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بسم ال العليم الحكيم
مقدم

آنچه در طول تاريخ اسلم وجود داشته دين نبوده بلكه ش��رك مطل��ق ب��وده «و ي��ك دس��ته افك��ار

سست و واهي و بي اثر بوده» كه توسط يك دسته افراد دنياپرست به مردم تزريق و تلقي��ن ش��ده. علم��ه

 كتاب «اس��لم و احتياج��ات واقع��ي ه��ر عص��ر» چ��اپ انتش��ارات محم��دي75 و 74طباطبائي در صفحه 

مينويسد: «البته اين آقايان (يعني حكومت ها) با كمال تيزبيني نقاط ض��عف ك��ار خ��ود را مي ديدن��د و ب��ه

دست يك عده مزدور ماده پرست كه مورد ارادت عامه مردم بودند (يعن��ي پيره��ا و مرش��دها و قطب ه��ا و

ثقه السلم ها و آيت ال هاي عظام) فكر واقع بين�ي و حقيقت شناس��ي را از مغزهايش�ان (مغ��ز ع��امه م�ردم)

بيرون كشيده و با تزريق و تلقين «يك دسته افكار سست و واهي و ب�ي اث�ر سرگرمش��ان كردن�د ... و اگ�ر

احيانا  كسي (يا كساني) سربلند كرده و با نداي وجدان نامي از حقايق قرآن به زب��ان مي آورد پاس��خش ب��ه

دمم شمشير و چوبه دار و شكنجه هائي كه در كنج زندان هاي تاريك در انتظ��ار آن��ان بس��ر مي ب��رد موك��ول

ميشد. اين ها حقايقي است كه هيچ مورخ منصف نمي تواند پرده به رويش بكشد.» لذا آنچ�ه بن�ام دي�ن در

طول تاريخ وجود داشته «يك دسته افكار سست و واهي و بي اثر» بوده نه دي��ن واقع��ي ك��ه ق��رآن نش��ان

دهنده آن است.

 كت��اب «بح��ثي در ب��اره مرجعي��ت و روح��انيت» مينويس��د:185 و 184آيت ال مطهري در صفحه 

«...آفتي كه جامعه روحانيت ما را فلج كرده «عوام زدگي» است ... اين آفت عظيم معل��ول نظ��ام م��الي م��ا

است ... حكومت عوام منشاء رواج بي حد و حصر ريا و مجامله و تظاهر و كتمان حقايق و آراي��ش قي��افه و

پرداختن به هيكل و شيوع عناوين و القاب بال بلند در جامعه روحانيت ما ش��ده.» ايش��ان يك��ي از ص��فات

روحانيت ما را كتمان حقايق بيان مي كنند. كتمان حقايق يعني «پنه��ان ك��ردن حق��ايق و نگفت��ن آن ب��ه

 (سورة بقره) ميفرمايد: «كساني كه دليل هاي روشن و راهنمايي هاي ما را بعد از اينكه2: 159مردم.» آيه 

براي مردم در كتاب شرح داديم كتمان (پنهان) ميكنند و به مردم نمي گويند افرادي هس��تند ك��ه خ��دا و

لعنت كنندگان آنها را لعنت مي كنند.» و ملعون هستند يعني از رحمت خدا دور شده اند. در ط��ول تاري��خ
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مردم افسار عقل خود را به دست اين ملعون ها سپرده بودند و حال هم مي سپارند. اسلم تسليم خدا بودن

است. المنجد در معني اسلم مي نويسد: «اسلم انقياد (اطاعت بي چون و چرا) از ام��ر و نه��ي ام��ر كنن��ده

بدون اعتراض است» در طول تاريخ مردم بجاي اطاعت بي چون و چرا از خ��دا، بن��ده و مطي��ع مجته��دان

بوده اند و هستند. 

من سعي كرده ام در اين كتاب با ساده ترين جملت كه قابل فهم همه باشد تعاليم واقع��ي اس��لم را

به شما نشان بدهم. ميتوانيد مطالب آن را با تمام ترجمه هاي قرآني كه در دسترس داريد تطبيق دهيد.

 اس��ت ك��ه ميفرماي��د:2 بقره سوره 22 و 21اولين حكمي كه امروزه در دست مردم است حكم آيه 

«اي مردم، اربابتان (فرمان فرمايتان، وجودي كه به شما ميگويد چ��ه ك��اري بكني��د و چ��ه ك��اري نكني��د)

وجودي كه شما و كساني كه قبل از شما بودند را (همه افراد به اضافه پدرانتان را) آفريد بن��دگي (اط��اعت

بي چون و چرا بكنيد) تا متطقي و مسلطط بر نفس و پرهيزگار بشويد، وجودي كه زمين را براي شما فرش و

آسمان را بنائي كرد، (ميدانيم كه بناي يك خانه و بنا و ساختمان يك درخت و يك جاندار و يك كش��تي

با هم فرق دارد) و از آسمان آب (باران) را نازل كرد و از زمين بوسيله آن رزق (خوراك) شما را ب��ه وج��ود

آورد، بنابراين براي خدا مثل و مانندي درست نكنيد در صورتي كه خود اين را مي دانيد.» ميدانيم خ��دائي

 ميليارد كهكشان را با تمام قوانيني كه در آن است بوجود آورده از تمام ق��وانيني ك��ه خ��ودش در250كه 

آن و در وجود انسان گذاشته اطلع دارد و در راه نمائي خود (نشان دادن راه صحيح زندگي ب��ه انس��ان ها)

 : «آيا وجودي كه چيزي را خلق كرده (آفريده و درست كرده)67 ملك سوره 14اشتباه نميكند. بقول آيه 

از آنچه بوجود آورده اطلع ندارد؟» لذا در مقابل راه نمائي هاي او بايد بدون چون و چرا تسليم بود، ولي در

مقابل دستورهاي ديگران از طرف هر كس و هر مقام و هر سازماني كه باشد بايد دليل آن را پرسيد. چون

ميدانيم كه معلومات انسان ها محدود است و از طرف ديگر انسان ها تحت ت��أثير دش��مني ها و دوس��تي ها و

خودخواهي ها و خوشامدگوئي ها و تهديدها قرار دارند و از گفتن حقيقت خودداري ميكنند. ربط يعني آقا و

صاحب اختيار و مالك كه به انسان دستور ميدهد انسان چه كاري بكند و چه كاري نكند. جمع رب ارباب

است كه در فارسي به معني مفرد يعني بمعني مالك و كارفرما بكار ميرود؛ مثل اينكه ميگوين��د ارب��اب ده

يعني صاحب و فرمان فرما و كارفرماي ده كه به رعايا ميگويد (يا ميگفت) اينكار را بكنيد و اينكار را نكنيد،

فلن تخم را اينجا بكاريد و آنجا نكاريد يا ميگويند ارباب كارخانه يعني مالك و كارفرماي كارخانه ك��ه ب��ه
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هر يك از كارگران ميگويد اينكار را بكنيد يا اينكار را نكنيد. اگر اين صاحبان كارخانه چند نفر باشند مثل 

ميگويند اربابان كارخانه چنين دستوري دادند. انسان وقتي بنده كسي شد ديگ��ر ب��ه دس��تورهاي ديگ��ران

توجهي ندارد. اگر هزاران نفر به او دستوري بدهند و ارباب و ص��احب اختي��ار او ب��ه او دس��توري ب��رخلف

دستور آنها بدهد او موظف است از دستور ارباب خود اطاعت كند. كسي كه بنده خدا شود از بندگي تم��ام

قدرتمندان و ديكتاتوراني كه بر مردم فرمان روائي مي كنند آزاد ميشود. عب��ادت خ��دا انس��ان را از بن��دگي

تمام انسان ها آزاد ميكند. بخاطر همين است كه تمام قدرتمندان و تمام ديكتاتوران تاريخ و امروزه جه��ان

با يگانگي خدا مخالفت ميكنند و به تمام جيره خواران خود دستور ميدهند مردم را از ق��رآن و از توحي��د و

يگانگي خدا (صاحب اختيار مردم) دور كنند. خدا در فارسي يعني مالك و ص��احب مث��ل خداون��د بس��تان

يعني مالك و صاحب باغ. ده خدا يعني مالك و فرمان فرماي ده. ناوخدا (ناخ��دا) يعن��ي ص��احب و فرمان��ده

كشتي كه به كاركنان كشتي دستور ميدهد چه كاري بكنند و چه كاري نكنند. براي خدا مث��ل و مانن��دي

قرار ندهيد يعني مردم با وجود اينكه ميدانند كسي كه انسان و جهان را خل��ق ك��رده و روزي م��ردم را ب��ا

قوانيني كه در جهان نهاده تهيه كرده فقط يكي است و بقيه مخلوق خدا هستند كه در مقابل قوانين خ��دا

از خود اختياري ندارند و بايد بدون چون و چرا از قوانيني كه خدا در جهان گذاشته پيروي كنند ولي ب��از

از آن ها هم بدون چون و چرا فرمان مي برند در صورتي كه نبايد اين كار را بكنند. البته در قوانين تشريعي

 ده��ر3كه توسط پيغمبران به مردم گفته شده انسان ها اختيار دارند كه آن را بكنند يا نكنند. چ��ون آي��ه 

 ميفرمايد: «ما راه را به انسان نشان داديم او يا قدردان (سپاسگزار) است يا قدرنشناس.»76(انسان) سورة 

 ميفرمايد: «حق از طرف خداي شما است. هر كس خواست ايمان مي آورد و18 كهف سوره 29آيه 

هر كه خواست منكر ميشود. (اما) ما براي ستمكاران (كه منكر ميشوند) آتشي ..... آم��اده كرده اي��م.» اي��ن

آتش در دنيا مجبور بودن به اطاعت بي چون و چرا از دستورهاي ديكتاتوران است، اگرچه بمباران ش��هرها

باشد و به هم زدن اقتصاد جهان و چه اطاعت از دستور روحاني نماهائي باش��د ك��ه دي��ن را وس��يلة ت��أمين

مخارج زندگي خود كرده اند و مريدان خود را براي حفظ آن و حفظ درآمد خود از ديگران جدا ميكنن��د و

بين دينداران جهان تفرقه مي اندازند و نتيجه اين خيانت و اين جنايت بزرگ را در تمام جهان مي بينيم.
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خدا
 ميفرمايد: «بگو: او خداي يگانه است، خدا بي ني��از112آيات سوره اخلص (سوره قل هوال) سوره 

و برآورنده نيازها است، نزاده (فرزند ندارد) و زائيده نشده، و مثل و مانند و همتايي ندارد.» چون خداوندي

 ميلي��ارد كهكش��ان اس��ت ك��ه كهكش��ان م��ا250كه خالق آسمان ها و زمين است، آس��مان ها ك��ه ش��امل 

 ميليارد منظومه شمسي دارد و اگر كس��ي در م��رز منظ��ومه200(كهكشان راه شيري) آنطور كه ميگويند 

شمسي بايستد زمين ما را نمي بيند، همانطور كه ما بس��ياري از س��يطاره هاي منظ��ومه شمس��ي خودم��ان را

نمي بينيم، مسلما  چنين خدائي انساني نيست ك��ه پ��در و م��ادر و فرزن��د (و دائي و عم�و و خ�اله و عم�ه و

عروس و داماد و نوه و نتيجه) داشته باشد.

حال اگر دهاتي هاي بيسواد خدا را انسان تصوطر ميكنند تقصير كوتاه فك�ري خودش��ان اس�ت وگرن�ه

 ميفرمايد: «... هيچ چيز مثل او نيست. و او ش��نوا و بين��ا اس��ت.» مس��لما 42 شوري سوره 11قرآن در آيه 

 ميفرماي��د:6 انعام س��وره 103گوش و چشم ندارد و هيچكس از نحوه شنيدن و ديدن او اطلع ندارد. آيه 

«چشم ها او را نمي بيند (درك نمي كند) در صورتيكه او چشم ها را مي بيند (درك ميكند) و او دقيق و آگاه

 ميفرمايد: «خدا ن��ور آس��مان ها و زمي��ن اس��ت ....» م��ا از درك چگ��ونگي آن24 نور سورة 35است.» آيه 

 ميليارد كهكشان آن آفريده انسان نيست و فرزند و پدر و مادري250عاجزيم. مسلما  كسي كه جهان را با 

ندارد.

اما    د    بارۀ   وجود   خدا
در گذشته در باره وجود خدا از لحاظ فلسفي و آسمان و ريسمان بهم ب�افتن ش�كط ميكردن�د، ول��ي

 كلم��ه بس��م. ال. الرحم��ن. الرحي��م.4امروزه روابط رياضي قرآن وجود خدا را قابل تجربه كرده. چ��ون در 

 رابطه آن در آخر كتاب «ترجمه روان فارسي ق��رآن»، - ترجم��ة19 رابطه رياضي وجود دارد كه 21لاقل 

 رابطه آن را در سايت عبدال اريك ميتوانيد ببينيد.2نويسنده، - آمده و 

 كلمه4 اين 12 و 11 رابطه رياضي وجود دارد كه براي مثال در رابطه 58 كلمه بيشتر از 4در اين 

 دارد. يعن��ي اگ��ر19 رقمي بدست مي آيد ك��ه ض��ريب 73در كتاب «ترجمه روان فارسي قرآن» يك عدد 
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 ميباشد يعني كسري كه ص��ورت آن10-73 شود باقيمانده اي نخواهد داشت. يعني امكان آن 19تقسيم به 

 صفر در طرف راست آن باشد. بايد توجه داشته باشيد كه براي اينك��ه ه��ر73) و مخرج آن يك با 1يك (

 رق��م10 يعن��ي 9رقم آن درست در جاي خود قرار گيرد امكان  (يكدهم) دارد چون رقم ها بين ص��فر ت��ا 

-30 بار رقم  را در هم ضرب كنيم كسري در حدود 21 ميباشد. اگر 10-73 بار يكدهم مساوي 73ميباشد و 

 ص��فر در ط��رف راس��ت آن30 بدست مي آيد يعني كسري كه صورت آن يك و مخرج آن نيز ي��ك ب��ا 10

باشد. با توجه به اينكه در آن زمان حتي چرتكه هم در عربستان وجود نداشت ه��ر انس��ان ع��اقلي مت��وجه

 قرن پيش عربستان نبوده و كار يك عقل بي نهايت بزرگ ب��وده14ميشود كه اينكار، كار يك آدم بيسواد 

 به پيغمبر ميفرمايد: «تو قبل  كتابي (هيچ كتابي) نخوانده بودي و با29 عنكبوت سوره 48است. چون آيه 

دست خودت چيزي ننوشته بودي، چون در آن صورت كساني كه در صدد ابطال (باطل س��اختن) رس��الت

تو بودند شكط ميكردند.» اين واقعيت كه توسط هر كس بوسيله كامپيوتر يا يك ماشين حساب ساده قابل

-3- رسالت (پي��امبري) محم��د ص و 2- الهي بودن قرآن، 1 چيز را ثابت مي كند: 3بررسي و تجربه است 

اثبات وجود خدا.

 ب��ه46 ت��ا 40 سوره است كه با ح و م (حم) ش��روع ميش��ود ك��ه عبارتن��د از س��وره هاي7در قرآن 

نام هاي غافر (مؤمن)، فصلت (سجده)، شوري، زخرف، دخان، جاثيه و احقاف كه بطور عجيبي وجود خدا و

 س��وره ب��ه اي��ن7رسالت پيغمبر و الهي بودن قرآن را اثبات مي كنند. تعداد دفعات تك��رار ح  و م در اي��ن 

 و48 و در س��وره فصط��لت تع��داد (ح) 380 و تعداد (م) 64صورت است: در سوره غافر يا مؤمن تعداد (ح) 

44 و در سوره زخرف تعداد (ح) 300 و تعداد (م) 53 و در سوره شورا (شوري) تعداد (ح) 276تعداد (م) 

 و31 و در س��وره ج��اثيه تع��داد (ح) 150 و تع��داد (م) 16 و در سوره دخان تع��داد (ح) 324و تعداد (م) 

 ميباشد. اگر اين اعداد را ب��ا ه��م جم��ع225 و تعداد (م) 36 و در سوره احقاف تعداد (ح) 200تعداد (م) 

× 113 بدست مي آيد كه مساوي 2147كنيد عدد   ميباشد و اگر رقم هاي آن ها را با هم جمع كني��د19 

،64 بدست مي آيد بدون يك عدد كم يا يك عدد زي��اد. فرام��وش نكني��د ك��ه مثل  ع��دد 113درست عدد 

 و3، سيصد و هشتاد ولي رقم ه��اي آن 380 ميباشد و عدد 4 و 6شصت و چهار ميباشد ولي رقم هاي آن 

 يعني ده رقم هستند. چه ج��زو يك��ان (آح��اد)9) ميباشد. رقم ها در عددها عبارتند از صفر تا 0 و صفر (8

 س��وره اول را ب��ا3باشند و چه جزو دهگان (عشرات) باشند و چه جزو صدگان (مآآت) باشند. اگر عددهاي 
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× 59 بدست مي آيد كه مساوي 1121هم جمع كنيد عدد   ميباشد و اگر رقم هاي آن را جمع كني��د19 

 بدست مي آيد.19 بر 1121 يعني درست خارج قسمت 19 يعني ضريب 59درست همان 

 ميباشد19 × 54 بدست مي آيد كه مساوي 1026 سوره بعد را با هم جمع كنيد عدد 4اگر اعداد 

19 بدس��ت مي آي��د ك��ه ض��ريب 54 سوره  را با هم جمع كنيد درست عدد 4و اگر رقم هاي اين اعداد اين 

 ميباشد.19 بر 1026يعني خارج قسمت 

×55 بدست مي آيد ك��ه مس��اوي 1045 را با هم جمع كنيد عدد 43 و 42 و 41 سوره 3اگر اعداد 

19 ب��ر 1045 يعني خ��ارج قس��مت 55 است و اگر رقم هاي آن را با هم جمع كنيد درست همان عدد 19

بدست مي آيد.

 بدست مي آي��د ك��ه اگ��ر1102 بكنيد عدد 41 و 46 و 45 و 44حال اگر همين كار را با سوره هاي 

 سوره را با هم جم��ع كني��م درس��ت4 بدست مي آيد و اگر رقم هاي اعداد اين 58 كنيد عدد 19تقسيم به 

 است.19 بر 1102 بدست مي آيد كه خارج قسمت 58عدد 

 قرن پيش عربستان بوده است كه14كدام آدم عاقلي است كه فكر كند اينكار كار يك آدم بيسواد 

 رقم پيدا14سواد خواندن و نوشتن نداشته. اينكار را براي يك آدم كه استاد كامپيوتر است طرح كنيد كه 

 خاصيت را داشته باشد آن هم با وجود كامپيوتر.5كند كه اين 

 مقاله بنويسيد كه اين خاصيت بين دو حرف آن وجود داش��ته باش��د7حال فكر كنيد اگر بخواهيد 

چقدر سخت است.

 خاصيت5 سخنراني بكنيد كه بين دو حرف آن اين 7حال فكر كنيد كه اگر بدون مقدمه بخواهيد 

وجود داشته باشد چقدر سخت يا محال است.

افراد متعصب كه حتي ادعاي عدم تعصب و ادعاي تحقيق ميكنند به علل مختلف از تجرب��ه اينك��ار

ساده خودداري ميكنند، چون دشمني ها و تعصب ها چشم حقيقت بين انسان را كور ميكن��د و نمي خواه��د

واقعيت ها را ببيند و آن را بررسي و درك كند.
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عبادت  خدا
عبادت يعني بندگي كردن. يعني اطاعت بي چون و چرا كردن از دستور كسي كه به آن در فارس��ي

ارباب ميگويند.

 بار جمله اوعببودووا الم «خدا را بندگي (اطاعت بي چون و چرا) بكنيد.» آمده است. آي��ات16در قرآن 

32 و 23 نح��ل و 36 ه��ود و 84 و 61 و 50 اع��راف و 85 و 73 و 65 و 59 مائده و 117 و 72 نساء و 36

 نوح را ببينيد.3 عنكبوت و 36 نمل و 45مؤمنون و 

 بار آمده است كه خداوند ميفرمايد: «م��را بن��دگي (اط��اعت ب��ي چ��ون و چ��را) بكني��د.»2در قرآن 

 عنكبوت را ببينيد.56 انبياء و 25آيه هاي 

 بار آمده است اوعببودوووهو «(او را (خدا را) بندگي (اطاعت بي چون و چرا) بكني��د.» آيه ه��اي6در قرآن 

 زخرف را ببينيد.64 عنكبوت و 17 مريم، 36 يونس، 3 انعام، 102 آل عمران، 51

 بار آمده است كه ل تعبدوا ال ال (ال اياه) : «غير از خدا را (غير از او كه خ��دا باش��د را)6در قرآن 

21 فص��لت و 14 اسراء و 23 يوسف و 40 هود و 26 و 2بندگي (اطاعت بي چون و چرا) نكنيد.» آيه هاي 

احقاف را ببينيد.

 بار از عبادت كردن و بندگي صحبت شده ولي امروزه اگر درست و با كمي دق��ت ب��ه267در قرآن 

 در هزار مردم از فرمان يكنفر يا يكدسته كه آنها هم999جهان نگاه كنيم، مي بينيم كه در حدود بيش از 

عمل  از يكنفر پيروي ميكنند بدون چون و چرا اطاعت مي كنند، چه آن يك نفر رهبر انقلب باشد يا رهبر

كودتا يا منتخب مجلس.

اين اطاعت بي چون و چرا از افراد باعث بوجود آمدن ديكتاتوران جهاني بوده و هست. ديكت��اتوراني

كه به عناوين مختلف به ديگران حمله كرده اند و ميليونها انسان را كشته اند و آواره كرده اند و هزاران خانه

را بر سر ساكنان آن خراب كرده اند و ميليون ه��ا ك��ودك را ي��تيم و ميليون ه��ا زن و ش��وهر را ب��ي همس��ر

كرده اند.

روزي انسان ها به خود خواهند آمد و طوق بندگي هيچكس جز خ��دا را بگ��ردن نخواهن��د ان��داخت.

 ميليارد كهكشان بوجود آورده و احتياجي به كسي يا ترسي از كس��ي ن��دارد250طوق بندگي خدايي كه 
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كه بخاطر آن دروغ بگويد و در راهنمائي خود اشتباهي نميكند. روزي دهنده همه است و خودش احتي��اج

به غذا ندارد.

توحيد   كليد   آزادي  واقعي  انسان
كلمة ل اآلهم اآلط ال «معبودي (وجودي كه انسان بدون چون و چرا از تمام فرمان هايش اطاعت كند و

خود را در مقابل او كوچك ببيند) غير از خدا وجود ندارد.» يعني انسان مسلمان بنده خدا است تا بن��ده و

مطيع بدون و چراي هيچكس و هيچ مقام و هيچ سازماني در صورتيكه فرمانش برخلف فرمان خدا اس��ت

نباشد. چون بنده كسي است كه اگر اربابش به او دستوري بدهد و بقيه افراد جهان دس��تور ديگ��ري ب��ه او

بدهند خود را موظف ميداند كه از دستور اربابش اطاعت كند نه كليه افراد جهان.

علق    انسان ه   ب  شرك
 ميفرمايد: «لقمان در حاليكه به فرزندش نصيحت مي ك��رد گف��ت: فرزن��دم،31 لقمان سوره 13آيه 

بخدا شرك نياور (شريكي براي خدا درست نكن) چون شرك ظلم بزرگي است.» 

 (سورة نساء) ميفرمايد: «خدا را بندگي (اطاعت بي چ�ون و چ��را) بكني��د (ت�ا از بن��دگي4: 36آية 

انسان هائي مثل خود نجات پيدا كنيد. چون وقتي انسان بنده كسي شد ديگر بنده كس ديگري نميشود و

از دستورهاي او بي چون و چرا اطاعت نميكند) و چيزي را (در اين اطاعت بي چون و چ��را) ش��ريك خ��دا

نسازيد.» و از دستور هيچكس و هيچ مقام و سازماني در ص��ورتيكه ب��رخلف دس��تور خ��دا باش��د اط��اعت

نكنيد.

 (سورة  آل عمران) ميفرمايد: «بگو: اي اهل كتاب، بسوي كلمه اي بيائيد كه بين ما و شما3: 64آيه 

مساوي است كه بندگي (اطاعت بي چون و چراي) كسي را نكني��م و (در اي��ن اط��اعت ب��ي چ��ون و چ��را)

چيزي را شريك خدا نكنيم (از كسي غير از او اطاعت بي چون و چرا نكنيم) و بعضي از ما بعضي را غير از

خدا ارباب (آقا و مالك و دستور بده خود كه از هر بكن يا نكن او اطاعت كنيم) نگيريم ... » ولي
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 (سورة توبه) ميفرمايد: «دانشمندان ديني و زاهدان ديرنشين خود و پيغمبرشان مس��يح9: 31آية 

ابن مريم را ارباب (آقا و كارفرماي) خود گرفتند در صورتيكه به آنها فقط امر شده بود كه خ��داي واح��د را

عبادت (بندگي بي چون و چ��را) بكنن��د. معب��ودي (كس��ي ك��ه بن��ده و مطي��ع ب��ي چ��ون و چ��راي تم��ام

دستورهايش باشيد) غير از خدا وج��ود ن�دارد. خ�دا خيل��ي ب�التر از اي�ن چيزه��ائي اس��ت ك��ه ش�ريك او

ميسازند.» اين اطاعت بي چون و چرا از دانشمندان ديني و زاهدان ديرنشين و پيغمبر خدا مطابق اين آيه

شرك است كه خدا ميفرمايد: «خدا خيلي بالتر از اين چيزهائي است كه شريك خدا ميسازند.»

در اسلم اطاعت بي چون و چرا از دانشمندان حتي از پيغمبر خدا شرك است، شرك. چون

 (سورة  اسراء) ميفرمايد: «از آنچه نميداني دنباله روي (پيروي) نكن. چون گوش و چشم17: 36آية 

و دل مسئول اين پيروي جاهلنه ميباشند.»

 (سورة اعراف) ميفرمايد: «از آنچه از خداوندتان (اربابتان كه به شما ميگويد اين كار را بكن7: 3آية 

و اين كار را نكن) به شما نازل شده (يعني از قرآن) پيروي كنيد و از اوليائي غير از آن پي��روي نكني��د... »

 (سورة توبه) دانشمندان ديني و زاهدان ديرنشين9: 31هر كس كه ميخواهد باشد. ولي مردم مطابق آيه 

خود و حتي پيغمبرشان مسيح ابن مريم را ارباب خود گرفتند و اينكار شرك است.

 (سورة زوممر) ميفرمايد: «وقتي فقط صحبت از خدا در ميان باش��د، دل اف��رادي ك��ه ب��ه39: 45آية 

آخرت ايمان ندارند دچار اشمئزاز (چندش) ميشود و بدشان مي آيد. ولي وقتي صحبت از كساني غير از او

شود حظ مي كند و شادمان ميشوند.» نگاه كنيد چه كساني به آخرت ايمان ندارند. چ��ون اگ��ر ب��ه خ��دا و

آخرت ايمان داشتند وحي او را به پيغمبر ك��ه بص��ورت ق��رآن در آم��ده ميخواندن��د و از آي��ات و احك��ام و

نظرهاي خدا اطلع كامل داشتند.

 (سورة اسراء) ميفرمايد: «وقتي در قرآن خدا را به تنهايي ياد كن��ي ب�ا نف�رت از ت�و رو17: 46آية 

ميگردانند.»

 (سورة غافر: مؤمن) ميفرمايد: «وقتي فق��ط خ��دا ب��ه تنه��ائي خوان��ده ش��ود منك��ر آن40: 12آيه 

ميشويد. و اگر شريكي براي او ساخته ش��ود چي��زي ش��ريك او ش��ود (ص��حبت از ديگ��ري بكني��د) ايم��ان

مي آوريد.» مردم در اثر تربيت و تلقينات غلطي كه روحاني نماها ب��ه آنه��ا كرده ان��د در ش��رك مطل��ق ف��رو

) مينويسد: «مقلد بايد از مجته��د خ��ود5رفته اند. چون آيت ال العظمي آنها همان اول رساله خود (شماره 
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 اآسراء نباي��د از چي��زي36بدون چون و چرا اطاعت كند.» در صورتيكه مسلمان مطابق دستور خدا در آية 

(كه در باره آن تحقيق نكرده و براي او ثابت نشده كه از خدا است) و به آن علم ندارد پيروي كند.

همه پيغمبران براي تصحيح اعتقادات غلط و انحرافي مردم مي آمدند و به آنه��ا ميگفتن��د: «خ��دا را

بندگي (اطاعت بي چون و چرا) بكنيد، معبودي (كسي كه بن�ده و مطي�ع ب��دون چ�ون و چ�راي فرم�انش

 اع��راف) ول��ي ع��الم نماه��اي دكان��دار ب��ا مغالط��ات و59باشيد) غير از خدا براي شما وجود ندارد.» (آي��ة 

مبالغه گوئي هاي خود آنها را از حقيقت دين منحرف مي كردند و پيغمبر بعدي ب��راي بازگردان��دن م��ردم از

اين انحراف مي آمد ولي باز اين روحاني نماها مردم را پس از مرگ او دچار انحراف ميكردند كه اي��ن زم��ان

 كت��اب75معمول  به يك قرن نمي رسيد. اين روحاني نماها مطابق آنچه آقاي علمه طباطب��ائي در ص��فحه 

«اسلم و احتياجات واقعي هر عصر» مي نويسد: «با تزريق و تلقين يك دسته افكار سس��ت و واه��ي و ب��ي

اثر» مردم را سرگرم مي كردند و به آنها اجازه نمي دادند كه با فهم حقيقت دين و اتح��اد ب��ا ه��م ش��رط اي��ن

فريبكاران و ديكتاتوراني را كه ميساختند از سر خود دفع كنند. همانطور كه امروز اين افكار سست و واهي

و بي اثر بنام دين در مردم است و به آن ايمان و اعتقاد كامل دارند. ت��ا چ��ه موق��ع مس��لمانان واقع��ي ك��ه

تسليم احكام و نظرهاي خدا در كتاب الهي هستند متح��د ش��وند و اي�ن فريب خوردگ��ان را آگ�اه و متح�د

كنند.

صفات    خدا  د   قرآن
 بار گفته شده: «خ��دا26در قرآن  ميليارد كهكشان آن است. 250  - خدا خالق آسمان ها و زمين با 1

آسمان ها و زمين را آفريد.» آيا وجودي كه آسمان ها و زمين را آفريده توان��ائي آن را دارد ك��ه مث��ل آن را

بيافريند؟

 بار ميفرمايد: «خدا شما را آفريد.» آيا وجودي ك��ه انس��ان را16 قرآن - خدا آفريننده انسان است.2

36 ي��س س��وره 81 و آي��ه 17 اس��راء س��وره 99آفريده نميتواند مثل آنها را بيافريند؟ هم��انطور ك��ه آي��ه 

ميفرمايد: «آيا نديدند (توجه نداشتند) كه خدا كه آسمان ها و زمي��ن را آفري��ده ميتوان��د مث��ل انس��ان ها را

بيافريند.» و «آيا خدائي كه آس�مان ها و زمي��ن را آفري��د ق�ادر نيس��ت ك��ه مث��ل آنه��ا (مث��ل انس��ان ها) را

بيافريند؟»
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 ميفرمايد: «هي��چ جان��داري در11 هود سورة 6آيه - خدا روزي دهنده تمام موجودات زنده است. 3

 بار گفته ش��ده «روزي ش��ما7زمين نيست مگر اينكه رزق آن (خوراك آن) به عهده خدا است.» در قرآن 

 ط��ه81 اعراف و 160 بقره و 254 و 172 و 57 بار گفته شده «روزي ايشان كرديم.» آية 13ساختيم.» و 

35 اسراء و 70 ابراهيم و 31 رعد و 22 يونس و 93 انفال و 3 بقره و 3 منافقون و آيه هاي 10 روم و 28و 

6 انع��ام س��ورة 14 ج��اثيه را ببيني��د. آي��ة 16 ش��وري و 38 ف��اطر و 29 س��جده و 16 قصص و 54حج و 

ميفرمايد: «بگو: آيا پشتيباني غير از خدا كه آفرينندة آسمان ها و زمين است بج��ويم؟ او ب��ه ديگ��ران غ��ذا

ميدهد و كسي به او غذا نميدهد. بگو: به من دستور داده شده كه اولين كس��ي ك��ه خ��ود را تس��ليم خ��دا

(دستورهاي قرآن) ميكند خود من باشم و دستور داده شد كه مشرك نباش.» از هيچكس غير از خ��دا، در

صورتيكه دستورش برخلف دستور خدا باشد، اطاعت نكن. حرف و فرمان خدا از دهان هر كس كه بي�رون

آيد دستور خدا است ولي اگر خلف نظر و دستور خدا بود از دهان ه��ر كس��ي و ه��ر س��ازماني ك��ه باش��د

اطاعت نكن. ولي امروزه در اثر بي اطلعي مردم از احكام و نظرهاي خدا و نداشتن اتح��اد دين��داران اف��راد

مجبورند از ديكتاتوران فردي و اجتماعي بدون چون و چرا اطاعت كنند. چون ديكتاتوران بدست «ع��ده اي

مزدورآ ماده پرست» با «يك دسته افكار سست و واهي و بي اثر آنها را سرگرم كرده ان��د.» كت��اب (اس��لم و

 را ببينيد. اين كتاب نوشته علمه طباطبائي است.85 و 84احتياجات واقعي هر عصر) صفحه 

 ب��ار ميفرماي��د:12 بار ميفرمايد: «خدا همه چيز را ميداند.» و 20 قرآن - خدا همه چيز را ميداند.4

7 آل عم��ران و 154 و 119«خدا از آنچه در دل ها است (در سينه ها و در فكرها اس��ت) اطلع دارد.» آي��ه 

 مولك و13 تغابن و 4 حديد و 6 شوري و 24 زوممر و 7 فاطر و 38 لقمان و 23 هود و 5 انفال و 43مائده و 

 ب��ار7 سبا و 48 توبه و 78 مائده و 116 و 109 بار ميفرمايد: «خدا علم غيب را خيلي زياد ميداند.»  آيه 4

 بق��ره77ميفرمايد: «خدا آنچه را مخفي ميكنيد و ميكنند و آنچه را آشكار ميكنيد و ميكنند ميداند.» آية 

 نح��ل و91 ي�ونس و 36 تغابن را ببيني��د. و در آي�ه 4 ممتحنه و 1 يس و 76 نحل و 23 و 19 هود و 5و 

 شوري ميفرمايد: «خدا از كارهائي كه ميكنيد و ميكنند اطلع دارد.»25 زوممر و 70 نور و 41

17 بار از آگاهي و با خبر بودن خدا سخن ميگوي��د. از جمل��ه 33 قرآن - خدا با خبر و آگاه است.5

بار ميفرمايد: «خدا از كارهائي كه ميكنيد با خبر (آگاه) است.» كسي كه به چنين خدائي ب��ا اي��ن ص��فات

ايمان داشته باشد (ايمان واقعي نه ايمان اسمي) سعي ميكند از وقتي ك��ه آن را ميدان��د كوچك��ترين ك��ار
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خطائي نكند چون با وجود روابط رياضي قرآن كوچكترين شكطي براي او در وجود داشتن خدا و بودن اي��ن

صفات در او باقي نمي ماند. اينكار به نفع تمام مردم جهان است. چه ديندار باشند چه نباشند. كساني ك��ه

ندانسته در اثر تعصب جاهلنه با چنين ايماني ميجنگند افراد جاهلي هستند كه از منافع خ��ود و خ��انواده

خود اطلعي ندارند. واي بر اين همه جهل و بي شعوري.

 ب��ار ميفرماي��د: «خ��دا ش��اهد8 ق��رآن - خدا شاهد و مراقب كارهاي انسان ها و ه��ر چي�زي اس�ت.6

 مجادله و6 فصلت، 53 سبا، 47 احزاب، 55 حج، 17 مائده، 117 نساء، 33(بيننده) هر چيزي است.» آيه 

 ي��ونس ميفرماي��د: «خ��دا ش��اهد كاره��ائي اس��ت ك��ه46 آل عم��ران و 98 بروج را ببينيد. قرآن در آي��ه 9

ميكنيد.» و «خدا شاهد كارهايي است كه مي كنند.»

33 اح��زاب س��ورة 52 مي فرماي��د: «خ��دا مراق��ب كاره��اي ش��ما اس��ت.» آي��ه 4 نساء س��وره 1آية 

مي فرمايد: «خدا مراقب هر چيزي است.» مسلمان واقعي كه به ق��رآن ايم��ان دارد مراق��ب كاره��اي خ��ود

مي باشد كه كار خلفي نكند. چون خدا مراقب كارهاي اوست.

 ف��اتحه، (س��وره حم��د)، س��وره اول ق��رآن ميفرماي��د: «بن��ام4 تا 1 آيه - خدا مالك روز جزا است.7

خداوند بخشنده مهربان. حمد (ستايش و ثنا و تمجيد) فقط اختصاص ب��ه خ��دا دارد ك��ه ص��احب اختي��ار

 بار ي��وم  ال��دين (روز ج��زا،12جهانيان است. بخشنده و مهربان و صاحب (مالك) روز جزا است.» در قرآن 

 شعراء82 حجر و 35روز قيامت كه جزاي افراد داده ميشود) آمده است. غير از آيات اول سوره فاتحه آيه 

11 انفط��ار و 18 و 17 و 15 م��دثر و 46 مع��ارج و 26 واقع��ه و 56 ذاريات و 12 ص و 78 صافات و 20و 

 آن15 ت�ا 13 راج�ع ب�ه قي�امت اس�ت. آي�ة 82مطففين را هم ببينيد. آية اول تا آخر سوره انفطار، سورة 

ميفرمايد: «بدون شك نيكان در بهشت پر نعمت هستند و بدكاران در جهنم. روز دين (روز جزاي اعم��ال)

 انفطار ميفرماي��د: «از كج��ا فهمي��دي (چ��ه19 تا 17آنها (بدكاران) وارد آن (وارد جهنم) ميشوند.» و آيه 

چيز تو را آگاه ساخت) كه روز جزا چيست؟ بعد چه چيز تو را آگاه ساخت كه روز جزا چيس��ت؟ روز ج��زا

روزي است كه هيچكس براي كسي مالك چيزي نيست (نميتواند كاري بكن��د) و فرم��ان در آن روز فق��ط

اختصاص به خدا دارد.» روز دين (روز جزا) روزي است كه صدائي از كسي شنيده نمي شود، غير از صدائي

 ميفرمايد: «روزي ك��ه در ص��ور دمي��ده ش��ود ... ص��داها ب��راي20 طه سوره 108آهسته. همانطور كه آيه 

 غ��افر (م��ؤمن) در ب��اره روز16خداوند رحمان پائين مي آيد و جز صدائي آهسته چيزي نمي شنوي.» آي��ه 
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قيامت كه مردم براي رسيدگي به حساب خود در مقابل خدا مي ايستند ميفرمايد: «روزي است ك��ه هم��ه

ظاهر ميشوند. چيزي از آنها بر خدا پوشيده نيست. گفته ميشود: امروز مال چه كسي است؟ گفته ميشود:

امروز مال خداوند قهار است.» فراموش نكنيد كه ص��دائي از هيچك��س ش��نيده نميش�ود، از هيچك��س. ب�ه

داستان هائي كه سر هم كرده اند توجهي نكني��د. ق��رآن، وح��ي اله��ي، كت��اب اص��لي و اساس��ي مس��لمان ها

ميفرمايد: در آن روز غير از صدائي آهسته چيزي نميشنوي. چون پرونده اعمال هر كس به دست خ��ودش

 را84 انش��قاق س��وره 10 و 7 و آي��ه 69 ح��اقه س��وره 25 و 19 و آيه 17 اسراء سورة 71داده ميشود. آية 

ببينيد.

 مي فرمايد: «اي مردم، از نافرماني خداوندتان حذر كنيد و از روزي بترس��يد31 لقمان سورة 33آية 

كه پدري ذره اي جزاي فرزندش را نمي دهد و فرزن��دي ذره اي ج��زاي پ��درش را نمي ده��د (پ��در و فرزن��د

نمي توانند براي هم كاري بكنند) وعده خدا درست است. روابط زندگي دنيا شما را فريب نده��د و ش��يطان

 «هر كسي گروي كارهايي است كه74 مدطثطر سورة 38فريبكار شما را نفريبد.» چون در آن روز مطابق آية 

 لقمان پيغمبر ص هم ب��راي ف��اطمه ع نمي توان��د ك��اري بكن��د. هم��انطور ك��ه33كرده است.» مطابق آية 

آيت ال مطهري در كتاب «عدل الهي» نوشت پيغمبر ص به فاطمه ص گفت: «اي ف��اطمه، ب��راي خ��ودت

كاري بكن. چون من نمي توانم براي تو كاري بكنم.» چون «ه��ر كس��ي گ��روي كاره��ائي اس��ت ك��ه ك��رده

است.»

.- خدا وضع جامعه را تغيير نمي دهد مگر اينكه افراد جامعه طرز فكر و عمل خود را تغيي��ر بدهن��د8

 ميفرمايد: «خدا وضع قومي را تغيير نمي دهد مگر اينكه خ��ود آن ق��وم فك��ر و13 رعد سورة 11چون آيه 

عمل خود را كه مربوط به خودشان است تغيير بدهند.» اين تغيير فكر و عمل چه در جهت درست باش��د

چه در جهت غلط. چون عقب مانده در اثر تغيير طرز فكر و عمل در حال پيشرفت و صنعتي شدن است و

در اثر كنترل جامعه بالترين پيشرفت اقتصادي و صنعتي را دارد. آدم بيسواد با سواد نمي شود مگر اينك��ه

فكر و عمل خود را تغيير دهد و دنبال يادگيري خواندن و نوشتن برود. در باره هر يك از رشته هاي علم��ي

و هنري همين حقيقت وجود دارد.

 نمي دانيم چطور ولي آيه- خدا شنوا (سميع) است و  تمام حرف هائي را كه انسان ها ميزنند ميداند9

 بقره ميفرمايد: «وقتي ابراهيم و اسماعيل ع پايه هاي خانه كعبه را ب��ال بردن��د گفتن��د: خداون��دا (اي127
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 ب��ار از اي�ن50صاحب اختيار و فرمان فرماي  ما) از ما بپذير. چون تو شنوا و دن�ائي.» در ق�رآن در ح��دود 

صفت خدا سخن گفته شده . مسلماني كه اين را ميداند هميشه در زندگي سعي مي كند حرفي نزن��د ك��ه

برخلف حق باشد و در صدد فريب ديگران و تهمت زدن به اين و آن و دروغ گفتن بر نمي آيد.

 بقره سوره96 نمي دانم چطور؟ ولي آيه  خدا بينا (بصير) است و كارهاي تمام شما را مي بيند.  –   10

 ب��ار ميفرماي��د: «خ��دا ب��ه13 ميفرمايد: «خدا به تمام چيزهائي كه انسان ها ميكنند بينا اس��ت.» ق��رآن 2

112 انف��ال و 72 آل عمران و 156 بقره و 265 و 233 و 110كارهائي كه ميكنيد بصير (بينا) است.» آيه 

 بار از بص��يرت51 تغابن را ببيند. قرآن 2 ممتحنه و 3 حديد و 4 فتح و 24 فصلت و 40 سبا و 11هود و 

(بينايي) خدا صحبت مي كند. مسلمان واقعي كه اين حقيقت را ميداند هميشه در زندگي مواظب كاره��ا و

سخنان خود ميباشد كه كاري برخلف حق و عدالت و فرمان خدا نكند. چون اي��ن خ��داي بين��ا را ح��اكم

فرداي خود در روز قيامت ميداند و ميداند كه چنين خدائي با اطلع كامل در باره او حكم مي كن��د و او را

مجازات ميكند و به جهنم ميفرستد يا به او پ��اداش كاره��ايش را ميده��د و او را ب��ه بهش��ت ميفرس��تد. و

بنابراين مسلمان مواظب است كار خلفي نكند.

 ي��س ميفرماي��د: «آي��ا81 چون آيه ميگويد خدا قادر و قدير اس��ت. آي��ه - خدا قادر و توانا است.11

خدائي كه آسمان ها و زمين را آفريده قادر نيست كه مثل آنها را بيافريند؟ آري ق��ادر اس��ت و ميتوان��د. او

 بقره ميفرمايد: «هر كسي قبله اي دارد كه رو به سوي آن مي كند. بنابراين در148آفريدگار داناست.» آيه 

كارهاي خير با هم مسابقه بدهيد و از هم جلو بزنيد. هر كجا باشيد خدا همه شما را پاي حس��اب مي آورد.

 يس در جواب كساني است كه ميگويند چه كسي استخوان هاي81چون خدا به هر كاري توانا است.» آيه 

پوسيده را زنده مي كند؟ كسي كه به آن ايمان دارد متوجه كارهاي خود ميباشد كه خلف نكند. كسانيكه

ميخواهند منكر قيامت شوند و مسئوليت خودشان را انكار كنند و هر كاري كه خواستند بكنند و از غ��رائز

حيواني خود بي كم و كاست استفاده كنند، چنين حرفي ميزنند ولي فكر نمي كنند كه اگر ديگران هم بي

مسئوليت باشند چه به روز آنها مي آورند. آنها در اثر بي توجهي به ضرر خود كار ميكنند. چون فقط مي��ل

56خود را در نظر ميگيرند و متوجه ميل طبيعي و غرائز انسان ها نيستند. خداون��د ب��ه اي��ن اف��راد در آي��ة 

 ميفرمايد: «در زمين بعد از اصلح آن فساد نكنيد و خدا را از روي ت��رس و امي��د بخواني��د.7اعراف سورة  

چون رحمت خدا به افراد نيكوكار نزديك است.»
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 ميفرماي��د: «خ��دا42 ش��وري س��وره 23 و آيه 4 نساء سوره 147 چون آيه - خدا قدردان است.12

 ب��ار ص��حبت75سپاسگزار و قدردان» و «بسيار قدردان» ميباشد. در قرآن در باره شكرگزاري و ق��درداني 

شده است. مسلمان هم شكرگزار و قدردان نعمت هايي كه خدا به او داده و كمك ه��ائي ك��ه انس��انها ب��ه او

كرده اند ميباشد ولي در اين راه مبالغه و گزافه گوئي نمي كند كه مداح اي��ن و آن باش��د چ��ون م��دح فق��ط

اختصاص به خدا دارد كه هر چه در باره او بگويند كم است. بقول سعدي «از دست و زبان كه بر آيد   ك��ز

عهده شكرش بدر آيد.» چون «هر نفسي كه فرو ميرود ممد حيات است (به زندگي طول ميدهد) و چ��ون

بر مي آيد مفرآح ذات (انسان را شاد ميكند) از دست و زبان كه برآيد    كز عهده شكرش بدر آي��د.» چ��ون

«در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شكري واجب.»

 حليم يعني بردبار و با تحمل در مقاب��ل نامليم��ات و آنچ��ه ب��رخلف مي��ل او- خدا حليم است.13

 ميفرمايد: «خدا دانا و پر تحمل است.» از بردباري و تحمل خ��دا ده ب��ار در33 احزاب سوره 51است. آية 

قرآن صحبت شده. مسلمان كه از تحمل خدا در مقابل تخلفات بشر آگاه است، تحم��ل خ��دا را دليل��ي ب��ر

خلفكاري هاي خود نميداند و سعي ميكند در زندگي كار خطائي نكند. چون خ��دا او را در كاره��ايش آزاد

 ميفرمايد: «م�ا راه را ب��ه انس��ان نش��ان دادي��م او ي�ا ق��دردان اس��ت ي��ا76 دهر سوره 3گذاشته. چون آيه 

 ميفرمايد: «بگو: حقيقت از جانب خداون��دتان اس��ت. ه��ر ك��س بخواه��د18 كهف سوره 29ناسپاس.» آيه 

ايمان مي آورد و هر كس كه بخواهد قبول نميكند.» انسان ها در كار خود مختار هس��تند و اختي��ار دارن��د.

اين اختيار را خدا به آنها داده. در نتيجه مسئول كارهاي خود ميباش��ند. اگ��ر اختي��اري در كاره��اي خ��ود

نداشتند و كارها را به حكم اجبار انجام ميدادند مس��ئوليتي نداش��تند و مج�ازات و پاداش��ي در ك��ار نب�ود.

سراسر قرآن اين كار و اين مسئوليت و اختيار انسان را نشان ميدهد. ايمان آوردن و نياوردن به وحي الهي

و قرآن در اختيار انسان است و قرآن در باره افراد با ايم��ان و ك��افر و فاس��ق و من��افق و متق��ي و كوش��ش

كننده در راه ساختن يك دنياي پاك (مجاهد) زياد صحبت ميكند. اينها همه اختي��ار انس��ان را در كاره��ا

نشان ميدهد.

 ميفرمايد: «خدا آمرزن��ده و مهرب��ان اس��ت.» در2 بقره سوره 173 چون آية - خدا آمرزنده است.14

 بار در بارة آمرزندگي خدا صحبت شده. چون خدا از ضعف و وسوس��ه هاي ش��يطاني و ط��بيعت105قرآن 

 غافر (مؤمن) در باره خ��دا ميفرماي��د:3 اطلع دارد. آيه 12 يوسف سوره 53اماره بالسوء انسان مطابق آيه 
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«خدا آمرزنده گناه و قبول كننده توبه ميباشد. مجازاتش شديد، صاحب ق��درت و نعم��ت اس��ت. معب��ودي

(كسي كه انسان بنده و مطيع بي چون و چراي فرمانش باشد) غير از او وجود ندارد. بازگشت  همه بس��وي

او است.»

 توبه يعني بازگشت. اياب و ذهاب يعن��ي برگش��تن و رفت��ن. در دي��ن ت��وبه- خدا توبه پذير است.15

يعني برگشتن از گناه و كار خلف و برگشتن به اطاعت از دستورهاي خدا و ساختن يك دنياي پاك. توبه

با كلمه اآلي بازگشت انسان به سوي خدا است و توبه با كلمه عملي بازگشت خدا ب��ه س��وي انس��ان و قب��ول

 ميفرمايد: «كساني كه دلئل روشن و راهنمائي هاي ما را كه2 بقره سوره 160 و 159توبه او ميباشد. آيه 

نازل كرديم بعد از اينكه آن را در كتاب براي مردم بيان كردي��م پنه��ان ميكنن��د (و ب��ه م��ردم نميگوين��د)

افرادي هستند كه خدا و لعنت كنندگان آنها را لعنت مي كنند (لعنت دور ساختن از نعمت خدا است) بجز

كساني كه توبه كردند (به اط��اعت از خ��دا و احك��ام و راهنمائي ه��اي او برگش��تند) و ك��ار خ��ود را اص��لح

(درست) كردند و حقايق كتاب را بيان كردند (به مردم گفتند) من توبه آنه��ا را مي پ��ذيرم. م��ن توبه پ��ذير

مهربان هستم.»

 ميفرماي��د: «ت��وبه4 نساء س��وره 18 و 17 بار در باره توبه پذيري خدا صحبت شده. آيه 8در قرآن 

براي كساني است كه از روي ناداني كار بد ميكنند و بعد خيلي زود توبه ميكنند. من توبه چنين كساني را

مي پذيرم. خدا دانا و حكيم است. توبه براي كساني نيست كه كارهاي بد را ميكنند تا وقتي كه مرگ يكي

از آنها فرا رسد و بگويد من حال توبه كردم. و نيز مال كساني كه در حال كفر مي ميرند نيست. ب��راي آنه��ا

عذاب دردناكي آماده كرده ايم.»

 ميفرمايد: «آيا كسي ك��ه ب��دكاري او35 فاطر سوره 8 آية - خدا هدايت مي كند و گمراه مي كند.16

در نظرش زينت داده شده و آن را خوب مي بيند (مثل كسي است كه اين طور نيست؟) خ��دا ه�ر ك��س را

كه بخواهد گمراه ميكند و هر كس را كه بخواهد ه��دايت ميكن��د. ب��راي آنه��ا افس��وس نخ��ور چ��ون خ��دا

كارهائي را كه مي كنند ميداند.» مي بينيم كه اي��ن گمراه��ي بخ��اطر خودش��ان اس��ت ك��ه كاره��اي ب��د در

 ميفرمايد: «بگو: خ��دايا، اي ص��احب فرم��ان فرم��ائي،3 آل عمران سوره 27 و 26نظرشان خوب است. آيه 

فرمان فرمائي را به هر كسي كه بخواهي ميدهي و فرمان فرمائي را از هر كسي كه بخواهي پس مي گيري،

هر كس را كه بخواهي عزيز و توانا ميكني و هر كس را كه بخواهي ذليل و خوار ميسازي. خير به دست تو
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است. تو بر هر كاري توانايي. شب را در روز داخ��ل ميكن��ي و روز را در ش��ب داخ��ل ميكن��ي. جان��دار را از

موجود بي جان خارج ميكني و مرده را (موجود بيجان) را از جاندار بيرون مي آوري و به هر كس بخ��واهي

بي حساب روزي ميدهي.» مي بينيم كه روز را وارد شب كردن و شب را وارد روز كردن مطابق قانوني ك��ه

خدا در طبيعت نهاده صورت ميگيرد. عزيز كردن و ذليل كردن و به فرمان فرمائي رسيدن و فرمان فرمائي

از شخص گرفته شدن نيز مطابق قوانيني است كه خدا در جهان نهاده. چون خدا عادل است يعني پاداش

اعمال انسان ها را درست متناسب با كاري كه كرده اند به آنها ميدهد. خدا آدم هاي ظالم و اسراف كنن��ده و

 م��ؤمن را34 ص و 26 ابراهي��م و 27 اعراف و 186شكطاك و سركش و هواپرست را گمراه ميكند. آيه هاي 

ببينيد. چون سرشان گرم جاهاي ديگر است. خدا كسي را كه توبه كند و ب��ه س��وي او برگ��ردد و در راه او

 عنكب��وت را69 ش��وري و 13 م��ائده و 16كوشش كند و دنبال رضايت خدا بگردد هدايت ميكند. آيه هاي 

258ببينيد. و كافران و ظالمان و فاسقان و خائنان و دروغگويان و اسرافكاران را هدايت نميكند. آيه ه��اي 

 رعد11 غافر (مؤمن) را ببينيد. خداوند در آية 28 قصص و 50 يوسف، 52 مائده، 108 آل عمران، 86بقره 

 ميفرمايد: «خدا وضع قومي را تغيير نميدهد مگر اينكه خود آن قوم فكر و عمل خود را ك��ه ب��ه13سورة 

آنها بستگي دارد تغيير بدهند.» تمام اين هدايت كردن ها، گمراه كردن ها، عزيز كردن ها، ذليل كردن ها، به

فرمان فرمائي رساندن ها، از فرمان فرمائي بر كنار ساختن انس��ان ها مط��ابق ق��وانيني اس��ت ك��ه خ�ود خ��دا

خواسته بر طبيعت حكومت كند. قوانين طبيعي مطابق خواست خدا در طبيعت نه��اده ش��ده. وق��تي خ��دا

ميخواسته جهان را بيافريند خواسته اين قوانين در جهان وجود داشته باشد. قوانين طبيعي خواست خ��دا

است. هر كاري كه در جهان صورت مي گيرد مطابق خواست خدا يعن��ي مط��ابق ق��وانيني اس��ت ك��ه خ��دا

خواسته بر جهان حكومت كند. البته بسياري از قوانيني كه در طبيعت وجود دارد ممكن است ما نشناخته

باشيم و بعدا  خواهيم شناخت.

 بار با صفت رحيم ذكر ش��ده اس��ت. رح��م114 خدا در قرآن - خدا رحيم است يعني رحم دارد.17

يعني دلسوزي نسبت به ناراحتي ديگران. مسلمانان نماز خود را با بسم ال الرحمن الرحيم شروع ميكنند و

ميگويند «به نام خداوند بخشنده مهربان دلسوز.» البته يكبار كلمه رحيم در مورد پيغمبر بكار رفته. چون

 آمده است كه «رسولي از خودتان براي شما آمد. چيزهائي ك��ه ش��ما را ن��اراحت9 توبه سورة 128در آيه 

ميكند براي او سخت است. به شما خيلي علق��ه دارد. نس��بت ب��ه اف��راد ب�ا ايم��ان رحي��م و رئوف اس��ت.»
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 ق��رآن ميفرماي��د:48مسلمانان هم نسبت به هم رحيم هستند. همانطور كه آي��ه آخ��ر س��وره فت��ح س��وره 

«محمد پيغمبر خدا و كساني كه با او هستند نسبت به كفطار سخت گير هستند و بي��ن خودش��ان دلس��وز و

مهربان هستند....» 

 بار با صفت رحم��ان ي��اد ش��ده.57 در قرآن خدا - خدا رحمان است و رحمت و بخشندگي دارد.18

 ميفرمايد: «معبود شما (كسي كه2 بقره سوره 163صفت رحمان در قرآن فقط در باره خدا ذكر شده. آيه 

بايد از او بي چون و چرا اطاعت كنيد) معبود واحدي است (فقط ي��ك معب��ود واح��د) معب��ودي غي��ر از او

وجود ندارد. (پيغمبران و علما و فرمانروايان معبود شما نيستند و نبايد از آنها بدون چ��ون و چ��را اط��اعت

كنيد) او كه رحمان و رحيم است.»

