بسم هللا الرحمن الرحیم

حقایقی از قران در ک تاب «قران بزرگ»
نظریه پنجم بهنام :اولین قبله مسلمین
با برداشت از ایات قران و تاریخ عرض میکنم :اولین عبادتگاه و قبله مسلمین خانه کعبه است که بفرموده قران
توسط حضرت ابراهیم (ع) با کمک فرزندش حضرت اسماعیل (ع) سالها قبل از پیدایش دین یهود ساخته شده،
و در تاریخ :حضرت موسی (ع) اولین پیامبر دین یهود خود هشتمین پشت حضرت ابراهیم بوده! و عبادتگاه بیت
المقدس توسط دومین پادشاه اسرائیل حضرت داود نبی (پسر ایشی از فرزندان یهودا و از طایفه بنی اسرائیل)
پایه گذاری شده و توسط فرزندش حضرت سلیمان به اتمام رسیده.
ُْ
ْ َ
اب ِإ ْب َر ِاه َيم ِإ َّن ُه َك َان ِص ِد ًيقا َّن ِب ًّيا ﴿ :41و در اين ك تاب ابراهيم را یادکن،
 )19مریم (ایهَ :41واذك ْر ِفي ال ِك ت ِ

که او پيامبرى بسيار راستگو بود)41( .

 )19مریم (ایه :42إ ْذ َق َال ِ َِلب ِيه َيا َا َب ِت ِل َم َت ْع ُب ُد َما َِل َي ْس َم ُع َو َِل ُي ْب ِص ُر َو َِل ُي ْغ ِني َع َ
نك َش ْي ًًئ ﴿ :42هنگامی که به
ِ
ِ
پدرش گ فت :ای پدر! چرا چيزى را میپرستی كه نه مىشنود و نه مىبيند و نه هیچ نیازی را از تو
برطرف نمىكند)42( .
ْ ْ

َ ْ

ً

 )19مریم (ایهَ :43يا َا َب ِت ِإ ِني َق ْد َجاء ِني ِم َن ال ِعل ِم َما ل ْم َيا ِت َك َف َّات ِب ْع ِني َا ْه ِد َك ِص َراطا َس ِو ًّيا ﴿ :43اى پدر {از
طریق وحی} دانشی برای من امده كه برای تو نيامده است ،بنابراین از من پيروى كن ،تا تو را به راه

راست هدايت کنم)43( .

الش ْي َط َان إ َّن َّ
 )19مریم (ایهَ :44يا َا َب ِت َِل َت ْع ُب ِد َّ
الش ْي َط َان َك َان ِل َّلر ْح َم ِن َع ِص ًّيا ﴿ :44پدر جان شيطان را
ِ
مپرست كه شيطان [خداى] رحمان را عصيانگر است ()44

 )19مریم (ایهَ :45يا َا َب ِت ِإ ِني َا َخ ُاف َان َي َم َّس َك َع َذ ٌاب ِم َن َّالر ْح َمن َف َت ُك َون ِل َّلش ْي َط ِان َو ِل ًّيا ﴿ :45پدر جان من
مىترسم از جانب [خداى] رحمان عذابى به تو رسد و تو يار شيطان باشى ()45
َ

َّ

ََ

 )19مریم (ایهَ :46ق َال َا َر ِاغ ٌب َا َ
نت َع ْن ا ِل َه ِتي َيا ِإ ْبر ِاه ُيم ل ِئن ل ْم َت َنت ِه ِل ْر ُج َم َّن َك َو ْاه ُج ْ ِرني َم ِل ًّيا ﴿{ :46پدر ابراهیم}
گ فت اى ابراهيم ايا تو از خدايان من متنفرى؟ اگر {از عقیدهات} باز نايستى تو را سنگسار خواهم كرد

و [برو] براى مدتى طوالنى از من دور شو ()46
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 )19مریم (ایهَ :47ق َال َس ََل ٌم َع َل ْي َك َس َا ْس َت ْغ ِف ُر َل َك َر ِبي ِإ َّن ُه َك َان ِبي َح ِف ًّيا ﴿[ :47ابراهيم] گ فت درود بر تو باد
به زودى از پروردگارم براى تو امرزش مىخواهم ،زيرا او همواره نسبت به من پر مهر بوده است
()47
ُ
ََْ َ ُ ُ ْ ََ َ ْ ُ َ
اَّلل َو َا ْد ُعو َر ِبي َع َسى َا َِّل َا ُك َون ِب ُد َعاء َر ِبي َش ِق ًّيا ﴿ :48و از
ون َّ ِ
 )19مریم (ایه :48واعت ِزلكم وما تدعون ِمن د ِ
شما و [از] انچه غير از خدا مىخوانيد كناره مىگيرم ،و {فقط} پروردگارم را مىخوانم اميدوارم كه در
خواندن پروردگارم نااميد نباشم)48( .
ُ
َ َ َّ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ
اَّلل َو َه ْب َنا َل ُه ِإ ْس َح َاق َو َي ْع ُق َ
وب َو ُك ًَّل َج َع ْل َنا َن ِب ًّيا ﴿ :49و
ون َّ ِ
 )19مریم (ایه :49فلما اعتزلهم وما يع ُبدون ِمن د ِ
چون {ابراهیم} از انها و {از بتها} انچه به جاى خدا مىپرستيدند كناره گرفت ،اسحاق و يعقوب را به
او عطا كرديم و همه را پيامبر گردانيديم ()49

 )19مریم (ایهَ :50و َو َه ْب َنا َل ُهم ِمن َّر ْح َم ِت َنا َو َج َع ْل َنا َل ُه ْم ِل َس َان ِص ْد ٍق َع ِل ًّيا ﴿ :50و از رحمتخويش به انان
ارزانى داشتيم و ذكر {توحید را} خير بلندى برايشان قرار داديم ()50
 )19مریم (ایهَ :51و ْاذ ُك ْر ِفي ْال ِك َ
اب ُم َ
ت
وسى ِإ َّن ُه َك َان ُم ْخ َل ًصا َو َك َان َر ُس ًوِل َّن ِب ًّيا ﴿ :51و در اين ك تاب از موسى
ِ
{پیامبر بنی اسرائیل که شریعت و لوایح ده فرمان و تورات را اورد} ياد كن زيرا كه او پاكدل و فرستادهاى نبی بود
()51
ُّ ْ َ
 )19مریم (ایهَ :52و َن َاد ْي َن ُاه ِمن َج ِان ِب الطو ِر اِل ْي َم ِن َو َق َّر ْب َن ُاه َن ِج ًّيا ﴿ :52و از جانب راست طور {از میان
اتشی} او را ندا داديم و درحالى كه باوى راز {مهمی} گ فتيم ،او را {رسالت دادیم و} بهخود نزديك ساختيم
()52
 )19مریم (ایهَ :53و َو َه ْب َنا َل ُه ِمن َّر ْح َم ِت َنا َا َخ ُاه َه ُارو َن َن ِب ًّيا ﴿ :53و به رحمتخويش برادرش هارون پيامبر
را به او بخشيديم ()53
 )19مریم (ایهَ :54و ْاذ ُك ْر ِفي ْال ِك َ
اب ِإ ْس َم ِاع َيل ِإ َّن ُه َك َان َص ِاد َق ْال َو ْع ِد َو َك َان َر ُس ًوِل َّن ِب ًّيا ﴿ :54و در اين ك تاب
ت
ِ
از {فرزند ابراهیم} اسماعيل ياد كن زيرا كه او درستوعده و فرستادهاى نبی بود ()54
ْ َ َ

ْ َ ْ َ

َ

َ

 )14ابراهيم ( ايه َ :35و ِإذ قال ِإ ْب َر ِاه ُيم َر ِب ْاج َعل َهذا ال َبل َد ا ِم ًنا َو ْاج ُن ْب ِني َو َب ِن َّي ان َّن ْع ُب َد اِل ْص َن َام ﴿ :35و [ياد
كن] هنگامى را كه ابراهيم گ فت :پروردگارا {مردم} اين شهر {مکه امن} را {از تمام بَلیا و از وجود کافران و

مشرکان نااگاه از قوانین علمی} ايمن گردان و مرا و فرزندانم {ازجمله اسماعیل} را از پرستيدن بتان دور دار
()35
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 )14ابراهيم ( ايه َ :36رب إ َّن ُه َّن َا ْض َل ْل َن َك ِث ًيرا ِم َن َّ
اس َف َمن َت ِب َع ِني َف ِإ َّن ُه ِم ِني َو َم ْن َع َصا ِني َف ِإ َّن َك َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم
الن
ِ ِ
ِ

﴿ :36پروردگارا انها {با اعمال و گ فتار نااگاهانه خود} بسيارى از مردم را گمراه كردند پس هركه از من
پيروىكند بىگمان او ازمن است و هر كه مرا نافرمانى كند {از من نیست} .بهيقين تو امرزنده و مهربانى
()36
 )14ابراهيم ( ايه َّ :37ر َّب َنا إ ِني َا ْس َك ُ
نت ِمن ُذر َّي ِتي ِب َو ٍاد َغ ْير ِذي َز ْرع ِع َند َب ْي ِت َك ْال ُم َح َّر ِم َر َّب َنا ِل ُي ِق ُيم ْوا َّ
الص ََل َة
ِ
ِ
َ َّ ِ ْ ُ ٍ
َ
ْ
ُ
َّ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
اس َت ْه ِوي ِإلي ِهم وارزقهم ِمن الثمر ِات لعلهم يشكرون ﴿{ :37ابراهیم گ فت }:پروردگارا من
فاجعل اف ِئدة ِمن الن ِ

{برخی از} فرزندانم را در درهاى بىكشت ،نزد خانه محترم تو {کعبه معظمه} سكونت دادم ،پروردگارا تا
نماز را به پا دارند {و زکات مال را بهپردازند} پس دلهاى برخى از مردم را به سوى انان گرايش ده و انان را
از محصوالت [مورد نيازشان] روزى ده باشد كه {از نعمتهای بیشماری که به انها دادهای} سپاسگزارى كنند
()37
 )14ابراهيم ( ايه َ :38ر َّب َنا إ َّن َك َت ْع َل ُم َما ُن ْخفي َو َما ُن ْعل ُن َو َما َي ْخ َفى َع َ
اَّلل ِمن َش ْي ٍء َفي َاِل ْ
ض َو َِل ِفي َّ
الس َماء
ر
ى
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

﴿ :38پروردگارا بىگمان تو انچه را كه پنهان مىداريم و انچه را كه اشكار مىسازيم مىدانى و چيزى
در زمين و در اسمان بر خدا پوشيده نمىماند ()38

 )14ابراهيم ( ايه ْ :39ال َح ْم ُد ِ َِّلل َّال ِذي َو َه َب ِلي َع َلى ْال ِك َب ِر ِإ ْس َم ِاع َيل َو ِإ ْس َح َاق ِإ َّن َر ِبي َل َس ِم ُيع ُّالد َعاء ﴿:39
سپاس خداى را كه با وجود سالخوردگى ،اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد ،به راستى پروردگار
من شنونده دعاست {= خواستن در قانون جذب!} ({ )39پس دعا کردن یک کار علمی است}
 )14ابراهيم ( ايه َ :40ر ِب ْاج َع ْل ِني ُم ِق َيم َّ
الص ََل ِة َو ِمن ُذ ِر َّي ِتي َر َّب َنا َو َت َق َّب ْل ُد َعاء ﴿ :40پروردگارا مرا برپادارنده
نماز قرار ده و از فرزندان من نيز پروردگارا {همه را برپا دارنده نماز قرارده} و دعاى مرا بپذير ()40
{توجهً :
قطعا حضرت ابراهیم و خانواده اش نماز خود را رو به قبله کعبه اقامه میکردند}
الس َم َاو ِات َو ْ َاِل ْرض َّال ِذي َف َط َر ُه َّن َو َا َنا َع َلى َذ ِل ُكم ِم َن َّ
 )21سوره انبیاء (ایهَ :56ق َال َبل َّر ُّب ُك ْم َر ُّب َّ
الش ِاه ِد َين
ِ

﴿{ :56ابراهیم} گ فت :بلكه {شما با پرستش بتانی که با دست خود از سنگ و چوب ساختهاید در اشتباهید ،زیرا نمی-
دانید که فقط} پروردگارتان {همان انرژی مطلق میباشد که} پروردگار اسمانها و زمين است ،همان كسى كه
{مواد ساختن} انها را {که ماده میباشد ،در انفجار بزرگ انرژی} پديد اورده است و من براين [واقعيت] از گواهانم

()56
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 )29سوره عنکبوت (َ :16و ِإ ْب َر ِاه َيم ِإ ْذ َق َال ِل َق ْو ِم ِه ْاع ُب ُدوا َّ َ
اَّلل َو َّات ُق ُوه َذ ِل ُك ْم َخ ْي ٌر َّل ُك ْم ِإن ُك ُنت ْم َت ْع َل ُم َون ﴿ :16و
[ياد كن] ابراهيم را چون به قوم خويش گ فت خدا را بپرستيد و از او پروا بداريد ،اگر {خدا را در حقیقت
انرژی مطلق} بدانيد { که باانفجار بزرگ انرژی خود ،افریننده اسمانها و زمین میباشد} اين [كار] براى شما بهتر است
()16
 )21سوره انبیاء (ایهَ :72و َو َه ْب َنا َل ُه ِإ ْس َح َاق َو َي ْع ُق َ
وب َن ِاف َل ًة َو ُك ًَّل َج َع ْل َنا َصا ِل ِح َين ﴿ :72و اسحاق و يعقوب
را { نعمتى} افزون {بر نعمتى که ً
قبَل به او داده بودیم} به او بخشوديم و همه را از شايستگان قرار داديم
()72
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ً َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
الصَل ِة َو ِإ َيتاء ا َّلز َك ِاة
 )21سوره انبیاء (ایه :73وجعلناهم ا ِئمة يهدون ِبام ِرنا واوحينا ِإلي ِهم ِفعل الخير ِات و ِإقام
َو َك ُانوا َل َنا َعا ِب ِد َين ﴿ :73و انان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما {مردم را} هدايت مىكردند و به

