
 ٢٧١٢/شهریورماه١۵

  ٢٠٠۴پنجم سپتامبر

  ؟ميکنيم ندیشيده ایم به چه داستانهای دروغ ا هللا فرموده در قرآن سوگند یاد  آیا هيچ ا 

   ؟ميتواندآمرزند ه روان مردگا ن ما با شد. داستانهای دروغين تازیان ویهود   آیا خواندن 

  مبگيری از خواندن این داستان پوچ بيائيم کمی بيندیشيم و از خرد بهره پس         

 آمده وحی بگونه درکالم ا هللا ،   آیه بازگو دربازگو شده ٣۵۵ سوره و ١۴که در  داستان موسی 
درون  شمارا از هر یک با دیگری کم وزیاد هائی دارد که به گستردگی درتورات نيز آمده . است 

دریابيد که ا هللا از بزرگ دروغگویان جهان  کنم تا با بن مایه های استوارمایه هردو آگاه مي
  .هستی است 

تفرقه  همانا فرعون در زمين تکبر وگردنکشی آغاز کرد وميان ا هل آن سرزمين : سوره قصص 
را سخت ضعيف وذليل کرد پس ایشان را می کشت وزنان ) بنی اسرائيل(افکند وطایفه واختالف
  )۴(يگذاشت وهمانا فرعون مردی بسيار مفسد وبداندیش بود آیهزنده م شان را

 کردیم که برآن طایفه ضعيف وذليل درآن سرزمين منت گذارده وآنهاراپيشوایان خلقوما اراده 
خشم  ودر زمين به آنها قدرت وتمکين به) ۵ ( قراردهيم و وارث ملک وجاه فرعونيان گردانيدیم

  )۶ (ن آنچه کزان اندیشه ناک وترسان بودند بنمائيموبه چشم فرعون وهامان ولشکریانشا

ترسان شوی به  مادر موسی وحی کردیم که طفلت راشير ده وچون ازآسيب فرعونيان بر او وبه
ومحزون مباش که ما اورا به تو باز آوریم وهم از پيغمبران  ن ودیگر بر او هرگز مترسدریا افک

قصد قتل موسی آمدند ومادر موسی ترسان جاسوسان فرعون به  چون) (٧(مرسلش گردانيم 
 را از دریا موسی)آسيه( اهل بيت فرعون وبه دریا افکند به امر ا هللا به صندوقش نهاد شد

ولشکریانشان   همانا فرعون وهامان برگرفت تا درنتيجه دشمن ومایه اندوه آل فرعون شود که
  )٨(بسيار نادان وخطاکار بودند

زن فرعون گفت )  وقصد قتلش راکرد به سعایت مردمان به آن طفل بد گمان شدهچون فرعون (
مکشيد که نور دیده من وتست باشد درخدمت ما سود مند افتد ویا اورا به فرزندی  این کودک را

 صبحگاه مادر موسی دلش فارغ بود وبه حدی غم واندوه) ٩(برگيریم وآنها بی خبر بودند خود
 بود راز گر نه ما دلش را برجای نگاه داشتيم تا ایمانش برقرارماند نزدیکقلبش رافرا گرفت که ا
  )١٠(درونش را آشکار سازد

موسی به خواهر گفت که از پی طفلم رو خواهر رفت وموسی را از دور دید و آنگاه مادر 
وما شير هر دایه را براو حرام کردیم وآل فرعون  )١١(فرعون وی را نشناختند  آل وشناخت ولی

 داشتند درپی هر دایه ای که پستانش را طفل گيرد بر آمدند خاله قلبی که به او با محبت
آگاه ودرکمال  خانواده ای که دایه وپرستار این طفل شوند موسی گفت آیا مایليد که من شمارا
  )١٢(کنم  محبت ومهربانی تربيت کنند راهنمائی

   ) ١٣(.... به مادرش برگردانيدیم را وبدینوسيله ما موسی

که به سن عقل ورشد رسيد وحد کمال یافت ما به او مقام علم وحکم نبوت عطا  آنگاه موسی
  )١۴(پاداش به مردم نيکوکار ميد هيم  کردیم وچنين

بی خبر اهل مصر به شهر درآمد وآنجا دید که دومرد با هم به قتال مشغولند  )روزی(وموسی 
بود ) یعنی ازفرعونيان(و آن یک از دشمنان )بودیعنی ازبنی اسرائيل (شيعيان وی  این یک از

موسی ( ویاری برعليه آن دشمن خواست  از موسی دادخوا هی. حال آن شخص شيعه  درآن



 بدان ضربت مرگش فرا رسيد. مشتی سخت بر آن دشمن زد  و)بياری مومن شتافت خشمناک
  )١٧()...١۶)...(١۵.... (گفت این کار از فریب و وسوسه شيطان بود موسی 

قف به شهرمصر بيمناک شد ومراقب از تو)ازکشته شدن قبطی ونجات سبطی پس(موسی
آنکس که روز گذشته از او یاری جسته بود باز اورا به دادخواهی خواند  دشمن بود که ناگاه
وچون رفت به یاری آن سبطی مومن وخواست  )١٨(تو سخت گمراهی  موسی به اوگفت

