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 موسی )ع( از نظر تورات و انجیل و قرآن

 
 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

ههایی ههه ها و مقایسههخود این مقارنه .موسی )ع( از نظر تورات و انجیل و قرآن

ایهن  هتهاب اههل و یوحه اههل حهداقل یبهرا از ،شهودمهیسه هتاب آسمانی  بین این

دست نخورده در هار باشهد، عاهارت از  ایهند هه اگر وحیرا بسیار روشن میمطلب 

قرآن است. زیرا امکان ندارد هه وحی الههی بهر خهعق عقهل و یها حهخ، بهر خهعق 

اینگونهه ههه هسهت مه  یا متضاد یا بر خعق واقع باشهد. حتشریعت الهی یا متناقض 

خورده است. هنگامی هه ما مطالب تورات و انجیل و قرآن را در اصول معارق دست

هنهیم، بها ایهن مقایسهه آن الهیه و در فروع احکامیهه و در سهایر مطالهب مقایسهه مهی

نخورده این است هه قرآن حق  وحی دسهت ،مطلای هه بسیار درخشان و روشن است

ی این ه اضافه ادله هتاب و سنت و همچنین سایر هتب آسمانالهی است. ادله عقلیه ب

حتمه  بایهد در رسهالت و  )ع( انایاء و رسهل رروردگهار مطلب را مارهن هرده است هه

ر خعق عصمتی را دیهدیم بنابراین اگ ابعغ رسالت و در عمل رسالت معصوم باشند.

یهه ریمماهری ههه تابهت گوینهد علهنند یا شنیدیم هه مهیدیدیم هه نقل می یا شنیدیم،
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ههای الهیهه و هتهب التاین اوالً بهر خهعق عقهل اسهت و بهر خهعق رسه ،است ةالناو

 آسمانی است.

مورد مقارنه و مقایسه بهین تهورات و هه  -ندرنج ریمارهه –سومین ریمار اولوالعزم 

قرآن و انجیل اسهت، موسهی )ع( اسهت. موسهی دارای امتیهازاتی اسهت قاهل از ریماهر 

ههای بسهیار روشهنی هه دیگران این امتیاز را ندارند و این امتیاز حسابآخرین )ص( 

دارد. در مقارنه مطلای است و در اصل یاد موسی )ع( در قرآن شریف مطلب دیگری 

است. اگر ما در مقایسه بین تورات و قرآن و در طرق مقابل انجیل موسی را در نظهر 

لی همتر از قرآن است و در انجیل بگیریم. حتی از نظر یاد هردن موسی در تورات خی

قاعهدت   ،تورات هه در اصل هتاب نازل بر موسی )ع( اسهت خیلی همتر از قرآن است.

 از انجیل هه بعد است و از قرآن هه بعد است.باشد باید یاد او بسیار زیادتر 

 31های قهرآن شهریف یعنهی هنیم هه در حدود یک ربع از سورهاما ما مشاهده می

هایی هه در قرآن شهریف رقام سورهامرتاه موسی )ع( ذهر شده است.  136یک سوره، 

موسی )ع( را به نام و هارهایی به عنوان امتیازات این ریامار بهزر  الههی ذههر ههرده 

، 11، 10، 7، 6، 5، 4، 2هنم یادداشهت بررماییهد) )ها را عرض میاست. من شماره سوره

14، 17 ،20 ،21 ،22 ،23 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،32 ،33 ،37، 40 ،41 ،42 ،43 ،46، 51 ،53، 

ر اهههره مرتاههه نههام موسههی )ع( اههه احیانهه  از نظهه 136سههوره،  31یعنههی ( 87، 79، 61

نسات بهه وحهی بهر موسهی و هیریهت  اهئی بدون تکرار، ظاهری تکرار یا مطالب ماد

، در برابر هاهای اولیه و آخریه موسی در برابر فرعون و فرعوننسات به رسالت ،وحی

صهورةٍ خاصهه عنایهت ، در معجزاتی هه خداونهد بهه او بصهورةٍ عامهه یها بااسرائیلبنی

ههم، از آاهاز والدت تها هنگهام  در تمام حاالت رسالتی فقط نه، بلکه والدتهی فرمود.

  مر .

بلکه قرآن شریف صریح  از مر  موسی )ع( سخن نگرته است. اون مر  موسی 

نقش منری هم ندارد، اون ایهن رسهالت تها زمهان عیسهی هه نقش مثاتی ندارد. حتی 

 مهدتی )ع( دوام دارد. اما والدت و هیریت والدت آن حضرت و تربیت بعهد از والدت

هایی ههه حاصهل شهد و نشهیب و فرازهها و انرجارههای در قصر فرعون و بعدًا جریان

هها فردی و اجتماعی درونی و برونی هه نسهات بهه موسهی )ع( حاصهل شهد. تمهام این

های بسیار بسیار زیاا و زیانهده و تابهت و آموزنهده از بهرای آینهدگان نسهات بهه نقش

 ناوت موسی )ع( دارد.
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؟ ارای اول، ارا تورات موسی را به نهام بسهیار و ارا آید. ارااین سؤال ریش می

، ارا قرآن شهریف موسهی را بیشهتر از ههل مدوو در قرآن بیشتر.  همتر ذهر هرده است

ایین )ص( هه اهار مرتاهه محمهد اسهت و یهک مرتاهه النخاتمی بیشتر از حت ،ریماران

 احمد است، ذهر هرده است؟

موسی )ع( در تورات هم یاد شده است. نه خداوند او را ههم یهاد ارای اول) اوالً، 

مخاطهب  ،شهودهایی هه در تورات شریف به ریمار تورات مهیهرده است. تانی  خطاب

نام موسی هم نااشهد مطلاهی نیسهت. انانکهه اگهر در قهرآن موسی است. بنابراین اگر 

مرتیه  شریف... هه جواب سؤال دوم هم در اینجا ریدا است. اگر در قرآن شریف اهار

امها صهدها بهار خطهاب  ،محمد و یک مرتاه احمهد آمهده اسهت ههه جمعه  رهنج اسهت

 ر است.تاهلل )ص( است هه از لرظ محمد و احمد و سایر اسماء مهمشخصی به رسول

 .طه و یخ -

ههای لرظهی مههم ، اسهمصهری ای، خطابهات ههای اشهارهایر از طه و یخ، اسهم -

ههایی ههه خطهاب آنها جای خودش، امها ... حاالای، یخ، طه وهای اشارهنیست. اسم

نیست. « و اعاد ربک یا محمد» 1«اْلیَقینُ یَْأتِیَكَ حَتَّى رَبَّكَ اعْاُدْ وَ» مثعً فرض هنید هه

