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 اسرائیل؛ داود )ع(بحث در انبیاء بنی
 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ  وَ ينَ اْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ

 اصليه نيستند، اولووالعزم نيسوتند، راجع به انبياء غير اولوالعزم که صاحب مقام رسالت

و رض کرده بودیم که ما فقط راجع به تنزیه آنها و مقارنه وضع آنها بين قرآن و تورات ع

کنيم که انبياء غير اولوالعزم بحثشان برای بعد باشد. ولوی اموروع عورض بحث می انجيل

کنيم که نه، چرا؟ چون اگر بخواهيم بعد اع حضرت موسی )ع( راجع به حضرت مسوي  می

خواهد و تقریبًا حدود یک ماه وقت میچون جاعه نخواهد داد. وقتمان ا ،)ع( صحبت کنيم

کنيم. فقط یکوی اع انبيواء بحوث  توانيم. بنابراین در تسلسل انبياء فرع بحث میفعالً نمی

نشده است که لوط )ع( است. افترائاتی هم نسبت به لوط )ع( هرگز موا اع نرور اسوالمی 

هوایی رین مسويحی حور ر اینکه بعضی اع مبشّ هم نداریم. مگتًا که معلوم است، روایتًاآی

اند که در جای خودش اشاراتی خواهيم داشت. فعالً بعد اع موسی )ع( بزرگترین پيغمبر عده

عد اسرائيل عبارت است اع داود )ع( که عرمت ایشان را قرآن شریف اع سليمان در بُاع بنی

طور جزئی و شخصوی اسوم  بهنبوت باالتر دانسته است. در قرآن شریف اع کتب انبياء کالً

برده نشده است. فقط قرآن است، صحف ابراهيم است، صحف موسی است، کتاب عيسوی 

فقوط  ،است و اع کتب انبياء غير اولوالعزم که به طریق خاص و نص ذکری به ميان بيایود
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بوا  «کواا أشوعياءآتينوا »یوا « سليمان مزاميرآتينا »و اما 1«عَبُورًا داوُدَ آتَيْنا وَ»ود است. اعبور د

  اسرائيل قبل اع عيسی )ع( است.اینکه أشعياء خاتم انبياء بنی

ع ذلک، راجع به داود بسويار بسويار قورآن شوریف بعود اع مقوام والیوت عوزم هوم در م

-رسالت ، و هم در کتاب  مقام قائل شده است، اینجا داود )ع( را مورد بحوث قورار موی

هوا محور قرآن این است که بر مبنای قرآن نسوبتها بر دهيم. یکی اع وظایف ما مسلمان

کنويم کتوب که موا عورض موی-بزرگوار الهی اع نرر کتب مقدسه و افترائاتی که به انبياء 

داده شده اسوت، و اع نرور روایوات اسورائيلی و حتوی روایوات اسوالمی، موا ایون  -مدنّسه

ع مؤمنين خيلی ضعيف های ناروا را اع آنها برطر  کنيم. حتی اگر نسبت به بعضی انسبت

ی بزند، العم است آن افتراء را دفع کنيم. که کاری نکرده است ئاالیمان هم اگر کسی افترا

مؤمنی بشود، کوه شورایط صوحت و جوواع یک و به او نسبت بدهند، یا حتی اگر غيبتی اع 

 آوران وحوی در مرحلوه لالثوهباید دفع کنيم. موا انن نسوبت بوه پيوام ،غيبت در کار نباشد

ران مکلفين عالم تکليف هستند، که آنها سرچشمه و سرلوحه هستيم، که طاهران و مطهِّ

 رحمت و هدایت و ایمان و عمل صال  هستند، ما باید آنها را اع چند جهت تنزیه کنيم، نه

های ربانيوه، آنگونه که خداوند تنزیه فرموده است. اما در مقابل تنزیهما تنزیه کنيم،  اینکه

روایات توراتی، اسرائيلی، انجيلی و در روایات اسالمی یا خياالتی در بعضی اع مطالبی در 

آیات قرآن شده است. ما با دقت نرر در آیات مربوطوه قرآنيوه بایود مقوام آن بزرگووران را 

 آنطور که خدا خواسته است تثبيت کنيم.

مسوتقرًا  خواهم عرض کنم که اگر معاذاهلل قرآن شریف نسبت بدی نصًا یا ظاهرًانمی

ی اع انبياءاهلل داد ما دفاع کنيم. ما چه کاره هسوتيم؟ خودا اصول اسوت. نوه، آن وه ابه نبی

ها آمده است، بر حسوب تسلسول نقول اع یکودیگر یوا بور حسوب شود و به گمانخيال می

بعضی اع روایات اسالمی یا بر حسب بعضی اع روایات اسرائيلی یا مسيحی، موا بور محوور 

اگر صدها روایت اع شرایع مختلفوه و متشورعين گونواگون بور خوال   قرآن نرر بدهيم و

عون کتوب اهلل و  اهلل،نص و یا ظاهر مستقر قرآن باشد، آنها را رد کنيم دفاعوًا عون کتواب

عد دوم، اگر ما مؤمنين اع خودموان عد اول است. بُدفاعًا عن رسل اهلل و رساالت اهلل، این بُ

باید بگویيم بزرگان ما نيک بودند و ما  ،اهيم دفاع کنيمپيروی اع آن بزرگان بخو عنوانبه

باید نيک باشيم. اما اگر نسبت به رهبران بزرگوار معصووم موا نسوبتی باشود و موا سواکت 

آنهوا  ،اندتر باشيم. آنها نمونهشود ناجورباشيم. یعنی اگر آنها ناجور هستند. پس ما هم می
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شوود اسووه هسوتند، چطوور موی 1«حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ سُولِرَ في لَكُمْ كانَ لَقَدْ»مقتدا هستند. 

گناهوانی،  ،اموا یوک خطاهوایی ،کسی اسوه خير و رحمت و هودایت و عمول صوال  باشود

کوه تقصيراتی، آن هم نسبت به خطاهای مجعول در روایواتی فریوادگری شوود، در آیوات 

ه و تحریف شده اسوت، چنين نيست. اگر در تورات و انجيل چنين است که جعل شد قرآن

 در قرآن شریف چنين نيست.

