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مسم اّهللا  ح م ا ع    ا
  قد

در اين كتاب توضيحاتي در باره بعضي از آيات قرآن آمده است كه شايد براي بعضي از افراد الزم و 

چون بعضي از افرادي كه خود را مسلمان ميدانند توجه ندارند كه مسلمان واقعي . قابل استفاده باشد

كه تسليم حكم و نظر خداوند است، كسي است  و كسي. كسي است كه تسليم حكم و نظر خداوند است

ل مزّسوره م 73: 20بخصوص كه خداوند در آيه . كه قرآن را بارها خوانده و از آن اطالع كامل دارد

اي از شما مريض ميشوند و عده ديگري  خدا ميداند كه عده. تا آنجا كه ميتوانيد قرآن بخوانيد«: ميفرمايد

در (اي مشغول جنگ در راه خدا  در سفر هستند و عده) مخارج زندگيبراي تأمين (دنبال كسب معاش 

سوره نساء  4: 82و در آيه » ...با وجود اين تا آن جا كه ميتوانيد قرآن بخوانيد . هستند) جبهه جنگ

چون در طول تاريخ از اسالم جز اسم چيزي » !...آيا در آيات قرآن فكر و انديشه نميكنند؟«: ميفرمايد

ه، همانطور كه در بين مسيحيان از انجيل و تعاليم عيسي مسيح ع جز اسم چيزي وجود وجود نداشت

يله كسب معاش و تأمين ها بازيچه دكانداران روحاني نمائي بوده كه دين را حرفه خود و وس نداشته و دين

ايمان، عده اي افراد با «: فرمايد سوره توبه مي 9: 34همانطور كه آيه . خود كرده بودند مخارج زندگي

م را بناحق ميخورند و دمال مر) اند كه ديرنشين شده(زيادي از دانشمندان ديني يهود و زاهدان تارك دنيا 

همانطور كه عيسي . اند و دارند ها اين افراد وجود داشته در تمام دين. »مردم را از راه خدا باز ميدارند

 بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار كه درِ واي» :ي ميفرمايدانجيل متّ 23: 15تا  13مسيح ع در شماره 

ملكوت آسمان را بر روي مردم ميبنديد، زيرا خود داخل آن نميشويد و داخل شوندگان را از دخول مانع 

بلعيد و از روي ريا نماز را  بيوه زنان را مي هاي ، زيرا خانهواي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار. ميشويد

واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار، زيرا برّ و بحر  .ز آنرو عذاب شديدتر خوهيد يافتطويل ميكنيد، ا

تر از خود پسر جهنم  را ميگرديد تا مريدي پيدا كنيد و چون پيدا شد او را دو مرتبه پست) زمين و دريا(

كاتبان و فريسيان دو  .دارداين افراد دكاندار فريبكار رياكار وجود داشته و در تمام اديان نظير » .ميسازيد

اي از آنها  عده«: سوره بقره ميفرمايد 2: 79و  78خداوند در آيه . باشند هاي يهوديان مي فرقه از فرقه

. بيسوادند و از كتاب الهي چيزي جز تصورات و آرزوهاي خود نميدانند و فقط گمان ميكنند) يهوديان(
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با دست خود كتاب مينويسند و ) و سوء استفاده ميكننداز اين بي اطالعي افراد (پس واي بر كساني كه 

پس واي بر آنها به سبب . ميگويند اينها از جانب خدا است، براي آنكه آن را به بهاي ناچيزي بفروشند

  ».آورند چيزهائي كه با دست خود نوشتند و واي بر آنها از آنچه بدست مي

اي از آنها بنام بيان كتاب خدا طوري حرف  هعد«: عمران ميفرمايد سوره آل 3: 78خداوند در آيه 

و ميگويند . در صورتيكه از كتاب الهي نيست ،كه شما خيال كنيد حرفهايشان از كتاب الهي استميزنند 

از قول خدا دروغ ميگويند و خودشان هم . در صورتيكه از جانب خدا نيست ،اين حرفها از جانب خدا است

ها را از كتاب الهي ميدانند و با خلوص  ولي افراد بي اطالع از كتاب الهي اين حرفها و نوشته» .دانند مي

  .پذيرند و بازگو ميكنند نيت آن را بنام دين مي

در ! نتظار داريد به حرفهاي شما ايمان بياورند؟آيا ا«: سوره بقره ميفرمايد 2: 75خداوند در آيه 

فهميدند معني آن را عوض  اي از آنها كالم خدا را ميشنيدند و بعد از اينكه آن را مي صورتيكه عده

  ».ميكردند و ميدانستند چه كاري ميكنند

ه ما نازل هائي را ك نمايي كساني كه دالئل روشن و راه«: سوره بقره ميفرمايد 2: 159خداوند در آيه 

كساني ) به مردم نميگويند(كنند  كتمان ميكرديم، بعد از اينكه آن را براي مردم در كتاب بيان كرديم، 

كه اين آيات را ميدانند و از وجود  مسلماناني» .هستند كه خدا و لعنت كنندگان آنها را لعنت ميكنند

ن كتاب الهي خود را ميخوانند و در بشري هستند اطالع دارند، خودشاچنين افرادي كه در كليه جوامع 

آن فكر و انديشه ميكنند تا احكام و نظرهاي خداوند را كه در كتاب اصلي دينشان وجود دارد بشناسند و 

  .بكار بندند و از آن پيروي كنند

) از قرآن(از آنچه از خداوندتان به شما نازل شده «: سوره اعراف ميفرمايد 7: 3خداوند در آيه 

اي اهل : بگو«: مائده ميفرمايدسوره  5: 68و در آيه » ....و از اوليائي غير از آن پيروي نكنيد  پيروي كنيد

يعني هر كتابي كه وحي الهي (كتاب، تا مطابق تورات و انجيل و آنچه از طرف خداوندتان بشما نازل شده 

عيسويان بايد مطابق آنچه « :سوره مائده ميفرمايد 5: 47و در آيه » ...كنيد، دين نداريد نعمل ) ميدانيد

كساني ). اند قرن بنام مسيح و انجيل گفته 20نه آنچه كشيشان طي (خدا در انجيل نازل كرده حكم كنند 

خداوند در » .اند د، از اطاعت خدا خارج شدهننازل كرده است حكم نكن) در انجيل(كه مطابق آنچه خدا 

صورت (روزي كه صورتشان «: ميدهد و ميفرمايدسوره احزاب به مسلمانان هشدار  33: 67و  66آيه 
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اي كاش ما از خدا و پيغمبر اطاعت : برگردانده ميشود ميگويند) جهنم(در آتش ) پيروان بي اطالع

آنها ما را گمراه . خداوندا ما از آقايان و بزرگانمان اطاعت كرديم) خواهند گفت(كرديم و گفتند  مي

. جهنم برگردانده ميشوده آنها پذيرفته نميشود و صورتشان در آتش بينيم كه عذر و بهان ولي مي» .كردند

وقتي رهبراني كه از آنها پيروي ميشد عذاب را «: سوره بقره ميفرمايد 2: 167و  166خداوند در آيه 

اي  پيروان ميگويند اگر فرصت دوباره. ببينند و اسباب و وسائل قطع شود، از پيروان خود بيزاري ميجويند

خدا اعمالشان را كه . خود بيزاري ميجوييم، همانطور كه آنها از ما بيزاري جستندشود از رهبران  بما داده

اين » .توانند خارج شوند باعث حسرت آنها است اينطور به آنها نشان ميدهد، ولي آنها از آتش جهنم نمي

ود را بخوانند و احكام هشدارهاي خداوند براي اين است كه مسلمانان متوجه باشند كه بايد كتاب الهي خ

  .و نظرهاي آن را بفهمند و بكار بندند

بين آنها مطابق آنچه خدا نازل كرده حكم كن و از «: سوره مائده ميفرمايد 5: 49خداوند در آيه 

دلخواه آنان پيروي مكن و مواظب باش كه تو را از بعضي از چيزهايي كه خدا بتو نازل كرده منحرف 

و بدان كه . د، بدان كه خدا ميخواهد آنها را بخاطر بعضي از گناهانشان مجازات كنداگر قبول نكردن. نكنند

مسلمان واقعي از اين آيات و از وجود فريبكاران » .زيادي از مردم از فرمان خدا اطاعت نميكنند  عده

و فقط  اند اطالع دارد و فريب اين افراد را  نميخورد كان كسب معاش خود ساختهددكانداري كه دين را 

  )سوره اعراف 7: 3( ».كند و از اوليائي غير از آن پيروي نميكند از آنچه خداوند نازل كرده پيروي مي«

آوريد و قسمتي را  آيا به قسمتي از كتاب ايمان مي«: سوره بقره ميفرمايد 2: 85خداوند در آيه 

واري است و در آخرت به دست كساني از شما كه چنين كاري كنند مجازاتشان در دنيا خ  ،!قبول نداريد؟

خواري در دنيا را در » .ها سپرده ميشوند و خدا از كارهائي كه ميكنيد غافل نيست شديدترين عذاب

كه مردم  بينيم در سراسر دنيا مي. بينيم و عذاب آخرت را هم خواهيم ديد سراسر دنيا بخاطر اينكار مي

ي نماهاي دكاندار هستند و كرامت و شخصيت اسير احكام و نظرهاي سياستمداران فريبكار و روحان

سوره اسراء  17: 70چون خداوند در آيه . انساني آنها در سراسر دنيا به بازي گرفته شده و خرد شده است

را گرامي داشتيم و آنها را در زمين و دريا سواره راه ) ها انسان(ما فرزندان آدم «: اسرائيل ميفرمايد يا بني

) نه بر همه آنها(پاك را روزي آنها كرديم و آنها را بر بسياري از مخلوقات خود هاي  برديم و خوردني

ها اين كرامت انساني را فداي قدرتمندان حاكم بر اجتماع و روحاني  ولي انسان» .برتري زيادي داديم
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جمع فرعون مردم را «: سوره نازعات ميفرمايد 79: 24و  23چون خداوند در آيه . نماهاي فريبكار كردند

و از طرف ديگر خداوند در » .واال مقام شما هستم) فرمانفرماي(كرد و فرياد زد و گفت من صاحب اختيار 

دانشمندان ديني و زاهدان تارك دنياي خود و پيغمبرشان مسيح ابن «: سوره توبه ميفرمايد 9: 31آيه 

آنها دستور داده شده بود كه خود گرفتند، در صورتيكه به ) ارباب و فرمانفرماي(مريم را صاحب اختيار 

كسي كه (معبودي . كنند) اطاعت محض و بدون چون و چرا(را بندگي ) يعني خدا(فقط معبود واحد 

غير از ) اطاعت كنند انسان در مقابلش احساس يا ابراز كوچكي بكند و از دستورهايش بدون چون و چرا

خالق ميلياردها كهكشان كجا و » .او ميسازنداو باالتر از اين چيزهائي است كه شريك . خدا وجود ندارد

بگو اي اهل كتاب بسوي «: عمران ميفرمايد سوره آل 3: 64بشر محتاج روي زمين كجا؟ خداوند در آيه 

بكنيم ) اطاعت بدون چون و چرا(اي بيائيد كه بين ما و شما مساوي است، كه فقط خدا را بندگي  كلمه

  »....و بعضي از ما بعضي ديگر را غير از خدا ارباب خود نگيرد ودر اين كار چيزي را شريك او نسازيم

ها در  كسي كه انسان(مبعودي «: اين عظمت روحي، معني كلمه الاله اال اهللا ميباشد كه ميفرمايد

غير از خدا وجود ) بدون چون و چرا پيروي كنند شمقابلش احساس و ابراز كوچكي كنند و از دستور

ها را از بين بردند و  ن فريبكار و روحاني نماهاي دكاندار اين عظمت روحي انسانولي سياستمدارا» .ندارد

  . ها كردند انسان را بنده انسان

اي و هستي،  بهوش باش و متوجه باش كه آلت دست فريبكاران سياسي و ديني نشوي كه شده

. از اين دام رها شوي هاي آن بنابراين سعي كن با خواندن كتاب الهي و پيروي از دستورها و راهنمائي

اگر عربي نميداني، ترجمه قرآن . بهوش باش و كتاب ديني خود را بخوان و ديگران را به اينكار تشويق كن

چون . قرآن را براي فهميدن و بكار بستن و به سعادت رسيدن بخوان. را كه به فراواني وجود دارد بخوان

  ».اشد خيري وجود ندارددر قرآن خواندني كه فهم و انديشه وجود نداشته ب«

ن   دف د
ها خيال ميكنند اگر نماز بخوانند و روزه بگيرند و حج بروند و زكات بدهند و دعاهائي به  بعضي

. ولي اين اشتباه بزرگي است كه ميكنند. زبان عربي، آنهم با تلفظ صحيح عربي بخوانند ديندار هستند
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ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصيت چون دين ميخواهد دنيايي بسازد كه در آن اثري از 

  .ها نباشد انسان

پيغمبرانمان را با «: سوره حديد ميفرمايد 57: 25در باره عدالت و نابودي ظلم، خداوند در آيه 

دالئل روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و وسيله سنجش فرستاديم، براي اينكه مردم عدالت را برقرار 

در كليه خداوند هدف خود را از فرستادن پيغمبران و كتابهاي الهي اجراي عدالت بينيم كه  مي» ...كنند 

كلمه مردم شامل كليه افراد بشر . چون ميفرمايد مردم عدالت را برقرار كنند. جوامع بشري معرفي ميكند

  .ميشود

اي « :سوره مؤمنون ميفرمايد 23: 51در باره نابودي فساد و اصالح جوامع بشري، خداوند در آيه 

كلمه زهد » .من از كارهائي كه ميكنيد با خبرم. و كار درست بكنيدهاي پاك بخوريد  پيغمبران از خوردني

. يعني بي رغبتي و بي عالقگي و بي ميلي يكبار در قرآن بصورت زاهدين يعني افراد بي عالقه آمده است

 12: 20چون خداوند در آيه . ستآنهم بي عالقگي و بي ميلي به دنيا نيست، بلكه بي عالقگي به يوسف ا

اي به يوسف  چون عالقه. يوسف را به قيمت كمي به چند درهم فروختند«: سوره يوسف ميفرمايد

  .بي عالقگي به دنيادين اسالم دين زندگي و فعاليت براي ساختن يك دنياي پاك است نه » .نداشتند

در اموال «: ره معارج ميفرمايدسو 70: 25و  24نفاق و نابودي فقر در آيه اخداوند در باره 

اگر مسلمانان اين حق معلوم را كه » .و محروم وجود دارد) فقير(نمازگزاران حق معلومي براي سائل 

انجام دهند و درست بكار ببرند پس از چندي فقير و  بپردازند و آن را مطابق حكم زكات و انفاق است

  .محرومي باقي نخواهد ماند

ندانسته از «: اسرائيل ميفرمايد سوره اسراء يا بني 17: 36نابودي جهل در آيه خداوند در باره علم و 

  ».گيرند چون گوش و چشم و دل همگي از اينكار مورد بازخواست قرار مي. چيزي پيروي نكن

در باره نابودي بت و ديكتاتور و فوق قانون و جلوگيري از خرد شدن شخصيت انسانها، خداوند در 

اي كه بين ما و شما مساوي  بگو اي اهل كتاب بيائيد روي كلمه«: عمران ميفرمايد آلسوره  3: 64آيه 

خدا را بكنيم و در اينكار چيزي را شريك ) اطاعت بي چون و چراي(است همكاري كنيم كه فقط بندگي 

را و بعضي از ما بعضي ) و مطيع بي چون و چراي كسي يا سازماني غير از خدا نباشيم هبند(خدا نسازيم 

  ».دخود نگير) مانفرما و صاحب اختيارفر(غير از خدا ارباب 



6 

 

سلمان ه     و
وظيفه دارد چنين دنيايي بسازد ميداند كه ساختن چنين دنيائي با مسلمان واقعي كه متوجه شده 

يك نفر و ده نفر و هزار نفر و صدهزار نفر امكان ندارد، بلكه بايد سعي شود كه تمام دينداران و اصالح 

براي رسيدن به اين هدف بايد مسلمانان متحداً با مال و جان خود . لبان جهان در اين راه متحد شوندط

در اين راه كوشش كنند و با دانش و بينش و حكمت مردم را به اينكار دعوت كنند و به آنها بفهمانند كه 

  .ساختن چنين دنيائي به نفع كليه افراد بشر است

سوره حجرات  49: 15مال و جان در راه ساختن چنين دنيايي در آيه خداوند در باره كوشش با 

و دچار شك و ترديد  اند افراد با ايمان واقعي كساني هستند كه به خدا و پيغمبرش ايمان آورده«: ميفرمايد

كوشش ) در راه ساختن يك دنياي پاك كه هدف دين است(نميشوند و با مال و جانشان در راه خدا 

  ».افرادي مؤمن واقعي هستندچنين . ميكنند

مردم را با حكمت «: سوره نحل ميفرمايد 16: 125در باره دعوت ديگران به اينكار خداوند در آيه 

و پند و اندرز نيكو به راه خداوندت دعوت كن و با بهترين روش با آنها گفتگو ) دانش واقعي و همه جانبه(

من و پيروانم مردم را با بينايي . گو اين راه من استب«: سوره يوسف ميفرمايد 12: 108و در آيه » .نما

  . »...بسوي خدا ميخوانيم 

براي اين دعوت از كليه وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، اينترنت، فيلم، تئاتر، كتاب، 

ينكار الاقل بايد دانست كه ا. ويديو، آديو، شعر، داستان، موسيقي، نقاشي، بروشور و غيره بايد استفاده كرد

يكقرن زمان الزم دارد و بايد دانست كه تا فكر و عمل مردم تغيير نكند، وضع تغيير نخواهد كرد و با رفتن 

آيند از همين  چون كسان ديگري كه سر كار مي. جامعه اصالح نخواهد شديكدسته و آمدن يكدسته ديگر 

  .جامعه فاسد خواهند بود

يعني (تا خود مردم آنچه مربوط به خودشان است «: رمايدسوره رعد ميف 13: 11خداوند در آيه 

بنابراين از كارهاي تند انقالبي » .را تغيير ندهند، خدا وضع آنها را تغيير نميدهد) طرز فكر و عمل خود

آيند و  ترين افراد سر كار مي ترين و تهمت زننده و فحاشترين  چون در انقالب بي رحم. بايد خودداري كرد

  .خواهد شد و بدترين افراد به قدرت خواهند رسيد آغازدست گرفتن قدرت بين آنها  جنگ براي به
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فراموش نكنيد . كند قع بيني كامل در راه ساختن يك دنياي پاك كوشش ميامسلمان واقعي با و

كه دين ميخواهد يك دنياي پاك بسازد كه در آن اثري از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن 

واقعي در راه ساختن چنين دنيايي با مال و جان خود با بصيرت و  مسلمان. نباشد ها شخصيت انسان

را هم با حكمت و بصيرت متوجه ارزش چنين دنيايي حكمت كوشش ميكند و سعي ميكند كه ديگران 

  .بكند

 ١     ۀور ه  ،    ۀور
   :1 ةسور: 2 ةآي

سپاس معني شكر است كه . حمد به معني مدح و ثنا و ستايش است و به معني سپاس نيست - 

ها را از مداحي و ثناگوئي  انسانبينيم كه خداوند در ابتداي قرآن  مي. در مقابل لطف كسي صورت ميگيرد

 چون. ها باز ميدارد و آن را اختصاص به خود ميدهد و ستايشگري و تملق گوئي و چاپلوسي انسان

هاي بزرگ تاريخ را  اند و جنگها و خونريزي ها بوجود آمده ها در اثر همين مداحي ديكتاتورها و فوق قانون

  .اند بوجود آورده

 15:98سوره ابراهيم،  14: 39سوره يونس،  10: 10سوره اعراف،  7: 43سوره انعام،  6: 45و  1آيه 

 23: 28سوره طه،  20: 130كهف، سوره  18: 1سوره اسراء،  17: 111سوره نحل،  16: 75سوره حجر، 

 30 :18سوره عنكبوت،  29: 63سوره قصص،  28: 70سوره نمل،  27: 93و  59و  15سوره مؤمنون، 

سوره فاطر،  35: 24و  1، )دو بار( أبسوره س 34: 1سوره سجده،  32: 15سوره لقمان،  31: 25سوره روم، 

سوره  42: 5سوره غافر،  40: 65و  55و  7سوره زمر،  39): دو بار( 75و  74و  29سوره صافات،  37: 182

سوره نصر  10: 3 سوره تغابن و 64: 1سوره طور،  52: 48سوره ق،  50: 39سوره جاثيه،  45: 36شوري، 

: 58 و سوره اسراء 17: 52و  44سوره رعد،  13: 13سوره بقره،  2: 30بار در  5و بصورت اضافه به ضمير 

  .سوره فرقان را ببينيد 25

 - به معني آقا و مالك و فرمانفرما و صاحب اختيار و ارباب است و به معني پروردگار نيست رب .

رب از . قريش را ببينيد 106: 3جاثيه و  45: 36سوره يوسف و  12: 50و  42آيه  براي فهميدن اين معني

  .كه تربيت و مربي از آن است) و. ب. ر(است نه از ماده ) ب. ب. ر(ماده 
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كليه افراد (يعني براي اينكه متوجه شويد كه عالمين . به معني كلية افراد بشر است مين عالَ - 

 7: 80انعام،  6: 90مائده،  5: 115و  20عمران،  آل 3: 96هاي  ها را ندارد به آيه عالمو معني دنياها و ) بشر

  .شعراء و امثال آن مراجعه كنيد 26: 165انبياء و  21: 107و  91حجر،  15: 70اعراف، 

در مقابل كسي و نظرها و دستورهاي او را بدون كردن يعني احساس و ابراز كوچكي : بندگي 1: 5

ها را از بندگي و اطاعت بي چون و چرا از هر كس و هر  دين انسان. چون و چرا پذيرفتن و اطاعات كردن

اگر متوجه اين معني بشويم، متوجه . مقام و هر سازماني منع ميكند و اجازه ديكتاتوري به كسي نميدهد

ها و قدرتمندان به  ها و خان حكومت. يعني از بين بردن پاپ و سزار ميشويم كه توحيد و بندگي خدا

اي روحاني نما قرآن را غير قابل فهم معرفي  همين دليل با دين واقعي مخالفت ميكردند و به دست عده

سر و كارش با دم شمشير و چوبه دار و شكنجه در كنج «كردند و اگر كسي حرفي از حقايق دين ميزد 

كردند و  مي "بايگاني"ميكردند آن را لذا كساني هم كه حقيقت دين را درك » .يك بودهاي تار زندان

اسالم و «به كتاب . در آمد" مردم را سرگرم كند"  كه اي لذا دين بصورت بازيچه. صحبتي از آن نميكردند

  .نوشته عالمه طباطبايي نگاه كنيد 12و  11و صفحه  85و  84صفحه » احتياجات واقعي هر عصر

سوره  2: 120آيه . راه راست راهي است كه خداوند براي سعادت انسان به او نشان ميدهد 1: 6

  .سوره انعام را ببينيد 6: 71بقره و 

 ٢    ورۀ    ،ه   ورۀ
بينيم كه قرآن راهنما يعني نشان دهنده راه صحيح زندگي براي رهائي از  مي 2سوره  :4و  3آيات 

 6و فاسدان است و كساني كه عمالً هدايت ميشوند افراد با تقوايي هستند كه دست فريبكاران و ظالمان 

لذا مسلمان واقعي به تمام كتابهاي . صفت دارند كه يكي از آنها ايمان به كتابهاي پيغمبران قبلي است

 :بگو«: سوره شوري ميفرمايد 42: 15به پيغمبر اسالم ص در آيه  خداوند الهي ايمان دارد، همانطور كه

: سوره بقره به مسلمانان ميفرمايد 2: 136و در آيه » .ام من به هر كتابي كه خدا نازل كرده ايمان آورده

آنچه به ما و ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان او نازل شده و به آنچه  و به بگوئيد ما به اهللا«

ين هيچكدام آنها نميگذاريم و تسليم خدا به موسي و عيسي و پيغمبران داده شده ايمان داريم و فرقي ب

  .عمران را هم ببينيد سوره آل 3: 84آيه » .هستيم
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. و ديدن حقايق باز داشتهاي شده كه آنها را از شنيدن  و اجدادي پرده ءدلبستگي به عقايد آبا 2: 7

سوره  7: 28سوره مائده  5: 104سوره بقره،  2: 170آيه . سوره بقره نگاه كنيد 2: 17به توضيح آيه 

و  22سوره لقمان،  31: 21سوره شعراء،  26: 74سوره انبياء،  21: 53سوره يونس،  10: 78اعراف، 

  .مطفقين را هم نگاه كنيدسوره  83: 14سوره زخرف و آيه  43:23

ايم، يعني ما در صدد درست  اصالح يعني درست كردن، ما اصالح كننده: ايم ما اصالح كننده 2: 11

 اماباعث فساد جامعه ميشوند، ولي همانطور كه آيه بعد ميگويد آنها با كار خود  .هستيمكردن جامعه 

ها بعلت كمي معلومات هر  ما انسانچون . فهمند كه با كار خود جامعه را خراب ميكنند توجه ندارند و نمي

هاي  ير فلسفه باقيلذا عمالً تحت تأث. پنداريم و قبول ميكنيم كه براي ما بشود حقيقت مي را اي مغالطه

  .افراد قرار ميگيريم

ها اين است كه هر كس با معلومات خود فكر ميكند و معلومات هر كس  طبيعت انسان 2: 13

عبارت از چيزهايي است كه ديده و شنيده و خوانده و چشيده و بوئيده و لمس كرده يعني چيزهائي است 

ها با  چون انسان. اش وجود دارد ه در حافظهكه با حواس خود حس كرده و بطور خودآگاه و ناخودآگا

ها نگاه ميكنند و برداشتشان با ديگران تفاوت دارد و فكر ميكنند  ها و نوشته معلومات خود به حرف

بدون توجه به . ديگران اشتباه ميكنند و سفيه يعني كم عقل هستند و قدرت تشخيص درست را ندارند

است و با چنين معلوماتي طبيعي است و مقداري از آن هم غلط  ها بسيار ناقص اينكه معلومات ما انسان

سوره روم با توجه به اين  30: 32سوره مؤمنون و  23: 53آيه . هاي ما غلط خواهد بود گيري كه نتيجه

چون اعتقادات خود را صحيح ميدانند » .اي به اعتقادات خود دلشادند هر دسته«: طبيعت انساني ميفرمايد

ها  چون انسان. بدون اينكه اعتقادات ديگران و دالئل آنها را شنيده باشند. ديگران را غلطو اعتقادات 

هائي ميروند كه مثل آنها فكر ميكنند و كتابهائي را  ها و جمعيت معموالً به محافل و مجامع و انجمن

  .ميخوانند كه همفكر با آنها باشد و فكرشان را تأييد و تقويت كند

يعني با  "همديگر"بقره يعني با  2: 76با توجه به آيه  شوند تنها ميخود  "ايه شيطان"ا ب 2: 14

  .خود تنها ميشوند "همفكران"

هدايت يعني راهنمايي، هدايت كردن يعني نشان دادن راه و هدايت شدن يعني شناختن  2: 16

  .راه
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ه و قرآن و افكار و عقايد غلطي كه در اجتماع وجود دارد به تاريكي تشبيه شد 2: 18و  17

در مثال اول خود شخص كوشش ميكند و در مثال دوم آنچه در . هاي خداوند به نور تشبيه شده راهنمائي

هاي آن گفته ميشود بگوشش ميخورد و مقداري او را متوجه  اجتماع راجع به قرآن و راهنمائي

ه وجود دارد و از بچگي ولي در هر دو حالت افكاري كه در جامع. هاي قرآن و راه صحيح ميكند راهنمائي

  .آن را شنيده و با آن بزرگ شده بر او غلبه دارد و او را از قبول حقيقت باز ميدارد

ها و زمين و انسان است و قوانين طبيعت، قوانيني است كه خود  چون خداوند خالق آسمان 2: 21

ع كامل ميدهد و انساني لذا وقتي دستور و نظري ميدهد با اطال ،خداوند در دل طبيعت و انسان گذاشته

پذيرد چون ميداند كه اين  كه به چنين خدائي ايمان دارد، دستورها و نظرهاي او را بدون چون و چرا مي

دستورها براي تأمين سعادت او صادر شده در صورتيكه دستورها و نظرهاي ديگران بيشتر از روي 

و هر كسي نفع خود و همفكران خود را اي  اطالعي و احتياجات شخصي آنها صادر ميشود و هر دسته بي

عبادت يعني بندگي و بنده كسي است كه در مقابل ارباب يعني مالك و صاحب اختيار و . در نظر ميگيرد

فرمانده خود اختياري ندارد و براي خود در مقابل او شخصيتي قائل نيست و از دستورش بدون چون و 

ها باز ميدارد و به انسان شخصيتي  ا را از بندگي انسانه توحيد و بندگي خدا انسان. چرا اطاعت ميكند

نظير ميدهد كه در مقابل هيچكس و هيچ چيز و هيچ سازماني سر بندگي و تسليم محض بودن فرود  بي

چون همة  .توحيد واقعي باعث اتحاد كليه دينداران عالم ميشود. نياورد و خود را كوچك و حقير نبيند

دعوت ميكردند و خداوند نيز به عدالت و درستكاري و نوعدوستي و تحقيق  پيغمبران مردم را به توحيد

را  2: 4و  3توضيح آيه . و حفظ شخصيت خود و ديگران امر ميكند) كوركورانه و ندانسته پيروي نكردن(

  .هم ببينيد

22 :2  :  

با يك برگ، با بدن  ،ساختمان يك ساعت با يك موتورسيكلت. ها با هم فرق دارند ساختمان - 

  .انسان با يك خانه فرق دارد

  .ها و گياهان رزق و روزي براي شما از زمين خارج ساخت از انواع ميوه - 

  .ميدانيد كه اينكارها فقط كار خداوند است و بس و كس ديگري نميتواند اينكارها را بكند - 
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قرن  14بيسواد يا كليه مردم روابط رياضي قرآن نشان ميدهد كه قرآن گفتار يك شخص  2: 23

به آخر . پيش عربستان نيست و امروزه هم كسي نميتوانند در حرفهايش چنين روابطي را رعايت كند

  .كتاب مراجعه كنيد

ها هم نشان ميدهد كه  ها از مواد آلي تركيب شده كه سوختني است و آتشفشان بدن انسان 2: 24

لذا سنگهاي آتشفشاني قبل از سرد . شدن سنگ ميشوند كه با سرددرون زمين پر از مواد مذاب است 

  .ها هستند اند كه قابل سوزاندن انسان شدن، آتش و مواد مذاب بوده

ايمان به خدا و مسئوليت انسان در مقابل خدا را  بينيم كساني به بهشت ميروند كه اوالً مي 2: 25

 يادعاي ايمان داشتن، بدون اجرا. ته بكنندكار درست، يعني كار صحيح و بجا و شايس ثانياً. داشته باشند

  .دستورها و نظرهاي خداوند فقط يك فريبكاري يا خودفريبي است

  .فاسق يعني نافرمان، يعني كسي كه از دستور خدا اطاعت نميكند و از اطاعت او خارج شده 2: 26

ي موجود و زنده يعن .و موجودي كه جان ندارد، يعني موجود بيجانجسمي يعني مرده  2: 28

بعد شما را زنده كرد يعني به شما جان داد  .شما مرده بوديد يعني جان نداشتيد .)جاندار، جانور(دار  جان

كند و  ميريد، بعد شما را در روز قيامت زنده مي گيرد و شما مي بعد جان شما را مي .و موجود زنده شديد

  .و به بهشت يا دوزخ برويدگرديد تا به حساب اعمال شما رسيدگي شود  به سوي او بر مي

در داستان دو . ها همانطور كه فرشتگان گفتند از ابتداء پيدايش به خونريزي پرداختند انسان 2: 30

در قرن . سوره مائده مراجعه كنيد 5: 31تا  27به آيه . پسر آدم اين صفت انساني نشان داده شده است

ها در روسيه و چين و كره و هندوچين  ونيستبيستم الاقل شاهد دو جنگ بزرگ جهاني و كشتارهاي كم

ها  هيچكدام اين جنگ. نيز شاهد كشتارهاي بزرگ در جهان هستيم 21ايم و در قرن  ديگر بودهو جاهاي 

البته دين نيز در طول تاريخ دستاويز قدرت طلبان براي ايجاد جنگ بوده . بنام و بخاطر دين نبوده است

وقتي انسان خود را بي نياز و قدرتمند ببيند حتماً «: ره علق ميفرمايدسو 96: 7و  6خداوند در آيه . است

اين خليفه و نماينده خدا در زمين ميخواهد هر كاري كه ميخواهد بكند و هر دستوري » .طغيان ميكند

چون دو صفت از صفات خدا اين . مطابق ميلش انجام شودكه ميدهد چون و چرائي در كار نباشد و دقيقاً 

هر چه «و . سوره هود توجه كنيد 11: 107سوره بقره و  2: 253به آيه » .هر چه بخواهد ميكند«است كه 

  .سوره مائده توجه كنيد 5: 1بقره و  2: 117به آيه » .بخواهد حكم ميكند و فرمان ميدهد
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ها است كه انسان ميتواند با بيان كلمات و جمالت آنچه را در  ها و اسم گذاري با همين اسم 2: 31

نگاه كنيد تا ببينيد در اثر اين اسم به اطراف خود . فكر خود دارد براي ديگري بيان كند و او هم بفهمد

ام از جانداران كره زمين در صورتيكه هيچكد ؛بشر چه دنيائي ساخته است  ها مو تعليم و تعلّ ها گذاري

ها است كه انسان فضا و دريا  ها و تعليم و تعلم با اين اسم گذاري. اند چنين تحولي در زمين بوجود نياورده

و اينترنت ساده نگاه كنيد تا ببينيد اين  به راديو و تلويزيون و كامپيوتر .و جانوران را تسخير كرده است

اي كه در طبيعت وجود دارد پيش  ر شناختن قوانين ناشناختهها چه كرده و چه سرعتي د گذاري اسم

  .آورده است

34 :2  :  

بنابراين ظاهراً انسان برتر از . بينيم كه فرشتگان موظف هستند كه به آدم سجده كنند مي - 

  .فرشتگان است نه بالعكس

سوره  38: 76و سوره اسراء  17: 61سوره اعراف  7: 12براي فهميدن علت استكبار شيطان آيه  - 

  .اشتباه شيطان هم از همين مقايسه بود و به علمي كه به انسان داده شده بود توجه نكرد. ص را ببينيد

هاي بهشت داده شده بود، فقط از يك  بينيم كه به آدم اختيار مطلق براي استفاده از ميوه مي 2: 35

توجه كنيد كه ممنوعات چه اندازه وجود حاال . درخت منع شده بود و انسان نتوانست جلوي خود را بگيرد

ها و دلخواه  اي بايد داشته باشد كه بتواند جلوي خود را بگيرد و بنده هوي و هوس دارد و انسان چه اراده

  .خود نباشد

. اين درخت ممنوعه نه گندم بود، نه انگور، نه سيب، بلكه اصالً درخت نبود و غريزه جنسي بود

آالت جنسي آنها را برايشان آشكار شيطان براي اينكه «: سوره اعراف ميگويد 7: 22 تا 20همانطور كه آيه 

آنها از آن درخت چشيدند، آالت جنسي آنها آشكار شد و شروع كردند با «و » .كند آنها را وسوسه كرد

و زنش متوجه غريزه چون آدم . البته اگر شيطان نبود ما هم نبوديم» .برگ درختان بهشت آن را بپوشانند

در صورتيكه خداوند در  .آمدند رانده نميشدند و به زمين نمي تجنسي خود نميشدند و در نتيجه از بهش

لذا وجود . نه در بهشت» .اي قرار ميدهم من در زمين خليفه«: سوره بقره به فرشتگان گفت 2: 30آيه 

  .شيطان الزمه طرح خداوند بود
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. هاي نفس باشند هاي شيطان و وسوسه وسهها كه متوجه وس اين داستان هشداري است به انسان

همانطور اي فرزندان آدم شيطان شما را فريب ندهد «: سوره اعراف ميفرمايد 7: 27همانطور كه در آيه 

هاي بقره و اعراف و  داستان آدم و شيطان در سوره» .كه با فريب پدر و مادرتان آنها را از بهشت بيرون كرد

  .سوره طه را هم ببينيد 20: 121و  120آيه . مده استحجر و اسراء و كهف و طه و ص آ

در مورد همگي پايين برويد گفته شده منظور از آدم و همسرش و شيطان است و گفته شده  2: 38

اند، شايد هم آدم و همسرش و فرزند يا  ها و همسرهايشان بوده آدم و زنش يك زوج نبودند، بلكه آدم

چون از درخت ممنوعه . آدم و همسرش با هم همخوابگي كرده بودندچون . فرزندانشان و شيطان باشند

آالت جنسي آنها كه بيشتر به شرمگاهشان ترجمه ميكنند بر آنها آشكار  و )دندوچشيده ب(خورده بودند 

ولي هيچكدام از اين سه نظر . سوره طه نگاه كنيد 20: 121سوره اعراف و  7: 22و  20به آيه . شده بود

  .عمل صالح يعني درستكاري است ندارد انجام ين كه اجراي عدالت واثري در هدف د

سوره مائده مراجعه كنيد كه ميگويد اين نعمت وجود  5: 20در باره اين نعمت به آيه  2: 40

. ولي در اثر بي ايماني مورد غضب خداوند قرار گرفتند. و رسيدن به فرمانروائي بود در ميان آنها پيغمبران

لذا همانطور كه موسي ع در آيه . عمران را نگاه كنيد سوره آل 3: 112سوره بقره و   2:90و  61آيه 

 28: 15چون موسي ع در شماره. طه به آنها گفت غضب خدا بر آنها فرود آمد و مغضوب شدند 20:81

ر و ه خداي خود را نشنوي تا هوشيار شده همه اواموهآواز ياگر «: ميگويد )كتاب پنجم عهد عتيق(تثنيه 

احكامي كه خدا امر ميفرمايد نه آنچه مشايخ يهود (فرايض او را كه من امروز بتو امر ميفرمايم بجا آوري 

  2: 122و  47به آيه » ...ها بتو خواهد رسيد و تو را خواهد دريافت  جميع اين لعنت) دستور ميدهند

  .توجه كنيد بقره سوره

تقوي يعني تسلط بر نفس و خود . و بترسيديعني از نافرماني و عذاب من حذر كنيد  2: 41

  .نگهباني و خود را از نافرماني خدا و عذاب او حفظ كردن

  .بيشتر مردم اينكار را ميكنند 2: 44

براي اينكه انسان متوجه نتيجه كارهاي بد و . ظن يعني گمان، يظنون يعني گمان ميكنند 2: 46

  .اب پيش خدا بر ميگردد كافي استهمين قدر كه گمان كند كه براي حس. خوب خود باشد
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سوره مائده پيغمبراني هستند كه براي آنها فرستاده شدند و  5: 20اين نعمت مطابق آيه  2: 47

نكردن دستور خداوند مورد ولي بعلت سركشي و اجرا . حكومتي كه تشكيل دادند و بفرمانروايي رسيدند

عمران نگاه  سوره آل 3: 112همين سوره و  2: 61و  60به آيه . غضب قرار گرفتند و از هم پاشيده شدند

عمران راه رهايي از اين بدبختي و پراكندگي را بيان ميكند و ميفرمايد راه  سوره آل 112البته آيه . كنيد

  .آن اجراي كتاب الهي و اتحاد مردم است

 .وجود دارد نه ياوري و بينيم كه در قيامت نه شفيعي وجود دارد نه تاواني قبول ميشود مي 2: 48

سوره طور و  52: 21سوره لقمان و  31: 33و آيه سوره مؤمنون  101و آيه  بقره سوره  254و  123آيه 

در قرآن اين . چون هيچكس با خود غير از كارهائي كه كرده ندارد. را هم ببينيد سوره مدثّر 74: 38

گي صحبت از شفاعت افراد مطلب زياد تكرار شده ولي هنوز شيعه و سنّي به استناد احاديث ساخت

سوره نجم  53: 26فقط آيه . در صورتي كه در سر تا سر قرآن صحبت از شفاعت هيچكس نشده. ميكنند

در باره اين شفاعت ميفرمايد، ) مؤمن(سوره غافر  40: 7صحبت از شفاعت بعضي از فرشتگان ميكند و آيه 

  .نگهداري از عذاب جهنم ميكنندب آمرزش و براي افرادي كه توبه كردند و از راه خدا پيروي كردند طل

آمده  دين شرحاين كشتن پسران و عذاب بد در ابتداي كتاب خروج، كتاب دوم عهد عتيق ب 2: 49

اسرائيل از ما  همانا بني: اما پادشاهي ديگر بر مصر برخاست كه يوسف را نشناخت و بقوم خود گفت« :است

ون جنگ پديد آمد ايشان نيز با دشمنان ما همداستان شوند و با ما كه چ... مبادا ... زياده و زور آورترند 

پس سركاران بر ايشان گماشتند تا ايشان را به كارهاي دشوار ذليل . جنگ كرده از زمين بيرون روند

وعه نام بود امر كرده گفت، چون ه و ديگري را فرَكه يكي را شفْ هاي عبراني و پادشاه مصر به قابله... سازند 

قابله گري براي زنان عبراني بكنيد و بر سنگها نگاه كنيد، اگر پسر باشد او را بكشيد و اگر دختر بود زنده 

  ).خروج 1: 16تا  8شماره (» ...بماند 

سوره اعراف  7: 127قرآن در آيه . بينيم صحبت خواب ديدن فرعون در تورات و قرآن نيست مي

بزرگان قوم موسي گفتند، آيا «: ينكه آمدن موسي و ايمان آوردن ساحران را بيان ميكند ميفرمايدپس از ا

موسي و قومش را واميگذاري كه در زمين فساد كنند و تو و معبودهاي تو را ترك كنند؟ فرعون گفت، 

كشي پس از مثل اين كه اين پسر» ...پسران آنها را خواهيم كشت و زنانشان را باقي خواهيم گذاشت 
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ها هر طور كه باشد اثري در هدف دين  ولي اين داستان. آمدن موسي و ايمان آوردن ساحران بوده است

  .كه ساختن يك دنياي پاك است ندارد

بدين شرح كتاب دوم از عهد عتيق  ،ر خروجفْس 14: 22و 21 شماره شكافته شدن دريا در 2: 50

كرد و خداوند دريا را به باد شرقي تمامي آن شب  موسي دست خود را بر دريا دراز«: آمده است

بر خشكي اسرائيل در ميان دريا  و بني). شكافته شد(برگردانيده دريا را خشك ساخت و آب منشق گرديد 

  ».رفتند و آبها براي ايشان بر راست و چپ ديوار بود مي

اگر . دارند دست بر نميكه انسانها به چيزي كه عادت كرده باشند بسادگي از آن  بينيم مي 2: 51

پرستيدند از دستشان بگيرند، به گوساله پرستي هم قناعت ميكنند و اگر  گاو آپيس را كه مصريان مي

ها،  چون افرادي كه در اثر تحقيرها و خرد شدن. ها را از دستشان بگيري تو را بت ميكنند تمام بت

براي . مقابلش سر خم كنند و بخاك افتند اند، دنبال چيزي ميگردند كه در شخصيت خود را از دست داده

اهللا و امام و  اينها فرق نميكند كه اين كَس شاه يا رئيس جمهور يا خاخام و رباي و كشيش و پاپ و آيت

خدا يا يكي از  خود را همانطور كه مسيح. پيغمبر باشد يا قهرمان بكس يا كشتي يا قهرمان فيلم و داستان

مني معرفي كردند كه مدفوعش بدون امام را بدون سايه و  و .سه خدا ساختند، يا الاقل پسر يگانه خدا

 دباب موالي 8سوره مائده و حديث  5: 73و  72به آيه . بوي مشك ميداد و زمين موظف بود آن را ببلعد

در صورتيكه همه . السالم نگاه كنيد االئمه جلد دوم اصول كافي چاپ دفتر نشر فرهنگ اهل بيت عليهم

مثل شما، . سوره ابراهيم را نگاه كنيد 14: 11آيه » .ما انساني مثل شما هستيم«: گفتند پيغمبران مي

دوره شيرخوارگي و كودكي را گذرانديم و زن و بچه داريم و غذا  ،يعني مثل شما از شكم مادر بدنيا آمديم

سوره  26: 80سوره فرقان و  25: 20سوره رعد و  13: 38آيه  .شويم و ميميريم ميخوريم و مريض مي

  .شعراء را نگاه كنيد

در آن روز سه ... وازه روازه تا دربني الوي از د«كتاب خروج،  32: 28تا  26مطابق شماره  2: 54

  .نقل به اختصار» .هزار نفر را كشتند

از پيغمبر اسالم هم همين را . بينيم كه از موسي خواستند خدا را به آنها نشان دهد مي 2: 55

مرده را به او نشان دهد و ابراهيم هم خواست كه خدا طرز زنده كردن . اين طبيعت انسان است. خواستند

حواريون هم خواستند كه خدا سفره غذائي از . موسي هم خواست كه خدا خودش را به او نشان بدهد
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 17:92سوره اعراف و  7: 143سوره مائده و  5: 112و سوره بقره  2: 260آيه . آسمان براي آنها فرود آورد

  .را نگاه كنيد) اسرائيل بني(سوره اسراء 

57 :2 مثل تخم گشنيز بود و شكل «) كتاب چهارم عهد عتيق(اعداد  11 :9تا  7شماره  مطابق نّم

هاون  ا درو قوم گردش كرده آن را جمع مينمودند و آن را در آسياب خرد ميكردند ي .لآن مثل مقُ

و  .هاي روغني بود ها از آن ميساختند و طعم آن مثل طعم قرص ردهپخته و گ ها ميكوبيدند و در ديگ

بادي از «اعداد  11: 31مطابق شماره  ».نيز بر آن ميريخت چون شبنم در وقت شب بر اردو ميباريد، منّ

شكرگاه تخميناً يك روزه راه به اينطرف را از دريا برآورد و آنها را به اطراف ل) ويلْس(جانب خداوند وزيده 

البته هر چه بود  ».و يك روز راه به آنطرف پراكنده ساخت و قريب به دو ذراع از روي زمين باال بودند

  .همين باب نگاه كنيد 33و  32به شماره . گوشت داشته

اگر اوامر «: گويدكتاب الويان مي 26: 9و  3شماره . نعمت يا تعداد نيكوكاران را زياد ميكنيم 2: 58

 28: 4و  1و شماره  ».خواهم ساختشما را بارور گردانيده شما را كثير ... مرا نگاه داشته و بجا آوريد 

ميوه بطن تو و ميوه زمين تو و ميوه بهايمت و  ... بجا آوري... را ) يهوه(اوامر او ... اگر «: تثنيه ميگويد

  ».بود هاي گله تو مبارك خواهند هاي گاو و بره بچه

اند و ميكنند و بنام تفسير قرآن  مردم با سخنان پيامبران و كتاب الهي همينطور بازي كرده 2: 59

كم و زياد ميكنند تا معني دلخواه خود را را د و آيات خدا نافب هر رطب و يابسي را كه خواستند بهم مي

 28صفحه  6مطهري در سطر اهللا  آيت. كه خالف نص صريح و روشن كتاب الهي است از آن بدست آورند

از اسماعيليه كه بگذريم، متصوفه «: از انتشارات صدرا مينويسد »)شناخت قرآن(آشنايي با قرآن «كتاب 

  ».اند آنها مطابق عقايد شخصي خود يد طوالني داشته  تأويل  در زمينه تحريف آيات و) صوفيان(

  .دارندها هم در اينكار مهارت و يد طوالني  ها و بهائي بابي

صخره را خواهي زد تا آب از آن "... با عصاي خود : خروج را ببينيد كه ميگويد 17: 6شماره  2: 60

  ."بيرون آيد و قوم بنوشند

61 :2:   

  .يا وارد مصر شويد - 
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همان قومي كه مورد نعمت قرار گرفته بودند مورد خشم قرار گرفتند و در اثر اطاعت نكردن از  - 

به بعد  15الويان و شماره  26به بعد باب  14به شماره . خواري و فقر به آنها زده شدفرمان خداوند داغ 

  .تثنيه مراجعه كنيد 28باب 

بينيم كه تعصب مذهبي در قرآن وجود ندارد و شرط رستگاري را دين بخصوصي نميداند  مي 2: 62

بودن و انجام ) درستكار(چيز است، يكي ايمان بخدا و روز قيامت و يكي صالح  2بلكه شرط رستگاري 

  ).عمل صالح(دادن كارهاي درست 

تمام قوم به يك زبان در جواب گفتند «كه  .خروج را نگاه كنيد 24: 7و  3و  19: 8شماره  2: 63

  ».آنچه خدا امر فرموده است خواهيم كرد

  .صفت شدند) ميمون(اند بوزينه  گفته:  2: 65

ران باشد تا چنان كاري نكنند، همانطور كه بقيه آيه نكال مجازاتي است كه باعث عبرت ديگ 2: 66

  .ميگويد

اين  .ميگويد 71همانطور كه آخر آيه  ،ها براي اين بود كه گاو را نكشند تمام اين بازي 2: 71تا  67

  .اسرائيل مشهور شده ها به ايرادهاي بني بهانه گيري

ا وقتي افراد متهم دستگير ه در تمام جرم. چيزي است كه پنهان ميكرديد ةخارج كنند 2: 72

  .كنند آن را بگردن ديگري بياندازند ميشوند، سعي مي

اينكار هم در بين مسلمانان بشدت رواج يافته و بنام تفسير و تأويل قرآن، معني آيات و  2: 75

بايد از . رددهند و تحريف ميكنند و ميگويند قرآن هفت بطن يا هفتاد بطن دا كلمات قرآن را تغيير مي

قرآن و كالم من بطن دارد تا شما هر  هاي گفت خداوند در كجاي قرآن و در چه آيه ن فريبكاران پرسيداي

تهمتي را به من و كالم من بزنيد و به من و كالم من و به مردم خيانت كنيد و مردم را از سعادت واقعي 

  .محروم كنيد

  .همفكران آنها ميباشند بقره 14اين آيه نشان ميدهد منظور از شياطينهم در آيه  2: 76

  .بيشتر مردم جهان اينطور هستند 2: 78

و كتابهائي مينويسند و آن را به بيان  كنند ر را ميبيشتر روحاني نماهاي دين فروش اينكا 2 :79

   .دين و كتاب الهي نسبت ميدهند
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  .مسلمانان نيز امروزه همين حرف و باالتر از آن را ميزنند 2: 80

چون كسي . كاري كه بيشتر مسلمانان هم ميكنند. پيمان خود خودداري كرديداز اجراي  2: 83

در صورتيكه بيشتر آنها اصالً از . كه ميگويد من مسلمان هستم، ميگويد من تسليم حكم و نظر خدا هستم

  .ن اطالعي ندارند چه رسد به اينكه احكام و نظرهاي خداوند را كه در آن است اجرا كنندآقر

دينداران جهان اينكار را ميكنند و قسمتي از كتاب الهي خود را قبول دارند و قسمتي بيشتر  2: 85

  .از آن را كه خالف ميل يا اعتقاداتشان است قبول ندارند

بيشتر مردم اينكار را ميكنند و آخرت را به دنيا ميفروشند، يعني براي بدست آوردن لذت  2: 86

  . اي مشروع بسيار زياد استه در صورتيكه لذت. دنيا كار خالف ميكنند

و خود را خسته نكن، اين بيخود حرف نزن : بيشتر مردم همين حرف را ميزنند و ميگويند 2: 88

  .حرفها بگوش من نميرود

امروزه هم مردم وقتي حقايقي را كه از كتاب خودشان ولي بر خالف اعتقاداتشان است  2: 89

چه مسيحي باشند، چه مسلمان، چه يهودي يا پيرو دين . دبشنوند و معني آن را كامالً بفهمند رد ميكنن

  .ها فرقي نميكند چون طبيعت انسان. ديگر

  .كند اي از آن را بيان مي در اين ادعا هم دروغ ميگويند، همانطور كه آيه بعد نمونه 2: 91

: آن نگاه كنيد كه گفتند 24: 7و  3كتاب خروج و  19: 8براي قبول اين پيمان به شماره  2: 93

  ».همه سخناني كه خداوند گفته است بجا خواهيم آورد«

امروزه پيروان همه اديان اين ادعا را ميكنند، حتي مسلمانان كه قرآن را با اين نظرهائي كه  2: 94

  .نددر آن است كتاب الهي خود ميدان

سوره نحل  16: 102آيه . آن را بر قلب پيغمبر نازل ميكندقر) جبريل(بينيم كه جبرئيل  مي 2: 97

  .سوره شعراء را هم ببينيد 26: 195تا  193و 

امروزه مسلمانان و مسيحيان هم اگر كسي آياتي از قرآن و انجيل را به آنها بگويد كه  2: 101

  .قبول نميكنند چون طبيعت انساني تغيير نميكند برخالف اعتقاداتشان باشد، رد ميكنند و

  .بيشتر مردم جهان از شيطان صفتان فريبكار پيروي ميكنند، نه از كتاب الهي خودشان 2: 102
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ولي با اندكي ) لطف كن، عنايت كن، بما توجه بفرما( "مراعات ما را بفرما"راعنا يعني  2: 104

.  "حشره ما، ملخ ما"يعني . اعي معني نوعي ملخ را ميدهدع ميشود راعينا كه ر) ِ- ( ةغليظ كردن كسر

به اين ترتيب يهوديان به پيغمبر متلك ميگفتند و فكر ميكردند كه . سوره نساء را ببينيد 4: 46آيه 

تا يهوديان  "بما نگاه كن"لذا خداوند دستور ميدهد بگوئيد انظرنا . پيغمبر متوجه بدجنسي آنها نميشود

  .دسوء استفاده نكنن

امروزه هم مثل هميشه مردم روي حسادتي كه دارند چنين هستند، حتي نسبت به  2: 105

دو آيه بعد . اين طبيعت انساني است و تا يك تربيت دقيق ديني نباشد مردم اينطورند. همفكران خودشان

آرزوي افراد  ها و زمين مال خدا است يعني خدا مطيع دلخواه و فرمانروايي آسمان: را ببينيد كه ميفرمايد

  .نيست

بعضي . آيه در اين آيه چيست، نظرهاي متفاوتي وجود داردكلمه منظور از اين كه در باره  2: 106

بعضي ميگويند منظور . ميگويند منظور آيات قرآن است، بعضي ميگويند منظور آيات انجيل و تورات است

ني نشانه و به آيات قرآن و قوانين و چون آيه يع. معجزاتي است كه در دو آيه بعد از موسي ميخواستند

  .هاي طبيعي و معجزه آيه گفته ميشود كه در قرآن فراوان است نشانه

سوره نساء اين بود كه  4: 153يكي از چيزهائي كه از موسي ع خواسته بودند مطابق آيه  2: 108

  .سوره بقره را نگاه كنيد 2: 55آيه » .خدا را آشكارا بما نشان بده«: گفتند

اي فكر ميكنند كه نظر آنها تنها نظر صحيح است و ديگران اشتباه  چون افراد هر دسته 2: 109

 23: 53مطابق آيه » استاي به عقايد خود دلشاد  هر دسته«ميكنند و فكرشان از پايه غلط است چون 

  .منونسوره مؤ

منون و ؤسوره م 23: 53چون مطابق آيه . اين آيات طبيعت انساني را بيان ميكند 2: 113تا  111

هاي الهي خود را  چون نه كتاب» .اي به اعتقادات خود دلخوشند هر دسته«سوره روم  30: 32آيه 

اند يك طرفه بوده و آنها را به چنين اعتقادي  اند، نه كتاب الهي ديگران را و آنچه تا به حال شنيده خوانده

چون هر . »ي هم همين حرف را ميزندهر فرد نادان و بي دانش« 113مطابق آيه . است معتقد ساخته

هاي وصول به يك مقصد زياد است  اي فكر ميكنند فقط نظر آنها صحيح است و توجه ندارند كه راه دسته

يهوديان فكر ميكنند فقط يهوديان به بهشت ميروند چون فرزندان ابراهيم و . و تفاوت زيادي با هم ندارند
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كتاب ( اشعياء 48: 1شماره  .ميباشند) يهودا(زند چهارم يعقوب يعني از فر. »از آب يهودا«يهودا هستند 

مسيحيان فكر ميكنند كه . را ببينيد )كتاب اول عهد عتيق( پيدايش 29: 35و  )بيست و سوم عهد عتيق

هيچكس نزد «: يوحنا آمده استانجيل  14: 6چون در شماره . فقط ايمان به مسيح باعث رستگاري است

و توجه ندارند اين سخن را بخاطر اين ميگويد كه علماء و مشايخ يهود » .آيد ميپدر جز بوسيله من ن

: متي ميفرمايد 15: 9تا  7عيسي ع در شماره  .انجيل متي را بخوانيد 23و  15باب . رياكار و فريبكارند

ن تقرب هاي خود به م اين قوم به زبان: اي رياكاران اشعياء در باره شما نيكو نبوت نموده است كه گفت«

پس عبادت مرا عبث . ميجويند و با لبهاي خويش مرا تمجيد مينمايند، ليكن دلشان از من دور است

و در » .تعليم ميدهند) احكام و واجبات الهي(ميكنند زيرا كه احكام مردم را به منزله فرايض ) هبيهود(

كه را يعني هر دستوري » .ودكنده ش باشد هر نهالي كه پدر آسماني من نكاشته«: آن ميفرمايد 13شماره 

  .در تورات نيست بايد دور انداخت و جزو دين حساب نكرد

متأسفانه امروزه مسلمانان بي خبر از قرآن هم مثل آنها ميگويند كه فقط ما به بهشت ميرويم و 

يه بينيم كه در آ مي. سوره حجرات ندارند 49: 13سوره مائده و  5: 69سوره بقره و  2: 62توجهي به آيه 

هر كس خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد، پاداشش پيش خداوندش «: ميفرمايد سوره بقره 2: 112

  ».اي محفوظ است و نه ترسي دارد، نه غصه

116 :2 »زَيهوديان گفتند، ع9:30آيه » .پسر خدا است و مسيحيان گفتند مسيح پسر خدا است ري 

 خداوند در آيه .سوره اسراء 17: 40 ».دختر خدا هستندگفتند فرشتگان  مشركين مي«و  .سوره توبه

آيا خدا شما را به داشتن فرزندان پسر برگزيده و فرشتگان را «: ميفرمايد) اسرائيل بني(سوره اسراء  17:40

  .سوره صافات را هم ببينيد 37: 152تا  149آيه » ! .دختر خود قرار داده؟

ناختن حقيقت تابع ميل و دلخواه ديگران باشد، در مطابق آين آيه هر كسي كه بعد از ش 2: 120

  .مقابل خداوند يار و ياوري ندارد

هاي آن  حق تالوت كتاب الهي خواندن آن براي فهميدن و بكار بستن دستورها و راهنمائي 2: 121

  .است

  .همين سوره مراجعه شود 48به آيه  2: 123
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يعني دعاي ما را ميشنوي و نيت صادقانه ما را  ظاهراً» خدوندا تو شنوا و دانائي«منظور از  2: 127

  .در ساختن خانه ميداني

ما دو نفر را مسلمان ساز و از خداوندا «بينيم كه دعاي ابراهيم و اسمعيل اين است كه  مي 2: 128

معلوم است كه آنها از خدا نميخواهند كه پيغمبر اسالم » .نسل ما هم امتي بوجود آور كه مسلمان باشند

اسالم يعني تسليم . باشند "تسليم خدا"و قرآن نازل شود و پيرو قرآن باشند، بلكه ميخواهند كه بيايد 

و تسليم حكم و نظر هيچكس غير از خدا نبودن، چه پاپ، چه سزار، يعني نه روحاني و نه  "خدا بودن"

عمران  سوره آل 3: 52همين سوره و  133تا  130آيه . حكومت فوق قانون خداوند كه حرف او قانون باشد

مان، را ببينيد تا متوجه شويد همه پيغمبران مسل سوره يوسف 12: 101و  سوره يونس 10: 84و  72و 

  .يعني تسليم حكم و نظر خداوند بودند و مردم را به آن دعوت ميكردند

منظور از مسلمان در اين دو آيه تسليم خدا بودن است، نه تسليم پيغمبر اسالم كه  2: 133و  132

  .ها بعد بوجود آمد قرن

د و از دنيا بودند، در گذشتن كهبينيم كه گذشتگان، حتي پيغمبران و فرزندان آنها هر  مي 2: 134

. رفتند و هر چه كردند براي خودشان بوده و ما مسئول كار آنها نيستيم و قاضي كارهاي آنها هم نيستيم

  .همين سوره توجه كنيد 141به آيه . اند ولي ببينيد كه چه جنجالي سر آنها ايجاد كرده

براي هدايت كافي  بينيم كه قرآن همان آئين ابراهيم را كه مسلمان بود و مشرك نبود مي 2: 135

  ».چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند       جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه«پس . ميداند

  .سوره عنكبوت را هم ببينيد 29: 46آيه . روش گفتگوي نيكو با اهل كتاب 2: 136

  .آيد منظور از رنگ خدايي همان اسالم و تسليم خدا بودن به نظر مي 2: 138

قبل  )و اسماعيل و اسحق و يعقوب(عمران، ابراهيم  سوره آل 3: 67و  65چون مطابق آيه  2: 140

چون يهوديان از نسل يهودا فرزند چهارم . از تورات و انجيل و قرآن بودند و نه يهودي بودند و نه عيسوي

يعقوب از لاطالع از موضوع  براي. پيدايش را مطالعه كنيد 29: 25شماره . بود يعقوب) اجباري(ه زن ي

اجباري بودن همسري لابراهيم پدر اسحق بود و اسحق . پيدايش را بخوانيد 29به بعد باب  18ه شماره ي

سال  430اسرائيل  چون بني. سال بعد از رفتن يعقوب به مصر متولد شد 350پدر يعقوب بود و موسي 

سالي كه  40ساله بود كه با  80موقع پس از رفتن يعقوب به مصر از مصر خارج شدند و موسي در آن 
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بنابراين آنها نه يهودي و از نسل يهودا كه فرزند چهارم . ساله بود كه از دنيا رفت 120صحراگردي كردند 

بعد از موسي نوشته شده و نه پيرو انجيل يعقوب بود بودند، كه پيرو توراتي باشند كه تقريباً هزار سال 

  .لذا آنها نه يهودي بودند و نه مسيحي. از نوشتن تورات آمدسال بعد  516بودند كه در حدود 

اند مربوط به خودشان بوده و ما  اين آيه نشان ميدهد كه گذشتگان هر كاري كه كرده 2: 141

در . مسئول كار خوب و بد آنان و بهشت و دوزخ آنان نيستيم، بلكه ما مسئول كار خودمان هستيم

 هاي كنوني روي خوبي و بدي گذشتگان است و داستان گذشتگان صورتيكه بسياري از اختالفات و نزاع

 134آيه » .درس عبرتي براي افراد خردمند باشد«فقط ميتواند  12مطابق آيه آخر سوره يوسف سوره 

  .بقره نيز عين همين آيه است

  .مسجدالحرام مسجدي است كه خانه كعبه در آن قرار دارد 2: 144

ا مخفي بسياري از مسلمانان نيز در صورتيكه از حقايقي كه در قرآن است اطالع دارند آن ر 2: 146

  .همين سوره را ببينيد 159آيه . ميكنند و به مردم نميگويند و ملعون از دنيا ميروند

چون جزئيات متفاوت (اند  اي از لحاظ ديني راهي را در پيش گرفته بينيم كه هر دسته مي 2: 148

آيه  .پس در كارهاي خير بايد از هم جلو زد. ولي هدف كه ساختن يك دنياي پاك است يكي است) است

  .سوره حديد را ببينيد 57: 25سوره شوري و  42: 13سوره مائده و  5: 48

ولي بسياري از » .اند مرده نگوييد به كساني كه در راه خدا كشته شده«خداوند ميگويد  2: 154

آنها «عمران ميگويد  سوره آل 3: 171تا  169آيه  .مسلمانان هنوز كه هنوز است براي آنها گريه ميكنند

به نعمت «و  ».به آنچه خدا از فضل خودش به آنها داده شاد هستند«و » داوندشان روزي ميخورندپيش خ

ولي اينها ندانسته  ».كند، خوشحال هستند و لطف خدا و اين كه خدا پاداش افراد با ايمان را ضايع نمي

  .براي شادي آنها گريه ميكنند

: آمدهاي ناگوار فقط بايد بگويد ها و پيش بينيم كه مسلمان در مقابل مصيبت مي 2: 157تا  155

  » .بسوي او بر ميگرديم) براي پس دادن حساب(و ما مال خدائيم «اناهللا و انا اليه راجعون 

  .صحبت از هفت بار طواف در قرآن نيامده است .اعمالي است كه خداوند واجب كرده شعائر 2: 158

اند و با نگفتن حقايق دين  آيه جزو اين دسته چه نام آوران و افراد مشهوري كه مطابق اين 2: 159

  .از دنيا رفتند و توبه نكردند و كار خود را اصالح نكردند و حقايق را نگفتند و از نظر خداوند ملعون هستند
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كند كه معبود شما فقط خداوندي است  اين آيه مثل بسياري از آيات ديگر قرآن تأكيد مي 2: 163

اله يعني معبود، يعني كسي كه شما بنده او شويد و در مقابلش احساس . تها و زمين اس كه خالق آسمان

يعني هيچكس و هيچ مقام و هيچ . و ابراز كوچكي كنيد و از دستورش بدون چون و چرا اطاعت كنيد

سازماني آن ارزش را ندارد كه انسان بنده و مطيع محض او باشد و اين طرز فكر با ميل تمام 

  .هند مردم مطيع دستور و فرمان آنها باشند مخالفت داردقدرتمندهائي كه ميخوا

اند  بينيم كه بسياري از دينداران جهان جزو دسته اولند و كساني را كنار خدا قرار داده مي 2: 165

  .و آنها را مثل خداوند دوست دارند

عد افسوس باشند و مطابق آيه ب چار عذاب ميدبينيم كساني كه از افراد پيروي ميكنند  مي 2: 166

مسلمانان واقعي تسليم حكم و نظر خدا هستند و . ميخورند و نميتوانند از عذاب الهي نجات پيدا كنند

براي اينكه حكم و نظر خداوند را بدانند كتاب الهي خود را به زباني كه ميفهمند با دقت هر چه تمامتر 

سوره محمد را  47: 24سوره نساء و  4: 82آيه . ميخوانند و در آيات آن و نتايج آن فكر و انديشه ميكنند

  .ببينيد

  .بيشتر مردم اينكار را ميكنند و از دستور شيطان پيروي ميكنند 2: 169و  168

  .سوره اعراف ببنيد 7: 3فرمان خدا را در آيه . هستند  بيشتر مردم دنيا از اين دسته 2: 170

تا  114سوره انعام و  6: 145مائده و سوره  5: 5تا  3هاي حرام آيه  براي شناختن خوردني 2: 173

سوره  6: 146و  سوره نساء 4: 161و  160عمران و  سوره آل 3: 95تا  93 نيز آيه سوره نحل و 16: 116

  .را ببينيد انعام

  .بقره را هم ببينيد 159آيه  2: 174

مان به ايمان به خدا، ايمان به روز آخرت، اي. در اسالم ايمان به پنج چيز الزم است 2: 177

  .سوره نساء را هم ببينيد 4: 136بقره و  2: 285فرشتگان، ايمان به كتابهاي الهي، ايمان به پيغمبران، آيه 

  .ماند ها محفوظ مي با قصاص است كه افراد از ترس آن همديگر را نميكشند و جان 2: 179

بقره نخوردن و نياشاميدن و مقاربت نكردن در طول روزهاي  187و  184روزه مطابق آيه  2: 183

ماه رمضان از سپيده صبح تا فرا رسيدن سياهي شب است تا انسان مسلط بر نفس خود شود و بنده 

با فرد مسلمان . خوردن و آشاميدن دو امر طبيعي و ضروري انسان است. هواهاي بيجاي نفساني نباشد
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مبارزه ) غير از نفس كشيدن(ترين خواست خود  ترين و ضروري خودداري از آنها در طول روز با طبيعي

بينيم كه روزه براي اين  مي. هاي بيجاي دلش بايستد و تسليم آن نشود ميكند تا بتواند در مقابل خواهش

  .و گناهي نكنداي قوي پيدا كند و مسلط بر نفس باشد و هيچگونه خطا  است كه انسان اراده

  ».وصله تن هم«در فارسي ميگوييم  2: 187

خداوند در اين آيه مسلمانان را به محترم . ها است ها حق مالي انسان يكي از حقوق انسان 2: 188

  .داشتن اين حق مالي امر ميكند

 چون با نگاه به آن شخص. افراد بشر است هاي ماه تقويم طبيعي و در دسترس بيشترِ هالل 2: 189

اول ماه به اندازه ناخني كه . چون شكل ماه در روزهاي مختلف فرق ميكند. كه چندم ماه است دبر پي مي

كم در روزهاي بعد  قيچي كرده باشند ميباشد كه در طرف مغرب و برجستگي آن بطرف غرب است و كم

طرف غرب آيد كه شب هفتم در وسط آسمان بطوري كه برجستگي آن ب بزرگتر ميشود و بطرف شرق مي

باز روز به روز بزرگتر ميشود بطوري كه شب چهاردهم تمام نيمكره ماه در افق شرق . گيرد است قرار مي

  .ديده ميشود

يعني يا دست از دين . همين سوره مسلمانان دو كار ميتوانستند بكنند 217با توجه به آيه  2: 190

اوليه راه دوم را انتخاب كردند ولي مسلمانان  مسلمانان. خود بردارند يا از دين خود دفاع كنند و بجنگند

مطابق آيه . هاي زمان شدند و از فرمان آنها كه بر خالف دين بود اطاعت ميكردند بعدي تسليم قدرت

سوره نساء جنگ ديگران براي بسط نفوذ حاكم بود و جنگ مسلمانان در راه خدا و نابودي ظلم و  4:76

  .ها بود انسان فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصيت

ولي . چون مسلمانان ميخواهند دنياي پاكي بسازند كه در آن اثري از ظلم و فساد نباشد 2: 193

. ها و فاسدها و جيره خواران و فريب خوردگان آنها ميخواهند هر كاري كه دلشان ميخواهد بكنند ظالم

  .يك دنياي پاك است اسالم دين زندگي و كوشش براي ساختن. زهد و ترك دنيا در اسالم نيست

ماه  12ها پيش خدا  عده ماه«: سوره توبه ميفرمايد 9: 36آيه . چهار ماه است هاي حرام ماه 2: 194

گفته شده اين چهار ماه عبارتند از ذوالقعده الحرام، ذوالحجه » .چهار تا از آنها ماه حرام است.... است

  .الحرام، محرم الحرام و رجب
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راه فراهم كردن تجهيزات جنگي تا آنجا كه ميتوانيد كوشش كنيد و خود را  يعني در 2: 195

» .دائماً با شما ميجنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند« 217چون مطابق آيه . بخطر نيندازيد

شمن بنابراين براي فراهم كردن وسايل جنگ و دفاع از خود، بايد تا آنجا كه ميتوانيد خرج كنيد تا د

المللي در  در قرن بيستم دو جنگ بين. سوره انفال را ببينيد 8: 60آيه . جرأت تجاوز بشما را پيدا نكند

  .قرن قبل را بكنيد 14حاال حساب . اروپائي كه دم از حقوق بشر ميزند واقع شد

  .ال، ذوالقعده، ذوالحجهوها عبارتند از شَ اين ماه 2: 197

كند با كسب دانش و  لذا سعي مي. خواهد، هم آخرت را را ميمسلمان واقعي هم دنيا  2: 201

فعاليت و مهارت در كار باالترين درآمد را داشته باشد بدون اينكه احتياجي به تجاوز به حقوق ديگران 

  .داشته باشد كه در اثر آن آخرت را از دست بدهد

  .هم ذوالحجهبه نظر بعضي اين روزها عبارتند از يازدهم و دوازدهم و سيزد 2: 203

ها از يكطرف بنده هواي نفس خود  چون انسان. از اين افراد در تمام جوامع بشري زيادند 2: 205

  .و از يك طرف براي جلب توجه ديگران ادعاي انسانيت ميكنند) فرقان 43مطابق آيه (هستند 

ان را ببيند كه آنگاه پسر انس«: انجيل مرقس باشد كه ميگويد 13: 26شايد اشاره به شماره  2: 210

  ».آيد با قوت و جالل عظيم بر ابرها مي

ها بطور طبيعي و مطابق قانون جنگل زندگي  اي باشد كه انسان شايد اشاره به دوره 2: 213

بر اجتماعات بشري ) يعني حق با قوي است(اگرچه امروزه هم قانون جنگل . ميكردند و قانوني در كار نبود

خود ميدانند كه دستور بدهند و ضعيفان وظيفه خود ميدانند كه حكومت ميكند و قدرتمندان حق 

سوار  اي كه با هم متحد ميشوند بر گرده مردم  لذا در سراسر جهان در هر كشوري عده. اطاعت كنند

ميشوند و هر كاري كه بخواهند ميكنند و هر دستوري كه بخواهند ميدهند و ديگران از ايشان اطاعت 

  .ميكنند

216 :2 :  

آيد، چون در جنگ خطر زخمي شدن و مرگ وجود  انسان طبيعتاً از شركت در جنگ بدش مي - 

ها هنوز پيرو غرايز حيواني خود هستند  چون انسان. اي غير از جنگ نيست ولي مطابق آيه بعد چاره. دارد
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طابق قانون م. (هاي آنها باشند و ميخواهند ديگران از آنها بدون چون و چرا اطاعت كنند و تسليم خواسته

  ).جنگل

لذا نبايد در مورد پيشامدهايي كه بر خالف ميل ما است ناراحت بشويم چون ممكن است به نفع  - 

بخصوص كه در . ما بايد در كارها سعي خود را بكنيم ولي اگر موفق نشديم نبايد ناراحت شويم. ما باشد

بلكه بايد كوشش خود . گردد ي بر نميته كاري نميتوانيم بكنيم و آب رفته بجوفمقابل كاري كه صورت گر

  .را از راه صحيح تر ادامه دهيم

اين جنگ دائمي هميشه وجود داشته و حاال هم دارد و تا دينداران دين و هدف آن را  2: 217

اين جنگ بصورت تحقير، ايجاد . بخوبي نشناسند و در مقابل اين افراد متحد نشوند اين وضع ادامه دارد

قتل، جنگ، و تحريف معني آيات كتاب الهي وجود داشته و دارد كه در آيات قرآن آنها  شك، تهديد، آزار،

  .بينيد را مي

سوره  4: 43سوره نحل و  16: 67براي تحريم آهسته و گام به گام مشروبات الكلي آيه  2: 219

پيغمبر ص و در  مشروبات الكلي در اسالم دو سال آخر زندگي. سوره مائده را هم ببينيد 5: 90نساء و آيه 

  .سوره مائده حرام شد 5: 90آيه 

ولي نكاح . سوره نور حرام شده 24: 3نكاح با مشركين در اين آيه و نكاح با زناكاران در آيه  2: 221

  .سوره مائده جايز است 5: 5با اهل كتاب مطابق آيه 

قرار داده  است جاندارانجاي طبيعي كه براي ادامه نسل در براي نزديكي با زنان  2: 223و  222

  .نه جاي دفع فضوالت غذا ،شده

  .به آن عمل كنيد. اينكارها احتياج به قسم خوردن ندارد 2: 224

ايال به اين طرز است كه مرد قسم ياد كند كه ديگر با همسرش . ايالء يعني روگرداندن 2: 226

  .نكند) همخوابگي(نزديكي 

  .ت و جمع آن قروء ميباشداس) حيض(قرء پاك شدن از قاعدگي  2: 228

229 :2 :  

  .ولي سه طالق مشهور است. گويند طالق دو مرتبه است نه سه مرتبه بعضي مطابق اين آيه مي - 
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آيه . پس بگيريد است و حق نداريد آنها را از ايشان ايد مال آنها  يعني هر چه براي آنها خريده - 

  .سوره نساء را هم ببينيد 4: 19

  .يد نكاح واقعي يعني به قصد زندگي دائمي باشداين نكاح با 2: 230

. سوره نساء بايد با همسران بخوبي رفتار كرد، اگرچه از آنان بدتان بيايد 4: 19مطابق آيه  2: 231

از جنس خودتان براي شما همسر «سوره روم يكي از آيات خداوند اين است كه  30: 21چون مطابق آيه 

طالق و جدايي هم مطابق اين آيه بايد بخوبي و . نه سوهان روح» .باشندآفريده تا مايه آرامش شما 

  .نه با فحاشي و تهمت. ماليمت صورت بگيرد

ولي ممكن . پدر يا پدر بزرگ دختر است» كسي كه عقد ازدواج بدست او است«مقصود از  2: 237

ميشود كه تمام مهريه را  است منظور از آن شوهر باشد كه اجازه طالق را دارد، در اينصورت شوهر راضي

  .بدهد

  .بينيم كه در صورت ترس از خطري ميتوان نماز را پياده يا سواره خواند مي 2: 239

كتاب اول سموئيل خود سموئيل  8: 4اين پيغمبر در كتاب عهد عتيق مطابق شماره  2: 247

 كه سموئيل را ببينيدكتاب اول  10: 21و  20شماره . نام طالوت در آن شائول است. ميباشد) ساموئل(

و سبط بنيامين را * چون سموئيل جميع اسباط اسرائيل را حاضر كرد سبط بنيامين گرفته شد «: ميگويد

  ».فته شدررد و قبيله مطري گرفته شد و شائول پسر قيس گوبا قبايل ايشان نزديك آ

ه در ميان كروبيان تابوت عهد يهوه صبايوت را ك«: كتاب اول سموئيل ميگويد 4: 4شماره  2: 248

... دو كروبي از طال ساخت ... يل بصلْئ«: خروج ميگويد 37: 8و  7و شماره » .ساكن است از آنجا آوردند

در مورد برگرداندن . بر دو طرف تابوت روبروي هم» يك كروبي بر اين طرف و كروبي ديگر بر آنطرف

  .كتاب اول سموئيل را بخوانيدم ششتابوت عهد باب 

آن جنگ داود و  17: 58تا  49شماره بخصوص كتاب اول سموئيل و  17: 52تا  4شماره  2: 251

  .را بيان ميكند) لياتج(جالوت 

 2: 123و  48آيه . بينيم كه خداوند در اين آيه ميفرمايد در قيامت شفاعتي وجود ندارد مي 2: 254

  .همين سوره را هم ببينيد
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255 :2 :  

ندارد پيش كسي كه همه چيز را ميداند چه بگويد؟ آنهم انسانهائي كه چرت و كسي كه اطالعي  - 

. خواب دارند و از پشت سر خود اطالعي ندارند و از جلوي خود هم اگر مانعي جلوي آنها باشد خبر ندارند

اجازه بدهد براي كسي كه ) خدا(بعد از اينكه «سوره نجم  53: 26فقط بعضي از فرشتگان مطابق آيه 

  ».اهد و راضي باشد شفاعت ميكنندبخو

تا جايي است كه بوسيله حواس پنجگانه خود درك ) مطابق آنچه خداوند خواسته(علم انسانها  - 

  .ميكنند و اين علم بسيار محدود است

256 :2 :  

ميتوان شخصي را بكاري مجبور كرد كه قلباً خواستار  ،چون دين شخص با ايمان قلبي او است - 

بار آمده است و  58در قرآن تركيب امنوا و عملوا الصالحات . ين ايمان و عمل استولي د. آن نيست

با ايمان به خدا و روز آخرت دين شناخته ) كار درست(عمل صالح  .بار آمده است 13بصورت مفرد آن 

  .ميشود نه عملي كه به اجبار صورت گرفته باشد

طاغوت هر كسي و هر مقامي و هر سازماني است كه در مقابل خدا . طاغوت يعني طغيانگر - 

هر انساني عمالً . اطاعت كنندطغيان كند و بخواهد ديگران از حكم و فرمان و نظر او بدون چون و چرا 

و  6ه چون آي. طاغوت است، مگر اينكه به خدا و روز آخرت و مسئوليت انسان واقعاً ايمان داشته باشد

   ».طغيان ميكند  انسان وقتي خود را بي نياز ببيند حتماً«: سوره علق ميفرمايد 96:7

  .هدايت خداوند به نور تشبيه شده و عقايد غلط موجود در اجتماع به تاريكي تشبيه شده 2: 257

نفاق ا. نفقه يعني خرج، مثل اينكه ميگوييم نفقه زن بعهده شوهر است و نفقه فرزند با پدر 2: 261

در قرآن انفاق بيشتر به معني خرجي است كه انسان در راه خدا و دين خدا و ساختن . خرج كردن است

البته مطابق آيات بعد اين انفاق در صورتيكه با منت و اذيت و ريا توأم باشد . يك دنياي پاك ميكند

  .پاداشي ندارد

سورة انسان  76: 7و  سوره مريم 19 :26عمران و  سوره آل 3: 35آيه در نذر در اين آيه و  2: 270

  .19: 26و آيه  3: 35و  2: 270مثل آيه . نذر بايد فقط براي خدا باشد .آمده است يا دهر
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سورة  30: 39سورة نساء و  4: 161عمران و  سورة آل 3: 130در بارة ربا در اين آيه و آيه  2: 275

  .روم صحبت شده است

علت آن را هم . هادت دو زن برابر شهادت يك مرد استفقط در چنين موردي است كه ش 2: 282

  .بينيم در آيه مي

ها انتظار  هاي انسان را ميداند و به اندازه آن از انسان چون خداوند امكانات و موانع و توانايي 2: 284

» .خداوند كسي را جز به اندازه تواناييش مكلف نميكند« ،دو آيه بعد ،بقره 2: 286چون مطابق آيه . دارد

  .را هم ببينيد 23: 62و  7: 42و  6: 152و  2: 233آيه 

  .بيند هر كسي در آخرت فقط پاداش و جزاي كارهاي خود را مي 2: 286

  

ان آل    ورۀ    ٣    ورۀ    ،ع
 2: 101و  97و  91و  89و  41آيه . بينيم كه قرآن مصدق تورات و انجيل است مي 3سورة : 3آية 

 35: 31سوره انعام ،  6: 92سوره مائده،  5: 48سوره نساء،  4: 47عمران،  سوره آل 3: 81و  3سوره بقره، 

  .سوره احقاف را ببينيد 46: 30سوره فاطر و 

برادر يوسف كه به  11مثل . تأويل يعني اصل چيزي كه در قرآن به آن تشبيه شده باشد 3: 7

گاو الغر بخواب فرعون  7ورت سال قحطي كه به ص 7ستاره در خواب يوسف ظاهر شده يا  11صورت 

بايد . يوسف را هم ببينيد 12: 41و  36آيه  .يوسف نگاه كنيد 12: 46و  43و آيه  100و  4به آيه . آمده

فهميم ولي تأويل آن را كسي جز  معني متشابهات قرآن را مي. توجه داشت كه تأويل با معني فرق دارد

فهم ما و هدايت كننده باشد، بصورت تشبيه با اعضاء بدن  ظاهراً صفات خدا براي آنكه قابل. خدا نميداند

  .ما بيان شده

بينيم كه اميال براي انسان زينت داده شده وگرنه اصل واقعي آن تا حدي است كه رفع  مي 3: 14

. دادن آنها انسان را فريب ميدهدولي شيطان با زينت . احتياجات واقعي انسان را براي ادامه زندگي بكند

اما دامنه . چون احتياجات واقعي انسان بسيار محدود است. سوره حجر نگاه كنيد 15: 40و  39به آيه 

  .خيال نامحدود ميباشد
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  .اينها صفات افراد با تقوايي است كه در دو آيه قبل از آنها صحبت شده 3: 17

19 :3 :  

اسالم يك اسم . سوره بقره را ببينيد 2: 128آيه . اسالم يعني تسليم حكم و نظر خدا بودن - 

  .اسالم عمل كردن به دستورهاي خداوند و پيروي از نظرهاي او است. خشك و خالي نيست

  ها و حسادت بينيم كه اختالفي كه بين پيروان دين خدا وجود دارد، نتيجه خودپرستي انسان مي - 

و ديگران از او چون يك آدم دكاندار آمده و در باره جزئيات نظري داده است . و رياست طلبي آنها است

 2: 112و  62آيه . در صورتيكه جزئيات در دين ارزش چنداني ندارد. اي ايجاد شده اند و فرقه پيروي كرده

ايمان به خدا و با كه با وجود اختالف در جزئيات،  ،سوره مائده را هم ببينيد 5: 69و  48سوره بقره و آيه 

  .سانها پيش خدايشان محفوظ استپاداش ان) كار درست و صحيح(روز آخرت و عمل صالح 

بينيم كه قدرتمندان غير از اينكه پيغمبران را ميكشتند هر كس را هم كه صحبت از  مي 3: 21

چون انسان ميخواهد هر كاري كه دلش ميخواست بكند و كسي به نام عدالت . عدالت ميكرد ميكشتند

هايشان  واهند از آن در راه اجراي خواستهلذا قدرتمندان كه قدرت دارند، ميخ. جلوي كارهاي او را نگيرد

  .بينند با دين مخالفت ميكنند استفاده كنند و چون دين را مخالف آن مي

نيز مثل تمام دينداران جهان از اينكه قرآن يا كتاب ديني خودشان  امروزه بيشتر مسلمانان 3: 23

  .در اختالفات عقيدتي بين آنها حكم كند روگردان هستند

اين اعتقاد كه در بين مسلمانان هم نفوذ دارد آنان را از درستكاري باز ميدارد و افراد در  3: 24

  .همين سوره را ببينيد 30آيه . عين خيانتكاري خود را ديندار ميدانند

خواست «به بحث  .خداوند اينكارها را مطابق قوانيني كه خودش در طبيعت نهاده ميكند 3: 26

چاپ انتشارات ترجمه قرآن اينجانب  ضميمه» مفهوم كلمات اساسي قرآن« 8 و 7صفحات در » خدا

قوانيني كه در طبيعت وجود دارد خواست خدا بطور خالصه تمام . مراجعه كنيدتهران  –سرمايه سخن 

بوده كه در جهان گذاشته و هر عملي كه صورت بگيرد مطابق قوانيني است كه خدا در جهان گذاشته و 

  .است خواست او بوده

ا ديگران راه بمتأسفانه امروزه بيشتر مسلمانان بر خالف اين دستور رفتار ميكنند و  3: 28