ايشان انجامدادن كارهاىنيك و برپاداشتن نماز و دادنزكات را وحىكرديم و انان پرستنده ما بودند
()73

وب َو َج َع ْل َنا ِفي ُذر َّي ِت ِه ُّالن ُب َّو َة َو ْال ِك َت َ
 )29سوره عنکبوت (ایهَ :27و َو َه ْب َنا َل ُه ِإ ْس َح َاق َو َي ْع ُق َ
اب َوا َت ْي َن ُاه َا ْج َر ُه ِفي
ِ
ُّالد ْن َيا َو ِإ َّن ُه ِفي ْاِل ِخ َر ِة َل ِم َن َّ
الصا ِل ِح َين ﴿ :27و اسحاق و يعقوب را به او عطا كرديم و در ميان فرزندانش

پيامبرى و {اوردن} ك تاب {را ارث} قرار داديم و در دنيا پاداشش را {با گ فته شدن این جمله :ابراهیم بود که کلمه
توحید را در پ ىخود سخنى جاويدان كرد } ،به او بخشيديم و قطعا او در اخرت [نيز] از شايستگان خواهد بود

()27
در سورههای شعرا  ،هود ،نمل ،انعام ،صافات و زخرف نیز در مورد حضرت ابراهیم (ع) ایاتی می بینیم.
َّ َّ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ى َ َّ َ َ ْ َ َ َّ ْ
اَّلل َوال َي ْو ِم اِل ِخ ِر َو َع ِم َل
 )2سوره بقره (ایهِ :62إن ال ِذين امنوا وال ِذين هادوا والنصار والصا ِب ِئين من امن ِب ِ
َصا ِل ًحا َف َل ُه ْم َا ْج ُر ُه ْم ِع َند َربه ْم َو َِل َخ ْو ٌف َع َل ْيه ْم َو َِل ُه ْم َي ْح َزُن َ
ون ﴿ :62كسانی كه {به ادیان ابراهیمی و اسَلم خالص
ِ
ِِ

طبق فرموده خدا در قران} ايمان اوردند و كسانی كه به ائين یهود گرويدند و {همچنین ائین های} نصارا و
صابائن (پيروان يحي ي) هرکدام كه به خدا و روز بازپسين ایمان اورده و کاری شايسته انجام دهند،
پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است ،و {در روز قیامت} نهترسی برانهاست و نهاندوهگين میشوند.
()62
4

ات َف َا َت َّم ُه َّن َق َال إ ِني َج ِاع ُل َك ِل َّ
 )2بقره (ايهَ :124و ِإ ِذ ْاب َت َلى ِإ ْب َر ِاه َيم َر ُّب ُه ِب َك ِل َ
اس ِإ َم ًاما َق َال َو ِمن ُذ ِر َّي ِتي َق َال َِل َي َن ُال
لن
م
ٍ
ِ
ِ
َع ْهدي َّ
الظا ِل ِم َين ﴿ :124و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود و وى ان همه را به انجام
ِ

رسانيد {پروردگارش به او} فرمود :من تو را پيشواى مردم قرار دادم [ابراهيم] پرسيد {بعد از من ایا کسی} از
دودمانم {نیز پیشوای مردم خواهد شد ،خداوند} فرمود {اری دادگرانش ،ولی} پيمان من به بيدادگران نمىرسد!
()124

َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ً َّ
اس َو َا ْم ًنا َو َّات ِخ ُذ ْوا ِمن َّم َق ِام ِإ ْب َر ِاه َيم ُم َص ًّلى َو َع ِه ْد َنا ِإلى ِإ ْب َر ِاه َيم
 )2بقره (ايه َ :125و ِإذ َّ جعلنا ال َ ْبيت مثابة ِللن ِ
ين َوال َع ِاك ِف َ
َوإ ْس َم ِاع َيل َان طه َرا َب ْي ِت َي ِللط ِائ ِف َ
ين َو ُّالر َّكع ُّ
الس ُج ِود ﴿ :125و چون خانه [كعبه] را براى مردم محل
ِ
ِ
ِ

اجتماع و [جاى] امنى {برای طواف کنندگان و معتک فان و استراحتگاه زوار برای عبادت و خوردن و نوشیدن} قرار داديم
{و به انها گ فتیم} در مقام ابراهيم نمازگاهى براى خود اختيار كنيد و به ابراهيم و {فرزندش} اسماعيل
فرمان داديم كه خانه مرا براى طوافكنندگان و معتك فان و ركوع و سجود كنندگان پاكيزه كنيد
{پس از اول خانه کعبه محل عبادت و قبله مؤمنین بوده است}
()125
ْ
ُ َ َ
ْ َ َ
ْ َ َ
اَّلل َوال َي ْو ِم
 )2بقره (ايه َ :126و ِإذ قال ِإ ْب َر ِاه ُيم َر ِب ْاج َعل َهذا َبل ًدا ا ِم ًنا َو ْارز ْق ا ْهل ُه ِم َن َّالث َم َر ِات َم ْن ا َم َن ِم ْن ُهم ِب ِ
اِل ِخ ِر َق َال َو َمن َك َف َر َف ُا َم ِت ُع ُه َق ِل ًيَل ُث َّم َا ْض َط ُّر ُه ِإ َلى َع َذ ِاب َّالن ِار َو ِب ْئ َس ْال َم ِص ُير ﴿ :126و چون ابراهيم گ فت

پروردگارا اين [سرزمين] را شهرى امن گردان و مردمش را هر كس از انان كه به خدا و روز بازپسين
ايمان بياورد از فراوردهها {فراوان و ارزان} روزى بخش {و از معادنی که در زمین است؛ فراوان نعمتشان گردان!،
خداوند} فرمود و هر كس ك فر بورزد اندكى {از ان نعمتها} برخوردارش مىكنم سپس {هنگام حسابرسی در روز
قیامت} او را با خوارى به سوى عذاب اتش [دوزخ] مىكشانم و چه بد سرانجامى است {در اتش جهنم بودن}
()126
ْ
 )2بقره (ايه َ :127وإ ْذ َي ْر َف ُع إ ْب َر ِاه ُيم ْال َق َو ِاع َد ِم َن ْال َب ْي ِت َوإ ْس َم ِاع ُيل َر َّب َنا َت َق َّب ْل ِم َّنا إ َّن َك َا َ
نت َّ
الس ِم ُيع ال َع ِل ُيم
ِ
ِ
ِ
ِ

﴿ :127و هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل پايههاى خانه [كعبه] را باال مىبردند [مىگ فتند] اى پروردگار
ما {بهخاطر ساختن این خانه امن برای عبادتگاه تو ،توبه از بتپرستی را} از ما بپذير كه درحقيقت تو شنواى داناي ى
()127
توضیح {:پس به شهادت ایات فوق الذکر اولین خانه که برای عبادتگاه خدای واحد ساخته شده «کعبه» است
(توسط حضرات ابراهیم و پسرش حضرت اسمعیل) و قبل از ابراهیم نیز همه بیدین و یا بتپرست بوده و
عبادتگاهشان نیز بتکده بوده است! .پس حضرت ابراهیم اقامه نماز برای خدای واحد را در جهان پایه ریزی نموده
و قبل از او هیچ موحدی نبوده که برای نماد وحدانیت خدا قبله داشته باشد! .پس حاِل ببینیم تاریخچه ساخت
بیت المقدس چیست:
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به گزارش مشرق نیوز ،بیتالمقدس در تمام روی زمین تنها نقطهای است که در نظر پیروان سه دین بزرگ الهی و
اسمانی «مسلمانان ،یهود و نصاری» در نهایت درجه قداست و ارزش معنوی است و به همین جهت همیشه مورد
توجه انها بوده است.
حضرت داوود(ع) به فرمان خداوند به ساختن بنای (قدس) یعنی خانه خدا اقدام کرد ،چون این قضیه در سنین
پیری و سالهای اخر عمر وی اتفاق افتاد ،فرصت اجرای کامل بنای خانه خدا برایش باقی نماند ،به همین سبب
به وی ندا رسید که تکمیل بنای خانه را به فرزندت سلیمان وا گذاشتم ،اینجا بود که حضرت سلیمان(ع) را به
جانشینی خویش و به پادشاهی بنیاسرائیل منصوب و به انان اعَلم کرد ،خداوند به من فرمان داده بود تا برایش
خانه مقدس بسازم ،اما مشیت الهی چنین تعلق گرفته که خانه را فرزندم سلیمان که وارث و جانشین من است
به اتمام رساند{ .پس ساختن قدس بعد از کعبه و توسط نوادههای حضرت ابراهیم شروع شده و توسط نبیره اش سلیمان
ساخته شده}

به این ترتیب حضرت داود(ع) بنای معبد بیت المقدس را اغاز و در زمان حضرت سلیمان(ع) به نام معبد یا
هیکل سلیمان به پایان رسید ،بر اساس گزارش تورات ،تکمیل بنای این معبد مقدس در مدت هفت سال بین
سال های  961تا  967قبل از میَلد ،صورت گرفته است .بنابراین مسجد اِلقصی حرم دوم موحدان مؤمن
است){ .(1حرم دوم یعنی بعد از کعبه که اولین خانه خدا بوده ،قدس محل عبادت یهودیان شده است!}
این مکان مقدس ،در هجوم نبوکد نصر (بخت النصر) ویران شد و در اواخر قرن ششم {قبل از میَلد باید باشد} و
در عصر کوروش هخامنشی مجددا با نام بیت همیقداش دوم بنا شد تا اینکه هفتاد سال پس از میَلد مسیح
توسط (تیتوس) سردار رومی به کلی ویران شد و برای بار سوم در زمان کنستانتین ،امپراطور روم تجدید بنا شد و
به تدریج تغییرات و اضافاتی بر ان داده شد).(2
دیوار غربی حرم شریف در بیتالمقدس به نام دیوار ندبه خوانده میشود« ،قبة الصخره» در داخل حرم است،
طبق اثار اسَلمی ،پیغمبر اکرم(ص) در شب معراج از انجا به اسمان عروج کرده است .در داخل دیوار ندبه از
طرف صحن حرم دیوار «براق» نامیده میشود و این دیوار قسمتی از دیوار غربی هیکل سلیمان را نیز تشکیل
میدهد.
روی این اصل دیوار ندبه یا دیوار براق که در فرهنگ یهود به نام حصار غربی معروف است و میگویند این دیوار
اخرین بازمانده حصارهای دومین بیت «همیقداش» بیتالمقدس است که از سال  70میَلدی که خانه خدا به
دست «تیتوس» سردار رومی ویران شد ،این حصار به مقدسترین مکان برای قوم یهود مبدل شد ،زیرا که قوم
یهود در دوران پراکندگی خود پیوسته به سوی بیتالمقدس نماز می گذارده و در داخل ان به نماز و عبادت
میپرداختهاند) .(3پایان نقل قول از مشرق نیوز.
یک سوئال منطقی :حضرت محمد (ص) در سال عام الفیل (سال حمله ابرحه به مکه) متولد شده و در مکه در
جوار کعبه اولین خانه خدا میزیسته ،و به نقل از اداره پاسخگوی ی استان قدس رضوی :در  30سالگی اختَلف
قبایل اعراب را هنگام نصب حجر اِلسود حل کرده است! ،و در چهل سالگی در همان شهر نیز به پیامبری دین
اسَلم مبعوث شده و از طریق وحی شدن ایات قران بر او میدانسته حضرت ابراهیم اولین پیامبر موحد؛ کعبه را
6

ساخته ،پس چرا به سوی قدس که صدها کیلومتر از مکه فاصله داشته و صدها سال بعد از کعبه به دست
پادشاهان بنیاسرائیل ساخته شده و قبله قوم و دین یهود نیز بوده؛ نماز میخوانده؟}
َ ْ
ْ
ْ
َ ً
َ
َّ
َّ
 )17اسراء (ایه ُ :1س ْب َح َان ال ِذي َا ْس َرى ِب َع ْب ِد ِه ل ْيَل ِم َن ال َم ْس ِج ِد ال َح َر ِام ِإلى ال َم ْس ِج ِد َاِل ْق َصى ال ِذي َب َار ْك َنا َح ْول ُه
ِل ُن ِر َي ُه ِم ْن ا َيا ِت َنا ِإ َّن ُه ُه َو َّ
الس ِم ُيع َالب ِص ُير ﴿ :1شناور است ان كه شبی بندهاش {داود از پیامبران بنی اسرائیل} را از

مسجد الحرام به مسجد االقصى كه پیرامونش را { بادرختان میوه پرتقال و زیتون} بركت دادهايم سير داد تا
از نشانههاى خود بهاو بنمايانيم{ ،تا در انجا معبدی برای قومش بنا کند تا همه بدانند} كه او شنوا و بيناست
()1
توضیح{:در سوره اسراء قران بزرگ :عَلمه بر ایات همین سوره ایات شاهد و ادله تاریخی نیز در مورد تاویل فوق وجود دارند}
ً
ْ
َّ ُ ْ
وسى ْال ِك َت َ
 )17اسراء (ایه َ :2وا َت ْي َنا ُم َ
اب َو َج َعل َن ُاه ُه ًدى ِل َب ِني ِإ ْس َرا ِئ َيل َاِل َت َّت ِخذوا ِمن ُدو ِني َو ِكيَل﴿ :2و {قبل از

