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  کشتزار آنها هکند نه بهللا به مردان مسلمان امر می
  

يا چيزی که واقعيت دارد پس بايد حقيقت باشد. در  پندارند چيزی که حقيقت نيست نبايد واقعيت داشته باشدبرخی می
عيسی يا  پيوندند. بسانها به واقعيت نمیها حقيقت نيستند و بسياری از حقيقتبينيم که بسياری از واقعيتحاليکه می

امام مهدی که وجود آنها از ديدگاه تاريخ حقيقت ندارد، يعنی هرگز چنين موجودی ديده نشده است، ولی آنها در 
انديشه سوز که خرد انسان در آنها  دامهايی هستند ها. اين جاوداناندواقعيت، به خواست متوليان خود، زنده

يستند چون آنها با واقعيت فکر گريز از اين دامها نه بحتا  اندشدهی که در اين دامها زاده هاي. بيشترانسانخشکدمی
را بررسی کنند حتا اگر با چند  هاخواهند اين واقعيتشناسند نمیروبرو هستند. برخی از کسانی که حقيقت را می

 ميليارد مسيحی و چندين ميليون شيعه در برخورد باشند. 

  

آنها پنهان ی گرفتار کننده سرخوشند شناسايی بندهای هادام اين های درونتا هنگامی که به دام افتادگان با دانه 
ای هم از حقوق انسانی برخوردارند. چون مسيحيت بر آنها تا اندازه ، مسيحی هستند،ها که. بسان اروپايیماندمی

  .نيازی هم به شناسايی قيد و بند کليسا ندارند کندحکومت نمی

  

، رنج گرفتاری را ی آزادیمزه نچشيده فراموش و را ، او آزخواهی خودزندست و پا میاگر شکار در بندهای دام د
 اند.های عرب در دام امام سازان گرفتار آمده. بسان ايرانيان که به شوق رهايی از خليفهکندحس می

  

ا باشند. برای نمونه: آن مردم خواهان و جويای آنه هايی را در دام نهاد کهمردم بايد دانهی برای شکار انديشه
ستمکاری و دادگری، تا بتواند به کمک پيروانش بی ويدگحکومت اسالمی از عدالت، آزادی و برابری سخن می

همان دانه است   اسالمی ی حکومت" از سوی سرکردهمهرورزی" ی ناتوانی را در مردم ايجاد کند. به کار بردن واژه
. از سويی هم او برای پرورش دادن مهرورزان اسالمی جنايت شوده میکه مردم جويای آن هستند و در دام نهاد

زيرا خشم آوردن بر کافران مهر ورزيدن به هللا است. يک مجاهد هم بايد نخست به هللا،  کندرا ستايش می هانازی
 اسالم و بهشت مهر بورزد تا بتواند به کشتار دگرانديشان دست ببرد.

  

اند می هستند، آنها نه تنها امام مهدی را از هيچ خلق کرده و فرمانبردار خود ساختهماليان اسال مکارترين مکاران
يعنی به آنگونه از دوران   اند.بلکه به کردار هزاران سال تاريخ و حقيقت زيست را از ذهن خودآگاه مسلمانان زدوده

گمان دارند که اند. وحشی (جاهل) بوده پندارند پيش محمد مردم عربستانکه مسلمانان می اندپيش از اسالم سخن گفته 
را خلق کرده است.   ایيلههای قبهای عربی و ارزشکلمهناگهانی  ای را منتشر کرده است بلکهمحمد نه تنها دين تازه
 ی و فرهنگیهای اجتماعولی آنها از ارزش اندداشتند و اندکی هم خشن بوده ایزندگی قبيله هادرست است که عرب 

توان در يافت که آن مردم پيش از اسالم فرهنگی پيشرفته تر و های قرآن میاز آيه . ندابرخوردار بودهآن دوران 
هايی نام برد: اينکه در ماه هايی راتوان نمونهمی اند. از بينش خوب آنهاداشته  از مسلمانان امروز تررفتاری انسانی

. کردکند می های عرب،محمد را، در راه سرکوبی قبيله بردند و اين سنت آرام بخش، پيشرفتدست به شمشير نمی
يا اينکه مزگد = مسجدالحرام نمايان است.  ،۵ی ی توبه، آيه در سوره در اين ماهها برای جهاد کردن صبری محمدبی

