
 

 آيا هيچ انديشيده ايم به چه داستانهای دروغ هللا فرموده در قرآن سوگند ياد ميکنيم؟
 

 آيا خواندن داستانهای دروغين تازيان و يهود ميتواند آمرزنده روان مردگان ما باشد؟
 

 پس از خواندن اين داستان پوچ بيائيم کمی بينديشيم و از خرد بهره بگيريم.
 
  

آمده است. هر يک با ديگری کم و زياد هائی  وحیبگونه   /آيه بازگو دربازگو شده درکالم هللا ٣۵۵وره و س ١۴داستان موسی که در 
دريابيد که هللا از بزرگ دارد که به گستردگی درتورات نيز آمده شما را از درون مايه هردو آگاه ميکنم تا با بن مايه های استوار 

  دروغگويان جهان هستی است.
  

  سوره قصص:
انا فرعون در زمين تکبر و گردنکشی آغاز کرد و ميان اهل آن سرزمين تفرقه و اختالف افکند و طايفه(بنی اسرائيل) را سخت هم 

  ) ۴ضعيف و ذليل کرد پس ايشان را می کشت و زنان شان را زنده ميگذاشت و همانا فرعون مردی بسيار مفسد وبدانديش بود (
  

يف و ذليل در آن سرزمين منت گذارده و آنها را پيشوايان خلق قراردهيم و وارث ملک و جاه و ما اراده کرديم که برآن طايفه ضع
  )۵فرعونيان گردانيديم (

  
و در زمين به آنها قدرت و تمکين به خشم و به چشم فرعون وهامان و لشکريانشان آنچه کزان انديشه ناک و ترسان بودند بنمائيم  
)۶(  
  

ن و ديگر بر او هرگز طفلت را شير ده و چون از آسيب فرعونيان بر او ترسان شوی به دريا افک مادر موسی وحی کرديم که و به
  )٧مترس و محزون مباش که ما او را به تو باز آوريم و هم از پيغمبران مرسلش گردانيم (

  
اهل بيت    و به دريا افکند به امر هللا به صندوقش نهاد(چون جاسوسان فرعون به قصد قتل موسی آمدند و مادر موسی ترسان شد 

را از دريا برگرفت تا درنتيجه دشمن و مايه اندوه آل فرعون شود که همانا فرعون وهامان و لشکريانشان  (آسيه) موسیفرعون 
  )٨بسيار نادان و خطاکار بودند(

  
ودک را مکشيد که نور ديده من (چون فرعون به سعايت مردمان به آن طفل بد گمان شده و قصد قتلش را کرد) زن فرعون گفت اين ک

  )٩و تست باشد درخدمت ما سودمند افتد و يا او را به فرزندی خود برگيريم و آنها بی خبر بودند(
   

صبحگاه مادر موسی دلش فارغ بود و به حدی غم و اندوه قلبش را فرا گرفت که اگر نه ما دلش را برجای نگاه داشتيم تا ايمانش  
  )١٠از درونش را آشکار سازد(برقرارماند نزديک بود ر

  
و آنگاه مادر موسی به خواهر گفت که از پی طفلم رو خواهر رفت و موسی را از دور ديد و شناخت ولی آل فرعون وی را 

  )١١نشناختند(
  
فل گيرد بر آمدند داشتند درپی هر دايه ای که پستانش را ط و ما شير هر دايه را بر او حرام کرديم و آل فرعون با محبت قلبی که به او 

خانواده ای که دايه و پرستار اين طفل شوند آگاه و درکمال محبت ومهربانی تربيت کنند  خاله موسی گفت آيا مايليد که من شما را
  )١٢راهنمائی کنم (

  
  )١٣....(به مادرش برگردانيديم  راو بدينوسيله ما موسی 

    
افت ما به او مقام علم و حکم نبوت عطا کرديم و چنين پاداش به مردم نيکوکار آنگاه موسی که به سن عقل و رشد رسيد و حد کمال ي

  )١۴ميد هيم (
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و موسی (روزی) بی خبر اهل مصر به شهر درآمد و آنجا ديد که دو مرد با هم به قتال مشغولند اين يک از شيعيان وی (يعنی ازبنی 

درآن حال آن شخص شيعه. از موسی  دادخواهی  و ياری برعليه آن دشمن  اسرائيل بود) و آن يک از دشمنان (يعنی ازفرعونيان) بود 
موسی گفت اين کار از   مشتی سخت بر آن دشمن زد. بدان ضربت مرگش فرا رسيد خواست (موسی خشمناک بياری مومن شتافت) و 

  )١٧)...(١۶)...(١۵فريب و وسوسه شيطان بود.... (
  

از توقف به شهرمصر بيمناک شد و مراقب دشمن بود که ناگاه آنکس که روز گذشته موسی (پس ازکشته شدن قبطی و نجات سبطی) 
  )١٨از او ياری جسته بود باز او را به دادخواهی خواند موسی به او گفت تو سخت گمراهی (