ک تاب زبور دادن به داود} ك تاب اسمانى {تورات} را به موسى داديم و ان را براى فرزندان اسرائيل رهنمودى
گردانيديم كه زنهار غير از من كارسازى {برای خود} مگيريد {و بدانید تمام کارها توسط انرژی مطلق انجام میشود}
()2
 )17اسراء (ایه ُ :3ذ ِر َّي َة َم ْن َح َم ْل َنا َم َع ُن ٍوح ِإ َّن ُه َك َان َع ْب ًدا َش ُكو ًرا ﴿[ :3اى] فرزندان كسانى كه با {کشتی} نوح
برداشتيم{و از غرق شدن نجات دادیم ،بدانید} كه او {= دادود} بندهاى سپاسگزار بود {و مثل شما ناسپاس نبود}
()3
َ
ْ َ
َ َ َ َ َ
اب َل ُت ْف ِس ُد َّن ِفي َاِل ْر ِض َم َّرَت ْي ِن َو َل َت ْع ُل َّن ُع ُل ًّوا َك ِب ًيرا ﴿ :4ما به
 )17اسراء (ایه َ :4وقض ْينا ِإلى ب ِني ِإ ْس َرا ِئيل ِفي ال ِك ت ِ
بنی اسرائيل در ك تاب (تورات) اعالم كرديم كه دوبار در زمين فساد خواهيد كرد ،و برتری جوئی
بزرگی خواهيد نمود)4( .
َّ
 )17اسراء (ایه َ :5فإ َذا َجاء َو ْع ُد ُا ُ
وِله َما َب َع ْث َنا َع َل ْي ُك ْم ِع َب ًادا ل َنا ُا ْو ِلي َب ْا ٍس َش ِد ٍيد َف َج ُاس ْوا ِخ ََل َل ِالد َي ِار َو َك َان َو ْع ًدا
ِ
َّم ْف ُع ًوِل ﴿ :5هنگامی كه نخستين وعده {ما} فرا رسد مردانی پيكارجو {= بختالنصر} را بر شما میفرستيم

{تا شما را درهم كوبند و برای بدست اوردن افراد شما} خانه ها را جستجو میكنند ،و اين وعده ای است قطعی.
()5
ُ

َ

ْ

َ

َ

ْ

 )17اسراء (ایه :6ث َّم َر َد ْد َنا ل ُك ُم ال َك َّر َة َعل ْيه ْم َو َا ْم َد ْد َن ُاكم با ْم َوال َو َب ِن َ
ين َو َج َعل َن ُاك ْم َا ْك َث َر َن ِف ًيرا ﴿ :6پس {از گذشت
ِ ٍ
ِ
چندین سال و تعویض شدن نسلها} دوباره شما را برانان چيره مىكنيم و شما را با اموال و پسران يارى
مىدهيم و {برای تحقق یافتن این وعده ،در حقیقت با تولید مثل سریع} نفرات شما را بيشتر مىگردانيم {تابدانید}

()6

7

 )17اسراء (ایه  :7إ ْن َا ْح َس ُنت ْم َا ْح َس ُنت ْم ِ َِل ُنف ِس ُك ْم َوإ ْن َا َس ْا ُت ْم َف َل َها َفإ َذا َجاء َو ْع ُد اِل ِخ َر ِة ِل َي ُسو ُؤ ْوا ُو ُج َ
وه ُك ْم
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َو ِل َي ْد ُخ ُل ْوا ْال َم ْس ِج َد َك َما دخل ُوه ا َّول َم َّر ٍة َو ِل ُيت ِب ُروا َما َعلوا تت ِب ًيرا ﴿ :7اگر نيكى كنيد به خود نيكى كردهايد و

اگر بدى كنيد به خود {بد کردهاید ،ولی شما عبرت نخواهید گرفت} و چون تهديد اخر فرا رسد {مردان پیکارجوی
دیگری چون تیتوس سردار رومی را مامور میکنیم} تا شما را {با شکست سختی} اندوهگين كنند و در معبد {شما}
چنانكه بار اول {بهزور} داخل شدند {باز هم بهزور} درايند و بر هرچه دستيافتند؛ يكسره نابود كنند.

()7

ْ

ْ

 )17اسراء (ایه َ :8ع َسى َر ُّب ُك ْم َان َي ْر َح َم ُك ْم َو ِإ ْن ُع ُّدت ْم ُع ْد َنا َو َج َعل َنا َج َه َّن َم ِلل َك ِاف ِر َين َح ِص ًيرا ﴿{ :8بعد از تهدید اخر
وقتی رسد که فرستاده موعود سوره بینه برای تاویل کردن متشابهات قران و معرفی دین اسَلم خالص میاید} اميد است كه
پروردگارتان بهشما رحم كند و {به او ایمان اورید} اگر {از اسَلم خالصی که فرستاده موعود معرفی میکند} بازگرديد
{ما نيز به عملی کردن وعده عذاب} بازمىگرديم و {خواهید دید که چگونه} دوزخ را براى كافران زندان قرار داديم

()8

 )2بقره (ايه َ :128ر َّب َنا َو ْاج َع ْل َنا ُم ْس ِل َم ْين َل َك َو ِمن ُذر َّي ِت َنا ُا َّم ًة ُّم ْس ِل َم ًة َّل َك َو َارَنا َم َن ِاس َك َنا َو ُت ْب َع َل ْي َنا إ َّن َك َا َ
نت
ِ
ِ
ِ
ِ
َّالت َّو ُ
اب َّالر ِح ُيم ﴿ :128پروردگارا ما را تسليم خود قرار ده و از نسل ما امتى فرمانبردار خود {پديد بیاور}

و {حقیقت} اداب دينى ما را به ما نشان ده و {گناهان نادانی ما را} بر ما ببخشاى كه توي ى توبهپذير مهربان
()128
اب َو ْال ِح ْك َم َة َو ُي َز ِكيه ْم إ َّن َك َا َ
 )2بقره (ايهَ :129ر َّب َنا َو ْاب َع ْث ِف ِيه ْم َر ُس ًوِل ِم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم ا َيا ِت َك َو ُي َع ِل ُم ُه ُم ْال ِك َت َ
نت
ِ ِ
َالعز ُيز َ
الح ِك ُيم﴿ :129پروردگارا درميان انان {= فرزندان ابراهیم} فرستادهاى ازخودشان برانگيز تا ايات تو
ِ

را برانان بخواند و ك تاب و حكمت بهانان بياموزد و پاكيزهشان كند زيرا كهتو خود عزیز حكيمى
()129

َ
 )2بقره (ایهَ :130و َمن َي ْر َغ ُب َعن ِم َّل ِة ِإ ْب َر ِاه َيم ِإ َِّل َمن َس ِف َه َن ْف َس ُه َو َل َق ِد ْ
اص َط َف ْي َن ُاه ِفي ُّالد ْن َيا َو ِإ َّن ُه ِفي اِل ِخ َر ِة ل ِم َن
َّ
الصا ِل ِح َين ﴿ :130و {در بین فرزندان ابراهیم} چه كسى جز انكه به سبكمغزى گرايد از ايين ابراهيم روى

برمىتابد ،و ما او را در اين دنيا {به پیغمبری} برگزيديم و البته در اخرت {نیز} از شايستگان خواهد بود
()130
 )2بقره (ایه ِ :131إ ْذ َق َال َل ُه َر ُّب ُه َا ْس ِل ْم َق َال َا ْس َل ْم ُت ِل َر ِب ْال َع َال ِم َين ﴿ :131هنگامى كه پروردگارش به او
فرمود تسليم شو ،گ فت{ :من از وقتی که اولین ذره وجودم تشکیل شد} به پروردگار جهانيان تسليم شدم
()131
8

َ
اَّلل ْ
وب َيا َب ِن َّي ِإ َّن َ
 )2بقره (ایهَ :132و َو َّصى ِب َها ِإ ْب َر ِاه ُيم َب ِن ِيه َو َي ْع ُق ُ
اص َط َفى ل ُك ُم ِالد َين َف ََل َت ُم ُوت َّن َإ َِّل َو َا ُنتم
ُّم ْس ِل ُم َ
ون ﴿ :132و ابراهيم و يعقوب پسران خود را به همان [ايين] سفارش كردند [و هر دو در وصيتشان

چنين گ فتند] اى پسران من خداوند براى شما اين دين را برگزيد پس البته نبايد جز مسلمان بميريد
()132

َ
ُ
 )2بقره (ایهَ :133ا ْم ُك ُنت ْم ُش َه َداء إ ْذ َح َض َر َي ْع ُ
وب ْال َم ْو ُت إ ْذ َق َال ِل َب ِن ِيه َما َت ْع ُب ُد َ
َ
ون ِمن َب ْع ِدي َقال ْوا َن ْع ُب ُد ِإل َه َك
ق
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ًَ َ ً ََ ْ ُ َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
و ِإله ابا ِئك ِإبر ِاهيم و ِإسم ِاعيل و ِإسحاق ِإلها و ِاحدا ونحن له مس ِلمون ﴿ :133ايا وقتى كه يعقوب را مرگ فرا

رسيد حاضر بوديد؟ ،هنگامى كه به پسران خود گ فت :پس از من چه را خواهيد پرستيد ،گ فتند:
معبود تو و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق معبودى يگانه را مىپرستيم {که انرژی مطلق
است و همه چیز را او افریده و باز هم خواهد افرید و در نهایت نیز بهسوی او خواهیم رفت} و در برابر او تسليم هستيم
()133
 )2بقره (ایهِ :134ت ْل َك ُا َّم ٌة َق ْد َخ َل ْت َل َها َما َك َس َب ْت َو َل ُكم َّما َك َس ْب ُت ْم َو َِل ُت ْس َا ُل َون َع َّما َك ُانوا َي ْع َم ُل َون ﴿ :134ان
جماعت را روزگار بهسر امد ،دستاورد انان {هرانچه بود در امواج انرژی روحشان نوشته شد} براى انان ،و
دستاورد شما {هرانچه باشد} براى شماست ،و از انچه انان مىكردهاند شما بازخواست نخواهيد شد
()134
توضیح {:تا اینجا قط ًعا قبله اول مسلمین جهان خانه کعبه بوده است! ،و به استناد ایه  128سوره بقره،
حقیقتا! باید گ فت به علت نا اگاهی مردم جهان مخصوصا مسلمین ،ما تا کنون (امروز در قرن بیست و یکم) از
حقیقت اداب دینی خود بی اطَلع بودهایم! زیرا طبق فرموده ایه  7سوره ال عمران براساس یافته های «راسخان
در علم» متشابهات قران را تاویل نکردیم تا ایات قران بالغ شوند و حقایق را اشکار نمایند ،لذا تاکنون احکام
دوران جاهلیت را درزندگی و محاکم قضای ی به عنوان قانون اجرا کردهایم ،و به همین دلیل در ایه  134با کلمات
روشن می فرماید :ان جماعت را روزگار بسر امد ،دستاورد انان برای انان و دستاورد شما برای شماست! و از
انچه انان میکردهانند شما بازخواست نخواهید شد ،و در ایه  151بقره این مسائل را واضح تر گ فته و در ایه
135بعدی خطاب به فرستاده موعود (= سوره بینه قران و کلیه ک تب اسمانی دیگر ادیان) ،میفرماید}:
 )2بقره (ایهَ :135و َق ُال ْوا ُك ُون ْوا ُه ًودا َا ْو َن َص َارى َت ْه َت ُد ْوا ُق ْل َب ْل ِم َّل َة ِإ ْب َر ِاه َيم َح ِن ًيفا َو َما َك َان ِم َن ْال ُم ْش ِر ِك َين ﴿:135

و {اهل ك تاب زمان گذشته از علم و دانش بیخبر بودند که} گ فتند :يهودى يا مسيحى باشيد تا هدايتيابيد{ .ای
فرستاده موعود} بگو :بلكه {من با علم و دانش بر} ايين ابراهيم حقگرا [هستم] و {میگویم} وى از مشركان نبود

()135
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 )2بقره ( ایه ُ :136ق ُول ْوا ا َم َّ
اَّلل َو َما ُانز َل ِإ َل ْي َنا َو َما ُانز َل ِإ َلى ِإ ْب َر ِاه َيم َو ِإ ْس َم ِاع َيل َو ِإ ْس َح َاق َو َي ْع ُق َ
وب َواِل ْس َب ِاط َو َما
ب
ا
ن
ِ
ِ
ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َّ ُّ َ َّ ِ ْ َ ُ َ ُق َ ْ ِ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
او ِتي موسى و ِعيسى وما او ِتي الن ِبيون ِمن ر ِب ِهم ِل نف ِر بين اح ٍد ِمنهم ونحن له مس ِلمون ﴿ :136بگوييد ما به

خدا و به انچه بر ما نازل شده و به انچه بر ابراهيم و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل امده و به انچه
به موسى و عيسى داده شده و به انچه به همه پيامبران از سوى پروردگارشان داده شده ايمان
اوردهايم ،ميان هيچيك از ايشان فرق نمىگذاريم و دربرابر {فرمان} او {در ک تاب قران بزرگ} تسليم هستيم
()136
 )2بقره (ایه َ : 137ف ِإ ْن ا َم ُن ْوا ِب ِم ْثل َما ا َم ُنتم ِب ِه َف َق ِد ْاه َت َد ْوا َّو ِإن َت َو َّل ْو ْا َف ِإ َّن َما ُه ْم ِفي ِش َق ٍاق َف َس َي ْك ِف َيك ُه ُم ُ
اَّلل َو ُه َو
ِ
َّ
الس ِم ُيع ْال َع ِل ُيم ﴿ :137پس اگر انان [هم] به انچه شما بدان ايمان اوردهايد ايمان اوردند قطعا هدايت

