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 خدا

 یدي توحین هايدرآئ
 

هستند که از جانب خداوند بر ی ل دو کتاِبين تصورند که تورات و انجي بر ا-انيراني من الجمله ا-با همه مسلمانان جهانيتقر
ح خود قرآن ي عمدتا از تصرن اعتقاديا. نازل شده اند ، به همان صورت که قرآن بر محمد نازل شده استی ِسيو عی موِس
ال ( فرستاد ی ِسيو عی ز بر موِسيل را نيفرستاد، تورات و انج) محمد( که قرآن را بر توی آن خداِئ: شده است که ی ناِش

ن يواقع امر ای وِل) . ۵، جمعه، ۶،صف، ٢٧د، ي، حد٢٩، فتح، ١١١، توبه، ١۵٧، اعراف، ۴۶، مائده، ۴٨، ٣عمران، 
افت ياز آسمان دری آنها را به صورت وِحی ِسيو عی هستند و نه موِسی چکدام نه کتاب واحِديل، هياست که تورات و انج

از جانب خداوند شده، ی م کتاِبيافت مستقيدری ر از محمد که مدِعيبه غی گِريخ مذاهب جهان تنها شخص ديدر تار. داشته اند
 ١.کا استيان گذار فرقه مذهب مورمون در آمريت بنيجوزف اسم

 
ق و عهد ياز دو بخش عهد عتی شود، مجموعه ِايعرضه م) Bible( ت به نام کتاب مقدس يحيآنچه امروز در جهان مس

 آن اختصاصا ق که پنج کتاب اوليعهد عت. از بخش دوم آن استی ل قسمِتياز بخش اول و انجی د است که تورات قسمِتيجد
ش از يجا و در طول بيکجا نازل نشده اند، بلکه تدريه تنها به صورت که ن       2کتاب است ٢۴جمعا شامل  توراه نام دارد،

ن کتابها نهاده شده نوشته يکه نامشان بر ای غمبِري پ٢۶به اسم ی هوِدياز کاهنان ی ِيا گروه هايک هزار سال توسط افراد ي
 کتاب و رساله است که در ٢٧ل شود، جمعا شامی ده ِميل ناميز از چهار کتاب اول آن اختصاصا انجيد نيعهد جد. شده اند

تا هنگام ی ِسيخود ع. نبوده اندی ِسيون عيک از آنها از هواريچ يمختلف نوشته شده اند که هی طول دو قرن توسط افراِد
 . خبر بوده استی ل ِبيبه نام انجی ش اساسا از وجود کتاِبيمرگ خو

................................................................................................................................. 
 

ل يهوه ، در انجياست که در تورات ی واحِدی ننده و گرداننده کائنات خدِاين است که آفريای ِدين توحيهرسه آئی ر بناِئياصل ز
مشابه ی ن خداوند بصورِتيات و خلقت آدم به دست انش کائنين کتابها آفريو در قرآن اله نام دارد در هر سه ای پدر آسماِن

 .ت شده  استيروا
. غالبا مشابهندی ِنيدارد قوانيکه اعالم می نن مذهِبيمشترک هستند، و قوانی امبراِنيپفرستد ينوع بشر می برِای که ِوی امبراِنيپ
 و نيگر تبايک ديبای اِديچنان بنی  اسالم بصورِتوی ِحيو مسی هوِديی ن هِاين خدا در آئيای ِنيو زمی ت آسماِنينهمه ، ماهيبا ا

ی ک خدِايی اگر هم در تئوِری ِديجهان توح. کند ير ممکن مين سه خدا را غيدانستند ای ِکيتناقض دارد که قالبا حا يگاه صر
 .شتر از وجوه مشترکشان استيسه خدا است که وجوه اختالف آنها بی ش ندارد درعمل دارِايواحد ب

 
___________________________ 

 . به خبش سريی در مذاهب مراجعه شود-١ 
ی توسط جرونيمِوی تورات که در قرن چهارم ميالِدی تورات است، زيرا منت التيِنی اين رقم فقط مربوط به منت عِرب-٢ 

کاتوليک است ی است که مورد قبول کليسِای و متِن(  نام دارد Vulgataترمجه شده است و ی از يوناِنSan Geronimoقديس 
ترمجه شده ی پروتستان که توسط مارتني لوتر مستقيما از عِربی تورات مورد قبول کليسِا. کتاب تقسيم شده است ۴۶به)

اسطالح عهد عتيق و عهد جديد .  کتاب است ٣٩خباطر اينکه هفت کتاب آن از طرف لوتر برمسيت شناخته نشده است شامل
گرفته شده )١۴باب چهاردهم ( و رسـاله دوم پائولوس رسول به قرنـتيان ) ٢٨ ،باب بيـست وششم( ی از اجنيل مـِت

  است
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ز يهود است و خودش نيقوم ی صرفا خدِا)  از اونام برده شده است ر با۶٨٢٣ و در تورات( هوه نام دارديتورات که ی خدِا
گران يمان ديا ايهودند و به کفر يامبران ملت يا پفرستد منحصريکه از جانب خود می امبراِنيپ. است ی هوِديصد در صد ی خداِئ
که الزم باشد حفظ شود، ی هود از هر راِهيگردد که منافع خاص قوم ين محور مين آنان کال بر ايم و قوانيتعال. ندارند ی کاِر
ده ينادی گِريدی ِار پا گذاشته شوند و حقوق مشروع ملتهيزی اِريبسی و انساِنی ن مستلزم آن باشد که مسائل اخالِقيولو ا

ی آسماِنی ِايل جنگها و باليع مهم از قبيا وقايان حوادث روزمره يدر جر. به ناحق کشته شوند ی اِريا کسان بسيگرفته شوند 
و درصورت ی ما سر پرسِتيده خود را مستقيد تا مسائل مربوط به قوم برگزيآين ميهوه شخصا از اسمان به زمي، ينيو زم

. نها ياقوام و همه سرزمهمه ی کند و نه خدِايعمل می هوِديی ک خدِاين موارد در موضع يدر همه اضرورت اداره کند و 
شه به آنها يهمی ن کنعان را برِايل ختنه شوند او در عوض سرزميبندد که اگر پسران اسرائيغمبر خودش قرار داد ميباپ

چکدام از آنها ين شرط که هيکند با ای م آنها ِميتسلی گِريپس از دی ِکين را ين سرزميمتعدد ای ز شهرهِايببخشد ف،و بعدا ن
غمبرش کباب و يک پيبا . ز زنده نگذارند يرا نی نه تنها مرد وزن و کودک بلکه گاو و گوسفند و بزغاله و سگ و گربه ِا

ک ي شب تاردر. رسدی وزورش به او نِمرد يگيمی گرش کشِتيغمبر ديباپ. کند ير درخت استراحت ميخورد و زيآبگوشت م
زنا زده و ی خواهد که با زِنی گرش ِميغمبر ديدود تا او را به علت ختنه نبودن بکشد از پی ابان ِميگرش در بيغمبر ديدنبال پ

ت يگرش شکايغمبر دينان روزانه اش گوه بمالد و بخورد به پی دهد که رِويگرش دستور ميغمبر ديبه پ. زنا کار ازدواج کند
دختران ناز . گران زنا کرده انديسرش کاله گذاشته اند و با دی گِريپس از دی ِکيکه معشوقه او بودند ی کند که دو خواهِری ِم

ی را که به او ِبی کساِنی روده هِا  .ديگر مو بر فرج آنها نرويدهد که دی کند و فرمان ِمی م را غضب ِميپرورده اورشل
گرش پرخاش يغمبر ديبه پ. کندی ِمی وب شرط بنِديطان بر سر بنده اش ايبا ش. آوردی رون ِميکرده اند از مقعدشان بی احتراِم

را به آغوش ی گِريهوه حاضر بوده است زنان ديکه خود ی از سرداران خود زنا کرده است در حاِلی ِکيکند که چرا با زن ی ِم
دهد و ی م ِميلوالعزم  خودش تعلغمبر اويک آشپز کهنه کار به پيق کباب کردن گاو و گوسفند را چون ينحوه دق. او بفرستد

ا يس مافيک رئيدر نقش . رساندی گرش ِميامبر ديبه گوش پی ه اطالعاِتيک مامور مخفيهود را مانند ياخبار محرمانه دربار 
رند تا آنها را در يخود هر قدر بتوانند طال و نقره به امانت بگی گان مصِريکند که از همسای ه ِميان مصر توصيهوديبه 

گاو و ی و حِتی ون نوجوان و کودک مصِريليک شب چند مين کشور با خودشان ببرند، و خود او در عرض ياز اخروج 
 .برندی ش سر ِمينوزاد را با دست خوی گوسفندهِا

 
خ جهان مشابه يتاری ِديا توحيی ِريگر اساطين ديچ آئيشود که در هی ِمی ِتيدو شخصی ل به خداِئين خداوند تبديل هميدر انج
د بدست يعهد جدی چهار گانه و کدام رساله از رساله هِای ل هِايل از انجيبر حسب آنکه کدام انجی عِنيافت، يتوان ی را نِماو

مهربان، ی هوه به موضع خدِايی چِوی بکار و حسوِديترسناک و انتقامجو و فری نوشته شده باشد، از موضع خدِای چه کساِن
ر است نقش يوسته ناگزيپی ِين خدايچن. دهدی ت ِمير ماهييتغی ِسيعی  پدر آسماِنچونی عقده ِای ک دل و بخشنده و ِبين

ی جو، هم خداِئی ر است و هم آشِتينه توز است و هم با گذشت، هم سخت گيرا داشته باشد که در ان واحد هم کی کارگرداِن
ن جمع ازداد ينگرد و غالبا در ای ِمش ياست که همه افراد بشر را به چشم فرزندان خوی است و هم پدِری هوِديمنحصرا 
 .فهمدی ش را نِميف خويز تکليخودش ن

 
ی ل ، بلکه خداِئيانجی ِتيدو شخصی رحم تورات است و نه خدِای نه تور و ترش رو و ِبي صد در صد کیدر قرآن خدا نه خدا

ی ِبی برِگی وجود ندارد و حِتی ِتي واقعچيو هی چ اراده ِاي، هی چ قانوِنيرون ازاو هيدر حد اعال مطلق و خود کامه است که ب
گذرد که ی ِمی گذرد، از جزء تا کل ، الزاما به همان صورِتی ن ِميافتد و هر آنچه در آسمان و زمی فرو نِمی اجازه او از درخِت
ن يت را چنين هر سه واقعيخ مذاهب و مولف کتاب معروف مذاهب بزرگ ايمن کالرک پژوهشگر تاريفر. او خواسته است 

ک همه يکند و شری ِمی ان بندگان خودش زندِگيشه در مياست که همی قدرت ترسناِکی موِسی خدِا: کند که ی خالصه ِم
محمد صرفا ی ان است و هم در درون آنها است، و خدِايسر آدمی هم باِالی ِسيعی آنها است، خدِای هِايها و نادرستيدرست
ی خودش فرود نِمی چوقت از مسند خداِئيد که هيگوی با آنان سخن ِمی مطلِقی  سر آنها است و از موضع فرمانروِای درباِال

 .ديآ
 
رورانه تر است ، برداشت ــاسالم سی ت پدرانه تر و برداشت خدِايحيمسی ن سه برداشت مختلف ، اگر برداشت خدِايان ايم
ی هوِديم يشود هم الوهی ت ِميرات از او حکاآنچه در توی بر مبنِای را ِويز. تر استی پر آبرنگتر و خواندِنی هوِديی خدِا

ان ي، و در جمع همه خدايتر رومي، هم ژوپيوناني، هم زئوس يقيني، هم بعل في، هم مردوخ بابلی است، هم آتون مصِر
همه ی گر اصِليبازی که ِوی و تنوع ماجراهاِئی و چه از نظر فراواِنی چه از نظر خصائص شخِصی گِريدی چ خدِايخ، هيتار
 .کنندی نِمی ها است با او برابِرآن
 



                                                                                                                              خــــداتولدی ديگر

4 صفحه    

از اين ماجراها و اين خصائص، از خالل صفحات خود تورات که در اينجا عينا يا به صورت ی بهتر است شما هم با شماِر
 :١کنم آشنا شويدی تلخيص شده آن برايتان نقل ِم

................................................................................................................................................. 
 

ی در نزديک حبرون که ِوی  در مهاجرت خود به عرض کنعان، يک روز در بلوطستاِن ،)ابراهيم( اولين پيامبر يهود ، آبرام 
کند و ی آنها را مهمان ِم. دار او آمده اندبيند که به ديی همراه زنش سارا در آن سکونت گزيده است سه نفر ناشناس را ِم

خورند و ی ن را ِم آآورد که همه با همی  کره فراهم ِمپذيرند برايشان گوساله بريان و شير وی  دعوتش را به نهار ِمکهوقتي
 :از آنها خود خدا بوده استی شود که يِکی کنند، و بعد معلوم ِمی سپس زير درخت استراحت ِم

و به استقبال او رفت و رو بر   ...روز به در خيمه نشسته بودی ستان بر ابراهيم ظاهر شد، و او در گرمِاو خداوند در بلوط
و زير درخت ی خود را بشوِئی بياورم تا پاهِای مولي، اکنون اگر منظور نظر توشدم ، پس اندک آِبی  ِا :زمين نهاد و گفت
. همين ترا بر اينجا گذر افتاده استی ، زيرا برِای و پس از آن روانه شِوی بياورم تا دلت را تقويت دِهی بيارامي، و لقمه ناِن

پس سه کيل از آرد به سارا داد تا آن را خمير کرده نان بسازد، و گوساله نازک از رمه گرفته به غالم خود داد تا آن را طبخ 
پرسيد ی پس خداوند از ِو. مانانش آنرا خوردندپس کره و شير و گوساله بريان شده را آورد و زير درخت ايستاد تا مه. نمايد

که زوجه ات سارا کجاست؟ گفت اينک در خيمه است، و خداوند فرمود که البته موافق زمان حيات نزد تو بر خواهم گشت و 
عادت  خميه اين را شنيد و دردل خود بخنديد که شوهرم پير است وازمن نيز سارا بدر .. .خواهد شدی زوجه ات سارا را پسِر

 ی چه خنديد ، مگر هيچ امریبرا سارا: خواهد شد ؟ و خداوند به ابراهيم گفتی ماهانه منقطع شده است و چگونه مرا پسِر
  .يدي، بلکه خندين: و خداوند گفت. ده بود يم، چونکه ترسي انکار کرده گفت که نخندآنگاه سارا  نزد خداوند مشکل است؟

"   دارم؟یم مخفيراهـــــــکنم از ابيه مــا آنچه را کيآ : و خداوند به خود گفت : دعت نمويم او رامشايپس رفت و ابراه
 ).ش ، باب هجدهم يدايخالصه شده ازسفر پ(

................................................................................................................................................ 
ده دم يتا سپی ن کشِتين که ايرد ، باايگی ِمی عقوب کشِتيغمبرش يخلوت با پی ک و درصحراِئيتاری گر خدا در شِبيدی وقِت

ازده پسرش راهمراه باهمه يزش ويعقوب دو زوجه خود ودو کنيپس :"....شودين زدن او نميابد موفق به زمييادامه م
گرفت ی کشِتی ابان روبرو شد که تا طلوع فجربا ِويدر بی ن موقع بامرد ناشناِسيدرای ربوق عبور داد ، وِليملکش ازمعبر يما

را که يبه ران او زدکه آنراازحرکت بازداشت ، پس بدوگفت مرا رها کن زی د لگِديعقوب غلبه نمايد که بريو چون د
: گفت . عقوب يست ؟ پاسخ داد يام تو چد نيپرسی مرد ازِو. ت نکنم يرهای عقوب گفت تا مرا برکت ندِهيشکافد، اما يفجرم
عقوب يو . ی افِتينصرت و ی را که خدا مجاهده کرِديل خوانده شود ، زيعقوب خوانده نشود بلکه اسرائين پس نام تو ي، ازاين

. اد ؟ و او رادر آنجا برکت دی پرِسيچرا اسم مرا م: آن مرد جواب داد . ز مرا از نام خود آگاه ساز يبدوگفت اکنون تو ن
طلوع کرد ی ل گذشت آفتاب بر ِويده بود ، و چون ازفنوئيرا که در آنجا خدارا از روبروديد زيل ناميعقوب آن مکان را فنوئيو

را خدا يخورند ، زيل تا به امروز عرق النساء را که عضله ران است نمياسرائی ن سبب است که بِنيازا. ديلنگيوبر ران خود م
 ٢). ٣٢ -٢٢ودوم ،ی ِسی ش ، بِايدايسفر پ"( اء لمس کرده بود عقوب را در عرق النسيران 

............................................................................................................................................... 
 

ی  ميزند تااورا به قبول مأموريت گفتگو با فرعون مصر برِاچانهی مدِتی وقت ديگر خدا با پيغمبراولوالعزم خودش موِس
مختلف ميکوشد تا ی به بهانه هِای به صدور اجازه مهاجرت قوم يهود از خاک مصر متقاعد کند، و موِسی واداشتن ِو

ی  و قوم من بِنگفت پس اکنون بيا تا ترا نزد فرعون بفرستمی و خداوند به موِس:"....کندی ازپذيرش اين مسئوليت شانه خاِل
اسرائيل را از مصر بيرون آورم ی گفت مگر من کيستم که نزد فرعون بروم و بِنی موِس. ی اسرائيل را از مصر بيرون آوِر

ی اسرائيل روم و به ايشان گويم که خدِای به خدا گفت اينکه چون من نزد بِنی موِس. البته من با تو خواهم بود : ؟خداوند گفت 
گفت من همين هستم ی زد شما فرستاده است واز من بپرسند که نام او چيست بديشان چه گويم؟ خدا به موِسپدران شما مرا ن
در جواب گفت همانا مرا تصديق نخواهند ی و موِس. مرا نزد شما فرستاده است" هستم "اسرائيل بگو که ی که هستم و به بِن

ترا ی گفت که من عصِای پس خداوند به ِو . ظاهر نشده استکرد و سخن مرا نخواهد شنيد بلکه خواهند گفت يهود بر تو
پس ....تبديل به مار کنم و دست ترا مثل برف سفيد کنم و آب نهر را بدست تو بدل به خون کنم تا آنها گفته ترا باور بدارند 

من زبانت خواهم : فت خداوند گ. حرف ميزنم ی فصيح نيستم و زبانم الکن است و به کنِدی به خداوند گفت من مرِدی موِس
 یرا برا ی خداوند، استدعا دارم که کس ديگریگفت با همه اينهاای و موِس .ترا خواهم آموختی بود وهرچه بايد بگوِئ

______________________________________ 
چاپ و ی سيِحاجنمن م" عهد عتيق که توسط ی که در کتاب حاضر از تورات نقل شده، عينااز ترمجه فارِسی مطالِب -ا

 . است  گرفته شده جتديد چاپ شده١٩٨٠  در نيويورک بچاپ رسيده ودرسال١٩٠۴ درسال" کتاب مقدس ی انتشار بني امللِل
 
خدا ی رويارِوی باستاِنی اين کلمه درعِربی معِن. است که در تورات نام اسرئيل برده ميشود ی اين خنستني باِر –٢

ی ميگريد بامهه خداِئی جالب است که خدا با پيغمربش کشِت. ميدهد ی معِن" ديدم خدا را"است مهچنانکه کلمه فنوئيل 
خوانده ميشود "نيل "که بدين پيغمرب ميدهد خدای خود نام اين پيغمرب را منيداند ، و اين نيز جالب است که در ناِم

 .است ی و کنعاِنی بابِلی که نام خدايان اساطِري
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و تو . ح الکالم استيفصی دانم که برادرت هارون الِوي خداوند مشتعل شد و فرمود که مگر من نمآنگاه خشم. ی نکار بفرسِتيا

خدا ی زبان خواهد بود و تو او رابجِای تو به قوم سخن خواهد گفت و او ترا بجِای کرد و او برِای کالم را به او القاءخواِه
کند و يمن مصر مراجعت يسر خود را بر االغ سوار کرده به زمش وپيبه ناچار زن خوی ن گفتگو موِسيبعد ازا". بودی خواِه

ن يدرست در همی وِل. شود يتخت فرعون روانه ميپای ابالغ او امر خداوند به سِوی رد و برِايگيخدارا بدست می خودش عصِا
 که شبانه بدنبال او شوديمی ن بابت عصباِنياز ای غمبر او ختنه نشده است ، و بقدِرين پيشود که ايموقع خداوند متوجه م

و واقع شد در ." دهد ي،او را از مرگ نجات می صفوره ، زن موِسی و هوشمنِدی را بقتل برساند ، و فقط زرنِگی رود تا ِويم
ر بر گرفته همانوقت علفه يتی آنگاه صفوره سنگ چخماِق. را به دست خود بکشدی ن راه که خداوند بدنبال او رفت تا ِويب

به سبب ختنه ، پس خداوند ی نک تو مرا شوهر خون هسِتيانداخت و گفت ای ده را نزد موِسي و گوشت برديپسر خود را بر
 ). سوم و چهارم ی شده از بابهِاسفرخروج ، خالصه " ( را رها کردی موِس

................................................................... 
 