نسبت به داود )ع( حتی در بعضی اع روایات اسالمی این مطلب است که، انسوان بوه 

-ای هم که نسوبتبلکه آیات توراتيه ،فهمد خرافات اسرائيليه و روایات یهودیهخوبی می

هوای اسوالمی و بور اینها نشت کورده اسوت و در کتاب ،اندهای ناروایی به داود )ع( داده

عبان روات اسالمی آمده است و این روات اسالمی که اینگونه روایات خال  نوص قورآن 

اند، اع چند باب خارج نيسوت. یوا اع های مقدسه الهيه را نقل کردهرا و خال  تمام شریعت

 ،باب این است که یهودی بوده است و مسيحی بوده است و ظاهرًا مسولمان شوده اسوت

انجيول  ،انودطور که تورات موسوی را تحریوف کوردهاسالم را خراب کند. همان برای اینکه

اند، روایات محرفه اسرائيليه و مسيحيه عیاد است و آبروی توراتيان عيسی را تحریف کرده

شان و در بعد روایاتشان رفته است، این یهوودی و یوا های اصلیعد کتابو انجيليان در بُ

االحبوار و غيوره ظواهرًا مسولمان شوده ده است. مثل کعباین مسيحی ظاهرًا مسلمان ش

 ،در صفو  اول نماع هم بوده اسوت ت. خيلی هم مقدس شده است،است و راوی شده اس

روی فوالن  »خيلی هم تراهر به اسالم و ایمان داشته است. برای اینکوه بتوانود در شو ن 

قال الصادق و قال البواقر  به نام ،روایاتی که جعليات اسرائيليه است« عن فالن  عن فالن

 اهلل نقل کند. این یک دسته.و قال رسول

-کنند، دقوت نمویها که فکر نمیبينناها، دهالی اع ميان خود مسلماندسته دوم جهّ

اع آنها نقل  ،قدر چون فالن خوب است و فالن خوب است و فالن خوب استکنند. همين

نویسند کوه کسوانی کوه اهول نرور و تابی میکنند یا در ککنند و روایت را یا قبول میمی

هوا شوما سوؤال کنيود کوه چورا ایون مطالعه هستند این کتاب را ببينند. حتی اگر اع بعضوی

ضورورت بر خال  عقل است. بر خوال   ،است حساین بر خال   ،روایات را نقل کردید

ان است. و این نهایت حماقوت اسوت. مگور امکو گوید: تعبد، میعقلی و حسی است لابت

متعبد کند؟ مگور عقول  عقل ضرورت خال  بردارد خداوند ما را بر خال  ضرورت حس، 

نيست که شاهد و دليل است بر اینکه خدا هست، پيغمبور هسوت، شوریعت هسوت، دیون 
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-هست، چطور؟ عقل به سند دليل قطعی خودش چيزی را قبول کند کوه عقول کنوار موی

شود که این شرعی شرع عقل است. چطور میایم. فرودگاه گاارد. این را بارها عرض کرده

 ،بعود بيایود پوایين ،بر خال  عقل، اول فرودگاه را خراب کنود ،که فرودگاه  عقل است

 شود.طياره بشکند. این نمیو بيفتد 

های بدی داده شده است که انسان اع گفتون  حيوا در اینجا نسبت به داود )ع( نسبت

تووانيم بوه ه با یهود و نصاری نزدیک هستيم. مویکند. اما چون ما در عالمی هستيم کمی

آنها بفهمانيم، آنقدر این کتاب تورات و انجيل شما عَفِن است که اصل وحوی موسووی و 

آدم موؤمن  کردید و اینطور قاطی کردید. مطالبی را که یوک ملطّخمسيحی را شما اینطور 

ها ها و عيسیبه موسی های مؤمنين، شما نسبتحتی برای فاسقتواند بپایرد، عادی نمی

ایوب عجيب اسوت  ها دادید.عياها و ایوبها و اشها و داودها و سليمانها و ابراهيمو نوح

ام، در بشوارات هوم کنيم. حدود یکی دو صفحه من اع تورات نقول کوردهکه بعدًا بحث می

عه بفرمایيود. ن این روعها مطالرا ندارید. بشارات عهدین را آقایاعقائدنا  مالحره کنيد. اگر

در بشارات عهدین ما جریان بيوگرافی انبياء را بر محور کتوب لوالب بحوث کوردیم. البتوه 

تر است. آنجا را مالحره کنيد. چون فعالً عقائدنا یک نسخه بيشوتر نيسوت عقائدنا مفصل

 تا بعد مجدد چاپ بشود. 

عقائدنا و هم در ام. هم اینجا در راجع به ایوب حدود دو صفحه من اع تورات نقل کرده

بشارات عهدین شاید مختصرتر که ایوب اصالً با خدا دعوا دارد. دست به یقه شوده، داد و 

رحمی کردی، خدایا مرا ضعيف دیدی، تو قووی قال و فریاد و خدایا ظلم کردی، خدایا بی

کنود، حتوی این مزخرفاتی که هيچ فاسق مؤمنی این کار را نمی .هستی، پدر مرا درآوردی

مشرک، شخص مشرک هوم اگور مشورک بواهلل  کند.طور دعوا نمیاینمشرکی با خدا هيچ 

گوید هم خدا معبود است و دهد، میالبته منحر  است. ولی به خدا که فح  نمی ،است

ب پيغمبور کوه مثول اعوالی صوبر در قورآن واموا ایو !؟بدهدبه خدا فح   اماهم غير خدا، 

وقت در طور  مقابول نصوصوی اع است. آن شریف و هم نين حتی در تورات و در انجيل

با خدا دعوا کرد، فح  و داد و  ایوبمتون تورات بر این مطلب انن نص است که جناب 

دانويم ال و فریاد و... این مزخرفات را... اینها را ما باید بدانيم. ما تا ظلمت را ندانيم، نمیق

ری چوه خبور اسوت. توا جهول را دانيم پولودانور چه خبر است. تا گرسنگی را نفهميم، نمی

تووانيم طور که ما تا فقور را نفهمويم، نمویدانيم علم چقدر عالی است. همانن شيم، نمی

موا آن وضوعی را کوه انبيواء خودا )ع( در توورات و انجيول  بفهيم غنای مطلق یعنوی چوه.

