بسمهللا الرحمن الرحیم
به دیدن وبسایت  rasekhan.comخوش امدید
با لطف پروردگار مدبر و دانا و هدایت محکمات قران ،طبق فرموده ایه  7سوره ال عمران ما متشابهات قران را بر
اساس مکشوفات دانشمندان علوم مختلف یا «راسخان در علم» تاویل علمی و منطقی نموده و سوره های قران را
به ترتیب نزول بر حضرت محمد (اللهم صل علی محمد و ال محمد = مسلمانان) در ک تاب «قران بزرگ» معرفی
شده در این وبسایت نوشته ایم؛ (جلد اول  59سوره و جلد دوم  65سوره به ترتیب نزول) ،لطفا این ک تاب را
مجانا به کامپیوتر خود دانلود کنید و در همه جا بدون نیاز به اینترنت! با خیال راحت بخوانید.
امیدواریم با انتشار این ک تاب ،بشارتگر حقایقی جهت شناخت خداوند بزرگ یا انرژی مطلق! و هدفش از افریدن
انسان اولیه تکامل یابنده تا ادم امروز قرن بیست و یکم! ،و همچنین پا به پایش ک تاب قران بالغ شونده! به شما
نمایندگان برحق خدا در زمینی باشیم .
لطفا بعضی از شگ فتی های قران را که بنده در قران بزرگ دیدهام و به حکمت بالغه بودن قران ایمان اوردهام،
شما هم ببینید:
 )37صافات ( ایهَ :12ب ْل َع ِج ْب َت َو َي ْس َخ ُرو َن ﴿{ :12ای بهنام که ایات قران را تاویل علمی و منطقی میکنی} بلكه

{تو از سخنان علمی شگ فت انگیز قران} عجب مىدارى! و ّ{اما کافران نا اگاه از علم و دانش ،انرا} ريشخند مىكنند!
()12
موضوع :دو مشرق و دو مغرب

اگر هندوانه فرضی بسیار بزرگ (= جهان) را (مانند عکس تخیلی سر برگ سایت  )rasekhan.comبا صفحه ای فرضی
به دو نیم کنیم ،با این عمل سطح مقطع دو کره تو در تو را خواهیم دید (کره داخلی به منزله مغز هندوانه و کره
بیرونی مانند پوست هندوانه محیط بر مغز) و با این عمل هر یک از این دو کره برای خود شرق و غربی خواهند
داشت! و در سطح مقطع دايره شكل هر یک از نيم كره اين هندوانه يا جهان بسيار بزرگ! ،حد اقل دو دایره
خواهد بود دایر خارجی مربوط به انتهای پوسته هندوانه جهان که در بینهایت دور قرار دارد ،که نمیبینیم ،و
میتوان انرا اخرین افق نادیده انرژی تاریک یا عرش دانست! .و دایره وسط مربوط به مرز بین کره پوسته خارجی
هندوانه (یا پایین ترین دایره سطح مقطع ان دنیای غیرقابل دیدن گنبدی شکل جهان) و کره داخلی مغز هندوانه فرضی
(یا انتهای سطح مقطع این دنیای کروی شکل جهان) که درحقیقت این دایره ،دو دایره مماس برهم یا منطبق برهم
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میباشند (یکی مربوط به سطح خارجی و دیگری مربوط به سطح داخلی این دو کره تو در تو) ،و در زبان عربی کمان (=
قسمتی از دایره) میشود قوس و چون دوتاست ،قوسین گویند.
دو مشرق
سطح مقطع برش (هندوانه فرضی دو کره تو در تو) جهان
ْ
ْ
 )55سوره الرحمان (ایهَ :17ر ُّب ال َم ْش ِر َق ْي ِن َو َر ُّب ال َم ْغ ِر َب ْي ِن (ایه { :17از هرجای این زمین به طرف شمال بنگری به
دو مغرب

علت اینکه جهان ما مانند هندوانه بسیار بزرگ ،دو کره تو در تو میباشد} او پروردگار دو مشرق و دو مغرب است!.
()17

