
  يوسف يهودی  داستان عشقی زليخای مصری با
  
  

  آگاهی سرآغاز آزادی است
  
  

ايران سرزمينی است که گزندهای بيشمار وهولناکی را از سر گذرانيده وزخمهای فراوانی ازتازشگران برپيکر خود دارد ولی 
که در پيکر دارد زخم تازش تازيان همچون کوهی استواروپايداربرجای مانده است. شوربختانه سهمناک ترين زخم درمان نشده ای 

سال، ايرانيان  ١۴٠٠بيابان گرد است که زنگار ننگ آلود آن بنام دين اسالم و مذهب شيعه گری و دشمن پرستی نا آگاهانه بدرازای 
  را از خويشتن خويش چنان بيگانه نموده است که بدرستی در نمی يابند ايرانی هستند يا تازی.

نان با يکديگر تازی گونه است، اين از خود بيگانگی و دشمن پرستی نا آگاهانه چهره خورشيد و فرهنگ زيرا همه برخورد های آ
مرد می ما را در پس ابرهای سياه عرب زد گی اسالمی تيره و تار کرده است که با بی اعتنايی از کنار آن ميگذريم و خم بر ابرو 

  نمی آوريم که بسی درد ناک و جگرسوز است.
  

ود ن اين زنگار ننگ آلود از دامن تاريخ  و فرهنگ واالی ميهن خود، با بن مايه های پذ يرفتنی دينی بدر آمده از دل اسالم برای زد
ناب محمدی به سادگی خواهيم توانست چهره راستين اسالم و شيعه گری را بشناسيم و بشناسانيم همچنين از چهره راستين فرهنگ 

  نه دشمن نوشته و داده های باستان شناسی بدر آمده از دل خاکهای سرزمين ما پره برداريم.ايرانی بر پايه تاريخهای درست 
  

يادآوری ميکنم که در اين راستا ما با هيچ کيش و آيينی جز اسالم و شيعه گری ايران برباد ده آنهم تنها در سرزمين خود سر 
ژه است که نيک و بد آن تنها و تنها در پيوند با خود د ين دار دشمنی نداريم زيرا بر اين باوريم که دين و مذهب يک خواسته وي

 است  نه دگران.  همگان بايد آزاد باشند تا دينی داشته باشند و يا بی دين باشند.  پيرو يک خدا و يا چند خدا و يا بی خدا باشند. اين
سر کار بيايد تا همه کارهای اساسی را کنار  ويژگيها نيازمند بدان نيست که در کشور با فرهنگی چون ايران حکومتی کالش بر

سال پيش از اين تازيان   ١۴٠٠بگذارد و مردم را با شکنجه و تيرباران و تاراج وادار به پذيرفتن دين ويژه ای بنمايد آنهم به گونه 
 درعربستان. 

دامهای خود ميباشد تنها و تنها با مردم در اينجا روی سخن من درباره اسالم و شيعه گری و واليت مطلقه فقيه که روش دامدار با 
ميهن ماست.  چه عاملی ما را برآن داشته است که با چنان پيشينه درخشان فرهنگی که روزگاری دراز نياکان ما به جهانيان آزادی 

دم ايران را می بخشيد ند امروز چنان دربندی گرفتار آمده ايم که مشتی روضه خوان و کفن دوز و قرآن خوان در گورستانها مر
صغير درخورداشتن سرپرستی خود ميدانند.  سرنوشت ميهن و مردم ما را بدست خود گرفته اند تا گردن ما را با هر ريسمان دلخواه 

  درهر جايی که خود بخواهند ببند ند و دار و ندار ما را هم تاراج کنند بی آنکه کوچکترين واکنشی از خود نشان دهيم ؟
  

سال پيش از اين تازيان بيابان گرد است که هللا و اکبر گويان همچون مور و ملخ  ١۴٠٠ن پستی پذ يری رهاورد آيا جز اينست که اي
  به سرزمين ما وارد شد ند  زدند  کشتند  سوختند و چنين ننگی را بنام د ين بر گردن نياکان ما بستند؟

