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 ��م ا� ا����ن ا����م

 از( إ امبرانيبه معجزات پ يانداز چشم داستياز اسمش پ كهي طورهمان كتاب اين 
را كه  يزهاياز چ يارينوشته است، و بس اتيلي)، اكثرا بر اساس اسرائختاري و قرآن منظر

 يگاه ي، حتصرسول اهللا  حيصح ثيآمده و نه هم در احاد ميذكر نموده نه در قرآن كر
بنابراين در هنگام خواندن اين كتاب  است، لت اس�م و عقاسيمخالف اساها  آن از يبعض

 شود به همه اين روايات اعتماد كرد. نمي به اين نكته توجه داشته باشيد كه
 





 
 
 

 ي مترجم يباچهد

هر پيامبري را كه خداوند به منظور تبليغ و آموزش دين به ميـان مـردم فرسـتاده اسـت، بـا      
ه اثبات اين حقيقت بپردازد كه او متصل بـه منبـع اليـزال    معجزاتي او را مسلح كرده تا بتواند ب

 گيرد. اي اوست و برنامه و دستوراتش را از او مي پروردگار و فرستاده
هـا بيـرون    فكري و بدني انسان ،ي قدرت و توان علمي اين آيات و معجزات بايد از حوزه

طبيعت نباشـد. بـه همـين     ي قوانين جاري همچنين بايد خارق العاده بوده، و در محدوده باشد؛
 وشـري از تفسـير  ي ب چـون عقـل و انديشـه    اند، را معجزات ناميده يدليل دانشمندان چنين آيات

 انجام دهد. و را بياوردها  آن تواند نظير و هرگز نمي ماند توجيه آن درمي
معجزه به عنوان امري خارق العاده يا غيـر عـادي شـناخته شـده كـه بـه دسـت پيـامبري از         

 يابد، تا دليل قاطع و روشني بر صدق نبوتش باشد. ان خدا تحقق ميپيامبر
ي آن هدف  كردنش واجب، تا به وسيله لذا معجزه فرايندي الزم و ضروري است و هويدا

 از تبليغ رسالت كامل و حجت خدا بر مردم آشكار گردد.
ارد. مـردي  را قبـول د ها  آن وقوع اين معجزات ذاتاً محال نيست و عقالنيت و دانش بشري

هاي  جزات ملتي اين مع ي خدا است، و در سايه شود كه او فرستاده كند و مدعي مي قيام مي
هـا و   بيننـد و در طـي قـرن    را آشكارا مـي ها  آن گرداند. مردم پارچه مي زيادي را متحد و يك

 آورند. ها نفر به او ايمان مي هاي متمادي هزاران و مليون نسل
طلب را تأييد و تثبيت كرده كه تخلف از قوانين جـاري طبيعـت   و بلكه دانش بشري اين م

كـه دانـش تمـام معجـزات     پـذير اسـت، چنان   مدرن ديگري امكاني قوانين پيشرفته و  به وسيله
 داند. پيامبران را صحيح مي

ز هيپنوتيزم و احضار ارواح و مسايلي ا ،شناسان در ارتباط با روحهاي روان هركس به نوشته
داند  باشد، چرا كه مي پذير مي يابد اين كارهاي غير عادي هم امكان ميافكند، دراين قبيل نظر 



 †اندازي به معجزات پيامبران چشم   12

 

باشـد، بلكـه    خداي تبارك و تعالي به قواعدي كه خودش وضع كرده است مقيد و پايبند نمي
توانـد سـوزانندگي را از او بگيـرد،     يقين دارند، همان كس كـه آتـش سـوزان را آفريـده مـي     

را بـه آتـش افكندنـد و آتـش بـه امـر خـدا او را          بـراهيم همانطور كه كـافران حضـرت ا  
 نسوزاند.

ستي است و فرمول و ي چرخ ه آري، مؤمنان عقيده دارند كه خداوند آفريننده و گرداننده
مانـد و   اش را او بنا نهاده است، و هرگز هم در قيد اين قوانين ظاهري باقي نمـي  قوانين پيچيده

اطالعـيم و   يگري هم هسـت كـه مـا از آن بـي    هاي د و روش قانون ،ن ظاهريغير از اين قواني
انگارند مانند دستگاه مكانيكي  مي پرست نگر و ماده جهان هستي آنطور كه دانشمندان سطحي

تـر از آن چيـزي   باشد... خيـر، هسـتي بـاالتر و بزرگ    كننده نمي بدون ناظم و گرداننده و كنترل
 نمايند. ها تصور مي است كه اين

باشـد،   ن جهان هستي جز نامي كه آن هم پوششي بـر جهالـت و غرورشـان مـي    ها از اي آن
 دانند. چيزي نمي

م ّمَِن ﴿ ِيتُ ت و
ُ

ٓ أ َّ قَلِيٗ�  ۡلعِۡلمِ ٱَوَما ِ  ].85[اإلرساء:  ﴾٨ِ
 .»جز اندكي دانش به شما داده نشده است«

تـوان  قابل ذكر است كه معجزه از جمله كارهاي اكتسابي دست بشر نيست و در قدرت و 
ي ايـن معجـزات يـاري     باشد، خداونـد پيـامبرانش را بـه وسـيله     هيچ يك از افراد بشر هم نمي

ي آن دشمنان خدا  هاي وحدت و يگانگي او است تا پيامبران به وسيله دهد و يكي از نشانه مي
اي  دهي اعمال غير عادي و خارق العا را درماننده سازند، اما در بارهها  آن را به مبارزه بطلبند و

 گويد: دهند، شيخ رشيد رضا مي كه افرادي غير از پيامبران انجام مي
ها در طول تاريخ كارهاي خارق العاده بـدون ذكـر نـوع آن     به طور متواتر از تمامي ملت«

 ».نقل شده است كه هيچ كدام واقعيت ندارد
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سابي بوده و براي مردم علل و اسباب نامعلوم داشته است و بعضي ديگر اكتها  آن بعضي از
ي  رسيدند و برخي ديگر هم قـدرت تمركـز روح و اراده   از راه تمرينات مخصوصي بدان مي

 اند. تر از خود را تحت تأثير قرار داده و بدين وسيله افراد ضعيفاند  نيرومندي داشته
 ،هيپنـوتيزم يـا خـواب مصـنوعي     ،بينـي و مكاشـفه   برخي از مسائل غير عـادي چـون پـيش   

شوند.  داخل در اين مقوله مي ،هاي رواني و عصبي ماران به خصوص بيماريبهبودي بعضي بي
فريبنـد و يـا    دهنـد و او را مـي   بازان در جلو چشم انسان انجام مي هايي كه شعبده كارها و حيله

خداوند  شوند؛ د باز از اين دسته محسوب ميدادن اعمالي كه جادوگران زمان فرعون انجام مي
 فرمايد: مي

ا ﴿ ۡحرِهِمۡ فَإَِذ ِ ِمن ِس ه ّيُل َِِ�ۡ َ ُُ ۡم  ُُ ِييه ۡم وَِص ُُ ُ َۡسَ�ٰ ها  آن ِبَااه  ].66طه: [ ﴾٦�
مـار   –هـا و عصـاهاي آنـان     چنان به نظرش رسيد كه بر اثر جادوي ايشان به ناگاه طنـاب «
 .»روند تند راه مي –خزند  و مياند  شده

هـا بـا    سـته اسـت، آنـان شـب    هـم از ايـن د   گيران جن ي دادن حس شنوايي به وسيله فريب
كننـد   فريبند و شنودگان تصور مي درآوردن صداهاي عجيب و غريب از خود، ديگران را مي

هـاي خـود در روز روشـن     دادن لـب  كه آن صداي جن يا پري است و گاهي هم بدون تكـان 
شـان قابـل اعتمـاد     گوينـد، بايـد دانسـت كـه هـيچ يـك از سـخنان        توليد صدا كرده سخن مي

 )0F1(؟»اين اراجيف كجا و معجزات پيامبران كجا نيست...
اسـت.  » معجـزه و كرامـت  «اي كه در اينجا بايستي مـورد توجـه قـرار بگيـرد تفـاوت       نكته

اعمالي كه خداوند به مناسبت احترام و بزرگداشـت اوليـاي خـود از     :كرامت عبارت است از
عـاده و غيـر عـادي جلـوه     دهد و الزم نيست بين مردم حتماً به صـورت خـارق ال   آنان بروز مي

 ،توفيق طاعت و عبادت بيشتر، كسب علم و دانش فراوان ،كند. از جمله: استقامت در راه خدا
هدايت مردم به حق و حقيقت و گاهي هم بعضي از كارهاي خارق العاده در بعضـي حـاالت   
به دست برخي از نيكان و دوسـتان خـدا سـرزده اسـت كـه از آن جملـه كرامـات مخلصـان،         

                                           
 .257 -256ي علي آقا صالحي، صفحه  عقايد اسالمي سيد سابق، ترجمه -)1(
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اي  سرشت سالم و پاكيزه دان، اولياي خدا و كساني كه وجود خود را تزكيه كرده و دارايعاب
روي داد و قرآن كـريم   »عليها السالم«اي كه براي حضرت مريم  باشد. مانند حادثه هستند، مي
 نمايد: گونه بازگو ميآن را بدين

ا ﴿ َّ رِ
ََ ََ ا  َُ َل َصلَۡي ََ ََ ا  ََ ّ َب ٱَُ ۡحَرا َِ ۡ َد ِصن ه ُهَو وََج لَۡت  ۖ قَا � ٰ هَِك َ�َٰذ َّ َ

ُم َ ََ ۡر ََ ٰ ََ  ََ ۖ قَا ٗقا َۡ ِ َدَها ِ
ِۖ ٱِمۡن ِصنِد  َ ٱِِّن  َّ ٍب  َّ َسا ِب ُٓء بَِغۡ�ِ  ََشا � ُق َمن  َُ  ].37آل عمران: [ ﴾٣يَۡر

 او را در پـيش  –تميز و زيـادي   –شد غذاي  گاه او مي و هر زمان كه زكريا وارد عبادت«
 ،آيـد  گفت: اين از سوي خدا مي مي آمد؟ گفت: اين از كجا براي تو مي مييافت. به مريم  مي

 .»رساند شمار روزي مي حساب و بي خداوند به هركس كه بخواهد بي
قانيت خود در معـرض ديـد عمـوم    اي براي ح با اين وصف شخص نبايد كرامت را وسيله

 گويد: شيخ احمد الرفاعي ميدهد، بلكه بايد بكوشد تا آن را مخفي و پنهان نگاه دارد.  قرار
كننـد، همـانطور كـه زن خـون      دوستان خـدا كرامـات خـود را از ديـد عمـوم پنهـان مـي       «

قاعدگيش را. از اين جهت با معجزات متفاوتند، چون اظهار و افشاي معجزه براي تبليـغ ديـن   
 .)1F1(»باشد واجب مي

محتـرم را توضـيح و    مجمـل و كوتـاه مؤلـف    ي بتواند مقدمه ي مطالب فوق شايد تا اندازه
 روشن نمايد.

كوتاه مطلب اين كه مديريت محترم انتشارات كردستان جناب آقاي عبدالرحيم محمودي 
ي عبدالمنعم هاشمي را در اختيارم گذاشته تـا حقيـر آن را بـه     نوشته» معجزات االنبياء«كتاب 

، اين پيشـنهاد  بنده هم علي رغم آگاهي به بضاعت كم علمي خود ،زبان فارسي ترجمه نمايم
ي آن دست يازيدم. اميد است كه مورد قبول درگاه حق  را پذيرفتم و به لطف الهي به ترجمه

 قرار گيرد. آمين يا رب العالمين.
 ضا اسعديسيد ر

 همهاباد، روستاي ميره د 
22  /9  /1382 
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 ي مؤلف مقدمه

ول خـدا پيـامبر   به نام خداي سبحان كه حمد و ستايش وي را سزد و درود و سالم بـر رسـ  
 معجزات، و نيز درود و سالم بر تمامي انبياء و رسوالن همكارش...

 و بعد...
هاي جاري جهان هستي كه خداوند سـبحان   معجزه امري است بر خالف قوانيين و فرمول

 بخشد. ي آن رسوالن خود را تأييد مي به وسيله
تباه شـ را باهم اها  آن شوند و ميها به اشتباه بين معجزه و كرامت تفاوتي قايل ن گاهي انسان

وجود دارد: بـه رغـم آن كـه هـردو امـري      ها  آن گيرند، اما در واقع تفاوت آشكاري ميان مي
گـر   معجزه را بـر داسـتان پيـامبران و رسـوالن جلـوه      لعاده هستند، خدوند متعال فرايندخارق ا

 نمايد. يسازد، و در حالي كه كرامت را به افرادي غير از پيامبران عطا م مي
راواني نهفتـه اسـت، تـا    هاي ف ها و درس عبرت † ات پيامبرانبديهي است كه در معجز

شائبه را بـراي انسـان بـه ارمغـان      معجزه كارآيي آن را دارد كه ايمان و اعتقادي بي«جايي كه 
 ».بياورد

گفتن در ارتبـاط بـا معجـزات پيـامبران از مقبوليـت و       نگارنده چنين لحاظ كرده كه سخن
ي مردم) برخوردار است. به همين خاطر از خداوند سبحان مسألت دارد كه او و  تقبال (عامهاس

 نصيب نگرداند و اين اقدام را پذيرا شود. شما را از پاداش خود بي
 

 عبدالمنعم هاشمي
 1998/  5/  1ي  كويت، مورخه





 
 
 

 و جريان فوران آب از تنور  نوح

 رمايد:ف خداي تبارك و تعالي در قرآن كريم مي

﴿ ٓ وَۡبۡيَنا
َ

ِن  فَأ
َ

ِ أ ه عِ ٱَِِ�ۡ َك ٱ ۡصَن ُفلۡ َِ  ۡل ۡمُرنَا َوفَا
َ

َٓء أ ا َجا نَِنا َووَۡبيَِنا فَإَِذ ۡ�ُي
َ

ُِ ٱبِأ و نه ا  ۡسلُۡك ٱفَ  ّّ َُ �ِي
وَۡجۡ�ِ  ََ  ٖ

َۡ�ِ ٱِمن ُ�ّ ِ  ثۡن َسَاَق َصلَۡيه ن  َّ َم ِ ََك ِ ۡهل
َ

َُ ٱَوأ َقۡو َُ�ِٰطۡاِ� ِ�  لۡ ََ ت ۡمۖ َو ُُ ينَ ٱِمۡن ِ وٓاْ  َّ َُ َظلَ
ۡغَرقُوَن  م مه ُُ ّّ ِ  ].27املؤمنون: [ ﴾٢ِ

وحي كرديم كه: زير نظر ما و طبق رهنمود و آموزش ما بـه سـاختن كشـتي     به نوح «
ادر شـد، و ديـدي كـه (آب) از تنـور     صـ  )بپرداز. هرگاه فرمـان مـا (بـر مبنـاي هـالك كفـار      

جفتي را و نيـز خـانواده و پيروانـت را    ها  آن ي جانداران و از هرنوع جوشد، فوراً از همه ميبر
ي  صادر گرديـده اسـت. و در بـاره   ها  آن سوار كشتي كن، مگر كساني كه قبالً فرمان هالك

بـه  ها  آن كه تمام (در ارتباط با نجات ايشان) با من حرف نزن، چرااند  كساني كه ستم ورزيده
 .»يقين غرق خواهند شد

 اده شده است؟به سوي چه ملتي فرست نوح  -1
 :بـراي مثـال   انـد،  يامبران به سوي ملت خاصي مبعوث شـده ناگفته پيداست كه هريك از پ

بـراي هـدايت قـوم     براي هدايت قوم بني اسرائيل و حضـرت صـالح   حضرت موسي 
ت جهـت هـداي   به منظور راهنمايي قوم عـاد و حضـرت محمـد     ثمود و حضرت هود 

 ي ظهور رسيدند. ي به منصهي ساكنان خاكدان زمين قريش و كليه
 به همين منوال بوده است. † خالصه بعثت پيامبران

 مبر چه قوم و ملتي بوده است؟اپي آيد كه نوح  ش پيش ميحال اين پرس
(ي شيث بوده است امبر نسل قابيل پسر آدم و ذريهدر جواب بايد بگوييم كه وي پي

2F
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هـاي ايشـان از آدم    و بنا بـه گفتـه  اند  دهچنان كه مفسران هم در اين رابطه داد سخن سر دا
  هـاي   ها و دشت پديد آمد كه يكي در كوهستان و ديگري در دره )يا دو طايفه(دو نسل

 سرسبز و خرم اقامت داشته است.
اي  ي كوهسـتان از ظرافـت و زيبـايي فـوق العـاده      نكته قابـل توجـه ايـن كـه مـردان قبيلـه      

مـردان   ،ريختي و زشتي بودند و به سخن ديگـر  وج بيشان در ا برخوردار و در عين حال زنان
 رسيدند! از زنان بسيار زيباتر به نظر مي

و برعكس، مردان قبيله دشت آنچنان زشت و بدتركيب بودند كه اصالً قابل تحمل نبودند 
شـد! ولـي ديـري     سير نميها  آن شان هم آن قدر زيبا و قشنگ بودند كه انسان از ديدن و زنان

گرديـد، چـه   ها  آن تفاوت فاحش فوق منشأ فساد اخالقي و رواج بزهكاري در مياننپائيد كه 
كه افراد آن قبايـل را بـاهم درآميـزد،     :شيطان اين فرصت را غنيمت شمرده و در صدد برآمد

داران  مزرعه لذا براي تحقق هدف شوم خود، خود را به شكل انساني درآورد و به نزد يكي از
ي  در مزرعـه  او گفت: ميل دارم (كه اگر شما موافقت كنيد) مدتي را ي وادي رفت و به قبيله

 شما مشغول به كار شوم.
 دار پيشنهاد شيطان را پذيرفت و او را اجير كرد. آن مزرعه

سان صداي فلوت چوپانان  ي آن صدايي به كرد كه به وسيله شيطان فلوتي تهيهپس از آن 
ستان صداي آن را بشنوند و پايين بيايند، و همينطور ي كوه آورد، تا شايد مردان قبيله پديد مي
 هم شد.

آشنا و غريـب بـود، بـه    ا شنيدن صداي فلوت كه برايشان ناي كوهستان ب آري، مردان قبيله
ي خـود را جمـع كـرده و     ي وادي آمده و در يك كالم، كـل اسـباب و اثاثيـه    ميان افراد قبيله

شـدند، در اينجـا بـود كـه      (سـكونت پـذير)   طيقـا هـا   آن آمدند و بـا ها  آن براي هميشه پيش
ي وادي بـا   به هدف شوم خود رسيد. چه زنان قبيلـه  ي بزرگ به وقوع پيوست و ابليس فاحشه

ي كوهسـتان نشـان داده و هـردو بـه      اي كه داشتند خـود را بـر مـردان قبيلـه     زيبايي فوق العاده
 يكديگر ابراز عشق و عالقه كردند.
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كـه   :كند، زيرا او در آسمان قسـم خـورده بـود    د آدم چنين مياين شيطان است كه با اوال
هـاي مخلـص و صـالح، و     ي نسل و نژاد فرزندان آدم را به گمراهي بكشاند، به جز انسان كليه

هـا   آن يت بيشـتري در ميـان  صعگناه و م ،بدين ترتيب نسل قابيل رو به ازدياد نهاد و به تبع آن
 ري اشتغال ورزيدند.كابه فسادها  آن رواج گرديد و غالب

اش افتاده بـود، لـذا بـه تمـامي      گذشته و افسارشان به دست شيطان و دار و دسته ديگر كار
 گفتند. تمايالت شيطاني پاسخ مثبت مي

كاري بـوده اسـت.   فسادميخته به ايمان و آ (عليهما السالم)ي وفات آدم تا بعثت نوح  دوره
هايي هسـتند   ي انسان از جمله» نسر«و » سواع«و » يعوق«و » يغوث«و » ود«هايي چون  خصيتش

 اهتمام خاصي ورزيدند. )ايمان و خداباوري(ي  كه در طي اين دوره به مقوله
اقوام  )يدتيفكري و عق(كردار بوده، و رهبري  كه اينان افرادي صالح و نيك :ناگفته نماند
(دار بوده اند خاصي را عهده

3F

1(. 
كـه   يعنـي بيسـت پسـر و بيسـت دختـر بـوده       د،داراي چهل فرزنـ  كه آدم  :گفته شده

 اند. ماندهها  آن از ميان» هابيل و قابيل و ود«فرزنداني چون 
رانش بسـيار عزيـز و   ي بـراد  اهللا، و از ناحيـه  هبةهاي ديگري داشت مانند: شيث و  نام» ود«

توضيح آن او را به عنوان ساالر خود قرار داده بودند. ها  آن شد، تا جايي كه يمحترم شمرده م
 اند. بوده» ود«ندان سواع، يغوث، يعوق، و نسر جزو فرزكه 

ود انسـاني بـود پـاك و صـالح، و در ميـان مـردم از محبوبيـت خاصـي          ،چنان كه گذشت
را فـراهم  هـا   آن برخوردار بود، لذا همين كه دارفاني را وداع گفت، موجبـات حـزن و انـدوه   

انگيز خود اكتفا نكردند، بلكه پيوسته بـه زيـارت    ساخت. البته مردم تنها به ابراز احساسات غم
 كردند. گورش در شهر بابل آمده و در اطراف آن جلوس مي

ي مـردم بـود، بـه    ااز نظر شيطان وضعيت پيش آمده از هر لحاظ بستر مناسـبي جهـت اغـو   
حزن و دلتنگي شما به خـاطر از  «همين خاطر خود را به شكل انساني درآورد و به آنان گفت: 

                                           
 .426ص  17تفسير ابن كثير، نوح،  -)1(
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خـواهم جهـت زدودن ايـن     براي من، قابل درك است، لذا مـي » ود«دادن عزيزي چون  دست
؟! همگـي گفتنـد:   »اي به شكل وي برايتان درست كنم، آيا با اين پيشنهاد موافقيد مجسمه ،غم

 آري!
درست كرد و آن مردمان (كوتـاه فهـم) آن   » ود«اي به شكل  و بدين ترتيب ابليس مجسمه

د قرار دادند و قداست خاصي براي آن قايل شدند و صـبحگاهان و  را در محل اجتماعات خو
 شامگاهان به ذكر و عبادت آن مجسمه پرداختند.

ي ضـاللت و   را پذيراي مقولـه ها  آن ي اول خود توانست كم كم نهاد آري، ابليس با نقشه
هـا   آن ي توانـد بـر كشـور عقيـده     ي دوم خـود، مـي   پايد كه با نقشه اغوا نمايد، ولي ديري نمي

خواهيـد كـه    را به مرز فساد و تباهي بكشاند، شيطان به آنان گفت: آيا مـي ها  آن تسلط يافته و
 هريك از شماها مستقالً بتي از ود داشته باشد تا بدون دغدغه به يادش بيفتد و عبادتش كند؟!

 همگي گفتند: آري!
و از سويي اين كـار بـا    مستقالً بتي ساخت،ها  آن كه ابليس براي هريك از :و از اينجا بود

استقبال چشمگير مردم مواجه شد، چون در نظر مردم اين كار نه تنها هـيچ اشـكالي نداشـت،    
 انداخت. نيكوكار و شريف مي» ود«را به ياد ها  آن بلكه

ي ظهور رسيدند و اعمال فـوق را از پـدران و اجـداد     هاي آينده به منصه و طبعاً چون نسل
 ها پرداختند و از به عبادت بتها  آن تأثير قرار گرفته و به تقليد از خود مشاهده نمودند، تحت

 معبوداني ساختند كه نگو و نپرس!ها  آن
هـاي شـيطاني شـده)     ي دسـتخوش نيرنـگ  ست در چنين جوامعي كه افكار مردم(بديهي ا

ح بـه  صـال » ود«گرايش به عبادت معبودهاي دروغين از هر زمان بيشتر شده و نام افـراد چـون   
 بايست پرستش شود. شود كه مي ه چشم بتي نگريسته ميشده و ب اق نسيان سپرده ميط

خالصه شيطان توانست از نام آن مرد صالح سوء اسـتفاده كـرده و از آن رهگـذري بـراي     
 پرستي و كفرگرايي پديد بياورد. كشاندن مردم به بت
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مطـرح و پرسـتش    كسي است كه در قالب يك بت به عنوان خـدا  ينخستن » ود«بنابراين، 
(شد

4F

1(. 
هاي به اصطالح خداگونه! منشأ ضاللت و گمراهي تعداد فراوانـي   اين بت«توان گفت:  مي
 ».ها بوده اند از امت

حتي در زمان جاهلي عـرب قبـل    - هاي متمادي در طي قرن» پرستي بت«ي  متأسفانه مقوله
مفسران در اين رابطه گفته ست. ها و اقوام گوناگون تداوم داشته ا نيز در ميان ملت - از اسالم

هـا   آن شدند، اعراب هم بـه  هايي كه در ميان قوم نوح، به عنوان خدايان محسوب مي بت«اند: 
ي  ي هزيل مجسـمه  طايفه» ود«ي  قوم بني كالب مجسمه :گرايش پيدا كرده بودند، براي مثال

و آل ذي » يعـوق «ي  قـوم همـدان مجسـمه   » يغوث«ي  اقوام مراد و بني غطيف مجسمه» سواع«
ي اقوام قـديمي   پيداست كه تمامي اقوام فوق از جمله». پرستيدند را مي» نسر«ي  كالع مجسمه

ي هـا  انسـان  انـد،  هـاي سـنگي ريختـه شـده     هاي مزبور كه در قالب بت عرب بوده و شخصيت
د وجـو  (عليهما السالم)ي زماني ميان آدم و نوح  كه در برههاند  كردار و خداگرايي بوده نيك
 اند. داشته

حدود ده قرن بوده كه در طي اين  (عليهما السالم)يي زماني وفات آدم تا بعثت نوح  فاصله
داشتند، آنگاه خداوند سبحان پيامبران  مين در راستاي شريعت راستين گام برمدت غالباً مردما

خـوب   ي زيـر  را برانگيخت تا مردمان را به بهشت و دوزخ بشارت دهنـد و بترسـانند. بـه آيـه    
 توجه فرماييد:

ٗة فَ  َّاُس ٱَ�َن  َوَما﴿ َد َ�ِٰب ّمٗة 
ُ

ٓ أ َّ ِ ْۚ ٱِ ُفوا َتلَ  ].19يونس: [ ﴾َۡ
 .»ي مردم امت واحدي بودند كه دچار اختالف شدند همه«

گونـه و   نظر انديشه و صورت اجتمـاعي) يـك   آري، تمامي مردم (برابر فطرت در آغاز از
رف فطري به پايان رسيد و جوامع و طبقات اجتماعي ي ص پارچه بودند، اما كم كم دوره يك

ي ظهور رسيدند و بنا به استعدادهاي عقلي و شرايط اجتماعي اخـتالف و تضـادهايي    به منصه
                                           

 .4، ج 426ص  ،قول ابن عباس در تفسير ابن كثير به نقل از -)1(
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ها (علي رغـم   از انسان فرا رسيد. ولي برخي» بشريت«ي بلوغ و بيداري  به وجود آمد و مرحله
و بــه امــر گــول شــيطان را خــورده  داشــتن فطــرت پــاك و اصــيل انســاني) فريــب ودر اختيار

را بـه  هـا   آن و بنابراين، خداوند سبحان پيـامبران را برانگيخـت تـا    دست يازيدند.» پرستي بت«
بهشت و دوزخ بشارت دهند و بترسانند. و نخستين پيامبري كه بـار ايـن رسـالت عظـيم را بـه      

(بود دوش كشيد، نوح 
5F

1(. 

 پس از صدها سال -2
آميـز و ناپسـندي چـون     اخالقـي و فاحشـه  سل قابيل به كارهاي غيرمردمان ن پس از آن كه

ان سپردند، از يسخداي تبارك و تعالي را به طاق ن خواري اشتغال ورزيدند و ذكر و ياد شراب
در حالي كه سيصد و پنجاه سال و بنا بـه قـولي چهـار صـد و      ،جانب خداوند تعالي نوح 

 شد.ها  آن ح و هدايتهشتاد سال از عمرش گذشته بود، مأمور اصال
در ميان قوم خود باقي و پايدار ماند (و پس از طوفان) هم  ،ن و نيمبه مدت نه قر نوح 

 مدت سه قرن و نيم ديگر در ميان آنان زندگي كرد.
كه وي تنها يك صد و پنجـاه سـال بـه امـر دعـوت ملـت خـود         :اي هم بر اين باورند عده

تمام طوفان سيصد و پنجـاه  ار كشتي شده و پس از اشتغال داشته و در سن ششصد سالگي سوا
(سال زندگي كرده است

6F

2(. 
اما آيات قرآن كريم گوياي اين مطلبند كه وي بـه مـدت نـه صـد و پنجـاه سـال در ميـان        

همـت  هـا   آن قومش بوده و چه به صورت آشكار و چه به صورت مخفيانه به ارشـاد و انـدرز  
 گمارده است.

ي مـردم   ري شدند، در حالي كه در طي اين مدت از ناحيـه ها يكي پس از ديگري سپ قرن
بـر سـر راه كفـر و ضـاللت     ها  آن شد و غالب نمي توجه چنداني به دعوت و نصايح نوح 

                                           
 .178، ص 1تاريخ طبري، ج  -)1(
 .180، ص 1تاريخ طبري، ج  -)2(
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 كـه نـوح    ،نگرويدند. متأسـفانه غالـب اوقـات   » ايمانداران«ي  خود باقي ماندند و به دايره
دادند، بلكه كتكش هـم   جوابش را نميكرد، نه تنها  را به دين خداي سبحان دعوت ميها  آن
هـوش بـر    رفـت و بـي   از حـال مـي   نوح  ،غير انسانيهاي  كاري زدند. در اثر اين كتك مي

 گفت: آمد، مي افتاد و هنگامي كه به هوش مي زمين مي
هـا   آن لطف و مغفرت خود را از قوم من دريغ نفرما، (و بـه خـاطر ايـن كارهـا بـر      ،خدايا«

 ».دهند را انجام ميها  آن ي نادانيخشم نگير) چه از رو
ي آن مردمان ساليان متمادي ادامه داشته اسـت.   آري، اين عكس العمل ناشايست از ناحيه

افتاد تا جايي كه او  تر بيماري ميدر اثر كتك خوردن براي مدتي چند در بس گاهي نوح 
(كردند كه ديگر مرده است پيچيدند و مردم تصور مي را در پارچه مي

7F

1(. 
هـا   آن ، و بـه دعـوت و فراخـواني   رفـت  مـي هـا   آن يافت، دوباره به ميان اما چون بهبود مي

 پرداخت. مي
كـرد تـا بـه فرزنـدان خـود       در اين زمينه داشت، پدران را وادار مي پشتكاري كه نوح 

دعوت نوح امـري تـازه و جديـد نيسـت، چـه او در دوران اجـداد و نياكـان مـا هـم          «بگويند: 
اي بيش  وي ديوانه كرده است. از نظر اجداد ما، را به رسالت خود دعوت ميها  آن زيسته و مي

 ».كنيم گاه دعوت وي را قبول نمينبوده لذا هيچ
ن مـي كردنـد، پيرمـرد ه   عبور مي روزي پيرمردي عصا به دست و پسرش از كنار نوح 

 را ديد به پسرش گفت: كه نوح 
(هايش را نخوري ب باش كه فريب حرفظخوب به اين پيرمرد نگاه كن، موا !پسرم

8F

!! در )2
 آن هنگام پسر به پدر گفت: عصا را بده ببينم!

(افتاد و حسابي كتكش زد گرفتن عصا، به جان نوح او پس از به دست 
9F

3(. 

                                           
 .47عرائس، ثعلبي، ص  -)1(
 .47مرجع سابق، ص  -)2(
 .65، اثر ابن كثير، ص قصص األنبياء -)3(
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داد، گرچـه   همچنان اميدوارانه به كار تبليغ و ارشاد خود ادامه مـي  با اين وصف نوح 
 ز به دست نياورد.خواست، هرگ اي را كه مي نتيجه

كرد  قومش را به يكتاپرستي خداوند سبحان و پذيرش وحدانيت وي دعوت مي نوح 
 گفت: ميها  آن و به كرد هاي (زمان) نهي مي ا و طاغوته را از پرستش و عبادت بتها  آن و

ْ ٱ﴿ ُدوا َ ٱ ۡ�ُا َّ  ُ ه ُ�ۡ �َ ۡن َِِ�ٍٰه  لَُ�م ّمِ ذَ  ۥٓ َما  ُف َصلَۡيُ�ۡم َص ا ََ َ
ٓ أ َِّ ِ يَۡوٍ� َصِظيٖ� ِ َب   ﴾٥ا

 ].59األعراف: [
ترسـم (كـه    كسي معبود شما نيست، من مي من!) خداوند را بپرستيد كه جز وي(اي قوم «

 .»اگر نافرماني كنيد) دچار عذاب روزي بزرگ (قيامت) شويد
 گفت: و نيز مي

ن﴿
َ

َّ  أ ِ ِ ْ ُدٓوا ۡعُا ََ ۖ ٱَّ  َ َب  َّ ُف َصلَۡيُ�ۡم َصَذا ا ََ َ
ٓ أ َِّ ِ ِ  �ٖ�ِ

َ
 ].26هود: [ ﴾٢يَۡوٍ� أ

ترسـم كـه شـما دچـار      ه معبود ديگري را نپرسـتيد، مـن مـي   اين كه به غير از خداي يگان«
 .»عذاب روزي دردناك شويد

 گفت: به آنان مي و همچنين نوح 

﴿ �ٌِ ا َِذير  مه َِّ لَُ�ۡم ن ِ ِ ِِ َٰقۡو نِ  ٢ََ
َ

ْ ٱ أ ُدوا َ ٱ ۡ�اُ ُ ٱوَ  َّ ُقوه ِطيُعوِن  َّ
َ

 ].3 -2نوح:[ ﴾٣َوأ
از  ي روشن و روشنگرم به اين كه خدا را بپرسـتيد، و  دهنده اي قوم من! من براي شما بيم«

 .»او بترسيد، و مرا پيروي كنيد
هاي  شب و روز آشكارا و نهان و با استفاده از روش كنيد، پس از آن كه نوح  فكر مي

چـه  هـا   آن ن خداي دعـوت كـرد،  را به ديها  آن مختلف دعوت، اعم از ترغيب و ترهيب و...
 جوابي به وي دادند؟!

با شكست مواجه شده و اكثريت افراد  توان گفت كه تمامي اقدامات دعوت نوح  مي
در همه حال و شرايطي  ها باقي و تداوم يافته و قومش در راه ضاللت، سركشي و پرستش بت

 هت تحقيـر و تمسـخر وي  هيچ تالشي ج نسبت به وي ابراز خشم و كينه و عداوت كرده و از
 ورزيدند. دريغ نمي
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 گفتند: مي آنان به نوح 

﴿ �ِٖ ا ٰٖل مه ََ ََ َٰٰك ِ�  َ ََ لَ  ].60األعراف: [ ﴾٦ِِنّا 
 .»بينيم مراهي و سرگشتگي آشكاري ميما تو را در گ«

 در پاسخ به ايشان گفت: نوح 

﴿ ِّ ن  َ  ّمِ َُِسو  ِ�ّ ِِ ٰ ٰلَة  َوَ� ََ ََ  ِِ  ََ َۡي ِِ ل َٰقۡو �َ ٱّبِ ََ َِ  ].61األعراف: [ ﴾٦ لَۡ�ٰلَ
ام، ولـي مـن    هـم نشـده   يست و دچار سرگشـتگي اي قوم من! هيچگونه گمراهي در من ن«
 .»اي از سوي پروردگار جهانيانم ادهفرست

ي خـداي رب   كنيد، من نه تنها گمـراه نيسـتم، بلكـه فرسـتاده     چه شما تصور مييعني: چنان
پديـد  «دارم، با همان خدايي كه اگر به چيزي بگويـد   ميم برالمين هستم و بر راه راست گاالع

 گفت: سپس نوح » آيد آي، آن هم پديد مي

بَّلُِغُ�مۡ ﴿
ُ

ۡصلَُم ِمَن  َ
َ

لَُ�ۡم َوأ ُح  َي ن
َ

ّ�ِ َوأ َِ ِٰت  ََ ٰ�َِ ِ ٱِ وَن  َّ َُ ۡعلَ ََ  ََ األعراف: [ ﴾٦َما 

62.[ 
كـنم و شـما را پنـد و     ابالغ مـي هاي (محوله از سوي) پروردگارم را به شما  من مأموريت«

 .»دانيد دانم كه شما نمي يزهايي ميدهم و از جانب خدا چ اندرز مي
كننده كه ناشي از ذكاوت وي است،  با مطالبي فصيح و قانع كنيم كه نوح  مالحظه مي

 دهد. جواب ميها  آن به
 گفتند: به وي مي قوم نوح 

ۡثلََنا وَ ﴿ � ّمِ ٗ�ََ�  َّ ِ َٰٰك ِ َٰٰك َما نََر َك ٱَما نََر َاَع َّ  َّ ِ نَ ٱِ ي ِ َا بَاََِي  َّ َُ ِ اذ َِ َ
يِ ٱُهۡم أ

ۡ
َوَما نََرٰى  هّرأ

َ�ِٰذ�َِ�  ُ�ۡم  ُظنه َّ ۡۡ  بَۡل   ].27هود: [ ﴾٢لَُ�ۡم َصلَۡيَنا ِمن فَ
بينيم كـه جـز    بينيم. (لذا به پيامبري تو ايمان نداريم) ما مي تو را جز انساني مثل خود نمي«

لوح ما (به تو نگرويده و) از تو پيروي نكرده است. (شما اي  فكر و ساده فرومايه و كوتاهراد اف
 .»پنداريم  مي ما را دروغگويم، بلكه شبين ) شما را برتر از خود نميپيروان نوح،
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كه ببينند انساني از ميان خود آنان به مقام نبوت  :ي تعجب بود مايه اين براي قوم نوح 
 خواند. را به دين و آيين جديد فرا ميها  آن ردنايل آمده و دا

 گفتند: پرداخته و مي لذا به تحقير پيروان نوح 
راتـب از لحـاظ   ضعيف و فرومايه بوده و ما بـه م  اند، ايمان آورده افرادي كه به نوح «

را هـا   آن اي كـه  انگيـزه  برتري داريم. تنهاها  آن و ثروت و دارايي بر اجتماعي و اصل و نسب
كنند، لـذا در ايـن    نموده، احساس ضعف و فقري است كه مي دار به قبول دعوت نوح او

 ».دهند راستا هيچگونه دقت نظر و تحقيقي انجام نمي
ي حقيقت هويدا است و نيازي به تحقيـق   كه مقوله :اما گويا اين كفار از ياد خود برده اند

 و كنكاش ندارد.
شـدند و بـا آنـان بـه مجادلـه       ض مـي رمعتـ  و پيـروانش  كفار همچنان نسـبت بـه نـوح    

 گفتند: پرداختند و مي مي

﴿ ۡۡ َ لَُ�ۡم َصلَۡيَنا ِمن ف  ].27هود: [ ﴾َوَما نََرٰى 
  .»كنيم؛ و ما هيچ فضيلتي براي شما نسبت به خود مشاهده نمي «

 كردند: گويي و نشر اكاذيب مي و پيروانش را متهم به ياوه ها، نوح  عالوه بر اين

َِ� بَۡل ﴿ ِٰذ� ُ�ۡم َ� ُظنه  ].27هود: [ ﴾٢َّ
 .»بلكه ما شما را دروغ گو مي پنداريم

 به اثبات راستگويي و صداقت خود پرداخت و به نوح  ،پس از اظهارات نابجاي كفار
مطالبـه  هـا   آن نيسـت و دسـتمزدي هـم از   ها  آن اجباري بر كه در اين زمينه هيچ :فهماندها  آن

بسـيار  هـا   آن هـاي  كـه از پـاداش  دهـد، و البتـه    خداوند سبحان مي شود، چه پاداش وي را نمي
ي اظهارات خود اعالم داشت: طرد مؤمنان از ناحيه من،  در ادامه تر و بهتر است! نوح مهم

تبليغـات   داي يگانه ايمـان آورده و ديگـر از  به خها  آن امري است غير ممكن. مگر نه اين كه
بـه آنـان    د آمـد، نـوح   لرزه در نخواه شان به ان ايمانشما كافران متأثر نخواهند شد و كي

 گفت:
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﴿ ِ ه ۡن ِصنِد َىِٰ� َِۡ�َٗة ّمِ ات ّ�ِ َوَء ِّ ن  َيِّنَةٖ ّمِ ٰ ب َ ََ نُت  ُُ ُتۡم ِِن  ۡۡ ََِء
َ

َيۡت َصلَۡيُ�ۡم  ۦأ ِ َّ َ�ُع
ا َ�ٰرُِهوَن  َُ َ نُتۡم ه

َ
وَها َوأ َُ ُِ نُۡلزُِم

َ
 ].28هود: [ ﴾٢َ

) اگر من دليلي روشن از پروردگارم داشته باشم و خداوند از (اي قوم من! به من بگوئيد:«
جانب خود رحمتي به من عطا فرموده باشد و اين رحمت الهي (به سبب توجه شما به ماديات 

كـردن آن وادارم،   توانم شما را به قبـول  و غفلت از معنويات) بر شما پنهان مانده باشد، آيا مي
 »؟ريد و منكر آن هستيددا ناخوش مي در حالي كه شما آن را

 و سپس افزود:

﴿ ِِ َٰقۡو ََ ۡ�  َو
َ

ٓ أ ََ َٔ  َ ََ  َّ ِ ۡجرَِي ِ
َ

ۖ ِِۡن أ َۖ ِ َما ِ ٱلُُ�ۡم َصلَۡيه  ].29هود: [ ﴾َّ
خـواهم، چـرا كـه     در برابر آن (تبليغ و رسالت الهـي) از شـما مـالي نمـي     من اي قوم من!«

 .»ي خداوند است مزد من فقط بر عهدهدست
 كيد كرد:هم تأو باز

۠ بَِطاَِِِ ﴿ نَا
َ

َ  ٓ ينَ ٱَوَما ِ لُوَن  َّ َُ ُٰٰ�ۡم قَۡوٗما َ�ۡ َِ َ
ٓ أ ِ�ّ ِِ ٰ ُِۡم َوَ� ِ �ّ َِ  ْ ُٰقوا ََ م مه ُُ ّّ ِ ِ ْۚ اَمُنوٓا هود: [ ﴾٢َء

29.[ 
(در روز قيامـت) خـداي   ها  آن رانم، چه از خود نمي اند، و من كساني را كه ايمان آورده«

 .»بينم ا من شما را گروهي نادان ميمنمايند، و ا خود را مالقات مي
و يارانش ساليان متمادي ادامه داشته و چنانچـه نسـلي    ي كفار با نوح  مناقشه و مجادله

كـه از   :كـرد  گرفت، به نسل جديد سفارش مـي  در معرض انقراض و نابودي قرار ميها  آن از
د بـه پيكـار بـا آن    توانـ  خودداري كند و بدان پشت پا زند و تـا مـي   پذيرفتن دعوت نوح 

 بپردازد.
اي از لحـاظ   رسـيدند، و ظـاهراً تـا انـدازه     سان همگي كه كودكان به سن بلوغ ميو بدين 

گفتنـد: تـا زنـده     مـي هـا   آن نشستند و بـه  ميها  آن شدند، والدين در كنار رشد عقلي كامل مي
 لبيك نگوئيد و آن را قبول ننماييد!! هستيد، هرگز به دعوت نوح 

 گفتند: مي نوح كفار به 
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َا﴿ ََ ٰ �َ ۡ�َ�َۡت ِج
َ

ََنا فَأ ّۡ َٰد ُٰنوُح قَۡد َ�  ].32هود: [ ﴾ََ
 .»ياوريم) و مجادله را طوالني كرديبا ما مجادله كردي، (تا به تو ايمان ب ،اي نوح«

نشان دهد، چه در ها  آن تا معجزاتي را به :خواستند ها پس از مناقشات فوق از نوح  آن
 ي زير بيانگر اين مورد است: دانستند، آيه تحقق آن را غير ممكن ميفكر و خيال خود، 

نَت ِمَن ﴿ ُُ ٓ ِِن  ُدنَا تَعِ ا  ََ ِ تَِنا ب
ۡ

ِٰد�ِ�َ ٱفَأ َّ  ].33هود: [ ﴾٣ ل
 .»ترساني، به ما برسان را از آن ميگويي آنچه كه ما  اگر راست مي«
 هم به شرح زير بود: اكنش نهايي نوح و
﴿ ََ ُ  َو َفُعُ�ۡم ن َيَح لَُ�ۡم ِِن َ�َن يَن ن

َ
ۡن أ

َ
َته أ َِ َ

ٓ ِِۡن أ ِِ ُ ٱۡي ُهَو  َّ ۡغوََُِ�ۡمۚ  ُۡ ن 
َ

ُد أ يُرَِ
تُرَۡجُعوَن  هِ  ُ�ۡم �َ�ۡ �ه  ].34هود: [ ﴾٣َِ

هرگاه خداوند بخواهد شما را (به خاطر فساد درون و گناهان فـراوان) گمـراه و هـالك    «
د، چنانچه بخواهم شـما را نصـيحت نمـايم، او    نمايد، نصايح من براي شما سودمند نخواهد بو

 .»شويد ي او باز گردانده ميپروردگار شماست و به سو
، مثمر ثمر ديگر كار ارشاد و تبليغ نوح حي الهي هم مؤيد اين مطلب بود كهكه وچنان

 كسي ديگر ايمان نخواهد آورد: اند، نخواهد بود و جز معدود افرادي كه ايمان آورده
وِ�َ ﴿

ُ
ِ  َوأ نّهُ ِ

َ
َ ٰ نُوٍح  ۡفَعلُوَن  ۥََ َۡ  ْ ا َ�نُوا ََ ِ َۡ ب ِ َۡبَت� ت اَمَن فََ�  َء َۡد  َّ َمن ق ِ َك ِ مَِن ِمن قَۡومِ ۡۡ ُ ي لَن 

 ].36هود: [ ﴾٣
به نوح وحي شد كه ديگر هيچ كس از قوم تـو ايمـان نخواهنـد آورد، جـز كسـاني كـه       «

 .»دهند غمگين مباش ميايي كه انجام لذا به خاطر كاره اند، (قبالً) ايمان آورده
 منتظر دستورات و اوامر بعدي خداوند سبحان شد. نوح  ،وحي الهي فوق به پس

 ي بزرگ دورنماي معجزه -3
 ،با گفتگويي زيبا بين وي و خداوند سبحان ي بزرگ الهي براي نوح  دورنماي معجزه

عملكـرد چنـدين   ي گزارشـي از مسـؤوليت و    ي ارائـه  تگويي كه بيشتر بـه مثابـه  آغاز شد، گف
 كنيم: بود. ما در اين گفتگو چنين مشاهده مي ي نوح  ساله
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﴿ ََ �  قَا ِٗ ا َُ َّ ٗ� َو َصۡوُت قَۡوِ� َ�ۡ ََ  َِّ ِ ّبِ ِ �  فَلَمۡ  ٥َِ ِٗ َّ فَِرا ِ ٓءِٓي ِ ََ َُ ُهۡم  َۡ ِ َِّ  ٦يَز ا  � ََ ّ َُ

اذَ  َء ۡم ِ�ٓ  ُُ َ�ٰاَِع
َ

ْ أ ۡم َجَعلُٓوا ُُ َ فَِر ه َۡغ ِّ ۡم  ُُ َُ َصۡو ۡم وَ ََ ُِ ِ ْ ٱان َشۡوا ْ وَ  ۡسَتۡغ وا ه ََ َ
ۡم َوأ ُُ ْ ٱَِِياَ� وا ُ�َ ِۡ  ۡستَ

�ٱ ِٗ َاا ِۡ ِ �   ٧ ۡست ِٗ ا َُ ۡم ِج ُُ َُ َصۡو ََ  َِّ ِ ّم ِ مّ  ٨ُِ ُِ  � ِٗ ا ۡم ِِۡ�َ ُُ َ ُت ه ِۡ َ�ۡ
َ

ۡم َوأ ُُ َ ۡصلَنُت ه
َ

ٓ أ َِّ ِ ُقلُۡت   ٩ِ �َ
ْ ٱ وا فُِر ّ�ُ�ۡم ِِنّهُ  ۡسَتۡغ �  ۥَِ ِٗ ّفا آءَ ٱ يُۡرِسلِ  ١َ�َن َ� ََ ّس �  ه ِٗ ا َِ ۡد م ّمِ  ].11 -5نوح: [ ﴾١َصلَۡيُ�

تو) فرا خواندم، اما  نوح گفت: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز (به سوي ايمان به«
خواندنم تنها بر گريز (و نفرت ايشان افزود! مـن هـر زمـان كـه ايشـان را دعـوت       دعوت و فرا

شـان فـرو    هايهـاي خـود را بـه گوشـ     امرزي، انگشتيآنان را ب بياورند و) تو ام تا (ايمان كرده
ي مـرا نبيننـد) و    ه(تا قيافـ اند  شان را بر سر كشيده هاي (تا نداي حق را نشنوند) و جامهاند  كرده

و سـخت  انـد   و بـر كفـر) پافشـاري كـرده    انـد   (در فسق و فجور و ظلم و زور بيشتري فرو رفته
د و آشكارا (به يكتاپرستي و ايمـان راسـتين)   سپس من آنان را با صداي بلن اند. سركشي كرده

ام. گذشته از اين به صورت علني و (جمعي) و به صورت نهاني و (فردي دعوت  دعوت كرده
ام: از پروردگار خويش طلب آمـرزش كنيـد    ام، و به ايشان گفته آسماني را) به ايشان رسانيده

هـاي   ن كنيد) خدا از آسـمان بـاران  بخشد). (اگر چني كه او بسيار آمرزنده است (او شما را مي
 .»باراند ا پياپي ميپرخير و بركت ر

 همچنان مقوالت و مطالب مربوط به امر دعوت قومش را بـه  قابل ذكر است كه نوح 
 بـراي » آفـرينش مخلوقـات  «ي  كرد و عظمت خـداي سـبحان را در پديـده    يادآوري ميها  آن
ارزانـي داشـته اسـت،    هـا   آن عـال را كـه بـه   هاي خداونـد مت  كشيد و نعمت به تصوير ميها  آن

كه قومش به دعوت وي پاسخ نگفتند. در واقع قوم با اين وصف؛ چنان :فرمود تبيين ميبرايشان 
ي اعمـال فاسـد اخالقـي و     در سـياه چـال گمراهـي شـديدي فـرو رفتـه و بـه دامنـه         نوح 

ه، و (در نهايــت بيشــتر بــه مناقشــه و مجادلــه پرداختــ تباهكــاري خــود افــزوده و بــا نــوح 
 تر هستند!! داناتر و فهيم گستاخي) احساس كردند كه از نوح 

ي خـود، و صـبري    صد سـاله عملكرد چند دستاوردها و نتايج و در اينجا بود كه نوح 
هاي آنان در پيش گرفتـه، بـه معـرض نمـايش گذاشـته، و از خداونـد متعـال         كه در قبال نسل
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پا نكنند و ديگران را دچار  ند تا ديگر در زمين فساد بررا هالك گرداها  آن درخواست نمود،
 گمراهي و سرگشتگي ننمايند. و آنگاه گفت:

﴿ ََ َ  َوقَا ََ  ِۡ ََذ ََ ت ّبِ  ِّ ِض ٱنُوح   �
َ
َنَ ٱِمَن  ۡ� ٰفِرِ ا  لَۡ� ِۖ يّا َّك  ٢ََ َك  ِِن ََ ْ ِصَاا وا له ِۡ ُ ي ۡم  ُِۡه ََذ ت ِِن 

ّفا َُ َّ فَاِجٗر�  ِ ِ ْ ٓوا ُ ُِ َ ي  ََ � َو  ].27 -26نوح: [ ﴾٢ِٗ
نوح (به دعاي خود ادامه داد و) گفـت: پروردگـارا! هـيچ احـدي از كـافران را بـر روي       «

سازند و جز فرزندان  زمين زنده باقي مگذار كه اگر ايشان را رها كني، بندگانت را گمراه مي
 .»آورند زايند و به دنيا نمي ت نميبزهكار و كافر سرسخ

 ر الهي كه حاوي معجزات بزرگي بود، آمد.و باالخره فرمان و ام
 فرمود: لي به نوح خداوند تبارك و تعا

عِ ٱوَ ﴿ ُفۡلَك ٱ ۡصَن وَۡبيَِنا لۡ نَِنا َو ۡ�ُي
َ

 ].37هود: [ ﴾بِأ
تن كشـتي  آمـوزش مـا بـه سـاخ     زير نظر (و تحت حمايـت و پنـاه مـا) و طبـق رهنمـود و     «

 .»بپرداز
! كشتي چيست؟ آنگـاه خداونـد بـه او    (در آن لحظه) پرسيد: پروردگارا و شايد نوح 

كاران را غـرق نمـوده و    شود، تا گناه اي از چوب است كه بر روي آب جاري مي گفت: خانه
 پاك گردانم.ها  آن زمين خود را از

شـود هـم پرسـيده     ي آبي كه كشتي بر سطح آن جاري مـي  در باره و چه بسا كه نوح 
خداي سبحان بر انجام هر كـاري  «واقف بود كه: باشد. در حالي كه وي به خوبي به اين نكته 

 ».قادر و توانا است
ل كـرد،  ي اين كه چوب را از كجا پيدا نمايـد نيـز سـؤا    در باره كه نوح  :گفته نماندنا

و  وحي كرد، درخت ساج را كـه داراي چـوب فـراوان و ريشـه     آنگاه خداوند سبحان به وي
 .ند است، در زمين بكاردهاي بزرگ و تنوم شاخه
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رسيد و او هم (به منظور اجراي آن) به طـور   و بدين ترتيب، دستور الهي فوق به نوح 
پيوسته به كاشتن نهال درخت ساج مشغول شده و مدت چهل سال (تـا تنومندشـدن درخـت)    

 انتظار كشيد.
شده (رشد كرده و) به انبوهي از درختان سر به فلك  هاي كاشته تا اين كه سرانجام درخت

 كرد، مبدل شدند!! گل را ترسيم مينمايي از يك جن در واقعكشيده كه 
قـومش دسـت    »دعـوت و ارشـاد  «در طي اين مدتي كه از امر  شايان ذكر است، نوح 

 اش عقيم گشته بودند. ي متعال زنان قبيلهكشيده بود به امري خدا
را ببـرد، و سـپس   هـا   آن :امـر كـرد   ها، خداوند بـه نـوح    خالصه، پس از رشد درخت

خدايا! اين «شان كرد و سپس گفت:  را بريده و خشكها  آن نيز شان گرداند. نوح  خشك
 ؟»گويي) چگونه بسازم كشتي را (كه تو مي

شده را به سه صـورت، متمايـل گـردان     قطعات بريده«آنگاه خداوند در پاسخ به او گفت: 
مانند دم خـروس   ا بهسر آن را به مانند سر خروس، شكم آن را به مانند شكم پرنده و دمش ر

ي داشته باشد. ضـمناً  در در پهلويش هم بياور و كشتي را طوري بساز كه طبقه طبقه بوده ودر
جاه ذراع و شده) بايستي سه طبقه باشد و طول آن به هشتاد ذراع و عرض آن به پن(طبقات ياد

 .)10F1(»ذراع برسد بلندي آن بايستي به سي
تـا صـنعت    :فرسـتاد  را به سوي نـوح   يل پس از آن، خداوند تبارك و تعالي جبر

 آموزش دهد. سازي را به نوح  كشتي
اين در حالي بود كه وي، مردي بسيار فعال و پركار بوده و كـاركردن را دوسـت داشـت.    

كرد كه به زودي  زد، و قيري را آماده مي بريد و آهن گداخته را مي وي چوب درختان را مي
ي آن قير اندود نمايد تا بلكه آب بـه داخـل آن نفـوذ     وسيلههاي كشتي را به  بايست چوب مي

 نكند.

                                           
ي اقوال اهل كتاب  ين قول از جملهنقل كرده و اظهار نموده كه ا» عرائس«اين مقوله را ثعلبي در كتاب  -)1(

 .48 – 47است، ص 
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داد، در حـالي كـه    ها و كارهاي هنري فوق را انجـام مـي   تمامي اين تالش آري، نوح 
قبالً هرگـز نجـاري نديـده بودنـد كـه بـه سـاختن كشـتي         ها  آن گذاشتند، مردم از كنارش مي

شـدند و او را مشـغول سـاختن كشـتي      د مـي بپردازد از همين روي، هنگامي كه از كنار وي ر
بينيم كه بعد از (مقـام) پيـامبري اينـك     گفتند: اي نوح! مي ديدند، با حالتي تمسخرآميز مي مي

اي  كنيـد كـه دارد خانـه    گفتند: آيا بـه ايـن ديوانـه نگـاه نمـي      اي! سپس در ادامه مي نجار شده
رد، منظورشـان كشـتي بـود.    خواهد آن را بر روي آب به حركـت درآو  كند و مي درست مي

 كردند. سپس شروع به خنديدن مي
 در قرآن كريم اين منظره بدين صورت آمده است:

ۡيَنعُ ﴿ ََ ُفۡلَك ٱ َو ِ  لۡ ن قَۡوِمه  ّمِ
 

ِ َمَ� ا َمّر َصلَۡيه ََ ّ َُ ْ ِمۡنهُ  ۦَو وا ِخُر  ].38هود: [ ﴾َس
ز كنـار وي  كار ساختن كشتي شد هر زمان كه گروهي از اشـراف قـوم ا  رنوح دست اند«

گفتند: ديوانه شده است، به سرش  خنديدند و مي و مي. (»كردند گذشتند، او را مسخره مي مي
 .»)ك گفته و نجاري را پيشه كرده استزده است، پيغمبري را تر

 بـه  هايي كـه نـوح    عدهكردند و گرفته، و هرگز تصور نمي يعني وي را به باد ريشخند
 شود.دهد، عملي  ميها  آن

 داد: جواب ميها  آن هم اينگونه به نوح 

وَن ﴿ َخُر �َۡس ا  ََ َُ َخُر ِمنُ�ۡم  �َۡس ْ ِمّنا فَإِنّا  وا َخُر �َۡس ََ ِِن   ].38هود: [ ﴾٣قَا
كنيـد، مـا هـم     مـا را مسـخره مـي    اگفـت: اگـر شـم    داد و مـي  نوح هم بديشان پاسخ مـي («

خنديم و فردا بـه   سماني ميخبري شما از پيام آ كنيم (امروز از بي همانگونه شما را مسخره مي
 .»م)نشيني گردد به تمسخرتان مي سبب شكنجه و عذابي كه گريبانگيرتان مي

گفـت: بـه    پرداخـت، و مـي   بشود مـي ها  آن گيريح عذابي كه قرارست گريبانسپس به توض
كنم از اين كه شـما همچنـان بـر     م، واقعاً تعجب مييكن زودي من و پيروانم شما را مسخره مي
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اصـرار   –كـه دسـت آخـر مسـتوجب نـزول عـذاب الهـي بـر شـما اسـت            –ناد خود كفر و ع
 .)11F1(!آوريد ورزيد و به خداي تعالي ايمان نمي مي

َسوَۡف ﴿ قِيٌم  فَ ب  مه ِ َصَذا ِحله َصلَۡيه ََ ِ َو َِه ز ۡ ُُ ب   َذا ِ َص َِيه
ۡ

وَن َمن يَأ َُ ۡعلَ  ].39هود: [ ﴾٣ََ
ي چـه   و رسـواكننده (در دنيـا) بهـره   هرچه زودتر خواهيد دانست كه عذاب خواركننده «

 .»گيرد راه ميي جاودان (در آخرت) گريبانگير كدام يك از مردمان  كسي است، و شكنجه
چنين وحي فرمود: اي نوح! در ساختن كشتي سستي مكن و   و خداوند سبحان به نوح
زودتـر   خـواهم هرچـه   رسيده است و (ميها  آن چون زمان عقوبتآن را زود به اتمام برسان؛ 

 شان برسانم). آن عصيانگران را به جزاي اعمال
ارگراني را جهـت تكميـل و سـاخت و سـاز كشـتي      گـ  نوح  ،پس از وحي الهي فوق

 استخدام كرد، از فرزندان خود (سام و حام و يافث) هم كمك گرفت.
ذراع و عـرض آن   600ي در حالي به پايان رسيد كه طول آن قريب به تكش ساخت و ساز

 رسيد. ذراع مي 33اع و ارتفاع آن به ذر 330
اي قير  گذشته از اين ظاهر و باطن كشتي كامالً قيراندود، (بعد از آن كه خداوند سرچشمه

هاي  ها به يكديگر از ميخ شدن چوب را در مجاورت آن كشتي برجوشيده بود) و براي محكم
 فراواني استفاده شده بود.

ي آهني استعمال شده در ساخت و ساز كشـتي  ها ي زير، در خصوص ميخ خداوند در آيه
 فرمايد: چنين مي نوح 

ۡلَ�ٰهُ ﴿ ُ�ٖ  وََ�َ َُ ۡلَ�ٰٖح َو
َ

َ ِت  ٰ َذا َ  ].13القمر: [ ﴾١ََ
 .»هاي آهني سوار كرديم خاي از تخته و مي و نوح را بر كشتي«

                                           
 مصر در شهر منصوره.» يماندار اإل«ي  ، چاپ مؤسسه180ثير، ص ، ابن كقصص األنبياء -)1(
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كردن مردگان بـه امـر الهـي بـود. روزي      زنده كه يكي از معجزات عيسي  :گفته شده
كـردي كـه كشـتي     شد، تا انسـاني را برايمـان زنـده مـي     اريون به وي گفتند: چه خوب ميحو

 را ديده باشد و ما را از جريانات مربوط به آن مطلع سازد! نجات نوح 
ي شني رسيدند، در آن هنگـام   تا اين كه به يك تپه :آنگاه عيسي و پيروانش به راه افتادند

دانيد اين خاك (مال قبر) چه كسي  و گفت: آيا ميمشتي از خاك آن را برداشت  عيسي 
 است؟ گفتند: خدا و رسولش به اين امر داناتر هستند!!!

گاه با عصايش با آن خـاك زد  باشد. آن مي پسر نوح » حام«گفت: اين قبر  عيسي 
 و گفت: به لطف خداي سبحان زنده شو!

در حـالي   شان ايستاده است و كه زنده شده و در مقابل :پس از آن حواريون حام را ديدند
كردن سر و روي خـود   كه موهايش سپيد گشته و فروغ پيري بر سرش تافته بود، مشغول پاك

 شد.
 به او گفت: آيا هنگامي كه وفات كردي، بدين سان پير بودي؟ عيسي  آنگاه

ا حام بن نوح گفت: البته كه اينگونه نبودم، بلكه در زمان جواني طعم مرگ را چشيدم، ام
در يك لحظه تصور كردم كه قيامت فرا رسيده و از ترس آن پير شدم و موهـاي سـرم سـفيد    

 گشت.
 كمي برايمان سخن بگو! گفت: حال در ارتباط با كشتي نوح   آنگاه عيسي

و متشكل از سه طبقه  ،حام گفت: طول آن هزار و دويست ذراع و عرض آن ششصد ذراع
ها و يـك طبقـه    وحشي، يك طبقه مخصوص انسانبوده است. يك طبقه مخصوص حيوانات 

وحي كرد  مخصوص طيور بوده است. و چون سرگين حيوانات زياد شد خداوند به نوح 
كه دم فيل را كوتاه كند، او هم آن را كوتاه كـرد و خـوك نـر و خـوك مـاده بـر او هجـوم        

 .)12F1(درا خوردنها  آن آوردند، در نتيجه آن دو به سرگين حيوانات روي آوردند و

                                           
 ».احياء التراث«ي  ، چاپ مؤسسه181، ص 1تاريخ طبري، جزء  -)1(
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 كند. تنور فوران مي -4
 گرديم. ميباز رويم و به داستان نوح  زياد حاشيه نمي

ود، چنانكه بايد، ساخت و ساز كشتي را به اتمام رساند. در اين راستا تنها چيزي كه الزم ب
تي را بر روي خود نگاه دارد و آن را به حركت درآورد و بـا  شكايجاد دريايي بود كه بتواند 

 اكدان زميني را از آلودگي كفر و الحاد پاك سازد.آب خود، خ
باالخره با الهام خداوند تبارك و تعالي مكان و زمان ظهور معجزه براي نوح مشخص شد. 

ي  كـردن آب از داخـل تنـور را سـرآغاز وقـوع معجـزه       چه خداوند سبحان جوشيدن و فوران
 داد. اي كه تمامي دنيا را تكان بزرگ طوفان نوح قرار داد، معجزه

فوران آب از تنور «مفسران در ارتباط با فوران آب از تنور، اقوال مختلفي دارند، از جمله: 
 ».ي صبح و طلوع فجر شروع شد به هنگام سپيده

 چنانكه پيداست، تنور محل پخت و پز نان است.
د، همـراه بـا   جوشـ  گامي كه ديدي آب دارد از تنور برمـي گفته شد: هن سپس به نوح 

 وار كشتي نجات شو!يارانت س
هاي خود ديد و به نوح  فوران آن را با چشم باالخره، آب از تنور برجوشيد و زن نوح 

 !گفت: واقعاً آب از تنور فوران كرده است 
در مكـاني بـه نـام     كوفه بوده، اما بنا بـه قـولي ديگـر:   و گفته شده است كه فوران تنور در 

است، و قولي هم مبني بر ايـن كـه در هنـد بـوده     در سرزمين شام صورت گرفته » عين الورق«
فــوران آب از تنـور را مشـاهده نمــود،    اسـت، وجـود دارد. بنـابراين، هنگــامي كـه نـوح      

(شدن قومش فرا رسيده است درنگ دانست كه آغاز هالك بي
13F

1(. 
ي الهي و  پذيري معجزه فوران آب گوياي اين مطلب بود كه وقت صورت :توان گفت مي

بـه   فرا رسيده است. و البته اين مقوله حاكي از تأييـد رسـالت نـوح     نوح نابودي قوم 
 عنوان يك پيامبر بود.

                                           
 ، آمده است. 48ثعلبي ص و كتاب عرائس  182، ص 1مفصل) در تاريخ طبري، ج  اين اقوال (به طور -)1(
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 در واقع دستور و فرمان الهي از دو قسمت تشكيل شده بود:
كـه ايـن    دادن آن بـه نـوح    قسمت اول: اشاره به آغازشدن دورنماي معجـزه و اطـالع  

 (فوران آب از تنور). هم سفارش شد مورد متفق عليه است و به نوح 
 ي زير است: قسمت دوم: عبارت از مضمون آيه

وَۡجۡ�ِ  ۡ�ِۡل ٱقُۡلَنا ﴿ ََ  ٖ
ا ِمن ُ�ّ َُ ۡنَۡ�ِ ٱ�ِي ِ  ث َسَاَق َصلَۡيه َّ َمن  ِ ۡهلََك ِ

َ
َُ ٱَوأ ۚ َوَمآ  ۡلَقۡو اَمَن َوَمۡن َء

اَمَن َمَعهُ  َّ قَلِيل   ۥٓ َء ِ  ].40هود: [ ﴾٤ِ
اي را، و خانـدان خـود را مگـر كسـاني را      ي نر و مادهفز هر صنتي كن اشكگفتيم: سوار «

ان تو است) و كساني كه فرمان هالك آنان قبالً صادر شده است (كه همسرت و يكي از پسر
 .»اندكي به او ايمان نياورده بودندو جز افراد  اند. نشان) كه ايمان آوردهرا (در آن ب

آنگـاه حيوانـات و    روز بـاران فـرو فرسـتاد،    مفسران گفته اند: خداوند متعـال چهـل شـبانه   
آمده و تسـليم امـر وي شـدند. آنگـاه      باران، نزد نوح  ان به علت شدتجانوران و پرندگ

 هم طبق فرمان الهي از هر گروهي يك جفت نر و ماده را وارد كشتي كرد. نوح 
 وله است:ي زير هم مؤيد اين مق جداً كه تعداد ايمان آورندگان اندك بوده است، آيه

﴿ ِ َسَاَق َصلَۡيه ن  َّ َم ِ ۡهلََك ِ
َ

َُ ٱَوأ َقۡو اَمَن َمَعهُ  ۡل َء ۚ َوَمآ  اَمَن َء ۡن  َّ قَلِيل   ۥٓ َوَم ِ  ].40هود: [ ﴾٤ِ
مگر كساني را كه فرمان هالك آنان قبالً صادر شده است (كه همسر و يكي از فرزندان «

افـراد انـدكي ايمـان نيـاورده     و جـز   د.انـ  تو است) و كساني را (در آن بنشان) كه ايمان آورده
 .»بودند

شد و نوح  تمامي موارد و اقدامات فوق به اتمام رسيد و كشتي از هر لحاظ آماده ،خالصه
  ي  ي نشـانه  و پيروانش منتظر فرمان الهي شدند، چه خداوند فوران آب از تنور را به مثابـه

داده و گفته بود: چنانچـه ديـدي   قرار  آشكاري، دال بر وقوع عذاب، در بين خود و نوح 
كند، همراه با يارانت سوار بر كشتي شو و از حيوانـات و جانـداران    كه آب از تنور فوران مي

 زميني يك جفت نر و ماده را با خود ببر.

﴿ ٰ ّّ َِ  َب ۡمُرنَا َوفَا
َ

َٓء أ ا َجا ُِ ٱِِذَ و  ].40هود: [ ﴾ّّنه
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ر آب جوشـيدن گرفـت و فـوران    و از تنـو  (او را مسخره كردند) تا آن كه فرمـان رسـيد  «
 .»كرد

جا بود كه فرمان الهي يعني عذاب وي كه همان طوفان ويرانگر بود صادر درست در همين
 شد.

به وي ايمان نياورده بود، به همين خاطر سوار بر كشتي نشد، در حالي كه  همسر نوح 
و يام كه اين يكي را  يافثود، فرزنداني چون: حام، سام، ب وي مادر تمامي فرزندان نوح 

و او همان كسي است كه در طوفـان خداونـد غـرق شـد. امـا      اند  نام نهاده» كنعان«اهل كتاب 
گرچه گفته شده كه او هم همراه بـا عصـيانگران در طوفـان غـرق      ،مادرش قبل از طوفان مرد

ر از جملـه كسـاني بـود كـه بـه خـاطر كـاف        شد و به هالكت رسيد و در واقع همسر نـوح  
ي زيـر بـه خـوبي ايـن      آيـه  صـادر شـده بـود؛   هـا   آن بني بر هالكبودنش، سابقاً فرمان الهي م

 سازد: موضوع را روشن مي

َب ﴿ ُ ٱ َ�َ َّ  ْ وا َ�َفُر يَن  ِ َّ ِ َت ٱَمَثٗ� لّ
َ

َت ٱنُوٖح وَ  ۡمَرأ
َ

َديِۡن ِمۡن  ۡمَرأ َ�ۡا َت  َتا َ�ۡ َّ هُوٖط� َ�
ا ََ َتاُه َّ ََخا َِحۡ�ِ ف ا ِمَن  ِصَااَِنَا َ�ٰل ََ ُُ َ�ۡن ۡغنَِيا  ُۡ ِ ٱفَلَۡم  َ� ٱا َو�ِيَل  ٔٗ َشۡ�  َّ َُ َِ ٱ َۡ َع  َّا لِ�َ ٱَم َِ ٰ  لّ�

 ].10التحريم: [ ﴾١
ي دو تـن از   خداوند از ميان كافران، زن نوح و زن لوط را مثل زده است، آنان در حبالـه «
ر و اخبار بديشان) به با قوم خود، و گزارش اسرا ن خوب ما بودند (و با ساخت وسازشبندگا

ترين كاري براي ايشـان بكننـد (و   دو نتوانستند در پيشگاه الهي كم آن دو خيانت كردند و آن
گان آنان را از عذاب خانمانسوز دنيوي و اخروي نجات دهند. به هنگـام مـرگ توسـط فرشـت    

 .»آيند ي كساني كه بدان درمي همراه با همهآييد بديشان) گفته شد: به دوزخ در
دانـد كـه طوفـان ويرانگـر      انجام آن طوفان ويرانگر آغاز شد! راستي انسان از كجا مـي سر

 يعني چه؟!
جوشـيد،  بـود، بر  ي نوح  صادر شد و آب از تنور كه در خانههنگامي كه فرمان الهي 

ي  طوفان شروع شد كه البته قرآن هم به توصيف آن طوفان پرداخته است. قرآن كريم در باره
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آنجـا   ،جهت وقوع آن، به دعا پرداخته بود، داد سخن سرداده است  نوح طوفاني كه قبالً
 گويد: مي كه از زبان نوح 

﴿ ََ َد ّ�هُ  فَ َ  ۥٓ َِ َِّ َمۡغلُوب  ف َ
 ].10القمر: [ ﴾١ نتَِ�ۡ ٱَ

مـن   ،تا آنجا كه نوح پروردگار خود را به فريـاد خوانـد (و عرضـه داشـت): پروردگـارا     «
 .»تقام مرا از ايشان بگير)اري و كمك فرما (و انام، پس مرا ي شكست خورده

بعد از دعاي فوق چه اتفاقي روي داد؟! به فرمان الهي، آن طوفان ويرانگر و بنيـان برانـداز   
 فرمايد: آغاز گشت. چرا كه خداي عزوجل مي

﴿ ٓ ۡحَنا َفتَ َٰب  َ� بَۡ�
َ

ٓءِ ٱَ ا ََ رٖ  هّس َِ َُ ۡن ٓءٖ مه ا ََ ِ ۡرنَا   ١ب َّ َض ٱَوفَ �
َ
 ].12 -11القمر: [ ﴾وٗناُ�يُ  ۡ�

سـاران   مين چشمهپس درهاي آسمان را با آب تندريزان و فراواني از هم گشوديم و از ز«
 .»زيادي برجوشانديم

كه ساكنان زميني قبالً نظيـر   :و بدين ترتيب خداوند سبحان از آسمان باراني را فرو فرستاد
كـه گـويي از    :يـد. بـاراني فـرود آمـد    آن را مشاهده نكرده بودند و در آينده هم اينگونـه نبار 

ت. از سوي ديگر بنا به فرمان الهي، از تمام نقاط زمين چه يخهاي آب فرو ر هاي مشك دهانه
 از چاه و چه از چشمه، آب بيرون آمد و جاري شد.

هـاي اهـل كتـاب     ارتفاع آب تا بدانجا رسيد كه حتي بلندترين كوه زمين را كه طبق گفته
نـه   بر گرفت. خالصه طوفان نـوح  ولي هشتاد ذراع ارتفاع داشته، دربه قپانزده ذراع و بنا 

تنها تمامي نقاط زمين را اعم از طول و عرض، كوهستان و وادي، تپه و... فرا گرفته، بلكـه در  
روي زمين احدي را چه كوچك و چه بزرگ، از زندگان باقي نگذاشته است. گفتنـي اسـت   

ها را اشغال كرده بودند و جايي در زمـين   ها و وادي وهمردمان تمامي ك كه در زمان نوح 
(مالك باشد صاحب و بي شد كه بي پيدا نمي

14F

1(. 

                                           
اي ديگـري از مفسـران و مورخـان     . (البته اين نظر ابن كثيـر و عـده  73، اثر ابن كثير، ص قصص األنبياء -)1(

بوده اسـت و ايـن امـر      آيد كه طوفان تنها شامل قوم نوح ميت)، از ظاهر قرآن و حديث چنين براس
باشد، چون دليلي در دست نيست كه بشـر در آن  مقتضي اين نيست كه طوفان سراسر زمين را فرا گرفته 
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كه طوفان آن را فرا گرفته اند  ي معيني محصور بوده بلكه در منطقه ،دوران، در تمام نقاط زمين بوده باشد

است. البته قبالً هيچ يك از علما و دانشمندان در علوم طبيعي و... حتي جرأت اين را نداشتند كه تصـور  
دليلي مادي به دست آوردند كه ثابت كند كه طوفان عمالً واقع شده است. كنند كه ممكن است روزي 

آوردن آثار تاريخي كه واقع شدن چنـين طوفـان عظيمـي را ثابـت      كشف و به دستاند  بلكه معتقد بوده
 نمايد جز و محاالت است.

شناسـان   نگروهي مركب از كاوشگران و باسـتا ميالدي در رأس  1920در سال » سيرلئونارد«هنگامي كه 
انگليسي و دانشگاه پنسيلواي آمريكا خواست به عراق بروند، چندان به فكر بررسي وقـوع طوفـان نبـود،    

هايي كـه در   ها و حفاري آوردن آثار مربوط به گذشته بود. در كاوش بلكه هدف آنان كاوش و به دست
هـاي   وشاو همچنـين در كـ  » تـل العبيـد  «در جـايي بـه نـام    » اور«هاي واقع در چهار مايلي شمال شهر  تپه

هاي ضـخيمي از رسـوبات    انجام دادند، توانستند اليه» اور«ي پادشاه تديگري كه در محل گورستان سلطن
هاي سخت چقماقي كه در عصر حجر از  كه مقادر فراواني از ظروف سفالي و ابزار ساخته شده از سنگ

درآمـده  اي اين رسوبات به صورت سنگ ه كردند، كشف كنند كه اين ظروف در اليه ها استفاده مي آن
هـايي كـه بـر روي     از سفال و مالط كشف كردند كه هنـوز آثـار درخـت    ييها بودند و همچنين مجسمه

 ها ظاهر و نمايان بود. ها فشار آورده بودند، بر آن ها افتاده و بر آن آن
ز مـوادي تشـكيل   و اانـد   هاي رسوبي از آب به وجود آمده كه اين اليه :تحقيقات و آزمايشات نشان داد

اند،  ي طوفان بدان محل بلند انتقال داده شده ي ميان رود فرات قرار دارند و به وسيله قهاند كه در منط شده
 نمايد. هاي بسيار دور داللت مي ها همه داليلي هستند كه بر وقوع طوفان در زمان اين

قدم (متر) نبوده است، در حـالي كـه در    25از تر نشان داد: كه ارتفاع طوفان كم» سيرلئونارد«هاي  يبررس
 قدم بوده است. 26تورات آمده است كه ارتفاع طوفان 

اي بـوده كـه بـر     كننده رفته است. ولي سيل و طوفان ويراني دنيا را فرا نگ معتقد بود كه همه» سيرلئونارد«
حراي آن منطقـه را غـرق   هـا و صـ   وادي دجله و فرات طغيان نموده و تمام مناطق آباد واقع در بـين كـوه  

شود. البته ساكنان وادي دجله و فرات  كرده است كه آن منطقه نسبت به مردم آنجا كل دنيا محسوب مي
كه تمام مردم آن منطقه غرق شدند به  :و گفته اند اند. بعد از طوفان، داستان آن را در دوازده كتيبه نوشته

اي از حيوانـات را   اش و عـده  ا و افراد خانوادهجز يك مردم صالح كه يك كشتي را درست كرد خود ر
 بر آن سوار كرد. تنها ساكنان كشتي نجات پيدا كردند.
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جوشيدند، در آنجا سوراخي نمانده بـود كـه آب از    هاي زمين ها و روزنه ها از سوراخ آب
آن نجوشد. از سوي ديگر باران تند و سنگيني از آسمان كه زمين مانند آن را هرگز بـه خـود   

 يده بود، سرازير شد.ند
عـادي روي داد: بـه طـور ناگهـاني     ناگهان يك حركـت و عمـل غير  گذشتند،  ها مي لحظه

هـاي   ها باال رفت و امواج درياها به سـرعت بـه خـروش آمـد و تمـامي قسـمت       سطح اقيانوس
 خشك زمين را در نور ديد!

ي خاكي بـه   مثل كرهي زمين غرق در آب شد و ديگر نه تنها  بنابراين، براي اولين بار كره
ي آبي شده بود، چرا كه طوفان تمـامي زمـين را غـرق     رسيد، بلكه تبديل به يك كره نظر نمي

 در آب كرده بود و اصالً جاي خشكي در آن باقي نگذاشت.
(در سيزدهم ماه آگوست ميالدي به وقوع پيوسته است و گفته شده كه طوفان نوح 

15F

1(. 
تفاع امواج به طرز هولناكي باال رفت. خداي عزوجـل  و بدين ترتيب آب طغيان كرد و ار

 در اين باره فرموده:

َطَغا  ِِنّا﴿ ا  َّ َ ٓءُ ٱه ا ََ ۡ ۡلَ�ُٰ�ۡم ِ�  ه ةِ ٱَ�َ ََ ِ اِ ِٰ�يَة    ١ ۡ�َ �َ ُذن  
ُ

ٓ أ ا َُ تَعَِي َۡذَُِرٗة َو لَُ�ۡم ت ا  َُ َعلَ َۡ َ َِ
 ].١٢ -١١ة: احلاق[ ﴾١

كرد (و از حد معمول فراتر رفت، نيكان) شـما  ما بدانگاه كه (در طوفان نوح) آب طغيان «
شـدن كـافران، درس عبرتـي و)     ي نجات مؤمنان و غـرق  را سوار كشتي كرديم. تا آن (حادثه

 .»گيرند و به خاطر سپرند هاي شنوا آن را فرا ي اندرزي، براي شما بوده و گوش مايه
موضوع تا زمان فرا  نه تنها از اين كافر بود، و جالب آن كه نوح  ان پسر نوح نعك

سر و يـك دنـده اسـت كـه      كرد كه وي مؤمني خيره ر ميرسيدن طوفان آگاه نبود، بلكه تصو
 خواهد جهت نجات خود، به باالي كوه برود. حاال مي

                                                                                                             
زاده،  تأليف دكتر عفيف عبد الفتاح طباره، ترجمه آقاي ابوبكر حسن» داستان پيامبران در قرآن«به نقل از 

 (مترجم). 117 – 115ص 
 ».لمعارفا«ي  ، چاپ مؤسسه189، ص 1تاريخ طبري، ج  -)1(
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بـه  كـه او كـافر اسـت،     :بفهمـد  آن كـه نـوح    ي نپاييد كه موجي بلند، قبـل از اما دير
 در قرآن كريم چنين آمده است:گفتگوي پدر و پسر پايان داد. اين گفتگو 

َُ  َوِ�َ ﴿ ۡم ِ� َمۡوٖج  ُِ ِ رِي ب َِ ٱَ�ۡ َاا ٰى نُوٌح  ۡ�ِ ََ ُٰاَ�ّ  ۥۡ�َنهُ ٱَونَا ََ  َٖ َن ِ� َمۡعزِ ََ بٱَو َُ ّمَعَنا  ِۡ
تَُ�ن ّمَع   ََ َنَ ٱَو َ�ٰفِرِ ََ  ٤ لۡ َن  َٔ َ�  قَا ِ� ِم َُ ِي ۡع َۡ ٰ َجاَٖل  ََ ِ � ٱاوِٓي ِ ِ آء ََ ۡ صِ  ه ََ  ََ  ََ َِ ٱَم قَا ِمۡن  ۡ�َۡو

ۡمرِ 
َ

ِ ٱأ ا  َّ ََ ُُ ََ بَيَۡن ِِّبَمۚ وََبا ن  َّ َم ِ ۡوجُ ٱِ ََ ۡ ِ�َ ٱفََ�َن مَِن  ه ۡغَر� َُ ۡ  ].43 -42هود:  [ ﴾٤ ه
را  ماننــد ي) امــواج كــوه نشــينانش (ســينهان ســوار كشــتي شــدند و) كشــتي بــا سر(مؤمنــ«

در كناري (جـدا از پـدر) قـرار     رفت. و نوح پسرش را كه شكافت و (همچنان) به پيش مي مي
گرفته بود فرياد زد كه فرزند دلبندم با ما سوار شو و با كافران مبـاش. (پسـر لجـوج و مغـرور     

نـوح    .دردا يرم كه مرا از سيالب محفـوظ مـي  گ روم و پناه مي نوح) گفت: به كوه بزرگي مي
ن كافران) پنـاه نـدارد   شد گفت: امروز هيچ قدرتي در برابر فرمان خدا (مبني بر غرق و هالك

و نجات نخواهد يافت، مگر كسي كه مشـمول رحمـت خـدا گـردد و بـس. (در ايـن هنگـام        
جدايي انداخت و پسر  موجي برخواست و او را در كام خود فرو برد) و موج ميان پدر و پسر

 .»شدگان جاي گرفت در ميان غرق
 هنـوز از مـؤمن   نوح و پسرش جدايي افكند،  و آنگاه كه آن موج بلند ميان نوح 

 ي كافران است. دانست كه از جمله بودن وي يقين حاصل نكرده و نمي
آورده و در رابطـه بـا وضـعيت     خداونـد سـبحان پنـاه   به پيشـگاه   از همين روي، نوح 

ي مبارك زير از ايـن گفتگـو    ي پسرش در قيامت، به گفتگوي با خداوند پرداخت. آيه آينده
 دارد: چنين پرده برمي

ىٰ وَ ﴿ ََ ّ�هُ  نَا ِّ ََ َِّبِ ِِّن  ۥنُوح   َقا َك  بِۡ� ٱَ� ِِ �ّن وَۡصَد ۡه
َ

قه ٱِمۡن أ َ ۡبَ�ُم  ۡۡ
َ

نَت أ
َ

َوأ
�َ ٱ َِ ِِ ٰ  ].45هود: [ ﴾٤ ۡلَ�

نوح پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت: پروردگارا! پسرم (كنعان كه امـواج او را  «
ين داورانـي و  ي تـو راسـت اسـت و تـو داورتـر      ه) از خاندان من است و وعدفرو بلعيده است

 .»دادگرترين دادگراني
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ي خانـدانش   از جملـه » كنعـان «خواست كه به پروردگار خـود بگويـد: پسـرش     نوح 
كه تمامي خاندان و اهالي مؤمنش را  :است. و اين در حالي است كه خداوند به او وعده داده

 نجات خواهد داد.
 شده را برمال نمايد. تا حقيقت آن فرزند غرق :آمد آنگاه پاسخ خداوند براي نوح 

 خداي تعالي فرمود:

﴿ ََ ُٰنوُح ِِنّهُ  قَا ۖ ِِنّهُ  ۥََ ۡهلَِك
َ

ََ ِمۡن أ ٌل َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح� فََ� �َۡ�  ۥلَيۡ ََ �َ َٔ  ِ ََ هََك بِه َۡي  ۦۡلِن َما ل
ن تَُ�وَن مَِن 

َ
ِصُظَك أ

َ
ٓ أ َِّ ِ ِ ۖ ِ�َ ٱِصۡلٌم ل ُِ ٰ �َ  ].46هود: [ ﴾٤ لۡ

: خاندان تو نيست. او داراي عمل ناشايستي است؛ پسرت از !(خداوند) فرمود: اي نوح«
دهم كـه مبـادا از جـاه�ن     پس از من چيزي مخواه كه به آن علم نداري. من به تو پند مي

 .»باشي
ي كافران و طاغيان در طوفان الهـي غـرق شـدند، و پـس از      و بدين ترتيب پسر نوح و بقيه

به سرزمين پاك و عاري از كفر و كافران، آغاز شـد. از جانـب خداونـد     آن رحلت بازگشت
 دستور آمد كه:

�ُض  َو�ِيَل ﴿
َ

أ ٰ َٓءكِ  بۡلَِ� ٱََ  ].44هود: [ ﴾َما
 .»خور (بعد از هالك كافران) گفته شد كه: اي زمين آب خود را فرو«

 جوشيد، متوقف شد. ساران برمي كه از چشمه آنگاه آبي را

آُء ﴿ ََ َٰس ََ ۡقلِِ� َو
َ

 ].44هود: [ ﴾أ
 .»و اي آسمان از باريدن بايست«

 در آن هنگام باران تند ريزان آسمان نيز متوقف شد.

ٓءُ ٱوَِ�يَض ﴿ ا ََ ۡ  ].44هود: [ ﴾ه
 .»ها از ميان برده شد ستور خدا) آبو (آنگاه به د«

 گشت.فرو رفته و بازها كاهش يافت و به درون زمين  يعني آب
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هـاي ظـالم هـالك شـدند. و      روي زميني پهلو گرفت و انسانبر  سرانجام كشتي نوح 
 فرمود: آنگاه خداي عزوجل به نوح 

ّنا  ۡهاِۡط ٱ﴿ م ّمِ ُُ سه ََ َۡ ّم  ُِ ۡم  ُُ ّتُِع ََ َسُن م   َم
ُ

ۚ َوأ َك ن ّمَع َّ َمٖ� ّمِ
ُ

ٰ أ َ ََ َك َو َ�رََ�ٍٰت َصلَۡي ّنا َو ٰٖ� ّمِ ََ �َِس
ِ�م  

َ
ٌب أ َذا  ].48هود: [ ﴾٤َص

از  !كه طوفان همه جا را ويران كرد، به زبان وحي به نوح گفته شد): اي نوح (پس از آن«
ها و  برخورداريد و (از قحطي وسالمت كشتي پياده شو (و بدان كه تو و همراهانت) از امنيت،

هـاي   ها و ساير بالها) سالم و بركناريد. و (درهاي) بركـات خـدا بـه روي تـو و گـروه      بيماري
بركتي خواهيد داشت و بعدها) نگران نباشيد كه محيط سالم و پر (و همراهت (گشوده) است.

