
 
   

  داستان دلدادگی داود بر زن اوريا 
  
  

و از بنده ما داود ياد کن که (دراجرای امرما) بسيارنيرومند بود (از احدی انديشه نداشت )و دائم به درگاه ما توبه وانابه ميکرد 
که نزد  کرديم خوش او) نغمهو مرغان را مسخر(تا شب و روز هللا را تسبيح و ستايش کنند  و ما کوهها را با او مسخر کرديم

او مجتمع گردند همه به دربارش از هر جانب بازآيند (ودرستايش هللا با او هم آهنگ شوند) و در ملک و شاهی او را نيرومند 
ساختيم  و به او قوه درک حقايق و تميزحق از باطل عطا کرديم. وای رسول آيا حکايت آن دو (فرشته به صورت)خصم به تو 

غرفه عبادتگاه (داود بی اجازه) براو وارد شدند. هنگامی که داخل شدند درمحراب داود سخت هراسان  رسيده است که از باالی
شد(که مبادا دشمن باشند) آنان بدو گفتند مترس ما دو تن خصم يکديگريم که بر هم ستم کرده ايم (وبه حکومت پيش توآمده 

و ما را به راه راست داللت فرما.  اين برادر من نودونه راس  ايم) ميان ما به حق حکم کن و با هيچيک جور و طرفداری مکن 
 ميش دار است و من يک ميش اين يک را هم گفته به من واگذار وبا من به قهر و غلبه (وتهديد آميز) خطاب کرده.

  
سيار معاشران بداود گفت البته (به حکم حق) برتو ظلم کرده که خواسته است يک ميش تو را به نودونه ميش خود اضافه کند و
 و شريکان درحق يکديگر ظلم و تعدی ميکنند مگرآنان که اهل ايمان وعمل صالح هستند که آنها هم بسيارکمند.

  
(پس از اين قضاوت بی تامل و سريع) داود دانست که ما او را سخت امتحان کرده ايم درآن حال (پشيمان وتائب شد و) از هللا  

روتنی به درگاه هللا باز گشت. هللا هم ازآن کرده عفو کرد و از او درگذشت و او نزد ما  ف  عفو و آمرزش طلبيد و با تواضع و
  بسيارمقرب و نيکو منزلت است.

و اين ازاو ترک واالئی بود فرشتگان به صورت دو   مفسرين عامه گويند داود به زن اوريا که بسيار زيبا بود تمايل داشت( 
حضرت امير(ع) فرمود هرکس به داود يا زن اوريا نبه ساختند و پشيمان گرديد، اما متبشربه محاکمه نزدش آمدند و او را 

  .  نبوت  يکی برای اسالم حوالتی دهد من او را دو حد ميزنم  يکی برای
  

  واما ترک اوالی داود دراخباراماميه اين بود که درقضيه ای پيش ازتقاضای بينه و شاهد حکم کرد.
ن مقام خالفت داديم تا ميان خلق خدا به حق حکم کنی وهرگز هوای نفس را پيروی نکنی که تو را  ميای داود ما تو را درروی ز

از راه هللا گمراه سازد و آنانکه از راه هللا گمراه شوند چون روز حساب (وقيامت را) فراموش کرده اند به عذاب سخت معذب 
  خواهند شد.
 ..............  
 ..............  

  سليمان را عطا کرديم اوبسيارنيکوبنده بود زيرا بساربه درگاه هللا (باتضرع وزاری) رجوع ميکرد. دشوبه داود فرزن
(ای رسول) ما ياد کن وقتی را که بر او اسبهای بسيار تندرو و نيکو را هنگام عصر ارائه دادند(و او به بازديد اسبان پرداخت 

آن حال گفت (افسوس) که من از عالقه وحب (اسبهای) نيکو ازذکر و نماز  درو از نماز عصر غافل ماند   هللادر راه  برای جهاد
که به امر هللا ) آفتاب را بر من   رد(آنگاه بافرشتگان موکل آفتاب خطاب کهللا غافل شدم تا اين که آفتاب درحجاب شب رخ بنهفت 

ردن اسبان کرد (وهمه رابرای جهاد درراه گ (چون برگشت اداء نماز کرد) وشروع به دست کشيدن برساق و يال و باز گردانيد
  هللا وقف کرد).

