
  
 ٢دين ارثی 

طبق اين آيه حضرت عيسي مرده است.  آيا قبض روح به جز مردن معني ديگري هم مي تواند داشته باشد؟ شما كه مي  
گوييد عيسي نمرده و در پيش خداست .  اين آيه را چگونه توجيه مي كنيد؟ فرض كنيم كه قول شما درست و عيسي زنده و 

ش نيست؟ اگر اينطور است پس مرده و اما اگر مي گوييد با خداست و جسمدر پيش خداست.  آيا فقط  روح عيسي پيش 
جسمش نزد خداست.  پس خدا جا و مكان دارد كه يك عنصر مادي مي تواند به اين جايگاه راه يابد در قسمت ديگر اين آيه  

ن برتري دارند.  چرا همهُ كافرا مي گويد تا روز قيامت پيروان تو را بر كافران برتري دادم.  اگر پيروان عيسي تا قيامت بر
 دين محمد را برگزينم.  دين عيسي را برمي گزينم كه تاقيامت بر تر از همهُ كافران باشم. 

اين سوره مي گويد:( روزي بيايد كه گروهي رو سفيد و گروهي رو سياه باشند اما سيه رويان را نكوهش كنند كه  ۵٠١آيه 
يد عذاب  خدا را به كيفر كفر وعصيان)س اكنون بچشچرا بعد از ايمان باز كافر شديد. پ  

در اينجا روسياهي به معني بي آبرويي نزد خدا نيست. چرا كه فعل تسوّد به معني سياه مي شود مي باشد و با اصطالح 
   روسياهي كه به معني روسياهي  نزد خدااست متفاوت مي باشد و اين كلمه كامأل رو سياهي فيزيكي را تداعي مي كند.

سيه رويان دوست مي دارد.  مگر ايمان مرحله اي از باور نيست خدا هم يك آپارتايد است و سفيدرويان را بيشتر از بنابراين 
كه شك و ترديد هرگز در آن رسوخ نمي كند و در قرآن گفته شده شيطان هر چقدر بكوشد نمي تواند به قلب مُومنين رسوخ  

و جزايشان روسياهي شد.   افر  گشتند كند. پس اين مُومنان چگونه دوباره ك  

اي اهل ايمان از غير همدينان خود دوست صميمي همراز نگيريدچه آنها كه به غير دين اسالمند از خلل  ٠مي گويد: ٧١١آيه 
 و فساد در كار شما ذّره اي كوتاهي نكنند. . . .  

نها بر يكتاپرستي نيست؟ آيا  به خاطر اصل همهُ آ مگر در آيات ديگر كتاب يهوديان و مسحيان به رسميت شناخته نشد.  مگر
پاره اي از اختالفات كوچك بايد از دوست شدن با غير همدينان خودداري كنيم.  با اين حساب با كشورهاي پيشرفتهُ دنيا نبايد 

هل خود شيم و  در جدادو ستدكنيم و همواره با كشورهاي مسلمان كه از همه جاي دنيا عقب افتاده تر هستند مراوده داشته با
 ابد و دهر بمانيم.  

اين سوره مي گويد: ( خداوند شما را به حقيقت در جنگ بدر ياري كردو غلبه بر دشمن داد با آنكه شما از همه   ٢٢١آيه 
آيا  مي گويد: اي رسول به ياد آر آنگاه كه به مُومنين گفتي ٣٢١جهت در مقابل دشمن ضعيف بوديد. . . .  و در ادامه در آيه  

فرشته نفرستاد؟ و در آيه بعدي مي گويد: بلي اگر شما صبر و مقاومت پيشه   ٠٠٠٣شما مدد نفرمودوبه ياري شما  خدا به
فرشته را با پرچمي كه   ٠٠٠۵كنيد و پيوسته پرهيزكار باشيد چون كافران بر سر شما شتابان و خشمگين آيند خداوند 

ين سپاه فرشتگان در جنگ احد جلوي سربازها را براي جمع د).   چرا امخصوص سپاه اسالم است به مدد شما  مي فرست
آوري غنايم نگرفتند و موجب شكست اسالم شدند.  چرا امام حسن به حكم اين آيه با جنگ به معاويه نپرداخت صد در صد 

امام حسين ه ياري ته بفرش ٠٠٠۵سرباز خدا (فرشتگان) بايد نيرويي ده برابر انسان عادي داشته باشند.  چرا اين  ٠٠٠۵
 نرفتند.  

اين سوره مي گويد: زندگي دنيا به جز متاعي فريبنده نخواهد بود. اما از قديم گفتند سيلي نقد به از حلواي نسيه.  ۴٨١آيه   

 سورهُ نساء:

ح خود ن را به نكاسوره نساء مي گويد: اگر بترسيد كه مبادا دربارهُ يتيمان مراعات عدل و داد نكنيد پس آن كس از زنا ٢آيه 
درآوريد كه شما را نيكو و مناسب با عدالت باشد.  دو يا سه يا جهار و اگر بترسيد كه چون زنان متعدد بگيريد راه عدالت را 

 نپيموده با انها ستم كنيد پس تنها يك زن اختيار كنيد و چنانچه كنيزي داريد به آن اكتفا كنيد. 

  -٣كنيزبه تعداد دلخواه    -٢زن  ۴زن نكاحي تا  -عدد زوجات وجود دارد.  اراه براي ت اول از همه اينكه براي مردان چندين
زن صيغه اما زن بايد تنها به شوهر خود اكتفا كند حتي اگر شوهرش نتواند او را ارضاء كند و بنا به داليلي نتواند طالق 

را در خانه نگه داشت تا بميرند و بنا بر آنچه  آنقدر آنها بگيرد.  اگر هم مرتكب خالف شد بنا بر آنچه در قرآن گفته شده بايد
 سنت مقرر كرده بايد با عمل وحشيانه سنگسار آنها را كشت.  

همين سوره مي گويدشما هرگز نتوانيد ميان  ٨٢١زن بگيرند.  اما در آيه ۴در اينجا مردان را مختار مي كند كه مي توانند تا 
و حريص به عدل و درستي باشيد.  معلوم نيست چگونه خدايي كه خودش مي  ر چند راغب زنانتان به عدالت رفتار كنيدو ه

داند هيچ مردي حتي اگر خودش بخواهد نمي تواند با زنانش به عدالت رفتار كند اما باز هم آن را براي مردان قانوني مي  
 كند!!!!!!