 ميفرماي��د: «خ��دا ب��ه3 آل عمران س��ورة 120 آيه - خدا بر هر چيزي محيط است و احاطه دارد.19

2 بقره س��وره 19 هود را هم ببينيد. آيه 92 انفال و 47 نساء و 108كارهائي كه ميكنند احاطه دارد.» آيه 

 ميفرمايد: «خ��دا ب��ه4 نساء سوره 126ميفرمايد: «خدا به كافران كه منكر قرآن هستند احاطه دارد.» آيه 

هر چيزي احاطه دارد.» مسلمان واقعي كه به قرآن ايمان دارد ميداند كه خدا به تمام كارهائي كه ميكن��د

احاطه دارد و از كارهاي او غافل نيست و در تمام طول عمر خود متوجه است كه ك��ار خلف نكن��د. چ�ون

 كه��ف ميفرماي��د: «روز قي��امت پرون��ده اعم��ال گذاش��ته49جزاي آن را بطور دقيق خواهد ديد. چون آيه 

ميشود و گناهكاران را مي بيني كه از آنچه در آن است هراسان مي باشند. ميگويند اين چه پرونده اي است،

هيچ كار بزرگ و كوچكي نيست كه از قلم افتاده باشد. همه به حساب آم��ده و ه�ر ك�اري را ك��ه كرده ان�د

حاضر مي يابند. خداي تو به كسي ظلم نمي كند.» مسلمان واقعي كه به ق��رآن ايم��ان دارد و ب��ا ت��وجه ب��ه

روابط رياضي قرآن كوچكترين شكطي براي او باقي نمانده كه قرآن ساخته دست بشر نيست و وح��ي اله��ي

است در تمام مدت عمر خويش از زماني كه قدرت تش��خيص و درك ق��رآن را پي��دا ك��رده س��عي ميكن��د

خطائي مرتكب نشود. چون مي داند كه مجازات آن را خواهد ديد. البته مدعيان مسلماني زياد هستند ولي

مسلمان واقعي كم است. مسلمانان واقعي بايد با اتحاد خود آنها را نيز با حقيقت دين و ارزش اجتم��اعي و

انساني تعاليم دين آشنا كنند و آنها را از مباحث بيهوده كه ربطي به ساختن يك دنياي پاك ندارد بركنار

دارند. اگر حقيقت دين و ارزش اجتماعي آن براي ساختن يك دنياي پاك براي مردم امروزه روش��ن ش��ود

در بين افراد عاقل و متفكر مخالفي نخواهد داشت.
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5 م��ائده س��وره 73 بار از «معبود يگانه» اسم ميبرد. مثل آي��ه 25 قرآن لاقل - خدا يگانه است.20

كه ميفرمايد: «معبودي غير از معبود يگانه وجود ندارد.»

 ميفرمايد: «خدا از كارهائي ك��ه ميكني��د2 بقره سوره 74 آيه - خدا از كار انسان ها غافل نيست.21

 بار در قرآن آمده تا مسلمانان متوجه باشند ك��ه خ��دا از كاره��اي آنه��ا غاف��ل10غافل نيست.» اين جمله 

نيست و جزاي تمام آنها را دقيقا  به آنها خواهد داد مگر آنهايي كه استثناء كرده.

 بق��ره. «خ��دا ت��وبه كنن��دگان را195 «خدا نيكوكاران را دوس��ت دارد.» آي��ه - خدا دوست دارد.22

 بق�ره. «خ��دا اف�راد ب�ا تق�وا را دوس��ت222 بقره. «خدا پاكان را دوست دارد.» آيه 222دوست دارد.» آيه 

 آل عمران. «خدا افرادي را146 آل عمران. «خدا افراد صبور با استقامت را دوست دارد.» آيه 76دارد.» آيه 

 م��ائده. «خ��دا42 آل عمران. «خدا عادلن را دوست دارد.» آي��ة 159كه بر او توكل ميكنند دوست دارد.» 

4افرادي را كه در راه او (يعني در راه ساختن دنياي پاكي كه او ميخواهد) ميجنگن��د دوس��ت دارد.» آي��ه 

صف.

 بق�ره. «خ��دا فس�اد را دوس��ت190 «خدا متجاوزين را دوست ن��دارد.» آي��ة - خدا دوست ندارد.23

 بقره. «خدا كافره��ا را دوس��ت276 بقره. «خدا هر ناسپاس گناهكار را دوست ندارد.» آيه 205ندارد.» آيه 

 آل عم�ران. «خ��دا كس��ي را ك��ه57 آل عمران. «خ��دا اف��راد ظ��الم را دوس��ت ن��دارد.» آي��ه 32ندارد.» آيه 

 نساء . «خدا آدم خيانتكار گناهكار را دوس��ت ن��دارد.»36خودپسند و فخركننده باشد دوست ندارد.» آيه 

 نساء . «خدا اف��راد148 نساء . «خدا سخن زشت آشكار را جز از طرف مظلوم دوست ندارد.» آيه 107آيه 

 انعام. «خدا افراد141 مائده. «خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد.» آيه 64خرابكار را دوست ندارد.» آيه 

 ح��ج.38 نحل. «خدا آدم خيانتكار حق ناش��ناس را دوس��ت ن��دارد.» آي��ه 23متكبر را دوست ندارد.» آيه 

 قصص. مسلمان واقعي دوست دارد كه خدا او را دوس��ت76«خدا افراد فمرآح (مغرور) را دوست ندارد.» آيه 

داشته باشد و از او بدش نيايد بنابراين سعي ميكند كارهائي را كه خدا دوست دارد بكند و كارهائي را ك��ه

خدا دوست ندارد نكند. لذا كاري نميكند كه باعث خرابي اجتماع شود و افراد از دست او ناراحت باشند.

 ميفرمايد: «مجازات خ��دا ش��ديد اس��ت.» اي��ن2 بقره سوره 196 آيه - مجازات خدا شديد است.24

 بار تكرار شده تا مردم متوجه باشند كه مجازات خدا ش��ديد اس�ت ت�ا مرتك��ب خلف و11جمله در قرآن 

تباهي نشوند و جامعه پاك و آلوده باشد.
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 ميفرمايد: «زماني ك��ه خ��دا از اه��ل كت��اب3 آل عمران سوره 187 آيه - خدا پيمان گرفته است.25

پيمان (تعهد) گرفت كه آن را براي مردم بيان كنند و آن را پنهان نكنند (به م��ردم بگوين��د) ول��ي پيم��ان

خود را به پشت سر افكندند (اعتنائي به پيمان خود نكردن��د) و آن را ب��ه به��اي ن��اچيزي فروختن��د آنچ��ه

خريداري كردند بسيار بد است.» مسلمانان نيز اينكار را كردند و حقايق دين را به قيمت ناچيزي فروختند

و سعادت مردم را از ايشان گرفتند كه هنوز ادامه دارد و به كس��ي ك��ه حق��ايق ق��رآن را بگوي��د ميگوين��د

برخلف علماي اسلم صحبت ميكني. اين علما بقول علمه طباطبائي «يكدس��ته افك��ار سس��ت و واه��ي و

بي اثر را به مردم تزريق و تلقين كردند» كه تا امروز ادامه دارد و مسلمانان در ص��ورتيكه تع��داد زي��ادي از

ايشان سواد خواندن و نوشتن دارند و ترجمه قرآن به زبان هر قومي در كشورشان وجود دارد ق��رآن را ك��ه

پيام الهي و دستورالعمل زندگي است نمي خوانند و مي گوين��د فلن��ي چني�ن گفت��ه ي�ا چني��ن نوش��ته. در

 بقره مي فرمايد: «واي بر افرادي كه با دست خود كتاب مي نويس��ند و ب��ه م��ردم79صورتيكه قرآن در آيه 

مي گويند اين از جانب خدا است (دين چنين مي گويد) تا آن را به قيمت ناچيزي بفروش��ند. واي ب��ر آنه��ا

 سفر خ��روج  24 باب 3بخاطر آنچه دست هايشان نوشت و واي بر آنها از آنچه بدست مي آوردند.» شماره 

- كتاب دوم عهد عتيق مشهور به تورات - ميگويد: «موسي آمده همه سخنان خداوند و همه اين احكام را

به قوم باز گفت و تمامي قوم به يك زبان در جواب گفتند هم��ه س��خناني ك��ه خداون��د گفت��ه اس��ت بج��ا

 خروج هم ميگويد: «گفتند هر آنچه خدا گفته است خواهيم كرد و گوش24 باب 7خواهيم آورد.» شماره 

 تثنيه، كتاب پنجم عهد عتيق، ميگويد: موسي گف��ت: «ه��ر آنچ��ه ب��ه12 باب 32خواهيم گرفت.» شماره 

شما امر ميفرمايم متوجه شويد تا آن را به عمل آوريد. چيزي بر آن ميفزائيد و چيزي از آن ك��م نكني��د.»

ولي عالم نماهاي يهودي تلمود را ساختند.

مسلمانان نيز وقتي پيمان بستند و گفتند تسليم حكم خدا شده ايم و اطاعت ميكنيم برخلف قرآن

 ميفرمايد: «نعم��ت خ��دا را ب��ر5 مائده سوره 7به حديث و فقه رو آوردند و قرآن را ترك كردند. چون آيه 

خودتان و پيماني  كه شما را به آن متعهد كرد به ياد آوري��د وق��تي گفتي��د ش��نيديم و اط��اعت كردي��م. از

 اعراف3نافرماني خدا حذر كنيد. چون خدا آنچه را در سينه ها است (افكار انسان ها را) مي داند.» و در آيه 

 به مسلمانان ميفرمايد: «از آنچه از خداوندتان به شما نازل شده پيروي كني��د و از اولي��ائي غي��ر از7سوره 

قرآن پيروي نكنيد ... » ولي آنها به جاي قرآن از حديث كه در اهل سنطت لاق��ل دو ق��رن بع��د از پيغم��بر
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 قرن تدوين شده بود يعني از كتاب صحيح بخ��اري3توسط ايراني ها تدوين شده بود و در شيعيان پس از 

و از كتاب كافي پيروي كردند و فقه خود را بر پايه آن احاديث بن��ا نهادن��د. در ص��ورتيكه ق��رآن زي��ادتر از

 ميفرمايد: «اگر شما در بين آنچه از آن نهي شده4 نساء سوره 31وظيفه حتمي مسلمانان است چون آيه 

ايد از بزرگ هايش اجتناب (كناره گيري) كنيد (و انجام ندهيد) گناهان ديگر شما را مي بخشيم و شما را با

احترام وارد جاي پر ارزشي (يعني وارد بهشت) ميكنيم.» خدا دروغ نميگويد و به آنچه گفته عمل ميكند.

مسلمان وقتي در نماز خود ميگوي��د اآيط��اكم نمعببو��دو «فق��ط ت��و را عب��ادت (يعن��ي بن��دگي و اط��اعت)

ميكنيم.» تعهد ميكند كه از هيچكس و هيچ مقام و سازماني بي چون و چرا اطاعت نكند.

 ميفرماي��د: «كلي��دهاي غي��ب پي��ش خ��دا اس��ت.6 انعام سوره 59 آية - فقط خدا غيب مي داند.26

هيچكس جزا و غيب نميداند. آنچه را كه در خشكي و دريا است ميداند. هيچ برگي نمي افت��د مگ��ر اينك��ه

خدا آن را ميداند (چون بر هر چيزي احاطه دارد و همه جا هست). هي��چ دانه اي در تاريكي ه��اي زمي��ن و

 انع��ام ب�ه پيغم��بر ميفرماي��د:50هيچ تر و خشكي نيست مگر اينكه در كتابي روشن وجود دارد.» در آي�ه 

«بگو: به شما نميگويم گنج هاي خدا پيش من است و غيب نمي��دانم و ب��ه ش��ما نميگ��ويم فرش��ته ام (م��ن

انساني مثل شما هستم با تمام اعضاء و جوارح و غرائز و احتياجات شما) من فقط از آنچ��ه ب��ه م��ن وح��ي

ميشود پيروي ميكنم. آيا كور و بينا مساوي هستند؟ آيا فكر نمي كنيد؟» 

 ميفرماي��د: «خ��دا دان��اي غي��ب اس��ت (غي��ب ميدان��د). كس��ي را ج��ز72 جن س��وره 28 تا 26آية 

پيغمبراني كه مي پسندد به غيبش آگاه نميكند. و مراقبي جلو و عق��ب او ق�رار ميده��د ت�ا بدان�د رس�الت

خداوندشان را ابلغ كرده اند يا نه؟ و به آنچه پيش آنها است احاطه دارد و تعداد هر چيز را حس��اب ك��رده

است.»

همانطور كه مي بينيم اين غيبي كه پيغمبرانش را بر آن آگاه ميكند مربوط به رسالت آنان است ن��ه

 آل عمران وقتي در باره مريم صحبت ميكند به پيغمبر ص ميفرمايد: «اين از اخبار غيب44چيز ديگر. آيه 

است كه به تو وحي مي كنيم. وقتي آنها قلم هايشان را (براي قرعه كشي براي تكفل مريم) مي انداختن��د ت��و

 ه��ود وق��تي ص��حبت از49پيش آنها نبودي و وقتي با هم اختلف نظر داشتند تو ب��ا آنه��ا نب��ودي.» آي��ه 

ابراهيم است به پيغمبر ص ميفرمايد: «اين از اخبار غيب است كه آن را به تو وحي مي كنيم. تو و ق�وم ت�و

 يوسف وق��تي در ب��اره يوس��ف و102قبل از اين آن را نمي دانستيد. پايان كار مال افراد با تقوا است.» آيه 
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برادرانش صحبت ميكند به پيغمبر ص ميفرمايد: «اين از اخبار غيب است كه به تو وح��ي ميكني��م. وق��تي

آنها در بارة يوسف تصميم مي گرفتند و نقشه مي كشيدند كه با او چه كنند تو پيش آنها نبودي.»

تمام اخباري كه از آينده افراد و اجتماعات به پيغمبر نس��بت ميدهن��د، دروغ و تهم��ت ب��ه پيغم��بر

است. جز آنچه در قرآن است  مثل شكست ايران از روم.

- خدا فرمانده و فرمانروا است و وظايف انسان را براي ساختن يك دنياي پ��اك و آس��ايش بخ��ش27

 ميفرمايد: «خدا كسي است كه معب��ودي (وج��ودي ك��ه ارزش آن را59 حشر سوره 23 آيه تعيين ميكند.

داشته باشد كه انسان مطيع بدون چون و چراي او باشد) غير از خدا وجود ندارد. او فرمان فرما و پ��اك و ...

است.» فرمان فرمائي و دستور انجام كارها فقط اختصاص به او ادارد پيغمبر خدا فقط پيامبر (پيام بر) خ��دا

بود و وظيفه داشت پيام خدا را به مردم برساند. 

 ميفرمايد: «وظيفه پيغمبر فقط ابلغ صريح و روشن وح��ي (م��ا) اس��ت.» اي��ن24 نور سوره 54آية 

 بار در قرآن تكرار شده. خود پيغمبر هم مسلمان يعني تسليم حكم و نظر خدا بود. همانطور كه13مطلب 

 انعام به او ميفرمايد: «بگو: به من دستور داده شده ك��ه اولي��ن مس��لمان (در آنچ��ه ب��ه م��ن وح��ي14آيه 

ميشود) خودم باشم.»

 انع��ام ب��ه او ميفرماي��د: «از آنچ��ه از ط�رف106پيغمبر پيرو آنچه به او وحي ميشد، بود. چون آي��ه 

خداوندت به تو وحي شده (يعني از قرآن) پيروي كن. معبودي (وجود قابل اطاعت بي چون و چرائي) غير

از او وجود ندارد و از مشركين رو بگردان.» چون فقط او است كه همه چيز را ميداند. چون خ��ودش هم��ه

چيز را خلق كرده و قوانين طبيعي را در طبيعت گذاشته كه به آن قوانين تكويني مي گفتند. علم انسان ها

محدود است به آنچه مي بينند و مي شنوند و مي چشند و مي بويند و لمس و ح��س مي كنن��د و هم��ه آنه��ا

بسيار محدود است. در ثاني انس��ان ها تح��ت ت��أثير خواس��ته هاي نفس��اني و جس��ماني خ��ود و تهدي��دها و

خوش آمد گوئي ها و خواهش هاي اطرافيان خود ميباشند. و بسياري از اوقات از گفتن نظر خود خ��ودداري

ميكنند. با تعيين وظيفه از طرف خدا قانونگذاري از دست ديكتاتوران و عوامل آنها خارج ميشود و با ي��ك

نشست و برخاست قانون عوض نميشود و مطابق دلخواه ديكتاتور زمان تغيير نميكند و قانون بازيچه دست

ديكتاتوران نميشود. بندگي خدا آزاد شدن از بندآ بندگي انسان هاي ديكتاتور و نادان است.
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عده اي از افراد كه روي غرض هاي شخصي در صدد خراب كردن اعتق��ادات م��ردم هس��تند نفهم��ي

خود را به دينداران نسبت ميدهند و با لفظ ديكت��اتوري مي خواهن��د در اعتق��ادات دين��داران خدش��ه وارد

كنند. از اينها بايد پرسيد آيا كسي كه جهان را با قوانين آن خلق كرده از قوانيني ك��ه خل��ق ك��رده اطلع

دارد يا انسان ها با علم محدود خود؟ عقل سالم چه حكم مي كند؟ آيا هي��چ انس��اني وج��ود دارد ك��ه تم��ام

قوانين طبيعي جهان را بداند و در قضاوت خود اشتباه نكند؟ آيا انسان ها تحت ت��أثير دلخواه ه��اي خ��ود و

 «آيا كسي كه خلق ك��رده نميدان��د67 ملك سوره 14ديگران نيستند؟ فكر سالم چه ميگويد؟ به قول آيه 

چه خلق كرده؟» انسان ها ضعيف هستند و از قدرت هاي زمان خود ميترسند. انسان ها احتياجاتي دارن��د و

براي رفع آن ميكوشند و به دروغ و تقلب متوسل ميش�وند. انس��ان ها در نقط�ه ض�عف متمل��ق و چ��اپلوس

 ميفرماي��د:96 عل��ق س��وره 7 و 6هستند و در نقطه قدرت ديكتاتور و طغيانگر. چ��ون هم��انطور ك��ه آي��ه 

«انسان وقتي خود را بي نياز ببيند حتما  طغيان ميكن��د.» هم��انطور ك��ه چنگيزه��ا، اس��تالين ها، هيتلره��ا،

فرعون ها، قيصرها، كسري ها و فرعونك هاي ريز و درشت نشان داده اند.

 البت��ه وس��ائلي ك��ه خ��دا در خدا مستعان است يعني از او كمك خواسته ميشود نه از غير او.  –   28

زندگي قرار داده جزو اين كمك گرفتن نيست. 

 ميفرمايد: «بگو: خدايا بحق حكم كن. از خداوند، در آنچه ميگويند كم��ك21 انبياء سوره 112آية 

 بار مي گويند اآيطاكم نمسبتمعينو «خ��دايا فق��ط از ت��و10خواسته ميشود.» مسلمانان هر روز در نماز خود لاقل 

كمك ميخواهيم» نه از ارواح مردگاني كه خودشان از تو كمك ميخواستند. از تو كم��ك ميخ��واهيم چ��ون

آنها در زندگي نتوانستند از خود دفع ضرر كنند.

 به پيغمبر ص گفته ميشود: «بگو: من مالك نفع و ض��رري ب��راي خ��ودم7 اعراف سورة 188در آيه 

نيستم مگر تا جائي كه خدا بخواهد. بر او توكل ك��رده ام. اگ��ر غي��ب ميدانس��تم خي��ر بيش��تري ب��ه دس��ت

مي آوردم و آسيبي به من نمي رسيد. من فقط براي افراد با ايمان هشدار دهنده (از عواقب كاره��اي ب��د) و

 را هم ببينيد.10 يونس سوره 49مژده دهنده (براي كارهاي خوب) هستم.» آيه 

ظاهرا  اين كمك خواستن در نماز براي هدايت و شناختن راه است چون دنبال آن ميگويند: «خدايا

ما را به راه راست هدايت فرما.» اگر دعا اين باشد اجابت شده چون قرآن راهنماي مردم است. مطابق آي��ه

 قرآن. فقط م��ا باي��د ق��رآن را17 سورة اسراء سوره 9 بقره. و به بهترين راه هدايت ميكند. مطابق آيه 185
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بخوانيم تا اين راه را بشناسيم. من در كتاب «هدف دين» اين راه قرآن را در آورده و نش��ان داده ام ك��ه در

هيچ يك از مسالك هم چنين راهي وجود ندارد. 

 اعراف ميگويد: «موسي به قومش گفت: از خدا كمك بخواهيد و اس��تقامت داش��ته باش��يد.128آيه 

زمين مال خدا است آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد ميدهد. پايان كار مال آدم هاي با تقوا است.»

تقوا يعني تسلط بر نفس و زمان نفس را در دست داشتن.

استغاثه يعني كمك خواستن و به فرياد رسيدن. مستغاث يعني كسي كه    خدا مستغاث است.  –   29

 ميفرمايد: «وقتي از خداوندتان8 انفال سوره 10 و 9به درمانده اي كمك ميكند و به فريادش ميرسد. آيه 

كمك و فريادرسي خواستيد و خدا دعاي شما را اجابت كرد كه من شما را به هزار فرشته پش��ت س��ر ه��م

كمك ميكنم. خدا آن را فقط براي مژده و براي اينكه دل هاي شما اطمينان پيدا كند قرار داده. ياري فقط

از جانب خدا است. خدا عزيز و حكيم است.»

 وليط به معني دوس��ت، علقه من��د و دوس��تدار، پش��تيبان، م��ددكار و سرپرس��ت- خدا وليط است.30

 ميفرمايد: «ولي (پش��تيبان و م��ددكار) ش��ما خ��دا و5 مائده سوره 55ميباشد. و جمع آن اولياء است. آيه 

43پيغمبرش و مؤمنيني هستند كه نماز را بپا ميدارند و زكات ميدهند و ركوع كننده هستند.» چون آية 

 م��ائده57 و 56بقره ميفرمايد: «نماز را بپا داريد و زكات بدهيد و با ركوع كنندگان به ركوع برويد.» آي��ه 

 ميفرمايد: «كساني كه خدا و پيغمبرش و افرادي را كه (به پيغمبر ص) ايمان آوردند پشتيبان خود5سورة

ميگيرند دسته غالب و غلبه كننده هستند. (احتياجي به پشتيباني ديگ��ران ندارن��د.) اي اف��رادي ك��ه (ب��ه

رسالت پيغمبر ص) ايمان آورده ايد، اهل كتاب قبل از خودتان (يهود و مسيحياني كه آن�وقت در عربس��تان

بودند)  كه دين شما را به مسخره و بازي گرفتند و كافران را پشتيبان خود نگيريد. اگر م��ؤمن هس��تيد از

 ميفرمايد: «اي افرادي كه (به رسالت3 آل عمران سوره 118نافرماني و عذاب خدا احتراز كنيد.» چون آيه 

پيغمبر ايمان آورده ايد) دوست صميمي و همرازي غير از خودتان نگيريد. آنها از خرابك��اري در ك��ار ش��ما

فروگذاري نمي كنند. رنج و ناراحتي شما را دوست دارند. كينه و نفرت از دهانشان پيدا است و آنچه قل��ب

ايشان پنهان ميكند خيلي بزرگتر از آن چيزي است كه آشكار مي كنند. اگر عاقل هستيد نشانه ها را ب��راي

شما بيان كرديم.» چون يهوديان نژادپرست هستند و كتابشان آنه��ا را برگزي��ده خ��دا و نخس��ت زده خ��دا

معرفي مي كند. و مسيحيان مسيح را خدا و پسر يگانه خدا ميدانن��د و ب��ه كم��تر از آن راض��ي نميش��وند و
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 بق��ره مي فرماي��د:113 بقره قبول ندارند. چون اعتقادات همديگر را ندارند. آي��ه 113يكديگر را مطابق آيه 

«يهودي ها گفتند مسيحيان دين ندارند و مسيحيان گفتند يهوديان دين ندارند. تمام افراد نادان هم عي��ن

 م��ائده69 بق��ره و آي��ه 62همين حرف را ميزنند.» (از جمل��ه مس��لمانان ب��ي اطلع از ق��رآن). چ��ون آي��ه 

ميفرمايد: «كساني كه به خدا و آخرت ايمان دارند و كار درس��ت ميكنن��د (درس��تكارند و فاس��د نيس��تند)

2 بق��ره س��وره 120پاداششان پيش خداوندشان محفوظ است. نه ترسي دارند ن��ه غص��ه ميخورن��د.» آي��ه 

ميفرمايد: «تا از آئين يهوديان و مسيحيان پيروي نكني از تو راضي نميش��وند. بگ��و: ه��دايت خ��دا ه��دايت

است. اگر بعد از اينكه علم براي تو حاصل شد از دلخواه آنان پيروي كردي، هيچ پشتيبان و مددكاري ك��ه

 بقره ميفرمايد: «گفتند يهودي يا مس��يحي باش��يد ت�ا135تو را از عذاب خدا حفظ كند وجود ندارد.» آيه 

 آل عم��ران65هدايت شويد. بگو: آئين ابراهيم يكتاپرست براي هدايت كافي است. او مش��رك نب��ود.» آي��ه 

ميفرمايد: «اي اهل كتاب، چرا در باره ابراهيم بحث و بگو مگو ميكنيد؟ تورات و انجيل بعد از او نازل ش��د.

آيا درك نمي كنيد؟» آيا نمي فهميد كه تورات و انجيل در زمان او نبود تا ابراهيم از آنها پيروي كند. دي��ن

آمده تا دنياي پاكي بسازد و مردم درستكار باشند و حقوق يكديگر را حف��ظ كنن��د. ول��ي دكان��داران دي��ن

فروش مردم را با «يك دسته افكار سست و واهي و بي اثر سرگرم كردند.» و بين دينداران تفرقه انداختند

و مردم را براي نفع شخصي خود از ساختن يك دنياي پاك و زندگي آسوده و بي اضطراب خ��اطر مح��روم

كردند. در صورتيكه تمام دينداران خواستار درستكاري و عدالت مردم هستند. چني��ن دني��ايي را فق��ط ب��ا

اتحاد تمام دينداران و اصلح طلبان واقعي ميتوان ساخت و بس. اتحاد براي ساختن يك دنياي پ��اك، ن��ه

 مائده ميفرمايد: «براي هر دسته از ش��ما (يهودي��ان و48دست برداشتن از اعتقادات ديني خود. چون آيه 

مسيحيان و مسلمانان) راه و رسمي قرار داديم. اگر خ��دا ميخواس��ت ش��ما را ام��ت واح��دي ميك��رد. ول��ي

ميخواهد شما را با آنچه به شما داده امتحان كند. (يهوديان را با تورات، مسيحيان  را با انجيل و مسلمانان

را با قرآن كه هيچكدام مطابق آنها عمل نمي كنند) بنابراين در كارهاي خير با هم مسابقه دهي��د و از ه��م

جلو بزنيد.» و وقتتان را صرف مطالبي كه با اين هدف ارتباطي ندارد نكنيد و باعث تفرقه نشويد.

 حدي��د25اگر مسلمانان واقعا  مسلمان و تسليم حكم خدا باشند و قرآن را بخوانن��د و مط��ابق آي��ه 

 درصدد ساختن دنيائي باشند كه در آن ظلم نباشد و بدانند تمام پيغمبران براي ساختن چني��ن57سوره 

 نح��ل س��وره125دنيائي آمده اند و دينداران دنيا را با اين هدف دينشان آشنا كنند و اينكار را مطابق آي��ه 
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 آل عم��ران آنه��ا را ب��ه اتح��اد در64 با حكمت و اندرز نيكو و به بهترين وجه انجام دهند و مطابق آي��ه 16

 كوش��ش (جه��اد) كنن��د حتم��ا 49 حجرات س��وره 15اينكار دعوت كنند و با مال و جان خود مطابق آيه 

 موفق ميشوند و احتياجي به كمك مخالفان ندارند.

44 ميفرمايد: «خدا به اندازه ذره اي ظلم نميكند ...» آيه 4 نساء سوره 40 آيه - خدا عادل است.31

 ميفرمايد: «خدا ذره اي به مردم ظلم نميكند، ولي م��ردم (در اث��ر ن��اداني) ب��ه خ��ود ظل��م10يونس سورة 

 روم ميفرمايد: «سزاوار خدا نيست كه به م��ردم ظل�م كن��د. اي�ن9 عنكبوت و 40 توبه و 70ميكنند.» آيه 

خود مردم هستند كه (در اثر ناداني) بخود ظلم ميكنند.» چون در اث��ر ن��اداني كاره��ائي ميكنن��د ك��ه ب��ه

ضررشان تمام ميشود مث��ل بت س��ازي هائي ك��ه از اف�راد در ج��امعه ميش��ود و اف�راد در مقاب��ل آن س��اكت

مي نشينند و حرفي نمي زنند و وقتي كه كار از كار گذشت و بتي كه ساخته شد آنها را مجبور به اطاعت از

دستورهاي خود كرد صداي واويلي آنها بلند ميشود.

خدا عادل است. قوانيني در جهان گذاشته، هر كس آن را مراعات نكند ن��تيجه آن را خواه��د دي��د.

چه ديوانه باشد چه عاقل، چه عمدا  بكند يا از روي غفلت. آتش ميسوزاند. اگر ديوانه اي به آن دس��ت بزن��د

ميسوزد و اگر آدم عاقلي عمدا  يا سهوا  و از روي غفلت و ناداني به آن دست بزند، ميسوزد. اگر كسي آت�ش

را بدست او بچسباند باز هم دستش ميسوزد. اگر بخواهيم دست كسي نسوزد بايد به او فهماند ك��ه آت��ش

ميسوزاند و به ديگران بايد فهماند كه عادل باشند و دست كسي را با آتش نسوزانند. در قرن بيست و يكم

مي بينيم كه در اثر بي ديني افراد و بي اطلعي از كتابهاي الهي خود و ديگران و ع��دم اتح��اد اف��راد ب��راي

ساختن يك دنياي پاك، دنيا غرق بي عدالتي شده و خانه هاي مردم ب��ر سرش��ان خ��راب ميش��ود و ب��دن ها

سوراخ سوراخ و قطعه قطعه ميشود و از خانه و سرزمين خود آواره ميش��وند و ب��از فري��اد حق��وق بش��ر س��ر

ميدهند. تا عدالت نباشد حقوق بشر حرف فريبكارانه اي است كه با بهانه هاي مختل��ف و اس��م هاي مختل��ف

زير پا گذاشته ميشود. 

كام    قرآن هدف   اصلي   و   اساسي  اح
هدف اصلي و اساسي تمام اديان عدالت است، عدالت. ع��دالت آرزوي تم��ام اف��راد عاق��ل و فهمي��ده

است. چون در سايه عدالت دزدي وجود نخواهد داشت، كم فروشي و گران فروشي و فروش جنس تقلبي و
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كله برداري و دروغگوئي و فريبكاري و بي ناموسي و پايمال كردن حق�وق ديگ��ران ب��ه ن�ام كش�ور و مل��ت

وجود نخواهد داشت و همه برادروار بدون تجاوز به حقوق ه��م در رف��اه و آس��ودگي خي��ال كام��ل زن��دگي

خواهند كرد. چون عدالت يعني رعايت تمام حقوق كلية افراد بشر. البته هيچكس در چنان جامعه اي ح��ق

ندارد كاري كند كه باعث خرابي و آلودگي اجتماعي شود، و هر كس واقع��ا  چني��ن ك��اري بكن��د باي��د ب��ه

شديدترين وجه مجازات شود. ولي تا آن زمان فاصله زي��ادي در پي��ش اس��ت. چ��ون انس��ان ها در اث��ر ب��ي

 بقره206 تا 204اطلعي و خوش باوري به سادگي گول حرفهاي فريبكاران را مي خورند. همانطور كه آيه 

ميفرمايد: «از مردم كسي است كه سخنش در باره زندگي دنيا تو را به تعجب وا ميدارد (با خ��ود ميگ��وئي

چنين آدم هائي وجود داشته اند و ما خبر نداشتيم) و خدا را بر آنچه در دلش است شاهد ميگيرد. (ميگويد

خدا شاهد است كه اين حرف ها را از صميم قلب ميزنم) در صورتيكه او سرسخت ترين دشمن است. وق��تي

از پيش تو برود (يا قدرتي بدست آورد و كاره اي بشود) سعي در فساد در زمين و نابودي كشت (اقتصاد) و

نسل (خانواده) مي كند. در صورتيكه خدا فساد را دوست ندارد. وقتي به او گفته شود از نافرم��اني و ع��ذاب

خدا حذر كن (احتراز كن) غرور او را به گناه بيشتر وا ميدارد. جهنم براي او كافي اس��ت (ج��اي او جهن��م

است) و جهنم جاي بدي است.»

لت      د     قرآن  عدا
 ميفرمايد: «بدون هيچگونه ش��ك و تردي��دي پيغمبرانم��ان را ب��ا دليل ه��اي57 حديد سوره 25آية 

روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و ميزان نازل كرديم براي اينكه مردم عدالت را برقرار كنند و آهن را كه

در آن سختي بسيار و منافعي ب��راي م��ردم وج��ود دارد ن��ازل كردي��م ب��راي اينك��ه خ��دا اف��رادي ك��ه او و

پيغمبرانش را از صميم قلب (در راه ساختن يك دنياي پاك و برقراري عدالت) ياري ميكنند بشناسد. خدا

نيرومند و توانا است.» اگر ميخواست خودش انسان ها را طوري مي آفريد كه ظلم نكنن��د و ع��دالت برق��رار

باشد.

مي بينيم كه خداوند ميفرمايد پيغمبرانمان را براي برقراري عدالت فرستاديم نه فقط پيغمبر اس��لم

را براي برقراري عدالت فرستاديم بلكه همه پيغمبران براي برقراري عدالت فرستاده ش��ده اند. اگ��ر پي��روان

اين پيغمبران متوجه باشند كه همه آنها براي برقراري ع��دالت فرس��تاده ش��ده اند هم��ه ب��ا ه��م همك��اري
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 ده فرم��ان ت��ورات در ب��اره ع��دالت10 ت��ا 6 فرمانآ 5ميكنند تا عدالت در جوامع بشري برقرار شود. چون 

 خروج (كتاب دوم عه��د20 باب 17 تا 13يعني رعايت تمام حقوق تمام انسان ها آمده است. چون شماره 

 تثنيه (كتاب پنجم عه��د ع��تيق) ميفرماي��د: «قت��ل5 باب 21 تا 17 مشهور به تورات -) و شماره –عتيق 

نكن. زنا نكن. دزدي نكن. بر همسايه خود شهادت دروغ نده و ب�ر زن همس�ايه ات طم�ع ن�ورز و ب�ه خ�انه

همسايه ات و به مزرعه او و به غلمش و كنيزش و گاوش و الغش و به هر چ��ه از آنآ (م��الآ) همس��ايه ت��و

باشد طمع نكن.» اينها از حقوق افراد است ولي يهوديان اينها را رعايت نكردند مثل بيشتر پي��روان ادي��ان

 كت��اب اش��عياء (كت��اب10 ب��اب 2 و 1ديگر. همانطور كه اشعياء (يكي از انبياي بني اس��رائيل) در ش��ماره 

بيست و سوم عهد عتيق) مينويسد: «واي بر آناني كه احكام غير عادلنه را جاري ميس�ازند و كاتب�اني ك�ه

ظلم را مرقوم مي دارند تا مسكينان را از داوري منحرف سازند و حق فقيران قوم را بربايند ت��ا اينك��ه بي��وه

6 ب��اب 6زنان غارت ايشان بشوند و يتيمان را تاراج نمايند.» ارميا (يكي از انبياي بني اسرائيل) در ش��ماره 

كتاب ارميا (كتاب بيست و چهارم عهد عتيق) مينويسد: «.... اين است شهري (اورشليم) كه سزاوار عقوبت

 كت��اب2 ب��اب 6است چونكه اندرونش تماما  ظلم است.» عاموس (يكي از انبياي بني اس��رائيل) در ش��ماره 

عاموس (كتاب سي ام عهد عتيق) مينويسد: «.... مرد عادل را به نق��ره و مس��كين را ب��ه زوج (ي��ك جف��ت)

 كت��اب ص��فنيا3 ب��اب 4 ت��ا 3نعلين (كفش) فروختند.» صفنيا (يكي از پيغمبران بني اسرائيل) در ش��ماره 

(كتاب سي و ششم عهد عتيق) مينويسد: «سرورانش (سروران يه��ود) در ان��درونش (در داخ��ل اورش��ليم)

شيران غران و داورانش گرگان شب (هس��تند) ك��ه چي�زي ت�ا ص��بح ب�اقي نميگذارن�د. انبي�ايش مغ�رور و

خيانتكارند. كاهنانش قدس (معبد سليمان) را نجس مي سازند و به شريعت مخالفت مي ورزند.»

 انجيل متطي (اولين انجيل عهد جديد) ميفرمايد: «نه هر ك��ه م��را7 باب 21عيسي مسيح در شماره 

خداوند خداوند گويد داخل ملكوت آسمان شود بلكه آنكه (كسي كه) اراده پدر مرا كه در آسمان است بجا

 متي ميفرمايد: «قتل نكن. زنا نكن. دزدي نكن. شهادت دروغ ن��ده. پ��در و19 باب 19آورد.» و در شماره 

18مادر خود را حرمت دار و همسايه خود را مثل نفس خود دوست دار.» كه شش��مي آن مط��ابق ش��ماره 

 م��تي ميفرماي��د: «م��ن9 ب��اب 13 لويان (كتاب سوم عهد عتيق) است. عيسي مسيح در ش��ماره 19باب 

نيامده ام تا عادلن را بلكه گناهكاران را به توبه (بازگشت به اجراي دس��تورهاي خ��دا) دع��وت كن��م.» و در

 متي در باره كاتبان و فريسيان (دو دسته از يهوديان) ميفرمايد: «... ب��ال نشس��تن23 باب 30 تا 1شماره 
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در ضيافت ها (مهماني ها) و كرسي ها صدر (صندلي هاي بال) در كنايس (معابد يهوديان) را دوست ميدارند

و تعظيم در كوچه ها را و اينكه مردم ايشان را آقا آقا بخوانند... واي بر شما اي كاتب��ان و فريس��يان رياك��ار

زيرا خانه هاي بيوه زنان را مي بلعيد و از روي ريا نماز را طويل مي كنيد... واي بر شما اي كاتبان و فريسيان

رياكار زيرا كه برط و بحر را ميگرديد تا مريدي پيدا كنيد و چون پيدا شد او را دو مرتبه (دو بار) پس��ت تر از

خود پسر جهنم ميسازيد... واي بر شما اي كاتبان و فريس��يان رياك��ار ك��ه نعن��اع و ثب��ت و زي��ره را عش��ر

(زكات) ميدهيد و اعظم احكام شريعت يعني عدالت و رحمت و ايمان را ترك كرده ايد... اي راهنمايان كور

كه پشه را صافي ميكنيد و ش��تر را ف��رو ميبري��د (جزئي��ات را عم��ل ميكني��د و احك��ام اص��لي را فرام��وش

مي كنيد) واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار از آن رو كه بيرون پياله و بش��قاب را پ��اك مينمائي��د و

درون آن مملو از جبر و ظلم است... واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار كه چ�ون قب�ور س��فيد ش��ده

ميباشيد كه از بيرون نيكو مينمايد ليكن درون آن ها از استخوان هاي مردگان و ساير نجاسات پر است.» 

اگر درست نگاه كنيد بيشتر روحاني نماهاي اديان ديگر از جمله روحانيون مسيحي و مس��لمان ني��ز

همينطور هستند.

لت    بالت   از   تمام   دوستي ه    و   دشمني ه عدا
 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و الهي بودن ق��رآن) ايم��ان4 نساء سوره 135آية 

آورده ايد، مراقب اجراي عدالت باشيد و براي خدا شهادت بدهيد، اگرچه بر ضرر خودتان ي��ا پ��در و م��ادر و

نزديكان شما باشد، چه بي نياز (غني) باشند چه فقير. خدا به آنها سزاوارتر است. بنابراين از دلخ��واه خ��ود

پيروي نكنيد چون از عدالت منحرف ميشويد. اگر دو پهلو شهادت بدهي��د ي��ا از دادن ش��هادت خ��ودداري

كنيد، خدا از كارهائي كه ميكنيد با خبر است.» خدا مي داند ك��ه نخواس��ته ايد ع��دالت اج��را ش��ود و ظل��م

كرده ايد. مي بينيم كه در نظر مسلمان عدالت بالتر از تمام خودخواهي ها و علقه ها و محبت ها است.

 ميفرمايد: «اي افرادي كه (به رسالت محم��د ص و اله��ي ب��ودن ق��رآن) ايم��ان5 مائده سورة 8آيه 

آورده ايد، در راه اجراي احكام خدا قيام كنيد (مراقب آن باش��يد) و ب�ه ع��دالت ش��هادت دهي��د و دش��مني

دسته اي شما را به بي عدالتي وا ندارد. در همه حال عادل باشيد (عدالت را اجرا كنيد) چون عدالت به تقوا

 گرامي ترين شما پيش خدا، پرهيزگارترين شما است) از49 حجرات سوره 13نزديكتر است. (و مطابق آيه 
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نافرماني خدا و عذاب او بر حذر باشيد (احتراز كنيد) چون خدا از كاره��ائي ك��ه ميكني��د ب��ا خ��بر اس��ت.»

مي بينيم كه عدالت بالتر از تمام دشمني ها و نفرت ها است و آدم مسلمان باي��د ع��ادل باش��د و ع��دالت را

بالتر از تمام دوستي ها و دشمني ها بداند. اگر اينكار را نكند مسلمان يعني تسليم خدا نيست. كار اف��راد را

كه تابع دلخواه خود هستند و عدالت را رعايت نمي كنند نبايد دليل مسلماني آنها و اس��لم گرف��ت. حك��م

قرآن و اجراي آن دليل مسلماني افراد است نه بر عكس آن.

 ميفرمايد: «بدون كوچكترين ترديدي خدا ب��ه ع��دالت و نيك��ي و كم��ك ب��ه16 نحل سوره 90آيه 

خويشاوندان امر ميكند و از كارهاي زشت و ناپسند و تجاوز (فس��اد) نه��ي ميكن��د. خ��دا ش��ما را نص��يحت

ميكند تا متوجه وظيفه خود باشيد.» مي بينيم كه مسلمان بايد عادل و نيكوكار باشد و به خويش��ان خ��ود

كمك كند و از كارهاي زشت و ناپسند و تجاوز خودداري كنيد اگر مطابق آن عمل نكن��د مس��لمان يعن��ي

تسليم حكم خدا نيست.

 ميفرمايد: «وقتي كار زشتي كردن��د گفتن��د: پ��درانمان را ب��ر اي��ن ك��ار7 اعراف سورة 29 و 28آيه 

يافتيم (ديديم كه پدرانمان اينكار را مي كردند) خدا ب��ه م��ا چني��ن دس��توري داده (وگرن��ه پ��درانمان ك��ه

آدم هاي دينداري بودند اينكار را نميكردند) بگو: خدا هيچ وقت به كار زشت دستور نمي دهد. آي�ا ندانس�ته

از قول خدا سخن ميگوئيد؟ بگو: خداوند من (ارباب من و كسي كه به من دستور ميدهد چه كاري بكنم و

چه كاري نكنم) به عدالت امر كرده است و اينكه موقع هر عبادتي و در هر مسجدي رو به او آوريد (ب��راي

خدا عبادت كنيد) و در حالي كه دين را براي او خالص كرده ايد (به چيزي ج��ز او ت��وجه نداري��د) او را ب��ه

كمك بخوانيد (و بدانيد) كه همانطور كه خدا شما را آفريده (براي پس دادن حساب كارهائي كه كرده ايد)

پيش او بر ميگرديد.»

 ميفرمايد: «بدون ترديد خدا به شما دستور ميدهد كه امانت ها را ب��ه اه��ل آن4 نساء سوره 58آيه 

(صاحب آن) برگردانيد و وقتي بين مردم حكم (قضاوت يا حكومت) ميكنيد به ع��دالت حك��م كني��د. خ�دا

نصيحت خوبي به شما ميكند. خدا شنوا و بينا است.» حكمي كه ميكنيد ميشنود و حكومتي ك��ه ميكني��د

مي بيند. مي بيند كه به عدالت قضاوت و اظهارنظر و حكومت ميكنيد يا بر خلف عدالت.
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 ميفرمايد: «... هرگاه حرفي ميزنيد ع��دالت را رع��ايت كني��د. اگرچ�ه در ب�ارة6 انعام سوره 152آية 

نزديكانتان باشد و به عهد خدا (كه عهد بسته ايد مسلمان و تسليم خدا باشيد و احكام او را اجرا كنيد) وفا

كنيد. اين سفارشي است كه خدا به شما ميكند تا متوجه وظيفه خود باشيد.»

 به پيغمبر ص ميفرمايد: «مردم را ب��ه اتطح��اد (تفرق��ه نداش��تن در42 شورا سوره 15خداوند در آيه 

دين) دعوت كن و همانطور كه به تو دستور داده شده استقامت داشته باش و از دلخواه مردم پيروي نكن،

و بگو: من به هر كتابي كه خدا نازل كرده (تمام كتاب هاي الهي و اصلي اديان) ايمان دارم و به من دستور

داده شده كه بين شما به عدالت رفتار كنم. خدا ارباب ما و شما است (فرمان��ده م��ا و ش��ما اس��ت و كس��ي

است كه به ما دستور ميدهد چه كاري بكنيم و چه كاري نكنيم) كارهاي ما مال ما و كاره��اي ش��ما م��ال

شما است. بحثي بين ما باقي نمانده (بايد ببينيم ارباب ما و شما كه خدا است چه ميفرمايد) خدا ما را (در

قيامت) جمع ميكند (متحد ميشويم) و بازگشت (همه ما) پيش اوست.» تا حساب كاره��ائي ك��ه ميكني��م

پس بدهيم و به بهشت و يا به جهنم برويم و نعمت جاوداني يا عذابي جاوداني بيابيم.

 نس��اء مي��ل127 ميفرمايد: «اگر مي ترسيد كه در بارة يتيمان (كه مط��ابق آي��ه 4 نساء سوره 3آية 

داريد با آنها ازدواج كنيد) به عدالت رفتار نكنيد، با زناني كه براي شما پاك و دلخواهتان هستند با دو تا و

سه تا و چهار تا ازدواج كنيد، و اگر ميترسيد بين آنها به عدالت رفتار نكنيد فق��ط ي��ك زن بگيري��د ي��ا ب��ا

كنيزانتان ازدواج كنيد. اينكار براي اينكه ظلمي نكنيد بهتر است. (يا ب��راي اينك��ه عائله من��د نش��ويد به��تر

است.)» 

 پيدايش، كتاب اول عهد عتيق كه ما به آن تورات30 و 29بايد توجه داشت كه يعقوب مطابق باب 

 كتاب اول پادشاهان، كتاب ي��ازدهم عه��د ع��تيق11 باب 3 زن داشت و سليمان مطابق شماره 4ميگوئيم 

 كتاب اآستمر، كتاب هفدهم عهد عتيق هر قدر ك��ه ميخواس��ت2هزار زن داشت و پادشاه ايران مطابق باب 

مي توانست زن بگيرد.

 زن محدود كرده و يك زن را براي عائله مند نشدن بهتر ميداند. در غرب4اسلم تعدد زوجات را به 

در حالي زندگي مي كنند كه با آنكه زن و مرد با هم كار ميكنند تا آخر عمر مقروض هستند و بايد قس��ط

 ساله خانه را بدهند و اقساط وسائل خانه اي را كه تهيه كرده اند بپردازند.30
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 زن بگيرند. چ��ون مي��دانيم ك��ه مرده��ا م��وقعي4ولي بايد كساني كه توانايي مالي دارند، بتوانند تا 

ميتوانند زن بگيرند كه بتوانند خرج خانواده را بدهند ولي دخترها اين وظيفه را ندارند. چ��ون ك��ار داخ��ل

خانه بعهده آنها است و كار خارج خانه به عهده مردها. ولي امروزه در اثر منفعت جوئي س��رمايه داران ب��راي

آنكه مزد كمتري به كارگران و كارمندان خود بدهند زن و مرد را به خ��دمت مي گيرن��د ت�ا در اث�ر زي��ادي

متقاضيان كارمزد كمتري بپردازند و سود بيشتري داشته باشند در صورتيكه امروزه در اثر ماش��يني ش��دن

كارها ماشين كار صدها انسان را انجام ميدهد. مثل يك تراكت��ور ك��ه ك��ار ش��خم زدن زمي��ن و برداش��تن

محصول را بيشتر از صد نفر انجام ميدهد و احتياجي به ك��ار زن��ان در خ��ارج خ��انه وج��ود ن��دارد و زن��ان

ميتوانند با خيال راحت به كار خانه و تربيت صحيح فرزندان بپردازند. تا احتياجي به كلفت (خدمتكار) كه

انساني است يا بيبي سيتر كه انساني است نداشته باشند.

 س��ال كم��تر اس��ت.5ميدانيم كه عمر متوسط مردان نسبت به عمر متوسط زنان در عالم بيشتر از 

 سال است. اگ��ر س��ن متوس��ط م��ردان را75 سال است عمر متوسط زنان 70مثل  اگر عمر متوسط مردان 

 س��ال20 سال فرض كنيم و سن متوس��ط ازدواج دخ��تران 25براي ازدواج مطابق آنچه امروزه وجود دارد 

 زن5 سال كمتر از هر زن همسرداري كند و بطور متوسط در مقاب��ل ه��ر 10باشد تقريبا  هر مرد ميتواند 

 مرد وجود داشته باشد كه چنين حدي در جهان وجود ندارد. اگر بخواهيم هر زن و مردي6بايد بيشتر از 

 زن بگيرند. اما همانطور كه دي��ديم ام��روزه4تا پايان عمر در كنار همسر زندگي كند بايد مردان بتوانند تا 

 زن داشته باشند به ندرت وجود دارند، شايد به نس�بت ي�ك در ه�زار ه��م نباش��ند.4افرادي كه در جهان 

مردان دو زنه هم در جهان كمتر از يك درصد ميباشند.

اما افراد جاهلي كه به اينكار اعتراض ميكنند توجه ندارند كه در دنيا حرمس�را ب�راي م�ردان وج�ود

دارد بدون آنكه تعهدي داشته باشند. چون فاحشه خانه يعني حرمسراي ق��انوني در سراس��ر جه��ان وج��ود

دارد كه مردها با پرداخت مبلغي جزئي كه تعهدي ه��م نداش��ته باش��ند مي توانن��د ب�ا ه��ر ك��دام آنه��ا ك��ه

خواستند همخوابگي كنند. ولي آنطور كه شنيده ايم مردهائي كه از چنين زناني استفاده مي كنند معمول  با

يكي از آنها همخوابگي ميكنند.

32



چون خيال با واقعيت فرق دارد. يك زن براي يك مرد كافي است و يك مرد ب��راي ي��ك زن ك��افي

است به شرط آنكه خيال پرداز نباشند. چون هر زني همان چيزي را دارد كه كليه زنان ع��الم دارن��د، بقي��ه

خيال است و خيال پردازي.

 ميفرمايد: «هرگز نميتوانيد بين زنان به عدالت (نه به مساوات) عم��ل كني��د.4 نساء سوره 129آيه 

اگرچه علقه بسياري به اينكار داشته باشيد. بنابراين تمام علقه خود را به يكي متوجه نكنيد ك��ه ديگ�ري

را بلتكليف بگذاريد (كه نداند شوهر دارد يا ندارد) اگر سازش كنيد و تقوا (تسلط بر نفس) داش��ته باش��يد

(و از دلخواهتان پيروي نكنيد) خداوند آمرزنده و مهربان است.» اگر قبل  بدون تقوا و پيرو دلخواه خودتان

بوديد شما را مي آمرزد.

 ميفرمايد: «اگر دو دسته از مسلمانان با هم جنگيدن��د بي�ن آنه�ا را اص�لح49 حجرات سوره 9آيه 

كنيد. اگر يكي از آنها به ديگري ظلم (تجاوز) كرد با دستة ظالم بجنگيد تا ب��ه فرم��ان خ��دا برگ��ردد. اگ��ر

برگشت بين آنها را به عدالت اصلح كنيد و عادل باشيد. چون خدا عادل ها را دوس��ت دارد.» فرم��ان خ��دا

 ميفرمايد: «مسلمانان برادر هم هس��تند. بي��ن برادرانت��ان را49 حجرات سوره 10اين است كه مطابق آيه 

اصلح كنيد و از نافرماني خدا احتراز كنيد تا به شما رحم شود.» ل��ذا دو دس��ته اي ك��ه ب��ا ه��م ميجنگن��د

 بر خلف حكم خدا - برادر خود نميدانند.–مسلمان واقعي نيستند و ديگري را 

 در باره قرض ميفرماي��د: «... وق��تي قرض��ي را ب��راي م��دت معل��ومي ب��ه ه��م2 بقره سوره 282آيه 

ميدهيد نويسنده اي بين شما بايد آن را به عدالت بنويسيد ... و اگر كسي ك�ه ق�رض ميگي��رد س��فيه (ك��م

عقل) باشد يا نميتواند شرايط را بگويد تا نوشته شود وليط او (سرپرست او كه از او پشتيباني ميكن��د) باي��د

به عدالت بگويد تا نوشته شود ... و از نوشتن آن چه كم باشد چ��ه زي��اد و از نوش��تن م��دت آن خ��ودداري

نكنيد. اينكار پيش خدا عادلنه تر و براي شهادت بهتر و براي اينكه شكط نكنيد مطمئن ت��ر اس��ت ...» اي��ن

دستور، دستوري است كه مسلمانان به هيچ وجه آن را رعايت نمي كنند و در نتيجه به خاطر ضعف حافظه

انسان يا به خاطر منفعت جوئي بعضي از افراد نامسلماني كه ادعاي مسلماني ميكنن��د اختلف��اتي در م��ورد

چگونگي آن پيدا ميشود.

 ميفرمايد: در مورد طلق و جدائي زن و شوهر از هم «وقتي آنه��ا (زن��ان) ب��ه65 طلق سوره 2آية 

پايان عده رسيدند (و در مدت عده در خانه شوهر زندگي كردند) يا آنها را بخوبي نگه داريد (طلق ندهيد
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و از هم جدا نشويد) يا با خوبي از هم جدا شويد و دو نفر عادل را (در موقع جدائي) شاهد بگيريد و ب��راي

خدا شهادت بدهيد ...» در موقع ازدواج گرفتن شاهد مقرر نشده ولي در موقع طلق وجود دو شاهد عادل

لزم است. در ازدواج فقط يك مهماني براي اعلم ازدواج و شروع زندگي خانوادگي كافي است.

 ميفرمايد: «اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و اله��ي ب��ودن ق��رآن) ايم��ان5 مائده سوره 95آيه 

آورده ايد، وقتي در لباس احرام (در طي مراسم حج) هستيد شكار را نكشيد ه��ر ك��س عم��دا  آن را بكش��د

جزاي آن چهار پايي مثل آنچه كشته مي باشد كه دو نفر از افراد عادل خودتان در بارة آن حكم كنند ...»

 ميفرمايد: «اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و الهي بودن ق��رآن) ايم��ان5 مائده سوره 106آيه 

داريد، وقتي مرگ يكي از شما فرا رسيد موقع وصيت دو شاهد عادل را ب�ه ش��هادت بگيري�د ي�ا دو ش��اهد

عادل از غير مسلمانان را به شهادت بگيريد ...» امروزه با تحصيل افراد و با سواد بودن آنها و نوشتن وصيت

به خط خود شخص يا با وجود دفاتر اسناد رسمي اين مسئله حل است.

2 بقره س��وره 123 و 48عدل به معني تاوان و معادل جرمي كه صورت گرفته نيز ميباشد مثل آيه 

كه ميفرمايد: «از روزي حذر كنيد كه كسي ذره اي ج��زاي كس��ي را نمي ده��د و ش��فاعتي از كس��ي قب��ول

 را ه��م6 انع��ام، س��وره 70نميشود، و از كسي تاواني پذيرفته نميشود، و كمكي به آنها نخواهد شد.» آي��ه 

ببينيد.

 را ببينيد.27 نمل سوره 60عدل به معني عدول و انحراف هم در قرآن آمده است. براي مثال آيه 

 ميفرمايد: «خدا شما را از نيكي كردن و رفتار عادلنه با كساني كه در دين60 ممتحنه سوره 8آية 

با شما نجنگيدند و شما را از سرزمين خودتان بيرون نكردند نهي (و منع) نمي كند، چون خدا افراد ع��ادل

را دوست دارد.» اين آيه دو سال قبل از رحلت پيغمبر نازل شد.

 ميفرمايد: «يهودياني كه به دروغ گوش ميدهند (جاسوس��ي ميكنن��د) و م��ال5 مائده سوره 42آيه 

حرام ميخورند وقتي براي اظهار نظر پيش تو آمدند بين آنها حكم كن يا اظهارنظر نكن (حكم نك��ن). اگ��ر

اظهار نظر نكردي (حكم نكردي) ذره اي به تو ضرر نميزنند، ولي اگر حكم كردي بين آنها به عدالت حك��م

كن. چون خدا افراد عادل را دوست دارد.»