  
درتاريخ  ۶٢قرآن ترجمه مهدی الهی قمشه ای که زيرشماره / ٣۴تا باالی  ١٧آيه های  Hبرداشت ازسوره سی و هشتم 

  به گواهی وزارت ارشاد جمهوری اسالمی ايران رسيده است.      ۶٧/٣١/٣
  

داستان هللا فرموده بپردازم. پرسش من ازهمه خوانندگان و دانشمندان و روشنفکران و ن پيش از آن که به ديگر نادرستيهای اي
 آيت هللا های ريز و درشت چيره شده برايران اين است که: 

خواندن  کدام بخش ازاين داستان بی پايه واساس دلدادگی و دست درازی داود يهودی بر زنی همسردار می تواند برای آمرزش 
انی سودمند باشد. و کدام بخش آن ارزش ادای سوگند دارد که نا آگانه  بيست وچهارساعت، هم برای آمرزش يرروان مردگان ا

  روان مردگان ايرانی خوانده ميشود وهم بدان سوگند ياد مينمايند؟ 
   



دهنده ناآگاهی و ن در کنار اين داستان دلدادگی يا(زنای محصنه) داود چند داستان ريز و درشت ديگری هم ديده ميشود که نشا
  ناتوانی هللا  يا نويسندگان داستان برای هللا است که نميتوان از کنار آنها گذشت.

  
همين سوره چنين ١٨اللهی که دربيشترين آيات کالم هللا خود را بی شريک و تنها آفريننده زمين وآسمان ميداند در آيه  -١

گرفتيم   H) که معنی اش اينست با همراهی و ياری او برکوهها دست يافتيميمميگويد (و ما کوهها را با او (يعنی داود) مسخر کرد
  و رام  کرديم.

  
  هللا با اين گفتار روشن به ناتوانی خود و ياری دادن داود درمسخرکردن کوهها اعتراف کرده پس بی شريک نيست؟

  
  ميگويد: مرغان را مسخرنغمه خوش او(يعنی دادود) کرديم. ١٩درآيه  -٢

اف نيز نمايانگرآنست که هللا اهل ساز و آواز بوده و آنچنان ازنغمه خوش شادمان ميشده است که مرغان هوارا  تراين اع
  نيزازاين شادی بی بهره نميگرده.  حاال چرا اسالم نغمه خوش را ازگناهان بزرگ به شمار می آورد. بايد گفت هللا بهتر ميداند؟

  
ته به نزد داود در پيوند با زنای(محصنه) او يعنی دست درازی برزنی همسر دار.   رشدرباره آمدن دو ف  ٣۶تا  ٢١آيه های  -٣

که پس از آگاه شدن هللا. ازکرده خود پشيمان گرديده. هللا دادگر مهرورزانه نه تنها از اين گناه بزرگ و نابخشودنئ  او درگذشته   
امی داشتن داود تنها به اين فرنود بوده است که وی از گرکه مقام پادشاهی  به او بخشيده و بسيار گرامی هم داشته است.  

  ستايش و سپاسگذاری هللا هرگزسرپيچی نکرده و بسيارهم کوشا بوده است. 
  

خوشا به حال همه کسانی که حلقه بندگی هللا را برگردن دارند تا بتوانند آزادانه به جان ومال وناموس مردم  دست درازی کنند 
  بگيرند.م کيفرنبينند و پاداش ه

  
با اينکه گوينده داستان داود و همسر اوريا خود هللا است و کسی نبايد به گفته او دودل باشد. ولی حضرت اميرگفتار هللا را   - ۴

دراين باره رد ميکند و ميگويد هر کس چنين سخنی بگويد نادرست گفته. من او را دوحد ميزنم. يکی برای نبوت و ديگری 
  برای اسالم!