در آيات بعدي خواهيم ديد حضرت محمد كه  .  چنانچه  آيا اين پيشوايان دين توانستند عدالت را بين زنانشان رعايت كنند
پيامبر بود نتوانست نوبت را رعايت كند.  اگر امام حسن انصاف را بين زنانش رعايت كرده بود.  هيچگاه زنش او را به يزيد 

ام پس جاه و مقترجيح نمي داد.   طبق صلحنامه معاويه و امام حسن, قرار بود حكومت پس از معاويه به امام حسن برسد.  
زن اختيار كنند به شرط اينكه  ۴اين سوره مردان مجازند تنها   ٢و ثروت نمي توانست انگيزه قتل باشد.  اما طبق  آيه  

زن در خانهُ او بود  ٩عدالت را رعايت كنند.  چرا اين پيشوايان از اين قاعده مستثناء بودند.  حضرت محمد در زمان مرگش 
پسر باقي ماند.  ٨۴نكاحي داشت.  به جز عدهُ كثير كنيزان.  از حضرت علي زن  ٠٧فقط  و طبق روايات امام حسن  

اين سوره به نحوهُ چگونگي تقسيم ارث مي پردازد.   ١١و  ٠١آيه   

اول از همه اينكه ارث قانوني نا عادالنه است. چرا بايد فرزندان يك شخص ثروتمند بدون تحمل ذره اي رنج  كار تمام ثروت 
خويش در آورند. چه بسا كه در بعضي اوقات  اين ثروت از راه مشروع كسب نشده  و بسيار حق كشي ها و  را به ملكيتپدر 

بهره كشي ها وگاهي از راه دزدي اين ثروت اندوخته شده است.  عادالنه اين است كه هر كس به اندازه اي كه براي زندگيش 
مالي اندوخته شايسته نسيت كه ديگران بي زحمت از آن استفاده صي با زحمت تالش كرده از مال دنيا بهره مند شود. اگر شخ

 كنند.  آيا بهتر نيست كه دولت با كشيدن ماليات سنگين بر اينگونه اموال, از آنها براي ضدودن كاست طبقاتي استفاده كند؟

رياضيش ضعيف بوده در ي آگاه است اين سوره متوجه مي شويم  خدا كه به همه علم٨٧١,٢١,١١دوم اينكه با خواندن آيه  
مي گويد: حكم شما در حق فرزندان شما اين است كه پسران دو برابر دختران ارث برند و اگر دختران بيش از دو نفر  ١١آيه 

باشند فرض همه دو ثلث تركه است و اگر يك نفر باشد نصف و فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه در صورتي كه مّيت  
رزند نباشدو وارث منحصر به پدر و مادر باشد,در اين صورت مادر يك ثلث تركه و اگر مّيت را برادر  اشد و اگر ف را فرزند ب

 باشد در اين فرض مادر سدس خواهد برد. پس از آنكه حق وصّيت و دين كه به مال مّيت تعلق گرفته استثنا شود. . . . . .  

ختر داشته باشد سهم ارث آنان به اين قرار خواهد بود همسر  مادر و دو دبنا به اين آيه اگر مردي بميرد وهمسرو پدر و 
اگر نسبتهاي زير را جمع كنيد متوجهُ اشتباه اين عالم عالمان خواهيد شد   ٣/٢دختران۶/١پدر۶/١مادر٨/١
مالحظه مي فرماييد كه كسر بزرگتر از واحد شد. ٣/٧=١/٢+١/٣+۶/١+۶/٨  

توجه كنيد: ٢١به آيه   

تركهُ زنان نصف است در صورتي كه انها را فرزندي نباشدو اگر فرزندي باشد ربع خواهد بود پس  ازما مردان  سهم ارث ش
از خارج كردن حق وّصيت ديني كه به دارايي آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع تركهُ شما مردان است اگر داراي فرزند 

حق وصّيت و دين شماو اگر مردي بميرد كه وارثش كاللهُ او پس از اداي نباشيد و چنانچه فرزند داشته باشيد ثمن خواهد بود
باشد(برادر و خواهر امي يا هر خواهر و برادري)يا زني بميرد كه وارثش يك خواهر يا برادر باشد در اين فرض سهم ارث 

ند. . . . . .    ك به ارث برهر يك از آنها سدس خواهد بود و اگر بيش از يك نفر باشد همهُ آنها ثلث تركه را به اشترا  

مي گويد: اي پيغمبر كالله فتوا خواهند بگو خدا چنين فتوي مي دهد كه هر گاه كسي بميردو فرزند  ۶٧١همچنين در آيه 
نداشته باشد و او را خواهري باشد او را نصف تركه است و او نيز از خواهر ارث برد اگر خواهر را فرزندي نباشد و اگر 

نها را دو ثلث تركه است و اگر مّيت را چندين خواهر و برادر است در اين صورت ذكور دو برابر واهر باشد آمّيت را دو خ
 اناث ارث مي برند. . . . .  

از سه آيه باال چنين بر مي آيد كه اگر مردي بميردو همسر ومادر و خواهرش را به عنوان وارثين به جا بگذارد. بنا بر 
ارث مي برند. بار ديگر نسبت ها را با هم  ٣/٢خواهران ۶٧١و بنا به آيه  ٣/١درش ما ١١ر آيه و بنا ب۴/١همسرش  ٢١آيه

 جمع مي كنيم 

اگر همهُ اين نسبتها را در يك عدد ثابت ضرب كنيم و بعد آنها را با هم جمع كنيم مالحظه مي كنيد كه باز هم كسر بزرگتر از 
 واحد خواهد شد. 