 نبيواءفورع بوه ا عنوانبهدو کتاب اصل اهل کتاب و در روایات توراتيه و انجيليه  عنوانبه
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الهی نسبت داده شده است، اینها را باید اع اینها دفع کنيم. با داد و قال و فریواد و  بزرگوار

 نوشتن و گفتن و بحث کردن که شما اصالً اع ملحدین و مشرکين بدتر هستيد. 

تمام مقاموات عاليوه را در تموام ابعواد برونوی و خداوند اما به قرآن شریف نگاه کنيم، 

های ناروا را بوه انبيواء کسانی که اینگونه نسبت نبياء ذکر فرموده است، ودرونی اع برای ا

طوور ظوالم، اند. خدا ندانسته اسوت، پيغمبور ایندر حقيقت نسبت بد به خدا داده ،دهندمی

سواع، معواذاهلل چوه، ندانسوته اسوت و فرسوتاده معاذاهلل مشرک، معاذاهلل عناکار، معاذاهلل بت

ت و خيانت کرده است؟ یک نفر انسان عادل عادی اگر کسی را یا دانسته اسجهل، است؟ 

ای یا جهالت گویيم خيانت کردهدغل است، بفرستد، می دعد است، کننده است،بداند گمراه

یوا بور مبودأ هور دو اسوت، کوه  جهالت است یا بر مبدأ خيانت اسوت این بر مبدأ .ایکرده

بوه شوود، گيرد و نباید بگيرد و نمیمیمعاذاهلل خداوند که خودش تماس وحی با بندگان ن

ترین افوراد را اع بنودگان و مکلفوان بایود بفرسوتد و فرسوتاده جای این بهترین و برگزیده

آینود موین بندگان خدا و مکلفين اینطور توعرد درتریوقت این بهترین و برگزیدهاست. آن

ها و... این ساعیها، بتیگها، عناعادها، عنا کردنيل لعنتکه در نص تورات و در نص انج

، مشورک اع نواراحتی بدهدبه مشرک نسبت انسان های عجيب و غریب که حتی اگر دروغ

بورای  ،کنم. بلکوه اگور مون بوت را بپرسوتمکند که من به خدا اینطور اهانت نمیغ  می

ریوت کورده اسوت، ولوی در خ 1«عُْلفى اللَّهِ إِلَى لِيُقَرِّبُونا إِالَّ نَعْبُدُهُمْ ما»احترام به خدا است. 

 «. عُْلفى اللَّهِ إِلَى لِيُقَرِّبُونا إِالَّ نَعْبُدُهُمْ ما»کند. عين خریت خيال کرده دارد احترام می

چقدر عجيب است. مثالً و  چيستد؟ ببينيد قضيه ندهحاال راجع به داود چه نسبت می

کن هسوت کوه اع آن در موریاألمرسولين الالهدی که جمعية الهدایة  ؛لهدایةا کتاب جمعية

 نوداین حر  را عد ند ورد بر قرآن آمد عنوانبهکنم. در آنجا اینجا و جاهای دیگر نقل می

تا عن داشت. اوریا فرمانده لشوکرش یوک عن داشوت و ایون 99داود اع نرر قرآن  ،که بله

است گرفت و با او عمل جنسوی کورد رفت آن یک عن اوریا را هم با اینکه شوهرش عنده 

 گویند قرآن این را گفته است. اما قرآن که این حر  را ندارد.می. و..

گویود. این را دارد موی 2«واحِدَةٌ نَعْجَةٌ لِيَ وَ نَعْجَةً تِسْعُونَ وَ تِسْع  لَهُ أَخي هاا إِنَّ»قرآن 

سوت. ایون مثوالی کوه قورآن عند که ایون مثوال اگوید نخير، این مثال است. عور میاو می

کوه  کنودکند و داود )ع( را تعييور مویمثال خداوند دارد سرعن  می عنوانبه آورده است،
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، خودش نعجه عن است ای که گفتهنعجه عن است؟ آن نعجهآخر  ؟تا عن داشتی99چرا تو 

ایون ریويس و  ی داشت کوهتّتا عن داشتی، چرا به یک عن دیگر که اوریا ح99ِ نعجه است!

دی و در حالی که او عنده بوود او را بوردی و بوا او در آن تصر  کر فرمانده لشکر تو بود،

. و حال اینکه این در تورات است. دارندها، این را نسبت به قرآن چه کردی و اع این حر 

 است؟  چگونهدر قرآن نيست. در قرآن 

در قرآن که مقامات عاليه داود )ع( را مفصل خداوند متعال ذکر فرموده است و بحوث 

و داود هوم حکوم عادالنوه  مين است که نزد داود حضوور یافتنودخصکنيم. فقط قضيه می

دانسوت دوتوا کرد. بعد معلوم شد که اینها خصمين نيسوتند و دوتوا فرشوته هسوتند، نموی

این آمود کوه بعود بحوث  برای چهکند. این برای چيست؟ اند. چون فرشته گناه نمیفرشته

لم مطلوق نيسوتی، درسوت اسوت کوه کنيم برای اینکه خدا برساند که داود جنابعالی عمی

کنی، اشوتباه حکموی هوم نيسوت. چورا؟ بورای ها اشتباه میمقصر نيستی، اما بعضی وقت

ع آنهوا انود. یکوی ادو نفر آدم مکلف هستند و هر دو نزد داود آموده ،اینکه اگر این دو نفر

-را موی تا بز دارد و من یک بز دارم و آن یک بز من99گوید که این برادر من است و می

 نَعْجَتِكَ بِسُؤالِ ظَلَمَكَ لَقَدْ»حضرت فرمودند که اگر جریان این است  خواهد به عور بگيرد.