  
خواهی مانند و چون رفت به ياری آن سبطی مومن و خواست دست به قبطی دشمن دراز کند که قبطی فرياد کرد ای موسی مرا هم مي 

  )١٩شخص ديروز به قتل رسانی معلوم است که تو در زمين قصد گردن کشی و جباری داری ... (
  

تو شور ميکنند که تو را به   مصر آمد و گفت ای موسی رجال دربار فرعون درباره و در اين حال مردی(مومن) از دورترين نقاط شهر
  )٢٠) من درباره تو بسيار مشفق و مهربانم(و (بدان که قتل رسانند بزودی از شهر بيرون گريز

  
موسی از شهر مصر با حال ترس و نگرانی از دشمن به جانب شهر مدين بيرون رفت  گفت بارالها مرا از شر اين قوم ستمکارنجات 

  )٢١ده(
به راه مستقيم هدايت  و چون از مصر بيرون شد و سر به بيابان رو به جانب شهر مدين آورد و با خود گفت اميد است که ربی مرا 

  )٢٢فرمايد(
  

که دور از   و دو زن را يافتوچون برسرچاه آبی در شهر مدين رسيد آنجا جماعتی را ديد که حشم و گوسفندانشان را سيراب ميکردند 
ميکنيد و  مردان درکناری به جمع آوری و منع اختالط گوسفندانشان مشغول بودند موسی به جانب آن دو زن رفته گفت شما اينجا چه

کارمهمتان چيست؟ آن دو زن پاسخ دادند که منتظريم تا مردان (گوسفندانشان را سيراب کرده) باز گردند(آنگاه گوسفندان خود را  
  )٢٣سيراب کنيم) و پدر ما شيخی سالخورده و فرتوت است(

  
وتی نداشت با حال گرسنه گفت بارالها من موسی گوسفندانشان سيراب کرد رو به سايه درختی آورد تا دمی بياسايد و چون توشه وق  

  )٢۴به خيری که نازل فرمائی محتاجم(
  

موسی (هنوز لب از دعا نبسته) ديد که يکی از آن دو دختر باکمال (وقار) وحيا بازآمد و گفت پدرم ازتو دعوت ميکند تا (به منزل ما  
رسيد و موسی  (يعنی شعيب پدرآن دختر) د چون موسی نزد اوآئی) و درعوض سقايت ( و سيراب کردن) گوسفندان ما به تو پاداشی ده

  )٢۵سرگذشت خود را بر او حکايت کرد (شعيب) گفت اينک هيچ مترس که از شر قوم ستمکار نجات يافتی(
  

امين  يکی از آن دو دختر(صفورا) گفت ای پدر اين مرد را به خدمت خود اجير کن که بهتر کسی که بايد به خدمت برگزيد کسی است که 
  )٢۶و توانا باشد(

  
را به نکاح تو درآورم بر اين مهرکه،   دو دخترمشعيب (تقاضای دختر را پذيرفت و به موسی) گفت من اراده آن دارم که يکی از اين  

اءX  هشت سال خدمت من کنی و اگر ده سال تمام کنی (آن دوسال) به ميل و اختيار تو و من دراين کار رنج بر تو نخواهم نهاد و انش
  )٢٧مرا شخصی شايسته خواهی يافت (

  
  )٢٨است( و هللا بر اين قول و عهد ما وکيلموسی گفت هرکدام از دو مدت را به انجام رسانم بر من ستمی نشده  

  
ر آنگاه که موسی عهد خدمت به پايان رسانيده و با اهل بيت خود از حضور شعيب رو به ديار خويش کرد (در راه شب تار وبيابان دو

ديد به اهل خود گفت شما اينجا مکث کنيد که (از دور) آتشی بنظرم رسيد ميروم تا شايد از  طورو هوای سرد...ناگاه) آتشی از جانب 
) ندائی از آن درخت(مقدس) چون موسی به آن آتش نزديک شد به او از جانب وادی ايمن در آن بارگاه مبارک ٢٩آن خبری برگيرم(

) و توعصای خود (و خوديت) بيفکن چون(عصا افکند و) بر آن  ٣٠(يکتا) پروردگار جهانيان( منم هللاکه  رسيد که ای موسی هشدار
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موسی رو به  فرار نهاد و واپس نگرديد(درآن حال بدو خطاب شد ای موسی پيش آی و مترس  اژدهائی سبک خيز گرديدنگريست ديد 
  ).٣١که تو ايمن خواهی بود (

  
بر و بيرون آور تا بی هيچ نقص برص ومرضی سفيد و روشن گردد و تا (به ظهور اين معجز) از وحشت و و دست خود را در گريبان 

اضطراب بياسائی باز دست به گريبان بر(تا به حال اول برگردد) اين (عصا و يد بيضا) از جانب رب بر رسالتت دو برهان(کامل و دو 
  )٣٢و فرعونيان که قومی فاسق و نابکارند( معجز بزرگ الهی) است (اينک برو) برسالت بسوی فرعون