ارث   ۴/١.  مثأل زماني كه مرده فقط زنش را به عنوان وارث داشته باشد.  كهواحد مي شوددر بعضي موارد كسر كوچكتر از 
 ميبرد

مفسرين مي گويند علت كمتر بودن سهم زنان از مردان اين است كه زنان جهيزيه به خانهُ شوهر مي برند و از شوهرانشان 
ان از شوهرشان ارث مي برند و تهيه كردن  از آنچه  زننيز ارث مي برند.  اما مردان نيز از زنانشان ارث مي برند بيشتر 

جهيزيه براي آن زمان كه اين آيه نازل شد هزينهُ چندان زيادي در بر نداشت. نه يخچالي وجود داشت نه فريزر نه ماكرو فر 
د و ترش تهيه كنو نه آب ميوه گيري. . . .  و در اين دوران هم هيچ پدري مقيد نيست تمام وسايل مدرن امروز را براي دخ

اگر هم بخواهد جهيزيهُ كالني به دخترش هديه كند با چند ميليون تومان مي تواند بهترين وسايل زندگي را تهيه كند و اين در 



برابر ثروت چند ميليارد توماني كه بعضي از خود به جا مي گذارند مقدار بسيار نا چيزي ايست. بنا بر اين نزول اين آيه  
زنان. ظلمي است در حق   

مسلمان را بر آنها بخواهيد. چنانچه شهادت دادند, در اين صورت  ۴سورهُ نسا مي گويد:زناني كه عمل ناشايست كنند  ۴١آيه
آنها را در خانه نگه داريد تا زمان مرگشان فرا رسد.  يا خدا براي آنها راهي پديدار گرداند و در آيه بعد گفته شده هر كس از  

د چه زن و چه مرد آنها را بيازاريد. چنانچه توبه كردند ديگر متعرض آنها نشويد. كه  ه مرتكب شونمسلمانان عمل ناشايست
 خدا توبهُ خلق مي پزيرد و نسبت به آنها مهربان است.  

نفر شاهد انجام مي دهد. دوم اينكه چرا بايد شاهدها مسلمان باشند.  ۴اول اينكه كدام زن احمق كار زشت خود را در حضور 
كم نگه داشتن در خانه فقط براي زن خالف كار صادر شده. چهارم اينكه چرا اين حكم به سنگسار تغيير اينكه چرا حسوم 

 كرده. در آيه بعدي گفته شده اگر آنها توبه كردند ديگر متعرض آنها نشويد. چگونه بعد از حكم سنگسار مي توانند توبه كنند.  

كه زنان را به اكراه و جبر به ميراث بگيريد.   اين آيه به اين معني  حالل نيست  مي گويد: اي اهل ايمان براي شما ٨١آيه 
است كه اگر اكراهي در كار نبود. مي توانيد زنان را هم به ارث بگيريد. يعني اگر مردي بميرد و زني داشته باشد. در صورت 

اين سوره مي   ٢٢ال برخورد شده آيه ن مثل يك كاعدم اكراه زن پسر مي تواند زن پدر خود را به ارث بگيرد. در اينجا با ز
گويد:حرام شد بر شما ازدواج با مادر و دختر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعي و خواهران 
او  رضاعي ومادر زن و دختران زن كه در دامن شما تربيت شده اندو اگر نزديكي با زن نكرده باشيد باكي نيست كه با دختر

كنيد. ازدواج   

 چگونه ازدواج با دختر زن فقط به اين دليل كه با مادرش همبستر نشده حالل مي شود. 

همين سوره مي گويد: ونكاح زنان محصنه نيز بر شما حرام شد. مگر آنها كه متصرف شديد.  ٣٢آيه   

در زمان جاهليت هر وقت قبيله  ار بودند.  اين آيه زماني نازل شد كه اكثر زنان به اسارت گرفته شده در جنگ زنان شوهر د
اي با قبيلهُ ديگر جنگ مي كرد قبيلهُ پيروز دختران قبيلهُ مغلوب را به اسارت مي گرفتند. از اين رو اعراب آن هم نه همهُ  

آياتي  ا نزول چنينآنها بلكه فقط قبيلهُ بني تميم دختران خود را زنده به گور مي كردند تا در جنگها به اسارت گرفته نشوند. ام
بر ما مسلم مي كند. كه دين محمد نه تنها رفتار زشت اين عربها را سركوب نكرده بلكه حتي بر اسارت زنان شوهردار و به 

 بردگي گرفتن آنها هم صحه گذاشته است.  

شديد به   كه مالك آن مي گويد: هر كه را وسعت و توانايي آن نباشد كه زنان پارساي آزاد بگيرد پس كنيزان مُومنه  ۴٢آيه 
زني اختيار كنيد. اين آيه به خوبي نشان مي دهد كه كنيزان از حقوق كمتري نسبت به زنان آزاد بر خوردار بودند. در ادامهُ  
اين آيه گفته شده چنانچه كنيزان عمل زشتي از آنها سر زند كيفر آنها نصف زنان پارساي آزاد است.  اصأل معلوم نيست در 

به كلي مطرود شده چنين آياتي به چه كار ما مي آيد. مگر قرآن بهترين راهنما براي همهُ زمانها برده داري  اين دوره كه
نيست؟ اصأل نگه داشتن اين كنيزان و توقع اينكه كار خالفي هم انجام ندهند دور از انصاف نبوده؟ آيا با اين خيل عظيم 

عذاب نبودند؟ ياز جنسي دركنيزاني كه پيشوايان دين داشتند. اينان از نظر ن  

اين سوره باز هم نمونه اي از بي عدالتي خداست. در اين آيه مي گويد:آرزو و توقع بيجا در فضيلت و مزيتي كه خدا  ١٣آيه 
 به آن بعضي را بر تري داده مكنيد. 

عضي  مقرر عضي را بر بمردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است.  به واسطهُ آن برتري كه خدا ب ٠مي گويد: ٣٣آيه 
داشته. هم به واسطهُ اينكه مردان بايد از مال خود به زنان نفقه بدهند. پس زنان شايسته و مطيع آنهايند كه در غيبت مردان 

حافظ حقوق شوهرانشان باشند و آنچه را خدا به حفظ آن امر فرموده نگه دارند و زناني كه از مخالفت و نافرماني آنان 
را موعظه كنيد اگر مطيع نشدند از خوابگاه آنها دوري گزنيد. باز مطيع نشدند به زدن آنها را تنبيه  د نخست آنهابيمناكيد باي

 كنيد. چنانچه اطاعت كردند ديگر بر آنها حق هيچگونه ستم نداريد. 