حکم درسوت اسوت. حکوم  1«بَعْضٍ عَلى بَعْضُهُمْ لَيَبْغي اْلخُلَطاءِ مِنَ كَثيرًا إِنَّ وَ نِعاجِهِ إِلى

بوز و  99وراتی را برای ایون بسيار عالی است. اما مت سفانه در تفسير نسفی همان معنای ت

گویند. که بلوه، بز کرده است، همان حرفی که این آقایان در کتاب جمعية الهدایة می یک

، تمثيول بز و یک بز که خصمين و متخاصمين نزد داود آمدنود. ایون مثوال اسوت 99این 

ی ثّوی یوا حِتّوعنی که داود داشت. و یک عن اوریوا حِ 99نمونه و نشانگر است برای است، 

خواست بگيرد و ایون مثوال را خداونود را اع او می . این عنر او بودککه فرمانده لشداشت 

دیگور را  ییکو توا دارد، 99ویی کسوی کوه گومقرر کرد. بعد خدا فرمود که داود تو کوه می

، روایووات اسووالمی خواهود بگيوورد ظلووم اسوت. چوورا خووودت ظلووم کوردی؟ روایووت داردمی

تا عن نداشتی؟ چرا عن اوریای  99خودت ظلم کردی، مگر تو  چرا .تفسير نسفی ،مت سفانه

این چرت و این چرند مزخور  را  ؟تی را تو گرفتی، شوهردار هم بود و این کار را کردیحِ

آیود قورآن را بوا موی، روایت اسالمی ذکر شده اسوت، روایتی که در تفسير نسفی عنوانبه

در  ،خيلوی اع ماهوا در فتاوایموان ؟کنويمکند. مگر ما ایون کارهوا را نمویروایات خراب می
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مان، عرفانمان، خرفانمان، ما قورآن را بوا روایوت ، فلسفهیخمان، عقایدمانقصصمان، توار

 کنيم.خراب، خراب می

« فاعرضووه عورض الحوائط»روایتی که بر خال  قرآن است باید بوه دیووار عد. معنوی 

کوه در چشوم خوودش یوک  عننود مالحروه کنيود. کسویچيست؟ حاال حرفی که اینها موی

بعد چشم شما یک دانه کووچکی  ،بيندای را میکور هم شده است. یک ذره ،شهپری است

بينود، ورتر هستی، ایون خوودش را نمویگوید تو کوری، خودت که کآنجا نزدیک است. می

را « واحِودَةٌ نَعْجَوةٌ لِيَ وَ نَعْجَةً تِسْعُونَ وَ تِسْع »در قرآن شریف که قضيه بيند! دیگران را می

چرا؟ چون در  اعتراض به داود که داود چنين کرد،گوید مثل است برای بيند. این را میمی

گویيم آقا، اگر در روایت اسالمی در تفسير روایت اسالمی در تفسير نسفی چنين است. می

نسفی چنين است، در نصوص توراتی چنين است و قبول نوداریم و در نصووص قورآن بور 

ای در کتاب تورات یا انجيل بور خوال  ست و قبول داریم و اگر روایتی یا آیهخال  این ا

ام آقایوان در کنيم. آن نصی که من اع چيز نقل کوردهما این را قبول نمی ،نص قرآن است

اینجوا هسوت.  ،بخ  داود )ع( در بشارات عهدین داریود مطالعوه کنيود. آنهوا کوه ندارنود

، 1در جلود « القورآن داود علوى الهدایوة كتواب فریوة» :کهام گيرند، بنده یادداشت کردهمی

 والجمعيوة ربوي»انود. چنود جلود اسوت و بور رد قورآن نوشوته ،اع کتاب الهدایة 49صفحه 

-ر کتوابی این مناظر اصلی نيست، حضوری نيست. مناظر جعلی است که دبّرِ« الرسولية

که این واقعيت دارد. که « وليةو الجمعية الرس»عالم نصرانی است.  های توراتی دارند. رِبّی

 ال» :گوینودایشوان موی اسوت. «الهودی»در کتواب « جمعية الرسولية للمرسلين االمریکن»

 1«الكرامة عن الاود و الهيمنة ف ین سوءٍ باكریات النبي داود یاكر قرآنكم هو فها فحسب

شوما بگوویم بوه  ،شما قبالً در بحث قبلی گفته بودید که من این را اشاره کوردم و نگفوتم

 خوب است.

راجع به تتمه جریان موسوی )ع( بوا سوامری بوود.  ،بحث قبلی که به اینجا منتهی شد

 و بالتواریخ الجهل من هاا»گوید: می 37صفحه  1مریکية در جلد اینجا کتاب الجمعية اال

 ءٌشوي موسوى عصور فوي یكون ولم بالسامري، العجل صانع یسّمى أن البلدان توقيع علم

 إال»داشوتيم و نوه سوامری،  در عمان موسی نه شهر سوامره 2«سامري ال و مرةسا له یقال

پنجاه سال بعد اع سليمان شهر سوامره و شوخص « سنة بخمسين سليمان بعد ملك الاي
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امِرِيُّ أَضَلَّهُمُ وَ»گوید که سامری داشتيم. پس چطور تورات در عمان موسی دارد می  1«السوَّ

 اند. ه قرآن کردهاین اشکال تاریخی را اینها ب

نوشته است. هاشوم العربوی  55مستقله خودش، صفحه  التیيتا هاشم العربی هم در

ایشان ت یيد کورده اسوت.  هم اع کسانی است که رد بر قرآن نوشته و کتاب  موجود است.

 عمون إلوى موسى عمن إلى اللَّه خلق في یقع لم فإنه صراح ، لحق إنه أجل»گوید چه؟ می

« بالسوامري للتسمية منش  ال و». هنبود« سامرة له یقال موضع بعده قرن نصف و سليمان

 جبول إسورائيل ملوك عمري الملك اشترى أن إلى»ست. بلد نيگوید پس قرآن تاریخ می

« السامرة شامر باسم بناها التي المدینة دعاو  الجبل على بنى و بوعنتين شامر من السامرة

 مر هر دو یکی است.اخودشان تصری  دارند که سامره و ش

 المبنية سامرة مدینة من رجل إلى الاهبي العجل صنعة»نسبت دادن، « یعزى فالقرآن»

سال بعد اع موسی این شوهر درسوت شوده  570« سنة سبعين و خمسمائة عهاء موسى بعد

 نی درست شده است.واست. سامری و سامره و شامری و شمر

 فوي تصواری  هنوا  و ال كيوف». دهيمیمت ما اجواب، جواب را اع نص تور «المناظر»

تکوین المخلوقات فصل « شمرون یسمّى كان یعقوب بن یساكر ولد من واحدًا أنَّ التوراة

 واحودًا أنَّ»دهيم، اع جای دیگر نيست. در اینجا دارد کوه ما اع خودشان جواب می .13: 46