نان روزانه خودش گه ی  روز بر رِو٣٩٠ کند که مدتيال ، امر ميمحترم و موقر خودش حزقار يغمبر بسيگر خدا به پيوقت د
شت را با آن بتراش ،و يسر و ری ز بردار و موهِايهوه به من فرممود که آهن تيآنگاه خداوند :"...بمالد و بعد آنرا بخورد 

موافق گناه ی ده باِشين را به انجام رسانيو چون از ، يگر را به زباله بريک ثلث از آنرا بسوزان و ثلث ديان برو يپس م
پس ...بر تو قرار داده ام ی بجهت ساِلی هود را هر روِزيرا من گناه يچپ خود بخواب، زی  روز برپهلِو٣٩٠ل به مدتياسرائ
آنها را ی خوِرينان جو را که می قرصهِاو خورد، ی هر روز وقت بوقت خواِهی ست مثفال برِايبه وزن بی خوِريراکه می غذاِئ

ی ن آدِميسرگت خود تا بحال يخداوند،من از طفولی آه ِا: پس گفتم . خورد ی ن خود خواِهيل همراه با سرگيدر نظر همه اسرائ
، باب يال نبيکتاب حزق(". ن گاو را برتو مقرر دارمين انسان سرگيسرگی رفتم که بجِاينک پذيا: إ آنگاه بمن فرمود رانخورده ام

 ).١٢-۴چهارم،
  
که بر ی را بنزدالياقيم بن حلقيا ميفرستد که بدو بگويد من بر مرداِنی پس از آن همين خداوند پيغمبر ديگر خود ربشاِقی چنِد

حصار شهر نشسته اند فرستاده شده ام تا از جانب خداوند بديشان بگويم که همراه با شما نجاست خود را بخورند و بول خود 
 ).٢٧هان، باب هيجدهم،کتاب دوم پادشا( را بنوشند 

................................................................................................................................................ 
 

و :"....زنازاده ازدواج کندزناکار و ی  وقت ديگر همين خدا به پيغمبر محترم و معتبر ديگر خود هوشع دستور ميدهد که با زِن
نازل ی از جانب خداوند بر هوشع بن بنيِری در ايام عزيا و يوتا و حزقيا پادشاه يهودا و يربعام بن يوآش پادشاه اسرائيل وِح

پس هوشع رفت و جومر ...خود بگير ی زناکار را که خودش نييز زنازاده  باشد برِای و خداوند به هوشع گفت برو و زِن. شد
شما ی و خداوند گفت که شما ديگر قوم من نيستيد و من خدِا...برايش زائيد ،ی  دبالئيم را گرفت واو حامله شده پسِردختر

خود را از پيش رويش ی و با مادر و خودمحابه نما،زيراکه او نيزديگرزن من نيست ومن شوهر او نيستم ، لهذا زنِا...نيستم 
و بر پسرانش رحمت نخواهم ... برهنه نمايم ی فع بنمايد، مبادا رخت او را کنده ِوخويش را از ميان پستانهايش ری و فاحشِگ

کرده و گفته است که در عقب عاشقان خود خواهم رفت ، زيرا که ی فرمود چونکه فرزندان زنا ميباشند و والده ايشان بيشرِم
ن راه اورا بر خاره خواهم بست و بر گرد او بنابراين م. ايشان نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند 

پس خواهد ... خود را نيابد و هرچند عاشقان خود را تعاقب نمايد به ايشان نخواهد رسيد ی بناخواهم نمود تا راههِای ديواِر
 که من اما او نميداند. گفت که ميروم و نزد شوهر نخستين خود بر ميگردم زيرا در آنوقت از اکنون مرا خوشتر مگذاشت 

من اما  .افزودمی عمل صرف ميکردند برايش ِمی را که برِای گندم و شيره و روغن را به او ميدادم و نقره و طال ِئ بودم که
او ی ست برهنِگيبايش را در موسمش به او نخواهم داد و پشم و کتان خود را که ميره خويگر گندم خود را در فصلش و شيد

او را از دست من نخواهد ی شت، و قباحت او را به نظر عاشقانش منکشف خواهم ساخت و احِدرا بپوشاند از او بر خواهم دا
ش يرهايع مواسمش را موقوف خواهم ساخت ، تاکها و انجيدهاو هالل ها و شنبه ها و  جمياو و عی شاِدی د ، و تماِميرهان

د تا يواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردانران خينها اجرت من است که عاشقانم به من داده اند ويرا که گفته بود ا
شتن را به گوشواره يد و خويسوزانيا بخور مآنهی د که برِايرا از او خواهم کشی و انتقام روزهاِئ. وانات صحرا را بخورند يح

 ).۴-١، باب اول ،ی کتاب هوشع بِن. "( رفت و مرا فراموش کرده بوديش داده از عقب خود ميخود آراِی ورها يها و ز
................................................................... 

 
کند ، هر هفت يبت ها گرفتار ميک بنده پاکنهاد و فرمانبردار خود را به انواع مصيطان بسته است يکه با شی گر شرِطيوقت د

کشاند ، و دست آخر او ياو را به آتش می راِئکند، خانه و دايگاو و گوسفند وشترش را نابود می کشد ، گله هِايپسرش را م
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نها يرغم همه اين بنده او علياطان ثابت کند که يداردتا به شيوامی ِنيکند و به خاکستر نشيز از سرتا پا دچار جرب ميرا ن
 :نمکندی اواست و اعتراِضی م رضِايتسل
 
نمود، و هفت ياجتناب می خدابرس بود و از بِدوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و يبود که ای ن غوص مرِديدر زم "

پسر وسه دختر داشت  و اموال او هفتهزار گوسفند و سه هزار شتر و پانصد جفت گاو و پانصد االغ ماده بود و نوکران 
د واقع شد که پسران خدا آمدند تا بحضور خداونی و روِز ...مشرق بزرگتر بودی بِنی ر داشت و ان مرد از تماِميار کثيبس

طان در جواب گفت از تردد در ي؟ شی طان گفت از کجا آمده ِايشان آمد ، و خداوند به شيان ايز در ميطان نيحاضر شوند و ش
راست و ی ست و مرِدين نيکه مثل او در زمی وب تفکر کرِديا در بنده من ايطان گفت آيخداوند به ش.در آنر کردن ين و سيزم

او در ی و مواِشی ا از آن جهت که تو او را برکت داِديوب مجاناخدا ترس است يا ايآطان در جواب گفت يخدا ترس است ؟ ش
نک يطان گفت ايوخداوند به ش. ر و او ترک خواهد نمود يملک او را بگين منتشر شد ؟ االن دست خود را دراز کن ومايزم
 ."حضور خداوند بيرون رفت از طانيپس ش. اموالش را بدست تو دادم همه

 
ميدهد که پسران ايوب با باد سموم تلف ميشوند ، و گوسفندان و شبران و گاوان ی ا داشتن اين سفيد مهر ترتيِبشيطان ب

و با همه اينها ايوب سر .افتد نا بود ميشوند ی بدست دشمنان يا با آتش خدا که از آسمان ِمی پس از ديگِری واالغان او يِک
ماجرا به همينجا پايان ی وند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد إ وِلخود را ميتراشيد و سجده ميکند و ميگويد خدا

خداوند حاضر شوند و شيطان نير در ميان ايشان ی و واقع شد که بار ديگر پسران خدا آمدند تا در جلسه مشورِت: " نمييابد
که ی  قايم نگاه داشت ، هر چند مرا بر آن واداشِتکه کامليت خود رای و خداوند به شيطان گفت آيا بنده من ايوب را ديِد. بود 

پس االن . خود خواهد دادی تندرسِتی سبب آزاد برسانم؟ و شيطان در جواب خداوند گفت که هر چه انسان دارد برِای او را ِب
ن او را در و خداوند به شيطان گفت اينک جا. دست خود را دراز کرده استخوان او را بلرزان و او ترا ترک خواهد نمود 

و او . سخت مبتال ساختی پس شيطان از حضور خداوند بيرون رفته ايوب را از کف پا تا کله اش به دمل هِا. دست تو دادم 
آيا بازهم کامليت خود را نگاه : و زنش او را گفت. گرفت تا خود را با آن بخراشد و در ميان خاکستر نشسته بودی سفاِل
را  از خدا بيابيمو ی ، آيا نيکوِئی از زنان ابله سخن ميگوِئی را گفت مثل يِکی  بمير ، و او ِو؟پس خدا را ترک کن وی ميداِر
 ".خودگناه نکردی را نيابيم؟ و در اين همه ايوب به لبهِای بِد
 

ا شکوه او پايان ميرسد،و در اين موقع است که ب" ی صبر ايوِب"ميرسد که طاقت اين مرد خدا طاق ميشود و ی با اينهمه وقِت
 :آميخته به عصيان به يهوه خطاب ميکند کهی ِا
 
شبانگاه استخوانهايم در اندرون من سفته . مصيبت گرفتارم کرده است ِی اينک جانم بر من ريخته شده است ، و روزها " 

 شده ام و درگل مثل خاک و خاکستر. گريبان پيراهنم مرا تنگ ميگيردی از شدت سخِت. هايم از درد آرام نداردی ميشود ،و ِپ
برمن بيرحم . بر ميخيزم و بر من نظر نمياندازي. ی نميکِنی نزد تو تضرع ميکنم و بدان توجِهی و در چنين حاِل. افتاده ام 
. انتظار نور کشيدم و به ظلمت رسيدم. ی مرا در تند باد پراکنده ساخته ِا. ی و با قوت دست خود بر سرم ميکوِبی شده ِا

پوستم . برادر شغاالن و دوست شتر مرغان شده ام. براه خود ميروم ی ماتم کنان در تاريِک. آرام نميگيرد احشايم ميجوشد و 
من ی نوحه بر نميخيزد و از نِای از من جز نوِا. استخوانهايم از حرارت سوخته است.سياه شده است و ذره ذره از تنم ميريزد
و عطوفت بخواند به خشم ی اينکه به همدرِدی وه درد آلود ،يهوه را بجِااين شکی وِل". جز ناله گريه کنندگان بگوش نميرسد

بدو بانک . او را زير پرسش قرار دهدی از خالل آن چنين درک ميکند که ايوب خواسته است کمال خداِئی آورد ، زيرا ِوی ِم
که من زمين را ساختم تو ی و قِت... ؟ ميکنيی من فضوِلی خودت در کار خداِئی هِای که با پر حرِفی تو کيسِت : "...ميزند که
روز جنگ ذخيره کرده ام راه داشته اي؟ آيا تو ی تگرگ که من آنها را برِای برف و خزانه هِای آيا به مخزنهِا...؟ی کجا بوِد
؟ کيست ی ِرخبر دای ؟آيا از وقت زائيدن بز کوِهی او را سير نماِئی تا اشتهِای ماده شير صيد ميکِنی که شکار را برِای هسِت

ی گورخر را باز کرد و بيابان را خانه او ساخت و شوره زار را مسکن اوقرارداد تا غوغِای را رها کرد و بندهِای که خر وحِش
ميشود که ترا خدمت کند يا نزد آخور تو خانه ی راِضی ندهد؟ آيا گاو وحِشی شهر را ناديده بگيرد و به خروش چوپان اهميِت

خود را در زمين رها ميکند و فراموش ميکند که ِی که تخمها ی بال شتر مرغ را مثل پر و بال لکلک کِنی گيرد؟ آيا ميتواِن
ی آورده ِا و او را مثل ملخ به جست و خيز دری که اسب را يال داده ِای شايد وحوش صحرا آنها را لگدمال کنند ؟ آيا تو هسِت

زه يکه هراسان نشود و ترکش بر او چکچک کند و از نی ت را داده ِاين خاصي، وبه او ای ب کرده ِايهه او را مهيو خروش ش
ی ا مثل او صدِايهست ،و آی ا ترا مثل خدا بازوِئيآ.... د؟يکه کرنا نواخته شود هه هه بگويزد و وقتي نگردرخشنده و مزراق 

به . نـــــــــان کياــود را نماالن خودت را مثل من جالل و عظمت بده و شدت غضب خی گوِئيتو رعد آسا است ؟اگر راست م
در ی ِوی خورد ،و قوت او در کمر اواست و تواناِئيمثل گاو علف م. ده من استيز مانند تو آفرينگاه کن که او ن "موت يبه" 
ده خدا است ياو آفر. ن است يآهنی ر هِايش مثل تين و اضايبرنجی مثل لوله هِاش يده است واستخوانهايجيرانش بهم پی رگهِا
اهان يدر گی کنند دور کرد و ِويمی که در آن باِزی د و او را کوهستان ها و همه وحوِشيش کشير به رويسازنده او شمشی وِل
ان يطغ از آن ندارد که رودخانهی ِميد ،و بيد مسکن گزيان درختان بيو درمی آِبی لوفرهِايه نيکنار مردابها و در سای زارهِاين
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ن يای تواِنيا تو مياو اندازد ؟آی ِنيا قالب به بيست که بتواند او را گرفتار کند يرا کيزد ، زينش برنهر اردن در دهای ا حِتيکند 
ش قالب  اا به چانهيی سمان بکِشيا زبانش را با ريی را مهار کِن" اتانيلو" گر من يده ديآفری تواِنيا مي؟ ی کار را بکِن

؟ ی دخترانت به طناب بکِشی باِزی ا برِايی خود در آوِری به بردِگا او را يی کِنی با او مثل گنجشک باِزی تواِنيا مي؟ آيندازيب
ی کِنيو از من بازخواست می نماِئيمرا باطل می و داوِری کِنيست که با من محاجه مي، پس چی ن کارها را بکِنيای تواِنياگر نم

وب خداوند يو ا). " وب يکم کتاب ايشتم تا چهل و وهی ِسی خالصه شده  از بابهِا" ( ؟ ی تا خودت را عادلتر ازمن نشان دِه
شتن کراهت ينجهت از خويمنع نتوان نمود ، از ای و ترا از هر چه قصد کِنی ز قادر هسِتيدانم که بهر چيم:را جواب داده گفت 

 بود عطا فرمود و ش از آن دادهيوب دو چندان آنچه پين بگفت خداود به ايوچون ا....م ينمايدارم و در خاک و خاکستر توبه م
را در باره نان خوردند و او ی آمده و در خانه اش با ِوی مش نزد ِويان قديآشنا ی ع برادرانش و خواهرانش و تماِميجم
ک حلقه طال به او داد و ،خداوند يطه و يک قسيت گفتند و هر کس از آنان يده بود تعزيکه خداوند به او رسانی بِتيمصی تماِم
شتر متبارک فرمود ، چنانکه او را چهارده هزار گو سفند و ششهزار شتر و هزار جفت گاو و هزار ماده يوب را دو بار بيا

ر و يپس پ. د ينمود و پسران پسران خود را تا پشت چهارم دی وب صد و چهل سال زندگاِنيو بعد از آن ا....االغ داد 
ش يهوه در مورد آزماي معاصر،ی ر صاحبنظِريبه تعب . )١٧-١وب ، باب چهل دوم ،يکتاب ا" ( افتيسالخورده شد و وفات 

ی عِنيکنند، يعمل می ِشيآزمای با خوکچه هِای امروِزی شگاه هِايعمل کرده است که در آزمای درست بهمان صورِتوب يصبر ا
ی ش در رِوين خدمتگزار خويرا که خود او صادق تری ن مرد وارسته ِايطان ثابت کند ،اينکه قدرت خودش را به شيبخاطر ا

نکه غرور خود را در زور يای کند ، تنها برِايظالمانه  محکوم می بالهِای طان به حد اعِالين دانسته بود به خواست شيزم
  1" طان ارضا کرده باشد يبا شی آزماِئ

................................................................................................................................................ 
 

را که يشود ، زياز فرزندان نوح در صدد ساختن برج معروف بابل بر آمده اند نگران می نکه گروِهيگر خدا از ايوقت د
ی ان توطئه ِاه آنين جهت عليبد. فتد ياو بی نان بفکر تجاوز به دستگاه خداِئين برج تا به آسمان برسد و آنوقت ايترسد ايم
: " ت کرده است يل حکاين ماجرا را بتفصيتورات ا. ا باشد ير همه مردم دنيجهان دامنگان يامد آن تا به پايدهد که پيب ميترت

م که يرا بسازی م و برِجيخود بنا نهی برِای د شهِريائيگر گفتند بيکديو مردمان ب...ک لغت بود يک زبان ويجهان را ی و تماِم
کردند يآدم بنا می را که بِنی و خداوند نزول نمود تا شهر و برِج... م يدا کنيشتن پيخوی برِای  برسد ، تا ناِمسرش به آسمان

کار را شروع نيک زبان است ، و االن ايز يشان را نيع اياست و جمی ِکيد ، و خداوند با خود گفت همانا قوم يمالحظه نما
پس اکنون نازل شويم و زبان ايشان را مشوش . د برايشان نا ممکن نخواهد بود که قصد آن را بکننی  کاِر–و ديگر  کرده اند

شهر باز ماندند، ی تمام زمين پراکنده ساخت و از بنِای پس خداوند ايشان را از آنجا بر رِو. سازيم تا سخن يکديگر را نفهمند 
ی هل جهان را مشوش ساخت و ايشان را از آنجا بر رِوای از آن سبب آنجا را بابل ناميدند ، زيرا که در آنجا خداوند لغت تماِم

 2) ٩-١سفر پيدايش ، باب يازدهم،  " ( تمام زمين پراکنده نمود 
................................................................................................................................................ 

 
خود شوند بر حذر ی برِای ت ديگر يهوه به پيامبرش سموئيل مأموريت ميدهد که قوم اسرائيل را از اين که خواستار پادشاِهوق

و : " را که ميتواند از ناحيه سالطين متوجه آنها شود به آگاهيشان برساند ی دارد ، و بدين منظور انواع و اقسام خطراِت
نصب کنم تا مثل ساير امت ها ی يع مشايخ اسرائيل ازمن ميخواهند که برايشان پادشاِهسموئيل نزد خداوند شکايت کرد که جم

 . ننمايم ی وخدا وند به سموئيل گفت که اينها ترا ترک نکردند، بلکه مرا ترک کردند تا برايشان خداِئ. بر ما حکومت نمايد 
_______________________________ 

ن جهت ياز ای ن برداشت که ِويت شده است ، با ايز رواي تورات ، در قران نمشابهی وب به صورِتيداستان ا – ١
ن مصائب به يدر بدتری در باره آنرا حِتی خواست خداوند است و اجازه پرسِشی چون و چرِايع بيمطی ِطيکه در هر شرا

 : شودی مسلمانان معروِفی برِای دهد انسان منونه ِايش منيخو
طان مرا به رنج و عذاب واداشته است ، يش را خطاب کرد که شيکه پروردگار خويا وقتوب رياد کن بنده ما ايو " 

ی دن خواِهينوشی ش و برِايخوِی شسنت پاها ی خنک برِای  کوب و در آجنا آِبنيش را بر زميخوی م که پِايو ما بدو گفت
از رمحت ما بر او و ی  تا نشاِنميديش از آن داشت باز گردانيافت ، و بدو خاندانش را و دو برابر آنچه را که پي

آورده ی وب به خداوند خود استغاثه کرد که بال بر من رِوي، و ا ) ۴٣ و۴٢شوره ص ، ( اهل خرد باشد ی برِای تذکِر
م و درد و يرفتياو را پذی  استدعِاري،و مانی ن رمحان هسِتيم تريدامن تو رحيرا که ميندارم زی ِتياست ، اما شکا

ی برِای از رمحت ما و تذکِری م تا نشاِني و خاندانش را دو برابر بارورتر ساختميدور کردعذاب را از او 
  ) .٨۴ و٨٣ا، يانب( "خدمتگزاران ما باشد

  
گرفته شده است و به مهني جهت است که دران از بابل نام برده ميشود ی بابِلی  اين مطلب تورات از اسطوره هِا– ٢
( بني النهرين ی که در قرن هفتم پيش از ميالد در جنوب غرِبی را در مورد برج بلنِدی موضوع مشاِهبی اسطوره بابِل. 

جهان شناخته ميشد و بعدها ی ساخته شده بود حکايت ميکند که با داشنت هفت طبقه بلندترين بنِا) و نه در بابل 
 .خوانده شد که اين نام تدرجيا بصورت بابل در آمد ) دروازه خدا ( باب ايل 

ی او برج بلنِدی  داستان در قرآن بدينصورت تغيري يافته است که فرعون مصر از هامان وزير خود ميخواهد برِااين
از او اسم ميربد در آجنا وجود ی که موِسی بتواند بر آن باال رود تا به آمسان برسد و ببيند که خداِئی بسازد که ِو

 ).٣٧  و٣۶ ، مومن ،٣٨قصص،(استی آدم دروغگوِئی  موِسدارد يا نه، هر چند که عقيده خود او بر اين است که
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سخنان خداوند را به قوم ی و سموئيل تماِم. که بر ايشان حکومت خواهد نمود مطلع سازی پس االن ايشان را از رسم پادشاِه
 ها و سواران خود که از او پادشاه خواسته بودند بيان کردو گفت رسم پادشاه اين است که پسران شما را گرفته بر ارابه

دن محصولش و ساختن آالت ينش و درويار کردن زميشی را برِای د ، و بعِضيد دويش خواهيش ارابه هايخواهد گماشت ، و پ
خواهد گرفت و ی و خباِزی طباِخوی عطر کِشی ن خواهد نمود ، و دختران شما را برِاييش تعيجنگش و اسباب ارابه ها

ی و باغات زيتون شما را گرفته و به خادمان خود خواهد داد ،و عشر زراعات و تاکستانهِابهترين مزرعه ها و تاکستانها 
کار ی شما را گرفته به خواجه سرايان وخادمان خود خواهد داد و غالمان و کنيزان و نيکوترين جوانان شما را گرفته برِا

اهيد بود ، و درآنروز از دست پادشاه خود که شما را خواهد گرفت و شما غالم او خوی خود خواهد گماشت و عشر گله هِا
اما قوم که همه اينها را شنيدند . خويشتن بر گزيده ايد فرياد خواهيد کرد و خداوند در آنروز شما را اجابت نخواهد نمود ی برِا

کتاب "(سمع خداوند رسانيد سخنان قوم را شنيد و آنها را به ی و سموئيل تماِم. باشد ی ، بلکه ميبايد بر ما پادشاِهی ِن: گفتند 
اسرائيل بر ميگزيند و او را پسر ی و با اينهمه ، همين خداوند بعدا داوود را به پادشاِه). ١٢-۶اول سموئيل ، باب هشتم ،

ميدهد و او را بنده ی خويش مينشاند ، و به سليمان و وارثانش برکت پادشاِهی خود ميخواند و در سمت راست تخت خداِئ
 . د ميخواند و همه خزندگان و پرندگان و اجنه و باد صرصررا در اختيار او ميگذارد برگزيد ه خو

………………………………………………………………………………………………................ 
 

