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  خدا
  "توحيدي"درآئين هاي 

  
بر اين تصورند که تورات و انجيل دو کتابی ھستند که از جانب   -منجمله ايرانيان -تقريبا ھمه مسلمانان جھان

خداوند بر موسی و عيسی نازل شده اند،  به ھمان صورت که قرآن بر محمد نازل شده است. اين اعتقاد عمدتا  
( محمد) فرستاد،  تورات و انجيل را نيز  تصريح خود قرآن ناشی شده است که: آن خدائی که قرآن را بر تواز 

،   ٢٩،  فتح،  ١١١،  توبه،  ١۵٧،  اعراف،  ۴۶،  مائده،  ۴٨،  ٣بر موسی و عيسی فرستاد (ال عمران،  
انجيل،  ھيچکدام نه کتاب واحدی ھستند  ). ولی واقع امر اين است که تورات و  ۵،  جمعه،   ۶، صف،   ٢٧حديد،   

و نه موسی و عيسی آنھا را به صورت وحی از آسمان دريافت داشته اند. در تاريخ مذاھب جھان تنھا شخص  
ديگری به غير از محمد که مدعی دريافت مستقيم کتابی از جانب خداوند شده،  جوزف اسميت بنيان گذار فرقه  

  ١  مذھب مورمون در آمريکا است.
  

) عرضه ميشود،  مجموعه ای از دو بخش عھد عتيق Bibleآنچه امروز در جھان مسيحيت به نام کتاب مقدس (
و عھد جديد است که تورات قسمتی از بخش اول و انجيل قسمتی از بخش دوم آن است. عھد عتيق که پنج کتاب  

ا به صورت يکجا نازل نشده اند،  بلکه که نه تنھ  ٢   کتاب است  ٢۴جمعا شامل    نام دارد،    تاول آن اختصاصا تورا
پيغمبری که   ٢۶تدريجا و در طول بيش از يک ھزار سال توسط افراد يا گروه ھايی از کاھنان يھودی به اسم 

نامشان بر اين کتابھا نھاده شده نوشته شده اند. عھد جديد نيز از چھار کتاب اول آن اختصاصا انجيل ناميده می  
اب و رساله است که در طول دو قرن توسط افرادی مختلف نوشته شده اند که ھيچ يک  کت  ٢٧شود،  جمعا شامل  

از آنھا از ھواريون عيسی نبوده اند. خود عيسی تا ھنگام مرگ خويش اساسا از وجود کتابی به نام انجيل بی  
  خبر بوده است. 

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

اصل زير بنائی ھرسه آئين توحيدی اين است که آفريننده و گرداننده کائنات خدای واحدی است که در تورات  
دست    نام دارد در ھر سه اين کتابھا آفرينش کائنات و خلقت آدم بهيھوه،  در انجيل پدر آسمانی و در قرآن هللا

  اين خداوند بصورتی مشابه روايت شده  است. 
  

پيامبرانی که وی برای نوع بشر ميفرستد پيامبرانی مشترک ھستند،  و قوانين مذھبی که اعالم ميدارد قوانينی 
غالبا مشابھند. با اينھمه،  ماھيت آسمانی و زمينی اين خدا در آئين ھای يھودی و مسيحی و اسالم بصورتی چنان 

البا يکی دانستن اين سه خدا را غير ممکن ميکند. جھان غايک ديگر تباين و گاه صريحا تناقض دارد که  بنيادی ب
يک خدای واحد بيش ندارد درعمل دارای سه خدا است که وجوه اختالف آنھا بيشتر   ی ورــئتوحيدی اگر ھم در ت

  از وجوه مشترکشان است. 
  

از اونام برده شده است ) صرفا خدای قوم يھود است و  ربا ۶٨٢٣(و در تورات خدای تورات که يھوه نام دارد 
خودش نيز خدائی صد در صد يھودی است. پيامبرانی که از جانب خود ميفرستد منحصرا پيامبران ملت يھودند و  
به کفر يا ايمان ديگران کاری ندارند. تعاليم و قوانين آنان کال بر اين محور ميگردد که منافع خاص قوم يھود از  
ھر راھی که الزم باشد حفظ شود،  ولو اين مستلزم آن باشد که مسائل اخالقی و انسانی بسياری زير پا گذاشته 
شوند و حقوق مشروع ملتھای ديگری ناديده گرفته شوند يا کسان بسياری به ناحق کشته شوند. در جريان حوادث 

سمان به زمين ميآيد تا مسائل آيھوه شخصا از   روزمره يا وقايع مھم از قبيل جنگھا و باليای آسمانی و زمينی،
مربوط به قوم برگزيده خود را مستقيما سر پرستی و درصورت ضرورت اداره کند و در ھمه اين موارد در موضع 
يک خدای يھودی عمل ميکند و نه خدای ھمه اقوام و ھمه سرزمينھا. باپيغمبر خودش قرار داد ميبندد که اگر  

 
  به بخش سيری در تاريخ مذاھب،  بخش دين و دانش مراجعه شود  - ١
اين رقم فقط مربوط به متن عبری تورات است،  زيرا متن التينی تورات که در قرن چھارم ميالدی توسط جرونيموی  - ٢

نام دارد (و متنی است که مورد قبول کليسای کاتوليک  Vulgata شده است واز يونانی ترجمه  San Geronimoقديس 
کتاب تقسيم شده است .تورات مورد قبول کليسای پروتستان که توسط مارتين لوتر مستقيما از عبری ترجمه شده   ۴۶  به  است)

الح عھد عتيق و عھد جديد کتاب است . اسط ٣٩بخاطر اينکه ھفت کتاب آن از طرف لوتر برسميت شناخته نشده است شامل
  )گرفته شده است ١۴) و رساله دوم پائولوس رسول به قرنتيان ( باب چھاردھم ٢٨از انجيل متی ( باب بيست وششم، 
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و بعدا نيز شھرھای   شوند او در عوض سرزمين کنعان را برای ھميشه به آنھا ببخشد،  پسران اسرائيل ختنه
متعدد اين سرزمين را يکی پس از ديگری تسليم آنھا می کند با اين شرط که ھيچکدام از آنھا نه تنھا مرد وزن و  

مبرش کباب و آبگوشت کودک بلکه گاو و گوسفند و بزغاله و سگ و گربه ای را نيز زنده نگذارند. با يک پيغ
ميخورد و زير درخت استراحت ميکند. باپيغمبر ديگرش کشتی ميگيرد وزورش به او نمی رسد. در شب تاريک  
دنبال پيغمبر ديگرش در بيابان می دود تا او را به علت ختنه نبودن بکشد از پيغمبر ديگرش می خواھد که با  

يگرش دستور ميدھد که روی نان روزانه اش گوه بمالد و بخورد  زنی زنا زده و زنا کار ازدواج کند. به پيغمبر د
به پيغمبر ديگرش شکايت می کند که دو خواھری که معشوقه او بودند يکی پس از ديگری سرش کاله گذاشته 
اند و با ديگران زنا کرده اند. دختران ناز پرورده اورشليم را غضب می کند و فرمان می دھد که ديگر مو بر فرج  

  نرويد.  آنھا
  

روده ھای کسانی را که به او بی احترامی کرده اند از مقعدشان بيرون می آورد. با شيطان بر سر بنده اش ايوب 
شرط بندی می کند. به پيغمبر ديگرش پرخاش می کند که چرا با زن يکی از سرداران خود زنا کرده است در  

او بفرستد. نحوه دقيق کباب کردن گاو و گوسفند    حالی که خود يھوه حاضر بوده است زنان ديگری را به آغوش
را چون يک آشپز کھنه کار به پيغمبر اولوالعزم  خودش تعليم می دھد و اخبار محرمانه دربار يھود را مانند يک  
مامور مخفيه اطالعاتی به گوش پيامبر ديگرش می رساند. در نقش يک رئيس مافيا به يھوديان مصر توصيه 

ايگان مصری خود ھر قدر بتوانند طال و نقره به امانت بگيرند تا آنھا را در خروج از اين می کند که از ھمس
کشور با خودشان ببرند،  و خود او در عرض يک شب چند ميليون نوجوان و کودک مصری و حتی گاو و  

  گوسفندھای نوزاد را با دست خويش سر می برند. 
  

يتی می شود که در ھيچ آئين ديگر اساطيری يا توحيدی تاريخ  در انجيل ھمين خداوند تبديل به خدائی دو شخص
جھان مشابه اورا نمی توان يافت،  يعنی بر حسب آنکه کدام انجيل از انجيل ھای چھار گانه و کدام رساله از  
رساله ھای عھد جديد بدست چه کسانی نوشته شده باشد،  از موضع خدای ترسناک و انتقامجو و فريبکار و  

يھوه به موضع خدای مھربان،  نيک دل و بخشنده و بی عقده ای چون پدر آسمانی عيسی تغيير  حسودی چوی 
ن واحد ھم کينه توز است  آماھيت می دھد. چنين خدايی پيوسته ناگزير است نقش کارگردانی را داشته باشد که در  

ھم پدری است که ھمه   و ھم با گذشت،  ھم سخت گير است و ھم آشتی جو،  ھم خدائی منحصرا يھودی است و
  افراد بشر را به چشم فرزندان خويش می نگرد و غالبا در اين جمع ازداد خودش نيز تکليف خويش را نمی فھمد.

  
و ترش رو و بی رحم تورات است و نه خدای دو شخصيتی انجيل،    زدر قرآن خدا نه خدای صد در صد کينه تو

که بيرون ازاو ھيچ قانونی،  ھيچ اراده ای و ھيچ واقعيتی وجود  بلکه خدائی در حد اعال مطلق و خود کامه است  
ندارد و حتی برگی بی اجازه او از درختی فرو نمی افتد و ھر آنچه در آسمان و زمين می گذرد،  از جزء تا کل،   
الزاما به ھمان صورتی می گذرد که او خواسته است. فريمن کالرک پژوھشگر تاريخ مذاھب و مولف کتاب 

خدای موسی قدرت ترسناکی است که  «ف مذاھب بزرگ اين ھر سه واقعيت را چنين خالصه می کند که: معرو
ھميشه در ميان بندگان خودش زندگی می کند و شريک ھمه درستيھا و نادرستيھای آنھا است،  خدای عيسی ھم  

ھا است و از موضع باالی سر آدميان است و ھم در درون آنھا است،  و خدای محمد صرفا درباالی  سر آن 
  » فرمانروای مطلقی با آنان سخن می گويد که ھيچوقت از مسند خدائی خودش فرود نمی آيد.

  
ميان اين سه برداشت مختلف،  اگر برداشت خدای مسيحيت پدرانه تر و برداشت خدای اسالم سرورانه تر است،   

ای آنچه در تورات از او حکايت می شود  برداشت خدای يھودی پر آبرنگتر و خواندنی تر است. زيرا وی بر مبن
ھم الوھيم يھودی است،  ھم آتون مصری،  ھم مردوخ بابلی،  ھم بعل فينيقی،  ھم زئوس يونانی،  ھم ژوپيتر 
رومی،  و در جمع ھمه خدايان تاريخ،  ھيچ خدای ديگری چه از نظر خصائص شخصی و چه از نظر فراوانی و 

  لی ھمه آنھا است با او برابری نمی کنند.تنوع ماجراھائی که وی بازيگر اص
  

بھتر است شما ھم با شماری از اين ماجراھا و اين خصائص،  از خالل صفحات خود تورات که در اينجا عينا يا 
  ٣  به صورت تلخيص شده آن برايتان نقل می کنم آشنا شويد:

اولين پيامبر يھود،  آبرام (ابراھيم)،  در مھاجرت خود به عرض کنعان،  يک روز در بلوطستانی در نزديک  
حبرون که وی ھمراه زنش سارا در آن سکونت گزيده است سه نفر ناشناس را می بيند که به ديدار او آمده اند.  

 
مطالبی که درکتاب حاضر ازتورات نقل شده،  عينااز ترجمه فارسی عھدعتيق که توسط "انجمن مسيحی چاپ و انتشار  - ٣

  ،  گرفته شده استتجديد چاپ شده است ١٩٨٠در نيويورک بچاپ رسيده ودرسال ١٩٠۴مقدس" درسالبين المللی کتاب  
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ن گوساله بريان و شير و کره فراھم می آورد  آنھا را مھمان می کند و وقتی دعوتش را به نھار می پذيرند برايشا
ن را می خورند و سپس زير درخت استراحت می کنند،  و بعد معلوم می شود که يکی از آنھا خود  آ که ھمه با ھم  

و   خدا بوده است: و خداوند در بلوطستان بر ابراھيم ظاھر شد،  و او در گرمای روز به در خيمه نشسته بود... 
ت و رو بر زمين نھاد و گفت: ای مولی،  اکنون اگر منظور نظر توشدم،  پس اندک آبی بياورم  به استقبال او رف

تا پاھای خود را بشوئی و زير درخت بيارامی،  و لقمه نانی بياورم تا دلت را تقويت دھی و پس از آن روانه 
ا داد تا آن را خمير کرده نان  شوی،  زيرا برای ھمين ترا بر اينجا گذر افتاده است. پس سه کيل از آرد به سار

بسازد،  و گوساله نازک از رمه گرفته به غالم خود داد تا آن را طبخ نمايد. پس کره و شير و گوساله بريان شده  
را آورد و زير درخت ايستاد تا مھمانانش آنرا خوردند. پس خداوند از وی پرسيد که زوجه ات سارا کجاست؟  

وند فرمود که البته موافق زمان حيات نزد تو بر خواھم گشت و زوجه ات سارا  گفت اينک در خيمه است،  و خدا
را پسری خواھد شد. و سارا بدر خميه اين را شنيد و دردل خود بخنديد که شوھرم پيراست وازمن نيز عادت  

مگر    ماھانه منقطع شده است و چگونه مرا پسری خواھد شد؟ و خداوند به ابراھيم گفت: سارابرای چه خنديد،
  ھيچ امری نزد خداونر مشکل است؟

  
بدرستی که سارا را پسری خواھد شد. آنگاه سارا انکار کرده گفت که نخنديم،  چونکه ترسيده بود. و خداوند  
گفت: نی،  بلکه خنديدی. پس رفت و ابراھيم او رامشايعت نمود: و خداوند به خود گفت: آيا آنچه را که ميکنم 

  (خالصه شده ازسفر پيدايش،  باب ھجدھم ).   "از ابراھيم مخفی دارم؟
............................................................................................................................. ....  

  
بااين که اين کشتی تا  وقتی ديگر خدا در شبی تاريک و درصحرائی خلوت با پيغمبرش يعقوب کشتی می گيرد،  

"....پس يعقوب دو زوجه خود ودو کنيزش ويازده پسرش    سپيده دم ادامه مييابد موفق به زمين زدن او نميشود:
راھمراه باھمه مايملکش ازمعبر يربوق عبور داد،  ولی دراين موقع بامرد ناشناسی در بيابان روبرو شد که تا  

بريعقوب غلبه نمايد لگدی به ران او زدکه آنراازحرکت بازداشت،   طلوع فجربا وی کشتی گرفت و چون ديد که 
پس بدوگفت مرا رھا کن زيرا که فجرميشکافد،  اما يعقوب گفت تا مرا برکت ندھی رھايت نکنم. مرد ازوی پرسيد  
،   نام تو چيست؟ پاسخ داد يعقوب. گفت: نی،  ازاين پس نام تو يعقوب خوانده نشود بلکه اسرائيل خوانده شود

خدا مجاھده کردی و نصرت يافتی. و يعقوب بدوگفت اکنون تو نيز مرا از نام خود آگاه ساز. آن مرد  با زيرا که 
جواب داد: چرا اسم مرا ميپرسی؟ و او رادر آنجا برکت داد. ويعقوب آن مکان را فنوئيل ناميد زيرا که در آنجا  

بر وی طلوع کرد وبر ران خود ميلنگيد. ازاين سبب   خدارا از روبروديده بود،  و چون ازفنوئيل گذشت آفتاب 
است که بنی اسرائيل تا به امروز عرق النساء را که عضله ران است نميخورند،  زيرا خدا ران يعقوب را در  

  ٤  ). ٣٢ -٢٢( سفر پيدايش،  بای سی ودوم،   عرق النساء لمس کرده بود "
............................................. ....................................................................................  

  
وقت ديگر خدا با پيغمبراولوالعزم خودش موسی مدتی چانه ميزند تااورا به قبول مأموريت گفتگو با فرعون مصر  

و موسی به بھانه ھای مختلف  برای واداشتن وی به صدور اجازه مھاجرت قوم يھود از خاک مصر متقاعد کند،   
"....و خداوند به موسی گفت پس اکنون بيا تا ترا نزد فرعون   ميکوشد تا ازپذيرش اين مسئوليت شانه خالی کند:

بفرستم و قوم من بنی اسرائيل را از مصر بيرون آوری. موسی گفت مگر من کيستم که نزد فرعون بروم و بنی 
وند گفت: البته من با تو خواھم بود. موسی به خدا گفت اينکه چون من نزد  خدا  اسرائيل را از مصر بيرون آورم؟

بنی اسرائيل روم و به ايشان گويم که خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است واز من بپرسند که نام او 
را نزد  چيست بديشان چه گويم؟ خدا به موسی گفت من ھمين ھستم که ھستم و به بنی اسرائيل بگو که "ھستم" م

شما فرستاده است. و موسی در جواب گفت ھمانا مرا تصديق نخواھند کرد و سخن مرا نخواھد شنيد بلکه خواھند 
گفت يھود بر تو ظاھر نشده است. پس خداوند به وی گفت که من عصای ترا تبديل به مار کنم و دست ترا مثل 

پس موسی به خداوند گفت    گفته ترا باور بدارند....   برف سفيد کنم و آب نھر را بدست تو بدل به خون کنم تا آنھا 
من مردی فصيح نيستم و زبانم الکن است و به کندی حرف ميزنم. خداوند گفت: من زبانت خواھم بود و ھرچه  
بايد بگوئی ترا خواھم آموخت. و موسی گفت با ھمه اينھا ای خداوند،  استدعا دارم که کس ديگری را برای  

گاه خشم خداوند مشتعل شد و فرمود که مگر من نميدانم که برادرت ھارون الوی فصيح الکالم اينکار بفرستی. آن
 

ئيل برده ميشود. معنی اين کلمه درعبری باستانی روياروی خدا است ااين نخستين باری است که در تورات نام اسر - ٤
يغمبرش کشتی ميگيرد باھمه خدائی خود نام اين معنی ميدھد . جالب است که خدا با پ ھمچنانکه کلمه فنوئيل "خدا را ديدم"

خوانده ميشود که نام خدايان اساطيری   "نيل "  پيغمبر را نميداند،  و اين نيز جالب است که در نامی که بدين پيغمبر ميدھد خدا
  بابلی و کنعانی است.
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خواھی کرد و او برای تو به قوم سخن خواھد گفت و او ترا بجای زبان خواھد بود    است. و تو کالم را به او القاء
پسر خود را بر االغ سوار کرده  و تو او رابجای خدا خواھی بود". بعد ازاين گفتگو موسی به ناچار زن خويش و

به زمين مصر مراجعت ميکند و خودش عصای خدارا بدست ميگيرد و برای ابالغ او امر خداوند به سوی پايتخت 
فرعون روانه ميشود. ولی درست در ھمين موقع خداوند متوجه ميشود که اين پيغمبر او ختنه نشده است،  و  

انه بدنبال او ميرود تا وی را بقتل برساند،  و فقط زرنگی و ھوشمندی  بقدری از اين بابت عصبانی ميشود که شب
او را از مرگ نجات ميدھد." و واقع شد در بين راه که خداوند بدنبال او رفت تا وی را به    صفوره،  زن موسی،  

ه را  بر گرفته ھمانوقت علفه پسر خود را بريد و گوشت بريد زدست خود بکشد. آنگاه صفوره سنگ چخماقی تي
نزد موسی انداخت و گفت اينک تو مرا شوھر خون ھستی به سبب ختنه،  پس خداوند موسی را رھا کرد"  

  (سفرخروج،  خالصه شده از بابھای سوم و چھارم).  
 ...........................................................................................................  

روز بر روی نان روزانه   ٣٩٠خدا به پيغمبر بسيار محترم و موقر خودش حزقيال،  امر ميکند که مدت    وقت ديگر
"...آنگاه خداوند يھوه به من فرمود که آھن تيز بردار و موھای سر و ريشت    خودش گه بمالد و بعد آنرا بخورد:

را به زباله بريز،  و چون اين را به انجام و پس ميان برو يک ثلث از آنرا بسوزان و ثلث ديگر    را با آن بتراش،  
روز برپھلوی چپ خود بخواب،  زيرا من گناه يھود را ھر روزی    ٣٩٠رسانيده باشی موافق گناه اسرائيل به مدت

پس غذائی راکه ميخوری به وزن بيست مثفال برای ھر روز وقت بوقت خواھی    بجھت سالی بر تو قرار داده ام...
جو را که ميخوری آنھا را در نظر ھمه اسرائيل ھمراه با سرگين خود خواھی خورد. پس    خورد،  و قرصھای نان

من از طفوليت خود تا بحال سرگين آدمی رانخورده امإ آنگاه بمن فرمود: اينک پذيرفتم که   گفتم: آه ای خداوند، 
  ).  ١٢-۴، سرگين انسان سرگين گاو را برتو مقرر دارم". (کتاب حزقيال نبی،  باب چھارم بجای

چندی پس از آن ھمين خداوند پيغمبر ديگر خود ربشاقی را بنزدالياقيم بن حلقيا ميفرستد که بدو بگويد من بر  
مردانی که بر حصار شھر نشسته اند فرستاده شده ام تا از جانب خداوند بديشان بگويم که ھمراه با شما نجاست  

  ). ٢٧دشاھان،  باب ھيجدھم، خود را بخورند و بول خود را بنوشند (کتاب دوم پا
  ..............................................................................................................  