  
  دادگری هللا و چنين است ديدگاه ولی هللا او که سخن يکديگررا نمی پذيرند. ودچنان ب

   
برای اينکه دريابيم علی و هللا کدام يک درباره نبوت و مسلمانی داود درست ميگويند و آيا داود نبی برگزيده هللا و مسلمان بوده 

  ما به روشنی آشکارميسازد.ی است يا يهودی و پيرو يهوه؟  تورات کتاب مقدس يهوديان راز را برا
  
  اگراخباراماميه هم به پيروی از امام علی اين درستی را زيرپا گذاشته او هم همچون علی گفتار هللا را زيرپا گذاشته است. -۵
  
ی ميگويد:  ما به داود فرزندش سليمان راعطا کرديم. او بسيارنيکو بنده بود زيرا به درگاه هللا باتضرع وزار ٣٠درآيه  -۶

  رجوع ميکرد.
(بايسته يادآوری است که  اين سليمان دومين فرزند ازهمان بتشبع همسراوريای حتی است که داود او را بدرون رختخوابش 

  کشانيد ولی هللا ازگناهش درگذشت).
  
آفتاب غروب  د.به بعد ميگويد: وقتی هنگام عصراسبهای زيبا را به او ارائه دادند و او سرگرم بازی با اسبها ش ٣١درآيه  -٧

کرد و نماز عصر را ازدست داد و متاسف شد. آنگاه ازفرشتگان موکل آفتاب خواست تا به امر هللا آفتاب را به او باز گردانند. 
  که بازگردا نيدند و او نماز را بجای آورد و اسبها را در راه جنگ به سود هللا بخشيد؟

  
 يکی از ابلهانه ترين و ناآگاهانه ترين داستانها ئی است که هللا  درنمی يابد هللاين داستان همانند ديگرداستانهای آمده درکالم 

شب و روز و يا تاريکی و روشنائی بستگی به گردش زمين به دور خود و خورشيد دارد نه با برگرداندن خورشيد از شامگاه 
  به  نيمروز که اگر چنين شود نظام جهان هستی زير و زبر خواهد گرديد.

اين هللا تا چه اندازه نيازمند تملق گوئی است که بجای کيفردادن برسليمان برای بجا نياوردن يک وعده نماز آماده است ی وانگه
  جهان هستی وهمه موجودات رافدای يک وعده نماز کند!



  
ش کرده درخانه کعبه  خوبراين باوربا من هم رای خواهيد بود که هللا آمده درکالم هللا  خدا نيست وهمان حجراالسود بی زبان جا

  است که محمد بنام اوهرچه دل تنگش خواسته نوشته است. 
اگراين داستان نادرست و ناپذيرفتنی آمده درکالم هللا را بپذيريم و بنادرست بينديشيم که با اين جا به جائی خورشيد هيچ روی 

بجای آورده بودند و آنگاه ناگزير بر دوباره ادا  ا دادی هم روی نداده و نميدهد هللا دادگر پاسخ همه کسانی را که نمازعصر ر
  کردن آن گرديدند چه داد؟ 

  
با اين که دربی پايه و اساس بودن اين گونه داستانهای هللا فرموده آمده درکالم هللا جای هيچگونه دودلی نيست. همانگونه که  

م بدرون تورات که بسيارکهن ترازکالم هللا است اهيادآور شدم چون اين داستان درتورات کتاب مقدس يهود هم پيشينه دارد. ب
ميرويم تا اين درستی روشن گردد که آيا يهوه خدای بنی اسرائيل است يا هللا و آيا داود و سليمان خود را پيرو هللا ميدانند يا 

  يهوه  تا سيه روی شود هرکه دروغش باشد.
 