و قت ديگر خدا دختران اورشليم را چنان غضب ميکند که فرمان ميدهد از آن پس مو بر فرج انها نرويد، زيرا اين دختران 
 :يابانها با ياز ميخرامند و غمزه کنان راه ميروند هنگام عبور از خ

 
از اين جهت که دختران اورشليم بخود غره شده اند و به ناز ميخرامند و با گردن افراشته و غمزه کنان راه ميروند و " 

ر فرج هايشان آورند ،من فرق سرشان را کچل خواهم کرد و دستور خواهم داد که مو بی خلخالها را درپاهايشانبه صدا در ِم
بندها و گوشواره ها و دستبندها و دستارهايشان را دور خواهم کرد ،همچنين زنجيرها و  ی نرويد ،وزينت خلخالها و پيشاِن

نازک و برقع ی نفيس و رداهاو شالها و آئينه ها و کتانهِای کمر بندها و عطر دانهايشان را،و انگشترها و حلقه ها و جامه هِا
خواهم کرد که عطرياتشان متعفن شود و به عوض کمربند ريسمان ببندندو به عوض سينه بند زنار ،و به ی هايشان را ، وکاِر

 ).٢۴-١۶، باب سوم ،ی کتاب اشعياء نِب."(ی خواهم داد و به عوض گيسوان بافته کچِلی به آنها سوختِگی عوض زيباِئ
  

ان تو عورت پدرانشان را منکشف ساخته اند و با زنان در حال ساکن. ی اورشليم ،اکنون خودت را نجس کرده ِای تو ِا" ....
. ديگر با عروسشان به زور زنا کرده اند ی از آنهابا زن همسايه خود خوابيده اند و بعِضی بعِض. حيض مقاربت کرده اند 

ی  بيعصمت ميکنم تا بداِنحاال که اينطور است من هم ترا در نظر همه امتها. نيز خواهر خودشان را بيعصمت کرده اند ی کساِن
 ) .١۶-١٠کتاب حزقيال ، باب بيست و دوم ،" (توهستم ی که من يهوه خدِا

................................................................................................................................................ 
 

يغمبرش حزقيال شکوه ميکند که اورشليم و سامره ،دوپايتخت مقدس او به فساد گرائيده اند و خودرا وقت ديگر خداوند به پ
ی مطرح ميکند که نه تنها لحن سنِتی اين شکايت را با زباِنی افکنده اند ، وِلی و مصِری و بابِلی بدامان اقوام همسايه آشوِر

 :نيز به اشکال ميتوان يافت ی امروِزی  هِاSex Shopرا ندارد ، بلکه مشابه آنرا دری يک کتاب آسماِن
 
، برمن که در آنوقت در جمع اسيران نهر )از اسارت دربابل (ام ی و واقع شد که در روز پنجم از ماه چهارم از سال ِس" 

مادر بودند پسر آدمي، بدان که دو زن دختر يک ی ِا: خابور بودم ،آسمان گشوده گرديد ، و کالم خداوند برمن نازل شده گفت
 و نام خواهر بزرگتر اهوله و نام . ، و هر دو در مصر زنا کردند ،و درآنجا پستانهايشان را ماليدند و بکارت ايشان را فشردند 

ی اما اهوله ازمن رو تافته زنا نمود و به جميع رگزيدگان بِن. آنها از آن من بودندی خواهر کوچکتر اهوليبه بود ،و هر دِو
خود را که در مصر مينمود نيز ترک نکرد ،زيرا که ايشان در ايام جوانيش با ی خود برا بذل نمود ،و فاحشِگی آشور فاحشِگ

لهذا من او را بدست عاشقانش که . خود را بر او ميرختند ی بکارت او را فشرده و زنا کاِری او همخوابه ميشدند و پستانهِا
 .و را منکشف ساختند و پس او را به شمشير کشتند او بر ايشان عشق ميورزيد تسليم نمودم که عورت ا

 
ز يدم که او نيو د. خواهرش زنا نمود ی شتر از زناکاِريد و بيز فاسد تر گرديش از او نيخوی به در عشقباِزياهولو خواهرش 
و او را از زنا در آمده ی در بستد عشقباِزی و پسران بابل نزد ِو... بوده است ی ِکيشان يای ق هر دِويده و طرينجس گرد

د يگردخود را آشکار کرد و عورت خود را منکشف ساخت جان من از او متنفر ی خود نجس ساختند ، و چونکه زناکاِری کاِر
د که گوشتشان ياده نمود و بر معشوقان خود عشق ورزيخود را زی اما او زناکاِر. چنانکه جانم از خواهرش متنفر شده بود 

رت خود را به ضد يمن غ: د يفرماينک تو به او بگو که خداوند ميا... شان چون نطفه اسبان بود يمثل گوشت االغان و نطفه ا
توو قباحت و ی زنا کاِری ان و برهنه خواهم گذاشت تا آنکه برهنِگيند ، و براعريخت تا با تو به غضب عمل نمايتو خواهم انگ
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،باب ی ال نِبيکتاب حزق " (یتــــــــر خود انداخـــــــپشت سو مرا ی تو ظاهر شود ، چونکه مرا فراموش کرِدی فاحشه گِر
 ) .٣۵-١ست و سوم ،يب

 
 :ن جالبتر است ين شکوه نامه خدا از اياز ای گِريبخش د

 
نت و يکه دختران هوس زی ِديرسی و به سن وساِلی د پرورش دادم تا رشد کرِديرويکه در کشتزار می مانند علِفمن ترا " 
افتم که يدر آنوقت بود که از کنار تو گذشتم و در. د يت برجسته شدند و مو بر نهانگاهت روئيم کم پستانهاک.کنند يش ميآرا

دم تا بر قباحت يت خوابيدم و خون بکارتت را شستم و رويت کشيم را بررويدامن ردا. ده است يت فرا رسيزمان عشقباز
طال و نقره آراستم و ی ورهِايدادم و ترا با زی و کمربند کتاِنی آِبی گارنگ و کفشهِايری به تو جامه هِا. عملت پرده بکشم 

و ی اران عرضه کرِدخود را به همه رهگذی و زنِای خودت غره شِدی باِئيتو به زی وِل. ت نان و عسل و روغن آوردم يبرا
دهند تا يان پول ميجا که به روسپ،و آنی آورِدی ز به فحشا رِويو در همان حال در معابر نی ت ساخِتيهايزناکاری برِای خانه ِا

 ".تا با تو زنا کنند ی با آنها بخوابند تو خود به عشاقت پول داِد
................................................................................................................................................. 

 
د ين تأکيز ،بعکس قرآن ،بر ايتورات نی چ جِايکند ،و در هينمی گر را نِفيان ديهوه خداي،ی ِديمذاهب توحی بخالف تصور سنِت

در . را پرستش نکنند ی گِريدی ر از او خدِايخواهم که غيل مياسرائی ن هستند ،فقط از بِنيگر دروغيان ديگذارد که خداينم
رتمند و يغی را که من که خداوند تو هستم خداِئيز،ی گر را سجده کِنين دايد خدايايتو ن:" د يگويبه قوم خود می تورات ِو

ان يزنها ر خخدا) . " ۵ستم ،يسفر خروج ،باب ب" (  حسودم که انتقام گناه پدران را از پسران آنها تا پشت سوم و چهارم
) . ١۴و چهارم ،ی سفر خروج ،باب ِس"(است ی رتمنِديغی ور است خدِايهوه که تام او غينکه يای گر را عبادت منما ، برِايد

ان يتواند قبول کند که قوم او خداياست و نمی وِريغی هوه خدِايکند که يد ميتأکی ن جمله ده فرمان معروف به موِسيدر اول
ش يش از مرگش خطاب به قوم خويبی خود اندِکی ست سالِگيبه مناسبت صد و بی که موِسی در سروِد. ز بپرستند يگر را نيد

ب خودش را داد ينصی ن منتشر ساخت و به هرامِتيزمی آدمها را در رِوی ن مقام اعِلچو: د يگويخواند ،مينا ميابان سيبدر 
افت، و او را يران ين ويل را در زميهوه اسرائي. راث او شد يعقوب قرعه ميهوه فرمود ويب يل را نصياسرائی آنگاه قوم بِن

خود ی رد و بالهِايخود را فرو گی انه خود را حرکت دهد و بچه هِايکه آشی قاِبمثل مردمک چشم خود محافظت نمود ،مثل ع
ی گِريگانه ديبی چ خدِاينمود و هی نکار رهبِريو خداوند تنها او را بد. خود ببرد ی را پهن کرده آنهارا بر دارد و بر پرهِا

 ١. ١٢-٨و دوم ، ی ه ،باب ِسيسفر تثن" ( همراه اونبود 
 
گر توسط قوم يان ديش خداير از ستايگيتا اواخر دوره پادشاهان ، بطور پی مختلف تورات، حِتی کتابهِابا در همه يتقر
ن ياشکال تنها در ا. کاذب خوانده شده باشند ی اِنيا خدايشده باشد ی ان نِفيخدان يآنکه وجود ای ت شده است ِبيل شکاياسرائ

ارض "ان به يهوديو بازکشت ی د بابِليبعد از دوران تبعی حِت. ستند يل نياسرائی خدِا. گراننديدی نان خداهِايبوده است که ا
د و تموز يش خورشيگانه و ستايان  بيل به پرستش خدايکند که قوم اسرائين ميت از ايشکای ال نِبيبازهم حزق" موعود 

ی  در آنجا نشسته بودند و برِازنانی آنگاه خداوند مرا به دهنه دروازه خود بطرف شمال برد که بعِض: " ....پرداخته اند 
ی خود را بسِوی دم که پشتهِايست و پنج مرد را ديخانه خود برد و در آنجا بی ستند، و پس مرا به صحن اندروِنيگريتموز م

خ خاندان ينمودند ،و هفتاد نفر از مشايبه مشرق داشتند و آفتاب را به طرف مشرق سجده می کل خداوند کرده بودند و رِويه
ال يکتاب حزق" (دند يسوزانيگانه در آنها بخورميان بيخدای در دست خود داشتند و برِای ک مجمِريدم که هر يل را دياسرائ
گر آمده است که ين شناخته شده و از طرف ديراستی هوه تنها خدِايکطرف ير داود از يدر مزام ).  ١۶-١١،باب هشتم ،ی نِب
ک از آنان است يرا کدامين خواهند کرد ، زيخواهند ستود و معجزات او را تحسهوه را در جمع خود يشگفت ی ان  کارهِايخدا

وب و کتاب ي کتاب ار دانين جمع خداياز ا ) . ۶ و ۵ر، مزمور هشتاد ونهم ، يکتاب مزام( تواند کرد ؟ ی هوه برابِريکه با 
ک يرا ی ن موِسياست اگر آئی تباه مسلِماش:" ل ينگ گرن در کتاب مذهب اسرائيبه تذکر ر. اد شده است يز ينی اء نِبيارم
ان ين خدايا. گر مورد انکار قرار نگرفته است يان دين وجود خداين آئيای چ جِايرا در هيم ،زيکنی تلِقی ِدين واقعا توحيآئ

خاص خودش ندارد ،تنها با دخالت آنها درقلمرو ی ز به وجود آنها اعتراِضيهوه نيهوه را ندارند ،و يت يوجود دارند ،فقط اهم
 ."مخالف است 

 
است که يا اصوال قابل اجرا نيستند يا خود او قصد اجرايشان را ی پشتوانه ِای ِبی از ديگر مشخصات يهوه دادن وعده هِای يِک

اين زمين را تا ابداالباد بتو خواهم بخشيد و ذريت ی تماِم" به ابراهيم قول ميدهد که در مقابل ختنه شدن فرزندانش . ندارد 
سفر پيدايش ،باب "( ا مانند غبار زمين زياد خواهم کرد ،چنانکه اگر غبار زمين را بتوان شمرد ذريت تو نيز شمرده شود تر

  پانزدهمباب"( کرد ی اين زمين را از نيل تا فرات به يسل تو بخشيده ام که تا ابداالباد بر آن حکومت خواِه"و ) ١۵سيزدهم ،
_______________________________ 

نام دارد ) فرزندان اهله اثريتا( در بني النهرين است که بنوائريات ی اوگاريِتی  اين سرود اقتباس از محاسه هِا– ١
  .زمني از آا زاده شده اند ی  ملت رِو٧٢ پسر داشته که٧٢و به حکايت آن اين اهله
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اين سر زمينهارا به فرزندان ی يا کثير گردانم و تماِمکنار دری ذريت ترا مانند ريگهِا" ، و به اسحاق وعده ميدهد که  )١٨،

و بر تو التفات خواهم : " و به يعقوب ميگويد  ) ۴باب بيست وششم ،" (جهان را برکت دهم ی تو ببخشم و از جميع امتهِا
تاد و من همه جا کرد و ذريت ترا بارور خواهم گردانيد و دشمنان خود را تعاقب خواهيد کرد و همه به شمشير شما خواهند اف

از صحرا تا نهر فرات " و به يوشع تصريح ميکند که ) ٧سفر الويان ، باب بيست و ششم " (  پيشاپيش شما خواهم خراميد
زمين دست مرا ِی قومها ی مقاومت با قوم تو نخواهد بود ، و تماِمی بزرگ از آن تو خواهد بود و هيچکس را يارِای و تا دريِا

واقعيت تاريخ اين است که عليرغم همه اين وعده ها ، نه ی وِل). صحيفه يوشع ،باب اول "(آور است خواهند ديد که زور 
کنار ه دريا شدند ، نه هرگز از نيل تا فرات به تصرف اسرائيل در آمد ،نه تمام ی ذريت ابراهيم باندازه غبار زمين و ريگهِا

 .قوم ها به شمشير اوافتادند
  

خويش خطاب به قوم ی خود با طنز هميشِگ" کتاب مقدسی ارزياِب" پشتوانه ، ولتر در ی ِبی هِادر ارتباط با اين وعده 
وفا نشده شما را دست انداخته ی دوستان من ، فکر نميکنيد که احتماال خداوند يهوه با اين وعده هِا: " اسرائيل مينويسد 

د ، بلکه بارهاو بارها خودتان مستعمره صاحبان نيل و است ؟ زيراکه نه تنها شما هيچوقت از نيل تا فرات را صاحب نشدي
ی صليِبی فردريک دوم ،وقتيکه درجنگلهِا.خودتان بوديد بنده ديگران بوديد ی از آنکه آقِای فرات شديد ومدت بسيار بيشتِر

خوردن با آنها ی برِای ناِنی در آن به شما وعده شيرو عسل داده اند ،وِلی سرزمين موعود شما را از نزديک ديد گفت که موِس
بهر حال . به ناپل برده بود ی اجازه ِای چهل ساله دربيابان شما را با کشِتی راه پيماِئی بهتر بود اگر بجِای نداده است ،و خيِل
 ".ما و شما هم ميتواند وعده بدهد و بدان وفا مکند ی خدِای يادتان نرود که حِت

................................................................................................................................................ 
 

آزار و عذاب آنان داشته ی برِای يهوه به کرات اعتراف ميکند که خودش مخالفين خويش را عمدا به راه خطا ميبرد تا بهانه ِا
وحشتناک را بر ی با فرعون است که نازل شدن انواع باليِای موِسی ه جريان روياروِئدوگانه يهوی نمونه بارز اين باِز.باشد

 ١. در کتاب حاضر توضيح بيشتر داده شده است ی در اين باره در فصل مربوط به موِس. آورد ی مصريان بدنبال ِم
………………………………………………………………………………………………................ 

 
اسرائيل و مسئول حمايت ازمنافع او ی منعکس است که يهوه خود را اختصاصا خدِای ت کِلدر سراسر تورات اين برداش

کالم خداوند بر من : " در کتاب حزقيال پيغمبر آمده است که . مختلف حق با اسرائيل نباشد ی اگر در رويدادهِای ميشمارد ،حِت
ايشان بيان کن ، زيرا که من ی اسرائيل برو و کالم مرا برِاآدميزاده ، نزد خاندان ی ،نازل شده فرمودکه ِای ،حزقيال بن يوِز
که سخنانشان رل نميتوان فهميد ی غامض زبان و ثقيل لسان ديگِری قومهِای اسرائيل ميفرستم و نه برِای ترا اختصاصا برِا

اسرائيليان به سر زمين ی در مورد ديگر به مردم کوهستان سعير که از است انداِز ) . ۶-۴، باب سوم ،ی کتاب حزقيال نِب"( 
ی اسرائيل است و بهر صورت از اسرائيل جانبداِری ميکنند بوسيله پيغمبر خود حزقيال پيغام ميدهد که او خدِای خود جلو گيِر
 :خواهد کرد 

خواهم به کوهستان سعير بگو خداوند يهوه ميفرمايد که من از اين پس به ضد تو : و کالم خداوند بر من نازل شده گفت "... 
ی بود و دست خود را بر تو دراز کرده ترا محل دهشت خواهم کرد ، و شهرهايت را خراب خواهم نمود تا ويران شوند و بداِن

به حيات خودم قسم که ترا به خون تسليم خواهم نمود که خون ... ی زيرا که با اسرائيل عداوت ورزيِد. که من يهوه هستم 
ان و آيندگان را از تو منقطع ميکنم و کوههايت را از کشتگان مملو ميکنم که مقتوالن شمشير ترا همه جا دنبال نمايد و روندگ
که ی ميکنم که شهر هايت ديگر مسکون نشوند تا بداِنی تو بيفتند ، و ويرانه هايت را دائِمی بر تل ها و دره ها و همه واديهِا

، هر آينه من به آتش غيرت خود بر ضد همه امت ها و ) ٩-١جم،و پنی ،باب ِسی حزقيال نِب( اسرائيل هستم ی من يهوه خدِا
) ۵و هشتم ،ی همانجا ،باب ِس( ديگز هستم که به سرزمين من دست انداخته و آنرا مورد نفرت ديگران قرار داده اند ِی ملتها 

_______________________________ 
قرار ميدهم که مردم بر آن خواهند ی در صهيون سنِگ: يد کالم خدا ميگو"  در مهني زمينه در اجنيل آمده است که – ١

 ٣٣رساله پائولوس رسول به روميان ،باب م ،" ( آن خواهند افتاد ی ميسازم که از رِوی لغزيد تو از آن صخره ِا
م که تصميم به هالک مردم آن گرفته باشيی ما خودمان حرام ميکنيم بر هر شهِر" و در قرآن نيز آمده است که ). 

آا به : " از قرآن که ی ديگِری و در ارتباط با آيه هِا) .٩۵انبياء ،" ( که آن مردمان از کفر خود توبه کنند 
با ما مکر کردند و ما : " ، و)۵٠غل ،" (ما نرينگ زدند و ما هم در مقابل به آا نرينگ زدمي و آنان نفهميدند 

با خدا مکر کردند و خدا نيز با : " ، و ) ۵۴آل عمران ،" ( ت هم با آا مکر کردمي ، و خدا هبرتين مکاران اس
: را نقل ميکند که ی ، گلدتسيهراين حديث معروف ترمِذ)٣٠انفال ،" (آا مکر کرد ، زيرا خدا از مهه مکارتر است 

بر من ی ِلمن حيله بزن وی خدايا ،به من کمک کن بر من کمک مکن ، برِا: پيامرب اين بود که ی از مجله دعاهِا" 
عمربن خطاب : " را که ) ۵۶جلد سوم ، ص( ، و نيز اين حديث طبقات الشافعيه )٢٧٢صحيح ،جلد دوم ص" (حيله نزن 

 ".ديگرم هنوز از آن بريون باشد، خودم را از مکر خدا در امان منييامبی اگر پامي در هبشت ويکپِا: ميگفت 
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خوش گوشت سوخته به مشامش برسد در ی کنند و  بخصوص بِوی  قرباِناو هر چه بيشتری عالقه خاص يهوه به اينکه برِا
ی  باب وبيش از يکهزار بند به مقررات قرباِن٢٧يک کتاب کامل از تورات ،سفر الويان ، با. سراسر تورات منعکس است 

مختلف به ی تخصيص داده شده است ، و اضافه بر آن دست کم در سيصد مورد مختلف ديگر در عهد عتيق به مناسبتهِا
ی واميدارد و درواقع قرباِنی کباب ،بارها اين خدا را به عدول از تصميمات سخت قبِلی شنيدن بِو. اشاره شده است ی قرباِن

آيد و از هر ی خود بيرون ِمی وقتيکه نوح در پايان طوفان از کشِت   .را ايفا ميکند که بدو داده شده باشدی نقش رشوه ِا
خوش آن ی ميکند ، يهوه با شنيدن بِوی يهوه قرباِنی افروزد برِای که ِمی را در آتِشی يِکی وشت کشِتچرنده و پرنده حالل گ

بعداز اين ديگر زمين را به سبب انسان "نسل بشر پشيمان ميشود و در دل خود ميگويد ی از تصميم پيشين خود درباره نابوِد
، و وقتيکه شائول  ) ٢٢-٢سفر پيدايش ،باب هشتم ،" ( ه کردم لعنت نکنم و بار ديگر همه حيوانات را هالک نکنم چنانک

ها يش به غضب خداوند تهدند ميکند داود بدو ی نخستين پادشاه اسرائيل و ولينعمت داود او را يه سبب نادرستيها و کوتاِه
کتاب اول سموئيل ، ( رد خواهم کی راِضی قرباِنی ميگويد اگر يهوه ترا عليه من بر انگيخته است من او را با آتش خوشبِو

اسرائيل بگو هديه طعام مرا از ی به بِن: " دستور ميدهد که ی سينا يهوه به موِسِی در صحرا  ). ١٩باب بيست وششم ،
در ی در صبح وديگِری عيب يِکی دو بره نرينه يکساله ِبی من بياورند ،و آن طعام قرباِنی خوش عطر و آتشين برِای قربانيهِا

آور که بر ی هر بره ، و نوشابه مسِتی مراه با يک عشر ايفه آرد نرم مخلوط با يکربع ظرف روغن زالل برِاعصر باشد ، ه
يک عشر آرد دو عشر آرد منظور گردد، ی يک بره دو بره و بجِای بجِا) شنبه (محراب من پاشيده شود ،و در روز سبت 