گيري را در پيش ميگيرند، ولي در يك مسأله كوچك كه در قرآن اثري از آن وجود ندارد مسلمانان  آسان
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جرا نكردن اين دستور تحت كشورهاي اسالمي در اثر اامروزه بيشتر . را طرد ميكنند و آنها را كافر ميدانند

  . نفوذ مسيحيان و يهوديان هستند

عمران اگر مسلمان و متحد و پيرو قران بودند، تمام  سوره آل 2: 105و  102چون مطابق آيه 

  .احتياجات خوراكي و صنعتي خود را ميتوانستند فراهم كنند و احتياجي به آنها نداشته باشند

آخرت و اين آيه و امثال آن ايمان داشته باشند كوچكترين خطائي به   اگر مسلمانان واقعاً 3: 30

  .نخواهند كرد

فرشته به او » در حالي كه زكريا در محراب نماز ميخواند«: بينيم كه خداوند ميفرمايد مي 3: 39

زكريا نماز خود را به عربي نميخواند و سوره حمد را كه نازل نشده بود نميخواند و معلوم   مسلماً. گفت

ولي نماز ميخواند، همانطور . نيست كه نمازش ركعت داشت يا نداشت و روزي پنج بار نماز ميخواند، يا نه

كه نماز را بپا «سوره ابراهيم در باره فرزندانش از خدا ميخواهد  14: 37كه ابراهيم در دعاي خود و در آيه 

نماز را براي اينكه بياد «: ميفرمايد سوره طه 20: 14و خدا به موسي در آيه » دارند، يعني نماز بخوانند

خداوند به من سفارش نماز و «: سوره مريم ميگويد 19: 31و عيسي مسيح در آيه » .بپادار من باشي

شايد تشريفات نماز آنها هم با هم تفاوت . لذا آنها نماز ميخواندند، بدون تشريفات نماز ما» .زكات را كرد

  .داشته

داستان زكريا و مريم در ابتداي سوره مريم . اول انجيل لوقا آمده استداستان زكريا در باب  3: 41

  .قرآن هم آمده است 19سوره 

سوره جن پيغمبرانش را از آن آگاه ميكند  72: 27و  26كه خدا در آيه  غيبي بينيم مي 3: 44

  .داستان پيغمبران و اشخاص گذشته و وحيي است كه به آنان ميكند

همانطور كه او . ابن مريم رسولي براي بني اسرائيل يعني يهوديان بوده بينيم كه عيسي مي 3: 49

گوسفندان گمشده خاندان ام مگر به جهت  فرستاده نشده«: انجيل متي ميگويد 15: 26و  24در شماره 

متي به شاگردان  10: 5در شماره » .نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جايز نيست«و » .اسرائيل

  ».شويدماز سامريان داخل ) سرزميني(در بلدي «: گويدخود مي

گمان «: انجيل متي ميفرمايد 5: 17همانطور كه در شماره . عيسي ع مصدق تورات بود 3: 50

ولي در » .بلكه تا تمام كنمام باطل نمايم،  نيامده. ام تا تورات يا صحف انبياء را باطل سازم مبريد كه آمده
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از حكم خدا چرا ) از مشايخ(شما نيز به تقليد خويش «: يل متي ميفرمايدانج 15: 13و  9و  3شماره 

» .ميكنند زيرا احكام مردم را به منزله فرايض تعليم ميدهند) بيهوده(عبادت مرا عبث «و » ؟تجاوز ميكنيد

 بينيم كه تقليد از مشايخ را رد ميكند نه مي» .د كنده شودباشهر نهالي كه پدر آسماني من نكاشته «و 

بارهاي «: ميفرمايد) دو دسته از يهوديان(متي در باره كاتبان و فريسيان  23: 4چون در شماره . تورات را

» .نهند و خود نميخواهند آنها را با يك انگشت حركت دهند بندند و بر دوش مردم مي گران و دشوار را مي

لذا آنچه مشايخ يهود بر آنها . ندا مثل تمام روحاني نماهائي كه احكام ساده دين را سخت و دشوار كرده

  .هاي تورات را حرام كرده بودند حالل كرد، نه حرام

بينيم كه حواريون مسيح ع هم مسلمان يعني تسليم حكم خدا بودند نه پيرو قرآن و  مي 3: 52

  .پيغمبر اسالم كه شش قرن بعد از آنها آمد

بي ايمان يهود براي (كه افراد كافر  اي در مقابل نقشه. ي كه شخص ميكشدا مكر يعني نقشه 3: 54

  . هاي بعد شرح ميدهد اي داشت كه در آيه داشتند، خدا هم نقشه) عيسي

اگر عيسي ع بدون پدر بود كه اين را دليل خدائي : بينيم كه خداوند در اين آيه ميفرمايد مي 3: 59

 3: 38مثل عيسي مطابق شماره  مسيحيان آدم را هم. او ميگيرند، آدم ع هم بدون پدر بود، هم بدون مادر

  .ميدانند، ولي او را خدا نميدانند» پسر خدا«لوقا 

توحيد واقعي اين است كه هيچكس را غير از خدا ارباب يعني آقا و صاحب اختيار و فرمانده  3: 64

توحيد . ولي گرفتند و ميگيرند .سوره توبه را هم ببينيد 9: 31آيه . و فرمانفرما و قانونگذار خود نگيريم

  .توحيد واقعي يعني نه پاپ، نه سزار. مثل خود است ينداي آزادي انسان از بندگي انسان

: سوره بقره ميگفتند 2: 135اين جواب يهوديان و مسيحيان است كه مطابق آيه  3: 67و  65

. براي هدايت كافي استچون از نظر خداوند مشرك نبودن » .يهودي يا عيسوي باشيد تا هدايت شويد«

وگرنه مشركين خدا . رك اين است كه در فرماندهي و قانونگذاري كسي يا چيزي را كنار خدا قرار دهيمش

نتيجه آيه . سوره عنكبوت نگاه كنيد 29: 63و  61به آيه . را قبول داشتند و او را خالق جهان ميدانستند

اين است كه ابراهيم نه  67آيه  نتيجهو » .تورات و انجيل بعد از ابراهيم نازل شده«كه است  اين 65

  .يهودي بود، نه مسيحي
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افتخار يهوديان و مسيحيان به اين است كه فرزند يا منسوب به ابراهيم ميباشند و خداوند  3: 68

كساني كه از ابراهيم پيروي ميكنند و مشرك نيستند، سزاوار اين هستند كه خود «: در اين آيه ميفرمايد

افتخارشان اين است كه فرزند يهودا پسر چهارم يعقوب و از نسل  هودياني» .را منسوب به ابراهيم بدانند

» .پدر ما ابراهيم است«: السالم ميگويند يوحنا به عيسي عليه 8: 39همانطور كه در شماره . ابراهيم هستند

 به 20ه رشما» .آورديد ابراهيم را بجا مي بوديد، اعمال اگر اوالد ابراهيم مي«: گويد و عيسي به ايشان مي

  .لوقا را هم ببينيد 16 باب بعد

چون عقايد غلطي كه از گذشتگان . امروزه مسلمانان نيز آيات صريح قرآن را قبول نميكنند 3: 70

  .دور، نسل به نسل به آنها رسيده به نام دين قبول دارند

  .مسلمانان نيز امروزه اينكار را ميكنند 3: 71

  .اينكار را ميكنندهاي اسالمي نيز  تمام فرقه 3: 73

چون ايمان واقعي به . هستند همين كار را ميكنند بسياري از كساني كه اسماً مسلمان 3: 75

  .آخرت ندارند

  .بسياري از روحاني نمايان مسلمان هم اينكار را ميكنند 3: 78

اند و  تر از پيغمبران را بصورت بت در آورده مسلمان هستند پايين  بسياري از كساني كه اسماً 3: 80

. عمران را ببينيد سوره آل 3: 64سوره توبه و آيه  9: 31آيه . اند آنها را ارباب و فرمانفرماي خود گرفته

باب خود بدون چون و چرا ارباب كسي است كه دستور ميدهد و بنده كسي است كه از دستور و نظر ار

  .اطاعت ميكند و در مقابل او شخصيتي براي خود قائل نيست

بيشتر دينداران جهان دچار اين درد هستند و تسليم نظر افرادي غير از خدا هستند و  3: 83

  .نميدانند اينكار شرك است

عنكبوت به آن سوره  29: 46اين طرز برخورد و گفتگو با اهل كتاب است كه خدا در آيه  3: 84

  .بينيم كه مسلمانان واقعي به تمام كتابهاي الهي ايمان دارند مي. دستور ميدهد

اسالم تسليم حكم و نظر خدا بودن است نه تسليم حكم و نظر ديگران بودن، متأسفانه  3: 85

  .دانند بسياري از افراد اين را نمي
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مطابق «ز نظر خداوند كساني هستند كه سوره مائده ميفرمايد ا 5: 44كافر همانطور كه آيه  3: 91

  ».حكم نكنند) وحي و كتاب الهي(آنچه خدا نازل كرده 

اي  هر جنبنده«  :به نوح ميفرمايد ،كتاب اول عهد عتيق ،ر پيدايشفْس 9: 3خداوند در شماره  3: 93

هم هر غذائي براي ابراهيم » .همه را چون علف سبز به شما دادم. كه زندگي دارد براي شما طعام باشد

خداوند به مسلمانان  3: 95دو آيه بعد يعني آيه . چون ابراهيم بعد از نوح و قبل از موسي بوده. حالل بوده

 6: 146و  145آيه . سوره نساء را ببنيد 4: 161و  160آيه . دستور ميدهد از آئين ابراهيم پيروي كنيد

حالل بوده بخاطر كارهاي زشتشان بر آنها  وديانيههاي پاك كه بر  كه خوردني ،را هم ببينيدسوره انعام 

  . حرام شده

  .بايد به مسلمانان هم اين حرف را زد 3: 99و  98

ولي . چون آنها پيغمبري پيغمبر اسالم ص را قبول ندارند و پيروي از او را كفر ميدانند 3: 100

قرن به احتمال قوي بيشتر روابط رياضي قرآن پيغمبري پيغمبر اسالم ص را نشان ميدهد و تا آخر اين 

. چون افراد نميتوانند منكر رياضيات بشوند. پيامبر اسالم ايمان خواهند آورد ياهل كتاب به پيامبر

م را از ايمان واقعي و پيروي قرآن باز دبسياري از مدعيان مسلماني هم در نتيجه افكار غلط خود مر

  .ميدارند

زه مسلمان، يعني تسليم حكم و نظر خدا نيستند و ولي متأسفانه بيشتر مسلمانان، امرو 3: 102

اصالً از قرآن و تعاليم و نظرها و احكام آن اطالعي ندارند، چه رسد به آنكه تسليم آن باشند و به آن عمل 

  .كنند

بيشتر مسلمانان امروزه به اين دستور خداوند توجهي ندارند و بجاي پيروي از قرآن و  3: 103

سال بعد از رحلت پيغمبر نوشته شده و  370ا ي 300تا  130احاديثي كه بيش از ه تفرقه نداشتن ب

بدون توجه به اينكه وسائل تحقيق در آن زمان . اند اند دل بسته داده خصوصنظرهائي كه افرادي در اين 

همه صحبت از اتحاد مسلمانان . كند هر دسته از يكي از اين نويسندگان پيروي مي. بسيار محدود بوده

رشته محكم (به قرآن «ميكنند، ولي توجه به ابتداي آيه ندارند كه ميفرمايد براي جلوگيري از تفرقه 

چون قرآن وحي الهي است و يك كتاب بيشتر نيست و افراد براحتي ميتوانند آن را » .بچسبيد) الهي
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آنها ايشان را از اشتباه اشتباه  بفهمند و اگر در فهم آن اشتباهي كردند، ديگران با گفتن دليلِبخوانند و 

  .همين سوره از اين كار روگردان هستند 3: 23ولي مردم مطابق آيه . آورند در مي

اند و دچار فرقه سازي و فرقه بازي بسيار  مسلمان نماها اين حكم را پشت سر انداخته 3: 105

يكه خداوند پاداش يهوديان و اند، و در اثر اختالف نظر افراد، يكديگر را كافر ميدانند، در صورت زيادي شده

مائده به خوبي ميدهد و ترس و  69بقره و  62صائبين را كه اختالف نظر زيادي با هم دارند مطابق آيه 

  .اي ندارند غصه

110 :3 :  

در مكه . دستور امر به معروف و نهي از منكر در زمان قدرت مسلمانان و در مدينه نازل شده - 

دعوت به اسالم يعني دعوت به راه خداوند وظيفه . منكر وجود نداشت دستور امر به معروف و نهي از

  .سوره نحل نگاه كنيد 16: 125سوره يوسف و آيه  12: 108به آيه . مسلمانان بوده

يعني از دستورها و نظرهاي خداوند اطاعت . متأسفانه امروزه بيشتر مسلمانان مثل آنها فاسقند - 

  .چون قرآن را براي فهميدن دستورها و نظرهاي خداوند نميخوانند. رندنميكنند و اصالً از آن اطالعي ندا

 ،بينيم كه امروزه مسلمانان دچار ذلت و فقر هستند، چون منكر آيات خدا كه در قرآن مي 3: 112

  .كتاب الهي آنها است ميباشند و سركشي و تجاوز ميكنند و دستورهاي خدا را اجرا نميكنند

ا هم ببينيد آن ر 115تا  113آيه . از اهل كتاب افراد صالحي هستند بينيم كه بعضي مي 3: 114

ها دليل  اسم. در هر دسته افراد خوب و بد وجود دارد. و متقي هستند) درستكار( حلكه ميفرمايد آنها صا

  .ها نيست ها و واقعيت حقيقت

. باطل ميشناسندچون دين شما را غلط و باطل ميدانند و پيشرفت شما را پيشرفت افكار  3: 118

  .آورند دلشان پر از كينه و نفرت است و گاهگاهي آن را به زبان مي

تمام به  ايشانولي آنها شما را دوست ندارند و شما به تمام كتابهاي الهي ايمان داريد و  3: 119

  .ايمان ندارند هاآن

  .ن به آنها ميدهداين امداد الهي را براي دلداري و تقويت روحيه مسلماناكه بينيم  مي 3: 126

بخشيدن آنها يا عذاب كردن آنها بدست . بينيم كه اختيار كارها بدست پيغمبر نيست مي 3: 128

  .خدا است
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: 284آيه . ها يك جور نيست و خداوند از آن اطالع كامل دارد چون امكانات و موانع انسان 3: 129

  .را هم نگاه كنيد 2

سورة  3: 130سوره بقره و  2: 279و  278و  276و  257ا به آيات ربحكم  اطالع از براي 3: 130

  .نگاه كنيدسورة روم  30: 39عمران و  آل

  .بينيم كه پهناي بهشت به اندازه آسمانها و زمين است نه به اندازه زمين يا روي زمين مي 3: 133

بعضي از . است) مسلط بر هواي نفساني(اين بعضي از صفات عملي افراد با تقوي  3: 135و  134

  .را هم ببينيدسوره بقره  2: 177آيه . سوره بقره آمده است 2: 4و  3صفات متقين در آيه 

اگر مسلمانان واقعاً مؤمن به قرآن باشند و . غصه دردي را دوا نميكند، عمل الزم است 3: 139

عاقالنه در راه خدا كوشش مطابق دستورهاي آن با هم متحد باشند و با اتحاد كامل با جان و مال خود 

. پيروز ميشوند حكمت و بصيرت به راه خدا دعوت كنند، در راه ساختن يك دنياي پاك كنند و مردم را با

 16: 125سورة يوسف و آيه  12: 108سوره انفال و آيه  8: 61و  60آيه و  همين سوره 105و  103آيه 

  .حجرات را هم ببينيد ةسور 49: 15آيه سورة نحل و 

براي اينكه خدا افراد با ايمان را «يعني » .براي اينكه خدا افراد با ايمان را بشناسد« 3: 140

  .آن كه ميخواهند سخن خدا را عوض كنند نه غير» .بشناسد

و معني » .هنوز خدا مجاهدين را نشناخته«يعني » .هنوز خدا مجاهدين را نشناخته« 3: 142

  .يعني معني آن را عوض نميكند. مسلمان واقعي سخن خدا را تحريف نميكند. ديگري ندارد

. مردم برساند و از دنيا رفت محمد ص پيامبر خدا بود و وظيفه داشت كه پيام خدا را به 3: 144

وظيفه پيغمبر ابالغ «آيه الاقل ده بار در قرآن گفته شده . اين مسلمانان هستند كه بايد پيام را اجرا كنند

سوره  16: 82و  35براي مثال آيه » .وحي الهي است) واضح و روشن( ابالغ آشكارِ«يا » وحي الهي است

  .نحل را ببينيد

به . جهان مطابق قوانيني كه خداوند در جهان گذاشته صورت ميگيردچون هر كاري در  3: 145

ضميمه ترجمه روان فارسي اينجانب » فهوم كلمات اساسي قرآنم« 8و  7صفحات بحث خواست خدا در 

  .مراجعه كنيد تهران -از قرآن كريم چاپ انتشارات سرماية سخن 

  .همين سوره مراجعه كنيد 100به آيه  3: 149
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  .ها است امتحان براي شناختن مقدار ايمان و كفر انسان .ا امتحان كندشما ر 3: 152

  ».فقط بفكر خودشان هستند«بيشتر افراد مشمول اين آيه هستند و  3: 154

مسلمانان بايد ماليمت را از رسول خدا ياد بگيرند و بدانند ماليمت رحمت خداوند است و  3: 159

انجام دادن كاري گرفتند با توكل لمانان بايد وقتي تصميم به مس. دادن افراد ميشود فراريخشونت باعث 

  .به خدا با تمام وجود دنبال آن بروند

چون هر كسي مسئول كارهاي . تا به هر كسي پاداش و جزاي كارهائي كه كرده داده شود 3: 161

 74: 38و سوره لقمان  31: 33سوره مؤمنون و  23: 103تا  101سوره بقره و  2: 286آيه . خودش است

  .سوره مدثر را هم ببينيد

امروزه هم اكثريت قريب به اتفاق مردم در گمراهي آشكاري هستند و بجاي پيروي از  3: 164

چون همانطور كه همه ميدانند دين . هاي خداوند، از نظر افراد بي اطالع و مغرض پيروي ميكنند راهنمائي

كاسب به خواست مشتري . حرفه و شغل شده استبراي بعضي از افراد وسيله كسب مخارج زندگي و يك 

  .بيان حقيقتبه توجه دارد نه 

  .و معني ديگري ندارد» تا خدا بشناسد«يعني » تا خدا بشناسد« 3: 167و  166

اند و شاد هستند گريه و زاري  پس چرا افراد براي كساني كه در راه خدا كشته شده 3: 171تا  169

  ميكنند؟

چون اگر شخص ايمان . پيروان شيطان و شهوت پرستان نبايد ترسيد واز دوستداران  3: 175

داشته باشد از خدا و از نافرماني او و از عذاب او ميترسد و ميداند اگر از دستورهاي خدا واقعاً و بطور 

اگر خدا را ياري كنيد، خدا «: سوره محمد ميفرمايد 47: 7چون آيه . صحيح استفاده كند پيروز خواهد بود

  ».هاي شما را ثابت ميكند ما را ياري ميكند و قدمهم ش

و  39چون خداوند در آيه . بيشتر مردم بنده دل و بنده شهوات و اميال خود ميباشند 3: 176

شيطان گفت خداوندا بخاطر اينكه مرا گمراه كردي، كارهاي زشت را در «: سوره حجر ميفرمايد 15:40

لذا بخاطر كارهاي » .ا را گمراه ميكنم بجز بندگان خالص تو رانظر آنها در زمين زينت ميدهم و همه آنه

شكي در اينكار وجود ندارد، بشرط . پيروز خواهي شد ،تو كارت را بطور صحيح انجام بده .آنها غصه نخور

  .آنكه كارت را درست انجام بدهي
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179 :3 :  

خيص دهد و بشناسد و از يعني تا خدا آنها را تش» .تا موقعي كه ناپاك را از پاك تشخيص دهد« - 

  .هم جدا كند

هايي كه شما به آن پي نميبريد و خداوند بوسيله  يعني پيغمبري انتخاب ميكند تا شما را از غيب - 

از قبيل وجود خدا و روز آخرت و فرشتگان و جنّ و حساب . وحي، پيغمبر را از آن آگاه ميكنند آگاه كند

  .ن به نيكوكاران و اخبار گذشتگاندقيق آخرت و مجازات بدكاران و پاداش داد

يعني خدا عادل است و پاداش و جزاي كارهاي افراد را دقيقاً ميدهد، چه . خدا ظالم نيست 3: 182

يا يعني اگر كسي با سنگ . شود كارهاي شخص و چه  كارهاي ديگران را كه كم و بيش به او مربوط مي

گلوله يا پتك به سر كسي بزند، سر كسي كه اينكار را كرده شكسته يا سوراخ يا ترك خورده يا از هم 

اگر قرار بود كار و عمل يك . بيند بلكه سر كسي كه اين صدمه به او وارد شده آسيب مي. پاشيده نميشود

ايد جهان، جهان سكوت و بلكه ب. چيز روي ديگري اثر نداشته باشد نبايد كوچكترين كاري صورت بگيرد

آورد و با مرتعش كردن پرده  چون اگر كسي حرفي بزند، هوا را بحركت در مي. سكون و تاريكي باشد

صماخ و استخوانهاي درون گوش به گوش ديگري ميرسد و اگر حركتي صورت بگيرد هوا را به حركت در 

آورد و آن را به نسبت سنگيني  فشار وارد ميقرار گيرد  آنآورد و پهنه نور را قطع ميكند و بر آنچه زير  مي

و فشار خود فشرده ميسازد و اگر نوري بتابد هوا و جسمي را كه بر آن تافته روشن و به نسبت خود گرم 

  .ميكند

مراجعه كنيد كه ايلياي  ،عهد عتيقيازدهم كتاب  ،كتاب اول پادشاهان 18: 38به شماره  3: 183

  .اينكار را كرد) الياس(نبي 

يعني به آنها گفتند كه شما دروغ ميگوئيد و پيغمبر خدا . تمام پيغمبران را تكذيب كردند 3: 184

چون پيغمبران خدا براي اصالح فكر و عقيده و كار غلط آنها و تغيير وضع اجتماع فرستاده شده . نيستيد

خواستند از آن دل  و نميرسيده بود عادت داشتند  ايشانبودند و آنها بوضعي كه از پدران و اجداد آنها به 

  .بكنند

  .همين سوره را ببينيد 100آيه  3: 186
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حقايقي كه در قرآن است مخفي ميكنند و . متأسفانه مسلمانان هم اينكار را ميكنند 3: 187

  .اند نميگويند و پيمان خود را كه بيان حقايقي است كه در قرآن است به پشت سر انداخته

اند و به آنها نسبت داده  دارند كه بخاطر كارهاي خوبي كه نكردهبيشتر مردم دوست  3: 188

  .ميشود مورد ستايش و تعريف و تمجيد قرار گيرند

ولي متأسفانه بسياري از مسلمانان آيات خدا را به قيمت كمي فروختند و ميفروشند و  3: 199

يعني كتاب (به آنها نازل شده  اي از اهل كتاب به آنچه در صورتي كه عده«. مردم را از آن آگاه نميكنند

  » .و قرآني كه به شما نازل شده ايمان دارند) الهي خودشان

  ۴     ورۀ ،ساء   ورۀ
  .يعني شما از يك پدر و مادر اوليه و از يك خانواده هستيد 4سورة : 1ةآي

3 :4 :  

همين سوره را  4: 127آيه . عدالتي در باره آنها ميرود منظور ازدواج با يتيمان است كه امكان بي - 

  .هم ببينيد

همين سوره مراجعه كنيد تا وظيفه مرد را نسبت به زن  129به آيه . عدالت با مساوات فرق دارد - 

خره شوهر دارد ي رفتار نكنيد كه معلوم نشود باألچون منظور اين است كه با زني از زنهايتان طور. بدانيد

  .يا ندارد

ه و فَلْه و زِيل :زن داشت 4آمده است كه يعقوب ) عهد عتيقكتاب اول (پيدايش  29باب در  - 

كتاب يازدهم (كتاب اول پادشاهان  11: 3مطابق شماره ). پيدايش 29: 35تا  16 شماره(. ههلْراحيل و بِ

رحبعام پسر سليمان مطابق شماره » ...هفتصد زن بانو و سيصد متعه بود ) سليمان را(او را «): عهد عتيق

ا يبِاَ» ...هجده زن و شصت متعه گرفته بود«): كتاب چهاردهم عهد عتيق(كتاب دوم تواريخ ايام  11: 21

چهارده زن براي خود ... «: كتاب دوم تواريخ ايام  13: 21پسر رحبعام و نوه سليمان، مطابق شماره 

  » ....گرفت

كتاب (ر تَسكتاب ا 2: 3و  2شماره  مطابق چون. ها در بين پادشاهان ايران بي نهايت بود تعداد زن

رتبه  اَخْشُورش پادشاه پس از اينكه وشتي ملكه بخاطر اطاعت نكردن از دستور) هفدهم عهد عتيق
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مالزمان پادشاه كه او را خدمت ميكردند، گفتند كه دختران «: را از دست داد) ملكه بودن(ملوكانه خود 

هاي مملكت خود وكال بگمارد كه همه  و پادشاه در همه واليت .باكره نيكو منظر براي پادشاه بطلبند

ان زير دست هيجاي كه خواجه سراي در خانه زن) شوش(ن دختران باكره نيكو منظر را بدارالسلطنه شوشَ

  . ر ميتواند باشدقدحساب كنيد كه تعداد آنها چه » ....پادشاه و مستحفظ زنان ميباشد جمع كنند

با توجه به . زن محدود كرد 4را به  زن گرفتن يعني تعدد زوجات بودن اسالم اين بي حد و مرز

يش از ده سال بشتر از مردان ميتوانند همسرداري بسن ازدواج دختر و پسر و مدت عمر مرد و زن، زنان 

زن  5مرد وجود داشته باشد يا حداكثر در مقابل هر  5زن  4در مقابل هر  براي جبران آن بايد تقريباً. كنند

چون تعداد مردان به . مرد وجود داشته باشد تا در جامعه هيچ زني و هيچ مردي بدون همسر باقي نماند 6

چون براي . مرد يكي بيش از يك زن بگيرد 5مرد يا  4بايد از هر  لذا اين اندازه بيشتر از زنان نيست

فرادي كه توانايي مالي دارند امكاني از لحاظ مالي وجود ندارد به مردان اجازه داده شده كه امردان چنين 

  ). نه شرط مساوات(بتوانند تا چهار زن بگيرند، آن هم بشرط عدالت 

ولي . بندند هاي مسيحي آن را بكار مي در آيين مسيح هم همان قانون تورات وجود دارد و مورمن

تا  17ره در صورتي كه عيسي مسيح در شما. ها حكم يك زني اجرا ميشود ها و پروتستان بين كاتوليك

كتابهاي پيغمبران (ام تا تورات يا صحف انبياء  گمان مبريد كه آمده« :ميفرمايد) اولين انجيل(متي  5: 19

زيرا هر آينه بشما ميگويم تا آسمان . ام تا باطل نمايم، بلكه تا تمام كنم نيامده. را باطل سازم) اسرائيل بني

پس هر كه يكي . هرگز زائل نخواهد شد تا همه واقع شود اي از تورات اي يا نقطه و زمين زائل نشود، همزه

. از اين احكام كوچكترين را بشكند و به مردم چنين تعليم دهد، در ملكوت آسمان كمترين شمرده شود

در هيچ جاي انجيل، » .او در ملكوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. اما هر كه بعمل آورد و تعليم نمايد 

ها بر خالف نظر عيسي مسيح رأي  ها و پروتستان ي را باطل نكرده و كاتوليكعيسي مسيح حكم چند زن

  .ها است اند و حق با مورمن داده

رسيدن به سن حيض دخترها و (يكي رسيدن به سن بلوغ  :سن ازدواج افراد دو شرط دارد 4: 6

  .است و يكي رشد عقلي آنان )سن وجود مني در پسرها

نفقه يعني (ده مرد است و زن مهريه ميگيرد و مرد مهريه ميدهد به عه چون نفقه خانواده 4: 11

اي از آن را خرج خانواده كند و تمام  زن اگر ميلياردر هم باشد وظيفه ندارد ذره) كليه مخارج خانواده
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همينطور اگر در خارج خانه يا براي خود كار كند كليه درآمدش متعلق . منافع آنهم مال خودش ميباشد

  .ولي هر زني حق دارد پولش را خرج خانواده بكند، اما وظيفه ندارد. شدبه خودش ميبا

. برند را به ارث مي) يعني ارثيه(بينيم زنان يك چهارم يا يك هشتم ماتَرَك  همانطور كه مي 4: 12

و منقول ارث ) ساختمان(بر خالف آنچه مشهور است كه از اعيان . برند هم ارث مي )عرصه( يعني از زمين

منقول چيزي است كه قابليت نقل مكان يعني . غير منقول ارث نميبرندو ) زمين(عرصه ميبرند و از 

  .ماترك شامل زمين هم ميشود. جابجايي داشته باشد

در باره  16دستور ميدهد و آيه ) مساحقه(ظاهراً در باره رابطه جنسي زنان 15آية  4: 16و  15

چون اوالً در دو آيه پشت سر هم دو حكم مخالف هم صادر . صحبت ميكند) لواط(رابطه جنسي دو مرد 

كه ) مردان(است، نه اللّذين ) دو مرد(بينيم صحبت از اللذان  مي 16در آيه   ثانياً. كردن صحيح نيست

لذا بنظر ميرسد . ي صحبت از رابطه جنسي دو مرد يعني لواط استمجازات مردان زناكار را بيان كند، يعن

لزبيني، همجنس بازي دو (در باره مساحقه  15و آيه ) همجنس بازي دو مرد(رد لواط در مو 16كه آيه 

  .ميباشد) رابطه نامشروع جنسي زن و مرد(سوره نور در باره مجازات زنا  24: 2و آيه ) زن

كار خالفي ) جهالت(صاص به كساني دارد كه از روي بي اطالعي بينيم كه توبه اخت مي 4: 17

چون خداوند در . كساني كه با آگاهي كار خالف ميكنند، بايد با كارهاي نيك آن را جبران كنند. ميكنند

  ».ها را از بين ميبرد ها بدي نيكي«: سوره هود ميفرمايد 11: 114آيه 

19 :4 :  

  .ببينيدسوره بقره را هم  2: 229آيه   - 

سوره روم را هم ببينيد كه  30: 21آيه . بخوبي با زنانشان رفتار كنند بينيم كه بايد مسلمانان مي - 

يكي از آيات خداوند اين است كه از جنس خودتان براي شما همسر انتخاب كرد تا با آنها «: ميفرمايد

  .نه اينكه با هم جدال و كشمكش كنيد» .پيدا كنيد) آرامش(تسكين 

اي از آن را  بينيم كه فرد مسلمان هر چه به زن خود داده در موقع جدائي حق ندارد ذره مي 4: 20

  .پس بگيرد

بينيم كه مجازات كنيزاني كه پس از ازدواج مرتكب زنا ميشدند نصف زنان آزاد زناكار  مي 4: 25

لذا مجازات زنان  .شوهردار آزاد سنگسار باشد، نصف سنگسار معني ندارداگر مجازات زنان . بوده است
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حكم سنگسار در مورد هيچ مجازاتي در . زناكار آزاد صد تازيانه بوده كه نصف آن پنجاه تازيانه ميشود

و  2شماره . ها تأييد شده سنگسار از احكام تورات است كه در آئين مسيح نيز همان. قرآن وجود ندارد

 22تا  13و  21: 21تا  18و  17: 5تا  2و  13: 10تا  6و  اعداد، 15: 35الويان و  24: 16و  14و  20:27

 را نگاه كنيد كه در مورد مجازات) كتاب مقدس ،عهد عتيق و پنجم كتاب سوم و چهارم(تثنيه  22: 23و 

جادوگر و كسي كه اسم يهوه را كفر گويد و  كسي كه ازذريت خود به مولك بدهد و در مورد مجازات

كه تو را به عبادت غير خدا تشويق كند و كسي كه خدايان غير را  لعنت كند و روز شنبه كار كند و كسي

عبادت و سجده نمايد و پسري كه از پدر و مادر خود اطاعت نكند و دختري كه باكره نباشد و به اسم 

  .باكره شوهر كند و دختري كه نامزد باشد و در شهر زنا كند ميباشد

ايد نكنيد گناهان  كه از آن نهي شده را بزرگي بينيم كه خداوند ميفرمايد اگر گناهان مي 4: 31

اند، در صورتيكه در  ناميدهبخشيم چه رسد به كارهائي كه ديگران گناه  ايد مي كه از آن نهي شده را ديگري

ها در  اين تنگ نظري. هاي اسالمي در باره آنها است قرآن كوچكترين اثري از آن وجود ندارد و جنگ فرقه

دنيائي كه در آن از . اعث شده كه مردم جهان از داشتن يك دنياي پاك محروم باشندبي اطالعي از قرآن ب

  .ها اثري نباشد شدن شخصيت انسانظلم و فساد و فقر و جهل و خرد 

34 :4 :  

  .به آن توجه كنيد ؛سوره مائده آمده است 5: 8همين سوره و  135كلمه قوامون در آيه  - 

ناسازگاري . جنسي است كه عقد در باره آن صورت گرفته اين ناسازگاري فقط در مورد رابطه - 

  .بيان شده) همين سوره(سوره نساء  4: 128در آيه ) نشوز مرد(مرد 

) مزوكيست(به چنين زناني مازوشيست  .آيد چون بعضي از زنان از مرد خشن خوششان مي - 

  .زناني كه چنين حالتي دارند در جوامع بشري كم نيستند. ميگويند

  .اي به اينكار آنها بكنيد حق نداريد بعداً كوچكترين اشاره - 

مرداني هستند كه مورد احترام خانواده هستند و در اصالح بين ) ها حكَم(ها راين داو معموالً  4: 35

  .افراد اطالع و كارداني كافي دارند
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فرينش جهان شرك بخدا، شرك در خلقت نيست و مشركين اعتقاد نداشتند كه خداوند در آ 4: 36

سوره  29: 63و  61سوره مؤمنون و  23: 89تا  84سوره يونس و  10: 31آيه . ستا  شريكي داشته

  .سوره زخرف را ببينيد 43: 87و  9سوره زمر و  39: 38سوره لقمان و  31: 25عنكبوت و 

سوره  2 :219آيه . سوره مائده كه حكم قطعي را در باب شراب داده نگاه كنيد 5: 90به آيه  4: 43

  .بقره را هم ببينيد

يعني  ،بيشتر افراد بي اطالع يا كم اطالع از قرآن با افتراء زدن به قرآن از اين دسته هستند 4: 44

  .بينيد ن نميآچيزهايي از قول دين ميگويند كه از آن اثري در قر

سوره بقره  2: 104آيه ) حشره ما(ميگويند راعينا ) ما را مراعات كن، لطف بفرما(بجاي راعنا  4: 46

معني آن را مطابق عقائد غلط خود نيز معني كلمات قرآن را عوض ميكنند تا  بيشتر مسلمانان. را ببينيد

  .بكنند

به بيشتر مسلمانان بايد گفت، واقعاً به آنچه خدا نازل كرده ايمان بياوريد و با آيات قرآن  4: 47

  .بازي نكنيد

چون معني  ،نظر قرآن در شرك بسر ميبرند و توجه ندارندمتأسفانه بيشتر مسلمانان از  4: 48

گير در اسالم شرك  زاهدان گوشهاطاعت بدون چون و چرا از دانشمندان ديني و . واقعي شرك را نميدانند

مسلمان واقعي فقط از قرآن . سوره يوسف را هم ببينيد 12: 106آيه . سوره توبه را ببينيد 9: 31آيه . است

متأسفانه قدرتمندان جهان و روحاني نماها . سوره اعراف را ببينيد 7: 3آيه . سپيروي ميكند و ب

اند مردم بنده و مطيع محض آنها  اند كه مردم جهان معني واقعي شرك را بدانند، چون خواسته نگذاشته

  .باشند

 همين 4: 60آيه . ولي خود را مسلمان ميدانند. بسياري از مسلمانان هم همينطور هستند 4: 51

  .سوره را ببنيد

 57: 25آيه . اند عدالت هدف اصلي دين است و همه پيغمبران براي بسط آن در جها ن آمده 4: 58

  .سوره حديد را ببينيد

بينيم كه در مورد اختالفات صحبت از رد كردن به اولي االمر نيست، بلكه بايد به خدا و  مي 4: 59

داده ميباشد، چون اگر اختالف ست و در باره دستوري كه االمر ا چون اختالف نظر با اولي. رسول رد كرد
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االمر اسالمي يعني قاضي مسلمان كه مسئول رسيدگي به اختالفات مسلمانها  بين افراد باشد، بايد به اولي

  .ميباشد رجوع كنند

بيشتر مسلمانان از اين دسته هستند و بجاي مراجعه به قرآن به كتابها و اشخاص ديگر  4: 60

طاغوت هر كس يا هر مقامي و سازماني است كه دستور و نظري بر خالف دستور و نظر . ميكنندمراجعه 

  .خدا بدهد و بخواهد ديگران از دستور و نظر او اطاعت كنند

چون از قرآن و . بيشتر مسلمانان هم اينطور هستند. عمران را هم ببينيد سوره آل 3: 23آيه  4: 61

  .نظر و حكم خداوند اطالع ندارند

چون عقايد غلطي كه از پدران و . ولي نصيحت چنين افرادي در بيشتر مواقع بي اثر است 4: 62

  .اجداد و محيطشان به آنها رسيده آنها را از قبول حقيقت باز ميدارد

راه كساني كه به آنها لطف «وقتي مسلمان در نماز خود ميگويد صراط الذين انعمت عليهم  4: 69

  .ميخواهد راه اين افراد را برود» كردي و نعمت دادي

امروزه اين جنگ در بيشتر كشورهاي دنيا كه آزادي بيان و قلم و عقيده وجود دارد، بايد  4: 74

ولي بايد . پاك است صورت بگيردبصورت جهاد فرهنگي و بيان ارزش دين واقعي كه خواستار يك دنياي 

، لذا بهتر است اين مبارزه بصورت حزبي صورت توجه داشت كه افراد متعصب در هر اجتماعي وجود دارند

بگيرد و يك حزب اصالح طلب و عدالت خواه فعاليت كند و شعار آن واقعاً اصالح جامعه و بسط عدالت در 

ارد دمسلمانان بايد در احزابي كه در جهان وجود . سراسر جهان باشد، نه شعاري براي رسيدن به قدرت

  .متوجه ارزش اصالح جامعه و بسط عدالت در جهان بكنند شركت كنند و سعي كنند ديگران را

بينيم كه در تمام كشورها مردم بصورت افراد ضعيفي كه  اگر بطور دقيق نگاه كنيم مي 4: 75

  .كنند حقوقشان توسط قدرتمندان جامعه از بين ميرود زندگي مي

آيا ... «: مينويسد) كتاب بيستم عهد جديد از كتاب مقدس(خود  رسالة 2: 6يعقوب در شماره 

  ».كشند؟  ها نمي دولتمندان بر شما ستم نميكنند و شما را در محكمه

: مينويسد) مقدسكتاب بيست و سوم عهد عتيق از كتاب (كتاب خود  1: 23اشعياء در شماره 

رفيق دزدان گرديده و هر يك از ايشان رشوه را دوست ميدارند  و متمرد شده) اي اورشليم(سروران تو ...«

چون اين » .نمايند و دعوي بيوه زنان نزد ايشان نميرسد يتيمان را دادرسي نمي .و در پي هدايا ميروند
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انسان وقتي خود را بي نياز ببيند حتماً «: سوره علق ميفرمايد 96: 7و  6آيه . طبيعت حيواني انسان است

  ».طغيان ميكند

قدرت طغيانگران در جهان ميجنگند و بينيم كه افراد براي بسط  امروزه مثل هميشه مي 4: 76

اي در آمده كه دكانداران  چون دين امروزه بصورت بازيچه. تالش مذبوحانه دينداران واقعي بجائي نميرسد

دهند و بجاي اتحاد براي  ديني از آن براي كسب درآمد تالش ميكنند و دينداران را در مقابل هم قرار مي

  .سوره شوري را ببينيد 42: 13 آيه .اصالح جامعه فرقه سازي ميكنند

چون تمام قوانيني كه در طبيعت وجود دارد مطابق خواست و مشيت الهي است كه در آن  4: 78

لذا هر كاري كه در جهان صورت ميگيرد، مطابق قانوني است كه خداوند در طبيعت قرار .. گذاشته شده

  .داده و مطابق خواست خداوند است

  .بيند العي يا كم اطالعي اشتباه ميكند و نتيجة بد اشتباه خود را هم ميانسان در اثر بي اط 4: 79

د و خودش مطيع خدا بود و در راه اجراء رك چون رسول مردم را به اطاعت از خدا دعوت مي 4: 80

 5: 92عمران و  سوره آل 3: 132و  32آيه . دستورهاي خدا و ساختن يك دنياي پاك كوشش ميكرد

سوره  12: 40سوره هود،  11: 26و  2آيه . و نظائر آن را ببينيد سوره انفال 8: 46و  20ره مائده و سو

سوره نمل  27:91سوره انعام و  6: 106آيه . سوره فصلت را ببينيد 41: 14 و سوره اسراء 17: 23يوسف، 

  .را هم ببينيد

ان آن فكر و انديشه مسلمان بايد قرآن را به زباني كه ميفهمد بخواند تا بتواند در باره سخن 4: 82

مفسران بزرگ . در باره سخنان كسي بدون فهم سخن او امكان ندارد) انديشه و فكر كردن(تدبر . كند

شيعه مثل شيخ طوسي در تفسير تبيان و شيخ طبرسي در تفسير مجمع البيان و ابوالفتوح رازي در 

ده كساني را كه تصور ميكنند يعق اين آيه: تفسير خود و تفسير فارسي گازر در بيان اين آيه مينويسند

: عالمه طباطبائي در بيان اين آيه مينويسد. معني قرآن را جز با تفسير پيغمبر نميتوان فهميد رد ميكند

  ».هاي عادي ميتوانند آن را بفهمند و به مطالب آن برسند فهم«

خبار ناراحت كننده مطابق اين آيه بسياري از ا. االمر مسئولين امور مسلمانان هستند اولي 4: 83

بسياري از اخباري هم كه مربوط به ترس و امنيت خاطر مردم ميشود، . براي اجتماع را نبايد منتشر كرد

  .مشمول همين حكم ميشود و بايد روانشناسان واقعي تعيين كنند كه چنين اخباري پخش شود يا نشود
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هائي ميزنند كه  كنند و حرفها بخاطر بي اطالعي يا كم اطالعي اشتباه مي چون انسان 4: 87

  .خدا از همه راستگوتر است .بخاطر احتياج و ترس هم دروغ ميگويند. حقيقت ندارد

مسلمان مطابق اين آيه حق ندارد به كسي كه اظهار مسلماني ميكند، بگويد مسلمان  4: 94

ران اظهار مسلماني ولي مسلمان ميداند كه افرادي كه اظهار مسلماني ميكنند ولي براي فريب ديگ. نيستي

خداوند در باره منافقين در قرآن زياد صحبت كرده، كساني . سوره بقره را ببينيد 2: 8آيه . ميكنند زيادند

. اند زياد هستند هم كه خيال ميكنند واقعاً مسلمان هستند، ولي فريب فريبكاران دكاندار را خورده

دين آشنا كند تا بدانند ديندار واقعي كسي است  مسلمان بايد با حكمت و بصيرت اين افراد را با حقيقت

سوره حجرات را  49: 15آيه . كند) كوشش(كه با مال و جان خود در راه ساختن يك دنياي پاك جهاد 

  .ببينيد

نماز قصر يعني نماز شكسته تنها در اين آيه وجود دارد و در صورتي است كه ترس از  4: 101

اي به مسلمانان بزنند، آنهم ميفرمايد اشكالي  كه ميخواهند صدمهدشمنان بي ايمان وجود داشته باشد 

  .ندارد نه اينكه واجب است كه نماز را كوتاه كنند

  .هاي جنگ است بينيم براي جبهه اين آيه همانطور كه مي 4: 102

وقتي وقت . من بايد نماز را به موقع خودش بخواندبينيم كه نماز وقت دارد و فرد مؤ مي 4: 103

اين است كه انسان ياد خدا سوره عنكبوت براي  29: 45چون نماز مطابق آيه . نماز گذشت قضا ندارد

  .باشد و كار بد و خالف نكند

هر مسلماني هم . بينيم كه پيغمبر موظف بوده كه مطابق قرآن بين مردم حكم كند مي 4: 105

  .رآن بين مردم حكم كند و تابع ميل مردم نباشدبايد مطابق ق

هر كس شريكي براي خدا قائل باشد، «: سوره مائده ميفرمايد 5: 72عيسي مسيح ع در آيه  4: 116

چون از نظر افراد . بسر ميبرند ي بيشتر مردم ندانسته در حال شركول» .خدا بهشت را بر او حرام كرده

  .سوره يوسف را هم ببينيد 12: 106سوره توبه و  9: 31اعراف و سوره  7: 3آيه . ديگر پيروي ميكنند

  .همين سوره هم نگاه كنيد 87به آيه  4: 122
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اند دردي را دوا نميكند و هر كسي كار  هائي كه به مردم گفته بينيم كه دروغ مي 4: 124و  123

شت و هر كس كار درست بيند و هيچ يار و ياوري نخواهد دا بدي كند، جزاي آن را در دنيا و آخرت مي

  .گيرد و وارد بهشت ميشود بكند و مؤمن باشد، مورد كوچكترين ظلمي قرار نمي

127 :4 :  

خداوند فتوي  امور دينيبلكه در . كند يعني اظهار نظر نميبينيم كه پيغمبر فتوي نميدهد،  مي - 

 215و  189آيه . همين سوره را هم ببينيد 176آيه . ميدهد و اظهار نظر ميكند، چه رسد به فتواي مردم

سوره اسراء،  17: 85سوره انفال،  8: 1سوره اعراف،  7: 187سوره مائده،  5: 4 ،سوره بقره 2: 222تا 

  .را هم ببينيد سوره نازعات 79: 44تا  42و  سوره طه 20:105سوره كهف،  18:83

همين سوره  3لذا آيه » .دوست داريد با زنان يتيم ازدواج كنيد«: بينيم كه خداوند ميفرمايد مي - 

  .هم در باره ازدواج با يتيمان صحبت ميكند

نشوز انجام . بينيم در اين آيه حكم نشوز مرد را مي. حكم نشوز زن را ديديم 4:34در آيه  4:128

  .عقد نكاح بر آن قرار گرفته  ندادن وظيفه جنسي است كه

بينيم كه صحبت از تساوي حقوق زنان نيست، بلكه صحبت از بالتكليف گذاشتن يكي  مي 4: 129

  .از زنان است

. اند سوره حديد ميگويد، همه پيغمبران براي عدالت فرستاده شده 57: 25همانطور كه آيه  4:135

 5:8ها بداند و مطابق آيه  ستيها و دو تر از تمام عالقهرا باال مسلمان واقعي مطابق اين آيه بايد عدالت

  .ها بداند ها و نفرت سوره مائده بايد عدالت را باالتر از تمام دشمني

ايمان به  - 2. ايمان به خدا - 1. چيز ايمان داشته باشد 5بينيم كه مسلمان بايد به  مي 4:136

اگر هر كدام . ايمان به روز آخرت -5. بران خداايمان به پيغم -4. ايمان به كتابهاي الهي -3. فرشتگان

  .سوره بقره را هم ببينيد 2: 285و  177آيه . ها را قبول نداشته باشد خيلي گمراه شده اين

واقعاً مسلمان يعني تسليم حكم خدا باشند و از تفرقه خودداري كنند و  مسلماناناگر  4:139

با حكمت و بصيرت و با بهترين روش به راه خدا دعوت  متحد باشند و به عدالت رفتار كنند و ديگران را

بكنند، احتياجي به ديگران ندارند و به عزت و اقتدار و رفاه ) عمل صالح(كنند و كار درست و صحيح 

  .كامل ميرسند و احتياجي ندارند كه كافرين را پشتيبان خود بسازند
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نها بنشيند، وگرنه مشمول حكم اين آيه تواند با آنها بحث كند ميتواند با آ اگر مسلمان مي 4:140

  .است

با مكر و  اي است كه شخص خدعه نقشه .پندارند راه غلط خود را صحيح مي چون منافقين 4:142

  .براي پيشبرد كارش ميكشد فريب و نيرنگ

  .نگاه كنيد تا ببينيد احتياجي به اين كار نيست 139به آيه  4:144

ديني كه در ان كسي هيچكس ديگر حتي پيغمبران . خدا فقط دين خالص را قبول دارد 4:146

سوره توبه را هم  9: 31عمران و  سوره آل 3: 80و  79و  64آيه . خدا را ارباب و فرمانرواي خود نگيرد

يعني از راه غلطي كه ميرفتند دست بردارند و از احكام و . فريب خورده بايد توبه كنند مسلمانان. ببينيد

  .نظرهاي خداوند كه در قرآن است پيروي كنند و كار خود را اصالح كنند

كساني كه ميگويند ما بخدا ايمان داريم ولي . كساني كه اينطور رفتار ميكنند كم نيستند 4:150

ولي امروزه با پيدا شدن روابط رياضي بهت آور قرآن شكي . بري فرستاده باشدقبول نداريم كه خدا پيغم

نميماند و افراد هر قدر عناد داشته باشند روزي به فكر بررسي اين روابط خواهند در الهي بودن قرآن باقي 

ايل قرن بيست و يكم با وجود وس. و پي خواهند برد كه امكان تصادفي بودن اين روابط محال است افتاد

ارتباط جمعي از قبيل روزنامه و كتاب و مجله و راديو و تلويزيون و اينترنت و آديو و تلويزيون قرن قرآن 

افراد قرون بعد اگر به هيچ پيغمبري و هيچ كتابي ايمان نداشته باشند، به قرآن و پيغمبر . خواهد بود

  .اسالم ايمان خواهند داشت

بين پيغمبران خدا نميگذارد و همه آنان را پيغمبر خدا  واقعي فرقي بينيم كه مسلمان مي 4:152

. اند براي بسط عدالت در جهان فرستاده شده داند كه آنها مي سوره حديد 57: 25داند و مطابق آيه  مي

اهالي يك شهر يا يك  براي چون بعضي .سوره بقره با هم فرق دارد 2: 253ولي درجات آنها مطابق آيه 

: 28سوره اعراف و  7: 158به آيه . ي پيغمبر اسالم براي كليه افراد جهان آمده بودول ،قبيله آمده بودند

  .سوره سبا نگاه كنيد 34

ها  ها تابع محسوس چون انسان. را هم نگاه كنيد) اسرائيل بني(سوره اسراء  17: 93آيه  4: 153

سياري از چيزهائي كه در ولي امروزه كساني كه اندكي با حقايق طبيعي آشنا باشند، ميدانند ب. ستنده

مثل وجود هوا، قوه جاذبه . طبيعت وجود دارد بوسيله هيچ يك از حواس پنجگانه قابل درك نيست
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چون . بريم ، امواج راديويي و تلويزيوني، جريان برق كه فقط از آثارشان بوجودشان پي مي)نيروي ثقل(

ولي اگر جلوي دهان و بيني . ي، نه دست زدنيمثالً هوا نه ديدني است، نه شنيدني، نه بوئيدني، نه چشيدن

  .اند وزن آن را هم حساب كرده. فشار دهند، در عرض چند دقيقه خواهد مردرا كسي را بگيرند يا گلوي او 

يا » خدا را آشكارا به ما نشان بده«ها بودند، به موسي ميگفتند  تابع محسوسها براي اينكه  انسان

يا به  ).سوره بقره 2: 55آيه ( ».آوريم، مگر اينكه خدا را آشكارا ببينيم نمياي موسي هرگز بتو ايمان «

آوريم، مگر اينكه توي آسمان باال روي، و به باال رفتن تو ايمان  هرگز به تو ايمان نمي«: پيغمبر ميگفتند

سوره  17: 93آيه ( ».كه آن را بخوانيم) براي ما بياوري(آوريم، مگر اينكه كتابي بر ما نازل كني  نمي

  )اسراء

  .سوره بقره نگاه كنيد 63به توضيح آيه  4: 154

آنطوري . ها را رد كرده هائي وجود داشته كه نظرش مطابق قرآن بوده كه كليسا آن انجيل 4: 157

تاريخ مختصر اديان  410فليسين شاله در صفحه . انجيل وجود داشته 28كه خوانده بودم بيش از 

  ».ها به اتفاق آراء نيست اي در مورد انجيل كنون هيچ نظريهدر هر حال ا«: نويسد مي

كتاب پيدايش  9: 3عمران و  سوره آل 3: 93بعلت تمام اينكارها بود كه مطابق آيه  4: 161و  160

در . سوره انعام هم نگاه كنيد 6: 146به آيه . آنها حالل بود بر آنها حرام شدهاي پاكي كه براي  خوردني

هر جنبنده كه زندگي دارد، براي «: خدا به نوح و پسرانش گفت: پيدايش آمده است كتاب 9: 3شماره 

  ».به شما دادم ا طعام باشد، همه را چون علف سبزشم

اند كه به آنچه به پيغمبر نازل شده  هم وجود داشتهبينيم كه راسخين در علم يهودي  مي 4: 162

عمران هر انساني  سوره آل 3: 7راسخين در علم در آيه پس . بودند نه امامآنها نه پيغمبر . ايمان داشتند

  .عمران نگاه كنيد سوره آل 3: 7به توضيح آيه . ميتوانسته باشد

: 36خداوند در آيه . از آنها صحبتي نشده در قرآن اند كه بينيم پيغمبراني وجود داشته مي 4: 164

هيچ «: سوره فاطر ميفرمايد 35: 24يه و آ» .در هر امتي پيغمبري برانگيختم«: سوره نحل ميفرمايد 16

. تعداد آنها چقدر بوده فقط خدا ميداند» .اي در بين آنها وجود داشته امتي نبوده مگر اينكه هشدار دهنده

  .اما از تعداد آنها كسي اطالعي ندارد
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خدا در من «. هاي چهارگانه وجود ندارد تثليث يعني سه خدائي در هيچكدام از انجيل 4: 171

چون انجيل يوحنا كه بر خالف سه  .هم دليل خدائي مسيح نيست» من و پدر يك هستيم«و  »است

در من بمانيد و من در «: نويسد، عيسي ع گفت مي 15: 10تا  4انجيل ديگر چنين حرفي ميزند در شماره 

كالم من در اگر در من بمانيد و » «...اگر كسي در من نماند » «آنكه در من ميماند و من در او«» .شما

اگر احكام مرا نگاه داريد در محبت من خواهيد ماند چنانكه من » «در محبت من بمانيد» «بماند شما

انجيل يوحنا  17: 26و  23تا  21و  3و در شماره » .ام و در محبت او ميمانم احكام پدر خود را نگاه داشته

ي و عيسي مسيح را كه فرستادي حيات جاوداني آن است كه ترا خداي واحد حقيق«خدايا : مينويسد

تا همه يك گردند چنانكه تو اي پدر در من هستي و من در تو تا ايشان نيز در ما يك «و » .بشناسند

 من و... كامل گردند من در ايشان و تو در من تا در يكي * تا يك باشند چنانكه ما يك هستيم ... باشند 

كديگر بودن چه ميفهميد؟ آيا ميفهميد همه در مسيح يا در از اين يكي بودن و در ي» .نيز در ايشان باشم

مسلماً چنين . خدا هستند يا خدا در مسيح و در همه آنها است يا مسيح در خدا و در همه آنها است

البته در سه انجيل . فهميد، بلكه كالم مسيح و احكام او و احكام و محبت خدا در آنها بماند چيزي نمي

  بقول بعضي كدام دروغ ميگويند، سه انجيل يا انجيل يوحنا؟. ود نداردديگر چنين حرفهائي وج

از جمله بر سر دار دعا و در جاهاي بسيار مطابق هر چهار انجيل مسيح هميشه عبادت و  4: 172

 14: 39و  35 انجيل متي و شماره 27: 46و شماره  26: 44و  42و  39و شماره  14: 23شماره . كرد مي

انجيل  23: 46و  22: 44و  41و  10: 21و  9: 29تا  28و  18و  6: 12و شماره  5 :16انجيل مرقس و 

  . انجيل يوحنا را ببينيد 17و باب  11: 41لوقا و 

. كند، بلكه خداوند نظر ميدهد بينيم پيغمبر خدا هم فتوي نميدهد و اظهار نظر نمي مي 4: 176

. كند خود شريك نمي) قانونگذاري(سوره كهف خدا هيچكس را در فرمانروايي  18: 26چون مطابق آيه 

  .همين سوره را نيز ببينيد 4: 127آيه 
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ده  ورۀ    ۵     ورۀ   ،ما
  : 5سورة : 3آية 

 16: 115و آيه  6: 145و آيه  2: 173انواع حيوان مرده در اين آيه شرح داده شده كه در آيه  - 

هاي حرام  هاي حرام در اين آيه ذكر شده است كه با آن حكم گوشت انواع ديگر گوشتاما . نحل ذكر نشده

  .كامل شده

حكم نترسيدن از مردم در اين سوره كه در منتهاي قدرت اسالم در زمان پيغمبر بوده آمده  - 

  .سوره بقره را هم كه در زمان قدرت مسلمانان نازل شده ببينيد 2: 150آيه . است

چون در اين سوره . صورت گرفتهسوره اين  اب» دين شما افراد با ايمان«اسالم  كامل شدن دين - 

 سورهآيات اين  مطالب بطور كلي در حدود نود درصد. هاي زيادي آمده كه در هيچ جاي قرآن نيامده حكم

بعضي سوره نصر را آخرين . اي است كه نازل شده اين سوره آخرين سوره. هاي ديگر نيامده است در سوره

  .سوره ميدانند

اي «خطاب » .اسالم را دين شما پسنديدم«در سال آخر عمر پيغمبر در اين سوره آمده است كه  - 

سوره حج را  22: 78آيه . مورد خطاب است» اي افراد با ايمان«همه جا  بلكه در قرآن نيامده »مسلمانان

  .هم ببينيد

بعضي بعلت . ظاهراً چه مرد، چه زن بينيم حالل است ازدواج با اهل كتاب همانطور كه مي 5: 5

. ضمير مذكر آيه و مونث بودن زنان اهل كتاب معتقدند كه فقط مردان ميتوانند با اهل كتاب ازدواج كنند

چون در آيه بعد نيز همين حالت در مورد همخوابگي مردان با زنان . ولي ظاهراً اين نظر درست نيست

س زنان مطابق برداشت آنان نبايد خود را بعد از همخوابگي با المستم النساء پ: وجود دارد كه ميفرمايد

  .مردان پاك كنند يا تيمم نيمايند كه صحيح نيست

. بينيم كه وضو براي پاك شدن است لذا بعضي وضوي بعد از غسل را الزم نميدانند مي 5: 6

ست كه اي شيء جلد اول وسائل الشيعه نقل شده ا 514صفحه  4بخصوص كه از امام صادق ع در حديث 

آن نقل  513و از امام باقر ع در حديث اول صفحه » تر از غسل است؟ چه چيزي پاك«اطهر من الغسل 

 514صفحه  6و از امام صادق در حديث » .غسل از وضو كفايت ميكند«شده الغسل يجزي عن الوضوء 
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بدعت يعني چيزي » .وضو بعد از غسل بدعت است«وسائل الشيعه نقل شده كه الوضوء بعدالغسل بدعه 

و در احاديث اهل سنت نيز در جلد اول سنن ابن ماجه روايت شده . اند كه ديگران در دين درست كرده

پيغمبر «سنن نسائي نقل شده كه  137و در صفحه  ».فتگر پيغمبر بعد از غسل جنابت وضو نمي«كه 

نديدم كه پيغمبر بعد از « سنن ابي داود روايت شده كه 65و در صفحه » .بعد از غسل وضو نميگرفت

  ».غسل وضو بگيرد

وقتي ميگوئيد من مسلمانم، . بنديد با خدا عهد مي» شنيدم و اطاعت كردم«وقتي ميگوئيد  5: 7

در نماز ميگوييد اياك وقتي . بنديد با خدا عهد مي» .من تسليم حكم و نظر خدا هستم«يعني ميگوئيد 

  .كنيد بنديد و عهد خود را تكرار مي ا خدا عهد ميب» خداونداً فقط بندگي تو را ميكنم«نعبد 

 4: 135و  58آيه . سوره حديد را ببينيد 57: 25آيه . عدالت هدف اصلي و اساسي دين است 5: 8

  .سوره نساء را هم ببينيد

كنند يعني  كنند مثل يهوديان كالم خدا را تحريف مي ي ميبيشتر كساني كه ادعاي مسلمان 5: 13

  .اي خود بسازند ميكنند تا آن را مطابق عقائد غلط فرقه معني آن را عوض

مسيحيان نيز مثل يهوديان، بهره بردن از كتاب اصلي دين خود، يعني انجيل را فراموش  5: 14

بطوري كه . اند و بين آنها دشمني و كينه بوجود آمد هاي افراد شده اند و اسير مغالطات و فريبكاري كرده

شايد بتوان گفت هر كليسائي دكاني براي كشيش آن . در آمريكا وجود دارد فرقه مسيحي 200ميگويند 

. آن مسجد است) پيشنماز(همانطور كه هر مسجدي دكاني براي تأمين مخارج زندگي امام . كليسا است

توانند بر آنها حكومت كنند و قوانيني را  اگر مسيحيان واقعاً با هم همفكري كنند، فريبكاران سياسي نمي

همانطور كه اگر مسلمانان با هم همفكري كنند، فريبكاران . ب كنند كه بر خالف انجيل استتصوي

توانند بر آنها حكومت كنند و كشوري خواهند داشت كه از دورترين نقطه شرق آسيا تا  سياسي نمي

ال دورترين نقطه غرب آفريقا وسعت خواهد داشت و مخالفين اسالم بر آنها حكومت نخواهند كرد و امو

آنها را غارت نخواهند كرد و تمام احتياجات كشاورزي و صنعتي و نظامي خود را خودشان تهيه خواهند 

و سخن  147گفته علي ع در خطبه . اما از اسالم همانطور كه پيغمبر فرمود، فقط اسمي باقي مانده. كرد

  .البالغه را ببينيد نهج )االسالم ترجمه فيض 361( 369 كوتاه
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كنند و به مردم  مدعيان مسلماني نيز حقايق قرآن را مخفي و كتمان مي از بسياري 5: 15

. اند اند و اسير احاديث ساختگي شده نيز بهره بردن از قرآن را فراموش كردهبيشتر مسلمانان . نميگويند

  .حديث ميدانند 300و بعضي در حدود  10بعضي احاديث قطعي را در حدود 

چون در انجيل هيچگاه عيسي مسيح . سي مسيح در انجيل هستندآنها كافر به تعاليم عي 5: 17

  . سوره نساء نگاه كنيد 4: 171به توضيح آيه . صحبتي از خدائي خود نكرده

شما «: به يهوديان ميگويد) كتاب پنجم عهد عتيق از كتاب مقدس(تثنيه  5: 14شماره  5: 18

يازده ) از كتاب مقدس كتاب اول عهد جديد(و باب ششم انجيل متي » ....هستيد يهوه خداي خودپسران 

شما اينطوري دعا «: مسيحيان عيسي مسيح به آنها ميگويد يو يكبار در بارة دعا» پدر شما«: بار ميگويد

ولي اين . انجيل متي نگاه كنيد 6: 13تا  9 شماره به» ...اي پدر ما كه در آسماني نام تو مقدس باد : كنيد

بوده » آقا و مالك و ارباب«در اصل » پدر«ترجمه شده و » پسر«بوده كه به  »بنده«در اصل گويا  »پسر«

  . ترجمه شده »پدر«كه به 

اسرائيل عطا كرده پيغمبري و حكومت ديني است كه در اين آيه  نعمتي كه خداوند به بني 5: 20

سوره  2: 61آيه همين سوره و 13و  12آيه . ولي در اثر اجرا نكردن، ملعون و مغضوب شدند. گفته شده

  .عمران را ببينيد سوره آل 3: 112بقره و 

. نماها نيز ميخواهند همه كارها را خدا بكند و كليه مشكالت را حل كند بسياري از مسلمان 5: 24

لذا انجام تمام كارها را از . چون پيغمبر ص نيست كه از او و از خدا بخواهند كليه مشكالت را حل كند

ندارند كه بايد خودشان اينكارها را بكنند و بر خدا توكل كنند و موفقيت در  خدا ميخواهند و توجه

  .كارشان را از خدا بخواهند

در باره . دهد بقيه داستان هم اين مطلب را نشان مي. اي معلوم ميشود كه تو پرهيزكار نبوده 5: 27

  .مراجعه كنيد) كتاب اول عهد عتيق(دو پسر آدم به باب چهارم كتاب پيدايش 

كه انسان حرمت جان خود را از بين ميبرد و مستحق كشته شدن  است در اين دو حالت 5: 32

  .كنيدرا نگاه ) اسرائيل بني(سوره اسراء  17: 33سوره انعام و  6: 151آيه . ميشود

با شورا تعيين و توسط قاضي اسالمي حكم  ها متناسب با جرم توسط مسلمانان اين مجازات 5: 33

  .دآن صادر ميشو
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  .ببينيد با دقّت را همآيه .وسيله در اين آيه جهاد در راه خداوند است 5: 35

تا افرادي كه ايمان ندارند از ترس بريده شدن دستشان از دزدي اموال ديگران خودداري  5: 38

. ارزش اين مجازات ميشويدهائي كه در حال دزدي صورت ميگيرد نگاه كنيد متوجه  اگر به قتل. كنند

اند و اگر  بنابراين اگر گير نيفتند كه برده. ه در زندانها كليه وسائل رفاه براي آنها فراهم شدهبخصوص ك

  .زندان عمالً دانشگاه جنايت شده. ميشودگير بيفتند در زندان از آنها پذيرائي 

. بسياري از مسلمانان نيز بنام تفسير قرآن، معني سخن خدا را از جاي خود تغيير ميدهند 5: 41

خواري مسلمانان را بخاطر خيانت اين . يعني قرآن را تحريف ميكنند تا آن را مطابق عقايد غلط خود كنند

  .عذاب آخرت آنان هم حتمي است. بينيم خيانتكاران مي

 57: 25چون مطابق آيه . كند مسلمان واقعي بين دشمنان اسالم هم به عدالت حكم مي 5: 42

بسياري از مسلمانان نيز مثل . ن پيغمبران عدالت افراد بشر استسوره حديد، هدف خداوند از فرستاد

  .يهوديان به حرفهاي دروغ گوش ميكنند و مال حرام ميخورند

قرآن صحبت از يك تورات خيالي . بينيم كه خداوند ميفرمايد تورات پيش يهوديان هست مي 5: 43

د مطابق توراتي كه در دست دارند مطابق آيه بعد يهوديان باي. نميكند كه در دسترس يهوديان نيست

  .حكم كنند

. بينيم كساني كه مطابق كتاب الهي حكم نميكند كافر و ظلم و فاسق هستند مي 5: 47و  45و 44

كسي ميتواند مطابق كتاب الهي حكم كند كه از كتاب الهي كامالً اطالع داشته باشد و براي اينكار بايد 

سوره  29: 45مزمل و  سوره 73: 20آيه . كتاب الهي را بارها و بارها بخواند تا از آن اطالع داشته باشد

  .سوره نمل را ببينيد 27: 92و عنكبوت 

ام تا  گمان مبريد كه آمده«: انجيل متي ميفرمايد 5: 19تا  17عيسي مسيح در شماره  5: 46

زيرا هر . ام تا باطل نمايم، بلكه تا تمام كنم نيامده. را باطل سازم) كتابهاي پيغمبران(تورات يا صحف انبياء 

اي از تورات هرگز زائل نخواهد شد تا همه  اي يا نقطه ويم تا آسمان و زمين زائل نشود همزهآينه بشما ميگ

پس هر كه يكي از اين احكام كوچكترين را بشكند و به مردم چنين تعليم دهد، در ملكوت . واقع شود

خوانده اما هر كه بعمل آورد و تعليم نمايد، او در ملكوت آسمان بزرگ . آسمان كمترين شمرده شود

  ».خواهد شد
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48 :5 :  

يعني آنها را تصديق ميكند و نگهبان آنها . بينيم كه قرآن مصدق كتابهاي پيغمبران است مي - 

تورات بود و از خود قانوني نداشت، غير از همين احكامي كه در باب پنجم مصدق  عيسي مسيح. است

  .تر كرده متي آمده كه احكام تورات را سخت

و مسيحيان و  مسلمانانبينيم كه در جزئيات و آداب و رسوم و تشريفات هر سه دسته،  مي - 

يهوديان بايد از آيين كتاب خود پيروي كنند ولي متأسفانه هيچكدام آنها از كتاب ديني خود كه از جانب 

هاي  قدرت ها، روحاني نماها و هاي ديگران يعني از طاغوت بلكه از حرف. خدا ميدانند پيروي نميكنند

شما با «: انجيل متي ميفرمايد 15: 9تا  6در شماره  همانطور كه عيسي مسيح. زمان خود پيروي ميكنند

ده ومننبوت اي رياكاران اشعياء در باره شما نيكو . ايد حكم خدا را باطل نموده) از حكم مشايخ(تقليد خود 

با لبهاي خويش مرا تمجيد مينمايند ليكن اي خود بمن تقرب ميجويند و ه كه گفت اين قوم با زباناست 

» .زيرا احكام مردم را بجاي فرائض تعليم ميدهند كنند پس عبادت مرا عبث مي.. .دلشان از من دور است

نيز عين همين كار را  مسلمانانها است كه مسيحيان و  قرن .)كتاب اشعياء را هم ببينيد 29: 13شماره (

  .به را هم ببينيدسوره تو 9: 34تا  31آيه . ميكنند

49 :5 :  

كنند و از  هم از دلخواه مردم جاهل و كساني كه از قرآن اطالعي ندارند پيروي مي مسلمانان - 

  .قرآن پيروي نميكنند

اند و  ها حكومت ميكنند و حكم خدا را زير پا گذاشته بينيم كه در كليه جوامع بشري طاغوت مي - 

طاغوت هر كس و هر سازماني است كه در مقابل خدا طغيان كند و . اند امنيت خاطر را از مردم سلب كرده

  .دستوري بر خالف دستور خداوند بدهد و بخواهد ديگران از دستورش پيروي كنند

ستند و مسيحيان هم پشتيبان هيهوديان پشتيبان مسيحيان بينيم كه خداوند ميفرمايد  مي 5: 51

همانطور كه . ندتيهودي و عيسوي پشتيبان هم نيس هاي مختلف فرقه بعضي از البته. ستندهيهوديان 

در صورتيكه خداوند به آنها گفته دچار تفرقه و اختالف نشويد و . هاي مسلمان پشتيبان هم نيستند فرقه

سوره  49: 10سوره شوري و  42: 13عمران و  سوره آل 3: 105و  103آيه . بين برادران را اصالح كنيد

  .حجرات را ببينيد
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در صورتيكه اگر واقعاً . نماها هم از ترس پيشامد بد اين كار را ميكنند تر مسلمانبيش 5: 52

 3:139آيه . مسلمان باشند با وجود يك ميليارد و نيم مسلمان امروزي احتياج به ديگران ندارند و پيروزند

  .سوره منافقون را ببينيد 63: 8عمران و آيه  سوره آل

كه نماز ميخوانند و زكات ميدهند و ركوع ميروند، پشتيبان  ي رامسلمانان، مسلماناناگر  5: 55

  .عمران را ببينيد سوره آل 3: 139سوره بقره و آيه  2: 43آيه . خود بگيرند پيروزند

نادان بر خالف اين حكم صريح خداوند، اهل كتاب و افراد  مسلماناننماها و  ولي مسلمان 5: 57

  .اند در صورتيكه نتيجه آن را ديده. ميگيرندايمان را دوستدار و پشتيبان خود  بي

واقعي  مسلمانانچون . آورند واقعي مي مسلماناننماها هم اين بال را بر سر  مسلمانامروزه  5: 59

  .ايمان به خدا و قرآن و كتابهاي پيغمبران دارند و آنها ندارند

. آيد ان بدنيا ميچون انسان از شكم مادرش انس. يعني ميمون صفت و خوك صفت هستند 5: 60

در صورتيكه بيشتر مردم . هيچگاه در طول تاريخ ديده نشده كه انسان بشكل ميمون و خوك در آيد

  .ميمون صفت و مقلد ديگران هستند يا مثل خوك هر كثافتي را ميخورند

چون اگر ايمان داشتند و تسليم خدا بودند و قرآن . همينطور هستند مسلمانانامروزه بيشتر  5: 61

  .چون مسلمان واقعي تسليم احكام و نظرهاي قرآن است. كردند مطابق تعاليم آن عمل مي ،ا ميخواندندر

  .كنند امروزه روحاني نماهاي اسالمي نيز اينكار را مي 5: 63

64 :5 :  

دست خدا بسته است، اين است كه خدا نميتواند پيغمبري از افرادي غير از از ظاهراً منظورشان  - 

  .بفرستديهوديان 

متأسفانه گفتن بعضي از حقايق و آياتي كه در قرآن وجود دارد بر طغيان و كفر بعضي از  - 

يهوديان بخاطر تعصب . چون قرآن نخوانده و از قرآن بي اطالع هستند. مدعيان مسلماني اضافه ميكند

  .زنند شديد نژادي و فريبكاري روحانيون آنها در دنيا بفساد دامن مي

همانطور كه خداوند ميفرمايد، . بينيم كه خداوند به آنها بين اين دو كار اختيار داده يم 5: 66و  65

  .ولي عده زيادي از آنها كاري كه ميكنند بد است. رو هستند اي از آنها ميانه عده

  .آنچه پيغمبر بايد ابالغ ميكرده در آيات قبل و بعد اين آيه بيان شده است: 5: 67
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68 :5 :  

م تا مطابق كتاب الهي خود يعني قرآن عمل نكنند، دين ندارند و مسلمان واقعي ها ه مسلمان - 

  .سوره بقره را هم ببينيد 3: 85آيه . نيستند

بگوييم تا مطابق قرآن عمل نكنيد دين نداريد، بر طغيان و  مسلمانانهمانطور كه اگر به  - 

  .كفرشان اضافه ميشود

  .ببينيدسوره بقره را  2: 62توضيح آيه  5: 69

ها اينطور هستند و طبيعتاً مطابق خوي حيواني خود ميخواهند هر كاري كه  تمام انسان 5: 70

سد كسي را كه خواستند بكنند و هر دستوري كه دادند بدون چون و چرا اجرا شود و ميخواهند هر 

  .راهشان ميشود از بين ببرند

  .ها اينطور هستند بيشتر انسان 5: 71

  .يچگاه عيسي مسيح ادعا نكرده كه خدا استدر انجيل ه 5: 72

يا خدا بودن مسيح وجود ندارد و همه جا صحبت ) سه خدائي(در انجيل صحبتي از تثليث  5: 73

رساله اول  8: 6و  4رساله به روميان  16: 26يوحنا،  17: 3مرقس،  12: 29به شماره . از خداي واحد است

  .رساله يهودا نگاه كنيد 25شماره وس و رساله اول به تيموتائ 1: 17به قرنتيان و 

چار لينت و يبوست هم ميشود و احساس كسي كه غذا ميخورد احتياج به دفع هم دارد و د 5: 75

  ؟چنين كس محتاجي چگونه ميتواند خدا باشد. غذا ميخوردگرسنگي هم ميكند كه 

نفع و ضرري براي  متأسفانه بسياري از مسلمانها هم كساني را بندگي ميكنند كه مالك 5: 76

  .خودشان هم نيستند

77 :5 :  

ها دوست دارند كسي را  انسان. سوره نساء را ببينيد 4: 171آيه . آيد ها از غلو خوششان مي انسان - 

  .آيد او را بدتر از شيطان معرفي كنند كه دوست دارند به درجه خدائي برسانند و از كسي كه بدشان مي

بي اطالع از اين حكم صريح خدا، مثل دينداران ديگر از كساني كه گمراه  مسلمانانمتأسفانه  - 

  .كنند، نه از كتاب الهي عده زيادي را گمراه كردند و از راه راست منحرف شدند پيروي مي  و شدند

  .هم اينكار را ميكنند مسلمانانبيشتر  5: 79
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هستند و از فرمان خدا اطاعت چون فاسق . نيز اينكار را ميكنند مسلمانانبيشتر  5: 81و  80

  .كنند نمي

ولي مسيحيان . چون يهوديان ميگويند خدا نميتواند از بين غير يهوديان پيغمبري برانگيزد 5: 82

  . چنين اعتقادي ندارند

اي ببينند كه بر خالف  متعصب بي اطالع از قرآن وقتي آيه مسلمانانولي بسياري از  5: 84

 الًمث. كنند هاي مختلف رد مي آيه قرآن را به بهانه عقيده خود را درست كننداي اينكه اعتقادشان است بج

در صورتيكه فهم انسان مطرح نيست و  ؟اي اند و تو فهميده ان اسالمي نفهميدهدميگويند آيا تمام دانشمن

  .سخن صريح و روشن خدا در ميان است

اند،  حالل را براي مردم حرام كرده هاي روحاني نماهاي خائن و فريبكار، بسياري از خوردني 5: 87

سوره مائده و  5: 3سوره نساء و  4: 161و  160عمران و سوره آل 3: 93سوره بقره و  2: 173به آيه 

  .ها را بشناسيد سوره نحل نگاه كنيد تا حرام 16: 115سوره انعام و  6:145

ه عمل صالح نشان هاي لذيذ و پاك و حالل دليل دينداري نيست، بلك نخورن خوراكي 5: 88

در قرآن  را زهد يعني بي رغبتي و بي عالقگي به دنيا. سوره مؤمنون را ببينيد 23: 51آيه . دينداري است

مسلمان مطابق آيه . سوره يوسف، نه زهد و بي ميلي به دنيا 12: 20نداريم، جز زهد به يوسف در آيه 

  .، هم آخرت رادسوره بقره هم دنيا را ميخواه 2: 201

ه دمعرفي ش) پليدي(شراب و قمار در اين آيه كه در سال آخر عمر پيغمبر نازل شده، رجس  5: 90

سوره نحل را  16: 67سوره نساء و آيه  4: 43سوره بقره و  2: 219و دستور اجتناب از آنها داده شده، آيه 

  .هم ببينيد تا متوجه شويد، شراب و قمار كم كم حرام شده

  .م بودن در حج استرِحبينيم اين آيه در باره حج و م يه بعد ميهمانطور كه در دو آ 5: 94

خداوند براي ساختن يك دنياي پاك آنچه الزم بوده گفته است و نخواسته بار شما را  5: 101

سوره نساء اگر شما گناهان بزرگ را انجام ندهيد گناهان ديگر شما  4: 31سنگين كند، حتي مطابق آيه 

چون توجه به جزئيات شما را از هدف . لذا مسئله تراشي نكنيد. وارد بهشت ميكندبخشد و شما را  را مي

  .كند، همانطور كه كرده پاك غافل مياصلي دين يعني ساختن يك 
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سائبه . هبار زائيده و پنجمين آن ماده بود 5اند بحيره شتري است كه  آنطور كه نوشته 5: 103

. بار زائيده باشد يا بقولي دوقلو ميزائيده 7وسفندي بوده كه وصيله گ. باشد هبچه زائيد 12شتري بوده كه 

چنين حيوانهايي . ها ده بار از آن استفاده كرده باشند ه كه در مورد آبستن كردن مادهدحام حيوان نري بو

خوردند و بر آنها سوار نميشدند و باري بر آنها حمل  كشتند و گوشتشان را نمي آنها را نمي. درا رها ميكردن

  .ميكردندن

  .هم همين حرف را ميزنند مسلمانانامروزه بيشتر  5: 104

  .دو نفر از خويشان شخصي كه مرده كه به آنها ظلم شده باشد 5: 107

اسالم يعني تسليم . بينيم كه حواريون هم مسلمان يعني تسليم حكم و نظر خدا بودند مي 5: 111

  .احكام و نظرهاي خداوند بودن است

تا بوسيله آنها درك نكنند لذا چون دانش انسانها توسط حواس پنجگانه آنها حاصل ميشود  5: 113

مثل . در صورتيكه امروزه وجود بسياري از چيزها را از اثري كه دارند درك ميكنند .باشند دچار شك مي

  .هوا و جريان برق و نيروي جاذبه و امواج راديويي و تلويزيوني

ها قابل مجازات و عذاب  مچون عالَ). ها منه عالَ(مين، يعني افراد بشر كه عالَبينيم  مي 5: 115

  .نيستند

نزد پدر خود «: كنيد كه عيسي مسيح در آن ميفرمايدانجيل يوحنا نگاه  20: 17به شماره  5: 117

  ».و پدر شما و خداي خود و خداي شما ميروم

عام  ورۀ   ۶   ورۀ    ، ا
ها و زمين و  نه خود آسمان. ها و زمين است بينيم كه خداوند خالق آسمان مي 6سورة : 3تا  1آيات 

شما چه چيزي را «از اين مدعيان خدائي بايد پرسيد . تا كسي ادعا كند كه من خدا هستم. عالم هستي

تر كساني هستند كه  از اين عجيب» !!!ايد؟ ها و زمين را خلق كره آيا شما آسمان«. »!ايد؟ خلق كرده

آيا شما » «!ايد؟ ها را شما خلق كرده آيا انسان«از اين افراد بايد پرسيد . طات اين افراد را قبول ميكنندمغال

بايد از باب » !كه كليه افراد بشر ميكنند ميدانيد؟ را آيا شما تمام كارهائي» «دانيد؟ اسرار همه مردم را مي
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شما از تمام كارهايي كه مردم ميكنند  آيا« پرسيد  )سيد علي محمد شيرازي و حسينعلي نوري(و بها 

  .»!اطالع داريد؟

گفته شود، از آن  تي حقي از كتاب الهي آنها به ايشانبينيم كه پيروان اديان وق امروزه هم مي 6: 5

  . چون خالف اعتقادات غلط آنها است. گردانند و آن را قبول نميكنند رو بر مي

آنچه تغيير ميكند وسائل زندگي . نساني تغيير نميكندامروزه هم مردم اينطورند چون غرائز ا 6: 7

  .است نه غرائز

  .چون اگر فرشتگان بيايند براي عذاب مي آيند و مهلتي باقي نميماند 6: 8

ده و خداوند هائي بوده كه مورد قبول مردم بو هائي كه از پيغمبران نقل شده، داستان داستان 6: 10

و ميگويد، چون پيغمبران با دين رسمي غلط اجتماع كند  بيان ميبا ذكر اين داستانها روحيه مردم را 

اند، در عالم هستي هيچ  ، خدا يكي است و آنچه با غلو و مبالغه بخورد شما دادهمبارزه ميكردند و ميگفتند

اند، پيغمبران را مورد تمسخر قرار ميدادند و با  كاري نميتوانند بكنند و شما و پدران شما را فريب داده

امروزه هم مردم . آنها مخالفت ميكردند و با آنها ميجنگيدند و اگر دستشان ميرسيد آنها را ميكشتند

  .گيرد همينطور هستند و هر كس با عقايد غلط آنها مخالفت كند، مورد نفرت و كينه آنها قرار مي

هر كس  )سورة اعراف 7: 3آيه (. مسلمان واقعي تسليم محض خداوند است، نه چيز ديگري 6: 14

كنار خدا كس يا چيز ديگري قرار دهد و از او هم اطاعت صد در صد و بدون چون و چرا كند مشرك 

  .سوره توبه را ببينيد 9: 31آيه . است

بينيم كه پيغمبر ميترسيد كه در مقابل خدا سركشي كند و مطابق آيه قبل تسليم خدا  مي 6: 15

كه بر خالف  را لذا تمامي احاديثي. كرد آن نميقرف بود و حرفي بر خالف قرآن نميزد و كاري بر خال

قرآن است، به حكم آيات زيادي كه در قرآن وجود دارد و به حكم خود پيغمبر ص در حديثي كه از 

وقتي پيغمبر ميترسد بر خالف دستور خدا كاري كند، چگونه . پيغمبر ص نقل ميكنند بايد دور انداخت

  !!خالف حكم و نظر خدا كاري ميكنند؟ممكن است شفيع افرادي شود كه بر 

غير  كه معبودي امروزه هم بايد از بيشتر مدعيان دينداري پرسيد، آيا شما شهادت ميدهيد 6: 19

معبود، كسي يا چيزي يا سازماني است كه انسان خود را در مقابل آن كوچك ببيند و ! از خدا وجود دارد؟

بينيم كه در سر تا سر جهان،  ر كمي دقت كنيم مياگ. از دستورهايش بدون چون و چرا اطاعت كند
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كنند ديندار هستند  فريبكاران سياسي و فريبكاران ديني بر مردم حكمراني ميكنند و مردمي كه فكر مي

  .در اثر بي اطالعي و تفرقه عمالً بنده و مطيع محض آنها هستند

اند و هيچ دليلي را  ود را گرفتهامروزه هم از اين افراد خيلي زياد هستند كه تصميم قبلي خ 6: 25

هاي  اند كه از عقيده خود دست بر ندارند و ميگويند اينها داستان چون تصميم گرفته. پذيرند نمي

ها است و  ها براي نشان دادن روحيه انسان درست هم مي گويند ولي اين داستان. گذشتگان است

  . اند داستانهائي است كه خود مردم قبول داشته

كنند و خودشان هم از قبول آن  روزه هم افراد بسياري مردم را از دينداري واقعي نهي ميام 6: 26

هاي متفكري ميپندارند و  خود را آدم. اي ميدانند خودداري ميكنند و اين را آزاد انديشي و كار عاقالنه

هت آور قرآن فكر ولي اگر اندكي منصفانه در باره روابط رياضي ب. ميخوانند) كم عقل(دينداران را سفيه 

كنند، متوجه ميشوند كه خودشان با تكيه به معلومات محدود و غلط خود، كم عقل هستند و با عقايد و 

حرفهاي خود مردم و خودشان را از سعادت واقعي محروم و اسير سياستمداران قدرت طلب فريبكار و 

  .مطيع و بنده آنها ميكنند

اند كه آخرتي و پاداش و جزائي در  اند و ديده و آخرت رسيدهآيا اينها واقعاً به پايان جهان  6: 29