  

  وئيل باب يازدهمسم تورات کتاب دوم                                     
و واقع شد در وقت عصر که داود از بسترش برخاسته برپشت بام خانه پادشاه گردش کرد و از پشت بام زنی را ديد که  
خويشتن را شستشو ميکند و آن زن بسيار نيکو منظربود. پس داود فرستاده درباره زن استفسارنمود واو را گفتند که آيا اين 

ود قاصدان فرستاده او را گرفت و او نزد وی آمده داود با او همبستر شد و او از ای حتی نيست و دابتشبع دختراليعام زن اوري
  نجاست خود طاهره شده به خانه خود برگشت و آن زن حامله شد و فرستاده او را مخبرساخت و گفت که من حامله هستم.  

  
اود فرستاد و چون اوريا نزد وی رسيد ب اوريا را نزد دپس داود نزد يوآب فرستاد که اوريای حتی را نزد من بفرست و يوآ

داود ازسالمتی يوآب و ازسالمتی قوم و ازسالمتی جنگ پرسيد و داود به اوريا گفت به خانه ات برو و پايهای خود را بشو پس 
آقايش  اه با سايربندگاناوريا ازخانه پادشاه بيرون رفت و از عقبش خوانی از پادشاه فرستاده شد اما اوريا نزد درخانه پادش

 خوابيده به خانه خود نرفت.
  

و داود را خبرداده گفتند که اوريا به خانه خود نرفته است پس داود به اوريا گفت آيا تو ازسفر نيامده ای چرا به خانه خود 
روی بيابان  بندگان آقايم برنرفته ای. اوريا به داود عرض کرد که تابوت و اسرائيل و يهودا در خيمه ها ساکنند و آقايم يوآب و 

خيمه نشين اند و آيا من به خانه خود بروم تا اکل و شرب بنمام  و با زن خود بخوام  به حيات تو و به حيات جان تو قسم که  
  اين کار را نخواهم کرد.

  
و داود او  اورشليم ماند.  و داود به اوريا گفت امروزاينجا باش و فردا تو را روانه ميکنم  پس اوريا آن روز و فردايش را در

را دعوت نمود که در حضورش خورد و نوشيد و او را مست کرد و وقت شام بيرون رفته بر بسترش با بندگان آقايش خوابيد و 
 به خانه خود نرفت. و بامدادان داود مکتوبی برای يوآب نوشته بدست اوريا فرستاد. 

  
گذاريد و ازعقبش پس برويد تا زده شده بميرد. و چون قدمه جنگ سخت بو درمکتوب به اين مضمون نوشت که اوريا را در م

يوآب شهر را محاصره ميکرد اوريارا درمکانی که ميدانست که مردان شجاع درآنجا ميباشند گذاشت و مردان شهربيرون آمده 
 با يوآب جنگ کردند وبعضی ازقوم از بندگان داود افتادند و اوريا ی حتی نيز بمرد.

  
را از جميع وقايع جنگ خبرداد...... و چون زن اوريا شنيد که شوهرش اوريا مرده است برای  فرستاده داود پس يوآب

شوهرخود ماتم گرفت. و چون ايام ماتم گذشت داود فرستاده او را به خانه خود آورد و او زن وی شد و برايش پسری زائيد اما  
  کاری که داود کرده بود به نظرخداود ناپسند آمد.

  
  باب دوازدهم                                  

  
و خداوند ناتان رانزد داود فرستاد ونزد وی آمده او را گفت که درشهری دو مرد بودند يکی دولتمند وديگری فقير و دولتمند را  

پسرانش ه همراه وی و گوسفند و گاو بی نهايت بسيار بود و فقير را جز يک ماده بره کوچک نبود که آنرا خريده و پرورش داد
  بزرگ ميشد از خوراک وی ميخورد و از کاسه او می نوشيد و درآغوشش ميخوابيد  و برايش مثل دخترمی بود.



