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 ی عربی بودن قرآن از توراتعدم ترجمه

 

 

 

 

 

 سوره یونس 94تفسیر آیه 

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 یبعض  استناد به( ص) اهللرسول رسالت اصل به نسبت که ایشبهه موارد از یکی

 چه ارده از یبعض  در یروت یب ح داد که است شک شبهه ،اندکرده وارد قرآن اتیآ از

 نی ا جمل ه از. دارد یمط الب اس ت نوشته خود الیخ به اسالم و قرآن رد بر که یکتاب

 الکت اب م ن  ٌی عرب نس ة ٌ الق رآن» ک ه اس ت نیا ،کندیم تکرار هم یلیخ که مطالب

 عه د مقدسه کتب عموم ای است تورات مرادش ،دگوییم که االمام کتابال نیا «االمام

  .ندکیم قرآن به استدالل هم را آن ،است دیجد و قیعت

 وَ إِمام ً مُوس ى كِت ابُ قَبْلِ هِ مِنْ وَ مِْنهُ شاهِدٌ یَْتلُوهُ وَ رَبِّهِ مِنْ بَیِّنَ ٍ عَلى كانَ فَمَنْ أَ»

 اس ت، ق رآن از قب ل ک ه یموس  کتاب تورات، که کندیم استدالل هیآ نیا به 1«رَحْمَ ً

 إِمامً مُوسى كِتابُ قَبْلِهِ مِنْ وَ». است رحمت قرآن به نسبت و است امام قرآن به نسبت

 ب ر ش اهد و اس ت ق رآن نی ا ب ر ش اهد ک ه اس ت یموس کتاب قرآن از قبل «رَحْمَ ً وَ

 گ اه. دکن یم اس تدالل نطوریا .است له مشهورٌ بر امام شاهد نیا و است قرآن رسالت

 ل ه مش هورٌ ب ه نس بت مقتدا و امام گاه و است رازتهم گاه. است مأموم خودش شاهد
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 یکتاب چهارده نیا کل در را مطلب کی و کندیم استدالل ادیز ادِیز هیآ نیا به. است

 کت اب کی قرآن دگوییم ،است نوشته قرآن رسول و قرآن رد بر مةتلف یهانام با که

  .«االمام الکتاب عن  ٌیعرب نسة ٌ» بلکه. ستین یستقلم

 ش َ ٍّ ف   كُْن تَ فَ ِِنْ» :بع د به 94 هیآ ونسی سوره. است شک هیآ اشادله جمله از

 فَ ال رَبِّ  َ مِ نْ اْلحَ قُّ جاءَكَ لَقَدْ قَبْلِ َ مِنْ اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ الَّذینَ فَسْئَلِ إِلَیْ َ أَْنزَْلنا مِمَّا

 ق رآن به نسبت قرآن، رسول نکهیا بر کندیم استدالل هیآ نیا به «نَالمُمْتَری مِنَ نَّتَكُونَ

ئَلِ» ش ک نی ا راف   و ش ک نی ا معالج ه و داش ت شک است شده نازل او بر که  فَس ْ

 یس مو کت اب «قَبْلِ َ مِنْ اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ الَّذینَ» است، «قَبْلِ َ مِنْ اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ الَّذینَ

 در را یس یع کت اب و اص الً را یموس  کت اب ک ه یکس ان پ س. اس ت یس یع کتاب و

 ای است یاله یوح قرآن نیا ایآ که کن سؤال آنها از خوانند،یم یموس کتاب استمرار

 ق رآن ک ه یدار ش ک اگ ر. ک ن س ؤال آنه ا از دگوییم: است نیا حداد حرف .ستین

 نی ا ک ه یدار ش ک ت و مت رجم یا راگ. است امام کتاب که است تورات یعرب ترجمه

 کن، سؤال هستند تورات قرائت و مطالعه اهل که یکسان از ،است تورات ترجمه قرآن

 ه م ق رآن نی ا و میهست مطل  تورات مطالب بر ما یآر که دهندیم جواب تو به آنها

 .دارد یروتیب حداد که است یحرف نیا. است تورات از یعرب ترجمه

 اتی آ ب ه ک ه یص ورت در ک ردم، ع ر  ه م باره ا ک ه نمک  ع ر  نجایامن ]...[ 

 اگر نه؟ ای میبده جواب دیبا مدارنشرع ما شود،یم استناد قرآن ضد بر قرآن مقدسات

 ب ا مدارانش رع م ا ای آ د،ی با ه م حتم ً و دی با و چنانک ه م؟ایکاره چه ما پس ،دینبا

 ک ه یمطالب در کردن فکر و کردن مباحثه و دادن درس و نوشتن و مطالعه و خواندن

 اعت را  قرآن به قرآن، اتیآ سند به که یکسان اشکاالت جواب است، یقرآن ریغ کالً

 س تین فیشر قرآن در وارد که یکس. مایکرده غلط میبده جواب اگر م؟یبده کنندیم

 ن داده ق رار ه م هیحاش در بلکه ،است نداده اصالت خود دروس در را قرآن مطالعه و

 ک ه یاشکاالت از بدهد جواب که است ستهیشا چطور و شودیم ورچط آدم نیا. است

 وارد هس تند یحیمس  ری غ ای  یحیمس  نیمبشر که یکسان قرآن، به استناد به قرآن بر

 اف تیدر ایگون هبه را مطال ب میبت وان ت ا میکن مطالعه را کتاب نیا دیبا پس.کنند،یم

 ج واب میبت وان ق رآن از یتع ال و س بحانه ح ق م رادات حیص ح اف تیدر ب ا که میکن

 .میبده را راداتیا

 ن داده ج واب او ب ه ه م یکس  و اس ت نوش ته ق رآن رد بر کتاب چهارده آدم نیا

 نی ا ح داد حرف .طورندآن که هستند یسنت فقه مدارانشرع مداران،شرع چون. است
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 ب رادران دس تبه  و شد خواهد چاپ شاءاهللنا که المقارنات 159 صفحه در ما. است

 بة ش. می دار ینص ار و هودی یعلما با ما که است ایمحاوره از اول بةش رسد،یم

 نظر از ،یفیلأت نظر از قرآن و لیانج و تورات نیب که است یعلم و یکتاب مقارنه اول

 دیتوح گانهسه دیعقا که است عقائدنا دوم بةش یم.کرد سهیمقا ،یعلم نظر از ،یکتاب

 رس ول س وم بة ش. است کرده بحث یعقل و یتابک مقارنه طوربه را معاد و نبوت و

 مح رف لی انج و ت وارت نیهم  در که یبشارات که است  یالسماو الکتب یف االسالم

 ری غ و یون انی و یانیس ر و یعب ر زب ان اص ل هم ان ب ا ،اس ت موج ود هن وز و است

 .است شده استدالل

 و ش د، فیلأت  اشرف نجف در شیپ سال 26 در است من دست که المقارنات نیا

 در ح داد. کنمیم  ع ر  بع د  ه م و کردم عر  قبالً هست نیا به راج  که یمطالب

 ش کو  ضمن در را مطلب نیا ،یحیالمس یاالسالم الحوار کتاب 179 صفحه 1 جلد

 إذا» :اس ت نیا شانیا حرف. است کرده ذکر دارد قرآن رسول و قرآن بر که یراداتیا و

 فَ ِِنْ«. »أس اتذته أنه م عل ى دل یالً هذا ألیس ،الكتاب علماء فلیسأل( ص) محمّد ش 

 در ش ما اگ ر نک هیا مث ل «اْلكِت ابَ یَْق رَؤُنَ الَّ ذینَ فَسْئَلِ إِلَیْ َ أَْنزَْلنا مِمَّا شَ ٍّ ف  كُْنتَ

