بسم هللا الرحمن الرحیم
حقایقی از قران
نظریه ششم بهنام :موسیقی و مسکرات را در قران حرام ندیدم ،ولی اسراف و افراط در هرکاری حرام
است ،و چون شنیدهام روحانیت با توجه به کلمه َغناء موسیقی را در دین اسالم حرام دانستهاند،
بنده در قران کلمه غناء را نیافتم.
غنا[ .غ] (ع ا مص) توانگری (بحر الجواهر) .توانگری و بینیازی و دولتمندی (غیاث الغات) ماخوذ از غنی عربی
است که به معنی ک فایت کردن و توانگری و فراخی زندگی است .هستی ،دارای ی ،مقابل فقر و نیستی.
َ
غنا  :سرود ،نغمه ،دستگاه (بحرالجواهر) ماخوذ از غناء عربی است ،اواز خوانی ،موسیقی .رجوع به غناء و ِغناء
شود .در جستجوی قران بنده کلمه غناء پیدا نکردم .ولی در قران کلمه غنی و مشتقاتش زیاد است که مفهومی
مشابه ایه  15سوره فاطر دارند و خداوند را غنی و دارای خزائن و ذخایر بسیار میداند.
َ َ ُّ َ َّ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ ْ ْ
اَّلل و
اَّلل ُه َو ال َغ ِن ُّي ال َح ِم ُيد ﴿ :15ای مردم شما {ازهر
 )35سوره فاطر (ایه  :15يا ايها الناس انتم الفقراء ِإلى ِ

نظر} نیازمندان به خدا هستید ،و تنها خداست که {دارای خزاین و ذخایر بسیار و} غنی ،و ستوده است.
()15
و اما در مورد کلمه حرام به ترتیب نزول سوره های قران نظر میکنیم:
 )7اعراف (َ :31يا َب ِني ا َد َم ُخ ُذ ْوا ِز َين َت ُك ْم ِع َند ُك ِل َم ْس ِج ٍد ُوك ُل ْوا َو ْاش َر ُب ْوا َو َال ُت ْس ِر ُف ْوا ِإ َّن ُه َال ُي ِح ُّب ْال ُم ْس ِر ِف َين ﴿:31
ای فرزندان ادم ،زینت خود را در هنگام رفتن بههر مسجدی ،با خود بردارید و از {هر چيز پاكيزهای كه
خدا افريده به اندازه} بخورید و بیاشامید ولی{هیچوقت} اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست نمیدارد.
(/)31
ْ
ْ َّ
 )7اعراف (ايهُ :32ق ْل َم ْن َح َّر َم ز َين َة ِ َّ َ ْ
ات ِم َن ِالر ْز ِق ُق ْل ِهي ِل َّل ِذ َين ا َم ُن ْوا ِفي ال َح َي ِاة
اَّلل ال ِت َي اخ َر َج ِل ِع َب ِاد ِه َوالط ِي َب ِ
ََ َ ِ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُّالد ْن َيا َخا ِل َص ًة َي ْو َم ْال ِق َي َام ِة كذ ِل َك ُنف ِصل االي ِات ِلقو ٍم يعلمون ﴿{ :32ای بهنام} بگو {دیده شدن} زیورهای ی را که

خدا برای بندگانش {مانند موی سر و صورت و لباس زیبا} پدید اورده و روزیهای پاکیزه {مانند مشروبات الکلی و
خوردنی ها (غیر :گوشت خوک و خون و مردار)} را چه کسی حرام گردانیده؟ بگو :این {حالل و حرام} در زندگی
دنیا بر ًای کسانی است که {بدون داشتن اگاهی} ایمان اوردهاند!؛ و روز قیامت [نیز] خاص انان میباشد
{ولی قطعا در مورد اسراف در مصرف هرچیز و کارهای خوب و بدی که انجام دادهاید مورد پرسش و اليق جزا و پاداش خواهید
بود} .اینگونه ایات را برای کسانی که {علم} میدانند [و اهل دانش و بصیرت اند] مفصل بیان میکنیم

()32
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ْ ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُْ
ْ َ
اَّلل َما
 )7اعراف (ایه :33قل ِإ َّن َما َح َّر َم َر ِب َي ال َف َو ِاح َش َما ظ َه َر ِم ْن َها َو َما َبط َن َو ِاإلث َم َوال َب ْغ َي ِب َغ ْي ِر ال َح ِق َوان ُت ْش ِر ُكوا ِب ِ
ُ ْ َ
َ ْ
ْ َ َ
اَّلل َما َال َت ْع َل ُم َون ﴿ :33بگو خداوند{ :فقط} اعمال زشت را ،چه اشکار
ل ْم ُي َن ِزل ِب ِه ُسلط ًانا َوان َت ُقولوا َعلى ِ

باشد و چه پنهان ،و گناه و ستم به ناحق را و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای ان نازل
نکرده ،همتای خداوند قرار دهید ،و چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت دهید .حرام کرده است
()33
َّ ْ َ َ ْ
َّ َ َ َّ ُ َ َّ َ َّ ُ َّ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ً َ ُ ْ
يل
 )7سوره اعراف (ایه  :157ال ِذين يت ِبعون الر ُسول الن ِب َّي اال ِم َّي ال ِذي ي ِجدونه مك توبا ِعندهم ِفي التور ِاة و ِاإلن ِج ِ
ْ
ْ
ُّ َ
َّ
ْ
ْ َ
ات َو ُي َح ِر ُم َع َل ْي ِه ُم ال َخ َبا ِئ َث َو َي َض ُع َع ْن ُه ْم ِإ ْص َر ُه ْم َو َاال ْغ َال َل
َيا ُم ُر ُهم ِبال َم ْع ُرو ِف َو َي ْن َه ُاه ْم َع ِن ال ُمنك ِر َو ُي ِحل ل ُه ُم الط ِي َب ِ
َّال ِتي َك َان ْت َع َل ْي ِه ْم َف َّال ِذ َين ا َم ُن ْوا ِب ِه َو َع َّز ُر ُوه َو َن َص ُرو ُه َو َّات َب ُع ْوا ُّالنو َر َّال ِذ َي ُا ِنز َل َم َع ُه ُا ْو َل ِئ َك ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُح َون ﴿:157

همانان كه از اين فرستاده {موعود ایرانی ،همان} پيامبر درس {عربی و قران} نخوانده كه {نام و نشان} او را نزد
{ک تاب اسمانی} خود در تورات و انجيل {و قران بهمعنی احمد} نوشته مىيابند! ،پيروى مىكنند! {همان پيامبر
موعود خدا كه} انان را به كار پسنديده فرمان مىدهد و از كار ناپسند باز مىدارد و براى انان چيزهاى
پاكيزه {بدون الودگی میکربی و انگلی} را حالل و چيزهاى ناپاك {الوده به میکرب و باک تری و فاسد} را برايشان
حرام مىگرداند و از [دوش] انان قيد و بندهاي ى را كه {از طرف متحجران و نااگاهان بر علم و دانش امروز}
برايشان بوده است برمىدارد ،پس :كسانى كه بهاو ايمان اوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند و
نورى را كه با {تاویل} او {بهنام ک تاب قران بزرگ} نازل شده است پيروى كردند ،انان همان رستگارانند!.
()157
َ
اس إني َر ُس ُ
اَّلل إ َل ْي ُك ْم َجم ًيعا َّال ِذي َل ُه ُم ْل ُ
 )7سوره اعراف (ایه ُ :158ق ْل َيا َا ُّي َها َّ
الس َم َاو ِات َو َاال ْ
َّ
ُ
ض ال ِإل َه
ر
ك
ول
الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َّ
إ َّال ُه َو ُي ْحي ي َو ُيم ُ َ ْ
اَّلل َو َك ِل َما ِت ِه َو َّاتب ُع ُوه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُد َ
ون ﴿{ :158ای
اَّلل َو َر ُسو ِل ِه َّالن ِب ِي اال ِم ِي ال ِذي ُي ْؤ ِم ُن ِب ِ
يت فا ِم ُنوا ِب ِ
ِ ِ
ِ
ِ
فرستاده موعود سوره بینه ،ای بهنام} بگو :اى مردم من پيامبر خدا به سوى همه شما {با هر دین و مسلکی که
دارید} هستم ،همان كه {خداوند بزرگ یک تا یا انرژی مطلق است و} فرمانرواي ى اسمانها و زمين از ان اوست
هيچ معبودى جز او نيست كه زنده مىكند و مىميراند ،پس{ :ای مردم مظلوم جهان و ایران} بهخدا و
فرستاده او {بهنام بهنام}كه پيامبر درس {عربی و قران} نخواندهاى است و به خدا و كلمات {محکم قران} او
ايمان دارد {و انها را براساس علم و حقیقت تاویل میکند} بگرويد ،و او را پيروى كنيد ،اميد كه هدايتشويد
()158
ْ َ ْ
ُ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ َ
ًَ ُ ْ َ َ َ َ
اَّلل
 )10یونس (ایه  :59قل ارايتم ما انزل
اَّلل ل ُكم ِمن ِرز ٍق ف َج َعل ُتم ِم ْن ُه َح َر ًاما َو َحال ال قل ا َُّلل ا ِذ َن ل ُك ْم ا ْم َعلى ِ
َت ْف َت ُرو َن ﴿{ :59ای فرستاده موعود سوره بینه به مشرکان} بگو :به من خبر دهيد انچه از روزى كه خدا براى
شما فرود اورده [چرا] بخشى از ان را حرام و [بخشى را] حالل گردانيدهايد؟ ،بگو :ايا خدا {در ک تاب قران}
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به شما اجازه داده يا {چونکه قادر به تاویل کردن علمی ایات و متشابهات قران نیستید} بر خدا دروغ مىبنديد؟
()59
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
اَّلل ِإن يت ِب ُع ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َي ْخ ُر ُص َ
ون (ایه :116و اگر از بیشتر کسانی که در [این سر] زمین میباشند {و قران را تاويل و تفسير مینمايند}
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 تفسير ايات قران} جز از گمان [خود] پیروی نمیکنند ،و جز به حدس و تخمین (واهی) نمیپردازند.
()116
{چقدر عالی و در حد اعجاز! خداوند حکیم و دانا ،مشکل امروز جهان اسالم را در قران پیشبینی فرموده است}
 )6سوره انعام (ایهِ :117إ َّن َر َّب َك ُه َو َا ْع َل ُم َمن َي ِض ُّل َعن َس ِبي ِل ِه َو ُه َو َا ْع َل ُم ِب ْال ُم ْه َت ِد َين ﴿ :117پروردگارت

