر  گوب«        

   ه امبود شما میان در )ٌ  به صداقت و امانت ٌ بعثت نیز(  نآقبل از عمري پس به راستی         

   )ٌ خطاب می کردید  ، مرا  ٌ محمد امینٌ  کتابت شغلهمان ٌ در  امانت کامل به علت رعایت، ٌ  شغل تجارتٌ  با خدیجه و من ازدواج قبلِحتی و شما  (       

  } 208{ »   نمی کنیدعقل ت پس آیا        

  

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

   » شما از منتظرین هستم  همانا من همراهانتظار بکشید پس بگو غیب فقط براي اهللا هست پس                       

   اسطوره بنیانِ بنی اسرائیل کتب مستطر درحداقل مثل یکی از انواع معجزات البته موهوم یا کاذبِ  و معجزه اي ( گویند چرا آیتی میو «        

  نیز مکتوب کرده است  کتابش قرآن و در همیندر آن سرزمین بود از طرف خدا مدعی رسالت  متوهم یا کذابِافراد  که براي       

   وریمآایمان خدا وحیِ  بههم  ماشاید  ( شده استنازل نوي بر از طرف پروردگارش ) ارق العاده و معجزاتی که ما از وي درخواست کرده ایم عمال خیا اَ        

  ، ٌ  تدریجبه ٌ  خودش که آن را هم معمولی اما ادامه دار و تمام نشدنی کتابِ به همین تنهابراي وي ن قبلیِ رسالت خدا ، مدعیا خالفبرو چرا         

   و به مطالب تکراريِ قبلی اضافه می کند به دور از چشم ما می نویسد در تنهاییشبها  و صرفاًطی سالها در آن هم         

  ) اکتفاء شده است  ه عنوان معجزه از طرف پروردگارشب        

   ین هستممنتظر از همراه شما من همانا شیدکب انتظار پس سته براي اهللا فقط غیببگو پس         

  } 209{ »  )  نازل شوداین کتاب  است کرده اید عالوه برنازل شده بود یا مثل آنچه شما از من درخو رسوالن قبل رايب مثل آنچهمعجزه اي شاید  (        

  

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

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

  افتراء بسته شود  )بر خدا توسط من نازل شود و (  اهللا )و پایینِ (  که از طرف دون نبوده است این قرآن )بگو اي قوم من ، هرگز (  و«        

  است ) کننده (  تصدیق سته)  توراتو از جمله ٌ  کتب کبیرِ قبل از ٌ قرآن و مقابل من ( آن )و مقابلِ (  دستان بینِرا  آنچه و لیکن        



       

 ٢١

  است  )عربی  به زبان خودمان تورات عبري همان، (  کتابآن  تفصیلِ )توضیح کامل و (  و        

  } 210{ »   است عالمیان پروردگارِطرف از که  نیست )تورات (  آنریب در  )هیچ تردید و البته (  که        

  

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

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

   بسته است ءافترا }اهللا  ربو شعرگونه نوشته است ) ترجمه کرده است و به زبان عربی  ( اسطوره بنیان کتبآن از روي {  را ) کتابش(  آن گویندی میا «        

  بیاورید  )بنویسید و (  آن )یکی از سوره هاي (  سوره اي مثلِ) فقط  اگر می توانید شما هم(  پس) ، مردم عرب اي (  بگو       

  } 211{ »   باشیداگر صادق  به دعوت بخوانید) آن سوره  نگارشِ براي کمک به(  استطاعت دارید) و  یدمی توان(  که راکسی  اهللا هر دونو از         

  

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

     »و آنها ظلم نشوند  کندمی آنها به قسط قضاوت  پس آنگاه که رسولشان بیاید بینِ                       

  سته )فقط به زبان همان امت  کتابی هدایت کننده و از همان قوم و تبار فقطالبته  ( رسولی امتی براي هر )در هر سرزمینی و  بگو(  و«        

  } 212{ »   نشوند ظلم آنهاد و نکمی  قضاوت )و عدل (  به قسطآنها  بینِ ) روز قیامتخدا در  ( دبیای رسولشان آنگاه که ) بعد(  پس        

  

   سوي تو نازل کرده ایم در شک بوده اي پس اگر از آنچه به«  ) 51(  94-10

  قبل از تو را قرائت می کنند سؤال کن  پس از کسانی که آن کتابِ                       

                       ز تردید کنندگان مباش پروردگارت تو را آمده است پس ا به راستی حق از طرف«    

   بوده اي) و تردید (  شکدر  ایمتو نازل کرده  ه سويب ) قوم توبراي تو و  براي(  آنچه از ) بعضی مواقع(  اگر )، اي محمد (  پس«        

   کنند می قرائت ) به طور کامل ( قبل از تو را )انجیلِ تورات و (  کتابِِآن که  از کسانی )و انجیل که نزد خود داري  آنچه از توراتۀ عالوه بر مطالع(  پس        

  سؤال کن )بر آن کتب علم دارند هم کامالً که ب اهل کت علماي بنی اسرائیل و از علماي و از (       

  } 213{ »   مباش )ت نزول وحیِ خدا بر خود و شکاکانِ(  کنندگان تردید از پس است دهرا آم تو پروردگارتطرف از  ) کتابی آسمانیهمانا ، (  حقبه راستی         

  

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

  } 214{ »   باشی خاسرین) و زیان دیدگان  ( از پس کرده اند تکذیب راخدا  )کتب و وحیِ (  که آیاتمباش  از کسانی )دیگر هرگز (  و«        

 

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

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

   هست زمینسراین  که در هر کسی) همۀ مردم عرب و ، ٌ  ام القراي عرب ٌ در با نزول قرآن(  می خواست تاگر پروردگارو «        

   )ٌ  پروردگارت هرگز آن چنان نمی خواهدٌ  اما(  می آوردند ایمان)  و آخرت روز قیامتبه و وحدانیت او و  وحیِ خدا به(  ایشان جمیعاً کلِقطعاً         

   باشند مؤمن) مسلم و شوند و  وحیِ خدا تسلیمِ ( تا یکن وادار اکراه )اجبار و (  به را مردم )تصور می کنی بتوانی (  آیا تو پس        

  که البته هرگز نتوانی و ایشان می بایست به عقل خودشان و در قلبشان ایمان آورند(         

   ن ٌمردم نیست و ٌ ال اکراه فی الدی در داشتن عقیده و انتخاب دین بر هیچ اجبار و اکراهی از طرف خدا زیرا        

   تا زمان مرگ با خودشان است هدایت و ضاللت بین نهائی حق انتخابِ،  و همیشه به یاد داشته باش طبق خواست و مشیت خدا        

  } 215{ »  ) نیست ٌ  ت آنهادعو و ٌ ٌ شاناقوام آیات خدا بهغ ابالٌ   و لذا بر عهدة رسوالن االٌ  و از بین نروند مختلفین تا روز قیامت زوال نگیرند بدان ٌو         

  

   »نگهدار و از مشرکین مباش حنیفی خود را  صورت دین آن و این که براي«  ) 51(  10- 510

  شثابت قدم با و قبله و در آن دین(  رنگهداحنیفی  خود را صورت ) االقصیمسجد آیین حنفاء و قبلۀ آنها و ( دینآن  براي )سابق لکما فی ا(  این که و«        

  } 216{ »   مباش مشرکیناز  و ) و دیگر هرگز از غافلین       

  

  »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

   تبعیت کن) می شود مطالعه و  حکم و در قرآن جمعتثبیت و م، مکتوب می شود و نهایتاً  و توسط تو(  می شود تو وحی ه سويب و آنچه را«        

  } 217{ »   ترین حاکمین استخوب او  و کندحکم   )در شبهاي قدر ٌ  آیات جدید ٌ با نزولِ در زمان مقتضی(  خدا تا کن و صبر        

  

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

  به سوي جمیع شما هستم  من اولین رسول پروردگارمان اهللا ،ٌ  کسان عربِ حوالی آنو اي ٌ ٌ  ام القراي عربٌ  بگو اي اهل ، ( ر ل ا «     

   شده است حکمم )تثبیت و ، من  بر بعد از القاء و امالي نهائی(  آن آیات است که) ٌ  عربی به زبان آسمانی ٌ(  کتابی )و قرآن اولین صحیفه و      

   )و آن آیات در سورة مربوطه درج و در قرآن جمع شده است (      

  } 218{ »   داده شده است تفصیل )با نزول آیات جدید نیز کامالً توضیح و ، و دانشمندي آگاه (  خبیرحکیمی پیشگاه از  سپس      



       

 ٢٢

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

                       لَکی همراهوي نیامده است و تنگ کنندة سینه ات به آن هستی که می گویند چرا گنجی بر وي نازل نشده است یا م  

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

   نده هستیکن می شود ترك )تثبیت و محکم و در قرآن جمع  نهایتاًو می شود القاء  و(  تو وحی ه سويب آنچه را ضِِعب شاید تو پس «       

   گویندمی که و تنگ کنندة سینه ات به آن هستی  )نکنی تبلیغ  تالوت و تعلیم و قومت بر و آن را(        

   همراه وي نیامده است ) کتابش ابالغبراي  از آسمان(  ملَکی )چرا حداقل (  یا ه استنازل نشد ويبر  )از آسمان به عنوان معجزه (  گنجی )حداقل (  چرا       

   هستی ) تقومبراي  ( دهنده ايهشدارفقط  تو) ، پس بدان مثل رسوالن قبل براي اقوامشان (        

   مردم تعیین نکرده است ولی و شفیع و وکیلی برهیچ و  ( کیل استو )مسئول و (  بر هر چیزي ) آن هم به طور مستقیم ( خدا )فقط (  و       

  } 219{  »  )پس اعراضشان ، بر تو سخت نباشد و از آن اعراض دلتنگ و افسرده مشو        

  

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

   »و از دونِ اهللا هر کسی را که استطاعت دارید به دعوت بخوانید اگر صادق باشید                        

   بنی اسرائیل کتب اسطوره بنیانِ از روي همان را ، عبارات کتابشٌ  معلَم و کاتب و شاعرٌ  این محمد { می گویند )بعضی از ایشان (  یا «       

  افتراء بسته است )پروردگارمان اهللا  رب(  را )عبارات و اشعارش (  آن} و نوشته است  گونهشعر) به زبان عربی ترجمه کرده است و (        

   وریدابی )بنویسید و (  افتراها )به قول خود (  آنه سوره مثل د )اگر می توانید شما هم حداکثر (  پس )، اي مردم عرب (  بگو        

  } 220{ »   باشید اگر صادق به دعوت بخوانید ) آن ده سوره براي کمک به نگارشِ(  دارید استطاعت که رااهللا هر کسی  )و پایینِ (  و از دون        

  

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

   » ید و این که خدایی اال او نیست پس آیا شما مسلم هست                       

   )ه سوره مثل سوره هاي قرآن بنویسند و بیاورند و نتوانستند حداکثر د(  داجابت نکردن )مؤمنین عرب  ( شما براي اگرپس «        

   استشده  خدا نازل به علمِِفقط  )آیات قرآن (  که یددارعلم ب )تردید شک و بی (  پس        

  )هیچ همتا و شریک و فرزند و سهم و واسطه اي ندارد و (  نیست او االخدایی ه و این ک        

  } 221 {  » م هستیدمسلِ )و مؤمن و می شوید وحیِ خدا تسلیم نیز عرب مردم  ( شما پس آیا        

  

17-11  )52 ( » بوده است پروردگارش  پس آیا کسی که بر بینه اي از طرف  

                       و تالوت می کند ا و آن را شاهدي از طرف  

   اینها به آن ایمان می آورند موسی امام و رحمتی بوده است و قبل از آن کتابِ                       

  و کسی از احزاب که به آن کفر ورزد پس موعدش آن آتش است پس از آن در تردید مباش                        

   » پروردگارت و لیکن اکثرِ مردم ایمان نمی آورند  از طرفحق است همان همانا آن                        

  بوده است )استوار (  بینه اي از طرف پروردگارش )، بر معجزه و ٌ  کتاب قرآنٌ   ( که بر کسی آیا پس«        

  می کند )تعلیم و تبلیغ  و(  تالوت ) بر ويآن را مکتوب می کند و (  از طرف او شاهدي )رسولِ  ٌ محمد امینٌ  (  را) کتاب (  آن و        

   بوده است یو رحمت) و نعمت (  امام ) و پیشوا سایر کتب آسمانی نیزالبته  و تورات ( موسی کتابِ )، قرآن (  آنو قبل از         

  است اشد مساويشت و از قرآن بی اطالع می بندا شآسمانی به زبان مادريِ خود کتابی قبل از قرآن که غافل عرب آن با (       

  می آورند  ایمان) مردم عرب براي  قرآن(  به آن اینها ) ، و عربی اهل کتب اعم از عجمیکسانی که کتاب داده شده اند و        

  ستا )در جهنم (  آتش موعدش آن ورزد پس کفر )قرآن  ( آناز احزاب که به  کسیو         

  باشم در تردید )وحیِ خدا بودنِ قرآن در شک و  ( آن از )اي محمد ، دیگر هرگز (  پس        

  } 222{   » ایمان نمی آورند ) بر هیچ بشريخدا نزول وحیِ به  ( مردم اکثرِ )بدان (  کنلی و پروردگارتطرف از است  حق همان)  کتاب ( آن همانا        

  

   غیب است که آن را به سوي تو وحی می کنیم این از اخبارِ«  ) 52(  49-11

  تو قبل از این نه تو آن را علم می داشتی و نه قومِِ                        

   »پس صبر کن همانا عاقبت براي متقیان است                         

  غیب است  از اخبارِ) ، آیه و آیات بعد (  این )طی آیات قبل و  آن اخبارِ عذاب و هالك قوم نوح اي محمد ،( «        

  وحی می کنیم  ) قوم تو ٌتو و  براي هشدار و هدایت ٌ(  که آن را به سوي تو        

   تو قبل از این نه تو آن را علم می داشتی و نه قومِ        

  } 223{ »   متقیان استبراي  )و سرانجامِ خوب (  صبر کن همانا عاقبت )اخبار جدید در زمان مقتضی  براي نزولِ(  پس        

  

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

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



       

 ٢٣

  مباش در تردید )و به آنها متوسل می شوند در شک و (  عبادت می کنند) کر و ذتحت هر عنوان او  از دون، خدا همراه (  ایشان آنچهاز  پس«        

  عبادت نکنند عبادت می کردند )اهللا را  پروردگارشان ( قبل شان از) امی و اجداد بی کتابِ (  پدرانِ آن گونه که اال        

  ) اال قلیلی ایمان نمی آورند و به روز قیامت و آخرت نزول وحیِ خدا بر تو و به می باشند مشرکین آن  ورکورانه شیعه و ادامه دهندة راهو ک(        

  } 224{ »   )دهیم و می (  کنیممی وفا  نقصانیبی  )ی کسري و بو همچنین از عذاب آخرت دنیا  از عذاب ( شاننصیب )نیز (  ایشان را ماو همانا         

  

  امتی واحد قرار می داد  مردم رااً قطعو اگر پروردگارت می خواست «  ) 52(  118-11

   »و مختلفین زوال نگیرند                          

  داد می قرار واحد  یامت را )و اقوامِ عرب (  مردم )همۀ (  قطعاً) ، با نزول قرآن  ( می خواست تو اگر پروردگار «       

   و ٌ ال اکراه فی الدین ٌ مردم نیست بر از طرف خدا در داشتن عقیده و انتخاب دینهیچ اجبار و اکراهی بدان  پروردگارت هرگز آن چنان نمی خواهد ٌ و ٌٌ اما (  و        

  تا زمان مرگ با خودشان است  انتخاب نهائی بین هدایت و ضاللتحق ،  خواست و مشیت خدا طبق و        

   زوال نگیرند )از بین نروند و  تا روز قیامت آنها و عقائد متفاوت مختلفگروههاي آن  ،(  مختلفین ) و بدان        

  } 225{ »   ) هست و اختالف هست بنی اسرائیل نیز اقوام و امتهاي متفاوتمیان  ، در عهدین ٌکتب ٌ  با وجود نزولکما این که (         

  

  رسوالن هست بر تو قصه می خوانیم  و هر چه از اخبارِ«  ) 52(  120-11

  تو را به آن ثبات دهیم آنچه دلِ                        

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

  کنیم و امالء می (  یمخوانمی  قصهو ت بر هست ) آناناقوام و عذاب  ( رسوالن )از  بعضی ( اخبارِِ چه از هرو «        

   ) و تعلیمِ وحی میسر کنیم به آسانیدرس ٌ  به وسیلۀ قلم نیز ٌو تو را        

   )و تو را از شک و تردید خارج گردانیم (  به آن ثبات دهیم تو را دلِ آنچه        

  } 226{ »   ) عرب و مردم(  نیمؤمن براي است اندرزي و و موعظه است حق آمدهرا  تو)  مهم و قصصِ قرآن اخبارِ(  اینو در         

  

  همانا ما آن را قرآنی عربی نازل کرده ایم «  ) 53(  12- 2

   »شاید شما تعقل کنید                       

   یمه انازل کرد ) از قوم و تبارِ خودتانبه سوي رسولی  ،(  عربی ) خودتانمادريِ  به زبان ( یقرآنرا  ) کتاب(  آنما همانا ) اي مردم عرب ، ( «        

  ایمان آورید و خالصانه توبه کنید تذکر گیرید و و (  تعقل کنید) مطالعه کنید و در آن تفکر و یا آن را سمع  ( شمااید ش       

  } 227{ »   )و مستقیماً فقط از خدا بخواهید شما را هدایت کند        

  

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

   »غافلین بودي همان و اگر چه تو قبل از آن از                        

   امالء می کنیم و(  یمخوانمی  قصه تو بر را خواندنقصه  ما بهترینکه به سوي تو وحی کرده ایم  قرآن ینا از ه آنچهب«        

  )به آسانی و تعلیم می دهیم درس ٌ  به وسیلۀ قلم و تو را نیز ٌ        

  } 228{  »  بودي ) مشركمعتقد به ٌ تناسخ ٌ و  ، کتب آسمانی از ( نیغافلهمان ز ا ) تقوم افراد سایر ثلم،  بعثت(  آنتو قبل از  و اگر چه        

  

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

   مؤمن نمی شوند )مسلم و  وخدا ایمان نمی آورند وحیِ به ، عرب هم مثل اولیها  و افراد ( ممرد اکثرِ )بدان (  و«        

  و حریص باشی (  حرص ورزي)  به ایشانٌ  به اجبار و اکراهٌ  در قبوالندنِ آن تو ( و لو       

   و ٌ ال اکراه فی الدین ٌاز طرف خدا هیچ اجباري بر بنده اي نیست  در داشتن عقیده و انتخاب دینبدان و        

  تا زمان مرگ با خودشان است هدایت و ضاللت بین نهائی حق انتخابِ،  طبق خواست و مشیت خدا و       

   ٌ و از بین نروند مختلفین تا روز قیامت زوال نگیرند فراموش مکن ٌو        

  } 229{  » ) نیست  دعوت آنها ٌ و ٌٌ  شاناقوام ابالغ آیات خدا به ٌ اال بر عهدة رسوالنلذا  و       

  

  و تو براي آن از ایشان هیچ اجري درخواست نمی کنی «  ) 53(  104-12

   » آن اال ذکري براي عالمیان نیست                           

   خواست نمی کنیدراجري  ایشان هیچاز  ) قرآن آیات تالوت و تعلیم و تبلیغِ وٌ  وحی کتابتٌ  (  براي آن تو و «       

  } 230{ »   براي عالمیان نیست ذکري اال )ٌ  کتب کبیرِ قبلثل ٌ کتاب نیز م ( آن       

  

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

  } 231{   » معرض هستنداز آن  شانای وکنند مرور می  )و  می گذرند(  آن بر که هستو زمین  در آسمانهاآیتی  ) ونشانه  ( از بسیارچه  و«        



       

 ٢٤

  »  ایمان نمی آورند و اال ایشان مشرك هستند خدا و اکثرِ ایشان به « )  53(  106-12

  ان نمی آورند ایم )و به روز قیامت و آخرت و وحدانیت او (  خدا) وحیِ  ( بهایشان  اکثرِِ )بدان (  و «       

  } 232{   » مشرك هستند ) و توسل به آناهللا ت و نمازِ خود با ذکر از دون در عباد ( ایشان اال و        

  

  خدا ایمن هستند که غشائی ایشان را برسد  پس آیا از عذابِ« )  53(  12- 107

  »ورزند ور نو ایشان شع یا آن ساعت دفعتاً ایشان را فرا رسد                          

  )و محافظت کند (  غشائی ایشان را برسد )پوششی محافظ و (  ایمن هستند که )در این سرزمین (  خدا پس آیا از عذابِ«        

  } 233{ »   ورزندشعور ن )و آگاه نباشند  ( رسد و ایشانایشان را فرا  )و از جمله  انهمۀ مردم(  دفعتاً )قیامت لحظۀ و  ( یا آن ساعت        

  

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

   »و من از مشرکین نیستم                           

  می کنم  دعوت بر بصیرتی به سوي خدا )شما را آیات با آن (  من است که من )هدایت (  سبیلِ )آیات قرآن ( این  )، اي مردم عرب  ( بگو«        

  ) کند دعوت باید  فقط آن چنان نیز(  کندو هر کسی که مرا تبعیت         

  منزه است  )و به آنها متوسل می شوید پاك و  شریک می آوریدبراي او  تحت هر عنواناز آنچه (  اهللا و        

  } 234{ »  ) هرگز نخواهم بود دیگر و (  نیستم از مشرکین منو         

  

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

                          پس آیا در آن سرزمین سستقبل از ایشان چگونه بوده ا آن کسانِ یر نمی کنند پس نظاره کنند عاقبت  

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

   ها قریه همان از اهلِرا مردانی ) فقط (  نکردیم اال تو ارسالقبل از  ) ،اي محمد (  و«        

  وحی می کردیم  ) هم(  ي آنانکه به سو ) خودشاندر ام القراي  وبه زبان همان امت  و(        

  ويحیات  عدم اختیار همسر دیگري درمبنی بر با خدیجه تو  مشروطو قبل از ازدواج ( در نوجوانی و جوانی  دو بارمثل تو که  ایشان نیز{  پس آیا        

  یر نمی کنندسرزمین س در آن} به مکه مراجعت کردي مجدداً یر و در آن سرزمین س)  بعد از ازدواج همو ٌ  تجارتبه  از کتابتٌ  تغییر شغلت متعاقباًو        

        قبل از ایشان چگونه بوده است  آن کسانِ پس نظاره کنند عاقبت  

  تقوا می ورزند خوب تر است )  عذاب پروردگارشان می ترسند و از(  براي کسانی که )در بهشت (  آخرت و دارِ        

  } 235{ »   )تا تذکر گیرید و ایمان آورید و هدایت شوید (  آیا تعقل نمی کنید )، م من بگو اي قو(  پس        

  

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

   آنان را کمک ما آمد پس هر کسی را که می خواستیم نجات دادیم                         

   »مجرم رد نشود  ما از قومِ و عذابِ                         

  مأیوس شدند  )ناامید و  داده بودند شانماقواوعده هاي عذابی که به  عدم تحققِاز  ( تا آنگاه که آن رسوالن«        

  دروغ وعده داده شدند  و فقط(  کذب  گفته شدند ) از طرف خدا(  کردند که آنان به راستی )و گمان (  و ظن        

   خیاالت و توهمات خودشان بوده است، یا اصالً وحیِ خدا نبوده است و همۀ وعده ها و ادعاهایشان        

  هر کسی را که می خواستیم نجات دادیم  )و  آنان و سایر مسلمین(  آنان را کمک ما آمد پس) پس        

  } 236{ »   رد نشود )برگشت نکند و مثل قوم تو  ( قوم مجرم )هیچ از و و مسلمین رسوالن خدا  هیچ قوم ظالم در حق(  از ما عذابو         

  

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

  شده است  نازل ويبر ) از طرف اهللا (  ذکر )و  آیات قرآن(  هاي کسی ک) ،  اي معلَم و اي کاتب و اي شاعر(  هان نده اگفت ) بعضی ( و «       

  } 237{  »  هستی ) ٌ مریض و متوهم و مسحورٌ  و ( مجنون )جن زده و  ( تو حتماًهمانا         

   

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

  کرده ایم را نازل )ٌ  عربی این اولین کتاب آسمانی ٌ به زبان ، ( خودمان ذکرما  همانا )بگو و بدان ( «        

  } 238{   » هستیم محافظ ) عرب یننمؤم تو و توسطقرآن (  ما براي آنقطعاً همانا  و       

  

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

  هستم ) که منتظرش بودیم عرب از قوم و تبارِ  خداآن رسول (  من همانا ) ، اي قوم من(  و بگو«        

  } 239{ »   هستم )براي روز قیامت و دعوت کنندة شما به سوي صراط مستقیم (  مبین ةدهندهشدار آنمن         



       

 ٢٥

94-15 ) 54 (  »ه و از مشرکین اعراض کن پس آنچه را امر می شوي انجام د«   

   انجام ده )و تالوت و تعلیم و تبلیغِ آیات خدا ٌ  وحی کتابتٌ  با (  می شوي را امر آنچه )، ت قوم عوتهشدار و د اي محمد ،(  پس«        

  } 240{ »   )و همراه ایشان منشین (  کناعراض  از مشرکینو  )و از کافرین ٌ  جهاد کن جهادي کبیر ا قرآنبو ٌ ایشان را (        

  

   »آنچه می گویند همانا تو سینه ات را تنگ می کنی  ستی علم داریم به علتو به در«  ) 54(  15- 97

  شده اي ٌ  حورمریض و متوهم و مسٌ  وٌ  جن زده و مجنونٌ  فقط تو که(  آنچه می گویند علت به ستی علم داریمو به در«        

  ) بر بشري نازل نکرده است و هرگز نازل نخواهد کرد  هیچ چیزي تا کنوناهللا و  هستیٌ  مفتريٌ  و در هر حالٌ  خودخواه و کذاب و ساحرٌ  یا        

  } 241{ »   )و افسرده و محزون می شوي (  سینه ات را تنگ می کنی همانا تو        

  

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

   )و نیایش کن (  پروردگارت تسبیح گوي) تایشِ و س(  پس به حمد«        

  } 242{   » باش از ساجدین )از راکعین و  در حداقل دو نوبت صبح و شام،  به زبان مادريِ خودتالبته االقصی مسجد مسلمین در نماز به جانبمثل  ( و        

                 

   »ن برسد و پروردگارت را عبادت کن تا تو را یقی«  ) 54(  99-15

  عبادت کن )  بی ذکري از دون او تحت هر عنوان و او با ذکرِ اسامی و کلماتتنها (  پروردگارت را )فقط  ( و«        

  } 243{ »   برسد) و اطمینانِ آنچه در آن شک و تردید داري (  تا تو را یقین        

  

4-6  )55 (  »نرسیده است اال از آن معرض بوده اند  ایشان راپروردگارشان  و هیچ آیه اي از آیات«   

  } 244{ »   معرض بوده اند از آن االاست  هدرسینایشان را  پروردگارشان ) قرآنِ ( از آیات آیه اي هیچ )تا کنون ، اي محمد (  و «       

  

7-6  )55 (  »کردند رطاس بر تو نازل می کردیم پس آن را با دستانشان لمس میو حتی اگر کتابی در ق  

   »حري مبین نیست می گفتند این اال سحتماً کسانی که کفر ورزیده اند                       

   توراتالواح مثل ٌ  به طور یکجاٌ  (  در قرطاس اگر کتابی حتی )، طبق درخواست ایشان بدان  ( و«        