د  ، دستور کشتار دگرانديشان را، که در مسج١٩١ یآيه ی البقره،محمد در سوره بوده است و پناهگاه هر گريزنده
  کند.، صادر میجستندپناه می
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، سلم، سالم، سلمان، سليم، تسليم و مسلم در ميان آن مردم، پيش از محمد، ارزنده و گرامی های سالمحتا کلمه
مردم مهربان را به دور تا کند پاشی، در دامی که گسترده بود، استفاده می ند که محمد از آنها به عنوان دانه ابوده
ی ديگر اينکه در سوره بندد.س از گرفتار آمدن آنها در دام اسالم آنها را در راه جهاد به کار میپ رد آوردگخود 

اجازه داريد بکشيد، هرکه را که به شما ستم    کند،کشتن انسان(نامسلمان) را برای مسلمان مجاز می، 39ی آيه الحج، 
 کس ترس داشتند. پيش از اين عربها از کشتن هر کرده است، هللا پشتيبان شماست.

  

با اسالمش زندگی  اند اين است که محمد ويروسی که اسالم فروشان با دروغ پردازی در ذهن مسلمانان فرو کرده
گويند که پيش از اسالم دختران را زنده به گور برای فروش دروغ خود می. ه استتر ساختزنان را بهتر و آسان

مدعی يعنی در خود  از ایع کرده است. برداشت اين ادعا تنها از نوشتهکردند و محمد آن مردم را از اين کار منمی
های در اين باره سخن گفته شده است. گهگاهی محمد برای شکايت ۵٩تا  ۵٧ی ی النحل، آيه قرآن است که در سوره

نبوده است. شايد کند می کرده و به فکر اينکه هزار سال ديگر مردم را سرگردانهای روزمره هم آيه نازل میيا تنش
هم چنين  اند ولی هيچگاه در عربستانند، گاهی اين کار را کردهاهم کسی يا کسانی، که از دختر داشتن بيزار بوده

های خديجه زن در داستان ندااينکه زنان در زمان پيش از اسالم آزادی بيشتری داشته هایرسمی نبوده است. نشانه
ه کارفرمای محمد بوده و محمد مرد سومی بوده است که خديجه او را به وصلت  محمد نمايان است. يکی اينکه خديج

محمد تا خديجه زنده بود آن  زايد.ی که محمد در وصلت او بوده است چهار دختر میگمارد و در دورانخود می
ين آنها ، با وجود اينکه بيشترشودگستاخی نداشت که زن ديگری بگيرد، پس از او زنهای بسياری را صاحب می

حتا آبستن هم نشده است. ديگر اينکه خدايان آن مردم ( عّزه، الت،   ازآنها اند ولی هيچ يکهخديجه بود از ترجوان
. در فرهنک آن مردم که با اندزن بودهشدند همه هاروت، ماروت، زهره، شامس، مز) که در مگه، مکه، پرستش می

ی زاييدن با آفريدند، واژهای را میا زاييدن از زهدان خود پديدهفرهنگ ايران اندکی آميخته بوده است خدايان ب
با  ی توحيددر سوره زايد.اين بود که محمد بر اين پافشاری داشته که هللا نه زاييده شده و نه می  آفريدن همانی دارد.

ذهنی و پوچ، که های پديده . اسالم باکند"لم يلد ولم يولد" محمد ارزش، آفرين و ستايش زايندگی را از زنان جدا می
ند، اپژوهی ساختار داشتهبر نادانی انسان تکيه دارند، تصورات تجربی و مادی مردم را، که بر بنياد جويندگی و دانش

 کند.جايگزين می

  

 ، با ايمان، بدون انديشه سخن آنها را باور کند. اگرانسان تاخشکانند متوليان مذهبی به آنگونه خرد انسان را می
، که محمد کسانی را از کشتن دخترشان منع کرده است، انديشه کنيم به معيارهای انسان ستيزی هااندکی به همين آيه 

. او در قرآن کشتن دختر را ناپسند ناميده است ولی اين کردار را جرم ندانسته که مجازاتی داشته بريمیماسالم پی 
کنند کشتن فرزند را، به دانند و در ايران حکومت میافتخار خود میباشد. هم امروز مسلمانی که اين ترحم محمد را 

تر فرزند به دست مادر در خور مجازات است ولی مجازات کشتن پسر سنگين شناسند البته کشتندست پدر، جرم نمی
     تر است (بنگريد به قوانين مجازات اسالمی).از کشتن دخ

