
  
  داستان لواط قوم لوط و همخوابگی لوط با دخترا نش

  
  
  

« چون ابراهيم را وحشت از دل برفت و بشارت فرزند بيامد در آن حال برای خالص قوم لوط با ما به گفتگو و التماس 
م و درآمد (يعنی از فرشتگان که وعده هالک قوم لوط شنيد استدعای نجات برآنها کرد. که همانا ابراهيم بسيار حلي

رئوف بود و بسيار بدرگاه خدا دعا و تضرع داشت و بسيار از حق و مغفرت و آمرزش درحق خود و خلق ميطلبيد. 
خطاب شد ای ابراهيم از اين خواهش درگذر که هنگام حکم قهر الهی بر اين قوم فرا رسيده و بر آنها عذابی که حتمی  

 است و بازگشت ندارد  خواهد رسيد . 
  

(فرشتگان قهر) به لوط وارد شدند (برقوم خود) پريشان خاطر و دلتنگ شد و گفت اين روز   وچون فرستادگان
بسيارسختی است. (و چون فرشتگان بصورت جوانان زيبا بخانه لوط درآمدند) قوم لوط (آگاه شد) و به قصد عمل  

ران من (جنس زنان امتم که به  تزشتی که درآن سابقه داشتند بسرعت به درگاه او وارد شدند  لوط به آنها گفت اين دخ
منزله دختران منند) برای شما پاکيزه و نيکوترند از خدا بترسيد و مرا نزد مهمانان به عمل زشت خود خوار و 

 سرشکسته مکنيد.
  

آيا درميان شما يکمرد خير خواه رشيد خدا پرست نيست (که شما را از اين کار بد منع کند). قوم لوط گفتند ما را 
يلی به آن دختران نيست و تو بخوبی ميدانی که مطلب ما چيست. (لوط چون ديد پند او اثری ندارد) گفت ای مرغبت و 

کا ش مرا برمنع شما اقتداری بود يا آنکه چون قدرت ندارم از شر شما به رکن محکمی (که اقتدار خدا ست) پناه 
ن پروردگاريم و هرگز دست آزار قوم بتو نرسد تو با  الخواهم برد. فرشتگان به لوط گفتند (تو انديشه مدار که) ما رسو

که آنهم با قوم بايد هالک شود يکی  جز آن زن کافرتاهلبيت خود شبانه از اين ديار بيرون شو و از اهل خود هيچکس 
 را وامگذار که وعده عذاب صبحگاه است و تا صبح وقت بسيار نيست. 

  
را ويران و زيرو زبرساخت و برسر آنها مرتب ازآسمان سنگ هالک   ارچون صبح شد فرمان قهرما ديار آن قوم نابک

فرو ريختيم. که آن سنگهای بال بر سر ستمکاران از امر خدا نشان دار و معين بود و البته چنين هالکتی از ظالمان 
  .٨۴تا  ٧۵عالم دور نخواهد بود.» سوره يازدهم (هود) آيه های 

  
در سوره پانزدهم (الحجر) و سوره بيست و ششم (الشعرا) و سوره بيست و نهم  ، اين داستان بدور از انديشه و خرد

(عنکبوت) و سوره پنجاه و يکم (الذاريات) و سوره پنجاه و چهارم (قمر) و سوره شصت و هفتم (الملک) نيز با 
  دگرگونيهائی آمده است. 

  
  پرسش اينست که 

  ری برای آمرزش روان مردگان ايرانی سودمند است؟ کاخواندن کدام بخش از اين داستان سراپا زشت و تبه -١
چگونه سوگند برلواط تيره لوط و يا نوشانيدن شراب به لوط و مست کردن وی و همخوابگی دخترانش با او  -٢

ميتواند کسی را پای بند بر درست پيمانی کند؟  که مردم گمراه نگاهداشته ايران در پناه اسالم ناب محمدی هم به اين  
 ها سوگند ياد مينمايند وهم آنرا برای آمرزش روان مردگان خود ميخوانند.ريزشتکا

  
چون اين داستان سراپا زشتی و تبهکاری در هفت سوره از قرآن آمده است، هرايرانی که يکبار به قرآن سوگند ياد 

 بنمايد يعنی هفت بار به لواط قوم لوط و زنای لوط با دخترانش سوگند ياد نموده است.
  