این خطاب بسیار حضورش نقهش بهاالتری  هه این خطاب است،« رَبَّكَ اعْاُدْ وَ» گرتن

دارد از اینکه لرظ محمد گرته بشود. برگردیم، وانگهی در تورات موسی )ع( اگهر ههم 

اند. انانکهه در بسهیاری از نام موسی بیشتر از آنچه هست بوده، توراتیان حذق هرده

 ست ههه معنهوی بهه جهای خهود.ظر لرظی شده اآیات تحریف به هم یا زیاد حتی از ن

 موسهی را زمهین زده ،مطلب دیگر، آن مقداری هم هه تورات موسی را نام برده اسهت

ریف نکرده است. خیلی هم، خیلی هم تورات موسی است. هوا نارده، آسمان نارده، تع

 و خیلی زیاد او را به زمین زده است. حتی، در بحث توحید ههه عریف هرده استرا ت

و به تعدد اله اسهت و تجسهم الهه دیم. آیاتی هه راجع به شرک است گذشت، عرض هر

بیشتر از آیاتی است هه توحید حقانی خداوند را در تهورات  ،است و جهالت اله است

هند و در مرحله سوم معاد، هه اگر زنده باشیم به سال آینهده محهول خواههد تابت می

این عجیهب اسهت. مهن روی اطهعع و مطالعهه  شد. اصعً در تورات معاد وجود ندارد.

 ام.هنم و نوشتهعرض می
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اند. اون دومین اصعً در تورات آیاتی هه صری  در معاد باشد نیست. حذق هرده

هه  ول توحید است و بینهما رسالت استاصل اصیل شرایع مقدسه الهیه معاد است. ا

ههر اهه در تهورات رسالت حامل احکامی اسهت ههه مناسهب بها ماهدع و معهاد اسهت. 

یابید. مگر با تأویل، مگر با توجیه، این یعنهی بگردید، شما آیاتی را راجع به معاد نمی

ترین شریعت الهیه قال از قرآن اسهت شود شریعت مقدسه توارت هه مهماه؟ مگر می

قراول شریعت قرآن است. مقدمه شریعت قرآن است و راه را برای شریعت قرآن و ریش

. مشابهاتی بین موسهی و محمهد اسهت. مشهابهاتی بهین تهورات و قهرآن باز هرده است

را ههه معهاد  رهن دوم از رهنین اصلیین اصهول دینهی ،شود این شریعتاست. مگر می

مطالب مزخرق اسهت  ،اگر راجع به برزخ هم مطالای دارد اینقدر نادیده بگیرد؟است، 

 هه بعد صحات خواهیم هرد.

خواهیم  تالورها تاب عقائدنا است. ولیکن ما در بحثها در هو الاته این یادداشت

داد و بیشتر فکر خواهیم هرد و مطالب زیهادتری را از آیهات مقدسهات قهرآن اسهتراده 

هنیم. برگردیم. رخ اگر یهاد موسهی )ع( در تهورات ههم اسهت و در همهان ههم ههم می

یمهان ضرباتی هه حتی بر عدالت موسی، حتی بهر عقهل موسهی، بهر علهم موسهی، بهر ا

از آن است موسی، تا اه رسد بر عصمت موسی تورات زده است. بسیار بسیار زیادتر 

هایی هه تورات احیان  نسات به موسی )ع( ههرده اسهت. اصهعً در احترامات و تعریف

م آیبعضی جاها دارد هه موسی با خدا دعوا هرد. داد و قال و سر و صدا و برو و نمی

 خوانیم.می ها... اآلن برای شمان حرقای و هخ دیگر را بررست و از

التحصهیل از اهل سال ریش هه مها فارغحدود در داد هه و این توفیق را خداوند 

ت عههدین را مهن آنجها اایهن هتهاب بشهار لوم رسمی حهوزه شهدیم و رفتهیم تههران،ع

نوشتم. در حدود اهل سال ریش، و زیاد روی هتب انایهاء مهن فکهر ههردم و مقایسهه 

هه نهه تنهها « رسول االسعم فی الکتب السماویة» الور اخیرش عاارت شد ازهردم تا ت

عقائدنا هه ندارید. مجدد ااپ خواهد ، بلکه تالور است. و هتاب ترجمه بشارت است

اینهها از توفیقهات « ة و الکتابیة بهین الکتهب السهماویةالمقارنات العلمی»شد. و هتاب 

د هه ما به قرآن زیاد توجهه ههردیم و  ال از خاصه ربانیه است. و یکی از عللش این بو

این از باب تعریف خود نیسهت. از  1«هَدَرَْت شِْقشِقَةٌ»آید. نمیها درها این حرقحوزه

نخیر اینطور  ،هنیمما نیز انین می ،اینچنین هردندصرق باب تشویق دیگران است هه 

                                                           

 .50 (، صصالح یللصبح) البالغة نهج. 1



5 

 

یعنهی اهه؟ بایهد  ،کنهیمب طورنیست. الاته این مثال است. دیگران هر اه هردند ما آن

و مقصهد عهالی خهود را در نظهر  باز وارد در حوزه، در ههر اهه بشهودانسان با اشم 

دیگهر  ههاربگیرد. آن مقصد را بپیماید. هر ههخ ههر اهه ههرد ولهو همگهان، دیگهران، 

 .نیست هردند، آن مطلای

یک  )تورات راجع به موسی )ع( در این یاد مختصری هم هه هست سه بخش دارد

تخلرات دارد. و  رآن است. ولکن باال و رایین دارد،تقریا  شایه به آنچه هه در قبخش 

ه تنها هیمنهه ایجهابی، قرآن هیمنه دارد. ن است، 1«عَلَیْهِ مُهَیْمِن »قرآن به حساب اینکه 