  
موسی گفت ای ربی من از فرعونيان يکنفر را کشته ام ميترسم که به خونخواهی و هللا (اين چنين شعبده بازی را به موسی آموخت)  

  )٣٣و کينه ديرينه مرا به قتل رسانند(
  
ش فصيح تر از من است با من يار وشريک در کار رسالت فرما تا و با اين حال اگر از رسالت ناگزيرم برادرم هارون را که ناطقه ا 

  )٣۴مرا تصديق (و ترويج) کند که ميترسم اين فرعونيان سخت تکذيب رسالتم کنند(
  
و به شما درعالم قدرت و  بازويت را قوی ميگردانيم بسيار..... به او فرمود که ما تقاضای تو را پذيرفته و بهمدستی برادرت هارون  

مت ميدهيم که هرگز (دشمن) به شما دست نيابند اينک با اين آيات و معجزاتی که به شما عطا کردم به رسالت(بسوی فرعونيان) حکو
  ) .....   ٣۵برويد که شما و پيروانتان(بردشمنان)غالب خواهيد بود(

  
  اين بخش کوچکی بود از داستان موسی درتازی نامه.

  
آمده است که هللا ميگويد تورات را من برای موسی فرستاده ام. چنانچه اين داستان با آنچه که  چون همين داستان در کتاب تورات هم 

در تورات آمده همخوانی داشت.  هم اين داستان يا به گفته هللا (قصه) و ديگر داستانهای هللا فرموده هم درست است و قهرمانان بی 
ت روشن  خواهد گرديد که از دهان آفريننده اين هللا هرگز سخن راست  بيرون نام و نشان آنهم هستی داشته اند.  اگر همخوانی نداش

  نيامده و چنين قهرمانانی نيز هستی نداشته اند؟ 
   

   ٢٢تا   ١٣باب اول از آيه   –سفر خروج 
هرگونه عمل   ... و مصريان از بنی اسرائيل به ظلم خدمت گرفتند. و جانهای ايشان را به بندگی سخت به گل کاری و خشت سازی و

صحرائی تلخ ساختندی و هر خدمتی که به ايشان نهادندی به ظلم می بود. و پادشاه مصر به قابله های عبرانی که يکی را شفره و 
ديگری را فوعه نام بود امر کرده. گفت چون قابله گری برای زنان عبرانی بکنيد و بر سنگها نگاه کنيد اگر پسر باشد او را بکشيد و  

  بود زنده بماند. اگر دختر
  

لکن قابله ها از خدا ترسيدند و آنچه پادشاه مصر بديشان فرموده بود نکردند بلکه پسران را زنده گذاردند. پس پادشاه مصر قابله ها 
چون  را طلبيده بديشان گفت چرا اين کار را کرديد و پسران را زنده گذارديد. قابله ها به فرعون گفتند از اين سبب که زنان عبرانی

. زنان مصری نيستند و زور آورند و قبل از رسيدن قابله ميزايند. و خدا با قابله ها احسان نمود و قوم کثير شدند و بسيار توانا گرديدند
و واقع شد چونکه قابله ها از خدا ترسيدند خانه برای ايشان بساخت. و فرعون قوم خود را امر کرده گفت هر پسری که زائيده شود به 

  و هر دختر را زنده نگاهداريد. اندازيدنهر 
  
  

  ٢۵تا  ١باب دوم از آيه 
. و آن زن حامله شده پسری بزاد و چون او را نيکو منظر ديد و شخصی از خاندان الوی رفته يکی از دختران الوی را به زنی گرفت

گرفت و آنرا به قير و زفت اندوده طفل را در   برايش و چون نتوانست او را ديگر پنهان دارد تابوتی از نیوی را سه ماه نهان داشت. 
و دختر فرعون برای غسل به نهر فرود و خواهرش ازدور ايستاد تا بداند او را چه ميشود.  آن نهاد و آنرا در نيزار بکنار نهرگذاشت.

بگيرد. و چون آنرا بگشاد طفل گشتند پس تابوت را درميان نيزار ديده کنيزک خويش را فرستاد تا آنرا  آمد و کنيزانش بکنار نهر می
  پس دلش بر وی  بسوخت و گفت اين از اطفال عبرانيان است.  ديد و اينک پسری گريان بود را
  

دهد. دختر فرعون به  و خوا هر وی به دختر فرعون گفت آيا بروم و زنی شير ده را از عبرانيان نزدت بخوانم تا طفل رابرايت شير
طفل را ببر و او را برای من شير بده و مزد تو را  مادر طفل را بخواند. و دختر فرعون گفت اينوی گفت برو پس آن دختر رفته 
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و وی را برد و او را پسرشد  دختر فرعون. پس آن زن طفل را برداشته بدو شير ميداد. و چون طفل نمو کرد وی را نزد خواهم داد
  زيرا گفت او را از آب کشيدم.  موسی نام نهاد

  
درآن ايام که چون موسی بزرگ شد نزد برادران خود بيرون آمد و بکارهای دشوار ايشان نظر انداخته شخصی مصری را  و واقع شد 

کشت و او را در  راافکنده چون کسی را نديد آن مصری  پس بهر طرف نظرديد که شخصی عبرانی را که از برادران او بود ميزند. 
ناگاه دو مرد عبرانی منازعه ميکند پس به ظالم گفت چرا همسايه خود را ميزنی. گفت  . و روز ديگر بيرون آمد کهريگ پنهان ساخت

کيست که تو را بر ما حاکم يا داور ساخته است.  مگر تو ميخواهی مرا بکشی چنانکه آن مصری را کشتی پس موسی ترسيد و گفت  
  يقينا اين امر شيوع يافته است. 