 س ؤال اس ت وارد ک ه یکس از. کن سؤال استادت از ،یدار شک مکاسب مطلب فالن

 اس ت ش ما مانن د ای  اس ت شما از ترنییپا که یکس از د،یدار شک شما اگر اال و. کن

 از بهت ر او که یکس از. است جا در ای و است گردعقب ای. ندارد معنا نکهیا ،کن سؤال

 بزرگ وار غمب ریپ که کندیم استدالل حداد نجایا از. کن سؤال است وارد و داندیم تو

 «إِلَیْ  َ أَْنزَْلن ا مِمَّ ا شَ ٍّ ف  كُْنتَ فَِِنْ» لذا و. است بوده کتاب اهل یعلما شاگردان از

 ش ک در غ رق اگرنیست.  «شک یعل» ،یهست شک در غرق «شَ ٍّ ف » یدار شک اگر

 برط رف را ش ک آنچ ه. اس ت ق رآن ک ه میک رد ن ازل ت و بر آنچه از ،یهست رتیح و

 کت اب؟ مک دا را، کت اب ک ه یکس ان ،«قَبْلِ  َ مِنْ اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ الَّذینَ فَسْئَلِ» کند،یم

 را «الق رآن نؤق ری» ،«اْلكِت ابَ یَْق رَؤُنَ» ک ه ه م آنها !دیدار شککه  قرآن در ؟را قرآن

 پ س ،یهس ت مق دم تو. است شده نازل تو بر که قرآن است، قرآن قرائت اگر د؟گویییم

 ت ورات مطال ب و معارف با ییآشنا نهایا که کتاب اهل یعلما یعنی «اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ»

 .دارند لیانج و

 دارد اص رار آن یرو ک ه جه ت کی  جهت، چند در بود؟ خواهد چه در شک نیا

 از یعرب ترجمه و یعرب نسةه قرآن نکهیا در یدار شک( ص) محمد تو اگر :است نیا

. دارد چ ه ت ورات ک ه هس تند آگ اه آنها. کن سؤال تورات یعلما از پس است، تورات
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 تی نها نی ا. س تین ای  هست توارت از یعرب ترجمه ایآ قرآن نیا که هستند آگاه پس

 أه ل عل ى نفس ه( ص) محمّ د فِحال  : أج ل» که دگوییم بعد ایشان است. استدالل

 نی ا «مدرس وه و أس اتذته أنه م ل ه م رد ال ق اط  دلی ل عن دهم شكوكه لیزیل الكتاب

 .دگوییم شانیا را مطلب

 ؟است تورات ترجمه قرآن که دگوییم شانیایعنی  -

 چهارده کتاب... نیا در بله، -

 شود؟یم چه «أَْنزَْلنا مِمَّا» -

 ن ازل ت و ب ر م ا یعن ی «ترجم  ً انزلنا». مکنییم معنا نطوریا «ترجم ً انزلنا» حاال -

 یانی دقا ک ه یحرف  هم ان. ستین یدیجد زیچ میکرد نازل تو بر را آنچه یول ،میکرد

 رسالت مقابل در مستقل رسالت من دیگویم دارد، رسالت یادعا که یانیدقا زند،یم

 مطال ب قرآن، بطون قرآن، التیتاو که است نیا دارم من که یازیامت نیا. ندارم قرآن

 مث ل ،است شده من بر که اییوح ام.دهیفهم یوح به صددرصد و کامالً من را قرآن

 ت ورات یوح  از اس تقالل ه ارون یوح  ک ه اس ت ش ده ه ارون بر که است اییوح

 اش تباه گ رانید اگ ر ک ه اس ت ت ورات یوح همان تیتثب هارون بر یوح بلکه ندارد،

 یحرف  هم ان نجایا در. است یوح یعل یٌوح که ندارم شبهه من ،کنند شبهه و کنند

 کتابش در .باشد رسول هم اگر محمد دگوییم د،گوییم هم نیا است زده یانیدقا که

 را الذریع ه احبص  مث ل یبزرگ وار ش ة  که کندیم احترام نقدریا کند،یم احترام

 یل یخ کت اب کی  یکس  کی: فرمود. خواست نجف در مرا شانیا که ،بود فریب داده

 مطالع ه من آقا گفتمرئیس مطارنه بیروت است.  نیا و. است نوشته قرآن نف  به یعال

 احترام. است کرده رد. است دهیبر سر پنبه با خوش، زبان به منتها کرده، رد نیا. کردم

 فص احتش. اس ت چن ان بالغتش. است چنان است، نیچن اسالم رسول که است کرده

 ش اگرد ش انیا ک ه رسدیم سر آخر. است چنان علمش. است چنان ادبش. است چنان

 او ب ر یوح  ه م اگ ر و است نیعهد از یعرب ترجمه قرآنش و است کتاب اهل یعلما

 ازاس ت  عب ارت ق رآن یوح  یعن ی. اس ت یض من و ایهیحاش یوح ،است شده نازل

 .دگوییم طورنیا سر آخر. یعرب لغت به تورات یمعان یوح

 قرآن وحی که هست. باالخره -

 ینف  را نب وت گ اه کن د،یم ینف گاه و دگوییم گاه کند،ینم تثبیت را نیا البته -

 .کندیم تیتثب گاه کند،یم

 ست؟ین مستقله عتیشریعنی  -



5 

 