 قبطی فریاد کرد ای موسی مرا هم ميخواهی مانند کند که دست به قبطی دشمن دراز
... است که تو درزمين قصد گردن کشی وجباری داری  شخص دیروز به قتل رسانی معلوم

)١٩(  

 دربار فرعون مصر آمد وگفت ای موسی رجال از دورترین نقاط شهر)مومن(مردی و در این حال
من درباره تو )بدان که(و گریز ز شهر بيرونتو شور ميکنند که تورا به قتل رسانند بزودی ا درباره

ترس ونگرانی از دشمن به جانب شهر  موسی از شهر مصر باحال) ٢٠(بسيار مشفق ومهربانم
وچون از مصر بيرون شد )٢١(ستمکارنجات ده  گفت بارالها مرا ازشر این قوم مدین بيرون رفت

ت که ربی مرا به راه مستقيم وباخود گفت اميد اس وسربه بيابان روبه جانب شهر مدین آورد
  )٢٢(فرماید هدایت

آبی در شهر مدین رسيد آنجا جماعتی رادید که حشم وگوسفندانشان را وچون برسرچاه 
که دور از مردان درکناری به جمع آوری ومنع اختالط  ودوزن را یافت سيراب ميکردند
جا چه ميکنيد مشغول بودند موسی به جانب آن دوزن رفته گفت شما این گوسفندانشان

گوسفندانشان راسيراب (آن دوزن پاسخ دادند که منتظریم تامردان  وکارمهمتان چيست؟
وپدرماشيخی سالخورده وفرتوت ) گوسفندان خودراسيراب کنيم آنگاه(باز گردند)کرده
سيراب کرد رو به سایه درختی آورد تادمی بياساید وچون  موسی گوسفندانشان)٢٣(است

  )٢۴(گفت بارالها من به خيری که نازل فرمائی محتاجم ا حال گرسنهتوشه وقوتی نداشت ب

 وحيا بازآمد وگفت پدرم) وقار(دید که یکی از آن دو دختر باکمال )لب از دعا نبسته هنوز( موسی
 گوسفندان ما به تو) وسيراب کردن(و درعوض سقایت )به منزل ما آئی(ازتو دعوت ميکند تا 

 رسيد وموسی سرگذشت خودرا)یعنی شعيب پدرآن دختر(وپاداشی د هد چون موسی نزد ا
  )٢۵(یافتی گفت اینک هيچ مترس که از شر قوم ستمکار نجات) شعيب(براو حکایت کرد 

گفت ای پدر این مرد را به خدمت خود اجير کن که بهتر کسی که ) صفورا(دختر یکی از آن دو
 تقاضای دختر را پذیرفت وبه(شعيب ) ٢۶(خدمت برگزید کسی است که امين وتوانا باشد باید به
براین مهرکه ،  را به نکاح تو درآورم دو دخترم گفت من اراده آن دارم که یکی از این) موسی

واختيارتو ومن دراین  به ميل)آن دوسال(هشت سال خدمت من کنی واگر ده سال تمام کنی 
  )٢٧ (یافت کار رنج برتو نخواهم نهاد وانشاءهللا مرا شخصی شایسته خواهی

واهللا بر این قول و عهد   هرکدام از دومدت را به انجام رسانم بر من ستمی نشده موسی گفت
  )٢٨(است وکيل ما

موسی عهد خدمت به پایان رسانيده وبا ا هل بيت خود از حضور شعيب رو به دیار آنگاه که 
خود  دید به اهل طور آتشی از جانب) ناگاه...درراه شب تار وبيابان دور وهوای سرد( خویش کرد

 آتشی بنظرم رسيد ميروم تاشاید از آن خبری)ازدور(گفت شما اینجا مکث کنيد که 
ازآن  چون موسی به آن آتش نزدیک شد به او از جانب وادی ایمن درآن بارگاه مبارک)٢٩(برگيرم
پروردگار )یکتا( منم اهللا ندائی رسيدکه ای موسی هشدار که)مقدس(درخت
اژد هائی  دید برآن نگریست)عصا افکند و(بيفکن چون)وخودیت( خودوتوعصای)٣٠(جهانيان

بدوخطاب شد ای موسی پيش  درآن حال(موسی روبه فرار نهاد وواپس نگردید سبک خيز گردید
  .)٣١(آی ومترس که تو ایمن خواهی بود 

آور تا بی هيچ نقص برص ومرضی سفيد وروشن گردد وتا  ودست خودرا در گریبان بر وبيرون 
) تابه حال اول برگردد(واضطراب بياسائی باز دست به گریبان بر از وحشت) ه ظهور این معجزب(

اینک (است ) الهی کامل ودومعجز بزرگ(جانب رب بر رسالتت دوبرهان از) عصا وید بيضا(این 



این چنين شعبده (واهللا )٣٢(فرعون وفرعونيان که قومی فاسق ونابکارند برسالت بسوی)برو
  ) آموخت موسیبازی را به 