  
وقت ديگر ھمين خدا به پيغمبر محترم و معتبر ديگر خود ھوشع دستور ميدھد که با زنی زناکار و زنازاده ازدواج 

در ايام عزيا و يوتا و حزقيا پادشاه يھودا و يربعام بن يوآش پادشاه اسرائيل وحی از جانب خداوند "....و  کند:
بر ھوشع بن بنيری نازل شد. و خداوند به ھوشع گفت برو و زنی زناکار را که خودش نيز زنازاده  باشد برای  

و خداوند  پسری برايش زائيد، ... پس ھوشع رفت و جومر دختر دبالئيم را گرفت واو حامله شده  خود بگير... 
زيراکه او نيزديگرزن   ه نما، جو با مادر و خودمحا گفت که شما ديگر قوم من نيستيد و من خدای شما نيستم...

من نيست ومن شوھر او نيستم،  لھذا زنای خود را از پيش رويش و فاحشگی خويش را از ميان پستانھايش 
وی برھنه نمايم... و بر پسرانش رحمت نخواھم فرمود چونکه فرزندان زنا   رفع بنمايد،  مبادا رخت او را کنده

ميباشند و والده ايشان بيشرمی کرده و گفته است که در عقب عاشقان خود خواھم رفت،  زيرا که ايشان نان و 
رد او  آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند. بنابراين من راه اورا بر خاره خواھم بست و بر گ 

ديواری بناخواھم نمود تا راھھای خود را نيابد و ھرچند عاشقان خود را تعاقب نمايد به ايشان نخواھد رسيد...  
پس خواھد گفت که ميروم و نزد شوھر نخستين خود بر ميگردم زيرا در آنوقت از اکنون مرا خوشتر مگذاشت.  

او ميدادم و نقره و طال ئی را که برای عمل صرف   اما او نميداند که من بودم که گندم و شيره و روغن را به 
اما من ديگر گندم خود را در فصلش و شيره خويش را در موسمش به او نخواھم  ميکردند برايش می افزودم. 

داد و پشم و کتان خود را که ميبايست برھنگی او را بپوشاند از او بر خواھم داشت،  و قباحت او را به نظر  
ھم ساخت و احدی او را از دست من نخواھد رھانيد،  و تمامی شادی او و عيدھاو ھالل عاشقانش منکشف خوا

ھا و شنبه ھا و  جميع مواسمش را موقوف خواھم ساخت،  تاکھا و انجيرھايش را که گفته بود اينھا اجرت من 
انات صحرا را بخورند.  است که عاشقانم به من داده اند ويران خواھم ساخت و آنھا را جنگل خواھم گردانيد تا حيو

و انتقام روزھائی را از او خواھم کشيد که برای آنھا بخور ميسوزانيد و خويشتن را به گوشواره ھا و زيورھا ی  
  ). ۴-١( کتاب ھوشع بنی،  باب اول،   خود آرايش داده از عقب خود ميرفت و مرا فراموش کرده بود."

 ............................................ .............................................................  
وقت ديگر شرطی که با شيطان بسته است يک بنده پاکنھاد و فرمانبردار خود را به انواع مصيبت ھا گرفتار  
ميکند،  ھر ھفت پسرش را ميکشد،  گله ھای گاو و گوسفند وشترش را نابود ميکند،  خانه و دارائی او را به  
آتش ميکشاند،  و دست آخر او را نيز از سرتا پا دچار جرب ميکند و به خاکستر نشينی واميداردتا به شيطان  

کند: "در زمين غوص مردی بود يثابت کند که اين بنده او عليرغم ھمه اينھا تسليم رضای اواست و اعتراضی نم
اجتناب مينمود،  و ھفت پسر وسه دختر  رس بود و از بدی تکه ايوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خدا

داشت  و اموال او ھفتھزار گوسفند و سه ھزار شتر و پانصد جفت گاو و پانصد االغ ماده بود و نوکران بسيار  
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ن مرد از تمامی بنی مشرق بزرگتر بود....و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا بحضور خداوند آ کثير داشت و  
در ميان ايشان آمد،  و خداوند به شيطان گفت از کجا آمده ای؟ شيطان در جواب گفت   حاضر شوند و شيطان نيز 

خداوند به شيطان گفت آيا در بنده من ايوب تفکر کردی که مثل او در زمين   از تردد در زمين و سير کردن در آن.
ا از آن جھت که  نيست و مردی راست و خدا ترس است؟ شيطان در جواب گفت آيا ايوب مجاناخدا ترس است ي

تو او را برکت دادی و مواشی او در زمين منتشر شد؟ االن دست خود را دراز کن ومايملک او را بگير و او ترک  
خواھد نمود. وخداوند به شيطان گفت اينک ھمه اموالش را بدست تو دادم. پس شيطان از حضور خداوند بيرون 

د که پسران ايوب با باد سموم تلف ميشوند،  و گوسفندان و رفت." شيطان با داشتن اين سفيد مھر ترتيبی ميدھ 
  شبران و گاوان واالغان او يکی پس از ديگری بدست دشمنان يا با آتش خدا که از آسمان می افتد نا بود ميشوند.

و با ھمه اينھا ايوب سر خود را ميتراشيد و سجده ميکند و ميگويد خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند 
تبارک بادإ ولی ماجرا به ھمينجا پايان نمييابد: "و واقع شد که بار ديگر پسران خدا آمدند تا در جلسه مشورتی  م

در ميان ايشان بود. و خداوند به شيطان گفت آيا بنده من ايوب را ديدی که   زخداوند حاضر شوند و شيطان ني
که او را بی سبب آزاد برسانم؟ و شيطان در جواب  کامليت خود را قايم نگاه داشت،  ھر چند مرا بر آن واداشتی 

خداوند گفت که ھر چه انسان دارد برای تندرستی خود خواھد داد. پس االن دست خود را دراز کرده استخوان او 
را بلرزان و او ترا ترک خواھد نمود. و خداوند به شيطان گفت اينک جان او را در دست تو دادم. پس شيطان از  

بيرون رفته ايوب را از کف پا تا کله اش به دمل ھای سخت مبتال ساخت. و او سفالی گرفت تا   حضور خداوند
  خود را با آن بخراشد و در ميان خاکستر نشسته بود. و زنش او را گفت: آيا بازھم کامليت خود را نگاه ميداری؟

 وئی،  آيا نيکوئی را از خدا بيابيمپس خدا را ترک کن و بمير،  و او وی را گفت مثل يکی از زنان ابله سخن ميگ
  و بدی را نيابيم؟ و در اين ھمه ايوب به لبھای خودگناه نکرد". 

  
و در اين موقع است    با اينھمه وقتی ميرسد که طاقت اين مرد خدا طاق ميشود و "صبر ايوبی" او پايان ميرسد،  

  که با شکوه ای آميخته به عصيان به يھوه خطاب ميکند که: 
  

انم بر من ريخته شده است،  و روزھای مصيبت گرفتارم کرده است. شبانگاه استخوانھايم در اندرون  "اينک ج
و پی ھايم از درد آرام ندارد. از شدت سختی گريبان پيراھنم مرا تنگ ميگيرد. مثل خاک و   من سفته ميشود، 

ان توجھی نميکنی. بر ميخيزم و بر  خاکستر شده ام و درگل افتاده ام. و در چنين حالی نزد تو تضرع ميکنم و بد
من نظر نمياندازی. برمن بيرحم شده ای و با قوت دست خود بر سرم ميکوبی. مرا در تند باد پراکنده ساخته ای.  
انتظار نور کشيدم و به ظلمت رسيدم. احشايم ميجوشد و آرام نميگيرد. ماتم کنان در تاريکی براه خود ميروم.  

استخوانھايم از   مرغان شده ام. پوستم سياه شده است و ذره ذره از تنم ميريزد. برادر شغاالن و دوست شتر
حرارت سوخته است. از من جز نوای نوحه بر نميخيزد و از نای من جز ناله گريه کنندگان بگوش نميرسد".  

ا وی از  يھوه را بجای اينکه به ھمدردی و عطوفت بخواند به خشم می آورد،  زير ولی اين شکوه درد آلود، 
خالل آن چنين درک ميکند که ايوب خواسته است کمال خدائی او را زير پرسش قرار دھد. بدو بانک ميزند که:  
"...تو کيستی که با پر حرفی ھای خودت در کار خدائی من فضولی ميکنی؟... وقتی که من زمين را ساختم تو  

آنھا را برای روز جنگ ذخيره کرده ام راه داشته آيا به مخزنھای برف و خزانه ھای تگرگ که من    کجا بودی؟...
آيا از وقت زائيدن بز   ای؟ آيا تو ھستی که شکار را برای ماده شير صيد ميکنی تا اشتھای او را سير نمائی؟

کوھی خبر داری؟ کيست که خر وحشی را رھا کرد و بندھای گورخر را باز کرد و بيابان را خانه او ساخت و  
اوقرارداد تا غوغای شھر را ناديده بگيرد و به خروش چوپان اھميتی ندھد؟ آيا گاو وحشی  شوره زار را مسکن 

راضی ميشود که ترا خدمت کند يا نزد آخور تو خانه گيرد؟ آيا ميتوانی بال شتر مرغ را مثل پر و بال لکلک کنی 
را لگدمال کنند؟ آيا تو  که تخمھای خود را در زمين رھا ميکند و فراموش ميکند که شايد وحوش صحرا آنھا 

ھستی که اسب را يال داده ای و او را مثل ملخ به جست و خيز در آورده ای و خروش شيھه او را مھيب کرده  
ای،  وبه او اين خاصيت را داده ای که ھراسان نشود و ترکش بر او چکچک کند و از نيزه درخشنده و مزراق   

و آيا مثل او صدای تو رعد    ويد؟.... آيا ترا مثل خدا بازوئی ھست،  نگريزد و وقتيکه کرنا نواخته شود ھه ھه بگ 
اگر راست ميگوئی االن خودت را مثل من جالل و عظمت بده و شدت غضب خود را نمايان کن. به   آسا است؟
و قوت او در کمر اواست و   نگاه کن که او نيز مانند تو آفريده من است. مثل گاو علف ميخورد،  "بھيموت"

ضايش مثل تير ھای  عئی وی در رگھای رانش بھم پيجيده است و استخوانھايش مثل لوله ھای برنجين و اتوانا
آھنين است. او آفريده خدا است ولی سازنده او شمشير به رويش کشيد و او را کوھستان ھا و ھمه وحوشی که  

يه نيلوفرھای آبی و درميان درختان در آن بازی ميکنند دور کرد و وی در گياھان نيزارھای کنار مردابھا و در سا
و بيمی از آن ندارد که رودخانه طغيان کند يا حتی نھر اردن در دھانش بريزد،  زيرا کيست که    بيد مسکن گزيد،  

آيا تو ميتوانی اين کار را بکنی؟ يا ميتوانی آفريده ديگر من "   بتواند او را گرفتار کند يا قالب به بينی او اندازد؟
را مھار کنی يا زبانش را با ريسمان بکشی يا به چانه اش قالب بيندازی؟ آيا ميتوانی با او مثل گنجشک    لو ياتان "
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بازی کنی يا او را به بردگی خود در آوری يا برای بازی دخترانت به طناب بکشی؟ اگر نميتوانی اين کارھا را  
و از من بازخواست ميکنی تا خودت را   بکنی،  پس چيست که با من محاجه ميکنی و داوری مرا باطل مينمائی

عادلتر ازمن نشان دھی؟ " (خالصه شده  از بابھای سی وھشتم تا چھل و يکم کتاب ايوب). "و ايوب خداوند را  
ميدانم که بھر چيز قادر ھستی و ترا از ھر چه قصد کنی منع نتوان نمود،  از اينجھت از خويشتن   جواب داده گفت:

د به ايوب دو چندان آنچه پيش از آن  نوچون اين بگفت خداو و خاکستر توبه مينمايم.... کراھت دارم و در خاک 
داده بود عطا فرمود و جميع برادرانش و خواھرانش و تمامی آشنايان قديمش نزد وی آمده و در خانه اش با وی 

د و ھر کس از آنان يک  نان خوردند و او را در باره تمامی مصيبتی که خداوند به او رسانيده بود تعزيت گفتن
خداوند ايوب را دو بار بيشتر متبارک فرمود،  چنانکه او را چھارده ھزار   قسيطه و يک حلقه طال به او داد و، 

و بعد از آن ايوب صد و چھل سال زندگانی   گوسفند و ششھزار شتر و ھزار جفت گاو و ھزار ماده االغ داد.... 
ارم ديد. پس پير و سالخورده شد و وفات يافت" (کتاب ايوب،  باب چھل نمود و پسران پسران خود را تا پشت چھ

يھوه در مورد آزمايش صبر ايوب درست بھمان صورتی عمل کرده    ). به تعبير صاحبنظری معاصر،  ١٧-١دوم،  
است که در آزمايشگاه ھای امروزی با خوکچه ھای آزمايشی عمل ميکنند،  يعنی بخاطر اينکه قدرت خودش را  

اين مرد وارسته ای را که خود او صادق ترين خدمتگزار خويش در روی زمين دانسته بود    يطان ثابت کند،  به ش
به خواست شيطان به حد اعالی بالھای ظالمانه  محکوم ميکند،  تنھا برای اينکه غرور خود را در زور آزمائی 

  ٥با شيطان ارضا کرده باشد ".  
 ...........................................................................................................  

وقت ديگر خدا از اينکه گروھی از فرزندان نوح در صدد ساختن برج معروف بابل بر آمده اند نگران ميشود،   
ان بفکر تجاوز به دستگاه خدائی او بيفتد. بدين جھت  زيرا که ميترسد اين برج تا به آسمان برسد و آنوقت اين

عليه آنان توطئه ای ترتيب ميدھد که پيامد آن تا به پايان جھان دامنگير ھمه مردم دنيا باشد. تورات اين ماجرا  
و مردمان بيکديگر گفتند بيائيد  را بتفصيل حکايت کرده است: "و تمامی جھان را يک زبان ويک لغت بود... 

ای خود بنا نھيم و برجی را بسازيم که سرش به آسمان برسد،  تا نامی برای خويشتن پيدا کنيم... و  شھری بر
خداوند نزول نمود تا شھر و برجی را که بنی آدم بنا ميکردند مالحظه نمايد،  و خداوند با خود گفت ھمانا قوم 

کاری که قصد آن    –وع کرده اند و ديگر  کار را شر  يکی است و جميع ايشان را نيز يک زبان است،  و االن اين  
را بکنند برايشان نا ممکن نخواھد بود. پس اکنون نازل شويم و زبان ايشان را مشوش سازيم تا سخن يکديگر 
را نفھمند. پس خداوند ايشان را از آنجا بر روی تمام زمين پراکنده ساخت و از بنای شھر باز ماندند،  از آن  

ند،  زيرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اھل جھان را مشوش ساخت و ايشان را از آنجا  سبب آنجا را بابل ناميد
  ٦   ). ٩-١بر روی تمام زمين پراکنده نمود " (سفر پيدايش،  باب يازدھم،   

 ........................................................................................................... ......  
وقت ديگر يھوه به پيامبرش سموئيل مأموريت ميدھد که قوم اسرائيل را از اين که خواستار پادشاھی برای خود  
شوند بر حذر دارد،  و بدين منظور انواع و اقسام خطراتی را که ميتواند از ناحيه سالطين متوجه آنھا شود به  

ه جميع مشايخ اسرائيل ازمن ميخواھند که برايشان آگاھيشان برساند: "و سموئيل نزد خداوند شکايت کرد ک

 
رداشت که وی از اين جھت که در ھر داستان ايوب به صورتی مشابه تورات،  در قران نيز روايت شده است،  با اين ب - ٥

چون و چرای خواست خداوند است و اجازه پرسشی در باره آنرا حتی در بدترين مصائب به خويش نميدھد   شرايطی مطيع بی
  انسان نمونه ای برای مسلمانان معروفی شود: 

ج و عذاب واداشته است،  و ما بدو "و ياد کن بنده ما ايوب را وقتيکه پروردگار خويش را خطاب کرد که شيطان مرا به رن
گفتيم که پای خويش را بر زمين کوب و در آنجا آبی خنک برای شستن پاھا ی خويش و برای نوشيدن خواھی يافت،  و بدو 
خاندانش را و دو برابر آنچه را که پيش از آن داشت باز گردانيديم تا نشانی از رحمت ما بر او و تذکری برای اھل خرد باشد 

)،  و ايوب به خداوند خود استغاثه کرد که بال بر من روی آورده است،  اما شکايتی ندارم زيرا که  ۴٣و ۴٢ص،   ه ورس(
استدعای او را پذيرفتيم و درد و عذاب را از او دور کرديم و خاندانش را دو  زو ماني ميدانم تو رحيم ترين رحمان ھستی، 

  ). ٨۴و ٨٣(انبيا،   ا و تذکری برای خدمتگزاران ما باشد" برابر بارورتر ساختيم تا نشانی از رحمت م
  
ن از بابل نام برده ميشود. اسطوره آين مطلب تورات از اسطوره ھای بابلی گرفته شده است و به ھمين جھت است که درا  - ٦

ين (و نه در بابل) بابلی موضوع مشابھی را در مورد برج بلندی که در قرن ھفتم پيش از ميالد در جنوب غربی بين النھر
خوانده     )ساخته شده بود حکايت ميکند که با داشتن ھفت طبقه بلندترين بنای جھان شناخته ميشد و بعدھا باب ايل (دروازه خدا

(ادامه از برگ   (ادامه در برگ پسين)  اين داستان در قرآن بدينصورت تغيير شد که اين نام تدريجا بصورت بابل در آمد.
است که فرعون مصر از ھامان وزير خود ميخواھد برای او برج بلندی بسازد که وی بتواند بر آن باال رود تا يافته پيشين) 

برسد و ببيند که خدائی که موسی از او اسم ميبرد در آنجا وجود دارد يا نه،  ھر چند که  (بقيه در زير برگ بعد) به آسمان 
  ).٣٧و  ٣۶،  مومن، ٣٨(قصص،  استعقيده خود او بر اين است که موسی آدم دروغگوئی 
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پادشاھی نصب کنم تا مثل ساير امت ھا بر ما حکومت نمايد. وخداوند به سموئيل گفت که اينھا ترا ترک نکردند،   
بلکه مرا ترک کردند تا برايشان خدائی ننمايم. پس االن ايشان را از رسم پادشاھی که بر ايشان حکومت خواھد  

ع ساز. و سموئيل تمامی سخنان خداوند را به قوم که از او پادشاه خواسته بودند بيان کردو گفت رسم  نمود مطل
پادشاه اين است که پسران شما را گرفته بر ارابه ھا و سواران خود خواھد گماشت،  و پيش ارابه ھايش خواھيد  

ت جنگش و اسباب ارابه ھايش دويد،  و بعضی را برای شيار کردن زمينش و درويدن محصولش و ساختن آال
تعيين خواھد نمود،  و دختران شما را برای عطر کشی وطباخی و خبازی خواھد گرفت و بھترين مزرعه ھا و  

و عشر زراعات و تاکستانھای شما را   تاکستانھا و باغات زيتون شما را گرفته و به خادمان خود خواھد داد، 
ھد داد و غالمان و کنيزان و نيکوترين جوانان شما را گرفته برای کار  گرفته به خواجه سرايان وخادمان خود خوا

خود خواھد گماشت و عشر گله ھای شما را خواھد گرفت و شما غالم او خواھيد بود،  و درآنروز از دست پادشاه  
اما قوم که    خود که برای خويشتن بر گزيده ايد فرياد خواھيد کرد و خداوند در آنروز شما را اجابت نخواھد نمود.