موضوع :تغییر قبله!
ْ
ْ
َّ
 )2بقره (ایهَ :142س َي ُق ُول ُّ َ َ َ َّ
اس َما َو َّال ُه ْم َعن ِق ْب َل ِت ِه ُم ال ِتي َك ُان ْوا َع َل ْي َها ُقل ِّ ّ ِِّل ال َم ْش ِر ُق َوال َم ْغ ِر ُب َي ْه ِدي
السفهاء ِمن الن ِ
َ
َمن َي َش ُاء ِإلى ِص َر ٍاط ُّم ْس َت ِق ٍيم ﴿{ :142ای فرستاده موعود سوره بینه ،اگاه باش} به زودى مردم كم خرد {قومت}

خواهند گ فت :چه چيز انان را از قبلهاى كه بران بودند رويگردان كرد ،بگو مشرق و مغرب از ان
خداست {او همه جاهست به هرطرف نماز گزارید بسوی خداست ،او} هركه را خواهد به راه راست هدايت مىكند
()142
میبینیم موضوع تغییر قبله در این ایه مربوط به زمان حضرت محمد (ص) نبوده است! زیرا او در سال عامالفیل
( 570میالدی سال حمله ابرهه به کعبه) متولد شده و چهل سال بعد به رسالت مبعوث گردیده و از ایات نازل
شده بر خودش نیز خوب می دانسته :اولین قبله مسلمین کعبه است که توسط حضرت ابراهیم (ع) و پسرش
حضرت اسماعیل (ع) (نیای اصلی ادیان موحد :یهودیت و مسیحیت و اسالم) در سرزمین مکه ساخته شده است!،
پس دلیلی نداشته که حضرت محمد (ص) پیغمبری که ک تاب اسمانی قران را برای معرفی دین اسالم اورده ،و
خودش در قران کعبه را خانه خدا و قبله اول مسلمین معرفی کرده و در مکه نیز زندگی میکرده! ،به سوی بیت-
المقدس عبادتگاه یهودیان که صدها سال بعد از کعبه توسط حضرت داود (ع) ازپیغمبران و پادشاهان قوم بنی
اسرائیل (از نوادگان حضرت ابراهیم) شروع و توسط پسرش حضرت سلیمان (ع) در سال  967قبل از میالد تمام
شده و صدها کیلومتر از مکه نیز فاصله دارد ،نماز بگزارد!.
ولی امروز بعد از تاویل شدن متشابهات قران توسط فرستاده موعود است که خداوند را «انرژی مطلق» مستقر در
همه جا مخصوصا «بقیةهللا» یا امواج انرژی باکره (یا باقیمانده از افرینش ماده و جهان پیدا) را که هنوز به هیچ
چیزی تبدیل نشده اند! عرش یا انرژی تاریک محیط بر جهان مادی شناختهایم ،پس به استناد این ایه بعد از این
لزومی ندارد بسوی یک قبله مشخصی؛ نماز گزاریم! ،زیرا به هرطرف رو کنیم بسوی خداست.
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موضوع :قوسین
 )53سوره نجم(ایهَ :9ف َك َان َق َ
اب َق ْو َس ْي ِن َا ْو َا ْد َنى(ایه :9تا اینکه فاصله او {= روحالقدس = روح عیسی = روح

