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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  .آزاد ل

 ٢٠١٢ جنوری ٢٣

 

 ھای مقدس آسمانی کتاب

 چھار کتاب
 

 قسمت دوم

 اصالً يک متن واحد نيست دھد که خود تورات  تورات شناسان نشان میۀبر رسی ھای ھمه جانب: به دوام تورات 

کيبی از چھار متن مختلف است که توسط نويسندگان مختلف در   يا موسی نوشته شده باشد بلکه ترکه توسط خدا

ھا از نگاه  محتوا  کل نگارش آنش.  اجتماعی و مذھبی مختلف در سالھای مختلف نوشته شده است–شرايط سياسی 

رات  توۀقديمی ترين اين متن ھای چھار گان. نداگر يھنگ نبوده و  متناقص ھمدبا ھم فر ق داشته و کالً  با ھم   ھم آ

 است که در آن از »الوھی«می تورات دو.  است که در قرن نھم پيش از ميالد نوشته شده است»يھوی«موسوم به 

تدوين ) قل يھود مستريکی از دو کشو( زمين يھودا در قرن ھشتم پيش از ميالد در سر ياد شده»الوھيم«نام ه خدا ب

متن سوم در زمان حز قيال نبی  در اواخر قرن ھفتم پيش از ميالد تأليف شده است  و چھارمين توراتی . شده است

ران اسارت بابلی در زمان حکومت ھخامنشی در فلسطين قرون شش و پنج که متن رسمی کنونی است بعد از دو

  . است و به متن کاھنان و يا خاخام ھا معرو ف استوين شده يالد توسط کاھنان معبد سليمان تدپيش از م

مثالً . شود که فقط در يکی و يا دو متن وجود دارد  ين چھار متن ديده نمیابسياری از معتقدات بنيادی تورات در 

ز شنبه است و يھوديان مجبورا رخصت استند تنھا در تورات ضوع استراحت خدا در روز ھفتم آفرينش که رومو

پيامبران يھودی . ھی وجود ندارد متن يھوی تورات آمده در متن الو و يا داستان خلقت آدم و حوا درخاخامی است

 ھای شان به سفر  خروج و موسی اشاره نمی  ھوشيا در ھيچ جای کتاب،عاموس،  ميکا،بعد از موسی مثل اشعيا

ديد ھای   ترۀ برای رفع و مقابل١٨٧٠ھبی واتيکان در سال ی مذارشو ھمين شک و شبھات  مستند باعث شد.  نمايند

 ه روح القدس منتقل شده و از راۀسيلوه مربوط به اصالت تورات رسما اعالم کرد که تورات وحی خداوند است که ب

  .کليسا به جھانيان رسيده است

ين فت که اصالت تورات مسلم نيست و تدوپذير) ھيرو نيموس(ت تحقيقی ھمين کليسا أصد سال ھي ولی بعد از يک 
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 در کتاب »ديمونت«.  پايان نيافته بود »ھزار سال بعد از مرگ موسی « پيش از ميالد ۴۴۴نھائی تورات تا سال 

داند و به ابتکار آنان سفر  يسندگان واقعی تورات میرا و نحميا  دو کاھن يھودی را نوعز) خدا  و تاريخ، يھوديان(

رات اضافه شده و تورات  قبلی توۀگانھای چھار نظر الزم به کتابجديد تثنيه که در زمان يو شيا نوشته شده بود با ت

  ).وجود آمده استه کنونی ب

 سال بعد از  ١٢٠٠ تا ٨٠٠يات تورات شناسان  آئين يھود بر بنياد پنج کتابی نوشته شده است که بين به اساس نظر 

نام پيامبران ه ھای عھد عتيق که ب تاب کۀھمچنان بايد ياد آوری نمود که ھم. اند ادعای پيامبری موسی نوشته شده

 ، تحميا، داوران، عزرا، ايوب،ھا را خود شان  ننوشته اند مثل کتاب دانيال يھود نامگذاری شده است ھيچ کدام آن

ان زندگی م قبل از ميالد با تفاوت دو تا چھار قرن فاصله از زمھوشع در قرن ششم تا چھار ،نسيو ، ، مالکی،استر

نای کتاب مقدس وحی الھی به بکه  قوانين موجود يھوديت را بر مليک وشته شده است که کليسای کاتوان نن پيامبرآ

جا به موسی ابالغ نشده است بلکه از   اين قوانين يکۀداند باالخره مجبور به قبول اين واقعيت شده که ھم موسی می

  .زمان موسی تا زمان انجيل به تدريج نازل شده است

که تورات کتاب الھی است يا چند نفر از يھوديان در دوران ھای مختلف آنرا تدوين نموده اند  ھر صورت اينه  ب

