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  .آزاد ل

 ٢٠١٣ مارچ ٢٩

 

  ھای قرآنی افسانه

١١ 
 گر بکف آريم و بکاريم ز نوـتخم دي

  زخجالت نتوانيم درو*کانچه کاشتند

 اقبال

 

کنم بد نخواھدبود نظر گذرای  به بخش قبلی  ای ديگر قرآنی  فکر می به  نوشتن وخواندن افسانهکه بپردازيم  يناقبل از 

 .داشته باشيمنوشته  به ار تباط  صالح پيامبر 

وقتی که  به ) حضرت صالح(شود  جناب شان  رآن  استنباط میکه از خواندن اين افسانه در کتاب مقدس  و ق یطور

باشد   وآب خوری اش از نھر در  گردند  تنھا معجزه ای که داشته  ھمان شتر خدا می پيامبری قوم شان منصوب می

شود  فقط صالح پيامبر  با  کنند  خداوند قھر می چون اين قوم شتر خدا را پی می!! و قومش در روز ديگر !! روز معين 

 .  سازد  محو و نابود می،چند تن ديگر را محفوظ  و بقيه  مردم را  بمبارد نموده

 ھمان ۀچرخد  در جمل  تبليغ  و رھنمائی قومش در  پی کردن يک شتر می،اين نوع پيامبر که تمام داستان فعاليتش  

اند  و ھمچنان بايد  ياد آوری نمود که پيامبرانی بوده ھا زياد است باشد که تعداد آن پيامبران بنی اسرائيل میاز  ١٢۴٠٠٠

 نمايد و آنھم اين تر جلوه می ھا با اھميت ضرت صالح در مقايسه با آنحاند  که  اشتهکه اصالً کاری نکرده و تبليغی ھم ند

. داد تا تمام آن قوم  از شير آن استفاده نمايند  که شتر خدا را از بين سنگ کشيده  و او ھم چوچه داده و به مردم شير  می

 خدا بدانند و شترش  را که گاھی شتر صالح ۀستادفرخدا ايمان بياورند و صالح را ه که ب وض اينعاين قوم نا شکر   اما

 حيات ۀکنند  و روزی  و مرجع خوراکی ادام را پی می شود احترام کنند آن  او و گاھی ھم شتر خدا حساب میۀو معجز

 که مخصوص ینمايند و خداوند ھم در سطح  فھم ھمين قوم تنزيل مقام کرده و با خشونت و غضب خود را قطع می

بلی چنين بوده و اين داستان بخشی !!  ؟؟ بی احترامی به شتر خداوند  علت. !!سازد   آن قوم را ھالک میخودش است

ه  مراسم تعزي،گانه را با شد و مد و سوز و گداز در نماز ھای پنج فھميم و آن از قرآن است که ما مسلمانان که عربی نمی

زديم  ی لبخند میه و زاريدانستيم  و عوض گر  اين آيات را میکاش مفھوم!!! ريزيمی و فاتحه داری  خوانده و اشکی م

 ؟؟!!
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 نازل شده است  و مسلمان بايد و ايند کتاب آسمانی است و با اين محتوگو و اين قرآن را می توان کرد خوب کاری نمی

 که ھر چه در آن است مھم آنست!  ؟ مھم نيست هفھمد ويا ن را می اگر مفھوم آن!!حتمی به آن ايمان  کامل داشته باشد 

سيده و بدون فھم از متن آن  برای خود بار ھا و روز ھا بو) قرآن(و ھميبن نوشته را ! ايد باشد مورد قبول مسلمان ب

 .وار به رفتن بھشت باشد ايمان داشتن به آن اميدۀسيلوه ن و بيمرجع اتکای روانی تعي

 .باشد افسانه  حضرت لوط و قوم او  میو آن !! ای ديگر  رويم به خواندن يک افسانه اکنون می

ند او ھميشه زنده يگو جمله ابراھيم و خضر نبی  که می ط از جمله پيامبرانی است  که معاصر چند پيامبر ديگر منلو