  

هايی ی کنيم بايد به کردار محمد و مسلمانان به ژرفی بنگريم نه به ارزش اگر به خواهيم ارزش زن را در اسالم بررس
  برای گول زدن همان مردم به کار برده شده است.اند و در قرآن هم هکه مردم آن سرزمين دوست داشت

ان زنان فرمانبردار و با ايم های بسياری نازل کرده است وحتا بهدرست است که محمد برای زنان احکام و وظيفه
نيافتم که، روی سخن هللا با زنان باشد، هللا زنان را امر يا ای را پاداش بزرگی وعده داده است ولی من در قرآن آيه

های زنان باشند يا وظيفه کرداری داشته گونهچ آنها کند که بايد زناننهی کند. يا اينکه هللا به مردان مسلمان امر می
ند ولی اين پندار درست انيم که زنان از شنوندگان يا شکوه کنندگان هللا نبودهشايد گمان ک شمارد.را در احکام می

 ند.ادانستهی بزرگی خود نمینيست بلکه هللا يا محمد سخن گفتن با زن را شايسته
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ی شوند، ياران يثربی زناناند: هنگامی که محمد با همراهانش وارد يثرب (مدينه) میمسلمانان با افتخار گزارش داده
ای شود که برچون کسی يا کسانی از همراهان محمد از راهی بر زنان وارد می کنند.را برای همخوابی تسليم آنها می

پس از آن اين آيه نازل  برند.زنان دردآور بوده است پس فردای آنروز برخی از آن زنان شکوه خود را به محمد می 
  شود.می

  
  :)٢٢٣ی (آيهی البقرهسوره 

 کشتزار شما هستند، پس وارد شويد بر آنها هرآنگاه که خواهيد و با هر روشی که خواهيد.زنان شما 
  

د: که شما زنها کشتزار مردان هستيد کنبا اينکه در اين مورد زنان بودند که شکايت داشتند ولی هللا به زنان امر نمی
  با مردان است. هللا بلکه روی سخن

يا شکار اسب نوشتاری را گردآوری کند، روی سخن او با پرورش دهنده يا پرورش  یالبته اگر کسی هم در شيوه
.  امر کرد هم به کشتزار توانشکارچی است نه با اسب. بديهی است از ديدگاهی که زنان کشتزار مردان هستند نمی

  مردان هستند که بايد کشتزار را به دلخواه خود برگردانند. 

کارکرد يک پيکر چند داالن را دارند و مردان  ی آنها بانوانکه در جامعه مانداين ننگ بر هر انسان خردمند می
  .کند شکاو شکافها تواند در آنمی

 )خواهمشرمگين هستم و به ويژه از بانوان گرامی پوزش می ها( از بازگو کردن اين آيه

  
  :)٢٢٨ی (آيهی البقرهسوره 

" ببينند، اگر در اين زمان آبستن  *ر کنند تا سه بار " ماه خستیصباند وظيفه دارند که آن زنانی که طالق داده شده
شدند، سزاوار است که شوهران، آنها را به پناه خود بازآورند و بر زنان همان رونده مرسوم را رعايت کنند. و 

 هست مردان را بلندی و فرمانروايی، که هللا غالب و دانا ست.
  

در آميزش با مرد، اگر آن تخم باردار  جهد،دان زن به سوی زهدان می*) " ماه خستی": هر ماه يک تخم از تخم
تا هنگام زادن  و يابد، اگر تخم بادار شود بچه پرورش میشودنشود با جدار زهدان، که خون لخته است، خارج می 

 .شودروان نمی پرورنده است و به بيرون بچه اين خون

  

و سرور بودن مرد بر او پافشاری شده است که، انسان برداشت  ن های زدر قرآن به آنگونه و فراوان بر وظيفه
، زنان تنها برای پرستش مردان وجود دارند و خود زن بدون مرد سزاوار حقوق اجتماعی نيست. در قرآن از کندمی

بشر  نه به آنگونه که حقوق شودسخن رانده می ارث، يا ی ديگری، بسان شوهرحقوق زنان هميشه در پيوند با پديده
حق بنيادی زنان است. يعنی اگر از وظيفه يا حقی برای بشر يا انسان گفته شده و از زن نام برده نشده است روی 

، روی اندکه مومنين بايد جهاد کنند و بکشند کسانی را که ايمان نياوردهکند سخن با مردان است. نمونه: هللا امر می 
روی دارد که آنها را به اطاعت بی چون  ی مردم، الناس، آنگاه به همه سخن تنها با مسلمين است به با مسلمات. هللا

و البته هميشه اطاعت از هللا يعنی اطاعت از اوامر محمد است. نگرش زن ستيز در اسالم را بايد  کندو چرا امر می 
  از البالی احکام شريعت برخواند.  