و آنچهه را  گوید دروغ اسهتدر تورات باشد می ، زیرا آنچه را ناایدبلکه هیمنه سلای

هند. هیمنهه میباشد. و آنچه را در تورات هست تصحی   این بایدد گویباید باشد می

قرآن است. است. این تورات به بین یدی ال« یَدَیْهِ بَیْنَ»نظر دارد.  دارد، محافظت دارد،

نجیل و هتب انایاء دو قرآن به تورات رشت نکرده است. قرآن با رو هردن به تورات و ا

برد. هه حریف نقص ایجاد هرده است از بین میهای تیکی آنچه را دست هند)هار می

 لَقَهدْ وَ»سهوره :) « خَلَْقنَها لَقَدْ وَ»از باب مثعً نمونه راجع به خلقت سماوات و ارض 

نا»ایهن  2«لُمُوبٍ مِنْ مَسَّنا ما وَ عَیَّامٍ سِتَّةِ في بَیْنَهُما ما وَ اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَْقنَا  مَسهَّ

گویهد خهدا گوید؟ اشاره به تهورات اسهت. تهورات مهیمی اه هسیرا برای  «لُمُوبٍ مِنْ

اضافه ههرده اسهت ههه در اینجها ههم  همروز، شاانه  آسمان و زمین را در شش شاانه

 حالت شاانه روز دارد. 

روز خلق ههرد و  اول سرر تکوین مخلوقات، خدا آسمان و زمین را در شش شاانه

گوینهد، روز شهناه ناه بهود. شهناه را روز سهات مهیروز هرتم استراحت هرد هه روز ش

« لُمُهوبٍ مِهنْ مَسَّنا ما وَ» )گویداستراحت هرد، خستگی در هرد، یعنی خوابید. قرآن می

 عَْكثَهرَ»نخیر، اینطور نیست. و از این قایل در قرآن شهریف آیهات بسهیار زیهادی اسهت. 

هنهیم و هند ههه آیهاتش را رجهوع مهییذهر مشریف را قرآن  3«یَْختَلِرُونَ فیهِ هُمْ الَّذي

این یک بخش، بخهش دوم از مطهالای ههه  ، هر هدام به حساب خودش.هنیمه میتوج

تورات نسات به موسی )ع( در تمام جریان گرته است بخش دروغ محهض صددرصهد 

است. بخش سوم را اصعً تورات یاد نکرده است. بخش سهوم بخشهی اسهت ههه قهرآن 
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( مقامات بسیار بسیار عالی و درخشان و روشن و روشنگر شریف نسات به موسی )ع

یها  را بیان هرده است. از آااز والدت تا آخر رسالت، ولی توارت یاد نکرده است. هأن

انهد ههه آنچهه را اند با این تالوتی هه نسات به تورات انجهام دادهخواسته توراتیان عن

، تا اه رسد دومی هه ضد برودباال و رایین  ،هم هه در قرآن هست و در تورات هست

و تا اه رسد به سومی هه در تورات اصعً نیست. خواستند موسی را ههم ماننهد  است

 بگویند ریممار ما هم انین هرد. ،خود بکنند هه خود هر الطی هردند

ود صری  دارد آیهاتی ههه بها زن فرمانهده لشهکرش در تورات وقتی هه نسات به دا

رفت عمل جنسی ههرد، و سهلیمان از او  ،ود، شوهردار بوددر حالی هه زن او ب هاوریا

 ،ر اه هنیم؟ یعنی زنا حعل است. ریممار هه بها زن شهوهردار زنها هنهدگمتولد شد دی

بهه انایهاء تهورات دیگران اه؟ شراب خوردن، زنا هردن، اه هردن، اه هردن، اینها را 

انهد ههم متشهرع استهارا؟ برای اینکه این جهودهای عنود خوداده است، نسات بزر  

به اهره شهرع بشهود.  ،باشند هم بر خعق شرع عمل هنند. بر خعق شرع عمل هنند

ن صرا، نماز ای از صوفیا، الاته عدهند ما سوفیان صرا از عالم دگریماهره متشرع، مان

ما ارا بکنیم؟ ما بایهد بهاطن  ،علی هرده است نه، روزه نه، حج نه، همه هارها را امام

 کنیم. را صاق ب

 الصوریمعالم همه صورند، ما واهب  ما صوفیان صرا از عالم دگریم 

شهما هاهه  به ایست؟ صور ربانی هم الصورواهبنخیر شما صور شیطان هستید. 

 ، ولیکن رد هردید و برطرق هردید. شده

این سه بخش در تورات موسی )ع( است. وقتی هه ما قال از مقایسه با قرآن، ایهن 

هه بخش سوم نیست. بخش دوم نقیض بها  جو هنیمرا در تورات جستسه بخش آیات 

با مسلمات شرایع مقدس الهیه نقیض اسهت و بخهش  ،عقل است نقیض با ،قرآن است

اول باال و رایین دارد. اختعق دارد. تضهاد دارد. فهی نرسهه تنهاقض دارد. بهه خهودی 

آیهد بها یکهی از ییهادم مه توانهد هتهاب آسهمانی باشهد.فهمیم هه تورات نمهیخود می

ت را نوشتیم. من در تهران اهای یهودی در همان اهل سال ریش هه این بشارخاخام

یکی دو ساعت صحات هردیم. آخر سر گرت  و نشستیم در یک اتاقیهردیم. بحث می

توانیم ما نمی ،گویید حق استشود؟ اینها هه شما دارید میهه من بروم باینیم اه می

 دانم.است، مرده است یا زنده، نمی اهل سالهه بیاید! ست هاری بکنیم. رفته ا

 ،وقتی هه با اینها بهر محهور تهورات صهحات شهود. گرهتم اآلن ههه موسهی نیسهتند

گویند. گرتم ریممار بود؟ گرت) می موسی گوییدتشریف ندارند. به اه حساب شما می
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شهد. گرهت از گوینهد دلیهل نهسان دیگر ریممار هسهتند. رهخ مهی گویددیگران هم می