 ) . ١١-١ اعداد ، باب بيست و هشتم،سفر" ( آن ی با هديه ريختِنی دائِمی سوختِنی قرباِنی سوِا
 

ی من قرباِنی که برِای پس کِس: "...ابالغ ميکند ی خود با همه جزئيات ان به موِسی در نخستين باب سفر الويان ، را برِا
ر سر او از گاو يا گوسفند باشد پس خود را بی اگر قرباِن. از گاو يا از گوسفند بگذراند ی ميگذارند حتما آنرا از بهائم يعِن

را بکنند و آنرا قطعه قطعه ی بگذارد و او را ذبح کند و پسران کاهنان خون او را بر اطراف مذبح بپاشند، و پس پوست قرباِن
آتش ی که بر رِوی و پيه او را بر هيزِمی کنند و پسران کهنه اتش بر مذبح دوشن کنندو هيزم بر آن بچينند و سر قرباِن

او را با اب بشويند و آنگاه خود کاهن همه را بر مذبح بسوزاند و مراقبت کند ی روده ها و پاچه هِاگذاشته اند قرار دهند ، و 
کبوتربياورد ، و ی از مرغان باشد پس آنرا از فاخته ها يا از جوجه هِای و اگر قرباِن.... که عطر آن هر چه خوشبو تر باشد 

مذبح افشرده شود ، و ی د و انرا بر مذبح بسوزاند و خونش بر پهلِوکاهن آنرا نزد مذبح بياورد و سرشرا بپيچد تا جدا شو
خاکستر بيندازد ، و پس آنرا از ميان بالهايش ی مذبح در جِای چينه دانش را با فضوالت آن بيرون کرده و آنرا بر جانب شرِق

و هديه آتشين و عطر ی سوختِنی که بر آتش است بسوزاند که قرباِنی چاک کند و از هم جدا نکند ، و کاهن آنرا بر هيزِم
 ) . ١٧-١سفر الويان ، باب اول ،" (خوشبو بجهت خداوند است 

 
در تورات دستور ميدهد که نخست ی يهوه مطبوع نيست ، زيرا ِوی کباب گاو و گوسفند برِای کباب خر بخالف بِوی ظاهرا بِو

ند آنها را باز خريد کنند ، اما نخست زاده االغشان را خاص خداوندندو صاحبان آنها نميتوانی زادگان احشام اسرائيل همِگ
و : "... ميتوانند باز خريد کنند يا آنرا با يک گوسفند معاوضه نمايند و در غير اين صورت ميبايد گردن کره االاغ را بشکنند 

 خواه از بهائم مال من که رحم مادرش را بگشايد هواه از انسان وی هر نخست زاده ِا: را خطاب کرده گفت ی خداوند موِس
فديه بده و اگر ی است و هر نخست زاده بهائم که از آن تواست نرينه ان از آن خداوند است و هر نخست زاده االغ را به بره ِا

و چون پسرانت از تو سئوال کنند که اين ..و هر نخست زاده انسان را از پسرانت به من فديه بده . گردنش را بشکن ی ندِه
بيرون آورد جميع نخست زادگان مصر را از ی نها بگو که چون يهوه ميخواست ما را از مصر از خانه غالِمچيست به آ

ليکن هر نخست زاده از . خداوند ذبح ميکنم ی انسانها تا بهائم کشت ، بنابراين من نيز همه نرينه ها را که رحم را گشايند برِا
که متعلق به ی هر چيِز). " ٢٠-١٩و چهارم ،ی  ، باب ِس١٩-١١زدهم ،سفر خروج ، باب سي" (پسران خود را فديه ميدهم 

که از ی خداوند باشد چه از بهائم نه فروخته شود و نه فديه داده شود ، زيرا مخصوص خداوند قدس اقداس است ، و هر وقِف
 در سفر  ). ٢٩  و٢٨ هفتم ،  سفر الويان، باب بيست و" ( انسان وقف شده باشد اگر فديه داده نشود البته بايد کشته شود 

نتخست زاده پسران خود را به من بده ، و نخست زاده گاوان و گوسفندانت را هفت روز : " ميگويدی خروج صريحا به موِس
 ) .٣٠  و٢٩سفر خروج ، باب بيست و دوم ،" ( نزد مادرانشان نگاه دار و در روز هشتمين آنها را نيز به من بده 

 
مان به حضور خداوند يپس سل: " افتيتوان يدر کتاب پادشاهان تورات می قرباِنی هوه را برِايی هِااز اشتی نمونه ِا 

ام يخ ايدر توارن باره يدر هم). ۶٣ و۶٢کتاب اول پادشاهان ، باب هشتم ،" (  گوسفند بود١٢٠٠٠٠   گاو و٢٢٠٠٠ديگذران
  ٧٠٠م جمع شدند و در آنروزيل در اورشليا همه اسرائپس در ماه سوم از سال پانزدهم سلطنت آس: " تورات آمده است که

 . )١۴-١٠ام ، باب شانزدهم ،يخ ايکتاب دوم توار"( خداوند ذبح نمودند ی که آورده بودند برِای د از غنائِمن گوسف٧٠٠٠گاو و 
 

............................................................................................................................................................... 
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ن مورد تقلب نکنند ينکه در ايای برِای اورد ، وِليه بياوهدی شتر برِايخواهد که هر چه بيده خود ميهوه به کرات از قوم برگزي
من هر ی ل بگو که برِاياسرائی به بِن: فرمود ی و خداوند به موِس"... کندين مييقا تعيمورد قبولش را دقی ِايخودش نوع هدا

 :يريگيمن می شان برِايکه از ای اِئين است هداياورند ، و ايا بيادتر هدايچه ز
 

نه بند ،و کتان نازک و پوست خز و پوست قوچ يمرصع سی ق و سنگهِايعقی طال و نقره و الجورد و ارغوان ، و سنگهِا
، و هر ) ۵-٢ست و پنجم ،    يسفر خروج ، باب ب( بخور معطر ی ه برِايچراغ و ادو یسرخ شده و پشم بز ، و روغن برِا

نه ياورد تا سينه آن بيحه را همراه با سيه آن ذبيخداوند بگزارند ، پس پی خود را برِای حه سالمِتيل که ذبياسرائی کس از بِن
نه آنرا بجنباند ، و آن يه را بر مذبح بسوزاند و سيهن پده شود ، و آنگاه کايبه حضور خداوند جنبانی دِنيه جنبانيبه جهت هد

ان يسفر الو( خود به کاهن بدهد ی ح سالمِتياز ذبای ه افراشتِنيهدی نه از آن خودش و پسرانش باشد ، و ران راست را برِايس
از خونش ی رد و قدِرخود را بر سر قوچ نهاد و انرا ذبح کی طبق دستور خداوند دستهِای پس موِس ). ٣٣-٢٩، باب هفتم ،

ه خون را بر اطراف يد ، و بقيراست او مالی را گرفته بر نرمه گوش راست هارون و بر شصت دست راست او و بر شصت پِا
ه آنها و ران راست را گرفت و از سبد ران يجگر و پی ِديه را که بر احشاء راست و سفيه و دمبه و همه پيد ، و پيمذبح پاش

ه و بر ران راست يک نازک گرفت و آنها را بر پيو ی ک قرص نان روغِنير و يک قرص فطيوند بود ر که به حضور خدايفط
ی بود برِای ص را که حصه موِسينه قوچ تخصيد و پس سيدن بحضور خداوند بجنبانيه جنبانيهدی نهاد و همه آنها را برِا

  ) . ٢٩-٢٣ان ، باب هشتم ،يوسفر ال" (را امر فرموده بود ی د چنانکه موِسيجنبانی دِنيه جنبانيهد
................................................................................................................................................ 

 
هوه عواقب يگاه يسن ، گاه و بير ناست و طفره بردای او جِدی خدِای خوب متوجه شود که گفته هِای ِلينکه هر اسرائيای برِا
 :کنديمی ادآوِريده ين خود را به قوم برگزياز فرامی تخِط

  
شد ی ،آنگاه در شهر و در صحرا ملعون خواِهی اوِريم بجا نيفرمايض مرا که به تو ميع اوامر و فرايو جمی اگر مرا نشنِو" 

ز ملعون خواهند شد ،و بر تو وبا و سل و تب و التهاب و ي نگله اتی گاووبره هِای ن تو و بچه هِايوه زمير و ميو ظرف خم
ت آهن ،و ير پاين در زيسرت مس خواهد شد و زمی رقان خواهم فرستاد ،و فلک تو باِالير و باد سموم و يحرارت و شمش

ی وانِگيرش و به در و جرب و خايباران را با گرد و غبار خواهم آمبخت تا ار آسمان نازل شود و تراهالک کند،و ترا به بواس
د ،وگاوت در نظرت کشته شود يبااو خواهد خوابی گِريدی را که نامزد کِنی زِن. دل مبتالخواهم ساخت ی شاِني و پری ناِئيو ناب
تو به غارت برده شود،و زانوها و ساق ها و از کف پا تا فرق سر ت را ی ش رِويگران گوشتش را بخورند ،و االغت پيو د

برد اما ملخ آنرا خواهد خورد ، و ی ار به مزرعه خواِهيتخم بس. افت گرفتار خواهم کرد يی آن شفا نتواِنبه دمل بد که از 
ان تو يکه در می ِبيغر.را کرم انگورت را خراب خواهد کرد يد زينوشی کرد اما شراب آنرا نخواِهی تاکستانها عروس خواِه

، و وحوش صحرا را بر تو )۴۴-١۵ست و هشتم ،يه ،باب بيتثنسفر ( بود ی است بر تو سر خواهد شد و تو دم اوخواِه
ک تنور يران شود ، و ده زن نان خود را در يت ويانت را هالک کنند و راه هاياوالد سازند و چهار پای خواهم فرستاد تا ترا ِب

بت ی ا را بر الشهِاشمی د خورد ، الشه هِايد خورد و گوشت دختران خود را خواهيبپزند ، و گوشت پسران خود را خواه
ن نام يو از ای ت را گوش نداِدينجهت که اوامر خداي، از ا )٣٢-١۴ست و ششم ،يان ،باب بيسفر الو( افکند پرستان خواهم 

  ).ست و هشتم يه ، باب بيسفر تثن" ی ِديهوه نترسينام ی عِنيب يمه
 
ن قرار خواهم داد و يهم کرد و خوراک مردمش را افسنتشغاله بدل خوای م را به مأورِايد که اورشليفرماي  م١وتيهوه صباي" 

نخواهد بود که آنها را ی وانات بر صحرا خواهد افتاد و کِسين حيمردمان مثل سرگی د و الشهِايآب تلخ به آنها خواهم نوشان
د که يآی ِمی اِميا ی وِلرحمت و انصاف هستم ،ی هوه ،خدِايشناسد که ين فخر کند که مرا ميهر که فهم دارد از ا. بر دارد 

تراشند همراه يشان را ميموی ز که گوشه هِايرا نی ختنه شده ها و ختنه نشده ها را با هم عقوبت خواهم کرد و همه آنهاِئ
 ).٢۶-١١اء ،باب نهم،يکتاب ارم"(شان عذاب خواهم داد يا

 
خواهم آورد که گوش هر کس که آنرا بشنود ی اينک بر سر مردم اورشليم چنان بالِئ: اسرائيل ميفرمايدی يهوه صبايوت خدِا"

" گوشت پسران و گوشت دخترانشان را به ايشان خواهم خوراند، و هر کس گوشت همسايه خود را خواهد خورد . صدا کند 
  ).٩،باب نوزدهم ،ی کتاب ارمياء نِب(
 
 

___________________________________ 
جنگ و جنگجو ی خدِای اد شده است معِنيهوه از آن ياز القاب ی ِکيت   بار در تورات به صور٢٨٢ن کلمه کهي  ا- ١

 .را دارد 
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د چونکه ساکنان يفرمايپدرت داود می هوه خدِايد که يل رسيهورام پادشاه اسرائيبه ) اس يال(ی نِبی ِايلياز ای و مکتوِب" 

م  مبتال خواهد يعظی اموالت را به بِالی ت و تماِمکه مرتکب زنا شوند ،همانا خداوند پسرانت و زنانی م را اغوا نموِدياورشل
ب ين ترتيوخداوند بهم. ند يرون آيت از مقعد بيعارض خواهد کرد که روده های ماِريخود تو چنان بی ساخت ، و در احشِا

ات يعطری ِوی و قومش برِا. سخت مرد ی رون آمد تا با درد هِايشتد از مقعدش بيهورام هر روز بيعمل کرد و بمروراحشام 
  ).٢٠-١٢کم ،يست و يام ، باب بيخ ايکتاب دوم توار" (نسوزاندند 

 
ن شد و يو دست خداوند بر اهل اشدود سنگ: " ل آمده است که ين کتاب سموئيگر هميدی ن فهرست ،در جِايل ايتکمی برِا

  ).۶ل ،باب پنجم ،يتاب اول سموئک" (د يرون آمد و پوسيشان از مقعدها بير مبتال ساخت تا روده هايهمه آنهارا به بواس
 
و در طول چند ( نوشته شده است ی را که توسط خود موِسی توراِتی م نسخه اصِليمان در اورشليگر کاهن معبد سليدی وقِت

ک کاهنه به اطالع ين کشف مهم توسط يکند و ايدا ميبر حسب تصادف پ) قرن خود کاهنان از وجود آن خبر نداشته اند إ 
ن کتاب يرا که در ای غام دهد که تمام بالهاِئيل پين است که به پادشاه و کاهنان اسرائيهوه ايواکنش ی وِل. رسد يه مهويخداوند 

و در : " او نسوزانده اند ی بخور سوزانده اند وبرِاگر يدی خداهِای را که برِاينوشته شده است بر آنها خواهد فرستاد ، ز
که ی نوشته شده بود در وقِتی کاهن کتاب تورات خداوند را که بدست موِسی ِايحلقم، يا در اورشليوشيسال هجدهم سلطنت 

دا کرد وآنرا به شافان داد و شافانکتاب را نزد پادشاه برد و بحضور او خواندو يبرند پيرون مينقره ها را ازخانه خداوند ب
شان يه بن حسره لباسدار فرستاد و خلده کاهنه به اگر را نزد خلده کاهنه زن شلوم بن توقهتيکاهن و چند تن دی ِايپادشاه حلق

بر سر شما خواهم آورد که ی نک بالِئيد ايکه شما را نزد من فرستاده است بگوئی د به کِسيفرمايل مياسرائی هوه خدِايگفت 
ان يخدای  برِاچونکه ن کتاب مکتوب است بر شما خواهم فرستاد ،يکه در ارا ی د ، وهمه لعنت هاِئيتصورش را هم نکرده باش

 ).٢۵-١۴و پنجم ،ی ام ،باب ِسيخ ايکتاب دوم توار" ( د ــيدـــوزانـــن نســـمی د و برِايگر بخور سوزانديد
 

 :شود ياد آورميده يز به قوم بر گزيد و شرط از خود را نيقيبی ِايهوه مزايدها ،ين تهديبه موازات ا
 
نت يان تو دورخواهم کرد ،ودر زميرا از می ماِريترا برکت خواهم داد و ب،نان و آب ی خود را عبادت نماِئی هوه خدِاياگر "

ع يتو خواهم فرستاد و جمی ش رِويت را تمام خواهم کرد و خوف خود را پيسقط کننده و نازا نخواهد بودوشماره روزها
ان را از حضورت برانند يو حتان يتوخواهم فرستاد تا کنعانی ش رِويش تو روگردان خواهم ساخت ،و زنبورها پيدشمنانت را پ

،و حدود ترا از بحر قلزم تا بحر ی ن را متصرف گرِديو زمی ر شِويتو خواهم راند تا کثی ش رِويج از پيتدرشان را به ي،و ا
  ).٣١-٢۵نهارا بدست تو بسپارم ، ين و از صحرا تا نهر فرات قرار دهم و ساکنان آن زميفلسط

................................................................................................................................................ 
بکار يا فريا تجاوز عادتا جانب قاتل يو ی بکاِريا فريمختلف مربوط به قتل ی انهِاين است که  در جريهوه ايگر خصائص ياز د
 .تجاوز شده است ی ه قرباِنرد و نه طرف آنکس را کيگيرا م

 
ل مورد پسند خداوند قرار يه قابيشتراز هديهوه بيه او به يل که هدين دليل را بديل ،پسر آدم و حوا ، برادرش هابيکه قابی وقِت

م ل را بکشدهفت بار مورد انتقايقابکند که هر کس يد ميکند بلکه تهديهوه نه تنها از او باز خواست نميکشد ، يگرفته است م
خواهد که فرزند يم ، از شوهرش ميهم که سارا ،همسر ابراهی موقِع ). ١۵ش ،باب چهارم ،يدايسفر پ( او قرار خواهد گرقت 

و :"رديگيهوه جانب سارا را ميک پسر خود او اسحاق نباشد ، يز شريرون کند تا پسر کنيارشدخود را با مادر او از خانه ب
پس به . کند يد که خنده ميرا دی کرد ،و سارا پسر هاجر مصِری افِتيم ضيد ابراهر باز داشتنيکه اسحاق را از شی روِز
م ين به ابراهيا. ک ارث نخواهد بود يزبا پسر من اسحاق شريرا که پسر کنيرون کن ،زيز را با پسرش بين کنيم گفت ايابراه

م بر خاست نان يو بامدادان ابراه... ورا بشنو م گفت که هر آنچه سارا به توگفته است سخن ايخداوند به ابراهی سخت آمد ،وِل
ابان يل در بيپس هاجر با اسماع. رون کرد يآنهارا بر دوش هاجر گذاشت و او را با پسرش از خانه باز آب گرفته ی مشِک

نشست ی رفته درمقابل ِوی ر پرتاِبيگذاشت و به مسافت تی ر بوته ِايبرشبع سرگردان شد،و چون آب مشک تمام شد پسر را ز
هم که ی هنگاِم). ١۶-٨کم ، يست ويش ،باب بيدايسفر پ"(ست ينم ، و آواز خود را بلند کرد و بگريرا گفت مرگ پسر را نبيز
عقوب يابد که ييرد واسحاق با وحشت در ميگيرا از برادرش می غمبِريبرکت پی بکاِريعقوب، فرزند کوچکتر اسحاق ،با فري

ش يدايسفر پ( ب خورده را يرد و نه جانب فريگيبکار را ميهوه همچنان جانب فريت ،مزورانه حق برادرش را غصب کرده اس
 .ن نحوه عمل بارها در تورات تکرار شده است يا ). ۴ و٣ست و هشتم ، ي،باب ب

................................................................................................................................................ 
 

ق يعمالی ِنيکامل قوم فلسطی هوه مأمور نابوِديگمارد شائول است که از جانب يل ميهوه بر اسرائيکه ی ن پادشاِهينخست
 او شود ويمان ميپشی گذاشته است از انتصاب ِوی چند گاو و گوسفند آنهارا باِقی ابد که ِوييهوه در ميچون بعدا ی شود ،وِليم
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ل يخداوند مرا فرستاده است تا بر تو برکت دهم که بر قوم او اسرائ: ل به شائول گفت يوسموئ:" کشديو همه پسرانش را م
ق با او در راه مقاومت يل از مصر قوم عماليد چون در بر آمدن اسرائيفرمايپس االن کالم خداوند را بشنو که م. ی پادشاه شِو

شان شفقت مفرما بلکه مرد و زن يشان را بالکل نابود ساز و بر ايملک ايع مايداده و جمق را شکست يکرد پس برو و عمال
ست هزار يشان دويد و از ايپس شائول قوم را طلب. و گوسفند و شتر و االغشان را بکش ر خواره و گاو يوطفل وکودک ش

خلق عمالقه را ی ق را زنده گرفت و تماِميدو عمالقه را شکست داد و اجاج پادشاه عماليهوه سان دياده و ده هزار مرد از يپ
ل نازل شده گفت يو کالم خداوندبر سموئ....اما گوسفندان و گاوان و بره ها را هالک نکرد. ر بالکل هالک ساخت يبه دم شمش

ل خشمناک شده نزدشائول رفت يو سموئ....رده است اويرا کالم مرا بجا نيمان شدم که شائول را پادشاه ساختم ،زينک پشيا:
ت يمگر به تو نگفت که عمالقه و هر چه را که درملکی ل پادشاه شِويترا مسح کرد تا بر اسرائکه خداوند يهنگامو گفت 

ند را ه قوچ ها؟ وچونکه کالم خداويا گوش گرفتن از پيکو تر است يا اطاعت فرمان خداوند نيآنهاست بالکل هالک ساز؟ و آ
ده و به يق را که شائول زنده نگاه داشته بود طلبياجاج پادشاه عمال ليو سموئ. ز ترا از سلطنت رد نمود ياو نی ترک کرِد

مان شده بود که شائول را بر يپشی وِل  .حضور خداوند در جلجال بدست خود پاره پاره کرد ،و خداوند از کار او خشنود شد 
و خداوند شائول و همه پسرانش را بکشت و  ). "٣۵-١باب پانزدهم، ل،ي کتاب اول سموئ"(ل پادشاه ساخته بود ياسرائ
ق را يده و گوسفندان و گاوان عماليکه به خدا ورزی انِتير درخت بلوط دفن کردند ،و شائول به سبب خيآنها را زی جسدهِا

 ) .١٢باب دهم ،   ،کتاب اول،اميخ ايتوار" (نکشته بود مرد بجهت کالم خداوند که آنرا نگاه نداشته بود 
 

ل يشان سجده کردند ،غضب خداوند براسرائيان ايل با دختران قوم مو آب به زنا پرداختند وبه خدايو چون قوم اسرائ"... 
و . ند يش آفتاب به دار بکش شدت غضب من فرو نشيشان را پيقوم را گرفته ای روسِای گفت تماِمی افروخته شد و به موِس

ل ياز اسرائی نک مرِديو ا...آورده اند بکشد ی ک از شما کسان خود را که به بعل رِويل گفت که هر ياوران اسرائبه دی موِس
زه بدست گرفت و آنرا به شکم يد نين را دينحاس بن العازاربن هارون کاهن ايان همراه داشت ،و چون فيرا از قوم مدی زِن

ست و يبهوه از وبا مرده بودند يو آنکه قبال به غضب . ل بر طرف شدياسرائی شان فرو برد و همانوقت وبا از بِنيای هردِو
د و باعث يل برگردانياسرائی نحاس بن العازاربن هارون غضب مرا ازبِنينک فيا:گفت ی و خداوند به موِس. چهار نفر بودند 

ی ن عهد کهانت جاوداِنيتش بعد از او ايرذی او و برِای لهذا بگو که برِا. رت خود هالک نسازم يل را در غياسرائی شد که بِن
 ).١٣-١ست وچهارم ، يسفر اعداد ،باب ب"(ور شديخودغی خدِای را که از برِايخواهد بود،ز

................................................................................................................................................ 
 