د کتاب آسمانی قبول محل ببيبنيم اگر تورات را از قول م او.يم به سراغ دومیرا انتخاب و بعداً ميرو يکی از آن

حق اين را ھم داشته )  موسی گفتهخالف آنچه  پيروان(ئيل به وی وحی شده است نمائيم و بگوئيم که توسط جبر

 باشيم که حد اقل بدانيم اين تورات چی گفته که بايد مقدس باشد ؟؟

 يد ؟؟گو و مسلمانان بايد و حتماً به آن منحيث يک کتاب آسمانی ايمان داشته باشند ؟؟ ببينيم اين کتاب مقدس چه می 

 بار  از  او نام برده شده ۶٨٢٣م دارد و در تو راتنا) يھوه(دھد  راند و ھدايت می ی که در تورات حکم میئخدا 

ستد فر ھا بوده و خودش کامالً و مطلقاً يھودی است  و تمام پيامبران را که می يھوه فقط خدای يھودی. است

را و راھی جود از ھر مدھد منافع قوم يھ آنچه ھدايت می. ی ندارديھود بوده و به قوم ھای ديگر کارمخصوص قوم 

خدای (يھوه . ھای ديگر مھم نيست بايد ھمه در خدمت يھود باشد حقوق و منافع ملت. بايد تأمين شود ،که باشد

او با پيامبر خودش قرار . را تأمين نمايد آيد تا شخصاً از قومش دفاع و منافع شان بعضی مواقع به زمين می) يھودی

و ھمچنان   کنعان را برای ھميشه به آنان می بخشدکند که اگر پسران اسرائيل ختنه شود او در مقابل سر زمين داد می

 ، گوسفند، ، کودک،و زن طی که در آن شھر ھا مردکند به شر ھا تسليم می شھر ھای متعدد اين سر زمين را به آن

خورد زير  با يک پيامبرش کباب و شور با می) يھوه(اين خدای يھود . به را ھم زنده نگذارندسگ و گر، بز غاله

سد  و در تاريکی شب دنبال پيامبر ر رد و زورش نمیيگ نشيند و با پيامبر ديگرش کشتی می درختان می سرد ۀساي

دھد که غذای شب خود را  بر ديگرش دستور میو به پيامدود تا او را به علت ختنه نبودنش بکشد   ديگرش می

بر سر پيامبر ديگرش عصبانی  ./ کندمی با شيطان بر  سر ايوب پيامبرش شرط بندی ... بپزد و بخورد) گه(روی 

قش يک جاسوس به اين يھوه در ن) البته نه داوود و ابراھيم(داران خود زنا نموده است رشود که با زن يکی از س می

توانند طال و نقره به امانت گيرند و بعداً در  ساند که از ھمسايگان مصری خود ھر قدر میر يھوديان مصری می

را منحيث يک  اين است شخصيت يھوه  خدای يھودی  که در تورات آمده و بايد آن. را بکشند  شانۀشب ھم يک

   کتاب مقدس پذير فت و به آن ايمان داشت ؟؟

با در  »عھد « کوتاه در متن کتاب مقدسۀدر اخير اين مبحث مختصر و خيلی مختصر بد نخواھد بود به چند نوشت

شود بلکه  معادل مرد نبوده و حقوق آنان برابر شناخته نمیحيدی زن که در ھيچ يک از مذاھب تو داشت ايننظر

  :توجه نمائيم جه دومی به حساب می آيدزنھا ھميشه انسان در
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شن وکند مقام زن را نسبت به مرد واضحا ر ی که در کوه سينا به موسی ابالغ میئمانھادر تورات خداوند در فر 

ينه بزايد آنگاه به مدت ھفت روز نجس  آبستن شود و فرزند نرھر گاه زنی: مود و خداوند به موسی فر: ( سازد  می

باشد و سی و سه روز در خون تطھير خود بماند و اگر دختری بزايد آنگاه بمدت دو ھفته نجس باشد و شصت و 

در ميثاق يھود آمده است که مردی که به ) ۵ و ٢ سفر الويان باب دوازدھم - . شش روز در خون تطھير خود بماند 

 در سفر الويان  »١۵سفر خروج باب بيست و دوم «دازد يد بھای بکارت اورا  به پدرش بپرری تجاوز کند تنھا بادخت

  :خوانيم    می٨ و ٧باب بيست و يکم 

يح شده که کاھنان حق ازدواج با چنين زنی ود معادل فاحشه شناخته شده و تصرھرش رھا شزنی که از طرف شو 

