بسم هللا الرحمن الرحیم
ً
لطفا فرق آیات تاویل نشده با تاویل شده رآ ببینید:
 ) 56وآقعه (آیهَ :71ا َف َ َرا ْي ُت ُم َّالن َار َّال ِتي ُتو ُر َون (آیه :71آیا :در باره آتشی که می آفروزید فکر کردهآید؟
()71
ش َج َرت َ َها أ َ ْم ن ُ
َحْن ْال ُم ْن ِشئُونَ ﴿﴾۷۲
أَأ َ ْنت ُ ْم أ َ ْنشَأْت ُ ْم َ
انصاریان :آیا شما درختش را به وجود آورده اید یا ما به وجود آوردنده ایم؟
خرمشاهی :آیا شما درختش را آفریدهاید یا ما آفرینندهایم؟
فوالدوند :آیا شما [چوب] درخت آن را پدیدار كرده اید یا ما پدیدآورنده ایم
قمشهای :آیا شما درخت آن را آفریدید یا ما آفریدیم؟
مکارم شیرازی :آیا شما درخت آن را آفریده اید؟ یا ما آفریده ایم ؟

 )56وآقعه (َ :72ا َا ُنت ْم َا َنش ْا ُت ْم َش َج َرَت َها َا ْم َن ْح ُن ْال ُم ِنش ُؤو َن (آیه :72آیا :شما درخت آن رآ آفریدهآید؟ یا ما
{با انرژی خود انرا از خاک فراوری شده از انواع مواد معدنی ،و اب و هوای مناسب برای رشد گیاه و نور خورشید} آفریدهآیم؟
()72
عا ِل ْل ُم ْق ِوینَ ﴿﴾۷۳
نَ ْح ُن َجعَ ْلنَاهَا تَذْ ِك َرة ً َو َمتَا ً
انصاریان :ما آن را وسیله تذکر و مایه استفاده برای صحرانشینان و بیابانگردان قرار داده ایم.
خرمشاهی :ما آن را پندآموزى ساختهایم و توشهاى براى رهروان
فوالدوند :ما آن را [مایه] عبرت و [وسیله] استفاده براى بیابانگردان قرار داده ایم
قمشهای :ما آن را مایه پند و عبرت و توشه مسافران (کوه و بیابان عالم) گردانیدیم.
مکارم شیرازی :ما آن را وسیله یادآوري (براي همگان) و وسیله زندگي براي مسافران قرار داده ایم.

ْ

ْ

ْ

 )56وآقعه (آیهَ :73ن ْح ُن َج َعل َن َاها َتذ ِك َر ًة َو َم َت ًاعا ِلل ُم ْق ِو َين (آیه :73ما {هستیم که با انفجار بزرگ؛ کاینات و زمین را
افریدهایم و گیاه را از اب و خاک بهوجود اورده و باانرژی خود رشد و نمو میدهیم تا درختی بزرگ شود و چوبش را قابل سوختن
کردهایم تا} آن رآ وسیله یادآوری {خلقت و معاد} و وسیله زندگی برآی مسافرآن {دنیای فانی} قرآر دآدهآیم

()73
سبِ ْح بِاس ِْم َربِ َك ْالعَ ِظ ِیم ﴿﴾۷۴
فَ َ
انصاریان :پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی.
خرمشاهی :پس به نام پروردگارت كه بزرگ است تسبیح گوى
فوالدوند :پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى
قمشهای :پس (ای رسول) به نام بزرگ خدای خود تسبیح گو.
مکارم شیرازی :حال كه چنین است به نام پروردگار بزرگت تسبیح كن (و او را پاك و منزه بشمارر).
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 )56وآقعه (آیهَ :74ف َس ِب ْح ِب ْ
اس ِم َر ِب َك ال َع ِظ ِيم (آیه{ :74ای انسان حال که توسط فرستاده موعودم حقایقی از ایات
َ
قران را دانستی} به نام پروردگار بزرگت ف َس ِّبح {= شناور باش! ،و بدان که تو روح شناور ابدی هستی! که خداوند انرا
برای مدتی محدود؛ استوار و نمایان ساخته است! و روز قیامت با تمام وجود ً
مجددا تبدیل به امواج انرژی روح خواهی شد!}.
()74
وم ﴿﴾۷۵
فَ ََل أ ُ ْق ِس ُم ِب َم َواقِعِ النُّ ُج ِ

انصاریان :پس به جایگاه ستارگان سوگند می خورم،
خرمشاهی :سوگند مىخورم به منزلگاههاى ستارگان
فوالدوند :نه [چنین است كه مى پندارید] سوگند به جایگاه هاى [ویژه و فواصل معین] ستارگان
قمشهای :سوگند به مواقع نزول ستارگان (یا آیات کریمه قرآن).
مکارم شیرازی :سوگند به جایگاه ستارگان ،و محل طلوع و غروب آنها.

َ ْ

 )56وآقعه (آیه َ :75فَل ُاق ِس ُم ِب َم َو ِاق ِع ُّالن ُج ِوم ﴿ :75پس سوگند بهجايگاههاى ستارگان {که در اشتباهید}

()75

ع ِظی ٌم ﴿﴾۷۶
س ٌم لَ ْو ت َ ْعلَ ُمونَ َ
َو ِإنَّهُ لَقَ َ
انصاریان :و اگر بدانید بی تردید این سوگندی بس بزرگ است.
خرمشاهی :و آن اگر بدانید سوگندى عظیم است
فوالدوند :اگر بدانید آن سوگندى سخت بزرگ است
قمشهای :و این سوگند اگر بدانید بسی سوگند بزرگی است.
مکارم شیرازی :و این سوگندي است بسیار بزرگ اگر بدانید!