فرعونيان یکنفر را کشته ام ميترسم که به خونخواهی وکينه دیرینه  موسی گفت ای ربی من از
ناگزیرم برادرم هارون را که ناطقه اش فصيح  و با این حال اگر از رسالت )٣٣( رسانندمرا به قتل

د که ميترسم این کن) وترویج(رسالت فرما تا مرا تصدیق  تر از من است با من یار وشریک در کار
به او فرمودکه ما تقاضای توراپذیرفته وبهمدستی ) .. ٣۴(کنند فرعونيان سخت تکذیب رسالتم

 وبه شما درعالم قدرت وحکومت ميدهيم که بازویت را قوی ميگردانيم بسيار برادرت هارون
  اینک با این آیات ومعجزاتی که به شما عطا کردم به به شما دست نيابند)دشمن(هرگز 
 بخش ).....٣۵(غالب خواهيد بود)بردشمنان(برویدکه شما وپيروانتان)بسوی فرعونيان(رسالت

  .کوچکی بود از داستان موسی درکالم اهللا 

داستان در کتاب تورات هم آمده است که اهللا ميگوید تورات را من برای موسی  چون همين
هم این داستان  . خوانی داشت چنانچه این داستان با آنچه که درتورات آمده هم. فرستاده ام

دیگر داستانهای اهللا فرموده هم درست است وقهرمانان بی نام  و ) قصه(گفته اهللا  یا به
 خواهد گردید که ازدهان   اگر همخوانی نداشت روشن . آنهم هستی داشته اند  ونشان
   نداشته اند ؟ بيرون نيامده وچنين قهرمانانی نيز هستی  این اهللا هرگز سخن راست آفریننده

   ٢٢تا١٣باب اول از آیه – سفر خروج                             

وجانهای ایشان را به بندگی سخت به گل . از بنی اسرائيل به ظلم خدمت گرفتند  ومصریان...
وخشت سازی و هرگونه عمل صحرائی تلخ ساختندی و هر خدمتی که به ایشان نهادندی  کاری

 دشاه مصر به قابله های عبرانی که یکی را شفره ودیگری را فوعه نام بودوپا. می بود  به ظلم
باشد اورا  گفت چون قابله گری برای زنان عبرانی بکنيد وبر سنگها نگاه کنيد اگر پسر. امر کرده 

  .بکشيد و اگر دختر بود زنده بماند 

 ردند بلکه پسران رازندهاز خدا ترسيدندو آنچه پادشاه مصر بدیشان فرموده بود نکلکن قابله ها 
را زنده  پس پادشاه مصر قابله هارا طلبيده بدیشان گفت چرا این کار راکردید وپسران. گذاردند 
نيستند  قابله ها به فرعون گفتنداز این سبب که زنان عبرانی چون زنان مصری. گذاردید 

کثير شدند  ود وقوموخدا با قابله ها احسان نم. وزورآورند وقبل از رسيدن قابله ميزایند 
 .  ایشان بساخت و واقع شد چونکه قابله ها ازخدا ترسيدند خانه برای. وبسيارتوانا گردیدند 

وهر دختر را زنده نگا  اندازیدنهر  وفرعون قوم خود را امر کرده گفت هر پسری که زائيده شود به
  .هدارید 

  ٢۵  تا١باب دوم از آیه                                    

وآن زن حامله شده .  رفته یکی از دختران الوی را به زنی گرفت وشخصی از خاندان الوی
وچون نتوانست اورا دیگر .  و چون اورا نيکو منظر دید وی راسه ماه نهان داشت پسری بزاد

وآنرا درنيزار  برایش گرفت وآنرا به قير وزفت اندوده طفل را درآن نهاد دارد تابوتی از نی پنهان
ودختر فرعون برای غسل به  .وخواهرش ازدور ایستاد تابداند اورا چه ميشود  .بکنار نهرگذاشت 

تابوت را درميان نيزار دیده کنيزک خویش گشتند پس  نهر فرود آمد وکنيزانش بکنار نهر می
    دلش بر ویپس دید واینک پسری گریان بود  طفل راو چون آنرا بگشاد. رافرستاد تاآنرابگيرد 
   .اطفال عبرانيان است  بسوخت و گفت این از

فرعون گفت آیابروم وزنی شير ده را از عبرانيان نزدت بخوانم تا طفل  و خوا هر وی به دختر
ودختر  .دختر فرعون به وی گفت برو پس آن دختر رفته مادر طفل را بخواند . دهد  شير رابرایت

پس آن زن طفل را .   دادطفل راببر واورابرای من شير بده ومزد تورا خواهم فرعون گفت این
و وی را  برد واورا پسرشد دختر فرعون و چون طفل نمو کرد وی رانزد. برداشته بدو شير ميداد 

  .ازآب کشيدم  زیرا گفت اورا موسی نام نهاد

ن آمد و بکارهای دشوار درآن ایام که چون موسی بزرگ شد نزد برادران خود بيروو واقع شد 
 .نظر انداخته شخصی مصری را دیدکه شخصی عبرانی را که از برادران او بود ميزند  ایشان