مز نرههم نهادانی بهوده بیلآید هه نویسنده تورات یک آدم تورات، گرتم از تورات برمی

است. آنقدر تناقض و آنقدر تضاد و آنقدر بر خعق عقل و حخ دارد هه قابل قاهول 

ای باشد هه تابت هند شخصی به نام موسی بن عمران نیست. رخ باید معجزه حاضره

حاضره نیست. گرت قرآن اه؟ گرهتم قهرآن خهودش معجهزه ریممار بوده است. معجزه 

های خاخاماز  ها سؤال هنم،ر گرت) بروم از خاخامآخر س ،حاضره است. بحث هردیم

تر سؤال هنم و برگردم. اگر ما به حجت قوی قرآن، نه مطالب دیگر هه صنار در بزر 

ردیم و خههورد. اگههر بهها معههارق قههوی قههرآن مهها مجهههز گههدنیهها و آخههرت بههه درد نمههی

امها محصهل معهارق قهرآن باشهیم. بها مهادیین بها  ،اهه عهرض ههنم هه التحصیلفارغ

مها بها  ،مشرهین با تالوتیه با تنویه، با دهریه، با تمام فر: گوناگون عالم، ههه گمراهنهد

 توانیم استدالل هنیم.حجت قوی می

 و االقرآن هه فقط هتاب نقل نیست، نقل از هسهی اسهت ههه خهالق العقهل اسهت. 

ها را هه در قار سؤال هردند و طرق راسخ اهها آن قلماه سلمتاست. من لاسرار هم نق

. از گرت گوید من نرهمیدم اه، فرشته گرت خدا می«سطقساتاسطقخ فو: اال»داد) 

روشهن قهرآن شهریف بیهان فهم روشن بسهیار هخآنها نیست. با زبان بسیار ساده همه

هنهد ههه قهرآن و انسان خیهال مهی خیاالنندها به انسان میبعضی وقت هرده است هه

شهود فهمیهد، رهخ قهرآن ایزی ندارد. قلماه ندارد، اون عاهارت قلماهه نیسهت و مهی

نهد روشهن اسهت. بینخورشید هه روشن نیست، همهه مهی مثل اینکه هه ندارد.مطلای 

مهثعً،  ن قلهت باید دقت هند روشن است یا نیست  باشد ههروشن نیست، باید طوری 

 بزند.

صهرحه « العهدین و موسى»یادداشت هردیم) ما راجع به تورات در مقارنه اینطور 

 )ع( لموسهى بالنسهاة المقدسهة الكتهب نظریهة ههي مها تم عصحابي یاالمناظر) ». 389

 عجملت  ذ بعد الجماعیة المرصلة التشاریع سن من عول و الرسل، من العزم عُولي تالث

 التشهاریع فهي عظهیم مقهام )ع( فله الادائیة، یئةالا حسب )ع( و براهیم نوح شریعة في

 «.اإللهیة المقدسة

اش در اینجا ذهر شده اسهت. امها ایهزی هه عرض هردم. مقادیر اصلی مطالایاین 

ههم مشهابهت  انایاء به وجه هلی بها خواستم عرض هنم یادم رفت این است هههه می

 ولکن، اینها هه بوجهٍ ،توحید، رسالت، دعوت به حق، عصمت و ایرهدارند. در دعوت 

. در میهان ههل دارندها بوجهٍ خاص با هم مشابهت هلی با هم مشابهت دارند، بعضی
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تر است. در میان ههل ایر الوالعزم هه یک مرتاه رایین در ریماران اولوالعزم الاته، اون

این اهار نرر هسهی  ،ریمماران اولوالعزم از نوحش تا ابراهیمش و موسایش و عیسایش

موسی )ع( است. و اند جههت دارد. در  ،ایین داردالنخاتمشااهت بسیار بسیار با هه 

تا بیشتر نیست. شریعت تهوارت ود گرت هه شرایع حاضره سماویه دوشهر حقیقت می

اون در تمام مااحهث اصهلی و فرعهی  .شریعت قرآنو  -تحریف را هار نداریم- است

از تورات اسهت. شهما سهرر الویهان را تر مرصعتی بیان هرده است. منتها قرآن مرصل

ولهی قهرآن خیلهی  ه سرر احکام است اقدر احکهام دارد،. سرر الویان تورات هباینید

ایهن بیشهتر از تهورات احکهام  ،بیشتر دارد. این قرآن هه برای ما هتهاب احکهام نیسهت

 دارد. انجیل هه احکامی ندارد.

هایی ههه بهین و مشابهتهنیم هایی هه بین تورات و قرآن است عرض میمشابهت

ت عههدین اهنیم. الاته باید هتاب بشهارایین )ص( است باز عرض میالنخاتمموسی و 

 بشهارات 217 هصهرح درهایی هه از جملهه را آقایان خوب مطالعه بررمایید. مشابهت

هایی هه بین وحی بر موسی و وحی بر ایم، یکی از مشابهتما یادداشت هرده نیعهد

صهدا از شهجره بلنهد نشهد. « عضع هعمی فی فیهه» ، این است)ص( استایین )النخاتم

مراتاهی نسهات بهه موسهی دارد و مراتاهی « عضع هعمی فهی فیهه»فقط از خواب ناود. 

ایین، خداوند در نار و شجره هعم ایجهاد ههرد. هعمهی ههه خداونهد النخاتمنسات به 

آن ههعم را گرهت.  همان هعم را در دههان موسهی گذاشهت و موسهی ههم ،ایجاد هرد

آن هههعم را گرههت. الاتهه بهها وسههاطت جارییههل منافههات نههدارد.  ههعم الهههی را شههنید و

 بُعد دارد)جارییل دو  وساطتجارییل بله، ولکن  وساطت

گویهد. گهاه نهه، است هه هعم خدا را با لرظ خود می طوراینجارییل  گاه وساطت

گوید. نسهات بهه ایهن دو ریمماهر هعم خدا را با لرظی هه خداوند خلق هرده است می

گویهد. هه هعم خهدا را بها لرهظ خهدا مهی طور استبزرگوار موسی و محمد )ص( این

هه جارییل ناود. راجع  1«عَوْحى ما عَاْدِهِ  ِلى فَأَوْحى»ایین )ص( النخاتممثعً راجع به 