  
را برده گرفتند وهمچون بز و گوسفند در بازارهای برده تازشگران بی فرهنگ تازی زنان و دختران و پسران جوان نياکان ما 

فروشی جهانی به فروش رسانيد ند.  شهر با شکوه تيسپون پايتخت شکوهمند ساسانيان را به آتش و خون کشيده و ويران کردند 
رز ويران گری تازيان که پنج طبقه باقيمانده کاخ شاهنشاهی نيمه ويرانه تيسپون جداشده ازايران درخاک عراق امروز نمونه با

  است. 
شوربختانه گمراه نگاه داشته شد گان ايرانی و نا آگاه از تاريخ با گذشتن از روی مينهای ميدان جنگ ولت و پارشدن دسته دسته از  

و  کنار خرابه های تيسپون ميگذرند بی آنکه نيم نگاهی برآن بيفکنند واشکی برفشانند برای زيارت گور ويرانگران آن به کربال
  نجف و کاظمين ميروند که ننگی باالتر ازاين  نيست.

  
تازشگران بی فرهنگ تازی به آنهمه کشتارها و ويرانيها بسنده نکردند. همه نسکهای ارزشمند نسکخانه های بيشمار ايران را 

يينی نابخرد و ناپذ يرفتنی بنام بدست آب و آتش سپردند و گفتند قرآن ما را بس  تا هر چه بيشتر ما را بی شناسه کنند و بد ينگونه آ
د ين اسالم را برگردن نياکان ما بستند و گفتند که اين قرآن کالم آسمانی است که اگر با زبان تازيان بخوانيد نه تنها برای آمرزش 

  روان مردگان شما سود مند است که در پايداری بر پيمانها نيز بايد بدان سوگند ياد نماييد.
  



ن مايه اين کالم هللا رهاورد تازيان آگاه شويم که خواند نش کوچکترين پيوندی با آمرزش روان مردگان و يا پای برای اينکه از درو
بندی بر پيمان ندارد، با هم به درون اين کالم هللا آسمانی گواهی شده جمهوری اسالمی ميرويم تاپس ازآگاهی دريابيد که هللا آمده 

رپذ ير ما ايرانيان نيست که خدايی داستان سرا و سردسته راهزنان و گردنه بندان و کشتارگران دراين کالم هللا نه تنها خدای باو
  است. 

پس از آگاهی از اين درستيهای آمده در کالم هللا بی هيچگونه دودلی در می يابيد که تازيان بی دانش اهريمنی را برجايگاه خدايی  
  نه تبهکاری دلخواه خودزده اند.نشانيده و در پناه نام چند ش آور او دست بهرگو

  ساله ماليان جانشين تازيان درايران گوشه کوچکی از تبهکاريهای آغاز اسالم ناب محمدی است. ٢۵کارکرد 
  

دستورهای بدور از خرد  و ناباور آمده در اين کالم هللا بگفته ای آسمانی بخشی از افسانه های کهن عشقی  تازيان و يهود و بخشی 
و راهزنی و گردنه بندی که با همراهی خود هللا و فرشتگانش انجام گرديده است. بخشی نيز به بند کشيدن آزادی و کشت وکشتار 

گسترش بردگی و بندگی و غالمی و کنيزی بويژه داستان دلدادگيهای محمد رسول هللا و چگونگی همبستری او با زنان و کنيزان 
مهر خود را به رسول ببخشند تا اگر رسول به همخوابگی با آنان مايل باشند حالل  بيشمارش  و زنان مومنه ای که بی قيد شرط  و

  گردند  و راهی عشرتکده هللا بشوند.
  

هال برای آشنايی شما با درونمايه اين کالم هللا آسمانی که استوارترين پايه و اساس دين اسالم است که مبين هم ميگويند بخشی از 
ری  با يوسف پسر يعقوب يهودی را که در برگيرنده سوره ای دراز از کالم هللا است به ديد شما داستان عشق سوزان زليخای مص

  ميرسانم تا پس از خواندن و برابری با کالم هللا خود به داوری بنشينيد.
  

 سوره دوازدهم (يوسف) که بيش از ده برگ است تنها به چند آيه آن بسنده ميکنم.
                            