و .   پنهان ساختکشت واورا در ریگ را افکنده چون کسی را ندید آن مصری پس بهر طرف نظر
ا همسایه ظالم گفت چر روز دیگر بيرون آمد که ناگاه دو مرد عبرانی منازعه ميکند پس به

مگر تو ميخوا هی   .گفت کيست که تورا بر ما حاکم یا داور ساخته است . خودراميزنی 
شيوع یافته  مرابکشی چنانکه آن مصری را کشتی پس موسی ترسيد وگفت یقينا این امر

   .است 

این ماجرا را بشنيد قصد قتل موسی کرد وموسی از حضور فرعون فرار کرده در وچون فرعون 
و کا هن مدیان را هفت دختربود که آمدند آب  .ساکن شد وبرسر چا هی بنشست  یانزمين مد
نزدیک آمدند تا ایشان را  و شبانان  .یش راسيراب کنند خوهارا پر کردند تا گله پدر   آبخورکشيده

وچون نزد پدر  .راسيراب نمود  دور کنند آنگاه موسی برخاسته ایشان را مدد کرد وگله ایشان
گفتند شخصی مصری مارا از . برگشتيد  او گفت چگونه امروز بدین زودی يل آمدندخود رعوئ

  . نمود دست شبانان رهائی داد وآب نيز کشيده گله راسيراب

. وی رابخوانيد تا نان خورد . خود گفت او کجاست چرا آن مرد را ترک کردید پس به دختران 
وآن زن . د صفوره رابه موسی داد شد که با آن مرد ساکن شود واو دختر خو وموسی راضی

و واقع شد . اوراجرشون نام نهاد چه گفت در زمين بيگانه تنزیل شدم ) موسی(زائيدو پسری
 ازایام بسيار که پادشاه مصربمرد وبنی اسرائيل بسبب بندگی آه کشيده استغاثه کردند بعد

با ابراهيم   وخدا عهد خود راوخدا ناله ایشان را شنيد. وناله ایشان بسبب بندگی نزد خدا برآمد 
   .وخدابربنی اسرائيل نظرکرد وخدا دانست. واسحق ویعقوب بيادآورد 

  م باب سي                                       

 صحرا راند شبانی ميکرد وگله رابدان طرف کا هن مدیان را ترونگله پدرزن خود ی و اما موسی
 ی ظا هر شدبرو ازميان بوته فرشته خداوند درشعله آتش و.  آمد حوریب که جبل اهللا باشدوبه 

چون خداوند دید  .  است اما سوخته نميشود وچون او نگریست اینک آن بوته به آتش مشتعل
ای  . به وی ندا در داد وگفت ای موسی  ميان بوتهاز  که برای دیدن مایل بدانسو ميشودخدا

 خودرا از پایهایت بيرون کن زیرا مکانی که درآن نزدیک ميا نعلين گفت بدینجا. موسی گفت لبيک 
  .وگفت من هستم خدای پدرت .  ایستاده ای مقدس است

هيم وخدای اسحق وخدای یعقوب آنگاه موسی روی خودرا پوشانيد زیراترسيد که به  خدای ابرا
از وخداوند گفت هرآینه مصيبت قوم خودرا که در مصرند دیدم واستغاثه ایشان را .  خدابنگرد
 ونزول کردم تا ایشان را ازدست . سرکاران ایشان شنيدم زیرا غمهای ایشان ميدانم  دست

که به شير  هم وایشان را از آن زمين به زمين نيکو و وسيع بر آورم زمينید   خالصی مصریان 
پس اکنون بيا ... .وشهد جاریست به مکان کنعانيان وحتيان وآموریان وفرزیان وحویان ویبوسان 

  .آوری   تورا نزد فرعون بفرستم وقوم من بنی اسرائيل را از مصر بيرونتا

گفت .  وبنی اسرائيل را از مصر بيرون آورم  خداگفت من کيستم که نزد فرعون بروم موسی به 
بيرون  باتو خوا هم بود وعالمتی که من تورا فرستاده ام این باشد که چون قوم را از مصر البته

به بنی  موسی به خداوند گفت اینک من چون. کوه عبادت خوا هيد کرد آوری خدارا بر این 
بپرسند که  اسرائيل برسم وبدیشان گویم خدای پدران شما مرانزد شما فرستاده است واز من

  .نام اوچيست بدیشان چه گویم 

مرا )هستم(آنکه هستم وگفت به بنی اسرائيل چنين بگو ا هيه  هستم . خدا به موسی گفت 
پدران شما  گفت به بنی اسرائيل چنين بگو یهوه خدای به موسی وخدا باز. ا فرستاد نزد شم

اینست نام من تا ابد اآلباد . مرانزد شما فرستاده  یعقوب وخدای اسحق وخدای خدای ابراهيم
  . .... نسال بعد نسل واین است یادگاری من

  ٣١تا١ آیه)سفر خروج(باب چهارم                                      

مرا تصدیق نخوا هند کرد وسخن مرا نخواهند شنيد بلکه خواهند  و موسی در جواب گفت همانا
. گفت عصا . پس خداوند به وی گفت آن چيست دردست تو .  نشده است گفت یهوه بر تو ظا هر