بهنام ،توضیح {:ک تاب فیزیک از اغاز تا امروز و وبسایتهای مختلف علمی نوشتهاند :بیش از 200
میلیارد کهکشان و هرکدام بابیش از  200میلیارد ستاره در جهان وجود دارد}
 )56وآقعه (آیه َ :76و ِإ َّن ُه َل َق َس ٌم َّل ْو َت ْع َل ُم َ
ون َع ِظ ٌ
يم ﴿ :76آگر {از علم نجوم و حدود چهل هزار میلیارد ستارگان
در بیش از دویست میلیارد کهکشان! چیزی} بدآنيد ً
{قطعا قبول خواهید نمود که} آن سوگندى سخت بزرگ آست!
()76
ِإنَّهُ لَقُ ْرآ ٌن َك ِری ٌم ﴿﴾۷۷

انصاریان :که یقینا ً این قرآن ،قرآنی است ارجمند و باارزش؛
خرمشاهی :آن قرآنى كریم است
فوالدوند :كه این [پیام] قطعا قرآنى است ارجمند
قمشهای :که این قرآن کتابی بسیار بزرگوار و سودمند و گرامی است.
مکارم شیرازی :كه آن قرآن كریمي است
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 )56وآقعه (آیه ِ : :77إ َّن ُه َل ُق ْرا ٌن َك ِر ٌيم ﴿ :77كه آين قرآن {محکمات ایات ک تابی بسیار مهم و} کریم آست
()77
ون ﴿﴾۷۸
فِي ِكتَا ٍ
ب َم ْكنُ ٍ
انصاریان[ :که] در کتابی مصون از هر گونه تحریف و دگرگونی [به نام لوح محفوظ جای دارد].
خرمشاهی :در كتابى نهفته
فوالدوند :در كتابى نهفته
قمشهای :که در لوح محفوظ سر حق مقام دارد.
مکارم شیرازی :كه در كتاب محفوظ جاي دارد.
َ َ ُ َّ َ َ
ْ َْ ْ َ
اب َو ْال ُم ْشرِك َ
ين
بهنام{ :برآی تاویل صحیح آستناد میکنم به آیات )98 :سوره بینه (آیه :1ل ْم يك ِن ال ِذ َين ك ف ُروا ِمن اه ِل ال ِك ت ِ
ِ
ُم َنف ِك َين َح َّتى َت ْا ِت َي ُه ُم ْال َب ِي َن ُة (آیه{ :1ای محمد} کافرآن {به ایات خدا در قران} آز آهل ک تاب و مشرکان! دست آز {پندار و} آیین خود بر

نمیدآرند! تا {زمانیکه ایات و متشابهات قران تاویل علمی شوند و} دلیل روشنی {از اعجاز و مطالب علمی قران} برآی آنان بیاید!)1( .
ٌ

ُ

ً

َ

اَّلل َي ْتلو ُص ُحفا ُّمط َّه َر ًة (آیه{ :2بطور یکه در ک تب تورات و انجیل نیز وعده دادهام} رسولی آز سوی خدآ (بیاید!)
 )98سوره بینه(آیهَ :2ر ُسول ِم َن َّ ِ

متشابهات} صحیفههای پاک {قران} رآ {برانان و ایندگان} بخوآند)2( ،
{مکنونات
که
ِ
ِ
 )98سوره بینه(آیهِ :3ف َيها ُك ُت ٌب َق ِي َم ٌة (آیه :3که در آن نوشتههای {حقیقی درست و علمی} پر آرزشی باشد!)3( .

 )43سوره زخرف (آیه َ :2و ْال ِك َت ِاب ْال ُم ِب ِين ﴿ :2سوگند به { قران بزرگ ،ان} ك تاب روشنگر {متشابهات قران} (})2
ْ

 )56وآقعه (آیه ِ :78في ِك َت َّ ُ
ون ﴿{ :78مطالبی که فرستاده موعود ما «بهنام» در ک تاب قران بزرگ نوشته؛
ٍ
اب مكن ٍ
طبق وعده ماست که در ایات سوره بینه دادیم و تاویل همان متشابهاتی است که} در ك تاب {قران} مکنون {و پنهان بود}

()78
َّ
َ
ُ
َ َ َ َ َ َ ُْ ْ ُ َ ُْ َ َ
اَّلل َول ِكن َت ْص ِد َيق ال ِذي َب ْي َن َي َد ْي ِه َو َت ْف ِص َيل
)10
ون ِ
سوره یونس (آیه  :ْ 37و َما كان هذا القران ان يفترى ِمن د ِ
َ
ْال ِك َتاب ال َر ْي َب ِف ِيه ِمن َّرب ال َعالم َ
ين ﴿ :37و {اگر به علم اگاه باشند؛ پس از تاویل صحیح ایات قران خواهند دید}:
ِ
ِ
ِ
چنان نيست كه آين قرآن آز جانب غير خدآ [و] به دروغ ساخته شده باشد! ،بلكه تصديق [كننده]

آنچه {ک تب} پيش آز آن آست مىباشد ،و { تاویل شدن ایات قران در ک تاب قران بزرگ} تفصیلى برآی آنهاست!،
{پس} شكی در آن نيست كه {ک تب اسمانی و قران و قران بزرگ همه} آز طرف پروردگار جهانيان {امده} آست.
()37
بنده خدآ :بهنام
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