 .ه بار طالق گفته استکه او زنش را س کندببينيم که چگونه مردی را مجازات می 
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   :)٢٢٩ی (آيهی البقرهسوره 
پس از طالق دادن (بار سوم) ديگر اين مرد را با اين زن اجازه نکاح نيست مگر اينکه اين زن به نکاح مرد ديگری 

درآيد، پس اگر اين شوهر او را طالق داد، ديگر برآنها گناهی نيست که آن زن به نکاح مرد( پيشين) درآيد، اگر 
 داند.، حدود هللا برای مردمی که او میکندتوانند احکام هللا را رعايت کنند، اين حدود را هللا بيان میب

  

دارای هيچ گونه خواسته و احساسی نيست. مردی دو بار زنش را از خود دور کرده و باز بينيم از اين ديدگاه زن می
خواند هم جازات بشود بايد کسی با زنی که او را بازمیبه تصرف درآورده است برای اينکه دودلی او در بار سوم م

   .(اين است آزادی انسان و عدالت اسالمی)خوابگی کند تا آن مرد آزرده شود

  

رود. روشن است  به جنت می زن رود ولی به روشنی هم گفته نشده کهدر قرآن نوشته نشده است که زن به جنت نمی
با گمان برخوردی زن خود را  لرزند،در برابر ديدگاه مردان بر خود می مردانی که از، تصور آشگار شدن زن خود

ش به زنهای او نزديک نشود، چگونه بايد کند تا کسی پس مرگهای جبری نازل میآيهرسول هللا آنها کشند، می
ند، گروه گروه ابپذيرند که زنان آنها در جنت با مردانی گردن کلفت، حورينما، که تنها برای سکس برنامه ريزی شده

 شوند.با زنان آنها همآغوش می

  

مردان   بينی نشده است و بد به حالبايد گفت که خوش به روزگار زنان مسلمان( المسلمات) که برای آنها بهشتی پيش
، ولی تنها برای سکس، اندهنما که بسان رايانه برناهه ريزی شدمسلمان( المسلمين) که بايد تا ابد با پديدهايی زن

پس از  کنند.و عسل خود را روغن کاری می شير با و بايدشوند موتور میهای بیخود مردان هم که تبديل به تلمبه
 توان گفت: زبان زنده ياد پرويز خانلری می

  

 .گند و مردار ترا ارزانی     من نيم در خور اين مهمانی    

  

ی آميزش را در نی شگفت آور است که هرگز مزهسابرای کشود که در اسالم به مردان داده می  هااين گونه وعده
زندانی  های درون تهیاند. اگر مردان بانوان را در تنگنای خرافات و ارزشنچشيده با بانوان شادی آفرين مهرورزی
 ، آفرين سرشت و شادی آفرين هستند.ی زناننکنند همه

  
 (عماد خراسانی) تماشای دگرظه توان کرد به هر لحمی    گر بهشت است رخ توست نگارا که در آن   

  

بسان  زنها، دور و بر محمد در دستکمپيش از اسالم، کنيم که بنگريم برداشت می ی زيراگر به ژرفی به آيه 
هند ولی محمد از نشان د بهتر بستند تا زيبايی تن خود راند و زينت میادادههای اروپا پيکر خود را آرايش میمانکن

 . افزايدکند که امروزه به خود پرستی برخی از مردان مینازل می ایاست و آيه  شدهکار آنها خشمگين می

  
  )٣١ی نور (آيهی السوره 

خود را نشان ندهند مگر آنچه آشگار است.   هایو زينت *و بگو به زنان مسلمان، که چشم خود را فرو نگرند، فروج
شوهران خود،  برند به جز انهای خود را بر کسی ننمايينت. ردنهای خود بگذارتا روی پستان ای بر گريبانپارچه

پدران خود، پسران خود يا پسران شوهران خود، برادران خود يا پسران برادران خود، پسران خواهران خود يا زنان 
 ند.زنها آشنايی ندار *اند (غالمان) يا مردان اخته و کودکانی که هنوز با عوراتهخود يا کسانی که مالک آنها شد
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مسلمانان بر گرديد بسوی  یديگر اينکه پای بر زمين نکوبند تا از زيور پنهان آنها چيزی آشگار شود، پس ای همه 
 هللا که رستگار شويد.