-اوالً و آیهات هرهت اسهت«  قرع»گانه سوره به آیات نیمه مرصعت اولی هه آیات رنج

جارییهل حامهل او  عین لرظهی ههه خداونهد ایجهاد ههرده، گانه سوره حمد است تانی ،

جارییل حامل او اسهت.  ، لرظی هه خداوند ایجاد هرده است،است. با لرظ خودش نه
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الراظی است ههه خداونهد  ،یا آیات قرآن شریف الراظ، الراظ جارییل هه نیست. الراظ

 یل حامل لرظ است.جعل هرده است و جاری

یها  1«مُاینٍ عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ*  اْلمُْنذِرینَ مِنَ لِتَكُونَ قَْلاِكَ عَلى*  اْلأَمینُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ»

الواح تورات هه بعد از اهل شب هه موسی در طور بیتوته هرد. اول سی شب، بعد ده 

ایهن ی نهازل شهد. و شب اضافه شد، الهواح تهورات ههه بهر او نهازل شهد، الهواح آسهمان

العهالمین منهتقش خطهوطی اسهت ههه بهه اراده رب خطوطی هه بر الواح تهورات بهود،

گردیده است. هم خط ربانی است و هم هعم ربانی است. خط ربانی است به حساب 

ایین )ص( النخهاتماینکه یک جا نازل شده اسهت. امها ههعم ربهانی اسهت. نسهات بهه 

سهت. در اینجها از سهوره سهرر تثنیهة التهورات فصهل اسهت و مرتاهه بهاال ا علیهامرحله 

ایین )ص( را ذههر النخهاتمههای بهین موسهی و ، یکی از مشابهت22تا  17هجدهم آیه 

عاهارت « ناهی  اقهیم» «)آقهیم نهابیء» )217عرض هردم صرحه  اشعارانیهند، اصل می

و عاهارت سهوریت و عاهارت  اسهت هیشها عارانی بها عاهارت سهریانی و عاهارت عربهی

 نابئ)»نازل شده است. به اصل عارانی توارت اون سایر لمات دیگر. هلدانی تقریا  و 

فرسهتم. اهون ههنم، نهه می، ریماهری بهر آنهها اقامهه مهی«لههم )اقهیم ، الههم )نای ، آقیم

فرستادن با اقامه فر: دارد. فرستادن، موسی را فرستاد، عیسی را، نهوح را، ابهراهیم را، 

 دوام ندارد. اینهاا رسالت انایاء را فرستاد. ام

شود، این این ریماری هه در اینجا بشارتش داده می« آقیم) عقیم« »نابئ آقم»نگرت 

 ءابىنه»اقامه هردم او را یعنی الی یهوم القیامهة الکاهری رسهالت او قهوام و دوام دارد. 

د. تحریف هردنه در اینجا تورات را اخیهم.من اقرباء «  حیحم مقرب» لهم« هم ال آقیم

ی است؟ اخیهم، گرتند از اخیهم اه هس« من اخیهم»گرتند  را انداختند،« مقرب»این 

اخهیهم اهه هسهی اسهت؟ « من اقرباء اخهیهم)  حیحم مقرب»است. اسراییل همان بنی

عاارتنهد  عهیصهم هه داماد اسماعیل است. اقرباء بنی  عیصاست.  عیصاخیهم بنی 

دان اسهماعیل، ناهی یعنهی از فرزنه«  حیحم مقرب»از اه هسی؟ از فرزندان اسماعیل، 

را در بشهارت مطالعهه هنیهد.  ترصهیلشاسهراییلی نیسهت. الاتهه اسماعیلی است، ناهی 

سهت. موسهی معهرب عارانهی ا« هَموسهی« »كموشهه  حهیحم مقهرب ههم ال آقیم ءنابى»

یعنهی شهجر، اهون بهین آب و درخهت آن حضهرت  هش ، مو یعنی ماء،«موشه»عارانی 
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 ده الهی زن فرعون دستور داد هه این بچه را از میهان آب و شهجرابه ارگرفته شد، هه 

 .شد موشه ،موشه بگیرند.

اش عاهارت فارسهی «اصّونو اشر كال ات همیال دبر و ویبر دباري ناتتي و كموشه» 

گویهد) موسی می« کین گرته، آنچه فرمود من به خدا و»ام) را من اینجا اینطور نوشته

 بهرادران انکینزد انیم از تو مثل را امارىیر شانیا براى از»رمود. خدا اینطور به من ف

یهک بعهدش، « گهذارد خهواهم دههانش بهه را خهود كهعم و كرد خواهم ماعوث شانیا

نههم، گراهه ایهن شهریعت رایهدار هه من هعمم را به دههان تهو موسهی مهی طورهمان

 بهه هه آنچه هر تا»ار است. نهم. این رایدر مینیست. هعمم را به دهان این ریمار ماشَّ

 « .برساند شانیا به میفرمامى او

-ی از علمای اسراییلی رنداشتهدر آیه فو: بر خعق آنچه برخ )ایماینجا ما نوشته

انهد. اصهل عارانهی . اینهها تحریهف ههردهنیسهتاسهراییلی اند، مورد بشارت ریامار بنی

ترجمه فارسهی هردنهد. در  عرض هردم. ولی وقتی ترجمه عربی هردند. هه همین است

یا در ترجمه تحریف یا در معنا  یف هردند. یا در اصل تحریف هردندترجمه اینها تحر

انهد. اهون اینهها قومیهت اند اینها تحریف ههردهاند، در هر جا هه توانستهتحریف هرده

اسهراییل باشهد. ایهن اسراییلیشان موجب بود هه ریمماری هه بعهد خواههد آمهد از بنی

محروظ باشد. اما آیات زیادی در تورات داریم هه در خود بشارات ذههر شهده  قومیت

مهورد مطالعهه قهرار نگیهرد و مطالعهه  ،است و شاید به علت اینکهه مؤلهف زنهده اسهت

ه بررماییهد. آگهاهی بسهیار خهوبی ت را مطالعهابشهار ،نکنید. خیهال هنیهد مهرده اسهت