فرستاده موعود سوره بینه،از عرش که خداوند بزرگ در ان مستقر است} به اندازه فاصله دو قوس کمان یا کمتر بود
()9
توضیح {:معما يا متشابه دیگری که با قانون هندسی دو خط مماس یا دو کمان مماس یا منطبق برهم! ،كه
نزديك ترين فاصله بین دو خط یا دو كمان میباشد! ،حل میشود( :لطفا عکس برش جهان فرضی سر برگ سایت
را نگاه کنید) ،چنانچه کره جهان (هندوانه مانند) را با یک صفحه فرضی دونیمه کنیم ،در سطح هر نیمه ان ،در
مرز بین دو کره تو در تو؛ دو دایره یکی در داخل پوسته (ان دنیا نامرئی) و دیگری در خارج مغز (این دنیای
مادی مرئی) خواهد بود ،زیرا ماده مرئی به شکل کهکشانها و ستارگان را به منزله تخمههای هندوانه در ان می-
بینیم .پس قوسین یا دو قوس کمان هم مرز! مثال بین این دنیا و ان دنیا ،یعنی :کمانی از دایره پایین عرش که هم
مرز است با کمانی از باالترین دایره کره داخل (= این دنیا) با یکدیگر مماسند! و میشوند «قوسین» و در ایه
بعدی روشن میگردد که بعد از خلقت ماده و جهانی که میبینیم ،خداوند مستقر در عرش! در باالترین نقطه
عرش (مرز قوسین) ،انچه باید وحی میکرد را به روح بنده اش وحی فرموده است!( .یعنی :به لوح محفوظ = روح
القدس = روح عیسی مسیح که قبال امده و در انجیل نیز در ایه  18فصل  14فرموده :شما را یتیم نمیگذارم نزد
شما میایم .و حاال طبق وعده ایه  33سوره مریم به شکل فرستاده موعود :بهنام بهنام جهت تاویل کردن کل
ایات قران امده) ! .در سوره نجم ک تاب «قران بزرگ» ایات شاهدی را که دلیل چنین تاویلی هستند ببینید!.
موضوع :بریدن دست و پا از چپ و راست
فرعون دیک تاتوری بوده ضد خدا ،و در سه ایه ذیل بریدن دست و پا از او نقل قول شده ،حاال چه کسی :حرف
فرعون ضد خدا را قانون اسالم دانسته و خالفکاران جزئی را چنین مجازات کرده ،و دزدان میلیاردی را رها کرده
نمیدانم!.
 )7سوره اعراف (ایه ُ :124ال َق ِ ّط َع َّن َا ْي ِد َي ُك ْم َو َا ْر ُج َل ُكم ّ ِم ْن ِخ َال ٍف ُث َّم ُال َص ِّل َب َّن ُك ْم َا ْج َم ِع َ
ين ﴿{ :124فرعون گ فت}

دستها و پاهايتان را يكى ازچپ و يكى ازراست خواهم بريد ،سپس همه شما را به دار خواهماويخت
()124

َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َّ َ َّ َ ُ ُ ّ َ
الس ْح َر َف ُال َق ِ ّط َع َّن َا ْي ِد َي ُك ْم
 )20سوره طه (ایه :71قال امنتم له قبل ان اذن لكم ِإنه لك ِبيركم ال ِذي علمكم ِ
َو َا ْر ُج َل ُكم ّ ِم ْن ِخ َال ٍف َو َ ُال َص ِّل َب َّن ُك ْم ِفي ُج ُذ ِوع َّالن ْخ ِل َو َل َت ْع َل ُم َّن َا ُّي َنا َا َش ُّد َع َذابا َو َا ْب َقى ﴿[ :71فرعون] گ فت :ايا پيش