 ميفرمايد: «به كساني كه منكر آيات خدا ميش��وند و بن��احق پيغم��بران و3 آل عمران سوره 21آيه 

افرادي را كه به عدالت امر ميكنند مي كشند مژده عذاب دردناكي بده.»
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 ميفرمايد: «به مال يتيم جز به به��ترين ط��رز (ب��راي اداره ام��والش) نزدي��ك6 انعام سوره 152آيه 

نشويد (دخالت نكنيد) تا به رشد خود برسد (و بتواند خودش اموالش را اداره كند.) ترازو و پيمانه را (كه با

آن پيمانه ميكنند، مثل بنزين و شير) به عدالت بكار بريد. هيچك��س را ج��ز ب��ه ان��دازه توان��ائي او موظ��ف

(مكلف) نمي كنيم. (مته به خشخاش نگذاريد). و وقتي حرف زديد به عدالت ح�رف بزني��د اگرچ��ه در ب�ارة

خويشاوندان و نزديكانتان باشد و به عهدي كه با خدا بسته ايد (كه از دستورها و نظرهايش ب��دون چ��ون و

چرا اطاعت كنيد) وفا كنيد. اين سفارشي است كه خدا به شما مي كند ت�ا وظيف��ه خ�ود را بخ�اطر داش�ته

باشيد.»

 ميفرمايد: «... در مورد يتيمان به عدالت رفتار كنيد. هر كار خوبي كه بكنيد4 نساء سورة 127آيه 

خدا آن را ميداند.» و پاداش آن را به شما ميدهد.

 ميفرمايد: «وسيله سنجش عادلنه خود را روز قيامت ميگذاريم. به هيچكس21 انبياء سوره 47آيه 

به اندازه ذره اي ظلم نميشود (جزاي هر كس دقيقا  مطابق كارهايي كه كرده است به او داده ميش��ود) اگ��ر

كار او به اندازه دانه خردلي باشد آن را به حساب مي آوريم. ما براي حساب رسي كافي هستيم.» كسي ك��ه

به چنين حسابرسي اي معتقد باشد سعي ميكند در تمام عم��ر ك��ار خط�ائي نكن��د و كاره�اي خ�وب را ت�ا

آنجائي كه بتواند انجام دهد.

من نميدانم آدم هائي كه ادعاي فهم و شعور ميكنند چرا ب��ا تع��اليم دي��ن ك��ه اف��راد را اي��ن چني��ن

پرورش ميدهد مخالفت ميكنند و نفع خود و خانواده خود و تمام افراد پاك جهان را به خط��ر مي اندازن��د؟

اسلم چنين افرادي پرورش ميدهد. كساني كه آن را انجام نمي دهند مسلمان يعني تسليم خدا نيستند.

لت   خدا    د   طبيعت  عدا
 بار در باره ظلم صحبت شده و بارها از ظلم نكردن خدا به مردم س��خن گفت��ه ش��ده.289در قرآن 

چون خدا هنگام خلقت جهان قوانين آن را هم در جهان گذاشته. در طبيعت مي بينيم كه هر كس ك��اري

بكند كه خلف طبيعت باشد جزايش را مي بيند چه به عمد آن كار را بكند يا در اثر غفلت، چه دانا باش��د،

چه نادان. چه خودش بكند يا ديگري آن كار را انجام دهد. مثل  در مورد آتش مي بينيم چ��ه انس��ان عم��دا 

دست به آتش بزند يا آتش را بدستش بزند يا ديگري با او اينكار را بكند چه از روي غفل��ت و ع�دم ت�وجه،
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چه عالم باشد و نتيجه آن را بداند چه نداند دستش ميسوزد. در م��ورد خف��ه ش��دن در آب همينط��ور، در

مورد بت سازي از افراد همينطور. چه انسان خودش اينكار را بكند چه ديگران، و او جلوگيري نكند افرادي

كه بت شده اند ديكتاتوراني مي شوند كه دنيا را بخاك و خون ميكشند و خانه هاي افراد را بسرشان خ��راب

ميكنند و زنان را بي شوهر و مردان را بدون همس��ر و كودك��ان را ي��تيم ميكنن��د هم��انطور ك��ه در تاري��خ

ديده ايم و در زمان حال مي بينيم. قانون خدا بي چون و چرا اجرا ميشود. بعضي ها در اثر بي اطلعي خي��ال

مي كنند بت فقط مجسمه هائي هستند كه از چوب يا فلز يا گآل و امثال آن ساخته ميش��وند در ص��ورتيكه

 ميفرمايد: «كساني را كه غير از خدا به كمك ميخوانيد (به درگاهشان دعا7 اعراف سوره 194خدا در آيه 

 ميفرماي��د: «دانش��مندان و زاه��دان ت��ارك9 ت�وبه س��وره 31ميكنيد) بندگاني مثل شما هستند....» و آيه 

دنياي خود و پيغمبرشان مسيح ابن مريم را ارباب خود گرفتند (فرمان فرما و كسي كه هر بكن يا نكني كه

گفت بدون چون و چرا اجرا كردند) در صورتيكه به آنها دستور داده ش��ده ب�ود ك��ه فق��ط معب��ود واح�د را

عبادت كنند (يعني فقط عبادت و بندگي بدون چون و چراي خدا را بكنند و از كسي يا مقامي يا سازماني

غير از خدا بدون چون و چرا اطاعت نكنند) معبودي (وجودي كه از دستورش بدون چ��ون و چ��را اط��اعت

شود و انسان بنده و مطيع محض او باشد) غير از خدا وجود ندارد. خدا خيلي بالتر از اين چيزهائي اس��ت

كه شريك او ميسازند.» مي بينيم كه اينكار در اسلم شرك اس��ت ول��ي تم��ام دين��داران ع��الم در اث��ر ب��ي

اطلعي از حقيقت دين، در اين شرك ميلولند و غرق هستند. اين وجود چه ف��ردي بن��ام ره��بر انقلب ي��ا

رهبر كودتا، شاه، نخست وزير، مجلس شورا و يا مجلس سنا باشد فرقي نميكند. هر حكمي ك��ه ب��ر خلف

حكم خدا از طرف او يا آنها صادر شود و مردم موظف باشند كه آن را ب��دون چ��ون و چ��را اج��را كنن��د در

اسلم شرك است. البته اگر درست نگاه كنيم در احزاب هم يكي رهبر يا تئوريسين و مغ��ز متفك��ر ح��زب

است. در صورتيكه ميدانيم هيچكس نيست كه همه چيز را بداند و با علم و اطلع كامل در باره آن اظه��ار

نظر كند. لذا چشم بسته از نظر ديگري پيروي ميكنند و اقتصاد و خانواده و نظم جامعه را به هم ميزنن��د.

در صورتيكه خدائي كه قوانين جهان را در طبيعت انسان گذاشته در راه نم��ائي خ��ود ب��راي س��اختن ي��ك

دنياي پاك اشتباه نميكند. دنياي پاكي كه در آن عدالت حكمفرمائي كند و تمام حقوق تمام افراد محترم

و محفوظ باشد و كسي و جامعه اي به ديگران ظلم نكند.
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امروزه وجود خدا با توجه به روابط رياضي قرآن براي كلي��ه اف�راد بش�ر قاب�ل فه��م و تجرب��ه اس��ت.

روابطي كه خيلي بالتر از محاسبات بشري بخصوص يك فرد بيسواد چهارده قرن پي��ش عربس��تان اس��ت.

اگر درست نگاه كنيم مردم جهان غرق در شرك و كفر ميباشند. مسلمانان واقع��ي باي��د ب��ا اتح��اد خ��ود و

دوري از تفرقه و استفاده از تمام وسائل ارتباط جمع��ي مث��ل كت��اب و روزن��امه و مجل��ه و فيل��م و تئات��ر و

 و امثال آن ديگران را بيدارDVD و CDداستان و شعر و راديو و تلويزيون و اينترنت و ويديو و آي ديو و 

و آگاه كنند و با اتحاد با هم زمينه را براي ساختن يك دنياي پاك كه در آن عدالت اجرا شود فراهم كنند

و افرادي را به مجلس بفرستند كه بخواهند احكام خدا در قانون ذكر و جاري شود و هيچ حكمي ب�رخلف

عدالت و برخلف استحكام بنيان خانواده صادر و در آن نوشته نشود. اينكار خيلي ساده اس��ت و ب��ا اتح��اد

دينداران و اصلح طلبان واقعي بدون زحمت زياد عملي است. با ش��ركت در انتخاب��ات و فرس��تادن وكلي

ديندار و اصلح طلب واقعي به مجلس اينكار پس از چندي بدون خون ريزي و خرابك��اري عمل��ي ميش��ود.

فقط مردم بايد از هدف اصلي و اساسي دين كه عدالت است آگاه شوند و با مال و جان خود در راه اج��راي

 خداون��د ميفرماي��د: «ب��دون57 حديد سوره 25آن متحد شوند و كوشش كنند. چون ميدانيم مطابق آيه 

ترديد تمام پيغمبرانمان را با دليل هاي روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و وسيله سنجش (ك��ار درس��ت و

غلط) نازل كرديم تا مردم عدالت را (در جوامع بشري) برق�رار كنن��د ....» اي�ن وظيف��ه م��ردم يعن��ي تم�ام

 ميفرمايد: «تا قومي آنچه مرب�وط ب�ه13 رعد سورة 11انسان ها است كه در اين راه متحد شوند. چون آيه 

15خودشان است (يعني فكر و عمل خود) را تغيير ندهند خدا وض��ع آنه��ا را تغيي��ر نخواه��د داد.» و آي��ه 

 ميفرمايد: «افراد با ايمان واقعي فقط كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان آوردند49حجرات، سوره 

و با مال و جانشان در راه خدا جهاد (يعني كوشش) كردند. آنها افرادي هستند كه (در ادعاي ايمان خ��ود)

راستگو هستند.» راست ميگويند و واقعا  ايمان دارند. با وجود چنين افرادي ك��ه مت��وجه ارزش ع��دالت در

جهان و رفاه واقعي خود و خانواده خود و تمام افراد ميباشند س�اختن ي�ك دني�اي پ�اك خ��الي از ظل�م و

تبعيض بيجا كار بسيار آساني است به شرط آنكه اينكار عاقلنه صورت بگيرد و به افراد فهمانده ش��ود ك��ه

وجود چنين دنيائي به نفع تمام افراد بشر است و انسان را از اضطراب و دغدغه خاطر آسوده ميكند. چ��ون

ديگر دزدي و بي ناموسي و كله برداري و كم فروشي و گران فروشي و فروش جنس تقلبي و ك��م ك��اري در

مقابل دستمزدي كه افراد ميگيرند وجود نخواهد داشت. اين شما و اين وظيفه ديني شما كه بيدار ك��ردن
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 ميفرمايد: «مردم را ب��ا16 نحل سوره 125ديگران و متحد ساختن آنها براي چنين كاري است. چون آيه 

حكمت و پند و اندرز نيكو به راه خداوندت (ساختن يك دنياي پاك) دعوت كن و با بهترين روش ب��ا آنه��ا

 ميفرماي��د: «كس��اني ك��ه رس��الت هاي خ��دا را (احك��ام و33 احزاب سوره 39بحث و گفتگو كن ...» و آيه 

نظرهائي كه خدا بيان كرده) به مردم ميرسانند و از خدا ميترسند و از كس��ي غي��ر از خ��دا نميترس��ند، در

صورتيكه خدا براي حسابرسي (بكار انسان) كافي است.» لذا براي شناختن احك��ام و نظره��اي خ��دا تم��ام

افراد جامعه بايد كتاب الهي خود و ديگران را بخوانند تا بفهمند خدا چه دستورها و نظرهائي براي ساختن

 ميفرمايد: «... تا آنجا كه ميتوانيد ق��رآن بخواني��د73 مزمل سوره 20يك دنياي پاك داده است. چون آيه 

خدا ميداند كه بعضي از شما مريض مي شوند و بعضي ب�راي كس��ب مع��اش در س��فر هس��تند و بعض��ي در

جبهه هاي جنگ مشغول جنگ در راه خدا مي باشند، ب��ا تم��ام اي��ن اح��وال ت��ا آنج��ا ك��ه مي تواني��د ق��رآن

بخوانيد.» چون حافظه انسان ضعيف است، اگر به اينكار ادامه ندهد پس از چندي وظائف خود را فراموش

ميكند و آلت دست فريبكاران ديني و سياسي مي گردد. با آزادي عقي��ده و آزادي قل��م و بي��انآ نس��بي ك��ه

وجود دارد اينكار بسيار ساده و آسان است. امروزه قرآن به تمام زبان هاي زنده دنيا ترجمه ش��ده و انس��ان

 ميفرمايد:2 بقره سوره 185مي تواند آن را به هر زباني كه ميفهمد مطالعه كند. نبايد فراموش كرد كه آيه 

«... قرآن راه نماي مردم و دليل هاي روشني از هدايت و جدا كنن��ده (درس��ت و غل��ط) ميباش��د ....» م��ردم

شامل تمام مردم حتي كودن ترن افراد ميباشد.

لت      خدا   د     قرآن  عدا
 بار صحبت از ظلم شده است.289همانطور كه گفته شد در قرآن 

 خداوند ميفرماي��د:43 زخرف سوره 76 و آيه 16 نحل سوره 118، و آيه 11 هود سوره 101در آيه 

«... ما به آنها (به مردم) ظلم نكرديم ولي آنها (در اثر ناداني) بخودشان ظلم كردند.» چون م�ا انس�ان ها در

اثر كمي معلوماتمان كارهائي ميكنيم كه به ضرر خودمان تمام ميشود.

 ميفرمايند: «... خدا به آنها ظلم نكرد ولي آنه��ا16 نحل سوره 33 و آيه 3 آل عمران سوره 117آيه 

(در اثر ناداني) بخودشان ظلم كردند.»

 ميفرمايد: «بدون ترديد خدا به اندازه ذره اي ظلم نميكند...»4 نساء سوره 40آية 
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 ميفرمايند: «بدون ترديد خدا ذره اي به مردم ظلم18 كهف سوره 49 و آيه 10 يونس سوره 44آيه 

نميكند، ولي مردم (در اثر ناداني) بخودشان ظلم ميكنند.» و «خداوند تو به كسي ظلم نمي كند.» 

 ميفرماين��د: «س��زاوار خ��دا30 روم سوره 9 و آيه 29 عنكبوت سوره 40 و آيه 9 توبه سوره 70آيه 

نيست كه به مردم ظلم كند، ولي مردم (در اثر بي  اطلعي) به خودشان ظلم ميكنند.»

 ميفرمايد: «وسائل س��نجش ع�ادلنه (كاره��اي انس��ان را) ب�راي روز قي��امت21 انبياء سوره 47آيه 

ميگذاريم و به كسي ذره اي ظلم نميشود. اگر كار او به اندازه دانه خردلي باشد آن را پاي حساب مي آوريم.

ما براي رسيدگي افراد كافي هستيم.»

 مي فرمايد: «امروز (روز قيامت و رسيدگي به حساب انسان ها) به كسي ذره اي36 يس سوره 54آية 

ظلم نمي شود و فقط به اندازه كارهايي كه مي كرديد به شما جزا داده مي شود.»

 ج��اثيه22 و آي��ه 16 نحل س��وره 111 و 3 آل عمران سوره 161 و 25 و آيه 2 بقره سوره 281آية 

 ميفرمايند: «جزاي هر كسي درست مطابق كارهائي كه كرده  است به46 احقاف سوره 19 و آيه 45سوره 

او داده ميشود و ظلمي به آنها نميشود.»

9 توبه سوره 70 و آيه 7 اعراف سوره 160 و آيه 3 آل عمران سوره 117 و آيه 2 بقره سوره 57آية 

 روم س��وره9 و آيه 29 عنكبوت سوره 40 و آيه 16 نحل سوره 118 و 33 و آيه 10 يونس سوره 44و آيه 

 ميفرمايند: «مردم (در اثر ناداني) بخودشان ظلم مي كنند.»30

در اثر ناداني كاري ميكنند كه به ضررشان تمام ميشود. مثل اينكه در اثر بي توجهي به امور جه��ان

و در اثر علقه و غلوط خود يا ديگران بتي ساخته ميشود و در اثر آن حقوق انسان ها پايم��ال ميش��ود و اگ��ر

كسي بخواهد در برابر او مقاومت كند با زور و اجبار مجبورش ميكنند كه در مقابل او سر تعظيم خم كند.

خدا پاداش اعمال هر كس را درست متناسب با كارهاي خودش و ديگران به او ميدهد. انس��ان ها ميدانن��د

كه اگر كسي به سر آنها سنگ بزند سرش را مي شكند يا ورم ميكند يا لاق��ل درد مي آي��د ول��ي س��عي در

تربيت افراد نمي كنند كه سنگي به سر كسي نزنند و گلوله اي به مغز يا قلب كسي نزنند. در ن��تيجه س��رها

شكسته يا سرها و قلب ها سوراخ مي شود و بدن ها قطعه قطع��ه ميگ��ردد و خ��انه اف��راد ب��ه سرش��ان خ��راب

ميشود. خدا به كسي ظلم نمي كند ولي پاداش كارهاي افراد را درست مطابق قانوني كه در جهان گذاشته

به آنها ميدهد چه توجه داشته باشند چه نداشته باشند.

39



 ميفرمايد: «به سبب ظلمي كه يهوديان ميكردند و مردم را به مق��دار4 نساء سوره 161 و 160آيه 

زياد از راه خدا باز ميداشتند و ربا ميخوردند، در صورتيكه از آن نهي شده بودن��د، و م��ال م��ردم را بن��احق

ميخوردند، خوردني هاي پاكي را كه براي آن ها حلل بود، بر آنها حرام كردي��م. م��ا ب�راي اف�راد ك�افر آنه�ا

عذاب دردناكي فراهم كرده ايم.»

 ميفرمايد: «سزاوار خدا نيست كه اهل شهرها را در ص�ورتيكه غاف�ل هس��تند6 انعام سوره 131آيه 

نابود كند.» چون در آيه قبل از آن ميفرمايد: «آيا پيغمبراني از خودتان براي شما نيامدند كه آيات ما را بر

 ميفرمايد: «ما تا پيغمبر نفرستيم (جامعه اي را) ع��ذاب نمي كني��م.»17 اسراء سوره 15شما بخوانند.» آيه 

 را هم ببينيد.11 هود سوره 117آيه 

 ميفرمايد: «لقمان در حالي كه فرزن��دش را نص��يحت ميك��رد ب��ه او گف��ت:31 لقمان سوره 13آية 

فرزندم! چيزي را شريك خدا نساز. چون شرك ظلم بزرگ��ي اس��ت.» ن��تيجه آن وج��ود ديكت��اتوران ب��زرگ

جهاني است.

 ميفرماي��د: «خ��دا ظلم��ي ب��راي بن��دگان40 غ��افر س��وره 31 و آي��ه 3 آل عم��ران س��وره 108آي��ه 

نمي خواهد.» اين افراد هستند كه در اثر ناداني ب�ه خ�ود ظل��م مي كنن��د. مس�لمانان واقع��ي باي�د ق��رآن را

 آل عم��ران103بخوانند و در آيات قرآن و نتيجه آن فكر كنند و ديگران را متوجه آن كنند و مط��ابق آي��ه 

آنها را متحد كنند تا بتوانند دنياي پاكي كه عدالت در آن حكمفرم��ايي كن��د بس��ازند و اف��راد نتوانن��د ب��ه

بهانه هاي مختلف و با فريب دادن افراد، حقوق ديگران را پايمال كنند و بدانند جنگ بج��ز پايم��ال ك��ردن

13حقوق ديگران نيست. جنگهاي اسلمي بخاطر دفاع از اسلم و ساختن يك دنياي پاك بود. چ��ون آي��ه 

 ميفرماي��د:2 بقره س��وره 217 ميفرمايد: «آنها اولين بار جنگ را با شما شروع كردند.» و آيه 9توبه سوره 

«.. دائما  با شما ميجنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند.» مسلمانان در مقاب��ل اينك��ار آنه��ا، دو

كار ميتوانند بكنند: يا از اسلم و ساختن يك دنياي پاك دست بردارند يا از خود دفاع كنند. مسلمانان راه

دوم را انتخاب ميكنند و از ساختن يك دنياي پاك دفاع ميكنند. امروزه هم مثل هميشه مي بينيم كه آنها

با تمام نيرو به اسلم حمله ميكنند و از بي اطلعي افراد سوءاستفاده ميكنند. لذا مسلمانان بايد قرآن را با

دقت كامل و فكر در نتيجه احكام و نظرهاي آن بخوانند و ديگران را با حقيقت دين و هدف پ��ر ارزش آن

و ساختن يك دنياي پاك آگاه كنند.
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مسلمان واقعي ميداند با آرزو كاري درست نمي شود بلكه بايد قوانين طبيعي كه خداون��د در جه��ان

براي ساختن يك دنياي پاك گذاشته اجرا شود تا جهان اص��لح ش��ود. ت��ا اف��راد ب��ي اطلع وج��ود دارن��د،

فريبكاران از بي اطلعي آنها سوءاستفاده مي كنند ولي اگر مسلمانان متحد شوند و شروع به كار كنند ه��ر

ساله صدها نفر و در آينده هزارها نفر و در آينده دورتر ميليون ها نفر با حقيقت دين آشنا خواهن��د ش��د و

بدون توسل به كارهاي تند و بدون خشونت زمينه ساختن يك دنياي پاك فراه��م م��ي ش��ود. ب�ا دانس��تن

حقايق دين و متوجه ساختن ديگران و متحد بودن و شركت در انتخابات در آينده ميتوانند نمايندگاني را

به مجلس بفرستند كه قوانيني كه براي ساختن يك دنياي پاك لزم است وضع كنند و ني��روي مجري��ه را

در راه اجراي آن بكار برند. بدون اينكه خوني از دماغي در اين راه ريخته شود.

 ميفرمايد: «خدا اف��راد ظ��الم را دوس��ت42 شوري سوره 40 و آية 3 آل عمران سوره 140 و 57آيه 

ندارد.»

حمد  :   مدح  ،  ثنا ،  ستايش  ،  تمجيد
 آم��ده2×19 ب��ار يعن��ي 38در قرآن كلمه مدح و هيچكدام از مشتقات آن نيامده ولي كلمه حم��د 

است.

 ميفرمايد: «بگو: حمد اختصاص به خ��دا دارد ول��ي بيش��تر م��ردم (اي��ن را)31 لقمان سوره 25آية 

نميدانند.» و مداح اين و آن ميشوند و نميدانند با اينكار خ��ود ديكت�اتوران جه��اني را س��اخته اند و دني�ا را

بخاك و خون كشيده اند و ميكشند. چون اين مداحي ها انس��ان ها را ب��ه اش��تباه مي اندازن��د و اف��راد خي��ال

ميكنند، هرگز اشتباه نمي كنند ولي هركس ميداند علمش در باره حقايق جهان قطره در مقابل دريا و ذره

 ميليارد كهكشان. ولي مداحي ها در انسان جاهل غ��رور ايج��اد250در مقابل زمين هم نيست چه رسد به 

ميكند. 

 ميفرمايد: «بگو: ستايش فقط اختصاص به خدا دارد ك��ه فرزن��دي نگرفت��ه17 اسراء سوره 111آيه 

(چون انسان نيست كه فرزند يا پدر و مادر داشته باشد) و در فرمان روائي (فرمانروائي) خود شريكي ن��دارد

و بخاطر كوچكي مددكاري ندارد و او را تكبير بگو.» بزرگ ساز. البته هر قدر هم او را ب��زرگ س��ازي ح��ق
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 و23 مؤمن��ون س��وره 28 ميليارد كهكشان را بوجود آورده به جا نمي آوري. آيه 250عظمت خدائي را كه 

 را هم ببينيد.27 نمل سوره 93 و 59آيه 

 ي��ونس10 و آي��ه 7 اعراف س��وره 43 و آيه 6 انعام سوره 45 و 1 و آيه 1 فاتحه (حمد) سوره 2آيه 

27 نمل سوره 15 و آية23 مؤمنون سوره 28 و 18 كهف سورة 1 و آيه 16 نحل سوره 75 و آيه 10سوره 

 و34 س��با س��وره 1 و آي��ه 30 روم سوره 18 و آيه 29 عنكبوت سوره 63 و آيه 28 قصص سوره 70و آيه 

 غافر65 و آيه 39 زمر سوره 75 و 74 و 29 و آيه 37 صافات سوره 182 و آيه 35 فاطر سوره 34 و 1آيه 

 بار آن7 ميفرمايد: «ستايش فقط اختصاص به خدا دارد.» كه 45 جاثيه سوره 36 و آيه 40(مؤمن) سوره 

با صفت «خداوند جهانيان» ميباشد.

 ق سوره39 و آيه 40 غافر (مؤمن) سوره 55 و آيه 20 طه سورة 130 و آية 15 حجر سوره 98آيه 

 ميفرماي��د: «ب�ا س�تايش (م�دح و ثن�ا و تمجي�د)110 نص�ر س�وره 3 و آي�ه 52 طور س�وره 48 و آيه 50

خداوندت او را تسبيح كن.»

 ش��وري5 و آي��ه 40 غافر (م��ؤمن) س��وره 7 و آيه 39 زمر سوره 75 و آيه 32 سجده سوره 15آية 

 ميفرمايند: «مدح خداوندشان را ميگويند» كه سه تاي آخري در باره مدح گفتن فرشتگان است.42سوره 

در قرآن كلمه حمد (مدح و ثنا و ستايش و تمجيد) فقط براي خدا بك��ار رفت��ه و ب��راي هيچك��س و هي��چ

پيغمبري بكار نرفته.»

64 تغ��ابن س��وره 1 و آي��ه 34 سبا س��وره 1 و آيه 30 روم سوره 18 و آيه 28 قصص سوره 70آية 

ميفرمايند: «حمد (مدح و ثنا و ستايش و تمجيد) فقط براي اوست.» فق��ط ب��راي خداس��ت. در ص��ورتيكه

بيشتر شاعران ما مداح پادشاهان و امراي كشور بوده اند. واي بر اين نامسلماني.

 ميفرمايد: فرش��تگان ب��ه خ�دا گفتن��د: «آي��ا در زمي�ن كس�ي را ق�رار مي��دهي2 بقره سوره 30آيه 

(مي آفريني) كه در آن فساد و خونريزي كند؟ در صورتي كه ما با ستايش ت��و، ت��و را تس��بيح مي گ��وييم و

تقديس مي كنيم ...» 

 ميفرماين��د: «ب��ه25 فرق��ان س��وره 58 و آيه 17 اسراء سوره 52 و 44 و آيه 13 رعد سوره 13آيه 

 بار در نماز خود22حمد او يعني به حمد خدا.» حمد فقط در مورد خدا بكار رفته. مسلمانان لاقل روزي 

در سوره حمد و در تشهد ميگويند: «الحمدل رب العالمين.» «ستايش فقط اختص��اص ب��ه خ��دا دارد ك��ه
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خداوند (صاحب اختيار و فرمانفرماي) كليه افراد بشر است.» ولي چون معني آن را نميدانند بنده و مطيع

و مداح هر صاحب قدرتي ميشوند و از اين و آن مداحي ميكنند و بت ميسازند، تا حق��وق اف��راد را از بي��ن

 ميفرماي��د: «انس��ان وق��تي خ�ود را96 علق، س�وره 7 و 6ببرند و دنيا را به خاك و خون بكشند. چون آيه 

بي نياز ببيند حتما  طغيان ميكند.» همانطور كه در طول تاريخ ديده ايم و امروزه مي بينيم. «بگو: حمد فقط

).27 نمل، سوره 59براي خدا است.» و بس. (آية 

كاري دست
صلح يعني درستي. فساد يعني خرابي. اصلح يعني درست ك��ردن و افس��اد يعن��ي خ��راب ك��ردن.

صالح يعني درستكار. فاسد يعني خراب. مصلح يعني درست كننده. مفسد يعني خ��راب كنن��ده، خرابك��ار،

 بار آمده است.160تبه كار. در قرآن در باره اصلح و كار درست 

 ميفرمايد: «اي پيغم��بران، از خوردني ه��اي پ��اك بخوري��د و ك��ار درس��ت23 مؤمنون سوره 51آيه 

بكنيد. من كارهائي را كه ميكنيد ميدانم.» و مجازات و پاداش آن را دقيقا  در دنيا و آخرت ميدهم.

 از قول شعيب پيغمبر خدا ميفرمايد: «شعيب گفت ... در آنچ��ه ش��ما را از آن11 هود سوره 88آيه 

نهي ميكنم نميخواهم با شما مخالفت بكنم. من جز اصلح تا آنجا كه بتوانم چيزي نمي خ��واهم. م��وفقيت

من در اينكار با خدا است. (چون نميدانم چقدر مرا در اينكار ياري ميكنند) ب��ر خ��دا توك��ل ك��رده ام و ب��ه

درگاه او برمي گردم.» مي  بينيم كه فعاليت خ��ود را ميكن��د و در آنچ��ه نميدان��د ب��ر خ��دا توك��ل مي كن��د.

گفته اند: «با توكل زانوي اشتر ببند.» 

دينداران جهان از خوردني هاي پاك ميخورند و درويش بازي و زهدفروشي نميكنن��د ول��ي كاره�اي

درست را انجام ميدهند و در اصلح جامعه با جان و مال خود كوشش ميكنند و اينكار را متحدا  و ع��اقلنه

و با توجه به تمام امكانات و موانع و مشكلت موجود انجام ميدهند. دينداران واقع بين هستند و ب��ا ت��وجه

به واقعيات و حقايق موجود در اصلح اجتماعي دستجمعي و با اتحاد كامل كوشش ميكنند.

 ميفرمايد: «خدا به كساني از شما ك��ه (ب��ه رس��الت محم��د ص و اله��ي ب��ودن24 نور سوره 55آيه 

قرآن) ايمان آورده اند و كارهاي درست ميكنند وعده داده است كه همانطور كه قبلي ها را جانشين ق��درت

قبل از خود كرد شما را در زمين جانشين قدرت هاي زمان ميكند و ديني را ك�ه ب�راي آنه�ا پس��نديده ب�ه
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قدرت ميرساند (حاكم بر اجتماع ميكند) و ترسشان را به امنيت خاطر تبديل ميكند. (آن��وقت) فق��ط م��را

بندگي (اطاعت بي چون و چرا) ميكنند و چيزي را (در اين اطاعت بي چون و چرا) شريك من نمي كنن��د

(از فرمان هيچ ديكتاتوري اطاعت بدون چون و چرا نمي كنند. برخلف آنچه كه ام��روزه در سراس��ر جه��ان

اين اطاعت از ديكتاتوران وجود دارد) كسي كه در آن زمان كافر شود از فرمان خدا اط��اعت نك��رده.» ول��ي

در اين زمان مجبورند وگرنه به حكم تخلف از قانون ديكتاتوران مجازات ميشوند. براي رهائي از اين وض��ع

بايد درستكار باشند و عاقلنه و با توجه به تمام امكانات و موانع و مشكلت اين كوشش و مبارزه را با جان

و مال خود و با اتحاد كامل انجام دهند و تمام دينداران جهان و اصلح طلبان واقع��ي را ب��ه اي��ن اتح��اد و

 ميفرمايد: «افراد با ايمان واقعي فقط كساني49 حجرات سورة  15مبارزه و كوشش دعوت كنند. چون آيه 

هستند كه به خدا و رسولش ايمان دارند و با مال و جان خود در راه خدا (در راه ساختن يك دنياي پاك)

كوشش ميكنند. چنين افرادي در ادعاي ايمان خود صادق هستند.» راست ميگويند و واقعا  ايمان دارن��د و

ايمان آنها زباني نيست بلكه عمل   ايمان دارند.

 ميفرمايد: «همگي به رشته الهي (يعني ب��ه ق��رآن) بچس��بيد و تفرق��ه3 آل عمران سورة 103و آيه 

نداشته باشيد.» به رشته قرآن كه كلم خدا است نه به حديث كه گفته افراد بي اطلع بش��ر و پ��ر از دروغ

 ميفرمايد: «مردم را با حكمت و پند و اندرز نيكو به راه خداوندت دعوت كن16 نحل سوره 125است. آيه 

و با بهترين روش با آنها بحث و گفتگو كن.» براي آنها ثابت كن كه ساختن يك دنياي پاك به نف��ع هم��ه

است و اينكار به سادگي با اتحاد افراد عملي است. چون گفته اند: «آري به اتفاق (با اتطحاد) جه��ان ميت��وان

گرفت.» همانطوري كه گرفته اند. بايد از كار ديگران كه موفق شده اند درس عبرت گرفت. اين اتح��اد فق��ط

با گفتن و روشن كردن ارزش ساختن يك دنياي پاك عملي ميشود.

زهد يعني بي ميلي، بي علقه گي، بي رغبتي. و وقتي ميگويند زهد يعني زهد به دنيا، بي علقه گ��ي

به دنيا. فرد با ايمان به دنيا بي علقه نيست بلكه بالترين كوشش را براي ساختن يك دنياي پ��اك و رف��اه

كامل خود و خانواده خود و تمام افراد بشر ميكند.

زهد در قرآن فقط يك بار آمده است آنهم زهد به دنيا نيست بلكه زهد و بي رغبتي به يوسف ب��وده

 ميفرمايد: «يوسف را به قيمت كمي به چند درهم فروختند. چون12 يوسف سوره 20همانطور كه در آيه 

علقه اي به او نداشتند.» اين همه از زهد به دنيا صحبت كرده و مي كنند خلف قرآن بوده است و هست و
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 ميفرمايد: «چه كسي زينتي را كه خ��دا7 اعراف سوره 32فقط از بي اطلعي مردم سوء استفاده شده. آيه 

براي بندگانش بوجود آورده و خوردني هاي پاك را حرام كرده (خدا كه آنها را حرام نكرده و براي اس��تفاده

بندگانش بوجود آورده) بگو: آنها در زندگي دنيا براي افراد با ايمان است (ولي اف��راد ب��ي ايم��ان ه��م از آن

استفاده ميكنند) ولي روز قيامت فقط براي افراد با ايمان است. آيات را براي افرادي ك��ه ميدانن��د اينگ��ونه

توضيح ميدهيم.» 

افراد با ايمان بالترين علقه را به دنيا دارند ولي خود را و آخ��رت را ب��ه دني��ا نمي فروش��ند و ب��راي

بدست آوردن دنيا به هر جرم و خيانت و جنايتي دست نميزنند بلكه با كار درست خود درص��دد س��اختن

10 ي��ونس س��وره 58 و 57يك دنياي پاك هستند و با شادي كامل در اين راه كوشش ميكنند. چون آيه 

ميفرمايد: «اي مردم موعظه اي (نصيحتي) و شفاي (داروي) آنچه در سينه ها است (در دل ها اس��ت) ب��راي

شما از جانب خداوندتان (كارفرمايتان كه به شما ميگويد براي رفاه خود چه كارهائي بكنيد و چه كارهائي

نكنيد) و هدايت (راه نمائي و نشان دادن راه صحيح) و رحمت براي افراد ب��ا ايم��ان آم��د. بگ��و: بفض��ل (ب��ه

لطف) خدا و بخاطر رحمت او و بخاطر اين راهنمائي (هدايت) بايد (افراد ب��ا ايم��ان) ش��اد باش��ند. فض��ل و

رحمت خدا بهتر از تمام چيزهائي است كه جمع ميكنند.»

 بار جمله «ترسي و حزني (غم و غصه اي) براي افراد با ايمان (ك��ه مط��ابق دس��تورها و12در قرآن 

نظرهاي خدا عمل مي كنند) وجود ندارد.» آمده است.

 ميفرمايد: «خدا به كساني از شما كه (به رسالت محمد ص و الهي48 فتح سوره 29خداوند در آيه 

بودن قرآن) ايمان آورده اند و كار درست كرده اند وعده داده است كه آمرزش الهي و پاداش بزرگي دارند.»

 بار گفته شده است كه افراد با ايمان كه كار درس��ت ميكنن��د اه��ل بهش��ت هس��تند و22در قرآن 

بقره س��وره82 و 25بهشت هائي دارند كه در آن نهرها روان است و هر چه بخواهند در آن وجود دارد. آيه 

 ابراهي��م س�وره23 و 11 هود س��وره 23 و 11 و 7 اعراف سوره 42 و آيه 4 نساء سوره 124 و 57 و آيه 2

 و22 حج س��ورة 56 و 14 و آية 20 طه سوره 76 تا 75 و آيه 18 كهف سوره 107 و 31  تا 30 و آيه 14

 و32 س��جده س��وره 19 و آيه 31 لقمان سوره 8 و آيه 30 روم سوره 15 و آية 29 عنكبوت سوره 58آية 

 را85 ب��روج س��وره 11 و آيه 65 طلق سوره 11 و آيه 47 محمد سوره 12 و آيه 42 شوري سوره 22آيه 

ببينيد.
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 ميفرمايد: «خدا پاداش كساني را ك��ه4 نساء سورة 173 و آيه 3 آل عمران سوره 57خداوند در آيه 

(به رسالت محمد ص و الهي بودن قرآن) ايمان آوردند و كارهاي درست كردن��د ب��ه ط��ور كام��ل ب��ه آنه��ا

ميدهد.» 

 سبا س��وره4 و آيه 22 حج سوره 50 و آيه 11 هود سوره 11 و آيه 5 مائده سوره 9خداوند در آيه 

 ميفرمايد: «كساني كه (به رسالت محمد ص و الهي ب��ودن48 فتح سوره 29 و 35 فاطر سوره 7 و آيه 34

قرآن) ايمان آوردند و كارهاي درست كردند آمرزش الهي و روزي پر ارزش و پاداشي بزرگ دارند.»

 ميفرمايد: «كساني كه (به رسالت محمد ص و الهي95 تين سوره 6 و آيه 84 انشقاق سوره 25آيه 

بودن قرآن) ايمان آوردند و كارهاي درست كردند پاداش بي منطت و بدون انتها دارند.»

 ميفرمايد: «كسي كه كارهاي درست ميكند و (به رسالت محمد ص و اله��ي21 انبياء سوره 94آيه 

 نح�ل97بودن قرآن) ايمان دارد نسبت به كوشش و كار او ناسپاس��ي و قدرنشناس�ي نمي ش�ود ...» و آي��ه 

 ميفرمايد: «به كسي كه كار درست بكند و مؤمن باشد (به رسالت محمد ص و الهي بودن قرآن)16سوره 

ايمان داشته باشد چه مرد باشد چه زن به او زندگي پاكي ميدهيم و پاداش آنه��ا را به��تر از كاره��ائي ك��ه

ميكردند ميدهيم.»

افراد با ايمان به رسالت محمد ص و اله��ي ب�ودن ق�رآن ايم�ان دارن�د. چ�ون رواب�ط رياض��ي ق�رآن

كوچكترين شكط و ترديدي باقي نميگذارد كه محمد ص پيغامبر و فرس��تاده (رس��ول) خ��دا ب��وده و ق��رآن

 هم ب��ا وج��ود21 قرن پيش عربستان نبوده و انسان هاي قرن 14وحي الهي است و كار يك انسان بيسواد 

كامپيوتر نميتوانند مثل آن را بياورند.

افراد با ايمان درستكارند. من نميدانم چگونه افرادي كه ادعاي عقل (خرد) ميكنند با وجود چني��ن

افرادي مخالفت ميكنند و ميخواهند ايمان آنها را خدشه دار كنند ؟!!! در صورتيكه وجود چنين افرادي ب��ه

 در ب��اره چني��ن2 بق��ره س��وره 12 و 11نفع آنها و خانواده آنها و تمام افراد بشر است. ولي ق��رآن در آي��ه 

افرادي ميفرمايد: «وقتي به آنها گفته ميشود در زمين فساد نكنيد (باعث فس��اد اف�راد ب��ا ايم��ان و خراب��ي

اجتماع نشويد) ميگويند ما مصلح هستيم (درصدد اصلح اجتماع هستيم) بدانيد كه آنها خرابكارن��د ول��ي

شعور آن را ندارند.» نمي فهمند و حس نميكنند كه با اينكار خود ب��اعث خراب��ي اجتم��اع ميش��وند. چ��ون

مي بينند با وجود چنين افرادي وضع جهان چگونه است و چ�ه جناي�ات و خيانت ه��ائي در جوام�ع بش�ري
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صورت ميگيرد. چون بيشتر اين مدعيان دينداري از تعاليم واقعي دين اطلعي ندارند و با اسم آن دلخوش

 ميفرمايد: «كس��اني ك��ه5 مائده سوره 44هستند. در صورتيكه از نظر خدا كافر هستند. چون خدا در آيه 

مطابق آنچه خدا نازل كرده (وحي و كتاب الهي) حكم نميكنند (اظهارنظر نمي كنند) كافر هس��تند.» اي��ن

نظر خدا است نه نظر فلن روضه خوان و مسئله گو و آيت ال و حجت الس��لم و ثقه الس��لم. كس��ي ك��ه از

قرآن اطلعي ندارد و قرآن را براي فهم دستورهاي خدا نخواند، چگونه ميتواند مطابق آن حكم كند؟!

جهاد   :   كوشش
 بار آمده است.40جهاد يعني كوشش كردن . جهاد در قرآن 

 ميفرمايد: «در راه خدا (ساختن يك دنياي پاك) آنطور كه س��زاوار آن اس��ت22 حج سوره 78آيه 

كوشش كنيد...»

سبيل ال يعني راه خدا. راه خدا جاده اي نيست كه دو نقطه را به هم وصل كند، بلكه منظ��ور از راه

خدا راهي است كه خدا براي ساختن يك دنياي پاك كه در آن عدالت حكمفرمائي كند به انسان ها نش��ان

ميدهد و منظور از جهاد در راه خدا كوشش كردن در راه ساختن يك دنياي پاك است ك��ه در آن ع��دالت

حكمفرمائي كند و حق هيچكس در آن پايمال نشود. درست است ك��ه انس��ان ها در اث�ر ن��اداني ي��ا غفل��ت

مرتكب بي عدالتي و تجاوز به حقوق ديگران ميشوند ولي هر قدر انسان ها ب��ه س��اختن ي��ك دني��اي پ��اك

نزديك تر شوند موفقيت بزرگي است.

 ميفرمايد: «وقتي سوره اي نازل شود كه به خدا ايمان بياوريد و باتفاق رسولش9 توبه سوره 86آية 

جهاد كنيد، ثروتمندان جامعه گفتند: بگذار ما با كساني كه به جهاد نميرون��د بم��انيم.» چ��ون ب��ه پ��ول و

ثروت خود دلبستگي دارند و نميخواهند نعمتي را كه دارند از دست بدهند.

 ميفرمايد: «با وسائل سبك و سنگين حركت كنيد و ب��ا م��ال و جانت��ان در راه9 توبه سوره 41آية 

خدا (در راه ساختن يك دنياي پاك) كوشش كنيد. اگر حقيقت را بدانيد متوجه ميشويد كه اينكار به نفع

شما است.» و دنيائي ميسازيد كه خودتان و خانواده تان و تمام افراد بشر در آن راح�ت و ب�ا خي�ال راح��ت

زندگي ميكنند. 
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 ميفرمايد: «اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و اله��ي ب��ودن ق��رآن) ايم��ان5 مائده سوره 35آيه 

داريد، از نافرماني خدا حذر كنيد و وسيله اي براي نزديكي به او پيدا كنيد و در راه او (در راه ساختن ي��ك

دنياي پاك) كوشش كنيد تا موفق شويد.» موفق شويد و دنياي پاكي بس��ازيد ك��ه در آن براح��تي خي��ال

نفس بكشيد. اين وسيله اي كه خدا براي زندگي راحت نشان ميدهد كوشش در راه خدا (يعني كوشش در

راه ساختن يك دنياي پاك) است.

 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و الهي ب��ودن ق��رآن)61 صف سوره 13 تا 10آيه 

ايمان آورده ايد، آيا شما را به تجارتي كه شما را از عذاب دردناك (ذلت و اسارت در دس��ت ديكت��اتوران در

دنيا و عذاب دردناك آخرت) نجات دهد راه نمائي بكنم؟ (راه آن را به شما نشان بدهم؟) بخدا ايمان داشته

باشيد (ايمان واقعي نه ايمان اسمي و ادعائي) و با مال و جانتان در راه خ��دا (در راه س��اختن ي��ك دني��اي

پاك كه در آن عدالت حكمراني كند) كوشش كنيد. اگر حقيقت را بدانيد متوجه ميشويد كه اينكار ب��راي

شما بهتر است. در مقابل آن خدا گناهان شما را مي بخشد و ش��ما را وارد بهش��ت هائي مي كن��د ك��ه در آن

نهرها روان است و وارد منزل هاي پاك در بهشت جاويد ميكند. اين موفقيت بزرگي است. ب��ه اض��افه چي��ز

ديگري كه شما دوست داريد، آن ياري خدا و پيروزي زودرس است. بشارت آن را به افراد با ايم��ان ب��ده.»

چند سال بعد از آن بود كه مسلمانان پيروز شدند و بانك ل اله ال ال (معبودي كه انس��ان بن��ده و مطي��ع

فرمان او باشد، غير از خدا وجود ندارد) از هر خانه و خيمه اي در دنياي شرك عربستان بلند بود.

 ميفرمايد: «افراد مؤمن (با ايمان واقعي) كس��اني هس��تند ك��ه ب��ه خ��دا و49 حجرات سوره 15آيه 

رسولش ايمان آوردند و بعدا  هم شكطي نكردند و با مال و جانشان در راه خدا (در راه س��اختن ي��ك دني��اي

پاك) جهاد كردند.»

 ميفرمايد: «بدون شكط كساني كه (به رسالت محمد ص و الهي ب�ودن ق��رآن)2 بقره سوره 218آية 

ايمان آوردند و (براي پيوستن به مسلمانان) مهاجرت كردند و در راه خدا (در راه ساختن يك دنياي پاك)

كوشش كردند، اميد رحمت خ�دا را دارن��د. خ��دا آمرزن��ده و مهرب��ان اس��ت.» گناه��اني را ك��ه قبل  در اث�ر

بي اطلعي انجام ميدادند مي بخشد. چون خدا كه شاهد كاره��اي انس��ان ها اس��ت و آن را مي بين��د، ح��اكم

فرداي قيامت است و از روي علم و اطلع كامل مطابق كارهائي كه انسان ها كرده اند به آنها پ��اداش و ج��زا

ميدهد.
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 ميفرمايد: «كساني كه (به رسالت محمد ص و الهي بودن قرآن) ايمان آوردند8 انفال سوره 74آيه 

(و براي پيوستن به مسلمانان) مهاجرت كردند و در راه خدا (در راه س��اختن ي��ك دني��اي پ��اك) كوش��ش

كردند و كساني كه (به آنها) جا دادند و آنها را ياري كردند افراد با ايمان حقيقي هستند. آنها آمرزش الهي

و روزي پر ارزشي دارند.»

 ميفرمايد: «آيا خيال كرده ايد كه وارد بهشت ميشويد در صورتيكه هنوز3 آل عمران سوره 142آيه 

خدا افراد مجاهد (كوشش كننده) شما و افراد صبور را نشناخته است؟»

 ميفرمايد: «افراد با ايماني كه بدون اين كه ضرري به آنها رسيده باشد (يعن��ي4 نساء سوره 95آيه 

سالم هستند) در خانه مي نشينند (به جهاد نميروند) و افرادي كه در راه خدا (در راه ساختن ي��ك دني��اي

پاك) با مال و جانشان كوشش ميكنند مساوي نيستند. خدا مجاهدين را كه در راه خدا با مال و جانش��ان

كوشش ميكنند بر كساني كه در خانه مي نشينند (به جهاد نميروند) برتري داده است. ول��ي خ��دا ب��ه ه��ر

كدام آنها وعده خوبي داده است، و خدا مجاهدين را (كساني را كه در راه ساختن يك دنياي پاك كوشش

ميكنند) بر افرادي كه به جهاد نميروند با پاداش بزرگي برتري داده.»

 ميفرمايد: «از افراد كافر (كه منكر كتاب الهي هستند)  اطاعت نكن و با آنها25 فرقان سوره 52آيه 

شديدا  مبارزه كن.»

 ميفرمايد: «اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همس��رانتان و ق��بيله ش��ما9 توبه سوره 24آية 

(خانواده شما) و اموالي كه بدست آورده ايد و تجارتي كه از كساد آن ميترسيد و خانه هائي كه مي پس��نديد

پيش شما محبوب تر از خدا و پيغمبرش و كوشش در راه او (ساختن يك دنياي پاك) است انتظار بكش��يد

تا خدا فرمانش را صادر كند. خدا افراد نافرمان را هدايت نميكند.»

 ميفرمايد: «اگر پدر و مادرت كوشش كردند كه ب��ه م��ن ش��رك آوري (و از31 لقمان سوره 15آيه 

كس ديگري غير از من بدون چون و چرا اطاعت كني) كه علمي به آن نداري، از آنها اطاعت نكن، ولي در

دنيا بخوبي با آنها رفتار كن و از راه كسي كه به سوي من برگشته پيروي كن. چون بازگشت ش��ما (ب��راي

پس دادن حساب كارهائي كه كرده ايد) پيش من است و من شما را از تم��ام كاره��ائي ك��ه كرده اي��د آگ��اه

ميكنم.» چون در تمام لحظات زندگي شما شاهد كارهايتان بوده ام.
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مسلمانان واقعي كه به خدا و روز آخرت و ديدن جزاي كارهايشان ايمان دارند سعي ميكنن��د تم��ام

دستورهاي خدا را اجرا كنند و با مال و جانشان در راه ساختن يك دنياي پاك كه در آن عدالت حكمراني

 ميفرمايد: «بدون ترديد ما پيغمبرانمان را با دليل ه��اي57 حديد سوره 25كند كوشش ميكنند. چون آيه 

روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و وسيله سنجش (درست و غلط) نازل كردي��م، ت��ا م��ردم ع��دالت را (در

 در دنيا بوجود نيامده و افراد21جوامع بشري) برقرار كنند ....» عدالتي كه تا به حال يعني تا ابتداي قرن 

و كشورهاي قوي به افراد و كشورهاي ضعيف زور ميگويند و انتظار دارند آنها از دستورهايشان بدون چون

و چرا اطاعت كنند.

مسلمانان واقعي اين كوشش و مبارزه را با توجه به تمام امكانات و موانع و مشكلت ع��اقلنه انج��ام

ميدهند و در اين راه با تمام دينداران و اصلح طلبان واقعي متحد و همكاري ميكنند. اين مبارزه با وسائل

 و راديوDVD , CDامروزي ساده است. چون فتوكپي و چاپ و كتاب و روزنامه و مجله وفيلم و تئاتر و 

 اينكار را ساده كرده و مسلمانان با اتحاد خود ميتوانند از اين وسائل استفاده كنن��دE.Mailو تلويزيون و 

و ديگران را با هدف اصلي دين كه حكمراني عدالت بر اجتماعات بشري است آشنا و آگاه كنند.

اين شما و اين وظيفه شما و اين هدف اصلي دين شما.

شتن اتحاد  :  تفرق   ندا
 ميفرمايد: «خدا افرادي را دوست دارد كه يكپارچه مثل ستوني آهني��ن در راه61 صف سوره 4آيه 

 مشركين9 توبه سوره 13او (در راه ساختن يك دنياي پاك) مي جنگند.» بايد توجه داشت كه مطابق آيه 

اولين بار جنگ را شروع كردند، چون آيه ميفرمايد: «آيا با عده اي كه تعهدشان (پيمانشان) را شكس��تند و

تصميم به بيرون كردن رسول خدا (از سرزمين او) گرفتند و اولين بار آنها با شما شروع ب��ه جن��گ كردن��د

نمي جنگيد؟ آيا از آنها ميترسيد؟ در صورتيكه سزاوار است اگر به خدا ايم��ان داري��د از (مج��ازات ش��ديد و

نافرماني) او بترسيد.» مي بينيم كه علت آنهم معلوم است، چون پيغمبر اس�لم ب��ه آنه��ا ميگف��ت: «ش�ما و

 كه اي��ن ح��رف را از ق��ول ابراهي��م21 انبياء سوره 54پدرانتان در گمراهي آشكاري (روشني) بوديد.» آيه 

مي گويد. چون روحاني نماهاي هر دسته اي مردم را از راه راست منحرف ميكردن��د. چ��ون هم��ه پيغم��بران

مي آمدند و به مردم ميگفتند: «خدا را بپرستيد (بندگي و اطاعت بي چون و چ��راي خ��دا را بكني��د)، زي��را

50



 و59معبودي (كسي كه بدون چون و چرا از تمام حرف هاي او اطاعت كنيد) غير از خدا وجود ندارد.» آيه 

 . ولي روحاني نماهاي هر دين و آئيني دين را دك��ان ميكردن��د و م��ردم را از7 اعراف سوره 85 و 73 و 65

حقيقت دين كه ساختن افرادي آزاده است كه بن��ده و مطي��ع مح�ض كس��ي ج��ز خ�دا نباش��ند، منح�رف

(به رسالت محم��د ص و اله��ي ب��ودن ق��رآن) توبه ميفرمايد: «اي افرادي كه 34ميكردند. همانطور كه آيه 

ايمان داريد عده زيادي از دانشمندان ديني و زاهدان گوش��ه گير (ديرنش��ين و ت��ارك دني��ا) م��ال م��ردم را

بناحق ميخورند و مردم را از راه خدا منحرف ميكنند (باز ميدارند)» مثل علماي اسلمي (علم��ائي ك��ه ب��ه

عنوان علماي اسلمي معروف شده اند) كه بنام اسلم مردم را از اسلم حقيقي دور كرده اند و بجاي ساختن

 س��وره20يك دنياي پاك آنها را به زهد و گوشه گيري وا داشته اند. در صورتيكه كلم��ه زه��د مط��ابق آي��ه 

 فقط در باره يوسف بكار رفته و زهد به معني بي رغبتي به دنيا در سراسر ق��رآن نيام��ده،12يوسف سوره 

در صورتيكه مي بينيم شعر شعراي ما و دروس دانشگاه هاي ما در باره تصوف و درويشي و عرفان بافته هاي

هندي بوده. بقول علمه طباطبائي «حكومتها به دست عده اي م��زدور ك�ه م��ورد ارادت م�ردم بودن�د فك�ر

واقع بيني و حقيقت جوئي را از مغزها بيرون كشيدند و با تزريق يك دسته افكار سست و واه��ي و ب��ي اث��ر

 كتاب «اسلم و احتياجات واقعي ه��ر عص��ر»). چ��ون م��ردم ب��ه75 و 74مردم را سرگرم كردند.» (صفحه 

پيغمبران ميگفتند: «آيا آمده ايد كه ما را از آنچه ديديم پدرانمان بر آن بودند باز داريد و منح�رف كني��د و

بزرگي در زمين مال شما باشد؟ ما حرف شما را قبول نداريم و به آن ايمان نداريم.» حرفي كه فرع��ون در

 و آي��ه11 هود سوره 87 و 62 و آيه 7 اعراف سوره 70 به موسي و هارون زد. آيه 10 يونس سورة 78آيه 

ميفرمايد: «شما و پدرانتان در گمراهي آش��كار را هم ببينيد. در صورتيكه بارها قرآن 14 ابراهيم سوره 10

) و «پدران شما عق��ل خ��ود را بك��ار نمي بردن��د و راه ص��حيح را21 انبياء سورة 54و روشني بوديد.» (آية 

). 5 مائده سوره 104 و آيه 2 بقره سوره 170نشناخته بودند.» (آيه 

 «.... دائما  (هميشه) با شما ميجنگند تا اگر بتوانند ش��ما را از2 بقره سوره 217بنابراين مطابق آيه 

دينتان برگردانند.» جنگي كه امروزه هم در سراسر جهان با دي��ن مي بيني��م. ل��ذا مس��لمانان باي��د دو ك��ار

ميكردند يا تسليم آنها ميشدند و دست از ساختن يك دنياي پاك كه در آن مردم آزاده باشند و از اطاعت

بي چون و چرا از ديكتاتوران و روحاني نماهاي ديني رها شوند، بردارند يا به كار خويش براي رس��يدن ب��ه

هدف ارزشمند خود ادام��ه دهن��د ك��ه در آن ص��ورت جن��گ ش��روع ميش��د. هم��انطور ك��ه ش��د ول��ي ب��از
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روحاني نماها به قول علمه طباطبائي «يك دسته افكار سست و واهي و بي اثر را به مردم تزري��ق و تلقي��ن

كردند و آنها را سرگرم نمودند.» در مقابل اين حمله گروهي آنه��ا، مس��لمانان باي��د متح��د بودن��د و چ��ون

ستوني آهنين در راه خدا (ساختن يك دنياي پاك) مي جنگيدند.

كه (به رسالت محم��د ص و اله��ي ب��ودن ميفرمايد: «اي افرادي 3 آل عمران سوره 105 تا 102آية 

قرآن) ايمان داريد، آنطوري كه سزاوار ترس از نافرماني خدا است از نافرم��اني او بترس��يد (ح��ذر و اح��تراز

كنيد) و فقط در حالي كه تسليم خدا هستيد بميريد و از دنيا برويد و همگي ب��ه رش��ته اله��ي (يعن��ي ب��ه

قرآن) بچسبيد، (نه به احاديث ساختگي و احكام فقهي كه بر پايه آن بن��ا ش��ده) و تفرق��ه نداش��ته باش��يد

(چون اين احاديث و فقه همانطور كه مي بينيم چيزي جز تفرقه به بار نياورده) و نعمت خدا را بر خودت��ان

به ياد آوريد كه دشمن هم بوديد (يكديگر را غارت مي كرديد) (خدا و ق��رآن) بي��ن دل ه��اي ش��ما محب��ت

ايجاد كرد (يكدل شديد تا دنياي پاكي بسازيد) و به نعمت آن برادر (ديني) هم ش��ديد و كن��ار گ��ودالي از

آتش (آتش اختلفات) بوديد و خدا شما را از آن نجات داد. خدا آياتش را اينطور براي شما بيان مي كند تا

راه صحيح را بشناسيد. (هدايت شدن شناختن راه صحيح است). بايد از شما امتي باشند ك��ه م��ردم را ب��ه

كارهاي خير دعوت كنند و امر به معروف و نهي از منكر كنند. چنين افرادي موفق و رستگارند. (در دنيا از

اطاعت بي چون و چراي ديگران رسته و رها شده اند و در آخرت از آتش جهنم). شما مثل اف��رادي نباش��يد

كه پس از اينكه دليل هاي روشن هم (در مورد نتيجه بد تفرقه) براي آنها آمد ب��از دچ��ار تفرق��ه و اختلف

شدند. آنها عذاب بزرگي دارند.» در دنيا عذاب اطاعت بدون چون و چرا از ديكتاتوران و بجان هم افتادن ها

و جنگ ها و خرابكاري ها و كشتن يكديگر و خراب كردن خانه ها بر سر هم هم��انطور ك��ه در ق��رن بيس��تم

شنيده ايم و در فيلم ها مي بينيم يا خودمان شاهد آن بوده ايم. ولي روحاني نماها اين برادري را ب��راي رون��ق

دكان خود به دشمني تبديل كردند همانطور كه در طول تاريخ ديده ايم و امروزه مي بيني��م ك�ه مس�لمانان

بجاي اتحاد در گوشه و كنار دنيا به جان هم افتاده اند و با بي رحمي كامل همديگر را ميكش��ند و اينك��ار را

جهاد در راه خدا ميدانند.