. س تین ایمس تقله نب وت نی ا دگوی یم ،کن دیم تی تثب را نبوت که ییآنجا در -

 .زندیم را حرف نیا. است تورات از ایترجمه قرآن عتیشر نیا بلکه

 ]سؤال[ -

 را ح رفش مخ واهیینم اس ت، تن ازل حس اب ب ه ق تیحق در نیا گر،ید نیهم -

 ک ه است نیعهد یعلما شاگرد ای: دگوییم. است تنازل حساب به نیا .میکن تصحیح

 اس ت، یض من یوح  ام ا ،است یوح نیا نه، ای ستین یوح و است گرفته ادی آنها از

 ب ه م ثالً خداون د ه م را آن ،دانن دیم ت ورات یوح  یمبنا بر تورات یعلما را آنچه

 یک ی تناقض دارد، ادیز تناقض بتهال... تورات یوح یمبنا بر که است داده ادی محمد

 س ه ره  نیخس  و خس ن مث ل ش انیا ح رف. دارد ادی ز اریبس  تناقض. ستین دوتا و

، ولی خ وب بی ان ستین شهایحرف در حیصح کلمه کی یعنی. است هیمعاو دختران

- حیفص  عب ارات اول درج ه یعنی. است حیفص و بایز راتشاعب یقدر به ،کرده است

عرب ی  اه ل کت ب در م ا ک ه یغ یبل و حیفص عبارات اول درجه -الفرقان یمنها البته

 ه اکتاب نیا عر  متر یک دیشا که بکتا چهارده. است کتاب چهارده نیاایم، دیده

 .خواندم نجف در آخر تا اول از دقت با را همه من. است

 هایبعض  و دارد عام ه جه ت آنه ا از یبعض  ک ه می دار مطل ب چند نجایا در ما

 که نیمکلف اصوالً که است نیا اول مطلب .است شک هیآ انیجر نیا خاص به مربوط

 را رس ل خ ود یحت ،نیمکلف مگویییم نکهیا .رندیبپذ را رسل رساالت هستند مکلف

 ،رن دیبپذ فی تکل اص ل یمبنا بر است الزم را یربان یوح که یکسان. است شامل هم

 رشیپ ذ ،اس ت حیص ح بع د س ه. هستند باطل بعد کی و صحیح عدبُ سه یدارا نهایا

 افک ار ،س تین گ رید یجا از ،ستین یقاط است، نیالعالمرب یوح کلمات نیا نکهیا

 ع دبُ س ه یدارا نی ا. اس ت نالع المیرب یوح  صددرص د صرفً بلکه. ستین انگرید

 نی ا کن د،یم ن ازل یوح  خداوند که یشةص بر اول، عدبُ. است غلط یچهارم. است

 درس تعلم، با تفکر، با که یمطلب از است عبارت یوح کند؟یم نازل که ستیچ یوح

 اال و. بفهمن د توانن دینم بیاین د نیشتینا هزار... و کردن شور کردن، مطالعه خواندن،

 یوح  اص ل ولکن ،هست یمطالب ضمن در البته کند،ینم که مسلمات تکرار خداوند

 تعل م، ت دبر، علم، قیطر از اضت،یر قیطر از بشر که یمطالب آن از است عبارت یربان

 دیبا فقط نیا. به دست بیاورد تواندینم بکشد طول هم سال هزار هزاران ر،وش تفکر،

 یابت دا در تفاص یلش البت ه .اس ت یوح  یمعن  نیا. باشد به او میتعل خاص قیطر از

 . گذشت نبوت بحث
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 اس ت یشةص نیاول او ،شودیم نازل یوح که یشةص برطور است، حاال که این

 چط ور اول، جه ت :جه ت چن د از اس ت، خ دا یوح  نی ا صددرص د دارد ب اور که

 از دان دینم قل ب ای ن ص احب ک ه کن د وارد را یوح  اتیآ یقلب بر خداوند شودیم

 نک هیا. کن د ن ازل یوح ستین بلد خدا پس؟ است طانیش طرف از ای است خدا طرف

 فرس تدیم رس ول قل ب بر که را یوح است الزم بفرستد، را رسول است الزم خداوند

 یدارا ،اس ت او یوح  ک ه دادن یآگ اه نی ا و است یوح نیا که بدهد یآگاه او به

 یوح نیا ندهد، یآگاه اگر که بدهد یآگاه او به است الزم :اول بعد. است عدبُ چند

 جه ت ک ه یرب ان یوح  نی ا ؛هی واقع و هی خارج ق تیحق دوم:. س تنی یاله  درست

 یوح  در را آنچ ه ک ه است نیا یاله ریغ مطالب ریسا بر ازشیامت که دارد، ایخاصه

 نی ا گرروش ن رسول، قلب بر یوح ماده خود بفهمند، تعلم با توانندینم گرانید است

 صاحب :سوم است. تیحتم دوم بود، دیبا اول. است یربان یوح نیا که است مطلب

 را او را، یوح اتیآ یوح صاحب خواندن بةواند، را یوح نیا اتیآ یوقت یوح نیا

 و دوم د،ی با اول ش س ه بُع د اس ت: .است یوح کلمات ،کلمات نیا که کند آگاه دیبا

  .است یرجخا وقوع و تیحتم سوم

 یوح  قل بش ب ر ک ه رس ول شة  که یرسالت یوح عدبُ در است ممکن ریغ پس

این هم یک موردش  است، طانیش طرف از خداست، طرف از کند شک شود،یم نازل

 ش ک ک ه یکس  ب ر اس ت؟ ش ده ن ازل یکس  چ ه ب ر «شَ ٍّ ف  كُْنتَ فَِِنْ» خود است.

 واقع ً اگ ر و اس ت اهللرسول به خطاب «كُْنتَ فَِِنْ» اگر ست؟یچ آن دهیفا پس کند؟یم

 هی آ نیا خود پس. است نیالعالمرب یوح قرآن یوح نیا که است کرده شک غمبریپ

 ب ه «إِلَیْ َ أَْنزَْلنا مِمَّا شَ ٍّ ف  كُْنتَ فَِِنْ». دآییم الزم مصرح دور جانیا است؟ کاره چه

 ،«أَْنزَْلن ا م ا» در چ ه؟ در اس ت؟ کرده شک که یشةص آن به د؟گوییم دارد یکس چه

 یوح  ک ه ن دارد امک ان پ س .است ینشدن اصالً نیا ،شودینم پس. «أَْنزَْلنا مِمَّا» خود

. اس ت یرب ان یوح  نی ا ک ه باشد مردد قلب آن صاحب که شود نازل یقلب بر یربان

 یوح  نی ا ب ا قلب مماسه دوم بعد در اول، عدبُ در دیبا. است یربان یوح بداند دیبا

 نک هیا ب ر اس ت یواقع  لیدل نیا قلب، بر حاءیا خود ،یوح ماده اصل خود که یربان

 بهت ر او یوح  نی ا مطالعه با :سوم. است تیواقع دوم نیا ،بود دیبا اول دارد، تیربان

 یرب ان یوح  نی ا که کندیم افتیدر گرانید از بهتر سوم، و دوم دست از گران،ید از

 .کند شک که است رممکنیغ پس. است
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 کج ا از ،است مکلف و است هیال مرسلٌ که یکس ؟طورچ ستندین رسول که یکسان

 با ؟است یوح قرآن نیا ،است یوح لیانج نیا ،است یاله یوح تورات نیا که بداند

 ص ائب نظ ر ب ا ک ه یکس ان «اْلكِت ابَ یَْق رَؤُنَ الَّ ذینَ فَسْئَلِ» ،«اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ» مطالعه،