هـا   هـا و خوشـي   آيند كه آنان) را از نعمـت  هاي ديگري (از نسل شما پديد مي ها و گروه ملت
روند، و) آنگاه عـذاب دردنـاكي، از    كنيم (ولي ايشان در غرور و غفلت فرو مي برخوردار مي

 .»رسد بدانان مي سوي ما
فرود آمد و پرندگان و جـانوران را آزاد كـرد و در نتيجـه     ر گرفت و نوح كشتي لنگ

تا برايش از  :هنگامي كه كالغي را فرستاد همگي در زمين پراكنده و متفرق شدند. نوح 
اي  زيـرا آن كـالغ الشـه    دانست كه زمين ديگر خشك شده اسـت؛  ،اوضاع زمين خبر بياورد

 :جا بودباز نگشت و از همين بوده و به سوي نوح  پيدا كرده و همچنان مشغول خوردن آن
هـا و   ها با خانه سو شود. به همين خاطر است كه معموالً كالغدعا كرد، كالغ تر كه نوح 

بـوتر هـم پـرواز كـرده و     گيرنـد. سـپس كبـوتري را فرسـتاد، آن ك     منازل مسكوني الفت نمي
مقداري از گل و الي به پاهايش  ي درخت زيتون به منقار داشته و گشت كه شاخهدرحالي باز

چسپيده بود، آنگاه دانست كه آن مناطق نيز خشك شده است، از اين رو براي آن كبوتر دعا 
بينـيم كبوترهـا    جاسـت كـه مـي   از همـين   كرد كه هميشه با انسان انس و الفت داشته باشـد. و 

دهند، امـا   را پرورش ميا ه آن ها ها سرسازگاري و الفت دارند و انسان معموال با منازل و انسان
كننـد و سـپس پـيش     يدسـتي پـرواز مـ   ي از انسان ندارند و به نقاط دوردر عين حال هيچ ترس

 گردند. ميصاحبان خود باز
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ب از تنور نبود، بلكـه  نه تنها فوران آ ي نوح  است، معجزه اين همان معجزه نوح 
 در كل معجزه بود. صد و پنجاه ساله نوح  زندگي نه
دن از قبيل كاشتن درخت ساج و صـبركر  ساخت و ساز كشتي و موارد مورد نياز آنو نيز 

بينـيم   ها سال و... در نوع خود يك معجزه است و اين كه مي براي تنومندشدن آن به مدت ده
شـود، سـپس طوفـاني ويرانگـر برپـا       همراه با جانداران مختلفي سوار بر كشـتي مـي   نوح 

آيند، همه و  به سالمت فرود ميها  آن گيرد و مت پهلو ميشود، و دست آخر كشتي به سال مي
 زند. همه معجزات ايشان را رقم مي

» حضـرت نـوح   «شد، تنها گوياي معجزات پيامبر عظـيم الشـأن    نشانمطالبي كه خاطر
(ي داستان زندگي وي بودند بوده و نبايد چنين تصور كرد كه بيانگر كليه

16F
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  و فرياد جبرئيل  شتر صالح

 فرمايد: خداوند سبحان مي

﴿ ْ ِ ٱِِنّا ُمۡرِسلُوا ۡم فَ  َّاقَة ُُ ّ مۡ ٱفِۡتَنٗة ه ُُ َقِۡا ت مۡ  ٢ ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  ِۡ ُُ َّبِۡئ ّن  َون
َ

آءَ ٱأ ََ ۡ ۡمۖ ُ�ه  ه ُُ َۡيَن ََ  ب ِۡس ق
َتَ�   ۡ ُه ٖب  ۡ ِِ٢  ْ ۡوا ََ َقَر  َ�َنا َ�َع َ�َتَعاَ�ٰ  ۡم  ُُ ِبَا ِِ   ٢َصا ا ۡيَف َ�َن َصَذ َِ ِ  فَ ُُذِ ٓ  ٣َون ا ّّ ِ َِۡسۡلَنا  ِ

َ
أ

ِشيِم  َُ َُ  ْ ٗة فََ�نُوا ِٰبَد َحٗة َ� ۡم َصۡي ُِ ۡحَتِظرِ ٱَصلَۡي َُ ۡ  ].31 -27القمر: [ ﴾٣ ه
هـا   آن اى كـه قـوم صـالح انتخـاب كـرده بودنـد) بـراى آزمـايش         را (از درون صخره»  ناقه (شتر)«ما «

خبـر ده كـه آب (قريـه) بايـد در     هـا   آن و به كن! در انتظار پايان كار آنان باش و صبر ;آوريم بيرون مى
ها) و هـر يـك در نوبـت خـود بايـد حاضـر        ميانشان تقسيم شود، (يك روز سهم ناقه، و يك روز براى آن

پـس    يكى از ياران خود را صدا زدند، او به شتر حمله كرد و (ناقه را) ذبـح كـرد!  ها  آن  شوند!
فرسـتاديم كـه همگـى بـه     هـا   آن بانگ مرگبـارى بـر    !(بنگريد) عذاب و انذارهاى من چگونه بود

  .»اى درآمدند صورت گياه خشك خرد شده

 فراينده معجزه -1
گفتني است، فرايند معجزه نه تنها گامي است در راستاي تأييد رسالت رسوالن و پيامبران 

گوشـزد  هـا   آن خوانـد، و در ايـن راه   ها را جمعاً به چالش و مبارزه فرا مـي  ها و ملت كه انسان
 توانند به يكديگر كمك نمايند. كند كه مي مي

ها از رويـارويي بـا آن هميشـه و در همـه حـال عـاجز و نـاتوان مانـده و          ترديد انسان اما بي
هـاي ملحـد    كـافران و انسـان   طلبي در فرايند معجزه اين اسـت كـه  خواهند ماند. علت مبارزه 

كه ما در  :دهد اي ارائه مي و حال معجزه نگويند: پيامبري آمده و مدعي رسالت و نبوت است
ن را ياد گرفته بوديم، عملي بمانند اين معجزه فن مربوط به آ آن مهارت نداريم، اگرچه ما هم

اً در يـك معجـزه لحـاظ شـود ايـن      اي كه بايستي حتم داديم. بنابراين، اولين مقوله را انجام مي
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سـپس   غالباً با آن آشنايي داشته باشـند. و ها رايج  نسانكردي باشد كه در ميان ا است كه عمل
تواننـد   رسد، گرچه هرگز نمـي  جهت انجام آن امري معقول به نظر ميها  آن از آن، فراخواني

 مانند پيامبران به انجام چنين معجزاتي مبادرت ورزند.
فراينديسـت كـه   «تـوان گفـت:    مي» طلبي مبارزه«يا » تحدي«در يك تعبير روشن از معناي 

نيروهاي معارض كه همان كفار يا غير مؤمنان هستند را جهت واردشـدن بـه ميـدان     ي روحيه
 ».نمايد مبارزه و رقابت تحريك مي

عـام   ي معارضـان در مقابـل مـأل    تا روحيـه گيرد  طلبي به صورت علني انجام مي اين مبارزه
لكـردي  دادن عم تحريك شده و از هيجان الزم برخوردار بوده و تا حد ممكن در صدد انجام

 سان معجزه برآيند. به
ي معجزه، بستري را براي نيروهاي معارض  طلبي در مقوله بودن مبارزه گاهي اوقات، علني

شـدن   هـا و بسـيج   ها و توانمندي تواند به گردآوري انرژي ميها  آن ،نمايد كه در آن فراهم مي
ت فـوق از انجـام   رغـم تمـامي اقـداما    با آن، بپردازند. با ايـن حـال علـي   عمومي جهت رقابت 

 سان معجزه عاجز و ناتوان هستند. عملكرد به
جهت تقويت و تأييد رسالت آسماني خود، نيازمند يك معجـزه   و از آنجا كه صالح 

كـه مفهـوم معجـزه را دريـابيم و در يـك كـالم بـدانيم كـه معجـزه           :آيد است، بر ما الزم مي
 چيست؟

الن انجام امري خارق العاده را به رسومفهوم معجزه آن است كه خداوند سبحان، قدرت «
بـراي همگـان ثابـت شـود. در ايـن زمينـه       هـا   آن ي آن، صدق رسالت خود ببخشد تا به وسيله

يـد، آشـنا و   اكاري كه شما در آن مهـارت يافتـه    ما به«گويند:  به اقوام خود مي † پيامبران
مانيد، و ضمناً  ام آن ناتوان ميدهيم كه شما از انج واقف نيستيم، با اين حال كاري را انجام مي

يـاري بجوييـد،    رخوانيم كه همگي بسيج شويد و براي رقابت با ما از يكديگ ما شما را فرا مي
اي را انجـام دهيـد،    سـان مـا چنـين عملكـرد خـارق العـاده       اما هرگز قادر نخواهيد بود كـه بـه  
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كـه شـما دليـل، كـم     گمان اين خود دليلي بر صحت تبليغ و رسالت آسماني ماسـت، اگـر    بي
 .)17F1(»آورده ايد و در اقوال ما ترديد داريد

وي را بـه سـوي قـوم ثمـود مبعـوث       ،گرديم كه خداوند سبحان ميباز حال به صالح 
 داشت.

ها روي آورده بودند، به همين  ي بزرگي بود كه به پرستش بت قابل ذكر است، ثمود قبيله
بـه   صـالح   ،به سوي آنـان فرسـتاد  را  سرور ما حضرت صالح  ،خاطر خداوند سبحان

 قوم خود گفت:

﴿ ِِ َٰقۡو ْ ٱََ ُدوا َ ٱ ۡ�ُا هُ  َّ ُ�ۡ ۡن َِِ�ٍٰه َ� لَُ�م ّمِ  ].61هود: [ ﴾َما 
 .»عبودي جز او براي شما وجود ندارداي قوم من! خدا را بپرستيد كه م«

گويـد، ايـن    كه هر پيامبري آن را به قـومش مـي   :همان عبارتي را گفت آري، صالح 
 پذيرد. و تغيير نمي تبديل هرگز ،عبارت

ْ ٱ﴿ ُدوا َ ٱ ۡ�ُا ه َّ ُ�ۡ لَُ�م ّمِۡن َِِ�ٍٰه َ�  ].61هود: [ ﴾َما 
 .»خدا را بپرستيد كه معبودي جز او براي شما وجود ندارد«

نه تنها براي قومش يك امر ناگهاني بود كـه در اجتمـاع آنـان تكـان و      دعوت صالح 
ارزش خوانـده و از   خـدايان قـومش را بـي    كه صالح  رالرزش شديدي را پدييد آورد، چ

 كرد كه خداي يگانه را عبادت نمايند. امر ميها  آن شان كرده و به منعها  آن پرستش
بود و  انساني حكيم و پاك و خيرخواه، معروفقبل از بعثت در ميان قومش به  صالح 

 گفتند: قومش به صالح گذاشتند، از همين روي افراد  به وي احترام ميها  آن عموم
﴿ ْ لَِ�  قَاهُوا َنا  ّّ نَا � ُُ ٓ ابَا ُد َء ۡعُا َۡ َد َما  ۡعُا ّّ ن 

َ
ٓ أ نَٰنا َُ ۡن ََ َ

َ ٓۖ � َٰذ � َ�ۡاَل َ� �ِيَنا َمرُۡجّوٗ نَت  ُُ ۡد  ٰلُِح قَ ََ ٰ ََ 
َِٖب  ِ ُمر ه ۡ�َِِ ٓ ُصونَا َۡد ا ت َّ ّكٖ ّمِ  ].62هود: [ ﴾٦َش

د ما بـودي، آيـا مـا را از پرسـتش چيزهـايي كـه       ي امي گفتند: اي صالح! پيش از اين مايه«
كنـي بـه شـك و     كني؟ ما راجع بدانچه ما را بدان دعوت مـي  نهي مياند  پرستيده پدرانمان مي

                                           
 معجزات الرسول، اثر شيخ محمد متولي شعراوي. -)1(
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شـود كـه خـدا را بـه يگـانگي پرسـتيد و بــدون        ايـم! (مگـر مـي    ترديـد عجيبـي گرفتـار آمـده    
 .»ت)ممكن اسفيعان به خدا تقرب جست؟! اين غيرگري بتان و ش ميانجي

بگويـد و گفتنـد: مـا    ها  آن مقوالت فوق را به خوش نداشتند كه صالح ها  آن در واقع
از هر جهت انسان خوبي خواهد شد. چون انساني فرزانه و عاقل و  اميد داشتيم كه صالح 

نسـاني  گويـد، واقعـاً كـه ا    بينيم كه چنين مقوالتي را مي راستگو و انديشمند است، اما حال مي
ي اميدهاي ما را كه  هايي را بزند، در واقع اي صالح تو همه حرف ه چنينبعيد است كمانند او 

 به تو داشتيم نقش بر آب كردي!!
 نمايي؟ نهي مي اند، آيا تو ما را از پرستش آنچه پدرانمان پرستيده

اي كـه حقانيـت آن ثابـت و پـذيرش آن امـري واجـب و        همواره از مسأله قوم صالح 
را بـه عبـادت   هـا   آن »صـالح  «رسيد، ابا داشتند و از اين كه برادرشـان   ضروري به نظر مي

 شدند!! زده مي كرد، مدهوش و بهت خداي يگانه دعوت مي
جز انديشه و مقوالت تكـراري، چيـزي نداشـتند كـه      در جواب صالح ها  آن در واقع

ن خـدايي  را كامالً عصباني و مدهوش سـاخته بـود، چـو   ها  آن بگويند، لذا دعوت صالح 
را از پرستش آن دور نمايد، همان خدايي بـود كـه پـدران و    ها  آن خواست مي كه صالح 

 پرستيدند. اجدادشان آن را مي
نشسـتند،   ي آن مـي  آن ديـوار جهـالتي را كـه قـومش در سـايه      صالح  ،و بدين ترتيب

ط يافته تسلها  آن هاي مخرب و آداب و رسوم كهنه را كه بر عقالنيت درهم شكست و عادت
ورزي جديـدي، شـب را بـه روز و روز را بـه      كه بدون تفكر و انديشـه  :و وادارشان كرده بود

 شب برسانند، نابود كرد.
داشته بودند و دست باز» و تعمق ركفت«يده عقالنيت و ذهنيت خود را از پد قوم صالح 

اي كـه ماهيـت    را برانگيخت تا فكر نماينـد و در مسـأله  ها  آن عقالنيت چون صالح  ،آخر
 آن كامالً واضح است بينديشد. بسيار ناراحت و خشمگين شدند.
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رسيدند و از طرف ديگر خشمگين، و از يـك سـو بـه     آنان از يك طرف متحير به نظر مي
 ».فكري ثباتي و بي بي«چال  افتاده بودند و از سوي ديگر به سياه» نااميدي« هپرتگا

دنـد،  راهي گير كـرده بو گويند، چون بر سر دو ميدارند چه دانستند كه  نميها  آن خالصه
آوردنـد، يـا ايـن كـه      ايمان مـي  كردند و به دعوت صالح  مييا بايستي ذهنيت خود را باز

دچـار شـود و فقـط افكـار و     » تحجرگرايـي «كردند تا به پديده و آفت  ذهنيت خود را رها مي
پا ها  آن ي بپذيرد و از محدودهر مغزشان را و عادات وهمي و رسوم جا افتاده دخرافات قديم 

 به ارمغان بياورد.ها  آن فراتر ننهد، تا جايي كه جاهليت مطلق را براي
كه آن دعـوت در اصـل    ها، به مانند خورشيد واضح بود، چرا براي آن دعوت صالح 

 آور آزادي عقل و تفكر و اراده بود. دعوت براي توحيد خداوندي بود و از سويي ديگر، پيام
 به آنان گفت:  صالح

ْ ٱ﴿ ُدوا َ ٱ ۡ�ُا هُ  َّ ُ�ۡ لَُ�م ّمِۡن َِِ�ٍٰه َ�  ].61هود: [ ﴾َما 
 .»خدا را بپرستيد كه معبودي جز او براي شما وجود ندارد«

 شد: متذكر ميها  آن هاي خداوند را براي سپس نعمت

ْ ٱوَ ﴿ ٓوا ُر ُُ ُ�ۡم  ۡذ
َ

َ�ّوأ َٖ َو ََ َٓء ِمن  َ�ۡعِد  َفا لَ َُ ِض ٱِ� ِِۡذ َجَعلَُ�ۡم  �
َ
ا  ۡ� َُ ِ وه ُُ ُس ُذوَن ِمن  ِخ ّت ََ

ِحُتوَن  ۡن ََ � َو ِٗ ُيو ََ ٱقُ َاا ۖ فَ  ۡ�ِ ٗتا ْ ٱُ�يُو ٓوا ُر ُُ َٓء  ۡذ ََ ا ِ ٱَء َّ  �ِ ْ ۡعَثۡوا ََ  ََ ِض ٱَو �
َ
َن  ۡ� ِدي ۡفِس  ﴾٧ُم

 ].74األعراف: [
را در  وزماني را به يادآوريد كه (پروردگار،) شما را جانشينان قوم عاد قرار داد و شما«

هاي هايش خانهكنيد و در كوههايي بنا ميهايش كاخزمين مستقر نمود؛ چنانچه در دشت
هاي الهي را به يادآوريد و در زمين به فساد و تراشيد. پس نعمت(سنگي و بزرگي) مي

 .)18F1( »تبهكاري نپردازيد
 را اينگونه ارشاد فرمود:ها  آن ي خود گفته با به همين خاطر صالح 

                                           
 .102 – 100، ابن كثير، ص قصص األنبياء -)1(
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﴿ َُ
َ

َ �َِ امِن َء  ٓ َنا ُُ ٰ وَن ِ� َما َ� َُ يم    ١َجّ�ٰٖت وَُ�ُيوٖن  ِ�  ١ۡ�َ ِۡ ا َه َُ َطۡلُع ٖل  ۡ�َ وٖع َو ُِ َُ َو
 ].148 -146الشعراء: [ ﴾١

كنيد كه جهان سراي جاودانگي است) و شما در نهايت امن و امـان   آيا (چنين تصور مي«
سـارها، و در ميـان كشـتزارها و     و چشـمه هـا   در ناز و نعمت جهـان رهـا شـويد؟ در ميـان بـاغ     

 ؟»هاي نرم و شاداب و رسيده دارند هايي كه ميوه نخلستان
بـه مخالفـت برخاسـتند و گفتنـد: مـا تـو را بـه عنـوان مـردي           و هنگامي كه با صـالح  

با  گويي؟ صالح  دانيم چرا اين سخنان را مي شناسيم، اما حال نمي انديشمند و خردمند مي
 نان گفت:مهرباني به آ

﴿ ََ ِ� ِمَن  قَا يَنُ�ُ ن  ََ ٗة َ� َىِٰ� ِمۡنُه َِۡ�َ ت ّ�ِ َوَءا ِّ ن  َّيَِنةٖ ّمِ ٰ ب َ ََ نُت  ُُ ُتۡم ِِن  ۡۡ ََِء
َ

ِِ أ َٰقۡو ِ ٱََ َّ 
َيۡيُتهُ  ٖ  ۥۖ ِِۡن َص ِس� ۡ�َ َ�ۡ ُدونَِ� َ� تَزَِ ا  ََ (صالح) گفت: اي قوم من! به من « ].63هود: [ ﴾٦َ�

روشني از سوي پروردگار داشته باشم و او از سوي خويش رحمتي  بگوييد اگر من دليل
(همچون نبوت) به من داده باشد و با اين حال من از او نافرماني كنم، چه كسي مرا در برابر 

 .»افزاييد رساند؟ پس شما جز به زيان و ضرر من نمي پروردگار ياري مي
كنيد؟ و در  وقت چه فكر ميهاي من درست از آب درآمد، آن  به آنان گفت: اگر حرف

آوريـد؟ اصـالً چگونـه از عـذاب و قهـر وي خالصـي        اي مي پيشگاه خداوند چه عذر و بهانه
خواهيد از فراخواني شما به سوي طاعت و عبادت وي، دست  يابيد، در حالي كه از من مي مي

 بردارم؟!
امر دعوت تبليغ  دانم كه اگر از توانم چنين كاري بكنم و خوب مي در واقع من هرگز نمي

لذا به طور  اند مرا از عقاب الهي رهايي بخشد.تو دين الهي دست بكشم، هيچ يك از شما نمي
خوانم، تا اين كـه نهايتـاً خداونـد در     شريك فرا مي پيوسته شما را به سوي خداوند يگانه و بي

 بين من و شما قضاوت نمايد.
است و يا طلسـم   حرند كه داراي سوي را متهم كرد اما پس از اين سخنان قوم صالح 

 گويد. داند چه مي شده و نمي
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گفتنـد و از چـپ و راسـت سـد      مـي  و بدين ترتيب آنان چنين مقوالتي را بـه صـالح   
كرد و از اينجا  را دعوت ميها  آن شد و شب و روز خسته نمي اما صالح  ،شدند راهش مي

آلـود دسـت    اعمـال زشـت و شـرك    آورد، تـا شـايد از   دليل و حجـت مـي  ها  آن و آنجا براي
 بردارند و به راه حق گرايش پيدا كنند.

كه از خداوند سبحان طلب مغفـرت و آمـرزش نماينـد و بـه      :خواستها  آن از صالح 
آميز خود دست بردارند و به پرستش وي روي آورند،  درگاه وي توبه كنند و از اعمال شرك

ر گرفته و به سرزمين خوشبختي واقعي سـوق  تا بلكه مشمول باران رحمت و مغفرت الهي قرا
 ».اي دعا است كننده قطعاً خداي من نزديك و اجابت«داده شوند و به آنان گفت: 

كه اين كار جداً  :احساس كرد ثمر بود، در آن سوي صالح  ها بي اما تمامي اين تالش
ن را به سوي فرسا شده و روال آن رو به جهت بدتر است، زيرا هروقت كه آنا سخت و طاقت

شـروع بـه    خواند، آنان بـه سـبك جاهليـت خـود بـا صـالح        عبادت خداي سبحان فرا مي
كردنـد. در واقـع در چنـين     اي طوالني كرده و از پذيرش حق خودداري مـي  مجادله و مناظره

بودن مسأله كارآيي ندارد، چون طرف ديگـري   آوردن و روشن هايي استدالل و حجت جدال
هيم است، خداوند بر عقالنيتش مهر زده، به طوري كـه قـادر بـه تجديـد     كه در اين گفتگو س

را عـاجز و  هـا   آن توانـد  ي نوين نيست. لذا تنها چيزي كه در اين گير و دار مـي  فكر و انديشه
 اي كه برخالف قوانين و قواعـد مـدون در نـزد    است، معجزه» معجزه«پاسخ گرداند، فرايند  بي
 پايان دهد.ها  آن تواند به جدالباشد و در يك كالم، بها  آن

 خود، به اين موضوع اشاره كرد و گفتند:ها  آن و اين بود كه دست آخر

﴿ ٓ ِت � َما
ۡ

ۡثلَُنا فَأ �ََ�  ّمِ  َّ ِ نَت ِ
َ

نَت مَِن أ ُُ ِ�َ ٱيٍَة ِِن  ِٰد� َّ  ].154الشعراء:[ ﴾١ ل
 .»!گويي نشانه و آيتي بياور اگر راست مي«

هـا   آن كردنـد تـا جهـت تأييـد و تصـديق رسـالت خـود، بـراي         درخواست از صالح 
 عملكردي خارق العاده انجام دهد.

 آسا شتر معجزه -2
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به  كه روزي قوم ثمود در مكاني اجتماع كردند، صالح  :نشان كرده اندمفسران خاطر
ت را به دين خداي فرا خواند و نصيحت كرد و در آنجا به تبليـغ رسـال  ها  آن نزد آنان آمده و

 آسماني خود پرداخت.
گـويي و رسـول خداونـد هسـتي) از ايـن       آنگاه قوم ثمود به وي گفتند: (اگـر راسـت مـي   

اي كه آنجا بود اشـاره كردنـد، شـتري را برايمـان بيـرون بيـاور كـه داراي         صخره و به صخره
(صفت چنين و چنان بوده و آبستن و دراز باشد

19F

1(. 
ي شما  اگر من خواستهشناخت، گفت: آيا  مي راها  آن وببا توجه به اين كه خ صالح 

 خواهيد برآورده كنم، حاضريد كه به رسالت من ايمان بياوريد؟ را چنان كه مي
 :خواهد شتري مي مودقابل مناقشه است. قوم ثيركامالً واضح و غ در واقع شرط صالح 

هـا   آن صـفاتي كـه  ي  روي آنان بيرون بيايد و آبستن و دراز باشد و كليـه  ي روبه كه از صخره
تـوان   ي نارساي بشر محال است، مـي  خواهند در آن موجود باشد، و اين امر به نظر انديشه مي

آمـدن آن   بدين خاطر چنين شتر خاصي را مطالبه نمودند كه به نظر خـود، بيـرون  ها  آن گفت:
 ي آن برنخواهد آمد. از عهده ممكن و محال است و صالح امري غير

كه طاقت و توانايي فكري آدميزاد همين اندازه است و از آن پـا   چرا(جاي گاليه نيست) 
 تواند بنهد. فراتر نمي

عهـد گرفـت و قبـول شـرط فـوق را اسـاس اجابـت        هـا   آن از و از سوي ديگر صالح 
دانست و ايمـان داشـت بـه ايـن كـه خـداي        ي آنان قرار داد، در حالي كه همواره مي خواسته

كه آنچـه   :نخواهد كرد، و به همين خاطر هرگز به اين فكر نيفتادسبحان وي را تحقير و زبون 
ناپذير باشد، بلكه قطعاً به اين باور رسـيده بـود    نمايند، تحقق آن امري امكان قومش مطالبه مي

اي سبحان بسيار آسان است، لذا از خداي خود آن معجـزه را كـه   خد كه انجام چنين امري بر
 رسيد، مطالبه و درخواست كرد. ظر قومش محال به نظر ميبراي خداوند بسيار آسان و در ن

                                           
 .103، ابن كثير، ص قصص األنبياء -)1(
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نتوانـد   قوم ثمود هم منتظر شدند و خود را آمـاده كردنـد تـا در صـورتي كـه صـالح       
ي عمـل   نمـود جامـه   ممكن جلـوه مـي  ي محـدود آنـان غيـر    انديشـه را كه در ها  آن ي خواسته

 بپوشاند، وي را به باد تمسخر و ريشخند بگيرند!!
پروردگار خود روي آورد و به مصالي خود رفت و تا توانست براي خداي به  صالح 

خود نماز گذارد و با حالتي آكنده از خشوع و ايمان در مقام دعا به بارگاه ملكـوتي برآمـد و   
 از خداوند خواست كه خواسته قومش را اجابت نمايد.

با خصوصـيات و  را مستجاب فرمود و شتري را  و باالخره خداوند متعال دعاي صالح 
 شرايط پيش گفته از دل صخره بيرون آورد.

كـه نشـانه همـان معجـزه      اي از معجزات خداوند بود، چـرا  در واقع آن شتر نشانه و معجزه
اي در كوه روزي از هم  شود آن شتر بدين دليل معجزه بوده است كه صخره است، و گفته مي

 رون آمد.اش از آن بي شكافته شد، و ماده شتري همراه با بچه
بديهي است كه متولدشدن آن بچه شتر، برخالف تولدهاي معمولي و مرسوم بود. يكي از 

هاي  دهد، اين است كه او در يك روز تمام آب انگيز جلوه مي مواردي كه آن شتر را اعجاب
هــا نزديــك  ي حيوانــات ديگــر از تــرس او بــه آن آب نوشــيد و بقيــه موجــود در رود را مــي

 شدند. نمي
يعنـي شـتر   » اهللا قـة نـا «كـه خداونـد بـه آن     داوند بود، چـرا ي خ ن ماده شتر معجزهآآري، 

 خداوند گفته است.
را به اسم خود اضافه كرده است، » قةنـا «ي  ي فوق كلمه خداوند در جمله :به عبارتي ديگر

ي معنوي است كه هدف آن در اينجا تخصيص مضاف  (و اين عبارت از لحاظ نحوي، اضافه
ها بر اين مهم واقف شوند كه آن مـاده شـتر نـه تنهـا عـادي و       اليه است) تا انسانبراي مضاف 

 اي از طرف خداوند است. معمولي نيست، بلكه معجزه
اي از افراد قوم ثمـود، بـا ديـدن آن     گرديم. عده ميازب رويم و به صالح  به حاشيه نمي

را امري عظيم و قـدرتي   چه آنايمان آوردند،  ي اعجاب برانگيز به رسالت صالح  منظره
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همچنـان بـر   هـا   آن يافتند، امـا غالـب   كننده، و دليلي قاطع بر صحت مقوالت صالح  خيره
 كفر و عناد خود استوار ماندند.

 به قوم ثمود گفت: صالح 

﴿ ِِ َٰقۡو ََ ِ  َو ه ِ ٱنَاقَُة  ۦَ�ِٰذ ِض  َّ �
َ

ُ�ۡل ِ�ٓ أ
ۡ

تَأ وَها  ُِ َذ ۖ فَ يَٗة َءا ِۖ ٱلَُ�ۡم  َّ  ََ ُِسوٓءٖ َو وَها � سه ََ ََ

َب   ب  قَرِ َذا َذُ�ۡم َص َُ ۡ
 ].64هود: [ ﴾٦َ�َيأ

اي است (بر صدق نبوت  اين شتر خداست و براي شما معجزه !(صالح گفت): اي قوم من«
من) پس آن را رها كنيـد تـا در زمـين (از مـزارع و علفـزار) بخـورد و اذيـت و آزاري بـدان         

 .»تر به عذاب سختي گرفتار آييدنرسانيد (كه اگر چنين كنيد) هرچه زود
رسـاندن و   بـه قـومش بگويـد، از آسـيب     :فرمان داد خداوند به صالح  ،و بدين ترتيب

كشتن آن ماده شتر جداً خودداري نمايند، و در عين حال آن را به حال خـود بگذارنـد تـا در    
 د شد.علفزارها و مراتع بچرد، در غير اين صورت به زودي دچار عذاب دردناكي خواهن

قابل ذكر است كه در آغاز آن ماده شتر قوم ثمـود را دچـار تعجـب و وحشـت كـرد. در      
ماده شتري بس مبارك بود، شير آن آنقدر زياد بود كه هزاران نفر اعـم از   ،واقع آن ماده شتر

خوابيـد،   توانستند از آن استفاده نمايند. جالب آنكه در جايي كـه مـي   مرد و زن و كودك مي
ن شـتر نـه تنهـا يـك شـتر      كردند، اين واضح بود كـه آ  فرار مينات ديگر از آنجا تمامي حيوا

 اي از معجزات خداوند سبحان بود. معمولي نبود، بلكه معجزه
كه در اثر آن بعضي از  :سان آن ماده شتر در ميان قوم ثمود به حيات خود ادامه داد و بدين

 د خود باقي و پايدار ماندند.بر كفر و عناها  آن افراد قوم ايمان آورده و اغلب
بود كه از جمله  )20F1(»ةبن عمرو بن محال عجند«رئيس كساني كه ايمان آورده بودند، نامش 

ي اشراف هم خواستند كـه بـه    رفت. بقيه هاي با نفوذ قوم ثمود به شمار مي اشراف و شخصيت
ي ديگـر كـه   گفتنـد و مـرد   مـي » ذؤاب ابن عمرو«بگروند، اما مردي كه به او  دين صالح 

                                           
 ي دار الكتاب حديث كويت. ، چاپ مؤسسه103ابن كثير، ص  قصص األنبياء -)1(
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داشتند. و هنگامي كه را از اين اقدام بازها  آن بود، هاي قوم ثمود و صاحب بت» حباب«نامش 
را برحذر داشت از اين كه مبادا آسيبي به آن ماده شتر برسانند، آتش كينه و ها  آن صالح 

 شان به جوش آمد و ديگر چشـم آن را نداشـتند كـه ببيننـد آن شـتر دارد در      حسادت در قلب
 آشامد. رود و از آن مي در ميان بر سر جوي آب مي چريد و يك روز ها و مراتع مي اگاهچر

در واقع آب يك روز به آن ماده شتر اختصاص داشت و روز بعـد بـه قـوم ثمـود. گفتنـي      
كردند، خداوند در اين باره  ي نياز از شير آن ماده شتر استفاده مي است كه قوم ثمود، به اندازه

 فرمايد: مي

﴿ ََ ِ  قَا ه ِٰذ يَۡو�ٖ ّمۡعلُوٖ�  ۦَ� ُب  ۡ ِِ ب  َولَُ�ۡم  ۡ ِِ ا  َُ ّ  ].155الشعراء: [ ﴾١نَاقَة  ه
گفت: اين ماده شترى است (كه به خواست پروردگار به عنوان معجزه از دل كوه بيرون «

 .»آمد)؛ سهمى از آب اينجا، از آن اوست و سهم روز معينى، از آن شما
اي براي امتحان قوم ثمود بوده است، تا روشن شـود   ده شتر وسيلهتوان گفت كه: آن ما مي

آورند يا نه؟ (گرچه خداوند نسبت به عملكردهاي  ايمان مي يا آنان به رسالت صالح آكه 
 تر است). آنان آگاه

مۡ ٱفَ ﴿ فرمود: خداي تبارك و تعالي به صالح  ُُ َقِۡا ت  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ ﴿ يعني: منتظر باش ﴾ِۡ
 بال تمسخر و اذيت آنان صبور باش.يعني: در ق ﴾٢

 د به او فرمود:رات آگاه خواهي شد. همچنين خداونچه به زودي از جريان امو

مۡ ﴿ ُُ َّبِۡئ ّن  َون
َ

آءَ ٱأ ََ ۡ َتَ�   ه ۡ ُه ٖب  ۡ ِِ ۖ ُ�ه  ۡم ُُ َۡيَن ََ  ب  ].28القمر: [ ﴾٢قِۡس
يدني آمـاده شـده،   ندي شـده و هـر آشـام   گو: كه آب ميان ايشان و شتر قسمت ببه آنان ب«

 .»ي ايشان باشد ي شتر و يك روز بهره يك روز بهره
اي از  به رغم آشكاربودن اين مورد كه آن ماده شتر، يك شتر معمولي نيست، بلكـه نشـانه  

دست كشيده و در عـوض از   جانب خداوند است، قوم ثمود از ابراز تنفر نسبت به صالح 
ي عليه آن ماده شتر چيده شد. مورخان و مفسران ذكـر  هاي آن ماده شتر متنفر شدند. لذا توطئه

 كه:اند  كرده
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ز لحـاظ  دختر محيا، پسـر زهيـر، پسـر مختـار كـه ا     » صدوقه«در ميان قوم ثمود زني به نام «
قـومي از وضـعيت مطلـوبي برخـوردار بـوده و در عـين حـال         امكانات مـالي و اصـل و نسـب   

ه اين امر بعدها موجب جدايي وي از گرويده و مؤمن شده بود ك صالح  نشوهرش به دي
را فرا خوانده و به او قول داد كـه اگـر بتوانـد، آن    » مصرع«عموي خود ، پسرشوهرش گرديد

 ماده شتر را به قتل برساند، خود را در اختيار وي خواهد گذاشت.
يـا  » غنـه  ام«دختر غنيم پسـر مجلـز، ملقـب بـه     » عنيزه«و همچنين پيرزن كافر ديگري به نام 

 يكي از رؤساي قوم ثمود، داراي چهار دختر بود،» دؤاب بن عمرو«كه از شوهرش » عثمان ما«
نشان داده و گفت: اگر بتواني كار آن ماده شتر را » لفاقدار پسر س«را به شخصي به نام ها  آن

(تمام كني؟ هركدام از اين دخترها را كه بخواهي، آن را به تو خواهم داد
21F

1(. 
سرعت در پي كشتن آن ماده شـتر برآمدنـد و بـراي ايـن كـار سـعي        لذا مصرع و قدار به

هاي  كردند، رضايت و همكاري قوم خود را جلب نمايند. اين بود كه پس از تالش و كوشش
پيوستند و بدين ترتيب يـك جمعيـت نُـه نفـري را تشـكيل      ها  آن ي فراوان، هفت نفر به قاطبه

 ده:ي خداي سبحان از آن ياد ش دادند كه در گفته

نَ ﴿ ََ يَنةِ ٱِ�  َو ِد ََ ۡ ُدوَن ِ�  ه ۡفِس ُۡ َِۡهٖط  ِۡسَعُة  ِض ٱ� �
َ
ُِحوَن  ۡ� ُۡيل ََ ي  ].48النمل: [ ﴾٤َو

كردنـد و بـه دنبـال نيكوكـاري      در شهرستان (ثمود) نُه گروه بودند كه در زمين فساد مي«
 .»نبودند

به سوي خود جلـب   ي افراد قوم را اين جمعيت با تالش فراوان سعي كردند همكاري بقيه
 زباني و ذكر داليل پوچ و واهي) كشتن آن مـاده شـتر را در پـيش چشـمان     نمايند و (با چرب

 زينت بخشيدند و به برپايي نشستي مهم و اضطراري همت گماردند.ها  آن
هنگامي كه شب فرا رسيد و همه جاي شهر ثمود را فرا گرفت، كافران يقين پيـدا كردنـد   

ها را روشن كردند و گرد هم  هستند، در داخل يكي از قصرها مشعل كه از هر گزندي مصون
 گساري گرديدند. وار نشسته بودند مشغول باده آمدند و در حالي كه دايره

                                           
 تاريخ طبري. -)1(
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ين ي خطرناك حضـور يافتـه بودنـد. آن جلسـه در بـ      تمام رؤساي قوم ثمود در اين جلسه
 كي از كافران گفت:درگرفت. يها  آن ني مدت ميانايشان برپا شد و گفتگويي طوال

اُِعهُ ﴿ َّ ّ ٗدا ن َ�ِٰب ّنا  � ّمِ ٗ�ََ�
َ

ٰٖل وَُسُعٍر  ۥٓ َ ََ ََ ّلِ�  ا  ٓ ِِٗذ ا ّّ ِ  ].24القمر: [ ﴾٢ِ
آيا انساني از خودمان را پيروي كنيم كـه تنهـا (و بـدون قـوم و عشـيره) هـم هسـت؟ در        «

 .»صورت پيروي از او، ما گمراه و ديوانه خواهيم بود
 و ديگري گفت:

﴿ 
َ

ِ�َ أ رُ ٱ ُءلۡ ُۡ ِ َّ   ِِ
َ

اٌب أ ّذ َُ َۡينَِنا بَۡل ُهَو  ِ ِمن  ب  ].25القمر: [ ﴾٢َصلَۡيه
ي ما وحي به او داده شده است؟! (نه چنين نيست) بلكه او بسيار دروغگو  آيا از ميان همه«

 .»و خودخواه است
او از  ي صـالح  خوردن بودند، پـس از گفتگـو در بـاره    همچنان مشغول شرابها  آن و

يكي از كافران گفت: اگـر فصـل تابسـتان     ،ي آن ماده شتر پرداختند دست برداشته و به مسأله
بـرد و بـا ايـن كـار      فرا برسد، آن ماده شتر از ترس گرما به وادي مرطـوب و خنـك پنـاه مـي    

 دهد. حيوانات و مواشي ما را از آنجا به سوي فضاي گرم فراري مي
را برسد، آن ماده شتر در جسـتجوي جـاي گرمـي    كافر ديگري گفت: اگر فصل زمستان ف

 شـود و نـاگزير   آيد و در نتيجه موجب ترس و فرار چهارپايان مـا از آن مكـان گـرم مـي     برمي
 گيرند. در معرض امراض فصل سرماي زمستان قرار ميها  آن

خوارگي شده بودند و  نوشي و مي ي شوم، غرق در باده ر در آن جلسهي كافران حاض كليه
 خوردند. هاي نوشندگان تكان مي گرديد و در دست ميها  آن هاي شراب به دور پياله

ايـن  سپس يكي از حاضران مجلس دستور داد، كسي حرف نزند تا بتواند به خـوبي بـراي   
 اه همگي سكوت را اختيار كردند.انديشي نمايد، آنگ مسأله چاره

 حل وجود دارد. سپس آن مرد مست، سكوت حاضران را شكست و گفت: تنها يك راه
 گفتند: چه راه حلي؟

 گفت: اين كه آن ماده شتر را بكشيم، بعد از آن هم صالح  را به قتل برسانيم.
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و  گفت: اين صـالح ها  آن دند، يكي ازكر ع به بدگويي از صالح ورآنگاه حاضران ش
مت ما سر و ناراحتي اسباب زح ي درد چقدر مايه اند، شترش و كساني كه به وي ايمان آورده

 اند؟! بوده
گوييم: مـردي سـتمگر از    كشيم و مي آري، تنها راه عالج همين است، آن ماده شتر را مي

ستمگران شهر ثمود كه دائماً مست و در پي فساد در زمـين اسـت بـا كمـك همدسـتانش آن      
 ماده شتر را به قتل رسانيده است!

 شب فاجعه -3
اش را در بغـل   مبارك در حـالي كـه بچـه    باالخره شب ظلم و ستم فرا رسيد، آن ماده شتر

گرفته بود تا او را گرم سازد، به خواب نازي فرو رفته بود. و در آن سوي آن نه نفر جنايتكـار  
قدار بـن سـالف   ها  آن هم خود را براي انجام آن گناه بزرگ آماده ساخته بودند كه در رأس

 ملعون قرار داشت.
د، در حالي كه نيت شـومي را در دل پنهـان   شدن در دل تاريكي شب خارجها  آن الصهخ

قدر شراب نوشيده بود كـه حتـي جلـوي خـود را     قدار بن سالف آنها  آن ساخته بودند. رئيس
 ديد. نمي

اش از ترس سرپا  و بدين ترتيب آن نُه نفر بر آن ماده شتر هجوم بردند، آن ماده شتر و بچه
راز شدند، تا كـارش را تمـام كنـد، اولـين     ايستادند، آنگاه دستان قاتل به سوي آن ماده شتر د

اي بـه   لف بـود كـه بـا شمشـير ضـربه     اكسي كه بر آن ماده شتر هجوم برد، همان قـدار بـن سـ   
ــه  ــويش زد و در نتيج ــه  زان ــپس بقي ــاد، س ــين افت ــه زم ــتر ب ــا   آن ش ــله ب ــتانش بالفاص ي همدس

 ديـد، از تـرس  شمشيرهايشان آن شتر را سر بريدند، و هنگامي كه آن بچه شـتر آن صـحنه را   
 .كف كردبه كوه فرار كرد و سه بار ها  آن

از ماجرا آگاه شد با عصبانيت پيش قومش آمد و گفت: مگر مـن   هنگامي كه صالح 
 نداشته باشيد؟! كاري آن ماده شتربه به شما نگفتم، 
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گفتند: حال كه ما آن را كشتيم، عذاب را بر سر ما بياور و اين كار را زود انجام بده مگـر  
 ي رسوالن هستي؟! كه از جمله :گفتي تو نمي

 گفت:ها  آن به آنگاه صالح 

ُذوٖب ﴿ ِۡ َ�ۡ�ُ َم ٌد  يّا�ٖ� َ�ٰهَِك وَۡص
َ

َٰثَة َ ََ َ ۡم ث َُ
ِ اِ ََ  �ِ ْ ّتُعوا ََ  ].65هود: [ ﴾٦ََ

ي خود سه روز زندگي كنيد (و بدانيد كه مهلت زندگاني شما به پايان  در خانه و كاشانه«
ي حيات، عذاب خـدا بـه سـراغ شـما متكبـران و سركشـان        از اين سه روزه پس ،رسيده است

 .»است راستيني اي ) اين وعدهپيچد آيد و طومار عمرتان را درهم مي يم
ي  را باور نكردند و هنگـامي كـه در آسـتانه    ي حتمي صالح  هم هشدار و وعدهاما باز

برسانند و قسم خوردند كـه در  را هم به قتل  كه صالح  :شب قرار گرفتند، تصميم گرفتند
پيامبر خود را از شر آنـان   ،اش به او حمله كنند و او را به قتل برسانند، اما خداوند سبحان خانه

 مصون داشت و نجات داد.
 فرمايد: خداوند سبحان در اين زمينه مي

﴿ ْ ِ  قَاهُوا ْ ب وا َُ َس َقا ِ ٱََ ََِّنهُ  َّ ُبَّي ۡهلَهُ  ۥََ
َ

لَنّ  ۥَوأ َُقو ََ ّم  ُِ  ِ ِه ِ  ۦهَِوِ�ّ ۡهلِه
َ

َِك أ ل ُۡ ۡدنَا َم ُِ َش �نّا  ۦَما 
ِٰدقُوَن  ََ  ].49النمل: [ ﴾٤لَ

تنـگ كـرده بـود بـه يكـديگر) گفتنـد: بـراي        هـا   آن ها كه صالح عرصه را بر (اين گروه«
زنيم و آنان را بـه قتـل    اش شبيخون مي همديگر به خدا سوگند بخوريد كه بر صالح و خانواده

ايـم و   اش شركت نداشته گوييم كه در كشتن (وي و) خانواده ميوارثش  سپس به  رسانيم، مي
 .»از راستگويانيم

ي قوم ثمود زرد و  گانه، چهره ي سه داده شده روز از ايام مهلت در سپيده دم صبح نخستين
ند، گفتند: يكي از آن سـه  ي شب قرار گرفت پريده شد و هنگامي كه آن تمام شد و در آستانه

 آسا سپري شد. مرگروز 
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هايشان قرمزرنگ شد و در روز سـوم بـه سـياهي گراييـد و      سپس در صبح روز دوم چهره
هنگامي كه روز سوم را هم به پايان رسانيدند، شب هنگام گفتند: مگر آن مـدت تعيـين شـده    

 تمام نشده، پس كجاست آن عذابي كه به ما وعده داده شده است؟!
شـكافته شـد، رعـد و     آسمان از (ترس) فريـادي هولنـاك  و باالخره در صبح روز چهارم، 

جانـداري را نـابود كـرد، زمـين هـم تكـان        هاي ثمـود تركيـد و هـر    فراز كوه برق آسماني بر
 هولناك و شديدي خورد و در نتيجه هرچيزي كه باالي آن بود، هالك شد.

دند، امـا  قوم ثمود همگي در اثر يك فرياد (رعد و برق) به هالكـت رسـي   ،و بدين ترتيب
با ايشـان قبـل از ايـن حادثـه آن مكـان را       ايمان آورده بودند، همراه كساني كه به صالح 

(ترك گفته و در پرتو عنايات الهي نجات يافتند
22F

1(. 

                                           
 از:اند  ها عبارت ترين آنمراجع متعددي مراجعه شده كه مهم در تهيه و تدوين اين قسمت به -)1(
 -5تفسير طبـري.   -4تفسير قرطبي.  -3بن كثير. تفسير ا -2معجزات الرسول: شيخ محمد متولي شعراوي.  -1

المستقاد من قصص القرآن: د/  -8تاريخ طبري.  -7البدايه والنهايه: ابن كثير.  -6انبياء اهللا: احمد بهجت. 
 عبد الكريم زيدان.



 
 
 

 و جريان مقتول و گوشت گاو  موسي

 فرمايد: خداوند سبحان مي

ِ  �ذۡ ﴿ َِقۡوِمه ََ ُموَ�ٰ ل َ ٱِِّن  ۦٓ قَا ُمرُُ�ۡم  َّ
ۡ

ُصوذُ يَأ
َ

ََ أ ٗوۖ� قَا ُذنَا ُهُز ِخ ّت ََ َ
َ  ْ ۖ قَاهُٓوا َقَرٗة �َ ْ ُوا ََ َۡذ ت ن 

َ
أ

 ِ ِ ٱب ُ�وَن ِمَن  َّ
َ

ۡن أ
َ

َ�ُِٰلِ�َ ٱأ ْ  ٦ ۡل عُ ٱ قَاهُوا ََ ِِنّهُ  َۡ ۚ قَا َا َما ِ�َ َّ يُبَّ�ِ  ّ�َك  َِ َا  َُ  ۥََ ُقو ها  آن َۡ
 ٰ ََ بِۡ�ٌر َصَواُن  َ�ۡ�َ َ� َّ فَاِِض  َو َقَرة   �َ َ ۖ ف ْ ٱهَِك َمُروَن  ۡ�َعلُوا ۡۡ ُ ت  ].٦٨ -٦٧ة: البقر[ ﴾٦َما 

 آزر و راحيل -1
راحيل رختخـواب را بـراي شـوهرش آزر بـن حيلـوت آمـاده كـرد تـا اسـتراحت كنـد و           
خستگي كار از تنش بيرون رود. در ايـن هنگـام از وي پرسـيد: راسـتي چـرا ديـروز بـه خانـه         

 ا كشيدم.اين كلبه خيلي انتظارت ر در نيامدي؟ من
را در پـيش   شـب  كند، به همـين خـاطر   آزر گفت: ديروز احساس كردم كه بدنم درد مي

يكي از دوستانم سپري كردم تا بلكه كمي آرام شوم، اما صبح كه بيدار شدم بدنم بيشـتر درد  
 كرد. مي

پايد كه كامالً احساس بهبـودي و راحتـي خـواهي كـرد، و حـاال       راحيل گفت: ديري نمي
ست به استراحت بپردازي ضمناً بگو ببينم اين دفعه در بـازار چـه چيـزي بـه دسـت      باي فقط مي

 آوردي؟!
نشد، در  مشوم چيزي عايد آزر گفت: باور كن جز ناراحتي و احساس اين كه دارم پير مي

رسـد نـه چيـزي     ي كوچك و الغري كه عمرش به سـه يـا چهـار سـال مـي      ضمن جز گوساله
ام. راحيل گفـت:   خريده» الياب«آن گوساله را هم براي پسرم  ام، ام و نه چيزي فروخته خريده

 آن گوساله كجا است؟ و ماجراي آن چيست؟
زرد رنگ زيبايي است كه به دلم افتـاد آن را بخـرم، و   ي كوچك  آزر گفت: آن گوساله

هايي كه برايش گذاشته بودم، خورد و حاال هـم در آن   به محض آن كه آن را خريدم، علف
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به ما مشغول چريدن است. سپس آزر كمي ساكت شد و گفت: راستي حال تـو   بيشه نزديك
چطـور  » اليـاب «چطور است و در اين مدت كه من نبودم چه اتفاقاتي رخ داد؟ حـال پسـرمان   

 است، او كجاست؟
 كند و الحمد هللا خوب است. هاي آبادي بازي مي راحيل گفت: دارد با بچه

گشـت، از كنـار مـا رد     ميكوه مناجات (طور) بـاز حالي كه از در  موسي  ،پيامبر خدا
و بـراي وي دعـاي    كشـيد  را صدا زد و او را بوسيد و دستي بر سرش» الياب«شد و فرزندمان 

 خير كرد، اما ايشان طبق معمول زود از اينجا رفتند و منتظر نشدند.
يـاب وي  آزر گفت: اگر ايشان طبق معمول منتظر نمانده است، پس البد بني اسرائيل در غ

مطلـع سـاخته و او هـم بـا حـالتي       آن را از و خداي سـبحان هـم موسـي     اند، كاري كرده
 اي كه تو ذكر كردي، از كوه مناجات بازگشته است. زده غم

هـم در مـدت غيـاب وي    هـا   آن راحيل گفت: شنيدم كه وي بني اسرائيل را ترك گفته و
پرسـتيدند. هنگـامي    ساخته بود را ميها  آن براي» سامري«اي از طال كه ساحري به نام  گوساله

گشت، در اين رابطه با وي صـحبت  به خاطر اين مهم به ميان ما باز موسي  ،كه پيامبر خدا
 اما وي جوابي به من نداد. ،كردم

آزر گفت: اين همان علت (بازگشت) او است، واقعـاً چقـدر سـخت و ناخوشـايند اسـت      
 رسد. مي موسي  آنچه كه از بني اسرائيل به پيامبر خدا

اي را كـه بـراي    آيـي تـا آن گوسـاله    راحيل به شوهرش آزر گفـت: آيـا همـراه مـن نمـي     
 اي، به من نشان بدهي؟! خريده» الياب«فرزندمان 

تا اين كه به مكان آن گوسـاله   :آزر به عصايي تكيه داده و همراه با همسرش به راه افتادند
آن هنگــام رنــگ زرد و زيبــاي آن، چنــان  رســيدند، راحيــل بــه آن گوســاله نگــاه كــرد، در 

. راحيـل از ديـدن آن گوسـاله بسـيار     مي درخشـد  درخشيد كه گويي پرتو خورشيد از آن مي
خرسند شد و آمدن آن را به فال نيك گرفت و دستي بر بدن و سر و رويش كشيد، آنگاه رو 
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برود، ديـري   طور پيشخوب مشغول چريدن است! اگر اينبه آزر كرد و گفت: ببين آزر! چه 
 شود. پايد كه چاق و فربه مي نمي

و بعد از مدت كمي آن زن و شوهر راه بازگشت به كلبه را در پيش گرفتنـد، آزر گفـت:   
دهد كه آن گوساله بهترين مـالي خواهـد    ي زيبايي است، دلم به من خبر مي الحق كه گوساله

 گذارم. بود كه آن را براي فرزندم الياب باقي مي
ي آزر به مرگ دلتنگ شد و گفـت: امـا آن گوسـاله احتيـاج بـه تـالش و        شارهراحيل از ا

، مگـر نـه   ماش بهـره بگيـري   مراقبت دارد تا اين كه خوب رشد كند و ثمر بدهد و مـا از ثمـره  
 ف و الغراندام است.يبيني ضع اينكه چنان كه مي

چيـزي   داني كه من جز تقوا و پرهيزگاري براي خداي عزوجـل،  آزر گفت: تو خوب مي
گذارم، چه خداي سبحان دوست و ياور صالحان است و  به ارث باقي نمي» الياب« مبراي پسر

(انشاء اهللا) از پسرم الياب لطف و مرحمت خود را دريغ نخواهد كرد، و در مال يـا گـنج مـن    
كه تو براي آن دل نگران هستي، براي وي بركت خواهد فرستاد، پس اگـر مـن از شـما جـدا     

پسرت باش! و قواعد ايمان و آنچه كه از پدرانمان: ابراهيم و اسحاق و يعقـوب  شدم، مواظب 
ايـم، بـه    م و دريافت كـرده يا به ارث برده و آنچه كه از پيامبر خدا موسي  † و يوسف

 وي آموزش بده!
اي را بـا آن   بزن و نه مزرعـه  شخم و تنها به امر آن گوساله اهتمام مده...! نه زميني را با آن

 پشت آن سوار نشو و از شير آن استفاده مكن! ه، برآب بد
كـه در پرتـو حمايـت الهـي      اش فكر مكن، چـرا  آن را در بيشه آزاد بگذار و اصالً در باره

 ي آن گوساله را برايش يادآور شو!خواهد بود، و زماني كه الياب بزرگ شد ماجرا
رختخـوابش رفـت و    آن زن و شوهر پس از آن گشت و گذار به كلبه بازگشـتند، آزر بـه  

ي امور و مسايل فراواني صحبت  دوباره احساس ناخوشي و بيماري كرد، و با همسرش در باره
كنم كه مواظـب   يكرد، به همسرش گفت: انگار مرگ نزديك است و بازهم به تو سفارش م
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ي زردرنگ و الغرانـدام اسـت كـه بـراي      كه همان گوساله - بها نج گرانپسرم الياب و آن گ
 باشي! - گذارم باقي مي الياب

ي زندگي و شادي حرف بزنيم  ي سخنانش افزود: بر ما الزم است كه در باره آزر در ادامه
دگي و نشاط با تو صحبت خواهم كـرد  ني ز نه از مرگ و غم. آري، همين فردا صبح در باره

نـد. در  دختر شـمعون ازدواج ك   رفقهكه من دوست دارم پسرم الياب با  :و به تو خواهم گفت
 هاي خوب و صالح شيوخ بني اسرائيل است. واقع پدر آن دختر از انسان

شمعون بن نفتالي مردي ثروتمند و داراي اغنام و احشام و طـال و جـواهرات زيـادي بـود.     
 بـد تعواره با وي بود. شمعون شيخي مو هم كه دوست و ياور پيامبر خدا، موسي مهم اين 

هـم بـه    ام، آن گـذاري كـرده   تنها دخترم را به اسم رفقـه نـام   گفت: چه بسيار به آزر مي بود و
خواهم تا جـوان   خاطر خجستگي اسم رفقه، همسر پدر ما، اسحاق پيامبر خدا و از خداوند مي

شـد اگـر آن    گفت: چه خوب مي خوب و صالحي را به عنوان شوهر وي قرار دهد. سپس مي
 تر است.ه بزرگدو سال از رفق شد كه الياببا» الياب«جوان همان پسر كوچولوي تو 

شـد اگـر ايـن كـار عملـي       راحيل از اين سخن بسيار خوشحال شد و گفت: چه خوب مي
شد، چرا كه رفقه كودك زيبايي است و چنانچه بزرگ شود، از ايـن هـم زيبـاتر خواهـد      مي

 شد!
حالي شادكام شد، اما ي ازدواج و خوش بينش در باره راحيل همچنين از سخن شوهر خوش

 ،يماري وي شدت يافت و مدت زيادي به وي مهلت نداد و اين بود كـه پـس چنـد روز آزر   ب
 دارفاني را وداع گفت.

 :تمام ماندواجي كه ناازد -2
گفتند: به نزد دوستش شمعون بن نفتـدالي ثروتمنـد و    مي »شعيمنسي بن إِل«مردي كه به او 

بـه نماينـدگي از طـرف خـود بـه       ات ناداب بن صوغر مـرا  صالح آمد و به او گفت: برادرزاده
تا دخترت رفقه را براي وي خواستگاري نمـايم، و اميـدوارم كـه بـه خـاطر       :سوي تو فرستاده

 قرابت فاميلي كه باهم داريد، جواب رد به او ندهي.
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ي سر مخالفـت خـود را ابـراز كـرد، گفـت: ببـين        شمعون بالفاصله و در حالي كه با اشاره
شـود   ده، چطور رويـش مـي  رشرم كه اصالً بويي از ديانت نب ن بيمنسي، حرفش را هم نزن، اي

 كه دختر من را خواستگاري كند؟!
خواهد بـا رفقـه ازدواج كنـد، بلكـه وي چشـم       تو بايد بداني كه ناداب تنها نمي اي منسي!

دارايي من را خواهد هم رفقه را صاحب شود و هم  طمع به مال و امالك من دوخته است، مي
نخستين كسي نيستي كه آمده تا دخترم را براي وي خواستگاري كنـد، محـال كـه    و ضمناً تو 

 چنين وصلتي انجام گيرد.
كنم و تنها انگيـزه   هاي تو را تأييد مي منسي گفت: حق با توست شمعون، من تمامي حرف

ديـدم در چشـمانش    و عاملي كه باعث شد براي اين امر به خدمت شما برسـم، ايـن بـود كـه    
و ترسيدم كه تو را به قتل برساند و بعد از مرگ تو دختـرت را مـورد    مي كشيدشرارت شعله 

 آزار و اذيت قرار دهد.
كنم اي منسـي! و انتظـاري جـز ايـن از ايـن آدم       شمعون گفت: اين را من هم احساس مي

شرور ندارم، اما با اين حال هرگز وي را به عنوان داماد خود نخواهم پـذيرفت، او هـر كـاري    
 خواهد انجام دهد. ميكه دلش 

اي ساكت شد سپس گفت: در اين صورت الزم است كـه از همـين حـاال در     منسي لحظه
 بيني، برايش انتخاب كني. رت باشي و جواني را كه براي وي مناسب و شايسته ميتفكر دخ

دانـم در   را برگزيده ام، اما نمي خترم الياب، پسر دوستم آزر مرحومشمعون گفت: براي د
مت دارد، من همواره در جسـتجوي وي هسـتم و چنانچـه او را بيـابم دختـرم را بـه او       كجا اقا

هـا و   خواهم داد. الياب اكنون يك جوان هجده ساله است و تمـامي آنچـه را كـه از ويژگـي    
شناختم، به ارث بـرده در واقـع وي شـرافت و صـداقت را بـه ارث       ي پدرش مي صفات حسنه

 د.برده و به خداي متعال ايمان دار

 مقتول بني اسرائيل -3
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بني اسرائيل در سپيده دم صبح يكي از روزهاي خدا از خواب بيدار شدند و جسد شمعون 
اي كه خانه و عشيرتش  اي دور از ناحيه بن نفتالي را كه آغشته به خون بود و در نزديكي محله

 در آنجا بود، دور انداخته شده بود، پيدا كردند.
كـه وي   هوي زيادي را در ميان بني اسرائيل پديـد آورد، چـرا  شدن شمعون، هيا خبر كشته

غا و بلـوا  منش و ثروتمند و خيرخواه بود. بنابراين، در ميان مردم غو رفتار و بزرگ فردي نيك
شـهر خـونش را    ينوايان غمگين شدند، و طايفه و بلكه تماميمان و بيتيبه وجود آمد و فقرا و 

كـرد   ساكنان مكاني مي متوجه :نچه را كه اتفاق افتاده بودكرد و گناه و مسؤوليت آ مطالبه مي
نفتالي در آنجا پيدا شده بود و در اين ميان كسي كه از همه بيشـتر خـون    شمعون بن كه جسد

اي شـمعون بـود، و بـه خـاطر از      زادهادربر» ناداب بن صوغر«كرد، همان  شمعون را مطالبه مي
 كرد!! حتي بسيار ميدادن عموي عزيزش تظاهر به غم و نارا دست

ي مردم بيشـتر از ايـن    اي كه جسد مقتول در نزديكي آن پيدا شده بود، از همه و اهل محله
نـاداب بـن   «مقتـول و در رأس آنـان   » شـمعون «ي  زده و دلتنگ شده بودنـد، امـا طائفـه    امر غم

از شمعون به دست گروهي از اهل اين محله كشـته شـده و    كه :همواره اصرار داشتند» وغرص
 شان شدت عمل بيشتري به خرج دادند. ي خون مقتول اين رو نسبت به مطالبه

سر و صدا شدت يافت و همهمه و غوغا و جدال و منافشه در بين دو گروه باال گرفت، تـا  
 شيوخ بنـي اسـرائيل و اراذل و عمـوم   جايي كه نزديك بود باهم درگير شوند، به همين خاطر 

شتافتند تا بين آن  ند، جمع شده و به نزد پيامبر خدا موسي بودها  آن كساني كه در دور بر
 بهاي آن مقتول به قضاوت بنشيند. ي خون دو گروه، در ارتباط با قضيه

كه مشابه مجلس قضاوت يا دادگاه امروزي بود. آن اجتماع  :مردم در مجلسي گرد آمدند
ردم اعـم از جـوان و پيـر،    ي مـ  گرفت كه تا انتها به وسيله مردمي در ميدان وسيعي صورت مي

 ي متهم شده هم به آن مكان آمدند. مقتول و اهل محله» شمعون«مرد و زن پر شده بود. و اهل 
گفـتن پرداخـت و بـا داليلـي كـه       ناداب بن صوغر با حالتي آكنده از غم و اندوه به سخن

اهـل آن   ي به اصـطالح ظـالم! قـرار داد.    خود سراغ داشت، انگشت اتهام را بر روي آن محله
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ر حـالي كـه   محله هم آن تهمت را انكار كرده و گفتند: چطور چنـين چيـزي ممكـن اسـت د    
 وبيت و عزت و احترام خاصي برخوردار بود؟!مقتول در ميان ما از محب

شدند، چه آن سخن فصل الخطاب است، از اين  موسي  ،مردم منتظر سخن پيامبر خدا
د و سرها را باال كشيدند، در آن هنگام موسـي  ها را تيز كردن رو همگي ساكت شدند و گوش

 ببريد. تا گاوي را سر :دهد گفت: خداوند به شما دستور مي 
فـوق را شـنيدند و از آن مـدهوش و    بودنـد، فرمـان    افرادي كـه در نزديكـي موسـي    

شان نمايان گشت، اما كسـاني   هاي ها و نگاه جب شدند تا جايي كه تحير و تعجب بر چهرهعتم
هـم تعجـب و حيـرت را بـر وجـود      ها  آن مجلس دور بودند چيزي نشنيدند جز اين كهكه از 

 ،تـا از حكـم پيـامبر خـدا     :ديگران مشاهده كردند، به همين خاطر داد و فرياد به راه انداختنـد 
ها باال رفت. آنگاه يكي از مـردان بـر جـاي بلنـدي      آگاهي يابند، صداها و همهمه موسي 

تا گاوي را قربـاني   :دهد فرياد زد و گفت: خداوند به شما دستور مي ايستاد و با صداي بلندي
 كنيد.

 آرامي به وجود آوردند و هـرج و مـرج بـر   مردم سخنش را شنيدند، غوغا و نا هنگامي كه
اين درخواست و اين  .ندهم آميخت و با اصواتي ناخوشاياجتماع آنان حاكم شد و صداها در

گفت: آخر شناخت قاتل چه ربطي بـه كشـتن گـاو     ن يكي مياد ريشخند گرفتند، ايامر را به ب
 دارد؟!

 كند. گفت: پيامبر خدا شوخي مي و آن يكي مي
 كردن است؟ گفت: مگر حاال وقت مزاح و سومي با صداي بلند مي

 نظمـي بـر اجتمـاع    كند. بـي  ما را مسخره مي و ناداب بن صوغر گفت: در واقع موسي 
مجلس خارج شد و مردم هـم در حـالي كـه گـاوي را     از  شد، سپس موسي حاكم ها  آن

دادنـد، پراكنـده    خواست آن را ذبح كند، مورد تمسخر و ريشخند قرار مي مي كه موسي 
 شدند.
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 همهمـه بـه راه انـداختن    كردن و رهخسي از مردم درخواست كردند كه از ماما مؤمنان متق
را از طـرف خـود نـزده، بلكـه     حرفـي   موسي  ،دست بردارند و به آنان گفتند: پيامبر خدا

حرف زده است. او بـه   موسي با چيزي را گفته كه كالم خداست، همان كالمي كه با آن
 گويد: شما مي

َ ٱِِّن ﴿ َقَرةٗ  َّ ُواْ َ� ََ َۡذ ن ت
َ

ُمرُُ�ۡم أ
ۡ

 ].٦٧ة: البقر[ ﴾يَأ
 .»دهد كه يك گاو را ذبح كنيد ان ميخداوند به شما فرم«

 ند مزاح و شوخي باشد؟!توا چگونه اين فرمان مي
ا پذيرا شـويد، نـه ايـن    گردن كجي و خشنودي فرمان خداوندي ر بر شما الزم است كه با

 گاه كنيد و با اين كار مرتكب گناه بشويد.ن به آن كه با تمسخر و ريشخند
به مجلس قضاوت آمد و در ميان مؤمنان خداترس نشسـت، طايفـه و    روز بعد موسي 

ر وي رسـيده و بـه او گفتنـد: اي پيـامبر خـدا! آيـا مـا را بـه تمسـخر          خاندان مقتول بـه حضـو  
 گيري؟!! مي

برم بر خداي از اين كـه جـزو نادانـان باشـم (و شـما را مسـخره        گفت: پناه مي موسي 
ي مقتول  طايفه !كردار ايستاد و گفت: اي بني اسرائيل نمايم) آنگاه پيرمردي سالخورده و نيك

دهـد بـه ويـژه     د تمسخر قرار نميروم راها  آن موسي  ،يامبر خداكه پ :تن دادند و دانستند
 هاي صالح اصحابش بوده است. ي انسان آنكه مقتول از جمله

پـردازد، يكـي از    بعد از مناقشه و گفتگو پيرامون اين كه چـه كسـي بهـاي آن گـاو را مـي     
بهاي آن گاو سهيم  پيرمردان عاقل گفت: به نظر من بايستي تمامي مردان بني اسرائيل در دادن

اي خـاص   ي ما است، و صـلح ملـت نـه تنهـا شـامل طائفـه       باشند، چون آن مقتول، مقتول همه
 گيرد. بر ميشود، بلكه تمامي طوايف را در نمي

چشـم   موسـي   ،مردم ساكت شدند و به اين حكم تن دادند و همگـي بـه پيـامبر خـدا    
 دوختند.
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را جمـع كنيـد و آن گـاو را بخريـد و     گفت: در اين صورت بهاي الزم  آنگاه موسي 
 برداري از دستور خداي سبحان آن را سر ببريد. جهت فرمان

قوم بني اسرائيل سعي در عدم انجام فرمان فوق داشته و گفتند: چه گاوي را سر ببريم؟ از 
 چه گاوي است؟ه آن خداي خود بخواه تا براي ما بيان كند ك

ن كه در قلبش طنين افكنده بود گوش داد ساكت شد، و به نداي خداي سبحا موسي 
 و سپس به آنان گفت:

َُ  ۥِِنّهُ ﴿ ُقو َ ها  آن َۡ ۖ ف َِك ۡ�َ َ�ٰه ََ بِۡ�ٌر َصَواُن  َ� َّ فَاِِض  َو ْ ٱَ�َقَرة   وَن  ۡ�َعلُوا َمُر ۡۡ ُ ت  ﴾٦َما 
 ].٦٨ة: البقر[

 .بين اين دو سالي است ست نه پير و نه جوان، بلكه ميانهگويد: آن، گاوي ا پروردگار مي«
 .»ا فرمان داده شده است انجام دهيدپس آنچه به شم

ي رنگ آن هم به سؤال و مجادله پرداختند، و گفتند: بايد رنگ آن را بشناسـيم.   و در باره
خداونـد هـم    ،بـه سـوي خداونـد روي آورد و مـورد فـوق را از او پرسـيد       آنگاه موسي 

 اينگونه پاسخ داد:

ۡفَرآُء فَ ﴿ َقَرة  َص ه َ� ُُ َ � ا  َُ ُّ ّلۡو ِع    ].٦٩ة: البقر[ ﴾٦ لّ�ِٰظرَِنَ ٱاق
 .»نمايد ندگان (بدو) را شادمان ميكن گاو زردرنگي است كه نگاه«

 گفتند: اما بني اسرائيل بيشتر به مجادله پرداختند و به موسي 

عُ ٱ﴿ َا َما ِ�َ ِِّن  َۡ َّ  ِ�َّ يُب َك  �ّ َِ َا  َقرَ ٱََ َاَه َصلَۡينَ  ۡ�َ َٓء �ََ�ٰ َشا ٓ ِِن  ا ّّ ُ ٱا � ُدوَن  َّ َت ُۡ َُ َ  ﴾٧ه
 ].٧٠ة: البقر[

خدايت را برايمان فرا بخوان تا بر ما روشن كند كه چگونه گاوي است، بـه راسـتي ايـن    «
گاو بر ما مشتبه است (و ناشناخته مانده است) و ما اگر خدا خواسته باشد راه خواهيم برد (بـه  

 .»آن را خواهيم شناخت) سوي گاوي كه بايد سر ببريم و
اي از  و بدين ترتيب بني اسرائيل به طور پيوسته در شك و ترديد خود بـاقي ماندنـد، عـده   

كردند تا جـايي كـه    اي ديگر انكار مي كردند و عده نان دستور پيش گفته را تأييد و باور ميآ
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قالي آنان به و عچندين روز را در مجادله و مناقشه بر سر اين امر سپري كردند، سپس صلحا 
مقتول » شمعون«ي خون  ي قضيه رفته و گفتند: از شما خواسته شده كه در باره نزد موسي 

گيري اين مسأله  شما را از پيسري قومت نبايد  قضاوت كنيد، حال خداي ناكرده عناد و خيره
 خواهند از خداي خود مسألت نما! دارد، لذا آنچه كه آنان ميباز

وق را از خداي سبحان مطالبه نمود، سپس قوم بني اسرائيل گـرد  درخواست ف موسي 
 گفت: هم آمدند تا جواب را بشنوند، آنگاه موسي 

﴿ ََ َُ  ۥِِنّهُ  قَا ُقو تُثُِ� ها  آن َۡ   َ َّ َذهُو َقَرة   �َض ٱَ�
َ
�ۡ  �ِ �َۡس  ََ ۡرَث ٱَو َ ۡۡ  ۚ ا َُ �ِي ِشيََة   َّ ة   ََ َسّل ُم

 ْ ِ  ۡل�نَ ٱقَاهُوا � ٱِجۡئَت ب ّقِ َ ۡفَعلُوَن  ۡۡ َۡ  ْ وا َُ �َ ُوَها َوَما  ََ َذ  ].٧١ة: البقر[ ﴾٧فَ
فرمايد كه آن، گاوي است كـه هنـوز بـه كـار گرفتـه نشـده اسـت، و رام         گفت: خدا مي«

يبي پاك و رنگـش  و زراعت را آبياري نمايد، از هر عنگشته است تا بتواند زمين را شيار كند 
اينك حق مطلب را ادا كردي پس گاو را سـر بريدنـد،    :يك دست و بدون لكه است. گفتند

 .»گرچه نزديك بود كه چنين نكنند
 وم نبي اسرائيل قانع شده و گفتند:باالخره ق

ِ  ۡل�نَ ٱ﴿ قِّ ٱِجۡئَت ب َ ۡۡ
 ].٧١ة: البقر[ ﴾

 .»اينك حق مطلب را ادا كردي«
، بلكـه ميانـه   و بني اسرائيل شروع به جستجو از گاوي كردند كه نه پيـر اسـت و نـه جـوان    

نمايـد،   سالي است بين اين دو، زردرنگ روشن است به طوري كه تماشاگران را شادمان مـي 
لكـه اسـت. و    و رام نشده است تا زمين را شيار كند و كشتزار را آبياري نمايد، خالي از عيب

نتوانستند گاوي را با چنين مشخصـاتي در روسـتاهاي اطـراف خـود پيـدا      ها  آن جالب آن كه
 يند.نما

دادند، زيرا در آن مقـداري از   يافتند آن را به صاحبش پس مي درنگ را ميراگر گاوي ز
يافتند بازهم  رنگي بود كه با رنگ زرد آن مخالفت داشت، و اگر آن را زردرنگ خالص مي

سـان بنـي اسـرائيل در     يا جوان و ميانـه سـاله نبـود. بـدين    چون يا پير بود  ؛دادند آن را پس مي
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وي كه صفات و خصوصيات مورد نظر را دارا باشد، دقت عمل به خرج دادند و جستجوي گا
ي وسـيع سـينا جهـت جسـتجوي آن      هايي در انحاي شبه جزيـره  ها و گروه خود را به مجموعه

 گاو، تقسيم كردند و در شمال و جنوب پراكنده شدند.

 گاو زردرنگ الياب -4
نا مبدل شده بود، مادرش آمد تا به او بره سالگي رسيده بود و به جواني الياب به سن هجد

اي و حال بر من الزم است كه  ه سن هجده سالگي رسيدهاي و ب ، تو بزرگ شدهبگويد: پسرم
 تو را به گنجي كه پدرت برايت باقي گذاشته است، راهنمايي كنم.

تواند براي  الياب مدهوش شد و به مادرش گفت: گنج؟! پدر من فقير بوده پس چگونه مي
 ن گنجي باقي بگذارد؟م

ي كوچكي را چندين سال قبل باقي گذاشت و  راحيل مادر گفت: پدرت براي تو گوساله
زدن يـا   كردن آن براي شخم كه آن را در زمين خداوند رها كنم و از رام :به من سفارش كرد

 كردن جداً خودداري ورزم و مسؤوليت نگهباني و مراقبـت از آن را بـر عهـده بگيـرم،     آبياري
سبحان است. و گفت: اگر الياب بزرگ شد، آن  يچه آن گوساله در حمايت و مراقبت خدا

 گوساله را به وي بده.
 الياب به مادرش گفت: در چه مكاني آن را ترك و رها كردي؟

 –در مجاورت مـا   –اي وسيع  ولي پدر گفت: آن گوساله در بيشه ،دانم راحيل گفت: نمي
دبنال آن بگرد، (نگران نباش) جستجوي تو زياد به طول نخواهد  قرار دارد. پس به آنجا برو و

 انجاميد، زيرا خداي سبحان آن را به تو نشان خواهد داد.
 ي آن شناسايي كنم؟ الياب گفت: اما رنگ يا نشانه آن چيست تا آن را به وسيله

راحيل گفت: آن گوسـاله داراي رنـگ زرد روشـن اسـت كـه موجـب شـادماني نـاظران         
شـود، بـه غيـر از ايـن رنـگ       ، گويي كه پرتوي از نور خورشيد از پوستش منبعث ميشود مي

هايش هـم غيـر از ايـن     ها و سم هيچ رنگ ديگري در آن وجود ندارد، حتي رنگ شاخ ،زرد
 نيست.



 †اندازي به معجزات پيامبران چشم   72

 

الياب جهت جستجوي آن، خارج شد و بعد از ساعتي همـراه بـا گـاوي زردرنـگ زيبـا و      
 چاق و چله به خانه بازگشت.

 مباركي است! ، اين چه گنجگفت: مادر الياب
راحيل گفت: قيمت آن از سه دينار بيشتر نيست، اما مـال حـالل و صـالح بـا عـدد شـمرده       

با نيكي و تقـواي خـداي سـبحان و نيـت صـالحانه      بلكه با بركتي كه در آن است و  ،شود نمي
 به همين خاطر است كه پدرت آن را گنج ناميده است. شود؛ برآورد مي

دهد و مـا چـه    ب گفت: مادر، خداوند سبحان به بركت تقوي مال حالل را افزايش مياليا
رسـد، برايمـان سـود     كه اصالً به فكر ما نمي هزاران دينار ،شايد اين گاو سه ديناري ،دانيم مي

 بياورد!

 آسا گاو معجزه -5
نـار وي  از ك عربـي و روزها سپري شدند، تا اين كه روزي در حالي كه الياب نشسته بـود،  

رد شد و به وي گفت: گروهي از بني اسرائيل با دل نگراني شديد در جستجوي گـاوي شـبيه   
معرفي كردم و به نظر من هرچند قيمت آن ها  آن به گاو تو هستند، به همين خاطر من تو را به

ـ     بـاز مجبورنـد آ  هـا   آن را باال ببريگاو  پوسـت آن طـال   ر ن را پرداخـت نماينـد، حتـي اگـر پ
 ، آن را به تو خواهند داد.بخواهي

 موسـي   ،جماعتي از بني اسرائيل آمدنـد و بـه اليـاب گفتنـد: مـا از پـيش پيـامبر خـدا        
 ايم، حال اين گاو را به ما بفروش و قيمت آن را زياد باال نبر. آمده

 است، براي وي مجاني است. موسي  ،الياب گفت: اگر گاو براي پيامبر خدا
را خسته و درمانده كرده ها  آن ني اسرائيل فقير هستند و بيابانآن جماعت گفتند: طوايف ب

است، به همين خاطر آنچه را كه در دست داريم از ما قبول كن و (انشاء اهللا) خداوند براي تو 
 در آن بركت خواهد فرستاد.
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اي از طال  گوسالهها  آن الياب گفت: طوايف بني اسرائيل فقير نيستند، مگر نه آن است كه
كـنم آنچـه كـه مـن      تند تا به جاي خـداي سـبحان آن را پرسـتش نماينـد، لـذا فكـر نمـي       ساخ
 توان پرداخت آن را نداشته باشيد. اخواهم چندان زياد باشد و شم مي

تا همراه با آن جماعت جهت مالقات با پيامبر خدا، موسي  :الياب از مادرش اجازه گرفت
 خ گاو قرار دهند. و بـه مـادرش گفـت: زود    برود و وي را به عنوان داور، جهت تعيين نر

 باز خواهم گشت.

 ي حق و عدل معجزه -6
آمدنـد و   كه آن گاو پيدا شده، گرد هم آمده و دوان دوان مـي  :بني اسرائيل چون شنيدند

گفتند: گاو را پيدا كردند... گاو را پيدا كردند... هنگامي كه ناداب اين سخن را شنيد و از  مي
اش پريـد، و همـراه بـا     بند آمد و رنگ از چهـره  گفتن ز سخنشت، زبانش ااين اخبار مطلع گ

رفتنـد، شـتافت. هنگـامي كـه مـردم بـه ميـدان         يارانش به سوي جايي كه مردم دوان دوان مي
موسـي   ،كه پر از جمعيت است و آن گاو هم در مقابـل پيـامبر خـدا    :ديدند ،قضاوت رسيدند

  ايستاده است، و ايشان چون دانسـته بـود كـه     –بوسد  ني الياب را ميصاحب گاو يع
گويـد: الحمـد هللا    زنـد و بـه او مـي    اش مي و دست بر شانه –پسر مردي صالح به نام آزر است 

ي كـوچكي بـودي از كنـارت گذشـتم و      بچهاي، هنگامي كه تو پسر ت مردي شدهبراي خود
 دستي بر سرت كشيدم و برايت دعاي خير كردم.

ز شمعون مقتول مد و رفقه را اهمان مردي كه آ –بود  نسي بن الشيعو در نزديكي الياب، م
به همين خاطر به الياب نزديكتر شده و به وي  –د اش خواستگاري نمو زادهبراي ناداب، برادر

كـه   :خم شد و سـخني آهسـته بـه وي گفـت     آمد گفت: و به جانب گوش موسي  خوش
ي رفقه شتافت تـا بـه    دوان به سوي خانه كسي آن را نشنيد، سپس آنجا را ترك كرده و دوان

 همان صاحب گاو است كه همراه با آن آمده است. ،كه الياب جوان ،وي خبر دهد
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، هنگامي هم چنين كردندها  آن تا آن گاو را سر ببرند، :دستور داد موسي  ،پيامبر خدا
هـم  هـا   آن گفت: عضـوي از آن را قطـع نماييـد،    را به اتمام رساندند موسي  كه اين كار

 چنين كردند.
و حمـل كنـد چـون او غريـب و      درادگفت: اين عضو را بايد اليـاب بـر   آنگاه موسي 

 ناآشنا است، گرچه اسرائيلي است. الياب هم آن عضو را برداشت.
 گفت: آن را براي ما به سوي قبر شمعون كشته شده بياور. و موسي 

ي قبر شمعون شتافتند در حالي كـه  آنگاه تمامي جمعيت و طوايف حاضر در جلسه به سو
 از اين كار چه هدفي دارد. موسي  ،پيامبر خدا :دانستند نمي

زد: اي  گفت: قبر را بشكافيد و جسـد شـمعون را بيـرون بياوريـد، آنگـاه نـدا       موسي 
 الياب! با عضوي كه در دست داري مقتول را بزن!

گـردد و در بـين مـردم بـه      ميزكه مقتول دارد به سوي حيـات بـا   :دهنگامي كه مردم ديدن
گفـت: اي   ايستد، متعجـب و مـدهوش شـدند! آنگـاه موسـي       عنوان يك انسان كامل مي

تو را به حق كسي كه زندگي را به تو باز گردانـده، نـام شخصـي كـه تـو را بـه قتـل         !شمعون
 رساند به ما بگو!

 شمعون گفت: كسي كه مرا به قتل رساند، همان ناداب بن صوغر است.
ي  ميان تعجب همگان به خاطر اين معجزه، شمعون به سوي مرگ بازگشـت، و همـه   ردو 

گفـت:   گيري از ناداب، خواستند وي را به هالكت برسانند، اما موسـي   مردم جهت انتقام
كنيم تا به جزاي آنچه انجام  قصاص حكم خداوند است. بنابراين، بر وي حد قتل را جاري مي

 داده برسد.
انداز عجيبي را مشاهده كردند: الياب را ديدند كه در لباس دامادي به  شمسرانجام مردم چ

كند و به سوي  كه براي بخت خود دارد سوگواري مي :رود و ناداب را ديدند ي رفقه مي خانه
 شود. مرگ رانده مي
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گردانـد تـا بـر قاتـل خـود      ود كه خداوند او را بـه زنـدگي باز  ي مقتولي ب اين همان معجزه
 گويد: ن معجزه ميباط با ايخداوند سبحان در ارت شهادت دهد،

ُقۡلَنا﴿ �ُوهُ ٱ َ� ِ�ۡ  ِ ِۡ ُ َِك ي َ�ٰه َُ  ۚ ا َُ ِۡ ُ ٱبَِاۡع ۡوَ�ٰ ٱ َّ ََ ۡ ِ  ه ٰتِه ََ ا َء َُِ�ۡم  َُر قِلُوَن  ۦَو ۡع ََ  ﴾٧لََعّلُ�ۡم 
 ].٧٣ة: البقر[

ديـد و خـدا   اي از آن (قرباني) را به آن (كشته) بزنيد (و ايـن كـار را كر   پاره :پس گفتيم«
كنـد و دالئـل قـدرت     كشته را زنده كرد) خداوند مردگان را (در روز قيامت) چنين زنده مي

 .»باشد كه بينديشبدنماياند تا  به شما مي خود را
(هاست پاك و منزه است خدايي كه پديدآور معجزات و نشانه

23F

1(. 

                                           
 عبارتند از: ها ترين آنزيادي استفاده شده است كه مهمي اين قسمت از مراجع  در تهيه -)1(

قصـص   -6تـاريخ طبـري.    -5. النهايـة  و البدايـة  -4تفسـير طبـري.    -3قرطبي. تفسير  -2ن كثير. تفسير اب -1
 : نجار.قصص األنبياء -8: ثعلبي. قصص األنبياء -7: ابن كثير. األنبياء





 
 
 

 و دريا إ رموسي، خض

 فرمايد: خداوند سبحان مي

ا﴿ َّ َ�ۡ  فَلَ َ بَلََغا  ا ف ََ ُُ ََ ُبو َِسَيا  ا � ََ ُِ ِ َۡين َع ب ذَ ٱََ بِيلَهُ  ّ�َ َۡحرِ ٱِ�  ۥَس ٗ�ا  ۡ� ا ٦َ�َ َّ ََ  فَلَ ا قَا ََ َجاَو
ََيٗاا  َٰذا ن َفرِنَا َ� قِيَنا ِمن َس لَ ۡد  َٓءنَا لََق َدا تَِنا َغ َءا َِفَتنُٰه  ََ  ٦ل ََ  قَا ِ ِ ٓ َنا َۡ َو

َ
يَۡت ِِۡذ أ ََِء

َ
ِ ٱأ ّيۡخَرة َِّ  ه

ِ فَإ
َِسيُت  وَت ٱ � ُ ۡۡ  َّ ِ ىٰنِيُه ِ �َس

َ
ٓ أ ّشۡيَ�ٰنُ ٱَوَما َرهُ  ه ُُ ۡذ

َ
ۡن أ

َ
بِيلَهُ  ّ�َذَ ٱوَ  ۥۚ أ ِ ٱِ�  ۥَس ۡحر ٗاا  ۡ�َ ََ ََ  ٦َص  قَا

ِغ� فَ  ۡا َّ ّنا  ُُ اٱَ�ٰهَِك َما  تَّد ٗيا  ِۡ ََي ا ق ََ ِ ِِه ثَا َءا  ٰ َ َدا ٦ََ نۡ  فَوََج ۡيَ�ُٰه َِۡ�َٗة ّمِ ََ ا ٓ َء ۡن ِصَااَِنَا ٗدا ّمِ  َ�ۡا
ا  َٗ نّا ِصۡل ُ ّّ ن  َ�ُٰه مِ َۡ ِدنَا وََصّل  ].65 -61الكهف: [ ﴾٦ِصن

هنگامي كه به محل تالقي دو دريا رسيدند، ماهي خـويش را از يـاد بردنـد، و مـاهي در     «
ر شـدند (و  دريا راه خود را در پيش گرفت (و به درون آن خزيد). هنگامي كه (از آنجـا) دو 

ي ما را بياور، واقعاً در اين سفرمان : غذاه خدمتكارش گفتب راه زيادي را طي كردند) موسي
ايم. (خدمتكارش) گفت: بـه يـاد داري وقتـي را كـه بـه آن       دچار خستگي و رنج فراوان شده

شـدن و بـه    صخره رفتيم (و استراحت كرديم) من (بازگو كردن كـردن جريـان عجيـب زنـده    
چشـمانم روي داد). فقـط شـيطان     درون آب رفتن) ماهي را از يـاد بـردم (كـه در آنجـا جلـو     

انگيـزي راه خـود    شدن) به طرز شگفت بازگوكردن آن را از يادم برد. (بله، ماهي پس از زنده
كه يكـي   خواستيم (چرا را در در دريا پيش گرفت. (موسي) گفت: اين چيزي است كه ما مي

د برگشتند. پـس  ي خو ي ماست) پس پيجويانه از راه طي شده شده هاي پيداكردن گم از نشانه
ضر) يافتند كه ما او را مشمول رحمت خود سـاخته و  از بندگان (صالح) ما را (به نام خاي  بنده

 .»از جانب خويش به او علم فراواني داده بوديم
اختصاص داده است، قوم ايشان هم از  هاي كثيري را به موسي  خداي عزوجل نعمت

بـه طـور پيوسـته بـه شـكرگذاري از       طر موسي و به همين خااند  بهره نبوده اين نعمات بي
 پرداخت. مي –به خاطر نعماتي كه به او بخشيده است  –خداوند سبحان 
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به خاطر نعماتي كه خداوند به او ارزانـي داشـته بـود، بـراي وي نمـاز شـكر        و موسي 
 خواست تا هميشـه  پرداخت و با تضرع و زاري از وي مي گذارد و به حمد و ستايش او مي مي

 و همواره خشنودي و كرم و لطف خود از او دريغ نفرمايد.
اين بود كه روزي از خداي سبحان پرسيد: اي پروردگارم! آيا بر روي خاكدان زميني اين 

ي مـن   اي و شـناخت و معرفـت را خاصـه    تنها مـن هسـتم كـه بـه مـن دانـش و فرزانگـي داده       
 اي؟! كرده

را  نداني كـه مـا بخـواهيم آ    چيزي را ميخداوند سبحان پاسخش داد: اي موسي! تو فقط 
 شناسي كه ما بخواهيم آن را بشناسي. بداني و تنها چيزي را مي

 شود؟ تر از من يافت مي پرسيد: خدايا! آيا كسي داناتر و آگاه باز موسي 
داند، و آنچه را كه  داني او مي خداوند فرمود: من عبدي صالح دارم كه آنچه را كه تو نمي

 شناسد. سي او ميشنا تو نمي
توانم اين عبد صالحت را بيابم؟ واقعـاً دلـم مشـتاق شـناخت      گفت: خدايا! كجا مي موسي

 اوست.
 خداي عزوجل فرمود: وي هم اكنون در محل تالقي دو دريا اقامت دارد.

خواهم بروم تا او را ببينم، به همين خـاطر مـرا بـه سـوي وي      گفت: خدايا! مي موسي 
 ق ديدار وي را نصيبم كن.راهنمايي كن و توفي

ي خود نشانه و دليلي براي تو قـرار خـواهم داد    خداي عزوجل فرمود: برو كه من از ناحيه
 كه تو را راهنمايي و ارشاد خواهد كرد.

 در جستجوي عبد صالح -1
كه خداوند سبحان او را بـدان ارشـاد فرمـوده    عبد صالحي  جهت ديدار با آن موسي 

صـدا زد و بـه او گفـت: اي    » يوشع بن نـون «كار مخلص خود را به نام بود: آماده شد و خدمت
دانم زياد طول خواهد كشـيد يـا كـم؟!! آيـا      ام تا به سفري بروم، نمي يوشع! من تصميم گرفته

 شود، مرا همراهي كني؟! داند كي تمام مي حاضري در اين سفري كه خدا مي
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ا دوست داشـت و بـه او ايمـان    ر يوشع بن نون همان خدمتكار جواني بود كه موسي «
آورده و وفــادار مانــده، و قلــبش را بــه او بخشــيده بــود، و در رفــت و آمــدش او را همراهــي 

 ».نوشيد اي مي جرعه ي حكمت و دانش و معرفت موسي  كرد و از سرچشمه مي
 يوشع گفت: من در اختيار شما هستم، اي سرورم!

كـه در پـيش داريـم     يرا براي سفر گفت: در اين صورت بايد بالفاصله خود موسي 
آماده كنيم و با توكل (و انتظار) رحمت خداوند حركت نماييم، چه خـداي سـبحان مرشـد و    

و خـدمتكارش خـود را    دهنده ما به سوي راه راست است. و بدين ترتيب موسـي   هدايت
هـا و   بيابـان كساني كه صحراها و  –اي را كه معموالً مسافران  براي سفر آماده ساختند و توشه

برند، با خـود برداشـتند، ماننـد نـان خشـك،       با خود مي –نورند  هاي دور دست را درمي مكان
 خرماي خشكيده و گوشت قطعه شده.