ميفرمايد: «از خدا و پيغمبرش اطاعت كنيد (چون پيغمبر خدا در راه اجراي 8 انفال سوره 46آيه 

حكم خدا دستور ميداد) و با هم منازعه نكنيد (اختلف و كشمكش نداشته باشيد). چون سست مي ش��ويد

و قدرتتان از بين مي رود (عظمت و قدرت خود را از دست ميدهي��د) ص��بر (اس��تقامت و حوص��له) داش��ته
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باشيد. چون خدا با افرادي است كه صبر داشته باشند.» صبر دست روي دست گذاشتن نيست بلكه ص��بر

حوصله و استقامت در كار داشتن است.

 ميفرمايد: «خدا براي شما از دين همان چيزي را قانونگذاري كرد كه ن��وح42 شوري سوره 13آيه 

را به آن سفارش كرد و همان چيزي است كه به تو وحي كرديم (به پيغم��بر اس��لم ص) و هم��ان چي��زي

است كه ابراهيم و موسي و عيسي را به آن سفارش كرديم كه دين را اجرا كنيد. (يك دنياي پاك بسازيد)

و در دين دچار تفرقه نشويد. قبول اين چيزي كه مشركين را به آن دع��وت ميكن��ي ب��راي آنه��ا س��خت و

سنگين است. (فكر آنها را نكن) خدا هر كس را كه بخواهد (شايستگي آن را داشته باشد و خواستار حق و

يك دنياي پاك باشد) انتخاب ميكند و هر كس را كه به سوي او (به اطاعت از فرم��ان و نظ��ر او) برگ��ردد

هدايت ميكند.»

 ميفرمايد: «تو با كساني كه دينشان را فرقه فرقه كردن��د و بص��ورت گروه ه��ا6 انعام سوره 159آيه 

درآمدند (هر دسته اي از يك نفر پيروي كرد) رابطه اي نداري (چون مسلمان و متحد نيستند) كار آنه��ا ب��ا

خدا است و خدا آنها را از نتيجه كارهايي كه ميكردند با خبر ميكند.»

 ميفرمايد: «تفرقه آنها فقط بعد از اين بود ك��ه حقيق��ت را فهميدن��د (عل��م42 شوري سوره 14آيه 

براي آنها حاصل شد) ولي از روي حسادت (و رياست طلبي) و تجاوز به هم بود كه تفرقه ايجاد كردند. اگر

سخني كه خدا (در باره آزادي انسان ها) گفته بود نبود خدا بين آنها قضاوت كرده بود (كارشان تمام ب��ود).

كساني كه بعدا  كتاب به آنها رسيده (كتاب را به ارث مي برند، در مورد كارها و گفته هاي ايشان) به سختي

دچار شك شده اند.» همانطوري كه مسلمانان بي اطلع از قرآن نميدانند كداميك از آنها راست ميگوين��د.

در صورتيكه اگر از قرآن اطلع داشتند ميدانستند فقط كساني راست ميگويند كه مطابق كتاب الهي نظ��ر

 قرآن ميفرمايد: «كساني كه مطابق آنچه خدا ن��ازل ك��رده5 مائده سوره 44ميدهند. چون خداوند در آيه 

(حكم الهي) حكم نكنند كافر هستند.» اگر اندكي توجه كنيد مي بينيد بسياري از كساني كه به مس��لماني

مشهور هستند كافر بوده اند و كافر از دنيا رفته اند و ميروند.

 ميفرمايد: «كساني كه منكر خدا و پيغمبرانش مي شوند و مي خواهند4 نساء سوره 152 تا 150آيه 

بين خدا و پيغمبرانش جدائي (تفرقه) بياندازند و ميگويند به بعضي از آنها ايمان داري��م و بعض��ي را قب��ول

نداريم و راهي بين اين دو ميجويند (دنبال راهي بين اين دو حالت ميگردند) حقيقتا  كافر هستند. ما براي
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افراد كافر (كساني كه منكر يگانگي وظيفه پيغمبران هس��تند) ع��ذاب خ��وار كنن��ده اي آم��اده كرده اي��م. و

كساني كه به خدا و پيغمبرانش (و يكي بودن وظيفه آنها كه برقراري عدالت است) ايمان آوردن��د و فرق��ي

بين هيچكدام آنها نگذاشتند، پاداش آنها را خواهيم داد. چون خدا آمرزنده و مهربان است.» اگر افراد بع��د

از اين بين پيغمبران خدا فرقي نگذارند خدا آنها را مي آمرزد. ول��ي ام��روزه مي بيني��م روحاني نماه��ا بج��اي

تشويق مردم به اتحاد براي برقراري عدالت، سعي ميكنند هرچه بيشتر تفرقه ايجاد كنند تا مريدان خود را

از ديگران جدا كنند و درآمد خود را از دست ندهند. چون از اين راه مخارج زندگي خود و خانواده خود را

 يس21كسب ميكنند و شغل ديگري ندارند كه مخارج زندگي را كسب كنند. در صورتيكه خداوند در آيه 

 ميفرمايد: «از كساني پيروي كنيد كه از شما مزدي نمي خواهند و خودشان حقيق��ت را ش��ناخته36سورة 

باشند.» در صورتيكه اين روحاني نماها از مردم مزد ميخواهند و از اول براي حرف زدن قيمت آن را تعيين

ميكنند و از طرف ديگر حقيقت احكام دين و هدف آن را نمي شناس��ند (اگ��ر ه��م بشناس��ند آن را پنه��ان

مي كنند و به مردم نمي گويند. چون اگر ميگفتند مردم ديگ�ر احتي��اجي بوج��ود آنه��ا نمي ديدن��د و دك��ان

159كسب مخارج زندگي آنها بسته ميشد و چنين افرادي از نظر خدا ملعون هستند. چ��ون خ��دا در آي��ه 

 ميفرمايد: «كساني كه دليل هاي روشن و راه نمائي هايي را كه ما نازل كرديم بعد از اينك��ه آن2بقره سوره 

را در كتاب براي مردم بيان كرديم كتمان ميكنند. (پنهان مي كنند و به مردم نميگويند) ملعون هس��تند.»

از رحمت خدا دور هستند.)

 ميفرمايد: بگ��و، بگويي��د و ميگوين��د: «م��ا3 آل عمران سوره 84 و آيه 2 بقره سوره 285 و 136آيه 

فرقي بين هيچكدام از پيغمبران خدا نميگذاريم.» چون همه آنها براي ساختن يك دنياي پاك ك��ه در آن

 را ببينيد.57 حديد سوره 25عدالت حكمفرمائي كند آمده اند. آيه 

 ميفرمايد: «ما بعضي از پيغمبران را بر بعض��ي از آنه��ا برت��ري دادي��م. ب��ا2 بقره سوره 253ولي آيه 

كسي از آنها (موسي) خدا صحبت كرد و بعضي از آنها را به درجات بال برد و به عيسي ابن مريم دليل هاي

روشن داديم و او را با روح پاك تأييد (تقويت) كرديم...»

 ميفرمايد: «هيچ بشري نبوده كه خدا با او صحبت كند مگر بصورت وح��ي42 شوري سوره 51آيه 

يا از پشت پرده اي (مانعي، مثل موسي) يا فرستاده اي به سوي او بفرستد و به اذن خدا به او وح��ي كن��د.»

 ب��ر26 شعراء س��وره 194 تا 193 و آيه 2 بقره سوره 97(مثل پيغمبر اسلم كه جبرئيل آن را مطابق آيه 
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 همه پيغمبران براي اين فرستاده شدند ك��ه57 حديد سوره 25قلب پيغمبر نازل مينمود.) اما مطابق آيه 

«مردم عدالت را (در جوامع بشري) برقرار كنند.» و در اين م��ورد مس��لمانان فرق��ي بي��ن پيغم��بران خ��دا

نميگذاشتند و همه را پيغمبر خدا ميدانستند كه براي برقراري عدالت در جوامع بشري فرستاده شده اند.

 ده سفارش ميكند و در سفارش دهم ميفرمايد: «اي��ن راه6 انعام سوره 153 تا 151خداوند در آيه 

راست من است، از آن پيروي كنيد و از راه ه�اي ديگ��ر پي��روي نكني��د چ�ون ش�ما را از راه خ�دا پراكن��ده

(متفرق) ميكند. اين سفارش من به شما است تا متقي (با تقوا) شويد.» تسلط بر نفس پيدا كني��د و بن��ده

هواهاي بيجاي دل خود نباشيد.

تبليغ   دين
بلوغ يعني رسيدن. ابلغ و تبليغ يعني رساندن.

 ميفرمايد: «اي پيغمبر، آنچه از خداوندت به تو نازل شده به م��ردم بگ��و. اگ��ر5 مائده سوره 67آيه 

اينكار را نكني رسالت خود را انجام نداده اي. خدا تو را از شرط مردم حفظ ميكند. خ��دا اف��راد ب��ي ايم��ان را

هدايت نمي كند.»

فريبكاران با آيات قرآن بازي ميكنند و ميگويند اين آيه در باره توصيه در باره وصايت علي ع اس��ت

تا بعد از پيغمبر خليفه مسلمين باشد. آنها از بي اطلعي مردم سوءاستفاده كرده و ميكنن��د. چ��ون م��ردم

سواد خواندن قرآن و ترجمه آن را نداشتند. ولي امروزه ترجمه قرآن به تمام زبانهاي زنده دنيا وج��ود دارد

و بيشتر مردم با سواد هستند و در آينده با سوادتر خواهند شد و ترجمه قرآن را خواهن��د خوان��د و مش��ت

فريبكاران بيشتر باز ميشود.

 يعني آيه بعد ازا ين آيه ميفرمايد: «بگو: اي اهل كتاب، ت��ا مط��ابق ت��ورات و انجي��ل و68چون آيه 

آنچه از طرف خداوندتان به شما نازل شده عم��ل نكني��د، دي��ن نداري��د. البت��ه اي��ن مطل��بي ك��ه از ط��رف

خداوندت به تو نازل شده بر طغيان و كفر عده زيادي از آنان خواهد افزود. به خاطر افراد بي ايمان غمگين

 اين سوره را بخوانيد تا ببينيد مطلب سر چه چيزي است.66 و 65نباش.» آيه 

 درصد مطالب آيات اين سوره در هيچ جاي قرآن نيامده و بسياري از لغات اين سوره89بطور كلي 

در سوره هاي ديگر نيامده است.
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 ميفرمايد: «كساني ك��ه پيغام ه��اي خ��دا را ب��ه م��ردم ميرس��انند و از خ��دا33 احزاب سوره 39آية 

ميترسند و از هيچكس غير از خدا نمي ترسند، و ميدانند كه خدا براي رسيدگي به حساب ها كافي است.»

 مي فرماي��د:24 ن��ور س��وره 54وظيفه پيغمبران فقط ابلغ پيغام خدا به مردم بود، همانطور كه آيه 

«... وظيفه پيغمبر فقط رساندن پيغام خدا به طور روشن به مردم است.» و آنها وظيف��ه دارن��د مث��ل تم��ام

مردم درصدد اجراي پيغام خدا در جهان و ساختن يك دنياي پاك باشند.

 ابراهي��م52 و آي��ه 13 رعد سوره 40 و آيه 5 مائده سوره 99 و 92 و آيه 3 آل عمران سوره 20ايه 

48 و آي��ه 36 ي��س س��وره 17 و آيه 29 عنكبوت سوره 18 و آيه 16 نحل سوره 82 و 35 و آيه 14سوره 

 را ببينيد تا اطمينان كامل پيدا كني��د وظيف��ه پيغم��بران فق��ط64 تغابن سوره 12 و آيه 42شوري سوره 

ابلغ (يعني رساندن پيغام خدا به مردم) بوده و خودشان مثل هر فرد بشري موظف بودند درص��دد اج�راي

پيغام خدا و ساختن يك دنياي پاك باشند، دنياي پاكي كه عدالت در آن حكمفرمائي كند و حق�وق هي��چ

انساني پايمال نشود چه رسد به حقوق ملت ها كه از افراد بشر تشكيل شده اند.

مسلمانان وظيفه دارند با مال و جانشان در راه خدا (ساختن ي��ك دني��اي پ��اك ك��ه ع��دالت ب��ر آن

 ميفرماي��د: «مس�لمانان (اف�راد ب�ا ايم�ان)49 حجرات سوره 15حكمفرمائي كند) كوشش كنند. چون آيه 

واقعي فقط كساني هستند كه به خدا و رسولش ايمان دارند و بعدا  هم شكطي در آن نميكنن��د و ب��ا م��ال و

جانشان در راه خدا (در راه ساختن يك دنياي پاك) جهاد (يعن��ي كوش��ش) ميكنن��د. چني��ن اف��رادي (در

ادعاي ايمان داشتن خود) صادقند.» مسلمانان ميدانند ساختن چنين دنيائي بدون اتحاد تمام دين��داران و

اصلح طلبان جهان امكان ندارد و نيروئي كه امروزه صرف جنگ عقيدتي با يك��ديگر مي ش��ود باي��د در راه

ساختن يك دنياي پاك بكار افتد و از كارشكني در كار هم خودداري شود.

در اين راه مسلمانان بايد دينداران ديگر و همه اص��لح طلب��ان را آگ��اه كنن��د ك��ه هم��ه پيغم��بران

آمده اند كه مردم دنيائي بسازند كه در آن عدالت حكمفرمائي كند و حق��وق واقع��ي هي��چ انس��اني پايم��ال

نشود چه رسد به اينكه دينداران عادل عدالت خواه و اصلح طلبان با هم مبارزه كنند.

E.Mailامروزه مسلمانان با وجود اس��تفاده از فت��وكپي و چ��اپ و رادي��و و تلويزي��ون و اين��ترنت و 

ميتوانند با نوشتن يك مقاله تحقيقي و ترجمه آن به زبان هاي مختلف در عرض يك روز تمام مردم دنيا را

از آن با خبر كنند همانطور كه يك روزه يك خبر به تمام مردم دنيا ميرسد. 
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فقط با اتحاد مردم كه وظيفه آنان است و همكاري لزم كه وظيفه تمام مسلمانان دنيا است اينك��ار

 را ببينيد. اي��ن ب��ي اطلع��ي م��ردم از5 مائده سوره 2 و آيه 3 آل عمران سورة 103خيلي ساده است. آيه 

قرآن و سرگرم شدن آنها با «يكدسته افكار سست و واهي و بي اثر» چيزي است كه حكومت هاي ديكتاتور

به دست «عده اي مزدور ماده پرست» براي سرگرمي مردم به آنها تزريق و تلقين كرده اند و س��ر آنه��ا را ب��ا

اين بازي ها بنام دين گرم نموده اند.

 ميفرمايد: «خدا از كساني كه كتاب الهي به آنها داده شد پيمان گرف��ت3 آل عمران سوره 187آيه 

كه آن را براي مردم بيان كنند و آن را پنهان نكنند. ولي آنها پيمان خود را به پشت سر افكندند (به آنه��ا

اعتنا نكردند) و آن را به قيمت ناچيزي فروختند. بد خريد و فروشي كردند.»

شما مختاريد كه تعهد و پيمان خود را به بهاي ناچيزي بفروشيد و حقايق كتاب خدا را به ديگ��ران

نگوئيد. ولي وقتي ميگوئيد ايمان داريم و تسليم حكم و نظر خدا هستيم بايد به تعهد و پيمان خود عم��ل

كنيد. چون وقتي كسي ميگويد من مسلمان (يعني تسليم حكم و نظر خدا) هستم. بايد به اين حرف خود

و تعهد خود عمل كند.

 ميفرمايد: «نعمت خدا و پيماني كه با خدا بستيد (تعهدي كه كرديد ك��ه5 مائده سوره 7چون آيه 

تسليم حكم و نظر خدا باشيد) و خدا شما را به آن متعهد و پايبند ساخت بخاطر داشته باشيد وق��تي ك��ه

گفته شنيديم و اطاعت كرديم. از نافرماني و عذاب خدا حذر كنيد، چون خدا از آنچه در سينه ها اس��ت (از

افكار شما) اطلع دارد.» وقتي كسي ميگويد من مسلمان (يعني تسليم حكم و نظر خدا) هستم بايد واقع��ا 

مسلمان (تسليم حكم و نظر خدا) باشد وگرنه خود و ديگران را گول زده است.

 كه��ف س�وره29شما اختيار داريد كه مسلمان (تسليم حكم و نظر خدا) باشيد يا نباشيد. چون آيه 

 ميفرمايد: «بگو حق از خداوندتان (فرمان فرمايتان و كسي كه واقعا  حق دارد به ش��ما بگوي��د اينك��ار را18

بكنيد و اينكار را نكنيد. چون در راهنمائي و دستور خود به هيچ وجه اشتباه نميكند. زيرا از تمام ق��وانيني

كه خودش در جهان گذاشته اطلع دارد) مي باشد هر كس خواست ايمان مي آورد و هر كس خواست كافر

ميشود (قبول نميكند) ما براي ستمكاران (افرادي كه منكر شدند) آتشي آماده كرده اي��م ك��ه ش��عله هايش

آنها را در بر گرفته ...».
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امروزه با توجه به روابط رياضي قرآن هر عاقلي كه اهل تحقيق و بررسي باشد، هيچ ش��كي نميكن��د

 نس��اء161كه قرآن كلم خدا است و افرادي كه كافر و منكر آن هستند عذاب دردناكي دارند. چ��ون آي��ه 

 و بسياري از آيات ديگر ميفرمايد: «... ما براي افراد ك��افر (ك��ه منك��ر آي��ات م��ا ميباش��ند) ع��ذاب4سوره 

دردناكي فراهم كرده ايم.»

شما مختاريد كه اين حقيقت را به مردم بگوييد يا نگوييد ولي اگر نگوئي��د ع��ذاب اب��دي درد آوري

داريد و هيچ راه گريزي از آن پيدا نمي كنيد.

 و فتوكپي ميتوانيد اين حقايق را به مردم بگوئيد و آن��ان را ب��راي س��اختن ي��كE.Mailامروزه با 

دنياي پاك كه در آن عدالت حكومت كند و از ظلم و اجحاف و تبعيض بيجا اثري نباشد آماده كني��د ك��ه

خود شما و خانواده شما و تمام افراد بشر بتوانند با خيال راحت زن��دگي كنن��د. چ��ون اگ��ر ع��دالت باش��د

آدمكشي و دزدي و بي ناموسي و دروغ و كله برداري و كم فروشي و گران فروش��ي و تهم��ت و اذي��ت و آزار

ديگران و بمب و موشك و هواپيما و كشتي جنگي و كشتن افراد بيگناه و خ��راب ك��ردن خانه ه��ا ب��ر س��ر

ساكنان آن وجود نخواهد داشت كه افراد دغدغه خاطر و اضطرابي داشته باشند و همگي ميتوانند برادروار

در كنار هم زندگي كنند و از زندگي واقعا  لذت ببرند و شاد باشند، بدون اينكه قطره خوني از بيني كس��ي

به زمين بريزد. چون هر قدر تعداد دينداران زي��ادتر ش��ود ب��ا ش��ركت در انتخاب��ات نماين��دگان مجل��س و

انتخابات رياست جمهوري بهتر ميتوانند نمايندگان خود را به مجلس و به مركز قدرت بفرستند.

دعوت    اهل   كتاب
 ميفرمايد: «بگو: اي اهل كتاب (اي كساني كه كتاب الهي داري��د) بس��وي3 آل عمران سوره 64آيه 

كلمه اي بيائيد كه بين ما و شما مساوي است كه فقط خدا را بندگي (اطاعت بي چون و چرا) بكني��م و در

اينكار چيزي را شريك او نسازيم (از ديگري بدون چون و چرا اطاعت نكنيم) و بعضي از ما بعضي را غير از

خدا ارباب (فرمان فرماي) خود نگيرند....» 

 ميفرمايد: «دانشمندان ديني و زاهدان ت�ارك دني�اي خ�ود و پيغمبرش�ان9 توبه سوره 31ولي آيه 

مسيح ابن مريم را ارباب خود گرفتند. در صورتيكه به آنها دستور داده شده بود كه فق��ط خ��داي يگ��انه را

بندگي (اطاعت بي چون و چرا) بكنند. معبودي غير از خدا وجود ندارد. خدا خيلي بالتر از چيزهائي است
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كه شريك او ميسازند.» همانطور كه مي بينيم از نظر اسلم ارباب گرفتن (فرمانفرم��ا و كس��ي ك��ه دس��تور

ميدهد چه كاري بكن چه كاري نكن) دانشمندان ديني و زاهدان ديرنش�ين ح��تي پيغم��بر خ�دا ش��رك و

خلف توحيد است. در صورتيكه بيشتر مدعيان مسلماني هم مثل آنها در اثر بي اطلعي در شرك ميلولند

ولي خود را موحد ميدانند. تا آنها با قرآن آشتي نكنند و قرآن را نخوانند و در نتايج دستورها و نظره��ايش

فكر نكنند وضع همين طور خواهد بود و آلت دست فريبكاران اجتماعي خواهند شد. چه فريبكاران دين��ي،

چه فريبكاران سياسي، چه فريبكاران فلسفي. در آيه مي بينيم كه تقليد و ارب��اب گرفت��ن اي��ن و آن ح��تي

پيغمبر خدا شرك و خلف توحيد (يكتاپرستي) است. بزرگان شيعه و سني همگ��ي اي��ن را گفته ان��د ول��ي

مردم بي اطلع از گفته آنها در اين شرك غرق هستند.

آيت ال بهشتي در كتاب «خدا از نظر قرآن» مينويسد: «توحي��د در سرس��پردگي و اط�اعت: از نظ�ر

قرآن اطاعت بر دو گونه است: 

- اطاعت همراه با سرسپردگي و تسليم بي قيد و شرط در برابر آنچه به آدمي گفته ش��ود. از نظ��ر1

قرآن اين نوع اطاعت در حقيقت «عبوديت» (بردگي و بندگي) است كه مخصوص خداست و هيچ موج��ود

ديگري شايسته آن نه. (شايسته آن نيست.)

- اطاعت كساني كه به حق بر ما وليت دارند و رعايت مص��لحت خ��ود م��ا و مص��لحت عم��وم، ي��ا2

رعايت عواطف پاك انسان ايجاب ميكند كه فرمانبردار آنان باشيم؛ نظير اطاعت پيغمبر و ا مام و زمامداران

و پيشواياني كه به فرمان پيغمبر و امام، يا بر طبق موازين معتبر در عصر غيب��ت ب��ه اي��ن منص��ب رس��يده

باشند. يا اطاعت پدر و مادر و .... شرط وجوب اين نوع اطاعت اين است كه دستور صاحبان اين مناصب از

حدود عدل و قانون تجاوز نكند و اطاعت كننده خود موظف است هر دستوري را كه دريافت ميكند از اين

نظر ارزيابي كند، تا اگر آن را بر خلف عدل و قانون يافت از اج��راي آن خ��ودداري كن��د. ب��ه اي��ن ترتي��ب

اينگونه اطاعت، اطاعت مطلق نيست و به هيچ وجه آهنگ «خودباختگي» و «سرسپردگي» ندارد. (منظ��ور

از قانون، قرآن و قوانين الهي است)

 ميفرمايد: «غير از خدا علماي ديني و تاركان دنيا را ك��ه در مي��ان آنه��ا بودن��د9 توبه سوره 31آيه 

خداوندگاران (ارباب هاي) خود گرفتند (كه به آنه��ا دس��تور ميدادن��د اينك��ار را بكني��د و اينك��ار را نكني��د)

همينطور (پيغمبرشان) عيسي ابن مريم را (ارباب خود گرفتند) در صورتيكه ب��ه آنه��ا چني��ن دس��تور داده
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شده بود كه فقط خداي يكتا را بپرستند (عبادت و بندگي كنند و مطيع بي چ��ون و چ��راي دس��تورهايش

باشند) (يعني اينكاري كه مي كردند خلف توحيد است و عبادت و بندگي غير خدا اس��ت) ج��ز او خ��دائي

(معبودي كه انسان از تمام دستورهايش بدون چ��ون و چ��را و پرس��يدن عل��ت آن، اط��اعت كن��د) نيس��ت،

پيراسته باد از آنچه شريك او مي شمرند.»

محمد ابن يعقوب كليني ... در كافي از ابوبصير چني�ن رواي�ت ك��رده اس�ت: ب�ه او (يعن��ي ب�ه ام�ام

صادق ع) گفتم (منظور از) اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون ال (چيست) و او گفت: به خدا سوگند

كه آنها ايشان را (مردم را) به پرستش خود دعوت نكردند و اگر هم دع��وت ميكردن��د آنه��ا نمي پذيرفتن��د،

ولي آنها حرامي را بر ايشان حلل و حللي را حرام ميكردند، بنابراين ناخودآگاه به بن��دگي آن��ان در آم��ده

بودند (كاري كه امروزه تمام مسلمانان بنام تقليد ميكنند. بجز عده بسيار كمي كه با قرآن آش��نا ش��ده اند)

كليني همين روايت را به سند ديگري هم نقل كرده كه در آن پاسخ امام (ع) به اين صورت آمده است: به

خدا سوگند آنها (مردم) براي آنان نه روزه مي گرفتند، نه نماز مي خواندند، ول��ي ح�رام را ب�راي آنه�ا حلل

مي كردند و حلل را حرام و آنها هم «بي چون و چرا» مي پذيرفتند و عمل ميكردند. مفسران شيعه عموما 

در تفسير اين آيه همين مطلب را گفته و همين روايت را نقل كرده اند. امام فخر راضي (كه س��نطي ب��ود) ...

نيز در توضيح اين آيه گويد: بدان كه خداي متعال با اين سخن خ��ود «اتخ��ذوا ...» يه��ود و نص��اري را ب��ه

نوعي ديگر از شرك وصف كرده (شركي كه مسلمانان امروزي اسير آن هستند) و در اين آيه چن��د مس��أله

است ... مسأله دوم بيشتر مفسرين (سنطي) گفته اند مقصود از اربابا (كه در آيه آمده است) اين نيس��ت ك��ه

آنها در بارة علماي ديني يا زاهدان تارك دنيا اين عقيده را داشتند كه ايشان خداي جهانند، مقص��ود اي��ن

است كه آنها (مردم) فرمانبردار ايشان بودند و هر بكن يا نكن را كه آن��ان مي گفتن��د «ب��ي چ��ون و چ��را»

مي پذيرفتند. روايت شده كه عمدي بن حاتم مسيحي بود. روزي ب��ه حض��ور پيغم��بر آم��د، او س��وره ب��رائت

(سوره توبه) را مي خواند و به اين آيه رسيد. عمدي گويد: به پيغمبر گفتم: ما آنها را نمي پرستيديم (عب��ادت

و بندگي) . پيغمبر گفت: آيا آنها حلل خدا را حرام نمي كردند و شما هم آن را حرام مي ش��مرديد؟ (مث��ل

تمام مسلمانان امروزي و در طول تاريخ) گفتم چرا. گفت: همان عبادت (بندگي و پرستش) آنان بود.

ربيع مي گويد: به ابوالعاليه گفتم اين خداوندگاري (احب��ار و رهب��ان) در بني اس��رائيل چگ��ونه ب��ود؟

گفت: چه بسا آنها در كتاب خدا مطلبي مي يافتند كه با گفته احب��ار و راهب��ان مخ��الف ب��ود و آنه��ا گفت��ه
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ايشان را مي پذيرفتند، ولي آن را كه در كت��اب خ��داي متع��ال ب��ود قب��ول نمي كردن��د.» ك��اري ك��ه هم��ه

مسلمانان كرده و ميكنند.

به احتمال قوي تو هم يكي از اين افراد بوده اي كه مطابق تعليمات غلطي كه به تو داده اند تقلي��د را

 توبه شرك و خلف توحيد است و عب��ادت31واجب ميدانسته اي و نميدانستي اينكار در اسلم مطابق آيه 

و بندگي غير خدا است. ولي حال كه دانسته اي هر چه زودتر توبه كن. چون خدا توبه پذير مهربان است.

 و104 و آي��ه 4 نساء س��ورة 64 و 16 و آية 2 بقره سوره 160 و 128 و 54 و 37چون خدا در آيه 

 مي فرماي��د:110 نص��ر س��وره 3 و آي��ه 49 حجرات س��وره 12 و آيه 24 نور سوره 10 و 9 توبه سوره 118

 ميفرمايد: «توبه مال كس��اني اس��ت4 نساء سوره 17«...خدا توبه پذير است ...» ولي فراموش نكن كه آيه 

كه از روي ناداني كار بدي ميكنند و بعد (از اينكه متوجه اشتباه خود شدند) خيلي زود توبه ميكنند. خ��دا

توبه آنان را مي پذيرد. خدا دانا  حكيم است.»

توبه كن و بدان كه خدا توبه پذير مهربان است. انسان ها جاهل و نادان بدنيا مي آيند مگر اينك��ه ب��ه

آنها ياد داده شود و ياد بگيرند تا متوجه اشتباه خود بشوند.

 ميفرمايد: «با اهل كتاب فقط با بهترين طرز گفتگو و بحث كنيد. مگر ب��ا29 عنكبوت سورة 46آيه 

ستمكاران آنها (چون آنها زباني جز زورگوئي ندارند) و بگوئيد: ما به آنچه به ما و آنچه به شما ن��ازل ش��ده

ايمان داريم و خداي ما و خداي شما يكي است (خداي خالق آسمان ها و زمين است) و ما تسليم حك��م و

نظر او هستيم.» 

 ميفرمايد: «بگوئيد: ما به خدا و قرآني كه ب��ه م��ا3 آل عمران سوره 84 و آيه 2 بقره سوره 136آيه 

نازل شده و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان و نسل يعقوب نازل شده و آنچ��ه ب��ه

موسي و عيس��ي داده ش��ده (يعن��ي ب��ه ت��ورات و انجي��ل) و آنچ��ه ب��ه پيغم��بران (بني اس��رائيل) از ج��انب

خداوندشان داده شده ايمان داريم و فرقي بين هيچكدام آنها نميگ��ذاريم (چ��ون هم��ه آنه��ا پيغم��بر خ��دا

بوده اند و براي ساختن يك دنياي پاك فرستاده شده اند) و ما تسليم حكم و نظر او هستيم.»

براي اين دعوت بايد كتاب الهي خود (يعني قرآن) و كت��اب اله��ي آنه��ا (مث��ل ت��ورات و انجي��ل) را

بخوانيم تا بتوانيم با اطلع دقيق با آنها گفتگو و بحث كنيم و به آنها بفهمانيم كه همه خواستار عدالت در

كليه جوامع بشري هستيم. فقط دكانداران ديني بي��ن م��ردم تفرق��ه انداخته ان��د و سياس��ت باف��ان از اي��ن
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تفرقه ها سوءاستفاده ميكنند. بايد از تفرقه دست برداشت. چون بدون اتحاد ساختن يك دنياي پاك عملي

نخواهد شد. چون افراد از روي حسادت در كار يكديگر اخلل كرده مشكل ايجاد مي كنند.

 ميفرمايد: «خدا براي شما از دين همان چيزي را قانون گذاري كرد ك��ه ب��ه42 شوري سوره 13آيه 

نوح سفارش كرد و همان چيزي است كه به تو وحي كرديم و همان چيزي است كه خدا ابراهيم و موس��ي

و عيسي را به آن سفارش كرد كه دين را اجرا كنيد (برپا داريد) و در دين اختلف و تفرقه نداشته باش��يد.

قبول اين چيزي كه مردم را به آن ميخواني ب�راي اف�راد مش�رك س��خت اس��ت ول��ي خ��دا كس�اني را ك��ه

ميخواهد انتخاب ميكند و هر كس را كه به سوي او برگردد (به راه راست) هدايت مي كند.»

 حدي��د25در دين تفرقه نداشته باشيد. همه پيغمبران براي اجراي عدالت فرس��تاده ش��ده اند. آي��ه 

 را ببينيد.57سوره 

دعوت    ديگران
 ميفرماي��د: «م��ردم را ب�ا حكم��ت و پن��د و ان��درز نيك�و ب��ه راه خداون��دت16 نحل س��وره 125آية 

(فرمانفرمايت و كسي كه به تو ميگويد چه كاري بكن و چه كاري نكن) دعوت كن و ب��ا به��ترين روش ب��ا

آنها گفتگو كن ...» اين حكم خدا است. كسي كه مسلمان است ديگران را به راه خدا دع��وت ميكن��د. اگ��ر

كسي اين كار را نكند مسلمان نيست يعني تسليم حكم و نظر خدا نيست. چون مسلمان كسي اس��ت ك��ه

دستور خدا را بدون چون و چرا انجام ميده��د. راه خ��دا مط��ابق دس��تورها و راه نمائي ه��اي خ��دا در ق��رآن

ساختن يك دنياي پاك است. نه جاده اي كه دو شهر را به هم متصل كند.

 ميفرمايد: «... مردم را به راه خداوندت دع��وت ك��ن. ت��و ب��ر راه درس��تي ق��رار22 حج سوره 67آيه 

داري.» مسلمان اين وظيفه را انجام ميدهد. 

 ميفرمايد: «مردم را به اينكار (اتح��اد در دي��ن و تفرق��ه نداش��تن در دي��ن)42 شوري سوره 15آيه 

دعوت كن، و همانطور كه به تو دستور داده شده در اينكار استقامت داشته باش، و از دلخواه آن��ان پي��روي

نكن، و بگو: من به هر كتابي كه خدا نازل كرده ايمان دارم، و به من امر شده كه بين شما به عدالت رفت��ار

كنم. صاحب اختيار ما و شما خدا است. كارهاي ما مال ما و كارهاي شما مال شما اس��ت. بح��ثي بي��ن م��ا

باقي نمانده. خدا بين ما را جمع ميكند. بازگشت ما (براي پس دادن حساب) به پيشگاه اوست.» مس��لمان

62



حقيقي مردم را به اتحاد در دين و تفرقه نداشتن در آن دعوت مي كن��د، ن��ه اينك��ه ب��رخلف آن س��عي در

تفرقه اندازي و جداسازي مسلمانان از هم بكند. كساني كه اينكار را ميكنند دين ندارند و از حقيقت دي��ن

بي اطلع هستند و به اسم اسلم دلخوش مي باشند. 

 ميفرمايد: «گفتار چه كسي بهتر از سخن كسي اس��ت ك��ه م��ردم را41 فصلت سوره 35 تا 33آيه 

بسوي خدا ميخواند و كار درست ميكند و ميگويد من از كساني هستم كه تسليم حكم و نظر خدا هستند.

خوبي با بدي مساوي نيست. بدي را با خوبي جواب بده. چون در آنصورت بين تو و بي��ن كس��ي ك��ه ب��ا او

دشمني وجود دارد دوستي صميمانه اي بوجود مي آيد. البته به اين مرحله فقط افراد ش��كيبا (پ�ر حوص��له)

ميرسند و فقط كسي كه سهم بزرگي از اخلق دارد به آن ميرسد.» مسلمان تابع حكم و نظر خدا اس��ت و

سعي ميكند حوصله بخرج دهد و در مقابل تندي طرف شكيبا باشد و به حرف هاي او بخوبي گوش دهد و

اشتباهات او و دلئل او را به ذهن بسپارد يا يادداشت كند و اگر او خواست جواب آن را به نرمي بدهد. اگر

نخواست گوش كند مثل آن است كه با او صحبتي نداشته اي. ول��ي نرم��ي ت��و در خ��اطره او اث��ر پاي��داري

ميگذارد.

 ميفرمايد: «بگو: اين راه من است. من و پيروانم مردم را با بينائي به سوي12 يوسف سوره 108آيه 

خدا دعوت ميكنيم...»

 تا آنجا ك��ه بتوان��د ق��رآن ميخوان��د و73 مزمل سوره 20مسلمان كسي است كه مطابق دستور آيه 

 در نتيجه آيات قرآن فكر كرده و ب��ا بين��ائي كام��ل47 محمد سوره 24 و آيه 4 نساء سوره 82مطابق آيه 

مردم را به راه خدا (يعني به راه ساختن يك دنياي پاك كه در آن عدالت حكومت كن��د و حق��ي از كس��ي

پايمال نشود) دعوت ميكند و با لطف و مليمت ديگران را با نفع بزرگ چنين ج��امعه اي ك��ه ب��ه نف��ع او و

خانواده او و تمام افراد بشر است آشنا ميكند.

انسان   د  گرو  اعمال   خود
 ميفرمايند: «هر كس گرو كارهائي است كه كرده.»74 مدثر سورة 38 و آية 52 طور سوره 21آيه 

 ميفرماين��د: «ج��زاي16 نحل سوره 111 و آيه 3 آل عمران سوره 161 و آيه 2 بقره سوره 281آيه 

هر كسي بطور كامل مطابق كاري كه كرده داده ميشود و به آنها ظلمي نميشود.»
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 آل عمران ميفرمايد: «جزاي هر كسي بطور كامل مطابق كاري كه كرده به او داده ميش��ود و25آيه 

 ميفرمايد: «جزاي هر كسي بطور كامل مطابق آنچه ك��رده39 زمر سوره 70ظلمي به آنها نميشود.» و آيه 

به آنها داده ميشود و خدا كارهائي را كه كرده اند بهتر از همه ميداند.» چون شاهد اعمال تمام اف��راد ب��وده

 و22 ح��ج س��وره 17 و آي��ه 10 يونس سوره 46 و 4 نساء سوره 33 و آية 3 آل عمران سوره 98است. آيه 

 و58 مج��ادله س��وره 6 و آي��ه 41 فصلت سوره 53 و آيه 34 سبا سوره 47 و آيه 33 احزاب سورة 55آية 

 را هم ببينيد.85 بروج سوره 9آيه 

 ميفرماين��د: «كس��اني ك��ه ايم��ان آوردن��د و ك��ار4 نساء سوره 173 و آية 3 آل عمران سوره 57آيه 

درست كردند خدا مزد (پاداش) آنها را بطور كامل ميدهد.»

 ميفرمايد: «هر كس درجاتي مطابق آنچه كرده دارد و خدا پ��اداش ج��زاي46 احقاف سوره 19آيه 

كارهايشان را مطابق كارهايشان به آنها ميدهد و به آنها ظلمي نميشود.»

 ميفرمايد: «هر كس زندگي دنيا و زينت آن را بخواه��د بط��ور كام��ل پ��اداش11 هود سوره 15آيه 

كارهايشان را به آنها ميدهيم و در آن مورد به آنها ك��م داده نمي ش��ود.» اي��ن پ��اداش دقيق��ا  مط��ابق ك��ار

 ميفرمايد: «كسي كه دنياي زودگذر17 اآسراء سوره 21 تا 18انسان ها است نه بيشتر و نه كمتر. چون آيه 

را بخواهد ما هم در جزاي اعمالش مطابق آنچه بخواهيم براي كسي كه بخواهيم زود به او مي دهي��م. بع��د

جهنم را براي او قرار ميدهيم كه مذمطت (سرزنش) شده و رانده شده وارد آن ميشود. و كسي كه آخرت را

بخواهد و كوشش لزم را بكند و ايمان داشته باشد، از كوشش آنها قدرداني ميشود. ما به اين ه��ا و آنه��ا از

اعطاي خداوندت كمك ميكنيم. عطاي خداوندت از هيچكدام آنها باز داش��ته نميش��ود. نگ��اه ك��ن در دني��ا

چقدر بعضي از افراد را بر بعضي برتري داده ايم. بدون شك درجات و برتري افراد درآخرت بيشتر است.»

 ميفرمايد: «ما امروز (يعن��ي روز قي��امت) ج��زاي (بن��دگان خودم��ان) را23 مؤمنون سوره 111آيه 

بخاطر صبري كه داشتند به آنها ميدهيم. آنها موفق و رستگارند.»

 ميفرمايد: «از روزي حذر كني��د ك��ه هيچك��س ذره اي ج�زاي كس��ي را2 بقره سوره 123 و 48آيه 

نميدهد (چون كار هر كس مربوط به خودش است) و از كسي شفاعتي پذيرفته نميشود و از كسي ت��اواني

گرفته نميشود و ياري نخواهند شد.» هيچكس نميتواند به آنها كمك و ياري كند.
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 ميفرماي��د: «اي م��ردم از (نافرم��اني و ع��ذاب) خداون��دتان (مال��ك و31 لقمان س��وره 33چون آيه 

كارفرماي خودتان) حذر كنيد (خود را حفظ كنيد) و از روزي بترسيد كه پدري جزاي فرزندش را نميدهد

و فرزندي ذره اي جزا دهنده پدرش نيست. وعده خدا حقيقي است. زندگي دنيا (روابط دنيائي) و ش��يطان

فريبكار شما را فريب ندهد.» كه خدا رحيم و رئوف و آمرزنده است. چون اينها همانطور ك��ه مي بيني��م ب��ه

كار افراد بستگي دارد وگرنه عذاب شديد جهنم براي گناهكاران وجود دارد، و مجازات خ��دا ش��ديد اس��ت.

 مائده98 و 2 و آيه 3 آل عمران سوره 11 بقره «عذاب خدا شديد است». آيه 211 و 196چون مطابق آيه 

 غافر (مؤمن) س��وره22 و 3 و آيه 13 رعد سوره 6 و آيه 8 انفال سوره 52 و 48 و 25 و 13 و آيه 5سوره 

 را ببينيد.59 حشر سوره 7 و 4 و آيه 40

 ميفرمايد: «... چه كسي ظالم تر از كسي است كه منكر آيات خ��دا ش��ود و از6 انعام سوره 157آيه 

آن روبرگرداند؟ كساني را كه از آيات ما روگردان باشند، بخاطر روگردان��ي آنه��ا، ب��ا ع��ذاب ب��دي مج��ازات

مي كنيم.»

 ميفرمايد: «... كسي كه پاداش دني��ائي را بخواه��د (و ب��راي آن كوش��ش3 آل عمران سوره 145آيه 

لزم را بكند) از آن به او ميدهيم و كسي كه پاداش آخرت را بخواهد (و براي آن كوشش لزم را بكن��د) از

آن به او ميدهيم. ما جزاي افراد قدردان را خواهيم داد.»

هر كس در آخرت مسئول اعمال خودش ميباشد و نميتواند كاري براي ديگري بكند. حرف هائي كه

افراد فريبكار زده اند آنچه را خداوند گفته عوض نميكند و فريب خوردگان جزاي كاره��ائي را ك��ه كرده ان��د

 ميفرماي��د: «روزي ك��ه صورت هايش��ان در آت�ش33 اح��زاب س�وره 67 و 66خواهند ديد همانطور كه آيه 

برگردانده شود ميگويند: اي كاش ما از خدا و رسول پيروي ميكردي��م. و گفت��ه بودن��د ك��ه خداون��دا م��ا از

آقايان و بزرگانمان اطاعت كرديم. آنها ما را گمراه كردند.» مي بينيم كه خداوند ميفرمايد اطاعت از آقاي��ان

و بزرگان دليل درستي راه نيست. انسان بايد خودش كتاب الهي خود را بخوان��د و ببين��د خ��دا ب��ه او چ��ه

دستورهائي داده است. البته كساني كه سواد خواندن نداشته اند كارشان با خ��دا اس��ت و خ��دا ميدان��د ك��ه

امكان با سواد شدن براي آنها وجود داشته يا نداشته و آنها در حال امكان داشتن قصور و كوتاهي و تنبلي

كرده اند يا نكرده اند. ولي امروزه كه بيشتر مردم با سوادند اگر كتاب الهي را نخوانند مقصرند.
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قرآن   كامل   و   كافي   است
 ميفرمايد: «... امروز دين شما را كامل كردم و نعم��ت خ��ودم را ب��ر ش��ما تم��ام5 مائده سوره 3آيه 

كردم و اسلم (تسليم خدا بودن) را براي شما دين برگزيدم...»

- دين اسلم كامل است و احتياج به حديث هاي ساختگي كه دو قرن يا س��ه ق��رن بع��د از اس��لم1

 از دني��ا رف��ت و256نوشته شده  ندارد. چون محمد ابن اسماعيل بخاري نويسنده صحيح بخاري در س��ال 

 از دنيا رفت و اين كتابها دو قرن يا سه قرن بعد از پيغم��بر329 يا 328محمد ابن يعقوب كليني در سال 

نوشته شده اند. معلوم است كه چه مقدار آن ممكن است صحيح باشد.

 سوره م��ائده نگ��اه كني��د م��ورد2 و 1- آيه ميفرمايد «دين شما را» «نه دين را» چون اگر به آيه 2

خطاب مسلمانان (افرادي كه به رسالت پيغمبر ايمان آورده اند) ميباشند.

بعضي ميگويند درست است كه دين اسلم كامل است «ولي» ... اگر كامل است ديگر «ولي» ندارد.

اين افراد در اثر مغالطه اي كه براي آنها شده دچار اشتباه شده اند. 

 ميفرمايد: «بدون ترديد پيغمبرانمان (همه پيغمبرانمان) را57 حديد سوره 25چون خداوند در آيه 

با دليل هاي روشن فرستاديم ... تا مردم عدالت را برپا دارند ...» وقتي خ��دا ه��دف دي��ن را ع��دالت ميدان��د

قرآن در باره اجراي عدالت در سراسر جهان كافي است و كامل است يعني كمبودي ندارد. ق��رآن توض��يح

 المسائل نيست بلكه راه ساختن يك دنياي پاك را كه در آن عدالت باشد به مردم نشان ميدهد ن��ه اينك��ه

نماز را چطور بخوانيد و مفطرات روزه چه چيزهائي است كه فقها (يعن��ي اف��رادي ك��ه بن��ام فقي��ه مش��هور

 كتاب «اس��لم و احتياج��ات واقع��ي84شده اند) گفته اند. از ابتدا بقول علمه طباطبائي در بند آخر صفحه 

هر عصر» «آقايان يعني حكومت ها ... بدست عده اي مزدور ماده پرست كه م��ورد ارادت م��ردم بودن��د فك��ر

واقع بيني و حقيقت شناسي را از مغزها بيرون كشيدند و با تزريق و تلقين (يكدسته افكار سست و واهي و

بي اثر) مردم را سرگرم كردند ... اگر كسي احيانا  به نداي وجدان نامي از حق��ايق ق��رآن ب��ه زب��ان مي آورد

پاسخش به دمم شمشير و چوبه دار و شكنجه هاي جهنمي در كنج زندان هاي تاريك كه در انتظارش��ان ب��ه

 عل��ق س��وره7 و 6سر ميبرد موكول ميشد. هيچ مورخ منصف نميتواند پرده به روي آن بكشد.» چون آيه 

 ميفرمايد: «بدون ترديد وقتي انسان خود را بي نياز ببين��د طغي��ان ميكن��د.» ل��ذا اف��رادي ك��ه بق��درت96
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ميرسيدند طغيان ميكردند و ميخواستند هر دستوري كه دادند بدون چون و چرا شود اگر چه دستورش��ان

حمله به شهرها و كشورها و كشتن مردم آنها باشد. بقول امروزي ه��ا اگرچ��ه دستورش��ان بمب��اران ش��هرها

باشد همانطور كه امروزه در قرن بيست و يكم مي بينيم.

 ميفرمايد: «به كساني كه پيغمبران را به ناحق ميكشند و كساني3 آل عمران سوره 21قرآن در آيه 

از مردم را هم كه امر به عدالت كنند، ميكشند مژده عذاب دردناكي را ب��ده.» ت��ا وق��تي م��ردم بن��ده خ��دا

نشوند تا از بندگي انسان هايي مثل خود رها شوند وضع همينطور خواهند بود. چون م��داحان چ��اپلوس ب�ا

تعريف و تمجيد از افراد، آنها را به پايه خدائي و نيمه خدائي ميرسانند و از انسان ها ديكتاتوراني ميس��ازند

كه انتظار مخالفت با هيچ  يك از دستورات خود را ندارند.

 نهج البلغ��ه (ترجم��ة ح��اج105 يا 102علي  عليه السلم در مورد كامل بودن قرآن در سخن كوتاه 

سيد علينقي فيض السلم يا شرح صبحي صالح) ميگويد: «خدا واجباتي را بر ش��ما واج��ب ك��رده آنه��ا را

ضايع نكنيد، (آنها را انجام دهيد) و حدودي تعيين كرده از آن تجاوز نكنيد، و در باره چيزهائي ش��ما را از

آن نهي كرده، حرمت آن را ندريد (آن كارها را نكنيد) و در باره چيزهائي بدون اينكه فراموش كند ساكت

 نهج البلغ��ه گوي��د: «... كس��ي بع��د از175مانده خودتان را در باره آنها به زحمت نيندازيد.» و در خطب��ه 

قرآن كمبودي ندارد و كسي قبل از قرآن (در مورد دين) بي نياز نيست...»

 نهج البلغه ميفرمايد: «... خداي آنها (خداي فقها) يك��ي اس��ت و پيغمبرش��ان يك��ي18و در خطبه 

است و كتابشان يكي است، آيا خدا به آنها دستور اختلف نظر داده است و آن ها هم از دستور خدا اطاعت

) نه��ي ك��رده و آنه��ا نافرم��اني و3 آل عم��ران س��وره 105كرده اند؟ يا خدا آنها را از اختلف (مط��ابق آي��ه 

سركشي كرده اند؟ يا خداوند سبحان دين ناقص نازل كرده و از آنه��ا كم��ك خواس��ته آن را كام��ل و تم��ام

كنند؟ يا آنها (در قانونگذاري) شريك خدا هستند وحق دارند هر چه خواستند بگويند و خدا وظيف��ه دارد

 ميفرمايد: «خدا در حكم (قانونگ��ذاري18 كهف سوره 26هر چه آنها گفتند قبول كند؟ (در صورتيكه آيه 

خود) كسي را شريك نميكند.») يا خدا دين كامل فرستاده و پيغمبر ص از تبليغ و رساندن آن ب��ه م��ردم

كوتاهي كرده.» كه هيچكدام آنها نيست مگر سركشي و بي اعتنائي آنها به حكم خدا. فراموش نكني��م ك��ه

علي ع امام اول شيعيان و خليفه چهارم اهل سنت است.
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 صحيح بخ��اري كت��اب اعتص��ام بالكت��اب والسط��نه4 جلد 408عمر خليفه دوم مسلمانان در حديث 

ميگويد: «خدا براي پيغمبرش همان چيزي را كه پيش او بود و پيش شما است انتخاب كرد، و اين كت��اب

است كه خدا بوسيله آن پيغمبر شما را هدايت كرده، آن را بگيريد تا هدايت شويد. خدا فق��ط بوس��يله آن

 صحيح بخاري ميگويد: «قرآن پيش شما346 صفحه 9 جلد 468پيغمبرش را هدايت كرد.» و در حديث 

است. كتاب خدا براي ما كافي است.» اين سخن خليفه دوم و چهارم اه��ل س��نت و اي��ن س��خن ام��ام اول

شيعيان براي كساني كه شيفته حديث هستند. ولي 

 ميفرمايد: «از آنچه از خداوندتان ب��راي ش��ما ن��ازل ش��ده (يعن��ي از7 اعراف سوره 3خداوند درآيه 

قرآن) پيروي كنيد و از اوليائي غير از آن پيروي نكنيد ...» مسلما  پيغمبر خدا ه��م از اولي��ائي ب��ود غي��ر از

 انعام پيروي از قرآن ب�ود. چ�ون آي�ه ب�ه او106قرآن و تابع قرآن بود و سنت يعني طرز كار او مطابق آيه 

ميفرمايد: «از آنچه از خداوندت (كسي كه حق دارد به تو بگويد چه كاري بكن و چه كاري نك��ن» ب��ه ت��و

 انعام به پيغمبر ميفرمايد: «بگو: به ش��ما نميگ��ويم ك��ه50نازل شده (يعني از قرآن) پيروي كن ...» و آيه 

گنج هاي خدا پيش من است، و غيب نميدانم، و به شما نميگويم من فرشته ام، من فق��ط از آنچ��ه ب��ه م��ن

وحي ميشود پيروي ميكنم ...» پيغمبر دروغ نمي گفت و فقط از قرآن پيروي ميكرد و كاري ب��ر خلف آن

 و7 اعراف سورة 203نميكرد و حرفي برخلف آن نميزد. فريبكاران به مردم دروغ گفته اند و ميگويند. آيه 

 را ببينيد تا بداني��د اي�ن46 احقاف سوره 9 و آيه 33 احزاب سوره 2 و آيه 10 يونس سوره 109 و 15آيه 

دروغگويان از قول پيغمبر دروغ گفته اند. 

 ميفرمايد: «اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و الهي بودن ق��رآن) ايم��ان5 مائده سوره 101آيه 

آورده ايد، در باره چيزهائي كه اگر براي شما روشن شود شما را ناراحت ميكند (چ��ون ب��ار وظيف��ه ش��ما را

سنگين ميكند) سؤال نكنيد. اگر موقع نزول قرآن در باره آن سؤال كنيد براي شما روشن مي شود (و شما

را ناراحت ميكند) خدا از آنها گذشت كرده. خدا آمرزنده و بردبار (صبور و پر حوصله) است.»

فراموش نكنيد كه قرآن براي ساختن يك دنياي پاك كه ع��دالت در آن حكمفرم��ا باش��د فرس��تاده

 ميفرمايد: «اگر شما از گناهان بزرگي ك��ه از آن نه�ي ش�ده ايد4 نساء سوره 31شده نه جزئيات. چون آيه 

خودداري كنيد گناهان ديگر شما را (چه متوسط چه كوچك) مي بخشيم (ندي��ده ميگيري��م) و ش��ما را ب��ا

احترام وارد بهشت (جاي پر ارزش) ميكنيم.» 
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 ميفرمايند: «افرادي كه (به رسالت محم��د ص و اله��ي5 مائده سوره 69 و آيه 2 بقره سوره 62آيه 

بودن قرآن) ايمان آورده اند و يهوديان و مسيحيان و پيروان يحيي ع بطور كلي كساني ك��ه ب��ه خ��دا و روز

آخرت (روز رسيدگي بحساب كارهاي افراد) ايمان دارند و كار صحيح و درست ميكنند (به حقوق ديگ��ران

تجاوز نميكنند) پاداششان پيش خداوندشان محفوظ است نه ترسي دارن��د ن��ه غص��ه ميخورن��د.» غص��ه را

كساني بايد بخورند كه كار صحيح و درست نميكنند و درستكار نيستند، وگرنه درس��تكاران مط��ابق آنچ��ه

خدا ميفرمايد غصه اي ندارند.

اسلم   دين   شادي    است
 مائده ميفرمايند: «درستكاران از هر دين و آئين��ي ك��ه باش��ند، ترس��ي69 بقره و 62ديديم كه آيه 

ندارند و غصه (غم و اندوه و حزني) ندارند.»

 ميفرمايد: «اي مردم، نصيحتي از خداوندتان (وج��ودي ك��ه ب��ه ش��ما10 يونس سوره 58 و 57آيه 

ميگويد براي خوشبختي و راحتي خيال خود چه كاري بكني��د و چ��ه ك��اري نكني��د) و ش��فاي س��ينه ها و

راهنمائي و رحمت براي افراد با ايمان آمد. بگو: به فضل خدا و رحمت او و بخاطر آم��دن ق��رآن ك��ه ب��راي

شما آمد بايد شادي كنند و شاد باشند. اينكار از تمام چيزهائي كه جمع ميكنند، به��تر اس��ت.» در ق��رآن

262 و 112 و 62 و 38 بار جمله «ترسي ندارند و غصه نمي خورند» در باره درستكاران آمده است. آيه 14

 و6 انعام سوره 48 و آيه 5 مائده سوره 69 و آيه 3 آل عمران سوره 170 و آيه 2 بقره سوره 277 و 274و 

 را46 احقاف سوره 13 و آيه 43 زخرف سوره 68 و آيه 10 يونس سوره 62 و 7 اعراف سوره 49 و 35آيه 

ببينيد.

باز فريبكاران دين فروش كه از راه دين فروشي مخارج زندگي خود را تأمين ميكنند مردم را فريب

بدهند و فريب خوردگان بي اطلع از قرآن به سر و سينه بكوبند و زنجير و قمه بزنند و مثل مس��يحيان و

دين هاي خيالي قبل از آن خودشان را آزار بدهند و خ��ود را از ي��ك زن��دگي ل��ذت بخ��ش مح��روم كنن��د.