  و نازل می کردیمبر ت ) قرآناوراق مثل ٌ  تدریج به شده ٌ القاءچنین  و نه       

  آیات آن کتاب را مکتوب و منظم و براي ضرب و تکثیر و انتشار عرضه کرده باشی به تدریج بی آن که تو(  پس       

   لمس می کردند انشاندست ابآن را  ) اوراقِالواح و ، همۀ از آسمان ٌ  یکجاکتاب  آن ٌ و بالفاصله بعد از نزول       

  گفتند میحتماً اند فر ورزیده ک )بر تو  به نزول وحیِ خدا(  کسانی که )و مکه مشرکین  (       

  } 245{ »   )و به گمراهیِ خود ادامه می دادند (  نیست مبینحري س اال) هم ٌ  کتاب یکجاٌ  (  این        

  

   و به راستی به رسوالن قبل از تو استهزاء شد«  ) 55(  10-6

   »نی از آنها که مسخره کردند آنچه به آن استهزاء می کردند احاطه یافت پس به کسا                      

  استهزاء شد  )وعده هاي عذاب آنان نیز  بهو  ( و به راستی به رسوالن قبل از تو«        

  مسخره کردند )او را وعده هاي عذاب  خدا و ایمان نیاوردند و رسوالن ر رسوالننزول وحیِ خدا ب به(  آنها که پس به کسانی از        

  } 246{ »   )و هالك شدند (  به آن استهزاء می کردند احاطه یافت )که عذاب (  آنچه        

  

  » شده ام که اول کسی باشم که تسلیم ترین است و از مشرکین مباش  نا من امربگو هما....... « )  55(  14-6

   تسلیم ترین است) م ترین و مسل وحیِ خدابراي  ( که باشم )عرب  قومِِ امیِ از بین(  سیبگو همانا من امر شده ام که اول ک....... «        

  } 247{ »   مباش مشرکیناز ) از گمراهان و  بدان دیگر هرگز تحت هیچ عنوان ( و       

  

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

   پروردگارم را عصیان کنم دارم اگرروزي عظیم خوف  همانا من از عذابِ) ، اي قوم من ، اي مردم عرب (  بگو«        

  قرار دهم خیالی در عبادت پروردگارم همتا و شریک و فرزند و سهم و واسطه اي با اعتقاد به ٌ تناسخ ٌ ، شوم و دوباره بر رسوالن  نزول وحیِ خدا منکرِو (         

  } 248{ »   )به آنها متوسل شوم ، بعد مرگ آورم و در تصور تقرب به خدا ٌ  اسم و کلمهٌ   یا مظهر و نمادي خاص اال        

  

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

  ا آن شما را و هر کسی را که ابالغ شود هشدار دهمو این قرآن به سوي من وحی شده است تا ب                      

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

   »واحد است و همانا من از آنچه شریک می آورید مبرا هستم  یخدایاو بگو همانا                       



       

 ٢٦

   تر است بزرگ ) از هر شهادتی ( شهادت چه چیزي) ، اي قوم من  ( بگو«        

  بین شماست من و  شاهد بین )بزرگ ترین  ( اهللا )پروردگارمان (  بگو        

  شده است من وحی  به سوي قرآناین ) خدا شهادت می دهد که (  و        

   هشدار دهمابالغ شود  ) ويبه این کتاب (  که را ) از مردم عربِ حوالی آن ٌٌ   ( یکسهر و را  ) ٌ ام القراي عربٌ  مکه اهلِ(  شما با آن تا        

   يدیگر خدایانِ اهللا )پروردگارمان و همعرضِ (  که همراه می دهید ا شما شهادتآی        

   ندهست )ان خودم سوممر الیانِمو پدران خدایان موهوم و مالئکۀ مخلوق و بتهاي منصوب در کعبه و  اعم از (        

   است )و تنها (  واحد یخدایاو  همانابگو  دهممی شهادت ن من بگو        

  شریک می آوردم براي او تحت هر عنوان اهللا از دون  ( آنچه )گناه عبادت (  از )سالیانی است بعد از بعثت ، (  همانا من و        

  } 249{   » هستم امبر )پاك و (  آوریدمی شریک  )هنوز  شمامتأسفانه و         

  

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

   »خسران زده اند پس ایشان ایمان نمی آورند  کسانی که به خودآن                       

  عیسی ،به عنوان اولین رسول بعد از  ( را وي )اعم از عجمی و عربی  و اهل کتب(  ایمکتاب داده را  آنها کسانی که )بنی اسرائیل و  («        

   و می شناسند (  معرفت دارند را کما این که فرزندانشان دارند معرفت )و علم ، ٌ  احمد همین محمدٌ         

   اند زده )و ضرر (  رانخسخود  به کسانی کهآن  )،  اما از مردم عرب       

  } 250{   » رندنمی آوایمان  )بر رسوالن خدا نزول وحیِ  وٌ  وحیانی ادیانٌِ  اولین اصلِ به ( پس ایشان        

  

  گویند می سپس فتنۀ ایشان نباشد اال که «  ) 55(  6- 23

    » به اهللا پروردگارمان که ما مشرك نبودیمسوگند                        

   مشرك نبودیم )هرگز  ( که ما پروردگارمان گویند سوگند به اهللامی نباشد اال که  )به زعم خودشان (  فتنۀ ایشان )امتحان و  ، ر روز قیامتد(  سپس«        

  تقرب به او قائل بودیم براي آن هم خدا ، واسطه هایی در عبادت و فقط به وجود (        

  } 251{ »   )ٌ تناسخ ٌ اشتباه بود  جاودانگیِ دنیا و و اعتقاد ما بهل بودند و بیهوده به آنها متوسل می شدیم اکنون می فهمیم که همگی خیالی و باط و       

   

  و از ایشان کسی هست که به سوي تو سمع می کند «  ) 55(  6- 25

  سنگینی اي و در گوشهایشان  فهمندپرده اي قرار داده ایم که آن را نو بر قلبهایشان                        

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

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

   دمی کن سمع ) در ظاهر قرآن راآیات ،  تالوت و تعلیم و تبلیغِ آیات این کتاب در حالِ ( تو سوي به ست کهه ایشان کسیاز  و «       

  )سمع کنند توانند نحتی که  ( ی ايسنگین گوشهایشانو در  فهمندن را آن که اي قرار داده ایم شان پردههایبر قلب )بر مغزها و ما  ( و        

   ورندمی آنایمان  ) آیۀ جدید قرآن نیز ( به آن )یا آن را سمع کنند  کنندو آن را مطالعه  ( نمایند تؤیر را) طر شدة قرآن آیات س جدید از(  هر آیه اياگر و         

   با تو جدل می کنند )کما فی السابق (  آیندرا  تا آنگاه که تو        

   ا نیستاساطیر اولیه اال ) کتاب تو ( این گویندرزیده اند می کفر و )وحیِ خدا بودنِ قرآن  به ( کسانی که )مشرکین و از قوم تو (         

  } 252{  »  )است بنی اسرائیل  اسطوره بنیان کتب در و افسانه هاي موهومِ پیشینیان مسطور و همان مطالب خرافی و وعده هاي واهی(         

  

  است بوده ایشان بر تو کبیر  و اگر اعراضِ « ) 55(  35-6

  پس ایشان را آیتی بیاور  پس اگر استطاعت داري که نقبی در زمین بجویی یا نردبانی در آسمان                       

  ایشان را بر هدایت جمع می کرد قطعاً می خواست خدا و اگر                        

    »پس از جاهلین مباش                        

  )بسیار سخت بوده است علم داریم البته که (  بوده است) و سخت (  بر تو کبیر یشانا اعراضِاگر  )، اي محمد (  و«        

  بیاور ) و معجزه اي عالوه بر این کتاب (  پس ایشان را آیتی )بجویی (  یا نردبانی در آسمان بجوییکه نقبی در زمین  پس اگر استطاعت داري        

  جمع می کرد هدایت )همین کتابِ (  بررا ایشان  )همۀ ، قرآن  با نزول(  قطعاً می خواستخدا  اگرو         

  ال اکراه فی الدین ٌ  و ٌٌ  خدا هرگز آن چنان نمی خواهد اما بدان ٌ  ٌ امتی واحد قرار می داد مردم عرب راٌ  و(        

   خودشان استتا زمان مرگ با  هدایت و ضاللت بیننهائی  حق انتخابِ،  طبق خواست و مشیت خدا و       

   پس از جاهلین مباش) نیست ٌ  دعوت آنها و ٌٌ  شاناقوام کتب خدا به ابالغٌ  االانبیاء و لذا بر عهدة ٌ  و از بین نروند و ٌ مختلفین تا روز قیامت زوال نگیرند       

  } 253{ »  ) حریص مباش ٌ  هدایت ایشان بر ٌ اوالً اعراضشان ، بر تو سخت نباشد و از آن اعراض افسرده و محزون مشو و ثانیاً پس (       

  

  فقط کسانی که سمع کنند اجابت می کنند «  ) 55(  36-6

   »شوند می کند سپس به سوي او رجعت داده  مبعوثشان میرا و خدا مردگان                        



       

 ٢٧

   سمع کنند )را  تالوت قرآن،  ظاهر و نه در میم قلباز ص ( فقط کسانی که) بدان  («        

   اجابت می کنند )شرك انکار مبنی بر رد ٌٌ تناسخ ٌ و و در آن تفکر و تعقل کنند دعوت تو را  آن را مطالعه کنندشان یا خود(        

   } 254{ »   شوندمی  به سوي او رجعت داده سپس مبعوثشان می کند )زنده و دوباره  ( را مردگان)  در روز قیامتقطعاً  ( خداو         

  

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

   »آیتی نازل کند و لیکن اکثرِ ایشان علم ندارند است که بر آن قادر خدا بگو همانا                        

   ٌ اساطیر اولیهاٌ  مانو معجزه اي حداقل مثل ه ( آیتی چراگفته اند  )بعضی از ایشان (  و «       

       کتبِ دینی و اسطوره بنیانِ بنی اسرائیل مندرج در ، خدا دریافت وحیِ البته موهوم یا کاذبِ مدعیانِ متوهم یا کذابِ و مثل یکی از انواع معجزات   

  شده استنازل نوي بر از طرف پروردگارش  )یا اعمال خارق العاده و معجزاتی که ما از وي درخواست کرده ایم  کتابشو مکتوب در همین        

  مان آوریم براي مردم عرب ای از طرف خدارسالت وي و به نزول وحیِ پروردگارمان بر افراد بشر و بر رسوالن ادعائی  بههم ا شاید م(        

  بودند  ادعائیآسمانیِ کتب  سواي، موهوم یا کاذب در آن سرزمین که هر یک داراي چند و چندین معجزة متوهم یا کذاب مدعیانِ  خالفو چرا بر       

   ،ٌ  به تدریجٌ  که آن را هم خودش اما ادامه دار و تمام نشدنی کتاب معمولی به همینتنها براي وي        

  )اکتفاء شده است پروردگارش د از طرف ريِ قبلی اضافه می کنبه دور از چشم ما می نویسد و به مطالب تکرادر تنهایی شبها صرفاً طی سالها و در آن هم        

      ٌ کتب کبیرِ قبلمعجزات متنوعِ مستطر در ٌ یکی از مثل و معجزه اي (  که آیتی استبر آن قادر  خدا همانا بگو       

   دارندعلم ن نایشا اکثرِ )بدان و بگو (  کنلی و دنازل کن )یا مثل آنچه شما از من درخواست کرده اید عالوه بر این کتاب        

  } 255 { »  ) مردم عرب کافی است قرآن براي ارائه بهبراي تو ضرورت ندارد و  این کتاب و نزول معجزة دیگري عالوه بر(        

  

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

  } 256{ »  .......  ارسال نمی کنیم ) ارسال نکرده ایم و هرگز غیر از آن از قوم و تبارِ خودشان فقط البته ( دهندهاردهنده و هشد را اال بشارت رسوالن و«        

  

  تو به آن تکذیب کرده اند و آن حق است  و قومِ«  ) 55(  66-6

   »بگو من بر شما وکیل نیستم                        

   ) و بی تردید تحقق می یابد(  حق است) وعدة عذاب (  تکذیب کرده اند و آن)  مثل اقوام قبل خدا نزول عذابِ ( آن به قوم توو «        

  } 257{ »   وکیل نیستم )کمک و پناه و محافظ و ولی و شفیع و (  من بر شما) ، عذاب  نزولهنگام اي قوم من ، بدانید در (  بگو        

  

  ان را کتاب و حکم و نبوت دادیما کسانی هستند که آنهاین«  ) 55(  89-6

  »کنیم که به آن کافر نیستند می دیگري را به آن وکیل  پس اگر ایشان به آن کفر ورزند پس به درستی قومِ                       

   نبوت دادیمو  کمو ح کتاب آنان راکه  هستند کسانی اهاین )، مذکور در آیات قبل  انبیاي بنی اسرائیل اي محمد ،( «        

   کفر ورزند )ایمان نیاورند و  وحیِ خدا بودنِ آن کتاب به و قرآن(  به آن ) قریش قوماین  ، ( ایشان اگر پس        

  } 258{ »   یستندکافر ن آن بهکه  کنیممی وکیل آن  هرا ب ) عرب از اقوام(  قوم دیگريپس به درستی         

  

  که خدا آنان را هدایت کرد ا کسانی هستند هاین« )  55(  6- 90

  پس به هدایتشان اقتداء کن                       

  آن از شما اجري درخواست نمی کنم و براي بگ                      

  » آن اال ذکري براي عالمیان نیست                       

  هدایت کرد ) عهدین کتب  و نعمت نزولِ وحیبا (  را آنانهستند که خدا  کسانیا هاین ) ، انبیاي بنی اسرائیل («        

  کنء اقتدا هدایتشانبه ) ، به آن کتب و  سایر کتب عهدینتورات و انجیل و  با مطالعۀ(  پس        

  نم درخواست نمی ک از شما اجري ) آیات قرآن تعلیم و تبلیغِو تالوت و ٌ  وحی کتابتٌ   ( آن براي )، قوم من اي (  بگو        

  } 259{ »   نیست براي عالمیان ذکري اال )ٌ  کتب کبیرِ قبل قرآن نیز مثل ٌ(  آن        

  

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

  براي مردم است یرد همین را که موسی آورد نور و هدایتزل کبگو چه کسی آن کتاب را نا                      

  آن را بر قَراطیس قرار داده اید آن را آشکار می کنید و اکثرِ آن را مخفی می دارید                       

  نه شما علم داشتید و نه پدرانتان که و تعلیم گرفته اید آنچه را                       

     » رها کن که لعب کنند شانداست سپس ایشان را در خوضِ خودبگو خ                      

   آنگاه که گفته اند ندانسته اندقدر  )به درستی (  اوست قدرِِ حقِ که را چنان اهللا) مردم عرب  ( و «       

   بستند ٌ افتراءٌ  بر خدا ٌ  وغبه کذب و درٌ  یا  ٌ توهم و خیال بهٌ  را افراد بشر از خودشان نوشتند وهمۀ آن کتب (        

   )و هرگز نازل نخواهد کرد (  چیزي بر بشري نازل نکرده است اهللا هیچ )پروردگارمان تا کنون و        



       

 ٢٨

   آورد )ین از کوه طور پای ( را که موسی )تورات (  نازل کرد همین ) ٌ به طور یکجاٌ   ( راکتاب آن  )الواحِ (  چه کسی )، اي قوم من (  بگو        

   ستا )عالمیان همچنین براي و اقوامِ بنی اسرائیل و (  براي مردم ینور و هدایت)  به زبان عبري ٌ سلطان مبینٌ  آن (       

  می دارید  مخفی) پنهان و (  راآن  اکثرِِِ و آن را آشکار می کنید )قلیلی از اما (  داده اید قَراطیس قرار) اوراق و (  را بر آن) ترجمۀ  شما بعضی ازالبته  (       

   داشتید و نه پدرانتانعلم شما  نهکه را  گرفته اید آنچهعلیم ت )شما هم درس و  ٌ به زبان عربیٌ  تورات ترجمۀحتی در (  و        

  )  کرده استنازل را  و این قرآنٌ  کتب کبیرِ قبلسایر ٌ  تورات و که(  استخد )فقط (  بگو        

  } 260{ »   لعب کنند) بازي و (  رها کن که شاندخو خوضِ )کند و کاو و (  را در ایشانس پس        

  

  و این کتابی است که آن را به مبارکی نازل کرده ایم «  ) 55(  92-6

   دستانِ آن هست تصدیق کنندة آنچه است که بینِ                       

  آن را هشدار دهی  حوالیِکسانِ و را و تا ام القراء                        

  ارند به آن ایمان می آورند و کسانی که به آخرت ایمان د                       

  » بر نمازشان محافظت می کنند و اینها                       

  کرده ایم نازل بارکیمکه آن را به  است ) به زبان مادريِ خودت عربی آسمانی(  کتابی ) اولین قرآن(  و این«        

  هست  )قرآن و مقابل تو (  آن )و مقابلِ (  دستان بینِ است که)  ٌ قبل کتب کبیرِ از تورات و سایر ٌ(  هآنچ ةتصدیق کنند        

   دهی هشدار را آن حوالیِ )عربِ  ( کسانِ ورا  )مکه ٌ  مادر قریه هاي عرب ، ٌ ( اءام القر ) بتوانی اهلِکتاب با آن (  و تا        

  می آورند ایمان  ) عربمردم  براي قرآن نیز به عنوان اولین صحیفۀ آسمانی(  به آن دارندایمان  آخرت )وحیِ خدا و  ( بهکه  کسانی و        

  } 261{ »   ظت می کنندمحاف ) با رکوع و سجده،  در دو نوبت صبح و شام ،خودشان مادريِ به زبان ،  االقصیمسجد به جانب ( نمازشان بر اینها و        

  

  کذبی را بر خدا افتراء بسته است و کیست ظالم تر از کسی که «  ) 55(  6- 93

  و چیزي به سوي وي وحی نشود  گفته است به سوي من وحی شده است یا                       

   »....... است نازل می کنم  نازل کرده خدا آنچه و کسی که گفته است به زودي مثلِ                       

  کذبی را بر خدا افتراء بسته است  )ٌ  رسولِ صادق و امینِ خداٌ  با ظلم در حقِ(  و کیست ظالم تر از کسی که«        

  وحی شده است و چیزي به سوي وي وحی نشود  ) اهللا از طرف هم(  یا گفته است به سوي من        

  } 262{ »   .......) می آورم و و می نویسم (  نازل کرده است نازل می کنم )بر وي  ( خدا)  به ادعاي محمد(  آنچه مثلزودي و کسی که گفته است به         

  

  و آن چنان آیات را صرف می کنیم «  ) 55(  6- 105

  و تا بگویند درس گرفته اي                         

   »ي قومی که علم دارند آن برا و براي بیانِ                        

  )و کامالً توضیح و تفصیل می دهیم  می کنیمگوناگون بیان آنها را و (  می کنیم صرف) و امالء  به زبان خودتان ( را آیات آن چنان) ، اي محمد (  و«        

   اي گرفته درس )تعلیم و وحیِ پروردگارت را به طور کامل  ( بگویند ) مؤمن شدگان(  تاو         

  } 263{   » علم دارند ) به زبان عربی(  که قومی برايآن  براي بیانِ و        

  

  عیت کن پروردگارت به سوي تو وحی شده است تب از طرفرا آنچه « )  55(  106-6

  »مشرکین اعراض کن  خدایی اال او نیست و از                        

   تبعیت کن )شده است  خدا ، توسط تو تثبیت و محکم و در قرآن جمع نهائیِبه وحیِ و (  شده است تو وحی ويبه س پروردگارتطرف از  را آنچه «       

  را استهزاء می کنند ٌ  کتب کبیرِ قبلٌ  و قرآن که تو را مسخره و آیات عرب و کافرینِ(  و از مشرکیناال او نیست  خدایی       

  سهم و واسطه می آورند فرزند و همتا و شریک و ،  اواز دون همراه او  اهللاو کما فی السابق در عبادت        

  } 264{ »  ) پس تو را مالمت و سرزنش نیست (  اعراض کن) به آنها متوسل می شوند ، بعد مرگ خدا  و در خیال تقرب به       

  

  و اگر خدا می خواست شرك نمی ورزیدند «  ) 55(  6- 107

   »و تو را بر ایشان محافظ قرار نداده ایم و تو بر ایشان وکیل نیستی                         

  ورزیدند شرك نمی  )ایمان می آوردند و در عبادت او  ٌ به اجبار و اکراههمۀ ایشان ٌ (  خدا می خواست اگر و«        

  } 265{ »   نیستیوکیل  )ولی و شفیع و  ( داده ایم و تو بر ایشانقرار ن محافظ )کمک و پناه و (  بر ایشان تو را)  عذاب ، نزول در هنگام ( و        

  

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

  پروردگارت  حق از طرف و کسانی که آنها را کتاب داده ایم علم دارند که آن نازل شده اي است به                        

   » پس از تردید کنندگان مباش                         



       

 ٢٩

  بجویم  )یا شاهدي (  یمکَحخدا  غیرِآیا  پس) ، بگو اي قوم من ، اي امت عرب ( «        

  کرده است نازل  شمابه سوي  ) خودمانبه زبان مادريِ (  مفصل را کتابِآن  ست کها کسی او و       

  د ندارعلم  )اعم از عجمی و عربی  و اهل کتب(  ب داده ایمکتاآنها را  کسانی کهو  )و بنی اسرائیل (        

   پروردگارتطرف از  نازل شده اي است به حق) ٌ  کتب کبیرِ قبل قرآن نیز مثل ٌ(  که آن        

  } 266{ »   مباش )وحیِ خدا بر خودت نزول و شکاکانِ (  تردید کنندگان از )اي محمد ، دیگر هرگز (  پس       

  

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

   »است که شما را به آن توصیه کرده است شاید شما تعقل کنید هآن                        

   ....... کنم )و تعلیم و تبلیغ (  وتالشما تبر است حرام کرده  بر شما )از قبل بر بنی اسرائیل و اکنون  ( پروردگارتانرا آنچه  ییدابگو بی  «       

  توصیه کرده است شما را به آن  ) خدا ( که ) آنچه(  ستاهآن        

  } 267 {  » )ورید و هدایت شوید و تذکر گیرید و ایمان آ(  کنیدعقل ت)  ن عربنیمؤممسلمین اقوام دیگر و هم مثل (  شاید شما        

  

  ه آن را به مبارکی نازل کرده ایم و این کتابی است ک«  ) 55(  6- 155

   »پس آن را تبعیت کنید و تقوا ورزید شاید شما رحمت شوید                          

   کرده ایم نازلبه مبارکی  ) خویشرسول عربِ اولین بر  به زبان خودتان ( ران که آاست کتابی ) قرآن  ( این و«        

  و تقوا ورزید  )پروردگارتان بترسید و از عذاب (  کنیدتبعیت  را پس آن        

  } 268{ »   شویدرحمت  )تعقل کنید و تذکر گیرید و ایمان آورید و هدایت و و مؤمنین عرب اقوام دیگر  مسلمینِثل هم م(  شاید شما        

   

  نازل شد کتاب  ید فقط بر آن دو طائفۀ قبل از ماگویکه ن«  ) 55(  156-6

   »یم ه اآنها غافل بود و این که ما از درسِ                         

   شد نازل )و صحیفۀ آسمانی به زبان خودشان  ( کتاب قبل از ما ) و اهل انجیلِ اهل تورات(  ۀفئبر آن دو طافقط  )، از ذریۀ ابراهیم (  گوییدن که«        

  } 269{  »  یمه ادبوغافل  )از خودمان  رسولی با زبانهاي آنها و نداشتنِ زبان ما تفاوت به علت ،(  هاآن )توسط  کامل و تعلیمِ(  از درساین که ما  و        

  

  از آنها هدایت شده تر بودیم حتماً ی شدیا بگویید اگر که کتاب بر ما نازل م«  ) 55(  6- 157

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

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

   »  آنچه منع می کرده اند عذابی بد جزاء دهیم  ه علتکه از آیات ما منع می کنند برا به زودي کسانی                          

  دیم شده تر بو هدایت هااز آنحتماً  نازل می شد بر ما ) به زبان عربیِ خودمان ( که کتاب گویید اگربیا «        

  است آمدهارتان پروردگبینه اي از طرف ) ، معجزه و به زبان عربی ٌ  ٌ کتابی هدایت کننده ( راشما  به راستیپس         

  و رحمتی است هدایت )نعمت و ٌ  کتب کبیرِ قبل قرآن هم مثل ٌ(  و       

  تکذیب کرده است  آیات خدا به )ٌ   رسولِ صادق و امینِ خداٌ  با ظلم در حقِ(  تر از کسی که ظالم کیست پس        

  است  کرده منع )رویگردان و (  آن ) وحیِ خدا بودنِ ایمان آوردن به(  از )مردم عرب را (  و        

  } 270{  »  دهیم جزاء عذابی بد کرده اندعلت آنچه منع می  به منع می کنند ما آیاتاز  که را کسانیبه زودي         

  

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

   »شید که ما منتظر هستیم بگو انتظار بک                         

   )نازل کنند  آیات خدا را بر ایشان هم و(  را برسندایشان  مالئکه )جبرئیل یا سایرِ (  که) و منتظر هستند (  آیا اال نظاره می کنند«        

   )رؤیت کنند  و بتوانند او را(  پروردگارت برسد )حتی اهللا (  یا        

  ....... برسد) از تو درخواست کرده اند براي تو ایشان یا معجزاتی که است مسطور ٌ  کتب کبیرِ قبلٌ  که در(  پروردگارت )و معجزات (  آیات یا بعضِِ        

  } 271{ »   )خواهد باگر خدا ه البتشاید چنان شود (  منتظر هستیم ) نیز یننمؤم(  شید که ماانتظار بک )، اي قوم من (  بگو        

  

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

   »دهد می است سپس ایشان را به آنچه می کردند خبر فقط امرشان به سوي خد                         

   فرق نهاده اند ) ٌ دین اسالمٌ  ، از همان دینِ تسلیم و توحید از(  دینشان راهمانا کسانی که  )اي محمد ، ( «        

   در چیزي نیستی )مسئول (  از ایشان بوده اند )مشرکتان  و اجداد پدران راه و ادامه دهندة(  شیعه )کورکورانه ٌ تناسخ ٌ ،  جاودانگیِ دنیا و با اعتقاد به ( و        

   کند می و قضاوت (  دهدمی می کردند خبر  )دنیا  در(  سپس ایشان را به آنچه ستخدا سويبه فقط امرشان )  در روز قیامت(         

  } 272{ »  ) حریص مباش ٌ  هدایت ایشان پس اوالً اعراضشان ، بر تو سخت نباشد و از آن اعراض افسرده و محزون مشو و ثانیاً بر ٌ        



       

 ٣٠

  آن هست  مثلِ پس براي او ده برابرِ ه استدرکسی که نیکی آو«  ) 55(  160-6

  »آن جزاء داده نشود و آنها ظلم نشوند  پس اال مثلِ ه استدو کسی که بدي آور                        

  سته )پاداش  عمل نیک دنیوي(  آن مثلِ پس براي او ده برابرِ ه استدکسی که نیکی آور ) بدان و بگو در روز قیامت («        

   ظلم نشوند )هرگز از طرف خدا (  جزاء داده نشود و آنها ) عمل بد دنیوي(  آن پس اال مثلِ ه استدو کسی که بدي آور        

   } 273{   ») و فقط با جزاي معادلِ آن عمل بد و به طور متناسب و به طرز عادالنه تنبیه شوند (         

  