كنند و توجه  كار نيست؟ بيشتر اين افراد كساني هستند كه براي بي قيد و بند بودن خود، اين كار را مي

دين . افتند، كه ميخواهند حاكم مطلق مردم باشند ندارند كه در بند سياستمداران فريبكار قدرت طلب مي

اي پاكي بسازد كه مردم عادل و درستكار باشند و فريب سياستمداران و روحاني نماهاي آمده كه دني

  .نخورندكه بر گرده مردم سوارند را دكانداري 

. لذا مسلمانان واقعي از حرفهاي آنها نبايد ناراحت شوند. امروزه هم از اين افراد زياد هستند 6: 33

  .ست كه ميخواهند هر كاري كه خواستند بكنندها ا چون اين كار الزمه طبيعت حيواني انسان

34 :6 :  

نقل داستانهاي مورد قبول جامعه براي اين است كه نشان بدهد، علت تكذيب و دروغ پنداشتن  - 

چون انسان ميخواهد از كليه قيد و بندها آزاد . راهنمائي پيغمبران يك اصل اساسي طبيعت انساني است

شند، چه به ولي توجه ندارد كه اگر ديگران قيد و بند نداشته با. باشد و هر كاري كه دلش خواست بكند

اگر قانون خدا نباشد مردم بناچار مجبورند از قانوني كه قدرتمندان زمانشان براي آنها . آورند روز آنها مي
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اند  فراموش نكنيم كه تمام پيغمبران براي اين آمده. وضع ميكنند، پيروي كنند و بنده آنان خواهند شد

اين دكانداران ديني . خيال همه راحت باشدكه مردم عادل باشند و حقوق يكديگر را رعايت كنند، تا 

اند و مردم ديندار را از وظيفه خود كه ساختن يك  اند كه مردم را اسير قيد و بندهاي خود كرده بوده

اند و ندانسته  اند و خود خداي مردم يعني صاحب اختيار مردم شده دنياي پاك است، باز داشته

ينداران واقعي بايد اين فريبكاران و فريب خوردگان را بشناسند د. اند سياستمداران را هم حاكم مردم كرده

  .ها باز دارند ها را از بندگي انسان و با اتحاد و كوشش و پايداري خود، انسان

اي  ها مثل هر موجود زنده چون ما انسان. گرفتند تمام پيغمبران مورد تكذيب قوم خود قرار مي - 

فع گرسنگي و آبي براي رفع تشنگي و جائي براي خوابيدن و يعني غذايي براي ر. به فكر خود هستيم

همسري براي رفع نيازهاي جنسي خود پيدا كنيم و وسايل تفريح و سرگرمي و پوشاكي براي پوشيدن 

بسياري از معلومات افراد تحصيل كرده بحكم . ها معموالً در همين حدود است دانش ما انسان. فراهم كنيم

ها چيزهايي است  بسياري از معلومات ما انسان. ك تحصيلي و شروع بكار ميباشداجبار و براي گرفتن مدر

ما تفريح را بر تحقيق ترجيح . ها اهل مطالعه و تحقيق نيستيم ما انسان. ايم كه از دهان اين و آن شنيده

 اين. ايم معلومات ما چيزهايي است كه از پدر و مادر و اطرافيان و محيط خود كسب كرده. دهيم مي

ايم و آن را مثل ديگران براي ديگران بازگو  معلومات را از دهان افراد بي اطالعي مثل خودمان كسب كرده

شده بود برگردانند و به ما بفهمانند  نيما را از عقايد غلطي كه به ما تلقآمدند كه  پيغمبران مي. كنيم مي

و خوانده بوديم، خو گرفته بوديم حرفهاي ها كه به آنچه شنيده و ديده  لذا ما انسان. كه راهمان غلط است

. آنها را كه بر خالف عقائد رايج محيط زندگيمان بود رد ميكرديم و آنها را به دروغگويي متهم ميكرديم

كم در اجتماع نفوذ ميكردند و حرفهايشان  ديدند، با استقامت خود كم ي كه ميرولي پيغمبران با وجود آزا

عقيده بودند افزايش پيدا  كم نفراتي كه با آنها هم ل افكار آنها واميداشت و كمافرادي را به فكر كردن و قبو

مردم دين و عقيده خود را از افراد  ،ولي باز در اثر طبيعت انساني. كردند و عقيده اجتماع عوض ميشد مي

ند و دين را بساط خود را پهن ميكردگرفتند و فريبكاران دكاندار ديني هم باز  بي اطالعي مثل خود فرا مي

كمي به اطراف خود نگاه كنيد تا ببينيد از هر صد نفري كه خود را . از راه اصلي خود منحرف ميكردند

پيروان اديان . مسلمان مينامند، حتي يك نفر هم كمتر پيدا ميكنيد كه از قرآن اطالع كامل داشته باشد

  .ديگر هم مثل آنها ميباشند
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آفريد كه اختياري از خود نداشته باشد و همه مثل  وري مياگر خدا ميخواست انسان را ط 6: 35

ها مختار نبودند كه خودشان با فكر خودشان  ولي آنوقت انسان .اي از حيوانات هم فكر كنند، مثل هر دسته

لذا مسلمانان در مقابل چنين افرادي نبايد ناراحت شوند و بايد با اتحاد و فعاليت . راهشان را انتخاب كنند

  .د، مردم را متوجه دين واقعي بكنندصحيح خو

در . آيه يعني نشانه و عالمت. منظور از آيه معجزه ميباشد، وگرنه آيات قرآن كه نازل ميشد 6: 37

يكي آيات قرآن كه امروزه با پي بردن به روابط رياضي قرآن، الهي  :قرآن معموالً آيه به سه معني آمده

خدا به موسي گفت «: سوره نمل كه ميفرمايد 27: 12آيه مثل يكي به معني معجزه،  .بودن آن ثابت شده

يكي قوانين طبيعي كه خداوند در جهان گذاشته مثل آيه و . »پيش فرعون و قومش برو) معجزه(آيه  9با 

  .سوره روم 30: 25تا  21

اين  ولي انسان با آنها از. هر دسته از جانداران نوعي از آنها هستند كه مثل هم كار ميكنند 6: 38

  .ها با هم فرق دارد نظر تفاوت دارد و كار انسان

ها بستگي  گمراهي و هدايت انسان. عقائد غلط ديني رايج در اجتماع به تاريكي تشبيه شده 6: 39

ها دارد كه مطابق كاري كه ميكنند و روشي كه در پيش ميگيرند، مطابق قانون خداوند  به خود انسان

ين قانون خداوند است كه اگر كسي راه را نشناسد، يا بشناسد و نرود، به چون ا. گمراه يا هدايت ميشوند

را هم  29آيه آخر عنكبوت سوره . ولي اگر بشناسد و برود به مقصد خواهد رسيد. مقصد نخواهد رسيد

  .ببينيد

به . اي فكر خود را صحيح ميداند چون شيطان آن را براي آنها درست جلوه داده هر دسته 6: 43

  .سوره روم نگاه كنيد 30: 32سوره مؤمنون و  23 :53آيه 

50 :6 :  

  اين آيه را قبول دارند؟ من فكر ميكنم كه قبول ندارند، شما چطور؟ مسلمانانآيا بيشتر  - 

سوره هود را  11: 31آيه » .بگو من غيب نميدانم«: بينيم كه خداوند به پيغمبر ص ميفرمايد مي - 

ولي غلو كنندگان . سوره اعراف را هم ببينيد 7: 188آيه . ببينيد به ندانستن غيب هم در باره اقرار نوح

سوره جن ميگويند، پيغمبر غيب ميدانست، حتي ميگويند  72: 27و  26به استناد آيه ) گزافه گويان(

ولي دنباله آيه و آيه بعد را كه در باره رسالت پيغمبران است به مردم . امامان هم غيب ميدانستند
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سوره  3: 179و  44آيه . اند چون به آن نگاه هم نكرده. البته بيشترشان از آن خبر ندارند. نميگويند

اين غيبي كه خدا پيغمبرانش را از آن . سوره يوسف را ببينيد 12: 102سوره هود و  11: 49عمران و  آل

ست كه خدا به پيغمبران آگاه ميكند، داستان پيغمبران و افراد گذشته و وضع قيامت و تمام چيزهائي ا

ها و زمين  غير از خدا هيچكس در آسمان«: سوره نمل را ببينيد، كه ميفرمايد 27:65آيه . وحي نموده

  ».دنشو د چه موقع برانگيخته مينغيب نميداند و نميدان

ه هشدار بده ك«: فرمايد بينيم كه خداوند مي اين آيه را چطور؟ آيا اين آيه را قبول دارند؟ مي 6: 51

سوره لقمان و  31: 33سوره مؤمنون و  23: 101آيه » .غير از خدا ياور و شفيعي براي آنها وجود ندارد

  .سوره مدثر را ببينيد 74: 38

توبه در صورتي قبول است كه انسان كار خالف را روي بي اطالعي كرده باشد، وگرنه بايد با  6: 54

  . هود را ببينيد سوره 11: 114آيه . كارهاي خوب آن را جبران كند

  .هم نبايد از دلخواه افراد بي اطالع و هوسران پيروي كنند مسلمانان 6: 56

چون آن را قبول نداشتند و آن را . اين چيزي كه به عجله ميخواستند عذاب الهي بوده 6: 58و  57

 46: 24 سوره شعراء و 26: 187سوره هود و  11: 32سوره اعراف و  7: 77و  70آيه . مسخره ميكردند

  .سوره احقاف را ببينيد

  .همين سوره نگاه كنيد 50آيه  توضيح به 6: 59

افتند و  تفرقه داشتن است كه در اثر آن مردم به جان هم مي ها بينيم كه يكي از عذاب مي 6 :65

آورند، روحاني نماهاي  ها را بوجود مي كساني كه اين تفرقه. بجان و مال و ناموس هم رحم نميكنند

اند، وگرنه پيغمبران مصدق هم بودند و موظف  دكانداري هستند كه بزرگترين خيانتها را به انسانها كرده

سوره  42: 13عمران و  سوره آل 3: 84سوره بقره و  2: 136آيه . در دين خودداري كنندبودند از تفرقه 

اند و دنيا را در دلهره و  بنديها شده دنيا دچار اين دستهمردم همانطور كه امروزه . شوري را نگاه كنيد

  .ها ميكشند ايسم دسته بنام دين، بنام مليت، بنام فلسفه و بنام  اند و يكديگر را دسته فرو بردهاضطراب 

اين سخن خداوند را قبول دارند كه مددكاري و شفيعي غير از خدا  مسلمانانآيا بيشتر  6: 70

  وجود ندارد؟
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اين سخن خداوند را قبول ميكنند؟ يا از غير خدائي كه مرده و جان  مسلمانانآيا بيشتر  6: 71

  .ندارد مدد ميخواهند

  ند را قبول دارند؟ يا افرادي را دست اندركار ميدانند؟اين سخن خداو مسلمانانآيا بيشتر  6: 73

  .عالم بايد گفت، من از آنچه شريك خدا ميسازيد بيزار و بركنارمامروزه به بيشتر دينداران  6: 78

90 :6 :  

كه وظيفه هر مسلماني  آگاه ساختن مردم از هدايت الهي پس چرا پيروان چنين پيغمبري براي - 

  است، مزد و پول ميخواهند؟

  .نيست پذير م كه تذكرها؟ عالَ مآيا قرآن تذكري براي افراد جهان است، يا تذكري براي عالَ - 

  دچار اين درد نيستند؟ آيا بيشتر آنها معتقد به شفيعاني نيستند؟ مسلمانانآيا بيشتر  6: 94

كه مجموعه چيزها است و نه هر  است م هستيعالَخدا  اين كهنه خدا خالق هر چيز است،  6: 102

  .انسان بنده كس و چيز ديگري نباشد خالق جهان را بايد بندگي كرد تا. چيز

و نظر خدا بود و حرفي بر خالف قرآن كه وحي خدا بود پيغمبر ص مسلمان و تسليم حكم  6: 106

. كه از پيغمبر نقل كنند قرآن است و بسمعيار درستي هر حديثي . نميزد و كاري بر خالف قرآن نميكرد

  .مسلمان بايد قرآن را دقيقاً بخواند تا بتواند احاديث صحيح را تشخيص دهد

اي  چون هر دسته. مسلمان واقعي مطابق اين دستور به مقدسات ديگران توهين نميكند 6: 108

  .غلط و بي اساس باشد مطابق معلوماتي كه جامعه به او داده چيزي را صحيح ميداند، اگرچه كامالً

مثل اينكه پيغمبر  .آمد چون آيات قرآن كه براي آنها مي. منظور از آيه معجزه است 6: 109

و كتابهاي حديث را بخوانيد تا ببينيد چه  مسلمانانكتابهاي تاريخي . اي غير از قرآن نداشته معجزه

  .معجزاتي به پيغمبر نسبت ميدهند

  .كرده) هيپنوتيزم(بندي  چون ميگويند ما را چشم 6: 111

ها و  چون انسانها بنده هوي. اند و دارند اين دشمنان پيغمبران هميشه وجود داشته 6: 112

  .هاي خود و بنده شيطان و بنده طاغوت و بنده معلومات ناقص غلط خود ميباشند هوس

ها را داور  سوره نساء بجاي خدا و قرآن طاغوت 4: 60مطابق آيه  مسلمانانمتأسفانه بيشتر  6: 114

طاغوت هر كس و هر مقام و هر سازماني است كه در مقابل خدا طغيان كند و نظري . قرار ميدهند



66 

 

ها و قدرتمندان  و حكومت هانما خالف قرآن بدهد و بخواهد ديگران از نظرش اطاعت كنند، مثل روحانيبر

  .ديگر

بينيد، بيشتر قريب به اتفاق مردم سرگرم كارهاي  مانطور كه اطرافيان خود را ميچون ه 6: 116

دنيائي خود هستند و اهل مطالعه و تحقيق نيستند و بيشتر نظرهائي كه ميدهند، حتي در امور تخصصي 

 اي از علوم و در هر رشته. هر چه بنظرشان بيايد بنام حقيقت ميگويند. خود بيشتر خيالي و گماني است

  .استهنرها اكثريت با افراد بي اطالع 

چون انسان نميداند كه موقع كشتن حيوان اسم خدا گفته شده يا نه، موقع خوردن غذا با  6: 121

گروهي، (براي هر امتي «: سوره حج خداوند ميفرمايد 22: 34مطابق آيه . اسم خدا بايد شروع كند

اي كه خدا روزي آنها  نام خدا را بر چارپايان زبان بسته ايم تا در مورد قرباني آدابي قرار داده) اي دسته

  .اند اند يا نكرده ولي شخص نميداند اينكار را كرده» .كرده بخوانند

سوره اسراء  17: 21خداوند در آيه » .اند درجاتي دارند هر گروهي مطابق كاري كه كرده« 6: 132

  ».دارد) دنيا از(هاي بيشتري  مسلماً آخرت درجات و برتري«: ميفرمايد

  .اينكارها را روحاني نماهاي دكاندار آنها كرده بودند 6: 140تا  136

ها حرامي بر  غير از اين :بينيم كه به پيغمبر ص دستور داده ميشود، كه بگو مي 6: 146و  145

و  160 آيه. هائي كه بر يهوديان حرام شده بود، براي مجازات ظلم آنها بوده و حالل .يابم خوردنده آن نمي

  .سوره نساء را هم ببينيد 4: 161

گويند، اگر خداوند ميخواست قوانين ديگري بر جهان حكمفرما باشد و  آنها راست مي 6: 148

ولي خدا خواسته جهاني با قوانين امروزي آن . ها همه دانشمند بدنيا بيايند، كسي گمراه نمي شد انسان

براي رفتن به بهشت تحقيق و . د تا به بهشت و جهنم بروندها مسئول كارهاي خود باشن بيافريند كه انسان

  .شناختن راهي كه خدا به بشر نشان داده و عمل كردن به آن الزم است

به بسياري از فقهاي اسالمي بايد گفت، كساني را كه شهادت ميدهند كه خدا اين  6: 150

سوره مائده  5: 101خداوند در آيه  در صورتيكه. ايد حرام كرده بياوريد چيزهائي را كه شما حرام كرده

» .آنچه در قران نيست، خداوند گذشت كرده و نخواسته بار شما سنگين باشد كه ناراحت شويد«: ميفرمايد

در آنچه كه خدا «شناسي ديني  كتاب آسيب 251بقول آيت اهللا مطهري در صفحه . اين آيه را ببينيد
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» .اينكار را بكندين نكنيد و ديگر نبايد گفت حتماً بايد مردم را آزاد گذاشته است، شما ديگر تكليف مع

. را هم ببينيد )االسالم يا تنظيم شدة صبحي صالح ترجمه فيض( البالغه نهج 105ا ي 102سخن كوتاه 

  .پيغمبر ص هم همين نظر را دارد

 قه آنها جلوگيريرميكند، كه از تف مسلمانانسفارشي است كه خدا به  10اين  6: 153تا  151

ولي دكانداران فريبكار ديني و افراد بي اطالع خشكه مقدس، صدها فرقه ايجاد كردند و هر دسته از . شود

  .نظر يك نفر يا چند نفر كه هم عقيده بودند پيروي كردند

و براي اينكار تا  .مسلمان واقعي مطابق اين دستور از قرآن پيروي ميكند، نه از نظر ديگران 6: 155

سوره  47: 24سوره نساء و  4: 82آيه . آنجا كه بتواند قرآن را ميخواند و در آيات آن تدبر و انديشه ميكند

  .اي كه در دو آيه بعد است نياوريد سوره مزمل را ببينيد تا بهانه 73: 20محمد و 

رو برگرداند؟ آنهم در قرني تر از كسي است كه منكر آيات خدا شود و از آن  چه كسي ظالم 6: 157

باالتر از «كتاب . كه روابط رياضي قرآن، الهي بودن قرآن را ثابت كرده و شكي در آن باقي نگذاشته

  .را ببينيد» قابل ديدن ةمعرفي معجز ،قرآن«عبداهللا اريك و كتاب » احتماالت

  .نميخورد بدرد ديگر در آن زمان آوردن آمدن فرشتگان براي عذاب است و ايمان 6: 158

كساني كه دينشان را فرقه فرقه كردند و بصورت «اي با  مسلمان واقعي بايد رابطه 6: 159

چون آنها از نظر خداوند مشرك هستند و هر دسته پيرو يك نفر . شته باشدندا» گروههايي درآمدند

  .سوره توبه را ببينيد 9: 31آيه . اند و اينكار در اسالم شرك است شده

ن واقعي مثل پيغمبر ص تسليم حكم خدا است و حرفي بر خالف قرآن نميزند و مسلما 6: 163

  .همين سوره اربابي غير از خدا نميجويد 164مطابق آيه و . كاري بر خالف قرآن نميكند

هر كس هر كاري كه ميكند بر عهده خودش است و هيچكس بار گناه «بينيم كه  مي 6: 164

  .سوره فاطر را هم ببينيد 35: 18آيه » .دارد ديگري را بر نمي

اف  ورۀ   ٧   ورۀ   ،  ا
امر خداوند . يك امر و يك نهي. اين دو دستور خداوند بسيار صريح و واضح است 7سورة : 3آية 

قرآن از دهان هر كسي كه . اين است كه از قرآن كه از طرف خداوندتان به شما نازل شده پيروي كنيد
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چون چنين كاري مطابق آيه . است كه از اوليائي غير از قرآن پيروي نكنيدنهي خدا اين . باشد قرآن است

  .به تفاسير شيعه و سني در بيان اين آيه نگاه كنيد. سوره توبه شرك است 9: 31

همين سوره  34در آيه . همين سوره آمده 137تا  59شرح شهرهائي كه نابود شدند در آيه  7: 4

. آوردن دارد، كه اگر در آن زمان ايمان نياوردند دچار عذاب ميشوندميگويد هر امتي مهلتي براي ايمان 

گويند هر امتي يعني پيروان هر پيغمبري مهلتي دارند و پس از آن پيغمبر  ولي بهائيان فريب خورده مي

  .همين سوره نگاه كنيد 34به توضيح آيه . يد و اين مدت هزار سال استآ بعدي مي

  .دي ساختندخودشان را دچار عذاب اب 7: 9

علت آنهم . يعني آدم برتر از فرشتگان است. بينيم كه فرشتگان به آدم سجده كردند مي 7: 11

شايد منظور از اين روحي كه خدا در انسان دميده، همان علم به . روحي است كه خداوند در انسان دميده

ه آدم و ثابت كردن علمي چون پس از آموختن آن ب. سوره بقره ذكر شده 2: 31ها باشد كه در آيه  اسم

 15: 29در صورتيكه در آيه . كه به انسان داده شده به فرشتگان دستور ميدهد كه به آدم سجده كنند

هنگامي كه انسان را ساختم و از روحم در او دميدم «: سوره ص به فرشتگان ميگويد 38: 72سوره حجر و 

نه روح . ميباشد» ها علم به اسم«همان » روحم« بنابراين ظاهراً منظور از» .در مقابلش به سجده درآييد

روحي كه مثل بقيه چيزها مال خدا است، علمي است كه خدا به . چون خداوند قابل تجزيه نيست. خدا

  .انسان داده

همين  12همان اشتباهي است كه در آيه » تو مرا به اشتباه انداختي«اين سخن شيطان كه  7: 16

آفريدي و او را ) انرژي(مرا از آتش . من از آدم بهترم«: ان بخدا ميگويدسوره از آن صحبت شده، كه شيط

سوره بقره خدا به فرشتگان ثابت كرد كه انسان  2: 33تا  31در صورتيكه مطابق آيه » ) .ماده(خاك از 

لذا شيطان اشتباهي . علمي دارد كه شما نداريد و بعد از آن بود كه به فرشتگان گفت به آدم سجده كنيد

  .ه كرده، بخدا نسبت ميدهدك

سوره بقره براي زمين آفريده شده بود و اگر شيطان  2: 30البته ميدانيم كه آدم مطابق آيه  7: 22

در  بخواهيم آدم را متوجه آلت جنسي او نكرده بود نسلي وجود نداشت و من و تو در كار نبوديم كه

  .بهشت زندگي كنيم
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، به اشتباه خود اقرار كرد و از خدا معذرت خواهي اشتباه كردبينيم كه آدم پس از اينكه  مي 7: 23

ها در  انسان. ولي شيطان عذرخواهي نكرد .كرد و خداوند هم آن را پذيرفت و مجازات او را تخفيف داد

صورتيكه اشتباهي بكنند، اگر مثل آدم از طرف مقابل با كمال ادب عذرخواهي كنند، امكان پذيرفتن آن 

  .زياد است

تقوي يعني تسلط بر . لباس تقوي از لباس ظاهري كه عورت انسان را بپوشاند بهتر است 7: 26

  .نفس و بنده دل و هواهاي نفساني نبودن

اي كه بر خالف عقل و دين است ميكنند،  ها و تمام دينداران جهان وقتي كار زننده مسلمان 7: 28

ورتيكه پدرانشان و پدران پدرانشان هم در طول در ص. ميگويند پدرانمان را ديديم كه همين كار را ميكنند

تاريخ همين حرف را ميزدند و توجه نداشتند كه هر چه به گذشته دورتر برگرديم، سواد و كتاب كمتر 

  .اند بوده است و مردم از كتاب الهي كمتر اطالع داشته

كتابهاي الهي عدالت هدف دين يعني هدف تمام اديان الهي و تمام پيغمبران خدا و تمام  7: 29

  .سوره حديد را ببينيد 57: 25آيه . است

چون هر كسي . اند تمام گمراهان خيال ميكنند راهشان صحيح است و راه صحيح را شناخته 7: 30

بيند  ولي خودش مي. با معلومات خودش فكر ميكند و اگر معلوماتش ناقص يا غلط باشد اشتباه ميكند

  .خودش صحيح است و ديگران را اشتباه كار ميداندگيري خودش با معلومات و عقل  نتيجه

اسراف يعني زياده . بينيم كه خداوند ميفرمايد، بخوريد و بنوشيد، ولي زياده روي نكنيد مي 7: 31

شود و  چون باعث ازدياد چربي بدن مي. بينيم كه در خوردن و نوشيدن هم نبايد زياده روي كرد مي. روي

زياده روي در هر . را كند ميكند و بايد براي كم كردن آن رژيم گرفتهاي بدن و عضالت  حركت دستگاه

  .كاري زيان بخش است

در آخرت  آنهاكنند،  استفاده مي هاي پاك ها و خوردني ينتزدر دنيا از  افراد بي ايمان هم 7: 32

اين . م نيستها در اسالم حرا هاي پاك و زينت بينيم كه خوردني مي. فقط به افراد با ايمان اختصاص دارد

  .سوره انعام را ببنيد 6: 140آيه . اند ها هستند كه آن را حرام كرده آدم

. كه در اين مدت اگر ايمان نياورند دچار عذاب ميشوند است اين مهلت براي ايمان آوردن 7: 34

ردم آن را در اثر بي اطالعي م) رهبر بهائيان(ولي ميرزا حسينعلي نوري . به بعد را ببينيد 59و آيه  4آيه 
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سوره اعراف صحبتي از عذاب  7: 34مهلت دوام پيغمبري هر پيغمبر معرفي ميكند و چون در اطراف آيه 

 16: 61و  سوره حجر 15: 5و  4آيه و  سوره يونس 10: 51تا  46و  11آيه . كند نيست آن را مطرح مي

بهائيان . ر را نگاه كنيدسوره فاط 35: 45و  44و آيه  سورة مؤمنون 23: 44تا  41و آيه  سوره نحل

الم ص در اين مدت هزار سال است، بدون توجه به اينكه فاصله تولد عيسي مسيح و پيغمبر اسميگويند 

  .نه هزار سال و يحيي و عيسي هم زمان بودند و هزار سال فاصله نداشتند سال ميباشد،  570حدود 

را بخدا نسبت ميدهند كه در كتاب  چه افراد زيادي كه بنام روحاني مشهورند و دروغهائي 7: 37

  .اينكار را براي گرمي بازار خود ميكنند .الهي آنها اثري از آن نيست

ها است كه به آنها داده ميشود، نه  بينيم كه بهشت به پاداش كارهاي صحيح انسان مي 7: 43

  .ها بخاطر شفيع

ون بيشتر دينداران جهان از چ. اند زيادند كافريني كه دين خود را سرگرمي و بازي گرفته 7: 51

  .چه رسد به عمل به آن. دين فقط اسمي ميشناسد و از كتاب ديني خود بي اطالع هستند

  .عمران مراجعه كنيد سوره آل 3: 7آيه  توضيح به 7: 53

سوره سجده و  32: 5سوره حج و  22: 47به آيه . روز به معني مرحله نيز در قرآن آمده 7: 54

آيه . در قرآن آمده استهم پنجاه هزار ساله روز و  هاه كنيد تا ببينيد روز هزار سالسوره معارج نگ 70:4

روز قيامت، روز آخرت، روزي كه برانگيخته ميشوند، روز بزرگ، روز . سوره فصلت را هم ببينيد 41: 10

  .يمبين روز حساب را در قرآن زياد مي و دردناك، روز جزا، روز حسرت، روزي كه در صور دميده شود

  .همين سوره است 4شرح و تفصيل آيه  137از اين آيه تا آيه  7: 59

ديدند بر خالف  چون مي» .بينيم تو را در گمراهي آشكاري مي«: بينيم كه به او گفتند مي 7: 60

  .عقائد آباء و اجداد و بزرگان دينشان صحبت ميكند

يشود كه اعتقاداتشان بر خالف كتاب بينيم كه وقتي به آنها يادآوري م دينداران امروزي را نيز مي

تو «: گويند ميهمين سوره  66به هود هم در آيه . كنند را به گمراهي متهم ميايشان ديني آنها است آنها 

كه با تو هستند از شهر بيرون  را تو و كساني«: گفتند 88به شعيب در آيه » .هستي) كم عقل(سفيه 

آيا موسي و قومش را ميگذاري كه در زمين فساد «: گفتند 127بزرگان مصر به فرعون در آيه » .ميكنيم

  »كنند و تو و معبودهاي تو را ترك كنند؟
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همين سوره و آيه  84قوم لوط مطابق آيه . قوم نوح به وسيله غرق شدن هالك شدند 7: 64

همين  91و  78مطابق آيات  قوم ثمود و قوم شعيب. له باران سنگ نابود شدندسوره هود بوسي 11:82

  .در دريا غرق شدندهمين سوره  136نيز مطابق آيه فرعون و لشكريانش و . بوسيله زلزله نابود شدند سوره

را كه اي كه ما فقط خدا را بندگي كنيم و آنچه  آيا آمده«: بينيم كه به هود گفتند مي 7: 70

امروزه هم اگر كسي به دينداران بي اطالع يا فريب خورده بگويد بايد » پرستيدند ترك كنيم؟ ميان پدرانم

ايد  آيا آمده«فقط خدا را مطابق كتاب الهي و مقدس خودتان كه به آن ايمان داريد بندگي كنيد، ميگويند 

كند  آنچه تغيير مي. ر نميكندها تغيي طبعيت انسان» !پرستيدند ترك كنيم؟ ميپدرانمان را كه كه آنچه ... 

  .ها وسايل زندگي است، نه طبيعت انسان

  .آيد و نصحيت كنندگان را دوست ندارند ها از نصحيت خوششان نمي امروزه هم انسان 7: 79

حتي در بعضي كشورها . در بسياري از كشورها وجود دارد) لواط(امروزه هم همجنس بازي  7: 81

در صورتيكه در . و بعضي از افراد سعي ميكنند آن را يك امر طبيعي تلقي كننداند  به آن جنبه قانوني داده

  .اند و غريزه جنسي براي ادامه نسل در جانداران گذاشته شده طبيعت نر و ماده براي هم آفريده شده

ها را تهديد و  قدرتمندان هميشه ضعيف. بينيم شعيب را تهديد به اخراج از شهر كردند مي 7: 88

  .اجتماعات بشري يك جنگل تمام عيار ميباشد. اين قانون جنگل است. كنند اذيت مي

اگر اهالي كشوري ايمان به خدا و روز آخرت پيدا كنند و خود را در مقابل خدا مسئول  7: 96

بدانند و متقي شوند و از تجاوز به حقوق ديگران خودداري كنند و خود را موظف به كمك به محرومين 

ديگران را برادر خود بدانند، مسلماً بركت خدا از آسمان و زمين بر آنها نازل ميشود و  اجتماع بدانند و

  .سوره معارج را ببينيد 70: 25و  24سوره حجرات و آيه  49: 10آيه . غرق نعمت ميشوند

ها را  سوره انعام تفرقه و اختالف است كه انسان 6: 65هاي الهي مطابق آيه  يكي از عذاب 7: 97

باران بمب و موشك و خمپاره و گلوله توپ در اطراف ) شن(امروز بجاي باران سنگ . اندازد مي بجان هم

چون ايمان و تقوائي در كار نيست و مدعيان طرفداري از حقوق بشر حقي براي . جهان بسر مردم ميبارد

  .ملل ضعيف قائل نيستند

ميخواهند هر كاري كه دلشان امروزه هم بيشتر افراد منكر رسالت پيغمبران ميشوند و  7: 101

فكر نميكنند اگر قانوني در كار نباشد ديگران چه . خواست بكنند و هيچ قانوني هم جلوي آنها را نگيرد
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حاال كه صحبت از خدا و پاداش و مجازات خدائي وجود دارد، وضع جهان چنين . آورند بالئي به سر او مي

امروزه بسياري از افراد اعجاز رياضي قرآن را . باشدها هم در كار ن است، واي به وقتي كه اين صحبت

ولي چگونه ممكن . بينند ولي حاضر نيستند كه در باره آن فكر كنند، يا ميگويند اينكار تصادفي است مي

احتمال تصادفي بودن آن از نظر . حيم اين همه رابطه برقرار باشدالرّحمن الرّكلمه بسم اهللا  4است در 

صفر در مقابل آن ميباشد،  73يعني كسري كه يك روي يك با  73توان منفي  به 10رياضي يك روي 

يك  كه يعني كسري 570به توان منفي  10است و احتمال مجموعه اين چهار كلمه از نظر احتماالت 

). كمي فكر كنيد(صفر در مقابل آن يعني از نظر قانون احتماالت غير ممكن ميباشد  570روي يك با 

  .ترجمه روان فارسي قرآن اينجانب مراجعه كنيدضمائم ن روابط به براي دانستن اي

  .خداوند اطاعت نميكند و از اطاعت خدا خارج شدهفاسق يعني كسي كه از دستور  7: 102 

پردازند، تا مردم را عليه حقيقت گويان  بينيم كه افراد به تهمت و هوچيگري مي مي 7: 110

ولي بزرگان » .بني اسرائيل را با من بفرست«: ميگويد 105بينيم كه موسي در آيه  چون مي. تحريك كنند

او «ميگويند يا » .موسي ميخواهد شما را از سرزمين خودتان بيرون كند«: گويند و درباريان فرعون مي

اين داستان و نظائر آن طبيعت و روحيه افراد بشر را  )سورة اعراف 7: 109آيه (» .جادوگر ماهري است

: 111آيه . گيرد انسان عاقل از داستان روباه و خروس و داستانهاي كليله و دمنه عبرت مي. دهد نشان مي

  .سوره يوسف را در باره يوسف و برادرانش ببينيد 12

بينيم كه قدرتمندان ميخواهند ايمان آوردن مردم هم به دستور آنان باشد و  مي 7: 124 تا 120

مستخدمان خود را هم در صورتي كه بر خالف ميلشان حرف بزنند ميكشند و دست پايشان را ميبرند و 

  .بدارشان ميزنند

گيري و  جبههرا با تهمت به بينيم كه بزرگان قوم براي حفظ موقعيت خود، ديگران  مي 7 :127

  .كنند كشتن مخالفين تحريك مي

وقتي انسان «سوره علق  96: 7و  6چون مطابق آيه . ها را كردند آنها هم همان كار قبلي 7: 129

ها ميخواهند بدون كوشش و زحمت، ديگران در رفاه  انسان» .خود را بي نياز ببيند حتماً طغيان ميكند

  .آنها بكوشند
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كنند آن را نتيجه لياقت و كارداني خود  ستند، وقتي وضع خوبي پيدا ميها اينطور ه انسان 7: 131

  .اندازند اي پيدا كنند آن را بگردن ديگران مي ناراحت كننده وضع ند و وقتيدان مي

بدي قرار بگيرند از ديگران كمك ميخواهند و به آنها  تها وقتي در موقعي انسان 7: 135و  134

ولي وقتي خطر و موقعيت بد آنها بر طرف شد قول و قرار و . رفتار كنند قول ميدهند كه مطابق نظر آنها

  .حتي قسم خود را فراموش ميكنند

خالق جهان را نميتوانند حس  خداي ناديدنيِ. ها تابع محسوسات خود ميباشند انسان 7: 138

مري گوساله وقتي سا. لذا از موسي ميخواهند بتي براي آنها بسازد. چون قابل حس كردن نيست. كنند

 خروج 32همين سوره و باب  7: 148آيه . پردازند كنند و بشادي مي سازد، كيف مي طاليي را براي آنها مي

  .»گوساله و رقص كنندگان را ديد«را ببينيد كه ميگويد، موسي  )كتاب دوم عهد عتيق(

  .سوره مائده را ببينيد 5: 20سوره بقره و آيه  2: 47آيه  7: 140

سوره بقره  2: 260همانطور كه ابراهيم در آيه . بينيم موسي هم ميخواهد خدا را ببيند مي 7: 143

سوره مائده از  5: 113و  112حواريون مطابق آيه . ها را زنده ميكند ميخواست ببيند خدا چگونه مرده

ن قلبي از آسمان نازل كند كه بخورند و اطمينا) مائده(سي مسيح ميخواستند كه خدا سفره غذايي يع

كتاب (كتاب خروج  24: 11تا  9البته شماره . پيدا كنند و به ديگران بگويند كه سفره غذا آمد و خوردند

و و هفتاد نفر از مشايخ اسرائيل باال رفت و خداي بيهموسي با هارون و ناداب و اَ«: ميگويد) دوم عهد عتيق

د شفاف و مانند ذات آسمان در صفا و بر از ياقوت كبوهايش مثل صنعتي  اسرائيل را ديدند و زير پاي

  ».و آشاميدندو خوردند پس خدا را ديدند . اسرائيل دست خود را نگذارد بنيسروران 

موسي عرض كرد مستدعي آنكه جالل خود را به من «: خروج ميگويد 33: 23تا  18ولي شماره 

پس بر صخره ... ا ببيند و زنده بماندزيرا انسان نميتواند مر گفت روي مرا نميتواني ديد) خدا(... بنمائي

و واقع ميشود كه چون جالل من ميگذرد ترا در شكاف صخره ميگذارم و تو را بدست خود خواهم  .بايست

  ».اما روي من ديده نميشود. پس دست خود را خواهم برداشت تا قفاي مرا ببيني. پوشاند تا عبور كنم

  .دهند آنها را بخوبي نشان ميمتكبرين . ها چنين است طبيعت انسان 7: 146

  .را ببينيد) كتاب دوم عهد عتيق(خروج  32باب  7: 148
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157 :7 ااگر عهد عتيق را خوانده باشيد متوجه اين بار ). قيد و بندها(غالل ، اَ)بار سنگين(ر ص

انجيل  5: 19تا  17شماره  .تر كرد عيسي مسيح هم بار تورات را سنگين. ايد سنگين و قيد و بندها شده

كه در بودند بر عهده يهوديان گذاشته ) علماء يهود(ولي با بار سنگيني كه مشايخ يهود . متي را ببينيد

هيچكس نزد پدر جز «: و ميگفت. متي را بخوانيدانجيل  15باب . ميكرد شود مخالفت تلمود ديده مي

. يهود رياكار بودند و دنبال مريد ميگشتند ءعلما چون )انجيل يوحنا 14: 6شماره ( ».آيد بوسيله من نمي

بياييد نزد من اي «: و چون بار سنگين مشايخ يهود را بر ميداشت ميگفت .انجيل متي را ببينيد 23باب 

زيرا يوغ من ... يوغ مرا بر خود گيريد . تمام زحمت كشان و گران باران و من شما را آرامي خواهم بخشيد

متأسفانه علماء مسيحيت و اسالم هم ) انجيل متي 11: 30و  29شماره ( ».كخفيف است و بار من سب

هاي چهارگانه  بهمين جهت بود كه علماء يهود مطابق انجيل. اند همين بال را سر مسيحيت و اسالم آورده

علماء اديان مختلف با منكرين خدا و قيامت كاري ندارند، ولي اگر كسي بخواهد . باعث قتل مسيح شدند

اي  يق دين را به مردم بگويد و آياتي را كه مخفي ميكردند به مردم بگويد، سعي ميكنند با هر وسيلهحقا

  .سه ماه بود و بقولي سه سال و نيمبه قولي مدت فعاليت مسيح . كه شده دهانش را ببندند

سير نيز علماء دكاندار اديان سخن خدا را كه در كتاب مقدس خودشان است بنام تف هامروز 7: 162

  .آن تغيير ميدهند

اگرچه افراد خشكه . امروزه هم بايد كساني كه حقيقت را ميشناسند، حقيقت را بگويند 7: 164

  .سوره بقره ملعون هستند 2: 159چون اگر نگويند مطابق آيه . مقدس متعصب قبول نكنند

ن فقط يك اسم چون دينشا. امروزه بيشتر دينداران عالم اينطورند و اين حرف را ميزنند 7: 169

  .بي محتوا است كه خود را به آن مينامند

خواهند فكر كنند و از مغز خود استفاده كنند و از  چون نمي. اكثر مردم واقعاً اينطورند 7: 179

  .ديدن و شنيدن آنچه بر خالف اعتقاداتشان باشد روگردان هستند

و ضرري براي خودم نيستم، چه بينيم كه پيغمبر مطابق اين آيه ميگفت من مالك نفع  مي 7: 188

 مثل هر انسان. من فقط تا آنجا كه خدا بخواهد مالك نفع و ضرر خود هستمگفت  مي. برسد براي ديگران

چون اگر غيب . رسيد ر بيشتري را جلب ميكردم و ضرري به من نميميگفت اگر غيب ميدانستم خي. ديگر
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ميدانستم در جنگ احد عده ديگري را مأمور مراقبت از تنگه ميكردم تا باعث كشته شدن بسياري از 

  .نشوند مسلمانان

آيات بعد ناتواني اين كساني را كه شريك خدا ميسازند . امروزه هم مردم همينطور هستند 7: 190

  .و بدرگاهشان دعا ميكنند بيان ميكند

اند كه مالك نفع و ضرر  ها و بندگاني مثل شما بوده ها انسانآيه اول ميگويد آن 7: 195و  194

ها را به آزمايش آنها دعوت ميكند و ميگويد  خودشان هم نبودند، مگر تا آنجا كه خدا ميخواست و انسان

  .آنها جان ندارند كه كاري بكنند

. و شيطان جنّي )انساني(نسي شيطان ا :سوره انعام دو نوعند 6: 112ها مطابق آيه  شيطان 7: 200

در پناه بردن بخدا مسلمان بايد از شرّ . است) ناپيدا(هاي انساني موثرتر از شيطانهاي جني  وسوسه شيطان

  .هر دوي آنها بخدا پناه ببرد

بينيم كه پيغمبر از قرآني كه به او وحي ميشد پيروي ميكرد و حرفي بر خالف آن  مي 7: 203

براي اينكار . مام احاديثي را كه بر خالف قرآن است بايد دور انداختت. نميزد و كاري بر خالف آن نميكرد

كند و سرسري از آن نگذرد، تا بفهمد چه ) فكر و انديشه(مسلمان بايد قرآن را بخواند و در آيات آن تدبر 

  .سخني مطابق قرآن است و چه سخني بر خالف قرآن

خوانده ميشود، ساكت باشيد و به آن بينيم كه خداوند دستور ميدهد كه وقتي قرآن  مي 7: 204

ولي در مجالس وقتي قرآن خوانده ميشد براي حاضرين چاي و . گوش بدهيد تا مورد مرحمت قرار گيريد

  .كردند آوردند و افراد با هم صحبت مي قليان مي

فال  ورۀ   ٨     ورۀ  ،  ا
. كفر هم بهمين ترتيب. ايمان حد معيني ندارد، بلكه زياد و كم ميشودبينيم كه  مي 8سورة : 2 آية

  . علم و هنر و ثروت و قدرت و شهرت زياد و كم دارد. هر چيزي كم و زياد دارد

  .از مكه خارج ساخت و مهاجرت كردي يعني تو را از خانه و شهر تو يعني 8: 5

كاروان تجاري مكه حمله كنند و مقداري كند كه ميخواستند به  در باره جنگ بدر صحبت مي 8: 7

ولي اهالي مكه از اين مطلب خبردار  .از اموالي كه مشركين در مكه از ايشان گرفته بودند پس بگيرند
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يكي از دو دسته . بسوي مدينه رفتند و در نتيجه جنگ بدر صورت گرفت مسلمانانو براي جنگ با شدند 

  .ه بودكاروان بود و ديگري سپاهي كه از مكه آمد

  .جنگاوراني كه بترسند قدرت جنگ آوري خود را از دست ميدهند و شكست ميخورند 8: 12

لذا افراد در جنگ نبايد به . كساني كه در جنگ فرار كنند باعث وحشت ديگران هم ميشوند 8: 16

  .دشمن پشت كنند، مگر براي حمله به قسمت ديگري يا كمك به عده ديگري

  .گيرد خواست خدا، يعني قوانيني كه خدا در طبيعت گذاشته صورت مي تمام كارها مطابق 8: 17

تعداد مهم است، ولي تعداد ترسو و بي ايمان، ارزش تعداد كم با ايمان و با استقامت را  8: 19

  .ندارند

خواهد در صورتيكه دستور خداوند  يعني انسان دلش بطور طبيعي و غريزي چيزي مي 8: 24

  .بايد جلوي خواهش غريزي خود را بگيرد برخالف آن است و انسان

  .بينند گيرد و همه آسيب مي وقتي جامعه دچار آشوب شود، دامن افراد خوب و بد را مي 8: 25

چون انسان بخاطر مال و فرزند و . اموال انسان و فرزندان او وسيله امتحان انسان ميباشند 8: 28

  .همسر تن به بسياري از كارهاي خالف ميدهد

30 :8 اي كه انسان  نقشه. اي است كه شخص براي پيشبرد كارش و غلبه بر حريف دارد ر نقشهكْم

) يءيالمكر الس(سوره فاطر از مكر بد  35: 43آيه . براي كار خود ميكشد ممكن است خوب يا بد باشد

  .كند صحبت مي

  .اي ميتراشد و هر حرفي ميزند انسان براي قبول نكردن چيزي هر بهانه 8: 31

  .اين نفريني كه ميكردند بخاطر اين بود كه به عذاب خداوند اعتقاد نداشتند 8: 32

واقعي اين مبارزه را تا ريشه كن كردن فتنه و توطئه  مسلماناناين مبارزه دائمي است و بايد  8: 39

  .ور نشدن دوباره آن باشند ادامه دهند و مواظب شعله

قانوني كردن مجازات سنگين بدكاراني كه بحقوق ديگران اين مبارزه امروزه بايد مبارزه فرهنگي و 

چون همه مردم ايمان الزم را ندارند و به . تا عدالت كه خواست دين است برقرار شود. تجاوز ميكنند باشد

به حقوق ها سنگين باشد كه افراد متجاوز از ترس مجازات  پس بايد مجازات .كنند حقوق ديگران تجاوز مي

  .تجاوز نكنندمردم 
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  .در اينجا مولي به معني مددكار و پشتيبان و ياور ميباشد. مولي معاني مختلفي دارد 8: 40

بينيم كه خمس فقط در اين آيه آمده و با توجه به آيات قبل و بعد و خود آيه، خمس  مي 8: 41

  .اختصاص دارد به غنايم جنگي

شهر مدينه بوده و سپاه مشركان نزديك به  مسلمانانآيه اشاره به جنگ بدر دارد كه سپاه  8: 42

  .مسلمانانتر از  در قسمت دورتر از مكه و قافله پايين

 13: 28چون مطابق آيه . كرد) ياد(را ذكر  ادر جنگ بايد ثابت قدم و با استقامت بود و خد 8: 45

  .سوره رعد با ذكر خدا دل آرام ميگيرد و انسان آرامش پيدا ميكند

كند و  ميدانند كه اختالف و كشمكش نيروها را ضعيف مي مسلمانان. نزاع يعني كشمكش  8: 46

تفرقه تقسيم نيروها است و اختالف تفريق . اتحاد، حاصل جمع نيروها است. شود باعث سستي و ضعف مي

  .افتند ها بجان هم مي چون در صورت اختالف گروه. و از بين بردن نيروها است

خودنمائي به جنگ ميروند مرد جنگ نيستند و خيلي چون كساني كه به خاطر سرمستي و  8: 47

  .كنند زود دچار ترس ميشوند و فرار مي

كساني كه منكر آيات الهي ميشوند و در راه اصالح جامعه و ساختن يك دنياي پاك متحداً  8: 52

  .بينند با مال و جان خود كوشش نميكنند، نتيجه بد كار خود را مي

ها اسير  بينيم، كه انسان جهان نتيجه اين بي ديني و بي ايماني را ميهمانطور كه امروزه در سراسر 

  .هاي معدودي هستند هاي ديني و سياسي و اقتصادي دسته فريبكاري

ملل ضعيف در . تا مردم فكر و طرز كار خود را عوض نكنند، خدا وضع آنها را تغيير نميدهد 8: 53

هاي  سيدند و در اثر تغيير فكر و طرز كار خود قدرتاثر تغيير فكر و عمل خود و متحد شدن به قدرت ر

  .بزرگ جهاني دچار ضعف شدند و از هم پاشيدند

بينيم كه در قرن بيست و يكم نيز قانون جنگل بر جوامع بشري حكومت ميكند و افراد و  مي 8: 60

مال غرايز حقوق بشر در سراسر دنيا پاي .دستجات قوي براي افراد و دستجات ضعيف حقي قائل نيستند

كنند حداكثر  ها براي دفاع از خود يا تسلط بر ملل ديگر سعي مي بينيم ملت مي. ها ميشود حيواني انسان

دين  اگر در جهان عدالت حكومت كند و خواست. وسائل جنگي را كه براي آنها امكان دارد فراهم كنند

رف رفاه مردم ميشود و جهان سوره حديد عدالت است اجرا شود، اين بودجه ص 57: 25كه مطابق آيه 
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بشرط اينكه دينداران براي اينكار متحد شوند و . غرق در رفاه و آرامش و نوعدوستي و برادري خواهد شد

. سوره شوري را ببينيد 42: 13سوره مائده و آيه  5: 48آيه . سر جزئيات تشريفاتي به جان هم نيفتند

دجه را صرف مبارزات فرهنگي كنند و از كليه وسائل ارتباط و دينداران واقعي بايد اين بو مسلمانانامروزه 

  .جمعي براي بيدار كردن دينداران و متحد كردن آنها استفاده كنند

ها را براي اينكار  دين واقعي باعث متحد شدن افراد براي ساختن يك دنياي پاك است و دل 8: 63

اما دين ساختگي دكانداران باعث . آورد هنگي بوجود ميو همكاري و هما كند و همفكري بهم نزديك مي

  .تفرقه و اختالف و آدمكشي و جنگهاي خانمانسوز ميشود

پيغمبر . و پيروز شدبينيم كه پيغمبر با پشتيباني و كمك خداوند و افراد با ايمان تأييد  مي 8: 64

  . بدون پشتيباني و كمك افراد بي ايمان نميتوانست كاري بكند

شامل افراد با ايماني است كه با ايمان و اعتقاد كامل قلبي در راه خدا مبارزه اين قانون  8: 66و  65

  .كنند مي

  .غنيمت جنگي استفقط اين غنيمت  8: 69

نما دچار تفرقه  ولي امروز در اثر فريبكاري دكانداران عالم. پشتيبان يكديگر بودند مسلمانان 8: 72

  .اند ساد و آشوبي كه در آيه بعد ميگويد شدههم ميباشند و باعث ف اند و دشمنِ و اختالف شده

بي اطالع  مسلمانانولي بسياري از . خداوند مهاجر و انصار را مؤمن حقيقي معرفي ميكند 8: 74

  .كنند آنان را لعنت مي

  ٩    ورۀ    ،و   ورۀ
كمونيسم . ها در جامعه وجود داشته، بسادگي ريشه كن نخواهد شد فكري كه قرن 9سورة : 3آية 

اي كه به خروشچف  سال حكومت مطلقه كرد و بقول سولژنيتسين در نامه 70كه در روسيه در حدود 

ميليون انسان را قرباني كرد و همه وسائل تبليغاتي و  66كورگانف . اي.نوشت، مطابق آمار پروفسور آ

دكستان، دبستان، دبيرستان، آموزشي را از قبيل راديو، تلويزيون، فيلم، تئاتر، كتاب، روزنامه، مجله، كو

 دانشكده و كارها و مشاغل را در اختيار داشت، نتوانست عقيده مردم را عوض كند و پس از اين مدت و با

خيالبافي انسانها حقيقت را . استفاده از تمام وسائل نتوانست مسيحيت ارتودكسي را از بين ببردوجود 
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لذا . رود رفت و نمي ن رسيده بود، بسادگي از بين نميها از پدران به پسرا شركي كه قرن. عوض نميكند

  .اعالم برائت، يعني بيزاري و بركناري از مشركين الزم بود

ماه يا گذشتن مدتي كه با مشركيني كه عهد خود را با پيغمبر ص  4بينيم كه پس از  مي 9: 4

. ولي تاريخ نشان ميدهد كه كسي به اين جرم كشته نشد. نشكسته بودند، حكم كشتن مشركين صادر شد

هاي خويش از دست نداده بودند، تظاهر به شرك  چون مشركين با وجودي كه ايمان خود را به بت

شرك امروزي هم كه جهان دچار آن است، چيزي نيست كه با يكي دو قرن از جامعه بشريت . ندنميكرد

چون معني واقعي شرك و توحيد تا بحال درست معرفي نشده، چون قدرتمندان اجازه . ريشه كن شود

اطاعت مطلق از دستور و نظر هر شخص و مقام و به معني چون عبادت . اينكار را نميدادند و نميدهند

سازماني است و شرك ارباب گرفتن و فرمانفرما و صاحب اختيار گرفتن هر يك از اينها و كوچك ديدن 

در صورتيكه قدرتمندان ميخواهند مردم در مقابل آنها شخصيتي نداشته باشند و . خود در مقابل آنها است

ستور آنها را بدون چون بكنند و د) بندگي و اطاعت مطلق(در مقابل آنها اظهار و ابراز كوچكي و عبوديت 

و ) مالء و اشراف و بزرگان(و اطرافيان آنها ) ها فرعون(ها  اين قدرتمندان شامل حكومت. و چرا انجام دهند

اين چهار دسته با قدرتي كه . ميشد و ميشود) ها قارون(و ثروتمندان ) احبار و رهبان(روحاني نماها 

. و از دستور و نظر آنها بدون چون و چرا اطاعت كنندداشتند، ميخواستند مردم مطيع محض آنها باشند 

نوكران و جيره خواران و . سوره يوسف را ببينيد 12: 106سوره توبه و  9: 31عمران و  سوره آل 3: 64آيه 

بينيد كه مردم در شرك مطلق  اگر كمي دقت كنيد مي. فريب خوردگان آنها هم پشتيبان آنها بودند

قدرتي كه دارند و با وسايل ارتباط جمعي كه در اختيار دارند، در بوق و كرنا ميلولند و اين دستجات با 

دين بسط عدالت و . ها پيش معرفي ميكنند ميدمند و دين را يك مكتب عقب مانده و متعلق به قرن

اي كه  ها در سراسر جهان است، نه تشريفات و آداب و رسوم سرگرم كننده اصالح و حفظ شخصيت انسان

آيه سورة هود و  11: 88عمران و آية  سورة آل 3: 64آيه . اند اها مردم را با آن سرگرم كردهروحاني نم

  .سوره حديد را ببينيد 57:25

اسالم و احتياجات واقعي هر «كتاب  85در صفحه ) تفسير قرآن(عالمه طباطبائي مفسر الميزان 

مزدوران «روحاني نماها » كه است يك دسته افكار سست و واهي و بي اثر«دين امروزي : گويد مي »عصر

  .اند كرده» تزريق و تلقين«به آنها » براي سرگرم ساختن مردم» «ماده پرستي كه مورد ارادت مردم بودند
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ها زمان الزم است كه دينداران واقعي پس از شناختن دين واقعي با اتحاد كامل و با تمام وجود  قرن

و پند و اندرز ) با حكمت و بصيرت(نش و فهم همه جانبه و هستي خود يعني با مال و جان خود، با دا

ن را به راه خدا دعوت او با بهترين روش ديگر) اثبات اينكه دين واقعي خيرخواه كليه افراد بشر است(نيكو 

كنند و بدون تندروي و فقط با بيدار كردن مردم طي چند قرن فكر و طرز كار مردم را تغيير دهند، تا 

 12: 108سورة نساء و  4: 82عمران و  آل  سورة 3: 105آيه . وامع بشري تغيير كندرفته رفته وضع ج

  .را ببينيد سورة حجرات 49: 15نحل و   سورة 16: 125سورة يوسف و 

هاي پياپي با فريبكاري روحاني نماهاي فريبكار دكاندار در جوامع  ها و نسل شركي كه قرن 9: 8

ولي ها زباني ادعاي ايمان ميكردند،  لذا انسان. بشري ريشه كرده بود، بسادگي از دلها ريشه كن نميشود

و مطيع بدون چون و  كسي كه شما بنده(معبودي «يعني قلباً نسبت به اسالم كه شعارش ال اله اال اهللا 

را مخالف تمام عقايد خود ميديدند و با تمام وجود با آن بود » غير از خدا وجود ندارد) چراي او شويد

تمام . ها تمام نخواهد شد اين مبارزه، بصورت مبارزه دائمي بوده و هست و به اين سادگي. مبارزه ميكردند

ن آنها آدمهاي جاهلي هستند كه متوجه حقايق چو. قدرتمندان جهان با اسالم مخالف بوده و هستند

) درستكاري(چون توجه ندارند كه سعادت و رفاه آنها در سايه عدالت و صالح . طبيعي جهان نيستند

حكومت كنند، ناراحتي بيشتري براي تأمين هم چون اگر بر سراسر جهان . شود و بس ها تأمين مي انسان

اگر ثروت جهان . رافيان قدرت طلب خود هم در امان نيستندچون از شرّ اط خواهند داشت،حكومت خود 

در . فكرشان بيشتر ناراحت است كه چگونه آن را حفظ كنند و ضرر نكنندباز را هم داشته باشند، 

صورتيكه بيشتر از يكدست لباس نميپوشند و يك شكم بيشتر ندارند و يك جاي خواب دو متر در دو متر 

اما دامنه خيال وسيع است و . ر هم غريزه جنسي آنها را تأمين ميكندبيشتر الزم ندارند و يك همس

  .ها آنها را به جنايت و خيانت و فريبكاري كشانده و ميكشاند ها و خيالپردازي خيالبافي

ها ارزش دين و آيات كتاب الهي خود را نميدانند و آن را به بهاي ناچيزي  آنها در اثر خيالبافي 9: 9

ميفروشند و مردم را از دين ) هم باشد باز ناچيز است دام العمر و ثروت كل جهانحكومت مااگر حتي (

  .كنند واقعي كه خواستار ساختن يك دنياي پاك است محروم مي
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اند  كه بسته را بينيم كه مشركين روي تعصب شديد خود رعايت خويشاوندي و پيماني مي 9: 10

اي كه در  نه و نفرت از حرفهايشان آشكار است و كينهكي«عمران  سوره آل 3: 118نميكنند و مطابق آيه 

  ».آورند كنند، خيلي بيشتر از آنچيزي است كه به زبان مي دل دارند و مخفي مي

چون . را آغاز كردند مسلمانانهمانطور كه تاريخ و قرآن نشان ميدهد، آنها جنگ با اسالم و  9: 13

  .اسالم را مخالف تمام عقائد آباء و اجدادي خود و مخالف تمام بتهاي خود ميديدند

معني لَما . و معني ديگري ندارد» نشناخته«يعني » هنوز خدا مجاهدين شما را نشناخته« 9: 16

  ».شناختههنوز ن«يعلَم را از هر كسي كه زبان عربي ميداند بپرسيد تا بفهميد كه يعني 

كنند و گرنه مشركين در مسجد شرك را تبليغ  مساجد را فقط دينداران واقعي آباد مي 9: 18

  .هاي بزرگ ميشوند كنند و تعليم ميدهند و باعث تفرقه مردم و خونريزي مي

اند، بجاي ايمان به خدا و  كه فريبكاران ديني ساختهرا مردم امروز هم تشريفات زائدي  9: 19

خداوند از فرستادن پيغمبران خدا يعني كوشش در راه ساختن يك دنياي پاك كه هدف  كوشش در راه

  .اند است گرفته

بزرگترين درجه را پيش خداوند «مهاجر و انصار را كه  ،مسلمانانامروزه بسياري از  9: 21و  20

ما بخاطر حرف ا. مهاجرين و انصاري كه مورد رضاي خدا بودند و اهل بهشت هستند. لعنت ميكنند» دارند

افراد بي اطالع آنها مشمول لعنت، يعني دور بودن از رحمت خدا نميشوند و رضاي خداوند و بهشت را از 

  .دهند دست نمي

چون دين خدا را باالتر از تمام . مؤمن واقعي همينطور است كه خداوند معرفي ميكند 9: 23

  .ها ميداند ها و دلبستگي عالقه

تر از دين واقعي است كه قرآن ميگويد و هيچ چيز در نظر او ارزشمند مؤمن واقعي همينطور 9: 24

  .د كه سعادت واقعي بشر در سايه دين واقعي تأمين ميشود و بسچون ميدان. نيست

كلمه نجس يكبار در قرآن آمده و آنهم در مورد مشركين است و منظور اين نيست كه اگر  9: 28

غسل كني، بلكه منظور اين است كه بعد از آن سال مشركين به او دست بزني بايد دستت را بشوئي يا 

  .حق نداشتند به مسجدالحرام بروند
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چون بيشتر مردم افرادي هستند . امروزه اين جنگ، جنگ فرهنگي، يعني جنگ سرد است 9: 29

حرام كه در اثر بي اطالعي، ايمان به خدا و روز آخرت يعني مسئوليت انسان در مقابل خداوند را ندارند و 

هاي روحاني نماها را دين  بلكه ساخته. متدين نيستند) دين واقعي(خدا را حرام نميدانند و بدين حق 

  .ميدانند

ي خدا يهوه شما پسران«: به يهوديان ميگويد) كتاب پنجم عهد عتيق(تثنيه  14: 1شماره  9: 30

الويان  25: 55چون شماره  .باشد» شما بندگان خدا هستيد«بايد معني واقعي آن كه » .هستيد خود

) اند بنده(اند  اسرائيل غالم براي من بني«... گفت ... خداوند موسي را : ميگويد) كتاب سوم عهد عتيق(

كتاب اول عهد (متي  6: 9خود مطابق شماره  يمسيحيان در دعا» .من ميباشند) بنده(ايشان غالم 

و » ...اي پدر ما كه در آسماني نام تو مقدس باد «: ميگويند) كتاب سوم عهد جديد(لوقا  11: 2و ) جديد

بنده «ترجمه ميكردند و حاال » ...پسر قدوس «اعمال رسوالن را سابقاً  4: 30و  27و  3: 26و  13شماره 

هيچكس را بر زمين پدر خود «: متي ميگويد 23: 9عيسي مسيح در شماره  .كنند ترجمه مي »...قدوس

شايد به . مسلماً نميگويد به پدر خود پدر نگوييد» .ت كه در آسمان استمخوانيد، زيرا پدر شما يكي اس

  .باشد» آقا و صاحب اختيار و فرمانفرما« پدر در اينجااحتمال قوي معني 

گرفتن دانشمندان ديني و ) آقا و صاحب اختيار و فرمانده و فرمانفرما(بينيم كه ارباب  مي 9: 31

عبادت غير ) مسيح ابن مريم(حتي پيغمبر خدا ) درويشان كنوني پير و مرشد و قطب(زاهدان تارك دنيا 

با اندكي توجه و دقت متوجه ميشويم كه بيشتر مردم دنيا مشرك هستند و . خداوند است و شرك ميباشد

سوره نساء حق نداريم به كسي كه اظهار مسلماني  4: 94ولي ما مطابق آيه . خورند در شرك غوطه مي

بلكه بايد اسالم را با محبت كامل به آنها معرفي كنيم تا قرآن را بخوانند و . يكرد بگوييم مومن نيست

معني درست شرك و توحيد را درك كنند و ارزش واقعي آن و كرامتي را كه به انسان ميدهد درك كنند 

تا در امور ديني بنده و مطيع محض هيچكس، غير از خدا نباشند و در مقابل هيچكس احساس كوچكي و 

  .سوره اسراء را ببينيد 17: 70در مورد كرامت انساني آيه . ت نكنند، چه رسد به ابراز كوچكيحقار

م و سوره تحري 66: 3آيه ها غالب گرداند ولي با توجه به  نظر ديگر اين است كه بر تمام دين 9: 33

تا «معني آيه . سازديعني آگاه مي يظْهِرُ علىه علي يعني آگاه ساخت و سوره جن، اَظْهرَ 72: 26آيه 

  .ميشود» پيغمبر را بر تمام دين آگاه سازد
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، دين فروشاني هستند كه مردم را با مطالب بيهوده ندر تمام دنيا اكثريت روحاني نمايا 9: 34

 راه دين نانچون از . ميدارندسرگرم ميكنند و مردم را از راه خدا كه ساختن يك دنياي پاك است باز 

  .اند ميخورند و دين را دكان كسب معاش كرده

دين واقعي به مردم  مروزه جنگ فرهنگي و شناساندناين جنگ همانطور كه گفته شد ا 9: 36

  .چون با پول يك هواپيما يا ناو جنگي ميتوان كشوري را با دين واقعي آشنا كرد. است

هستند، ولي خواستار نفع هر چه بيشتر انسانها اينطور هستند و از رنج و زحمت گريزان  9: 42

  .بشتر ميباشند

. خواهند چون افراد با ايمان، براي كوشش در راه خدا و ساختن يك دنياي پاك اجازه نمي 9: 44

  .كنند دانند و اينكار را مي چون اينكار را وظيفه خود مي

  .وندها و كارهاي خود باعث ترس و سست شدن ديگران ميش چون افراد ترسو با حرف 9: 47

شهادت در راه خدا و  ديگر يكي از دو كار خوب كه منتظر آن هستند، پيروزي است و يكي 9: 52

  .رفتن به بهشت است

چون فرزند و همسر بد سوهان . مال و فرزند در بسياري مواقع باعث عذاب انسان ميشود 9: 55

سوره فرقان  25: 74روم و سوره  30: 21روح انسانند، نه مايه آرامش و نور چشم انسان كه در آيه 

  .گويد مي

  .بيشتر مردم اينطور هستند 9: 57و  56

  .بيشتر مردم اينطور هستند 9: 58

بقره و آيه   سورة 2: 274و  271و  264تا  262 آيه. صدقات همان انفاق و همان زكات است 9: 60

رف زكات مورد بحث قرار در اين آيه مص. را ببينيد سورة روم 30: 39تا  38سورة توبه و آيه  9: 103

و المنفعه  هستند و دو مورد براي نشر و دفاع از دين و امور عامگرفته كه پنج دسته آنها محرومين اجتماع 

فقير كسي است كه درآمدش به اندازه مخارج واقعي زندگي . يك مورد آن حقوق مأمورين زكات است

  .نيست و مسكين كسي است كه درآمدي ندارد

  .كه از حكم خدا اطاعت نميكند و از اطاعت خداي خود خارج شدهفاسق كسي است  9: 67
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ها در اثر ناداني و بي اطالعي از قوانيني كه  ولي انسان. هيچكس نميخواهد بخود ظلم كند 9: 70

چون در اثر ناداني كاري ميكنند كه به . خداوند در طبيعت و وجود انسان نهاده، بخود ظلم ميكنند

  .شان تمام ميشودضرر

بيشتر مردم اينطورند كه نذري ميكنند ولي وقتي حاجت آنها برآورده شد آن را اجرا  9: 76و  75

  .آيد چون انسان پول دوست است و از زحمت بدش مي. نميكنند

  .از اين مسخره كنندگان در هر اجتماعي وجود دارند 9: 79

اي ندارد و  او هم براي افراد كافر فايدهبينيم كه دعاء پيغمبر ص و آمرزش خواهي  مي 9: 80

يعني سوره مائده مطابق آنچه خدا نازل كرده،  5: 44كافر هر كسي است كه مطابق آيه . آمرزيده نميشوند

  .مطابق وحي و كتاب الهي حكم نكند

  .از اين افراد در جامعه بشري زياد هستند و بيشتر قريب به اتفاق مردم اينطورند 9: 81

، نه مربوط به كار مربوط به افراد جهنمي است كه بايد كم بخندند و زياد گريه كننداين  9: 82

چون . سوره يونس شاد باشند و شادي كنند 10: 58چون افراد با ايمان بايد مطابق آيه  .افراد مؤمن

از كساني كه «: سوره بقره ميفرمايد 2: 38و آيه » بگو بفضل و رحمت خدا بايد شاد باشند«: ميفرمايد

ولي فريبكاران مردم را به گريه كردن تشويق » .اي راهنمائي من پيروي كنند نه ترسي دارند نه غصه

  .كنند مي

  .مسلمان بايد مثل پيغمبر اينكار را نكند 9: 84

مال و فرزند گاهي باعث عذاب انسان در دنيا ميشوند و بجاي نور چشم، سوهان روح  9: 85

  .شوند مي

  .اينطورندبيشتر مردم  9: 86

مؤمنين واقعي با مال و جانشان در راه خدا، يعني در راه ساختن يك دنياي پاك عاقالنه  9: 88

  .كوشش ميكنند

خدا معموالً ثروتمندان هستند كه به خاطر رفاه و دلبستگي به دنيا از جهاد و كوشش در راه  9: 93

  .خودداري ميكنند

  .ميباشند) انصحرانشين(منظور از اعراب چادرنشينان  9: 97
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كه بعد از آنها اسالم آوردند راضي بينيم كه خدا از مهاجرين و انصار اوليه و كساني  مي 9: 100

در صورتيكه خودشان . نادان آنها را لعنت ميكنند مسلمانانولي بسياري از . است و اهل بهشت هستند

  .هر چه زودتر از كار خود توبه كننداين افراد بايد . ملعون هستند و از رحمت خدا بعلت ناداني دور هستند

امروزه مثل بيشتر دينداران ديگر منافق هستند و زباني چيزي ميگويند  مسلمانانبيشتر  9: 101

چون اگر بخدا و روز آخرت و بهشت و دوزخ ايمان داشتند و مسلمان، يعني . كه اعتقادي به آن ندارند

ود را ميخواندند تا بتوانند از حكم و نظر خدا پيروي تسليم حكم و نظر خدا بودند، كتاب الهي و مقدس خ

آقا و صاحب (چون است كه مرا خداوندا خداوندا «: گويد لوقا مي 6: 46عيسي مسيح هم در شماره . كنند

عهد  بيستم كتاب(يعقوب در رساله خود » .آوريد گويم بعمل نمي ميگوييد و آنچه به شما مي) اختيار

در اسالم افراد با ايماني كه عمل » .ايمان بدون اعمال باطل است«: گويد مي 2: 20در شماره ) جديد

  .درست ميكنند اهل بهشت هستند

عيسي . ممكن است خدا توبه آنها را بپذيرد. بيشتر دينداران عالم از اين دسته هستند 9: 102

بازگشت از گناه و (بلكه گناهكاران را به توبه  را عادالن ام تا نيامده«: متي ميفرمايد 9: 13مسيح در شماره 

  ».دعوت كنم) بدكاري

مسلمان . بوده مسلمانانبيشتر مساجدي كه ساخته شده براي تفرقه انداختن بين  9: 108و  107

  .مثل پيغمبر ص موظف است در چنان مساجدي به نماز نايستد

چنين صفاتي دارند به قيمت بهشت از آنها  كه را يمسلمانانخداوند جان و مال  9: 112و  111

  .اند خريده است و آنها خريد و فروش پر منفعتي كرده

واقعي نيز بايد مثل پيغمبر ص براي مشركين از خدا طلب آمرزش نكنند، اگرچه  مسلمانان 9: 113

  .كند مسلمان براي زنده و مرده افراد با ايمان طلب آمرزش مي. هاي آنها باشند از قوم و خويش

قدمي كه انسان در راه خدا بردارد و كمترين پولي كه در بينيم كه كوچكترين  مي 9: 121و  120

ماند و خدا پاداشي بهتر از آن به  راه خدا يعني در راه ساختن يك دنياي پاك خرج كند، بدون پاداش نمي

  .او ميدهد

احكام و  براي آگاهي از يعني براي ياد گرفتن قرآن و آيات جديدي كه نازل ميشد و 9: 122

نظرهاي خداوند پيش پيغمبر بروند و آن را بياموزند تا پس از برگشتن آن را به ديگران ياد دهند و آنها را 



86 

 

چون در آن زمان نه چاپ بود نه فتوكپي، نه تلفن، . از اجرا نكردن احكام و نظرهاي خداوند بر حذر دارند

ها زباني و  سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند و بيشتر آموزشنه راديو و نه تلويزيون و بيشتر افراد 

  .شفاهي بود

امروزه كه در اثر صنعت چاپ، قرآن و ترجمه آن به زبانهاي مختلف در اختيار همگان ميباشد و 

افراد سواد خواندن و نوشتن را دارند، چنين كاري الزم نيست و هر كسي در خانه خود ميتواند احكام و 

  .اگر دكانداران ديني آنها را از اينكار منع نكنند. ند را مطالعه كندنظرهاي خداو

امروزه يعني در زماني كه چاپ و راديو و تلويزيون و اينترنت وجود دارد، چنين كاري با  9: 123

چون با پول يك هواپيما و يك ناو حتي پول يك تانك . پول كمتر و تلفات كمتري ميتواند صورت بگيرد

  .چون كتاب براي عده زيادي منبع درآمد زيادي است. را با حقيقت دين آشنا كردميشود كشوري 

  .گيرد و ما توجهي به آن نداريم اين امتحان ساالنه يك بار يا چند بار صورت مي 9: 126

  .تمام مسلمانهاي واقعي نسبت به دينداران واقعي چنين هستند 9: 128

هاي واقعي با شناخت واقعي قرآن و با فعاليت صحيح خود و با توكل به خدا  تمام مسلمان 9: 129

را به ما نشان داده و با اجراء آن موفق ميشويم و  صحيحميگويند خدا براي ما كافي است چون راه 

وشش در راه خدا ك با هم متحد بودند و با مال و جان خود« چون وقتي. احتياجي به چيز ديگري نداريم

 3: 103آيات  .، حتماً موفق ميشوند»كردند و مردم را با حكمت و اندرز نيكو به راه خدا دعوت كردند

  .سورة حجرات را ببينيد 49: 15سورة عنكبوت و  29: 69نحل و   سورة 16: 125عمران و  سورة آل

س   ورۀ   ١٠    ورۀ  ، و
اگر اين . بر حذر دار و به افراد با ايمان مژده بدهيعني آنها را از عواقب كارهاي بد  10 سورة: 2آية 

قابل فهم افراد بشر  كه بنابراين قرآن ؟اي دارد بر حذر داشتن و مژده دادن قابل فهم افراد نباشد، چه فايده

  !!!هاي امروزي نباشد؟ ممكن است قابل فهم انسانچگونه چهارده قرن قبل عربستان بوده، 

3 :10 :  

  .سوره اعراف نگاه كنيد 7: 54به آيه  - 
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ها و زمين را آفريده بندگي كنيد تا از بندگي  يعني او را يعني كسي را كه آسمان. فاعبدوه - 

امكان يكه تازي ندهيد كه بجان هم بيفتند  ها با بندگي خود به انسان. اشيدهائي مثل خود در امان ب انسان

  .و كشتارهاي بزرگ جهاني را بوجود آورند

ميدهد كه اگر دستور آيه قبل را كه بندگي خدا است اجرا نكنيد و بنده افراد ديگري هشدار  10: 4

كه در اثر بندگي انسانها  را جناياتيبشويد بازگشت همه شما پيش خدا است تا حساب اعمال خود و 

  .ايد پس بدهيد و عذابي دردناك خواهيد داشت كرده

است كه حساب روزها و سالها را به انسان نشان شكل ماه در روزهاي مختلف تقويم همگاني  10: 5

  .دهد مي

ولي در اثر جهالت و بندگي انسانها زندگي . شان دنيا است و بس ها هم و غم بيشتر انسان 10: 7

  .برند دنيائي خود را خراب ميكنند و در اثر جنگ قدرت قدرتمندان در دلهره و اضطراب بسر مي

هيچكس حتي قرآن به خدا اختصاص داده شده و در مورد حمد يعني ستايش در سراسر  10: 10

ستايش اختصاص به خدائي دارد كه ارباب و «الحمدهللا رب العالمين . پيغمبران اين كلمه بكار نرفته

سوره انعام،  6: 45سوره حمد،  1: 2آيه . بار در قرآن بكار رفته 7» .صاحب اختيار تمام افراد بشر است

سوره  45: 36 و سوره مؤمن 40: 65سوره زمر،  39: 75صافات، سورة  37: 182سوره يونس،  10:10

اند و آنها را به  دكانداران ديني مردم را از قرآن منحرف كرده ؛ولي چه ميشود كرد. جاثيه را نگاه كنيد

كاري كه ميتوان كرد بيدار كردن افراد و تشويق آنها بخواندن قرآن و تدبر  .اند ستايش افراد كشانده

  .در آن است) ديشيدنان(

  .ها تقريباً همگي همينطور هستيم ما انسان 10: 12

15 :10 :  

ها روي غريزه حيواني خود ميخواهيم قانوني در كار باشد كه دست ما را در انجام  چون ما انسان - 

ار آورند و امنيتي در ك كنيم در آنصورت چه بالئي بسر ما مي ولي فكر نمي. آنچه ميخواهيم آزاد بگذارد

  .نخواهد بود و در نتيجه اقتصاد از هم پاشيده و افراد از گرسنگي خواهند مرد
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بود و كاري بر خالف آن نميكرد و ) قرآني كه به او وحي ميشد(بينيم كه پيغمبر پيرو وحي  مي - 

 قرآن را خواند تا احاديث دروغ بايد پيغمبر) طرز كار(ت لذا براي شناختن سنّ. حرفي بر خالف آن نميزد

  .را شناخت

كه خدا نزده از  را تر از كسي است كه بر خدا دروغ ببندد و حرفي براستي چه كسي ظالم 10: 17

تر از كسي است كه منكر  قول خدا بگويد؟ كاري كه بسياري از دكانداران ديني ميكنند و چه كسي ظالم

كاري كه بسياري از روشنفكرنمايان ميكنند چون بجاي بررسي قرآن، اسالم را از كارهاي ! آيات خدا شود؟

  .سنجند غلط فريب خوردگان ديني مي

علي . يع ساختن كسي يا چيزي پيش خدا شرك و كار مشركين استمطابق اين آيه شف 10: 18

السالم امام اول شيعيان و خليفه چهارم اهل سنّت و صحابي بزرگ پيغمبر كه در خانه پيغمبر بزرگ  عليه

) درباني(ي را د خداوند پرده«: البالغه ميفرمايد نهج 31شده بود در وصيت به امام حسن نوه پيغمبر در نامه 

 البالغه نهج 195يا  186و در آخر خطبه » .شفيعي قرار نداده، كه پيش خدا از تو شفاعت كند ندارد و

روز قيامت شفيعي وجود ندارد كه شفاعت «: ميفرمايد )االسالم يا تنظيمي صبحي صالح ترجمة فيض(

از كار و  و تر چون چه كسي به انسانها مهربان. سوره بقره هم نگاه كنيد 2: 254و  123و  48به آيه » .كند

  وضع آنها داناتر از خداوند است؟

حكومت ميكرد و مردم از قدرتمندان جامعه اطاعت قانون جنگل  .مردم امت واحدي بودند 10: 19

سوره حديد را  57: 25آيه . خداوند پيغمبران را فرستاد كه عدالت در جامعه حكومت كند. ميكردند

م آداب و تشريفاتي كه خودشان ساخته بودند كردند و مردم را ولي دكانداران ديني مردم را سرگر. ببينيد

قرن بيست و يكم در بينيم كه  مي .و شناختن راه صحيح زندگي بازداشتندقرآن از خواندن و فهميدن 

  .هنوز قانون جنگل بر جوامع بشري حكومت ميكند

آيه به همين صورت يعني بصورت مفرد در قرآن . معجزه است آيه منظور از آيه در اين 10: 20

در قرآن به سه معني آمده » نشانه«توجه داشته باشيد كه آيه بمعني . بيشتر به معني معجزه آمده است

  .قوانين طبيعي - 3. هاي قرآن آيه - 2. معجزه - 1: است

كه  را برطرف شد نذري ها در مواقع خطر نذري ميكنيم، ولي وقتي خطر ما انسان 10: 23و  22

  .دهيم هاي خود ادامه مي فريبكاريها و  ايم فراموش ميكنيم و به كالهبرداري ايم و قولي را كه داده كرده
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در سايه اجراي احكام خداوند، هم در دنيا بوجود مي آيد و ) خانه سالمتي(اين دارالسالم  10: 25

عمل (كار درست  احكام خدا، يعني كردنِ پاداش اجرايچون بهشت اخروي . هم در آخرت وجود دارد

  .است) صالح

بينيم شريكاني كه مردم براي خدا درست كرده بودند و آنها را مقدس ميدانستند  مي 10: 29و  28

و بندگي آنها را ميكردند، منكر شناختن آنها ميشوند و ميگويند ما از اينكه بندگي ما را ميكردند خبر 

  .از كار آنها آگاهي نداشتندچون مرده بودند و . نداشتيم

شرك آنها . بينيم مشركين در اينكارها و آفرينش جهان براي خدا شريكي قائل نبودند مي 10: 31

در صورتيكه درگاه خدا هميشه باز است و . تقديس بعضي از افراد و شفيع ساختن آنها در درگاه خدا بود

يد و خدا هم شنوا و دانا است و احتياجي به خدا بگو هها و دردهاي خود را ب هر كس ميتواند خواسته

  .همين سوره نگاه كنيد 18به توضيح آيه . دربان و شفيع ندارد

اگر كمي دقت كنيد متوجه ميشويد . اين حقيقت تلخي است كه در همه جهان وجود دارد 10: 36

مردم براي . آن ندارندها ميزنند از روي گمان و تصور است و تحقيقي در باره  كه بيشتر حرفهائي كه انسان

اينكار را بيشتر براي عقب نيفتادن از قافله . اظهار وجود، هر چه بنظرشان برسد بنام حقيقت واقع ميگويند

  .حرافان و خودنمايان ميكنند

امروزه با پي بردن به روابط رياضي قرآن ديگر شكي در الهي بودن قرآن باقي نمانده و  10: 38

چون به احتمال قوي تا آخر اين قرن با پيدا شدن روابط ديگر رياضي . يزنندمخالفين بيخود دست و پا م

قرآن و با وجود راديو و تلويزيون و فيلم و آديو و ويديو و اينترنت تقريباً همه مردم جهان به الهي بودن 

 قرآن پي خواهند برد و با پي بردن به هدف و منظور خدا از فرستادن پيغمبران كه اجراي عدالت در

رسيدن به ايجاد يك دنياي پاك، . سراسر جوامع بشري است مسلمان يعني تسليم حكم خدا خواهند شد

تكذيب امروزي بيشتر مردم بخاطر محدوديت . بستگي به اتحاد دينداران واقعي و كوشش عاقالنه آنها دارد

  .علمي آنها است

  .بسياري از افراد بشر از اين دسته هستند 10: 43و  42

ها در اثر بي اطالعي كار غلط ميكنند و نتيجه  انسان. يچكس نميخواهد بخود ضرر بزنده 10: 44

  .آن را خواهند ديد كه بضررشان تمام ميشود
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بينيم براي ايمان آوردن است كه اگر در  اين مهلت همانطور كه در آيات قبل و بعد آن مي 10: 49

ن درستي دين پيغمبر نيست كه با آمدن پيغمبر آن مدت ايمان نياورند دچار عذاب ميشوند و مهلت و زما

را يكبار حتي چند بار  54تا  46آيه ). بر خالف آنچه به بهائيان گفته شده. (بعدي پيروي از او كفر باشد

. ها است ديگر با دقت بخوانيد تا متوجه شويد اين مهلت، مهلتي براي ايمان آوردن و عذاب نشدن امت

  .امت يعني گروه و دسته

بخاطر فضل و رحمت خدا شاد باشند و با شادي تمام بفكر  مسلمانانمطابق اين آيه بايد  10: 58

ن است باشند و آاش و تمام افراد بشر در  ساختن دنياي پاكي كه دين ميخواهد و سعادت انسان و خانواده

هان زمينه را براي اصالح طلبان و عدالت خواو با بيدار و آگاه ساختن ديگران و اتحاد تمام دينداران 

اند عزا بگيرند  ساختن يك دنياي پاك فراهم كنند، نه اينكه براي شادي كساني كه در راه خدا كشته شده

  .عمران را ببينيد سوره آل 3: 171تا  169آيه . و گريه كنند و به سينه بكوبند

اي مردم حرام هاي پاك را بر اند كه خوردني اين دكانداران فريبكار ديني بوده 10: 60و  59

انسان ميل داشته باشد ميخورد و . حرام چيزي است كه خدا حرام كرده، بقيه چيزها حرام نيست. اند كرده

در اين دكانداران فريبكار . ميل و عقل انسان در اينكار مالك عمل است. اگر ميل نداشته باشد نميخورد

اند براي عذاب جهنم  ها را حرام كرده دين، حالل اند و از قول خدا و باره آخرت و با افتراهائي كه بخدا زده

  .عذاب جهنم در امان هستنداز چه فكري ميكنند؟ آيا 

 3:98سوره بقره و آيه  2: 29آيه . ها است و شنوا و دانا است چون خدا شاهد كارهاي انسان 10: 61

  .سوره آل عمران را ببينيد

اي ندارند و بايد شاد  نيا و آخرت ترس و غصهدينداران واقعي مطابق اين آيات در د 10: 64تا  62

هاي خداوند، با اتحاد همه دينداران و اصالح طلبان و عدالت  باشند و با خوشي و شادي تمام از راهنمائي

  .خواهان، براي ساختن يك دنياي پك با جان و مال خود عاقالنه كوشش كنند

. اي افراد بي اطالع و نادان ناراحت شوندواقعي مثل پيغمبر نبايد از حرفه انمسلمان 10: 66و  65

عدالت خواهان به آن خواهند چون عزت در دست خدا است و با اتحاد تمام دينداران و اصالح طلبان و 

  .دشمنان نادان دين پيرو خيال و گمان غلط خود هستند. قدرت و سرافرازي پيدا خواهند كرد. رسيد
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در صورتيكه انجيل ميگويد مسيح بنده . ا استمسيحيان ميگفتند مسيح پسر خد 10: 69و  68

را ) انجيلو هاي كتاب مقدس  چاپ(اعمال رسوالن  4: 30و  27و  3: 26و  13متي و  12: 18. خدا است

  .اينها افترا به خدا است. مشركين مكه فرشتگان را فرزند خدا تصور ميكردند. ببينيد

بر،  پيغام(بر  وظيفه داشتند پيام خدا را به مردم برسانند و پيامنوح و تمام پيغمبران  10: 72

 11: 51و  29انعام، سوره  6: 90آيه . بودند و از مردم براي اينكار مزدي نميخواستند) پيغامبر، پيامبر

سوره  26: 180و  164و  145و  127و  109سوره فرقان،  25: 57سوره يوسف،  12: 104هود، آيه سوره 

مسلمان واقعي موظف است پيغام خدا را كه توسط پيغمبران به او . سوره ص را ببينيد 38: 86شعراء و 

اي  بينيم كه رساندن پيام خدا به مردم براي عده ولي مي. رسيده، بدون خواستن مزدي به مردم برساند

  .دكان كسب معاش و تأمين مخارج زندگي شده

ده كه با ايمان نياوردن در آن مهلت دچار عذاب بينيم كه مهلت براي ايمان آوردن بو مي 10: 73