مسلمانان واقعي از زندگي لذت ميبرند وبا مال و جانشان در راه ساختن يك دنياي پاك كه در آن ع��دالت

حكمفرمائي كند و حق هيچكس پايمال نشود كوشش مي كنند و ميدانند غم و غصه دردي را دوا نمي كند

بلكه بايد براي اجراي دستورهاي خداوند در قرآن عاقلنه و متحدا  و با توجه به تم��ام مش��كلت و موان��ع و
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امكانات خود در راه ساختن يك دنياي پاك خالي از ظلم و اضطراب كوشش كنند. بزرگترين گناه از نظ��ر

قرآن بي اطلعي از قرآن است و دومين گناه بزرگ تفرقه داشتن در دين است چون انسان ها را از ساختن

يك دنياي پاك باز ميدارد. گناهان بزرگ گناهاني است كه به حقوق افراد بشر تجاوز شود يا ب��تي و نيم��ه

خدائي يا خداياني ساخته شود كه با ديكتاتوري و فوق قانون بودن آنها حقوق انسان ها پايمال شود.

 روحيه مس��لمانان واقع��ي را بي��ان ميكن��د و ميفرماي��د: «ش��ما را ب��ه2 بقره سوره 157 تا 155آيه 

وسيله اي مثل ترس (ناامني كه در سراسر جهان وج��ود دارد) و گرس��نگي (كمب��ود غ��ذا و قحط��ي) و ك��م

كردن از اموال و جان ها (عزيزان شخص) و محصولت امتحان ميكنيم. در اين امتحان به افراد صبوري ك�ه

وقتي مصيبتي به آنها رسيد ميگويند ما مال خدا هستيم و ب��ه س��وي او ب��ر ميگردي��م م��ژده ب��ده. درود و

رحمت خدا بر چنين افرادي است (چون با غم و غصه دردي دوا نميشود) و چني��ن اف��رادي راه ص��حيح را

شناخته اند.» چون ميدانند كسي كه مرده با گريه و زاري زنده نميشود. ولي فريبكاران با فريبك��اري خ��ود

دين شادي و نشاط را به دين عزا و گريه و زاري تب��ديل كرده ان��د. مس��لمان باي��د ب�ا ش��ادي كام��ل در راه

ساختن يك دنياي پاك كه هدف تمام پيغمبران است و براي آن فرستاده شده اند كوشش كن��د. كوشش��ي

عاقلنه و با در نظر داشتن تمام موانع و تمام امكانات و با اتحاد كامل با تمام مسلمانان و تمام دين��داران و

تمام اصلح طلبان واقعي. چون بسياري از مدعيان اصلح طلبي آن را بهانه رسيدن به قدرت قرار ميدهند و

با خرابكاري هاي خود ميخواهند بقدرت برسند.

 ميفرمايد: «كساني را كه در راه خدا (در راه ساختن يك دني��اي3 آل عمران سوره 171 تا 169آيه 

پاك) كشته شده اند مرده حساب نكن، بلكه زنده هستند و پيش خداوندش��ان روزي ميخورن��د. نس��بت ب��ه

آنچه خدا از فضل خودش به آنها داده شادمانند و به كس��انيكه (در راه س��اختن ي��ك دني��اي پ��اك) هن��وز

(كشته نشده و) به آنها نپيوسته اند شادي مي كنند كه ترسي بر آنها نيست و غصه اي ندارن��د. ب��ه نعم��ت و

لطف خدا و اين كه خدا پاداش افراد با ايمان را ضايع نميكند خوشحال هستند.» در صورتيكه اينان بخاطر

امام حسين ع گريه ميكنند كه او خود از فضل خدا شادمان است.

امام حسين ع در مورد قيام خود گفت: «من روي سرمستي و ظلم و فساد قيام نكرده ام. م��ن ب��راي

اصلح امت جدطم قيام كردم تا امر به معروف و نهي از منكر كنم.» اينها اگر امام حسين ع امامش��ان اس��ت
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بايد در صدد اصلح امطت جدط او يعني اصلح مسلمانان برآيند نه اينكه ب��ه س��ينه بكوبن��د و زنجي��ر و قم��ه

بزنند. حماقت هم حدطي دارد. 

اسلم دين شادي است «بايد شاد باشند» نه اينكه مثل پير زنان گريه و زاري كنند.

اسلم
اسلم يعني تسليم كردن؛ در دين يعني تسليم كردن خود به خدا يعني تسليم خدا شدن و تس��ليم

خدا بودن بدون چون و چرا. چون مسلمان ميداند خدائي كه جهان را با تمام ق��وانين آن خل��ق ك��رده، در

راه نمائي خود اشتباه نميكند و از كسي هم ترسي ندارد و به كسي هم طمع و امي��دي ن��دارد ك��ه بخواه��د

دروغ بگويد.

 ميفرمايد: «معبود شما (وجودي كه بايد بدون چ��ون و چ��را تس��ليم و مطي��ع22 حج سوره 34آيه 

فرمانش باشيد) معبود يگانه اي است (كس ديگري وجود ندارد كه مطيع ب��دون چ��ون و چ��راي او باش��يد)

بنابراين تسليم او باشيد به افراد فروتن (متواضع) بشارت بده.»

 ميفرمايد: «بگو: اي بندگان من (اي كساني ك��ه ب��دون چ��ون و چ��را از39 زومر سوره 54 و 53آيه 

دستورهاي من اطاعت ميكنيد. چون بنده بدون چون و چرا از دستور ارباب خود اطاعت ميكند) كه نسبت

به خودتان زياده روي كرده ايد از رحمت خدا م��أيوس (ناامي��د) نباش��يد. چ��ون خ��دا تم��ام گناه��ان را (ب��ه

استثناي شرك) ميبخشد (به شرط توبه كردن يعني دست از آن كشيدن و كسي را در اطاعت بي چ��ون و

چرا شريك خدا نساختن) چون خدا آمرزنده و مهربان است (ميداند كه انسان در اثر ناداني و بنده هواهاي

نفساني و خواهش هاي دل بودن خطا ميكند ولي اگر توبه كند و ديگر آن ها را انجام ندهد خدا گناه��ان او

را مي بخشد. مثل تمام مشركيني كه مسلمان شدند) و به اطاعت خدا و احكام او برگرديد و تسليم (ب��دون

چون و چراي) او باشيد، قبل از اينكه عذاب سراغ شما بيايد و كسي را كه به شما كمك كند پيدا نكنيد.»

 ميفرمايد: «چه كسي دينش بهتر از دين كسي است كه خود را تسليم خ��دا4 نساء سوره 125آيه 

كرده و نيكوكار است و از كيش (آئين ابراهيم) مخلص��انه پي��روي مي كن��د. خ��دا ابراهي��م را دوس��ت خ��ود

 را نگاه كنيد.3 آل عمران سوره 67گرفت.» چون مشرك نبود و مسلمان بود. آيه 

71



 ميفرمايد: «آري هر كس (چه مسلمان مصطلح  امروزي چ��ه غي��ر از آن) ك��ه2 بقره سورة 112آيه 

خود را تسليم (بدون چون و چراي) خدا كرد و نيكوكار بود پاداشش پيش خداون��دش محف��وظ اس��ت ن��ه

ترسي دارد نه غصه ميخورد.»

 ميفرمايد: «هر كس خود را تسليم (دستورهاي) خدا كند و نيكوك��ار باش��د31 لقمان سوره 22آيه 

به دست آويز (دستآويز) محكمي چسبيده. عاقبت كارها با خدا است.»

 ميفرمايد: «آيا دنبال ديني غير از دين خدا ميگردند؟ در ص��ورتيكه تم��ام3 آل عمران سورة 83آيه 

كساني كه در آسمان ها و زمين هستند چه با ميل و چه بدون ميل تسليم (قوانين) او هستند، و بس��وي او

برميگردند.» تا حساب كارهائي را كه كرده اند بدهند و به بهشت يا جهنم بروند.

 ميفرمايد: «اگر با تو بگومگو كردند (بحث و مج��ادله كردن��د) بگ��و: م��ن و3 آل عمران سورة 20آيه 

پيروان من (مسلمانان) خود را تسليم خدا كرده ايم. و به اهل كتاب (كساني كه به آنه��ا كت��اب دين��ي داده

شده) بگو: آيا تسليم (بدون چون چراي) خدا شده ايد؟ اگر تسليم شده اند بدون ترديد هدايت ش��ده اند (راه

صحيح زندگي و ساختن يك دنياي پاك را شناخته اند.) ولي اگر روبرگرداندند (قبول نكردند و تسليم خدا

نشدند) وظيفه تو فقط ابلغ حكم و نظر خدا است، و خدا كارهاي بندگان را مي بيند.»

 ميفرمايد: «... بگو هدايت واقعي هدايت خدا است و به ما دستور داده شده كه6 انعام سوره 71آيه 

تسليم حكم خداوند جهانيان باشيم.»

چون راهنمائي ها و اظهارنظر كردن ديگران در اثر محدوديت اطلع ايش��ان از تم��ام ق��وانين خ��دا و

ترس از مخالفت ديگران و جلب خوش آمد ديگران خالي از اشتباه نيست.

پيغمبر   ص    مسلمان   بود
پيغمبر ص مسلمان و تسليم بدون چون و چراي حكم و نظر خدا بود و كاري برخلف آن نميكرد و

حرفي بر خلف آن نميزد. سنطت يعني طرز كار پيغمبر پيروي بدون چون و چرا از احكام و نظره��اي خ��دا

بود. كسي كه سنطت (طرز كار) پيغمبر را در احاديث ميجويد اشتباه ميكند آنهم احاديثي ك��ه دو ق��رن ي��ا

سه قرن بعد از پيغمبر نوشته شده و پر از احاديثي است كه برخلف قرآن است.
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 به پيغمبر ميفرمايد: «بگو: من از اينكه كساني را كه غير از خ��دا ب��ه40 غافر (مؤمن) سوره 66آيه 

كمك ميخوانيد عبادت كنم منع (نهي) شده ام. چون دليل هاي روش��ني ب��راي اينك��ار ب��راي م��ن از ط��رف

خداوندم آمده و به من دستور داده شده كه تسليم خداوند (فرمانفرماي) كليه افراد بشر باشم.»

 ميفرمايد: «اگر با تو بگومگو (بحث و جدل) كردند بگو: من و پيروان م��ن3 آل عمران سوره 20آيه 

(مسلمانان) خود را تسليم خدا كرده ايم.»

 ميفرمايد: «بگو: نماز من و عبادات من و زندگي من و مرگ من براي6 انعام سوره 164 تا 162آية 

خداوند (مالك و صاحب اختيار) مردم جهان است. شريكي ندارد و چني�ن دس��توري ب�ه م�ن داده ش��ده و

اولين مسلمان (به قرآن) خود من هستم. بگو آيا اربابي (كارفرمائي كه به من بگويد چه كاري بكنم و چ��ه

كاري نكنم) غير از خدا بجويم؟ در صورتيكه او ارباب (كارفرماي) هر چيز است ...» 

 ميفرمايد: «بمن دستور داده شده كه فق��ط خداون��د (مال��ك و ص��احب27 نمل سوره 92 و 91آية 

اختيار و فرمان فرماي) اين سرزمين را عبادت (بندگي و اطاعت بدون چون و چرا) بكنم. سرزميني كه خدا

آن را محترم ساخته و هر چيزي مال او است و به من دستور داده شده كه از كساني باش��م ك��ه تس��ليم او

هستند و قرآن بخوانم. هر كس هدايت ش��د ب��ه نف��ع خ��ودش ه��دايت ش��ده و ه��ر ك��س راه را گ��م ك��رد

(نشناخت) پس بگو: من فقط از كساني هستم كه افراد را از وجود خطر آگاه و برحذر ميدارم.» مس��ئوليت

گمراهي او با من نيست.

پيغمبران   همگي   مسلمان   بودند
 ميفرمايد: «اگر قبول نكرديد (روگردان شديد) م��ن10 يونس سوره 72نوح مسلمان بود. چون آيه 

از شما مزدي نخواسته ام. مزد من فقط بر عهده خدا است. به م��ن دس��تور داده ش��د ك��ه از مس��لمانان (از

كساني كه تسليم بدون چون و چراي خدا هستند) باشم.»

 ميفرمايد: «ابراهي��م يه��ودي و مس��يحي نب��ود.3 آل عمران سوره 67ابراهيم مسلمان بود. چون آيه 

 ميفرمايد: ابراهي��م و اس��ماعيل گفتن��د: «خداون��دا2 بقره سوره 128ولي يكتاپرست و مسلمان بود...» آيه 

(اي ارباب و فرمانفرماي ما) ما را دو مسلمان قرار بده و از نسل ما امتي بوجود آور كه تسليم (حكم و نظر)

تو باشند و آداب عبادي ما را به ما نشان بده و توبه ما را بپذير. چون تو توبه پذير مهربان هستي.»
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 ميفرمايد: «ابراهي��م و يعق��وب ب��ه فرزن��دان خ��ود2 بقره سوره 132يعقوب مسلمان بود. چون آيه 

سفارش كردند كه اي فرزندان من خدا براي شما دين را انتخاب كرده. فقط در ح��الي ك��ه تس��ليم (ب��دون

چون و چراي) او هستيد از دنيا برويد.»

 ميفرمايد: «آيا وقتي م��رگ يعق��وب2 بقره سوره 133فرزندان يعقوب هم مسلمان بودند. چون آيه 

فرا رسيد حاضر بوديد؟ وقتي كه به فرزندانش گفت: بعد از من چه چيزي را عبادت (بندگي بدون چ��ون و

چرا) ميكنيد؟ آنها گفتند: معبود تو و معبود پدران تو ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را ك��ه معب��ود يگ��انه اي

است عبادت ميكنيم و ما مسلمان (تسليم بدون چون و چراي) او هستيم.»

 ميفرماي��د: «يوس��ف گف��ت: «خداون��دا (اي12 يوسف سوره 101يوسف هم مسلمان بود. چون آيه 

ارباب و كارفرماي من) به من فرمانروائي دادي و به من تأويل خواب را ياد دادي. اي آفريننده آس��مان ها و

زمين، تو پشتيبان من در دنيا و آخرت هستي، مرا مسلمان (كسي كه تسليم بي چون و چراي تو است) از

دنيا ببر، و مرا جزو افراد درستكار قرار بده.»

 ميفرمايد: «موسي گفت: اي قوم من، اگر ب��ه10 يونس سوره 84موسي هم مسلمان بود. چون آيه 

خدا ايمان آورده ايد و اگر تسليم او هستيد بر او توكل كنيد.» 

 آل عم��ران ميفرماي��د: «چ��ون عيس��ي52حواريون (شاگردان مسيح) هم مسلمان بودند. چون آي��ه 

احساس كفر از يهوديان كرد گفت: چه كساني در راه خدا مرا ياري ميكنن��د؟ حواريط��ون گفتن��د: م��ا ي��ار و

مددكار خدا هستيم. به خدا ايمان آورده ايم، شاهد باش كه ما مسلمان (تسليم بدون چون و چ��راي) خ��دا

هستيم.»

ساحران زمان فرعون كه با موسي مبارزه ميكردند به فرعون گفتند: «آيا غير از اين است ك��ه چ��ون

وقتي آيات خداوندمان (ارباب و كارفرمايان) براي ما آم��د ب��ه آن ايم��ان آوردي��م از م��ا انتق��ام مي گي��ري؟

خداوندا (اي ارباب و كارفرماي ما كه به ما ميگوئي چه كاري بكنيم و چه كاري نكنيم) به ما صبر بده و ما

)7 سورة اعراف سورة 126را مسلمان (كساني كه تسليم بدون چون و چراي تو هستند) از دنيا ببر.» (آية 

 ميفرماي��د: «... وق��تي فرع��ون در10 يونس سوره 91 و 90فرعون هم گفت من مسلمانم. چون آيه 

حال غرق شدن بود گفت: من ايمان آوردم كه معب��ودي غي��ر از معب��ود بني آس��رائيل وج��ود ن��دارد و م��ن
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مسلمان هستم. (خدا به او گفت) حال ايمان آوردي؟ در صورتيكه قبل  نافرماني و سركش��ي ميك��ردي و از

خرابكاران بودي.»

 ميفرمايد: «بر تو منت ميگذارند كه مسلمان (تس��ليم حك��م و نظ��ر خ��دا49 حجرات سوره 17آيه 

شده اند) بگو منطت اسلمتان را بر سر من نگذاريد بلكه اگر راست ميگوئيد (ايمان داريد و مسلمان هستيد)

خدا بخاطر اينكه شما را هدايت كرده بر شما منطت دارد.»

ايمان
ايمان از امن است. امن يعني امنيت داشتن و خاطر جمع بودن. ايمان يعني امن ساختن و امنيط��ت

بخشيدن و خاطرجمع ساختن. يعني انسان خاطر خود را جمع سازد و خاطرجمع شود و شكط و تردي��دي

نداشته باشد.

 ميفرمايد: «اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و الهي ب��ودن ق��رآن) ايم��ان4 نساء سوره 136آيه 

داريد، واقعا  به خدا و رسولش و كتابي كه بر رسولش نازل كرده (يعني ب�ه ق��رآن) و كت�ابي ك�ه قبل  ن��ازل

كرده ايمان بياوريد. كسي كه به خدا و فرشتگان او و كتابهاي الهي و پيغمبرانش و روز آخرت ك��افر ش��ود

(آنها را قبول نداشته و منكر آنها شود) بدون شكط خيلي گمراه شده.» امروزه با پيدا شدن رواب��ط رياض��ي

قرآن و با استفاده از ماشين حساب و كامپيوتر براي هيچ عاقلي شكي باقي نمي مان��د ك��ه ق��رآن ك��ار ي��ك

 قرن پيش عربستان و تمام مردم آن زمان هم نبوده و كار يك وج��ود ب��ي نه��ايت ب��زرگ اس��ت.14انسان 

امروزه با وجود روابط رياضي قرآن كه براي هر انساني قابل بررسي و تجربه است شكطي در اينكه قرآن ك��ار

خدا است و كلم خدا است و محمد ص رسول خدا بوده باقي نمي ماند.

 ميفرمايد: «اي مردم، پيغمبر حقيقت را از جانب خداوندتان براي ش��ما آورد.4 نساء سوره 170آيه 

بنابراين ايمان بياوريد. اينكار براي شما بهتر است (چون راه صحيح ساختن يك دنياي پاك را كه خدا ب��ه

شما نشان داده خواهيد شناخت) اگر قبول نكنيد (منكر آن و كافر به آن شويد) آنچه در آسمان ها و زمين

است مال خدا است و خدا دانا و حكيم است.» دستورهايش از روي علم و حكم��ت اس��ت و احتي��اجي ب��ه

ايمان شما ندارد. اين شما هستيد كه براي ساختن يك دنياي پاك به ايم��ان ب��ه راه نمائي ه��اي او احتي��اج

داريد. چون آنچه در آسمان و زمين است مال او است و احتياجي ندارد بلك��ه اي��ن ش��ما هس��تيد ك��ه ب��ه
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راهنمائي هاي او براي ساختن يك دني��اي پ��اك احتي��اج داري��د ت��ا دني��ائي داش��ته باش��يد ك��ه خودت��ان و

خانواده تان و تمام افراد بشر بتوانيد بدون اضطراب خاطر از نامردمي مردمان زندگي كنيد و از زندگي لذت

 همه پيغمبران براي اين فرستاده شده اند كه مردم عدالت را در57 حديد سوره 25ببريد. چون مطابق آيه 

تمام جهان برقرار كنند و اگر عدالت باشد كليه حقوق انسان ها حفظ ميشود و كس��ي ب��ه حق��وق ديگ��ران

چشمداشت و طمع ندارد و هر چه ميخواهد سعي ميكند با فعاليت و كار صحيح خود بدست آورد. انساني

از كشته شدن و بي ناموسي افراد و دزدي و دروغگوئي و كله برداري و كم فروشي و گران فروش��ي و ف��روش

اجناس تقلبي و حملت هواپيماهاي جنگي و كشتي هاي جنگي ترس و اضطرابي نخواهد داش��ت و ديگ��ر

خانه هاي مردم با بمب و موشك بر سرشان خراب نخواهد شد و سينه ها با مسلسل سوراخ نخواه��د ش��د و

بدن ها با توپ و موشك و بمب قطعه قطعه نخواهد شد و مردم برادروار با هم زندگي خواهن��د ك�رد. چ�ون

اگر دينداران بفهمند كه تمام پيغمبران براي برقراري ع��دالت در جه��ان فرس��تاده ش��ده اند ب��ا ه��م در راه

ساختن چنين دنيائي همكاري خواهند كرد و فريب روحاني نماهاي اديان كه با دين فروشي و فريب مردم

بين آنها تفرقه مي اندازند را نخواهند خورد و ديگران را همفكر خود خواهند ديد كه بج��اي ج��دال در س��ر

مطالب بيهوده كه ربطي به برقراري عدالت ندارد همه براي برقراري عدالت با هم همكاري خواهند ك��رد و

سياستمداران با تفرقه اندازي بين افراد بشر بنام ملت و كشور نخواهند توانست مردم را فريب دهند. چون

همه توجه خواهند داشت كه همه جا زمين خدا است و هيچ جاي دنيا خطي براي جدائي ملت ه��ا و اف�راد

وجود ندارد و اين مرزها را قدرت هاي زمان بوجود آورده اند و همه افراد، انسان و بنده خدا هستند و بخاطر

خود حقوق ديگران را پايمال نميكنند و با وجود اينكه دم از حقوق افراد بشر ميزنند ب��ه كش�ورهاي ديگ��ر

حمله نمي كنند و خانه هاي مردم را بر سر آنها خ��راب نمي كنن��د. اي م��ردم واقع��ا  ب��ه خ��دا و دس��تورها و

راهنمائي هاي او ايمان بياوريد.

 ميفرمايد: «اي افراد با ايمان از (نافرماني و ع��ذاب) خ��دا ح��ذر كني��د و ب��ه57 حديد سوره 28آية 

پيغمبرش ايمان بياوريد تا خدا از رحمت خودش دو برابر به شما پاداش دهد و براي شما نوري قرار ده��د

كه با آن در جامعه راه برويد (و با ديدن راه صحيح زندگي آلت دست فريبكاران ديني و سياسي نش��وند) و

گناهان شما را (كه در اثر ناداني انجام ميداديد) براي شما بيامرزد. خدا آمرزنده و مهربان است.»
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 ميفرمايد: «بيشتر مردم درحالي به خدا ايمان مي آورند كه هنوز مش��رك12 يوسف سورة 106آيه 

هستند.» چون معني توحيد و شرك را نشناخته اند و نميدانند اطاعت بي چون و چرا حتي از پيغمبر خ��دا

 ميفرمايد: «دانش�مندان9 توبه سوره 31در اسلم شرك و بندگي غير خدا و خلف توحيد است. چون آيه 

ديني و زاهدان تارك دنياي خود و پيغمبرشان مسيح ابن مريم را ارباب (فرمانفرما و صاحب اختيار) خ��ود

گرفتند، در صورتيكه به آنها دستور داده شده بود كه فقط معبود واحد را بندگي كنند (اينك�ار آنه�ا خلف

توحيد و بندگي خدا است. چون پيغمبران ميگفتند ما پيغمبر خدا هستيم و فقط موظ��ف هس��تيم پيغ��ام

خدا را به شما برسانيم و خودمان هم موظف هستيم پيغام خدا را اجرا كنيم و يك دني��اي پ��اك بس��ازيم.)

معبودي (وجودي كه از تمام دستورهاي او بدون چون و چرا اطاعت كنيد و بنده و مطيع او باشيد) غير از

خدا وجود ندارد. خدا خيلي بالتر از اين چيزهائي است كه شريك او ميسازند.» اينكارها در اسلم شرك و

خلف توحيد است و عبادت و بندگي غير خ�دا اس�ت و خ�دا خيل�ي ب�التر از اي�ن چيزه�ا اس�ت. خ�داي

 ميليارد كهكشان كجا و يك انسان ضعيف و محتاج كه غ��ذا ميخ��ورد و زن و بچ��ه250آفريننده جهان با 

دارد و مازاد غذاي خود را دفع ميكند و مريض ميشود و دچار يبوست و لينت مزاج ميشود و غريزه جنسي

دارد و آن را با همسر خود دفع ميكند كجا؟

 ميفرمايد: «نيكي آن نيست كه صورتتان را بطرف مشرق و مغرب برگرداني��د2 بقره سوره 177آيه 

 بقره به هر طرف رو كنيد خدا آنجا است) ولي نيكوكار كسي است كه به خدا و روز115(چون مطابق آيه 

آخرت و فرشتگان و كتاب الهي و پيغمبران ايمان داشته باشد و مال را با وج��ود علقه اي ك��ه ب��ه آن دارد

بخاطر علقه به خدا به خويشاوندان و يتيمان و تهيدس��تان و در راه مان��دگان و تقاض��ا كنن��دگان و ب��راي

آزادسازي بردگان بدهد و نماز را بپا دارد و زكات بدهد و وقتي عهدي بستند به عهد (قراردادها)يشان وف��ا

كنند (عهدشكني نكنند) و در سختي ها و ضررها و در موقع جنگ صبور باشند (صبر داشته باشند) چنين

افرادي (در ادعاي ايمان و نيكوكاري خود) راست ميگويند و افراد با تقوائي هستند.»

 بار آم��ده اس��ت. ايم��ان ب��ه فرش��تگان و كتاب ه��اي اله��ي و47در قرآن ايمان به خدا و روز آخرت 

پيغمبران براي ايمان به خدا و روز آخرت ميباشد. 

 و آي��ه3 آل عمران س��وره 114 و آيه 2 بقره سورة 264 و 232 و 228 و 177 و 126 و 62 و 8آيه 

 و45 و 44 و 29 و 19 و 18 و آي��ه 5 م��ائده س��وره 69 و آيه 4 نساء سوره 162 و 136 و 59 و 39 و 38
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22 و آي��ه 33 احزاب س��وره 21 و آيه 29 عنكبوت سوره 36 و آيه 24 نور سوره 2 و آيه 9 توبه سوره 99

 را ببيني��د ت�ا مت�وجه ش��ويد ه�ر ج�ا65 طلق سوره 2 و آيه 60 ممتحنه سوره 6 و آيه 58مجادله سوره 

صحبت از روز آخرت شده، صحبت از خدا هم شده است.

 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و الهي بودن قرآن) ايم��ان5 مائده سوره 105آيه 

آورده ايد، وظيفه شما حفظ ايمان خودتان است. وقتي هدايت شده باشيد (راه صحيح ساختن ي��ك دني��اي

پاك را شناخته باشيد) كسي كه گمراه شده نميتواند به ايمان شما ضروري بزن��د. بازگش��ت همگ��ي ش��ما

(براي رسيدگي به حساب كارهايتان) پيش خدا است و خ��دا ش��ما را از كاره��ائي ك��ه مي كردي��د خ��بردار

ميكند.»

 ميفرمايد: «وقتي به افراد گفته شود از آنچه خدا ن��ازل ك��رده پي��روي كني��د2 بقره سوره 170آيه 

ميگويند نه، بلكه ما از آنچه پدرانمان را بر آن يافتيم پيروي ميكنيم، اگرچه پدرشان ذره اي عق��ل خ��ود را

 از بيشتر مردم جهان مي بينيم.21بكار نبرده باشند و راه صحيح را نشناخته باشند.» كاري كه در قرن 

 را هم ببينيد.43 زخرف سوره 23 و 22 و آيه 31 لقمان سوره 21 و آيه 5 مائده سوره 104آيه 

پيروي
 ميفرمايند: «از آنچ��ه از33 احزاب سورة 2 و آيه 10 يونس سوره 109 و آيه 6 انعام سوره 106آيه 

طرف خداوندت (فرمانفرما: كسي كه به تو دستور ميدهد چه كاري بكن و چه ك��اري نك��ن) ب��ه ت��و وح��ي

ميشود پيروي كن ....» هر فرد مسلماني هم مثل پيغمبر موظف است از قرآني كه به پيغم��بر وح��ي ش��ده

 در آن عدالت برقرار باشد و ب��ه ح��ق كس��ي57 حديد سوره 25پيروي  كند و دنيائي بسازد كه مطابق آيه 

ظلم نشود نه اينكه به نام امنيت ملطي به كشورها و مردم ديگر تجاوز شود.

مسلمانان روزي بخود خواهند آمد و وظيفه خود خواهند دانست كه فقط از قرآن پيروي كنن��د و از

 آل عمران س�وره103احاديثي كه دو قرن و سه قرن بعد از پيغمبر ساخته شده پيروي نكنند و مطابق آيه 

 تمام3 آل عمران سورة 64 كه ميفرمايد: «همگي به قرآن بچسبيد و تفرقه نداشته باشند.» و مطابق آيه 3

دينداران جهان را در اطاعت از دستور خدا كه برقراري عدالت است به اتح��اد و همك��اري دع��وت كنن��د و
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اصلح طلبان واقعي را كه فقط بخاطر بازي هائي كه بنام دين ساخته شده خود را بي دين معرف��ي ميكنن��د

آگاه سازند تا اسير اين بازي هائي كه خلف عقل و دين است نگردند.

 ميفرمايد: «از قرآني كه از طرف خداوندتان به شما نازل شده پيروي كنيد و از7 اعراف سوره 3آية 

اوليائي غير از قرآن پيروي نكنيد ....» فراموش نمي كنيم كه پيغمبر ص هم از اوليائي است كه غير از قرآن

هستند. قرآن و احكام و نظرهاي آن از دهان هر كسي كه در آيد قرآن است و آنچ��ه خلف ق�رآن اس��ت و

بنام دين زده ميشود خلف قرآن است از دهان هر كسي كه در آيد.

 ميفرمايد: «از كساني پيروي كنيد كه از شما مزدي نمي خواهند و راه صحيح36 يس سوره 21آيه 

را (كه خدا به آنها نشان داده) مي شناسند.» 

البته بايد در نظر داشت كه بيشتر مردم از روش پدران و اجداد خود كه از قرآن بي اطلع بودن��د و

اسير حرف هائي بودند كه دكانداران دين فروش بنام دين به آنها ميگفتند پيروي مي كردند. چون آنها ه��م

پيرو پدران بي اطلع تر از خودشان بودند. هر چه به گذشته دورتري برويم اين بي اطلع��ي از ق��رآن بيش��تر

ميشود. چون در زمان ابوبكر يك قرآن جمع آوري و نوشته شده و زمان عوممر هم فقط هم��ان ق��رآن ب��ود و

آنطور كه ميگويند در زمان عثمان سه و بقولي هفت قرآن نوشته شد كه به اس��تان ها فرس��تاده ش��ده و در

دست استاندار بود و مردم به آن دسترسي نداشتند. آنچه بين مردم وجود داشت همين اح��اديث ب��ود ك��ه

مقداري از آن ساختگي و حتي برخلف نص صريح قرآن بود.

 ميفرمايند: «وقتي به آنه��ا گفت��ه ش��ود از آنچ��ه از31 لقمان سوره 21 و آيه 2 بقره سوره 170آيه 

طرف خداوندتان به شما نازل شده يعني از كتاب الهي پيروي كنيد، ميگويند ن��ه. بلك��ه م��ا فق��ط از آنچ��ه

پدرانمان را بر آن يافتيم (اعتقادات و روش پدرانمان) پيروي ميكنيم. اگرچه پدرانشان ذره اي عقل خود را

بكار نينداخته باشند و راه صحيح را نشناخته باشند.»

پيغمبر اسلم پيرو قرآن بود و كاري برخلف قرآن نميكرد و حرفي برخلف قرآن نميزد، هر حرف��ي

كه در احاديث خلف قرآن باشد و از قول پيغمبر گفته شود تهمت ب��ه پيغم��بر اس��ت. زي��را روش پيغم��بر

چون مسلمان بود پيروي از قرآن بود. به طرز كار و روش پيغمبر ص سنطت پيغمبر ص ميگويند.
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46 احقاف س��وره 9 و آيه 10 يونس سوره 15 و آيه 7 اعراف سوره 203 و آيه 6 انعام سوره 50آيه 

ميفرمايند: به پيغمبر ص دستور داده ميشود كه «بگو: من از آنچه از اربابم (كسي ك��ه بم��ن ميگوي��د چ��ه

كاري بكن و چه كاري نكن) به من وحي ميشود (يعني از قرآن) پيروي ميكنم.»

هر مسلماني اگر تسليم و بنده و مطيع حكم و نظر خدا باشد از ق��رآن پي��روي ميكن��د و ك��اري ب��ه

احاديث ساختگي ندارد. چون معيار شناختن احاديث درست قران است، مس��تقيما  س��راغ ق��رآن مي��رود و

وقتي بداند دين براي برقراري عدالت در اجتماعات بشري است و قرآن براي ساختن چنين دني��ائي ك��افي

است ديگر كاري به احاديث ندارد.

 از بهترين سخني كه گفته شده پي��روي ميكن��د از39 زمر سورة 18 و 17ولي مسلمان مطابق آيه 

دهان هر كسي كه در آيد. چون

 ميفرمايد: «كساني كه از بندگي (اطاعت بي چون و چراي) طاغوت (هر39 زمر سوره 18 و 17آيه 

كس كه باشد) خودداري ميكنند و به (اطاعت بي چون و چراي) خدا بر مي گردند مژده دارند. بنابراين ب��ه

بندگان من كه به حرف ها گوش ميدهند و از بهترين حرف پيروي ميكنند م��ژده ب��ده. اي��ن اف��راد را خ��دا

هدايت كرده (راه صحيح را به آنها نشان داده) و چنين افرادي واقعا  عاقل هستند.»

 ميفرماين��د: «از روش24 نور سوره 21 و آيه 6 انعام سوره 142 و آيه 2 بقره سوره 208 و 168آيه 

 ميفرمايد: «... از دلخ��واه خ��ود پي��روي4 نساء سوره 135شيطان (گام هاي شيطان) پيروي نكنيد.» و آيه 

 مائده ميفرمايد: «اي اهل كتاب، در دينتان بناحق غلوط77نكنيد چون از عدالت منحرف ميشويد ...» و آيه 

(مبالغه و گزافگوئي) نكنيد (مثل بيشتر دينداران بي اطلع از دي��ن) و از دلخ��واه اف��رادي ك��ه قبل  گم��راه

شدند و عده زيادي را گمراه كردند و از راه راست منحرف شدند پيروي نكنيد.»

 س��فارش ميكن��د در س��فارش ده��م9 انعام 152 و 151 پس از اينكه در آيه 6 انعام سوره 153آيه 

ميفرمايد: «اين راه مستقيم من است از آن پيروي كنيد و از راه هاي ديگر پيروي نكني��د، چ��ون ش��ما را از

راه من دور و پراكنده ميكند...»

 ميفرمايد: «بيشتر مردم از گمان پيروي ميكنند. در صورتيكه گمان انس��ان10 يونس سوره 36آيه 

 ميفرمايد: «اگر از بيشتر اف��رادي6 انعام سوره 116را به اندازه ذره اي از حقيقت بي نياز نميكند ...» و آيه 

كه در زمين هستند اطاعت كني تو را از راه خدا منحرف مي كنند. چون آنه��ا از گم��ان پي��روي ميكنن��د و

80



فقط حدس ميزنند.» بيشتر پدران و بزرگان و استادان، همينطورند چون هر چه از ديگران و استادان خود

شنيده اند بنام حقيقت بازگو ميكنند و تحقيق نمي كنند كه ببينند آنها درست ميگوين��د ي��ا ن��ه. مس��لمان

 ميخواند تا ببين��د خداون��د او73 مزمطل سوره 20خودش قرآن را بارها و بارها تا آنجا كه بتواند مطابق آيه 

چه ميگويد نه اينكه ديگران بنام او چه گفته اند و ميگويند. اگر مسلمانان اين وظيفه خود را انجام دهند و

قرآن را به زباني كه مي فهمند خدا چه ميگويد بخوانند ديگر با هم اختلفي پيدا نميكنن��د. چ��ون اگ��ر در

فهم آن اشتباهي بكنند از ديگران صحيح آن را ميشنوند و اشتباه خود را رفع ميكنند و اختلفي نخواهند

داشت تا در نتيجه آن بجان هم بيفتند و از ساختن يك دنياي پاك غافل شوند، همانطور كه ت��ا ب��ه ح��ال

غافل شده اند. 

مسلمان قرآن را براي شناختن راهي كه خ��دا ب��راي س��اختن ي��ك دني��اي پ��اك ب��ه او نش��ان داده

ميخواند. براي ساختن دنيائي كه عدالت در آن حكمفرمائي كند و نشاني از ظلم و اجحاف و تبعيض بيج��ا

در آن نباشد و حق واقعي هيچكس پايمال نشود نه اينكه خانه ها بر سر ساكنان آن خراب شود.

مسلمان ميداند كه انسان مطابق آنچه قرآن ميگويد خودخواه، عجول و ش��تاب زده، پ��ول پرس��ت و

مقام پرست و شهوت پرست و شهرت پرست و جاهل و حق ناشناس و .... ميباشد. مقاله شناخت انس��ان را

دوباره بخوانيد تا ببينيد كه قرآن حتي با يك صفت خوب هم از انسان صحبت نميكند. لذا اين انسان بايد

درست تربيت شود و از بچگي غير از تربيت اخلقي و ديني بايد با حرفه اي و علمي آشنا شود تا بتوان��د از

راه صحيح درآمدي براي تأمين مخارج زندگي داشته باشد و بداند ك��ه احتياج��ات ط��بيعي انس��ان بس��يار

محدود است و با شناختن علمي و حرفه اي خيلي بيشتر از آن بدست خواهد آورد و احتياجي به تع��دي و

تجاوز به حقوق ديگران ندارد كه دنيا و آخرت خود را خراب كند.

 ميفرمايد: «به سوي خدا (به اطاعت از خ��دا) برگردي��د و قب��ل ازا ينك��ه39 زمر سوره 55 و 54آيه 

عذاب براي شما بيايد و هيچكس به شما كمك نكند تسليم خدا باشيد. و از بهترين چي��زي ك��ه از ط��رف

خداوندتان (فرمانفرمايتان كه به شما ميگويد چه كاري بكنيد و چه كاري نكنيد) ب��راي ش��ما ن��ازل ش��ده

پيروي كنيد، قبل از اينكه عذاب ناگهاني سراغ شما بيايد و شما متوجه آن نباشيد.»
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يت هدا
 بار ميگويد: «خداوندا، م��ا را ب��ه راه راس��ت ه��دايت17 بار يا 10مسلمان در نماز خود روزانه لاقل 

فرما.» نميگويد: «خداوندا مرا به راه راست هدايت فرما.» چون مسلمان ميداند تا مردم راه راست س��اختن

يك دنياي پاك را ندانند در راه ساختن آن اقدام نميكنند و متحد نمي شوند.

 (پس از سوره حمد كه اين آيه در آن2 بقره سوره 2خداوند اين دعاي آنها را اجابت كرده و در آيه 

است) ميفرمايد: «بدون ترديد اين كتاب (يعني قرآن) كه شكطي در الهي بودن (درس��ت ب��ودن) آن نيس��ت

 بقره ميفرمايد: «ماه رمضان ماهي است ك��ه ق��رآن در آن ن��ازل185راهنماي پرهيزگاران است.» و در آيه 

شده، قرآني كه راهنماي مردم و دليل هاي روشني از هدايت و جدا كننده (ح��ق و باط��ل) اس��ت...» كلم��ه

مردم شامل كليه افراد بشر حتطي كودن ترين افراد هم ميشود، چون آنها هم انسان و جزو مردم ميباشند. و

فريبكاران دين فروش به مردم دروغ گفته اند كه شما قرآن را نمي فهميد. امروزه قرآن ب��ه تم��ام زبان ه��اي

زنده دنيا ترجمه شده و هر كس به هر زباني ك��ه ميدان��د ميتوان��د ق��رآن را بخوان��د و از راهنمائي ه��اي آن

 براي اين فرستاده شده اند كه مردم57 حديد سوره 25استفاده كند، و بداند كه تمام پيغمبران مطابق آيه 

عدالت را در جهان برقرار كنند. و ميداند مردم با هر ديني كه دارند باي��د ب��راي اينك��ار متح��د ش��وند و در

جزئيات و آداب و تشريفات كه ربطي به عدالت ندارد از آداب و تشريفات و مراسم ديني خود پيروي كنند.

 پس از اينكه ميگويد در تورات و انجيل هدايت و نور وجود دارد و قرآن مصدق5 مائده سوره 48چون آيه 

(تصديق كننده) آنها و نگهبان آنها است ميفرمايد: «مطابق آنچه خداوند نازل كرده حكم كن و از دلخ��واه

آنان پيروي نكن. (چون افراد خود خواهند و ميخواهند مردم به نفع آنها نظر بدهند اگرچه بر خلف حق و

عدالت باشد.) براي هر يك از شما (يهوديان و مسيحيان و مسلمانان) راه و رسمي (آداب و تشريفاتي) قرار

داديم. اگر خدا ميخواست شما را امت واحدي ميكرد (مثل تمام انواع موجودات زنده، كه ه��ر دس��ته آنه��ا

مثل هم زندگي ميكنند و لنه ميسازند و بچه هاي خود را پرورش ميدهند.) ولي ميخواهد شما در آنچه به

شما داده (با كتاب الهي خودتان كه ادعا ميكنيد آن را قبول داريد) امتحان كند. بنابراين در كارهاي خي��ر

از هم جلو بزنيد. بازگشت همه شما (براي رسيدگي به حساب كارهائي كه كرده ايد) پيش خدا است و خدا

شما را از آنچه در آن اختلف نظر داشتيد آگاه  (با خبر) ميكند.» لذا در جزئيات هر دسته از ش��ما مط��ابق
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راه و رسم و آداب و تشريفات و مراسم ديني خود عمل كنيد ولي در ساختن يك دني��اي پ��اك ك��ه در آن

عدالت برقرار باشد و حق كسي پايمال نشود با هم متحد شويد و همكاري كنيد.

 ميفرمايد: «اين قرآن مردم را به بهترين راه هدايت ميكند و ب��ه17 اآسراء (بني اسرائيل) سوره 9آيه 

افراد با ايماني كه كار صحيح ميكنند مژده ميدهد كه پاداش بزرگي دارند.» بهشت با تمام نعمت هايش در

آخرت و يك دنياي پاك كه بدون دلهره و اضطراب و ترس و وحشت در آن زندگي كنند در زندگي دنياي

خود. چون وقتي عدالت باشد ديگر تجاوز به حقوق افراد و قت��ل و دزدي و زن��ا و فريبك��اري و جن��گ و ...

وجود نخواهد داشت و خانه هاي مردم بر سر آنها خراب نخواهد شد و بدن ها قطعه قطعه نخواهد شد.

 ميفرمايد: «كساني كه در راه ما كوشش ميكنند ما راه هاي خودمان را به29 عنكبوت سوره 69آيه 

آنها نشان ميدهيم. چون بدون ترديد خدا با افراد نيكوكار است.» كساني كه در راه خدا كوش��ش ميكنن��د

شرط اول آن اين است كه قرآن بخوانند تا بدانند خدا چه راهي براي ساختن يك دنياي پ��اك ك��ه در آن

راحت باشند به آنها نشان داده تا از آن پيروي كنند و يك دنياي پاك بسازند.

امروزه با وجود وسائل امروزي و استفاده از چاپ و فتوكپي و تلفن و اينترنت و رادي��و و تلويزي��ون و

 زمينه ساختن يك دنياي پاك براحتي فراهم است و در عرض يك روزE.Mail , DVD , CDفيلم و 

ميتوان دنيا را رفته رفته با حقيقت دين و هدف واقعي دين كه ساختن دنياي پاكي است كه در آن عدالت

برقرار باشد و حق كسي پايمال نشود آگاه ساخت همانطوري كه امروزه اخبار هر كش��وري در ع��رض ي��ك

روز ميتواند به سراسر جهان و به تمام زبان هاي دنيا مخابره شود. مردم با آشنائي با هدف دين كه ساختن

يك دنياي پاك اس��ت كم ك��م متح��د خواهن��د ش��د و ب�ا ش��ركت در انتخاب�ات ب��دون جن��گ و خ��ونريزي

نمايندگاني را به مجلس خواهند فرستاد كه در راه بسط عدالت ق��انون بگذرانن��د. در اي��ن راه ميليونره��ا و

ميلياردرهائي كه نميدانند با مال خود چه كنند سرمايه گذاري خواهند كرد و سعادت خود و خانواده خ��ود

وكليه افراد بشر را فراهم خواهند كرد و از كار خود و خدمتي كه بخود و خانواده خود و كلي��ه اف��راد بش��ر

ميكنند لذت خواهند برد.

 ميفرمايند: «هدايت خدا هدايت واقعي اس��ت.» چ��ون6 انعام سوره 71 و آيه 2 بقره سوره 120آيه 

خدائي كه جهان را با تمام قوانين آن خلق كرده و از احتياجات و غرائز بشر اطلع كامل دارد در راهنمائي

خود و نشان دادن راه صحيح زندگي اشتباه نميكند. در صورتيكه انسان ها در اثر محدوديت معلومات خود
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و ترس از تهديدهاي مخالفين و خوش آمدگويي هاي موافقين از گفت��ن حق��ايقي ك��ه ميدانن��د خ��ودداري

مي كنند و بقول آيت ال مطهري «زبان در ك��ام مي كش��ند و پ��اي در دام�ن مي پيچن��د.» فرام��وش نكني��م

بزرگترين دانشمندان هم در اثر محدوديت معلومات خود در بسياري از مواقع اشتباه ميكنند و آنكس ك��ه

خطا نميكند فقط خدا است و بس.

انسان ها بخاطر محدوديت معلومات خود و حفظ منافع ظاهري خود معمول  اظهارنظرهاي اش��تباهي

 ميفرمايد: «... فرعون گفت: چي�زي غي�ر از آنچ�ه (ب��ه40 غافر (مؤمن) سوره 29ميكنند، همانطور كه آيه 

40 غ��افر س��وره 38صلح شما) مي بينم نمي گويم و فقط شما را ب��ه راه راس��ت ه��دايت ميكن��م.» و آي��ه 

ميفرمايد: «كسي كه (به حرفهاي موسي) ايمان آورده بود گفت: اي قوم من، از من پيروي كنيد. من ش��ما

را به راه راست هدايت ميكنم.»

چون انسان ها با مغز خود و با توجه به منافع واقعي يا خيالي خود فكر مي كنند. چون چاره اي غي��ر

از آن ندارند. اگر معلومات آنها ناقص يا غلط باشد نتيجه گيري آنها غلط خواهد ب��ود. مث��ل اينك��ه در ي��ك

حساب معلومات غلطي يا ناقصي به افراد بدهند. هر چند كه راهي كه او در محاسبه پيش ميگيرد درس��ت

باشد، جوابي كه به دست مي آورد غلط است چه رسد به آنكه در راهي كه براي محاسبه پيش ميگي��رد ي��ا

در حساب خود اشتباه كند.

 ميفرمايد: «... چه كسي گمراه تر از كسي است كه بدون اينك��ه راه ص��حيح28 قصص سوره 50آيه 

خدائي را بشناسد از دلخواه خود پيروي كند. چون خدا افراد ظالم را هدايت نميكند.» چون چنين افرادي

كاري به حقيقت ندارند و بنده دلخواه هاي حيواني خود هستند. چون انسان مثل هر جانداري ميباشد ك��ه

تابع هواهاي نفساني خود و دلخواه خود ميباشد مگر اينكه درست تربيت شود و راه صحيح را بشناسد.

البته بسياري از افراد در راهنمائي خدا شك ميكردند ولي روابط رياض��ي ق��رآن ام��روزه ب��ه ه��ر آدم

عاقلي كه اهل فكر و حساب باشد ثابت ميكند كه قرآن كار خدا و راه نمائي ه��اي آن راه نمائي ه��اي خ��دائي

است كه جهان را با تمام قوانين آن و انسان را با تمام احتياجات و توانائي ها و غرائز آن آفريده.

 ميفرمايد: «هر كس را كه خدا (مطابق قوانين خود كه در جه��ان گذاش��ته)7 اعراف سوره 178آيه 

هدايت كند هدايت شده و هر كس را (مطابق قوانين خود كه در جهان گذاشته) گمراه كند ض��رر ك��رده.»

ميدانيم كه خدا داراي هوس هاي انساني و دوستي ها و دشمني ها و خويشاوندي ها نيست و به كس��ي ظل��م
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نميكند بلكه عادل است و مطابق قوانيني كه خودش در جهان گذاشته با انسان ها رفتار ميكند چه با فه��م

و شعور رفتار كنند و چه عمدا  چه سهوا  رفتار كنند. بچه اي كه نميداند اگر دست ب��ه آت��ش بزن��د دس��تش

ميسوزد. اگر كسي سهوا  و ندانسته و روي غفلت دست به آتش يا جسم داغي بزند دستش ميس��وزد و اگ��ر

كسي عمدا  و با توجه كامل به آتش يا جسم داغي دست بزند دستش ميسوزد.

افراد بشر چه از روي ناداني و چه با توجه كامل اگر بتي از انس��ان ها بس��ازند ن��تيجه آن را ك��ه ب��ي

 مي بيني��م  ك��ه ب��ا بت  س��اختن ي��ك نف��ر و21 و 20عدالتي آنها است خواهيد ديد. همانطور كه در قرون 

اطاعت از نظرهاي او و اطرافيانش چه بلئي به سر عالم آمد و چه انسان هاي بيگناهي كشته ش��دند و چ��ه

خانه هائي خراب شد و وضع اقتصادي دنيا به چه گندابي كش��يده ش��د. ن��تيجه اينكاره��اي انس��ان ها را در

 بق��ره57گوشه و كنار و سراسر دنيا مي بينيم. اگر كمي دقت كنيم آن را در سراسر جهان مي بيني��م. آي��ه 

 ي��ونس44 و آي��ه 9 توبه س��وره 70 و آيه  7 اعراف سوره 160 و آيه 3 آل عمران سوره 117 و آيه 2سوره 

 زخ��رف76 و آي��ه 30 روم سوره 9 و آيه 29 عنكبوت سوره 40 و آيه 16 نحل سوره 118 و آيه 10سوره 

 ميفرمايند: «خدا به انسان ها ظلم نمي كن��د ول��ي انس��ان ها (در اث��ر ن��اداني ك��اري ميكنن��د ك��ه)43سوره 

بخودشان ظلم ميكنند.»

ميدانيم كه هيچكس نميخواهد بخودش ظلم كن��د ول��ي انس��ان ها در اث�ر ن�اداني معم�ول  كاره�ائي

ميكنند كه بخودشان لطمه ميزند.

بايد توجه داشت اگر كسي به سر ديگري سنگي بزند مطابق قانوني كه در طبيعت گذاشته شده سر

خودش نمي شكند يا درد نمي ايد بلكه سر كسي كه سنگ به آن خورده ميشكند و يا درد مي آي��د. ي��ا اگ��ر

كسي بمبي به خانه كسي بيندازد خانه خودش خراب نميشود بلكه خانه كسي ك��ه بم��ب ب��ه آن ان��داخته

شده خراب ميشود.

اين را ميدانيم ولي باز توجه نداريم كه اگر افراد ظالم وجود داشته باشند به ديگران ظل��م ميكنن��د.

اگر بخواهيم ظلمي به كسي نشود بايد ظالمي وجود نداشته باشد و افراد عادل باشند و حق��وق ديگ��ران را

رعايت كنند ولي در اثر غفلت و ناداني به اين امر روشن توجه نداريم و كاري براي آن نمي كني��م و ن��تيجه

آن را مي بينيم.
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 ميفرمايد: «تا مردم آنچه را مربوط به خودشان است (طرز فكر و ط��رز عم��ل13 رعد سوره 11آيه 

خود را) تغيير ندهند خدا وضع آنها را تغيير نميدهد.» 

 بار صحبت از هدايت (راه نمائي: نشان دادن راه) و راه نما شده است.305در قرآن 

 ميفرمايد: «تا كساني كه به آنها دانش داده ش��ده (ب��ا ق��رآن آش��نائي دارن��د)22 حج سوره 54آيه 

بدانند كه قرآن حق (درست) و از جانب خداوند (مالك و فرمانفرماي) پيغمبر مي باش��د و دل هايش��ان ن��رم

شود و بدانند كه خدا افراد با ايمان را به راست هدايت مي كند.» چرا شما ق��رآن را نخواني��د و ب��ا احك��ام و

راه نمائي هاي آن آشنا نشويد و ديگران را آشنا نكنيد و دنياي پاكي نسازيد؟ چرا و چ��را؟ و ب��اعث س��عادت

خودتان و خانواده  خودتان و تمام افراد بشر نشويد؟ اينكار با وسائل امروزي كار س��اده اي اس��ت چ��ه فه��م

قرآن توسط اينترنت چه فهماندن آن بوسيله وسائل ارتباط جمعي امروزي.

چون از آيات بهشت و دوزخ مي فهمي كه انسان پاداش و جزاي كاره��اي خ��ود را دقيق��ا  در دني��ا و

آخرت مي بيند و از داستان هاي قران و جنگي كه مردم با پيغمبران داشتند متوجه مي شوي ك��ه بعض��ي از

افراد كه اكثريت اجتماع را تشكيل ميدهند به عقايد آباء و اجداد خود دلبس��تگي دارن��د و ب��ه هي��چ وج��ه

حاضر نيستند از آن دست بردارند هر چند عقايد آنها بر پايه وهم و خيال باشد. 

 ميفرمايد: «... آيا به بعضي از (آي��ات و دس��تورهاي) كت��اب اله��ي ايم��ان2 بقره سوره 85چون آيه 

 هزار مسئله در باره نم��از ميتراش��ند ول��ي در4مي آوريد و بعضي را قبول نداريد؟ ...» بطوري كه ميگويند 

باره عدالت كه هدف دين است و راه اجراي آن صحبتي نميكنند. نمازي كه از فروع دين يعني از جزئي��ات

است و هدف دين نيست بلكه براي تربيت انسان ها جهت ساختن يك دنياي پاك است. همانطور ك��ه آي��ه

 ميفرمايد خدا به موسي فرمود: «من خدا هستم معبودي (كسي كه از تم��ام دس��تورهاي20 طه سوره 14

او بدون چون و چرا اطاعت كني) غير از من وجود ندارد. بنابراين فقط بندگي مرا بكن (اطاعت بي چون و

چراي مرا بكن. چون بنده از دستورهاي اربابش بدون چون و چرا اطاعت ميكند. در اس��لم اط��اعت ب��دون

 شرك است و بندگي غير خ��دا خلف توحي��د9 توبه سوره 31چون و چرا از كسي غير از خدا مطابق آيه 

45است) و نماز را براي اينكه ياد من باشي (و كاري برخلف دستورهاي من انجام ندهي) برپا دار.» و آيه 

 ميفرمايد: «آنچه از كتاب (قرآن) به تو وحي شده تلوت ك��ن و نم��از را برپ��ا دار چ��ون29عنكبوت سوره 
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نماز انسان را از كارهاي زشت و ناپسند باز ميدارد و ياد خدا بزرگتر است. خ��دا كاره��ائي را ك��ه مي كني��د

ميداند.»

 ميفرمايد: «... آيا به بعضي از (آيات و دستورهاي) كتاب الهي ايمان مي آوريد و2 بقره سوره 85آية 

بعضي را قبول نداريد؟ جزاي كساني از شما كه چنين ك�اري كنن��د در دني��ا خ�واري اس��ت (اس��ير دس��ت

ديكتاتوران و اطرافيان آنها ميشوند) و روز قيامت ب��ه دس��ت ش��ديدترين ع��ذابها س�پرده ميش��وند. خ�دا از

كارهائي كه ميكنيد غافل نيست.» اگرچه خودتان به آن توجه نداشته باشيد. درست است كه اين آي��ه ب��ه

 بق��ره ميفرماي��د: «آي��ا44يهوديان چنين حرفي ميزند ولي اين يك قاعده كلي اس��ت. هم��انطور ك��ه آي��ه 

ديگران را به نيكي امر ميكنيد و فراموش ميكنيد كه خودتان ه��م باي��د آن را انج�ام دهي��د؟ در ص��ورتيكه

كتاب الهي را ميخوانيد !!! آيا فكر نمي كنيد و عقل خود را بكار نمي اندازيد و اين حقيقت واضح را تشخيص

نمي دهيد؟» چون عقل وسيله تشخيص درست از غلط و حق از باطل است.

ضللت
 ميفرمايد: «... از دلخواه عده اي كه قبل  گمراه شدند و ع��ده زي��ادي را گم��راه5 مائده سوره 77آيه 

كردند و از راه راست منحرف شدند پيروي نكنيد.» متأس��فانه در تم�ام دين ه��ا م��ردم از گمراه��اني ك��ه از

تعاليم واقعي دين منحرف شدند و از منحرفان قبلي خود پيروي كردند، پيروي ميكنند و «يكدسته افك��ار

سست و واهي و بي اثر» را كه ربطي به هدف ارزش مند دين ندارد بنام دين پذيرفته اند و آن را به نام دين

بازگو ميكنند. افكاري كه در كتاب ديني ادي��ان مختل��ف اث��ري از آن نمي بيني��م بلك��ه ب��رخلف تع��اليم و

دستورها و نظرهاي صريح كتاب آسماني آنها است.

 ميفرمايد: «خدا شرك به خودش را نمي بخشد و غير از آن را براي كسي كه4 نساء سوره 116آيه 

بخواهد مي بخشد. كسي كه به خدا شرك بياورد مسلما  خيلي گمراه شده است.»