 عشيرته و شمرون ولد من غفيرًا جمًا أن و شمرون یسمّى كان یعقوب بن یساكر ولد من

فر اعوداد سوشومرونی هزارهوا نفور بودنود. « األلوو  یبلغوون وقتئاٍ هم و موسى، مع كانوا

 تقتضوي الحال طبيعة و عربيّ، كتاب  نالقرآ أن البدیهي من و» .21، آیه 26فصل تورات، 

 بریعسامری شمرونی شد، مگر قاعده ت« الشمروني منها و فيها العربية غير اللغات تعریب

گفوت کوه کنند. یکی میشان تعریب میکند. انن هم همههمين نيست؟ قرآن تعریب می

شود آقوای گلپایگوانی را  لفادقانی کيست؟ بعد معلوومجقانی کيست؟ گفتم دلفاجالاهلل آیت

 اللغوات تعریوب تقتضوي»کننود. کنند و اینطوری میقانی، این را تعریب میدلفاگوید جمی

سوامری، شومرونی، « بالسوامريّ عنها فعبِّر عرِّبت حيث الشمروني امنه و فيها العربية غير

 گفتند. خودتان هم تصدیق دارید که آنجا را شامره و سامره می

گفوت، اگر تورات بوه عکوس موی« بالسامري الشمروني هاا عن عبرت التوراة أن ولو»

 فوي بتلعر»گفت، گفت شامری، یا شمرونی، به عکس میگفت سامری، قرآن هم میمی

گویيم قرآن حکميت دارد و ما در اینجا می« تحكمون كيف لكم فما السامري، بغير القرآن
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و انجيول بوه غلوط ذکور  توراتاینجا و جاهای قبلی و بعدی، و آن ه را در  همينه دارد در

 کند.اند قرآن برطر  میاند و تحریف کردهکرده

صوحي  در توورات و انجيول را که چطور قرآن آن وه دهد هاشم عربی جواب میاینجا 

آنها غلط اسوت و  گوید غلط است آن ه را درکند و میمی تغليط و کند، تصحي  میاست

دهويم: حال آنکه در خود قرآن راجع به داود چنين مطلبوی را دارد. موا اینطوور جوواب موی

 يوفك لكوم موا! الرسوولية الجمعيوة و»که رِبّوی اسوت « اإلسرائيلي الروحي أیها: المناظر»

 إلوى القورآن نوص عون حيناا  تحيدون لماذا و المختلقة؟ باإلسرائيليات القرآن تفسرون

 القصوة هواه فوي ن خوا نحن فبينا ؟!الحكيم الاكر ني تفسيرًا فتجعلونها التوراة افتراءات

- الرسوولية داود منزلوة فوي تصواری  مون القورآن فوي بما نزیفها و التوراة على المشوهة

 الواكر مون بوييٍ األحوالم األضوغاب هواه أنوتم تخلطون إذًا ه،ربّ عنه محتده و -الكریمة

 مون امتحانوًا و فتنة الخصمين قصة تعتبر ألنها ناحية، أیة فى بالقصة لها صلة ال الحكيم

تو این دو نفر را خيال کردی انسان هسوتند و  ،این امتحان الهی است که داود 1«إليه اللَّه

اند و برای اینکه ان مکلف درست است، ولی ملکين بودهحکم کردی و حکم هم بنابر انس

نودارد. قصوور علموی بوه موضووعات، نوه  شود جناب داود احاطه علمی بکول شویءالبات 

مکلف بشری  ،احکام، قصور علمی به موضوعات که این موضوع حکم در اینجا مکلف بود

 اند که معصوم هستند. بود و این دو نفر ملکين

 در حکم ایشان خطایی... اگر فرض کنيد که -

سوت اسوت. خطوای در در حکم نه، در موضوع، در موضوع خطا بوده و حکم هم در -

، منتها خطای در موضوع که دو نفر آمدند، بوه شوکل انسوان اسوت. موضوع طوری نيست

شما او را انسان نبينيد؟ انسان است دیگر،  ،آید و انسان استکسی که به شکل انسان می

چوه اشوکالی در  این چشم ملکی العم دارد و وحی العم دارد. ؟را ملک ببينيد حتمًا باید او

 این کار است؟

 همان را می خواهم عرض کنم ]...[ -

کنم. در حکم اشتباه نداشتند، اشوتباه در موضووع، اشتباه در موضوع است عرض می -

گشتند. یکی رسيد شان میرضا )ع( داشتند در خانهچه اشکال دارد؟ در روایت دارد که امام

م دو سواعتی اسوت دار، گوردمگردید؟ فرمود من دنبال کنيزم مویمی هو گفت آقا دنبال چ

موا کوه  ،آقوا :کجا رفته اسوت. عورض کورددانم کنم و نمیگردم، پيدای  نمیدنبال  می

                                                           

 .402عقائدنا، ص . 1



10 

 

-دانيم. آنهایی را کوه خودا مویمعتقدیم شما علم غيب دارید. فرمود همه غيوب را ما نمی

 ،گوردمدانيم. من دو ساعت است دنبال کنيزم مویگوید نمیدانيم، آنها را که نمیگوید می

 پيدای  نيست. 

 ملكوان أنهموا غفلوة حوين فوي الصوراح بالحق حكم حيث ناجحًا عنها تخلص لقدو »

 أن ربوه اسوتغفر بالفتنوة انتبوه فلموا المحوراب، عليه تسوّرا إذ رجلين بصورة تصورا مقربان

 موا یفعلون و أمرهم ما اللَّه یعصون ال مكرمون عباد هم و الرلم، لىإ الملكين أحد نسب

استغفار اع چوه؟ گنواه « أَنابَ وَ راكِعًا خَرَّ وَ رَبَّهُ فَاسْتَْغفَرَ: »24)ص(، آیه  38سوره  «یؤمرون

صور در موضوع داشوته طوری نشود که من دوباره ق نکرده بود، استغفار اع قصور، خدایاکه 

خود قصور گناه است؟ تا چه رسد که استغفار اع قصور، مقصر نبوده است. بلکوه باشم. مگر 

. آن تا بوز دارد99)ع( که بر او محرع شد که این  این حکم واجب بوده است بر جناب داود

 خواهد یکی او را هم به عور بگيرد.دار، میبز99برادر یک بز دارد. برادر 

کوه  هر دو این حر  را قبول داشوتند 1«نِعاجِهِ إِلى جَتِكَنَعْ بِسُؤالِ ظَلَمَكَ لَقَدْ» :فرمود

حکم این است دیگر، حکم صددرصود ایون اسوت. در حکوم کوه تا، 99این یکی دارد و آن 

اشتباه موضوعی است. اهانت هم به ملکين نشده اسوت. بلکوه بورای  فقطمطلبی نيست. 