در اینجا موجهود اسهت. مهن  ،اندن دادهاییالنخاتمعنوان بشاراتی هه انایاء نسات به به

هنم و یادداشهت هنم و فکر میهنم و مطالعه میام و مراجعه میخودم محتاج مطالعه

ههعم الههی در هنم. اون صحات من و شما نیست. ما همه محهدودیم. امها آیهات می

 نامحدود است.هتب اصلی انایاء 

مهورد بشهارت  ،انهدرنداشهته در آیه فو: بر خعق آنچه برخی از علمای اسراییلی

ریمار اسراییلی نیست تا آنکه یهودیان وی را با حضرت یوشع و مسیحیان با حضرت 

یوشهع اسهت. یوشهع « نهابیء آقهیم»مراد از این  )گویندمسی  تطایق هنند. یهودیان می

اسهراییل اون مسی  ههم از بنیگویند مسی  است؛ ها میست. مسیحینای اسراییلی ا

ود اسهت. زیهرا جملهه از میهان نزدیکهان بهرادران ایشهان ههه مرهاد ن دازندااست. از فر

دهد از با صری  لهجه بشارت می ،یعنی از نزدیکان برادرانشان ؛است«  حیحم مقرب»
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نهه از خهود بنهی اسهراییل و نهه از  ،اسهراییل اسهتهه از نزدیکان بهرادران بنیریماری 

 هه ریمار مورد بشارت مانند موسی است. برادرانشان، و نیز در آیه فو: تصری  نموده 

ایهم ههه در تهورات دارد ههه ترسیر را ما در جای دیگر ذهر هرده آن این دوم، الاته

خود عهیص ههم ههه رسهر دوم اسهحا: اسهت، رسهر اند. اسراییلبرادران بنی عیصبنی 

 مقهرب»رهخ  ههم دامهاد حضهرت اسهماعیل )ع( اسهت. عهیص دیگرش یعقهوب اسهت،

 عهیصو خهود  عهیصاسهت و فرزنهدان  عهیصسماعیل )ع( ههه رهدر زن آیا ا«  حیحم

از  1طاهق آیهه  واست یا نه؟ سومی ندارد. «  حیحم مقرب»آیا  اند،اسراییلبرادران بنی

اسراییل برنخواهد تورات، تا انقراض جهان ریاماری مانند موسی از میان بنی 34فصل 

 میرهان هواهی داعوی اشر كموشه لیائسریی عود ءنابى قام لوء و»خواست. انانکه فرماید 

اسراییل مانند موسی برنخیزد. تها آخهر، ی بعد از این ریماری از میان بنییعن« میران ال

«  حهیحم مقهرب ههم ال آقهیم ءنهابى»گویهد ههه گویهد، اول مهیتورات هه تناقض نمی

-مهی مها او را ،اسهماعیل اسهتریماری مانند موسی از نزدیکان برادرانشان ههه از بنی

 گذاریم. فرستیم و هعم به دهان او می

 الهی آخهر، «لیسهرائیی عهود ءنهابى قهام لهوء و»فرماید ههه بعد در یک آیه دیگر می

اسرائیل مانند موسی. آنچنهان ریهاماری ) برنخیزد بعد از این ریاماری از میان بنییعنی

ادران در بشهارت ایم هه مقصهود از بهرهند روبرو با خدا. بعد رایین نوشتههه تکلم می

باشهند. عهیص و بهرادران یعقهوب میانهد، ههه فرزنهدان اسهراییلهای بنیفو: عموزاده

و قوم را »فرماید) به این مطلب تصری  هرده می 10تا  8آیه  28 فصلانانکه در تثنیه 

رهخ بنهی «. ص...امر هرده و ایشان را بگو هه شما به سهر حهد بهرادران خهود بنهی عهی

هه دامهاد حضهرت اسهماعیل اسهت.  عیصبنابراین  اسراییل هستند.ن بنیابرادر صعی

 ،ایین )ص(النخهاتمآنها خواهند بود. این یک مشابهت بین موسی و «  حیحم مقرب»

 . های دیگری در بشارات هست، مراجعه خواهید فرمودلاته نمونها

 و از جمله مشابهات، مشابهت تورات با قرآن است. توارت اصلی، نهه ایهن تهورات

موجود هه تحریف شده است. تورات اصلی اولین هتابی است ههه شهریعت نهاموس را 

ه واجاهات مرصعً بیان هرده است. شریعت ناموس یعنی واجاات سهلای و ایجهابی، هه

ههه  و واجاهات سهلای محرمهات اسهت. اولهین شهریعتی ایجابی واجاات رسمی اسهت

شریعت  ،گانه بیان هرده استگونه و همهجاناه و همهشریعت ناموس را مرصعً و همه

 انجیل اصعً شریعت نیست. ،طور نیستتورات است. شریعت انجیل این
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قرآن را بعهد از موسهی  1«مُوسى بَعْدِ مِنْ عُْنزِلَ كِتاب  سَمِعْنا  ِنَّا» )گویندمی جن و لذا

نجیل جیل نقش تشریعی ندارد. اارا؟ برای اینکه ان گیرند.گیرند. بعد از عیسی نمیمی

 لَكُهمْ لِأُحِهلَّ وَ»هنهد. درصد آنچه را در ناموس شریعت تهورات اسهت تصهدیق مهیصد

ات ابتعییهه را ماننهد فقط، بعضی از محرمات عقابیه، محرم 2«عَلَیْكُمْ حُرِّمَ الَّذي بَعْضَ

نخیهر،  اما تشریع شریعت جدیده، احکام جدید، ، برطرق هرده است.یوم السات و ایره

ورات در انجیل واجب، تمام محرمهات تهورات در انجیهل محهرم، ولهذا تمام واجاات ت

ن است هه آسهمان و یکی از هلمات مسی  )ع( در اناجیل گوناگون از جمله یوحنا ای

ای و حرفی از شریعت تهورات زائهل نگهردد. یعنهی در شهریعت هلمه زمین زائل گردد،

هههرده اسههت.  نسههخرا  یقههرآن مقههادیر مههن، نههه هههعً، هههعً بگویههد درسههت نیسههت. هههعً

هیهد هنهد ههه آنچهه را خداونهد در خواههد ایهن مطلهب را تأد؟ میخواهد اه بگویمی

« آقهیم نهابیء»ایهن شهریعت اسهراییلی اسهت تها وقتهی ههه  ،شریعت تهورات نهازل ههرد

ایین )ص( اسهت. النخاتمآید و آن آخرین ریامار است هه ریمماری هه مانند موسی می

دارترین شهریعتی اسهت ههه از طهرق خهدا ترین و دامنههرخ این شریعت تورات مرصل

 آمده است.