يا مگر بسياري مي كنند و آآيا برتري مردان بر زنان به اين دليل است كه به زنانشان نفقه مي دهند؟مگر زنان در خانه كار ن
از زنان دوشادوش مردان در بيرون از خانه كار نمي كنند.  چرا بايد زن را به واسطهُ نافرماني كتك زد. چرا بايد ما زنان 

مطيع بي چون و چراي مردان باشيم.  مگر بردهُ مردها هستيم. مگر زن قدرت تعقل ندارد كه بداند چه چيزي براي او خوب و 
نبايد بدون اجازهُ اينان از خانه بيرون برويم. حتي خانهُ پدر رفتن بدون اجازهُ شوهر جرم است.    بد است. چراچه چيزي 

گفتن اينكه چنانچه آنان اطاعت كردند ديگر حق هيچگونه ستمي بر آنها نداريد به اين معني است كه به زور كتك هم كه شده 
 آنها را مجبور به اطاعت كنيد. 



: اي اهل ايمان هرگز در حال مستي به نماز نياييد تا بدانيد چه مي گوييد و نه در حال جنابت مگر گويد وره مياين س ٢۴آيه
آنكه مسافر باشيد . تا غسل كنيد و اگر بيمار بوديد,يا قضاي حاجتي دست داده باشد. يا با زنان مباشرت كرده باشيدو آب براي 

م كنيد. آنگاه صورت و دستها را به آن مسح كنيد اگر وضو و غسل  اك پاك تّيمتطهير و غسل نيافتيد.  در اين صورت به خ
براي پاكيزگيست. نه تنها در موقع عمل جنسي 'بلكه در زماني كه گرما بر انسان مستولي مي شود نيز,پوست از طريق تعريق 

زدوده مي شوند؟ مده با تيممقسمتي از مواد زايد را دفع مي كند. حال چگونه اين مواد دفع شده و به سطح پوست آ  

آيه هايي كه جهنم را به بدترين وجه ممكن به تصوير ميكشند در قرآن فراوانند.  خدا در قرآن بيشتر به صورت يك جالد كينه 
كه مي گويد:آنان كه به آيات ما  سورهُ نسا است  ۵۵توز جلوه مي كند تا يك خداي مهربان . نمونهُ كوچكي از اين آيات آيه

ي به آتش دوزخشان در افكنيم كه هر چه پوست تن آنها بسوزدبه پوست ديگرش مبدل سازيم تا سختي شدند به زودكافر 
 عذاب را بچشند. . . . .  

اين سوره نگاه كنيد و عدالت خدا را ببينيد. كه چگونه انساني به سبب خواست خدا بايد در آتش بسوزد چرا  ٧٨حال به آيه 
. آنها در باطن كافرند و خدا آنها را به كيفر اعمال زشتشان مي رساند. آيا شما مي  و فرقه شديدشما دربارهُ كافران به د

خواهيد كسي را كه خدا گمراه كرده هدايت كنيد؟در صورتي كه هر كه را خدا گمراه كرده هرگز تو بر او راهي نخواهي يافت.  
  

نند آنها كافر شويد تا همه برابر و مساوي در كفر ين هم به مامي گويد: منافقان و كافران آرزو كنند كه شما مسلم ٨٨آيه 
باشيد پس آنها را تا در راه خدا هجرت نكنند دوست نگيريد و اگر مخالفت كردند آنها را در هر كجا يافته گرفته و به قتل 

هيچ لطمه اي به انسان اشته باشد. رسانيد و از آنها ياور و دوستي نبايد اختيار كنيد.   اگر در انديشهُ من هزاران خدا وجود د
 هاي دور و برم نخواهد زد.  

 اين جنگ و خونريزي به خاطر تحميل عقيده است كه آسايش را از اجتماع بشري دور مي سازد. 

اين سوره مي گويد: هيچ مُومني را نرسد كه مُومني را به قتل رساند. مگر آنكه به اشتباه و خطا مرتكب آن شود. در  ١٩آيه 
خطا مُومني را مقتول ساخت بايد به كفارهُ اين گناه بندهُ مُومني را آزاد كند و خونبهاي آن را به صاحب خون ورتي كه به ص

تسليم كند. مگر آنكه ديه را ورثه به قاتل ببخشند. اگر اين مقتول با اين كه مُومن است از قومي است كه با شما دشمن و  
ه عربي ناتمام است) به ترجمهُ عربي توجه كنيد:ينجا جمله بمحارب است دراين صورت قاتل ( در ا  

ّلكم و هو مُومن.  معلوم نيست در اين صورت قاتل . . . . . چه چيزي ادامه اين جمله هست ؟  در متن  فان كان من قوم عدوّ 
مي گويد: ليكن بر   ما در ادامهفارسي در پرانتز نوشته شده (ديه ندهد) اما اين فعل مركب در متن عربي قرآن وجود ندارد. ا

اوست كه بندهُ مُومني را آزاد كند و اگر مقتول از قومي است كه بين شما و آن قوم پيمان بوده پس خون بها را به صاحب 
. .   خون بپردازد و بندهُ مُومني را نيز به كفاره آزاد كند. اگر بندهُ مُومني را نيابد بايستي دو ماه متوالي روزه بگيرد. . . .  

نيد كه كفارهُ كشتن را آزاد كردن بندهُ مُومن مقرر كرده است.  كه اين دستور براي زمان ما كاربردي ندارد و گفته شده دقت ك
اگر بندهُ مُومن پيدا نشد به كفارهُ آن دو ماه متوالي روزه بگيرد. يعني اين كه اسيران غير مُومن انسان نيستند كه حتي در 

سي سراغ آنها نخواهد رفت. اما روزه گرفتن آن هم دو ماه متوالي چه دردي از درد هاي دهُ مُومن كصورت پيدا نكردن بن
اجتماع را دوا مي كند. فقط از نظر جسمي به شخص آزار مي رساند. اما براي مصون بودن جامعه از شر قاتلين كاري از 

 پيش نمي برد.  

د و مادون شرك گناهان ديگر را بر هر كه مشيّتش تعلق  نخواهد بخشيمي گويد:خدا هر كه را به او شرك بياورد  ۵١١آيه 
گيرد مي بخشد.  و هر كه به خدا شرك آرد سخت گمراه شده شرك اين است كه براي خدا شريك قايل شويم. يا خدا را عاري 

هزار خدا اعتقاد اگر كسي به از صفاتي كه به آنها وصف شده بدانيم . مثال" قبول نداشته باشيم كه خدا عادل است.  اما  آيا 
داشته باشد يا اينكه اصأل به خدايي اعتقاد نداشته باشد.  بيشتر به جامعه آسيب مي رساند. يا حق كشي' دزدي' تهمت' 

 تجاوز'دروغ' ريا. . . . 