  
  يوسف يهودی داستان عشقی زليخای مصری با

 
  اين حروف مقطعه رموز هللا و رسول است) اينست آيات کتاب الهی که حقايق را آشکار ميسازد الر(

(پس حکايت را به امت بگو) هنگامی که برادران يوسف گفتند که ما با آنکه چند برادريم پدر چنان دلبسته يوسف است که او را  
ه ما دوست ميدارد و ضاللت او درحب يوسف نيک پديدار است. بايد يوسف را بکشيد يا درد ياری دوراز پدر تنها بيش از هم

بيفکنيد و روی پدر را يک جهت به طرف خود کنيد آنگاه بعد از اين عمل (کشتن يا دور کردن يوسف توبه کرده) و مردمی صالح و 
  درستکار شويد.

  
يوسف (روبيل) مهين برادر او اظهار داشت که اگر ناچار سوء قصدی داريد البته بايد از  ناين رای که مطرح شد يکی از برادرا

کشتن وی صرفنظر کنيد ولی او را برسر راه کاروانان به چاهی درافکنيد که کاروانی او را بيابد ( و به ديار دورببرد ) (بعد از رای 
ما ايمن نيستی ( وهمراه ما او را نميفرستی) درصورتيکه ما برادران  زوتصميم نزد پدر رفته و) گفتند ای پدر چرا تو بر يوسف ا

همه خير خواه يوسفيم ( واز ما به اوهرگز آزاری نرسيده ) ای پدر فردا او را با ما به صحرا فرست که درچمن و مراتع بگرد يم  و  
  بازی کنيم والبته ما از هر خطری نگهبان اوئيم.

  
ن ترسان و پريشان خاطرم که از او در بيابان غفلت کنيد و طعمه گرگان در بيابان شود. بردران آ يعقوب گفت ای فرزندان من از

گفتند( و هللا اين هرگز نخواهد شد زيرا) اگر با آنکه ما چند مرد نيرومند بهمراه اوئيم باز گرگ قصد او کند پس ما مردم بسيار 
  ر آنان يوسف رافرستاد.راضعيف و زيانکاری خواهيم بود.  بهرحال پدر پس از اص

  
همينکه او را به صحرا بردند و بر اين عزم متفق شدند که يوسف را به چاه در افکنند ما ( در آن حال که به قعر چاه افتاد برای 
آنکه قلبش آرام شود و به خواب خود و وعده هللا مطمئن گردد) به او وحی نموديم که (غم مخور و دل شاد باش البته تو روزی 

  دران را بکار بد شان آگاه ميسازی که آنها ( تو را نشناخته) درک (مقام تو) نميکنند.برا
  

و برادران شبانه با چشم گريان به نزد پدر بازگشتند ... پدر چون آنها را گريان ديد و يوسف را نديد حال پرسيد گفتند قصه اينست که  
گذارديم (چون باز گشتيم) يوسف را گرگ طعمه خود ساخته بود و هر  خودما در صحرا برای مسابقه رفته و يوسف را بر سر متاع 

چه ما راست بگوئيم تو باز از ما باور نخواهی کرد. (و پيراهن يوسف را برای اظهار کذب خود) آلوده بخون نزد پدر آوردند و 



ن مصيبت صبر جميل کنم ( و از هللا راييعقوب گفت بلکه اين امر زشت قبيح را نفس در نظر شما زيبا جلوه داد (در هر صورت) د
  ياری طلبم) که بر رفع اين بليه که شما اظهار ميداريد پس هللا است که مرا ياری تواند داد.

  
باری يوسف درچاه بود که کاروانی آنجا رسيد و سقای قافله را برای آب فرستادند دلو را که از آن چاه درآورد (ديد غالمی زيبا 

بجای آب بر آمد ) گفت اين بشارت و خوشبختی که بما رخداده و او را پنهان داشتند.  که سرمايه تجارت کنند  دلو چون ماه تابان در
و هللا بهر چه خلق کنند آگاه است. ( برادران که يوسف را نزد کاروان ديدند گفتند اين پسر غالم ماست ) و به آن قافله به بهائی 

هد و اعراض نمودند(و از يوسف بد گوئی کردند تا کاروان نيز درباره او بی عالقه و او زاندک و درهمی ناچيز فروختند و در 
  بدگمان شد.