 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و الهي بودن ق��رآن) ايم��ان4 نساء سوره 136آيه 

آورده ايد، به خدا و پيغمبرش و قرآني كه خدا به پيغمبرش نازل كرده و كتابي كه قبل  ن�ازل ك�رده ايم�ان

بياوريد. كسي كه منكر خدا و فرشتگان او و كتابهاي الهي و پيغمبران خدا و روز آخرت شود خيلي گم��راه

شده است.» چون پيغمبران براي اين فرستاده شده اند كه مردم ع��دالت را در جه��ان برق�رار كنن��د و ح��ق
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واقعي هيچ انساني پايمال نشود. هيچ آدم عاقلي ب��ا اي��ن ه��دف مخ��الفت نميكن��د. مخ��الفت آنه��ا بخ��اطر

نشناختن دين و كارهائي است كه افراد بي اطلع بنام دين انجام ميدهند كه خلف دين ميباش��د. وظيف��ه

افراد مسلمان كه تسليم حكم و نظر خدا هستند اين است كه اين افراد را با نرمي و مليم��ت ب��ا حقيق��ت

دين آشنا كنند.

 ميفرمايد: «كساني كه كافر شدند (منكر رسالت پيغمبران شدند) و م��ردم را4 نساء سوره 167آيه 

از راه خدا باز داشتند خيلي گمراه شده اند.» چون ملك تشخيص آنها كامل  غل��ط ب��وده و دي��ن را از روي

كارهاي افراد بي اطلع از دين شناختن ملك كامل  غلطي است. چون آنها فريب دين فروشان را خورده اند.

 ميفرمايد: «روزي كه صورتشان در آتش برگردانده شود ميگويند: اي33 احزاب سوره 67 و 66آيه 

كاش ما از خدا و پيغمبر اطاعت ميكرديم. و گفتند (خواهند گف��ت): خداون��دا، م��ا از آقاي��ان و بزرگانم��ان

پيروي كرديم، آنها ما را گمراه كردند.» مي بينيم كه پيروي و اطاعت از گفت��ه بزرگ��ان دلي��ل درس��تي راه

نيست و مجازات آن عذاب ابدي آتش جهنم است. چون خدا به انس��ان عق��ل داده ك��ه درس��ت و غل��ط را

تشخيص دهد.

 ميفرمايد: «ما قرآن را براي هدايت مردم به حق بر تو نازل كرديم. ه��ر ك��س39 زوممر سوره 41آية 

هدايت شد به نفع خودش است و كسي كه گمراه شد بر ضرر خ��ودش اس��ت و ت��و وكي��ل آنه��ا نيس��تي.»

امروزه مردم سواد خواندن و نوشتن دارند و امروزه قرآن به تمام زبانه��اي دني��ا ترجم��ه ش��ده و ه��ر ك��س

ميتواند آن را به زباني كه مي فهمد بخواند و از دستورها و نظرهاي خدا ب��راي س��اختن ي��ك دني��اي پ��اك

اطلع پيدا كند.

علم
 ميفرمايد: «از آنچه نميداني پيروي نكن. چون گوش و چش��م و دل در ب��اره17 اآسراء سوره 36آية 

آن مورد بازخواست قرار مي گيرند.»

 ميفرمايد: «يهوديان و مسيحيان تا از آيين آنه��ا پي��روي نكن��ي از ت��و راض��ي2 بقره سوره 120آيه 

نمي شوند. بگو هدايت خدا هدايت واقعي است. اگر بعد از اينكه علم براي تو آمد (علم براي تو حاصل ش��د
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و حقيقت را دانستي) از دلخواه آنان پيروي كني در مقابل خدا هيچ يار و ياوري ب��راي ت��و وج��ود نخواه��د

داشت.»

علت راضي نشدن آنها اين است كه هر انساني فكر ميكند راهي كه انتخ��اب ك��رده درس��ت اس��ت و

ديگران اشتباه ميكنند. چون هر انساني با معلوماتي كه در ذه��ن خ��ود دارد فك��ر مي كن��د و نميدان��د ك��ه

ممكن است كه معلومات او ناقص يا غلط باشد.

 ميفرمايد: «هر دليلي كه براي اهل كتاب بياوري از قبله تو پيروي نمي كنن��د2 بقره سوره 145آية 

 بقره: «به هر ط�رف رو كني��د115(چون با معلومات غلط يا ناقص خود فكر ميكنند و نميدانند مطابق آيه 

خدا همان جا هست.») تو نيز پيرو قبله آنها نيستي. آنان (يعني يهودي��ان و مس��يحيان) ه��م از قبل��ه ه��م

پيروي نميكنند (قبله هاي آنها مختلف است) اگر بعد از اينكه علم براي تو حاص��ل ش��د از دلخ��واه و مي��ل

آنان پيروي كني ظالم خواهي بود و ظلم كرده اي.»

 ميفرمايد: «عده اي از مردم بدون اينكه علم و راهنما و كتاب روش��ن كنن��ده اي22 حج سوره 8آيه 

داشته باشند در باره خدا بحث و بگومگو ميكنند.» امروزه روابط رياضي قرآن براي هر عاقلي روشن ميكند

كه قرآن كلم خدا و محمد ص پيامبر خدا است و قرآن كار يك انسان بيسواد و حتي تمام مردم عربستان

 قرن پيش نبوده و امروزه  هم ب��ا اس��تفاده از ق��وي ترين كامپيوتره��ا نميتوانن��د نظي��ر آن را بس��ازند و14

 قرن پيش عربستان. امروزه وجود خدا ب��ا بررس��ي رواب��ط رياض��ي14بياورند، چه رسد به يك مرد بيسواد 

قرآن براي هر عاقلي قابل تجربه است.

 ميفرمايد: «تا دانشمندان بدانند كه قرآن ح��ق (درس��ت) و از ج�انب خداون��د22 حج سوره 54آيه 

(فرمان فرماي) تو ميباشد تا به آن ايمان بياورند و دل هاي آنها در مقابل آن نرم شود. و خدا افراد با ايم��ان

را به راه راست (ساختن يك دنياي پاك) هدايت ميكند.»

 ميفرمايد: «آيه كسي را كه دلخواه خود را معبود خ��ود س��اخت دي��دي ك��ه45 جاثيه سوره 23آيه 

خدا روي علم او را گمراه كرده و بر گوش و دلش مه��ر نه��اده (مه��ر تعص��ب ب��ه معلوم��ات غل��ط و ن��اقص

خودش) و پرده اي بر چشمش قرار داده؟ (پرده تعصب و اعتماد به معلومات غل��ط و ن��اقص خ��ودش) چ��ه

كسي بعد از خدا (ميتواند) او را هدايت كند؟ آيا متوجه نميشويد؟»
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 ميفرمايد: «دين پيش خدا اسلم است (تسليم حك��م و نظ��ر خ��دا ب��ودن3 آل عمران سوره 19آيه 

است نه تسليم حكم و نظر عالم نمايان بودن.) اهل كتاب (كساني كه به آنها كتاب الهي داده ش��ده) فق��ط

بعد از اينكه علم براي آنها حاصل شد (حقيقت را دانستند) از روي حسادت و ظلم (بخاطر منافع شخص��ي

و رياست طلبي) (در باره آن) اختلف پيدا كردند. كسي كه منكر آيات خدا شود، خدا حس��ابرس س��ريعي

است.» به سرعت به حسابش رسيدگي ميكند. چون دني��ا مح�ل عم�ل و عكس العم�ل اس�ت و ه�ر عمل��ي

نتيجه اي درست متناسب با آن دارد. همانطور كه مي بينيم دنيا در اثر انك��ار كتاب ه��اي اله��ي و پي��روي از

عالم نماها و سياست بافان در شرك و كفر ميلولد و اسير دست ديكتاتوران ديني و سياسي است و بج��اي

پيروي از احكام كتاب الهي پيرو ديكتاتوران هستند و بدون چون و چرا از دستورهاي آنها پيروي ميكنن��د.

چون اگر نكنند به جرم تخلف از قانون مجازات ميشوند. تا دينداران واقعي با هم متحد نش��وند و از احك��ام

كتاب الهي پيروي نكنند وضع همين كه هست خواهد بود و فقط فرمانفرمايان ع��وض ميش��وند. چ��ه اي��ن

فرمان توسط رهبر انقلب باشد چه از طرف رهبر كودتا چه از طرف مجلس كه در حقيقت از فرمان و نظر

يك نفر پيروي ميكنند. در تمام اين قوانين و احكام نفع شخصي فرمان روا و اطرافيانش منظور شده.

 ميفرمايد: «گفتند: فقط زن��دگي، زن��دگي دني��ائي اس��ت، ميميري��م و زن��ده45 جاثيه سوره 24آيه 

ميشويم و فقط روزگار ما را هلك ميكند. به آن علمي ندارند و فقط گمان ميكنند.»

 ميفرمايد: «اين مقدار علم و دانش آنها اس��ت. خداون��د ت��و كس��اني را ك��ه از53 نجم سوره 30آيه 

راهش گمراه شده اند و افرادي را كه راه صحيح (ساختن يك دنياي پاك) را شناخته اند بهتر ميشناسد.»

ل
توكل

 به پيغمبر ميفرمايد: «به لطف و رحمت خ��دا ب��ا آنه��ا نرم��ي (مليم��ت)3 آل عمران سوره 159آيه 

بخرج دادي. اگر خشن و سنگدل بودي از اطرافت پراكنده ميشدند. آنها را ببخش و براي آنها از خدا طلب

آمرزش كن و در كارها با آنها مشورت كن و وقتي تصميمي گرفتي بخدا توكل كن. چ��ون خ��دا اف��رادي را

كه به او توكل مي كنند دوست دارد.» پيغمبر مشغول مبارزه خود در راه ساختن يك دني��اي پ��اك ك��ه در

آن عدالت حكمفرمائي كند، بود و در آنجائي كه از دست او خارج بود و نميدانست چه پيش خواهد آمد به
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خدا توكل ميكرد. مسلمانان هم در مبارزات خود در راه ساختن يك دنياي پاك بايد بر خدا توك��ل كنن��د،

چون نميدانند در راه مبارزات خود راه صحيح را پيش گرفته اند يا نه.

 ميفرمايد: «پيغمبران گفتند: چرا ما به خدا توكل نكني��م، در ص��ورتي ك��ه14 ابراهيم سوره 12آيه 

خدا راه هاي ما را به ما نشان داده و در مقابل اذيتي كه به ما كرده ايد صبر ميكنيم. توكل كنندگان به خدا

توكل ميكنند.» مي بينيم كه مبارزات خود را در راه نشر دين و ساختن يك دنياي پاك ادامه ميدادند و در

آنجايي كه از عاقبت كار خود اطلع نداشتند به خدا توكل ميكردند.

 ميفرمايد: «از افراد كافر (كه منكر رس��الت هس��تند) و از من�افقين اط�اعت33 احزاب سوره 48آيه 

نكن و توجهي به اذيت هاي آنها نكن و به خدا توكل كن. چون خدا براي وكالت ك�افي اس��ت.» پيغم��برص

مبارزات خود را در راه ساختن يك دنياي پاك ادامه ميداد و به خدا توكل ميكرد.

 ميفرمايد: «موسي گفت: اي قوم من، اگر بخدا ايمان داريد و تسليم حكم و10 يونس سوره 84آيه 

نظر او (و مسلمان) هستيد بر خدا توكل كنيد.»

 ميفرمايد: «داستان نوح را به آنها بگو، وقتي كه به ق��ومش گف��ت: اي ق��وم10 يونس سوره 71آيه 

من، اگر تذكرات من در باره آيات خدا و مقام من براي شما سنگين است من به خدا توكل كرده ام (چ��ون

از آينده و عاقبت كار اطلع ندارم). بنابراين فكر خود را جمع كنيد و تصميم و كارتان در باره من پوش�يده

نباشد، بعد در باره من حكم و قضاوت كنيد و تصميم بگيريد و مهلتي به م��ن ندهي��د.» او ك��ار و كوش��ش

خود را در راه دين ميكرد و چون از آينده و نتيجه كار خود اطلع نداشت به خدا توكل ميكرد.

 ميفرمايد: «شعيب گفت: اي قوم م�ن، اگ�ر م�ن ب�ر دلي��ل روش��ني از ج�انب11 هود سوره 88آيه 

خداوندم باشم و خداي من روزي خوبي به من داده باشد نظر شما چيست؟ (چه ميگوئيد؟) م��ن در آنچ��ه

شما را از آنچه نهي ميكنم نمي خواهم با شما مخالفتي بكنم. من فقط خواستار اصلح جامعه هستم، آنه��م

تا آنجا كه از دستم برآيد. موفقيت من فقط با خدا است. بر او توكل ك��رده ام و ب��ه س��وي او ب��ر ميگ��ردم.»

مبارزه خود را ميكرد و چون از نتيجه كار اطلع نداشت به خدا توكل ميكرد.
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اطاعت 
 ميفرمايد: «... از كسي اطاعت نكن كه دلش را ازذك��ر (ي��ادآوري) خودم��ان18 كهف سوره 28آية 

غافل (بي توجه) كرده ايم و از دلخواه خود پيروي مي كند و كار او روي افراط است.»

 ميفرمايد: «از افراد بي ايمان (كافر) اطاعت نكن و با آنها مبارزه بزرگي انجام25 فرقان سوره 52آيه 

بده.»

 ميفرمايد: «از افراد بي ايمان و منافق اطاعت نكن و توجهي ب��ه اذيت ه��اي33 احزاب سوره 48آيه 

ايشان نداشته باش و به خدا توكل كن. خدا براي وكالت كافي است.»

 و آي�ه8 انف��ال س��وره 46 و 20 و 1 و آيه 5 مائده سوره 92 و آيه 3 آل عمران سوره 132 و 32آية 

64 تغ��ابن س��وره 12 و آي��ه 58 مج��ادله س��وره 13 و آي��ه 47 محم��د س��وره 33 و آي��ه 24 نور سوره 54

ميفرمايند: «از خدا و رسولش اطاعت كنيد.»

 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و اله��ي ب��ودن ق��رآن) ايم��ان4 نساء سوره 59آيه 

داريد از خدا و رسول و اولياي امور مسلمانتان (كه از شما و مثل شما تسليم حك��م و نظ��ر خ��دا هس��تند)

اطاعت كنيد. اگر در مورد چيزي (با اولياي امور) اختلف نظر (كشمكش) داري��د، آن را ب��ه خ��دا و رس��ول

برگردانيد (نه به اولي المر: اولياي امور) اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد. اينكار بهتر و خوش ع��اقبت تر

(و از نظر برگرداندن به اصل بهتر) است.»

مي بينيم كه در سه دستور اول اطاعت از خدا و رسول و اولياي امور مسلمان است ول��ي در ص��ورت

اختلف نظر و كشمكش آن را بايد به خدا و رس��ول برگردان��د ن��ه ب��ه اولي��اي ام��ور. اگ��ر اختلف در ب��اره

دعواهاي شخصي است بايد به قاضي اس��لمي ك��ه مس��ئول قض��اوت در ك��ار م�ردم اس��ت برگردان��د، ول��ي

مي بينيم كه صحبت از برگرداندن به او در كار نيست، بلكه در مورد اختلف با حك��م و نظ��ر اولي��اي ام��ور

است، كه بايد آن را به خدا و رسول برگرداند. چون خدا در دين قانونگ��ذار اص��لي اس��ت و پيغم��بر ه��م از

 ب��ه پيغم��بر ميفرماي��د:87 اعلي سوره 6وحيي كه به او شده اطلع كامل داشته و خداوند در قرآن در آيه 

«قرآن را بر تو ميخوانيم (قدرت خواندن آن را به تو ميدهيم) و تو آن را فرام��وش نميكن��ي.» ل��ذا پيغم��بر

قرآن را ميدانست وآن را فراموش نميكرد. اما امروزه پيغمبر در ميان ما نيست كه به او مراجعه كنيم ول��ي
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پيغمبر مسلمان و پيرو قرآن و مطيع حكم و نظر خداوند كه در آن است بود و حرفي ب��رخلف آن نمي زد

و كاري بر خلف آن نميكرد. براي اينكه افراد بدانند حكم و نظر اولياي امور موافق ق��رآن ي��ا ب��رخلف آن

است بايد قرآن را بدانند تا بتوانند حكم و نظر اولياي امور را با آن «ارزيابي» كنن��د. هم��انطور ك��ه آيت ال

 كتاب «خدا از ديدگاه قرآن» مينويسد:132بهشتي در مورد «توحيد در سرسپردگي و اطاعت» در صفحه 

«از نظر قرآن اطاعت بر دو گونه است: 

- اطاعت همراه با سرسپردگي و تسليم بي قيد و شرط در برابر آنچه به آدمي گفته ش��ود. از نظ��ر1

قرآن اين نوع اطاعت در حقيقت «عبوديت» است. (عبوديت يعني بندگي كردن و بنده بدون چون و چ��را

و بي قيد و شرط از دستور ارباب خود اطاعت ميكند.) اين نوع اطاعت مخصوص خدا است و هي��چ موج�ود

- اطاعت كساني كه به حق بر ما وليت دارند و رعايت مصلحت خ�ود م�ا و2ديگر شايسته آن نه. (نيست) 

مصلحت عموم، يا رعايت عواطف پاك انساني ايجاب ميكند (واجب و موظف ميس��ازد) ك��ه فرم��انبردار آن

باشيم؛ نظير اطاعت پيغمبر و امام و زمامداران و پيشواياني كه به فرمان پيغمبر و امام، يا برطب��ق م��وازين

معتبر در عصر غيبت به اين منصب رسيده باشند، يا اطاعت از پدر و مادر و ... (امث��ال آن) ش��رط وج��وب

(واجب بودن) اين نوع اطاعت آن است كه دستور صاحبان اين مناص��ب از ح��دود ع��دل و ق��انون (ق��رآن)

تجاوز نكند (چون در دين قانون فقط چيزي است كه خدا ميگويد و فرمان ديگران بايد مط��ابق آن باش��د.

البته در امور ديني) و اطاعت كننده خود موظف است ه��ر دس��توري را ك��ه دري��افت ميكن��د از اي��ن نظ��ر

«ارزيابي» كند تا اگر آن را برخلف عدل و قانون يافت، از اجراي آن خودداري ورزد. به اين ترتيب اينگونه

اطاعت، اطاعت مطلق (بي قيد و شرط و بي چون و چرا) نيست و ب��ه هيچ��وجه آهن��گ «خودب��اختگي» و

 توبه اس��تناد ميكن��د و مينويس��د: «.... غي��ر از خ��دا،31«سرسپردگي» ندارد.» آيت ال بهشتي بعد به آيه 

علماي ديني و تاركان دنيا (زاهدان ديرنشين خ��ود) را ك��ه در مي��ان آنه��ا بودن��د، خداون��دگاران (ص��احب

اختياران خود كه به آنها دستور بكن يا نك�ن مي دادن��د) ش�مردند (مث��ل م��ردم ام�روزه سراس�ر دني�ا چ�ه

مسلمان، چه غير مسلمان) همچنين مسيح پسر مريم را (ارباب خود گرفتند) در صورتي كه به آنها چنين

دستور داده شده بود كه فقط خداي يكتا را بپرستند، (عبادت و اطاعت بي چون و چرا بكنن��د يعن��ي اي��ن

اطاعت آنها از علما و دانشمندان ديني حتي از پيغمبر خدا خلف توحيد و در حقيقت شرك ب��ود) ج��ز او

خدائي نيست، پيراسته باد او از آنچه شريك او ميسازند.» آيت ال بهشتي بع��د در ادام��ه بح��ث مينويس��د:
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 ق) در كافي از ابوبصير روايت كرده است: به او (يعني به ام��ام ص��ادق ع)329«محمد ابن يعقوب كليني (

گفتم: «اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا  من دون ال» و او گفت: به خدا س��وگند ك��ه آنه��ا (يعن��ي علم��اي

دين) ايشان را (يعني مردم را) به پرستش خود (عبادت و بندگي خود) دعوت نكردن��د و اگ��ر ه��م دع��وت

ميكردند آنها نمي پذيرفتند، ولي آنان حرام��ي را ب��ر ايش��ان حلل، و حلل��ي را ح��رام ميكردن��د، بن��ابراين

ناخودآگاه به بندگي آنان در آمده بودند. كليني همين روايت را به سند ديگري هم نق��ل ك��رده ك��ه در آن

پاسخ امام ع به اينصورت آمده است: به خدا سوگند آنها براي آنان نه روزه ميگرفتند، نه نماز مي خواندن��د،

ولي حرام را براي آنها حلل مي كردند و حلل را حرام و آنها هم «بي چون و چ��را» مي پذيرفتن��د و عم��ل

) مفسران شيعه عموما  در تفسير اي��ن آي��ه همي��ن مطل��ب را53 ص 2 كافي جلد 3 و 2ميكردند (حديث 

 ه. ق) نيز در توضيح اين آي��ه606 – 544 يا 543گفته و همين روايت را نقل كرده اند. امام فخر رازي (

ميگويد: بدان كه خداي متعال با اين سخن خود «اتخذوا ...» يهود و نص��اري را ب��ه ن��وعي ديگ��ر از ش��رك

وصف كرده است (همانطور كه امروزه بيشتر قريب بر تمام مسلمانان همين شرك را دارند) و در اي��ن آي��ه

چند مسأله است: مسأله اول... مسأله دوم: بيشتر مفسرين (اهل سنطت) گفته اند مقصود از «امربباب��ا » (ك��ه در

آيه آمده است) اين نيست كه آنها در باره علماي ديني يا زاهدان ت�ارك دني�ا اي�ن عقي�ده را داش�تند ك�ه

ايشان خدا (صاحب اختيار و فرمانفرماي) جهانند، مقصود اين است كه آنها فرمانبردار ايشان بودن��د و ه��ر

بكن و نكن را كه آنان مي گفتند «بي چون و چرا» مي پذيرفتند. روايت شده كه عمدي ابن ح��اتم مس��يحي

بود. روزي به حضور پيغمبر آمد، او سوره برائت (سوره توبه) را مي خوان��د و ب��ه همي��ن آي��ه رس��يد. ع��دي

ميگويد: به پيغمبر گفتم: ما آنها را نمي پرستيديم. (مثل مسلمان هاي امروزه) پيغمبر گفت: آيا آنه��ا حلل

خدا را حرام نمي كردند و شما هم آن را حرام مي شمرديد؟ (مثل مسلمانان امروزه و در طول تاريخ) گفتم:

چرا. گفت: همان عبادت آنان بوده. ربيع گوي��د: ب��ه ابوالع��اليه گفت��م اي��ن خداون��دگاري (احب��ار و رهب��ان:

دانشمندان ديني و زاهدان تارك دنيا) در بني اسرائيل چگونه بود؟ گفت: چه بسا آنها در كتاب خدا مطلبي

مي يافتند كه با گفته احبار و راهبان مخالف بود و آنها گفته ايشان را مي پذيرفتند، ولي آن را كه در كتاب

)». ام��روزه ه��م مس��لمانان و37 و 36 ص��فحه 16خداي متعال بود قبول نميكردن��د (تفس��ير ك��بير جل��د 

مسيحيان و پيروان اديان ديگر همينطور هستند و دچار اين نوع شرك مي باشند. اي�ن آي��ه ق�رآن و گفت��ه

امام صادق عليه السلم و گفته امام فخررازي مفسر سنطي و گفته آيت ال بهشتي. ح��ال اي��ن ع��الم نماه��اي
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ديني چه ميگويند كارشان با خدا است و جايشان جهنم. مي بينيم ك��ه آيت ال بهش��تي و ام��ام فخ��ر رازي

جرأت كرده اند كه اين حقيقت را به مردم بگوين��د. باي��د ب��ه ش��جاعت آن ه��ا آفري��ن گف��ت ك��ه در مقاب��ل

دكانداران دين فروش و مردم عوام جرأت كرده اند اين حقيقت را بگويند.

 ميفرمايد: «كساني كه از خدا و رسولش اطاعت كنند و از (نافرماني و ع��ذاب)24 نور سوره 52آيه 

خدا بترسند و از (نافرماني) او برحذر باشند موفق هستند.»

 ميفرمايد: «كساني كه از خدا و پيغمبر اطاعت كنند با كساني خواهند بود ك��ه4 نساء سوره 69آية 

خدا به آنها نعمت داده از قبيل پيغمبران، راستگويان، شهداء و اف�راد ص��الح (درس��تكار) و آنه��ا رفيق ه��اي

خوبي هستند.»

 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رسالت محم��د ص و اله��ي ب��ودن ق��رآن)3 آل عمران سوره 100آيه 

ايمان آورده ايد، اگر از عده اي از اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان و ...) پيروي كنيد، ش��ما را بع��د از اينك��ه

ايمان آورده ايد كافر ميكنند.» ولي امروزه بسياري از افرادي كه ادع��اي مس��لماني ميكنن��د از نويس��ندگان

يهودي و مسيحي و نوشته هاي آنها اطاعت ميكنند. چون مغالطات آنها را مي پذيرند. چون آنه��ا را ب��ه ن��ام

دانشمند مي شناسند و توجه ندارند كه افراد متعصبي هستند كه كينه از دهانشان و نوشته هايشان ميبارد.

 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رس��الت محم��د ص و اله��ي ب��ودن3 آل عمران سوره 118همانطور كه آيه 

قرآن) ايمان داريد، غير از مسلمانان دوست صميمي (كه حرف دلتان را به آنها بگوئيد) براي خود نگيري��د.

آنها از خرابكاري در ك��ار ش��ما كوت��اهي نمي كنن��د. آنه��ا ن��اراحتي ش��ما را ميخواهن��د (پيش��رفت ش��ما را

نميخواهند. چون در دينشان تعصب دارند) كينه و نفرت از دهانشان (ام��روزه از نوشته هايش��ان) ميب��ارد و

پيدا است. و آنچه در دل مخفي ميكنند خيل��ي بزرگ��تر و بيش��تر از آن چي��زي اس��ت ك��ه از دهانش��ان (و

نوشته هايشان) آشكار است. ما براي اينكه فكر كنيد و مطلب را درك كنيد آيات (نش��انه ها) را ب��راي ش��ما

بيان كرده ايم.» البته فراموش نكنيد كه بعضي از آنها محقق واقعي هستند و حقايق اسلم را آنط��وري ك��ه

قرآن بيان ميكند مينويسند و ميگويند ولي تعداد آنها انگشت شمار است و كسي كه از قرآن اطلع ن��دارد

نميتواند تشخيص دهد كه اين افراد چه كساني هستند. البته مس��لمان واقع��ي يعن��ي كس��ي ك��ه از ق��رآن

اطلع دارد و مطابق آن اظهار نظر ميكند از نوشته هاي آنان متوجه ميشود كه كدام راست ميگويند و كدام
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دروغ ميگويند. ولي بايد توجه داشت كه بيشتر آنه��ا اف��راد متعص��بي هس��تند ك��ه ب�راي ج��امعه متعص��ب

مسيحي و يهودي چيز مينويسند.

 ميفرماي��د: «از آنچ��ه17 اس��راء س��وره 36مسلمان اهل تحقيق و مطالعه و عل��م اس��ت. چ��ون آي��ه 

نميداني (ندانسته) پيروي نكن. چون گوش و چشم و دل (مغز) مسئول اين پيروي كوركورانه هستند.»

 ميفرمايد: «اگر از بيشتر مردم روي زمين (چه مس�لمان چ�ه غي�ر مس��لمان)6 انعام سوره 116آيه 

اطاعت كني تو را از راه خدا منحرف ميكنند. آنها فقط از گمان پيروي ميكنند و فقط حدس ميزنند.» ن��ه

اينكه از روي مطالعه و تحقيق كتاب الهي حرف بزنند. چون به فكر اي��ن هس��تند ك��ه چ��ه بخورن��د و چ��ه

بپوشند و چه بنوشند و چگونه غريزه جنسي خود را تسكين دهند و چه تفريحي بكنند و چطور سر خ��ود

را گرم كنند و چگونه با ديگران چشم و همچشمي و رقابت كنند و ديد و بازديدهايشان چه باش��د. ص��دها

كتاب و روزنامه ميخوانند و كتاب الهي خود را كه ادعا ميكنند كتاب الهي ما است نميخوانند چه رسد ب��ه

كتابهاي الهي اديان ديگر. مسلمان كتاب ديني خود را ميخواند و با اطلع كامل از آن در ب��اره دي��ن خ��ود

صحبت ميكند چون:

 ميفرمايند: «... كساني كه مطابق آنچه خ��دا ن��ازل ك��رده (كت��اب5 مائده سوره 47 و 45 و 44آيه 

الهي) حكم و اظهارنظر نكنند. كافر هستند ... ظالم هستند ... فاسق (نافرمان) هستند.» فاسق كسي اس��ت

كه از خدا و دستورها و نظرهاي او اطاعت نميكند.

ت : روش : طرز   كار 
سنل

43 و آي��ه 33 بار) احزاب سوره 2 (62 و 38سونطت به معني روش و طرز كار است. در قرآن در آيه 

 سونطت ال بك��ار رفت��ه و در48 بار) سوره 2 فتح (23 و آيه 40 غافر سوره 85 و آيه 35 بار) سوره 2فاطر (

 س��نهم35 ف��اطر س��وره 43 و آي��ه 18 كهف سوره 55 و آيه 15 حجر سوره 13 و آيه 8 انفال سوره 38آيه 

 يكبار سونطمتنا بكار رفته و يكب��ار سم��نطمهم م�ن ق��د17 اآسراء (بني اسرائيل) سوره 77الولين بكار رفته و در آيه 

 لفظ سو��نمنب بك��ار4 نساء سوره 26 و آيه 3 آل عمران سوره 137ارسلنا قبلك من رسلنا بكار رفته و در آيه 

رفته.
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سونطت ال يعني روش و طرز كار خدا. سونطت الولين يعني روش پيش��ينيان و گذش��تگان (اوطلي ه��ا) و

سونطتنا يعني روش و طرز عمل ما و سنن يعني طرز كارها و روش ها. در تمام آنه��ا مي بيني��م ك��ه از سو��نطت

پيغمبر يعني روش و طرز كار پيغمبر صحبتي نيست.

 ميفرمايد: «اين روش و طرز كار پيغمبران، كه قبل از تو فرس��تاديم، ب��ود، و17 اآسراء سوره 77آيه 

دگرگوني (تحولي) در روش ما پيدا نميكني.»

 ميفرمايد: «خدا ميخواهد براي شما بيان كند (روشن كند) و شما را ب��ه روش4 نساء سوره 26آيه 

و طرز كار (سنت) هاي كساني كه قبل از شما بودند راهنم�ايي كن�د و ت�وبه ش�ما را بپ��ذيرد. خ�دا دان�ا و

كارهايش از روي حكمت است.»

اما روش و طرز كار (سونطت) پيغمبر ابلغ رسالت بود و خودش نيز تسليم خدا بود و از قرآني كه ب��ه

او وحي شده بود پيروي ميكرد و مثل هر مسلماني وظيفه داشت در راه اجراي دستورهاي خدا و س��اختن

دنياي پاكي كه خدا خواسته كوشش كند. دنياي پاكي كه در آن اثري از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد

شدن شخصيت انسان ها نباشد و حقوق هيچ انساني در آن پايمال نشود و انسان در مقابل هيچكس و هيچ

مقام و هيچ سازماني خود را كوچك نبيند و بنده و مطيع بي چون و چرا و بي قيد و شرط هيچك��س ج��ز

خدا نباشد. براي اينكار بايد تمام مسلمانان از احكام و نظرهاي خدا اطلع كامل داشته باشند تا از دس��تور

هيچكس و هيچ مقام و هيچ سازماني، از دستوري كه برخلف دستور خدا است، اط��اعت نكنن��د. ب��ه ق��ول

آيت ال بهشتي «اطاعت كننده خود موظف است هر دستوري كه دريافت ميكن��د، از اي�ن نظ��ر «ارزي��ابي»

كند تا اگر آن را بر خلف عدل و قانون (قانون خدا در قرآن) يافت از اجراي آن خ��ودداري كن��د.» ص��فحه

 ت��وبه31 كتاب «خدا از ديدگاه قرآن» در بحث «توحيد در سرسپردگي و اطاعت». چون مطابق آي��ه 133

اطاعت بي چون و چرا از دانشمندان ديني و زاهدان تارك دنيا حتي پيغم��بر خ��دا خلف توحي��د اس��ت و

بندگي غير خدا و شرك است.

پيغمبر ص مطابق آنچه در بحث «پيغمبر ص مسلمان بود» اين كتاب ديديم مسلمان يعني تسليم

دستورها و نظرهاي خدا بود و حرفي برخلف قرآن نمي زد و كاري برخلف قرآن نميكرد.

پيغمبر ص فقط پيغمبر يعني پيغام بر خدا بود و وظيفه داش��ت پيغ��ام خ��دا را ب��ه م��ردم برس��اند و

 و3 آل عمران سوره 20خودش مثل هر مسلماني از پيغام خدا و احكام و نظرهاي او پيروي كند. چون آيه 
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 به پيغمبر ميفرماين��د: «وظيف��ه42 شوري سوره 48 و آيه 16 نحل سوره 82 و آيه 13 رعد سوره 40آيه 

64 تغ��ابن س��وره 12 و آي��ه 5 مائده سوره 92تو فقط ابلغ روشن (واضح) وحي (پيغام) خدا است.» و آيه 

99ميفرمايند: «وظيفه رسول (فرستاده و پيغام بر) ما فقط ابلغ روشن وحي (پيغ��ام) خ��دا اس��ت.» و آي��ه 

 ميفرمايند: «وظيفه پيغم��بر فق��ط ابلغ29 عنكبوت سوره 18 و آيه 24 نور سوره 54 و آيه 5مائده سوره 

 ميفرمايد: «آيا وظيفه پيغمبران چيزي غير از16 نحل سوره 35(رساندن) وحي (پيغام) خدا است.» و آيه 

 ميفرمايد: پيغمبران ميگفتند: «وظيفه ما فقط ابلغ روشن36 يس سوره 17ابلغ روشن وحي است؟» آيه 

 ميفرمايد: «در اين سخن فقط ابلغي براي افرادي است كه عب��ادت21 انبياء سوره 106وحي است.» آيه 

(بندگي) خدا را ميكنند.» 

 به پيغمبر ص ميفرمايد: «بگو: من فقط خداوندم را (ارباب و كارفرمايم72 جن سوره 23 تا 20آيه 

را كه به من ميگويد چه كاري بكن و چه كاري نكن) به كمك ميخ��وانم و هيچك��س را در اينك��ار ش��ريك

خدا نميكنم. بگو: من مالك ضرر و هدايتي براي ش�ما نيس�تم. بگ�و: هيچك�س م�را از (ع�ذاب) خ�دا پن�اه

نميدهد و پناهگاهي غير از خدا پيدا نميكنم. وظيفه من از طرف خدا فقط ابلغ رسالت هاي او اس��ت. ه��ر

كس نافرماني خدا و رسولش را بكند آتش جهنم سزاوار او است و هميشه در آن ميمان��د.» پيغم��بر فق��ط

وظيفه داشت پيغام خدا را به مردم برساند و خودش هم مطابق حكم و نظر خ�دا عم�ل كن�د. پيغم�بر ص

كاري برخلف قرآن نمي كرد و حرفي برخلف قرآن نميزد. اگر كس��ي بخواه��د روش و ط��رز ك��ار پيغم��بر

(سنت پيغمبر) را بداند بايد قرآن را بخواند و بس، نه احاديثي را كه پس از دو قرن يا سه قرن بن��ام روش

(سنطت) پيغمبر نقل كرده اند. اينكار بي ديني محض و دور شدن از كتاب الهي و باعث تفرقه مسلمانان است

همانطور كه در سراسر جهان مي بينيم.

 احزاب2 و آيه 10 يونس سوره 109 و آيه 6 انعام سوره 106پيغمبر فقط پيرو قرآن بود. چون آيه 

 به پيغمبر ص ميفرمايند: «از قرآني كه از طرف خداوندت (ارباب و كارفرمايت كه به تو ميگوي��د33سوره 

چه كاري بكن و چه كاري نكن) به تو وحي ميشود پيروي كن.»

 احق��اف س��وره9 و آي��ه 10 يونس سوره 15 و آيه 7 اعراف سوره 203 و آيه 6 انعام سوره 50و آيه 

 ميفرمايد: پيغمبر ص گفت: «من فقط از آنچه از خداوندم به من وحي ميشود (يعني از قرآن) پي��روي46

ميكنم.» پيغمبر ص پيغام بر خدا بود و فقط از قرآن پيروي ميكرد و بس.
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امام
 ت��ا51 انبياء پس از اينك��ه در آي��ه 73قرآن تمام پيغمبران را امام (پيشوا) ميداند. همانطور كه آيه 

 آن از ابراهيم و لوط و اسحاق و يعقوب صحبت ميكند ميفرمايد: «آنها را امام ه��ائي (پيش��واياني) ق��رار72

داديم كه به فرمان ما مردم را هدايت ميكردند، و به آنها انجام دادن كاره��اي خي��ر و برپ��ا داش��تن نم��از و

دادن زكات را وحي كرديم و ما را بن��دگان مي كردن��د.» و بع��د از آن از ن�وح و داوود و س�ليمان و اي�وب و

 انبي��اء94 تا 92اسماعيل و ادريس و ذي الكفل و يونس و زكريا و مريم و عيسي صحبت ميكنند و در آيه 

ميفرمايد: «اين امت شما است امتي واحد (يك امت: يك گروه) و من ارباب شما هستم (خداوند و صاحب

اختيار شما هستم كه به شما ميگويم چه كاري بكنيد و چه كاري نكنيد) ولي مردم ك��ار دينش��ان را بي��ن

خودشان قطعه قطعه كردند. همه آنها (براي پس دادن حساب كارهايشان) پيش ما بر ميگردند. و هر ك��س

كار درست بكند و مؤمن باشد از كوشش او قدرداني ميشود، ما كوشش و كار او را براي او مينويسيم.»

 در مورد موسي و بني اس��رائيل ميفرماي��د: «م��ا اراده داري��م (ميخ��واهيم) ب��ر28 قصص سوره 5آيه 

كساني كه در مصر ضعيف شده بودند منطت بگذاريم و آنها را امام ها (پيش��واياني) بگرداني��م و آنه��ا را وارث

زمين كنيم.»

 ميفرمايد: «بدون ترديد به موسي كتاب داديم. از دي��دار خ��دا (ب��راي32 سجده سوره 24 و 23آيه 

پس دادن حساب كارها) شكط نداشته باش. و تورات را (كتابي را كه به موسي داديم) راهنماي بني اسرائيل

قرار داديم. و چون استقامت (صبر) داشتند و به آيات ما يقين داشتند از آنها اماماني (پيشواياني) ساختيم

كه به فرمان ما مردم را هدايت ميكردند.»

 در باره فرعون و هامان ميفرمايد: «آنها را امام ها (پيشواياني) قرار داديم كه28 قصص سوره 41آيه 

مردم را دعوت به آتش جهنم ميكردند و روز قيامت كسي ب��ه آنه��ا كم��ك نخواه��د ك��رد.» مي بيني��م ك��ه

پيشواياني هم هستند كه مردم را گمراه ميكنند و مردم را به سوي آتش جهنم ميبرند.

 در باره مشركين ميفرمايد: «اگر پس از بستن قرارداد پيمانشان را شكس��تند و9 توبه سوره 12آيه 

در دين شما به شما طعنه زدند با امام ها (پيشوايان و سران) كفر بجنگي��د آنه��ا پايبن��د قس��م و عهدش��ان

(قراردادشان) نيستند، شايد از كار خود دست بردارند.» مي بينيم كه امام هاي كفر هم هستند.
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 اين اس��ت ك��ه «ميگفتن��د25 فرقان سوره 74دعاي عباد الرحمن (بندگان خداوند رحمان) در آيه 

خداوندا، همسران و فرزنداني به ما بده كه ن�ور چش��م م�ا باش��ند (ن��ه م��وجب ن�اراحتي م��ا) و م�ا را ام��ام

(پيشواي) افراد با تقوا ساز.»

 ميفرمايد: «وقتي خداي ابراهيم او را با سخناني امتحان كرد و او تمام آنها را2 بقره سوره 124آية 

به جا آورد به ابراهيم گفت: تو را امام مردم مي سازم. ابراهيم گفت: آي��ا از نس��ل م��ن (فرزن��دان م��ن) ه��م

(كسي امام ميشود؟) خدا گفت: (آري) ولي عهد من شامل افراد ستمكار نمي شود.»

 ميفرمايد: «آيا كسي كه از جانب خداوندش بر دليل روشني است و ش��اهدي11 هود سوره 17آيه 

از او آن را بر مردم ميخواند و قبل از او كتاب موسي (تورات) امام و رحمت بوده (يعن��ي ح��ال ق��رآن ام��ام

است) آنها به آن ايمان مي آورند (حال هر كسي كه از روابط رياضي قرآن اطلع درس��ت پي��دا كن��د ب��دون

شكط به آن ايمان مي آورد. البته اگر عقل درس��ت داش�ته باش��د و دچ��ار تعص��ب نباش��د) كس�ي از اح�زاب

(دستجات) كه منكر آن شود آتش جهنم وعده گاه او است (به جهنم ميرود). از اينكه قرآن حق و از ط��رف

خداوندت ميباشد شكط نكن. ولي بيشتر مردم ايمان نمي آورند.» با معلوم شدن روابط رياضي قرآن معل��وم

نيست كه بيشتر مردم ايمان مي آورند يا ايمان نمي آورند. چون عقل ها سالم نيس��ت و تعص��ب هاي ش��ديد

وجود دارد كه چشم واقع بيني انسان را كور ميكند.

 ميفرمايد: «قبل از قرآن كتاب موسي (تورات) امام (پيشوا) و رحم��ت ب��ود.46 احقاف سوره 12آيه 

(يعني حال قرآن پيشوا و رحمت است) و اين كتاب (يعني قرآن) مصدق (كتابهاي قبلي است، يعن��ي آنه��ا

را تصديق ميكند) و به زبان عربي است (چون بين عرب ها نازل شد) تا افراد ستمكار را (از كار غلط خ��ود)

بر حذر دارد و مژده اي براي افراد نيكوكار باشد.»

امامآ پيغمبر و علي ع و عمر و همه مسلمانان قرآن بود و موظف بودند از قرآن كه كلم خدا اس��ت و

اشتباهي ندارد پيروي كنند. چون خدائي كه آن را به پيغمبر ص وحي كرده جهان را ب��ا تم��ام ق��وانين آن

خلق كرده و از تمام قوانين آن و غرائز انسان و احتياجات و امكانات او كامل  خبر دارد و از كسي نمي ترسد

و طمعي به كسي ندارد كه بخواهد دروغ بگويد. هر مسلمان واقعي به اين مطلب ايمان دارد، چون مط��ابق

 قرن پيش عربستان كه چرتكه هم14روابط رياضي قرآن ميداند كه قرآن وحي خداوند است و تمام مردم 

100



نداشتند نمي توانستند چنين روابطي در آن قرار دهند. امروزه هم ب��ا وج��ود ك��امپيوتر كس��ي نميتوان��د در

گفتار يا نوشته خود چنين روابطي برقرار كند.

نماز
 ميفرمايد: «نماز را در دو طرف روز و پاره اي از شب برپا دار. چون خوبي ها،11 هود سوره 114آية 

بدي ها را از بين ميبرد. اين تذكري براي افرادي است كه به ي��اد خ��دا هس��تند.» منظ��ور از دو ط��رف روز

ظاهرا  قبل از طلوع خورشيد و بعد از غروب آن است. يعني نماز صبح و مغرب.

 ميفرمايد: «نماز را موقع ماليدن خورشيد، (غروب خورشيد) تا تاريكي ش��ب17 اآسراء سوره 78آيه 

و سپيدة صبح بخوان. نماز صبح مورد توجه است.» البته دل�وك الش�مس (مالي��دن خورش��يد) را گذش��تن

خورشيد از نصف النهار ، يعني نماز ظهر ميدانند.

 ميفرمايد: «من خدا هستم. معب��ودي (وج��ودي ك��ه قاب��ل اي��ن باش��د ك��ه در20 طه سوره 14آيه 

مقابلش احساس و ابراز كوچكي كني و از تمام دستورهايش بدون چون و چرا اط��اعت كن��ي) غي��ر از م��ن

وجود ندارد (از هيچ مقام و سازماني نبايد بدون چون و چرا و بي قيد و شرط اطاعت كني) و نماز را ب��راي

اينكه ياد من باشي (و خطا نكني) بپا دار.» اين سخن به موسي ع است.

 ميفرمايد: «آنچه از كتاب (قرآن) به تو وحي شده بخوان و نماز را بپا دار.29 عنكبوت سوره 45آيه 

چون نماز انسان را از كارهاي زشت و ناپسند باز ميدارد و مسلما  ذكر خدا بزرگتر است. خدا از كارهائي كه

مي كنيد اطلع دارد.» ياد خدا و اطلع داشتن او از كارهائي كه انسان ها مي كنند، آنها را از انجام كاره��اي

زشت و ناپسند باز ميدارد. چون توجه دارد كه خدائي كه از كارهاي او اطلع دارد حاكم روز جزا است.

 و77 و آي��ه 2 بقره سوره 110 و 83 و 43 بار در قرآن آمده است. آيه 9دستور «نماز را بپا داريد» 

 روم31 و آي��ه 24 ن��ور س��وره 56 و آيه 22 حج سوره 78 و آيه 6 انعام سوره 72 و آيه 4 نساء سوره 103

 هود و114 را ببينيد. همان طور كه در آيه 73 مزمطل سوره 20 و آيه 58 مجادله سوره 13 و آيه 30سوره 

 بار در قرآن آمده: نماز صبح، نماز مغرب، نماز3 اآسراء لفظ نماز (صلوه) براي وقت برپا داشتن نماز 78آيه 

عشاء.
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 به پيغمبر ميفرمايد: «بر آنچه (در باره تو) ميگويند ص��بر داش��ته ب��اش و ب��ا20 طه سوره 130آيه 

ستايش خداوندت او را (ارباب و صاحب اختيارت را) قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن و در ساعات

شب و اطراف روز تسبيح گو، تا راضي شوي.»

 ميفرمايد: «صبر داشته باش. چون وع��ده خ��دا ح��ق اس��ت، و ب��راي40 غافر (مؤمن) سوره 55آية 

گناهت از خدا طلب آمرزش كن و با س��تايش خداون��دت (ارب��اب و ص��احب اختي��ارت) ش��ب و ص��بح او را

تسبيح بگو.»

 به پيغمبر ميفرمايد: «بر آنچه ميگويند صبر داشته باش و قب��ل از طل��وع50 ق سوره 40 و 39آية 

خورشيد و قبل از غروب و در قسمتي از شب و پس از سجده ها با ستايش خداوندت، او را تسبيح گو.»

 به پيغمبر ميفرمايد: «براي حكم خداوندت صبر داش��ته ب��اش. ت��و زي��ر52 طور سوره 49 و 48آيه 

نظر ما هستي. وقتي بلند ميشوي و در قسمتي از شب و موقع پشت كردن ستارگان (ناپديد شدن آنه��ا از

نظر) با ستايش خداوندت تسبيح بگو.»

 ميفرمايد: «خدا را موقعي كه روز را به شب و شب را به روز مي رس��انيد30 روم سوره 18 و 17آيه 

به پاكي ياد كنيد. و شب و ظهر در آسمان ها و زمين ستايش به خدا اختص��اص دارد.» م��داح هيچك��س و

هيچ مقامي نباشيد و مداحي نكنيد.

مسلمان  صبح و شب و اطراف روز تسبيح خدا را ميگويد و او را «بالتر از خيال و قياس و گم��ان و

و ز هر چه گفته اند و شنيديم و خوانده ايم» مي داند تا ياد او باشد و خطائي نكند. چون خدا راوهم 

شاهد كارهاي خود و كسي كه در روز جزا در باره او حكم ميكند ميداند.

نماز   قصر   (نماز  شكسته)
در باره نماز قمصبر (كوتاه كردن نماز) فقط يك آيه داريم، آنهم نماز سفر يا نماز مسافر نيس��ت بلك��ه

 ميفرمايد: «وقتي سفر ميكنيد اشكالي ندارد ك��ه اگ��ر4 نساء سوره 101نماز خوف (ترس) است. چون آيه 

از كافران ميترسيد كه شما را به دردسر بيندازند (صدمه اي به ش��ما بزنن��د) از نمازت��ان ك��م كني��د. چ��ون

كافران (منكران دين شما) دشمن آشكار شما هستند.»

102



 به پيغمبر ميفرمايد: «وقتي تو در موقع جنگ بين آنها هستي و اق��امه نم��از4 نساء سوره 102آية 

كردي (نماز را بپا داشتي) بايد عده اي از آنها با تو به نماز بايستند و بايد سلح هايشان را با خودشان نگ��اه

دارند. وقتي سجده كردند بايد پشت سر شما بروند و عده ديگري كه نماز نخوانده ان��د بياين��د ب��ا ت��و نم��از

بخوانند و بايد احتياط و سلح هايشان را حفظ كنند. افراد بي ايمان دوست دارن��د ك��ه ش��ما از س��لح ها و

اجناس خودتان غافل شويد تا يكباره به شما حمله كنند. اگر باران شما را اذيت ميكرد ي��ا مري��ض بودي��د

اشكالي ندارد كه سلح هايتان را زمين بگذاريد، ولي احتياط خودتان را حفظ كنيد. خ��دا ب��راي اف��راد ب��ي

ايمان عذاب خوار كننده اي آماده كرده است.»

 ميفرمايد: «وقتي نماز را تمام كرديد، خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلو دراز4 نساء سوره 103آيه 

كشيده ياد كنيد، و وقتي اطمينان خاطر پيدا كرديد (خاطرتان جمع و آسوده شد) نماز را بپا داريد. چ��ون

نماز در وقت هاي معيني بر افراد با ايمان واجب شده است.»

 ميفرمايد: «اگر در خطر و ترس بوديد پياده يا سواره (چه سوار اس��ب و ش��تر2 بقره سوره 239آيه 

چه سوار كشتي چه سوار هواپيما) نمازتان را بخوانيد و وقتي امنيت يافتيد (خ��اطر جم��ع ش��ديد) خ��دا را

همانطور كه به شما ياد داده و شما آن را نمي دانستيد ذكر كنيد.»

 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و اله��ي ب��ودن ق��رآن) ايم��ان4 نساء سوره 43آيه 

آورده ايد، وقتي مست هستيد نماز نخوانيد تا اينكه بدانيد چه ميگوئيد (ولي حال مس��لمانان در وق��تي ك��ه

مست نيستيد در نماز كلماتي را طوطي وار ميگويند كه نميدانند معني آنها چيست و چه ميگويند.) وق��تي

جنب هستيد تا وقتي غسل نكرده ايد نماز نخوانيد. اگر مريض يا بر سفر (حين سفر) بوديد يا يكي از ش��ما

از مستراح آمد يا با زنان همخوابگي داشتيد و آب (براي شستشو) پيدا نكرديد با خاك پاك تيمم كني��د، و

از آن بصورت و دستهايتان بماليد (بكشيد) چون خدا آمرزنده و عفو كننده است.»

وضو
 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رسالت محم�د ص و اله��ي ب�ودن ق��رآن) ايم��ان5 مائده سوره 6آية 

آورده ايد، وقتي به نيطت خواندن نماز بلند شديد، صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوئيد و به س��رتان مس��ح

بكشيد و پاهايتان را تا قوزك مسح بكشيد (يا بشوئيد) و اگر جونوب بودي��د خودت��ان را تمي��ز كني��د، و اگ��ر
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مريض يا در حين سفر بوديد يا يكي از شما از مستراح آمد يا با زنان همخوابگي داشتيد و آب پيدا نكرديد

با خاك پاك تيمم كنيد (قصد وضو كنيد) و از آن بصورت و دستهايتان بماليد (بكش��يد) خ��دا نميخواه��د

براي شما دردسر ايجاد كند ولي ميخواهد شما را تميز كند و نعمت خ��ود را ب��ر ش��ما تم��ام كن��د ت��ا او را

سپاسگزاري كنيد.»

طرز   خواندن   نماز   و   ذكر   نماز
 ميفرمايد: «بگو: خدا يا رحمان را بخوانيد. هر كدام را ك��ه بخواني��د17 اآسراء سوره 111 و 110آية 

(فرقي ندارد) خدا اسم هاي (صفت هاي) نيكوئي دارد. و نماز را بلند نخوان و آهسته هم نخوان و راهي بين

اين دو پيدا كن. و بگو: ستايش (حمد و ثنا) اختصاص ب��ه خ��دائي دارد ك��ه فرزن��دي ن��دارد و ش��ريكي در

فرمان فرمائي (دستورهائي كه ميدهد) ندارد و مذلطتي ندارد كه پشتيباني داشته باشد و او را تكبير بگو.»

مسلمانان براي اينكار سوره حمد (فاتحه) و قل هوال (توحيد) را ميخوانند و تشهد ميگويند ك��ه در

آن اين حرف ها وجود دارد.

روزه
 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و الهي بودن ق��رآن)2 بقره سوره 187 تا 183آيه 

ايمان داريد، روزه بر شما واجب شد، همانطور كه بر افرادي كه قبل از ش��ما بودن��د واج��ب ش��ده ب��ود، ت��ا

مسلط بر نفس (پرهيزگار) شويد. روزه روزهاي معيني اس��ت. ه��ر ك��دام از ش��ما ك��ه مري��ض ي��ا در حي��ن

مسافرت بود (روزه خود را بخورد و بجاي آن ) از روزهاي ديگر (روزه بگيرد). كساني كه توانائي آن را دارند

فديه اش (جريمه اش) سير كردن يك تهيدست است. كسي كه نيطت خي��ر (س��ير ك��ردن ي��ك مس��كين را)

داشته باشد براي او خوب است. و اگر روزه بگيريد، اگر بدانيد، براي شما بهتر است. (روزه در روزهاي) ماه

رمضان (است) كه قرآن در آن نازل شده، قرآني كه راه نماي مردم (براي ساختن يك دنياي پاك) اس��ت و

دليل هاي روشني از هدايت و جدا كننده (حق و باطل و درست و غلط) است. كسي كه شاهد ماه رمض��ان

(و در شهر) بود بايد روزه بگيرد، ولي كسي كه مريض يا در حين مسافرت بود از روزهاي ديگر (بج��اي آن

روزه بگيرد) خدا براي شما آساني ميخواهد و سختي نميخواهد، و براي اينكه روزهاي روزه را كامل كني��د.

104



و خدا را به سبب اينكه شما را هدايت كرده (راه تسلط بر نفس و ساختن يك دنياي پ��اك را نش��ان داده)

تكبير بگوئيد تا سپاسگزار باشيد. وقتي بندگان من در باره من از تو سوال كردند بگو: من به آنه��ا نزديك��م

(چون در همه جا هست) دعاي دعا كننده را وقتي مرا به كمك ميخواند اجابت مي كنم. ولي آنها هم باي��د

دستورهاي مرا اجابت (قبول و عملي) كنند و به من ايمان بياورند تا راه صحيح را بشناسند. شب هاي م��اه

رمضان همخوابگي با زنانتان براي شما حلل است. (روزهاي ماه رمضان نبايد با زنانتان همخوابگي كني��د)

آن ها لباس شما هستند و شما لباس آنها هستيد. خدا ميدانست كه (اگر اين اجازه را نميداد) به خودت��ان

خيانت ميكرديد (نميتوانستيد جلوي خود را بگيريد) بنابراين توبه شما را پذيرفت و شما را عفو كرد. حال

(شب ها) با آنها همخوابگي كنيد و آنچه خدا بر شما واجب كرده بجوئيد (چه لذت جنس��ي چ��ه فرزن��د). و

بخوريد و بنوشيد تا اينكه خط سفيد از خط سياه سپيده دم براي شما روشن ش��ود. بع��د روزه را ت��ا ش��ب

ادامه دهيد و تمام كنيد. وقتي براي عبادت ساكن مسجد شده ايد با زنانتان همخوابگي نكنيد. اين ها حدود

خدا است، از آن تجاوز نكنيد. خدا آياتش را اينطور براي مردم بيان ميكن��د ت��ا مس��لط ب��ر نف��س ش��وند.»

(پرهيزگار شوند و از كارهاي خلف حكم و نظر خدا پرهيز و خودداري كنند).

 وجود دارد. اين آيه مي فرمايد: اي مريم «بخور و بن��وش و19 مريم سوره 26روزه نذري مطابق آيه 

چشمت را روشن ساز. اگر كسي را ديدي بگو كه من روزه اي براي خدا نذر كرده ام. امروز هيچگاه با كس��ي

حرف نمي زنم.»

 در بارة مراسم حج ميفرمايد: «... و سرتان را نتراشيد تا وقتي ك�ه قرب�اني ب�ه2 بقره سوره 196 آيه 

محل خودش برسد. اگر كسي از شما مريض و يا سرش دچ��ار ن��اراحتي ب��ود (و مجب��ور ب��ود س��ر خ��ود را

بتراشد) كفاره آن روزه يا صدقه يا قرباني است. و وقتي امنيطت پيدا كرديد، كسي كه از عمره به حج دست

يافت تا آنجا كه ميسطر است قرباني كند. كسي كه قرباني نكرد سه روز در حج و هفت روز بع��د از برگش��ت

از حج روزه بگيرد. اين ده روزآ كامل است. اين براي كسي است كه خانواده اش اهل مسجدالحرام نباشد ...»