ند؟اين دنيا نشده اآثار بد اجتماعي كدام يك بيشتر است؟آيا مسلمانان با يكتاپرستي خود تا به حال مرتكب هيچگونه جنايت در 
آيه خدايي حسود را در ذهن مجسم مي كند . همانند يهوه خداي يهوديان كه مي گويد تنها مرا پرستش كنيد كه من يهوه خداي 

 حسودم. 

طبق اين آيه  گناهان كساني فقط بخشيده خواهد شد كه مشّيت خودش به آنها تعلق گيرد  نه گناه هر كسي.   

ي كه ملت يهود كردند و هم به جهت اينكه بسياري از مردم را از راه خدا منع سوره نسا مي گويد: پس به جهت ظلم ٩۵١آيه 
نمودند ما نعمتهاي پاكيزهُ خود را بر آنها حرام كرديم آنچه كه از اين آيه استنباط مي شود اين است كه حالل و حرام خدا 



ا جنبهُ انتقام گيري دارد. آيه اي نظير اين آيه مرا به اين باور مي رساند كه اگر  كاري به ضرر يا به نفع آن ندارد. بلكه تنه
حضرت محمد در عمرش يك شراب خوب خورده بود هيچ وقت آن را حرام نمي كرد . همانطور كه در ابتداي اسالم شراب  

 حرام نبود. 

ت. در جاي ديگر ديديم كه قوم موسي از او  اين سوره مي گويد خدا به طور آشكارو روشن با موسي سخن گف ٣۶١در آيه 
 خواستند كه خدا را با چشم خود ببينند و خدا به صورت صاعقه اي نوراني بر آنها نمايان شد. 

خداي ناديدني براي يك بار ديدني مي شود و با كالم خود با پيغمبرش حرف مي زند. اگر حضرت محمد برترين پيامبر خداست. 
ت خود حرف زد اما براي حرف زدن با محمد جبرئيل را فرستاد. آيا اگر بگوييم خدا با كالم آشكار با چرا خدا با موسي با صو

موسي سخن گفت.  به خدا جسميت نبخشيده ايم. آيا صوت براي توليد و انتقال نياز به محيط مادي از قبيل زبان' تار هاي 
 صوتي' حنجره و غيره ندارد. 

 سورهُ مائده:

ه مي گويد:اي اهل ايمان حرمت شعائر خدا و ماه حرام را نگاه داريدو نيز متعرض هدي و قالئد نشويد. هدي سوره مائد ٢آيه 
 وقالئد يعني قرباني حاجيان چه عالمت قرباني به گردن آنها باشد  چه نباشد. 

ر است. اما لزوم وجود آن در كشتن حيواناتي از قبيل شتر گوسفند و. . .  اگر براي گرسنه نماندن باشد . كاري اجتناب ناپذي
مراسم حج براي چيست. خدا نياز به قرباني دارد؟ مگر شما با مراسم قرباني زرتشتيها مخالف نبوديد؟ سالهاي زيادي اين 

قربانيها معضل مهمي براي دولت عربستان بوجود آورده بود. چه قدر حيوان زبان بسته براي اداي اين مراسم كشته شدند كه 
پول اين همه قرباني خيلي كارهاي مفيدتر مي شد انجام داد.  طبيعتا" با  

اين سوره مي گويد:امروز هر چه پاكيزه است بر شما حالل شد. طعام اهل كتاب بر شما و طعام شما بر اهل كتاب حالل  ۴آيه 
مهر آنها را بدهيد و آنها شد و نيز حالل شد نكاح زنان پارساي مُومنه و زنان پارساي اهل كتاب. در صورتي كه شما اجرت و 

 زناكار نباشند و رفيق و دوست نگيرند و هر كس به دين اسالم كافر شود عمل خود را تباه كرده. . . .  

طبق اين سوره شراب بايد براي مسلمانان حالل باشد. چون طعام آنها در اين آيه براي ما حالل شد. شراب در دين آنها حالل 
الل باشد. اما در ايران هرگز اجازه نمي دهند كه زن مسلمان با مرد غير مسلمان ازدواج كند. به  است. پس بايد براي ما هم ح

 موجب اين آيه نبايد منعي در ازدواج با مرد غير مسلمان باشد. 

داده  اين سوره مي گويد: برخي از آنان كه گفتند ما به كيش عيسي هستيم از آنها عهد گرفتيم. آنان نيز از آنچه پند ۴١آيه 
 شدند نصيب بزرگي را از دست دادند و ما هم به كيفر اعمالشان آتش جنگ و دشمني را تا قيامت ميان آنان بر افروختيم.

توجه كنيد كه چگونه خدا به جاي برقراري صلح به بر فروزي آتش جنگ و دشمني مي پردازد. تا اين خداي فتنه گر در دنيا 
 هست بشر روي آسايش را نخواهد ديد. 

اين سوره مي گويد: دست مرد و زن دزد را به كيفر عملشان ببريد اين عقوبتي است كه خدا بر آنان مقرر كرده و  ٧٣آيه 
 خدا مقتدر و داناست. 

الزم به توضيخ نيست كه چقدر اين قانون خشن و غير انساني است و دردي را نيز دوا نمي كند. كسي كه تنها وسيلهُ امرار  
ش را از دست داده براي بار دّوم توجيه بهتري براي عمل دزدي خويش خواهد داشت. آيا اين عادالنه  معاش يعني دستهاي

است كه مجازات دارايي از دست رفته را با قطع عضو جبران كنيم. در صورتي كه مال از دست رفته به طرق مختلف قابل 
شخصي پس از دزدي پشيمان شد. ديگر با دست قطع  برگشت است اما دست از دست رفته دگر قابل بازيافت نيست. حتي اگر 

شده در اجتماع جايي ندارد و از نظر روحي ضربات جبران ناپذيري به شخص وارد خواهد شد. از اين گذشته در صدر اسالم 
او دست قطع شدهُ دزدان را براي جلوگيري از خونريزي در روغن داغ فرو مي كردند كه اين خود شكنجه اي افزون بر آنچه 

ضربه شالق معين شده است. در صورتي كه دزدي خسارت رساندن به  ٠٠١مي كشيد بود. اما براي مرد مجرد متجاوز فقط 
مال كسي است.  اما تجاوز يا زنا خسارت رساندن به جسم و شخصيت يك زن محسوب مي شود. دزد دست بريده به هر جاي 

اكار با هجرت مي تواند خاطرهُ اين شالق خوردن را به دست فراموشي  دنيا كه برود ننگ دزدي ير پيشاني اوست اما مرد زن
بسپارد. آيا دزدي بدتر است يا زنا؟آيا در ايران اسالمي مردم از نظر مالي تامين هستند كه براي دزد يك چنين مجازات سختي 

ه است؟در صورتي كه اگر كسي چيزي را در نظر گرفته اند. آيا با اين همه فقر و بيكاري مجازات دست بريدن مجازاتي عادالن
را غصب كند بايد مال غصب شده را بر گرداند و مجازات قطع دست براي كسي كه مالي را غصب كرده در نظر گرفته نشده. 