ھمه اينھا را شنيدند گفتند: نی،  بلکه ميبايد بر ما پادشاھی باشد. و سموئيل تمامی سخنان قوم را شنيد و آنھا را  
). و با اينھمه،  ھمين خداوند بعدا داوود را به ١٢- ۶(کتاب اول سموئيل،  باب ھشتم،  به سمع خداوند رسانيد"

سر خود ميخواند و در سمت راست تخت خدائی خويش مينشاند،  و به پادشاھی اسرائيل بر ميگزيند و او را پ
سليمان و وارثانش برکت پادشاھی ميدھد و او را بنده برگزيده خود ميخواند و ھمه خزندگان و پرندگان و اجنه 

  و باد صرصررا در اختيار او ميگذارد.  
………………………………………………………………………………  

نھا نرويد،  زيرا  آچنان غضب ميکند که فرمان ميدھد از آن پس مو بر فرج  وقت ديگر خدا دختران اورشليم را
  از ميخرامند و غمزه کنان راه ميروند: ناين دختران ھنگام عبور از خيابانھا با 

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

من فرق سرشان را کچل خواھم کرد و دستور خواھم داد    به صدا در می آورند،    خلخالھا را درپاھايشانميروند و  
وزينت خلخالھا و پيشانی بندھا و گوشواره ھا و دستبندھا و دستارھايشان را دور    که مو بر فرج ھايشان نرويد،  

انگشترھا و حلقه ھا و جامه ھای نفيس و و    ھمچنين زنجيرھا و  کمر بندھا و عطر دانھايشان را،    خواھم کرد،  
رداھاو شالھا و آئينه ھا و کتانھای نازک و برقع ھايشان را،  وکاری خواھم کرد که عطرياتشان متعفن شود و  

و به عوض زيبائی به آنھا سوختگی خواھم داد و   و به عوض سينه بند زنار،  به عوض کمربند ريسمان ببندند
  ). ٢۴-١۶." (کتاب اشعياء نبی،  باب سوم، به عوض گيسوان بافته کچلی

   
اکنون خودت را نجس کرده ای. ساکنان تو عورت پدرانشان را منکشف ساخته اند و با   "....تو ای اورشليم، 

زنان در حال حيض مقاربت کرده اند. بعضی از آنھابا زن ھمسايه خود خوابيده اند و بعضی ديگر با عروسشان  
سانی نيز خواھر خودشان را بيعصمت کرده اند. حاال که اينطور است من ھم ترا در نظر  به زور زنا کرده اند. ک

  ). ١۶-١٠ھمه امتھا بيعصمت ميکنم تا بدانی که من يھوه خدای توھستم" (کتاب حزقيال،  باب بيست و دوم، 
................................................................................... ...............................  

دوپايتخت مقدس او به فساد گرائيده    وقت ديگر خداوند به پيغمبرش حزقيال شکوه ميکند که اورشليم و سامره، 
اند و خودرا بدامان اقوام ھمسايه آشوری و بابلی و مصری افکنده اند،  ولی اين شکايت را با زبانی مطرح ميکند 

ھای امروزی نيز به اشکال    Sex Shopکتاب آسمانی را ندارد،  بلکه مشابه آنرا در  که نه تنھا لحن سنتی يک
  ميتوان يافت:

  
"و واقع شد که در روز پنجم از ماه چھارم از سال سی ام (از اسارت دربابل)،  برمن که در آنوقت در جمع  

ه گفت: ای پسر آدمی،  بدان که دو  آسمان گشوده گرديد،  و کالم خداوند برمن نازل شد  اسيران نھر خابور بودم،  
و درآنجا پستانھايشان را ماليدند و بکارت ايشان را   زن دختر يک مادر بودند،  و ھر دو در مصر زنا کردند، 

و ھر دوی آنھا از آن من بودند. اما   فشردند. و نام خواھر بزرگتر اھوله و نام خواھر کوچکتر اھوليبه بود، 
و فاحشگی خود را   رگزيدگان بنی آشور فاحشگی خود را بذل نمود، ب نمود و به جميع اھوله ازمن رو تافته زنا 

زيرا که ايشان در ايام جوانيش با او ھمخوابه ميشدند و پستانھای بکارت   که در مصر مينمود نيز ترک نکرد، 
يشان عشق ميورزيد  او را فشرده و زنا کاری خود را بر او ميرختند. لھذا من او را بدست عاشقانش که او بر ا

  تسليم نمودم که عورت او را منکشف ساختند و پس او را به شمشير کشتند. 
  

و خواھرش اھوليبه در عشقبازی خويش از او نيز فاسد تر گرديد و بيشتر از زناکاری خواھرش زنا نمود. و  
ديدم که او نيز نجس گرديده و طريق ھر دوی ايشان يکی بوده است... و پسران بابل نزد وی در بستد عشقبازی  

د را آشکار کرد و عورت خود را منکشف  در آمده و او را از زنا کاری خود نجس ساختند،  و چونکه زناکاری خو
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ساخت جان من از او متنفر گرديد چنانکه جانم از خواھرش متنفر شده بود. اما او زناکاری خود را زياده نمود و  
بر معشوقان خود عشق ورزيد که گوشتشان مثل گوشت االغان و نطفه ايشان چون نطفه اسبان بود... اينک تو  

مايد: من غيرت خود را به ضد تو خواھم انگيخت تا با تو به غضب عمل نمايند،  و  به او بگو که خداوند ميفر
راعريان و برھنه خواھم گذاشت تا آنکه برھنگی زنا کاری توو قباحت و فاحشه گری تو ظاھر شود،  چونکه ت

  ).٣۵-١باب بيست و سوم،   مرا فراموش کردی و مرا پشت سر خود انداختی" (کتاب حزقيال نبی، 
  
  ش ديگری از اين شکوه نامه خدا از اين جالبتر است: بخ
  

"من ترا مانند علفی که در کشتزار ميرويد پرورش دادم تا رشد کردی و به سن وسالی رسيدی که دختران ھوس  
کم کم پستانھايت برجسته شدند و مو بر نھانگاھت روئيد. در آنوقت بود که از کنار تو   زينت وآرايش ميکنند.

فتم که زمان عشقبازيت فرا رسيده است. دامن ردايم را بررويت کشيدم و خون بکارتت را شستم و گذشتم و دريا
گارنگ و کفشھای آبی و کمربند کتانی دادم و  نرويت خوابيدم تا بر قباحت عملت پرده بکشم. به تو جامه ھای ر

به زيبائی خودت غره شدی و   ترا با زيورھای طال و نقره آراستم و برايت نان و عسل و روغن آوردم. ولی تو
زنای خود را به ھمه رھگذاران عرضه کردی و خانه ای برای زناکاريھايت ساختی و در ھمان حال در معابر نيز  

و آنجا که به روسپيان پول ميدھند تا با آنھا بخوابند تو خود به عشاقت پول دادی تا با تو   به فحشا روی آوردی،  
  زنا کنند". 

................ ..................................................................................................  
بعکس  و در ھيچ جای تورات نيز،  يھوه خدايان ديگر را نفی نميکند،  بخالف تصور سنتی مذاھب توحيدی، 

ز بنی اسرائيل ميخواھم که غير از او خدای  بر اين تأکيد نميگذارد که خدايان ديگر دروغين ھستند، فقط ا  قرآن، 
"تو نيايد خدايان ديگر را سجده کنی، زيرا که من   ديگری را پرستش نکنند. در تورات وی به قوم خود ميگويد:

که خداوند تو ھستم خدائی غيرتمند و حسودم که انتقام گناه پدران را از پسران آنھا تا پشت سوم و چھارم" (سفر  
). " زنھار خدايان ديگر را عبادت منما،  برای اينکه يھوه که تام او غيور است خدای  ۵م، خروج، باب بيست

). در اولين جمله ده فرمان معروف به موسی تأکيد ميکند ١۴غيرتمندی است "(سفر خروج، باب سی و چھارم،  
د. در سرودی که موسی  که يھوه خدای غيوری است و نميتواند قبول کند که قوم او خدايان ديگر را نيز بپرستن

به مناسبت صد و بيست سالگی خود اندکی بيش از مرگش خطاب به قوم خويش در بيابان سينا ميخواند، ميگويد: 
چون مقام اعلی آدمھا را در روی زمين منتشر ساخت و به ھرامتی نصيب خودش را داد آنگاه قوم بنی اسرائيل 

. يھوه اسرائيل را در زمين ويران يافت،  و او را مثل مردمک  را نصيب يھوه فرمود ويعقوب قرعه ميراث او شد
چشم خود محافظت نمود، مثل عقابی که آشيانه خود را حرکت دھد و بچه ھای خود را فرو گيرد و بالھای خود  
ه را پھن کرده آنھارا بر دارد و بر پرھای خود ببرد. و خداوند تنھا او را بدينکار رھبری نمود و ھيچ خدای بيگان

  ٧ ). ١٢-٨ديگری ھمراه اونبود" (سفر تثنيه، باب سی و دوم،  
  

تقريبا در ھمه کتابھای مختلف تورات، حتی تا اواخر دوره پادشاھان،  بطور پيگير از ستايش خدايان ديگر توسط  
.  قوم اسرائيل شکايت شده است بی آنکه وجود اين خدايان نفی شده باشد يا خدايانی کاذب خوانده شده باشند

اشکال تنھا در اين بوده است که اينان خداھای ديگرانند. خدای اسرائيل نيستند. حتی بعد از دوران تبعيد بابلی و 
شت يھوديان به "ارض موعود" بازھم حزقيال نبی شکايت از اين ميکند که قوم اسرائيل به پرستش خدايان گباز

خداوند مرا به دھنه دروازه خود بطرف شمال برد که   بيگانه و ستايش خورشيد و تموز پرداخته اند: "....آنگاه
بعضی زنان در آنجا نشسته بودند و برای تموز ميگريستند،  و پس مرا به صحن اندرونی خانه خود برد و در  
آنجا بيست و پنج مرد را ديدم که پشتھای خود را بسوی ھيکل خداوند کرده بودند و روی به مشرق داشتند و  

مشرق سجده مينمودند، و ھفتاد نفر از مشايخ خاندان اسرائيل را ديدم که ھر يک مجمری در  آفتاب را به طرف 
).   ١۶-١١دست خود داشتند و برای خدايان بيگانه در آنھا بخورميسوزانيدند" (کتاب حزقيال نبی، باب ھشتم، 

است که خدايان  کارھای  در مزامير داود از يکطرف يھوه تنھا خدای راستين شناخته شده و از طرف ديگر آمده 
شگفت يھوه را در جمع خود خواھند ستود و معجزات او را تحسين خواھند کرد،  زيرا کداميک از آنان است که  

). از اين جمع خدايان در کتاب ايوب و  ۶و  ۵با يھوه برابری تواند کرد؟ (کتاب مزامير،  مزمور ھشتاد ونھم،  
"اشتباه مسلمی است اگر آئين  تذکر رينگ گرن در کتاب مذھب اسرائيل:کتاب ارمياء نبی نيز ياد شده است. به 

موسی را يک آئين واقعا توحيدی تلقی کنيم، زيرا در ھيچ جای اين آئين وجود خدايان ديگر مورد انکار قرار  

 
اين سرود اقتباس از حماسه ھای اوگاريتی در بين النھرين است که بنوائيرات (فرزندان الھه اثيرتا) نام دارد و به حکايت  - ٧

  ملت روی زمين از آنھا زاده شده اند.  ٧٢ پسر داشته که ٧٢ آن اين الھه
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ارد، تنھا نگرفته است. اين خدايان وجود دارند، فقط اھميت يھوه را ندارند، و يھوه نيز به وجود آنھا اعتراضی ند
  با دخالت آنھا درقلمرو خاص خودش مخالف است." 

 .........................................................................................................  
د  يکی از ديگر مشخصات يھوه دادن وعده ھای بی پشتوانه ای است که يا اصوال قابل اجرا نيستند يا خود او قص

اجرايشان را ندارد. به ابراھيم قول ميدھد که در مقابل ختنه شدن فرزندانش "تمامی اين زمين را تا ابداالباد بتو 
خواھم بخشيد و ذريت ترا مانند غبار زمين زياد خواھم کرد، چنانکه اگر غبار زمين را بتوان شمرد ذريت تو نيز 

سل تو بخشيده ام که تا  نزمين را از نيل تا فرات به  ) و "اين١۵(سفر پيدايش، باب سيزدھم،  شمرده شود"
)،  و به اسحاق وعده ميدھد که "ذريت ترا مانند ريگھای ١٨(باب پانزدھم،    ابداالباد بر آن حکومت خواھی کرد"

کنار دريا کثير گردانم و تمامی اين سر زمينھارا به فرزندان تو ببخشم و از جميع امتھای جھان را برکت دھم"  
) و به يعقوب ميگويد: "و بر تو التفات خواھم کرد و ذريت ترا بارور خواھم گردانيد و  ۴بيست وششم،  (باب

دشمنان خود را تعاقب خواھيد کرد و ھمه به شمشير شما خواھند افتاد و من ھمه جا پيشاپيش شما خواھم 
را تا نھر فرات و تا دريای  ) و به يوشع تصريح ميکند که "از صح ٧خراميد" (سفر الويان، باب بيست و ششم 

بزرگ از آن تو خواھد بود و ھيچکس را يارای مقاومت با قوم تو نخواھد بود،  و تمامی قومھای زمين دست  
(صحيفه يوشع، باب اول). ولی واقعيت تاريخ اين است که عليرغم ھمه اين   مرا خواھند ديد که زور آور است " 

ر زمين و ريگھای کناره دريا شدند،  نه ھرگز از نيل تا فرات به تصرف  وعده ھا،  نه ذريت ابراھيم باندازه غبا
  اسرائيل در آمد، نه تمام قوم ھا به شمشير اوافتادند.  

  
در ارتباط با اين وعده ھای بی پشتوانه،  ولتر در "ارزيابی کتاب مقدس" خود با طنز ھميشگی خويش خطاب به  

ميکنيد که احتماال خداوند يھوه با اين وعده ھای وفا نشده شما را  قوم اسرائيل مينويسد: " دوستان من،  فکر ن 
دست انداخته است؟ زيراکه نه تنھا شما ھيچوقت از نيل تا فرات را صاحب نشديد،  بلکه بارھاو بارھا خودتان 

ردريک  ف  مستعمره صاحبان نيل و فرات شديد ومدت بسيار بيشتری از آنکه آقای خودتان بوديد بنده ديگران بوديد. 
دوم، وقتيکه درجنگلھای صليبی سرزمين موعود شما را از نزديک ديد گفت که موسی در آن به شما وعده شيرو  
عسل داده اند، ولی نانی برای خوردن با آنھا نداده است، و خيلی بھتر بود اگر بجای راه پيمائی چھل ساله  

ال يادتان نرود که حتی خدای ما و شما ھم ميتواند ه ای به ناپل برده بود. بھر ح ر دربيابان شما را با کشتی اجا
  وعده بدھد و بدان وفا مکند". 

 ...........................................................................................................  
ا بھانه ای برای آزار و عذاب يھوه به کرات اعتراف ميکند که خودش مخالفين خويش را عمدا به راه خطا ميبرد ت

نمونه بارز اين بازی دوگانه يھوه جريان روياروئی موسی با فرعون است که نازل شدن انواع  آنان داشته باشد.
باليای وحشتناک را بر مصريان بدنبال می آورد. در اين باره در فصل مربوط به موسی در کتاب حاضر توضيح 

  ٨بيشتر داده شده است.  
……………………………………………………………………  

در سراسر تورات اين برداشت کلی منعکس است که يھوه خود را اختصاصا خدای اسرائيل و مسئول حمايت  
ازمنافع او ميشمارد، حتی اگر در رويدادھای مختلف حق با اسرائيل نباشد. در کتاب حزقيال پيغمبر آمده است که:  

فرمودکه ای آدميزاده،  نزد خاندان اسرائيل برو و کالم مرا  "کالم خداوند بر من، حزقيال بن يوزی، نازل شده 
برای ايشان بيان کن،  زيرا که من ترا اختصاصا برای اسرائيل ميفرستم و نه برای قومھای غامض زبان و ثقيل 

). در مورد ديگر به مردم  ۶-۴(کتاب حزقيال نبی،  باب سوم،  نميتوان فھميد" السان ديگری که سخنانشان ر
ست اندازی اسرائيليان به سر زمين خود جلو گيری ميکنند بوسيله پيغمبر خود حزقيال  دان سعير که از کوھست

  پيغام ميدھد که او خدای اسرائيل است و بھر صورت از اسرائيل جانبداری خواھد کرد: 
  

 
"کالم خدا ميگويد: در صھيون سنگی قرار ميدھم که مردم بر آن خواھند لغزيد  در ھمين زمينه در انجيل آمده است که  - ٨

). و در قرآن نيز ٣٣تو از آن صخره ای ميسازم که از روی آن خواھند افتاد" (رساله پائولوس رسول به روميان، باب نھم، 
ر شھری که تصميم به ھالک مردم آن گرفته باشيم که آن مردمان از کفر خود "ما خودمان حرام ميکنيم بر ھ  آمده است که

و در ارتباط با آيه ھای ديگری از قرآن که: "آنھا به ما نيرنگ زدند و ما ھم در مقابل به آنھا نيرنگ   ).٩۵توبه کنند" (انبياء،  
مکر کرديم،  و خدا بھترين مکاران است" (آل عمران،   )،  و: "با ما مکر کردند و ما ھم با آنھا۵٠زديم و آنان نفھميدند" (غل،  

)،  گلدتسيھراين حديث  ٣٠)،  و: "با خدا مکر کردند و خدا نيز با آنھا مکر کرد،  زيرا خدا از ھمه مکارتر است" (انفال،  ۵۴
کمک مکن،  برای معروف ترمذی را نقل ميکند که : " از جمله دعاھای پيامبر اين بود که : خدايا، به من کمک کن بر من 

) را   ۵۶)،  و نيز اين حديث طبقات الشافعيه (جلد سوم،  ص٢٧٢من حيله بزن ولی بر من حيله نزن " (صحيح، جلد دوم ص
که: " عمربن خطاب ميگفت: اگر پايم در بھشت ويکپای ديگرم ھنوز از آن بيرون باشد،  خودم را از مکر خدا در امان 

  نمييابم". 
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ميفرمايد که من از اين پس به "... و کالم خداوند بر من نازل شده گفت: به کوھستان سعير بگو خداوند يھوه 
ضد تو خواھم بود و دست خود را بر تو دراز کرده ترا محل دھشت خواھم کرد،  و شھرھايت را خراب خواھم 
نمود تا ويران شوند و بدانی که من يھوه ھستم. زيرا که با اسرائيل عداوت ورزيدی... به حيات خودم قسم که  

ترا ھمه جا دنبال نمايد و روندگان و آيندگان را از تو منقطع ميکنم و ترا به خون تسليم خواھم نمود که خون 
کوھھايت را از کشتگان مملو ميکنم که مقتوالن شمشير بر تل ھا و دره ھا و ھمه واديھای تو بيفتند،  و ويرانه 

حزقيال نبی، ھايت را دائمی ميکنم که شھر ھايت ديگر مسکون نشوند تا بدانی که من يھوه خدای اسرائيل ھستم (
ھستم که به   ر)،  ھر آينه من به آتش غيرت خود بر ضد ھمه امت ھا و ملتھا ی ديگ٩-١باب سی و پنجم، 

  ).  ۵سرزمين من دست انداخته و آنرا مورد نفرت ديگران قرار داده اند (ھمانجا، باب سی و ھشتم، 
  

 ................................................................................................................  
عالقه خاص يھوه به اينکه برای او ھر چه بيشتر قربانی کنند و بخصوص بوی خوش گوشت سوخته به مشامش  

باب وبيش از يکھزار بند   ٢٧ت، سفر الويان،  بابرسد در سراسر تورات منعکس است. يک کتاب کامل از تورا
به مقررات قربانی تخصيص داده شده است،  و اضافه بر آن دست کم در سيصد مورد مختلف ديگر در عھد عتيق 
به مناسبتھای مختلف به قربانی اشاره شده است. شنيدن بوی کباب، بارھا اين خدا را به عدول از تصميمات 

رواقع قربانی نقش رشوه ای را ايفا ميکند که بدو داده شده باشد. وقتيکه نوح در پايان سخت قبلی واميدارد و د 
طوفان از کشتی خود بيرون می آيد و از ھر چرنده و پرنده حالل گوشت کشتی يکی را در آتشی که می افروزد  

ودی نسل بشر پشيمان برای يھوه قربانی ميکند،  يھوه با شنيدن بوی خوش آن از تصميم پيشين خود درباره ناب
ميشود و در دل خود ميگويد "بعداز اين ديگر زمين را به سبب انسان لعنت نکنم و بار ديگر ھمه حيوانات را  

)، و وقتيکه شائول نخستين پادشاه اسرائيل و ولينعمت ٢٢-٢ھالک نکنم چنانکه کردم" (سفر پيدايش، باب ھشتم،  
ميکند داود بدو ميگويد اگر يھوه ترا عليه   يديش به غضب خداوند تھدداود او را يه سبب نادرستيھا و کوتاھی ھا

من بر انگيخته است من او را با آتش خوشبوی قربانی راضی خواھم کرد (کتاب اول سموئيل،  باب بيست وششم،  
). در صحرا ی سينا يھوه به موسی دستور ميدھد که: "به بنی اسرائيل بگو ھديه طعام مرا از قربانيھای ١٩

خوش عطر و آتشين برای من بياورند، و آن طعام قربانی دو بره نرينه يکساله بی عيب يکی در صبح وديگری  
در عصر باشد، ھمراه با يک عشر ايفه آرد نرم مخلوط با يکربع ظرف روغن زالل برای ھر بره،  و نوشابه  

دو بره و بجای يک عشر آرد   مستی آور که بر محراب من پاشيده شود، و در روز سبت (شنبه) بجای يک بره
دو عشر آرد منظور گردد،  سوای قربانی سوختنی دائمی با ھديه ريختنی آن" (سفر اعداد،  باب بيست و ھشتم،  