و  هان، که داودها و عيسیاینکه خداوند لابت کند برای خود داود که هست و برای دیگرا

یق عوالم حتوی اع نرور ور نيست که تمام حقاطعلم کلی نيستند، اینها و... ]دارای[ موسی

 ربوه جزاه لم»مکشو  باشد، کما اینکه برای خداوند مکشو  است. موضوعات برای آنها 

اگر این بد بوود، « اجِهِنِع إِلى نَعْجَتِكَ بِسُؤالِ ظَلَمَكَ لَقَدْ»اگر اینکه فرمود  .«بالحق لحكمه

چرا خداوند بالفاصله فرمود: ما تو را خليفه فوی االرض قورار دادیوم. آیوا چوون داود گنواه 

شود؟ آیا اگر اشتباه قصوری در موضوع دارد ایون بود اسوت، خليفه فی االرض می ،کندمی

 :شود؟ نه، چون حکم بالحق کرده اسوت. ایون جریوان دو جنبوه داردخليفه فی االرض می

 جَعَْلنوا َ إِنَّا داوُدُ یا»خواهد می بارک اهللیکی حکم بالحق کرده است. حکم بالحق کردن 

نه بشرین، این گناهی نبوده  یکی نه، در واقع موضوع ملکين بودند و 2«اْل َرْضِ فِي خَليفَةً

، خودا بارک اهلل نودارداست. اگر به حساب این قصور موضوعی بوده است. قصور موضوعی 

 گفته است؟ پس قصور موضوعی گناهی نيست. ارک اهللبچرا 
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بلکه اع خدا  ،این استغفار، استغفار اع گناه نيست« أَنابَ وَ راكِعًا خَرَّ وَ رَبَّهُ فَاسْتَْغفَرَ»فقط 

شوود. اگور هوم نپوشود منافوات بوا خواست بپوشد اشتباهاتی را که احيانًا در موضوعات می

 25آیه  38ندارد. مالحره کنيد. بعد بالفاصله، سوره مقام عصمت رسولی و رسالتی هرگز 

 إِنَّوا داوُدُ یوا»در خدمت قورآن هسوتيم مالحروه کنيود. « دُیا داوُ»بود دیگر، بعد بالفاصله، 

عنند سور پيغمبور روی دامون ؟ مثل آن حرفی که میچه عمانی« اْل َرْضِ فِي خَليفَةً جَعَْلنا َ

 ،هر دو عمدًا نخواندند و بعد که پيغمبور بيودار شود اميرالمؤمنين )ص( بود و نماع عصر را

که علی نمواع عصور را نخوانوده  اللّهیبارک آفتاب غروب کرده بود و خدا هم برای خاطر 

برای خداوند و برای ولوی  آميز استخورشيد را بگرداند. خيلی نسبت، نسبت اهانت ،است

ندید مون ن نماع عصر را عمدًا نخواچو اهلل!بارکاهلل و اميرالمؤمنين که بزرگ خدا و رسول

اسوت. و اع ایون  عوين هموان کوه نمواع عصور را بخوانيود. ایون هم خورشيد را برگردندانم

رآن را مالحره کردیود؟ اول آیوه ق« داوُدُ یا»ها ما عیادتر داریم. ببينيد، در اینجا هم حماقت

« جَعَْلنا َ إِنَّا داوُدُ یا»؟ بعد چيست« مَيبٍ حُسْنَ وَ لَزُْلفى عِْندَنا لَهُ إِنَّ وَ ذلِكَ لَهُ فَغَفَرْنا» :25

 خَليفَةً جَعَْلنا َ إِنَّا داوُدُ یا»، بارک اهلل برای حکم بالحق است. گویدچرا؟ بارک اهلل دارد می

به حق نکرد؟ کرد، چوون حکوم بوه حوق  حکم مگر« بِاْلحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاحْكُمْ اْل َرْضِ فِي

جهت این حاکم بالحق باید اع طر  خداونود حاکميوت بوالوحی داشوته باشود. اع این  ،کرد

 سَوبيلِ عَونْ فَيُضِولَّكَ»یعنی اتّباع اهواء مردم « اْلهَوى تَتَّبِعِ ال وَ بِاْلحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاحْكُمْ»

مطلب را توجه کنيود.  هر دوپس  1«شَدید  عَااب  لَهُمْ اللَّهِ سَبيلِ عَنْ یَضِلُّونَ الَّاینَ إِنَّ اللَّهِ

 ...اند وبز و این ملکين یکبز و  99هم جداست. قضيه حکمين و  اعاوالً این دوتا مطلب 

 توراتدهيد که بعد در تی ربط میاصالً ربطی به جای دیگر ندارند. شما دارید به اوریای حِ

  کند.میتنصيص این مطلب را 

 ...که بين مردمدهد پس چرا دستور می اگر حکم  حق بود، -

، چون به حق حکم کردی و ما هوم فوی االرض بدهداستمرار  حکم به حق را یعنی -

است کوه به این معنمگر اوامر خداوند به نبيين  بده. استمرارحکم حق را ات کردیم. خليفه

حکوم  هوا ابتوداء اسوت،رار است. بعضی وقتحاال انجام بده؟ نه، استم چون انجام ندادی،

گویود اسوتمرار بعد می ،ها حکم آمدهآید این کار را بکن. بعضی وقتحاال مینيامده است 

گویود بده، اما سوم دیگر ندارد. حکمی که آمده است، پيغمبر ترک کرده است، خداوند موی

آخور موا  و  به انبياء نيست اع طر  خداونود.امر به معر معرو  نيست.انجام بده، امر به 
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الم داریم. اینجا اعالم است. اوامری که خداوند بوه انبيواء یک امر به معرو  داریم یک اع

-اوامر اعالمی است، اوامر وحی است. امر به معرو  در جایی است که طر  می ،کندمی

واجب را ترک کورده، آن وقوت بوه  و داند معرو  است. چشم سفيدی کرده است، معرو 

ء امر به معورو  نيسوت. کول آنهوا د بيا این کار را بکن، در قرآن نسبت به انبيانگویاو می

دانسوتند، اعوالم ند، اعالم شده وحی اسوت. یوا میدانستقایقی است که انبياء نمیاعالم ح

وت هسوتيد، اینکوه شوما سورلوحه دعو عنوانبوهشود که این عمل باید تکرار پيدا کنود می

 دیگران اع شما اتباع کنند.