از آن آب نوشيده و جاودانی ) نيست اندازه اش معلوم(ی آب حيات را پيدا نموده  و چند پياله ای ئاست چون در کدام جا

 .)هو شايد ھم بی حد نوشيد(باشد   می،شده است

داستان لوط در قرآن . يحات داده شده است در قر آن تشرره سو١۴ موضوع در ٢۶.  آيت ٨٠ لوط و قومش در ۀدر بار 

ھای اسالم خداوند ھمان داستان شده است و يا به اصطالح شيخک نماکاپی  )تورات(عھد عتيق - از روی  کتاب مقدس 

را  نيز درج نموده است تا مسلمانان ھم از  در قرآن آن) تنگ شده چون دلش(ته يک بار ديگر را که در تورات گف

ين نوشتار ادر !!  سال پيش خيلی مھم ھم بوده است ١۴٠٠ی بی نصيب نمانند که در آن زمان ئ خداۀخواندن اين افسان

ظاتی در تورات بوده اما در قرآن گفته  ملحو بنا برھای آن  که خوانيد  و بعضی قسمت  قرآن میۀجماين افسانه را از تر

کنيم  چون قرآن سازان و تد وين کنندگان  آن از درج بعضی موضوعاتی که در  ھا را از تورات نقل می نشده آن بخش

تورات بوده که خودش يک کتاب آسمانی است ويکی از شرايط مسلمان بودن ھم ايمان به ھمين چھار کتاب  آسمانی  

ياد . تا ھمچو موضوعاتی را در قرآن بياورند) رو يش نشده(ا به اصطالح برادران ايرانی ما يده  و ياست خجالت کش

ھای آسمانی  يند که به کتابکه رقا صان عرب بگو باشد  مگر اين ين نوشته شرط مھم میاآوری از آن موضوعات  در 

 ؟؟!!ايمان داشته باشيد به جز تورات 

 ، چشم سياه، باال او مرد سبز چھره  ميان.  بن تارخ است،لوط بن ھاران. يم پيامبر است ابراھۀلوط پيامبر برادر زاد

ھای اسالم او را  خی ديگر از اين دف زن سال و قبرش در شام است بر٨٠تنومند و بلند ساعد و نيرومند بود عمرش 

  لوط ختنه شده متولد شدر خود نوشته  کهساره خواھر لوط بوده  و علی بن ابراھيم  در تفسي. دانند  ابراھيم میۀپسر خال

 ساره خواھر لوط را که طفل کوچک اما زيبا بود به عقد خود چون ابراھيم بيمناک بوده ) است اين ھم يک نوع کمال(

 اکثر بتهال. که مبادا کسی ديگری اورا بقاپد خاطر اينه بيمناک ب. (رفت   و با لوط و ساره  به طرف شام میدر آورده

مان ساره و لوط ھر دو کودک بودند  و به ابراھيم اي !!) شوند می از ازدواج با اطفال خوشبخت. ان چنين اندپيامبر

 .گذشت   می،سفندانی که داشتھا از گو شت آنيآوردند  و مع

 .  متوطن شدند، ھجرت کرد و در حبرون  شامات که نزديک بيت المقدس استلوط با عمويش ابراھيم از بابِل

ستاد تا آنان را به دين حق دعوت  ھم پيامبر در ميان قوم و ملل فر ھدايت گر و يا–جمعی را به حيث رھنما ابراھيم 

اھل سدوم ھمان قوم ) ؟؟مگر او کودک نبود (مود ھبری مردم شھر موتکفات انتخاب فرنمايند  از آنجمله لوط را برای ر

 لوناعامور معروف بود  و مردم اين –نام سدوم ه ين آن بموتکفات چند شھر بوده است در شام که بزرگتر. لوط بودند

 .ستی  بودھا بت پر و مذھب آن!!) ندانان جھادیمثل ھمين رھبر ھا و قو م( سر زمين به عمل لواط عادت کرده بودند 