فرق غصب با دزدي اين است كه شخصي كه مالي را غصب مي كند آن را به زور از آن خود مي كند.  اما يك دزد به طور 
صاحب مي كند كدام يك بدتر است؟پنهاني مال را ت  



 به قسمت ديگري از احكام جزايي قران توجه كنيد:

اين سوره مي گويد:( و در تورات بر بني اسرائيل حكم كرديم كه نفس را در مقابل نفس قصاص كنند و چشم را به   ۴۴آيه 
ا قصاص خواهد بود.  پس هر گاه كسي مقابل چشم وبيني را به بيني و گوش را به گوش و دندان را به دندان و هر زخمي ر

به جاي قصاص به صدقه راضي شود نيكي كرده و كفارهُ گناهان او خواهد شدو هر كس خالف امر خدا حكم كند چنين كس از 
 ستمكاران خواهد بود. )

قصاص  با قصاص كردن هيچ دردي از دردهاي كسي كه مورد ظلم قرار گرفته درمان نمي شود. به جز اينكه اثرات اين
ضربات جبران ناپذيري بر روحيه افراد باقي خواهد گذشت.  اگر كسي مرتكب عمل زشتي نسبت به هم نوع خود بشود. 

شخص انتقام گيرنده . شخصيت خود را تا حد آن انسان پست پايين آورده. از طرفي در يك آيه گفته شده اگر مُومني مُومن  
(براي پيكر انسان قيمت تعيين مي كنند. فرقي نمي كند كه اين مقتول يك  ديگر را كشت.  ديه او را به صاحب خون بدهد

 دانشمند باشد يا يك ديوانه) و كفارُه گناه را  يا يك بنده آزاد كند يا روزه بگيرد.  و از طرف ديگر قصاص را پيشنهاد مي دهد.  

ه اند انسان هايي كه به جاي قاتل اصلي بوده اند خانواده هايي كه پس از گرفتن قصاص پشيمان شده اند و همينطور بود
قصاص شده اند.   آيا كسي كه چند نفر را به قتل رسانده با قصاص عدالت رعايت مي شود.  آيا بهتر نيست در زندانها از 
نيروي كار آنها استفاده كرد؟  من فكر مي كنم مرگ راحت تر از زندگي مادام العمر در زندان است. چه بسا پس از سالها 

يگناهي بعضي از قاتالن به اثبات مي رسد.  ب  

 از طرفي قاتلين ثروتمند, از كشتن ابايي نخواهند داشت چون با پرداخت ديه مي توانند از زير بار قصاص فرار كنند.  

مي گويد: اي اهل ايمان يهود و نصاري را به دوستي نگيريد.  آنان بعضي دوستدار بعضي ديگرند و هر كه از ما   ١۵آيه 
ُومنين با آنها دوستي كند' به حقيقت از آنان خواهد بود و همانا خداوند ستمكاران را هدايت نخواهد نمود. م  

مي گويد: و ياد كن آنگاه كه خدا به عيسي بن مريم گفت آيا تو به مردم گفتي من و مادرم را دو خداي ديگر سواي  ۵١١آيه 
هي هرگز نرسد مرا كه چنين سخني به ناحق گويم چنانچه من اين گفته  خداي عالم اختيار كنيد. ؟عيسي گفت خدايا تو منز

بودمي تو مي دانستي كه تو از سرائر من آگاهي و من از سر تو آگاه نيستم همانا تويي كه به اسرار غيب جهان آگاهي در 
ست كه اين مطلب را به  اينجا خدايي كه داناي مطلق هست فراموش مي كند كه راز كسي بر او پوشيده نسيت و اين عيسي ا

 او متذكر مي شود.   

 سورهُ انعام:

اين سوره مي گويد: بعضي از اينان به سخن تو گوش فرا دادند.  ولي ما به واسطهُ عنادشان با رسول حق پرده بر  ۴٢آيه 
 آيات الهي را  دلهايشان نهاديم كه فهم آن سخنان نتوانند كرد و گوشهاي آنها از شنيدن سخن حق سنگين است كه اگر همهُ 

مشاهده كنند باز به آن ايمان نمي آورندتا آنجا كه چون نزد تو آيند در مقام مجادله بر امده مي گويند اين آيات چيزي جز 
افسانهُ پيشينيان نيست  آنچه از ظاهر اين آيه بر مي آيد اين است كه مردم عربستان با داستان هاي قرآن آشنايي داشتند و 

ي آنها شك داشته اند. خدا هم به جاي اينكه به حضرت محمد كمك كند.  با دوستي خاله خرسهُ خود كار محمد دربارهُ منبع وح
 را دشوار تر مي سازد. يعني پرده بر دلهاي آنها مي زند كه حتي اگر همهُ آيات خدا را مشاهده كنند باز ايمان نمي آورند. 

اني بي خردان هيچ نيست. همانا سراي ديگر اهل تقوي را از سراي دنيا مي گويد: دنيا جز بازيچهُ كودكان و هوسر ١٣آيه 
 بسيار نيكوتر است. آيا تعقل و انديشه در اين نمي كنند.  