ولی بعد از او اگر مردی با زنی ازدواج کند : (خوانيم  می) ٢١-١٣سفر تثنيه باب بيست و دوم (در . . را ندارند 

 پدرش با ديگری ھمخوابه شده بوده است پدر آن زن موظف ۀيد که پيش از زنا شوئی در خانسير شده و بدو بگو

 در غير آن زن در کنار ست به کاھن ارايه دھد و زفاف دخترش را که معرف بکارت اواست جامه ای زيرين شب

دای ھمان شب زفاف اعالم شود که اين موضوع را چرا در فر سيده نمیاما از مرد پر ) شھر سنگسار شودۀدرواز

که اين تبعيض در کتاب مقدس شامل  تر اين نکرده و فقط بعد از سير شدن از آن زن به ياد آن افتاده است  و جالب

بانی بايد از کند که قر بانی که برای يھوه به ميان آمده است يھوه تأکيد میقريوانات ھم است مثالً در مورد  حال ح

 ھا می گزيده اعالم داشته و خدائيش مخصوص آنھا را قوم بر خدای يھوديان که آن باشد و ھمين يھوه »نر ينه«جنس 

ت سوخته و کباب شده بانی و بوی گوشدھد چون از قر جيح میا بر  منافع ھر ملتی ديگر ترباشد و منافع يھود ر

ھای آدم سوزی می انداخت و  ورهليون يھودی را زنده زنده در کيشيست شش مکه ھيتلر فا آيد زمانی خوشش می

 ختاند خم به آبرو نياورد ؟؟سو

 اين مورد و اسالمی درروھشگژدکتور و محقق و يا پ ، آيت هللا، حجت االسالمی، مسلمانی،طنیحال اگر ھمو

ھای آسمانی  مان داشتن بر کتاباي چون آنھا ھميشه بر ، ممنون خواھيم  شد،ندازندروشنی بيمقدسات تورات شات 

يند که اين تورات از بسته داشته و فقط بگو ن اگر زباندارند  در غير آ عالن میارا کافِر  کيد داشته و منکر آنأت

 موھومات ۀخوش باور را که در پرداما پس کدام تورات ؟؟ ما مردم …  خوب قبول ،ھای آسمانی نيست جمله کتاب

 .کدام است؟؟ که ما  به آن ايمان داشته باشيم) تورات(ئيد آن کناب مقدس ايد حد اقل بگو و خرافات پرستی نگاه داشته

اگر ھمين تورات است بگوئيد کجای اين تورات و نوشته ھايش آسمانی و مقدس استند ؟؟ تا به آن ايمان بياوريم و يا 

رد و سازند به چيزی که وجود خارجی ندارد و اصالً وجود ندا ؟؟؟ و اگر نيست چرا ما را مجبور میداشته باشيم 

يد ؟؟؟ وئندياتی چرا ايمان داشته باشيم ؟؟؟ اگر توراتی ديگر است کجا است و چی ميگاگر دارد پر است از چنين چر

ای اجنبی  ، ای نوکران شيوخ ،دالالن دين ای ، ،شن سازيد ای دکتورانرود ما را رو دو صورت آن اميد میدر ھر 

ميد و يک بار ھم اگر شده ماھيت آنچه  بيائيد نشر؛دانيد جز خدمت به متجاوزين عرب که ھيچ نمیی  ای آنان،ستانپر

 !! نمائيدء افشا،ايد ما مقدس و آسمانی نشان دادهه را ب

  !ھمو طن عزيز

 فحش و دشنام بنويس تا ،خاشنويس ولو ھر چه باشد بدون پرری بخوانی اگر چيزی ياد دا  تو که اين نوشته را می

ران بپرس ن اسالمی و پر فيسانی لطفاً از ھمان دکتوران و محققدا ين باره نمیا اگر چيزی در ؛ما ھم رو شن شويم

مار  به پای اجنبيان خم شدن و ملتی را به پای استع،دعای اقتدار زور مندان را کردن،  خطبه گفتن،و به آنھا بگو

طرفه صحبت داشتن و چند خوش باور صاف قلب را فر يب دادن کفايت  در مجامع خصوصی و يک. بستن بس است

لطفاً زحمت بکشند بنويسند تا ھزاران ھموطن خوشباور ما بدانند که اسالم ايمان داشتن به .. شان بگو کند برای می
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) آزاد(نام ه  گمراھی بشخص  ،ايشان بگوئيد کسیداند که يکی ھمين تورات است بر ھا را  الزمی می کدام کتاب