بينيم اين مهلت و اين عذاب بوده غير از قوم يونس كه در آن مهلت  در مورد تمام پيغمبران مي. ميشدند

همين سوره  51تا  46و آيه  13شرح آيه  92تا آيه  هاين آي. همين سوره را ببينيد 98آيه . ايمان آوردند

  .است

امروزه هم . ه با تهمت ساحر بودن ميخواستند كار موسي را تخطئه كنندبينيم ك مي 10: 76

بسياري از افراد ميخواهند با گفتن تصادفي بودن اعجاز رياضي قرآن مردم را از توجه به آن بازدارند و 

چون فقط امكان . ولي امكان تصادفي بودن اعجاز رياضي قرآن صفر است. ايمان مردم را سست كنند

يعني يك روي . ميباشد 73بتوان  10اهللا الرحمن الرحيم  يكي از حاالت اعجاز رياضي بسم تصادفي بودن

انسان بايد خيلي تعصب بخرج دهد و چشم روي حقايق ببندد، تا خود را به . صفر در پي آن 72يك با 

  .بزندنفهمي 

و منحرف  آمده بودند كه مردم را از دين غلط. پيغمبران براي همين كار آمده بودند 10: 78

بينيم كه با تهمت قدرت طلبي  مي. پدرانشان برگردانند و به توحيد واقعي و اصالح جامعه هدايت كنند

كنند دهان حق  امروزه هم دكانداران و فريب خوردگان آنها سعي مي. را ببندندميخواستند دهان آنها 

  .هاي مختلف ببندند گويان را با تهمت
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از نسل  تر نسل الوي بودند كه امروز در بين يهوديان مقامي برجستهاسرائيل  اين نسل بني 10: 83

چون در كشتار . اختصاص دارد ،نسل هارونبه به خصوص  ،يهودا و نسل بنيامين دارند و كهانت به آنها

اردو موسي به دروازه «) كتاب دوم عهد عتيق(خروج  32: 26يهوديان مطابق شماره  گوساله پرستانِ

و كشتاري » .الوي نزد وي جمع شدند بنيپس جميع . من آيده بطرف خداوند باشد نزد كهرايستاده گفت 

  ).خروج 32: 28(در آن روز قريب به سه هزار نفر كشته شدند . كه موسي دستور آن را داد انجام دادند

مسلماً . اسرائيل ميگويد، اگر مسلمان هستيد بر خدا توكل كنيد بينيم موسي به بني مي 10: 84

  .اسالم يعني تسليم حكم و نظر خدا بودن. گفت، اگر پيرو قرآن هستيد به خدا توكل كنيدنمي

كنند با پول و نفوذ خود مردم را از راه  امروزه هم شهوت پرستان و قدرت طلبان سعي مي 10: 88

  .خدا منحرف كنند

حكم و  قع غرق شدن ادعاء مسلماني كرد و گفت من هم تسليموبينيم فرعون هم م مي 10: 90

  .نظر خدا هستم

اسرائيل هم  چون از بني. بينيم تنها قومي كه ايمان به پيغمبر خود آورد قوم يونس بود مي 10: 98

  .فقط قوم الوي ايمان آورده بودند

چون دين ايمان و اعتقاد كامل به الهي بودن . آيد بينيم كه دين به اجبار بوجود نمي مي 10: 99

  .و عمل درست به آن است) لهي را در بر داردكه وحي ا يكتاب(كتاب الهي 

برند و منصفانه در باره كتاب الهي فكر نميكنند  بينيم كساني كه عقل خود را بكار نمي مي 10: 100

  .اند يعني ناپاكي قرار گرفتهمورد پليدي 

مسلمان واقعي فقط خدا را بندگي ميكند و از نظر و دستور هيچكس بدون چون  10: 105و  104

  .را اطاعت نميكند و كسي را در اطاعت بي چون و چراي خود شريك خدا نميسازدو چ

چون مردگان . خود از هيچكس غير از خدا كمك خواهي نميكندمسلمان در دعاء  10: 107و  106

آيه . هر قدر هم پاك و درستكار بودند انسان ضعيفي بودند كه مالك نفع و ضرري براي خود نبودند

  .سوره جنّ را ببنيد 72: 21و  سوره يونس 10: 49و  سوره اعراف 7:188
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هر كسي از راهنمائي خدا استفاده كرد به نفع خودش بوده و در آخرت پاداش كارهاي  10: 108

سوره  2: 123و  48آيه . هايش خودش را فقط خودش ميگيرد، نه زن و فرزند و پدر و مادر و قوم و خويش

  .سوره مدثر را ببينيد 74: 38سوره لقمان و  31: 33بقره و آيه 

پيغمبر مطابق اين دستور و نظائر آن پيرو آنچه به او وحي ميشد، يعني پيرو قرآن بود و  10: 109

كه بر خالف قرآن  را مسلمان واقعي تمام احاديثي. كاري بر خالف آن نميكرد و حرفي بر خالف آن نميزد

البته تا آنجائي كه مطابق قرآن . پذيرد باشد مي كه مطابق قرآن را اندازد و سخن هر كسي است دور مي

براي اينكار قرآن را با دقت كامل بارها و بارها ميخواند تا بداند خداوند چه دستورهائي به او داده . است

گرم اين و آن را نخورد و  است و راه صحيحي كه به او نشان داده چيست تا فريب چرب زباني و دهانِ

آيه . دين چيزي است كه از طرف خدا نازل شده. اند، بجاي دين نگيرد دين ساختهمردم بنام را كه آنچه 

افراد بشر كه معلوماتشان ناقص  تسليم چون مسلمان تسليم خداوند است، نه. سوره اعراف را ببينيد 7: 3

  .شان ضعيف است و حافظه

  ١١   ورۀ    ،  ود  ورۀ
بينيم كه قرآن آياتش بصورت قطعي و محكم بيان شده و بعد از جانب خداوند  مي 11سورة : 1آية 

. و بقول امروزي تفسير شده و احتياجي به تفسير ديگري نداردكه حكيم و آگاه است توضيح يعني تشريح 

ي فكر و قرآن تدبر يعنآيا در آيات «: سوره محمد ميفرمايد 48: 24سوره نساء و  4: 82اما خداوند در آيه 

قرآن كتاب مباركي است كه ما آن را بتو نازل «: سوره ص ميفرمايد 38: 29در آيه » !!!انديشه نميكنند؟

بشوند و از آن ) وظايف خود(كرديم تا مردم در آياتش تدبر يعني فكر و انديشه كنند و خردمندان متوجه 

چون ما . كتابها را بخوانيم و رد شويمايم سرسري  ولي متأسفانه ما افراد بشر عادت كرده» .پند بگيرند

يكي بررسي كنيم و در باره آن تدبر  خواهيم جمالت آن را يكي عادت بخواندن رمان و روزنامه داريم و نمي

ن مينويسند، تا ديگران آن را اند براي ديگرا را كه از قرآن فهميدهلذا مفسرين برداشت خود و آنچه . كنيم

يا اگر خودشان برداشتي از قران دارند ببينند نظر ديگران در باره آيات . انند تا قرآن را بهتر بفهمندبخو

. روي همين اصل تفسيرها با هم تفاوت دارند. تفسير برداشت و فهم قرآن از نظر مفسر است. قرآن چيست

يا . نظر قرآن را درست نفهمدممكن است مفسر در اثر افكار غلطي كه در اجتماع وجود دارد اشتباه كند و 
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وجود دارد، بسياري از حقايقي را كه از قرآن ميفهمد براي در اثر ديكتاتوري و استبدادي كه در جامعه 

سوره  2: 159حفظ جان خود كتمان كند، يعني پنهان كند و به مردم نگويد و از نظر خداوند مطابق آيه 

تعصب را جلب و دشمني و كارشكني آنها را دفع كند يا براي آنكه موافقت عوام م. ملعون باشدبقره 

يعني سعي كند . حقيقت آنچه را كه فهميده پنهان كند و حقيقت را وارونه كند و بقول معروف تقيه كند

جان و آرامش زندگي خود را حفظ كند و اين خيانت بزرگي است كه جامعه را از شناختن حقيقت محروم 

نيز اين  ي قرآنها در ترجمه. ا همه اين امور خالي از اشتباه نيستهيچ تفسيري بخاطر يكي ي. ميكند

كند و بعضي  يعني مترجم، قرآن را مطابق محيط زندگي خود ترجمه مي. ها وجود دارد ها و تقيه اشتباه

اين خيانت بزرگي به مردم است، . كند آيات را منطبق با آراء و افكاري كه در جامعه وجود دارد ترجمه مي

  .ها را از درك و فهم حقيقت باز ميداردچون آن

ها هم اين اصل را رعايت  البته بقيه سوره. اين سوره بهترين نمونه تفسير قرآن به بيان خداوند است

سوره  6: 55آيه . ها متوجه اين تفسير خداوند در باره آيات اوليه سوره ميشويم كرده و با خواندن آن سوره

سوره فصلت و نظائر آن را در باره توضيح و تشريح و تفسير خداوند  41 :3سوره اعراف و  7: 174انعام، 

  .ببينيد

همين سوره ببينيد كه  84و  61و  50و  26را در آيه » .فقط خدا را بندگي كنيد«تفسير  11: 2

را كه پيروي كردن از  پرستش غير خدا علت 109پيغمبران خدا مردم را به آن دعوت ميكردند و در آيه 

  .لط آباء و اجدادي است بيان ميكندعقائد غ

3 :11 :  

يعني به اطاعت از احكام و نظرهاي (از خداوندتان طلب آمرزش كنيد و به سوي او «تفسير  - 

  .همين سوره از زبان پيغمبران ببينيد 90و  61و  52را در آيه » .برگرديد) خداوند

و  82و  67و  58و  43و  39و  26را در آيه » .من از عذاب روز بزرگ بر شما ميترسم«تفسير  - 

  .همين سوره ببينيد 117و  102و  94و  89و  84

و  27و مخالفت مردم با پيغمبران را در آيه  19و  18و  13و  12و  8تفسير اين آيه و آيه  11: 5

ح و هاي ديگر هم شر در سوره. همين سوره ببينيد 109و  91و  87و  79و  65و  62و  54و  53و  32

  .ددن قرآن و كمي دقت متوجه آن ميشوتفصيل اين مطالب آمده است كه انسان با خوان
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تمام  هاي خود مردم را فريب ميدهند، آيا روزيِ كساني كه ادعاء خدائي ميكنند و با زبان 11: 6

ريبكاري جنبندگان يعني جانداران و حيوانات را ميدهند و قرارگاه تمام جانداران جهان را ميدانند؟ زهي ف

ها و  آيا اين مدعيان خدائي مطابق آيه بعد آسمان. فريبكاران و زهي بي اطالعي و حماقت فريب خوردگان

  .زهي بي شرمي و وقاحت ؟اند زمين را آفريده

امتحان را براي دانستن درستي و » .تا شما را امتحان كند«يعني » .تا شما را امتحان كند« 11: 7

  .ندنادرستي ادعاء افراد ميكن

  .وجود دارد 11مگر استثنائي كه در آيه . ها همگي اينطور هستيم ما انسان 11: 10و  9

  .هاي افراد بي اطالع و متعصب چنين هستيم ها همگي در مقابل مخالفت ما انسان 11: 12

  .اعجاز رياضي قرآن نشان ميدهد كه امكان ندارد كه بتوانند چنين كاري بكنند 11: 13

. كه كتاب موسي يعني تورات قبل از قرآن امام يعني پيشوا و رهبر مردم بودهبينيم  مي 11: 17

عيسي مسيح هم پيرو تورات . يعني كتاب الهي امام مردم ميباشد و بعد از تورات، قرآن امام مردم ميباشد

بعضي از احكام ) كتاب اول عهد جديد(فقط مطابق باب پنجم انجيل متي . بود و حكم جديدي نياورد

انجيل  22و  15باب . كه مردم بنام دين ساخته بودند رد ميكرد را ولي احكامي. تر كرد ت را سختتورا

  .متي را بخوانيد

ديني ناميده ميشوند، افتراهاي زيادي به خدا  انفريبكار ديني كه دانشمند اندكاندار 11: 18

  .اند اند و گفتن آن را بخدا نسبت داده اند و خيلي چيزها را بنام حكم و نظر خداوند بهم بافته زده

بيشتر فريبكاران ديني از اين دسته هستند كه مردم را از راه خدا و حقيقت دين منحرف  11: 19

اگر به آخرت واقعاً ايمان داشتند، هرگز براي بهاي ناچيزي چنين  .چون ايماني به آخرت ندارند. ميكنند

  .بسياري از دينداران جهان نيز ايمان چنداني به آخرت ندارند. كاري نميكردند

ميگفته من هشدار دهنده و  3و  2كه نوح هم مثل پيغمبر ص در آيه  بينيم مي 11: 26و  25

  .نيد و ميگفته من بر شما از عذاب روز دردناك ميترسمام و ميگفته فقط خدا را بندگي ك بشارت دهنده

مخالفت ميكردند تا بزرگي و احترام خود را از دست  با او هم بزرگان كافر قومش بينيم مي 11: 27

  .ندهند و به وضع ظاهري پيروان نوح ايراد ميگرفتند
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آنها هم نبايد براي پيروان . خواستند بينيم كه پيغمبران براي ارشاد مردم مزدي نمي مي 11: 29

چون وقتي براي خدا كار ميكنند نبايد از مردم مزد بخواهند و مزدشان با خدا . ارشاد مردم مزدي بخواهند

سوره فرقان و  25: 57همين سوره و  51توضيح و شرح اين آيه را در آيه . اند است، چون براي او كار كرده

  .سوره ص ببينيد 38: 86سوره شعراء و  26: 180و  164و  145و  127

سوره انعام ميگفته، گفته  6: 50بينيم كه نوح هم همان حرف پيغمبر را كه در آيه  مي 11: 31

هاي خدا در  يعني پيغمبر هم مثل او همين حرف را زده كه من غيب نميدانم و فرشته نيستم و گنج. است

  .اختيار من نيست

من بر شما «گفته بود  26عذاب است كه در آيه  ميداده، وعده ها اي كه نوح به آن اين وعده 11: 32

  ».از عذاب روز دردناك ميترسم

  .اش ميكنند امروزه هم اگر كسي كاري مثل كار نوح بكند مردم مسخره 11: 38

مسلماً در روز آخرت كه . بينيم نوح در زمان حياتش نتوانست براي پسرش كاري بكند مي 11: 43

نميتواند براي پسرش » .ها دقيق ميشود ها برداشته ميشود و بينش پرده«سوره ق  50: 22مطابق آيه 

  .كاري بكند

سوره  72: 28تا  26بينيم كه غيبي كه خدا پيغمبرانش را از آن آگاه ميكنند و در آيه  مي 11: 49

  .آن ميگويد، فقط وحي الهي از جمله اخبار پيغمبران گذشته بوده است 28جنّ گفته شده و در آيه 

گفته شده بود و  3و  2بينيم كه همان چيزي است كه در ابتداي سوره در آيه  مي 11: 52تا  50

  .بينيم كه هود هم از مردم مزدي نميخواست مي. شخص گوينده فرق ميكند

هائي كه فريبكاران ديني براي آنها و اجداد آنها  انند از بتتو امروزه هم مردم مثل آنها نمي 11: 53

  .دارنداند دست بر ساخته

مثل اعتقاد غلط . زدند، چون به بتهاي خود ايمان داشتند اين حرف را با كمال صداقت مي 11: 54

  .منحرفين امروزي

  .امروزه هم مردم از ديكتاتورها و قدرتمندان زمان خود پيروي ميكنند 11: 59
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) دگي ميكردندبن(بينيم كه مردم نميتوانند دست از بندگي آنچه پدرانشان ميپرستيدند  مي 11: 62

انسان نميخواهد اقرار كند كه خودش و . به اينكار خود عادت كرده بودندچون از كودكي . دست بردارند

  .اند پدرانش اشتباه ميكرده

67 :11 :  

  .همين سوره است 3هاي روز بزرگ آيه  يكي از عذاب - 

دل را پاره صيحه يعني صداي بسيار بلند و شديد مثل صداي ناگهاني رعد شديد كه بند  - 

  .كند مي

امروزه هم انواع كارهاي زشت كم و بيش وجود دارد و دينداران خيالي سرگرم مباحث  11: 78

  .بيهوده خود هستند

گاه محكم با اتحاد دينداران واقعي و اصالح طلبان حقيقي فراهم  اين نيرو و اين تكيه 11: 80

  .بايد دنبال اين اتحاد رفت. ميشود

  .را ببينيدهمين سوره  3و  2توصيه آيه  11: 84

بندگي اند  هائي كه فريبكاران از اشخاص براي آنها ساخته پرستاني كه بت امروزه هم بت 11: 87

  .سوره توبه را ببينيد 9: 31آيه . ميكنند همين حرف را ميزنند

پس پيروان آنها هم بايد خواستار اصالح . پيغمبران خدا خواستار اصالح اجتماع بودند 11: 88

اجتماع باشند و براي اينكار بايد متحد شوند و اختالف در جزئيات و تشريفات و آداب و رسوم را كنار 

  .سوره شوري را ببينيد 42: 13سوره مائده و آيه  5: 48عمران و  سوره آل 3: 64آيه . بگذارند

  .را ببينيدهمين سوره  3آيه  11: 90

امروزه هم . زور دارند، شعيب را تهديد ميكنندبينيد كه چون تعدادشان زياد است و  مي 11: 91

  .كنند و به مردم حقگو زور ميگويند وضع همينطور است و قدرتمندان تهديد مي

شما كارتان را بكنيد، من «: دينداران واقعي هم مثل شعيب به تهديد كنندگان ميگويند 11: 93

  ».هم هر كاري كه بتوانم در راه اصالح جامعه ميكنم

بينيم كه آيات قرآن اول بطور قطعي بيان ميشود و بعد از  مي. 3هاي آيه  از عذاب يكي 11: 94

  .شود طرف خدا شرح و توضيح داده مي
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آيه . اگر چه كار آنها غلط باشد. امروزه هم مردم از قدرتمندان زمان خود پيروي ميكنند 11: 97

  .همين سوره را ببينيد 59

  .بينيد و بخود ظلم ميكنند ميكنند و نتيجه بد آن را ميمردم روي ناداني، كار غلط  11: 101

اگرچه بدانند پدرانشان هم مثل آنها از  ،امروزه هم مردم از پدران خود پيروي ميكنند 11: 109

در صورتيكه هر چه به عقب برگرديم . هاي آنها پيروي ميكردند پدرانشان و آنها هم همينطور از قبلي

  .ون سواد و كتاب و وسائل ارتباطي كمتر بودهناداني افراد بيشتر بوده، چ

واقعي هم بايد مثل پيغمبر ص استقامت داشته باشند و از زيادي تعداد افراد  مسلمانان 11: 112

  . بي اطالع بيمي نداشته باشند و سعي خود را در اصالح واقعي اجتماع بكنند

دنيائي و جنگها را در اثر تمايل پيدا كردن به افراد ظالم در  اتامروزه هم آتش اختالف 11: 113

  .واقعي متحد شوندبراي رهائي از اين اختالفات بايد دينداران . بينيم سراسر جهان مي

در دو . سوره اسراء بيان شده 17: 78در اين آيه و آيه » نماز: صلوه «اوقات نماز با كلمه  11: 114

و اگر . كند رشيد و بعد از غروب آن باشد، نماز صبح و مغرب را بيان ميطرف روز اگر قبل از طلوع خو

نظر اول . منظور از آن قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن باشد، نماز صبح و عصر را نشان ميدهد

  .رسد تر بنظر مي صحيح

باعث  امروزه هم وضع چنين است و بيشتر افراد خردمند مردم را از كارهاي غلطي كه 11: 116

  .ها ميروند مندي از نعمت فساد جامعه ميشود منع نميكنند و ستمكاران دنبال بهره

چون امكان اينكه دو نفر در تمام چيزها . ايم و طبيعي است اين اختالف دائمي را ديده 11: 118

كنند و  چون افراد با مغز و معلومات خود فكر مي. مثل هم فكر كنند وجود ندارد، چه رسد به تمام افراد

معلومات ذهني هر كس عبارت از تمام چيزهائي است كه ديده و خوانده و شنيده و بوئيده و لمس كرده و 

  .فكرهائي كه در باره آنها كرده است و اين معلومات با معلومات ديگران فرق دارد

آيه قبل  همان اختالف باشد كه دربايد براي ظاهراً » براي آن، آنها را آفريده«منظور از  11: 119

ها هستند كه بايد با درك اين واقعيت كه امكان  اين انسان. آمده، نه براي اين رحمتي كه در آيه ميباشد

ها را آزاد  همفكري كامل و همه جانبه وجود ندارد، در امور اصلي با هم متحد شوند و در جزئيات انسان
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سوره مائده را  5: 48آيه . د پيروي كندبگذارند تا هر كس از هر اعتقادي كه به تشريفات ديني خود دار

  .ببينيد

بينيم داستان پيغمبراني را كه براي پيغمبر بيان كرده، براي محكم كردن و ثابت  مي 11: 120

هاي مكي بيان كرده، از  كردن دل او و تذكري براي مؤمنين بيان كرده و در اين داستانهائي كه در سوره

اي ديگران صحبت كرده و صحبتي از كشته شدن پيغمبران در آن ه پيروزي پيغمبران با وجود مخالفت

 مسلمانانچون . هاي مدني است كه صحبت از قتل پيغمبران هم در ميان آمده است در سوره. نيست

  .قدرتمند شده بودند و احتياجي به دلگرمي نداشتند

 ما ،آيد بكنيد تان بر ميبينيم كه ميفرمايد، به افراد بي ايمان بگو هر كاري كه از دست مي 11: 121

كم متوجه حقيقت  كم حرفهاي ما جاي خود را باز ميكند و مردم كم كار خود را ميكنيم و ميدانيم كم هم

  .ميشوند و تعصبات آباء و اجدادي را كنار ميگذارند

ع بي چون و مطيچون بنده، (مطابق اين آيه از دستور خدا اطاعت ميكنند  مسلمانان 11: 123

چون ميدانند خدا از كارهائي كه . و بر خدا توكل ميكنند و كار درست ميكنند) دارباب خود ميباشچراي 

  .چه كارها درست باشد، چه غلط. ميكنند غافل نيست و پاداش هر كاري را مطابق آن ميدهد

ف   ورۀ  ١٢    ورۀ    ،  و
زباني كه قابل فهم باشد، قابل هر » .قرآن به زبان عربي است تا آن را بفهميد« 12سورة : 2آية 

. هاي زنده دنيا ترجمه شده است همانطور كه قرآن امروزه به تمام زبان. هاي ديگر ميباشد ترجمه به زبان

دكانداران فريبكاري كه از قرآن اطالع نداشتند و كارشان روضه خواني و مداحي و مسئله گويي بود، براي 

قرآن رها شوند، ميگفتند قرآن قابل ترجمه و قابل فهم نيست و هاي افراد در باره  اينكه از چنگ سؤال

در صورتيكه تمام مفسران شيعه و . بعد هم تفسير امام را به آن افزودند. احتياج به تفسير پيغمبر دارد

سني قرآن را تفسير ميكردند، يعني برداشت خود از قرآن را شرح ميدادند و ميگفتند قرآن قابل فهم همه 

سوره زمر  39: 28سوره ص و  38: 29سوره طه و  20: 113سوره نساء و آيه  4: 82ضيح آيه به تو. است

سوره محمد نگاه كنيد كه تأكيد در عربي بودن  47: 24سوره شوري و  42: 7سوره فصلت و  41: 3و 

  .قرآن ميكند
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 ست كهل ابينيم غيبي كه خداوند پيغمبرانش را از آن آگاه ميكند اخبار پيغمبران قب مي 12: 3

  .پيغمبر از آن اطالعي نداشت

  .همين سوره آمده است 100تأويل اين خوابي كه يوسف ديد، در آيه  12: 4

5 :12 :  

چون مطابق آنچه از كتاب عهد عتيق . در كتاب عهد عتيق داستان بصورت ديگري نقل شده - 

تا پادشاه سشَحتَردر عهد اَزراي كاهن در حدود هزار سال پس از موسي توسط عآيد اين كتاب  بدست مي

كاهن و شاهنشاه به عزراي  جانب اَرتَحشَستااز «: در نامه ارتحشستا به عزرا آمده است. ايران نوشته شد

  ).كتاب پانزدهم عهد عتيق(كتاب عزرا  7: 12شماره » ...اما بعد . كاتب كامل شريعت خداي آسمان

  .گناه ميكشاند به خالف اخالق وچون حسادت انسان را به خيلي از كارهاي  - 

در رفتار با فرزندان بايد . محبت و عالقه يعقوب به يوسف باعث حسادت برادران او شد 12: 8

بخاطر كارشان تشويق ميكنيد بايد علت آن را بگوييد تا  را لذا اگر يكي از آنها. متوجه كارهاي خود بود

  .است بشود و از حسادت آنها جلوگيري كند باعث تحريك ديگران به انجام دادن آن كاري كه خوب

كتاب اول عهد (پيدايش  37: 22و  21اين كسي كه چنين حرفي زد، مطابق شماره  12: 10

  .رائوبين فرزند اول يعقوب بود) عتيق

اين دروغگويي را در . بينيم كه افراد براي رسيدن به اهداف خود دروغ ميگويند مي 12: 11

  .بينيم ديني و فروشندگان زياد مي سياستمداران و دكانداران

كه افراد براي رسيدن به هدف خود دروغ ميگويند و بسيار هم دروغ  بينيم مي 12: 17و  16

  .بينيم ها را باندازه زيادي مي ها اين دروغگوئي در دادگاه. ميگويند

20 :12 از هدي كه اينهمه در باره آن صحبت ميشود از اسالم نيست، بلكه زهدي است كه ز

اسالم دين زندگي و كوشش براي ساختن . هاي هندي وارد آئين يهود و مسيحيت و اسالم شده است آئين

زهد فقط يك بار در قرآن . سوره اعراف را نگاه كنيد 7: 32سوره بقره و  2: 201آيه . يك دنياي پاك است

بود و  ي عالقگي به يوسفيعني ب بينيم زهد به يوسف و در همين آيه آمده است و آن هم همانطور كه مي

  .نه زهد يعني بي عالقگي به دنيا
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نه در عهد عتيق از او بنام زن عزيز مصر كه يوسف در  و در قرآن آمده نه نام زليخا 12: 23

از زني كه به يوسف عالقمند شده ) كتاب اول عهد عتيق(پيدايش  39: 7در شماره  .اش بود ذكر شده خانه

  .ياد گرديده است» زن آقايش«بود به عنوان 

كند و معشوق و محبوب  بينيم كه انسان براي نجات خود عشق و عالقه را فراموش مي مي 12: 25

  .را هم فدا ميكند و با تهمت به او ميخواهد خود را نجات دهد

هاي مختلف بهترند يا خداي واحد  آيا ارباب«: امروزه هم به بسياري از دينداران بايد گفت 12: 39

  ».و توانا

بينيم كه در هر سه جا رب به معني ارباب و آقا و مالك و صاحب اختيار است، نه  مي 12: 42و  41

  .پروردگار به معني تربيت كننده و پرورش دهنده و مربي و پروردگار

بيند فرق  بينيم كه تأويل با معني ظاهري سخن و با ظاهر آنچه انسان در خواب مي مي 12: 48

  .دارد

پس متوجه . ساقي فرعون، يعني خود فرعون است بينيم كه منظور از رب همان اربابِ مي 12: 50

وردگار و ميشويم كه رب به معني آقا و ارباب و مالك و صاحب اختيار و فرمانده و فرمانفرما ميباشد، نه پر

  .پرورش دهنده

تربيت . بينيم كه نفس انسان، يعني وجود و طبيعت انسان او را به كارهاي بد امر ميكند مي 12: 53

احزاب . هاي نفساني خود را بگيرد صحيح و محيط تربيتي صحيح الزم است كه انسان بتواند جلوي وسوسه

جنگ آنها فقط . زبي خود را آموزش نميدهنددارند و حتي افراد ح موجود دنيا قدمي در اين راه بر نمي

ها هم بيشتر به  ها و راديو و تلويزيون و فيلم ها و رمان ها و مجله بيشتر روزنامه. جنگ قدرت است و بس

  .فساد دامن ميزنند و مردم را به شهوتراني تحريك ميكنند

حفظ دارائي را داشته ئي تواناو ) دانش(دار و محاسب بايد دو صفت علم  بينيم كه خزانه مي 12: 55

  .باشد

هر چه بگويند روي . نميدانيم منظور از اين سفارش يعقوب چه بود و چه منظوري داشت 12: 67

سوره  10: 36آيه مطابق . اي از حقيقت بي نياز نميكند گمان انسان را به اندازه ذره. تصور و گمان است

  ».بيشتر مردم از گمان پيروي ميكنند«يونس 
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اش را به برادرش گفت تا  قبالً يوسف نقشه 69مطابق آيه ولي . شه خدا چنين بودنق 12: 76

  .اندوهگين نشود و فقط برادران خيانتكارش ناراحت شدند

چون يوسف را به دزدي متهم كردند، ولي . ها براحتي تهمت ميزنند كه انسان بينيم مي 12: 77

  .يوسف حرفي نزد

كتاب اول عهد (پيدايش  29: 32شماره . فرزند اول يعقوب بودبرادر بزرگ آنها رئوبين  12: 80

  )عتيق

همين سوره از  4 اين علمي كه يعقوب داشت از خوابي بود كه يوسف ديده بود كه در آيه 12: 86

  .آن صحبت شده است

چون اگر برادران چنين نميكردند و زن عزيز مصر به او چشم . اين طرح و نقشه خدا بود 12: 92

اش و بسياري از مردم از بين  و خانواده يوسف در قطحي آن سالها خود و زنداني نميشد، دوخت نمي

شويد و متغير محال رنجيده «: يوسف به برادران خود گفت: پيدايش ميگويد 45: 5شماره . ميرفتند

  ».شما فرستاد تا نفوس را زنده نگاه داردروي نگرديد كه مرا به اينجا فروختيد، زيرا خدا مرا پيش 

  .ستاره در خواب ديد و تأويل آن برادرانش بودند نه ستاره 11كه يوسف بينيم  مي 12: 100

منظور از مسلمان  مسلماً» .خدا او را مسلمان از دنيا ببرد«بينيم كه يوسف ميخواهد  مي 12: 101

  .د ص و قرآن بودن نيست، بلكه منظور تسليم حكم و نظر خدا بودن استمبودن پيرو مح

با  كنند و بيشتر افراد واقعيت اين است كه اكثر مردم مطابق غريزه حيواني خود عمل مي 12: 103

  . چه رسد به مؤمنان اسمي. ايمان هم گاهي نميتوانند جلوي خود را بگيرند

مسلمان واقعي هم مثل پيغمبر براي گفتن حقايق دين و راهنمائي مردم نبايد از مردم  12: 104

  .ه دين را حرفه كند و بوسيله دين كسب معاش كندنه اينك. مزدي بگيرد

از كنار آنچه در اطرافمان وجود دارد بدون توجه ميگذريم و دقتي   ها معموالً ما انسان 12: 105

  .چون كاري به آن نداريم. كنيم نمي

مطابق اين آيه با بينش و آگاهي كافي مردم را ، بايد كند كسي كه از پيغمبر پيروي مي 12: 108

براي اينكار بايد اطالع الزم را از قرآن داشته باشد و در جائي كه اطالعي ندارد . راه خدا دعوت كند به
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بايد اعتقادات طرف را هم در . چون كسي كه همه چيز را بداند در دنيا وجود ندارد. صريحاً بگويد نميدانم

  .نظر بگيرد و از آن براي تفهيم نظر خود استفاده كند

بينيم كه قرآن  مي. گيرند، حتي داستانهاي ساختگي ان از داستانها عبرت ميخردمند 12: 111

ق كتابهاي قبلي است و شرح هر چيزي كه براي ساختن يك دنياي پاك الزم است در قرآن وجود مصد

چيزهائي را كه الزم بوده است در قرآن قرآن كامل است و احتياجي به چيز ديگري نيست و خدا . دارد

  .سوره مائده را هم ببينيد 5: 101آيه . نكرده و همه را گفته است بگويد فراموش

د   ورۀ  ١٣    ورۀ   ، ر
  .بينيم كه خود خداوند آيات قرآن را شرح ميدهد مي 13سورة : 2آية 

دو چيز مساوي در . در جهان تساوي وجود ندارد. ها با هم فرق دارد مزه و طعم خوردني 13: 4

  .رسد به اينكه همه مساوي باشندچه . جهان پيدا نميشود

  .اي ندارند چون به آن عقيده. عذاب را با عجله ميخواهند 13: 6

بينيم براي هر قومي راهنمائي فرستاده  مي. منظور از آيه معجزه است كه از تو ميخواهند 13: 7

  .سوره فاطر را هم ببينيد 35: 24سوره نحل و  16: 36سوره يونس و  10: 47آيه . شده

خدا وضع آنها را تغيير  ،شان عوض نشودو رفتار تا مردم تغيير نكنند، يعني فكر و گفتار 13 :11

چون كساني كه سر كار ميباشند همان افراد . ها وضع عوض نخواهد شد لذا با تغيير حكومت. نخواهد داد

لذا . دآيند از خود آن جامعه و با همان روحيه هستن حكومت قبلي هستند و كساني كه سر كار مي

واقعي با توجه به اين حقيقت سعي ميكنند كه مردم را با حقيقت دين آشنا كنند و سعي كنند  مسلمانان

چون هر قدر تعداد پاكان جامعه زيادتر . افراد جامعه افرادي پاكدامن و وظيفه شناس و عادل بار آيند

  .شود، همانقدر جامعه بطرف پاكي ميرود

كه مردم براي خود ميگيرند، مالك نفع و ضرري براي خودشان هم بينيم كه اوليائي  مي 13: 16

  .اند از خود دفع ضرر كنند اند و نتوانسته نيستند و نبوده

  .آنچه براي مردم فايده دارد باقي ميماند و باطل از بين رفتني است 13: 17
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بهشت هستند نه  بينيم كساني كه اين صفات را دارند و اين كارها را ميكنند اهل مي 13: 23تا  20

  .هر مدعي مسلماني

خداوند مطابق قانوني كه در طبيعت گذاشته است روزي افراد را متناسب با فعاليت و  13: 26

  .كند كارداني افراد زياد و كم مي

آيه . چون قرآن از معجزه پيغمبر جز خود قرآن صحبتي نميكند. منظور از آيه معجزه است 13: 27

بودن قرآن را بخوبي نشان  هپيدا شدن روابط رياضي قرآن معجز. را ببينيد سوره اسراء 17: 93تا  90

. قرن پيش عربستان با همكاري هم چنين كاري بكنند 14ميدهد، چون ممكن نبوده كه مردم بيسواد 

  .چون امروزه هم با استفاده از كامپيوتر نميتوانند چنين كاري بكنند

  .كند لذا مسلمان با ياد خدا آرامش پيدا مي. گيرد ام ميها آر بينيم كه با ذكر خدا دل مي 13: 28

چون پيغمبران با اعتقادات غلط اجتماعي و ديني كه . خدا را مسخره ميكردند پيغمبرانِ 13: 32

دكانداران ديني براي مردم ساخته بودند و مردم را مجبور به اطاعت از افراد بجاي اطاعت از خدا ميكردند 

آيا ميخواهد خدايان را به يك «ردم به اطاعت از آنها عادت كرده بودند و ميگفتند مبارزه ميكردند ولي م

. چون اينكار بنظر آنها عجيب و ناشدني بود. سوره ص 38: 5آيه » .مگر ممكن است! خدا تبديل كند؟

 اما قدرت دروني انسان را نميدانند و از قدرت وسائل ارتباط. ها نشدني است امروزه هم به نظر خيلي

  .جمعي اطالع كافي ندارند

سوره انعام را مالحظه  6: 65آيه . آيد و اختالف آنها بوجود ميعلت تفرقه ه عذاب دنيائي ب 13: 34

  .كنيد

مسلمان واقعي از قرآني كه خدا نازل كرد شادمان است و مثل پيغمبر ص خدا را بندگي  13: 36

  .ميكند و در اينكار چيزي را شريك خدا نميكند

د ديندار پس از اينكه حقيقت دين را شناخت از دلخواه مردم نادان پيروي كند، در اگر فر 13: 37

  .روز قيامت هيچكس به داد او نخواهد رسيد

  .اند بينيم كه پيغمبران مثل تمام افراد بشر غريزه و نياز جنسي و زن و فرزند داشته مي 13: 38

ل قوم موسي و قوم يونس و قوم پيغمبر ص مث. خدا عذاب را دفع ميكند يا عملي ميسازد 13: 39

  .كه چون ايمان آوردند، عذاب از آنها دفع شد
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بينيم كه صحبت از عذاب است كه خداوند ميفرمايد اگر ايمان نياورند يا عذاب كردن  مي 13: 40

  .كنيم دهيم يا بعد از مرگ تو آنها را عذاب مي آنها را به تو نشان مي

م    ورۀ ا  ١۴    ورۀ ،   ا
هاي كفر و  بينيم كه خداوند قرآن را براي اين نازل كرده كه مردم را از تاريكي مي 14سورة : 1آية 

لذا مسلمان . اين امور به تاريكي تشبيه شده و هدايت خدا به نور تشبيه شده است. ظلم و فساد خارج كند

  .قرآن را براي هدايت شدن ميخواند، نه براي خواندن آن به لهجه عربي

ها طبيعتاً اينطور هستيم، مگر اينكه عقل خود را بكار اندازيم و درك كنيم كه  ما انسان 14: 3

  .سعادت اين دنيا هم در اجراء تعاليم و احكام الهي و ساختن يك دنياي پاك است

هاي آن قوم  ها و ضرب المثل ها و استعارات و تشبيه حات و كنايهزبان قوم شامل تمام اصطال 14: 4

  .هاي ديگر ميباشد زبان هر قوم قابل ترجمه به زبان. باشد مي

  .اسرائيل داد، رهائي آنها از چنگ فرعون بود بينيم كه اين نعمتي كه خدا به بني مي 14: 6

7 :14 :   

كتاب سوم (الويان  26: 10و  9همانطور كه شماره . يعني افراد شما و نعمت شما را زياد ميكنم - 

ميوه بطن تو و ميوه زمينت و ميوه «: ميگويد) كتاب پنجم عهد عتيق(تثنيه  28: 4و  7: 13و ) عهد عتيق

سوره بقره را هم  2: 58آيه » .شما را بارور كرده و كثير خواهم كرد«و » .مبارك خواهند بود ... بهائمت

  .ببينيد

  .ببينيدآن را  62تثنيه و شماره  28تا آخر باب  15الويان و شماره  26: 40تا  14شماره  - 

پرستيدند  شما ميخواهيد ما را از پرستش آنچه پدرانمان مي«گويند  بينيم كه مي مي 14: 11و  10

اينكار . آنها راست ميگفتند و اينكار وظيفه پيغمبران بود و براي همين كار هم آمده بودند» .باز داريد

» .خود عمل نكنيد، دين نداريد تا به كتاب الهي«وظيفه هر مسلمان واقعي است و بايد به مردم بگويند 

و راست » .شما انساني مثل ما هستيد«گويند  مي 10بينيم كه در آيه  مي) سوره مائده 5: 68آيه (

ولي در » .هائي مثل شما هستيم پيغمبرانشان گفتند ما انسان«: ميفرمايد 11همانطور كه آيه . گفتند مي

ها  بطوري كه بعدي. هائي مافوق انسان معرفي كردند انسان اثر غلو و مبالغه دكانداران ديني، پيغمبران را
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اين چه «سوره فرقان ميگفتند  25: 7كردند كه انساني مثل خودشان پيغمبر باشد و در آيه  تعجب مي

سوره فرقان  25: 20خداوند در آيه » .كه غذا ميخورد و در كوچه و بازار راه ميرود! جور پيغمبري است؟

 21: 8آيه » .و پيغمبراني فرستاديم كه غذا ميخوردند و در كوچه و بازار راه ميرفتندقبل از ت«: ميفرمايد

بينيد كه معجزه  مي. اند سوره انبياء را هم ببينيد تا متوجه شويد در اثر غلو و مبالغه گويي چه كرده

د دفع ضرر از توانستن پيغمبران بدون اجازه خدا نبود و خودشان هيچ كاري نميتوانستند بكنند، حتي نمي

  .خود بكنند

  .كردند بينيم كه پيغمبران را اذيت مي مي 14: 12

بينيم كه پيغمبران را تهديد به بيرون كردن از شهرشان ميكردند يا از آنها ميخواستند  مي 14: 13

  .با حقگويان امروزي هم همينطور رفتار ميكنند. كه به آئين ساختگي آنان برگردند

ها متوجه باشند كه از لحاظ ديني به حرف افراد  اين گفته شده كه انساناين حالت براي  14: 21

چون گذشتگان راه صحيح را . نبايد اعتماد كرد و خودشان بايد كتاب اصلي دين خود را مطالعه كنند

  .اي مثل خودشان پيروي كرده بودند نشناخته بودند و از افراد بي اطالع فريب خورده

اينكه مردم را از راه خدا منحرف كنند و بر گرده مردم سوار شوند، براي بينيم كه براي  مي 14: 30

چون اگر مردم دين داشتند بنده احدي غير از خدا نميشدند و به كسي . كردند خدا شريكاني درست مي

  .دادند سواري نمي

بينيم كه در قيامت خريد و فروش و رفاقتي وجود ندارد و هر كس مسئول كارهاي  مي 14: 31

  .خودش است

كه خداوند به  او  را هائي بينيم كه انسان ناسپاس يعني قدرنشناس است و قدر نعمت مي 14: 34

در صورتيكه براي . نالد كند و مي برد و هميشه از وضع خود شكايت مي داند و از زندگي لذت نمي داده نمي

ناله و گريه دردي را دوا . ر كردزندگي بهتر بايد فعاليت صحيح كرد، يعني روش صحيح كار را دانست و كا

  .كند نمي

نه كساني » .كساني كه از من پيروي كنند از من هستند«: گويد بينيم كه ابراهيم مي مي 14: 36

  .عمران را هم ببينيد سوره آل 3: 68آيه . كه از نسل من هستند
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هاي  و از راهنمائيقبل از اينكه چنين روزي برسد، انسان بايد دعوت خداوند را اجابت كند  14: 44

  .او استفاده كند

شوند تا بدانند كه خدا معبود  اگر مردم قرآن را نفهمند، چگونه متوجه هشدار خدا مي 14: 52

   ؟نه پاپ و نه سزار و نه قارون ،واحد است و معبودي غير از او وجود ندارد

 ١۵    ورۀ ،      ورۀ
اي است كه پيغمبر  براي ايمان آوردن عده) مهلت(بينيم كه اين اجل  مي 15سورة : 5تا  3آيات 

دوره اين كه اين مدت، نه (آوردند هالك ميشدند  اگر در آن مدت ايمان نميكه براي آنها فرستاده شده، 

تا  61همين سوره را پس از شرح حال دو پيغمبر در آيه  83و  73و  72آيه ). است پيغمبري پيغمبران

  .الحظه كنيدم 84

  .دنكنند و تهمت ميزنند و مالئكه براي عذاب نازل ميشو بينيم كه بهانه تراشي مي مي 15: 8تا  6

و خدا حافظ آن دهد كه قرآن از كم و زياد شدن حفظ شده  روابط رياضي قرآن نشان مي 15: 9

  .بوده

  .ايم هيپنوتيزم شدهو ) جادو(بينيم در اين صورت هم ميگويند كه ما سحر  مي 15: 15و  14

  .ها را روي كالله گلها ميبرند چون گرده. بادها بارور كننده گياهان هستند 15: 22

سوره بقره به آدم ياد داده شده كه  2: 31است كه در آيه » ها دانستن اسم«اين روح ظاهراً  15: 29

سورة  2: 34تا  31آيات  .بعد از اثبات وجود آن در آدم به فرشتگان ميگويد به آدم سجده كنيدخداوند 

  .بقره را ببينيد

ها براي آن سر و دست  اگر دقت كنيم متوجه ميشويم كه بسياري از كارهائي كه انسان 15: 39

شويم كه اكثر انسانها بنده  ميشكنند پوچ و بي اساس است ولي در نظر آنان زيبا جلوه ميكند و متوجه مي

  .شيطان هستند نه بنده خدا

يعني اول اينكه شخص از احكام . تقوي و ديگرييكي علم  :الص خدا دو شرط داردبنده خ 15: 40

و نظرهاي خداوند اطالع كامل داشته باشد، يعني كتاب الهي را با دقت كامل بارها خوانده باشد تا از 

تقوي يعني تسلط بر  و دوم اين كه. احكام و نظرهاي خداوند كه در آن است اطالع كامل داشته باشد
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چون بنده . هاي خود را مهار كند داشته باشد و بنده دل و دلخواه خود نباشد، بلكه بتواند خواسته نفس

  .تسليم كليه احكام و نظرهاي خدا باشد خالص كسي است كه كامالً 

چون خطاها و . بينيم جهنم هفت در دارد و هر دري متعلق به افراد معيني است مي 15: 44

  .دارد و مجازات آنها يكسان نيستهاي افراد با هم فرق  گناه

لذا مجازات آنها هم با هم . چون كار انسانها و موقعيت و امكانات و موانع آنها با هم مساوي نيست

سوره اسراء بهشت هم درجات  17: 21لذا جهنم درجاتي دارد همانطور كه مطابق آيه . مساوي نيست

  .يدسوره طه را هم ببين 20: 76و  75آيات  .بسياري دارد

سورة  12: 87آية  .شود مسلمان مطابق اين آيه هيچ وقت از رحمت خداوند مأيوس نمي 15: 56

  .يوسف را هم ببينيد

  .همين سوره ميباشد 4و  3اين آيه هم تفسير آيه  15: 83

آقاي كورش جم نشان رابطه رياضي . سوره حمد است» ها هفت تا از دو تائي«ميگويند اين  15: 87

  .د از طريق ارسال نامه به ما دريافت كنيدياين روابط را ميتوانشرح و توضيح . آن را كشف كرده است

ديگري اند كه كنار خدا معبودهاي  بينيم كه استهزاء كنندگان مشركيني بوده مي 15: 96و  95

اين افراد به واحد بودن خدا يعني خداي واحد . مشركين امروزي هم به همين درد مبتال هستند. داشتند

  .بعلت اعتقاد غلط خود پوزخند ميزدند و ميزنند ولي خود را ديندار ميدانند

 ١۶    ورۀ   ،ل  ورۀ
  .اي است بيهوده و مسخرههشدار و بر حذر داشتن اگر قابل فهم نباشد كار  16سورة : 2آية 

  .خداي خالق جهان كجا و انسان ضعيف كجا كه شريك خدا شود 16: 3

آفريند و شما از آن اطالعي نداريد يا حيوانات مناطق ديگر هستند  اين چيزهائي كه خدا مي 16: 8

  .شده كه اعراب نديده بودند و تصور آن را هم نميكردند يا وسائل حمل و نقلي است كه بعداً ساخته 

خداوند باران را در اثر قوانيني كه در طبيعت نهاده نازل ميكند نه اينكه آبپاش بزرگي در  16: 10

تمام كارهائي كه به خدا نسبت داده ميشود مطابق قوانيني است . دست گرفته و زمين را آبپاشي ميكند

  .كه خودش در جهان گذاشته و خواسته جهاني با اين قوانين بسازد
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  .روياندن اين گياهان نيز مطابق قوانيني است كه در طبيعت گذاشته 16: 11

اي از  د در هر حركتي و هر چيزي كه در جهان وجود دارد نشانهنافراد متفكر و عاقل ميدان 16: 12

برگ درختان سبز در نظر هوشيار    هر ورقش دفتري است معرفت « :قدرت و حكمت خدا وجود دارد

  » .كردگار

اين تنها . اختالف رنگها به آدم متفكر نشان ميدهد كه مساوات در جهان وجود ندارد 16: 13

ها فرق دارند، بلكه هيچ دو شيري با هم  نهها و پروا ها و زرافه ها و عنكبوت شيرها نيستند كه با قورباغه

  .ديكن دو برگ چنار مساوي يا دو اثر انگشت مساوي در جهان پيدا نمي. مساوي نيستند

 ؟آيا خداوندي كه پنجاه ميليارد كهكشان آفريده با آدمي كه چيزي نيافريده مساوي است 16: 17

  .قابل توجه مسيحيان و بهائيان

يعني كسي كه شما بايد در پيش او احساس حقارت و كوچكي كنيد و از  ،معبود شما 16: 22

  .جهان است فقط و فقط خداوند خالق ،دستورها و نظرهايش بدون چون و چرا اطاعت كنيد

اي  هاي افسانه امروزه هم كساني كه ادعاء روشنفكري ميكنند ميگويند قرآن داستان 16: 24

گذشتگان است و توجه ندارند كه اين داستانها كه مردم به آن اعتقاد داشتند نشان دهنده روحيه افرادي 

فكري با كمال بيطرفي و اگر اين مدعيان روشن. ورزند است كه بدون مطالعه و تحقيق به چيزي تعصب مي

. بسيار دانا استوجود بسيار قرآن را مطالعه كنند متوجه ميشوند كه قرآن كار يك تحقيق روابط رياضي 

  .نه كار يك فرد بيسواد يا تمام افراد عربستان آنروزي

كه در اثر بي اطالعي گول حرفهاي آنها را را هم اين روشنفكرنماها بار گناه ديگراني  16: 25

  .اند ها از داشتن يك زندگي پاك محروم شده گناهي كه در اثر آن انسان. اند به دوش ميكشند هخورد

چون . در اثر بي اطالعي آنها از كار بد باشد» .ما كار بدي نميكرديم«شايد اينكه ميگويند  16: 28

كنند كه ها به علت كمي دانش و نشناختن حقايق جهان كار خود را صحيح ميدانند و فكر نمي انسان

 23: 53آيه (» .اي به اعتقادات خود دلشاد است هر دسته«چون . ممكن است فكر و كارشان غلط باشد

چون با معلومات ناقص و غلط خود طرز فكر خود را صحيح ) سوره روم 30: 32سورة مؤمنون و آيه 

  .پندارند مي
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و غلط خود كارهائي ها به علت معلومات ناقص  ولي انسان. خدا به كسي ظلم نميكند 16: 33

هايي كه ميكنند و بتهايي كه با  مثل مداحي. كنند ميكنند كه به ضررشان تمام ميشود و به خود ظلم مي

ها و  شوند يا ناظر اين مداحي ها و كشتارهاي بزرگ جهاني مي هاي خود ميسازند و باعث تفرقه اين مداحي

ميباشند و به هيچوجه  شوند مي بزرگ جهاني هايي كه ديگران ميكنند و باعث اين كشتارهاي بت تراشي

  .نمايند با آن مخالفتي نميكنند و از آن جلوگيري نمي

35 :16 :   

ها را طور  را بشناسند آدمآنها درست ميگويند چون اگر خدا ميخواست كه همه راه صحيح  - 

همگي حقيقت را  آفريد كه احتياجي به تحقيق و مطالعه و تشخيص خوب و بد نداشته باشند و ديگري مي

ولي در آنصورت دنيا به شكل ديگري بود و امتحان و . آيند، بدانند از وقتي كه از شكم مادر به دنيا مي

  .آزمايشي و بهشت و دوزخي در كار نبود

پيغمبران فقط وظيفه داشتند وحي الهي را به ديگران ابالغ كنند و به گوش آنها برسانند و  - 

  .ا و نظرهاي خداوند مثل هر مسلماني اطاعت و پيروي كنندوظيفه داشتند كه از دستوره

36 :16 :   

دانم تعداد آنها چقدر بوده و  من نمي .كه هر امتي يعني هر گروهي پپغمبري داشته بينيم مي - 

  !!!اند  هزار پيغمبر بوده 124هزار يا  120. نميدانم چه كسي توانسته تعداد آنها را محاسبه كند و بگويد

اند كه مردم را از بندگي طاغوت يعني طغيانگران ديكتاتور فوق قانون  آمده بينيم پيغمبران مي مي - 

ها به طغيانگران اجازه داده كه به جان هم بيفتند و مردم را به خاك و  چون اين بندگي. بر حذر دارند

  .هاي بزرگ را مرتكب شوند و ظلمخون بكشند 

افراد گمراه افسوس نميخورد بلكه سعي ميكند تا آنجائي كه مسلمان واقعي هم به خاطر  16: 37

  .ميتواند با بهترين روش آنها را با حقيقت آشنا كند

اي را كه  هر رشته. هاي علوم و فنون نادان هستند اي از رشته بيشتر مردم در هر رشته 16: 38

  .ميخواهيد در نظر بگيريد

  .اند الهي خود و كار پيغمبران قبلي اطالع داشته اهل الذكر اهل كتابي هستند كه از كتاب 16: 43
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 كه را ذكر در اين آيه همانطوري كه كامالً معلوم است قرآن است كه حقايق ديني 16: 44

و پيغمبر ص نيز آن حقايق را همانطور كه در قرآن  كند ميبه آن ايمان دارند براي آنها بيان  مسلمانان

 آنهم. ها بعد نوشته شده ها قرن سالها و بعضي ي ديگرها همة كتابچون . نمايد آمده براي مردم بيان مي

در صورتي كه قرآن در حدود . اند نبوده هاي خود كتابهاي  شاهد وقايع و گفته نويسندگان آنها خودكه 

كه روي  را هائي پيغمبر ص بصورت امروزي تدوين شد و عثمان بعداً فقط قرآنيكسال بعد از رحلت 

آوري كرد و سوزاند تا باعث اختالفات بعدي نشود و كسي نتواند  شته شده بود جمعچيزهاي مختلف نو

  . جزو قرآن بود اين همچيزي بنويسد و بگويد 

آن دو معبود  از شايد منظور. بقولي اين دو معبود اشاره به طرز فكر زرتشتيان ميكند 16: 51

  .خداوند خالق جهان و بتي كه هر دسته براي خود ساخته بودند، باشد

  .هم بسياري از دينداران بي اطالع از دين واقعي خود همين كار را ميكنندامروزه  16: 54

جنين  بودن امروزه هم خيلي از افراد اينطور هستند و فكر نميكنند كه دختر و پسر 16: 59و  58

هاي زنان هميشه يك طور است ولي ژن مردان فرق  چون ژن. د خودشان دارد نه زنبستگي به وجو

  .ميكند و تعيين كننده پسر و دختر بودن نوزاد است

 كه اين مهلت بينيم بينيم كه اين مهلت عذاب و نابودي براي ايمان آوردن است و مي مي 16: 61

 يوردن به رسالت پيغمبران كه پيامشان اجرابراي ايمان آوردن آنها و دست برداشتن از ظلم و ايمان آ

  .سوره حديد را نگاه كنيد 57: 25آيه . عدالت بوده ميباشد

چه حيوان چه (پاكي كه ميخوريم از هضم غذاهائي كه جانداران ميدانيم كه شير سفيد  16: 66

ورت مدفوع بيرون غذا كه مازاد آن بص ةهضم شد مواد ا از بينه آيد و در روده بدست مي خورند مي )انسان

لذا شير از بين  .ميريزد وارد خون ميشود و از خون به پستان ميرسد و بصورت شيري سفيد خارج ميشود

  .خارج شده بصورت شير ميشودآنها مدفوع حيوانات و خون 

اين اولين باري است كه در قرآن از مسكرات بصورت بدنام برده شده و آن را در مقابل  16: 67

  .داده روزي پاك قرار

بينيم كه وحي در مورد زنبور عسل هم بكار رفته يعني به دل او انداخته شده و جزئي  مي 16: 68

  .شده او از طبيعت
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بينيم  و مي. نبودن مساوات در طبيعت است ها هم نشانة يم كه اختالف رنگ عسلبين مي 16: 69

بايد آيندگان در باره آن تحقيق  .اردرا د ها كه عسل قدرت شفا دهندگي و بهبود بعضي از دردها و بيماري

  .بيشتري بكنند

  .كم حافظه خود را از دست ميدهد در سن پيري كمو انسان در سنين باالي عمر  16: 70

ها  بينيم انسان مي. در اينجا هم مساوات وجود ندارد. بينيم تفاوت درآمدهاي اشخاص را مي 16: 71

ميكند تا رقيبي  را چگونه خدا اينكار .شوندبا هم مساوي  مازاد درآمد خود را به محرومان نميدهند تا

آيد و خودشان تابع قوانيني هستند كه خدا در  ها كاري از دستشان بر نمي بت. براي خود بتراشد

  .به هوا و آب و دفع مازاد آن و گذاشته از قبيل نفس كشيدن و احتياج به غذاوجودشان 

ميكنند كه مالك روزي آنها ) بندگي و اطاعت محض(مردم بي اطالع چيزهائي را عبادت  16: 73

  .نيستند

75 :16 شخص آزاد كه اختيار انفاق را است و اين  بتل ثَاين بندة مملوك و بدون اختيار در اين م

ل دارد خداوند استثَدر اين م.  

76 :16 افراد است و  ةاست بت ساخته شد ل هم كسي كه قادر بكاري نيست و اللثَدر اين م

  .فردي كه دستور عدالت ميدهد، خدا است

وظيفه پيغمبر فقط ابالغ وحي و رساندن آن بگوش مردم بوده و بس و اينكار را در كمال  16: 82

  .امانت انجام داده است

  .ميشوند ايشاناند منكر  بت خود ساخته آنها را پرستان كساني كه بتبينيم  مي 16: 86

اند  ته يا ندانسته آنها را فريب دادهنساين كساني كه دا چون گناه گمراهي فريب خوردگانِ 16 :88

سوره  29: 13آيه . چيزي كم شودبه گردن فريب دهندگان است بدون اينكه از عذاب فريب خوردگان 

  .عنكبوت را هم ببينيد

ها  و راهنماي انسانايم  كرده خداوند در اين آيه ميفرمايد هر چه الزم بوده در قرآن بيان 16: 89

لذا مسلمان واقعي قرآن را براي شناختن راهي كه . براي رسيدن به سعادت واقعي و آرامش خيال است

  .خداوند براي رسيدن به سعادت به انسان نشان داده ميخواند نه براي تلفظ عربي آن
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. ها و تجاوز نكردن به آن نرعايت حقوق انساعدالت يعني . خداوند دستور به عدالت ميدهد 16: 90

ديندار باشند و دستور خدا را انجام دهند و عادل باشند و حقوق يكديگر را رعايت   در صورتيكه مردم واقعاً

نه . تجاوز كشورها به همديگرو نه فريبكاري، نه زنا،  نه ،كنند نه قتلي وجود خواهد داشت، نه دزدي

نه بودجه نظامي براي . نه به دادگستري و زندان ،هد داشتاحتياجي به شهرباني و ژاندارمري وجود خوا

نه بودجه نظامي براي دفاع از خود در مقابل تهاجم  و تهاجم به كشورهاي ديگر وجود خواهد داشت

بينيم كه خداوند  مي. نه احتياجي به گرفتن اجازه ورود به سرزمين ديگر و ديگران و نه مرزي خواهد بود

اي  ي كارهاي زشت و ناپسند و فساد و تجاوز نهي ميكند و اين چنين جامعهاز فحشاء و منكرات يعن

  .آرزوي هر پدر و مادري است تا فرزندانش در كام فساد فرو نروند

يعني قبول ميكنيد كه تسليم احكام و نظرهاي خداوند » من مسلمانم«وقتي ميگوئيد  16: 91

عهد را بيشتر به خاطر داشته باشيد و در هر كاري لذا اين . بنديد اين عهدي است كه با خدا مي. هستيد

تسليم امر و نهي خدا باشيد و عدالت را رعايت كنيد و به حقوق ديگران تجاوز نكنيد و گرد فساد و كار 

  .زشت نگرديد و مثل زني كه نخ ميرسيد و بعداً آن را تكّه پاره ميكرد نباشيد

قورباغه نيافريده كه فقط روي غريزه كار  خداوند شما را مثل گنجشك و گرگ و پشه و 16: 93

عقل داده تا مطابق  لذا به انسان. كنيد كه هر دسته مثل هم كار ميكنند و براي كار خود مسئوليتي ندارند

اگر از نيروها . و تحقيق و فكر كردن به او داده تا بتوناند راه صحيح را بشناسدد و قدرت مطالعه آن كار كن

هدايت و گمراهي . ه او داده استفاده نكند مقصر است و مسئول كار خود ميباشدهائي كه خدا ب و قدرت

چون بسياري از انسانها نميخواهند حرفي بر خالف آنچه . ها هم به كار خودشان بستگي دارد انسان

  .اند بشنوند و در باره آن فكر كنند شنيده

م را از راه خدا و ساختن يك دنياي هايتان را وسيله فريب ديگران قرار ندهيد تا مرد قسم 16: 94

  .چون عذاب بزرگي براي اينكار خواهيد داشت. پاك بازداريد

ايد كه تسليم احكام و نظرهاي او باشيد به قيمت ناچيزي  كه با خدا بستهرا پيماني  16: 95

 نفروشيد چون اين كار شما به قيمت محروم كردن مردم از رسيدن به يك دنياي پاك و خريدن عذاب

  .ميشود تمام جهنم براي خود شما و ديگران
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. بكند به زندگي پاكي دست خواهد يافت) عمل صالح(كار درست  ،چه مرد چه زن ،هر كس16: 97

گيرد و باعث افزايش پاكي در  چون در دنيا آرامش وجدان پيدا ميكند و مورد احترام ديگران قرار مي

 آنها را م دهد و سعي كند مردم را با حقيقت دين آشنا وجهان ميشود و اگر تمام تعاليم اسالمي را انجا

متحد كند تا عاقالنه مردم دنيا را با حقيقت دين آشنا كنند و با مال و جانشان در اين راه كوشش كنند 

و  103همين سوره و آيه  125آيه . هم خود مؤثر خواهد بوده سبدون شك در ساختن يك دنياي پاك ب

  .سوره حجرات را ببينيد 49: 15 سورة يوسف و 12: 108 عمران و سوره آل 3: 105

هاي شيطان به خدا پناه ببريد تا تحت تأثير حرفهائي كه  موقع خواندن قرآن از شرّ وسوسه 16: 98

هائي را كه خدا ميكند بخوبي  تا راهنمائي و افراد بي اطالع در باره دين و قرآن ميزنند قرار نگيريد

  .تشخيص دهيد و به راه غلط نرويد

لذا خداوند . ميدانيد كه قدرت و امكانات و موانع كار افراد در مواقع مختلف فرق ميكند 16: 101

به  آدم عاقل. ها و دستورهاي خود را با توجه به اين امور صادر ميكند كه از اين امور اطالع دارد راهنمائي

اگرچه ميداند روزي، اين بچه . بچه شيرخوار چلوكباب نميدهد، چون باعث خفه شدن و مرگ او ميشود

  .شود و چلوكباب خواهد خورد بزرگ مي

اين تغيير دستورها كه متناسب با امكانات و قدرت افراد صورت ميگيرد براي ثابت كردن  16: 102

پيروي  راهنمائي كه راه را ميشناسد از انسان عاقل. ان استهاي افراد با ايمان است و راهنماي مسلمان قدم

هاي او قابل فهم  اگر راهنمائي. استهاي او براي شناختن راه  دستور و راهنمائي داند كه كند و مي مي

  .اي است نباشد كار بي فايده

از  .ميكندهائي كه به پيغمبر ميزدند همين چيزي است كه در اين آيه بيان  يكي از تهمت 16: 103

آدم مسلمان . ها و هر تهمتي كه به فكرشان ميرسد به افراد حقگو ميزنند تا دهان آنها را ببندند اين تهمت

  .ها وظيفه خود را انجام ميدهد و هر آدم عاقلي بدون توجه به اين تهمت

106 :16 م براي آگاه ساختن مردم و فراهو ه يعني حفظ جان خود براي ادامه كوشش دستور تقي

  .تشدن زمينه مساعد براي ساختن يك دنياي پاك از اين آيه گرفته شده اس

ها را از شنيدن و خواندن و  انسان ،دلبستگي به عقائد غلط آباء و اجداد و محيط زندگي 16: 108

  .ديدن حقيقت محروم ميكند
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  .رسد يبيند و هيچكس به داد انسان نم كارهاي خود را مي يبينيم كه هر كس جزا مي 16: 111

پيغمبران شدن باعث ترس و پيغمبري منكر و بينيم كه كفران نعمت خدا  مي 16: 113و  112

چون افراد از  ،اي كه در ظلم و فساد فرو رود دچار ترس و گرسنگي ميشود چون جامعه. گرسنگي ميشود

ت ميشود و نتيجه كار و كوشش آنها توسط ديگران غاربينند  چون مي. كار و كوشش خود مأيوس ميشوند

. همه پيغمبران براي اين آمده بودند كه مردم عادل باشند و حقوق يكديگر را رعايت كنند. از بين ميرود

ها و فاسدها براي اين منكر پيغمبري پيغمبران ميشدند كه آنها ميديدند تعليم پيغمبران براي  ظالم

ران هم با استفاده از بي اطالعي مردم اين افراد پس از پيروزي پيغمب. جلوگيري از ظلم و فساد آنها است

  .ها را از بين ميبردند پيغمبران به مردم ظلم ميكردند و حقوق انسانبه نام بنام دين و 

. هاي مشروع خدا نيست گيري و بي عالقگي به دنيا و لذت نبردن از نعمت دينداري گوشه 16: 114

دينداري  .خوريد و شكر نعمت خدا را بجا آوريدهاي پاك حالل ب بينيم كه خداوند ميفرمايد از خوردني مي

. عادل بودن و كوشش براي ساختن دنيائي است كه همه مردم دنيا عادل باشند و ظلمي صورت نگيرد

مسلمانان وظيفه دارند با بيدار كردن و آگاه ساختن تمام دينداران جهان و متحد ساختن آنها چنين 

تهاجمي و دفاعي در راه رفاه و آسايش مردم و ساختن يك دنياي هاي نظامي  تا از بودجه. دنيائي بسازند

  .ها ها و مزارع و كشتار انسان خراب كردن خانه نه پاك استفاده شود

سوره  2: 173آيه . بينيم خوردن گوشت فقط در اين چهار مورد حرام شده مي 16: 118و  115

 6: 146و  145سوره مائده و  5: 3و ء سوره نسا 4: 161و  160عمران و  سوره آل 3: 95و  93و بقره 

  .ابراهيم بعد از نوح و قبل از موسي ع بود. را ببينيدسوره انعام 

قيه مينامند بسياري از ريح چطور كساني كه خود را فدانم با وجود اين دستور ص من نمي 16: 116

اطالع  آيه و اين دستور خدا بيدو حالت بيشتر به نظر نميرسد يا از اين . اند هاي پاك را حرام كرده خوردني

اند و براي رونق  اند كه دين را دكان كرده هاي بي ايماني بوده يا آدم. امكان اين حالت بيشتر است .اند بوده

  .اند هاي خدا را حرام كرده كسب معاش خود حاللو دكان 

ه بخاطر يعني انجام دادن كاري كه خالف دين بود بي اطالعيبينيم كه در صورت  مي 16: 119

دست برداشتن از آن و ادامه ندادن به و ناداني و بي اطالعي از آن اجازه توبه يعني برگشتن از كار خالف 

  وگرنه  .اند به آنها داده شده آن به آنها داده شده و وعده آمرزش گناهاني كه روي اشتباه صورت داده
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 11: 114آيه . خوب كار بد را جبران كرددر صورت اطالع از حكم خدا و انجام كار خالف بايد با كارهاي 

  .سورة هود را ببينيد

 3: 95و  93آيه . بينيم كه به پيغمبر ص وحي شده كه از آئين ابراهيم پيروي كند مي 16: 123

  .ابراهيم بعد از نوح و قبل از موسي بود. عمران را ببينيد سوره آل

با دانش همه جانبه از قرآن (ا با حكمت مسلمان مطابق دستور خداوند در اين آيه مردم ر 16: 125

و با پند و اندرز نيكو به راه خداوند دعوت ميكند و با بهترين ) و كتابهاي ديگر الهي و معلومات اشخاص

اين وظيفه هر مسلماني است تا با آگاه ساخن مردم از هدف دين و . روش با آنها صحبت و گفتگو ميكند

  .ن يك دنياي پاك متحد كندارزش دين واقعي آنها را براي ساخت

مسلمان واقعي براي بي ديني افراد بي اطالع از دين واقعي و ارزش آن غصه نميخورد  16: 127

كم در اثر زياد شدن دينداران واقعي گوش آنها براي  بلكه كار خود را ميكند و ميداند با كار صحيح كم

. هائي كه آنها ميكشند ناراحت نميشود نقشهشنيدن و آشنا شدن با دين واقعي باز و بازتر ميشود و از 

چون آنها فكر ميكنند كه . چون ميداند آنها وظيفه خود را در راه حفظ افكارغلط خودشان انجام ميدهند

  .عقيده غلطشان صحيح است و دينداران واقعي اشتباه ميكنند

راء   ورۀ  ١٧  ورۀ     ، ا
وقتي قرآن انسانها را به بهترين راه هدايت ميكند يعني بهترين راه زندگي را به  17سورة : 9آية 

د آن را د نه اينكه سعي كنآن را براي شناختن بهترين راه زندگي بخوانقرانسانها نشان ميدهد انسان بايد 

اگر . دهد ميبينيم كه قرآن به افراد با ايماني كه عمل صحيح ميكنند مژده  مي. با تلفظ عربي بخواند

!! انسانها متوجه اين مژده نباشند و اين مژده را نفهمند و قابل فهم نباشد چگونه از آن خوشحال شوند؟

تفسير  من نميدانم چگونه و با چه روئي دكانداران فريبكار عوام فريب به مردم گفته اند قرآن را بدون 

  .بمن بگوييدرا ل قابل فهم نبودن قرآن توان فهميد؟ شما اگر ميدانيد دلي پيغمبر ص يا امام ع نمي

  .ايم بينيم كه خداوند ميفرمايد هر چيزي را شرح و توضيح داده مي 17: 12
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اگر چه » «.دارد هيچكس بار گناه ديگري را بر نمي«بينيم كه خداوند ميفرمايد  مي 17: 15

لذا بدانيد كه فقط نتيجه  .سوره فاطر را ببينيد 35: 18و  سوره لقمان 31: 33 آية ».خويشاوند او باشد

  .بينيد و هيچكس بداد شما نخواهد رسيد كارهاي خودتان را مي

سوره علق كه  96: 7و  6مترفين يعني ثروتمندان و قدرتمندان جامعه مطابق آيه  17: 16

ها و  غيان ميكنند و از راهنمائيط ».كند د حتماً طغيان ميانسان وقتي خود را بي نياز ببين«: فرمايد مي

  .دستورهاي خدا اطاعت نميكنند و باعث خرابي و از بين رفتن جامعه ميشوند

  .بينيم هاي مختلف مي نابود كردن مردم شهرها را بخاطر گناهانشان در سوره 17: 17

  .كسي كه براي رسيدن به بهشت كوشش كند پاداش كار خود را خواهد ديد 17: 19

  . چون خداوند ظالم نيست. خداوند پاداش كارهاي هر دو دسته را ميدهد 17: 20

بينيم كه تفاوت وضع افراد در بهشت خيلي بيشتر از دنيا است پس بهشت يك درجه  مي 17: 21

  .ندارد و درجات آن خيلي متفاوت است

قتي پدر و خداوند و اند و به حكم مسلمان به پاداش زحمتي كه پدر و مادر براي او كشيده 17: 23

شان را تأمين ميكند به آنها اف جكند و مخار ميمادر در سن پيري پيش او هستند و او از آنها نگهداري 

نميگويد چه رسد در زماني كه خرج او را پدر و مادرش ) يعني كوچكترين حرفي كه نشانه ناراحتي باشد(

  .تأمين ميكنند

 مسلمان ولي انسان. ماندگان در مال مسلمان حقي دارند خويشاوندان و تهيدستان و در راه 17: 26

  .چون در آنصورت برادر شيطان است و كار او را ميكند. بيهوده ريخت و پاش نميكند

اگر فرد مسلمان ببيند كمك مالي او به افراد باعث كار نكردن آنها ميشود از كمك به آنها  17: 28

چون . به افراد معتاد هم نبايد كمك كرد .دنبال كار بروند خودداري ميكند تا حالت انگلي پيدا نكنند و

  .صرف زندگي طبيعي خود نميكنند

افراد  به لذا خودداري از كمك. ها دارد اين فراخي روزي و تنگي آن بستگي بكار انسان 17: 30

  .سربار و انگل براي اين است كه دنبال كار بروند و روي پاي خود بايستند

سوره انعام است  6: 152و  151همان آيات  اين آيات. سوره انعام را هم ببينيد 6: 151آيه  17: 31

  .فقط با توضيح بيشتري
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چون زنا راه بدي . مسلمان از زنا خودداري ميكند و با همسر خود به خوشي زندگي ميكند 17: 32

مسلمانان بايد مطابق . پاشد ها را از هم مي است و از ازدواج و تشكيل خانواده جلوگيري ميكند و خانواده

سوره نور وسيله ازدواج افراد مجرد را فراهم كنند تا نيازي به زنا و انحرافات جنسي بوجود  24: 32آيه 

  .نيايد

و يكي اينكه انسان بيگناهي را كشته باشند  .ها سزاوار است در دو صورت كشتن انسان 17: 33

  .مائده را ببينيد سوره 5: 32آيه . اينكه باعث خرابي اجتماع شوندديگر 

عهد و پيماني . مال ديگران را خوردن بدون رضايت آنها به هر صورت كه باشد حرام است 17: 34

ايد كه مسلمان  هم عهدي كه با خدا بستهو كه در آيه از آن صحبت شده هم قراردادهاي اجتماعي است 

 5: 8اطاعت و پيروي كنيد آيه  او يعني تسليم بدون چون و چراي او باشيد و فقط از احكام و نظرهاي

  .سوره مائده را ببينيد

ولي مردم بخاطر . م استسوره انعا 6: 152و  151اين دستور عالوه بر دستورهاي آيه  17: 36

. ته از حرفهاي ديگران پيروي ميكنند و گمراه ميشوند و به ضرر خود و جامعه كار ميكنندتنبلي ندانس

  .و نرمي دارند معموالً زبان چرب انچون فريبكار

  .سوره فرقان را هم ببينيد 25: 63آيه . اين دستور هم عالوه بر دستورهاي سوره انعام است 17: 37

  .مشركين فرشتگان را دختران خدا تصور ميكردند 17: 40

اين پوشش دل و اين سنگيني گوش بعلت عقائد غلطي بود كه از پدران و اجتماع گرفته  17: 46

بينيم كه بعلت اعتقاد به خدايان خود حاضر  مي. اجازه گوش كردن و فكر كردن نميدادبودند كه به آنها 

  .نبودند گوش بدهند و با نفرت رويشان را برميگرداندند و ميرفتند

امروزه براي  .بينيم كه براي جلوگيري از ايمان آوردن ديگران ميگفتند او سحر شده مي 17: 47

  .نه تهمتي به حق گويان ميزنندجلوگيري از شنيدن حقايق دين هر گو

  .ه استخداوند جواب آنها را در آيات بعد داد .امروزه هم خيلي از افراد اين حرف را ميزنند 17: 49

  .مطابق اين دستور مسلمان بايد خوش سخن و خوش بيان باشد 17: 53

خدا  اي براي تقرب به بينيم كساني كه اينها به كمك ميخوانند خودشان وسيله مي 17: 57

  .ميجويند
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  .سوره گفت باشد اي كه در ابتداي ا همان سير شبانهممكن است اين رؤي 17: 60

چون . بينيم كه افسار بيشتر مردم در دست شيطان است و به هر جا كه بخواهد ميكشد مي 17: 62

كم  ي خيليقتافراد واقعاً م. هاي خود هستند بيشتر مردم مطابق طبيعت حيواني خود تابع هوي و هوس

  .هستند

  .ي خدا تسلطي نداردوند ميگويد بر بندگان واقعي و متقشيطان همان طور كه خدا 17: 65

ند آنها را خواست با پيغمبران و افرادي كه مي اين روش تمام افراد بشر بوده و هست كه 17: 77

سوره  3 :21آيه . كشتند رسيد آنها را مي كردند و اگر دستشان مي متوجه حقيقت كنند مخالفت مي

هاي مختلف  حتي كشتن آنها را در سوره و آزار ومخالفت با پيغمبران و تهديد آنها . عمران را ببينيد آل

  .ببينيد

 11: 114در آيه . اي است كه در باره اوقات نماز از آن صحبت شده بقولي اين اولين سوره 17: 78

بنظر ميرسد منظور از . ني ماليدن استدلوك بمع .سوره هود براي دومين بار از اوقات نماز صحبت شده

دلّاك . اند منظور نماز ظهر است ولي گفته. دلوك خورشيد ماليدن خورشيد به افق غرب و نماز مغرب باشد

  .كش حمام كسي بوده كه كيسه به بدن مشتري ميكشيده و ميماليده كيسهيعني 

بوده يعني افكار  در كار ها طلبا آمدن حقيقت باطل از بين ميرود ولي بيشتر برخورد با 17: 81

حقيقت  وقتيامروزه با وجود وسائل ارتباط جمعي . خيالي كه به نظر افراد ميرسيده در كار بوده است

  .گفته شود خيلي زود باطل از بين ميرود

  .چون ستمكاران با عناد و دشمني كه با حقيقت ميكنند ضررشان بيشتر ميشود 17: 82

  .اينطور هستندمردم طبيعتاً  17: 83

 16: 102 آيه. بعضي ميگويند منظور از روح، جبرئيل يا روح االمين و روح القدس است 17: 85

بعضي ميگويند منظور همان روح انسان است كه باعث . را ببينيد سوره شعراء 26: 193و  سوره نحل

  .زندگاني او ميشود و چون بميرد روح او از بدنش خارج ميشود

  .آور قرآن اين مطلب را بخوبي ثابت كرده با پيدا شدن روابط رياضي بهتامروزه  17: 88

من فقط بشري «: بينيم كه از پيغمبر معجزه ميخواستند و پيغمبر ص ميفرمايد مي 17: 93تا  90

  . اي غير از قرآن ندارم و معجزه» .ام هستم كه به رسالت فرستاده شده



120 

 

101 :17 :  

 يگويان به تهمت متوسل ميشوند و از زدن هيچ تهمت بستن دهان حق ياغلب افراد برا - 

  .نميكنند يخوددار

مار شدن عصا، سفيد شدن دست، طوفان، ملخ، قورباغه، شپش، خون، : معجزه عبارتند از 9اين  - 

  .قحطي، كمبود محصوالت

نجم  سورة 53: 56سورة فتح و  48: 8سورة فرقان و  25: 56اين آيه هم مانند آيات  17: 105

فقط مسئوليت بشارت دادن و هشدار دادن به مردم ) ص(نشان دهندة اين حقيقت است كه پيامبر اسالم 

سورة كهف را هم ببينيد كه همه پيامبران نيز همين  18: 56سورة انعام و  6: 48آيات . را بر عهده داشت

  .مسئوليت بشارت دادن و هشدار دادن به مردم را بر عهده داشتند

 ١٨ورۀ      ف  ،  ورۀ  
كه مطابق اين آيه همة چيزهايي كه در روي زمين است زينتي است كه  بينيم مي18سورة : 7آية 

 11:7همچنين مطابق آيات . ها به وسيله آن امتحان شوند تا معلوم شود كه كار كدامشان بهتر است نسانا

ها و زمين و منظور از آفرينش مرگ و زندگي  خلقت آسمانك هدف از لسورة م 67: 2سورة هود و آية 

بنابراين . ها مورد امتحان قرار گيرند تا معلوم شود كه عمل كداميك از آنها بهتر است اين است كه انسان

ها  هاي زمين و مرگ و زندگي را آفريد تا بدين وسيله انسان خداوند آسمانها و زمين و زيباييبينيم كه  مي

  .كند تا معلوم شود كه كدامشان به عمل بهترندرا آزمايش 

سورة  10: 17سورة اعراف و  7: 37سورة انعام و  6: 144و  93، 21در اين آيه و آيات  18: 15

خداوند مكرراً بينيم كه  سورة صف مي 61: 7سورة عنكبوت و  29: 68هود و  سورة 11: 18يونس و 

اين امر شامل . زنند از قول خدا دروغ بافته و به خدا افترا ميترين افراد كساني هستند كه  فرموده كه ظالم

كنند و يا چيزي را كه خدا در  شود كه حالل خدا را حرام كرده يا حرام خدا را حالل مي افرادي هم مي

  .سورة مائده را هم ببينيد 5: 101آية . كنند آن سكوت كرده حالل يا حرام مي  بارة

در اين آيه و در . اي است كه لغت سنگسار در آن ذكر شده است آيه 6اين آيه يكي از  18: 20

سورة  44: 20سورة يس و  36: 18سورة شعراء،  26: 116سورة مريم،  19: 46هود، سورة  11: 91آيات 
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توان ديد كه مجازات سنگسار در قرآن به عنوان جزاي هيچ گناهي ذكر نشده بلكه در همة اين  دخان مي

در حقيقت در قرآن . باشد به عنوان تهديدي از طرف مخالفان براي پيامبران ميآيات مجازات سنگسار 

  .مجازات سنگسار براي هيچ گناهي وجود ندارد

، 13: 10اعداد و  15: 36و  35خروج،  19: 13براي نمونه شمارة . باشد سنگسار از احكام تورات مي

  . يق مشهور به تورات را ببنيدهاي دوم، چهارم و پنجم عهد عت تثنيه، كتاب 22: 21و  17: 5

و چه كارهائي  نجا كه ميتواند قرآن بخواند تا بفهمد چه كارهائي بايد بكندآمسلمان بايد تا 18: 27

  .نبايد بكند و چه عقائدي را قبول داشته باشد

  .دارد يولي پاداش خدائي احتياج به كار درست و درستكار خدا وعده دروغ نميدهد 18: 30

. كنند كه حق را پايمال كنند كنند و سعي مي بينيم كه افراد كافر به باطل بگومگو مي مي 18: 56

  .كنند ي مانند دروغگويي و تهمت و جلوه دادن باطل به حق استفاده ميياه آنها براي اين كار از شيوه

يك  يايمان آوردن است تا عذاب رفع شود و مهلت پيامبر يمي بينيم اين مهلت برا 18: 58

  .پيامبر نيست

ي علمي است كه شخص از كسي نّدعلم لَ .ي نداشت و به او آموخته شده بودنّداو علم لَ 18: 66

  .نياموخته باشد

بود و كارها را از طرف خودش  اجرا كننده دستور خدا ي نداشت واين بنده خدا علم لدنّ 18: 82

  .نميكرد

عده اي ميگويند ذوالقرنين همان . دو نظر در مورد اينكه ذوالقرنين كيست وجود دارد 18: 83

و  18: 86 با آيه هاي نظراين  .كه اسكندر فقط بطرف شرق رفتولي تاريخ نشان ميدهد  .اسكندر است

او مطابق . نظر دوم اين است كه ذوالقرنين كورش پادشاه ايران است. ايرت داردمغ ١٨: ٩٠و  ١٨: ٨٩

نام و كارهاي كورش پادشاه ايران در تورات هم  .هم بطرف غربآيه هاي ذكر شده، هم بطرف شرق رفت 

  .ذكر شده است

بينيم مطابق گفتة خداوند پر ضررترين كارها كاري است كه باعث از بين  مي 18: 105تا  103

. باشد ها در زندگي اين دنيا بشود كه از جمله آنها كفر انسان به آيات خدا و آخرت مي رفتن كوشش انسان

رة سو 7: 147سورة انعام و  6: 88سورة مائده و  5: 5عمران و  سورة آل 3: 22سورة بقره و  2: 217آيات 
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  .اند پر ضرر را ذكر نموده ياي ديگر از اين كارها سورة هود را هم ببينيد كه پاره 11: 16اعراف و 

110 :18 :  

    ،غذا ميخورم و بچه دارم  ،زن دارم ؛مثل شما هستم يمن بشر بگويد  )ص( هر چه پيغمبر - 

مثل شما  يبشر " ميفرمايدمي بينيم كه قرآن . دكانداران ديني ميگويند نه او فوق بشر بودباز 

  .گرمي بازار خود زير بار نميروند و مريدان را فريب ميدهند يدكانداران ديني برا  " .هستم

اين حضور . منظور رسيدن به حضور خداوند است در روز قيامت براي ديدن جزا و پاداش اعمال - 

   .به چه صورت است نميدانيم

ورۀ     مورۀ       ،١٩ 
روح در اختيار و مال خداست و قسمتي از خدا  .خداوند خالق روح است19سورة : 17آية 

تا پيام خداوند  جبرئيل يكي از فرشتگان مقرب درگاه خداست كه از طرف خداوند فرستاده ميشود .نيست

  .را به انساني كه خداوند انتخاب ميفرمايد برساند

. دانسته خود را بندة خدا و خداي يكتا را صاحب اختيار خود مي) ع(بينيم كه عيسي  مي 19: 36

دهد نه  انجيل هم درس توحيد مي. سورة زخرف را هم ببينيد 43: 64سورة آل عمران و  3: 51آيات 

ترا حيات جاوداني اين است كه «: عيسي فرمود: گويد مي 17: 3براي مثال انجيل يوحنا در شماره . تثليث

رسالة هفتم ( 1قرنتيان  8: 4و شمارة » .خداي واحد حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستادي بشناسند

  ».خدايي ديگر جز يكي نيست«: گويد مي )كتاب عهد جديد مشهور به انجيل

يعني اطاعت از وحي و ( خدا اطاعت از يچون بجا .مسلمانان نيز دچار همين درد شدند 19: 37

  .كردند و گروه گروه شدند ياز افراد پيرو) قرآن ،كتاب الهي

  .بعضي از مسلمانان هم امروزه دچار اين درد هستند 19: 42

ن را به آنها بگويند از ينشاامروزه بعضي از دينداران جهان به كساني كه بخواهند حقايق د 19: 46

  .كنند اين تهديدها مي

اين . منظور رسيدن به حضور خداوند است در روز قيامت براي ديدن جزا و پاداش اعمال 19: 80

  .حضور به چه صورت است نميدانيم
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اين . است در روز قيامت براي ديدن جزا و پاداش اعمال خداوند منظور رسيدن به حضور 19: 95

  .حضور به چه صورت است نميدانيم

كه به افراد متقي ميدهد قابل فهم خواهد  ينباشد نه مژده ا قرآن آسان و قابل فهم اگر 19: 97