  معروف به بحرالميت که آن درۀن که پر آب و شبيه باغی بود نزديک به درياچلوط از طرف ابراھيم  در دشت ارد

سی سال آن مردم . ستی دعوت  و از عمل لواط منع فر مودلوط آن قوم را به خدا پر. زيست   می،شھر سدوم واقع است

ھا چھل سال کفايت  به رھبران جھادی و پيروان آن(ھا نکرد را دعوت به فضيلت ھای اخالقی نمود  اما ھيچ اثری در آن

چھار . ھا قطع شد کردند  و نسل آن  طبيعی را میۀيزران دفع غرزنان با دختھا با پسران و  و مردان آن) ؟ !!نکرد

يگ آنقدر ھا از سنگريزه  و ر را وعده دادند  و به فاصله ای کوتاھی  بر  آنشته بر لوط فرود آمدند و عذاب الھی فر
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يزه ھا بارش بی گون شد  و بلندی ھای آن به پستی بر گشت و زير و زبر گرديد و از سنگرھا دگر باريد  که عمارات آن

 .تفبود شدند  و لوط نزد ابراھيم رھا باريد تا ھمه نا ساب بر سر آنح

ستانه و  خيلی دو:(سيديل پرئاو از جبر.  دادنداطالعخبر ورود عذاب  بر قوم لوط را به ابراھيم : به روايتی ديگر  

ابراھيم خواست .آيد  ر مؤمن باشد عذاب نمیاگر يک نف: يل گفت ئآيد ؟ جبر فر مؤمن باشد عذاب نمیاگر چند ن ) رفيقانه

شناسيم چه قومی  ھا ھستيم بھتر می که ما خالق آن. از شفاعت خود داری کن : خطاب شد. شفاعت آن قوم را بنمايد 

لوط .  لوط آمدندۀيکه به خانبعداً مال. روز عذاب است :  گفت  لوط آمد  و لوطۀخانه يل بئجبر. اند  حيا و خود سر شده بی

 لوط ۀھر وقت خان( زشت تو بگذرم  ۀتا از کرد. ت کن فھر چه داری ضياه مھمان ما را امشب ب: به زن خود گفت

ھا بايد مھمانان  آنخت تا قوم لوط بدانند که در خانه مھمان آمده و  در بام خانه رفته و آتش می افروآمد زن لوط مھمان می

ن باالی بام رفته  و آتش آن ز) چه بود ؟؟ ضرورتش(ی آمدند ئن زيباصورت دختراه شته که بو چھار فر) را اذيت کنند

ی ئتو نگفتيم مھمان به خانه راه مده و خواستند بی آبروه مگر ب: فتند  و گفتند بر افروخت  مردم اطراف خانه لوط را گر

بين شما يک نيد  آيا در مرا خوار و ضعيف نکسيد  و   از خدا بتر،ھا دختران من ھستند ای مردم اين: کنند لوط گفت 

 .کردم  داشتم  با شما جنگ می اگر يارائی می: مرد غيور و مصلح نيست که شما را اصالح کند ؟ و ھمچنان ادامه داد 

ين تو را از ميان ا. ھا نزديک است  عذاب بر آن: گفتند، ئيل و ھمراھان بودندآن فرشتگان  که جبر !!) اين ھم شد پيامبر(

 عمودی از نور در پيش چشم تو قرار می: يل گفتئگفت مردم اطراف خانه ای مرا گرفته اند جبر. يم قوم بيرون می بر

شان و اراذل قوم لوط در خانه را شکستند ووارد ين اثنا چند نفر از او باادر . گيرد مردم تو را به شدت آن نور نمی بينند

و جبرئيل  !!) ضرورت به ايجاد نور نبود(ھمه کور شدند ھا زد  ری بر آنپئيل شھسوء داشتند  جبر نزل او شدند قصدم