از نههوح بهاالتر هههه ریههدا نیسههت. آنههها یههک  ،از صهحف ابههراهیم ایههزی ریههدا نیسههت

و  منهدمجمختصراتی بوده است و آن مختصرات ههم در عهین اختصهار رفتهه اسهت و 

ت و بها ترصهیعهسهت، در تهورات  مندک در تورات است. نقاطی درخشان هه از آنها

تالوراتی هه از برای این شریعت مرصله جهانی هه آنها هم جههانی بهوده اسهت. ایهن 

تر احتیاجات بسیار وسیع، نیازها زیادتر است، است شریعت مرصله هه دورانش بایشتر

در تورات شریف بیان شده است. و اختعفاتی هه بین شریعت ناموس در تورات  ،است

مشهاهده  و لی هم است. این اختعفاتی هه هسهتخیاست، و شریعت ناموس در قرآن 

 بسهیاری از اینههااین اختعفات تحریهف اسهت. یهک موقهع صهحات ههردیم.  ،هنیدمی

بعضهی از احکهام اسهت ههه در قهرآن شهریف  الاتهه تحریف است، اختعفات هم است.

آمده است و در تورات نیست و مقتضای خلود و ابدیت شریعت قرآن هم الاته انهین 

 است.
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ردم و جهوابش را حهاال سهؤالی ههه اول عهرض هه، آیدینجا این سؤال باز ریش میا

نهام نهوح و نهام  اولهوالعزم،ارا در میان هل ریهاماران الههی مخصوصه   هنم.عرض می

سهوره  31مرتاهه در  136ابراهیم و نام عیسی بسیار بسیار همتر از نام موسهی )ع( ههه 

قهراول ا؟ اهون ایهن شهریعت موسهی ریشآمده است. ار ،قرآن هه ربع سور قرآن است

بهاش بهه رسهول خهاتم شریعت قرآن است. تشابه بسیار زیهاد دارد و ایهن حالهت آماده

دهد و لذا آنچه هه نسات به موسی )ع( از آااز والدت تها آخهرین مرحلهه و )ص( می

هها آمهده ها و تکهذیبها و تصدیقها و معارضهدر تمام جوالنات و مجاالت و دعوت

عنوان ل شده است. برای ریممار اسعم بههبرای ریممار اسعم و برای مسلمین نق ،است

 اْلعَهْزمِ عُولُوا صَاَرَ كَما فَاْصاِرْ»بینید، رسالت هه اگر شما اینقدر صدمه میتحکیم بیشتر 

 تر از همهه از نظهر ابعهاد گونهاگونی هههتر و مهمو مهم 1«لَهُمْ تَسْتَعْجِْل ال وَ الرُّسُلِ مِنَ

 از شریعت تورات. است عاارت  ،قرآن ذهر هرده است

جها اسهم موسهی هسهت و  136رخ این شریعت تورات با تمام خصوصیاتی هه در 

صدها آیه جریانات موسی را حتی احیان  به اهره تکرار ذهر هرده است. این تهدریب 

مطالعهه مطالعهه اسهت. ریشایهن ریش ،ایهن مقدمهه اسهت قهراول اسهت،، این ریشاست

مطالعهه های قالی ههم ریشرسالت قرآن مطالعه رسالت تورات است. الاته هل رسالت

مطالعه خواهید ریشیک مرتاه است شما می مطالعه مرصل است.بودند ولی این ریش

مطالعهه دارید. یک مرتاه نه، هتاب مرصهلی را ریشیک هتاب مختصری را برمی ،هنید

و شما آگاهی زیادتر و اطععات بیشهتری  شودبیان هنید تا درس خارج بر آن مانا می

 داشته باشید.

بها ممار اسعم و موسی )ع( وجهود دارد. مشابهاتی بین شریعت تورات و قرآن و ری

طور عام جریان موسی را از قرآن و جریان موسهی را از تهورات و ترصیعت هه بهاین 

به دست یهودیان  ،شریعت موسی است انجیل دانستیم. باینید، تورات موسی هه هتاب

به اه بعیی ماتع شده است؟ الاته قرآن هم به دست ما به بعهایی ماتع شده است. 

اند هم ایم. آنها هم خودشان عوضی شدههما عوضی شد ،منتها قرآن عوض نشده است

تهر اسهت. آنهها ما سنگینتکلیف اند. قرآن عوض نشده، بنابراین تورات را عوضی هرده

گوینهد اخهتعق شهده مهی هننهد،فرار میانشان به تورات مراجعه هنند عوامشان، دیگر

موجهود  الهی یهوم القیامهة« بل و هما رتّههما نزّ»جعل شده است. ولی ما قرآن  ،است
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بسیار بدتر از یههود عنهود هسهتیم. در اینجها  ،است. اگر ما از قرآن شریف تخلف هنیم

 عحیانه  تعتاهر فهالتوراة» آوردیم) دهنمطالای را هه تورات راجع به موسی )ع( ذهر می

تکلیهف اسهت. تحقهق ترین مرحلهه ایمان هه رایین 1«هباللّ یؤمنا لم روناه و موسى عن

عدی از ابعادش است. این را تورت این ایمان هه مرحله آاازین تحقق تکلیف در هر بُ

 و موسىل الرب فقال» )12آیه  20هند. در سرر اعداد، فصل ی میاز موسی و هارون نر

است؟ موقعی  مربوط به اه زمانی« روناه و لموسى الرب الق»و حال اینکه « روناه

هه هارون هم رسول شده است و خلیره و وزیر موسی شده اسهت و بعهد از آن اسهت 

در آنجا ههه  و صدا و قال و اواا و سحر و سحره،هه فرعون را دعوت هرده است. سر 

 گوید، آنجا است.را نمی این نجا است. اولرسالت موسی )ع( تالور یافته است. آ

 عجل من روناه و لموسى الرب فقال»رساند. هه بودن خود هارون این معنا را می

هها و هنم ههه تمهام مسهیحیاین را از هتاب مقدس اصلی نقل می« بي تؤمنا لم عنكما

ایهن  هایش تمهام مکهررات آیهات را ههعً درها این را قاول دارنهد و در حاشهیهیهودی

حدود هزار و اند صد صرحه ذهر هرده است. این را هلیسای انجلیلهی تههران بهه مها 

دانسهتند اهه بعیهی اینهها نمهی ،ههردیموقتی هه ما با اینهها زیهاد صهحات مهی ،دادند