  .بود نه ترسي كه به دشمنان سر سخت ميدهد

ورۀ     ورۀ       ،٢٠ 
ها خود را به ها را به مشقّت بيندازد و انسانقرآن براي اينكه پيغمبر و انسان 20سورة : 2آية 

) 10سورة يونس سوره  58و  57مطابق آيه (شادي قرآن براي . مشقّت و سختي بيفكنند نازل نشده است

نازل شده تا ) طغيانگران تاريخ(ها ها و راحت شدن از شر ديكتاتوران و طاغوتو رفاه و آسايش  انسان

سورة  105و  103براي اينكار بايد مردم مطابق آيه . چنين كساني نباشندمردم بنده خدا باشند و بنده 

   .تفرقه خودداري كنند تا بتوانند اين شر تاريخي را از سر خود وديگران كوتاه كنندعمران متّحد باشند و از  آل

تذكري براي كساني است كه از نافرماني و عذاب خدا كه محيط بر افراد . قرآن تذكري است 20: 3

اي متناسب با العمل ونتيجهالعمل است و هر عمل عكسچون دنيا، دنياي عمل و عكس. ترسنداست مي

  . دارد چه درست و چه نادرستآن 

ها بت ها در اثر جهل و بي اطالعي و تفرقه، آلت دست بت تراشاني شدند كه از انسانانسان

كسي كه ( معبودي... «: قصص بگويندسورة  38ساختند تا باد در آستين بيندازند و مثل فرعون در آيه  مي

مثل قدرتمندان امروزي » ...شناسمي شما نميغير از خودم برا) ش اطاعت كنيدبدون چون و چرا از فرمان

توجه به بدون كه بدون توجه به خواست ونظر مردم پس از رسيدن به قدرت بدون خواست مردم و 

گويند اينكار را كنند و مياندازند و اُلدرم و بلدرم ميايي كه به مردم داده بودند باد در آستين ميه وعده

  . كننددم هم از دستور آنان پيروي و اطاعت ميبكنيد و اين كار را نكنيد و مر

وجودي كه انسان بنده او (معبودي «: فرمايدچاره آن و رمز آزادي مردم ال اله االاهللا است كه مي

هاي ولي حكومت» .غير از خدا وجود ندارد) ها و نظرهايش بدون چون و چرا اطاعت كندشود و از فرمان

اي مزدور ماده پرست كه مورد ارادت مردم بودند فكر واقع بيني دهع«ديكتاتور ديروز و امروز بدست 

بيرون كشيده و با تزريق و تلقين يكدسته افكار سست ) مردم هاياز مغز(وحقيقت جويي را از مغزهايشان 
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نوشته » اسالم و احتياجات واقعي هر عصر«كتاب  75و  74 اتصفح(» .و واهي و بي اثرسرگرمشان كردند

  .)طباطبائي نويسنده تفسيرالميزانعالمه  مرحوم

توانند قرآن را بخوانند واز تعاليم گرانقدر آن اي هم كه ميمتأسفانه افراد با سواد و تحصيل كرده

وقتي به ايشان گفته شود «بقره سورة  170قرن پيش عربستان مطابق آيه 14اطالع پيدا كنند مثل افراد 

به شما نازل ) حق دارد به شما بگويد چه بكنيد و چه نكنيد كسي كه(از آنچه از خداوندتان و اربابتان 

عقائدي كه پدرانمان را بر آن يافتيم پيروي از ما فقط از راه و . نه. گويند نهشده پيروي كنيد، مي

يعني » اي عقل خود را بكار نگرفته باشند و راه صحيح را نشناخته باشند؟اگر چه پدرانشان ذره .كنيم مي

پرستان طول تاريخ كه مثل تمام مشركان و بت. اندگويند علماي ما چنين گفتهمي ؟باشندهدايت نشده 

اسالم «كتاب  75بدون توجه به اينكه عالمه طباطبائي در صفحه » .اندعلماي ما چنين فرموده«گفتند مي

داي وجدان نامي سربلند كرده و با ن) يا كساني(اگر احياناً كسي «: نويسدمي »و احتياجات واقعي هر عصر

هاي هايي كه در كنج زندانم شمشير و چوبة دار و شكنجهآورد پاسخش به داز حقايق قرآن به زبان مي

تواند پرده ها حقايقي است كه هيچ مورخ منصف نمياين. شدبرد موكول ميتاريك در انتظار آنان بسر مي

ولي توجه » .اندماي اعالم چنين فرمودهعل«گويند مردم تحصيل كرده امروزي هم مي» .بر رويش بكشد

كنند در چنين اجتماع پر از وحشتي بسر ندارند اين علمائي كه با افتخار و دهان پر از آنها صحبت مي

. كنندكنند و از گفتن حقيقت خودداري ميمثل امروز كه بيشتر نويسندگان سانسور شخصي مي. برندمي

افتد همانطوري كه در سراسر جهان بدون مند هر اجتماعي ميچون سرو كارشان با بايكوت افراد قدرت

كتاب  12به قول عالمه طباطبائي در صفحه ) فقط قدرتمندان جوامع با هم فرق دارند(بينيم استثناء مي

توانست مواد مقدسات آنكه بسيار زرنگ بود همين اندازه مي«، » اسالم واحتياجات واقعي هر عصر«

آري بايگاني كند، همانطور كه افرادي كه متوجه » .ده نگه داشته و بايگاني كندمذهبي خود را دست نخور

چون آيه . خريدندكردند وننگ ملعون بودن را بجان ميكنند و بايگاني ميشوند بايگاني ميشدند و مي

ينكه آن هايي را كه ما نازل كرديم پس از اكساني كه دالئل روشن و راه نمائي«: فرمايدبقره ميسورة  159

افرادي هستند كه خدا و لعنت ) گويندو به مردم نمي(كنند را در كتاب براي مردم بيان كرديم كتمان مي

شويد اگر متوجه اين آيه بشويد، متوجه مي. سازنداز رحمت خدا دور مي» .كنندكنندگان آنها را لعنت مي

. رونداند و ميملعون از دنيا رفته ،برندمي كه چه بسيار افراد مشهور و معروفي كه با احترام از آنها نام
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بايد خليفه وجانشين  ع بينيم كه مسلمانان بجاي ساختن يك دنياي پاك سرگرم اين هستند كه علي مي

بدون توجه به اينكه او عليه  ؛را مظلوم در صحراي كربال كشتند ع پيغمبر باشد يا ابوبكر و حسين ابن علي

من بخاطر سرمستي از زندگي و فساد و ظلم قيام نكردم من « بود و گفت حكومت ظالم يزيد قيام كرده 

كوبند و به سينه مي ع اينها بجاي اصالح امت جد حسين» .فقط بخاطر اصالح امت جدم قيام كردم

بقره درباره ابراهيم و سورة  141و  134گويند و توجه ندارند كه قرآن در آيه حسين واي حسين واي مي

هر كاري كه  .آنها افرادي بودند كه از دنيا رفتند«: فرمايدحاق و يعقوب و فرزندان او مياسماعيل و اس

كنيد مال شما است و درباره كارهايي كه آنها كردند از كردند مال خودشان است و هر كاري كه شما مي

مواظب كارهاي چون خود خدا از كارهاي آنها اطالع دارد و شما بايد  ».كنندال و بازخواست نميؤشما س

و عيسويان درباره اين  .كنيددهيد و مراعات ميخود باشيد كه دستورها و نظرهاي خدا را انجام مي

ا پسر يگانه يا پسر خدا يا پيغمبر مخصوص يا پيغمبري مثل يكنند كه عيسي خدا است صحبت مي

كنند ين حاالتي كه تصور ميپيغمبران ديگر بني اسرائيل؟ بدون اينكه توجه كنند كه او در هر كدام از ا

به (ناگاه شخصي آمده وي را «: گويدانجيل متي مي 19باب  19تا  16خواست؟ چون شماره چه مي

) عيسي به وي(وي را  ؟اي اُستاد نيكو چه عمل نيكو كنم تا حيات جاوداني يابم: گفت) عيسي ميسح

ليكن اگر بخواهي داخل دا فقط گفت از چه سبب مرا نيكو گفتي و حال آنكه كسي نيكو نيست جز خ

. دزدي مكن. زنا مكن. بدو گفت كدام احكام؟ عيسي گفت قتل مكن. حيات شوي احكام را نگاه دار

» .و پدر و مادر خود را حرمت دار و همساية خود را مثل نفس خود دوست دار. شهادت دروغ مده

و انجيل  10باب  19تا  17ر شماره عيسويان بدون توجه به اين گفته عيسي كه انجيل مرقس هم آن را د

كنند، عيسي را به آمده تكرار مي» يكي از روساء«فقط با لفظ  18باب  20تا  18لوقا هم آن را در شماره 

يوحنا بايد بگويند عيسي مسيح به  17باب  3در صورتيكه خودشان مطابق شماره . رسانندپايه خدائي مي

يعني (ا خداي واحد حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستادي حيات جاوداني آن است كه تو ر«خدا گفت 

از بي  كه شود كرد كه روحاني نماهاي دكاندار،چه مي» .بشناسند) پيغمبر و رسول و فرستاده تو است

سوء  ،آيداطالعي مردم و مبالغه گوئي افراد درباره كساني كه دوست دارند يا دوست ندارند خوششان مي

گويند و افراد با سوادي كه توانايي خواندن كتاب اند و ميكنند و به آنها دروغ گفتهاند و مياستفاده كرده

دهند الهي خود را دارند به جاي خواندن آن يا فهميدن آن و پنهان كردن و بايگاني آن اجازه نمي
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هايي هم شمشير و چوبة دار و شكنجد«چون از . خودشان حقيقت را بفهمند يا آن را به ديگران بفهمانند

يا مخالفت توده عوام و روحانيون مردم فريب  »بردههاي تاريك در انتظار آنان بسر ميكه در كنج زندان

شما شود و حقايق را ) آگاه سازي(يك نفر بايد فداي «: گويدعيسي مي: گويدترسند و يكي از آنها نميمي

بندند و بر دوش مردم ودشوار را ميبارهاي گران «و بگويد كه اين روحاني نماهاي دكاندار » .بگويد

هاي و كرسي) هامهماني(ها باال نشستن در ضيافت... دهندنهند و خود با يك انگشت آن را حركت نمي مي

دوست دارند و تعظيم در كوچه ها را و اينكه مردم ) صندلي هاي باال را در معابد يهود(صدر در كنايس 

شما اي كاتبان و فريسيان ريا كار كه درِ ملكوت آسمان را بر روي مردم  واي بر... ايشان را آقا آقا بخوانند 

واي بر شما اي . شويدشويد و داخل شوندگان را از دخول مانع ميبنديد، زيرا خود داخل آن نميمي

آن  از. كنيدبلعيد و از روي ريا نماز را طويل ميهاي بيوه زنان را ميكاتبان و فريسيان ريا كار، زيرا خانه

گرديد واي بر شما اي كاتبان و فريسيان ريا كار زيرا كه بر و بحر را مي. رو عذاب شديد تر خواهيد يافت

تمام » ...سازيدپست تر از خود، پسر جهنم مي) دوبار(دو مرتبه  او را تا مريدي پيدا كنيد و چون پيدا شد

 34آيه . م اگر دقت كنيد مثل آنها هستندروحاني نماهاي اسالمي ه. انجيل متي بخوانيد 23آن را در باب 

و وحي و الهي بودن قرآن  )ص( كه به پيغمبري محمد(اي افراد با ايمان «: فرمايد مي 9سورة توبه سوره 

عده زيادي از دانشمندان ديني يهود و زاهدان ديرنشين مسيحي مال مردم را بباطل ) ايمان داريد،

مال مردم خوردنشان كار بزرگي نيست ولي بازداشتن مردم » ...دارنديخورند و مردم را از راه خدا باز م مي

 از بين بردن ساختن يك دنياي پاك و باز داشتن مردم از از راه خدا و گمراه كردن مردم از راه خدا و

بندگي خدا و بنده نيز بازداشتن مردم از آسايش فكري و رفاه مردم در سايه اجراي عدالت و نوعدوستي و 

  . بسيار بزرگ و بزرگتر از بنا حق خوردن مال مردم است ،اند نبودنها ساختهي كه از انسانهايبت

ترسند نه آري قرآن تذكري براي افرادي است كه از نافرماني و عذاب خدا كه نتيجه آن است مي

  . براي به زحمت افتادن افراد با ايمان مثل به زحمت افتادن پيغمبر خدا

كند ايمان شما به عظمت او اضافه نمي» ...ها و زمين است مال خدا است انآنچه در آسم«  20: 6

دامن بر     گر جمله كائنات كافر گردند «. كندو بي ايماني شما چيزي از عظمت بي منتهاي او كم نمي

 اگر شما و تمام كساني كه«: فرمايد مي 14 سورةابراهيم سورة  8همانطور كه آيه » كبريايش ننشيند گرد

ميليارد  250كسي كه جهان را با » .د باز هم خدا بي نياز و ستوده استيدر زمين هستند كافر شو
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ميليارد منظومه شمسي دارد و اگر كسي در  200گويند كهكشان ما كهكشان آن آفريده و آنطور كه مي

يند و اگر ببيند بمرز منظومه شمسي، قرار بگيرد كرة زمين را با تمام حجم و عظمتي كه دارد اصالً نمي

خواهد فقط بنده او اگر مي. بيند، احتياجي به ايمان ما و بندگي ما نداردجز كورسوئي از آن چيزي نمي

باشيم براي اين است كه بنده قدرتمندان زمان خود و بت سازي جيره خواران آنها از آنها نباشيم و 

باشيم و بندگان ديگر خدا را بنده  شخصيت انساني خود را حفظ كنيم و عادل و نوعدوست و درستكار

خدا و برادر خود بدانيم و سعادت و رفاه و آسايش خاطر آنها را سعادت و رفاه و آسايش خود بدانيم كه در 

  . شويمصورت عمل كردن به آن متوجه حقيقت آن مي

يه كلمه مقدس فقط در اين آ. كلمه مقدس درباره هيچ كس و هيچ كتابي در قرآن نيامده 20: 12

فرمايد موسي به قومش مي 5 سورةمائده  سورة 21آمده است و در آيه  79 سورة ،نازعاتسورة  16و آيه 

يعني (البته سهم قوم يهود » .وارد اين سرزمين مقدسي شويد كه خدا آن را براي شما نوشته«: گفت 

باشد و آن فقط آنچه در تورات بيان شده مي )باشندافرادي كه از نسل يهودا فرزند چهارم يعقوب مي

  .بسيار محدودتر از سرزمين اسرائيل امروزي است

فقط نسل «نسل شمالي ازيهود جدا شدند و  10پس از به حكومت رسيدن رحبعام پسر سليمان 

ره شما. قبيله بني اسرائيل پخش شده بود 11و فرزندان الوي هم در بين » يهودا از رحبعام اطاعت كرد

چون تمامي «: نويسدمي )كتاب يازدهم عهد عتيق مشهور به تورات( كتاب اول پادشاهان 12باب  20

رُاسرائيل شنيدند كه يعام مراجعت كرده است ايشان فرستاده، او را نزد جماعت طلبيدند و او را بر تمامي ب

 قبيله(از سبط يهودا فقط پادشاه ساختند و غير ) حكومت شمالي كه توسط آشور از بين رفت(اسرائيل 

كتاب چهارم عهد عتيق (اعداد  36باب  7و مطابق شماره » .كسي خاندان داود را پيروي نكرد) يهود

و اسباط ديگر بني اسرائيل  ».ميراث بني اسرائيل از سبط به سبط منتقل نشود... «: )مشهور به تورات

كتاب دوازدهم عهد ( كتاب دوم پادشاهان 17باب  18مطابق تورات در تاريخ مضمحل شدند چون شماره 

پس از اين جهت غضب خدا بر اسرائيل به شدت افروخته شده ايشان «: گويدمي) عتيق مشهور به تورات

 24چون روش آشوريان مطابق شماره » .را از حضور خود دور انداخت كه جز سبط يهودا فقط باقي نماند

دشاه آشور مردمان از بابل و كوت و عوا و حمات و سفَروايِم پا«: كتاب دوم پادشاهان اين بود كه 17باب 

  » ...سكونت داد ) مركز حكومت شمالي(آورده ايشان را بجاي بني اسرائيل در شهرهاي سامره 
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وجودي كه انسان (معبودي . هستم) ميليارد كهكشان 250آفريننده (من خدا «خدا گفت  20: 14

غير از من وجود ندارد، بنابراين عبادت ) بدون چون و چرا اطاعت كند بنده او باشد و از تمام دستورهايش

بينيم كه نماز براي اين مي. »مرا بكن ونماز را بپادار تا ياد من باشي )بندگي و اطاعت بي چون و چراي(

عدالت يعني رعايت كليه . است كه انسان ياد خدا باشد و كاري خالف دستورهاي او كه عدالت است نكند

  .هاتمام انسان حقوق

بينيم كه معبودي غير از خدا وجود ندارد و مسلمان واقعي نبايد بنده و مطيع صد در صد و مي 

آن هم بخاطر اين است كه خدا آفريننده . بدون چون و چراي احكام و نظرهاي كسي غير از خدا باشد

رده و قوانين آن را در آن ميليارد كهكشان است و كسي كه جهان را خلق ك 250ها و زمين يعني آسمان

غرائز و احتياجات و امكانات انسان آگاهي كامل دارد و در هدايت يعني نشان از گذاشته از قوانين آن و 

در صورتيكه ديگران در هر پايه علمي كه باشند چون از بقيه . كنددادن راه صحيح زندگي اشتباهي نمي

كسي كه در وجود خدا شكي دارد . كنندود اشتباه ميقوانين جهان اطالع ندارند در كارها و نظرهاي خ

بخواند تا توسط نويسنده  »ترجمه روان فارسي قرآن«بايد روابط بهت آور رياضي قرآن را در آخر 

كوچكترين شكي براي او باقي نماند و بايد توجه داشته باشد كه براي اينكه هر رقم آن درست سرجاي 

10خود قرار گيرد امكان 
يعني عددي  10-73يكدهم را در هم ضرب كنيم عدد  73وجود دارد و وقتي   1

يعني يك  آيد به دست مي صفر در طرف راست آن باشد 73كه صورت كسر آن يك و مخرج آن يك با 

هر انسان محقق  ميليارد ميليارد ميليارد ميليارد ميليارد ميليارد ميليارد ميليارد كه از تصور 10تقسيم بر 

  . و عاقلي خارج است چه رسد به بقيه آن

باشد در قرآن يعني قيامت و ساعت بدون » ال«كلمه الساعه يعني ساعتي كه اول آن  20: 15

در قرآن و انجيل كسي از قيامت اطالعي ندارد و . باشددقيقه باشد مي 60همان ساعت معمولي كه » ال«

كنند يا براي فريب ها ميهايي است كه انسانشود خيالبافيگفته ميتمام چيزهايي كه در مورد وقت آن 

گويد قيامت مثل ادعاي سيد عليمحمد باب كه مي. مردم و بدست آوردن مريد و كسب شهرت است

 ا وچون در قيامت جز. كه دليل ادعاي او معلوم نيست» .قيام هر پيغمبر تا پايان عمر او«عبارت است از 

البته ايشان  ؟آيا با ظهور او اين كار صورت گرفته يا نگرفته. شودها داده ميتمام انسان پاداش كليه اعمال

يعني حتي هيچ (فرمايد هيچكس مي 3سوره  ،عمران سوره آل 7چون آيه  ،كند كه خدا استادعا مي
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عمران  آلسورة  7مطابق همان آيه  .داندتأويل متشابهات قرآن را غير از خدا نمي) پيغمبري

 293اهللا داده بود و بهائيان پيرو او هستند در صفحة بخود لقب بهاء» بدشت«نوري كه در يرزاحسينعلي م

ولي در دنباله آن » .پيغمبري و رسالت با پيغمبر اسالم تمام شد«: نويسدكتاب اشراقات خود مي

سيد (آمدن باب  ولي خدا وعدة ديدن خود را در قيامت به بندگانش داده است و اينكار با«: نويسد مي

كند ثابت كند كه سيد عليمحمد شيرازي ملقّب به باب و در كتاب ايقان سعي مي» .شده است) عليمحمد

كسي كه خدا او را «كند كه خودش موعود باب در بيان و همان است ولي پس از مدت كوتاهي ادعا مي

پيغمبر . به حد كمال خود برسد وقتي يك دين«كند در صورتيكه باب ادعا مي. باشدمي» كندآشكار مي

آيا ادعاهايي كه باب در بيان كرده و ميرزاحسينعلي سعي در صحيح نشان  ».بعدي فرستاده خواهد شد

فتوكپي و  تهيه كهببينيد » بررسي ديانت بهايي«اين بحث را در كتاب  ؟دادن آن كرده عملي شده است

يا چاپ كننده خواست آزاد فتوكپي  تهيه كنندة چاپ آن براي هر كسي بطور مجاني يا هر قيمتي كه

  .است

22 :20 يعني بدون اينكه پيسي يا برص  ،يعني سفيد بدون مرض ،يضاء يعني سفيد بدون بديب

  . دهدداشته باشد و معني درخشان نمي

اين دعا را هر مسلماني بايد در تبليغات خود و گفتن حقايق دين بكند تا زبان  20: 29تا  25

  . به او داده شود كه مردم آن را بفهمند گويايي

هر مسلماني بايد در كار خود شريكاني بگيرد تا كارش را آسان كنند و به اتفاق  20: 32تا  30

اي «: فرمايد مي 3 ةعمران سور آلسورة  105تا  102 اتآي. هم ديگران را از حقيقت دين آگاه كنند

امروزه اين البته () ايدوحي و الهي بودن قرآن ايمان آوردهو ) ص(كه به رسالت محمد (افراد با ايمان 

 )هر كسي تجربي و آزمايشي شده استايمان با روشن شدن روابط حيران كننده رياضي قرآن براي 

شايسته ترس و پرهيز از نافرماني و عذاب خدا است از نافرماني و عذاب او بترسيد و پرهيز  آنطور كه

و همگي به رشته الهي  .از دنيا برويد هستيد) احكام و نظرهاي خدا(تسليم و فقط در حالي كه  نماييد

برخالف آنچه مدعيان مسلماني نامسلمان رفتار . (بچسبيد و تفرقه نداشته باشيد) يعني به قرآن(

كتاب  75به قول عالمه طباطبائي در صفحه كنند و به صدها بلكه هزاران فرقه تقسيم شده و  مي

كه به  ت و واهي و بي اثريك دسته افكارسس«به نام دين اسير  »ت واقعي هر عصراسالم و احتياجا«
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افكاري كه هيچ ربطي به هدف عالي دين يعني ساختن . باشندمي »آنها تزريق و تلقين شده است

و نعمت .) هاي بي دفاع نباشد ندارددنياي پاكي كه در آن اثري از بي عدالتي و تجاوز به حقوق انسان

در دلهاي شما محبت ايجاد كرد و ) با قرآن(خدا و بر خودتان بياد آوريد كه دشمن هم بوديد  خدا را

كشتار هم تبديل  به دشمني و ولي اين نامسلمانان مدعي مسلماني اين برداري را(شما را برادر هم كرد 

آتش اختالفات ملي و (و بر كنار گودالي از آتش .) كنندكردند و از اين كار خود هيچ خجالتي احساس نمي

كند تا راه خدا آياتش را اينطور براي شما بيان مي. د و خدا شما را از آن نجات دادقرار داشتي) ايقبيله

اي از شما باشند كه مردم را به كار خير دعوت كنند و امر به معروف و نهي از بايد عده. درست را بشناسيد

در (نباشيد كه پس از اين كه داليل روشن هم  ا مثل كسانيشم. چنين افرادي موفق هستند. منكر نمايند

   ».آنها عذاب بزرگي دارند. براي آنها آمد دچار تفرقه و اختالف شدند) بارة نتيجه تفرقه و اختالف

شود و بالعكس كند كه به ضررش تمام ميروي ناداني كاري مياز بسياري از اوقات انسان  20: 39

قوانيني كه . شودكند كه به نفعش تمام مياينكه توجه داشته باشد كاري ميدر بسياري از اوقات بدون 

  . كندخدا در جهان گذاشته چه انسان متوجه باشد چه نباشد كار خود را مي

كند بايد با ماليمت و استدالل مسلمان مثل موسي با دشمن دين هم كه صحبت مي 20: 44

چون بسياري از افراد . قبت بد كارهاي غلط خود بترسندشايد متوجه حرفهايش شوند و از عا. صحبت كند

كنند و وقتي متوجه حقيقت دين و ارزش اجتماعي آن شدند آن را روي ندانستن دين با آن دشمني مي

چون بسياري از افراد دين را از روي كاري كه مردم عوام بي اطالع از . كنندپذيرند و از آن دفاع ميمي

. شناسند و از حقيقت دين اطالعي ندارندزنند و اعتقادات آنها ميكه آنان مي هاييكنند و حرفدين مي

يك دسته افكار سست «عالمه طباطبائي  مرحومگويند به قول كنند و ميآنچه مردم عوام به نام دين مي

ها به مردم و مطابق ميل حكومت» يك عده مزدور ماده پرست«است كه به دست » و واهي و بي اثر

سربلند كرده به نداي ) يا كساني(اگراحياناً كسي «و » .آنها را سرگرم كنند«تا » و تلقين شده تزريق«

هايي كه در م شمشير و چوبة دار و شكنجهآورد، پاسخش به د ميوجدان نامي از حقايق قرآن به زبان 

كه هيچ مورخ منصف  ها حقايقي استاين. شدبرد موكول ميهاي تاريك در انتظار آنان بسر ميكنج زندان

  )75و  74صفحات » اسالم و احتياجات واقعي هر عصر«كتاب (» .تواند پرده برويش بكشدنمي



131 

 

توانند قرآن يا كتاب اصلي دين خود را بخوانند امروزه خيلي از افراد با سواد كه مي 20: 52و  51

علم آن با «به آنها گفت سواد ما وضعشان چه خواهد شد؟ بايد گويند پدران بيبجاي خواندن آن مي

  » .اندها چه وضعي داشتهكند كه انسانخداوندي است كه فراموش نمي

ها سخنان يكتاپرستان و دينداران واقعي را كه امروزه هم مطابق طبيعت بشري انسان 20: 57و  56

گويند يچون م. پندارندكنند و آن را دروغ ميباشد تكذيب ميمخالف عقائد خودشان و پدرانشان مي

اند ولي توجه ندارند كه علماي آنها در اثر ترس از ديكتاتوران زمان كه هنوز وجود علماي ما چنين گفته

همانطور كه اينكار هنوز در بيشتر . آوردنديا كتاب ديني آنها به زبان  نمي» نامي از حقايق قرآن«دارند 

ها انسان. هان حقيقت گويان را ببندندكنند با تهمت دو به جاي آن سعي مي. نقاط جهان وجود دارد

تزريقات « تحت تأثيربينيم تابع عقائد پدران و اجداد ومحيط اجتماعي خود كه همانطور كه در جهان مي

توانند آيات كتاب الهي خودشان را هم باشند و نميبودند مي» عده مزدور ماده پرست«يك » و تلقينات

هاي ديگري هم دارد كه آنها كتاب ما حرف» .دانستنداين را نميآيا علماي ما «گويند قبول كنند و مي

و با وجود آنكه سواد خواندن كتاب اصلي دين خود را دارند و خواندن آن حداكثر يك ماه  .دانستندمي

و دين پدران و اجداد . دهندخوانند و به راه غلط پدران و اجداد خود ادامه ميكشد آن را نميطول مي

  . دانندعالي و بي مثل و مانند مي خود را ديني

دهند و در جامعه اكثريت افراد جامعه را تشكيل مي كهامروزه هم قدرتمندان و مردم عوام  20: 71

. ايدگويند آيا بدون اينكه به شما اجازه بدهيم حرف آنها را قبول كردهقدرت دارند به حقيقت گويان مي

امروزه، هنوز مردم متعصب نادان كه اهل تحقيق و . كنندشما را به سختي مجازات خواهيم كرد و مي

  .زنندگويند ميكنند و همين حرف را به كساني كه حقيقت را ميمطالعه نيستند، همين كار را مي

  .آيد نه با خواهش ديگران درجات عالي با كار صحيح و ايمان به دست مي 20: 75

كنند تا آنها گر از دستشان فرار كنند تعقيب ميامروزه هم قدرتمندان، حقيقت گويان را ا 20: 78

  . هايشان را از بين ببرندرا نابود كنند و اثر حرف

چه قدرتمند و چه قدرتمند ديني باشند  ،كنندامروزه هم قدرتمندان مردم را گمراه مي 20: 79

  . سياسي و اجتماعي
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خورد و در كه به درد آنها نمي كنند و دنبال چيزهايي هستندها طغيان ميهنوز هم انسان 20: 81

خواهد هر كاري كه به نظرش خوب آمد چون انسان مي. راحت ساختن زندگي آسوده آنها اثري ندارد

  . بكند، بدون توجه به اينكه آنكار درست است يا نادرست

ح خدا توبة واقعي افرادي را كه توبه كنند و ديگر كار غلط خود را ادامه ندهند و كار صحي 20: 82

ها نادان به داند انسانها اطالع دارد و ميچون خدا از وضع دانش انسان. آمرزدپذيرد و آنها را ميبكنند مي

ولي اگر متوجه . گيرندآيند و تحت تأثير عقايد پدران و مادران و بزرگان اجتماع خود قرار ميدنيا مي

توبه گفتن نيست بلكه عمل است . پذيردحقيقت شدند و كار خود را اصالح كردند خدا توبة آنها را مي

  . يعني شخص روش غلط خود را تصحيح كند و راه صحيح را در پيش گيرد

چون اكثر افراد . پرستند كه نفع و ضرري براي آنها ندارندامروزه هم مردم چيزهايي را مي 20: 89

  . پرستندپرستيدند و مياجتماع هم آنها را مي

رود وصدايشان گويند در بين هياهوي اجتماع از بين ميصداي كساني كه حقيقت را مي 20: 90

. دهندخواهند گوش نميچون وقتي مردم تحريك شدند به هيچ چيز جز آنچه مي. رسد بجايي نمي

  . ها نيستگويند حاال وقت اين حرف مي

ونظرهايش  ها چرا از فرمانهاي عاقل يعني وجودي كه انسان بدون چون و معبود انسان 20: 98

اطاعت كند فقط خدا است كه جهان را با تمام قوانين آن خلق كرده و از آن اطالع دارد  و چون احتياجي 

ها روي بيم و چون انسان .گويد ند و فقط حقيقت را ميكهاي خود اشتباه نميدر راهنمايي لذاندارد 

چون از عقائد اكثريت نادان . كننداي خود اشتباه ميهاميدها ومعلومات ناقص يا غلط خود در راهنمايي

چون فقط . كنند نه از حقيقتي كه بر خالف نظر اكثريت اجتماع استاجتماع و اطرافيان خود پيروي مي

  . خدا است كه علمش همه حقايق جهان را در بر گرفته

آن . ر كار نيستشنوي و شفاعتي دها جز پچ پچي چيزي نميدر قيامت از انسان 20: 109و 108

) 53سوره  ،سورة نجم 26مطابق آيه (كساني هم كه خدا سخن گفتنشان را پسنديده فرشتگان هستند 

پس از خواندن . وگرنه در قرآن از كسي كه مورد رضايت خدا باشد كه سخن بگويد صحبتي نشده است

ت هستند بجز افرادي در صورتيكه همه فرق اسالمي معتقد به شفاع .شويدقرآن متوجه اين حقيقت مي

سورة طه علم خدا را بيان  110چون آيه . اندكه قرآن را براي فهميدن احكام و نظرهاي خداوند خوانده
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كند كه ديگر احتياجي به حرف و نظر ديگران ندارد و ديگران هم در آن روز حدود معلومات خود و مي

خليفه چهارم ) ع(همانطور كه علي . كنندميزنند و اظهار نظري ندانند و حرفي نميمعلومات خدا را مي

اهل سنّت و امام اول شيعيان و صحابي بزرگ پيغمبر كه در خانه پيغمبر بزرگ شده بود در آخر خطبة 

روزي كه در صور «: فرمايدمي 40سوره  ،)منؤم(سورة غافر  18البالغه با توجه به آيه نهج 195يا  186

 ».كه شفاعت كند و كسي كه از انسان دفاع كند وجود ندارد شفيعي) يعني روز قيامت(دميده شود 

البالغه، تنظيم و  نهج 195و خطبه  )االسالم(  البالغه، ترجمة حاج سيد علينقي فيض نهج 186خطبه (

  .)شرح صبحي صالح را ببينيد

113 :20 :   

 هدايتفهميدند و بفهمند و  ميقرآن به زبان عربي است تا مردم عرب زبان عربستان آن را  - 

ها همانطور كه در روزنامه ،هاي ديگر استهر زباني هم قابل ترجمه به زبان .شدند و هدايت شوند مي

خوانيم و فهميم ميهاي مختلف دارند به زباني كه ميها و اظهار نظر افراد را در سراسر دنيا كه زبان حرف

ها ترجمه دانيم امروزه در سراسر دنيا به كليه زبانهمانطور كه ميقرآن هم . شنويماز راديو وتلويزيون مي

بدون اينكه . گويند ترجمه قرآن، قرآن نيستهاي متعصب ميولي امروزه هم بعضي از عرب. شده است

اي همان چون هيچ ترجمه. گويد ترجمه قرآن همان قرآن عربي استتوجه داشته باشند كه هيچكس نمي

هاي فرعون و موسي و عيسي ونوح و ابراهيم عين در قرآن صحبت. ن اصلي نيستكلمات و جمالت زبا

حرف در . باشداند بلكه ترجمه آنها به زبان قابل فهم مردم عرب عربستان ميكلماتي نيست كه آنها گفته

» ض«گويند اگر اين است كه بسياري از مردم عرب زبان هم از قرآن و نظرهاي آن اطالعي ندارند و مي

كند مثل اينكه خدا فقط الالضّالين را مثل عربها تلفظ نكني نمازت درست نيست و خدا آن را قبول نميو

زنند از ها را ميفهمد و توجهي به اين ندارد كه كساني كه آن حرفها ميعربي را با تلفظ صحيح عرب

گويند آنها كه بفهمند چه ميگويند اطالع دارند يا نه و مثل نوار ضبط صوت بدون آنآنچه در نماز خود مي

اي «: فرمايدقرآن به مردم عرب زبان عربستان مي 4سورة نساء سوره  43گويند در صورتيكه آيه را مي

در صورتيكه امروزه » ...گوئيدافراد با ايمان وقتي مست هستيد نماز نخوانيد تا وقتي كه بفهميد چه مي

فقط سعي  و گوينددانند در نماز خود چه ميند نميابيشتر مسلمانان دنيا در حالي كه مست نكرده

  . ها را در تلفظ آن كلمات در آورندكنند اداي عرب مي
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  اگر قرآن قابل فهم نباشد چگونه با آن خالفكاران از عاقبت بد خود بترسند؟ - 

اين وظيفه هر مسلماني است كه از خدا » .خدايا علم مرا زياد كن... «فرمايد بگو مي 20: 114

سست و «افزايش علم خود را بخواهد تا آلت دست فريبكاران و دكانداران ديني و سياسي نشود و افكار 

  . را بجاي دين قبول نكند» واهي و بي اثر

  .علم او معني نداشت شدن زياد چون در آن صورت. دانست نيز همه چيز را نمي) ص(پيغمبر 

نه اينكه  ،كنند و انسان بر آنها برتري دارداند و سجده ميفرشتگان به آدم سجده كرده 20: 116

چون هر يك از آنها وظيفه معيني يا وظايف معيني دارند و آن را بدون چون و . آنها بر انسان برتري دارند

خيلي از » .ها را به انسان ياد دادخدا اسم«بقره  31طابق آيه در صورتيكه علم انسان م. دهندچرا انجام مي

به آدم  :دانند و به خاطر آن است كه خدا به فرشتگان دستور دادداند كه فرشتگان آن را نميچيزها را مي

  . سجده كنيد

هاي نامشروع ها را مثل تمام طول تاريخ به كارهاي بد و لذت جوييهنوز شيطان آدم 20: 120

سوره  ،سوره ابراهيم 34هاي مشروع آنقدر زياد است كه آدم مطابق آيه درصورتيكه لذت. كند ه ميوسوس

ايد داده خدا به شما از هر چيزي كه از او خواسته«: فرمايد چون مي. تواند آن را حساب كندنمي 14

  » .الم و ناسپاس استانسان بسيار ظ. توانيد آن را حساب كنيدبشماريد نميرا هاي خدا اگر نعمت. است

چون محتاج چيزي نيست و . چون احتياجي به دروغگويي ندارد. گويدخدا دروغ نمي 20: 123

راه را (شود كسي كه از راه نمايي من پيروي كند گمراه نمي«: فرمايد وقتي مي. ترسي از كسي ندارد

گويد و  راست مي» .بيندميو سختي ن) كندرود و در شناختن راه صحيح زندگي اشتباه نميعوضي نمي

ها موحد و متّحد شوند و در راه ساختن يك دنياي پاك كوشش كنند چون اگر انسان. گويد حقيقت را مي

چون تمام دينداران جهان و تمام افراد . شوندپس از مدت كوتاهي موفق به ساختن يك دنياي پاك مي

كنند و همه متوجه هدف پاك است مي اصالح طلب حقيقي را متوجه هدف خود كه ساختن يك دنياي

ها ساختن يك دنياي پاك است چون هدف تمام دين. كنندگردند و با آنها همكاري ميارزشمند آنان مي

  . را ببينيد 57سورة حديد سوره  25آيه . كه در آن عدالت حكمفرمايي كند

. نگي خواهند داشتت) يعني زندگي(كساني كه از ذكر خدا رو گردان شوند در معيشت  20: 124

اند باز اند كه زندگي را بر آنها حرام كردهچون همانطور كه در طول تاريخ و امروزه اسير ديكتاتوراني بوده
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مجازات . كنند خواهند بودكار مي ديكتاتوراناسير دست آنان و فريبكاران ديني و سياسي كه به نفع 

  . اخروي به جاي خود 

ها به پيغمبران مگر انسان» اي از جانب خداوندش نياورده؟عجزهگفتند چرا پيغمبر م« 20: 133

فقط تكذيبي كه «: فرمايدمي 17سوره  ، سورة اسراء 59قبلي كه معجزه آورده بودند ايمان آوردند؟ آيه 

هاي گذشته چون امت. »كردند ما را از فرستادن معجزات بازداشتمي) معجزات(آنها نسبت به آيات 

همانطور كه بسياري از افراد امروزي  ،شدندكند منكر معجزات پيغمبران ميبيان مي همانطور كه قرآن

ديدند ولي معجزه اگر چه معجزات آنها فقط براي كساني بود كه حضور داشتند و مي. شوندمنكر آن مي

 »ترجمه روان فارسي قرآن«معجزه رياضي قرآن را در آخر . كندپيغمبر را هيچ عقل سالمي انكار نمي

قرن پيش عربستان نبوده و كار  14سواد آن كار يك فرد بيكه بخوانيد تا متوجه شويد  توسط نويسنده

چون هر كدام از ارقام ابجدي بسم اهللا الرحمن الرحيم كه در جاي خود قرار بگيرد امكان . خدا است

يرد امكان آن يك در يك رقم قرار بگ 68رقم يا  73و وقتي در يكي از آنها  . 9يكدهم دارد، بين صفر تا 

تواند تصور كند كه هيچ انسان عاقلي نمي ارد ميليارد ميليارد ميليارد است،ميليارد ميليارد ميليارد ميلي

قرن پيش عربستان باشد كه چرتكه هم نداشتند چه رسد به  14سواد كه اين حسابگري كار يك فرد بي

تماس بگيريد يا از سايت   Info@bakhtiarinejad.comميل  با اي اين ترجمه را اگر نداريد. كامپيوتر

bakhtiarinejad.com استفاده نماييد .  

یاء ورۀ   ورۀ   ا     ،٢١ 
  گفتند ولي فكر  راست مي» پيغمبر آدمي مثل شما است«گفتند  مي 21سورة : 3آية 

امروز چنين تصور كردند كه پيغمبر فوق انسان است، همانطور كه بسياري از مدعيان مسلماني مي

از انتشارات مسجد  231، جلد دوم اصول كافي، صفحه  8كتاب مواليد االئمه را در حديث . كنند مي

. انددهند چه نظري داشتهببينيد تا بفهميد كساني كه به آنان لقب ثقه االسالم مي) ع(چهارده معصوم

پاك و ختنه شده به دنيا : ت داردعالم 10امام «: نويسدچون جناب آقاي محمد ابن يعقوب كليني مي

- شهادت مي(گذارد و صدايش را به شهادتين آيد، وقتي روي زمين قرار گرفت كف دست به زمين ميمي

ساله  10علي ع . (كندبلند مي) رسول خدا است) ص(دهم كه محمددهم كه خدا يكي است و شهادت مي
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سال قبل از اينكه  10امام اول شيعيان ) ع(يعني علي . بود كه به پيغمبر وحي شد و دچار وحشت گشت

خوابد شود، چشمش ميجنب نمي.) پيغمبر به مقام پيغمبري مبعوث شود شهادت داد كه او پيغمبر است

كشد، از پشت سرش همانطور كه از جلويش كند و خميازه نميخوابد، دهن دره نميولي قلبش نمي

و مردم را از (زمين وظيفه دارد آن را ببلعد و بپوشاند دهد و مدفوعش بوي مشك مي. بيندبيند، مي مي

، وقتي زره پيغمبر را بپوشد متناسب او خواهد بود و اگر كسي غير از امام آن را )بوي عطر آن محروم كند

- تا زمان مرگش فرشته به او خبر مي. بپوشد چه دراز باشد چه كوتاه يك وجب درازتر از او خواهد بود

- گانه مي 4گانه است كه مورد اعتماد شيعيان است كه به آن اصول  4هاي ي از كتاباين كتاب يك» .دهد

: نويسددر صورتيكه همين آقا در حديث اول باب آخر كتاب فضل علم جلد اول اصول كافي مي. گويند

 »آنچه موافق كتاب خدا بود بگيريد و آنچه مخالف كتاب خدا بود ترك كنيد: گفت) .... ص(پيغمبر خدا «

بگومن فقط انساني مثل «: خدا به پيغمبر فرمود : مي فرمايد 18سوره  ،سورة كهف 110و قرآن در آيه 

وجودي كه بايد از (شود كه معبود شما به من وحي مي) با تمام غرائز و احتياجات انساني(شما هستم 

كسي كه .) ستخدا ا. (معبود و احدي است) تمام دستورها و نظرهايش بدون چون و چرا اطاعت كنيد

دارد بايد كار درست بكند و در عبادت ) در روز قيامت براي رسيدگي حسابش(اميد ديدن اربابش را 

ند و زن و بچه دخورهمه پيغمبران انسان بودند، غذا مي» .نكنداو احدي را شريك ) بندگي و اطاعت خدا(

  . گويدئالتي مياما جناب آقاي ثقه االسالم كليني در مورد امام چنين الطا. داشتند

اي براي ما بياورد همانطور كه پيغمبران قبلي بايد معجزه .پيغمبر شاعر  است«: مي گفتند  21: 5

ها كه هر تهمتي كه به زدند، مثل امروزيآمد ميبه پيغمبر هر تهمتي كه به دهانشان مي» آوردند

  . زنندنظرشان بيايد به كساني كه حقيقت دين را بگويند مي

  . خوردند و عمر جاويد نداشتندبينيم كه پيغمبران بدن داشتند، غذا  ميمي 21: 8

  .ماند باطل در مقابل حق از بين رفتني است ولي در مقابل باطل باقي مي 21: 18

وجودي كه از نظرها ودستورهايش بدون چون و چرا (معبودي «گفتند كه پيغمبران مي21: 25

بينيم كه اين مدعيان مسلماني از هر دروغي كه از قول ولي مي »غير از خدا وجود ندارد) اطاعت شود

گويند هاي بزرگ به آنها نميكنند و اين آيت اهللابگويند بي چون و چرا پيروي مي) ع(و امام) ص(پيغمبر 

اين طبيعت هر انساني . خواهند مردم از آنها بدون چون و چرا اطاعت كنندچون مي. اينكار شرك است
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چون . كنندافراد بي دين آن را مهار نمي اماكنند، دم ديندار اين طبيعت حيواني را مهار ميولي مر. است

  . خدا باشند نه بنده او) مطيع بدون چون و چراي(خواهد همه بنده آدم ديندار مي

بسياري از كسي كه بگويد من خدا هستم مجازاتش از نظر خدا چيست و جايش كجاست؟  21: 29

محمد باب و ميرزاحسينعلي ها به قول سيدعليها و بهائيبابي. كنندكردند و ميدايي ميصوفيان ادعاي خ

» بهايي«كتاب اشراقات خود در سايت  293چون ميرزا حسينعلي در صفحه . دانندنوري آنها را خدا مي

و ميرزا سيد عليمحمد شيرازي (پس باب و بهاء » .با پيغمبر رسالت و نبوت به پايان رسيد«: نويسدمي

 .»رسالت و نبوت با پيغمبر اسالم پايان يافته«چون . چه هستند؟ چون پيغمبر نيستند) حسينعلي نوري

خداوند تبارك و تعالي بعد از اينكه مقام نبوت را «: نويسدجواهر االسرار مي 58صفحه  3سطر ايشان در 

ولي «در ملكوت عزت نازل كرده همانطور كه  ،اش و بهترين خلقش ختم كردهدر شأن حبيبش و برگزيده

به بندگانش وعده ديدار خودش را به خاطر ) احزابسورة  40آيه (» .او رسول خدا و خاتم پيغمبران است

يعني » .ظاهر شد) عليمحمد باببا آمدن سيد (همانطور كه . عظمت ظهور بعد در روز قيامت داده است

  .كندمحمد باب را خدا معرفي مي عليسيد

توسط دانشمندان ثابت شد و به خاطر اثباتش جايزه ) بيگ بانگ(ي پيش اين مورد چند 21: 30

  .گرفتند

اين هم در قرون جديد توسط دانشمندان ثابت . كند خورشيد در مدار خودش حركت مي 21: 33

  .اهللا اكبر. شده

 صفت داشت كه 3پيغمبر «: گويدمي 329در كافي در صفحه  »باب تولد پيغمبر«حديث  21: 36

گذشت مگر سايه نداشت، بخاطر بوي خوشِ خودش از راهي نمي :در هيچكس غير از او وجود نداشت

 بوئيد، از كنار هيچ سنگ ودرختي ردگذشت آن را ميمي اينكه دو يا سه روز بعد از آن كسي كه از آنجا

السالم هيچكس از اين آقاي ثقه ا» .كردبر او سجده مي) آن سنگ و درخت(شد مگر اينكه نمي

سايه ندارد تا با او ) پيغمبر(ديدند كه او پرسيد كه در آفتاب گرم تابستان عربستان چطور مردم نمي نمي

  مخالفت نكنند و او را مسخره نكنند؟ 

هاي جديد  اين حقيقت كه خشكي در روي كره زمين در حال كم شدن است در قرن 21: 44

  !!توسط دانشمندان ثابت شده 
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پس از . شوداي ظلم نميشود و به كسي ذرهميزان عدل خدا در روز قيامت گذاشته مي 21: 47

آيا اين كار با عدل خدا سازگار است؟ آن هم به اين . شودشود و گناهانشان بخشيده ميافراد شفاعت مي

  آيد؟ ترتيب كه اگر عمل انسان به اندازة دانه خردلي باشد پاي حساب مي

هاي ساخته شده خودشان اطاعت بدون هم به مشركين اين زمان كه از بت امروزه 21: 66و  65

-مي) اطاعت بي چون و چرا(گفت اُف به شما بخاطر اينكه چيزهايي را بندگي  بايد كنندچون و چرا مي

  . اي براي شما نفع يا ضرر ندارندكنيد كه ذره

د همين روش را نالهي به آنها بگويامروزه هم درباره كساني كه حقايق دين را مطابق كتاب  21: 68

  . كننددارند و حكم قتل آنها را صادر مي

يعني . بينيماين امامان، پيغمبران بني اسرائيل بودند همانطور كه در دو آيه قبل از آن مي 21: 73

  . هر پيغمبر امام مردم بوده است

واست نه از موسي و خاو كمك مي از بينيم كه ايوب خداي خودش را صدا ميزد ومي 21: 83

  . ابراهيم و نوح كه از دنيا رفته بودند

ورۀ     ّج ورۀ       ،٢٢ 
دقيقه  60همان ساعت معمولي است كه ) ال(الساعه يعني قيامت و ساعت بدون  22سورة : 1آية 

  . باشدمي

هاي بشري اي از دانشها بسيار محدود است و هر كدام در رشتهدانش و معلومات ما انسان 22: 3

نمائيم و ها ميكنيم و صرف چشم همچشمياطالعاتي داريم و به وسيله آن خرج زندگي خود را تأمين مي

ولي درباره هر چيزي اظهار نظر و بحث و بگو مگو . كنيمزندگي طبيعي و لذت زندگي را فراموش مي

  .اشته باشيمدربارة خدا است بدون اينكه اطالعات كافي د يكي از آنها، بحث. كنيم مي

نهايت گذارد كه قرآن كار يك عقل بيآور رياضي قرآن جاي هيچ شكي باقي نمي روابط حيرت 

ميليارد كهكشان است و قرآن وحي الهي است و  250گويند كه خالق بزرگ است كه به آن خدا مي

توسط  »ي قرآنترجمه روان فارس«توانيد اين روابط را در آخر كتاب مي. فرستاده خدا بوده) ص(محمد 

ببينيد يا بخوانيد تا هيچگونه شكي در الهي بودن  bakhtiarinejad.comببينيد يا از سايت  نويسنده
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چون، هر رقم آن براي اينكه سر جاي خود قرار گيرد امكان يك دهم دارد، . قرآن براي شما باقي نماند

  . )9بين صفر تا (يعني 

بحث تاي آن در  19رابطه رياضي وجود دارد كه  21ست كلمه ا 4در بسم اهللا الرحمن الرحيم كه  

آمده است ودوتاي  bakhtiarinejad.comو سايت ) ترجمه روان فارسي قرآن(اعجاز رياضي قرآن آخر 

  .توانيد ببينيدديگر آن را در سايت عبداهللا اريك مي

 5 :22 :  

كند يكي نطفه كه شامل استناد ميچيز  2قرآن براي نشان دادن زندگي بعد از  مرگ معموالً به  - 

خواهد بگويد در انسان مثل اينكه مي. شوداي كه كاشته مياست و يكي دانه) اسپرم(اسپرماتوزوئيد 

گيرد و يادر دانه شود و شكل انساني ميرود و در قيامت دوباره بزرگ ميسلولي زنده است و از بين نمي

  .  كندسلولي وجود دارد كه در خاك نم دار رشد مي

چسبد و  علَقه مانند كرم كوچكي است كه به جايي مي. مؤمنون را هم ببينيد  سورة 23: 14آية  - 

سال پيش كه ميكروسكوپ كشف شد  300تا حدود . آويزان است و مضْغَه شبيه گوشت نيمه جويده است

ل كرم كوچك در رحم آويزان بودن بچه مثو به وسيلة آن براي اولين بار نطفه در رحم مادر ديده شد، 

  .مادر براي بشر قابل فهم نبود

در ابتدا در رحم مادر مثل ) جنين(سال پيش پزشكان براي اولين بار ديدند كه بچه  300حدود 

و بعد از آن به شكل گوشت نيمه جويده ) مرحلة علقه(كرم كوچكي است كه از ديوارة آن آويزان است 

  .در مي آيد) مرحلة مضغه(

  انجيل، قرآن و علم «براي اطالعات بيشتر در اين مورد به كتاب 

(The Bible, the Quran and science) 

  .مراجعه نماييد (Dr. Mourice Bucaille)نوشتة جراح مشهور فرانسوي دكتر موريس بوكاي 

 .شوندها دوباره براي رسيدگي به حسابشان زنده ميقيامت بدون شك آمدني است ومرده 22: 7

ايمان به قيامت و رسيدگي به حساب كارهاي افراد در  جهان و پاداش و جزاي آنها نقش بزرگي در 

با توجه به اينكه ماية لذّات انسان يكي و دوتا و هزارتا . سازي ومهار شهوات بي جاي نفساني داردانسان



140 

 

كه ... ورزشي، يا هنري يا دانيد انسان از ديدن مسابقه مثالً همانطور كه مي. نهايت است نيست بلكه بي

  . اي كه دوست دارد همينطوراز خوردن هر نوع غذا يا ميوه. برددوست دارد لذت مي

. فرمايد ايمان و عبادتشان زباني استبسياري از مردم همانطور كه خداوند در اين آيه مي 22: 11

  . چون اگر واقعي بود هر لحظه مواظب بودند كه خطا نكنند

شود كنند همانطور كه در همه جاي دنياديده ميبيشتر مردمي كه ادعاي ايمان به خدا مي 22: 12

-اند و وجود خارجي ندارند متوسل مياند و از دنيا رفتهها به افرادي كه مردهدر موقع پيش آمدن سختي

براي در صورتيكه در زمان حيات خودشان مالك نفع و ضرري . خوانندشوند و آنها را به كمك مي

  . شدندكشتند و مريض ميكشيدند يا ميصليب ميبه قول خودشان خودشان نبودند و  آنها را به 

و ان هم صحبت شده است و آنها را جزبينيم كه از مجوس يعني زردشتيدر اين آيه مي 22: 17

  . يكتا پرستان حساب كرده است

-در اين آيه مي كه چيزهايي وگرنه آنبينيم كه سجده اظهار كوچكي است در اين آيه مي 22: 18

  . دهندها را كه سر بر خاك نهادن است انجام نميگويد سجده انسان

بسياري از علماي ديني و مريدان آنها دانسته يا ندانسته مردم را از راه خدا كه در كتاب  22: 25

 كنندر كدام آنها ادعا ميهحالي كه در  .كنندكنند و سرگرم كتابهاي ديگر ميالهي بيان شده منحرف مي

 اما خوانندهاي بسياري را ميهر روزه كتابها و نوشتهبا آن كه  به يكي از كتابهاي الهي ايمان دارند و كه

  . خوانندكتاب الهي خود را نمي

چون اگر به الهي بودن آن ايمان داشتند مردم را . هاي الهي هستنداين ها عمالً منكر كتاب

  . كردندو تشويق ميبخواندن آن دعوت 

ها اجتناب يعني دوري كنيد باز و از بندگي بت» سخن دروغ«فرمايد از قرآن ميبا آن كه  22: 30

سازند هايي كه براي آنها از افراد مرده ميشود و به بتمردم به سخنان دروغي كه به نام دين گفته مي

  . كنندبحث و مجادله ميكنند و بدون علم ها دفاع ميعقيده دارند و به شدت از آن

بينيم كه هر گرو هي راهي در قرباني و كشتن حيوانات دارند كه در آن نام خدا را مي 22: 34

  . كنندكشند، نام خدا را ذكر نميدر صورتيكه بيشتر كساني كه حيواني را براي خوردن مي. برند مي
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يك دنياي پاك مثل هميشه در  بينيم كه انفاق يعني خرج كردن در راه خدا و ساختنمي 22: 35

ولي بسياري از مدعيان . كنار نماز آمده است و در بسياري جاها از آن به نام پرداختن زكات ذكر شده

  . خوانند ولي از پرداختن زكات يا انفاق خبري نيستمسلماني نماز خود را مي

نه اينكه زير خاك  گوشت قرباني حج بايد خورده شود و فقير وسائل هم از آن بخورند، 22: 36

  . دفن شود

به كساني كه مورد ظلم قرار گرفته اند اجازه جنگ داده شده، چون اسالم با تمام عقايد  22: 39

لذا آنها با تمام قوا و با ايمان كامل به عقايد پدران و اجدادشان با  .پدران و اجداد مردم مخالفت داشت

از خود و هدف بزرگشان كه از بين بردن ظلم و فساد و  در مقابل مسلمانان بايد .جنگيدندمسلمانان مي

امروزه اين جنگ به صورت جنگ سرد . كردندها بود دفاع ميفقر و جهل و خرد شدن شخصيت انسان

پرستان و يكتاپرستان جنگ مطبوعاتي و جنگ امواج راديويي  يعني جنگ امروزه بين بت. گيردصورت مي

مانان بايد با اتحاد كامل وسائل اين مبارزه را فراهم كنند و با بينش مسل. و تلويزيوني و اينترنتي است

را كه عوام مردم به نام » يك دسته افكار سست و واهي و بي اثر«دقيق حقيقت اسالم را معرفي كنند، نه 

  . اند بلكه حقايق قرآن و هدف عالي آن را با بهترين طرز معرفي كننددين پذيرفته

ارباب و ( گفتند ربكه مورد تجاوز مشركان بودند فقط اين بود كه مي جرم مسلمانان 22: 40

امروزه هم اگر  .كنندما خدا است نه اين ديكتاتوراني كه بر مردم حكومت مي) مالك و آقا و كارفرماي

اگر مسلمانان و  .كنند گويند همين كار را مي قدرت داشته باشند با كساني كه حقيقت را به آنها مي

  . د نشوند تمام مساجد و معابد از بين خواهد رفتصالح طلبان واقعي در اين راه متّحو ا دينداران

افتند، بلكه امر به معروف كساني كه وقتي به قدرت رسيدند سرپست و مقام بجان هم نمي 22: 41

  . كنندو نهي از منكر مي

كارهاي  آثار و نتايج بد ها را از خطرفقط انساني بود كه وظيفه داشت انسان) ص(پيغمبر 22: 49

چه رسد به جانشينان  ،گويدآنطور كه احاديث كافي مي ،فوق بشر نبود. كردند بر حذر داردمي ئي كهخطا

  . او

بيند حكم در روز قيامت با خدا است و هر كس جزاي اعمال خود را بدون كم و كاست مي 22: 56

اي «: فرمايد مي 31سوره  ،سورة لقمان 33آيه همانطور كه  ،تواند براي ديگري كاري بكندو كسي نمي
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تواند جزاي فرزندش را بدهد و مردم از نافرماني خداوندتان بترسيد و خود را از عذاب روزي كه پدري نمي

روابط زندگي دنيا و . وعده خدا حقيقت دارد. اي بجاي پدرش جزا بدهد حفظ كنيدتواند ذرهفرزندي نمي

  » .ب ندهدشيطان فريبكار شما را فري

از خانه و زندگي خود دور شدند ) در راه ساختن يك دنياي پاك(كساني كه در راه خدا  22: 58

  . كنندولي افراد بي اطالع از گفته و نظر خدا ندانسته به آنها لعنت مي ،روزي خوبي از جانب خدا دارند

ن نظري است كه خدا اي. هر چه و هر كس را كه غير از خدا به كمك بخوانيد باطل است 22: 62

  . دهد تا دروغگويان مردم فريب چه بگويندمي

در كار دين با تو . كنندهر گروهي روشي براي عبادت خدا دارد كه مطابق آن رفتار مي 22: 67

  .كنندولي ندانسته مي. كشمكش نكنند

افرادي را ) اطاعت بي چون و چراي(عده زيادي از مدعيان مسلماني غير از خدا بندگي  22: 71

آنها نازل  )بندگي و اطاعت بدون چون و چرا از دستورهاي(كنند كه خدا هيچ دليلي براي عبادت مي

  . نكرده است

اند پرستاني كه از بتي كه براي آنها در طول تاريخ ساخته به اين بتوقتي امروزه هم  22: 72

 گوييد حقيقت را مي دانندكنند و حرفشان را دليل صحت گفتارشان مياطاعت بي چون و چرا مي

خواهند منفجر همينطور هستند و وقتي آيات كتاب الهي به آنها گفته شود از شدت خشم و عصبانيت مي

  . شوند

 شوند، در حالي كه امروزه هم اغلب مردم با علم به اين حقيقت باز بندة چنين افرادي مي 22: 73

خواهند يك مگس هم از آنها در دعاهاي خود كمك ميهايي كه براي آنها ساخته اند و هيچكدام اين بت

ها و با تمام ضعف ،اندهاي ديگر بودههايي مثل انساناند و انسانچون توانائي آن را نداشته. خلق نكرده اند

من انساني مثل «: فرمودهمانطور كه پيغمبر بارها در قرآن مي. هاائز بقية انسانغرها و احتياجات و قوت

سوره فُصلت، سورة  6و آيه  18سوره  ،سوره كهف 110آيه . ها و غرائز انسانيبا تمام ضعف» .شما هستم

  . را ببينيد41

در راه خدا است در راه او و ساختن يك دنياي پاك ) كوشش(آنطوري كه حق جهاد  22: 78

فرقه فرقه نكنيد و شما دين را  .قبالً شما را مسلمان ناميداو . اين سفارش خدا به شما است. كوشش كنيد
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خدا . به خدا متمسك شويد و افراد ديگر را رها كنيد. نام شيعه و سني و صوفي و عارف بخودتان ندهيد

نه به . آنچه بايد به شما براي ساختن يك دنياي پاك بگويد در قرآن گفته ونياز به چيز ديگري نداريد

دين آسان است همانطور . يث ساخته شده استحديث احتياج داريد، نه به فقهي كه با استناد به آن احاد

خواهد وسختي را براي شما خدا براي شما آساني را مي... «: فرمايد مي 2سوره  ،سورة بقره 185كه آيه 

مسئله در مورد نماز درست كنند و دين را به معما و  4000دين احتياج به جزئيات ندارد تا » .خواهدنمي

اگر شما از گناهان «: فرمايدمي 4سوره  ، سورة نساء 31ون خداوند در آيه چ. لغز و چيستان تبديل كنند

بخشيم گيريم و ميايد، دوري كنيد، گناهان كوچك و متوسط شما را نديده ميبزرگي كه از آن نهي شده

گويد تا اين قرآنِ مسلمانان است كه چنين مي» .كنيمو شما را با احترام وارد بهشت پر ارزش مي

  .كنند چه بگوينداناني كه ادعاي دانش مينامسلم

تمسك بخدا چسبيدن به خدا نيست بلكه، تمسك و چسبيدن به كالم و راه نمايي هاي خدا است  

كه براي ساختن يك دنياي پاك، كامل است و هر چه براي ساختن يك دنياي پاك الزم بوده در آن گفته 

داً در راه آن با مال و جانتان كوشش كنيد ناسيد و متّحخواندن قرآن آن را بشفقط شما بايد با . شده است

و دينداران جهان وتمام اصالح طلبان را براي ساختن يك دنياي پاك با حكمت و بصيرت و پند نيكو و با 

سورة  16: 125سورة يوسف و  12: 108عمران و  سورة آل 3: 103و  64آيات  .بهترين روش دعوت كنيد

  .سورة مزّمل را ببينيد 73: 20و  سورة حجرات 49: 15نحل و 

ونورۀ   ورۀ     ؤ     ،٢٣ 
  : 23سورة : 3تا  1آيات 

اي  اي كه كمترين فايده دانند از كارهاي بيهوده امروزه هم بسياري از كساني كه خود را مؤمن مي - 

  .كنند ندارد پيروي مي

موفق و رستگار ) اندايمان آوردهو الهي بودن قرآن ) ص(كه به رسالت محمد (افراد با ايمان « - 

آيا خواندن قرآن به » .و از كار لغو و بيهوده رو گردانند. افرادي كه در نماز خود فروتن هستند. اندشده

هاي متعصب بين مسلمانان فهمند كار لغو و بيهوده نيست؟ اين كاري است كه عربزبان عربي كه نمي

خواهند كار لغو و بيهوده نيست؟ فهمند از خدا چه ميعربي كه نمي آيا خواندن دعا به زبان. اندرواج داده
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گويند كار لغو و بيهوده نيست؟ در صورتيكه خدا در فهمند چه ميآيا خواندن نماز به زبان عربي كه نمي

و الهي بودن قرآن ) ص(كه به رسالت محمد (اي افراد با ايمان «: فرمايدمي 4سورة نساء ، سوره  43آيه 

اما حاال بيشتر » ...گوئيد در حالي كه مست هستيد نماز نخوانيد تا بفهميد چه مي) ايدن آوردهايما

اين ها از فكر غلطي كه . گويندفهمند چه ميخوانند كه نميمسلمانان جهان نماز را به زبان عربي مي

ا عرب نيست كه فقط و گرنه خد. كننداند پيروي ميهاي متعصب در ذهن افراد فرو كردهبعضي از عرب

 40و  37مطابق آيه (در صورتيكه در قرآن مي خوانند كه ابراهيم و اسماعيل . زبان عربي را بفهمد و بداند

سورة  87مطابق آيه (و بني اسرائيل ) سورة طه 14مطابق آيه (و موسي ) سورة مريم 55سورة ابراهيم و 

مطابق (و شعيب ) سورة مريم 31مطابق آيه ( و عيسي) سورة آل عمران 39مطابق آيه (و زكريا ) يونس

نماز ) سورة بينه 5مطابق آيه (و اهل كتاب ) سورة انبياء 73مطابق آيه (و پيغمبران ) سورة هود 87آيه 

خواندند بلكه به زباني كه زبان مادري آنها بود و خواندند و هيچكدام آنها نمازشان را به زبان عربي نميمي

گفتند جمالتي نبود كه ما در نماز خود خواندند و جمالتي كه مييند نماز ميگوفهميدند چه مي مي

گويند اگر ضاد  هاي متعصب هستند كه مي كند و اين عربمسلمان كار لغو و بيهوده نمي. گوئيم مي

  زند كه آنها كجاي قرآن چنين حرفي مي. ها تلفظ نكنيد نمازتان باطل استلضّالين را مثل عرباوال

چون مسلمان در نماز . گويد تا وسيله اتحاد آنها شودد؟ مسلمان بايد بفهمد در نماز خود چه ميزننمي

كنيم و فقط از تو ياري مي) بندگي و اطاعت بي چون و چرا(خداوندا فقط تو را عبادت «گويد خود مي

كند نه اينكه ان مييعني صحبت از خود و تمام مسلمان» .خداوندا ما را به راه راست هدايت كن. جوئيممي

. انداي باشد كه دكانداران دين فروش براي كسب مخارج زندگي خود درست كردههر نفر آنها پيرو فرقه

بينيم كه مسلمانان در صورتيكه مي. گويند نماز را به زبان عربي بخوانيد تا باعث اتحاد مسلمانان باشدمي

  . گويندفهمند در نماز خود چه ميون نمياند، چخوانند و به صدها فرقه تقسيم شدهنماز مي

در  .دهندبينيم بيشتر مسلمانان زكات نميدر صورتيكه مي .دهندافراد با ايمان زكات مي 23: 4

آوريد و منكر آيا به بعضي از آيات كتاب ايمان مي«: مي فرمايد 2سورة  ،سورة بقره 85صورتيكه آيه 

و روز قيامت به دست . بكنند خواري در دنيا است شويد؟ جزاي كساني كه چنين كاريبعضي مي

بينيم خواري در دنيا را مي» .كنيد غافل نيستخدا از كارهايي كه مي. شوندها سپرده ميشديدترين عذاب

اين فقط در اثر . ترين و فقيرترين آنها هستندمانده ترين ملل دنيا و بي دانشها عقبگويند مسلمانكه مي
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ماها و نشناختن تعليمات دين است كه در اثر نفهميدن آنچه در نماز و دعاي خود بي ديني مسلمان ن

گويند هاي متعصب و فريب خوردگان آنها ميچون عرب. باشدگويند و در قرآن آنها وجود دارد ميمي

  . ترجمه قرآني كه عربي ندارد قرآن نيست

ترجمه روان فارسي «گويد اين ميبلكه . قرآن است» ترجمه روان فارسي قرآن«گويد چه كسي مي

گويد ترجمه سخنان روساي كشورها ودانشمندان و افراد معروف جهان عين چه كسي مي. است» قرآن

خوانيم و از ها ميبلكه ترجمه سخنان آنان است كه هر روزه در روزنامه ،اندكلماتي است كه آنها گفته

را بخوانيد تا بفهميد نظير تعاليم اسالمي  )نويسنده نوشتة( كتاب هدف دين. شنويمراديو و تلويزيون مي

  . هاي اجتماعي نيستبراي ساختن يك دنياي پاك در هيچ يك از مسلك

كنند و  كنند و زنا و لواط نميافراد با ايمان اشخاصي هستند كه عفت خود را حفظ مي 23: 5

ه مسلمانان در عمر خود يكي يا چندتاي اند كه تقريباً همولي اين نامسلمانان كاري كرده ،زنندجلق نمي

به افراد «: فرمايد مي 24سوره  ،سورة نور 32چون آيه . چون اين ها مسلمان نيستند. آن را كرده اند

اگر فقير . همسر بدهيد) هايتانامروزه به نوكرها و كلفت(تان درستكار مجرد خودتان و غالمان و كنيزان

چون وقتي ازدواج كردند مجبورند دنبال پيدا » ...كند ي نياز ميهستند خدا از فضل خودش آن ها را ب

دانيد طوري برنامه تحصيلي را همانطور كه مي. كردن شغلي بروند تا مخارج زندگي را بدست آورند

جواني . زنندشوند ودست به يكي از اينكارها ميها در اثر محروميت جنسي منحرف مياند كه انسانريخته

زديد و دنبال اطفاي غريزه جنسي بوديد ولي حاال كه ايد كه چگونه لَه لَه ميموش كردهخودتان را فرا

  . ايدباشد آن دوران را فراموش كردهايد و همسرتان در كنار دستتان ميازدواج كرده

. گذردياد جواني خود بيفتيد تا بدانيد بر جوانان چه مي» تو قدر آب چه داني كه در كنار فراتي«

چون غريزه جنسي مثل نفس . مجرد يعني تنها و بدون همسر. به مجردهاي خود همسر بدهيد .ئيدبخود آ

  . اي استكشيدن و آب خوردن و غذا خوردن از نيازهاي طبيعي هر انسان و هر حيوان زنده

چون و اي قوم من خدا را عبادت و بندگي و اطاعت بي«: نوح و هر رسولي كه آمد گفت 23: 23

غيز از خدا ) وجودي كه بدون چون و چرا از تمام دستورها ونظرهايش اطاعت كنيد(معبودي  .چرا بكنيد

 23: 32و  23سورة هود و  11: 84و  61، 50سورة اعراف و  7: 85و  73، 65، 59آيات (» .وجود ندارد

بيشتر  21بينيم كه در اثر ندانستن دستورها و نظرهاي خدا در قرن ولي مي.) سورة مؤمنون را ببينيد
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- مردم جهان از دستورها و نظرهاي يكنفر يا گروهي به نام نمايندگان مردم بدون چون و چرا اطاعت مي

-ولي هيچگاه به فكر اين نمي. شوندكنند و اگر نكنند به جرم اطاعت نكردن از فرمان يا قانون مجازات مي

تنها راه . چه نظري بيان كرده است افتند كه خدا براي رهايي از دست اين ديكتاتوران چه فرماني داده و

يعني فقط از دستورها و نظرهاي او پيروي كنند و دستورهاي  ،ها فقط بنده خدا باشنداين است كه انسان

كتاب  75به قول عالمه طباطبائي در صفحه  اين كه مردم خدا براي ساختن يك دنياي پاك است نه

تزريق و «را كه به آنها » ار سست و واهي و بي اثريك دسته افك» «اسالم و احتياجات واقعي هر عصر«

   .)است در تهران اين كتاب چاپ كتابفروشي محمدي(. دين بشناسند و با آن سرگرم شوند» تلقين شده

هاي ها مردم را از شنيدن حرفامروزه افراد كافر كه منكر خدا و دين هستند با انواع تهمت 23: 24

مثل ) انساني(بشري «) پيغمبر(گويند او كه يكي از آنها اين است كه ميدارند دينداران حقيقي باز مي

زدند و امروزه به تهمتي كه به پيغمبران خدا مي» .خواهد بر شما برتري پيدا كندشما است كه مي

گويند زياد تهمت  براي بستن دهان كساني كه حقيقت را به مردم مي. زنندحقيقت گويان ديني مي

سابق با االغ و شتر و اسب  .زندگي تغيير كرده و گر نه غرائز بشري تغيير ناپذير استوسائل . زنند مي

خوردند ولي حاال با كارد و چنگال سابق با دست غذا مي. مسافرت مي كردند ولي حاال با ماشين و هواپيما

  . خورندغذا مي

امروزه . زدندر خدا ميها تهمت ديوانگي است كه به پيغمببينيم كه يكي از اين تهمتمي 23: 25

  . كنندهم همانطور است و حقيقت گويان ديني را به ديوانگي و هذيان گويي متهم مي

  شويد؟ آيا تا كي خدا ترس و با تقوي نمي 23: 32

انساني مثل شما ) پيغمبر(اين آدم «زدند اين بوده و هست كه هايي كه مييكي از حرف 23: 33

گفتند پيغمبران راست مي ».نوشدخورد و مينوشيد ميد و ميخورياز همان چيزي كه مي .است

هاي ديگر با تمام غرايز و احتياجات و امكانات بشري بودند ولي در صدد هايي مثل تمام انسان انسان

خواستند مردم همان راه غلطي را كه پدران و اجدادشان در پيش گرفته بودند اصالح اجتماع بودند و نمي

و بنده و اسير ديكتاتوران زمان خود باشند و از داشتن يك زندگي پاك و مرفه و بدون در پيش بگيرند 

  . محروم باشند ،نتيجه قدرت طلبي افراد است اين باليا كه ،اضطراب و دغدغة خاطر
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راست . ايدگفتند اگر از انساني مثل خود اطاعت بكنيد زيانكار هستيد و ضرر كردهمي 23: 34

همانطور كه امروزه . كردندهايي مثل خود اطاعت مينداشتند كه خودشان از انسانگفتند ولي توجه  مي

  . كننداطاعت مي

امروزه . گوييهر پيغمبري كه آمد مورد تكذيب جامعه قرار گرفت و گفتند تو دروغ مي 23: 44

دم را از زنند و مرهمين حرف را به پيروان حقيقي اديان كه خواستار اصالح واقعي اجتماع هستند مي

روحاني نماهاي دكاندار و فريب خوردگان آنها هم امروزه . كنندهاي صادقانه آنها منحرف ميشنيدن حرف

  . كنندهمين كار را مي

  .كنند گويان را به دروغگويي متهم مي امروزه هم حق 23: 48

و پاك بخوريد  هاياي پيغمبران از خوردني«: فرمايد بينيم كه خداوند به پيغمبران ميمي 23: 51

در طول تاريخ مردم را از اجراي اين دو » .دانمكنيد ميكار درست بكنيد چون من كارهايي را كه مي

اند و تمام صحبت سرگرم كرده» يك دسته افكار سست و واهي و بي اثر«اند و آنها را با دستور بازداشته

بدون اينكه بگويند او چه . خدا يا پسر خدا بودآنها اين بوده كه آيا عيسي ابن مريم خدا بود يا نخست زاده 

، شهادت قتل نكن، زنا نكن، دزدي نكن«: فرمودانجيل متي مي 19باب  19 و 18 چون در شماره. گفت

تا حيات جاوداني » احترام پدر و مادر خود را نگه دار و همسايه خود را مثل خودت دوست بدار. دروغ نده

بدون اينكه . شديا ابوبكر خليفه مي) ع(گويند بعد از پيغمبر بايد علي و ميگفتند ودر اسالم مي. پيدا كني

گفتند قرآن براي ما كافي چه هر دوي آنها مي. گفتندو عمر چه ديني داشتند و چه مي) ع(بگويند علي 

  . است

را  )نوشتة نويسنده( »هدف دين«كتاب . چون قرآن براي ساختن يك دنياي پاك كافي است 

تماس  info@bakhtiarinejad.comميل  با اي اگر آن را نداريد. بخوانيد تا متوجه اين مطلب بشويد

  . تا مجاناً و به طور رايگان براي شما فرستاده شود بگيريد

تنها جايي كه از زهد در قرآن صحبت . در قرآن صحبتي از زهد يعني بي رغبتي به دنيا وجود ندارد

به چند درهم  ،يوسف را به قيمت كمي«: فرمايداست كه مي 12سوره  ،يوسف سوره 20شود آيه مي

اما در . گي و زهد به يوسف بود نه به دنيابينيم اين بي عالقهمي» .فروختند و عالقه و رغبتي به او نداشتند

 7سوره  ،سورة اعراف 32آيه . شودادبيات فارسي و در جامعه مسلمانان چقدر بنام زهد صحبت شده و مي
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هاي پاك را حرام كرده كه خدا براي بندگانش به وجود آورده و خوردني را چه كسي زينتي«: فرمايدمي

نخوردن  .اندها را حرام كردهاند كه اينخدا كه حرام نكرده بلكه اين دكانداران دين فروش بوده» ...است؟ 

  .استدرستكاري دليل دينداري . هاي پاك دليل دينداري نيست خوردني

هستم اين مردم امت شما هستند، امتي واحد، و من ارباب شما «: فرمايدخداوند مي 23: 52

از .) گويم چه كاري بكنيد و چه كاري نكنيدصاحب اختيار و فرمان فرماي شما هستم كه به شما مي(

  . نيدشود خودداري كاز نافرماني من كه باعث مجازات شما مي» .نافرماني ومجازات من حذر كنيد

كنند چگونه به پنجاه و اما نگاه كنيد كه اين يك ميليارد و نيم جمعيتي كه ادعاي مسلماني مي

باشند كه به زور هايي مثل خود مياند و مردم هر كدام آنها مطيع محض انسانچند كشور تقسيم شده

باشند يا بنده فرمان او مي ها مسلمان و تسليم خدا و بنده و مطيعآيا اين. كنندسرنيزه بر آنها حكومت مي

  اند و در تمام آنها احكام خدا پايمال شده است؟ هايي كه فريبكاران درست كردهافراد و مجلس

اين فرقه فرقه كردن در اثر احاديث و فقه و پيروي از نظر و سخن افراد به وجود آمده  23: 53

  .است

بينيم كه ولي مي» .كنندخدا نمي گذاري شريك هيچكس را در قانون« مسلمانان واقعي 23: 59

  . مسلمان نماهاي جهان در اين شرك ميلولند

كنند و از هم ديگر جلو در كارهاي خير شتاب مي«مسلمانان واقعي كساني هستند كه  23: 61

زنند يا در جهان به سر آيا اين مدعيان مسلماني اينطور هستند و در كارهاي خير از هم جلو مي» .زنندمي

در صورتيكه همة آنها بجز عده بسيار كمي كافرند و اصالً . كنندكوبند و همديگر را تكفير ميهم مي و كله

اند كه موسي چند ساله هاي آن گير كردهاند در داستاناز تعاليم قرآن اطالعي ندارند و اگر قرآن خوانده

فرعون مصر در آن زمان  ؟اسم زنش چه بود ؟قدش چقدر بود ؟عصايش چند متر بود ؟بود كه پيغمبر شد

ها دارد روحيه افراد و ها بدون اينكه بفهمند اين داستانچه كسي بود و چه نام داشت وامثال اين حرف

تا مردم متوجه شوند امروزه هم همان غرائز بر . كند و يك روانشناسي اجتماعي استاجتماع را بيان مي

  . كندها حكومت ميانسان

اگر . كردندكردند و به آن توجهي نميشد و آنها عقب گرد ميم خوانده ميآيات خدا بر مرد 23: 66

كنند باعث مي آيات كمي دقت كنيد امروزه هم آيات خدا براي افرادي كه ادعاي مسلماني و ايمان به آن
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: فرمايد مي 39سوره  ،سورة زمر 45همانطور كه خداوند در آيه . شودانزجار و روگردان شدن آنها مي

شود و وقتي فقط از خدا صحبت شود دل افرادي كه به آخرت ايمان ندارند دچار چندش و تنفر مي«

امروزه اين حالت را در تمام » .شودكنند و گل از گل آنها شكفته ميوقتي صحبت از ديگران شود حظّ مي

چون اگر به آن . بينيمدانند ميافرادي كه به آخرت ايمان واقعي ندارند وخود را در مقابل خدا مسئول نمي

هايي دارند و چه كارهايي بايد خواندند تا بدانند در مقابل خدا چه مسئوليتايمان داشتند قرآن را مي

با اتحاد كامل در راه ساختن يك دنياي پاك كوشش كنند و از  بايد و چه كارهايي نبايد بكنند و ،بكنند

  . تفرقه و اختالف خودداري كنند

چون فقط به فكر خوردن و اطفاء غريزه » آيدردم از حقيقت خوششان نميبيشتر م« 23: 70

دانند بي اعتنايي به دين و دستورهايي كه خدا در هاي خود هستند ونميجنسي و چشم و همچشمي

مردم به عقايدي كه . قرآن داده چه به روز آنها آورده و آنها را مجبور به زندگي در چه لجنزاري كرده است

  .ستگي دارند و حقيقت را دوست ندارنددارند دلب

كني ولي كساني دعوت مي) براي ساختن يك دنياي پاك(تو مردم را به راه راست « 23: 74و  73

ها و ساختن تا بوده چنين بوده و مردم به اين حرف» .كه به آخرت ايمان ندارند از آن روگردان هستند

آنها از نيروي اتحاد و . ندارد چنين دنيايي ساخته شود گويند امكانزنند و مييك دنياي پاك پوزخند مي

كه در  را اند و حقيقتيچون هيچگاه درباره آن فكر نكرده. غافل هستند) عمل صالح(كوشش صحيح 

جهان و  هاي انقالب. انداند و درباره آن فكر نكردهنديده ،ببيند آن را تواندجهان وجود دارد و هر كس مي

آيد مورد توجه آنان نبوده تا متوجه شوند با اتحاد و با جهان به وجود آمده و مي هايي كه دردگرگوني

  . تربيت افراد و با روش صحيح هر كاري شدني است

كنيد و فقط خدا براي شما گوش و چشم و مغز به وجود آورده ولي شما از آن استفاده نمي 23: 78

  . به فكر خوردن ونوشيدن و غريزه جنسي خود هستيد

كه از حقيقت جاري در جهان و قوانيني كه خدا در جهان گذاشته (حرف جاهالنه آنها را  23: 96

اين نامسلماناني كه  ببين ولي .مسلمان بايد اين طور عمل كند. با بهترين طرز جواب بده) خبر ندارند

گويند كه اثري از كنند در اثر بي اطالعي از قرآن چه رفتاري دارند و چه چيزهايي ميادعاي مسلماني مي

  .آنها در كتاب الهي نيست
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   ...اي مثل زلزله، تصادف، پيري و  به وسيلة عواملي كه در جهان قرار داده 23: 99

چون هر كس مطابق . صور دميده شود هيچ خويشاوندي بين افراد وجود ندارد در وقتي 23: 101

 38براي مثال آيه . چه اجتماعي و فردي چه كارهاي ؛باشدي خود ميآيات بسياري از قرآن مسئول كارها

بنابراين كسي براي كسي » .هر كس در گرو كارهايي است كه كرده«: فرمايدمي 74سوره  ،سورة مدثر

سورة لقمان  31: 33آية . كاري كند؛ حتي خويشاوندان و حتي فرزند براي پدر يا پدر براي فرزندتواند  نمي

  .را ببينيد

در صورتيكه براي  ؟آفريده )بدون مسئوليت(كنيد كه خدا شما را بيهوده آيا خيال مي 23: 115

اگر اين مدعيان مسلماني متوجه . شويدايد به سوي او برگردانده ميرسيدگي به حساب كارهايي كه كرده

كردند دستورهاي خدا را آن روز و رسيدگي به حساب كارهايشان بودند در تمام لحظات عمر سعي مي

   .انجام دهند

. خوانند هيچ دليلي براي اينكار خود ندارندكساني كه افرادي غير از خدا را به كمك مي 23: 117

توانستند بينيم كه اين مدعيان مسلماني افرادي را كه از دنيا رفته اند و در زمان حيات خود نميولي مي

  .واي از اين همه نا مسلماني . خواننداز خود دفع ضرر كنند به كمك مي

ورۀ    وررۀ  و     ،٢۴ 
اگر به خدا و روز  .بزنيد) شالق(به هر يك از زن زناكار و مرد زناكار صد تازيانه « 24سورة : 2آية 

اي از افراد با ايمان بايد موقع مجازات آنها عده. آخرت ايمان داريد در راه دين خدا دچار ترحم نشويد

  ».شاهد آن باشند

اين مجازات براي بيشتر از پنج . زنا و هيچ جرم ديگري وجود ندارد در اسالم مجازات سنگسار براي

چون مسيح هم . شودولي در اسرائيل و كشورهاي مسيحي اجرا نمي. فرمان از ده فرمان تورات وجود دارد

: گويدي ميانجيل متّ 5باب  17همانطور كه شماره . يك يهودي بود كه براي نجات قوم يهود آمده بود

» .ام تا باطل نمايم بلكه تا تمام كنمنيامده. ام تا تورات يا صحف انبياء را باطل سازمكه آمده گمان مبريد«

كه ناگاه كاتبان و فريسيان زني را كه در زنا گرفته شده بود «انجيل يوحنا آمده  8باب  9تا  3و در شماره 

ستاد، اين زن در عين عمل زنا گرفته گفتند اي ا) به عيسي(پيش او آوردند و او را در ميان برپا داشته بدو 



151 

 

گويي؟ و اين را از اما تو چه مي. شده و موسي در تورات به ما حكم كرده كه چنين زنان سنگساز شوند

اما عيسي سر به زير افكنده به انگشت خود بر زمين . روي امتحان بدو گفتند تا ادعائي بر او پيدا كنند

كردند راست شده بديشان گفت هر كه گناه ندارد اول مي) اصرار(ال كردن الحاح ؤو چون در س. نوشتمي

پس چون شنيدند از ضمير خود ملزم شده از . نوشتبر او سنگ اندازد و باز سر بزير افكنده بر زمين مي

مشايخ شروع كرده تا به آخر يك يك بيرون رفتند و عيسي تنها باقي ماند با آن زن كه در ميان ايستاده 

كجا است؟ چون حكم » .در حين زنا گرفته شده بود« به آنها نگفت پس مرد زناكار كه  و عيسي» .بود

و نگفت اين زن نامزد بوده يا شوهر داشته؟ چون اگر شوهر داشته . تورات درباره زن و مرد زناكار است

ته هم زن و هم مرد بايد كش) كتاب پنجم عهد عتيق مشهور به تورات( تثنيه 22باب  22مطابق شماره 

اگر مردي يافت شود كه با زن شوهرداري هم بستر شده «: گويدتثنيه مي 22باب  22چون شماره . شوند

حكم . نه اينكه سنگسار شوند »باشد پس هر دو يعني مردي كه با زن خوابيده است و زن كشته شوند

ي ازدواج كرده مردي كه با دختر تثنيه 22باب  21تا  13مطابق شماره اول : سنگسار در دو موقع است