از انكه به شما اجازه دهم به او ايمان اورديد! ،قطعا او بزرگ شماست كه به شما سحر اموخته
است ،پس بى شك دستهاى شما و پاهايتان را يكى از راست و يكى از چپ قطع مىكنم و شما را بر
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تنههاى درختخرما به دار مىاويزم تا خوب بدانيد عذاب كدام يك از ما سختتر و پايدارتر است
()71
الس ْح َر َف َل َس ْو َف َت ْع َل ُم َ
 )26سوره شعرا (ايه َ :49ق َال ا َم ُنت ْم َل ُه َق ْب َل َا ْن ا َذ َن َل ُك ْم ِإ َّن ُه َل َك ِب ُير ُك ُم َّال ِذي َع َّل َم ُك ُم ِ ّ
ون
َ ُال َق ِ ّط َع َّن َا ْي ِد َي ُك ْم َو َا ْر ُج َل ُكم ّ ِم ْن ِخ َال ٍف َو َ ُال َص ِّل َب َّن ُك ْم َا ْج َم ِع َين ﴿{ :49فرعون} گ فت[ :ايا] پيش از انكه بهشما
اجازه دهم به او ايمان اورديد ،قطعا او همان بزرگ شماست كه به شما سحر اموخته است! به
زودى خواهيد دانست .حتما دستها و پاهاى شما را از چپ و راست خواهم بريد و همه تان را به دار
خواهم اويخت ()49
َّ َ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ ّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ
َْ
ض َف َسادا َان ُي َق َّت ُل ْوا َا ْو ُي َص َّل ُبو ْا َا ْو ُت َق َّط َع
 )5مائده (ایهِ :33إنما جزاء ال ِذين يح ِاربون اِّل ور ُسوله وي ْسعون ِفي االر ِ
َ ُ
َ
الف َا ْو ُي َنف ْو ْا ِم َن َاال ْرض َذ ِل َك َل ُه ْم ِخ ْز ٌي ِفي ُّالد ْن َيا َو َل ُه ْم ِفي اال ِخ َر ِة َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌيم ﴿{ :33در
ا ْي ِد ِيه ْم َوا ْر ُجل ُهم ّ ِم ْن ِخ ٍ
ِ
تورات گ فتیم }:سزاى كسانى كه با [دوستداران] خدا و پيامبر او مىجنگند و در زمين به فساد مىكوشند
جز اين نيست كه كشته شوند يا بردار اويخته گردند يا { در ایه  124سوره اعراف و ایه  71سوره طه گ فتیم
فرعون بهساحران گ فت }:دست و پايشان در خالف جهتيكديگر بريده شود يا از ان سرزمين تبعيد
گردند ،اين رسواي ى انان {که قران را تاویل بد میکنند} در دنياست و دراخرت عذابى بزرگ خواهند داشت
()33
 )5مائده (ایهِ :34إ َّال َّال ِذ َين َت ُاب ْوا ِمن َق ْبل َان َت ْق ِد ُرو ْا َع َل ْيه ْم َف ْاع َل ُم ْوا َا َّن ّ َ
اِّل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌيم ﴿ :34مگر كسانى كه
ِ
ِ
پيش از انكه برايشان دستيابيد {از کار خود} توبه كردهباشند پس بدانيد كهخدا امرزنده مهربان است
()34
 )5مائده (ایهَ :35يا َا ُّي َها َّال ِذ َين ا َم ُن ْوا َّات ُق ْوا ّ َ
اِّل َو ْاب َت ُغ ْوا ِإ َل ِيه ْال َو ِس َيل َة َو َج ِاه ُد ْوا ِفي َس ِبي ِل ِه َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َون ﴿:35
اى كسانى كه ايمان اوردهايد از {مخالفت با فرمان} خدا بپرهیزيد و به او [توسل و] تقرب جوييد و در
راهش {با کسب علم و دانش و هنر و سعی و کوشش} جهاد كنيد {نه جنگ دینی و عقیدتی} باشد كه رستگار شويد.
()35
توضیح بهنام{:قطعا در احکام جهاد که قبال هنگام امدن حضرت محمد (ص) در قران دیدهایم :حکم جنگ دینی
و عقیدتی بوده ،ولی سوره مائده مربوط به امروز است که خداوند در ایه  3فرموده :با معرفی میکرب و بهداشت و
امدن فرستاده موعود نعمت خود را بر شما تمام کردم ،پس در عصر اینترنت و گ فتمان ،نبرد واقعی کشورها در
کسب علم و دانش و اقتصاد میباشد نه جنگ تن به تن .اوال  :از دوران اسالم ناب محمدی (که هزاران سال بعد از
تورات) برای اعراب زمان جاهلیت امده بازهم حدود  1400سال گذشته و امروز فرستاده موعود سوره بینه
متشابهات قران را تاویل علمی کرده و از یکی بودن ریشه تمام ادیان ،و امدن اسالم خالصی که اک ثر کشورهای
پیشرفته غیر اسالمی دنیا عمال مجری قوانین ان هستند خبر میدهد .ثانیا :عمال هم دیدیم که افکار داعشی و
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طالبانی و اسالم افراطی در بین مردم متمدن امروز ،عقالنی و خردمندانه نیست و دیگر طرفداری ندارد و اک ثر
مشکالت کشورهای اسالمی امروز؛ بخاطر همین موضوع میباشند ،و ایات شاهد ذیل:
ََ
اب ُم َف َّصال َو َّال ِذ َين ا َت ْي َن ُاه ُم ْال ِك َت َ
اِّل َا ْب َت ِغي َح َكما َو ُه َو َّال ِذي َا ْن َز َل ِإ َل ْي ُك ُم ْال ِك َت َ
اب
 )6سوره انعام (ايه :114اف َغ ْي َر َّ ِ
َي ْع َل ُم َون َا َّن ُه ُم َن َّز ٌل ِم ْن َر ِّب َك ِب ْال َح ِ ّق َف َال َت ُك َون َّن ِم َن ْال ُم ْم َت ِر َين ﴿ : :114پس ايا داورى جز خدا جويم با اينكه