بـر چـه    !پرسـيد: اي سـرورم   ي سـفر را بسـتند، يوشـع از موسـي      هنگامي كه بار و بنه
راهي را طـي خـواهي   مركبي سوار خواهي شد؟ و با كدام كاروان همسفر خواهي شد؟ و چه 

 كرد؟
ي مركب ما هستند، دريا هم همراه و همسفر مـا   گفت: پسرم! پاهاي ما به مثابه موسي 

 خواهد بود و ساحل آن هم راه ما خواهد بود.
 يوشع با تعجب پرسيد: مقصدمان كجاست؟

گفت: مقصدمان تالقي دو دريا است تـا مـردي از بنـدگان صـالح خداونـد را       موسي 
 اي كه خداوند مرا به جانب او راهنمايي كرده است. اييم، بندهمالقات نم

 دانيد محل تالقي دو دريا كجاست؟ آن خدمتگزار گفت: آيا شما مي
 جواب داد: در پرتو عنايات و الطاف الهي به آنجا رهنمون خواهم شد. موسي 

 سفري جستجوآميز -2
آن كـه از   شـبانه روز را بـي  همراه با يوشع بن نون بر روي ساحل دريا چندين  موسي 

افتـادگي نماينـد، سـپري    وربودن راه، اظهار خسـتگي و از پا بودن حركت يا صعب العب طوالني
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كردنـد، و   در طي اين مدت جز براي تناول غذا يا كمي خوابيـدن، توقـف نمـي   ها  آن كردند.
ن بسـان روز اول سـفر،   همچنـا  بدين ترتيب مدت زماني بر آنان سـپري گشـت و موسـي    

رسيد و جهت ديدار با عبد صالح خداوند اشتياق فراواني داشـت   نشاط به نظر ميشادكام و با 
شـتكار بـه راه خـود    گي او را احاطه نكرده بـود و بـا پ  و همتش اصالً سست نشده بود، و خست

 داد. ادامه مي
 گفت: خدا كند راه زيادي تا محل تالقي دو دريا نمانده باشد. يوشع روزي به موسي 

دارم،  يدانم! تا به محل تالقي دو دريا نرسم دست از حركت برنمـ  گفت: نمي سي مو
 پي آن باشم. زيادي در و وقت حتي اگر روزگار

در حالي كـه   ،كردند و يوشع به طور پيوسته در خشكي به سرعت حركت مي موسي 
يوشـع مـاهي    شان تمام شـد،  ي استقامت و نشاط بودند، تا اين كه غذاي آنان سرشار از روحيه

بزرگــي را از دريــا صــيد كــرد و آن را برداشــت تــا از گوشــت آن تغذيــه نماينــد. آن دو بــه  
اي بزرگ رسيدند، آنگاه در كنار آن صخره نشسته و به اسـتراحت پرداختنـد و سـپس     صخره

كم كم به خواب رفتند، پس از مقداري خواب و استراحت بلند شده و به راه افتادند، چيـزي  
احساس  هم تمام بشود و شب از راه برسد كه ناگهان موسي ها  آن كه اين روز نمانده بود

رفتن را نـدارد، و انـدام بـدنش هـم ضـعيف و       هايش ديگر توان راه كرد كه خسته شده و قدم
غذا را بياور! واقعـاً  «سست شده است. به همين خاطر بر زمين نشست و به خدمتكارش گفت: 

تا شايد خداوند به ما قوتي بدهد كه بتواند ما را در راه » ايم دهما در اين سفر دچار خستگي ش
 رسيدن به هدفمان ياري نمايد.

 اي سر با دست به پيشاني خود زد و فرياد آهسته» يوشع«در اين هنگام آن خدمتكار جوان 
آيا به ياد داري وقتي كه بـه نـزد آن صـخره رفتـيم (و اسـتراحت      «گفت:  داد و به موسي 

شدن و به شيرجه رفتن) آن ماهي را از ياد بردم  ن (بازگو كردن جريان عجيب زندهكرديم) م
(كه آنجا در برابر چشمانم روي داد) جز شيطان (كسي) بازگو كردن آن را از خـاطرم نبـرده   

 ».است
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 گفت: توضيح بده ببينم كه چه اتفاقي براي آن ماهي افتاد؟ موسي 
انگيـزي راه خـود را در دريـا پـيش      طـرز شـگفت  يوشع جواب داد: آن ماهي لغزيـد و بـه   

 گرفت!
شـد، حركـت كـرد.     و در راهي كه به دريا منتهي ميسبد بيرون افتاد در واقع آن ماهي از 

 آرزو جب شد و در حالي كه شادكامي رسيدن بهعاز سخن خدمتكارش يوشع مت موسي 
ه او گفـت: بگـو ببيـنم اي    بينانه بر لبانش نقش بسته بود، ب در دلش جا گرفته و لبخندي خوش

يوشع! چه اتفاقي براي آن ماهي افتاد؟ يوشع گفت: در حالي كه تو خواب بودي؟ اتفاق افتاد. 
م ي هم در آن بود بيدار شدم و چشمانهنگامي كه من با صداي سبدي كه در كنارم بود و ماه

د، من هم بالفاصله غلت ها مي صخرهبين  سر خورده و دارد را باز كردم، ديدم كه ماهي از سبد
انگيزي  گردانم، اما در آن اثنا چيزي شگفتآن شتافتم تا آن را به مكانش بازاز پشت به سوي 

 ر ساخت.يزي را ديدم كه مرا مدهوش و متحيرا مشاهده كردم، و چ
 با خوشحالي و شادكامي گفت: چه ديدي؟ زود باش بگو! موسي 

آب آن ماهي را فرو پوشـانده اسـت و    خدمتكار جوان با تأسف و حيرت گفت: ديدم كه
ويي دوباره زنـده  رود، گ كند و از اين سو به آن سو مي چنين خيال كردم كه دارد حركت مي

كرد و از آن به سـوي دريـا خـارج     آرامي ميها نا شده است، در سراشيبي و سوراخ بن صخره
 شد بدون اين كه من آن را درك نمايم يا بتوانم به آن برسم.

ي وي هـاي خداونـد كـه بـرا     زياد متحير نشد، در واقـع وي در آيـات و نشـانه    موسي 
ناپذيرش هرچـه شـگفتي   درت را لمس كرده و در داليل انكارقفرستاده است، تمامي توان و 

شدن آن مـاهي   است، مشاهده نموده است. اما خوشحال و شادكام شد، زيرا دريافت كه زنده
ي خداونـد اسـت كـه بـه او وعـده       به دريا همان نشانهمرده و بازگرداندن وي به صورت زنده 

كـه مـاهي در آن سـر    تا او را به محل تالقي دو دريا راهنمايي كند و دانست راهـي   :داده بود
شود كه در جستجوي ديدار اوست،  است كه منتهي به آن عبد صالحي مي يهخورده همان را
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اين «گفت:  ش ميرالي كه به خدمتكابه همين خاطر با شادكامي و نشاط به حركت افتاد در ح
 گرديم.پس بيا تا به سوي آن صخره باز» مخواستي چيزي است كه ما مي

بـود كـه خداونـد سـبحان در ايـن       اين حالت در حد خود، سرآغاز معجزات موسـي  
انگيز ديگـر را هنگـامي كـه موسـي      ي معجزات شگفت داستان زيبا به او بخشيده است. و بقيه

 كند، مشاهده خواهيم كرد. لح برخورد ميبا آن عبد صا 
و در پي  ش يوشع جوان، بازگشتهو همراه هنوز خورشيد طلوع نكرده بود كه موسي 

كنارش  اي را كه قبالً در رد پا و راهي كه قبالً از آن آمده بودند، برآمدند تا بتوانند آن صخره
ر جستجوي راه اول خود بودند تا كردند و د بودند پيدا نمايند، آنان به طور پيوسته حركت مي

به خدمتكارش يوشع گفت: اي يوشع! مكاني را كه  اين كه به آن رسيدند، آنگاه موسي 
 فت به من نشان بده!ر آن ماهي از آن سر خورد و به دريا
ها اشاره كرد و به او  به سراشيبي (يا سوراخ) بين صخره آنگاه يوشع در جواب موسي 

 است كه آن ماهي آن را پيمود. گفت: اين همان راهي
كه آن سـوراخي اسـت    :به جايي كه يوشع اشاره كرد، نگاهي انداخت و ديد موسي 

شود، در نتيجه از آن رد شد و پشـت   ها كه از جانب ديگر آن منتهي به دريا مي در بين صخره
شدند،  از آن سوي صخره به سوي دريا خارجها  آن سر او آن خدمتكار هم آمد، بدين ترتيب

آنچه كه خداونـد سـبحان وعـده داد     :به پيرامون خود نگاهي افكند، آنگاه ديد و موسي 
مانع رؤيت آن شـده بـود، وي    –به خاطر حجم بزرگش  –حق است! آنچه را كه آن صخره 

كنـد، و در كنـار    مشاهده كرد، يعني آب درياي شيرين را كه با آب درياي شور برخورد مـي 
زانو روي آن با ريشـي سـفيد چهـار    اي كه پيرمرد زيبا و نوراني :را ديدصخره قالي سبزرنگي 

 نشسته است.
دانسـت كـه او در مقابـل آن عبـد صـالحي اسـت كـه خداونـد          در آن هنگام موسـي  

اي ديدار وي را داده بود، آن مردي است كه خداوند سبحان چيزهايي از علـم غيـب را    وعده
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اده اسـت. و ايــن مرحلـه گـام دومـي اســت در راه     ي وي اســت، بـه او يـاد د   كـه تنهـا خاصـه   
 دادن) معجزات در اين داستان مبارك. (نشان

كند؟ بياييـد ايـن را    با آن عبد صالحي چه مي كنيد) بعد از اين ديدار موسي  (فكر مي
 هم دنبال كنيم.

 پيش عبد صالح آمد و به او گفت: سالم بر تو اي حبيب خدا. موسي 
كـرد و جـواب    درخشـيد، نگـاهي بـه موسـي      اش مـي  چهـره  آن پيرمرد در حالي كـه 

هـم   كنار من بنشـين! موسـي    ،سالمش را داد و گفت: و بر تو سالم، اي پيامبر خدا. بفرما
 شناسي؟! نشست و با تعجب پرسيد: آيا تو مرا مي

در حـالي كـه بيشـتر     پيامبر بني اسرائيل نيسـتي؟ موسـي    پيرمرد گفت: آري، تو همان
بود، گفت: چه كسي مشخصات مرا به تو اطالع داده؟ و چه كسي من را بـه تـو    تعجب كرده

 معرفي كرده است؟!
نگـاه  داد: كسي تو را به من معرفي كرد كه من را به تـو معرفـي كـرد، آ    آن پيرمرد جواب

ت كه وي در حضور نسسرشار از هيبت و اطمينان نسبت به آن شيخ شد و دا قلب موسي 
سبحان او را برگزيده است. به همين خاطر با مهربـاني و محبـت   داي مردي صالح است كه خ

 گفت:

ا ﴿ ُِۡشٗد َت  َۡ ِ ا ُصّل َّ ِن مِ ََ ِ َعّل َُ ن 
َ

ٰ أ َ ََ َك  تّاُِع
َ

 ].66الكهف: [ ﴾٦َهۡل َ
ي  پذيري كه من همراه تو شوم و) از تو پيروي كنم بدان شرط كه از آنچـه مايـه   آيا (مي«

 .»ته شده است، به من بياموزيرشد و صالح است و به تو آموخ
 لبخندي زد و به او گفت: شيخ به موسي 

﴿ ََ �  قَا ٗ�ۡ َع َمِ�َ َص َۡسَتِطي َن � َّك ل  ].67الكهف: [ ﴾٦ِِن
 .»تو هرگز توان شكيبايي با من را نداري«

آنچه كه به من ياد بدهي و راهنمايي فرمايي، صبور خـواهم  گفت: در قبال هر موسي 
 بود.

 سرش را با لبخند تكان داد و گفت: آنگاه شيخ
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﴿  ِ ٰ َما هَۡم ُ�ِۡط بِه َ ََ  ُ�ِ تَۡي ۡيَف  ََ �  ۦَو ٗ�ۡ  ].68الكهف: [ ﴾٦َُ
 .»گاه نيستي، شكيبايي كني؟آ ر برابر چيزي كه از راز و رمز آنتواني د و چگونه مي«

و هرگـز  داني تفـاوت دارد، تـ   دانم با علمي كه تو مي اي موسي! در واقع علمي كه من مي
تـواني آنچـه را كـه از مـن      شود صبر كني و نمـي  تواني نسبت به آنچه كه از من صادر مي نمي
 بيني، تحمل نمايي. مي

 گفت: موسي 

َٓء ﴿ َشا ٓ ِِن  َِ ُد َِ ُ ٱَسَت ۡمٗر�  َّ
َ

ۡصِ� هََك أ
َ

ٓ أ ََ  ].69الكهف: [ ﴾٦َصابِٗر� َو
اري) با فرمان تو مخالفت نخواهم به خواست خدا، مرا شكيبا خواهي يافت. و در (هيچ ك«
 .»كرد

ام مالزم و همسفر تو باشم تا آنچه را كه خداوند به تو آمـوزش   در واقع من تصميم گرفته
به من آموزش دهي و ارشـاد نمـايي. در آن هنگـام گنجشـكي بـر روي       :داده و ارشاد فرموده

 يخ گفت:سنگي در آب فرود آمد و نوكي در آب زد و سپس پرواز كرد. آنگاه ش
گرفت؟! سـوگند بـه خـدا    آن گنجشك با منقارش چي از آب بر اي موسي! آيا ديدي كه

كه علم من و علم تو در مقايسه با عمل خداوند تنها چنان است كه اين پرنـده بـا منقـار خـود     
 فت.ر(چيزي) از دريا برگ

 سپس گفت:

َاۡعَتِ� ٱفَإِِن ﴿   َٔ فََ� �َۡ�  َّ
ُ

ٰ أ ّّ ٍء َب ۡ َۡ ن  ٗر� ۡلِ� َص ُۡ ِ َث هََك ِمۡنُه ذ  ].70الكهف: [ ﴾٧ۡبِد
دهـم و   ي چيزي (كه انجـام مـي   اگر تو همسفر من شدي، (سكوت اختيار كن و) در باره«

 .»كن تا خودم راجع بدان برايت سخن بگويمر نظرت ناپسند است) از من سؤال مد
ير و توضـيح  و آنچه را كه تفسير و تفصيل آن بـر تـو نهـان و نـامعلوم اسـت، برايـت تفسـ       

 دهم. مي
طور كه شما صالح بداني و بدين ترتيـب داسـتان معجـزه،    بالفاصله گفت: هر موسي 

كـه در نهايـت عبـد صـالح بـه       انداز عجيب آغاز شـد  صه در سه چشمبلكه معجزات در اين ق



 85 و دريا إموسي، خضر

 

 

آموخـت كـه   هـا   آن از خواهد پرداخت. و سرانجام موسي ها  آن توضيح داليل و اسباب
 جزات علم غيب هستند.معها  آن تمامي

 داستان اول -3
را به سوي ساحل دريا همراهي كرد، در آن سوي هـم   پيامبر خدا موسي  ،عبد صالح

كشتي متحركي را در وسـط دريـا مشـاهده    ها  آن ،در كنار ساحل ،آمد يوشع به دنبال آنان مي
شد و مـردان   كردند. شيخ با دست به آن اشاره كرد، ديري نپاييد كه كشتي به ساحل نزديك

خواهنـد؟ آنگـاه شـيخ را     كـه چـه مـي    :پرسـيدند هـا   آن عبد صالح و موسي را ديدند و از آن
ديدند كه نشسته و بر روي سـاحل دريـا مشـغول عبـادت      همواره او را ميها  آن شناختند، زيرا
رويـد، بـا خـود     خواهيم ما را هم به جايي كـه خـود مـي    گفت: از شما ميها  آن است. شيخ به

 دازيم.ري كشتي را بپ ريد، اما مالي را در اختيار نداريم تا كرايهبردا
 د اي عبد صالح... بفرماييد.مردان كشتي گفتند: خوش آمدي

بـه گرمـي   هـا   آن و بدين ترتيب شيخ و موسي و يوشع سـوار كشـتي شـدند، اهـالي آن از    
 ستند.هم به رقابت برخاباها  آن ي كردند، و جهت خدمت بهاستقبال و خوش آمدگوي

را به حركت درآورد تا اين كه نزديك بود كه در ها  آن كشتي در مسير خود به راه افتاد و
از شيخ امري عجيب را مشاهده  لنگرگاه يكي از شهرها پهلو بگيرد، در آن هنگام موسي 

ي كشتي نزديك شده و پيوسته بـا آن بـه    كه تبري به دست گرفته و به ديواره :كرد! او را ديد
 زند، تا اين كه آن را شكست و پاره كرد. ي كشتي ضربه مي هاي ديواره ز تخته چوبيكي ا

كنترل خود را از دست داد، از كاري كه شيخ بـا كشـتي انجـام داد، عصـباني      موسي 
ديد و تمامي را در معرض خطر غـرق شـدن    شد، چون اين كار را به زيان اصحاب كشتي مي

اش نمايان بـود، بـه او گفـت:     ي خشم و عصبانيت در چهرهداد، به همين خاطر در حال قرار مي
 چرا اين كار را كردي؟
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مرداني كه بدون كرايه ما را سوار كردند و اينگونه از ما استقبال كردند، قصد كشتي آنان 
ي؟! واقعاً كار بسـياري  الكهف:خ كردي تا كشتي و اهالي آن را غرق كانمودي و آن را سور

 بدي كردي.

 ﴿ شيخ گفت:
َ

َ � ٗ�ۡ َع َمِ�َ َص َۡسَتِطي � َن  َّك ل قُۡل ِِن
َ

مگر من نگفتم « ]72الكهف: [ ﴾٧هَۡم أ
 .»كه تو هرگز توان شكيبايي با من را نداري

چه كه از ، مبني بر اين كه در رابطه با آنبالفاصله قول خود را به شيخ ياد آورد موسي 
جام داد تعجب كرد و ايـن كـه ايـن    بيند، سؤالي نكند، در عين حال از كاري كه شيخ ان او مي

دهد. و سپس با تأسـف   كار زشت چه ارتباطي با علمي دارد كه شيخ دارد به وي آموزش مي
 به شيخ گفت:

﴿ � ٗ ُۡ ۡمرِي ُص
َ

ِۡقِ� ِمۡن أ ََ تُۡره َِسيُت َو � ا  ََ ِ َِ ب ۡذ َِ ا َۡ ُ ت  ].73الكهف: [ ﴾٧ََ 
 .»ار من بر من دشواري مكن(موسي گفت): مرا به آنچه فراموش كردم مگير و در ك«

و همين كه كشتي در لنگرگاه آن شهر لنگر گرفت، شيخ و موسـي از آن پـايين آمدنـد و    
كشي بـراي كـار    رسيد كه شيخ مشغول نقشه شروع به گردش در شهر كردند. چنين به نظر مي

از آنچه كه اتفاق خواهد  انگيزتر است، موسي  ديگري است كه از كار اول بسي شكفت
ترسد، تا متهم بـه عـدم صـبوري     داند و در عين حال از مجادله با شيخ هم مي چيزي نمي :تاداف

دهم و در  ي چيزي (كه انجام مي در باره«يا نقض شرط آن مرد صالح نشود كه به او گفته بود 
آنگـاه  » نظرت ناپسند است) از من سـؤال مكـن تـا خـودم راجـع بـدان برايـت سـخن بگـويم         

 ساكت شد. موسي

 داستان دوم -4
شـدند و در ميـان    زدنـد و بـه اينجـا و آنجـا وارد مـي      در شهر قـدم مـي   شيخ و موسي 

 گشتند. ها مي ها و راه ها و كوچه خيابان
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هنگامي كه آن عبـد صـالح كـاري     ،بسيار متعجب و دلتنگ و ناراحت شد اما موسي 
ي بايد انجام داده باشد عجيب و در عين حال قبيح را انجام داد، راستي آن عبد صالح چه كار

 شده است؟! باعث تعجب و ناراحتي موسي  راين طو كه
كرد نزديـك شـد و بـا دسـتش او را كشـيد،       اي كه داشت در راه بازي مي وي به پسر بچه

 سپس دست در گلويش گذاشت و به طور پيوسته آن را فشار داد تا اين كه او را خفه كرد.
ديگر تاب تحمل آن را نداشت، چه او گناه قتلي  كه موسي  :كار به جايي رسيده بود

ه كـه عبـد   بيند، پس با حـالتي متعجبانـه و سرگشـتانه بـه آنچـ      وحشتناك را در مقابل خود مي
سپس از حالت تعجب خارج و از سرگشـتي بيـدار شـد و سـخت      صالح انجام داد، نگريست.

 عصباني و غضبناك شد و بر سر آن عبد صالح فرياد زد و گفت:
 بچه چه كار كرده بود كه تو او را كشتي؟مرد! آخر اين پسراي 

َقۡد ِجۡئَت َشۡ� ﴿ َٖ لّ ۡف َّ  ِ�ۡ َِّي  بَِغ ََ ٗسا  ۡف َّ َ�َتۡلَت 
َ

هۡ�ٗر�  ٔٗ أ  ].74الكهف: [ ﴾٧ا ن
گناهي را كشتي، بدون آن كه او كسي را كشـته باشـد؟! واقعـاً كـار      آيا انسان پاك و بي«

 .»زشت و ناپسندي كردي

� ﴿ شيخ به آرامي گفت: آنگاه ٗ�ۡ َع َمِ�َ َص َۡسَتِطي لَن � َك ِِنَّك  قُل لّ
َ

هَۡم أ
َ

الكهف: [ ﴾٧َ

تواني در راستاي مصاحبت و همراهي من شكيبا  مگر من به تو نگفتم كه تو هرگز نمي« ].75
 .»و بردبار باشي

و همسـفر  ند و در امر اين مرد صالحي كه بـا ا نشا ش را فروتآرام شد و عصباني موسي 
شده تا فقط به علم و دانش خود بفزايد، متحير و سرگشته ماند، چه تا به حال نه تنها چيزي از 

نكرده بلكه وي به كارهاي زشـت و   واهان آن است، در نزدي وي مشاهدهآن علم و دانش خ
كنـد، امـا    را تأييـد نمـي  ها  آن پسندد و دين را نميها  آن گاهه علم هيچزند ك شنيعي دست مي

 وي ناگزير به شيخ گفت:
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﴿ � ِٗ ۡذ َِّ ُص ُ ّّ َۡد بَلَۡغَت مِن  � ق ِٰحۡاِ� ََ ُ ت َدَها فََ�  ء  َ�ۡع ۡ َۡ َُك َصن  ّۡ َ
َس� الكهف: [ ﴾٧ِِن 

ديگر با من همراهي مكن كه در اين صورت به  ،اگر پس از اين چيزي از تو پرسيدم« ].76
 .»ايعذر قابل قبولي از سوي من رسيده

 داري كه از مصاحبت با من دست بكشي. در آن صورت حق

 داستان سوم -5
خسته و گرسنه از آن شهر، خارج و به شهر ديگري رسـيدند. و   إ موسي و عبد صالح

طعـامي نـداد، و   هـا   آن هنگامي كه از اهالي آن شهر تقاضاي مقداري طعام كردند، كسـي بـه  
 گفتند: خواستند مهمان كسي بشوند، در جواب مي چون مي

روشمان كه بهاي آن را بپردازند. كنيم، مگر اين نوازي و پذيرائي نمي ميهمان ها غريبه ما از«
 ».گونه استدر مورد دادن غذا هم همين

ي ديـوار   را از پاي درآورد، لذا همـراه بـا خـدمتكارش در سـايه     موسي  ،خستگي راه
راه را از  به عبد صالح گفت: بيا تـو هـم كمـي بنشـين، و خسـتگي      منزلي نشستند. موسي 

 بدنت بيرون كن.
كه عبد صـالح را   اندازي عجيب و غريب رو به رو شد! چرا ناگهان با چشم اما موسي 

گذارد،  هاي آن را روي هم مي آمده و دارد سنگها  آن كه جلو ديواري قديمي نزديك :ديد
ل نمايـد و بـه گـ    ن را بـا آب خـيس مـي   كند و آ از ميان راه، جمع مي و سپس مقداري خاك

دهـد. (خالصـه دارد    ها را در جاي اصلي خود قرار مي ي آن سنگ نمايد و به وسيله تبديل مي
دهد). و عبد صالح تعمير ديوار را به اتمام رساند بدون آن كـه كسـي    كار يك بنا را انجام مي

 او را براي اين كار اجير كرده باشد.
دهـد تـا    اي اين انجام مـي كه شيخ اين كار بر :چنين خطور كرد آنگاه به ذهن موسي 

ي آن بتواند طعامي از اهالي اين شهر كه از غريبه  اجري به خاطر آن دريافت كند كه به وسيله
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اي را جـز بـه بهـا و قيمـت طعـام       كننـد و گرسـنه   نـوازي نمـي   جز با اجر و دادن كرايه ميهمان
 دهند، خريداري نمايد. نمي

خواست كـه دنبـالش بـرود، سـپس       كه شيخ از كار خود تمام شد، از موسيو همين 
زده بـه او   با حـالتي دهشـت   (به راه خود) بازگشت و از كسي چيزي مطالبه نكرد! موسي 

شدن بود كه تو آن  گفت: پس چرا آن ديوار را تعمير كردي؟ در واقع ديواري در حال خراب
 كني؟ ه نميرا درست كردي؟ پس براي چه از مالكش دستمزد آنچه را كه انجام دادي، مطالب

ۡجٗر� ﴿
َ

ِ أ ۡذَت َصلَۡيه َخ ّ َّ ۡئَت  ِش  ].77الكهف: [ ﴾٧هَۡو 
 .»توانستي در مقابل اين كار مزدي بگيري خواستي، مي اگر مي«

كرد، و به او گفت: اينك وقت جدايي من و تـو   در اين هنگام شيخ نگاهي به موسي 
 است.

ۡينَِك ﴿ �َ َۡيِ� َو َٰذا فَِراُق ب  ].78الكهف: [ ﴾َ�
 .»اينك وقتي جدايي من و تو است«

به خود آمد، و فهميد كه شرط اساسـي فـي مـابين را زيـر پـا گذاشـته و حـال         موسي 
دارد و كردن بـاز  ته بود خودش را از سؤالكه او نتوانس حقش است كه از شيخ جدا شود، چرا

شـيخ   بـا تأسـف بـه    دارد، آنگـاه موسـي   گفتن باز سخنآن را كنترل نمايد و زبانش را از 
كـردن خـودداري    گفت: حقيقتاً كه معذوري (از من جدا شوي) چون مـن نتوانسـتم از سـؤال   

 زد، صبور باشم. دارم و در قبال كارهايي كه از تو سر ميگفتن باز ورزم و زبانم را از سخن
كارهـايي   ين مشو! من تو را از حكمت و فلسفةشيخ با مهرباني گفت: تأسف نخور و غمگ

 صبور باشي آگاه خواهم كرد.ها  آن در قبالكه تو نتوانستي 
اق شـنيدن آن  گفت: سخنت را بگو كه من خيلـي مشـت  حالي و اشتياق با خوش موسي 

 هستم.
آنچـه را كـه بـر تـو پوشـيده و پيچيـده مانـده،         تشيخ گفت: بيا در جايي بنشينيم تا حكم

 برايت توضيح دهم.
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كردن كشتي، كشـتن   يعني سوراخ ودي خ گانه ر كارهاي سهو هنگامي كه عبد صالح از س
دارد،  يدهند و نه آب، پرده برمـ  طعام مي ي بخيلي كه نه بچه و بازسازي ديوار در دهكدهپسر

كشف شده تا او بداند علمي كه دارد بسيار  كنيم كه براي موسي  معجزاتي را مشاهده مي
 اندك است.

 معجزاتي در ارتباط با علم غيب -6
 كردن از عبد صالح پرداخت و گفت: ؤالبالفاصله به س موسي 

 موضوع آن كشتي (كه آن را سوراخ كردي) چه بود؟
 عبد صالح جواب داد:

در آن كشتي شريك كردند و  اما آن كشتي متعلق به چند نفر فقير بود كه در دريا كار مي
هم كـرد بـا   ل تجـارتي انـدكي كـه حمـل مـي     چنين در آنچه كه كشتي از امواهمها  آن بودند.

كردند و با درآمد  را با اموال تجارتي ديگر در شهرهاي ديگر مبادله ميها  آن ريك بودند وش
 گرفتند. در شهرهاي ديگر لنگر ميها  آن خريدند و به خاطر فروش آن كاالهاي ديگري مي

 در حـالي كـه وضـعيت    ،گفـت: در ايـن صـورت چـرا آن را سـوراخ كـردي       موسي 
ردي چندان خوب نبود و از ما استقبال گرمي كردنـد  آن همان طوري كه توصيف ك صاحبان

 نوازي از ما زحمات زيادي را متقبل شدند؟! و در حق ما نيكي كردند و به خاطر ميهمان
شيخ گفت: خواسـتم كـه آن را معيـوب نمـايم، زيـرا در شـهري كـه كشـتي در آن پهلـو          

هـايي   ي كشتي در بارهتا  :فرستاد گرفت، پادشاه ستمگري وجود داشت كه پيروان خود را مي
 عيـب هسـتند   هايي را كه سـالم و بـي   گيرند تحقيق نمايند. بنابراين، كشتي كه در شهر لنگر مي

هـا   آن هايي را معيوب هسـتند، كـاري بـه    گيرد. و اما كشتي شان مي را به زور از صاحبانها  آن
 ندارد.

نمايـان   ي(با شنيدن اين سخن) حقيقت آشكار شد و معجـزه در مقابـل چشـمان موسـ    
كرد! و با خنده به شيخ گفت: پـس بـراي    اي علمي كه حتي فكرش را هم نمي گشت، معجزه

 اين بود كه تو آن كشتي را سوراخ كردي تا آن پادشاه ظالم آن را از صاحبانش نستاند.
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كـاري بـه آن نداشـته    ه ظـالم  عبد صالح گفت: آري، اين كار را كردم تا بلكـه آن پادشـا  
توانند آن را به خوبي تعميـر نماينـد و جهـت كسـب      صاحبانش هم بعداً ميباشد، و در ضمن 

 رزق و روزي از آن استفاده كنند.
صاحبان كشتي را تصـور كـرد: هنگـامي كـه آسـيبي را كـه بـه         در آن هنگام موسي 

دانستند كه چه  ميها  آن شوند، اما اگر مي كنند، خشمگين و عصباني مشاهده ميكشتي رسيده 
يقينـاً   –آن را از عبـد صـالح دانسـت     كـه موسـي   چنان –نهـان شـده   هـا   آن حكمي براي
 هايي كه در كردند. چه بسيار مصيبت شدند و به خاطر آن خداوند را ستايش مي خوشحال مي

 گشايش وجود دارد.ها  آن
 بچه را كشتي؟به شيخ گفت: به چه علت آن پسر سپس موسي 

ن بودند و او (از همان دوران طفوليت) كافر و بچه، والدينش مؤمن پسرآ شيخ جواب داد:
تحميـل  هـا   آن بود) ترسيدم كه سركشي و كفر را بـه  سركش و گمراه بود (و اگر او زنده مي

گفت: در واقـع خداونـد والـدينش را از     كند (و ايشان را از راه راست بدر ببرد). موسي 
در ايـن  هـا   آن ت دور نمـود، امـا  يصـ عافتـادن در دام م  را از شرها  آن دست او آسوده كرد، و

خود يك نعمت الهـي اسـت و تنهـا     ،اهري گم بچهكه مرگ آن پسر :كنند ظه احساس نميلح
د، در حـالي  يـ كنند، و شايد شما چيزي را نـاخوش بدار  دادن او را احساس مي سختي از دست

 ي خير است. كه آن چيز براي شما مايه
 اي او بـه جـ فرزند پاك سيرتي را بـه   ،حانشيخ به دنبال اين سخن گفت: آري، خداي سب

خواهد بخشيد، فرزندي كه از لحاظ دين و اخالق از او بسي برتر و بهتر است و بيشتر بر ها  آن
 نشيند. دل مي

شـده) را بازسـازي    پرسيد: راستي چـرا آن ديـوار (خـراب   از عبد صالح  سپس موسي 
 آن كه كسي اين كار را از تو بخواهد؟ كردي بي

ي يتيمي در آن شهر بـود كـه در زيـر آن     بچهداد: اما آن ديوار مربوط دو پسر ابشيخ جو
 ديوار گنجي كه متعلق به ايشان بود وجود داشت، پدرشان قبل از آن كـه بميـرد، آن را بـراي   
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 خدا برين بود:  پنهان كرده بود، پدرشان مردي صالح و مؤمن و پرهيزگار بود و خواستها  آن
سن بلوغ رسيدند گنجي خود را به عنوان رحمتي از جانب خـدا، از (آن   بهها  آن هنگامي كه

 ديوار) بيرون بياورند.
باز پرسيد: آيا ديوار را از ترس اين كـه مبـادا آن گـنج تلـف و ضـايع بشـود،        موسي 

 بازسازي كردي؟!
دكاران باقي بماند تا اين كـه آن دو  شيخ جواب داد: آري، تا آن گنج به دور از دسترس ب

توانند براي زنـدگي و امـرار معـاش خـود از آن گـنج       بچه به سن جواني برسند، آنگاه ميسرپ
 بهره گيرند.

 را بـه موسـي   هـا   آن در اين هنگـام معجـزات و حقـايق علـم پنهـاني كـه عبـد صـالح        
شكار براي علمي آآنچه كه بر وي پوشيده است  :فهميد آموخت، ظاهر شد و موسي  مي

 آن شناخت كاملي دارد. عبد صالح است و وي از
هنگامي كه خداي سبحان خواست اين معجزات عظيم  ،شد هبرگزيد بنابراين، موسي 

(را به او ياد بدهد
24F

1(. 
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 هاي آب معجزاتي در دريا و سرچشمه

 شود دريا به دونيمه شكافته مي
 فرمايد: خداوند سبحان مي

﴿ ٓ وَۡبۡيَنا
َ

ِن  فَأ
َ

ٰ ُموَ�ٰ أ ََ ِ كَ  ۡ�ِبٱِ َيا ۖ ٱ ّ�َِع ۡحَر َ�ۡ  َ َفلَقَ ٱف َُ  ن مِ ٱ لّطۡوَِ ٱفََ�َن ُ�ه فِۡرٖق   ٦ ۡلَعِظي
ّم   َِ َۡفَنا  ل َۡ َ

َنَ ٱَوأ رِ ََ �َۡيَنا ٦ �
َ

ن ّمَعهُ  َوأ َ�  ۥٓ ُموَ�ٰ َوَم عِ َ�ۡ
َ

ۡغَرۡ�َنا   ٦أ
َ

ّم أ َِنَ ٱُِ ر ََ ِ�  ِِنّ  ٦ �
 َ�ِ ِمن ۡۡ َ�ُُهم مه �ۡ

َ
ۖ َوَما َ�َن أ يَٗة  ].67 -63الشعراء:[ ﴾٦ َ�ٰهَِك ي

كه عصاي خود را به دريا بزن. (وقتي عصا را به دريا زد) دريا از وحي كرديم به موسي  «
هم شكافت، و هر بخش همچو كوه بزرگي گرديد (و دوازده راه خشك در آن پديدار شد، 

جـا  اي حركـت كـرد). و در آن   ي بنـي اسـرائيل در جـاده    گانـه  و هر گروهي از اسـباط دوازده 
م (و فرعون و فروعونيان را وارد آن ديديگران را (نيز به موسي و بني اسرائيل) نزديك گرداني

گانه كرديم) و موسي و تمامي همراهان او را نجات داديم، سـپس ديگـران را    هاي دوازده راه
گمان در اين (ماجراي نجات مؤمنان و غـرق كـافران) درس عبـرت بزرگـي      غرق كرديم. بي

گذشت جباران مغرور ي سر آگاه داشته باشند و در بارهكساني كه چشم باز و دل است (براي 
تـر آنـان همچـو آسـيه و جـادوگران، بـه جمـع        اكثر آنان ايمان نياوردند (و كم د) وليبينديشن

 .»مؤمنان پيوستند)
هـاي آب، گونـاگون و متعـدد     خانه و چشمهددر ارتباط با دريا و رو معجزاتي موسي 

بخشيده است  در واقع خداوند سبحان بدين خاطر اين معجزات را به موسي بوده است. و 
بر دشمنانش پيروز شـود، و   تا مؤمنان نسبت به دعوت وي اطمينان بيشتري يافته و موسي 

ر هـاي متحجـر د   هاي ايماني تلقـي شـوند كـه عقـل     ي دروس و سرمشق اين معجزات به منزله
 دهند. واكنش مثبت نشان ها  آن مقابل
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بينيم كه حيات وي با صندوقي آغاز شـد كـه او را    نگاه كنيم، مي و اگر كه به موسي 
ي همسـر فرعـون آن را    ل كرد تا اين كه به قصر فرعـون رسـيد، آنگـاه آسـيه    مدر رود نيل ح

 در قصر فرعون و در كنار ساحل نيل تربيت و بزرگ شد. برداشته و موسي 
فرعون و قـومش شـروع شـد، خداونـد سـبحان      در دريا با حماقت  ي موسي  و معجزه

هـاي   ماننـد ملـخ و قورباغـه، سـپس آخـرين نشـانه       :هاي عذاب را بر سر آنان فرو فرستاد نشانه
هاي نيل به خوني مبـدل   ي خون است. در واقع آب كه آن همان نشانه ،عذاب دنيوي واقع شد

ي  آن خـون نشـانه   توانسـت از آن اسـتفاده نمايـد، بـه سـخن ديگـر       كه هيچ كس نمـي  :شدند
ه شـده در  هاي سابق از نو شـناخت  كه نشانه جديدي از عذاب دنيوي براي قوم فرعون بود، چرا

را ب رودخانه دارد خواه رودخانـه آب خـود   محيط كشاورزي بود كه حيات آن بستگي به آ
 كردن منع كند. بيرون بريزد يا آن را از جاري

ي آن معذب شـدند، همـان خـون بـود. و ايـن       هاي كه قوم فرعون به وسيل اما آخرين نشانه
رنگ جديدي از عذاب بود كـه محـيط و فضـاي مصـر بـه آن عـادت نكـرده بـود، در واقـع          

تـابع فرعـون    يهـا  هاي نيل به خون تبديل شدند، البته اين تغيير و تحول تنها براي مصـري  آب
ص مصري كه نوشيدند، هر شخ و قومش آب معمولي نيل را مي انجام شد و گرنه موسي 

 اش پر از خون است. كه كاسه :كرد كرد تا آب بنوشد، چنين مشاهده مي اش را پر مي كاسه
ها و قصر فرعون  ي صدمه و آسيبي بود كه مصري هاي عذاب، به مثابه اي از نشانه اين نشانه

اي ترسـناك و باليـي بـزرگ بـود.      به خاطر آن به لرزه درآمدند، در حقيقت آن خـون نشـانه  
نيافتند تا به او متوسل شوند و از عذاب ايـن   ها و قوم فرعون پناهگاهي جز موسي  مصري

نشانه ترسناك رهايي يابند. به همـين خـاطر پـيش او رفتـه و دسـت بـه دامـنش شـدند و از او         
 ،كـه در مقابـل آن   :خواهش كردند كه در مقام دعا به درگاه خداي خود برآيد، به او گفتنـد 

قبـل از  هـا   آن بعد از آن كه از خروج و منـع  ،اسرائيل نخواهند داشت ديگر كاري به كار بني
 جلوگيري كرده بودند. و بارها اين، بارها
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هـاي گونـاگوني    كـه بارهـا آن را در وضـعيت   هـا   آن هاي به توسل و خواهش موسي 
داي ، پاسخ مثبت داد و از خـ دها خود عمل نكرده بودن ها و پيمان تكرار كرده و هرگز به قول
كه آب دوباره صـاف و زالل شـد، و    :دفع نمايد و اين بودها  آن خود خواست تا عذاب را از

مردم از آن نوشيدند و لذت بردند، اما هنگامي كه وقت اجراي وعده و وفـا بـه قـولي كـه بـه      
بنـي   تـا موسـي    :داده بودند نزديك شد، سرباز زدند، فرعون هم اجازه نـداد  موسي 

اي از ابهام فرو  از مصر كوچ دهد. و اين امر بيشتر در هاله را و آنان مودهن اسرائيل را همراهي
افـزود، و در بـين قـوم     رفت، در واقع فرعون در كفر خود غرق شد و بر هجوم بر موسي 

كه من خدا هستم و گفت: آيا مملكـت مصـر و ايـن رودهـايي كـه در زيـر        :خود اعالن كرد
كـه موسـي  جـادوگري     :يست؟ و فرعون اعالن كردقصرهاي من جاري است، متعلق به من ن

بنـدي از طـال هـم در اختيـار      بسيار درغگوست، و از طرفي مردي فقير است كـه حتـي دسـت   
 ندارد.

 گويد: آور را بازگو كرده و مي ي اضطراب قرآن كريم تمامي اين منظره

لََقدۡ ﴿ َِۡسۡلَنا ُموَ�ٰ � َو
َ

ٰ فِرَۡصۡوَن َوَمَ�ِ أ ََ ِ ِ ٓ ٰتَِنا ََ ِ ّبِ  ۦيْه َِ  َُ َُِسو  َِّ ِ ِ ََ َقا �َ ٱَ� َِ َ�ٰلَ ا   ٤ ۡل َّ فَلَ
َٓءُهم � وَن َجا ُِ َح ۡۡ َ ي ا  َُ ۡن م ّمِ ا ُه ٓ َِِذ ٰتَِنا ۖ  َوَما ٤ََ ا َُ ِ ت َۡ ُ

َ�ُ ِمۡن أ �ۡ
َ

َّ ِ�َ أ ِ يٍَة ِ َءا ۡن  م ّمِ ُِ َ نُرِ
 ِ م ب ُُ ٰ ۡذَ� ََ َ

ِب ٱَوأ َذا يَرِۡجُعوَن  ۡلَع ۡم  ُُ ْ  ٤لََعّل هَه  َوقَاهُوا ي
َ

� ٰ ّساِبرُ ٱََ عُ ٱ ه َدَك  َۡ َد ِصن ُِ ا َص ََ ِ َك ب �ّ َِ َا  ََ

ُدوَن  َت ُۡ َُ َ َنا ه ّّ ِ ا ٤ِ َّ ُم  فَلَ ُُ َ�ۡن ۡفَنا  َش اَب ٱَُ ثُوَن  ۡلَعَذ ُِ يَن ُهۡم  ا  ىٰ  ٥َِِذ ََ ِ  َونَا  ۦفِرَۡصۡوُن ِ� قَۡومِه
 ِ ه َِ ُمۡلُك مِۡ�َ َوَ�ِٰذ  ََ َۡي ل

َ
َ  ِِ َٰقۡو ََ  ََ نَۡ�ٰرُ ٱقَا

َ
وَن  ۡ� ۡاِ�ُ َُ فََ� 

َ
� أ ٓ ِّ رِي ِمن َ�ۡ ۡ�َ٥  ِۡ

َ
ۡ�   أ ََ  ۠ نَا

َ
َ

ا  ۡن َ�َٰذ ِيٱّمِ يُبُِ�  َّ  َُ ََ يََ�ا �  َو ٓ  ٥ُهَو َمُِ ََ ۡو َجآَء َمَعُه  فَلَۡو
َ

ن َذَهٍب أ ة  ّمِ َِ ِ ۡسو
َ

ِ أ ِ�َ َصلَۡيه لۡ
ُ

َ
ةُ ٱ َِ ِ � ٰ ََ ََ ۡ َِ�  ه ِّ�َ طَ  ۥقَۡوَمهُ  ۡسَتَخّف ٱفَ  ٥ُمۡق

َ
قَِ� فَأ ۡم َ�نُواْ قَۡوٗما َ�ِٰس ُُ ّّ ِ ِ ُۚ  ﴾٥اُصوه

 .]54 -46الزخرف:[
باريانش روانه كرديم. (موسي به با معجزات خود به سوي فرعون و درما موسي را همراه «

ي پروردگار جهانيان هستم، هنگامي كه (موسي) معجـزات مـا را بـه     من فرستاده :)آنان گفت
داديـم مگـر    به آنان نشان نمـي  اي ها خنديدند، هيچ معجزه ني بداآنان نشان داد، ناگهان همگ
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تر بود. (هنگامي كه به سركشي خود ادامه دادند) ايشـان  يكي از ديگري بزرگتر و مهم آن كه
د، و گفتند: اي سـاحر!   كرديم تا شايد (به راه حق) بازگردند و توبه نماينرا به انواع باليا مبتال

بخـوان، (تـا مـا را از ايـن      كه با تو كرده است. براي ما فـرا  پروردگارت را با توسل به عهدي
و چون عذاب را  عذاب رهايي دهد، و مطمئن باش) ما راه هدايت را در پيش خواهيم گرفت.

فرعـون در ميـان قـوم خـود نـدا در داد و       .شـكني كردنـد   از آنان دور نموديم، شروع به پيمان
ا كه در زير (قصرهاي) من جاري هسـتند، از  گفت: اي قوم من! آيا مملكت مصر و اين روده

بينيد؟ اصالً من از اين مردي كـه پسـت و    آن من نيستند؟ آيا (ضعف موسي و شكوه مرا) نمي
تواند واضح و روشن حرف بزند و منظور خود را به طور واضح بيان  ناتوان است و هرگز نمي

ر خـدا و (از طـرف ديگـر)    گويد (كه از يـك طـرف) پيـامب    نمايد، برتر هستم. اگر راست مي
داراي مقامي بس واال است، پس چرا دستبندهاي زريـن بـه وي داده نشـده اسـت؟ و يـا چـرا       

يش را اند؟ فرعون (جهت تداوم بخشيدن به استبداد خود) قوم خـو  فرشتگان همراه وي نيامده
داشـت) و  (و آنان را در سطح پاييني از فرهنگ و رشد فكري نگاه  فرومايه و ناآگاه بار آورد

 .»در واقع آنان قومي فاسق بودند ،ايشان هم از او پيروي كردند
سان فرعون مغرورانه و مستبدانه قدم در وادي حكومت گذاشـت، در نتيجـه بـراي     و بدين

د، روسـماني وي ايمـان نخواهنـد آ   شد كه او و قومش هرگز بـه رسـالت آ  روشن  موسي 
عـون هرگـز از تعـذيب و اذيـت و     ر ضـمن فر هرچند كه در اين زمينه وعده و قول بدهنـد، د 

 نخواهد داشت.دادن آنان، دست بر ل و خوار جلوهرساني به قوم بني اسرائيآزار
كه ديگر اميدي به اينان نيست و مشاجره و بگو مگو با رئيس و  :احساس كرد موسي 

ته بودنـد،  فايده است، زيرا آنان در عقالنيت خود را به روي ايمان بس بي –فرعون  –مهترشان 
هاي خود را بسته بودند تا جمال خالق را نبيننـد و از نظـام آفـرينش كـه در      از سويي هم چشم

شان است، درس عبرت نگيرند و همچنان در خواب غفلت باقي بمانند. سرانجام موسـي   مقابل
 دعايي كه اين دفعه با حالتي آكنـده از خشـم و كوبنـدگي گفتـه      ،دست به دعا برداشت

 گشتي در آن وجود نداشت.شده و بر
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كـه ديگـر    :كه او هم بـه ايـن نتيجـه رسـيده بـود      – إ موسي  همراه با برادرش هارون
شان را به سوي آسمان بلنـد كردنـد    دستان ،ايستاد و هردو –فايده است  دعوت قوم فرعون بي

 گفت: و در مقام دعا برآمدند، موسي 

﴿ ُ ي  َّ ٓءِ قَۡوِ   ََ ُۡ ٰ َٓ َٰرّبِ ِِّن  ِمُنوَن ََ حۡ ٱفَ   ٨ۡۡ َف وَن  ۡص َُ ۡعلَ َۡ ۚ فََسۡوَف  ٰم  ََ َس ۡم َوقُۡل  ُُ  ﴾٨َ�ۡن
 ].89 -88الزخرف: [
پـس از ايشـان درگـذر و     ، آورنـد  پروردگارا! اينان قومي هستند كه به هيچ وجه ايمان نمـي «

 . »سالمِ (جدايي را به آنان) بگو. به زودي خواهند دانست
فـوق را اسـتجابت فرمـود، و اينگونـه موسـي و هـارون       و اين بود كه خداي سبحان دعاي 

 را مورد خطاب قرار داد: »عليهما السالم«

﴿ َ ا ف ََ ۡصَوتُُ� َّ ِجيَات 
ُ

ۡد أ اٱقَ ََ قِي بِيَل  ۡستَ َس اَِعآّنِ  َّ َ ََ ت نَ ٱَو ي ِ وَن  َّ َُ ۡعلَ َۡ  .]89يونس:[ ﴾٨ََ 
قـدم باشـيد، و    ابـت دعاي شما مقبول واقـع شـد، لـذا در (راسـتاي تبليـغ رسـالت خـود) ث       «
 .»دانند (و جاهل هستند) رو راه كساني نباشيد كه نمي دنباله

چه كاري بايد انجـام   چه بايد باشد؟ و موسي ها  آن ي ي آينده به نظر شما گام و نقشه
 دهد؟

كه از مصر خـارج بشـود و نيـز بـه وي اجـازه داده شـد تـا         :امر شد در واقع به موسي 
 ار خارج شود.همراه با قومش از آن دي

ايمـان نيـاورده    هم بعضي از قوم بني اسرائيل به رسالت موسي و شگفت اين كه هنوز
 نمايد: را در آيات خود ذكر ميها  آن بودند. و به همين خاطر است كه خداي سبحان احوال

﴿ ٓ ا ََ �َ  ِ ن قَۡوِمه ة  ّمِ َّ ِ ِّ َّ ُذ ِ وَ�ٰ ِ َُ ِ َن ه اَم ن فِرَۡصوۡ  ۦَء وٖۡف ّمِ ََ  ٰ َ ۡمۚ �ّن ََ ُُ ۡفتَِن َۡ ن 
َ

ۡم أ ُِ ْ ي َن َوَمَ�ِ
 �ِ َٖ لََعا �ِض ٱفِرَۡصۡوَن 

َ
َن  ۥ�نّهُ  ۡ� َِ َ ِ�َ ٱه �ِ ُۡ َُ ۡ پس كسي به موسي ايمان « ].83يونس: [ ﴾٨ ه

ترسيدند كه آنان  اي از فرزندان قومش كه در عين حال از فرعون و قومش مي نياورد مگر عده
ي  طلب بود و در زمره راستي فرعون در زمين جاه ابشان دهند. بهرا دچار فتنه نمايند يا عذ

 .»تجاوزكاران و سركشان قرار داشت
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و بدين ترتيب امر فرعون به انتها رسيد و مشيت الهي بر آن تعلق گرفت كـه بـراي جـرايم    
هـاي دعـوت    آن كافر ملعون حد و حدودي قايل شود، آن هـم بعـد از آن كـه بـه تمـامي راه     

 و از رحمت خداي مهربان خارج شد. پشست پا زد
كه از مصـر خـارج شـود و در ايـن راسـتا از فرعـون        چنين فرمان داده شد: به موسي 

 بخواهد تا بني اسرائيل را براي شركت در جشن مخصوصي اجازه دهد.
، بني اسرائيل هم خود را براي خروج از مصر اجازه دادفرعون هم برخالف ميلش به آنان 

هـا بـه قـرض گرفتـه      التي را كه از مصريو زيورآالت خود و بسياري از زيورآآماده كردند 
رائيل خارج شـدند، در حـالي كـه    و به هنگام فرا رسيدن شب، بني اسبودند، با خود برداشتند 

رانـد   رياي سرخ به پيش ميرا به سمت دها  آن كرد و حركت ميها  آن در جلوي موسي 
 شد. لسطين منتهي ميبه بالد فها  آن خر مسيركه دست آ

هاي اطالعاتي و جاسوسي فرعون از اين موضوع آگاه شدند  كه دستگاه :ولي ديري نپائيد
 و آن را به اطالع فرعون رساندند.

آگاه شد،  ي بني اسرائيل به سركردگي موسي  همين كه فرعون از خبر خروج شبانه
ا تمامي لشكريانش از ت :عصباني شد و آتش خشم در وجودش زبانه كشيد و دستور داد

او را  تمامي شهرهايي مصر جمع شوند، و در سياق دستورات خود گفت كه موسي 

ٓ�ُِظوَن ﴿ خشمگين ساخته و گفت: لََغا َا  ََ ۡم  ُُ ّّ و ما را خشمگين « ].55الشعراء: [ ﴾٥�
 :مكن عمومي اعالم مي ا عصباني كرده است و اكنون در مألمر در واقع موسي  .»اند كرده

 و بني اسرائيل بايد كشته شوند. كه موسي 
مدت زمان كمي فرعون لشكر بزرگي جمع كـرد و جهـت تعقيـب و كشـتن موسـي       و در
  ي آن لشـكر بـزرگ بسـيار هولنـاك و      فرعون به سرعت خارج شـد، منظـره  آمد، لشكر

طـرف  تعداد سربازان آن بسيار زياد بـود و از   رسيد، چون از يك طرف وحشتناك به نظر مي
كردنـد. ايـن در حـالي بـود كـه بنـي        هاي فراواني با خود (در آن وقت) حمل مي ديگر اسلحه
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ي خود را با خود برداشته و با حالتي آكنده از ترس  اسرائيل تنها مقدار كمي از اسباب و اثاثيه
 از مصر خارج شده بودند.

تازيـد و بـا    تر بـه پـيش مـي   هرچـه تمـام   تعقيب سخت آغاز شد و لشكر فرعون با سـرعت 
كثـرت   رو بنـي اسـرائيل بـه خـاط     كرد، در حالي كه موسي  هاي خود راه را طي مي اسب

 اسبابي كه دوسـت داشـتند تـا    –كردند  شان حمل مي هاي اسباب و وسايلي كه بر پشت و شانه
 كردند، لشكر فرعون به موسي  با آن سرعت حركت نمي –را براي خود نگه دارند ها  آن

كـرد، ايـن لشـكر     شد، و هر وقت كه بني اسرائيل به پشت سر خود نگاه مـي  و قومش نزديك
ترساند. از فاصله دور گرد و غبار زيادي به راه انداختـه شـد كـه     را به شدت ميها  آن ،بزرگ

هاي لشكر نمايان شـد،   شدن لشكر فرعون بود و عمالً هم نزديك شد و پرچم دليل بر نزديك
حشت شد، در واقع آن وضعيت پيش آمـده يـك بحـران    سراسر از ترس و و قوم موسي 

بسيار خطرناك بود. بني اسرائيل دريا را جلوي خود ديدند در حالي كـه دشـمن ظـالم پشـت     
كردن از خود  فرصت دفاعها  آن ا يكسره نمايد وپردازد تا كارشان ر شان مي سرشان به تعقيب

 ير مسلح هستند.اي از زنان و كودكان و مردان غ را ندارند، چون مجموعه
را سـر خواهـد بريـد و كسـي را بـاقي نخواهـد       هـا   آن برسـد، تمـامي  هـا   آن اگر فرعون به

 گذاشت.
گفتنـد: بـه    كردن كردند و صداهايي بلند شـد كـه مـي    مردم از شدت ترس شروع به گريه

 دادمان برس اي موسي! چيزي نمانده كه فرعون به ما برسد.

ََ ﴿ ان خاطر به آنان گفت:به آرامي و با اطمين آنگاه موسي  ّ�ِ  قَا َِ ۖ ِِّن َمِ�َ  ٓ ّ ََ

يِن  ِد ُۡ گمان پروردگارم با من است  (موسى) گفت: چنين نيست؛ بى« .]62[الشعراء:  ﴾٦َسَي
 .»دو راه نجاتمان را به من نشان خواهد دا

ناهگـاه  وي پكـه جـز    در آن لحظات بحراني به خـدايي خـود پنـاه بـرد، چـرا      موسي 
وجود ندارد، آنگاه دستوري روشن و وحي كامل دريافت كرد مبنـي بـر ايـن كـه بـا      ديگري 

 عصاي خود به دريا بزند.
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 اين وحي الهي در قرآن كريم چنين آمده است:

﴿ �َِ �ِ�ۡ م مه َاُعوُه َۡ َ
ا ٦فَ� َّ ا  فَلَ َٰء ََ َ َعانِ ٱت َۡ وَن  ۡ�َ َُ َِ ۡد َُ َ َ�ُٰب ُموَ�ٰ ِِنّا ه ۡص

َ
ََ أ ََ  ٦قَا ۖ  قَا ٓ ّ ََ 

يِن  ِد ُۡ َسَي  ِ�ّ َِ ٓ  ٦ِِّن َمِ�َ  وَۡبۡيَنا
َ

ِن  فَأ
َ

ٰ ُموَ�ٰ أ ََ ِ َك  ۡ�ِبٱِ َيا ۖ ٱّ�َِع َۡحَر �ۡ  َ َفلَقَ ٱف فََ�َن ُ�ه فِۡرٖق  ن
 ].63 -60الشعراء: [ ﴾٦ ۡلَعِظيمِ ٱ لّطۡوَِ ٱَُ 

شـان  (فرعون و فرعونيان) بني اسـرائيل را تعقيـب كردنـد و بـه هنگـام طلـوع آفتـاب بدي       «
رسيدند. هنگامي كه هـردو گـروه يكـديگر را ديدنـد، يـاران موسـي گفتنـد: مـا (در چنگـال          

شويم). (موسي) گفت: چنين نيست. پروردگار من  رديم (و هالك ميگ ن) گرفتار ميفرعونيا
ال آن بـ نه نجات) رهنمودم خواهد كرد. بـه د سپارد و به را با من است (قطعاً به راه دشمنم نمي

م داديم كه عصاي خود را به دريا بـزن (وقتـي عصـا را بـه دريـا زد) دريـا از هـم        به موسي پيا
ار شد، و شكافت، و هر بخشي همچون كوه بزرگي گرديد (و دوازده راه خشك در آن پديد

 .»اي حركت كرد) ي بني اسرائيل در جاده گانه هر گروهي از اسباط دوازده
اي به دريا زد كه دريا به  ي خود ضربهد و با عصارفرمان خداي خود را اجرا ك موسي 

گيري بود كه خداي سـبحان بـه    ي چشم شدن دريا معجزه دو نيمه شكافته شد. در واقع شكافته
 ت نهاد.من خاطر اعطاي آن بر موسي 

در وسط دريا راهي خشك و سخت شكافته شد و امواج دريا به مانند كوهي راسخ از دو 
انگيـزي   ي شـگفت  و قومش در وسط آن معجزه  طرف راست و چپ درآمدند، و موسي

پرداختنـد، از آن درس عبـرت    ي باطل كـه بـه تعقيـب آنـان مـي      بايست لشكريان جبهه كه مي
 بگيرند، به راه افتادند.

در جلو حركت كرد و بنـي اسـرائيل را در وسـط گـذرگاه دريـا بـه حركـت         موسي 
گيـري بـيش    ي چشم بينيم كه معجزه ميپديده را بسنجيم، رآورد. با هر مقياس و معياري آن د

خروشد و  زند و مي موج مي لنيست، راهي خشك ميان امواجي از دريا كه از راست و از شما
فت اين كـه لشـكر فرعـون    كند، و شگ شكافته شده است غرق نميراهي را كه در وسط دريا 

 كردند. دنبال ميپشت سر آنان بدون اين كه تعمق و تأملي در آن معجزه ورزند، آن مسير را 



 101 هاي آب معجزاتي در دريا و سرچشمه

 

 

رسيدند تا جـايي   آمدند، اما به راه شكافته شده وسط دريا نمي باري، امواج باال و پايين مي
گذارند كـه ايـن    را نگاه داشته و نميها  آن هاي پنهاني آمد كه گويا دست كه چنين به نظر مي

 راه را فرو پوشانند و غرق نمايند.
كه به دو نيمه شكافته شده  :حظه كرد، دريا را ديدفرعون به دريا رسيد و اين معجزه را مال

ي نخسـت احسـاس تـرس كـرد، امـا بـه عنـاد و         است، و راه خشكي را در آن يافت، در وهله
و بـه  گيري از اين واقعه را به طـاق نسـيان سـپرد     سركشي خود افزود و هرگونه تأمل و عبرت

اش  شكهدرر د، به ناچايت نماعجيب و غريب حرك تا در اين راه :چي خود دستور داد درشكه
كردن راه شد، لشكر قـوي فرعـون هـم در ايـن راه بـه وي       سرعت به راه افتاد و مشغول طي با

ديدنـد،   ملحق شد، تعقيب اينجا و آنجا شدت گرفت تا جايي كه هردو طرف يكديگر را مـي 
د و بـه  برسد از دريا عبـور كـرده بودنـ   ها  آن كه فرعون بهو قومش قبل از آن لكن موسي 

هنگام خروج آخرين فرد بني اسرائيلي از راه دريا و ايستادن وي در سـاحل ديگـري، موسـي    
      به دريا رو كرد و خواست با عصايش به آن بزند تا دوباره مثل اولـش شـود، امـا خـداي

 كه دريا را به حال خود بگذارد. :وحي كرد سبحان به موسي 
تم او و فرعون شود تـا قـومش از ظلـم و سـ    خواست دريا فاصل و مانع بين  مي موسي 

را موررد شكنجه و آزار قرار ها  آن برسد وها  آن كه فرعون بهفرعون رهايي يابند، از ترس آن
كرد، شرايط و احوالي كه ما  زد چه بسا شرايط تغيير مي دهد و اگر وي عصايش را به دريا مي

 بودند اما خداي سبحان به گفت: دانيم چگونه مي نمي

ۡحرَ ٱ تُۡركِ ٱوَ ﴿ ۡغَرقُوَن  ۡ�َ د  مه ۡم ُجن ُُ ّّ ِ ِ ۖ  ].24الدخان: [ ﴾٢َِۡهۖو�
غـرق   )دريا را باز و گشاده به حال خود واگذار، زيرا آنان لشكري هستند كه (بـه زودي «

 .»شوند مي
اراده خداوند اينگونه خواست و ميـل كـرد، در واقـع خداونـد خواسـت فرعـون را غـرق        

تا دريا را بـه حـال خـود واگـذارد. فرعـون       :دستور داد ر به موسي نمايد، و به همين خاط
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ي دريا رسيد، از نصف دريا هم گذشت و چيزي نمانده بـود كـه بـه     همراه با لشكرش به نيمه
 ساحل ديگري برسد.

امواج دريـا   فرمان داد، آنگاه جبرئيل  در اينجا بود كه خداوند سبحان به جبرئيل 
 ر نتيجه امواج هم بر سر فرعون و لشكرش فرو ريختند.را به حركت درآورد و د

فرعون و لشكرش غرق شدند و فرعون همراه كفـر و عنـادش غـرق شـد،      ،و بدين ترتيب
ه فرعـون در حـال   و هنگـامي كـ  » ي ايمان نجات يافت ي كفر غرق شد و جبهه در واقع جبهه«

خـاطر بـه خـود آمـد و      گاه خود را در آتش جهنم مشاهده كرد، به همـين شدن بود، جاي غرق
راسـتگو و امـين بـوده و سـاحر و      كه موسي  :پرده از روي چشمانش زدوده شد و فهميد

كـرد. و فهميـد كـه خـود،      ي كفار قـومش ادعـا مـي    دروغگو نبوده چنانكه وي در مقابل همه
 پنداشت. گفت و مي كه در مقابل مردم چنين مينبوده چنان» خدا«يل است، و هرگز عبدي ذل

كه هنگامي كه بـا   :همچنين فهميد هاي مرگ گرديد. ها و رنج ه فرعون وارد محنتبالخر
به جنگ برخاسته و دشمني را پيشه كرد، كامالً در اشتباه بوده لذا تصميم گرفـت   موسي 

 ي بحراني ايمان بياورد. كه در اين لحظه
 ي زير آمده است: ي كريمه اين لحظه در قرآن كريم در آيه

ٰ ِِذَ ﴿ ّّ ُه َب ََ َِ َۡ َ
ٓ أ نّهُ  ۡلَغَرُق ٱا

َ
َ اَمنُت  َء  ََ َّ  ۥقَا ِ ٓ َِِ�َٰه ِ ِيٓ ٱََ َّ  ِ اَمَنۡت بِه ۠  ۦَء نَا

َ
ِيَل َوَ ٰء ََ ْ ِِۡس َ�ُنٓوا

�َ ٱِمَن  َِ ِ ۡسل َُ ۡ  ].90يونس: [ ﴾٩ ه
كه غرقاب فرعون را در خود پيچيد. (آنگاه) گفت: ايمـان دارم كـه خـدايي وجـود     تا اين«

بـرداران   ي فرمـان  يي كه بني اسرائيل بـه او ايمـان آوردنـد و مـن از زمـره     ندارد، مگر آن خدا
 .»هستم

ه كـرد  بـ تـي تو قي وي مورد قبول واقع نشد، زيرا و ي فرعون پذيرفته شد؟ نه، توبه آيا توبه
 به او گفت: كه در حال مرگ و عذاب بود، و به همين خاطر جبرئيل 

ۡل�نَ ﴿ َُ  َءآ َيۡيَت َ�ۡاُل َو ينَ ٱنَت ِمَن َوقَۡد َص ِد ۡفِس َُ ۡ  ].91يونس: [ ﴾٩ ه
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ي) در كنـ  شـوي و توبـه مـي    خود پشيمان مـي  آيا اكنون (كه مرگت فرا رسيده، از كردار«
 .»ي تباهكاران بودي كردي و از زمره حالي كه قبالً سركشي مي

كردن به پايان رسيده و فرعون فرصت آن را از دست داده بود.  وقت تعيين شده براي توبه
شدن و مرگ نيسـت، و تنهـا    گر كار به اتمام رسيده و ديگر براي فرعون راه نجاتي از غرقدي

آورنـد،   و امواج جسدش را به سوي ساحل مي نجات خواهد يافت، و او خواهد مردجسدش 
 مشق شود. خداي عزوجل فرمود:ي عبرت و سر ههاي بعدي ماي تا براي نسل

َِ ٱفَ ﴿ َ  ۡ�َۡو ِّ َدنَِك  َك بَِا ي ِ َّ نَ َن ُّ ِٗ�� ّمِ ث َُ ۚ �ّن  يَٗة َءا َك  ۡلَف ََ ۡن  ََ ِ وَن ه ٰتِنَا  َّاِس ٱُِ ََ ا َء َ�ۡن 
ٰفِلُوَن   ].92يونس: [ ﴾٩لََ�

برتـي باشـد و   آوريم تا براي آيندگان ع ات) از آب بيرون مي ما امروز تو را به بدن (مرده«
 .»هاي ما ناآگاهند كه بيشتر مردمان از نشانه ،نشاني

بود، در واقـع آن معجـزه يكـي از آن معجـزات بزرگـي       دريايي موسي ي  اين معجزه
بخشــيده اســت. و چــه بســيارند  اش موســي  را بــه بنــدههــا  آن ســبحاناســت كــه خــداي 

 .)25F1(!معجزات

                                           
 مهمترين مراجع مورد استفاده قرار گرفته در اين قسمت: -)1(
قصص  -6تاريخ طبري.  -5بدايه و نهايه: ابن كثير.  -4تفسير طبري.  -3ر قرطبي. تفسي -2تفسير ابن كثير.  -1

قصـص  المسـتفاد مـن    -10صـحيح مسـلم.    -9صحيح بخاري.  -8: ثعلبي. قصص األنبياء -7االنبيا: نجار. 
 : د / عبدالكريم زيدان.األنبياء





 
 
 

 عصا و افعي

 خداي تبارك و تعالي فرموده:

وَ�ٰ  َوَما﴿ َُ ٰ ََ ينَِك  َِ ََ  ١تِۡلَك �ِيَ َ  قَا ْ َصل ا ُۡ َّ تََو
َ

َياَي َ َ�َنِ� َوِ�َ ِ�َ َص  ٰ َ ََ ا  َُ ِ ُه ب ُه
َ

ا َوأ َُ ۡي
ا َ�  َُ َرٰى  َٔ �ِي َۡ ُ

ََ  ١اُِِب أ وَ�ٰ  قَا َُ ٰ ََ ا  َُ قِ لۡ
َ

َۡسَ�ٰ   ١َ � َبّية   ا فَإَِذا ِ�َ  َُ ٰ َقن ۡل
َ

ََ  ٢فَ� ََ  قَا ۡذَها َو َُ

ا  َُ ََ ِسَ� ُدَها  َسُنعِي وَ�ٰ ٱَ�َۡفۖ 
ُ
 ].21 -17طه: [ ﴾٢ ۡ�

كنم  تو چيست؟ گفت: اين عصاي من است و بر آن تكيه مياي موسي! در دست راست «
ريزم و نيازهاي ديگران را بـه وسـيله آن    برگ ميها  آن رانم و براي و با آن گوسفندانم را مي

عصـا را بينـداز، موسـي فـوري عصـا را       !كنم، (خدا به او امـر فرمـود) اي موسـي    برآورده مي
سرعت به راه افتاد. (خدا به موسي) فرمود: آن  انداخت، ناگهان مبدل به افعي بزرگي شد و به

 .»را بگير و مترس! ما آن را به هيأت اول و حالت نخستين خود باز خواهيم گرداند

 سرآغاز معجزات -1
سري و تكبر  خيرهها  آن ت و بسا كه علت تماميسرشار از معجزات اس داستان موسي 

معجزات همراه با آغاز حيـات   موسي در داستان  قوم يهود بوده است؛بيني  و خود بزرگ
 و دوران طفوليت وي آغاز گشتند.

امـا مشـيت    كه از قوم بني اسرائيل متولد شود بكشـد؛ گيرد هر طفلي را  فرعون تصميم مي
بلكه در قصر خود فرعـون   ،نه تنها نجات يابد خداي سبحان بر آن تعلق گرفت تا موسي 

 پرورش و رشد يابد.
ي كودكش و ايـن كـه مبـادا     نسبت به آينده كه مادر موسي  :فتاداين در حالي اتفاق ا

ترسيد. اين بود كه خداوند سبحان به  فرعون از تولد او اطالع يابد و او را سر ببرد به شدت مي
وي الهام كرد كه صندوقي چوبي بسازد و آن را در رود يا در دريا بياندازد، آن صـندوق هـم   

امواج دريا هم آن را به هم  ،كرد و در آن سوي ود حمل ميرا با خ به طور پيوسته موسي 
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زدند تا اين كه باالخره به ساحلي زير قصر فرعون رسيد تا آسيه همسرش وي را ببيند و از  مي
بسا كه بتوانند وي را تربيت نمايند و او  ؛شوهرش بخواهد كه او را براي خودشان باقي بگذارد

 گر نمايد. جلوهزيبا ها  آن دنيا را در پيش چشمان
كامل شـد، در حـالي    آري، معجزه الهي همواره استمرار يافت تا سير پيشرفت موسي 

نگران و هراسـان اسـت، خداونـد خواسـت كـه       دل به خاطر موسي  كه مادر موسي 
قلبش را تسكين ببخشد، اين بود كه قدرت استقامت را به او بخشيد تا زماني كـه فرزنـدش را   

بيفتد او را اور بود و خواهرش از شدت ترس از اين كه مبادا اتفاقي برايش كه در رودخانه شن
فرياد بزنـد يـا كنتـرل     كه مادر موسي  :گرداند، و چيزي نمانده بود ميپاييد، به وي باز مي

خود را از دست بدهد، اما مشيت الهي، در آن وضعيت بحراني قـوت، و شـجاعت الزم را بـه    
 وي عطا فرمود.
ر رسيدن اين كودك زيبا به قصرش و موافقت فرعون بر ابقاي وي و عـدول  آسيه به خاط

هـاي بنـي    به مانند ساير بچه از انديشه كشتن وي شادكام شد. در واقع حال و روز موسي 
را در رود  غمناك و گريان باقي مانـد، همـين كـه موسـي      اسرائيل بود، مادر موسي 

ش را هـم در آن انداختـه اسـت و همچنـان در     نيل انداخت احساس كرد كه پشت سـر او قلـب  
كه از ديـدگانش نهـان و غايـب شـد.     كرد تا اين د كه كودكش را حمل ميتعقيب صندوقي بو

در حالي كه قلـبش داشـت از شـدت     ،پديدار گشت دم صبحگاهي بر مادر موسي  سپيده
دسـت  شد و چيزي نمانده بود كـه عقلـش را از    ذوب مي غمگيني و دلتنگي براي موسي 
داد و  اش فرياد بزند، اگر خداي سبحان به او قوت قلـب نمـي   بدهد و به خاطر فرزند گم شده

ر آرام گرفت و تسكين يافـت و امـر پسـرش را    خاط  فرمود. به همين آرامش را به او عطا نمي
به خداي عزوجل موكول فرمود و به دخترش امر كرد تا به آرامي به سوي ديوار قصر فرعون 

اطالع يابد و در اين راسـتا احتيـاط را    صدد برآيد تا از احوال برادرش موسي  برود و در
 كند. فراموش نكند تا خداي ناكرده كسي فكر نكند كه او دارد بر ضد آنان جاسوسي مي
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ي  ها را رد كرد، تنها دايگي مادرش را پـذيرفت!! آيـا ايـن معجـزه     تمامي دايه موسي 
 را با آن آغاز كرد؟حيات خود  بزرگ نيست كه موسي 

 گويد: چنين سخن گفته و مي قرآن كريم از دوران طفوليت موسي 

ۡصَاحَ ﴿
َ

ِ  َوأ ِدي بِه ُۡا َّ ۡت  ََ ۖ ِِن َ� ِِّ ُموَ�ٰ َ�ٰرِۖ� ُ
َُ أ ا َۡ ُ وَن ِمَن  ۦف ُِ َ ِّ ا  َُ ِ ٰ قَۡلا َ ََ َ�ۡطَنا  ِّ ن 

َ
ٓ أ ََ هَۡو

ِمنِ�َ ٱ ۡۡ َُ ۡ لَۡت  ١ ه ِ  َوقَا تِه َۡ ُ
�َ  ۦِ� يهِ�  ّيِ ِ قُ ۡت بِه وَن  ۦَاُ�َ َۡشُعُر � ََ ن ُجنُٖب َوُهۡم  ووََبّرۡمَنا  ١َص

 ِ عَ ٱَصلَۡيه َِ َرا ََ ۡ ُفلُونَهُ  ه يَۡ� ۡهِل َ�ۡيٖت 
َ

ٰ أ َ ََ لهُ�ۡم  َُ َ
لَۡت َهۡل أ َقا  ۥلَُ�ۡم َوُهۡم َ�ُ  ۥِمن َ�ۡاُل َ�

ُحوَن   ].12 -10القصص: [ ﴾١َ�ِٰي
كـه وعـده    يم تا داد اگر به او قوت قلب نميشد، و دل مادر موسي تهي (از صبر و قرار) «

، نزديك بود كه (راز) او آشكار سـازد (مـادر موسـي) بـه خـواهر موسـي       اي ما را باور بدارد
پي ببرند. و دايگان ن كه آنان آ ديد بي م از جانبي (موسي) را ميگفت: او را تعقيب كن! او ه

مكد) پـيش از آن (كـه مـادرش را پيـدا     داشتيم (و نگذاشتيم موسي پستان زني را برا از او باز
به  ، خواهر موسي خود راگشتند مأموران در جستجوي دايه مي كنند و به دايگي موسي ببرند،
اي راهنمايي نكنم كه برايتان سرپرستي او  را به ساكنان خانواده ايشان رساند) و گفت: آيا شما

سـوز   نـد) و خيرخـواه و دل  كن دهنـد و پـرورش مـي    (و وي را شـير مـي   دگيرنـ  را برعهده مـي 
 .»باشند؟

كه فرعون يا احدي از اهالي قصـرش  خداوند راست و حق بود و بدون آن ي در واقع وعده
وي همه روزه به قصـر فرعـون رفـت و آمـد      ي پسرش شد؛ دايه مادر موسي  .بويي ببرند

از لـذت   داد و با ديدن پسرش بعد از شيردادنش و برخورداري كرد، و خود را دلداري مي مي
 شد. مادر بودن شادكام مي

 قرآن كريم اين معجزه را اينگونه توصيف نموده است:

َ�ٰهُ ﴿ َۡ ََ ِ  فََر ه ّمِ
ُ

ٰ أ ََ ِ َد  ۦِ ّن وَۡص
َ

َۡعلََم أ ِّ َزَن َو ۡ�َ ََ ا َو َُ َ�ۡيُن َقّر  ََ  ۡ ِ ٱَۡ ۡ�َ�َُهۡم  َّ
َ

َبّق  َوَ�ِٰ�ّن أ
وَن  َُ ۡعلَ َۡ  ].13القصص: [ ﴾١ََ 
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گردانـديم تـا چشـمش از (ديـدار او) روشـن شـود و غمگـين        مـادرش باز را به ما موسي «
 .»دانند ي خدا راست است، گرچه بيشتر مردم چنين نمي نگردد و بداند كه وعده

داشت و البته  ديد، دوستش مي داشتند و هركس او را مي را دوست مي همگي موسي 
 ايد:فرم كه اين لطف از جانب خداي سبحان است، آنجا كه مي

َ�ۡيِ�ٓ ﴿  ٰ َ ََ َع  ۡيَن ُ ِّ ّ�ِ َو ّاٗة ّمِ َ َُ َك  َقۡيُت َصلَۡي لۡ
َ

 ].39طه: [ ﴾٣َوَ
 .»كه زير نظر ما پرورش يابيخويش را بر تو افكندم، و براي آنو دوستي «

بزرگ شد و پرورش يافت و به جواني برنا مبدل شـد و علـوم فراوانـي را فـرا      موسي 
كه فرعون و مردان و پيـروانش نسـبت بـه     :ديد ون نيست و ميگرفت و دانست كه او پسر فرع
خبر وارد شـهر شـد، آنگـاه مـردي از پيـروان       دارند، روزي بي بني اسرائيل ظلم و ستم روا مي

كنـد، آن مـرد ضـعيف بنـي      فرعون را مالحظه كرد كه با مردي بني اسـرائيلي دارد دعـوا مـي   
ار دخالت كرد و با دستانش يك سـيلي بـه   وي تقاضاي كمك كرد، او هم به ناچ اسرائيلي از

قوي بود، زيرا هنگـامي كـه    آن مرد فرعوني زد و او هم افتاد و جان داد. در واقع موسي 
خواست آن مرد را بكشد و مرگ  نمي يك ضربه به دشمنش زد او را كشت. البته موسي 
 خاطر كه گفت: بدين ،دردناك بود وي به طور ناگهاني اتفاق افتاد و اين براي موسي 

ِل ﴿ ََ �َ َٰذا ِمۡن  ّشۡيَ�ِٰن� ٱَ� ِ�   ۥِِنّهُ  ه ا ّل  مه ِۡ ُدّو  مه  ].15القصص: [ ﴾١َص
 .» دشمن گمراه كنندة آشكار است ،براستي اوبود  هاي شيطانكارازاين «

 در مقام دعا برآمد و گفت: و موسي 

﴿ ََ َ  قَا ۡفِ� ف َّ ُت  َۡ َظلَ  َِّ ِ ّبِ ِ  ].16ص: القص[ ﴾َِ  ۡغفِرۡ ٱَِ
 .»پروردگارا! من بر خود ستم كردم مرا بيامرز!«

َفَر َ�ُ ﴿ كه خداوند فرمود: ،و اين بود ُِ ٱُهَو  ۥِِنّهُ  ۥٓۚ َ�َغ ُفو مُ ٱ لَۡغ  ]16القصص: [ ﴾١ هرِّبي
. بعد از ايام »و مهربان است كه خداوند سبحان هم او را بخشيد، چه وي بسيار آمرزنده«

به خاطر او يكي از نزديكان فرعون را كشته بود، پيش او  قليلي همان مردي كه موسي 
 با مرد ديگري كه داشت، كرد. ديگري ي آمد و از او تقاضاي مساعدت و كمك در معركه
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به همين  ،ي مشاجره و دعواست كه او سخت عاشق و شيفته :فهميد آنگاه موسي 

ِ�  ﴿ خاطر بر او فرياد زد و گفت: ا لََغوِّي  مه َّك  وسي به او گفت: م« ]18القصص: [ ﴾١ِِن
 به او رو كرد، و آن مرد هم از عكس العمل موسي  . »راستي تو آشكارا گمراهي به

خواهد او را  كه بسان آن دشمني كه ديروز او را كشت، حاال هم مي :ترسيد و فكر كرد
 بود گفت: بكشد، لذا با حالتي كه جوياي مهرباني موسي 

دُ ﴿ َِ تُر
َ

وَ�ٰ َ َُ ٰ ََ  ِ � ب َس  ۡف َّ ا َ�َتۡلَت  ََ َُ ۡقُتلَِ�  ََ ن 
َ

� ٱأ َِ ۡم
َ
�ۡ  �ِ � ِٗ تَُ�وَن َجّاا ن 

َ
ٓ أ َّ ِ ُد ِ َ ِِن تُرِ

ِض ٱ �
َ
ن تَُ�وَن مَِن  ۡ�

َ
ُد أ تُرَِ ِِح�َ ٱَوَما  ۡيل َُ ۡ  ].19القصص: [ ﴾١ ه

تـو فقـط قصـد     كه ديروز كسي را كشـتي؟ خواهي مرا بكشي! چنان ي موسي! ميگفت: ا«
 .»گر باشي خواهي مصلح و اصالح تمگري در (اين) سرزمين را داري و نميزورگويي و س

با اين سخنان، آن مرد مصري سرّي را كه لشكريان فرعون در پي كشف آن بودند، بـرمال  
بـا   دانستند كه چه كسي آن مرد قبطـي را بـه قتـل رسـانده اسـت، موسـي        كرد، زيرا نمي

ر كمينش نشسـته اسـت و او همچنـان در مدينـه     حالتي آكنده از ترس منتظر خطري شد كه د
 .است

﴿ ٓ ا َّ ِ  فَلَ َُ ب ۡاِط َۡ ن 
َ

ََ أ ا َِ َ
ۡن أ

َ
ِيٱأ ا َ�َتۡلَت  َّ ََ َُ ۡقُتلَِ�  ََ ن 

َ
ُد أ َِ تُر

َ
َ وَ�ٰ  َُ ٰ ََ  ََ ا قَا ََ ُُ ّ ُدّو  ه ُهَو َص

 ِ � ب َس  ۡف � ٱَّ َِ ۡم
َ
�ۡ  �ِ � ِٗ تَُ�وَن َجّاا ن 

َ
ٓ أ َّ ِ ُد ِ تُرَِ ِض ٱِِن  �

َ
َن َوَما  ۡ� ن تَُ�وَن ِم

َ
ُد أ تُرَِ

�َ ٱ ۡيلِِح َُ ۡ  ].19القصص: [ ﴾١ ه
خواست به سوي كسي كه دشـمن آن دو بـود دسـت بگشـايد و حملـه       كه وي ميهمين «

خواهي مرا بكشي همانگونـه كـه ديـروز كسـي را      كند، (مرد قبطي فرياد زد و) گفت: آيا مي
خــواهي كــه از  و نمــي خــواهي كــه در زمــين ســتمگر و زورگــو باشــي كشــتي؟ تــو تنهــا مــي

 .»اصالحگران باشي
تا او را نصيحت نمايد.  :فرستاد خداوند يك مردي مصري عاقلي را براي موسي 

ٓءَ ﴿ :فرمايد قرآن كريم در اين باره مي ۡقَيا  وََجا
َ

ۡن أ يَنةِ ٱَُِجل  ّمِ ِد ََ ۡ وَ�ٰ ِِّن  ه َُ ٰ ََ  ََ َۡسَ�ٰ قَا �
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َ�َ ٱ ََ ۡ ۡقُتلُ  ه َِك ِ�َ وَن ب ُر َِ َ ت
ۡ

َ يَ� ُرجۡ ٱوَك ف َِّ هََك ِمَن  َۡ ِ ِٰيِح�َ ٱِ مردي با «. ]20القصص: [ ﴾٢ لّ�
كنند تا تو را  ات مشورت مي ي شهر آمد و گفت: سران قوم، درباره شتاب از دورترين نقطه

از شهر خارج شد و در مقام  موسي  .  »بكشند. پس از اينجا برو؛ من، خيرخواه تو هستم
 دعا گفت:

﴿ �ِ ِّ�َ ّبِ  ِِ ٱِمَن  َِ َقۡو �َ ٱ لۡ َِ ِ ٰل َّ  ].21القصص: [ ﴾٢ ل
 .»خدايا! مرا از دست ستمگران نجات بده«

سفر كرد و نزد چاه اصلي و بـزرگ آن شـهر نشسـت، مـردان     » مدين«به ديار  موسي 
تنومند آمدند تا اغنـام و احشـام خـود را آب دهنـد. ايـن سـفر اسـباب زحمـت و خسـتگي و          

شد كه او چيزي نخورده بود، احساس  ده بود، چند روز ميرا فراهم كر گرسنگي موسي 
چـه كـه در   لم و ستم فرعون و قومش به سـبب آن فقير و غريب است، از دست ظ يكرد كه و

شهر برايش اتفاق افتاد، فرار كرده بود، به همين خاطر در حالي كه در زير درختي در نزديك 
 آن چاه نشسته بود در مقام دعا گفت:

﴿ َِّ ِ ّبِ ِ َِ  �ِ ٖ فَق �ۡ ََ ّ مِۡن  ََ ِ ۡلَت ِ نَز
َ

ٓ أ ا ََ ِ  ].24القصص: [ ﴾٢ ه
 .»من به خيري كه تو نازل فرمايي فقير و محتاجم !خدايا«

گوسفندان خود  :جماعتي از چوپانان را مالحظه كرد كه داشتند در آن هنگام موسي 
شان با گوسـفندان   نگذاشتند گوسفندا كه نمي :دو زن را يافت ،دادند، در آن سوي را آب مي

احساس كرد كه آن دو دختر جـوان نيـاز بـه مسـاعدت      آن قوم قاطي شود. آنگاه موسي 
 توانم كمكي به شما بكنم؟ رفت و گفت: آيا ميها  آن دارند، به همين خاطر پيش

تر گفت: ما منتظريم تا چوپانان گوسـفندان خـود را آب دهنـد، آنگـاه مـا هـم       دختر بزرگ
 دهيم. آب ميگوسفندان خود را 

 دهيد؟ گوسفندانتان را آب نميها  آن گفت: پس چرا با موسي 
 بيني!!! توانيم همراه با مردان جمع شويم، چنانكه مي تر گفت: نميدختر كوچك
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چراندنـد، در   ي گوسـفندان را مـي   گلهها  آن نگريست چونها  آن با تعجب به موسي 
كه كاري بسيار سخت و دشـوار   ام دهند، چراحالي كه اين مسؤوليت و كار را بايد مردان انج

 چرانيد؟ پرسيد: چرا شما گوسفندان را مي آفرين است! بار ديگر موسي  و رنج
تر جواب داد: پدرمان پيرمردي پا به سن گذاشـته اسـت، بـه همـين     بازهم آن دختر كوچك

 تواند همراه ما بيرون بيايد. خاطر همه روزه نمي
ر غيرت مردانگي خود جلو آمد و گفت: من گوسفندانتان در اث در اين هنگام موسي 

 دهم. را براي شما آب مي
لـويش بودنـد، بـه راه    در حالي كه آن دو دختر، پشت سرش و گوسـفندان ج  موسي 

ي بزرگي را  ي چاه صخره كه به چاه مدين رسيد، آنجا معلوم شد كه بر روي دهانهتا اين :افتاد
صخره  تواند آن را حركت دهد، بالفاصله موسي  كسي نمي كه به جز ده نفراند  قرار داده

ــه ــا تعجــب شــاهد   را در بغــل گرفــت و آن را از روي دهان ــر ب ي چــاه برداشــت، آن دو دخت
ي بـزرگ   كردن دستانش به هنگام بلندكردن آن صـخره  شدن عرق از گردن وي و ورم جاري

ب داد و وسـفندان را آ گ مردي تنومند و قوي هيكل بـود، موسـي    بودند. البته موسي
اقي گذاشـت  گرداند و آن دو دختر را ترك كرد و به حال خود بـ صخره را به مكان خود باز

گشـت و   سپس به سوي همان درختي كه قبالً در زير آن نشسته بـود بـاز   تا راه خود را بروند.
ي كـه  خدايا من به خيـر «دستانش را بلند كرد و بار ديگري دعاي مشهور خود را تكرار كرد: 

 ».تو نازل فرمايي محتاجم
ــه ــه خان ــر ب ي خــود بازگشــتند و داســتان آن جــوان و بزرگــواري وي را كــه   آن دو دخت

زودتر از روزهاي قبل به خانه برگردند، ها  آن گوسفندان را برايشان آب داد و كاري كرد كه
را يح دادنـد كـه چگونـه گوسـفندان     بازگو كردند و براي او توض» شعيب«براي پدرشان 

 كه از سفري دور آمده و بايد خيلي خسته و گرسنه باشد. :رسيد آب داد و چنين به نظر مي
تا پاداش اين كار او را بدهد، آن دختـر   :فرستاد پدر، يكي از دختران را پيش موسي 

خواهـد (تـو را ببينـد و پـاداش كـار       آمد و گفت: پـدرم مـي   هم با شرم و حيا نزد موسي 
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در جلـو و آن دختـر هـم در پشـت سـرش بـه        و اين بود كه موسـي  خوب شما را بدهد) 
اسـتقبال و او   عنوان راهنماي راه حركت كردند، آنجا آن مرد با نهايت احترام از موسـي  

آخر يكي از دختران خود را به نكـاح او درآورد، بـه   را به خوردن طعام تعارف كرد و دست 
گر كه ده سـال را تمـام   ش او كار كند، و اكه مدت هشت سال به عنوان چوپان در پيشرط آن

 خواهد برود، آزاد است. كجا كه دلش ميكرد، به هر
با اين پيشنهاد موافقت كـرد، پيشـنهادي كـه بـه مشـيت خـداي سـبحان انجـام          موسي 

 تدر پرتـو عنايـات الهـي صـالحي     هـا سـپري شـدند، موسـي      گرفت، بدين ترتيـب سـال  
 الهي و مشقات بر سر راه آن را به خوبي تحمل نمايد.پيامبرشدن را پيدا كرد تا امانت 

ي  تمـام شـد، و مرحلـه    )عليهمـا السـالم  شـده (بـين موسـي و شـعيب       مدت تعيـين باالخره 
فرا رسيد كه ما سرآغاز آن معجزه را در زير كوه طور  ي بزرگ در حيات موسي  معجزه

 م كرد.ده خواهيهخواهيم ديد و نيز رابطه بين عصا و افعي را هم مشا

 عصا -2
كـه  ات است كه بنـا بـه مشـيت الهـي چنان    اي از معجز ) معجزهدر واقع (عصاي موسي 

بر آن تكيـه   -1شود:  در دو چيز خالصه مي بايد شد، اما اهميت آن در نظرگاه موسي  مي
 رانم. ي آن مي گوسفندان را به وسيله -2كنم.  مي

يـد كـالم پيـامبران هـم سرشـار از      ترد پيـامبر اسـت و بـي    كـه موسـي   اما نظر بـه ايـن   
هـا   آن خـود تفسـيري بـر    –به تقدير الهي  –ها است، و اتفاقات امروزه هم  ها و فلسفه حكمت

 ».هاي ديگري هم براي من دارد البته فايده«گويد:  باشند، بعد از دو مورد فوق مي مي
بعضـي   ،انـد  را ذكـر كـرده  هـا   آن هاي مختلف بوده كه علما داراي نام عصاي موسي 

بـوده و طـول   » عليـق «و بنا به قولي ديگر » غياث«و » نفعه«و بنا به قولي » ماسا«گفته اند: نامش 
(رسيده است –  برابر طول موسي –آن به ده ذراع 

26F

1(. 