کسانی را که از راه او گمراه گشتهاند ،بهتر میشناسد؛ و همچنین کسانی را که هدایت یافتهاند!.
()117
َ ُ ْ ُ
اَّلل َع َل ْي ِه ِإن ُك ُنت ْم ِبا َي ِات ِه ُم ْؤ ِم ِن َين ﴿ :118پس اگر به ايات او
 )6سوره انعام (ايه :118ف ُكلوا ِم َّما ذ ِك َر ْاس ُم ِ
ايمان داريد {حیوانات را بهطریق دین اسالم ذبح کنید و} از انچه نام خدا بر ان برده شده است بخوريد
()118
َ
َ َ َّ ْ ُ ْ ُ
اَّلل َع َل ْي ِه َو َق ْد َف َّص َل ل ُكم َّما َح َّر َم َع َل ْي ُك ْم ِإ َّال َما ا ْض ُط ِر ْرُت ْم
 )6سوره انعام (ايهَ :119و َما ل ُك ْم اال َتا ُكلوا ِم َّما ذ ِك َر ْاس ُم ِ
ِإ َل ْي ِه َو ِإ َّن َك ِث ًيرا َّل ُي ِض ُّل َون ِب َا ْه َوا ِئ ِهم ِب َغ ْي ِر ِع ْل ٍم ِإ َّن َر َّب َك ُه َو َا ْع َل ُم ِب ْال ُم ْع َت ِد َين ﴿ :119و شما را چه شده است كه از

{گوشت حیوانات} انچه {را هنگام ذبح اسالمی} نام خدا بر ان برده شده است نمىخوريد! با اينكه [خدا] انچه
را بر شما حرام كرده جز انچه بدان ناچار شدهايد {بخورید را در ایه  145این سوره و ایه3سوره مائده} براى
شما به تفصيل بيان نموده است و به راستى بسيارى {از تاویل کنندگان نااگاه ایات قران} از روى نادانى با
هوسهاى خود {مردم ساده دل را} گمراه مىكنند ارى پروردگار تو به [حال] تجاوزكاران داناتر است.
()119
ون ِاإل ْث َم َس ُي ْج َز ْو َن ب َما َك ُان ْوا َي ْق َتر ُف َ
 )6سوره انعام (ايهَ :120و َذ ُرو ْا َظ ِاه َر ِاإل ْثم َو َب ِاط َن ُه إ َّن َّال ِذ َين َي ْك ِس ُب َ
ون
ِ
ِ
ِ
ِ

﴿ :120و گناه {کنندگان} اشكار و پنهان را {بهحال خود} رها كنيد ،زيرا کسانی که مرتکب گناه می-
شوند ،بزودی در برابر انچه {از راه تقلب و حرام} به دست مىاورند {در هر دو دنیا} مجازات خواهند شد.
()120
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َ
 )6سوره انعام (ايهَ :140ق ْد َخس َر َّالذ َين َق َت ُل ْوا َا ْو َال َد ُه ْم َس َف ًها ب َغ ْير ع ْلم َو َح َّرُم ْوا َما َر َز َق ُه ُم ُ ْ
اَّلل َق ْد
اَّلل اف ِت َراء َعلى ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ٍ
ْ
ُّ ْ
َضلوا َو َما َك ُانوا ُم ْه َت ِد َين ﴿ :140كسانى كه از روى بىخردى و نادانى فرزندان خود را {در راه شریکان خدا}

كشتهاند ،و انچه را خدا روزيشان كرده بود {در راه شریکانی که برای خدا متصور بودند دادهاند و} از راه افترا به
خدا {برخود} حرام شمردهاند! ،سخت زيان كردند انان به راستى گمراه شده و هدايت نيافتهاند
()140

ون َم ْي َت ًة َا ْو َد ًما َّم ْس ُف ً
 )6سوره انعام (ايهُ :145قل َّال َا ِج ُد ِفي َما ُا ْو ِح َي إ َل َّي ُم َح َّر ًما َع َلى َط ِاعم َي ْط َع ُم ُه إ َّال َان َي ُك َ
وحا
ِ
ٍ
ِ
َ َ
ُ
َ
َ
ُ َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ٌ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ٌ
َّ
َ
َ
َّ
اَّلل ِب ِه َفم ِن اضطر غير ب ٍاغ وال ع ٍاد ف ِإن ربك غفور ر ِحيم ﴿{ :145ای
ا ْو ل ْح َم ِخ ِنز ٍير ف ِإ َّن ُه ِر ْج ٌس ا ْو ِف ْس ًقا ا ِهل ِل َغ ْي ِر ِ

فرستاده موعود} بگو :در انچه به من وحى شده است {از نعمتهای خوردنی خدا} برخورندهاى كه ان را
مىخورد هيچ حرامى نمىيابم ،مگر انكه مردار يا خون {از بدن بیرون} ريخته يا گوشتخوك باشد كه
اينها همه {بهعلت الودگی به میکرب و باک تری و انگل و غیره ،نجس و} پليدند ،يا {گوشتی که} از روى نافرمانى {ذبح
اسالمی نباشد و یا به هنگام ذبح] نام غير خدا بر ان برده شده باشد! ،پس كسى كه بدون سركشى و زياده
خواهى{بهخوردن حرامهای نامبرده} ناچار گردد {میتواند بخورد} قطعا پروردگار تو امرزنده مهربان است
{پس تکلیف مشروبات الکلی که خود پاک کننده میکرب است چه میشود؟! }
()145
ْ
ْ
َّ
 )6سوره انعام (ايهَ :146و َع َلى ال ِذ َين َه ُاد ْوا َح َّر ْم َنا ُك َّل ِذي ُظ ُف ٍر َو ِم َن ال َب َق ِر َوال َغ َن ِم َح َّر ْم َنا َع َل ْي ِه ْم ُش ُح َوم ُه َما ِإ َّال َما
َح َم َل ْت ُظ ُهو ُر ُه َما َا ِو ْال َح َو َايا َا ْو َما ْاخ َت َل َط ِب َع ْظ ٍم َذ ِل َك َج َز ْي َن ُاهم ِب َب ْغ ِي ِه ْم ِو ِإ َّنا َل َص ِاد ُق َون ﴿ :146و بر يهوديان