اوست كه اين ك تاب {قران با متشابهات بسیار} را به تفصيل {در ک تاب قران بزرگ} به سوى شما نازل كرده
است و كسانى كه ك تاب [اسمانى] بديشان دادهايم {مخصوصا بزرگان دانشمند و محققان دینشان} مىدانند كه
ان از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است ،پس {ای بهنام} تو از ترديدكنندگان مباش.
()114
َ

ْ

 )6سوره انعام (ايهَ :115و َت َّم ْت َك ِل َم ُت َر ِّب َك ِص ْدقا َو َع ْدال ال ُم َب ِّد َل ِل َك ِل َما ِت ِه َو ُه َو َّ
الس ِم ُيع ال َع ِل ُيم ﴿ :115و {در
ک تاب قران بزرگ} سخن پروردگارت {بر اساس علم و ایات راهنمای قران} بهراستى {تاویل شده} و {بر اساس عدل و}
داد سرانجام گرفته است و هيچ تغييردهندهاى براى كلمات {محکم} او نيست! و او شنواى داناست

()115

ون إ َّال َّ
 )6سوره انعام (ایهَ :116وإن ُت ِط ْع َا ْك َث َر َمن ِفي َاال ْرض ُي ِض ُّل َ
وك َعن َسبيل ّ ِ َ َّ َ
الظ َّن َو ِإ ْن ُه ْم ِإ َّال
اِّل ِإن يت ِب ُع ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َي ْخ ُر ُص َ
ون (ایه :116و اگر از بیشتر کسانی که در [این سر] زمین میباشند {و قران را تاویل و تفسیر مینمایند}

پیروی کنی ،تو را از راه خدا گمراه میکنند( .زیرا) انان {علم و دانش الزم را ندارند و ایات راهنما را نیز نمیبینند! لذا
برای تفسیر ایات قران} جز از گمان [خود] پیروی نمیکنند ،و جز به حدس و تخمین (واهی) نمیپردازند.

(} )116

ْ
َُْ َ ُ َُْ ْ ْ َ
 )5مائده (ایه :36إ َّن َّال ِذ َين َك َف ُرو ْا َل ْو َا َّن َل ُهم َّما ِفي َاال ْر َ
اب َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة َما
ض ج ِميعا َو ِمثله م َعه ِل َيفتدوا ِب ِه ِمن َعذ ِ
ِ
ِ
َ
ٌ
ُت ُق ِّب َل ِم ْن ُه ْم َو َل ُه ْم َع َذاب ا ِل ٌيم ﴿ :36در حقيقت كسانى كه {با تاویل غلط ایات} ك فر ورزيدند اگر تمام انچه

در زمين است براى انان باشد و مثل ان را با ان {اضافه کنند} تا به وسيله ان {خالصی} خود را از عذاب
روز قيامت بازخرند{ ،ممکن نیست و توبه} از ايشان پذيرفته نمىشود و عذابى پر درد خواهند داشت
()36
ون َان َي ْخ ُر ُج ْوا ِم َن َّالنار َو َما ُهم ب َخار ِج َ
 )5مائده (ایهُ :37ير ُيد َ
ين ِم ْن َها َو َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب ُّم ِق ٌيم ﴿{ :37کسانی که ایات ما
ِ ِ
ِ
ِ
را به مصداق ایه  116سوره انعام تاویل و تفسیر میکنند و مردم را از راه خدا گمراه می کنند ایا} مىخواهند كه از اتش
{جهنم سالم} بيرون ايند در حالى كه از ان بيرون امدنى نيستند و براى انان عذابى پايدار خواهد بود
()37
5