پاسخی در رد سوگند با اين داستان شيرين آمده   Qهللا های چيره شده بر ايران اين نمايندگان راستين بت هللا تآي آيا
درکالم هللا خود دارند؟ و يا خواهند پذيرفت که خواندن چنين داستانهای مستهجنی نه تنها آمرزنده روان مردگان نيست 

  که آزار دهنده روان آنان هم هست ؟ 
  
  
  

  هللا فرموده در تورات چگونه آمده است؟  تورات ميرويم تا دريابيم داستانراغ حال بس
  ١٩سفر پيدايش 
  باب نوزدهم

  
« و وقت عصر آن دو فرشته وارد سدوم شدند و لوط به دروازه سدوم نشسته بود و چون لوط ايشان را بديد به 

به خانه بنده خود بيائيد و شب را بسربريد و من  استقبال ايشان برخاسته روبر زمين نهاد و گفت اينک اکنون ای آقای
پايهای خود را بشوئيد و بامدادان برخاسته راه خود را پيش گيريد. گفتند نی بلکه شب را در کوچه بسرميبريم. اما 
چون ايشان را الحاح بسيار نمود با او آمده به خانه اش داخل شدند و برای ايشان ضيافتی نمود و نان فطير پخت پس 

ل کردند و بخواب هنوز نرفته بودند که مردان شهر يعنی مردم سدوم ازجوان و پير تمام قوم ازهرجانب خانه وی تناو
را احاطه کردند و به لوط ندا درداده گفتند آن دو مرد که امشب به نزد تو درآمدند کجا هستند آنها را نزد ما بيرون آور 

گاه بيرون آمد و در را از عقب خود ببست. و گفت ای برادران من بدر تا ايشان را بشناسيم. آنگاه لوط نزد ايشان
اآلن نزد شما بيرون آورم و آنچه در   اينک من دو دختر دارم که مرد را نشناخته اند ايشان را زنهار بدی مکنيد. 

 آمده اند.  ف مننظرشما پسند آيد با ايشان بکنيد لکن کاری به اين دو مرد نداريد زيرا که برای همين زير سايه سق
  

گفتند دور شو و گفتند اين يکی آمد تا نزيل ما شود و پيوسته داوری ميکند اآلن با تو از ايشان بدتر کنيم پس برآنمرد 
يعنی لوط بشدت هجوم آورده نزديک آمدند تا در را بشکنند. آنگاه آن دو مرد دست خود را پيش آورده لوط را نزد 

ند. اما آن اشخاصی را که به در خانه بودند از خرد و بزرگ به کوری مبتال کردند بست خود به خانه درآوردند و در را
که ازجستن در خويشتن را خسته ساختند. و آن دو مرد به لوط گفتند آيا کسی ديگردر اين جاداری دامادان و پسران و 

را هالک خواهيم ساخت چون  مکاندختران خود و هر که را در شهر داری از اين مکان بيرون آور. زيرا که ما اين 
 که فرياد شديد ايشان بحضور خداوند رسيده و خداوند ما را فرستاده است تا آنرا هالک  کنيم.  

  
پس لوط بيرون رفته با دامادان خود که دختران او را گرفتند مکالمه کرده گفت برخيزيد و از اين مکان بيرون شويد  

گفتند بنظردامادان مسخره آمد. و هنگام فجر آن دو فرشته لوط را شتابانيده اما زيرا خداوند اين شهر را هالک ميکند 
آن مردان حاضرند بردار مبادا درگناه شهرهالک شوی. و چون تاخير مينمود  برخيز و زن خود را با اين دو دختر که

ا بيرون آورده را گرفتند چونکه خداوند بروی شفقت نمود و او ر دست او و دست زنش و دست هر دو دخترش
 درخارج شهر گذاشتند. 