  
( قافله يوسف را به مصر آورد ه و او را بسيار گرانبها فروختند) عزيز مصر که او را خريداری کرد به زن خويش سفارش غالم را 

بما نفع بسيار بخشد يا او را به فرزندی برگيريم و ما اين چنين يوسف را است کرد که مقامش بسيار گرامی دارد که اين غالم اميد 
به تمکين واقتدار رسانيد يم... يوسف درآن خانه ای که بود بدون اينکه نظر بد و خيانت کند بانوی خانه به ميل نفس خود با او بنای 

د که من برای تو آماده ام  يوسف( که عفت ذاتی و ه کرمراوده گذاشت و روزی درها را بست و يوسف را بخود دعوت کرد و اشار
قدس الهی داشت جواب داد پناه به خدا ميبرم ( که بر چنين عمل زشت اقدام کنم هللا مرا مقامی نيکو و منزه عطا کرده( چگونه خود 

  را به گناه و ستم آلوده کنم) که هللا هرگز ستمکاران را رستگار نسازد.
  

ه از يوسف جواب رد و امتناع شنيد باز در وصال او اصرار و اهتمام کرد و اگر لطف خاص هللا و برهان آنک آن زن از فرط ميل با
او هم به ميل طبيعی اهتمام کردی ولی ما ميل او را از قصد بد و عمل زشت بگرداند يم که همانا او  tروشن حق نگهبان يوسف نبود

گريختن) به جانب در شتافتند (يوسف از خوف خدا و زليخا از شوق يوسف و  برایاز بند گان معصوم و پاکيزه ماست. ( و هر دو 
زن دست در گريبان او شد) و پيراهن يوسف از پشت بدريد که در آن حال آقای آن زن (يعنی شوهرش ) را بر در منزل يافتند و زن( 

آنکه يا به زندان برند و يا به عقوبت سخت جز  برای رفع تهمت) به سخن سبقت گرفت و گفت جزای آنکه با اهل تو قصد بد  کند
  کيفر کنند چه خواهد بود؟

  
يوسف جواب داد (چنين نيست بلکه) اين زن خود (با وجود انکار من ) با من قصد مراوده کرد و بر صدق دعويش شاهدی از 

لی سربسته که شرمنده نشود گفت ) (وبستگان زن گواهی داد (مفسران گفتند که کودکی درگهواره به اعجاز گواه صدق يوسف گردد 
اگر پيراهن يوسف ازپيش دريده زن راستگو و يوسف از دروغگويان است.  و اگر پيراهن او از پشت سر دريده زن دروغگو 

  .ويوسف از راستگويان است
  

  آيه سوره دوازدهم داستان عشق سوزان زليخا بر يوسف آمده درکالم هللا ؟ ١١١  آيه از ٢٧چنين بود 
  

هللا به رسولش چنين ميگويد (ما بهترين حکايات را به وحی اين قرآن بر تو ميگوئيم و  tفزايم که در آغاز داستان در آيه چهارممی ا
  )؟۴هر چند پيش از اين وحی از آن آگاه نبودی(

  
ميتواند بهتر از او هم  بگذريم از درستی و نادرستی و رسائی و نارسائی اين داستان پيش پا افتاده که رمان نويسی تازه کار

اينکه چرا پسران پيامبری با برادر کوچک تر از خود چنين ميکنند واو را بدرون چاه سرنگون ميکنند و چگونه در همان tبنويسد
زمان که کاروانيان او را از چاه بيرون می آورند درست سر بزنگاه ميرسند و بسادگی برادر خود را بجای غالم ميفروشند که 

محمدی خريد و فروش غالم زيباروی معنی روشنی دارد؟ و بگذريم که چگونه در اطاق خلوت در بسته زليخا گواهی  ناب دراسالم
به سود او پيدا شده و کودک شير خواره ای هم در گهواره به سود يوسف گواهی آنچنانی داده است که همه و همه پرسش برانگيز 