                                           
 .156عرائس، ثعلبي ص  -)1(
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كه مورخان  :هاي فراواني گفته شده ها و حكايت داستان و در ارتباط با عصاي موسي 
داراي دو سـر   از جمله گفته اند: عصاي موسي  ند،ا ها پرداخته و اصحاب كتب سيره بدان

ترين سر آن بوده است، و اين كـه هنگـامي كـه موسـي      ي تيز در پايين و يك قالب و سرنيزه
 افتـاد، آن دو سـر عصـا بـه ماننـد       شد يا در شبي بسيار تاريك به راه مي به غاري وارد مي

(كردند درخشيدند و راه را براي وي روشن مي شمعي مي
27F

1(. 
ي آن  شـد و در نتيجـه   گويند: به زمين كوبيده مي مي هم در مورد عصاي موسي و باز

بـه   كافي بود، و موسـي   آمد كه براي يك روز موسي  طعامي از دل زمين بيرون مي
زد، آنگـاه   اي به سنگ و خار مـي  اي به كوهي صعب العبور و پر از سنگالخ و ضربه آن ضربه

ها از اقوال و خصوصياتي كه  آمد و چيزهايي غير از اين ن پديد ميراهي گشوده براي او در آ
 خبر نداريم.ها  آن كه از ميزان صحت سخن بگوييم، چراها  آن خواهيم در باره زياد نمي

» صـفورا «بـه نـام    شده را سپري و در اثناي آن با دختر شـعيب  مدت تعيين موسي 
بنـابراين، همـراه بـا عيـالش از سـرزمين       از مدين خارج شـود.  :ازدواج كرد، و تصميم گرفت

كـه   ،گرفـت  مدين به سوي بالد شام قصد عزيمت كرد، اين كوچ در حالي كـه صـورت مـي   
فصــل ســرد و يخبنــدان زمســتان و تــاريكي شــب همــه جــا را فــرا گرفتــه بــود و همســرش و  

 بودند. به عنوان دستمزدكارش به او داده بود، همراه موسي  گوسفنداني كه شعيب
از راه خشكي و (بياباني) شام حركت كرد و به خاطر ترس از  موسي  ،بدين ترتيبو 

ترين تصميمش در هاي آن عبور نكرد، و بزرگ آبادي پادشاهاني كه در شام بودند از شهرها و
 از مصر بـود. بنـابراين، موسـي     »هارون«كردن برادرش  خارج –حتي المقدور  –آن روز 

حالي كه اصالً به راه آشـنا نبـود. و بـه همـين      در ،ام به حركت افتادي بياباني ش در مسير جاده
آگاه به جانب كوه طور دست راست غربي، در شامگاه سرد و يخبندان زمسـتاني  خاطر ناخود

ي خود را بر آن منطقه گسترانيده آسمان هم شروع به رعد و بـرق و   رسيد، تاريكي شب سايه
گر همسرش هم در نه ماهگي دوران بـارداري خـود بـه    باران باريدن كرده بود، و از سوي دي

                                           
 .156همان منبع، ص  -)1(
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به جهت ترس از اين كه مبادا  برد و به طور ناگهاني دچار درد زايمان شد. موسي  سر مي
در اين هواي سرد و تاريك اتفاقي برايش بيفتد، دچار  ،همسرش با اين حال و روزي كه دارد

بـرد، ناگهـان در    ايطي به سر ميدر چنين شر تحير شديدي شده بود و در حالي كه موسي
 كه آتش است، آنگاه به عيالش گفت: :جانب كوه طور نوري را مشاهده كرد و گمان برد

ْ ٱ﴿ ُثٓوا ُِ َ  ۡم ََ ُد  ِج
َ

ۡو أ
َ

ٍَ أ بَ َِق ا ب َُ ۡن َءاَِيُ�م ّمِ  ٓ ِ
ِّ لَّع  � ِٗ َۡسُت نَا ا� ٓ َء َِّ ِ ِ ٱِ طه: [ ﴾١ُهٗدى  َّاِ

10.[ 
اي برايتان بياورم، يا اين  ام، اميدوارم از آن آتش، شعله هاندكي توقف كنيد كه آتش ديد«

 .»كه در اطراف آتش راهنمايي را بيابم
ام  در آنجا كسي را بيابم كه مرا بر راهي كه گمـش كـرده   !منظورش اين بود كه اي كاش

كـه از   :راهنمايي كند، هنگامي كه به سوي آتش رفت و بدان نزديك شد نور عظيمي را ديد
وارد  مان به سـوي درخـت بزرگـي كـه آنجـا بـود، گسـترده شـده بـود، موسـي           فراز آس

گفتند كه در آنجا سكوت و آرامش خاصي همه جا را  مي» طوي«كه بدان  ،اي شده بود وادي
به آتش نزديك شد، چيزي نمانده بود كه كامالً بدان نزديك شود  فرا گرفته بود، موسي 

 زد: كه او ندا مي :كه صدايي را شنيد

َِِك َمن ِ� ﴿ ن  بُو
َ

ِ ٱأ َ�َٰن  َّاِ ا وَُسۡا َُ َ َبۡوه ِ ٱَوَمۡن  ّبِ  َّ �َ ٱَِ َِ پس « ].8النمل:[ ﴾٨ ۡلَ�ٰلَ
نزديك آتش رسيد، ندا آمد: واال و پربركت است آنكه در آتش و  موسي هنگامى كه

 .»پيرامون آن است؛ اهللا كه پروردگار جهانيان است، بس پاك و منزه مي باشد
كه نه تنهـا آن   :از حركت ايستاد و دچار تب و لرز شد و احساس كرد موسي ناگهان 

 آيد. بلكه از هرجا مي ،آيد صدا از يك جا نمي
ي مبـاركي (چـون كـوه طـور) از      ي سرزمين راست خود را در منطقه از ناحيه موسي 

 زد: يميان يك درخت ندا زده شد، زمين از ترس و خشوع لرزيد در حالي كه خداوند ندا م

﴿ ٓ َِّ ِ َك  ِ �ه َِ  ۠ نَا
َ

 .»همانا من پروردگار تو هستم«. ]12طه: [ ﴾َ
َعۡ ٱفَ ﴿ ل َۡ  ِ َك ِِنَّك ب ۡعلَۡي ّدِس ٱ هَۡواَِ ٱَّ َق َُ ۡ  ].12طه: [ ﴾١ُطٗوى  ه
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 .»هستي» طوي«كه در سرزمين پاك و مقدس  هايت را از پا بيرون بياور، چرا فشپس ك«
او پروردگارش است، قلبش تپيد و زبانش كنـد   يد، دانست كهنشهنگامي كه اين كالم را 

اي بود كه اكنـون   تو گويي مرده ،اي مبدل گشت اش ضعيف گشت و به انسان زنده شد و بنيه
جريان دارد. و علت اين كه خداوند بـه موسـي    –آن كه حركت كند  بي – روح حيات در او

 تا به بركت آن دست يابد،  ،پاي برهنه قدم در آن سرزمين پاك بگذارد كه با :امر فرمود
پـا برهنـه وارد    دس است، و بعضـي از علمـا گفتـه انـد:    اين است كه آن سرزمين، سرزمين مق

 هاي تواضع و احترام و تهذيب باطن است. شدن به يك مكان مقدس، از جمله نشانه
كـه او پيـامبري برگزيـده از جانـب      ،وحي الهي را كه به او ابـالغ كـرد   سپس موسي 

 ت، دريافت نمود:خداوند اس

نَا﴿
َ

َُك ٱ َوَ ت ۡ�َ عۡ ٱفَ  َۡ َِ ا يُوَ�ٰ  ۡسَت ََ ِ نَا  ِِنِّ�ٓ  ١ه
َ

ُ ٱَ ۠ فَ  َّ نَا
َ

َ  ٓ َّ ِ ٓ َِِ�َٰه ِ َِ ٱََ قِِم  ۡ�ُاۡد
َ

َ ٱَوأ ّيلَٰوة  ه
رِٓي  َۡ ِ ّساَصةَ ٱ ِِنّ  ١َِ َۡسَ�ٰ  ه ا � ََ ِ ۡف� ب َّ َزٰى ُ�ه  َۡ ُ ِّ ا  َُ فِي َۡ ُ

َُ أ َ�ا
َ

اَِيٌَة أ َّك  فََ�  ١َء يَُيّدن
ا وَ  َُ ِ ِمُن ب ۡۡ ُ َّ ي ن  ا َم َُ َاعَ ٱَ�ۡن ٰى  َّ ََ ُٰٰه َ�َ�ۡ  ].16 -13طه: [ ﴾١َهَو

شود، گوش بسپار. همانا من اهللا هستم كه  من، تو را برگزيدم؛ پس به آنچه وحي ميو «
ن هيچ معبود برحقي جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش كن و نماز را براي ياد م

خواهم زمانش را پنهان نمايم تا هركس به پاداش و  گمان قيامت، آمدني است؛ مي برپا دار. بي
هاي نفساني  آورد و پيرو خواسته سزاي كردارش برسد. پس كسي كه به آخرت ايمان نمي

 .»خويش است، تو را از ايمان به رستاخيز بازندارد كه هالك خواهي شد
 اي از معجـزات موسـي    بايسـت معجـزه   الهـي مـي  و سپس نقش عصا كه بنا به مشـيت  

ي آن  در بـاره  ي خود موسي  باشد، به ميان آمد، آنجا كه خداي مهربان و بخشنده از بنده
 عصا سؤال كرد:

وَ�ٰ  َوَما﴿ َُ ٰ ََ ينَِك  َِ  ].17طه: [ ﴾١تِۡلَك �َِي
 »؟در دست راست تو چيست !اي موسي«
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ي كـه در راسـتاي شـناخت و معرفـت     آن هـم پاسـخ يـك انسـان     –پاسـخ داد   موسي 
 و گفت: –هايي دارد  محدوديت

﴿ ََ ا َ�  قَا َُ �ِي  َ�ِ َ�َنِ� َو  ٰ َ ََ ا  َُ ِ ُه ب ُه
َ

ا َوأ َُ ْ َصلَۡي ا ُۡ َّ تََو
َ

َياَي َ َرٰى  َٔ ِ�َ َص َۡ ُ
طه: [ ﴾١اُِِب أ

18.[ 
با آن براي گوسفندانم (از درختان)  بـرگ   كنم و آن عصاي من است كه بر آن تكيه مي«

 .»دربر دارد نيزفوايد ديگري  برايم منافع و ومي ريزم 
از اين حد پا فراتر نگذاشت و ديگر حرفي نـزد، چـه ايـن حـدودي وي بـه       و موسي 

 –هـا آگـاه اسـت     بـدان  و فوايد ديگر كه آن عصا دارد، موسي  –مانند يك انسان است 
شـود   مـي اه و بسيار بزرگي مبدل بيند كه به افعي سي كند، مي مثالً هنگامي كه آن را پرتاب مي

كند در حالي كه دوازده دندان نيشي دارد و در همين  باز مي خزد، و دهانش را كه بر زمين مي
آورد كه نگو و نه پـرس! و چشـمانش بـه     ميو ترسناكي از خود درخراش  حال صداي گوش

مار بود، و اين  درخشيد. و در يك كالم به بزرگي اژدها و به سبكي جن و نرمي مانند برق مي
 فرمايد: توصيف برابر با نص قرآن كريم است آنجا كه مي

﴿  �ِ ا ۡعَاان  مه ُِ ا ِ�َ   ].107األعراف: [ ﴾١فَإَِذ
 .»هان اژدهايي آشكار شدكه ناگ (موسي عصا را انداخت)«

 و در جايي ديگر:

ا َجآّن  ﴿ َُ ّّ َ
� َُ

 ].10النمل: [ ﴾
 .»كند) مي(موسي ديد عصايش) همچون مار (حركت «

 و در جايي ديگر:

َۡسَ�ٰ ﴿ � َبّية   ا ِ�َ   ].20طه: [ ﴾٢فَإَِذ
 .»برَد ناگاه ماري را ديد كه نهيب مي«
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گرديم. بعـد از آن كـه    ميبرو پروردگار عزوجل  انداز گفتگوي ميان موسي  به چشم
آنچه را كه در دست راستش بود تعريـف كـرد و گفـت: آن عصـاي مـن اسـت،        موسي 

 ن فرمان الهي او را مورد خطاب قرار داد و گفت:ناگها

وَ�ٰ ﴿ َُ ٰ ََ ا  َُ قِ لۡ
َ

 ].19طه: [ ﴾١َ
 .»اي موسي عصا را بينداز«

بـه طـور    ،عصا را از دستش پرتاب كرد در حالي كه تعجبش زيـاد شـده بـود    موسي 
كه با ي عجيبي رو به رو شد، آن عصا به اژدهايي عظيم الجثه مبدل شده بود  ناگهاني با منظره

نتوانست در مقابل ترس خود مقاومـت كنـد،    كرد، موسي  سرعتي وحشتناك حركت مي
به عقب برگشـت   –از ترس  –لرزد، در نتيجه بالفاصله  و احساس كرد كه بدنش به شدت مي

 و چند قدم دورتر رفت، هنوز چند گامي برنداشته بود كه خداوند او را ندا زد:

﴿ َِّ ِ ََ َ�َۡف ِ وَ�ٰ  َُ ٰ ّي  ََ َ َّ ُف  َا َُ ۡرَسلُونَ ٱََ  َُ ۡ  ].10النمل: [ ﴾١ ه
 .»دهند كه رسوالن در نزد من هراس به خود راه نمي اي موسي نترس، چرا«

َّك ِمَن ﴿ ََ َ�َۡفۖ ِِن ۡقاِۡل َو
َ

ِ�َ ٱأ  ].31القصص: [ ﴾٣ �مِن
 .»پيش بيا و نترس كه تو از آن مار در اماني«

و سپس به جايگاه اول خود بازگشت، در حالي كـه از   براي چند لحظه ايستاد موسي 
توانـد   در مقابل اژدهايي مي ترسيد. آخر چگونه موسي  اژدهايي كه رو به رويش بود مي

 كند؟! بايستد كه شروع به جست و خيز كرده و سرش را بلند و دهانش را باز مي
 د:هم صداي روحبخش الهي باز آمد و او را اينگونه خطاب قرار داباز

ََ َ�َۡفۖ ﴿ َها َو ۡذ  ].21طه: [ ﴾َُ
 .»آن را بگير و نترس«

 كند؟! سابقه نداشته است كه موسي  چطور آن مار را بگيرد در حالي كه حركت مي
چه با اين كار مرگ خود را حتمي  -اژدهايي به اين بزرگي را در دستانش گرفته باشد، 

گفته  نب خداوند به موسي چه كسي جرأت اين كار را دارد؟ اما از جا –كند  مي
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ا ﴿ شود: مي َُ ََ �َ ِس ُدَها  َسُنعِي ََ َ�َۡفۖ  ۡذَها َو وَ�ٰ ٱَُ
ُ
نترس و آن را بگير كه « ]21طه: [ ﴾٢ ۡ�

 .»گردانيم ا آن را به مانند اول ميم
براي چند لحظه دچار شك و ترديد و ترس و هراس شد و با احتياطي شـديد   موسي 

دستش را كه در حال لرزيدن بود دراز كرد،  ك شد، موسي اندك اندك به آن مار نزدي
آسـتين آن را بـر دسـتش پيچيـد در حـالي كـه از آن        ،ي آستين گشادي را بر تن داشت جامه

ترسيد، آنگاه ندا آمد كه: دستانت را بيرون بياور! آنگـاه آسـتين را از دسـتش     اژدها كامالً مي
گامي كه دستش را داخل كرد و اژدهـا را  ناد و هباز كرد و دستش را زير سر آن اژدها قرار د

آن  ،كه آن همان عصايش است و دستش در بين دو سر عصـايش قـرار دارد   :لمس كرد ديد
 گذاشت. هم درست همانجايي كه قبالً مي

 را اينگونه مورد خطاب قرار داد: سپس بار دگر فرمان الهي موسي 

ۡك ٱ﴿ ُسوٓءٖ وَ يََدَك ِ� َجۡياَِك َ�ُۡرۡج َ�يۡ  ۡسلُ  ِ �ۡ�َ َٓء ِمۡن  ا مۡ ٱَۡ َُ َبَك ِمَن  َۡ َك َجَنا  ﴾هّرۡهبِ ٱَِِ�ۡ
 ].32القصص: [

دست خود را در گريبانت فرو بر، بدون اين كه به عيب و نقصي (همچون بيماري برص «
 بـراي رهـايي از دلهـره وتـرس    آيـد و  مبتال باشد) سفيد و درخشان (بسان ماه تابان) بيرون مـي 

 .»(تا آرامش خود را باز يابي) بازويت راجمع كن
دستش را در گريبانش فرو برد و سپس آن را بيرون آورد، در حالي كه مانند  موسي 

شد، اين معجزه  درخشيد، به طوري كه چشم از ديدن درخشش زيبايش عاجز مي ماه مي

مۡ َۡ ٱوَ ﴿ :خداوند سبحان به وي فرموده بود را افزايش داد و چنانكه تأثيرپذيري موسي  َُ 
َبَك ِمَن  َك َجَنا براي رهايي از ترس ودلهره بازويت را جمع « ]32القصص: [ ﴾هّرۡهبِ ٱَِِ�ۡ

آرامش كرد و اعضاي بدنش از لرزش باز  كه آنگاه ترسش از بين رفت و احساس »كن
يافت، و بعد از آن كه خداوند اين دو معجزه را به او نشان داد، به  ايستاد، و تعادل خود را باز

تا به نزد فرعون برود و به آرامي و مهرباني او را به سوي خداوند فرا بخواند،  :دستور داد او
القصص: [ ﴿﴾ ترس خود را از فرعون آشكار كرد و به خداي خود گفت: آنگاه موسي 
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33.[ ﴿                    ﴾  :گارا، پرورد«).  33(القصص

 .»ترسم كه مرا بكشند ام و مي من يكي از فرعونيان را كشته
تر بيـان  كـه پيشـ   –ين عصـايي را كـه معجزاتـي    كه ا :نبرده بود  به اين نكته پي موسي 

ملك و را از آن ديده بود، در پرتو قدرت الهي قادر خواهد بود كه اركان و تمامي  –كرديم 
 بياورد.حكومت فرعون را به لرزه در

توانسـت آن را درك كنـد، از    آگـاه نبـود و نمـي   » غيـب «از احـوال   ا چون موسي لذ
 را هم با او بفرستد. كه برادرش هارون  :خداوند متعال خواست

ََ َ�َافَاۖٓ ﴿ اطمينان بخشيد و به او گفت: و اين بود خداي سبحان به پيامبرش موسي 

ٰى  َِ َ
ُع َوأ ََ ۡس

َ
ٓ أ ا ََ ُِ شنوم و  م بود و هم ميمن همراه شما دو نفر خواه« ].46طه: [ ﴾٤ِِنِّ� َمَع

گزندي برساند، و  تواند به شما اش هرگز نمي رغم قدرت و سلطه فرعون نيز علي .»بينم هم مي
ي زير تمام آنچه را  كه او غالب و پيروز است. آيات كريمه :فهماند خداوند به موسي 

 اند. روايت كرده ي عصا ذكر كرديم، كه ما در اين قسمت در باره
 فرمايد: خداوند مي

ُُ ُموَ�ٰ ﴿ ي َبِد َٰك  تَن
َ

مۡ ٱوَ ﴿... ﴾٩َوَهۡل َ َُ َۡ  ِ�ۡ�َ َٓء مِۡن  ا َۡ ُرۡج َ�ۡي َك َ�ۡ ِب ٰ َجَنا ََ ِ ََدَك ِ ي
َرٰى  َۡ ُ

يَۖة أ ا  ].22 -9طه: [ ﴾٢ُسوٍٓء َء
ا به دستت را در گريبانت فرو ببر ت . .... ..و آيا سرگذشت موسي به تو رسيده است؟«

 .»اي ديگر، سفيد و درخشان و بدون عيب بيرون بيايد عنوان معجزه

 در قصر فرعون -3
به سوي ديار مصر رهسپار شد، سپس بر فرعون سركش وارد  و به اين ترتيب موسي 

شد و براي او در ارتباط با خداي سبحان و فضل و رحمت و رزق وي حرف زد، به او گفت: 
دانيم و تنها او را بپرستيم و در صدد برآمد تا از راه گفتگو و بايد خداي سبحان را يكتا ب

جدان فرعون را خطاب قرار داد، اما فرعون ن گفتگو وخويي او را فرا بخواند، او در اي نرم
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ي نيل  وان نوباوگي از رودخانه: كه او را در آيادآور شد تكبر و سركشي كرد و به موسي
و اين كه يك نفر قبطي را به قتل رسانيده است، سپس گرفته و در دامان خود پرورش داده 

ََ ﴿ :كردن پرداخت ي خداي رب العالمين به سؤال در باره �َ ٱفِرَۡصۡوُن َوَما َِبه  قَا َِ  ٢ لَۡ�ٰلَ
 ََ به  قَا ٰتِ ٱَِ ّسَ�َٰ� ِض ٱوَ  ه �

َ
�ۡ  �َِ وقِن نُتم مه ُُ ۖ ِِن  ٓ ا ََ ُُ َۡيَن عون فر« ]24 -23الشعراء: [ ﴾٢َوَما ب

ها و  كنيد او پروردگار آسمان : ماهيت پروردگار جهانيان چيست؟ گفت: اگر باور مىگفت

ََ ﴿ به او گفت: آنگاه موسي .»هاست موجودات ميان آنزمين و  َِبه  قَا ُ�ۡم َو �ه َِ

ٓ�ُِ�ُم  ابَا ِ�َ ٱَء ّول
َ

 ) گفت: او، پروردگار شما و پروردگار (موسى« ].26الشعراء: [ ﴾٢ ۡ�
در حالي كه  –كشمكش طوالني انجام داد  فرعون با موسي  . »ن شماستپدران و نياكا

كالم و پاسخ خود به فرعون را  و بعد از آن كه موسي  –بود  عصا در دست موسي 
 به پايان رساند، فرعون به او نگاه كرد و با لحني تهديدآميز گفت:

َت ٱلَ�ِِن ﴿ َك ِمَن  ّ�َۡذ ۡجَعلَّن
َ
َ�ۡ�ِي َ� ا  ُۖ ٰ ِ�َ ٱَِِ� وّ َُ ۡس ََ ۡ  ].29الشعراء: [ ﴾٢ ه

ي زنـدانيان   اگر كسي غير از من را به عنوان خداي خود انتخاب نمـايي، تـو را بـه زمـره    «
 .»درخواهم آورد

فايـده اسـت و امـور     ي حجت در اين زمينه بي كه اقامه :دريافت در اين هنگام موسي 
ا بـه حركـت نخواهنـد آورد، بـه     ي سـاكني ر  عقالني هم در فرعون متكبر و مغرور هيچ نقطـه 

كه وقت آشكاركردن معجزه فرا  :همين خاطر به فكر عصايي كه در دستش بود افتاد و فهميد
 رسيده است، و به فرعون گفت:

اِٖ� ﴿ ٖ مه ء ۡ ََ ِ َوهَۡو ِجۡئُتَك �
َ

 ].30الشعراء: [ ﴾٣أ
 »)؟كنياف آيا اگر من چيزي روشني را به تو نشان دهم (بازهم مرا به زندان مي«

خـورد،   طلبي براي فرعـون، بـه چشـم مـي     ي از مبارزهنوع و در لحن (خطابي) موسي 
 را قبول كرد و گفت: طلبي موسي  آنگاه فرعون فوراً مبارزه

﴿ ِ ِت بِه
ۡ

نَت ِمَن  ۦٓ فَأ ُُ ِ�َ ٱِِن  ِٰد� َّ  ].31الشعراء: [ ﴾٣ ل
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 .»گويي آن را نشان بده اگر راست مي«
ش را نگه داشت و آن را در تاالر قصر در ميـان سركشـي   عصاي در آن هنگام موسي 

و افراد حاضر گمـان   ءوزرا –فرعون و وزيراني كه پيرامونش نشسته بودند، به زمين انداخت. 
ي فرعـون بـه زمـين     از خواسته كه عصا به خاطر دستپاچگي و پريشاني موسي :كردند مي

ي آشكار مبدل شد، اژدهايي ترسناك كه اما به طور ناگهاني آن عصا به اژدهاي –افتاده است 
كرد، آن اژدها بالفاصله به فرعون روي كرد، در آغاز رنگ  گيري حركت مي با سرعت چشم

ي فرعون پريد و او از جاي خود تكان نخورد، در آن سوي مردم هم با حالتي آكنده  از چهره
پس از زده شــد و ســ از تــرس و وحشــت از مجلــس وي خــارج شــدند، فرعــون نيــز وحشــت 

ي درهاي قصـر،   فريادرسي طلبيد. تمامي مردم در كناره جايگاهش برخاست و از موسي 
 كردند، آنگاه موسي  نظاره مي ،داد انجام مي ايستاده و با وحشت آنچه را كه موسي 

 دستش را به سوي آن اژدها دراز كرد و آن را گرفت كه دوباره به عصا تبديل شد.
ي دوم خود را در مقابل (مـردم و فرعـون)    د است تا معجزهبازگشته و در صد موسي 

بسـان   برد و بيرون آورد، در حـالي كـه   طر دستش را در گريبانش فرواانجام دهد، به همين خ
د. و بدين ترتيب وزيرانش را به باد ريشخند گرفتن فرعون و ،درخشيد. آنگاه مردم ماه تابان مي

انـدازهاي   بوده و داراي مناظر و چشم ات موسي اي از معجز عصا همواره به عنوان معجزه
 فراواني است كه پاياني ندارد.

 در روز ساحران -4
 كـه امـر موسـي  و هـارون     تمامي آنچه كه شخصاً مشاهده كرد، گمان بـرد فرعون بعد از 

هاي سحر و جادو است و به خدم و حشم خود گفت: در واقع موسي سـاحر   اي از نمونه نمونه
تـان بيـرون كنـد،     خواهد شما را از سرزمين سحر و ساحري آگاهي دارد، و مي است و از علم

 گوييد؟ حال چه مي
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(علماي ديني در اين باره گفته اند
28F

1(. 
و عصـايش ديـد،    سـبحان را در دسـت موسـي     همچنين فرعون چون قدرت خداوند

حري ماننـد  گفت من بر اين باورم كه زماني خواهيم توانست بر موسي  غالب شويم كه از سا
كـه بـه    :و بردگان بني اسرائيل را گرفتند اي از نوكران وي استفاده كنيم، اين بود كه مجموعه

چنانكـه بـه كودكـان خوانـدن و نوشـتن       ،آموختند سحر ميها  آن گفتند و به آنان (غرقاء) مي
قـول و   سپس فرعون با موسـي   سحرهاي فراواني آموزش دادند.ها  آن آموختند، و به مي
ام كه تو را پـيش   ار گذاشت، و به او گفت: اي موسي! تو ساحر هستي، و من تصميم گرفتهقر

 ي مردم رسوا نمايم. بعد از ايام قليلي ساحران حاضر خواهند شد. همه
 گفت: چه وقت با ساحران مالقات خواهم كرد؟ موسي 

كه مـردم   است، و آن روزي از ايام چهارگانه است» زينت«فرعون گفت: موعد شما روز 
حضور خواهند يافـت، ايـن موعـد     ،گيرند، و همه مردم در چاشتگاه آن روز در آن جشن مي

 توست اي موسي!
گفت: در اين روز صبح زود از خانه بيرون خـواهم آمـد، بعـد از ايـن ديـدار       موسي 

شـان   هـاي  اي از مأموران فرعون سوار بر مركـب  از قصر فرعون خارج شد، و عده موسي 
ني در تمـامي  ه سرعت در تمامي انحـاي مصـر پراكنـده شـدند، و در روز دوم مناديـا     شده و ب

ر امر مهمي بايـد در قصـر   اطدست و ماهر به خبازارهاي مصر ندا دردادند: تمامي ساحران زبر
را فرا خواند و در صدد تهديد و ارعـاب   فرعون گردهم آيند. فرعون پيامبر خدا، موسي 

 نان بر حالت خود باقي ماند.همچ وي برآمد، اما موسي 
كـه   :وعـده داد هـا   آن روز زينت آمد و ساحران در نزد فرعون گردهم آمدند و فرعون به

 خواهد داد.ها  آن اگر بر موسي  غالب آيند، پاداش بزرگي به

                                           
 ، نقل كرده است.163. ثعلبي آن را در عرائس، ص منسوب است ب ابن عباس به اين قول -)1(
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اي را كـه   خارج شدند، كودكان و زنان و جوانان و پيران آمدند تا مسابقه همردم دسته دست
چه تمامي مردم گمـان   –اي ميان ساحران  شد، مشاهده نمايند، مسابقه انجام مي براي اولين بار

 –ساحر است  كردند كه موسي  مي
ي  مردم از صبح زود شروع به جا گرفتن كرده بودند، و احدي در مصر نبـود كـه از قصـه   

اطـالع باشـد و در عـين حـال احـدي هـم نبـود كـه          طلبي و برخورد بين آن ساحران بي مبارزه
هـا را الل و دروغ فرعـون و سـاحران را رو     را كه به زودي تمامي زبـان  ي موسي  عجزهم

هاي پـنج نفـري و ده    بود و ساحران در گروه خواهد كرد، نشناسد. عصا در دست موسي 
ميـدان   يكـه و در  نفري و بيست نفري وارد ميـدان مسـابقه شـدند، در حـالي كـه موسـي       

ميدان جنگ و نبرد بين حق و باطل بـين صـدق و كـذب، بـين     مسابقه يا بهتر است بگوييم در 
نبردي است ميان كفـر و ايمـان، كفـر     ،تواضع و تكبر و افترا ايستاده است. در واقع آن مسابقه

 اش. و معجزه فرعون و ساحرانش و ايمان موسي 
كـرد نشسـت، و    فرعون در زيـر چتـري كـه او را از گرمـا و نـور خورشـيد محافظـت مـي        

بهـاترين  در حالي كـه گران  ،را لشكريان و خدم و حشم و فرماندهانش گرفته بودند پيرامونش
سـاكت و آرام    آالت مزين شده بود، به تن كرده بود، امـا موسـي  لباسش را كه با جواهر
 ي نكرد.تپرداخت و به چيزهاي اطرافش التفا –در دل  –ايستاده و به ذكر خدا 

كساني كـه تمـامي حـواس خـود را جهـت       –گير  ساحران در ميان سكوت جمعيت چشم
پـيش   به جانـب موسـي    –جمع كرده بودند  :رؤيت و شنيدن آنچه كه اتفاق خواهد افتاد

 گفتند: آمدند. ساحران به موسي 

﴿ ٰ�َ لۡ
َ

َ ۡن  ََ َم ّو
َ

ن نُّ�وَن أ
َ

ٓ أ تُۡلِ�َ �ّما ن 
َ

ٓ أ  ].65طه: [ ﴾٦ِِّما
 .»اندازي يا ما بيفكنيم مي گفتند: اي موسي! آيا تو عصاي خود را«

ْ ﴿ گفت: موسي  ۡلُقوا
َ

َ  .»بلكه شما بيفكنيد« ]66طه: [ ﴾بَۡل 
َۡحُن ﴿ آنگاه ساحران گفتند: ََ ِ فِرَۡصۡوَن ِِنّا  ْ بِعِّزة َ�ٰلِاُونَ ٱَوقَاهُوا قسم « ].44الشعراء:[ ﴾٤ ۡل

   .»ما غالب خواهيم آمد ،به عزت فرعون
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َۡ ﴿ موسي به جادوگران گفت:« َ َو ََ  ْ وا ُ�َ ۡف ََ  ََ ِ ٱلَُ�ۡم  ٖب� َوقَۡد  َّ َذا ِحَتُ�م بَِع يُۡس ِذٗبا فَ َُ

َب َمِن  ا ىٰ ٱََ َ�َ واي بر شما؛ به اهللا دروغ نبنديد كه شما را با عذاب نابود « ].61طه: [ ﴾٦ ۡ�
 . »كار است پرداز، نااميد و زيان كند و به راستي دروغ مي

 اند، است، كعب گفته است: آنان دوازده هزار نفر بوده البته در تعداد اين ساحران اختالف
(عالم ديگر گفته است: و

29F

تـه اسـت: هفتـاد هـزار نفـر      و عكرمـه گف  انـد.  سي و چند نفر بـوده  )1
جمـع   انـد،  فرعون ساحران را در حالي كه هفتاد هـزار نفـر بـوده    و بنا به اقوال عالمان:اند  بوده

ر را انتخاب كرد، سپس هفتصـد نفـر و سـپس هفتـاد     كرد و از ميان آنان هفت هزار ساحر ماه
نامش (شمعون) بود و بنا به قـولي  ها  آن رئيس ان و دانشمندان آن را انتخاب كرد.نفر از بزرگ

كـه از  انـد   كه ماهرترين ساحران دو بـرادر بـوده   :گفتند و همچنين گفته شده به او (يوحنا) مي
 ي مصر آمده بودند. دورترين ناحيه
 به آنان گفت: گرديم، چون موسي  ميسابقه بازبه ميدان م

﴿ َ ََ  ْ وا ُ�َ ۡف ََ  ََ لَُ�ۡم  َۡ ِ ٱَو اَب َمِن  َّ ََ ٖب� َوقَۡد  َذا ِحتَُ�م بَِع ُۡس ِذٗبا فَي ىٰ ٱَُ َ�َ �ۡ ٦﴾ 
 .]61طه:[

كن خواهد سـاخت   واي بر شما! بر خدا دروغ نبنديد كه خدا با عذاب خود شما را ريشه«
 .»بندند ي كساني است كه بر خدا دروغ ميو شكست و نااميدي برا

ي يـك   ساحران با يكديگر به نجوي پرداختند، بعضي به برخـي ديگـر گفتنـد: ايـن گفتـه     
 ساحر نيست، به همين خاطر خداوند فرمود:

﴿ ْ ْ  َ�َتَ�ٰزَُصوٓا وا َ�ه
َ

ۡم َوأ ُُ َۡيَن ۡمَرُهم ب
َ

َوىٰ ٱأ َۡ ّ  ].62طه: [ ﴾٦ َ
ــه نــز ي كارهــاي و در بــاره« اع برخاســتند و مخفيانــه و درگوشــي بــاهم بــه ســخن  شــان ب

 .»پرداختند
 ساحران گفتند:

ِيَّنَك ﴿ ت
ۡ

ِ  فَلََنأ ۡثلِه ٖ ّمِ ۡحر ِِس  ].58طه: [ ﴾�
                                           

 .164سدي، عرائس ثعلبي، ص  -)1(
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 .»آوريم يقيناً ما هم جادويي همانند جادوي (موسي) مي«
كه ناگهان آن مكان پر از اژدهـا   ي خود را به زمين انداختندها ها و طناب ساحران ريسمان

كردنـد، و بـه طـور ناگهـاني سـاحران       خيـز مـي   و هايي شد كه به اينجـا و آنجـا جسـت   و مار
را ترساندند و سحري عظيم انجام دادنـد، و مصـريان   ها  آن هاي مردم را جادو كردند، و چشم

كـه ديگـر كـار     :در مكان جشن هورا هورا كردند و فرعون لبخندي گسترده زد و گمان كرد
 تمام شده است. موسي 

، آنگـاه احسـاس تـرس نمـود، و     هـاي آنـان نگـاه كـرد     ها و طنـاب  به رسيمان موسي 
هم كه در كنارش ايستاده بود احساس خوف و وحشـت كـرد، امـا چـه      سان هارون بدين

 زود كه اين صدا در قلبش طنين افكند:

نَت ﴿
َ

ٰ ٱََ َ�َۡف ِِنَّك أ َ َۡ َ
ۡلقِ  ٦ ۡ�

َ
تَلَۡقۡف َما َصنَ  َوَ ينَِك  َِ َ ي ُد َما ِ�  ۡي َُ  ْ ا َصَنُعوا ََ ّّ ِ ِ ْۖ ُعٓوا

ُِح  ۡفل ُۡ  ََ ِحرٖ� َو ّساِبرُ ٱَ�ٰ َ�ٰ  ه
َ

َ  ُُ  ].69 -68طه: [ ﴾٦َبۡي
ي  نترس تو حتمـاً برتـر هسـتي، و چيـزي را كـه در دسـت راسـت داري بـيفكن تـا همـه          «

نيرنـگ جـادوگر اسـت و جـادوگر      انـد،  كه كارهايي كه كرده هاي آنان را ببلعد، چرا ساخته
 .»شود ا كه برود، پيروز نميهركج

كـه   :اطمينان خاطر يافت، آنگاه كه از خـداي رب العـالمين مطـالبي را شـنيد     موسي 
شد، سـپس عصـايش    لرزيد و دستپاچه نمي موجب تسالي خاطر او بودند، ديگر دستانش نمي

 را بلند كرد و ناگهان آن را افكند.
بـه وقـوع پيوسـت و بـه اژدهـاي       كه معجزه :به زمين نخورده بود هنوز عصاي موسي 

كـرد مبـدل شـده بـود، ايـن اژدهـا ناگهـان بـه جانـب           بزرگي كـه بسـيار سـريع حركـت مـي     
 كردند، جلو آمد و يكي پس از ديگري شروع به بلعيـدن  هاي ساحران كه حركت مي مانيسر

هـاي سـاحران    ريسـمان و طنـاب   به طور كلي از ،كرد و در معدود دقايقي ميدان مسابقهها  آن
فرو رفتند و آن اژدهاي بزرگ با كمال احترام بـه   خالي گشت و در شكم عصاي موسي 
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دستش را دراز و آن را گرفت، آنگاه آن اژدهـا   حركت كرد، موسي  جانب موسي 
 به عصا تبديل شد.

كه اين سحر نيست، چون از اسرار و علوم سحر به خوبي آگـاه بودنـد،    :ساحران فهميدند
روي داد، تمامي ساحران بر روي زمـين سـجده بردنـد و     ،ي عجيب منتظره آنگاه يك امر غير

 گفتند:

اَمّنا بَِرّبِ ﴿ �َ ٱَء َِ وَن  َِّبِ  ٤ لَۡ�ٰلَ  ].48 -47الشعراء: [ ﴾٤ُموَ�ٰ َوَ�ُٰر
 .»به خداي موسي و هارون ،به خداي رب العالمين ايمان آورديم«

بـا آن ايمـان بـه خـداي عزوجـل       اي بود كه همزمـان  معجزه در واقع عملكرد موسي 
 متولد شد، ولي نبايد تصور كنيم كه نقش عصا ديگر پايان يافته است.

 در كنار دريا -5
و فرعون كافر همچنان تداوم يافت و  نبرد و درگيري بين حق و باطل بين موسي 

موسي  ش را به قتل برسانند.و پيروان كه موسي  :فرعون و همدستانش تصميم گرفتند
 را ها  آن ز اين نيت شوم اطالع پيدا كرد و به همين خاطر پيروانش را شبانه، همراهي وا

فرعون از اين امر آگاه  سيدن به بالد شام به حركت درآورد.به جانب درياي سرخ، به هدف ر
شد و در نتيجه لشكري بزرگ جمع كرد، لشكر فرعون با ابهت و عظمت و تسليحاتي كه 

پرداخت. لشكر به سرعت به راه افتاد و غباري  عقيب موسي داشت حركت كرد و به ت
نگاه گرد و غبار لشكري را كند آ به پشت سر خود نگاه مي شديد به راه انداخت. موسي 

افتاد، در  بيند، در نتيجه رعب و وحشت به ميان قوم موسي  كند، مي كه دارد تعقيبش مي
شان بود و دشمن  روي آمده بود، دريا روبهواقع وضعيتي بسيار بحراني و خطرناك به وجود 

در پشت سرشان و در عين حال راهي براي فرار وجود نداشت و نيز قدرت آن را نداشتند كه 

وَن ﴿ از خود دفاع نمايند، زنان و بعضي از مردان گفتند: َُ َِ ۡد َُ َ َ�ُٰب ُموَ�ٰ ِِنّا ه ۡص
َ

ََ أ  ٦قَا
 ََ َسيَ  قَا  ِ�ّ َِ ۖ ِِّن َمِ�َ  ٓ ّ ِديِن ََ چون آن دو گروه يكديگر را « ].62 -61الشعراء: [ ﴾٦ُۡ
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ديدند، اصحاب موسى گفتند: حتماً به چنگشان خواهيم افتاد. (موسى) گفت: چنين نيست؛ 
 »گمان پروردگارم با من است و راه نجاتمان را به من نشان خواهد داد بى

نـد و بـه دريـا زد، آنگـاه     با اطمينان به عصايش نگاه كرد، آن را در هوا چرخا موسي 
دريا به دو نصف شكافته شد، هريك از آن دو نيمه به مانند كـوهي راسـخ و بـزرگ بـه نظـر      

 افتاد و فرعون هم بـه تعقيـبش رفـت.    ميان درياه به راه ،در راه جديد رسيدند، موسي  مي
بـا  عبور از دريا را به اتمام رساند و به پشت سـر خـود نگـاه كـرد و خواسـت كـه        موسي 

كه دريا را به حال خود واگـذارد و منتظـر    :عصايش به دريا بزند، اما خداوند به او وحي كرد
 تا تمامي لشكريان كفر در راه ميان دريا وارد شوند. ،بماند

ۡحرَ ٱ تُۡركِ ٱوَ ﴿ ۡغَرقُوَن  ۡ�َ د  مه ۡم ُجن ُُ ّّ ِ ِ ۖ  ].24الدخان: [ ﴾٢َِۡهۖو�
ايشان گروهي  ،)واگذار (تا آنان بدان داخل شوند و دريا را (بعد از عبور از آن) گشوده«

 .»شوند هستند كه قطعاً غرق مي
با عصـايش بـراي بـار دوم بـه      اجازه داد، موسي  و چون خداي سبحان به موسي 

دريا زد، آنگاه دريا به مانند گذشته شد و امواج دريا بر روي فرعون و لشكرش فرو ريختنـد،  
 رق بشود گفت:هنگامي كه فرعون نزديك بود غ

نّهُ ﴿
َ

َ اَمنُت  َّ  ۥَء ِ ٓ َِِ�َٰه ِ يٓ ٱََ ِ َّ  ِ اَمنَۡت بِه ۠ ِمَن  ۦَء نَا
َ

ِيَل َوَ ٰء ََ ِۡس ِ ْ �َ ٱَ�ُنٓوا َِ ِ ۡسل َُ ۡ  ﴾٩ ه
 .]90يونس:[

ايمان دارم كه خدايي وجود ندارد، مگر آن خدايي كه بني اسرائيل به او ايمان آوردند «
 .»مبرداران هست ي فرمان و من از زمره

اش را نپذيرفت، چون بسيار دير آن را انجام داده و در زمين فساد و تكبـر   اما خداوند توبه
(شدگان شد ي غرق در نتيجه از جملهكرده بود، 

30F

1(. 

                                           
 ي اين قسمت از مراجع زير استفاده شده است: در تهيه -)1(
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 سوزاند را نمي  آتش، ابراهيم

 خداي تبارك و تعالي فرمود:

﴿ ْ ُ وَ  قَاهُوا ْ ٱَبّرِقُوه ٓوا ِ  نُ�ُ نُتۡم َ�ٰعِل ُُ َتُ�ۡم ِِن  َُ ِ اه ٰ  قُۡلَنا ٦َ� َء َ ََ ا  َۖ ٰ ََ ا وََس َٗ ِ� بَۡر و ُُ  ُِ َٰنا ََ

ِ   ٦ِِبَۡ�ٰهِيَم  ْ بِه وا َُ ا َِ َ
ُم  ۦَوأ ُُ ٰ َعۡلَ� ََ ٗدا فَ ۡي َنَ ٱَُ ِ َُ َۡ َ

 ].70 -68األنبياء:[ ﴾٧ ۡ�
خواهيد كاري انجام دهيد (و انتقام خدايان خود را بگيريد) ابراهيم را  فتند: اگر ميگ«

افروختند و ابراهيم را در آن (آتش بر يان خويش را مدد و ياري دهيد. سخت بسوزانيد و خدا
سرد و سالم شو بر ابراهيم (و زياني به او  ،اي آتش هكاختند و) ما به آتش دستور داديم اند

د كنند، ولي ما ايشان را از ناكي نابورمرسان) آنان خواستند كه ابراهيم را با نيرنگ خط
 .»ديمبارترين مردم قرار دازيان

ترين پدر انبياء است. بزرگ پيامبر خدا و خليل الرحمن و بعد از نوح  يل لابراهم خ
كه در قرآن آمده نام پـدرش آزر اسـت،   متولد شد، چنان» ور كلدانين عراقا«در  ابراهيم 

پرسـتيدند و   ها را مـي  ستارگان و بت –كساني كه در ميان آنان متولد شد  –  قوم ابراهيم 
براي ها  آن ده دال بر صحت آنچه كه تاريخ در ارتباط با عبادتشدر عراق كشف  آثاري كه

 باشد. ها روايت كرده مي بت
چنانكه قرآن كريم هم بر اين مورد انگشت گذاشته تا جـايي كـه چيـزي نمانـده بـود كـه       

در عـراق   اعم از ثروتمندان و فقيران داراي بتي خاص گردنـد، ابـراهيم   ها  آن هريك از
ها مورد نكـوهش قـرار داد و    ورزيدن به خداي سبحان و عبادت بت را به خاطر شرك قومش

كننـده و قـوي،    با داليل قانع ،در اين رابطه با پدر و قومش به مجادله پرداخت، سپس خواست
را نسبت به پستي و پوچي و بطالن آنچه ها  آن ها جز بت بزرگ، توجه و اقدام به شكستن بت

نداشتند، بلكه تصميم لت خود دست برجلب نمايد، اما آنان از كفر و ضالدهند،  كه انجام مي
 در آتش وي را بكشند. با انداختن ابراهيم  :گرفتند
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ي  اسـت تـا آنجـا كـه معجـزه      ي حضرت ابراهيم  اي سريع از قصه اين سطور، چكيده
دن بـه  د، پس هم اينـك ايـن نبـرد را از آغـاز تـا رسـي      رس خروج و نجات وي از آتش فرا مي

در  كه عبـارت از سـعي و تـالش بـراي سـوزاندن ابـراهيم        –ي آن تصميم شرورانه  نقطه
 نماييم. مالحظه مي –آتش بود 

 گفتگويي با پدر -1
سبحان فـرا خوانـد و    خداوند شروع به گفتگو با پدرش كرده و او را به سوي ابراهيم 

اشاره قرار گرفتـه اسـت. خداونـد    ها نهي كرد، اين مقوله در قرآن كريم مورد  از پرستش بت
 فرمايد: مي

اِ�ٖ ﴿ ٰٖل مه ََ ََ َك ِ�  َٰك َوقَۡوَم ٰ َِ َ
ٓ أ َِّ ِ ۖة ِ َُ ِ اه َء ۡصَناۖما 

َ
ُذ أ ِخ ّت ََ َ

َ  َِ ََ َءا  ِ �ِيه
َ
ََ ِِبَۡ�ٰهِيُم ِ�  و�ۡذ قَا

 ].74األنعام: [ ﴾٧
بـه عنـوان    هـا را  تـو بـت   و (به ياد آور) هنگامي را كه ابراهيم به پدرش آزر گفـت: آيـا  «

 .»بينم گيري به يقين، من تو و قومت را در گمراهي آشكار مي ميخداوند بر
ها نهي كرد و به او گفت: من تو و قومت را  پدرش را از پرستش بت در واقع ابراهيم 

پوييد و در اين صـورت شـما بـه راه راسـت هـدايت       بينم كه راه ضاللت و گمراهي را مي مي
رويد؟ اين ضاللت شما  سرگردان هستيد نه هدايت يافته، آخر كجا مي يابيد، در واقع شما نمي

هـا   آن پرسـتيد و  هايي كه مي ها و مجسمه اي در آن نيست، چون بت آشكار است و هيچ شبهه
 شوند. »خدا«دهيد لياقت آن را ندارند كه ذاتاً  را به عنوان معبود خود قرار مي

شـريك اسـت و    بـود كـه خداونـد يكتـا و بـي     ايمان آورده و يقين پيدا كرده  ابراهيم 
وع بـه نقـل   ريابنـد، آنگـاه شـ    برتـري و تفـوق مـي    صاحب معجزاتي است كه بر تمامي هستي

آميز كرد، چه خداي سبحان داللت بر وحدانيتش را به وي نشـان داده بـود،    هاي حكمت مثال
چـون   –ار من است اي را ديد به قومش گفت: بنا به پندار شما اين پروردگ هنگامي كه ستاره

ي مـاه بـه    در بـاره  سـان ابـراهيم    نيو بـد  –پرستيدند  را مي ها و خورشيد و ماه آنان ستاره
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گوييد ماه خدا و پروردگار است، خداي مـن نيـز    قومش گفت: بنا به ظن و گمان شما كه مي
د را چنين گفت: هنگامي كه ماه غايب شد، و غروب خورشيباشد و در باره خورشيد نيز اين يم

هم ديد، به مردم گفت: من از شرك شما نسبت به خداي تعالي بري هستم و همچنين از ايـن  
 را به عنوان خدا قرار داده ايد بيزار هستم.ها  آن ها و معبوداتي كه همراه خدا ها و ستاره بت

وَن ﴿ َُ
ا �ُۡ�ِ َّ ء  ّمِ َِّ بَرِٓي ِ ِ ِِ َٰقۡو ََ  ََ  ].78األنعام: [ ﴾٧قَا

 .»كنيد، بيزارم گفت: من از آنچه كه انباز مي(ابراهيم) «
ضمن تبليغ رسالت و دين خود و خـدايي كـه بـدان ايمـان آورده بـود       سپس ابراهيم 

 گفت:

﴿ َِّ ِ ي َ�َطَر  ِ ِ َّ ِ َ ه ِِ ُت وَۡج ُۡ ٰتِ ٱوَّج ّسَ�َٰ� َض ٱوَ  ه �
َ
َن  ۡ� ۠ ِم نَا

َ
َ  ٓ ۖ َوَما ٗفا ِ�َ ٱَبنِي َِ�ۡ َُ ۡ  ﴾٧ ه

 ].79األنعام: [
ها و زمين را آفريده است، و من (از هر راهي  كنم كه آسمان گمان من رو به كسي مي بي«

 .»ي مشركان نيستم جز راه او) بيزارم و از زمره
شدن توحيد براي او بود و با  عبادت براي خداي يگانه و قايل در اينجا مقصود ابراهيم 

در  باشـد. ابـراهيم    مـي  (حنيف) يعني متمايل به حـق و طرفـدار آن   اين نيت، ابرهيم 
عبادت كسـي  ي   محوطهو در » من مشرك نيستم«زدود، گفت:  مي حالي كه شرك را از خود

كه اوست كه مرا خلق كرده و رزق داده و با تمـامي   گردانم، چرا نمي را شريك خداي خود
وي و ت نهاده است، اما آن قوم با وجود تمامي اين داليـل قـ  شمار بر من من ي بيها اين نعمت

 دعوت واضح، قانع نشدند.

 گفتگويي با قومش -2
كـه   ي تبليغ رسالت آسماني به مجادله پرداختنـد، چـرا   در باره آن قوم كافر با ابراهيم 

را قانع نكرده بود. آنگاه به آنـان گفـت: آيـا در ارتبـاط بـا امـر       ها  آن ،سخن حق ابراهيم 
حال مرا آگـاه كـرده و بـه سـوي راه      خدايي كه هيچ معبودي جز وي وجود ندارد و در عين
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و چگونه من اقوال فاسـد شـما را بپـذيرم در     !پردازيد؟ حق هدايت نموده، با من به مجادله مي
ارزشي و وزني قايل ها  آن نهم و براي وقعي نميها  آن ترسم و به حالي كه از خدايان شما نمي

بـه  هـا   آن يرنگ برسانند، با توسل بهتوانند ضرر يا ن شوم؟! پس اگر واقعاً خدا هستند و مي نمي
 من ضرر رسانيد و مرا مهلت ندهيد.

رساند همان خداي يگانه است، پـس آيـا عبـرت     دهد و ضرر مي در واقع كسي كه نفع مي
هـا   ورزيد و آنچه را كه من براي شما بيان كردم تا بدانيد كـه ايـن بـت    گيريد و تعقل نمي نمي

هايي  يد؟! چگونه من از اين بتآور داري كنيد، به ياد نميخودها  آن باطل هستند و از عبادت
پرستيد و در عين حال شما از آن خدايي كه  را به جاي خداي سبحان ميها  آن بترسم كه شما

كدام يك از اين دو طايفه  !گيريد، اصالً هيچ باكي نداريد؟! اي قوم من براي وي شريك مي
برند؟ آيا گروهي  و در امنيت و آرامش به سر مي يابند در روز قيامت از عذاب خدا نجات مي

كننـد   زننـد و تعقـل نمـي    هاي كر و الل را كه بدون نفع و ضـرر هسـتند و حـرف نمـي     كه بت
پرستد كه نفـع و ضـرر بـه     يابد يا گروهي كه خداوندي را مي پرستد، به اين مهم دست مي مي

نچه كه از ستاره و خورشـيد و  ي گيتي و آ ها و همه ي اين نعمت دست وي است و خالق كليه
ها انديشه  آيا در تمامي اين باشد. پرستيد در آن است، مي را ميها  آن هايي كه شما ماه و سنگ

شـريك را خواهيـد پرسـتيد و از     كنيد؟ اگر شما تعقل ورزيد، يقيناً خـداي سـبحان و بـي    نمي
 ها دست برخواهيد داشت. عبادت بت

ده همان كساني هستند كه خـود را بـراي عبـادت خـداي     اما ايمان آورندگان به يقين رسي
ايــن مؤمنــان همــان  در واقــع انــد، مرتبــه خــالص كــرده شــريك و منــزه و بــزرگ يگانــه و بــي

 اند. داراني هستند كه در دنيا هدايت يافته ايمان

 گفتگويي دوباره با پدر -3
بـه   بر هدايت پدرش و پيوستن وي بـه كـار دعـوت توحيـد و تـرك شـرك       ابراهيم 

 مند بود. خداي بزرگ بسيار حريص و عالقه
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نشست  زد و در ارتباط با كفرش با او به گفتگو مي با صراحت با وي حرف مي ايشان 
گفت: اگر دست از اين كفر برنداري بـه سـوي آتـش خـواهي رفـت و بـه شـدت         و به او مي

خوي بـود.   نرم نسبت به پدرش بسيار مهربان و معذب خواهي شد. به همين خاطر ابراهيم 
كـرد و در سـخنان خـود از     خويي دعوتش را بـراي او تكـرار مـي    وي با نهايت مهرباني و نرم

 كرد. استفاده مي» يا اَبت = اي پدرم«ي  كلمه
خويي با پدرش زده است، در قرآن كريم آمـده   سخناني كه وي با حالتي از مهرباني و نرم

 است:

رۡ ٱوَ ﴿ ُُ َ�ٰبِ ٱِ�  ۡذ ِِ ِ  لۡ ّبِّيا  ۥيَمۚ ِِنّهُ ِِبَۡ�ٰه ٗقا ن ي ّدِ ََ  ِِذۡ  ٤َ�َن ِص ُد َما  ۡعُا ََ َِم  بَِت ه
َ

� ٰ ََ  ِ �ِيه
َ
�ِ ََ قَا

َك َشۡ�  ۡغِ� َصن ُۡ  ََ ۡاِ�ُ َو ُۡ  ََ ُع َو ََ َۡس  ].42 -41مريم: [ ﴾٤ا  ٔٗ �
پيامبر بسيار اي از سرنوشت) ابراهيم را بيان كن. او در كتاب (قرآن، براي مردمان، گوشه«

بود. هنگامي كه (محترمانه) به پدرش گفت: اي پدر! چرا چيزي  گفتار  كردار و راست سترا
 .»دارد بيند و اصالً شرو باليي از تو به دور نمي شنود و نمي كني كه نمي را پرستش مي

در راستاي دعوت پدرش، راهي بس عظيم و روشي نيكو را در پيش  در واقع ابراهيم 
ها را براي وي ذكر كـرد، تـا    القي زيبا جديدترين داليل و حجتگرفت و با حسن ادب و اخ

بيني و تكبر نشود. چه اگر دچار عناد و سركشي نفس شـود، مرتكـب گنـاه     دچار خود بزرگ
 شود و در شرك و كفر خود تداوم خواهد يافت. مي

پردازي كـه فاقـد نفـع و     از پدرش پرسيد: به چه علت به عبادت چيزهايي مي ابراهيم 
ر هستند و اصالً شايستگي عبادت را ندارند؟ چگونه است كه عبادت براي خداوند خـالق  ضر

كنـد؟! و اصـالً آيـا     ميراند، را ترك مـي  كند و مي اي كه زنده مي و رازق و نافع و ضرردهنده
 داند؟! يك انسان عاقل چنين كاري را جايز مي

دداري كـرد و بـه او   از اين كه پدرش را فردي جاهـل توصـيف كنـد، خـو     و ابراهيم 
 گفت:

بَِت ﴿
َ

� ٰ َِ ِمَن  ََ َِّ قَۡد َجآَء ِ تَِك  لۡعِۡلمِ ٱِ
ۡ

يَأ  ].43مريم: [ ﴾َما هَۡم 
 .»ي تو نگشته است اي پدر! دانش (از طريق وحي الهي) نصيب من شده است كه بهره«
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كرد و به همين خاطر پـدرش را   روي را مراعات مي در سخنان خود حد ميانه ابراهيم 
چون و چرا توصيف نكرد و در عين حال خود را عالم برتر ندانست، اما  جاهليت مطلق و بيبا 

به پدرش گفت: من علم به خصوصي دارم امـا تـو چيـزي از آن را نـداري و ايـن        ايشان
آن علم براهين روشـن و قـوي و    :علم داللت بر حق و راه صحيح است. به عبارت ديگر ،علم

م را بپـذير. شـما بايـد    خاطر زياد با من مجادله نكن و سـخن ، به همين قاطع و انكارناپذير است
كـنم در حـالي كـه مـن از آن راه كـامالً       چنين تصور كني كه من در راهي با شما حركت مي

كه از گمراهي و سرگشتگي كه از من پيروي كني تا اين :ن استآگاهم، لذا مصلحت تو در اي
 نجات يابي.
 دت شيطان برحذر داشت و به او گفت:پدرش را از عبا ابراهيم 

بَِت ﴿
َ

� ٰ ۡعُاِد  ََ ََ ۖ ٱََ  ّشۡيَ�َٰن ّشۡيَ�ٰنَ ٱِِّن  ه ا  ه ِيّيٗ  ].44مريم: [ ﴾٤َ�َن هِلّر� َص
اي پدر! شيطان را پرستش مكن كه (شيطان) پيوسته در برابـر (فرمـان خداونـد) سـركش     «

 .»بوده و هست
 ي عبادت شيطان اسـت، چـرا   ها به مثابه ها و مجسمه بت يعني عبادت تو بر غير خدا از قبيل

دهد و او در اين باره مسئول خواهد بود و بـراي   كه اين شيطان است كه به اين كار دستور مي
شما درست نيست از كسي اطاعت كني كه از فرمان خدايي كه تو را آفريده و نعمـات خـود   

 را بر تو ارزاني داشته، سرپيچي كند.
ترسـم اگـر تـو از دسـتور      با مهرباني به پدرش گفت: اي پـدر! مـن مـي    م سپس ابراهي

خداوند سرپيچي كني و دست دوستي در دست دشمنش نهي، خداوند باران رحمت خـود را  
از تو قطع كند چنانكه آن را از شيطان قطع كرده است و آنگاه به مانند شيطان تو را به عذاب 

 شديدي گرفتار نمايد.
 ي ابـراهيم   دار واضح بود اما با نهايت ادب و حسن اخـالق از ناحيـه  اين تحذير و هش

 گويد: شود آنجا كه مي گفته مي

ب  ﴿ َذا ّسَك َص ََ َۡ ن 
َ

ُف أ ا ََ َ
 ].45مريم: [ ﴾أ
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 .»گير تو شود خداوند مهربان گريبان يترسم كه عذاب سختي از سو من از اين مي«
ه عذاب الهـي نسـبت بـه وي بيـان     ترس خود را حتي از دچارشدن ب بنابراين، ابراهيم 

 داشت.
كـرد و بـه    با پدرش مهربان بود و با اخالق حسنه او را نصيحت مـي  سان ابراهيم  بدين

» اَبِت يا«ي  ي خود را با كلمه خواند و تمامي نصايح چهارگانه اطاعت از خداي سبحان فرا مي
مثـالي عظـيم در حسـن     كند. و با اين كـار ابـراهيم    بر سبيل كسب رضايت وي، آغاز مي

از  –بـود  » آزر«كـه همـان پـدرش     –ترين مردم بـه وي  زي نسبت به نزديكخالق و ادب  ورا
 خود نشان داد، اما آيا جواب پدرش مثبت بود؟

گفـت: اي   و كفر خود اصرار ورزيـد و بـه ابـراهيم     و او بر عنادمتأسفانه اينگونه نبود 
ستي؟ اگر از طعنه و بدگويي نسبت بـه خـداي مـن    گردان ه آيا تو از خداي من روي !ابراهيم

را كنار بزنم، پرهيز نكنـي  ها  آن كردن من مبني بر آن كه عبادت دست برنداري و از نصيحت
تو را با سنگ رجم خواهم كرد، حال بيا و مرا ترك كن و از من دور شو و ديگـر هرگـز بـه    

 نزد من باز نگرد.
د و در جدال با ا با پاسخي بدتر در مقابلش نايستاپاسخ پدرش را شنيد و نه تنه ابراهيم 

 كه به او گفت: وي استمرار نيافت

� ِِنّهُ ﴿ ٓ ِ�ّ َِ ۡسَتۡغفُِر هََك 
َ

َسأ َكۖ  ٌٰم َصلَۡي ََ ا  ۥَس فِّيٗ ِِ َب  ].47مريم: [ ﴾٤َ�َن 
كه او نسبت به  (پدر) خدا حافظ! من از پروردگار براي تو آمرزش خواهم خواست، چرا«

 .»عنايت و محبت داردمن بسيار 
پدر با شما رفتار ناخوشايندي نخواهم كرد، اما از خداي خود خواهم خواسـت كـه تـو را    

 .)31F1(!كه وي نسبت به من بسيار مهربان است ببخشايد، چرا

                                           
 .113 -111، ص 11تفسير قرطبي، ج  -)1(
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پرستيد،  را ميها  آن تان كه به جاي خداي سبحانو از خداهاي گفت: از شما و ابراهيم 
پرستم تا بسا كـه خسـارتمند    شريك را مي روردگار يگانه بيدور خواهم شد و در عين حال پ

 خود رفت. ربه دنبال كار و با نگردم و زحماتم بيهوده بر باد نرود، اين بود كه ابراهيم 

 ها گفتگو قبل از شكستن بت -4
بازگشت تا بـا قـومش گفتگـو كنـد، شـايد كـه از عنـاد و كفـر خـود دسـت            ابراهيم 
 د:پرسيها  آن بردارند، از

﴿ ِ ِٰذه اِِيُل ٱَما َ� ََ ٓ ٱ ّّ ِّ
ُفوَن  لّ ِِ ٰ ا َ� َُ َ نُتۡم ه

َ
 ].52األنبياء: [ ﴾٥أ

مشغول هستيد، چيسـتند؟ (و چـه ارزشـي    ها  آن هايي كه شما دائماً به عبادت اين مجسمه«
 »؟)دارند

 بالفاصله به او جواب دادند:

يَن ﴿ ا َ�ٰاِِد َُ َ َٓءنَا ه ابَا ٓ َء ۡدنَا ْ وََج  ].53نبياء: األ[ ﴾٥قَاهُوا
 .»كرده اند ها را پرستش مي ايم كه اين كان) خويش را ديدهاگفتند: ما پدران (و ني«

شان در  پرستيدند و حجت شان مي ها را به خاطر تقليد از گذشتگان و نياكان بتها  آن يعني
 همان تقليد از پدراني است كه راه راست را گم كرده بودند. مقابل ابراهيم 

 گفتها  آن وراً و با جرأتي فراوان بهف ابراهيم 

اِٖ� ﴿ ٰٖل مه ََ ََ ابَآُُُ�ۡم ِ�  نُتۡم َوَء
َ

نُتۡم أ ُُ ۡد   ].54األنبياء: [ ﴾٥لََق
 .»قطعاً شما و پدرانتان در گمراهي آشكاري بوده و هستيد«

 كند و به او گفتند: را متهم كردند كه با كلمات بازي مي در اين هنگام ابراهيم 

﴿ ْ ِ  قَاهُٓوا َََنا ب ِجۡئ
َ

قِّ ٱأ َ نَت ِمَن  ۡۡ
َ

ِۡ أ َ
ِ�َ ٱأ ٰعِا َّ  ].55األنبياء: [ ﴾٥ ل

گويي حقيقت دارد، يا اين كه (ما را به  واقعاً (معتقدي) آنچه را كه به ما مي گفتند: آيا«
 .»؟كننده هستي گيري) و جزو افراد شوخي شوخي مي
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هي بـه مـا جـدي    كفر و گمرا يعني: آيا تو در راستاي دعوت و رسالت خود و نسبت دادن
كه ما تا به حـال سـخني را بـه ماننـد      كني؟ چرا ي با ما شوخي و مزاح ميهستي يا اين كه دار

 ايم. گويي نشنيده آنچه كه تو مي
ي  كنم، بلكه شما را بـه سـوي خـداي آفريننـده     گفت: من نه تنها شوخي نمي ابراهيم 

هايي را كـه نـه ضـرر     ا پرستش نماييد، نه اين بتخوانم. شما بايد او ر ها و زمين فرا مي آسمان
رسانند و نه نفع و من بر اين كار شما از جمله شاهدان و داراي دليلـي قـوي هسـتم، و ايـن      مي

كه شما به دليلي پوچ تواند آن را انكار نمايد، حال آن  دليل و حجت من است كه احدي نمي
 پرستيدند. ها را مي ايم كه اين بت گوييد: پدرانمان را يافته جوييد و مي استناد مي

 شكند ها را مي بت ابراهيم  -5
را هـا   آن خواست كـه توجـه   ابراهيم  ،و قومش يافتن مجادله ابراهيم  بعد از پايان

قسم خورد  ند، ابراهيم شكهاي آن را ب كه بت :جلب نمايد، به همين خاطر تصميم گرفت
 و گفت:

﴿ َ ت ِ ٱَو َّ  ٰ ۡصَ�
َ

َدّن أ ِ�ي
َ

ََن َ� ۡدبِرِ ْ ُم وا له تَُو ن 
َ

َد أ ُ�م َ�ۡع  ].57األنبياء: [ ﴾٥ََ
كـنم، وقتـي كـه پشـت      نديشـي مـي  ا هاي شما قطعاً چاره من نسبت به بت ،به خدا سوگند«
 .»دور شويد)ها  آن و برويد، (و براي مراسم عيد بيرون شهر رويد و از بكنيد

عيد بـه بيـرون شـهر برونـد، آنگـاه      جهت برگزاري مراسم ها  آن منتظر ماند تا ابراهيم 
 ها كـرد، تـا جـايي كـه تمـامي      شكستن بت هها رفت و شروع ب داشت و به جايگاه بتبرتبري 

را هـا   آن شده در اينجا و آنجا مبدل كرد و بـت بـزرگ   هاي پراكنده را به قطعات و تكهها  آن
بـر گـردن آن آويـزان    ي آن شكسته بـود   سيلهوها را به  ي بت باقي گذاشت و تبري را كه بقيه

گردنـد و از ايـن كـار درس عبـرت     و رسـالتش باز  بـه سـوي ابـراهيم   ها  آن كرد، تا شايد
 بگيرند.

 شود ي بزرگ شروع مي معجزه -6
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هـا بازگشـتند و آنچـه را كـه مشـاهده كردنـد موجـب تـرس و          سرانجام كفار به سوي بت
بـت بـزرگ آويختـه شـده      شان شكسته شده و تبر به گردن هاي شد. تمامي بتها  آن وحشت

بود، آنگاه گفتند: چه ظالمي است كه اين كار را با خدايان ما انجام داده؟ كسي كه اين كـار  
 را انجام داده خيلي گستاخ بوده است!!

خـورم كـه بـراي     قسـم مـي  «گفـت:   كـه مـي   ،شـنيده بودنـد   بعضي از كفار از ابراهيم 
هـاي مـا يـاد     شـنيديم جـواني بـا اكـراه از بـت     در نتيجه گفتند: » انديشي كنم تان چاره هاي بت
 كرد كه نامش ابراهيم بود. مي

بنابراين، تصميم گرفتند كه او را به پاي ميز محاكمه بكشـانند آن هـم در مقابـل جمعيتـي     
فراواني از  خواست تا براي تعداد مي و اين همان چيزي است كه ابراهيم  ،فراوان از مردم

 هـايي را كـه ضـرري را از    هنگامي كه اين بـت  ،ل و نادان هستندجاهها  آن مردم بيان كند كه
توانند هنگـامي كـه    توانند ضرري دفع كنند و نمي نمي ،دارند و حتي از خود هم باز نميها  آن

 راهــا  بـا وجــود ايـن هـم بـت     در معـرض خطـر و تهـاجم قـرار گرفتنــد خـود را يـاري دهنـد       
 اند. پرستيده

گيـري از مـردم آوردنـد و ايـن      در برابر جمعيت چشـم را  مردم جمع شدند و ابراهيم 
 سؤال را از وي كردند:

ا �﴿ َ�َعۡلَت َ�َٰذ نَت 
َ

إِبَۡ�ٰهِيُم َءأ ٰ ََ تَِنا  َُ ِ  ].62األنبياء: [ ﴾٦ه
 .»؟اي اين كار را بر سر خدايان ما آورده ،آيا تو اي ابراهيم«

ن داليل و حماقت تفكر آنان خواست بطال كه در وراي آن مي :ابراهيم جوابي به آنان داد
 را اثبات نمايد.

َ�َعلَهُ ﴿ َٰذا فَۡ�  ۥبَۡل  اِ�ُُهۡم َ� ُقوَن  َٔ َُ يَنِط  ْ  ].63األنبياء: [ ﴾٦لُوُهۡم ِِن َ�نُوا
هـا   آن گوينـد، از  ها سخن مـي  گفت: بلكه بت بزرگ چنين كرده است. اگر بت(ابراهيم «

 »بپرسيد!
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جامـد و  هـا   آن زند و عقل ندارند، چرا كه ا حرف نميه بيان كند كه اين بتها  آن تا براي
هـا مـورد    را به خاطر عبادت اين بـت ها  آن ،خواست ابراهيم  ،[روح هستند. با اين نيت بي

به بعضـي ديگـر   ها  آن سرزنش و نكوهش قرار دهد تا بلكه تعقل ورزند. اين بود كه بعضي از
عه كردند و بعضي به برخـي ديگـر گفتنـد:    دادن، مراج به خاطر ضعف دليل و ناتواني از پاسخ

تواند حرفي بزند و نفعي به خود برساند، پـس   شما ظالم هستيد به خاطر عبادت چيزي كه نمي
دور كند. از سـوي  ها  آن پرستند نفع برساند و شر را از تواند به كساني كه او را مي چگونه مي

 !دارند؟وانستند تبر را از شكستن خود بازديگر نت
 دانـي كـه   گفتند: تو خوب مي لت و عناد خود بازگشته و به ابراهيم هاكفار به ج و اما

 زنند. بپرسيد اگر حرف ميها  آن گويي از زنند، پس چگونه به ما مي حرف نميها  آن
را در نخسـتين  هـا   آن فرصت را غنيمت شمرده و بعد از آن كه در اين هنگام ابراهيم 

زننـد و نفـع و ضـرري هـم      گفت: اگر حرف نميها  آن بهگام حجت سالم و صحيح قرار داد 
خـاطر و خشـمگين    آزرده پرستيد؟ سپس ابراهيم را به جاي خدا ميها  آن ندارند پس چرا

 گفت:ها  آن شد و به

ّفٖ ﴿
ُ

وِن  أ َُ ُدوَن ِمن  ۡعاُ ََ ا  ََ ِ ِۚ ٱّلُ�ۡم َوه قِلُوَن  َّ ۡع ََ فََ� 
َ

 ].67األنبياء: [ ﴾٦أ
 .»فهميد پرستيد، آيا نمي خدا ميعوض  بر چيزهايي كه شما و واي واي بر «

شدن به جهت حق  قانع صادر شد، انسان درمانده و عاجز ازها فرمان  رغم تمامي اين و علي
يعني سـوزاندن وي   –كه اين قتل به طريقي زشت  كشته شود و اين دستور داد تا ابراهيم 

 باشد، گفتند: –در آتش تا حد مرگ 

ْ ٱَبّرِقُوهُ وَ ﴿ ٓوا َِ�  نُ�ُ نُتۡم َ�ٰعِل ُُ َتُ�ۡم ِِن  َُ ِ اه  ].68األنبياء: [ ﴾٦َء
خواهيد كاري كنيد (كه انتقام خدايان خـود را گرفتـه باشـيد) ابـراهيم را سـخت       اگر مي«

 .»بسوزانيد و خدايان خويش را مدد و ياري دهيد
 آيد: از آيات قرآن كريم سخن يا حكم آنان چنين مي و در جايي ديگر
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ْ قَ ﴿ ْ ٱ اهُوا ُقوهُ ِ�  ۥَ�ُ  ۡ�ُنوا ۡل
َ

ِحيمِ ٱُ�ۡنَ�ٰٗنا فَ� َ�ۡ ٩   ِ ْ بِه وا َُ ا َِ َ
ُم  ۦفَأ ُُ ٰ َعۡلَ� ََ ا فَ ٗد ۡي ِ�َ ٱَُ َفل ۡس

َ
�ۡ ٩﴾ 

از  يو او را در جهنّم دياو بساز يبرا يمرتفع يپرستان) گفتند: بنا (بت« ].98 -97الصافات: [
ما آنان را پست و  يبودند، ول ختهير ميابراه ينابود يبرا يطرحها  آن * !ديفكنيآتش ب

 .»!ميمغلوب ساخت
به خاطر عدم ارائه دليل و مـدركي از جـدال و مناقشـه بـا ابـراهيم      ها  آن بينيم كه آري، مي

 خبر از اين كه با اين كار  و قدرت فيزيكي خود متوسل شدند، بي دست كشيده و به زور
 يند.افزا ي حماقت و سفاهت خود مي بيشتر به دامنه

هـا   آن كه منجنيقي براي :آمده و از او خواستند» هيزن«كفار پيش شخصي از كردها به نام 
 را به درون آتش پرتاب كنند. ابراهيم  ،بسازد، تا از طريق آن بتوانند
 آوري هيزم از اينجا و آنجا مشغول شدند. و از سوي ديگر به جمع

زنجير بسـته و او را در منجنيـق قـرار     را به غل و پس از تدارك وسايل الزم، ابراهيم 
قبـل   او را به درون آتش افروخته پرتاب كردند. اما ابـراهيم   ،ي آن داده و سپس به وسيله

خدايا! معبودي جز تو وجود ندارد، پروردگارا! «از آن كه به درون آتش انداخته شود گفت: 
وار تـو اسـت. و ملـك و    فرماي تمامي جهانياني، حمد و سـتايش سـزا    پاك و منزهي و حكم

 .)32F1(!»همتايي شريك و بي باشد، تو بي پادشاهي هم تنها از آن تو مي
اي «بـه او گفـت:    خواستند او را بـه درون آتـش بيندازنـد، جبرئيـل      و هنگامي كه مي

 ؟!»ابراهيم! كار و حاجتي نداري تا برايت انجام دهم
 .)33F2(»از تو نه«گفت:  ابراهيم 

 سرد و سالم شود. تا بر ابراهيم  :به آتش دستور دادآنگاه خداوند فوراً 

ٰ ِِبَۡ�ٰهِيَم  قُۡلَنا﴿ َ ََ ا  َۖ ٰ ََ ا وََس َٗ وِ� بَۡر ُُ  ُِ َٰنا گفتيم: اي آتش! بر « ].69األنبياء: [ ﴾٦ََ
 .»ابراهيم سرد و سالمت باش

                                           
 ، تهذيب.147، ص 2به روايت از ابن عساكر در تاريخ خود، ج  -)1(
 .121، ابن كثير، ص قصص األنبياء -)2(



 141 سوزاند را نمي آتش، ابراهيم

 

 

از  ابـراهيم  » سالم شـو  م بر ابراهي«گفت:  نميكه اگر خداوند به آتش  :گفته شده
كـه   :شـد. و همچنـين گفتـه شـده     شدت سردي و سرماي موجود، دچار ناراحتي و اذيت مـي 

بر آن دست كشيد و آن را پـاك   (در اثر گرماي آتش) عرق كرد و جبرئيل ابراهيم 
 كرد.

تو در آسمان تنهـا هسـتي، و    ،خدايا«در آتش انداخته شد گفت:  هنگامي كه ابراهيم 
 ».پرستم و را ميمن در زمين تنها هستم و فقط ت

سـوزاند و بـه هـيچ وجـه پيـامبران را       يبينيم كـه آتـش فقـط كـافران را مـ      ميو بدين سان 
 سوزاند. نمي

بـود كـه خداونـد بـه      اي از معجزات ابـراهيم   موردي را كه مشاهده فرموديد، معجزه
(منت نهاد خاطر آن بر ابراهيم 

34F

1(. 

                                           
 مراجع اساسي: -)1(

: د / عبـدالكريم  نبيـاء قصـص األ المسـتفاد مـن    -3: نجـار.  قصص األنبياء -2: ابن كثير. قصص األنبياء -1
 -8تـاريخ ابـن عسـاكر.     -7صـحيح بخـاري.    -6تفسير ابن كثير.  -5تفسير المنار: رشيد رضا.  -4زيدان. 

 تفسير قرطبي.





 
 
 

 ي قوچ بزرگ معجزه

 فرمايد: كريم مي خداي تبارك و تعالي در قرآن

﴿ ٓ ا َّ تَّلهُ  فَلَ ا َو ََ ۡسلَ
َ

ِِ�  ۥأ ا ََ إِبَۡ�ٰهِيُم   ١هِۡل ٰ ََ ن 
َ

يَۡ�ُٰه أ َٰد دۡ  ١َوَ� ّدقَۡت  قَ ۚ ٱَص ٓ يَا ۡء َ�ٰهَِك  هره َُ ِِنّا 
زِي  ِسنِ�َ ٱَ�ۡ ۡح َُ ۡ َو  ِِنّ  ١ ه ُُ َ ْ ٱَ�َٰذا ه ا ُۡ ٰ ََ اِ�ُ ٱ ۡ�َ َُ ۡ ٍۡح َصِظي  ١ ه ِِذب َديَۡ�ُٰه ب الصافات: [ ﴾١ٖ� َوفَ

103- 107.[ 
هـا   دو تسليم (فرمان خدا) شدند (و ابراهيم پسر را روي شـن هنگامي كه (پدر و مادر) هر«

خوابت   كه اي ابراهيم! ، فريادش زديم  پيشاني بر زمين نهاد هابراهيم اسمعيل را بدراز كرد) و
گمان اين ماجرا، آزمون  بي . دهيم سان به نيكوكاران پاداش مي را به حقيقت رساندي. ما بدين

 .»گردان او كرديمشمندي را فدا و بال. ، و ما قرباني بزرگ و ارزآشكاري است
سالي رسيده بود، در حـالي   سالي را سپري و به سن كهن دوران جواني و ميان ابراهيم 

 ده بود. لذا دائمـاً در مقـام دعـا از خداونـد خواسـتار     كه در طي اين مدت صاحب فرزندي نش
 فرزندي بود.

اي ابراهيم، تو خـود  «سارا به خوبي از اين موضوع آگاه بود و به همين خاطر به او گفت: 
داني كه من عقيم و نازا هستم، با اين حال دوست دارم كه خداوند فرزندي را بـه تـو عطـا     مي

لطـف خـدا    بخشم تا با او ازدواج كني و از او به را به تو مي» هاجر«نمايد. لذا كنيز خود يعني 
 ».صاحب فرزندي بشوي. چه اين امر موجب شادكامي و روشني چشم ماست

ترسـم تـو    پس از اندكي سكوت به سارا گفت: با پيشنهاد تو موافقم، ولي مي ابراهيم 
 نظري بشوي. دستخوش حسادت و تنگ

وزي سـ د، با اطمينان و از سـر تـرحم و دل  رسي ه واقعاً از لحاظ زيبايي به پاي حوا ميسارا ك
 گفت: نترس اي ابراهيم! نترس.
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با هـاجر ازدواج كـرد، در اوايـل زنـدگي روزهـا بـه خـوبي و         و بدين ترتيب ابراهيم 
خوشي سپري گشت، ديري نپائيد كه هاجر باردار شد و كودك زيبايي به دنيا آورد كه او را 

 نام نهادند.» اسماعيل«
ارمغان آورد و از همان لحظات شادكامي خاصي را به  ،با آمدن خود آري، اسماعيل 

 جاي گرفت. اول در قلب ابراهيم 
هاي پدرانه، موجب شـادي او   كرد و شوخي سپري مي غالب اوقات خود را با ابراهيم 

 گشت. مي
بـرد.   اي به سر مي در شرايط خوب و بدون دغدغه خانه ابراهيم  ،خالصه در آن اوايل

 –آن سنين پيـري بـه او داده شـده بـود      كه در – ي الهي به خاطر آن هديه هم و ابراهيم 
 پرداخت. شب و روز به ستايش و شكر خداوند سبحان مي

دهـد كـه    كننـده رخ مـي  ماند و ناگهـان اتفـاقي غافلگير   ما اوضاع به همين منوال باقي نميا
مسبب آن سارا بود. چه به يكبـاره آتـش حسـادت و نفـرت نسـبت بـه هـاجر و كـودكش در         

ريـزان و بـا    هـاي آن را خـاموش سـازد، اشـك     شـعله  يده و چون نتوانسـت وجودش شعله كش
توانم اين وضع را تحمل كنم،  اي ابراهيم! من ديگر نمي«گفت:  صدايي گرفته به ابراهيم 

 !»زود فكري به حال هاجر و اسماعيل بكن
ترسـيد، لـذا بـه فكـر فـرو رفـت،        از آن مـي  اين درست همان چيزي بود كه ابـراهيم  

ام به اين نتيجه رسيد كه بهتر است براي هاجر و اسماعيل چند قدم دورتر مسكني تهيـه  سرانج
 مشكل پيش آمده را حل نمايد. ،كند و با اين كار

در يك شهر ها  آن اما سارا نه تنها با اين كار موافقت نكرد، بلكه حاضر نشد به هيچ وجه با
همچنـان در  هـا   آن يل بـود و اگـر  نديدن هـاجر و اسـماع   ،زندگي نمايد. چون هدف اصلي او

ين امر بـرايش ناخوشـايند   افتاد و ا ميها  آن اه چشمش بهماندند، گاه و بيگ همان شهر باقي مي
 بود.
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در  هـايي را بزنـد و ابـراهيم     مشيت خداوند بر آن تعلق گرفت كه سارا چنـين حـرف  
نمايـد، امـا وي بـر     صدد برآمد تا سارا را نسبت به هاجر و فرزندش اسماعيل خشنود و راضي

را از ها  آن اي نديد جز اين كه چاره حرف خويش اصرار داشت، به همين خاطر ابراهيم 
 يكديگر دور سازد.

را ها  آن تا –را به قصد مكاني ها  آن هاجر و فرزندش اسماعيل را همراهي، و ابراهيم 
را ترك نمود و بـه   خارج كرد، و طبق وحي الهي حركت كرد و فلسطين –در آنجا پناه دهد 

جانب جنوب روانه شد، و در صحراي حجاز شروع به حركـت كـرد، تمـامي ايـن كارهـا در      
جـا توقـف   رفتنـد و در هـيچ    راه مـي  در طـول روز هـا   آن گرفـت.  انجـام مـي  پرتو وحي الهي 

كردند مگر هنگامي كه احساس خستگي و نياز به اسـتراحت و يـا احسـاس گرسـنگي يـا       نمي
 .كردند تشنگي مي

تا اين كه به وادي مكه رسيدند، در آن زمان مكه محل  :ها همچنان بر اين حالت بودند آن
 ها براي رفت و آمد از شام به سوي يمن و برعكس بود. تالقي جاده

بــراي خــانواده كوچــك خــود يعنــي مــادر و پســر چــادري  و در ايــن وادي ابــراهيم 
هـاي خـود را در آن    ببرند و كاالهـا و توشـه   برافراشت، تا به هنگام فرا رسيدن شب به آن پناه

 قرار دهند.
ديد گوياي چيز خوشايندي نبـود،   هاجر به چپ و راست خود نگاه كرد و آنچه را كه مي

 آب و علف بود كه حتي انساني در آنجا نبود كه تنهايي چه آنجا مكاني بياباني و خشك و بي
 را از بين ببرد.ها  آن

كرد، در حالي كـه   رما شد و هاجر به اينجا و آنجا نگاه ميف سكوت براي چند لحظه حكم
اين مكان بياباني و وحشـتناك را   دچار تعجب و تحير بود، آخر چگونه است كه ابراهيم 

اش برگزيده است؟ بايـد وي ايـن كـار را طبـق فرمـان الهـي        به عنوان جايگاه و منزل خانواده
ؤال كند تا نسبت به ترديدها در اين باره س م انجام داده باشد، به فكرش رسيد كه از ابراهي
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ها خود اطمينان يابد، بـه همـين خـاطر سـرش را بلنـد كـرد و بـا دلتنگـي گفـت: اي           دليو دو
 ابراهيم! آيا پروردگارت به تو امر كرده كه ما را در اينجا تنها بگذاري؟

 گفت: آري. ابراهيم 
ا را بـه  بر خدا توكل كن، در واقع تو مـ ر به خداوند سبحان، فوراً گفت: پس اهاجر ايماند

 شود. ي كه خواهش و اميد در نزد او ضايع نميا كسي محول و موكول كرده
هـاجر و   كـرد، ابـراهيم    و در وداعي كه هيبت ايمان و قدرت احساسات را حمل مـي 

هـا در   كـنم كـه اشـك    را تـرك كـرد و رفـت. و مـن فكـر مـي      » اسـماعيل «فرزند كـوچكش  
هـاي طفلـي كـه سـفر او را از پـاي       ها حبس شده اسـت، از جملـه اشـك    نسانهاي اين ا حدقه

 درآورده و مادرش كه در برابر آزمايشي كه قبالً آن را نشناخته و تجربه نكرده پريشان است.
هـا   آن ي ديـد  به راه افتاد و از همسر و پسرش دور شد، هنگامي كه در حوزه ابراهيم 

 گريه و خشوع در مقام دعا برآمد و گفت: قرار گرفت، سرش را بلند كرد و با

﴿ ٓ ّ�َنا َۡيتَِك  ِّ ٍع ِصنَد ب ِۡ ََ ِ ذِي  �ۡ�َ ٍَ ِّ بَِوا َّ ِ ِّ نُت ِمن ُذ َِ ۡس
َ

ٓ أ َِّ ِ ِِ ٱِ َحّر َُ ۡ واْ  ه َُ قِي ّ�َنا ِ�ُ َِ
ّيلَٰوةَ ٱ ۡ�  ۡجَعۡل ٱفَ  ه

َ
ٗة ّمَِن  ِٔأ ۡم وَ  َّاِس ٱَد ُِ وِٓي َِِ�ۡ ُۡ مٱََ ُُ �َُۡ ٰ ٱّمَِن  ِۡ �َ ََ ّ وَن  تِ َ ُر ُِ ۡم �َۡش ُُ  ﴾٣لََعّل

 ].37ابراهيم: [
من بعضي از فرزندانم را (به فرمان تو) در سرزمين بـدون كشـت و زرعـي، در     خداوندا،«

 بـار  ي، سـكونت دادم. ا ي نسبت به آن را) حرام سـاخته توجه ي تو، (كه تجاوز و بي كنار خانه
هاي گروهـي از مـردم (بـراي زيـارت      دل كن كهن كه نماز بر پاي دارند، پس چنان تا اي ،الها

منـد فرمـا،    ها (و محصوالت ساير كشورها) بهره ات) متوجه آنان گردد و ايشان را از ميوه خانه
 .»گذاري كنند شايد كه (از الطاف و عنايت تو با نماز و دعا) سپاس

نگـاه   و بعد از اين دعاي مبارك كه به عنوان دعـاي زمـان محسـوب اسـت، ابـراهيم      
 افكند و به سوي بالد شام رهسپار شد.ها  آن اع را بهود

ي مـروه  ادو گريـه كـرد و هـاجر دوان دوان از و    شد تشنه روزها گذشت و اسماعيل 
ي شيرين  از سرچشمه مكرراً به كوه صفا رفت، ناخود آگاه چاه زمزم جوشيد و اسماعيل 
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نوشـيد و هـاجر    –فـت  كه براي نوشيدن مهمانـان خداونـد رحمـان اختصـاص يا     –آب زمزم 
ي  ) خانـه كه به زودي در اينجـا خليـل اهللا، (ابـراهيم     چرا ،شوند مطمئن شد كه ضايع نمي

 خدا را بنا خواهد كرد.
مسافران ي زمزم كه آب آن جوشيد، در اين مكان (بياباني) بهترين چيزي بود كه  و چشمه

ي از زمـان را در كنـار آن بـه    ا كردنـد و برهـه   جستند و در كنـار آن اتـراق مـي    از آن بهره مي
پرداختند. ديري نپاييد كه يكي از طوايف عرب تمـايلي پيـدا كـرد     نوشي مي استراحت و آب

بود، به همين خاطر از هاجر اجازه » جرهم«ي  ي مكه سكنا گزيند و آن طايفهادكه در جوار و
و آمـد مـردم و   ي مكه توسط اين قبيله آباد شد و محل رفـت  اداقامت گرفتند، بدين ترتيب و

كه در حال ترك آن ديار، بـه مقصـد    شترها و چهارپايان و طيور گشت و دعاي ابراهيم 
 ي تحقق پيدا كرد. بالد شام و فلسطين، محل سكونت سارا، آن را زمزمه كرد جامه

ۡ�  ۡجَعۡل ٱفَ ﴿
َ

َن  ِٔأ ۡم وَ  َّاِس ٱَدٗة ّمِ ُِ وِٓي َِِ�ۡ ُۡ مٱََ ُُ �َُۡ َن  ِۡ ٰتِ ٱّمِ �َ ََ ّ َ﴾. 
احساس كرد كه دلش براي ديـدن پسـر اسـماعيل و همسـرش      در بالد شام ابراهيم  و

هاجر تنگ شده و به همين خاطر به سوي ديار مكـه رهسـپار شـد تـا ببينـد خـداي سـبحان بـا         
 امانتش چه كرده است؟

و روح انـد   (همين كه وارد مكه شد) ديد كامالً آباد شـده و مردمـاني در آنجـا خيمـه زده    
ي اول چنين گمان برد كـه راه را عوضـي    مه جاي آن جريان دارد، وي در وهلهزندگي در ه

آمده و وادي مكه را گم كرده است، همان جايي كه هاجر و اسماعيل را بنا به فرمان الهي در 
زرع و كشت بود. و از خـود پرسـيد: آيـا ايـن همـان وادي       آنجا تنها گذاشت. همان وادي بي

دانست  كنند؟ باالخره ابراهيم خليل  يل در اينجا زندگي ميمكه است؟ آيا هاجر و اسماع
كه آن هم با شور و اشتياقي كه حدي نداشت، چرا كه تعداد چادرها زياد شده بود، اما چـادر  
هاجر مشهور و براي عموم ساكنان مكه معلوم و شناخته شده بود، به همين خاطر مردم ابراهيم 

 براهيم را به چادر وي راهنمايي كردند، ا       به صـورت درخشـان كـودك خـود نگـاه
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ي شوهرش خوشحال شد  كرد و از اين امر بسيار شادكام شد، هاجر هم به خاطر ديدار دوباره
 گذاري كرد. و از خداوند سبحان به خاطر نعماتي كه به آن دو بخشيده بود، سپاس

رؤيت هاجر و يعني گاه گاهي جهت  ،به طور پيوسته بود و اين وضعيت براي ابراهيم 
 آمد. ي كوچك و زيبايش مي اسماعيل به سوي خانواده

آورد  ي شكر براي خداوندي به جاي مي گذارد و سجده نماز مي در هر دفعه ابراهيم 
 كهـن كه چشمان او را به خاطر جمال طفلش روشن كرده است، در حـالي كـه در ايـن سـن     

نبـود، بلكـه    داونـد بـر ابـراهيم خليـل     برد. البته اين يگانه نعمت خ و پيري به سر مي سالي
نعمت ها  آن ترينبه او ارزاني داشته بود كه بزرگترين و مهم نعمات زيادي را ،خداوند سبحان

 بود.» ايمان«

 ي بزرگ معجزه -1
ي  اين معجزه از لحاظ تمامي معيارها آزمايش و امتحان بزرگـي بـود، آزمايشـي از ناحيـه    

كه خليل و بنده او و پيامبري از صالحان اسـت. خـدايا ايـن    خداي سبحان در ارتباط با مردي 
 خواهد افتاد؟! آن ي هبكدر ش چه نوع آزمايشي است كه ابراهيم خليل 

ما در مقابل پيامبري هستيم كه به عنوان پدر پيـامبران و خليـل خداونـد رحمـان محسـوب      
مچنـين در مقابـل   ه بـه بردبـار بـودن توصـيف نمـوده اسـت.       است، پيامبري كه خداوند او را

ترين قلب اسـت و ايـن قلـب بـزرگ بـراي      كه قلبش در خاكدان زميني مهربان پيامبري هستيم
حب خداي سبحان و حب مخلوقاتش گسترده شده اسـت و ايـن قلـب مهربـان در ارتبـاط بـا       

قلب و  هاي ي تپش به مثابه خورد، در واقع اسماعيل  خود به محك آزمايش مي هاي تپش
اميـدي بـه    آمده بود و او ديگـر  ش بود كه در سن پيري به نزد ابراهيم عشق و حب بزرگ

فرسا در ارتباط با پسري كه نور چشم  دار شدن نداشت، سپس آن آزمايش سخت و طاقت بچه
 آيد. است، به سوي او مي و جريان تپش قلب ابراهيم 



 149 ي قوچ بزرگ معجزه

 

 

يق وحي مستقيم طرآيد و از  مي آن فرمان و آزمايش در اثناي خواب به سراغ ابراهيم 
در بسـتر خـواب فـرو رفـت، در خـواب ديـد كـه دارد تنهـا          كه ابراهيم نبوده است، همين
 برد. پسرش را سر مي

در خـواب خـود ديـد كـه      دهـد؟! ابـراهيم    خدايا! در اين خواب چه اتفاقي روي مـي 
 زند: هاتفي صدايش مي

 اي ابراهيم! پسرت را در راه خدا سر ببر!
دسـتپاچگي و   بـا  بعد از آنچه كه از اين هاتف شنيد، چه كرد؟! م كنيد ابراهي فكر مي

سرگيجي از خواب پريد و از مكر شيطان به خداي سبحان پناه برد، سپس بار ديگر به خـواب  
 رفت، اما دوباره آن هاتف صدايش زد:

 اي ابراهيم! پسرت را در راه خدا سر ببر!
اين باور رسيد كه آن هاتف مـأموري از   بازهم از خواب پريد و بلند شد و به ابراهيم 

كنـد كـه پسـر محبـوبش      كه خداوند به او امر مـي  :جانب خداي سبحان است و اطمينان يافت
 را قرباني كند. » اسماعيل«

اشتباه است كه انسان گمان كند كه بعد از اين خواب، مبارزه و درگيري در نفس ابراهيم 
 ش آشكار است. بنابراين، الزم است به خاطر آن در پديد نيامده باشد در واقع اين آزماي

اي طوالني بوجود آيد، اين درگيري و كشمكش در نفس ابراهيم  نفس وي درگيري و مناقشه
 .نفوذ و رخنه كرد، نبرد پدري دلسوز با قلبي بسيار مهربان و صبور 

كشيد جز  از همه چيز دست در اين امر به تدبر و تفكر پرداخت، ابراهيم  ابراهيم 
در خواب اينگونه نشان داده بود و  يك چيز كه همان ايمان به خداوند بود. چه خداي سبحان

اسـت و رؤيـاي پيـامبران واقعيـت دارد، لـذا       به فرمان خـداي سـبحان   ،اين خواب واقعيت امر
ي  فرمان پروردگارش را اجرا كند، زيرا تمامي فرامينش براي وي مايه بايست ابراهيم  مي

ي خـود   پدرانه يو عطوفت قلب فقط به پسرش اسماعيل  است، حال اگر ابراهيم خير 
 بايد دستورات الهي را ناديده بگيرد. توجه نمايد، مي
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هاي فوق را از خاطرش زدود و فكرش را تنها به يك رويكـرد   تمامي انديشه ابراهيم 
 را كن.تمركز كرد و آن اين كه: اي ابراهيم فرمان خداوند محبوبت را اج

كرد اين بود كه چگونـه سـر بحـث را بـا      بدان فكر مي حال تماميت آنچه كه ابراهيم 
خواباند تـا سـرش را ببـرد، چـه بـه او بگويـد؟        مي ز كند و هنگامي كه او را به زمينپسرش با

تـر  آرام بنابراين، بهتر است قضيه را به پسرش اطالع دهد، چرا كه اين براي قلبش بهتر و بر او
 ز اين كه با اجبار و زور او را بگيرد و سر ببرد.است ا

پيش پسرش آمد و به او گفت: پسرم! اين ريسمان و چاقو را بگير و بيا تا باهم  ابراهيم 
 آوري هيزم به آن تپه برويم. براي جمع

اي كـه بـدان    (حرف پدر را) اطاعت كرد و به دنبـال وي بـه جانـب آن تپـه     اسماعيل 
 اي مطيع و گوش به فرما بچهپسر در واقع اسماعيل  –راه افتاد  اشاره كرده بود، به

هنگـامي كـه بـه آنجـا رسـيدند،       –كرد  ن بود كه هرگز از دستورات پدرش سرپيچي نمي
تنهـا بودنـد و جـز    ايسـتاد، در حـالي هـردو تـك و      جلوي پسرش اسماعيل  ابراهيم 

 يم به پسرش اسماعيل گفت:ديد، در آن هنگام ابراه را نميها  آن يخداي عزوجل، كس

ٰى ِ� ﴿ َِ َ
ٓ أ َِّ ِ ُٰاَ�ّ ِ ِِ ٱََ َنا ََ ۡ َ  ه َك ف ُ ََ ۡذ

َ
ٓ أ َِّ َ

بَِت  نُظرۡ ٱَ
َ

� ٰ ََ  ََ ۖ  ۡ�َعۡل ٱَماَذا تََرٰىۚ قَا َمُر ۡۡ ُ ت َما 
َٓء  َشا ٓ ِِن  َِ ُد َِ ُ ٱَسَت ِٰ�َِنَ ٱِمَن  َّ َّ  ].102الصافات: [ ﴾١ ل

ت: اي نـ د تو را سر ببرم بنگر نظرت چيست؟ گففرزندم! من در خواب چنان ديدم كه باي«
پدر! كاري را كه به تو فرمان داده شده انجام بده كه به خواست خداوند مـرا صـبور خـواهي    

 .»يافت
در ابالغ اين امر به پسرش نگاه كنيد، پدر او را به حال  خويي و مهرباني ابراهيم  به نرم
چـرا   ،حتماً بايد انجـام شـود   ر نظر ابراهيم گذارد تا مطيع اين امر شود، آن امر د خود مي

كه وحي از طرف خداوند سبحان است. حال آن پسر جوانمرد در اين رابطه چه نظـري بـروز   
بود مبني بر اين كه: ايـن يـك فرمـان     همان جواب ابراهيم  دهد؟ پاسخ اسماعيل  مي

 پس زود باش آن را انجام بده. ،است اي پدر! آن هم فرمان خداوند
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 نمايد: رآن اين پاسخ را اينگونه نقل ميق

بَِت ﴿
َ

� ٰ ََ  ََ َشآَء  ۡ�َعۡل ٱقَا ٓ ِِن  َِ ُد َِ ۖ َسَت َمُر ۡۡ ُ ت ُ ٱَما  َنَ ٱِمَن  َّ ِ�ِٰ َّ  ].102الصافات: [ ﴾١ ل
گفت: اي پدر! كاري را كه به تو فرمان داده شده انجام بده كه به خواست خداوند مرا «

  .»صبور خواهي يافت
دانـد بـه زودي    سمت معجزه خوب نگاه كن كه پاسخ فرزند است، انساني كه مـي به اين ق

بخشد كه او  نهد و به پدرش اطمينان مي قرباني خواهد شد با اين حال به فرمان الهي گردن مي
 را به لطف خداوند صابر خواهد يافت.