که بدان اراده ی هوه به کرات از انجام کاِرير باشند ،ير ناپذيين تغيد حساب شده و بنابرايبايمات خداوند قاعدتا مينک تصميباا
مان ينش نوع بشر پشيدهد که خداوند از آفريمی طوفان نوح بدانجهت رِو. دهد ير جهت مييشود و تغيمان ميکرده است پش

ان هالک يده است همراه با آدميآفری ز که ِوينی ه موجوداِتيبقآورد که در آن ی رابه وجود ِمی جه بالِئيشده است و درنت
م به يکند و تصميکند از نظر خود عدول ميمی که نوح قرباِنی واناِتيکباب حی دن بِويبعد با شنی ن خدا اندِکيهمی شوند، وِليم

  ).٢٢-٢٠ و باب هشتم ، ٧-۵شم ، ش ،باب شيدايسفر پ(رد يگيوانات ميبشر و حی ادامه زندِگ
 

ست يرد که عده شمرده شدگان هزارهزارو دويگيجه ميکند ، و نتيل اقدام ميقوم اسرائی غمبر و پادشاه به سر شماِريداود پ
ان ينياميان بنيکن الويهودا هستند ، ليل و هفتاد و چهار هزار از ير زن از اسرائيمرد شمش)ست هزار يون ودويليک مي(
را که او بعکس به يز ،ديآی ناپسند ِمن امر به نظرخدا يا. را که داود آنان را مکروه دارد يشوند ،زيرقم منظور نمن يدرا
از سه نوع مجازات ی ِکيرا از جانب او درانتخاب ی فرستد که ِويداود را نزد او می ن جهت خالِويان عالقمند است ،بديالو
ل نازل يا سه روز وبا بر اسرائيا تا سه ماه بعد بدست دشمنانش کشته شود ي ، شودی ا سه سال در کشورش قحِطي: ر کند يمخ

ل يجه خدا وبا بر اسرائيدر نت. کند يران کند ،و داود شق سوم را انتخاب ميل را ويحدود اسرائی شود و فرشته خداوند تماِم
ی م را هالک کند ،وِليه مردم اورشليکند تا بقيمر روانه يو بعد فرشته خود را با شمش. کند يفرستد که هفتاد هزار را تلف ميم

ده باشد يدی ِبيان آسين ميداود در ای عِنيی آنکه گناهکار اصِلی خواند ِبيشودو فرشته را نزد خود باز ميمان ميناگهان پش
 ).١۵-۵کم ،يست ويام ،باب بيخ ايکتاب توار(
 
د خداوند يبگوی فرستد که به ِويرا نزد او می ن آموص نِباء بيهوه اشعيشود ،و يمارو مشرف به مرگ ميغمبر بيپی ِايحزق
د ،و يگريکند و زار زارميوار ميدی خود را بسِوی ا رِويحزق. يريميمی ن زوِديرا که به همين زيد تدارک خود را ببيفرمايم

پانزده سال ی ه کرِديو گری سِتيا بگو حاال که حاضر به مردن نيقوم من حزقی شوِايشود که به پيا نازل ميکالم خداوند بر اشع
کتاب دوم پادشاهان ،باب (ی اِبير و بردمل خود ت بگذار تاشفا بير بگيرا از انجی واکنون قرِص. م يافزايعمرت می بر روزهِا

  ).٨-١ستم ،يب
 
عا کند ، او در جنگ به حضور خداوند دی روِزيپی کند که برِايغمبر درخواست ميشع پيل از اليهورام بن اخاب پادشاه اسرائي

هودا را نگاه يهوشافاط پادشاه يستاده ام قسم که اگر احترام ينک به حضور او ايهوه که ايات يحد که به يگويشع باوميو ال
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د و يآی زند خدا خوشش ِميد و سازميآی اور ،و چون مطرب ِميبی من مطرِبی کردم ،اما االن برِايتو نظر نمی داشتم به سِوينم
د تا دشمنان نتوانند يخندق ها بسازی واِدن يد درايفرمايد خداوند ميرام بگوهويدهد که به يستور مغمبر خود ديشع پيبه ال
زابل که اورا بر خالف يهمسرش ای ل به اغوِاياخاب پادشاه اسرائ ).١٧-١٣کتاب دوم پادشاهان ،باب سوم ،(کنند ی شرفِتيپ

دهد که او را يغام ميبه او پی اس نِبيهوه توسط اليزد و ينگايداردخشم خداوند را بر ميوام هوه به تصرف تاکستانيخواست 
ه مردان خاندان او را خواه آزاد و خواه محبوس خواهد کشت و دستور خواهد داد که سگان يبالکل هالک خواهد ساخت و کل

زندو يد را چاک مشنود جامه خوين را ميل بخورند ،و آخاب که ايزرعيحصارز يزابل همسرش را نيسند و ايخون خود او را بل
چگونه اخاب ی ِديشود که دياس نازل مين حال کالم خداوند بر اليدر ا. خوابدين ميرد و برزميگيکند و روزه ميپالس در بر م
ام يآورم ،اما درای بر سرش نِمی گر بالِئينجهت که در حضور من متواضع شده است ديد و متواضع شد؟ پس از اياز من ترس

 ).٢٩-٢١کم ،يست و يکتاب اول پادشاهان ،باب ب( او عارض خواهم کرد سلطنت پسرش بال را بر
 
شق پادشاه مصر يهوه شيهوه را ترک کردند ،و يعت خداوند يل شرياسرائی د او با تماِميو چون سلطنت رحبعام استوار گرد"

ان ،و به يان و حبشيسکان و يان و لوبيشمار از مصريبی  سوار و خلِق۶٠٠٠٠ ارابه و١٢٠٠م بر آورد بايرا به اورشل
آنگاه . شق هالک خواهم کرديد که من شمارا بدست شيهوه بگويسروران گفت که از جانب او به رحبعام و ی نِبی ِايشمع

ی شان را هالک نخواهم کرد وِلياگفت چونکه تواضع نموده اند ايل تواضع نمودند ،و خداوند به شمعيرحبعام و سرداران اسرائ
 ).٨-١ام ،باب دوازدهم،يخ ايکتاب دوم توار"(مرا بدانند ی د تا قدر بندِگشق خواهم کريبنده ش

.............................................................................................................................................. 
 

 : کنديعمل می اِتا مأمور اطالعيک جاسوس يگر خدا در نقش يوقت د
 
ل نما تا نشناسند يز و صورت خود را تبديبرخ:" ربعام به زن خود گفت يمار شد ، و يربعام پادشاه بينا پسر يدر آن زمان ا"

او ده قرص نان و کلوچه و کوزه عسل ببر تا ترا از آنچه بر فرزند ی بروو برِای نِبی ِاي وبه نزد اخ،ی ربعام هسِتيکه تو زن 
ا يد واخيا رسيلوه رفت و به خانه اخين کرد و برخاسته با صورت  مبدل به شيربعام چنيپس زن . واهد داد خبر دهد خی ما رِو
ی ربعام ِمينک زن يخداوند محرمانه درگوش او گفت که ای وِل. تار شده بود ی ِريرا چشمان او از پيند ، زيتوانست او را ببينم
پس . ی خواهد بود که تو او را نشناِسی تو بپرسد و چون داخل شود و به هئت ساختِگمار است از يد تا در باره پسرش که بيآ

ربعام داخل يزن ی د گفت ِايشد شنيا راکه به در داخل ميزن اخی پاهِای ا صدِايو چون اخ.ی ن و چنان بگِويد بدوچنيايچون ب
ی نگردانِدی ر من رِويان غيعام بگو که چون از خداربيهوه به ي؟اکنون از جانب خداوند ی ر داده ِاييشو ،چرا هئت خود را تغ

و .اندازندی آنهارا دور ِمی فرستم و تماِميربعام بال مينک برهمه خاندان يز ايمن نی جان آورِدين راه غضب مرا به هياز ا
 بخورند ،و پسرت رد مرغان هوا او رايرد سگان او را بخورند و هر که در صحرا بميدر شهر بمربعام يم که هر که از يفرمايم

." دن به خانه پسرش مرد يربعام برخاسته روانه شد ،و به مجرد رسيپس زن . ت به خانه خواهد مرد يدن پاهايبه مجرد رس
 ١ ).١٧-١کتاب اول پادشاهان ،باب چهاردهم ،(

............................................................................................................................................... 
 

درکتاب .ن است که از او بترسند يست که او را دوست داشته باشند ، اين نيده اش ايهوه در ارتباط با قوم بر گزيکمال مطلوب 
ثاق ين مي است ،و بهره اشمای ات و رستگاِريثاق حياز قول خداوندآمده است که من با شما عهد بسته ام که می نِبی مالِک

به گفته فون  ) . ٢باب چهارم ،(د يد و در مقابل نام من هراسان شوينکه ازمن بترسيای ز داده ام ، برِايترس از خودم را ن
ا يت و يا عشق به بشريه همه عبادات ترس از او است نه عشق بدو يهوه پايی کار شناس معروف کتاب مقدس ،برِاراد 

ن يک تري و نزدشتر بترسد ،ياست که از او بی از نظر او آن کِسی هوِدين يبهتر. ی ه کمال و تقِول بيکوشش در راه ن
هوه يدر سفر خروج ،خود . م کرده باشند ياد تر به مومنان تفهيهستند که مهابت او را هر چه زی بدو آنهاِئی مجتهدان مذهِب

را به افتخار خود دردهان ی ،و سروِد"مان آوردنديای  بنده او موِسدند و بهياز خدا ترس) هود ي(آنگاه قوم " کند که يت ميحکا
ان ،که به اندازه تو يان خدايهوه ، در ميی ست مانند تو ِايک: " ازدهم آن آمده استيگذارد که در بند يل مياسرائی وبِنی موِس

، از ی ات توراِتينشر نياز معتبرتری ِکيدر ائره المعارف کتاب مقدس ، ". ترسناک باشد و به سان تو مهابت داشته باشد ؟ 
ی هوه با القاب خدِايبوده و در آن ی ات توراِتيشود که جزو ادبينام برده م" هوه يی جنگهِا"بنام ی اثرمنظوم مفقود شده ِا

قبال که ی نِبی در کتاب مالِک. ان مشخص شده است يان و کنعانيان و موآبيان و ادومينيب ،فرعون شکن ،خورد کننده فلسطيمه
خود ی پسر از پدرخود و غالم از آقِا" زند که ينانه بانگ ميهود خشمگيغمبر خود به قوم يذکر آن رفت ، خداوند توسط پ

___________________________________________________________ 
ن مطلب را به يآن زن ا یرا گفت وِلی از زنان خود مطلِبی ِکيبه ی غمرب در پنهاِنيپ"ز آمده است که يدرقرآن ن -١
غمرب از آن زن معاخذه کرد يپ. غمرب خرب داد که فالن زن سر ترا فاش کرده است يگر اطالع داد ،و خداوند به پيدی کِس

  )٣ ، ميحتر"( داد دانا به من خربی غمرب فرمود خدِاين را به تو گفت ؟پيای د که چه کِسي،و او با تعجب پرس
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 ترس از من چه شده است ؟ و اگر آقا هستم هيبت من کجا رفته است ؟ خيال ميکنيد من نميدانم اگر من پدر هستم. ميترسد 
ی را برِای در گله خود داريد بره معيوِبی نان نجس بر مذبح من ميگذاريد ،و با آنکه گوسفند نرينه ِای که شما به عنوان قرباِن

،باب ی نِبی مالِک" (و اسم من در ميان امت ها اسم مهيب است ؟ من سر ميبريد ؟ مگر نميدانيد که من پادشاه عظيم ميباشم 
است که از شنيدن نام يهوه به هراس ی کساِنی و وبا و مرگ و آتش برِای آخرين جمالت تورات وعده بيماِر ). ۶اول ، 

ظيم و مهيب خداوند نزد شما را قبل از فرا رسيدن روز عی نِبی اينک من ايليِا:" عهد عتيق اين است که ی نيفتند، و بند پاياِن
،باب ی نِبی مالِک" (خواهم فرستاد تا دل پدران و پسران را بر گرداند ، مبادا که من با مهابت خود بيايم و زمين را لعنت بزنم

  ).۶  و۵چهارم ،
 

ی جرِمی ان کاله برداِربه عنوی کند که نه تنها درعرف حقوِقيفا ميای ر اخالِقيچنان غی هوه نقِشيچند در تورات ، ی در موارِد
که ی هنگاِم". کرد ی نخواِهی دزِد"نت دارد که يز مبايده گانه معروف خود او نی فرمانهِای ب است ، بلکه با محتوِايقابل تعق

را بدست خود خواهد کشت و ی ارشد مصِری همه فرزندان ارشد خانواده هِای ن زوِديدهد که به هميخبر می در مصر به موِس
ن يکند که قبل از ايمی ان را از کشور خود بدهد، به راهنماِئيهوديدر دل فرعون خواهد گذاشت که اجازه خروج بعد از آن 

رند تا بعدا آنها را همراه يهر قدر بتوانند ظروف و آالت طال و نقره به امانت بگخود ی گان مصِريان از همسايهوديماجرا 
ه خود و هر ياکنون به گوش قوم خود بگو که هرمرد از همسا: " ...  است نين باره چنين نوشته تورات در ايع. خود ببرند 
عمل کرده ی ل به دستور موِسياسرائی ، و بِن )٢ازدهم ، يسفر خروج ،باب (ه خود آالت نقره و آالت طال بخواهند يزن ازهمسا
همانجا "(ن را به کمال غارت کردند ايان مصريهوديشان دادند ، و يان آالت نقره و آالت طال و رختها خواستند بدياز مصر

   ). ٣۶ و٣۵،باب دوازدهم ،  
 

ن دوقوم يه مردم ايکلی ن گذاِريهود با کميان است ، يان با دو قوم عمون و موآب که در آن حق با موآبيهوديدر مورد جنگ 
آنها را غارت کنند و در ی انبهِاء گرايدهد که تا سه روز اموال و البسه و اشيان اطالع ميهوديکند و بدنبال آن يرا هالک م

 :روز چهارم او را متبارک بخوانند 
 

ی هوه ، ِايی ِا: ستاد و گفت يد بايش صحن جديهودا درخانه خداوند پيان جماعت يل در ميهو شافاط پادشاه اسرائيو آنگاه "...
ه سکنه يکه کلی سِتيما نی ا تو خدِايست؟ آيو مگر در دست تو قوت جبروت نی سِتيپدران ما ،مگر تو در آسمان خدا نی خدِا
ی عمون و بِنی م بدهد ؟ پس اکنون بِنيش ابراهيت دوست خويابداالباد به ذری رون راند تا آنرا برِاين را از آنجا بين زميا

کرد ی نخواِهشان حکم يا تو برايما ، آی خدِای ِا. رون کنند يبی موآب آمده اند تا مارا از ملک تو که آنرا به تصرف ما داده ِا
ی تماِمی ان جماعت حلول کرد ، و او گفت ِايدرمی الِوی ِايل ابن متنيعئي اابنياابن بنايل ابن زکريحزئي؟ آنگاه روح خداوند بر 

را که جنگ از آن يد زيم هراسان مباشين گروه عظيد از ايگويد که خداوند به شما ميريهوشاط پادشاه ،گوش گيی هودا وِاي
د و آنچه يستيد بلکه بايجنگ ننمائی د وِليشان فرود آئيفردا به نزد ا. ل هستمياسرائی  آن من است که خدِاست بلکه ازيشما ن

شان را ين گذاشت و ايموآب کمی عمون و بِنی د ، و خداوند به ضد بِنينجات شما خواهد کرد مشاهده نمائی را خداوند شما برِا
. افته بود ينی رهاِئی ن افتاده و احِدينک الشه ها بر زميدند که ايدند ديبان رسايدبانگاه بيان به ديليهالک ساخت و چون اسرائ

ی گرانبها برِای زهِايمت آمدند و آنقدر اموال و البسه و چيبجهت گرفتن غن) لياسرائ( پادشاه با همه قوم هوه شافاطيو آنگاه 
برکه جمع شدند و درآنجا ی ،پس روز چهارم در واِدبودند يخود برداشتند که نتوانستند ببرند ،و تا سه روز مشغول غارت م

 ).٢۶-۵ستم ، يام ،کتاب دوم ،باب بيخ ايتوار" (خداوند را متبارک خواندند 
................................................................................................................................................ 

 
چکس يد که هيگويمی نا به موِسيدر کوه سی را با آنکه خود ِويکتاب مقدس است ، زی هود از معماهِايی مسئله شکل ظاهِر

ا به يرا در صورت خدا ی گران ِويغمبران او و ديپی ن کتاب مقدس درموارد متعدِديند و زنده بماند ،درهميتواند مرا ببينم
 :کنند يت ميل در تورات حکايدارهارا به تفصين ديرند ، بلکه خودشان ايميه تنها نمنند و نيبی ناشناس ِمی صورتهاِئ
خداوند بدو ی ،وِل"عزت خود را به اونشان دهد "کند که ياز او درخواست می نا ، موِسيهوه درکوه سيبا ی دار موِسيدر د
وسوم ، ی سفر خروج،باب ِس"(ند و زنده بماند يببتواند مرا ی نِمی چ آدِميرا هي،زی ِنيصورت مرا ببی تواِنيتو نم:" د يگويم
ند يمنگاهش را ببيامکان داده شده که بعد از کذشتن خداوند از برابراو ،نشی د که به موِسيافزاينهمه تورات ميبا ا ). ٢٠-١٨

مثل  "گفتيسخن می  که خداوند از روبروبا موِساست سفر خروج آمدهن ينها درهميرغم همه ايعل ). ٢٣-١٩همانجا ،(
سفر ( م غذا خورده بود يغمبرش ابراهيت تورات خدا با پيز به حکايش از آن نيپ". د يکه با دوست خود سخن بگوی شخِص

ده يدوی ، و به دنبال موِس  )٣١و دوم ،ی ، باب ِسش يدايسفر پ(گرفته بود ی عقوب کشِتي، و با  )٨-١جدهم ،يش ، باب هيدايپ
هوه از زبان داودآمده است که ياز ی ِقيل وصف دقيدرکتاب دوم سموئ ). ٢۴اب چهارم ، سفر خروج ، ب(بود تا اورا بکشد 

جهد و از يرون ميزد و از دهانش آتش بيخياو دود برمی ِنيکه از بيد ، در حاليآی ن فرو ِميهوه از فراز ابرها بزميبوجب آن 
 و از  بر ميخيزد  دودی ویـــنيدند ،و از بيلرزـــبی سماِنآی ِاـــــه هيد و پاين متزلزل گرديآنگاه زم" :لرزد ين ميمهابتش زم

ر يظ زيغلی ِکينزول فرمود ، و تاردواو آسمانهارا خم کرده يدهان او آتش سوزان در آمد و اخگرها از آن افروخته گرد
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ربع ی ه هِاي شد و پاا ظاهريپس اعماق در. ده شديآتش افروخته شد و برق جهانِی او اخگرها ی از درخشندِگ...ش بود ،يهايپا
 ). ١٧-٨ست و دوم ،يل ،باب بيکتاب دوم سموئ"(ن فراستاده مرا گرفت يييعلی د و خداوند از اعِليمسکون منکشف گرد

فلک ی و باِال"،.اقوت نشسته است يه يشبی ند که بر اورنِگيبی هوه را به چشم ِميز در کتاب خود خداوند ينی ال نِبيحزق
مانند صورت انسان ،و از کمر او به طرف باال مانند منظره فلز ی دم و بر آن تخت صورِتيکبود داقوت يمثل ی شباهت تخِت
که در روز باران درابر باشد ،ودانستم که ش قوس و قزح يآتش مانند نمای دم و بر گرداگردش و اندرونش شعله هِايتابان د

بر ی پسر آدِمی ِا: دم که به من گفت يرا شنی آنگاه صداِئخود در افتادم و ی دم به رِويهوه است و چون آنرا ديمنظر جالل 
ان يهوه را درميبنوبه خود ی اء نِبياشع).٢٨-٢۶،باب اول ،ی ال نِبيکتاب حزق" (م يست تا با تو سخن گويخود بای هِايپا

ستاده بودند که يآن ای ن باِاليبا شکوه خود نشسته بود و سرافی دم که بر کرِسيآنگاه خداوند را د: "ند يبی مالئک بالدار ِم
وت مملو از جالل يهوه صبايگفت قدوس قدوس يرا صدا زده می گِرياز آنها دی ِکيک از آنها شش بال داشت ، و هر يهر 

را چشمانم ي زبر من که هالک شده ام ،ی پس گفتم وِا.لرزد وخانه از دود پر شد ياو می خانه از صدِای ه هِايو پا. اوست 
ست ، به يغمبر نيهودا ، باآنکه پيهوشافاط پادشاه ي). ۵-١،باب ششم ،ی اءنِبيکتاب اشع" (ت ده اسياه را دوت پادشيهوه صباي

را فرستاده است تا ی کِسی ده و شاهد آن بوده است که ِويخودش دی هوه را برکرِسيکند که يت ميل حکايآخاب پادشاه اسرائ
که ی هوه شافاط  به آخاب گفت بدرسِتيو :" کند تا در آنجا شکست بخورد ب دهد و او را وادارد که به جلعاد حملهيآخاب را فر