  به سوي صراطی مستقیم  بگو همانا پروردگارم مرا«  ) 55(  6- 161

                        ابراهیمِ حنیف هدایت کرده است و از مشرکین نبود  دینی استوار ملت«   

   )، (  مرا به سوي صراطی مستقیم )سالیانی است  ،بعد از بعثت و توبه و انابۀ خالصانۀ من (  همانا پروردگارم) ، امت عرب  اي ( بگو«        

  هدایت کرده است  )و آیین حنفاء (  حنیف ابراهیمِِ ملت )، (  ی استواردین        

  ، ٌ تناسخ ٌ  جاودانگیِ دنیا و ازلب اعتقاد بر خود و س نزول وحیِ خدا بعد از ایمان آوردن به،  ابراهیم جد ما و جد بنی اسرائیل(  و        

  } 274{ »   )و  بگو من نیز آن چنان هستم (  نبود ینمشرکاز ) از گمراهان و  دیگر هرگز تحت هیچ عنوان        

  

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

  } 275{  »  عالمیان است اهللا پروردگارِ براي من من و مرگ من و زندگیِ و نُسک )و عبادت (  من نمازِ )و  االقصیقبلۀ من مسجد ( بگو همانا«        

  

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

  براي او نیست  یشریک )پروردگارمان تحت هیچ عنوان از دون اي امت عرب ، بگو اي قوم من ، ( «        

  امر شده ام ) ٌ  دین اسالم ، به همان ٌ لیم و توحیددینِ تس(  به آن ) اووحیِ  نزول با(  و        

        ِ276{  »  هستم ) او عربِ نزول وحیِ خدا بر رسول برايشما  و اول تسلیم شده از بین(  مو من اول مسل {  

  

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

   سمع کنندآن را یا و آن را مطالعه کنند  ( نمایند تؤیررا  )تثبیت و محکم و جمع شده در قرآن ، نهایتاً و شده  لقاءاز آیات ا جدید(  آیه اي آنگاه که و «       

  } 277{ »   کنندمی  مسخرت )را هم  کما فی السابق تو را استهزاء و آن آیۀ جدید قرآن       

  

   »ت حري مبین نیسیند این اال سگومی و «  ) 56(  37- 15

  } 278 { »  نیستسحري میبن اال  )و آشکار جادویی اال  ، کتبِ اسطوره بنیانآن مستطر در ٌ  اساطیر اولیها مثل همان ٌنیز قرآن (  اینگویند  می )بعضی (  و«        

  

   »یم باشننده مجنون خدایانمان را ترك کبراي شاعري باید و می گفتند آیا ما «  ) 56(  36-37

   مجنون شاعري )معلَم و کاتب و (  برايباید  )مثل شما  هم(  ما آیا )، نزول وحیِ خدا بر محمد  بهاي مؤمن شدگان (  ندمی گفت )دیگر  بعضی(  و «       

   را نمانخدایا )اديِ پدرانمان و اصنام و شمایل و عبشده است عقائد و رسومِ  ٌ مریض و متوهم و مسحورٌ  وکه سالیانی است جن زده (        

  } 279{ »   یمنده باشترك کن)  هستیم قائل بعد مرگبه او و براي تقرب  صرفاً به عنوان واسطه در عبادت اهللالبته که (        

  

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

  آورده است  را حق )همان ٌ  قرآن کتابٌ  آیات خدا را مکتوب کرده است و ٌ محمد امین ٌ  ( یبل«        

  } 280{ »   ه استکرد را تصدیق ) ٌ قبلکتب کبیرِ ٌ  همۀ و(  نمرسلی )همۀ  قرآن(  و        

  

  براي شما چیست «  ) 56(  154-37

   »چگونه حکم می کنید                             

  چیست )  نازل شده باشد ٌ به زبان عربیٌ  که و کتاب هدایت کنندهصحیفۀ آسمانی (  براي شما )، اي مردم عرب ( «        

  } 281{ »   حکم می کنید) خیاالت و تصوراتتان در مورد آن مطالب  به زبان مادريِ خودتان و صرفاً بر اساسِ کتابی آسمانی بی(  چگونه        

  

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

  } 282{ »   تذکر نمی گیرید )ٌ  این اولین کتاب عربیِ خداٌ  قرآن هشدارها و تذکراتاز (  پس آیا«        

  

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

  } 283{ »   )یم و ما نمی دان(  هست )نیز مثل بنی اسرائیل (  براي شما ) خودتانمادريِ به زبان (  سلطانی مبین )و ٌ  کتابی آسمانیٌ  شاید(  یا«        



       

 ٣١

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

   نازل شده باشد رسولی از قوم و تبارِ خودتان بر و به زبان عربیِ خودتان که(  کتابتان را )و ٌ  ن مبینسلطاآن ٌ (  پس «       

  } 284{ »   باشیدید اگر صادق ورابی )عرب خارج کنید و  مؤمن شدگانِمحمد و  برايو  براي ما       

  

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

  } 285{ »   )و حتی به پروردگارشان اهللا قسم می خوردند (  گفتندمی  همواره)  قبل از نزول قرآن توقوم (  و اگر چه«        

  

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

  } 286{ »   ذکري نزد ما بود )و ٌ  کتابی آسمانی خودمان ٌعربیِ به زبان البته  رانمان ،و پد(  که اگر از اولیها«        

  

  »م مخلصِ خدا بودی حتماً بندگانِ« )  56(  169-37

   می شدیم رسول خود برخدا نزول وحیِ  و تسلیمِ(  مخلصِ خدا بودیم حتماً بندگانِ«       

   ٌ تناسخ ٌ را انکار می کردیم و آخرت ایمان می آوردیم و جاودانگیِ دنیاقیامت و روز به  و       

  } 287{  » ) متوسل نمی شدیم  می کردیم و به هیچ چیزي از دون اهللاپروردگارمان را مستقیم و بی واسطه عبادت ،  ثل مسلمین در آن سرزمینو ما هم م       

  

  »اند پس در آینده علم بدارند  پس به آن کفر ورزیده« )  56(  37- 170

   کفر ورزیده اند ) وحیِ خدا بودنِ آن کتاب بهو ً  به زبان عربیسلطان مبین ٌ (  به آن )قوم تو ، متأسفانه بعد از نزول قرآن (  پس«        

   )ظرف چند روز را از تو درخواست می کنند اکثر حدو مکتوب ٌ  در جمله اي واحد و پیوسته کتابی ٌ یا ٌ به طور یکجاٌ  کتابی و اکنون نزولِ (       

  } 288{ »   علم بدارند )، ایشان نیز مثل اقوام قبل خدا  با تحقق وعدة عذابِ(  پس در آینده        

    

  و لو این که آنچه از درخت در زمین هست قلمهایی شود «  ) 57(  31- 27

  د از آن هفت دریاو دریا آن را مدد کند بع                         

                         حکیم است  يخدا تمام نشود همانا خدا عزیز کلمات«  

   شود) براي تو (  هاییقلم آنچه از درخت در زمین هست و لو این که )، اي محمد ( «        

   کندمدد ) کمک و (  را ) قلمهایت(  آن)  شود و ٌ آن قلمهاي توٌ  رکبِم ( و دریا        

  قلمهایت را کمک و مدد کند و  شود ٌ آن قلمهاي توٌ  ي دیگر مرکبِ(  هفت دریا )، دریاي اول (  بعد از آن )و حتی (        

  تمام نشود )ٌ  قلمهاي توبه وسیلۀ ٌ  توسط جبرئیل و سطر کردنِ کلمات و آیات خدا(  خدا ماتکل )بی تردید وحیِ        

  } 289{ »   استعزیزي حکیم  )و حکمت آموز  يجمندار(  خدا همانا       

     

   درس بگیرند نداده بودیم هاو ایشان را هیچ کتبی که از آن«  ) 58(  44-34

    »تو هیچ هشداردهنده اي به سوي ایشان ارسال نکرده بودیم  و قبلِ                          

  بودیم داده نبگیرند  )و تعلیم (  درس هااز آن ) بتوانند(  که ) ٌ به زبان عربیٌ  آسمانی ( بیکت هیچ ) قرآناز قبل  ( را و ایشان«        

  بودیم  نکرده ارسال ایشان به سوي)  از قوم و تبارِ خودتان ( دهنده ايهشدار هیچ تو قبلِو         

  } 290{ »   )ایمان نمی آورند هستی اولین رسول عربِ خدا  و تواست ٌ  عربی به زبان ٌ اولین کتاب هدایت کننده که قرآنبه این ایشان  اکثربدان اما (         

  

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

   » پس رسوالنِ من را تکذیب کردند پس انکار چگونه بوده است                           

   تکذیب کردند )را  شان و هشدارهاي آنانرسوالناز اقوام دیگر  ( کسانی انشو قبل از ای «       

  ایشان را داده ایم ابالغ نشدند  ) تا کنون که قرآن آیات از ( آنچه مِِیک ده )آنها  اگر چه(  و        

   را تکذیب کردندن م )و هشدارهاي (  پس رسوالن        

   } 291{ »   انکار چگونه بوده است) اقوام قبل و عاقبت تکذیب و  و نظاره کنید عاقبت یر کنیدنیز در آن سرزمین سبگو شما (  پس        

  

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

                          چ جنونی نیست شما هی سپس تفکر کنید که به دوست  

   »دستان نیست  وي براي شما اال هشداردهندة عذابی شَدید بینِ                          

   قیام کنید براي اهللا فردي و تاییدوکه  مموعظه می کن )توصیه و  نکتۀ مهم(  یبه یکفقط شما را  )، اي امت عرب اي قوم من ،  ( بگو«        

   )نشده است  ٌ مریض و متوهم و مسحورٌ  و(  یستن یجنون )نوع (  هیچ )از جن زدگی و  ٌ محمد امینٌ  (  دوست شما هبکه  کنید تفکرپس س        

  } 292{  » نیست ) آخرتدر دنیا و همچنین در و مقابلِ شما (  بین دستان عذابی شَدید دهندةهشداراال  براي شما وي        



       

 ٣٢

   است کرده ام پس آن براي خودتاناز شما درخو ي کهبگو آنچه از اجر«  ) 58(  47-34

   »و او بر هر چیزي شاهد است من اال بر عهدة خدا نیست  اجرِ                          

   خودتانبراي آن  پس )م که هرگز درخواست نکرده ا(  از شما درخواست کرده ام)  قرآن و تبلیغِو تالوت و تعلیم ٌ  وحی کتابتٌ  رايب(  ي کهاجر آنچه از بگو «       

  } 293{ »   تشاهد اس بر هر چیزي ) اهد به طور مستقیم یا غیر مستقیمهرگاه بخو(  و او نیست خداعهدة  براال  من اجرِ       

   

   »است هبغی رم که حق را می افکنَد عالمِبگو همانا پروردگا«  ) 58(  34- 48

  } 294{ »   ستهابغی عالمِ می افکنَد )به سوي من نازل می کند و ( ا ر م که حقپروردگار )فقط (  همانا گوب«        

  

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

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

  »  کند می همانا خدا کسی را که وي کذاب و بسیار کافر است هدایت ن کندمی حکم  شاندر آن اختالف می ورزند بین همانا اهللا در آنچه ایشان                        

  ست ابراي خد ) مستقیم و بی واسطه و عبادت(  خالص آن دینِ )، ٌ  دین اسالم آن ٌ و بگو(  بدان )، اي محمد ( «        

   اخذ کرده اند ) خیالی(  اولیائی )واسطه ها و وکالء و شفیعان و  ( دون اواز  ) ٌ تناسخ ٌ ، جاودانگیِ دنیا و با اعتقاد به(  و کسانی که        

   ) به عنوان واسطه و وکیل و شفیع و ولی(  عبادت نمی کنیم اال )ذکر و  خداهمراه (  که آنها را )و ادعاء می کنند (        

   دهند سوي اهللا تقربمانمنزلتی به  )مقام و بعد مرگ  بتوانندنیز اید آنها ، ش او صرفاً در راستاي وعالوه بر خدا (  تا        

  )عرض او نه ابداً همو سهمی براي خدا فرزند و به عنوان همتا و شریک و ابداً به سوي او نزدیک تر کنند و نه  را ماو (        

  کندمی  حکم ناشدر آن اختالف می ورزند بین ) عرب مؤمن شدگانِ با ( ناشدر آنچه ایاهللا  ) در روز قیامت(  همانا        

  } 295{ »   کندمی وي کذاب و بسیار کافر است هدایت ن )بمانَد و و شرك وي خودش می خواهد در ضاللت (  همانا خدا کسی را که        

  

  »مخلصانه عبادت کنم آن دین براي اوست را ه ام که خدا بگو همانا من امر شد«  ) 59(  39- 11

  عبادت کنممخلصانه  خدا را )مثل مسلمین در آن سرزمین  ( که ام امر شده همانا من ) به وحیِ خدا واي قوم من ، بعد از بعثت (  بگو «       

   ) نیاورم ٌ اسم و کلمهٌ   و هیچ مظهر و نمادي خاص اال و در عبادت او هیچ همتا و شریک و فرزند و سهم و واسطه اي قرار ندهم(        

  } 296{  »  ستبراي او )بی واسطه  خالص و و عبادت دینِ تسلیم و توحیدهمان  ،ٌ  اسالم دین آن ٌ،  ( دین آن        

  

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

  } 297{  » باشم ) اوعرب بر رسول  نزول وحیِ خدابراي شما  از بین و اول تسلیم شده ( مکه اول مسل م تاشده ا امر و«        

  

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

   ) کرده ایم تکثیر و منتشرو مؤمنین  تو و آن را توسط(  ضرب کرده ایم )و سطر (  لیثَم هر از مردم براي قرآن این )صفحات (  ما در ستیو به در«        

  وحیِ خدا ایمان آورند و خالصانه توبه کنند  بهو (  گیرند تذکر )تعقل کنند و و مؤمنین عرب  اقوام دیگرهم مثل مسلمینِ (  شاید ایشان        

  } 298{   » )فقط از خدا بخواهند هدایت شوند مستقیماً و         

  

  قرآنی است عربی بی داشتنِ اعوجاجی « )  59(  28-39

  »شاید ایشان تقوا ورزند                           

  ی اعوجاج )انحراف و (  ی داشتنِب )، (  عربی ) مادريِ خودتان به زبان ( استقرآنی  )و  کتابی قرائت شده از غیب اي محمد ،( «        

  } 299{  » ) تذکر گیرند و ایمان آورند و هدایت شوند تعقل کنند و و (  ندورز اتقو )و  بترسند بِ دنیا و آخرتعذا ازهم (  ایشان شاید        

  

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

   عمل کنیدبر مکانت خود  )و  توان، بر اي مردم عرب  ، ( من بگو اي قومِ«        

  } 300{ »   بدارید علمدر آینده پس  کننده هستمعمل  ) با تمام توان ستبه شما ٌ ابالغ قرآنٌ  که از طرف خدا مخود رسالت بر ( من که        

  

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

  ه بود آمدرا  تو)  از قوم و تبارِ خودت رسولی توسطبه زبان مادريِ خودت  ( من آیات به راستی )، اي عرب غافل (  یلب«        

   } 301{   » ) باقی ماندي مشرك و ( از کافرین بودي و ورزیدي و کبر کرديتکذیب  آن )وحیِ خدا بودنِ (  پس به        

               

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

   قدر ندانسته اند )به درستی (  قدرِ اوست را چنان که حقِاهللا  )،  ر رسوالنب وحیِ پروردگارشان نزولِ ضرورتقبولِ با عدم  عربمردم (  و«        

  } 302{ »   ....... )اال قلیلی ایمان نمی آورند  و آخرت روز قیامتبه همچنین و عبادت او در به وحدانیت خدا لذا و (        
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   »علیم است  خداي عزیزِ آن کتاب از طرف تنزیلِ«  ) 60(  40- 2

  } 303{   » ستاعزیز علیم  )و دانا  ارجمند(  خدايطرف  از کتاب آن تنزیلِ )و ٌ  تدریجی نزولاي محمد ، بی تردید ٌ  ( «       

   

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

  است ) و داراي تخت فرمانروایی (  عرش ذي است )بندگان  و منزلت(  درجات کنندة رفیع ) روردگارتپ( «        

   القاء می کند )القاء کند (  بر هر کسی از بندگانش که بخواهد را ) و سایر مالئکه ( روح یشخو امرِ از       

  ش درس و تعلیم گیرد غیب را به زبان مادريِ قوم اخبار بتواندٌ  رسول و نبی شدهٌ  آن بندة(  تا       

  } 304{   » هشدار دهد )خبر و  قومش به(  را تالقی روزِ )و روز قیامت ، همان روز مالقات و        

  

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

  جدل می کنند  )از روي جهل بحث و (  را رسیده باشد که ایشان ) کتابی آسمانی مبین و(  سلطانی خدا به غیرِِِ )قرآنِ (  آیات )انکارِ (  کسانی که درهمانا «        

  } 305{   » ....... تکبر نیست )غرور و (  در سینه هایشان اال        

  

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

  } 306{ »   رحمان رحیم) خداي (  از طرف آن تی استنزیل )و ٌ  نزول تدریجیٌ  بی تردید اي محمد ، قرآن( «        

  

3-41  )61 (  »آن تفصیل داده شده است کتابی است که آیات   

   »قرآنی است عربی براي قومی که علم دارد                       

  داده شده است  تفصیل )کامالً توضیح و  ( ات آنکه آی)  قرائت شده از غیب(  کتابی است«        

  } 307{ »   داردعلم  ) عربی به زبان ( که قومی )، ٌ  تو و قوم تو هشدار و هدایت ٌ(  براي عربی ) مادريِ خودت به زبان ( است قرآنی        

  

  شما هستم  بگو من فقط بشري مثلِ«  ) 61(  6-41

   واحد است یبه سوي من وحی می شود که خداي شما همانا خدای                     

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

  با همۀ خصوصیات بشري و از جمله امیال و اعمالِ خوب و بد ، (  مثل شما هستم بشريفقط  )، و بعد  رسوالن و انبیاي قبلهمۀ نیز مثل  ( من بگو«        

   است واحد یخدای همانا)  اهللا(  اخداي شم که می شود من وحی ه سويب ) ز بعثتبا این تفاوت که بعد اتنها        

   )براي او نیست  ٌ اسم و کلمه ٌ  هیچ همتا و شریک و فرزند و سهم و واسطه اي ندارد و هیچ مظهر و نمادي خاص اال و(        

  مستقیم شوید  سوي او به )لصانه فقط ، مخ من و سایر مسلمین در عبادت و نمازِ خود شما هم مثل(  سپ        

   استغفار کنید )توبه و طلب آمرزش و  براي خطاها و گناهانِ خود(  او از )بی ذکري از دون خدا تحت هر عنوان ، فقط (  و        

  } 308{   ») بعد مرگ در خیال تقرب به او اهللا متوسلین به از دون همین ، (  نیبر مشرک واي) بگو (  و        

  

36-41  )61 (  »و اگر کشد پس به خدا پناه ببر همانا او آن سمیعِ شیطان تو را ششی از طرفعلیم است  بک«     

  ) شک و تردید کنی  تبر خودخدا از طرف  ات قرآننزول آیدر تا مجدداً  و وسوسه کند(  بکشد از طرف شیطان تو را ششیاگر ک )اي محمد ، (  و«        

  } 309{ »   علیم است سمیعِ )خداي شنواي دانا و (  پس به خدا پناه ببر همانا او آن        

  

  عجمی و عربیچرا آیاتش تفصیل داده نشده است أ می گفتندحتماً عجمی قرار می دادیم و لو آن را قرآنی أ« )  61(  44-41

  »....... است  و شفاء که ایمان آورده اند هدایتبگو آن براي کسانی                         

   دیمدامی قرار  )علم داري  آن راتا حدي تو یا آرامی یا یونانی یا پهلوي که  عبري مثلی و غیر عرب ( یعجمأ ) به زبانی ( قرآنی را ) کتاب ( آنلو  و«        

  گفتند میحتماً ) تبار و حتی اهل کتبِ عرب  عربمردم  (       

   تفصیل داده نشده است )توسط تو کامالً توضیح و علم داري آن را خیلی مختصر است و به آن زبان عجمی که تو تا حدي (  یاتشآ )عبارات و (  چرا        

    ) مثل محمد ، معلَم و کاتب و شاعري فصیح و زبان آور در عربی(  عربی )رسولی (  و )که خیلی مختصر است (  عجمیأ )کتابی  و می گفتند       

  } 310{ »  . ...... ستا ءهدایت و شفا )نعمت و (  آورده اندایمان  )من  بر نزول وحیِ خدا به ( کهکسانی براي  ) عربی قرآنِ ( آن )، اي قوم من (  گوب        

  

   ه ایدورزید سپس شما به آن کفر بوده است خدا اگر از نزدرؤیت کرده اید بگو آیا «  ) 61(  41- 52

                        بعید هست کیست  بیشتر از کسی که وي در جداییِ در ضاللت«   

   ایده ورزیدفر کآن  بهسپس شما  وده استب خدا نزداز  )وحیِ آیات قرآن  ( اگرکرده اید  رؤیت آیا بگو «       

  } 311{   » کیست سته )قرآن قبول وحیِ خدا بودنِ از  ( بعید جداییِ وي در در ضاللت بیشتر از کسی که        

  



       

 ٣٤

  قرآنی عربی به سوي تو وحی کرده ایم و آن چنان «  ) 62(  7-24

  و کسان حوالیِ آن را هشدار دهیرا تا ام القراء                        

   » جمع شدن را که در آن ریب نیست فرقه اي در بهشت است و فرقه اي در آتش  و هشدار دهی روزِ                       

   یمه اکرد تو وحی سوي به عربی ) خودت به زبان(  یقرآن )کتابی قرائت شده از غیب و (  چنانن آ )، اي محمد (  و «       

  را هشدار دهی  آن حوالیِ )عربِ (  کسانِ ورا ) مکه ٌ  مادر قریه هاي عرب ، ٌ(  اءام القر )لِ توانی اهبکتاب آن  با(  تا        

   نیست ریب )هیچ تردید و (  آن را که در )روز قیامت ، (  جمع شدن هشدار دهی روزِ) بشارت و به ایشان ، به زبان خودتان  براي اولین بار(  و        

  } 312{ »   آتش) و جهنم  ( در ايفرقه بهشت است و  درفرقه اي  )جاودانه (         

  

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

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

  د داد قرار می امتی واح را ایشانقطعاً  خواستمی  و اگر خدا «       

  ٌ و از بین نروند و فراموش مکن ٌ مختلفین تا روز قیامت زوال نگیرند ال اکراه فی الدین ٌٌ  وٌ  خدا هرگز آن چنان نمی خواهد بدان ٌ(  کنلی و        

  ایمان آورد و خالصانه توبه و انابه کند  بر رسوالن نزول وحیِ او به(  کسی را که ) همانا خداو        

   کندمی مت خویش داخل رح در )هدایت شود هدایت می کند و (  بخواهد )و مستقیماً فقط از خدا        

   )،  عذاب نزولهنگام در  و آن مجرمین عرب و مؤمن شدگانِ رسولِ صادق و امینِ خدا ٌٌ  در حقِ(  نیظالمآن  و        

  } 313{ »   کمکی )هیچ محافظ و پناه و (  نهو  ستاي ه ولی )شفیع و سرپرست و (  هیچ نهبرایشان         

  

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

  تو ختم می کند  پس اگر خدا بخواهد بر قلبِ                         

  و خدا باطل را محو می نماید و حق را به کلمات خویش تحقق می بخشد                          

                         سینه هاست  همانا او علیم به ذات «   

   کذبی را )، ٌ  خودخواه و کذاب و ساحرٌ  شاعرِمحمد ، این معلَم و کاتب و این (  می گویند )بعضی (  یا«        

  افتراء بسته است  بر اهللا) باشد  عبارات شعرگونۀ کتابش از طرف پروردگارمان اهللا وحی شدنِکه همانا (        

  تو ختم می کند  بر قلبِ )ات قرآن را بر مغز و القاي آی(  اگر خدا بخواهد )بدان و بگو (  پس        

  محو می نماید ) قرآن از(  را )مکتوب توسط تو در قرآن ،  و آن کذب مورد ادعاي مخالفین(  و خدا باطل        

  } 314{ »   ینه هاستس به ذات او علیمهمانا  )و در قرآن می آورد (  خویش تحقق می بخشد )و آیات دیگرِِ (  حق را به کلمات و        

  

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

  اعراض کنند ) و هشدارهاي آن کتاب  وحیِ خدا بودنِ قرآن همۀ مردم عرب از تو و از قبولِ(  اگر پس«        

  ارسال نکرده ایم ) عذاب  نزولهنگام در  ( محافظی بر ایشان) پناه و  کمک و(  پس تو را       

    ٌ و معاد توحیدو  نبوت غِ ٌتبلیو  ( غابالاال ) ، نیز مثل رسوالن قبل براي اقوامشان (  بر عهدة تو       

   نیست)  قابل تغییر بوده اند کانزمان و م آن احکام به تناسب شرایطبعضی از البته که  احکام خدا ٌٌ  ابالغِو همچنین        

  } 315{ »   .......) حریص مباش ٌ  هدایت ایشان پس اوالً اعراضشان ، بر تو سخت نباشد و از آن اعراض افسرده و محزون مشو و ثانیاً بر ٌ(        

  

  براي بشري نبوده است که خدا وي را کالم گوید «  ) 62(  42- 51

   وحی اي یا از وراي حجابی اال                         

  » همانا او أعلی مرتبۀ حکیم است  وحی می کند آنچه را بخواهدیا رسولی ارسال کند پس به اذنِ او                          

  کالم گوید  را خدا وي که بوده استبشري ن براي )تا کنون  ، غیر از موسی اي محمد(  «       

  )م و بی واسطه توسط خدا مستقی(  اي وحیاال         

   )و الهام  و وحی اي غیر مستقیم توسط خدا به صورت خواب و رؤیا(  ییا از وراي حجاب        

   وحی می کند بخواهد )خدا (  را آنچهاو  اذنِبه  )آن ملَک (  پس ارسال کند )را  و سایر مالئکه جبرئیل ثلم ( یا رسولی        

  } 316{ »   حکیم است ۀتبعلی مرأاو  همانا        

  

  خویش روح را به سوي تو وحی کرده ایم  و آن چنان از امرِ«  ) 62(  42- 52

  تو نه می دانستی کتاب چیست و نه ایمان                          

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

    »   و همانا تو به سوي صراط مستقیم هدایت می کنی                          



       

 ٣٥

  وحی کرده ایم تو سوي بهرا  )جبرئیل ٌ  االمین روحٌ  ، ( خویش روح امرِ از ناچنو آن «        

   ،ٌ  در شبهاي قدرٌ  وٌ  یک مرتبه یا حداکثر دو مرتبه در هر سالٌ  و البته صرفاً در زمان مقتضی(        

  چیست  به وحیِ خدا(  ایمان نه وچیست  )آسمانی  و صحیفۀ ( کتابمی دانستی ه نتو  )جبرئیل  و القاي آیات قرآن توسط بعثت قبل ازاي محمد ،        

  )  مشرك بوديجاودانگیِ دنیا و ٌ تناسخ ٌ  بهبا اعتقاد در غفلتی کامل ،  قومت سایر افراد و مثل       

  قرار داده ایم  نوري را آن )با وحیِ آیات قرآن ما (  کنلیو        

  هدایت کنیم )هدایت شود بخواهد مخلصانه وي نیز  و(  بخواهیم کها از بندگانمان ر کسیهر  )نعمت ، تو و (  با آن تا       