. وموسی از نزدش گریخت  گردید  چون آن را به زمين انداخت ماری ين بيندازبرزم   گفت آنرا



دست خود را دراز کن ودمش رابگير پس دست خودرا دراز کرده  پس خداوند به موسی گفت
تا آنکه باور کنندکه یهوه خدای پدران ایشان خدای ابراهيم .  آنرابگرفت که دردستش عصاشد

خداوند دیگرباره وی را گفت دست خودرا در . بتو ظا هرشده  خدای اسحق وخدای یعقوب
به گریبان خود برد وآنرا بيرون آورد اینک دست او مثل برف مبروص  ن دستگریبان خود بگذار چو

چون دست به گریبان خود باز برد .خودرا باز به گریبان خودبگذار  پس گفت دست. شد 
  .مثل سایربدنش باز آمده بود  وآنرابيرون آورد اینک

 ند همانا آواز آیت دوم راهد شد که اگر تورا تصدیق نکنند وآوازآیت نخستين را نشنوو واقع خوا 
آب نهر گرفته  وهرگاه این دو آیت را باور نکردند وسخن تورا نشنيدند آنگاه از. باور خواهند کرد 

واین چنين . (خواهد شد  ز نهر گرفتی بر روی خشکی به خون مبدلبریز و آبی که ا به خشکی
  )یهوه شعبده بازی را به موسی آموخت 

 نه درسابق ونه از وقتی که به   خداوند من مردی فصيح نيستمخداوند گفت ای پس موسی به
خداوند گفت کيست که زبان به انسان داد و . سخن گفتی بلکه بطی الکالم وکند زبان  بنده خود

خواهم  پس اآلن برو و من با زبانت. وکر وبينا ونابينا را که آفرید آیا نه من که یهوه هستم  گنگ
بفرستی هرکه  گفت استدعا دارم ای خداوندکه. را خواهم آموخت بود و هرچه باید بگوئی تو

الوی رانميدانم  آنگاه خشم خداوند بر موسی مشتعل شد وگفت آیا برادرت هارون. ميفرستی 
چون تورا بيند دردل خود  که او فصيح الکالم است واینک اونيز به استقبال تو بيرون می آید و

القا خوا هی کرد ومن بازبان تو   گفت و کالم را بزبان ویوبدو سخن خواهی. شاد خواهد گردید 
بقوم سخن خواهد  و او برای تو  .  آموخت وبازبان او خوا هم بود و آنچه باید بکنيد بشما خواهم

واین عصا را بدست .  خوا هی بود وتواورابجای خدا   خواهد بودواو مر تورابجای زبان      گفت
  .ظا هر سازی خود بگير که به آن آیات را 

خود که  برگشت و به وی گفت بروم نزد برادران خود یترون زنپدر  روانه شده نزد پس موسی
وخداوند . برو  یترون به موسی گفت به سالمتی. در مصرند برگردم وببينم که تا کنون زنده اند 

. تو بودند مرده اند  درمدیان به موسی گفت روانه شده به مصر برگرد زیرا آنان که در قصد جان
االغ سوار کرده به زمين مصر  خودرا برداشته ایشان را بر وپسران  پس موسی زن خویش

وخداوندبه موسی گفت چون روانه  .بدست خود گرفت  وموسی عصای خدارا مراجعت نمود
عالماتی را که بدست تو سپرده ام بحضور  آگاه باش که همه شده به مصر مراجعت کردی

  .را رها نکند   هم ساخت تا قومومن دل اورا سخت خوا . هر سازی فرعون ظا 

وبتو ميگویم . بگوخداوند چنين ميگوید اسرائيل پسر من ونخست زاده من است و به فرعون 
کن تا مرا عبادت نمایدواگر از رها کردنش ابا نمائی همانا پسر تو یعنی نخست  پسر مرا رها

.   راه که خداوند در منزل بدو برخورده قصد قتل وی نمودوواقعشد در بين .تورا ميکشم  زاده
تو مرا  آنگاه صفوره سنگی تيز گرفته غلفه پسر خودرا ختنه کرد ونزد پای وی انداخته گفت

 گفت شوهر خون هستی بسبب)صفوره(پس او وی را رها کرد آنگاه . شوهر خون هستی 
   ؟)پس پایه گذار ختنه صفورا ميباشد. (ختنه 

 پس روانه شد واورا در جبل اهللا  هارون گفت بسوی صحرا به استقبال موسی برود به و خداون
 و موسی از جميع کلمات خداوند که اورا فرستاده بود وهمه آیاتی که. کرده اورا بوسيد  مالقات

 پس موسی وهارون رفته کل مشایخ بنی اسرائيل. به وی امر فرموده بود هارون را خبر داد 
به  وهارون همه سخنانی را که خداوند به موسی فرموده بود باز گفت وآیات را. راجمع کردند 

تفقد   وقوم ایمان آوردند وچون شنيدند که خداوند از بنی اسرائيل .نظر قوم ظا هر ساخت 
   .نموده وبه مصيبت ایشان نظر انداخته است بروی درافتاده سجده کردند 