شدهاند ولى اگر روى برتافتند جز اين نيست كه سر ستيز {با تو و ک تابت را} دارند و به زودى خداوند {که
انرژی مطلق اگاه بر امور است برای از بین بردن شر) انان را از تو ،ك فايتخواهد كرد ،كه او شنواى داناست

()137

َ
اَّلل ِص ْب َغ ًة َو َن ْح ُن َل ُه َعاب َ
دون ﴿ :138اين است نگارگرى الهى
اَّلل َو َم ْن ا ْح َس ُن ِم َن ِ
 )2بقره (ایه ِ :138ص ْب َغ َة ِ
ِ
{برای اصَلح دین مردم امروز} و كيستخوشنگارتر از خدا و ما {برای قدردانی از همین کارها} او را پرستندگانيم
()138

{پس امدن ادیان مختلف و در نهایت امدن فرستاده موعود با ک تاب قران بزرگ و دین اسالم خالص
طرح و برنامه و یا نگارگری خداوند بوده ،و میگوید :اگر روى برتافتند جز اين نيست كه سر ستيز {با
تو و ک تابت را} دارند .ایا عجیب نیست؟ لطفا به ایات ذیل نیز دقت کنید که چه میگویند}
ُْ َ
اَّلل َو ُه َو َر ُّب َنا َو َر ُّب ُك ْم َو َل َنا َا ْع َم ُال َنا َو َل ُك ْم َا ْع َم ُال ُك ْم َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْخ ِل ُص َون ﴿:139
 )2بقره (ایه :139قل ا ُت َحا ُّج َون َنا ِفي ِ
بگو ايا درباره خدا {که انرژی مطلق است} با ما بحث و گ فتگو مىكنيد با انكه او پروردگار ما و پروردگار
شماست و كردارهاى ما از ان ما و كردارهاى شما از ان شماست و ما براى او اخالص مىورزيم
()139
وب َواِل ْس َب َ
اط َك ُان ْوا ُه ً
 )2بقره (ایه َ :140ا ْم َت ُق ُول َ
ون ِإ َّن ِإ ْب َر ِاه َيم َو ِإ ْس َم ِاع َيل َو ِإ ْس َح َاق َو َي ْع ُق َ
ودا َا ْو َن َص َارى ُق ْل َا َا ُنت ْم
َ َْ
اَّلل َو َما ُ
َا ْع َل ُم َا ِم ُ
اَّلل ِب َغ ِاف ٍل َع َّما َت ْع َم ُل َون ﴿ :140يا مىگوييد ابراهيم و
اَّلل َو َم ْن اظل ُم ِم َّمن َك َت َم َش َه َاد ًة ِع َند ُه ِم َن ِ

اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط [دوازدهگانه] يهودى يا نصرانى بودهاند! .بگو ايا شما بهتر
مىدانيد يا خدا؟ و كيست ستمكارتر از ان كس كه شهادتى از خدا را {که در ایات  49سوره مریم ،و  26و
 27و  28سوره زخرف داده} در نزد خويش پوشيده دارد؟ و { ً
یقینا} خدا از انچه مىكنيد غافل نيست
()140
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ْ

ٌ

َ َ

َ َُ

َ

ْ

ُ

ون َع َّما َك ُانوا َي ْع َمل َ
 )2بقره (ایهِ :141تل َك ُا َّمة َق ْد َخل ْت ل َها َما َك َس َب ْت َول ُكم َّما َك َس ْب ُت ْم َوِل ُت ْسال َ
ون ﴿{ :141بگو}
ان جماعت را روزگار سپرى شد! {و ُمردند و به خدا پیوستند} ،براى ايشان است انچه به دست اوردهاند ،و

براى شماست انچه به دست اوردهايد! ،و از انچه انان مىكردهاند شما بازخواست نخواهيد شد
()141

ْ
ْ
َّ
 )2بقره (ایهَ :142س َي ُق ُول ُّ َ َ َ َّ
اس َما َو َِّل ُه ْم َعن ِق ْب َل ِت ِه ُم ال ِتي َك ُان ْوا َع َل ْي َها ُقل ِ َِّلل 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 گزاری خانه خداست و او} هر كه را خواهد به راه راست هدايت مىكند
()142

ْ
 )2بقره (ایه َ :143و َك َذ ِل َك َج َع ْل َن ُاك ْم ُا َّم ًة َو َس ًطا ِل َت ُك ُون ْوا ُش َه َداء َع َلى َّالناس َو َي ُك َ
ون َّالر ُس ُول َع َل ْي ُك ْم َش ِه ًيدا َو َما َج َعل َنا
ِ
ْال ِق ْب َل َة َّال ِتي ُك َ
نت َع َل ْي َها ِإ َِّل ِل َن ْع َل َم َمن َي َّت ِب ُع َّالر ُس َول ِم َّمن َي َنق ِل ُب َع َلى َع ِق َب ْي ِه َو ِإن َك َان ْت َل َك ِب َير ًة ِإ َِّل َع َلى َّال ِذ َين َه َدى اَّللُ
اَّلل ب َّالناس َل َر ُؤ ٌ
َ َ َ ُ ْ َّ َ
ََ َ َ ُ
وف َّر ِح ٌيم ﴿ :143و بدين گونه {قوم ایرانی} شما را امتى ميانه
وما كان اَّلل ِل ُي ِضيع ِإيمانكم ِإن ِ ِ

قرار داديم تا بر مردم {جهان} گواه باشيد و {محکمات قرانی که محمد } پيامبر{اول اسَلم اورده نیز} بر شما گواه
باشد و قبلهاى را كه {مدتی} بر ان بودى مقرر نكرديم جز براى انكه كسى را كه از پيامبر {اول اسَلم}
پيروى مىكند از ان كس كه از عقيده خود برمىگردد {و از تو پیامبر دوم اسَلم پیروی میکند} بازشناسيم،
هرچند {بهسوی کعبه نماز خواندن} جز بر كسانى كه خدا {انان را به ایمان} هدايت كرده سخت گران بود و
خدا بر ان نبود كه ايمان شما {مردم} را ضايع گرداند .زيرا خدا [نسبت] به مردم دلسوز و مهربان است
()143
ْ
ْ ْ
 )2بقره (ایه َ :144ق ْد َن َرى َت َق ُّل َب َو ْج ِه َك ِفي َّ
الس َماء َف َل ُن َو ِل َي َّن َك ِق ْب َل ًة َت ْر َض َاها َف َو ِل َو ْج َه َك َشط َر ال َم ْس ِج ِد ال َح َر ِام
َو َح ْي ُث َما ُك ُنت ْم َف َو ُّل ْوا ُو ُجو َه ُك ْم َش ْط َر ُه َوإ َّن َّال ِذ َين ُا ْو ُت ْوا ْال ِك َ
اب َل َي ْع َل ُم َ
ون َا َّن ُه ْال َح ُّق ِمن َّر ِبه ْم َو َما ُ
َ
اَّلل ِب َغا ِف ٍل َع َّما
ت
ِ
ِ
ِ
َي ْع َم ُل َون ﴿ :144ما {با اکراه} گردانيدن رويت در اسمان را نيك مىبينيم پس {بزودی} تو را به قبلهاى كه

بدان خشنود شوى برگردانيم ،پس ً
{فعَل} روى خود را به سوى مسجدالحرام كن و هرجا بوديد روى
خود را به سوى ان بگردانيد ،درحقيقت اهل ك تاب نيك مىدانند كه اين {قبله قراردادن کعبه تاکنون} از
جانب پروردگارشان {درست بود و امروز نیز قبله جدید} درست است و خدا از انچه مىكنند غافل نيست
()144

 )2بقره (ایه َ :145و َل ِئ ْن َا َت ْي َت َّال ِذ َين ُا ْو ُت ْوا ْال ِك َ
اب ب ُكل ا َي ٍة َّما َتب ُع ْوا ِق ْب َل َت َك َو َما َا َ
َ
نت ِب َتا ِب ٍع ِق ْب َل َت ُه ْم َو َما َب ْع ُض ُهم
ت
ِ
ِ
َ ْ َ َ َ ِ َ ْ ْ َّ َ ً َّ
َّ
ب َتابع ِق ْب َل َة َب ْعض َو َل ِئن َّات َب ْع َت َا ْه َو ُ
َ
َ
اءهم ِمن بع ِد ما جاءك ِمن ال ِعل ِم ِإنك ِإذا ل ِمن الظا ِل ِمين ﴿ :145و اگر هر
ٍ ِ
ِ ٍِ

گونه معجزهاى براى اهل ك تاب بياورى {انها} قبله تو را پيروى نمىكنند و تو [نيز] پيرو قبله انان نيستى
11

و خود انان {نیز} پيرو قبله يكديگر نيستند! و پس از علمى كه تو را {برای تاویل کردن ایات قران و نوشتن ک تاب
قران بزرگ حاصل} امده اگر از هوسهاى ايشان پيروى كنى در ان صورت جدا از ستمكاران خواهى بود

()145

َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ً ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
ون ال َح َّق َو ُه ْم
 )2بقره (ایه  :146ال ِذين اتيناهم ال ِك تاب يع ِرفونه كما يع ِرفون ابناءهم و ِإن ف ِريقا ِمنهم ليك تم
َي ْع َل ُم َون ﴿ :146كسانى كه بهايشان ك تاب {اسمانی انجیل} دادهايم ،همان گونه كه پسران خود را

مىشناسند او را {مسیحی که پدر در وجودش ساکن بود یا خود روحالقدس} مىشناسند و مسلما گروهى ازايشان
حقيقت را نهفتهمىدارند {که میگویند :عیسی مسیح پسر خداست} و خودشان مىدانند {که دروغ میگویند}
()146

 )2بقره (ایه ْ :147ال َح ُّق ِمن َّر ِب َك َف ََل َت ُك َون َّن ِم َن ْال ُم ْم َت ِر َين ﴿{ :147روحالقدس بودن عیسی} حق {است و} از
جانب پروردگار توست پسمبادا {در روحالقدس بودن عیسی و روحالقدس بودن خودت} از ترديدكنندگان باشى
()147
اَّلل َج ِم ًيعا ِإ َّن َ
 )2بقره (ایه َ :148و ِل ُكل ِو ْج َه ٌة ُه َو ُم َو ِل َيها َف ْاس َت ِب ُق ْوا ْال َخ ْي َر ِات َا ْي َن َما َت ُك ُون ْوا َي ْا ِت ِب ُك ُم ُ
اَّلل َع َلى ُك ِل
ٍ
َش ْي ٍء َق ِد ٌير ﴿ :148و براى هر كسى قبلهاى است كه وى روى خود را به ان [سوى] مىگرداند  ،پس {ِلزم

نیست قبله معینی داشته باشید! فقط} در كارهاى نيك بر يكديگر پيشى گيريد ،هر كجا كه باشيد {و هر قبلهای
داشته باشید} خداوند {روح} همگى شما را [بهسوى خود باز] مىاورد ،درحقيقتخدا بر همه چيز تواناست

()148

 )2بقره (ایه َ :149و ِم ْن َح ْي ُث َخ َر ْج َت َف َول َو ْج َه َك َش ْط َر ْال َم ْس ِج ِد ْال َح َر ِام َو ِإ َّن ُه َل ْل َح ُّق ِمن َّر ِب َك َو َما ُ
اَّلل ِب َغ ِاف ٍل َع َّما
ِ
َت ْع َم ُل َ
ون ﴿ :149واز هركجا بيرون امدى! {که سر و بدن خود را با اب و صابون شستهای ،دیگر ِلزم نیست غسل کنی و

یا برای اقامه نماز وضو بگیری پس} روى خود را بهسوى مسجدالحرام {یا هر سمتی} بگردان و البته اين {سخن:
النظافت مناِلیمان} حقاست و از جانب پروردگار تواست و خداوند از انچه مىكنيد غافل نيست

()149

ْ
 )2بقره (ایه َ :150و ِم ْن َح ْي ُث َخ َر ْج َت َف َول َو ْج َه َك َش ْط َر ْال َم ْسج ِد ْال َح َرام َو َح ْي ُث َما ُك ُنت ْم َف َو ُّل ْوا ُو ُج َ
وه ُك ْم َشط َر ُه
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ون ِل َّلناس َع َل ْي ُك ْم ُح َّج ٌة إ َِّل َّال ِذ َين َظ َل ُم ْوا ِم ْن ُه ْم َف ََل َت ْخ َش ْو ُه ْم َواخ َش ْو ِني َوِل ِت َّم ِن ْع َم ِتي َعل ْيك ْم َول َعلك ْم ت ْه َتدونَ
ِل َئ ََّل َي ُك َ
ِ
ِ

﴿ :150و از {مستراح یا از} هركجا بيرون امدى! {که دست خود را با اب و صابون شستهای ،بدون وضو و تیمم و
غسل برای اقامه نماز} روى خود را به سمت مسجدالحرام {یا هر سمتی} بگردان و هركجا بوديد! {گناه نیست
که برای بول کردن ایستاده یا نشسته} رويهاى خود را به سوى ان {قبله کعبه} بگردانيد ،تا براى مردم {نااگاه
12

مسلمان جهت عیب جوی ی} برشما حجتى نباشد ،غير از ستمگرانشان {که از شکست دین شما مایوس شدهاند}