١١-١  .(  
  

ن به موسی ابالغ ميکند: "...پس کسی که برای من آدر نخستين باب سفر الويان،  را برای خود با ھمه جزئيات  
ا از بھائم يعنی از گاو يا از گوسفند بگذراند. اگر قربانی از گاو يا گوسفند باشد پس خود  قربانی ميگذارند حتما آنر

را بر سر او بگذارد و او را ذبح کند و پسران کاھنان خون او را بر اطراف مذبح بپاشند،  و پس پوست قربانی  
بر آن بچينند و سر قربانی و پيه   وشن کنندو ھيزمر تش بر مذبح  آرا بکنند و آنرا قطعه قطعه کنند و پسران کھنه  

نگاه خود  آب بشويند و  آ او را بر ھيزمی که بر روی آتش گذاشته اند قرار دھند،  و روده ھا و پاچه ھای او را با  
کاھن ھمه را بر مذبح بسوزاند و مراقبت کند که عطر آن ھر چه خوشبو تر باشد.... و اگر قربانی از مرغان باشد  

را بپيچد تا جدا شود   ا يا از جوجه ھای کبوتربياورد،  و کاھن آنرا نزد مذبح بياورد و سرش پس آنرا از فاخته ھ
نرا بر مذبح بسوزاند و خونش بر پھلوی مذبح افشرده شود،  و چينه دانش را با فضوالت آن بيرون کرده و  آو 

چاک کند و از ھم جدا نکند،  و  آنرا بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بيندازد،  و پس آنرا از ميان بالھايش 
کاھن آنرا بر ھيزمی که بر آتش است بسوزاند که قربانی سوختنی و ھديه آتشين و عطر خوشبو بجھت خداوند  

  ).  ١٧-١است" (سفر الويان،  باب اول، 
د  ظاھرا بوی کباب خر بخالف بوی کباب گاو و گوسفند برای يھوه مطبوع نيست،  زيرا وی در تورات دستور ميدھ

که نخست زادگان احشام اسرائيل ھمگی خاص خداوندندو صاحبان آنھا نميتوانند آنھا را باز خريد کنند،  اما نخست  
زاده االغشان را ميتوانند باز خريد کنند يا آنرا با يک گوسفند معاوضه نمايند و در غير اين صورت ميبايد گردن  

کرده گفت: ھر نخست زاده ای که رحم مادرش را بگشايد   کره االاغ را بشکنند: "... و خداوند موسی را خطاب 
ن از آن خداوند آھواه از انسان و خواه از بھائم مال من است و ھر نخست زاده بھائم که از آن تواست نرينه 

است و ھر نخست زاده االغ را به بره ای فديه بده و اگر ندھی گردنش را بشکن. و ھر نخست زاده انسان را از  
و چون پسرانت از تو سئوال کنند که اين چيست به آنھا بگو که چون يھوه ميخواست   ه من فديه بده.پسرانت ب

ما را از مصر از خانه غالمی بيرون آورد جميع نخست زادگان مصر را از انسانھا تا بھائم کشت،  بنابراين من 
نخست زاده از پسران خود را فديه   نيز ھمه نرينه ھا را که رحم را گشايند برای خداوند ذبح ميکنم. ليکن ھر 

). "ھر چيزی که متعلق به خداوند  ٢٠-١٩،  باب سی و چھارم، ١٩-١١ميدھم" (سفر خروج،  باب سيزدھم، 
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باشد چه از بھائم نه فروخته شود و نه فديه داده شود،  زيرا مخصوص خداوند قدس اقداس است،  و ھر وقفی  
   ٢٨ه نشود البته بايد کشته شود" (سفر الويان،  باب بيست و ھفتم،   که از انسان وقف شده باشد اگر فديه داد 

). در سفر خروج صريحا به موسی ميگويد: "نخست زاده پسران خود را به من بده،  و نخست زاده گاوان ٢٩و
باب و گوسفندانت را ھفت روز نزد مادرانشان نگاه دار و در روز ھشتمين آنھا را نيز به من بده" (سفر خروج،   

  ).٣٠و  ٢٩بيست و دوم،  
  

نمونه ای از اشتھای يھوه را برای قربانی در کتاب پادشاھان تورات ميتوان يافت: "پس سليمان به حضور خداوند  
). در ھمين باره در  ۶٣و  ۶٢گوسفند بود" (کتاب اول پادشاھان،  باب ھشتم،    ١٢٠٠٠٠گاو و     ٢٢٠٠٠  گذرانيد

پس در ماه سوم از سال پانزدھم سلطنت آسا ھمه اسرائيل در اورشليم جمع  تواريخ ايام تورات آمده است که: "
د از غنائمی که آورده بودند برای خداوند ذبح نمودند "( کتاب دوم  نگوسف ٧٠٠٠گاو و   ٧٠٠شدند و در آنروز

  )١۴-١٠تواريخ ايام،  باب شانزدھم، 
.......................................................... .....................................................  

  
يھوه به کرات از قوم برگزيده خود ميخواھد که ھر چه بيشتر برای اوھديه بياورد،  ولی برای اينکه در اين مورد  

ائيل "... و خداوند به موسی فرمود: به بنی اسر  تقلب نکنند خودش نوع ھدايای مورد قبولش را دقيقا تعيين ميکند
بگو که برای من ھر چه زيادتر ھدايا بياورند،  و اين است ھدايائی که از ايشان برای من ميگيری: طال و نقره  
و الجورد و ارغوان،  و سنگھای عقيق و سنگھای مرصع سينه بند، و کتان نازک و پوست خز و پوست قوچ  

)،   ۵-٢(سفر خروج،  باب بيست و پنجم، سرخ شده و پشم بز،  و روغن برای چراغ و ادويه برای بخور معطر 
و ھر کس از بنی اسرائيل که ذبيحه سالمتی خود را برای خداوند بگزارند،  پس پيه آن ذبيحه را ھمراه با سينه 
آن بياورد تا سينه به جھت ھديه جنبانيدنی به حضور خداوند جنبانيده شود،  و آنگاه کاھن پيه را بر مذبح بسوزاند  

جنباند،  و آن سينه از آن خودش و پسرانش باشد،  و ران راست را برای ھديه افراشتنی از ذبايح  و سينه آنرا ب
). پس موسی طبق دستور خداوند دستھای خود را    ٣٣-٢٩سالمتی خود به کاھن بدھد (سفر الويان،  باب ھفتم،  

ارون و بر شصت دست  نرا ذبح کرد و قدری از خونش را گرفته بر نرمه گوش راست ھآبر سر قوچ نھاد و 
راست او و بر شصت پای راست او ماليد،  و بقيه خون را بر اطراف مذبح پاشيد،  و پيه و دمبه و ھمه پيه را  
که بر احشاء راست و سفيدی جگر و پيه آنھا و ران راست را گرفت و از سبد ران فطير که به حضور خداوند 

گرفت و آنھا را بر پيه و بر ران راست نھاد و ھمه   بود يک قرص فطير و يک قرص نان روغنی و يک نازک
آنھا را برای ھديه جنبانيدن بحضور خداوند بجنبانيد و پس سينه قوچ تخصيص را که حصه موسی بود برای  

  ).  ٢٩-٢٣ھديه جنبانيدنی جنبانيد چنانکه موسی را امر فرموده بود" (سفر الويان،  باب ھشتم، 
 ............................ .......................................................................................  

،  گاه و بيگاه  تبرای اينکه ھر اسرائيلی خوب متوجه شود که گفته ھای خدای او جدی است و طفره بردار نيس 
  يھوه عواقب تخطی از فرامين خود را به قوم برگزيده يادآوری ميکند:  

  
مرا نشنوی و جميع اوامر و فرايض مرا که به تو ميفرمايم بجا نياوری، آنگاه در شھر و در صحرا ملعون  "اگر 

خواھی شد و ظرف خمير و ميوه زمين تو و بچه ھای گاووبره ھای گله ات نيز ملعون خواھند شد، و بر تو وبا  
د، و فلک تو باالی سرت مس خواھد  و سل و تب و التھاب و حرارت و شمشير و باد سموم و يرقان خواھم فرستا

آسمان نازل شود و تراھالک کند، و   ز خت تا ايشد و زمين در زير پايت آھن، و باران را با گرد و غبار خواھم آم
ترا به بواسير و جرب و خارش و به ديوانگی و نابينائی  و پريشانی دل مبتالخواھم ساخت. زنی را که نامزد کنی  

يد، وگاوت در نظرت کشته شود و ديگران گوشتش را بخورند، و االغت پيش روی تو به  ديگری بااو خواھد خواب
غارت برده شود، و زانوھا و ساق ھا و از کف پا تا فرق سر ت را به دمل بد که از آن شفا نتوانی يافت گرفتار  

وس خواھی کرد اما  خواھم کرد. تخم بسيار به مزرعه خواھی برد اما ملخ آنرا خواھد خورد،  و تاکستانھا عر
شراب آنرا نخواھی نوشيد زيرا کرم انگورت را خراب خواھد کرد.غريبی که در ميان تو است بر تو سر خواھد  

)،  و وحوش صحرا را بر تو خواھم فرستاد  ۴۴-١۵شد و تو دم اوخواھی بود (سفر تثنيه، باب بيست و ھشتم، 
و راه ھايت ويران شود،  و ده زن نان خود را در يک تنور  تا ترا بی اوالد سازند و چھار پايانت را ھالک کنند

بپزند،  و گوشت پسران خود را خواھيد خورد و گوشت دختران خود را خواھيد خورد،  الشه ھای شما را بر  
)،  از اينجھت که اوامر خدايت را  ٣٢-١۴الشھای بت پرستان خواھم افکند (سفر الويان، باب بيست و ششم، 

  سفر تثنيه،  باب بيست و ھشتم ). ( از اين نام مھيب يعنی نام يھوه نترسيدی" گوش ندادی و 
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ميفرمايد که اورشليم را به مأورای شغاله بدل خواھم کرد و خوراک مردمش را افسنتين قرار     ٩   "يھوه صبايوت
خواھد افتاد و کسی    خواھم داد و آب تلخ به آنھا خواھم نوشانيد و الشھای مردمان مثل سرگين حيوانات بر صحرا

نخواھد بود که آنھا را بر دارد. ھر که فھم دارد از اين فخر کند که مرا ميشناسد که يھوه، خدای رحمت و انصاف  
ھستم،  ولی ايامی می آيد که ختنه شده ھا و ختنه نشده ھا را با ھم عقوبت خواھم کرد و ھمه آنھائی را نيز که  

  ).٢۶-١١(کتاب ارمياء، باب نھم،  ه ايشان عذاب خواھم داد"گوشه ھای مويشان را ميتراشند ھمرا
  

"يھوه صبايوت خدای اسرائيل ميفرمايد: اينک بر سر مردم اورشليم چنان بالئی خواھم آورد که گوش ھر کس 
که آنرا بشنود صدا کند. گوشت پسران و گوشت دخترانشان را به ايشان خواھم خوراند،  و ھر کس گوشت  

  ).  ٩خواھد خورد" (کتاب ارمياء نبی، باب نوزدھم، ھمسايه خود را 
  

" و مکتوبی از ايليای نبی (الياس) به يھورام پادشاه اسرائيل رسيد که يھوه خدای پدرت داود ميفرمايد چونکه 
ساکنان اورشليم را اغوا نمودی که مرتکب زنا شوند، ھمانا خداوند پسرانت و زنانت و تمامی اموالت را به بالی 

مبتال خواھد ساخت،  و در احشای خود تو چنان بيماری عارض خواھد کرد که روده ھايت از مقعد بيرون   عظيم  
آيند. وخداوند بھمين ترتيب عمل کرد و بمروراحشام يھورام ھر روز بيشتد از مقعدش بيرون آمد تا با درد ھای  

  ).  ٢٠-١٢باب بيست و يکم،    سخت مرد. و قومش برای وی عطريات نسوزاندند" (کتاب دوم تواريخ ايام،
  

برای تکميل اين فھرست، در جای ديگر ھمين کتاب سموئيل آمده است که: "و دست خداوند بر اھل اشدود سنگين 
شد و ھمه آنھارا به بواسير مبتال ساخت تا روده ھايشان از مقعدھا بيرون آمد و پوسيد" (کتاب اول سموئيل، 

  ). ۶باب پنجم، 
  

کاھن معبد سليمان در اورشليم نسخه اصلی توراتی را که توسط خود موسی نوشته شده است (و در  وقتی ديگر 
طول چند قرن خود کاھنان از وجود آن خبر نداشته اند إ) بر حسب تصادف پيدا ميکند و اين کشف مھم توسط  

اھنان اسرائيل پيغام دھد  يک کاھنه به اطالع خداوند يھوه ميرسد. ولی واکنش يھوه اين است که به پادشاه و ک
که تمام بالھائی را که در اين کتاب نوشته شده است بر آنھا خواھد فرستاد،  زيرا که برای خداھای ديگر بخور  
سوزانده اند وبرای او نسوزانده اند: "و در سال ھجدھم سلطنت يوشيا در اورشليم،  حلقيای کاھن کتاب تورات 

بود در وقتی که نقره ھا را ازخانه خداوند بيرون ميبرند پيدا کرد وآنرا به   خداوند را که بدست موسی نوشته شده 
کتاب را نزد پادشاه برد و بحضور او خواندو پادشاه حلقيای کاھن و چند تن ديگر را نزد خلده    شافان داد و شافان

ای اسرائيل ميفرمايد  کاھنه زن شلوم بن توقھته بن حسره لباسدار فرستاد و خلده کاھنه به ايشان گفت يھوه خد
به کسی که شما را نزد من فرستاده است بگوئيد اينک بالئی بر سر شما خواھم آورد که تصورش را ھم نکرده  
باشيد،  وھمه لعنت ھائی را که در اين کتاب مکتوب است بر شما خواھم فرستاد، چونکه برای خدايان ديگر بخور  

  ).٢۵-١۴م تواريخ ايام، باب سی و پنجم، سوزانديد و برای من نسوزانديد " ( کتاب دو
  

  به موازات اين تھديدھا، يھوه مزايای بيقيد و شرط از خود را نيز به قوم بر گزيده ياد آورميشود: 
"اگر يھوه خدای خود را عبادت نمائی، نان و آب ترا برکت خواھم داد و بيماری را از ميان تو دورخواھم کرد،  

نخواھد بودوشماره روزھايت را تمام خواھم کرد و خوف خود را پيش روی تو   ودر زمينت سقط کننده و نازا
خواھم فرستاد و جميع دشمنانت را پيش تو روگردان خواھم ساخت، و زنبورھا پيش روی توخواھم فرستاد تا  

و زمين کنعانيان و حتيان را از حضورت برانند، و ايشان را به تدريج از پيش روی تو خواھم راند تا کثير شوی 
را متصرف گردی، و حدود ترا از بحر قلزم تا بحر فلسطين و از صحرا تا نھر فرات قرار دھم و ساکنان آن  

  ).  ٣١-٢۵زمينھارا بدست تو بسپارم،  
 .....................................................................................................................  

از ديگر خصائص يھوه اين است که  در جريانھای مختلف مربوط به قتل يا فريبکاری و يا تجاوز عادتا جانب  
  که قربانی تجاوز شده است.  قاتل يا فريبکار را ميگيرد و نه طرف آنکس را

  
وقتی که قابيل، پسر آدم و حوا،  برادرش ھابيل را بدين دليل که ھديه او به يھوه بيشتراز ھديه قابيل مورد پسند  
خداوند قرار گرفته است ميکشد،  يھوه نه تنھا از او باز خواست نميکند بلکه تھديد ميکند که ھر کس قابيل را  

). موقعی ھم که سارا، ھمسر  ١۵او قرار خواھد گرقت (سفر پيدايش، باب چھارم،  بکشدھفت بار مورد انتقام

 
  بار در تورات به صورت يکی از القاب يھوه از آن ياد شده است معنی خدای جنگ و جنگجو را دارد.   ٢٨٢اين کلمه که  - ٩
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ابراھيم، از شوھرش ميخواھد که فرزند ارشدخود را با مادر او از خانه بيرون کند تا پسر کنيز شريک پسر خود  
اھيم ضيافتی کرد،  "و روزی که اسحاق را از شير باز داشتند ابر او اسحاق نباشد،  يھوه جانب سارا را ميگيرد:

و سارا پسر ھاجر مصری را ديد که خنده ميکند. پس به ابراھيم گفت اين کنيز را با پسرش بيرون کن، زيرا که  
پسر کنيزبا پسر من اسحاق شريک ارث نخواھد بود. اين به ابراھيم سخت آمد، ولی خداوند به ابراھيم گفت که  

. و بامدادان ابراھيم بر خاست نان مشکی از آب گرفته آنھارا بر  ھر آنچه سارا به توگفته است سخن اورا بشنو..
دوش ھاجر گذاشت و او را با پسرش از خانه بيرون کرد. پس ھاجر با اسماعيل در بيابان برشبع سرگردان شد،  
و چون آب مشک تمام شد پسر را زير بوته ای گذاشت و به مسافت تير پرتابی رفته درمقابل وی نشست زيرا  

). ھنگامی  ١۶-٨(سفر پيدايش، باب بيست ويکم،     رگ پسر را نبينم،  و آواز خود را بلند کرد و بگريست" گفت م
ھم که يعقوب،  فرزند کوچکتر اسحاق، با فريبکاری برکت پيغمبری را از برادرش ميگيرد واسحاق با وحشت در  

نب فريبکار را ميگيرد و نه جانب  مييابد که يعقوب مزورانه حق برادرش را غصب کرده است، يھوه ھمچنان جا
  ). اين نحوه عمل بارھا در تورات تکرار شده است. ۴و ٣فريب خورده را (سفر پيدايش، باب بيست و ھشتم،  

 ..................................................................................................................  
که يھوه بر اسرائيل ميگمارد شائول است که از جانب يھوه مأمور نابودی کامل قوم فلسطينی نخستين پادشاھی 

عماليق ميشود، ولی چون بعدا يھوه در مييابد که وی چند گاو و گوسفند آنھارا باقی گذاشته است از انتصاب وی  
را فرستاده است تا بر تو  "وسموئيل به شائول گفت: خداوند م  پشيمان ميشود و او و ھمه پسرانش را ميکشد: 

برکت دھم که بر قوم او اسرائيل پادشاه شوی. پس االن کالم خداوند را بشنو که ميفرمايد چون در بر آمدن  
اسرائيل از مصر قوم عماليق با او در راه مقاومت کرد پس برو و عماليق را شکست داده و جميع مايملک ايشان 

فرما بلکه مرد و زن وطفل وکودک شير خواره و گاو و گوسفند و شتر  را بالکل نابود ساز و بر ايشان شفقت م
و االغشان را بکش. پس شائول قوم را طلبيد و از ايشان دويست ھزار پياده و ده ھزار مرد از يھوه سان ديدو 
ک عمالقه را شکست داد و اجاج پادشاه عماليق را زنده گرفت و تمامی خلق عمالقه را به دم شمشير بالکل ھال

اينک پشيمان   ساخت. اما گوسفندان و گاوان و بره ھا را ھالک نکرد....و کالم خداوندبر سموئيل نازل شده گفت: 
شدم که شائول را پادشاه ساختم، زيرا کالم مرا بجا نياورده است....و سموئيل خشمناک شده نزدشائول رفت و  

ی مگر به تو نگفت که عمالقه و ھر چه را که  گفت ھنگاميکه خداوند ترا مسح کرد تا بر اسرائيل پادشاه شو
درملکيت آنھاست بالکل ھالک ساز؟ و آيا اطاعت فرمان خداوند نيکو تر است يا گوش گرفتن از پيه قوچ ھا؟  
وچونکه کالم خداوند را ترک کردی او نيز ترا از سلطنت رد نمود. و سموئيل اجاج پادشاه عماليق را که شائول 

طلبيده و به حضور خداوند در جلجال بدست خود پاره پاره کرد، و خداوند از کار او خشنود    زنده نگاه داشته بود
 )٣۵- ١(کتاب اول سموئيل، باب پانزدھم،    شد. ولی پشيمان شده بود که شائول را بر اسرائيل پادشاه ساخته بود"

کردند، و شائول به سبب  "و خداوند شائول و ھمه پسرانش را بکشت و جسدھای آنھا را زير درخت بلوط دفن 
خيانتی که به خدا ورزيده و گوسفندان و گاوان عماليق را نکشته بود مرد بجھت کالم خداوند که آنرا نگاه نداشته 

  ).١٢بود" (تواريخ ايام، کتاب اول، باب دھم،  
  

، غضب خداوند "... و چون قوم اسرائيل با دختران قوم موآب به زنا پرداختند وبه خدايان ايشان سجده کردند
براسرائيل افروخته شد و به موسی گفت تمامی روسای قوم را گرفته ايشان را پيش آفتاب به دار بکش شدت  
غضب من فرو نشيند. و موسی به داوران اسرائيل گفت که ھر يک از شما کسان خود را که به بعل روی آورده  

ھمراه داشت، و چون فينحاس بن العازاربن ھارون اند بکشد...و اينک مردی از اسرائيل زنی را از قوم مديان 
کاھن اين را ديد نيزه بدست گرفت و آنرا به شکم ھردوی ايشان فرو برد و ھمانوقت وبا از بنی اسرائيل بر طرف  