 ميفرمايد: «... كسي كه مؤمني را از قومي كه بين ش��ما و آنه��ا معاه��ده ع��دم4 نساء سوره 92آيه 

تجاوز بود كوشت بجاي آن بايد خون بهاي او را به خانواده او بپردازد و بنده با ايماني را آزاد كند، اگ��ر آن را

نيافت دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد ...»
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 ميفرمايد: «... خدا به سبب قسم هايتان كه ب��ا آن پيم��اني بس��ته ايد (تعه��دي5 مائده سوره 89آية 

كرده ايد) اگر عمدا  شكستيد شما را مؤاخ�ذه ميكن��د. كف��اره آن س�ير ك��ردن ده تهيدس��ت مط��ابق غ�ذاي

متوسطي كه ميخوريد و به خانواده خود ميدهيد يا پوشاندن آنها يا آزاد كردن برده اي است. كسي ك��ه آن

را پيدا نكرد سه روز، روزه بگيرد ...»

 ميفرمايد: «كساني كه به زنانشان ميگويند تو (مثل مادر و خواهر مني)58 مجادله سوره 4 و 3آيه 

و ديگر با تو همخوابگي نميكنم و بعد از گفته خود بر ميگردند (پشيمان ميشوند) بايد قبل از اينكه با آنها

همخوابگي كنند، برده اي را آزاد كنند. اين نصيحتي است كه به آن سفارش شده ايد. خدا از كاره��ائي ك��ه

ميكنيد خبر دارد. كسي كه برده اي براي آزاد كردن نيافت قبل از همخوابگي دو ماه پش��ت س��ر ه��م روزه

بگيرد. كسي كه توانائي آن را نداشت شصت تهيدست را سير كند، تا بخدا و پيغمبرش ايمان بياوريد ...»

 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و الهي ب��ودن ق��رآن) ايم��ان5 مائده سوره 95آيه 

آورده ايد، در موقع حج شكار را نكشيد كسي كه عمدا  آن را كشت جزاي آن چهارپايي مث��ل آنچ��ه كش��ته

مي باشد كه دو نفر از افراد عادل خودتان در باره آن حكم كنند (كه آن مطابق كداميك از بز و گوس��فند و

گاو و شتر است) قرباني اي كه به كعبه برسد يا كفاره اي كه سير كردن تهيدس��تان باش��د و ي��ا مع��ادل آن

روزه گرفتن است تا كيفر كارش را بچشد ...»

حج
 ميفرمايد: «حج را براي مردم اعلم كن تا پياده و سوار بر ش��تران لغ��ر از راه22 حج سوره 27آيه 

دور پيش تو بيايند.»

 ماه سال) هر كس آن را در آن4 ميفرمايد: «حج در ماه هاي معيني است (در 2 بقره سوره 197آيه 

ماه ها بر خود واجب كرد (تصميم رفتن به ح��ج را گرف��ت) بدان��د ك��ه همخ�وابگي ب�ا زن��ان و نافرم��اني (از

دستورهاي خدا)  و بگو مگو در موقع حج نبايد كرد  ....»

 ميفرمايد: «... حج خانه كعبه براي خدا بر مردم واجب شده، در صورتيكه3 آل عمران سوره 97آيه 

توانائي رفتن به آن را داشته باشند ...» 
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 ميفرمايد: «حج و عمره را براي خدا كامل (تمام) كني��د. اگ��ر از اينك��ار ش��ما2 بقره سوره 196آية 

جلوگيري كردند تا آنجا كه ميتوانيد قرباني كنيد، و سرتان را تا قرباني ب�ه مح��ل خ�ود نرس��يده نتراش��يد.

كسي كه مريض بود يا سرش ناراحتي داشت كفطاره آن (بجاي آن) روزه بگيرد يا صدقه بدهد و ي��ا قرب��اني

كند. وقتي امنيت پيدا كرديد هر كس از عمره به حج دس��ت ي�افت ت�ا آنج�ا ك�ه ميتوان��د (از دس��تش ب�ر

مي آيد) قرباني كند. كسي كه پيدا نكرد سه روز روزه در حج بگيرد و هفت روز وقتي به شهر خود برگشت

روزه بگيرد. اين ده روز كامل است. اين براي كسي است كه خانواده اش اهل مسجدالحرام نباشد ...»

 ميفرمايد: «آيا آب دادن به حاجي ها و آباد كردن مسجدالحرام (مس��جدي ك��ه9 توبه سوره 19آيه 

خانه كعبه در آن است) را مثل كار كسي مي دانيد ك��ه ب��ه خ��دا و روز آخ��رت ايم��ان آورده و در راه خ��دا

(ساختن يك دنياي پاك) جهاد (كوشش) كرده؟ اين دو كار پيش خدا با هم مساوي نيس��تند، خ��دا اف��راد

ظالم را هدايت نميكند.»

زكات
زكات يعني زكات مال، صدقه، طهارت، پاكيزگي، برگزيده، نخبه. در دي��ن زك��ات يعن��ي م��الي ك��ه

انسان از مازاد مال خود يعني آنچه بيشتر از احتياجات طبيعي زندگي خ��ود و خ��انواده اش ميباش��د در راه

خدا يعني در راه ساختن يك دنياي پاك بايد بدهد. اين مقدار در دين معلوم نشده و هر زماني بستگي به

نياز اجتماعي دارد، چه در راه بهبود وضع افراد نيازمند باشد تا ديگر بخاطر فقر و نيازمندي مرتكب خلف

نشوند كه بهترين راه آن سرمايه گذاري دسته جمعي در راه ايجاد كار ب��راي بيك��اران اس��ت و چ��ه در راه

دين و پيشرفت دين در جهان و ساخته شدن يك دنياي پاك باشد.

تزكيه يعني پاك ساختن چه پاك ساختن نفس باشد، چه تزكيه و پاك س��اختن م��الي، چ��ه پ��اك

ساختن گوشت و حلل كردن آن و چه دادن زكات مال و پ��اكيزه س��اختن و نيك��و س��اختن و اص��لح ب��ه

وسيله آن باشد.

 بار آن با نماز است. كسي كه نم��از بخوان��د و زك��ات نده��د26 بار آمده است كه 30زكات در قرآن 

 ميفرمايد: «... آيا به قسمتي از آيات كتاب الهي2 بقره سوره 85مثل اين است كه نماز نخوانده. چون: آيه 
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ايمان مي آوريد و قسمتي از آن را قبول نداريد؟ مجازات كساني كه اينكار را بكنند در دنيا خواري اس��ت و

در آخرت بدست شديدترين عذاب ها سپرده ميشوند.» به شديدترين عذاب ها رد و سپرده ميشوند.

لذا نتيجه ايمان آوردن به بعضي از آيات و دستورها و كف��ر و قب��ول نداش��تن بعض��ي از آنه��ا ب��اعث

خواري در دنيا است و در آخرت هم باعث عذاب ابدي جهن��م اس��ت. خ�واري دني�ائي آن را مي بيني��م ك��ه

جهان اسير يك دسته افراد ظالم و فاسد و ديكتاتور است كه ب��ا اتح��اد نيم بن��د خ��ود ب��ر م��ردم حك��ومت

ميكنند و مردم مجبورند از آنچه آنها گفته اند بدون چون و چرا اطاعت كنند. چون اگر نكنند بنام تخلف از

قانون مجازات ميشوند. چه حكومت آنها بنام انقلب باشد، چ��ه بن��ام كودت��ا و چ��ه بن��ام تص��ويب مجل��س

نمايندگان مردم كه در حقيقت به فرمان يك نفر صورت گرفته كه مورد اح��ترام اف�راد آن ح�زب و دس��ته

است. عذاب آن دنياي آن را هم خواهيم ديد. چون روابط رياضي قرآن نشان ميدهد ك��ه ق��رآن ك��ار خ��دا

است.

 ميفرمايد: «نماز را بپا داريد و زكات بدهيد و با ركوع كنندگان رك��وع كني��د.»2 بقره سوره 43آيه 

ركوع خم شدن در مقابل خدا يا هر كسي است. سر فرود آوردن در مقابل خدا يا هر ك��س ديگ��ر اس��ت و

نشانه تسليم انسان در مقابل خدا يا ديگري است، چه با ميل باش��د چ��ه ب��ه اجب��ار و اك��راه. رك��وع نش��انه

 بار در قرآن آمده است، كه تمام آنها با «زكات بدهي��د»8كوچكي انسان است. دستور «نماز را بپا داريد.» 

همراه ميباشد.

 بار آن بطور دستور خداوند است.8 بار در قرآن ذكر شده كه 25برپا داشتن نماز و دادن زكات 

زكات به معني پاك و پرهيزگار بودن اس��ت ك��ه19 مريم سوره 13 و آيه 18 كهف سوره 81در آيه 

اوطلي در باره فرزند پدر و مادري است كه فرزند آنها توسط «عبد صالح» كه مجري فرمان خدا ب��ود كش��ته

7 اعراف س��وره 156شد و دومي در باره يحيي پسر زكريا است. و سه بار زكات بدون نماز آمده است: آيه 

 .41 فصلت سوره 7 و آيه 30 روم سوره 39و آيه 

 ذاري��ات س��وره19 و بصورت حق و حق معلوم در آي��ه 9 توبه سوره 60زكات بصورت صدقه در آيه 

 آمده است.70 معارج سوره 24 و آيه 51

 ميفرمايد: «زكات فقط براي افراد فقير و مسكين و م��أمورين زك��ات (ك��ه روي9 توبه سوره 60آية 

زكات كار ميكنند) و تأليف قلوب (تبليغات اسلمي) و آزاد ساختن بردگان و خسارت دي��دگان مق��روض و
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در راه خدا (تهيه وسائل مبارزه ديني و كارهاي عام المنفعه) و در راه ماندگان است. از طرف خ��دا واج��ب

شده و خدا دانا و دستورهايش از روي حكمت (علم همه جانبه) است.» فقير كسي است كه درآم��دش ب��ه

اندازه مخارج طبيعي زندگي او نيست و مسكين كسي است كه درآمدي ندارد. كساني كه روي زكات ك��ار

ميكنند شامل جمع آوري كنندگان زك��ات و نگه��داري آن و ب��ه مص��رف رس��اندن آن ميباش��ند. منظ��ور از

خسارت ديدگان، خسارت ديدگان بدون تقصير هستند، نه كسانيكه اموالشان را حيف و ميل كرده اند.

 ميفرمايد: «در اموال افراد با تقوا، حق معلومي ب��راي تقاض��ا كنن��ده م��الي51 ذاريات سوره 19آيه 

ومحرومين وجود دارد.»

 ميفرماي��د: «در ام��وال (مال ه��اي) نم��ازگزاران ح��ق معل��ومي ب��راي70 معارج س��وره 25 و 24آيه 

تقاضاكنندگان كمك مالي و محرومين وجود دارد.»

 متوجه ميش��ويم70 معارج سوره 25 تا 19 و آيات 23 سوره مؤمنون سوره 11 تا 1با تطبيق آيات 

كه حق معلوم همان زكات است.

 متوجه ميشويم كه انفاق و صدقه يكي است.2 بقره سوره 263 و 262با تطبيق آيه 

 متوجه ميش��ويم ك��ه انف��اق و زك��ات يك��ي27 نمل سوره 3 و با آيه 2 بقره سوره 3و با تطبيق آيه 

است. فقط دامنه انفاق وسيع تر از زكات است.

انفاق
اآنفاق يعني خرج كردن. نمفمقه يعني خرج. نفقه زن و فرزند يعني مخارج زن و فرزند. اآنف��اق در دي��ن

يعني خرج كردن در راه خدا. يعني خرج كردن در راه برقراري دين خدا و ساختن دنياي پاكي ك��ه در آن

اثري از ظلم و فساد و فقر و جهل و از بين رفتن شخصيت انسان ها نباشد.

 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و الهي بودن ق��رآن) ايم��ان2 بقره سوره 254آيه 

آورده ايد، از آنچه روزي شما كرده اي��م قب��ل از اينك��ه روزي بياي��د ك��ه در آن خري��د و ف��روش و رف��اقت و

شفاعتي وجود ندارد انفاق كنيد. كساني كه آن را قبول ندارند ظالم هستند.»

 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و الهي بودن ق��رآن) ايم��ان2 بقره سوره 267آيه 

داريد، از پاكيزه هاي آنچه كسب كرده ايد و از آنچه از زمين براي شما خارج كرديم (چه نباتات چه معادن)
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انفاق كنيد و از چيزهاي به درد نخور انفاق نكنيد، چيزي كه خودتان با اكراه آن را مي گيريد و بدانيد ك��ه

خداوند بي نياز و ستوده است.»

فراموش نكنيد كه آنچه بدست آورده ايد تنها محصول كوشش و محصول دست ش��ما نيس��ت بلك��ه

بيشتر آن محصول اجتماع شما است. چون اگر شما در ده بوديد يا چادرنشين بوديد درآمدي كه در ش��هر

داريد نداشتيد. لذا مقداري از آن را زكات بدهيد و انفاق كنيد و خرج دين و ساختن يك دنياي پاك كنيد

تا هم خودتان، هم خانواده تان و هم تمام افراد بشر در رف��اه و راح��تي و آس��ايش فك��ري زن��دگي كني��د و

دغدغه و اضطراب خاطري نداشته باشيد.

 ميفرمايد: «قبل از اينكه مرگ يكي از شما فرا رسد و بگويد خدايا چرا تا63 منافقون سوره 10آيه 

مدتي مرگ مرا عقب نينداختي تا انفاق كنم و جزو افراد درستكار باشم؟»

 ميفرمايد: «تا مي توانيد از نافرماني دستورهاي خدا دوري كنيد و به دس��تور64 تغابن سوره 16آيه 

خدا گوش دهيد (اجرا كنيد) و از آن اطاعت كنيد و انفاق كنيد، كه براي خود شما بهتر است. كساني ك��ه

جلوي بخل (خسطت و ممسك بودن) خود را بگيرند موفق و رستگارند.»

 ميفرمايد: «هيچ خرج كوچك و بزرگي (در راه دي��ن خ��دا) نميكنن��د و هي��چ9 توبه سوره 121آيه 

سرزميني را طي نميكنند مگر اينكه براي آنها نوشته ميشود تا پاداش آنها بهتر از آنچه ميكردن��د ب��ه آنه��ا

داده شود.» چون كارهاي انسان ها در ديگران و نسل هاي بعدي اثر دارد هم�انطور ك��ه كاره�اي مس��لمانان

اوليه در وضع اعتقادي و كارهاي امروز مسلمانان اثر دارد. نتيجه كار انسان ابدي ميشود، و ج��زا و پ��اداش

آن ابدي است.

 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و اله��ي ب��ودن ق��رآن) ايم��ان9 توبه سوره 34آيه 

آورده ايد، عده زيادي از دانشمندان ديني و زاهدان گوشه گير تارك دنيا م��ال م��ردم را بن��احق ميخورن��د و

مردم را از راه خدا باز ميدارند. كساني را ك��ه طل و نق��ره را راك��د ميگذارن��د (روي ه��م ميگذارن��د و گن��ج

ميسازند) و آن را در راه خدا خرج نميكنند به عذابي دردناك بشارت بده.»

 ميفرمايد: «كساني ك��ه مالش��ان را در راه خ��دا (در راه س��اختن ي��ك2 بقره سوره 264 تا 261آية 

دنياي پاك) خرج ميكنند كارشان مثل دانه اي است كه هفت خوشه از آن برويد و در ه��ر خوش��ه اي ص��د

دانه باشد (يعني هفتصد برابر شود) خدا براي هر كسي كه بخواهد (بستگي به نيطت و ه��دف او دارد) آن را
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دو برابر ميكند (يعني هزار و چهارصد برابر) خدا وس��عت دهن��ده دان�ا اس�ت (ميدان��د ن�تيجه ك��ار انس�انها

چيست). كساني كه مالشان را در راه خدا (در راه ساختن يك دنياي پاك) خرج ميكنند و دنبال آن منطتي

نميگذارند و اذيتي نمي كنند (چون در راه خدا و انجام وظيفه ديني و انساني خود خرج كرده اند ن��ه ب��راي

منطت گذاشتن بر ديگران و اذيت كردن آنان) پاداش آنها پيش خداوندشان محفوظ است. ترس��ي ندارن��د و

غصه اي نمي خورند. زبان خوش و طلب آمرزش بهتر از انفاقي است كه دنبال آن اذيتي وجود داشته باش��د.

خدا بي نياز و پر حوصله است. اي افرادي كه (به رسالت محمد ص و الهي ب��ودن ق��رآن) ايم��ان آورده اي��د

انفاق خود را با منطت گذاشتن و اذيت كردن از بين نبريد، مثل كسي كه مالش را از روي ريا (ب��راي اينك��ه

مردم سخاوت او را ببينند)  خرج ميكند و به خدا و روز آخرت ايمان ندارد...»

 ميفرمايد: «به بندگان من كه ايمان آورده اند بگ��و: نم��از را بپ��ا دارن��د و از14 ابراهيم سوره 31آيه 

آنچه روزي آنها ساخته ايم پنهاني و آشكارا انفاق كنند (در راه ساختن يك دنياي پاك خرج كنند.) قبل از

اينكه روزي بيايد كه در آن خريد و فروش و رفاقت وجود ندارد.»

 ميفرمايد: «... آنچه (در راه ساختن يك دنياي پاك) خ��رج ميكني��د ب��ه نف��ع2 بقره سوره 272آيه 

خودتان (و خانواده تان و تمام افراد بشر) است، و فقط براي كسب رضاي خدا (فق��ط بخ��اطر رض��اي خ��دا)

خرج ميكنيد، و هر چيز خوبي كه انفاق كنيد (در راه رضاي خدا خرج كنيد) پ��اداش آن بط��ور كام��ل ب��ه

شما داده ميشود و به شما ظلمي نميشود.»

 بار در باره اآنفاق (خرج كردن) آمده كه بعضي از آنها در باره خرج كردن افراد بي ايمان74در قرآن 

است.

 در باره آنان ميفرمايد: «افراد بي ايمان مالش��ان را در راه بازداش��تن8 انفال سوره 36خداوند درآيه 

مردم از راه خدا (از راه ساختن يك دنياي پاك) خرج ميكنند. مالشان را خرج ميكنند ولي باعث حس��رت

(افسوس و پشيماني) آنها ميشود و مغلوب ميشوند (در راه خود موفق نميشوند). افراد بي ايمان در جهن��م

جمع آوري ميشوند.»

فقرا   و   مساكين
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فقر يعني تنگدستي. فقرا يعني تنگدستان. يعني كساني كه در آمدي دارند ولي درآمد آنها به اندازه

مخارج طبيعي آنها نيست. مخارج طبيعي عبارت است از احتياج انسان به آب و غذا و پوشاك و مس��كن و

همسر و فرزند. البته هوا هم جزو احتياجات موجود زنده است ولي آن خرج��ي ن��دارد مگ��ر اينك��ه انس��ان

بخواهد براي مدتي به زير آب برود يا جائي برود كه هوا وجود نداشته باشد.

 بل��د16مسكين تهي دست (تهيدست) است كه دستش تهي است و درآمدي ن��دارد. ق��رآن در آي��ه 

 ميفرمايد: «مسكين (تهيدست) خاك نشين.»90سوره 

خداوند در باره فقرا و مساكين و رسيدگي ب��ه ح��ال آنه��ا توص��يه زي��ادي ك��رده. چ��ون بس��ياري از

دزدي ها بعلت فقر و مسكنت است و بسياري از زناها و انحرافات جنسي در اثر فق��ر و مس��كنت و نداش��تن

توانائي ازدواج است كه حتي باعث خودفروشي (تن فروشي) افراد ميشود.

 در باره انفاق به فقرا ميفرمايد: «اگر انفاق را آشكارا انجام دهيد (براي دي��دن2 بقره سوره 271آيه 

و تشويق ديگران نه براي ريا و خودنمائي) خوب است و اگر آن را مخفيانه به فقرا بدهيد براي ش��ما به��تر

است و باعث بخشش قسمتي از گناهان شما ميشود. خدا از كارهائي كه ميكنيد خبر دارد.»

 ميفرمايد: «انفاق به فقيران اختصاص به كساني دارد ك��ه در راه خ��دا (در راه2 بقره سوره 273آيه 

ساختن يك دنياي پاك) محاصره و درمانده شده اند، و توانائي مسافرت (رفتن بجاي ديگر) را ندارند. آدمي

كه از وضع آنها اطلع ندارد بخاطر عفتي (حفظ شخصيت خود) كه به خرج ميدهند آنها را بي نياز (ب��دون

احتياج مالي) مي پندارد. آنها را از وضع ظاهريشان مي شناس��ي. ب��ا اص��رار از م��ردم تقاض��اي كم��ك م��الي

(گدائي) نميكنند. هر چيز خوبي كه انفاق كنيد خدا آن را ميداند.»

 توبه ميفرماي��د: «زك��ات اختص��اص دارد ب��ه فق��را (تنگدس��تان) و مس��اكين (تهيدس��تان) و60آيه 

مأمورين زكات و تبليغات اسلمي (تأليف قلوب مخالفين) و آزادگي بردگان (غلم ها و كنيزه��ا) و خس��ارت

ديدگان بدون تقصير (كه مقروض شده اند) و در راه خ��دا (بس��ط دي��ن خ��دا و كاره��اي عم��ومي) و در راه

ماندگان (كساني كه در شهر خود احتياجي ندارند ولي در سفر به هر علتي پول خود را از دست داده ان��د و

در راه درمانده شده اند). اين ها از طرف خدا واجب شده و خدا دانا و حكيم است.» كارها و دس��تورهايش از

روي حكمت يعني علم و دانش همه جانبه است.
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 ميفرمايد: «فآيبء اختصاص دارد به فقرائي كه در راه خدا مهاجرت كرده اند و از59 حشر سوره 8آيه 

شهر و اموالشان بيرون رانده شده اند و دنبال فضل خدا (لط��ف اله��ي) و رض��ايت او ميگردن��د و ب��ه خ��دا و

پيغمبرش كمك ميكنند (در راه خدا كوشش ميكنند). چني��ن اف��رادي (در ادع��اي ايم��ان خ��ود) راس��تگو

ميباشند.»

فآيبء مالي است كه بدون جنگ خداوند به پيغمبرش برگردانده. چون مخالفين بدون جن��گ تس��ليم

شده اند.

 ميفرمايد: «حق خويشاوندان و تهيدستان (مساكين) و در راه مانده را17 اآسراء سوره 27 و 26آيه 

بده و ريخت و پاش نكن. چون ريخت و پاش كنندگان ب��رادران ش��يطان ها هس��تند و ش��يطان نس��بت ب��ه

خداوندش ناسپاس (قدرنشناس) بود.» چون قدر علمي را كه به انسان داده شده بود نمي شناخت و به ذات

خود كه از آتش (انرژي) و ذات انسان كه از خاك بود استناد ميكرد. مثل بسياري از افراد كه ب��ه خ��انواده

خود افتخار ميكنند نه به شخصيت خود.

 ميفرمايد: «حق خويشاوندان و تهيدستان (مس��اكين) و در راه مان��ده را ب��ده.30 روم سوره 38آيه 

اينكار براي كساني كه دنبال رضاي خدا هستند بهتر است. چنين افرادي موفق و رستگار هستند.»

 ميفرمايد: «نيكي آن نيست كه صورتتان را بطرف مشرق و مغرب برگرداني��د.2 بقره سوره 177آيه 

بلكه نيكوكار (نيكي) آن است كه شخص به خدا و روز آخرت و فرشتگان و كتاب الهي و پيغم��بران ايم��ان

بياورد و مال را با وجود علقه به آن ب��ه خ��اطر علق��ه ب��ه خ��دا ب��ه خويش��اوندان و يتيم��ان و تهيدس��تان

(مساكين) و در راه مانده و تقاضا كنندگان كمك مالي و ب�راي آزادي بردگ��ان بده��د و نم�از را بپ�ا دارد و

زكات بدهد و وقتي عهدي بستند (تعهدي كردند و قراري گذاشتند) به آن وف��ا كنن��د (آن را بط�ور كام��ل

انجام دهند) و در موقع فقر و فلكت و ضرر مالي و جاني و جن��گ و ت��رس ص��بور (ب��ا ص��بر و اس��تقامت)

باشند. چنين افرادي (در ادعاي ايمان داشتن خود) راست گفته اند (واقعا  ايمان دارن��د) و اف��راد ب��ا تق��وائي

هستند.»

 نساء ميفرمايد: «عبادت (بندگي و اطاعت بي چون و چراي) خدا را بكنيد. (بنده هيچ ك��س36آيه 

و هيچ مقام و هيچ سازمان ديگري بدون چون و چرا و بدون پرسيدن علت فرمان آنها نباشيد. چ�ون بن�ده

كسي است كه فقط از دستور ارباب خود بدون چون و چرا اطاعت ميكند نه از دستور ديگران) و هيچ چيز
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را در اين عبادت (بندگي و اطاعت بي چون و چرا) شريك خدا نكنيد (و از دس��تور او ب��دون چ��ون و چ��را

اطاعت نكنيد) و به پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و تهيدستان و همسايه خويشاوند و همسايه غريبه

و دوست همنشين و در راه ماندگان و بردگان خود نيك��ي كني��د. چ��ون خ��دا اف��راد متك��بر (خيال ب��اف) و

فخرفروش را دوست ندارد.»

 ميفرمايد: «اگر به خدا و آنچه ما روز جدا شدن حق و باطل، در روزي ك��ه دو8 انفال سوره 41آية 

سپاه (مسلمانان و مخالفان) به هم برخورد كردند (جنگ بدر) بر بنده خود نازل كرديم ايمان داريد بدانيد

كه يك پنجم هر چيزي كه در جنگ به غنيمت گرفتي��د اختص��اص ب��ه خ��دا و پيغم��بر و خويش��اوندان و

يتيمان و تهيدستان (مساكين) و در راه مانده دارد. خدا قادر به هر كاري است.» ه��ر ك��اري ك��ه بخواه��د

ميتواند بكند. ظاهرا  اين غنائم مطابق آية اول همين سوره (سوره انفال) در ميدان جن��گ از س��پاه دش��من

باقي مانده كه چهار پنجم آن سهم سپاهيان است و يك پنجم آن (يعني خمس آن) ص��رف مص��ارفي ك��ه

گفته شده ميشود، مثل مصرف فآيبءب كه تمام آن چون بدون جنگ صورت گرفته صرف اين افراد ميشود.

 ميفرمايد: «مردان سهمي از آنچه پدر و مادر و نزديكان به جاي گذاش��ته اند4 نساء سوره 8 و 7آيه 

دارند و زن ها هم سهمي از آنچه پدر و مادر و نزديكان به جا گذاشته اند دارند، چه كم باشد چه زياد. سهم

تعيين شده. وقتي موقع تقسيم اموال شخص مرده نزديكان و يتيمان و تهيدستان (مساكين) حاض�ر ش��ده

بودند بهره اي به آنها بدهيد (روزي آنها كنيد) و با خوبي با آنها صحبت كنيد.»

 ميفرمايد: «شيطان شما را (در باره خرج كردن در راه خدا) از فقر ميترس��اند2 بقره سوره 268آيه 

(كه اگر در راه خدا خرج كنيد فقير ميشويد) و شما را بكارهاي زشت امر ميكند (به ش��ما ميگوي��د از اي��ن

پول ها لذت ببر و كآيف كن) در صورتيكه خدا (در مقابل آن) ب��ه ش��ما وع��ده آم��رزش و فض��ل خ��ودش را

ميدهد. خدا وسعت دهنده دانا است.» ميداند چگونه بكار انسان ها وسعت دهد. چ��ون م��ردم اف��راد خيط��ر و

نيكوكار را مي شناسند.

 ميفرمايد: «چرا انسان از گردنه عبور نكرد؟ چه ميداني گردنه چيس��ت؟90 بلد سوره 16 تا 11آيه 

گردنه آزاد كردن برده اي يا سير كردن گرسنه اي در روز قحطي و گرس��نگي اس��ت ك��ه ب��ه ي��تيمي ك��ه از

خويشاوندانش ميباشد يا به مسكين خاك نشيني غذا بدهد.»
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 ميفرمايد: «با وجود علقه به پول و بخ��اطر علق��ه ب��ه خ��دا ب��ه76 انسان (دهر) سوره 10 تا 8آيه 

تهيدست (مسكين) و يتيم و اسير غذا ميدهند (و ميگويند) ما بخاطر رضاي خدا به شما غذا ميدهيم. و از

شما پاداش و سپاس گزاري نمي خواهيم. ما از عذاب خداوندمان در روز خشن و سخت مي ترسيم.»

 ميفرمايد: «اين طور نيست (خدا شما را خوار نكرده) بلكه شما به يتيم89 فجر سوره 20 تا 17آيه 

لطف نمي كنيد. و يكديگر را بر سير كردن تهيدست تشويق نمي كنيد و ارث و ميراث را يكجا مي خوري��د و

مال را زياد دوست داريد.» مسلمان نوعدوست است و فقيران و تهيدس��تان را ب��رادر خ��ود ميدان��د و بفك��ر

بهبود وضع آنها ميباشد.

اسراف
 ميفرماي��د: «... بخوري�د و بنوش��يد ول��ي اس�راف7 اع�راف س�وره 31اسراف يعن��ي زي�اده روي. آي�ه 

(زياده روي نكنيد) چون خدا افراد موسرف (زياده رو) را دوست ندارد.»

 ميفرمايد: خدا انواع درختان ميوه را بوجود آورده «از ميوه  آن ها وقتي رس��يد6 انعام سوره 141آيه 

بخوريد... و اسراف (زياده روي) نكنيد. چون خدا افرادي را كه اسراف (زياده روي) ميكنند دوست ندارد.»

 ميفرمايد: «بگو: اي بندگان م��ن ك��ه ب��ه ض��رر خودت��ان اس��راف (زي��اده روي)39 زوممر سوره 53آيه 

كرده ايد از رحمت خدا نااميد نشويد. چون خدا تمام گناهان را (در صورت توبه كردن و تكرار نك��ردن آن)

مي بخشد. چون خدا آمرزنده و مهربان است.»

 ميفرمايد: «انساني را كه خدا جانش را محترم داش��ته نكش��يد، مگ��ر اينك��ه17 اآسراء سوره 33آيه 

سزاوار كشتن باشد (مرتكب قتل يا فساد شده باشد) كسي كه مظلوم (بناحق) كشته شده باشد براي ول��يط

او (قصاص كننده او) تسلطي (براي قصاص كردن) قرار داده اي��م. ول��ي در كش��تن قات��ل زي��اده روي نكن��د.

(كاري به خانواده و دوستان او نداشته باشد) چون او (وليط دم) از طرف خدا ياري ش��ده اس��ت.» مي بيني��م

كه اسراف در قتل هم وجود دارد.

 در باره يكي از صفات عبادالرحمن ميفرمايد: «وقتي انفاق ميكنن��د اس��راف25 فرقان سورة 67آيه 

(زياده روي در انفاق) نميكنند و بخل (خسطت) هم به خرج نمي دهند بلكه حدط وسط را رعايت ميكنند.»
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 ميفرمايد: صالح به قومش گفت: «از نافرماني خ��دا برح��ذر باش��يد26 شعراء سوره 152 تا 150آيه 

(احتراز كنيد) و از من اطاعت كنيد و از كار افراد زياده رو (موسرف) اطاعت نكنيد. از كار افراد زياده روي��ي

كه در زمين فساد مي كنند و اصلح نمي  نمايند.»

 ميفرمايد: «وقتي ضرري به انسان برسد دراز كش��يده و نشس��ته و ايس��تاده10 يونس سوره 12آيه 

(در تمام حالت) ما را به كمك ميخواند (دعا ميكند) ولي وقتي دعاي او را اجابت كردي��م و) ض��رر را از او

برطرف كرديم به راه خود مي رود مثل اين كه براي رفع ضرري كه به او رسيده بود ما را به كمك نخوانده

بود. براي اسراف كنندگان كارشان اين طور زينت داده شده.» در طبيعت آنها وجود دارد.

 ميفرمايد: «فقط يك قبيله از قوم موسي به موسي ايمان آورد، (نسل لوي)10 يونس سوره 83آيه 

بخاطر ترسي كه از مجازات فرعون و درباريانش داشتند. چون فرع��ون در زمي��ن ق��درت داش��ت و از اف��راد

مسرف (زياده رو) بود و مخالفين را به شدت مجازات مي كرد.» امروزه هم حكومت ها مثل فرعون هستند و

مردم مثل مردم آن زمان از ترس خود چيزي نميگويند و به وضعي كه دارند عادت كرده اند و توجه ندارند

كه اگر ديندار و متحد باشند و بخواهند از كسي غير از خدا بدون چون و چرا اط��اعت نكنن��د ب��ه س��ادگي

ميتوانند اين وضع را تغيير بدهند و تا مردم طرز فكر خودشان را تغيير ندهن��د خ��دا وض��ع آنه��ا را تغيي��ر

نميدهد و وضع به همين ترتيب ادامه خواهد يافت. ولي اگر مردم ديندار باشند و با م��ال و ج��ان خ��ود در

راه خدا كوشش كنند و متحد باشند و سر مسائل جزئي اختلف پيدا نكنند و با حكمت و بصيرت مردم را

 سال ده40 سال ميتوانند اين وضع را تغيير دهند. چون در طي 40به راه خدا دعوت كنند منتهي پس از 

دوره انتخابات برگزار ميشود. اگر در طي اين دوره افرادي كه ميخواهند نماينده مجلس شوند به آنها وعده

دروغ بدهند و در دوره بعد از رأي آنها محروم شوند رفته رفته اين افراد براي اينكه به مجلس راه يابن��د ب��ه

قول خود وفا خواهند كرد و از نظرات اصلحيآ آنان در مجلس دفاع خواهند كرد و در اين دوره تعداد آنه��ا

رفته رفته زياد خواهد شد و ميتوانند شخصا  نماينده خود را تعيين كنند. چ��ون ام��روزه ب��ا وج��ود چ��اپ و

 و راديو و تلويزيون و اينترنت متوجه ساختن افراد كار بسيار ساده اي خواهد ب��ود ول��يE.Mailفتوكپي و 

شرط اول آن متحد شدن كليه افراد ديندار كه متوجه هدف اصلي دين شده اند و كاري به جزئيات ندارن��د

 و69 و آي��ه 2 بق��ره س��وره 62 و آية 4 نساء سوره 31ميباشد. چون جزئيات در نظر دين مهم نيست. آيه 

 را نگاه كنيد كه خداوند ميفرمايد: «اگر شما از گناهان بزرگ��ي ك��ه از آن نه��ي ش��ده ايد5 مائده سوره 48

116



خودداري كنيد گناهان ديگر شما (يعني كوچك ها و متوسط هاي آنچ��ه در ق��رآن از آن نه��ي ش��ده ايد) را

مي بخشيم (نديده ميگيريم)» و «مسلمانان و يهوديان و مسيحيان و پيروان يحيي، بطور كلي كس��اني ك��ه

بخدا و روز آخرت ايمان داشته باشند و كار درست بكنند پاداششان پيش خدا محفوظ است.» و «براي هر

دسته از يهوديان و مسيحيان و مسلمانان خدا آداب و رسومي قرار داده» ك��ه ربط��ي ب��ه ه��دف دي��ن ك��ه

ساختن دنياي پاكي است كه در آن عدالت وجود داشته باشد و حق هيچ كس از بين نرود، ندارد. ب��الخره

دير يا زود مردم متوجه خواهند شد كه بايد دست از تعصبات بيهوده خود بردارند و در باره س��اختن ي��ك

دنياي پاك متحد خواهند شد و ديگر ترسي از حكومت ها نخواهند داش��ت بلك��ه حكومت ه��ا را خ��دمتگزار

خود خواهند ديد چون به تمام آنها حقوق ميدهند تا در خدمت مردم باشند نه اينك��ه ب��ر م��ردم آق��ائي و

 ميفرمايد: «خدا به كساني كه ايمان آوردند و كار درست كردند وع��ده24 نور سوره 55حكومت كنند. آيه 

داده است كه آنها را جانشين قدرت هاي موجود كند. همانطور كه قبلي ها را كرده بود، و ديني (ق��انوني) را

كه براي آنها پسنديده بود به قدرت برساند و ترسشان را (از قدرت هاي موجود) به اطمينان خ��اطر تب��ديل

كند تا فقط از من اطاعت بي چون و چرا بكنند و در اينك��ار كس��ي را ش��ريك م��ن نكنن��د. (در آن زم��ان)

كساني كه كافر شوند (و از افراد اطاعت بي چون و چرا بكنند) فاسق هستند.» فاس��ق كس��ي اس��ت ك��ه از

فرمان و نظر خدا اطاعت نميكند.

111 «كسي از خدا راستگوتر نيست.» و مطابق آيه 4 نساء سوره 122 و 87ميدانيم كه مطابق آيه 

 «خ��دا30 روم س��وره 6 «چه كسي وفادارتر به عهد خود از خود خدا ميباشد؟» و مطابق آيه 9توبه سوره 

برخلف وعده خود عمل نميكند.» اين وعده خدا دو شرط دارد: يكي ايم��ان ب��ه خ��دا و ايم��ان ب��ه ن��تيجه

103حتمي كار و كوشش خود و ديگري كار درست در مبارزات خود. شرط اتطحاد و تفرقه نداشتن در آيه 

 وجود دارد كه خدا ميفرمايد: «همگي به قرآن (رش��ته  اله��ي) بچس��بيد و تفرق��ه3 آل عمران سوره 105و 

نداشته باشيد.» و «مثل كساني نباشيد كه با وجود تمام دليل هاي روشني كه براي آنها آمد دچار تفرق��ه و

اختلف شدند.»

تبذي
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بذر تخمي است كه كشاورزان براي زراعت و برداشت محصول آن در زمين مي پاشند. تمب��ذير يعن��ي

ريخت و پاش. موبذطر يعني ريخت ريخت و پاش كننده. 

 ميفرمايد: «حق خويشاوندان و تهيدستان (مساكين) و در راه مانده را17 اآسراء سوره 27 و 26آيه 

بده و ريخت و پاش نكن. چون ريخت و پاش كنندگان ب��رادران ش��يطان ها هس��تند و ش��يطان نس��بت ب��ه

2 بق�ره س�وره 33 تا 31خداوندش ناسپاس (قدرنشناس) بود.» چون قدر علمي را كه به انسان مطابق آيه 

 ص س��وره76 و آيه 7 اعراف سوره 12داده شده بود نشناخت و به ذات خود استناد كرد. چون مطابق آيه 

 گفت: «آدم را از خاك (از گآل) آفريدي و مرا از آتش (انرژي).» چون در آن زمان اصطلح انرژي وجود38

نداشت و مردم آن را به نام آتش ميشناختند.

فخر   فروشي
 ميفرمايد: «تا بر آنچه از دست شما رفته تأسفي (حسرتي) نخوريد و بخاطر57 حديد سوره 23آيه 

آنچه به شما داده شده شادي نكنيد. (خودتان را گم نكنيد) خدا انسان خودپسند و فخرف��روش را دوس��ت

ندارد.» چون هر چه بدست آورده و آنچه از دست داده مطابق قوانين خدا ميباشد كه در جهان نهاده. ه��ر

كاري كه در جهان صورت مي گيرد مطابق قوانيني است كه خدا در جهان نهاده ك��ه انس��ان ها بس��ياري از

آنها را شناخته اند و اين شناخت باعث اكتشافات و اختراع��ات حيرت انگي��ز بش��ري ش��ده و ق��وانين بس��يار

ديگري در طبيعت وجود دارد كه هنوز شناخته نشده و در آينده شناخته ميشود.

افزون   (زياده)   طلبي
 ميفرمايد: «بدانيد كه زندگي دنيا بازي و سرگرمي و زينت و فخرفروشي به57 حديد سوره 20آيه 

هم و افزون طلبي در مال و فرزند است ...» مي بينيم كه بيش��تر وق��تآ راديوه��ا و تلويزيون ه��ا و داس��تان ها

صرف سرگرم ساختن انسان ها ميشود و انسان دنبال سرگرمي مي گردد تا وقت بيكاري خود را پ��ر كن��د و

اسم آن را تفريح ميگذارد. چون حوصله انسان از بيكاري سر ميرود و دنبال كاري ميگردد كه خود را با آن

سرگرم كند. كار به انسان نشاط و شادي مي بخشد.
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 خداوند به پيغمبر ميفرمايد: «بگو: من مالك نفع و ضرري ب��راي خ��ودم7 اعراف سوره 188در آيه 

جز آنچه خدا بخواهد نيستم. (چه رسد براي ديگران، ب��رخلف آنچ��ه م��ردم بي اطلع از ق��رآن بن��ام دي��ن

ميگويند) و اگر غيب ميدانستم (مثل هر انساني) نفع بيشتري به دس��ت مي آوردم و ب��دي (ض��رري) بم��ن

نميرسيد (در جنگ احد عزيزانم را از دست نمي دادم و پيشاني و دندانم نمي شكس��ت) م��ن فق��ط هش��دار

دهنده اي (كسي كه مردم را از خطري كه در پيش دارد برحذر ميدارد) و بشارت دهنده اي (كسي ك��ه ب��ه

افراد درستكار بشارت نتيجه كارهايشان را ميدهد) براي افراد با ايمان هستم.»

 ميفرمايد: «بگو: من مالك ضرر و هدايتي براي شما نيستم.» ب��رخلف آنچ��ه72 جن ط سوره 21آيه 

بسياري از ديندارنماها ميگويند. چون قرآن را كه ميگويند كتاب الهي ما است نخوانده اند و از آن اطلع��ي

ندارند. چون دينشان را از پدران بي اطلع از قرآن خودشان يا از افراد بي اطلع جامعه خود گرفته اند نه از

كتاب الهي خود كه به آن «كلم ال مجيد» مي گويند.

شتن   سرماي   (گنج   ساختن) را كد   گذا
گنج سرمايه اي است كه انسان ها زير خاك مخفي ميكردند و آن را در كارهاي اجتماعي ك��ه ب��اعث

ايجاد كار براي بيكاران و زياد شدن توليدات و خدمات مي شد بكار نمي انداختند.

 ميفرمايد: « اي افرادي كه (به رسالت محم��د ص و اله��ي ب��ودن ق��رآن)9 توبه سوره 35 و 34آيه 

ايمان آورده ايد، عده  زيادي از دانشمندان دين��ي و زاه��دان گوش��ه گير ديرنش��ين م��ال م��ردم را ب��ه ن��احق

ميخورند و مردم را از راه خدا (به نام زهد و بي رغبتي به دنيا و با بافتن احاديث) ب��از ميدارن��د (اينك��ار در

تمام دين ها از جمله اسلم وجود دارد و آن را مي بينيم) و كساني را كه طل و نقره (پول رايج آن زمان) را

راكد ميگذارند (گنج ميكنند) و آن را در راه خدا خرج نميكنند به عذاب دردناكي بش�ارت ب�ده. روزي ك��ه

در آتش جهنم بر آن طل و نقره ها دميده ميشود (تافته ميشود) و با آنها پيشاني و پهلوها و پشت  آنها داغ

ميشود و به آنها گفته ميشود: اين نتيجه چيزي است كه براي خود اندوختيد (گنج كرديد). نتيجه گنج��ي

را كه اندوختيد بچشيد.»

 ميفرمايد: «مخالفين گفتند: اين چه جور پيغمبري است كه غذا ميخورد25 فرقان سوره 8 و 7آيه 

و در كوچه و بازار راه ميرود؟ چرا فرشته اي با او نازل نشده كه با او ب��ه م��ردم هش��دار بده��د؟ (آن ه��ا را از
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خطري كه در پيش دارند برحذر بدارد تا احتياط لزم را بكنن��د؟) ي��ا چ��را گنج��ي ب��ه او داده نش��ده؟ (ت��ا

احتياج مالي براي بسط دين نداشته باشد؟) يا باغي داشته باشد كه از آن بخورد؟ (و احتي��اجي ب��ه غ��ذاي

ديگري نداشته باشد؟) ستمكاران (مخالفان ستمگر) گفتند: شما فقط از انس��اني ك��ه س��حر ش��ده پي��روي

ميكنيد.» مي بينيم كه هر چه از دهانشان بر مي آمد ميگفتند و هر بهانه اي كه پيدا ميكردند ميتراشيدند و

هر تهمتي كه ميتوانستند به پيغمبر ص ميزدند. مثل مخالفين امروزي كه مطالبي س��ر ه��م ميكنن��د ك��ه

نشانه بي اطلعي آنها از قرآن است و افراد بي اطلع از قرآن حرف هاي آن ها را قبول ميكنند.

 «افراد كافر (بي ايمان، كه منكر رسالت پيغم��بر ص بودن��د)25 فرقان سوره 5 و 4مثل  مطابق آيه 

ميگفتند: اين قرآن دروغي است كه پيغمبر به هم بافته (ميگفتند پيغمبر ص قرآن را ب��ه ه��م ب��افته و ب��ه

خدا نسبت داده. در صورتيكه روابط رياضي قرآن نشان ميدهد كه قرآن كار محم��د ص و تم��ام م��ردم آن

زمان نبوده و نميتوانسته اند چنين محاسباتي بكنند) و گفتند: افراد ديگر در اينكار ب��ه او كم��ك كرده ان��د.

سخن آنها ظلم و دروغ است. و گفتند: اين داستانهاي افسانه اي پيشينيان (گذشتگان) اس��ت ك��ه ص��بح و

شب به او املء شده (گفته شده) كه رونويسي كرده.» توجه ندارند كه داستان هاي قرآن ي��ك روانشناس��ي

اجتماعي است و روحيه مردم را نشان ميدهد. مردم امروزي را هم مي بينيم كه همين روحيه را دارند و به

چيزي كه عادت كرده اند به سادگي از آن دست بر نمي دارند. به قول شاعري:

   بيرون نميتوان كرد الطا به روزگاران» «سعدي به روزگاران مهري نشسته بر دل

زمان لزم است تا مردم از تعصبي كه دارند دست بردارند و حقيقت را بپذيرند. چون با عقايد پدران

و اجداد خود بزرگ شده اند و به آن عادت كرده اند، همانطور كه 

 ميفرمايد: «وقتي به آنها31 لقمان سوره 21 و آيه 5 مائده سوره 104 و آيه 2 بقره سوره 170آيه 

گفته ميشود از آنچه خدا نازل كرده (و شما آن را كتاب الهي و سخن خدا ميدانيد) پيروي كنيد ميگويند:

نه. ما فقط از آنچه پدرانمان را بر آن يافتيم (عقايد و كارهاي پدرانمان) پيروي ميكنيم. اگرچ��ه پدرانش��ان

ذره اي عقل خود را بكار نبرده باشند (در ب��اره درس��تي عقاي��د خ��ود فك��ر نك��رده باش��ند) و راه درس��ت را

نشناخته باشند.» روش مردم امروزي هم همانطور كه مي بينيم همين است و بجاي پيروي از كتاب اله��ي

خود از روش پدران و افراد جامعه خود پيروي ميكنند.
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 *   ن   بحث هي   گذشته      * 
اگر به بحث توجه به فقرا و مساكين و اسراف و تبذير و راكد گذاشتن سرمايه و عم��ل ص��الح (ك��ار

درست) و فخرفروشي و افزون طلبي نگاه كنيم با توجه به ايمان به خدا كه شاهد كلي��ه كاره��اي انس��ان ها

است و از نيطت آنها هم خبر دارد و ايمان به روز قيامت كه انسان جزاي تمام كارهاي خود را دقيقا  مي بيند

متوجه مي شويم كه در جامعه اسلمي واقعي همه سعي مي كنند كارهاي خود را به درستي و ب��ه به��ترين

وجه انجام دهند و در نتيجه درآمد زيادي خواهند داشت و بدون اسراف و تبذير و فخرفروش��ي و چش��م و

هم چشمي براي لذت بردن طبيعي از زندگي، زندگي ميكنند و مازاد درآمد خود را ص��رف س��رمايه گذاري

براي ايجاد كار براي بيكاران ميكنند تا آنها هم درآمدي داشته باش��ند و براح��تي زن��دگي كنن��د و ني��روي

كارشان صرف توليدات و خدمات عمومي شود و از بين نرود. و در ن��تيجه تولي��دات و خ��دمات در ج��امعه

افزايش يابد و دسترسي به آنها آسان شود و در نتيجة افزايش آنها قيمت ها پايين بيايد و تهيه آنه��ا ب��راي

افراد آسان شود و مردم در كمال راحتي و با رض��ايت خ��اطر زن��دگي كنن��د و دزدي و تج��اوز ب��ه ن��اموس

ديگران و انحرافات جنسي در اثر ايجاد كار و كسب درآمد براي تأمين مخ��ارج زن��دگي خ��انوادگي از بي��ن

برود و خيال مردم از وجود اينكارها آسوده شود.

احتياجات    طبيعي
 ميفرمايد: «هيچ جنبده اي در زمين و هيچ پرنده اي ك��ه ب��ا بال ه��اي خ��ود در6 انعام سوره 38آيه 

آسمان پرواز ميكند نيست مگر اينكه انواعي از موجودات زنده مثل شما هستند. ما در قرآن هي��چ مطل��بي

را فروگذار نكرده ايم. همه آنها (مي ميرند و) پيش خداوندشان محشور (جمع) ميشوند.»

انسان يكي از جانداراني است كه خدا آفريده به اضافه قدرت فكر كردن و حرف زدن بيشتر. (مطابق

 بقره)33 تا 31آيه 

احتياجات كليه موجودات زنده عبارت است از احتياج به هوا و آب و غذا و امنيت و همس��ر ك��ه در

انسان احتياج به پوشاك و مسكن هم به آن اضافه شده، چون حيوانات ديگر پوست و مو و پش��م و لك و
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فلس آنها پوشاك آنها است و بيشتر آنها هر جا كه پيش آيد مي خوابند و اگر لنه اي ميسازند براي پرورش

نوزادان و جوجه ها است يا اگر زير زمين لنه ميسازند براي نجات از حملت ديگران است.

اما هوا همه جا در اختيار انسان ها هست و غذا به قول معروف با يك ساندويچ انرژي از دست رفت��ه

انسان تأمين ميشود و آب در جائي كه انسان زندگي ميكند به وفور وج��ود دارد. چ��ون انس��ان از ابت��دا در

كنار رودها زندگي ميكرده، اگرچه امروز آب را در شيشه ها ميكنند و مثل شير آنها را ميفروش��ند. پوش�اك

انسان هم امروزه با وجود نخ هاي نايلوني چند سال كار ميكند و يك اطاق شش در چهار براي بس��ياري از

خانواده ها كافي است و همه در يك اطاق زندگي ميكنند. بط��ور كل��ي زن��دگي ط��بيعي احتياج��ات بس��يار

محدودي دارد و هر كس با تخصص و تبحطر در يك رشته مورد نياز جامعه خيلي بيشتر از آن درآم��د دارد.

ولي بايد كار وجود داشته باشد و مورد نياز جامعه باشد. لذا بيشتر افراد ميتوانند با رعايت آنچه دي��ديم در

اين سرمايه گذاري اجتماعي شركت كنند. با توجه به بحث اتحاد و همكاري اين سرمايه گذاري ب��ه راح��تي

در اجتماع اسلمي عملي ميشود.

صبر 
صبر يعني حوصله، شكيبائي، بردباري، تولرانس، گشاده دلي، استقامت، از ك��وره در نرفت��ن، تحم��ل

كردن، پايداري. 

 ب��ه73 مزم��ل س��وره 10 و آي��ه 50 ق س��وره 39 و آيه 38 ص سوره17 و 20 طه سوره 130آيه 

پيغمبر ميفرمايند: «بر آنچه ميگويند صبر داشته باش.» حوصله داشته ب��اش. بردب��ار ب��اش، ش��كيبا ب��اش،

تحمل كن، از كوره در نرو.

 ميفرمايد: «بر آنچه ميگويند صبر (حوصله، استقامت، پايداري...) داشته ب��اش38 ص سوره 17آية 

 كتاب16 و 15و در اينكار داود قدرتمند را يادآوري كن، چون او بسيار توبه كننده بود.» چون مطابق باب 

دوطم سموئيل، كتاب دهم عهد عتيق مشهور به تورات پسرش امبشالوم عليه او قيام كرد.

به پيغمبر چه ميگفتند كه خدا به پيغمبر دستور ميدهد «بر آنچه ميگويند صبر داشته ب�اش.» آي�ه

 همين سوره ص قبل از آن ميفرمايد: «از اينكه هشدار دهنده اي (كه آنها را از عاقبت كارهاي غل��ط8 تا 4

آن ها بر حذر دارد تا از آن احتراز كنند و آن كارها را ديگر انجام ندهند.) براي آنها آمده تعجب كرده ان��د و
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افراد بي ايمان گفتند: اين مرد (اين كسي كه ادعاي پيغمبري ميكند) جادوگر دروغگ��وئي اس��ت. (تهم��ت

جادوگري و دروغگوئي به او زدند تا ديگران را از گوش دادن به سخنان او كه وحي الهي بود باز دارند) آي��ا

خدايان را به يك خدا تبديل ميكند؟ اين كار عجيبي است. (مگ��ر امك��ان دارد؟) بزرگانش��ان راه افتادن��د و

رفتند و به ديگران گفتند: برويد و در عبادت خدايانتان صبر داشته باشيد. اي�ن چي�زي اس��ت ك�ه از ش�ما

خواسته شده (مردم امروزي هم همين حرف را ميزنند، حتي وقتي آيات كتاب خودشان را كه به آن كلم

ال مجيد - سخن با شكوه خدا - ميگويند به آنها گفته شود) ما چنين حرف هائي (كه فق��ط بن��ده خ��داي

واحد باشيد) را در آئين ديگري نشنيده بوديم. اين حرف فقط دروغ است. (در صورتيكه در تمام كيش ها و

آئين ها و دين هاي قبلي پيغمبرانشان به آنها گفتند: فقط خدا را بندگي و اطاعت بدون چون و چرا بكني��د.

 مؤمنون سوره32 و 23 و آيه 11 هود سوره 84 و 61 و 50 و آيه 7 اعراف سوره 85 و 73 و 65 و 59آيه 

 را ببينيد.) آيا ذكر (قرآن) از بين ما فقط به او نازل شده؟ (وحي شده؟) آنه��ا از ذك��ر م��ن (ق��رآن) در23

شكط هستند (كه وحي الهي است، مثل بسياري از افراد امروزي) چون هنوز عذاب مرا نچشيده اند.» دچ��ار

عذاب من نشده اند.

 ميفرمايد: «همان طور كه پيغمبران با اراده (در مقابل تهمت ها و تكذيب ها46 احقاف سوره 35آيه 

و گفتن اينكه آنها يعني پيغمبران دروغ ميگويند) صبر كردند تو هم صبر (تحم��ل و بردب��اري و پاي��داري)

داشته باش و در رسيدن عذاب آنها عجله نداشته باش...» چون مردم به خاطر دلبس��تگي اف��راد ب��ه عقاي��د

غلط پدران و اجدادشان كه پيرو عالم نمايان دين فروش بودند با همة پيغمبران مخالفت مي كردند.

 ميفرمايد: «پيغمبران قبل از تو هم مورد انكار قرار گرفتند ولي بر تكذيبي ك��ه6 انعام سوره 34آيه 

آنها ميكردند (و ميگفتند اين حرفهائي كه آنان ميزنند دروغ است) صبر كردن��د (تحم��ل كردن��د، حوص��له

بخرج دادند، از كوره در نرفتند) و اذيت شدند تا اينكه ياري ما براي آنها آمد. كلمات خدا (قوانيني كه خدا

در جهان گذاشته) تغيير نميكند (و روحيه مردم اينطور است و امروزه هم مثل سابق با عقيده هاي مخالف

 همي��ن س��وره (س��وره انع��ام)4مبارزه مي كنند) خبر پيغمبران گذشته براي تو آم��ده اس��ت.» چ��ون آي��ه 

49 و 48ميفرمايد: «هيچ آيه اي از آيات خداوند آنها برايشان نيامد مگر اينكه از آن روگردان بودند» و آيه 

همين سوره (سوره انعام) ميفرمايد: «ما پيغمبران را فق��ط ب��راي بش��ارت دادن (در ب��اره ع��اقبت كاره��اي

درست) و بر حذر داشتن و هشدار دادن (در باره كارهاي غلط مردم) مي فرستيم (كه كارشان آنها را اس��ير
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ديكتاتوران و فريبكاران زمان خود ميكند) كساني كه ايمان آوردند و كارشان را اصلح كردن��د (ديگ��ر ك��ار

غلط نكردند) ترسي و غصه اي ندارند (هم از ديكتاتوري ديكتاتوران و فريبكاري فريبك��اران زم��ان خ��ود در

امانند و هم از عذاب ابدي آخرت) ولي كساني كه منكر آيات ما شدند (و گفتند اين حرف ه��ا دروغ اس��ت)

بخاطر اينكه از آيات (و دستورهاي) ما پيروي نكردند به آنها عذاب خواه��د رس��يد.» ه�م ع��ذاب دني�ائي و

زندگي ناراحت كننده و پر دغدغه و اضطراب هم عذاب آخرت.

 ميفرمايد: «بدون ترديد كسي كه صبر كرد (تحمل كرد، از كوره در42 شوري (شورا) سوره 43آيه 

نرفت) و اذيت و حرفهاي ديگران را بخشيد اينكار آنها از كارهائي است كه اراده قوي لزم دارد.»

 ميفرمايد: «آنچه نزد شما است (شما داريد) از بين مي��رود ول��ي پاداش��ي ك��ه16 نحل سوره 96آيه 

پيش خدا داريد باقي (و جاوداني) است. ما بدون كوچكترين ترديدي پاداش كساني را كه صبر (اس��تقامت

و تحمل داشتند و از كوره در نرفتند) خيلي بهتر از كارهائي كه ميكردند به آنها ميدهيم.»