 

 ]سؤال[ -

فقيور  عنوانبوهست. مثالً کسی که اع شوما ساختگی نيست. این قضيه مثل مسئلةٌ ا -

 أَخي هاا إِنَّ»کند. مسئله سؤال می عنوانبهکند مسئلةٌ باید واقع شده باشد؟ نه، سؤال می

شود واقع را نمی ،خواهد بگویدیک مرتبه واقع را می 1«نَعْجَةٌ لِيَ وَ نَعْجَةً تِسْعُونَ وَ تِسْع  لَهُ

اشتند، یک مرتبه نه، مسوئله سوؤال کنود. ایون مسوئله را ند هبگوید. چون مالئکه که نعج

-می کنند،ئله، و لاا اع فقيه سؤال میکند و در فرض مسفرض سؤال می عنوانبهور طاین

مگور  .کندمینفرقی حاال واقع شده یا نشده، گوید در مفروض مسئله مطلب چنين است، 

در حقيقوت ایون مفوروض  ؟شوده اسوتواقعهای عمليوه اسوت، سائلی که در رسالهتمام م

  مسئله است.

جمعية المرسلين االمریکن بدون جهت به دهد به داود )ع( آن ه که می ت نسبتاتور

« ةکيواالمری ةيالرسوول ةيوالجمع»دهند، فقط به حساب تفسير نسوفی. میقرآن نسبت  داودِ

شواهد  2«!التووراة بوه لم ی قد و تكابونه فكيف النسفي تفسير نص هاا» 49صفحه  1جلد 

عن  قضيه تا و یکی،99این نص تفسير نسفی است که این گوید خواهد بياورد. میهم می

 دهيم:کند. ما جواب میاشاره می هم توراتها است و بوده است و عن اوریا و این حر 

 بوه لمو ی»کنود لانيوًا که این روایت ضد قرآن را نقل می« ننسف تفسير النسفی»اوالً 

گوویيم کنود موا مویبه آن تصری  می توراتاین که « ةبالتوار یصرح»ه نيست، بلک« التوراة

 غلط است و تحریف است. 
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 فوال نسفًا، النار في ننسفه القرآن، یوافق ال حدیث أو مقالة كل لننسف ناإ و: المناظر»

 النبوي داود كراموة عن تاود روایات من یعارضه ما هنا  و غيره و النسفي تقوّل في حجة

 و التحيوة أفضول عليوه الموؤمنين أميور علوي عون یُروى كما و الكریم، لقرآنل وفقًا )ع(

 هوي و ستين و مائة جلدته القصاص یرویه ما على داود بحدیث حدَّلكم من: قوله السالم

خيلی روایت لطيف است. حاال در بعود حکمو  کوه موا بورای « اللَّه أنبياء على الفریة حدُّ

 کنود)ع( تهدید میون مقام باالتر است. اميرالمؤمنين خواهيم حکم کنيم. چانبياء که نمی

که عن اوریا را، عن شوهردار را گرفت و با او حدیث داود همين« من حدلکم بحدیث داود»

همبستر شد و فرعندی عایيد که سليمان بود. که سليمان ابون الزنوای اع عن شووهردار بور 

ها وانخقصوه« القصاص یرویه ما على داود بحدیث حدَّلكم من»حسب نص تورات است. 

هشوتاد اسوت،  هآخر حد فریو بزنند.ضربه شالق  160« ستين و مائة جلدته»کنند. نقل می

 «. نبياء اهللحد الفریة علی أ»؟ فرمود که، 160 چرا

 

 ]سؤال[ -

آن بحثی است، وليکن اصل مطلب درست است، که اگر کسی ایون چيزهوایی کوه  -

باید حد بخورد. حاال چقدرش را هم بحث نداریم. اینجوا  این ،گوینداص عليه داود میقصّ

 تا، این یک بحث دیگری است. در باب حد باید بياوریم. 160دارد که 

 

 ]سؤال[ -

 ارتداد که هست، مگر مرتد کتک ندارد؟ اگر یک مسلمان افترا ببندد... -

 

  ]سؤال[ -

 گویيم دیگر.هم حد را داریم می ما -

 ربه نيست.حد ارتداد که هشتاد ض -

-نه این حد ارتداد نيست، حد فریه است. حد ارتداد کشتن است. ما هشتاد ضربه می -

کسی چند حد باشد، چه منافات دارد؟ یک عليه کشيم. ممکن است میاو را بعد هم  ،عنيم

بعد هم اگر حد  ،عنيمکسی هم دعدی کرده است، هم چه کار کرده است، تمام حدها را می

درسوت  ،شوان اعودام نيسوتم آخر سر است. که جمع بين حدها اگر هموهاعدام است. اعدا

 رغم هاا،)ع(  محمد بن جعفر السادس اإلمام عن هكاا یُروى كما و» دیگر:است. روایت 
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 اوریّا امرأة ولدت لما»: كالتالي أنتم لونو تتقوّ تقولون بما الخصمين قصة تربط التوراة أنّ

 . این مطلب را دارد 27تا  6يل، آیه ئمول دوم صدر فص« الزنا ذلك حمل من داود من

تا  7، آیه 12يل ئموصشویم به اصل نقلی که در تورات است، در ما اع اینجا منتقل می

 ،ت عربویاترین تورنص تورات عربی است که صحي  1«إسرائيل إله الرب قال هكاا» :23

ی دیگر، البتوه ایون توالی ها و جاهاها و انگليسیترین تورات در ميان فارسیبلکه صحي 

 تلو همان عبری اصلی است که نزد اینها مقبول است.