و ھزاران ھموطن خوش باور و خوش ) آزاد(چنين نوشته بيا و  مثل يک انسان شريف و يک ھموطن آگاه او را 

وجود ه مگر ادعا نمی نمائی که اديان برای نجات و رھنمود گمراھان ب(قلب ما را از ين سر گردانی فکر نجات بده 

توانند با آقای  زونی زندگی دارند میکه در اتای  آنان؟؟!! شما نجات و رھنمائی گمراھان نيستۀمگر وظيف) آمده

شد ارشاد فارغ التحصيل االزھر و د ه ھا مثل شان  ارداکتر،پروفيسور ستار سيرت فارغ التحصيل دانشگاه االزھر

 مولوی سادات که در مقدسات اسالم ھفته گذرانند از آقاس  که در آلمان روز و شب میی و آنان) چند نفر مجددی ھا(

فيسور صبغت هللا  پرومانند یدارد و در افغانستان از جانيان ھای بيرون مرزی گلو پاره می سه روز از تلويزيون

اند لطفاً    االزھر ھم بودهان ز فارغ التحصيالن االزھر و استادپرو فيسور عبدالرسول سياف که ھر دو ھم ا، مجددی

آزاد  –آزاد افغانستان "تال آزادگان يعنی ن سازيد تا بيايند در  ھمين  پوريان خبر شافون نمائيد و از جرليبه آنھا ت

ا با ھم صحبت از فحش و دشنام است باشد بيايند تمملو  کهھای اسالمی ھم  که با خاصيت  بنويسند ولو اين"افغانستان

 .ھانه و يا نا خود آگاه سھمی داشته باشيميف خود حد اقل آگانمائيم و در رو شنگری اذھان مردم شر

 اين تورات که مسلمانھا بيشتر از يھوديان در آسمانی بودن آن اصرار دارند يھود را قوم بر تر از ديگر اقوام می 

ين يد  و اآخر يکی بيا. زن را نصف مرد دانسته و حقوق انسانی برايش قايل نيست ، داند  بردگی را مقدس می،داند

ھای مقدس دانسته و ايمان داشتن مسلمانھا را به آن شرط اساسی  ا تورات را از کتاب يھوه را اصالح و بعداشتباھات

 !!مسلمان بودن قرار دھند

 ستانی قوم يھود شامل دو بخش مجزا میکه تاريخ با: و در اخير بحث تورات خيلی خالصه بايد عرض نمود که 

 پيش از ميالد ۵٨٧د تا دوران اسارت بابلی يھوديان است که در سال باشد که قسمت اول آن شامل آغاز تاريخ يھو

جمعی يھوديان به بابِل  ويرانی معبد سليمان و کوچ دادن دسته ف اورشليم وط بخت النصر پادشاه بابِل با تصرتوس

ط کرد و کوروش بابِل سقو وریتين سال امپرااو در  پيش از ميالد ادامه يافت۵٢٩آغاز شد وتقر يبا نيم قرن تا سال 

را به کشور ھای شان صادر  جمله اسيران يھودی و باز گشت شان پادشاه ھخامنشی فرمان آزادی تمام اقوام اسير من

  .نمود 

ابراھيم اولين . ين مدت آشنا شده بودند ھمراه داشتند اھا در  يھوديان باز گشته به وطن معتقدات زرتشتی را که با آن

 اين مھمانی و ۀاگر عمر وفا نمود در بار( شان با ساره خانم شان  يھوه را مھمان ساخت پيامبر يھودی است و جناب 

ھای بعدی صحبت  تر   در نوشته ھای مقدس مفصل مندرج کتاب) مقدسات(کشتی گيری يعقوب پيامبر با يھوه و غيره 

   ...و) خواھيم داشت

 ،فيتان، انوش، شيث ، آدم: ندازيم  آدم تا داوود بيعھد عتيق از ھای تورات بد نخواھد بود اگر نظری به نسب چھره

  ، ابراھيم،تارح، ناحور، سروج، رئو، فالج، شالح عابر، ار فکشاد، سام،  نوح- لمک،متوشالح، خنوخ،  يارد،مھللنيل

اکنون (  داوود ، يسی،بيدعو، عزبو ، شلمون، نحشون،عمينا داپ،  آرام ، حصرون، فارص، يھود، يعقوب،اسحاق

ما بفھمانند که از زمان خلقت آدم تا داوود پيامبر ه ن حد اکثر عمر برای اسامی فوق بيتوانند با تعي مندان ما میدانش

  گذرد ؟؟؟؟ و پادشاه چند سال از عمر  خلقت انسان نظر به روايت اين کتاب آسمانی می

 ادامه دارد

 

 

 