  
*) برگردان فرج يا عورت به شرمگاه ستمکاری بر انسان است، چون هيچ بخشی از پيکر انسان شرم آور نيست. 

  شود.يار ستوده و زيبا است که امروز زشت پنداشته می بس نام اين بخش از تن زنها در فارسی
  

در فرهنگ ايران سخن از همسر شدن، از دوگانگی به يگانگی پيوستن، از مهرورزی خدايان، از آفريندگی انسان 
کنند و در فرهنگ ايران مهردخت (عروس) و پورمهر (داماد) برای شادباش بر يکديگر گوهرافشانی می است. 

اين است که ايرانيان هنوز مفهوم ازدواج را در  گويند.يی پيوند آنها را آفرين میزيبا دست آوردهای بامهمانان 
ی در احکام ازدواج اسالمی اجرت زن، بهای تصرف و نفقه يا صدقه او بر عهده  اند.قاموس اسالمی درک نکرده

آماده شده  ( عروس)کند که اين ضعيفه می در عقد اسالمی هنوز هم آخوند به وکالت از سوی زن اعالم مرد است.
ست با اين مبلغ معلوم برای اين مدت معلوم ( يا هميشه) خود را در تصرف اين مرد (شوهر) بگذارد. اين احکام ا

همسان با عقد اجاره، رهن يا خريد ساختمانی هستند که در عقد ازدواج آن پديده انسانی است ستمکش که به تصرف  
 کند.های زير ارزش زن را در اسالم روشن میآيه آيد.مردی در می

  
  :)۴ی نسآء (آيهی السوره 

  آن بخش را با خوشی نوش جان کنيد. را ببخشند، *بپردازيد، اگر زنان بخشی از مهريه زنان را *یبا ميل مهريه 
يا صدقه آمده رت در فرهنگ ايران پيوندی ندارد، در قرآن چيزی همسنگ با اج Mehr یبا واژه  Mahr*) مهر = 

 است. 
  
  :)١۵ی نسآء (آيهی السوره 

کنيد اين زنان را تا  حبوسمگواهی دادند پس  رها، اگآنانيکه از زنان شما زنا کنند، پس بخوانيد چهار مرد از خودی
  مقرر کند.* زمان مرگ يا هللا برای ايشان راهی
فکر کند که در آينده راهی ديگری را  خواهدهم می بوده است چون هللا ای(عايشه)*) شايد اين آيه برای يک زن ويژه

  پيدا کند.

 تر شده است.ها يا خويشان آسانبينيم که حکم زنا برای خودیی پسين میدر آيه

  
  :)١۶ی نسآء (آيهی السوره 

دادن ز آزارس اايشانرا آزار دهيد و اگر توبه کردند و خود را اصالح کنند، پکنند، پس و آن دو کس که از شما زنا می
 آنها بگذريد که هللا توبه پذير و رحيم است.

  

بسان چيزهای هم  دهد که زنزير هميشه برای ايرانيان بی معنی بوده است ولی اين آيه نشان می یخوشبختانه آيه 
 آن زن را رها کند. خواستهگرفته و نمیگروگان می به  که گاهی وارث او را ه استديرسديگر به وارث می

  
  :)١٩ی نسآء (آيهی الهسور

ايد به  ای مومنان بر شما حالل نيست که زنان را، برخالف ميلشان، به ارث ببريد و رها نکنيد تا آنچه را که داده
با زنان به نيکی رفتار کنيد، اگر از آنها چيزی ناپسند است، شايد هللا  دست آوريد، مگر آنکه آشگارا دچار گناه شوند،

 وبی پيدا کند.ی خدر آن چيز بسيار
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. در کنندتعيين می حقوق بشر نيستند بلکه مبلغ، اندازه و صاحب چيزی رای نشان دهنده بينيم که نقش اين احکاممی
 .شودی سخن رانده میبهای پرداخت کردار از شود بلکههای پيشين کرداری نکوهش نمیی پسين بسان آيهآيه 