{خوردن گوشت} هر [حيوان] چنگالدارى را حرام كرديم و از گاو و گوسفند پيه ان دو را بر انان حرام
كرديم به استثناى پيههاي ى كه بر پشت ان دو يا بر رودههاست يا انچه با استخوان دراميخته است!
اين [تحريم] را به سزاى ستمكردنشان به انان كيفر داديم ،و ما البته {از کسی ترسی نداریم و} راستگوييم
()146
 )6سوره انعام (ايهَ :147ف ِإن َك َّذ ُب َ
وك َف ُقل َّر ُّب ُك ْم ُذو َر ْح َم ٍة َو ِاس َع ٍة َو َال ُي َر ُّد َب ْا ُس ُه َع ِن ْال َق ْو ِم ْال ُم ْج ِر ِم َين ﴿:147
پس {ای فرستاده موعود با این همه دالیل روشن} اگر تو را تكذيب كردند .بگو { :توبه کنید} پروردگار شما داراى
رحمتى گسترده است و {اگر توبه نکنید ،در ان دنیا} عذاب او از گروه مجرمان بازگردانده نخواهد شد
()147
َّ
 )6سوره انعام (ايهَ :148س َي ُق ُول َّال ِذ َين َا ْش َر ُك ْوا َل ْو َشاء ُ
اَّلل َما َا ْش َر ْك َنا َو َال ا َب ُاؤ َنا َو َال َح َّر ْم َنا ِمن َش ْي ٍء َك َذ ِل َك َك َّذ َب ال ِذ َين ِمن
ون إ َّال َّ
َ
َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َّ
الظ َّن َو ِإ ْن َا ُنت ْم َإ َّال َت ْخ ُر ُص َون ﴿ :148كسانى كه
ق ْب ِل ِهم حتى ذاقوا با َسنا قل هل ِعندكم ِمن ِعل ٍم فتخ ِرج ُوه لنا ِإن تت ِب ُع َ ِ

شرك اوردند به زودى {تا قران بزرگ را ببینند} خواهند گ فت :اگر خدا مىخواست نه ما و نه پدرانمان
شرك نمىاورديم و چيزى را [خودسرانه] تحريم نمىكرديم ،كسانى هم كه پيش از انان بودند ،همين
4

گونه [پيامبران خود را] تكذيب كردند تا عقوبت ما را چشيدند .بگو ايا نزد شما دانشى هست كه ان را
براى ما اشكار كنيد؟ شما {برای تاویل ایات قران} جز از گمان پيروى نمىكنيد و جز دروغ نمىگوييد
()148
 )6سوره انعام (ایهَ :149ف ِل َّل ِه ْال ُح َّج ُة ْال َبا ِل َغ ُة َف َل ْو َش َاء َل َه َد ُاك ْم َا ْج َم ِع َين ﴿ :149بگو برهان ویژه خداست و
اگر [خدا] میخواست ً
قطعا همه شما را {برای دریافت وحی و تاویل صحیح ایات قران} هدایت میکرد.
()149
 )6سوره انعام (ایهُ :150ق ْل َه ُل َّم ُش َه َد ُ
اءك ُم َّال ِذ َين َي ْش َه ُد َ
ون َا َّن َ
اَّلل َح َّر َم َه َذا َف ِإن َش ِه ُد ْوا َف َال َت ْش َه ْد َم َع ُه ْم َو َال
َت َّت ِب ْع َا ْه َواء َّال ِذ َين َك َّذ ُب ْوا ِبا َيا ِت َنا َو َّال ِذ َين َال ُي ْؤ ِم ُن َون ِباال ِخ َر ِة َو ُهم ِب َر ِب ِه ْم َي ْع ِد ُل َون ﴿{ :150ای بهنام} بگو :گواهان
خود را كه گواهى مىدهند به اينكه خدا اينها {و خمر} را حرام كرده بياوريد ،پس اگر هم شهادت
دادند تو با انان شهادت مده ،و هوسهاى كسانى را كه ايات ما را تكذيب كردند و كسانى كه به
اخرت ايمان نمىاورند و {بدون دلیل معبودان دروغين را} با پروردگارشان همتا قرار مىدهند پيروى مكن.
()150
ْ
َ
 )6سوره انعام (ایهُ :151ق ْل َت َعال ْو ْا َا ْت ُل َما َح َّر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َا َّال ُت ْش ِر ُك ْوا ِب ِه َش ْي ًًئ َو ِبال َوا ِل َد ْي ِن ِإ ْح َس ًانا َو َال َت ْق ُت ُل ْوا
َا ْو َال َد ُكم ِم ْن ْإم َال ٍق َّن ْح ُن َن ْر ُز ُق ُك ْم َو ِإ َّي ُاه ْم َو َال َت ْق َر ُب ْوا ْال َف َو ِاح َش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َط َن َو َال َت ْق ُت ُل ْوا َّالن ْف َس َّال ِتي َح َّر َم ُ
اَّلل ِإ َّال
ِب ْال َح ِق َذ ِل ُك ْم َو َّص ُاك ْم ِب ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َون ﴿ :151بگو :بياييد تا انچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده براى

شما بخوانم :چيزى را با او شريك قرار مدهيد ،و به پدر و مادر احسان كنيد ،و فرزندان خود را از
بيم تنگدستى مكشيد ،ما شما و انان را روزى مىرسانيم و به كارهاى زشت {که از هر نظر نکوهیده است}
َ
چه علنى ان و چه پوشيده ،نزديك مشويد و نفسى را كه خدا {کشتنش را}حرام گردانيده جز بحق {و
طبق قانون} مكشيد! ،اينهاستكه [خدا] شما را به [انجام دادن] ان سفارش كرده است باشد كه بينديشد.
()151
ْ
ْ
ْ
َّ
 )6سوره انعام (ایهَ :152و َال َت ْق َر ُب ْوا َم َال ال َي ِت ِيم ِإ َّال ِبال ِتي ِه َي َا ْح َس ُن َح َّتى َي ْب ُل َغ َا ُش َّد ُه َو َا ْو ُف ْوا ال َك ْي َل َوال ِم َيزا َن

ْ
َ
َ ُْ َ ُ ْ َ
ْ َّ
َ
َ ُ
اَّلل َا ْو ُف ْوا َذ ِل ُك ْم َو َّص ُاكم ِب ِه ل َع َّل ُك ْم
ِبال ِق ْس ِط ال ُن َك ِل ُف َنف ًسا ِإال ُو ْس َع َها َو ِإذا قل ُت ْم ف ْاع ِدلوا َول ْو َك َان ذا ق ْر َبى َو ِب َع ْه ِد ِ
َ
َتذ َّك ُرو َن ﴿ :152و به مال يتيم جز به بهترین صورت {و نیت خیر که صالح یتیم را از هرنظر مد نظر داشته باشد}

نزديك نشويد تا به حد رشد خود برسد {و خیر و شر را بداند و عنان مال خود را در اختیار بگیرد} ،و حق پيمانه
و وزن را به عدالت ادا کنید ،هيچ كس را جز به مقدار تواناییش تكليف نمىكنيم ،و هنگامی که
سخنی میگوييد (و داوری میکنید) عدالت را رعایت نمایید ،حتی اگر در مورد نزدیکان (شما) بوده باشد،
و به پيمان خدا وفا كنيد ،اينهاست كه [خدا] شما را به ان سفارش كرده است باشد كه پند گيريد.
()152
5

 )6سوره انعام (ایهَ :153و َا َّن َه َذا ِص َر ِاطي ُم ْس َت ِق ًيما َف َّات ِب ُع ُوه َو َال َت َّت ِب ُع ْوا ُّ
الس ُب َل َف َت َف َّر َق ِب ُك ْم َعن َس ِبي ِل ِه َذ ِل ُك ْم
ون ﴿ :153و اين است راه راست من {که ً
َو َّص ُاكم ب ِه َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
فوقا گ فتیم و شما را به رعایت انها سفارش کردیم}،
ِ