  
قتل موسی کرد و موسی از حضور فرعون فرار کرده در زمين مديان ساکن شد و برسر چاهی  و چون فرعون اين ماجرا را بشنيد قصد

و شبانان نزديک   يش را سيراب کنند.خوو کاهن مديان را هفت دختر بود که آمدند آب کشيده آبخورها را پر کردند تا گله پدر بنشست. 
و چون نزد پدر خود رعوئيل آمدند دد کرد و گله ايشان را سيراب نمود. آمدند تا ايشان را دور کنند آنگاه موسی برخاسته ايشان را م

او گفت چگونه امروز بدين زودی برگشتيد. گفتند شخصی مصری ما را از دست شبانان رهائی داد و آب نيز کشيده گله را سيراب 
  نمود.

  
نان خورد. و موسی راضی شد که با آن مرد ساکن پس به دختران خود گفت او کجاست چرا آن مرد را ترک کرديد. وی را بخوانيد تا 

شود و او دختر خود صفوره را به موسی داد. و آن زن پسری زائيدو(موسی) او را جرشون نام نهاد چه گفت در زمين بيگانه تنزيل 
و ناله ايشان بسبب بندگی  شدم. و واقع شد بعد از ايام بسيار که پادشاه مصربمرد و بنی اسرائيل بسبب بندگی آه کشيده استغاثه کردند

نزد خدا برآمد. و خدا ناله ايشان را شنيد و خدا عهد خود را با ابراهيم و اسحق و يعقوب بياد آورد. و خدا بر بنی اسرائيل نظرکرد و 
  خدا دانست.

  
  

  باب سيم
آمد. و  حوريب که جبل هللا باشدو به شبانی ميکرد و گله را بدان طرف صحرا راند کاهن مديان را  ترونگله پدر زن خود يو اما موسی 

و چون او نگريست اينک آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نميشود.  ی ظاهر شد برواز ميان بوته فرشته خداوند درشعله آتش 
لبيک. گفت ای موسی گفت  /به وی ندا در داد و گفت ای موسی از ميان بوتهچون خداوند ديد که برای ديدن مايل بدانسو ميشود خدا 

  بدينجا نزديک ميا نعلين خود را از پايهايت بيرون کن زيرا مکانی که درآن ايستاده ای مقدس است. وگفت من هستم خدای پدرت.
  

خدای ابراهيم و خدای اسحق و خدای يعقوب آنگاه موسی روی خود را پوشانيد زيرا ترسيد که به خدابنگرد. و خداوند گفت هرآينه  
و نزول کردم تا که در مصرند ديدم و استغاثه ايشان را از دست سرکاران ايشان شنيدم زيرا غمهای ايشان ميدانم.   مصيبت قوم خود را

دهم و ايشان را از آن زمين به زمين نيکو و وسيع بر آورم زمينی که به شير و شهد جاريست به  ايشان را از دست مصريان  خالصی 
فرزيان و حويان و يبوسان. .... پس اکنون بيا تا تو را نزد فرعون بفرستم و قوم من بنی  مکان کنعانيان و حتيان و آموريان و 

  اسرائيل را از مصر بيرون آوری.
  

موسی به خدا گفت من کيستم که نزد فرعون بروم  و بنی اسرائيل را از مصر بيرون آورم. گفت البته با تو خواهم بود وعالمتی که من  
شد که چون قوم را از مصر بيرون آوری خدا را بر اين کوه عبادت خواهيد کرد. موسی به خداوند گفت اينک تو را فرستاده ام اين با

من چون به بنی اسرائيل برسم و بديشان گويم خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسند که نام او چيست بديشان 
  چه گويم.

  
گفت گفت به بنی اسرائيل چنين بگو اهيه (هستم) مرا نزد شما فرستاد. و خدا باز به موسی  خدا به موسی گفت.  هستم آنکه هستم و

مرانزد شما فرستاده. اينست نام من تا  و خدای اسحق و خدای يعقوب به بنی اسرائيل چنين بگو يهوه خدای پدران شما خدای ابراهيم
  ابد اآلباد و اين است يادگاری من نسال بعد نسل . .... 