د، در تحويل گرفت تا او را محكم ببند طناب را از اسماعيل  هنگامي كه ابراهيم 
 به او گفت: حالي كه چاقو در دستش بود تا او را سر ببرد، اسماعيل 

خواهي مرا سر ببري، پس محكم مرا ببند تا بلكه مقداري از خون من بـه   اي پدر! اگر مي«
بدن تو اصابت نكند و پاداش من كاهش نيابد، واقعاً مردن بسيار سخت است و اطمينان نـدارم  

اگر بريدن چاقو را احساس كنم پريشان نشوم، چاقويت را خوب تيز  از اين كه به هنگام ذبح،
كن تا بتواند زود كار من را تمام كند و اگر خواستي مرا بخواباني تا سرم را ببري، مـرا رو بـه   

ام نگـاه كنـي دچـار     ترسم اگر تو بـه چهـره   زمين بخوابان و به روي پهلو نخوابان، چرا كه مي
ني فرمان خداونـد را اجـرا كنـي و اگـر خواسـتي لباسـم را (بـه        ترحم و دلسوزي بشوي و نتوا

بسا كه اين كار موجب تسالي خاطر او  ،عنوان يادگاري) به مادرم برگرداني، اين كار را بكن
 ».شود

واقعاً تو در راستاي اجـراي فرمـان الهـي بهتـرين همكـار       ،گفت: پسرم آنگاه ابراهيم 
 هستي!

و پسرش را محكم بست و او را بر روي زمين خوابانـد   سپس ابراهيم چاقويش را تيز كرد
و پيشانيش را بر روي خاك قرار داد و به صورتش نگاه نكرد، بسم اهللا گفت و شهادتين را بر 
زبان آورد، سپس در صدد سر بريدن او برآمد، همين كه چاقو را بر گردن پسـرش كشـيد تـا    
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يم! تو خواب را راست ديدي و دانستي (و گفت: اي ابراه سرش را ببرد، ندايي را شنيد كه مي
 ايم! مأموريت خود را انجام دادي) حال قرباني بزرگ و ارزشمندي را فداي پسرت كرده

نگاه كرد و در كنار خـود قـوچي سـفيد و     ،به جايي كه صدا را از آانجا شنيد ابراهيم 
 را بـه عنـوان بـال   دار را مشاهده كرد، آنگاه دانست كه خداي سبحان اين قـوچ   بزرگ و شاخ

كه آن قوچ به مـدت چهـل پـاييز     :فرو فرستاده است، گفته شده گردان پسرش اسماعيل 
نـين گفتـه شـده كـه     آورده است و همچ ميشت چريده و صداي بع بع از خود در(سال) در به

(مان قوچي بود كه هابيل پسر آدم آن را قرباني كرد و مورد قبول خداوند واقع شدآن ه
35F

1(. 
در حــالي كـه از شـدت خوشـحالي داشــت او را     ،كردطنـاب پسـرش را بـاز     ابـراهيم 

 اي! گفت: پسرم! امروز تو از نو به من داده شده بوسيد و مي مي
سپس آن قوچ را محكم بست و به عنوان تشكر از خداي سبحان آن را سر بريد، اين بال و 

بـدان مبـتال كـرد، همـان     را  عليهمـا السـالم  گرفتاري عظيم كـه خداونـد ابـراهيم و اسـماعيل     
نشان داد. و ابـراهيم  ها  آن اي از معجزاتي بود كه خداوند عزوجل به آزمايش بزرگ و معجزه

اي در راستاي اطاعت و التزام و عمل به فرامين  در واقع الگو و اسوه عليهما السالمو اسماعيل 
ن معجزه ارزشـمند و  به همين خاطر خداي سبحان اي و تن دادن به قضا و قدر وي بودند.الهي 

ناپـذيرش،  اي انكـار   از اين معجزه در لحظـه  ها بخشيد، قرآن كريم آن قرباني مبارك را بدان
 فرمايد: سخن گفته آنجا كه مي

﴿ ٓ ا َّ تَّلهُ  فَلَ ا َو ََ ۡسلَ
َ

ِِ�  ۥأ ا ََ إِبَۡ�ٰهِيُم   ١هِۡل ٰ ََ ن 
َ

يَۡ�ُٰه أ َٰد دۡ  ١َوَ� ّدقَۡت  قَ ۚ ٱَص ٓ يَا ۡء ٰ  هره �َ َُ هَِك ِِنّا 
زِي  نِ�َ ٱَ�ۡ ۡحِس َُ ۡ َو  ِِنّ  ١ ه ُُ َ َٰذا ه ْ ٱَ� ا ُۡ ٰ ََ اِ�ُ ٱ ۡ�َ َُ ۡ ٍۡح َصِظيٖ�   ١ ه ِِذب َديَۡ�ُٰه ب َنا ١َوفَ َۡ تََر ِ  َو َصلَۡيه

َِنَ ٱِ�  ر َِ  ].108 -103الصافات: [ ﴾١ �
ها  شن پسر را روييم (فرمان خدا) شدند (و ابراهيم هنگامي كه (پدر و مادر) هردو تسل«

به  را تهيم! تو خوابم كه اي ابرايداو را بر خاك انداخت، فريادش ز پيشاني-دراز كرد) و 

                                           
 ط / بيروت. 277، ص 1تاريخ طبري، ج  -)1(
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دهيم. اين  . (و برابر فرمان ما عمل كردي) ما اينگونه به نيكوكاران پاداش ميحقيقت رساندي
(آزمايش بزرگ كه ذبح فرزند با دست پدر است) مسلماً آزمايشي است كه بيانگر (ايمان 

ل و يقين صادق به خداوند هستي) است، و ما قرباني بزرگ و ارزشمندي را فدا و كام
 .»بالگردان او كرديم

عليهمـا  شاهكار ابراهيم و اسماعيل  :توان گفت اين همان ايمان واقعي است، ايماني كه مي
 به خوبيها  آن در نظر گرفت، چهها  آن م برايبوده است. لذا خداوند پاداشي بس عظي السالم

 بـاري،  مـاني نكردنـد.  و در اين راستا به هيچ وجه نافر و به زيبايي به عبادت خداوند پرداختند
لند بيرون آمدند كـه احساسـات آدمـي را تحـت الشـعاع      بچنان آزمايشي سردر مقابل آنها  آن

 گرداند. دهد و آن را تسليم فرمان خود مي خود قرار مي
انگيـز و   برخـوردار از پرتـو ايمـان شـگفت     به همان انـدازه كـه ابـراهيم     :گفتني است

 نيز چنان بود. شكيبايي عظيم بود و به قضا و قدر الهي تن داد، اسماعيل 
ي آرمـاني   يك نمونـه  ماعيل اخالقي و اس اي ايماني يك معجزه در واقع ابراهيم 

 زد. در مسير اطاعت و گوش به فرماني را رقم مي
قوچ تنها معجزه نبود بلكه پدر، پسـر قـوچ مشـيت    تمامي وضعيت پيش آمده معجزه بود و 

كـه   :انگيـز را پديـد آوردنـد    ي شگفت الهي همه و همه دست به دست هم دادند و آن معجزه
(بشريت هرگز آن را فراموش نخواهد كرد

36F

1(. 

                                           
 مراجع اين قسمت: -)1(
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 و حيات بعد از مرگ  عزير

 فرمايد: خداي تبارك و تعالي در قرآن كريم مي

وۡ ﴿
َ

ِيٱَُ  أ َّ  ٰ َ ََ ِ َمّر  ِۡ ُ ٰ ي َّ َ
َ  ََ ا قَا َُ وِش ٰ ُصُر َ ََ ٌة  ََ ِ او ََ ٖ َوِ�َ  ََة ِ  ۦ قَۡر ه ُ ٱَ�ِٰذ َّ  ۖ ا َُ ِ َ�ۡعَد َمۡوت

تَُه  َما
َ

ُ ٱفَأ ّم َ�َعثَهُ  َّ ُِ  ٖ� ََ ِ  ۥۖ ِماَََْة  ََ بَل ّ� يَۡو�ٖ� قَا ۡو َ�ۡعَض 
َ

يَۡوۖما أ ََ َ�ِۡثُت  َ�ۡم َ�ِۡثَتۖ قَا  ََ  ۡثَت قَا
ٖ� فَ  ََ ََسّنۡهۖ وَ  نُظرۡ ٱِماَََْة  يََ ابَِك هَۡم  َ َِ َطَعاِمَك َو  ٰ ََ ِ ّلِلّناِس�  نُظرۡ ٱِ يَٗة  َءا َك  َعلَ َۡ َ َِ اَِِك َو َ�ِ  ٰ ََ ِ ِ

ََ  نُظرۡ ٱوَ  ِ ِِ ٱِ َّ�َ َ�ُ  ۡلعَِظا ا تَب َّ ۚ فَلَ ا َٗ ۡ َۡ ُسوَها  ّم نَۡ� ُِ ُنِهَُها  ۡيَف ن نّ  ۥَُ
َ

ُم أ ۡصلَ
َ

ََ أ َ ٱ قَا َّ  ِ
ّ�ُ ٰ َ ََ

 ۡ ير  َۡ  ].٢٥٩ة: البقر[ ﴾٢ءٖ قَِد
اي گذر كرد، در حـالي كـه سـقف     يا (آيا آگاهي از) همچون كسي كه از كنار دهكده«
ها فـرو ريختـه بـود، گفـت: چگونـه       بر روي سقفها  آن بود و ديوارهايواژون شده  ها  خانه

پس خـدا او  كند؟  ي اينجا) را پس از مرگ آنان زنده مي خداوند (اين اجساد مردمان فرسوده
اي؟ گفـت:   اش گرداند و (به او) گفت: چـه مـدت خوابيـده    راند و سپس زنده مي صد سال را

اي. و  دانم) شايد يك روز يا قسمتي از يك روز. فرمود: (خير) بلكه يكصد سال خوابيده (نمي
به خوردني و نوشيدني خود (كه همراه داشتي) نگاه كن، (و ببين با گذشت اين زمان طوالني 

ي خدا) تغيير نيافته است. و بنگر به االغ خود (كه چگونه از هم متالشي شده است. ما  اراده به
اي (گويـا از رسـتاخيز) بـراي مردمـان قـرار دهـيم (اكنـون) بـه          چنين كرديم) تـا تـو را نشـانه   

هـا   آن دهـيم و سـپس بـر    داريم و به هـم پيونـد مـي    ميرا برها  آن كه چگونه ،ها بنگر اناستخو
دانم كه خداونـد   پوشانيم. هنگامي كه (اين حقايق) براي او آشكار شد، گفت: مي يگوشت م

 .»بر هر چيزي تواناست
يفي كوتاه و مختصـر از سرگذشـت او   نيازمند تعر ي عزير  در واقع سخن ما از معجزه

 هـا ارتبـاط   معجزات را با سرنوشـت  ،باشد تا بتوانيم براي اولي پاياني قرار دهيم و از سويي مي
 دهيم.
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اش همـراه بـا    بود در وقت وقوع معجزه» هارون «جواني از نسل پيامبر خدا  عزير 
 »بختنصـر «در بابل اقامت داشت، بابلي كه بني اسرائيل بعد از آن كـه   –بني اسرائيل  –قومش 

را بيرون كرد و بيشتر اسيران را به بابل انتقال داد، آن را سرشار از جمعيـت و زاد و ولـد   ها  آن
 خود كردند. در واقع بختنصر اولين كسي بود كه در ديار بني اسرائيل به كـاوش و جسـتجوي  

به فساد در زمين پرداختند، به همين خاطر خداوند سبحان ها  آن پرداخت، بعد از آن كهها  آن
 فرمايد: ميها  آن ي در باره

﴿ ٓ ۡيَنا َۡ ِيَل ِ�  َوقَ ٰء ََ ٰ بَِ�ٓ ِِۡس ََ ِ َ�ٰبِ ٱِ ِِ ُۡفسِ  ۡل �ِض ٱُدّن ِ� َّ
َ
�ۡ  ��ِٗ ا َُ  � َۡعلُّن ُصلُّوٗ َّ ۡ�ِ َو ََ  ٤َمّر

ا َٰل  فَإَِذ ََ َِ  ْ ُسوا ا ََ َ ٖد ف ِدي َش ٖس 
ۡ

ْوِ� بَأ
ُ

ٓ أ َا َّ ا  َٗ ا َ�َعۡثَنا َصلَۡيُ�ۡم ِصَاا ََ ُُ ٰ لَن و
ُ

ُد أ َٓء وَۡص � ٱَجا ِ يَاِ ِ َن  ّّ ََ َو
 َٗ ۡفُعو ا ّم  ].5 -4اإلرساء: [ ﴾٥وَۡصٗد

دو بـار در سـرزمين (فلسـطين و اطـراف      يمت) به بني اسرائيل اعالم كرددر كتاب (تورا«
دهيـد (و طغيـان و ظلـم و     ورزيد و برتري جويي بزرگي انجام مي آن) تباهي و خرابكاري مي

ن دو فرا رسيد، بندگان پيكار جو و آي نخستين  رسانيد) هنگامي كه وعده ستم را به نهايت مي
آوردنتان)  كوبند و براي به دست (كه شما را سخت درهم مي  بمزانگيخود را بر شما بر تواناي

پـذيرفتني  انجـام   حتمـي خداونـد)   ي ( كنند. اين وعده ها را تفتيش و جاها را جستجو مي خانه
 .»است

نمـود، و بنـي    د و مـردم را ارشـاد مـي   ركـ  خواند و بدان عمـل مـي   تورات را مي عزير 
ايـداري و حسـن سـيرت و اخـالق و كـردار و درسـتي       ها به خاطر اخـالق و پ  اسرائيل و بابلي

 داشــتند. و عزيــر  نصــايح و توجيهــات و مــواعظ وي بــه طــور يكســان او را دوســت مــي
كرد، خداوند آن دعاي مبارك را  مستجاب الدعا بود و هر دعاي خيري را كه براي كسي مي

 فرمود. استجابت مي
كه بـه سـن چهـل سـالگي رسـيد،      ازدواج كرد و داراي دو پسر شد، و هنگامي  عزير 

صـر او را در آن اسـير كـرده    نتاو به زودي از سرزمين بابل كه بخخداوند به او وحي كرد كه 
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خارج خواهد شد و اين كه بني اسرائيل هم به زودي خارج خواهند شد و دوباره به عمـران و  
 آباداني بالد خود خواهند پرداخت.

ا بود، راز آنچه را كه به او وحي شده بود، براي انساني عاقل، آرام و دان و چون عزير 
افشـا نكـرد. وي بـدين جهـت آن را فـاش       –نه براي بني اسرائيل و نه براي ديگـران   –كسي 
سر و ناراحتي و اذيـت   اسباب در دردتا مبادا خداي ناكرده از سويي براي بني اسرائيل  :نكرد

 فراهم بشود.
كرد كـه او   اي را احساس مي ن خود انگيزهدر درو روزها گذشت در حالي كه عزير 

به سوي سـرزمين مقـدس    –ها  سرزميني پستي و حقارت انسان –را به خروج از سرزمين بابل 
 كرد. كه خداوند به او وعده داده بود، تشويق و تحريك مي

شد، باالخره يك ماه  ه ميدافزو ها در درون عزير  روز به روز بر تعداد اين قبيل انگيزه
شود، تا جايي كه ديگر طاقت ماندن  بيشتر و بيشتر مي ت در حالي كه دلتنگي عزير گذش

 اي جز خروج از بابل را براي او نيست. در بابل را ندارد و در دلش مقرر كرده كه چاره
اندكي به پيامدهاي خروج از بابل و مشكالتي كه بر سر راه پديد خواهد آمـد،   عزير 

را به او ثابـت   داري خود خدمتكارش را كه بارها وفاداري و امانتفكر كرد همسر و پسران و 
چـه كـار    انـد،  سالگي كه گذشته هميشه مطيع و گـوش بـه فرمـانش بـوده    كرده و در طي چند

 كند؟!
 ،را بـا خـود ببـرم، در حـالي كـه نگهبانـان      هـا   آن ي توانم همـه  و از خود پرسيد: چطور مي

 شـوند، همـان كسـاني كـه پادشـاه      نگهبانان غافل مـي  شديداً مراقب اوضاع هستند؟! و آيا اين
 را در تمامي نواحي شهر بابل قرار داده است؟!ها  آن

 داد و به همين خاطر احسـاس كـرد   ميرا رنج  اين مشكل همان مشكلي بود كه عزير 
 كه خروجش، از بابل با تأخير و احياناً با ناكامي رو به رو خواهد شد.
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ها و در حـالي كـه تـاريكي     و در شبي از شب دانديشي كرمسأله  اما وي با دلتنگي در اين
و پسر و خدمتكار اميـنش را در جـايي    همه جا را فرا گرفته بود و مردم خوابيده بودند، همسر

 ام كه از بابل كوچ كنم. گفت: من تصميم گرفتهها  آن قابل اطمينان جمع كرد و به
 روي؟ همسرش گفت: به كجا مي

 سوي سرزمين مقدس.گفت: به  عزير 
طـرف تحـت نظـارت نگهبانـان     ن كـار خيلـي دشـوار اسـت و مـا از هر     همسرش گفت: اي

 بختنصر هستيم.
 ه خارج بشود هرچند كه دشوار باشـد؛ ك :اما عزيري كه به او وحي شده بود اصرار داشت

 كرد. چرا كه وي با خروج از بابل فرمان خداي خود را عملي مي
كه خروجش بنا به امـر الهـي اسـت و     :را افشا كرد و گفتآن راز  هنگامي كه عزير 
ي آبادسـازي سـرزمين مقـدس را توسـط بنـي اسـرائيل و زوال ذلـت و         وحي الهي هـم مـژده  

كرد داده، همسر و پسـران و خـدمتكارش شـادمان     تحميل ميها  آن حقارتي را كه بختنصر بر
 به پيامبري از پيامبران بني اسرائيل مبدل شده است. كه عزير  :شدند و دانستند

شود كه بر من وحي شـده، ايـن همـان تـورات      گفت: مدت سه ماه ميها  آن به عزير 
ام، تورات كالم خداوند است، و به لطـف خداونـد راه را    است كه آن را در قلبم حفظ كرده

 گرداند. براي من روشن مي
كه بني اسرائيل را از وحي خداوند آگاه نمايد،  ،استاز او خو در آن هنگام زن عزير 

ي  اي كـه از زمـان حملـه    شان تقويت گردد و از ذلـت و خـواري   تا بسا كه شاد شوند و عزائم
 خالصي يابند. اند، لشكر بختنصر بدان عادت كرده

آباد كنـد و عـالوه بـر    تواند زمين را  هرگز نمي ،همسر و فرزندان گفتند: خروج تنهايي تو
يابي كه تو را بر اين كار مهم مسـاعدت نمايـد و همچنـين در آنجـا      كسي را نمي ين در آنجاا

يابي كه تورات را به او ياد دهـي و گذشـته از آن، مانـدن تـو در اينجـا موجـب        كسي را نمي
 منفعت ما خواهد شد چون ما تورات را از تو فرا خواهيم گرفت.
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ست و من ذاتاً در راستاي اطاعت از او گام گفت: اين فرمان از جانب خداوند ا عزير 
برداشته و خواهم برداشت و هرگز نافرماني وي نخواهم كرد، در واقع خداوند امري را فرمان 

شود و  دانيم، اما مشيت الهي اجرا مي داده كه در آينده واقع خواهد شد و ما از آن چيزي نمي
ق خواهيد شد. بنابراين، صبر گيريـد و  بعد از وقت كمي بني اسرائيل و همگي شما به من ملح
 نش بازگشتي ندارد، در سرزمين مقدسگريه و زاري نكنيد كه آن فرمان خداوند است و فرما

 به هم خواهيم رسيد و در فردايي نزديك همگي گردهم خواهيم آمد.
گفت: اگر شب را به صبح ها  آن بر نهاني بودن خروجش تأكيد كرد و به سپس عزير 

دانيم  يد: رفته و نميامر مرا كتمان سازيد و اگر كسي از احوال من پرسيد، به او بگويرسانديد 
 !گردد چه وقت بازمي

باز به آنان تأكيد كرد و گفت:  و چون همسر و فرزندان توجيه وي را پذيرفتند، عزير 
صبر كنيد، به لطف خداوند به هم خواهيم رسيد، زيرا خداونـد اينگونـه بـه مـن وحـي كـرده       

كنيد تا كسي رفتن و نبـودن   بستان را حو غمگساري دست برداريد و صداهاي است. از گريه
 سپارم. كنم و شما را به دست خداوند مي ما را احساس نكند. هم اكنون از شما خداحافظي مي

 ؟!اي سوارشدن چه چيزي را آماده كرده همسرش پرسيد: براي
 ام. اي اين منظور خريدهطاقت را برگفت: چند روز قبل االغي قوي و پر

 همسرش گفت: و آن كجاست؟
 ،هـاي شـهر   ام كه در خارج از ديـواره  ام و با او پيمان بسته گفت: آن را نزد دوستم گذاشته

 شب هنگام آن را به من تحويل دهد.
 زنش گفت: آيا دوستت از كوچ تو اطالع دارد؟

بود كـه بـه پيـامبري مـن      گفت: آري، از تمامي ماجرا خبر دارد، او اولين كسي عزير 
 ايمان آورد و انشاء اهللا تمامي اسرار من را كتمان خواهد كرد.

 در واقع جدايي براي همسر و فرزند و آن خدمتكار بسيار سخت بود، باالخره به آهستگي
 از بابل خارج شد. حافظي كردند و عزير و به آرامي و به گرمي از هم خدا
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 شروع معجزه -2
گهبانان در تمام نواحي شـهر مسـتقر بودنـد و او    در حالي كه ن – ير و بدين ترتيب عز

مشقت را آغاز سفري دور و دراز و پر –شده بود  در اثناي خروج از بابل دچار ترس و دلهره
 كرد.

خود را در سرزمين  فرسا، عزير  كردن مسير طوالني و در عين حال طاقت و بعد از طي
آن را كرده بود، هنگامي كه وارد آن شد چيـزي عجيـب    مقدس يافت كه بارها اشتياق ديدن
بلكه از سـي سـال    ،اي از عمران و آباداني را در آن نيافت را مشاهده كرد، نه تنها آثار و نشانه

، كساني كه اين ويراني را به بـار آوردنـد    چيره شده گذشته تا به حال خرابي و ويراني بر آن
ه به دمشـق بـه سـوي بيـت المقـدس حملـه كردنـد و        كه پس از حمل .لشكريان بختنصر بودند

كـه بـه سـوي     ،پادشـاه بنـي اسـرائيل را بـه يـاد آورد      تماميت آن را ويران ساختند، عزير 
و امــوال و جــواهرات و اشــياي  رفــت و تســليمش شــد و از او طلــب صــلح كــرد،» بختنصــر«

زادگـان بنـي    و نجيببهاي زيادي را به وي عطا كرد، در آن روز بختنصر بعضي از اعيان گران
اسرائيل را مطالبه كرد تا در نزد او به عنوان گروگان و دستاويزي جهت تـداوم صـلح و عـدم    

(سركشي و شورش بني اسرائيليان باشند
37F

كه قومش بني اسرائيل، هنگامي كه  :. و به ياد آورد)1
ود بستند و بختنصر در بيت المقدس فرود آمد، ترسيدند و پراكنده شدند و درها را به روي خ

ها را بـه او تحويـل داد و لشـكرش را از بـالد بيـت       لحه كرد و گروگاناچون پادشاه با او مص
هاي خود خارج شده و به سرزنش و نكوهش پادشاه  المقدس بيرون راند، با عصبانيت از خانه

ا توانايي جنگ و نبرد بها  آن خود به خاطر صلحي كه كرده بود، پرداختند و اعالم كردند كه
 ر پادشاه خـود خشـم گرفتنـد و او را   را دارند، و به همين خاطر بها  آن دشمن و شكست دادن

 ي صلح با بختنصر را نقض كردند. كشتند، و معاهده
چـون بختنصـر از    شـده بيـت المقـدس بـه يـاد آورد كـه      سان با ديدن آثار تخريب  و بدين

به همين خاطر بنـي اسـرائيل در   جريان فوق اطالع يافت، بالفاصله به بيت المقدس بازگشت، 

                                           
 به تاريخ طبري مراجعه شود. -)1(
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ي خـود قـرار    را تحـت محاصـره  هـا   آن داخل بيت المقدس تحصين كردند، بختنصر به شدت
ها  آن د تا اين كه تماميداد، سپس با توپ و خمپاره (آن زمان) ديوارهاي آن را هدف قرار دا

تاها و سـ ها و زمـين كشـاورزي و رو   ساخت و آنگاه لشكرش به تخريب شهر، خانه برا تخري
سان سرزمين بيت المقدس به كلـي   رداختند و بدينكردن افراد پكشتن زنان و كودكان و اسير

ريزي زيادي برپا شد، و اشياء و اسباب به اين سـو و آن سـو پراكنـده شـدند،      تخريب، و خون
ر كننـد  افـرادي كـه توانسـتند فـرا     ار كرد و آنكه نتوانست دستگير شد.هركس كه توانست فر

و نواحي ديگر رفتند، در آن سـوي بختنصـر بـه هـدم و تخريـب       ه مصر و مكه و يثرببيشتر ب
رسـيد و   دسـتش مـي  مانده از معبدها و بازارها و سوزاندن هر نسخه توراتي كه بـه   بقاياي باقي

شده كه قادر به حمـل سـالح بودنـد، مشـغول شـد و در ايـن حـال زنـان و         كشتن جوانان اسير
غالم در نزد خود باقي نگهداشت و بعد از تخريب كلي بالد بيت  كودكان را به عنوان برده و

 المقدس، به غارت و چپاول آن دست يازيد.
تمامي موارد فوق را بـه خـاطر آورد و درختـان     ،زننده منظره آن با ديدن آري، عزير 

د كه شو برسد، چند سالي ميها  آن اما كسي نيست كه به اند، كه قد برافراشته داري را ديد ميوه
آن  هـاي قـديم و جديـد اسـت و در     شان چيده نشده و به همين خاطر سرشار از ميوه هاي ميوه

و زمين هم ظرافـت   اند، بدون نظم اينجا و آنجا پراكنده شده سوي گياهان را مشاهده كرد كه
از  رسد و عزيـر   خود را از دست داده و در جايي بلند و در جايي گودال مانند به نظر مي

ها و حيوانات درنده را شنيد، در جسـتجوي يـافتن    ي گرگ ي نسبتاً دوري صداي زوزه فاصله
تـا ايـن كـه بـه      :همچنان به راه خود ادامه داد انساني برآمد، اما كسي را پيدا نكرد، عزير 

هده كـرد، مـثالً   شهر بيت المقدس رسيد و در آنجا هم آثار كشـتار و قتلگـاه بختنصـر را مشـا    
ها هزار جمجمه بـر روي   شدگان را ديد كه اينجا و آنجا افتاده بودند، و ده هاي كشته استخوان

 ديوارها كه دال بر جنايت هولناكي بود كه بختنصر آن را انجام داده بود.
ها و معابد و مساجدي را مشاهده نمود كه بعضي به كلي تخريب شده و  خانه و عزير 

 خاك شده بودند. بعضي ديگر ديوارهايشان فرو تپيده و آكنده از
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با ديدن اين مناظر دچار ترس و دلهره شد، زيرا اين اتفاقات در زمـاني رخ داده   عزير 
هـاي فـوق را از زبـان     هـا و درگيـري   بود كه بيشتر از ده سال نداشت و اخبار مربوط به جنگ

و تـر   ديـد، بسـيار فجيـع    مـي  پدران و قوم خود شنيده بود، لكن آنچه را كه حال با چشم خـود 
 برايش تعريف كرده بودند.ها  آن تر بود از آن چيزي كه هولناك

انگيـز، او را بـه خـود     ي هولناك و غم در حالي كه افكار مربوط به آن گذشته عزير  
 كرد: هاي زير را از خود مي مشغول كرده بود، در شهر اشباح به گردش پرداخت و سؤال

 د؟وش مي داره آبادوب آيا اين سرزمين متروكه و خالي از سكنه -
هـا و مجـالس مردمـي را     تواند مثل سابق بازارها و گردهمايي آيا در روزي از روزها مي -

هاي آن  كردن را بيابد و در يك كالم كودكان و زنان و خانه به خود ببيند و شايستگي زندگي
 را آباد و عمران نمايد؟

ننـد سـابق خواهـد گردانيـد و     و اين بود كه خداي سبحان به او وحي كرد كه آن را بـه ما 
روح حيات را در آن خواهد دميد و فعاليت مردمي اعم از تجارت و كشاورزي در آن رونـق  

 خواهد گرفت.
 اندكي سكوت اختيار كرد، سپس با تعجب پرسيد: عزير 

﴿ ِ ِۡ ُ ٰ ي َّ َ
ِ  ۦَ ه ِٰذ ُ ٱَ� ا َّ َُ ِ َد َمۡوت  ].٢٥٩ة: البقر[ ﴾َ�ۡع
رســوده و مردمــان اينجــا را) پــس از مــرگ آنــان زنــده چگونــه خداونــد ايــن (اجســاد ف«

 .»؟!كند مي
سـكوت شـهر، درختـان و تمـامي      –بـود   پيرامونش چمپاتـه زده از سكوتي كه  عزير 

آسـا كـرد و بـا ديـدن منـاظر و       احسـاس تنهـايي كشـنده و وحشـتي مـرگ      –اشياي اطـرافش  
دادنـد كـه در    شـكيل مـي  اي ت شـده  هـاي ريختـه   كه غالب آن را اسـتخوان  –هاي ويراني  جلوه

 بسيار غمناك و دلتنگ شد. –ها همچنان پراكنده شده بودند  ها و كوچه خيابان
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در اطراف  هاي حيات سرشار از نشاط و سرور بودند و عزير مانده باقي ،و در آن سوي
گوشـش را   ،خود جز صداي بادي كه گاهي به صورت تند و گاهي به صـورت نسـيمي آرام  

 شنيد. زي ديگري نميداد، چي نوازش مي
كـه در يكـي از    :تصميم گرفت در ميان اين همه فضاي ترسناك و وحشتناك، عزير 

هاي مشرف بر قدس غاري براي خود برگزيند تا در آن اقامت نمايد، به همين خاطر االغ  كوه
توقف كرد و براي  ها عزير  بستان زكردن واداشت و در نزديكي يكي ا خود را به حركت

ي مقـداري از آن انگـور را    دي درست كرد و آن را پر از انگور و انجير كرد و شـيره خود سب
گرفت و آن را در يك ظرف پوستي ريخت تا از آن بياشامد. در چاشـتگاه همـان روز عزيـر    

     به غار وسيعي وارد شد و االغ خود را به آن بست و سبد و آشـاميدني خـود را در كنـار
كند، ايـن در حـالي بـود    ت دراز كشيد، تا كمي خستگي درپش خود گذاشت و خود بر روي

كه فكرش پيوسته به موضوعي مشغول بود مبني بر اين كه: چگونه روحي زندگاني بـراي بـار   
 گردد؟! مياين دهكده بازدوم به 

ني بـراي بـار دوم   كه روح زندگا ،در پرتو وحي الهي بدين نكته آگاه شده بود عزير 
هـا همـواره    رغـم تمـامي ايـن    ، اما وي انسان است و عليدخواهد ش گرداندهبه آن دهكده باز

ده چگونه خداوند اين (اجساد فرسوده و مردمان اينجا را) پس از مـرگ آنـان زنـ   « گفت:  مي
د عالقه انسان است، بـه  روهايي كه م كاويدر گيرودار اين سؤاالت عجيب و كنج »؟!كند مي

گـذرد، رخ   مـي  آنچـه كـه در فكـر عزيـر      اي در ارتبـاط بـا   فرمان خداي سبحان معجـزه 
 دهد. مي

هـاي بنـي اسـرائيل     ساير دهكده گفت: چگونه روح حيات به به طور پيوسته مي عزير 
 تماماً ساكت هستند؟!ها  آن گردد، در حالي كه ميباز

همچنان بر آن حالت بود تا اين كه خستگي از يك طرف و سؤاالت و ميل بـه   عزير 
آسـا كـه    خواب عميقي فرو بردند، خـوابي مـرگ  از طرف ديگر او را به  ها آن دانستن جواب

آن را احساس نكرد و ايـن خـواب عميـق و كوچـك      چندين سال طول كشيد، اما عزير 
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ديگر از اشياي اطراف  منتهي به خوابي بزرگ شد. خداوند روح وي را قبض كرد، عزير 
اس نمايد، در واقـع او تحـت نظـارت و    را احسها  آن توانست چيزي از خبر شد و نمي خود بي

دهد و هيچكس چه در زمـين و چـه    عنايت خداوند است. عنايتي كه هرچه بخواهد انجام مي
 ي خداوندي را بگيرد و مانع اجراي آن شود. تواند جلوي مشيت و اراده در آسمان نمي

 بازگشت -3
ز بابـل سـپري   ا ها به سرعت پشت سر هم سپري شدند، ده سال از خـروج عزيـر    سال

شده بود، در حالي كه در طي اين مدت همسر و پسرانش منتظر مشـيت خـداي متعـال بودنـد     
 آماده كند تا در بيـت المقـدس بـه عزيـر     ها  آن كه زمينه و فرصت خروج از بابل را براي

هـا يكـي پـس از ديگـري      ملحق شوند، اما انتظارشان طول كشيده و اتفاقي نيفتـاده بـود، سـال   
د تا اين كه به چهل سال رسيد و هنوز بني اسرائيل از بابل خارج نشده و خبري هم سپري شدن

در دست نيست، تا اين كه مردم او را فراموش كرده و از بازگشـت بـه سـرزمين     از عزير 
 بيت المقدس مأيوس شدند.

رسد، اين بود كه همه چيز  هاي زيادي كافي به نظر مي چهل سال براي تغيير يافتن وضعيت
گير و دار امنيت و آرامش در ميان  ها تغيير يافته و پراكنده شده بودند و در عوض شده و نسل

كـه از هـوش و ذكـاوت سرشـاري      مددختري بسيار زيبا روي و قشنگ به دنيا آ ،بني اسرائيل
ختران هم عصر برخوردار بود، تا جايي كه هم از نظر زيبايي و هم از لحاظ ذكاوت از تمام د

كه پادشـاه بابـل او را ديـد، از او تقاضـاي ازدواج كـرد، در نتيجـه بـا او        بود، همين خود برتر 
رتبـه  ازدواج كرد و شديداً به او عالقمند شد، آن زن بني اسرائيلي در نزد پادشاه مقـامي بلندم 

ي بيشـتر   بخشيد كـه ايـن امـر موجـب عالقـه     ها  آن سري زيبا بهپيافت و بعد از مدتي خداوند 
به آن زن و نفوذ او در قلب پادشاه شد. آن زن در پادشاه تأثير زيـادي داشـت، بـه    پادشاه بابل 

، آموختنـد و تـورات را بـه پسـرش    نمودندهمين خاطر پادشاه بني اسرائيل به داخل قصر نفوذ 
 ،داشتند و اين امر باعث شد تـا علمـا و زاهـدان    تماميت خاندان مادرش آن پسر را دوست مي

بركت بدانند، چه بعد از آن از احتـرام  يمن و با ن بني اسرائيلي را خوشاه با آن زازدواج پادش
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ي وزراي  در واقع آنان بـه منزلـه   ،زيادي برخوردار شدند و در قصر هم نفوذ به سزايي كردند
تـرين افـراد تلقـي     پادشاه و در ميان خدم و حشم و مشاورانش به عنوان با نفـوذترين و محتـرم  

 شدند. مي
شد،  ر حالي كه روز به روز شرايط و احوال بني اسرائيل بهتر و خوبتر ميها گذشتند د سال

ي زيادي به قوم مـادرش بنـي اسـرائيل     باالخره روز مرگ پادشاه فرا رسيد و پسرش كه عالقه
 فرا گرفته بود، جاي او را گرفت.ها  آن داشت و تورات را از

ي سـرزمين بنـي    بـاره  ت و بـراي پسـرش در  كه در آن مـادر نشسـ   ،مچنين روزي آمدو ه
اسرائيلي و اين كه همچنان ويران است و جهت عمران و آبادسازي آن نياز بـه فرزنـدان بنـي    

 اسرائيلي است، صحبت كرد.
كه بعد از گذشت هفتاد سال از خروج  ،مشهور و معروف براي بني اسرائيل و در اين روز

نـگ زدنـد كـه: در ميـان بنـي      هـاي بابـل با   از بابل فـرا رسـيد، مـأموران در خيابـان     عزير 
تواند چنين كند و در اين راسـتا   گردد، ميركس كه دوست دارد به وطن خود بازاسرائيليان ه

 مانعي نيست.
آنگاه بني اسرائيل به سوي بالد خود مهاجرت كردند و در آنجا با ديـدن آثـار تخريـب و    

داختند به طوري كه اول زده شدند، اما كمر همت بستند و به آبادسازي آن پر وحشت ،ويراني
ت و كشت و كار و ساختن خانه مشـغول  سازي و نظافت شروع كرده و سپس به زراع از پاك

 چنان سر و ساماني به آن ديار بخشيدند كه قابل توصيف نيست!شدند و در يك كالم آن
بردنـد. بـا    آزاد بودند و تحت ذلت و حقارت هيچ احدي بـه سـر نمـي   ها  آن اكنون همگي

شان به بار نشسـت و   ت سي سال سرزمين بني اسرائيل آباد شد و ثمرات و زراعتگذشت مد
 شد. ي آن ديار محو شد و ديگر يادي از آن هم نمي آثار فجيع ويراني به طور كلي از چهره

 ظهور معجزه -4
خدمتكار كم سن و سالش هم پا به سن گذاشـته و در همـان ابتـدا     و آن همسر عزير 

در   ي در جسـتجوي عزيـر  سرزمين خـود بازگشـتند، بـه صـورت جـد      كه بني اسرائيل به
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هـاي ديگـر بـه     تمامي شهر برآمدند، اما اثري از وي نيافتند، و افرادي را بـه شـهرها و دهكـده   
 يده بود.اف اما اين كار هم بي ،منظور يافتن عزير فرستادند

 در آن سـكونت  را از غاري كه عزير ها  آن خداوند سبحان ،در اثناي جستجوي عزير
نشـود، آن   و مرده بود باز داشت و مشيت خداي بر آن شد كه كسي به آن غار نزديكداشته 

 گرفت. هم به خاطر امري كه در نظر الهي بايد صورت مي
گذشت، آنگاه آن جسدي كه به خاك تبديل شده  مدت يكصد سال از وفات عزير 

را بـه وي   را زنـده كـرد و روح حيـات   سـال او  بود، به حركت افتاد و خداوند بعد از يكصـد  
هاي بدنش جمع شد و قلبش دوباره شروع به تپيدن كرد و آنگاه نشسـت   گرداند، استخوانازب

ي گرفتـه شـده و طعـام خـود را كـه       و به اطراف خود نگاه كرد و در كنار خود ظرف عصاره
 گفت: تغيير نكرده بود مشاهده كرد، و آنگاه ندايي را شنيد كه مي

 ].٢٥٩ة: البقر[ ﴾َ�ِۡثَت َ�ۡم ﴿
 .»؟چه مدت خوابيدي«

از جانـب مشـرق شـروع بـه      كـه  :نگاهي به اطراف خود كرد و خورشيد را ديد عزير 
 واب گفت:راً در جبود، به همين خاطر فونموده كردن  طلوع

يَۡو�ٖ ﴿ ۡو َ�ۡعَض 
َ

يَۡوۖما أ تر از يك روز را يك روز يا كم« ].٢٥٩ة: البقر[ ﴾َ�ِۡثُت 
 .»ام هخوابيد

 گفت: اما بازهم آن ندا را شنيد كه مي

﴿ ِ �ٖ  ۡثَت بَل ّ� ََ  .»اي بلكه تو يكصد سال خوابيده« ].٢٥٩ة: البقر[ ﴾ِماَََْة 
كـرد:   مـي  از آنچه كه شنيد متحير و بيمناك شد و با سرگشتگي همواره تكـرار  عزير 

ازه چيده شده است، اش نگاه كرد، ديد كه انگورگويي ت د ميوهيك صد سال؟! و سپس به سب
رسيد، نه بخار شده بود و  انجير هم تغيير نكرده بود، و بويي ناخوشايند و نامطبوع به مشام نمي

 نه منجمد و نه رنگش تغيير كرده بود و نه طعمش.
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چيزي را به ياد آورد و به سرعت به اينجا و آنجا نگاه كرد و به پشـت درختـان    عزير 
ر آورده بـود، آن االغ  طگـردد. آري، او االغـش را بـه خـا     نگريست، گويي دنبال چيزي مـي 

كـه در مكـاني كـه     :هاي پوسيده افتاد كجاست؟ البد فرار كرده؟ ناگهان چشمش به استخوان
االغش را در آن بسته بود، افتاده بودند و بسا كه در نفس خود اين سؤال را مطرح كـرد: چـه   

هـاي   ه روزگـار آن را از بـين بـرده، بـه اسـتخوان     اتفاقي براي االغ افتاده؟ حتماً بعد از ايـن كـ  
 اي تبديل شده است. پوسيده

در بين ميوه و طعامي كه تغيير نكرده و بين االغي كـه از بـين رفتـه اسـت و بـه       عزير 
اي هـ  اي از نشانه شك اين مسأله نشانه اي مبدل شده است. سبحان اهللا، بي هاي پوسيده استخوان

هـاي عظـيم وي اسـت، سـپس      از جهتي ديگر نعمتي از نعمـت  است. خداوند بلندمرتبه و توانا
اي از آيات خداوند هستند. بـه   ها همگي جلوه بيشتر در عمق اين مسأله فرو رفت و گفت: اين

ي خداوند را  و عبادت خداوند مشغول شد، تا اينكه اين گفتهبه تسبيح  همين خاطر عزير 
 گفت: كه مي ،شنيد

﴿ َ ي َءا َك  َعلَ َۡ َ َِ ّلِلّناِس َو  ].٢٥٩ة: البقر[ ﴾ٗة 
 .»اي براي مردمان قرار دهيم تا تو را نشانه«

 بلكه در خـود عزيـر    ،اي نبود كه سالم مانده بود نشانه نه تنها در آن طعام و آشاميدني
شد و اين همان چيزي بود كه او را به تفكر وا داشت در ارتباط با اين كـه بعـد از    گر مي جلوه

به عنوان آيت و نشانه  ي آن، عزير  چه اتفاقي خواهد افتاد كه به واسطهآنچه خواهد شد، 
دارد و زبـانزد خـاص و    ميد كه همگان را به دهشت و تعجب وااي معرفي خواهد ش و معجزه
 گردد؟ عام مي

 اي خواهد بود؟ اي است؟ و چه معجزه اين چه نشانه
مـود و او را از  را قطـع ن  ي تفكـرش  اي را شنيد كـه رشـته   صداي آهسته ناگهان عزير 

 گفت: داشت، ندايي كه ميي فوق باز انديشه

ََ  نُظرۡ ٱوَ ﴿ ِ ِِ ٱِ  ].٢٥٩ة: البقر[ ﴾ۡلعَِظا
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 .»ها بنگر به استخوان«
 ها نگاه كرد، سپس آن ندا اينگونه كامل شد: به استخوان آنگاه عزير 

ا﴿ َٗ ۡ َۡ ُسوَها  ّم نَۡ� ُِ َها  ُنِهُ ۡيَف ن َُ
 ].٢٥٩ة: البقر[ ﴾

 .»پوشانيم گوشت ميها  آن دهيم و سپس بر داريم و به هم پيوند مي ميرا برها  آن ونهچگ«
هـاي االغ بـه قـدرت     اسـتخوان  كـه  :ها نگـاه كـرد ديـد    نبه استخوا هنگامي كه عزير 

خداوند به حالت ايستاده حركت كرده و هر عضو بـه جايگـاه معلـوم خـود در بـدن حركـت       
بـا قـدرت و مشـيت     ،بزرگ كامل شد، سپس خـداي سـبحان  كند تا اين كه پيكر آن االغ  مي

 به مانند سابق برگردد. ها را آغشته به گوشت كرد تا االغ عزير  خود پيكر آن استخوان
را فرا گرفت، اما وي تعادل خود را حفظ كرد، هنگامي كه  تحير سراسر وجود عزير 

الهي سر تسـليم فـرود آورد و بـه    مالحظه كرد، در برابر قدرت  ،خود  ها را با چشم تمامي اين
 گاه با خشوع گفت:ني يقين رسيد و آ مان آورد و به درجهيقدرت خداوند ا

نّ ﴿
َ

ۡصلَُم أ
َ

َ ٱ أ ير   َّ َِد ٖ ق ء ۡ َۡ  ِ
ّ�ُ ٰ َ  ].٢٥٩ة: البقر[ ﴾٢ََ

 .»دانم كه خداوند بر هر چيزي توانا است مي«
ن وي سرزمين بيت المقدس به كلي در زمان سابق مرده بود و زما و از آنجا كه عزير 

آن سرزمين متروكه آباد شده، آن هم چنانكه اصالً تصورش  :ديد ويران شده بود، حال كه مي
گردانـده  كه چگونه حيات را به آن بالد بازكرد، نسبت به قدرت خداي سبحان از اين  را نمي

 تعجب كرد و دانست كه آن كار قدرت خداي سبحان است.
كـرد خـارج شـد و مردمـاني را      ي عمومي دهكده نگاه مي كه به جاده در حالي عزير 

كه آباد شده  :زنند، شهر را ديد آمدند و باهم حرف مي كه داشتند از دور به جانب او مي :ديد
شيد روشن كردن خور با سرزدن تاريكي و غروبهاي خاموشي را ديد كه  ها و فانوس و چراغ

كـه شـكر    ،شـد و او را بـر آن داشـت    سرور عزيـر  شوند، اين امر باعث خوشحالي و  مي
هايي كه به او بخشيده است و همچنان به مانند سابق بر اين عقيـده   خداي كند به جهت نعمت

 شد كه خداوند سبحان بر همه چيز توانا است.
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به سوي شهر به راه افتاد و در پي كسب اخبار مربوط بـه آن و ايـن كـه بعـد از      عزير 
كنند، آيا خوشحالند يـا غمنـاك؟ و اصـالً چـه      سر آن آمده و مردم چه مي يكصد سال چه بر

 زنده است يا نه؟ برآمد.ها  آن اش افتاده؟ آيا كسي از اتفاقي براي خانواده
خواسـت   اند و مـي رپرو به شهر وارد شد در حالي كه صدها سؤال در سرش مي عزير 

مشاهده كرد كه با زمـان او كـامالً فـرق    هاي جديد را  را بداند، ناگهان ساختمانها  آن جواب
زمان وي نداشت، به اينجا و ها هم تغيير كرده بود و شباهتي با  ها و كوچه داشت، اصالً خيابان

گشـت تـا منـزل     هـا مـي   كوچه انديشيد و در كوچه و پس و آن مي نگريست و در اين آنجا مي
د، هنگـامي كـه خـود را در    آن را ترك كرده بيابـ  سال قبل قديمي خود را كه در حدود صد

جايگاه جديدي بر روي آن، ديد در حالي كه كامالً تغيير يافته بود و بـه ماننـد سـابق بـه نظـر      
 ها سؤال نمايد.  ران خيابانكه برود و از عابران و رهگذ ه فكرش رسيدرسيد، ب نمي

 كجاست؟ آن مرد جوابش داد كه: ما ي عزير  گفت: خانهها  آن به يكي از عزير 
ها  شود! به آن خانه هاي پسرانش پيدا مي ي عزير كجاست، اما در اينجا خانه دانيم كه خانه نمي

 هاي پسران عزير هستند. خانهها  آن نگاه كن
ي پسرانش رسيد، آنگاه دق الباب  تا اين كه به خانه :رو به آن مكان به راه افتاد عزير 

زنـد؟   كسـي اسـت كـه دارد در را مـي     گفت: چه كرد، و سپس صدايي از داخل شنيد كه مي
 بالفاصله جواب داد: منم عزير!!!

گـويي؟ عزيـر! اي مـرد! آيـا مـا را مسـخره        آن جواني كه پاسخ را شنيد، گفـت: چـه مـي   
 كني؟ مي

گفت: پسرم در را باز كن، آنگاه خـواهي دانسـت كـه مـن بـه تـو دروغ        آنگاه عزير 
 كنم. گويم و تو را هم مسخره نمي نمي

نجـا كـه   آو با تعجب و تحير به آن مرد نگريست، سپس گفت: از  ن در را باز كردآن جوا
ايـم، در آن وقـت    را از دسـت داده  شود كه عزيـر  م، حدود يكصد سال ميا من از پدرم شنيده

چهل سـال  بايست سـن وي صـدو   بود مي زنده مي وي چهل سال داشته است پس اگر حاال او
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تر هستي، حال هاي او هم كوچك م، تو حتي از نوهبين مي باشد و من تو را در سن چهل سالگي
 هستي؟! توانم باور كنم كه تو همان عزير چطور مي

اش را شنيدند و پيرامونش حلقه زدند و او را به بـاد سـؤال    و نوه مردم گفتگوي عزير 
بحان گفت: در واقع خداوند س داد و مي پاسخ ميها  آن گرفتند، او هم با اطمينان و صداقت به

كـه   مام گردانيد و شخصـاً طعـامم را ديـد    به مدت يكصد سال من را ميرانده است سپس زنده
طعم و رنگش تغيير نكرده و نوشيدنيم هم بخار نشده و تغيير نيافته است و اما االغـم را ديـدم   

تـا ايـن كـه اسـكلت آن      ،رفت كرد و هريك به جاي خود مي هايش حركت مي كه استخوان
خداوند آن را آغشته به گوشت كرد و آنگاه االغ صدايش را بلنـد كـرد و    كامل شد و سپس

كردم يا  فكر ميها بعد از يكصد سال صورت گرفت، در حالي كه من  تمامي اين ،عرعر كرد
كه يكصد سال طول  :تر از يك روز، اما خداي عزوجل به من اطالع داديك روز است يا كم

ام، آيـا خداونـد بـر     ه مشيت خداوند دوباره زنده شـده كشيده است و من بعد از آن مدت بنا ب
 همه چيز توانا نيست؟!

د ظاهر شد و گفـت: او را  ودر اين اثنا پيرزني كور و فلج كه به سختي به ديوار تكيه زده ب
آنگـاه عزيـر    شناسـم.  را مـي  اي در عزير سراغ دارم كه با آن عزيـر  من نشانه ،به داخل بياوريد

 ت كـه روزگـار او را هـالك كـرده اسـت.     يد كه او پيرزني كور اسـ بر او داخل شد و د 
 گويي كه عزير  هستي؟ پيرزن به او گفت: تو به ما مي

 گفت: بله.
خدمتكاري داشت و او را در حالي ترك كرد كـه بيسـت سـال داشـت، آيـا       گفت: عزير

 داني؟ نامش را مي
او را ترك كـردم و حـال    تبود و در حالي كه بيست سال داش )38F1(»اشتر«نامش  ،گفت: بله

 باشد. يست سال ميبحيات باشد، سنش در حدود صدو اگر در قيد
 شناسي؟ هستم، مي خدمتكار عزير» اشتر«را كه همان  پيرزن گفت: آيا من

                                           
 .3، و تاريخ طبري ج 463ابن كثير، ص  قصص األنبياء -)1(
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كرد خداونـد آن را   بود، هر دعايي كه مي ةي عالمتي بود، يعني مستجاب الدعودارا عزير
ر  هستي از خداوند بخواه كه بيناييم را به من بازگردانـد  فرمود، اگر واقعاً تو عزي استجابت مي

 را حركت بدهم شفا دهد.ها  آن توانم و از شدت درد نمياند  و پاهايم را كه فلج شده
در مقام دعا برآمد و دستانش را بر روي چشمان آن پيرزن  در لحظات كوتاهي عزير 

رآورد كه ناگهان بـر روي پاهـاي   كشيد و دستش را گرفت تا او را كه فلج است به حركت د
انديشيد و  ي عزير  خود ايستاد و حركت كرد و بينايي خود را باز يافت و آنگاه در چهره

اي هسـتي كـه يكصـد     هستي، تو مانند همـان دفعـه   بايد اعتراف كنم كه تو همان عزيرگفت: 
 سال قبل تو را ديدم.

آيا  ،زيراي ع رسيد، گفت: و مي چهل سالكه سن او به صدو :پيرزن ديگري آمد و آنگاه
 كنم. گفت: تو همسرم هستي و من هرگز تو را فراموش نمي شناسي؟ عزير  من را هم مي

ن انگشتري به يـاد  به هنگام خروج از بابل انگشتري را به او داده بود و گفت: شايد مرا با آ
ه خـاطر بيـاورد، آنگـاه او    تا او را ب :سان آن زن هم انگشتري خود را به او داد بياوري، و بدين

 شدنت چه چيزي را به هم داديم؟ گفت: آيا به ياد داري كه شب خارج
گفت: انگشترهايمان را باهم عوض كرديم، تو انگشتر خـود را بـه مـن دادي و     عزير 

به من گفتي: شايد با ديدن آن همواره من را به ياد بياوري، من هم انگشتر خود را به تـو دادم  
 ه را گفتم...و همين جمل

 انگشتر را از انگشتش درآورد و به او تقديم كرد. آنگاه عزير 
شادكام شد و گفت: و اين هم انگشتر تو اي عزير  كه بارها بـا   –همسر عزير  –آن پيرزن 

 ام. ديدن آن به ياد تو افتاده
و مــردم در مقابــل ايــن اتفاقــات عجيــب و غريــب كــه رو بــه رويشــان انجــام شــد، جمــع 

تنـگ شـد و در    ي عزيـر   پراكنده شدند و ديگران آمدند تا اين كه خانهها  اند، آن شدنده
ي بزرگـي   شدند و اين همان نشـانه  زده مي شگفت ،اش ايستادند و از اين امر عظيم مقابل خانه

خواستند كلمه و سـخني   وقت كه مي قد علم كرد و هرها  آن بود كه به مانند خوابي در مقابل
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آمد، چرا كه مشيت خداونـد   يب كنند، با شاهد و دليل و مدرك تصديق آن مياز  او را تكذ
اي بـراي مـردم باشـد و ايـن همـان مصـداق سـخن         نشانه بر آن تعلق گرفته بود كه عزير 

 فرمايد: خداوند است كه مي

ّلِلّناِس ﴿ يَٗة  َءا َك  َعلَ َۡ َ َِ  ].٢٥٩ة: البقر[ ﴾َو
 .»هيماي براي مردمان قرار د تا تو را نشانه«

در اين اثنا خدمتكارش كه بينايي و سالمتي خود را بـاز يافتـه بـود، بـه سـرعت بـه سـوي        
اي كه خداونـد   دانست ارتباط عميقي با اين نشانه دارد، همان نشانه جايگاهي روانه شد كه مي

ان قهرمان آن باشد، آن زن به سوي بني اسرائيل خارج شد در حالي كه آن خواست عزير 
داد، در صـدر مجلـس شـيخي    هـا   آن را بـه  آمدن عزيـر  ود بودند و خبر بازدر مجالس خ

كه عمري را سپري  ،وقار و پا به سن گذاشته حضور داشت، او كسي نبود جز پسر عزير با
كرده و به سن صدوهجده سالگي رسيده بود، و اكنون به عنوان رئيس و شيخ در مجلس بنـي  

 نشست. يافت و مي اسرائيل حضور مي
 است كه به نزد شما آمده است. رعزي نپيرزن آمد و فرياد زد و گفت: ايآن 

 ي كيست؟ گفت: اين جاريه تر عزيرپسر بزرگ
هستم، پـدرت بازگشـته و   » اشتر«هستم، من خدمتكار او  ي پدرت، عزير ن جاريهگفت: م

 ،براي من از خداي خود طلب شفا كرد، اين بود كه خداونـد دعـاي وي را مسـتجاب فرمـود    
داني كه خداوند او را صد سال ميرانده،  آيا تو مي ايم. د سال قبل اين را از وي ديدهنانكه صچ

 سپس دوباره وي را زنده كرده است؟!
شيوخ و پيرمـردان بنـي اسـرائيل تمامـاً سـاكت شـدند و بـراي چنـد لحظـه سرگشـتگي و           

شـان   بـه گمـان  شنيدند كه  فرما شد، در حالي كه كالمش را مي بر مجلس آنان حكم ،سكوت
شان است و تمامي حقايق  است كه در مقابل نكردني بود، اما اين همان كنيزك عزير باور

چنانكـه   ،مستجاب الـدعاء بـود   است و عزير » اشتر«تعريف كرده است، او ها  آن را براي
ان حقايقي بودند كه به هيچ عنـو ها  آن دانستند و از پدران و نياكان آموخته بودند، در واقع مي



 173 و حيات بعد از مرگ عزير

 

 

 از زمان يكصد سـال پـيش از ميـان    عزير  :گفت قابل تكذيب نبودند و چنانكه آن زن مي
هـا   آن تـك كند. آن زن از تـك   ديدن وي، دعوت مي خارج شد، حال او آنان را برايها  آن

شنود، مالحظـه   شان مي كه از مجلس بيرون بيايند تا با چشم خود آنچه را كه گوش ،خواست
ي  كنند. بنابراين، تا اين كه شخصاً به خانه ا نبينند در تمامي كارها شك مينمايند كه اگر او ر

هاي آن خدمتكار را باور نخواهند كرد، به همين خاطر به  نروند و او را نبينند حرف عزير 
جا توقف نكـرده و هـيچ كـس بـا كسـي       راه افتادند، در ميان راه در هيچ ي وي به سوي خانه

همه عقب افتاد در حالي كه به عصايش تكيه داده و پيـري، او را   از حرف نزد. پسر عزير
تر گـام بـردارد، زيـرا بـه      دهد كه سريع سالي بيشتر از اين به او اجازه نمي ناتوان ساخته و كهن

گويد كه پدرش در آنجا در سن جواني  مي» اشتر«صدوبيست سال رسيده بود، و از طرفي هم 
ندارد، واقعاً اين امر چقدر براي انساني كه هم از لحاظ تفكـر  قرار داشته و بيشتر از چهل سال 

 ي تعجب است! و هم از لحاظ قدرت محدود است، مايه
هـايش را   به دقت اوضـاع را بررسـي كـرد و چشـم     در نزديكي منزل عزير، پسر عزير 

 بزدايـد، آنگـاه  هـا   آن دست كشيد تا گرد و غباري را كه زمانه بـر روي آن بـاقي گذاشـته از   
كه محكم استوار ايستاده و داراي اندامي تنومند است و نور ايمان و  :جواني چهل ساله را ديد

 اش را نوراني ساخته است. تقواي قلب چهره
بوسيد و بـه آرامـي و    اش را مي اي صحبت كرد، چهره با پدرش چند كلمه پسر عزير 

ر من يك نشانه وجـود  ساخت، گفت: در پد مي» عزير«در حالي كه سخنش را متوجه پدرش 
 دارد.

 گفت: آن چيست؟ عزير 
 هايش. ماه در بين شانه اي سياه مثل هالل گفت: نشانه

پسر شيخ ساكت شد و سكوت براي لحظاتي آنجا را فرا گرفت، در حالي كـه همگـي بـا    
كردند، ابتدا گمان كردند كه اين مسأله دروغ است، پدر  نگاه مي هاي خود به عزير  چشم
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ت و با قدرت و توانمندي يك جوان ايستاده، اما پسر پير است و چيـزي نمانـده كـه    جوان اس
 پاهايش قدرت حمل او را از دست بدهند.

پسـرش نشـان    به هايش را كمي ساكت شد و سپس دستانش را تكان داد و شانه عزير 
 را بـر روي مـاه   ي سـياه بسـان هـالل    كرد و آن نشانههاي او نگاه  داد. آنگاه پسرش هم به شانه

 مالحظه نمود.ها  آن
آمد گفت و فرياد  شد و پدرش را بوسيد و به او خوش از اين امر خوشحال پسر عزير 

كنم كه او پدرم است. همراه با او تمامي بني  برآورد: به راستي او پدر من است و من اقرار مي
شـدند.   ادكامش ،شان و حضور وي در ميان اسرائيل هم خوشحال شدند و از آمدن عزير 

مدگويي و استقبال را با دليلي جديـد كـه در خـالل آن    اا يكي از علماء و زاهدان اين خوشام
واقعي است كه يكصد سال مـرده و حـال بـه     تأييد كند كه اين جوان همان عزيرخواست  مي

 همان جوان چهل ساله مبدل گشته است، قطع كرد.
اي را سـراغ داريـم، آن هـم     نشـانه  ير آن عالم گفت: ما قوم بني اسرائيل در وجود عز

 جدا از اقراري كه پدر و پسر به هم كردند.
آن را خوانـده   چنانكـه عزيـر   ،گفت: در ميان ما كسي نبود كه تورات را از حفظ بخوانـد 

 است.
با سربلندي و عزت و اطمينان كامل به آن مردمان گفت: و من تورات را  آنگاه عزير 

 كامالً حفظ دارم.
ي  از شيوخ بني اسرائيل از آنجا برخاسـته و مجلـس را تـرك گفتنـد و يـك نسـخه      بعضي 

از ترس بختنصر آن را پنهان ساخته بـود تـا مبـادا آن را    ها  آن قديمي از تورات را كه يكي از
ي  گفتند: تورات را بر ما بخـوان، مـا تـالوت تـو را بـا نسـخه       بسوزاند، آوردند و به عزير 

 كنيم. موجود مقايسه مي
در ميان قوم خود نشست و شروع به خواندن تـورات از حفـظ    ،به عنوان جواني عزير 

دادنـد، بـدين    ي موجـود تـورات تطبيـق مـي     محفوظات او را با نسخهها  آن كرد، در حالي كه
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بـدون آنكـه در حرفـي از حـروف آن اشـتباه       ،تمامي تورات را از بر خواند ترتيب عزير 
خشـوع آن   نمايد. اين امر مهـم، موجـب ازديـاد    خواني اي دوباره يا در يك آيه يا كلمه كند،

 قوم گرديد.
است، از آمدن او خوشحال شدند و بعضـي   آنگاه همگي اعتراف كردند كه او عزير 

هاي خداوند را مالحظـه كردنـد،    اي بزرگ از نشانه س نگاه كردند و نشانهلمج به آنها  آن از
هايش كه موهايشان سپيد گشته و فروغ پيـري   ر و نوهدر اين مجلس كه پس در واقع عزير 

نشسـته   ،را به شدت خم كرده است، در آن هستندها  آن تافته و ساليان عمر، پشتها  آن بر سر
 بود.

جواني چهل ساله و داراي موهاي سياه و انـدامي تنومنـد و قـامتي     در حالي كه عزير 
با آنچه كه بـرايش اتفـاق افتـاد و     ر اي عظيم است كه عزي راست است، و اين خود نشانه

اي  نشـانه  ،را فقط به او منحصر كـرد ها  آن ها و مناظري پديد آمد كه خداوند همراه با او جلوه
بيش نيست. هنگامي كه خداوند به او گفت: (و ما تو را بـراي مردمـان بـه عنـوان نشـانه قـرار       

 خواهيم داد).
بوده است، و از سوي ديگر ه آيه و نشانه حقا كه در مرگش، در حالي كه چهل سال داشت

هـا در   كـردن اسـتخوان   شدنش بعد از صد سال و ديدن مناظر احياي االغش و حركت در زنده
 اي است. ... نشانهاين همهاش و شدن بدن االغ با گوشت و طعام تغيير نكرده مقابلش و آغشته
اي دارد كـه   نشـانه  در قرآن كريم ذكر شده است و حكايـت از  ي عزير  در واقع قصه

ي عبرت و اندرز است، تا بدانـد آن كـس كـه     براي آن قرار داده شده است، اين داستان مايه
تواند مرده را زنده نمايد، چه او است كـه آن را   داند كه خدا بر همه چيز قادر است و مي نمي

عام و قـادر  ي وجود آورده است، و او است خالق ط خلق كرده و ميرانده و بار ديگر به عرصه
 ،آن كه تبخير و يا منجمـد شـود و يـا بـويش تغييـر نمايـد       بر ابقاي آن در طول يكصد سال بي

شـود و او اسـت قـادر بـر خلـق       چنانكه در طي چند روز قليل در بين دستان انسـان چنـين مـي   
بعد از يكصد سال كه آن را ميرانده است و او همان كسي است كـه   ي االغ عزير  دوباره
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هايشـان   آن را كامل و تمام ساخت تـا كسـاني كـه در دل    –عزير  –اش  چشمان بندهدر پيش 
ترديد و شك وجود دارد، ايمان بياورند به اين كه خداوند بر همه چيز قـادر اسـت. بنـابراين،    
آفرينش مخصوص وي است و گيتي هم گيتي او است، و پـاك و منـزه اسـت، او هـيچ چيـز      

 نياز است. متا و بيه مانند او نيست، و يگانه و بي
 فرمايد: خوانيم، خداوند مي ي قرآن مي را در اين آيه ي عزير  قصه

وۡ ﴿
َ

ِيٱَُ  أ َّ  ِ ِۡ ُ ٰ ي َّ َ
َ  ََ ا قَا َُ وِش ٰ ُصُر َ ََ ٌة  ََ ِ او ََ ٖ َوِ�َ  ََة ٰ قَۡر َ ََ ِ  ۦَمّر  ه ُ ٱَ�ِٰذ َّ  ۖ ا َُ ِ َ�ۡعَد َمۡوت

تَُه  َما
َ

ُ ٱفَأ ّم َ�عَ  َّ ُِ  ٖ� ََ ِ  ۥۖ ثَهُ ِماَََْة  ََ بَل ّ� يَۡو�ٖ� قَا ۡو َ�ۡعَض 
َ

يَۡوۖما أ ََ َ�ِۡثُت  َ�ۡم َ�ِۡثَتۖ قَا  ََ  ۡثَت قَا
ٖ� فَ  ََ ََسّنۡهۖ وَ  نُظرۡ ٱِماَََْة  يََ ابَِك هَۡم  َ َِ َطَعاِمَك َو  ٰ ََ ِ ّلِلّناِس�  نُظرۡ ٱِ يَٗة  َءا َك  َعلَ َۡ َ َِ اَِِك َو َ�ِ  ٰ ََ ِ ِ

ََ  نُظرۡ ٱوَ  ِ ِِ ٱِ ۡيَف  ۡلعَِظا َُ ُ�َ َ�َّ ا تَب َّ ۚ فَلَ ا َٗ ۡ َۡ ُسوَها  ّم نَۡ� ُِ ُنِهَُها  نّ  ۥن
َ

ُم أ ۡصلَ
َ

ََ أ َ ٱ قَا َّ  ِ
ّ�ُ ٰ َ ََ

َِدير   ءٖ ق ۡ يا در ماجراي آن شخصي بينديش كه از روستاي خالي « .)39F1(]٢٥٩ة: البقر[ ﴾٢َۡ
ونه اين هايش افتاده بود. با خود گفت: اهللا چگو ويراني گذشت كه ديوارها و سقف

كند؟ اهللا او را يكصد سال ميراند و سپس ويرانه را پس از اينهمه نابودي آباد و زنده مي
اي؟ پاسخ ي فرشته، از او پرسيد:) چه مدت، (به اين حال) ماندهاش كرد (و به واسطهزنده

اي؛ به غذا و داد: يك روز يا قسمتي از يك روز. گفت: بلكه صد سال در اين حال بوده
هايش باشد ات نگاه كن كه تييير نكرده، و به االغت بنگر و نگاهت به استخواندنينوشي

اي پوشانيم تا تو را نشانهدهيم و سپس با گوشت ميرا با هم پيوند ميها  آن كه چگونه
 .»دانم كه اهللا بر هر كاري تواناستبراي مردم قرار دهيم. گفت: مي

                                           
 مراجع اساسي: -)1(

 -5: ابـن كثيـر.   النهايـة و  البدايـة  -4جالس: ثعلبـي.  عرائس الم -3: نجار. قصص األنبياء -2تاريخ طبري.  -1

س المعجـم المفهـر   -9اهللا: احمد بهجت. انبياء  -8: ثعلبي. اللغةفقه  -7تفسير قرطبي.  -6تفسير ابن كثير. 
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 و مورچه و عرش و معجزاتي در ارتباط با جن  سليمان

 فرمايد: خداي تبارك و تعالي در قرآن كريم مي

ُِسلَۡيَ�ٰنَ ﴿ َحَ ٱ َوه َسۡلَنا َ�ُ  هّرِ
َ

ۖ َوأ ر  ُۡ َش ا  َُ ُب َوا َِ ر  َو ُۡ َها َش ُدوه ۡ�َ  ۥُغ قِۡطرِ� ٱَ� َن  ۡل نِّ ٱَوِم َمن  ۡ�ِ
 ِ ّ�ِه َِ ِ �ِإِۡذِن  يۡه يََد  َ�ۡ ُل َ� ََ ۡع ۡمرِ  ۦۖ َۡ

َ
َ�ۡن أ ۡم  ُُ ن يَزِۡغ ِمۡن ِب َوَم َذا ۡن َص ُِذقُۡه ِم ِ ٱنَا ن ّسعِ� سبأ: [ ﴾١ ه

12.[ 
پيمود و شامگاهان مسـير   باد را مسخر سليمان كرديم كه صبحگاهان مسير يك ماه را مي«

ي مس مذاب را براي او روان ساختيم و پروردگارش گروهي از جنيان را  يك ماه را و چشمه
كرد (و به  از فرمان ما سرپيچي ميها  آن ازكنند و اگر يكي  رام او كرده و در پيش او كار مي

 .»چشانديم ) از آتش سوزان به او ميداديم و داد، عذابش مي سخن سليمان گوش نمي

 جن -1
ه بيت المقـدس رفـت و در   طبق معمول ب حالي كه هوا بسيار طوفاني بود، سليمان  در

پرداخت، هنگامي كه  ي شب به عبادت خداي سبحان رابش ماندگار شد و تا نيمهآنجا در مح
خواست برگردد، نور خداي سبحان براي او متجلي شد و احسـاس كـرد كـه روحـش در آن     

 خود شده است، آنگاه لبانش به حركت افتاد و گفت: ي نوراني از خود بي اشعه

نَت ﴿
َ

َّك أ ٖد ّمِن  َ�ۡعِدٓي� ِِن َب
َ
�ِ ِِ يَبَا  َّ َِ ُمۡلٗ�  ُب ٱَوَهۡب   ].35ص: [ ﴾٣ هۡوَّها

حكومتي به من عطا فرماي كه بعد از من كسي را نسزد (كه چنين سـلطنت و عظمتـي را   «
 .»گمان تو بسيار بخشايشگري داشته باشد) بي

احساس كرد كه در خوابي فرو رفته كه تنها در سـپيده دم صـبح از آن بيـدار     سليمان 
آنچـه كـه در   ي  شده است، آنگاه به قصـرش بازگشـت و بـر عـرش خـود نشسـت و در بـاره       

محرابش ديده بود و آنچه كه از خداي خود خواسته بود، به فكر فرو رفت، آنگـاه هـاتفي را   
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گفت: در واقع خداوند دعاي تو را پذيرفت و حكومت و فرمانرواي را به تو عطا  شنيد كه مي
 نموده كه آن را به هيچ كس ديگري نداده و نخواهد داد. خداوند سبحان باد را مسخر سليمان

 كرد و باعث ريزش باران  خواست حركت مي گردانيد كه به امر او و در هر جايي كه مي
 شد. ها مي و به حركت درآوردن كشتي

 او گردانيــد كــه آنچــه را كــه ســليمان   از ســوي ديگــر جــن و شــياطين را مســخر و 
ت سـازي زمـين جهـ    هـا، آمـاده   هـا و كـاخ   دادند مانند ساختن ساختمان خواست، انجام مي مي

 كردن زمين. ها براي سيراب كشاورزي و زدن چاه
طـوري  بـه   ،قـرار داد  و نيز خداي سبحان پرندگان و حيوانات را تحت فرمان سليمان 

 هاي فداكار و مخلص وي بودند. ي رعيت جمله ازها  آن ها و كه تمامي اين
 گفتند: اش شاكر و مخلص و ستايشگر خداوند بود، ايشان  بنده سليمان 

اي، جان خود را  زاني داشتهرتت را امعنكه تو بر من و هم بر پدرم نآ ! به خاطراوردگارپر«
يمت هـدايت كـن و   براي طاعت و جهاد در راه تو خواهم بخشيد، پس مرا به سوي راه مسـتق 

 .»توفيق عطاء فرما
 خواهم كرد. آورد، مبارزه ميدگان مخلصت را به ذلت و خواري دربا آن فقري كه بن -
 له ظلمي كه دست و پاگير بندگان اولت شد، اعالن نبرد و جنگ خواهم كرد.عي -
 زنند، پيكار خواهم كرد. شوند و سرباز مي با مشركاني كه از اطاعت تو خارج مي -

 گفتند: آمين. ها را شنيد كه مي در آن هنگام صداي ماليكه
 آنگاه براي خداوند قدرتمند و حكيم، سر به سجده فرود آورد.

بسيار بر آن حريص بود كه مبـادا شـيطان او را نسـبت بـه ملـك وسـيعي كـه         ان سليم
اي كه آن را به هيچ كس، چه در گذشته و چه در  خداوند به او بخشيده و قدرت خارق العاده

 آينده، نداده و نخواهد داد، شيفته نمايد.
اشـته بـود، در   تمامي اين نعمات را كه خداوند به او ارزانـي د  سليمان  ،به همين خاطر

 آورد و ميها را به حركت در كشتي راه اصالح و آبادسازي بكار گرفت. مثالً باد سليمان 
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گشـت كـه كاالهـاي     ميكـرد و سـپس در حـالي بـاز     خـارج مـي   را از بالد سليمان ها  آن
تجارتي را از شهر و نواحي دور دست و باج و ماليـات پادشـاهان زمـين و منـاطق وسـيع را بـا       

جن هم به حفركردن چاه در صحرا و اصالح اراضي اطراف آن  ،كرد، شياطين مي خود حمل
پرداختنـد و   ميادين وسيعش مـي  ها و ها و ساختن شهرهايي با آن خيابان و كندن سنگ از كوه

دادنـد كـه    جالب آنكه در هر ميداني ديگ بزرگي را كه از سنگ تراشيده شده بود، قرار مي
بسـيار بـزرگ و پهـن بـود، و بعـد از آن ابرهـا        ،از لحـاظ حجـم  به ظرف غذا شـبيه بـود، امـا    

ها بسيار بزرگ و پهـن   كردند و چون آن ديگ ها را پر از آب باران مي آمدند و آن ديگ مي
كردند، و هنگامي كه شهر كامالً پيراسته و  بودند، آن ميادين ظرافت و زيبايي خاصي پيدا مي

هـاي   آوردنـد و در وادي و زمـين   آنجـا روي مـي   شد، مردم براي اقامـت در آن، بـه   مزين مي
هــا بــه آبيــاري زمــين  شــدند و بــا آب بــاران و چــاه اطــراف آن مشــغول كــار كشــاورزي مــي

شد، و مـردم در   شد و خير شامل حال همه مي طراوت ميپرداختند، آنگاه زمين سرسبز و با مي
شـدند،   شـغول مـي  دهنـده م  گر و روزي كرده و به عبادت خداي بخشايش آرامش زندگي مي

بياباني فراواني قابل كشت و كـار شـدند و بنـي     يها بدين ترتيب شهرهاي زيادي آباد و زمين
هـاي گذشـته    را در ايـام و زمانـه  ها  آن ي نعماتي زندگي كردند كه مانند اسرائيل در زير سايه

بـود  انگيزترين قصـري   انگيز بود، بلكه شگفت قصر سليمان قصري شگفتده بودند. يهرگز ند
هـايش از جـنس مرمـر و بسـيار      گكه در آن حين كار بلندسازي آن به پايان رسيده بود، سـن 

هايش زر اندود شده بودند و در نزديكي آن منازل سربازان و آغل  بها و ديوارها و سقفگران
هاي پادشاه وجود داشت كه از طريـق   خزانه ،ها قرار داشت و در زير زمين قصر و طويله اسب

درهـاي بزرگـي وجـود    ها  آن كردند و در انتهاي زيرزميني به آنجا رفت و آمد ميراهروهاي 
ايسـتادند و نگهبـاني    مـي هـا   آن هـاي جـن در كنـار هريـك از     داشت كه دو غـول از عفريـت  

 دادند. مي
ارزانـي داشـته    را به عنوان نعمت بر سـليمان  ها  آن ي معجزاتي كه خداوند و از جمله

هـا   آن بـه كنـدن  هـا   آن رفتنـد، بعضـي از   هـا مـي   ه روزه بـه كـوه  است، ايـن كـه: شـياطين همـ    
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كردنـد و   بهايي چـون طـال و المـاس را از دل آن اسـتخراج مـي     پرداختند و محتويات گران مي
كردند  بهاي لؤلؤ و مرجان را شكار ميهاي گران رفتند و دانه ها فرو ميبرخي ديگر هم در دريا

قـرار    شده را در خـزائن سـليمان   تويات جمعگشتند و مح ميب هنگام برو هردو گروه ش
كردند و از طريق راهروهاي زيرزميني آن به تاالر  ها را قفل مي دادند، سپس درِ تمام خزانه مي

شـد و دو تـن از    كردنـد و آنگـاه درِ بـزرگ، بسـته و قفـل مـي       قصر بزرگ رفـت و آمـد مـي   
ر نگهبـاني و حراسـت از آن   ي جني با هوشياري و بيـداري كامـل بـه امـ     زاده هاي بزرگ غول

 پرداختند. مي
هـاي زمـين    نـه گشتند، تا ايـن كـه خزا   ميشدند و سپس باز مه روزه بيرون ميآن شياطين ه
كه هيچ كس چه جن و چه انسان، جـرأت   ،ارزش شدهاي با گرانبها و سنگ آكنده از معادن

 را نداشت.ها  آن شدن به نزديك
و  كرد، به شـدت مجـازات   او رفتار مي امر هركس از شياطن را كه مخالف و سليمان 

 توانست از آن فرار نمايد. نمود كه در طول عمر خود نمي زنداني مي اي آن را در شيشه
و اين بود كه يك روز شيطاني را كه به زنجير بسته شده بود، پيش او آوردند، هنگامي كه 

اسـتخراج كـرده بـود، ضـايع     از جرمش پرسيد، به او گفته شد: از لؤلؤ بزرگي را كـه از دريـا   
 نموده و آن را به خزائن پادشاه نياورده است.

 اي؟! گفت: اي عفريت، كجا آن را پنهان ساخته سليمان 
هاي ديگر به عمق دريا فرو رفتم، لؤلؤي بيرون آوردم  شيطان گفت: من همراه بقيه شيطان

زيبـايي و بـه آن شـگفتي و    سر يك انسان است، تا به حال لؤلؤئي به آن  مي حج كه به اندازه
رضـايت و خشـنودي    درخشندگي نديده بودم، به همين خاطر فكر كردم كه من با ايـن لؤلـؤ  

ناگهـان   ،شما را نسبت به خود در طول زندگيم به دست خواهم آورد، اما به هنگام بازگشـت 
سپس بـه  د، ربوبا غولي ظالم برخورد كردم كه از آسمان بر من فرود آمد و آن لؤلؤ را از من 

 الي ابرها پنهان شد و من نتوانستم به او برسم. سمت جنوبي آسمان فرار كرد و در البه
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گويي راست باشد، من جنيـان را بـر تـو عرضـه      گفت: اگر آنچه را كه تو مي سليمان 
 آن غول را شناسايي كني.ها  آن خواهم كرد تا از ميان

تواند از دست مـن   باشد، هرگز نمي شيطان گفت: اگر آن غول، جني از جنيان سرزمين تو
كنم) در يك سـرزمين ديگـر زنـدگي     فرار كند، اما او يك نوع جن ديگري بود كه (فكر مي

 كند. مي
 –هـايش   شدن موضوع و راستي حرف مشخص –دستور داد تا   در آن هنگام سليمان

د و بـه نظـر   را كه وزيري حكـيم و دانـا بـود، فـرا خوانـ     » آصف«او را زنداني كنند و وزيرش 
گفـت: اي   هاي آن شيطان راست بود، به همـين خـاطر بـه سـليمان      حرف ،وزير» آصف«

آوري لؤلؤ و مرجان براي خود ندارند، پس بايد  ي چنداني) به جمع پيامبر خدا! شياطين (عالقه
 ها باشد و در واقع خداونـد سـبحان ايـن    پادشاهي از انسانتسلط  آن غول جني تحت فرمان و 

د را براي تو واقع كرد تا آنچه را كه بر خود عهد كرده بودي به يادت بيـاورد كـه آن   آم پيش
آوري اشياي گرانبها تـو را از وفـاكردن بـه قولـت      راه او، اما جمعهم عبارت بود از: جهاد در 

داشت، به نظر من تو بايد به جستجوي آن غول بپردازي تا به جانب آن پادشـاهي كـه او را   باز
اربـابي   ي مجوسياني بيابي كـه بـراي خـود،    نمون شوي و چه بسا كه او را از جملهفرستاده ره

 ورزند. گيرند و به او كفر مي ميغير از خداي سبحان را بر
تا آن جني را كه آن لؤلؤ را شكار كرده بود، آزاد نمايند، پس از  :دستور داد سليمان 

محرابش در بيت المقدس رفت و  آن ساعتي را در سخنان وزيرش به فكر فرو رفت، سپس به
كـه لشـكرش خـود را     :هاي شب در آنجا ماندگار شد و در سپيده دم صـبح فرمـان داد   تا نيمه

 براي حمله به سوي جنوب آماده نمايند.

 سخن مورچه -2
رنگي، سوار و از شهر خارج شد، در حالي  يك روز بر روي اسب خاكستري سليمان 

سـوار بودنـد و در   رنـگ   هـاي سـرخ   نس كه بر روي اسبكار اكه در طرف راستش دو سوار
سـرش هـم   رنگ سوار بودنـد و در پشـت    هاي سياه كار جن كه بر اسبطرف چپش دو سوار
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آمدنـد، و پرنـدگان هـم بـه صـورت       هاي جني پيـاده مـي   ها و غول سربازان بيشماري از انسان
ي سوزان خورشيد به  اشعههايي (فراوان) در آسمان پراكنده شده بودند كه مانع رسيدن  گروه

 شدند كه مردم نظير آن را نديده بودند. آن لشكر عظيمي مي
هاي ناشـناخته   روزي بيابان به سمت جنوب حركت كرد و پيوسته چند لشكر سليمان 

 اي گفت: ي مورچگان رسيد و آنگاه مورچه نورديد تا اين كه به دره ميرا در

ا ﴿ َُ ۡه َ
� ٰ ُل ٱََ َۡ ّ ْ ٱ َ لُوا َُ ُ مَ  َۡ ه َُ ُسلَۡيَ�ُٰن وَُجُنو ّنُ�ۡم  ََ ِط ۡ ََ  ََ َنُ�ۡم  ِِ ٰ َۡشُعُروَن  ۥََ � ََ ۡم  وَُه

 ].18النمل: [ ﴾١
هاي خود برويد، تا سليمان و لشكريانش بدون آن كه متوجه باشند  به النه ،اي مورچگان«

 .»شما را پايمال نكنند
خـاطر تبسـم كـرد و     اش را فهميد، به همـين  سخن آن مورچه را شنيد و گفته سليمان 

 گفت:

َتَك ﴿ ََ َر نِۡع ُِ ۡش
َ

ۡن أ
َ

َِۡصِ�ٓ أ ۡو
َ

ّبِ أ ٓ ٱَِ ِّ نٰهُ  ّل ََ ِٗحا تَۡر َل َ�ٰل ََ �ۡ
َ

ۡن أ
َ

ّي َوأ َ ِّ ٰ �َ  ٰ َ ََ ّ َو َ ََ َت  َۡ َع ّۡ َ
َ﴾ 

 ].19النمل: [
هايي باشم كه بر من و پـدرم ارزانـي    گذار نعمت چنان كن كه پيوسته سپاس ،پروردگارا«
 .»راضي باشيها  آن من را عطا فرما) كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو ازاي، (و  داشته

كـه   :اي را كه خداوند به او ارزاني داشت احساس كرد و آن اين بـود  معجزه سليمان 
شـنود و زبـانش را    شـود، مـي   اي را در درون زمـين كـه بـا چشـم ديـده نمـي       او سخن مورچـه 

اختصـاص يافتـه و بـه احـدي غيـر از وي داده        فهمد، اين امريست كه تنها به سـليمان  مي
 نشده، و از سوي ديگر در پرتو مشيت و قدرت خداوند عزوجل انجام گرفته است.