اش وحی   دار است  که وظيفه توجه خواھند فرمود اين ھمان جبرئيل شھپرخوانندگان معزز(عذاب  نزديک است : گفت 

اشته به ھمين سادگی  صحبت د.... و... ابراھيم و،لوط، نازل نمودن است اما ھمين ملک با تمام پيامبران به شمول صالح

محمد . کند  اما وقتی که  ھمين ملک به محمد وحی نازل می. کند ووحی  نازل شده را  مثل ھم صحبت خوب نازل می

قت جداگانه ای خواھيم داشت و تا آنو؟؟ البته روی موضوع وحی صحبت ... شد وچادر می پو. عرق ميکند . لرزد  یم

دانند لطفاً بنويسند تا ما بيچاره ھااز موضوعی به چنين   میين باره چيزیااگر اين مالچه  ھا و دلقک ھای عرب در

 !!ببخشيد) ؟ !!اھميت باخبر شويم 

اھل . ا ھوا تاريک است نزديک صبح ت:  خدا گفت ۀشتفر !!) سيده بودبيچاره تر(کی عذاب خواھد آمد ؟ : سيدلوط پر

 در ميان قوم  عالمیمرد. ھا مبتال شود  نوشت آنرھمان قبيله است  که بايد به سدار و بيرون برو و زن تو از خود را بر

ست  عذاب وط بيرون رود  تا او در ميان شماذاريد لگيان مطلع شد گفت مين جرااز !!) زی مثل عالمان دين امرو(بود 

 .که رفت عذاب شما را خواھد گر فت و ھمين !! ) خليلی و محقق،  ربانی،مثل سياف( سد  ر نمی

او و اھلش را از ميان قوم بيرون )  ؟؟چرا شھپر نزد که آسان ھم بود(ئيل عمودی از نور در مقابل لوط قرار داد جبر

ر او ين اثنا زنش  به پشت سر نگاه کرد  سنگی بابه عقب بر نگرديد  و نگاه به پشت سر نکنيد  و در : برد و گفت 

لک  بر  آنھا باران سنگريزه  آنقدر باريدند  که شھر را با ديک صبح شد که آن چھار مخورد  ھمانجا در گذشت  و نز

 ين بلند میئو چنان سنگھای بزرگ از پا!!) د شود که خدا اينکار را کر قرآنی گفته می آيات اما در(اھلش زيرو رو کرد 

!!) رای نظاربيچاره اعضای شو( خرو سان و حيوانات ديگر بلند شد ، سگھاۀخورد  که ضج شد  و از باال به زمين می

 . ھا باز شد  و ھمه ھالک شدند ئی دری از جھنم  بر روی آنکه گو

 سنگريزه - ٣- گلو له انداختن -٢- کمان -١:مانده است  نظر به روايتی از علی بن ابو طالب شش چيز از قوم لوط باقی 

زمين انداختن ه يرون آوردن ب لباس را در موقع ب- ۵- !!)اين خيلی جالب است (يدن  ساجق جو-۴- با انگشتان انداختن 

 )؟از يو سف پيامبر شايد آمو خته باشند ؟( بند ھای قبا و پيراھن گشوده داشتن -۶-  !!) بيچاره ھا شايد عجله داشتند(
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 وحشی ترين مردم جھان قوم لوط ،ادب ترين  بی،قبيح ترين ووقيح ترين: آيد  دست میه آنچه از روايات شيخ ھا ب 

که در شھر سدوم  !!)  افغانستان چنين اندی  چون ما فکر ميکنيم کابينه فعل،نم اشتباه صورت گرفتهک فکر می(اند  بوده

 گستاخ ،حيا بی، يل اخالقی مشوق رذا، بخيل، متعفن، بد گفتار،زشت کردار،  بی طھارت،ھا ھمه کثيف  آن.می زيسته اند

وط بود   لۀ آن شھر  يک خانه مسلمان و مؤمن بود آنھم خاندر تمام) ان مثل پيشوايان اسالم ودنباله رو( .و راھزن بودند 