ست که يستاده بودند و خداوند گفت کيلشکر آسمان بطرف راست و چپ او ای دم و تماِميخودش نشسته دی خداوند را بر کرِس
نکار را يضور خداوند گفت من ابه ح)طان يش( د يفتد ؟و روح پليب بدهد تابه راموت جلعاد برآمده و بيبرود و اخاب را فر

پس هشدار باش که االن خداوند . ن بکن يپس خدا فرمود برو و چن.  روح کاذب خواهم بود شيايع انبيکنم و دردهان جميم
خ ي ،کتاب دوم توار٢٣-١٩کتاب اول پادشاهان ، باب دوازدهم ،"(تو گذاشته است ی ِاين انبيع ايکاذب را در درون جمی روِح
 ). ١٨اء،باب هشتم ،يکتاب اشع(ون ساکن است يهوه در کوه صهيکند که يح ميتصری اء نِبياشع ). ٢٢-١٨هجدهم ،ام ،باب يا

ند يشه درآنجا سکونت گزيهمی ال دارد برِايدهد که خيند که بدو خبر ميبی م ِميهوه را شخصا در داخل معبداورشليی ال نِبيحزق
آورده ی به صحن اندروِنش به سمت مشرق بود به معبد درآمد ،و مرا برداشته يکه روی پس جالل خداوند از راه دروازه ِا: "

ن ي،ای پسر آدِمی ستاده بود گفت ِايمن ای که پهلِوی دم که مرِديکرد ، و شنيان خانه با من تکلم ميدم که از ميرا شنی و صداِئ
ی ال نِبيکتاب حزق"(ل تا به ابد ساکن شوم يائاسری ان بِنيال دارم درآن درميم که خيهايمن و مکان کف پای است تخت خداِئ

ن يون مراجعت نموده ام و بعد از اياکنون به صه"شنود که ياز زبان خداوند می نِبِی ا يو زکر ). ٧-۴،باب چهل وسوم ،
 ).٣ا ،باب هشتم ، يکتاب زکر"(م ساکن خواهم شد يان اورشليدرم

 
نده مسکن يخداوند بسازد که او درآی م برِايکه در اورشلی رد خانه ِايگيغمبر درنظر ميت تورات داود پادشاه و پي به حکا

برو به بنده من داود بگو خداوند :"د يگويبدو مکالم خداوند به ناتان نازل شده ی داشته باشد و سر گردان نباشد ، وِلی ِنيمع
رون آورده ام تا امروز در يل را بياسرائی بِنکه ی را از روِزي،زی سکونت من بناکِنی برِای ست تو خانه ِايد که الزم نيفرمايم

از ی ن مدت به احِديا درايرفته ام ،و آی به مسکِنی و از مسکِنی مه ِايبه خی مه ِايساکن نشده ام ،بلکه از خی خانه ِا
 ). ۶-٣هفدهم ،ام ،باب يخ ايکتاب اول توار" ( د ؟يمن نساختی ازچوب سرو آزاد برِای ل گفتم که چرا خانه ِايدگان اسرائيبرگز
:".... آورد ی رون ِميبی سرو ساماِنی سازد و خداوند را از ِبيمی ن کار را سرانجام عمِلين داود ،ايمان ،جانشينهمه سليبا ا

ترا اجابت ی تقاضِانک يا:مان ظاهر شده بدو گفت يو خداوند در شب بر سل... خانه خداوند را تمام کرد ی مان بنِايپس سل
و اکنون اگر آسمان را ببندم تا باران نباردو اگر امر کنم که ملخ ها . دم يسکونت ثابت خود برگزی  را برِان مکانينمودم و ا
نها ينهمه قوم من متواضع شوندو دعا کرده با وجود همه ايان قوم خود بفرستم و با اين را بخورند و اگر وبا درميحاصل زم

ن مکان يکه در ای ن ببعد به دعاِئيرمود واز اآسمان اجابت خواهم فشان را از يطالب حضور من باشند ،آنگاه من تقاضا
   ).١۶-١١ام ، باب هفتم ،يخ ايکتاب دوم توار" (ک شنوا خواهم بود يک از نزديبحضور من کرده شود ازنزد

 
وحنا ،باب ي(  است دهيتاکنون خدارا ندی ده ِايچ آفريح داد که هيوحنا تصريل يمکرر تورات ، آنجی ن گفته هِايرغم همه ايل ع

دن يکند که ديد ميتأک) ٢زدهم ،يباب س(ان يز در رساله اول خود به قرنتيپائو لوس رسول ن) . ١٢  وباب چهارم ،١٨اول ،
  ١.ا باشد دروغ گفته است ين دنيآن درای ممکن است و هرکس مدِعی آن جهاِنی خدا از روبرو تنها در زندگاِن

................................................................... 
خداوند مهه ديدگان را ی را ببيند ،وِل)خداوند (منيتواند او ی هيچ ديده ِا"  در قرآن در مهني باره آمده است که -١

،چشم  )۶۴مائده ،(وجود دارد که در آا به دست خدا ی با اين وجود در قران نيز موارِد ). ١٠٠انعام ،"(ميبيند 
اين اشارات . اشاره شده است )۵طه  ، (و خدا در عرش خود در ميان مالئک  )١١۵بقره ،(،چهره خدا  )١۴ر،قم(خدا

بسيار را دراسالم ميان مالکيان از يکسو و حنبليان و کراميه و ی فکِری خداوند کشمکشهِای روشن به جنبه جسماِن
بود و ی که بنيانگذار آن ابو داود اصفهاِن(هريه معروف ظای فرقه اسالِم. ديگر برانگيخته بود ی ظاهريان از سِو
معتقد بود که خداوند درعرش خانه دارد که بر دوش مالئک است و هر )مسلمان نفوذ بسيار يافت ی خبصوص دراسپانيِا

ی بعِض. قويهيکل بر ميخيزد بگوش مريسد ی شبيه آنچه از زين شرت درزير سواِری وقت که حرکت کند ،از عرش صداِئ
ی چهره جواِنی بعکس دارِای سياه و سپيد ميماند و برِخی با مِوی  دارند که چهره خدا به چهره مرد ساخلورده ِاعقيده

گفته شده است که پس از طوفان نوح خدا آنقدر گريست که . دارد ی به پِای طالِئی ساده و خوشرو ميدانند که نعليِن
آسيايش ی ديگر نيز آنقدر خنديد که دنداِای فتند ،و موقِعکه مالئک به عيادتش ری به درد چشم مبتال شد ،بطوِر

ی آستان قدس رضِوی تشيع وتصوف ،نوشته هاشم معروف احلسيين،ترمجه سيد صادق عارف ،نشريه بنياد پژوهشهِا(پديدار شد
  ).١٧١ ، نقل از کتاب اله اکرب ، نوشته دکرت روشنگر ،ص١٣۶٩،مشهد
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ميگيرد که در اصطالح ی  رابطه قوم يهود با همسايگان غير يهود خود ، آشکاراموضِعيهوه درمواردی در موارد مختلِف
يکبار شدت خشم او از اينکه قوم اسرائيل از غير يهوديان زن گرفته ی حِت. نام دارد ) ی تبعض نژاِد (Apartheidی امروِز

 :به آستانه مرگ ميکشاند ی اند پيغمبر معتبر او عزرا را از ناراحِت
 

ی ديگر جدا نکرده اند بلکه از دختران ايشان برِای و من چون آگاه شدم که قوم اسرائيل خويشتن را از مردم کشورهِا.. "..
ی گر مخلوط کرده اند جامه و ردِايدی ت مقدس خود را با رجاست و نجاست امتهِايش زنان گرفته و ذريپسران خو خود و

ر نشستم ، و در وقت شام از تذلل خود بر خاستم و با ي تا وقت شام متحش خودرا کندم ويسر و ری خود را چاک زدم و مِو
خدا ، من خجالت دارم ی ش برافراشتم و گفتم ِايخوی هوه خدِايی ده به زانو در آمدم و دست خود را به سِويدری لباس و ردِا
است که از ی ِنيد زميرويتصرف آن می برِا)ل ياسرائی بِن(که شما ی ِنيآن زمی م که فرموده ِاي  ترک نموده اترا که اوامر

ش از سر تاسر مملو ساخته اند ،پس دختران يکشورها نجس شده است و آنها به رجاسات و نجاسات خوی نجاسات امتهِا
شان يای را برِای وسالمِتی د و هرگز سعادتمنِديريگيپسران خود می شان را برِايد و دختران ايشان مدهيخود را به پسران ا

ش خانه يه کنان پيپس عزرا گر.... ديواگذاری ت ابِديپسران خود به  ارثی د و آنرا برِاين را بخورين زميا خودتان اد تيمطلب
ل يا ئيحيا ،ابن يستند ،و شکنيگريل زار زار مياز مردان و زنان و اطفال اسرائی ِميار عظين نهاده بود وگروه بسيخدارو به زم

پس در روز سوم که روز ... م ين زنان و اوالد آنان را از خود دور کنيم که ايعهد ببندش يخوی به عزرا گفت پس حال با خدِا
دند يلرزيز به سبب باران سخت ميم جمع شدند و از ترس خدا ونين در اورشلياميهودا و بنيستم ازماه نهم بود همه مردان يب
پس ...د يل را افزوده ايب گرفته و جرم اسرائيرده و زنان غيانت ورزيشان گفت شما خيکاهن برخاسته به ای آنگاه عزاِر.
ند يايشان بيخ و داوران هر شهرهمراه ايند و مشاياين بيمعی ب گرفته اند در وقتهِايما زنان غری که در شهرهِای ع کساِنيجم

تند وتا روز اول ن امر نشسيش ايتفتی پس در روز اول ماه دهم برِا. ..ن امر ازما رفع گردديما در باره ای تا حدت خشم خدِا
 ).کتاب عزرا ،باب نهم و دهم ."(دند يب گرفته بودند به اتمام رسانيراکه زنان غری ماه اول کارهمه مرداِن

 
ش با يخوی فرستاده و آنهارا واسطه هِای شان وِحيکه بارها خودش به ای غمبراِنيدست پی را رِوی گر خداوند آب پاِکيوقت د

 :خوانديبکار ميزد و همه را دروغگو و فريريده خود دانسته است ميقوم برگز
 
... شان سخن نگفتم ،اما از جانب من به نبوت پرداختند يبا ا. رسالت مرا کردند ی آنها ادعِای اءرا نفرستادم ،وِلين انبيمن ا"

ن يای تا به ِک...ن گفت يا به من چنيا درعالم رويهوه درمکاشفه يگفتند يدم که به مردمان ميکاذب راشنی ِاين انبيسخنان ا
که هر ی اهاِئيستند و با نقل رويش نيدل خودشان بی ِايآورند که انبی خودشان نِمی کنند به رِويکه به دروغ نبوت می اِئيانب

شان مرا به خاطر بعل از ياد قوم من ببرند ،چنانکه پدران ايکنند که اسم مرا از يمی کنند کاِريمی ه خود بازگوِئيکدام به همسا
کند ؟ و آنکه کالم مرا دارد يان نميبی خود را به راسِتی ِايده است رويا ديا در رويکه مرا درمکاشفه ی دند ؟ چرا آن نِباد بري

گر يکديهستم که کالم مرا از ی اِئين انبينک من به ضد ايکند ؟آخر کاه را با گندم چه کاراست ؟ اينقل نمی کالم مرا به درسِت
شان را نفرستادم يک از ايچيرا که من هيند ،زينمايب خود گمراه ميمرا با اکاذ. که او گفته است ند يگويدزدند و به دروغ  ميم

ند ي؟ و اگر بگوی کدام وِح:شان بگو يست ؟پس به ايخداوند چی و چون قوم من پرسند که وِح. به آنها ندادم ی ِتيو مأمور
نک شمارا به الکل يلهذا ا.د يهوه را مکنيی وِحی ودم ادعِام که به شما فرموده بيفرمايهوه هستم ميهوه ،پس من که يی وِح

،باب ی اء نِبيکتاب ارم"(>را که فراموش نخواهد شد بر شما خواهم فرستاد ی و رسواِئی فراموش خواهم کرد و عار عبِد
 ١ .)۴٠-٢١ست وسوم ،يب
 

که نه تنها در تاريخ مذاهب ،بلکه ی  ،چيِزغير از همه اينهاستی چيز ديگِر"خداوند يهوه"با همه اينها، شاهکار شاهکارهاي
 .منحصر به فرد است ی ، پديده ِای در تاريخ جهان بصورت کِل

 
ظاهر ميشود و بدو ی چنانکه پيش از اين گفته شد ،در جريان مهاجرت ابراهيم از بين النهرين به ارض کنعان خداوند بر ِو

 فراوان کنم و بسيار بارور نمايم ی يار بسيار کثير گردانم و ترا پدر امتهِاببندم که ذريت ترا بسی ميخواهم با تو عهِد:"ميگويد 
 ___________________________________ 
کند ،قبالشخص يهوه اعالم ميل را فرستادگان کاذب يگذشته اسرائی ِايخداوند انبی ندِگيکه به منای نِبی ِاين ارميا-١

ش از آنکه نطفه او بسته شده يپی کند که حِتيد ميداند ،بلکه تأکيه مهويش نه تنها فرستاده يخودش را درکتاب خو
 :غمرب بوده است يباشد پ

پس کالم خداوند بر من نازل شده گفت قبل از آنکه ترا در شکم مادرت صورت بندم ترا شناختم و درمهاجنا "..... 
 ).۵ و۴،باب اول ،ی ا نِبيکتاب ارم"(امتها قرار دادم ی س منودم و نِبيترا تقد
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ارض ی تماِمی و امتها از تو پديد آورم و پادشاهان از تو به وجود آيند تا ترا و بعد از توذريت خداباشم و زمين غربت تو يعِن

که بعد ازتو گوشت ی دهم ،به شرط آنکه تو نيز عهد مرا نگاه داِری کنعان را به تو و بعد ازتو به ذريت تو به ملکيت ابِد
. ختنه ميشود ی  سالِگ٩٩،و پيش از همه خود ابراهيم در)سفر پيدايش ،باب هفدهم "(سرائيل ختنه شود از ای غلفه هرذکوِر

ن مشکل يداشته است ، ای ن سرنوشت ساز با دستگاه الِهيچنی ل ارتباِطيسرائ فرزندان اگذشته از اين مشکل که چرا آلتی وِل
نا تا نهر فرات بطور يسی ن و از صحرِايقلزم تا بحر فلسطی ِاياز درکه خداوند آنرا ی ِنين سرزميز در کار بوده که ايگر نيد

از سکنه نبوده بلکه مسکن هفت قوم بزرگ ی صاحب و خاِلی ن ِبيک سرزميده يم بخشيت ابراهيشه به ذريهمی دربست و برِا
ش از يست پيبايمنطقا می ِطين شرايدرچن. قا در تورات آمده است يهمه آنها دقی و ده ها قوم کوچکتر بوده است که اساِم

ز بندگان خدا بوده اند داده شود تا يکه بهر حال آنها نی ن مردِميای جابجاِئی برِای ب قابل قبوِلين تعهد نامه ترتيمفاد ای اجرِا
ر يست ،راه حل غين نيهوه مطلقا ايی راه حل انتخاِب.شده باشد ی ده خاِليمالکان نورسی منصفانه ومشروع برِای خانه بصورِت
ق آن اختصاص داده شده ي بند به شرح دقا٨٠٠ باب و    ٢۴تورات ،شاملی ک کتاب تمام از کتابهِاياست که ی گِريمنتظره د

ان را کشتند و زنان يان فرستاد و آنها همه ذکوران مديبه دستور خداوند دوازده هزار نفر را به جنگ مدی پس موِس: " است 
شانرا به يمساکن ای شان همه امالکشان را غارت کردند و تماِميای ع بهائم و مواِشيو جمگرفتند ی ِريشانرا به اسيو اطفال ا
لشکر غضبناک شد چرا ی به روسِای و العازار کاهن آوردند ،و موِسی ران و غنائم را نزد موِسيدند و پس اسيآتش سوزان

را شناخته ی را که مرِدی د و هر زِنيفال را بکشاز اطی زنان و اطفال را زنده نگاه داشته بودند ،و گفت پس االن هر ذکوِر
سفر اعداد ،باب "(د يخودتان نگاه داری را نشناخته و بااو همبستر نشده باشد برِای را که مرِدی هر دختِری د ، وِليباشد بکش

  ).١٨-١کم ،يوی ِس
 

ش را به اطالع او يخوی ح جنِگرد و طريگيوشع بن نون تماس ميان او يس سپاهي،خداوند با رئی بعد از در گذشت موِس
وشع بن نون خطاب کرد يبه بنده خود ی و خداوند بعداز وفات موِس:".... کند يآنها را مشخص می ات اجرِايرساند و جزئيم

را که ی وعده کردم هر جاِئی ز از رود اردن عبور کن ،و من چنانکه به موِسيبنده من وفات کرده است ،پس بر خی که موِس
بزرگ به طرف ی ِايان تا درين حتيزمی بخشم ،از صحرا و لبنان تا نهر فرات و تماِميا بر آن نهاده شود به شما مشمی کف پِا

هوه يرا ي، زی کرد ،ومبادا که بر آنها ترحم کِنی کنم هالک خواِهيم مين قومهارا که به دست تو تسليای مغرب ،و تو تماِم
م يشان را به دست تو تسلياهد نمود تا به دست تو هالک شوند و پادشاهان اشان خويپری ِميشان را به اظطراب عظيت ايخدا

م يعظی تو خداِئی هوه خدِايرا يشان مترس زي، از ای ر آسمان محو کِنيو نامشان را از زی شان را هالک ساِزيخواهد نمود تا ا
  ).٢۵-١۶ه ،باب هفتم ،يسفر تثن"(ب است يو مه

 
ی پس آنرا تصرف کرده باِش.م کردم يآنرا به دست تو تسلی حا و پادشاهش و مردان جنِگينک اريوشع گفت ايو خداوند به "

را ی نفِسير هالک کن و ذير و گاو و گوسفند واالغ را به دم شمشيرا که در شهر است از مرد و زن و جوان و پی هر موجوِد
وشع شهر را يو . وقف من خواهد بود ی ِريمت گي غنن که بهيو آهنن ينقره و طال و ظروف مسی نگذار ، و تماِمی در آنجا باِق

  ).٢۵-٢وشع ، باب ششم ،يفه يصح" (د بجز راحاب فاحشه را که زنده نگاه داشت يبا آنچه درون آن بود به آتش سوزان
 

ردار و خود را بی مردان جنِگی پس تماِم. و همه قوم اورا به دست تو دادم ی نک ملک عِايوشع گفت ايپس خداوند به ".... 
ی وشع و تماِميشهر به آتش سوخته شد و .پس آنرا به آتش سوزان ی وچون شهر را به تصرف درآورِد... برو ی به عِا
ساکنان ی د تا تماِميوشع دست خود را پس نکشيرا که ينماند ،زی ازآنان باِقی که کِسيرا کشتند بطوری ل مردان عِاياسرائ
وشع فرموده بود يخودبه به تاراج برد موافق کالم خداوند که به ی ل برِايمت آنرا اسرائيکن بهائم و غنيرا هالک کرد ، لی عِا
  ).٢۵-٢٢وشع ،باب هشتم ، يفه يصح."(است ی د و آنرا خرابه ساخت که تا امروز باِقيرا سوزانی وشع عِايپس . 
 