ي  در دره افراشـته شـدند و ارتـش سـليمان     آنگاه چادرهـا بر  :دستور داد سليمان 
براي  مورچگان يك شبانه روز به استراحت پرداخت، و هنگامي كه پس از آن ارتش خود را

هـاي خـود    را به سوي النـه ها  آن آوري شد و مورچگان هاي غذا جمع كوچ آماده كرد خرده
راه خود را در صحرا عوض كـرد، بـه همـين خـاطر چنـدين       انتقال دادند، ارتش سليمان 
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ند تا در آن فرود آينـد،  دنخور اي بر روز پيوسته در آن در حال حركت بودند و به واحهشبانه 
، و آب باران به ه از آن آب بياشامند، تا باالخره آبي كه با خود داشتند تمام شداي ك يا چشمه
 رو كرده و حقيقت امر را به وي خبر دادند. سليمان 

آنچه را كه خداوند از فضل و نعمت به او بخشـيده بـود، بـه كـار گرفـت،       و سليمان 
 –فرموده بود به كـار گرفـت.    اي را كه خداوند به او عنايت كه او آن معجزه :گوييم بلكه مي

كـه بـه    ،بـه شـياطين جـن فرمـان داد     كه سليمان  :و اين بود –اي تسخير جن  يعني معجزه
هم به حفر و كندن زمين پرداختند، ها  آن حفر چاه بپردازند و از دل زمين آب بيرون بياورند،

ند، ولي حتي از يكي از ول شدطر در بيشتر نقاط به زدن چاه مشغاما آبي را نيافتند به همين خا
 بازگشتند. ها هم آب بيرون نيامد، در نتيجه با ناكامي به نزد سليمان  آن چاه

ك (هدهد) است كه با فطرت خـود امـاكن آب در   گفته شد: اين تنها پوپ به سليمان 
مـا را   ،تواند از آبي نزديك بـه سـطح زمـين    شناسد و او همان است كه مي طبقات زمين را مي

 ازد.آگاه س
 خواهم. به دربان خود گفت: هدهد را مي سليمان 

س رهدهـد هـم اينـك در دسـت     ،گشت و گفـت: اي سـرورم   دربان خارج شد و سپس باز
 نيست!

كردن آن پرنده خارج شد، آنگـاه مكـان هدهـد را    خشمگين شد و براي پيدا سليمان 
 كه خالي است و گفت: ،يافت

ى ﴿ َِ َ
ٓ أ ََ  َ َِ دَ ٱَما  ۡدُه ُُ ۡ ِۡ  ه

َ
ِ�َ ٱَ�َن ِمَن  أ ٓ�ِا  ].20النمل: [ ﴾٢ ۡلَغا

 .»؟ي غائبان است بينم، يا اين كه از جمله چرا هدهد را نمي«
جغد گفت: او را ديدم كه همراه بـا هدهـدي ديگـر از پرنـدگان ايـن سـرزمين بـه سـمت         

 كرد. جنوب پرواز مي
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مـان مـن و   كننده نياورد كـه علـت سـرپيچي وي از فر    گفت: اگر حجتي قانع سليمان 
مخالفت با فرمان من را توجيه نسازد، قطعاً او را سخت عذاب خواهم داد يا سرش را خـواهم  

 بريد.
اي است كه از  گفت: اين اولين مخالفت و نافرماني» آصف«يعني  آنگاه وزير سليمان 

بـرداري زبـانزد اسـت، انجـام      اي ضعيف كـه واقعـاً در راسـتاي اطاعـت و فرمـان      جانب پرنده
 يرد، حتماً در اين كار سري نهفته است.گ مي

 گفت: چه سري در وراي غيبت هدهد نهفته است؟! سليمان 
 هـا نزديـك شـده باشـيم و شـياطين      ي جن ترسم كه ما به سرزمين و دره آصف گفت: مي

به جادو و سحر متوسل شده و ما را از مكان آب دور ساخته و هدهد را هم بـه اسـارت   ها  آن
كـه او در   :منابع آب را براي ما كشف نكند. يكي از شياطين به مـن خبـر داده  تا  ،گرفته باشد

را بگيرد، ها  آن صدد برآمده تا رد پاي ها را شنيده و در ي جن صداي نعره و همهمه ،دل كوه
 پي نبرده است و بيم خود را از آن آشكار كرده كه ما شـايد در تلـه و  ها  آن اناما به راه و مك

 و شياطين جن افتاده باشيم. اسارت غولي جبار
و گفـت: حمـد و سـتايش خداونـدي را     به خاطر اين خبر عجيب، تبسم كرد  سليمان 

 راهنمايي كرد، پيروزي نزديك است.ها  آن كه ما را به سوي ،زدس
را به خود مشغول كرده بود، چرا كه لشكرش احساس تشـنگي   سليمان  ،موضوع آب

ي  از خيمـه  ي خطر است، به همين خاطر سـليمان   ن مايهكردند و اين امر براي حياتشا مي
 زا را به سوي او بياورد. تا ابرهاي باران :دستور داد زا خود خارج شد و به باد طوفان

ع به وزيدن كرد و در جلو خـود ابرهـا را بـه پـيش رانـد،      وآنگاه باد از شمال و جنوب شر
ها پر از آب  هاي آب و ظرف ها و مشك باراني فراواني از آسمان فرود آمد و در نتيجه ديگ

نعمـات   و ،به خاطر باران رحمـتش  يرين را آشاميد و همگي خداوند راشدند و ارتش، آبي ش
 است. اي از معجزات خداوند براي سليمان  بزرگش ستايش كردند. و اين معجزه
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مان ي سـلي  كه جايگاهش را در بين پرنـدگان بـدون اجـازه    :گرديم به ماجراي هدهد برمي
 خالي ها  آن هاي آب نگاه كرد و ديد كه ها و مشك ترك كرده بود، در واقع او به ظرف

شكر سرورش از تشنگي بميرد، به همين خاطر جايش را تـرك گفـت و   لهستند، و ترسيد كه 
به سرعت به جانب جلو پرواز كرد و با جديت به جستجوي آب پرداخت، طبقاتي از زمين را 

هـاي آب نبودنـد و در    اي از چشـمه  صدا بودند و داراي چشـمه  هاي بي رهكه تماماً صخ :يافت
آمد برخورد كرد، آنگاه يكديگر را شناختند،  راهش با هدهد ديگري كه از جانب جنوب مي

 ي عظيمي راهنمايي كرد. داوطلبانه او را به سرچشمه ،و هدهد جنوب
سرسبزي رسيدند، سپس در باغ ي  خالصه آن دو هدهد به پرواز درآمدند تا اين كه به دره

ي پهناوري جريان داشت كه  ها بود و در وسط آن درياچه بزرگي كه سرشار از درختان و گل
ي درختـي ايسـتاده و بـه     شد، بر روي شاخه ها به آنجا روانه مي هاي جوشيده از سرچشمه آب

 استراحت پرداختند.
تا  ،دهد دوستش اجازه خواستهدهد سليمان از ديدن آن منظره بسيار شادكام شد و از ه

او را  ،پيش سرورش برگردد و آنچه را كه ديده است برايش تعريف نمايد، اما هدهد جنـوب 
اي (كـه ايـن چنـين     فـت: تـو تنهـا چيـز انـدكي را مشـاهده كـرده       گاز اين تصميم بازداشته و 

هست بـا   ت و سامان و ملكي بزرگي را كه در پشت اين درهورحال با من بيا تا ث !)خوشحالي
اي  تواني پيش سرورت بازگردي و تمامي آنچه را كه ديده چشمان خود ببيني، و آن وقت مي

 در او خواهد داشت. يو مهمبه يقين اين خبر تو تأثيري  عجيبي  برايش تعريف كني،
 چه چيزي را به من نشان بدهي؟! ،خواهي هدهد سليمان گفت: پس از اين باغ مي

 هاي خود ببيني كه... بيا تا با چشم هدهد جنوب گفت: همراه من
سـپس بـر    ،و بدين ترتيب آن دو هدهد پرواز كردند و كوه بلندي را پشت سـر گذاشـتند  

هاي زراعتي بود، فـرود آمدنـد. سـپس بـه      ي سبزي كه آكنده از قصرهاي بزرگ و زمين دره
دنـد، آنگـاه   رواز درآماي بلند قـرار داشـت، بـه پـ     كه در باالي تپه ،انگيز جانب كاخي شگفت

از ديدن آن منظر كه خاكي از قدرت و مقام پادشاهي و عزت بود، مـدهوش و   هدهد سليمان
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متحير ماند، لذا به دوستش گفت: شگفتا! من نظيـر ايـن را تنهـا در ملـك سـليمان، در شـمال       
 ام. ديده

در جنـوب  » بلقيس«كه در مقايسه با ملك  هدهد جنوب گفت: اي بابا! ملك سليمان 
انگيز و قومش را كه در حال  ي شگفت ي نيست، بيا از اين سوراخ عبور كنيم تا اين ملكهچيز

 پرستش خورشيد هستند، مشاهده كني.
كـه بـه جـاي آنكـه      :قوم (سرزمين سبأ) را ديـد  ،آن دو هدهد فرود آمدند، هدهد سليمان

ايـن صـحنه بسـيار     ند، لذا ازكن براي خداوند سجده ببرند، دارند براي خورشيد اين كار را مي
او را به كاخ بلقيس برد و تخت عظيم او را به او نشـان   ،خاطر شد، سپس هدهد جنوب آزرده

 بزرگ نگاه كن! آيا سرور تو نظير آن را دارد؟ داد و گفت: به اين لؤلؤ
 چگونه به دست ملكه رسيده است؟ گفت: اين لؤلؤ هدهد سليمان

 يت جني آن را آورده است.شود كه يك عفر هدهد جنوب گفت: يك ماه مي
آن را  ،است كه جن شما هدهد سليمان گفت: در اين صورت اين همان لؤلؤ سليمان 

 اي كه آن را شكار كرده بود، ربوده است، واي بر شما از خشم سليمان! از دست جني
كني! چه بلقيس هم جن را در اختيار  هدهد جنوب گفت: اينطور هم نيست كه تو فكر مي

ترسم كه شاه تو به قـدرت خـود مغـرور شـود و بـه خـود        م انسان را و من از اين ميدارد و ه
جرأت حمله به او را بدهد، آنگاه شكست بخورد و پستي و حقـارت را بـراي لشـكريانش بـه     
ارمغان بياورد. هدهد جنوب تا توانست از عالقه جن به بلقيس تعريف كرد و گفت: اين تنهـا  

 اختيار دارد.كه جن را در  نيست سليمان 
هاي خود تمامي حقـايق را   هاي او را شنيد، و با چشم هم تمامي حرف هدهد سليمان 

كـه ابرهـاي فراوانـي بـاران      :بازگشت و در آنجا ديـد  ديد، سپس با سرعت پيش سليمان 
 نوشند. بارانند و مردم آب مي مي

 كه سـليمان   آمد، ديد به مقر خود رسيد و با فروتني پيش سليمان  هدهد سليمان
 كه كاري دستش دهد. ،سخت بر او خشمگين است و ترسيد
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گفت: اي هدهد! تا حاال كجا بودي؟ چرا از دستور من سـرباز زدي و بـدون    سليمان 
 ي من مقرت را ترك كردي؟! اجازه

تبسـمي كـرد و    تعريف كرد. سـليمان   آنگاه هدهد تمامي ماجرا را براي سليمان 
 گفت:
َص ﴿

َ
نَنُظُر أ نَت مَِن َس ُُ  ِۡ َ

ِ�َ ٱَدۡقَت أ ِٰذ� َّ  ۡذَهبٱ ٢ ۡلَ� تََو ّم  ُِ ۡم  ُِ قِۡه َِِ�ۡ لۡ
َ

� ا فَ َٰذ �َ  ِٰ�َ�ِِّ ب
ۡم فَ  ُُ ا يَرِۡجُعوَن  نُظرۡ ٱَ�ۡن  ].28 -27النمل: [ ﴾٢َماذَ

ي  اي يــا از زمــره كنــيم تــا ببينــيم راســت گفتــه (ســليمان بــه هدهــد گفــت:) تحقيــق مــي«
نامه را ببر و آن را به سويشان بينداز و سپس از ايشـان دور شـو و در    اي. اين دروغگويان بوده

 .»چه خواهد بودها  آن گويند و واكنش كناري بايست و بنگر كه به يكديگر چه مي
ي سبأ  را به جانب بلقيس، با خود برداشت و آن را به كاخ ملكه ي سليمان  هدهد نامه

بلش خدمتكاران و وزيرانش حضـور  ه و در مقاكه بلقيس بر روي تخت خود نشست :برد و ديد
 ي پنجره آن اتاق مخفي شد. ند، آنگاه نامه را در اتاقش انداخت و خود در پشت پردهدار

كه بلقيس نشست شورا را برپا كرده بـود تـا در ارتبـاط بـا اخبـاري كـه        :اين در حالي بود
دازند، هنگامي كـه نامـه در   آوردند، به ارائه نظر بپر و ارتشش مي جنيان در مورد سليمان 

اتاقش افتاد، از اين امر متعجب شد، پس آن را براي حاضران قرائت كـرد. در آن نامـه آمـده    
 بود:
ُسلَۡيَ�َٰن �نّهُ  ۥِِنّهُ ﴿ ِ ٱ�  ۥِمن  َ�   ٣ هرِّبيمِ ٱ هّر�ٱ َّ َِ ِ ۡسل تُوِ� ُم

ۡ
ّ َوَ َ ََ  ْ ۡعلُوا ََ  َّ َ

َ٣﴾ 
 ].31 -30النمل: [

اين نامه از سوي سليمان آمده است و (سرآغاز) آن چنين است: به نام خداوند بخشنده و «
شـده بـه سـوي     جويي نكنيد و تسليم ابر من برتريام) تا در بر ان. براي اين (نامه را فرستادهبمهر

 .»من آييد
 بلقيس گفت:

ۡمرِي﴿
َ

ۡ�ُتوِ� ِ�ٓ أ
َ

 ].32النمل: [ ﴾أ
 .»ان) رأي خود را در اين كار مهم براي من ابراز داريدنظر (اي بزرگان و صاحب«
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 گفتند: آنگاه

ٖد وَ ﴿ ِدي ٖس َش
ۡ

ْ بَأ ْوهُوا
ُ

ٖ َوأ ْ قُّو� ْوهُوا
ُ

ُۡن أ ۡمرُ ٱََ
َ
�ۡ  َ ِك ف َن  نُظرِيٱَِِ�ۡ َِ ُمر

ۡ
تَأ ا   ].33النمل: [ ﴾٣َماَذ

رمـان  باشيم، فرمان، ف ما از هر لحاظ قدرت و قوت داريم و در جنگ تند و سرسخت مي«
 .»؟دهي توست، بنگر كه چه فرماني مي

 بلقيس گفت:

لُوكَ ٱِِّن ﴿ َُ ۡ ذِلّةٗ  ه
َ

ٓ أ ا َُ ِ ۡهل
َ

ِصّزةَ أ
َ

ْ أ ُدوَها وََجَعلُٓوا َس فۡ
َ

ََۖة أ ْ قَۡر لُوا ََ ََ  ].34النمل: [ ﴾َِِذا 
كشـانند و   ي آبادي شوند، آن را به تباهي و ويراني مـي  پادشاهان هنگامي كه وارد منطقه«

 .»گردانند آنجا را، خوار و پست ميعزيزان اهل 
كنم كه قـومم   ركتام و ميل ندارم در جنگي ش چيزهايي شنيده قبالً راجع به سليمان 

 شود. خورد و سرافكندگي عايدش مي در آن شكست مي
را قبـول خواهـد كـرد و ديگـر     هـا   آن فرستم، اگر طالب دنيا باشد من براي او هدايايي مي
، اما اگر آن را قبول نكرد يقيناً داراي اصل و اساسي اسـت كـه بـه    كاري به ما نخواهد داشت

خاطر آن از ما دست برنخواهد داشت و ما آن وقت، قبل از آن كه ما را اسير كند و با زنجيـر  
 رويم. دست و پايمان را ببندد، تسليم شده پيشش مي

هاي قيمتي  رفت و صندوقي آكنده از طال و سنگ ي بلقيس به جانب سليمان  فرستاده
 را تقديمش كرد.

 گفت: اين هدايا از طرف چه كسي آمده است؟ سليمان 
 است. به فرمانرواي (بزرگ)، سليمان» يسبلق«ي ما  گفتند: از جانب ملكه

 گفت: سليمان 

تَنٰنِ ﴿ ا ٓ َء ا ََ �َ َٖ ا ََ ِ َِن ب ون ده َِ ُ ت
َ

ُ ٱ ۦَ َ َّ  ِ يّت ِد َُ ِ م ب نُت
َ

تَنُٰ�م� بَۡل أ ا ٓ َء ا َّ ۡ�  ّمِ ۡفرَُبوَن ََ ََ  ٣ُ�ۡم 
عۡ ٱ وَن  ِِۡج ِلّٗة َوُهۡم َ�ٰغُِر ذ

َ
ٓ أ ا َُ ۡن م ّمِ ُُ ُۡخرَِجّن ََ ا َو َُ ِ م ب ُُ َ َّ قَِاَل ه م ِنُُنوٖ�  ُُ ِيَّن ت

ۡ
ۡم فَلََنأ ُِ ۡ�َِِ٣﴾ 

 ].37 -36النمل: [
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چيزهـايي را   ؟!)خواهيد مرا از لحاظ دارايي و اموال كمك كنيد (و با آن فريبم دهيد مي«
اوند به من عطا فرموده است، بسي ارزشمندتر و بهتر از چيزهايي است كه شـما بـرايم   كه خد

آورده ايد (و من نيازي بدين اموال ندارم). بلكه اين شما هستيد (كه نيازمند به دارايي و اموال 
گرد (و بديشان بگو كه) مـا   ي خود، شادمان و خوشحال هستيد. به سوي ايشان باز و) به هديه

ز آن آن را نداشـته باشـند و ايشـان را ا   آييم كه قدرت مقابله بـا   هايي به سراغ آنان ميبا لشكر
 .»رانيم ي خوار و زار و در عين حال، با حقارت بيرون مي (شهر و ديار سبأ) به گونه

ها خود را برايش تعريف كرد، آنگاه بلقيش به  گشت و شنيده فرستاده، به سوي بلقيش باز
حركـت   وار بـه سـوي سـليمان     پرچمي سفيدرنگ برداشـته و قافلـه   تا :قومش دستور داد

 كنند.

 ي آوردن آن عرش و معجزه -3
دانست كه بلقيس از سرزمين سبأ خارج شده و بـه سـوي    هدهد در طي رفت و آمدهايش

گشـت و خبـر خـروج     باز در حركت است، به همين خاطر به سوي سليمان  سليمان 
عظمـت بـراي   تا كـاخي بـا    :ها دستور داد به جن آن سليمان بلقيس را به وي داد، پس از 

هم كاخي از بلورهاي سبزرنگ ساختند، تو گـويي آن  ها  آن اقامت بلقيس، در آنجا بنا كنند.
 اي، آب است. سطح شيشه

صاحبنظران انس و جن  نمايان شد، سليمان   ،چون كاروان بلقيس از افق دور دستو 
 :گفتها  آن را جمع كرد و به

﴿ �َ َِ ِ ۡسل تُوِ� ُم
ۡ

يَ� ن 
َ

ا َ�ۡاَل أ َُ ِيِ� بَِعۡرِش ت
ۡ

يَأ هُ�ۡم  ي
َ

 ].38النمل: [ ﴾٣َ
تواند تخت او را پيش من حاضر آورد، قبل از آن كه آنان نزد مـن   كدام يك از شما مي«

 .»بيايند و تسليم شوند
 عفريتي از جنيان برخاست و گفت:

﴿ ِ اَِيَك بِه ۠ َء نَا
َ

ُقو ۦَ ََ ن 
َ

َقاِمَك َ�ۡاَل أ  ].39النمل: [ ﴾َِ ِمن ّم
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مجلس به پايان برسـد و) تـو از جايـت    كنم پيش از آن كه ( راي تو حاضر ميمن آن را ب«
 .»برخيزي

 در حالي كه در نزد او علمي از جانب خداوند سبحان بود، گفت:» آصف«وزيرش 
﴿ ِ اَِيَك بِه ۠ َء نَا

َ
َُك  ۦَ َطۡرف َك  تَّد َِِ�ۡ يَۡر ن 

َ
 ].40: النمل[ ﴾َ�ۡاَل أ

 .»من تخت (بلقيس) را قبل از آن كه چشمت را برهم بزني، نزد تو خواهم آورد«
د اي بـرد و خداونـ   سـجده » آصـف «نگاهش را به سـوي آسـمان دوخـت، و     سليمان 

 كه ناگهان تخت بلقيس در برابرشان حاضر شد و هنگامي كـه سـليمان    :سبحان را خواند
مشاهده كرد، از اين بابت خيلي خوشحال شد و دستور به زمين نگاه كرد و عرش ملكه سبأ را 

 تا آن را در مقابلش وارونه قرار دهند. :داد
 باالخره بلقيس به آنجا رسيد و تخـت خـود را بـه صـورت وارونـه در برابـر سـليمان        
كرده مشاهده كرد، و از اين امر بسيار متعجب شد، چرا كه او تخت خود را در قصرش ترك 

 ،كه شديداً از آن حراست شود. سپس به قومش نگـاه كـرد ديـد    ،د داده بودبود و دستور اكي
 همگي سرگشته و حيرانند.ها  آن كه

ا﴿ گفت: سليمان  َّ ا َصۡرُشكِ  فَلَ َذ َِ ٰ �َ
َ

ۡت �ِيَل أ َٓء پس زمانى كه « ]42النمل: [ ﴾َجا
  »؟گونه است (ملكه ي سبا) آمد، گفته شد: آيا تخت تو اين

لَۡت ﴿ يس گفت:قبل نّهُ قَا
َ

� ِيَنا  ۥَُ وت
ُ

ۚ َوأ َ�  ۡلعِۡلمَ ٱُهَو َِ ِ ۡسل ّنا ُم َُ ا َو َُ ِ  ]42النمل: [ ﴾٤ِمن َ�ۡال
)آگاه شديم و فرمان  گفت: گويا اين، همان تخت است و ما پيش از اين (از حقّانيت سليمان«

 .»برديم
 فـر  تواني به امر مي گفت: هم اينك تو و قومت در امان هستيد، و تو همچنان سليمان 

حكومت ها  آن شان تدبير كني، و طبق فرمان خداوند بر مانروايي قومت بپردازي و در امورات
 نمايي.

ي ديـن جديـد را    اجازه بازگشت به ميان قومش را خواست تا مژده بلقيس از سيلمان 
كنيد، آنگاه بهتر است كمي خستگي سفر از تن درگفت:  به او بدهد، اما سليمان ها  آن به

 زمين خود بازگرديد.به سر
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كـردن   يرفت و او را تـرك كـرد تـا بـراي عـوض      را پـذ  بلقيس هم پيشـنهاد سـليمان   
اي نشسـت و   نيز به آن كاخ رفت و بر روي صندلي هايش به چادرش برود. سليمان  لباس

 منتظر آمدن بلقيس گرديد.
كـه   :ديـد را  بلقيس با زينت و جمالي كه داشت، وارد حياط كاخ گرديد، و سـليمان  

كه  ،آيد، هنگامي كه بلقيس نگاه به زمين آن كرد، گمان برد و ميدر انتهاي تاالر به استقبال ا
هايش خيس بشود، به همين خاطر ساق پاهاي خـود   حوضي پر از آب است و ترسيد كه لباس

 را برهنه كرد.
 گفت: سليمان 

َِرَ  ۥِِنّهُ ﴿ ن قََواِ ّرَ  ّمِ ََ ح  مه ۡ  .]44النمل: [ ﴾ََ
 .») قصر از بلور صاف ساخته شده استصحن(«

الت و شرمگين شد و پيامبري به خاطر جهالت و عدم شناخت خود خجآنگاه بلقيس 
اي  را تأييد كرد و اقرار به عظمت و قدرت خداوند سبحان نمود و با روحيه سليمان 

ِ� وَ ﴿ آكنده از يقين و ايمان گفت: ۡف َّ ُت  َۡ َظلَ  َِّ ِ ّبِ ِ َِ لَۡت  ِ َِّبِ قَا ّ َِ ُسلَۡيَ�َٰن  َع  ُت َم َۡ ۡسلَ
َ

أ
�َ ٱ َِ پروردگارا! من به جهت عبادت خورشيد بر خود ظلم گفت: « ]44النمل: [ ﴾٤ ۡلَ�ٰلَ

 .»شوم آورم و تسليم او مي به پروردگار جهانيان ايمان مي كردم، حال همراه با سليمان 
ساله براي خود بازگشت و هر  بود به ميان قومو سرانجام بلقيس در حالي كه مؤمن شده 

 فرستاد. ماليات مي سليمان 

 معجزاتي به هنگام مرگ -4
مانده از عمر خود را عادالنه به رهبري رعيت خود پرداخـت و   چند سال باقي سليمان 

سعي كرد تا با عبادت به خداي خود نزديك شود، وي براي امر عبـادت خـود، مكـاني را در    
ايسـتاد،   بود كه هيچ كس تا وقتي كه او در محـراب بـه نمـاز مـي    بيت المقدس انتخاب كرده 

 شدن به آن را نداشت. جرأت نزديك
و چون دانست كه وقت مرگش فرا رسيده و بايستي خاكدان زميني را بـه سـوي ملكـوت    

االقصـي خـارج شـد و آنگـاه وارد     بر عصايش تكيه زد و به سـوي مسـجد    اعلي ترك نمايد،
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گـاه  نه به عصايش تكيه داده بود به سوي خداونـد روي آورد، آ محراب گشت، و در حالي ك
ملك الموت وي را قبض روح كرد و جسدش به كمك آن عصا چند روزي را همچنـان در  

دانستند كه وي مرده است و از سـويي   ها نمي ها و جن حالت ايستاده بود، و حال آن كه انسان
تا اين كه باالخره حشرات زمين عصا شدن به وي در محرابش را هم نداشتند،  جرأت نزديك

بر زمين افتاد، خبـر مـرگش همـه جـا      را جويدند و چون عصا شكسته شد و بدن سليمان 
گشـتند،   يع كردنـد، هنگـامي كـه از قبـرش بـاز     يپيچيد، و بني اسرائيل او را در منزلگاهش تش

نروايي را گفتند: پاك و منزهي تو خـدايا! بـه هـركس كـه بخـواهي ملـك و فرمـا        پيوسته مي
 ستاني. دهي و آن را از هركس كه بخواهي باز مي مي

گفت، و بنا  او با مورچگان و پرندگان و حيوانات سخن مي ،اين بود معجزات سليمان 
آورد، و هنگامي كه قرار است بميرد، اينگونه  ميلهي باد و جن را به تسخير خود دربه فرمان ا

بـه   ي بس عظيم، و ملكي است كه بعـد از سـليمان   ها معجزات ميرد، در واقع تمامي اين مي
(كسي داده نشده است

40F

1(. 

                                           
 مراجع اساسي: -)1(
قصص  -6تاريخ طبري.  -5بدايه و نهايه: ابن كثير.  -4 تفسير طبري. -3تفسير قرطبي.  -2تفسير ابن كثير.  -1

 انبياء اهللا: احمد بهجت. -8صحيح بخاري.  -7: نجار. األنبياء



 
 
 

 و پرندگان ترسناك  يوسف

 فرمايد: خداي تبارك و تعالي در قرآن كريم مي

َل ﴿ ََ ََ نَ ٱَمَعُه  َو َۡ ََ  هّسِ ٗرۖ� َوقَا ۡصِ�ُ َ�ۡ
َ

ِٰٰ�ٓ أ َِ َ
ٓ أ َِّ ِ ِ ٓ ا ََ ُدُه َب

َ
ََ أ رُ ٱَ�َتَياِن� قَا ََ �  

َ
ٓ أ َِّ ِ ِ ٓ�ِٰٰ َِ

ُ�ُل 
ۡ

تَأ  � ٗ�ۡ َُ  �ِ
ۡ

أ َِ ۡ�ُِل فَۡوَق 
َ

ۡ�ُ ٱأ ِ  لّط َِلِه و
ۡ

ِۡئَنا بَِتأ َٰك ِمَن  ۦٓۖ ِمۡنُهۖ نَبّ ٰ ِ�َ ٱِِنّا نََر ِسن ۡح َُ ۡ  ﴾٣ ه
 ].36يوسف: [

 در دو جوان (از خدمتگزاران شاه) همراه يوسف زنداني شدند. يكي از آن دو گفت: من«
و ديگري گفت: من در خواب ديدم كـه نـان    .فشارم ميخواب ديدم كه (انگور براي) شراب 

خورند (اي يوسف) ما را از تعبير آن آگاه كن كـه تـو را از    در سر دارم و پرندگان از آن مي
 .»بينيم ي نيكوكاران مي زمره

 سخني در ابتداي كالم -1
داده  پيامبران بندگان خدا هستند، خداوند مكاني عظيم و مقامي واال را به آنان اختصـاص 

ي بنـدگان   از جملـه هـا   آن مـزين نمـوده اسـت، چـرا كـه     ها  آن و انجام كارهاي نيكو را براي
و خداي سبحان براي هريك از پيامبران معجزه يا معجزاتـي را قـرار داده   اند  مخلص وي بوده

 گيرند. كه به غير از آنان تعلق نمي
بـا اذيـت و آزار    اسـت كـه (از همـان دوران كـودكي)     يكي از آن پيـامبران يوسـف   

خالص بشوند، امـا خداونـد عزوجـل    خواستند كه از شر او  چه آنان ميبرادرانش مواجه شد، 
 ترين مهربانان است. براي وي، بهترين نگهبان و مهربان

كه از حوادث فراواني  :اختصاص داد و خداوند عزوجل خواب درستي را به يوسف 
خوابيده بود، خوابي  ن، در حالي كه يوسف گفت. بنابراي سخن مي –شان  قبل از وقوع –

ي  هاي ديگران داشت، معجـزه  چنين تعبيري كه وي از خواباي بيش نبود، هم كه ديد معجزه
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را به او اختصـاص داده اسـت، معجزاتـي كـه     ها  آن بزرگي است دال بر معجزاتي كه خداوند
 گرديم. شنويم و دچار تحير مي را ميها  آن همواره

كنيم، چـه او بـر همـه چيـز      پردازيم و تسبيحات وي مي ثناي خداي خود مي لذا به حمد و
 قادر است و هيچ كس و هيچ چيز مانند و همتاي او نبوده و نخواهد بود.

 در زندان يوسف  -2
همان كساني كه  –از چاه بيرون آمد و همراه با مردم مصر رفت  از زماني كه يوسف 

يـك   از همـان روز يوسـف    –فروختنـد  » عزيـز «نـام  وي را به وزيري از وزراي مصر به 
دارنـد، چـه او در خانـه     كند، اهل آن خانه او را دوست مـي  زندگي آرام و خوبي را آغاز مي

نـام دارد  » زليخـا «ي يكي از صاحبنظران و وزراي مصر است، همسـر عزيـز    عزيز مصر به مثابه
 پادشاه مصر است.» ريان بن وليد«اي  كه خواهرزاده

زيبارو مبـدل شـد، زيبـايي كـه زنـان را وادار       به خوبي رشد كرد و به جواني  يوسف
 نگريسـت،  با نگـاه خيانـت بـه او مـي     ي زناني كه تش بنگرند. از زمرهكرد تا به جمال و ابه مي

را وادارد كه به سرورش عزيز خيانت  كه يوسف  :آمدزن عزيز بود و در صدد بر» زليخا«
است، به همين خاطر خداوند دامن  †دي از دودمان پيامبرانمر بزرگ كند، اما يوسف 

هـاي   كه او ساالر انسـان  :عصمتش را از فحشا و مكر زنان پاك نگاه داشت، پس بايد بگوييم
 در بـاره  نجيب است و يكي از هفت نفر پرهيزگاري است كه پيامبر خدا حضرت محمد 

 فرمايد: ميها  آن
 ي (رحمت) او وجـود نـدارد   اي جز سايه زي كه سايههفت نفر هستند كه خداوند، در رو«

 نشاند: ي (رحمت) خود مي در زير سايهها  آن
 امامي عادل. -1
هايش پر از اشك  پردازد و (از ترس خدا) چشم مردي كه در خفا به ذكر خداوند مي -2

 شود. مي
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گـردد، قلـبش    مـي شود تا وقتـي بـه آنجـا بر    خارج مي مردي كه هنگامي كه از مسجد -3
 متعلق به آنجا است.پيوسته 

بندند و به خاطر  دو مردي كه به خاطر خداوند با يكديگر پيمان دوستي و برادري مي -4
 شوند. او از هم جدا مي

كـه حتـي دسـت چـپش از آنچـه كـه دسـت         دهد مردي كه در خفا آنطور صدقه مي -5
 شود. راستش صدقه داده آگاه نمي

 .جواني كه در عبادت خداوند سبحان نشأت گرفته باشد -6
خوانـد، امـا وي    و مردي كه زني صـاحب مقـام و صـاحب جمـال او را بـه خـود مـي        -7

 ».ترسم گويد: من از خداوند سبحان مي مي
سخن گفتـه اسـت،   ها  آن ي در باره و چون يكي از آن هفت نفري است كه پيامبر خدا 

د و خودداري ورزيد و از فرمان و امـر همسـرش زليخـا سـرباز ز    » عزيز«از خيانت به سرورش 
 خواست ابراز انزجار كرد و گفت: نسبت به آنچه كه او مي

ِۖ ٱَمَعاَذ ﴿ ٓ  ۥِِنّهُ  َّ ِ�ّ َِ﴾. 
 .»(صاحب) من است خداي پناه بر خدا! او كه«

سخن  در اينجا همسر زليخا صاحب آن منزل است، سپس يوسف  منظور يوسف 
مـن در نـزد او از احتـرام    او در حـق مـن خـوبي كـرده و      :گويـد  نمايد و مي خود را كامل مي

 خواني، ظلمي نسبت به اوست. خاصي برخوردارم و اين كاري كه تو من را بدان فرا مي

ۖ ِِنّهُ  ۥِِنّهُ ﴿ َن َمۡثَواَي َس ۡب
َ

ٓ أ ِ�ّ ۡفلُِح  ۥَِ ُۡ ونَ ٱََ  َُ ِ ٰل َّ  .﴾٢ ل
او خداي (صاحب) من است كه مرا گرامي داشـته اسـت، (چگونـه ممكـن اسـت دامـن       «

 .»شوند كاران رستگار نميگمان ستم ؟) بياه بيااليم و به خود ستم نمايمعصمت به گن
و شريف، انساني فاحش و خيانتكار سازد، اما  تا از يوسف پاك :زن عزيز در صدد برآمد

گريخـت و   ي آن زن سـرعت از خانـه   بـه  در اين زمينه او با شكست مواجه شد، يوسـف  
گـر   ه وي كرد و گفت: يوسف خائن و فاحشـه هنگامي عزيز بازگشت، زليخا شكايت تلخي ب
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هـا را از بـاب تهمـت و     است و قصد بدي نسبت به من داشته است. البته او تمامي ايـن حـرف  
 دروغ زد.

گناهي يوسـف   داد و بي اما آن مرد، اين اتهام را باور نكرد و حق را به جانب يوسف 
 ي خود نسبت به يوسف ثابت شد، اما آن زن از كيد و حقه نداشت، به ويژه دست بر

ي  زدنـد، او را دچـار خشـم و كينـه     حـرف مـي   ي او و يوسـف   زنان شهر در باره ،آن كه
شديدي ساخت، چه آنان زنان فرماندهان و بزرگان شهر بودند و زليخا را به خـاطر ايـن كـار    

 شديداً به باد انتقاد و مالمت گرفته بودند.
را شـنيد، بـه همـين خـاطر تصـميم      هـا   آن هـاي  زليخا هم از فكر آنان آگاه شد و سـرزنش 

بگويد: اگر شما هـم  ها  آن ثابت كند و بهها  آن كه معذوربودن خود را در اين كار به :گرفت
 ام. كنيد كه من كرده را ببينيد، درست همان كاري را مي ي يوسف  كننده زيبايي خيره

بت شود و زنان اشـراف او را در  اي افتاد تا در اثناي آن، صحت كار او ثا لذا در فكر حيله
گر چشمان آن زنـان بـه زيبـايي    اين راستا معذور بدانند. چرا كه او اطمينان داشت از اين كه ا

 شوند. ي او مي ي آن پيامبر بزرگوار بيفتد، به يقين همگي شيفته كننده خيره
در منزل من  اي به اين مضمون فرستاد: لطف كنيد فردا نامه دعوتها  آن و اين بود كه براي

 حضور داشته باشيد.
انگيـز برپـا كـرد و     زليخا براي ميهمانان، مجلسي زيبا و خوشايند و يـك ميهمـاني شـگفت   

حاضـر كـرد. و   هـا   آن كني) براي پوست  هاي گوناگوني همراه با كاردهاي (ميوه طعام و ميوه
او امـر  را مرتب و بهترين لباس را بر تن وي كرد، سـپس بـه    سپس سر و صورت يوسف 

برود و او هم چنين كرد، در حالي كه به مانند ماه شب چارده زيبا به نظر ها  آن كه پيش :كرد
 رسيد. مي

ظيم و تجليل كـرده  را ديدند، او را تع يوسف  –در مجلس زليخا  –هنگامي كه زنان 
هـاي خـود را بـا     و از فرط زيبايي وي دچار تعجب و تحير شدند، تـا جـايي كـه حتـي دسـت     

 اند. احساس نكردند كه زخمي شده ها بريدند، اما اصالً به خاطر يوسف كارد
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 نمايد: قرآن كريم اين منظره را اينگونه توصيف مي

َنهُ ﴿ ۡۡ َ
َ َِ ا  َّ نَهُ  ۥٓ فَلَ ۡ�َ �ۡ

َ
ِ َما ۥأ ّ َِ  َُ ٰ ََ ّن َوقُۡلَن  ُُ َۡ يِۡد

َ
َٰذا َوَ�ّطۡعَن َ َّ َملَك   َ� ِ ِ ٓ َٰذا ا ِِۡن َ� ۖ�ََ�

َم   رِ
 ].31يوسف: [ ﴾٣َُ

سراپا محـو   شان به او افتاد، بزرگوارش ديدند، و (به تعجب افتادند و هنگامي كه چشمان«
زاد  ، ايـن آدمـي  پنـاه بـه خـدا   هايشـان بريدنـد و گفتنـد:     جمال او شدند و به جاي ميوه) دست

 .»ي بزرگواري است نيست، بلكه اين فرشته
 و زليخا به زنان گفت:

ٰلُِ�ّن ﴿ ِيٱفََ� َّ  ِ �ِيه ّنِ�  تُ َۡ ُ  ].32يوسف: [ ﴾ه
 .»كرديد سرزنش مي اين همان كسي است كه مرا به خاطر او«

را به پاكي و عفت توصيف كرد، معذور دانستند، امـا   آنگاه زنان زليخا را كه يوسف 
به همين  مبني بر اطاعت از بانويش (زليخا) گوش نداد،ها  آن به سخنان و دعوت يوسف 

ا تهديد كرد كه اگر كام او را برآورده نسازد، او را به زندان خواهد افكند، و زليخا او ر خاطر
 زليخا گفت:

اُمُرهُ ﴿ ٓ َء ۡفَعۡل َما َۡ ّلۡم  لَ�ِن  َن  ۥَو وٗنا ّمِ ُِ َ ّ َوَ� ََ ََ ُۡس نَ ٱلَي ٰغِرَِ َّ  ].32يوسف:[ ﴾٣ ل
 .»رددگ گمان زنداني و تحقير مي دهم، انجام ندهد، بي اگر آنچه به او دستور مي«

به پروردگار خود پناه برد، و از ته دل او را خواند تا او را از دسـت آن زنـان    يوسف 
 نجات دهد، او در اين دعا گفت:

﴿ ََ نُ ٱَِّبِ  قَا َۡ ّن  هّسِ ُِ ۡصُب َِِ�ۡ
َ

َدُهّن أ ۡي َُ  ِ�ّ�َ تَۡ�ِۡف   َّ هِ� � ُصونَِ�ٓ َِِ�ۡ َۡد ا ي َّ ّ ِم ََ ِ َببه ِ
َ

أ
َن  ُ�ن ّمِ

َ
ِ�َ ٱَوأ ل ُِ ٰ �َ  ].33يوسف: [ ﴾٣ لۡ

خوشـايندتر از آن چيـزي اسـت كـه مـرا بـدان فـرا         گفت: پروردگارا! زنـدان بـراي مـن   «
گـرايم   مـي و تمايـل مـي يـابم    نـداري، بـدان   خوانند و اگر (شر) نيرنگ ايشان را از من باز مي

 .»گردم ي نادانان مي از زمرهبدين سان و
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گـر مـرا بـه حـال خـود واگـذاري، جـز عجـز         وي در حال مناجات با خداي خود گفت: ا
جـز آنچـه   توانم نه نفعي به ارمغان بياورم نه شـري.   اي ندارم و براي خود نمي ناتواني ره توشه
من ضعيف هستم مگر آن كه در پرتو عنايـت و حمايـت تـو قـوي شـوم و بـا        .كه تو بخواهي

 مرا معصوم و محفوظ بداري. ،قدرت و نيروي خود
را پذيرفت، چه وي زندان را بر معصيت  د عزوجل دعاي يوسف در آن هنگام خداون

كـه از   ،زندان رحمتـي از جانـب خداونـد بـود     خداي سبحان ترجيح داد. از نظر يوسف 
 تواند به طاعت و عبادت او بپردازد و خود را از شر معصيت مصون دارد. طريق آن مي

دان شـد، چـرا كـه عزيـز و     وي وارد زن ،در نزد عزيز گناهي يوسف  به رغم ثبوت بي
 –ولو براي مدتي كم  –به زندان  كه با رفتن يوسف  :همسرش به اين نتيجه رسيده بودند

 خوابد. سر و صداهاي مردم مي
خـدايا! زنـدان بـراي مـن     «در مقام دعا برآمد و گفـت:   كه چون يوسف  ،و نقل شده

راي مـن  زنـدان بـ  «ا گفـتن  تـو بـ   اي يوسـف! «او وحي كرد كه: خداوند به ». خوشايندتر است
تـو را  » خـواهم  آزادي مي«گفتي  و زنداني نمودي، و اگر مي خود را حبس» خوشايندتر است

 ».كردم آزاد مي
را دسـت و پـا بسـته بـر روي پشـت االغـي، در ميـان شـهر          يوسف  ،باالخره مأموران

ه از فـرامين  ايـن سـزاي كسـي اسـت كـ     «گفتند:  ميها  آن گردانده و به زندان بردند. بعضي از
تـر از  گفـت: ايـن زنـدان بسـيار آسـانتر و آرام      مي اما يوسف ». كند سرورش سرپيچي مي

 هاي داغ جهنم و خوردن درخت زقوم است! هاي آتش و آب گدازه
به زندان رسيد، مردماني را مشاهده كرد كه از هر لحاظ قطع اميد  هنگامي كه يوسف 

نـد،  دبر آور زنـدان بـه سـر مـي     زار وكارهاي مشقتكرده بودند و در زير شكنجه و اذيت و آ
را داغ كرده بود و عزت و كرامت انساني خود را در زير ها  آن هاي هاي زندانبانان پشت شالق

كـه چـه كسـي مظلـوم و چـه       :شد تشخيص داد از دست داده بودند، نميها  آن هاي آوار ظلم
 گناه است. كسي ظالم و چه كسي جنايتكار و چه كسي بي
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گفـت: صـبور و   هـا   آن آمده و بـه ها  آن را در اين حالت ديد، پيشها  آن كه سف يو
 خوشحال باشيد كه (در مقابل اين همه آزار و اذيت و...) پاداش داده خواهيد شد.

آنان به او گفتند: اي جوان! سخنت چقدر زيبا و دلنشـين اسـت! مـا در كنـار تـو احسـاس       
 اي جوان؟!كنيم، تو كيستي  آرامش و خوشحالي مي

 پسـر پيـامبر خـدا   » يعقوب «گفت: من يوسف پسر انسان برگزيده و محبوب خداوند يعني 
 هستم. »ابراهيم«پسر خليل خدا » اسحاق«

ها را اينگونه ديد، ابـراز تأسـف و    وارد زندان شد، و چون حال و روز زنداني يوسف 
اي حـزين و   ي زخمي و عـده ا اي مريض بودند و عده انيان عدهدلسوزي كرد. چه در ميان زند

را سـر  هـا   آن داد و تا خاطر و دلداري مي هاي غمگين و افسرده را تسالي انيغمگين. وي زند
اي آالمشـان را   كـرد و تـا انـدازه    رفت، از بيماران عيادت مـي  شان نمي آورد، از پيش حال نمي

 هـا را بـا   افـت و شـب  ي شان بهبود مي كرد تا اين كه زخم داد و زخميان را مداوا مي تسكين مي
ي زنان نجاتش داده  نهايت تواضع و فروتني براي خدايي كه او را نعمت بخشيده و از شر فتنه

كرد تا جاي كه ديوارها و سقف و درهاي زندان نيز  گريه مي ايستاد و زار زار ود، به نماز ميب
كردنـد. در   مـي به خاطر خشوع فراوان و شدت ترس او از خداوند عزوجل، همراه با او گريه 

خارج  گرفتند و اگر مردي از زندان ها به او خو نتيجه زندان با وجود او پاك گرديد و زنداني
 استفاده كند! مصاحبت با يوسف  گشت تا از همدمي و ميشد، دوباره به آنجا باز مي

ان بـه وجـود   و رئيس زندانب آميز شديدي ميان يوسف  ي محبت ها، رابطه عالوه بر اين
شد، روزي به يوسف  گيري رئيس زندانبان نسبت به يوسف  كه اين مهم باعث آسان آمد
 ام گفت: اي يوسف! تا به حال هيچ كس را به مانند تو دوست نداشته!« 

 »!داشتن تو برم بر خدا از شر محبت و دوست پناه مي«گفت:  يوسف 
خـواهي پيشـنهاد    يزني؟ به گمانم مـ  زئيس زندان گفت: اي يوسف! چرا اين حرف را مي

 دوستي صادقانه مرا رد كني.
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پدرم هم مرا دوست داشـت (و ايـن باعـث شـد) كـه آتـش       «بالفاصله گفت:  يوسف 
ور شود و مرا به چاه بيندازند و بعد به پدرم بگويند: گرگ او را  حسادت در دل برادرانم شعله

 آمدن از چاه به عزيز فروخته شدم. خورده!! و پس از بيرون
ي او) روزگـارم   گفت: بانويم هم مرا دوست داشت (حال در اثر عالقه سف سپس يو

هم زدن موجب بـر  بيني! صاحب زندان تبسمي كرد و اين حرف يوسف  اين شده كه مي
 كردند. نشد، بلكه همچنان باهم ديدار و گفتگو ميها  آن روابط

امـري اعـم از   در هـر  هـا   آن آن چنان خود را در دل مردم جا كرده بـود كـه   يوسف 
شـدند.   كردند و نظر وي را خواهان مـي  گرفتاري، بيماري، جنگ و درگيري به او مراجعه مي

آمـده بـود كـه در    ي باغي بزرگ و زيبا در به مثابه و يارانش در واقع زندان براي يوسف 
كـه زنـدان    :توانستند به آساني به امر طاعت و عبادت بپردازند. خداوند چنين خواسـت  آن مي

در زير قطرات  نه تنها زندان نباشد، بلكه باران رحمتي باشد كه يوسف  اي يوسف بر
آن بتواند آزادانه به عبادت وي بپردازد. و البته كه اين زندان از زنـدان معصـيت بسـي بهتـر و     

ر طول عمر او را زنداني شود، د خوشايندتر است، چرا كه گناهي كه انسان آن را مرتكب مي
گيري از آن. پس تنهـا   ذا بايد بگوئيم: آزادي يعني عفت نفس و زبان و احترامكند. ل خود مي

بلكه زندان واقعي همان زنـدان نفـس    ،اين ديوارها نيستند كه به عنوان زندان محسوب هستند
 باشد. گناهكار و زبون مي

 دو همدم در زندان -3
 فرمايد: خداوند متعال مي

َل ﴿ ََ ََ نَ ٱَمَعُه  َو َۡ  ].36يوسف: [ ﴾َ�َتَيانِ  هّسِ
 .»دو جوان (از خدمتكاران پادشاه) همراه يوسف زنداني شدند«
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همچنان با خشنودي و قناعت قلبي در زندان باقي ماند و به دست تقدير الهي  يوسف 
اش براي او منشأ خير و سود است، تن داد. در طي اين مـدت طبعـاً همـدمان و يـاران      كه همه

 زيادي پيدا كرد.
هـاي   كردنـد دو جـوان بودنـد بـا نـام      همدماني كه وي را بسيار مالزمـت مـي  ي  و از جمله

محبـوب   آن دو جوان بسان ساير افـراد ديگـر زنـدان، در نـزد يوسـف      ». نبوا«و » مجلب«
ي افكـار   بيشتر به مالزمت و مصاحبت وي بپردازند و در كليهها  آن كه اين باعث شد تا بودند

دانسـت، امـا    شدن آن دو جوان را نمـي  علت زنداني خود نظر وي را جويا شوند. يوسف 
نام داشت، مـدت زمـان   » وليد بن ريان«بعدها به اين مهم پي برد: در آن زمان پادشاه مصر كه 

زيادي بود كه بر مسند حكومت تكيه زده و مردم ديگر از دسـت وي خسـته شـده بودنـد. بـه      
سـل بـه نيرنـگ وي را از پـاي     ا توهمين خاطر جمـاعتي از مصـريان در صـدد برآمدنـد تـا بـ      

 در اين باره به رايزني بپردازند وها  آن ي را پيش اين دو جوان فرستادند تا بابياورند. لذا كسدر
د كـه همـه   نانواچي و آشـپز مخصـوص پادشـاه بـو     »مجلب«را جلب نمايد. چه ها  آن موافقت

انواع و اقسـام شـراب را    هم آبدارچي پادشاه بود و» نبوا«آورد و  روزه شخصاً براي او غذا مي
را بـراي غـذا و شـراب قابـل     هـا   آن تنها» وليد«آورد. و مهم آن كه  كرد و مي براي او تهيه مي

انـان  خورد و چه در وقتي كه با ميهم مي چه در وقتي كه تنها غذا و شراب ،دانست اطمينان مي
 كرد. و خدم و حشمش اقدام به تناول غذا و شراب مي

گفتند: اگر در طعام و شرابي ها  آن آمدند و بهها  آن تي از مصريان نزدو اين بود كه جماع
اوانـي از قبيـل بـاغ و    ربريـد سـم بريزيـد، مـا امـالك ف      كنيد و مـي  كه براي پادشاه درست مي

 ي زيبا را به شما خواهيم داد و امنيت جاني شما را تأمين خواهيم كرد.تهاي زراع زمين
موافقـت  هـا   آن سـريعاً بـا پيشـنهاد   » مجلب«اميد، سرانجام گفتگو در اين رابطه به طول انج

او را هـم  فـراوان توانسـتند كـه    داد، ولي پس از گفتگوهاي  به آن تن نميحاال » نبوا«كرد، اما 
 دادند.ها  آن راضي كنند و مقداري پول را در همان ابتداي كار به
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طبق قـراردادي كـه بـا    » مجلب«كردن پادشاه، فرا رسيد و  فرداي آن روز يعني روز مسموم
 طحفـظ روابـ  » نبـوا «ا در غـذا ريخـت، امـا    بسـته بـود، سـم ر   » وليد بـن ريـان  «اه مخالفان پادش

ي خود را با پادشاه ترجيح داد و از خيانت به وي خودداري ورزيد و سم را در شراب  دوستانه
 پادشاه نريخت.

ه آورد، امـا هـيمن   طبق معمول هريك از آنان غذا و شراب مخصوص خود را براي پادشا
سـرورم! از ايـن غـذا    «فرياد زد و گفت: » نبوا«كه پادشاه دستش را براي تناول غذا دراز كرد، 

 ».نخوريد كه مجلب آن را آغشته به سم كرده است
كمي به عقب برگشت و فوراً دستش را از ظـرف غـذا بـاز پـس كشـيد و بـا        گاه پادشاهآن

بـه نبـوا گفـت:    لرزيد،  مجلب از ترس به خود ميتعجب نگاهي به مجلب كرد و در حالي كه 
 نبوا؟! يويگ فهمي كه داري چه مي مي

روي شما است توسط مجلـب آغشـته بـه سـم      گويم غذايي كه روبه نبوا گفت: سرورم مي
 شده است!

اي؟ نبـوا گفـت:    پادشاه گفت: و تو چكار كردي اي نبوا؟! آيا تو هم در شراب سم ريخته
نعمت و پادشاه من هسـتيد   كار را بكنم در حالي كه شما ولي را اينخدا نكند سرورم! آخر چ

چنـين  ارم، آيا ايـن عاقالنـه اسـت كـه اين    ي لطف شما از زندگي خوبي برخورد و من در سايه
 كاري بكنم؟

كرد گفت: در اين صورت، ايـن شـراب    آنگاه شاه در حالي كه با خشم به مجلب نگاه مي
 را بخور اي نبوا!

ي ديگري را هم نوشيد و چون شراب آغشته به  ي پياله شراب پادشاه به ضميمهي  نبوا پياله
 سم نبود، سالم و سرحال در جاي خود ايستاد و هيچ اتفاقي برايش نيفتاد.

آنگاه پادشاه كمي در جاي خودش راست و ريست شد و مجلب را صدا زد تا كمي به او 
 ور!نزديك بشود و به او گفت: اي مجلب! اين غذا را بخ
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توانم آن را  نمي ،لرزيد و هم عرق كرده بود، گفت: اي پادشاه مجلب در حالي كه هم مي
 كنم مرا از اين كار معاف كن! توانم... خواهش مي بخورم... نمي

داني كه اين غذا آغشته به سم شده  پادشاه بر مجلب فرياد كشيد و گفت: اي خائن! تو مي
ببينم چه كسي سـم   :ترسي هان؟! بگو از مرگ ميخواستي مرا بكشي، حال خودت  است، مي

 دانم... را در اين غذا ريخته؟ مجلب به لكنت افتاد و با ترس و لرز گفت: نه... نمي
آنگاه پادشاه نگهبانان را صدا زد و گفت: اين دو نفر را دستگير كنيد و سـپس حيـواني را   

 بياوريد تا اين غذا را بخورد.
 وادار به خوردن نان و غذاي مسمومرا حاضر كردند و او را  نگهبانان بالفاصله اسب پيري

 اي بلند زد و بر زمين افتاد و مرد. شده كردند، پس از آن كه آن اسب غذا را خورد، شيهه
هـا، شـروع بـه     هاي نبوا را بـاور كـرد، و پـس از دسـتگيري آن     در آن هنگام پادشاه حرف

دو منتهـي شـد:   ت آخر به محكوميت هـر دس گسترده از چند و چون آن قضيه كرد كهتحقيق 
مجلب به اتهام اين كه سم را در غذاي پادشاه ريخته و از اعتمـاد و اطمينـان پادشـاه كـه او را     

چينـي بـر عليـه     و نبوا به اين اتهام كـه از توطئـه  دانست سوء استفاده كرده است.  امين خود مي
 .پادشاه آگاه بوده و تا آخرين لحظات آن را فاش نكرده است

ي زندان شدند تا كيفر كـار   دو پس از نجات از صدور حكم اعدام، روانهو اين بود كه هر
شدند و بيشتر اوقات و لحظات خـود   خود را ببينند. در زندان هم همدم و مونس يوسف 

 كردند. را در مصاحبت با وي سپري مي
سـخت بـه   را هـا   آن افكار ،وعينشستند و چون موض در كنار يوسف ها  آن يك روز

سكوت را شكست » نبوا«غول كرده بود، براي چند لحظه هيچ حرفي نزدند تا اين كه خود مش
 اي؟ تو چه دانشي را فرا گرفته ،و گفت: اي يوسف 

 پردازم. ها مي گفت: من در پرتو فرمان خداوند به تعبير و تفسير خواب يوسف 
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 :كرد، ديدها  آن ويدنگاهي به هر آنگاه همگي بازهم سكوت كردند، سپس يوسف 
كه انگار مسأله و موضـوع مهمـي برايشـان اتفـاق افتـاده      اند  طوري در خود فرو رفتهها  آن كه

 رسيد؟! مضطرب به نظر مي قدر غمگين وه همين خاطر فوراً گفت: چرا ايناست، ب
 ايم كه اصالً طبق ميلمان نيست. گفتند: هردوي ما خوابي ديده

 ايد برايم تعريف كنيد! ي را كه ديدهگفت: چه خوابي؟ خواب يوسف 
ضـمن آن كـه    ،ردد ماندنـد، سـپس مجلـب   تدادن م وابدر ج ،اي ن دو جوان براي لحظهآ
 نمايي؟ آيا ما را از تعبير خوابمان آگاه مي ،گفت: اي يوسف  ،اهميت خواندب خود را باخوا

بير آن را كه به لطف و عنايت خداوند تع :گفت: آري، مگر من به شما نگفتم يوسف 
 به شما خواهم گفت.

گفـت: مـن    –در حالي كه او قبالً نانواچي پادشاه بـود   – بالفاصله به يوسف  ،مجلب
شـده را در سـه سـبد بـر      هاي پختـه  پزم، سپس نان در خواب ديدم كه دارم در سه تنور نان مي

 را خوردند.ها  آن ي اما ديدم كه پرندگان آمدند و همه ،روي سرم گذاشتم
ام و  ي انگـور سـفيد را گرفتـه    گفت: در خواب ديدم كه من سه خوشه به يوسف  نبوا

ريزم، سـپس آن را بـه ماننـد سـابق بـه شـراب        را در سه ظرف ميها  آن ي دارم عصاره و شيره
 برم. تبديل كرده و براي پادشاه مي

 ،گـردن برافراشـته و بـا اشـتياق    ها  آن در حالي كه هردوي ،كمي ساكت شد يوسف 
پريد چون به تعبير و  هايشان شدند. سپس رنگ از روي يوسف  خواب تعبير تظر شنيدنمن

ها پي بـرده بـود. در آن هنگـام نبـوا طـور ديگـري بـه تكـرار خـواب خـود            معناي آن خواب
كه گويي در بوسـتاني هسـتم و    :پرداخت و گفت: اي يوسف دانا و عالم! من در خواب ديدم

 زود و من آن انگورها را فشردم و اي پادشاه به دست من ب پيالهسه خوشه خرما از آن چيدم. و 
(اي از شراب را براي پادشاه بردم شراب ساختم، و پس از آن پيالهها  آن

41F

1(. 

                                           
 .108عرائس، ثعلبي، ص  -)1(
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كه دوست دارد زود از تعبير خوابش  :اش فهميد نگاهي به نبوا كرد، از چهره يوسف 
خواست به مانند  كرد كه دلش نمي ،آگاه شود، آنگاه نگاهي دلسوزانه توأم با ترحم به مجلب

 نبوا دوباره خوابش را تكرار كند.
تفسـير كنـد، چـون    هـا   آن در آن لحظه به صالح ندانست كه خواب را بـراي  يوسف 

بـه زودي اتفـاق نـاگواري بـرايش رخ      –كه همان مجلب بـود   –ها  آن دانست كه يكي از مي
ي او نيست. به همين خاطر روي سخن را دهد و تعبير خوابش حاكي از امري خوشايند برا مي

بـراي   –كه در حال حاضر كافر هسـتند   –كه به امر دعوت زندانيان  :عوض كرده و بهتر ديد
 بپردازد.» ايمان«اي  پذيرش مقوله

ي اصـلي خـود را دعـوت     افكار خـود را متمركـز و مرتـب كـرد، و دغدغـه      يوسف 
اين دانش را عطا  ،ن خداوند است كه به اومردمان به سوي خداوند عزوجل قرار داد. چون اي

ي ايـن دانـش را در پرتـو افكـار و      تواند ادعا كنـد كـه همـه    كرده است و او به هيچ وجه نمي
بتواند فراينـد   هاي شخصي خود به دست آورده است. از سوي ديگر اگر يوسف  آگاهي

هـا خـود بـه     سـتي خـواب  تقوا و ايمان را در قلوب زندانيان جايگير سازد، شرايط راستي و در
آورد و هرگـز   مـي خوابش را درست از آب در ،قت انسانشود. چه ايمان و صدا خود مهيا مي

بيند، بديهي است كه خواب درست  انسان گناهكار و دروغگو خوابي درست (و الهامي) نمي
گـردد و بـرعكس،    نعمتي از جانب خداوند اسـت و معصـيت، موجـب زوال ايـن نعمـت مـي      

آورند، به همين خـاطر   دات خير و مژده و خوشبختي را براي انسان به ارمغان ميطاعات و عبا
را تغييـر  هـا   آن رود و روي در سـخنانش بـه افقـي بـاالتر مـي      يوسـف   :بينيم است كه مي

اش بيان كرد كه خداوند دانش مهم و عظيمي را بـه   براي رفيقان زنداني دهد. يوسف  مي
 گويد: ر ارتباط با اين دانش مياو اختصاص داده است. خود او د

﴿ ِ ََقَانِه تُۡر َطَعاِ   ا  ََ ُِ َِي
ۡ

يَأ ِ  ۦٓ ََ  َِلِه و
ۡ

ا بَِتأ ََ تُُ�
ۡ

ّا� َّ  َّ ِ ا ۦِ ََ ُِ َِيَ
ۡ

يَأ ن 
َ

 ].37يوسف: [ ﴾َ�ۡاَل أ
شما را از تعبير خوابتان  گفت: من پيش از آنكه غذايي برايتان بياورند و آن را بخوريد،«

 .»ساخت آگاه خواهم
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دوي شما خبـر دهـم كـه بـراي هركـدام از شـما چـه نـوع غـذايي          هر توانم به مييعني من 
 –مده است و كسي از آن خبر ندارد كه هنوز نيا –آورند  مي

 آنان گفتند: اين كار كه كار كاهنان و پيشگويان است.
گفت: من كاهن نيستم، بلكه اين خداوند است كه توفيق انجام چنـين كـاري    يوسف 

گويي از روي سـتارگان، آن خبـر را بـه     گيري و پيش ست. لذا من از لحاظ فالرا به من داده ا
ضمن بيان دين و مـذهب خـود بـه     دهم، بلكه در پرتو وحي الهي است. يوسف  شما نمي

آنان گفت: من ملتي را كه به خداوند و جهان آخرت ايمان نداشـت تـرك گفـتم و بـه ديـن      
پيــامبراني مــؤمن و هــا  آن كــه تمــامي †ب پــدران و اجــدادم، ابــراهيم و اســحاق و يعقــو 

 يكتاپرست هستند، گرويده و تابع آن هستم.
شريك قائل شويم و همين ايمان،  ،براي خاندان ما درست نيست كه براي خداوند سبحان

فضل و رحمتي از جانب خداوند بر ما است كه واقعاً ما را از هرچي كه شر است مصون نگاه 
نمايد، گذشته از اين، اين هم  جام كارهاي نيك را براي ما مزين ميدارد و از سوي ديگر ان مي

فضل خداوند بر ماست كه ما را به عنوان پيامبران صـالحي قـرار داده اسـت. چنانكـه بنـدگان      
صالح خداوند نيز از فضل و رحمت او برخوردار خواهند بود. ولي چه بايـد كـرد كـه غالـب     

 كنند. هاي او را احساس نمي اصالً فضل و رحمتمردم شكرگذار نعمات خداوند نيستند و 
دادند و از طرفي مشتاق شـنيدن   گوش فرا مي آن دو جوان با خوبي به سخنان يوسف 

 به دعوت خود ادامه داد و گفت: شان بودند، اما بازهم يوسف  تعبير خواب

ِٰحَ ِ ﴿ ََ ٰ نِ ٱ ََ َۡ ِِ  هّسِ َ
ۡ�ٌ أ ََ َفّرِقُوَن  َت َ�اب  مه ِۡ َ

ُ ٱَءأ دُ ٱ َّ ُِ ٱ ۡلَ�ِٰب ا ُّ َق  ].39يوسف: [ ﴾٣ لۡ
 ! آيا خدايان پراكنده (و گوناگوني كه انسان بايد پيـرو هريـك از  اي دوستان زنداني من«

 ؟»چيز و همه كس)ي غالب (بر هر رند يا خداي يگانهشود) بهتها  آن
دوست داريد معبود شـما داراي چـه خصوصـيتي باشـد؟ آيـا دوسـت داريـد خـداياني را         

پرسـتيد،   يد كه از لحاظ عدد و سن باهم فرق دارند؟ خداياني را كه هم اينـك شـما مـي   بپرست
هايي بيش نيستند كه قادر به انجام هيچ كاري، اعم از جلب منفعت و دفع مضرت نيسـتند،   بت
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ها بهترند يا خداوند يگانه و هميشه غالـب بـر همـه چيـز؟ مگـر نـه ايـن اسـت كـه           آيا اين بت
كنند و اگر اين اتفاق بيفتد و مـا داراي   اي و تصميمي يكسان اتخاذ نمي دهخدايان پراكنده ارا

داشــت و  جــويي بــر ديگــري را مــي گوني شــويم، قطعــاً هريــك قصــد برتــريخــدايان گونــا
هـايي را كـه بـه     خواست آن را به كلي از صحنه بدر كند. اي دوستان زنداني من! اين بـت  مي

» الوهيت«ي  توان واژه ايد، اصالً به هيچ عنوان نمي ادهجاي خداوند به عنوان معبود خود قرار د
انتخاب كرده ايد و گرنه جـز  ها  آن ي خدا و اله را خود براي به كار برد، و واژهها  آن را براي

 ورزي چيز ديگري نيستند. به تكلم هستند و نه قادر به تعقلجماداتي كه نه قادر 
ز وي، همه و همه دست به دست هـم داده و  ايمان و عقيده به يگانگي خداوند و اطاعت ا

اساس رسالت مرا در دنيا به عنوان يك پيامبري كه مـردم را بـه سـوي ديـن خداونـد يگانـه و       
خوانـد تشـكيل    ت وي فـرا مـي  آوري به الوهيـت و ربوبيـ   يكتاپرستي و اطاعت از وي و ايمان

نـد سـبحان را خواهنـد    مـردم فقـط خداو   ،ي ايـن ديـن الهـي    ديگر در سايه ،بنابراين دهند. مي
 پرستيد.

 تعبير خواب -4
 گويد: مي خداوند تبارك و تعالي از زبان يوسف 

ِٰحَ ِ ﴿ ََ ٰ نِ ٱ ََ َۡ ّسِ ّ�هُ  ه َِ  �ِ يَۡس ا فَ ََ ُُ ُد َب
َ

ٓ أ ّما
َ

ّما  ۥأ
َ

ٗرۖ� َوأ رُ ٱَ�ۡ ََ ُ�ُل  �
ۡ

َ�َتأ ۡيلَُب   لّطۡ�ُ ٱَ�ُي
 ِ ِسه

ۡ
أ ِّ ۡمرُ ٱقُِ�َ  ۦۚ ِمن 

َ
ِيٱ ۡ� َّ  ِ ۡفتَِياِن �ِيه َۡسَت  ].41يوسف: [ ﴾٤�

اي دوستان زنداني من! (اينـك تعبيـر خـواب خـود را بشـنويد) امـا يكـي از شـما (آزاد         «
شـود و پرنـدگان از    دهـد و امـا ديگـري بـه دار زده مـي      خود شـراب مـي   شود) و به سرور مي

قطعـي و  ي آن خواسـتيد و   خورند. اين چيزي است كه نظر من را در باره (گوشت) سر او مي
 .»حتمي است

ي  بيـان و در بـاره  هـا   آن راه ايمان و تقوا و خداشناسي را براي پس از آن كه يوسف 
هـاي فاقـد    عنوان كرد و بين خداوند سبحان و بـت ها  آن دانش و درايت خود مطالبي را براي
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، بـه  تكه خداونـد فاقـد هرگونـه شـريك و انبـازي اسـ       :نفع و ضرر جدايي قائل شد و گفت
تو بعد از سه روز ديگر دوباره بر  آبدارچي گفت:پرداخت و به ها  آن هاي كردن خوابرتفسي

 گري پادشاه) باز خواهي گشت. سر كار سابقت (يعني آبدارچي
و به ديگري گفت: تو هم پس از سه روز ديگر به دار آويخته خواهي شد و پرنـدگان (از  

 خورند. گوشت) سرت مي
 انگيـز، بـه يوسـف     كمال تعجب از اين رخـداد شـگفت  آنگاه هم مجلب و هم نبوا با 

 نگريستند.
ايـم، و ايـن    نديـده  سوگند به خدا كـه مـا چيـزي را در خـواب     و نبوا با ترس و لرز گفت:

هـا آگـاه شـويم.     هم كرديم تا از ميزان فراست و دانش تو بـراي تفسـير خـواب   ها را سر دروغ
با قصد شوخي و امتحان اين دانش تو را  بلكه ،ايم مجلب هم گفت: ما چيزي در خواب نديده

 داشتيم.
با قاطعيت شديد گفت: ديگر كار پايان يافته و بيخود جدال  پس از آن يوسف 

به نبوا يعني همان آبدارچي كه به گمانش به زودي از مرگ نجات  نكنيد. يوسف 
يگر به عنوان خواهد گشت و بار دباز» وليد بن ريان«ه نزد پادشاه خواهد يافت و دوباره ب

ۡرِ� ٱ﴿ آبدارچي در كاخ او مشغول به كار خواهد شد، گفت: ُُ ّ�َِك  ۡذ َِ َد  يوسف: [ ﴾...ِصن

ها  م، و به تعبير خوابا گناه در زندان افتاده و اينكه بي(در پيش سرورت يادي هم از من  ].42
 .)42F1(!بنماي ،تسلط دارم)

رنج و گرفتاريي كه در آن به سر براي رهايي از  البته خداوند به خاطر اين كه يوسف 
كنـد   كند و در اين راستا فراموش مي برد، به انساني متوسل شده و از او تقاضاي كمك مي مي

ي  اب قرار داد. بنـا بـه گفتـه   كه از خداوند مساعدت بخواهد، شديداً او را مورد سرزنش و عت
 فرمايد: وند ميچندين سال همچنان در زندان باقي ماند. چنانكه خدا يوسف  علما:

                                           
 .جلد پنجم 129و  128تفسير قرطبي، ص  -)1(
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﴿ �ِ َُ ِ نِ ٱفَلَا َۡ ّسِ ِ�َ  ه َع ِسن ۡۡ ِ  ].42يوسف: [ ﴾٤ب
 .»لذا يوسف  چند سالي در زندان باقي ماند«

 آمـد، يوسـف او را شـناخت و    در زندان پيش يوسف  مفسران گفته اند: جبرئيل 
همچنين  زده است! و بينم كه خطايي از تو سر دهندگان! مي آنگاه جبرئيل گفت: اي برادر بيم

گويد: آيا آن  رساند و مي ي پسر پاكان! پروردگار جهانيان به تو سالم مي زاده گفت: اي پاك
تقاضاي مساعدت نمودي شرم و حيـا نكـردي؟!   ها  آن ها متوسل شدي و از هنگام كه به انسان

قسم به عزتم كه (به خاطر اين كار) چندين سال تو را در زندان باقي خواهم گذاشت. يوسف 
 گفت: اي جبرئيل، آيا خداوند از من راضي است؟ 

 گفت: آري! جبرئيل 
مهم نيست! و روايت  امت در اينجا بمانم، اصالً برايمگفت: پس اگر تا قيام قي يوسف 

پيش او آمده و از جانب خداوند به خاطر اين كار او را مورد عتاب قرار  شده كه جبرئيل 
و به او گفت: اي يوسف، چـه كسـي تـو را از دسـت      داد و دوران زندانش را طوالني ساخت

 برادرانت نجات داد، در حالي كه چيزي نمانده بود تو را بكشند؟
 گفت: خداوند تبارك و تعالي.

 چه كسي تو را از چاه بيرون آورد؟ جبرئيل گفت:
 گفت: خداوند تبارك و تعالي. يوسف 

 مصون نگاه داشت؟جبرئيل گفت: چه كسي دامن عصمت تو را از فحشا پاك و 
 گفت: خداوند تبارك و تعالي. يوسف 

ور توانسـتي بـه مخلـوق اعتمـاد كنـي و در ايـن راسـتا        گفت: پس چط آنگاه جبرئيل 
 خدايت را فراموش كني و او را به عنوان فرياد نطلبي؟!

 ».خدايا! به اشتباه اين تقاضا را كردم«گفت:  يوسف 
 گفت: شده و در مقام دعا مي به بارگاه رباني متوسل آنگاه يوسف 

 ».خواهم كه به من رحم كني از تو مي ،اي خداي ابراهيم و اسحاق و يعقوب «
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كـه چنـدين سـال را همچنـان در زنـدان       :جبرئيل به او گفت: سـزا و كيفـر تـو ايـن اسـت     
 ماندگار شوي.
اين اگر وي  ،چه ،را ند مرحمت كند يوسفخداو«فرمايد:  در اين باره مي پيامبر خدا 

ۡرِ� ٱ﴿ گفت: جمله را نمي ُُ ّ�َِك  ۡذ َِ َد  اين همه سال را در . »مرا نزد سرورت ياد كن« ﴾ِصن
 ».شد زندان ماندگار نمي

كه بيايد و او  برد، فرجي همچنان در انتظار فرج الهي به سر مي و بدين ترتيب يوسف 
در همـان    ي بـزرگ، از زنـدان آزاد نمايـد. از نظـر يوسـف      ن تجربـه را بعد از كسب ايـ 

به همين خاطر آن را بر كيد  ،زندان رحمت و تفضلي بيش نبود –لحظات اول ورود به زندان 
 و مكر زنان ترجيح داده بود، آنجا كه گفت:

ّبِ ﴿ نُ ٱَِ َۡ ِ  هّسِ ه ُصونَِ�ٓ َِِ�ۡ َۡد ا ي َّ ّ ِم ََ ِ َببه ِ
َ

 ].33يوسف: [ ﴾أ
يـزي اسـت كـه مـرا بـدان فـرا       گفت: پروردگارا! زنـدان بـراي مـن خوشـايندتر از آن چ    «

 .»خوانند مي

 از زندان خواب پادشاه و آزادي يوسف  -5
وليـد بـن   «از زنـدان آزاد شـود، چـه پادشـاه      كه يوسف  ،خواست خداوند بر آن شد

از زنـدان گرديـد. جبرئيـل     كه بعدها آن خواب سبب خروج يوسـف   :خوابي ديد» ريان
  به نزد يوسف ي  هداي رهـايي از زنـدان را بنـا بـه ار     و مـژده  آمده و بر او سالم كرد

به علت خوابي كه پادشاه ديده است، خداوند تو را از زندان آزاد  الهي به او داد و به او گفت:
خواهد كرد و زمين و ملوك آن را مطيع تو خواهد گردانيد. و زماني فرا خواهد رسيد كه تو 

زرگ كه از نهري خشك هفت گاو فربـه و بـ   :بر برادرانت برتري يابي. پادشاه در خواب ديد
 كردنـد، تـا ايـن كـه تمـامي      را دنبال ميها  آن اندام و ضعيفبيرون آمدند كه هفت گاو الغر

 چيزي باقي نگذاشتند. هايشان را خوردند و جز شاخها  آن ي گوش گرفتند و را از ناحيهها  آن
ي  كـه هفـت خوشـه    :ديـد  ي گنـدم را در خـواب   رسيدهي سبز نا چنين پادشاه هفت خوشههم
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بـاقي  هـا   آن را خوردنـد و چيـزي از  هـا   آن آمـده و تمـامي  هـا   آن خشك و رسيده بـه جانـب  
رسـيدند و همچنـان آن گاوهـاي     نگذاشتند، ولي بازهم همچنان خشك و رسيده بـه نظـر مـي   

 الغراندام و ضعيفي كه آن هفت گاو چاق را خوردند هم الغراندام باقي مانده بودند.
ا ترس و وحشت از خواب پريد، چـه ايـن خـواب بـه شـدت او را ترسـانيده بـود،        پادشاه ب

 زده بشود. وحشت ،هايي خوب طبيعي است كه انسان از ديدن چنين صحنه
هـاي مخصوصـش را پوشـيد و از     به همين خاطر بالفاصله از رختخوابش بلند شد و لبـاس 

و چون به مجلـس خـود    اتاق خواب خارج شد و به جانب تاالر و مجلس خود حركت كرد،
 شتافت، با پريشاني به حاضران نگاه كرد و سپس شروع به بازگويي ماجراي خوابش كرد:

ٖت� ﴿ ٰ ََ ِ يَا� َر  ََ ُ
ۡ�ٖ َوأ َُ ٍٰت  ََ ُسبُا َع  اف  وََسۡا ََ َسۡاٌع ِص ّن  ُُ ُ�لُ

ۡ
يَأ اٖن  ََ َقَ�ٰٖت ِس َع َ� َسۡا ٰى  َِ َ

ٓ أ َِّ ِ ِ
ا  َُ ۡه َ

� ٰ َ�ُ ٱََ ََ ۡ ُِءۡ  ه  �ِ �ِ ۡ�ُتو
َ

وَن أ ُ�ُ ۡع ََ يَا  ۡء نُتۡم هِلره ُُ ََ ِِن  ٰ  ].43يوسف: [ ﴾٤ََ
خوردنـد و هفـت    را مـي ها  آن من در خواب هفت گاو چاق را ديدم كه هفت گاو الغر«

 پيچيدنـد و  ها بر سبزها مي ي خشك را ديدم (كه خشك خوشه ي سبز و نارس و هفت خوشه
نظر خود  كنيد  ها را تعبير مي ) اگر خوابكردند). اي بزرگان (علما و حكما را نابود ميها  آن

 .»ي خوابم برايم بيان داريد را در باره
و براي تعبير خوابش دانشمندان، كاهنان و فالگويان و پيشـگويان زيـادي را جمـع كـرد و     

اين خواب (رؤيا) مربـوط  «پرسيد، همگي در جواب گفتند: ها  آن هنگامي كه تفسير آن را از
امالً فاقد ارزش و باطي به اينگونه مسايل ندارد و كار نيست و هيچ ارتهاي روزگ به دگرگوني

ارزش و آشفته و باطل است و صرفاً از تخيالت درونـي   هاي بي اعتبار است، بلكه جزو خواب
پادشاه پديد آمده است. لذا بر هيچ حاثه و امري داللت نـدارد، گذشـته از ايـن مـا بـه علـم و       

 ».تفسير خواب آگاهي نداريم
همـان آبـدارچي پادشـاه كـه از زنـدان آزاد شـده و مـدتي بـود كـه           –ناگهان صداي نبوا 

تمامي آن صداها را قطع كرد و بعـد از آن كـه حاجـت     –مشمول عفو پادشاه قرار گرفته بود 
كردن او نزد پادشاه را فراموش كـرده بـود، بـه    را كه چندين سال قبل مبني بر ياد يوسف 
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سـازم، چـرا كـه     اطمينان گفت: من شما را از تعبير اين خواب آگاه ميياد آورد، با قاطعيت و 
شاه با پيشـنهاد  آيد، آنگاه پاد ها برمي شاه به خوبي از تعبير خوابشناسم كه اي پاد كسي را مي

 آبدارچي موافقت كرد.
ي نسـبتاً   آبدارچي گفت: مرا به زندان بفرست، اين در حالي بود كه زندان از شـهر فاصـله  

آمـد و بـه او گفـت: اي     اشت. باالخره او را به زندان فرستادند، او پيش يوسـف  دوري د
كسي كه در تفسير و تعبيري كه از خواب من اعـالم داشـتي صـادق و راسـتگو بـودي! بـرايم       

ي سبز  شوند و هفت خوشه ي هفت گاو الغر خورده مي هفت گاو چاق، به وسيله«تفسير كن! 
تا آن را به صـاحب   :گيرند، تعبير خواب را به من بگو ميي خشك قرار  در كنار هفت خوشه

 ».شوند و به مقام واالي علمي تو پي ببرند هخواب بگويم. شايد از فضل و دانش تو آگا
هـاي خـود گنـدم و جـو      بر شما الزم است كـه هفـت سـال در زمـين    «گفت:  يوسف 

بايستي در طي آن مدت به ي هفت سال هستند كه شما  بكاريد، در واقع آن هفت گاو به مثابه
بركت به دست خواهيد آورد. ضمناً بايـد در  بپردازيد كه محصولي فراوان و پر امر كشاورزي

قـت و مراقبـت را بـه عمـل     كمـال د ها  آن شدن كردن محصوالت و جلوگيري از ضايع ذخيره
 هـا ذخيـره   سال كه محصوالت خود را چيديد و درو كرديد، بايد آن را در خوشـه آوريد. هر

ي  ها پرهيز نماييد) و بـه هـيچ وجـه نبايـد در هزينـه      كردن خوشه نماييد (و از كوبيدن و خرمن
ي بيشتر بايـد بـر خـود سـخت      انداز و ذخيره بلكه به منظور پسروي نماييد.  محصوالت زياده

هـا و   ي نياز و ضـرورت گنـدم   بگيريد (و به اصطالح كمربندها را سفت كنيد) و تنها به اندازه
هفـت سـال    ،محصـول شدن اين هفت سال پر بعد از سپري ها بيرون بياوريد. ا از خوشهجوها ر

هـا و ذخـاير    رسـد كـه بـه جـز مقـداري كـم تمـام اندوختـه         حاصل سر مي ديگر خشك و بي
مانده هم بايد بـراي تخـم و بـذر بـه كـار بـرده        بلعد. اين مقدار ناچيز باقي ا ميهاي پيش ر سال
خواب پادشاه چيزي را از دانش خود بدان اضافه كـرد كـه    بر تعبير سپس يوسف ». شود

 به او داده است.» غيب«دال بر دانشي است كه خداوند در ارتباط با 
 ي سخنانش گفت: در ادامه يوسف 
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مّ ﴿ ُث  ُِ َغا ُۡ  ِ ِ  �ِيه ََ ِ� ِمن  َ�ۡعِد َ�ٰهَِك 
ۡ

وَن  َّاُس ٱيَأ ۡعِ�ُ َۡ  ِ  ].49يوسف:[ ﴾٤َو�ِيه
هايي بـراي مـردم    رسد كه باران ) سالي فرا ميو قحط هاي خشك (سالسپس پس از آن «

هـا و   ي (انگـور و زيتـون و ديگـر ميـوه     شـود و در آن شـيره   بارانده و به فريادشان رسـيده مـي  
 .»افتند) گيرند (و به نعمت و خوشي مي هاي روغني) را مي دانه

راوانـي نعمـت فـرا    بركـت و ف ل تنگي و خشكسالي يك سال ديگـر پر بعد از اين هفت سا
آورنـد. غـالت و    خواهد رسيد كه مردم از كثرت نـزول بـاران بـه فغـان و شـكايت روي مـي      

نشينند و انگور و زيتون و خرما به وفور مشاهده  ها به ثمر مي گردد. باغ فراوان مي ،محصوالت
 شوند. مي

ه از خـواب را بـ   بازگشـت و تفسـير يوسـف    » ريان«پس از آن آبدارچي پيش پادشاه 
 ي سالي كه او به تعبير خواب پادشاه اضافه كرده بود، به عرض پادشاه رساند. ضميمه

(پادشاه كه ديد اين تعبير با خواب او تناسب و هماهنگي كامـل دارد) بـه قـدرت عقلـي و     
 پي برد. كمال روحي اين مرد صالح و پيامبر پاك، يعني يوسف صديق 

 ناهيگ از زندان و اثبات بي آزادي يوسف  -6
همگي به وقوع خواهد پيوست، به همين خاطر به  پادشاه دانست كه سخنان يوسف 

ِ� ٱ﴿ و نگهبانان و مأموران زندان گفت:» نبوا«آبدارچي خود يعني  ِ  ۡ�ُتو  ]50يوسف: [ ﴾بِه
  . »يوسف را نزد من بياوريد«

ر بـه يـاد   دانسـت كـه بسـيار ديـ     نبوا بالفاصله به سوي زندان حركت كرد، در حالي كه مي
افتاده است، يعني بعد از گذشت چند سال. و چون به زندان رسـيد بـا شـادكامي     يوسف 

دوستش را دچار تحير كرد و گفت: مـن   ي خروج از زندان را به او داد، اما يوسف  مژده
آيم، و شرط آزادي من اين است كه تو اين پيام را بـه گـوش پادشـاه     هم اينك همراه تو نمي

 برساني.

َُ مَ ﴿ ِ ٱا بَا ِۡسَوة ِّ ٱ لنّ ٰ م   ّ� هِّن َصلِي ّ�ِ بَِ�ۡيِد َِ ّنۚ ِِّن  ُُ َۡ ِۡد ي
َ

 ].50يوسف:[ ﴾٥َ�ّطۡعَن َ
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دگـار مـن بـه    چه بوده است؟ يقينـاً پرور اند  هاي خود را بريده هايي كه دست ماجراي زن«
 .»آگاه است نيرنگ و مكر ايشان بس

گناهي  شدن بي كه تا روشن :تأكيد نمودشدن از زندان امتناع كرد و  از خارج يوسف 
وارد زنـدان شـدم، ايـن وضـعيت ادامـه      هـا   آن من براي پادشاه و بطالن اتهاماتي كه به جهـت 

 خواهد داشت.
خواست كه از سر ترحم و دلسوزي پادشاه آزاد شود و بعـداً مـردم    دلش نمي يوسف 

يش خيانـت كـرده اسـت، لـذا     او را متهم كنند و بگويند: اين همان كسي است كه به زن آقـا 
 دامني وي پي ببرند. گناهي و عفت و پاك خواست كه مردم به حقانيت بي يوسف 

را بـه پادشـاه رسـاند. پادشـاه      ي پادشاه برگشت و پيام يوسف  و بدين ترتيب فرستاده
كننده در ميهماني همسر عزيز و زليخـا را بـه نـزد     زنان شركت پس از شنيدن پيام يوسف 

بـازي بـا خـود تشـويق و ترغيـب       گفت: وقتي كه يوسف را به عشقها  آن ا خواند و بهخود فر
 كرديد او را در چه حالي ديديد؟

رهـا كنـد تـا دامـن      ي نيك خود را خدا منزه از آن است كه (بنده«ها در پاسخ گفتند:  زن
م بلكه او جواني اي ديدهاي از او ن و نه تنها هيچ گناه و بدي !)پاك او به لوث گناه آلوده گردد

 »!اخالق استعفت و با
 سپس همسر عزيز از ميان زنان برخواست و گفت:

َحَص  ۡل�نَ ٱ﴿ قه ٱَبۡي َ ههُ  ۡۡ ت َٰوَ ََ نَا۠ 
َ

ِ  ۥَ ِسه ۡف ّّ  ].51يوسف: [ ﴾َصن 
شود. اين من بودم كه او را به خود خواندم (ولي نيرنگ من در  هم اينك حق آشكار مي«

 .»ر گفتار و كردار) استاو نگرفت) و از راستان (د
هـاي   شود. اين من بودم كه او را به سوي خودم خواندم، حـرف  هم اينك حق آشكار مي

گويد، هنگامي كه اين كالم و آن گـواهي   كامالً راست است و اصالً دروغ نمي يوسف 
حال بايـد سـرورم عزيـز بدانـد     «ابالغ شد گفت:  به يوسف  ،از جانب همسر عزيز ،برائت
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ام و شـايعات و اتهامـات مـردم در ايـن بـاره       در غياب او به ناموس وي خيانت نكـرده كه من 
 ».اساس بوده است بي

براي پادشاه ثابت و روشن شد، وي به امانت و لياقت و  گناهي يوسف  هنگامي كه بي
 پي برد و به همين خاطر گفت: ديانت و دانش و كمال و عقل يوسف 

ِ  ۡ�ُتوِ� ٱ﴿ ِ  ۦٓ بِه ۡخل ۡسَت
َ

ِ� أ َۡف َِ  ].54يوسف: [ ﴾ۡيُه 
 .»او را به نزد من بياوريد تا وي را از افراد مقرب و خاص خودم نمايم«

ي  به او گفـت: ديگـر بايـد بـا خواسـته      ،آمد ي شاه پيش يوسف  هنگامي كه فرستاده
 پادشاه موافقت نمايي.

 رد:از زندان آزاد شد و اين دعا را براي زندانيان زمزمه ك باالخره يوسف 
نما و خبرها را از آنان دريغ مدار، چه آنـان  ها  آن هاي خيرخواهان را متوجه خداوندا! دل«

 ».هم اينك در تمامي شهرها داناترين مردمان نسبت به اخبار (الهي) هستند
 ه از زندان خارج شد بر روي درِ آن نوشت:كو نيز هنگامي 

ي  ت بدخواهانـه ويان و محـل لـذ  نـان و امتحـان راسـتگ   ي غمگي اين قبـر زنـدگان و خانـه   «
 ».دشمنان است

هـاي زنـدان را از خـود زدود و     بدن خود را شست و با اين كار چرك سپس يوسف 
حركت كرد، و هنگامي » وليد بن ريان«لباس تازه و زيبا را به تن كرد و به جانب قصر پادشاه 

مـن كـافي    نهـا خداونـد بـراي   كه در كنار در اتاق پادشاه ايستاد، گفت: از دنيا و خاليق دنيا ت
 واال دارد و هيچ معبودي جز وي وجود ندارد. است، خدايي كه مقامي بس

خواهم و از شر او  و هنگامي كه پيش پادشاه آمد گفت: خدايا من خير تو را از خير او مي
 برم. و شر ديگران به تو پناه مي

او سـالم كـرد. پادشـاه     بـا زبـان عربـي بـه     و آنگاه كه پادشاه به او نگاه كرد، يوسف 
 گفت: اين چه زباني است؟

ي عبرانـي بـراي او دعـا     است. سپس بـا لهجـه  » اسماعيل«گفت: زبان عمويم  يوسف 
 كرد. پادشاه گفت: اين چه زباني است؟

 است.» يعقوب «گفت: اين زبان پدرم  يوسف 
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سته و خوشش آمد و اخالق خوب و شاي هاي يوسف  پادشاه از فصاحت كالم و زبان
و او را  –به سن سي سالگي رسـيده بـود    در حالي كه يوسف  –دامني وي را ستود  پاك

گفت:  در كنار خود نشاند و گفت: دوست دارم خوابم را از زبان خودت بشنوم! يوسف 
شما هفت گاو فربه خاكستري زيبا را ديديد كـه از سـاحل رود نيـل بيـرون     «چشم اي پادشاه! 