پس از ان پيروى كنيد و از راههای پراکنده {و ادیان مختلف غیر از دین اسالم خالص} پيروى نكنيد که شما را
از راه او دور میسازد ،اينهاست كه [خدا] شما را به ان سفارش كرده است ،باشد كه به تقوا گراييد.
()153
ْ
َّ
الزمر (ایهَ َ َ ُ َّ : 23
ّ )39
يث ِك َت ًابا ُّم َت َشا ِب ًها َّم َثا ِن َي َت ْق َش ِع ُّر ِم ْن ُه ُج ُل ُود ال ِذ َين َي ْخ َش ْو َن َر َّب ُه ْم ُث َّم
اَّلل ن َّزل ا ْح َس َن ال َح ِد ِ
ين ُج ُل ُود ُه ْم َو ُق ُل ُوب ُه ْم إ َلى ذ ْكر َّ َ
َت ِل ُ
اَّلل َي ْه ِدي ِب ِه َم ْن َي َش ُاء َو َمن ُي ْض ِل ْل َّ ُ
اَّلل َف َما َل ُه ِم ْن َه ٍاد (ایه:23
اَّلل ذ ِل َك ُه َدى َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
خداوند بهترین سخن را {در قران} نازل کرده .ک تابی را که {بخشی از کلمات ایاتش محکم و تغیرناپذیر و بخشی}
«متشابه» است {که تاویل و تفسير} مکرر {و چندگانهای} دارد .از {شنیدن مفهوم محکمات} ایاتش لرزه براندام
کسانی میافتد که {راسخان در علماند و} از پروردگار خود میترسند ،سپس {باتاویل متشابهات} پوست و
قلبشان نرم و متوجه {مفهوم حقیقی} ذکر خدا میشوند؛ این همان هدایت الهی است که هر کس را
بخواهد با ان راهنمای ی می کند و هر کس را خداوند گمراه سازد ،هیچ راهنمای ی برای او نخواهد بود.
()23
 )2بقره (ایه َ :172يا َا ُّي َها َّال ِذ َين ا َم ُن ْوا ُك ُل ْوا ِمن َط ِي َب ِات َما َرَز ْق َن ُاك ْم َو ْاش ُك ُرو ْا ِ َِّلل ِإن ُك ُنت ْم ِإ َّي ُاه َت ْع ُب ُد َون ﴿ :172اى
كسانى كه ايمان اوردهايد از نعمتهاى پاكيزهاى كه روزى شما كردهايم بخوريد و {بنوشید و شاد شوید و}
اگر تنها او را مىپرستيد خدا را شكر كنيد{ .اما اگر شریکانی برای خدا میپندارید ننوشید که شادی برشما حرام است}
()172
َّ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ْ
اَّلل َف َمن ْ
َ َ ُ َّ َ ْ
اض ُط َّر َغ ْي َر َب ٍاغ َو َال َع ٍاد
ْ )2بقره ( ایهِ :173إنما حر َم عليك ُم الميتة والد َم ولح َم ال ِخ ِنز ِير وما ا ِهل ِب ِه ِلغي ِر ِ ِ
َفال ِإث َم َع َل ْي ِه ِإ َّن َ
اَّلل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌيم ﴿[ :173خداوند] تنها مردار و خون و گوشتخوك و انچه را كه {هنگام ذبح}
نام غير خدا بران برده شده بر شما حرام گردانيده است [ولى] كسى كه [براى حفظ جان خود به خوردن انها]

ناچار شود در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهى نيست زيرا خدا امرزنده و مهربان است
()173
ْ
َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ٌ َ ٌ َ َ َ ُ َّ
اس َو ِإث ُم ُه َما َا ْك َب ُر ِمن َّن ْف ِع ِه َما
 )2سوره بقره (ايه :219ي ْسالونك ع ِن الخم ِر والمي ِس ِر قل ِف ِيهما ِإثم ك ِبير ومن ِافع ِللن ِ
َو َي ْس َا ُل َون َك َم َاذا ُي ِنف ُق َ
ون ُقل ْال َع ْف َو َك َذ ِل َك ُي ِبي ُن ُ
اَّلل َل ُك ُم اال َي ِات َل َع َّل ُك ْم َت َت َف َّك ُرو َن ﴿ :219درباره شراب و قمار از
ِ

تو مىپرسند بگو در ان دوگناهى بزرك و سودهاي ى {نیز از نظر اقتصادی و نشاط و سرگرمی} براى مردم است
و {اما در صورت افراط} گناهشان از سودشان بزرگ تر است ،و از تو مىپرسند چه چيزى انفاق كنند بگو:
6

مازاد [بر نيازمندى خود] را اين گونه خداوند ايات [خود را] براى شما روشن مىگرداند باشد كه بينديشيد
()219
{پس در هنگام اقدام به مصرف الکل و قمار،باید مردم مسئله مازاد بر نیازمدی خود را نیز در نظر داشته باشند}
الص َال َة َو َا ُنت ْم ُس َك َارى َح َّت َى َت ْع َل ُم ْوا َما َت ُق ُول َ
 )4النساء (ايهَ :43يا َا ُّي َها َّال ِذ َين ا َم ُن ْوا َال َت ْق َر ُب ْوا َّ
ون َو َال ُج ُن ًبا ِإ َّال َعا ِب ِري
ْ
يل َح َّت َى َت ْغ َت ِس ُل ْوا َو ِإن ُك ُنتم َّم ْر َضى َا ْو َع َلى َس َف ٍر َا ْو َجاء َا َح ٌد ِم ُنكم ِمن ال َغا ِئ ِط َا ْو َال َم ْس ُت ُم ِالن َساء َف َل ْم َت ِج ُد ْوا َماء
َس ِب
ٍ
ْ
ْ
َ َ
َ
وه ُك ْم َو َا ْي ِد ُيك ْم ِإ َّن َ
اَّلل َك َان َع ُف ًّوا َغ ُفو ًرا ﴿ :43اى كسانى كه ايمان اوردهايد
ف َت َي َّم ُموا َص ِع ًيدا ط ِي ًبا ف ْام َس ُحوا ِب ُو ُج ِ

در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا زمانى كه {مستی برطرف شود و} بدانيد چه مىگوييد و [نيز] در
حال جنابت {نماز نگزاريد} مگر اينكه راهگذر باشيد {و ابی نیابید} تا غسل كنيد و اگر بيماريد يا در
سفريد يا يكى از شما از قضاى حاجت امده يا با زنان اميزش كردهايد و اب {برای طهارت خود} نيافتهايد
پس برخاكى پاك تيمم كنيد و صورت و دستهايتان را مسح نماييد {تا الودگی ظاهری دست و صورتتان برطرف
گردد و سپس نماز واجب را برگزار کنید و بدانید} كه خدا {برشما سختگیر نیست ،بلکه} بخشنده و امرزنده است
()43
ْ
ْ
ْ َ ْ
ْ
َ
ُ َّ
اَّلل ِب ِه َوال ُم ْن َخ ِن َق ُة َوال َم ْو ُق َوذ ُة
 )5مائده (اية ُ :3ح ِر َم ْت َعل ْي ُك ُم ال َم ْي َت ُة َوال َّد ُم َول ْح ُم ال ِخ ْن ِز ِير َو َما ا ِهل ِل َغ ْي ِر ِ
ْ
َو ْال ُم َت َر ِد َي ُة َو َّالن ِط َ
يح ُة َو َما َا َك َل َّ
الس ُب ُع ِإ َّال َما َذ َّك ْي ُت ْم َو َما ُذ ِب َح َع َلى ُّالن ُص ِب َو َان َت ْس َت ْق ِس ُم ْوا ِب َاال ْز َال ِم َذ ِل ُك ْم ِف ْس ٌق ال َي ْو َم
ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َر ُ َ
َّ
يت ل ُك ُم
َي ِئ َس ال ِذ َين َك َف ُرو ْا ِمن ِد ِينكم فال تخشوهم واخشو ِن اليوم اكملت لكم ِدينكم واتممت عليكم ِنعم ِتي و ِض
اإل ْس َال َم د ًينا َف َمن ْ
اض ُط َّر ِفي َم ْخ َم َص ٍة َغ ْي َر ُم َت َجا ِن ٍف ِ ِإل ْث ٍم َف ِإ َّن َ
اَّلل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌيم﴿ :3بر شما حرام شده است مردار
ِ
ِ
ِ