سالگي با  ٣۵زن گرفتن' در سن  ۵٢ساله ازدواج كردن و در طول زندگي  ٠۴سالگي به خاطر ثروت با زني  ۵٢آيا  در سن 
ب دنيا نيست. ؟  آيا داشتن انگشتري كه نگين ياقوت آن به قيمت خراج يك سال شام  ساله ازدواج كردن'عالمت ح ٩دختري 

است حب دنيا نيست؟   آيا درخواست امام حسن در صلحنامهُ معاويه براي تعلق گرفتن خراج دارابگرد فارس حب دنيا نيست؟  
 آيا به دنيا آمده ايم كه زجر بكشيم ؟   

ستارگان را براي راهنمايي شما در تاريكيهاي بيابان و دريا روشن داشته همانا ما  مي گويد: و نيز اوست كه چراغ ۶٩آيه 
 آيات خود را براي فهم اهل فكرت به تفصيل بيان كرديم

ميليارد ستاره دارند. بعضي از آنها آنقدر از ما دورند كه ميليونها سال طول مي   ۴ميليارد كهكشان وجود دارد كه هر كدام  ۴
ا به ما برسد. آيا پذيرفتني است كه آنها براي راهنمايي ما در بيابان ها و درياها روشن شده باشند. كشد تا نور آنه  



مي گويد: و كافران گروهي اهريمنان را شريك خدا دانستند در صورتي كه آنها آفريدُه خدا هستندو گروهي پسران و  ٩٩آيه 
نسبتها كه بر او وصف مي كنند برتر و منزه است.   دختران براي خدا پنداشتند در صورتي كه خدا ازهمهُ اين  

در آيات ديگر گفته شده خدا همه چيز را نيك آفريد.  اما در اينجا مي گويد اهريمنان مخلوق خدايند. يعني اين كه خدا منشاء  
جدا از ذات خدا مي دانند.  شر مي باشد.   مراد اين آيه زرتشتيان هستند. كه منشاء شر را   

راف:سوره االع   

اين سوره مي گويد:همانا شما آدميان را بيافريديم و آنگاه بدين صورت كامل بياراستيم فرشتگان را به سجدهُ آدم  ٠١آيه 
 ماُمور كرديم جز شيطان كه از جملهُ سجده كنندگان نبود.

همهُ آن چيزيست كه دست   وقتي از مفسرين مي پرسيم چرا خدا در قرآن همواره از فعل جمع استفاده مي كند' مي گويند مراد
اندر كار امور عالمند مثل فرشتگان در اين صورت خدا براي انجام كار هايش به دستيار احتياج دارد وگرنه فرشته ها در كمال 
مطلق خود خلق شده اند و قرب خدا نمي تواند دليل خلق فرشته ها باشد. در اين آيه به خصوص كه مي گويد فرشتگان را به 

ماُمور كرديم, دست اندركاران فرستادن پيام خدا به فرشتگان چه كسي بوده( در اينجا به فرشتگان امر شده و سجدهء آدم 
خودشان نمي توانند از دست اندركاران باشند) يا اينكه خدا بلد نبوده از فعل مفرد براي بيان دستوراتش استفاده كند بعضي 

. بديها همه بعدا" توسط شيطان به وجود آمد. بين خداي زرتشت و خداي مي گويندهر آنچه خدا آفريده همه نيكو بوده است
 اسالم تفاوت است. چون شيطان آفريدهُ خداست اما اهريمن در دين زرتشتيان خود خالقي است كه بديها را آفريده.

اين سوره توجه كنيد: ۵١حال به آيه     

راه راست كه شرع و آيين توست  گمراه  گردانم.  شيطان گفت چون تو مرا گمراه كردي من نيز بندگانت را از    

از اين آيه نتيجه گيري مي كنيم كه خدا با گمراه كردن شيطان مسببات گمراه كردن نوع بشر را فراهم كرده. اما خداي زرتشت 
ن زرتشت هم به اين معني نيست كه دين زرتشت را تاُييد كنم.  چون دي باعث گمراهي شيطان و انسانها نمي شود. اين مطلب

به خرافات آلوده شده. منظور من اين بود كه خدايي كه پيش از اسالم داشتيم بسيار متعالي تر از خداي اسالم بود. چون سر 
منشاء بديها را دور از ذات خدا مي داند.  زرتشت به بهترين نحو ممكن براي بشر بدوي دوران خود 'خدا راوصف كرد.  در 

كه زرتشت مردم را به پرستش اهريمن تشويق كند. آيا مگر پرستش به معني حمد و ثنا گفتن خدا  هيچ جاي گاتاها ديده نشده
نسيت. زرتشت بسيار زيبا با خلق ذهني اهريمن كه آن هم فقط سمبول بديهاست. نه اين كه به ذات خود وجود خارجي داشته 

رستي بسيار متفاوت است. در آن زمان كه مردم خدايان باشد صفات بد را دور از ذات خدا دانسته است.  واين با دو گانگي پ
 گوناگون مي پرستيدند فقط يك نابغه مي توانست تصويري اينچنين زيبا براي بشر آن دوران بسازد.  

 سورهُ انفال:

اين سوره مي گويد: ١آيه   

ت شما مُومنان بايد از خدا چون امت از تو حكم انفال را سُوال كنند بگو انفال مخصوص خدا و رسول است. در اين صور
 بترسيد و بلكه در رضايت و مسالمت و اتحاد بين خودتان بپردازيد و خدا و رسول را اطاعت كنيد.

مي گويد:و اي مُومنان بدانيد كه هر چه به شما غنيمت و فايده رسد خمس آن خاص خدا و رسول و خويشان او  ١۴و در آيه 
دگان است. و يتيمان و فقيران و در راه سفر مان  

 توجه كنيد كه با نزول اين دو آيه چگونه پيامبر خودش را با مال مردم شريك مي سازد.

اين سوره مي بينيم كه خدا پرچم دشمني را حتي بين مسلمانان تنها به اين دليل كه هجرت نكرده اند علم مي كند.  ٢٧در آيه 
 دقت كنيد:

راه خدا با مال و جانشان كوشش و فداكاري كردند و هم آنان كه به مهاجرين  آنان كه به خدا ايمان آورده و هجرت كردند ودر
منزل دادند و آنها را ياري كردنددوستدار يكديگرند و آنهايي كه ايمان آوردند ليكن هجرت نكردند هيچ شما دوستدار و طرفدار 

 آتها نباشيد تا وقتي كه هجرت گزينند. . . . . .  