اينک  شد. و آنکه قبال به غضب يھوه از وبا مرده بودند بيست و چھار نفر بودند. و خداوند به موسی گفت:
اربن ھارون غضب مرا ازبنی اسرائيل برگردانيد و باعث شد که بنی اسرائيل را در غيرت خود  فينحاس بن العاز

ھالک نسازم. لھذا بگو که برای او و برای ذريتش بعد از او اين عھد کھانت جاودانی خواھد بود، زيرا که از  
  . )١٣-١(سفر اعداد، باب بيست وچھارم،   برای خدای خودغيور شد"

............... ....................................................................................................  
تصميمات خداوند قاعدتا ميبايد حساب شده و بنابراين تغيير ناپذير باشند، يھوه به کرات از انجام کاری   هبااينک

ھد. طوفان نوح بدانجھت روی ميدھد که خداوند از  که بدان اراده کرده است پشيمان ميشود و تغيير جھت ميد
آفرينش نوع بشر پشيمان شده است و درنتيجه بالئی رابه وجود می آورد که در آن بقيه موجوداتی نيز که وی  
آفريده است ھمراه با آدميان ھالک ميشوند،  ولی ھمين خدا اندکی بعد با شنيدن بوی کباب حيواناتی که نوح 

نظر خود عدول ميکند و تصميم به ادامه زندگی بشر و حيوانات ميگيرد (سفر پيدايش، باب  قربانی ميکند از 
  ).  ٢٢-٢٠و باب ھشتم،   ٧-۵ششم،  
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داود پيغمبر و پادشاه به سر شماری قوم اسرائيل اقدام ميکند،  و نتيجه ميگيرد که عده شمرده شدگان ھزارھزارو  
زن از اسرائيل و ھفتاد و چھار ھزار از يھودا ھستند،  ليکن  مرد شمشير دويست (يک ميليون ودويست ھزار )

الويان بنيامينيان دراين رقم منظور نميشوند، زيرا که داود آنان را مکروه دارد. اين امر به نظرخدا ناپسند می  
انب او آيد، زيرا که او بعکس به الويان عالقمند است، بدين جھت خالوی داود را نزد او ميفرستد که وی را از ج

يا سه سال در کشورش قحطی شود،  يا تا سه ماه بعد بدست   درانتخاب يکی از سه نوع مجازات مخير کند: 
دشمنانش کشته شود يا سه روز وبا بر اسرائيل نازل شود و فرشته خداوند تمامی حدود اسرائيل را ويران کند،  

ل ميفرستد که ھفتاد ھزار را تلف ميکند. و بعد  و داود شق سوم را انتخاب ميکند. در نتيجه خدا وبا بر اسرائي
فرشته خود را با شمشير روانه ميکند تا بقيه مردم اورشليم را ھالک کند، ولی ناگھان پشيمان ميشودو فرشته را  
نزد خود باز ميخواند بی آنکه گناھکار اصلی يعنی داود در اين ميان آسيبی ديده باشد (کتاب تواريخ ايام، باب  

  ). ١۵-۵م، بيست ويک
  

حزقيای پيغمبر بيمارو مشرف به مرگ ميشود، و يھوه اشعياء بن آموص نبی را نزد او ميفرستد که به وی بگويد 
خداوند ميفرمايد تدارک خود را ببين زيرا که به ھمين زودی ميميری. حزقيا روی خود را بسوی ديوار ميکند و  

د که به پيشوای قوم من حزقيا بگو حاال که حاضر به مردن  زار زارميگريد، و کالم خداوند بر اشعيا نازل ميشو
نيستی و گريه کردی پانزده سال بر روزھای عمرت ميافزايم. واکنون قرصی را از انجير بگير و بردمل خود ت  

  ). ٨-١بگذار تاشفا بيابی (کتاب دوم پادشاھان، باب بيستم، 
  

است ميکند که برای پيروزی او در جنگ به حضور خداوند يھورام بن اخاب پادشاه اسرائيل از اليشع پيغمبر درخو
دعا کند،  و اليشع باوميگويد که به حيات يھوه که اينک به حضور او ايستاده ام قسم که اگر احترام يھوشافاط  
پادشاه يھودا را نگاه نميداشتم به سوی تو نظر نميکردم، اما االن برای من مطربی بياور، و چون مطرب می آيد  

زميزند خدا خوشش می آيد و به اليشع پيغمبر خود دستور ميدھد که به يھورام بگويد خداوند ميفرمايد دراين و سا
). اخاب پادشاه  ١٧- ١٣وادی خندق ھا بسازيد تا دشمنان نتوانند پيشرفتی کنند (کتاب دوم پادشاھان، باب سوم، 

خشم خداوند را   ه تصرف تاکستان واميدارداسرائيل به اغوای ھمسرش ايزابل که اورا بر خالف خواست يھوه ب
بر ميانگيزد و يھوه توسط الياس نبی به او پيغام ميدھد که او را بالکل ھالک خواھد ساخت و کليه مردان خاندان 
او را خواه آزاد و خواه محبوس خواھد کشت و دستور خواھد داد که سگان خون خود او را بليسند و ايزابل 

عيل بخورند، و آخاب که اين را ميشنود جامه خود را چاک ميزندو پالس در بر ميکند ھمسرش را نيز حصاريزر
و روزه ميگيرد و برزمين ميخوابد. در اين حال کالم خداوند بر الياس نازل ميشود که ديدی چگونه اخاب از من  

می آورم، اما ترسيد و متواضع شد؟ پس از اينجھت که در حضور من متواضع شده است ديگر بالئی بر سرش ن
  ). ٢٩-٢١درايام سلطنت پسرش بال را بر او عارض خواھم کرد (کتاب اول پادشاھان، باب بيست و يکم، 

  
"و چون سلطنت رحبعام استوار گرديد او با تمامی اسرائيل شريعت خداوند يھوه را ترک کردند، و يھوه شيشق 

ار و خلقی بيشمار از مصريان و لوبيان و سو ۶٠٠٠٠ارابه و ١٢٠٠پادشاه مصر را به اورشليم بر آورد با
سکيان و حبشيان، و به شمعيای نبی گفت که از جانب او به رحبعام و سروران يھوه بگويد که من شمارا بدست  
شيشق ھالک خواھم کرد. آنگاه رحبعام و سرداران اسرائيل تواضع نمودند، و خداوند به شمعياگفت چونکه تواضع 

ک نخواھم کرد ولی بنده شيشق خواھم کرد تا قدر بندگی مرا بدانند "(کتاب دوم تواريخ نموده اند ايشان را ھال
  ). ٨-١ايام، باب دوازدھم، 

 ................................................................................................................  
  طالعاتی عمل ميکند:  وقت ديگر خدا در نقش يک جاسوس يا مأمور ا

"برخيز و صورت خود را تبديل نما   "در آن زمان اينا پسر يربعام پادشاه بيمار شد،  و يربعام به زن خود گفت: 
تا نشناسند که تو زن يربعام ھستی،  وبه نزد اخيای نبی بروو برای او ده قرص نان و کلوچه و کوزه عسل ببر 

داد خبر دھد. پس زن يربعام چنين کرد و برخاسته با صورت  مبدل به  تا ترا از آنچه بر فرزند ما روی خواھد
شيلوه رفت و به خانه اخيا رسيد واخيا نميتوانست او را ببيند،  زيرا چشمان او از پيری تار شده بود. ولی خداوند  

و چون داخل  محرمانه درگوش او گفت که اينک زن يربعام می آيد تا در باره پسرش که بيمار است از تو بپرسد 
و چون اخيا   شود و به ھئت ساختگی خواھد بود که تو او را نشناسی. پس چون بيايد بدوچنين و چنان بگوی.

  صدای پاھای زن اخيا راکه به در داخل ميشد شنيد گفت ای زن يربعام داخل شو، چرا ھئت خود را تغيير داده ای؟ 
خدايان غير من روی نگرداندی از اين راه غضب مرا به   اکنون از جانب خداوند يھوه به يربعام بگو که چون از 

و ميفرمايم که ھر    ھيجان آوردی من نيز اينک برھمه خاندان يربعام بال ميفرستم و تمامی آنھارا دور می اندازند.
که از يربعام در شھر بميرد سگان او را بخورند و ھر که در صحرا بميرد مرغان ھوا او را بخورند، و پسرت به  
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رد رسيدن پاھايت به خانه خواھد مرد. پس زن يربعام برخاسته روانه شد، و به مجرد رسيدن به خانه پسرش  مج
  ١٠  ).  ١٧-١مرد." (کتاب اول پادشاھان، باب چھاردھم، 

 ............................................................................................................... ..... 
کمال مطلوب يھوه در ارتباط با قوم بر گزيده اش اين نيست که او را دوست داشته باشند،  اين است که از او 

درکتاب مالکی نبی از قول خداوندآمده است که من با شما عھد بسته ام که ميثاق حيات و رستگاری شما    بترسند.
است، و بھره اين ميثاق ترس از خودم را نيز داده ام،  برای اينکه ازمن بترسيد و در مقابل نام من ھراسان شويد  

ای يھوه پايه ھمه عبادات ترس از او است  ). به گفته فون راد کار شناس معروف کتاب مقدس، بر٢(باب چھارم،  
نه عشق بدو يا عشق به بشريت و يا کوشش در راه نيل به کمال و تقوی. بھترين يھودی از نظر او آن کسی  
است که از او بيشتر بترسد،  و نزديک ترين مجتھدان مذھبی بدو آنھائی ھستند که مھابت او را ھر چه زياد تر  

ند. در سفر خروج، خود يھوه حکايت ميکند که "آنگاه قوم (يھود) از خدا ترسيدند و  به مومنان تفھيم کرده باش
به بنده او موسی ايمان آوردند"، و سرودی را به افتخار خود دردھان موسی وبنی اسرائيل ميگذارد که در بند  

اک باشد و به سان تو يازدھم آن آمده است: "کيست مانند تو ای يھوه،  در ميان خدايان، که به اندازه تو ترسن
ائره المعارف کتاب مقدس،  يکی از معتبرترين نشريات توراتی،  از اثرمنظوم مفقود  دمھابت داشته باشد؟". در 

شده ای بنام "جنگھای يھوه " نام برده ميشود که جزو ادبيات توراتی بوده و در آن يھوه با القاب خدای مھيب، 
فلسطينيان و ادوميان و موآبيان و کنعانيان مشخص شده است. در کتاب مالکی نبی  فرعون شکن، خورد کننده 

که قبال ذکر آن رفت،  خداوند توسط پيغمبر خود به قوم يھود خشمگينانه بانگ ميزند که" پسر از پدرخود و غالم 
کجا رفته است؟  از آقای خود ميترسد. اگر من پدر ھستم ترس از من چه شده است؟ و اگر آقا ھستم ھيبت من 

خيال ميکنيد من نميدانم که شما به عنوان قربانی نان نجس بر مذبح من ميگذاريد، و با آنکه گوسفند نرينه ای 
در گله خود داريد بره معيوبی را برای من سر ميبريد؟ مگر نميدانيد که من پادشاه عظيم ميباشم و اسم من در  

). آخرين جمالت تورات وعده بيماری و وبا و مرگ   ۶اب اول،  ميان امت ھا اسم مھيب است؟ " (مالکی نبی، ب
و آتش برای کسانی است که از شنيدن نام يھوه به ھراس نيفتند،  و بند پايانی عھد عتيق اين است که:" اينک 
من ايليای نبی را قبل از فرا رسيدن روز عظيم و مھيب خداوند نزد شما خواھم فرستاد تا دل پدران و پسران را  

  ).  ۶و  ۵بر گرداند،  مبادا که من با مھابت خود بيايم و زمين را لعنت بزنم" (مالکی نبی، باب چھارم، 
 ..................................................................................................................  

خالقی ايفا ميکند که نه تنھا درعرف حقوقی به عنوان کاله  در مواردی چند در تورات،  يھوه نقشی چنان غير ا
برداری جرمی قابل تعقيب است،  بلکه با محتوای فرمانھای ده گانه معروف خود او نيز مباينت دارد که "دزدی  
نخواھی کرد ". ھنگامی که در مصر به موسی خبر ميدھد که به ھمين زودی ھمه فرزندان ارشد خانواده ھای  

را بدست خود خواھد کشت و بعد از آن در دل فرعون خواھد گذاشت که اجازه خروج يھوديان را   ارشد مصری 
از کشور خود بدھد،  به راھنمائی ميکند که قبل از اين ماجرا يھوديان از ھمسايگان مصری خود ھر قدر بتوانند 

عين نوشته تورات در اين باره چنين   ظروف و آالت طال و نقره به امانت بگيرند تا بعدا آنھا را ھمراه خود ببرند.
است: "... اکنون به گوش قوم خود بگو که ھرمرد از ھمسايه خود و ھر زن ازھمسايه خود آالت نقره و آالت  

)،  و بنی اسرائيل به دستور موسی عمل کرده از مصريان آالت نقره   ٢طال بخواھند (سفر خروج، باب يازدھم،  
(ھمانجا، باب دوازدھم،     بديشان دادند،  و يھوديان مصريان را به کمال غارت کردند" و آالت طال و رختھا خواستند  

  ). ٣۶و ٣۵
  

در مورد جنگ يھوديان با دو قوم عمون و موآب که در آن حق با موآبيان است،  يھود با کمين گذاری کليه مردم  
ز اموال و البسه و اشياء گرانبھای آنھا اين دوقوم را ھالک ميکند و بدنبال آن يھوديان اطالع ميدھد که تا سه رو

  را غارت کنند و در روز چھارم او را متبارک بخوانند:
  

"...و آنگاه يھو شافاط پادشاه اسرائيل در ميان جماعت يھودا درخانه خداوند پيش صحن جديد بايستاد و گفت:  
قوت جبروت نيست؟ آيا تو خدای    ای يھوه، ای خدای پدران ما، مگر تو در آسمان خدا نيستی و مگر در دست تو

ما نيستی که کليه سکنه اين زمين را از آنجا بيرون راند تا آنرا برای ابداالباد به ذريت دوست خويش ابراھيم 
بدھد؟ پس اکنون بنی عمون و بنی موآب آمده اند تا مارا از ملک تو که آنرا به تصرف ما داده ای بيرون کنند.  

شان حکم نخواھی کرد؟ آنگاه روح خداوند بر يحزئيل ابن زکرياابن بناياابن يعئيل ابن ای خدای ما،  آيا تو براي
متنيای الوی درميان جماعت حلول کرد،  و او گفت ای تمامی يھودا وای يھوشاط پادشاه، گوش گيريد که خداوند 

 
درقرآن نيز آمده است که "پيغمبر در پنھانی به يکی از زنان خود مطلبی را گفت ولی آن زن اين مطلب را به کسی ديگر   - ١٠

اخذه کرد، و او با تعجب وفاش کرده است. پيغمبر از آن زن ماطالع داد، و خداوند به پيغمبر خبر داد که فالن زن سر ترا 
  )٣(تحريم،   داد " رپيغمبر فرمود خدای دانا به من خب پرسيد که چه کسی اين را به تو گفت؟
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ز آن من است که خدای  به شما ميگويد از اين گروه عظيم ھراسان مباشيد زيرا که جنگ از آن شما نيست بلکه ا
اسرائيل ھستم. فردا به نزد ايشان فرود آئيد ولی جنگ ننمائيد بلکه بايستيد و آنچه را خداوند شما برای نجات  
شما خواھد کرد مشاھده نمائيد،  و خداوند به ضد بنی عمون و بنی موآب کمين گذاشت و ايشان را ھالک ساخت  

رسيدند ديدند که اينک الشه ھا بر زمين افتاده و احدی رھائی نيافته بود.  و چون اسرائيليان به ديدبانگاه بيابان 
و آنگاه يھوه شافاط پادشاه با ھمه قوم (اسرائيل) بجھت گرفتن غنيمت آمدند و آنقدر اموال و البسه و چيزھای  

ھارم در وادی  گرانبھا برای خود برداشتند که نتوانستند ببرند، و تا سه روز مشغول غارت ميبودند، پس روز چ
  ).٢۶-۵برکه جمع شدند و درآنجا خداوند را متبارک خواندند " (تواريخ ايام، کتاب دوم، باب بيستم،   

 ...........................................................................................................................  
ماھای کتاب مقدس است،  زيرا با آنکه خود وی در کوه سينا به موسی ميگويد مسئله شکل ظاھری يھود از مع

که ھيچکس نميتواند مرا ببيند و زنده بماند، درھمين کتاب مقدس درموارد متعددی پيغمبران او و ديگران وی را  
ارا به تفصيل در  در صورت خدا يا به صورتھائی ناشناس می بينند و نه تنھا نميميرند،  بلکه خودشان اين ديدارھ

  تورات حکايت ميکنند:
  

در ديدار موسی با يھوه درکوه سينا،  موسی از او درخواست ميکند که "عزت خود را به اونشان دھد"، ولی  
" تو نميتوانی صورت مرا ببينی، زيرا ھيچ آدمی نمی تواند مرا ببيند و زنده بماند "(سفر   خداوند بدو ميگويد:

ذشتن  گ). با اينھمه تورات ميافزايد که به موسی امکان داده شده که بعد از  ٢٠-١٨خروج، باب سی وسوم،  
). عليرغم ھمه اينھا درھمين سفر خروج آمده است  ٢٣-١٩خداوند از برابراو، نشيمنگاھش را ببيند (ھمانجا، 

يز به  "مثل شخصی که با دوست خود سخن بگويد". پيش از آن ن : که خداوند از روبروبا موسی سخن ميگفت
)،  و با يعقوب کشتی  ٨-١حکايت تورات خدا با پيغمبرش ابراھيم غذا خورده بود (سفر پيدايش،  باب ھيجدھم، 

)،  و به دنبال موسی دويده بود تا اورا بکشد (سفر خروج،  باب ٣١گرفته بود (سفر پيدايش،  باب سی و دوم، 
وجب آن يھوه از فراز  مبان داودآمده است که ب). درکتاب دوم سموئيل وصف دقيقی از يھوه از ز٢۴چھارم،  

ابرھا بزمين فرو می آيد،  در حاليکه از بينی او دود برميخيزد و از دھانش آتش بيرون ميجھد و از مھابتش  
"آنگاه زمين متزلزل گرديد و پايه ھای آسمانی بلرزيدند، و از بينی وی دود متصاعد شد و از دھان    زمين ميلرزد:

در آمد و اخگرھا از آن افروخته گرديدواو آسمانھارا خم کرده نزول فرمود،  و تاريکی غليظ زير  او آتش سوزان  
پايھايش بود، ...از درخشندگی او اخگرھا ی آتش افروخته شد و برق جھانيده شد. پس اعماق دريا ظاھر شد و  

ت "(کتاب دوم سموئيل، باب  پايه ھای ربع مسکون منکشف گرديد و خداوند از اعلی علييين فراستاده مرا گرف
). حزقيال نبی نيز در کتاب خود خداوند يھوه را به چشم می بيند که بر اورنگی شبيه ياقوت ١٧-٨بيست و دوم،  

نشسته است.، "و باالی فلک شباھت تختی مثل ياقوت کبود ديدم و بر آن تخت صورتی مانند صورت انسان، و 
تابان ديدم و بر گرداگردش و اندرونش شعله ھای آتش مانند نمايش قوس    از کمر او به طرف باال مانند منظره فلز 

و قزح که در روز باران درابر باشد، ودانستم که منظر جالل يھوه است و چون آنرا ديدم به روی خود در افتادم  
کتاب حزقيال  و آنگاه صدائی را شنيدم که به من گفت: ای پسر آدمی بر پايھای خود بايست تا با تو سخن گويم " (

اشعياء نبی بنوبه خود يھوه را درميان مالئک بالدار می بيند: "آنگاه خداوند را ديدم   ).٢٨-٢۶نبی، باب اول، 
که بر کرسی با شکوه خود نشسته بود و سرافين باالی آن ايستاده بودند که ھر يک از آنھا شش بال داشت،  و  

دوس يھوه صبايوت مملو از جالل اوست. و پايه ھای خانه ھر يکی از آنھا ديگری را صدا زده ميگفت قدوس ق
از صدای او ميلرزد وخانه از دود پر شد.پس گفتم وای بر من که ھالک شده ام،  زيرا چشمانم يھوه صبايوت 

). يھوشافاط پادشاه يھودا،  باآنکه پيغمبر نيست،  به  ۵-١پادشاه را ديده است" (کتاب اشعياءنبی، باب ششم، 
اه اسرائيل حکايت ميکند که يھوه را برکرسی خودش ديده و شاھد آن بوده است که وی کسی را  آخاب پادش

"و يھوه  فرستاده است تا آخاب را فريب دھد و او را وادارد که به جلعاد حمله کند تا در آنجا شکست بخورد:
ر آسمان بطرف راست و  شافاط  به آخاب گفت بدرستی که خداوند را بر کرسی خودش نشسته ديدم و تمامی لشک

و   چپ او ايستاده بودند و خداوند گفت کيست که برود و اخاب را فريب بدھد تابه راموت جلعاد برآمده و بيفتد؟
به حضور خداوند گفت من اينکار را ميکنم و دردھان جميع انبيايش روح کاذب خواھم بود.   روح پليد (شيطان)