دختر را نزد درِ خانه پدرش بيرون آورند «كه اگر حرف او ثابت شود » او را باكره نيافتم«باشد و ادعا كند 

دوم . و اين حالت نبوده چون شوهر او ادعا نكرده » .و اهل شهرش او را با سنگ سنگسار نمايند تا بميرد

ه به مردي نامزد شود و ديگري او را در شهر يافته با اگر دختر باكر«تثنيه  22باب  23اينكه مطابق شماره 

ها سنگسار كنند تا او هم بستر شود پس هر دوي ايشان را نزد دروازه شهر بيرون آورده ايشان را با سنگ

يا نه؟ و شرط گناه » دختر باكره و نامزد مردي بوده«ال نكرد كه آيا اين زن زنا كار ؤو عيسي س» .بميرند

نندگان در تورات وجود نداشته و هيچكدام از مشايخي كه حضور داشتند اعتراضي نكردن سنگسار ك

- روحاني نماهاي اسالمي اين حكم را هم از تورات نگرفته» .يك يك بيرون رفتند«بگفته عيسي نكردند و 

طابق عيسي م. اندها گفته او را نشخوار كردهيكنفر چنين حرفي زده و بعدي. داننداند و شرايط آن را نمي

 3 ةعمران سور آل سورة 49قرآن درباره عيسي در آيه . انجيل متي تابع تورات بود 5باب  17شماره 

انجيل متي  15باب  24و عيسي در شماره » .بود) يهوديان(رسولي براي بني اسرائيل «فرمايد او  مي

» .ه خاندان اسرائيلفرستاده نشدم مگر به جهت گوسفندان گمشد«: فرمايد مي) اولين انجيل عهد جديد(

  .اسرائيل لقب يعقوب بود
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در بلدي از سامريان داخل ... «: فرمايد انجيل متي به شاگردانش مي 10باب  6و  5و در شماره 

  » .شده اسرائيل برويدمنشويد بلكه نزد گوسفندان گ

اط يا متأسفانه در كشورهاي به ظاهر اسالمي تعليمات فرهنگي طوري است كه افراد به زنا يا لو

خوانند كه ديپلمه شوند سال درس مي 12روند و چون در هفت سالگي دبستان مي. شوندجلق مجبور مي

سال به خدمت نظام وظيفه بروند كه  2سال ديگر بايد درس بخوانند و  4و اگر بخواهند ليسانس بگيرند 

ه در هيچ كالسي رد شوند به شرط آنكساله مي 27شود واگر بخواهند دكتر شوند سال مي 25جمعاً 

از طرف ديگر . دانيم كه دوره دبيرستان و دانشگاه دوره غليان غريزه جنسي استمي. نشده باشند) رفوزه(

مثل كشورهاي (بينيم كه در كشورهاي به ظاهر اسالمي فاحشه خانه رسمي براي زنا وجود دارد مي

يني خود را انجام ندهند اين وضع ادامه ها به خود نيايند و وظيفه داگر مسلمان) اروپائي و امريكائي

: فرمايداي كه حكم مجازات زنا در آن وجود دارد ميهمين سوره ،نورسورة  32چون آيه . خواهد داشت

) هايتانامروزه نوكر و كلفت(تان درستكار غالمان و كنيزانبه و ) مجردهايتان(به افراد بدون همسر خود «

شوند به دنبال چون مجبور مي ».كندنياز مياز فضل خودش آنها را بياگر فقير هستند خدا . همسر بدهيد

  . شغلي بروند تا مخارج زندگي خود را تأمين كنند

مرد زناكار بر افراد با ايمان حرام شده ولي امروزه ناچار به ازدواج با آنان  ازدواج با زن و 24: 3

  . اند شده

تازيانه  80نفر بودند به هر يك  4اگر شاهدها كمتر از . شاهد الزم است 4براي اثبات زنا  24: 4

  . مگر اينكه توبه كنند و به دروغگويي خود اقرار كنند. بايد زد

مرد اگر زن خود را مشغول زنا ديد حق ندارد زن خود و مرد زناكار را بكشد بلكه بايد به  24: 6

بار شهادت بدهد كه زن خود را در حين زنا ديده است و  4شكايت كند و دادگاه اسالمي از دست زن 

بار قسم بخورد  4شود اگر مجازات زن دفع مي. دفعه پنجم قسم بخورد كه لعنت خدا بر او اگر دروغ بگويد

  . گويد و بار پنجم قسم بخورد كه لعنت خدا بر خودش اگر شوهرش راست بگويدكه شوهرش دروغ مي

چطور  .شاهد الزم بوده 4چون براي اثبات زنا . كنددرباره تهمت زنا صحبت مي 24: 16تا  11

: فرمايدنور مي 15آيه  ؟تواند قبل از اثبات زنا درباره زناي افراد كه فقط شنيده صحبت كندمسلمان مي

ه ديگران ب(كنيد شنويد و بدون اينكه براي شما ثابت شده باشد آن را بازگو ميوقتي زباني تهمت را مي«
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چون آرامش  ».پنداريد، در صورتي كه پيش خدا گناه بزرگي استاي مياينكار را كار ساده) گوئيدمي

كند كه اگر ايمان خدا به شما نصيحت مي«. كنيدريزيد و آنها را ناراحت ميفكري دو خانواده را به هم مي

بينيم كساني كه  مي .زيانه مجازات آن استتا 80چون  )17سورة نور، آية ( ».داريد اينكار را تكرار نكنيد

به طوري كه ديديم اثبات زنا چهار شاهد الزم . كنند مقصر هستند در بازگو كردن نسبت زنا شركت مي

: 15آية . نيز چهار شاهد الزم دارد) لزبيني يا روابط جنسي دو زن با همديگر(همانطور كه مساحقه . دارد

   .سورة نساء را ببينيد 4

از رحمت و (زنند در دنيا و آخرت ملعون هستند كساني كه به زنان پاكدامن تهمت زنا مي 24: 23

  . و عذاب بزرگي دارند) لطف خدا محروم هستند

  : 24: 29تا  27

  .آموزد دستوراتي است كه رفتارهاي درست اجتماعي را به مسلمانان مي - 

مثال بايد گفت كه ممكن است با هاي ديگران براي  در مورد منع ورود بدون اجازه به خانه - 

  .اي در ذهن شما بگذارد و باعث تحريك و وسوسه شما شود اي روبرو شويد و خاطره منظره

  : 24: 31و  30

. كند دستوراتي كه براي جلوگيري از وسوسه غريزه حيواني انسان و راه مهار آن صحبت مي - 

  .كند پاك بودن خود احتياط الزم را ميمؤمن براي 

  .كنند كنند و نگاه خريداري به زني نمي ن مسلمان نگاه خود را حفظ ميمردا - 

بينيم عالوه بر دو كاري كه بر مردان مسلمان واجب است دو كار ديگر هم بر زنان مسلمان  مي - 

توانند به زور به مردان تجاوز كنند در صورتي كه  چون بكارت در دختران است و زنان نمي. واجب است

شونند در صورتي  و زنان باردار مي. د اين كار را در حال مستي زنان و بيهوشي آنان بكنندتوانن مردان مي

  .ماند اثري در مردان باقي نمي) به زور و برخالف ميل شخص(كه از تجاوز به عنف 

به مجردها . كندبيان مي) بدون همسر(وظيفه جامعه اسالمي را نسبت به افراد مجرد  24: 32

فرمايد به آنها همسر بدهيد تا زنا در جامعه وجود نداشته بلكه به مسلمانان مي ،كنيدگويد ازدواج  نمي

  .باشد
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است كه در جامعه فردي كه همسر نداشته  اين چارة اصلي جلوگيري از زنا غير از تعليمات ديني

لذا جامعة اسالمي موظف است به بي همسران همسر بدهد تا از آلودگي . باشد وجود نداشته باشد

   .اجتماعي جلوگيري شود

بدون (درباره موقعي است كه مسلمانان وظيفه خود را نسبت به زن دادن افراد مجرد  24: 33

براي . كند كه عفت بخرج دهند و جلوي خود را بگيرندبه افراد مجرد توصيه مي. دهندانجام نمي) همسر

چه ورزش باشد چه  ،جنسي بيفتند اينكار بايد سرگرم كار و مشغوليتي بشوند تا كمتر به فكر غريزه

هاي سودمند كه در زندگي فردايشان موثر باشد يا فرا گرفتن يكي يادگرفتن هنري يا مطالعه قرآن وكتاب

  . از علوم كه بتوانند زودتر توانايي تأمين مخارج زندگي را پيدا كنند

خدا نور يعني بقول  ها و زمين است كه اگر اين آيه بيان واقعيت باشدخدا نور آسمان 24: 35

  . ها انرژي است و اگر تشبيه باشد مسئله ديگري استامروزي

زا مطابق سيستم منظمي تشكيل  اند كه ابرهاي باران هواشناسان اخيراً كشف كرده 24: 43

. شوند ابرها به هم متصل مي -2. آيند ابرها به وسيله باد به حركت در مي - 1: شوند كه عبارت است از مي

  . شود قطرات باران و تگرگ در طبقات فوقاني ابر توليد مي -4گيرند و  ها روي هم قرار ميابر - 3

رسند كه تقريباً به  فوت مي 30000تا  25000زا به ارتفاع  اند كه ابرهاي تگرگ همچنين دانسته

نيز اين موضوع هم كشف شده است كه تگرگ يكي از عوامل مهم توليد . باشد اندازة ارتفاع يك كوه مي

  .  رعد و برق است

درصد وزن جانداران از  90ز هر جنبنده و جانداري را خدا از آب خلق كرده، چون بيشتر ا 24: 45

  . آب تشكيل شده است

ولي هدايت و خواست خدا . كندخدا هر كس را كه بخواهد به راه راست هدايت مي 24: 46

خواستن هوس آلوده نيست بلكه هر كس را كه جوياي هدايت باشد و به راه خدا برگردد، خدا او را هدايت 

شوند كه واقعاً خواستار شناختن راه  اين هدايت در ساية قرآن است و كساني با آن هدايت مي .كندمي

هاي خود را براي ساختن يك دنياي پاك به طور كامل نماييچون خدا در قرآن راه .صحيح زندگي باشند

بيان  57سوره  ،سورة حديد 25چون خدا هدف خود را از فرستادن پيغمبران در آيه . بيان كرده است

هاي روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و بدون هيچگونه شكي پيغمبرانمان را با دليل«كرده و فرموده 
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دين براي » ...را نازل كرديم كه مردم عدالت را برقرار كنند ) خوب و بد و صحيح و غلط(وسيله سنجش 

با يك دسته «مان خود مردم را برقراري عدالت آمده نه آنطور كه دكانداران ديني از ترس ديكتاتوران ز

نماز  .هزار مسئله درست كرده باشند 4و دربارة نماز . سرگرم كرده باشند» افكار سست و واهي و بي اثر

براي ياد خدا بودن و خودداري از  29سوره  ،عنكبوتسورة  45و آيه  20سوره  ،سورة طه 14مطابق آيه 

و آيه  2سوره  ،سورة بقره 185آيه . ن راه و آسان استقرآن راهنماي مردم به بهتري. كارهاي خالف است

قرآن «فرمايد وقتي خدا مي. را ببينيد 54سوره  ،سورة قمر 40و  32و  22و  17و آيه  17سوره  ،اسراء 9

واقعاً آسان  )40و  32، 22، 17، آيات 54سورة قمر، سورة ( ».ايمرا براي اينكه مردم بفهمند آسان كرده

به عالوه مردم شامل . چون خدائي كه انسان را آفريده از اندازه فهم او هم اطالع كافي دارد. است

  . شودترين فرد بشر هم مي كودن

اند در تمام مذاهب و ايم ولي ايمان نياوردهگويند ايمان آوردهاز اين افرادي كه زباني مي 24: 47

گويند به آن ايمان تاب اصلي همان دين و همان مسلكي را كه ميچون اكثر افراد ك. مسالك زيادند

هاي اصلي و چه رسد به خواندن كتاب. هاي آن به درستي اطالع ندارنداند و از دليل ايم نخواندهآورده

  . اساسي اديان ديگر و مسالك ديگر

آن هم منافع گيرند، كنند، هميشه منافع خود را در نظر ميمردم در كارهايي كه مي 24: 49

دنياي پاكي بسازد كه در آن اثري از تا چون اگر توجه داشته باشند كه دين آمده . خيالي نه منافع اصلي

ها نباشد تمام عمر با مال و جانشان در راه ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصيت انساني انسان

راه ساختن چنين دنيايي كوشش  خود شما چقدر با مال جانتان در. كننددين و نشر آن كوشش مي

ترين راه اين كوشش متوجه كردن مردم با هساد ؟كنيدكنيد و ديگران را با آن آشنا ميايد و ميكرده

را فتوكپي يا چاپ  )نوشتة نويسنده( »هدف دين«توانيد كتاب حقايق تعاليم اسالمي است و در اين راه مي

توانيد با د در دسترس مردم قرار دهيد و براي چاپ آن ميخواهيهر قيمتي كه ميبه كنيد و مجاني يا 

اگر اين كتاب كوچك را كه . آگاه ساختن ديگران و متحد كردن آنها سرمايه الزم اين كار را فراهم كنيد

 bakhtiarinejad.com آن را در سايت توانيداش درباره آيات قرآن و تعاليم آن است نداريد، ميهمه

تا شكي در وحي و الهي بودن قرآن پيدا نكنيد و وجود خدا را به تجربه حس كنيد و ببينيد و بخوانيد 

نفع واقعي شما و تمام . كنند نخوريدفريب افراد بي اطالع را كه روي مقاصد خاصي با اسالم مخالفت مي
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ترين ساده. شويدبه راحتي متوجه آن مي» هدف دين«افراد بشر در اينكار است كه پس از خواندن كتاب 

با ) ص(سوادي مثل محمد چون امكان ندارد فرد بي. راه آن اين است كه ديگران را با اين سايت آشنا كنيد

. تمام مردم آن زمان بتوانند با وسايل آن روزي چنين روابطي را در آن زمان در گفتار خود رعايت كنند

چون بين  .باشد يك دهم مي هر رقم آن براي اينكه درست درجاي خود قرار گيرد امكان اين كه چون

نفع واقعي شما و تمام بشر در اينكار . كه ده رقم است درست بودن آن امكان يك دهم دارد 9صفر تا 

- نه فريبكاري و كاله ،گيردنه قتلي صورت مي ،ماندچون اگر عدالت باشد ديگر نه دزدي باقي مي. است

. احتياج به بودجه سرسام آور جنگي و دفاعي باشدشود و نه جنگي در بين خواهد بود تا برداري واقع مي

گويد بودجه نظامي امريكا به تنهايي مي (PNUD)» برنامه سازمان ملل جهت توسعه«چون آن طور  كه 

برابر تمام احتياجات طبيعي  5اين بودجه  .قادر است تمام احتياجات طبيعي فقراي جهان را تأمين كند

  . چه رسد به بودجه نظامي دنيا .باشدوزش و بهداشت ميفقرا از قبيل آب، خانه، غذا، آم

51 :24 :  

گويند ايمان دارند اين است كه مي ص سخن افرادي كه به الهي بودن قرآن و رسالت محمد - 

سواد بود  كه بي) ص(چون وقتي دانستند قرآن وحي الهي است و كار محمد. شنيديم و اطاعت كرديم

  . دانند كه در آن اشتباهي براي ساختن يك دنياي پاك وجود ندارد نيست مي

آمدن پيش خدا خواندن آيات خدا و فهميدن و عمل كردن به آنها . نيست) ص(امروزه پيغمبر  - 

  .است

اطاعت كنند موفق و ) نه قانونگذار(كساني كه از خدا و رسولش كه آورنده پيام الهي بود  24: 52

ون اگر مردم را با حكمت و بصيرت وپند نيكو به اتحاد در راه ساختن يك دنياي چ. رستگار خواهند بود

و در اين راه با مال و جانشان كوشش دهد دعوت كنند پاك كه راهي است كه خدا به مردم نشان مي

هاي گذشته مردم سواد اگر در دوران. شوندحتماً موافق تعهدي كه خدا كرده است موفق ميكنند 

اپ و ترجمه قرآن در كار نبود تا مردم با تعاليم اسالم آشنا شوند و ديكتاتوران وقت از بيان نداشتند و چ

سورة  3: 103و  64آيات  .كردند امروزه در بيشتر جاهاي دنيا اين موانع وجود نداردآن جلوگيري مي

: 15ورة نور و س 24: 55سورة اسراء و  17: 36سورة نحل و  16: 125سورة يوسف و  12: 108عمران و  آل

كساني كه اين تعاليم را . را براي صحت آن چه گفته شد ببينيدسورة حديد  57: 25سورة حجرات و  49
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  گويد و وعده دروغ خدا دروغ نمي. ببينند و واقعاً از آن اطاعت كنند مطابق تعهد خدا موفق خواهند شد

گويند در ها به خاطر منافع خود دروغ ميچون انسان. دهد، چون علتي براي دروغگويي او وجود نداردنمي

گويند اما خدا به خاطر ترس دروغ مي ها انسان. صورتيكه خدا منفعتي ندارد كه به خاطر آن دروغ بگويد

  . ترسي از كسي ندارد كه به خاطر آن دروغ بگويد

54 :24 :  

فقط ابالغ وحي خدا به مردم بوده و خودش هم وظيفه داشته دستورها و ) ص(وظيفه پيغمبر - 

نظرهاي خدا را رعايت كند و در راه ساختن يك دنياي پاك با مال و جان خود كوشش كند و گرنه 

خدا، هيچكس را در « :فرمايدمي 18سوره  ،كهف سورة 26قانونگذار در دين فقط خدا است چون در آيه 

گذارند نبايد مخالفتي با باره امور اجرايي مي درافراد هايي كه قانون» .كندانون گذاري خود شريك نميق

هاي كاري هايي براي آموزش رشتهمثل اينكه چه كتاب. احكام خدا و عدالت و اصالح جامعه داشته باشد

  . شرقي و غربي يا هر دو باشدآموزش داده شود و چه خياباني شمالي و جنوبي يا و چگونه بايد الزم است 

در راه اجراي ساختن يك دنياي ) ص(وظيفة مسلمانان هم اطاعت از دستورهاي خدا و پيغمبر  - 

  .پاك است كه در آن عدالت برقرار باشد

55 :24 :  

خدا وعده داده است كه اگر مردم كار درست بكنند حتماً موفق به ساختن يك دنياي پاك  - 

دنياي . از دستور خدا پيروي كنند و كسي را در قانون گذاري شريك خدا نكنندشوند تا مردم فقط  مي

  . ها نباشدپاكي كه در آن اثري از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصيت انسان

با . يكي ايمان و ديگري عمل صالح يعني كار درست و صحيح: اين وعده در مقابل دو شرط است - 

توان به قدرت كامل رسيد و دنياي اسالمي  ميهاي خداست كه  كار درست و اطاعت از احكام و راهنمائي

مسلمانان قرآن را بشناسند و براي ساختن يك دنياي پاك متحد شوند و با مال و چون اگر . را ساخت

كنند و مردم را با حكمت و بصيرت و پند و اندرز نيكو به راه خدا دعوت كنند جانشان در اين راه كوشش 

 103آيات . و با آنها به بهترين روش گفتگو كنند موفقيت آنها در راه ساختن يك دنياي پاك حتمي است

سورة حجرات را  49: 15سورة نحل و  16: 125سورة يوسف و  12: 108عمران و  سورة آل 3: 105و 

  .ببينيد
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توانند جلوي خدا را از افرادي كه منكر رسالت پيغمبران خدا هستند خيال نكنند كه مي 24: 57

چون امروزه وسائل ارتباط جمعي . بگيرندانجام كارهايش كه اجراي قوانيني است كه در جهان قرار داده 

ام اين وسائل استفاده توانند در آينده از تمدر اختيار همه هست و مسلمانان واقعي با اتحاد كامل خود مي

  . كنند و ديگران را متوجه هدف ارزشمند دين بكنند

اي را نبينند كه در روحيه آنها اثر اين دستور براي اين است كه آنها مناظر تحريك كننده 24: 58

ها را از كوچكي با قوانين طبيعي خدا كه خدا در طبيعت گذاشته آشنا كنند و به بايد بچه. منفي بگذارد

چون . ا بفهمانند كه انسان از دسته جانداراني است كه زن ومرد بايد در تربيت فرزند همكاري كنندآنه

شوند، مگر آنكه سالگي فرزندان از طرف پدران و مادران نگهداري و تأمين مي 20امروزه تقريباً تا حدود 

هاي تحصيل تا آنجا كه البته بايد سال. آنها قبل از آن در ضمن تحصيل بكاري نيمه وقت مشغول شوند

تر شود تا افراد زودتر بتوانند مشغول كار شوند و به تحصيالت خود در ممكن است كوتاه و كوتاه

  . هاي شبانه ادامه دهند كالس

بينيم كه خوردن غذا به صورت دستجمعي يا پراكنده در خانه دوستان در اسالم حرام مي 24: 61

  . تربيت صحيح اسالمي خطري در بين نخواهد بودچون با  .يعني زن و مرد با هم نشده،

هايشان ايمان داشته باشند در تمام مدت عمر اگر افراد به روز آخرت و رسيدگي به حساب 24: 64

ها را به براي اين كار بايد بچه. مواظب خواهند بود كه دستورهاي خدا را انجام دهند و كار خالفي ننمايند

. موزش قرار داد و با محبت به آنها حقايق  زندگي اجتماعي را آموختطور صحيح از زمان بچگي تحت آ

شود و در قيامت پرونده اعمال در ميان گذاشته مي«: فرمايدمي 18سوره  ،سوره كهف 49چون آيه 

اي گويند اين چه نوع پروندهشوند و مياز آنچه در آن است دچار وحشت ميكه بيني گناهكاران را مي

ن و بزرگترين عملي كه از انسان سر زده در آن از قلم نيفتاده و همه به حساب آمده است كه كوچكتري

شايد چون در آن زمان از فيلم اثري نبود به آنها گفته نشد فيلم اعمال شما در سراسر عمر گرفته » ...است

زوهاي عدالت ترا«: فرمايد مي 21سوره  ، انبياء 47آيه . شود و هيچ عمل شما از قلم نخواهد افتادمي

اگر عمل انسان به اندازه دانه . اي ظلم نخواهد شدگذاريم و به كسي ذرهخودمان را براي روز قيامت مي

 31سوره  ،لقمان 16و آيه » .ما براي حسابرسي كافي هستيم. آوريمخردلي باشد آن را پاي حساب مي

 در اي از خردل باشد و در دل سنگ يادانهپسرم، اگر كار تو به اندازه «: لقمان به پسرش گفت : فرمايدمي
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كسي كه به » .چون خدا دقيق وآگاه است. آوردزمين باشد خدا آن را پاي حساب مي و يا درها آسمان

كند كوچكترين كار خالفي كه بر خالف عدالت اي ايمان داشته باشد سعي ميچنين روزي و چنين پرونده

يني كه براي اظهار فضل ندانسته با تعاليم اسالم مخالفت مخالف. واصالح اجتماع باشد صورت  ندهد

چون اگر مردم به چنين روزي . شودكنند توجه ندارند كه اين مخالفت به ضرر خودشان تمام مي مي

ها اي به حقوق آنها نزنند و اين مخالفت آنكنند در زندگي كوچكترين لطمهاعتقاد داشته باشند سعي مي

اي به مردم خدا ذره«: فرمايدمي 10سوره  ،سورة يونس 44آيه . اليم اسالم استها به تعنشانه جهل آن

  ».كنندبه خودشان ظلم مي) به خاطر ناداني(كند ولي مردم ظلم نمي

ورۀ     نورۀ       ،٢۵ 
دستورها در راه . حق دستور دادن و وظيفه تعيين كردن ندارد غير از خدا كسي 25سورة : 2آية 

 .بايد باشد دستورهاي خدا اجراي

قابل توجه  .همين كار را كرده اند نآبي اطالعي از قر متاسفانه اغلب مسلمانان هم در اثر 25: 3

 .افرادي كه غير خدا را بكمك ميخوانند

ميگويند از اين تهمت ها ميزنند تا مردم را از گوش كردن به  را به تمام كساني كه حقيقت 25: 4

 .سخنانشان باز دارند

افرادي   در باره پيغمبران مردم بي اطالع فكر ميكردند پيغمبران ها مبالغه گوئي چون در اثر 25: 7

 .هستند فوق بشر

اين . منظور رسيدن به حضور خداوند است در روز قيامت براي ديدن جزا و پاداش اعمال 25: 21

  .حضور به چه صورت است نميدانيم

اين . كنند ثابت شده اخيراً وجود اين حائل در جاهايي كه آب شيرين و آب شور تالقي مي 25: 53

براي اطالعات بشتر به كتاب . الية جدا كننده غلظت نمك متفاوتي از غلظت آب شور و آب شيرين دارد

  .مراجعه كنيد 301صفحة  (Thurman)نوشته تورمن » اقيانوس شناسي مقدماتي«

 .ان هم براي تبليغ دين مزدي از كسي نميخواهدمسلم 25: 57

يكي : احترام جانش را از دست ميدهد در دو صورت سوره مائده انسان  5: 32 مطابق آيه 25: 68
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   .آدم كشي و يكي فساد

چون توبه بازگشت به . ه كند ديگر مرتكب خالف نميشودبچون كسي كه واقعا تو 25: 71و  70

  .خالفكاري استاطاعت از خدا و ترك 

ورۀ     اءورۀ       ،٢۶ 
 .هميشه همينطور بوده است 26سورة : 5آية 

 .اند بشري اغلب قدرتمندان همين حرف را زده اند و آن را اجرا كرده تمام طول تاريخ در 26: 29

 .هميشه مثل اين تهمت ها به افراد زده شده است 26: 35

  .فرق سحر و معجزه را ميدانستند جادوگران چون 26: 46

49 :26 :  

 .اغلب قدرتمندان ميخواهند ايمان و اعتقاد افراد هم به اجازه آنها باشد - 

 .اند و ميزنند ها به افراد زده از اين تهمت - 

 .اند اغلب قدرتمندان از اين تهديدها كرده اند و اجرا هم نموده - 

 .به بت پرستان امروزي هم بايد همين حرف را زد 26: 72

 .بت پرستان امروزي هم همين حرف را ميزنند 26: 74

ميليارد  200جهاني كه الاقل شامل . البته خداوند صاحب اختيار تمام جهان ميباشد 26: 77

وقتي ولي  .ميليارد منظومه شمسي است 200كه يكي از آنها كهكشان ما است كه شامل كهكشان هست 

يعني ارباب و صاحب اختيار  )رب العالمين( وباشد  مين ميكند منظور تمام افراد بشر ميصحبت از عالَ

  .همه مردم جهان 

هم ) ص(امام اول شيعيان و خليفه چهارم اهل سنت و صحابي بزرگ پيغمبر ) ع( علي 26: 100

شفيعي كه شفاعت كند و  و...  در صور دميده ميشود":البالغه ميفرمايد نهج 195يا  186 آخر خطبهدر

، ترجمة حاج سيدعلينقي البالغه نهج 186خطبة ( ".دوستي كه دفاع كند و عذاب را دفع كند وجود ندارد

  .)، تنظيم و شرح صبحي صالح را ببينيدالبالغه نهج 195فيض االسالم و خطبة 

 3: 50همين سوره و نيز در آيات  26: 179و  162و  144و  126در اين آيه و در آيات  26: 108
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خواستند كه از آنها  بينيم كه همه پيامبران از پيروانشان مي ميسورة زخرف  43: 63عمران و  سورة آل

  .ببينيد سورة نساء را 4: 80و  64آيات . اين اطاعت در اجراي فرامين خداوند است. اطاعت كنند

    .مسلمان كار را براي خدا ميكند و از مردم مزدي نميخواهد 26: 127

  .امروز هم همين حرف را ميزنند 26: 136

  .مسلمان براي كار ديني خود از كسي مزدي نميخواهد 26: 145

سورة  11: 85سورة اعراف و  7: 85سورة انعام و  6: 152در اين آيه و در آيات  26: 183تا  181

فروشي و كم دادن جنس مردم به آنها نهي كرده  سورة اسراء خداوند مكرراً مردم را از كم 17: 35 هود و

مردم بايد در همة معامالتشان حق ديگران را به طور كامل به آنها بدهند و از جنس مردم و يا كاري . است

  .كه قرار است براي آنها انجام دهند چيزي كم نگذارند

قرآن به زبان عربي واضح و روشن و  .آورد آن را بر قلب پيغمبر فرود ميجبرئيل  26: 195تا 193

 .قرن پيش عربستان 14افراد بيسواد  براي حتي ،است قابل فهم همه

البته منظور از آن كمك  .كمك نميخوانده مسلمان واقعي هم كسي را غير از خدا ب 26: 213

   .هاي زنده نيست خواستن از انسان

ورۀ     ملورۀ       ،٢٧ 
ايمان نداشتن به آخرت يكي از عللي است كه اعمال انسان را از نظر خداوند تباه  27سورة : 4آية 

  .سورة اعراف را ببينيد 7: 147آية . سازد مي

  .آدم كشته بود ترسيد) ع(چون موسي  27: 11و  10

سفيد شدن دست، طوفان، ملخ، قورباغه، شپش،  ،مار شدن عصا: معجزه عبارتند از 9اين  27: 12

    .كمبود محصوالت و خون، قحطي

اي است كه در آن جمله بسم اهللا الرّحمن الرّحيم ذكر شده و در ميان  اين آيه تنها آيه 27: 30

 –به جز سورة توبه  –هاي قرآن  جمله بسم اهللا الرّحمن الرّحيم فقط در ابتداي سوره. ه آمده استرسو

  .آمده است
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62 :27 :   

ميباشد عوضي  "اي"فارسي كه به معني  "يا"عربي را با  "يا". ال است نه دعاؤس اين آيه - 

ال درباره چند چيز بكار ميرود مثل حسن ؤس فارسي است كه براي "يا"معني ه بعربي ) اَم . ( اند گرفته

 .آمد يا تقي يا منوچهر

هاي خدا  كند نه بتها و بنده دعاي درماندگان را فقط خدا اجابت كرده و بدي را از آنها برطرف مي - 

  .خواهيم خدايا فقط  از تو كمك مي: گويد مسلمان هر روزه در نماز خود مي. ها هاي دست انسان و ساخته

و و از آن اطالع داشت  بود و قرآن ميخواند مسلمان يعني تسليم محض خدا )ص(پيغمبر  27: 91

: 50آيه   .پيروي از قرآن بود )ص(سنّت پيغمبر . زد كرد و حرفي بر خالف آن نمي كاري بر خالف آن نمي

 .سوره انعام را ببينيد  6: 106و  6

 كاري نميكرد و بر خالف قرآن اي كه بر خالف قرآن هشدار دهنده .فقط هشدار دهنده 27: 92

  .پيروي از قرآن بود )ص(سنّت پيغمبر  .نميزد حرفي

ورۀ     صورۀ       ،٢٨ 
 200 جهاني كه ال اقل شامل. البته خداوند صاحب اختيار تمام جهان ميباشد 28سورة : 30آية 

ميليارد منظومه شمسي  200 ميليارد كهكشان هست كه يكي از آنها كهكشان ما است كه شامل

يعني ارباب و  )رب العالمين( باشد و تمام افراد بشر ميمين ميكند منظور ولي وقتي صحبت از عالَ .است

  .صاحب اختيار همه مردم جهان 

كه هر كس پيشوا و رهبر ديگران در هر كاري باشد امام آنان در آن كار محسوب بينيم  مي 28: 41

. خواندند ميدر اين آيه فرعون و سپاهيانش امامان و پيشواياني بودند كه مردم را به آتش دوزخ . گردد مي

  .سورة توبه ببينيد 9: 12اصطالح ائمه كفر را در آيه 

كنند و هوي و هوس خود را اله و خداي  بسياري از مردم همواره از دلخواه خود پيروي مي 28: 50

گيرند، در صورتي كه انسان پرهيزگار با استفاده از دستورات خداوند هوي و هوس خود را مهار  خود مي

 45: 23سورة فرقان و  25: 43آيات . هاي خداوند است ن نيست بلكه مطيع و پيرو فرمانكند و پيرو آ مي

  .سورة جاثيه را ببينيد
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بينيم كه قبل از نزول قرآن نيز مردم مسلمان وجود داشته كه تسليم حكم خداوند  مي 28: 53

  .اند بوده

كند و از اين كارها  نميهاي بيهوده و كارهاي بيهوده تلف  مسلمان وقت خود را با سخن 28: 55

  .سورة مؤمنون را هم ببينيد 23: 3 آية .روگردان است

. چون انسان از معلومات و اعتقادات ديگران اطالع ندارد ولي خدا از آن اطالع دارد 28: 56

لذا مسلمان اين واقعيت را . هم نميتواند هركسي را كه خواست هدايت كند) ص(بينيم كه پيغمبر خدا  مي

 .و از بي ايماني بعضي از افراد و فكر نكردنشان درباره حقيقت دين ناراحت نميشودميداند 

سورة شوري تأكيد  42: 21سورة كهف و  18: 26بينيم كه در اين آيات و در آيات  مي 28: 70

شده كه حكم و فرمان و قانون و قانونگذاري فقط در اختيار خدا و متعلق به اوست و خداوند هيچكس را 

  .گرداند و فرمان و قانون و قانونگذاري شريك خود نمي در حكم

   .چنين اميدي نداشت) ص(پيغمبر  28: 86

البته منظور از آن كمك  .خواند كمك نميه مسلمان واقعي هم كسي را غير از خدا ب 28: 88

   .هاي زنده نيست خواستن از انسان

ورۀ     وتورۀ       ،٢٩ 
رسيدن به حضور خداوند است در روز قيامت براي ديدن جزا و پاداش منظور  29  سورة: 5  آية

   .اين حضور به چه صورت است نميدانيم. اعمال

  .هاي ديني است منظور از آن فعاليت و كوشش. باشد كوشش هر كس به نفع خودش مي 29: 6

ولي . گويند كه تو فالن كار را بكن گناه آن به گردن من گاهي مردم به يكديگر مي 29: 12

بينيم كه مطابق اين آيه چنين حرفي درست نيست و فقط براي فريبكاري و كشاندن مردم به گناه از  مي

 .شود آن استفاده مي

  .كنند خود همين كار را مي امروزه مردم ديندار بي اطالع از كتاب الهيِ 29: 17

  .چون امكانات و موانع انسانها با هم فرق دارد و خدا از آن اطالع كامل دارد 29: 21
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اين . منظور رسيدن به حضور خداوند است در روز قيامت براي ديدن جزا و پاداش اعمال 29: 23

  .حضور به چه صورت است نميدانيم

ر خيلي از كشورها قانوني سف، امروزه بنام حقوق بشر و آزادي انسان اينكار را دأبا كمال ت 29: 28

  .اند كرده

  .هاي درهم شكسته را در بعضي از كشورها مي بينيم اين آثار باقيمانده از قدرت 29: 35

فرد مسلمان قبل از هر نماز بهتر است مقداري قرآن  رسد كه مطابق اين آيه نظر ميه ب 29: 45

  .بخواند

  .با اهل كتاب به بهترين طرز گفتگو كند مسلمان واقعي موظف است مطابق اين حكم خدا 29: 46

سواد خواندن و نوشتن نداشت چون در آن صورت مخالفان ميگفتند پيغمبر ) ص(پيغمبر  29: 48

 .با مطالعه كتابهاي پيغمبران قبلي اين حرفها را ميزند) ص(

   .پيغمبرانبينيم اين مهلت براي ايمان آوردن و رفع عذاب است نه پايان مدت پيغمبري  مي29: 53

هاست شكّي نبايد داشت، چون خداوند در قرآن  در اين كه خداوند روزي دهندة انسان 29: 60

سورة  17: 70و  31 آيات... و » از آنچه روزي شما كرديم... «و يا » دهيم ما روزي شما را مي«فرموده كه 

 . انجيل لوقا را هم بخوانيد 12: 24انجيل متّي و  6: 26شماره . سورة منافقون را ببينيد 63: 10اسراء و 

شرك آنها در . مي بينيم مشركين در خلقت آسمانها و زمين شريكي براي خدا قائل نبودند 29: 61

ة يآ. خدا و اجابت دعاهايشان باشده كه باعث تقرب آنها ب تراشيدند شفيعاني براي خود مي اين بود كه

 .سوره زمر را ببينيد 39: 3سوره يونس و  10:18

   .مي بينيم اينكار را هم كار خدا ميدانستند 29: 63

و ) مؤمن(سورة غافر  40: 39عمران و  آل  سورة 3: 14و آيات بينيم كه مطابق اين آيات  مي 29: 64

سورة حديد زندگي اين دنيا فقط متاع و كااليي و فقط بازيچه و  57: 20و ) ص(سورة محمد  47: 36

با توجه به اين آيات انسان بايد در . سراي جاويد در جهان آخرت استسرگرمي است و زندگي حقيقي و 

اين دنيا بر طبق خواست خدا با عدالت زندگي كند و از ظلم كردن به ديگران پرهيز نمايد و كوشش نمايد 

 .كه براي زندگي جاويد خود در جهان آخرت توشه برگيرد
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ميزنند و منكر آيات روشن خدا و حقيقت خدا افترا ه بيشتر فقها و محدثين و مفسرين ب 29: 68

حتي بعضي از آنها برخالف . ن نداردآچيزهائي بنام اسالم ميگويند كه ربطي به وحي الهي و قرو  شوند مي

  .سوره توبه را ببينيد 9: 34ة آي. قرآن است و خيانت به قرآن ميباشد

ورۀ     رومورۀ       ،٣٠ 
تر از سطح دريا  متر پائين 411اي كه  ها شكست خوردند در دره ها از ايراني رومي 30سورة : 3آية 

نزديك . ترين نقطة سطح زمين است اي معلوم شده كه پايين هاي ماهواره بوده است كه امروزه با عكس

معجزه اين سخن  قرن پيش ارتفاع سنجي وجود نداشته 14با توجه به اين كه در . درياي مرده فلسطين

   .باشد مي يگر قرآند

اين . منظور رسيدن به حضور خداوند است در روز قيامت براي ديدن جزا و پاداش اعمال 30: 8

   .حضور به چه صورت است نميدانيم

   .ساختند وجود ندارد شفيعي از كساني كه مي 30: 13

همانطور كه . نتيجه كفر به آيات خدا و ديدار آخرت و دروغ شمردن آنها عذاب جهنم است 30: 16

  .مطابق آيه قبل نتيجه ايمان و عمل درست و شايسته بهشت پر نعمت است

   .جنجال و كشمكش زن و مرد مسلمان باعث آرامش يكديگر هستند نه باعث 30: 21

. و عذاب پردردي دارند يت نميكندآورند خدا آنها را هدا ت خدا ايمان نميياكساني كه به آ 30: 29

   .كند نمي  هدايت خدا كافران را

من جنّ و انسان را آفريدم كه فقط «: فرمايد سورة ذاريات كه مي 51: 56با توجه به آية  30: 30

خداوند انسان را بر اين فطرت و طبيعت آفريده كه . شود تر مي معني اين آيه روشن» .بندگي مرا بكنند

بندگي . شود ت انسان حفظ ميمردم فقط بندة او باشند و فقط با اين شيوه و روش زندگي است كه كرام

: 51آيات . برد كردن بندگان خدا مخالف و متضاد با اين شيوه و روش بوده و كرامت انسان را از بين مي

  .سورة زمر را هم ببينيد 39: 22سورة انبياء و  21: 22سورة نحل و  16

كنند مثل  يروي ميپ نفر اي از يك اين فرقه فرقه شدن افراد در اثر اين است كه هر دسته 30: 32

  .هاي مسلمان و مسيحي و يهودي و اديان ديگر  تمام فرقه
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ها حقّي براي خويشاوندان و فقيران و در راه ماندگان وجود دارد، همانطور كه  در مال انسان 30: 38

درخواست كنندگان (سورة معارج حقّي براي سائلين  70: 25و  24ذاريات و   سورة 51: 19مطابق آيات 

  .و محرومين وجود دارد) نيازمند

بصورت آنها را آيا كسي از افرادي كه : اند بپرسيد از افرادي كه ازبعضي از انسانها بت ساخته 30: 40

  ايد ميتواند اينكارها را بكند؟ بت درآورده

خواهند گوش بدهند و بفهمند و متوجه حقيقت  تواند به كساني كه نمي انسان نمي 30: 53و  52

  .حقيقت را بفماندشوند، 

اي براي كسي باقي  بينيم كه در قيامت درِ عذر و معذرت بسته است و خداوند بهانه مي 30: 57

خداوند در . ها را به ما گفته است به قول معروف خداوند گفتني. نگذاشته كه بخواهند به آن متوسل شوند

اين به . زم بوده به ما فرموده استقرآن آنچه را كه براي ساختن يك دنياي پاك و براي سعادت بشر ال

  .عهدة ماست كه آن را بخوانيم و بفهميم و از آن استفاده كنيم

ورۀ     مانورۀ       ،٣١ 
 1960هاي  كه در سال (Tectonic plates)در تئوري صفحات تكتونيكي  31سورة : 10آية 

  .كاهند مشهود است ميها از شدت لرزش زمين  ميالدي ارائه شده اين حقيقت كه كوه

از لحاظ واقعيت ظلم بزرگي است كه خالق ميلياردها كهكشان را كه هر كهكشانش  31: 13

تفرقه  هم و از لحاظ اجتماعي .انسان محتاجي در رديف هم قرار بدهند  ميلياردها منظومه شمسي دارد با

و باعث كشتارهاي بزرگ جهاني ميشود ظلم بزرگي  و اختالفي كه بين دستجات مختلف بوجود ميايد

 . است

  .از اين افراد در دنيا بسيار زيادند 31: 20

   .كنند بسياري از دينداران جهان اينطور رفتار مي 31: 21

 39: 5سورة يس و  36: 40و  38سورة فاطر و  35: 13سورة رعد و  13: 2اين آيه و آيات  31: 29

اين حقيقت است كه خورشيد در مداري مشخص و در زماني مشخص گردش سورة زمر همه نشان دهندة 

اين حقيقت در اواسط قرن بيستم ثابت شده كه خورشيد در يك مدار بيضي شكل با سرعت . كند مي
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كيلومتر در ثانيه به دور مركز كهكشان شيري در حركت بوده و هر گردش در اين مدار  225متوسط 

 .كشد سال طول مي 000/000/226

 .كمك ميخوانند و نجاتشان را از ديگران ميداننده بسياري از مردم امروزي ديگران را ب 31: 32

 تر هستند؟  كدام يك از آنان مشرك

و هر كسي مسئول اعمال خودش ميباشد و  وعده خدا حق است مسلمان واقعي ميداند كه 31: 33

   .هيچكس نميتواند براي ديگري كاري بكند

 ٣٢   ورۀ    ، ده   ورۀ
روابط رياضي قرآن نشان ميدهد كه هيچ شكي باقي نگذاشته كه نزول قرآن از  32 سورة: 2آية 

آور  براي اطالع از روابط رياضي بهت. طرف خداوندي است كه دانش بي نهايت و خارج از تصوري دارد

   .هايي كه در اين مورد نوشته شده مراجعه كنيد به كتاب ديتوان قرآن مي

3 :32:   

: 38سوره بقره و  2: 23خداوند در آيه  ؟گويند محمد ص آنها را سر هم كرده و بهم بافته آيا مي - 

اگر فكر ميكنيد قرآن توسط شخص محمد ص بهم بافته شده يك سوره مثل : سوره يونس ميفرمايد 10

  .خداوند ميفرمايد هرگز نميتوانيد اينكار را بكنيد. آن بياوريد

ي  ا انسان را از خطر بر حذر داشتن بدون فهم معني آن كار بي فايده و ادنانذار يعني هشدار د - 

  شود فهميد؟ يند معني قرآن را نميگو چگونه فريبكاران دكاندار مي. است 

4 :32 :  

چون روز به معني مرحله هزار ساله و پنجاه هزار ساله هم در قرآن  .شش روز يعني شش مرحله - 

  .سوره معارج را ببينيد 70: 4سوره حج و  22: 47آيه  همين سوره و 5آية  . آمده است

چگونه فريبكاران  با اين حال. بينيد كه قرآن ميفرمايد شفيعي غير از خود خدا وجود ندارد مي - 

نامه به امام  ،البالغه نهج 31نامه  روز قيامت شفيع گناه مردم ميشوند؟ميگويند پيغمبر ص يا امام ع در 

ترجمه فيض االسالم البالغه  نهج 186 خطبه شرح صبحي صالح و البالغه نهج 195آخر خطبه و ع  حسن

كارهاي خود ميباشد و پدري براي فرزندش و فرزندي براي  وخداوند ميفرمايد هر كس گر. را هم ببينيد
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 با وجود اينمن . سوره لقمان را ببينيد 31: 33سوره مدثر و  74: 38آيه  .پدرش نميتواند كاري بكند

  اند تعجب ميكنم، شما چطور؟ از حرفي كه فريبكاران ميزنند و مردم بي اطالع قبول كرده آيات

اگر انسان . گويند مطابق اين آيه دوره هر پيغمبري هزار سال است بهائيان فريب خورده مي 32: 5

 2003ژانويه سال  )موقع نوشتن اين مطالب(عاقل متوجه هر چيزي نشود متوجه ميشود كه امسال 

 واست كه د شمسي هجري 1381و سال  )سال بعد از تولد حضرت عيسي مسيح ع 2003يعني ( ميالدي

اضافه  1382سال قبل از هجرت را هم بر  53اگر . شود شروع مي شمسي هجري 1382سه ماه ديگر سال 

  د را از هم كنيم شود كه اگر اين دو سال تول مي 1435آيد كه  ميكنيم سال تولد پيغمبر بدست 

قبلي هزار سال  با پيغمبر چگونه ميشود گفت فاصله تولد هر پيغمبر ،ميشود 2003 – 1435=  568

رك حري حقيقت و كدام تكدام ت وردگي و تعصب جاهالنه تا چه قدر؟دروغ تا چه حد و فريب خ ؟است

اند و  نان و مسيحيان فريب خوردهاند همانطور كه مسلما آنها فريب خورده تعصب را بهائيان انجام ميدهند؟

. از كتاب ديني خود بي اطالع هستند و بجاي پيروي از آن از فريبكاران دكاندار ديني خود پيروي ميكنند

در دو و ها و زمين است  اين آيات در مورد خلقت است همانطور كه در آيه قبلي صحبت از خلقت آسمان

  .آيه بعد صحبت از خلقت انسان است

اين آيه هشداري به مسلمانان ميدهد تا قبل از فرا رسيدن آن روز بخود آيند و مرتكب  32: 12

  .چون بازگشت به دنيايي وجود ندارد. شوندنجرم و خالف 

بيافريند و  سان را با غرائز و كيفيت كنوني اوآن و ان يخدا خواسته جهان را با قوانيني كنون 32: 13

جهان را با قوانين ديگري و  ،يگري بيافريند كه هيچكس اشتباه و گناه نكنداگر ميخواست جهان د. آفريده

  .انسان را با غرائز و كيفيت ديگري آفريده بود

بار  73از انفاق يعني خرج كردن در راه دين خدا و كمك به محرومان اجتماع در قرآن  32: 16

  .بار آن در باره انفاق در راه خدا است 57صحبت شده كه در حدود 

هاي بهشتي صحبت ميكند  مطابق اين آيه ممكن است قرآن از آنچه كه در باره نعمت 32: 17

بصورت متشابه باشد و به چيزهائي كه ما با آن سر و كار داريم تشبيه شده باشد و ممكن است منظور آن 

  .باشد كه چيزهاي ديگري هم وجود دارد كه شما تصورش را هم نميكنيد
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در مقابل ) كوچكتر(تر  ميدهد كه عذاب پست) كوچكتر(تر  ديكتر و پستاَدني معني نز 32: 21

منظور از عذاب كوچكتر ظاهراً عذاب دنيايي و منظور از عذاب . تر ميرسد عذاب بزرگتر به نظر صحيح

  .خروي استابزرگتر عذاب 

ي كه او از راه چون هم بخود و هم به تمام كسان. تر از اين افراد كسي وجود ندارد واقعاً ظالم 32: 22

چون آنها را از برخورداري از . راست منحرف ميكند ظلم مينمايد و در نتيجه به تمام افراد بشر ظلم ميكند

  عدالتي كه بايد در اجتماع بوجود آيد محروم ميكند

  .بقيه آنان بودند) پيشوا و رهبر(امام ) نسل يعقوب(اسرائيل  بعضي از بني 32: 24

اد براي آثاري كه افر .ر باستاني از قدرت نابود شده ملل قبل حكايت ميكندها و آثا خرابه 32: 26

  .در آن ميگردند و ميروند سياحت و ديدن آنها به آنجا

اب  ۀ   ور  ٣٣  ۀور    ، ا
  .مسلمان واقعي از نافرماني خدا پرهيز ميكند و از افراد كافر و منافق اطاعت نميكند 33سورة : 1آية

واقعي از آنچه خداوند وحي كرده يعني از قرآن پيروي ميكند نه از حرفهائي كه مسلمان  33: 2

  .مينويسند ديگران بنام دين ميگويند و

4 :33 خواهر يا يكي از  هار اين بوده كه شخص به زنش ميگفته پشت تو مثل پشت مادر ياظ

و ميفرمايد فرزند  .ميعني تو مثل آنان هستي و من ديگر با تو همخوابي نميكن محارم من ميباشد

فرزند شما نيستند و آنچه انسان زباني ميگويد دليل واقعي بودن آنچه گفته است نيست و  شما خواندگان

  .واقعيت را تغيير نميدهد

در موردي كه انسان در اثر بي اطالعي و بي توجهي مرتكب خطائي ميشود اشكالي بر او  33: 5

  .داً خطا و گناه و خالف كندايراد در موقعي است كه انسان عم. نيست

ياري «: سوره روم فرموده بود 30: 47چون خدا در آيه . اين بدگماني در باره وعده خدا بود 33: 10

  ».افراد با ايمان وظيفه ما است

  .ها ميتراشند خيلي ازافراد در موقع احساس خطر به دروغ از اين بهانه 33: 13
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هجوم كند بسياري از آنها هر چه دشمنان از آنها  وقتي دشمن قوي از اطراف به آنها 33: 14

  .بخواهند انجام ميدهند تا از كشته شدن رهائي يابند

  .آنها با پيغمبر معاهده بسته بودند كه تا پاي جان از او دفاع كنند 33: 15

چون در جنگ احتمال زخمي شدن و كشته . ها از جنگ ميترسند طبيعي است كه انسان 33: 18

  .ر زحمت داشتن جنگ وجود داردشدن عالوه ب

د و بيشتر مردم طبيعتاً ميخواهند موقع جنگ از آن و خطرهاي آن هر چه دورتر باشن 33: 20

  .ا بخواننداخبار جنگ را از دور بشنوند ي

چون . در مبارزات و استقامت پيغمبر براي افراد با ايمان سرمشق و نمونه خوبي وجود دارد 33: 21

منظور از سرمشق بودن پيغمبر . د آيات قبل و بعد آن در باره جنگ صحبت ميكندبيني همانطور كه مي

انداخت كه لباس محلي اعراب بود مسلمان هم  كارهاي شخصي او نيست كه مثالً او چون ردا بر دوش مي

نخورده بود انسان آنها را ... يا چون پيغمبر درتمام عمرش خورش قرمه سبزي يا  دردا به دوش بينداز

و مسلسل بايد با شمشير  جنگيد مسلمان در مقابل توپ و تانكرد يا چون پيغمبر با شمشير مينخو

  .بجنگد

اي از مسلمانان به قول و قراري كه با پيغمبر گذاشته بودند تا پاي جان وفادار ماندند و  عده 33: 23

از پيغمبر دفاع  و ودنداي هم هنوز به قول خود پايبند ب در راه عهدي كه بسته بودند كشته شدند و عده

  .ميكردند

خدا در دل يهودياني كه از اهالي مكه و قبائل چادرنشيني كه به جنگ پيغمبر آمده بودند  33: 26

. هايشان پايين آورد و تسليم مسلمانان كرد از قلعه و آنها را پشتيباني ميكردند وحشت و ترس ايجاد كرد

وجود اينكه رسالت عيسي مسيح را قبول ندارند با وسائل  يهوديان كه كينه آن زمان را در دل دارند با

ارتباط جمعي كه دراختيار دارند مسيحيان بي اطالع را بر خالف دستورهاي مسيح بر عليه مسلمانان كه 

هاي بزرگ جهاني را  مسيح را يكي از پيغمبران برجسته خدا ميدانند تحريك ميكنند و كشتارها و تخريب

  .ق بشر را زير پا ميگذارندآورند و حقو بوجود مي

اراده تكويني » .برد و شما را پاك كندليدي را از شما اهل بيت از بين بخدا ميخواهد پ« 33: 33

به آنها ميدهد ميخواهد آنها را پاك  34تا  28خدا نيست بلكه با انجام اين دستورهائي كه از آيه ) طبيعي(
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هست كه خدا ) اهالي خانه(غمبر هم جزء اهل بيت خود پي. اين حرف را خدا ميزند نه پيغمبر. سازد

مائده  6اي است كه خدا در باره غسل و وضو دارد و در آيه  اين اراده مثل اراده. ميخواهد آنها را پاك سازد

لذا اگر خود را » ...سازد ) پاكيزه و تميز(خواهد شما را پاك  مي... خدا به وسيله وضو و غسل و «: ميفرمايد

البالغه ترجمه  نهج 207آخر خطبه . د پاك ميشويد و اگر نگيريد پاك نميشويديضو بگيربشوئيد يا و

ها را از غلو و  خداوند انسان. البالغه صبحي صالح و محمد دشتي را ببينيد آخر شرح نهج واالسالم  فيض

  .مائده منع كرده 5: 77مبالغه در آيه 

مبرش دستور اجرائي مثل جنگ و هيچ مسلماني چه مرد، چه زن وقتي خدا و پيغ 33: 36

  .دادند حق ندارد از آن سرپيچي كند ،دستورهائي كه به زنان پيغمبر داده شده

بوده و » عشق به زن زيد«ميگويند اين چيزي كه پيغمبر ص در دل خود مخفي ميكرد  33: 37

پيغمبر عاشق زن «تهمت اينكه  از از بدگوئي دشمنان و ولي ظاهراً ترس. اند اشي كردهبراي آن داستان تر

 ههمانطور كه دنباله آي .همانطور كه اين تهمت را با داستان تراشي به پيغمبر زدند .ميباشد» زيد بوده

سلب  از يعني از تهمت مردم و قبول آن توسط مردم بي اطالع و خوش باور و» از مردم ميترسي«ميگويد 

دستور ازدواج با زن زيد براي اين نازل شد . لت او ميترسياعتماد از تقواي پيغمبر و بي اعتمادي به رسا

چون زيد پسر خوانده . كه افراد با ايمان اشكالي در مورد ازدواج با زنان پسر خوانده خود نداشته باشند

  .پيغمبر بود

به مردم  و پيام خدا را كه در قرآن استمسلمانان واقعي هم رسالت خدا را انجام ميدهند  33: 39

از دست  بخاطر ترسِ هاولي متأسفانه بسياري از روحاني نما. ترسند ميرسانند و از احدي غير از خدا نمي

دادن مريدان و از دست دادن مقداري از درآمدشان از گفتن آنچه خداوند در قرآن وحي كرده ميترسند و 

ميروند يعني از رحمت خدا محروم  بقره ملعون از دنيا 159آن خودداري ميكنند و مطابق آيه  بيان از

  .ميشوند

انگشتر «م النبيين بهائيان بي اطالع يا فريبكار ميگويند خاتم النبيين يعني در مورد خاتَ 33: 40

) هايش نوشته(ولي توجه ندارند كه ميرزا حسينعلي نوري ملقب به بهاءاهللا در يكي از الواحش  .»پيغمبران

الصلوه و السالم علي سيد العالم و مربي االمم الذي به : آن مينويسددر كتاب اشراقات و الواح ضميمه 

درود و سالم بر آقاي جهان و تربيت كننده «. انتهت الرساله و النبوه و علي آله و اصحابه دائماً ابداً سرمدًا 
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» .دو خاندان و اصحابش باد كه رسالت و نبوت با او به پايان رسي )يعني بر پيغمبر اسالم ص(ها  امت

معني » انگشتر پيغمبران«بهائيان يا از گفته و نوشته پيشواي خود بي اطالع هستند كه خاتم النبيين را 

بي اطالع و نادان هستند يا ميدانند و براي فريب مسلمانان بي اطالع چنين  در اين صورت ميكنند كه

ن با چنين صفتي ذكر شده كجاي قرآن يكي از اين پيغمبرا. فريبكارند در اين صورت حرفي ميزنند كه

» گلوبند«يا » گوشواره«يا » تاج«يا » النگو: دستبند«يا » نگين«است مثالً گفته شده باشد فالن پيغمبر 

!!! فريبكاري حدي دارد ؟ .است» انگشتر پيغمبران«پيغمبر ص بگويد  هپيغمبران است كه ب

چاپ  2جلد  49تاب آثار قلم اعلي در صفحه ميرزاحسينعلي ملقب به بهاءاهللا در رساله جواهر االسرار در ك

ان اهللا تبارك و : مينويسد) بديع 132سال ) مطبوعات بهائي(انتشارات موسسه ملي مطبوعات امري «

و «: يبه و صفيه و خيرته من خلقه كما نزل في ملكوت العزهحبتعالي بعد الذي ختم مقام النبوه في شأن 

مقام  بعد از آنكه خداوند تبارك و تعالي«. يوم القيمه ئهالعباد بلقاوعد  »لكنه رسول اهللا و خاتم النبيين

چنانكه از ) پايان داده و تمام كرده(نبوت را در شأن محبوب و برگزيده و بهترين بندگانش ختم كرده 

. ]پيامبران است) آخر(ده خدا و ختم فرستا) پيغمبر اسالم ص(ولي او : [بارگاه سلطنت و عزت نازل شده

خود را همانطور كه ديديم  ميرزاحسينعلي بهاء» .خودش را در روز قيامت داده است) مالقات(ديدار  هوعد

در » .معبودي جز من زنداني تنها وجود ندارد«: كتاب مبين ميگويد 229خدا مينامد و در صفحه 

) اله(غير از خدا  كه بگويد من) از پيغمبران(هر كس از آنان «: سوره انبياء ميفرمايد 21: 29صورتيكه آيه 

خدائي كه قرآن » .ما ستمكاران را اينطور مجازات ميكنيم. او قرار ميدهيم ي ادعايهستم ما جهنم را جزا

آيا . سورة سجده 32:  4آية » و زمين است )پنجاه ميليارد كهكشان(ها  خالق آسمان«معرفي ميكند 

روزي دهنده هر جانداري «عرفي ميكند خدائي كه قرآن م ؟ها و زمين بود حسينعلي بهاء خالق كهكشان

آيا ميرزا حسينعلي بهاء روزي دهنده جانداران جهان بود؟؟ خدائي كه قرآن . سوره هود 11: 6آيه  ».است

آيا ميرزا  .سوره بقره 2: 234آيه  ».ها ميكنند خبر دارد از كليه كارهائي كه انسان«. معرفي ميكند

او با استفاده از بي اطالعي مردم  آن  ؟ردم ميكنند خبر داشتحسينعلي بهاء هم از كليه كارهائي كه م

در  ،خدائي خود را روز قيامت معرفي ميكند بي اطالعي آنها از قرآن روز ادعايزمان و بيسوادي آنها و 

صورتيكه قيامت در قرآن روزي است كه به حساب افراد بشر رسيدگي ميشود و بعضي به جهنم ميروند و 

. آيند ها به تنهائي مي روز قيامت هر كدام از انسان. قرآن را بخوانيد 56سوره  ،ره واقعهسو .بعضي به بهشت
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و روز قيامت خدا عذاب آتش سوزان را به كساني كه بدون علم و هدايت و كتاب . سوره مريم 19: 95آيه 

بين پيروان  اخد روز قيامت .سوره حج 22: 9 و 8 آيه. روشن كننده در باره خدا بحث ميكنند، ميچشانند

لي بهاء اينكارها را در آيا ميرزا حسينع. حج 22: 69آيه . اديان مختلف در باره اختالفات آنها حكم ميكند

فريبكاري هم !! خدا بودن خود به اضافه كارهاي ديگري كه در روز قيامت صورت ميگيرد كرده؟ روز ادعاي

معي كه در اين قرن وجود دارد و وجود خواهد قرن بيست و يكم و وسائل ارتباط ج. اي دارد حد و اندازه

و دكان  ردكم وا ميكند و مردم را به مطالعه و پي جوئي حقيقت واميدا داشت مشت فريبكاران جهان را كم

  .كم بسته ميشود فريبكاري كم

هاي  بينيم كه خداوند و فرشتگان به افراد با ايمان درود ميفرستند تا آنها را از تاريكي مي 33: 43

شرك و بت پرستي به تاريكي تشبيه شده و . شرك خارج كنند و به روشنائي توحيد هدايت كنند

. مثل اينكه منظور از آل محمد افراد با ايمان هستند .شناختن راه صحيح توحيد به نور تشبيه شده

و زن و  فرعون با خانواده» .آل فرعون را غرق كرديم«: سوره بقره ميفرمايد 2: 50همانطور كه در آيه 

 7: 130آيه . اسرائيل نپرداخته بود بلكه با لشكريانش به تعقيب آنها پرداخته بود اش به تعقيب بني بچه

  .سوره انفال را هم ببينيد 8: 54سوره اعراف و 

  .اگر مژده و هشدار قابل فهم نباشد بيهوده و قابل تمسخر و ريشخند است 33: 45

  اي دارد؟ ميدهد نفهمند مژده الهي چه فايده كه خدا را اي اگر مؤمنين مژده 33: 47

مسلمانان واقعي از خواست و نظر كافرين و منافقين اطاعت نميكنند و در مبارزاتشان براي  33: 48

اگر خدا «: سوره محمد ميفرمايد 47: 7چون خداوند در آيه . ساختن يك دنياي پاك بر خدا توكل ميكنند

  ».يكندرا ياري كنيد خدا هم شما را ياري م

  .طالق و جدائي هم بايد بخوبي از هم جدا شد در بينيم مي 33: 49

بر او  ،به هر زني كه دلخواهش بود نگاه ميكرد اين آيه مخالفين ميگويند پيغمبر در باره 33: 50

بينيم كه  مي. ندا من نميدانم اين متعصبين دروغگو از كجاي اين آيه اين مطلب را در آورده. حالل ميشد

فقط در مورد پيغمبر قيد و  و زناني كه در اين آيه بر پيغمبر حالل بوده بر مسلمانان هم حالل بودهتمام 

فقط در مورد زناني كه بخواهند بدون مهريه زن پيغمبر شوند استثناء . شرط مهاجرت هم اضافه شده

وظفند در موقع عقد و مسلمانان م .آن هم بشرط اينكه پيغمبر به ازدواج با آنها راضي باشد. وجود دارد
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بايد به زنان  سوره نساء پس از عروسي و زفاف 4: 24اي كه مطابق آيه  مهريه. اي تعيين كنند مهريه

  .پرداخت شود مگر اينكه زن راضي باشد كه هر موقع آن را خواست مرد مهريه را به او بپردازد

  .دام از زنانش بسر بردبينيم كه پيغمبر وظيفه نداشت بطور مساوي شب را با هر ك مي 33: 51

سوره نساء بر مسلمانان حرام شود در  4: 3زن در آيه  4ا بيشتر از قبل از اينكه ازدواج ب 33: 52

چون مطابق نظر دانشگاه االزهر و علي ع و ابن عباس و ابن نديم و . اين آيه بر پيغمبر حرام شده است

  .حزاب قبل از سوره نساء نازل شده بودخازن و مهندس بازرگان در سير تحول قرآن سوره او داود 

افراد مشهور ميشوند تا خود را نزديك به آنها و دوستان  مزاحمِ بعضي از مردمچون  33: 53

ها هم براي گرفتن غذا يا ظرف يا آب بجاي اينكه از پشت پرده آن را از  بعضي. صميمي آنها معرفي كنند

مشغول فراهم كردن غذا و وسائل آن بودند از اينكار ه ميرفتند و زنان كه دزنان بخواهند به پشت پر

  .ناراحت ميشدند

. اللهم صل علي محمد و آل محمد: فرستند ميگويندببعضي بجاي اينكه به پيغمبر درود  33: 56

  .خدا و فرشتگان بر پيغمبر ص درود ميفرستند آيه در صورتي كه مطابق اين

  .ايمان را با كارهاي خود اذيت و ناراحت ميكردندبينيم كه پيغمبر و افراد با  مي 33: 58و  57

  .بينيم كه اينكار براي اين بوده كه شناخته شوند و مورد اذيت و آزار قرار نگيرند مي 33: 59

  .اگر اراجيف گويان از كار خود دست بر نميداشتند از شهر اخراج و تبعيد ميشدند 33: 60

 ئيان فريب خورده ميگويند با ادعايولي بها. بس زمان وقوع قيامت را فقط خدا ميداند و 33: 63

  .ل شدندا كه ميرزا حسينعلي بهاء باشد نايخدائي بهاءاهللا قيامت بر پا شد و مردم به ديدار خد

چطور . بينيم كه پيروي و اطاعت از آقايان و بزرگان باعث دفع مجازات نميشود مي 33: 67و  66

خدايي ميرزا حسينعلي بهاء زنده شدند و چنين اظهار  يادعا گذشتگاني كه پوسيده و خاك شده بودند با

  .ري حقيقت هستند اينها را پرسيداستي بايد از بهائياني كه مدعي تحر!! ندامت و افسوس كردند؟

مسلمان واقعي با . زند مسلمان واقعي هر چه به دهانش آمد نميگويد و ندانسته حرف نمي 33: 70

  .دعلم و اطالع و درست سخن ميگوي



175 

 

هاي  فقط از ديدگاهو اند كه تقريباً شبيه هم است  در مورد اين امانت نظرهاي زيادي داده 33: 72

امانت عقلي است كه  است كه اين بطور كلي معني همه آنها اين. اند كلمات مختلف گفته با مختلف و

  .باعث مسئوليت انسان شده

 ٣۴   ۀور   بأ  ،  ۀور
چون . بخدا اختصاص دارد فقط دستايش و ثنا و مدح و تمجيحمد يعني  34سورة : 1آية 

مسلمان هر روزه در  .اند اند و دنيائي را به خاك و خون كشيده ها ساخته شده ا با مداحيديكتاتوره

تا مداح هيچكس و هيچ چيز و هيچ  .ستايش به خدا اختصاص دارديعني نمازهاي خود ميگويد الحمدهللا ، 

  .مقام و سازماني نباشد

حق است و به نازل شده نظر دانشمندان اين است كه قرآني كه از طرف خدا به پيغمبر ص  34: 6

  .لذا بايد قرآن را براي شناختن راه راست خواند. راه راست هدايت ميكند

 .به علت بي اطالعي ميگويند قرآن سخني است كه پيغمبر بهم بافته و بخدا نسبت داده 34: 8

براي اينكه مردم را از شنيدن قرآن باز دارند  .بطور قطع ثابت ميكند را بودن قرآناعجاز رياضي قرآن الهي 

  .ها به افراد حقگو ميزنند امروزه هم از اين تهمت. ميگويند پيغمبر ديوانه است

  .هاي خدا هستند كمي سپاسگزار نعمت واقعاً عدة 34: 13

مؤمنين واقعي . يكنيم و به بيراهه ميرويمهاي انساني پيروي م ها معموالً از شيطان ما انسان 34: 20

  .بسيار كم ميباشند

اي در  اند صاحب اختيار ذره ها ساخته هائي كه فريبكاران شيطان صفت براي انسان بت 34: 22

  .سوره رعد را ببينيد 13 :16آيه . اند ها و زمين نيستند و مالك نفع و ضرر خودشان همه نبوده آسمان

 .نيم كه خداوند به كسي اجازه شفاعت داده باشد بجز بعضي از فرشتگانبي در قرآن نمي 34: 23

  .سوره نجم را ببينيد 53: 26آيه 

خدائي كه در باره كار افراد از آنها سؤال ميكند اشتباه نميكند و هر كسي را مسئول  34: 25

  .كارهاي خودش ميداند
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چون . يتواند بهمه مردم جهان برساندپيغمبر اسالم وظيفه داشت پيام الهي را تا آنجا كه م 34: 28

در صورتيكه پيغمبران ديگر رسالت را معموالً براي قوم خود داشتند . رسول خدا براي همه مردم دنيا بود

  . اي است مژده و هشدار اگر قابل فهم افراد بشر نباشد كار بيفايده. و بشارت دهنده و هشدار دهنده بود

ولي در . ميگويند ما به قرآن و كتابهاي قبل از آن ايمان نداريم افراد بي ايمان امروزي هم 34: 31

  .آوريم و مؤمن بوديم قيامت به افراد با نفوذ جامعه ميگويند اگر شما نبوديد ما ايمان مي

وقتي هدايت براي  آيا. افراد با نفوذ به افراد ضعيف ميگويند شما خودتان گناهكار بوديد 34: 32

  يمان آوردن باز داشتيم؟ما شما را از ا شما آمد

  .اي ندارد چون در قيامت افسوس خوردن فايده. ها است ي امروز انسانااين هشدار بر 34: 33

چون . هاي بشري منكر رسالت پيغمبران ميشوند بيشتر قدرتمندان و ثروتمندان جامعه 34: 34

  .كه دارند از دست بدهند را نميخواهند موقعيتي

  .ما پول و فرزند بيشتري داريم كسي نميتواند ما را عذاب كند آن كهبراي  چون ميگويند 34: 35

  .ها فرشتگان را بندگي ميكردند بينيم كه بعضي مي 34: 40

  .ها را ميكردند ولي فرشتگان ميگويند بيشتر آنها بندگي جن 34: 41

امروزه هم هر كس حقيقت را به مردم بگويد و بخواهد آنها را از دين غلط آباء و اجدادي  34: 43

  .پرستيدند باز دارد و راست ميگويند ميگويند دروغ ميگويد و ميخواهد شما را از آنچه پدرانتان ميباز دارد 

هشدار را طوري . بينيم كه پيغمبر ص راجع به عذابي شديد به مردم هشدار ميدهد مي 34: 46

  .ميدهند كه مردم بفهمند

مسلمان واقعي هم . خواست پيغمبر براي رساندن پيام خدا به مردم از مردم مزدي نمي 34: 47

  .براي ارشاد مردم نبايد از مردم مزدي بخواهد

 ٣۵   ۀ ور،            ۀور
آيا وقتي . ما دروغ ميگوئيدتمام پيغمبران را تكذيب كردند و به آنها گفتند ش 35 سورة :4آية 

  !پيغمبران را به دروغگوئي متهم كنند حقيقت گويان را به دروغگوئي متهم نميكنند؟
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مسلمان به حال افراد بي ايمان افسوس نميخورد بلكه سعي خود را براي متوجه ساختن  35: 8

  .آنان ميكند

. بخشد هاي او عمل كند عزت مي راهنمائي و به هر كس كه به عزت متعلق به خدا است 35: 10

  .آن را باال ميبرد) كار درست(سخن پاك به طرف خدا باال ميرود و عمل صالح 

  .اي در جهان نيستند به كمك ميخوانند مالك ذره آنها راپرست  كساني كه مردم بت 35: 13

 ،گناه او را برنميدارنداي از بار  هاي انسان هم ذره بينيم كه هيچكس حتي قوم و خويش مي 35: 18

  .چه رسد به ديگران

هزار نفر  124اما چه كسي آنها را شمرده كه ببيند . اي داشته هر گروهي هشدار دهنده 35: 24

  .اند معلوم نيست بوده

چون در . از مساوي نبودن چيزها صحبت ميكند اين سوره 28و  27و آيه  22تا  19آيه  35: 28

  .چه رسد به اينكه همه با هم مساوي باشند ،اردطبيعت دو چيز مساوي وجود ند

تا مسلمانان چه . بينيم كه قرآن كتابهاي قبلي از قبيل تورات و انجيل را تصديق ميكند مي 35: 31

  .بگويند

  .مسلمان قبل از اينكه چنين حالتي پيش آيد كاري ميكند كه دچار آن نشود 35: 37

  ؟دان ام آنها چيزي خلق كردهدآيا هيچك 35: 40

  .حرفي ميزنند كه مرد عمل به آن نيستند .ها اينطورند بيشتر انسان 35: 42

 ٣۶   ورۀ   ،  س    ورۀ
  .اي است قابل فهم نباشد كار بيهوده و مسخره كه هشداري 36 سورة :6آية 

ها است كه با آن  و محيط زندگي انسان يباء و اجدادآظاهراً اين سدها دلبستگي به عقايد  36: 9

  .اند و نميخواهند در باره درستي يا نادرستي آن فكر كنند بزرگ شده

هاي مختلف  و دلخواهشان است بهانه فكر ها براي قبول نكردن فكري كه بر خالف انسان 36: 15

  .ميگيرند و به هر دستاويزي كه بتوانند متوسل ميشوند
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بينيم كه  مي. اكثريت و قدرت دارند تهديد به سنگسار و كشتن ميكنندبينيم كه چون  مي 36: 18

  .هشدار دهندگان را شوم ميدانند

يكي اينكه دكان باز نكرده باشد و براي  :از كسي بايد تبعيت كرد كه دو شرط داشته باشد 36: 21

  .اينكه راه صحيح و حقيقت را شناخته باشد و ديگركار خود مزدي نخواهد 

بيني  بينند و از آنها اطالعي ندارند موجودات ذره ا اين چيزها كه وجود دارند و آنها نميآي 36: 36

است كه نميتوانند ببينند يا حيوانات و گياهان ديگري بوده كه در سرزمين آنها وجود نداشته و امكان 

  .نميدانيم كداميك. وجود آنها را نميدادند يا هر دو آنها

اين . هاي افكار قبلي از دل كنده نميشود ده كار سختي است و ريشهعوض كردن فكر و عقي 36: 46

  .جزو طبيعت انسان است

بله اگر خدا ميخواست خودش به محرومين اجتماع غذا ميداد ولي خداوند جهان را با  36: 47

  .ها خواسته به محرومين اجتماع كمك كنند قوانين طبيعي امروزي خلق كرده و از انسان

  .سفارش و وصيت هم براي آنها باقي نميماند فرصت يك 36: 50

چون دميدن اول براي از بين بردن موجودات زنده و . اين دومين دميدن در صور است 36: 51

  .شروع قيامت است

بيند و شفاعتي در كار نيست و كسي نميتواند حتي براي  اعمال خود را مي يهر كس جزا 36: 54

  .سوره لقمان را ببينيد 31: 33آيه . فرزندش و پدرش كاري بكند

  .بندگي خدا يعني اطاعت بي چون و چرا از دستورهاي خداوند و انجام آنها است ،راه راست 36: 61

) سوره انبياء 21: 5آيه . (هائي كه ميزدند اين بود كه پيغمبر ص شاعر است يكي از تهمت 36: 69

  .ميكندسوره حاقه اين تهمت را رد  69: 41خداوند در اين آيه و آيه 

اگر قابل فهم نباشد كار . تذكر و هشدار طوري گفته ميشود كه قابل فهم انسان باشد 36: 70و  69

و  قرآن فريبكاران دكاندار ميگويند قرآن قابل فهم نيست تا مردم را از خواندن و فهميدن. اي است بيهوده

  .بسته شدن دكانشان باز دارند و به كسب ننگين خود ادامه دهند

كمكي بخودشان بكنند  حتّي اند نمي توانند هائي كه براي آنها ساخته بينيم بت مي 36: 75و  74

  .چه رسد به آنها
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  .دمتعصب و بي اطالع نبايد غمگين شومسلمان واقعي از بدگوئي و تهمتها و فحاشي افراد  36: 76

او را از  تواند هم مي اي بوجود آورده باز انسان توجه ندارد كه خدائي كه او را از ذره 36: 79و  78

  .اي بوجود آورد ذره

ّ   ورۀ  ٣٧   ورۀ   ،ت   صا
معبود شما يعني كسي كه شما بايد در مقابل او احساس و ابراز كوچكي  37 سورة :5و  4آيات 

اي است كه مثل و مانندي  كنيد و از دستورها و نظرهاي او بدون چون و چرا اطاعت كنيد معبود يگانه

  .هر چه بين آنها است ميباشدو و زمين  ها اختيار و فرمانفرماي آسمان صاحبو ندارد 

به نظر مردم بطور طبيعي زنده شدن مردگان وقتي پوسيدند و خاك شدند و  37: 19تا  15

  .بيشتر شبيه است تا حقيقت) جادو(استخوانهائي از آنها باقي ماند به سحر 

ه بودند و عقائد غلط خود را به ديگران ريب خوردراست ميگويند چون خودشان هم ف 37 :32

  .ميگفتند و باعث گمراهي آنها ميشدند

اش شويد غير از خدا  معبودي يعني كسي كه شما بنده«امروزه هم وقتي به افراد بگويند  37: 35

تكبر ميورزند و خود را باالتر از آن ميدانند كه بنده خدا باشند بدون توجه به اينكه بنده » .وجود ندارد

  .اند ميباشند و بنده بتهائي كه براي آنها ساخته خود هاي زمان و بنده شهوات قدرت

» اي ترك كنيم؟ را بخاطر شاعر ديوانه) صاحب اختيارانمان( مانآيا خدايان«و ميگويند  37: 36

به كساني كه غلط بودن را  ر تهمتيامروزه هم ه. ري و ديوانگي ميزدندبينيم به او تهمت شاع مي

  . البته آنها طوطي صفتاني هستند كه حرف دكانداران ديني را تكرار ميكنند. اعتقاداتشان را بگويد ميزنند

  .بينيم كه خداوند ميفرمايد پيغمبر ص پيغمبران گذشته را تصديق ميكرد مي 37: 37

  .ويندتا ديگران چه بگ. بينند اعمال خود را مي يانسانها فقط جزا 37: 39

  .امروزه هم همين حرف را ميزنند 37: 53

  .دنمسلمانان بايد براي رهائي از عذاب جهنم و رسيدن به نعمتهاي بهشت كار و فعاليت كن 37: 61
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تراشيد يا  امروزه هم به فريب خوردگان ديني بايد گفت آيا چيزي را كه خودتان مي 37: 96و  95

و شما در صورتيكه خدا !! ميكنيد؟ )اعت بدون چون و چرابندگي و اط(اند عبادت  براي شما تراشيده

  .كه ميتراشيد خلق كردهرا هائي  بت

  .حاال هم حكم اعدام حقگويان را صادر ميكنند 37: 97

چون در آن زمان قرباني كردن پسر از . ابراهيم در خواب ديد كه سر پسرش را ميبرد 37: 102

د و بجاي آن افراد موظف هاي ابراهيمي منع ش اينكار در آئين ولي بعد از ابراهيم. مراسم بزرگ عبادي بود

بينيد كه پسرش هم راضي بود و به او گفت اي پدر آنچه به تو  مي. واني را قرباني كنندشدند كه حي

  .دستور داده شده عملي كن و سر مرا ببر

يدايش پ 22: 13اين قرباني بزرگ بقول كتاب عهد عتيق يك قوچ بود چون شماره  37: 107

م چشمان خود را بلند كرده ديد اينك قوچي در عقب وي در يآنگاه ابراه«: ميگويد) كتاب اول عهد عتيق(

پس ابراهيم رفت و قوچ را گرفته آن را در عوض پسر خود براي قرباني . هايش گرفتار شده بيشه بشاخ

! ن كرده بدو گفت اي ابراهيمخدا ابراهيم را امتحا«: همين باب ميگويد 2و  1شماره » .سوختني گذرانيد

گفت اكنون پسر خود را كه يگانه تو است و او را دوست ميداري يعني اسحاق را بردار و . عرض كرد لبيك

هائي كه به تو نشان ميدهم براي قرباني سوختني  به زمين موريا برو و او را در آنجا بر يكي از كوه

ده تولد اسحاق را به پس از آن بود كه خدا مژ«: ايدهمين سوره ميفرم 112ولي قرآن در آيه » .بگذران

. اند فرقي نميكند فقط صداقت ايمان ابراهيم ثابت شد هر كدام كه بوده اسماعيل يا اسحق» ابراهيم داد

نبود بلكه پسر يگانه او براي مدت » پسر يگانه او«ولي اسحاق مطابق كتاب پيدايش نخست زاده ابراهيم و 

هشتاد و شش ) ابراهيم(اَبرام «: پيدايش ميگويد 16: 16چون شماره . ابراهيم بود» پسر يگانه«سال  14

ابراهيم در هنگام «: پيدايش ميگويد 21: 5و شماره » .ساله بود چون هاجر اسماعيل را براي ابرام بزاد

رفتند و ولي آنها هر چه و هر كه بودند از دنيا .  100 – 86=  14» .والدت پسرش اسحاق صد ساله بود

  .سوره بقره را ببينيد 2: 141و  134آيه  .كارشان مربوط به خودشان بوده

را خداي خود » بعل«ب زندگي ميكرد و مردم در آن زمان Ĥخالياس در زمان اَ 37: 126تا  123

) كتاب يازدهم عهد عتيق(كتاب اول پادشاهان  16: 32و  31شماره . ميدانستند و او را عبادت ميكردند



181 

 

ايزابل دختر اَنبعل پادشاه صيدون را نيز به زني گرفت و رفته بعل را عبادت نمود و او .... « اَخĤب: دميگوي

  ».و مذبحي به جهت بعل در خانه بعل كه در سامره ساخته بود بر پا نمود. را سجده كرد

و  مشركين فرشتگان را دختران خدا تصور ميكردند در صورتيكه در داستان لوط 37: 157تا  149

حاال هم فرشتگان را بصورت زناني زيبا با لباس . بينيم كه بصورت مرد پيش آنها رفتند مريم و ابراهيم مي

آيا ما فرشتگان را زن آفريديم «: خداوند در باره آنها ميفرمايد. حرير و دو بال روي پشتشان نقاشي ميكنند

  .شده دار آنها به دروغ ميگويند خدا بچه» !!و آنها هم شاهد بودند؟

 يولي متأسفانه بيشتر كساني كه ادعا. خداوند راست ميگويد و لشگريان او غلبه ميكنند 37: 173

دينداري ميكنند مشرك هستند و از روحاني نماهاي فريبكار كه دين را دكان كسب مخارج زندگي خود 

ند تا آنها را از دين حقيقي ا هايي بنام دين را براي سرگرمي آنها ساخته اند پيروي ميكنند و آنها بازي كرده

اگر از هر هزار نفر مسلمان يا . ها بتوانند بسادگي بر مردم بي اطالع حكومت كنند دور كنند و حكومت

مسيحي يك نفرشان مسلمان يا مسيحي واقعي باشند و مطابق تعليم قرآن و انجيل يكديگر را برادر خود 

د مردم را با حقيقت دين آشنا كنند و آنها را متحد بدانند و متحد باشند در عرض مدت كوتاهي ميتوانن

ها و ادعاها حقيقت را  اسم. نمايند و قوانين اجتماعي را مطابق تعاليم كتاب ديني خود وضع و اجرا كنند

  .تغيير نميدهد

حمد يعني ستايش فقط اختصاص به خدا دارد و هيچكس و هيچ چيز و هيچ مقام و  37: 182

  .تسازماني سزاوار آن نيس

 ٣٨   ورۀ  ،  ص  ورۀ
نميتوانند باور كنند كه ميشود همه معبودها  و امروزه هم براي مردم عجيب است 38 سورة :5آية 

با وسائل ارتباط جمعي . اند در هم شكست كه براي مردم ساخته را هائي را به يك معبود تبديل كرد و بت

اند كه مردم را از هم جدا  ها را براي اين ساخته امروزي خيلي ساده ميتوان مردم را متوجه كرد كه اين بت

بتي ها خود را از ديگران جدا بدانند تا فريبكاران بتوانند به نام  اي زير نام يكي از اين بت كنند، تا هر دسته

. اي سوار شوند و آنها را تا آنجا كه ميتوانند بنام بت خود بدوشند اند يا ساخته شده بر گرده عده كه ساخته

همان معبودي كه جهان را با تمام وسعت آن . تبديل كند معبودبه يك  ها را بت آري دين ميخواهد تمام
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. ها نباشد اند وسيله جدائي اي ساخته عدهها براي  هائي كه انسان با پنجاه ميليارد كهكشان ساخته تا اسم

. ها و زمين است معبودي كه خالق آسمان. تمام پيغمبران مردم را به بندگي يك معبود دعوت ميكردند

سوره شوري را ببينيد كه همه پيغمبران به يك خدا دعوت ميكردند و مردم را از تفرقه نهي  42:13آيه 

  .سوره نجم را ببينيد 53 :23سوره يوسف و  12: 40آيه . ميكردند

بينيم كه دكانداران ديني مردم را از گوش كردن به حرفهاي پيغمبر ص منصرف  مي 38: 6

اطالع  امروزه هم به مريدان بي. ميكردند و ميگفتند برويد و در بندگي و پرستش بتهايتان ثابت قدم باشيد

  .خود همين حرف را ميزنند

ها توسط  سازي چون در تمام طول تاريخ بشريت اين بت. دامروزه هم همين حرف را ميزنن 38: 7

  .وجود دارد و دكانداران فريبكار ديني وجود داشته

آنها ميگفتند آيا از بين همه ما . امروزه هم همين مغالطه را ميكنند فقط به نحو ديگري 38: 8

اين يكي بوسيله وحي  فقط و آيا هيچكدام از علما و دانشمندان ما نميدانستند ؟وحي به اين شخص شده

امروزه هم براي بستن دهان حقگويان كه ميخواهند مردم را  ؟ارددمتوجه شده كه فقط يك معبود وجود 

متوجه كتاب اصلي دين خود بكنند تا دكان دكانداران فريبكار بسته شود ميگويند آيا تمام علماء و فضالء 

فهميدند و  اين چيزي است كه همه آن را مي!! و دانشمندان و متفكران ما نفهميده و اين آقا فهميده؟

آمد  آمد و اگر در مي ز ترس دكانداران ديني و مريدان فريب خورده آنها صدايشان در نميفهمند ولي ا مي

ماه فرصت پيدا كرد كه  3مسيحيان ميگويند عيسي مسيح فقط . بزودي آن را خفه ميكردند و ميكنند

  .اند البته آن فرصت را تا سه سال و نيم حدس زده. تبليغ كند

  .ران را به دروغگوئي متهم ميكردندبينيم همه پيغمب مي 38: 14تا  12

ها صبر و استقامت داشته باشد و با  مسلمان واقعي بايد در مقابل اين حرفها و مغالطه 38: 17