و مسافری نزد آن دولتمند آمد  و او را حيف آمد که از گوسفندان و گاوان خود بگيرد تا بجهت مسافری که نزد وی آمده بود 
آنمرد که نزد وی آمده بود مهياساخت. آنگاه خشم داود بر آن شخص افروخته شده ا گرفته برای مهيا سازد و بره آن مرد فقير ر

به ناتان گفت به حيات خداوند قسم کسی که اين کار را کرده است مستوجب قتل است. و چون اين کار را کرده است و هيچ ترحم 
 رد توهستی.ننموده بره را چهار چندان بايد رد کند ناتان به داود گفت آن م

  
من تو را بر اسرائيل به پادشاهی مسح نمودم و من تو را از دست شائول رهائی دادم. و  يهوه خدای اسرائيل چنين ميگويد و

خانه آقايت را به تو دادم و زنان آقای تو را به آغوش تو و خاندان اسرائيل و يهود را بتوعطا کردم و اگراين کم می بود چنين 
و اوريای حتی را به  پس چرا کالم خداوند را خوار نموده درنظر وی عمل بدبجا آوردی يد ميکردم.  و چنان برای تو مز

 خود به زنی گرفتی  و او را با شمشير بنی عمون به قتل رسانيدی. شمشيرزده زن او را برای
  

زن توباشد.  را گرفتی تاپس حال شمشيرازخانه تو هرگز دور نخواهد شد به علت اينکه مرا تحقير نموده زن اوريای حتی 
گردانيد و زنان تو را پيش چشم تو گرفته به همسايه   خداوند چنين ميگويد اينک من از خانه خودت بدی را بر تو عارض خواهم

خواهد خوابيد. زيرا که تو اين کار را به پنهانی کردی اما من اين کار را پيش  ات خواهم داد و او درنظراين آفتاب با زنان تو
  .............  آفتاب خواهم نمود درنظراسرائيل و  تمام

  
پايانه:  دراين جای کوچکترين دودلی نيست که داستان داود با همسراوريای حتی بيش ازيک داستان نيست که هم درتورات و 

  هم درکالم هللا آورده شده است.
  

همين سوره هللا  ٨٧دارند و در آيه ت را گواهی درستی درون مايه تورا ٩٢H ٩٠H ۴١Hبا اينکه سوره دوم (البقره) آيه های 
ميگويد (ما به موسی کتاب تورات راعطا کرديم) به روشنی ديده ميشود که درونمايه داستان آمده در کالم هللا و تورات به هيچ 

  روی با هم  برابری ندارند.
  
نغمه خوش او کرديم در حاليکه چنين  را نيز مسخرهللا درکالم هللا ميگويد: ما کوهها را با داود مسخرکرديم و مرغان هوا  -١

  گفتاری در تورات ديده نميشود؟
  
  هللا درکالم هللا ميگويد من دو فرشته به صورت خصم پيش داود فرستادم که يهوه در تورات ميگويد من ناتان را فرستادم؟ -٢
  
که تورات سخن ازدو مرد يکی رده. درحاليهللا سخن از دو برادر يکی دارنده سد ميش و ديگری يک ميش به ميان آو -٣

دولتمند دارای گاوان و گوسفندان بسيار و ديگری فقيرو تنها دارای يک بره که آن بره را هم دولتمند گرفته و برای مهمانش 
  خوراک پخته است؟ 

  
گی و از زبان ات به گسترددرکالم هللا دست درازی داود بر زن اوريا بسيارکوتاه و از زبان مفسرين گفته شده. ولی درتور -۴

  يهوه آمده است؟ 
  
هللا درکالم هللا خود از اين گناه بزرگ داود درگذشته داود را گرامی داشته و مقام پادشاهی نيز بخشده است. درحاليکه يهوه  -۵

  درتورات برداود خشم گرفته و به سختی کيفرداده و پادشاهی را هم از او گرفته است؟ 
  
  نيک بنده من بود. که داود درتورات خودش را بنده يهوه ميداند؟ ميگويد داودهللا درکالم هللا  -۶
   

شگف انگيز اينکه علی و پيروان اماميه او داستان به اين روشنی آمده در تورات و کالم هللا را رد ميکنند و نادرست  -٧
  ی برای اسالم؟نبوت و ديگرميخوانند. علی ميگويد هر کس چنين سخنی بگويد من او را دو حد ميزنم يکی برای 

براين باورعلی بايد هم به هللا وهم به يهوه حد زده باشد. زيرا گوينده داستان اين دو خدا بودند ولی درباره حد اسالمی علی از 
  يادش رفته است که داود مسلمان نبود و يهودی بوده است.