  
  )٢٠ی نسآء (آيهی السوره 

 ، با دروغ و ستم باز نستانيد. ايدد زنی را به جای زنی ديگر تبديل کنيد، پس چيزيکه پيشتر به او داده اهيو اگر بخو
  

ند. در زبان اآمدهبرای خريد و فروش به حساب می ، کااليیبرده ،افتادندزنانی که در غزوه و جهاد به اسارت در می
 ای که اکنون درآنجاستخانواده بازنی که  ی کنيز = واژه ن وبرای اين کسان وجود ندارد. کنيا = زای فارسی واژه
ولی ارزنده و گرامی است. فردوسی دختران شاهزاده و سرکردگان کشور را که در جشنی  ندارد روشنی خويشاوندی

د شدننها میمسلمانان مالک آ که ی کنيز برای زنانیبنابراين به کار بردن واژه نامد.گردهم آمده باشند کنيز می
   به فرهنگ ايران است.  کارینادرست و ستم

  
  )٢۴ی نسآء (آيهی السوره

 ...... ايدبر شما حرام شدند زنان شوهر دار مگر آنانکه مالک آنها شده
  

آورده شد و گردآوردن  در باال که هستندهايی اند همسان همين آيههايی که در مورد زنان در قرآن آمدهبيشترين آيه
ولی اينکه زنان در احکام اسالمی ارزش انسانی ندارند نه تنها برای  ن نوشتار مالل آور است.اي ی آنها درهمه 

 تواند يک خردمند بپذيرد. چگونه میباشدبانوان گرامی رنج آور است بلکه برای هر خردمند ايرانی ننگ بار می
  کنند.کامجويی همکاری میای بر يیهابه خواست آخوندی در خريد و فروش انسان کسانش، خويشانش، همسرش

های فرهنگ خود هستند ی نيکويیانسانها شيفته و دلباختهی چند هزارساله دارند. متوليان مذهبی فريبکارند و تجربه
آنها  مهربانی از کنندولی همه ژرفنگر و دورانديش نيستند. بيشترين مردمی که موسی يا عيسی را ستايش می

گردانند ولی کمترين دوستداران مهر از سرنوشت گوسپند و را به گله باز می  یاهند گم شدپخوانند که گوسمی
 شوند.ی عيسی يا موسی میو فريفته گيرندبيچارگی گرگ سراغ می

  

و هر کدام از ما بارها با اين  های مسلمانان پيوسته از زنا و زناکار و مجازات آنها نوشته شده استدر کتاب
ايم. بيشترين کمتر به تجاوز کاری و ستمکاری معيارهای درون خودمان انديشه کرده لیو ايمنوشتارها برخورد کرده

ند که به درستی او را نديده بوده است. آيا امادران و خواهران ما را با عقد اسالمی در تصرف مردی قرار داده
تصور  اندداشته ی خودناختهناشترسی که مادران نوجوان ما، در شب زفاف، در برابر شوهر  مايهيچگاه توانسته

کنيم. نيازی هم نبوده که انسان به اين برخوردهای زناشويی فکر کند چون پيوسته اجرا شده است، عقد اسالمی را  
. در ذهن ما هنوز هم  گذارد انسانی هم هست؟، ولی آيا قانونی که زن را به تصرف مردی میپنداريمقانونی می

قت است ولی مهرورزی يک بانوی آزاده با مردی که او با تمام وجودش دوست دارد حقياينگونه تجاوزها قانونی و 
 يم نه با سرشت انسانيت.ازناکاری، زشت، پليد و در خور مجازات است. گويی که خود ما نيز با قانون هللا زاده شده

  

از ده هزار سال  بيشجای بسی شوربختی است، انسانی که چند سد مليون سال روی زمين زندگی کرده است و 
دارد باور کند که نادان و ناتوان است و نياز به رسول کسی دارد که او را خوار و برده  فرهنگ دانش و یتجربه

نامد و ها را دوران جاهليت میارد. شگفت آور است که اين مسلمان انديشه سوخته هزاران سال زيست انسانشممی
 پندارد.و اين جاندار خود را عاقل می ند تا عبد او بشود و او را عبادت کندکیدر اندک زمانی هللا را از هيچ خلق م
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