مسوحت کوردم « إسرائيل على ملكًا مسحتك أنا( لداود) إسرائيل إله الرب قال هكاا»

شوائول ملوک « شوالل ید من أنقاتك و»که پادشاه اسرائيل بشوی، حاال مس  یعنی چه؟ 

قرآن طالوت و جالوت ما داریوم. طوالوت ملوک اع در  د و اع ید شائول تو را نجات دادم.بو

بووده  هموان جوالوتطر  حق بود و جالوت که غاصب بود و جنگ شود. شوائول ظواهرًا 

یعنی کسی که سلطه داشت، که شائول بود و تو « سيدک« »سيد  بيت أعطيتك و»است. 

 بيوت أعطيتوك و» طه بر همه شماها داشت، به عکوس شود.نسبت به او عبد بودی و سل

-می« احتقرت لماذا ... یهوذاو  إسرائيل بيت أعطيتك و حضنك في سيد  نساء و سيد 

گوید من این الطا  را به تو کردم، پادشاهت کردم، دشمن را اع بين بردم، به عکس آن ه 

 الحثِّوي أوریّوا قتلوت قود. عينيه في الشرَّ لتعمل الرب كالم احتقرت لماذا»بود انجام دادم. 

کند که اول اوریا را کشته و بعد عنو  را اینجا آدم خيال می« لك امرأته أخات و بالسيف

گوید که نخير، اول عن اوریا کند، ولی نصوص بعدی میگرفته است. آدم اینطور خيال می

بورود او را در اش کرد، بعد برای اینکه ایون شووهر اع بوين راگرفت و با او خوابيد و حامله

بایود  مالحره کنيد.اش برگرداند. بعد این عن را به خانه ،و کشته شد مقدمه لشکر فرستاد

 کنيم. داریم نقل می گفت معاذاهلل، ]صرفًا[

 و عمّوون، بني بسيف قتلت إیاه و لك، امرأته أخات و بالسيف الحثِّي أوریّا قتلت قد»

 بيتوك إلوى السويف یفوارق ال انن و»دهد. خدا دارد جزا می« بيتك السيف یفارق ال انن

الی یوم القيامة شمشوير در خانوه داود افتواد. حواال کجوا  ،الی االبد« إحتقرتني ألنك ألبدا

 نسواء  آخوا و بيتوك مون الشر عليك أقيم ه ناا الرب قال هكاا»چه عرض کنيم.  ،افتاد

ایون خيلوی « الشومس هاه عين في نسائك مع فيضطجع لقریبك أعطيهن و عينيك أمام

 عجيب است.
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آن طر  هم با عن این بخوابود؟ اینکوه آیا درست است  ،خوابيداگر کسی با عن کسی 

گوید، چون توو عن اوریوا را ین دارد میا اینجا کنند!شود. این را که اعتداء به مثل نمینمی

-می توراتخدای  ،گوید معاذاهللو خوابيدی چنين کردی، خدای تورات دارد میاگرفتی با 

دهم بوه لوی چشوم توو در روشونی و آفتواب مویهای تو را داود در جگوید که من هم عن

 بالشرّ فعلت أنت ألنك» ها که گناه نکردند.دارد؟ عنبا آنها بخوابند. چه ربطی  که دیگران

در خفوا کورد.  ،اگر معاذاهلل داود ایون عنوا را کورد «إسرائيل جميع قدّام األمر هاا أفعل أنا و

 عَلَويْكُمْ اعْتَودى فَمَونِ»در اینجوا  هومو  کنودخدای تورات هم در علن دارد این کار را موی

 ولدتوه الواي الولود الرب ضرب و»این مربوط به شخص دیگری است. نيست،  1«فَاعْتَدُوا

تناقض را مالحره کنيود: و خودا عد آن پسوری را کوه اوریوا بورای داود « فقتل لداود أوریّا

 ان بود و کشته نشود،پسر جناب سليم آن :دارد توراتآن پسر کشته شد. نص دیگر  ،عایيد

 ها بود.بلکه جناب سليمان دارای آن مقام عريم و سلطه و این حر 

 قبول اوریوا بوامرأة عنوى داود أن انیوات هاه في صراحة ال» :گویددر اینجا اسقف می

 و ال كيوف: المناظر»ما هم ممکن است این حر  را بزنيم. ولکن،  2«تفترون فكيف مقتله

ل کوه اع صوموئي 2در  .این تصری  آخر مرحلوه در توورات اسوت«. یلي كما التوراة تصاری 

فرهای دیگوری کوه سوفر اسوت و س پنج توراتکتب فرعی تورات است. چون کتب اصلی 

سوت، کوه اسوم  کتواب مقودس هو انجيل انن  توراتکتاب آسمانی به خيال اهل  59

کتب اصل  یک ،توراتیی است. منتها کتب کتاب آسمانی اکثرش کتب تورات 59است. این 

توورات کوه  است. مثالً عبور کتاب فرع است. اصولکتب فرع  کفر است و یس 5است که 

کتاب دانيال، کتاب اشوعياء، کتواب ارميوا،  ،نيست. اع اسفار خمسه تورات نيست. کتاب عبور

قوق نبوی وق نبی در همين ایران دفن است. حبقبقوق نبی، که حب، کتاب حصموئيلکتاب 

قووق نبوی و هم نوين... اینجوا بح ی کجا اسوت... موا رفتويم عیارتشوان،هاگمانم در طر 

 است. صموئيل

 وقوت كوان و» عصور« المساء وقت كان و» :این است 26تا  2، آیه 11موئيل فصل ص

اع تخت سولطنت پوایين « الملك بيت سط  على تمشّى و هسریر عن قام داود أنّ المساء

عنوی « تسوتحمّ امورأة السط  على مِن فرأى»د. روبام رفت، دارد راه میآمد و باالی پشت

. جودًا المنرور جميلوة المورأه كانوت و»شووید. باالی پشت بام همسایه دارد خودش را می
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که این تعبيور « اليعام بششبع بنت هاه ليست أ: واحد فقال المرأة عن س ل و داود ف رسل

حتوی اسوت.  ییون عن اوریوااین عن شوهر دارد، ا !داود« الحثي أوریّا امرأة»عبرانی است. 

الی آخور، تتموه مطلوب را بورای « معها فاضطجع إليه فدخلت أخاها و رسلًا داود ف رسل»

 شاءاهلل.فردا إن

 

نَا لِمَا تُحِبُّهُ وَ عَرِيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْوَ جَنِّبْ ضَاهُتَرْ

 

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