پس از انان نترسيد و از من بترسيد تا نعمت خود را بر شما كامل گردانم و باشد كه هدايتشويد
()150
ََ َْ ََْ ُ ْ َ ُ ً ُ ْ َُْ َ َْ ُ ْ َ َ ََُ ُ ْ ََُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ
اب َوال ِح ْك َم َة َو ُي َع ِل ُم ُكم
 )2بقره (ایه  :151كما ارسلنا ِفيكم رسوِل ِمنكم يتلو عليكم ايا ِتنا ويز ِكيكم ويع ِلمكم ال ِك ت
َّما َل ْم َت ُك ُون ْوا َت ْع َل ُم َون ﴿ :151همان طور كه در ميان شما فرستادهاى از {جنس و قوم} خودتان روانه
كرديم {که هماکنون تاویل درست و علمی} ايات ما را بر شما مىخواند و شما را {از هرگونه پلیدی و الودگی میکربی}
پاك مىگرداند و به شما ك تاب و حكمت مىاموزد و انچه را {از دین} نمىدانستيد به شما ياد مىدهد
()151
ْ

ْ

ْ

َ ْ

 )2سوره بقره (ایهَ :152فاذ ُك ُرو ِني َاذ ُك ْر ُك ْم َو ْاش ُك ُروا ِلي َوِل َتك ُف ُرو ِن ﴿ :152پس {در اول هركار با گ فتن :بسم هللا

الرحمن الرحيم} مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرانهام را {بانماز} بهجای ارید و با من ناسپاسی نکنید.
()152
ْ
َّ َّ ْ
اَّلل َف َم ْن َح َّج ال َب ْي َت َا ِو ْاع َت َم َر َف ََل ُج َن َاح َع َل ْي ِه َان َي َّط َّو َف ِب ِه َما
 )2سوره بقره (ایه ِ :158إن
الص َفا َوال َم ْر َو َة ِمن َش َعا ِئ ِر ِ
َو َمن َت َط َّو َع َخ ْي ًرا َف ِإ َّن َ
اَّلل َش ِاك ٌر َع ِل ٌيم ﴿ :158در حقيقت صفا و مروه از شعاير خداست پس هر كه خانه

[خدا] را حج كند يا عمره گزارد بر او گناهى نيست كه ميان ان دو سعى به جاى اورد ،و هر كه افزون
برفريضه {حج و صفا و مروه ،در تمام طول زندگی خود} كار نيكى كند {بهتر است و } خدا حق شناس و داناست
()158
ون َما َا َ ْنزل َنا م َن ْال َبي َن ِ َ ْ ُ َ
ْ َ
َ ْ َ َ َّ ُ َّ
 )2سوره بقره (ایه  :159إ َّن َّال ِذ َين َي ْك ُت ُم َ
اب
اس ِفي ال ِك ت ِ
َّ ِ
ِ ِ
ات والهدى ِمن بع ِد ما ب َّيناه ِللن ِ
ُ َ َ َ َُُُ ُ ْ
ُ
َ
اول ِئك يلعنهم
اَّلل َو َيل َع ُن ُه ُم الَل ِعنون ﴿ :159كسانى كه نشانههاى روشن و رهنمودى را كه {برای تاویل کردن
متشابهات قران از طریق وحی} فرو فرستادهايم ،بعد از انكه انرا براى مردم در ك تاب {قران بزرگ} توضيح
دادهايم نهفته مىدارند ،انانرا خدا لعنت مىكند و لعنتكنندگان {و فرشتگان نیز} لعنتشان مىكنند
()159
 )2سوره بقره (ایه ِ :160إ َِّل َّال ِذ َين َت ُاب ْوا َو َا ْص َل ُح ْوا َو َب َّي ُن ْوا َف ُا ْو َل ِئ َك َا ُت ُ
وب َع َل ْي ِه ْم َو َا َنا َّالت َّو ُاب َّالر ِح ُيم ﴿ :160مگر
كسانى كه {از پنهان نمودن مفهوم حقیقی ایات} توبه كردند و {عمل خود را} اصالح نمودند و {حقایقی را که از ایات و
متشابهات قران فهمیدهاند بیکم و کاست} اشكار كردند ،پس برانان خواهم بخشود و من توبهپذير مهربانم
()160
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 )2سوره بقره (ایه  :161إ َّن َّالذ َين َك َف ُروا َو َم ُاتوا َو ُه ْم ُك َّف ٌار ُا َولئ َك َع َل ْيه ْم َل ْع َن ُ
اَّلل َو ْال َمَل ِئ َك ِة َو َّالناس َا ْج َم ِع َ
ين
ة
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

﴿ :161كسانى كه كافر شدند و در حال ك فر مردند لعنتخدا و فرشتگان و تمام مردم برانان باد
()161
 )2سوره بقره (ایه َ :162خالد َين ف َيها َِل ُي َخ َّف ُف َع ْن ُه ُم ْال َع َذ ُاب َو َِل ُه ْم ُي َ
نظ ُرو َن ﴿ :162در ان [لعنت] جاودانه
ِِ ِ
بمانند نه {در جهنم از} عذابشان كاستهگردد و نه {به زمین برگردانیده میشوند تا برای توبه کردن} مهلتيابند
()162
َ
َ
َّ َ َّ
 )2سوره بقره (ايهَ :163و ِإل ُه ُك ْم ِإل ٌه َو ِاح ٌد ِل ِإل َه ِإِل ُه َو َّالر ْح َم ُن َّالر ِح ُيم (ایه :163خدای شما {انرژی مطلق}
خدای ی است یگانه {كه همه چيز را او بهوجود اورده .پس} نیست خدائی مگر بخشاینده و مهربان است.
()163
ْ
َ ْ
ْ
َ ْ
 )2بقره (ایهَّ :177ل ْي َس ْالب َّر َان ُت َو ُّل ْوا ُو ُج َ
اَّلل َوال َي ْو ِم اِل ِخ ِر
وه ُك ْم ِق َبل ْال َم ْش ِر ِق ْ َوال َم ْغ ِر ِب ْ َول ِك َّن ال ِب َّر َم ْن ا َم َن ِب ِ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ِ َ َ ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
يل والسا ِئ ِلين و ِفي
وال َمَل ِئك َِةَ وال ِك ت ِ
اب َ و َالن ِب ِيين َ و َاتى ْالم ُال على ح ِب ِه ذ َِوي َالق ُرب ْى واليتامى والم ْس ِْاكين وابن َّ الس ِب ِ
ين ْال َب ْاس ُا َول ِئكَ
َّ
والض َّراء َو ِح َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
اب َواق َام َّ
َ
َ
الصَلة واتى الزكاة والموفون ِبعه ِد ِهم ِإذا عاهدوا والصا ِب ِرين ِفي الباساء
ِالرق ِ
ِ
َّال ِذ َين َص َد ُقوا َو ُا َول ِئ َك ُه ُم ْال ُم َّت ُق َون ﴿ :177نيكوكارى ان نيست كه روى خود را {برای نماز} بهسوى مشرق

و مغرب بگردانيد ،بلكه نيكى ان است كه كسى بهخدا و روز بازپسين و فرشتگان و ك تاب [اسمانى] و
پيامبران ايمان اورد و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و
در راهماندگان و گدايان و در [راه ازاد كردن] بندگان بدهد و نماز را برپاى دارد و زكات را بدهد و انان
كه چون عهد بندند {انرا محترم شمرده و} به عهد خود وفادارانند و در سختى و زيان و به هنگام جنگ
شكيبايانند ،انانند كسانى كه {در طول زندگی خود همیشه} راست گ فتهاند و انان همان پرهيزگارانند
()177
پس احکام صحیح دین اسالم انچه که تا کنون نااگاهان سنتی میگ فتند نیست! ،بلکه همان است که
مردم کشورهای ِلئیک ولی اگاه به علم و دانش و محسنات ورزش و نرمش برای سَلمتی خود و پاک نگهداشتن
وجود خود از الودگی به میکرب و باک تری میکنند! و همچنین «قوانین حقوق بشر سازمان ملل» را که توسط
«راسخان در علم» تدوین شده است؛ قبول دارند ،و از نظر دین نیز باید قبول کنیم :در زمانی که علم و دانشی
به قوانین طبیعت و اجتماعات مدنی نبوده ،پیغمبران گذشته ً
قطعا مقداری از مردم قوم خود باهوشتر بوده و از
طریق وحی نیز چیزهای درک کرده و مردم را نصایح بهتری نسبت به پیامبر قبل از خود کردهاند ،و فرستاده
موعود سوره بینه نیز چون در قرن بیست و یکم و در زمان شکوفای ی علم و دانش امده ،و تا حدودی به انها
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اگاهی دارد لذا سنگ تمام گذاشته و بر اساس یافتههای «راسخان در علم» کلیه متشابهات قران را تاویل علمی
نموده و حقایق را روشن ساخته است.
با معرفی شدن «انرژی مطلق» بهعنوان «خداوند بزرگ» و «دین اسالم خالص» در ک تاب «قران بزرگ» می-
بینیم که تعالیم قران از دانشمندان نیز پیشی گرفته و ثبت شدن کلیه گ فتار و کردار و پندارمان در روحمان را
عامل دخالت معنوی این عوامل بر سرنوشت دنیوی و اخروی ما دانسته است ،که چون از طریق علم کوانتم به
موضوع بنگریم میبینیم انهم یک امر علمی مورد قبول میباشد! .اما حاِل که از قوانین علمی و حقیقت ایات
تاویل شده قران در ک تاب «قران بزرگ» مطلع شدهایم عرض میکنم :خدا به صورت ذرات امواج انرژی باکره که
هنوز به چیزی تبدیل نشده و همچنین به صورت ذرات سی .پ ی .اچ .که به چیزی تبدیل شده است در همه جا
هست حتی در وجود ما و «بقیةهللا» نیز امواج انرژی باکره! و فرشتگان و ارواح ،بهصورت انرژی تاریک در عرش
مانند پوست هندوانه بر جهان مادی ما محیط میباشد! .پس به هر طرف نماز گزاریم صحیح است.

در مورد موضوع دو قبله احادیثی در اینترنت نوشته شده ،از جمله روزنامه مشرق در کد خبر
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لطفا مالحظه فرمایید.
از رادیو ایران شنیدم که گوینده رادیو براساس ترجمه محکمات ایه  142و  144سوره بقره؛ که در
قرانها نوشته شده؛ نگاه کردن به اسمان و تغییر قبله را به حضرت محمد (ص) نسبت میداد! در
صورتیکه ایات تاویل شده فوقالذکر با دلیل و برهان خطاب به فرستاده موعود در قرن بیست و
یکم هستند ،زیرا امروز فرستاده موعود از طریق علم و دانش میداند به هر طرف رو کند بسوی
خداست و دلیلی ندارد که رو به قبله خاصی نماز بخواند! ،پس از اول تا امروز قبله مسلمین خانه
کعبه ساخته شده به دست حضرت ابراهیم بوده ،و بعد از این هم مردم ازاد هستند رو به کعبه یا
هرجهتی که مناسب مکان اقامه نماز باشد نماز بخوانند.
َّ َ َ ْ َ ْ َّ
ََ ْ َ
َ
اب ُّم ِب ٍين ﴿ :75و هيچ پنهانى در اسمان و
ض ِإِل ِفي ِك ت ٍ
 )27نمل (ایه :75وما ِمن غا ِئ َب ٍة ِفي السماء واِلر ِ
زمين نيست مگر اينكه در ك تابى روشن {بهنام لوح محفوظ یا روحالقدس و یا ک تاب قران بزرگ ،درج شده} است
()75

 )27نمل (ایهِ :76إ َّن َه َذا ْال ُق ْرا َن َي ُق ُّص َع َلى َب ِني ِإ ْس َرا ِئ َيل َا ْك َث َر َّال ِذي ُه ْم ِف ِيه َي ْخ َت ِل ُف َون ﴿ :76بىگمان اين
قران {بزرگ} بر فرزندان اسرائيل بيشتر از انچه را كه انان در بارهاش اختالف دارند حكايت مىكند
()76
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 )27نمل (ایهَ :77و ِإ َّن ُه َل ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َين ﴿ :77و به راستى كه ان رهنمود و رحمتى براى مؤمنان
است ()77
ْ

ْ

ْ

 )27نمل (ایهِ :78إ َّن َر َّب َك َي ْق ِضي َب ْي َن ُهم ِب ُحك ِم ِه َو ُه َو ال َع ِز ُيز ال َع ِل ُيم ﴿ :78در حقيقت {با تاویل ایات قران در
کناب قران بزرگ و روشن شدن اینکه :همه ادیان ابراهیمی از ریشه دین اسَلم هستند و از یک ک تاب در لوح محفوظ بر پیامبران
نازل شدهاند یعنی }:پروردگار تو طبق حكم خود ميان انان داورى مىكند و اوست شكستناپذير دانا

()78

ْ

ْ

 )27نمل (ایهَ :79ف َت َو َّك ْل َع َلى َّ ِ َّ َ َ َ َ ُ
ين ﴿ :79پس {ای بهنام ،که فرستاده موعود در ک تب تورات
اَّلل ِإنك على الح ِق الم ِب ِ
و انجیل و قران هستی} بر خدا توكل كن كه {روح} تو واقعا {روحالقدس است ،تو روحالقدسی و} برحق اشكارى

()79

َ

ْ

َ

َ َّ

الص َّم ُّ
 )27نمل (ایهِ :80إ َّن َك ِل ُت ْس ِم ُع ال َم ْو َتى َوِل ُت ْس ِم ُع ُّ
الد َعاء ِإذا َول ْوا ُم ْد ِب ِر َين ﴿{ :80ای فرستاده موعود سوره
ً
مسلما تو نمیتوانی صدای خود را بهگوش مردگان برسانی ،و نمیتوانی سخنت را بهگوش كران
بینه}
ً
مخصوصا} هنگامی که {مردم قومت خودشان را بهکری زده و دانسته از تو} روی برگردانند و دور شوند.
{برسانی،