ترین هتاب مقدسی ههه تمهام ی هنم. یعنی صحن را از آنجا نقل میآید. ایسرشان می

قاول دارند. این عین عاارت آنجا است. هه آنجا ههم  ها این راهلیساها و تمام هنیسه

هند. اینجا تحریف شده است. ایهن بهوده و آن ناهوده اسهت. هه تحریف شده اشاره می

 ععهین عمهام تقدسهاني حتهى بي تؤمنا لم عنكما عجل من روناه و لموسى الرب فقال»

در برابههر  اینقههدر ایمههان نداشههتند. اینقههدر ایمههان نیاوردیههد هههه مههرا«  سههرائیل بنههي

 یخ هردید یا ساهت شدید. ناسراییل تقدیخ هنید. یا تدبنی

جزا این اسهت ههه «  یاها ععطیتهم األرضالتي  لى الجماعة هذه تدخعن ال لذلك»

اینها را داخل نکنید. ایهن دوتها اشهتااه  قدس را هه من به اینها دادم،المآن زمین بیت

موسهی  یهدفرض هنن ایمان نیاوردند. ه موسی و هارودوتا الط است. یکی اینک ،است

ای هه خداوند وعهده اسراییل را ارا در آن عرض مقدسهو هارون ایمان نیاوردند. بنی

 داده است نارند؟ این یک مرحله.
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 موسهى علهى اضاه حمي اللَّه عن») 16تا  10آیه  4در سرر خروج فصل  همچنین و

قرآن، اون گرتهیم آیهات تهوراتی  درست نقیض 1«یصدقه له ردءًا وزیرًا منه التمخ  ذا

گویهد) موسهی سه بخش است، یک بخش نقیض قرآن است. قهرآن مهیراجع به موسی 

 یَْرقَهُهوا*  لِسهاني مِهنْ عُْقدَةً احْلُْل وَ*  عَمْري لي یَسِّرْ وَ*  صَدْري لي اْشرَحْ رَبِّ قالَ»

این را موسهی  2«عَْزري بِهِ اْشدُدْ*  خيعَ هارُونَ*  عَهْلي مِنْ وَزیرًا لي اجْعَْل وَ*  قَوْلي

موسی فرستم، برای تو هارون را میگوید نخیر، خدا گرت تقاضا هرده است. اینجا می

-خواهم اه ههار ههنم؟ مهیرا میخواهم استرعا بدهم. هارون نه من خودم می )گرت

 فقهال هیصهدق لهه ردءًا وزیهرًا منهه الهتمخ  ذا موسى على اضاه حمي اللَّه نع»گوید) 

گیهری ههن. ، خهدا بههره«اسهتمتع»خهدا  یعنهی خهدا،« السهید عیهها عت ستم للرب موسى

تهوانم مهن نمهی« عمهخ منهذ كعم صاحب عنا لست»معنای خیلی بدی دارد. « استمتع»

-آن میتوانم بزنم. قراز اول تا حاال اصعً حرق نمی« عمخ من عول ال و»حرق بزنم. 

یا اینکه یهک لکنتهی در زبهان اسهت ههه  3«یَْقتُلُونِ عَنْ فَأَخاقُ ذَْنب  عَلَيَّ لَهُمْ وَ»گوید) 

-لکنت واقعی نیست. بلکه لکنت به حساب این است هه در مقابل فرعون هه در خانه

گویهد آن مطلای است. اینجها مهی ،شودمن زبانم باز نمی ،اش من را بزر  هرده است

 ال و عمهخ مهن عول ال و عمهخ ذمن كعم صاحب عنا لست»توانم حرق بزنم. اصعً نمی

من بلد ناودم حرق  ،موسی حرق زدی از وقتی هم هه با منِ« عادك كلَّمت حین من

 بزنم.

 یصهنع مهن عو فمه  لإلنسهان صهنع مهن) الرب له فقال. اللسان و الرم تقیل عنا بل»

 و فمك مع عكون عنا و  ذهب نفاآل. الرب عنا هو ما ع. ععمى عو بصیرًا عو عصم عو عخرس

. هستم، حرق بزنمن با دهان تو  ،توانی حرق بزنیحاال هه نمی «به تتكلم ما ععلمك

قاهول « ترسهل مهن بید عرسل السید عیها استمع فقال» .تکلم و قدرت هعم را من دادم

توانهد ههعم تواند زبان بدههد، مهینکرد. مثل اینکه خدا را هم قاول ندارد هه خدا می

 خواهی بررستی من استعرا دادم. به دست هر هخ می« ترسل من بید عرسل»بدهد. 

 عنهه ععلهم عنها. عخهاك العوى روناه علیخ) قال و موسى على الرب اضب فحمي»

 تضهع و فتكلمهه بقلاهه یرهرح یهراك فحینما الستقاالك خارج هو ها عیض  و یتكلم هو
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 یكلّهم وهه و. تصهنعان ماذا ععلمكما و فمه مع و فمك مع عكون عنا و فمه في الكلمات

هارون دهان تو است و تو هم «  له  له تكون عنتو  فم  لك یكون هو و. عنك الشعب

  صاّحکم اهلل بالخیر! خدای هارون هستی.

 

نَها لِمَها عَظِهیمِ وَ وَفقْقآنِ اْلقُهرْإِیمَانِ وَ مَعَهارِقِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِاُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنقاْتُحِاُّهُ وَ تَرْ

 

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