باش که االن خداوند روحی کاذب را در درون جميع اين انبيای تو پس خدا فرمود برو و چنين بکن. پس ھشدار 
).  ٢٢-١٨، کتاب دوم تواريخ ايام، باب ھجدھم، ٢٣-١٩(کتاب اول پادشاھان،  باب دوازدھم،  گذاشته است"

). حزقيال نبی يھوه ١٨اشعياء نبی تصريح ميکند که يھوه در کوه صھيون ساکن است (کتاب اشعياء، باب ھشتم،  
صا در داخل معبداورشليم می بيند که بدو خبر ميدھد که خيال دارد برای ھميشه درآنجا سکونت گزيند:  را شخ

"پس جالل خداوند از راه دروازه ای که رويش به سمت مشرق بود به معبد درآمد، و مرا برداشته به صحن 
دم که مردی که پھلوی من ايستاده  اندرونی آورده و صدائی را شنيدم که از ميان خانه با من تکلم ميکرد،  و شني

بود گفت ای پسر آدمی، اين است تخت خدائی من و مکان کف پايھايم که خيال دارم درآن درميان بنی اسرائيل تا 
). و زکريای نبی از زبان خداوند ميشنود که "اکنون ٧-۴(کتاب حزقيال نبی، باب چھل وسوم،    به ابد ساکن شوم"
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). به  ٣(کتاب زکريا، باب ھشتم،  و بعد از اين درميان اورشليم ساکن خواھم شد"به صھيون مراجعت نموده ام 
حکايت تورات داود پادشاه و پيغمبر درنظر ميگيرد خانه ای که در اورشليم برای خداوند بسازد که او درآينده  

"برو به بنده من    يد:مسکن معينی داشته باشد و سر گردان نباشد،  ولی کالم خداوند به ناتان نازل شده بدو ميگو
داود بگو خداوند ميفرمايد که الزم نيست تو خانه ای برای سکونت من بناکنی، زيرا از روزی که بنی اسرائيل را  
بيرون آورده ام تا امروز در خانه ای ساکن نشده ام، بلکه از خيمه ای به خيمه ای و از مسکنی به مسکنی رفته  

گزيدگان اسرائيل گفتم که چرا خانه ای ازچوب سرو آزاد برای من نساختيد؟"  ام، و آيا دراين مدت به احدی از بر
). با اينھمه سليمان، جانشين داود، اين کار را سرانجام عملی ميسازد و  ۶-٣(کتاب اول تواريخ ايام، باب ھفدھم،  

رد... و خداوند در  خداوند را از بی سرو سامانی بيرون می آورد:".... پس سليمان بنای خانه خداوند را تمام ک
اينک تقاضای ترا اجابت نمودم و اين مکان را برای سکونت ثابت خود   شب بر سليمان ظاھر شده بدو گفت: 

برگزيدم. و اکنون اگر آسمان را ببندم تا باران نباردو اگر امر کنم که ملخ ھا حاصل زمين را بخورند و اگر وبا 
متواضع شوندو دعا کرده با وجود ھمه اينھا طالب حضور من باشند،  درميان قوم خود بفرستم و با اينھمه قوم من  

آنگاه من تقاضايشان را از آسمان اجابت خواھم فرمود واز اين ببعد به دعائی که در اين مکان بحضور من کرده  
ته ). عليرغم ھمه اين گف١۶-١١شود ازنزديک از نزديک شنوا خواھم بود" (کتاب دوم تواريخ ايام،  باب ھفتم، 

  ١٨ھای مکرر تورات،  آنجيل يوحنا تصريح داد که ھيچ آفريده ای تاکنون خدارا نديده است (يوحنا، باب اول، 
) تأکيد ميکند که ديدن  ٢). پائو لوس رسول نيز در رساله اول خود به قرنتيان (باب سيزدھم، ١٢وباب چھارم، 

  ١١      مدعی آن دراين دنيا باشد دروغ گفته است.خدا از روبرو تنھا در زندگانی آن جھانی ممکن است و ھرکس  
 ....................................................................................................................  

ر  در موارد مختلفی يھوه درموارد رابطه قوم يھود با ھمسايگان غير يھود خود،  آشکاراموضعی ميگيرد که د 
(تبعض نژادی) نام دارد. حتی يکبار شدت خشم او از اينکه قوم اسرائيل از غير    Apartheidاصطالح امروزی  

يھوديان زن گرفته اند پيغمبر معتبر او عزرا را از ناراحتی به آستانه مرگ ميکشاند: "....و من چون آگاه شدم  
اند بلکه از دختران ايشان برای خود و پسران  که قوم اسرائيل خويشتن را از مردم کشورھای ديگر جدا نکرده 

خويش زنان گرفته و ذريت مقدس خود را با رجاست و نجاست امتھای ديگر مخلوط کرده اند جامه و ردای خود  
را چاک زدم و موی سر و ريش خودرا کندم و تا وقت شام متحير نشستم،  و در وقت شام از تذلل خود بر خاستم  

ه به زانو در آمدم و دست خود را به سوی يھوه خدای خويش برافراشتم و گفتم ای خدا،   و با لباس و ردای دريد
برای تصرف آن   من خجالت دارم که اوامر ترا  ترک نموده ايم که فرموده ای آن زمينی که شما (بنی اسرائيل)
ات خويش از سر  ميرويد زمينی است که از نجاسات امتھای کشورھا نجس شده است و آنھا به رجاسات و نجاس

تاسر مملو ساخته اند، پس دختران خود را به پسران ايشان مدھيد و دختران ايشان را برای پسران خود ميگيريد 
و ھرگز سعادتمندی وسالمتی را برای ايشان مطلبيد تا خودتان اين زمين را بخوريد و آنرا برای پسران خود به   

پيش خانه خدارو به زمين نھاده بود وگروه بسيار عظيمی از مردان   ارثيت ابدی واگذاريد.... پس عزرا گريه کنان
و زنان و اطفال اسرائيل زار زار ميگريستند، و شکنيا، ابن يحيا ئيل به عزرا گفت پس حال با خدای خويش عھد  

ھمه مردان ببنديم که اين زنان و اوالد آنان را از خود دور کنيم... پس در روز سوم که روز بيستم ازماه نھم بود  
يھودا و بنيامين در اورشليم جمع شدند و از ترس خدا ونيز به سبب باران سخت ميلرزيدند.آنگاه عزاری کاھن  

پس جميع کسانی    برخاسته به ايشان گفت شما خيانت ورزيده و زنان غريب گرفته و جرم اسرائيل را افزوده ايد...
عين بيايند و مشايخ و داوران ھر شھرھمراه ايشان بيايند که در شھرھای ما زنان غريب گرفته اند در وقتھای م

تا حدت خشم خدای ما در باره اين امر ازما رفع گردد...پس در روز اول ماه دھم برای تفتيش اين امر نشستند  
(کتاب عزرا، باب نھم و  وتا روز اول ماه اول کارھمه مردانی راکه زنان غريب گرفته بودند به اتمام رسانيدند."

    ھم ).د

 
 را ببيند، ولی خداوند ھمه ديدگان را ميبيند" در قرآن در ھمين باره آمده است که "ھيچ ديده ای نميتواند او (خداوند ) - ١١
)، ١۴(قمر،  )، چشم خدا۶۴). با اين وجود در قران نيز مواردی وجود دارد که در آنھا به دست خدا (مائده،  ١٠٠انعام، (

اشاره شده است. اين اشارات روشن به جنبه جسمانی   )۵و خدا در عرش خود در ميان مالئک (طه ،     )١١۵چھره خدا (بقره،  
يان مالکيان از يکسو و حنبليان و کراميه و ظاھريان از سوی ديگر برانگيخته  خداوند کشمکشھای فکری بسيار را دراسالم م

بود. فرقه اسالمی معروف ظاھريه (که بنيانگذار آن ابو داود اصفھانی بود و بخصوص دراسپانيای مسلمان نفوذ بسيار يافت 
کند، از عرش صدائی شبيه آنچه معتقد بود که خداوند درعرش خانه دارد که بر دوش مالئک است و ھر وقت که حرکت  )

ھيکل بر ميخيزد بگوش ميرسد. بعضی عقيده دارند که چھره خدا به چھره مرد سالخورده  از زين شتر درزير سواری قوی
ای با موی سياه و سپيد ميماند و برخی بعکس دارای چھره جوانی ساده و خوشرو ميدانند که نعلينی طالئی به پای دارد. گفته 

پس از طوفان نوح خدا آنقدر گريست که به درد چشم مبتال شد، بطوری که مالئک به عيادتش رفتند، و موقعی شده است که 
(تشيع وتصوف، نوشته ھاشم معروف الحسينی، ترجمه سيد صادق  ديگر نيز آنقدر خنديد که دندانھای آسيايش پديدار شد

 ).١٧١ل از کتاب اله اکبر،  نوشته دکتر روشنگر، ص،  نق١٣۶٩عارف، نشريه بنياد پژوھشھای آستان قدس رضوی، مشھد
  (دکتر روشنگر ھمان دکتر مسعود انصاری است)
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 ..........................................................................................................  
وقت ديگر خداوند آب پاکی را روی دست پيغمبرانی که بارھا خودش به ايشان وحی فرستاده و آنھارا واسطه  

  ھمه را دروغگو و فريبکار ميخواند:  ھای خويش با قوم برگزيده خود دانسته است ميريزد و
  

"من اين انبياءرا نفرستادم، ولی آنھا ادعای رسالت مرا کردند. با ايشان سخن نگفتم، اما از جانب من به نبوت 
پرداختند... سخنان اين انبيای کاذب راشنيدم که به مردمان ميگفتند يھوه درمکاشفه يا درعالم رويا به من چنين 

ين انبيائی که به دروغ نبوت ميکنند به روی خودشان نمی آورند که انبيای دل خودشان بيش  گفت...تا به کی ا
نيستند و با نقل روياھائی که ھر کدام به ھمسايه خود بازگوئی ميکنند کاری ميکنند که اسم مرا از ياد قوم من 

ا درمکاشفه يا در رويا ديده است  ببرند، چنانکه پدران ايشان مرا به خاطر بعل از ياد بردند؟ چرا آن نبی که مر
آخر کاه را با گندم   رويای خود را به راستی بيان نميکند؟ و آنکه کالم مرا دارد کالم مرا به درستی نقل نميکند؟

چه کاراست؟ اينک من به ضد اين انبيائی ھستم که کالم مرا از يکديگر ميدزدند و به دروغ  ميگويند که او گفته  
خود گمراه مينمايند، زيرا که من ھيچيک از ايشان را نفرستادم و مأموريتی به آنھا ندادم. و   است. مرا با اکاذيب

کدام وحی؟ و اگر بگويند وحی يھوه، پس من   پس به ايشان بگو: چون قوم من پرسند که وحی خداوند چيست؟
لھذا اينک شمارا به الکل فراموش  که يھوه ھستم ميفرمايم که به شما فرموده بودم ادعای وحی يھوه را مکنيد.

(کتاب ارمياء نبی، باب   خواھم کرد و عار عبدی و رسوائی را که فراموش نخواھد شد بر شما خواھم فرستاد" 
  ١٢   ). ۴٠-٢١بيست وسوم، 

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

چيز ديگری غير از ھمه اينھاست، چيزی که نه تنھا در تاريخ    "خداوند يھوه"  با ھمه اينھا،  شاھکار شاھکارھای
  مذاھب، بلکه در تاريخ جھان بصورت کلی،  پديده ای منحصر به فرد است. 

  
ن خداوند بر وی ظاھر  چنانکه پيش از اين گفته شد، در جريان مھاجرت ابراھيم از بين النھرين به ارض کنعا

"ميخواھم با تو عھدی ببندم که ذريت ترا بسيار بسيار کثير گردانم و ترا پدر امتھای  ميشود و بدو ميگويد:
فراوان کنم و بسيار بارور نمايم و امتھا از تو پديد آورم و پادشاھان از تو به وجود آيند تا ترا و بعد از توذريت  

مامی ارض کنعان را به تو و بعد ازتو به ذريت تو به ملکيت ابدی دھم، به شرط  خداباشم و زمين غربت تو يعنی ت
(سفر پيدايش، باب   آنکه تو نيز عھد مرا نگاه داری که بعد ازتو گوشت غلفه ھرذکوری از اسرائيل ختنه شود" 

لت فرزندان سالگی ختنه ميشود. ولی گذشته از اين مشکل که چرا آ  ٩٩ھفدھم)، و پيش از ھمه خود ابراھيم در
اسرائيل ارتباطی چنين سرنوشت ساز با دستگاه الھی داشته است،  اين مشکل ديگر نيز در کار بوده که اين 
سرزمينی که خداوند آنرا از دريای قلزم تا بحر فلسطين و از صحرای سينا تا نھر فرات بطور دربست و برای  

ی از سکنه نبوده بلکه مسکن ھفت قوم بزرگ و  ھميشه به ذريت ابراھيم بخشيده يک سرزمين بی صاحب و خال
ده ھا قوم کوچکتر بوده است که اسامی ھمه آنھا دقيقا در تورات آمده است. درچنين شرايطی منطقا ميبايست  
پيش از اجرای مفاد اين تعھد نامه ترتيب قابل قبولی برای جابجائی اين مردمی که بھر حال آنھا نيز بندگان خدا  

راه حل انتخابی   ود تا خانه بصورتی منصفانه ومشروع برای مالکان نورسيده خالی شده باشد.بوده اند داده ش 
باب و   ٢۴يھوه مطلقا اين نيست، راه حل غير منتظره ديگری است که يک کتاب تمام از کتابھای تورات، شامل

ھزار نفر را به  بند به شرح دقايق آن اختصاص داده شده است: " پس موسی به دستور خداوند دوازده ٨٠٠
را به اسيری گرفتند و جميع بھائم   جنگ مديان فرستاد و آنھا ھمه ذکوران مديان را کشتند و زنان و اطفال ايشان

را به آتش سوزانيدند و پس اسيران و  و مواشی ايشان ھمه امالکشان را غارت کردند و تمامی مساکن ايشان
موسی به روسای لشکر غضبناک شد چرا زنان و اطفال را زنده   غنائم را نزد موسی و العازار کاھن آوردند، و 

نگاه داشته بودند، و گفت پس االن ھر ذکوری از اطفال را بکشيد و ھر زنی را که مردی را شناخته باشد بکشيد،  
(سفر اعداد، باب  ولی ھر دختری را که مردی را نشناخته و بااو ھمبستر نشده باشد برای خودتان نگاه داريد "

  ).١٨- ١سی ويکم، 
  

 
اين ارميای نبی که به نمايندگی خداوند انبيای گذشته اسرائيل را فرستادگان کاذب يھوه اعالم ميکند، قبالشخص خودش  - ١٢

را درکتاب خويش نه تنھا فرستاده يھوه ميداند، بلکه تأکيد ميکند که حتی پيش از آنکه نطفه او بسته شده باشد پيغمبر بوده  
زل شده گفت قبل از آنکه ترا در شکم مادرت صورت بندم ترا شناختم و درھمانجا ترا "..... پس کالم خداوند بر من نا ست:ا

  ).۵و ۴(کتاب ارميا نبی، باب اول،  تقديس نمودم و نبی امتھا قرار دادم "
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بعد از در گذشت موسی، خداوند با رئيس سپاھيان او يوشع بن نون تماس ميگيرد و طرح جنگی خويش را به  
".... و خداوند بعداز وفات موسی به بنده خود يوشع    اطالع او ميرساند و جزئيات اجرای آنھا را مشخص ميکند:

پس بر خيز از رود اردن عبور کن، و من چنانکه به   بن نون خطاب کرد که موسی بنده من وفات کرده است، 
موسی وعده کردم ھر جائی را که کف پای شما بر آن نھاده شود به شما ميبخشم، از صحرا و لبنان تا نھر فرات  
و تمامی زمين حتيان تا دريای بزرگ به طرف مغرب، و تو تمامی اين قومھارا که به دست تو تسليم ميکنم ھالک 

طراب عظيمی پريشان خواھد نمود  ضومبادا که بر آنھا ترحم کنی،  زيرا يھوه خدايت ايشان را به اخواھی کرد، 
تا به دست تو ھالک شوند و پادشاھان ايشان را به دست تو تسليم خواھد نمود تا ايشان را ھالک سازی و نامشان  

نيه، باب  ـ(سفر تث  م و مھيب است "را از زير آسمان محو کنی،  از ايشان مترس زيرا يھوه خدای تو خدائی عظي
  ).٢۵-١۶ھفتم، 

  
پس آنرا تصرف   "و خداوند به يوشع گفت اينک اريحا و پادشاھش و مردان جنگی آنرا به دست تو تسليم کردم. 

کرده باشی ھر موجودی را که در شھر است از مرد و زن و جوان و پير و گاو و گوسفند واالغ را به دم شمشير  
ذينفسی را در آنجا باقی نگذار،  و تمامی نقره و طال و ظروف مسين و آھنين که به غنيمت گيری  ھالک کن و 

وقف من خواھد بود. و يوشع شھر را با آنچه درون آن بود به آتش سوزانيد بجز راحاب فاحشه را که زنده نگاه  
  ). ٢۵-٢داشت " (صحيفه يوشع،  باب ششم، 

  
ملک عای و ھمه قوم اورا به دست تو دادم. پس تمامی مردان جنگی خود    ".... پس خداوند به يوشع گفت اينک

شھر به آتش سوخته  سوزان. برا بردار و به عای برو... وچون شھر را به تصرف درآوردی پس آنرا به آتش 
شد و يوشع و تمامی اسرائيل مردان عای را کشتند بطوريکه کسی ازآنان باقی نماند، زيرا که يوشع دست خود  

پس نکشيد تا تمامی ساکنان عای را ھالک کرد،  ليکن بھائم و غنيمت آنرا اسرائيل برای خودبه  تاراج برد   را
موافق کالم خداوند که به يوشع فرموده بود. پس يوشع عای را سوزانيد و آنرا خرابه ساخت که تا امروز باقی 

  ).٢۵-٢٢(صحيفه يوشع، باب ھشتم،    است."
  

ھميشه به فرمان يھوه ھمه آدميان و چھار پايان شھرحتی سگان وگربه ھا قتل عام در تصرف شھر عای مثل 
ميشوند و خود شھر نيز ويران ميشود. با اين وصف يھوه با علم خدائی خود احساس ميکند که ھنوز چيزی باقی 

از جستجوی يوشع پس  مانده که نابود نشده است و يوشع پيغمبر را بخاطر اين قصور مورد عتاب قرار ميدھد. 
فراوان پی ميبرد که يکی از يھوديان بنام عخان بن کرمی بن زبدی بن زارح يک شمش طال و دويست سکه نقره  
را از بين نبرده و برای خود ش نگاه داشته است. عخان خود بدين گناه اعتراف ميکند و طال و نقره را پس  

و خران و گوسفندانش به   بستگانش و خدمتکاران ميدھد، ولی به دستور يھوه او را با زن و فرزندان و تمامی 
دره آخور ميبرند و در آنجا ھمه آنھارا سنگسار ميکنند و بعد در آتش ميسوزانند (صحيفه يوشع بن نون، باب  

  ).   ٢۵-١٨ھفتم،  
  

از ادونيان مترس، زيرا ايشان را به دست تو دادم. و يوشع تمامی شب را از   "... پس خداوند به يوشع گفت:
جلجال کوچ کرده ناگھان برايشان بر آمدو خداوند ايشان را پيش اسرائيل منھزم ساخت و ايشان را درجبعون به  
کشتار عظيمی ھالک کرد، و چون پيش اسرائيل فرار ميکردند خداوند بر ايشان از آسمان سنگھای بزرگ بارانيد 

(صحيفه     ھائی که قوم اسرائيل به شمشير کشتند" و مردند، و آنانی که از سنگھا ی تگرگ مردند بيشتر بودند از آن
  ). ١١-٩يوشع، باب دھم، 

  
"و اسرائيليان قوم موآب را که از حضور ايشان منھزم شدند کشتند و شھرھايشان را منھدم کردند و برھر قطعه  

درختان زمين نيکو سنگ انداختند و آنرا از سکونت انداختند و تمامی چشمه ھای آب را مسدودساختند و کليه 
  ).٢۵و ٢۴(کتاب دوم پادشاھان، باب سوم،  ميوه راقطع نمودند و در جای آنھا سنگھای قير گذاشتند " 

  
"پس يوشع مقيده را گرفت و به امر خداوندھمه نفوسی را که در آن بودند به دم شمشير ھالک کرد و کسی را  

 ستسليم نمود، پ  اسراييل  داوند آنرا نيز بدستباقی نگذاشت، و بعد از آن با تمامی اسرائيل با لبنه جنگ کرد و خ
ھمه کسانی را که در آن بودند به دم شمشير کشت و کسی راباقی نگذاشت،  و بعد از آن به الخيش گذشت و به 
مقابلش اردو زده با آن جنگ کرد و خداوند الخيش را بدست اسرائيل سپرد که در روز دوم تسخيرنمود ويوشع 

برای اعانت الخيش آمد ويوشع   آنگاه ھورام ملک جازر آن بودند بدم شمشير کشت.ھمه کسانی را  که در 
که کسی را برای او باقی نگذاشت، و پس به علجون گذشت و در ھمان روز آنرا گرفته بدم  اوراشکست، بحدی

حبرون شمشير زد و ھمه کسانی که در آن بودند در يک روز ھالک کرد چنانکه با الخيش کرده بود. و پس به 
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و يوشع اين  بر آمده با آن جنگ کرد و ھر ذی نفس را ھالک کرد، چنانکه يھوه خدای اسرائيل امر فرموده بود.
  ملوک و زمينھای ايشان را گرفت زيرا که يھوه خدای اسرائيل برای اسرائيل جنگ ميکرد."  