ر ) که آمده است اين حروف رموزی بين هللا و رسول ميباشد؟ چون از اين   tمال tفوهمچنين درباره حروف ( الر يعنی الtهستند
حروف بسيار در کالم هللا ديده ميشود درآينده بررسی خواهد گرديد چه رموزی ميان هللا و رسول او در ميان بوده است که کسی 

حسن و حسين هم درميان نگذاشت  tفاطمه tد چون علینبايد دريابد  و رسول تا پايان زندگی خود نيز آن را با هيچک از نزديکان خو
  و با خود بگوربرد؟

  

پرسش شرعی من از همه فقها ومجتهدين اسالم ناب محمدی چه شيعه و چه سنی از تهران و قم تا کربال و نجف اينست به روشنی 
روان مرده های ايرانی سودمند کجای داستان عشق سوزان زليخای مصری بر يوسف پسر يعقوب يهودی برای آمرزش  tپاسخ دهند

  ميباشد که با دستور شما آن را با زبان تازيان برای آمرزش مردگان خود ميخوانند؟



  آيا چنين کاری درست است و يا نادرست و نابخردانه؟
يا اعالم خواهيد اگر خواندن آنرا برای آمرزش روان مردگان سودمند نميدانيد و شرعی هم نيست آيا نهی از آن را اعالم کرده ايد و 

  کرد؟ 
  همچنين ازهمه خوانندگان ارجمند خواستارم اين پرسش شرعی را از مجتهدين بنمايند و نتيجه را برای اين ماهنامه بفرستند.

  
 tاز همه دانشمندان و بينشمندان واستادان و روشنفکران و انديشمندان و نويسندگان و سرايندگان درون و بيرون از کشور می پرسم

در پاسداری  tد به اين گونه داستانهای عشقی آمده در کالم هللا و نمونه ها  زشت تر از اين که درآينده به آگاهی خواهم رسانيدسوگن
  از مرز بوم کشور و قانون اساسی و حقوق مردم شرم آور وننگ آلود نيست؟
  آيا زشتی انرا دريافته و گامی در راه روشنگری برداشته ايد و يا برميداريد؟

  
هم ميهن خدائی که خواندن داستانهای عشقی تازيان و يهود را برای آمرز ش روان مرده های ايرانی روا ميداند خدای ايرانيان 

  زيرا خدای ايرانيان خرد و انديشه و سرچشمه مهرو دانش و روشنائی و راستی است نه گمراهی.  tنيست
  

ای گمراه نگاهداشتن مردم ايران بکار می بندند ازهر دغلبازی دغلبازتر برمالهای تازی پرست که اينگونه دستورهای نابخردانه را 
و از هر تبهکاری تبهکارتر و از دشمنان شناخته شده وآشتی ناپذير ملت ايران هستند که بارز ترين نمونه آنرا دربيست وپنجسال 

  گذشته ديده ايد.
  

بند ماليان و اسالم رهاورد تازيان می تپد خواستارم که با دانش  از ازهمه ايرانيانی که دلشان برای آزادی ميهن و رهائی انديشه
  خود در اين رهگذر ما و مردم به بند کشيده ايران را ياری دهند.

  
ديده بگشا و اندکی بينديش واالئيت را با  tهم ميهن فريب خورده از اسالم و شيعه گری و به بند واليت مطلقه فقيه گرفتا آمده

و فردوسی توسی  tداريوشtتو بازمانده ای از کورش tبه فرهنگ واالی پيش از اسالمت روی آور tاميزدرميدريوزگی اسالمی 
  نه بازمانده ای از حسن و حسين بيابان کربال که از بالی اسالم چنين سرگردانت کرده اند. tهستی

  
رزنده روان هيچ مرده ای نيست که دشنامی ها آمنه تن tخواندن رمانهای عشقی و ديگر افسانه های کهن تازيان آمده در کالم هللا

  آشکاربرمردگان است.
  

 tبدتر ازدشنام نابخردانه ناپسند زشت درخور سرزنش وننگ آور است tسوگند به چنين داستانهای پيش پا افتاده بنام کالم آسمانی
  ازاينگونه نادانی و ننگ دوری گزين.  tبخودا و چشم بگشا ازخرد بهره گير

  
چرا در  tن درتورات نيز آمده است با هم نگاهی به تورات می افکنيم تا دريابيم اگر گوينده راستين داستان هللا ميباشدداستاچون اين 

  تورات بگونه ای و در قرآن به گونه ديگری آمده است.
  