. وبخشی از تورات که به آگا هی رسيد  ی آمده درقرآنداستان موس آیه ٣۵۵ آیه از ٣۵این بود 
. راستی ودروغ آنرا بر رسی ميکنيم . فرموده  حال با برابری یک داستان دردوکتاب مقدس اهللا

پذیریم واگر نادرست بود نه با خواندن آن روان مردگان  چنانچه درست بود همه داستان را می
  .که به زبا له دانی تاریخ می سپاریم  نمائيم سوگند یاد می  خودرا می آزاریم ونه بدان



 ولی درتورات طفل را درصندوق نهاد وبه دریا افکند مادر موسی: قرآن ميگوید  اهللا در -١
درنی زار کنار  گرفت وآنرا تابوتی از نی همسر یکی از خا ندان الوی پسری زائيد سپس(ميگوید
  ادر طفل را نگفته است ؟ چرانام پدرو مکدامش درست است ؟  . گذاشتنهر آب

دختر . ولی درتورات ميگوید . اورا ازآب گرفت ) آسيه(هل بيت فرعون ا:  اهللا در قرآن ميگوید -٢
؟ نام . کدامش درست است. درنی زار یافتند  نهر رفت و کنيزانش بچه را فرعون برای غسل به

   ؟ر فرعون چه بودنام دخت. این نام از کجا آمده . درمتن عربی قرآن نيست  آسيه چرا

مادر موسی خوا هرش راپی طفل فرستاد او موسی را ازدوردید : قرآن ميگوید  اهللا در -٣
مادری که بچه اش را به دریا افکنده بود چگونه سراغش را درکاخ (اورانشناختند  وفرعونيان
طفل ولی درتورات ميگوید وقتی موسی را درنی زار گذاشتند خوا هر مادر  ميگرفت ؟  فرعون
خواهر  نام کدامش د رست است؟ .نگاه ميکرد ودید که دختر فرعون اورا پيدا کرده ا ست  ازدور

  ؟مادر موسی چه بود

است که اهللا داستان گو نام قهرمانان داستان خودرا نميداند وتنها نام موسی را  این چگونه
  ؟.که آن نام هم برگزیده دختر فرعون است  ميداند

 ماشير هر دایه رابر او حرام کردیم اهل فرعون درپی دایه ای که طفل: وید قرآن ميگ اهللا در -۴
او مادر . خاله موسی رفت ازدور اورادید و آل فرعون اورا نشناختند. پستانش را گيرد برآمدند 

فرعون چنان  آیا کاخ( . موسی را معرفی کرد وما بدینوسيله موسی را به مادرش برگرداندیم 
راپيدا کرد کسی   که خاله موسی به درون آن راه یافت وموسای خرد سالبی درو دروازه بود

. و درتورات ميگوید ) ؟ هم اورا نشناخت ولی بخواسته او مادر موسی رابرای شيردادن پذیرفتند
دار از عبرانيان بخوانم تا این  زنی شير.خواهر مادر طفل درکنار نی زار به دختر فرعون گفت 

 راآورد ودختر فرعون بچه رابه فرعون پذیرفت واو رفت مادر طفلطفل راشير د هد؟دختر 
  کدامش درست است ؟.اوسپرد 

هنگامی که موسی مردی مصری راکشت ونگران بود مردی مومن : قرآن ميگوید  اهللا در -۵
شهر مصرآمد بدو گفت ای موسی رجال دربار فرعون درباره کشتن تو شور  ازدورترین نقطه
مردی مومن ازدور  اللهی که ميدانست . ن وموسی به شهر مدین روی آورد ک ميکنند فوری فرار
مردی مومن دور . مصر آمده چرا نامش را نميدانست ؟ پرسش برانگيز است  ترین نقطه شهر

  ؟ازدرون کاخ شا هی فرعون کافر چه آگاهی  افتاده را

ری را کشت ودر زیر ميگوید موسی بزرگ شد در نزاع یک مصری ویک عبرانی مرد مصو درتورات 
فرعون آگاه شد اراده کشتن وی کردموسی از ترس بسوی شهر مدین فرار . پنهان کرد  ریگها
   وبرسر  کرد

   .چا هی نشست

 موسی دید بر سر چاه شبانان گوسفندان را آب ميد هند ودوز ن دور: قرآن ميگوید  اهللا در -۶
 ی به نزد آنان رفته حال شان پرسيدموس. ترازمردها درکنار گوسفندان خود ایستاده بودند

کنيم   ما منتظریم شبانان گوسفندان خود راآب د هند تا مابرویم گوسفندان خودرا سيراب فتندگ
درختی آرميد از   موسی به آنها یاری داد گوسفندان خودرا سيراب کردند ورفتند وخود درسایه . 