 .)ھبوط  آدماز  ٣۴٢٢سال (ستاد ند  که او را بيرون بردند و عذاب را بر آن قوم فر

ين قوم   بدايت اجتماع خود بھترقوم لوط در: گويد  ين باره چنين میا اسالمی در ۀمال باقرمجلسی داستان سرای دھن پار

ھا بدينجا رسيد که عذاب  بع کردار زشت شدند و کار آنرا فر يب داد و ھمه به تقليد کورکو رانه تاھا  بودند  شيطان آن

 .ھا را رسوا در جھان ساخت خدا آن

 . پيامبر است۶٠سخی مسجد خليل دفن شد و آنجا قبر در يک فر) کفربريک (ۀيلوط پيامبر در قر

 . ، از نظر بگذرانيم داردين مورد وجوداکه در قرآن در را حال برويم آياتی 

چرا (تری داديم و ھمه را  بر جھانيان بر) ھدايت کرديم(واليسع و يونس و لوط را  و اسماعيل : ٨۶ االنعام آيت ۀسور

 ؟؟)؟؟

 آيا کار بسيار زشتی را انجام می: که به قوم خود گفت لوط را ھنگامی) ياد آوريده ب(و  : ٨۴ تا ٨٠ االعراف آيات ۀسور

راستی . رانيد  ھمانا شما به جای زنان با مردان شھوت می.ھانيان انجام نداده است جپيش از  شما ھيچ يک از دھيد که 

يد که تان بيرون کن) و ديار(ھا را از شھر  اين: د که گفتند و پاسخ قومش جز اين نبو. که شما قوم تجاوز کار ھستيد 

پس ما او و خاندانش را نجات داديم جز ھمسرش   ).ار ما بيزار ندو از ک(طلبند   ھا مردمی ھستند  که پاکيزگی می اين

پس بنگر که سر انجام ) بود ساختھا را نا که آن(ھا بارانديم  بر آن) از سنگ(و بارانی . که از باز ماندگان بود 

 ؟؟ ) يزانی برين نوع باران را در قصر دلکشا و ارکا امکان دارد کمی از(گناھکاران چگونه بود 

) ابراھيم نيز در پاسخ(سالم :   گفتند .ستادگان ما با بشارت نزد ابراھيم آمدندبه راستی فر  :٧٠ و ۶٩ ھودآيت ۀسور

د دستان شان به پس چون دي) دو ميله شروع ش. (آورد) برای آنان(ای بريان   پس طولی نکشيد که گو ساله.گفت سالم  

. نترس: گفتند ) فرشتگان(س کرد از آنان احساس تر) در دل(برد  و ھا گمان بد  به آن) خورند و نمی(رسد  سوی آن نمی

 .ايم ستاده شدهبيشک ما به سوی قوم لوط فر

پس  :خوانيم   چنين می٧۴ حامله شدن ساره خانم ابراھيم است  و دو باره در آيت ۀ در بار٧٢ و ٧١در ھمين سوره آيات

شروع ) گو  و و گفت( قوم لوط با ما مجادله ۀ رسيد در  باررفت و بشارت به او) بيرون(ابراھيم ) دل(چون ترس از 

ای ) خالصه بگو انجو بود(بود ) به سوی خدا(بيگمان ابراھيم بردبار البه گر باز گشت کننده ) دخاطرش جمع ش. (کرد

بر گشت پروردگارت فرا رسيده است و مسلماً عذابی بدون  )عذاب(راستی فرمان ه بگذر که ب) سخن(ين اابراھيم  از 

 بسيار اين روز: آنان نگران و دلتنگ شد و گفت ) آمدن(ستادگان ما نزد لوط آمدند از و چون فر. مد برايشان خواھد آ

ای قوم : گفت) لوط(شدند   ين کار ھای زشت مرتکب میابان به سوی او آمدند و پيش ازو قوم او شتا.. سختی است 