 در اين حال كه شما سرگرم تماشـاي  –چكيد  شان فرو مي شير از پستان در حالي كه –آمدند 
رود و بستر  برديد، ناگهان آب رود نيل در زمين فرو مي لذت ميها  آن بوديد و از ديدنها  آن

شد و  شان ديده نمي گردد و از گل و الي آن هفت گاو الغراندام كه اصالً شكم آن ظاهر مي
هـاي بسـان    هاي وحشتناك و پنجـه  تان هم نداشتند و داراي دنداناز فرط ناتواني و ضعيفي پس

هاي درندگان بودند، بيرون آمده و با آن گاوهاي  هايي بسان خرطوم هاي سگ و خرطوم پنجه
را از هم دريدند و ها  آن حمله كردند و بسان حيوانات درندهها  آن چاق و چله قاطي شده و به

هايشان را درهـم شكسـتند، در    پاره كردند و استخوان شان را شان را خوردند و پوست گوشت
انگيز بوديد و اين كه چگونـه آن   هاي اعجاب حالي كه بازهم شما سرگرم تماشاي اين صحنه

گاوهاي الغراندام توانستند غالب آينـد و بـا خـوردن آن همـه گوشـت بـازهم چـاق نشـوند.         
و خشك ديگر در يك قلمستان ي سياه  ي سبز و هفت خوشه بينيد كه هفت خوشه ناگهان مي

بـا خـود    اگيرند. در اين حالت كه شم در كنار هم قرار مي –هايشان در آب است  كه ريشه –
هـاي   هاي سياه خشكيده را بر خوشه هاي خوشه وزد و برگ گوييد: اين چيست؟! بادي مي مي

سوزاند و  را ميها  آن آيد و اي از آتش پديد مي شعلهها  آن اندازد، آنگاه در سبز و نارسيده مي
گرايند. اين آخرين چيزي است كه شما در خواب ديديـد، سـپس بـا     همگي به رنگ سياه مي

 !)43F1(»شويد وحشت از خواب بيدار مي
 پادشاه گفت: حال پس از اين خواب به نظر تو بايد چكار كرد؟

ع ي منـاب  هاي سرسبز و خرم به ذخيـره  به نظر من بايد در طي اين سال«گفت:  يوسف 
هـاي   دانـه  است هايي اقدام كنيد. و بهتر غذايي و كشت غالت فراوان و ساختن اهرام و خزانه

                                           
 .112، 111عرائس، ثعلبي ص  -)1(



 217 و پرندگان ترسناك يوسف

 

 

را بـاهم در  هـا   آن را خـرمن نزنيـد) و  هـا   آن جدا نكنيـد (و ها  آن ي غالت را از خوشه و ساقه
آوريد  را فراهم ميها  آن ي ابقاي چه در اين صورت از يك طرف زمينه ،انبارها ذخيره نماييد

بـه چهارپايـان    هاي غالت را بـه عنـوان علـف    و ساقه ها توانيد خوشه از طرف ديگر بعداً ميو 
ي خـود   بات الكلي را از سر سـفره وركه مش :حال به مردم دستور دهيدخود بدهيد. و در عين 

كند و  شده هم كفايت مردم مصر را مي برچينند. در اين صورت غالت و مواد غذايي كه انبار
اي اطراف، لذا هيچ بعيد نيست كه مردم از نقـاط دور و نزديـك بـه نـزد شـما      هم مردم شهره

قـدر زيـاد   بدهيـد. در واقـع ذخـاير شـما آن    هـا   آن بيايند تا مقداري از ذخاير غذايي خود را به
 ».خواهد بود كه قبل از شما هيچ كس چنين ذخايري را در اختيار نداشته است

توانـد   نگاه كرد و گفت: چه كسي مـي  يوسف آنگاه ريان تبسمي كرد و با احترام به 
 عهده بگيرد؟ مسؤوليت ذخاير و خريد و فروش آن را به نمايندگي از طرف من بر

 گفت: يوسف 
ٓ�ِِن  ۡجَعۡلِ� ٱ﴿ َزا ََ  ٰ َ �ِض� ٱََ

َ
فِيٌظ َصلِيم   ۡ� َب  َِّ ِ  ].55يوسف: [ ﴾٥ِ

راستي كه من نگهبان و  به هاي اين سرزمين قرار بده؛ (يوسف) گفت: مرا سرپرست خزانه«
 .»دار آگاهي هستم خزانه

آنگاه پادشاه گفت: چه كسي از تو بهتر؟! حال تو را به پست مقـام وزارت مـالي و خزانـه    
كنم، چه از اين لحظه به بعد تو در پـيش مـا بزرگـوار و مـورد اعتمـاد و اطمينـان        منصوب مي

 هستي.
اختصـاص داد، از   بـه يوسـف    خالصه پس از آن كه خداونـد معجـزات بيشـماري را   

همان لحظه به عنوان شخصيتي بزرگوار و قابل اعتماد و اطمينان مطرح شد. شايد مشهورترين 
اش و خـواب پادشـاه    هـاي دوسـتان زنـداني    همان تعبير و تفسير خـواب  ي يوسف  معجزه

(بود» وليد«
44F

1(. 

                                           
  مراجع اساسي: -)1(
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 اي از آب سرد و جريان جوشيدن چشمه  ايوب

 فرمايد: لي در قرآن كريم ميخداوند تبارك و تعا

رۡ ٱوَ ﴿ ُُ ّ�هُ  ۡذ َِ ٰى  ََ هوَب ِِۡذ نَا ي
َ

َ  ٓ َدنَا ّسِ�َ  ۥٓ َ�ۡا َِّ َم َ
َ�ٰنُ ٱَ ّشۡي ٍب  ه َذا ۡض ٱ  ٤بُِنۡيٖب وََص ُُ ِۡ 

اب   َ َِ ََسُل  بَاَِِ  َو ا ُمۡغَ ۖ َ�َٰذ َِك  ].42 -41ص: [ ﴾٤بِرِۡجل
 فريـاد خوانـد و گفـت:    ار خـود را بـه   بدانگاه كه پروردگـ  ،وب راي ما اي به ياد آور بنده«

ار رنج و درد كرده است، به او گفتيم، پاي خود را به زمين بكوب (وقتي كه پا مرا دچشيطان 
 .»شستشو و هم براي نوشيدن براي اين آبي است هم :اي جوشيد) گفتيم بر زمين كوبيد چشمه

 آبي هم براي شستشو و هم براي نوشيدن -1
در واقـع ايـوب از    انـد،  رتباط با ايوب روايات فراواني را نقل كردهمورخان و مفسران در ا

» رحمة« به نام ي يوسف  است كه با دختري از طايفه نسل و دودمان حضرت ابراهيم 
 ازدواج كرد.

كرداري بوده است. چنانكـه   و نيك بسان ايوب، انسان متقي و پارسا» ةرحم«نقل است كه 
بادت و ستايش و شكرگذاري براي خداوند و تقرب بـه  هم در راستاي ع پيداست ايوب 

 وي گام برداشته است.
زبـانزد خـاص و عـام اسـت و در ايـن رابطـه داسـتان         ناگفته پيداست كه صبر ايـوب  

كـه   در ابتدا مردي بسيار تـوانگر و ثروتمنـد بـود، تـا جـايي      مشهوري وجود دارد: ايوب 
هاي با شكوهي  هاي مزروعي و باغ اعات، و نيز زمينبين دمشق و اذر، ما»بثنيه«اي به نام  دهكده

بـود. و از سـوي ديگـر گاوهـا و مواشـي شـيرده در       هـا   آن را در اختيار داشت و مالك تمامي
خوابيدند و  چريدند و شترهاي چابك و ماده شترهاي زايا در آغلش به زانو مي مزارع وي مي

 شدند. رعش مشغول چريدن ميع و مزاها آزادانه در مرات استرها و االغها و  اسب
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ه بر نعمـت  افري را به او عنايت فرموده بود و عالوخالصه خداوند سبحان رزق و روزي و
اعم از پسران و دختراني » فرزند«بهاي ديگري به نام ارزشمند و گران دارايي و مال، نعمت بس

هـا و لذايـد    هـا بـه تمـام خوشـي     ي اين نعمـت  در سايه چند، به او بخشيده بود، لذا ايوب 
 زندگي دست يافته بود.

نعمتي كه خداوند اعم از مال و  با اين همه كه آيا ايوب  :آيد حال اين سؤال پيش مي
تواند به مقدسات معنوي پشت پا زند و  ت و پسر و دختر و مقام و منزلت به او بخشيده، ميورث

 تنها به عالم ماديات روي آورد و بس؟!
هرگز چنين نكـرد، يعنـي نـه بـر خـود بخـل        يد و ايوب گو حقيقت خالف اين را مي

آوري و  ي چنـداني بـه جمـع    اصـالً عالقـه   ،هـا  ي ايـن  ورزيد و نه بر عيالش و عـالوه بـر همـه   
ثروتمند بوده امـا بيشـتر دارايـي     سازي مال و منال نداشت. درست است كه ايوب  ذخيره

نظـر  تكاران و غالمان خـود را زير ي خدم كرد و همه خود را براي نيازمندان اطرافش خرج مي
شدن ي ازدواج و دارا زمينهها  آن رايرسيد، و حتي ب ميها  آن داشت و از لحاظ مالي خوب به

دانسـت مـثالً در فـالن جـا      كـه اگـر مـي    ،قدر خيرخواه بـود كرد. وي آن انه و... را فراهم ميخ
 زد. يبرد لب به غذا نم ها نمي آن اي گرسنه هستند، تا طعامي براي عده

پرداخت و (در نظام آفرينش)  غالب اوقات به ذكر و ياد و ستايش و تسبيحات خداوند مي
ده مشـاه  رفت. به خاطر اخالق و خيرخواهي فراواني كـه در ايـوب    عميقاً به فكر فرو مي

ي او دعاي اافتاد و در نزد مردم محبوب شد تا جايي كه هميشه بر اه شد، نامش بر سر زبان مي
 ياد و تمجيد كردند. ردند. چنانكه ماليك آسمان هم به خوبي از ايوب ك خير مي

چـون   –ور سـاخت   ي ابلـيس را شـعله   ينهين تعريفات و تمجيدات آتش خشم و كتمامي ا
ها را گمراه و اغواء نمايد، چون خود به خاطر همين  ي انسان ياد كرده بود كه همهوي سوگند 

 يچون به خطا ،گاه سخن معروف خود را گفت: خداياانسان، از بهشت خداوند طرد شد و آن
مـزين  هـا   آن بهشت بيرون راندي (زندگي مادي و دلخوشي به لذايـذ آن را) بـراي   آدم مرا از
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نمايم. سپس ابليس ادامه داد و گفت: جز بنـدگان مخلصـت    را گمراه ميها  آن نموده، همگي
 را.

 ن بود.جزو بندگان مخلص خداوند سبحا و خوشبختانه ايوب 
زنـد و   همان بيماري مشهور او را رقم مـي  بود بدان دچار شده بال و محنتي كه ايوب 

ذكر شـده باشـد، داسـتان زيـر      اي كه در بابت بال و محنت ايوب  شايد مشهورترين مقوله
 كردنـد، يكـي از   فتگـو مـي  بـاهم گ ها  آن هاي زمين در ارتباط با مردم و عبادت است: ماليكه

د، چـه وي داراي ايمـاني بسـيار    وشـ  كسي ديده نمي اينك بهتر از ايوب  هم گفت:ها  آن
ي مردم به امر عبـادت و طاعـت و دعـوت و شـكرگذاري در برابـر       قوي است و بيشتر از همه
 آورد. نعمات خداوند روي مي

صـدد   رفـت و در  شيطان اظهار نظر فوق را شنيد و از آن بدش آمـد، و پـيش ايـوب    
همچنان بر حالت خود ثابت و اسـتوار   ا موفق به اين كار نشد و ايوب اغواي او برآمد، ام

 ماند، زيرا درياي قلبش لبريز از عشق به خداوند بود.
هاي  مستحكمي در مقابل وسوسهي دژ  هداشت، به مثاب اين، ايماني كه ايوب  عالوه بر

 ي در بـاره  –د شيطان بود و به همين خاطر ابليس نتوانست به هـيچ يـك از اهـداف شـوم خـو     
صـفت وي را نسـبت بـه     هاي شـيطان  دست يابد، لذا در صدد برآمد تا از طريق انسان –ايوب 

آمـده و   ارتكاب معاصي تشويق نمايد، گروهي از مردم (بنا به فرمان شيطان) نـزد ايـوب   
هـاي نامشـروع را در پـيش چشـمانش آراسـتند و       مقوالتي چون لهو و لعب و هرزگي و لذت

خواهي همچنان در پارسايي و زهد به سر ببري؟ بهتر است كمي از طاعـات   كي مي گفتند: تا
هاي دنيا برخوردار شوي و از  و عبادات خود كم كني تا به راحتي بتواني از لذايذ و سرگرمي

 كه بايد! سود جويي!!ال و مقام خود چنان امو
د، بـه هـيچ يـك از    سيرت و متقي و ايماندار و پارسا بـو  انساني پاك ولي چون ايوب 

ت نداد، چـه او لـذت زنـدگاني خـود را در     بجواب مثها  آن هاي شيطاني و وسوسه حريكاتت
دانسـت و   نشـين شـده مـي    خانهو ناتوان  زنان و فقراء وايان و كمك به بيوهسرپرستي ايتام و بين
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و جالـب آن كـه   ، دانسـت  سعادت و شادكامي خود را در گرو سعادت و خوشحالي آنان مـي 
 اش. ي اين همه خوشحالي و شادكامي كردن زمينه به خاطر فراهم :گفت وند را سپاس ميخدا

مدت زمان زيادي سپري گشت، در حالي كه ابليس همچنـان در تحقـق نيـت شـوم خـود      
 تعالي گفت: ندمأيوس شد، به خداو خوردن ايوب  گول زاون شيطان ناكام بود، و چ

عشق و عالقه به تو، برايت  اطربيني نه تنها به خ ه ميرا ك» ايوب«ات  پروردگارا! اين بنده -
 بلكه در اين راستا اهداف و مقاصدي ديگري دارد. ،داند كند و مقدست نمي عبادت نمي

ت و امـالك و فرزنـدان را بـه تـو     ورتي چون مال و ثـ كند تا بهاي نعما او دارد عبادت مي
مـامي  ترسد كه ت اوست، او مي عبادتاي رمز  و بخشيدهدازد، گويي اين همه نعمت كه به ابپر

كنـد و بـه    اقدام به عبادت توأم بـا تطميـع مـي   ها  آن براي حفظ آن نعمات از دستش برود، لذا
 كند. كه خالصانه تو را دوست دارد و دارد برايت عبادت مي :توان گفت هيچ وجه نمي

 در همين روايت آمده كه خداوند به او گفت:
ي اصيل  به عنوان سرچشمه ن و مخلص است و براي آن كه ايوباايماي با بنده قطعاً ايوب

كه دارايي و امالك و  :دهم ي صبر درآيد و معرفي شود، به تو اجازه مي ايمان و الگو و قدوه
دخـل و تصـرف كنـي تـا ببينـي آخـر و       ها  آن مستغالتش را صاحب شوي، و به ميل خود در

 عاقبت اين كار چه خواهد شد؟
 هـا و مسـتغالت وي وارد شـده و تمـامي     ان به مزارع و امالك و زمـين و بدين ترتيب شيط

ت بـه حضـيض فقـر سـقوط     وري ث از قله را از بين برد و نابود كرد و ناگهان ايوب ها  آن
دهـد،   چه واكنش و عكس العملي از خود نشان مـي  كرد. شيطان منتظر شد تا ببيند ايوب 

قـرض و  هـا همـه    ك از دست رفتـه گفـت: ايـن   ي اين دارايي و امال در باره آنگاه ايوب 
را از مـا بـاز پـس گرفـت، عمـري را از ايـن نعمـات        هـا   آن كـه  ،امانت خداوند نزد ما بودنـد 

خداونـد را سـتايش و سـپاس گـوييم و     هـا   آن برخوردار بوديم كه در اينجا بايد واقعاً از بابت
ش دارد، لذا بايد در هر شـرايطي  باز ستانده كه بازهم جاي شكر و ستاي را از ماها  آن حال كه

و چـه   خدا از ما راضي باشد و چه خشمگينچه از نعمت برخوردار باشيم و چه نباشيم، و چه 
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ت ورامالك و ثبه ما نفع رساند و چه ضرر او را شكر كنيم، مگر نه اين است كه وي صاحب 
ا بـاز پـس   دهـد و از هـركس كـه بخواهـد آن ر     است و به هركه بخواهـد دارايـي و مـال مـي    

 گرداند. رساند، و هركه را بخواهد خوار و زبون مي گيرد، و به هركه بخواهد ضرر مي مي
سـر بـه سـجده فـرود آورد و ابلـيس را در ميـان تعجـب و         ها ايوب  بعد از اين حرف

 آوري تنها گذاشت. شكست
 بازهم شيطان بازگشته و به خداوند گفت:

پـردازد و در   به حمد و ستايش تو مـي  ،نعمات در مقابل بيني ايوب  كه مي، اگرخدايا
كنـد، بـه    آورد و صبر پيشـه مـي   خم به ابرو نمي ،هايي كه بر سرش آمد برابر اين همه مصيبت

به سـن مردانگـي   ها  آن خاطر اين است كه هنوز فرزندانش را در اختيار دارد و منتظر است تا
 ره به دست بياورد.امالك و دارايي دوباها  آن ي برسند و آنگاه به وسيله

(گويد: بازهم روايت ادامه داشته و مي
45F

تـا هـر باليـي را كـه      :خداوند به شيطان اجازه داد )1
در آن ها  آن اي را كه بياورد و اين بود كه شيطان خانه دوست دارد بر سر فرزندان ايوب 

 اقامت داشتند، به لرزه درآورد و همگي در زير آوار زلزله كشته شدند.
را هـا   آن در مقام دعا گفت: خداوند اين اوالد را به من داده، و او هم ا ايوب در اينج

باز پس گرفت، لذا خداوند متعال چه بدهد و چه ندهد، چه راضي باشد و جه خشمگين، چـه  
 نافع باشد و ضرر رسان، باز جاي ستايش و شكر دارد.

ني سـالم و تندرسـت   همچنـان از بـد   باز ابليس بازگشته و به خدا گفت: چون ايـوب  
دهـد. حـال،    برخوردار است، در مقابل تمامي اين باليا از خود پايداري و استقامت نشـان مـي  

 ي صبرش لبريز شود. كنم كه ديگر كاسه خدايا! اگر مرا بر بدنش مسلط كني كاري مي
ي شيطان موافقت كرد، پـس از آن از سـر تـا پـا بـدن       گويد: خداوند با خواسته روايت مي

به يك بيماري پوستي مسري دچار شد، به نحـوي كـه    را زد، در نتيجه ايوب  ايوب 

                                           
 .171انبياي خداوند: احمد بهجت، ص  -)1(
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كرد. كار به جايي رسـيد كـه اهـل و يـارانش مجبـور       افتاد و چرك مي گوشت بدنش فرو مي
(شدند او را ترك كنند و تنها همسرش بود كه با وي باقي ماند

46F

1(. 
وند را به خاطر نعمت تندرستي داد و خدا به استقامت خود ادامه مي اما همچنان ايوب 

 گفت. سابق و بالي بيماري كنوني، حمد و سپاس مي
شـدت بيشـتري گرفـت تـا جـايي كـه ديگـر         ها بيماري ايوب  با گذشت روزها و ماه

زده و مـتعفن و بـدبو شـده     (آبله) تاولقدر ش آنهاي شيند و نه بايستد، و زخمتوانست نه بن نمي
ه او را نداشت و به همين دليل مردم از او متنفر شدند و با او شدن ب كه كسي ياراي نزديك بود

و در ايـن   پرداختـه  غرولندقطع رابطه كردند و قومش به خاطر همسايگي با او به داد و فغان و
(نمود كرد و مايحتاجش را تأمين مي ميان تنها همسرش به او خدمت مي

47F

2(. 

                                           
وارد شده، انتقـاد كـرده انـد: اسـتاد احمـد       بعضي از مفسرين قرآن از تعيين نوع باليي كه بر ايوب  -)1(

 گويد: مصطفي مراغي در تفسير خود چنين مي
بدان دچـار شـده بـه     ي مقدار و نوع بيماري شديدي و فراواني كه ايوب  چه روايت شده در بارهآن«

 ي مـردم از او دوري نماينـد، او را در خـارج از شـهر قـرار      نحوي كه مورد تنفر ديگران قرار گيرد، همه
ي نان و آب و مايحتـاج او همـت    دهند، به جز همسرش كسي به او نزديك نشود و تنها همسرش به تهيه

هـا   بـودن آن  ي است كـه الزم اسـت بـه دروغ و نادرسـت    ها و اسرائيليات ها افسانه روايت گمارد، تمام اين
سـت تأييـد   ك درردهـاي دروغـين بـا سـند و مـ      ايـن روايـت  اعتقاد و باور داشت، چرا كه هيچ يـك از  

ر مبـتال بـه بيمـاري و    شود، از سوي ديگر يكي از شرايط نبوت اين است كه نبايد شخص نبي و پيامب نمي
چناني باشد كه مورد تنفر ديگران قرار گيرد، زيرا وقتي داراي چنين بيمـاري و نقصـي   نقص جسمي آن 

به نقـل  ». ها ابالغ كند را به آن تواند با مردم رابطه پيدا كند و رسالت آسماني و احكام خدايي باشد، نمي
، 320زاده، ص  بـوبكر حسـن  از كتاب داستان پيامبران در قرآن، تأليف دكتر عفيف طباره، ترجمه آقاي ا

 ».مترجم«

ي آن بـه همـين قلـم در     كـه ترجمـه   55 – 54ص » و االنبيـاء  ةالنبو«استاد محمد علي صابوني در كتاب  -)2(
بودن از عيوب نفرت برانگيز، يكـي از   عاري«نويسد:  هاي پيامبران مي گيي ويژ دست انجام است در باره

ها و نقايص مـادرزادي و جسـماني    ها عيب هاي پيامبران گرامي است، لذا امكان ندارد كه در آن ويژگي
هـا و   كـردن از آن  و اطاعتها  آمدن در كنار آنچناني وجود داشته باشد كه باعث شود مردم از گرد آن
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او را از دست داده و بـا گفتـار    به كلي تاب تحمل ها گذشتند و ديگر اهل ايوب  سال
اي نديد جز ايـن كـه    ديگر چاره» رحمه«و كردار خود اعتراض خود را نشان دادند. بنابراين، 

 اي براي شوهرش درست كند و او را به آنجا انتقال دهد. برود و در خارج شهر كلبه
كـرد،   هـا زنـدگي مـي    اي بود و در كاخ كه قبالً صاحب دهكده و بدين ترتيب ايوب 

شود، به رغم ايـن مـردم بـازهم او را بـه      اي پوشالين در وسط جاده انتقال داده مي حال به كلبه
كنند، تنفر و غرولندهاي خود نسـبت بـه او    گذارند و تا از كنار او عبور مي حال خود رها نمي

ين گويند: اگر پروردگارش به اين بيچاره نيازي داشت، هرگز ا را آشكار كرده و گاه گاه مي
 آورد. بال را به سرش نمي

نورديد، در حالي كـه وي   ميرا در ها يكي پس از ديگري عمر ايوب  طور سالو همين
گونه تحركـي جـز تحـرك زبـانش بـه ذكـر       اش بود و هيچ اي از كلبه در گوشهجسمي افتاده 

ه شد. ولي خوشـبختان  از او شنيده نمي» خداوند«خداوند نداشت، و هيچ صدايي جز تكرار نام 
هميشه در خدمتش حاضر بود، وي براي تـأمين غـذاي خـود و شـوهرش و     » رحمه«همسرش 

                                                                                                             
هـاي   ها خودداري نمايند. چنانكه هيچ يك از پيامبران به امـراض و بيمـاري   به دعوت آن دادنگوش فرا

 اند. مبتال نشده» هاي جسمي جذام و ساير معلوليت ،سييپ«نفرت برانگيزي چون 
هـا دچـار عوارضـي     هـا هـم بسـان سـاير افـراد انسـاني بشـر هسـتند و ماننـد آن          البته درست است كـه آن 

امـراض زشـت و ناپسـندي كـه موجـب      ن در پرتـو عنايـات الهـي از دچارشـدن بـه      گردند، اما به يقي مي
روايت شده مبنـي   و آنچه كه در ارتباط با ايوب  اند. گردد، مصون مانده ها مي شدن مردم از آندور

بر اين كه وي سخت بيمار شده و بدنش متعفن گرديده، كرم از بدنش بيرون آمده، و در نتيجه (مردم) و 
مايـه  » اسـرائيليات «هـايي اسـت كـه از     همـه و همـه جـزو اباطيـل و دروغ     انـد.  و را بيزار شدهحتي زنش ا

ها اعتقاد داشته باشيم، چه ايـن   ها را تصديق و باور كنيم يا به صحت آن و صحيح نيست كه آناند  گرفته
زي را ذكـر  ها و صفات پيامبران منافات دارد و قـرآن كـريم هـم در ايـن بـاره چيـ       قبيل معايب با ويژگي

ي  دچار بيماري و ناراحتي در ناحيه نكرده است، بلكه تنها چيزي كه ذكر كرده اين است كه ايوب 
اي افزايش يافت، در مقام دعا برآمد و  اندازه از آن كه آن بيماري و ناراحتي تابدنش، شده است. و بعد 

 ».مترجم». «ودخداوند هم او را بهبود بخشيد و آن بيماري و ناراحتي را از او زد
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گشت و غذايي را كـه بـه دسـت     كرد، و سپس در آخر روز بازمي برخي نيازها روزها كار مي
ماند و صبح فردا دوبـاره بـر سـر كـار      داد و شب را در كنارش مي آورده بود به خورد وي مي

 گشت. ديروز باز مي

نتوانست به صـورت مـداوم بـه سـر كـار رود و از ايـن طريـق مايحتـاج خـود و           ةمرحاما 
رسـد و   ديدنـد او بـه شـوهر بيمـارش مـي      شوهرش را تـأمين كنـد، زيـرا كارفرمايـان كـه مـي      

شـان زبانـه    هاي تنفر در نهـان  كند، شعله هايش را پانسمان مي شويد و چرك هايش را مي زخم
 دند و دست آخر به كلي او را از خود طرد كردند.كشيد، و با خشونت با وي برخورد كر

 هاي كسب و كار بر روي وي بسته شدند. شد و پنجره كار بي» رحمه«در نتيجه 
كه فردا به بـازار   ،اي بينديشد. سرانجام به اين نتيجه رسيد رحمه به فكر فرو رفت كه چاره

لذا فردا به راه افتـاد   ،دكر خارج شهر برود و چيزي را بفروشد كه به گمانش قيمت خوبي مي
كه در آن وسايل زنان مانند جواهر، عطر و لباس بـه فـروش    :و به بازار رسيد و به جانبي رفت

رفت و با ترس و لرز رواندازي را كه در دستش بود، باز كرد و بـا زنـان خريـدار نشسـت،      مي
تارهاي طاليـي   از بافته شده ويگيسعبارت بود از يك  :جنسي كه او براي فروش آورده بود

 دراز و درخشان و سپس آن را به يكي از زنان بازاري فروخت و بهاي آن را دريافت كرد.
رحمه با پول گيسوان خود، طعام و نوشيدني تهيه كرد و پيش شوهر بيمار خود بازگشت و 

 فداكار و از جان گذشته بود. واقعاً كه او در حق شوهرش زني بساو را غذا و آب داد. 
هـايش تمـام    فروخت و بعد از آن كه پـول  اي موهاي خود ر ه آينده هم رحمه بقيهدر هفت

 شد، ديگر چيزي با خود نداشت كه آن را بفروشد.
كرد، به همين خاطر  هاي شيطان با جديت مقاومت مي همچنان در برابر وسوسه ايوب 

ر وسوسه سازد و اين كار كه به نزد رحمه برود و او را دچا :شيطان از او نااميد شد، و بهتر ديد
آمد و گفت: تا  ي شيطان رحمه پيش ايوب  را هم كرد و تقريباً موفق شد، در اثر وسوسه

خواهد تو را عذاب دهد؟ كجايند آن امالك و خانواده، دوسـتان و رفيقـان؟    كي خداوند مي
 كجاست آن جواني از دست رفته و آن عزت قديميت؟
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براي امـالك  اي، چرا  ي شيطان شده خوش وسوسهبه زنش جواب داد: تو دست ايوب 
 كني؟ و فرزندان از دست رفته گريه و زاري مي

خواهي كه اين بال را از سرت بـردارد و دوبـاره شـفايت     چرا از خداوند نمي رحمه گفت:
 دهد و غم و اندوهت را از بين ببرد.

 گفت: ما چند سال در ناز و نعمت به سر برديم؟ ايوب 
 تاد سال.رحمه گفت: هش

 ام؟ حال چه مدت است كه دچار بال و بيماري شده گفت: ايوب 
 رحمه گفت: هفت سال.

كه از خداوند تقاضاي بهبودي كنم، در حـالي كـه    :آيد واقعاً شرمم ميگفت:  ايوب 
 ام. هنوز مدت ناز و نعمتم را در اين بال و بيماري سپري نكرده

دهي.  ضعيف شده و به قضا و قدر الهي تن نميرسد كه ايمانت  چنين به نظر مي ،اي رحمه
ربه با عصا به تو خـواهم  ضكه اگر خوب شوم و سالمت خود را باز يابم يكصد  ،مطمئن باش

خواهم كه هيچ كاري بـرايم   خورم و اصالً نمي زد. از امروز ديگر از دست تو غذا و آب نمي
 انجام دهي. برو... از من دور شو!

بيمار ماند و صبرش. صبري كه آنچه  پيشش رفت و ايوب و بدين ترتيب همسرش از 
 كند. توانند تحملش نمايند، او آن را تحمل مي ها هم نمي را كه حتي كوه

و تقاضاي ي تعلق خاطر و عشق به خداوند در مقام دعا برآمد  با انگيزه باالخره ايوب 
از وضـعيت خـود     ولنـد غربهبودي كرد، اما او در اين راستا به هيچ وجـه لـب بـه شـكايت و     

 نگشود.

 آغاز معجزه -2
 كـه ايـوب   :گويـد  بايد در دعاي خود چـه گفتـه باشـد؟ قـرآن كـريم مـي       ايوب 

 پروردگار خود را ندا زد و گفت:
ّسِ�َ ﴿ َِّ َم َ

ه ٱَ َِۡبُم  ه�ه
َ

نَت أ
َ

ِ�َ ٱَوأ  ].83األنبياء: [ ﴾٨ لّ�ِٰ�
 .»ن مهربانانيتريبه من روي آورده است و تو مهربانبيماري «
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 فرود آمد كه: و آنگاه وحي الهي بالفاصله بر ايوب 
ۡض ٱ﴿ ُُ ب   ِۡ ا َ َِ َََسُل  بَاَِِ  َو َٰذا ُمۡغ �َ ۖ َِك  .]42ص: [ ﴾٤بِرِۡجل
ايـن   :اي جوشـيد) گفتـيم   پاي خود را به زمين بكوب (وقتي كه پا بر زمين كوبيد چشـمه «

 .»آبي است كه هم براي شستشو و هم براي نوشيدن
هـايي   كه در اثـر آن چشـمه   اوند پاي ضعيفش را به زمين كوبيدطبق فرمان خد يوب ا

ود را هـا خـ   با آب يكي از آن چشـمه  چند از آب شيرين و زالل و سرد جوشيد. و ايوب 
تميـز و   و آلود و چركين به حالت سـابق بازگشـت و پـاك    شست كه ناگهان آن پوست خون

ري نوشيد كه ناگهان سالمتي خـود را بـاز يافـت و    ي ديگ از آب چشمه زيبا شد و ايوب 
 گويي قدرت و روحي تازه گرفت.

يكي از معجزات خداوند سبحان و توانـا   ي ايوب  شدن دوباره بديهي است كه خوب
 بر همه چيز است.

با لباسي جديد كه خداوند به او داد، و در عـين حـال بـا كمـال      و بدين ترتيب ايوب 
 ها شكر گفت. و خداوند را به خاطر آن بالها و آن نعمت تندرستي و نشاط نشست،

كه اگر خوب شود، با عصايش يكصد ضربه به همسرش بزنـد، و   :وي سوگند خورده بود
داند كه منظورش زدن همسرش نبود، لـذا بـراي آن كـه     حاال كه بهبود يافته و خداوند هم مي

كه يكصـد گيـاه ريحـان جمـع      :كردسوگندش نشكند و آن را به دروغ نگفته باشد، به او امر 
 يك ضربه به همسرش بزند، تا سوگندش حالل شود.ها  آن كند و با

 ي صابر ارزاني بدارد. آمين. خداوند مرحمت خود را بر ايوب، آن بنده
ذۡ ﴿ َُ ۡغٗثا فَ  َو َِ َك  ِد ِ  ۡ�ِبٱ�ِيَ ِۡعَم  ۦبِّه ّّ بِٗرۚ�  ۡدَ�ُٰه َصا ِنّا وََج ِ  ُۡ َن ۡ�َ ََ دُ ٱَو ِ  ۡلَعۡا ب   ۥٓ نّهُ ِ ّوا

َ
 ﴾٤أ

 ].44ص: [
را بگير و با آن بزن و سوگند (خود را) نشكن. همانا ما او را ها  اي از شاخه و دسته«

 .)48F1(»كار و فرمانبردار بود ي نيكي! به راستي او توبه شكيبا يافتيم؛ چه بنده

                                           
 مراجع اساسي: -)1(
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 زند بار حرف مي ، كودكي كه دو عيسي

 مايد:فر خداي تبارك و تعالي در قرآن كريم مي

ا﴿ َُ ٰ ٰ ََ ا  َ�َنا َّٗ َتِك َ�ِ ِك َ�ۡ �ه َِ ۡد َجَعَل  ِ� قَ َّ َ�َۡز َ
َ  ٓ ا َُ ِ ت  ].24مريم: [ ﴾٢ِمن َ�ۡ

تر از)  جبرئيل از پايين (مريم) وي را صدا زد و گفت: غمگين مباش، پروردگارت پايين(«
 .»اي پديد آورده است تو چشمه

 فرمايد: و در جايي ديگر مي

ۡت ﴿ َِ َشا
َ

ۡيَف نَُ�ّلُِم َمن َ�َن ِ� َِِ�ۡ  فَأ َُ  ْ دِ ٱهِ� قَاهُوا ُۡ ََ ۡ ا  ه  ].29مريم: [ ﴾٢َصاِّيٗ
مـا   :(مريم) اشاره به او (يعني نوزادش عيسي) كرد (و گفـت بـا او حـرف بزنيـد) گفتنـد     «

 .»؟چگونه با كودكي كه در گهواره است سخن بگوييم

 آسا و تولدي معجزهبارداري  -1
ي  نش عقب ماند و به تنهايي براي پركردن كـوزه از دوستا -سالمعليها ال - يك روز مريم

آب به سرچشمه رفت. در اثر اين تنهايي خود به خود دچـار دلهـره و اضـطراب شـد، لـذا بـه       
ادعيـه و اذكـار    ،سرعت كوزه را پر كـرد و راه بازگشـت را در پـيش گرفـت، او در طـي راه     

سيما كه گويي از  ان با جواني نوراني و خوشكه ناگه كرد يوسته تكرار ميمربوط به نماز را پ
 دل زمين بيرون آمده، مواجه شد.

دچار وحشت و ترس شديدي شد، و گمان كرد كه او نيت بـدي   ،با ديدن آن جوان مريم
 در سر دارد، به همين خاطر گفت:

﴿ ِ ُصوُذ ب
َ

ٓ أ َِّ ِ ا  هّر�ٱِ َقِّيٗ ت نَت  ُُ َك ِِن   ].18مريم: [ ﴾١مِن
برم، اگـر از   تو به خداي مهربان پناه مي )زان و هراسان) گفت: من از (سوء قصدلر (مريم«

 .»پرهيزگاران هستي (بترس كه من به خدا پناه برده و او كس بيكسان است)
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و بـه محـض آن كـه اضـطراب و     » جبرئيـل  «و جالب آن كه آن جوان كسي نبود جز 
 را مشاهده كرد، گفت:’ي مريم  دلهره

﴿ َ ن
َ

َ  ٓ ا ََ ّّ ِ ا ِ َِّيٗ ََ ا  َٗ ٰ ََ َِك ُغ َهَب ه
َ
ّ�ِِك ِ� َِ  َُ َُِسو  ۠  ].19مريم: [ ﴾١ا

 .»اي ببخشم تا به تو پسر پاكيزههستم پروردگارت  من فرستادة جبرئيل گفت:«
كه او انسـاني باشـد كـه     :حيران و سرگردان ماند و ترسيد ي جبرئيل  در گفته ’مريم 

كه الهام خداونـدي   خواست فرار كند اطر ميبه همين خ خواهد نيت شومي را اعمال كند، مي
كه در طـرف   :ها را ديد بر دلش افتاد و او را اطمينان و آرامش بخشيد، از سوي ديگر ماليكه

اي آرامـش خـاطر بـه دسـت      با ديدن اين صحنه تا انـدازه  اند، راست و چپش به صف ايستاده
 اش رخت بربست. آورد و رعب و وحشت از چهره

 ماليك گفتند:
﴿ ٰ ۡرََُم ِِّن ََ َ ٱََ ۡنُه  َّ ةٖ ّمِ ََ ِ ِك بَِ�ل ُ ُبَّ�ِ هُ ٱي َُ ِسيحُ ٱ ۡس ََ ۡ ا ِ�  ۡ�نُ ٱِصيَ�  ه ُٗ َم وَِجي ََ اٱَمۡر َي ّۡ  ّه

ِ ٱوَ  َرة َِ ِ�َ ٱَوِمَن  � َقّر� َُ ۡ  ].45آل عمران: [ ﴾٤ ه
شود و ه ميدهد كه با نامِ مسيح، عيسي بن مريم شناختاي مريم! اهللا تو را به فرزندي نويد مي«

 .»ي مقربان است بلندمرتبه و بزرگوار و از زمره  در دنيا و آخرت.
 خطاب به خداوند سبحان گفت: -عليها السالم -آنگاه مريم 

لَۡت ﴿ �ََ�   قَا ۡسِ�  َس َۡ َۡ ٰم  َوهَۡم  ََ َِ ُغ يَُ�وُن   ٰ َّ َ
 ].20مريم: [ ﴾َ

 .»ا لمس نكردهمريم گفت: مرا چگونه پسري باشد، در حالي كه هيچ مردي مر«
 گفت: جبرئيل 

َ�ٰهِِك ﴿ ُ ٱَُ َّ  ُ�َ َُ ُقو َۡ ا  ََ ّّ ِ ۡمٗر� فَإ
َ

ََ�ٰ أ ا ق ۚ ِِذَ ََشآُء � لُُق َما  ۡ وُن  ۥَُ ُِ َ�َي آل عمران: [ ﴾٤ُ�ن 

ي  آفريند، و هنگامي كه اراده (جبرئيل) گفت: هرچه را كه خداوند بخواهد اينگونه مي ].47
 .»آيد درنگ) پديد مي ي، پس (آن چيز بيديد آگويد: پ يزي را كند، فقط ميچ
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أم با ترس دريافت كرد، چه ماليك وي اين خبر مهم را با شادي تو -عليها السالم -مريم 
اي نه چندان دور پيامبر بني اسـرائيل   كه در آينده :داي بشارت دادن را به پسر مبارك و نوراني

 شود، واقعاً كه اين چه خوب و عالي است! مي
بلند كـرد و گفـت: مـن هـم حرفـي       سرش را به طرف جبرئيل  -عليها السالم -مريم 

 داند، انجام دهد. ندارم هرچه را كه خداوند به صالح مي
جلو آمد و در پهلويش دميد و سپس همراه با ماليك ديگر آنجـا   پس از آن جبرئيل 

 را ترك گفتند.
ي آن قـبالً   تاريخي بود، چون نمونه افتاد بس مهم و -عليها السالم -اتفاقي كه براي مريم 

كـرد و   براي هيچ زن ديگري اتفاق نيفتاده بود، اكنون جنين داشت در شـكمش حركـت مـي   
چيزي نمانده بود كه آبرويش برود، حال آن كه او در طول مدت زندگاني پـاك و عفيـف و   

 عذرا بوده است.
وار بـود، بـه همـين    بـرايش خيلـي دشـ    ،ديگر تحمل اين وضعيت، آن هم در شهر ناصـريه 

 –» اليصـابات «اش  رهسپار شد، تا در اين رابطه با خاله» حبرون«هاي  خاطر، فوراً به جانب كوه
درد دل نموده و مشورت نمايد، زيرا در اين شرايط او بهترين كسي بـود   – همسر زكريا 

 توانست قابل اطمينان باشد. كه مي
بات پير هم باردار شـده بـود،   نمود، اليصادعاي زكريا را مستجاب  ،پس از آن كه خداوند

پس از مالقات با يكديگر، ماجراي باردارشدن عجيب و غريب خـود   ،و او مريم عليها السالم
ي آرام  براي مدت سه مـاه در آنجـا يعنـي در آن خانـه    ها  آن را براي يكديگر تعريف كردند.

رفته بودند، بـه طـور ناگهـاني     به خوابها  آن ي كوه، ماندگار شدند. روزي كه واقع در دامنه
عليهمـا  گفت: به زودي عيسي و يحيي  را به خود جلب كرد كه ميها  آن نداي آسماني توجه

به آرمان و هدف خداوند گام برخواهند داشـت. بـا    دنبخشيتحقق مشتركاً در راستاي  السالم
 شنيدن اين خبر هردو تسالي خاطر و آرامشي خاص پيدا كردند.

كه در آن وقـت در دنيـاي جديـدي زنـدگي      –عذراي نوراني  عليها السالمباالخره مريم 
ناصريه بـاز گشـت. وي از يـك    به شهر  –تر شده بود  مستحكم نداش با خداو كرد و رابطه مي



 †اندازي به معجزات پيامبران چشم   234

 

رسـيد و بـه تناسـب     ره و اضطراب داشت و از سوي ديگر شادكام و خرسند به نظر ميسو دله
 .رفت اين دو حالت پيوسته به فكر فرو مي

كـه بهتـر اسـت اتفـاق پـيش آمـده و جريـان         :پس از تفكرات طوالني به اين نتيجه رسـيد 
، چـه او  در ميـان بگـذارد  » يوسف نجار«عمويش خود را (توسط فرد مطمئني) با پسرحاملگي 

كرد.  اهتمام و توجه داشت و در حق او بسيار نيكي مي ي خاصي به مريم عليها السالم با عالقه
د. اين خبر بسان غرش رعد و برقي بر قلبش فرو افتاد و با آن كه نسبت بـه  رو اين كا را هم ك

اي به شك و ترديد افتاد  هيچ شكي نداشت، اما تا اندازه عليها السالمدامني مريم  عفت و پاك
و با افكاري آشفته و مضطرب به خانه بازگشـت و بـه بسـتر خـواب رفـت، ولـي هرچـه كـرد         

او را بدجوري به خـود مشـغول سـاخته     عليها السالمرشدن مريم خوابش نيامد، زيرا خبر باردا
سـت و  پاك ا عليها السالمكه مريم  :بود. اما خوشبختانه در همان شب الهام الهي به دلش افتاد

دم  ترين ترديدي به خـود راه دهـد، در نتيجـه بـه هنگـام سـپيده      بودن او كوچك نبايد در عفيف
ي حبرون روان شد، همين كه به منزل همسـر زكريـا   ها جانب كوهصبح از خواب برخاسته به 

  ار شـك و  ي اول نسبت به تو دچـ  ن كه در وهلهاز اي«گفت:  عليها السالمرسيد، به مريم
به منزل من بيايي تا من در آنجا  خواهم. و حال دوست دارم كه رت ميترديد شدم، از تو معذ

و مطمئن باش كـه مـن راز حـاملگي    به خدمت تو بپردازم (و اين خير بزرگ را نصيب شوم). 
 ».تو را كتمان خواهم كرد

ي وي شد تا مدت حمل را در  پيشنهاد يوسف را قبول كرد و عازم خانه عليها السالممريم 
به نُه ماهگي دوران بارداري رسيد و كـم كـم    عليها السالمآنجا به اتمام برساند. و چون مريم 

او را به جـايي   :او سوخت و تصميم گرفت حالن به سراغش آمد، يوسف دلش به درد زايما
هاي مردم در امان باشد، او با جديت و سعي فراوان  دور از ناصريه انتقال دهد، تا از قيل و قال

 كرد و مواظب بود كه رازش برمال نشود. خوبي مي عليها السالمدر حق مريم 

 در راه بيت لحم -2
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 :ر بالد شام را در دست داشت. وي دستور دادزمام امو» قيصر«در آن زمان پادشاهي به نام 
شـود و   بايگاني ثبـت  دفاترهايشان در  تا يك سرشماري دقيق از ساكنان بالد شام، انجام و نام

 هركس از اين امر سرپيچي كند، با مجازات سنگيني مواجه خواهد شد.
ب شـهر  به همين خاطر مردم از همه نقاط اعم از شمال و جنوب سرزمين فلسـطين بـه جانـ   

 به راه افتادند.» قدس«
كـه   :كه ناگهـان كـارواني از مسـافران فـرا رسـيد      كرد ورشيد داشت كم كم غروب ميخ

گويي از جانب بالد شمال آمده و در عين حال بسيار خسته هستند! و جالـب آن كـه در ميـان    
ي به نام كه سوار بر شتري بود و مرد» مريم عذرا«مسافران آن كاروان يك دختر دهاتي به نام 

 شد. كشيد، مشاهده مي افسار آن را مي» يوسف نجار«
هـاي خـود را در دفـاتر بايگـاني دسـتگاهاي       ها هم هردو آمده بودند تا از يك سو نـام  آن

به نوعي خود را از شر  عليها السالمدولتي بنويسند و از سوي ديگر به هنگام وضع حمل مريم 
 شان نجات داده باشند. هاي قوم قيل و قال

يعني شهر فلسطين نزديك شـد، در آن اثنـا درد   » بيت لحم«آن كاروان مبارك كم كم به 
آمد، و به همين خاطر يوسف او را در نزديكي غار بزرگـي   عليها السالم زايمان به سراغ مريم

 عليها السالمو احشام چوپانان بود، فرو نشاند. و بدين ترتيب مريم  طبل اغناماس كه در گذشته
اي مناسـب، بـه شـهر     ي درخت خرمايي نشست، و يوسف هم براي پيداكردن خانه نهدر زير ت

 قدس رفت.
ثمـر بـود، چـون     هاي يوسف براي پيداكردن جايي مناسب بـي  ها و كاوش اما تمامي تالش

 جمعيت بسياري از نقاط دور و نزديك به آنجا آمده بودند.

 ميالد و معجزه -3
ي درخـت خرمـا تـك و تنهـا بـود، در جلـويش نهـر         در كنـار آن تنـه   عليها السـالم مريم 

كوچكي از آب شيرين جريان داشت، باالخره درد زايمـان بـه سـراغش آمـد و وضـع حمـل       
اي به دنيا آورد پسر بود، سپس بلند شد و به سوي آن نهر كوچك رفت و پسرش را  كرد. بچه



 †اندازي به معجزات پيامبران چشم   236

 

ر اينجا بود كـه عيسـي   با آب آن شست و آن را قنداق كرد. پس از آن او را به آن غار برد، د
 ي فروتنانه وارد دنياي آدميزادگان گرديد. براي اولين بار به خواب رفت و بدين نحوه 

آسمان استقبال عظيمي از آن مولود مبارك كرد و ماليك آمدند او را تبريـك و تهنيـت   
نوري است ي  به مثابه» عيسي«كه  :ها راه ديد و دانست ي اين همه عليها السالمگفتند. مريم  مي

ها انسان را از چنگال ظلم و استبداد و ضاللت و گمراهي  كه از آسمان به زمين آمده تا ميليون
 نجات بخشد.

د، اما هنگامي كـه بـه فكـر    رسي ر ميظو با نشاط به ن كامالً سرحال عليها السالمديگر مريم 
افسرده و غمگين  افتاد، هاي قومش (كه به زودي اتفاق خواهد افتاد) مي ت و سرزنشاعتراضا

 شد. مي
 كرد. و در اين اثنا هم كودكش با مهرباني به او نگاه مي

هـا را از   اين مسأله فكرش را پيوسته به خود مشغول كرده بود، سعي كرد كه ايـن وسوسـه  
 خود دور كند، چه موجي از دلتنگي او را غرق خود كرده بود و گفت:

نُت ﴿ َُ ا َو َٰذ ََِ� ِمته َ�ۡاَل َ� ٰلَۡي ا  ََ ِسّيٗ َۡسٗيا ّمن  ].23مريم: [ ﴾٢�
 .»من پيش از اين مرده بودم و اكنون فراموش شده بودم ،(مريم گفت:) اي كاش«

خدايا! تو از حال و روزم با خبري، پس مرا دلخوشي بده، و از اين افكـار پريشـان رهـايم    
 كن!.

يــك ســو واقعــاً حــق داشــت كــه ســرگردان و متحيــر باشــد، چــه از  عليهــا الســالممــريم 
توانست  اش در آن غار باقي بماند و از سوي ديگر نمي آب و غذا همراه با بچه توانست بي نمي

هـا   آن پيش قوم و خويشش هم در ناصريه و هم در بيت لحم برود، كه اگر برود از نيش زبان
 در امان نخواهد بود.

 :زد دااو را ص –ق در افكار خود بود غر سياه و تاريك وشمانش چدنيا در پيش 

ا﴿ َُ ٰ ٰ ََ ا  َ�َنا َّٗ َتِك َ�ِ ِك َ�ۡ �ه َِ َۡد َجَعَل  ِ� ق َز ۡ�َ َّ َ
َ  ٓ ا َُ ِ ت ۡذِع  َوُهّزِيٓ  ٢ِمن َ�ۡ ِك ِنِ ِ ٱَِِ�ۡ ّۡخلَة َ 

ا  َطٗاا َجنِّيٗ ُِ ِك  قِۡط َصلَۡي ٰ ََ ُ ِ� ٱوَ  فَُ�ِ  ٢� َ َِّن ِمَن  ِۡ تََر ۖ فَإِّما  َ�ۡيٗنا بََ�ِ ٱَوقَّرِي  قُ  ۡل ا َ� َبٗد
َ

َِّ أ ِ وِ�ٓ ِ
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َ�ّلَِم 
ُ

ُت هِلّر� َصۡوٗما فَلَۡن أ ِۡ ََذ َِ ٱن ا  ۡ�َۡو ِسّيٗ �ِ گاه از فرودستش  آن« ].٢٦ -٢٤[مريم: ﴾٢ِ
است.  و   ي آبي پديد آورده پروردگارت زير پايت چشمه ندايش داد كه اندوهگين مباش.

و بخور و بنوش و د. ي خرما را به سوي خودت تكان بده تا برايت خرماي تازه بريز تنه
چشمانت روشن  باد؛ و اگر از مردم كسي را ديدي، (با اشاره) بگو: من براي پروردگار 

 .»گويم ام و امروز با هيچكس سخن نمي ي (سكوت) نذر كرده رحمان روزه
ش بهتر شد و ترس و وحشت و دلهره از لحا عليها السالمبا شنيدن اين نداي آسماني مريم 

ي  ربست، برخاست و مقداري آب از آن نهر كوچك نوشيد، و سپس آن تنهاش رخت ب چهره
شده را تناول كرد، پـس از   ي فرو ريخته اري از خرماهاي تازهدرخت خرما را تكان داد و مقد

آن كـابوس وحشـتناك از بـين     ،ي درخشان نوزادش كرد كـه در اثـر آن   آن نگاهي به چهره
 –» مسـيح «ي ظهـور   ي بزرگ را نشانه ظهور ستاره هاي مردم را به ياد آورد كه رفت و حرف

 كردند. دانستند و در اين رابطه از يكديگر سؤال مي مي –كه تورات بدان بشارت داده است 
د، ديد كـه مـريم   مآباز  عليها السالمدر اين اثنا يوسف نجار با اندوه و حسرت پيش مريم 

را در معـرض  هـا   آن شـويد و  هـا را مـي   كامالً صحيح و سالم است و دارد پارچـه  عليها السالم
 هرگونـه شـري   از دهد تا خشك شوند. و مهم اينكه خداوند او را خورشيد قرار مي تابش نور

كه چه اتفاقي رخ داده، به همـين خـاطر    :اين بود هاي يوسف جوياي ن داشته است. نگاهمصو
ي درخشان  و چهره اشاره كرد. يوسف فوراً به سوي او رفت به عيسي  عليها السالممريم 

ها و خدماتي كه در حـق مـريم    و زيباي او را مشاهده كرد، آن وقت دانست كه تمامي تالش
هاي جاري  خود نبوده و اين همان نوزادي است كه برخالف فرمول و او كرده بي عليها السالم

كار و  ت: هرآمد و گف عليها السالمي ظهور رسيده است. لذا، فوراً پيش مريم  هستي به منصه
 دهم. بيايد، با كمال ميل آن را انجام ميخدمتي كه از دستم بر

دل بـود كـه در پرتـو الهامـات خداونـد حقيقـت را        حقاً كه يوسف مردي خدايي و روشن
 كشف كرد.
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(مدت نفاس عليها السالمو بدين ترتيب مريم 
49F

را در آن مكان خالي از سكنه سپري كـرد   )1
 گمارد. ي مايحتاج وي همت مي به تهيه ،و در طي اين مدت يوسف

به شهر باز گردند، كه ايـن بـار   ها  آن بايست باالخره مدت نفاس به پايان رسيد و ديگر مي
 را در نور ديدند. عليها السالمآفرين مريم انگيز و شور هاي غم مجدداً وسوسههم 

هـم   المعليها السو در حالي كه يوسف مشغول بستن بار و بنه سفر بود، در آن سوي مريم 
 غرق در افكار و خياالت خود بود، هاتفي ندا زد:

زدن با مردم خودداري كن، چـرا كـه خداونـد     اي مريم! امروز را روزه باش و از حرف -
 حامي و پشتيبان تو خواهد بود.

عليهـا السـالم هـم بـه آن     . مريم » جبرئيل«هاتفي كه اين ندا را در داد، كسي نبود جز 
 پيشگاه خداوند رحمان روزه نذر كرد و گفت: گردن نهاد و بهفرمان 

َ�ّلَِم ﴿
ُ

َۡن أ ُت هِلّر� َصۡوٗما فَل ِۡ ََذ َِّ ن ِ َِ ٱِ ا  ۡ�َۡو ِسّيٗ �ِ  ].26مريم: [ ﴾٢ِ
ي نذر به پيشگاه خداوند رحمان دارم، لذا امروز با هـيچ كـس سـخن نخـواهم      من روزه«
 .»گفت

را بر روي مركبش گذاشت، به مريم ها  نآ ي سفر را بست و و چون يوسف نجار بار و بنه
 بيا سوار شو! عليها السالم نگاهي كرد و گفت:

 هم بدون آن كه حرفي بزند، سوار شد. عليها السالممريم 
هاي حبرون رسيدند و در حالي كه عيسي  و كودكش به كوه عليها السالمسرانجام مريم 

 :را در بغل داشت، پيش قومش آمد، آنان گفتند ﴿ 
َ

ِ  تَۡت فَ� لُهُ  ۦبِه َِ ا َ�ۡ َُ ََُم  ۥۖ قَۡوَم ۡر ََ ٰ ََ  ْ قَاهُوا
ۡد ِجۡئِت َشۡ�  ا  ٔٗ لََق َّٗ گاه كودك را برداشت و نزد قومش آورد.  آن« ]27مريم: [ ﴾٢ا فَرِ

 .»اي گفتند: اي مريم! تو مرتكب كار بزرگ و عجيبي شده

                                           
 آوردن بچه. ه دنياخونريزي پس از ب -)1(
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سـكوت مـريم    ناساكت شد و براي دفاع از خود حرفي نزد، آنگـاه آنـ   عليها السالممريم 
 ي خطاي او دانسته و با يقين گفتند: را نشانه عليها السالم

َت ﴿ َۡ ُ
أ ٰ بُوِك  ََ

َ
َ وَن َما َ�َن   ٱَ�ُٰر

َ
ا  ۡمَرأ ِك بَغِّيٗ مه

ُ
 ].28مريم:[ ﴾٢َسوۡءٖ َوَما َ�نَۡت أ

 !!»اي خواهر هارون! نه پدرت مرد بدي بوده و نه مادرت زني بدكاره«
 اي؟! ن و بگو كه اين پسر را از كجا آوردهاي مريم از خودت دفاع ك -

بيشـتر او را   توانست حـرف بزنـد و چـون    روزه بود و به همين دليل نمي عليها السالممريم 
تا با او حرف بزنند. واقعاً كه اين امري عجيـب و   ،پيچ كردند، به آن كودك اشاره كرد سؤال

لحاف پيچيده شده حرف بزند، كه آن كودك در  :خواهد مي عليها السالمغريب است. مريم 
 با تعجب و اضطراب گفتند:ها  آن آيا اين معجزه نيست؟! آنگاه

َ�َن ِ� ﴿ ۡيَف نَُ�ّلُِم َمن  دِ ٱَُ ُۡ ََ ۡ ا  ه  ].29مريم: [ ﴾٢َصاِّيٗ
 .»چگونه با كودكي كه در گهواره است، سخن بگوييم«

براي آن كه ثابت كنـد،   عليها السالمآري، در نظر آنان اين كار غيرممكن بود، ولي مريم 
از داشت. چه اي ني انساني پاك و عفيف است و دامن عصمتش به گناه آلوده نگشته، به معجزه

 نكردني است كه كودكي بدون پدر، متولد شود.براي آن مردمان باور
ع پيوسـت بـدين   وكننده به وقـ  اي بس عظيم و خيره و اين بود كه بنا به مشيت الهي معجزه

اش سخن گفت و از شرافت و پاكي مـادرش بـه شـدت دفـاع      در گهواره نحو كه عيسي 
 كرد و گفت:

﴿ ََ ُد  قَا َ�ۡا  َِّ ِ ِ ٱِ َىِٰ�َ  َّ ات َ�َٰب ٱَء ِِ ا  ۡل َبِّيٗ نُت  وََجَعلَِ�  ٣وََجَعلَِ� ن ُُ َن َما  ۡۡ َ
َ  َۖ َِ ُمَاا

 ِ ۡوَ�ِٰ� ب
َ

ِ ٱَوأ ّيلَٰوة ِ ٱوَ  ه ٰوة َُ ا  هّز َبّيٗ ۡمُت  َُ َ�ّر � ٣َما  ا  َو قِّيٗ � َش ِٗ َعۡلِ� َجّاا ۡ ََ ِ� َوهَۡم  َ ِّ ٰ ٰمُ ٱوَ  ٣بَِ� ََ  هّس
ا  َبّيٗ  ُُ ۡ�َع

ُ
َ  َِ ُموُت َوََۡو

َ
َِ أ ۡو ََ ته َو ِّ َِ ُو يَۡو  ّ َ َ�  َ�ٰهَِك  ٣ََ ََ  ۡ�نُ ٱِصي َمۖ قَۡو قِّ ٱَمۡرََ َ ِيٱ ۡۡ �ِيهِ  َّ

وَن  ُ�َ َۡ ردگارهستم كه به من كتاب ي پرو (عيسي) گفت: من بنده« ].34 -30مريم: [ ﴾٣َۡ
عطا كرده و مرا پيامبر قرار داده است. و هر جا كه باشم مرا پرخير و بركت نهاده و مرا تا 

ام، به نماز و زكات سفارش نموده است. و مرا نسبت به پدر و مادرم نيكوكار نموده و  زنده
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متولد شدم و روزي  روز قرار نداده است. و (به فضل پروردگار) روزي كه مرا سركش و تيره
شوم، از سالمتي برخوردارم. اين، (سرگذشت) عيسي  ميرم و روزي كه برانگيخته مي كه مي

 .»كنند اش شك مي پسر مريم است. سخن راستيني كه درباره
(اي عظيم و تاريخي بود به يقين، همين كه او در گهواره سخن گفت، خود معجزه

50F

1(. 
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با گياهان، حيوانات و و معجزاتي در ارتباط  حضرت محمد 
 جامدات

 شدن ماه شكافته -1
 فرمايد: خداوند متعال در قرآن كريم مي

�َتِ ٱ﴿ َ�َ ّساَصةُ ٱ ۡ� َشقّ ٱوَ  ه رُ ٱ � ََ ّر    ١ ۡلَق َِ ۡستَ ِسۡحر  مه  ْ ُقوهُوا ََ ْ َو وا َُ ۡعرِ ُۡ يَٗة  َءا  ْ ۡوا يََر   ٢�ن 
ْ وَ  ّذبُوا ََ ْ ٱَو َاُعٓوا مۡ  َّ

َ
ه أ ُُ ۡمۚ َو َٓءُه ۡهَوا

َ
ۡسَتقِّر  أ  ].3 -1القمر: [ ﴾٣رٖ مه

هاي آن اين اسـت كـه) مـاه بـه دو نـيم       رسد، و (يكي از نشانه قيامت هرچه زودتر فرا مي«
گرداننــد (و بــدان ايمــان  ي بزرگــي را ببيننــد، از آن روي مــي شــد. و اگــر مشــركان معجــزه

كننـد و بـه دنبـال     و ناپايداري است. آنان تكـذيب مـي   ارگويند: جادوي گذ آورند) و مي نمي
ماند (و هيچ چيـزي در جهـان از    روند، و هركاري هم ثابت و ماندگار مي هواهاي خويش مي

 .»بيند) رود، و انسان سزاي كار بد و خوب خود را مي بين نمي
ي پيامبران الزم است كه مسؤوليت دعـوت و رسـالت خـود را بـر دوش بكشـند و       بر كليه

هم از اين قاعده مسـتثني نيسـت.    كه رسول خدا ، چنانندها باش ها و نياز گوي پرسش جواب
فرساي مقام نبوت اين است كه جهت اقناع كفار،  ها و وظايف مهم و طاقت يكي از مسؤوليت

ند سبحان معجـزات فراوانـي را   نشان بدهد. بديهي است كه خداوها  آن بايد معجزاتي را به مي
شدن عصا  شدن دريا به دو بخش و تبديل شكافته يامبران خود اعطاء نموده است. براي مثالبه پ

آمدن ماده شتري از دل صـخره   و بيرون ي معجزات حضرت موسي  به اژدها و... از جمله
قرآن كريم تمامي اين معجزات را در آيـات   است. جالب آنكه ي حضرت صالح  معجزه

 تعالي بخش خود بيان كرده است.
ايت شـده ايـن اسـت كـه مردمـان مكـه از بسـياري        از جمله چيزهايي كه در اين رابطه رو

درخواسـت نمودنـد تـا     ها تفاوت داشـتند. لـذا آنـان از پيـامبر      جهات با مردمان ديگر ملت
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ي انگشت ماه را به دونيمه شـكافت   نشان بدهد. ايشان هم در پاسخ با اشارهها  آن اي به معجزه
(نشان دادها  آن و به

51F

1(. 
ماه بـه دو قسـمت     گويد: در زمان پيامبر است، مي» مطعم«ز اهل مكه كه نامش امردي 

  به نحوي كه نيمي بر يك كوه و نيمي بر كوه ديگر قرار گرفت. شكافته شد
 ي مهم انجام دادند، چه بوده است؟ به نظر شما عكس العملي كه كفار در قبال اين معجزه

 !ود پافشاري كردند؟ايمان آوردند يا همچنان بر كفر و عناد خ آيا به رسالت محمد 
بلكـه بـا سـخنان و     ،نه تنها بـر كفـر خـود اصـرار ورزيدنـد     ها  آن كه :گوييم در جواب مي

 و ما را جادو كرده است!!ارا متهم كرده و گفتند:  اهي خود، پيامبر تصورات و
هم بـه  اه نوعي سحر و جادو است، لذا بـاز شدن م كه شكافته :كردند ها گمان مي آن بيچاره

 ي زير را نازل كرد: پشت پا زدند و آنگاه خداوند آيه» ايمان« ي مقوله

�َتِ ٱ﴿ َ�َ ّساَصةُ ٱ ۡ� َشقّ ٱوَ  ه رُ ٱ � ََ  ].1القمر: [ ﴾١ ۡلَق
هاي آن اين اسـت كـه) مـاه بـه دو نـيم       رسد، و (يكي از نشانه قيامت هرچه زودتر فرا مي«

 .»شد

 دعا و نزول باران -2
و بيشتر متكي به آب باران بود، البتـه مدينـه هـم     آب و علف، مكه يك سرزمين بياباني بي

كـرد.   بود ولي چند چاهي كه در آن وجود داشت، آن را از اين لحـاظ متمـايز مـي    مكه بسان
د. گرفتنـ  ها زياد نبود و از همين رو، فقط براي آشاميدن مورد اسـتفاده قـرار مـي    تعداد آن چاه

ه مسـلمانان هديـه   بي انصاري آن را خريد و  است كه ابوطلحه» بيرحا«ها، چاه  يكي از آن چاه
 ي مبارك زير نازل شد: داد، آن هم درست هنگامي كه آيه

ْ  لَن﴿ َناهُوا ونَ  ۡلِ�ّ ٱََ ا ُ�ِاه َّ ْ مِ ُقوا فِ تُن  ٰ ّّ  ].92آل عمران: [ ﴾َب
 .»داريد هرگز به نيكي نخواهيد رسيد، تا آن كه نفقه دهيد از آنچه كه دوستش مي«

                                           
 روايت از احمد و بخاري. -)1(
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كه به سبب كمبود باران، قحطي و خشكسالي سراسر مدينه را فرا  ،را رسيدسپس دوراني ف
بر روي منبـر ايسـتاده و مشـغول خوانـدن خطبـه       گرفت، به همين خاطر در حالي كه پيامبر 

ايسـتاد و گفـت: اي رسـول خـدا! در اثـر       بود، مردي به مسـجد وارد شـد و جلـوي پيـامبر     
و نابودي نهاده و ديگر راهي براي كسـب و كـار بـاقي    تباهي  كمان رو بهقحطي، اموال و امال

 نمانده است. پس از خداوند بخواه كه براي ما باران بباراند.
آب بـاران را بـر مـا فـرو      ،خـدايا «بالفاصله دستانش را بلند كرد و گفـت:   آنگاه پيامبر 

 . ايشان اين دعا را سه بار زمزمه نمودند.)52F1(»بريزان
گويـد:   در مسـجد حضـور داشـت، وي در ايـن بـاره مـي       ك در آن هنگام انس بن مال

اي  شـد و در ضـمن در فاصـله    ي در آسمان ديده نميگند به خدا كه در آن وقت هيچ ابرسو«
كـه ناگهـان از    اي وجـود نداشـت،   ت، اصالً هيچ خانـه وجود داش )53F2(»سلع«ي  كه ميان ما و تپه

و چـون بـه وسـط آسـمان رسـيد،      ، دپشت آن تپه تكه ابري به مانند قرص خورشيد ظـاهر شـ  
 ».را نديديم بتا شش روز روي آفتا !پراكنده شد و سپس باريدن گرفت، به خدا قسم

مشـغول   ي بعدي كه پيـامبر   و بدين ترتيب آن شش روز باراني گذشت و در روز جمه
آمـد و رو بـه رويـش ايسـتاد و      خواني بود، مرد ديگر وارد مسجد شد و پيش پيـامبر   خطبه

 گفت:
هـا   در اثر ريزش فراوان باران اموال و امالك ما رو به تباهي نهـاده و راه  ،اي رسول خدا -

 قطع شده است، لذا از خداوند بخواه كه باران را قطع كند.
هـا   ها و جـاده  كه به علت شدت باران راه :به عبارت ديگر مفهوم سخنان آن مرد اين است

رساني به مسـتغالت و   م و خسارتاار اغنام و احشبسته شده و از دياد باران موجب اذيت و آز
 هاي كشاورزي است. زمين

                                           
 روايت از بخاري و مسلم. -)1(
 اي در داخل مدينه است. تپه -)2(
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بـاران را بـر    ،خـدايا «هايش را بلند كرد و در مقام دعـا گفـت:    دست آنگاه رسول خدا 
ها  ها و صخره ود آوري، آن را بر روي تپهراطراف ما بباران و به جاي آن كه آن را بر سر ما ف

 !)54F1(»ورها فرود بيا ها و باغ و كوه
از دعاي فوق فراغ شد، بـاران هـم قطـع گرديـد و آفتـاب       به محض آن كه رسول خدا 

 درآمد.
اي اسـت كـه ذكـر آن در     معجـزه  زول باران توسط دعاي پيامبر اكرم بديهي است كه ن

 مقال فوق خالي از لطف نبود.

 چكد فرو مي آب از انگشتان پيامبر  -3
 باشند. كه تمامي دال بر صدق مقام نبوت او مي :ردمعجزات فراواني دا پيامبر اكرم 

انسان كامالً دهند و اين مورد براي  ها، منابع آب را تشكيل مي ها و رود مسلم است كه چاه
راوي آن  كـه انـس    ي حضـرت رسـول    شده است، اما در اين معجـزه منطقي و شناخته 

چيـزي بـه نمـاز    «گويـد:   مـي  چكد، انـس   بينيم كه آب از انگشتان ايشان فرو مي است، مي
خواست وضو بگيـرد، و مردمـاني هـم كـه      كه مي :را ديدم عصر نمانده بود كه رسول خدا 

يافتند. آنگاه در  وضو بگيرند، اما آبي نميخواستند  رسيد مي سيصد نفر ميتعدادشان قريب به 
ود را در آن ان هم دسـتان خـ  شآبي آوردند تا با آن وضو بگيرد، اي ظرفي براي رسول خدا 

ظرف گذاشت و به مردم امر فرمود كـه وضـو بگيرنـد. در آن لحظـه ديـدم كـه آب از ميـان        
 ».ي آن مردمان از آن آب وضو گرفتند چكد و همه فرو مي انگشتان رسول خدا 

 شما آن روز چند نفر بوديد؟! !پرسيد: اي انس –راوي حديث  – مردي از انس 
 گفت: تعداد سيصد مرد. انس 

اي آشكار است و هيچ كس توانايي انجام آن را نـدارد،   معجزه گمان اين كار پيامبر  بي
اختصاص داده شده تا بسـان سـاير معجـزات ديگـر بيـانگر صـدق و        و فقط به آن حضرت 

                                           
 .10، ص 3ي حلبيه، ج  ، سيره355، ص 3ي ابن هشام، ج  ، سيره71، ص 3تاريخ طبري، ج  -)1(
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تواند آن را تكذيب كند، چون از يك سـو در   درستي رسالت آسماني وي باشد. و كسي نمي
هـايي بـالغ بـر سيصـد نفـر انجـام        در مقابل چشمان انسـان يك مكان عمومي و از سوي ديگر 

 گرفته است.

 شود چاه حديبيه پر از آب مي -4
ه شد، ايشان در اين ي خدا عازم مك براي زيارت خانه در سال ششم هجرت پيامبر اكرم 

احتيـاط و ايـن كـه مبـادا      گونه و جنگي با كفار قريش را نداشت، اما به جهتسفر، قصد هيچ
نيروهاي كفار واقع و از ورود وي به مكه ممانعت شود، مسـلمانان و تعـدادي از    ضمورد تعر

اسـتفاده كنـد.   هـا   آن قبايل عرب را به همراهي در آن سـفر فـرا خوانـد، تـا در موقـع لـزوم از      
تراشـي همـراه بـود، لـذا      ميلـي و بهانـه   واكنش اعراب در قبال اين فراخواني بسيار سرد و با بي

دي از مهاجرين و انصار و اعراب كه جز شمشيرهاي در غالف مانده، سالحي با تعدا پيامبر 
راندند تا  ها (حيوانات قرباني) را در جلو خود مي با خود نداشتند، راهي مكه شدند. آنان هدي

 آيند نه براي جنگ. آنان براي زيارت مي :به قريش اعالم نمايند
به مكه صرفاً بـه قصـد عمـره بـوده      مبر ادآوري است كه سفر آن سال پيا(البته الزم به ي

ي خـدا و سـعي بـين صـفا و مـروه       بايد تنها به طـواف خانـه   است. عمره اين است كه: فرد مي
آن را انجام دهد، ولـي حـج وقـت     ،لتواند در تمام فصول سا انسان مي بپردازد و ديگر هيچ و

 طلبد). ي را هم ميمعيني دارد و به جز طواف و سعي در بين صفا و مروه، اعمال ديگر
و يارانش به نزديكـي حديبيـه رسـيدند و در آنجـا اتـراق كردنـد.        سرانجام رسول خدا 

 ي آن با مكه بسيار ناچيز است. حديبيه جايي است كه فاصله
ــريش از تشــريف  ــامبر  و چــون ق ــايي پي ــع شــدند، از ورود  فرم ــا  آن و مســلمانان مطل ه

را به  عثمان بن عفان  ين خاطر رسول خدا جلوگيري كردند و سد راهشان شدند، به هم
و  فرستاد، اما ديري نپاييـد كـه بـه پيـامبر     ها  آن نمايندگي از طرف خود براي مذاكره پيش

 به دست كفار كشته شده است! يارانش خبر رسيد كه عثمان 
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» الرضـوان  ةرشـج «به شدت خشمگين شدند و در زيـر درختـي كـه بعـده بـه       انلذا مسلمان
ند گرفت و تا رسيدن را خواه بيعت كردند كه انتقام خون عثمان  شد، با پيامبر معروف 

كفار پيكار خواهند كرد. خداوند هم از اين كار مسلمانان بسيار خوشش آمد، و  به پيروزي با
 را نازل كرد: ري زي آيهها  آن ي در باره

َقۡد َِِ�َ ﴿ ُ ٱولّ ِ�َ ٱَصِن  َّ مِن ۡۡ َُ ۡ يِعُ  ه َاا ُۡ ََك َ�َۡت ِِۡذ  ِ ٱون َرة ََ ّش ََ  ه نَز
َ

ۡم فَأ ُِ ِ � َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو
يَنةَ ٱ ِِ ّس َٗاا  ه ٗحا قَرِ َ�ۡت ۡم  ُُ َ�َٰا

َ
ۡم َوأ ُِ  ].18الفتح: [ ﴾١َصلَۡي

منان خشنود شـد هنگـامي كـه در زيـر آن درخـت بـا تـو بيعـت كردنـد و          خداوند از مؤ«
فـرو فرسـتاد، و   هـا   آن رامـش بـر دل  بود دانسـت، پـس آ  ها  آن خداوند آنچه از راستي در دل

 .»ايشان را پيروزي نزديك نويد داد
بـه شـرح    اي بزرگ از معجزات پيـامبر اكـرم    معجزه» حديبيه«و در روز مهم و تاريخي 

 زير به وقوع پيوست:
رسيد، توانستند آب  كه تعدادشان قريب به هزار و چهار صد نفر مي اصحاب پيامبر خدا 

ي يـك   يه وجود داشت، تخليه و مصرف كنند. تا اين كه ديگر به اندازهچاهي را كه در حديب
ها  آن كاسه هم آبي در چاه باقي نمانده بود و به همين خاطر مردم ترسيدند كه بحران كم آبي

اطـالع دهنـد.    جز آن كه اين امر مهم را به رسول خدا  :اي نديدند را هالك نمايد، و چاره
خواسـت، آب را بـرايش   ي چـاه نشسـت و مقـدار كمـي آب      لبهآمد و روي  آنگاه پيامبر 

ن را در دهان گرداند و سپس به درون چاه ريخت. طولي نكشيد كه چاه پـر از  آوردند و او آ
 آب شد و مردم شترها و مواشي خود را از آن آب دادند و خود نيز از آن استفاده كردند.

ار و چهار صد نفر بوده است. آنان بـا  قدر و صالح، هز دانيم كه تعداد آن اصحاب عالي مي
هايشـان در راه خـدا و دعـوت     بر سر نثاركردن جان بيعتي كه در زير درخت با رسول خدا 

 آسماني پيامبر، انجام دادند، رضايت و خشنودي پروردگار را نصيب خود ساختند.
ر نـزد  د هاي مقـام نبـوت و منزلـت واالي رسـول      گمان اين معجزه هم يكي از نشانه بي

 خداوند متعال است، چه او رسول و پيامبر بر حق خداوند بزرگ است.
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 برداري درخت از پيامبر  فرمان -5
وفا نسـبت  يكي از اصحاب مشهور، راستگو و بانصاري اجابر بن عبداهللا بن عمرو بن حرام 

ه ي وي بـه خـوبي آگـا    ها و خصـال حسـنه   است كه مسلمانان از اين ويژگي به پيامبر اكرم 
 )55F1(:كند كه واقعاً فرا خور توجه و اهتمام است اي را نقل مي هستند. وي معجزه

ي پهـن و بزرگـي    كـرديم تـا ايـن كـه بـه دره      حركـت مـي   گويد: همراه با پيامبر  او مي
حاجت بيرون شد و من هم همراه بـا ظرفـي از آب    براي انجام قضاي رسيديم، رسول خدا 

ي  طراف را كه نگاه كرد، چيزي را نيافت كه بـه وسـيله  كردم. ايشان ا پشت سرش حركت مي
رفـت  ها  آن آن خود را بپوشاند. در آنجا دو درخت وجود داشت، لذا ناگزير به سوي يكي از

ن درخت خم شد! سپس بـه سـراغ   و آ»! به لطف خدا خم شو«اش را گرفت و گفت:  و شاخه
ي خداونـد خـم    لطف و اجازهبه «اي از آن را گرفت و گفت:  ت ديگر رفت و شاخهآن درخ

ي لگـام   شتري كه كسـي دهانـه   آن درخت هم بسان درخت قبلي خم شد، درست مانند»! شو
 خواباند. گيرد و به زانو مي مي آن را

: (بـه  م چسپانده و گفـت را به هها  آن و درخت قرار گرفت،در ميان هرد و چون پيامبر 
 دستور داد. شدند كه پيامبر چنان همها  آن خاطر پوشاندن من) به هم بچسپيد!

مـرا ببينـد    گويد: سريعاً از آنجا دور شدم، چون ترسيدم اگر پيـامبر  در ادامه مي جابر
 هم دورتر برود.باز

رو به  پيامبر  :كه ناگهان ديدم را فراموش كردم ور شدم و پيامبر  در افكار خود غوطه
 اند. و هريك به حالت سابق برگشتهاند  ها هم از هم جدا شده رويم ايستاده و آن درخت

اي است كه فقط به پيامبري از پيامبران اختصـاص دارد.   اين يكي از معجزات خارق العاده
بـوده و قطعـاً    پس همان طوري كه مالحظه فرموديد، درخت هم مطيع فرمان رسـول خـدا   

 ها و قواعد جاري جهان هستي است. اين امر برخالف سنت

                                           
 روايت از احمد و بخاري. -)1(
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 ت خرما براي رسول خداي درخ دلتنگي تنه -6
پرداخت، يـك روز   ي درخت خرمايي به ايراد خطبه مي معموالً بر روي تنه رسول خدا 

به نـزد ايشـان آمـد و گفـت: اي رسـول خـدا! مـن         –كه پسرش نجار بود  –يك زن انصاري 
 هاي شما بسازد؟ پسري دارم كه نجار است، آيا به او بگويم كه منبري را براي خطابه

 فرمود: آري. پيامبر 
سـاخته   پيـامبر  ايو بدين ترتيب منبري از جنس چوب توسط فرزند آن زن انصاري، بر

بـر روي منبـر جديـد بـه ايـراد خطابـه پرداخـت،         شد و چون روز جمعه فرا رسيد و پيـامبر  
ي كودكـان بـود.    كه شـبيه نالـه و گريـه    :ي درخت خرما را شنيد ي آن تنه صداي ناله و گريه

خوانم، دارد گريه  ي اين درخت خطبه نمي چون من ديگر بر روي تنه«گفت:  بر آنگاه پيام
 »!!!كنند مي

ي  در صحيح بخاري روايت ديگري براي اين قصه ذكـر شـده مبنـي بـر ايـن كـه: آن تنـه       
از بالي منبر پايين آمد و آن را در  بسان فرياد كودك فرياد زد، سپس پيامبر  مادرخت خر

 كرد. انند كودك آرامي، آرام آرام گريه ميكه به م :آغوش گرفت
كـه ديگـر آيـات و     كند يچاره دارد براي اين گريه مياين ب«فرمود:  در آن لحظه پيامبر 

 ».شود اندرزهاي الهي بر روي آن خوانده نمي
عقل و خـرد اسـت،    ي درخت خرما در حالي كه موجودي جامد و بي بنابراين، دلتنگي تنه
شـنيدن آيـات و احاديـث و جداشـدن از حبيبـي بـوده كـه بـر رويـش          به خاطر رغبت و شور 

 خواند. ايستاد و خطبه مي مي
خوردارند و بـه  از شور خاصي بر كه اشياي جامد هم :گيريم از اين معجزه چنين نتيجه مي

ي موجودات و كائنات جهـان   پردازند، چه همه نحوي به تسبيحات و ذكر خداوند سبحان مي
شنويم ولي اين  را نميها  آن مستثني نيستند، هرچند كه ما صداي تسبيحاتهستي از اين قاعده 

 شنوند. را ميها  آن كه بنا به لطف و كرم خداوند تسبيحات و اذكار :پيامبران هستند
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اي كـه كسـي    معجزه –به وقوع پيوسته  اي از جانب پيامبر اكرم  و حال كه چنين معجزه
ي بـارزي بـر صـدق مقـام پيـامبري       قطعاً اين امر مهم نشانه –تواند مانند آن را انجام دهد  نمي

 ايشان است.

 شكايت شتر به رسول خدا  -7
ي  آوردند، حال به قصه ها بيرون مي انصار در شهر مدينه با كمك شترها آب را از دل چاه

 است گوش دهيد: زير كه راوي آن انس بن مالك 
آوردنـد، امـا    ي آن آب را از چاه بيرون مـي  اي انصاري شتري داشتند كه به وسيله خانواده

ي انصاري نزد رسول  داد، به همين خاطر آن خانواده اين شتر به مانند سابق تن به اين كار نمي
آوريم، امـا   ي آن آب را از چاه بيرون مي آمدند و گفتند: ما شتري داريم كه به وسيله خدا 
هاي  اگر وضع به همين منوال پيش برود، زمين دهد؟ دانيم كه حاال چرا تن به اين كار نمي نمي

 كشاورزي و درختان خرمايمان از فرط تشنگي از بين خواهند رفت.
 دهد). گفت: (برويم ببينم كه آن شتر چرا تن به كار نمي رسول خدا 

آنگاه همگي بلند شدند و به آن باغ يـا مكـاني رفتنـد كـه شـتر بـراي اسـتراحت بـه آنجـا          
كـه انصـار    بـه سـوي آن رفـت    اي زانو زده است. پيـامبر   شتر در گوشهرفت. ديدند كه  مي

 ترسيم كه به شما حمله كند. گفتند: اين شتر مانند سگ، هار شده و ما مي
ترسم. و چون آن شـتر بـه    و من از آن نمي» رساند هيچ آسيبي به من نمي«فرمود:  پيامبر 

تا اين كـه در مقـابلش زانـو زد، آنگـاه     حركت كرد  نگاه كرد، رو به روي پيامبر  پيامبر 
قـدر  ، گويي هـيچ وقـت آن  پيشانيش را گرفت و او را مشغول به كاركردن كرد رسول خدا 

 تحت فرمان نبوده است.
عقلي بيش نيسـت كـه دارد بـراي شـما      اين شتر حيوان بي اصحاب گفتند: اي رسول خدا،

اي تو سـر بـه سـجده فـرود بيـاوريم.      تر است كه بر برد، حال آن كه براي ما شايسته سجده مي
بشر حق ندارد كه براي بشري ديگر سجده كند و اگر چنين چيـزي ممكـن   «فرمود:  پيامبر 
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بايست زن براي شوهرش سجده برد، چون مـرد حـق زيـادي بـه گـردن همسـرش        بود، مي مي
 ».دارد

همـراه بـا    در صحيح مسلم داستان ديگري در اين زمينه نقل شده بدين شرح كه: پيـامبر 
هـاي انصـار وارد شـدند كـه ناگهـان شـتري را ديدنـد كـه          بـاغ از بـاغ   تني چند از يارانش بـه 

ه دستي به پيشانيش كشـيد و شـتر   اآنگ :آمد آلود پيش پيامبر  لنگان و با چشمان اشك لنگ
 را آرام كرد.

 ؟»اين شتر مال كيست«سپس گفت: 
 ر مال من است.اين شت ،يك جوان انصاري آمد و گفت: اي رسول خدا

كني و در اين  فرمود: چرا نسبت به اين شتري كه خداوند به تو داده، مهرباني نمي پيامبر 
داري و شب و  اش نگاه مي ترسي؟ چه او از تو شكايت كرده كه گرسنه رابطه از خداوند نمي

 كشي. روز از او كار مي
 يت رسالت وي است.كه در هر زمان مؤيد حقان ي رسول خدا  آري، اين است معجزه



 
 
 

 صخره و فتوحات مهم

اي برخـورد   بوديم با صخره خندق كه مشغول كندن گويد: در حالي مي براء بن عازب 
ها در آن تأثيري نداشت، موضوع را به پيـامبر   ها و كلنگ كرديم كه هرچه تالش كرديم اهرم

 اي بـه   نام خدا ضـربه  اطالع داديم، ايشان هم آمد و كلنگي را از سلمان فارسي گرفت و با
كه در اثر آن، يك سوم صخره متالشي شد و نوري تابناك از آن  ،پيكر آن صخره وارد كرد

م بـه  شـا اهللا اكبر!، كليدهاي فتح «بيرون آمد كه در افق مدينه درخشيد. آنگاه ايشان فرمودند: 
هده آن را مشـا  ،رنـگ  هـاي سـرخ   كـاخ  جـا  من داده شده و سوگند به خدا كـه مـن از همـين   

 »!كنم مي
شـد و از آن نـوري بـه جانـب      سوم آن متالشـي  زد و بارسنگ اي ديگري به  س ضربهسپ

اهللا اكبر! كليدهاي فتح ايران «فرمود:  فارس درخشيد و افق آن را روشن كرد، آنگاه پيامبر 
هـاي سـفيد كسـري را مشـاهده      جـا كـاخ  ده و سوگند به خدا كه من از همينهم به من داده ش

كه امت من بر آنان پيروز خواهند شد، پس به مسلمانان  :به من خبر داده جبرئيل كنم،  مي
 »!ي پيروزي دهيد مژده

ي  بـاالخره بقيـه  » بسـم اهللا «پس از آن براي بار سوم به آن صخره سنگ ضربه زد و گفت: 
 آن صخره سنگ، به كلي متالشي شد و از آن نوري به سمت يمن درخشيد. آنگـاه پيـامبر   

جـا  ده و سوگند به خـدا كـه مـن از همين   اهللا اكبر! كليدهاي فتح يمن هم به من داده ش«گفت: 
 ».كنم درهاي شهر صنعا را مشاهده مي

 فتح شام -1
ه ي نـ  ز وفـاتش در آينـده  داده كه بعد ا در ارتباط با معجزاتي داد سخن سر رسول خدا 

و خـاتم پيـامبران اسـت و    چندان دور به وقوع خواهند پيوسـت، چـه او آخـرين پيـامبر زمـان      
 ها تجدد يابد. بايست معجزاتش همراه با تجدد زمان مي
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 ؟! اين درست همان چيزي است كه ماچه اتفاقي افتاد ي فوق رسول خدا  بعد از فرموده
 به بيان آن خواهيم پرداخت.

آن زمـان   ، دري فوق را بر زبان جاري كـرد  فرموده در سال پنجم هجري بود كه پيامبر 
بـي و فـارس   ي غر ناحيـه تاز ميدان قدرت در جهان بودند. روم در   كشور روم و فارس يكه دو

ها در  ي شرقي بود، شهرهاي شام و مناطق باالي آن، در اشغال روميان بود، اما فارس در ناحيه
جنـگ و نبـرد رخ داده بـود و    هـا   آن ايران و قسمتي از خاك عراق ساكن بودند، بارهـا ميـان  

پيـروان  هـا   آن ها باشند، چون هرچه باشد كه روميان فاتح اين جنگ :ست داشتندمسلمانان دو
 پرست و مجوسي بودند. اهل كتاب (يهودي و مسيحي) بوده، ولي ايرانيان بت

ها از ايرانيان شكست خوردنـد و ايـن امـر     كه برخالف ميل مسلمانان رومي ،ديري نپاييده
كه به زودي روم بر ايـران غلبـه    :كريم وعده دادموجب حزن و اندوه مسلمانان شد، اما قرآن 

 گرچه در اين جنگ مغلوب شده است: ،خواهد كرد
ُِ ٱُغلَِاِت   ١ اهٓمٓ ﴿ و ََ   ٢ هره َۡ َ

�ِض ٱِ�ٓ أ
َ
َسَيۡغلُِاوَن  ۡ� ۡم  ُِ ِ ن  َ�ۡعِد َغلَا م ّمِ  ﴾٣وَُه

 .]3 -1الروم:[
خورند و آنـان بعـد از    يترين زمين عرب به روم، (از فارس) شكست مها در نزديك رومي«

 .»مغلوبيت غالب خواهند شد
چـه  هـا   آن ي نبـرد ميـان   بيني كند كه بعد از هفت سال ديگر نتيجه تواند پيش چه كسي مي

 خواهد شد؟
هـا   آن ميـان تواند ضامن شود كه در طي اين هفت سال، ديگر پيمان صـلحي   چه كسي مي

 خورد؟ گر هم برپا شود روم شكست ميجنگ برپا نخواهد شد و يا ا منعقد نخواهد شد و يا
ترين شده، امـا بعـد از هفـت سـال بـر قـوي       بار شكست را پذيرا گويد كه روم دو تاريخ مي

 پيروزي را به آغوش كشيد.» ايران«دشمن خود يعني 
بايست ابتدا بر روم غالب شوند  مسلمانان براي آن كه بتوانند سرزمين شام را فتح كنند، مي

ي پيامبر  ها سال از گفته بعد از گذشت ده –بينيم خداوند سبحان  ست كه ميو به همين خاطر ا
 ارتش مسـلمانان   –هاي زيادي از وقت وفات ايشان  مبني بر فتح شام و بعد از گذشت سال
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 نمايد. ياري مي» يرموك«را در جنگ 

 لشكركشي مسلمانان به شام -2

ي  از يمامه به عراق در سال سـيزده  د و انتقال خالد بن ولي» ةرد«هاي  بعد از اتمام جنگ
لشكري را براي حمله به شام آماده كرد، به همين منظور عمرو بـن   هجري، ابوبكر صديق 

عاص را به سوي فلسطين فرستاد و يزيد بن ابي سفيان را به شام انتقال داده و بـه ابوعبيـده بـن    
به جانب شـام رهسـپار   » تبوك«ي  تا از طريق ناحيه :امر كرد »#«جراح و شرحبيل بن حسنه 

(شوند
56F

1(. 
نه  رسيد. ابوبكر صديق  هاي چهارگانه به سه هزار نفر مي شمار نيروهاي نظامي اين تيپ

هـايي   بلكه هريك از اين چهـار نفـر را بـه فرمانـداري واليـت      ،تنها به انديشه فوق اكتفا نكرد
ين، يزيد بن ابي سفيان بـه  به مقام فرماندهي فلسط منصوب كرد، براي مثال عمرو بن عاص 
بـه فرمانـدهي حمـص و شـرحبيل بـن حسـنه بـه         مقام فرماندهي دمشق، ابوعبيده بن جراح 

 فرماندهي اردن منصوب شد.
 :پادشاه روم رسيد، به همين خـاطر بـر آن شـد   » هرقل«خبر انتصاب و لشكركشي مزبور به 

 بختانه عمر بـن خطـاب   كه اين ارتش چهارگانه را يك به يك از پاي درآورد، ولي خوش
 از نيت وي آگاه شد.