()80

بهنام {:پس خداوند در مورد اوردن فرستاده موعود تمام ک تب اسمانی عمل کرده ،و به همین علت در
مثَل ایاتی که اخی ًرا دیدید ،مش ً
مورد تمام مسائل امروز جهان! قران روشنگری مینمایدً ،
خصا اشاره به
اختَلفات امروز اسرائیل با مسلمانان دارد ،و با مشخص شدن اینکه تمام ادیان گذشته مقدمه تکمیل
شدن دین اسَلم معرفی شده در ک تاب قران بزرگ بودهاند! یعنی :امروز همه ادیان ابراهیمی موجود از
جمله؛ ادیان یهودیت و مسیحیت و مذاهب مختلف اسَلم ،مربوط به دوران جاهلیت هستند و با
توجه به تکامل یافتن همه چیز در قرن بیست و یکم دیگر غیر عقَلنی میباشند و باید منسوخ شوند!.
بدین ترتیب خداوند بفرموده ایه  78میان اختَلفات کلیه ادیان داوری کرده و با مشخص شدن دِلیل
تاریخی و شواهد قرانی مسجد اِلقصی! و معرفی شدن دین اسَلم خالص مورد نظر خداوند در ک تاب
«قران بزرگ» باید همه ادیان از احکام تاریخ گذشته خود دست بکشند و با قبول کردن دین مدرن
«اسالم خالص» از قوانین «حقوق بشر» تابعیت نمایند ،ان موقع هر دو قوم فلسطین و بنی اسرائیل
که تاریخ و ریشه مشترکی نیز دارند میتوانند با مرکزیت اورشلیم یک کشور با یک دین واحد داشته
باشند! ،و خواهید دید که منظور خداوند حکومت های جمهوری پارلمانی دموکراتیک میباشند ،که
تمام ملل پیشرفته و اگاه به علوم زمان و قوانین طبیعت و حقوق بشر ،هماکنون قبولش دارند! و اجرا
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میکنند و ً
قطعا اساسنامه پیشنهادی خداوند بزرگ در ک تاب قران بزرگ کاملتر از اساسنامه کشورهای
مدرن امروز جهان نیز خواهد بود}.
 )6سوره انعام (ايهَ :74و ِإ ْذ َق َال ِإ ْب َر ِاه ُيم َِل ِب ِيه ا َز َر َا َت َّت ِخ ُذ َا ْص َن ًاما ا ِل َه ًة ِإ ِني َا َر َاك َو َق ْو َم َك ِفي َض ََل ٍل ُّم ِب ٍين ﴿ :74و
[ياد كن] هنگامى را كه ابراهيم به پدر خود ازر گ فت :ايا بتان را {که ساخت خودتان است} خدايان [خود]
مىگيرى؟ {و بیهیچ دلیل و منطقی ،پرستش میکنی} ،من همانا تو و قوم تو را در گمراهى اشكارى مىبينم
()74
 )6سوره انعام (ايهَ :75و َك َذ ِل َك ُنري إ ْب َر ِاه َيم َم َل ُك َ
وت َّ
الس َم َاو ِات َو َاِل ْر ِض َو ِل َي ُك َون ِم َن ْال ُم ِوق ِن َين ﴿ :75و اين
ِ ِ
گونه {شد که شبی تاریک} ملكوت اسمانها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقينكنندگان باشد
()75

 )6سوره انعام (ايهَ :76ف َل َّما َج َّن َع َل ْي ِه َّالل ْي ُل َ َراى َك ْو َك ًبا َق َال َه َذا َر ِبي َف َل َّما َا َف َل َق َال ِل ُا ِح ُّب اِل ِف ِل َين ﴿ :76پس
چون شب بر او پرده افكند ستارهاى ديد گ فت :اين پروردگار من است و انگاه چون {صبح شد و به
علت روشنای ی خورشید دیگر ان ستاره دیده نشد ،و گ فتند} غروب كرد گ فت غروبكنندگان را دوست ندارم
()76
ْ
ْ
َ َّ
 )6سوره انعام (ايهَ :77ف َل َّما َ َراى ال َق َم َر َب ِاز ًغا َق َال َه َذا َر ِبي َف َل َّما َا َف َل َق َال ل ِئن ل ْم َي ْه ِد ِني َر ِبي ِل ُك َون َّن ِم َن ال َق ْو ِم
َّ
الض ِال َين ﴿ :77و چون {دوباره شب شد و} ماه را در حال طلوع ديد گ فت :اين پروردگار من است انگاه

چون {روز امد} ناپديد شد ،گ فت :اگر پروردگارم مرا هدايت نكرده بود ،قطعا از گروه گمراهان بودم
()77

 )6سوره انعام (ايهَ :78ف َل َّما َ َراى َّ
الش ْم َس َباز َغ ًة َق َال َه َذا َربي َه َذا َا ْك َب ُر َف َل َّما َا َف َل ْت َق َال َيا َق ْو ِم ِإ ِني َبر ٌ
يء ِم َّما
ِ
ِ
ِ
ُت ْشر ُك َ
ون ﴿ :78پس چون خورشيد را برامده ديد گ فت :اين پروردگار من است ،اين {از ستارگان و ماه}
ِ

بزرگ تر است و هنگامى كه افول كرد گ فت :اى قوم من من از انچه [براى خدا] شريك مىسازيد بيزارم
()78

 )6سوره انعام (ايهِ :79إ ِني َو َّج ْه ُت َو ْج ِه َي ِل َّل ِذي َف َط َر َّ
الس َم َاو ِات َو َاِل ْر َض َح ِن ًيفا َو َما َا َن ْا ِم َن ْال ُم ْش ِر ِك َين ﴿ :79من
{امروز} از روى اخالص ،پاكدالنه روى خود را به سوى كسى گردانيدم؛ كه اسمانها و زمين را {به حق
افریده و} پديد اورده است و {ان روز که به انها بگوید ناپدید شو ناپدید خواهند شد پس} من از مشركان نيستم
()79
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َ َ َ َ
اف َما ُت ْشر ُك َ
اَّلل َو َق ْد َه َدان َو َِل َا َخ ُ
ون ِب ِه ِإ َِّل َان َي َش َاء َر ِبي
 )6سوره انعام (ايهَ :80و َحا َّج ُه ق ْو ُم ُه قال ا ُت َح ُّاج ِوني ِفي ِ
ِ
ِ
َش ْي ًًئ َو ِس َع َر ِبي ُك َّل َش ْي ٍء ِع ْل ًما َا َف ََل َت َت َذ َّك ُرو َن ﴿ :80و قومش با او به ستيزه پرداختند {ابراهیم} گ فت :ايا با

من در باره خدا محاجه مىكنيد و حال انكه او مرا {به یگانه دانستنش} راهنماي ى كرده است و من از
انچه شريك او مىسازيد بيمى ندارم ،مگر انكه پروردگارم چيزى بخواهد {که من از ان بیخبرم ،امروز دانش
مردم در سایه} علم پروردگارم به هر چيزى احاطه يافته است ،پس ايا {این مسائل را} متذكر نمىشويد
()80
ْ
َ
اف َما َا ْش َر ْك ُت ْم َو َِل َت َخ ُاف َ َ َ ْ
 )6سوره انعام (ايهَ :81و َك ْي َف َا َخ ُ
اَّلل َما ل ْم ُي َن ِز ْل ِب ِه َع َل ْي ُك ْم ُسل َط ًانا
ون ا َّن ُك ْم ا ْش َرك ُتم ِب ِ
َف َا ُّي ْال َف ِر َيق ْي ِن َا َح ُّق ِب َاِل ْم ِن ِإن ُك ُنت ْم َت ْع َل ُم َون ﴿ :81و چگونه از انچه شريك [خدا] مىگردانيد بترسم با انكه

شما خود از اينكه چيزى را شريك خدا ساختهايد كه [خدا] دليلى در باره ان بر شما نازل نكرده است
نمىهراسيد ،پس اگر مىدانيد {بگویید تا منهم بدانم} كدام يك از [ما] دو دسته به ايمنى سزاوارتر است
()81
 )6سوره انعام (ايهَّ :82ال ِذ َين ا َم ُن ْوا َو َل ْم َي ْل ِب ُس ْوا ِإ َيم َان ُهم ِب ُظ ْل ٍم ُا ْو َل ِئ َك َل ُه ُم َاِل ْم ُن َو ُهم ُّم ْه َت ُد َون ﴿ :82كسانى
كه ايمان اورده و ايمان خود را به شرك نيالودهاند ،انان راست ايمنى{سزاور} ،و ايشان راهيافتگانند
()82
ْ
َ َ َ َ
َ
ات َّمن َّن َشاء ِإ َّن َر َّب َك َح ِك ٌيم َع ِل ٌيم
 )6سوره انعام (ايهَ :83و ِتل َك ُح َّج ُت َنا ات ْي َن َاها ِإ ْب َر ِاه َيم َعلى ق ْو ِم ِه ن ْرف ُع َد َر َج ٍ

﴿ :83و ان {علم و دانش بر احوال ستارگان و ماه و خورشید} حجت ما بود كه به ابراهيم در برابر قومش
داديم{ ،و باعطای پیامبری} درجات هر كس را كه بخواهيم فرا مىبريم ،زيرا پروردگار تو حكيم داناست
()83
وب ُك ًَّل َه َد ْي َنا َو ُن ً
 )6سوره انعام (ايهَ :84و َو َه ْب َنا َل ُه ِإ ْس َح َاق َو َي ْع ُق َ
وحا َه َد ْي َنا ِمن َق ْب ُل َو ِمن ُذ ِر َّي ِت ِه َد ُاوو َد َو ُس َل ْي َما َن
َو َا ُّي َ
وس َف َو ُم َ
وب َو ُي ُ
وسى َو َه ُارو َن َو َك َذ ِل َك َن ْج ِزي ْال ُم ْح ِس ِن َين ﴿ :84و به او اسحاق و يعقوب را بخشيديم و

همه را به راه راست دراورديم ،و نوح را از پيش راه نموديم {که کشتی بساز} ،و از نسل او داوود و
سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون را {پیامبری دادیم} و اين گونه نيكوكاران را پاداش مىدهيم
()84
اس ُك ٌّل ِم َن َّ
يسى َو ِإ ْل َي َ
 )6سوره انعام (ايهَ :85و َز َك ِر َّيا َو َي ْح َي ى َو ِع َ
الصا ِل ِح َين ﴿ :85و {همچنین} زكريا و يحي ى و
عيسى و الياس را{ ،از سوی خود پاداش دادیم و فرستاده گردانیدیم} كه همه از {نیکوکاران و} شايستگان بودند
()85
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 )6سوره انعام (ايهَ :86وإ ْس َماع َيل َو ْال َي َس َع َو ُي ُون َس َو ُل ً
وطا َو ُك ًَّل َّ
فض ْل َنا َع َلى ْال َع َالم َ
ين ﴿ :86و {همچنین}
ِ ِ
ِ
اسماعيل و يسع و يونس و لوط كه {نیکوکار بودند ،پیامبر نمودیم و} جملگى را بر جهانيان برترى داديم

()86

 )6سوره انعام (ايهَ :87و ِم ْن ا َبا ِئ ِه ْم َو ُذ ِر َّيا ِت ِه ْم َو ِإ ْخ َوا ِن ِه ْم َو ْاج َت َب ْي َن ُاه ْم َو َه َد ْي َن ُاه ْم ِإ َلى ِص َر ٍاط ُّم ْس َت ِق ٍيم ﴿ :87و از
{میان} پدران و فرزندان و برادرانشان برخى را { علم و دانش فراوان اموختیم و انان را که صالح و نیکوکار و با تقوا
بودند ،بر دیگران برتری دادیم} و {برخی از} انان را {برای پیغمبری خود} برگزيديم و به راه راست راهنماي ى كرديم
{منظور نجات یافتگان قوم نوح از غرق شدن :جمله خاندان ابراهیم (ع) تا نسل امروز است}
()87
َ
اَّلل َي ْه ِدي ب ِه َمن َي َش ُاء ِم ْن ِع َب ِاد ِه َو َل ْو َا ْش َر ُك ْوا َل َحب َط َع ْن ُهم َّما َك ُان ْوا َي ْع َم ُل َ
ون
 )6سوره انعام (ايه :88ذ ِل َك ُه َدى ِ
ِ
ِ

﴿ :88اين {روش و سنت} هدايتخداست كه هر كس از بندگانش را بخواهد {علم و دانش میاموزد و} بدان
{وسیله برای شناختن پروردگارش} هدايت مىكند و اگر انان {نیز مانند مشرکان به خدا} شرك ورزيده بودند!،
قطعا {اثرات و ثواب} ان چه {نماز و روزه و عبادت فراوان و خیرات و مبرات} انجام مىدادند از دستشان مىرفت!
()88
ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ
ْ
اب َوال ُح ْك َم َو ُّالن ُب َّو َة َف ِإن َي ْك ُف ْر ِب َها َه ُؤِلء َف َق ْد َو َّكل َنا ِب َها َق ْو ًما
 )6سوره انعام (ايه :89اول ِئك ال ِذين اتيناهم ال ِك ت
َّل ْي ُس ْوا ِب َها ِب َك ِاف ِر َين ﴿ :89انان {که در ایات باِل برشمردیم} كسانى بودند كه ك تاب و داورى و نبوت بديشان

داديم و اگر اينان {که برخدا شرک ورزیدهاند} بدان {فرستاده موعود که از بین فرستادگان پیشین انتخاب کردهایم} ك فر
ورزند {هَلکشان کنیم و} بىگمان گروهى [ديگر] را بر ان گماريم كه بدان {فرستاده موعود} كافر نباشند
()89
ُ ْ َ َ َّ َ َ َ
اَّلل َفب ُه َد ُاه ُم ْاق َت ِد ْه ُقل َِّل َا ْس َا ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َا ْج ًرا إ ْن ُه َو إ َِّل ِذ ْك َرى ِل ْل َع َالم َ
ين
ِ
ِ
ِ
 )6سوره انعام (ايه :90اول ِئك ال ِذين هدى ُ ِ