 اتیآ به بنگرند درست اگر غلط، نظر با نه انتقاد، نظر با هن شک، نظر با نه خوانند،یم

 یب را. اس ت روش ن آنه ا یب را اتی آ نی ا بودن یربان و بودن ییخدا خداوند، کتاب

 مطالع ه را گرانید نظرات گران،ید افکار گران،ید آثار. هستند مطالعه اهل نهایا نکهیا

 است نیا یاله یوح ازاتیامت از یکی اما. دارد... و تضاد و تناقض چقدر که اندکرده

 و غی ره ع دل ب ا خ ار،، ب ا عقل، با فطرت، با مةالفت ،ندارد تناقض ،ندارد تضاد که

 لیدل آمد آفتاب. است یوح که است نیا یراهنما یوح نیا خود مطالعه پس. ندارد

 آفت اب ک ه فهم دیم گ ام نیاول  در خ ود ،باشد داشته شعور آفتاب اگر :مثال. آفتاب

 آفت اب خ ود در ستنینگر است، روشن آفتاب نیا نکهیا اثبات یبرا گرید سانک. است

 .است دوم پله نیا. است یکاف شانیبرا

 ع ر  ق بالً ک ه اس ت دس ته دو اءی انب رس االت اتی آ: مثال «اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ» پس

 یبص ر اتیآ یکی. خواهیم بحث کنیم، اآلن هم الزم است، روی مبنایی که میمیکرد

 را عص  ا یموس   ک  ه اس  ت یاتی  آ یبص  ر اتی  آ. اس  ت یرتیبص   اتی  آ گ  رید و اس  ت

 ک س ه ر. اس ت یبص ر نیا. آورندیدرم کوه از را شتر... و شودیم اژدها و اندازدیم

 بةواهن د باش ند، داش ته بةواهن د عن اد ک ه یکسان گرم. است یاله که داندیم ندیبب

ب ا  انس انشود نمی. نباشد دعنا یرو از که دارد تیمأمور مکلف چون. بکنندتکذیب 

 ح ق دنب ال دیبا ،هستند حق دنبال که یکسان باید. کند برخورد عناد یرو از حقایق

 و یدرون  مض اد عوام ل و باش د درس ت دق ت و باش د حیص ح نگرش یرو بودنشان

 عدبُ در نیبنابرا. نباشد حق یسو به باطل و باطل به حق کردن منقلب موجب یبرون

 فهم دیم بهت ر یموس خود رسول، خود کند؟یم افتیدر یکس چه، یبصر اتیآ اول،

 بهت ر گ رانید ای  «نیمب  ثعب ان» و ب ه« یتسع  ًیح»هب یعص انقالب بودن هیربان تیآ

، ب ا نیالع المرب اراده ب ه و دس ت ب ا. ش ودیم انجام او دست با چون ،او ؟فهمندیم

 یک ار ه ر ،س تندین غمب ریپ ک ه ن دیایب نف ر ونیلیم هزار .شودینم انجام گرانیددست 

 درس ت توانندینم یخاک خر کی. کنند درست توانندینم شپشیا  مورچه کی ،بکنند

 دانس تینم ه م یموسانداخت،  1«یَمینِ َ ف  ما أَْلقِ»( ع) یموس اراده به ولکن. کنند
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 حض ور در بع د اول، یخصوص  جلسه آن در و شد مار اول که دید بعد. شودیم چه

  .سحره با بعد و شد نیبم عبانث فرعون

 هی ربان تی آ نی ا ک ه بفهم د صددرصد دیبا و تواندیم خالئق در که یفرد نیاول

 از ان دعبارت ف رد نیدوم. است او رسالت اثبات نیا که رسالت، صاحب ست؟یک است

 ک ه هس تند یکس ان نیمکلف  اول قس مت. میدارهم  دوم قسمت ن،یمکلف اول قسمت

 کم ً شد، تربزرگ کلیه اژدها شد، انداخت، را بادام وبچ را، عصا( ع) یموس دندید

 س وم دس ته اس ت. دوم دس ته نی ا ]...[ 1«یَ ْأفِكُونَ م ا تَْلقَ فُ هِ  َ» ش د، عو  کیفً و

. ک رد اژده ا را عص ا یموس  دننیبب که نبودند. نبودند محضر آن در که هستند یکسان

 را ای در و زد را عصا یموس که نندیبب نبودند کرد؟یم اژدها را عصا مرتب یموس مگر

 ک ه نن دیبب نبودن د بودن د؟ ه ایهودی همه مگر. نبودند که همه. شد خشک و شکافت

 ک ه ییآنها معلوم، که بودند که ییآنها. شد یجار چشمه دوازده و زد کوه به را عصا

 انی جر ای  نبودن د ک ه ییآنه ااز دو ح ال خ ار، نیس ت؛  نبودند که آنها چه؟ نبودند

 قاب ل ک ه اس ت شده نقل برایشان غر یب و درست و حیصح و صاف یروط یموس

 یموس  از یعمل  چن ان ن ًیقی. س تین تواتر صحبت ن،یقی .سوم دسته نیا. است نیقی

 ت ا خورن د،ینم فریب زود ندارند، باطل به تعصب که اندکرده نقل یکسان شد، صادر

 .است سوم مرحله نیا دهند،ینم شهادت و کنندینم قیتصد ندانند و نندینب

 ه اییبهاه ا، ییبها ای  مثالً هایانیدقا که است نیا چهارم. آیددرمی غلط چهارم

 از و یافند عباس از و یاول نقطه ؛باب یمحمدعل دیس از یمعجزات ما یبرا ندگوییم

 نق ل ک ه یینه ایا اوالً مگویییم است، آورنانیاطم ما یبرا که است شده نقل بهاءاهلل

 ش ده نق ل یمعجزات  او ب ه نس بت ک ه یکس  آن ًیثان دارد، هم مضاد نقل است شده

 ،اس  ت متض  اد معج  زاتش، اس  ت متض  اد اعم  الش ،اس  ت متض  اد شه  ایحرف اس  ت،

 ثُ مَّ*  بِ اْلیَمینِ مِْنهُ لَأَخَْذنا*  اْلأَقاویلِ بَعْضَ عَلَیْنا تَقَوَّلَ لَوْ وَ» متضاد است. شیکارها

 بی اورد، نیق ی ینقل مجرد به یکس اگر و ستین آورنیقی نیا پس 2«اْلوَتینَ مِْنهُ لَقَطَعْنا

 یب را ؛خ وردینم درد ب ه کن دیم دای پ نیق ی ینقل مجرد به که یکس آن .ندارد دهیفا

 حِیص ح یِمانیا یِانسان نیقی که ینیقی آن برد.یم نیب از این یقین را گرید نقل نکهیا

 دو پ س راب   مرحل ه نی ا .است حجت انسان ایبر نیا باشد، حیصح قیطر از روشن
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 اژده ا را عص ا یموس که میاهدیند خود ما که ثالثه مرحله ثالثه، مرحله .شودیم شق