  .گرسنگی ناليدواز اهللا یاری خواست 

نزدیک موسی آمد وگفت پدرم تورا دعوت ميکند به خانه ما بيائی  ز آن دودختردر این حال یکی ا
نام ) شعيب(موسی به خانه پدر آن دختر که .گوسفندان پاداشی بتو بد هد  برای سيراب کردن

شعيب گفت اراده دارم یکی از این دو دخترم را به نکاح تو درآورم براین مهر که .  داشت رفت
  .نی واگرده سال باشد آن دوسال به اراده خودت سال برمن خدمت ک هشت

پذیرد وميگوید هرکدام ازدومدت را انجام د هم ستمی برمن نشده واهللا براین پيمان  موسی می
کشيدند  که آمدند از چاه آب کا هن مدیان را هفت دختر بود.  ولی درتورات ميگوید است  وکيل

کنند موسی برخاسته  شبانان آمدند تا ایشانرا رد. وآبخورهارا پر کردند تا گله پدر را سيراب کنند 



رفتند پدر دليل زود  رعوئيل دختران را یاری داد وگله راسيراب کردوآن دختران نزدپدر خود
  .راسيراب نمود برگشتن پرسيد گفتند مردی مصری مارایاری داد وگله

ت وی رابخوانيد تا نان خورد وموسی راضی شد که با آنمرد ساکن شود واو دختر گفپدر دختران 
هفت دختر ؟شعيب یا  دودختریا.کدام سخن اهللا درست است  .صفوره را به موسی داد  خود

  ؟رعوئيل 

زمانی که موسی خدمت شعيب راپایان بردوبا ا هل بيت خود را هی  : اهللا در قرآن ميگوید -٧
. بسوی او رفت . دید کوه طور آتشی ازدور وجانب.رراه بيابان دور وسرد   دردیار خویش گردید

 ندائی رسيد که ای موسی منم اهللا پروردگارجهان درخت مقدس نزدیک شد از آن همينکه
   .شد که موسی ازترس فرار کرد  اژدهائی چون افکند.عصایت رابيفکن .

 موسی چنين کرد.بيرون آور تادرمان شود فرار نکن ایمن هستی دستت رابگریبان بر واهللا گفت 
 .اهللا گفت این عصا ودرمان دستت معجزه الهی است وحال بسوی فرعونيان برو . ودرمان شد 

اگر  با این حال. ميترسم مرا بکشند  موسی گفت ای ربی من یکنفر از فرعونيان را کشته ام
موسی را  اهللا پيشنهاد. ان است برادرم هارون را شریک من گرد) الکن(ناگزیرم چون زبانم 

ویا چيزی برخرد او . پذیرفت بجای انکه زبانش را درمان کند تاخودش بتواند پيام اهللا را برساند
   .بسوی فرعون  گفت بهمدستی برادرت هارون بازویت را قوی ميکنم برو. بيفزاید 

 گله را به صحرابرد.کا هن را شبانی ميکرد  خود یترون موسی گله پدرزن. ميگوید  ولی درتورات
بروی ظا هر   بوطهاز ميانباشد درآمد فرشته خداوند درشعله آتش )جبل اهللا(حوریب کهوبه 
از ميان  سو روی آورد خداوند بدان.شعله ور است اما سوخته نميشود  بوطه موسی دید.شد 
ی ابرا من هستم خدا. نعلين ازپایت بيرون کن  به وی ندا داد وگفت ای موسی نزدیک ميا بوطه

مصریان بر بنی اسرائيل می کنند دیده ام بيا تا تورا  ستمی که.هيم خدای اسحق خدای یعقوب 
  .اسرائيل را از مصر بيرون آوری  نزد فرعون بفرستم تا بنی

گفت البته من با تو خواهم بود که چون . چنين کاری بکنم  موسی به خدا گفت من کيستم که
موسی گفت اگر من به بنی . خدارا براین کوه عبادت خواهيد کرد  قوم را از مصر بيرون آوری

نامش را از من بپرسند چيست چه بگویم . پدران شما مرا فرستاده است  اسرائيل بگویم خدای
 با مشایخ بنی اسرائيل نزد.خدای پدران ما مرا فرستاده است  یهو هيه هستم ؟ خدا گفت بگو ا

سفرسه  یهوه خدای عبرانيان مارا مالقات کرده است اآلن برایپادشاه مصر بروید وبه او بگوئيد 
تصدیق نخوا  موسی گفت همانا مرا. روزه به صحرا ميرویم تا برای خدای خود یهوه قربانی کنيم 

چون بر . بينداز   گفت آنرا برزمين عصا. گفت .خدا گفت آن چيست که در دست تست .هند کرد 
چون . نترس دمش را بگير  خداوند به موسی گفت.ارکردگردید وموسی فر ماری زمين انداخت

  .  شما بتو ظا هر شده است یهوه گفت حاال باور ميکنند که خدای پدران. دمش بگرفت عصاشد 

گریبان بگذار چون درگریبان برد وبيرون آورد مثل برف مبروص شد  یهوه گفت دست خودرا در
یهوه گفت اگر . رد اینک مثل سایر بدنش شده بود گریبان بر چون برد وبيرون آو دوباره گفت بازبه

هرگاه  همانا آواز آیت دوم را باور خوا هند کرد. تصدیق نکنند وآواز آیت نخستين را نشنوند  تورا
حال  . مبدل خواهد شد آنگاه ازآب نهر گرفته به خشکی بریز به خون .این دوآیت را باور نکردند 