  

  ٣٧ سفرپيدايش
  باب سی و هفتم

  
عقوب چون يوسف هفده ساله بود گله را با برادران دايش يو يعقوب در زمين غربت پدر خود يعنی زمين کنعان ساکن شد. اينست پي

خود چوپانی ميکرد وآن جوان با پسران بلهه و پسران زلفه زنان پدرش می بود و يوسف از بد سلوکی ايشان پدر را خبر ميداد. 
  اخت.بلند سواسرائيل يوسف را ازساير پسران خود بيشتر دوست داشتی زيرا که او پسر پيری او بود و برايش ردای 

وچون برادرانش ديدند که پدر ايشان او را بيشتر از همه برادرانش دوست ميدارد از او کينه داشتند و نميتوانستند با وی به سالمتی 
  سخن گويند.

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



ند بيا تا ترا نزد ی نميکنو برادرانش برای چوپانی گله پدر خود به شکيم رفتند. واسرائيل به يوسف گفت آيا برادرانت در شکيم چوپان
ايشان بفرستم وی را گفت لبيک. او را گفت اآلن برو و سالمتی برادران و سالمتی گله را ببين ونزد من خبر بياور و او را از وادی 

  حبرون فرستاد وبه شکيم آمد.
  

فت من برادران خود طلبی. گ و شخصی به او برخورد و اينک او در صحرا آواره می بود پس آن شخص از او پرسيده گفت چه می
را می جويم مرا خبرده که کجا چوپانی ميکنند. آن مرد گفت ازاينجا روانه شدند زيرا شنيدم که ميگفتند به دوتان ميرويم پس يوسف 

  عقب برادران خود رفته ايشان را در دوتان يافت.
  

او را بکشند. و به يکديگر گفتند اينک اين صاحب ديدند که و او را از دور ديدند و قبل از آنکه نزديک ايشان بيايد با هم توطئه 
خوابها می آيد. اکنون بيائيد او را بکشيم وبه يکی از اين چاهها بيندازيم و گوئيم جانوری درنده او را خورد و ببينيم خوابهايش چه 

يشان گفت خون مريزيد او را در روبين بد ميشود. ليکن روبين چون اين را شنيد اورا از دست ايشان رهانيده گفت او را نکشيم. پس
  اين چاه که در صحراست بيندازيد و دست خود را براو درازمکنيد. تا او را ازدست ايشان رهانيده به  پدرخود رد نمايد.

  
انداختند  وبه مجردرسيدن يوسف نزد برادران خود رختش را يعنی آن ردای بلند را که در برداشت ازاو کندند. و او را گرفته درچاه

اما چاه خالی و بی آب بود. پس برای غذا خوردن نشستند وچشمان خود را باز کرده ديدند که ناگاه قافله اسماعيليان ازجلعاد ميرسد 
و شتران ايشان کتيرا و بلسان و الدن بار دارند و ميروند تا آنها را به مصر ببرند. آنگاه يهودا به برادران خود گفت برادرخود را 

  را مخفی داشتن چه سود دارد. و خون او  کشتن
  

بيائيد او را به اين اسماعيليان بفروشيم و دست ما بروی نباشد زيرا که او برادر و گوشت ماست پس برادرانش بدين رضايت دادند. 
س ه فروختند پو چون تجار مديانی درگذر بودند يوسف را ازچاه کشيده برآوردند و يوسف را به اسماعيليان به بيست پاره نقر

  يوسف را به مصربردند.
  

وروئين چون به سرچاه برگشت ديد که يوسف درچاه نيست جامه خود را چاک زده. و نزد برادران خود باز آمد و گفت طفل نيست و 
و به من به کجا بروم. پس ردای يوسف را گرفتند و بز نری را کشته ردا را در خونش فروبردند. و آن ردای بلند را فرستادند 

رسانيده گفتند اين را يافته ايم تشخيص کن که ردای پسرت است يا نه. پس آنرا شناخته گفت ردای پسر من است جانوری  پدرخود 
  او را خورده است و يقينا يوسف دريده شده است.