 یک اف ن ه، اس ت؟ یک افولی آیا  :سؤال. است صددرصد که یدنیشن م،یدیشن اما کرد،

 ایع ده ش د، چن ان ن دیبگو ایع ده. اس ت متض اد هادنیش ن نکهیا یبرا چرا؟ ست،ین

 دی با چه پس .نشد م،یبود ما ندیبگو ایعده شد، میبود ما ندیبگو ایعده نشد، ندیبگو

 ه ارونش، بلکه ،یموس تنها نه یعنی چه؟ یعنی بود، خواهد 1«تَْترا رُسُلَنا» نجایا بشود؟

 دو تص دیق یب را ن دیایب دی با رس ل نی ا ه م سر پشت مانش،یسل بلکه دش،داو بلکه

 او ب ه ک ه آدم نی ا نکهیا اثبات -2؛ هیبصر اتیآ با خودشان رسالت اثبات -1 :مطلب

 یموس  اس ت گفت ه نی ا ش ود،یم ن ازل هیبصر معجزات و هیبصر اتیآ با یاله یوح

 ستا ایمرحله نیا قبول، کرد نیچن اءیاشع قبول، ،کرد نیچن یسیع قبول، ،کرد نیچن

 .رسدیم نجایا در نیقی واق  و نیقی حق مرحله به که

 نق ل اتی در ک ار باش د.مض اد اگ ر مایس  ال و کردند نقل ما یراب نکهیا صرف اما

 نی ا اوالً ک رد، نیچن  فالنی. کرد نیچن بهاءاهلل کرد، نیچن قادیانی احمد غالم کردند

 ب ا فط رت، ب ا اعم الش، ش،ه ایحرف ،جل هأل منق ولٌ خود ًیثان دارد، معارضات نقل

 مطل ب نی ا ت ورات در و فیش ر ق رآن در ک ه دارد، مناقضه و مضاده خار،، با عقل،

 معج زات در نی ا مرحل ه، س ه پ س. «اْلأَقاوی لِ بَعْ ضَ عَلَیْن ا تَقَ وَّلَ لَوْ» که است تیتثب

 یبص ر ،طبع ً «رةیالبص  یف  معجزةٌ»قرآن است.  قرآن که هیریبص معجزات دره. یبصر

 ک ه ش ودیم نی یتع مطلب نیا و شودیم نییتب مطلب نیا ما به که یوقت قرآن. ستین

 یوح  میدیش ن ن ه، ش د؟ یوح میدید ایآ است، نیالعالمرب هیابد خالده معجزه قرآن

 ش د، یوح  ق رآن نی ا اهللرس ول ب ر یوقت  ای آ. اس ت خ ار، دیش ن و دی د از نه، شد؟

 لیی جبر دن ددییم نه، آوردند؟ مانیا مردم که «اهلل عن» را لییجبر یصدا دندیشنیم

 را اتی آ غمب ریپ نیا بلکه. ستین یدنید و یدنیشن نه، آمد؟یم خداوند طرف از که را

 اس ت یوح  اتی آ ات،ی آ نی ا نکهیا اثبات. است شده یوح من بر کرد ادعا و خواند

 یب را دی ایدرب جب ل از ک ه یشتر ،خواهدینم یموت اءیاح ،خواهدینم یموس یعصا

 که یکس «قرؤهای لمن» اتیآ نیا خود آفتاب، لیدل آمد آفتاب بلکه خواهد،ینم هود

 . است اتیآ نیا تیربان بر لیدل بةواند، درست و بةواند را اتیآ نیا

 ن ازل اتی آ نیا او بر که رسول خود ،رسول خود اول بعد ؛است عدبُ سه نجایادر 

 فک ر و خ ودش عق ل حس ب ب ر مطال ب نی ا ک ه دارد اف تیدر اول بع د در شود،یم
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 ت ًماد یوح  نی ا خ ود ن دیبیم پ س. ستین هلعمطا و تعلم و گرانید افکار و خودش

 نی ا در ک ه یکس  بهت ر ؛دوم عدبُ چه؟ یعنی شک پس اول، عدبُ نیا. است عادت خرق

 نقط ه در پ س. اس ت او خود کند افتیدر تواندیم بهتر و است مطالعه ستهیشا یوح

 یبرا است، عدبُ چند یدارا رسول معرفت پس. است رسول خود «اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ» یاول

 «اْلكِت ابَ یَْق رَؤُنَ الَّ ذینَ» دوم مرحل ه. اس ت نیالع المرب یوح  یرتیبص یوح نکهیا

 نیا و هستند، لغت نیا اهل ای اند،گرفته ادی دانند،یم را لغتش را، قرآن نیا که یکسان

 نک هیا کم ا. اس ت تشیرب ان ب ر لی دل ق رآن نیا مطالعه خود. کنندیم مطالعه را قرآن

 تعج زام م ا فق ط. اس ت او نب وت ب ر لی دل اهللرسول هریس و اهللرسول سنت مطالعه

 ب ا ف رقش معجزه نیا که است یعقل و یمعرفت معجزه نیا. میندار که یسمع و یبصر

 ...که است نیا معجزات ریسا

 ]سؤال[ -

 نبودن د ک ه ییآنها ؟هچ ما ؟هچ همه است، نبوده یهمگان و بوده روز کی یبرا -

  چه؟

 برای آنها دلیل نیست؟ -

 ک ه یاس الم رس الت نی ا. مکنییم بحث میدار همگان یبرا یول ،بله آنها یراب -

 ش هیهم هچ آن س ت،ین ش هیهم القم ر ش ق دلیل است إل ی ی وم القیام  ، همگان یبرا

 فک ر را آنچ ه بک نم، را عرض م م ن دی بده اجازه. است فیشر قرآن از عبارت هست،

 ش ده ن ازل ک ه ق رآن نی ا. ودب ر ادمانی است ممکن مایشده ریپ چون نرود ادمی کردم

 .اتی آ خ ود از اس ت؟ اتیاآل  یربان نیا که شود افتیدر کجا از دوم، مرحله در است

 نی ا رد،ینگ چشمش یجلو ایپرده و نگذارد هم را چشم یکس اگر... دیخورش به نظر

 دیخورش . بدهد شهادت ماه بدهد، شهادت کوره ستاره دینبا. است روشن که ندبییم

 اس ت گ واه خ ودش اص الً ر،ی نة. بدهد شهادت بزرگتر دیخورش بدهد، شهادت گرید

 خودت ان گفت، معقول و درست سةن کس فالن .ندبییم و دارد چشم که یکس یبرا

 خ ود مگ ر. است معقول دیبگو و بدهد گوش یگرید نکهیا نه د،فهمییم دیبده گوش

 که قرآن اتیآ بودن یربان از دوم مرحله د.نباش مکلف و باشد نداشته عقل طرف نیا

 اگ ر. کنن د درس ت مطالعه و کنند مطالعه «یَْقرَؤُنَ» که است نیا ،است یتریبص معجزه

 فهمن دمی جهت نیچند ازاست.  یربان که فهمندیم کنند، شائبهیب و درست مطالعه

 را ق رآن لغ ت توانن دیم ک ه اس ت همگ ان یب را -1. دارد ازی امت چن د و است یربان

 در باش ند، یوح  صدور زمان در که نیست یکسان یبرا فقط کنند، همطالع و بفهمند
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 تریقو یرتیبص معجزه نیا تبلور کند، یترق عقل و علم قدر هر -2 .غمبریپ بودن زمان