جديت به بيدارسازي مردم بپردازد تا آنها به كتاب اصلي دين خود مراجعه كنند تا متوجه فريبي كه 

  .اند بشوند خورده

24 :38 :  

 خود ظلم ميكنند و حق او را پايمالت بسياري از شريكان به شريك همانطور كه داود گف - 

تا اجازه ندهند كه شريكشان حق آنها را از . لذا در شركت افراد بايد احتياط كامل را مراعات كنند. ميكنند
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ها نسبت به پول حساسيت زيادي دارند و به ديگران و به خويشان حتي برادر و  چون انسان. بين ببرد

  .ود هم رحم نميكنندخواهر خ

  .معلوم ميشود كه داود كار خطائي مرتكب شده بوده كه از خدا طلب آمرزش كرد - 

پيروي نكند و ) هوي و هوس خود(مسلمان بايد مطابق اين حكم خداوند از دلخواه خود  38: 26

  .بين مردم به عدالت و از روي حق حكم كند

خدا نازل كرده تا در آيات آن فكر و انديشه بينيم كه قرآن كتاب مباركي است كه  مي 38: 29

آنطوري كه فريبكاران (اگر قرآن قابل فهم نباشد . كنند تا بفهمند دين ميخواهد مردم چه دنيائي بسازند

  !!!چگونه ميتوان در آياتش فكر و انديشه كرد و نتيجه تعاليم و نظرهاي آن را درك كرد؟) اند گفته

هايي شده و افسانه دوستان هم آن را دوست  هم افسانه سازي در باره اين آيات 38: 33تا  30

بينيم كه قرآن ميگويد در انتهاي روز اسبهائي عالي را به  مي. اند اند و بازگو كرده اند و پذيرفته داشته

بطوري كه از ذكر خدا غافل شده بود تا وقتي كه اسبها پشت مانعي از ديد او . سليمان نشان ميدادند

ولي افسانه . سليمان آنها را دوباره برگردانيد و شروع كرد دست به پاها و گردن اسبها بكشد. خارج شدند

اوالً كجا . اند خورشيد غروب كرد و از ديد او خارج شد و سليمان گفت خورشيد را برگردانيد سازها گفته

برگردانيد يعني ردوا ثانياً ميگويد  ؟اسم خورشيد در بين بوده است كه بگوئيد خورشيد از نظرها غايب شد

براي مفرد مؤنث بكار ميرود و براي جمع مكسر بيجان و » ها«. و نميگويد خدايا خورشيد را برگردان

» آنها را برگردانيد« هااينجا منظور از ردو. شعور هم بكار ميرود چون مفرد مؤنث حساب ميشوند بي

  .است نه خورشيد» هاي عالي و خوب اسب«الصافات الجياد 

  .بينيم زياده طلبي از خدا گناه نيست مي 38: 35

ابراهيم و اسحق و يعقوب هر سه نفرشان . اولي االيدي كنايه از قدرت و ثروت است 38: 45

و  5و  2، 12: 16شماره  :مراجعه كنيد تا ببينيد) كتاب اول عهد عتيق(به كتاب پيدايش  .ثروتمند بودند

 26: 14تا  12شماره . را در باره ثروت و قدرت ابراهيم ببنيد 20: 14و شماره  14به بعد باب  14و  13: 6

  .را در باره ثروت يعقوب ببنيد 32: 15تا  13و شماره  30: 43تا  25اسحاق و شماره  را در باره ثروت
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كه باعث فريب  را اند روحاني نماهاي فريبكاري بينيم فريب خوردگاني كه به جهنم رفته مي 38: 61

ها شده بودند لعنت ميكنند و عذاب بيشتري براي آنها ميخواهند ولي عذاب آنها كه روي ناداني و اشتباه آن

  .فريب خورده بودند از آنها برطرف نميشود

بينيم اشتباهي كه ابليس كرد اين بود كه به ذات خود و آدم توجه كرد و به علمي كه  مي 38: 76

 ،سوره بقره به فرشتگان ثابت كرده بود توجه نكرد 2: 33تا  31در شماره  خداوند به آدم داده شده بود و

  .به فرشتگان گفت به آدم سجده كنيد خداوند در صورتيكه بعد از اثبات آن بود كه

هاي او را ميخورند غير از  هاي شيطان هستند و فريب وسوسه همه افراد بشر دچار وسوسه 38: 83

 نسبت بهيكي علم كامل  :نده خالص خدا دو شرط داردچون ب. بندگان خالص خدا و آنها بسيار كم هستند

اي قوي تا دستورهاي خدا را انجام دهد و از نظرهاي خدا پيروي  اراده ديگريدستورها و نظرهاي خدا و 

دستورها و نظرهاي خدا بايد قرآن و هر كتاب اصلي ديني كه شخص نسبت به در مورد علم كامل . كند

از تمام كساني كه ميشناسيد چند نفر را  .ن اطالع كامل داشته باشدقبول دارد خوانده باشد و از آ

البته . كامل قرآن نيست علم دانستن ده يا صد آيه داشتن ؟ميشناسيد كه اين اطالع را داشته باشند

دستورها و  دانستن نيست بلكه همانطور كه گفته شد ي قرآنداستانها دانستن منظور از آنچه ميگويم

  .است ر قرآند نظرهاي خداوند

اند پر  هاي شيطان شده بينيم كه خداوند جهنم را از شيطان و از كساني كه پيرو وسوسه مي 38: 85

  .ميكند

خواهد و  مسلمان واقعي براي اينكه مردم را متوجه حقيقت دين كند از آنها مزدي نمي 38: 86

  .دين را دكان كسب مخارج زندگي خود نميكند

م شنونده باشد و خداوند اشتباه نميكند و قرآن قابل فهم و قابل اين تذكر بايد قابل فه 38: 87

  .ست كه انسان از آن تذكر پيدا كند و پند بگيردا

 ٣٩      ورۀ   ،     ز   ورۀ
 اخدمسلمان تسليم حكم خدا است و مطابق اين دستور در حالي كه دين را براي  39سورة : 2آية 

  . نيست خدا را بندگي ميكند واخالص كرده و بنده هيچكس جز 
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  .پردازند پرستان براي تقرب بخدا بت ميسازند و به پرستش آن مي بت 39: 3

بينيم كه سه فرآيند  مياگر حركت و رشد جنين را در رحم مادر مورد مطالعه قرار دهيم  39: 6

هاي سلولي  اليه -1: آنها عبارتند از. اي هستند مختلف وجود دارد كه همة آنها هم خود سه مرحله

براي حفاظت جنين در رحم سه اليه  - 2. اكتودرم، مزودرم و اندودرم كه مراحل مختلف رشد جنين است

جنين در طول رشد از سه  - 3. ديوارة شكم، ديوارة رحم و كيسة امنيوتيك: وجود دارد كه عبارتند از

  .كيسة امنيوتيكهاي فلوپين، ديوارة رحم و  كند كه عبارتند از لوله مرحله عبور مي

ها هستند كه براي  خدائي كه جهان را آفريده نيازي به بندگي بندگانش دارد؟ اين انسانآيا  39: 7

البته در . ها احتياج به عبادت خدا دارند تا ديكتاتور و ظالمي به وجود نيايد رهائي از شرّ ديكتاتورها و ظالم

ن شناخته نشده و بزرگترين سد راه اين شناخت اثر فريبكاري دكانداران ديني هدف دين و تعليمات آ

خدا به عبادت بندگان احتياج ندارد . دكانداران ديني هستند كه نميخواهند دكان خود را از دست بدهند

اي از بار گناه  كسي هم مسئول كس ديگري نيست و كسي ذره. پسندد اما ناسپاسي را براي بندگانش نمي

  .دارد ديگري را بر نمي

  .ما انسانها معموالً اينطور هستيم 39: 8

دين چيزي . مسلماً كساني كه حقايق دين را ميدانند با كساني كه نميدانند مساوي نيستند 39: 9

دين چيزي است كه خدا به پيغمبر ص وحي كرده و پيغمبر ص به مردم . اند نيست كه مردم ساخته

كه چيزي را كه الزم باشد بگويد  موش نكردهرسانده و مجموعه آن قرآن است و كمبودي ندارد و خدا فرا

امام اول  السالم البالغة علي عليه نهج 105يا  102سورة مائده و سخن كوتاه  5: 101و  3آية . نگفته باشد

ترجمة ( شيعيان و صحابي بزرگ پيغمبر ص كه در خانه او بزرگ شده و خليفه چهارم اهل سنت

  .نيدرا بخوا) االسالم يا شرح صبحي صالح فيض

مسلمان واقعي ميداند كه موظف است در حالي كه دين را از شائبه شرك خالص ميكند  39: 11

  .سوره اعراف را ببنيد 7: 3آيه . جز كتاب خدا پيروي نكند و هيچ چيز خدا را عبادت كند و از هيچكس

وي مسلمان واقعي سعي ميكند در بين مسلمانان، مسلماني نمونه باشد و از لحاظ تق 39: 12

  .سوره فرقان را بخوانيد 25: 74آيه . امام افراد متّقي باشد) تسلط بر نفس(
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مسلمان واقعي از عذاب روز بزرگ ميترسد كه مبادا عصيان و سركشي خدا را كرده باشد و  39: 13

  .بجاي پيروي از قرآن پيروي افراد را كرده باشد

د و به كساني كه اينكار را نميكنند مسلمان واقعي خدا را با اخالص كامل عبادت ميكن 39: 15

  .گيرد چون ضرر آن گريبان خود شما را مي. ميگويد شما هر چه را خواستيد عبادت كنيد

نميشود و با كار غلط خود باعث كشتارهاي ) طغيانگران(مسلمان واقعي بنده طاغوت  39: 17

  .بزرگ جهاني نميشود

و راه زندگي ميگردد و حق را از دهان هر كسي مسلمان واقعي دنبال بهترين سخن و فكر   39: 18

چون ميداند اينكار راه صحيحي است كه خدا به . پذيرد و از بهترين سخن پيروي ميكند كه باشد مي

سخنان گوش دهند و آن را تجزيه و تحليل كنند  به هاي عاقل اين است كه انسان نشان داده و روش آدم

  .و از بهترين سخنان پيروي كنند

چون ميداند . مسلمان بخاطر چنين افرادي ناراحت نميشود. متعصبين گوش شنوا ندارند 39: 19

  .اين افراد در جوامع بشري زياد هستند

 بداند د كهفرد عاقل قرآن را براي اين ميخوانمسلمان و هر . ي استقرآن راهنمائي اله 39: 23

  .ها را بكار بنددهاي صحيحي كه خدا به انسان نشان داده كدام هستند تا آن راه

بينيم كه گريبانگير بيشتر مردم دنيا است و اسير دست فريبكاران  خواري در دنيا را مي 39: 26

  .سياسي و ديني و تجاري و تبليغاتي هستند

مسلمان ميداند قرآن به زبان عربي و بدون كجي و كج گوئي است كه قابل فهم نباشد و  39: 28

لذا قرآن را به زباني كه ميفهمد  .هاي ديگر هست باشد قابل ترجمه به زبانميداند هر زباني كه قابل فهم 

ش ميشود كه خدا نشانش ميدهد بشناسد و به راه كجي كه باعث ضرر را ميخواند تا راههاي صحيحي

  .يعني نشان دادن راه صحيح ،يهدايت يعني راهنماب. نرود

بهتر است يا چند ارباب كه  و برايش تر راحت آيا انسان يك ارباب داشته باشد خيالش 39: 29

  !!دستورهاي متفاوتي به او ميدهند؟

چون پيغمبران هم . همه پيغمبران از دنيا رفتند همانطور كه همه انسانها ميميرند 39: 30

  .شود فقط به آنها وحي ميشود و به ديگران نمي. مثل بقيه انسانها بودند هايي انسان
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تر نيست و اين كاري است  از قول خدا و دين دروغ بگويد ظالم كه از آنكس حقيقتاً كسي 39: 32

چون دين فقط چيزي است كه از جانب خدا آمده و حقيقتاً كسي هم . كه بيشتر روحاني نماها ميكنند

چون هم به خود ظلم ميكند و هم در اثر كارهاي غلط . تر از انساني كه منكر حقيقت شود نيست ظالم

  .ندك خود به ديگران ظلم مي

مردم مشرك بخاطر عقيده و ايمان غلطي كه دارند حقگويان را از خشم و آسيب بتهاي  39: 36

اين معتقدين بي اطالع آنها هستند كه  .از دست آنها كاري ساخته نيست در صورتي كه دنخود ميترسان

  .به آنها شخصيت و نفوذ و قدرت ميدهند

فقط كسان ديگري را هم در درگاه خدا  ؛بينيم كه مشركين خدا را قبول داشتند مي 39: 38

سوره يونس را  10: 18آيه . دادند صاحب نفوذ ميدانستند و آنها را شفيع خود در درگاه خدا قرار مي

  .بخوانيد

مسلمان واقعي ميداند كه اگر به راه صحيحي كه خدا به او نشان داده برود موفق خواهد  39: 39

البته . آينده نشان ميدهد چه كسي موفق ميشود ،ه ميتوانيد بكنيدلذا به ديگران ميگويد هر كاري ك. شد

  .عي كه دارد كار كندگيرد تا متناسب با امكانات و موانمسلمان روش مبارزه را از پيغمبر ياد مي

. قرآن براي مردم و براي هدايت آنها يعني نشان دادن راه صحيح زندگي به آنها نازل شده 39: 41

  .سد به نفع خودش استهر كس راه صحيح بشنا

مسلمان واقعي ميداند شفيعي وجود ندارد و شفاعت فقط اختصاص به خود خدا دارد  39: 44و  43

چون ميداند هر كس نتيجه عمل خودش را بدون . لذا به عمل درست خود تكيه ميكند. نه كس ديگري

  .بيند كم و زياد مي

وقتي فقط از خدا و كالم او صحبت شود دلتنگ و ناراحت و . مشركين اينطور هستند 39: 45

ميكنند و غرق شادي  اند شود كيف و حظّ براي آنها ساختههايي كه  متنفر ميشوند و وقتي صحبت از بت

  .مقدار ايمان به آخرت اين افراد را بايد از كارهاي ايشان شناخت. ميشوند

ولي خداوند ميفرمايد . ها روز قيامت چيزي ندارند كه فديه و تاوان بدهند ه انسانميدانيم ك 39: 47

در موقع خطر اين مطلب را بطور . فديه ميدهند كه عذاب نشوند ، آن رااگر همه عالم را داشته باشند

  .بينيم كه افراد تمام ثروت خود را ميگذارند و فرار ميكنند روشن مي
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و بستگي به فعاليت صحيح و غلط است گ بر طبق قوانين خدا اين روزي فراخ و تن 39: 52

  .را ببينيدسورة يونس  10: 44آيه . وگرنه خدا به كسي ظلم نميكند. ها دارد انسان

مسلمان واقعي ميداند كه اگر در اثر ندانستن در گذشته كارهاي غلطي كرده با  39: 55تا  53

توبه بازگشت از كار و راه خطا و . آمرزيده ميشود )توبه(ا بازگشت از آن و اطاعت از دستورها و نظرهاي خد

سوره  7: 3آيه . اين دستورهاي خدا براي مسلمان در قرآن است و بس. اطاعت از دستورهاي خدا است

  .اعراف را ببينيد

خدا به وسيله پيغمبران مردم را هدايت كرده ولي مردم به جاي خواندن كتاب اصلي دين  39: 57

  . داران فريبكار و مردم بي اطالع راهنمائي ميجويندخود از دكان

و چنين حرفي بزند از قرآن پيروي ميكند و  برسدروز  آن به مسلمان واقعي قبل از آنكه  39: 58

  .نيكوكار ميشود

چون به . اند هميشه مردم را به بندگي غير خدا تشويق ميكنند و كرده) جاهل(افراد نادان  39: 64

هائي  ها و اختالف ها چه تفرقه د اين بت پرستينو نميدان. ندستاند عالقمند ه آنها ساختهكه براي هائي  بت

  .افتند اي براي خود بتي ميسازند و بعد به جان هم مي چون هر دسته. آورد را بوجود آورده و مي

هر كس براي خدا شريكي بسازد و از دستورها و نظرهاي كسي غير از خدا بدون چون و  39: 65

ها  ي در اثر همين بت پرستينچون كشتارهاي عظيم جها .اطاعت كند تمام اعمال خود را نابود ساخته چرا

سوره بقره  2: 113تا  111آيه . بوجود آمده كه هر دسته ميگويند راه من صحيح است و راه ديگران غلط

  .سوره روم را بخوانيد 31: 32سوره مؤمنون و  23: 53و آيه 

بندگي ميكند و طوق بندگي هيچكس و هيچ چيز و هيچ مقام و را دا مسلمان فقط خ 39: 66

 شكر نعمت خدا را بجاو به خاطر همين كار كه نعمت بزرگي است . اندازد سازماني را به گردن نمي

  .آورد يم

ي براي زنده شدن ديگريكي براي مرگ همه و  :بينيم دو بار در صور دميده ميشود مي 39: 68

  .حسابشان مردگان و رسيدگي به

تواند  بيند و كسي براي كسي نمي كه كرده مي را كارهائي بينيم كه هر كس جزاي مي 39: 70

  .كاري كند
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حمد و ثنا و ستايش و مدح و تمجيد فقط اختصاص به خدا دارد كه صاحب اختيار و  39: 75

  .فرمانفرماي كليه افراد بشر است

ن(غا     ورۀ  ۴٠     ورۀ   ، )ؤ
وجود ) يعني جز خدا(معبودي جز او «بار جمله ال اله الّا هو  30در قرآن در حدود  40سورة : 3آية 

آمده است تا انسان بنده كسي يا چيزي يا سازماني يا مقامي غير از خدا نباشد و از دستور او يا » .ندارد

  .دستور آن پيروي محض و بدون چون و چرا نكند

5 :40 :  

تكذيب «رسالت پيغمبران بصورت كَذَّبت  يشمردن و دروغ دانستن ادعاتكذيب يعني دروغ  - 

بار در باره اقوام مختلف آمده  14 در قرآن »گفتند پيغمبران دروغ ميگويند« ،»دروغ شمردند«، » كردند

آور رياضي قرآن جاي هيچگونه  ولي روابط بهت. امروزه هم بسياري از مردم همين ادعاء را ميكنند. است

بار  27كَذَّب هم . رديدي باقي نميگذارد كه محمد ص رسول خدا بوده و قرآن كالم خدا استشك و ت

. بار در قرآن آمده 179بطور كلي مشتقّات تكذيب  .بار در قرآن آمده 49» تكذيب كردند«آمده و كَذَّبوا 

اعمال  يجزاانسان  وچون مردم يا نميتوانستند باور كنند كه شخصي پيغمبر باشد يا قيامتي در كار باشد 

د شما و ند و ميگوينيا چون ميديدند پيغمبران با عقائد آباء و اجدادي آنها مبارزه ميكن. خود را ببيند

امروزه هم همينطور است . پدرانتان و دانشمندانتان همگي اشتباه ميكرديد نميتوانستند آن را باور كنند

بررسي كنند جاي شكّي باقي نميگذارد و هدف  ولي روابط رياضي قرآن براي كساني كه آن را با دقت

ها را متوجه شخصيت  عالي پيغمبران كه بسط عدالت و درستكاري و كمك به محرومان اجتماع و انسان

البته . هر عاقل و اصالح طلبي را به قبول فكر و راه اصالحي آنان وا ميدارد است انساني افراد بشر كردن

بازگو ميكند كه  عقيده مردم را و قرآن. اش وظيفه قومي بود ظيفهو گويد آن طور كه تورات مي موسي

  .نشان دهد كه همه پيغمبران را تكذيب ميكردند

هر امتي سعي ميكرد از كار پيغمبر خدا كه مخالفت با عقائد غلط رايج در اجتماع و اصالح  - 

سعي ميكردند عقيده آنها را رد هاي غلط تعصب آميز  عقيده آنها بود جلوگيري كند و با مغالطه و استدالل

  .كه عقائد غلط آنها را رد ميكند، ببندندرا  امروزه هم همانطور است و سعي ميكنند دهان هر كسي. كنند
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  .سوره نجم آمده به اين صورت است 53: 26شفاعت فرشتگان كه در آيه  40: 9تا  7

خدا به آن جان داد و او  كه ودانسان موجود بي جاني ب. مرده موجودي است كه جان ندارد 40: 11

  .را زنده كرد و باز جان او را ميگيرد و انسان ميميرد و باز در قيامت او را زنده ميكند

چون بيشتر مردم مشرك هستند و كنار خدا افراد يا . مردم امروزه هم همينطور هستند 40: 12

قارت ميكنند و از دستورها و فرد ديگري را قرار ميدهند كه در مقابلش احساس و ابراز كوچكي و ح

  .نظرهايش بدون چون و چرا اطاعت مينمايند

در نماز خود هم هر روز . خود فقط از خدا كمك ميخواهد و بس يمسلمان واقعي در دعا 40: 14

مسلماً مشركين و كافرين از » .خداوندا فقط از تو كمك ميخواهيم«موقع به خدا ميگويد اياك نَستَعينُ  5

هاي خود را براي اين ساخته بودند كه از آنها نيازخواهي بكنند و براي  چون بت. آيد ششان نمياينكار خو

  .رفع احتياجاتشان از آنها كمك بخواهند

روز قيامت فرمانروائي بدست خدا است و هيچكس كاري نميتواند بكند و همه بايد حساب  40: 16

آيه . چ فرزندي نميتواند كاري براي پدرش بكندهيچ پدري براي فرزندش و هي. اعمال خود را پس بدهند

ميدانيم كه نوح براي . حتي پيغمبر براي دخترش نميتواند كاري بكند. سوره لقمان را ببينيد 31: 33

ها  پسرش نتوانست كاري بكند و ابراهيم براي پدرش نتوانست كاري بكند چه رسد به آخرت كه پرده

  .برداشته ميشود

بيند و بس و هيچكس  كه كرده مي را كارهايي ر قيامت هر كس جزايكه د بينيم مي 40: 17

  .نميتواند براي ديگري كاري بكند

خدا اين را ميگويد تا ديگران چه . بينيم كه در قيامت دوست و شفيعي وجود ندارد مي 40: 18

  . بگويند و حرف خدا را قبول داشته باشند يا قبول نداشته باشند

  .كنند با تهمت دهان حقگويان را ببندند اد سعي ميبينيم كه افر مي 40: 24

مطابق اين آيه بعد از گفتگوي  ندآورده بود اسرائيل را كه به موسي ايمان آيا پسران بني 40: 25

مطابق خوابي كه فرعون ديد و  را اسرائيل و بايد كشتار فرزندان بني ؟ا فرعون ميكشند يا قبل آنبموسي 

باب  16تا  8چون شماره  ؟ا مطابق آنچه عهد عتيق ميگويدين نيست دانست در تورات و قرآن اثري از آ

اما پادشاهي ديگر بر مصر برخاست كه يوسف را «: ميگويد )كتاب دوم عهد عتيق( ر خروجفْاول س
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بيائيد با ايشان به حكمت رفتار . اند آورترراسرائيل از ما زياده و زو نشناخت و بقوم خود گفت همانا قوم بني

با دشمنان ما همداستان شوند و  نيز شانايمبادا كه زياد شوند و واقع شود كه چون جنگ پديد آيد . يمكن

پس سركاران برايشان گماشتند تا ايشان را بكارهاي دشوار ذليل . بيرون روند از زمين با ما جنگ كرده

سازند و براي فرعون شهرهاي خزينه يعني فيتوم وهاي  و پادشاه مصر به قابله.... عمسيس را بنا كردندر

رَفْعبراني كه يكي را شچون قابله گري براي زنان عبراني بكنيد : ه نام بود امر كرده گفته و ديگري را فوع

يا هيچكدام آنها نبود بلكه » .بر سنگها نگاه كنيد اگر پسر باشد او را بكشيد و اگر دختر بود زنده بماندو 

 ؟شما چه فكر ميكنيد. خدا ميداند .ت كرد او اين دستور را صادر كردپس از اينكه موسي با فرعون صحب

ولي . ولي هر كدام كه باشد كاري بوده كه در گذشته صورت گرفته و ربطي به وظائف امروزي ما ندارد

ها هر دستوري كه بخواهند ميدهند و ديگران بايد دستورشان را بي  نشان ميدهد قدرتمندان و حكومت

  .م دهندچون و چرا انجا

بكشند و  رفي بر خالف ميلشان بزندبينيم كه قدرتمندان ميخواهند هر كسي را كه ح مي 40: 26

بندند و آنها را باعث خرابي اجتماع معرفي  اگر قدرتش را داشته باشند ميكشند يا با تهمت دهانشان را مي

  .ميكنند

آقا و مالك و (گويد ارباب امروزه هم قدرتمندان جهان و فريب خوردگانشان اگر كسي ب 40: 28

ميكشند يا الاقل او را من خدا است و كار شما غلط است  )صاحب اختيار و فرمانده و فرمانفرما و قانونگذار

  .او را زنداني و شكنجه ميكنند

تمام قدرتمندان جهان فكر ميكنند كه راه و فكر آنها صحيح است و رأي و نظر آنها بايد  40: 29

. خود امر را بر آنها مشتبه ميكنند يها چون مداحان و چاپلوسان با مداحي. ل شودعم به آن مراعات و

بينيم كه چاپلوسان امر را بر سخنراناني كه مجلس را در دست ميگيرند  حتي در مجالس خودماني مي

و اگر كسي حرفي بر خالف نظر آنها بزند با نگاه خشم آلود به او نگاه ميكنند و . مشتبه ميسازند

  .اهند قدرتي داشته باشند و آنها را خفه كنندوخ مي

ست با او مخالفت ميكنند ولي وقتي مرد سعي اشخصي زنده  ات ،مردم روي حسادت 40: 34

  .ميكنند از او دكاني براي خود بسازند
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چون هر كس با معلومات ناقص و غلط . آيد اعمال هر كسي در نظرش خوب و صحيح مي 40: 37

  .آيد آورد به نظرش صحيح مي اي كه بدست مي هخود فكر ميكند و نتيج

من شما را به راه صحيح  .از من پيروي كنيد«: بينيم كه مؤمن مصري هم ميگويد مي 40: 38

  ؟را  آيا مردم طبيعتاً حرف فرعون را قبول ميكنند يا حرف يك فرد ساده معمولي» هدايت ميكنم

اند و جزو معلومات ذهني آنها  اي كه ديده كارانههاي غلط و فريب مردم معموالً در اثر آموزش 40: 42

و . است مردم را با حسن نيت به پيروي از فكر غلط خود دعوت ميكنند و باعث گمراهي ديگران ميشوند

مسلمان واقعي مردم را به . گيرند اد تمسخر ميواهند موحد و يكتاپرست باشند به بكساني را كه ميخ

اين مردم هستند كه بايد با خواندن كتاب الهي راه خود را . و بس پيروي از كتاب الهي دعوت ميكند

 وسورة اسراء  17 :9 آيه. است) هدايت كننده(كتابي كه ساده و نشان دهنده راه صحيح . تشخيص دهند

  .را ببينيد سورة قمر 40و  32، 22، 17 مريم وسورة  19: 97

قدرتمندان  و ي ميكند فريب فريبكارانقبل از اينكه چنان روزي برسد سع مسلمان واقعي 40: 47

  .فريب خوردگي خود معرفي كنداعث را نخورد كه فرداي قيامت بخواهد ديگران را ب

مؤمنين واقعي كساني هستند كه موقعيت خود را . خداوند مؤمنين واقعي را موفق ميكند 40: 51

همانطور كه پيغمبر ص  .مل كنندعي كه در كار دارند عندر اجتماع بشناسند و مطابق امكانات خود و موا

سوره  4: 77آيه . ديدر مكه به مسلمانان ميگفت دست از آستين در نياوريد و در صدد مقابله به مثل نباش

و در مقابل كشته شدن ياسر و سميه پدر و مادر عمار و شكنجه بالل و زحماتي كه براي او  .نساء را ببينيد

العملي نشان  هائي كه به او ميزدند عكس مسلمانان ميكردند و تهمت هائي كه به ند و اذيتدآور بوجود مي

نميداد و وقتي به مدينه مهاجرت كرد و مسلمانان هم رفته رفته به مدينه مهاجرت كردند و قدرتي پيدا 

مبارزات پيغمبر . كم دستور دفاع از خود به آنها داده شد و به جنگها و پيروزي كامل رسيدند كردند كم

نه طرز لباس پوشيدن و غذاهائي كه ميخورد و وسايل سواري كه در  ،لمانان سرمشق خوبي استبراي مس

تا  9احزاب و آيات قبل و بعد آن را از آيه سورة  33: 21آيه . اختيار داشت و جنگيدن با شمشير و نيزه

  .ببينيد 27

هاي خدا باشند و  اگر مسلمانان همانطور كه خداوند دستور داده مؤمن و تسليم حكم و راهنمائي

عاقالنه با توجه به امكانات و موانعي كه در پيش دارند متحداً و با مال و جانشان در راه خدا يعني در راه 
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با بهترين روش به راه ساختن يك دنياي پاك كوشش كنند و مردم را با حكمت و بصيرت و اندرز نيكو و 

امروزي و آزادي عقيده و قلم و بياني كه امروزه وجود دارد ارتباط جمعي خدا دعوت كنند با وجود وسائل 

چون جهان تشنه يك . بسادگي ميتوانند ديگران را با حقيقت دين آشنا كنند و به پيروزي مطلق برسند

. و فقر و جهل و خرد شدن شخصيت انسانها نباشددنيائي كه در آن اثري از ظلم و فساد . دنياي پاك است

ميدانيم كه اگر از اين يك ميليارد و دويست ميليون مسلماني كه در جهان هستند از هر يك ميليون يك 

نفر مسلمان واقعي باشد و با مال و جانش متحداً و با بهترين وسائل به معرفي اسالم بپردازند تا آخر قرن 

چون ميدانيم امروزه وسائل تبليغاتي از وسايل . ها ثابت خواهند كرد در قلباسالم را در سراسر جهان 

كسب ثروت است و از روزنامه و كتاب و راديو و تلويزيون و آديو و ويدئو و فيلم بسياري نان ميخورند و 

ميل  اياي  امروزه افراد ميتوانند در سراسر جهان با هم ارتباط تلفني و مكاتبه. بسياري ميلياردر ميشوند

آري اگر مسلمانان مسلمان باشند خداوند آنها را ياري ميكند و پيروز و . داشته باشند و متحداً كار كنند

  .شكي در وعده خدا وجود ندارد. غالب ميسازد

اين گناه پيغمبر چه بوده كه بايد بخاطر آن از خدا طلب آمرزش كند؟ مسلماً دزدي و  40: 55

آيد اين است كه ممكن  آنطوري كه با توجه به آيات قرآن بدست مي. بودهآدمكشي و زنا و كالهبرداري ن

  .را ببينيد 2: 214آيه . است گناه او شك كردن در ياري خدا و پيروز شدن در كار خود بوده است

بيشتر مردم در باره آيات قرآن فقط بخاطر تكبر و بزرگ پنداشتن خود بدون اينكه دليلي  40: 56

در صورتيكه اگر عاقالنه و محققانه و منصفانه در باره روابط رياضي . و جدل ميكنندداشته باشند بحث 

بهت آور و كشف شده قرآن فكر كنند متوجه ميشوند بدون هيچ ترديدي قرآن كالم خدا است و كار بشر 

بينند كه باالترين آرزوي  و اگر در باره هدف دين كه ساختن يك دنياي پاك است فكر كنند مي. نيست

 باشند و دنيائي كه مردم آن عادل و درستكار و محقق ،دچنين دنيائي داشته باش بشر اين است كه

شخصيت خود و ديگران را محترم بدارند و به فكر محرومين اجتماع و بهبود حال آنها باشند و آنها را 

  .انسان و برادر خود بدانند

پس احتياجي به » .شما را اجابت كنم دعاي مرا بخوانيد تا«: د ميفرمايدبينيم كه خداون مي 40: 60

شفيع ساختن افراد و قسم دادن خدا نيست و خدا وعده دروغ نميدهد ولي شرط اجابت دعا اين است كه 

  .سوره بقره را ببينيد 2: 186آيه . انسان هم دعوت خداوند را به اطاعت خود اجابت كند
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خود خدا را با اخالص كامل بخواند و چيزي را در كنار او  يعادبينيم كه انسان بايد در  مي 40: 65

. چون شفيعي در كار نيست و خدا براي شنيدن دعا احتياجي به واسطه ندارد. و واسط و شفيع قرار ندهد

به پسر بزرگش در نامه  را نامه علي ع امام اول شيعيان و خليفه چهارم اهل سنّت و صحابي بزرگ پيغمبر

  .بنيدالبالغه ب نهج 31

چيزهائي كه افراد بي اطالع از كتاب ) بندگي(مسلمان واقعي مثل پيغمبر ص از عبادت  40: 66

الهي غير از خدا به كمك ميخوانند خودداري ميكند و مثل پيغمبر ص تسليم خدا است و در دين حرفي 

ه ميفهمد ميخواند تا بر خالف قرآن نميزند و كاري بر خالف آن نميكند و براي اينكار قرآن را به زباني ك

  .حرفي بر خالف آن بنام دين نزند و كاري بر خالف آن نكند

چون اگر آن . دينداري ميكنند عمالً منكر كتاب الهي هستند يبسياري از كساني كه ادعا 40: 70

دستورها و نظرهاي خدا كتاب  يم خدا ميدانستند بايد براي اجرايرا كتاب الهي ميدانستند و خود را تسل

را ميخواندند تا بفهمند چه كارهائي بايد بكنند و چه كارهائي نبايد بكنند تا گول فريبكاران را نخورند و  او

  .به بيراهه نروند

براي اينكه مسلمان چنين دروغي نگويد قرآن را ميخواند و ميداند كه خدا شريكي و  40: 74

  .واسطه و شفيعي ندارد و شريكي براي خدا نميسازد

خداوند در . بر ص از اينكه عذاب خدا به سبب بي ايماني مردم نازل نشود بيم داشتپيغم 40: 77

هر قومي مدتي و مهلتي براي ايمان  .نخواهد داشت وجود اين آيه به او ميگفت شّكي در وعده و قرار خدا

س از مرگ اگر تا پايان مهلت ايمان نياوردند دچار عذاب ميشوند و تو آن را خواهي ديد يا پ .آوردن دارد

  .ما برگردانده ميشوند  تو آنها پيش

  .اي بدون اجازه خدا نميتواند بكند بينيم كه هيچ پيغمبري معجزه مي 40: 78

بدون توجه به اينكه معلومات آنها محدود و  ،ها هميشه با معلومات خود فكر ميكنند انسان 40: 83

  .مقداري از آنها هم غلط است
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 ۴١    ورۀ     ، صّ     ورۀ
. بينيم كه قرآن آياتش از طرف خدا شرح داده شده و احتياجي به تفسير ندارد مي 41سورة : 3آية 

هاي ديگر  زبان قرآن عربي است و هر زباني قابل ترجمه به زبان. فقط بايد آن را خواند و در آن تدبر كرد

  .همانطور كه قرآن به هر زباني ترجمه شده است. هست

  .كه دلهايشان را در خود گرفته تعصبي است كه به عقيده خود دارنداين پوششي  41: 5

فقط به او وحي ميشد كه معبود او يكي است  .پيغمبر هم بشري مثل ما بود كه از دنيا رفت 41: 6

  . و بايد از دستورهاي او اطاعت بي چون و چرا كرد

حقيقت را كه جهان از تودة  در قرن بيستم و با استفاده از تلسكوپ هابل دانشمندان اين 41: 11

  .به وجود آمده كشف كردند) به صورت دود(گازي 

  .نه ما را» .كنيد) اطاعت بي چون و چرا(فقط خدا را بندگي «: پيغمبران ميگفتند 41: 14

امروزه هم مردم كوري را بر هدايت ترجيح ميدهند و آلت دست فريبكاران ميشوند و آلت  41: 17

  .هستند هاي خود دست هوي و هوس

  .ولي كوشش آنها بي فايده است. كار را ميكنند امروزه هم همين 41: 26

ما خدا است و استقامت داشته ) آقا و صاحب اختيار و قانونگذار(كساني كه بگويند ارباب  41: 30

باشند و واقعاً خدا را صاحب اختيار خود بدانند و به دستورهايش عمل كنند آرامش كامل پيدا ميكنند و 

  .هاي خدا را قبول داشته باشند و بكار ببندند به شرطي كه راهنمائي. ه راحتي پيروز ميشوندب

چون باعث اتحاد كليه افراد بشر و از بين رفتن  ،به راستي هيچ چيز بهتر از اينكار نيست 41: 33

  .ها ميشود ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصيت انسان

  .زي از دست نميدهد و عصباني نميشودانسان در اين حالت چي 41: 34

آيد كه احكام آن  هيچ پيغمبري بعد از آن نمي. آيد اي بعداً هم براي قرآن نمي باطل كننده 41: 42

  .را باطل كند

. آور بود فهميدند تعجب آمد كه مردم نمي عربي ميغير اگر در بين عربها قرآني به زبان  41: 44

  .هاي ديگر هست به زبان ميدانيم كه هر زباني قابل ترجمه
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شكر نعمت بجا آورد خدا را فراموش  انسان ت به انسان رو آورد به جاي اينكهموقتي نع 41: 51

  .كند مي

گذارد كه قرآن حق و از جانب خدا  پيدا شدن روابط رياضي قرآن جاي شكّي باقي نمي 41: 53

  .است

 ۴٢     ورۀ    ،وری    ورۀ
اگر  كردن بر حذر داشتن و انسان را متوجه خطري كه در پيش استهشدار و  42سورة : 7آية 

  .اي است قابل فهم نباشد كار بيهوده

مسلمانان در اختالفاتي كه دارند بايد به حكم قرآن مراجعه كنند تا اختالف نظرشان رفع  42: 10

  .شود

 منداران عالبينيم كه اصول اساسي و هدف اصلي دين در تمام اديان يكي است و دي مي 42: 13

  .بايد براي ساختن يك دنياي پاك متحد شوند و تفرقه نداشته باشند

  .ها به وجود آمده فرمايد به خاطر حسادت هاي ديني همانطور كه خداوند مي اين تفرقه 42: 14

مسلمان واقعي مطابق اين دستور مردم ديندار و اصالح طلب جهان را به اتحاد دعوت  42: 15

براي اصالح جهان و  از طرف خداوند چون همه آنها ممن به تمام كتابهاي الهي ايمان دارميكند و ميگويد 

  .ها است بايد ديداو چه ميگويد چون وقتي خدا ارباب و فرمانفرماي انسان. اند ساختن يك دنياي پاك آمده

. دهدبايد ديد او چه نظر و دستوري مي. وقتي خدا يكي است حجت و استدالل معني ندارد 42: 16

  .لذا بايد كتابهاي اصلي دين را ديد تا فهميد نظر خداوند چيست

هر كس دنبال دنيا برود و در راه آن فعاليت صحيح بكند پاداش فعاليت خود را خواهد  42: 20

  .هم پاداش اخروي دارد و گرفت و كسي كه واقعاً دنبال آخرت برود هم دنيا را اصالح ميكند

اي بنام روحاني خود را شريك خدا  تاريخ در اثر بي اطالعي مردم عدهمتأسفانه در طول  42: 21

  .اند اند و دين ساده خدا را بصورت كالفي سر درگم در آورده اند و براي مردم قانونگذاري كرده ساخته

اگر درآمد انسان زياد شود انسان به جاي شكر نعمت و خرج كردن در راه بهبود وضع  42: 27

  .ها ميرود ها و شهوتراني ها و هوسراني ها و خودنمايي امعه دنبال قدرت طلبيمحرومين و اصالح ج
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  .ها بر او وارد ميشود ها و كارهاي غلط انسان ها بخاطر ناداني بينيم كه مصيبت مي 42: 30

مسلمانان واقعي كارشان با مشورت با هم صورت ميگيرد و در هر كاري مشورت را با افراد  42: 38

لذا در جامعه اسالمي و واقعي در هر . سندرپ مينو نظر افراد بي اطالع در آن كار را  كاردان ميكنند

ميگويند چه بايد كرد و نظر خود را  آنها افراد وارد و صاحب نظر آن رشته مشورت ميكنند وبا اي  رشته

  .ندهم پاي دين نميگذارند تا بتوانند هر وقت متوجه اشتباه خود شدند آن را به راحتي عوض كن

  .درخت بود ميانصحبت كردن با موسي هم از . بينيم كه خدا با كسي صحبت نميكند مي 42: 51

پيغمبر مطابق آنچه آيه ميفرمايد نميدانست كتاب چيست و ايمان چيست و زندگي خود  42: 52

  .را ميكرد

ف   ورۀ  ۴٣   ورۀ    ، ز
قابل فهم و درك هست يا نه؟ اگر قابل  شما از اين جمله چه ميفهميد؟ آيا قرآن 43سورة : 3آية 

به !! غمبر و امام نميتوان فهميد؟درك است فريبكاران چه ميگويند كه ميگويند قرآن را جز با تفسير پي

رين ميگويند كساني كه ميگويند قرآن را جز با تفسير ساست كه تمام مفآيه آيات زياد شبيه اين  استناد

  .سخنشان غلط است پيغمبر نميتوان فهميد فكر و نظر و

امروزه هر كس بگويد قرآن چنين ميگويد بيشتر مدعيان مسلماني او را مسخره ميكنند و  43: 7

چون يا واقعاً . از سه حالت خارج نيست!! فهميدند؟ ميگويند يعني پدران ما و دانشمندان ما نمي

يا از ترس . بازگو ميكردند فهميدند و ندانسته حرفهاي گذشتگان را كه وسيله تحقيق كافي نداشتند نمي

 9بقول عالمه طباطبائي در سطر  .ها و مردم نادان متعصب از گفتن حقيقت خودداري ميكردند حكومت

آنكه بسيار زرنگ بود همين اندازه ميتوانست «: » اسالم و احتياجات واقعي هر عصر«كتاب  12صفحه 

ن هما 75در صفحه  باز به قول او و »ي كندمواد مقدسات مذهبي خود را دست نخورده نگه داشته بايگان

آورد  سر بلند كرده و با نداي وجدان نامي از حقايق قرآن به زبان مي) يا كساني(اگر احياناً كسي «: كتاب

اريك در انتظار آنان بسر ميبرد هاي ت هائي كه در كنج زندان پاسخش به دم شمشير و چوبه دار و شكنجه

دكانداراني بودند كه بخاطر تأمين مخارج زندگي دين را دكان ساخته بودند و با علم يا و » .كول ميشدمو

  .به اينكه قرآن چه ميگويد مطابق عقيده غلط و ميل مردم صحبت ميكردند
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ها را  ها و زمين ميدانستند و بت آسمان) آفريننده(بينيم كه مشركين خدا را خالق  مي 43: 9

مشركان امروزي هم همين . سوره يونس را ببينيد 10: 18آيه . ميدادندشفيعان خود در درگاه خدا قرار 

  .كار را ميكنند

  .را نگاه كنيد 19آيه . چون مشركين فرشتگان را دختران خدا ميدانستند 43: 16

هائي كه به مريم و زكريا و  در صورتيكه فرشته. پنداشتند مشركين فرشتگان را زن مي 43: 19

  .د بصورت مرد بودندابراهيم و لوط ظاهر شدن

ولي در آنصورت انسان مسئوليتي نداشت و بهشت و جهنمي و آزمايشي  ،راست ميگفتند 43: 20

  .در كار نبود

. اي داشتند ها هم با وجود تمام وسائل تعليماتي ميگويند پدرانمان چنين عقيده امروزي 43: 22

  )سوره انبياء 21: 54آيه (» .يدخودتان و پدرانتان در گمراهي آشكاري بود«بايد به آنها گفت 

امروزه هم همينطور است چون افراد مرفّه و قدرتمند نميخواهند موقعيت و احترام و  43: 23

  .قدرت خود را از دست بدهند

  .امروزه هر مسلماني بايد همين حرف را بزند 43: 27و  26

  .قگويان ميزننددكانداران ديني و فريب خوردگانشان هر تهمتي كه بتوانند به ح 43: 30

چون هر كسي با معلومات خود فكر ميكند و . هر كسي فكر ميكند كه راه او صحيح است 43: 37

هاي خود را درست ميداند و توجه ندارد بعضي از معلوماتش غلط است و معلوماتش ناقص  گيري نتيجه

  ».خود بكمال نمايد هر كسي را عقلِ«. ميباشد

پيروي ميكرد و حرفي بر خالف قرآن نميزد و كاري بر خالف قرآن پيغمبر از اين دستور  43: 43

بايد دور انداخت و هر  جعلي است و د كه خالف قرآن باشدنهر حديثي كه از قول او نقل ميكن .نميكرد

  .سخني كه موافق قرآن باشد از هر كسي بايد پذيرفت

  .ظاهراً آمدن فرشتگان نشانه آمدن روز قيامت است 43: 61

در انجيل صحبت از توحيد است و هيچگاه مسيح در انجيل نگفته من خدا هستم يا سه  43: 64

  .ام اي آن را شرح داده در كتاب جداگانه. هاي فريبكاران مسيحي است اين عقيده از بافته. خدا وجود دارد
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خدا به هيچ فردي و هيچ ملتي ظلم نميكند ولي مردم خودشان در اثر بي اطالعي و  43: 76

  .ي غلط بخود ظلم ميكنندكارها

كساني كه مشركين امروزي از آنها كمك ميخواهند و ميخواهند شفيع آنها شوند مالك  43: 86

فقط بعضي  .اند كه شهادت بحق در باره آنها بدهند ها نبوده اين افراد شاهد اعمال انسان. شفاعتي نيستند

  .سوره نجم را ببينيد 53 :26آيه . ها هستند از فرشتگان هستند كه شاهد اعمال انسان

 ۴۴    ورۀ    ،دخان   ورۀ
. اي است اند و او آدم ديوانه بينيم كه ميگفتند اين حرفها را به پيغمبر ياد داده مي 44سورة : 14آية 

هميشه از هر نوع تهمتي كه به نظرشان ميرسيد به افرادي كه حقيقت را به آنها ميگفتند تا آنها را متوجه 

ها از شنيدن حقيقت تلخي كه اشتباهشان را  چون بيشتر انسان. از اشتباه در آورند ميزدند حقيقت كنند و

  .سوره زخرف را ببينيد 43: 78سوره مؤمنون و  23: 70آيه . آيد بازگو كند بدشان مي

ولي آنها مطابق تعاليم . سوره مائده را ببينيد 5: 20آيه . اين برتري بعلت بعثت موسي بود 44: 32

 26عمران و باب  سوره آل 3: 112سوره بقره و  2: 61آيه . ت شدندعمل نكردند و دچار فقر و ذلّ وراتت

و با اتحاد و چسبيدن به  .را ببيند) كتاب پنجم عهد عتيق(تثنيه  28و ) كتاب سوم عهد عتيق(الويان 

  .عمران را ببينيد سوره آل 3: 112آيه . رشته مردم از اين فقر و ذلت نجات يافتند

روزي كه هيچ دوستي براي دوستش و هيچ پدري براي فرزندش و هيچ فرزندي براي  44: 41

سوره  31: 33آيه !! چگونه فريبكاران ميگويند در قيامت شفاعت وجود دارد؟ .پدرش نميتواند كاري كند

  .لقمان را ببينيد

چطور » .سان كرديمآ) يعني به زبان عربي(قرآن را به زبان تو «: وقتي خداوند ميفرمايد 44: 58

    !!فريبكاران ديني ميگويند قرآن سخت است و نميشود فهميد؟
ه    ورۀ  ۴۵    ورۀ     ،جا

چون نميخواهند قيد و بندي داشته . بسياري از مردم امروزي هم همينطور هستند 45سورة : 8آية 

ميشوند كه از قوانيني كه ولي فراموش ميكنند كه اگر از قوانين الهي پيروي نكنند مجبور . باشند

  .قدرتمندان ميگذارند پيروي كنند
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راه به كسي طوري باشد كه او نفهمد؟ عقل هم چيز ) نشان دادن(چگونه ميتواند راهنمائي  45: 11

  .خوبي است

اين برتري نتيجه پيامبري و رهبري موسي بود ولي مدتي بعد از موسي افرادي آمدند كه  45: 16

  .سوره مريم را ببينيد 19: 59آيه . ند و دچار اختالف و ذلّت شدنددنبال شهوات خود رفت

هاي افراد جاه طلب بوجود  ها و دكانداري اختالفات در اثر حسادت و چشم و همچشمي 45: 17

  .بازند آيد و افراد بي اطالع فريب آنها را ميخورند و به آنها دل مي مي

  .دلخواه مردم بي اطالع پيروي نميكند و مسلمان واقعي تابع قرآن است و از نظر 45: 18

چگونه ممكن است قرآن كه وسيله بينائي انسان است و راه صحيح را به آنها نشان ميدهد  45: 20

  !!قابل فهم مردم نباشد؟

  كارهايشان داده ميشود يا پارتي بازي در كار است؟ يآيا به مردم جزا 45: 22

حتي بسياري از افرادي . هاي خود هستند و هوس بيشتر مردم بنده دل و دلخواه و هوي 45: 23

  .كه خيال ميكنند مؤمن و ديندار هستند

كنند و خود را مسئول ندانند بميخواهند هر كاري كه دلشان خواست  كه بسياري از مردم 45: 24

ميزنند ولي فكر نميكنند اگر ديگران هم هر كاري كه دلشان خواست بكنند چه به روزگار را اين حرف 

امروزه كه قانون و قيد و بندهائي در كار است اجتماعات . آيد آورند و اجتماع به چه صورتي در مي ها ميآن

مندان و قدرتمندان هر بالئي كه ورزاز حيوانات وحشي شباهت دارد كه  بشري به يك جنگل پر

لمانان وظيفه دارند مس. واي به روزي كه اين قوانين هم نباشد ،آورند بخواهندسر افراد ضعيف و ناتوان مي

به مردم آنها را از ارزش دين ) درستكاري(با آگاه ساختن ديگران و نشان دادن ارزش عدالت و صالح 

كم  واقعي آگاه و آنها را متحد سازند تا در آگاه ساختن ديگران هر ساله قدرت بيشتري بدست آورند و كم

را كه ديگران را بشدت عمل تحريك  يب افراداين راه را عاقالنه طي كنند و فري. جهان را اصالح كنند

  .ميكنند نخورند

  .بينيد و پس ايد مي كه كرده را كارهائي يروز قيامت جزا 45: 28

حمد يعني ستايش و ثنا و مدح و تمجيد فقط سزاوار خدا است و هيچكس حتي هيچ  45: 36

  .پيغمبري سزاوار آن نيست
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قاف   ورۀ  ۴۶     ورۀ   ، ا
  .اي است اگر هشدار طوري باشد كه انسان متوجه خطر نشود كار بيفائده 46سورة : 3آية 

  اند؟ به كمك ميخوانند چيزي خلق كرده آنها را خود اقعاً اين كساني كه افراد در دعايآيا و 46: 4

كسي يا چيزي در دعاي خود كمك ميخواهند كه از تر از كساني كه غير از خدا از  آيا گمراه 46: 5

  آنها را اجابت نميكنند كسي وجود دارد؟ فلند و توجهي به آن ندارند و دعايآنها غا دعاي

ميگويند محمد ص آيات قرآن را سر هم كرده و بهم بافته در صورتي كه امروزه روابط  46: 8

كار تمام مردم آن زمان با  ،آور رياضي قرآن نشان ميدهد كه قرآن كار محمد كه نيست بجاي خود حيرت

 4با وسائل امروزي يعني با كامپيوتر هم نميتوانند  ،محاسبه آن روزي هم كه نبوده بجاي خودوسائل 

. رابطه رياضي بيرون از حساب مثل چهار كلمه بسم، اهللا، الرحمن، الرحيم داشته باشد 19كلمه بسازند كه 

) لمه بدهندا هر عددي كه به حروف آن چهار كب(رابطه رياضي آن را كه مطابق حساب ابجد  4حتي 

ده  9چون صفر تا . دارد 10خود باشد احتمال يك در  صحيح چون هر رقم آن كه در جاي. داشته باشد

داشته باشد هر كدام آنها يك  19بخواهد جواب آنها ضريب  احتمال درست بودن حتي اگر. رقم است

 10آن را يك در  احتمال درست بودن كه اگر. يعني يك نوزدهم نوزده بار ضرب در هم ،نوزدهم ميباشد

  .احتمال درست در آمدن آن يك ده ميليارد ميلياردم ميشود ،بگيريم

بينيم كه او فقط از قرآني  و ميكرد خواهند بينيم كه پيغمبر نميداند با او و ديگران چه  مي 46: 9

و كسي . آن نميكند كه به او وحي ميشود پيروي ميكند و حرفي بر خالف آن نميزند و كاري بر خالف

اگر اين اعالم خطر قابل فهم نباشد كار بيفائده . است كه مردم را متوجه خطري كه در پيش دارند ميكند

  چگونه ميگويند قرآن را نميشود فهميد؟ . است

  .بينيم كه تهمت ميزنند كه اين دروغي قديمي است مي 46: 11

امام و رهبر بوده و حاال قرآن امام و رهبر  قبالً كتاب موسي امام بوده يعني كتاب موسي 46: 12

مثل اينكه آنها امام قرآن «: السالم ميفرمايد البالغه را هم ببينيد كه علي عليه نهج 147خطبه . است

  .سوره هود را هم ببينيد 11: 17آيه » .هستند و قرآن امام آنها نيست
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ما خدا است و در اينكار ) مايآقا و صاحب اختيار و فرمانفر(كساني كه گفتند ارباب  46: 13

  .مسلمان به اين امر ايمان دارد و نه ترسي دارد نه غصه و اندوهي. استقامت داشتند نه ترس دارند نه غصه

چيزي  در مورد تأثير دعا. آن گوشزد شدهبار در قر 8احسان يعني نيكي به پدر و مادر  46: 15

  .وجود داردادي مثل قدرت هيپنوتيزم فقط ميدانيم در وجود انسان نيروهاي زي ،نميدانيم

  .ميدانيم كه وعده خدا راست و درست است و خدا وعده دروغ نميدهد 46: 16

: سوره حجر ميفرمايد 15: 44چون آيه . درجات انسان در بهشت و دوزخ مساوي نيست 46: 19

درجات آخرت «: سوره اسراء ميفرمايد 17: 21و آيه » .در دارد و هر دري قسمت معيني دارد 7جهنم «

  ».ميباشد) از آنچه در دنيا وجود دارد(ها بيشتر  بزرگتر و برتري

آمدند كه مردم را از دين غلط آباء و اجدادشان برگردانند و آنها  پيغمبران مي .همينطور بود 46: 22

 مسلمانان واقعي هم همين وظيفه را دارند كه. خدا بكنند) اطاعت بي چون و چراي(را متوجه بندگي 

  .مردم را به پيروي از كتاب الهي خودشان برگردانند

ولي بسياري از مسلمانان وقتي قرآن  .آنها گفتند ساكت باشيد تا بفهميم قرآن چه ميگويد 46: 29

آنها گوش كردند و شنيدند و فهميدند و وقتي پيش قوم . باشند خوانده ميشود مشغول حرف زدن خود مي

  .كارهاي غلطشان كردند بد واقبِآنها را متوجه ع ،خودشان رفتند

مسلمان بايد در كار خود صبر و استقامت داشته باشد همانطور كه پيغمبران با اراده صبر و  46: 35

هائي كه به آنها ميزدند ترسي نداشتند و در مقابل آزارهائي كه ميديدند از جا  استقامت داشتند و از تهمت

  .در نميرفتند و صبر و استقامت داشتند

 ۴٧  ورۀ    ،  دّم     ورۀ
علت آن را در . شان از بين رفت كفاري كه مردم را از راه خدا باز ميداشتند كوشش 47سورة : 1آية

  .بينيم مي 3آيه 

اين اصالح وضع . كساني كه ايمان آوردند و كار درست و صحيح كردند وضعشان اصالح شد 47: 2

  .آنها بودبخاطر پاداش كارهاي درست و مبارزات صحيح 
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بينيم كه از بين رفتن كوشش كافرين بخاطر  علت اين دو حالت گفته شده را در اين آيه مي 47: 3

روش غلطي كه در پيش گرفتند بود و علت اصالح كار افرادي كه ايمان داشتند و فعاليت صحيح كردند 

ر مسلمانان باز از اگ. كار صحيحي كه راهنماي آن خدا بود. بعلت كار صحيحي بود كه انجام دادند

هاي خداوند كه در قرآن است پيروي كنند و خود را برادر يكديگر بدانند و با هم متحد باشند و  راهنمائي

با مال و جانشان در راه خدا يعني در راه ساختن يك دنياي پاك كوشش كنند و ديگران را با حكمت و 

روش با ديگران گفتگو كنند حتماً پس از مدتي بصيرت و اندرز نيكو به راه خدا دعوت كنند و با بهترين 

د و تابع نبه شرط آنكه عاقالنه كار كن. آورند و در اصالح جهان موفق ميشوند قدرت الزم را بدست مي

سوره يوسف و  12: 108سورة اعراف و  7: 3عمران و  سوره آل 3: 103 آيه. باشندناحساسات تند و گذرا 

  .سورة حجرات را بخوانيد 49: 15و  10سورة نحل و  16: 125

4 :47 :   

آزاد ) جريمه و خون بها(بينيم كه اسيران يا با منت گذاشتن بر آنها يا با گرفتن فديه  مي - 

  .ميكردند ربطي به اسالم نداشته اگر. و اسير جنگي در اسالم برده نميشده. ميشوند

  .خدا امتحان كند يعني خدا امتحان كند تا بشناسد - 

سوره  4: 122و  87آيه (» چه كسي از خدا راستگوتر است؟«وعده خدا دروغ نيست چون  47: 7

اگر خدا را ياري كنيد يعني در راه ساختن يك دنياي پاك متحداً با جان و مال خود بكوشيد خدا  )نساء

  .فقط اين ياري به كار شما بستگي دارد. شكي در آن نيست. را ياري و موفق ميكند شما

ميدرند و دريده ميشوند وسوارشان ميشوند و  .بسياري از مردم فقط زندگي حيواني دارند 47: 12

را خود ميخورند و مينوشند و غريزه جنسي . و آنها هم از ديگران كار ميكشند از آنها كار كشيده ميشود

. كنند سكين ميدهند و تفريح و بازي ميكنند و ميخوابند و بر ميخيزند و كارهاي روز قبل را تكرار ميت

  .هيچگاه فكر نميكنند كه براي بهبود وضع چه كاري ميتوانند بكنند .همين و همين

بيشتر مردم از هوي و هوس و دلخواه خود پيروي ميكنند و كارهايشان در نظرشان خوب  47: 14

  .آيد مي

من در «ظاهراً به حرفها گوش ميدهند اما فكرشان جاي ديگر است . بيشتر مردم اينطورند 47: 16

  ».ميانه، دلم جاي ديگر است
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سورة بقره و  2: 214 آيه. اين گناه پيغمبر ظاهراً مأيوس شدن از ياري خدا بوده است 47: 19

طلبي  البته آمرزش. سورة نصر را ببينيد 110: 3و  )مؤمن(غافر سورة  40: 55سورة يوسف و  12: 110

ميگويد بوده  105سوره نساء به علت اشتباه پيغمبر در دفاع از خائنين كه در آيه  4: 106پيغمبر در آيه 

  .است

  .بيشتر مردم اينطورند 47: 20

ن چه گفته اگر نفهميم قرآ. در باره عاقبت و نتايج كار فكر كردن و انديشيدن  يعني تدبر 47: 24

  .نتيجه اجراي دستورها و نظرهايش فكر كنيم باره نميتوانيم در

كساني كه پس از آنكه حقيقت براي آنها روشن شد و راه صحيح را شناختند اگر از آن رو  47: 25

  .اند برگردانند آلت دست شيطان شده

نشان باشند از بسياري از قدرت طلبان كه ميخواهند مردم بدون چون و چرا مطيع فرما 47: 26

  .آيد ها است بدشان مي قران كه خواستار عدالت و اصالح جامعه و حفظ شخصيت انسان

. بسياري از مخالفين را از رنگ رخسارشان و رفتارشان و لحن گفتارشان ميتوان شناخت 47: 30

  .عمران را هم ببينيد سوره آل 3: 118آيه 

يعني تا افراد مجاهد و » .و صبور شما را بشناسيمتا شما را امتحان كنيم و افراد مجاهد « 47: 31

  .صبور شما را بشناسيم

خدا كه در قرآن است  عت ميكنند و از دستورها و نظرهايمسلمانان اين دستور خدا را اطا 47: 33

رسول خدا ص هم امروز در بين مسلمانان نيست و او مسلمان يعني . بدون چون و چرا اطاعت ميكنند

و  50 آيه. نظرهاي خدا بود و حرفي بر خالف آن نميزد و كاري بر خالف آن نميكرد تسليم دستورها و

  .را ببينيدل مسورة ن 27: 92و  91سورة انعام و  6: 106

اين دستور در زمان قدرت مسلمانان و براي از بين بردن شرك و ظلم و فساد جامعه بود  47: 35

  .ها در مغز افراد ريشه دوانده بود كه طي قرن

هي اگر الحمدي بخو«به قول سعدي . مردم معموالً بخيل هستند و پول بجانشان چسبيده 47: 38

  ».صد بخوانند         به ديناري چو خر در گل بمانند
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 ۴٨    ورۀ    ،   ح    ورۀ
همان چيزي . اين گناه ظاهراً مأيوس شدن پيغمبر ص از ياري خدا و پيروزي بوده 48سورة : 2آية 

بيشتر مسلمانان و دينداران دچار آن هستند و علت اصلي و اساسي كوشش نكردن آنها در راه اصالح كه 

ممكن است شامل اشتباهات ديگر . را ببينيد سوره يوسف 12 :110 سورة بقره و 2: 214 آيه. جهان است

شدن از دست  و رو ترش كردن و ناراحت )سوره نساء 4: 105(ين غمبر هم باشد مثل دفاع او از خائنپي

كوري كه پيش او آمد براي اينكه از او در باره دين سوال كند و او چون مشغول هدايت مرد مستغني 

يا اجازه دادن  )سبسوره ع 80: 10تا  1آيه (. بود از آمدن و سوال بي موقع او ناراحت شد) ثروتمندي(

 42آيه (. به كساني كه براي شركت نكردن در جنگ بهانه تراشي ميكردند براي ترك جهاد بدون تحقيق

  ).سوره توبه 9: 46تا 

تا پاي جان همراه او از كه ) كردند با او بيعت مي(بستند  كساني كه با پيغمبر عهد مي 48: 10

. م دفاع كنندبستند  كه تا پاي جان از اسال چون عهد مي. بستند اين عهد را با خدا مي ،اسالم دفاع كنند

  .ها وجود دارد استعاره در تمام زبان. بندند يعني دارند با خدا عهد مي. دست خدا در اين آيه استعاره است

آيه . بينيم آوردند در اين آيه مي كه براي شركت نكردن در جنگ مي را هائي يكي از بهانه 48: 11

  .آورند م براي خودداري كردن از انجام وظايف ميها امروز ه از اين بهانه. سوره احزاب را هم ببينيد 33:13

جنگ سرد، جنگ فرهنگي براي آگاه  .امروزه هم مسلمانان جنگ بزرگي در پيش دارند 48: 16

ساختن افراد بي اطالعي كه خود را ديندار ميدانند و بجاي كوشش در راه ساختن يك دنياي پاك سرگرم 

  .اند اند شده هها و آداب و رسومي كه براي آنها ساخت بازي

ولي امروزه يك دنياي پاك است كه  ،ها در آن زمان مال و ثروت بود اين غنيمت 48: 20و  19

ختن يك دنياي پاك است مسلمانان با آگاه ساختن افراد بي اطالع از هدف اصلي و اساسي دين كه سا

سوره حديد را  57: 25ه آي. كه بتوانند بدون دغدغه خاطر و اضطراب در آن زندگي كنند آورند بدست مي

هاي بسياري كه امروزه صرف بودجه  بودجه ،چون اگر عدالت و برادري بر جهان حكومت كند. ببينيد

هاي قضايي و امنيتي ميشود صرف ايجاد كار و بهبود وضع  ها و دستگاه دفاعي و جنگي و نگهداري زندان
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شش الزم دارد تا مردم با هدف واقعي دين البته تا آن زمان الاقل يك قرن كو. محرومان جهان خواهد شد

  .هر كاري زماني متناسب با اهميت آن دارد. آشنا شوند و ديگران را آشنا كنند

اين كافران مثل هميشه عبارتند از . كافران اين جنگ دائمي را با دينداران واقعي دارند 48: 22

چون قدرتمندان نميخواهند . نهاخواران و فريب خوردگان آ كساني كه قدرت را دوست دارند و جيره

دينداران واقعي هم بايد وظيفه خود را . طبيعي آنها است مشغلهاين . كه دارند از دست بدهند را موقعيتي

  .انجام دهند و متحد شوند و متحداً به آگاه ساختن دينداران بي اطالع بپردازند

طبيعتاً ميخواهند موقعيت خود  چون قدرتمندان. اين قانون خدا است و تغييرناپذير است 48: 23

ها و ثروتمندان و روحاني نماهائي هستند كه دين را دكان  اين قدرتمندان بيشتر حكومت. را حفظ كنند

  .ندباش حترام افراد ضعيف النفس جامعه مياند و اطرافيان آنها هستند كه مورد ا كرده

مين فتح مكه و وارد مسجدالحرام در باره آن صحبت شده ه 17: 60شايد رويائي كه در آيه 48: 27

  ).سوره يونس 10: 36آيه (» .گمان انسان را از حقيقت بي نياز نميكند«چون  ،شايد. شدن باشد

در صورتيكه با توجه به آيه » .پيروز شدن دين اسالم بر تمام اديان است«ميگويند منظور  48: 28

او «يعني  علي أَظْهرَهو » .او را آگاه ميسازد«يعني  يظْهِرُ علىسوره تحريم  66: 3سوره جن و  72: 26

  .باشد» تا پيغمبر را بر تمام دين آگاه سازد«بايد معني آن » .را آگاه ساخت

چون سر يك مسئله كوچك . امروزه در اثر بي اطالعي مسلمانان از دين كار بعكس شده 48: 29

جدا ميشوند و يكديگر را كافر مينمامند و از هم جدا بينيم مسلمانان از هم  كه اثري از آن را در قرآن نمي

سوره مائده همه دينداران را در  5: 69سوره بقره و  2: 62بينيد خداوند در آيه  در صورتيكه مي. ميشوند

رستگار ميداند و  و كارهاي درست و شايسته انجام دهند صورتيكه ايمان به خدا و آخرت داشته باشند

  .ندارند و پاداش خود را خواهند ديد اي ميفرمايد ترس و غصه

 ۴٩    ورۀ    ،ات   ورۀ 
كنند و وسط حرف ديگران حرف  بعضي از افراد در صحبت كردن حفظ ادب نمي 49سورة : 2آية 

. اينكار بر خالف ادب و انسانيت است. ميزنند و براي آنكه صدايشان شنيده شود صدايشان را بلند ميكنند

  .اند بوئي از ادب و انسانيت نبرده ولي بعضي از افراد
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در . تر صحبت ميكنند آورند يعني از صدايشان كم ميكنند و آهسته صدايشان را پايين مي 49: 3

بندند و اصالً  هاي خود را مي ست كه چشميكم ميكنند اين ن را هم منظور از نگاهشان 24: 31و  30آيه 

: 19آيه . يداري و شهوت آلود به جنس مخالف نميكنندبلكه منظور اين است كه نگاه خر ،كنند نگاه نمي

  .سوره لقمان را هم ببينيد 31

اند از بيرون خانه داد ميكشند و افراد خانه را صدا  بسياري از افراد كه از ادب بوئي نبرده 49: 5و  4

روف و بخصوص در مورد افراد مع. فرد مسلمان چنين كاري نميكند. اين كار زشت و زننده است. ميزنند

بهتر است صبر كنند تا شخص از . بزرگان اجتماع كه افراد بسياري ميل ديدار و صحبت با آنها را دارند

  .اش خارج شود يا با قرار قبلي به ديدارشان بروند خانه

در اينجا . فاسق يعني كسي كه از اطاعت خدا خارج شده و از دستور خدا اطاعت نميكند 49: 6

ور خدا اطاعت نميكند و هر چه از اين و آن شنيد يا هر چه بنظرش آمد در فاسق كسي است كه از دست

پس مسلمان نبايد . ميدانيم كه افراد دروغگو در كليه جوامع بشري زياد هستند. باره ديگران ميگويد

چون پشيماني . تحقيق نكرده روي حرف اين و آن كاري بكند يا حرفي بزند كه بعداً باعث پشيماني شود

  .د از كاري كه صورت گرفته جلوگيري كندنميتوان

اند اصالح كند و جلوي  مسلمان واقعي بايد بين برادران خود را كه دچار اختالف نظر شده 49: 9

  .چون خدا افراد عادل را دوست دارد. كسي را كه ظلم ميكند بگيرد و به عدالت بين آنها را آشتي دهد

ادري در بين يك ميليارد و دويست ميليون مسلمان چه از اين بر. مسلمانان با هم برادرند 49: 10

مسلماني به » .واي اگر از پس امروز بود فردائي –دارند ) اينان(گر مسلماني از اين است كه «؟ بينيد مي

اگر يك دهم اين مدعيان مسلماني واقعاً مسلمان بودند هيچ كشوري . به عمل است ،حرف نيست

آيا . اموال و ثروتشان را غارت كند بياورد و هايشان را ببرد و نميتوانست به آنها زور بگويد و دولت

. ام دهدوه بايستد و به ديگران فحش و دشنميتوانست؟ اصالح بين مسلمانان اين نيست كه در يك گر

سوره  3: 103آيه . سلماني به اين است كه مسلمانان را به پيروي از قرآن بخواند تا باعث اتّحاد شودم

  .عمران را ببينيد آل

بلكه اگر عيبي ديد سعي ميكند عاقالنه و  ،اي را مسخره نميكند مؤمن واقعي هيچ دسته 49: 11

با . لقب زشت به هيچ مسلماني نميدهد برادرانه آن را اصالح كند و از هيچ مسلماني عيبجويي نميكند و
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سوره مؤمنون و  23: 96سوره اسراء و  17: 53سوره نحل و  16: 125آيه . هيچ كس چنين كاري نميكند

  .سوره فصلت را ببنيد 41: 34عنكبوت و  سورة 29: 46

ي خصوصي افراد تجسس نميكند و بين است و در كارها نسبت به مسلمان خوش مسلمان 49: 12

  .چون اينكارها جلوي همكاري براي ساختن يك دنياي پاك را ميگيرد. سي را در غياب او نميگويدك عيب

تعصب اعراب جاهل زمان جاهليت را . بينيم كه تعصب نژادي در اسالم وجود ندارد مي 49: 13

يك  ها يك خانواده هستند و فرزند يك زن و چون تمام انسان. نبايد پاي اسالم و تعليمات قرآن گذاشت

سوره بقره و  2: 62در آيه . تر باشد تر و پاك ترين افراد پيش خدا كسي است كه متقي گرامي. مرد ميباشند

هر كس ايمان به خدا و روز آخرت . بينيم كه تعصب ديني و مذهبي هم وجود ندارد سوره مائده مي 5: 69

  .اي داشته باشد پاداشش پيش خدا محفوظ است، نه ترسي دارد نه غصه

در صورتيكه . ايمان ميكنند و خود را مؤمن معرفي مينمايند يخيلي از افراد ادعا 49: 14

كساني كه ايمان به خدا و رسالت پيغمبر ص و الهي . شود كوچكترين اثري از ايمان در آنها ديده نمي

آيه . باشند بودن قران دارند بايد قرآن را بارها و بارها خوانده باشند و در آيات آن فكر و انديشه كرده

چند نفر از . سوره محمد را ببنيد 47: 24 سورة ص و 38: 29 سوره نساء و 4: 82مزمل و  سورة 73:20

اند و از قرآن و دستورها و نظرهاي خداوند  اينكار را كرده  اين افرادي كه خود را مسلمان مينامند واقعاً

در صورتيكه تا ايمان نباشد . باالتر از اسالم استها ميگويند ايمان  اطالع دارند تا آن را انجام دهند؟ بعضي

نيست بلكه » تسليم خدا بودن«اسالمي كه در اين آيه صحبت از آن است . انسان تسليم خدا نميشود

البته از لحاظ علمي اين . است و هنوز ايمان وارد قلبشان نشده بوده» تسليم قدرت مسلمانان شدن«

  .اختالف نظر دردي را دوا نميكند

بينيم كه از نظر خدا مؤمن واقعي كسي است كه بدون ترديد به خدا و رسولش ايمان  مي 49: 15

بايد ديد افراد  .ياضي قرآن براي افراد حاصل ميشوداين ايمان با توجه به روابط حيرت انگيز ر. داشته باشد

  .كنندتا چه حدي با مال و جانشان در راه خدا يعني در راه ساختن يك دنياي پاك كوشش مي

در  ،اگر كمي دقت كنيد خيلي از افراد به خاطر دينداري خود بر خدا منّت ميگذارند 49: 17

صورتيكه اگر مؤمن و ديندار باشند بايد از خدا ممنون و سپاسگزار باشند كه آنها را به راه صحيح هدايت 

ل ميكنند خدا به نماز آنها بكند نماز خواندن را ترك ميكنند و خيا برايشانبد مثالً اگر پيش آمد . كرده
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. در صورتيكه اگر توجه داشته باشند نماز را براي اين ميخوانند كه كار زشت و ناروا نكنند. احتياجي دارد

  .سوره عنكبوت را ببينيد 29: 45آيه 

 ۵٠   ورۀ     ، ق  ورۀ 
براي بر حذر  امروزه هم بسياري از مردم نميتوانند باور كنند كه خدا پيغمبري 50سورة: 2آية 

ولي روابط رياضي قرآن در آينده كه مردم . داشتن مردم از عواقب كارهاي غلطي كه ميكنند فرستاده باشد

اند  ولي حاال مردم عادت كرده. با دقت آن را مطالعه كنند جاي شك و ترديدي براي افراد باقي نميگذارد

  .كه مطالب را سرسري بخوانند يا نگاه كنند

با . ستن انسانها در قيامت مثل زنده شدن سرزمين خشك در اثر باران و آب ازنده شد 50: 11

  .د انسان باقي ميماند كه حيات دارد و قابل رشد استاين مثال گويا سلولي در جس

. هاي نفساني انسان اطالع كامل دارد خدا از رگ گردن به انسان نزديكتر است و از وسوسه 50: 16

  .ئزش آفريدهچون  خودش انسان را با غرا

چون ميداند كه . مسلمان كه به اين مطلب اعتقاد دارد متوجه كارهائي كه ميكند ميباشد 50: 18

لذا  )سورة مجادله 58: 1( ».خدا ميشنود«كه ميزند  را و هر حرفي) سورة حديد 57: 4(» .خدا بينا است«

  .مواظب حرفهائي كه ميزند و مواظب كارهائي كه ميكند هست

تذكر به درد . براي كسي مفيد است كه قلباً به آن گوش بدهد و بخواهد آن را بفهمد تذكر 50: 37

  .كسي كه نميخواهد به آن گوش بدهد نميخورد

چون روز هزار ساله و پنجاه هزار ساله و روز قيامت هم در . شش روز يعني شش مرحله 50: 38

: 1و  سوره معارج 70: 4و  سورة سجده 32: 5و  سوره حج 22: 47سورة انبياء و  21: 47 آيه. قرآن داريم

  .را ببينيد سورة قيامت 75

  .بينيم كه پس از سجده كردن بايد خدا را تسبيح و سبحان اهللا يا سبحان ربي گفت مي 50: 40

 ۵١   ورۀ      ،ذاریات  ورۀ 
: 25و  24و آيه  محرومين اجتماع در اموال افراد متقي و نمازگزار مطابق اين آيه 51سورة: 19آية 

  .سوره معارج حق معلومي دارند 70
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ها ببندند ولي  ميگويند با تهمت را هميشه افراد ميخواهند دهان افرادي را كه حقيقت 51: 39

  .حقگويان بايد در كار خود استقامت داشته باشند و مردم را از حقيقت آگاه كنند

  .آنطور كه ميگويند جهان هنوز در حال گسترش است 51: 47

  .هر پيغمبري كه براي مردم ميĤمد با تهمت قدرتمندان و دكانداران ديني زمان روبرو ميشد51: 52

  .چون افراد با ايمان متوجه حقيقت ميشوند. مسلمان بايد تذكر خود را بدهد 51: 55

يعني اطاعت از دستورهاي ارباب و صاحب اختيار و فرمانفرماي  ،عبادت يعني بندگي كردن 51: 56

  .خود كه خدا باشد

 ۵٢   ورۀ    ،  ور  ورۀ 
بيند و كسي نميتواند براي كسي كاري  اعمال خود را مي هر كس فقط جزاي 52سورة : 16آية 

  .سوره لقمان را ببينيد 31:33آيه . بكند

  .كسي براي كسي نميتواند كاري بكندهر كس گرو اعمال خودش است و  52: 21

تهمت كهانت و جنون و شاعري به  ،از پيغمبر ص بينيم براي انصراف مردم مي 52: 30و  29

  .پيغمبر ص ميزدند

ولي روابط . بينيم به پيغمبر ص تهمت ميزدند كه خودش قرآن را سر هم كرده و بافته مي 52: 33

نيز با وجود  ص و مردم آن زمان نبوده و مردم اين زمان رياضي قرآن نشان ميدهد كه قرآن كار پيغمبر

  .استفاده از كامپيوتر هم نميتوانند اينكار را بكنند

آورند  خداي خالق پنجاه ميليارد كهكشان كجا و افراد ضعيفي كه اينها بصورت بت در مي 52: 43

  كجا؟

 ۵٣   ورۀ  ،    م  ورۀ 
هائي هستند كه خودشان و پدرانشان  اند فقط اسم بتهائي كه براي مردم ساخته 53سورة : 23آية 

. بت پرستان دنبال ظنّ و گمان ميروند و دنبال چيزي ميروند كه دلشان ميخواهد. اند بر روي آنها گذاشته

  .هيچ دليلي براي درستي كارشان ندارند
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فرشتگان در  فاعت بصورت دعاياين ش. فقط بعضي از فرشتگان شفاعتشان پذيرفته ميشود 53: 26

سوره  40: 9تا  7آيه . باره افراد با ايماني كه از گناه دست برداشتند و از راه خدا پيروي كردند ميباشد

  .را ببينيد )مؤمن(غافر 

به فرشتگان اسم دخترها را ميدادند در صورتيكه اين كار را روي گمان خود ميكردند  53: 28و  27

امروزه هم همينطورند و . اي از حقيقت بي نياز نميكند ن و خيال انسان را به اندازه ذرهگما و حال آن كه

  .بيشتر از گماني كه ميكنند پيروي ميكنند

و سعادت واقعي خود را كه زندگي در يك  ؛بيشتر مردم طالب زندگي دنيا هستند و بس 53: 29

  .شناسند اجتماع پاك است نمي

  .ها به همين اندازه محدود است ز انسانمقدار دانش بسياري ا 53: 30

ولي فريبكاران و فريب خوردگان هنوز . بار اين جمله را در قرآن تكرار ميكند 5خداوند  53: 38

 سورة 17: 15سوره انعام و  6: 164آيه . دارند ميگويند شفيعاني وجود دارند كه بار گناه انسان را بر مي

  .زمر را هم ببينيد سورة 39: 7فاطر و  سورة 35: 18اسراء و 

بيند و هيچكس نميتواند به او  كارهاي خود را بطور كامل مي يانسان در قيامت جزا 53: 41تا  39

  .كمكي بكند

 ۵۴   ورۀ      ،     ورۀ 
  .هاي خود هستند ها معموالً پيروي هوي و هوس انسان 54سورة : 3آية 

  .افراد از اطراف شخص مصلح ميباشدترين حربه براي دور كردن  تهمت برنده 54: 9

  .ولي فريبكاران ميگويند فهم قرآن مشكل است» .قرآن را آسان ساختيم«خداوند ميفرمايد  54: 17

  فريبكاران در مقابل اين آيه چه ميگويند؟ 54: 21

اگر » .قرآن را براي توجه داشتن و پند گرفتن آسان كرديم«چقدر خداوند بگويد  54: 32و  22

  .فهم نباشد چگونه ميشود از آن پند گرفتقابل 

  ياج به تفسير پيغمبر و امام دارد؟آيا باز ميگويند قرآن قابل فهم نيست و احت 54: 40
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مان  ورۀ   ۵۵   ورۀ      ،  ر
  .محل طلوع و غروب خورشيد در زمستان و تابستان با هم فرق دارد 55 سورة :17آية 

مؤمنون  100و در آيه . در اينجا فاصله بين دو دريا است. استبرزخ فاصله بين دو چيز  55: 20

و كلمه برزخاً نيز به همان  كلمه برزخ فقط در اين دو آيه .فاصله بين مرگ و زنده شدن در قيامت است

  .آمده استسورة فرقان  53معناي فاصله و مانع ميان دو دريا در آية 

ه   ورۀ   ۵۶   ورۀ    ، وا
تر از  كساني كه در زمان ضعف اسالم ايمان آوردند، ايمانشان واقعي 56سورة : 11و  10آيات 

سوره حديد را هم  57: 10آيه . آوردند ها بيشتر به علت شهرت اسالم ايمان مي چون بعدي. ها بوده بعدي

  .ببينيد

: 33آيه . پاداش مطابق كاري است كه انسان كرده و كسي نميتواند براي انسان كاري بكند 56: 24

  .سوره مدثر را ببينيد 74: 38لقمان و  31

در اين آيات خداوند خاطرنشان ميكند كه تمام كارها مطابق قوانين طبيعي كه خدا  56: 73تا  57

  .اند ها آن را نساخته خواسته در جهان حكمفرما باشد جريان دارد و انسان

قرآني كه چاپ و در دست  و در اين دو آيه ذكر شده، اين قرآن كه در پوششي است 56: 78و  77

  .مردم است، نيست

79 :56 سسمنيست كه نهي باشد و بگويد دست نزنند الي .سمند و دست نيعني مس نميك الي

و ميخواهد بگويد قرآن كار شيطاني . ها در اين جمله منظور از مطهرون فرشتگان هستند نه آدم. نميزنند

  .سوره تكوير نگاه كنيد 81: 25سوره شعراء و  26: 223تا  221 و 212تا  210 به آيه. نيست

 ۵٧   ورۀ    ،   دید  ورۀ 
كساني كه قبل از پيروزي ايمان آورده و در راه پيشرفت دين خرج كرده بودند با  57سورة : 10آية 

چون بيشتر  .يكسان نيستندكساني كه بعداً و در زمان قدرت اسالم ايمان آورده و خرج كرده بودند 

  .كساني كه بعد از پيروزي اسالم آوردند بيشتر براي بهره بردن از قدرت مسلمانان ايمان آوردند
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آيا براستي هنوز وقت آن نشده كه قلب افراد با ايمان با ذكر خدا و قرآني كه از طرف خدا  57: 16

  نازل شده نرم و متواضع شود؟

گرمي و تجمل پرستي و فخرفروشي بهم و افزون طلبي است و زندگي دنيا بازي و سر 57: 20

اينها . بينيم كه مردم به جاي كوشش عاقالنه براي ساختن يك دنياي پاك سرگرم اينكارها هستند مي

  .وسيله فريب انسان است و انسان را از لذت طبيعي باز ميدارد

  .پهناي زمين اندازه مين است نه بهها و ز آسمان پهناي بينيم كه پهناي بهشت به اندازه مي 57: 21

چون . قبل از اينكه كاري صورت بگيرد و مصيبتي به انسان برسد در كتاب ثبت ميشود 57: 22

  .نتيجه هر كاري وقتي عملي شود از پيش معلوم است

به ديناري «. ها معموالً بخيل و خسيس هستند و به پول و مقدار آن دلبستگي دارند انسان 57: 24

پول چيز خوبي است به شرط آنكه با كارداني و فعاليت صحيح انسان بدست آيد و » .ر گل بمانندچو خر د

آيه . مسلمان موظف است با جان و مالش در راه خدا جهاد كند. در راه ساختن يك دنياي پاك خرج شود

شتر باشد لذا هر قدر درآمد مسلمان بي. سوره صف را نگاه كنيد 61: 13تا  10سوره حجرات و  49: 15

  .بهتر و بيشتر ميتواند در راه خدا جهاد مالي كند و در ساختن يك دنياي پاك مؤثر باشد

25 :57 :  

بينيم كه خداوند ميفرمايد منظور من از فرستادن پيغمبران و كتابها و قوانين ديني اين است  مي - 

در . كه دنيائي ساخته شود كه مردم آن حقوق هم را رعايت كنند و حق هيچكس در جامعه از بين نرود

ان قائل بينيم در سراسر جهان قانون جنگل حكومت ميكند و قدرتمندان حقي براي ضعيف صورتيكه مي

در كشورها يا دار و دسته ديكتاتورها . در جهان كشورهاي قوي به كشورهاي ضعيف زور ميگويند. نيستند

ي را  هاي حساس و كليد به مردم زور ميگويند يا حزب برنده براي احزاب بازنده حقي قائل نيست و پست

مگر . هاي كوچكتر زور ميگويند هاي بزرگتر به بچه در خانواده بچه. بين اعضاء حزب خود تقسيم ميكند

مسلمان واقعي كسي است كه حقوق ديگران را رعايت كند و با جان و . اينكه صحيح تربيت شده باشند

مال خود با متحد ساختن دينداران و اصالح طلبان جهان دنيائي بسازد كه حتي المقدور ظلمي در آن 

وانين الهي براي ساختن يك دنياي پاك است كه بينيم كه تمام پيغمبران و كتابها و ق مي. صورت نگيرد

اگر پيروان اديان متوجه اين هدف اصلي و اساسي دين شوند لزوم . در آن از ظلم و اجحاف اثري نباشد
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افتند و سعي در رد كردن  اتحاد دينداران و اصالح طلبان را بخوبي حس ميكنند و بيهوده به جان هم نمي

  .كنند يكديگر نمي

ياري ) در راه ساختن يك دنياي پاك(رادي را كه از صميم قلب او و پيغمبرش را تا خدا اف« - 

  ».آنها را بشناسد«يعني » .ميكنند بشناسد

الزم به توضيح است كه اين موضوع كه كره زمين . »آهن را فرستاديم«در اين آيه ذكر شده كه  - 

قابليت توليد آهن را نداشته و آهن موجود در كره زمين از سوپر نواها به زمين فرستاده شده در اواخر 

سيژن در خون، و منافع آهن براي انسان از قبيل لزوم آن براي حمل و نقل اك. قرن بيستم كشف گرديد

هاي  ها و لزوم آهن براي توليد بافت و تقسيم سلول DNAها به آهن براي سنتز كردن  وابستگي پروتئين

  .هاي عصبي و نگهداري سيستم مصونيت نيز اخيراً كشف شده است  پيوندي و بعضي از انتقال دهنده

د و از دستورهاي ان ديرنشيني مسيحيان روشي است كه خودشان در دين بوجود آورده 57: 27

چون عيسي مسيح شاگردان خود را به اطراف ميفرستاد تا مردم را از حقيقت دين . عيسي مسيح نيست

  .انجيل متي را نگاه كنيد 23و باب  15باب . دنآگاه و دكانداري شيوخ يهود را براي مردم روشن كن

 ۵٨   ورۀ    ،  جاد      ورۀ 
اين بوده كه شخص به زنش ميگفت پشت تو مثل پشت مادر يا  هار عبارت ازظ 58سورة : 2آية 

خداوند . يعني تو بر من حرامي و من با تو ديگر همخوابگي نميكنم ،خواهر يا يكي از محارم من است

مادرانشان كساني . اين سخن، سخن دروغي است. ميفرمايد اين كار ايشان زنانشان را بر آنها حرام نميكند

  .اند ائيدههستند كه آنها را ز

مسلمان از نجوي يعني درِ گوشي صحبت كردن در مجالس نهي شده لذا در مجالس  58: 8

  .درِگوشي صحبت نميكند

اي و  مسلمان در مجالس درِ گوشي صحبت نميكند، چون ميداند باعث سوءظن عده 58: 10

  .غمگين شدن آنها ميشود
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ني صندلي خود را عوض ميكند و به يع. مسلمان براي ديگران در مجالس جا باز ميكند 58: 11

صندلي خالي پهلوئي ميرود تا فردي كه ميخواهد بنشيند مزاحم ديگران نشود و راحت روي صندلي 

  .خيزد و وقتي به آنها گفته شد بر خيزيد، بر مي. بنشيند

. ها گروهي را دوست دارند و پشتيبان خود ميگيرند كه مورد خشم خدا هستند بعضي 58: 14

و كسي ) مددكار(پشتيبان ) مند عالقه(، دوستدار )رفيق(ولّي به معني دوست . در اسالم جايز نيستاينكار 

  .، ميباشد)سرپرست(كه به كارهاي انسان رسيدگي ميكند و اختيار كارهاي انسان را دارد

چنين افرادي در كليه اجتماعات بشري وجود دارند و قسم ميخورند تا مردم حرفشان را  58: 16

  .ر كنند و گول آنها را بخورندباو

و  مسلمان فريب دروغگويي. از اين افراد در كليه اجتماعات بشري زياد وجود دارند 58: 19

  .دفريبكاري اين افراد را نميخور

. مسلمان واقعي افرادي را كه با خدا و رسول او مخالفت ميكنند دوست خود نميگيرد 58: 22

  .اگر پدر يا پسر يا برادرشان باشدحتي . همانطور كه آيه بيان ميكند

 ۵٩   ورۀ    ،   ر     ورۀ 
هائي كه با توجه به  قدرت. هائي كه به خاطر ترس از پا در آمدند چه بسيار قدرت 59سورة : 2آية 

  .ها خطور نميكرد وسائل و قدرتي كه داشتند امكان شكست آنها به ذهن

6 :59 فييعني آنچه مسلمانان بدون اينكه در راه بدست آوردن آن جنگي كرده و زحمتي  ء

  .تمام آنها در اختيار پيغمبر ص قرار ميگرفت. كشيده باشند خداوند در اختيار پيغمبر ص گذاشته باشد

7 :59 فيصرف خويشان و يتيمان و  ،يعني آنچه خدا بدون جنگ به پيغمبر ص برگردانده ء

در غنائم جنگي كه به دست . شود تا بين ثروتمندان دست به دست نشود ميدر راه ماندگان دستان و  تهي

رسيد و يك پنجم آن به پيغمبر  سوره انفال چهار پنجم آن به سربازان اسالم مي 8: 41آيه مطابق آيد  مي

بينيم  يه ميلذا در اين آ. شد كه صرف خويشان و يتيمان و تهيدستان و در راه ماندگان شود ص داده مي

به شما داد را بگيريد و وقتي پيغمبر ص از  از غنائم فرمايد چهار پنجمي كه پيغمبر ص كه خداوند مي
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ءيچيزي به شما نداد شما هم از آن دست بكشيد و انتظار نداشته باشيد كه از آنهم به شما داده شود ف .