شوند و خود يسگان وگربه ها قتل عام می ان شهرحِتيان و چهار پايهوه همه آدميشه به فرمان يمثل همی در تصرف شهر عِا
مانده که نابود نشده است ی باِقی ِزيکند که هنوز چيخود احساس می هوه با علم خداِئين وصف يبا ا. شود يران ميز ويشهر ن

ان يهودياز ی ِکيبرد که يمی فراوان ِپی وشع پس از جستجِوي.دهد ين قصور مورد عتاب قرار ميغمبر را بخاطر ايوشع پيو 
 ال و ـــمش طـــک شيبن زارح ی ِدـــبن زبی رِمـــبنام عخان بن ک

کند و طال و نقره را ين گناه اعتراف ميعخان خود بد. خود ش نگاه داشته است ی ن نبرده و برِايست سکه نقره را از بيدو
ن و گوسفندانش به دره آخور بستگانش و خدمتکارانو خرای هوه او را با زن و فرزندان و تماِميبه دستور ی دهد ،وِليپس م
-١٨وشع بن نون ،باب هفتم ، يفه يصح(سوزانند يکنند و بعد در آتش ميبرند و در آنجا و در آنجا همه آنهارا سنگسار ميم
٢۵ .(  
 

شب را از جلجال کوچ ی وشع تماِميو . شان را به دست تو دادم يرا ايان مترس ،زياز ادون:وشع گفت يپس خداوند به "... 
هالک کرد ی ِميشان را درجبعون به کشتار عظيل منهزم ساخت و ايش اسرائيشان را پيشان بر آمدو خداوند اي ناگهان براکرده
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ِی که از سنگها ی د و مردند ،و آناِنيبزرگ بارانی شان از آسمان سنگهِايکردند خداوند بر ايل فرار ميش اسرائي،و چون پ
   ).١١-٩وشع ،باب دهم ،يفه يصح"(ر کشتند يل به شمشيوم اسرائکه قی شتر بودند از آنهاِئيتگرگ مردند ب

 
کو ين نيشان را منهدم کردند و برهر قطعه زميشان منهزم شدند کشتند و شهرهايان قوم موآب را که از حضور ايليو اسرائ"

وه راقطع نمودند و در ي مه درختانيآب را مسدودساختند و کلی چشمه هِای سنگ انداختند و آنرا از سکونت انداختند و تماِم
 ).٢۵ و٢۴کتاب دوم پادشاهان ،باب سوم ، "(ر گذاشتند يقی آنها سنگهِای جِا
 
نگذاشت ی را باِقی ر هالک کرد و کِسيرا که در آن بودند به دم شمشی ده را گرفت و به امر خداوندهمه نفوِسيمقوشع يپس "

را که در آن بودند به ی م نمود ،پش همه کساِنيز بدست تسليداوند آنرا نل با لبنه جنگ کرد و خياسرائی ،و بعد از آن با تماِم
ش گذشت و به مقابلش اردو زده با آن جنگ کرد و خداوند ينگذاشت ، و بعد از آن به الخی راباِقی ر کشت و کِسيدم شمش

آنگاه .ر کشت يودند بدم شمشرا  که در آن بی وشع همه کساِنيرنمود ويل سپرد که در روز دوم تسخيش را بدست اسرائيالخ
نگذاشت ،و پس به علجون ی او باِقی را برِای که کِسيوشع اوراشکست ،بحديش آمد وياعانت الخی هورام ملک جازربرِا

ش کرده يک روز هالک کرد چنانکه با الخيکه در آن بودند در ی ر زد و همه کساِنيگذشت و در همان روز آنرا گرفته بدم شمش
و .ل امر فرموده بود ياسرائی هوه خدِاينفس را هالک کرد ،چنانکه ی برون بر آمده با آن جنگ کرد و هر ِذو پس به ح. بود 
 ." کرد يل جنگ مياسرائی ل برِاياسرائی هوه خدِايرا که يشان را گرفت زيای نهِاين ملوک و زميوشع اي

 
ل يشان را سخت کند تا به مقابله اسرائيوند بود که دل ارا از جانب خدايل صلح کرده باشد ،زياسرائی نبود که با بِنی و شهِر"
امر ی شان را نابود سازد ،چنانکه خداوند به موِسيشان رحمت نشود ، بلکه ايشان را باالکل هالک سازد و برايند و او ايدرآ

 ).کم يست و ياول تا بی وشع ،باب هِايفه يصح"( فرموده بود 
 

ک يکايشوند که يگر نام برده مي  شهر د٧۶وشع ،يفه ين صحيست و چهارم هميدوم تا بست و يبی نها ،درباب هِايدردنباله ا
 .شوند ياو تصرف و قتل عام و غارت و سوزانده می م او وگاه به فرماندِهيهوه و با نظارت مستقيب،بدستور ين ترتيآنها بهم

 
د را درآسمان يوشع گردش خورشيکبار يی ست که حِتده او مهم ايقوم برگزی هوه و برِايخداوند ی ن قتل و عامها آنقدر برِايا

که خداوند ی وشع درروِزيآنگاه :"... وکشتن همه آنها داشته باشد " ان يامور"ب يتعقی برِای شتِريکند تا فرصت بيمتوقف م
ستد يلون بايای ز گفت که بر واِديستد ،و به ماه نيم کرد ، به آفتاب گفت که بر جبعون بايل تسلياسرائی ش بِنيان را پيآمور

ان را نابود يه آموريز توقف نمود تا قوم بقيل نکرد ،و ماه نيروز درفرورفتن تعجی ب به تماِميستاد و قري،پس پافتاب ا
 ١ .)١٣ و١٢وشع ،باب دهم،يفه يصح"(کردند

 
ی روِزياند که به شرح پديمی آشوِری حماِسی ازمنظومه هِای وشع تورات را اقتباِسيفه يصحی محتوِای گارِلی اِئيتاليمحقق ا

 : د يتوان دين ميبرلی از آنها را هم اکنون درموزه باستان شناِسی افته است ، و نمونه ِاين پادشاهان آن اختصاص يخونی هِا
خودم از کوها گذشتم و ی جنِگی ان و ارابه ِايکاهنان مقدس ،با لشکری ان بزرگ ،و به فتوِايشتار و آشور،خدايای اِريبه "

غ گذراندم و يورش آوردم و آنجا تصرف کردم ،همه مدافعان قلعه را از دم تيبه شهر و قلعه مسحکم آن . نابو رفتم يبجانب ک
سردار دشمن . رود ی نگذاشتم تا به کار گروگاِنی ک تن از آنان را باِقيی ر را زنده زنده در آتش سوزاندم و حِتيسه هزار اس

مستحکم شده بود و ی آنگاه به جانب شهر تال رفتم که بخوِب. ختم يوار شهر آوي ددا بدست خودم پوست کندم و پوستش را به
غ يرا در همان دروازه شهر از دم تی  سه هزار سپاِه.ورش بردم و سرانجام آنرا گشودميچون صاعقه بدان . سه بارو داشت 

ی دم و پاره ِايرا دست بری ه از آنهاپاره ِاز گرفتم کينی فراواِنی اسرِا. گر را در آتش سوزاندم يدی اِريگذراندم ،سپس بس
ی شان را به تاکهِايکشتگان پشته ها ساختم و سرهای از بدنهِا. از آنهارا درآوردم ی اِري،و چشمان بسی ِنيگر را گوش و بيد
ی  ،و خدِابزرگ ،آشوری کردم که خدِای کاِر. آتش انداختم ی ختم و جوانان و دختران را زنده در شعله هِايرون شهر آويب

 ).الد يش از مي پادشاه آشور درقرن نهم پAssurnazirpalربعل يسنگنوشته آشورنض( "شدند ی شتار ،ازمن راِضيبزرگ ا
با منطق ی گِريد"ملت برتر "از جانب ی مشابِهی ز تالِشيدوم نی جنگ جهاِنی شود درسالهِايخ تکرار مينکه تاريبحکم ا

بار آورد ی قرباِنی شرِقی اروپِای نهِايگر سرزميه و در ديها نفر در لهستان و روسونيليصورت گرفت که م"ی اِتيحی فضِا"
 هوه در دست نداشتند ،ختنه هم نشده بودند إياز ی ن بار آدمکشان اجازه نامه ِاي،منتها ا

 
____________________________________ 

را قضاوت ي قرار داشت ز١۶١۶معروف او در سالله در حماکمه يت گالياز دالئل حمکومی ِکين نوشته تورات يا -١
ه يکردند که فرضی ِريجه گي را ،نتنيد را از حرکت باز داشته بودو نه زميوشع خورشينکه يسا با استناد به ايکل
  .ن باطل است ي بر خالف کتاب مقدس و بنا برانيبر حرکت زمی له مبِنيگال
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با يسنده تقريکه نو) سن پل (س يپائولوس قدی ا خدِايباشد ی ِسيعی حسب آنکه خدِاچنانکه قبال گفته شد ،خدا بر ل ،يدر انج

در آن بخش که . گر دارد يکديمخالف ی ِتيت است ،دو شخصيحين مسيآئی و سازمان دهنده واقِع"د يعهد جد"از ی ِمين
ن يمان اواست ،و اي درگرودرجه اهر انسان دردرجه اولی پائولوس است رستگاِری و مذهِبی فکِری منعکس کننده برداشتهِا

ی ِسيکه منعکس کننده نظرات خود عی گِريکه در آن بخش دی سا قرار گرفته است ،درصورِتيد کلياست که در مورد تأکی اصِل
ن شرط صرفا يشناخته نشده،بلکه ای رستگار شدن شرط اساِسی ز برِايمان داشتن نيای ِسيبودن وبه عی ِحيمسی است حِت

نقل شده است که هرکه با محبت ی ِسيلهااز قول عين بار در انجيچند. ان و دوست داشتن آنها شناخته شده استگريمحبت به د
رد يکودکان نپذی ملکوت خدا را با پاکدِلی باز آمده است که اگر کِس. کند در خدا ساکن است و خدا دراو ساکن است ی زندِگ
ی ، وِل )١٧ و١۶جدهم ، ي لوقا ،باب ه: ١۵ مرقس ،باب دهم ،١۵-١٣ ،  ،باب نوزدهمی مِت( افت يچوقت بدان راه نخواهد يه

ئت حاکمه آمده است که يمومن با حکومت و با هی ِحيک مسيد در باره نحوه رابطه يعهد جد"ی هوِدي"دربخش 
د ينکنی لوِسن راازراه چاپيد ،و ايکنيح اطاعت ميد که از مسياطاعت کنی ان خود با چنان خلوص و احتراِميازفرمانروا:"

راکه زمامداران جهان جز يد ، زيآوری ن راه اراده خداوند را بجا ِميح از ايمسی ِسيدکه مانند غالمان عين اعتقادبکني،بلکه با ا
ی لهِايکه در انجي، در صورت)۵ان،باب ششم ،يرساله پائولوس رسول به افس"(شوند يده نمين مقام برگزيبا اراده خداوند بد
ا بنده طال يد يد بنده خدا باشيا بايز يشما ن. تواند بنده دو ارباب باشد يچکس نميه: آمده است که ی ِسي عچهارگانه از قول

سد ينوين تضاد مي، اشتاوفر و الرت درباره ای دو محقق سرشناس آلماِن ). ٢٢ ، لوقا ، باب دوازدهم ،٢۴،باب ششم،يمت"(
د نه تنها نرون دوران خود او ،بلکه همه آدمکشان تاجدار يم ، بايار دهپائولوس را مالک قری ل دررساله هِايکه برداشت انج

د رستگار شوند يکه بای د آنهاِئيعهد جد"ی توراِت"دربخش . رند يس ما قرار گيدگان خدا مورد تقديخ بعنوان برگزيتار
که دربخش آن هر کس ي، درصورت )٣٠ان ، باب هشتم ،يرساله پائولوس به روم(ن شده اند ييش توسط خداوند تعيشاپيپ
ان يابد ، مالييران آسان به ملکوت خدا راه مين حقيرتريسته ملکوت خداوند کند و آنجا که حقيتواند بامحبت خود را شايم
قلمرو ی ابند ، بلکه درهِاييراه نمی ن ملکوت آسماِنيع کتاب مقدس آشنا باشند نه تنها بدين شراياکار هر قدرهم با قوانير

 ).۴٠، مرقس، باب دوازدهم، ۵٢ازدهم، ي ، لوقا ،باب ۴ستو سوم،ي، باب بی مِت( بندند يز ميگران نيدی ِوخداوند را به ر
 

ز او را يشود و بعدا نيمی است که در تورات متجِلی ِريخود کامه و قهار و سختگی ل، خدا همان خدِايانج" يهودي"در بخش 
عقوب يد  که از يفرمايخداوند م:"ل آمده است ين مورد انجيدرا . افتيتوان يبازهم مطلق ترو مقتدرتر درقرآن می بصورِت
د که ترا يفرمايو به فرعون م. ده شده بود يسو که توأم با او زائيرا اورا دوست داشتم ،اما از برادرش عيکردم زی جانبداِر
از ی ِکي. ابد ي جهان انتشار له تو قدرت خود را نشان دهم و اسم من در سراسريختم تا بوسين منظور به شرارت برانگيبهم

آدم إ تو ی ِای ست که بتواند با اراده او مقاومت کند ؟وِليرا کيرد ،زيگيراد ميگر چرا خدا ازما ايپس د:شما به من خواهد گفت 
ا شود اگر خدا بخواهد بي؟چه می ن شکل ساخِتيپرسد چرا مرا به ايا کوزه ازکوزه گرمي؟ آی خواِهيکه از خدا جواب می سِتيک

ان يله هم غضب خود را نماينوسيباشند ،تا بديسزاوار هالکت نمی شود که مورد خشم او هستند وِلی اد متحمل کساِنيصبر ز
که مورد رحمت او هستند يشود اگر خدا بخواهد عظمت وجالل خود را به کسانيسازد و هم قدرت خود را نشان دهد ؟ چه م

 ١ ).٢٣ و٢٢ان ، فصل نهم ،يرساله پائولوس رسول به روم" (است ظاهر سازد ؟ ن جالل آماده کرده يای وقبال آنها را برِا
 

ن يرا ايابد ، زيش يا بدو گرايد يتواند خود بخود خدا را بجوينمی چ انساِنيه"دهد که ين پائولوس تذکر ميگر هميدی در جِا
توان يه قرآن منعکس مياست که در صدها آی ن درست همان برداشِتيا". آورده باشد ی مستلزم آن است که قبال خدا به او رِو

تواند با محبت ياست که می ن نظر منعکس است که خود آدِميل ايانج" ی ساِئيع"متعدد در بخش ی بعکس در موارِد. افت ي
ل از نقش خدا ين دو برداشت مختلف انجيای اِبيلگر سرشناس کتاب مقدس درارزيا سپرس تحلي. ش بخواند يخدارا به خو

 : سدينويانسانها ، می درزندِگ
 
. ت حفظ کرده است يحيان داشته تا بامروز اعتبار خود را درمعتقدات مسيوحشتناک بی وِلی عاِلی هاِتيآنچه پائولوس با تشب"

. رفته است يمسلم پذی خداوند را به عنوان اصِلی ر ازِليارانسان و تقدين اصل عدم اختيا) سن اوگوستن (س ينوس قديآوگوست
شود که ين خالصه مين اعتقاد درايا.خود قرار داده اند ی مکتب مذهِبی ه را هسته کنوِنين فرضيز چون او ، ايالون نلوترو ک
ن راستا سرنوشت انسان وابسته يقبل از انعقاد نطفه او مشخص شده است ،و در ای هر انسان حِتی ابِدی ا گمراِهيی رستگاِر

 ."است ی ا رحمت الِهيست ،بلکه صرفا منوط به خشم يبه خود او ن
___________________________________ 

 ی تندرسِتی صلح و جنگ ، خدِای ، خدِای ِکيو تاری روشناِئی منم که خدِا: " ن نوشته تورات که ياشاره بد – ١
ر من خماصمت که بی بر کِسی وِا. آورم ی بخشم و برهر کس که خبواهم رمحت ِميرا که خبواهم می هرکِس. هستم ی ماِري و ب

سفرخروج "( ؟ی ِديد چه زائيگويبه زن می ا کِسي، ی نطورساخِتيد که چرا مرا ايگويمگر کوزه به کوزه گر م. د يمنا
  ).٧اء،باب چهل و پنجم ،ي  و کتاب اشع١٩وسوم ،ی باب ِس
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ی در حد اعِلی ل ، بلکه خداِئيانجی ِتيدو شخصی هزار چهره تورات است ، نه خدِای در قرآن ،چنانکه قبال گفته شد،خدا نه خدِا

ستند ينی گر مطرح شوند در مورد او مطرح شدِنيدی ِدين توحيدو آئی توانند برِايکه می خود کامه است که اساسا پرسشهاِئ
حفوظ ست که قبال درلوح مينی چ تروخشِکيه. وجود ندارد ی اِريچ اختيو هی ِتيچ واقعيهن خدا اصوال يرون از ايرا که در بي،ز

د و جز به يآی ا نِميچکس جز به فرمان او بدنيه. فروافتد ی اجازه او از درخِتی ست که ِبينی چ برِگياو ثبت نشده باشد وه
هرکس رستگار شود او رستگارش کرده است و هرکس . ز ازاواستينی از او است و هر ذلِتی رد و هر عزِتيميفرمان او نم

هر کس که مسلمان شود به خواست او مسلمان شده است و هر کس هم که . خته است رود او گمراهش سای هم که به گمراِه
خود او است که مهر بر دلها و پرده بر گوشها و . ن است که خود خداوند او را کافر خواسته است يکافر بماند بخاطر ا

کند يهالک شوند خود او بر آنان حرام می د مردم شهِريکه بايوقت. بمانند ی د خطاکار باِقيبايگذارد که ميمی آنهاِئِی چشمها 
برد يبفرستد خود او حکام آن قوم را به راه فسق می د صاعقه غضب خود را بر قوِميهم که بای که از کفرخود توبه کنند ، وقِت

خاک هالک به ی گِريپس از دی ِکيآورد و آنها را هم ی د ِميگر پديدی ز اقواِميفر شوند ، و پس از هالک آنان نيتا مستحق ک
ا يشود و خانه ها يشان دوخته ميلباس مردمان به فرمان او برای حِت. گران شود ياندازد تا سرنوشت هر قوم عبرت دی ِم
ی ا از دامنه هِايدرختان ی او است که از شاخ و برگهِا. شود يا افراشته ميشان ساخته يآنان به فرمان او برای مه هِايخ

ا تاکستانها و يسازد ،و است که باغها وکشتزارها را به مزارع گندم يد ميدر برابر تابش خورشی بانهاِئيمردم سای کوههابرِا
 .دهد يمی گر برتِريدی خوردن بر بر ِخی وه ها را برِاياز می کند ، و باز هم او است که برِخيم مينخلستانها تقس

  
 :د نهاده شده است يتأکنها يه ار برهميگيه قرآن بطور پيست آيش از دويو دوسوره و بی در ِس

  
 ،انعام ۴م ، يابره" (کند يت ميکشاند و هر کس را که بخواهد هدايمی خداوند هرکس را که بخواهد به گمراِه

دهد و هر که را که يهر که را که بخواهد فهم م"  ،١١٠وسف،ي ،١٢،سجده ،٩،نحل ،٨، فاطر،١۵۵،اعراف ،٢٧،رعد،١٢۵،
گرداند و هر يل ميهر که را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسالم ما"، )٣٧٢ ، ٢۶٩ ،٢۵۵بقره ، " ( دهد ينخواهد نم

 ٩٩ونس ،ي ، ٧٠ ،بقره ،۵٧ ،کهف ،١٢۵ ،١٠٧، ٢۵انعام ،" (کند يمان سخت ميرفتن ايکس راکه نخواهد دلش را در پذ
آل "(دهد يخواهد عذاب م و هر کس را ببخشد ،يکند و مي،هر کس را بخواهد مشول رحمت خودم )٣٣ ،جاثه ، ١٠٠،و

کند، به هر کس که يل ميکند ، و هرکه را بخواهد ذليز ميهر که را که بخواهد عز" ، )١٨ ، مائده ، ١٢٩ و ٧۴عمران ، 
را ی هر کِس" ،  )٣٠ و ٢١ ،اسراء، ٢۶آل عمران ، " ( رد يگيز را ميدهد و از هر کس که بخواهدهمه چيز ميبخواهد همه چ

کند يمی را که بخواهد فراخ روِزی خداوند هر کِس"  ، ١٨ و ١۶حج،" (تواند کرد يز نمياو را عزی گر کِسيل کند ديکه خدا ذل
و ما "،  )۴۶ ، ٣۴ ، ٢١ ، نور ٣٩ ،سبا ،٣٧ روم ،۶٢ ،عنکبوت ،٢۶رعد،" (کند يمی و هر کس را که بخواهد تنگ روِز

 ) ٣٢زخرف ، " (رند يرا به خدمت خود گی گِرياز آنها عده دی م تا عده ِايدرجه دادی گر برتِريدی از مردم رابر بعِضی بعِض
بنگر که چگونه " ،  )٣٢نساء ،" (د يگر قائل شده است مکنيدی بر بعِضی بعِضی که خدا برِای ِتيجا در مزيآرزو و توقع ب" ، 

م يگر خواهيدی بر بعِضی به تعِضی شتِريار بيبسی م ، و البته در آخرت برتِريديبخشی گر برتِريدی از مردم را بر بعِضی بعِض
درکرده خدا چون و چرا "،  )۴٠آل عمران ، " ( کند ين است کار خدا ، که هر آنچه خواسته باشد مي، چن )٢١اسراء ،"(داد 
ست ينی اِريکه خدا و رسول او بدان حکم کنند اختی ج مرد و زن مومن رادرکاِريه" ،  )٢٣ا ء ، يانب" (توان کرد ينم
ا باشد متاع يهر کس خواستار دن" ،  )١١تغابن ،" ( رسد مگر به اذان خداوند يبه شما نمی بِتيچ مصييه"، )٣۶احزاب ،"(
بدان ی م تا با خواِريکنيب او ميآنگاه جهنم را نص. -م ين اراده کرده باشي البته بشرط آنکه ما خود چن–م يدهيا را به او ميدن
  ).١٨اسرا ء "(د يدر آ

 
گذرد ين دو بر او ميه آنچه درفاصله اي، کلی ق تولد و مرگ هر آدِميح شده است که وقت دقي، تصری گِري درموارد متعدد د

 : ست ير نييچ صورت قابل تغيخداوند ثبت شده است و به ه" لوح محفوظ "ش در يشاپيپ
 
افتد که ما بر آن آگاه ی ِمفرو ناز درخت ی برِگ" ، )١٠٢بقره ،"(رسد مگر آنکه خدا خواسته باشد ينمی بِتيچکس مصيبه ه"

و مثقال ذره "، )۵٩انعام،"(که در لوح محفوظ ما ثبت نباشد ی چ تر و خشِکيست هين نيزمی ِکير تاريدر زی م، و دانه ِاينباش
چکس جز يه"،  )۵٢ ، قمر ،٧۴ ،نمل،٣٠سبا،"(ست مگر آنکه در لوح محفوظ ما نوشته باشد ين نيدر آسمانها و درزمی ِا

 ، )٣۴ ،لقمان، ٢ ، انعام ،١١ ، فاطر ،١۴۵آل عمران ،"(رد يمين شده است نميکه اجل او معی ا و وقِتبه فرمان خد
 
همه امور " ، )١۵۴آل عمران ،" (خود به قتلگاه خواهند آمد ی خود هم باشند با پِای د کشته شوند اگر درخانه هِايآنانکه با"

ا نفس شما به يد ،يش آيشما پی هرچه برِا"،  )۴رم ،"( ع امر خداوند است فتد ، وبعد از آن ، تابيش از آنکه اتفاق بيعلم ،پ
غمبر يهر پی ما خود برِا"،  )٢٢د ، يحد"(خداوند مقررشده است ی وندد در کتاب ازِليش از آنکه بوقوع پيشما برسد ،پ

 ).١١٢انعام ، "(شد ين نميم چنيخواستيم ، و البته، اگر نميختين بر انگياطيان و از اجنه و شيرا از آدمی دشمناِن
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ها يرند و کشتيان قرار گيه مورد استفاده آدميا تغذيا پوشش يحمل و نقل ی ده شده اند که برِاين آفريای ان تنها برِايچهار پا
 یگر جانداران رِويالبته د. شوند از بابت شکر نعمت بجا آورند يبر آنها سوار م کهی ن ساخته شده اند که مسافراِنيای برِا
 :ان بوجودآمده اند يبهره آدمی ز تنها برِاين نيزم
 