  
  
  ٣١تا ١اب چهارم (سفر خروج) آيه ب



 5

پس  و موسی در جواب گفت همانا مرا تصديق نخوا هند کرد و سخن مرا نخواهند شنيد بلکه خواهند گفت يهوه بر تو ظاهر نشده است. 
از   و موسیخداوند به وی گفت آن چيست دردست تو. گفت عصا. گفت آنرا برزمين بينداز چون آن را به زمين انداخت ماری گرديد 

نزدش گريخت. پس خداوند به موسی گفت دست خود را دراز کن و دمش را بگير پس دست خود را دراز کرده آنرا بگرفت که در 
دستش عصا شد. تا آنکه باور کنند که يهوه خدای پدران ايشان خدای ابراهيم خدای اسحق و خدای يعقوب بتو ظاهرشده. خداوند ديگر 

ر گريبان خود بگذار چون دست به گريبان خود برد و آنرا بيرون آورد اينک دست او مثل برف باره وی را گفت دست خود را د
مبروص شد. پس گفت دست خود را باز به گريبان خودبگذار. چون دست به گريبان خود باز برد و آنرا بيرون آورد اينک مثل 

  سايربدنش باز آمده بود.
  

وهرگاه اين دو و آوازآيت نخستين را نشنوند همانا آواز آيت دوم را باور خواهند کرد.  و واقع خواهد شد که اگر تو را تصديق نکنند
بريز و آبی که از نهر گرفتی بر روی خشکی به خون  آيت را باور نکردند و سخن تو را نشنيدند آنگاه از آب نهر گرفته به خشکی

  مبدل خواهد شد. (واين چنين يهوه شعبده بازی را به موسی آموخت )
پس موسی به خداوند گفت ای خداوند من مردی فصيح نيستم  نه درسابق و نه از وقتی که به بنده خود سخن گفتی بلکه بطی الکالم و 
کند زبان. خداوند گفت کيست که زبان به انسان داد و گنگ و کر و بينا و نابينا را که آفريد آيا نه من که يهوه هستم. پس اآلن برو و 

اهم بود و هرچه بايد بگوئی تو را خواهم آموخت. گفت استدعا دارم ای خداوند که بفرستی هرکه ميفرستی. آنگاه خشم من با زبانت خو
خداوند بر موسی مشتعل شد و گفت آيا برادرت هارون الوی را نميدانم که او فصيح الکالم است و اينک او نيز به استقبال تو بيرون 

شاد خواهد گرديد. و بدو سخن خواهی گفت و کالم را بزبان وی القا خواهی کرد و من با زبان تو  می آيد و چون تو را بيند دردل خود
و اوامر تو را بجای زبان خواهد  و او برای تو بقوم سخن خواهد گفتو با زبان او خواهم بود و آنچه بايد بکنيد بشما خواهم آموخت.  

  را بدست خود بگير که به آن آيات را ظاهر سازی.خواهی بود. و اين عصا  بود  و تو او را بجای خدا
  

برگشت و به وی گفت بروم نزد برادران خود که در مصرند برگردم و ببينم که تا کنون  پدر زن خود يترونپس موسی روانه شده نزد 
زيرا آنان که در قصد جان زنده اند. يترون به موسی گفت به سالمتی برو. وخداوند درمديان به موسی گفت روانه شده به مصر برگرد 

و خودرا برداشته ايشان را بر االغ سوار کرده به زمين مصر مراجعت نمود  و پسرانتو بودند مرده اند. پس موسی زن خويش  
عالماتی  آگاه باش که همهو خداوند به موسی گفت چون روانه شده به مصر مراجعت کردی  بدست خود گرفت. موسی عصای خدا را

  را رها نکند. تو سپرده ام بحضور فرعون ظاهر سازی.  و من دل او را سخت خوا هم ساخت تا قومرا که بدست 
  

و به فرعون بگو خداوند چنين ميگويد اسرائيل پسر من و نخست زاده من است. و بتو ميگويم پسر مرا رها کن تا مرا عبادت نمايد و 
و واقعشد در بين راه که خداوند در منزل بدو برخورده قصد اده تو را ميکشم. اگر از رها کردنش ابا نمائی همانا پسر تو يعنی نخست ز

. آنگاه صفوره سنگی تيز گرفته غلفه پسر خود را ختنه کرد و نزد پای وی انداخته گفت تو مرا شوهر خون هستی. پس قتل وی نمود
  ذار ختنه صفورا ميباشد؟) او وی را رها کرد آنگاه (صفوره) گفت شوهر خون هستی بسبب ختنه. (پس پايه گ

  
و خداوند به هارون گفت بسوی صحرا به استقبال موسی برو  پس روانه شد واو را در جبل هللا مالقات کرده او را بوسيد. و موسی از  

ه کل  جميع کلمات خداوند که او را فرستاده بود وهمه آياتی که به وی امر فرموده بود هارون را خبر داد. پس موسی و هارون رفت
مشايخ بنی اسرائيل را جمع کردند. و هارون همه سخنانی را که خداوند به موسی فرموده بود باز گفت و آيات را به نظر قوم ظاهر 
ساخت.  و قوم ايمان آوردند و چون شنيدند که خداوند از بنی اسرائيل تفقد نموده و به مصيبت ايشان نظر انداخته است بروی درافتاده 

  سجده کردند.
   