 در باره عبادالرحمن (كساني كه دستورهاي خدا را بدون چون وچ��را انج��ام25 فرقان سوره 75آيه 

ميدهند) ميفرمايد: «آنها بخاطر صبري كه ورزيدند (از كوره در نرفتند و اس��تقامت داش��تند) پ��اداش آنه��ا

غرفه (اطاق و خانه هاي بهشتي) خواهد بود و با خوش آمد و زنده باد و سلم روبرو ميشوند.»

 ميفرمايد: «از خدا و رسولش اطاعت كنيد و كش��مكش نكني��د. چ��ون سس��ت8 انفال سوره 46آيه 

ميشويد و قدرتتان از بين ميرود و استقامت (صبر) داشته باشيد چون خدا با افراد با استقامت است.»

 به پيغمبر ص ميفرمايد: «از آنچه به تو وحي ميشود پي��روي ك��ن و ص��بر10 يونس سوره 109آية 

(استقامت) داشته باش، تا خدا حكم كند. او بهترين حكم كننده است.» پيغمبر مسلمان و تس��ليم خ��دا و

دستورها و نظرهاي او بود و از آنچه به او وحي ميشد پيروي ميكرد و حرفي برخلف قرآن نمي زد و كاري

بر خلف قرآن نميكرد.

 ميفرمايد: «استقامت (صبر) داشته باش چون خ��دا پ��اداش نيكوك��اران را از11 هود سوره 115آيه 

بين نميبرد.»

 ميفرمايد: «... اگر صبر (استقامت داشته باشيد و نااميد نشويد) و تس��لط3 آل عمران سوره 120آيه 

بر نفس داشته باشيد نقشه هاي آنها ذره اي به شما ضرر نميزند. خدا به كارهائي كه ميكنند اح��اطه دارد.»
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چون مخالفان دين كه به عقايد پ��دران و اج��داد خ��ود دلبس��تگي داش��تند ب��راي ن��ابودي اس��لم نقش��ه ها

ميكشيدند.

 ميفرمايد: « صبر (استقامت) داشته باش (نااميد نش��و) چ��ون و ع��ده40 مؤمن (غافر) سوره 55آيه 

خدا درست است و براي گناهت طلب آمرزش كن و شب و روز با ستايش، خداون�دت را (مال�ك و ص��احب

اختيارت كه به تو ميگويد چه كاري بكن و چه كاري نكن را) به بزرگي ياد كن.»

 ميفرمايد: «پاداش آنها (پاداش افراد با ايم��ان) بعل��ت ص��بري ك��ه داش��تند28 قصص سوره 54آية 

دوبار داده مي شود (هم در دنيا و هم در آخرت) آبها بدي را با نيك��ي پاس��خ (ج��واب) ميدهن��د و از آنچ��ه

روزي آنها ساخته ايم (در راه خدا يعني در راه ساختن يك دنياي پاك) انفاق مي كنن��د.» چ��ون در دني��ا از

ترس و دلهره اي كه از افراد ناپاك دارند نجات پيدا ميكنند و در آخرت بهشت جاويدان پاداش آنها است. 

دعا 
دعا فقط به درگاه خدا جايز است و بس. در صورتيكه امروزه مي بينيم در سراسر دني��ا مردم��ي ك��ه

20ادعاي دينداري ميكنند از مردگاني كه پوسيده اند كمك مي خواهند و به درگاه آنها دعا مي كنن��د. آي��ه 

 ميفرمايد: «كساني (نه بت هاي بيجان) كه غير از خ��دا ب��ه كم��ك ميخوانن��د چي��زي خل��ق16نحل سوره 

 ميفرماي��د: «غي��ر از خ��دا چي��زي را ك��ه10 يونس سوره 106نميكنند و خودشان هم خلق شده اند.» آيه 

نفعي به تو نميرساند و ضرري به تو نميزند به كمك نخوان. اگر اينكار را بكن��ي از ظ��المين هس��تي.» آي��ه

 ميفرمايد: «با خدا معبود ديگري را به كمك نخوان چون عذاب خ��واهي ش��د.» آي��ه26 شعراء سوره 213

 ميفرمايد: «با خدا معبود ديگري را به كمك نخوان. معبودي غير از او وجود ن��دارد...»28 قصص سوره 88

 ميفرمايد: «مسجدها اختصاص به خ��دا دارد. هيچك��س را ب��ا خ��دا ب��ه كم��ك خ��ود72 جن سورة 18آيه 

نخوانيد.» نه اينكه در مسجدها از بردن نام افرادي كه در قرآن هستند خودداري كنيد و قرآن نخوانيد. آيه

 ميفرمايد: پيغمبر ص گفت: «من از عبادت (بندگي كردن) كس��اني ك��ه غي��ر از خ��دا ب��ه6 انعام سوره 56

 ميفرمايد: «... كساني كه غير از خ��دا ب��ه كم��ك29 عنكبوت سوره 17كمك مي خوانيد نهي شده ام.» آيه 

ميخوانيد مالك روزي شما نيستند. از خدا روزي بخواهيد و او را بندگي (اطاعت بي چون و چرا) بكني��د و

سپاس نعمت او را بجا آوريد. پيش او برگردانده ميشويد.» تا به حساب اعم��ال ش��ما رس��يدگي ش��ود. آي��ه
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 ميفرمايد: «كساني كه غير از خدا به كمك ميخوانيد بندگاني مثل خود ش��ما هس��تند7 اعراف سوره 194

(كه از خدا كمك ميخواستند) اگر راست ميگوئيد آنها را به كمك بخوانيد تا دعاي شما را اج��ابت كنن��د.»

 ميفرمايد: «مرا به كمك بخوانيد تا دعاي شما را اجابت كنم. كساني ك��ه در عب�ادت40 غافر سوره 60آيه 

من تكبطر ميورزند (و ديگران را به كمك ميخوانند) با خواري وارد جهنم ميشوند.»

علي عليه السلم كه شيعيان او را امام اول خود و اهل سنطت او را خليفه چه��ارم خ��ود مي دانن��د و از

31خلفاي راشدين و صحابي بزرگ پيغمبر كه در خانه او بزرگ شده ب��ود و دام��اد پيغم��بر ب��ود در ن��امه 

نهج البلغه به فرزند خود امام حسن سفارش ميكند كه «بدان كسي كه خزائن آسمان  ها و زمين در دس��ت

 سوره غافر) شده است و به تو دستور60او است به تو اجازه دعا داده است و ضامن اجابت آن (مطابق آيه 

داده كه از او بخواهي تا به تو بدهد و از او طلب رحم كني تا به تو رحم كند و بين تو و خ��ودش درب��ان و

پرده داري قرار نداده و تو را مجبور نكرده كه به دامن كسي پناه ببري تا نزد او براي تو شفاعت كند و اگ��ر

كار بدي كردي تو را از توبه (بازگشت از آن عمل و تكرار نكردن آن) منع نكرده.»

چ   نسبت هيي   ب   پيغمبران  داده   مي شد؟
چ   حرف ه  و  تهمت هيي   ب    پيغمبران  زده   مي شد ؟

مي گ  :   پيغمبر   ديوان   است.
 ميفرمايد: «گفتند: اي كسي كه ذكر (قرآن) بر او نازل شده، تو ديوانه اي.»15 حجر سوره 6آية 

 ميفرمايد فرعون به اطرفيانش گفت: «پيغمبري كه به سوي ش��ما فرس��تاده26 شعراء سوره 27آيه 

شده حتما  ديوانه است.» اين آيه در باره موسي ع است.  

 ميفرمايد: «گفتند: آيا ما خدايان خودمان را بخاطر ش��اعر دي��وانه اي37 صافات سوره 37 و 36آيه 

ترك كنيم؟ اينطور نيست بلكه او حقيقت را آورده و پيغمبران قبلي ار تصديق كرده است.»
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 در باره ابراهيم ع صحبت مي كند آنگاه در37 تا 24 پس از اين كه در آيات 51سوره ذاريات سوره 

 در باره موسي ع ميفرمايد: «در مورد موسي، او را با دليل واض��ح (آش��كار و روش��ن) پي��ش39 و 38آيات 

فرعون فرستاديم ولي او با تمام قدرت از او رو گرداند و گفت: او ساحر يا ديوانه است.» و پس از اينك��ه در

 ذاريات ميفرمايد: «اينطور هيچ پيغم��بري ب��راي52باره قوم عاد و ثمود و قوم نوح صحبت ميكند، در آيه 

افراد قبلي نيامد مگر اينكه گفتند: او ساحر (جاودگر) يا ديوانه است.»

 ميفرمايد: «اي پيغمبر، نزديك است كه كفار (افرادي كه منكر پيامبري68 قلم سوره 52 و 51آيه 

تو هستند) وقتي قرآن را مي شنوند با چشم (نگاه خشم آلود) خود تو را دچار انح��راف (و لغ��زش) بكنن��د و

مي گويند او ديوانه است. در صورتيكه قرآن فقط تذكري براي همه مردم عالم است.»

 ميفرمايد: «آيا فكر نكردند كه دوست آنها (پيغمبر اسلم ص) ديوانه نيست.7 اعراف سوره 184آية 

او فقط هشدار دهنده آشكار است.» 

 ميفرمايد: «يا (منكران رسالت تو) ميگويند او ديوانه اس��ت (جن��ون دارد).23 مؤمنون سوره 70آيه 

اينطور نيست بلكه پيغمبر (ص) حقيقت را براي آنه��ا آورده و بيش��تر آنه��ا از (ش��نيدن و قب��ول) حقيق��ت

بدشان مي آيد.» چون به آنچه از بچگي شنيده اند عادت كرده اند و فكر نميكنند ممكن اس��ت آنه��ا اش��تباه

باشد. مثل مردم امروزه جهان كه بنام دموكراسي و حقوق بشر فريب خورده اند و به آن ع��ادت كرده ان��د و

نميدانند هيچ جاي دنيا دموكراسي وجود ندارد و حقوق بشر رعايت نميش��ود و ه��ر مل��تي از دول��ت خ��ود

انتظار دارد دنيا را به نفع او غارت كند و به شكم او بريزد و صرف لذت جوئي ه��اي او ش��ود و ت��وجهي ب��ه

مردم گرسنه افريقا و هند و پاكستان و افغانستان ندارند، حتي به گرسنگان و بي خانمان هاي كشور خود.

تا عدالت كه خواست تمام دين ها است اجرا نشود و تا مردم ديندار واقع��ي نش��وند حق��وق م��ردم و

حقوق بشر حرف زيباي تو خالي و بي محتوا است.

مردم امريكا را ديديم كه به نام امنيت ملطي و منافع امريكا دچ��ار چ��ه بلئي ش��دند و م��ردم دني��ا را

دچار چه بلئي كردند و با مردم عراق و افغانستان چه كردند و چه ميكنند و به نام مبارزه ب��ا تروريس��م در

تمام جهان به تروريسم دامن زدند بطوري كه مردم از رفتن به خيابان ها ميترسند كه مبادا بم��بي س��ر راه

ايشان منفجر شود و جان آنها را بگيرد يا زخمي شوند. ميدانم كه در آينده اين نوشته ب��ه دس��ت اف��رادي

ميرسد كه از وضع امروز جهان غافلند و تا متوجه نشوند كه رفاه بشريطت و حفظ حقوق افراد جز در س��ايه
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عدالت كه هدف دين است و ايمان به خدا كه شاهد و ناظر اعم��ال انس��ان ها اس��ت و ايم��ان ب��ه قي��امت و

پاداش و مجازات اخروي كه انسان جزاي اعمال ناروا و پاداش كارهاي درست خود را مي بيند تأمين نم��ي

شود و تا مردم ديندار واقعي نباشند و فريب دكانداران ديني و فريبكاران اجتم��اعي و سياس��ي را نخورن��د،

امكان رسيدن به يك دنياي پاك وجود ندارد. آنوقت اميد است كه حرف مرا بپذيرند. البته اينكار فق��ط ب��ا

ترك تعصبات تلقين شده ديندارنماهاي دكاندار دين فروش و با بي اعتنايي به فريبك��اري سياس��ت باف��ان

بنام وطن و ملت امكان دارد. تا مردم متوجه نشوند كه دينداران و فلسفه باف��ان و سياس��ت باف��ان آنه��ا را

فريب داده اند و فريب ميدهند و از لك پيروي از عادت بيرون نيايند اين وضع ادامه خواهد داشت. ام�روزه

با استفاده از فتوكپي و چاپ و اينترنت و راديو و تلفن و تلويزيون كه ميتواند به تمام دني��ا ب��رود و ب��ه ه��ر

زباني ترجمه شود اينكار بسيار راحت است. به شرط آنكه مردم بخود آيند و متوجه حقايق موجود بش��وند

و عاقلنه چه يكنفره چه با اتحاد با ديگران كوشش شايسته خود را شروع كنند. امروزه با توجه ب��ه رواب��ط

رياضي قرآن كه وجود خدا را با تجربه ثابت ميكند و رسالت پيغمبر اسلم و ساير پيغمبران و اله��ي ب��ودن

قرآن را نشان ميدهد، راه انسان ها معلوم و ايمان آوردن آنها آسان است. چون نشان ميده��د ك��ه ي��ك آدم

 قرن پيش عربستان و تمام مردم آن زمان نميتوانستند اين محاسبات را انجام دهند و ام��روزه14بي سواد 

هم با وجود كامپيوتر تمام مردم جهان، نه يكنفر، نميتوانند در گفتار خود حتي در نوشته هاي خود چني��ن

روابطي را برقرار كنند. فقط شخص بايد ايمان پيدا كند كه كار او هر قدر كوچك باشد در جهان اثر اب��دي

دارد و در كار ديگران موثر است و دير يا زود افراد متوجه حقيقت خواهند شد و متوجه خواهند شد بدون

اتحاد تمام دينداران و اصلح طلبان واقعي ساختن يك دنياي پاك امكان ندارد و بجاي تعصب تلقين شده

از طرف دكانداران ديني و فريبكاران سياسي و ايجاد نفرت ها و دشمني ها فقط با همك��اري در راه اج��راي

دين و فعاليت در راه برقراري عدالت كه هدف همه اديان است اينكار ش��دني اس��ت. ب��الخره روزي م��ردم

بخود خواهند آمد و متوجه خواهند شد كه آلت دست فريبكاران ديني و قدرت طلبان سياس��ي ش��ده اند و

به فكر برقراري عدالت خواهند افتاد و از «يك دسته افكار سست و واهي و بي اثر» كه بنام دي��ن ب��ه آنه��ا

 و آي��ه8 انفال سوره  53تزريق و تلقين شده دست بر خواهند داشت و متوجه خواهند شد كه مطابق آيه 

 «تا مردم فكر و عمل خود را تغيير ندهند خدا وضع آنها را تغيير نخواه��د داد.» چ��ه در13 رعد سوره 11

جهت منفي چه در جهت مثبت.
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مي گ  :   پيغمبر     ساحر   (جادوگر)   است.
 ميفرمايد: «وقتي عيسي (ع) براي قوم بني اسرائيل (يهودي��ان آن روز و ام��روز)61 صف سوره 6آيه 

معجزاتي آورد كفار يهوديان گفتند: اينكارها فقط سحر آشكاري است.» (در س��حر ب��ودن آن ه��ا هيچگ��ونه

شكطي وجود ندارد.) انسان ها ميتوانند با فكر خود معجزه پيغمبري را رد كنند ولي با توجه به روابط رياضي

قرآن و الهي بودن محاسبات آنها كه باعث شگفتي و تصديق هر انساني براي درستي آن ميشود، هيچ ف�رد

عاقلي نميتواند منكر اعجاز آن شود، چون قابل بررسي و تجربه هر كسي هس��ت و ب��ا ك��امپيوتر و ماش��ين

حساب ميتواند متوجه درستي آن و الهي بودن آن بشود.

 ميفرمايد: «اگر كتاب (قرآن) را در كاغذي بر تو نازل كني��م (وح��ي را كتب��ا  ب��ه6 انعام سوره 7آيه 

دست تو بدهيم) كه آن را با دست هايشان لمس كنند بدون ترديد كافران (افرادي كه منكر وحي بودن آن

ميباشند) خواهند گفت: اين سحر آشكاري است.» (در سحر آشكار بودن آن جاي ترديدي نيست.)

 ميفرمايد: «موسي (به فرعون و بزرگان و اطرافيانش) گفت: آيا وق��تي ح��ق10 يونس سوره 77آيه 

براي شما آمد به آن سحر ميگوئيد؟ در صورتيكه ساحران موفق و رستگار نميشوند.»

 ميفرمايد: «... اگر به آنها بگوئي: پس از مرگ (براي رسيدن به حساب كاره��ا و11 هود سوره 7آيه 

ديدن جزا و پاداش آن) دوباره زنده ميشويد، كفار (كساني كه به رس��الت موس��ي ايم��ان نداش��تند) حتم��ا 

ميگويند اين سحر آشكاري است.» مگر ممكن است انسان مرده زنده شود؟ ولي توجه ندارند اينك��ار ب��راي

خدائي كه اولين بار آنها را زنده كرده و اجزاي اتمي و مولكولي و سلولي آن ها را گرد هم آورده تا بدن آنها

 «به آنها بگو: آنها را كسي ك��ه اولي��ن ب��ار آنه��ا را36 يس سوره 79را ساخته كار آساني است. به قول آيه 

زنده كرده (به ذرات بيجان جان داده) زنده ميكند. او ه��ر ك��اري را (از جه��ت زن��ده ك��ردن ذرات بيج��ان)

ميداند.»

 ميفرمايد: «وقتي آيات روشن كننده حقيقت براي آنها آمد گفتند: اين س��حر27 نمل سوره 13آيه 

آشكاري است.»

 ميفرمايد: «... وقتي آيات روشن ما بر آنه��ا خوان��ده ش��ود (اف��راد ب��ي ايم��ان)34 سبا سوره 43آيه 

ميگويند: اين مردي است كه ميخواهد شما را از دين پدرانتان برگرداند (ب�از دارد) و گفتن��د: اي�ن دروغ��ي
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است كه پيغمبر سر هم كرده و به هم بافته، و منكران وقتي حقيقت ب��راي آنه��ا آم��د گفتن��د: اي��ن س��حر

آشكاري است.» (در سحر بودن آن شكطي نيست) چون انسان ها با فكر ناقص و معلوم��ات غل��ط خ��ود فك��ر

ميكنند و چاره اي جز آن ندارند مگر اينكه خواهان حقيقت باشند و توجه داشته باشند ك��ه ممك��ن اس��ت

معلومات آنها غلط يا ناقص باشد.

 ميفرمايد: «وقتي حقيقت براي آنها آمد گفتند: اين سحر (جادو) است و ما43 زخرف سوره 30آيه 

آن را قبول نداريم.» اين استدلل افراد است.

 ميفرمايد: «دلهايشان سرگرم (افكار خودشان) ميباش��د. و س��تمكاران آهس��ته21 انبياء سوره 3آيه 

در گوش هم گفتند: اين فقط بشري مثل شما اس��ت. (و راس��ت ميگفتن��د پيغم��بران انس��اني مث��ل تم��ام

انسان ها بودند. فريبكاران از آنها فوق بشر و نيمه خدا حتي خدا ساختند. تمام غرائز و احتياجات بش��ري را

داشتند) آيا در صورتيكه مي بينيد دچار سحر (جادو) شده ايد؟» چطور مت��وجه نميش�ويد ك��ه اينه��ا س�حر

است؟

 فرعون پس از اينكه معجزات موسي را دي��د «ب��ه بزرگ��ان اطراف��ش26 شعراء سوره 34مطابق آيه 

گفت: واقعا  موسي جادوگر زبردست و دانائي است.»

انسان ها اينطور هستند وقتي متوجه كاري نميشوند ميگوين��د اينك��ار س��حر (ج��ادو) و چش��م بندي

است.

مي گ  :   شاع    است.
 ميفرمايد: «... گفتند اينه�ا خوابه�اي آش�فته و پريش�ان اس�ت، ش�ايد آنه�ا را21 انبياء سوره 5آيه 

خودش به هم بافته (مگر ميشود دنيائي ساخت كه در آن ديكتاتوران بر گرده مردم سواري نكنند؟ و توجه

ندارند كه با اتحاد و فكر صحيح هر كاري در جهان شدني است. مثل كمونيس��ت ش��دن چي�ن و روس��يه و

جمهوري شدن ايران كه به قولي پنجمين ارتش نيرومند جهان را داشت و يا رئيس جمهور شدن اوبام��اي

سياه پوست كه يك قرن پيش آنها را در كافه و رستوران سفيدپوستان راه نميدادند.) يا او شاعر است. بايد

آيه اي (نشانه اي، معجزه اي) همانطور كه پيغمبران قبلي داشتند براي م��ا بي��اورد.» در ص��ورتيكه معج��زات

پيغمبران قبلي را توجيه ميكردند.
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 ميفرمايد: «تو تذكر بده كه تو به لطف خداوندت (فرمانفرمايت ك��ه ب��ه52 طور سوره 30 و 29آيه 

تو ميگويد چه كاري بكن و چه كاري نكن) كاهن و ديوانه نيستي. يا ميگويند او شاعر است و منتظر مرگ

او هستيم.» بزودي خواهد مرد و حرفهايش فراموش ميشود.

 ميفرمايد: «قرآن سخن يك شاعر نيست. كمي از شما ايمان مي آوريد.» ولي69 حاقه سوره 41آيه 

همان مقدار كم براي آينده كافي است.

 ميفرمايد: «فقط گمراهان از شعراء پيروي ميكنند. آي��ا نمي بين��ي26 شعراء سوره 227 تا 224آيه 

(متوجه نمي شوي) كه آنها در هر وادي سرگردانند و حرف هائي ميزنند كه به آن عم��ل نمي كنن��د. غي��ر از

افرادي از آنان كه ايمان آوردند و كار درست كردند....» و اغراق گوئي و مديحه سرائي نكردند.

مي گ  :   كاهن  است.
كهانت يعني پيشگوئي، غيب گوئي و كاهن كسي است كه پيشگوئي و غيب گوئي ميكند.

 ميفرمايد: «تذكر بده كه تو به لطف خداوندت (فرمان فرمايت) كاهن و ديوانه52 طور سوره 29آيه 

نيستي.»

 ميفرمايد: «ق�رآن س�خن فرس�تاده اي بزرگ��وار اس��ت. و س��خن ش��اعر69 حاقه سوره 43 تا 40آيه 

نيست. تعداد كمي ايمان مي آوريد. و سخن كاهن (پيشگو) هم نيست. تعداد كمي متوجه مي شويد. ن��زول

آن از طرف خداوند جهانيان (فرمان فرماي تمام افراد بشر) است.» چون ميگفتند محمد ص كاهن اس��ت و

ادعاي غيبگوئي (پيشگوئي) ميكند.

مي گ  :   ب  او   ياد   داده اند.
در باره داستان نوح ميفرمايد: «اي��ن از اخب��ار غي��ب اس��ت ك��ه ب��ه ت��و وح��ي11 هود سوره 49آيه 

مي كنيم. تو و قومت آن را قبل  نميدانستيد. صبر (حوصله و استقامت) داشته باش. چون عاقبت متعلق ب��ه

افرادي است كه بر تمايلت خود تسلط دارند.»
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 ميفرمايد: «ميدانيم كه آنها ميگويند (اين حرف ها را) انساني به او ياد داده.16 نحل سوره 103آيه 

زبان كسي كه آنها به او اشاره ميكنند عربي نيست (خارجي است، نسبت به اعراب) در صورتيكه اين قرآن

به زبان عربي روشن است.»

 ميفرمايد: «سپس از او روگرداندند (قبول نكردند و انكار كردند) و گفتند: او44 دخان سوره 14آيه 

ديوانه اي است كه اين حرف ها را به او ياد داده اند.»

 ميفرمايد: «گفتند: اين حرف ها داستان هاي افس��انه  اي گذش��تگان اس��ت ك��ه25 فرقان سوره 5آيه 

محمد ص خواسته آن را برايش بنويسند و شب و روز بر او خوانده ميشود.»

 ميفرمايد: «افراد بي ايمان (به رسالت محمد ص) گفتند: اين حرف ها دروغي25 فرقان سوره 4آيه 

است كه او به هم بافته و سر هم كرده و دس��ته ديگ��ري او را ب��ر اينك��ار كم��ك كرده ان��د ...» ام��روزه ه��م

مخالفان همين حرف را ميزنند ولي روابط رياضي قرآن نشان ميدهد كه نمي توانسته قرآن سخن پيغمبر و

بافته  او و حتي تمام مردم آن زمان باشد. چون مردم اين زمان هم با استفاده از كامپيوتر نمي توانن��د مث��ل

آن را در سخنان خود رعايت كنند. در نوشته هاي خود هم همينطور. در صورتي كه محمد ص مطابق آي��ه

 سواد خواندن و نوشتن نداشت.29 عنكبوت سوره 48

مي گ  :  افسان   پيشينيان    است.
اساطير يعني افسانه هاي خيالي گذشتگان.

 ميفرمايد: «... افرادي كه (به رسالت پيغمبر ص) ايمان نداشتند گفتند: اين ه��ا6 انعام سوره 25آيه 

داستان هاي افسانه اي گذشتگان است.»

 ميفرمايد: «گفتند: آيا وقتي ما مورديم و خاك و استخوان شديم م��ا23 مؤمنون سوره 83 و 82آيه 

دوباره زنده مي شويم؟ اين وعده اي است كه به ما و پ��درانمان قبل  داده ش��ده. اي��ن حرف ه��ا داس��تان هاي

خيالي گذشتگان است.»

 ميفرمايد: «وقتي آيات ما بر او خوان��ده مي ش��ود83 مطففين سوره 13 و آيه 68 قلم سوره 15آيه 

مي گويد: اين ها داستان هاي افسانه اي گذشتگان است.»
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 ميفرمايد: «گفتند: اين حرف ها داستان هاي افس��انه اي گذش��تگان اس��ت ك��ه25 فرقان سوره 5آيه 

محمد ص خواسته آن را برايش بنويسند و شب و روز بر او خوانده مي شود.»

 ميفرمايد: «وقتي به آنها گفته شد خداوندتان چه چيزي نازل ك��رده گفتن��د:16 نحل سوره 24آيه 

داستان هاي افسانه اي گذشتگان را نازل كرده.»

 ميفرمايد: «وقتي آيات ما بر آنها خوانده شود ميگويند: آن را ش��نيده ايم. اگ��ر8 انفال سوره 31آيه 

بخواهيم مثل آن را ميگوييم. اين ها داستان افسانه اي گذشتگان است.» در صورتيكه اين داستان ها روحي��ه

انسان ها را نشان ميدهد و يك روانكاوي انساني است. چون تمام اقوام اينكار را ميكردند. داستان گذشتگان

را در قرآن مطالعه كنيد تا متوجه اين حقيقت بشويد.

مي گ  :   دوغگو    هستند.
كذب يعني دروغ. تكذيب يعني منكر شدن و گفتن اينكه اين حرف دروغ است و درس��ت نيس��ت و

ما آن را قبول نداريم. 

 ميفرمايد: «اگر تو را به دروغگويي متهم كردن��د (چي��ز ت��ازه اي نيس��ت)3 آل عمران سوره 184آية 

تمام پيغمبران قبل از تو را هم وقتي دليل هاي روشن و نوشته ها و كتاب هاي روشن (گوي��ا منظ��ور ت�ورات

باشد) براي آنها آوردند، تكذيب كردند.»

 ميفرمايد: «اگر تو را به دروغگوئي متهم كردند (گفتند تو دروغ ميگوئي. ما10 يونس سوره 41آيه 

حرف هاي تو را باور نمي كنيم) بگو: كار من براي من و كار شما براي شما است (هر كس مسئول كاره��اي

خود ميباشد) شما از كارهائي كه من ميكنم بمري (بركنار) هستيد و من از كارهائي كه شما ميكنيد بركنار

هستم.»

 ميفرماي��د: «بع��د از ن��وح پ��ي در پ��ي (پش��ت س��ر ه��م) پيغمبرانم��ان را23 مؤمنون سوره 44آيه 

فرستاديم. هر وقت براي هر امطتي رسول آنها مي آمد او را به دروغگوئي متهم ميكردند. ما بعضي از آنه��ا را

دنبال بعضي نابود كرديم و از آنها فقط داستاني ب��اقي گذاش��تيم (ك��ه ب�راي ديگ�ران ع�برت اس��ت) اف�راد

 نح��ل113 و آي��ه 10 يونس س��وره 73 و آيه 7 اعراف سوره 64بي ايمان از رحمت خدا دور هستند.» آيه 

 و29 عنكب��وت س��وره 18 و آي��ه 26 شعراء سوره 189 و 139 و آيه 23 مؤمنون سوره 48 و آية 16سوره 
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 را بخوانيد تا ببينيد روحي��ه91 شمس سوره 14 و آيه 37 صافات سوره 127 و آيه 36 يس سوره 14آية 

تمام افراد در طول تاريخ اين بوده.

 ميفرمايد: «ما پيغمبرانمان را فقط براي بشارت دادن (به كساني كه ك��ار6 انعام سوره 49 و 48آية 

درست ميكنند) و بر حذر داشتن (كساني كه كار غلط ميكنند) مي فرستيم. كس��اني ك��ه ايم��ان بياورن��د و

كارهاي خود را اصلح كنند ترسي ندارند و غصه نمي خورن��د. (ح��ال غص��ه خ��وردن و غ��م داش��تن ش��عار

دينداري شده) كساني كه منكر آيات ما شدند (گفتند اين حرف ها دروغ است) به دليل اط��اعت نك��ردن از

آن ها عذاب به ايشان ميرسد.»

امروزه هم در قرن بيست و يكم همين طور است. اگر به مردم بگوئيم در تمام طول عمرشان از نظر

ديني و سياسي به آنها دروغ گفته شده است باور نمي كنند و گوينده را ب��ه دي��وانگي و ك��م عقل��ي مته��م

ميكنند. مثل اينكه به آنها بگوئيد دموكراسي و مس�اوات و حق�وق بش�ر و آزادي ام�روزي ك�ه راي�ج اس��ت

كلمات فريب دهنده اي هستند كه در عرف امروزي براي فريب مردم بكار ميرود.

مي گ  :   چرا   محمد   ص   رسول   خدا  شود؟
 ميفرمايد: «گفتند: چرا اين قرآن بر مردي بزرگ از اي��ن دو ش��هر (مك��ه و43 زخرف سوره 31آيه 

مدينه) نازل نشده؟»

 ميفرمايد: گفتند: «آيا ذكر (تذكر. قرآن) از ميان ما بر او (ب��ر محم��د ص) ن��ازل38 ص سوره 8آيه 

شده؟ بلكه آنها از قرآن من در شكط هستند ...»

 ميفرمايد: گفتند: «آيا ذكر (قرآن. تذكر الهي) از بين ما بر او (بر محم��د ص)54 قمر سوره 25آيه 

وحي (القاء) شده؟ نه. او (محمد ص) دروغگوي خودپسندي است.»

 ميفرمايد: «وقتي تو را ببينند تو را به باد استهزاء و مسخره ميگيرن��د25 فرقان سوره 42 و 41آية 

و ميگويند. آيا اين همان آدمي است كه خدا به رسالت فرستاده؟ نزديك بود ما را از عب��ادت خداون��دانمان

منحرف كند، اگر بر عبادت خودمان در باره آنها اس��تقامت نمي ورزي��ديم. ب��زودي وق��تي ع��ذاب را ببينن��د
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 ميفرمايد: «... خدا بهتر ميداند چه كسي را6 انعام سوره 124خواهند دانست چه كسي گمراه است.» آيه 

پيغمبر سازد ...)

مي گ  :   پيغمبران    هم   بشري   مثل   ما   هستند.
يكي از حرف هائي كه به پيغمبران ميزدند و درست هم بود بشر بودن آنها بود.

 ميفرمايد: «دل هايشان س��رگرم اس��ت. س��تمكاران (ك��ه ندانس��ته ب��ه خ��ود و21 انبياء سوره 3آيه 

خانواده خود و تمام افراد بشر در اثر قبول نكردن راهنمائي هاي خدا براي ساختن يك دني��اي پ��اك س��تم

مي كنند) آهسته در گوش هم مي گويند: آيا اين (پيغمبر) جز بش�ري (انس��اني) مث��ل ش�ما اس��ت؟ آي��ا در

صورتيكه چشم هايتان باز است و مي بينيد دچار سحر شده ايد؟» و جادو شده ايد؟ 

 در باره نوح ميفرمايد: «بزرگان قومش كه كافر بودند و منكر ديدن23 مؤمنون سوره 38 تا 33آيه 

آخرت بودند و در زندگي دنيا آنها را بهره مند كرده بوديم (و ميخواستند از مال خ��ود ل��ذت هاي نامش��روع

ببرند) گفتند: اين نوح انساني مثل شما است. از آنچه شما ميخوريد ميخورد (دفع مازاد آن را ه��م دارد) و

از آنچه شما مي نوشيد مينوشد. اگر از آدمي (انساني) كه مثل شما است اطاعت كنيد زيان كار هستيد. آي��ا

به شما وعده ميدهد كه وقتي شما مورديد و خاك و استخوان شوديد دو مرتبه زنده ميشويد و از گور (ق��بر)

خود در مي آييد؟ هيهات هيهات. اين وعده اي كه به شما داده مي ش��ود بعي�د اس�ت و مح�ال. غي�ر از اي�ن

زندگي دنيا چيزي نيست. ميميريم و زنده ميشويم و ما دوباره زنده نخواهيم ش��د. اي�ن ن�وح فق��ط م��ردي

است كه از قول خدا دروغ به هم مي بافد. ما به حرفهاي او ايمان نمي آوريم.» حرفي ك��ه بس��ياري از اف��راد

امروزي براي آزادي عمل خود در پيروي از دلخواه خود و هر كاري كه خواس��تند بتوانن��د بكنن��د ميزنن��د.

چون دين ميگويد انسان مسئول كارهاي خود است و از او بازخواست خواهد شد. در نتيجه به بهشت يا به

جهنم خواهد رفت ولي انسان كه پيرو طبيعت حيواني خ�ود ميباش�د ميخواه��د در ب��رآوردن آنچ�ه دل�ش

ميخواهد آزاد باشد و توجه ندارد كه اگر ديگران هم در انج��ام دلخواه ه��اي خ��ود آزاد باش��ند چ��ه ب��روز او

مي آورند. چون انسان فقط آزادي خود را در برآوردن آنچه دلخواه او اس��ت مي بين��د ن��ه ب��رآوردن دلخ��واه

ديگران.
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 ميفرمايد: «سران ك��افر ق��ومش گفتن��د: ت��و را فق��ط انس��اني مث��ل خودم��ان11 هود سوره 27آيه 

مي بينيم و پيروان تو را افراد پست ك��م عقل��ي مي بيني��م و هي��چ برت�ري ب�راي ش�ما نس��بت ب�ه خودم��ان

نمي بينيم و فكر مي كنيم شما دروغگوئيد.» راست ميگفتند. پيغمبران هم انسان هائي مث��ل آنه��ا ب��ا تم��ام

غرائز و احتياجات انساني بودند. غذا ميخوردند (دفع داشتند. دچار لينت و يبوس��ت مي ش��دند) زن و بچ��ه

 ميفرمايد:14 ابراهيم سوره 11 و 10داشتند، مريض ميشدند و زخمي و كشته مي شدند، همانطور كه آيه 

«پيغمبران به مردم گفتند: آيا در مورد خدا كه آفريننده آسمان ها و زمين اس��ت ش��كطي وج��ود دارد؟ او از

شما دعوت ميكند كه گناهان شما را بيامرزد و مرگ شما را تا مدت معيني به عقب بيندازد. آنه��ا گفتن��د:

شما انساني مثل ما هستيد. ميخواهيد ما را از بندگي (مطيع محض و بدون چون و چ��را ب��ودن در مقاب��ل

بزرگانمان و بت هايمان) آنچه كه پدرانمان آنها را بندگي ميكردند باز داريد. دليل روشني براي ما (در ب��اره

رسالت خود و درستي حرف هايتان) بياوريد. پيغمبرانشان به آنها گفتند: ما انساني مثل ش��ما هس��تيم (ب��ا

تمام غرائز و احتياجاتي كه شما داريد) ولي خدا بر هر يك از بندگانش كه بخواهد منطت ميگذارد (و وظيفه

سنگين و پر زحمت رسالت را كه با مخالفت شديد مردم روبرو ميشود بر عهده آنها ميگذارد). ما دليلي جز

آنچه كه با اجازه خدا باشد نميتوانيم براي شما بياوريم. افراد با ايمان بايد به خدا توكل كنند. و چرا ما ب��ه

خدا توكل نكنيم؟ در صورتيكه خدا راه هاي ما را به ما نشان داده (ما را راهنمائي كرده) و بر اذيت و آزاري

كه به ما مي رسانيد صبر مي كنيم. بايد توكل كنندگان (در مبارزات خود ب�ا م��ردم ن��ادان) ب�ر خ��دا توك��ل

كنند.»

 ب��ه پيغم��بر ص ميفرماي��د: «بگ��و: م��ن بش��ري (انس��اني ب��ا تم��ام غ��رائز و18 كهف سوره 110آيه 

احتياجات انساني) مثل شما هستم. به من وحي ميشود كه معبود شما (كسي كه بايد بدون چ��ون و چ��را

در مقابل او احساس و ابراز كوچكي كنيد و از دستورهايش پيروي كنيد) معبود واحدي است (از هيچكس

از جمله از من نبايد بدون چون و چرا اطاعت كنيد چون م��ن معب��ود ش��ما نيس��تم، بلك��ه خ��ودم بن��ده او

هستم). كسي كه اميد ديدار خداوندش را دارد (اميد دارد براي پس دادن حس��اب كاره��ائي ك��ه ك��رده در

مقابل خدا قرار بگيرد) بايد كار درست بكند و در عبادت (اطاعت بي چون و چ��را) از خداون��دش كس��ي را

شريك او نسازد.» از هيچكس و هيچ مقام و هيچ سازماني ك��ه ب��رخلف دس��تورهاي خ��دا دس��تور بده��د

اطاعت بي چون و چرا نكند. در صورتيكه ام��روزه در سراس��ر دني��ا در ن��تيجه نداش��تن اتح��اد دين��داران از
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افرادي كه در اثر انقلب يا كودتا يا نظر نمايندگان مجلس بر سر ك��ار آمده ان��د اط��اعت ب��ي چ��ون و چ��را

ميكنند. اگر كمي دقت كنيد تمام آنها در اثر اتحاد دسته كوچكي از مردم به قدرت رسيده اند. اگر افراد ب��ا

 سرگرم4 نساء سوره 31 تفرقه نداشته باشند و خود را مطابق آيه 3 آل عمران سوره 103ايمان مطابق آيه 

جزئيات نكنند با اتحاد خود به سادگي ميتوانند اين ديكتاتوران زمان خود را كه ب��ه نام ه��اي گون��اگون ب��ر

مردم حكومت ميكنند از مسند خود فرود آورند و دنيائي بسازند كه در آن فق��ط دس��تورهاي خ��دا، ب��راي

ساختن دنياي پاكي كه در آن عدالت حكمفرمائي كند، اجرا شود. اينكار با توجه به وج�ود وس�ائل ارتب�اط

جمعي امروزي كار بسيار ساده اي است. اين وس��ائل عبارتن��د از چ��اپ، فت��وكپي، كت��اب، روزن��امه، تلف��ن،

اي ميل، اينترنت، فيلم، راديو، تلويزيون و امثال آن و وسائلي كه در آينده براي اينك��ار س��اخته ميش��ود. در

نتيجه با اتحاد دينداران و اصلح طلبان واقعي و شركت در انتخابات ميتوانند افرادي را به مجلس بفرستند

يا به رياست جمهوري انتخاب كنند كه در راه دلخواه خودشان كوشش كنند و به سادگي وضع اجتم��اع را

تغيير دهند.

پيغمبران را   مسخره  مي  كردند.
 ميفرمايد: «وقتي افراد كافر (كه رسالت ت��و را قب��ول ندارن��د) ت��و را ببينن��د21 انبياء سوره 36آيه 

مسخره ات مي كنند و ميگويند اين همان كسي است كه از خدايان شما بدگوئي ميكن��د؟ آنه��ا منك��ر ذك��ر

خداوند رحمان هستند.»

 ميفرمايد: «پيغمبران قبل از تو را مسخره كردند. مدتي ب��ه اف��رادي ك��ه (ب��ه13 رعد سوره 32آيه 

رسالت آنها) ايمان نداشتند مهلت دادم و بعد آنها را دچار عذاب كردم. عذاب من چطور بود؟»

 ميفرماي��د: «هي��چ پيغم��بر و رس��ولي ب��راي آنه��ا43 زخرف س��وره 7 و آيه 15 حجر سوره 11آيه 

نمي آمد مگر اينكه او را مسخره ميكردند.» چون هر پيغمبري ك��ه مي آم��د آنه��ا و پدرانش��ان را مته��م ب��ه

گمراهي ميكرد و منكر خدائي كه آنها تصوطر ميكردند ميش��د و ميگف��ت خ��داي ش��ما فق��ط يك��ي اس��ت و
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 اع��راف71ديگران وجود خارجي ندارند و آنها اسم هائي است خودتان و پدرانتان روي آنها گذاشته ايد. آيه 

 را ببينيد.53 نجم سوره 23 و آيه 12 يوسف سوره 40 و آيه 7سوره 

 ميفرمايد: «افسوس (حسرت) بر بندگان من. هيچ پيغمبري براي آنه��ا نيام��د36 يس سوره 30آيه 

مگر اينكه او را مسخره مي كردند.»

 ميفرمايد: «پيغمبران قبل از تو را هم مس��خره كردن��د و هم��ان ع��ذابي ك��ه21 انبياء سوره 41آيه 

مورد تمسخر آنان قرار مي گرفت آنها را در بر گرفت.»

 علت   اين*

*حرف ه  
 انبي��اء54چون پيغمبران به آنها ميگفتند: «خودتان و پدرانتان در گمراهي آشكاري هستيد.» آي��ة 

 .21سوره 

مسلما  به آن ها بر ميخورد كه به آنها صريحا  گفته شود شما و پدرانتان در گمراهي آشكاري هستيد

و شما را فريب داده اند. چون روحاني نماهايي كه دين را دكان كسب درآمد و تأمين مخارج زندگي خود و

خانواده خود ميكردند آنها را فريب داده بودن��د و آنه��ا را از راه خ��دا ب��از ميداش��تند و منح��رف ميكردن��د.

 توبه ميفرمايد: « اي افرادي كه (ب�ه رس��الت محم��د ص و اله��ي ب�ودن ق�رآن) ايم�ان34همانطور كه آيه 

آورده ايد، عده زيادي از دانشمندان ديني يهود (مثل دانشمند نماهاي مس��لمان و ادي��ان ديگ��ر) و زاه��دان

ديرنشين مال مردم را بناحق ميخورند و مردم را از راه خدا باز ميدارند و منحرف ميكنند ....»

 ميفرمايد: «عده اي از آنان (از يهوديان مثل مس��لمانان و پي��روان ادي��ان2 بقره سوره 80 تا 78آيه 

ديگر) بيسوادند و از كتاب الهي غير از آرزوها و تصورات خود چيزي نمي دانند و فقط گمان ميكنن��د (ك��ه

دينشان در باره فلن مطلب چنين نظري دارد وگرنه اهل مطالعه كتاب ديني خ��ود و ديگ��ران نبوده ان��د و

نيستند، حتي تحصيل كرده هاي آنها كه ده ها كتاب درسي و غير از آن مطالعه كرده اند و ميكنند. تا اگر با

چيزي بنام دين موافقت يا مخالفت ميكنند موافقت و مخ��الفت آنه��ا از روي مط��العه و تحقي��ق باش��د ن��ه
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خيالت و تصورات خودشان). بنابراين واي بر كساني كه (از اين بي اطلعي افراد سوءاستفاده ميكنند) و با

دستهاي خود (با فكر و نظر و منظورهاي خود) كتاب مينويسند و ميگويند (اين  نوشته ها) از جانب خدا (و

مال دين) است، تا آن را به بهاي ناچيزي بفروشند. واي بر آنها از آنچه نوشتند و واي بر آنها از آنچه از اين

راه بدست مي آورند. و گفتند: آتش جهنم جز چند روزي به ما نميرسد. به آنها بگو: آيا تعهدي در اين باره

از خدا گرفته ايد؟ اگر تعهد گرفته ايد خدا بر خلف تعهد خودش كاري نميكند يا ندانسته ب��ر خ��دا تهم��ت

ميزنيد؟» و از قول خدا ميگوئيد در صورتيكه ميدانيد كه خدا چنين حرفي نزده و چنين قولي نداده.

 ميفرمايد: «عده اي از آنه��ا (از اه��ل كت��اب ك��ه ادع��اي دين��داري و3 آل عمران سوره 80 تا 78آيه 

پيروي از كتاب الهي ميكنند) زبان (و سخن) را طوري به كتاب ميگردانند كه شما خيال كنيد آن حرف ها

از كتاب الهي است در صورتيكه از كت��اب اله�ي نيس�ت، و ميگوين��د اي�ن حرفه�ا از ج�انب خ�دا اس�ت در

صورتيكه از جانب خدا نيست. از قول خدا دروغ ميگويند (بخ��دا تهم��ت ميزنن��د) و خودش��ان ه��م اي��ن را

ميدانند (ولي مردم بي اطلع از كتاب الهي با اعتماد به آنها اين حرف ها را از كتاب اله��ي و از ج��انب خ��دا

مي دانند و آن را با صداقت كامل ندانسته بنام دين بازگو مي كنند و پس از چندي دين رس��مي اجتم��اعي

مي شود، در صورتيكه در اصل همه آنها دروغ بوده و م�ردم را فري�ب داده ان�د. كت�اب اله��ي ب�ا ترجم�ه ب�ه

هر زباني در دست مردم هست و افراد با سواد ميتوانند آن را بخوانن��د. در گذش��ته م��ردم بيس��واد بودن��د و

نميتوانستند كتاب الهي خود را بخوانند ولي حال كه اكثريت مردم با سواد هستند چرا؟ چرا كت��اب دين��ي

خود را و كتاب ديني ديگران را نميخوانند تا اگر با چيزي موافقت ي��ا مخ��الفت ميكنن��د از روي تحقي��ق و

مطالعه و علم و اطلع باشد و ندانسته حرفهاي ديگران را بنام دي��ن ب��ازگو نكنن��د؟) س��زاوار هي��چ بش��ري

(انساني) نيست كه خدا به او كتاب و حكم و نبوت (پيغمبري) بدهد، بعد او به م��ردم بگوي��د غي��ر از خ��دا

بنده من باشيد. بلكه ميگفتند خداپرست (بنده و مطيع بدون چون و چراي خدا) باشيد. ب��ه دلي��ل هم��ان

كتابي كه آن را به ديگران ياد مي دهيد و به دليل همان كتابي كه درس آن را ميخوانيد. و به شما دس��تور

نمي دهد كه فرشتگان و پيغمبران را ارباب خود بگيريد (كساني بگيريد كه به شما بگويند چه كاري بكنيد

و چه كاري نكنيد) آيا پس از اينكه شما مسلمان (تسليم حكم و نظر خدا) شديد ش��ما را ب��ه كف��ر (ك��افر

شدن) دستور ميدهد؟» !!! اينكار در اسلم شرك و كفر است و مردم بي اطلع از كت��اب اله��ي ندانس��ته از

آن پيروي ميكنند.
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 ميفرمايد: «روزي كه صورت هايشان در آتش جهنم برگردانده ميشود33 احزاب سوره 67 و 66آيه 

ميگويند: اي كاش ما از خدا و پيغمبر اطاعت ميكرديم (از حرف هاي ديگ��ران اط��اعت نمي كردي��م). و قبل 

گفته بودند خداوندا، ما از آقايان و بزرگانمان پيروي كرديم. آنها ما را گمراه كردند.»

مي بينيم كه اطاعت از آقايان و بزرگان اجتماع دليل ره��ائي از آت��ش جهن��م نمي ش��ود. چ��ون آنه��ا

مطابق آنچه ميگويند به خدا تهمت ميزنند و دروغ هائي بنام دين ميگويند و مي نويسند كه ربطي به كتاب

الهي ندارد.

 ميفرمايد: «عده اي از مردم افرادي هس��تند ك��ه غي��ر از خ��دا مث��ل و2 بقره سوره 167 تا 165آيه 

مانندي مثل خدا مي گيرند و آن ها را مثل علقه اي كه به خدا دارند دوست مي دارند. در صورتي ك��ه اف��راد

با ايمان شديدترين علقه ها را به خدا دارند. اگر ستمكاران آن وقتي را ببينند كه عذاب مي بينن��د مت��وجه

مي شوند كه تمام نيرو مال خدا است و عذاب خدا بسيار شديد است. روزي كه پيروي ش��دگان (بزرگ��ان و

رهبران) از پيروي كنندگان كناره گيري مي كنند چون عذاب را ديده ا ند و وس�ائل دني�ائي ه��م قط�ع ش��ده

(كاري از دست كسي بر نمي ايد چون آن روز، روز جزا است نه روز عمل) پيروان (كساني كه از آنها پيروي

كرده اند) ميگويند اگر يكبار ديگر (عمر ديگري) داشته باشيم، همانطور كه از ما برائت (بركناري) جس��تند

از آنها برائت ميجوئيم. (ديگر از حرف هاي آنها اطاعت نمي كنيم)، ما اينطور نتيجه كارهاي غلط آنها را ب��ه

آنها نشان ميدهيم كه باعث حسرت و افسوس خوردن آنه��ا ميش��ود و از آت��ش جهن��م خ��ارج نميش��وند.»

مي بينيم اين پيروي هاي جاهلنه كه از روي بي اطلعي از كتاب الهي ص��ورت ميگي��رد انس��ان را از آت��ش

جهنم بركنار نمي كند.

پيروي از عقايد پدران و اجداد هم انسان را نجات نميدهد. چون ميدانيم پدران و اجداد ما، هر چ��ه

بيشتر به عقب برگرديم بيسوادتر و بي اطلع تر از كتاب الهي بودند و بيشتر تسليم نظر عالم نماهائي كه از

كتاب الهي اطلع نداشتند بودند.

 ميفرماين��د: «وق��تي ب��ه31 لقمان س��وره 21 و آيه 5 مائده سوره 104 و آيه 2 بقره سوره 170آيه 

آنها گفته شود از آنچه خدا نازل كرده پيروي كنيد مي گويند (نه، ما از آن پيروي نمي كنيم) بلكه از آنچ��ه

پدرانمان را بر آن يافتيم پيروي ميكنيم. اگرچه پدرانش��ان ذره اي عق��ل خ��ود را بك��ار ن��برده باش��ند و راه

صحيح را نشناخته باشند.»
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 ميفرمايد: «وقتي كار زشتي مي كنند مي گويند پ��درانمان را ب��ر اينك��ار7 اعراف سوره 29 و 28آيه 

يافتيم (پدرانمان اينكار را ميكردند) و خدا ما را به اينكار امر كرده، (چ��ون پ��دران م��ا آدم ه��اي دين��داري

بودند و نماز و روزه آنها ترك نمي شد) بگو: خدا به كارهاي زشت امر نمي كن��د. آي�ا ندانس�ته از ق�ول خ�دا

(برخلف خدا) سخن مي گوئيد؟ بگو: خداوند من (فرمان فرماي من) به عدالت امر كرده. و اينكه موقع نماز

و در هر مسجدي رو به او بياوريد و با اخلص كامل در حالي ك��ه دي��ن را فق��ط متعل��ق ب��ه او ميداني��د (و

كسان ديگر را در قانون گذاري خدا شريك نمي دانيد) او را به كم�ك بخواني��د. هم�انطور ك��ه خ�دا ش�ما را

(تك تك) ايجاد كرد (تك تك) بسوي او برمي گرديد.»

 ميفرمايد: «به موسي گفتند: آيا آمده اي كه ما را از آنچه پدرانمان را ب��ر آن10 يونس سوره 78آيه 

يافتيم (عقايد پدرانمان) برگردانيد و در زمين بزرگي مال شما باشد. ما به حرفهاي شما ايمان نمي آوريم.»

 ميفرمايد: «وقتي ابراهيم به پدرش و قومش گفت: اي��ن مجس��مه هائي21 انبياء سوره 53 و 52آيه 

كه شما در درگاهشان به عبادت مي نشينيد چه چيزي هستند؟ گفتند: پ��درانمان را ي��افتيم (دي��ديم) ك��ه

آنها را عبادت مي كردند.»

 ميفرمايد: «وقتي ابراهيم به پدر و قومش گفت: چه چيزي را عب��ادت26 شعراء سوره 74 تا 70آيه 

(بندگي) مي كنيد؟ گفتند: بت هائي را عبادت ميكنيم و در درگاهشان براي عبادت ساكن ميشويم. ابراهيم

گفت: آيا وقتي آنها را به كمك ميخوانيد دعاي شما را مي شنوند؟ يا نفعي يا ضرري ب��ه ش��ما مي رس��انند؟

گفتند: ديديم كه پدرانمان اين كار را مي كردند.»

متأسفانه امروزه هم در قرن بيست و يكم كساني را به كمك ميخوانند كه مرده اند و ص��داي آنه��ا را

 ميفرمايد: «كساني را ك��ه غي��ر از خ��دا ب��ه كم��ك7 اعراف سوره 195 و 194نمي شنوند. همانطور كه آيه 

ميخوانيد (به درگاهشان دعا ميكنيد و از آنها براي رفع حاجات خود كمك ميخواهيد) بندگاني مثل ش��ما

هستند. اگر راست مي گوييد آنها را به كمك بخوانيد تا دعاي شما را اج��ابت كنن��د (ول��ي نمي كنن��د). آي��ا

پاهايي دارند كه با آن راه روند يا دست هايي دارند كه با آن كاري بكنن�د ي�ا چش��م هايي دارن��د ك�ه ب�ا آن

ببينند يا گوش هايي دارند كه با آن بشنوند؟ بگو: شريكان خود را كه براي خدا تص��ور ميكني��د ب��ه كم��ك

بخوانيد و هر نقشه اي كه داريد در ب��اره م��ن بكش��يد و مهل��تي ب��ه م��ن ندهي��د.» ول��ي ح��رف پيغم��بر را

نمي پذيرفتند و با تمام قوا با او مخالفت ميكردند. مثل افراد امروزي كه حتي آيات كتاب الهي خودش��ان را
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وقتي بر آنها بخوانيد قبول نمي كنند و ميگويند آيا شما بهتر ميدانيد يا دانش��مندان م��ا ؟ باي��د ب��ه ايش��ان

گفت: آيا دانشمندان (يا دانشمندنماهاي) شما بهتر ميدانند يا خدا كه چنين حرفي ميزند؟

كتمان :   پنهان  كردن  و  ب   مردم  نگفتن   حقيقت  چيزي
 ميفرمايد: «كساني كه دليل هاي روشن و راهنمائي هايي را كه ما نازل2 بقره سوره 162 تا 159آيه 

كرديم بعد از اينكه آن را براي مردم در كتاب بيان كرديم پنهان (كتمان) ميكنند (ب��ه م��ردم نمي گوين��د)

خدا و لعنت كنندگان آنها را لعنت ميكنند. (از رحمت خدا دور ميس��ازند. ب��ا ت��وجه ب��ه اي��ن آي��ه مت��وجه

ميشويم كه چه بسيار از دانشمندنماهاي معروف و مشهوري كه ملع��ون از دني��ا رفته ان��د و ملع��ون از دني��ا

ميروند.) مگر افرادي كه توبه كردند (از اينكار زشت خود دست برداشتند) و كار غلط خود را اصلح كردند

و حقيقت دين را براي مردم بيان كردند. توبه چنين افرادي را مي پذيرم. من توبه پذير مهربان هستم. (اگ��ر

افراد از پنهان كردن حقايقي كه در قرآن به مردم گفته ايم دست بردارند خدا توبه آنها را مي پ��ذيرد.) ول��ي

كساني كه حقايق را پنهان كردند (و به مردم نگفتند) و در حال پنهان كردن اين حقايق مردند لعنت خدا

(دور بودن از رحمت خدا) و لعنت فرشتگان و تمام مردم ب��ر آنه��ا اس��ت. هميش��ه (ت��ا اب��د) در آن لعن��ت

خواهند بود. عذاب آنها تخفيف نمي يابد (كم نمي شود) و مهلتي به آنها داده نميشود.» تا نفسي تازه كنند.

 ميفرمايد: «كساني كه كتابي را كه خدا نازل كرده پنهان ميكنند (ب��ه2 بقره سوره 175 و 174آيه 

مردم نميگويند) و آن را به قيمت ناچيزي ميفروشند افرادي هستند كه آتش ميخورن��د و ب��ه ش��كم خ��ود

ميفرستند (دچار آتش جهنم ميشوند) و خدا روز قيامت با آنها صحبت نميكن��د و آنه��ا را پ��اك نميكن��د و

عذاب دردناكي دارند (عذاب ابدي جهنم). آنها افرادي هس��تند ك��ه گمراه��ي را ب�ه قيم��ت از دس��ت دادن

هدايت و عذاب را به قيمت آمرزش الهي خريدند. چه چيزي آنها را بر قبول آتش جهنم ص��بور س��اخت؟»

چه صبري در تحمل آتش جهنم دارند؟

اگر كمي در اين آيات دقت كنيم متوجه ميشويم چه بسياري از اف��راد مع��روف و مش��هوري ك��ه ب��ا

نگفتن حقايق قرآن ملعون از دنيا رفته اند و ميروند و ملعون هستند، ملعون. و از رحمت خدا دورند و اه��ل

آتش جهنم هستند و هميشه در آن خواهند بود و مهلتي هم به آنها داده نميشود.
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