ْ َ ْ

َ
السار ُق َو َّ َ َ
َ
اِّل َو ّ ُ
اِّل َع ِز ٌيز َح ِك ٌيم ﴿ :38و {در
الس ِارق ُة فاقط ُعوا ا ْي ِد َي ُه َما َج َزاء ِب َما َك َس َبا َن َكاال ّ ِم َن ّ ِ
 )5مائده (ایه :38و َّ ِ
تورات به قوم یهود زمان جاهلیت گ فتیم} مرد و زن دزد را به سزاى انچه كردهاند دستشان را به عنوان كيفرى
از جانب خدا ببريد و {برای مردم نادان زمان جاهلیت الزم بود تا دزدی نکنند زیرا} خداوند توانا و حكيم است .

()38

بهنام توصیح {:ایات فوق الذکر الزمه (اجتماعات کوچک چند ده نفری) زمان جاهلیت بوده که در تورات گ فته
شده! ،که همه اهالی ابادی از یک قوم بودند ،در حقیقت جهت ترسانیدن بوده و چنین اتفاقی نیز نمی افتاده
(ولی یهودیان امروز :بهعلت پیشرفت علم و دانش و تکامل یافتنشان ،خودشان امروز دست دزد را نمیبرند) و خداوند با
تدبیری شگ فت بهشکلی که دیدیم :قسمتی از احکام تورات را در قران وارد نموده ،تا زمانی که مسلمانان اگاهی
الزم را پیدا نکردهاند! (= شعور تاویل کردن متشابهات را نیافتهاند) بهانها عمل نمایند ،ولی اگر تکامل یافتند و به
حقیقت ایات اگاه شدند و قبول کردند که اجرای ان احکام خردمندانه نیست ،از طریق تاویل متشابهات منسوخ
کنند! و از قوانین حقوق بشر جهانی اطاعت نمایند .زیرا( :کسی که دستش بریده شده دیگر خدا را مهربان نمیداند! و
این عمل هزاران عوارض سوء دیگری برای ان شخص و اجتماع دارد!) پس در ایه ذیل اجرا کنندگان چنین حکمی را
ستمگر دانسته و در ارتباط با اصالح انها بشرح ایات ذیل میفرماید}:
وب َع َل ْي ِه ِإ َّن ّ َ
اب ِمن َب ْع ِد ُظ ْل ِم ِه َو َا ْص َل َح َف ِإ َّن ّ َ
اِّل َي ُت ُ
 )5مائده (ایهَ :39ف َمن َت َ
اِّل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌيم ﴿ :39پس هر كه