و خون و گوشتخوك و انچه به نام غير خدا ذبح شود {= ذبح غیر اسالمی} و [حيوان حالل گوشت] خفه
شده و به زجر کشته شده و از بلندى افتاده و به ضرب شاخ مرده و انچه درنده از ان خورده باشد،
مگر انچه را {كه هنگام زنده بودن طبق دستور اسالم} سر ببريد و [همچنين] انچه براى بتان سربريده شده و
[نيز] قسمت كردن شما [چيزى را] به وسيله تيرهاى قرعه ،تمام اينها فسق و گناهاست« ،امروز»
كافران {با اگاهی بر دالیل علمی احکام فوقالذکر و حقایق متشابهات قران} از (شکست) دين شما مایوس شدند؛ بنا
براین از انها نترسيد؛ و از {مخالفت با دستورات} من بترسيد ،امروز {با امدن فرستاده موعود سوره بینه و تاویل
شدن متشابهات قران} دين شما را برايتان كامل و نعمتخود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را براى
شما ايينى {سهل و اسان و تابع علم و منطق و خرد} پذیرفتم ،پس كسانی که درحال گرسنگى ناچار شوند {از
حرامهای فوق الذکر بخورند} بىانكه بهگناه متمايل باشند {مانعی ندارد} ،بىترديد خدا امرزنده مهربان است.
()3
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ً
{لطفا توجه کنید :کلمه «الیوم = امروز»  73مرتبه در قران ذکر شده اک ث ًرا مربوط به روز قیامت در اینده بسیار دور
است و چند تای ی هم مربوط به روز مکالمه طرفین در گذشته ،و یا ایاتی که ً
قبال خبر از اتفاقی در گذشته دو ِر
قبل از نزول قران را دادهً .
بعدا در ایه و یا ایاتی دیگر با ذکر «امروز» خبر از اتفاقی تازه مربوط به همان موضوع،
در زمانی بعد از نزول قران را میدهد ،مانند ایه  92سوره یونس که با ذکر امروز خبر از اتفاقی تازه در یکی از
روزهای سال  1898میالدی (زمان کشف شدن جسد مومیای ی فرعون) را میدهد! ،یعنی :خداوند هنگام نازل
کردن قران با ذکر «امروز»،زمانی در حدود  1400سال بعد از نزول قران را پیشگوی ی فرموده! ،تا عبرت برای
ایندگان باشد! و بدانند که قران یک معجزه است! .و در بخش هشتم ک تاب حقایق پنهان در قران ،شرح حال انرا
دیدید :پرفسور بوکای فرانسوی «که دین دیگری داشت» با دیدن علم و حکمت قران ،به دین اسالم مشرف و
مسلمان شد!.
َ ْ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َّ َ
َ َّ
اس َع ْن ا َيا ِت َنا َل َغا ِف ُل َون ﴿ :92ما
 )10سوره یونس (ایه :92فال َيو َم نن ِجيك ِب َبد ِنك ِلتكون ِلمن خلفك اية و ِإن ك ِث ًيرا ِمن الن ِ
امروز پیکرت را [از اب] نجات میدهیم تا عبرت ایندگان شوی ،و همانا بسیاری از مردم از ایتهای ما بیخبرند.
()92
با توجه به مطالب فوق در سوره  113قران و بروایتی اخرین سوره قران ،مثل اینکه امروز در ایه  3سوره مائده
نیز ،با همه امروزها که ً
قبال دیدهایم ،فرق دارد! که خداوند میفرماید :امروز ،کافران از شکست دین شما
مایوس شدند! با توجه به اخبار تاریخی واصله ،تا زمان نوشتن این ک تاب؛ هیچوقت کافران از شکست دین
اسالم مایوس نشدهاند! .و برخالف حدس و گمان بعضی از مفسران قران ،چنین خبر مؤکد خداوند نیز نمیتواند
در مورد فتح مکه در زمان نوپای ی دین اسالم و هنگامی که هنوز نزول ایات قران پایان نیافته است ،باشد! .انهم
در سرزمین عربستان! ،گوشه کوچکی از جهان ،بلکه بهنظر بنده این باید یک رویداد جهانی در ایندهای چون
امروز باشد!.

در توضیح فوق الذکر از وب سایت «اهل البیت» دیدیم یهودیان :ادیان مسیحیت و اسالم را قبول ندارند! و
همچنین در سوابق دیدهایم :کافران به دین اسالم؛ در طول تاریخ برای جلوگیری از توسعه دین اسالم کارشکنی
بسیار کردهاند! و اخی ًرا نیز کوتاه نیامدهاند و کمکهای مالی و تسلیحاتی خیرخواهانه (و ً
بعضا هدف دار) کشور
جمهوری اسالمی ایران ،به مسلمانان شیعه کشورهای دیگر را کمک به تروریست میپندارند! و با تصویب
کشورهای غیر مسلمان و حتی ً
بعضا مسلمان! در شورای امنیت! ،کشور جمهوری اسالمی ایران را سالها تحریم
اقتصادی کردند و بعد از بحث و جدال فراوان به توافقی نیم بند برجام رسیدند! ،ولی اکنون (اوایل تابستان سال
 1398شمسی) ،توافقات برجام را نیز اجرا نمیکنند! ،و ً
تقریبا در کلیه کشورهای اسالمی جنگ و شورش و ناامنی
است و همچنین قوانین قصاص و سنگ سار و سایر مجازاتهای اسالمی را مغایر با حقوق بشر میدانند ،و بهانه-
گیری و کارشکنی میکنند! ،پس در روزی چون امروز چه اتفاقی افتاده ،یا خواهد افتاد؟ که خداوند میفرماید:
امروز كافران از (شکست) دين شما مایوس شدند؛ و امروز بهچه دلیل دین ما را کامل و نعمتش را تمام شده
میداند؟ .ببینیم ایات بعدی چه میگویند:
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َ َ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ َّ َ ُ َّ
الطي َب ُ
ات َو َما َع َّل ْم ُتم ِم َن ْال َج َوارح ُم َك ِلب َ
ين ُت َع ِل ُم َون ُه َّن ِم َّما
 )5مائده (اية  :4ي ْسالونك ماذا ا ِحل ل ُه ْم قل ا ِحل لك ُم ِ
ِِْ ِ
ْ ْ
َع َّل َم ُك ُم ُ َ ُ ْ َ ْ َ
اَّلل ِإ َّن َ
اَّلل َع َل ْي ِه َو َّات ُق ْوا َ
اب ﴿{ :4ای فرستاده
اَّلل ف ُكلوا ِم َّما ا ْم َسك َن َعل ْي ُك ْم َواذ ُك ُروا ْاس َم ِ
اَّلل َس ِر ُيع ال ِح َس ِ

موعود سوره بینه ،ای بهنام} از تو مىپرسند چه چيزى براى انان حالل شده است؟ بگو :چيزهاى پاكيزه
{بدون الودگی میکربی و انگلی} براى شما حالل گرديده و {نيز صيد با} حيوانات شكارگر كه شما بعنوان
مربيان {و تعلیم دهندگان} سگهاى شكارى {و مربی مرغان شکاری} از انچه خدايتان اموخته؛ به انها تعليم
دادهايد [براى شما حالل شده است] پس از انچه انها براى شما گرفته و نگاه داشتهاند بخوريد و {هنگام
ذبح اسالمی} نام خدا را بران ببريد و {از نافرمانی از دستورات} خدا بپرهیزيد كه خداوند سریع الحساب است
()4
امروز میدانیم :حرام و حالل ،یک موضوع ً
کامال علمی است! با کشف موجودات ذرهبینی تک
سلولی زنده مفید و مضر مانند :انواع باک تریها ،میکربها ،ویروسها و باسیلها که به چشم دیده
ً
نمیشوند! فصل تازهای در علم طب برای پاک و ناپاک باز شده ،مثال (انتونی وان لیون هوک در سال

 1674با ذرهبین موجودات ریزی دید و به فرهنگستان انگستان فرستاد ،و لوئی پاستور ً
بعدا برای کشف نقش
ً
مخصوصا انسان،
باک تری ها در امراض مشهور شد) و امروز دانشمندان میگویند :در بدن موجودات زنده

میلیاردها موجودات ذرهبینی زنده مفید ،جهت حفظ ان موجود ،با هم همکاری و زندگی مسالمت
امیز دارند! و با موجودات ذرهبینی تازه وارد مضر نیز مبارزه میکنند!.

امروز میدانیم :جسد مردار و خون ساکن در رگها و یا خون ریخته شده بر زمین ،بهعلت موادی که
دارد ،خیلی زود فاسد و معدن میکربهای مضر میشود! ،و چون خوک از مدفوع تغذیه میکند،
خوردن گوشت خوک :عالوه بر تاثیر نا مطلوب بر جسم و جان ادم! ،به علت داشتن الرو و کرم انگلی
بهنام تریشین ،برای ادم خطرناک میباشد! ،پس :به این دلیل اینها ناپاک و حرام هستند!.
و یک پرفسور ایرانی مقیم امریکا به نام خانم لیال شهرستانی ،با تحقیقات خود ثابت کرده :گوشت
ذبح اسالمی به دلیل تخلیه شدن کامل خون از الشه حیوان ،دیرتر از گوشتهای دیگر فاسد میگردد،
و در گوشتهای ذبح اسالمی :میکروفیلم که یک نوع باک تری مضر است و در انسان باعث اسهال خونی
مرگ اور میشود ،نمی تواند رشد یابد .پس دلیل حالل بودن گوشت ذبح اسالمی نیز پاک بودن ان از
میکرب و باک تری های مضر است!.
و دلیل اینکه میگوید چیزی را با چوبهای قرعه و شانس و اقبال تقسیم نکنید ،بهنظر بنده این است
که با وزن و عدالت توسط ترازو و وسائل بهداشتی تقسیم گردد! .البته :ک تاب قران این موضوعات را از
 1400سال قبل با حروف و کلمات ثابتی در خود نوشته دارد ،ولی به دلیل نبود علم و اگاهی بر
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مطالب علمی فوقالذکر و تفسیر و تاویل غیرعلمی و غیر واقعی از ایات قران که اغلب بر اساس حدس
و گمان انجام شده است ،تاکنون کسی متوجه حقیقت این موضوعات نشده! .
مثالً ،
ً
قبال شنیدیم :الکل نجس و حرام است و به هرجا بخورد نجس میکند و باید انجا را شست و