   صراط مستقیم هدایت می کنی به سوي )مردم را  حریصانه، به عبث بعضی مواقع هم هنوز  ( و همانا تو       

  } 317{ »  ) نیست ٌ  دعوت آنها و ٌٌ  شاناقوام به ما آیات غِابالٌ  اال  و بر عهدة رسوالنٌ  سته ابر عهدة م فقطهدایت ایشان ٌ  ش مکنپس فرامو(        

   

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

  } 318{ »   ) ٌ به زبان عربی این اولین صحیفۀ آسمانی ٌقرآن به ، (  مبین کتابِ آنبه  )می خورم (  سوگند ) اي محمد ، منِ جبرئیل(  «       

  

  ما آن را قرآنی عربی قرار داده ایم  اهمان«  ) 63(  3-43

   »شاید شما تعقل کنید                         

   یمه اعربی قرار داد ) مادريِ خودتان به زبان(  را قرآنی )کتاب قرائت شده از غیب (  آنما  همانا )بگو (  «      

  مطالعه کنید سمع یا کتاب را  آن قومی امی و بی کتاب آسمانی بودید که قبل از قرآن ٌ کسان عربِ حوالی آنو ٌ  ام القراي عرب ٌ اهل ٌ(  شما شاید       

  } 319{ »   )دایت شوید و تذکر گیرید و ایمان آورید و ه(  تعقل کنید )و در آن تفکر و        

  

  همانا آن در ام الکتاب هست و « )  63(  4-43

                       ما أعلی مرتبۀ حکمت آموز است  در پیشگاه«  

   سته بدر ام الکتا )ٌ  کتب کبیرِ قبلٌ  مثل آیات آیات قرآن(  آن همانا )بدان و بگو (  و«        

  نازل و توسط منِ جبرئیل بر تو القاء و امالء می شود ٌ  م الکتاباٌ  از قرآن آیات و همۀ(        

  } 320{  »  مت آموز استحک ی مرتبۀعلأ ما در پیشگاه )ٌ  کتب کبیرِ قبلثل ٌ و قرآن نیز م       

  

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

  شما ضرب کنیم اي دور ازصفحه  )حتی  ( را آن ذکر )صفحات  ( آیا )، عرب اي مردم  ( پس «       

  } 321{ »   مسرف باشید) زیاده گو و (  قومیکه  )ضرب و تکثیر و منتشر نکنیم  را براي شما سطر وٌ  صفحۀ قرآن آن ٌ و(        

  

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

  } 322{   » ارسال کردیم ) به زبان خودشانبا کتبی  و از قوم و تبارِ خودشان ( در اولیها ) دهنده از غیبخبر و(  ه بسیار از نبیچ و «       

  

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

  } 323 {»   ندو آنها را هیچ نبی اي نرسید اال به وي استهزاء می کرد«        

  

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

  } 324{ »   گذشته است اولیها مثَلِ ) ٌ صفحات قرآن در ٌ ( و هالك کردیم )به عذاب (  پس قوي دست تر از ایشان را«        

  

  داده بودیم یا قبل از آن ایشان را کتابی «  ) 63(  21-43

                         ک هستند پس ایشان به آن متمس«   

   یمه بودداد ) ٌ سلطانی مبینٌ  و آسمانی(  کتابی ایشان را)  هم قرآن(  آنقبل از  )آیا سؤال کن مردم عرب ، از اي محمد  ( یا «       

  } 325{   » هستندک تمسم )کتاب ، چنگ زننده و (  به آن پس ایشان        

  

  بلی گفته اند همانا ما پدرانمان را بر امتی یافته ایم «  ) 63(  22-43

   »آنها هدایت شده هستیم  و همانا ما بر اثرِ                         

   یمه ایافت )تناسخ ٌ ٌ  دنیا و جاودانگیِ مبتنی بر ( امتی )آیین و  ( بر را مان )بی کتابِ  و اجدادامی  ( پدرانِِ همانا ما ندا ی گفتهبل«        

  پروردگارمان اهللا ، شیعه و ادامه دهندة راه آنها می باشیم  و در نحوة عبادت(  شده هستیمآنها هدایت  )و رد پاي (  اثر بر نا ماماهو        

  ،ٌ  مفتري و در هر حال ٌٌ  خودخواه و کذاب و ساحر ٌ  یا و مسحور ٌمریض و متوهم ٌ  و جن زده و مجنون ٌٌ  و کتابی را که محمد ، این معلَم و کاتب و شاعرِ       

  } 326{ »   )کفر می ورزیم ایمان نمی آوریم و  و آخرت و به روز قیامتبراي هدایت شدن نیاز نداریم  از خودش نوشته است       



       

 ٣٦

  یم آن چنان قبل از تو هیچ هشداردهنده اي در قریه اي ارسال نکرد و«  ) 63(  43- 23

  »              آنها اقتداء کننده هستیم  اال مرفهینش گفتند همانا ما پدرانمان را بر امتی یافته ایم و همانا ما بر اثرِ                          

   ارسال نکردیم )مبعوث و  در آن سرزمین(  در قریه اي دهنده ايهشدار هیچ قبل از تو چنان نآ و«        

   یمه ایافت )تناسخ ٌ مبتنی بر ٌ (  امتی) آیین و  ( بر را مان )و اجداد بی کتابِ امی (  پدرانِِما  همانا گفتند نشمرفهی )و کاهنان و مالیان  ( اال        

  } 327{ »   )کافی است گارمان پروردبراي تقرب ما به  و آن دنباله روي(  ء کننده هستیماقتدا) دنباله رو و (  آنها )و رد پاي (  اثر ما برهمانا و         

  

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

   اند گفته استحق آمده  ) همینٌ  عربیبه زبان  آسمانی ٌکتابی براي اولین بار بودند قومی امی  قبل از قرآنکه (  و چون ایشان را«        

  می باشدصرفاً مطالبی تکراري و یکنواخت و پیش گوییهایی اشتباه و عباراتی شعرگونه و افسون کننده  محمد ، کتابِ ادامه دار و تمام نشدنیِ ( این       

   است ) بنیانِ بنی اسرائیل اسطورهدینی و کتب ثل همان م مبین و افسونی آشکار(  حريسِ )فقط  و       

  } 328 { »  کافر هستیم )ایمان نمی آوریم و  و آخرت روز قیامتبه کتاب و  آن وحیِ خدا بودنِ و به قرآنکتابش  ( به آن و همانا ما       

  

  تو  آن ذکري است براي تو و براي قومِقطعاً و همانا «  ) 63(  44-43

   »و در آینده سؤال می شوید                           

   )کتابی هدایت کننده نداشتید و ٌ  سلطانی مبینٌ  قرآنکه قبلِ  ( تو و براي قومِ تو براي استذکري  )تذکر و  قرآن(  آنقطعاً همانا  )بدان و بگو  ( و«        

  } 329{ »   شوید می سؤال )مؤاخذه و د دارنان به زبان خودش ٌ ب آسمانیاکت که ٌو اقوام آنان  انبیاءسایر  مثلٌ  تو و قوم توٌ  ( در آینده و         

  

  وي است اي پروردگار  و قولِ«  ) 63(  88-43

   »همانا ایشان قومی هستند که ایمان نمی آورند                           

  ، (  وي است اي پروردگار قولِ )و ٌ  آن نبیِ امیاین سخنِ ٌ  ( و«        

   شوندوحیِ تو نمی  تسلیمِ ( که هستند قومی همانا ایشان )وحی کرده بودي قبالً گونه که  همان       

  } 330{ »  ) اال قلیلی (  ایمان نمی آورند)  و آخرت روز قیامتبه و در عبادت تو به وحدانیت تو لذا و        

  

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

   فتندگ ) بعضیابتداء (  ند ودگردانیرو وياز سپس «        

   است )ٌ  مریض و متوهم و مسحورٌ  و کاتب و شاعري ( می مجنونمعلَ) فقط دانش آموخته و تعلیم دیده اي جن زده و  وي(        

  } 331{ »  ) است ٌ  مفتريٌ  وي گفتندهمۀ ایشان  در هر حالو است  خودخواه و کذاب و ساحر ٌبعضی گفتند وي فقط ٌ بعداً و (        

  

   »خودت میسر کرده ایم شاید ایشان تذکر گیرند  پس همانا آن را به زبانِ«  ) 46(  58-44

   یمه اکرد میسر )آسان و  عربی(  خودت زبانِِ هآن را ب ) و تبلیغِ تالوت و تعلیمو ٌ  قرآن کتابتٌ   ( همانا پس «       

  } 332{   » )ایمان آورند و فقط از خدا بخواهند هدایت شوند  و(  تذکر گیرند) کنند و  تعقل مؤمن شدگانِ فعلیهم مثل (  ایشان )بعضی دیگر از (  شاید        

  

   »حکیم است  خداي عزیزِ آن کتاب از طرف تنزیلِ«  ) 65(  45- 2

  } 333{ »   ) و براي قوم تو ٌتو براي ذکري است ٌ  ( حکیم است زِعزی يخدا طرف از کتاب آن تنزیلِ ) وٌ  تدریجی نزولٌ  بی تردید اي محمد ، («        

  

6-54  )65  ( »خداست که آن را به حق بر تو تالوت می کنیم  این آیاتخدا  پس بعداو به کدامین حدیث ایمان می آورند  و آیات«  

   کنیم می )و امالء (  تالوت توبه حق بر  آن را که خداست )اولین کتاب عربیِ  ( آیات )ادامۀ ، آیات بعدي (  این «       

   )به آسانی درس و تعلیم می دهیم ٌ  به وسیلۀ قلم و تو را نیز ٌ(        

  } 334{ »   حدیث ایمان می آورند ینکدامبه ) ، ایشان  به زبان مادريِ خودشان ( او )قرآنِِ (  و آیاتخدا  )وحیِ (  بعد پس        

  

   »ده ایم پس آن را تبعیت کن و هواهاي آن کسانی را که علم ندارند تبعیت مکن سپس تو را بر شریعتی از امر قرار دا«  ) 65(  18-45

   )بودي  مشركجاوانگیِ دنیا و ٌ تناسخ ٌ  بهبا اعتقاد در غفلتی کامل ،  قومت مثل سایر افرادتو نیز قبل از بعثت اي محمد ، (  «       

   قرار داده ایم )هدایت کننده  کتابیو حکمِ خویش و بر (  ی از امرشریعت )آیین و (  تو را بر )، سالیانی است  نزول وحی با و بعد از بعثت(  پسس        

  } 335{ »   تبعیت مکنرند ندا) و ایمان (  علم )وحیِ خدا  به(  کهرا  کسانیآن هواهاي  )،  بی ایمانان عرب يهاهوا(  و کن تبعیت راآن  پس        

  

   »یی براي مردم است و هدایت و رحمتی است براي قومی که یقین می آورند این بصیرتها«  ) 65(  45- 20

   است) خودشان عربیِ به زبان  ( مردم هایی برايبصیرت )ۀ مای کتاب(  این )بگو بدان و ( «        

  } 336 { »  می آورند یقین )یمان و اٌ  محمد امینٌ  خودبر نبیِ خدا نزول وحیِ  به ( که قومیبراي است  یهدایت و رحمتو  )و نعمت (        



       

 ٣٧

  کند ما را اال دهر هالك نو گفته اند آن اال حیات دنیويِ ما نیست می میریم و زنده می شویم «  ) 65(  42-45

   »براي ایشان به آن هیچ علمی نیست ایشان اال ظن نمی کنند                          

  زنده می شویم)  دنیا در همینالی االبد ، کالبدهایی دیگر دوباره و مجدداً در (  می میریم و) مرتباً (  ما نیست و گفته اند آن اال حیات دنیويِ «       

   ٌ تناسخ ٌ معتقد هستیم به در آن سرزمینهاي دورو ما هم مثل اقوامی (  هالك نکند) و روزگار بی انتها به اذن اهللا ( ما را اال دهر         

  )وجود نخواهد داشت  بهشت و جهنم و آخرتی روز قیامتی فرا نخواهد رسید ودنیا جاودان و ابدي است پس همین ر ما از نظو         

  } 337{ »   نمی کنند) و گمان (  نیست ایشان اال ظن )آسمانی (  علمی هیچبراي ایشان به آن ) بدان اي محمد ، ( و         

  

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

  نازل شده باشد  به زبان خودمان که آسمانی ( علمی از اثريیا  )قرآن (  قبل از این کتابی )و ٌ  سلطانی مبینٌ  (  مرا .......) ، اي قوم من (  بگو«        

  } 338{  »  باشیدد اگر صادق اوریبی)  سته شمانزد نزد من و  از آن ترجمه ها که البته بعضی ٌ کتب کبیرِ قبلترجمۀ عربیِ ٌ  و نه       

   

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

   شود )و تعلیم و تبلیغ (  تالوتایشان بر  ) مکتوب شود و توسط تو که هر یک از آنها معجزه است(  ما) کتاب عربیِ اولین  ( بینۀ که آیات آنگاهو  «       

  ویندگمی  آمده است) قومی امی بودند  که قبل از قرآن(  ایشان را چون حق کفر ورزیده اند براي )بر تو  وحیِ خدانزول به (  کسانی که )و مکه مشرکین  (       

  صرفاً حاوي مطالبی تکراري و یکنواخت و پیش گوییهایی اشتباه و عباراتی شعرگونه و افسون کننده  کتابِ ادامه دار و تمام نشدنی(  این        

  } 339{ »   تاس ) اسطوره بنیانِ بنی اسرائیل کتب درمستطر ٌ  اساطیر اولیهاٌ  مثل همانافسونی آشکار  و(  مبینحري س )و تنها        

  

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

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

  بسته است  ءافترا )اهللا  پروردگارمان رو بنوشته است  ٌ به توهم و خیالآن هم ٌ ، خودش از  ( را )کتابش  ( وي آنمی گویند  )از ایشان دیگر  بعضی(  ای «       

   )و چیزي ندارید (  چیزي مالک نیستید اخد) عذابِ ( من از  )محافظت (  براي )شما (  پسم بندب ءافترا )اهللا بر  وم بنویسم از خود(  را آن من اگر بگو        

   هستماو آیات  امینِ من کاتب و خدا شهادت می دهد که(  ر استت معال یض می کنیدف )دقت و (  در آن چهاز آن او        

  هادت می دهند و جبرئیل و سایر مالئکه هم آن مطلب را ش براي ارائه به شماست تنها معجزة من از طرف پروردگارمان و قرآن        

  } 340{ »   رحیم غفورِِ) خداي آمرزندة مهربان و (  ست آنو او کافی استبه شهادت بین من و بین شما  او ) و البته فقط        

  

  و نه می دانم با من چه می شود و نه با شما وده امبگو من از رسوالن بدعتی نب«  ) 66(  46- 9

  »کنم و من اال هشداردهنده اي مبین نیستم می به سوي من وحی می شود تبعیت ناال آنچه را                        

  د و نه با شما چه می شو من اب) خدا از طرف (  می دانمه نو  )بشري مثل همۀ شما هستم فقط  مثل همۀ آنان و من هم ( منبوده ا از رسوالن بدعتی من بگو «       

   می شود وحی من سوي به )و ٌ در شبهاي قدر ٌ ٌ  در هر سال یک مرتبه یا حداکثر دو مرتبهٌ  وصرفاً در زمان مقتضی (  را آنچه )، آیات قرآن (  اال        

  کنم می تبعیت ن )می کنم و تبلیغ  و تعلیم تالوتنیز می کنم و بر شما و تالوت  مکتوب و آن را(        

   } 341{ »   نیستم ) شما مردم عرببراي آشکار و دعوت کننده اي  ( مبین دهنده ايهشداراال  )، هم مثل رسوالن قبل براي اقوامشان (  من و        

  

   ه ایدورزید و شما به آن کفر اهللا بوده است اگر از نزد رؤیت کرده ایدبگو آیا «  ) 66(  10-46

   »را هدایت نکند  ظالم آن قومِهمانا خدا  د و کبر ورزیده ایدآن شهادت داد پس ایمان آور شاهدي از بنی اسرائیل بر مثلِ                        

   ه ایدکفر ورزیدآن  به شماو  بوده است اهللا نزداز  ) قرآن نزول تدریجیِ ( ید اگرده ارؤیت کر آیا بگو«        

   شهادت دادآن  مثلِ )یکجاي تورات  نزول(  بر یلئاسرا از بنیشاهدي  )رسولِ  ، موسی (        

  یده اید ورز کبر )لیکن شما (  و ایمان آورد )و آخرت روز قیامت به  او ووحدانیت به و  شنزول وحیِ خدا بر خود به(  پس        

  } 342{ »   دکنندایت ه) و توبه نمی کنند و مجرم می شوند  ظلم می کنند عرب نمؤمنیو تو  در حقِ که(  قوم ظالم راآن  خداهمانا         

  

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

   »تا کسانی را که ظلم کرده اند هشدار دهد و براي محسنین بشارت است  عربی و این کتابی است تصدیق کننده به زبانِ                        

  است  بوده امام و رحمت )نعمت و هدایت و ،  براي عالمیان ترجمۀ آنو  رائیلبنی اسبراي به زبان عبري  تورات ( موسی کتابِ ) قرآن(  قبل از آن و«        

    )،  براي عالمیانقرآن  ترجمۀو  عربمردم براي (  زبان عربی به )براي تورات (  هکنندتصدیق است کتابی  ) هم قرآن(  و این        

  } 343{   » استبشارت  )را روز قیامت ، در حق وي نیکوکاران و (  دهد و براي محسنیناند هشدار  ظلم کرده ) خدادر حق رسول (  که را کسانیتا         

  

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

  را بیان کرده ایم  )و تذکرات قرآن (  آیات و هالك کردیم )در آن سرزمین به عذاب (  شما را حوالیِ هاي راستی از قریهبه  ) ،اي مؤمنین عرب  ( و«        

   } 344{ »   )هالکشان نکنیم عذاب  با اصابت و و مغضوب خدا نشوند(  رجعت کنند )ایمان آورند و (  ایشان) بعضی دیگر از (  شاید        



       

 ٣٨

   »هیچ رسولی نرسید اال گفتند ساحر یا مجنون است  ن بودندرا که قبل از ایشاآن چنان کسانی «  ) 67(  51- 52

   گفتند اال درسین رسولیهیچ  بودند ایشاناز  که قبل را کسانی آن چنان )اي محمد ، (  «       

  } 345{   » است )ٌ  مفتريٌ  و در هر حال مریض و متوهم و مسحور ٌٌ  و ( مجنون )جن زده و (  ساحر یا )وي فقط خودخواه و کذاب و (        

  

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

  ند اکرده  توصیه )سفارش و  یکدیگر را، تکذیب انکار و  ( به آن آیا «       

  } 346{ »   ندهست) مجرم لذا قومی و ن نیو مؤمو اوحیِ خدا و ظالم در حق رسول قبول در برابر (  اغیط قومی )، هم مثل اقوام قبل (  ایشان یبل        

  

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

  } 347{ »   نیست )و سرزنش (  مالمترا  پس توگردان ب روي ایشاناز  ) همراه ایشان منشین و ( پس «       

  

21-88  )68 (  »تی ه تو فقط تذکردهنده اي هسپس تذکر د«  

   ده تذکر )عذابِ دنیا و آخرت را به ایشان خبر و  ،آن قر تالوت و تعلیم و تبلیغِو ٌ  وحی کتابتٌ  با ،  اي محمد(  پس«        

  } 348{ »   هستی )ت قومبراي و دعوت کننده اي  ( نده ايدهفقط تذکر )، قبل براي اقوامشان  نیز مثل رسوالن(  تو        

  

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

                         براي کلمات لی نیست و هرگز از دونِ او پناهی نیابی او مبد«  

  و توسط تو مکتوب شده است(  شده است تو وحی سوي هب را چهآنپروردگارت  از کتابِ و«        

  کن  )و تعلیم و تبلیغ (  تالوت)  و محکم و در آن کتاب جمع شده استتثبیت ، و نهایتاً        

   نیست مبدلی) دهنده و در قرآن ، هیچ تغییر(  او )و آیات سطر شدة نهائیِ  ( کلمات براي        

  } 349{ »   یابیپناهی ن )محافظ و کمک و  ( اودون از  هرگز )،  عذاب نزولهنگام در بدان (  و        

  

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

   »بیاوریم  يآن را مدد پروردگارم تمام شود و لو مثلِ یا تمام می شود قبلِ آن که کلماتآن درقطعاً                          

  د اشب )ٌ  قلمهایمٌ  ی برايرکبمو  ( مدادي مپروردگار کلمات )آیات و سطر کردنِ  ( دریا براي اگرحتی  )،  اي قوم من(  بگو«        

  م تمام شود پروردگار کلماتِ )آیات و سطر کردنِ  ( قبلِ آن کهد وش یم تمامآن دریا قطعاً         

  } 350{ »   وریمابی )ٌ  قلمهایمٌ  براي مرکبِ(  يمدد )کمک و (  را )یا حتی هفت دریا  دریا(  مثل آنو لو         

  

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

  پس کسی که به لقاي پروردگارش امیدوار باشد پس باید عملی صالح عمل کند                          

                         نکند پروردگارش احدي را شریک  و به عبادت«  

  خوب و بد ،  جمله امیال و اعمالِبا همۀ خصوصیات بشري و از (  شما هستم بشري مثلِ فقط من بگو«        

  است واحد یخدای همانا ) اهللا(  اشمخداي که  شود وحی می من ه سويب ) با این تفاوت کهتنها        

   )براي او نیست  ٌ اسم و کلمهٌ  و هیچ مظهر و نمادي خاص اال و هیچ همتا و شریک و فرزند و سهم و واسطه اي ندارد (        

  صالح عمل کند  عملیباید  )اوالً (  باشد پسامیدوار  )در روز قیامت اهللا  ( شپروردگار يلقا )مالقات و (  بهی که کس پس        

  } 351{ »  ) به آن متوسل نشود و (  شریک نکند )تحت هیچ عنوان  از دون او ( ش احدي راعبادت پروردگار به) ثانیاً (  و        

  

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

   )را مکتوب کرده ام او  از آیات عضیو ب(  تفرا رسیده اس) قرآن  آیات جدیدو  ( خدا امرِ )اي محمد ، بگو زمان مقتضی براي نزولِ ( «        

  تثبیت و محکم و در قرآن جمع شود ، مکتوب کنم و نهایتاً هم تا بقیۀ آیات نیز نازل شود و آنها را (  یدنکن تعجیل آن )مطلع شدن از (  پس به       

  به آنها متوسل می شوند یال تقرب به خدا بعد مرگ ، در خو (  شریک می آورند) براي او تحت هر عنوان ایشان (  چهآناز  است و منزهاو        

  } 352{ »   تر استمتعالی ) باالتر و        

  

  که هشدار دهید  خویش مالئکه را با روح بر هر کسی از بندگانش که بخواهد نازل می کند از امرِ«  ) 70(  16- 2

   »رزید همانا خدایی اال من نیست پس از من تقوا و                     

   کند می نازل) نازل کند (  که بخواهد از بندگانش هر کسی بر )ٌ  نروح االمیٌ با ،  ( روحبا  را همالئکخویش  از امرِ«        

  هشدار دهید همانا خدایی اال من نیست  ) غافلِ خوداي رسوالن من ، به امت (  که        

  } 353{ »   از من تقوا ورزید )عقوبت من بترسید و  عذاب و از و فقط من را عبادت کنید ( پس        
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   »انسان را از نطفه اي خلق کرده است پس آنگاه وي خصمی مبین است «  ) 70(  4-16

  } 354{ »   است) شده خدا وحیِ قبول در برابر  و دشمنی آشکار(  خصمی مبین آنگاه ويانسان را از نطفه اي خلق کرده است پس «        

  

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

   استاولیه اساطیرِ )عیناً (  ندویگمی  کرده است نازل پروردگارتانآنچه  )، این کتاب (  شود چیست گفته ایشان و آنگاه که براي «       

  است  کتبِ اسطوره بنیانِ بنی اسرائیل ومستطر در صحف تورات  ، رافی و وعده هاي واهی و افسانه هاي موهومِ پیشینیانو همان مطالب خ{        

  شعرگونه می نویسد ) به زبان عربی ترجمه می کند و (  ودش آنها را از روي آن کتبخمحمد که        

  } 355{ »  } می بندد  افتراء ٌٌ  بر پروردگارمان آیۀ خدا واهللا وحیِ  و به عنوان       

  

  یم ه اهر امتی رسولی مبعوث کرد میانِستی در و به در« )  70(  36-16

  که اهللا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب ورزید                        

  وي ضاللت تحقق یافته است پس از آنها کسی هست که خدا هدایت کرده است و از آنها کسی هست که بر                        

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

  یم ا هکرد مبعوثرسولی  )همان امت  به زبان و همان قوم و تباراز  البته فقط(  امتی هرمیان ستی در به در و«        

   دیعبادت کن را اهللا )پروردگارتان فقط  مخلصانه و مستقیماً گویدب امتش به(  که        

   اجتناب ورزید )در عبادت خدا (  طاغوت )بت و گونه هر ذکرِال و همچنین از مکاهن و  کرنش در مقابلِ ( و از        

   ه استخدا هدایت کرد )هدایت شود پس وي را  از خدا خواسته استمستقیماً ایمان آورده است و  وحیِ خدا به(  ست کهاز آنها کسی هپس         

  ضاللت تحقق یافته است  بر وي )مانَد پس ضاللت بدر خودش خواسته است  ( ست کهی هکس و از آنها        

  ويحیات  دیگري در مسرِعدم اختیار همن با خدیجه مبنی بر  مشروطو قبل از ازدواج  ( در نوجوانی و جوانی دو باربگو شما نیز مثل من که {  پس        

   یر کنیدزمین سآن سردر } به مکه مراجعت کردم مجدداً یر و در آن سرزمین س)  و البته بعد از ازدواج همٌ  از کتابت به تجارتٌ  تغییر شغلممتعاقباً و        

  } 356{ »   چگونه بوده است ) رسوالن بر نزول وحیِ خدا و عقوبت تکذیب کنندگانِ قبلیِ(  مکذبین عاقبتِ نظاره کنید پس        

  

37-16  )70  ( »ایشان حرص ورزي  اگر بر هدایت  

  »شان هیچ کمکی نیست و برای کندمی هدایت نمی گذارد در ضاللت همانا خدا کسی را که پس                          

   )خواهی بود  حریص یمواقع که البته تا زمان فوت هم(  ورزي ایشان حرصبر هدایت  )به عبث بعضی مواقع  ( اگر )، اي محمد  («        

  نیستٌ  دعوت ایشان و ٌٌ  تقوم ٌ ابالغ قرآن به  اال و بر عهدة توٌ  سته بر عهدة خدافقط هدایت ایشان ٌ  هرگز فراموش مکن اوالً (  پس       

  کند می نهدایت  می گذارددر ضاللت  )، در غفلت و  هدایت کننده کتابینعمت بی  ( ی را کهسک خداهمانا  )و ثانیاً        

  } 357{   » ستنی کمکی هیچ شان) هدایت (  براي و        

   

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

   » مردم علم ندارند  و هست و لیکن اکثرِت که بر عهدة ابلی وعده اي حق اس                        

  مبعوث نکند  )دوباره زنده و (  کسی را که می میرد اهللا کهخورده اند  به اهللا قسمایمانشان  با نهایت )بر مبناي اعتقاد به ٌ تناسخ ٌ ، تو  قوم ( و«        

   )و بی تردید تحقق می یابد (  سته عهدة اوبر  ) و قرآنٌ  قبل کتب کبیرٌِ  طبقِ(  بلی وعده اي حق است که        