 ،ب ود یموس  ه م ق در ه ر یموس یعصا ،یموس یعصا و صالح شتر خالف به. است

 یترق  اژده ا. بشود هااژد بود بنا شد،ینم یگرید زیچ عصا شد،یم اژدها همان عصا

 ندارد، دوام اوالً زمان گذشت با اءیانب یبصر معجزات ریسا ای صالح شتر ای و کندینم

 یترق علم و عقل یترق اثر بر ،باشد داشته دوام غیره و ثعبان آن و شتر آن هم اگر ًیثان

 آن در اولذ است شتریب قرآن اتیآ بودن یربان تبلور علم و عقل یترق اثر بر اما .ندارد

 1«ال زمن افسرهی متشابهاتٍ اتٍیآ للقرآن نإ» که کنندیم نقل عباس ابن از که یعبارت

 یمعرفت  تش ابه نه،دارند، تشابه داللی  یعقل تشابه ،دارند یعلم تشابه که است یاتیآ

 ه اعلم. اس ت دهرس یینم ه اعقل. دارد یعقل  تش ابه دارد، یعلم تشابه نه، فقط هم

 ق رآن، یعقل  مطال ب رف ت، ب اال عق ل ،ک رد یترق  علم یوقت. است بوده کند و کوتاه

. ش دیم دهی فهم نه ایا ،دن دفهمیینم و بودند ندک وقت آن در که قرآن یعلم مطالب

 .است دوم ازیامت هم نیا

 یپ  اتی آ نی ا بودن یوح و اتیآ نیا تیربان به توانندیم یکسان دوم مرحله در

 ؟ک نم کار چه من. ندارم هم سواد دانم،ینم یربع من -3 .کنند مطالعه خود که ببرند

 نیهمچن  هس تند، اس الم خیت ار یهامس لمان تی اکثر که دانندینم یعرب که یکسان

 معرفت سواد که یکسان. دارند کم ینید معرفت سواد دارند سواد هم اگر ندارند، سواد

 آن نیابن  ابر. هامس  لمان مةصوص  ً ،س  تندین یآس  مان کت  ب ب  ا یآش  نا ،دارن  د ین  ید

 ادی  دی با ،مین دار یکار را دیبا حاال دارند، مطلقه تیاکثر دارند، تیاکثر که ایدسته

 را ق رآن لغ ت -1 ؛دارن د ع دبُ دو در مطلق ه تی اکثر ک ه یکس ان ام ا اهلل، بسم. رندیگ

 ک ه س تین طورآن فهمشان ،دانندیم را قرآن لغت هم اگر -2. ستندین عرب دانند،ینم

 ف  كُْنتَ فَِِنْ». است سوم مرحله نیا. است یربان اتیآ نیا که فهمندب قرآن مطالعه با

 ینب تو -1 یعنی چه؟ یعنی «قَبْلِ َ مِنْ اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ الَّذینَ فَسْئَلِ إِلَیْ َ أَْنزَْلنا مِمَّا شَ ٍّ

 اتیآ نیا یعنی ،یستین کتاب نیا یقار تو -2. ینداشت شک که یبود ینب اگر ،یستین

 -3 .دان یینم را لغ ت ،خ وانیینم خودت ،فهمیینم خودت ،خوانیینم خودت را

خطاب به پیغمب ر « كُْنتَ» که کندیم تیتقو را احتمال نیا ،یهست ینب نه تو که یوقت

کل مکلف ین « كُْنتَ»پیغمبر نیست. « كُْنتَ»نیست، یکی از احتماالت قوی این است که 

. اس ت یرب ان کتاب نیا که باشد ثابت تیبرا عدبُ چند در که ،یستین ینب اوالًهستند. 
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 ال وَ كِت ابٍ مِ نْ قَبْلِهِ مِنْ تَْتلُوا كُْنتَ ما وَ» :دگوییم قرآن ،یستین الکتاب ئقار تو دوم،

 یب را .گ رید اس ت «ابالکت   اکتب و القراء اقرء» بعدش چه؟ بعده من 1«بِیَمینِ َ تَةُطُّهُ

 هم ه از فهم د،یم و خواندیم را اتیآ تمام حفظ زا که است تریقو قرائت نیا نکهیا

 الکت اب اکتب و است القراء اقرء پس فهمد،یم بهتر کس همه از و خواندیم بهتر کس

 .است

 تو یعنی «قَبْلِ َ مِنْ اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ الَّذینَ فَسْئَلِ إِلَیْ َ أَْنزَْلنا مِمَّا شَ ٍّ ف  كُْنتَ فَِِنْ»

 ت وانییم و اس ت یعرب  لغت ت ه م اگ ر ،یبة وان را کتاب توانیینم تو ،یستین یقار

 کن سؤال یکسان از پس .یکن افتیدر با مطالعه کتاب توانیینم تو ،یبةوان را کتاب

 و هستند کتاب فهم و مطالعه اهل که یکسان آن هستند، کتاب فهم و مطالعه اهل که

 نی ا ای آ بپ رساز آنه ا  دن د،یفهم و کردن د مطالعه ،دیدند نظر صاف و هستند نظریب

چه چیزی  سوم مرحله نیا در است، شرط سوم مرحله در نیا ؟نه ای است یربان اتیآ

 دق ت نظ ریب یکسان یعنی ن،یقی که است شرط .زدند یبصر معجزه مثال ؟است شرط

 ب ا م ن. اس ت یربان اتیآ نیا. باشد یبشر شودینم اتیآ نیا که کردند توجه کردند،

 حج ت. مم اس ری غ حج ت کی  ،می دار مم اس حج ت کی ...مماس ریغ حجت نیا

 نیا که یکسان دوم مماس حجت شود،که بر او نازل می است رسول خود اول مماس

 مم اس ریغ حجت که سوم حجت. کنندیم افتیدر و کنندیم مطالعه درست را اتیآ

 رس تد ب دانم یعرب  ه م اگ ر فهمم،یم  درست نه و دانمیم یعرب نه من یعنی ؛است

 تی ربان دیبا گرانید لهیوس به پس دانم.ینم یعرب فهممیم درست هم اگر فهمم،ینم

 لغ ت و دانن دیم را ق رآن لغ ت که یکسان از را اتیآ نیا تیربان بفهمم، را اتیآ نیا

حت ی آن – ان دکرده اجماع و نگرندیم صاف و نظر بدون شانهمه فهمند،یم را قرآن

 و رف ت نی ا. دگوی یم تناقض آخرش 2«یُؤْثَرُ سِحْرٌ إاِلَّ هذا إِنْ» نکهیا بر -شة  ملحد