) مورد(ای شما پاکيزه ترند و از خدا بترسيد و مرا در آنان بر) اج کنيدھا ازدو با آن(ھا دختران من ھستند  اين! من

دانی  که ما به دختران تو نيازی  به راستی تو می: در ميان شما يک مرد عاقل وجود ندارد ؟گفتند . مھمانانم رسوا نکنيد

ی داشتم و يا به تکيه گاھی کاش در برابر شما قدرت: گفت ) لوط( خواھيم ؟ دانی که ما چی می نداريم و تو خوب می

) ھا آن(ستادگان پروردگار تو ھستيم ما فر! ای لوط :فرشتگان گفتند ) (!!اين ھم شد پيامبر خدا . (بردم محکمی پناه می

و ھيچ يک از شما روی بر . ببر ) ازين شھر(پس در پاسی از شب  گذشته خانواده ات را . تو نخواھند رسيد ه گز بھر

آيا صبح صبح است  ) وقت(ھا رسد بيگمان وعده گاه شان  آنت که به او خواھد رسيد  آنچه که به نگرداند  جز ھمسر

آنھا سنگھای از ) سر(را زير و رو کرديم و بر ) شھر و سر زمين(پس چون فرمان ما فرا رسيد  آن . نزديک نيست ؟
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از ) سنگھا و عذاب(ندار بود  و اين نشانزد پروردگارت ) ی کهئسنگھا.(ل متراکم روی ھمه فرو باريديم سنگ و گ

 به بعد داستان ٨۴از آيت )   ؟؟  پس اکنون چرا سياف و امثالھم را فراموش کردی.(ستمگاران دور نيست ) ساير(

 .شعيب پيامبر است

 سوی قومه ھمانا ما ب: مقصود شما چيست ؟گفتند ) خدا(پس ای فرستادگان: گفت ) آنگاه :(٧۶ تا۵٧ حجرآيا ت ۀدر سور

مگر ھمسر او .  آنھا را نجات خواھيم دادۀجز خاندان لوط که ما حتماً ھم )ھا را ھالک کنيم تا آن(ايم  گنھگار فرستاده شده

نزد خاندان لوط ) خدا(پس ھنگامی که فرستادگان  .باشد) و ھالکت شوندگان(اشتيم او قطعاً از باز ماندگان که مقدر د

ايم   تو آوردهچيزی را برای) ھمان(بلکه ما : گفتند ) فرشتگان.(وھی نا شناس ھستيد ھمانا شما گر: گفت ) لوط .  ( آمدند

ب گذشته خانواده پس پاسی از ش.. يانيم گو ايم و ما قطعاً راست تو آوردهو ما حق را برای . ديد داشتند ھا در آن تر که آن

 سرش را ننگرد و به آن جای  کسی از شما  پشتھا برو و به دنبال آن) ودتخ(ببر و ) و ازين جا(ات را با خود بردار 

ھند کن خوا ھا ريشه وحی کرديم که ھمانا صبحگاھان ھمه ای آن) لوط=(و ما اين امر را به او  . مان يافته ايد برويدکه فر

رسوا  مھمانان من ھستند پس مرا ھا به راستی اين: گفت ) لوط. (آمدند ) بطرف خانه لوط(و اھل شھر شادی کنان .. شد 

مردمان ) مھمانی و حمايت(گفتند مگر ما تو را از ) ھا آن..( سيد و مرا خوار نسازيد و از خدا بتر. نکنيد ) و شر منده(

) مشروع(کار ۀ اگر انجام دھند) ھا ازدواج کنيد با آن( من ھستند) قوم(ھا دختران  اين: گفت) لوط.(نھی نکرده بوديم ؟

حال چرا تکرار در  تکرار ؟ ما .ھا و آيات مختلف گفتی  را تا حال چند بار در سورهاين موضوع !! يا ای خدا( .ھستيد 