داستان موسی آمده در قرآن و بخشی از تورات که به آگاهی رسيد. حال با برابری يک داستان در دو  آيه ٣۵۵آيه از  ٣۵اين بود 
کتاب مقدس هللا فرموده. راستی و دروغ آنرا بررسی ميکنيم. چنانچه درست بود همه داستان را می پذيريم و اگر نادرست بود نه با  

  خود را می آزاريم و نه بدان سوگند ياد می نمائيم  که به زبا له دانی تاريخ می سپاريم. خواندن آن روان مردگان
  
ولی درتورات ميگويد (همسر يکی از خاندان الوی  طفل را در صندوق نهاد و به دريا افکندهللا در قرآن ميگويد: مادر موسی  -١

چرا نام پدر و مادر طفل را نگفته  کدامش درست است؟ گذاشت.   هر آبدر نی زار کنار نگرفت و آنرا  تابوتی از نیپسری زائيد سپس 
  است؟ 
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هللا در قرآن ميگويد: اهل بيت فرعون(آسيه) او را ازآب گرفت. ولی در تورات ميگويد دختر فرعون برای غسل به نهر رفت و  -٢
قرآن نيست؟ اين نام از کجا آمده؟  نام دختر  ؟  نام آسيه چرا درمتن عربیدر نی زار يافتند. کدامش درست استکنيزانش بچه را 
  فرعون چه بود؟

  
هللا در قرآن ميگويد: مادر موسی خواهرش را پی طفل فرستاد او موسی را از دور ديد و فرعونيان او را نشناختند (مادری که بچه  -٣

يد وقتی موسی را در نی زار گذاشتند اش را به دريا افکنده بود چگونه سراغش را درکاخ فرعون ميگرفت؟  ولی در تورات ميگو
نام خواهر مادر موسی چه    کدامش درست است؟خواهر مادر طفل از دور نگاه ميکرد و ديد که دختر فرعون او را پيدا کرده ا ست. 

  بود؟
هم برگزيده دختر فرعون  اين چگونه است که هللا داستان گو نام قهرمانان داستان خود را نميداند و تنها نام موسی را ميداند که آن نام

  است؟ 
  
هللا در قرآن ميگويد: ما شير هر دايه را بر او حرام کرديم اهل فرعون در پی دايه ای که طفل پستانش را گيرد برآمدند. خاله موسی  -۴

ش برگردانديم.  ( آيا رفت از دور او را ديد و آل فرعون او را نشناختند. او مادر موسی را معرفی کرد وما بدينوسيله موسی را به مادر
کاخ فرعون چنان بی در و دروازه بود که خاله موسی به درون آن راه يافت و موسای خرد سال را پيدا کرد کسی هم او را نشناخت 
ولی بخواسته او مادر موسی را برای شيردادن پذيرفتند؟) و در تورات ميگويد. خواهر مادر طفل درکنار نی زار به دختر فرعون گفت. 

نی شيردار از عبرانيان بخوانم تا اين طفل را شير دهد؟ دختر فرعون پذيرفت و او رفت مادر طفل را آورد و دختر فرعون بچه را به ز
  کدامش درست است؟ او سپرد. 

  
هللا در قرآن ميگويد: هنگامی که موسی مردی مصری را کشت و نگران بود مردی مومن از دورترين نقطه شهر مصر آمد بدو   -۵
فت ای موسی رجال دربار فرعون درباره کشتن تو شور ميکنند فوری فرار کن و موسی به شهر مدين روی آورد. اللهی که ميدانست   گ

مردی مومن از دور ترين نقطه شهر مصر آمده چرا نامش را نميدانست؟ پرسش برانگيز است. مردی مومن دور افتاده را از درون  
  کاخ شاهی فرعون کافر چه آگاهی؟

و در تورات ميگويد موسی بزرگ شد در نزاع يک مصری و يک عبرانی مرد مصری را کشت و در زير ريگها پنهان کرد. فرعون 
  آگاه شد اراده کشتن وی کرد موسی از ترس بسوی شهر مدين فرار کرد  و بر سرچاهی نشست.

  
هند و دو زن دور تر از مردها در کنار گوسفندان خود هللا در قرآن ميگويد: موسی ديد بر سر چاه شبانان گوسفندان را آب ميد -۶

ايستاده بودند. موسی به نزد آنان رفته حال شان پرسيد گفتند ما منتظريم شبانان گوسفندان خود را آب دهند تا ما برويم گوسفندان خود 
ايه درختی آرميد از گرسنگی ناليد و از را سيراب کنيم.  موسی به آنها ياری داد گوسفندان خود را سيراب کردند و رفتند و خود درس

  هللا ياری خواست.
  

در اين حال يکی از آن دو دختر نزديک موسی آمد و گفت پدرم تو را دعوت ميکند به خانه ما بيائی برای سيراب کردن گوسفندان 
کی از اين دو دخترم را به نکاح تو پاداشی بتو بدهد. موسی به خانه پدر آن دختر که (شعيب) نام داشت رفت. شعيب گفت اراده دارم ي
  درآورم براين مهر که هشت سال برمن خدمت کنی و اگر ده سال باشد آن دو سال به اراده خودت.