  
  باب سی ونهم

ازدست اسماعيليانيکه ن بود وی را اما يوسف را به مصربردند و مردی مصری فوطيفار نام که خواجه و سردار افواج خاصه فرعو
او را بدانجا برده بودند خريد. و خداوند با يوسف می بود و او مردی کامياب شد و درخانه آقای مصری خود ماند. و آقايش ديد که 

دمت خداوند با وی ميباشد و هرآنچه او ميکند خداوند در دستش راست می آورد. پس يوسف در نظر وی التفات يافت و او را خ
  او را به خانه خود برگماشت و تمام مايملک خويش را بدست وی سپرد. ميکرد و 

  
و واقع شد بعد از آنکه او را بر خانه و تمام مايملک خود گماشته بود که خداوند خانه آن مصری را به سبب يوسف برکت داد و 

اشت و ازآنچه با وی بود خبرنداشت ست  يوسف واگذبرکت خداوند برهمه اموالش چه درخانه و چه درصحرا بود. و آنچه داشت بد
  جز نانی که ميخورد و يوسف خوش اندام و نيک منظر بود.

  
و بعد ازاين امور واقع شد که زن آقايش بر يوسف نظرانداخته گفت با من همخواب شو. اما او ابا نموده به زن آقای خود گفت  

دست من سپرده است. بزرگتری ازمن دراين خانه نيست و چيزی  و آنچه دارد بهاينک آقايم ازآنچه نزد من درخانه است خبرندارد 
  از من دريغ نداشته جز تو چون  زوجه او ميباشی پس چگونه مرتکب اين شرارت بشوم و به خدا خطا ورزم. 

  
نه اقع شد که به خاواگرچه هر روزه به يوسف سخن ميگفت به وی گوش نميگرفت که با او بخوابد يا نزد وی بماند. و روزی و

درآمد تا به شغل خود پردازد و از اهل خانه کسی آنجا در خانه نبود. پس جامه او را گرفته گفت با من بخواب اما او جامه خود را 
  بدستش رها کرده گريخت و بيرون رفت. و چون او ديد که رخت خود را بدست وی ترک کرد و ازخانه گريخت.

  



گفت بنگريد مرد عبرانی را نزد ما آورد تا ما را مسخره کند و نزد من آمد تا با من  ديشان بيان کرد ومردان خانه را صدا زده و ب
بخوابد و به آواز بلند فرياد کردم. و چون شنيد که به آوازبلند فرياد برآوردم جامه خود را نزد من واگذارده فرارکرد و بيرون رفت. 

به وی بدين مضمون ذکر کرده گفت آن غالم عبرانی که برای ما آورده  ش به خانه آمد. وپس جامه او را نزد خود نگاهداشت تا آقاي
  ای نزد من آمد تا مرا مسخره کند. و چون به آواز بلند فرياد برآوردم جامه خود را پيش من رها کرده بيرون گريخت . 

  
او افروخته شد. و آقای  نين کرده است خشمپس چون آقايش سخن زن خود را شنيد که به وی بيان کرده گفت غالمت به من چ

  يوسف او را گرفته در زندان خانه ای که اسيران پادشاه بسته بودند انداخت و آنجا در زندان ماند. و............
..........  

  
يد تا ات آمده  برابرکنهال مهروزانه و پاکدالنه اين داستان آمده در کالم هللا را که به گفته هللا وحی نيز هست با آنچه که درتور
هللا ميگويد تورات  ٨٧بدرستی دريابيد که اگر وحی است چرا تا اين اندازه دو گانه است. درهالی که برابر سوره دوم(  البقره) آيه 

  را من به موسی عطا کردم.
  

چاه انداختند و سپس يابان بردند و درکالم هللا ميگويد ( برادران يوسف با تبانی يکديگريعقوب را فريفتند و يوسف را برای بازی به ب
  پيراهن خون آلود او را به پدر دادند و گفتند در پی سهل انگاری ما او را گرگ دريده است) .