ھا در مستی خود سر  که آن !!) قسم مخور که خوب نيست) (ای پيامبر(گند به جان تو سو. ) ھميديم  فاز ھمان  اول

ين قرار ئرا پا) آبادی ھا( باالی آن آنگاه. . فت ھا را فرو گر آن) بانگ مرگبار=(آفتاب صيحه پس ھنگام طلوع . گردانند

 ينابی گمان در) ؟شھکار کردی ..(ی از سنگ گل بارانيديم ئھا آنان سنگ) سر(و بر ) و زير و رو کرديم(داديم 

بر سر راه ) شھر ھای ويرانه(و ھمانا آن ) ا؟ يعنی برای مال و نيمچه مال.(نشانه ای برای ھوشياران است) سرگذشت(

 . ر جاستپا ب) کاروانيان(

و . ات داديم ايم نج کت داده زمينی که در آن برای جھانيان برو او و لوط را به سر:  ٧۵ و ٧۴ - ٧١ انبياء آيات ۀسور

دادند نجات  انجام می) و پليد(ال زشت اعم) مردمانش(دانش داديم و او را از شھری که و ) نبوت=(لوط را حکمت 

 .  بی گمان او از صالحان بودديمو او را در رحمت خود داخل کر. يمداد

ھا  رادر شان لوط به آنکه ب ھنگامی. را تکذيب کردند) خدا(پيامبران  )نيز(قوم لوط : ١٧۶ تا١۶٠ آيات ء الشعراۀسور

و من . د  و مرا اطاعت کنيد سيپس از خدا بتر. يامبر امين ھستم بيگمان من برای شما پ سيد ؟از خدا  نمی تر(آيا: گفت

اين جمله را .( پروردگار جھانيان است ) ۀعھد(ز شما نمی طلبم مزد من تنھا بر ھيچ مزدی ا) دعوت(اين ) رساندن(بر 

اما با وجود آن ھر چه به دست شان رسيده از مال و زر گرفته تا کنيز و غالم به تصرف خود ، اند پيامبران زيادی گفته

 و ھمسرانی که خدا برای شما آفريده است رھا می. رويد ؟ آيا در ميان جھانيان شما به سراغ مردان می) در آورده اند

: گفت) لوط(. ای لوط اگر دست بر نداری يقيناً از اخراج شدگان خواھی بود: گفتند  .کنيد بلکه شما قوم متجاوز ھستيد 

. ھند نجات بده د انجام می) ھا اين(آنچه ) عاقبت(ام را از من و خانواده! ردگارا پرو .من دشمن سر سخت عمل شما ھستم

سپس ديگران را نابود ساختيم . مگر پير زنی که در ميان باز ماندگان بود . پس او و خانواده اش ھمگی را نجات داديم

ين ابی گمان در  .بارانيديم پس باران بيم داده شدگان چه بد بود ) از سنگ(انی ھا بار و بر آن) ؟برای چندمين بار .(

 . بان استترديد پروردگار تو پيروز مند مھرو بی . ھا مؤمن نبودند  شتر آننشانه ای است و بي) ماجرا(

 مرتکب می) لواط(آيا کار بسيار زشت :ه قومش گفت ھنگامی که ب) ربه ياد آو(و لوط را  : ۵٨ تا ۵۴ النمل آيات ۀسور

 بينيد می) را نآسر انجام و زشتی (در حالی که خود  شويد

 ادامه دارد
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  :يادداشت

ضيح را فقط به منظور تو  آن اقبال و ھموطنان چيز فھمۀتباط موضوع و با اجازبه ار.  بود کاشتيماصل اين کلمه در  - *

اميدوارم ،  نيستيم امريکائی- و اخوانی خلقی- چون پرچمی  .خواھم ر دادم  که البته معذرت ھم میي تغيکاشتند به ،نوشته

  . وجود نداشته است خودۀاز کاشتی خجالت کشيدن برای ما جائی براکه به اثبات برساند سير زمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