اب کشید! ولی امروز میدانیم الکل از نظر علمی عاری از میکرب و پاک است و برای پاک کردن
چیزهای الوده به میکرب نیز از ان استفاده میشود! پس :الکل هیچوقت به میکرب الوده نمیگردد ،و
نجس نیست و پاک است! ولی در اواخر همین سوره :خوردن شراب (نوعی مشروب الکلی که تحت
تاثیر باک ترهای مخصوص از انگور بدست میاید) عمل شیطانی نامیده شده است! ،زیراً :
عمال دیدهایم
برای بعضی از مردم حتی کم خوردن الکل نیز مضر است! و کسانی هم که جزء این گروه نیستند،
چنانچه در خوردن ان افراط نمایند! مست و بیعقل و بیشعور میشوند ،و اگر مدت زیادی به خوردن
الکل ادامه دهند ،معتاد میگردند! .پس فرمایش قران ً
کامال علمی و بهداشتی میباشد.
و همچنین تا کنون بهما گ فته شده :سگ نجس است و به هر چه لب بزند نجس میشود! ولی از
ایه  4سوره مائده چنین برداشت میشود که :سگهای دست اموز شکاری و خانگی ،اگر حیواناتی را با
دهانشان شکار کنند و نگه دارند! نجس نمیشود! و پس از ذبح اسالمی و شستن و پختن ،قابل
خوردن هستند و نجس و حرام نمیباشند! .دلیل این حکم جدیدً ،
قطعا این است :که سگهای خانگی
چون در محیط خانه هستند و از الودگیهای کوچه و خیابان بهدورند و ً
دائما توسط دامپزشک معاینه
و معالجه میشوند ،نجس نیستند!.
و ّاما در مورد :حيوانات خفه شده و به زجر کشته شده و از بلندى افتاده و به ضرب شاخ مرده و
انچه درنده از ان خورده باشد ،حاال از طریق تحقیقات علمی ثابت شده که خون موجود در رگها،
پس از مرگ حیوان چون از حرکت باز میماند بالفاصله منعقد میشود(منعقد یا لخته شدن خون یکی
از شاهکارهای طبیعت است! که در هنگام جراحات وارده به علت تصادفات از خونریزی بیشتر
جلوگیری میشود) و با توجه به ترکیباتش خیلی زود به محل مناسبی برای رشد میکروبها تبدیل و فاسد
میشود .و اگر در حالت خستگی و استرس و زجر؛ حیوانی شکار و یا سر بریده شود .در این حالتها،
به علت ترشح هورمون ادرنالین ،خون و قند بیشتری به ماهیچهها و عضالت میرسد .لذا :در صورت
کشته شدن چنین حیوانی ،قند موجود در عضالت انها به اسیدهای اوریک و الک تیک و غیره ،تبدیل
شده و گوشت انها را سخت و مسموم میکند.
 )5مائده (ايه ْ :5ال َي ْو َم ُاح َّل َل ُك ُم َّ
اب ِح ٌّل َّل ُك ْم َو َط َع ُام ُك ْم ِح ُّل َّل ُه ْم َو ْال ُم ْح َص َن ُ
الطي َب ُ
ات َو َط َع ُام َّال ِذ َين ُا ُوت ْوا ْال ِك َت َ
ات
ِ
ِ
ين َوالَ
ْ ْ
ات ِم َن َّال ِذ َين ُا ُوت ْوا ْال ِك تَ
ات َو ْال ُم ْح َص َن ُ
ين َغ ْي َر ُم َس ِاف ِح َ
اب ِمن َق ْب ِل ُك ْم إ َذا ا َت ْي ُت ُم ُوه َّن ُا ُجو َر ُه َّن ُم ْح ِص ِن َ
َ
ِم َن ال ُمؤ ِم َن ِ
ِ
ُم َّت ِخ ِذي َا ْخ َد ٍان َو َمن َي ْك ُف ْر ِب ِاإل َيم ِان َف َق ْد َح ِب َط َع َم ُل ُه َو ُه َو ِفي اال ِخ َرِة ِم َن ْال َخ ِاس ِر َين ﴿ :5امروز {خوردن} چيزهاى
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پاكيزه {بدون میکربهای مضر} براى شما حالل شده و طعام كسانى كه اهل ك تابند براى شما حالل و
طعام شما براى انان حالل است و [بر شما حالل است ازدواج با] زنان پاكدامن از مسلمان و زنان
پاكدامن از كسانى كه پيش از شما ك تاب {اسمانى هر دینی} بهانان داده شده بهشرط انكه ِمهرهايشان را
بهايشان بدهيد درحالى كه خود پاكدامن باشيد نه زناكار و نه انكه زنان را در پنهانى دوستخود
بگيريد ،و هر كس در ايمان خود شك كند ،قطعا عملش تباه شده و در اخرت از زيانكاران است.
()5
{و چون امروز اک ثریت قریب بهاتفاق مردم به پاکی و ناپاکی پ یبردهاند! و با توجه به اینکه حقیقت
دین اشکار شده و همه به دین مورد نظر خدا «اسالم خالص» خواهند گروید ،بر اساس این ایه،
پاکدامن پیروان ادیان دیگر ازدواج نموده! و از طعام انها
برخالف گذشته! ،امروز میتوان با زنان
ِ
خورد! (دیگر مثل مسلمانان سنتی قدیم نمیگویند :نجس هستند!) و امروز معاشرت و همکاری بدون
ریا و سوء نیت مردان با زنان شاغل و غیر شاغل در ادارات و فروشگاهها و انظار عمومی؛ که یکی از
ضروریات اجتناب ناپذیر زمان است! دیگر مانعی ندارد!}.
َ ْ
الصالة ْ
فاغ ِس ُل ْوا ُو ُج َ
 )5مائده (اية َ :6يا َا ُّي َها َّال ِذ َين ا َم ُن ْوا ِإ َذا ُق ْم ُت ْم ِإ َلى َّ
وه ُك ْم َو َا ْي ِد َي ُك ْم ِإلى ال َم َر ِاف ِق َو ْام َس ُح ْوا
ِ
ْ
َ ْ
ين َو ِإن ُك ُنت ْم ُج ُن ًبا َف َّاط َّه ُرو ْا َو ِإن ُك ُنتم َّم ْر َضى َا ْو َع َلى َس َف ٍر َا ْو َجاء َا َح ٌد َّم ُنكم ِم َن ال َغا ِئ ِط
ِب ُر ُؤ ِوس ُك ْم َو َا ْر ُج َل ُك ْم ِإلى ال َك ْع َب
ِ
ْ
ْ
َ َ
َ َ
ََ َ ْ َ
وه ُك ْم َو َا ْي ِد ُيكم ِم ْن ُه َما ُير ُيد ُ
اَّلل ِل َي ْج َع َل َع َل ْي ُكم
ا ْو ال َم ْس ُت ُم ِالن َساء فل ْم ت ِج ُدوا َماء ف َت َي َّم ُموا َص ِع ًيدا ط ِي ًبا ف ْام َس ُحوا ِب ُو ُج ِ
ِ
ِم ْن َح َر ٍج َو َل ِكن ُي ِر ُيد ِل ُي َط َّه َر ُك ْم َو ِل ُي ِت َّم ِن ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت ْش ُك ُرو َن ﴿ :6ای کسانیکه ایمان اوردهاید ،هنگامی