یابه  راه بازگشت به دیار خویش  دیدن آتش در . است ببينيم کداميک از سخنان اهللا درست
درميان  -؟) جبل اهللا(درکوه طور یا حوریب  - ؟شبا نی درنزد یترون یا رعوئيل کا هن هنگام

  ؟عصای موسی مارشد یا اژدها    یابوطه ؟  درخت مقدس

 ۴٧آیه ) النسا ( وسوره چهارم٩١-۶٣  -۴١آیه های ) البقره(سوره دوم از اهللا ميپرسم تو که برابر
  دیگر ميگوئی تورات را من برای موسی فرستاده ام وقرآن را هم برای محمد وآیه های بيشمار

اگر خدای بنی اسرائيل یهوه هم تو هستی ؟ آیا . که گوا هی کننده تورات است   فرستاده ای
 .ه است اینهمه دوگانه گوئيهای آمده در این دوکتاب که بخش کوچکی در این نوشته آمد به

  ؟ دروغ ميدانی یانه  ؟  گردن مينهی یانه 



 قرارد هی وسخنانت را به)کند زبان (ميتوانستی سخنوری چون هارون را در کنار موسای تو که 
رابجای  چرا یکباره هارون. موسی بگوئی تا او به هارون بگوید وهارون برای مردم بازگوکند 

  ؟موسی برنگزیدی 

نبوت برگزیدی چرا خود هارون بيگناه رابر نگزیدی ؟ تو که موسی را آدمکش را به  تو که موسای
  آموختی تا بنی اسرئيل را رها ئی فرستادی و به او شعبده بازی هم بنی اسرائيل  نجات  برای

  تاگفتی دل فرعون راسخت خواهم ساخت )سفرخروج( ازباب چهارم -٢٢چرا برابرآیه . بخشد 
   ؟ک دزد ورفيق قافله نيستیتو هم شری قوم را رها نکند ؟ 

چرا درنيمه راه اراده کشتن اورا . را برای آزادی قوم یهود به مصر ميفرستادی  تو که موسی
همسرش نا گزیر گردید پوست روی آلت تناسلی پسرش را با سنگ ببرد وبسوی تو  کردی که
 پذیرفتی . دان نگيرد همانگونه که لقمه ای را برای سگی پرتاب ميکنند تا بخورد و دن. پرتاب کند

   و رهایش کردی

 آن پسر بچه بيگناه دل آزرده نشدی چگونه ازرنج بنی اسرائيل در مصر نگران بودیتو که از رنج 
  ؟

 آیا با این دروغهای با بن مایه نيستی ؟ آیا تو یک بيمار روانی نيستی ؟ آیا تو یک دروغگوی بزرگ
  ؟ای رستانی کرد که از آن فرار کردهنباید تورا دستگير کرد وتسليم تيما استوار 

   ؟کوچکترین فرنودی در رد دروغهای بزرگ آمده درکالم اهللا خودت داری آیا

. دانشمند  وهمه کسانی است که خودرا استادان دانشگا ههای ایران حال روی سخنم با
) اندر کار بکسر آن گروه انگشت شمار روشنگر هميشه دست(اندیشمند وروشنفکر ميدانند 

روشنگری و گندزدائی   چه گامی در اینست که شما ها در راستای ناباوری خود از این اراجيف
سال خاموشی ودم برنياوردن ١۴٠٠ از تاریخ وفرهنگ ایران برداشته اید ؟ چرا لب فروبسته اید ؟
دانشمند بود وچنين ننگی راپذیرفت ؟  بس نيست ؟ آیا هيچ اندیشيده اید باکدام اندیشه ميتوان

آیا ميخوا هيد همچنان با خواندن . مارا آگاه کنيد  روشن وپذیرفتنی خود ه ما بنویسيد وبا پاسخ ب
  ؟بيازارید  مردگان بيگناه خود روان آنان را برای هميشه  این چرندیات بازبان تازی برگور

  رهاوردتازیان سوگند وفا داری یاد کنيد ؟آیا همچنان به این ننگ ودروغهای آیا ميخواهيد
   ؟سال دیگر ملت ایران را دربند روان تازیان تازشگر نگا ه دارید١۴٠٠با سکوت خود  ميخواهيد

واگر ميدانيد ولب فرو  آورید که دانشمندو بينشمند وروشنفکر نيستيد  اگرنميدانيد ودم بر نمی
 ن آیندهای. از همه دختران وپسران جوان  من بنام یک ایرانی پاکدالنه  . تبهکارید  بسته اید که

خورده  ميخوا هم در این راستا استادان ودانشمندان سازان ميهن وزنان ومردان ایران پرست 
از فرهنگ لگد کوب  .خوابيده ميهن را زیر فشار بگذارند تا هم آواز با پيکار گران خستگی ناپذیر 

ی ازدست داده به منش واال شده ایرانی غبار روبی کنند و ایرانيان را راهنما ئی ویاری دهند که
که ویژه رهبری دامدار با  خود دست یابند وازنافرهنگ والیت مطلقه فقيه رهاورد تاز یان

درفش  برافراشته باد   پاینده ایران  وآزادی آگا هی اميد بر  با : نجات یابند  ميباشد  دامهایش 
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