﴿ :90اينان كسانى هستند كه خدا {برای شناخت خداوند یک تا یا انرژی مطلق}هدايتشان كرده است ،پس
{ای فرستاده موعود} به هدايت انان اقتدا كن بگو :من از شما هيچ مزدى براين [رسالت] نمىطلبم اين
{قران بزرگ که تاویل متشابهات قران است} جز تذكرى براى جهانيان نيست {بابینش علمی بخوانید تا باورش کنید}
()90
اَّلل َح َّق َق ْدر ِه ِإ ْذ َق ُال ْوا َما َا َنز َل ُ
 )6سوره انعام (ايهَ :91و َما َق َد ُرو ْا َ
اَّلل َع َلى َب َشر ِمن َش ْي ٍء ُق ْل َم ْن َا َنز َل ْال ِك َت َ
اب
ٍ
ِ
َ
َّال ِذي َجاء ب ِه ُم َ ُ ً َ ُ ً َّ
يس ُت ْب ُد َون َها َو ُت ْخ ُف َ
اس َت ْج َع ُل َون ُه َق َر ِاط َ
ون َك ِث ًيرا َو ُع ِل ْم ُتم َّما ل ْم َت ْع َل ُم ْوا َا ُنت ْم َو َِل ا َب ُاؤ ُك ْم
ِ
وسى نورا وهدى ِل ْلن ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُقل ُ
ْ
ْ
ُ
اَّلل ُث َّم ذرهم ِفي خو ِض ِهم يلعبون ﴿ :91و انگاه كه [يهوديان] گ فتند خدا چيزى {بهنام کتاب} بر بشرى
ِ
نازل نكرده!ً ،
{قطعا جاهل بودند و انروز علم و دانش ِلزم را نداشتند و} بزرگى خدا را چنانكه بايد نشناختند،
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بگو :چه كسى ان ك تابى را كه موسى اورده است ،نازل كرده [همان ك تابى كه] براى مردم روشناي ى و
رهنمود است [و] ان را به صورت طومارها درمىاوريد{ ،و برخی} از ان {را} اشكار {مىخوانيد} و بسيارى را
پنهان مىكنيد ،در صورتى كه چيزى كه نه شما مىدانستيد و نه پدرانتان {همه از ان} به شما اموخته
شد!{ ،ای فرستاده موعود} بگو :خدا {همه ک تابها را از لوح محفوظ برای زمانی مخصوص! انتخاب کرده و برفرستاده منتخب
خود از بین مردم همان زمان وحی مینماید] انگاه بگذار تا در ژرفاى خود {بسوزند و} به بازى [سرگرم] شوند!
()91
َ
 )6سوره انعام (ايهُ :161ق ْل ِإ َّن ِني َه َدا ِني َر ِبي ِإلى ِص َر ٍاط ُّم ْس َت ِق ٍيم ِد ًينا ِق َي ًما ِم َّل َة ِإ ْب َر ِاه َيم َح ِن ًيفا َو َما َك َان ِم َن
ْال ُم ْشر ِك َ
ين ﴿ :161بگو ارى پروردگارم مرا به راه راست {همان دین اسَلم که منظور نهای ی خداوند از اوردن ادیان
ِ

مختلف بوده} هدايت كرده است ،دينى پايدار ،ايين ابراهيم حقگراى و او {هرگز} از مشركان نبود!
()161

 )6سوره انعام (ایه ُ :162ق ْل ِإ َّن َص ََل ِتي َو ُن ُس ِكي َو َم ْح َي َاي َو َم َما ِتي ِ َِّلل َر ِب ْال َع َال ِم َين ﴿ :162بگو :در حقيقت
نماز من و [سایر] عبادات من و زندگى و مرگ من براى {بندگی و پيوستن به} خدا پروردگار جهانيان است.
()162
 )6سوره انعام (ايهَِ :163ل َش ِر َيك َل ُه َو ِب َذ ِل َك ُا ِم ْر ُت َو َا َن ْا َا َّو ُل ْال ُم ْس ِل ِم َين ﴿ :163او را شريكى نيست و بر
این {دلیل به یگانه دانستنش} دستور يافتهام ،و من نخستين مسلمانم {که اورا انرژی مطلق واحد میشناسم}
()163
 )6سوره انعام (ايهُ :164ق ْل َا َغ ْي َر َ ْ ًّ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ
ُ ُّ َ ْ
س ِإ َِّل َع َل ْي َها َو َِل َت ِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر
ِ
اَّلل اب ِغي َربا وهو َر ُّب ك ِل ش ْي ٍء وِل تك ِس ُب كل نف ٍ
ُ َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ُا ْخ َرى ث َّم ِإلى َر ِب ُكم َّم ْر ِج ُع ُك ْم َف ُي َن ِب ُئ ُكم ِب َما كنت ْم ِف ِيه تخت ِلفون ﴿ :164بگو :ايا جز خدا {یا انرژی مطلق}

پروردگارى بجويم با اينكه او پروردگار هر چيزى است{ ،شریک گرفتن برای او گناه بزرگی است و} و هيچ
كس جز بر زيان خود [گناهى] انجام نمىدهد و هيچ باربردارى بار [گناه] ديگرى را برنمىدارد! ،سپس:
بازگشتشما به سوى پروردگارتان است و {روح} شما را بهانچه در ان اختالف داشتيد خبرخواهد داد
()164
 )6سوره انعام (ايهَ :165و ُه َو َّال ِذي َج َع َل ُك ْم َخ ََل ِئ َف َاِل ْر َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ
ات ِل َي ْب ُل َو ُك ْم ِفي َما
ض َد َر َج ٍ
ض ورفع بعضك ْم فوق بع ٍ
ِ
َ
ا َت ُاك ْم إ َّن َر َّب َك َسر ُيع ْالع َ
اب َو ِإ َّن ُه ل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌيم ﴿ :165و اوست كسى كه شما را جانشينان (و نمایندگان خود)
ق
ِ ِ ِ
ِ
در زمین قرار داد ،و بعضى از شما را بر برخى ديگر به {علت قانون جذب و نوع استفاده از فکر و اندیشه
خواستن} درجات برترى داد تا شما را در انچه {از طریق قانون جذب و با خواست خودتان} به شما داده است
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بيازمايد! ،ارى پروردگار تو {گناهکاران را} زودكيفر است و {تقوا پیشگان را} بس امرزنده مهربان است.
( )165پایان سوره انعام
{ توجه :در زمان نزول قران مردم عربستان بت پرست بودند و به خدای غیر قابل دیدنی که حضرت
محمد (ص) بهعنوان خداوند واحد معرفی میکرد کافر بودند! مگر ادیان ابراهیمی که خداوند را واحد
میدانستند .ولی در بین انان چند دستگی پدید امد از جمله مسیحیانی که بجای خدای واحد به تثلیث
معتقد شدند و بعد از حضرت محمد (ص) نیز دین اسَلم به مذاهب مختلف تقسیم شد! در حقیقت
همه انهای ی که غیر از خدا کسان دیگری را میپرستند ،در ایات قران مشرک نامیده شدهاند}.
 )42سوره شورا (ایهَ :13ش َر َع َل ُكم ِم َن ِالدين َما َو َّصى ب ِه ُن ً
وحا َو َّال ِذي َا ْو َح ْي َنا ِإ َل ْي َك َو َما َو َّص ْي َنا ِب ِه ِإ ْب َر ِاه َيم َو ُم َ
وسى
َ
َ ُ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
َ
ْ
َو ِع َ
يسى َا ْن َا ِق ُيموا ِالدي َن َوِل َت َت َف َّر ُقوا ِف ِيه كبر على المش ِر ِكين ما تدعوهم ِإلي ِه اَّلل يجت ِبي ِإلي ِه من يشاء ويه ِدي ِإلي ِه من
ُي ِن ُ
يب ﴿ :13دین {اسَلمی} را براى شما تشريع كرد :كه به نوح توصیه كرد بود ،و انچه را به تو وحى

كرديم و بهابراهيم و موسى و عيسى سفارش نموديم كه دين را {خالص} برپا داريد و در ان تفرقهایجاد
نكنيد{ ،متاسفانه} برمشركان انچه كه ايشان را به سوى ان فرا مىخوانى گران مىايد!{ ،و نمیدانند} خدا
هر كه را بخواهد به سوى خود برمىگزيند و هر كه را كه از در توبه درايد به سوى خود راه مىنمايد
()13
َ َ
َ
َ َ َ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ
اءه ُم ال ِعل ُم َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َول ْوِل َك ِل َم ٌة َس َب َق ْت ِمن َّر ِب َك ِإلى َا َج ٍل
 )42سوره شورا (ایه :14وما تفرقوا ِإِل ِمن بع ِد ما ج
َ
َ ْ
ُّم َس ًّمى َّل ُق ِض َي َب ْي َن ُه ْم َوإ َّن َّال ِذ َين ُاورُثوا ْال ِك َت َ َ
يب ﴿ :14و فقط پس از انكه علم
اب ِمن ب ْع ِد ِه ْم ل ِفي ش ٍك ِمن ُه ُم ِر ٍ
ِ
ِ

{برامدن فرستاده موعود سوره بینه جهت تاویل کردن متشابهات قران} برايشان امد {برای ساختن امام و پیشوای ی برای
خود} راه تفرقه پيمودند [ان هم] به صرف حسد [و برترى جوي ى] ميان همديگر و اگر سخنى [داير بر تاخير
عذاب] از جانب پروردگارت تا زمانى معين {قیامت} پيشى نگرفته بود قطعا ميانشان داورى شده بود و
كسانى كه بعد از انان ك تاب {قران بزرگ} را ميراث يافتند واقعا در باره {امدن} او در ترديدى سختاند

()14

ْ َ َ

َ

َ

َ

 )43سوره زخرف (ایه َ :26وإذ قال إ ْب َر ِاه ُيم ِِلب ِيه َوق ْو ِم ِه إ َّن ِني َب َراء ِم َّما ت ْع ُب ُد َ
ون ﴿ :26و چون ابراهيم به [نا]
ِ
ِ
ِ
ِ

پدرى خود و قومش گ فت :من واقعا از انچه { بهاشتباه و ناحق ،بهجای خداوند بزرگ یک تا} مىپرستيد بيزارم
()26

21

 )43سوره زخرف (ایه ِ :27إ َِّل َّال ِذي َف َط َ ِرني َفِإ َّن ُه َس َي ْه ِد ِين ﴿ :27مگر ان كس {را بپرستید}كه مرا پديد اورد
{و من نیز اورا میپرستم} ،و البته او مرا {برای شناسانیدن دین خدای واحد به شما و ایندگان} راهنماي ى خواهد كرد
()27
 )43سوره زخرف (ایه َ :28و َج َع َل َها َك ِل َم ًة َب ِاق َي ًة ِفي َع ِق ِب ِه َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َون ﴿ :28و او ان {کلمه توحید} را در
پ ىخود سخنى جاويدان كرد ،باشد كهانان {خدای واحد را شناخته!،و امروز نیز بهدین واحد اسَلم} بازگردند
()28
اءه ْم َح َّتى َج ُ
 )43سوره زخرف (ایه َ :29ب ْل َم َّت ْع ُت َه ُؤ َِلء َوا َب ُ
اءه ُم ْال َح ُّق َو َر ُس ٌول ُّم ِب ٌين ﴿ :29بلكه اينان و
پدرانشان را {از فضل کبیر} برخوردارى دادم تا {برای پدرانشان در حمله اعراب ک تاب قران} حق {با متشابهات بسیار}
و {برای اینان ک تاب قران بزرگ ،توسط بهنام بهنام} فرستادهاى اشكار{با روحی از روحالقدس}! به سويشان امد
({ )29ح = حق}
َ

ْ

ُ

َ

 )43سوره زخرف (ایه َ :30ول َّما َج ُ
اءه ُم ال َح ُّق َقالوا َهذا ِس ْح ٌر َو ِإ َّنا ِب ِه َك ِاف ُرو َن ﴿ :30و چون حقيقت {در
ک تاب قران بزرگ توسط بهنام}به سويشان امد گ فتند :اين {ک تاب نیز مانند قران} افسونى است و ما منكر انيم

()30

 )43سوره زخرف (ایه َ :31و َق ُالوا َل ْو َِل ُن ِز َل َه َذا ْال ُق ْرا ُن َع َلى َر ُج ٍل ِم َن ْال َق ْر َي َت ْي ِن َع ِظ ٍيم ﴿ :31و گ فتند :چرا اين
قران{بزرگ} بر مردى بزرگ از {میان این} دو شهر {بزرگ مکه و مدینه} فرود نيامده است {تا قبولش کنیم} ؟
()31
ْ
ون َر ْح َم َة َرب َك َن ْح ُن َق َس ْم َنا َب ْي َن ُهم َّم ِع َ
 )43سوره زخرف (ایه َ :32ا ُه ْم َي ْق ِس ُم َ
يش َت ُه ْم ِفي ال َح َي ِاة ُّالد ْن َيا َو َر َف ْع َنا
ِ
َْ َ َْ َ َْ
ض َد َر َج ٍات ِل َي َّت ِخ َذ َب ْع ُض ُهم َب ْع ًضا ُس ْخ ِر ًّيا َو َر ْح َم ُت َر ِب َك َخ ْي ٌر ِم َّما َي ْج َم ُع َون ﴿ :32ايا انانند كه
بعض ُه ْم فوق بع ٍ