  
تورات ميگويد( يعقوب به يوسف گفت برادرانت درشکم چوپانی ميکنند بيا تا تو را نزد آنها بفرستم تا از هال آنها و گله برايم خبری 

درچاهی بی  را او آن شدند تا بر برادرها نپذيرفت و اراده به کشتنش کردند که يکی از tور او را ديدندی که برادرها از دبياوری. زمان
ردای  پسرت را شناسائی کن  tگفتند فرستادند و پدر را آلوده به خون بزی کردند ونزد او سپس ردای بلند آب سرنگون کنند و کردند.

  دريده است).  اگر همين است پس او را گرگ
  

(باری يوسف درچاه بود که کاروانی رسيد و سقای قافله را برای آب فرستادند که بجای آب يوسف دردلو بال اآمد   tهللا ميگويد کالم
  و او را پنهان داشتند که برادران يوسف رسيدند و گفتند اين غالم ماست و به بهای اندکی او را به قافله فروختند).

  
به چاه انداختند قافله اسماعيليان که به مصر ميرفت از دور پيداشد. برادران بهتر ديدند که او رهمان حال که او را تورات ميگويد (د

  را نکشند و به غالمی به کاروان بفروشند که او را از چاه بيرون آوردند  و به بيست پاره نقره به کاروانيان فروختند).
  

خريداری کرد و چون به سن رشد و کمال رسيد او را مسند   دند و عزيز مصر او راکالم هللا ميگويد ( يوسف را به مصر بر
  حکمفرمائی  و دانش عطا کرديم).

  
تورات ميگويد ( درمصر مردی بنام بوطيفار که خواجه و سردار افواج خاصه فرعون بود او راخريد. يوسف هفده ساله بود که با 

  برادران خود چوپانی ميکرد).
  

که بود بانوی خانه به ميل خود باوی بنای مراوده گذاشت و روزی درها را بست و يوسف را  گويد (يوسف در خانه ای کالم هللا مي
برای همخوابگی فراخواند ولی يوسف نپذيرفت. هر دو به سوی درشتافتند. زن دست در گريبان او شد و پيراهن يوسف از پشت 

  به در منزل يافتند). بدريد. که در آن حال آقای آن زن يعنی شوهرش را
  
ورات ميگويد (يوسف خوش اندام بود زن آقايش بر يوسف نظر انداخته گفت با من همخواب شو. يوسف نپذيرفت. روزی که کسی ت

  اهل خانه نبود آن زن جامه يوسف را گرفته گفت با من بخواب  اما او جامه خود را بدستش رها کرده گريخت و بيرون رفت.
و گريخته. مردان خانه را سدا زده گفت. بنگريد اين مرد عبرانی آمد تا با من بخوابد.  سف جامه خود را رها کردهچون زن ديد که يو

  من با آواز بلند فريا کردم او جامه خود نزد من واگذار کرد و فرار کرد.
  

  ی کرد).يد و يوسف را گرفته زندانپس جامه را نگاهداشت تا آقايش به خانه آمد و چگونگی را به آقايش گفت. آقايش خشمگين گرد
  



اين دوگانگی چشمگير دريک داستان که از ديد هللا وحی نيز بوده است و درونمايه تورات نيز که برابر آيه های گوناگون بويژه 
دروغهای )   به استواری هللا رسيده بدرستی پذيرفتنی است ؟ اين هللا روز روشن  ٩٢ - ٩٠  - ۴١سوره دوم (البقره) آيه های ( 

  شاخدار نميگويد؟ 
  

اگربه گفته هللا اين داستان وحی است ودرست. تورات را هم او فرستاده است پس اين دوگانه گوئيها چيست؟  داوری باخوانندگان 
  است. 

  
دردست برای من که قرآن را بررسی ميکنم دروغگوئی هللا تازگی ندارد اميدوارم خوانندگان نيز روزی به اين پايه برسند و دست 

  و رهاوردش مال و اسالم و شيعه گری و يرانگر رهائی يابيم.يکديگر از شر هللا  
  
  

  آله دال فک
  ٢٧١١اسفند ماه   ١٠
  ٢٠٠۴فوريه      ٢٩
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