حْرٌ إاِلَّ هذا إِنْ فَقالَ« »بصر ثم نظر، ثم ،رقد و فکر قدر، و فکر». کرد فکر  نی ا «یُ ؤْثَرُ س ِ

 ،س تین س حر ک ه «یُ ؤْثَرُ» اگر. ندارد دوام که است یسحر. دارد دوام که است یسحر

 ملحد کرد دقت که یکس آن نکهیا با کرد، دقت که شآخر «ؤثری ال» که است سحر اگر

 کنیول  لغ ت، خ الف بر عقلش، خالف بر فطرت، خالف بر و اوردین هم مانیا ،است
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 او ک ه اس ت نیّب  آنق در و اس ت درخشان آنقدر اتیآ تیربان «یُؤْثَرُ سِحْرٌ إاِلَّ هذا إِنْ»

 .شد تناقض به یمبتال و کند انکار نتوانست

 ک  ه یکس  ان م ثالً. دارد را معن  ا نیهم  ه  م تقلی  د ول ذا. اس  ت هری اخ مرحل  ه نی ا

 اجتهاد توانندینم اهلل، بسم که کنند افتیدر هیاصل مصادر از را خدا احکام توانندیم

 ب ر اول اجته اد از قب ل. است اول اجتهاد از قبل یکی دوم، اجتهاد اول، اجتهاد دوم.

 خ دا چ ون اس ت، مجته د غمب ریپ ن ه ندارند، اجتهاد ائمه شود،یم یوح رسول خود

 را یمطلب که است یکس مجتهد چون ائمه، نه و است مجتهد رسول نه ست،نی مجتهد

 اح وط. کن دیم اش تباه ه م گ اه دان د،یم گ اه بدان د، ک ه کندیم باال و ریز ،داندینم

 جانیا ،است یوح که یاول مرحله دهد.ارجاع به غیر می گاه د،گوییم یاقو د،گوییم

 دوم مرحل هکه ب رای ص احب وح ی اس ت.  یاول مرحله نیا. ندارد معنا اجتهاد رگید

 س نت و کت اب از ت وانمینم خ ود م ن س وم، مرحل ه. اس ت سنت و کتاب از استنباط

 .است موافق و ندارد تناسب امیزندگ وض  ای ندارم یفکر ییتوانا ای کنم استنباط

 دارم نانیاطم هستند، یاتق ،ستنده اعلم که یکسان بکنم دیبا اجتهاد من نجایا در

 کم ا .بکنم تیتبع آنها از بروم بنده نانیاطم نیا با ،است صائب و است ثاقب نظرشان

 خ ودش ای  ؛دارد ح ال دو نیا است یسةت اریبس ماریب و است ماریب یکس اگر نکهیا

ط ور بمان د؟ چط ور؟ همین س تین دکتر اگر ای کند معالجه را خود که باشد دکتر دیبا

 پ ول یب را و اس ت یق و اریبس  پزش ک نیا که ستیک. کندیم قیتحق و رودیم یر،خ

ط ور ه م همین دیتقل باب در. کند معطل خواهدینم ،ستین یز دیگریچ یبرا ،ستین

  .دوم درجه اجتهاد منتها است اجتهاد باب از هم دیتقل پس. است

 م ا ک ه است نیا سوم مرحله، است یرتیبص معجزه قرآن نیا نکهیا قبول هیقض در

. اس ت ترمهم یعرب لغت البته. میندار درست را مطلب آن فهم و مدانیینم یعرب لغت

 و ب ار ص دها ،کن د مطالع ه ق رآن در درس ت اگ ر بدان د، را یعرب لغت که یکس چون

 مگ ر ،میگ ذار یم  کن ار را فه م م ا ولذا فهمدیم را اتیآ تیربان بار صدها از شتریب

 لغ ت حًیص ح و بدان د را یعرب لغت که یکس نه،. باشد مجنون ای باشد ابله که یکس

 را اتی آ نی ا تی ربان پ س «الکت ابا ق رؤی» یوقت «الکتابا قرؤی» پس بداند، را یعرب

 کن د مراجعه. داندینم ، چوناست نکرده مراجعه و نداند را لغت نیا اگر اما. فهمدیم

 یغلط  نظ ر و ندارند یبد نظر و نداکرده مطالعه و فهمندیم و دانندیم که یکسان به

 در ک ه است یمراحل نهایا. کندیم قبول و شودیم حاصل صددرصد نانیاطم. ندارند

 .میدار اتیآ تیربان به اعتراف
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 در ما «إِلَیْ َ أَْنزَْلنا مِمَّا شَ ٍّ ف  كُْنتَ فَِِنْ» نیا. مکنییم مطالعه را اتیآ نیا در ما

 خیش  مث ل. مدهییم  احتم ال است، داده احتمال کی انشیا. میدار یاحتماالت نجایا

داد ک ه زم ین از  اءی انب س وره هی آ در را بی غر و بی عج احتم االت نیا که یطنطاو

 نج ایا در. اس ت غل ط اشهمه که است احتمال یرو احتمال .خورشید استفرزندان 

 «إِلَیْ  َ أَْنزَْلن ا م ا» ،«إِلَیْ  َ أَْنزَْلن ا مِمَّ ا شَ ٍّ ف ». است غمبریپ «تَ» «كُْنتَ إِنْ» دگوییم

 ت وارت از اس ت، امام کتاب از یعرب ترجمه نیا م،یکرد نازل تو بر که یقرآن نیا یعنی

 ک ه ت ورات یعلم ا از پ س است، توارت از یعرب ترجمه نیا که دیدار شک اگر. است

 یش ویم مطمئن پس. کنندیم برطرف را تو شک آنها. کن سؤال هستند تو یاستادها

 تایماب اد هایچش م ناقرب  گف ت اشبچه به که یزن آن مثل... عبارت کتاب نیا که

، چش م ب ادامی غی ر از خ ود ب ادام ح داد یآق ا !مهخوایم بادامم من ننه گفت !بروم

 ک رده جیگ  را هم ه ک ه غی بل و حیفص اریبس زبان با کرده غلط نامرد نیا آنقدر است!