  
 /موسی می پذيرد و ميگويد هرکدام ازدو مدت را انجام د هم ستمی برمن نشده و هللا بر اين پيمان وکيل است ولی درتورات ميگويد

که آمدند از چاه آب کشيدند و آبخورها را پر کردند تا گله پدر را سيراب کنند. شبانان آمدند تا ايشانرا رد  تر بودکاهن مديان را هفت دخ
رفتند پدر دليل زود برگشتن پرسيد  رعوئيلکنند موسی برخاسته دختران را ياری داد و گله را سيراب کرد و آن دختران نزد پدر خود 

  د و گله را سيراب نمود. گفتند مردی مصری ما را ياری دا
کدام  پدر دختران گفت وی را بخوانيد تا نان خورد و موسی راضی شد که با آنمرد ساکن شود و او دختر خود صفوره را به موسی داد. 

  سخن هللا درست است؟ دو دختريا هفت دختر؟ شعيب يا رعوئيل؟
  
  
رد و با اهل بيت خود راهی ديار خويش گرديد در راه بيابان دور و هللا در قرآن ميگويد: زمانی که موسی خدمت شعيب را پايان ب -٧

ندائی رسيد که ای موسی منم هللا  درخت مقدسديد. بسوی او رفت. همينکه نزديک شد از آن  کوه طورسرد. آتشی از دور و جانب 
  شد که موسی ازترس فرار کرد.  اژدهائیپروردگارجهان. عصايت را بيفکن. چون افکند 
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فت فرار نکن ايمن هستی دستت را بگريبان بر و بيرون آور تا درمان شود. موسی چنين کرد و درمان شد. هللا گفت اين عصا و هللا گ
درمان دستت معجزه الهی است و حال بسوی فرعونيان برو. موسی گفت ای ربی من يکنفر از فرعونيان را کشته ام  ميترسم مرا  

زبانم (الکن) است برادرم هارون را شريک من گردان. هللا پيشنهاد موسی را پذيرفت بجای انکه  بکشند. با اين حال اگر ناگزيرم چون
زبانش را درمان کند تاخودش بتواند پيام هللا را برساند و يا چيزی برخرد او بيفزايد  گفت بهمدستی برادرت هارون بازويت را قوی 

  ميکنم برو بسوی فرعون. 
  

باشد حوريب که (جبل هللا) کاهن را شبانی ميکرد. گله را به صحرا برد و به  خود يترونگله پدر زن موسی  /ولی درتورات ميگويد
شعله ور است اما سوخته نميشود. بدان سو روی  بوطهبروی ظا هر شد. موسی ديد  از ميان بوطهدرآمد فرشته خداوند درشعله آتش 

ی نزديک ميا نعلين از پايت بيرون کن. من هستم خدای ابراهيم خدای اسحق به وی ندا داد و گفت ای موس از ميان بوطه آورد خداوند 
خدای يعقوب. ستمی که مصريان بر بنی اسرائيل می کنند ديده ام بيا تا تو را نزد فرعون بفرستم تا بنی اسرائيل را از مصر بيرون 

  آوری.
  

خواهم بود که چون قوم را از مصر بيرون آوری خدا را براين  موسی به خدا گفت من کيستم که چنين کاری بکنم. گفت البته من با تو 
کوه عبادت خواهيد کرد. موسی گفت اگر من به بنی اسرائيل بگويم خدای پدران شما مرا فرستاده است. نامش را از من بپرسند چيست 

ئيل نزد پادشاه مصر برويد و به او خدای پدران ما مرا فرستاده است. با مشايخ بنی اسرا يهوچه بگويم؟ خدا گفت بگو اهيه هستم 
بگوئيد يهوه خدای عبرانيان ما را مالقات کرده است اآلن برای سفرسه روزه به صحرا ميرويم تا برای خدای خود يهوه قربانی کنيم. 

چون بر  موسی گفت همانا مرا تصديق نخوا هند کرد. خدا گفت آن چيست که در دست تست. گفت. عصا  گفت آنرا بر زمين بينداز.
گرديد و موسی فرارکرد. خداوند به موسی گفت نترس دمش را بگير. چون دمش بگرفت عصا شد. يهوه گفت حاال   ماریزمين انداخت 

  باور ميکنند که خدای پدران شما بتو ظاهر شده است.  
  

باره گفت باز به گريبان بر چون يهوه گفت دست خود را در گريبان بگذار چون در گريبان برد و بيرون آورد مثل برف مبروص شد دو
برد و بيرون آورد اينک مثل ساير بدنش شده بود. يهوه گفت اگر تو را تصديق نکنند و آواز آيت نخستين را نشنوند. همانا آواز آيت  

حال  اهد شد.آنگاه از آب نهر گرفته به خشکی بريز به خون مبدل خودوم را باور خواهند کرد هرگاه اين دو آيت را باور نکردند.  
شبا نی در نزد يترون يا رعوئيل  ديدن آتش در راه بازگشت به ديار خويش  يا به هنگامببينيم کداميک از سخنان هللا درست است. 