  
که دل ايشان را سخت کند تا به   "و شھری نبود که با بنی اسرائيل صلح کرده باشد، زيرا از جانب خداوند بود

مقابله اسرائيل درآيند و او ايشان را بالکل ھالک سازد و برايشان رحمت نشود،  بلکه ايشان را نابود سازد،  
  (صحيفه يوشع، باب ھای اول تا بيست و يکم).  چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود " 

  
شھر ديگر نام برده ميشوند     ٧۶و چھارم ھمين صحيفه يوشع،  دردنباله اينھا، درباب ھای بيست و دوم تا بيست  

که يکايک آنھا بھمين ترتيب، بدستور يھوه و با نظارت مستقيم او وگاه به فرماندھی او تصرف و قتل عام و  
  غارت و سوزانده ميشوند. 

  
يوشع گردش خورشيدرا    اين قتل و عامھا آنقدر برای خداوند يھوه و برای قوم برگزيده او مھم است که حتی يکبار

درآسمان متوقف ميکند تا فرصت بيشتری برای تعقيب "اموريان" وکشتن ھمه آنھا داشته باشد:"... آنگاه يوشع  
درروزی که خداوند آموريان را پيش بنی اسرائيل تسليم کرد،  به آفتاب گفت که بر جبعون بايستد، و به ماه نيز 

ب ايستاد و قريب به تمامی روز درفرورفتن تعجيل نکرد، و ماه نيز توقف فتاآگفت که بر وادی ايلون بايستد، پس  
  ١٣  ).١٣و ١٢(صحيفه يوشع، باب دھم،  نمود تا قوم بقيه آموريان را نابود کردند"

  
محقق ايتاليائی گارلی محتوای صحيفه يوشع تورات را اقتباسی ازمنظومه ھای حماسی آشوری ميداند که به شرح  

پادشاھان آن اختصاص يافته است،  و نمونه ای از آنھا را ھم اکنون درموزه باستان شناسی    پيروزی ھای خونين
  برلين ميتوان ديد:  

  
  "به ياری ايشتار و آشور، خدايان بزرگ، و به فتوای کاھنان مقدس، با لشکريان و ارابه ای جنگی خودم از کوه 

تصرف کردم، ھمه مدافعان  را يورش آوردم و آنجا حکم آنتا گذشتم و بجانب کينابو رفتم. به شھر و قلعه مسھ
قلعه را از دم تيغ گذراندم و سه ھزار اسير را زنده زنده در آتش سوزاندم و حتی يک تن از آنان را باقی نگذاشتم 

ا بدست خودم پوست کندم و پوستش را به ديوار شھر آويختم. آنگاه به  رتا به کار گروگانی رود. سردار دشمن 
تال رفتم که بخوبی مستحکم شده بود و سه بارو داشت. چون صاعقه بدان يورش بردم و سرانجام   جانب شھر 

آنرا گشودم. سه ھزار سپاھی را در ھمان دروازه شھر از دم تيغ گذراندم، سپس بسياری ديگر را در آتش  
را گوش و بينی، و چشمان    سوزاندم. اسرای فراوانی نيز گرفتم که از آنھاپاره ای را دست بريدم و پاره ای ديگر

بسياری از آنھارا درآوردم. از بدنھای کشتگان پشته ھا ساختم و سرھايشان را به تاکھای بيرون شھر آويختم و  
جوانان و دختران را زنده در شعله ھای آتش انداختم. کاری کردم که خدای بزرگ، آشور، و خدای بزرگ ايشتار،  

  ازمن راضی شدند " 
  پادشاه آشور درقرن نھم پيش از ميالد ).  Assurnazirpalيربعل (سنگنوشته آشورنض

  
ديگری با   بحکم اينکه تاريخ تکرار ميشود درسالھای جنگ جھانی دوم نيز تالشی مشابھی از جانب "ملت برتر"

صورت گرفت که ميليونھا نفر در لھستان و روسيه و در ديگر سرزمينھای اروپای شرقی    منطق "فضای حياتی"
 بار آورد، منتھا اين بار آدمکشان اجازه نامه ای از يھوه در دست نداشتند، ختنه ھم نشده بودند إ  قربانی

  
 * * * 

در انجيل، چنانکه قبال گفته شد، خدا بر حسب آنکه خدای عيسی باشد يا خدای پائولوس قديس (سن پل ) که  
آئين مسيحيت است، دو شخصيتی مخالف يکديگر و سازمان دھنده واقعی  نويسنده تقريبا نيمی از "عھد جديد" 

دارد. در آن بخش که منعکس کننده برداشتھای فکری و مذھبی پائولوس است رستگاری ھر انسان دردرجه اول 
درگرودرجه ايمان اواست، و اين اصلی است که در مورد تأکيد کليسا قرار گرفته است، درصورتی که در آن بخش  

ات خود عيسی است حتی مسيحی بودن وبه عيسی ايمان داشتن نيز برای رستگار ديگری که منعکس کننده نظر
شدن شرط اساسی شناخته نشده، بلکه اين شرط صرفا محبت به ديگران و دوست داشتن آنھا شناخته شده است.  
او  چندين بار در انجيلھااز قول عيسی نقل شده است که ھرکه با محبت زندگی کند در خدا ساکن است و خدا در

 
قرار داشت زيرا قضاوت کليسا   ١۶١۶اين نوشته تورات يکی از دالئل محکوميت گاليله در محاکمه معروف او در سال  -   ١٣

با استناد به اينکه يوشع خورشيد را از حرکت باز داشته بودو نه زمين را، نتيجه گيری کردند که فرضيه گاليله مبنی بر 
  است. حرکت زمين بر خالف کتاب مقدس و بنا براين باطل
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ساکن است. باز آمده است که اگر کسی ملکوت خدا را با پاکدلی کودکان نپذيرد ھيچوقت بدان راه نخواھد يافت 
  )،  ولی دربخش "يھودی"١٧و ١۶: لوقا، باب ھيجدھم،  ١۵مرقس، باب دھم،  ١۵-١٣(متی، باب نوزدھم، 

"ازفرمانروايان  مه آمده است که:عھد جديد در باره نحوه رابطه يک مسيحی مومن با حکومت و با ھيئت حاک
خود با چنان خلوص و احترامی اطاعت کنيد که از مسيح اطاعت ميکنيد، و اين راازراه چاپلوسی نکنيد، بلکه با  
اين اعتقادبکنيدکه مانند غالمان عيسی مسيح از اين راه اراده خداوند را بجا می آوريد،  زيراکه زمامداران جھان 

)،  در صورتيکه ۵(رساله پائولوس رسول به افسيان، باب ششم،    دين مقام برگزيده نميشوند "جز با اراده خداوند ب
در انجيلھای چھارگانه از قول عيسی آمده است که: ھيچکس نميتواند بنده دو ارباب باشد. شما نيز يا بايد بنده  

). دو محقق سرشناس آلمانی،  اشتاوفر  ٢٢،  لوقا،  باب دوازدھم،  ٢۴(متی، باب ششم،    خدا باشيد يا بنده طال "
و الرت درباره اين تضاد مينويسد که برداشت انجيل دررساله ھای پائولوس را مالک قرار دھيم،  بايد نه تنھا 
نرون دوران خود او، بلکه ھمه آدمکشان تاجدار تاريخ بعنوان برگزيدگان خدا مورد تقديس ما قرار گيرند. دربخش  

آنھائی که بايد رستگار شوند پيشاپيش توسط خداوند تعيين شده اند (رساله پائولوس به   عھد جديد "توراتی"
)،  درصورتيکه دربخش آن ھر کس ميتواند بامحبت خود را شايسته ملکوت خداوند کند  ٣٠روميان،  باب ھشتم،  

با قوانين شرايع کتاب و آنجا که حقيرترين حقيران آسان به ملکوت خدا راه مييابد،  ماليان رياکار ھر قدرھم 
مقدس آشنا باشند نه تنھا بدين ملکوت آسمانی راه نمييابند،  بلکه درھای قلمرو خداوند را به روی ديگران نيز  

  ). ۴٠،  مرقس،  باب دوازدھم،  ۵٢،  لوقا، باب يازدھم،  ٣۴ميبندند (متی،  باب بيستو سوم، 
  

قھار و سختگيری است که در تورات متجلی ميشود و   در بخش "يھودی" انجيل،  خدا ھمان خدای خود کامه و 
  بعدا نيز او را بصورتی بازھم مطلق ترو مقتدرتر درقرآن ميتوان يافت. دراين مورد انجيل آمده است: 

  
که از يعقوب جانبداری کردم زيرا اورا دوست داشتم، اما از برادرش عيسو که توأم با او  ؛"خداوند ميفرمايد

به فرعون ميفرمايد که ترا بھمين منظور به شرارت برانگيختم تا بوسيله تو قدرت خود را  زائيده شده بود. و 
پس ديگر چرا خدا ازما ايراد   نشان دھم و اسم من در سراسر جھان انتشار يابد. يکی از شما به من خواھد گفت:

ه از خدا جواب ميخواھی؟ آيا  ولی ای آدم إ تو کيستی ک ميگيرد، زيرا کيست که بتواند با اراده او مقاومت کند؟
چه ميشود اگر خدا بخواھد با صبر زياد متحمل کسانی شود    کوزه ازکوزه گرميپرسد چرا مرا به اين شکل ساختی؟

که مورد خشم او ھستند ولی سزاوار ھالکت نميباشند، تا بدينوسيله ھم غضب خود را نمايان سازد و ھم قدرت  
قبال  بخواھد عظمت وجالل خود را به کسانيکه مورد رحمت او ھستند و  خود را نشان دھد؟ چه ميشود اگر خدا

   ).٢٣و  ٢٢آنھا را برای اين جالل آماده کرده است ظاھر سازد؟ " (رساله پائولوس رسول به روميان،  فصل نھم،  
١٤  

گرايش يابد،   يچ انسانی نميتواند خود بخود خدا را بجويد يا بدو ھدر جای ديگر ھمين پائولوس تذکر ميدھد که " 
زيرا اين مستلزم آن است که قبال خدا به او روی آورده باشد ". اين درست ھمان برداشتی است که در صدھا آيه  
قرآن منعکس ميتوان يافت. بعکس در مواردی متعدد در بخش "عيسائی" انجيل اين نظر منعکس است که خود  

ا سپرس تحليلگر سرشناس کتاب مقدس درارزيابی اين آدمی است که ميتواند با محبت خدارا به خويش بخواند. ي
  دو برداشت مختلف انجيل از نقش خدا درزندگی انسانھا،  مينويسد:  

  
"آنچه پائولوس با تشبيھاتی عالی ولی وحشتناک بيان داشته تا بامروز اعتبار خود را درمعتقدات مسيحيت حفظ  

م اختيارانسان و تقدير ازلی خداوند را به عنوان کرده است. آوگوستينوس قديس (سن اوگوستن) اين اصل عد
اصلی مسلم پذيرفته است. لوترو کالون نيز چون او،  اين فرضيه را ھسته کنونی مکتب مذھبی خود قرار داده  
اند.اين اعتقاد دراين خالصه ميشود که رستگاری يا گمراھی ابدی ھر انسان حتی قبل از انعقاد نطفه او مشخص  

اين راستا سرنوشت انسان وابسته به خود او نيست، بلکه صرفا منوط به خشم يا رحمت الھی  شده است، و در 
  است." 

  
 * * * 

 
اشاره بدين نوشته تورات که: " منم که خدای روشنائی و تاريکی،  خدای صلح و جنگ،  خدای تندرستی  و بيماری  - ١٤

ھستم. ھرکسی را که بخواھم ميبخشم و برھر کس که بخواھم رحمت می آورم. وای بر کسی که بر من مخاصمت نمايد. مگر 
  ١٩( سفرخروج باب سی وسوم،  ختی،  يا کسی به زن ميگويد چه زائيدی؟"کوزه به کوزه گر ميگويد که چرا مرا اينطورسا

  ).٧و کتاب اشعياء، باب چھل و پنجم، 
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در قرآن، چنانکه قبال گفته شد، خدا نه خدای ھزار چھره تورات است،  نه خدای دو شخصيتی انجيل،  بلکه خدائی  
آئين توحيدی ديگر مطرح شوند در مورد   در حد اعلی خود کامه است که اساسا پرسشھائی که ميتوانند برای دو

او مطرح شدنی نيستند، زيرا که در بيرون از اين خدا اصوال ھيچ واقعيتی و ھيچ اختياری وجود ندارد. ھيچ  
تروخشکی نيست که قبال درلوح محفوظ او ثبت نشده باشد وھيچ برگی نيست که بی اجازه او از درختی فروافتد.  

ا نمی آيد و جز به فرمان او نميميرد و ھر عزتی از او است و ھر ذلتی نيز ازاواست.  ھيچکس جز به فرمان او بدني
ھرکس رستگار شود او رستگارش کرده است و ھرکس ھم که به گمراھی رود او گمراھش ساخته است. ھر کس  

داوند او  که مسلمان شود به خواست او مسلمان شده است و ھر کس ھم که کافر بماند بخاطر اين است که خود خ
را کافر خواسته است. خود او است که مھر بر دلھا و پرده بر گوشھا و چشمھا ی آنھائی ميگذارد که ميبايد 
خطاکار باقی بمانند. وقتيکه بايد مردم شھری ھالک شوند خود او بر آنان حرام ميکند که از کفرخود توبه کنند،   

خود او حکام آن قوم را به راه فسق ميبرد تا مستحق  وقتی ھم که بايد صاعقه غضب خود را بر قومی بفرستد
کيفر شوند،  و پس از ھالک آنان نيز اقوامی ديگر پديد می آورد و آنھا را ھم يکی پس از ديگری به خاک ھالک 
می اندازد تا سرنوشت ھر قوم عبرت ديگران شود. حتی لباس مردمان به فرمان او برايشان دوخته ميشود و  

مه ھای آنان به فرمان او برايشان ساخته يا افراشته ميشود. او است که از شاخ و برگھای درختان خانه ھا يا خي
و است که باغھا وکشتزارھا را  ايا از دامنه ھای کوھھابرای مردم سايبانھائی در برابر تابش خورشيد ميسازد، 

ت که برخی از ميوه ھا را برای خوردن  به مزارع گندم يا تاکستانھا و نخلستانھا تقسيم ميکند،  و باز ھم او اس
  بر بر خی ديگر برتری ميدھد.  

  
  در سی و دوسوره و بيش از دويست آيه قرآن بطور پيگير برھمه اينھا تأکيد نھاده شده است:  

  
، انعام، ۴خداوند ھرکس را که بخواھد به گمراھی ميکشاند و ھر کس را که بخواھد ھدايت ميکند " (ابرھيم،  

، " ھر که را که بخواھد فھم  ١١٠، يوسف، ١٢، سجده، ٩، نحل، ٨،  فاطر، ١۵۵، اعراف، ٢٧ ، رعد، ١٢۵
)، "ھر که را که بخواھد مسلمان کند دلش   ٣٧٢،  ٢۶٩، ٢۵۵ميدھد و ھر که را که نخواھد نميدھد " ( بقره،  

، ١٠٧،   ٢۵ند " (انعام،  را به اسالم مايل ميگرداند و ھر کس راکه نخواھد دلش را در پذيرفتن ايمان سخت ميک
ول رحمت خودميکند م )، ھر کس را بخواھد مش ٣٣، جاثه،   ١٠٠، و٩٩،  يونس، ٧٠، بقره، ۵٧، کھف، ١٢۵

)،  " ھر که را که  ١٨،  مائده،  ١٢٩و  ٧۴(آل عمران،   و ميبخشد،  و ھر کس را بخواھد عذاب ميدھد "
به ھر کس که بخواھد ھمه چيز ميدھد و از ھر کس که  بخواھد عزيز ميکند،  و ھرکه را بخواھد ذليل ميکند،  

)،  " ھر کسی را که خدا ذليل کند ديگر   ٣٠و  ٢١، اسراء،  ٢۶بخواھدھمه چيز را ميگيرد " ( آل عمران،  
،  " خداوند ھر کسی را که بخواھد فراخ روزی ميکند و ھر  ١٨و  ١۶کسی او را عزيز نميتواند کرد " (حج، 

 ۴۶،  ٣۴،  ٢١،  نور ٣٩، سبا، ٣٧روم،  ۶٢، عنکبوت، ٢۶گ روزی ميکند " (رعد، کس را که بخواھد تن
)،  "و ما بعضی از مردم رابر بعضی ديگر برتری درجه داديم تا عده ای از آنھا عده ديگری را به خدمت خود  

ده است مکنيد )،  " آرزو و توقع بيجا در مزيتی که خدا برای بعضی بر بعضی ديگر قائل ش٣٢گيرند " (زخرف،   
)،  " بنگر که چگونه بعضی از مردم را بر بعضی ديگر برتری بخشيديم،  و البته در آخرت برتری  ٣٢" (نساء،  

)،  چنين است کار خدا،  که ھر آنچه خواسته ٢١(اسراء،    عضی بر بعضی ديگر خواھيم داد " ببسيار بيشتری به  
)،  "ھيج مرد و زن  ٢٣و چرا نميتوان کرد " (انبيا ء،   درکرده خدا چون )،  " ۴٠باشد ميکند " (آل عمران،  

)، "ھييچ مصيبتی به شما  ٣۶(احزاب،  مومن رادرکاری که خدا و رسول او بدان حکم کنند اختياری نيست "
البته  –)،  "ھر کس خواستار دنيا باشد متاع دنيا را به او ميدھيم ١١نميرسد مگر به اذن خداوند" ( تغابن، 

(اسرا   . آنگاه جھنم را نصيب او ميکنيم تا با خواری بدان در آيد " -ا خود چنين اراده کرده باشيم بشرط آنکه م
). درموارد متعدد ديگری،  تصريح شده است که وقت دقيق تولد و مرگ ھر آدمی،  کليه آنچه درفاصله اين ١٨ء  

  صورت قابل تغيير نيست:   دو بر او ميگذرد پيشاپيش در "لوح محفوظ" خداوند ثبت شده است و به ھيچ
  

)، "برگی از درخت فرو نمی افتد که ما  ١٠٢(بقره،    "به ھيچکس مصيبتی نميرسد مگر آنکه خدا خواسته باشد"
  بر آن آگاه نباشيم،  و دانه ای در زير تاريکی زمين نيست ھيچ تر و خشکی که در لوح محفوظ ما ثبت نباشد" 

(سبا،   ھا و درزمين نيست مگر آنکه در لوح محفوظ ما نوشته باشد" )، "و مثقال ذره ای در آسمان۵٩(انعام، 
(آل عمران،    )،  "ھيچکس جز به فرمان خدا و وقتی که اجل او معين شده است نميميرد"۵٢،  قمر،  ٧۴، نمل،  ٣٠
  )، ٣۴، لقمان،  ٢،  انعام، ١١،  فاطر،  ١۴۵

   
)،  ١۵۴پای خود به قتلگاه خواھند آمد" (آل عمران، "آنانکه بايد کشته شوند اگر درخانه ھای خود ھم باشند با 

)،  "ھرچه برای شما  ۴( رم،  "ھمه امور علم، پيش از آنکه اتفاق بيفتد،  وبعد از آن،  تابع امر خداوند است"
(حديد،    پيش آيد، يا نفس شما به شما برسد، پيش از آنکه بوقوع پيوندد در کتاب ازلی خداوند مقررشده است" 
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خود برای ھر پيغمبر دشمنانی را از آدميان و از اجنه و شياطين بر انگيختيم،  و البته،  اگر نميخواستيم   )،  "ما ٢٢
  ). ١١٢چنين نميشد "(انعام،  

  
چھار پايان تنھا برای اين آفريده شده اند که برای حمل و نقل يا پوشش يا تغذيه مورد استفاده آدميان قرار گيرند  

شده اند که مسافرانی که بر آنھا سوار ميشوند از بابت شکر نعمت بجا آورند. البته  و کشتيھا برای اين ساخته
  ديگر جانداران روی زمين نيز تنھا برای بھره آدميان بوجودآمده اند: 

  
)،  و اسب وقاطر و االغ را آفريديم ٢٩".... ھمه موجودات زمين را برای بھره شما آدميان خلق کرديم (بقره، 

)، و چھارپايان را آفريديم تا از مو و پشم آنھا بھره ببريد و گوشتشان را بخوريد  ٨ار شويد (نحل،   تا بر آنھا سو
). و برای ٧و آنھا بارھا ی سنگين شمارا که جز با مشقت حمل نتوانيد کرد از شھری به شھر ديگر ببرند (نحل،  