 از نیزم  ک ره در ک س چیه . بده د جواب یکس میدیند ما یول ندارم، ادعا من. است

 ای اندندانسته ای اندنرفته ای اندنةواسته ای اندنتوانسته ای. اندنداده جواب اسالم یعلما

... ش انیا ک ه یمزخرف ات تم ام جواب آنکه حال و د؟ننداد جواب چرا اند،نکرده توجه

 و است روتیب مرکز و بنانل مرکز جونیه که است، مطارنه جونیه سییر نیا ،ستین فرد

 کنن د،یم فکر کنند،یم شور کنند،یم ادهیپ را مطالب هجنل نیا در که هستند، ایلجنه

. کنن دیم رد خواهن دیم چه هر بعد. کنندیم نییپا و باال. کنندیم مراجعه مدار  به

 از ایهادل  ب ا ،کتاب چهارده با قرآن نیا :ندگوییم و انددهیکش شیپ را قرآن جمله از

 را نی ا گیرن د،می کم ک ان ًیاح ک ه ه م یحیمس و یلیئاسرا ، ازیاتیروا و قرآن خود

 ما آیات را ک ه. است یکاف اوالً همان رابعً، ثالثً، ً،یثان اوالً، ما. کنند رد که خواستند

 . دیکن مالحظه را اتیآ. ستین غمبریپ «كُْنتَ» اصالً که مفهمییم ،مکنییم مطالعه

 ل[]سؤا -

 فَ ِِنْ». دیکن مالحظه «إِلَیْ َ أَْنزَْلنا» همان. کنمیم عر  حاال میدار شاهد باشد، -

 میدار یاتیآ ر،ینة است؟ رسل یبرا فقط «إِلَیْ َ أَْنزَْلنا» .«إِلَیْ َ أَْنزَْلنا مِمَّا شَ ٍّ ف  كُْنتَ

 14 جلد ریتفس 159 صفحه در من جمله، از. هست هم رسل ریاس یبرا «یال انزلنا» که

 . کردم نقل را اتیآ نیا

 ]سؤال[ -

 ک ل» یعنی کیال ،ههم یعنی گفت،یم «کمیال» اگر «فردٍ فردٍ کل کیال» فهمم،یم -

 قَ دْ النَّ اسُ أَیُّهَ ا ی ا» مالحظ ه کنی د: نج ایا در. اس ت الب دل یعل باب از که «فردٍ فردٍ
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 هی آ نس اء سوره هستند؟ غمبریپ همه «مُبینً نُور  مْإِلَیْكُ أَْنزَْلنا وَ رَبِّكُمْ مِنْ بُرْهانٌ جاءَكُمْ

والً*  ذِْك ر  إِلَ یْكُمْ اللَّ هُ أَْن زَلَ قَ دْ»: 10 هی آ )ط الق( 65 س وره نیهمچن و 174  و «رَس ُ

 مرتب ه کی . اس ت ن وع دو «هیال نزلأُ» پس 1«إِلَیْنا أُْنزِلَ ما وَ بِاللَّهِ آمَنَّا قُولُوا» :نیهمچن

 عَل ى * اْل أَمینُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ» :اول دست. است بعد دست مرتبه کی. است اول دست

 فرس تاد،( ص) محمد قلب بر خداوند را آنچه دوم، دست 2«اْلمُْنذِرینَ مِنَ لِتَكُونَ قَْلبِ َ

 یرس ال یس و کی  و اس ت یرسول یسو کی. دارد یسو دوتا جانیا بود؟که  یسو به

 .غمبریپ یابر غمبر،یپ بر یرسول «یلإ». است

 ]سؤال[ -

 یرس ول «یل إ» کی . گوی درا دارد می دوم یس و «إِلَیْكُمْ أَْنزَْلنا» ولکن فهمم،یم -

 «یل إ» ؛گ رانید و خ ودش غمب ر،یپ ب ر یرس ول «یل إ». است یرسال «یلإ» کی و است

. ش ودیم نازل غمبریپ بر هیآ نیا ،یکی ؛است «إلی» دو. گرانید یبرا ،غمبریپ بر یرسال

 الرس ول یل إ» گاه. رسوالً و محمد  یعنی «ًیرسول الرسول یلإ» ،«ًیرسول لرسولا یلإ»

 «النِّساءَ طَلَّْقتُمُ إِذا». است فرد «النَّبِ ُّ أَیُّهَا یا» 3«النِّساءَ طَلَّْقتُمُ إِذا النَّبِ ُّ أَیُّهَا یا» «ًیرسال

 محم د ش ة  باب از هن رسالت، باب از علیا رسالت نیا و علیا رسالت عنوانبه ینب

ول ی  گف ت،یم «طلق ت ذاإ یالنب هایا ای»محمد بود، باید  شة  مراد اگر اال و بودن،

 .است یکاف اتیآ نیا از یکی است. «طَلَّْقتُمُ إِذا»

 ...است لیئاسرایبن داستان درباره هم قبلش اتیآ آخر -

 ...نکهیا بر است شاهد همه قضا از -

 «.كُْنتَ فَِِنْ»بعد:  4«بَیْنَهُمْ یَْقض  رَبَّ َ إِنَّ» -

 نیمکلف  ک ل « َ» نیا نکهیا بر است شاهد اتیآ همه. کرد دقت دیبا فهمم،یم -

 یعل  نیمکلف  ک ل ش ودیم « » نک هیا احتمال احتمال، حاال .اول مرحله نیا. است

 ک ه میبچس ب سفت پس. میدار اتیآ چون ؛شودیم شود؟ینم ای شودیم. باشند البدل

 أَْنزَْلن ا مِمَّ ا شَ ٍّ ف  كُْنتَ فَِِنْ» نیبنابرا. است( ص) محمد شة  خود نجایا در « »

 قب ول م ا را « »یعن ی . دارد ج واب بع د البت ه .دارد ش ک غمب ریپ خود یعنی «إِلَیْ َ
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 غمب ریپ خ ود « » از ک ه یج واب یعن ی. دارد ج واب ب از. اس ت غمبریپ خود مکنییم

. هس تند االب دال یعل نیمکلف « »گوید: که می یبجوا از شتعداد است شتریب، است

 م ثالً. هستند االبدال یعل نیمکلف « » که پله اولی که در اینجاست این است ولکن،

 «یال » ؟چیس ت «یال » ن ا،یال «إِبْ راهیمَ إِل ى أُْن زِلَ ما وَ إِلَیْنا أُْنزِلَ ما وَ بِاللَّهِ آمَنَّا قُولُوا»

حاقَ وَ إِسْماعیلَ وَ» است یرسول «یال» «إِبْراهیمَ إِلى ْنزِلَأُ ما وَ» [.].. .است یرسالت  إِس ْ

 1«.یَعْقُوبَ وَ

 و مضى كما أحیانً إلیهم المرسل إلى یفرد مهما «إلى» اإلنزالین بین یجم  حیث»

 مِنَّا تَْنقِمُونَ هَْل» و( 199: 3) «إِلَیْكُمْ أُْنزِلَ ما وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ لَمَنْ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِنَّ» ف 

 أُْن زِلَ ما وَ اْلِِْنجِیلَ وَ التَّوْراةَ أَقامُوا أَنَّهُمْ لَوْ وَ( »59: 5) «إِلَیْنا أُْنزِلَ ما وَ بِاللَّهِ آمَنَّا أَنْ إِلَّا

 یک ی. کن دینم درست یرسول یوح منزل «یال نزلأُ» پس 2«(66: 5) «رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیْهِمْ

 یوح  من زل یک ی ،اس ت یاول  هوخط  از اول ع دبُ در ک ه اس ت یلرس و یوح  منزل

 ...است یرسالت
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