  
و واقع شد چون ايشان را بيرون آورده بودند که يکی به وی گفت جان خود را درياب و ازعقب منگر و در تمام وادی 

همانا بنده ات در نظر التفات يافته  مايست بلکه به کوه بگريز مبادا هالک شوی. لوط بديشان گفت ای آقا چنين مباد.
من قدرت آن ندارم که به کوه فرار کنم مبادا اين بال است و احسانی عظيم به من کردی که جانم را رستگار ساختی و 

مرا فرو گيرد و بميرم. اينک اين شهر نزديک است تا بدان فرار کنم آيا صغير نيست تا جانم زنده ماند. بدو گفت اينک 
مر نيز تو را اجابت فرمودم تا شهری را که سفارش آن نمودی واژگون نسازم. بدانجا بزودی فرارکن زيرا که  در اين ا

 تا تو بدانجا نرسی هيچ نميتوانم کرد از اين سبب آنشهرمسمی به صوغرشد.
  

از حضور  و چون آفتاب بر زمين طلوع کرد لوط به صوغر داخل شد. آنگاه خداوند بر سدوم و عموره گوگرد و آتش
اما زن خداوند از آسمان بارانيد.  و آن شهرها و تمام وادی و جميع سکنه شهرها و نباتات زمين را واژگون ساخت. 

. بامدادان ابراهيم برخاست و به سوی آن مکانی که در آن به حضور  او از عقب خود نگريسته ستونی ازنمک گرديد
عموره و تمام زمين وادی نظر انداخت ديد که اينک دود آن زمين   خداوند ايستاده بود رفت. و چون به سوی سدوم و 



چون دود کوره باال ميرود و هنگامی که خدا شهرهای وادی را هالک کرد خدا ابراهيم را بياد آورد و لوط را از آن 
 انقالب بيرون آورد چون آن شهرهائی را که لوط درآنها ساکن بود واژگون ساخت. 

  
و با دو دخترخود در کوه ساکن شد زيرا ترسيد که در صوغر بماند پس با دو دختر خود در  و لوط از صوغر برآمد

مغاره سکنی گرفت. و دختر بزرگ به کوچک گفت پدر ما پير شده و مردی بر روی زمين نيست که برحسب عادت کل  
ز پدر خود نگاهداريم. پس درهمان جهان بما درآيد. بيا تا پدر خود را شراب بنوشانيم و با او همبستر شويم  تا نسلی ا

شب پدر خود را شراب نوشانيدند و دختر بزرگ آمده با پدر خويش همخواب شد و او از خوابيدن و برخاستن وی آگاه 
نشد. و واقع شد که روز ديگر بزرگ به کوچک گفت اينک دوش با پدرم همخواب شدم امشب نيز او را شراب  

شو تا نسلی از پدر خود نگاهداريم. آنشب نيز پدر خود را شراب نوشانيدند و دختر  بنوشانيم و تو بيا و باوی همخواب
کوچک همخواب وی شد و او از خوابيدن و برخاستن وی آگاه نشد. پس هر دو دختر از پدر خود حامله شدند. و آن  

ی بزاد و او را بن عمی نام بزرگ پسری زائيد او را موآب نام نهاد و او تا امروز پدر موآبيان است. و کوچک نيز پسر
 نهاد وی تا بحال پدر بنی عمون است» 

  
کتاب مقدس يعنی کتب عهد عتيق و عهد جديد که از   ٣٨تا  ١) آيه های ١٩برداشت از باب نوزدهم (سفرپيدايش

 زبانهای اصلی عبرانی و کلدانی و يونانی ترجمه شده است و به همت انجمن پخش کتب مقدسه در ميان ملل به چاپ
  رسيد.