 سوره توبه:



  ۵هر جا كه قرآن دستور قتل كافران داده به دليل دفاع بوده اسالم به ذات خود ستيزه جو نيست.  به اين آيه بعضي مي گويند
 از سورهُ توبه توجه كنيد:

پس چون ماهاي حرام ذي قعده' ذيحجه' محرم و رجب كه در گذشت آنگاه مشركان را هر جا بيابيد به قتل برسانيد و آنها را 
هر سو در كمين آنها باشيد. چنانچه از شرك توبه كردند و موحد شدند' و نماز اسالم به پا داشتند و  دستگير و محاصره كنيدو

 زكات دادند پس از آنها دست بداريد.  

توجه مي كنيد كه در اين آيه گفته نشده در مقابل كافران از خود دفاع كنيد . بلكه بهانهُ اين قتال نماز نخواندن ' زكات ندادن' 
نبودن مي باشد. و موحد   

مي گويد:اي اهل ايمان شما پدران و برادران خود را نبايد دوست بداريد اگر آنها كفر را بر ايمان بر گزينند و هر كس  ٣٢آيه 
 از شما آنها را دوست بدارد بي شك ستمكار است 

توجه كنيد: ٩٢و  ٨٢به آيه   

دندو بعد از اين سال نبايد قدم به مسجدالحرام بگذارند و اگر در اي كساني كه ايمان آورديد محققا" بدانيد مشركان نجس و پلي
اثر دور شدن  تجارت و ثروت آنها از شما از فقر مي ترسيد خدا شما را به فضل و رحمت خود از مشركان بي نياز خواهد 

خدا و روز قيامت نياورده  مي گويد :با اهل كتاب كه ايمان به ٩٢كرد كه او داناست و در كمال عنايت و حكمت است و در آيه 
و آنچه خدا و رسولش حرام كرده حرام نمي دانند و به دين حق نمي گروند قتال و كارزار كنيد تا آنگاه كه با ذلت و خواري به  

 اسالم جزيه دهند. 

با خواري و در اينجا دليل كارزار شرك نيست چون اهل كتاب يكتا پرست بودند. آنچه بهانهُ جنگ است پرداخت جزيه آن هم 
ذلت مي باشد.  در يك جاي قرآن خدا قوم بني اسرائيل را بر عالميان برتري داده و در جاي ديگر امت عيسي را تا قيامت بر  

 كافران برتري داده و در اينجا دستور جنگ با همين قوم برگزيده را صادر مي كند. !!!!!!!

اب حالل شد و طعام شما نيز بر آنها حالل شد.  علت اين تناقض سورهُ مائده نگفت كه برشما طعام اهل كت ۴مگر در آيه 
گويي در چيست؟چرا در اينجا حكم را عوض مي كند و مي گويد اگر آنچه را كه خدا و رسولش حرام كرده حرام نمي دانند با 

 آنها كارزار كنيد. آيا اين دليل موجهي براي كشتن يك انسان است.  

مي گويد : ٣٣آيه   

ان بسياري از علما و راهبان اموال مردم را به باطل طعمهُ خود مي كنند و خلق را از راه خدا منع مي كنند و  اي اهل ايم
 كساني كه طال و نقره را گنجينه و ذخيره مي كنند ودر راه خدا انفاق نمي كنند از حب دنيا آنها را به عذاب آخرت بشارت ده

دايه مهربان تر از مادر نبودن (انفاق نكردن) تنها دليل سوختن در آتش جهنم  در اين آيه دوست داشتن دنيا و مال اندوزي و
 است.  

مي گويد:  ٣٠١آيه   

اي رسول ما تو از مُومنان صدقات را دريافت كن تا بدان صدقات نفوس آنها را پاكيزه گرداني و آنها را به دعاي خير ياد كن 
 كه دعاي تو در حق آنها موجب تسلي خاطر آنان شود. 

مي گويد آيا مُومنان هنوز ندانسته اند كه خدا محققا" توبهُ بندگان را مي پذيرد و صدقهُ آنها را قبول مي كند ۴٠١و در آيه    

 دقت كنيد كه چگونه پول باعث پاكي نفوس و قبول توبه مي شود. يعني بايد به خدا باج بدهيم آن هم با صدقه.

او نبايد براي مشركان هر چند خويشاوندان آنها باشند از خدا آمرزش بطلبند بعد از مي گويد: پيغمبر و گروندگان به  ٢١١آيه 
 آنكه آنها را اهل دوزخ شناختند. 

 سوره يونس:



اين  ۶۶اين سوره علت آفرينش ماه و خورشيد را را وسيله اي براي شمارش سنوات وحساب ايام اعالم مي كند!!!!آيه  ۵آيه 
ت كه شب تار را براي آسايش وروز روشن را مقرر فرمود كه در آن نشانه هاي قدرت خدا سوره مي گويد:(او خداوندي اس

 براي مردمي كه سخن حق را بشنوند پديدار است)

ماه شب و شش ماه روز است؟  ۶آيا خدا نمي داند كه در بعضي از جاهاي اين كرهُ خاكي   

سورهُ هود:   

زمين و آسمان باقي است مخلّدند.  مگر آنكه مشّيت خدا بخواهد نجاتشان  سورهُ هود مي گويد:آنها در آتش دوزخ تا ۶٠١آيه 
 دهد. كه البته خدا هر چه بخواهد مي كند. 

در اينجا خدا فراموش كرده كه در سورهُ واقعه كرهُ زمين را نابود كرد و از طرفي علم نجوم خدا نيز ضعيف است. چون 
 ۴دود اران سياره هاي منظومهُ خود را مي بلعند. براي مثال كره زمين در حدانشمندان علم نجوم كشف كرده اند كه همهُ ستگ

 ميليارد سال ديگر توسط خورشيد بلعيده خواهد شد. بنا بر اين جهنم نمي تواند جاويدان باشد(طبق اين آيه).

 سورهُ يوسف:

ا و برهان روشن حق نگهبان اين آيه مي گويد:آن زن در وصل او اصرار و اهتمام كردي و اگر لطف  خاص خد ۴٢آيه 
يوسف نبود او هم به ميل طبيعي اهتمام كردي ولي ما ميل او را از قصد و عمل بد بگردانديم. همانا او از بندگان معصوم و 

 پاكيزه است

جدان و آين آيه از آيه هايي است كه پيامبران را فقط به دليل اينكه مورد لطف خدا بوده اند از گناه بري مي داند و نيروي و
 آگاهي از آثار بد گناه به هيچ وجه تاُ ثيري در اين معصوميت نداشته است. 

  

 دين ارثی   ٣  
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