  } 358{ »   )ایمان نمی آورند اال قلیلی به آن و (  ندارند مردم علم و لیکن اکثرِ        

  

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

  ی گذارد و کسی را که بخواهد هدایت می کند و لیکن کسی را که بخواهد در ضاللت م                        

  » شوید می سؤال حتماً و از آنچه عمل می کردید                         

  د داقرار می واحد  یرا امت شماقطعاً  )با نزول قرآن (  خواستمی اگر خدا  )، بگو اي امت عرب (  و «       

  ٌ و از بین نروند زوال نگیرند تا روز قیامت ٌ مختلفین بدانید و ٌ ال اکراه فی الدین ٌ وٌ  نمی خواهدخدا هرگز آن چنان  بدانید ٌ(  کنلی و        

   دمی گذاردر ضاللت ) مانَد بدر ضاللت  ( بخواهد )ایمان نیاورد و خودش یِ او وحبه تعقل نکند و (  کسی را که )خدا  و       

   کند می هدایت)  هدایت شود(  بخواهد )او آورد و خالصانه توبه کند و فقط از  ایمانوحیِ خدا  هب ( و کسی را که        

  } 359{ »   شویدمی  )و مؤاخذه (  سؤالحتماً عمل می کردید  )در حیات اول (  از آنچه )در روز قیامت (  و        

  

  کنی می پس آنگاه که قرآن را قرائت « )  70(  98-16

  »رجیم به خدا پناه ببر  پس از آن شیطانِ                        

   یکن می قرائت را قرآن کهآنگاه  )و نیز  خدا آیاتو تعلیم گرفتنِ قرآن کتابت  وحی و زولن اي محمد ، در زمانِ(  پس «       

  } 360{ »   به خدا پناه ببر ) و مطرود(  رجیم شیطانِ آن )وسوسه هاي (  از پس       
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   تر است به آنچه نازل می کندبه آیه اي بدل کنیم و خدا عالم  آیه اي را و آنگاه که مکانِ«  ) 70(  101-16

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

   ) کنیمیا نَسخ و حذف و محو  را جا به جا و آن(  اي بدل کنیمه آیه ب )، قبل از تثبیت و محکم و جمع شدن در سوره هاي قرآن  ( آیه اي را مکانِ و آنگاه که«        

   می کند نازل ) نهایتاً(  است به آنچه تر مخدا عالو         

  می بندي ٌ  ءافتراٌ  و عبارات منقطع و شعرگونۀ کتابت را از خودت می نویسی و بر پروردگارمان(  فقط مفتري هستی تو ویندگمی         

   )می کنی  یا حتی عبارات قبلی را نَسخ و حذف و محو جا به جا تبعد از مکتوب کردن ، به میلِ خود اآنها رو         

   می شود جاري و سطرٌ  از قلم تو او توسط منِ جبرئیل بر تو القاء و ٌکه آیات  خداست وحیِبه  بر این که ( نددارعلم ن ایشان اکثرِ یبل        

   می کندتوسط من بر تو القاء ، سوره هر قبل از تثبیت و محکم و جمع شدن در را نیز  آیات یا نَسخ و حذف و محوِ بعضی جا به جاییکه  ستاوو         

  قرآن جمع می کند سوره هاي بر تو القاء و توسط تو مکتوب و تثبیت و محکم و در  اًیا مجددآیات نهائی را دوباره آیه و و         

  } 361{ »   ) به آن ایمان نمی آورند اال قلیلی لیکنو  وحی ٌ هستی ٌ کاتب امینِ ط رسول خدا وو تو فق        

  

102-16  )70  ( »تا کسانی را که ایمان آورده اند ثبات دهد  پروردگارت نازل کرده است بگو آن را روح القدس به حق از طرف  

  »است  یتو براي مسلمین هدایت و بشار                         

   را ) قبل از تثبیت و محکم و جمع شدن در قرآنالبته  و همچنین امرِ جا به جایی یا نَسخ و حذف و محوِ بعضی از آنها آیات ( آن گوب«        

  ایمان آورده اند ثبات دهد  ) خداوحیِ  به(  کسانی را که )تو و (  تا است کرده نازل پروردگارتبه حق از طرف ) ٌ  روح االمینٌ  نهما ،(  القدس روح        

  } 362{  »  است یهدایت و بشارت) نعمت و  همین تبدیلِ مکانِ آیه ها با هم یا نَسخ و حذف و محوِ بعضی از آنها نیز ( نیمسلمو براي         

  

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

   »مبین است  عربیِ عجمی است و این زبانِدارند أاشاره او کسی که به  زبانِ                         

   تعلیم می دهد )درس و (  را وي )آن مطالب را بر وي امالء می کند و (  بشريفقط  می گویندایشان  )بعضی از (  یم کهدارعلم  رستیدو به  «       

   است ) یو غیر عرب ( عجمیأ دارنداشاره  او که بهکسی  )، آن کاهن عجمی  مادريِ ( بانِز )، عرب  یناي مسلمبگو  (       

   می گویندایشان ندارد اما  احاطۀ کاملٌ  به زبان عربیٌ  آن کاهن عجمی و ( مبین است عربیِ زبانِِ ) به، زبان مادريِ خودمان  به کتاب(  این و       

   و نزدیک سه سال سرپرست وي بودبه همت پدر بزرگش عبدالمطلب که وي را خیلی دوست می داشت ٌ  و شاعرمعلَم و کاتب ٌ  محمداین        

  پیدا کرده است علم به تعدادي از زبانهاي عجمی تا حديهم  خودشبعدها و  باسواد و دانش آموخته و تعلیم دیده شدحتی از کودکی        

  برایش هست ٌ  عربیزبان به  آن عجمی و ترجمه ٌ امکان فهمیدنِ زبانِ ،آن کاهن عجمی  وي وشترك بین یا به زبانی ماً یمبه خوبی مستقو        

  } 363{ »   )ایمان نمی آورند  وحیِ خدا بودنِ قرآن کما فی السابق بهایشان و لذا        

  

  جدل کن  است حسنا با آنچه آن أدعوت کن و ایشان ر پروردگارت ۀ حسنه به سوي سبیلِبا حکمت و موعظ«  ) 70(  125-16

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

   کن دعوت پروردگارت سوي سبیلِبه  با حکمت و موعظۀ حسنه )را  تقوم ،اي محمد ( «        

   جدل کن )تنها بحث و (  است )و بهترین (  حسننچه آن أآ )ٌ  کتاب قرآنٌ   ( ایشان را با )، براي آن دعوت (  و        

  ایمان آورند و خالصانه توبه کنند  وحیِ خدا بودنِ قرآن اید تعقل کنند و تذکر گیرند و بهشٌ  جهادي کبیر جهاد کن ایشان را با قرآنٌ  و(        

   )نیست  ٌ دعوت ایشان و ٌٌ  تقوم ٌ ابالغ قرآن به  اال و بدان بر عهدة تویماً فقط از خدا بخواهند هدایت شوند و مستق       

   در ضاللت مانده است عالم تر است و او به هدایت شدگان عالم تر است او از سبیلِ )به خواست خودش (  او به کسی که )،  ( همانا پروردگارت        

  } 364{ »   )حریص مباش ٌ  هدایت ایشان س فراموش مکن اوالً اعراضشان ، بر تو سخت نباشد و از آن اعراض افسرده و محزون مشو و ثانیاً بر ٌپ(         

  

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

  »حمید  آن عزیزِ به سوي صراط به سوي نور خارج سازي لماتپروردگارشان از ظ تا مردم را به اذنِ                      

  یم ه انازل کرد) ام القراي این سرزمین در  ( تو ه سويبآن را کتابی است که  )،  قرآناین اولین کتاب عربیِ خدا ، (  ر ل ا «      

   کنیبه زبان مادريِ خودشان به سوي صراط مستقیم دعوت  براي اولین بار ( را مردم تا       

  } 365{ »   حمید عزیزِ )ستوده و  خداي ارجمند(  آن صراط سوي هخارج سازي ب به سوي نور تاظلم ازپروردگارشان  به اذنِ) و        

  

  ش ارسال نکرده ایم تا براي آنها بیان کندقوم و هیچ رسولی را اال به زبانِ«  ) 72(  4-14

   »  حکیم  اهد در ضاللت می گذارد و کسی را که بخواهد هدایت می کند و اوست آن عزیزِپس خدا کسی را که بخو                      

   )آن ارسال نخواهیم کرد  و هرگز غیر(  یمه انکرد ارسال شقومبه زبان  اال )و  از قوم و تبارِ خودش اال ( را هیچ رسولی )بدان و بگو  ( و«        

   کند براي آنها بیان) ٌ  به زبان قومش ٌ  مستقیم را روز قیامت و دعوت به سوي صراط بتواند هشدار و بشارتوي (  تا        

   می گذارددر ضاللت  )مانَد بدر ضاللت  ( خواهدب )ایمان نیاورد و خودش  بر رسوالن او وحیِنزول  به(  کسی را که پس خدا        

  } 366{ »   حکیم عزیزِ )خداي (  ست آنو او کندمی هدایت )  هدایت شود(  بخواهد) ماً فقط از خدا ایمان آورد و مستقیاو  به وحیِ ( کسی را که و        
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  این ابالغی است براي مردم و تا با آن هشدار داده شوند «  ) 72(  14- 52

   »االلباب تذکر گیرند  لواواحد است و تا او یخدایاو  هماناو تا علم بدارند                          

  داده شوند  هشدار)  خودشانمادريِ به زبان  ( با آن تا ومردم براي  است ابالغی )اولین  وٌ  اولین کتاب عربیِ خداٌ  قرآن(  این «       

   است)  و تنها(  واحد ییخدااو  همانا )پروردگارشان اهللا ، (  ندبدار علمتا و         

   )براي او نیست  ٌ اسم و کلمه ٌ  و واسطه اي ندارد و هیچ مظهر و نمادي خاص االو هیچ همتا و شریک و فرزند و سهم (        

  } 367{ »  ) و ایمان آورند و هدایت شوند (  گیرند تذکر )تعقل کنند و نیز عرب قوم  خردمندانِ و(  االلباب اولواو تا         

  

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

   » د کما آن که اولیها را ارسال شده بود وربراي ما آیتی بیاباید پس                        

  وحیِ پروردگارمان اهللا نیست  آن عبارات منقطع و شعرگونۀ قرآناي مؤمن شدگان به محمد ، (  گفته اند ) بعضی(  بلی«        

   است) ٌ  باسواد و دانش آموخته و تعلیم دیده فردي ٌ و رؤیاهاي مشوش و آشفتۀ(  خوابهاي پریشان )و مات و خیاالت توهصرفاً و        

  )  شده استٌ  مریض و متوهم و مسحورٌ  وٌ  جن زده و مجنون ٌٌ سالیانی است که(        

  است  شاعري) فقط معلَم و کاتب و (  افتراء بسته است بلی وي) ان از خودش بافته و نوشته و گفته است و بر پروردگارم(  بلی آن را       

   اسطوره بنیان مسطور در آن کتبٌ  اساطیر اولیهاٌ  به استناد(  ما آن کهکبیاورد  آیتی )ه و معجزیک حداقل  ( ما يبرا باید سپ       

  } 368{ »   بود را ارسال شدهاولیها  )از طرف خدا  ، تمام نشدنی اشکتابِ ادامه دار و  مکتوب در همین و همچنین به ادعاي واهی خودش       

  

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

  بود آن را هالك کردیم ایمان نیاورده  )بر رسوالن خدا نزول وحیِ  به(  که قریه اي )هر (  از انشای بلِق«        

   ایمان می آورند ) از طرف خدا تو تنها معجزة قرآنبه و تو  بر نزول وحیِ خدا به ( انشآیا ایپس         

  } 369{ »   )هالکشان نکنیم  عذابی دردناك با اصابت وتا مثل آن قریه ها مغضوب خدا نشوند (         

  

66-23  )74  ( »می گشتید خود بر تالوت می شد پس شما بر عقبِ ر شمامن ب به راستی آیات«   

  کامل مکتوب می شد  با رعایت امانتمحمد امین ٌ ٌ  توسط(  من )اولین کتاب عربیِ  ( آیات به راستی«        

   می شد )و تعلیم و تبلیغ (  تالوت ) مردم عرب ( بر شما ) مؤمن شدگان وي وتوسط و        

  و بی توجه و تمسخرکنان می رفتید (  برمی گشتید خود عقبِ بر )ع نمی کردید و حتی سم(  شما پس       

  } 370{ »   )قومی مجرم بودید لذا و  مؤمن شدگانرسول من و  و قومی ظالم در حقِ       

  

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

  } 371{ »   افسانۀ شبانه به هذیان می گفتید )آن را فقط توهم و  بعضی از شماو (  تکبر بودیدم) منکر و  قرآن ،(  به آن «       

  

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

  ندکرده ار نیتدب )و  تعقل قرآن و آیات(  قولن آدر  ) توقوم  ( پس آیا«        

   اولیها را را نرسیده بودشان  )امی و بی کتابِ (  پدرانِکه است ده آم ایشان را ) علمِ آسمانیاز (  آنچه یا       

  } 372{ »   )ایمان نمی آورند اال قلیلی  به آنلیکن و  هستی تماولین رسول و نبیِ قو تو و عربیِ خداست قرآن اولین کتابکه البته (        

  

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

   )و نشناخته اند (  معرفت نداشته اند را خود رسول )نبی و ٌ محمد امین ٌ  تا کنون مردم عرب ( یا«        

  } 373{ »   منکر هستند )خدا  طرفاز (  وي )نبوت  رسالت و ( براي )کما فی السابق (  پس ایشان        

  

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

    بود یزو شاعر ن معلَم و کاتبالبته  و داشتٌ  شغل کتابتٌ  ،ٌ  شغل تجارتٌ  قبل از که محمداین  ( می گویند ) بعضی(  یا«        

  که تا حدي براي ما ناشناخته می باشد  ( سته جنون )نوعی (  به وي )و ٌ  شده است و مجنونجن زده  ٌٌ سالیانی است       

  می شود ٌ  مریض و متوهم و مسحور ٌ ، یا دو مرتبه در هر سال یک مرتبه شایدو  و به طور مستمر و در طی دوران و مواقعِ خاص       

   شعرگونه می نویسداهللا  وییهاي اشتباه را به عنوان وحیِو تکراري و پیش گ ، مطالب بی اساس از توهم و خیالِ خود اشبه و       

  جمع می کند و بی وقفه بر حقانیت آن کتاب اصرار می ورزد  قرآن کتابِ ادامه دار و تمام نشدنی اش و در       

  )شد خواهد  ختمبه نظر می رسد فقط با مرگ وي و می باشد صی خودش هم سائل شخحاوي مکه ادامه دار و تمام نشدنی کتابی        

  ه است دورآ )خودشان عربیِ به زبان ٌ  سلطانی مبینٌ  وکتابی هدایت کننده همانا ، (  حق ایشان را ) رسول ما ( بلی        

  } 374 { » ) م نمی شوند اال قلیلی و مسلوحیِ خدا  تسلیمایشان بدان و (  ه هستندحق کراهت دارند براي ایشان و اکثرِ        



       

 ٤٢

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

  } 375{ »   گفتند گفته اند )در آن سرزمین (  آنچه اولیها مثلِ )امت عرب نیز  ( بلی«        

  

   »باشیم آیا ما مبعوث شونده هستیم  گفته اند آیا آنگاه که بمیریم و خاك و استخوانهایی«  ) 74(  82-23

  و خاك و استخوانهایی باشیم  )بپوسیم در قبور و (  آیا آنگاه که بمیریم )، بر افراد بشر  نزول وحیِ خدا به اي مؤمن شدگان(  گفته اند«        

  } 376{ »   مبعوث شونده هستیم) و می شویم زنده عیناً مان در یک روز خاص دوباره دران و اجدادو همچنین پ(  آیا ما        

  

  »اولیها نیست  همین وعده داده شدیم این اال اساطیرِاز قبل به راستی ما و پدرانمان « )  74(  83-23

  با کتبی به زبانهاي آرامی و عبري و غیره  ٌ نبوت از غیب افراد مدعیِ ٌتوسط  ( به راستی) و گفته اند ( «        

    چیز جدیدي براي ما محسوب نمی شوداصالً داشته ایم و و معرفت  علم به زبان عربیِ خودمان را ۀ بعضی از آن کتبکه ما نیز ترجم       

  ) که تحقق نیافته است و می دانیم هرگز تحقق نخواهد یافت (  همین وعده داده شدیماز قبل مان  )و اجداد (  ما و پدران )همۀ مردمان و از جمله        

   اولیها نیست اال اساطیرِ )محمد  کتابِ ( نای       

  است  اسطوره بنیانِ بنی اسرائیل کتب در صحف تورات وسطر شده  ، و همان مطالب خرافی و وعده هاي واهی و افسانه هاي موهومِ پیشینیان{        

  ، ٌ  مفتري حال ٌ و در هرٌ  خودخواه و کذاب و ساحرٌ   یا مریض و متوهم و مسحور ٌٌ  و جن زده و مجنون ٌکه معلَم و کاتب و شاعري ٌ        

  می بندد ٌ  افتراءٌ  پروردگارمان رباهللا وحیِ  و به عنوانشعرگونه می نویسد ) به زبان عربی ترجمه می کند و (  خودش از روي آن کتب       

  این کتابِ ادامه دار و تمام نشدنی اش قرآن  و ما نه به       

  } 377{ »   }و کافر هستیم ایمان نمی آوریم  اراجیف و اکاذیبِ مندرج در آنهاو موهومات و خرافات و  آن کتبِ اسطوره بنیان به و نه       

  

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

  آورده ایم  )عربی به زبان مادريِ خودشان ٌ  نسلطانی مبی کتابی آسمانی و ٌ همانا، (  حق رابلی ایشان «        

  } 378{ »   )و نه تو (  هستند )و مفتري (  کذاب )لباف و اخی(  ایشانقطعاً و همانا         

  

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

  } 379{  »  به تو پناه می برم )فقط ، شک و تردید بر من وسوسه و در القاي (  شیاطین يفشارها از )، (  بگو پروردگارا )، اي محمد (  و«        

    

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

  ا توسط جبرئیل بر من و تعلیم گرفتنِ آنهتو القاء و امالي آیات  شیاطین در زمانِ(  که پناه به تو پروردگار )بگو (  و«        

  } 380{ »  ) در شک و تردید اندازند  و وسوسه کنندبکشند و و مرا (  حاضر شوند )نزد من ، قرائت قرآن  و همچنین در زمانِ       

  

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

   } 381{  »  عالمیان است از طرف پروردگارِ کتاب آن تنزیلِ ) وٌ  تدریجی نزول ٌ  ( ریب در آن نیست که )تردید و  اي محمد ، ( «       

  

   پروردگارت حق است از طرفهمان یا می گویند آن را افتراء بسته است بلی آن «  ) 75(  3-32

   دهی تا قومی را که قبل از تو هیچ هشداردهنده اي ایشان را نرسیده بود هشدار                        

   »شاید ایشان هدایت شوند                         

   استنوشته  خودشو  بافته شاز خودٌ  معلَم و کاتب و شاعرٌ  محمداین  ( را )کتاب  ( آن می گویندیا  «       

  افتراء بسته است  )بر پروردگارمان اهللا  ٌ به کذب و دروغٌ  یا  ٌ به توهم و خیالٌ  و        

   تپروردگارطرف  از است حقهمان ) بی تردید  قرآن(  آن یبل        

   ایشان را نرسیده بوددهنده اي هشدار هیچ تورا که قبل از  ) و بی کتاب آسمانی امی(  قومی )، قوم عرب  ( تا        

   هشدار دهی )خبر و  آخرتعذاب به عذابِ دنیا و  به زبان عربی ٌ ٌ آسمانیولین بار با کتابی براي ابتوانی (        

   ندشوهدایت ) کنند و تعقل کنند و تذکر گیرند و ایمان آورند و یا مطالعه آن کتاب را سمع (  ایشان شاید        

  } 382 {  ») عذابی دردناك هالکشان نکنیم  با اصابت مغضوب خدا نشوند وقبل اقوام ثل و م(         

  

   »و به کتابی مسطور «  ) 76(  52- 2

  } 383{ »   ) وحی ٌ ، سوگند به قرآن ٌ کاتب امینِ محمد قلمِ ه وسیلۀب و سطر شده(  ی مسطوربه کتاب )سوگند (  و «       

  

   »در ورقی منتشر شده «  ) 76(  3-52

  } 384{ »   ) امین ٌ کاتب وحی محمد توسط ٌٌ  عربام القراي ٌ  مکه و پراکنده شده در ( در ورقی منتشر شده )در صفحه اي ضرب و تکثیر شده و ( «        



       

 ٤٣

  » هستی پروردگارت نه کاهن هستی و نه مجنون تو به نعمتپس  هاندرز دپس « )  76(  29-52

   اندرز ده )و  دعوت کن سوي صراط مستقیم به را غ کن و ایشانابال تقوم قرآن را به اي محمد ،(  پس«        

  ن هستیکاه نه )مال و  نهو ٌ  خودخواه و کذاب و ساحرٌ  نه ( پروردگارت )اولین کتاب عربیِ  آیات وحیِ(  تو به نعمت پس        

  } 385{ »   هستی ) ٌ مفتري و نه ٌ مریض و متوهم و مسحور ٌٌ  و نه ( مجنون )جن زده و (  نهو         

  

   »م روزگار را می بینی حادثۀ یا می گویند شاعري است که براي وي« )  76(  30-52

   است شاعري) وي معلَم و کاتب و (  می گویند ) بعضی(  یا«        

   که تا حدي براي ما ناشناخته می باشدٌ  به وي نوعی جنون هست ٌ ست وجن زده شده ا است که سالیانی(        

  می شودٌ  مریض و متوهم و مسحورٌ  یک مرتبه یا دو مرتبه در هر سال شاید و به طور مستمر و در طی دوران و مواقعِ خاص و       

  شعرگونه می نویسد آیات او  واهللا وحیِ  توهمات و خیاالت خودش را به عنوان، در تنهایی شبها صرفاً  و       

   )اصرار می ورزد  شکتاب تر حقانیو بی وقفه ب جمع می کند قرآن کتابِ ادامه دار و تمام نشدنی اش و در       

  )، به علت وجود همین حاالت غیر طبیعی و جنون آمیزِ ناشی از جن زدگی و آن جنونِ تا حدي ناشناخته (  يو براي که        

  } 386{  » ) مداوا شود ٌ  إن شاء اهللاٌ  مگر آن که(  یممی بین) پیش بینی می کنیم و (  را روزگار )مترقبۀ و اتفاق غیر  تلخ(  ادثۀح       

   

  »شما از بینندگان هستم  من همراههمانا ببینید پس بگو شما « )  76(  31-52

  هستم  بینندگان از شما همراهمن همانا پس ببینید  )پیش بینی کنید و  ( شما بگو «       

  } 387{ »   )حوادث تلخِ روزگار محافظت می کند همۀ از  تو رابخواهد بی تردید  و بدان اگر پروردگارت(        

  

  »شان به این امرشان می کند یا ایشان قومی طاغی هستند خود خیاالتیا « )  76(  52- 32

   امرشان می کند )مطلبِ پوچ و واهی (  شان به اینخود) و توهمات (  خیاالت یا«        

  } 388{   » ندهست)  وحیِ خداقبول در برابر و مخاصمه گر (  اغیط قومیایشان یا         

  

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

   است ٌ مفتري و ٌٌٌ  خودخواه و کذاب و ساحر وي معلَم و کاتب و شاعري ٌ(  می گویند)  بعضی(  یا«        

   ) بسته است ٌ افتراءٌ  اهللا و بر پروردگارمان(  است گفته ) از خودش بافته و نوشته و(  را ) عبارات ( آن )و        

  } 389{ »  ) اال قلیلی  ( می آورندن ایمان )قرآن وحیِ خدا بودنِ  بهایشان بدان  ( بلی        

  

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

  } 390{ »   ندباشاگر صادق  ندیاورب )سوره هاي قرآن بنویسند و (  آن مثلِحدیثی باید  پس «       

 

   »یا از ایشان اجري درخواست می کنی پس ایشان سنگین شده از غرامتی هستند  « ) 76(  04-52

   از ایشان اجري درخواست می کنی ) آیات قرآن و تبلیغِ تعلیمتالوت و و ٌ  وحی کتابتٌ  راي، آیا باي محمد (  یا «       

  } 391{ »   هستند یغرامت ) واي سنگین جریمه  پرداخت(  از )و ورشکسته (  پس ایشان سنگین شده        

  

41-52  )76 (  »ایشان هست  یا غیب نزد  

  »پس ایشان کتابت می کنند                          

   کتابت می کنند ) را آن ( ایشان پس )می کنند  القاء و امالءهستند که آیات قرآن را از غیب بر تو ایشان  آیا و(  ستهایشان یا غیب نزد  «       

  هستی ٌ  به زبان عربی این اولین صحیفۀ آسمانی و کتاب هدایت کننده ٌ ، قرآن ةوحی شد کاتب امینِ آیات و کاتب تنهاتو  هماناکه  (       

  } 392{ »   ) یابالغ کنایشان  هبآن را بعد  و کنیمکتوب  خودتفقط باید  را آنقر اوراق اصلیِ ، تشاهد بر قوم رسول به عنوانو        

  

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

  } 393{ »   ) ٌ محمد امین ٌ به وسیلۀ قلمِ و از جمله به همین آیات سطر شدة قرآن ( قسم می خورم می بینید به آنچه ) منِ جبرئیل،  ( نه پس «       

  

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

  } 394{ »  ) آن را علم دارد قسم می خورم اهللا و فقط پروردگارتان  ( و به آنچه نمی بینید«       

  

  »رسولی کریم است  آن قولِقطعاً همانا « )  78(  40-69

  } 395{ »   است )جبرئیل قول منِ ،  و امین نزد خدا(  رسولی کریم قولِ )،  وحی ٌ ٌ کاتب امینِ توسط محمد آیات مکتوب شده(  آنقطعاً همانا «        



       

 ٤٤

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

  } 396 {  » ایمان می آوریداست آنچه  قلیل )ببندد  ٌ افتراءٌ  ببافد و بنویسد و بگوید و بر اهللا که آن را از خودش(  نیست يشاعر قولِ) سخنِ معلَم و  ( آنو  «       

  

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

  } 397{ »   می گیرید تذکر است آنچه قلیل نیست کاهنی و قولِ) مال  و سخنِ(  «       

  

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

  } 398 { »  عالمیان پروردگارِِ طرف از استی تنزیل )و ٌ  نزول تدریجیٌ  ( «        

  

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

  } 399{ »   )آن چنان نمی کند  هرگزالبته که (  بگوید )ٌ  افتراءٌ   ( بر ما) و بنویسد  ببافد و ازخودش(  راسخنان بعضی  ) ما رسولِزمانی (  و اگر«        

  

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

  را مکتوب کرده است شآن دست همۀ آیات خدا و نوشته هاي دیگر با فقطکه بعد از بعثت را ٌ  آن دست راستٌ  ، ( را یمین ) تداءاب(  از وي«        

  } 400{   » اخذ کنیم )بگیریم و  ندارد دست چپشخط زیبایی مثل ، و به آن علت         

  

   »  یمنقطع ک را رگشاه از ويقطعاً  پسس«  ) 78(  46-69

  } 401{  » ) را مکتوب نکند ما تا دیگر آیات و هالکش گردانیم (  از وي شاهرگ را قطع کنیمقطعاً سپس «        

 

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

  } 402{ »   حائل نیست )سپر و  قطع کردنِ شاهرگ و هالك گشتنِ وي(  پس هیچ احدي از شما از آن«        