که برای نماز برمیخیزید :صورت و دستها را تا ارنج بشویید ،و سر و پاها را تا برامدگی روی پا مسح
کنید .و اگر ُج ُنب باشید ،خود را ً
{کامال} بشویید و اگر بیمار یا مسافر باشید ،یا یکی از شما از محل
پستی امده (و قضای حاجتی کرده) یا با زنان امیزش جنسی داشتهاید ،و اب (برای غسل یا وضو) نیافتید،
{باک ف دستهای خود} بر زمین پاکی تیمم کنید{ ،سپس پیشانی یا باالی} صورت و {پشت} دستهایتان را با ان
مسح کنید ،خداوند نمیخواهد شما را در تنگنا قرار دهد ،بلکه میخواهد شما را {از ویروسها و میکربهای
مضری که درهمه جا پراکنده و بیماری زا هستند} پاک سازد و نعمتش را برشما تمام نماید ،شاید شکر بجا اورید
()6
{در این عصر و زمانه! :بهخاطر پیشرفت علم و دانش و رعایت بهداشت فردی و جمعی در اک ثر جوامع
بشری ،و همچنین لزوم ایجاد روابط اجتماعی و کاری منطقی بین زن و مرد و پیروان ادیان ،که ً
قطعا
ً
مخصوصا دوران جاهلیت است! ،در ایه فوق میبینیم :خداوند برای روابط
متفاوت با گذشته،
اجتماعی سالم زن و مرد ،و پاك و سالم شدن جسم و جان ما ،برای وضوء و غسل و روابط جنسی
سالم زن و مرد ،نسبت به قدیم دستورات بهداشتی سادهتری داده است ،و من حیث المجموع با
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توجه به دستاوردهای راسخان در علم ،فرموده :خداوند نمیخواهد شما را در تنگنا قرار دهد ،بلکه
میخواهد شما را از میکربهای مضر پاک سازد و نعمتش را برشما تمام نماید! پس در دین اسالم پاکی
ُ
النظافت مناالیمان}
از هر نظر! خیلی مهم و نعمتی بزرگ است!.
ْ
 )5مائده (ایهْ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ :85
ات َت ْج ِري ِمن َت ْح ِت َها َاال ْن َه ُار َخا ِل ِد َين ِف َيها َو َذ ِل َك َج َزاء ال ُم ْح ِس ِني َن
فاثابهم
اَّلل ِب َما قالوا َج َّن ٍ
﴿ :85پس بهپاس انچه گ فتند ،خدا {در بهشت} بهانان باغهاي ى پاداش داد كه از فرودست ان {امواج
انرژی ارواح مؤمنین همچون} نهرها جارى است در ان جاودانه مىمانند و اين پاداش نيكوكاران است

()85

َّ

ْ َّ ْ

ْ

َ

 )5مائده (ایهَ :86وال ِذ َين َك َف ُروا َو َكذ ُبوا ِبا َيا ِت َنا ُا ْول ِئ َك َا ْص َح ُ
اب ال َج ِح ِيم ﴿ :86و كسانى كه {به فرستاده موعود ما}
ك فر ورزيدند و {این نوع تاویل کردن} ايات ما را دروغ پنداشتند انان {روز قیامت در جهنم} همدم اتشند

()86

ْ
َ َّ
ْ َُ ْ َ
اَّلل َل ُك ْم َو َال َت ْع َت ُد ْوا ِإ َّن َ
ات َما َا َح َّل ُ
اَّلل َال ُي ِح ُّب ال ُم ْع َت ِد َين
 )5مائده (ایهَ :87يا ا ُّي َها ال ِذ َين ا َم ُنوا ال ت َح ِرُموا ط ِي َب ِ

﴿ :87اى كسانى كه {به فرستاده موعود و ک تابش} ايمان اوردهايد چيزهاى پاكيزهاى را كه خدا براى شما
حالل كرده حرام مشماريد و {در خوردن انها} از حد مگذريد كه خدا از حدگذرندگان را دوست نمىدارد
()87
اَّلل َح َال ًال َط ِي ًبا َو َّات ُق ْوا َ
 )5مائده (ایهَ :88و ُك ُل ْوا ِم َّما َر َز َق ُك ُم ُ
اَّلل َّال ِذ َي َا ُنتم ِب ِه ُم ْؤ ِم ُن َون ﴿ :88و از انچه خداوند
روزى شما گردانيده حالل و پاكيزه {سالم} را بخوريد و ازان خداي ى كه بدو ايمانداريد پروا داريد

()88

ْ
َ
 )5مائده (ایهَ :89ال ُي َؤ ِاخ ُذ ُك ُم ُ
اَّلل ِب َّالل ْغ ِو ِفي َا ْي َما ِن ُك ْم َول ِكن ُي َؤ ِاخ ُذ ُكم ِب َما َع َّق ُّدت ُم َاال ْي َم َان َف َك َّف َارُت ُه ِإط َع ُام َع َش َر ِة
َّ
ين ِم ْن َا ْو َس ِط َما ُت ْط ِع ُم َ
َم َسا ِك َ
ون َا ْه ِل ُيك ْم َا ْو ِك ْس َو ُت ُه ْم َا ْو َت ْح ِر ُير َر َق َب ٍة َف َمن ل ْم َي ِج ْد َف ِص َي ُام َث َال َث ِة َا َّي ٍام َذ ِل َك َك َّف َار ُة َا ْي َما ِن ُك ْم
ِإ َذا َح َل ْف ُت ْم َو ْاح َف ُظ ْوا َا ْي َم َان ُك ْم َك َذ ِل َك ُي َب ِي ُن ُ
اَّلل َل ُك ْم ا َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْش ُك ُرو َن ﴿ :89خدا شما را به سوگندهاى

بيهودهتان مؤاخذه نمىكند ولى به سوگندهاي ى كه [از روى اراده] مىخوريد {و سپس انرا مىشكنيد} شما را
مؤاخذه مىكند و ك فارهاش خوراك دادن به ده بينواست از غذاهاى متوسطى كه بهكسان خود
مىخورانيد يا پوشانيدن انان يا ازاد كردن بندهاى و كسى كه [هيچ يك از اينها را] نيابد [بايد] سه روز روزه
بدارد اين است ك فاره سوگندهاى {دروغ} شما ،وقتى كه سوگند خورديد و {نتیجه گرفتید} سوگندهاى
خود را پاس داريد اين گونه خداوند ايات خود را براى شما بيان مىكند باشد كه سپاسگزارى كنيد
()89
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اب َو َاال ْز َال ُم ر ْج ٌس ِم ْن َع َمل َّ
نص ُ
 )5مائده (ایهَ :90يا َا ُّي َها َّال ِذ َين ا َم ُن ْوا ِإ َّن َما ْال َخ ْم ُر َو ْال َم ْي ِس ُر َو َاال َ
الش ْي َط ِان َف ْاج َت ِن ُب ُوه
ِ
ِ
َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َون ﴿ :90اى كسانى كه {به دین اسالم خالص} ايمان اوردهايد شراب و قمار و بتها و تيرهاى

قرعه پليدند [و] از عمل شيطانند پس از انها دورى گزينيد باشد كه {در این دنیا و اخرت} رستگار شويد.
()90

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
 )5مائده (ایه :91إ َّن َما ُير ُيد َّ َ َ
اَّلل
الش ْيط ُان ان ُيو ِق َع َب ْي َن ُك ُم ال َع َد َاو َة َوال َب ْغ َضاء ِفي ال َخ ْم ِر َوال َم ْي ِس ِر َو َي ُص َّد ُك ْم َعن ِذك ِر ِ
َ ْ ِ ِ
َ
َو َعن َّ
الصال ِة َف َهل َا ُنتم ُّم َنت ُهون ﴿ :91همانا شيطان مىخواهد با شراب و قمار ميان شما دشمنى و كينه
ِ

ايجاد كند و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد ،پس ايا شما {از این اعمال شیطانی} دست برمىداريد؟!.
()91

اَّلل َو َا ِط ُيع ْوا َّالر ُس َول َو ْاح َذ ُرو ْا َف ِإن َت َو َّل ْي ُت ْم َف ْاع َل ُم ْوا َا َّن َما َع َلى َر ُسو ِل َنا ْال َب َال ُغ ْال ُمب ُ
 )5مائده (ایهَ :92و َا ِط ُيع ْوا َ
ين
ِ

﴿ :92و اطاعت خدا و اطاعت پيامبر كنيد و [از گناهان] برحذر باشيد پس اگر روى گردانديد بدانيد
كه {در این دنیا نتیجه علمی و منطقی اعمالتان را بزودی خواهید دید ،در روز قیامت نیز خداوند خودش به حساب و ک تاب
شما رسیدگی کرده و پاداش مناسب را خواهد داد! پس} بر عهده پيامبر ما فقط رساندن اشكار {پیام قران} است.
()92
 )5مائده (ایهَ :93ل ْي َس َع َلى َّال ِذ َين ا َم ُن ْوا َو َع ِم ُل ْوا َّ
ات ُج َن ٌاح ِف َيما َط ِع ُم ْوا ِإ َذا َما َّات َق ْوا َّوا َم ُن ْوا َو َع ِم ُل ْوا
الصا ِل َح ِ
ات ُث َّم َّات َق ْوا َّوا َم ُن ْوا ُث َّم َّات َق ْوا َّو َا ْح َس ُن ْوا َو ُ
َّ
اَّلل ُي ِح ُّب ْال ُم ْح ِس ِن َين ﴿ :93بر كسانى كه ايمان اورده و كارهاى
الصا ِل َح ِ

شايسته كردهاند باکى در انچه {قبال شراب} خوردهاند نيست! در صورتى كه تقوا پيشه كنند و {برک تاب
قران بزرگ} ايمان بياورند و كارهاى شايسته كنند {بخشیده میشوند ،اگر شیطان گولشان زد و باز خوردند! توبه
کنند} سپس تقوا پيشه كنند و ايمان بياورند {و اگر بازهم شیطان گولشان زد و خوردند! در هنگام پیری مجبورند توبه
نمایند} انگاه تقوا پيشه كنند و {برای خوشنودی خدا} احسان نمايند و خدا نيكوكاران را دوست مىدارد.