  
وحال روی سخنم با هللا است که ميگويد قرآن و تورات هر دو را من فرستاده ام  اگر چنين است و سخنت راست است 

 پس چرا درهريک از داستانهايت اينهمه دوگانه گوئی درقرآن و تورات وجود دارد؟
  

يفرگناهش درسنگباران نابودشد؟ مگرتو درهمه سوره های قرآن نگفتی که چون همسر لوط هم از لواط گران بود به ک
پس چگونه است که در تورات همسر لوط در شمار بيگناهان در آمد که فرشتگانت دست او را هم گرفتند و 

 ازسنگباران رهائی بخشيدند ولی چون او به  پشت سر خود نگاه کرد نمک گرديد؟
  

سخنت درست است (سخنان آمده درقرآن  يا  مرا ناديده گرفتم تنها به من بگو دراين داستان کدا من ديگردروغهايت
 توراتی که خودت ميگوئی هر دو فرستاده منند؟)

  
تو که درباره لواط گروهی بگفته خود از آفريدگان گمراهت خرد راهنمائی نداشتی. چگونه چنين غيرتی شدی تا شهر و 

  ديارشان را زيرو رو بکنی. آيا اين کاربرايت آسانتر از راهنمائی بود؟ 
 
درآن غار گرد وغباری هم نکردی؟  و آن زمان که   Qنه شد زمانی که دو دختر لوط با پدرشان همخوابه ميگرديدندگوچ

) حام  پسر نوح در حال مستی پدرش بر او تجاوز کرد چرا صدايت  ٢۶تا  ٢١آيه های   ٩(برابرباب نهم سفر پيدايش 
  در نيامد؟

  
ابر پنهان نخواهد ماند و انديشه اهريمنی همواره بر انديشه اهورائی س همگان بايد دريابند که هيچگاه خورشيد در پ

پيروز نخواهد گرديد. همه کسانيکه با تاريخ اسالم سرو کار دارند به نيکی ميدانند که تو (هللا) همان حجراالسود 
چه دل تنگش ميخواست  آندرخانه کعبه و بنده آل محمد هستی که آفريننده ات (محمد) تو را در جايگاه خدائی نشانيد و 

بنام تو بافت و زير نام قرآن بخورد مردم ناآگاه زمان داد و با آنهمه دروغهای بزرگ آمده در قرآن، جهان و جهانيان 
را با نام تو به خاک وخون کشيد که پيامد شومش چهارده سده گمراهی، تباهی، بدبختی، سيه روزی و اشک و آه 

اسالمی گرديده که نه خود رنگ آزادی و بهزيوی را می بينند و نه ميگذارند تا  دهبهره يک ميليارد مردم فريب خور
ديگر جهانيان از شادکامی بهره مند گردند که نمونه بارز آن گسترش تروريست اسالمی پايه گذاری شده بدست سيد 

  روح هللا خمينی درايران است.
  



ی ماليان در ايران درستيهای اسالم و شيعه گری را  برسال ره ٢۵اميدوارم هم ميهنانم که با همه هستی خود در 
اين بن مايه ننگ (قرآن) رهاورد اسالم  Qازنزديک دريافته اند بخود آيند با ديدگانی باز و بدور ازپی ورزی تازی پرستی

ار و هزرا با موشکافی و خردمندانه بررسی کنند و آگاهانه راه راست را خود برگزينند تا از اين دام خانمان سوز 
  چهارسد ساله يکبار و برای هميشه رهائی يابند.

  
  تا اسالم و شيعه گری درايران فرمان رواست ، بدبختی و فقر و سيه روزی هم فرمان رواست.

  خرد يار و ياور همه گمراهان باد 
  
  

  پاينده ايران
  برافراشته باد درفش کاويانی سرخ و زرد و بنفش

  
                                                                 ٢٧١٢اول مردادماه /

                            ٢٠٠۴ژوئيه  ٢٣
  پاريس

 آله دال فک
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