  

  »ین است حق الیقآن قطعاً  و همانا« )  78(  69- 51

   الیقین استحق ) قرآن اکنون براي تو (  آنقطعاً همانا  )، اي محمد (  و«        

  } 403{ »   ) شک و تردید مکن بر خودت آن از طرف خدا تدریجیِ در نزول و دیگر(        

  

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

   چیست )نازل شده باشد  ٌ به زبان عربیٌ  که صحیفۀ آسمانی و کتاب هدایت کننده ( براي ایشان )، اي محمد (  پس«        

  } 404{ »   ایمان نمی آورند) کتاب وحیِ خدا بودنِ آن  بهکفر می ورزند و تو بر خدا قرآن از طرف آیات نزول  هباکثرشان  ( که       

   

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

  } 405{ »  ) اال قلیلی (  شود سجده نمی کنند) و تعلیم و تبلیغ (  قرائت قرآن بر ایشانو آنگاه که «        

  

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

  } 406{ »   )و بعضی حتی استهزاء و تمسخر می کنند (  می کنند تکذیباند کفر ورزیده  )خدا  وحیِ به ( هکسانی ک )و مکه مشرکین  همۀ(  بلی«        

  

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

  »می گویند شما اال باطل گو نیستید ن همچناایشان را آیه اي بیاوري کسانی که کفر ورزیده اند  و اگر                         

   کرده ایم ضرب) و  سطر ( لیثَهر م از )ان عربیِ خودشبه زبان  ( مردمبراي  این قرآن )صفحات (  در ستیبه در )، اي محمد (  و«        

   بیاوري )جدید از آیات قرآن بنویسی و  ( آیه اي ایشان رااگرو  ) تکثیر و منتشر کرده ایمو مؤمنین عرب تو سط را توصفحات و آن (        

  گویند  همچنان می اندکفر ورزیده  )بر تو وحیِ خدا نزول به (  کسانی که )و مکه مشرکین (        

  )  و قرآن می گوییدٌ  اساطیر اولیها ٌ وحیِ خدا ، با این تصورات و عقائد نادرست خود و مطالبی که بر اساسِ به شدگان مؤمن ( شما       

   ستیدنی) اعتقادات و رسوم عباديِ پدران و اجدادمان  کنندة و نفی(  گو باطل اال       

    ٌ کتابش قرآن ضوعات تکراريِ ٌهمان مو، پروردگارمان ۀ جدید آی و اهللاوحیِ  محمد و شما و این به زعمِ{        

  است  اسطوره بنیانِ بنی اسرائیلدینی و  کتب مسطور در پیشینیانهی و افسانه هاي موهومِ و همان مطالب خرافی و وعده هاي وا       

   ،ٌ  مفتريٌ  و در هر حالٌ  خودخواه و کذاب و ساحرٌ  یا  ٌ مریض و متوهم و مسحور شدهٌ و ٌ  جن زده و مجنون شده که معلَم و کاتب و شاعري ٌ       

  می بندد ٌ  افتراءٌ  اهللا بر پروردگارمان و می گوید و شعرگونه می بافد و می نویسد) و به زبان عربی ترجمه می کند (  خودش از روي همان کتب       

  } 407{ »  } و کافر هستیم ایمان نمی آوریم  بر هیچ بشري خدا نزول وحیِ و ما به       



       

 ٤٥

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

  مکتوب شده است  و توسط تو(  شده است تو وحی سوي هب که کتاب را آنچه از آن )، ي محمد ا( «        

  } 408{ »  .......  کن )و تعلیم و تبلیغ (  تالوت ) تالوت کن و همچنین بر افراد قومت تبراي خود شده است جمعقرآن تثبیت و محکم و در ، و نهایتاً        

  

  آن هیچ کتابی تالوت نمی کردي و تو قبل از « )  85(  29- 48

  و با یمینِ خود آن را خط نمی نوشتی                           

  »آنگاه باطل گویان تردید می کردند                           

  )،  بعثت و نزول وحیِ خدا ( آن از قبل تو )می دانند  همه ، اي محمد ( و«        

   نمی کردي تالوت) را مطالعه و ٌ  کتب عهدینو انجیل و سایر ٌ  توراتل مث آسمانی(  کتابی هیچ       

  ) را نیز تالوت می کنی ٌ  قبل کتب کبیرِ تورات و انجیل و بعضی از ٌ با عالقهبعثت بعد از که (        

   و مکتوب نمی کردي(  نمی نوشتی خطرا  )و نوشته هایت  بکت ( آن ) خود ٌ راست دستٌ   با ،(  خود ا یمینِب) هستی چون ٌ چپ دست ٌ می دانند  ( و        

  خط می نوشتی و مکتوب می کردي  ٌ دست چپٌ   با که فقطقبل از بعثت الف خکه بر       

        ته اي و مکتوب کرده اي خط نوش ٌ ٌ دست راست  بارا  یتنوشته هادیگر آیات خدا و همۀ تا کنون ، ما طی سومین آیۀ نازل شده  و الهامِ بعثت منِبه ی(  

   تردید می کردند )شک و بیشتر  خدا وحیِ کنندگانِانکارو (  گویان باطل آنگاه        

  } 409{ »  )  نوشته اي راقرآن ، بعثت  و بر مبناي مطالعات قبل از از خودت تو و می گفتند (        

  

94-92  )85 (  »علم داده شده اند که نی بینه اي است در سینه هاي کسا بلی آن آیاتظالمین آن ما ناسپاسی نکند اال  و به آیات«  

   علم داده شده اند )کتب آسمانی و از قبل (  هاي کسانی که در سینهبینه اي است  )و دلیل همگی قرآن (  آیات آن یبل«        

  ) ایمان می آورند  مردم عرببراي  اولین صحیفۀ آسمانی و کتاب هدایت کننده به عنوان، به قرآن  و آنها(        

  } 410 { » ) مجرمین آن و تو و مؤمنین  در حقِ ( ظالمینآن اال  ناسپاسی نکند ما )اولین کتاب عربیِ (  آیاتبه  )کسی (  و       

  

50-29  )85  ( »پروردگارش بر وي نازل نشده است  و گفته اند چرا آیاتی از طرف  

                         هست و من فقط هشداردهنده اي مبین هستم اهللا  بگو آیات فقط نزد«  

   متنوع معجزاتیکی از همان  و حداقل مثلٌ  اساطیر اولیهاٌ  مثلمعجزاتی  و ( ند چرا آیاتیه اگفت)  عرب به مؤمن شدگانِ ( و«        

   اسطوره بنیانِ بنی اسرائیلدینی و  کتب مسطور در در آن سرزمینٌ  نبوت خداٌ  مدعیانِ متوهم یا کذابِ یا کاذبِ البته موهوم اما       

   نشده است نازلوي بر از طرف پروردگارش  )ما از وي درخواست کرده ایم ا اعمال خارق العاده و معجزاتی که ی       

  م براي مردم عرب ایمان آوریپروردگارمان اهللا اولین رسول  به عنوان، به وي هم شاید ما (        

  ٌ کتاب آسمانی ٌ بودند  سواي به ادعاي خودشان، که هر یک داراي چند و چندین معجزة موهوم یا کاذب خدا  رسالت مدعیان قبلیِ خالفو چرا بر       

   ،ٌ  به تدریجٌ  ر و تمام نشدنی که آن را هم خودشکتاب معمولی اما ادامه دا به همین براي وي تنها       

  ) از طرف پروردگارش اکتفاء شده است  نوشته است به دور از چشم ما در تنهایی شبهاصرفاً طی سالها و در آن هم        

   سته نزد اهللا فقطآیات  )معجزات و همۀ امت عرب ، اي (  بگو       

  } 411{  »  ستمه )امت عرب شما براي (  مبیندهنده اي هشدارفقط ) ،  شانبراي امتهایمثل رسوالن قبل  نیز(  و من        

  

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

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

   کرده ایم نازل )مکه  در ام القراي خودشانو عربی  را به زبان خودشان ( بر تو کتاب ما که کندنرا کفایت  ایشان آیا و«        

  می شود  )و تعلیم و تبلیغ (  تالوتایشان  بر )و توسط تو مکتوب می شود ٌ  به تدریجٌ  (  که        

  } 412{ »   است يذکررحمت و  )نعمت و (  قطعاًورند آمی  نایما )بر تو  خداوحیِ نزول  به ( ی کهبراي قوم) ،  کفایت قرآن نکته و(  ر آند همانا        

  

13-83  )86  ( »گوید اساطیر اولیهاست می ما بر وي تالوت شود  آنگاه که آیات «  

   استاولیه اساطیرِ )عیناً  کتاباین (  گویدمی  شود تالوتوي بر  ) توسط تو ،(  ما ) مکتوب شدة(  آیات آنگاه که «       

  است  اسطوره بنیانِ بنی اسرائیل کتب مذکور در صحف تورات و ، مطالب خرافی و وعده هاي واهی و افسانه هاي موهومِ پیشینیان و همان{        

  داشته ایم و معرفت علم ٌ  به زبان عربیٌ   راترجمۀ آنها  از قبل نیز،  ئیل ٌ امیین عرب ٌو به قول بنی اسرا مردم عرب ما که       

  و اصالً چیز جدیدي براي ما محسوب نمی شود چه رسد به این که چیزي خارق العاده و معجزه اي باشد   با آنها آشنا هستیمو کامالً       

  )به عنوان رسوالن او  بعضی از افراد بشربر نزول وحیِ پروردگارمان اهللا از غیب  و(  ٌ نبوتٌ  آنقرو ضمناً اصل اولِ        

  ) در عبادت او  عبادت مستقیم و بی واسطۀ خدا و عدم توسل به از دون پروردگارمان و(  ٌ توحیدٌ  آنقرو اصل دومِ        

   را )ابدي و آخرت دوبارة مردگان در یک روز خاص  زنده شدنِخاتمۀ دنیا و  و( ٌ  معادٌ  آنقرو اصل سومِ        

   در نماز قبله به عنوان االقصیرعایت جانب مسجد و عذاب دنیوي یا کاذبِوعدة واهی  و از جملهو همچنین بعضی از مطالب دیگر آن کتاب        

  } 413{ »  } را کالً قبول نداریم و به آنها ایمان نمی آوریم  هدسج رکوع و نیز و حداقل دو نوبت نمازِ صبح و شام و       



       

 ٤٦

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

   است )ٌ  به زبان عربیٌ  و صحیفۀ آسمانی(  کتاب )اولین (  آن )، قرآن اي محمد (  «       

   ریب نیست )هیچ تردید و  ا و توسط جبرئیلاز طرف خد ( آن )القاي و تدریجی نزول (  در که       

  } 414{  »  )عربِ ساکن در این قریۀ مدینه مردم از جمله کسان عربِ حوالی آن و  وٌ  ام القراي عربٌ  و خاشعینِ ( نامتقی براياست  یهدایت       

  

  بوده ایدو اگر از آنچه بر بندة خویش نازل کرده ایم در ریب « )  87(  2- 23

  آن بیاورید  از مثلِسوره اي پس                        

  »ق باشید خود را از دونِ اهللا به دعوت بخوانید اگر صاد و شاهدانِ                       

   یدبوده ا در ریب) در تردید و (  کرده ایم نازل یشخو ةبر بند آنچهاز اگر )، اي مردم عرب (  و «       

   یداوربی )بنویسید و  قرآنسوره هاي (  آن) یکی از (  مثلِاز سوره اي  )شما هم اگر می توانید  ( پس       

   اگر صادق باشید نیدبخوادعوت به  )هستند (  دون اهللاز  )از پایین و که همه (  را خود شاهدان و       

  } 415{ »  ) اگر صادق باشند البته بهتر است  کداممقایسه کنند و شهادت دهند آن شاهدان تا (        

  

  به سوي تو نازل کرده ایم  بینه اي ستی آیاتو به در« )  87(  99-2

  »فاسقین آن ال و به آن کفر نورزد ا                       

  ایم نازل کرده توبه سوي  ) تو و مردم عرب براي هشدار و هدایتکه همگی معجزه است (  ايبینه  آیات ستیبه درو «        

  } 416{ »   )و آن ظالمین (  فاسقینآن اال  دورزنکفر آن  )و همچنین به معجزه بودنِ  وحیِ خدا بودنِ آیات قرآن(  به )کسی (  و        

  

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

  »آیا علم نداري که خدا بر هر چیزي قادر است                         

  )و آن را تثبیت و محکم و در قرآن جمع نکنیم (  یمکن )ذف و محو و ح(  سخنَ) ، بعد از کتابت تو  ( کهرا  آیه ايآنچه از  )بدان و بگو  («        

  )نیست  هیچ یک از دو نوع آیۀ مذکور در قرآنالبته و از ذهن تو محو کنیم که (  بسپاریم )و فراموشیِ تو (  به نسیان) ، قبل از کتابت تو  ( یا آن را       

  )تثبیت و محکم و در قرآن جمع شود ، آنگاه مکتوب کنی و نهایتاً  تا(  می آوریم را یا مثل آناز آن  خوب تر        

  } 417{ »   هر چیزي قادر است )القاي (  بر خداکه آیا علم نداري         

  

  »همانا خدا وسعت دهندة علیم است  ستخدا بگردانید پس همان جا صورتروي هر کجا ست پس به اهللا ه و مشرق و مغرب براي« )  87(  115-2

  ست ه اهللا مغرب برايمشرق و  )همۀ جوانب اعم از شمال و جنوب و ،  عرباي مؤمنین  بدان و بگو(  و«        

  خداست صورت گردانید پس همان جا بروي  )در نماز  قبلهبه عنوان (  کجا به هر پس        

  } 418{ »   است )براي جوانب قبله (  همانا خدا وسعت دهندة علیم        

  

  تو را در آسمان رؤیت می کنیم پس تو را به قبله اي که آن را راضی هستی بگردانیم صورت به راستی گردشِ« )  87(  414-2

                         الحرام بگردان و هر کجا باشید پس صورتهایتان را به جانب آن بگردانیدمسجد را به جانبِ خود پس صورت   

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

  رؤیت می کنیم را در آسمان  )و نگاه منتظرِ وحیِ تو مسجدالحرام به جانب  ( تو صورتِِ گردشِ ) مدتی است شبها(  به راستی) اي محمد ، (  «       

   گردانیمب راضی هستی ) عرب مؤمنینخود و براي  اکنون(  آن را قبله اي که )، مسجدالحرام جانب قبلۀ قبلی ات (  بهتو را  پس        

   گردانب مسجدالحرام جانبِ به )االقصی از مسجد ( خود را صورتِ )،  در نماز بعد از ایندیگر بی شک و تردید (  پس        

   نیدگردابآن  جانبِ بهرا  صورتهایتان پس هر کجا باشید ) پدران و اجدادمان عرب ، شما هم بعد از این مثلِ امتبگو اي (  و        

   ندعلم دار )معرفت و  اعم از عجمی و عربیاهل کتب و  ( کسانی که کتاب داده شده اند) بنی اسرائیل و  ( و همانا        

   )أیید می کنند آن را تو  ( پروردگارشانطرف از است  حق ) براي امت عربتغییر قبله (  که آن        

  } 419{   » کنید غافل نیستمی عمل ) حتی در خفاء (  از آنچهخدا  )بدانید (  و        

  

  کسانی که آنها را کتاب داده ایم آن را معرفت دارند کما این که فرزندانشان را معرفت دارند«  ) 87(  146-2

  »و همانا فرقه اي از آنها حق را کتمان می کنند و خود علم دارند                          

  دارند  معرفت را ) عرب امت براي تغییر قبله(  آن )اعم از عجمی و عربی اهل کتب و  ( داده ایم کتابکسانی که آنها را «        

  ) را تأیید می کنند  غییر قبلهو آن تو می شناسند (  معرفت دارندرا کما این که فرزندانشان         

   کنندمی کتمان  را ) قبله یردر مورد تغی اخیر آیات نازل شدة و(  حق آنها فرقه اي از )فقط (  هماناو         

  } 420{   »)  ٌ براي تو و براي قوم تو که آن حق است ٌ(  دارند علم و خود        



       

 ٤٧

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

   از طرف پروردگارت حق است آن) تردید شک و ، بی  عرب امت براي لحراممسجدا به جانب قبله تغییراخیر در مورد آیات  («        

  } 421{ »   باشم )وحیِ خدا بر خودت  نزول و شکاکانِ(  کنندگانتردیداز  )دیگر هرگز (  پس        

  

  ما را بر شما تالوت می کند که آیات یمه اشما رسولی از خودتان ارسال کرد این که در میانِ کما«  ) 87(  151-2

  » کتاب و حکمت تعلیم می دهد و آنچه را علم نمی داشتید تعلیم می دهد  راو شما را منزه می گردانَد و شما                         

  یم ه اکرد ارسال خودتان )قوم و تبارِ (  از رسولیدر میان شما  )اولین بار براي (  کما این که )،  مردم عرباي (  «       

  کند می  )و تعلیم و تبلیغ (  تالوت شما بر )را آیات مکتوب می کند و آن  که هر یک از آنها معجزه است(  را ما آیات که        

  تعلیم می دهد  )و علمِ آسمانی درس و (  و حکمت کتابرا  و شما دگردانَ منزه می )از شرك (  و شما را        

  } 422{ »   دهد می تعلیم داشتیدمی علم ن و آنچه را        

  

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

   می کنیم )و امالء (  تالوت توبه حق بر  که آن را خداست )لین کتاب عربیِ او ( آیات )ادامۀ ، آیات بعدي (  این )، اي محمد (  «       

  } 423{ »   هستی )عرب و نبیِ اولین رسول  و(  نمرسلی تو ازقطعاً همانا  و )درس و تعلیم می دهیم به آسانی ٌ  به وسیلۀ قلم و تو را نیز ٌ(        

  

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

   ، حتی ادیان شرك آمیز و عقائد کفر آلود، (  دین )داشتن عقیده و انتخابِ (  در )بدانید ، مردم عرب  بگو اي(  «       

  و ٌ ال اکراه فی الدین ٌ (  تنیس )بر هیچ بنده اي (  اکراهی )ان هیچ اجبار و از طرف پروردگارم       

  تا زمان مرگ با خودتان است  و ضاللت هدایت بین نهائی حق انتخابِ،  طبق خواست و مشیت خدا و       

  } 424{ »   ....... )ٌ  و از بین نروند ٌ مختلفین تا روز قیامت زوال نگیرند وشوند ٌ می ٌ مردم امتی واحد ن بدانیدو        

  

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

  ».......  ها را از ظلمات به سوي نور خارج می کنداین                          

  )، رسوالن مالئکه یا و نه حتی نه از دون او و  ( کسانی است که ایمان آورده اند ولیِ )شفیع و سرپرست و (  اهللا )پروردگارمان فقط  («        

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

  

272-2  )87  ( »ایشان بر عهدة تو نیست  هدایت  

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

   هدایت ایشان بر عهدة تو نیست )و هرگز فراموش مکن ٌ  حریص مباش بر هدایت ایشان اي محمد ، ٌ( «        

   )هستی  امت عرباي براي دعوت کننده هشداردهنده و فقط  و تونیست ت قوم به غ قرآنابالاال  و بر عهدة تو(        

  وحیِ خدا بودنِ قرآن ایمان آورد و خالصانه توبه کند تعقل کند و تذکر گیرد و به (  و لیکن خدا هر کسی را که        

  } 426{ »   ....... هدایت می کند)  هدایت شود(  بخواهد) و مستقیماً فقط از خدا        

  

13-8  )88  ( »به درستی سمع کرده ایمگفته اند ما بر ایشان تالوت شود  و آنگاه که آیات  

  »اولیها نیست  این اال اساطیرِ این را می گوییم مثلِحتماً اگر بخواهیم                        

   اند گفته دوش )و تعلیم و تبلیغ (  تالوتایشان  رب )و  توب شودکه همگی معجزه است توسط تو مک(  ما )کتابِ  ( آیات که و آنگاه «       

  ) ، ٌ  مفتري اي ٌو در هر حال ٌ  خودخواه و کذاب و ساحرٌ  ايیا  ٌ مریض و متوهم و مسحورٌ  و ٌ جن زده و مجنونٌ  اي معلَم و کاتب و شاعرِاي محمد ، (        

  )را مطالعه کرده ایم کتاب تو حتی و بعضی از ما (  کرده ایم سمع) همۀ آنها را  و با دقت(  به درستی       

   ها نیستاولی اساطیرِ اال )کتاب تو  ( این گوییم می را )منقطع و شعرگونۀ کتابت و همانا خیلی خوب تر از آنها  عبارات(  این مثلِ حتماًبخواهیم اگر        

  است  اسطوره بنیانِ بنی اسرائیل کتب و مسطور در صحف تورات ،انه هاي موهومِ پیشینیان و همان مطالب خرافی و وعده هاي واهی و افس (       

  چیز جدیدي نیست چه رسد به این که چیزي خارق العاده و معجزه اي باشد   و از نظر ما اصالً       

   ٌ معاد ٌ آن ٌ توحید ٌ و اصل سوم آن ٌ نبوت ٌ و اصل دوم آن و ضمناً اصل اول       

  را قبول نداریم  قرآنمندرج در  هدرکوع و سج و صبح و شام حداقل دو نوبت نمازِ و عذاب دنیوي یا کاذبِ وعدة واهی و بعضی از مطالب دیگر و از جمله       

  ر داده اي را تغییو مؤمن شدگان به خود  قبلۀ خود، در مدینه بنی اسرائیل با  اتیبه علت اختالفمدتی است خوشبختانه البته        

  } 427{  »  )قبلۀ قبلی خودت نماز می خوانی  مان وو اجدادقبلۀ ما ،  مسجدالحرام به جانبدوباره و        

  

   بوده استتو  خدایا اگر این همان حق از نزدگفته اند و آنگاه « )  88(  8- 32

  »ما بیاور  بر ما ببار یا عذابی دردناك بری از آسمان پس سنگ                        



       

 ٤٨

   همان تنها معجزة تو کتابِ ادامه دار و تمام نشدنی اش(  اگر این )، پروردگارا ، (  خدایاگفته اند و آنگاه «        

   بوده است )و به قول بنی اسرائیل ٌ امیین عرب ٌ  ما مردم عرب هدایتهشدار و براي  ( همان حق از نزد تو )و        

   ٌ مریض و متوهم و مسحور شدهٌ  وٌ  جن زده و مجنون شدهٌ  این معلَم و کاتب و شاعرِ ، اما البته واهی یا کاذبِ محمد اي مکررطبق وعده ه ( پس       

  ، در این سرزمین عذاب تو  در مورد نزول و اصابت قریب الوقوعِ قرآن کتابشدر همین  ،ٌ  مفتريٌ  در هر حالو ٌ  خودخواه و کذاب و ساحرٌ   یا       

  و هالکمان کن(  ی از آسمان بر ما ببار یا عذابی دردناك بر ما بیاورسنگ ) به جاي آب       

  وي ایمان آوریم نزول وحیِ تو بر و حقانیت کتاب و ادعاها و وعده ها و پیش گوییهایش ثابت شود و به  وحیِ خدا بودنِ قرآن تا        

  } 428{ »   )یرا همۀ آنها ادعاها و وعده ها و پیش گوییهایی واهی یا کاذب بیش نیست و لیکن می دانیم چنان نخواهی کرد ز       

  

  »و ایشان استغفار می کنند  و خدا عذاب کنندة ایشان نبوده است ایشان هستی تا عذابشان کند و تو در میانِ و خدا را نبوده است« )  88(  33-8

  هستی  )باقی  سلمم(  و تو در میان ایشان تا عذابشان کند وده استخدا را نب ) ی ، اوالًکور در سوره هاي قبلمذ بدان و بگو با وجود هشدارهاي ( و«        

   استغفار می کنند )توبه و  خدابه درگاه  نشاناز گناها ( و ایشان ه استدخدا عذاب کنندة ایشان نبو ) ثانیاً(  و       

  درخواست نکنند و البته تا کنون مقرر بود بر ایشان نیز نازل شود از خدا و از تو ا که بر اقوام قبل نازل شده بودعذابهاي دردناك ر آن بگو دیگر پس (       

  } 429{ »   )د می مانَباقی معطل همچنان  ل عذابنزو در خصوصِ یآیات قبل و       

  

   استمتشابهات ها ام الکتاب است و دیگر حکم هست آناز آن آیاتی م او کسی است که آن کتاب را بر تو نازل کرده است« )  89(  7-3

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

  خدا علم ندارد آن را اال و تأویلِ                     

  »و راسخین در علم می گویند به آن ایمان آورده ایم کل از نزد پروردگارمان است و تذکر نگیرد اال اولوا االلباب                      

  است هکرد نازلکتاب را بر تو  آن کهست کسی ا او )،  اهللا بی تردید پروردگارتاي محمد ،  ( «       

   ) کتب آسمانی می باشدهمۀ  و اساس(  ب استام الکتا آنها سته )و صریح (  محکم اتیآی )، ٌ  قبل کتب کبیرٌِ  آیات ثلآیات قرآن هم م(  از آن        

  است   متشابهات) تشبیهات و  آیات قرآن(  دیگرو         

  تبعیت می کنند  را که تشبیه است )آیات (  آنچه از آن) فقط (  پس انحرافی هستشان بهایقلدر  )افکار و  در ( که کسانیاما  پس        

   )البته تنها با نیت فتنه انگیزي  توسط تو متشابه آیات ( آن تأویلِ در طلبِو فتنه  )تو و  امتحانِ(  در طلبِِ        

   )و نه تو اي محمد و نه حتی منِ جبرئیل (  علم ندارد خدا االرا  ) متشابه آیات(  آن تأویلِ )بدان و بگو (  و        

   می گویند ) توسط توٌ  متشابهات با وجود عدم تأویلِ آن ٌ، آسمانی  و کتبِ(  در علم اسخینرو         

   یمآورده اایمان  )به عنوان وحیِ پروردگارمان  ٌ قبل کتب کبیرٌِ  آیات ثلقرآن نیز م متشابه آیات(  به آن        

  است) نازل شده ٌ  ام الکتابٌ  و از(  مانپروردگار نزداز  )فقط ٌ  و متشابهات محکمات و همۀ آیات قرآن اعم از ٌ(  کل        

  } 430{ »  ) و خردمندان (  اللبابا اال اولوا )و ایمان نیاورد و هدایت نشود (  تذکر نگیرد )کسی تعقل نکند و (  و        

   

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

                       خدا کفر ورزد پس همانا خدا سریع الحساب است  و کسی که به آیات«  

   است اسالم ) فقط(  نزد خدادین همانا ) ،  شدگان نعرب و اي مؤمبگو اي مردم ( «        

  اختالف نورزیدند  )بین خود ٌ  دین اسالم آن ٌ در(  کسانی که کتاب داده شده اندو  )سرائیل بنی ااقوام و (         

  بین خودشان  حقد ) و حسد(  آنها را آمد از ) و کتابِ آسمانیِ بعدي(  اال بعد از آنچه علم        

  } 431{ »   همانا خدا سریع الحساب است )اند بد(  خدا کفر ورزد پس )قرآنِ  ( آیات )وحیِ خدا بودنِ (  و کسی که به        

  

21-3  )89  ( »حقی به قتل می رسانند خدا کفر می ورزند و انبیاء را به غیرِ همانا کسانی که به آیات  

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

  که ساکن در این قریۀ مدینه هستند فراد عربِ نصیب یافته از تورات و همچنین ابعضی از بنی اسرائیل (  همانا) ، اي محمد ( «        