  عصای موسی مار شد يا اژدها؟   يا بوطه؟  درميان درخت مقدس -در کوه طور يا حوريب (جبل هللا)؟  -کاهن؟ 
  

و آيه های بيشمار ديگر  ۴٧و سوره چهارم (النسا) آيه  ٩١ - ۶٣ – ۴١وره دوم (البقره) آيه های از هللا ميپرسم تو که برابر س
ميگوئی تورات را من برای موسی فرستاده ام و قرآن را هم  برای محمد فرستاده ای که گواهی کننده تورات است. اگر خدای بنی 

گردن  /آمده در اين دو کتاب که بخش کوچکی در اين نوشته آمده استاسرائيل يهوه هم تو هستی؟ آيا به اينهمه دوگانه گوئيهای 
  مينهی يا نه؟  دروغ ميدانی يا نه؟ 

  
تو که ميتوانستی سخنوری چون هارون را در کنار موسای (کند زبان ) قرار دهی و سخنانت را به موسی بگوئی تا او به هارون 

  ن را بجای موسی برنگزيدی؟چرا يکباره هارو /بگويد و هارون برای مردم بازگوکند
  

تو که موسای آدمکش را به نبوت برگزيدی چرا خود هارون بيگناه را بر نگزيدی؟ تو که موسی را برای نجات  بنی اسرائيل  
گفتی دل ازباب چهارم (سفرخروج)  -٢٢فرستادی و به او شعبده بازی هم آموختی تا بنی اسرئيل را رهائی بخشد. چرا برابرآيه  

  تو هم شريک دزد و رفيق قافله نيستی؟  قوم را رها نکند؟ را سخت خواهم ساخت تافرعون 
  

چرا در نيمه راه اراده کشتن او را کردی که همسرش ناگزير گرديد پوست  /تو که موسی را برای آزادی قوم يهود به مصر ميفرستادی
که لقمه ای را برای سگی پرتاب ميکنند تا بخورد و دندان  روی آلت تناسلی پسرش را با سنگ ببرد و بسوی تو پرتاب کند. همانگونه

  نگيرد.  پذيرفتی و رهايش کردی.
   

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

  آيا کوچکترين فرنودی در رد دروغهای بزرگ آمده در کالم هللا خودت داری؟
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انديشمند و روشنفکر ميدانند (بکسر آن گروه   /با استادان دانشگاههای ايران و همه کسانی است که خود را دانشمند حال روی سخنم
انگشت شمار روشنگر هميشه دست اندر کار) اينست که شماها در راستای ناباوری خود از اين اراجيف چه گامی در روشنگری و 

سال خاموشی و دم برنياوردن بس نيست؟ آيا هيچ ١۴٠٠د؟ چرا لب فروبسته ايد؟ گندزدائی از تاريخ وفرهنگ ايران برداشته اي
انديشيده ايد با کدام انديشه ميتوان دانشمند بود و چنين ننگی راپذيرفت؟ به ما بنويسيد و با پاسخ روشن و پذيرفتنی خود ما را آگاه 

  رگور مردگان بيگناه خود روان آنان را برای هميشه  بيازاريد؟کنيد. آيا ميخواهيد همچنان با خواندن اين چرنديات با زبان تازی ب
  

سال ديگر  ١۴٠٠آيا ميخواهيد همچنان به اين ننگ و دروغهای رهاورد تازيان سوگند وفاداری ياد کنيد؟ آيا ميخواهيد با سکوت خود 
  ملت ايران را در بند روان تازيان تازشگر نگا ه داريد؟

  
  يد که دانشمند و بينشمند و روشنفکر نيستيد  و اگر ميدانيد و لب فرو بسته ايد که تبهکاريد.اگرنميدانيد و دم برنمی آور

  
من بنام يک ايرانی پاکدالنه از همه دختران و پسران جوان. اين آينده سازان ميهن و زنان و مردان ايران پرست ميخواهم در اين  

فشار بگذارند تا هم آواز با پيکار گران خستگی ناپذير. از فرهنگ لگد کوب  راستا استادان و دانشمندان خورده خوابيده ميهن را زير
شده ايرانی غبار روبی کنند و ايرانيان را راهنما ئی و ياری دهند که به منش واالی ازدست داده خود دست يابند و ازنافرهنگ واليت 

  جات يابند.مطلقه فقيه رهاورد تازيان که ويژه رهبری دامدار با دامهايش ميباشد ن
  

  با  اميد بر آگا هی و آزادی
  پاينده ايران  برافراشته باد  درفش کاويانی  سرخ و زرد و بنفش

  آله دال فک (پاريس)
  ٢٧١٢شهريورماه/  ١۵

  ٢٠٠۴پنجم سپتامبر 
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