  



رحاليکه درتورات (سفرالويان باب هيجدهم آيه  عطا کردم. دميگويد تورات را من به موسی  ٨٧هللا درسوره دوم (البقره) آيه 
) چنين آمده است (و خداوند موسی را خطاب کرده گفت بنی اسرائيل را خطاب کرده به ايشان بگوئيد من  - ٧-۶-۵-٢- ١های 

  يهوه خدای شما هستم پس فرايض و احکام مرا نگاهداريد...)
  
را من به موسی عطا کرده ام. اگردرگفتارش از راستگويان است.   يگويد توراتاللهی که درونمايه تورات را می پذيرد و م -٨

  چرا درونمايه کالم هللا او با تورات چنين دوگانگی چشمگيری دارد؟
اگر هللا را همان يهوه خدای بنی اسرائيل بدانيم. چرا درقرآن به داود چنين مهرورزی کرده و درتورات چنان سخت به کيفر  -٩

  ؟ رسانيده است
  

اين بررسی کوتاه به اين پايه ميرسيم که هللا نه تنها يهوه خدای بنی اسرائيل نيست و نه تنها فرستنده تورات نيست و نه  با  -١٠
برده و با اين دروغها  ١١٠تنها خدا نيست. همان حجراالسودی است که محمد نامش را بدرون قرآن سوره هفدهم (االسرا) آيه 

  دای بنی اسرائيل بکند.نشين يهوه خکوشيده است که او را جا
هرکس که قرآن را بخواند و با تورات هم آشنائی داشته باشد به سادگی درمی يابد که نه تنها داود که همه انبيای بنی اسرائيل 

هود که نام شان در قرآن آمده ست پيرو يهوه خدای بنی اسرائيل هستند و هللا کوچکترين جايگاهی دربرگزيدن آنها و آئين ي
  ندارد.

  
برای اينکه دريابيد همه انبيای بنی اسرائيل پيرو يهوه بوده اند. نه هللا  مهرورزيده به آيه های زير برداشت از(کتاب مقدس 
يعنی کتب عهد عتيق وعهد جديد که اززبانهای اصلی عبرانی و کلدانی و يونانی  ترجمه شده و به همت انجمن کتب مقدسه در 

  نمائد.   يده) مراجعهميان ملل به چاپ رس
  

  يهوه خدای پدران شما ابراهيم. اسحق . يعقوب. ١۵ –(سفرخروج) باب سيم  آيه  ٨۶و ٨۵برگهای 
(سفرخروج) باب پانزدهم. خداوند مرد جنگی است. نام او يهوه است و دهها آيه ديگری که ميگويند يهوه خدای بنی  ١٠۶برگ 

  اسرائيل.
  يهوه خدای موسی. ٢ و ١آيه های (سفرالويان) باب نوزدهم  ١٨٣برگ 
و و همه ميگويند يهوه خدای بنی  – ۶١-۶٠-۵٧-٢٩-٢۵-٢٣-١۵-١٢(کتاب اول پادشاهان) باب هشتم آيه های  ۵٣٨برگ 

  اسرائيل.
يهوه خدای  ١٧و ١۶(باب هفدهم) آيه های  ۶۵١و برگ  ٢و  ١کتاب اول تواريخ ايام) باب سيزدهم آيه های  ۶۴۵برگ ( 

  داود. 
  نندگان است که  پس ازبرابری قرآن با تورات خود داوری کنند.نهمه با خوابا اي

  
  
  آله دال فک                                 

                                                        ٢٧١٢خرداد ماه/ ١٣
       ٢٠٠۴ دوم  ماه ژوئن
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