  خدا کفر می ورزند ) کتبِ (  آیات )وحیِ خدا بودنِ (  کسانی که به )و        

  تصور می کنند ٌ  مفتري و در هر حال ٌ خودخواه و کذاب و ساحر ٌٌ یا  ٌ  و مسحورو متوهم مریض ٌ  و جن زده و مجنون ٌفقط ٌ (  و انبیاء را        

  به قتل می رسانند  )به قتل رساندند و (  حقی به غیرِ )، آنان را به ناحق و مردمشان و دعوت آنها  خدا بهآیات ابالغ در  آنان صرفاً به علت اصرارِو        

   به قتل می رسانند) به قتل رساندند و (  امر می کنند )امر کردند و (  را که به قسط )م شده و افراد مسل(  و کسانی از مردم        

  } 432{ »   بشارت ده )آخرت  درهمچنین  دنیا و در(  پس آنها را به عذابی دردناك        

   

  »حکیمانه است  آن ذکرِنها که آن را بر تو تالوت می کنیم از آن آیات است و ای«  ) 89(  58-3

   است )و سوره هاي قرآن (  آیات آن از )درس و تعلیم می دهیم ٌ  به وسیلۀ قلم ٌ و آنچه تو را (  کنیم می تالوت بر توآن را  کهاینها  )اي محمد ، (  «       

           } 433{ »   ) براي قوم تو ٌ تو وبراي ً  (  است حکیمانه آن ذکرِ و        



       

 ٤٩

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

   تپروردگارطرف از  است حق آن ) بی تردید قرآن ( «       

   } 434{ »   مباش ) بر خودت نزول وحیِ خدا و شکاکانِ(  از تردید کنندگان )دیگر هرگز (  پس        

  

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

  و از آنها کسی هست که اگر به وي دیناري امانت دهی آن را به تو تأدیه نمی کند اال بر وي قائم مداومت کنی                        

  »علم دارند خود ما سبیلی نیست و آن کذب را بر خدا می گویند و  ابرِبردر امیین  آن به این است که آنها گفته اند در میانِ                        

   ) اعم از عجمی و عربی که ساکن در این قریۀ مدینه هستند ( و از اهل کتاب) و از بنی اسرائیل (  «       

   )می گردانَد  و بر(  امانت دهی آن را به تو تأدیه می کند )و مالی زیاد (  نطاريست که اگر به او قِکسی ه        

  مداومت کنی  )پیگیري و  و ایستاده ،(  ماال بر وي قائ امانت دهی آن را به تو تأدیه نمی کند )و مالی کم (  ست که اگر به وي دیناريو از آنها کسی ه        

  گفته اند  )به زبان عربی ندارید پس  کتابی آسمانی امیین عرب ٌٌ ٌ برخاسته از مؤمنینِ شما که می پندارند به علت این ( آن به این است که آنها        

  و آن کذب را بر خدا می گویند  سبیلی نیست )و ٌ  کتابی آسمانی ل کتب ، براي اعتراض و حکم کردنٌٌبنی اسرائیل و اه(  ما در برابر امیین در میان        

  } 435{ »   )بودید نازل شده است  قومی امی و بی کتاب آسمانی آنقر که قبل از شمابراي  ٌ قرآنکتاب ٌ  که(  دعلم دارنخود و         

  

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

  »ادق باشید بگو پس تورات را بیاورید پس آن را تالوت کنید اگر ص                        

  حرام کرده بود شبر خودازل شود رات نقبل از آن که تو ) وحیِ خدا به خودش و نه ( یلئاسرا چهآن االیل حالل بود ئبنی اسرا ايطعامها بر کلِ «       

   کنید تالوت آن را ) خودتان نیز مثل من(  پس بیاورید را وراتپس ت) ، اي مردم عرب (  بگو       

  را سمع کنید  مطالعه کنید یا آن)  ریا به زبانهاي دیگ(  ٌ به زبان عربیٌ  ن را را قبول داشته باشید و اگر مثل من باسواد باشید و بتوانید آ اگر آنه البت {       

  } 436{  »  یدباشاگر صادق  }مردمان حرام کرده است  چه چیزهایی را بربا نزول تورات ، بعد از اسرائیل  تا علم بدارید خدا       

  

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

   کنیم می )و امالء (  تالوتتو  بر به حقرا  که آن خداست آیات )ادامۀ  آیات بعدي(  این )،  اي محمد(  «       

  } 437{ »   کندخدا ظلمی براي عالمیان اراده نو ) درس و تعلیم می دهیم به آسانی ٌ  به وسیلۀ قلمٌ  غیر از موسی و تو را نیز مثل انبیاي قبل(        

  

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

  »....... می گردید  خود بمیرد یا به قتل برسد بر عقبِوي اگر پس آیا                          

  خالی کردند) مردند و  در آن سرزمین ( رسوالنآن  وي از قبل که به راستی نیست یرسول اال محمد )اي مؤمنین عرب ، بدانید (  و «       

   به قتل برسد ) با متجاوزین هاي تدافعیجنگدر  مثل بعضی از آنان(  بمیرد یا )هم مثل آنان (  وي اگر پس آیا       

  می گردید خود بر عقبِِ)  بی کتابتانپدران امی و اجداد  شرك ینیآ شما مؤمنین به (       

  } 438{ »   ....... )می شوید در عبادت اهللا و مشرکین لین نه شیعه و ادامه دهندة راه آن غافو دوباره کورکورا(        

  

  رسولی از خودشان مبعوث کرد  هااین که در میانِستی خدا بر مؤمنین منت گذاشت آنگاه به در«  ) 89(  164-3

                         را کتاب و حکمت تعلیم می دهد هاایند و منزه می گردانَرا  هاکند و این تالوت می هااو را بر این که آیات   

  » قبل از آن در ضاللتی مبین بودند قطعاً و اگر چه                          

  مبعوث کرد خودشان) قوم و تبارِ (  از رسولی هااین در میان )براي اولین بار (  ت آنگاه کهمنت گذاش ) ردمِ عربم و ( نیخدا بر مؤمن ستیدر به«        

  جمع می کند ٌ  کتاب قرآن و در ٌتثبیت و محکم ، خدا  به وحیِ نهائیِ ومکتوب می کند  به زبان مادريِ خودشان ( را او آیاتکه         

  می گردانَد منزه  )از شرك (  را هااینو  کند می )و تعلیم و تبلیغ (  تالوت اهاین رب )را  آیات آن و       

   دهد می تعلیم )درس و  و علم آسمانی ( و حکمت کتاب را هااینو         

  } 439{ »   بودند ) مشركتقاد به ٌ تناسخ ٌ با اع ،(  ی مبینضاللت در )در غفلتی کامل و ،  قرآن(  از آن قبلقطعاً  اگر چهو         

  

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

  »زید پس براي شما اجري عظیم هست او ایمان آورید و اگر ایمان آورید و تقوا ور و رسوالنِ پس به خدا                         

   بر غیب اطالع دهد) هم مستقیماً (  شما را تا استخدا را نبوده  )اي مؤمنین عرب ،  بگو(  و .......«        

   دبرمی گزین )اخبار غیب از  بعضی براي تعلیمِ برگزیند(  کسی را که بخواهد خویش رسوالنِاهللا از ) پروردگارتان (  و لیکن        

  ) را به قومش ابالغ کندآیات درس و تعلیم گیرد و آن ٌ  به وسیلۀ قلم ٌٌ  غیب را اخبار بعضی ازوي تا (        

  او ایمان آورید  رسوالنِ وخدا  )وحیِ (  به )اقوام دیگر  مسلمینمثل شما نیز (  پس        

  } 440{   » سته )در دنیا و آخرت  ( و تقوا ورزید پس براي شما اجري عظیم )بترسید او و از هشدارهاي (  ایمان آورید ) به وحیِ خدا(  و اگر        



       

 ٥٠

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

  ندنتو را تکذیب ک ) نیز ، بعضی از بنی اسرائیل و کسانی که کتاب داده شده اند عرب ی ایمانانِعالوه بر ب(  اگر )،  اي محمد(  پس «       

   ده بودندورآرا ) تورات  نهما، (  منیر کتابِآن و ) کتب آن و (  زبرآن و ) و معجزات (  بینات آن قبل از توکه رسوالنی  )انبیاء و (  پس به راستی       

  } 441{ »   )و حتی به قتل رسیدند (  شدند تکذیب )از همین بنی اسرائیل توسط بعضی (        

  

2 -33  )90  ( »بوده استپروردگارت به سوي تو وحی می شود تبعیت کن همانا خدا به آنچه عمل می کنید آگاه  و آنچه را از طرف«  

   کنتبعیت  )و تالوت و تعلیم و تبلیغ  ( تو وحی می شود به سوي )ٌ  وتو و قوم تٌ  براي هشدار و هدایت(  پروردگارتطرف از  را چهآن و «       

  } 442{   » وده استب آگاه عمل می کنید به آنچه خداهمانا ) و بگو (        

  

  »بوده است کتاب مسطور  و آن در....... هستند  است و زوجه هاي وي مادرهاي اینها ینبی به مؤمنین از خودشان أول« )  90(  6-33

   است ) ترو شایسته (  أولیاز خودشان  ) ، در تأویل آیات قرآنو مسلمینِ عرب (  نیمؤمن نبی به )اي قوم من ، بگو ( «        

   ....... هستند اینها هاي )خوانده (  زوجه هاي وي مادر و       

  } 443{  »  وده استب مسطور )طر درآمده است و وحی ٌ به س محمد ٌ کاتب امینِ قلمِ ه وسیلۀب(  کتاب در)  احکام(  آن و        

  

   شما نبوده است احدي از مردانِ محمد پدرِ« )  90(  40-33

  »و خدا به هر چیزي علیم بوده است  ست و خاتَم النبیین استخدا و لیکن رسولِ                        

   بوده استن شما ردانِاحدي از م محمد پدرِ )اي مردم عرب ، می دانید هرگز ( «        

  )ندارد  و فعالً پسريدر طفولیت فوت شدند طیب و طاهر و قاسم  و هر سه پسر وي (       

   ستخدا )عربِ (  رسولِ )بدانید وي اولین (  لیکن و       

   )نه لزوماً نبیِ نهائی تا قبل از روز قیامت و ضر آنان در حال حاو آخرینِ ن خاتم و همچنیتا کنون انبیاء  و نگینِ خاتَم ( است م النبیینخاتَو         

  } 444{ »   بوده استعلیم و خدا به هر چیزي         

  

  »حکیم است  یشما حکم می کند و خدا علیم که بینِست براي شما خدا آن حکمِ....... هان اي کسانی که ایمان آورده اید «  ) 91(  10-60

  ....... )، (  ایمان آورده اید )ٌ  محمد امینٌ  بر رسول او نزول وحیِ پرودگارتانبه (  اي کسانی که)  ،اي مؤمنین عرب (  هان«        

  بین شما حکم می کند  ) نبیِ خودتانبا تفسیر و تأویلِ (  که براي شماست خدا حکمِ)  ت بعدي در این سورهآیات قبلی و آیۀ فعلی و آیا(  آن       

  } 445{ »   استعلیمی حکیم )  و حکمت آموز ییدانا ( و خدا        

  

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

  ر ایمان آورده باشید خو آن روز آخدا اگر به  پس اگر در چیزي نزاع دارید پس آن را به سوي خدا و رسول رد کنید                      

  »آن خیري است و تأویلی أحسن هست                       

  اطاعت کنید  را خدا )احکام وحی شدة  ،(  آورده ایدایمان  )ٌ  رسول و نبیِ خودٌ  برخدا نزول وحیِ  به(  اي کسانی که )، اي مؤمنین عرب (  هان«        

   کنید اطاعترا  ) استشمکه مورد تأیید ٌ  محمد امینٌ  (  دتانخو از االمری ولأو  ) ة اوو فرستاد(  رسول )حکمِ (  و        

   یدرد کن )بیاورید و  محمد امین ٌٌٌ  خود و فرستادة او و أولی االمرِ ( رسول و خدا )قرآنِ  ( به سويآن را  پس یددار نزاع )اختالف و  ( در چیزي پس اگر        

   ایمان آورده باشید ) از صمیم قلب ( رآخ روز آن وخدا  )حیِ و ( به اگر        

  } 446{ »   سته )شما از تأویل (  حسنتأویلی أ )تفسیري بهتر و  از آیات خداشما  رسول خدا و أولی االمرِلذا توسط  ( است و خیري آن        

  

  »می یافتند در آن اختالفی کثیر  قطعاً دا بودخ غیرِ کنند و اگر از نزدپس آیا در قرآن تدبیر نمی « )  92(  82-4

   می یافتنددر آن ی کثیر اختالفقطعاً  بود غیر خدانزد از  و اگر کنندمی ن تدبیر )تعقل و (  قرآن در آیا پس«        

  } 447{ »   )نیست  به وحیِ خدا سی ومی نویٌ  به کذب و دروغ ٌ   یا ٌ به توهم و خیالٌ  می گویند تو عبارات قرآن را کما فی السابق پس چرا (         

  

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

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

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

  »پس آن را عفو کردیم و موسی را سلطانی مبین دادیم                          

   در این قریۀ مدینه هستند اعم از عجمی و عربی نیز ه ساکنک ( اهل کتاب )بنی اسرائیل و  ، اخیراً بعضی از اي محمد(  «       

   )،  ین قریۀ مدینهبه اٌ  هجرتٌ  و قبل از بعثتطی سالهاي بعد در غافلین مکه مثل        

   کنینازل آنها بر  ) رآنق اوراقِ مثلٌ  به تدریجٌ  سطر شده و نه تورات الواحِ مثلٌ  طور یکجاه بٌ  (  از آسمان که کتابیو درخواست می کنند از ت       

  



       

 ٥١

  آن را از موسی درخواست کردند تر از  بزرگ )حتی  بنی اسرائیل ( پس به راستی       

   برسانما  رؤیت بهآشکارا خدا را  )هستی پس خدا  اگر تو رسولِاي موسی ،  ( گفتند پس       

   )ه بود کرداز خدا درخواست  به عبثالبته  شموسی براي خود چیزي کهن هما (       

  اخذ کرد ا را هصاعقه آنآن  ) در حق موسی(  ظلمشان علت به پس       

  بر موسی ایمان نیاوردند خدا نزول وحیِ  همچنان به ( که آنها را آمد )و معجزات (  بینات چهبعد از آن سپس       

   )گشتند مشرك بت پرست و و مۀ گوساله متوسل شدند به مجس، خدا و در خیال تقرب به (  را اخذ کردند گوساله )و آن مجسمۀ        

   دادیم)  به زبان قومشٌ  به طور یکجا نازل شده ٌ تورات همین،  ( سلطانی مبینرا  موسی )عاقبت (  و عفو کردیم را آنپس        

   نباشد توسط بنی اسرائیل  رسالت موسی تکذیب و انکارِ تا دیگر بهانه اي براي (       

  و سطر می شود نازل است و فقط آیات آن به تدریج ٌ  تورات عبريٌ  که تصدیق کنندة ٌ  قرآن عربیٌ  هم بگوپس به آن افراد از اهل کتب        

  } 448{   » )مردم عرب و به آن افراد از اهل کتب کافی است  ي ارائه بهبرا دلیل نبوت تو از غیبتنها  و تنها معجزه وٌ  سلطان مبین به عنوان ٌ       

  

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

   ) و مسلمینِ عرب(  و مؤمنین ) و عربی اعم از عجمی کتب اهلاز ، از بنی اسرائیل و  ( از آنها)  ینمسلمو کتبِ آسمانی و (  لیکن راسخین در علم«        

  } 449{ »   ....... قبل از تو نازل شد ایمان دارند )کتب کبیرِ (  و آنچه به سوي تو نازل شده است )مردم عرب براي (  آنچه)  وحیِ خدا بودنِ قرآن(  به        

  

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

  »و مالئکه شهادت می دهند و خدا به شهادت کافی است                         

   دهد شهادت می)  این اولین کتاب عربیِ خویش به(  است نازل کردهتو  ه سويآنچه ببه  اهللا) پروردگارت  ( لیکن«        

  ) درس و تعلیم داده است ٌ  قلم به وسیلۀ تو را نیز ٌ و(  است کرده )جبرئیل القاء و امالء منِ وسط و ت(  یش نازلخو به علمِ آن را که        

  } 450{ »   است افیکخدا به شهادت  )البته فقط (  و) وحی ٌ هستی  و ٌ کاتب امینِ که تو رسول خدا(  می دهند مالئکه شهادتو         

  

  را نازل می کند تا شما را از ظلمات به سوي نور خارج سازد  بینه خویش آیات او کسی است که بر بندة« )  94(  57- 9

                       رحیم است  و همانا اهللا به شما رئوف«  

  زه استآنها معجکه هر یک از (  را بینه آیات )،  آن نبیِ امی ٌٌ   ( یشخو ةبر بند است که کسیاو  )، اي مردم عرب ، پروردگارتان اهللا ( «        

   خارج سازد نور سويه بات را از ظلم شما)  آیات قرآن ( می کند تا ) و امالء القاءبر وي ٌ  در شبهاي قدرٌ ٌ و توسط جبرئیل ( نازل ) صرفاً در زمان مقتضی       

  } 451{   » استرئوف رحیم  )و رحمِ مهربان دل (  شما هب اهللا هماناو         

  

   و کسانی که ایمان آورده اند و صالحات عمل کرده اند «)  95(  47- 2

  روردگارشان پ و آن حق است از طرف و به آنچه بر محمد نازل شده است ایمان آورده اند                       

  »می زداید و حالشان را اصالح می کند  گناهانشان را از اینها                       

  کرده اند  ات عملو صالح ایمان آورده اند ) بر رسوالن اوخدا نزول وحیِ  به(  کسانی که) بدانید عرب ، اي مردم (  و «       

  ،  ( پروردگارشانطرف  ازاست  حق )همان  قرآن(  آن اند و ایمان آورده است محمد نازل شده رآنچه ب ) قرآن ٌکتاب ٌ   ( و به        

   می پذیرد حتی تا زمان فوتو توبۀ مؤمنین بۀ محمد و توبۀ سایر رسوالن را نیز مثل تو اینها توبۀخدا        

  } 452{ »   می کند اصالح حالشان را ومی زداید  هارا از اینگناهانشان  )و همۀ خطاها و         

  

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

  تو فقط هشداردهنده اي هستی                       

   » و براي هر قومی هدایت کننده اي هست                       

   گویند اند میکفر ورزیده  )بر تو وحیِ خدا نزول به (  کسانی که )و عرب مشرکین  ( و«        

   ،ٌ  نبوت از غیبٌ  مدعیِ متوهم یا کذابِالبته موهوم یا کاذبِ افراد  مثل یکی از انواع معجزات وٌ اساطیر اولیهاٌ  حداقل مثل و معجزه اي ( آیتیچرا         

  کتابِ ادامه دار و تمام نشدنی اش  و مکتوب در همین کتبِ اسطوره بنیانِ بنی اسرائیل مسطور در صحف تورات و       

   ه استنشد ازلاز طرف پروردگارش بر وي ن) واست کرده ایم معجزاتی که ما از وي درخو  عمال خارق العادهیا اَ       

  ایمان آوریم  براي مردم عرباز غیب وي  نبوتبه  وقرآن  وحیِ خدا بودنِ کتابش بههم  شاید ما(        

  یهست )براي قومت و دعوت کننده اي (  ايدهنده هشدارفقط تو  )،  گو مثل انبیاي قبل براي اقوامشانبدان و ب       

  } 453{ »   سته ) به زبان همان قوم(  هدایت کننده اي) کتاب یا کتبِ  ( قومی هر براي و        

  

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

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



       

 ٥٢

   ٌ اساطیر اولیها حداقل مثل ٌ و معجزه اي ( آیتید چرا گوین اند میکفر ورزیده  )بر تو  وحیِ خدانزول به (  کسانی که) و عرب مشرکین  ( و«        

   اسطوره بنیانِ بنی اسرائیل کتب مستطر در صحف تورات و ، در آن سرزمینٌ  نبوت از غیبٌ  فراد مدعیِا موهوم یا کاذبِ البته معجزاتو مثل یکی از انواع        

   ه استنازل نشداز طرف پروردگارش بر وي  )یا اَعمال خارق العاده و معجزاتی که ما از وي درخواست کرده ایم  قرآن و مکتوب در همین کتابش       

  ایمان آوریم   عرببراي مردم از طرف خدا وي رسالت  و یِ خدا بودنِ قرآنوح بههم شاید ما  (       

   ، ٌ به تدریج معمولی اما ادامه دار و تمام نشدنی که آن را هم خودش ٌ کتابِ به همین تنها خالف مدعیان قبل ، براي ويو چرا بر       

  معجزه اکتفاء شده است  عنوانبه نوشته است در تنهایی شبها صرفاً طی سالها و در آن هم        

  )موهوم یا کاذب اما حداقل متنوع البته معجزاتی  داشتند و هم ادعايٌ  کتاب آسمانیٌ  که هم ادعاي يافرادضی و نه مثل موسی و عیسی و بع       

  می گذارد  در ضاللت )مانَد بضاللت در (  بخواهد ) وحیِ خدا بودنِ قرآن ایمان نیاورد و خودش به(  کهرا  سیکاهللا  )پروردگارمان (  همانا بگو        

  }  454{ »   کنده اناب )توبه و  ایمان آورد و مثل من از صمیم قلب و خالصانه وحیِ خدا بودنِ قرآنبه  ( سی را کهکو به سوي خویش هدایت می کند         

  

  یمه اایشان امتهایی خالی کردند ارسال کرد امتی که به راستی قبل از آن چنان تو را در میانِ« )  96(  03-13

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

  یم ا هکردارسال  کردندخالی  )و  گذشتند ( یامتهای شانقبل از ای به راستی امتی که )، امت عرب (  میانِ ن تو را دراچنآن ) ، اي محمد (  «       

  } 455{   » ....... کنی )و تعلیم و تبلیغ (  تالوت ایشان رب )جمع شده است در قرآن  تثبیت و محکم و، نهایتاً و (  تو وحی کرده ایم ه سويب راآنچه تا         

  

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

   را تبعیت کنی که تو را آمده است هواهاي ایشان یعلم نچه ازاگر بعد آو                          

  »هدارنده اي خدا نه هیچ ولی اي هست و نه نگ رفبراي تو از ط                         

   یمه ال کردناز) به سوي تو  مردم عربهشدار و هدایت براي ، (  عربی ) مادريِ خودت به زبان(  کمیرا ح )کتاب (  آن ناچن و آن«        

   یتبعیت کن را )احزابِ اهل کتب و  عربمشرکین و کافرین هواهاي  ،(  ناشای ياهاهو است دهرا آم تو که یعلمآنچه از  بعدِ گراو        

   شويو به آن متوسل  شریک آوريبراي او تحت هر عنوان خدا در عبادت ، با اعتقاد به ٌ تناسخ ٌ دوباره مثل قبل از بعثت و  (       

  } 456{ »   نگهدارنده اي )محافظ و پناه و  ( نهو ست ه ولی اي) شفیع و وکیل و (  هیچ نه براي تو از طرف خدا )، عذاب  نزولهنگام در بدان        

  

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

  »خدا آیتی آورد براي هر اجلی کتابی هست  که اال به اذنِنبوده است و رسولی را                          

  دیمارسال کر )مبعوث و  از بین مردانتنها البته  در آن سرزمین(  قبل از تو رسوالنی ستیو به در«        

   )و براي تو نیز آن چنان است (  قرار دادیم )ها و کنیزانشان از زوجه (  و ذریه اي )و کنیزان (  زوجه ها آنان )اکثرِ (  و براي        

   دآور آیتی) هیچ معجزه و  امتشبراي و اجازة او (  خدا به اذن اال که وده استنب رسولی را و        

  } 457{ »   )و براي تو نیز آن چنان است (  سته )و براي هر موعدي مکتوبی (  کتابی یجلهر ابراي         

  

93 -13  )96  ( »او هست  خدا آنچه را بخواهد محو می کند و تثبیت می کند و ام الکتاب نزد«  

   می کند محو )تو  به نسیان و فراموشیِ تو می سپارد و از ذهنِ قبل از مکتوب شدن توسط تو ،(  بخواهد را) ه شد ۀ القاءآی(  چهآنخدا ) بدان و بگو (  «       

  ) نَسخ و حذف و محو می کند و آن آیه را تثبیت و محکم و در قرآن جمع نمی کند  واهد حتی بعد از مکتوب شدن توسط تو ،یا آنچه را بخ(        

  مالء می کند بر تو القاء و ا را دوباره یا مجدداًجدید آیه و آیاتی  ( و        

  ست ه ام الکتاب نزد اوو  می کند )و محکم و در قرآن جمع (  یتتثب )نهایتاً ،  و جایگزین آیۀ اول یا آیه و آیات بعد از آیۀ اول       

  ٌ تثبیت و محکم نشدهٌ  )و به هر حال ٌ  محو شده مذکور ٌ فراموش و محو شده یا نَسخ و محو شده و در هر دو صورت( همۀ آیات القاء شده اعم از و {        

  } 458{ »  }  دمحفوظ باقی می مانٌَ  ام الکتاب ٌ و همۀ آنها در طرف او نازل شده استز یا نهایتاً تثبیت و محکم و جمع شده در قرآن ، ا       

  

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

  »وي هست  آن کتاب نزد و کسی که علمِ شما به شهادت کافی است من و بینِ بگو اهللا بینِ                         

  نیستی )اهللا  از طرف پروردگارمان ( گویند تو مرسل اند میکفر ورزیده  )بر تو  وحیِ خدانزول به (  کسانی که )و عرب مشرکین  ( و«        

  اهللا بین من و بین شما به شهادت کافی است  )اي قوم من ، (  گوب        

   شهادت می دهدهم و توسط وي بر من القاء و امالء می شود (  ستنزد وي ه )از طرف خدا (  آن کتاب کسی که علمِ )،  جبرئیل ( و        

  مالئکه نیز آن مطلب را شهادت می دهند  م و سایرهستٌ  کاتب امین قرآن و ٌشما  اولین نبیِو  من اولین رسول عربِ خداکه         

  } 459{ »  ) و همانا پروردگارمان اهللا ، فقط او به شهادت کافی است         

  

  »آن رحمان « )  97(  1-55

  } 460{ »   رحمان )خداي (  آن )، اي مردم عرب ، پروردگارتان اهللا ( «        



       

 ٥٣

  »قرآن را تعلیم داده است «  ) 97(  55- 2

  } 461{   » ه استداد تعلیم )و  درسولین رسول عرب خویش ا بهٌ  قلم ۀوسیلبه ٌ  (  قرآن را «       

  

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

  } 462{ »   کرده ایم بر تو نازلتنزیلی  )و ٌ  تدریجی نزولٌ   ( را قرآنما خودمان  همانا )، اي محمد (  «       

  

   پروردگارت صبر کن پس براي حکمِ« )  98(  24-76

  »کافري را اطاعت مکن و از ایشان گناهکار یا                          

  کن صبر  )شبهاي قدر ٌ  ٌ در قرآن ي آیات جدیدالقا ودر زمان مقتضی (  پروردگارت کمِح) وحی و  نزولِ(  ايبر پس «       

  } 463{ »   اطاعت مکن ي راکافر) مشرك و (  یار گناهکا ایشان ازو         

  

  »ر کن پروردگارت را صبح و شام ذک و اسمِ« )  98(  76- 25

   ، بی ذکري از دون او تحت هر عنوان(  پروردگارت را ) اسامی و کلماتو (  اسم )فقط در نماز  ( و«        

  } 464{ »   ذکر کن ) خودت عربیمادريِ به زبان  حداکثر در پنج نوبت ، و(  صبح و شام )در حداقل دو نوبت نمازِ         

