
Fight with the same weapon your enemy utilizes 
 با همان سالحی بجنگ که دشمن تو بکار ميبرد

 
 
Sura - 26 The Poets (Al-Shu`ara')  
[26:128] "You build on every hill a mansion for vanity's sake.  
[26:129] "You set up buildings as if you last forever.  
[26:130] "And when you strike, you strike mercilessly.  

 سوره الشعراء) ٢٦ (
 
 . شما روی هر تپه ای جهت تجمالت قصری بنا ميکنيد-١٢٨ 

 . شما ساختمان هائی ميسازید انگار که جاودان خواهيد بود-١٢٩
 . و و قتی ضربه ميزنيد، بی رحمانه ميزنيد-١٣٠

 
 ن از زبان اهللا به بندگانی که دنبال تجمالت و زندگانی آنچنانیآقر. متوجه شما را به آیه های باال جلب ميکن

 :  ميدهد که نياز به توضيح ندارد ولی برای روشن شدن بيشتر اضافه ميشودی به روشنی هشدارهستند
 ها  کارد اینن سال است دست چپاول به دارائی ها و زندگانی مردمان زده اند آگاه باش٢۵مالیان که بيش از 

 قصر هائی ادامه ساختنبه  و باقی خواهيد بودبق دستورات اهللا نيست و تصور نکنيد همچنان در قدرت مطا
 افراد خانواده مالیان است که تپه های  وبت به آقازاده ها و دخترانحطرف ص. هستيد جاودان که انگاردهيد

 به ساختن آسمانخراش و خانه های گران مشغول را تصاحب نموده وی شهر هاگران و مناطق خوش آب و هوا
 به هر  اجازه داده اندپاسدارانشانبخود و  و و از چپاول، دزدی و گران فروشی دست بر نميدارندهستند

 . جواب بدهند با ضربه شالق و تير و تفنگ  و یا البه فقيراناعتراض مردم
 

 :و در همان سوره آیه های دیگری هست که ميگوید
 
 . عامله وزن را کامال بپردازید ،تقلب نکنيد هنگام م-١٨١ 

 .  با ترازوئی عادالنه وزن کنيد-١٨٢
 .  سر مردم کاله نگذارید، و در زمين به فساد گردش نکنيد-١٨٣
 . بترسيد از کسی که شما و نسل های پيشين را خلق کرد-١٨۴

 
[26:181] "You shall give full measure when you trade; do not cheat.  
[26:182] "You shall weigh with an equitable scale.  
[26:183] "Do not cheat the people out of their rights, and do not roam the earth corruptingly.  
[26:184] "Reverence the One who created you and the previous generations."  

 
 بایستی به اسلحه  در دست مالیان بود ای اسلحهميهن گرامیهنگام تصاحب خاک   کهی راکتاب

 . نسلشان را نابود کرد و سرشان را بریدای مبدل گردد که بتوان با آن 
 

 .  که اين آيه ها را به من ياد آوری نمودیبا تشکر از دوست دانشمند
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