  .آمده همينطور 8سوره  ،انفال سورة انفال هم كه در آيه اول

صرف مهاجرين فقيري ميشد كه از خانه و زندگي خود اخراج شده بودند و  فيءبينيم كه  مي 59: 8

  .خدا و پيغمبرش را ياري ميكردند و در راه اسالم مبارزه ميكردند و انتظار داشتند كمكي به آنها بشود

كه احتياج به كمك مالي با آن بينيم كه انصار يعني اهالي مدينه كه مسلمان شده بودند  مي 59: 9

  .به مهاجرين داده شود ناراحتي نداشتند فيءداشتند از اينكه اموال 

خير ميكردند و براي آنها از خدا  دند براي آنها دعايكساني كه بعد از مهاجر و انصار آم 59: 10

با ايجاد ولي دكانداران فريبكار . طلب آمرزش ميكردند همانطور كه براي خود طلب آمرزش ميكردند

در . هائي را به لعنت كردن مهاجر و انصار تشويق كردند ها و جدا كردن مسلمانان از هم دسته فرقه

 9: 20و در آيه . صورتيكه خداوند مهاجر و انصار را كه در راه خدا جهاد كردند مؤمنين حقيقي ميداند

د كردند باالترين درجه را پيش خدا مال و جانشان جهابا مهاجريني كه در راه خدا، «: سوره توبه ميفرمايد

كي بايد اين دكانداران فريبكار كه بين مسلمانان تفرقه و اختالف انداختند و باعث » .دارند و موفق هستند

مسلمانان واقعي بايد نقش اين افراد را در ايجاد تفرقه و . ضعف مسلمانان شدند شناخته شوند خدا ميداند

  .مسلمانان را كه اين تفرقه است براي مسلمانان شرح دهند اختالف بين مسلمانان و علت ضعف

بينيم كه مسلمانان در اثر اتحاد و همكاري قدرتي بدست آوردند كه مخالفان بيشتر از  مي 59: 13

  .بعكس امروز. نديدترس آنكه از خدا بترسند از ايشان مي

اختالف دارند و اگر مسلمانان با  پندارند قلباً با هم امروزه هم كساني را كه افراد متحد مي 59: 14

ولي مسلمانان بايد متحد شوند و تمام دينداران و اصالح . آورند هم متحد شوند پشت آنها را به لرزه در مي

طلبان جهان را متحد كنند تا بدون جنگ و خونريزي دنياي پاكي بسازند كه در آن اثري از ظلم و فساد و 

ب اصالحي تشكيل دهند تا تمام حزمسلمانان بايد . ها نباشد فقر و جهل و خرد شدن شخصيت انسان

  .دينداران و اصالح طلبان را متّحد كنند

در نتيجه خداوند حساب نفع واقعي و مثل كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند  59: 19

امور خودشان را هم از خاطرشان برد و بجاي اينكه در راه ساختن يك دنياي پاك كوشش كنند در راه 
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براي ايشان زينت داده بود رفتند و سعادت خود و ) 15: 39(پايه و اساسي كه شيطان مطابق آيه  بي

  .زندگي آرام را از دست دادند

21 :59 لي ميزند و ميفرمايد اگر اين قرآن را به كوهي نازل ميكرديم ثَخداوند در اين آيه م

شكافته ميشود ولي در افراد بي فكر كه حاضر آورد و از هم  ميديدي كه از ترس خداوند سر فرود مي

  .نيستند عقل خود را بكار اندازند و فكر كنند هيچ اثري نميكند

توجه داريد كه صفت در زبان . صفت از صفات خدا را بيان ميكند 15آيه  3در اين  59: 24تا  22

  .چون كلمات عربي به اسم و فعل و حرف تقسيم ميشوند. عربي اسم است

 ۶٠   ورۀ    ،   ه    ورۀ
بعضي از مسلمانان دشمن خدا و دشمن مسلمانان  باز با توجه به دستور صريح آيه 60سورة : 1آية 

خود گرفتند و همانطور كه خداوند ميفرمايد از راه صحيح ) يا سرپرست يا دوستدار يا دوست(را پشتيبان 

ن بودند عزّت و قدرت اند اگر مسلما كرده الم را خرابچون اين نامسلماناني كه نام اس. منحرف شدند

سوره  63: 8چون آيه . داشتند و مجبور نبودند دشمن خدا و دشمن اسالم را پشتيبان خود بگيرند

اگر افراد واقعاً مؤمن باشند و » .عزّت مال خدا و پيغمبر ص و مؤمنين است«: منافقون ميفرمايد

و با مال و ) 3: 105و  103(وند و تفرقه نداشته باشند دستورهاي خدا را انجام دهند و دور قرآن جمع ش

و ) 49: 15(جان خود عاقالنه در راه خدا يعني در راه ساختن يك دنياي پاك كوشش و مبارزه كنند 

دينداران و و ) 16: 125و  12: 108(مردم را با حكمت و بصيرت و اندرز نيكو به راه خدا دعوت كنند 

حتماً و ) 42: 15و  29: 46و  3: 64و  2: 136(اد و همكاري دعوت كنند اصالح طلبان جهان را به اتح

ولي اين نامسلمانان از اسالم فقط يك اسم تو خالي . بدون كوچكترين ترديدي به عزت و قدرت ميرسند

همانطور كه اگر مسيحيان واقعاً . اگر آنها مسلمان بودند يك كشور داشتند و يك ملت بودند. دارند

و يكديگر را برادر خود ) لوقا 6: 46(، و از دستورهاي عيسي مسيح پيروي ميكردند مسيحي بودند

عزّت ) يوحنا 13: 34(را داشتند و به هم محبت ميكردند  ديگرو محبت هم) متي 23: 8(ميدانستند 

 را متحد بر آنها حكومت نميكردند و تعاليم مسيح دودعداشتند و آلت دست اين و آن نبودند و يك عده م

به مسخره نميگرفتند و زير پا نميگذاشتند و دنيائي داشتند كه در آن از قتل و زنا و دزدي و شهادت 
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كاران افراد بي اطالع را باما تا وقتي كتاب الهي معيار دينداري نباشد فري) متي 19: 18. (دروغ اثري نبود

ابق تورات و انجيل و هر كتابي كه تا مط«سوره مائده ميفرمايد به اهل كتاب بگو  5: 68آيه . فريب ميدهند

  ».از طرف خدا به شما نازل شده عمل نكنيد دين نداريد

  .آيند در طول تاريخ اين حالت ديده شده ولي باز افراد بي فكر بخود نمي 60: 2

  !!آيا باز هم ميگوئيد شفاعت وجود دارد؟ 60: 3

چون منكر تمام چيزهائي كه عبادت  .ابراهيم ع براي شما بهترين الگو است ، در مورد توحيد 60: 4

حتي مسلمان قول ابراهيم را كه به پدرش گفته بود براي تو از . ميكردند شد و فقط خدا را قبول داشت

  .خدا طلب آمرزش ميكنم ولي قبول شدن يا نشدن آن در اختيار من نيست، قبول ندارد

 12: 108سوره نحل و آيه  16: 125اين امكان زياد وجود دارد، اگر مسلمانان مطابق آيه  60: 7

سوره فصلت ديگران را با حكمت و بصيرت و پندر و اندرز نيكو به راه خدا دعوت  41: 34سوره يوسف و 

  .كنند و تندخوئي افراد متعصب نادان را با نرمي جواب دهند

مسلمانان عدالت رفتار كردن با كساني كه در باره دين با  به و كردن نيكي ازبينيم كه  مي 60: 8

  .كنند منع نشده جنگند و آنها را از شهر و ديارشان بيرون و آواره نمي اند و نمي نجنگيده

اند و آنها را از شهر و  مسلمانان از دوست داشتن كساني كه با مسلمانان در باره دين جنگيده 60: 9

  .اند اند منع شده اند و در اينكار به ديگران كمك كرده ديارشان بيرون كرده

مسلمانان بايد با كساني كه شرك به خدا ندارند و دزدي و زنا نميكنند و در كارهاي خير  60: 12

  .بر خالف دستور خدا كاري نميكنند و تهمتي به كسي نميزنند بيعت و همكاري كنند

خود ) پشتيبان و دوستدار(اند ياور  مسلمانان بايد كساني را كه مورد خشم خدا قرار گرفته 60: 13

  .ندنگير

 ۶١   ورۀ  ،  ّف   ورۀ
و دين براي آنها فقط اسمي . اند بسياري از مسلمانان و دينداران ديگر از اين دسته 61سورة : 2آية 

  .است كه خود را به آن مينامند
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آن زمان اين مبارزه در ميدان . خدا كساني را دوست دارد كه در راه او متحداً مبارزه ميكنند 61: 4

  .تر است زمان جنگ فكري مؤثرتر و كم خرجاين . جنگ بود

در » .آيد و اسم او احمد است، هستم من بشارت دهنده پيغمبري كه بعد از من مي«جمله  61: 6

) آنطور كه ميگويند(انجيل ديگر  24انجيل  4ولي غير از اين . هاي چهارگانه كنوني وجود ندارد انجيل

را همان ) پاراكليت(ها فارقليط  بعضي. يل برنابا وجود داشتهوجود داشته است كه در بعضي از آنها مثل انج

: يوحنا را دليل بر رسالت پيغمبر ميدانند كه عيسي مسيح ميگويد 14: 30بعضي شماره . احمد ميدانند

  ».آيد و در من چيزي ندارد بعد از اين بسيار با شما نخواهم گفت زيرا كه رئيس اين جهان مي«

كس است كه دروغي را سر هم كند و بگويد خدا چنين آن تر از  مراستي چه كسي ظال 61: 7

آيه  .ميگويند و مينويسند خدا و دين چنين ميگويند. بسياري از دكانداران ديني اينكار را ميكنند. ميگويد

  .عمران را ببينيد سوره آل 3: 78سوره بقره و  2: 79

خدا هيچكس را بر غيب خود «و » .آگاه كرد خدا او را از آن« 72: 26و  66: 3با توجه به آيه  61: 9

پيغمبر  هب» ه«ضمير » .تا پيغمبر را از تمام دين آگاه كند«معني آيه اين است كه » .آگاه نميكند

  .برميگردد نه به دين

تجارتي كه مسلمانان را از عذاب دردناك نجات ميدهد مبارزه با جان و مال در راه  61: 13تا  10

و مال در راه ساختن يك دنياي پاك مبارزه كردن، دنيايي كه در آن اثري از ظلم  خدا است يعني با جان

ها نباشد و جان و مال و ناموس و آرامش خيال تمام  و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصيت انسان

اگر از مسلمانان از هر يك ميليون نفرشان يكي . افراد بشر در آن محترم و محفوظ باشد و رعايت گردد

لمان واقعي باشد و با هم متحد باشند و با جان و مال خود عاقالنه در راه ساختن دنياي پاكي كه دين مس

ميخواهد مبارزه كنند و مردم را با حكمت و بصيرت به راه خدا دعوت كنند و با بهترين روش با مردم 

و  عمران سوره آل 3: 105و  103آيه . گفتگو كنند در عرض يك قرن ميتوانند چنين دنيائي را بسازند

  .حجرات را ببينيدسورة  49: 15سورة نحل و  16: 125سورة يوسف و  12: 108
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 ۶٢  ورۀ  ،    ه    ورۀ
كه در آن است به  را مسلمان واقعي بايد مثل پيغمبر ص قرآن و حكمت و دانشي 62سورة : 2آية 

. سعادت او و ديگران بسته به اين كار است. مردم تعليم دهد و آنها را از اخالق و رفتار ناپسند پاك كند

سوره  29: 48همانطور كه آيه . يعني پيغمبر ص سواد خواندن و نوشتن نداشت ،سواد ي يعني بيماُ

چون در آن صورت . خود چيزي ننوشته بودي تو قبالً كتابي نخوانده بودي و با دست«: عنكبوت ميفرمايد

  » .مخالفاني كه در صدد شكست دين تو بودند دچار شك و ترديد ميشدند

  .متأسفانه امروزه بيشتر مسلمانان مثل آنان هستند 62: 5

بايد به آنها . متأسفانه امروزه بسياري از مسلمانان اين تصور را دارند و اين حرف را ميزنند 62: 6

همين حرف را زد كه اگر راست ميگوئيد تقاضاي مرگ كنيد تا از دست اين زندگي تلخ كه از آن ميناليد 

  .ز چنين تقاضائي نميكنندهرگ آنان ديگو همانطور كه آيه بعد ميولي . نجات پيدا كنيد و به بهشت برويد

مسلمانان بايد همگي در نماز جمعه شركت كنند تا با اجتماع خود هم دلگرمي و اميد  62: 9

هم دشمنان روي قدرت آنها حساب  و در راه ساختن يك دنياي پاك پيدا كنند خود بيشتري به موفقيت

  .كنند

شنيدند  يا تجارتي مي) سرگرمي(بينيم كه بعضي از ياران پيغمبر ص وقتي صداي لهو  مي 62: 11

اينها اصحابي . شتافتند او را سر پا و تنها مشغول نماز بجا ميگذاشتند و بسوي سرگرمي و تجارت مي

  .هستند كه اينقدر در باره ايمان آنها صحبت ميشود

ون     ورۀ  ۶٣     ورۀ   ،  نا
اند كه زباني چيزي ميگويند كه قلباً به  بودهاز اين دو رويان دروغگو در هر زماني  63سورة : 1آية 

كسي كه از قرآن اطالعي ندارد  .مسلمان تسليم خدا است و از احكام خدا اطاعت ميكند. آن ايمان ندارند

مسلمان بايد قرآن را بخواند و بفهمد و به دستورهاي آن عمل كند تا . چگونه ميتواند از آن اطاعت كند

  .مسلمان واقعي باشد

  .هاي خود ميخواهند مردم را فريب دهند در هر زماني بوده و هستند ز اين كساني كه با قسما 63:2
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بينيم طلب آمرزش كردن رسول خدا ص هم براي آنها فايده نداشته و خدا آنها را  مي 63: 6

  .آمرزيده نمي

ر را اند براي پول اينكا مسلماني ميكرده ياي از كساني كه ادعا معلوم ميشود كه عده 63: 7

  .اند اند يا منافقين چنين تصوري ميكرده ميكرده

مؤمنين واقعي . بينيم كه خداوند ميفرمايد عزّت اختصاص به خدا و رسول و مؤمنين دارد مي 63: 8

لذا با . چون مؤمنين واقعي تسليم حكم خدا هستند و به دستورهاي خدا عمل ميكنند. واقعاً عزت دارند

ان خود در راه خدا و ساختن يك دنياي پاك مبارزه ميكنند و با زبان هم متحد هستند و با مال و ج

كنند و مردم را با حكمت و بصيرت به راه خدا دعوت ميكنند و تندخوئي  خوش با مردم صحبت مي

چنين كساني مورد احترام همه مردم خواهند بود و در كار خود موفق . دهند ديگران را با نرمي جواب مي

: 53سوره نحل و  16: 125سوره يوسف و  12: 108 و عمران سوره آل 3: 105و  103آيه . خواهند شد

  .سوره حجرات را ببينيد 49: 15و سوره فصلت  41: 34سوره اسراء و  17

مسلمان واقعي در تمام كارهاي خود به ياد خدا است تا مطابق دستورهاي خداوند كار كند و  63: 9

خدا بودن گفتن سبحان اهللا و الحمدهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر  ياد. كاري بر خالف دستور او ننمايد

ياد خدا بودن در موقع  .روزي چند هزار بار تسبيح خدا را بگويدو  نيست كه آدم تسبيح بدست بگيرد

  .كاري هست كه ميكند تا در اثر فراموشي مطابق طبيعت حيواني خود كار خالفي نكند

مال خود در راه خدا كوشش ميكند و ميداند هر قدر درآمدش بيشتر مسلمان با جان و  63: 10

باشد ميتواند بهتر و بيشتر جهاد مالي كند و در راه خدا خرج كند لذا سعي ميكند در كار خود دانش 

تري بكند تا ارزش كار و زحمت خود را باالتر ببرد و درآمد  بيشتري كسب كند و فعاليت بيشتر و دقيق

  .اشد و بتواند در راه ساختن يك دنياي پاك كمك بيشتري بكند و مؤثرتر باشدبيشتري داشته ب

لذا هر لحظه . آيد مرگ به انسان خبر نميكند و ناگهاني ميكه مسلمان واقعي ميداند  63: 11

تر انجام دهد و  بنابراين سعي ميكند وظيفه خود را در هر لحظه كامل. امكان مرگ انسان وجود دارد

  .در راه ساختن يك دنياي پاك بكندكوشش بيشتري 
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ن    ورۀ  ۶۴   ورۀ    ،  غا
ولي توجه » !كنند؟ هائي ما را هدايت مي آيا انسان«: گويند در مورد پيغمبران مي 64سورة : 6آية 

ندارند كه اختيار فكر خود را به دست فالسفه و متفكران داده بودند و امروزه اختيار فكر خود را به دست 

يوني و ويزفرستندگان راديوئي و تلو ها و دارندگان  ها و كتاب نويس نويس ها و مجله نويس روزنامه

  .هائي مثل ديگران هستند د و آنها هم انسانان ها داده سازندگان فيلم

همانطور كه تورات و انجيل نيز . ها است قرآن ميباشد اين نوري كه روشن كننده راه انسان 64: 8

  .سوره مائده را ببينيد 5: 46و  44آيه  .نور هستند

چون وقتي خدا جهان را . در جهان نهاده خدا يعني قوانيني كه خداوند) اجازه(اذن  64: 11

  .كه در طبيعت وجود دارد در آن گذاشت را آفريد قوانيني مي

به مردم بوده و رسالتش را با امانت كامل  )يعني قرآن(وظيفه پيغمبر ص رساندن پيام خدا  64: 12

  .انجام داده و خودش هم تسليم احكام و نظرهاي خدا كه در قرآن ميباشد، بوده

بعضي از همسران يعني بعضي از شوهران و بعضي از زنان و بعضي از فرزندان دشمن  64: 14

كارهاي خالف ه را ب آنهاتلخ ميكنند و  آنهاباشند و زندگي را بر  خود ميو دشمن پدر و مادر همسر 

و  سوره نساء 4: 19آيه . دل و آرام بخش همسر خود ميباشند ولي زن و شوهر مسلمان آرامِ. واميدارند

  .را ببينيد كه بايد به خوبي با هم زندگي كنند سوره روم 30: 21

چون افراد را به هر گونه خيانتي . همسران و فرزندان وسيله آزمايش انسان هستند 64: 15

شوند و پا از جاده نهاي آنها بايد تسليم  ها و خواهش ها هستند كه در مقابل وسوسه اين انسان. واميدارند

البته بايد با كسب دانش در كار دين و حرفه خود و با فعاليت خود زندگي خوشي . نگذارندانسانيت بيرون 

  .امروزه در امريكا زن و مرد بايد كار كنند تا بتوانند چرخ زندگي را بگردانند. براي آنها فراهم كنند

ها و توقع  سوسهبنابراين با توجه به حقيقت دو آيه باال از نافرماني خداوند حذر كنيد و از و 64: 16

بيجاي همسران و فرزندان خود بر حذر باشيد و از درآمد خود در راه ساختن يك دنياي پاك و كمك به 

چون دنياي پاك شما را از دلهره و . ي شما بهتر و به نفع شما استااينكار بر. محرومان اجتماع خرج كنيد

  .اضطراب نجات ميدهد
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 ۶۵    ورۀ   ،  طالق     ورۀ
 نشود مگر پس از گذشت است طالق واقع نمي بينيم كه بر خالف آنچه مشهور مي 65 سورة :1آية 

و شخص حق ندارد زن را به نام اينكه من تو را طالق ) سوره بقره 2: 228آيه (عده كه سه ماه است 

حق  بيرون كند و زن هم اش ام و تو ديگر زن من نيستي و ديدن تو بر من حرام است او را از خانه داده

اي و من ديگر زن تو نيستم و ديدن تو بر من و ديدن من بر تو حرام  ندارد بنام اينكه تو مرا طالق داده

هاي خود  ها و عشق بايد در اين سه ماه با هم زندگي كنند شايد به ياد خوشي. است از خانه بيرون برود

شايد خدا در اين مدت حالتي . (هندبيفتند و از جدائي از هم بگذرند و به زندگي خانوادگي خود ادامه د

  .كه از طالق خودداري شود) بوجود آورد

بينيم كه پس از گذشتن سه ماه يا بايد با خوبي با هم زندگي كنند و يا بخوبي از هم  مي 65: 2

در صورتيكه در . بينيم بايد دو شاهد عادل در موقع جدائي آنها از هم وجود داشته باشند جدا شوند و مي

  .بلكه يك مهماني ميدهند و ازدواج خود را اعالم ميدارند. هدي الزم نيستعقد شا

زناني كه اصالً  نيز ديگر قاعدگي ماهانه را ندارند و و اند زناني كه به مرحله يائسگي رسيده 65: 4

  .شان تا زمان زائيدنشان است و زنان باردار مدت عده. شوند مدت عده آنها سه ماه است قاعده نمي

اند اگر به بچه شير ميدهند بايد مزد شير دادنشان را  بينيم كه زناني كه طالق داده شده مي 65: 6

در مورد پولي كه براي شير دادن بعد از طالق ميگيرند . نه زناني كه با شوهرانشان زندگي ميكنند ،بگيرند

كه به بچه شير بدهد و  اي ميگيرند اگر به توافق نرسيدند دايه .بايد با هم سازش كنند و قراري بگذارند

  .دهد مرد به دايه مزدي به اندازه توانائي خود مي

هاي ظلم و فساد و اختالف و  پيغمبر براي اين فرستاده ميشود كه مردم را از تاريكي 65: 11

فراموش نكنيد كه آنچه امروزه بنام دين . ها نجات دهد و آنها را به آرامش و آسودگي خيال برساند دشمني

چون . اند  هائي است كه براي مردم ساخته ها و سرگرمي ع بشري وجود دارد دين نيست بلكه بازيدر جوام

 57: 25آيه (خدا پيغمبران را براي اين فرستاده كه مردم عادل باشند و حقوق يكديگر را مراعات كنند 

سوره بقره و  2: 62آيه . در دين تعصب ديني و مذهبي و تعصب ملي و نژادي وجود ندارد) سوره حديد

  .سوره حجرات را ببينيد 49: 13سوره مائده و  5: 69
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 ۶۶   ورۀ   ،  م      ورۀ
. پيغمبر ص اشتباهي كرده و مورد سؤال قرار گرفته كه چرا چنين كاري كرده 66سورة : 1آية 

اين چيز . بودپيغمبر ص چيزي كه بر او حالل بوده براي اينكه زنان خود را راضي كند بر خود حرام كرده 

در آيه . بينيم كه زنان گاهي انسان را به كاري واميدارند كه نبايد كرد ولي مي. چه چيزي بوده نميدانيم

ديديم كه خداوند ميفرمايد بعضي از زنان و فرزندان شما دشمن شما و وسيله امتحان شما  64:15و  14

ي مواظب كارهاي خود ميباشد كه بخاطر آنها لذا مسلمان واقع. بينيم نمونه آن را در اين آيه مي. هستند

  .كار خالفي نكند

سوره مائده را  5: 89آيه . اي بدهد فقط بايد كفاره ،تواند قسم خود را بشكند مسلمان مي 66: 2

  .ببينيد

را  چون پس از اينكه پيغمبر ص متوجه شد كه زنش آن سرّ. رّ چه بوده، نميدانيماين س 66: 4و  3

حاال چگونه بعضي از مفسرين ) توبه كنيد(ه به آنها گفت ديگر اينكار را نكنيد به زن ديگرش گفت

  .اند كه اين سرّ چه بوده بايد از خودشان پرسيد برده پي

افراد با ايمان سعي ميكنند خود و افراد خانواده خود را از آتش جهنم حفظ كنند و كار  66: 6

. خداوند اطاعت ميكنند و آن را اجرا مينمايند فرشتگان بدون چون و چرا از دستور. دنخالفي نكن

  .اي كه نافرماني كرد ابليس بود كه از فرشتگان جدا شد و شيطان نام گرفت فرشته

اگر كسي را گمراه كرده باشند مجازات آن را . بينند كارهاي خود را مي يها فقط جزا انسان 66: 7

  .هم خواهند ديد و هيچكس به داد آنها نخواهد رسيد

چون تصميم  ،مسلمان واقعي تسليم دستور خدا است و كاري بر خالف دستور خدا نميكند 66 :8

  .استگرفته از دستورهاي خدا اطاعت كند و توبه كرده و از خالفكاري دست برداشته 

چون تمام افراد مؤمن . مسلمان واقعي ميداند كه بايد بر افراد بي ايمان سخت بگيرد 66: 9

ري از مؤمنين ايمانشان ضعيف است و اگر ميدان پيدا كنند كارهائي ميكنند كه به نخواهند بود و بسيا

بايد در جامعه اسالمي قوانين بر خالفكاران سخت بگيرد تا كساني كه ايمان ندارند از . ضرر اجتماع است

  .سوره مائده را ببينيد 5: 33آيه . ترس مجازات كار خالف نكنند و به حقوق افراد تجاوز ننمايند
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  .بينيم كه كار افراد به همسرشان بستگي ندارد و هر فردي شخصيتي براي خود دارد مي 66:11و10

 ۶٧     ورۀ   ،ملک      ورۀ
امتحان را » .براي اينكه خدا امتحان كند«يعني » .براي اينكه خدا امتحان كند« 67سورة : 2آية 

  .است يا نهبراي اين ميكنند كه بفهمند ادعائي كه شخص ميكند درست 

ولي نميدانيم كدامشان  ،اند نظرهائي در اين باره داده. آسمان چيست 7نميدانيم منظور از  67: 3

  .درست است

ترين  ستارگاني وجود دارند كه با قوي. بينيم آسمان نزديك ما است ستارگاني كه مي 67: 5

  .ليارد كهكشان وجود دارداند پنجاه مي چون آنطور كه برآورد كرده. دنها هم ديده نميشو تلسكوپ

د ناگر نميتوانستند هشدار پيغمبران را بفهمند كه نميتوانستند با آن مخالفت يا موافقتي بكن 67: 9

  .و منكر درستي رسالت آنها بشوند يا آن را تكذيب كنند

  !!هاي آن اطالعي ندارد؟ آيا كسي كه چيزي را ساخته از طرز كار و دستگاه 67: 14

از زمان و طول مهلتي كه براي ايمان  از زمان وقوع قيامت نداشت و نيز ص اطالعيپيغمبر  67: 26

او . آوردن به مردم داده شده بود كه اگر در آن زمان ايمان نياورند دچار عذاب ميشوند اطالعي نداشت

كه  بطوري ،اي بود كه به طور آشكار مردم را از نتايج كارهاي بدشان بر حذر ميداشت فقط هشدار دهنده

  .متوجه خطر بشوند

 ۶٨     ورۀ  ،  قلم   ورۀ
قسم به قلم و آنچه مينويسند در دنيائي كه مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند  68 سورة :1آية 

  .و تعداد با سوادان محدود بود ارزش قلم و نويسندگي را روشن ميكند

فريبكاران هميشه از . به او باز دارندبه پيغمبر ص تهمت ديوانگي ميزدند تا مردم را از توجه  68: 2

  .اينكارها ميكنند و متوسل به تهمت و دروغ ميشوند

ها  بدون توجه به اينكه اين داستان. امروزه هم بسياري از افراد همين حرف را ميزنند 68: 15

ينكار را ها براي اين است كه نشان دهد تمام دستجات ا ها را شرح ميدهد و تكرار آن داستان روحيه انسان

  .بينيم همانطور كه امروزه آن را مي. ميكنند و اين طبيعت انسان است
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مردم بخيل هستند و نميخواهند پولشان و مالشان را از دست بدهند و محرومان هم از  68: 24

  .مند شوند ثروت آنها بهره

را بشناسند  آنها ميخواستند مردم راه صحيح زندگي. پيغمبران از مردم مزدي نميخواستند 68: 46

مسلمان هم براي . اند همانطور كه كرده. و با كارهاي غلط خود زندگي را بر خود و ديگران تلخ نكنند

  .هايي كه ميكند نبايد مزدي بخواهد و دين را به صورت دكان كسب معاش قرار دهد راهنمائي

» او ديوانه است«بينيم براي اينكه مردم توجهي به پيغمبر ص پيدا نكنند ميگفتند  مي 68: 51

  .امروزه هم براي اينكه مردم به حرف حقگويان توجهي نكنند هر تهمتي كه بتوانند به آنها ميزنند

ّ    ورۀ  ۶٩     ورۀ  ،   حا
انسان همين كه گمان كند روز حسابي در پيش است مواظب كارهاي خود  69سورة : 20آية 

  .شك حالت پنجاه پنجاه است. از شك دارد گمان درصد بيشتري. خواهد بود تا كار خالفي نكند

مسلمان واقعي به فكر محرومين اجتماع هست و سعي ميكند آنها را سير كند يا با تشويق  69: 34

  .ها و ايجاد كار براي آنها فراهم كند گذاري ديگران وسايل سير شدن آنها را با سرمايه

سوره  2: 254آيه . دفاع كند وجود نداردروز قيامت دوست صميمي كه بتواند از انسان  69: 35

  .بقره را هم ببينيد

  .است و سخن شاعر و كاهن نيست) جبرئيل(م يقرآن سخن رسول كر 69: 40تا  38

پيغمبر ص اگر كوچكترين حرفي را خودش ميساخت و به خدا نسبت ميداد خدا  69: 47تا  44

سوره نساء را نگاه كنيد كه  4: 176و  127 آيه. را قطع ميكرد و جانش را ميگرفت) شريانش(رگ گردنش 

دانم چطور افرادي روي گمان و تصور  من نمي. پيغمبر ص به نظر خود فتوي نميدهد و اظهار نظر نميكند

  .فتوي يعني اظهار عقيده كردن و نظر دادن ؟دهند خود در باره كارهاي مختلفي كه نميدانند فتوي مي

توان  گويند قرآن را بدون تفسير پيغمبر ص نمي چگونه مي. تذكر بايد قابل فهم باشد 69: 48

  !!فهميد؟
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 ٧٠     ورۀ    ،عارج   ورۀ
 ،روز يعني يك مرحله از زمان. بينيم كه روز پنجاه هزار ساله هم وجود دارد مي 70سورة : 4آية 

و روز پنجاه هزار ساله  )سوره سجده 32: 5سوره حج و  22: 47آيه ( .ساعته و روز هزار ساله 24مثل روز 

  ؟روز خلقت زمين چه مدتي طول كشيده و آيا روزهاي آن با هم مساوي بوده يا نه 6نميدانيم  ).اين آيه(

معلوم است كه در مقابل چنان عذابي انسان حاضر است هر چه كه دارد بدهد و از  70: 14تا  11

  .بدهدولي انسان در آن روز چيزي ندارد كه . عذاب نجات پيدا كند

وقتي ناراحتي و صدمه و ضرري ببيند دنيائي را به كمك  .انسان طبيعتاً اينطور است 70: 21تا  19

ولي وقتي نعمت و سالمت و امنيت داشته باشد رحم  ؟ميخواند و ميگويد رحم و مروت و انسانيت چه شد

  .كند و مروت و انسانيت را فراموش ميكند و كمكي به ديگران نمي

سوره  23: 9تا  2بيشتر اين صفات را در آيه . صفت را دارد 8مسلمان واقعي اين  70: 34تا  22

در اينجا نمازگزاران به روز جزا ايمان دارند و و رو گردان هستند فقط در آنجا مؤمنين از لغ. ن ديديممؤمنو

با هم از بررسي و تطبيق اين دو دسته از آيات . و از عذاب خدا ميترسند و شهادت به حق ميدهند

  .به روز قيامت ايمان دارند و از عذاب خداوند ميترسندنيز  23سوره  كه مؤمنينِ كنيماضافه توانيم  مي

هائي دارد كه با نقاط ديگر فرق دارد و هر نقطه هم مشرق و  ها و مغرب اي مشرق هر نقطه 70: 40

  .كند مغربش در زمستان و تابستان فرق مي

 ٧١   ورۀ    ، وح     ورۀ
  .اي است اگر هشدار و اعالم خطر كردن قابل فهم نباشد كار بيهوده 71سورة : 2آية 

خدا را بندگي كنيد يعني از پيامي . همه پيغمبران مثل نوح ميگفتند من رسول خدا هستم71: 3

  .كه خدا توسط من فرستاده، پيروي كنيد نه از من

بر خالف اعتقادات غلطشان است گوش تمام مردم اينطورند و نميخواهند به حرفهائي كه  71: 7

  .بدهند

گمان «آيد اين نظرها روي گمان باشد و  ولي به نظر مي. اند آسمان نظرهائي داده 7در باره  71: 15

  ).سوره يونس 10: 36آيه (» .انسان را از حقيقت بي نياز نميكند
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  .هائي بوده كه در زمان نوح وجود داشته ها بت اين 71: 23

تي مدتي سعي ميكند و زحمت ميكشد و موفق نميشود عصباني ميشود و نفرين آدم وق 71: 26

  .نوح هم انسان بود و عصباني شد و نفرين كرد. ميكند

هم براي پدر و مادرش و هم براي مردان و زنان مؤمني  ،نوح دعا كرد و هم براي خودش 71: 28

  .اش ميفرفتند از خدا آمرزش خواست كه به خانه

 ٧٢    ورۀ  ،     ّن    ورۀ
اگر اين هدايت طوري باشد كه انسان نفهمد . قرآن به راه راست هدايت ميكند 72سورة : 2آية 

  !چگونه ميتواند هدايت كند و راه صحيح را به انسان نشان دهد؟

اگر اينكه خداوند زن و فرزندي ندارد قابل فهم نباشد از كجا بفهميم كه يهودياني كه  72: 3

كنند و مسيحياني كه ميگويند ما پسر خدا هستيم  خدا و نخست زاده او هستيم اشتباه ميميگويند، پسر 

  !!كنند؟ يا عيسي مسيح پسر خدا است اشتباه مي

  .ها است انسان امتحان و آزمايش براي شناختن درستي و نادرستي ادعاي 72: 17

در مساجد نبايد از  يعني در مساجد كسي را با خدا نخوانيد .مساجد اختصاص به خدا دارد 72: 18

غير خدا كمك خواست و غير خدا را به كمك خواند وگرنه در مسجد قرآن خوانده ميشود و در قرآن نام 

  .پيغمبران وجود دارد

سازد و فقط بنده و مطيع  مسلمان واقعي مثل پيغمبر ص هيچكس را شريك خدا نمي 72: 20

  .كوچكي ميكندمحض خدا است و فقط در مقابل او احساس و ابراز 

گوئي  كسانيكه در اين باره گزافه. ها نبوده و نيست پيغمبر مالك نفع و ضرري براي مسلمان 72: 21

  .ميكنند از قرآن اطالع ندارند

  .خود پيغمبر ص پناهگاهي غير از خدا نداشت 72: 22

را با امانت  وظيفه پيغمبر ص ابالغ يعني رساندن وحي و رسالت الهي به مردم بود و اينكار 72: 23

ما هستيم و پيام الهي يعني قرآن كه بايد دستورهاي آن را انجام دهيم و از . انجام داد و از دنيا رفت

  .نظرهاي آن پيروي كنيم تا سعادت دنيا و آخرت ما تأمين شود
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دانست مهلتي كه براي ايمان آوردن افراد وجود  همانطور كه آيه ميگويد پيغمبر ص نمي 72: 25

  .در است و چه موقع عذاب نازل ميشوددارد چق

 كه براي اين«يعني   ظاهراً الدينِ كُلّه ىعلَ هظْهِرَليو . يعني آگاه نميسازد يظْهِرُ على ال 72: 26

غيبي كه در اينجا صحبت آن ميشود همان اخبار غيبي است كه » .بر تمام دين آگاه كند) پيغمبر را(او را 

آيه بعد هم نشان ميدهد اين غيب همان . پيغمبر از آن اطالع نداشت و بصورت وحي از آن آگاه ميشد

بالغ كند يعني به مردم اطالعاتي است كه به وسيله وحي به پيغمبر داده ميشد و وظيفه داشت به مردم ا

سوره هود و  11: 49و  31سوره اعراف و  7: 188سوره انعام و  6: 50عمران و  سوره آل 3: 44آيه . برساند

  .سوره يوسف را نگاه كنيد 12: 102

ميفرستد براي اينكه بداند كه  انبينيم كه خداوند مراقبيني از جلو و عقب پيغمبر مي 72: 28و  27

لذا اين غيب همان رسالتي است كه به رسول خود . اند يا نه اختيارشان را انجام دادهرسالت صاحب آنها 

  .به مردم ابالغ كندرا داده و بايد آن 

ّ      ورۀ  ٧٣   ورۀ  ،  لّ
مسلمان قرآن را شمرده و آرام و بدون عجله ميخواند تا كلمات و جمالت آن را  73سورة : 4آية 

مسلمان غير عرب هم آن را شمرده ميخواند تا زير و زبر آن را درست ببيند و درست  .بخوبي درك كند

بلكه همانطور كه ديديم براي اين آمده كه راه صحيح زندگي  ،ولي قرآن براي عربي خواندن نيامده. بخواند

جهل و خرد ها يك دنياي پاك بسازند كه در آن از ظلم و فساد و فقر و  را به انسان نشان دهد تا انسان

بخواندن  ،راه اجراي آن وها به جاي شناختن اين وظيفه  ولي انسان. ها اثري نباشد شدن شخصيت انسان

قرآن خواندني كه در آن فكر و انديشه نباشد «السالم  اند ولي به قول علي عليه عربي آن دلخوش كرده

  .حديث سوم باب صفه العلماء كتاب فضل علم اصول كافي» .خيري ندارد

مسلمان بايد بوسيله قرآن متوجه وظيفه خود شود و راهي به . قرآن تذكر و پندي است 73: 19

  .سوي خدا بجويد و دنياي پاكي بسازد

مسلمان بايد درهمه حال هر روزه تا آنجا كه ميتواند قرآن بخواند و در آيات آن بينديشد  73: 20

  .سوره نساء را هم ببينيد 4: 82آيه . چه در خانه چه در سفر چه در بيماري چه در جبهه جنگ
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ّ      ورۀ  ٧۴    ورۀ  ،      ّد
مسلمان واقعي بايد مثل پيغمبر قيام كند ومردم را از نتايج كارهاي غلط بر حذر  74سورة : 2آية 

 3: 105و  103آيه . دارد و مثل پيغمبر بايد اين كار را دستجمعي و با اتحاد كامل با مسلمانان انجام دهد

  .سوره انفال را ببينيد 8: 62عمران و  سوره آل

اند كه  امروزه كساني كه با توجه و با دقت روابط رياضي قرآن را خوانده باشند متوجه شده 74: 25

  . قرن پيش عربستان نيست 14آن هم انسان بي سواد  ،قرآن سخن انسان

يك است و يكتائي  كه از لحاظ حروف ابجد مساوي واحد يعني مساوي 19اين عدد  74: 30

  .كليد روابط رياضي قرآن است ،خداوند را نشان ميدهد

و پيدايش روابط رياضي قرآن براي اهل كتاب و دينداران ديگر جهان يقين  19اين عدد  74: 31

كند و شك اهل كتاب و  آورد كه قرآن كالم خداوند است و ايمان مسلمانان را زياد مي كامل بوجود مي

شايد تا پايان اين قرن . برطرف ميكند و جاي ترديدي باقي نميگذارد كه قرآن كالم خدا استمسلمانان را 

تمام دينداران و اصالح طلبان با ايمان به اينكه قرآن كالم خدا است قرآن را بخوانند و متوجه شوند كه 

سوره بقره و  2 :285و  136آيه (تمام پيغمبران پيغمبر يك خدا هستند و فرقي بين آنها نبايد گذاشت 

 ،اند كه مردم يك دنياي پاك بسازند چون همه پيغمبران براي اين فرستاده شده )عمران سوره آل 3: 84

ناموس و آرامش فكري مال و دنيايي كه در آن آدمكشي و زنا و دزدي و شهادت دروغ نباشد و جان و 

باشند و يكديگر را نكشند و بخاك و  ها از هم نفرت نداشته باشند و عادل ها محترم باشد و انسان انسان

. سوره حديد را ببينيد 57: 25آيه . ها را بر سر هم خراب نكنند و مردم را آواره نكنند خون نكشند و خانه

ها باشد و مردم ديندار واقعي باشند جنگي در كار نخواهد بود و مردم برادر  چون اگر عدالت هدف دين

  .يكديگر خواهند بود

كسي كه به اين آيه ايمان داشته باشد روي » .كسي گرو كارهائي كه كرده ميباشدهر « 74: 38

سوره  2: 254و  123و  48آيه . كارهائي كه ميكند تكيه ميكند و ميداند شفاعتي در قيامت وجود ندارد

  .سوره لقمان را ببينيد 31 :33بقره و 
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ه باقي نماند كه مجبور به مسلمانان وظيفه دارند كوشش كنند كه تهيدستي در جامع 74: 44

هاي خود براي  گذاري چون اگر مسلمانان به فكر تهيدستان باشند و با سرمايه. دزدي و بي ناموسي شود

آنها كار تهيه كنند و آنها را با حقيقت دين آشنا كنند آنها احتياجي به دزدي پيدا نميكنند و قدرت تأمين 

  .دواج كنند و احتياجي به گناهكاري جنسي نداشته باشندمخارج زندگي را پيدا ميكنند و ميتوانند از

. هر كس كه بخواهد از آن درس زندگي آسوده و پند ميگيرد .قرآن تذكر و پند است 74: 55و  54

  .اجرا است و قابل چون ساده و قابل فهم

ت    ورۀ  ٧۵   ورۀ    ،  یا
انسان ميخواهد جلويش را باز كند و هر كاري كه دلش ميخواهد و هر كار خالفي  75 سورة :5آية 

ها چقدر انسان را مهار  تربيت. كند چون انسان طبيعتاً از خوي حيواني خود پيروي مي. كه خواست بكند

ها را  ر اجازه نفوذ اين تربيتها تا چه حد صحيح باشد و محيط زندگي چقد كند با خدا است و اين تربيت

  .د عمل نشان ميدهدبده

باز باشد منكر قيامت ميشود و ميگويد   انسان براي اينكه جلوي هواهاي نفساني و دلخواهش 75: 6

قيامت كجا و كي خواهد بود؟ قيامتي در كار نيست و چه كسي وقتي ما پوسيديم و خاك شديم ما را 

مردند دوباره بر نميگردند و راست ميگويند د تجربه نشان ميدهد كساني كه نميگوي) 36: 78(زنده ميكند؟

خداوند ) 2: 260. (م هم خواست ببيند خدا چگونه مردگان را زنده ميكنديابراه. تجربه اين را نشان ميدهد

امروزه روابط ) 36: 79. (اش ميكند در جواب آنها ميگويد همان كسي كه اولين بار آن را بوجود آورد زنده

حواريون ) 7: 143. (موسي هم ميخواست خدا را ببيند. ينكار باقي نميگذاردرياضي عجيب قرآن شكي در ا

نيز ميخواستند خدا سفره غذايي براي آنها نازل كند تا از آن بخورند و اطمينان ) شاگردان عيسي مسيح(

اسرائيل هم از موسي  بني) 5: 113و  112. (قلبي پيدا كنند و شهادت بدهند كه اينكار صورت گرفت

چون انسان تابع محسوسات خود بوده و هست و تا نبيند ) 4: 153(تند خدا را به آنها نشان دهد ميخواس

اند كه تمام چيزها قابل  ها متوجه شده اما امروزه انسان. كند يا به آن دست نزند اطمينان خاطر پيدا نمي

دست زدن  و ديدن و بوئيدنمثل هوا كه قابل  ،ها پي ميبرند حس نيستند و از آثار بعضي از آنها بوجود آن
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مثل نيروي هيپنوتيزم و امثال  .مثل امواج راديوئي و تلويزيوني و تلگرافي. مثل نيروي جاذبه و ثقل .نيست

  .ميبريم شآن كه از آثارش پي به وجود

  .انسان خود را خوب ميشناسد اگرچه صدها عذر و بهانه بياورد و دليل بتراشد 75: 15و  14

چون ) همان چيزي كه امروز بنام تفسير مشهور است(توضيح قرآن با خدا است بيان و  75: 19

 سورة به توضيح آيه اول .بعد آن را توضيح داده و تشريح كرده ،خداوند حقايق را بطور قطعي بيان كرده

  .مراجعه كنيد 11سوره  ،هود

انساني شده متوجه نميشود  ،آيا با توجه به وقايعي كه بر سر او آمده تا از ماده بيجان 75: 40تا  37

  كه خدائي كه اينكارها را كرده قادر است او را دوباره زنده كند؟

سان     ورۀ  ٧۶  ورۀ   ،  )  د(ا
 .اين مردم هستند كه قدرشناس باشند يا نباشند ؛خداوند مردم را هدايت كرده 76سورة : 3آية 

  .كه خدا نشان داده نشناسند نميتوانند قدرشناس باشند يا نباشند را ولي تا مردم راهي

  .دهند كنند و آن را انجام مي اگر افراد با ايمان نذري بكنند به نذر خود عمل مي 76: 7

. مسلمانان به تهيدستان و يتيمان و اسيران غذا ميدهند و آنها را سير ميكنند 76: 9و  8

سوره فرقان  25: 67چون خداوند در آيه . آيد آنها را از اينكار باز نميدارد ميآميز به نظر  هائي كه غلو افسانه

: سوره اسراء ميفرمايد 17: 27و در آيه . روي نميكنند و خست هم بخرج نميدهند ميفرمايد در انفاق زياده

خود  هاي چطور ممكن است كساني كه با قرآن آشنا هستند غذاي بچه .اسراف كنندگان برادران شيطانند

مسلمان وقتي به كسي نيكي ميكند، آن را در راه !! را هم به محرومان بدهند و آنها را گرسنه نگاه دارند؟

  .خدا ميكند و انتظار پاداش و تشكري هم از طرف ندارد

جواناني كه مثل مرواريد پراكنده هستند در اطراف آنها ميگردند تا هر چه الزم دارند براي  76: 19

  .سوره واقعه را ببينيد 56: 21تا  17آيه . دآنها حاضر كنن

البته مسلمان واقعي هم . ها معموالً اينطور هستيم و به فكر دنياي زودگذر هستيم ما انسان 76: 27

لذا مسلمان دنياي . سوره اعراف را ببينيد 7: 32سوره بقره و  2: 201آيه . دنيا را ميخواهد هم آخرت را
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كند با دانش و كارداني و مهارت و  ت را از دست بدهد يعني سعي ميخوبي ميخواهد بدون اينكه آخر

  .فعاليت خود درآمد خوبي و زندگي خوبي داشته باشد نه با تجاوز به حقوق ديگران

 ٧٧   ورۀ     ،  سالت  ورۀ
كار خوب و بد ديگران براي . دنبين كارهاي خود را مي يافراد جزا 77 سورة :44و  43آيات 

سوره لقمان را  31: 33سوره بقره و  2: 141و  134آيه . خودشان است و در قيامت ربطي به آنها ندارد

  .ببينيد

  

 ٧٨     ورۀ     ،بأ       ورۀ
و وقتي حرفي ميزنند  .فرشتگان در قيامت حرفي نميزنند مگر به اجازه خداوند 78سورة : 38آية 

مسلمان فريب . كارهاي هر كس را تا آنجا كه ميدانند دقيقاً بازگو ميكنند. حقيقت را ميگويند نه دروغ

نميخورد و ميداند خودش مسئول كارهاي خودش است و كسي  اند كه فريبكاران بهم بافته را هائي دروغ

  .سوره لقمان را ببينيد 31: 33آيه . براي او كاري نميكند

 ٧٩    ورۀ    ،  زعات     ورۀ
همه قدرتمندان به ديگران ميگويند ما ارباب واالمقام شما هستيم و هر چه به  79سورة : 24آية 

 7: 123آيه . حتي ايمان و اعتقادتان بايد مطابق ميل ما و دستور ما باشد. شما گفتيم بايد انجام دهيد

  .سوره شعراء را ببينيد 26: 29سوره طه و  20: 71سوره اعراف و 

كساني كه طغيان ميكنند يعني از فرمان خدا اطاعت نميكنند و زندگي دنيا را به هر  79: 39تا  37

و معموالً  .ت و خيانتي كه باشد بر آخرت ترجيح ميدهند اهل جهنم هستندياهر جرم و جن قيمتي و

در  .نميشوند دستشان به آن نميرسد ها از اين دسته هستند و بسياري از كساني كه مرتكب خالف انسان

  .مقام امتحان معلوم ميشود چه كساني واقعاً متقي هستند

اما كساني كه از نافرماني خداوند ميترسند و از هوي پرستي خودداري ميكنند  79: 41و  40

  .بهشت را بعمل ميدهند نه به ادعا .جايشان در بهشت است
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 ٨٠   ورۀ     ،  س     ورۀ
مند كند  پيغمبر ص كوشش ميكرد كه يكي از ثروتمندان را به اسالم عالقه 80سورة : 10تا  1آيات 

پيغمبر . و از او چيزي پرسيد) آنطور كه ميگويند نامش عبداهللا ابن ام مكتوم بود(كه كوري پيش او آمد 

ين كار پيغمبر ص ولي بخاطر هم .هر كس هم كه بود اينكار را ميكرد. ص از كار او ناراحت شد و اخم كرد

  .مورد عتاب قرار گرفت

پيغمبر . پذيرد پذيرد و نخواهد نمي قرآن تذكر و پندي است، هر كس كه بخواهد مي 80: 12و  11

رار گرفته كه چرا اينكار لذا مورد عتاب ق. ص مسئول كار آنها نبوده كه بخاطر اينكار مرد كور ناراحت شود

  را كردي؟

و     ورۀ  ٨١   ورۀ    ،  ت
اينها و عالئم ديگري كه در قرآن براي وقوع قيامت بيان شده نشان دهنده  81 سورة :14تا  1آيات 

اند منظور از قيامت قيام  ها از بي اطالعي مردم سوء استفاده كرده و گفته ولي بعضي. وقوع قيامت است

  ؟اي نشان فريبكاري شخص نيست آيا چنين سفسطه و مغالطه. محمد است قائم آل

ميفرمايد قرآن سخن شيطان  25همانطور كه در آيه  .اين رسول كريم جبرئيل امين است 81: 19

  .را نگاه كنيد 22آيه . و پيغمبر ص ديوانه نيست. رجيم نيست

طار    ورۀ  ٨٢   ورۀ  ،  ا
 .ها حقيقت عوض نميشود ها و سفسطه ها نشانه قيامت است و با بافتن اين 82سورة : 5تا  1آيات 

و براي هر كدام از اين  .چون ميگويند منظور از آسمان، آسمان دين است كه شكافته و منسوخ ميشود

سوره  21: 29البد آيه . ميتراشند و آن را مطابق ميل خود توجيه ميكنند) پسوندي(عالئم پس وندي 

كه ) ناز پيغمبرا(ز آنها هر كس ا«: چون اين آيه ميفرمايد. اند انبياء را هم با سفسطه و مغالطه توجيه كرده

چه رسد به . چون فريبكار و ظالم است» او ميسازيم بگويد من بجاي خدا معبود هستم جهنم را جزاي

آيا ايشان جهان . نعلي نوري پيشواي بهائيان اين ادعا را كردهيميرزا حس. اينكه بگويد من خود خدا هستم

د؟ آيا ايشان از هر چه در جهان است حتي از تمام را خلق كرده؟ آيا ايشان روزي تمام جنبدگان را ميده
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هائي كه در جهان زير خاك است اطالع دارد؟ آيا بهائياني كه دم از تحري حقيقت ميزنند منصفانه و  دانه

بدون تعصب عقيده دارند كه ايشان اينكار را كرده و اين چيزها را ميداند؟ من فكر نميكنم هيچ آدم 

به  بعباس افندي ملق –امروز بهائيان به سخنراني پسر ايشان . زندمنصف و محققي چنين حرفي ب

ن و بديع يكنند و در باره كتاب اقدس و مبيدر فيالدلفيا ايراد كرد استناد م 1912كه در سال  -عبدالبهاء 

مدعي شدند كه پدرم چنين اعتقادي و تعليماتي داشته ولي هيچگاه  ءآقاي عبدالبها. صحبتي نميكنند

و پيغمبر ص را خاتم االنبياء ميداند و خود را خود خدا ا. نگفته كه پدرشان در كجا چنين سخناني گفته

به اين متحريان حقيقت كه . سوره انبياء مراجعه كنيد 21: 29مينامد كه ظهور كرده است به توضيح آيه 

مدعيان مسلماني از كتاب اصلي دين خود اطالعي ندارند بگوئيد به حكم تحري حقيقت از  مثل بيشتر

  .ترك تعصب را فراموش نكنيد. ها را بكنيد و بعد خود را متحري حقيقت و بهائي بناميد خود اين سؤال

فت گرخواهد خدائي ميرزا حسينعلي نوري و قيام ايشان صورت  يآيا اينكارها با ادعا 82: 14و  13

قرن بيست و يكم قرني است كه پرده از بسياري از . يا خير؟ اندكي فكر و اندكي تحري حقيقت كنيد

درست است كه امروز فيلم و كتاب و مجله و روزنامه و راديو و تلويزيون و . ها بر خواهد داشت فريبكاري

ان ديگري داشته باشيم و سال ديگر شايد جه 50ولي تا  ،اينترنت و ماهواره در دست مخالفان اسالم است

البته مسلمانان واقعي كه قرآن را كتاب الهي خود ميدانند نه . صداي مسلمانان هم به گوشها برسد

اند و نظرهائي كه  سال و بيشتر بعد از پيغمبر بنام او زده 350سال يا  300حرفهائي كه در حدود 

سوره اعراف  7: 3 سوره مائده و  5: 101و  3و  سوره نساء 4: 31 آيه. اند دكانداران ديني به نام فقه گفته

  ها افراد بي اطالع را فريب ميدهد ولي فردا چطور؟ امروزه تهمت. را ببينيد

در روز قيامت هيچكس مالك چيزي براي ديگري نيست و كاري براي ديگري نميتواند  82: 19

  .شفيعي در كار نيست. خيالتان از اين لحاظ جمع باشد. بكند

 ٨٣   ورۀ     ،نّ    ورۀ
اي كه در آن است بدست آورده  چيزهايي كه انسان در طول زندگي خود تا لحظه 83سورة : 14آية 

كند و  چون انسان با مغز خود و معلوماتي كه در اين مدت بدست آورده فكر مي. نگ دل انسان ميشودز

معموالً معلوماتي كه كسب كرده در مورد دين غلط و ناقص بوده چون آنچه از پدر و مادر و اطرافيان خود 
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عقائد پدر و مادرها و  در چون آنچه در محيط زندگي انسان و. در باره دين شنيده غلط بوده است

ته افكار سست و واهي و يك دس«بلكه به قول عالمه طباطبايي  ،اطرافيان انسان وجود دارد دين نيست

ها اجازه نميدادند مردم  چون حكومت ؛»اثر است كه براي سرگرمي مردم به آنها تزريق و تلقين شده بي

اگر كسي به نداي وجدان سر بلند كرده « ،كه درست است ،چون به قول ايشان. حقيقت دين را بشناسند

هائي كه در گوشه زندانهاي دار و شكنجه م شمشير و چوبهو صحبتي از حقايق قرآن ميكرد پاسخش به د 

  ».كول ميشدتاريك در انتظارش به سر ميبرد مو

در  چون هر كسي با مغز خود و معلومات خود فكر ميكند و چون معلومات افراد معموالً 83: 32

  .شناختند افراد معدودي را كه دين را شناخته بودند گمراه ميلذا مورد دين ناقص و غلط است 

 ٨۵    ورۀ   ،وج     ورۀ
اي كه از افراد موحد و يكتاپرست واقعي در دل داشتند و عيبي كه براي آنها  كينه 85سورة : 8آية 

هائي كه براي آنها ايجاد ميكردند فقط براي اين بود كه آنها به خداوند توانا و  تصور ميكردند و ناراحتي

امروزه هم وضع به . ص ساخته بودند قبول نداشتندكه از اشخا را هائي ستوده ايمان آورده بودند و بت

. آورند نفرت دارند و هر بالئي كه بتوانند سر آنها در مي) دينداران واقعي(همين ترتيب است و از موحدين 

چون يكتاپرستان واقعي با دين رسمي غلط اجتماع مخالفت ميكنند، همانطور كه همه پيغمبران براي 

اين مدعيان دينداري حاضر نيستند آيات صحيح كتاب خود را هم بشنوند تا . همين كار فرستاده ميشدند

سوره  5: 68عمران و  سوره آل 3: 23 تا 21 آيه. اند ببينند كه فريبكاران دين فروش آنها را فريب داده

  .مائده را نگاه كنيد

 ٨۶   ورۀ  ،طارق    ورۀ
كه انسان در ذهن خود براي پيشبرد  اي است كيد و مكر و حيله نقشه 86 سورة: 16و  15آيات 

  .كارش طرح ميكند
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ی    ورۀ  ٨٧   ورۀ   ،اع
چون تمام افراد . مسلمان اگر مطابق اين دستور تذكر بدهد شايد مفيد واقع شود 87سورة : 9آية 

مسلمان . دنپذير اگر آن را درست تشخيص دادند مي و ها به حرف انسان گوش ميدهند بعضي. عناد ندارند

سوره  16: 125 سوره يوسف و 12: 108 آيه(بايد با حكمت و بصيرت ديگران را به راه خدا دعوت كند 

اگر مسلمان با بينش و بدون تندروي مردم را به بازگشت به كتاب اصلي دينشان دعوت كند ) نحل

. جدل ميگويندبه اينكار . بخصوص كه انسان از معلومات خود طرف استفاده كند. پذيرند ها آن را مي خيلي

  .سوره نحل را ببينيد 16: 125آيه 

ها اينطور هستيم و زندگي دنيا را با هر جرم و جنايت و خيانتي كه باشد بر  بيشتر ما انسان 87: 16

  .طبيعت حيواني انسان چنين حكم ميكند. دهيم آخرت ترجيح مي

ه      ورۀ  ٨٨   ورۀ  ، غا
شايد طرف بپذيرد و  ،چون وظيفه او تذكر دادن است. بدهدمسلمان بايد تذكر  88سورة : 21آية 

وظيفه او فقط گفتن و . ولي فرد مسلمان بايد بداند بر طرف تسلطي ندارد .راه صحيح را تشخيص دهد

  .تذكر دادن به طرز صحيح و در نظر گرفتن عقايد طرف است

ه پيش شما است و خود به افرادي ميگويند بازگشت مردم ب يها در دعا بعضي 88: 26و  25

  .اين عقيده شرك و كفر است .حساب آنها بر عهده شما است

 ٨٩   ورۀ   ،       ورۀ
هاي بزرگ جهاني طغيان مردم در اثر فراواني  علت از هم پاشيدن قدرت 89سورة : 14تا  11آيات 

 96: 7و  6. (ميكنندها وقتي بي نياز شوند حتماً طغيان  چون انسان. نعمت و گسترش فساد بوده و هست

چون خود . چون حاضر نيستند از نظر كساني كه در رأس كار هستند و از قانون اطاعت كنند) سورة علق

لذا دچار اختالف و كارشكني و زد و خورد ميشوند و . اند ميدانند را باالتر از قانوني كه ديگران وضع كرده

  .قدرت خود را از دست ميدهند
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البته دوست داشتن . توجه اين كارها است و از آنها حذر و اجتناب ميكندمسلمان م 89: 20تا  17

و مال اگر بخاطر مال و خودنمائي باشد بد است و گرنه اگر براي سرمايه گذاري و ايجاد كار براي بيكاران 

  .خرج در راه شناساندن دين براي ساختن يك دنياي پاك باشد بسيار خوب و پر ارزش است

راه صحيح را ميشناسد و در  ،بل از اينكه چنين روزي برسد و افسوس بخوردمسلمان ق 89: 24

 2: 201آيه . دهد برد و آخرت خود را هم از دست نمي پيش ميگيرد و از زندگي لذت طبيعي و مشروع مي

لذا سعي ميكند با دانش و كارداني و  . سوره بقره را ببينيد كه مسلمان هم دنيا را ميخواهد هم آخرت را

هم در راه و ارت و دقت و فعاليت خود درآمد بسيار خوبي داشته باشد تا هم زندگي خوبي بكند مه

  .دماينيك دنياي پاك جهاد مالي بيشتري بساختن 

 ٩٠   ورۀ   ،بلد  ورۀ
كه در آن زمان در جامعه وجود داشته يكي از ) غالم و كنيز(آزاد كردن برده  90سورة : 13آية 

الويان  25: 46تا  44شماره  .اسالمي بوده كه در اديان ديگر ابراهيمي وجود  نداشتهكارهاي پر ارزش 

هائي كه به  از امت. اما غالمانت و كنيزانت كه براي تو خواهند بود«: ميگويد) كتاب سوم عهد عتيق(

گزينند و از  اطراف تو ميباشند از ايشان غالمان و كنيزان بخريد و هم از پسران مهماناني كه نزد شما مأوا

هاي ايشان كه نزد شما باشد كه ايشان را در زمين شما توليد نمودند بخريد و مملوك شما خواهند  قبيله

بود و ايشان را بعد از خود براي پسران خود واگذاريد تا ملك موروثي باشند و ايشان را تا به ابد مملوك 

اي «: مينويسد) عهد جديد 11كتاب (سيان نامه خود به افس 6: 5در شماره ) پال، پولس(پل » .سازيد

نه به خدمت حضور مثل  ،غالمان آقايان بشري خود را چون مسيح با ترس و لرز و ساده دلي اطاعت كنيد

شماره اول باب » .آورند طالبان رضامندي انسان بلكه چون غالمان مسيح كه اراده خدا را از دل به عمل مي

دانيد كه در جنگ شمال و جنوب آمريكا كه به نام  مي. ا هم ببينيدششم نامه اول پولس به تيموتائوس ر

هائي  ها و خانه داري صورت گرفت در حدود يك سوم جمعيت آن روز آمريكا كشته شدند و چه مزرعه برده

  .خراب شد و چه كساني معلول شدند

اگر حكم لغو  چون. خداوندي كه پيغمبر را راهنمائي ميكرد از اين جنگ و خونريزي جلوگيري كرد

عدة اينها بر  عليه اسالم وارد كار ميشدند و دبردگي را صادر ميكرد تمام افراد قدرتمندي كه برده داشتن
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اضافه  بر ضد اسالم بودند بودند  هائي كه براي آنها تراشيده افرادي كه بخاطر عقائد غلط خود و بت تعداد

لي بدون اينكه خوني ريخته شود در زمان عمربن و .همان اول كار از بين ميرفت درشد و اسالم نو  مي

. اي وجود نداشت كه بخرند و آزاد كنند برده ديگر عبدالعزيز يا يكي ديگر از خلفاء اسالمي در شمال آفريقا

 سوره بقره و 2:177 آيه. ها موظف بودند برده آزاد كنند ها هم مسلمان چون به خاطر بعضي از خالف

فراموش . سوره مجادله را هم ببينيد 58: 3 سوره توبه و 9: 60 سوره مائده و 5: 89سوره نساء و  4:92

سوره محمد  47: 4چون آيه . ها تصور ميكنند اسير جنگي برده نميشود نكنيد كه بر خالف آنچه بعضي

  ».آزادشان كنيدبگيريد و ) خون بها(يا منت گذاشته اسيران را آزاد كنيد يا از آنها فديه «: ميگويد

سير كردن يتيم و تهيدست هم در روزهاي كمبود غذا از كارهاي پر ارزش اسالمي  90: 15و  14

  .است

 ٩١   ورۀ   ،س   ورۀ
انسان ) طبيعت(به شهادت آنچه از اول سوره تا اينجا گفته شده به نفس  91سورة : 10تا  8آيات 

ها بيشتر بر انسان حكومت  الهام شده ولي بدكاري )تسلط بر خواهشهاي نفساني(ها و تقوي  بدكاري

آيد وگرنه انسان روي كشش طبيعت حيواني خود ميخواهد هر  چون تقوي در اثر تربيت بوجود مي. ميكند

ها پاك كرد درستكار شده و هر كه خود را آلوده  كسي كه خود را از بدكاري .كاري كه دلش خواست بكند

  .تساخت نوميد شده و ضرر كرده اس

 ٩۵   ورۀ  ،   ن     ورۀ
باشد كه در اثر نفرين  ، اشاره به درخت انجيري مي)انجير(ظاهراً منظور از تين  95سورة : 1آية 

: ميگويد) اولين انجيل عهد جديد(انجيل متي  21: 19و  18چون شماره . عيسي مسيح ع خشك شد 

و در كناره راه يك درخت انجير ديده نزد آن . به شهر مراجعت ميكرد گرسنه شد) عيسي(بامدادان چون «

پس آن را گفت از اين به بعد ميوه تا به ابد بر تو نشود كه در ساعت . آمد و جز برگ بر آن هيچ نيافت

و ظاهراً . هم ببينيدرا ) كتاب دوم عهد جديد(مرقس  11: 21و  14تا  12شماره » .درخت انجير خشكيد

نزديك به ) عيسي(چون «: متي ميگويد 21چون شماره اول باب . باشد ميمنظور از زيتون كوه زيتون 
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لوقا و اول  19: 29مرقس و  11شماره اول باب » ...اورشليم رسيده وارد بيت فاجي نزد كوه زيتون شدند

  .زمين محل زندگي او داردو ظاهراً اشاره به عيسي ع و سر. يوحنا را هم ببينيد 8باب 

چون . به كوه سينا محلي كه ده فرمان به موسي ع داده شد، دارد اشاره طور سينين ظاهراً 95: 2

اسرائيل  در ماه سيم از بيرون آمدن بني«: ميگويد) كتاب دوم عهد عتيق(كتاب خروج  19: 3تا  1شماره 

يديم كوچ كرده به صحراي سينا رسيدند و در از زمين مصر در همان روز به صحراي سينا آمدند و از رف

بيابان اردو زدند و اسرائيل در آنجا در مقابل كوه فرود آمدند و موسي نزد خدا باال رفت و خداوند از ميان 

خداوند بر كوه سينا بر قله كوه نازل شد و خداوند «: آن ميگويد 20و شماره » ...كوه او را ندا داد و گفت 

خدا تكلّم فرمود «: آن ميگويد 20باب  17تا  1و در شماره » .ه خواند و موسي باال رفتموسي را به قله كو

  .فرمان را به او گفت 10و » ...من هستم يهوه خداي تو : و همه اين كلمات را بگفت

  . سرزمين مكّه است» اين سرزمين امن«منظور از  95: 3

  .خود وحي كرده قسم ميخوردپيغمبر  3سرزميني كه به  3آيه به  3خداوند در اين 

ق  ورۀ  ٩۶   ورۀ  ،    ع
گويند اين پنج آيه اولين آياتي است كه به پيغمبر ص در غار حراء نازل  مي 96سورة : 5تا  1آيات 

  .شد

تمام كساني كه در طول . كند انسان بدون استثناء وقتي خود را بي نياز ببيند طغيان مي 96: 7و  6

در زمان حال قدرت دارند اين حقيقت تلخ را نشان داده و نشان  و نيز آنان كه اند رسيدهتاريخ به قدرت 

 ،اگر بخواهيم دنياي پاكي بسازيم كه در آن اثري از ظلم و اجحاف نباشد. بينيم دهند و با چشم مي مي

بايد قانون طوري وضع شود كه قدرتمندان بخصوص فرزندان آنها به شدت كنترل شوند و مجازات 

تخلفات آنها شديدتر از ديگران باشد تا از قدرت و امكانات خود سوء استفاده نكنند و كسي فوق قانون 

از پدرانشان يكّه  چون آنها بيشتر. بخصوص مجازات فرزندان اين افراد بايد شديدتر از ديگران باشد. نشود

  .كنند تازي مي
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 ٩٨    ورۀ   ،ه ّ   ورۀ
اهل كتاب و مشركين دست از افكار و عقائد غلط خودشان بر نميدارند چون در  98 سورة :1آية 

اجتماع اكثريت و قدرت دارند و انسان طبيعتاً نميخواهد قدرت را از دست بدهد و جزو دسته ضعيفي كه 

  .مورد اهانت و آزار قرار ميگيرد، بشود

ها طبعاً رياست  چون انسان. آيد وجود ميهاي افراد ب ها و قدرت طلبي ها در اثر حسادت تفرقه 98: 4

  .طلب ميباشد و از ديگران جدا ميشوند و دسته ديگري ميسازند كه خود رياست آن را داشته باشند

بدون چون «يعني فقط بنده و مطيع  ،در صورتيكه به آنها امر شده كه فقط خدا را بپرستند 98: 5

خدا باشند و از دستورها و نظرهاي خداوند كه در كتاب الهي آنها وجود دارد اطاعت كنند نه از » و چراي

ولي مردم از دانشمندنماها و زاهدان تارك . را ببينيد سوره اعراف 7: 3و  سوره مائده 5: 68آيه . نظر افراد

در صورتيكه از . باب و فرمانفرماي خود ميساختند و ميسازندارند و آنها را دنيا و پيغمبر خود پيروي ميكرد

عمران  سوره آل 3: 64آيه . آن منع شده بودند و موظف بودند از كتاب الهي پيروي كنند نه از چيز ديگري

دنيا و  از دانشمندنماها و زاهدان تارك ،ولي تمام دينداران جز عده معدودي. سوره توبه را ببينيد 9: 31و 

درد بزرگ بشريت هم همين است كه هر دسته از نظرهاي . نشين خود پيروي ميكردند و ميكنند گوشه

هاي  يك نفر پيروي ميكنند و از او بتي ميسازند و مطيع دستور و نظرش ميشوند و در نتيجه اختالف

  .شود ن نفر ميهزارا يرد كه منجر به كشته شدناي در ميگ ها و جنگهاي بزرگ فرقه بزرگ و كشمكش

 ١٠٠   ورۀ  ،   عادیات    ورۀ
ها، انسان مال و ثروت را خيلي  آيه اول سوره و غارتگري انسان 5به دليل  100سورة : 8تا  1آيات 

انسان خودش گواه اين طبيعت . زياد دوست دارد كه بخاطر آن دست به غارت اموال ديگران ميزند

خداوند خود ناسپاس است و از وضع خود ناراضي است و زندگي هاي  حيواني خود هست و نسبت به نعمت

در صورتيكه اگر در . خداداد ببرد از دست ميدهدهاي  كه بايد از نعمت را را بر خود حرام ميكند و لذتي

يك كار كه مورد نياز جامعه باشد اطالعات الزم را داشته باشد و درست كار كند چندين برابر احتياجات 

چون انسان مثل . چون احتياجات طبيعي انسان بسيار محدود است. ميتواند بدست آوردطبيعي خود را 

و اين چيزها بسيار  .سر دارد به اضافه پوشاك و مسكناي احتياج به هوا و آب و غذا و هم هر موجود زنده
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 محدود و كم خرج است ولي تجمل پرستي و فخرفروشي اجازه لذت بردن از زندگي طبيعي را از انسان

  .گيرد و انسان به حق خود قانع نيست و به حقوق ديگران تجاوز ميكند مي

 ١٠٢    ورۀ    ،کا    ورۀ
ها را سرگرم كرده و  ها شما انسان ها و چشم و همچشمي افزون طلبي 102سورة : 2و  1آيات

و آباء و اجداد زندگي را بر شما سخت و تلخ كرده بطوري كه سراغ قبر اجدادتان براي فخرفروشي رفتيد 

  .ها را تا لحظه مرگ ادامه داديد ها و چشم و همچشمي خود را به رخ ديگران كشيديد يا اين افزون طلبي

  .ايد بينيد كه زندگي را براي خود بصورت جهنم در آورده اگر چشم باز كنيد مي 102: 6

هايي كه  ة نعمترا هم پس از مرگ خواهيد ديد و در آن موقع در بارجهنم واقعي  102: 8و  7

  .گيريد ورد بازخواست قرار ميشود و م داشتيد و قدر آن را ندانستيد از شما سؤال مي

  

ورۀ    رورۀ        ،١٠٣ 
به شهادت عصر كه خورشيد به طرف غروب ميرود انسان در زيان و ضرر  103 سورة :2و  1آيات 

چون اگر از . امكاناتي كه دارد استفاده نميكنداست و كارهائي كه ميكند اتالف وقت و نيرو است و از 

استفاده كند ميتواند با همكاري دينداران جهان ) هر چند هم كه محدود باشد(قدرت و امكاناتي كه دارد 

ها نباشد و  دنياي پاكي بسازد كه در آن اثري از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصيت انسان

آنكه مثل درندگان به جان هم بيفتند و همديگر را بدرند و با گلوله و  به جاي نندتوا هم مي ها انسان

ها را بر سر ساكنان آن خراب كنند و  تكه كنند و ساختمان سوراخ و تكهسوراخ هاي هم را  خمپاره بدن

ند و حقوق يكديگر را رعايت خود را برادر هم بدانند و غمخوار و مددكار هم باش ،ها را ويران كنند مزرعه

  .كنند تا زندگي مطلوبي داشته باشند

ه    ورۀ  ١٠۴   ورۀ   ،ھ
كنيم مال و ثروت به انسان عمر جاويد ميدهد و در صدد  ها فكر مي ما انسان 104سورة : 3و  2آيات

در صورتيكه هر چيزي به اندازه الزمش خوب . آوري پول و باال رفتن رقم حساب بانكي خود هستيم جمع
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ولي جرعه دوم لذت جرعه اول را  ،برد آدم تشنه از خوردن آب لذت مي. دگي استآب الزمه زن. است

خوردن . جرعه پنجم لذت جرعه دوم و سوم را ندارد و جرعه صدم و دويستم زجرآور و كشنده است. ندارد

و وقتي از حد . هاي قبلي را ندارد هاي بعدي لذت لقمه غذا براي آدم گرسنه لذت بخش است ولي لقمه

اش خوب است و اندازه الزم آب و هوا و غذا و پوشاك و همسر  هر چيزي به اندازه. رد شكنجه آور استبگذ

آنچه در زندگي انسان الزم است امنيت و آسودگي خيال از شرّ ديگران است . و مسكن بسيار محدود است

هي و هدف تمام هاي ال شود كه هدف كليه پيغمبران و كتاب و اين امر فقط در سايه عدالت حاصل مي

ها و اينكه  ها و خودنمايي ها و فخرفروشي ها و خودخواهي ولي كوتاه بيني. طلبان واقعي است اصالح

ها را از  انسان ، خي است و دين من عالي است و دين تو ارزشي نداردعروسك من مامانيه و عروسك تو اَ

جهالت  ها پايمال اننباشد و حقوق انس دنيائي كه در آن از ظلم و تبعيض بيجا اثريهمكاري براي ساختن 

ها به جهنمي سوزان  ها زندگي را بر انسان ها و افزون طلبي اين فخرفروشي. ها نشود، باز داشته انسان

  .تبديل كرده

آورد و بر افراد سربسته است و  جهنمي كه آتش آن فروزان است و در دلها سر بر مي 104:  9تا  4

تمام عروق و » ستونهاي كشيده شده«شايد منظور از  .ناراحت هستندنميدانند از كجا ميسوزند و 

  .آورد ها سر بر مي آتشي كه از دل. ها و اعصاب باشد شريان

 ١٠۶  ورۀ   ، ش  ورۀ
براي پيوستن قريش به هم و ايجاد محبت بين آنها بايد خداوند صاحب اختيار  106سورة : 3آية 

امروزه براي اتحاد مسلمانان و . خانه كعبه را بندگي كنند نه كس ديگري رااين خانه يعني ) ارباب و مالك(

ايجاد محبت بين آنها بايد خداوند و مالك كعبه را بندگي كرد يعني فقط از دستورها و نظرهاي او كه در 

قرآن است، پيروي كنند و از نظر اولياء ديگر پيروي نكنند، چون باعث جدائي و اختالف و كشمكش و 

  .سوره اعراف را ببينيد 7: 3آيه . ميشود بين آنها جنگ
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ونورۀ   ورۀ   ما    ،١٠٧ 
. شود ماعون به دادن وسايل مورد نياز مردم به آنها به طور امانت نيز اطالق مي 107سورة : 7آية 

امانت خودداري از دادن وسايل مورد نياز مردم به آنها به طور «: تواند اين باشد كه بنابراين معناي آيه مي

   ».كنند مي

 ١٠٨   ورۀ ، و     ورۀ
قرآن است كه راه سعادت انسان و رهائي او را از ) خير زياد(ظاهراً منظور از كوثر  108 سورة :1آية 

ها هستند كه  اين انسان. ها نشان ميدهد چنگال ستمكاران و فاسدان و خرابكاران و فريبكاران به انسان

و خرد شدن  ند و ريشه ظلم و فساد و فقر و جهلسرببايد با بكار بستن دستورهاي آن به سعادت واقعي 

  .نندبكَ و بن ها را از بيخ شخصيت انسان

ون         ورۀ  ١٠٩   ورۀ  ،   کا
امروزه بايد مسلمانان واقعي به افراد كافر همين حرف را بزنند و به آنها  109سورة : 6تا  1آيات 

ولي به ما هم  ، كنيد شما كار خود را بكنيد كه داريد مي. بگويند دين شما براي شما و دين ما براي ما

آن وقت هر كسي هر راهي را كه خواست انتخاب . حق بدهيد كه دين خود را به گوش ديگران برسانيم

مربوط به خودشان است را كه چون اگر مسلمانان واقعاً اعتقاد داشته باشند كه تا خود مردم آنچه . كند

وقتي ، مطمئن خواهند بود كه ) رة رعدسو 13: 11آية ( تغيير ندهند خدا وضع آنها را تغيير نخواهد داد

نهاده وضع آنها تغيير  جهاند خود بخود مطابق قانوني كه خداوند در نها تغيير پيدا ك فكر و عمل انسان

  اگر مسلمانان متحداً با جان و مال خود در راه ساختن يك دنياي پاك كوشش كنند . خواهد كرد

  آيه(و بصيرت و با بهترين روش به راه خدا دعوت كنند و مردم را با حكمت ) سورة حجرات 49:15آية (

بدون شك بيشتر مردمي كه تشنه يك دنياي پاك ) سوره نحل 15: 125 سوره يوسف و آية 12: 108

ها بر خواهند داشت و به جاي  سازي ها و بت پرستي هستند دين خدا را خواهند پذيرفت و دست از بت

  .هاي خدا پيروي خواهند كرد از نظر و راهنمائي ،پيروي از نظر اشخاص
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ورۀ     ر  ورۀ  ،   ١١٠ 
ها  انحراف و بدبختي انسان وقتي مردم فوج فوج و گله وار وارد دين شوند اولِ 110سورة : 2آية 

آورند بهترين طعمه براي فريبكاران  وار به دين رو مي چون كساني كه بدون بررسي و تحقيق گله. است

چرب زبان خوش بيان ميباشند و لذا مسلمانان واقعي بايد بدانند كه آنوقت بايد بيشتر حقايق دين را به 

  .ت هر چه تمامتر مبارزه كنندگذاران با شد ها و بدعت مردم بگويند و با بدعت

بزرگترين . بينيم كه پيغمبر ص بخاطر اشتباهات خود بايد از خدا طلب آمرزش كند مي 110: 3

سورة يوسف را  12: 110سورة بقره و  2: 214آية  .اشتباه او مأيوس شدن از رحمت و كمك خداوند بود

  .ببينيد

 ١١١   ورۀ   ، ) ب (سد     ورۀ
بينيم پيغمبر ص براي عمويش در دنيا  مي. ابولهب لقب عموي پيغمبر ص بود 111سورة : 1آية 

 ندنتوانست كاري بكند، همانطور كه ابراهيم براي پدرش و لوط براي زنش و نوح براي پسرش نتوانست

تمام كارها در  روزي كه زمام ،چگونه ممكن است اينها براي ديگران در آخرت شفاعت كنند. ندنكاري ك

  !!هاي افراد بشر اطالع دارد؟ و نيت دائي است كه از تمام كارها و افكاردست خ

 ١١٢   ورۀ   ، اخالص   ورۀ
پدر و مادر و بدون  بدون در اين سوره خدا يكتا و بي نياز و بدون فرزند و 112سورة : 4تا  1آيات 

همتا و رقيب معرفي ميشود تا تمام افكار و عقائد غلط پيروان منحرف اديان را اصالح كند و يادآور شود 

خاطر آن ه اي و دشمني با دسته ديگري وجود ندارد كه خدا ب كه هيچ دليلي براي طرفداري خدا از دسته

نه به خاطر داشتن رقيب و ظلم به پيروان  و جاحتيانه بخاطر خويشاوندي، نه بخاطر  ؛به كسي ظلم كند

  .رقيب

ق  ورۀ  ١١٣   ورۀ    ،  ف
 ،از شرّ موجوداتي كه خدا آفريده ،مسلمان از شرّ اينها به خدا پناه ميبرد 113سورة : 5تا  1آيات 

. ها در تاريكي شب صورت ميگيرد ها و خيانت از شرّ تاريكي چون بيشتر جنايت. ها ها چه حيوان چه انسان



246 

 

ند و از شرّ حسادت افراد چون به قول معروف مد ها مي كنندگاني كه در گره  و از شرّ جادوگرها و وسوسه

  .كنند ر آنها كارشكني ميكاچوب الي چرخ ديگران ميگذارند و در 

 ١١۴    ورۀ  ،     س    ورۀ
كه صاحب اختيار و فرمانروا  مسلمان واقعي از شرّ وسوسه كنندگان به خدا114سورة : 6تا  1آيات  

هائي كه انسان  ناپيدا و دروني باشند چه انسان اين وسوسه كنندگان چه ،برد پناه مي و معبود مردم است،

   .كنند را به كارهاي زشت تحريك مي

  

  

  

  

  