رحمت پروردگارت را تقسيم مىكنند؟ {یا} ما معاش انان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كردهايم و
برخى از انان را از [نظر] درجات باالتر از بعضى [ديگر] قرار دادهايم تا بعضى از انها بعضى [ديگر] را در
خدمت {خود} گيرند و رحمت پروردگار تو {در ان دنیا} از انچه انان {در این دنیا} مىاندوزند بهتر است
()32

 )43سوره زخرف (ایه َ :33و َل ْو َِل َان َي ُك َ
اس ُا َّم ًة َو ِاح َد ًة َل َج َع ْل َنا ِل َمن َي ْك ُف ُر ِب َّ
ون َّالن ُ
الر ْح َم ِن ِل ُب ُيو ِت ِه ْم ُس ُق ًفا ِمن َف َّض ٍة
َو َم َع ِار َج َع َل ْي َها َي ْظ َه ُرو َن ﴿ :33و اگر {هدف خدا} نه ان بود كه [همه] مردم امتى واحد {با دینی واحد} گردند،
قطعا براى خانههاى انان كه به [خداى] رحمان ك فر مىورزيدند! ،سقفهای ی از َف َّض ٍة قرار مىداديم و
22

{برای انان اسبابهای ی از َف َّض ٍة فراهم میکردیم تا} برانها باال روند {تا در اسمانها ببینند چه چیزی بر} انها ظاهر میشوند
()33
توضیحَ {:ف َّضة در لغتنامه ها به معنی نقره است .پس باید خاصیت دیگری داشته باشد که ما نمیدانیم! .به
نظر بنده فلز نقره خاصیت میکرب کشی دارد ،زیرا :علت سیاه شده ظروف نقرهای اکسیده شدن ان نیست ،بلکه
جسد مرده میکربهاست که به ان چسبیده! ،پس چرا به طَل نمیچسبند و طَل همیشه براق است؟! .البته این
نظر بنده احتیاج به تحقیق دارد تا توسط «راسخان در علم» تایید گردد}.
 )43سوره زخرف (ایه َ :34و ِل ُب ُيو ِت ِه ْم َا ْب َو ًابا َو ُس ُر ًرا َع َل ْي َها َي َّت ِك ُؤو َن ﴿ :34و براى خانههايشان نيز درها و
تختهاي ى كه بر انها تكيه زنند {از زر و نقره میساختیم و هرچیزشان را در نهایت اراستگی برایشان فراهم میکردیم}

()34

ْ
َ
ْ
َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ُّ ُ َ َ
ات ِإلى ُّالنو ِر ِب ِإذ ِن َر ِب ِه ْم ِإلى ِص َر ِاط ال َع ِز ِيز
 )14ابراهيم ( ايه  :1الر ِك تاب انزلناه ِإليك ِلتخ ِرج الناس ِمن الظلم ِ
ْ
ال َح ِم ِيد ﴿{ :1ای بهنام} الر {= «الحمد هلل رب العالمين  ،قران} ك تابى است كه {که در ایات  7سوره ال عمران و سوره

بینه گ فتیم ایاتش باید تاویل گردد و تاویل کردن متشابهات} ان را به سوى تو فرود اورديم تا {با ک تابت} مردم را
بهاذن پروردگارشان از تاريكيها بهسوى روشناي ى بيرون اورى ،بهسوى راه ان شكست ناپذير ستوده
()1
اَّلل َّال ِذي َل ُه َما ِفي َّ
الس َم َاو ِات َو َما ِفي َاِل ْر ِض َو َو ْي ٌل ِل ْل َك ِاف ِر َين ِم ْن َع َذ ٍاب َش ِد ٍيد ﴿ :2خداي ى
 )14ابراهيم ( ايه ِ :2
كه انچه در اسمانها و انچه در زمين است از ان اوست و {در اخرت} واى بر كافران از عذابى سخت
()2
 )14ابراهيم ( ايه َ :4و َما َا ْر َس ْل َنا ِمن َّر ُسول ِإ َِّل ِب ِل َسان َق ْو ِم ِه ِل ُي َب ِي َن َل ُه ْم َف ُي ِض ُّل ُ
اَّلل َمن َي َش ُاء َو َي ْه ِدي َمن َي َش ُاء َو ُه َو
ٍ
ِ
ْ
ْ
ال َع ِز ُيز ال َح ِك ُيم ﴿ :4و ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم تا {بزبان خودشان ایات ک تاب ما را}

براى انان بيان كند ،پس خدا هر كه را {تا هر زمانی} بخواهد بىراه مىگذارد! ،و هر كه را {در هرزمانی}
بخواهد {باوحی به پیغمبری برمیگزیند و قوم ان پیامبر را به راه راست} هدايت مىكند ،و اوست ارجمند حكيم

()4

َ َّ
ََ
ُ ْ
اَّلل ُك ْف ًرا َو َا َح ُّل ْوا َق ْو َم ُه ْم َد َار ْال َب َو ِار ﴿ :28ایا به کسانی که
 )14ابراهیم (ایه :28ال ْم َت َر ِإلى ال ِذ َين َب َّدلوا ِن ْع َم َة ِ
{در سر زمین ایران ،در نهایت ناز و نعمت و صلح و صفا و برادری و برابری زندگی میکردند و باناسپاسی} شکر نعمت خدا
را به ک فر تبدیل کردند و {با گسترش فساد و دروغ} قوم خود را به سرای هالکت در اوردند ،ننگریستی؟
()28
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 )14ابراهيم ( ايه َ :29ج َه َّن َم َي ْص َل ْو َن َها َو ِب ْئ َس ْال َق َر ُار ﴿{ :29که حاِل در این دنیا جایگاه و زندگیشان مانند} جهنم
است! ،در ان {دنیا نیز با روحی که مشخصات امواج انرژی سجین را دارد} وارد مىشوند و چه بد قرارگاهى است
()29
 )14ابراهيم ( ايه َ :30و َج َع ُل ْوا ِ َِّلل َا َند ًادا ِل ُي ِض ُّل ْوا َعن َس ِبي ِل ِه ُق ْل َت َم َّت ُع ْوا َف ِإ َّن َم ِص َير ُك ْم ِإ َلى َّالن ِار ﴿ :30و
{پیشوایانشان} براى خدا مانندهاي ى قرار دادند تا [مردم را] از راه او گمراه كنند!{ .ای فرستاده موعود به انها}
بگوً :
{فعَل از عذاب این دنیا} برخوردار شويد كه قطعا {در ان دنیا نیز} بازگشت شما به سوى اتش است
()30
 )14ابراهيم ( ايه ُ :31قل ِل ِع َب ِاد َي َّال ِذ َين ا َم ُن ْوا ُي ِق ُيم ْوا َّ
الص ََل َة َو ُي ِنف ُق ْوا ِم َّما َر َز ْق َن ُاه ْم ِس ًّرا َو َعَل ِن َي ًة ِمن َق ْب ِل َان َي ْا ِت َي
َّ
َ ٌَ
َي ْو ٌم ِل َب ْي ٌع ِف ِيه َوِل ِخَل ل ﴿ :31به ان بندگانم كه {به انرژی مطلق و رحیم و کریم بودن خدا و امدن فرستاده موعود

سوره بینه و یومهللا سوره نصر} ايمان اوردهاند بگو :نماز را بر پا دارند و از انچه به ايشان روزى دادهايم
پنهان و اشكارا انفاق كنند ،پيش از انكه روزى فرا رسد كه در ان نه داد و ستدى باشد و نه دوستي ى
()31
َ

ْ

َ

 )3ال عمران (َ :85و َمن َي ْب َت ِغ َغ ْي َر ِاإل ْسَل ِم ِد ًينا َفلن ُي ْق َب َل ِم ْن ُه َو ُه َو ِفي اِل ِخ َر ِة ِم َن ال َخ ِاس ِر َين ﴿ :85و {پس از
تاویل شدن ایات قران توسط بهنام در ک تاب قران بزرگ} هر کس جز اسالم { که بهمعنی تسلیم قوانین خداوند یا طبیعت
بودن است} ایینی برای خود انتخاب کند ،از او پذیرفته نخواهد شد؛ و او در اخرت از زیانکاران است.

()85

اَّلل َق ْو ًما َك َف ُرو ْا َب ْع َد إ َيما ِنه ْم َو َشه ُد ْوا َا َّن َّالر ُس َول َح ٌّق َو َج ُ
اءه ُم ْال َبي َن ُ
ات َو ُ
 )3سوره العمران (َ :86ك ْي َف َي ْه ِدي ُ
اَّلل
ِ
ِ
ِ ِ
ْ َ ْ َّ
ََ
الظا ِلم َ
ين ﴿ :86چگونه خداوند قومى را كه بعد از ايمانشان {به محمد و ک تاب قران و دین
ِل ي ْه ِدي القو َم ِ

اسَلم ،با انتخاب ایینی دیگر!} كافر شدند هدايت مىكند با انكه شهادت دادند كه اين رسول برحق است
و برايشان {در ک تب :تورات و انجیل و قران} داليل روشن امد و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نمىكند
()86
َ

َ

ْ

َ

َ
ُ
اَّلل َوال َمَل ِئ َك ِة َو َّالناس َا ْج َم ِع َ
ين ﴿ :87انان {که بجز
 )3سوره العمران ( :87ا ْول ِئ َك َج َزا ُؤ ُه ْم ا َّن َعل ْي ِه ْم ل ْع َن َة ِ
ِ
دین اسَلم دینی برگزیدند} سزايشان اين است كه لعنتخدا و فرشتگان و مردم همگى برايشان است

()87
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ْ

َ
 )3سوره العمران (َ :88خالد َين ف َيها َِل ُي َخ َّف ُف َع ْن ُه ُم ال َع َذ ُ َ
اب َوِل ُه ْم ُينظ ُرو َن ﴿ :88در ان {دوزخ وارد و}
ِِ ِ
جاودانه بمانند نه عذاب {جهنم} از ايشان كاسته گردد و نه {برای ایمان اوردن به دین اسَلم} مهلتيابند

()88

 )3سوره العمران (ِ :89إ َِّل َّال ِذ َين َت ُاب ْوا ِمن َب ْع ِد َذ ِل َك َو َا ْص َل ُح ْوا َفِإ َّن هللا َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌيم ﴿ :89مگر كسانى كه
پس از {اشتباه دانستن} ان توبه كردند و درستگارى [پيشه] نمودند كه خداوند امرزنده مهربان است
()89
 )3سوره العمران ( :90إ َّن َّالذ َين َك َف ُرو ْا َب ْع َد إ َيما ِنه ْم ُث َّم ْاز َد ُاد ْوا ُك ْف ًرا َّلن ُت ْق َب َل َت ْو َب ُت ُه ْم َو ُا ْو َل ِئ َك ُه ُم َّ
الضا ُّل َ
ون
ِ ِ
ِ ِ

﴿ :90كسانى كه پس از ايمان خود {بر دین اسَلم ،با انتخاب شریکانی برای شفاعت انان نزد خدا} كافر شدند
سپس {با پرستش انان} بر ك فر [خود] افزودند هرگز توبه انان پذيرفته نخواهد شد و انان خود گمراهانند
()90
َ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َّ ٌ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ْ ُ ْ
ض َذ َه ًبا َول ِو ْاف َت َدى ِب ِه
 )3سوره العمران (
ِ :91إن ال ِذين ك فروا وماتوا وهم ك فار فلن يق َبل ِمن اح ِد ِهم ِملء اِلر ِ
َ
ُا ْو َل ِئ َك َل ُه ْم َع َذ ٌاب َا ِل ٌيم َو َما ل ُهم ِمن َّن ِاص ِر َين ﴿ :91در حقيقت كسانى كه {به دین اسَلم} كافر شده و در حال

ك فر مردهاند اگر چه {سرتاسر کره} زمين را پر از طال كنند و ان را {برای بخشودن گناهان خود} فديه دهند
هرگز از هيچ يك از انان پذيرفته نگردد انان را عذابى دردناك خواهد بود و ياورانى نخواهند داشت
()91
ْ
َ
 )32سوره سجده (ایهَ :3ا ْم َي ُق ُول َ
ون ْاف َت َر ُاه َب ْل ُه َو ال َح ُّق ِمن َّر ِب َك ِل ُت ِنذ َر َق ْو ًما َّما َا َت ُاهم ِمن َّن ِذ ٍير ِمن َق ْب ِل َك ل َع َّل ُه ْم
َي ْه َت ُد َ
ون ﴿ :3ايا مىگويند {تاویل متشابهات} ان را {بهنام از خود} بربافته است؟ {نهخیر چنين نیست که میگویند}
بلكه ان حق و از جانب پروردگار توست تا مردمى را كه پيش از تو بيمدهندهاى براى انان {= ایرانیان}
نيامده است ،هشدار دهى اميد كه {با تاویلهایت در ک تاب قران بزرگ مردم قومت به راه راست} هدایت شوند

()3

ْ ْ

ُ َُ َ
اَّلل ُه َو َا ْه َدى ِم ْن ُه َما َا َّتب ْع ُه إن ُك ُنت ْم َص ِاد ِق َ
ين ﴿{ :49ای
اب ِم ْن ِع ِند َّ ِ
 )28سوره قصص (ایه :49قل فاتوا ِب ِك ت ٍ
ِ ِ
فرستاده موعود سوره بینه به کافران} بگو {چنانچه فکر میکنید ک تب قران و قران بزرگ از سوی خدا نیامده} پس اگر
راست مىگوييد ك تابى ازجانب خدا بياوريد كه از ايندو {ک تاب} هدايت كنندهتر باشد تا پيرويش كنم

()49

(پایان نظریه پنجم بهنام)
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