  

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

  سجده کن )رکوع و در نماز  ( پس براي او )برخیز به نماز بیدار شو و  نزول وحیِ پروردگارتبراي  ( شب) انتهاي (  و از«        

  } 465{ »   )رسد فرا ٌ شبهاي قدر ٌ  وآیات جدید خدا  نزولمقتضی براي تا زمان (  طوالنی تسبیح گويشب و او را         

  

  اهللا است  ین حدودا....... هان اي نبی «  ) 99(  1-65

                      خدا را تعدي کند پس به راستی به خودش ظلم کرده است و کسی که حدود   

   »امري حدیث خوانَد  خدا دانی شاید بعد آن ینم                      

   است )براي شما (  اهللا )و احکامِ پروردگارتان (  این حدود ....... )، بگو اي مردم عرب  بدان و ، ( هان اي نبی«        

  به خودش ظلم کرده است )اول (  کند پس به راستی )و تجاوز (  و کسی که حدود خدا را تعدي       

  } 466{  »  حدیث خوانَد )را بر تو القاء کند و  ائمد حکمییا موقت  یاعم از حکم و حکمی جدید  ( امري خدا نمی دانی شاید بعد آن       

  

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

  است  )براي شما (  اهللا )پروردگارتان و حکمِ (  امرِ ) آیات قبل(  آن )، اي مردم عرب ( «        

  } 467{ »   ....... شما نازل کرده است )و  ل عربِ خویشاولین رسو(  که آن را به سوي        

   

11 -65  )99  ( »نِ خدا  رسولی که آیاتیببر شما تالوت می کندرا م  

  »....... تا کسانی را که ایمان آورده اند و صالحات عمل کرده اند از ظلمات به سوي نور خارج سازد                        

   مکتوب می کندبا رعایت امانت کامل  که همگی معجزه است(  را خدا )و بیان کنندة غیبِ (  مبین آیات کهرسولی ) امین ٌ محمد (  ٌ  «       

  می کند  )و تعلیم و تبلیغ (  تالوت )مردم عرب به زبان مادريِ خودتان (  شمابر  )را  آن آیات و       

  } 468{ »   ....... سازدخارج  نور سوي ت بهاکرده اند از ظلم ات عملو صالح آورده اند ایمان )یِ او به وح(  کهکسانی را  ) آیات خدا ( تا        

  

  »کتاب که کفر ورزیده اند و مشرکین منفک نبوده اند تا آن بینه ایشان را رسید  کسانی از اهلِ«  ) 100(  1-98

   کفر ورزیده اند ) قرآنوحیِ خدا بودنِ و به  ساکن در مدینه و حوالی آن هستند(  که )می و عربی اعم از عج(  کتاب اهلِ )بنی اسرائیل و (  کسانی از «       

  نبوده اند  )و با هم متحد (  منفک)  از مؤمنین عرب از مسلمینِ اهل کتب و ، و کافرینِ عرب ( نیمشرک )نیز (  و        

  } 469{   » رسیدرا  ) عربمردم این  ، ( ایشان) جزه است که آیات آن همگی مع قرآنیکتاب  ،(  آن بینهتا         

  

2 -98  )100  ( »فی مطهر را تالوت می کند  رسولی از طرفحخدا که ص«  

   می کند تالوت ) را هامکتوب می کند و آن ( را مطهر صحفیکه طرف خدا رسولی از  ) ،ٌ  امی نبیِآن ٌ  محمد و («        

  } 470{  »  )تالوت و تعلیم و تبلیغ می کند  نیز و اهل کتبِ عرب تبار مردم عرب برآنها را و  (       

  

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

  } 471 {  » هست ) و نوشته هایی استوار ( قائم بیکت )، آیات و ٌ  صفحات مطهرِ قرآنٌ  (  در آن «       



       

 ٥٤

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

   تفرقه نکرده اند )و اهل کتبِ ساکن در این قریۀ مدینه و حوالی آن اعم از عربی و عجمی  ( داده شده اند کتاب و کسانی که )و بنی اسرائیل ( «        

  )تقسیم و از هم منفک نشده اند  از طرف دیگرٌ  نم و مؤممسل از یکطرف و ًٌ  و کافر مشركٌ  و به دو گروه(        

  } 472{ »   آمدرا  )عرب مردم ، این (  ایشان )معجزه است آیات آن هر یک از که  کتاب قرآنی، (  چه بینهاز آن اال بعد        

  

   حنفاء براي اوست آن دینِو امر نشده اند اال اهللا را مخلصانه عبادت کنند « )  100(  5-98

  »قائم است  و آن دینِو نماز اقامه کنند و زکات دهند                        

  امر نشده اند  ) داراي کتاب آسمانیمثل اقوام نیز  ، مردم عرب سطر و ضرب و تکثیر و منتشر شدة قرآن صفحات در(  و«        

  ست براي او ) ابراهیم حنیف همان دینِ، (  حنفاء ن دینِعبادت کنند آ اهللا را مخلصانه) مستقیماً فقط پروردگارشان  ( اال        

  اقامه کنند و زکات دهند  )به زبان مادريِ خودشان  را(  و نماز        

  } 473{ »   است )ٌ  دین اسالمٌ  همانتسلیم و توحید ،  دینِ ، بعدو  رسوالن و انبیاي قبل و استوارِ همۀ ( قائم و آن دینِ        

  

  سوره اي است که آن را نازل کرده ایم و آن را فریضه کرده ایم « )  102(  1-24

                       بینه اي نازل کرده ایم شاید شما تذکر گیرید  در آن آیات«  

  کرده ایم ریضه ف )براي شما واجب و (  و آن را نازل کرده ایم ) با شصت و چهار آیه(  که آن رااست سوره اي  )، اي مردم عرب ( «        

   نازل کرده ایم )که همگی معجزه است (  اي بینهآیات  )سوره نیز (  در آن       

  کنیدآن را سمع (  شاید شما )مکتوب و بر شما تالوت و تعلیم و تبلیغ می شود ٌ  محمد امینٌ   که توسط رسول خدا(        

  } 474{ »   )و ایمان آورید و هدایت شوید (  دگیریتذکر  )و در آن تفکر و تعقل کنید و مطالعه کنید اگر باسواد باشید خودتان آن را یا        

  

    »حکیم است  یآیات را براي شما بیان می کند و خدا علیم و اهللا« )  102(  18-24

   می کند نازلعربی به زبان مادريِِ خودتان  براي اولین بار(  اهللا آیات را )بدانید پروردگارتان (  و«        

  } 475{ »   حکیم است یبراي شما بیان می کند و خدا علیم )مکتوب و در قرآن جمع و  وحی ٌ ٌ کاتب امینِ توسط محمدآنها را و        

  

  »حکیم است  یخدا آن چنان آیات را براي شما بیان می کند و خدا علیم....... « )  102(  58-24

  )، نزول وحیِ پروردگارتان بر نبیِ خود ایمان آورده اید  بهاي کسانی که  ،اي مؤمنین عرب (  .......«        

  براي شما بیان می کند ) مکتوب و در قرآن جمع و  وحی ٌ ٌ کاتب امینِ وسط محمدتآنها را و  می کند به زبان خودتان نازل(  خدا آن چنان آیات را        

  } 476{ »   حکیم است یو خدا علیم        

  

  »حکیم است  یخدا آن چنان آیات خویش را براي شما بیان می کند و خدا علیم....... « )  102(  42- 59

   )، ایمان آورده اید  نبیِ خود بر نزول وحیِ پروردگارتان به ، اي کسانی کهاي مؤمنین عرب (  .......«        

  براي شما بیان می کند  )مکتوب و  ان عربی توسط ٌ محمد امین ٌاولین صحیفۀ آسمانی به زبدر  ( خدا آن چنان آیات خویش را        

  } 477 {»  حکیم است یو خدا علیم        

  

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

  براي شما بیان می کند ) مکتوب و  وحی ٌ ٌ کاتب امینِ محمد توسطدر قرآن  ( اهللا آن چنان آیات را )اي مؤمنین عرب ، پروردگارتان (  .......«        

  } 478{ »  ) و تذکر گیرید و ایمان آورید و هدایت شوید (  تعقل کنید) تفکر و در آن آن را سمع یا مطالعه کنید و (  شاید شما        

  

  واحد است  یپس خداي شما خدای.. .....و براي هر امتی منسکی قرار داده ایم « )  103(  34-22

  »پس براي او تسلیم شوید و فروتنان را بشارت ده                           

  ....... قرار داده ایم) و مناسکی خاص (  یمنسک )و  آیین و شریعت(  براي هر امتی )، بگو اي امت عرب (  و«        

  است )و تنها (  واحد یخدای ) اهللا(  خداي شما) ، اسک براي هر امتی شرایع و منبا وجود تنوع و تفاوت بدانید (  پس        

  } 479{ »   بشارت ده )به روز قیامت (  را فروتنان تسلیم شوید و )م و امت عرب نیز مسل شما ( او )وحیِ (  براي پس        

  

  »نوح و عاد و ثمود تکذیب کردند  ومِو اگر تو را تکذیب کنند پس به راستی قبلِ ایشان ق« )  103(  42-22

   تو را تکذیب کنند )کما فی السابق  بی ایمانانِ قوم تو(  اگر )، اي محمد (  و«        

   )پندارند ٌ  خودخواه و کذاب و ساحرٌ  یا ٌ  مریض و متوهم و مسحورٌ  و جن زده و مجنون ٌٌ  و تو را (        

   ندتکذیب کرد )را انکار و  حیِ خدا بر رسوالنشاننزول و(  ثمود) قومِ  ( عاد و )قومِ  ( نوح و ایشان قومِی قبلِ به راست )فراموش مکن (  پس       

  } 480{ »  ) پنداشتند ٌ  خودخواه و کذاب و ساحر ٌ یا  ٌ مریض و متوهم و مسحورو ٌ ٌ  جن زده و مجنونٌ  را  شانهم رسوالنآنها و بی ایمانانِ (        



       

 ٥٥

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

  } 481{ »   لوط و قومِابراهیم  قومِ )بی ایمانانِ (  و«        

  

  کافرین تأمل کردم پس براي  تکذیب شدمدین و موسی  و اصحابِ« )  103(  44-22

  »پس انکار چگونه بوده است  سپس آنها را اخذ کردم                          

  و مهلت دادم ( تأمل کردم  کافرین )مشرکین و  ( براي تکذیب شد پس ) شخود قوم قوم فرعون و توسط بی ایمانانِهم (  موسی مدین و و اصحابِ«        

   )اخذ کردم شاید آنها ایمان آورند و تضرع کنند ٌ  به سختی و بیماريٌ  وٌ  به عذابِ نزدیک تر و کوچک تراول ٌ و آنها را        

  کردم  )و هالك (  اخذ )که مکتوب و در قرآن جمع کرده اي و آنها را علم داري  ٌ به آن عذابهاي بزرگ ترٌ  وغضب کردم (  سپس آنها را        

  } 482{ »   انکار چگونه بوده است )کنید عاقبت تکذیب و  نظاره و یر کنیدبگو اي قوم من ، شما نیز در آن سرزمین س(  پس        

  

  و قبل از تو هیچ رسولی ارسال نکردیم و نه نبی اي« )  103(  22- 52

  اي وي القاء کرده استشیطان در تمنتمنایی داشت  اال آنگاه که                          

   خویش را محکم می کند کند نَسخ می کند سپس خدا آیاتمی  ا شیطان القاءپس خدا آنچه ر                          

  » حکیم است  یو خدا علیم                          

   اي نکردیم و نه نبی ارسال رسولیهیچ ) ، هم اي محمد (  و قبل از تو«        

  القاء کرده است  ) آرزو و تمناي تو نیز مثل(  ويتمناي  )آرزو و  ( در) به اذن خدا (  تمنایی داشت شیطان )آرزو و وي (  اال آنگاه  که        

  می کند  )و حذف و محو (  نَسخ ) ي آیات خویشبا القا(  دکنمی  القاء )و بر آن نبی  آن رسول بر(  آنچه را شیطان )، مدتی بعد از  ( پس خدا        

   می کند )و در کتاب خویش جمع (  محکم )تثبیت و ، نهایتاً کرده است القاء وي بر به جاي آنچه شیطان (  خویش را سپس خدا آیات        

  } 483{ »   حکیم است یو خدا علیم        

  

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

  »و همانا آن ظالمین در ستیزي بعید هستند                            

  نَسخ و حذف و محو می شود ، همۀ آنها با نزول آیات خدا و بعد از مدتی ( کندمی القاء  )آن نبی  رب و آن رسول بر ( نچه را شیطانتا خدا آ«        

   خ هر آنچه شیطان القاء کرده است ،از زمان القاي شیطان تا زمان نَس ،صرفاً براي مدتی محدود        

   است )و سخت (  ست و قلبهایشان قسیه در قلبهایشان مرض )در افکار و (  ي کسانی کهفتنه اي قرار دهد برا )حان و امت       

   می شود توسط انبیاء مکتوب  و به آیات خدا که بعد از آنچه شیطان القاء کرده است نازل می شود و (       

  حو می کند و حذف و م نَسخهم را خویش  آیات حتی بعضی از همانو خدا دوباره یا مجدداً        

   )ند خویش جمع می کند تمسک نمی کن بِافقط بعضی از آنها را تثبیت و محکم و در کت، و نهایتاً        

  و دور از ذهن  ( در ستیزي بعید) ،  تو قِدر ح(  و همانا آن ظالمین       

  ه هیچ یک در قرآن وجود ندارد لبتکه ا ٌ نَسخ و حذف و محو شدة خدا آیاتٌ  وحیِ خدا بودنِقبول در برابر        

  } 484{ »   هستند ) ٌ تثبیت و محکم و جمع شدة موجود در سوره هاي قرآننهائیِ  آیاتٌ  در برابر و همچنین       

     

  گیرند تا آن ساعت دفعتاً ایشان را فرا رسد می و کسانی که کفر ورزیده اند در تردید از آن زوال ن« )  103(  55-22

  »روزي عقیم ایشان را برسد  یا عذابِ                          

   کفر ورزیده اند )رسوالن و انبیاء  به نزول وحیِ خدا بر(  کسانی که )و عرب اي محمد ، بدان مشرکین (  و«        

  جود ندارد هیچ یک در قرآن والبته که ٌ  آیات نَسخ و حذف و محو شدهٌ  وحیِ خدا بودنِ ( در تردید از آن       

   گیرندمی زوال ن)  قرآن ٌٌنهائیِ تثبیت و محکم و جمع شدة موجود در  آیات وحیِ خدا بودنِ ٌ و همچنین       

  ایشان را فرا رسد )  و از جمله انهمۀ مردم(  دفعتاً )لحظۀ قیامت و  ( تا آن ساعت        

  } 485{ »  ) و هالکشان کند (  ایشان را برسد ) در این سرزمینو بی فردا (  روزي عقیم یا عذابِِ        

  

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

   نازل کرده ایم ) خودتانعربیِ به زبان  براي شما ( آنچه )، (  نورآن  ) آیات قرآن(  و او لِرسوو خدا  )وحیِ  ( به )اي مردم ، (  پس «       

   وریدآایمان ) تثبیت و محکم و در قرآن جمع شده است ، وي  و امالي نهائی توسط جبرئیل بر با القاء که(        

  } 486{ »   تاس خبیر) و  آگاه ( به آنچه عمل می کنید)  مستقیم یا غیر مستقیم هرگاه بخواهد به طور(  و خدا        

  

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

  کنند  اطفاء )و  خاموش(  شانخدا را با دهان نورِ )،  کتاب قرآن ٌٌ  (  اراده می کنند تا )عرب  و کافرین ، مشرکین اي محمد( «        

  } 487{ »   دارند کراهتکافرین  ) و مشرکین ( و لو خویش است نورِ ةکنند تمام ) قبل از فوت کردنِ تو(  خدا )اما یقین بدان (  و        



       

 ٥٦

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

  »و لو مشرکین کراهت دارند                        

  مکتوب می یابید  انجیل هم در در تورات وهم که آن را  بنا بر خبر و وعدة خویش(  است که کسیاو  )، اي مردم عرب ، پروردگارتان اهللا ( «        

  ) ،  و بعد نیز مثل همۀ انبیاي قبل ( را )ٌ  احمد همین محمدٌ   ( یشخو) یِ فعل(  رسول )، ق گفتۀ عیسی به قومش بنی اسرائیل و طب       

  ، ادیان (  آن کلِِ) بر  ( پشتیبانی دهد دین آن را بر )ٌ  دین اسالمٌ  همان،  تسلیم و توحید دینِ(  آنتا کرده است  حق ارسال و دینِ هدایت ) کتابِ(  با       

   )قومی امی بودید  که قبل از قرآن شمارائج در و عقائد شرك آلود و افکار کفر آمیزِ غیر وحیانی و عبادات و مناسک غیر توحیدي  بر همۀ ادیانِ       

  } 488{ »   دارندکراهت  ) عرب و کافرین(  نیمشرک و لو       

  

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

   »قبل از آن در ضاللتی مبین بودند  قطعاً چه و اگران را کتاب و حکمت تعلیم می دهد و ایشان را منزه می گردانَد و ایش                       

  انجیل مکتوب می یابید هم در در تورات وهم بنا بر خبر و وعدة خویش که آن را  ( است که کسیاو «        

   ه استکرد مبعوث خودشان )قوم و تبارِ (  از رسولی امیین در میان )براي اولین بار ، قومش بنی اسرائیل و طبق گفتۀ عیسی به        

   کندمی  )و تعلیم و تبلیغ (  تالوتایشان بر  ) راآیات مکتوب می کند و آن  ( را اوآیات که  ) امیین عرب ٌ رسولی بیِن (  ٌ       

   دهد می تعلیم )درس و  و علم آسمانی(  تاب و حکمترا ک انایشو  گردانَدمی منزه  )اطلِ پدران امی و اجداد بی کتابشان پاك و از اعتقادات ب(  را ایشانو         

  } 489{ »   بودند ) مشركبا اعتقاد به ٌ تناسخ ٌ  ،(  تی مبینضاللدر  )کامل و  در غفلتی قرآن(  از آن قبلقطعاً  و اگر چه        

  

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

                        خویش را و نعمت مستقیم هدایت کند  بر تو تمام کند و تو را به صراط«  

  )، مشرك بودي در غفلت تو نیز همان زمان که (  سته )قبل از بعثت (  تو قدیمِگناه  )خطاء و (  از آنچهمغفرت کند  )و  بیامرزد ( براي تو ا خدات«        

   هست )تو  در طی سالهاي رسالت(  اخیر )خطاء و گناه از (  آنچه )همچنین براي تو بیامرزد (  و        

  } 490{ »   کند هدایت مستقیم راطبه ص تو را ) قرآناتمام با (  بر تو تمام کند و را خویش نعمت ) کتاب قرآن ٌٌ  قبل از فوت کردنِ تو(  و        

  

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

  »....... در انجیل  اینها در تورات و مثَلِ اینها آن است مثَلِ                         

   خداست )عربِ (  رسولِِ )اولین (  محمد )ب ، بدانید هان اي مردم عر( «        

   ربع غیرو  و دشمنانِ متجاوز اعم از عربو مشرکین و منافقین  ( کسانی که همراه وي هستند بر کافرین ) مؤمنین عرب(  و        

   ....... ربان هستندبین خودشان مه ) ،(  سختگیر )ی کنند نها محاربه و جنگ متجاوز و با ای که به مؤمنین       

  } 491{  »  ........ )هر دو در مقابل قرآن هست  دو کتاب که آن(  در انجیل اینها در تورات و مثَلِ اینها مثَلِ آن است        

  

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

  »ده کند حکم می کند اهمانا خدا آنچه را ار                     

   وفا کنید )و معامالت (  به عقود )، (  ایمان آورده اید )محمد امین ٌ  بر ٌ وحیِ خدانزول به  ( اي کسانی که) ، اي مؤمنین عرب (  هان«        

        (  حالل است اال آنچه) هم (  مابراي ش چهارپا حیواناتشودمی  )تعلیم و تبلیغ و (  شما تالوتبر ) مکتوب و توسط رسول او  کهخدا  از آیات ..... ...  

  } 492{ »   حکم می کند )براي شما  ، بر وي قرآن با نزول آیات(  کند را ارادههمانا خدا آنچه         

  

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

  »راکعین هستند  نهاامه می کنند و زکات می دهند و ایو رسول او و کسانی که ایمان آورده اند کسانی هستند که نماز اق                        

  )سوالن رمالئکه یا نه حتی نه از دون او و و  ( است فقط اهللاشما  ولیِ )کمک و محافظ و شفیع و سرپرست و بدانید اي مردم عرب ، ( «        

  ایمان آورده اند کسانی هستند که  ) وحیِ خدا بودنِ قرآن بهاز صمیم قلب (  کسانی کهاو و  رسول )محمد امین ٌ (  ٌ  و        

  د ه می کننماقا)  در حداقل دو نوبت صبح و شام ، یعربمادريِ خودتان به زبان  ،به جانب مسجدالحرام  را بی ذکري از دون خدا(  نماز        

  } 493{ »   هستند )در نماز و ساجدین (  راکعین و زکات می دهند و اینها        

  

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

  »و آنچه را کتمان می کنید علم دارد و خدا آنچه را آشکار می کنید                         

   نبوت و توحید و معاد ٌٌ  غِو تبلی ( غاال ابال )، قبل براي اقوامشان و انبیاي و نبیِ شما مثل رسوالن  ( سولر عهدة بر )بدانید ،  اي مؤمنین عرب(  «       

   نیست ) بوده اند قابل تغییربه تناسب شرایط زمان و مکان احکام آن بعضی از که البته ٌ  احکام خداٌ  ابالغهمچنین و        

  } 494{   » علم دارد )به طور مستقیم یا غیر مستقیم (  یدی کنکتمان مرا آنچه  و یدکنآشکار می  را هآنچ )هرگاه بخواهد (  خدا و        



       

 ٥٧

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

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

  »حلیم است  ياهللا از آن گذشته است و خدا غفور                        

   )، (  آورده اید ایمان)  و نبیِ خودبر رسول  نزول وحیِ خدا به ( اي کسانی که )، اي مؤمنین عرب (  هان «       

   سؤال نکنید )نبیِ خود را  ( مأیوستان می کند شود عیان )بالفاصله آشکار و  ( شمااگر براي از چیزهایی که        

  ) براي وي نباشید پروردگارتان جوابی از طرف نزول و اگر سؤال کردید عجوالنه منتظر (        

   سؤال کنید )نازل می شود  ٌ ر دو مرتبه در هر سالیک مرتبه یا حداکثٌ  وصرفاً در زمان مقتضی  که(  نازل می شود قرآن کهی حیناز آنها در  و اگر       

   شود شما عیانبراي ) و آشکار براي وي  جواب آن سؤاالتشاید ، ٌ  در شبهاي قدرٌ  بر وي ا نزول وحیِ خداب (       

  }  495{   » است حلیم يغفور )آمرزنده اي بردبار و (  و خدا است گذشته )فعالً  شما سؤاالت(  از آناهللا  )پروردگارتان (        

  

  به راستی قومی قبل از شما سؤال کرده بود « )  112(  102-5

  »پس به همان علت کافر صبح کردند س                         

  ه بود سؤال کرد )نبیِ خود عجوالنه از ، وع سؤاالت ناز آن (  قبل از شما قومیراستی به «        

   بیاوردروز بعد صبح مکتوب کند و وي ا نبیِ آنها نازل نشد تبراي خدا به وحیِ جوابی طی روز ، شبانه در آنها  بعد از سؤالِه ک ( علت ه همانسپس ب       

  } 496{ »  ) دند باقی مانمشرك  اد به ٌ تناسخ ٌعتقبا اایمان نیاوردند و افراد بشر بر  نزول وحیِ خدا به لسابقو کما فی ا(  دندصبح کر فراک ) نبیِ خود به       

  

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

   آنچه پدرانمان را بر آن یافته ایم ما را بس است                         

  »می داشتند و نه هدایت شده بودند  و آیا حتی اگر پدرانشان نه چیزي علم                         

   نازل کرده است )مردم عرب  شما براي هشدار و و هدایت(  اآنچه خد )ٌ  کتاب قرآنٌ  (  به سوي فته شودگ ایشان رايب آنگاه کهو  «       

  ند ویگمی  ) و دعوت وي را اجابت کنید(  یدبیای ) ٌ محمد امینٌ  رببیِ عو ن ( لرسو )اولین (  و به سوي        

  است  بسما را  یافته ایم را بر آن مان) امی و اجداد بی کتابِ (  پدرانِ چهآن        

   شده بودند هدایت )هشدار و  کتابی آسمانی با ( نه و می داشتند علمچیزي نه شان  )و اجداد (  پدران اگر و آیا حتی        

  } 497{ »   )هستند و معتقد به ٌ تناسخ ٌ اهللا در عبادت و مشرکین آن غافلین  ه دهندة راهورکورانه شیعه و ادامکهمچنان آیا و (         

  

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

  »سپس نه توبه می کنند و نه ایشان تذکر می گیرند                          

   در هر سال مرتبهدو  )حداکثر (  مرتبه یا یک که ایشان نمی کنند تؤیر آیا ) ،اي محمد (  و «       

  می شوند  فتنه ) امتحان و، تو  بر سوره هاي جدیدي از قرآنو آیات نزول با  ، و البته صرفاً در زمان مقتضی (       

  } 498{ »   تذکر می گیرندایشان  می کنند و نه توبه ) شركاز ایمان می آورند و  رآنقآیات و سوره هاي  وبر تو وحیِ خدا نزول  به(  نه پسس        

  

  و آنگاه که سوره اي نازل نشود بعضِ ایشان به سوي بعضی نظر می کند « )  113(  127-9

   آیا هیچ احدي شما را رؤیت می کند                         

  شوند  سپس منصرف می                          

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

   ) دویگمی و  ( دنظر می کنبعضی  به سوي ایشان بعضِنشود نازل  )بر تو جدید از قرآن  ( سوره اي )، در زمان مورد نظرِ ایشان (  و آنگاه که«        

  رؤیت می کند شما را )این همه صبر و انتظارِ  ( احدي هیچ آیا        

   منصرف می شوند ) جدید از قرآن و سوره ايآیات براي نزولِ  از ادامۀ صبر و انتظار(  سپس        

   که نمی فهمند هستند قومیکه به آن  کرده است صرفمن شان رابهایقل )مغزها و (  خدا        

  } 499{ »   )ایمان نمی آورند  ٌ یک مرتبه یا حداکثر دو مرتبه در هر سالٌ  صرفاً در زمان مقتضی و سوره هاي قرآنآیات و  نزولِ و به(         

  

3-110  )114  ( »مانا او توبه پذیر بوده است هت تسبیح گوي و از او استغفار کن پروردگار پس به حمد«  

  تسبیح گوي پروردگارت )و ستایشِ  ( به حمد )، ٌ  نبیِ امیٌ  محمد ، اي اي(  پس«        

   مشرك بودي ،در غفلت همان زمان که تو نیز ٌ  هست قبل از بعثت خطاء و گناه قدیمِ تواز آنچه براي ٌ  ( از او )فقط قیماً مست ( و       

   استغفار کن )آمرزش بخواه و ٌ  هستدر طی سالهاي رسالت  تو خطاء و گناه اخیرِاز آنچه ٌ  و همچنین براي       

  و خواهد بود (  بوده است توبه پذیر )همیشه (  همانا او )و بدان (        

  } 500{ »   )و از او براي خطاها و گناهانِ خود مغفرت طلبی  و مادام که فوت نشده اي می توانی به درگاه خدا توبه کنی       

 