)،  و  ١٢عمت مارا بجا آوريد (زخرف،  سواری شما کشتی ھا را خلق فرموديم تا چون بر آنھا سوار شويد شکر ن
  )". ٣٣(شوری،   بايستند اگر اراده کنيم باد را فرومينشانيم تا کشتيھا بر پشت آن از حرکت

  
" و ما آب را در اندازه الزم از آسمان بر زمين فرستاديم و آنرادرروی زمين نگاه داشتيم در حاليکه ميتوانستيم 

برای شما نخلستانھا و تاکستانھا آفريديم تا ميوه ھای خوراکی خود را به  آنرا از ميان ببريم، و به برکت آن 
فراوانی درآنھا بيابيد. و درختی را نيز رويانديم که از کوه سينا می آيد و برای خورندگان خود ميوه ای پرروغن 

ا که از پستان آنھا  به بار می آورد. و نيز برای شما گاوان و گوسفندان را بوجود آورديم تا شيره ای ر (زيتون)
بيرون می آيد بنوشيد و بھره ھای ديگر ببريد و گوشتشان را نيز بخوريد، و بھنگام ضرورت آنھارا بکار حمل  

  ).٢٢-١٨(مومنون،   و نقل خود بگماريد و بر پشتشان،  چون بر روی کشتی سفر کنيد"
  

اختيار شده و حتی در مسائلی مانند مسکن و ه ترين امور زندگی روزمره آدميان نيز از آنان سلب ددر مورد  سا 
لباس و خوراک و کشت و کار ھيچ سھمی برای خود آنان منظور نشده است: "برای شما لباس خلق کرديم تا از  
گرما و سرما محفوظ باشيد، و برای سکونت دائم شما خانه ھارا برايتان ساختيم و برای سکونت موقتتان خيمه 

يان ترتيب داديم تا دروقت حرکت سبک باشيد،  و از پشم و کرک و موی اين چھار  ھائی را از پوست چھار پا
)،  و در کوھا و جاده ھا راھھائی برای  ٨٠پايان برای شما اثاثه منزل و متاع ھای مختلف خلق فرموديم (نحل، 

ساختيم و نيز  )،  و برای حفظ شما از گرما از درختان سايبان ٣١رفت و آمد شما تعبيه فرموديم (انبياء،  
)،  و به زمين قطعاتی مجاور  ٣٢رھای کوھھا وغارھا را برايتان پوششی در برابر آفتاب قرار داديم (نازعات،  اديو

)،  و بعضی از  ٣يکديگر داديم که يکجا باغ انگور باشد و  جائی مزرعه غالت و جائی ديگر نخلستان (رعد، 
  )".  ۴م (رعد، ميوه ھارا برای خوردن بر برخی ديگر برتری دادي

  
آيات متعدد ديگری از قرآن بر اين موضوع شگفت آور تأکيد نھاده اند که اين خودخداوند است که افرادی را به 
راه راست ميبرد تا شايسته رفتن به بھشت شوند، و افرادی را نيز به خطاکاری ميکشاند تا آنانرا مستحق دوزخ 

ه جھنم را از آدميان و از اجنه پر کند". "ما خود پرده بر دل برخی  کند،  زيرا "وعده خداوند تخلف ناپذير است ک
)، ١٠٠،  اعراف،  ۴۶، اسراء، ٢۵(انعام،  از افراد نھاده ايم که گوششان بر شنيدن سخن حق سنگين باشد" 
به  )،  "اگر ميخواستيم ھمه مردمان را ٧و  ۶"مھر بر دلھا و پرده بر گوشھا و چشمھا يتان نھاده ايم" (بقره، 

راه راست ھدايت ميکرديم، ولی وعده ما تخلف ناپذير است که جھنم را از اجنه و از آدميان پر کنيم" (انعام،  
،  علق، ۶٨،  توبه، ١۴و  ١٠،  نساء، ١٣، سجده، ١٧٩و  ١٧٨،  اعراف، ١١٩و ١١٨،  ھود، ١۴٩و ١٢٨
ين نکرديم تا ھر که را خود بخواھد  )،  "اگر ميخواستيم، تمام خاليق را امت واحدی می آفريديم، ليکن چن١۵

)،  " ھر کس که خداوند اورا به گمراھی رساند، ديگر ھيچکس ھادی  ٨مشمول رحمت خويش کنيم" (شوری، 
، غافر،  ٣٣، رعد،  ٣۶و ٢٣، زمر،  ١۴٣، نساء، ١٨۶و ٣٠(اعراف،  او نشود و پيوسته درگمراھی بماند" 

يخواست اينھا مشرک نميشدند، اما ما خود چشم و دل ايشان را  )، "اگر خدا م۴، شعرا، ٣١مدثر،  ٨، فاطر، ٣٣
)، "... و تا روز قيامت ميان آنھا دشمنی انداختيم" (تحريم،  ١١٠و  ١٠٧از گرويدن به حق گردانيديم" (انعام،  

). به موازات اين قانونی که بر آدميان به صورت فردی حکمفرما است، قانون مشابھی نيز بر زندگی دسته  ١
  ی اقوام و ملل جھان حکفرما است: جمع

  
)،  "... چون بخواھيم اھل  ١٣(رعد،  "صاعقه غضب خود را بر سر ھر قومی که بخواھيم فرود می آوريم" 

دياری را ھالک کنيم فرمانروايان آنرا واميداريم تا راه فسق بروند و مستحق کيفر شوند،  آنگاه آنھاراھالک 
ست بر ھرشھری که بايد مردم آن ھالک شوند که آن مردم از کفر خود  )، "و حرام ا١٧و ١۶ميکنيم" (اسراء 

)،  "بر گردنشان تا زنخ زنجير عذاب نھاديم و راه پس و پيش را بر آنان بستيم و پرده  ٩۵توبه کنند" (انبياء، 
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 )،  "تند بادی سرکش فرستاديم که ھفت شب و ھشت روز متوالی١٠- ٧(يس،  بر چشمھا و دلھايشان افکنديم"
)،  "پس آنھارا  ٧و    ۶بر آنھا مسلط بود، و جملگی مانند ساقه نخل خشک شده ای به خاک ھالک افتادند" (حاقه،  

 ۴۴صاعقه آتش در گرفت در حاليکه نه توان گريختن داشتند و نه يار و مددکاری برای خود يافتند" (ذاريات، 
)، " و تنور ٣١(قمر    مانند گياه خشک شدند")، "و برای ھالک آنھا صيحه ای از آسمان فرستاديم که ھمه  ۴۵و

)، "و عذاب خدا به شکل بادی سھمگين بر آنھا روی آورد و چون صبح شد  ۴٠آتش بر آنھا بجوشيد" (ھود، 
)، " ديدگانش را بی نور کرديم وگفتيم که اينک عذاب ٢۵و  ٢۴(احقاف،    جز خانه ھای ويران از آنھا اثری نماند"

  )، "زلزله ای سخت فرستاديم که برای آنان مرگ مسلم بھمراه آورد"٣٩و ٣٧(قمر،  "قھر و انتقام مارا بچشيد
"  )، "تند بادی خزانی به سوی آنان فرستاديم که بر ھرچه ميوزيد آنرا مانند استخوان ميپوسانيد٣٧(عنکبوت، 
ن بلند و قسم به )، "قسم به آسما٧۴و  ٧٣(حجر،     )، "بر آنان سنگباران عذاب نازل کرديم"۴٢و  ۴١(ذاريات،   

)، " و جز نوح و اصحابش ھمه را غرق دريای  ۴-  ١(بروج،  روز موعود، که ھمه اصحاب حدودرا کشتيم"
)، "و قوم لوط را جز اھل بيت او با سنگباران ٨٢(صافات،    ھالکت گردانيديم، و ھمانا خدای توخدای رحيمی است"

)، "پس ازھالک اينان اقوامی ١٧٣و  ١٧٢(شعرا،  ت"عذاب ھالک ساختيم، وھمانا خدای تو توانا و مھربان اس
ديگر پديد آورديم، و آنھا را نيز يکی بعد از ديگری به خاک ھالک انداختيم تا سرنوشت ھر قوم را عبرت ديگران 

)،  "اصحاب حجر رسوالن ما را تکذيب کردند و برای فرار از خطر درکوھھا ۴١و ٣١(مومنون،  قراردھيم" 
)، "قوم عاد  ٨٠(حجر،  ما صبحگاھی آنانرا در ھمان باالی کوھھابا صيحه عذاب نابود کرديم"منزل گزيدند، اما 

)،  "قوم ھود شتر صالح  ٧٣(اعراف،  سرکشی کرد و ما با تندبادی درايام نحس عذاب ذلت را به آنھا چشانديم"
)، "و  ٧۴(اعراف،  ر آورد"را پی کردند، پس بر آنان زلزله ای فرستاديم که ھمه را در خانه ھايشان از پای د 

)،  "و نيز اصحاب رس را،  ٩۴(ھود،  قوم شعيب را چنان ھالک کرديم که گوئی ھرگز درروی زمين نبوده اند"
)، "و قارون را با ھمه ضياع و ٣٨(فرقان،  و بسيار طوايف و اقوام ديگر را به کيفر کردارشان ھالک کرديم"

در مواردی متعدد تذکر داده شده است که ھدف خداوند از   )،٨١(قصص،  عقارش به زير زمين فرو برديم"
رويدادھای بد ياخوبی که برای مسلمانان ميافتد و درک علت آنھا برای خود ايشان دشوار است، آزمايش درجه  

در صورتی که بارھا در قرآن آمده است که ايمان يا عدم ايمان افراد بسته به اراده خود خداوند  ايمان آنھاست.
در مورد دوجنگ احد و بدر که اولی به شکست و دومی به   آنان شخصا اختياری دراين باره ندارند. است و

سيبی رسيد در عوض به دشمنان شما  آپيروزی مسلمانان انجاميد گفته شده است: "اگر به شما در جنگ (احد) 
ميان مردم ميگردانيم که آسيبی سخت وارد آمد،  زيرا ما پيروزی وشکست را بدينجھت در  نيز  (درجنگ بدر)

روبرو   ) روزی که دو گروه با يکديگر (درجنگ احد ) ١۴٠(آل عمران،  بدانيم آنھائی که ايمان آورده اندکدامند؟
"و خداوند    ).١۶۶(آل عمران،    شدند آنچه به شما رسيد به اذن خدا بود تا بداند مومنان کيانند و منافقان کدام؟ "

رتيکه ضعيفانی بيش نبوديد:...وقتی که تو به مومنان گفتی آيا شما را بس  شما درجنگ بدرياری کرد. درصو
نيست که پروردگاراتان سه ھزار تن ازمالئکه را به ياری شما فرستد، و اگر از او بترسيد و بردباری نشان دھيد  

اد که بر آنان ھنگاميکه دشمنان بر شما حمله آورند خداوند پنجھزار ملک ديگر را نيز به کمک شما خواھد فرست
(آل عمران،   بتازند، خدا چنين نکرد مگر برای اينکه خبر نکوئی را به شما بشارت دھد تا دلھايتان آرام گيرد"

  ١٥)،  ١٢۶و ١٢۵
"ماقبله ای را که تو پيش از آن برآن بودی تغيير داديم تا دريابيم چه کسی از پيامبر پيروی ميکند و چه کسی با  

)، "ما اصحاب کھف را ازخواب برانگيختيم تا بدانيم کداميک از آن دو   ١۴٣برميخيزد "(بقره، او به مخالفت 
)، " و شيطان را برمردمان تسلط نداديم   ١٢گروه حساب مدت درنگ در غار را بھتر نگاه داشته اند "( کھف، 

)، "اگر خدا   ٢١، مگر برای اينکه بدانيم کيست که به آخرت مومن است وکيست که درآن شک دارد"( سبا
ميخواست که ھمه کسانی که درروی زمين ھستند ايمان ميآوردند.پس چگونه تو (محمد) ميتوانی ھمه مردم را  

)چگونه ميخواھی   ١٠٠و    ٩٩به اکراه مومن کنی؟ زيرا که ھيچکس بی اجازه خداوند ايمان نمی آورد:( يونس ف
).   ٩٠کسی ھرگز راھی به ھدايت نخواھد بود (نساء،  کسی را که خدا گمراه کرده است ھدايت کنی؟برای چنين

و نوح به قوم خود گفت اگر خدا خواسته باشد شما را گمراه کند، اندرز من به شما سودی نخواھد داشت (ھود،  
)".... و با ھمه اين تأکيدات مکرر درمکرر که آدميان کمترين اختياری درآنچه پيشاپيش برايشان مقدرشده   ٣۴

در مواردی قرآن ناگھان راه عوض ميکند و برای کسانيکه راھی جز راه حق را بر گزيده اند خط و    است ندارند،
  نشان ميکشد: 

 
موضوع فرستاده شدن مالئک برای کمک به پيغمبران از تورات وانجيل مايه گرفته است. در کتاب دوم سموئيل (باب  -  ١٥

)اين رويداد بصورتی مبھم نقل شده است،  ولی در انجيل   ١٠-  ٨ھم، .وباب يازد۴-  ٢)و کتاب مکابيان (باب پنجم،  ٢۴پنجم،  
صريحا از قول عيسی گفته ميشود که اگر خواسته باشد ميتواند از خدا بخواھد که دوازده فوج از مالئک را به ياری او بفرستد 

  ). ۵٣(متی،  باب بيست وششم،  
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"بدترين جانوران در نزد خدا کسانی ھستند که تعقل نمی کنند و اگرھم آنان را به کالم حق شنوا کنيم باز روی از  
اگر ھم مالئکه را بر اينھا بفرستيم يا مردگان از قبرھا  )، " ٢٢آن بر ميتابند وبدان اعتراض ميکنند "( انفال،  

)، " خدا کافران را فراموش کرد،  زيرا   ١١١برخيزند و با اينان سخن گويند،  باز ايمان نمی آورند " ( انعام، 
). در يکی دو مورد حتی تصريح    ۴٣،  جاثيه،  ۶٧، توبه،  ۵١که آنان نيز او را فراموش کرده بودند "(اعراف،   

يشود که خوب و بد آدميان حاصل اعمال خودشان است: "برای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داده حاصلی م
)،  "از سوی خدا برای شما آمده است، ھر کسی که آنرا ديد به رستگاری رسيد وھر کسی که  ٣٩نيست "(نجم،  

  ).  ١٠۴کور ماند درخسران ماند "(انعام ف
____________________________________ 

موضوع فرستاده شدن مالئک برای کمک به پيغمبران از تورات وانجيل مايه گرفته است. در کتاب دوم   – ١
)اين رويداد بصورتی مبھم نقل   ١٠-  ٨.وباب يازدھم،  ۴-  ٢)و کتاب مکابيان (باب پنجم،  ٢۴سموئيل (باب پنجم،  

گر خواسته باشد ميتواند از خدا بخواھد که  شده است،  ولی در انجيل صريحا از قول عيسی گفته ميشود که ا
  ).  ۵٣دوازده فوج از مالئک را به ياری او بفرستد (متی،  باب بيست وششم،  

  
عليرغم قدرت مطلقه و ھمه جانبه ای که قرآن برای خداوند قائل است، گاه ھمين خداوندبه روايت آيات مختلف  

يامبر خود و منعکس کننده خواسته ھای او درمواردی  ھمين قرآن بصورتی عمل ميکند که گوئی فقط سخنگوی پ
است که خود وی به دليل حجب يا فروتنی ويا برای احتراز ازبرخوردھای نا خوشايند مايل به ابراز آنھا نيست.  
اين موضوع کرارا اين پرسش را درپيش آورده است که اگر قرآن پيام آسمانی برای ھمه مردمان وبرای ھمه 

مسائلی که از لحاظ زمانی و مکانی تنھا به امور معينی از زندگانی روزمره پيمبراختصاص   دورانھاست چگونه
  دارند ميتوانند درآن مطرح شده باشند؟

"ای کسانيکه ايمان آورده ايد،  به خانه ھای پيغمبر داخل نشويد مگر آنکه خود او اجازه آنرا داده باشد، و بر  
شما را دعوت کرده باشد. وقتی ھم که دعوت به خانه يا به طعام شده  سفره طعامش منشينيد مگر آنکه خود او 

باشيد زودتر از وقت مقررنيائيد و بعد از صرف طعام پی کارخود برويد نه اينکه برای صحبت کردن باقی بمانيد 
شما   که اين کار مايه آزار پيغمبر است ھر چند که خود از گفتن آن شرم کند، ولی خداوند از اظھار حقيقت به

). ھنگاميکه ميخواھيد پيغمبر را صدا کنيد، او را آنطوری صدابکنيد که يکديگر را   ۵٣شرمی ندارد ( احزاب، 
).صدايتان را از صدای پيغمبر باالتر نبريد و با او به ھمان بلندی صحبت  ۶٣ميان خودتان صدا ميکنيد (نور، 

خانه با بانک بلند ميخوانند بيشترشان مردمی بيشعور   مکنيد که با ھمديگر ميکنيد... آنھا ئی که پيغمبررا پشت
). ھنگاميکه  ۵ – ١ھستند، زيرا برايشان خيلی بھتر است که صبر کنند تا پيغمبراز خانه خارج شود (ھجرت، 

پيغمبر از شما ميخواھدکه جاباز کنيد پس جا را برای ديگران باز کنيد  و زمانی که به شما ميگويد بر خيزيد پس 
).ھرگاه از زنان پيغمبر متاعی را ميطلبيد از پشت حجاب بطلبيد و رسول خدارا نيازاريد.    ١٢يد ( مجادله،  بر خيز

)". در   ۵٣پس از وفات او نيزھرگز با ھمسرانش ازدواج مکنيد که اين نزد خداوند گناھی بزرگ است.(احزاب، 
ھای زناشوئی داشته اند، در قرآن آمده  جای ديگر در مورد ھمين زنان پيغمبر، در ھنگاميکه با او گله مندي

است:"ای پيغمبر،  به زنان خود بگواگر خواھان زينت دنيائی ھستند بيائيد تا مھريه تان را بپردازم و به خوبی 
و خوشی آزادتان کنم، اما اگر طالب زندگی اخروی باشيد خداوند به شما پاداشی بزرگ خواھد داد، ھمچنانکه کار  

رابر ديگران به کيفر خواھد رسانيد، و ھر که را شما که مطيع فرمان رسول باشد اجری  ناروای شمارا دو ب
مضاعف نصيب خواھد کرد. شما ای زنان پيغمبر،  بدانيد که مانند ساير زنان نيستيد. پس با مردان به نرمی  

)و تو ای  ٣۴- ٢٨ونازکی سخن مگوئيد و در خانه ھايتان بمانيد و خدا و رسول او را اطاعت کنيد (احزاب، 
رسول الزم نيست در ھمبستر شدن با زنان خود نوبت آنھا را مراعات کنی. ھر يک از آنھا را که مايل بدو نبودی 
نوبتش را به عقب بينداز و اگر ھم بدو مايل شدی دو باره او را نزد خود بخوان. ھيچکدام از آنھا نبايد از خواسته 

). برای چه ای پيغمبر    ۵١آنچه تو بدانان عطا ميکنی رضا دھند ( احزاب،    تو ناراضی باشند، بلکه بايد ھمگی به
  )"  ١از آنچه خدا بر تو حالل کرده برای خشنودی زنانت صرفنظر ميکنی؟ (تحريم، 

دو آيه مختلف قرآن حکايت ازآن دارند که خداوند نخست به پيامبر خود توصيه کرده است که کسانيکه به قصد  
ی آيند پولی بپردازند تا به مصرف معاش او برسد، ولی چون اينا از اين کار اکراه نشان داده  تبرک به ديدار او م

  اند خداوند نيز بعدا آنان را از پرداخت اين پول معاف کرده است:  
" ای رسول،  از کسانيکه به ديدنت می آيند صدقه  دريافت کن تا آنانرا پاک گردانی و طھارت بخشی " (توبه، 

چون مراجعه کنندگان از اين کار سر باز ميزدند،  خداوند در آيه ديگری راه عذری در برابرشان   ) ولی ١٠٣
ميگذارد:"... اگر نميتوانی چنين کنی بدانيد که خداوند بخشنده و رحيم است. آيا اکراه داريد که پيش از ديدار خود  

نکه نماز خود را برپا داريد و زکوه خويش صدقه ای بدھيد؟ دراينصورت ما نيز توبه شما را ميپذيريم به شرط آ
  ).  ١٣و  ١٢را بدھيم و خدا و پيغمبرانش را فرمان بردار باشيم " (محاجه، 
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درجائی ديگر،  خداوند در اشاره به نيشخند يکی از دشمنان محمد،  عاصی بن دائل،  که فرزند نياوردن پيامبر  
خشم آورده بود تأکيد ميکند که اين محمدنيست بلکه دشمن    را دليل بر عقيم بودن او دانسته و محمد را سخت به

)،  و باز در جائی ديگر خداوند به ابولھب عم پيامبر و ھمسرش   ٣بد خواه اوست که خودش عقيم است (کوثر، 
که با محمد دشمنی کرده اند نفرين ميکند که:" بريده باد دست ابو لھب،  و زنش نيز ھيزم کش جھنم باد ! "  

 ).  ٣-١(لھب،  
 
 

 