()93

َ

َّ ْ َ

َ

ْ

ون َو َما َتك ُت ُم َ
اَّلل َي ْعل ُم َما ُت ْب ُد َ
 )5مائده (ایهَّ :99ما َعلى َّالر ُسول ِإال ال َبال ُغ َو ُ
ون ﴿ :99برفرستاده {موعود ما
ِ
وظيفهاى} جز ابالغ {حقایق ایات} نيست و خداوند انچه را اشكار و انچه را پوشيده مىداريد مىداند.

()99

َ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ْ َ ُ َّ
ُ َّ
َ َ
َْ ُ ْ َ
اب ل َع َّل ُك ْم
 )5مائده (ایه :100قل ال َي ْس َت ِوي الخ ِبيث َوالط ِي ُب َول ْو ا ْع َج َب َك ك ث َرة الخ ِب ِ
يث فاتقوا اَّلل يا او ِلي اال لب ِ
ُت ْف ِل ُح َون ﴿{ :100ای رسول} بگو (هیچگاه) ناپاک و پاك {از نظر مقدار} مساوی نيستند هر چند فزونی

ناپاکها ،تو را به شگ فتی اندازد؛ اى صاحبان خرد از {مخالفت با فرمان} خدا بپرهیزید تا رستگار شويد.
()100
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ْ
 )5مائده (ایهَ :101يا َا ُّي َها َّال ِذ َين ا َم ُن ْوا َال َت ْس َا ُل ْوا َع ْن َا ْش َياء إن ُت ْب َد َل ُك ْم َت ُس ْؤ ُك ْم َوإن َت ْس َا ُل ْوا َع ْن َها ِح َ
ين ُي َن َّز ُل ال ُق ْرا ُن
ِ
ِ
اَّلل َع ْن َها َو ُ
ُت ْب َد َل ُك ْم َع َفا ُ
اَّلل َغ ُفو ٌر َح ِل ٌيم ﴿ :101اى كسانى كه ايمان اوردهايد از چيزهاي ى كه اگر براى

شما اشكار گردد شما را اندوهناك مىكند {مانند :میکرب و باک تری و انگل و غیره و عملکردشان که چگونه چیزهارا
نجس یا حرام غیر قابل خوردن میکنند ،و مقدارشان که بیشتر از باک تری های مفید است} مپرسيد و اگر هنگامى كه
قران نازل مىشود در باره انها {از پیغمبر} سؤال كنيد {با توضیحاتی که متناسب با فهم خود و شما میدهد} براى
شما روشن مىشود ،خدا از {توضیح دادن کامل در مورد جزئیات و عملکرد} ان {در قران} گذشت و {این نوع
کارهای علمی و تحقیقاتی را به عهده «راسخان در علم» در اینده نزدیک و دور گذاشت} خداوند امرزنده بردبار است

()101

 )5مائده (ایهَ :102ق ْد َس َا َل َها َق ْو ٌم ِمن َق ْب ِل ُك ْم ُث َّم َا ْص َب ُح ْوا ِب َها َكا ِف ِر َين ﴿ :102گروهى پيش از شما [نيز] از
اين پرسشها كردند انگاه به سبب ان {چه جوابی اشتباه از نادانان شنیدند! ،قانع نشدند و به قران} كافر شدند
()102
َ َّ
 )5مائده (ایهَ :103ما َج َع َل ُ
اَّلل ِمن َب ِح َير ٍة َو َال َسا ِئ َب ٍة َو َال َو ِص َيل ٍة َو َال َح ٍام َول ِك َّن ال ِذ َين َك َف ُرو ْا َي ْف َت ُرو َن َع َلى ا َِّلل
ْال َك ِذ َب َو َا ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع ِق ُل َ
ون ﴿ :103خدا {حیواناتی مانند] بحيره و سائبه و وصيله و حام { را که مردم زمان

جاهلیت خوردنش را حرام می دانستند ،هیچوقت حرام} قرار نداده است ولى كسانى كه {با حرام و غیرقابل خوردن
دانستن انها بر نعمت های حالل خداوند} ك فر ورزيدند برخدا دروغ مىبندند و بيشترشان تعقل نمىكنند

()103

َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
اءنا َا َول ْو َك َان
ول قالوا حسبنا ما وجدنا علي ِه اب
 )5مائده (ایه :ً 104و ِإذا ِقيل لهم تعالوا ِإلى ما انزل اَّلل و ِإلى الرس ِ
ون َش ْيًئ َو َال َي ْه َت ُد َ
ا َب ُاؤ ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
ون ﴿ :104و {امروز} چون بهانان گ فته شود بهسوى انچه خدا {در ک تاب

قران بزرگ} نازل كرده و بهسوى فرستاده {موعودش که برای تشریح این کارها امده} بياييد مىگويند انچه پدران
خود را بر ان يافتهايم ما را بس است ايا هرچند پدرانشان چيزى نمىدانسته و هدايت نيافته بودند؟
()104
َ
َ َّ
َّ َ
َ
ْ َ َ
اَّلل َم ْر ِج ُع ُك ْم َج ِم ًيعا
 )5مائده (ایهَ :105يا ا ُّي َها ال ِذ َين ا َم ُنوا َعل ْي ُك ْم ا ُنف َس ُك ْم ال َي ُض ُّر ُكم َّمن َضل ِإذا ْاه َت َد ْي ُت ْم ِإلى ِ
َف ُي َنب ُئ ُكم ب َما ُك ُنت ْم َت ْع َم ُل َ
ون ﴿ :105اى كسانى كه ايمان اوردهايد {تا میتوانید در هر زمانی} به {اصالح علم و
ِ ِ

دانش} خودتان بپردازيد هر گاه شما هدايت يافتيد ان كس كه گمراه شده است به شما زيانى
نمىرساند ،بازگشت همه شما به سوى خداست پس شما را از انچه انجام مىداديد اگاه خواهد كرد.
()105
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بهنام ،توضیح { :با توجه به ایات سوره مائده متوجه میشویم که خوردن شراب و مشروبات الکلی حرام نبوده و
در صورت مصرف خیلی کم که به عقل و نماز و دینمان ضرر نزند اشکالی ندارد .ولی در صورت افراط در مصرف
انها که به جسم و جان و مالمان زیان وارد سازد!،و سبب فراموشی نماز و یاد خدا گردد! .برای شخص صاحب
عقل و اختیاری! که اقدام به مصرف الکل زیاد و به قمار کالن میکند!ً ،
قطعا زیانبخش میباشد! و اما در مورد
گناه بودنش در روز قیامت به خدای خود پاسخگو خواهد بود} .

پس هر چیزی که به علت الودگی میکربی و انگلی یا ترکیباتش برای جسم و شعورمان ضرر داشته
باشد نباید خورد و به این علت خداوند حرام کرده است ،و اسراف و افراط در خوردن هرچیز حاللی
نیز (حتی اب) ضرر دارد؛ پس اسراف در خوردن و انجام هر کاری که برای خودمان ضرر دارد ،از
طرف دیگران قابل تذکر است ولی دارای جزا نیست! و از نظر سالمتی در این دنیا عواقبش را
خودمان خواهیم دید! و در اخرت نیز در پیشگاه خداوند پاسخگو هستیم! ،ولی کوچک ترین کاری
که مخل اسایش اطرافیانمان و مضر به حال جامعه باشد :ممنوع یا حرام است و طبق قانون مدنی
مصوب «شورای راسخان در علم» و رعایت حقوق بشر کیفر دارد!،
(پایان نظریه ششم بهنام در مورد حرام)
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