م تا بر آنها يدي، و اسب وقاطر و االغ را آفر )٢٩بقره ،(م يان خلق کرديبهره شما آدمی ن را برِايهمه موجودات زم".... 
ِی  و آنها بارها ديد و گوشتشان را بخوريم تا از مو و پشم آنها بهره ببريديان را آفري،و چهارپا )٨نحل ، (د يسوار شو

ها را ی شما کشِتی سواِری و برِا ). ٧نحل ،(گر ببرند يبه شهر دی د کرد از شهِرين شمارا که جز با مشقت حمل نتوانيسنگ
م تا ينشانيم باد را فرومي، و اگر اراده کن )١٢زخرف ،(د يد شکر نعمت مارا بجا آوريم تا چون بر آنها سوار شويخلق فرمود

  )" .٣٣، ی شوِر(ن از حرکت ها بر پشت آيکشت
 
ان يم آنرا از ميتوانستيکه ميم در حالين نگاه داشتيزمی م و آنرادررِوين فرستاديو ما آب را در اندازه الزم از آسمان بر زم" 
و . د يابيدرآنها بی خود را به فراواِنی خوراِکی وه هِايم تا ميديشما نخلستانها و تاکستانها آفری م،و به برکت آن برِايببر
ی ز برِايو ن. آورد ی به بار ِم)تونيز(پرروغن ی وه ِايخورندگان خود می د و برِايآی نا ِميم که از کوه سيانديز رويرا نی درخِت

د و يگر ببريدی د و بهره هِايد بنوشيآی رون ِميرا که از پستان آنها بی ره ِايم تا شيشما گاوان و گوسفندان را بوجود آورد
سفر ی کشِتی د و بر پشتشان ، چون بر رِويد ،و بهنگام ضرورت آنهارا بکار حمل و نقل خود بگماري بخورزيگوشتشان را ن

  ).٢٢-١٨مومنون ،"(د يکن
 

مانند مسکن و لباس و ی در مسائِلی ار شده و حِتيز از آنان سلب اختيان نيروزمره آدمی ن امور زندِگيدر مورد  ساره تر
م تا از گرما و سرما يشما لباس خلق کردی برِا: " خود آنان منظور نشده است ی برِا یچ سهِميخوراک و کشت و کار ه

را از پوست چهار ی مه هاِئيسکونت موقتتان خی م و برِايتان ساختيسکونت دائم شما خانه هارا برای د،و برِايمحفوظ باش
ی شما اثاثه منزل و متاع هِای ان برِاي چهار پانيای د ، و از پشم و کرک و مِويم تا دروقت حرکت سبک باشيب داديان ترتيپا

ی ، و برِا )٣١اء، يانب(م يه فرموديرفت و آمد شما تعبی برِای ، و در کوها و جاده ها راههاِئ )٨٠نحل ،(م يمختلف خلق فرمود
م يآفتاب قرار داددر برابر ی تان پوشِشيکوهها وغارها را برای ورهِايز ديم و نيبان ساختيحفظ شما از گرما از درختان سا

گر يدی مزرعه غالت و جاِئی کجا باغ انگور باشد و  جاِئيم که يگر داديکديمجاور ی ن قطعاِتي، و به زم )٣٢نازعات ،(
 )". ۴رعد ،(م يدادی گر برتِريدی خوردن بر برِخی وه هارا برِاياز می ، و بعِض )٣رعد ،(نخلستان 

 
را به راه راست ی ن خودخداوند است که افراِديد نهاده اند که ايشگفت آور تأکن موضوع ياز قرآن بر ای گِريات متعدد ديآ
وعده " را يکشاند تا آنانرا مستحق دوزخ کند ، زيمی ز به خطاکاِريرا نی سته رفتن به بهشت شوند ،و افراِديبرد تا شايم

 :"ان و از اجنه پر کند ير است که جهنم را از آدميخداوند تخلف ناپذ
 
 ، ۴۶ ،اسراء ،٢۵ ،انعام"(ن باشد يدن سخن حق سنگيم که گوششان بر شنياز افراد نهاده ای پرده بر دل برِخما خود "

م همه مردمان يخواستياگر م" ،  )٧ و ۶بقره ،" (م يتان نهاده ايمهر بر دلها و پرده بر گوشها و چشمها " ،  )١٠٠اعراف ، 
 ١٢٨انعام ،" (م يان پر کنير است که جهنم را از اجنه و از آدميلف ناپذوعده ما تخی م ،وِليکرديت ميرا به راه راست هدا

اگر "،  )١۵ ، علق،۶٨ ، توبه ،١۴ و ١٠ ، نساء ،١٣ ،سجده ،١٧٩ و ١٧٨ ، اعراف،١١٩ و١١٨ ، هود ،١۴٩و
" م يش کنيحمت خوم تا هر که را خود بخواهد مشمول رين نکرديکن چنيم ،ليديآفری ِمی ق را امت واحِديم ،تمام خاليخواستيم
بماند ی وسته درگمراِهياو نشود و پی چکس هاِديگر هيرساند ،دی هر کس که خداوند اورا به گمراِه" ، )٨،ی شوِر(

اگر خدا " ، )۴ ،شعرا ،٣١دثر،م ٨ ،فاطر ،٣٣ ،غافر ،٣٣ ،رعد ، ٣۶ و٢٣ ،زمر، ١۴٣ ،نساء،١٨۶ و٣٠اعراف ،"(
"... ، )١١٠ و ١٠٧انعام ، " (م يديدن به حق گردانيشان را از گرويچشم و دل اشدند ،اما ما خود ينها مشرک نميخواست ايم

حکمفرما ی ان به صورت فرِديکه بر آدمی ن قانوِنيبه موازات ا ). ١م ،يتحر" ( م يانداختی ان آنها دشمِنيامت ميو تا روز ق
 :ت اقوام و ملل جهان حکفرما اسی دسته جمِعی ز بر زندِگينی است ،قانون مشابِه

 
را هالک ی اِريم اهل ديچون بخواه"... ،  )١٣رعد ،"( م يآوری م فرود ِميکه بخواهی صاعقه غضب خود را بر سر هر قوِم"
و "، )١٧ و١۶اسراء " ( م يکنيفر شوند ، آنگاه آنهاراهالک ميم تا راه فسق بروند و مستحق کيداريان آنرا واميم فرمانروايکن

بر گردنشان تا "،  )٩۵اء ،يانب" ( مردم آن هالک شوند که آن مردم از کفر خود توبه کنند ديکه بای حرام است بر هرشهِر
تند "  ، )١٠- ٧س،ي"(م يشان افکنديم و پرده بر چشمها و دلهايش را بر آنان بستيم و راه پس و پير عذاب نهاديزنخ زنج

به ی مانند ساقه نخل خشک شده ِای  ،و جملِگبر آنها مسلط بودی متواِل م که هفت شب و هشت روزيسرکش فرستادی باِد
ار و يختن داشتند و نه يکه نه توان گريپس آنهارا صاعقه آتش در گرفت در حال"،  )٧ و ۶حاقه ،" (خاک هالک افتادند 

 خشک اهيم که همه مانند گياز آسمان فرستادی حه ِايهالک آنها صی و برِا"،)۴۵ و۴۴ات ،يذار" (افتند يخود ی برِای مددکاِر
ی ن بر آنها رِويسهمگی و عذاب خدا به شکل باِد"، )۴٠هود ،" (د يو تنور آتش بر آنها بجوش" ، )٣١قمر ريال"(شدند 
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م که يم وگفتينور کردی ِبدگانش را يد" ، )٢۵ و٢۴احقاف،"(نماند ی ران از آنها اثِريوی آورد و چون صبح شد جز خانه هِا
آنان مرگ مسلم بهمراه ی م که برِايسخت فرستادی زلزله ِا"، )٣٩ و٣٧قمر ،"(د ينک عذاب قهر و انتقام مارا بچشيا

ات، يذار(ديپوسانيمانند استخوان مد آنرا يوزيم که بر هرچه ميآنان فرستادی به سِوی خزاِنی تند باِد"، )٣٧عنکبوت ،"(آورد
ن بلند و قسم به روز موعود ،که همه قسم به آسما"، )٧۴ و٧٣حجر ، "(م يبر آنان سنگباران عذاب نازل کرد" ،)۴٢ و۴١

ی م ،و همانا خدِايديهالکت گردانی ِايو جز نوح و اصحابش همه را غرق در" ، )۴- ١بروج ،"(م ياصحاب حدودرا کشت
تو ی م ،وهمانا خدِايت او با سنگباران عذاب هالک ساختيو قوم لوط را جز اهل ب" ، )٨٢صافات ،"(است ی ِميرحی توخدِا

ی گِريبعد از دی ِکيز يم ،و آنها را نيد آورديگر پديدی نان اقواِميپس ازهالک ا"، )١٧٣ و١٧٢شعرا ،"(بان است توانا و مهر
اصحاب حجر رسوالن ما را "،  )۴١ و٣١مومنون،"(ميگران قراردهيم تا سرنوشت هر قوم را عبرت ديبه خاک هالک انداخت

حه عذاب نابود يکوههابا صی آنانرا در همان باِالی ند ،اما ما صبحگاِهديفرار از خطر درکوهها منزل گزی ب کردند و برِايتکذ
،  )٧٣اعراف،"(م يام نحس عذاب ذلت را به آنها چشانديدرای کرد و ما با تندباِدی قوم عاد سرکِش" ، )٨٠حجر ،"(م يکرد

 ٧۴اعراف،"(در آوردی شان از پِاي هام که همه را در خانهيفرستادی ِا س بر آنان زلزلهــکردند ،پی قوم هود شتر صالح را ِپ"
ار يز اصحاب رس را ،و بسيو ن"،  )٩۴هود ،"(ن نبوده اند يزمی هرگز دررِوی م که گوِئيب را چنان هالک کرديو قوم شع"،)

ن ير زمياع و عقارش به زيو قارون را با همه ض" ، )٣٨فرقان ،"(م يفر کردارشان هالک کرديگر را به کيف و اقوام ديطوا
  ١.  )٨١قصص،"(م ي بردفرو

 
افتد و درک علت آنها يمسلمانان می که برِای اخوِبيبد ی دادهِايمتعدد تذکر داده شده است که هدف خداوند از روی در موارِد

مان يا عدم ايمان يکه بارها در قرآن آمده است که ای در صورِت.مان آنهاست يش درجه ايشان دشوار است ،آزمايخود ای برِا
به ی در مورد دوجنگ احد و بدر که اوِل.ن باره ندارند يدرای اِريته به اراده خود خداوند است و آنان شخصا اختافراد بس

د در عوض به يرسی ِبياس) احد(اگر به شما در جنگ : " د گفته شده است يمسلمانان انجامی روِزيبه پی شکست و دوِم
م که يگردانيان مردم مينجهت در ميوشکست را بدی روِزيرا ما پيزسخت وارد آمد ، ی ِبيآس)درجنگ بدر(ز  يدشمنان شما ن

روبرو شدند آنچه )درجنگ احد (گر يکديکه دو گروه با ی روِز ) ١۴٠آل عمران ،( مان آورده اندکدامند ؟يکه ای م آنهاِئيبدان
ی اِريو خداوند شما درجنگ بدر )."١۶۶آل عمران ،"( انند و منافقان کدام ؟ يد به اذان خدا بود تا بداند مومنان کيبه شما رس

ست که پروردگاراتان سه هزار تن يا شما را بس نيآی که تو به مومنان گفِتی وقِت:...د يش نبوديبی فاِنيکه ضعيدرصورت. کرد 
وند که دشمنان بر شما حمله آورند خدايد هنگامينشان دهی د و بردباِريشما فرستد ،و اگر از او بترسی اِريازمالئکه را به 
را به ی نکه خبر نکوِئيای ن نکرد مگر برِايز به کمک شما خواهد فرستاد که بر آنان بتازند ،خدا چنيگر را نيپنجهزار ملک د

    ٢،  )١٢۶ و١٢۵آل عمران ،"(رد ي گتان آراميشما بشارت دهد تا دلها
 
با او به ی کند و چه کِسيمی رِويامبر پياز پ یم چه کِسيابيم تا درير دادييتغی ش از آن برآن بوِديرا که تو پی ماقبله ِا"

ک از آن دو گروه حساب مدت يم کداميم تا بدانيختيما اصحاب کهف را ازخواب برانگ"، )١۴٣بقره ،"(زد يخيمخالفت برم
ت که سيم کينکه بدانيای م مگر برِايطان را برمردمان تسلط نداديو ش" ، )١٢کهف ،"( درنگ در غار را بهتر نگاه داشته اند 

ن هستند يزمی که دررِوی خواست که همه کساِنياگر خدا م"، )٢١سبا ،"( ست که درآن شک دارديبه آخرت مومن است وک
مان ياجازه خداوند ای چکس ِبيرا که هي؟ زی همه مردم را به اکراه مومن کِنی تواِنيم) محمد(پس چگونه تو .آوردند يمان ميا
هرگز ی ن کِسيچنی ؟برِای ت کِنيرا که خدا گمراه کرده است هدای کِسی خواِهي مچگونه )١٠٠ و ٩٩ونس في:( آورد ی نِم
و نوح به قوم خود گفت اگر خدا خواسته باشد شما را گمراه کند ،اندرز من به شما  ). ٩٠نساء ،(ت نخواهد بود يبه هدای راِه
ش يشاپيدرآنچه پی اِرين اختيان کمتري آدمدات مکرر درمکرر کهين تأکيو با همه ا )".... ٣۴هود ،(نخواهد داشت ی سوِد
ده اند يجز راه حق را بر گزی که راِهيکسانی کند و برِايقرآن ناگهان راه عوض می شان مقدرشده است ندارند ،در موارِديبرا

 :کشد يخط و نشان م
از آن بر ی م باز رِوينوا کنکنند و اگرهم آنان را به کالم حق شی هستند که تعقل نِمی ن جانوران در نزد خدا کساِنيبدتر"
نان يزند و با ايا مردگان از قبرها برخيم ينها بفرستياگر هم مالئکه را بر ا"، )٢٢انفال ، "( کنند يتابند وبدان اعتراض ميم

 ه ز او را فراموش کرديرا که آنان نيخدا کافران را فراموش کرد ، ز" ، )١١١انعام ،" ( آورند ی مان نِميند ، باز ايسخن گو
 

____________________________________ 
خدای حممد را : " فرمين کالرک در تعرب معروقی قرار گرفته که غالبا از او نقل شده استاين آيات مورد استناد – ١

 ".معموال بايد در زلزله و طوقان و آتش جسنجو کرد
 
باب (در کتاب دوم مسوئيل . يل مايه گرفته است کمک به پيغمربان از تورات واجنی موضوع فرستاده شدن مالئک برِا  -٢

ی مبهم نقل شده است ، وِلی اين رويداد بصورِت )١٠- ٨وباب يازدهم ، .۴- ٢باب پنجم ،(و کتاب مکابيان )٢۴پنجم ،
گفته ميشود که اگر خواسته باشد ميتواند از خدا خبواهد که دوازده فوج از مالئک را ی در اجنيل صرحيا از قول عيِس

  ).۵٣، باب بيست وششم، ی مِت(او بفرستد ی ه ياِرب
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ان حاصل اعمال يشود که خوب و بد آدميح ميتصری دو مورد حِتی ِکيدر  ). ۴٣ه ،ي ، جاث۶٧ ،توبه ،۵١اعراف، ( "بودند 
ما آمده شی خدا برِای از سِو"، )٣٩نجم ،"(ست ينی خود انجام داده حاصِلی جز آنچه به سِعی آدِمی برِا: "خودشان است 
  ).١٠۴انعام ف"(که کور ماند درخسران ماند ی د وهر کِسيرسی د به رستگاِريکه آنرا دی است ،هر کِس

 
خداوند قائل است ،گاه همين خداوندبه روايت آيات مختلف همين قرآن ی که قرآن برِای عليرغم قدرت مطلقه و همه جانبه ِا

به ی است که خود ِوی او درموارِدی  خود و منعکس کننده خواسته هِاپيامبری فقط سخنگِوی عمل ميکند که گوِئی بصورِت
اين موضوع کرارا اين پرسش را . نا خوشايند مايل به ابراز آنها نيست ی احتراز ازبرخوردهِای ويا برِای دليل حجب يا فروتِن

و ی که از لحاظ زماِنی چگونه مسائِلهمه دورانهاست ی همه مردمان وبرِای برِای درپيش آورده است که اگر قرآن پيام آسماِن
 روزمره پيمبراختصاص دارند ميتوانند درآن مطرح شده باشند؟ی از زندگاِنی تنها به امور معيِنی مکاِن
 
د مگر آنکه خود او اجازه آنرا داده باشد ،و بر سفره طعامش يغمبر داخل نشويپی د ، به خانه هِايمان آورده ايکه ايکسانی ِا"

د زودتر از وقت يا به طعام شده باشيهم که دعوت به خانه ی وقِت.  آنکه خود او شما را دعوت کرده باشد د مگرينيمنش
غمبر است يه آزار پين کار مايد که ايبمانی صحبت کردن باِقی نکه برِايد نه ايکارخود بروی د و بعد از صرف طعام ِپيائيمقررن

د يخواهيکه ميهنگام ). ۵٣احزاب ،( ندارد ی قت به شما شرِميد از اظهار حقخداونی هر چند که خود از گفتن آن شرم کند ،وِل
ی تان را از صدِايصدا ).۶٣نور،(د يکنيان خودتان صدا ميگر را ميکديد که يصدابکنی د ،او را آنطوِريغمبر را صدا کنيپ
غمبررا پشت خانه با بانک بلند يکه پی آنها ِئ... د يکنيگر ميد که با همديصحبت مکنی د و با او به همان بلنِديغمبر باالتر نبريپ
هجرت (غمبراز خانه خارج شود يبهتر است که صبر کنند تا پی ِليشان خيرا برايشعور هستند ،زيبی شترشان مردِميخوانند بيم
د بر يگويما مکه به شی د  و زماِنيگران باز کنيدی د پس جا را برِايخواهدکه جاباز کنيغمبر از شما ميکه پيهنگام ). ۵ – ١،
. د يازاريد و رسول خدارا نيد از پشت حجاب بطلبيطلبيرا می غمبر متاِعيهرگاه از زنان پ ).١٢مجادله ،( د يزيد پس بر خيزيخ

  )".۵٣احزاب ،.(بزرگ است ی ن نزد خداوند گناِهيد که ايزهرگز با همسرانش ازدواج مکنيپس از وفات او ن
 

ی ِا:"داشته اند ،در قرآن آمده است ی زناشوِئی هِايکه با او گله منديغمبر ،در هنگامي پن زنانيگر در مورد هميدی  در جِا
آزادتان کنم ی و خوِشی به خوِبه تان را بپردازم و يد تا مهريائيهستند بی اِئينت دنيغمبر ، به زنان خود بگواگر خواهان زيپ

گران يشمارا دو برابر دی زرگ خواهد داد ،همچنانکه کار ناروِابی د خداوند به شما پاداِشيباشی اخرِوی ،اما اگر طالب زندِگ
غمبر يزنان پی شما ِا. ب خواهد کرد يمضاعف نصی ع فرمان رسول باشد اجِريد ،و هر که را شما که مطيفر خواهد رسانيبه ک
د و خدا و رسول او يتان بمانياد و در خانه هيسخن مگوئی ونازِکی پس با مردان به نرِم. د يستير زنان نيد که مانند ساي، بدان

هر . ی ست در همبستر شدن با زنان خود نوبت آنها را مراعات کِنيرسول الزم نی و تو ِا )٣۴- ٢٨احزاب ،(د يرا اطاعت کن
چکدام يه. دو باره او را نزد خود بخوان ی ل شِدينداز و اگر هم بدو ماينوبتش را به عقب بی ل بدو نبوِديک از آنها را که ماي

ی برِا ) . ۵١احزاب ،( رضا دهند ی کِنيبه آنچه تو بدانان عطا می د همِگيباشند ،بلکه بای د از خواسته تو ناراِضياز آنها نبا
 . )"١م ،يتحر(؟ يکنيزنانت صرفنظر می خشنوِدی غمبر از آنچه خدا بر تو حالل کرده برِايپی چه ِا

 
دار يکه به قصد تبرک به ديه کرده است که کسانيامبر خود توصيست به پت ازآن دارند که خداوند نخيه مختلف قرآن حکايدو آ
ز بعدا آنان را ين کار اکراه نشان داده اند خداوند نينا از ايچون ای بپردازند تا به مصرف معاش او برسد ،وِلی ند پوِليآی او ِم

 :ن پول معاف کرده است ياز پرداخت ا
  

ی وِل ) ١٠٣توبه ،" (ی و طهارت بخِشی افت کن تا آنانرا پاک گرداِنيند صدقه  دريآی دنت ِميکه به ديرسول ، از کسانی ِا" 
ی تواِنياگر نم:" ... گذارد يدر برابرشان می راه عذِری گِريه ديزدند ، خداوند در آين کار سر باز ميچون مراجعه کنندگان از ا

ز ينصورت ما نيد ؟ درايبدهی دار خود صدقه ِايش از ديد که پيرا اکراه دايآ. م است يد که خداوند بخشنده و رحيبدانی ن کِنيچن
م يغمبرانش را فرمان بردار باشيم و خدا و پيش را بدهيد و زکوه خويم به شرط آنکه نماز خود را برپا داريريپذيتوبه شما را م

  ).١٣ و ١٢محاجه ،" (
 

ل بر يامبر را دلياوردن پيبن دائل ، که فرزند نی د ، عاِصاز دشمنان محمی ِکيشخند يگر ، خداوند در اشاره به نيدی  درجاِئ
ست بلکه دشمن بد خواه اوست که ين محمدنيکند که ايد ميم بودن او دانسته و محمد را سخت به خشم آورده بود تأکيعق

کرده اند ی ِنامبر و همسرش که با محمد دشميگر خداوند به ابولهب عم پيدی ، و باز در جاِئ ) ٣کوثر ،(م است يخودش عق
  ). ٣-١لهب ، ! " (زم کش جهنم باد يز هيده باد دست ابو لهب ، و زنش نيبر:" کند که ين مينفر