بعد از ستمكردنش توبه كند و به صالح ايد خدا توبه او را مىپذيرد كه خدا امرزنده مهربان است .
()39
 )5مائده (ایهَ :40و َاال ْرض ُي َع ِّذ ُب َمن َي َش ُاء َو َي ْغ ِف ُر ِل َمن َي َش ُاء َو ّ ُ
اِّل َع َلى ُك ّ ِل َش ْي ٍء َق ِد ٌير ﴿ :40مگر ندانستهاى
ِ
كه فرمانرواي ى اسمانها و زمين از ان خداست هركه را بخواهد {خودش} عذاب مىكند و هر كه را
بخواهد {خودش} مىبخشد و خدا برهر چيزى تواناست {پس کسی بهخاطر دزدی قصاص و عقیده مجازات نشود}.
({ )40این تاویل بخاطر ایات فوق الذکر و ذیل است}
َ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َ ُ َ ْ
َ
ُ
َّ
ون ِفي ال ُك ْف ِر ِم َن ال ِذ َين َقال ْوا ا َم َّنا ِب َا ْف َو ِاه ِه ْم َول ْم ُت ْؤ ِمن
 )5مائده (ایه :41يا ايها الرسول ال يحزنك ال ِذين يس ِارع
ون ِل َق ْو ٍم ا َخر َين َل ْم َي ْا ُت َ
ون ْال َك ِل َم ِمن َب ْع ِد َم َو ِاض ِع ِه َي ُق ُولونَ
وك ُي َح ّر ُف َ
ون ِل ْل َك ِذب َس َّم ُاع َ
ُق ُل ُوب ُه ْم َو ِم َن َّال ِذ َين ِه ُاد ْوا َس َّم ُاع َ
ِ
ِ
ّ ِ
اِّل ِف ْت َن َت ُه َف َلن َت ْم ِل َك َل ُه ِم َن ا ّ ِِّل َش ْيًئ ُا ْو َل ِئ َك َّال ِذ َين َل ْم ُير ِد ّاِّلُ
ِإ ْن ُاو ِت ُيت ْم َه َذا َف ُخ ُذ ُوه َو ِإن َّل ْم ُت ْؤ َت ْو ُه َف ْاح َذ ُرو ْا َو َمن ُير ِد ُ
ِ
ِ
َ
ٌ
َ
َ
ٌ
َان ُي َط ِّه َر ُق ُل َوب ُه ْم َل ُه ْم ِفي ُّالد ْن َيا ِخ ْز ٌي َو َل ُه ْم ِفي اال ِخ َر ِة عذاب ع ِظيم ﴿ :41اى پيامبر كسانى كه در ك فر شتاب

مىورزند تو را غمگين نسازند [چه] از انانكه با زبان خود گ فتند {بهدین اسالم} ايمان اورديم و حال
انكه دلهايشان ايمان نياورده بود ،و [چه] از يهوديان كه [به سخنان تو] گوش مىسپارند [تا بهانهاى] براى
تكذيب [تو بيابند] و براى گروهى ديگر كه نزد تو نيامدهاند خبرچينى مىكنند {اینان با فتنهگری} كلمات را
از جاهاى خود دگرگون مىكنند [و] مىگويند اگر اين [حكم] به شما داده شد ان را بپذيريد و اگر ان
بهشما داده نشد پس {از پذیرش ان} دورى كنيد ،و هر كه را خدا بخواهد به فتنه درافكند هرگز در برابر
6

خدا براى او از دست تو چيزى بر نمىايد {پس بفکر مجازات انان نباش} اينانند كه خدا نخواسته دلهايشان
را پاك گرداند {لذا به اسالم ایمان نمی اورند} دردنيا براى انان رسواي ى و در اخرت عذابى بزرگ خواهد بود
()41
ون ِل ْل َك ِذب َا َّكا ُل َ
 )5مائده (ایهَ :42س َّم ُاع َ
ون ِل ُّ
لس ْح ِت َف ِإن َجا ُؤو َك َف ْاح ُكم َب ْي َن ُهم َا ْو َا ْع ِر ْض َع ْن ُه ْم َو ِإن ُت ْع ِر ْض َع ْن ُه ْم
ِ
اِّل ُي ِح ُّب ْال ُم ْق ِس ِط َ
َف َلن َي ُض ُّرو َك َش ْيًئ َو ِإ ْن َح َك ْم َت َف ْاح ُكم َب ْي َن ُه ْم ِب ْال ِق ْس ِط ِإ َّن ّ َ
ين ﴿{ :42ای پیامبر ،بعضی از مردم}
پذيرا و شنواى دروغ هستند [و] بسيار مال حرام مىخورند پس اگر نزد تو امدند ،ميان انان {طبق
احکام قران} داورى كن يا از ايشان روىبرتاب و اگر از انان روىبرتابى هرگز زيانى بهتو نخواهند رسانيد
و اگر داورى مىكنى پس به عدالت در ميانشان حكم كن كه خداوند دادگران را دوست مىدارد
()42
واقعا به علت نااگاهی مبلغین قران و دین اسالم از حقایق قران؛ تا امروز در مورد «خدا و دین» به
مردم اشتباه گ فته شده است و ظلم و ستم و سوء استفاده بسیاری نیز شده ،ولی بطور کلی عذاب
خطاکاران را خداوند خودش در روز قیامت خواهد داد!.
بنده خدا :بهنام
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