رسـد، لـذا    فتاد هزار نفر ميچه وي با يك لشكر عظيم رومي مواجه شد كه تعداد آن به ه
فرستاد، او هم بالفاصله  –ي مسلمانان بود  كه در آن زمان خليفه – به ابوبكر صديق  پيامي

سـوگند بـه خـدا كـه     «منـوره گفـت:   فرستاد و به مسـلمانان مدينـه    اي به خالد بن وليد  نامه
هـا و افكـار شـيطاني خـود را      را بشـنوند، تمـامي وسوسـه    روميان همين كه نام خالد بـن وليـد  

 ».فراموش خواهند كرد

                                           
 .276، ص 2الكامل في التاريخ، ج  -)1(
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حركـت كـن و ارتـش    «چنـين آمـده بـود:     به خالـد بـن وليـد    ي ابوبكر صديق  در نامه
كرد تـا بلكـه بـه مسـلمانان شـام       نيز بالفاصله اين كار را خالد »! مسلمانان را به يرموك ببر

شدند  رسيد، از يك طرف مسلمانان خوشحالبه شام  نيروهاي كمكي برسد و چون خالد 
و اطمينان بيشـتري بـراي پيـروزي پيـدا كردنـد و از طـرف ديگـر آتـش خشـم روميـان علـي            

يكـار  با اينان كارزار و پ :ور شد و به ناچار گفت: مگر من به شما نگفتم الخصوص هرقل شعله
 رسد. نميها  آن نكنيد، چون زورتان به

فيان هرقل عصباني شده و گفتند: بجنگ و نترس! و مسؤوليت خود را انجام بده. كـم  ااطر
كم فضا مهياي جنگ و درگيري شد، در ايـن اثنـا يكـي از فرمانـدهان لشـكر روم بـه هرقـل        

آنـان   اند، وري كردهآ گفت: اعراب به سوي تو آمده و جهت مبارزه با تو لشكر عظيمي جمع
كـه روزي بـر ايـن نـواحي تسـلط پيـدا        :بـه آنـان گفتـه   » محمد«كه پيامبرشان  ،برند گمان مي

هـاي پيامبرشـان    تا شـاهد راسـتي حـرف   اند  زنان و پسران خود را آورده ،خواهند كرد و حال
 باشند.

ن گمان كه خداوند سبحان ترس و وحشت را در قلوب سپاه روم افكند، چه آنا :و اين بود
 شمشيري در اختيار دارد كه آسماني بوده و از جانب پيامبر  كه خالد بن وليد  ،بردند مي

به او اعطا شده و مهـم ايـن كـه بـا آن شمشـير، در هـر جنگـي شـاهد پيـروزي را بـه آغـوش            
 كشد. مي

امـا بـا ايـن     ،فرسـا آمـاده كردنـد    هردو طرف خود را براي پيكاري طاقـت  ،و بدين ترتيب
ي عجيبي شده و مسلمانان با اطمينان كامل به مدد الهي  كه روميان دچار ترس و دلهرهتفاوت 

شام به دست ما خواهد «وعده داده بود كه ها  آن ي جنگ بودند، چون پيامبرشان به در انديشه
تعداد نيروهاي ارتش روم به يكصد و بيست و چهار هزار نفر و تعداد افراد مسلمانان بـه  » افتاد

 رسيد. آورده بود، به سي و شش هزار نفر مي نيروهايي كه خالد بن وليد ي ضميمه
جالب آن كه در ارتش روم حدود هشتاد هزار نفر به زنجير بسته شده بودنـد تـا نتواننـد از    

 معركه فرار كنند!!
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روز  ،ايـن روز «در ميـان ارتـش مسـلمانان ايسـتاد و گفـت:       و باالخره خالـد بـن وليـد    
تكبر و فخر و گناه بورزيم، بلكه بايد خالصانه در راه خدا جهاد كنـيم و در   خداست لذا نبايد

اين راستا فقط كسب رضايت وي را مدنظر داشته باشيم، سرنوشت مسلمانان بعـد از ايـن روز   
 ».رقم خواهد خورد

فرسـتاد، آن  هـا   آن هرقل شخصي را بـراي جاسوسـي وضـعيت ارتـش مسـلمانان بـه ميـان       
و گفـت: آنـان پارسـايان شـب و     بـه ا  خطـاب  موريت خود بازگشـته و شخص پس از اتمام مأ

برند و اگر زنا كند او  دزدي كند دستش را ميها  آن نظامان روز هستند، اگر شخصي از سواره
تـا حـق كسـي     :ها را در نظـر گرفتـه انـد    را رجم خواهند كرد، آنان بدين جهت اين مجازات

 پايمال نشود.
هايت صحيح باشد، بهتـر آن اسـت كـه در زمـين فـرو       فآنگاه هرقل گفت: چنان كه حر

كــرد و جنگــي ميــان مــا  مــا رو مــي بــه برخــورد نكنــيم، اي كــاش شــانسهــا  آن رويــم و بــا
 شد. گرفت و هيچ يك از ما بر ديگري پيروز نمي نميدر

تقسـيم كـرد كـه هـر دسـته      اي  هاي جداگانـه  ارتش خود را به دسته در آن سوي خالد 
جريانـاتي تنـد و    بلـ هـا بـود تـا بلكـه بتوانـد در قا      ني از مـردان و اسـب  ي كال شامل مجموعه

 زا بر پيكر ارتش روم ضربه وارد آورد. طوفان
 ها را به سه قسم تقسيم كرد: اين دسته عالوه بر اين خالد 

و تعداد هيجده گروه را شامل بود و در  ي آن ابوعبيده بن جراح  كه فرمانده قلب؛ -1
 قرار داشت.رأس هر گروه اميري 

ي آن عمرو بن عاص، و متشكل از يازده گروه بـود و در رأس هـر    كه فرمانده ؛ميمنه -2
 گروه يك رهبر قرار داشت.

ها  آن با فرماندهي يزيد بن ابي سفيان، و داراي نه گردان و در رأس هريك از ميسره؛ -3
 يك فرمانده.
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ا در ميـان صـفوف ارتـش    ي انفـال ر  سوره مقداد بن عمر ،بنا به فرمان خالد بن وليد 
است و مسلمانان با دقت و » جهاد«مسلمانان قرائت كرد، چه شامل آياتي در ارتباط با فضيلت 

 گوش جان دادند.ها  آن اطمينان فراوان به
كه يكصد  :جنگ يرموك را شاهد بوده اند در حدود هزار نفر از اصحاب رسول خدا 

گشـت و   ها مي لب آن كه ابوسفيان در ميان گردانو جا اند، بوده» بدر«جزو اصحاب ها  آن نفر
ي يـاران اسـالم    كننـده  ي اعـراب و كمـك   اهللا، اهللا، شـما توشـه  «گفـت:   ايستاد و مي سپس مي

 امروز خدايا! ي ياران شرك و كفر هستند. كننده كهستيد، در حالي كه آنان توشه روم و كم
 ».نازل فرما روزي از روزهاي توست، خدايا! كمك خود را بر مسلمانان

 ،كردن صفوف ارتش بود، صـداي مـردي را شـنيد    سرگرم مرتب و در حالي كه خالد 
 »!روميان چقدر زياد و مسلمانان چقدر كم هستند«گفت:  كه مي

ها بگو: ارتش روم چقدر كم و ارتـش   به جاي اين حرف«بالفاصله گفت:  آنگاه خالد 
اسـت و تقليـل آن   » پيروزي«ني ارتش در گرو رسد، چه فزو مسلمانان چقدر فراوان به نظر مي

 ».پذيري آن دارد، نه به تعداد مردان جنگي آن بستگي به شكت
ي ايثار و آمادگي و جهاد را در قلوب مسلمانان  چنين روحيهاين بينيم كه خالد  آري، مي

 افشاند. ر ترس و حقارت را در نفوس روميان ميحال بذكند و در عين  تقويت مي
نبرد ميان مسلمانان و روميان آغاز شد، در اين اثنا يكي از جانب مدينـه آمـد و بـه    باالخره 

جمادي الثاني سال سيزدهم هجري ابوبكر صديق  22در روز دوشنبه «گفت:  خالد بن وليد 
  وفات يافته، و ابوعبيده به سمت فرماندهي ارتش مسلمانان منصوب شده است.« 

ه اين خبر را به رزمندگان ما نرساني، چون اگـر از ايـن   گفت: بهتر است ك آنگاه خالد 
 موضوع اطالع يابند، دچار بحران آشفتگي فكري خواهند شد.

و هنگامي كه مسلمانان از آن پيك جوياي اوضاع و احوال شدند، وي در جـواب گفـت:   
 ».به زودي نيروهاي كمكي فرا خواهند رسيد (و شما هيچ نگران نباشيد)«
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 پيروزي مسلمانان به پايان رسيد، ولي متأسفانه در حدود سه هزار نفـر از  سرانجام جنگ با
 توان به عكرمه بن ابي جهل و پسرش و... اشاره كرد. كه از جمله مي :به شهادت رسيدندها  آن

هم بـه   پيامبر  ي پيش گوي ت مسلمانان افتاد و معجزهو بدين ترتيب سرزمين شام به دس
رنـگ شـام را    در جـوار آن صـخره قصـرهاي سـرخ     خـدا   كه رسـول ، چنانحقيقت پيوست

 مالحظه نمودند.ها  آن مشاهده فرموده بودند، اين بار مسلمانان نيز به طور واقعي

 فتح ايران -3
اهللا اكبر، كليد فتح ايران به من داده شده و سوگند به خدا كـه مـن   «فرمود:  پيامبر اكرم 

به من خبر داده  نمايم، گذشته از اين جبرئيل  از همين جا قصر سفيد مدائن را مشاهده مي
 ».ي پيروزي دهيد كه امت من بر ايرانيان پيروز خواهند شد، لذا به يكديگر مژده

آساي فوق در سال پنجم هجري گفتـه شـد و در سـال شـانزدهم هجـري بـه        مطلب معجزه
از روزي پس از شش سال از وفات و گذشـت يـازده سـال     :حقيقت پيوست، به عبارتي ديگر

كـه مسـلمانان چگونـه توانسـتند      :بايسـت بـدانيم   كه آن را فرمود، به واقعيت پيوست. حال مي
 واقعيت عملي مطلب مزبور را شاهد باشند:

رفتند، از سـوي ديگـر ارتـش     در حالي كه روم و ايران دو قطب قدرت جهان به شمار مي
پايتخـت  » مـدائن «ند بـه شـهر   روم از مسلمانان شكست سنگيني خورده بود، مسـلمانان توانسـت  

بياورند، حـال آن كـه كسـي    ارد شوند و آن را به تصرف خود دركسري شاه آن زمان ايران و
كرد كه مسلمانان بـه ايـن پيـروزي بـزرگ دسـت يابنـد، ولـي خوشـبختانه          فكرش را هم نمي
ت مـن  امـ «مجسم است  ي عقيده و باور راستيني كه در اين فرموده پيامبر  مسلمانان در سايه

 هكـ ، اطمينـان داشـتند   »گر بشارت دهيدبر ايرانيان پيروز خواهند شد، پس اين مهم را به يكدي
 قطعاً پيروزمند اين كارزار خواهند بود.

در » بهرسـير «اي فـوق بـا فـتح كـردن شـهري بـه نـام         شدن معجزه عاليم و دورنماي محقق
آن شـهر   آن كـه وي وارد پديدار شد و پس از  نزديكي بغداد، توسط سعد بن ابي وقاص 

هايي جهت حمله به مدائن برآمد، ولي متأسفانه حتي يـك   قايقها و  شد، در جستجوي كشتي
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كشتي هم پيدا نكرد، تا اين كه جماعتي از كفار فارس نزد او آمده و گذرگاه پاياب رودي را 
ي اول دچـار   توانست از طريق آن به مـدائن برسـد، امـا وي در وهلـه     كه مي ،به او نشان دادند

هاي ارتش مسـلمانان دل بـه    كه اسب :در خواب ديد ترديد و گمان شد. شب هنگام سعد 
گيـري قطعـي خـود قـرار      آن رود زده و از آن عبور كردند. وي خواب فوق را مبناي تصـميم 

در  دشمنان دريا را به عنوان دستاويزي جهت حفاظت از جان خود«داده و به مسلمانان گفت: 
تواننـد بـه    هرگاه بخواهند مـي ها  آن برسيد وليها  آن توانيد به ا نميشم اند، قرار دادهبرابر شما 

هايشان با شما دست و پنجـه نـرم كننـد. در پشـت سـرتان       شما حمله نمايند و در داخل كشتي
هـا   آن ي ترس شما باشد، لذا به نظر من بهتر است كه شما به جهاد چيزي وجود ندارد كه مايه

قرار بگيريد، ضمناً بايد شما را از اين آگاه سازم كه ها  آن ي از آن كه در محاصرهبرويد: قبل 
 ».از راه اين دريا عبور كنم و به جانب آنان بروم ،ام من تصميم گرفته

 خواهد انجام بده! آييم، پس هركاري كه دلت مي آنگاه همگي گفتند: ماهم همراه تو مي
چه كسي از شما در كنار سـاحل  «ا خوانده و گفت: مردم را براي عبور از دريا فر سعد 

ي دشـمن بـه مـا آسـيبي      ناكرده از ناحيه گيرد تا خداي ماند و آن را تحت مراقبت خود مي مي
 ؟»نرسد

مسؤوليت را قبول كرد و همراه با او  او» عاصم بن عمرو«مسلمان به نام  پهلواني از پهلوانان
 دقت اوضاع را زير نظر گرفتند.حدود ششصد نفر از رزمندگان (نجدات) به 

 خواهيم از دل اين رود عبور كنيم. كه مي ،گفت: آماده شويد در اين هنگام سعد 
 در جلـو  ي جنگجوي مسلمانان همراه او شـده و خـود سـعد     در حدود ششصد رزمنده

ني كـه دچـار ترديـد و    اي رود رسيد و آنگاه خطاب به كس حركت كرد تا اين كه به لبهها  آن
 ي الهي را قرائت كرد: ترسيد؟ سپس اين گفته س شده بودند گفت: آيا ميتر

َّ �ِإِۡذِن  َوَما﴿ ِ وَت ِ َُ ََ ن 
َ

ٍَ أ َۡف َِ ِ ٱَ�َن  ّجٗ�  َّ َۡ  ].145آل عمران: [ ﴾َُِ�ٰٗاا مه
ميرد و خداوند وقت مرگ را دقيقـاً در   ي خداوند مي هر ذي روحي تنها به فرمان و اجازه

 .»خصي ثبت كرده استوقت محدود و مش
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بـا ديگـر مسـلمانان خـود را بـه       اسبش را بلند كـرد و همـراه   سپس سعد بن ابي وقاص 
 خانه زد.رود

ل خـود را  اهده كردنـد، در آن طـرف سـاح   شـ ر چنين وضـعي م را دها  آن و چون ايرانيان
كـه  شدند و با مسـلمانان گالويـز شـدند و پـس از آن     » دجله«ي  خانهآماده ساخته و وارد رود

هم متقابالً به عاصم نزديك شدند، آنگاه عاصـم بـه   ها  آن نزديك شد،ها  آن عاصم به ساحل
تيراندازي كنيد! نبرد را شروع كنيد و چشمان دشمن را مورد  تيراندازي كنيد، يارانش گفت:

زدنـد، و   هاي دشـمن ضـربه مـي    هدف قرار دهيد، در اين نبرد خونين مسلمانان با نيزه به چشم
بردنـد، حتمـاً كـور     شـدند و جـان سـالم بـه در مـي      ا كه در اثر آن ضربات كشته نمـي آناني ر

هـاي دشـمن ترسـيدند و از سـاحل گريختنـد و شصـت        شدند. در اثر پيكار مسلمانان اسب مي
ي آن ششصـد نفـر    هـا صـعود كردنـد و بقيـه     مسلمان ديگر به ساحل ديگري از ساحل فـارس 

 آنان پيوستند. مسلمان از گردان عاصم بن عمرو هم به
عاصم را مشاهده كرد كه بر روي ساحل ايستاده و دارد بـه   و چون سعد بن ابي وقاص 

را هـا   آن گذارد سپاه ايران به مسلمانان تعـرض نمايـد و   نمايد و نمي شدت از آن محافظت مي
هـا   نآ بگذرند و بـه » دجله«مورد اذيت قرار دهند، به سپاه مسلمانان اجازه داد تا از وسط رود 

نماييم، خداوند كافي  طلبيم، و تنها بر او توكل مي گفت: تنها از خداوند ياري و مساعدت مي
ما است و او بهترين وكيل است و هيچ قدرتي باالتر از قدرت خـداي متعـال و عظـيم وجـود     

 ندارد.
، افتندي سپاه مسلمانان به يكديگر پيوستند و به استقبال امواج رود دجله شت و قسمت عمده

داد، مسلمانان سـوار بـر    هاي مسلمانان را نوازش مي تالطم گوشدر حالي كه صداي امواج پر
كردن باهم بودنـد و اصـالً    نورديدند و در اين راستا سرگرم صحبت ها، دل آب را درمي اسب

بـاهم   كردند (گويي در خشكي در كنار هم نشسـته و دارنـد   توجه و اهتمامي به هيچ چيز نمي
آمـد و بـا سـلمان     پشت سر آنان در دل آب دجله مي وقاص  و سعد بن ابي زنند) حرف مي

هـاي مسـلمانان را از    عبـور اسـب  كـه صـحنه    كردن بود، (سـعد   مشغول صحبت فارسي
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داد) و  كـرد، بـا عشـق و شـوري خـاص بـه راه خـود ادامـه مـي          ي دجله مشاهده مـي  خانهرود
ياور خـود را  و به يقين خداوند دوست و گفت: خداوند كافي ما و او بهترين وكيل است،  مي

نشاند و  بخشد و دشمنش را بر خاك مي آينه دينش را برتري و استعال مينمايد، و هر ياري مي
 دهد. شكستش مي

است كه در آن بشارت اعجاز آميزش  ي پيامبر  اي از مقوله سخنان سعد باز تاب و كپي
 ، ذكر گرديده است.»اده اندكليدهاي فتح ايران را به من د«مبني بر اين كه 

ي دجلـه بـود (و چـون شـيرمردي      خانـه مشـغول عبـور از رود   باري، در حالي كه سعد 
كـرد: هرآينـه خداونـد دشـمن خـود را       رفـت) ايـن سـخنان را زمزمـه مـي      مسلمان به پيش مي

ها در گرو آن است كه در سپاه سـتم   ها و نيكي آمدن خوبي دهد و برتري و غالب شكست مي
 اهاني پديدار نشود.يا گن

آنگاه سلمان فارسي به او گفت: بـه خـدا درياهـا هـم بسـان خشـكي، بـراي مسـلمانان رام         
اما قسم به كسي كه جان سلمان در دست اوست، همان طوري كه دسـته دسـته وارد    اند، شده

اركاران مسـلمان  شوند. بدين ترتيب سراسر دجله را سو آن شدند، دسته دسته از آن خارج مي
زمنده كردند، تا جايي كـه از كنـار سـاحل هـم آب رود دجلـه، بـه علـت        ار از اسب و رسرش

هـا   ازدحام سپاه مسلمانان قابل رؤيت نبود. باالخره سپاه اسالم از رود دجله عبور كرد و اسـب 
كشيدند و چون جنگجويان ايرانـي سـپاه    ي پيروزي مي دادند و شيهه هاي خود را تكان مي يال

گونه در حال پيشروي ديدند، پـا بـه فـرار گذاشـته و بـه پشـت سـر خـود نگـاه          مسلمانان را اين
پرداختند تا اين كه به قصر سفيد مدائن رسيدند، ها  آن نكردند، مسلمانان هم پيوسته به تعقيب

و چــون قصــر مــدائن قصــر شــاه ايــران بــود، نگهبانــان و ســربازان بــه دشــت از آن محافظــت 
بايست يكي  گذاشتند كه ميها  آن نان سه راه در پيش رويكردند، و به همين خاطر مسلما مي

 را به ميل خود انتخاب نمايند: يا اين كه مسلمان شوند كه در آن صورت حقوق مسـلمانان بـر  
يابد، و يا اين كـه ماليـات بدهنـد، و يـا ايـن كـه بـه مبـارزه و درگيـري روي           انطباق ميها  آن

 بياورند.
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 شويم. ما به راه دوم يعني دادن ماليات و جزيه متوسل مي ها آنان گفتند: در ميان اين راه
زرگ وارد قصر مـدائن گرديـد، و ايـوان و تـاالر بـ      و بدين ترتيب سعد بن ابي وقاص 

آالت مفروش و مزين شده بود را مشاهده كرد و ايـن سـخن   ها و جواهر كه با فرش» كسري«
 فرمايد: خداوند را قرائت كرد كه مي

ْ مِ  َ�مۡ ﴿ وا َُ رَِٖ�   ٢ن َجّ�ٰٖت وَُ�ُيوٖن تََر َُ َقا�ٖ  وٖع َوَم ُِ َُ ةٖ  ٢َو ََ ۡع َّ َُِ�  َو ِِ ٰ ا َ� َُ �ِي  ْ َ�نُوا
ََن   ٢ رِ ََ َءا ا قَۡوۖما  َُ ٰ ثَۡ� َِ ۡو

َ
ۖ َوأ َ�ٰهَِك  ].28 -25الدخان: [ ﴾٢َُ

هـاي   سارهاي زيادي كه از خود باقي گذاشتند! و كشتزارها و اقامتگـاه  ها و چشمه چه باغ«
نـاز و نعمـت    هـاي فـراوان (ديگـري) كـه در آن شـادان و بـا       بهايي را و نعمـت  گرانجالب و 

ها را به قوم ديگري داديـم   ي اين نعمت چنين بود ماجراي آنان و ما همهكردند، اين زندگي مي
 .»سر و اذيت) (بدون درد
را ي نماز ايوان كـاخ   در كاخ مدائن نماز صبح را به جاي آورد، وي براي اقامه و سعد 

اي كـه در آنجـا برگـزار     انتخاب كرد و به عنوان مصالي مسلمانان قرار داد، اولين نماز جمعه
 شد در ماه صفر سال شانزدهم هجري بود.

اهللا اكبر! كليدهاي فتح «مبني بر اين كه  ي كالمي رسول خدا  بينيم كه معجزه آري، مي
پس از يازده سـال  » بينم فيد مدائن را ميو به خدا من از همينجا كاخ س اند. ن دادهايران را به م

 پيوندد. چنين به حقيقت مياين

 فتح يمن -4
اسـت و قسـم بـه خـدا      اهللا اكبر! كليدهاي فتح يمن به من داده شده«فرمود:  رسول خدا 
 »!نمايم جا درهاي صنعا را مشاهده ميكه من از همين

وع پيوست، ولي كيفيـت  به وق خدا ي رسول اين معجزه هم پس از شش سال از فرموده
تحقق آن چگونه بايد باشد؟ اين سؤالي است كه جواب آن را در اتفاقات روز صنعا مشـاهده  

 نماييم. مي
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» قيس بن عبد يغـوث «بود كه تحت پادشاهي و حكومت فردي به نام » يمن«صنعا پايتخت 
بـود  » باذان«ي به نام ي شخص ي ايرانيان در يمن به عهده برد. فرمانده و اشغال ايرانيان به سر مي

وي را به سـمت   كه بعدها مسلمان شد و يمن را تسليم مسلمانان كرد، به همين خاطر پيامبر 
بر اين سمت باقي ماند. و چون اميري و فرماندهي يمن منصوب كرد و تا زمان مرگ همچنان 

، از سوي را حاكم شهر صنعا كرد» شهر«پسر وي به نام  فاني را وداع گفت، رسول خدا دار
هاي يمن فرستاد. البته اين  را به عنوان معلم و استادي به شهرها و واليت ديگر معاذ بن جبل

براي هريك از اياالت يمن حاكمي در  ي پيامبر  كار بعد از آن صورت گرفت كه از ناحيه
اسـود  «شخصـي در يمـن بـه نـام      نظر گرفته شد. الزم به ذكر است كه قبل از وفـات پيـامبر  

ي عنس قحطان بود، به دروغ خود را پيـامبر  خوانـده و توانسـت حمايـت      كه از طايفه» سيعن
ي  قومي از اعراب يمن را به سوي خود جلب نمايد. اين حمايت و طرفـداري جاهالنـه زمينـه   

العرب حمله كـرد و آن را   ةگستاخي او را بيشتر كرده و همراه با آنان به بالد نجران در جرير
كه از آنـان بـا نـام     –ي ديگري به نام كهالن  رآورد، با تصرف نجران طايفهبه تصرف خود د
لحـاظ   كه حاال از هـر  :به انضمام ياران وي پيوستند. اسود چون ديد –شود  مذحج هم ياد مي

ي كافي نيرو در اختيار دارد، به جانب صنعا حركت كـرد و بـه مـدت     توانمند شده و به اندازه
شدن حاكم صنعا به اتمام رسـيد.   شد و دست آخر جنگ با كشته يك ماه با حاكم آن درگير

افري يافت، تا جايي كه زدواج كرد و در ميان مردم شهرت وسپس اسود با زن شهر بن باذان ا
ديدند. به همين  ي او نمي اي جز پيوستن به قافله مردم از ترس جان و مال و فرزندان خود چاره

نوشـتند و ايشـان را از چنـد و چـون      اي به رسول خدا  هاي يمن نامه خاطر، حاكمان واليت
اي به اهلي صنعا نوشت و آنان را دعوت به  هم در پاسخ نامه ماجرا آگاه ساختند، حضرت 

 قيام و شورش عليه اسود عنسي، و حراست از آداب و رسوم اسالمي نمود.
كـار بـس   عمـل كردنـد، ولـي ديدنـد كـه ايـن        مردمان آن ديار به فرمان رسـول خـدا   

رسـيد و از طرفـي    آفرين اسـت، چـه اسـود از هـر لحـاظ قـوي و زورمنـد بـه نظـر مـي           مشكل
 افراشته بودند.ان زيادي پرچم حمايت از وي را برخواه هوا
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ي ارتش خود  ور بودند، خبر رسيد كه اسود، فرمانده در حالي كه مردم در اين افكار غوطه
خواهـد او را كيفـر    او خشم گرفته اسـت و مـي   را عزل كرده و بر» قيس بن عبد يغوث«به نام 

دهد، اما قيس به دفاع از خود برخاسته و بـه اسـود گفـت: تـو حتـي از خـودم هـم بـراي مـن          
به شما خيانـت   –با اين همه ارزشي كه براي شما قايل هستم  –توانم  من چطور مي ،عزيزتري

 كنم؟
ي تـو را   گفـت: پشـيماني و توبـه   به همين خاطر اسود، قيس را مورد عفو قرار داد و بـه او  

 پذيرفتم.
اي از مسـلمانان فرصـت پـيش آمـده را غنيمـت دانسـته و قـيس را جهـت قتـل اسـود            عده

رفته و در اين راستا از او هم  –زن سابق شهر بن باذان  –شورانيدند، چنان كه نزد همسر اسود 
اعالم كردند و حتـي   تقاضاي همكاري نمودند. و هردو طرف موافقت خود را با پيشنهاد فوق

پسـندانه بـر   و متنفر هستم، چون او به روش خداسوگند به خدا كه خيلي از ا«زن اسود گفت: 
وقت كـه تصـميم    كند، لذا هر ه همواره بر مردم ظلم و بيداد ميكند و بلك مردم حكومت نمي

 »!خبر نسازيد به قتل او گرفتيد مرا هم بي
ي  عا و نجران رسيد، خواستند كه در يـك حملـه  به اهالي صن ي رسول خدا  نامه و چون

و  زمينه سازيدر اثر –كه اسود  :كننده كار اسود را تمام كنند، اما ناگهان خبر رسيدگير غافل
 در داخل قصر به قتل رسيده است. –همكاري زنش 

هم قصـد  ها  آن ا،كننده به هنگام طليعه صبح فرد پس از شنيدن اين خبر خوشايند و دلگرم
اين امر موجب ترس و آشفتگي سـپاه   ،خود مبني بر حمله به سپاه اسود را اعالم كردند و نيت

 را آواره و سرگردان در بين نواحي نجران و صنعا كرد.ها  آن اسود شد و
 به ديدار حق شتافته بود. به مدينه رسيد، ولي متأسفانه رسول خدا  هم خبر فوق

فراري اسود عنسي را جمع  مرتد شده و سپاه رغم دست داشتن در قتل اسود، قيس نيز علي
كرد و خواست كه رؤساي مسلمانان را به قتل برساند، اما موفق به اين كار نشد و توانسـت بـر   

 صنعا تسلط پيدا كند و مسلمانان عجم را از آنجا مطرود نمايد.
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عا متكي ي حمير به او ملحق شدند و او درست مانند اسود، به صن ناگزير عموم قبايل ناحيه
 شد.

عليه قيس قيـام كردنـد و قبايـل و    » فيروز«ها  آن اما فرزنداني از ايرانيان مسلمان و در رأس
 ديگر را هم بر ضد او شورانيدند. طوايف اسالمگراي

ي مسلمانش در نزديكي صـنعا بـا قـيس درگيـر شـدند و       و بدين ترتيب فيروز و دارودسته
او لرزان و هراسان به جايي فرار كرد كه اسود در آنجا به توانستند او را از آنجا بيرون كنند، و 

از جانـب مدينـه بـه     نيـز  –نيروهاي كمكـي   –قتل رسيده بود و در آن سوي ارتش مسلمانان 
اميه به سوي صنعا آمد. و عكرمه بن ابي جهل به تعقيـب قـيس پرداخـت، و     رهبري مهاجر بن

مـرو بـن معـديكرب اسـير شـدند و      بدين تريب خداوند مرتـدين را شكسـت داد و قـيس و ع   
هـم  هـا   آن دادنـد و خوشـبختانه   را به مدينه بردند و تحويل ابوبكر صـديق  ها  آن انانممسل

را بـه عنـوان   ها  آن را مورد عفو قرار داد، و مهم اين كهها  آن توبه كردند و ابوبكر صديق 
 هاي مسلمان و ايمانداري به ميان قوم خود باز پس فرستاد. انسان
تحقق پيدا كرد و خداوند كليدهاي فتح  ي كالمي رسول خدا  چنين بود كه معجزهاين و

 يمن را به مسلمانان اعطا نمود.



 
 
 

 معجزاتي در ارتباط با طعام و آشاميدني

 ))57F1ي شير و ابوهريره  كاسه -1
و از جمله اهل صفّه بود. اهـل صـفّه فقرايـي     يكي از اصحاب رسول خدا   ابوهريره

 اي. كه نه مالي داشتند و نه مقام و نه اهل و خانوادهبودند 
 نمايد: ابوهريره اين معجزه را اينگونه نقل و حكايت مي

سوگند به خدا كه من خيلي گرسنه بودم و از شدت گرسنگي سنگي بر روي شكمم قرار 
گذشـت  دادم، يك روز بر سر راه (آن مسلمانان خيرخواه) نشستم كه اتفاقاً ابوبكر از آنجا  مي

اي از آيات خداوند از وي سؤال كردم، نيت من از طرح اين سؤال فقط  و من در ارتباط با آيه
وي چنين نكرد ديري نپاييـد  اش ببرد و طعامم دهد، اما  آن بود كه وي مرا همراه خود به خانه

او قرآن سؤال كردم ولـي   اي از از آنجا عبور كرد، از او هم به نيت فوق در مورد آيه كه عمر
از آنجا عبور كرد، همين كـه مـرا ديـد     خواستم نكرد. سپس رسول خدا  كه من مينيز چنان
دنبـالش رفـتم و هنگـامي    »! دنبالم بيا«خواهم و چه در دل دارم، لذا گفت:  كه چه مي :دانست

پس از اخذ اجازه داخل شده و شيري را در  ،ي ورود خواستم اش رسيدم اجازه كه به درِ خانه
 گفت: اين شير را از كجا آورده ايد؟ مشاهده كردم. آنگاه رسول خدا اي  كاسه

 ي فالني آن را برايمان هديه آورده، رسول خـدا   اهالي منزل گفتند: فالن كس يا طايفه
 .)58F2(»اي اباهر«زد گفت:  در حالي كه ابوهريره را ندا مي

 گفتم: بله اي رسول خدا!
 ».دعوت پيامبر هستيد) : بهيش من بياور (و بگورا پها  آن صفه برو و اهل پيش«فرمود: 

                                           
 اين قصه به تفصيل در صحيح بخاري آمده است. -)1(
 ».ه(يعني اي پدر گرب -)2(
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ت و دارايي بودند. ورهمانان اسالم و فاقد خانواده و ثگويد: اهل صفه همان مي ابوهريره مي
داشت و مقداري  آمد مقداري از آن را براي خود برمي مي اي براي رسول خدا  هرگاه هديه

شـد،   داده مـي  اي به رسول خـدا   صدقهفرستاد و چنانچه از ناحيه شخصي  ميها  آن را براي
 كرد. نمود و خود از آن استفاده نمي اعطا ميها  آن تمامي آن را به

حزين و دلتنگ ساخت، چون من اميد داشتم كه فوراً آن كاسه شير  ي مرا اين امر تا اندازه
بـه   را بياشامم و آن روز و شبم را با آن سپري كنم. و با خـود گفـتم: مـن از طـرف پيـامبر      

بياينـد، ايـن مـن     ي كه اين قوم به منـزل پيـامبر   ترشوم، پس در صو ب آنان فرستاده ميجان
دهم. تازه اگر چند نفر از آن كاسه شير بخورنـد ديگـر چيـزي بـاقي      هستم كه بدانان طعام مي

 ماند كه من از آن بخورم و سير شوم؟! نمي
شـود و بـر كشـور قلـب و      لط مـي مس  چنين بر ابوهريرهكه گرسنگي اين :بينيم آري، مي

 دهد. كند و افكار وي را دستخوش هيجانات و وسواس فوق قرار مي ي او حكومت مي اراده
لـذا بـه نـزد اهـل      ،نداشتم گويد: راهي جز اطاعت از فرمان پيامبر  مه ميابوهريره در ادا

راه بـه   پيـامبر   هم به جانب منزلها  آن ابالغ كردم.ها  آن را به صفه رفتم و دعوت پيامبر 
ي دخول داده شد، وارد  ي ورود خواستند و چون به آنان اجازه افتاده و پس از رسيدن، اجازه

 منزل شده و هريك در جايي نشستند.
 ابـوهريره »! ه اينـان بـده  ي شير را بگير و ب اي ابوهريره! كاسه«فرمود:  آنگاه رسول خدا 

 ي كه كامالً تقيش آنان بردم. هريك از آنان تا وپي شير را برداشتم و   من كاسه«گويد:  مي
ي اهل صـفه از آن كاسـه    داد. تا اين كه همه خورد، سپس به ديگري مي شد از آن مي سير مي

ي شير را بـه ايشـان دادم، در حـالي     روي آوردم و كاسه شير سير شدند. سپس من به پيامبر 
سـرش را بلنـد كـرد و نگـاهي      پيـامبر   هايي از آن بـاقي مانـده بـود. سـپس     كه تنها ته مانده

 »!ابوهريره«دآميز به ابوهريره كرد و گفت: لبخن
 ابوهريره گفت: بله اي رسول خدا!

 »:تنها من و تو باقي مانديم«ايشان فرمودند: 
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 ».فرماييد اي رسول خدا صحيح مي«آنگاه ابوهريره گفت: 
 ».شامپس حاال بنشين و بيا«فرمود:  پيامبر 

ي شير را نگهداشت، آنگاه از آن نوشيد و چون ابوهريره كاسه را  شست و كاسهابوهريره ن
 ي شير را دوباره سر آنگاه ابوهريره كاسه»! شامبيا«به وي فرمود:  از دهانش برداشت، پيامبر 

ي شـير را بـه    تا اين كه ابوهريره كامالً سـير شـد و سـپس كاسـه     :كشيد، اين روند ادامه يافت
 يشان نيز مابقي شير را نوشيد.داد. ا پيامبر 

كـه   :كند، بايد گفـت  نمود واقعي پيدا مي ي رسول خدا  بينيم كه معجزه سان مي و بدين
باشـد. چـه پيداسـت     ي بارز نبوت وي مـي  نشانه» اين نمونه معجزه (و ساير معجزات ديگر وي

ه، و حـال  دبچه را سـير نمايـد شـاهكار كـر    شير اگر بتواند يك مرد يا يك پسركه يك كاسه 
 نمايد. جماعتي گرسنه را سير مي شير در دست پيامبر بينيم كه همان كاسه  مي

اســت، از ســوي ديگــر ادب و  اي از معجــزات آن حضــرت  آري، مــورد فــوق معجــزه
مانـد تـا همگـي از آن شـير      نزاكت ايشان در اين راستا كامالً مشهود است، چه وي منتظر مـي 

 شامد.آ بخورند و سپس خود از آن مي

 شود شدن، دوباره پر مي ي روغن پس از خالي كاسه -2
ام «بود. مادر وي  وفاي حضرت رسول يكي از خدمتكاران مطيع و با انس بن مالك 

ام سليم گـاهي اوقـات بـراي     كرد. سكونت مي نام داشته كه در نزديكي منزل پيامبر » سليم
 فرستاد. ت رسول، طعام و خوراكي مياهل بي

مانـد   اي مـي  كه بيشتر به معجـزه  :نمايد در اين زمينه ماجرايي را نقل مي الك انس بن م
گويد: ام سليم مادرم، گوسفندي داشت كه به كـرات آن   كه خود شخصاً ديده است، وي مي

 يريخت (به طـور  اي مي گرفت. روغن گرفته را در كاسه دوشيد و از شير آن روغن مي را مي
ي روغـن را بـه خـدمتكارش داده و بـه او گفـت: اي       ه كاسـه كـرد) آنگـا   كه كاسه را پـر مـي  

 ببر تا از آن بخورد. خدمتكار! اين ظرف پر از روغن را براي رسول خدا 
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آورد و گفـت:   آن خدمتكار طبق دستور ام سليم، آن ظرف روغن را پيش رسول خدا 
 اين ظرف پر از روغن را ام سليم براي شما فرستاده است. ،اي رسول خدا

 »!اش را خالي كنيد كاسه«فرمود:  گاه پيامبر آن
ي ام سليم باز گرداند، اما ام سليم در منـزل نبـود،    لي را به خانهاي خ و آن خدمتكار كاسه

وبي در حيـاط آويـزان   چـ به همين خاطر آن خدمتكار ظـرف خـالي روغـن را بـه يـك مـيخ       
كه از فرط پري دارد از ساخت. و هنگامي كه ام سليم بازگشت، ظرف روغن را مشاهده كرد 

 چكد. آن روغن مي
ن كاسه روغن را به منـزل رسـول   كه اي :ام سليم گفت: اي خدمتكار! مگر من به تو نگفتم

 ببر؟! خدا
 عمل كردم، اگر باور نداري از شـخص پيـامبر    اخدمتكار گفت: من هم طبق فرمان شم

 بپرس!
رفـت.   متكارش پـيش رسـول خـدا   آورد، لذا همراه با خد نميام سليم از اين كار سر در

گفت: اي رسول خدا! من خدمتكارم را همراه با ظرفي پر از روغن به  آنگاه به رسول خدا 
 نزد شما فرستادم، آيا آن را براي شما آورد؟!

 ».اين كار را انجام داده و آمده است«بالفاصله فرمود:  پيامبر 
ن كاسه حاال پر از ت حق مبعوث كرد، آا به حق و ديانرام سليم گفت: قسم به خدا كه تو 

 چكد. روغن است و دارد روغن از آن مي
كه خداوند تو را طعـام داده   كني از اين آيا تعجب مي !اي ام سليم«فرمود:  رسول خدا 

 ».ت ببر)يامبرش را طعام دادي، بخور (و لذكه تو پچنان
دا كرد تا ديگر روغن چكـه  هاي مازاد بر كاسه را ج اش بازگشت و روغن ام سليم به خانه

ي وي به مـدت يـك مـاه يـا دو مـاه از آن ظـرف پـر اسـتفاده          نكند و جالب آن كه اهل خانه
 كردند.
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اسـت، چـه    بديهي است كه مثال فوق نمودار يكي ديگر از معجـزات حضـرت رسـول    
ها چنين اتفاقي رخ نداده كه كاسـه روغـنش خـالي و بعـد دوبـاره پـر        براي هيچ يك از انسان

 شود.

(نمايد طعامي اندك، بسياري از مردم را سير مي -3
59F

1(. 
اقبال و خوشبخت بوده است، چون هنوز به  ي انصاري بسيار خوش توان گفت، ابوطلحه مي

ازدواج كـرد. البتـه قابـل ذكـر     » ام سـليم «ي اسالم نگرويده بود كه با زني مسلمان به نام  دايره
ي خـود قـرار    شدن ابوطلحه را به عنوان مهريه اناست كه ام سليم همچون زني مسلمان، مسلم

هم آن را پذيرفت و به دين اسالم مشرف شد و بـا آن بـانوي اسـالم، پيمـان       داد. ابوطلحه
 زناشويي بست.

ي منـوره بـه خـوبي و خوشـي      ي دعوت راسـتين اسـالمي در مدينـه    در سايهها  آن زندگي
 شد. سپري مي

اي از  كنـد كـه واقعـاً معجـزه     ي را حكايـت مـي  مـاجراي  در اين راستا انـس بـن مالـك    
 است. معجزات پيامبر 

صداي ضعيف و سسـتي را   گويد: ابوطلحه به ام سليم گفت: از رسول خدا  مي انس 
شنيدم كه به گمانم ناشي از گرسنگي بود، آيا چيـزي را داريـم كـه بـه او بـدهيم؟ (ابوطلحـه       

 ن مهم را از روي صدايش تشخيص داد).گرسنه است و اي چنين احساس كرد كه پيامبر 
را در روبند ها  آن ي چند گرد نان جو، پس از تهيه ع كرد به تهيهورام سليم گفت: بله، و ش

ها را براي رسول خـدا   داد و به او گفت: اين – خدمتكار پيامبر  – خود پيچيد و به انس 
 !ببر 

اي از اصـحاب را مشـاهده    دهعـ  و به مسجد رفت و در آنجـا پيـامبر    انس بن مالك 
 فرمود: ابوطلحه تو را فرستاده؟! وارد مسجد شد، پيامبر  كرد، و همين كه انس 

                                           
 روايت صحيح بخاري از انس است. -)1(
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 گفت: آري، اي رسول خدا! انس 
و آن  پيـامبر  ». برخيزيـد «بـه مردمـي كـه اطـرافش بودنـد فرمـود:        آنگاه رسول خدا 

 ،را ديـد، گفـت: اي ام سـليم   ا هـ  آن جماعت به منزل ابوطلحه انصاري رفتند و چون ابوطلحـه 
آن كه ما طعامي  اب به منزل ما تشريف آورده و حالهمراه با جماعتي از اصح رسول خدا 

 بدهيم.ها  آن نداريم كه به
 ترند. ام سليم گفت: خدا و رسولش نسبت به اين موضوع از ما آگاه

 »!برايمان بياورآنچه را كه دادي،  ،اي ام سليم«وارد شد، فرمود:  و چون رسول خدا 
ي آن خـرد شـود. پـس از     امـر كـرد تـا همـه     ام سليم هم آن نان جـو را آورد و پيـامبر   

پـس از   را در ظرفي قرار داد و بر رويش روغن ريخت. پيامبر ها  آن خردشدن نان، ام سليم
و هم آمدنـد  ها  آن مدتي گفت و شنود، فرمود: ده نفر را صدا بزن. آنگاه ده مرد را صدا زد و

 از نان و روغن خوردند تا سير شدند، سپس خارج شدند.
 ».ده مرد ديگر را صدا بزن«فرمود:  سپس پيامبر 

هم تا سير شدند از آن نان آغشته به روغن خوردند ها  آن او هم ده مرد ديگر را صدا زد و
 و سپس خارج شدند.

 ».ده مرد ديگر را صدا بزن«سپس فرمود: 
نيز طعام فـوق را خوردنـد تـا سـير شـدند و سـپس       ها  آن ا زد واو هم ده مرد ديگر را صد

 خارج شدند.
ي كـافي تنـاول كردنـد كـه      سان تمامي آن جماعت از طعام فوق الذكر بـه انـدازه   و بدين

 رسيد. تعدادشان به هفتاد يا هشتاد مرد مي
 نيست؟! اي از معجزات پيامبر  آيا مورد مزبور معجزه

معجزه است، چون با چند خرده نان حـدود هشـتاد نفـر سـير      در جواب بايد بگوييم الحق،
يكي پس از ديگري به وقوع  كنيم كه معجزات پيامبر  شوند. و بدين ترتيب مالحظه مي مي
 پيوندد. مي
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 كثرت طعام -4
شـرايط و ظـروف گونـاگون    و از دياد و آشـاميدني متناسـب بـا    ي مربوط به تكثير  معجزه

 اند. محقق شده
نمايـد.   مـي ي تبـوك روايـت    ر ارتباط با معجزات فوق موردي را در غـزوه د ابوهريره 

و مسلمانان  آفرين بوده است، چه رسول خدا  ي تبوك بسيار مشقت دانيم، غزوه كه ميچنان
هـا و   مجاهد در هوايي بسيار گرم (از مدينه) خارج شده و به راهي صعب العبور در ميان كـوه 

 ال از لحاظ مركب و شتر و آذوقه با كمبود مواجه شدند.ها مواجه شدند و در عين ح صخره
بـوديم كـه    ي تبوك همراه رسول خدا  گويد: ما در غزوه در اين زمينه مي  ابوهريره

ي سر  اجازهها  آن خواستند كه به اي مواجه شدند، لذا از پيامبر   متأسفانه با بحران كم آذوقه
به نيـروي غـذايي، بـا ايـن     ها  آن ه علت نياز شديدبريدن شترهاي سواري را بدهد، ايشان هم ب

 درخواست موافقت كردند.
خبر مذكور به عمر فاروق رسيد، اما وي اين كار را به داليلي همچون صعب العبور بـودن  

آمـد و   ي زياد آن با مدينه و... به صالح مسـلمانان ندانسـت، لـذا پـيش پيـامبر       راه و فاصله
به سوي ميـادين جهـاد هسـتند، حـال     ها  آن هاي حمل ا وسيلهگفت: اي رسول خدا! اين شتره

 را سر ببرند؟ها  آن بايستي چطور مي
 راهكاري را به پيـامبر   (يعني اين امر احتياج به تجديد نظر دارد). آنگاه عمر فاروق 

 دهد مبني بر اين كه ايشان براي ازدياد بقاياي طعام و بركت آن، در مقام دعا برآيد. ارائه مي
بقاياي طعـام و خـوراكي را بـرايم    «به مردم گفت: ». آري، اي عمر«فرمود:  رسول خدا 

 ».بياوريد
 ،دار شدن آن، در مقام دعـا برآمـد   جهت ازدياد و بركت چنان كردند و پيامبر مردم هم

» اهللا«دهم كه هيچ معبودي به جز  هي مياگو«فرمود:  هم شد. آنگاه رسول خدا  چنانكه آن
ي او هستم. و هركس كه  ي خداوند و فرستاده كه من بنده :دهم د و نيز گواهي ميوجود ندار
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بـه  هـا   آن اين شهادتين را بر زبان جاري سازد و در اين راستا ترديدي به خود راه ندهد، (و بـا 
 ».شود ديدار خداوند بشتابد) به بهشت داخل مي

هـاي مختلفـي    ام بـه مناسـبت  طعم كه معجزات مربوط به تكثير يكن سان مالحظه مي و بدين
 ادامه داشته است.

 ميش ام معبد -5
د از مكه به قصـ  پس از آن كه خداوند سبحان فرمان هجرت را صادر كرد، رسول خدا 

خداونـد  «گفـت:   بـه ابـوبكر صـديق     كه رسول خدا هجرت به مدينه خارج شد. و همين
تـوانم   (اي رسول خدا! آيا مـي  او هم گفت:». ي مهاجرت و خروج از مكه را داده است اجازه

اي  از دريچـه  تواني. رسـول خـدا    فرمود: آري، مي در اين سفر همراه شما باشم)؟ پيامبر 
بـه غـار ثـور     بود خارج شد تا اين كه همراه با ابوبكر صديق  كه در پشت منزل ابوبكر 
هاي مـردم   و به حرفبه پسرش عبداهللا امر كرد كه به شهر برود  رسيد. در اين ميان ابوبكر 
گردد و مسموعات خود را برايشان بازگو نمايد. همچنين بـه عـامر    گوش دهد و عصرگاه باز

تنـاول نماينـد. و   هـا   آن كـه تـا از شـير    :هايش نيز دستور داد بن فهيره، خدمتكار و چوپان گله
ره، همـراه  آوردند، عامر بن فهي خوراكي ميها  آن هنگامي كه عبداهللا يا خواهرش اسماء براي

را محو نمايـد و كسـي   ها  آن آمد تا به طور كلي ميها  آن فندان به دنبال اثر پايي گوس با گله
مـدت يـك شـبانه     و ابـوبكر   آگاه نشوند. پيـامبر   و ابوبكر  از محل اختفاي پيامبر 

 روز در غار ثور مخفي شدند، در حالي كه در طي اين مدت مشركان همـواره در جسـتجوي  
مـأيوس  هـا   آن بـه سـر رسـيد و از پيـداكردن    هـا   آن ي بودند. چون ديگر صبر و حوصله ها آن

و  آمد. او همان كسي بـود كـه پيـامبر    ها  آن به نزد» عبداهللا بن اريقط«شدند، شخصي به نام 
 را پـيش پيـامبر   هـا   آن بهترين شتر را از او كرايه كرده بودند. ابوبكر  دو ماده ابوبكر 

 همراه با ابوبكر  و بدين ترتيب پيامبر »! سوار شو ،پدر و مادرم به فدايت« آورد و گفت:
 راهي مدينه شد.
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ي خزاعـه   ها در راه از كنار چادر ام معبد گذشتند، او همان عاتكه دختر خالـد از قبيلـه   آن
را براي مسـافران  » چي قهوه«نشست و تقريباً كار يك  باشد. او در چادر گنبدي شكلش مي مي
 داد. عابران انجام ميو 

و همـراهش بسـيار گرسـنه بودنـد، از وي خواسـتند تـا اگـر         طبعاً از آنجايي كه پيـامبر  
 بفروشد.ها  آن گوشت و خرما در اختيار دارد، به

بـه اطـراف نگـاهي كـرد و ميشـي در       ولي او در آن وقت چيزي نداشت، رسـول خـدا   
 ؟!»بينم اي ام معبد چيست كه آنجا مي اين ميش«نزديكي چادر مشاهده كرد، آنگاه فرمود 

و درد از گله عقب مانده اسـت.  د يا ميشي است كه به علت بيماري نفعبد گفت: گوسام م
تـر از آن اسـت كـه شـير      فرمود: آيا شير در پستان دارد؟ ام معبد گفت: اين ضـعيف  مبر پيا

 داشته باشد.
 ؟!»دوشمدهي كه آن را ب آيا اجازه مي«فرمود:  آنگاه پيامبر 

بينـي پـس آن    ام معبد با تعجب گفت: پدر و مادرم فدايت بشوند، اگر شيري را در آن مي
 را بدوش!.

آوردند و او دستي بر پستان آن كشيد و نام خدا را بر زبان  آنگاه آن ميش را نزد پيامبر 
  ت فـواره زد، پيـامبر  شـد مـيش بـه   هـاي آن   ش دعا كرد. شير از پستانآورد و براي بهبودي

مگـي  درخواست ظرفي كرد و شير را در آن دوشيد تا اين كه آن را كامالً پر كـرد. آنگـاه ه  
 دند و از آن سير شدند، سپس به استراحت پرداختند.حتي ام معبد هم از آن شير خور

براي بار دوم شير آن ميش را دوشيد و ظرف را پر از شير كرد و براي  پس از آن پيامبر 
 شت و قبل از آن كه آنجا را ترك كند با ام معبد بر اسالم بيعت كرد.ام معبد، باقي گذا

 درج شد. و بدين تريب ميش الغر و بيمار ام معبد نامش در فهرست معجزات پيامبر 
در حالي كه گوسفندان الغراندام و ضعيف را در پيش خود  –و چون شوهرش بازگشت 

از آن متعجب شد و گفـت: ايـن شـير را از     شيري را در نزد ام معبد مشاهده كرد و –راند  مي
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حال است و هيچ اشتري هم  يض و بياي اي ام معبد؟! در حالي كه گوسفند ما مر كجا آورده
 در منزل نداريم!

ام معبد گفت: نه به خدا، ولي مردي مبارك بر مـا گذشـت كـه حـال و وضـع او چنـين و       
 چنان بود.

 توصيف كن! شوهرش گفت: اي ام معبد، شخصيت او را برايم
 پرداخت. ام معبد هم به طور مفصل به توصيف دقيق و كامل پيامبر 

اش چنـين و چنـان    معبد گفت: قسم به خدا كه او همان مرد قريشـي اسـت كـه در بـاره    ابو
(گفته اند

60F

1(. 
 ها و... ها و آشاميدني در ارتباط با اطعام و خوراكي و اين بود معجزات حضرت پيامبر 

                                           
 دار ابن كثير در دمشق.. چاپ 488: 487، ص يةالنبو ةسيرال -)1(



 
 
 

 المنتهي ةسدر

 فرمايد: داوند تبارك و تعالي در قرآن كريم ميخ

﴿ ٰ َّ َ�َتَد نَا  ََ ّم  ٰ  فََ�نَ  ٨ُِ ََ َۡ َ
ۡو أ

َ
ۡ�ِ أ َب قَوَۡس ِ   ٩قَا ه ِد َ�ۡا  ٰ ََ ِ ۡوَ�ٰ ِ

َ
ۡوَ�ٰ  ۦفَأ

َ
ٓ أ َذَب  َما ١َما َُ

َُ ٱ ا َۡ ُف ٰى  ۡل
َ

أ َِ ونَهُ   ١َما  َ�ُتَ�ُٰر
َ

يََرٰى  ۥأ ٰ َما  َ َقدۡ  ١ََ لَ ُ نَزۡ  َو اه َرٰى ََِء َۡ ُ
ةِ   ١لَۖة أ َِ ۡد َد ِس ِصن

ٰ ٱ َِ نَت َُ ۡ َدَها َجّنُة   ١ ه َوىٰ ٱِصن
ۡ

أ ََ ۡ ََ  ِِذۡ  ١ ه ۡغ ةَ ٱَۡ َِ ۡد ٰ  هّسِ ََ ۡغ َۡ اَغ   ١َما  ََ ٰ  ۡ�ََ�ُ ٱَما  َِ َوَما َط
ََقدۡ  ١ ِ  ل ّ�ِه َِ ِٰت  ََ ا َء ٰى ِمۡن 

َ
أ ىٰ ٱَِ َ�ۡ ُِ  ].18 -8النجم: [ ﴾١ لۡ

تا آنكه فاصله او (با پيامبر) به اندازه   نزديكتر و نزديكتر شد.سپس جبريل؛ به رسول اهللا «
در اينجا خداوند آنچه را وحى كردنى بود (بواسطه جبريل) به   فاصله دو كمان يا كمتر بود.

اش) هرگز  قلب (محمد) در آنچه ديد (يعنى جبريل در صورت حقيقى  اش (محمد) وحى نمود. بنده
و بار ديگر نيز   كنيد؟! ره آنچه (با چشم خود) ديده مجادله مىآيا با او دربا  دروغ نگفت.

 بهشت«كه  درخت كُنار كه در آسمان هفتم است.»  سدرة المنتهى« نزد   محمد جبريل؛ را مشاهده كرد.
در آن هنگام چيزى (نور  اند) در آنجاست! (كه متقيان به آن وعده داده شده»  الماوى

صلي اهللا عليه وآله رسول اهللا (ديده   سدرة المنتهى را پوشانده بود. اى، يا فرمان خدا) كننده خيره
پيامبر در   ، نگاه و كژتابى نكرد و به چپ و راست متمايل نشد.)جز به آنچه مأمور شده بود وسلم

) كه بر قدرت عظيم  هاى بزرگ (مانند بهشت و دوزخ شب معراج برخى از آيات و نشانه
 .»يد!پروردگارش داللت دارد را د

باشـد. ايـن    دار و تنومند است كه جايگـاه آن بعـد از آسـمان هفـتم مـي      سدر درختي ميوه
بسـيار تفـاوت دارد.   ها  آن با .مقايسه نيست و از لحاظ بزرگي و. درخت با درختان زميني قابل

 رود. باالتر نميها  آن ازها  آن ها و ارواح اعمال انسان
در شـب   كـه حضـرت رسـول     :ديم، بايد بدانيماي آشنا ش حال با درخت سدر تا اندازه

او را بـه مـا    اسرا چيزهاي عجيبي را در آسمان هفتم مشاهده فرمود و پس از آن جبرئيـل  
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ي بـزرگ سـوق داد، يعنـي     بعد آسمان هفتم صعود داد كه صعود اخير، او را به جانب معجزه
تهي برسد، رودي صـاف و زيبـا   المن ةالمنتهي، البته قبل از آن كه ايشان به سدر ةبه سوي سدر

اي آراسته به لؤلؤ و ياقوت بر روي آن برافراشته شده و در عين حال  را مشاهده كرد كه خيمه
 اند! هاي آن پرندگاني سبزرنگ و زيبا نشسته بر روي لبه

 ؟»رسند اي جبرئيل! اين پرندگان چقدر دلپذير و لطيف به نظر مي«فرمود:  آنگاه پيامبر 
هـم  هـا   آن نمايـد، از  فت: اي محمد! كسي كه اين پرنـدگان را تنـاول مـي   گ جبرئيل  

 تر است! دلپذيرتر و لطيف
 داني كه اين رود، چه رودي است؟ گفت: اي محمد! آيا مي سپس جبرئيل 

 ».خير«ايشان فرمودند: 
 گفت: اين همان رود كوثر است كه خداوند آن را به تو بخشيده است. جبرئيل 

باال برده شد، ايشان در آنجا نهرهايي از آب گوارا و  بهشت به سوي سپس رسول خدا 
شيرين و زالل، و نهرهايي از شير بـا طعـم ثابـت و لـم يتغيـر، و نهرهـايي از عسـل خـالص را         

 مشاهده فرمود.
در واقع خداوند تبـارك و تعـالي بـراي بنـدگان شايسـته و صـالح خـود،        «ايشان فرمودند: 

را نشـنيده و حتـي   ها  آن را نديده و گوشي نامها  آن كه اصالً چشميچيزهايي را آماده كرده 
 ».بر قلب احدي خطور نكرده است

هاي ديگر بـه   مانند ماليكهكه  :اي را ديد و هنگامي كه پيامبر از بهشت خارج شد، ماليكه
زد. ايـن امـر    د نمـي بسان ماليك سابق لبخنرو داشت و  ترش اي آمد گفت، اما چهره او خوش

هـاي   ماننـد ماليكـه  اي كـه بـه    اي جبرئيل! اين ماليكـه «شد و گفت:  ب تعجب پيامبر موج
هاي سابق خوشـحال و شـادكام    آمد گفت، اما تبسمي نكرد و مانند ماليكه ديگر به من خوش

 ؟»رسيد، چه كسي بود به نظر نمي
ر اگر قرار باشـد كـه بـ   دار آتش جهنم است و  خزانه ،گفت: اين همان مالك جبرئيل 

 زند. گاه لبخند نميا بر تو لبخند خواهد زد. اما هيچ، تنهدد بزنروي كسي لبخن
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 ؟!»كني كه آتش را به من نشان دهد آيا به او امر نمي«گفت:  آنگاه پيامبر 
 كنم. گفت: بله، اين كار را مي جبرئيل 

 سپس مالك را صدا زد و به او گفت: آتش را به محمد نشان بده!
لك پوشش آتش را برداشت كه در نتيجه آتش به شدت شـعله كشـيد و   به همين خاطر ما

 بـر بينـد را در  ش تمـامي اشـيايي كـه مـي    گمان برد كه آت باال آمد، تا جايي كه رسول خدا 
 خواهد گرفت.
كه آهن يا سنگي در آن قرار داده شود، آتش غضب و قهر خداوند است، چنان«بايد گفت 

 ».درنگ ذوب خواهد شد بي
كـه آن را بـه جايگـاه     :به او بگو ،اي جبرئيل«فرمود:  به جبرئيل  ول خدا آنگاه رس

 ».اولش باز گرداند
اصلي خـود بازگردانـد. آن وقـت    هم به مالك امر كرد كه آتش را به مكان  جبرئيل 

به آتش گفت: پنهان و خاموش شو! و آتش بنا بـه فرمـان مالـك بـه مكـاني كـه از آن        مالك
ت و پس از آن پوشش را بر روي آن كشيد. گفتنـي اسـت كـه مالـك     خارج شده بود بازگش

هايي است كه مسؤوليت كار و بار آتش جهنم و عذاب روز قيامت را بر عهـده   رئيس ماليكه
 دارند. و اسم او در قرآن آمده است:

﴿ ْ ۡوا ََ ُثوَن  َونَا ِِ ٰ َّ م  ََ ِِنُّ� ۖ قَا َك �ه َِ ۡقِض َصلَۡيَنا  َٰ�ٰلُِك ِ�َ  ].77رف: الزخ[ ﴾٧ََ
زنند: اي مالك! پروردگارت ما را بميراند و نابودمان گرداند (تا بيش از  آنان فرياد مي«

 .»مانيد گويد: شما (اينجا) مي اين رنج نبريم، او بديشان) مي
ايـن چـه    !اي جبرئيـل «بوي دلپذيري را احساس كـرد و گفـت:    پس از آن رسول خدا 

 ؟!»بويي است
وشايند، بوي خدمتكار دختر فرعون و اوالد دختر اوست!!! گفت: اين بوي خ جبرئيل 

ي آن موهـاي سـر دختـر     اي كه به وسيله از جمله اخبار مربوط به او در دنيا اين است كه شانه
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كرد از دستش افتاد، به همين خـاطر بـراي برداشـتن آن خـم شـد و گفـت:        فرعون را شانه مي
 ».بسم اهللا«

 ت؟ آيا او پدر فرعون است؟كيس» اهللا«دختر فرعون گفت: اين 
باشـد. دختـر فرعـون     آن خدمتكار گفت: نه! او خداي من و خداي تو و خداي پدر تو مي

 ي؟!ارگفت: آيا تو به غير از پدر من خداي ديگر هم د
 است.» اهللا تعالي«آن خدمتكار گفت: آري، خداي من و خداي تو و خداي پدر تو 

را فرا خوانـد و بـه او گفـت: آيـا بـه غيـر از مـن         خبر فوق به فرعون رسيد، از همين رو او
 پروردگاري داري؟!

 تعالي است.» اهللا«خدمتگار گفت: آري، پروردگار من و پروردگار تو 
مگين شد و دستور داد تا آتش عظيم برافروخته عون از اين مطلب سخت برآشفته و خشفر

 :سپس فرعون دسـتور داد  در آتش بيندازند. –جز طفل شيرخوارش  –شود و اوالد آن زن را 
ي شيرخوارش تن به اين كار  تا خود آن خدمتكار را هم بسوزانند، اما او در آغاز به خاطر بچه

داد، ولي آن كـودك شـيرخوار او را صـدا زد و گفـت: اي مـادر! بنشـين و از ايـن كـار          نمي
 اه مده)!خودداري مكن، چه تو بر حق هستي! (يعني وارد آتش شو و اصالً هراسي به خود ر

و اين بود كه آن خدمتكار در آتش سوزانده شد و اين بود دلپذير و خوشايند بـوي او در  
 جهان آخرت است.

ي واقعـي جبرئيـل را    المنتهي رسـيد و آنجـا بـه طـور ناگهـاني چهـره       ةبه سدر و پيامبر 
كـه  بـه طـوري    ،مشاهده فرمود و در عين حال درخت سدر را ديد كه سرشار از نور الهي بود

 شد. درخشش و زيبايي آن موجب تعجب و تحير انسان مي
مبنـي بـر ايـن كـه: اي      ،شـنيد  كننده از زبان جبرئيـل  گير و در آن مكان صدايي غافل

بايسـت رفيـق را بـراي رفيـق خليـل را بـراي خليـل و         محمد! در مقام و مكاني مانند ايـن، مـي  
تـوانم از اينجـا    گفت: ديگر نميدر ادامه  جبرئيل  حبوب تنها گذاشت؛محبوب را براي م
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شوم. لذا تو به سـوي محبـوب    باالتر بيايم و اگر به اندازه يك تار مو جلوتر بيايم سوزانده مي
 خود جلو برو. مگر نه اين كه ما در اين راستا محدوديت داريم.

رود و گـويي بـه    احساس كرد كه روحش در جهان انوار قدسي بـاالتر مـي   رسول خدا 
 نمايد: ي نزديك شده است. قرآن كريم به اين مورد به اينگونه اشاره ميخداوند خيل

﴿ ٰ َّ َ�َتَد نَا  ََ ّم  ٰ  فََ�نَ  ٨ُِ ََ َۡ َ
ۡو أ

َ
ۡ�ِ أ َب قَوَۡس  ].9 -8النجم: [ ﴾٩قَا

بـا او حـرف زد و بـه او گفـت:      ي كه رسول به خداونـد نزديـك شـد، خداونـد    و هنگام«
 !»بپرس

به عنوان خليل خود انتخاب كردي و با موسي عمالً حرف  تو ابراهيم را«فرمود:  محمد 
زدي و ملكي فراوان به داود عطا كردي و آهن را براي او نرم كردي و كوه را مطيع و مسخر 

دادي، و جن و انس و شـياطين و بـاد    فرمان وي كردي، و ملك و پادشاهي را به سليمان 
 بعد از او هيچ كس را نسزد. را مسخر فرمان وي كردي و ملكي را به او دادي كه

و آمــوختي و او را طــوري قــرار دادي كــه كــوران  و تــورات و انجيــل را بــه عيســي 
را شفا دهد و به لطف تو مردگان را زنده نمايـد و او و مـادرش را از شـر شـيطان     داران  خوره

 ».تسلط يابدها  آن توانست بر مصون نگاه داشتي، به طوري كه ديگر شيطان نمي
اي عمـوم  تو را هم به عنوان خليل خـود قـرار دادم و بـر   «پروردگار عزوجل فرمود:  آنگاه

ات را گشـودم و بـار سـنگين     دهنده مبعوث داشتم و سينه ه و بيمدهند ها به عنوان بشارت انسان
(تالش فراوان، براي هدايت مردمان) را از (دوش) تو برداشتم. همان بار سنگيني كه پشت تـو  

ود، و امت تو را به عنوان بهترين امت قرار دادم كه (براي هدايت) مردم بـه  را درهم شكسته ب
را به تو عطا كردم كه آن را بـه   )اي از قرآن و سبع المثاني (نام سوره اند. ي ظهور رسيده منصه

ها نهر كوثر را به تو عطا كردم، و در عـين حـال    ام. عالوه بر اين پيامبري قبل از تو عطا نكرده
ي رمضان،  ام كه عبارتند از: اسالم، هجرت، جهاد، نماز، صدقه، روزه را به تو داده هشت بهره

 ».امر به معروف و نهي از منكر. و گذشته از اين تو را به عنوان اول و آخر پيامبران قرار دادم
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خداوند سبحان با شش چيز مرا تفضـل و  «فرمود:  همواره مي به همين خاطر رسول خدا 
ي كالم و جوامع سخن را به من اعطا كرده است. و ضمناً  است: آغاز و خاتمهبرتري بخشيده 

دهنـده ارسـال داشـته اسـت و تـرس را در       دهنـده و بـيم   مرا براي عموم مردم به عنوان بشارت
هاي دشمنان من از مسير يك ماه، قرار داده است و غنايم جنگي را براي من حالل دانسـته   دل

ي قبل از من حالل نبوده است، و تازه تمامي زمين را بـراي مـن   است، در حالي كه براي احد
 ».پاك و به عنوان مسجد قرار داده است

ي عظـيم   اي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كـه در خـالل معجـزه    نكته
و امـت مسـلمان پنجـاه فـرض نمـاز واجـب        المنتهي بر پيـامبر   ةپيش گفته و صعود به سدر

 گردد. مي
بيان فرمود، او بـاز گشـت و    و چون خداوند مقوالت مورد نياز را براي حضرت محمد 

چه چيزي بر تو  !فرمود: اي محمد برخورد كرد. او به پيامبر  در آسمان ششم با موسي 
 امر شده؟!

 ».پنجاه فرض نماز«ايشان فرمودند: 
نـه تخفيـف   ايـن زمي بخواه كه در  او از گرد وگفت: به سوي پروردگارت باز  موسي 
دانم كه امـت تـو    ام. (و مي ون من از قوم بني اسرائيل بسيار سختي و مشقت ديدهچقايل شود، 

 نماز را ندارند). فرض هم طاقت پنجاه
به سوي خداوند بازگشـت و از او تقاضـاي تخفيـف تعـداد نمازهـا كـرد.        آنگاه پيامبر 

يعني حاال ديگر چهـل فـرض در شـبانه     خداوند ده فرض نماز را از تعداد فوق الذكر كاست،
 روز بر مسلمانان واجب است.

گفـت:   برخورد كرد و از او شنيد كـه مـي   موسي  زهم بابازگشت، با و چون پيامبر 
 اي؟ به چه چيزي امر شده

 ».به اداي چهل فرض نماز«فرمود:  پيامبر 
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و تقاضايش پذيرفتـه  به نزد خداوند بازگشت و تقاضاي تخفيف كرد  اين بار هم پيامبر 
 شد و ده فرض نماز ديگر از آن كم شد.

گشـت و تقاضـاي    همواره به نزد خدا باز مـي  در اثر مقوالت موسي  خالصه پيامبر 
 كرد تا اين كه تعداد نمازها در يك شبانه روز به پنج فرض رسيد. تخفيف نمازها را مي

پيشـنهاد كـرد كـه     بـه پيـامبر    اين تعداد نمازها را زياد دانست و اين بار هم موسي 
نـزد خداونـد    قدر بـه آن«در جواب فرمود:  بازهم تقاضاي تخفيف نمايد. ولي اين بار پيامبر 

 ».كشم كه حاال به او مراجعه نمايم خجالت مي ام كه واقعاً بازگشته
ندايي آمد و گفـت: چنانچـه بـر اداي ايـن     » كشم خجالت مي«فرمود  و همين كه پيامبر 

يافـت  اي و پاداش پنجاه فـرض را در  اندهض ثابت و صبور باشي، گويي پنجاه نماز خوپنج فر
 از اين مژده بسيار خرسند شد. كني. پيامبر  مي

 به مكه تبازگش -2
مـد، آنگـاه بـه پـايين     ان هفتم به سوي آسمان دنيا فـرود آ از باالي آسم حضرت رسول 

بـه همـين    ،صدايي را شنيده كرد و سرو دودهايي را مشاهد هاي آتش و خود نگاه كرد، شعله
 ؟»اينان چه كساني هستند !اي جبرئيل«خاطر گفت: 

د چرخنـ  هاي فرزندان آدم مي اطراف دلها شياطيني هستند كه در  گفت: اين جبرئيل 
هـا   دارند، و متأسـفانه غالـب انسـان   ها و زمين باز كر در ملكوت آسمانرا از تفها  آن تا اين كه

شـدند،   شـوند و اگـر دسـتخوش تحـوالت شـيطاني نمـي       افكار شيطاني مي اينگونه دستخوش
 كردند. مسايل و موارد اعجاب برانگيزي را مشاهده مي

مدن بود تا اين كه به بيت المقدس رسـيد، در آنجـا   همچنان در حال فرودآ رسول خدا 
 همها  آن كرد و سالمها  آن به هستند.» نماز«پيامبران را مشاهده كرد كه گردهم آمده و منتظر 

 به او سالم كردند و چون وقت نماز فرا رسيد، انبيا جهت اداي آن قيام كردند و جبرئيـل  
بايسـت نمـاز را    برد و به او گفت: مي» امام«را گرفت و او را به جايگاه  آمد و دست پيامبر 
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نمـاز، نمـاز    ها قايل بر ايـن اسـت كـه آن    براي پيامبران، به امامت به جاي آوري. غالب نظريه
 صبح بوده است.

به عنوان امام در نماز فوق اشاره به تفضـل و ارزش   ناگفته پيداست كه قراردادن پيامبر 
 دارد. –نسبت به ساير پيامبران  –واالي ايشان 

 بعد از خروج از بيت المقدس سوار بر براق شد و بـه سـوي مكـه بـاز     پس از آن پيامبر 
خـود فـرو رفـت و     الكب رفتـه بودنـد و چـون شـب در     گشت، در حالي كه مردم بـه خـوا  

ي صبحگاهي فرا رسيد و اهل مكه بيدار شدند، و خورشيد چاشتگاه بـاال آمـد، رسـول     سپيده
مسموعات و مرئيات خود را براي مردم بازگو كرد، اولـين كسـي كـه ايشـان را ديـد       خدا 

گرفت، اين بار هم پيش او  ر ميرا به باد ريشخند و تمسخ ابوجهل بود. او چون بسيار پيامبر 
اي، آيـا اتفـاقي تـازه     بينم كه عميقـاً در فكـر فـرو رفتـه     فت: ميگآمد و با حالتي تمسخرآميز 

 برايت پديد آمده است؟!
 ».آري«فرمود:  پيامبر 

 ابوجهل گفت: چه اتفاقي؟
 ».من امشب به مسافرت رفتم«فرمود:  پيامبر 

 ابوجهل گفت: به كدام ناحيه؟!
 ».به بيت المقدس«فرمود:  ر پيامب

بياورد گفت: سپس بـه سـوي مـا    چيزي نمانده بود از تعجب شاخ در ابوجهل در حالي كه
 گشتي، ها؟!... باز

 ».آري«با اطمينان كامل فرمود:  پيامبر 
گفـت: محمـد    گرفـت و بـا كنايـه مـي     تمسخر مـي  باد را به ابوجهل همواره رسول خدا 

گفتنـد   دستانش اين جمله را به كرات مـي  گويد. او و هم اني ميه سخنان آسمكند ك گمان مي
 تا اين كه براي مدتي آن را فراموش كردند.
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شبانه از مكه بـه بيـت المقـدس سـفر كـرده و در       شنود كه پيامبر  و حال كه ابوجهل مي
و اسـالم   اش عليـه پيـامبر    خود همان شب به مكه بازگشته است، آتش خشم و كينه تـوزي 

داركردن  ي رسول و خدشه شود و اين مقوله را بستر مناسبي جهت ريشخند دوباره ور مي شعله
كه براي يك رفت و برگشـت از مكـه    :داند پندارد، چه وي مي ي وي در ميان مردم مي چهره

به هيچ وجـه بـا عقـل     ي پيامبر  به بيت المقدس و برعكس، دو ماه وقت نياز است، لذا گفته
 د!!!خواني ندار بشري هم

را تكذيب نمايد. و براي تحقق  ان لحظه پيامبر بوجهل همچنان اصرار داشت كه در هما
در مقابل مردم حرف خود را بـاز پـس گيـرد، بـه او      اين هدف شوم و اين كه مبادا رسول 

 اي، بزني؟! گفت: آيا حاضري در مقابل جماعت مردم هم اين حرف را كه به من زده
 ».بله«فرمود:  پيامبر 

 آنگاه ابوجهل فرياد زد: اي جماعت بني كعب و بني لؤي!
اي بـراي   گفت: حال حرفي را كه به من زده مردم به سوي او آمدند و ابوجهل به پيامبر 

 ها هم بزن. اين
 ».من امشب به مسافرت رفتم«گفت:  رسول خدا 

 گفتند: به كجا؟
 فر در ميان ما هستي؟!گفتند: حال بعد از تمامي اين س».به بيت المقدس«فرمود: 
 »!آري«فرمود: 

با واكنش شديد مردم مواجه شد تا جايي كه يكي از آنان به  اين مطلب حضرت رسول 
بق تو براي مـا  گفت: اي محمد! سوگند به خدا كه امورات و مقوالت سا» مطعم بن عدي«نام 

ني كه اصالً صحت ز هايي را مي رسيد، اما حاال حرف آفرين به نظر نمي چندان دشوار و سخت
ل حـا  ،ندارند، چه براي يك رفت و برگشت از مكه به بيت المقدس به دو ماه وقت نياز است

الب تو را تأييـد  اي؟! قطعاً الت و عزّي مط ماهه را پيمودهگويي كه در يك شب راه دو تو مي
 ممكن!!است غير يگويي، امر شته از اين تحقق آنچه را كه تو مينمايند و گذ نمي
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 ديدي؟! ها هم با تمسخر گفتند: راستي در بيت المقدس چه چيزهايي را يبعض
ديدار كردم، و  †با تعدادي از انبياء از جمله ابراهيم، موسي و عيسي «فرمود:  رسول 

 ».سخن گفتم و با ايشان نماز گزاردم
خيـال  را تكذيب كرده و او را به باد تمسخر گرفتنـد و بـه    كفار مطالب حضرت رسول 

را باور نخواهد كـرد و در  ها  آن را بشنود، يقيناً او هم» محمد«ن د گفتند: اگر ابوبكر سخناخو
چنين شود مردمان ديگري هم از دارد و چنانچه اين ه از پشتيباني و حمايت وي دست برمينتيج

 ي اسالم خارج خواهند شد و ما به هدف خود خواهيم رسيد. دايره
 فرستادند و او ادعاي حضرت رسول  ه نزد ابوبكر و به همين خاطر آنان شخصي را ب

 را براي وي، خاطرنشان كرد.
چنين مطلبي را گفته  ها چنين بود: اگر پيامبر  در قبال آن حرف عكس العمل ابوبكر 

 باشد، قسم به خدا راست گفته است.
 كني؟! هاي او را تصديق و باور مي آن مرد با تعجب گفت: آيا تو حرف

انگيزتـر از ايـن را هـم بگويـد، بـاور       گفـت: آري، حتـي اگـر مطـالبي شـگفت      ابوبكر 
هـي او را در هـر   لهـاي ا  توانم او را باور نكنم در حالي كه تمام وحـي  كنم. آخر چطور مي مي

شـايد از مطالـب كنـوني رسـول     ها  آن دهم در حالي كه ي مورد تأييد قرار مي ساعت و لحظه
 ي تعجب باشند؟ تر مايهكم

آمده  و تعدادي از افرادي كه در كنارش بودند. برخاسته و پيش رسول خدا  ابوبكر 
گويد و در اين اثنا مطعم بـن عـدي    و ديدند كه وي همچنان در ارتباط با شب اسرا سخن مي

اي،  اي و در آن نمـاز خوانـده   گويد: اي محمد! اگر واقعاً تو ديشب به بيت المقـدس رفتـه   مي
هـا را خـوب بـه يـاد داشـته باشـي،        ن درهـا و ديوارهـا و غيـر ايـن    هاي آن چـو  پس بايد نشانه

 را براي ما توصيف كني.ها  آن خواهم مي
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دانيم كه شما قبل از ديشب، هرگز به بيـت   هايش افزود: البته ما مي ي حرف مطعم در ادامه
ني، ما هاي آن را براي ما بيان ك اي و از اين رو، اگر بتوانيد خصوصيات و نشانه المقدس نرفته

 هاي تو را باور خواهيم كرد. حرف
فرود آمد و او را شـديداً دچـار تحيـر     اين مطلب بن عدي چون خنجري بر قلب پيامبر 

هـاي الهـي و    تـري چـون آيـات و نشـانه    دليـل اشـتغال بـه امـور و مبـاني مهم     كرد، چون او به 
بيت المقدس نكـرده  ها و ديوارهاي  و... توجه چنداني به در و پنجره مصاحبت با جبرئيل 

 به ياد نداشت.ها  آن بود و دقيقاً چيزي در ارتباط با
ها اين كه وي شـبانه وارد بيـت المقـدس و از آن خـارج شـده بـود.        تر از تمامي اينو مهم

براي مدتي سكوت اختيار كرد، مطعم بن عدي و كفار ديگـر چنـين گمـان كردنـد      پيامبر 
تواند از آن خارج شود، لـذا خـود را بـراي     رده و نميگير ك بست ي بن در كوچه كه پيامبر 

در حالي كه  –حظه كرد آمده را مال موقعيت پيش كردن وي آماده كردند، ابوبكر  مسخره
ترين ترديدي ر بگيرد و خود در اين زمينه كوچكمورد تمسخر قرا خواست پيامبر  اصالً نمي

توصيف كن، چون من بارها آن را  گفت: اي رسول خدا! بيت المقدس را براي من –نداشت 
 ام! ديده

هـا   آن اي بنشـاند و نگـذارد   با اين مطلب خواست كفار را سـاكت و در گوشـه   ابوبكر 
 را مورد تمسخر خود قرار دهند. پيامبر 

ي الهي به وقوع پيوست و خداونـد خواسـت كـه پيـامبرش را يـاري       در اين هنگام معجزه
 نمايان ساخت. را در پيش چشمان آن حضرت نمايد و اين بود كه بيت المقدس 

هـاي او   حـرف  به تشريح موقعيت آن پرداخت، در تمامي موارد ابوبكر  آنگاه پيامبر 
 داده شد.» صديق«لقب  كرد و به همين خاطر بعد از آن روز به ابوبكر  را تصديق مي

شكسـت   هرگـز در مقابـل آنـان    كـه رسـول    :ابوجهل و كفار ساكت شـدند و دانسـتند  
نخورده و نخواهد خورد. اما بازهم از روي سركشي و عناد به تكذيب حقايق وي پرداختـه و  

ي وليد بن مغيره مقوالتي را كه امروز از محمد شنيديم، سحري  يكي از آنان گفت: طبق گفته
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 بيش نبود.
و بعضي ديگر هم روي سخن را عوض كرده و گفتند: اي رسول خدا! ما كارواني داريـم  

تـواني   ي آيـا مـي  ا تـو شـبانه بـه بيـت المقـدس رفتـه       به بالد شام رفته است، حال اگر واقعاًكه 
 موقعيت آن كاروان را به ما اطالع دهي؟

ي فالن با آن كاروان كه به جانـب شـام در حـال     به آنان گفت: من در دره رسول خدا 
آن بـراق در راسـتاي   زيـرا   –زده شدند  حركت بود، رو به رو شدم، اما از ديدن براق وحشت

و حتي شترهايشان پا به فرار گذاشـتند   –آورد  حركت خود، صداي وحشتناك از خود درمي
 فرار كرد و من آن قوم را به مكان آن شتر راهنمايي كردم.ها  آن و شتري از

نقل كردند، اما برخالف انتظاري ها  آن و چون قافله بازگشت، كفار مطالب رسول را براي
 را مورد تأييد قرار دادند. مطالب پيامبر ها  آن كه داشتند،

ي ديگري داريم كه بـه شـام رفتـه و حـال از تـو       گفت: ما قافله و مردي ديگر به پيامبر 
 خواهيم كه موقعيت آن را به ما گزارش دهي. مي

آمدم.  جا و فالن جا ميكاروان گذشتم در حالي كه از فالن از كنار اين «فرمود:  پيامبر 
ها  آن گري سفيد. و چون بهييان آن شتري بود كه داراي دو خورجين بود، يكي سياه و ددر م

 ».دچار غش شده و پا به فرار گذاشت» براق«ي  رسيدم، آن شتر از ديدن قيافه
را تأييد كرد. به رغـم تمـام    آن قافله هم پس از بازگشت به مكه صحت مقوالت پيامبر 

 حر است.ا سه ي اين ها كفار گفتند: همه ينا
از تـو   ،گشـته و گفـت: مـاهم كـارواني داريـم      باز به نزد رسول ها  آن اما بازهم يكي از

 گردد؟ خواهم كه به ما بگويي چه وقت باز مي مي
اين كاروان فالن روز باز خواهد گشت در حالي كه شتري با نشـاط كـه   «فرمود:  پيامبر 

 ».كند در جلو آن حركت ميبر روي آن پوششي از پشم سرخ و دو خورجين است، 
ــ    ــت، ق ــاروان برگش ــيد ك ــرا رس ــون آن روز ف ــا   و چ ــحت (ي ــا ص ــد ت ــرون آمدن ريش بي

رسـيد و   را شاهد باشند. و چون روز كم كم داشت به انتها مي ناكرده) كذب رسول  خداي
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يكي از كافران در مقام تمسـخر گفـت: ايـن روز     ،چيزي نمانده بود كه خورشيد غروب كند
 اي نيامد و نخواهد آمد. امروز سحر و جادوي محمد باطل شد. اما قافلههم تمام شد، 

اهللا اكبـر! پـيش   «هايي آن مرد تمام نشده بود كه يكـي از مسـلمانان فريـاد زد:     هنوز حرف
 ».نمايان شدند قراوالن قافله

در جلـو   ي پيـامبر  گفته در حالي كه شتري با خصوصيات پيش باالخره قافله از راه رسيد
 كرد. ركت ميآن ح

شاهد شـدند، بـازهم بـر     ولي متأسفانه كفار و قريشيان با اين همه معجزاتي كه از پيامبر 
 نداشتند.دست بر كفر و عناد خويش پايدار ماندند و از تكذيب و تمسخر رسول خدا 

ــوييم ــد بگ ــامبر   :آري، باي ــزات پي ــه معج ــه ك ــه مثاب ــده  ب ــايقي زن ــه  –ي حق ــز ك هرگ
(هاي ما باقي مانده اند در افكار و خاطره –د شدني نيستن فراموش

61F
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 انگيز اق شگفتبر

 فرمايد: خداي تباك و تعالي در قرآن كريم مي

َ�ٰنَ ﴿ ِيٓ ٱ ُسۡا َّ  ِ ه ِد ٰى بَِعۡا َ�ۡ
َ

ٗ� ّمَِن  ۦأ دِ ٱَ�ۡ َِ ۡس ََ ۡ ِِ ٱ ه َرا َ ۡۡ  ََ ِ دِ ٱِ َِ ۡس ََ ۡ َياٱ ه قۡ
َ
ِيٱ ۡ� نَا  َّ َۡ َ�َٰر

هُ  ۥَبۡوَ�ُ  ََ ِ َُ ِ ۚٓ ِِنّهُ مِ  ۥل ٰتَِنا ََ ا َء عُ ٱُهَو  ۥۡن  ي َِ ّس �ُ ٱ ه  ].1اإلرساء: [ ﴾١ ۡ�َِي
بي از مسـجد الحـرام   ي خـود (محمـد) را در شـ    تسبيح و تقديس خدايي را سزد كه بنده«

االقصي (بيت المقدس) برد. آنجا كه اطراف آن را پربركت (از اقوات مـادي  (مكه) به مسجد
گمـان خداونـد شـنوا و     هـاي خـود را بـه او بنمايـانيم. بـي      نهو معنوي) ساختيم. تا برخي از نشا

 .»بيناست

 سرآغاز -1
اي بـس عظـيم و    نگذشته بود كه خداونـد در پرتـو معجـزه    مدت زيادي از بعثت پيامبر 

 را افتخار و عزت بخشيد. تاريخي، پيامبر 
 ر شدند.قابل ذكر است كه مسلمانان و كافران هريك به تناسب شرايط خود، از آن متأث

كـه   –» قابـر «اسراء و معراج و «ي  آري، درست حدس زديد، آن معجزه چيزي جز مقوله
 باشد. نمي –رود  انگيز به شمار مي بخشي از مسايل و موارد اعجاب

بايست از خـود بپرسـيم كـه اصـالً      قبل از آن كه در ارتباط با براق داد سخن سر دهيم، مي
 چيست؟» اسراء و معراج«ماهيت 

در شـب از مكـه بـه بيـت      اب بايد بگوييم كه اسراء در اينجا يعني انتقـال پيـامبر   در جو
المقدس و بازگشت وي به مكه در همان شب. در حالي كه اين امر به صورت عادي مسـتلزم  

 دو ماه وقت است.
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 ةهـا بـاال و سـدر    از بيت المقدس به سوي آسمان و معراج هم يعني صعود آن حضرت 
سپس  –وحي كند، وحي كرد  بايست به پيامبر  ه خداوند آنچه را كه ميجايي ك –المنتهي 

 فرودآمدن وي در همان شب به بيت المقدس.
هـا   آن اي از در اينجـا گوشـه   شـنيدني دارد كـه   هاي بـس  ي اسراء و معراج حكايت زهمعج

 شود. نشان ميخاطر
بـا مركبـي    در جوار كعبه بـه خـواب فـرو رفتـه بـود، جبرئيـل        يك شب كه پيامبر 

 مد.كه از االغ بزرگتر و از اسب كوچكتر بود، پيش وي آ» براق«ا به نام سفيدرنگ و زيب
 شـدند. و چـون رسـول     بـر آن سـوار مـي    براق حيواني بود كه پيامبران قبل از پيـامبر  

 خواست سوار آن شود، به اين كار تن نداد و فرار كرد.
كسـي كـه اكنـون     ،اش براق! سوگند به خـدا آرام ب«فرياد زد:  به همين خاطر جبرئيل 

 »!تر و ارجمندتر است خدا از همه كس شريف ظرخواهد سوار تو شود در ن مي
 بر آن سوار شد. آنگاه براق شرمگين و آرام شد و در جاي خود ايستاد و رسول 

آوري داشت، گذشته از اين سواري بـر روي آن   دويد و سرعت سرسام براق بسيار تند مي
آفرين بود، تو گويي ايشان بر روي فرشي پهن و دلپذير  بخش و اطمينان مسرت پيامبر براي 

كـرد و بـه    هـايش پـرواز مـي    در كنـار بـراق بـا بـال     نشسته است، از سوي ديگـر جبرئيـل   
بيت المقدس بود، زيرا مسجد االقصي ها  آن يپرداخت. مقصد هردو مي مصاحبت با پيامبر 

در آن ديـار   –آن باران رحمت و بركت خود را فرو فرستاده اسـت  كه خداوند بر پيرامون  –
 قرار دارد.

 اي در راه منظره -2
منـاظر متعـددي را    هـاي بـاال، پيـامبر     در راه سفر به بيت المقـدس و صـعود بـه آسـمان    

بيند كه با انواع  زني زيبا و بازو برهنه را مي بينيم كه پيامبر  مشاهده فرمود، در اين منظره مي
! بـه  گويـد: اي محمـد   زند و مي را صدا مي و اقسام مدل آرايش كرده است. آن زن، پيامبر 
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 توجهي به او نكرد. و پس از مدتي جبرئيل  خواهم. اما پيامبر  كه تو را مي من نگاه كن
 ؟!»اي آيا در راه صدايي را نشنيده«به او گفت: 

شـده و   زنـي زيبـاروي و آراسـته    ه من در حال حركت بودم،آن وقت ك«فرمود:  پيامبر 
خواهم، ولي مـن   به من نگاه كن كه تو را مي !ساعد برهنه را ديدم كه به من گفت: اي محمد

 ».به او وقعي ننهاده و توجهي به او نكردم
دادي، يـا   او جواب ميه ناكرده ب آن زن، همان دنياست كه اگر خداي گفت: جبرئيل 

داد. و در ضـمن آن   امتـت دنيـا را بـر آخـرت تـرجيح مـي      كـردي،   به جانب او تمايل پيدا مي
 صدايي را هم كه شنيدي، صداي شيطان بود.

شـراب و در  هـا   آن كـه در يكـي از   :آورد دو كاسه را جلـو پيـامبر    سپس جبرئيل 
ي  كاسه خواهي انتخاب كن! آنگاه پيامبر  ديگري شير بود و به او گفت: هركدام را كه مي

ي شراب روي برتافت. اين در حالي بود كـه در   و آن را نوشيد و از كاسه شير را انتخاب كرد
ي شـير را برگزيـد،    كاسه نشده بود. و چون پيامبر  مان از نظر اسالم هنوز شراب حرامآن ز

فت: در اين انتخاب فطرت اصيل خود را در نظر گرفتي، چه اگر اين كار گبه او  جبرئيل 
شدي، امتت هم گمراه  كردي عالوه بر اين كه گمراه مي ب ميكردي و شراب را انتخا را نمي

 شد. مي
 ».اهللا اكبر، اهللا اكبر«فرمود:  سپس از آن رسول خدا 

ي شـراب پـاك و    خواست اين نكته را متذكر بشود كه عصاره با اين كار مي جبرئيل 
ي ضرر و  ايهبراي بدن مفيد است، ولي به چيزي مبدل شده كه براي جسم و تندرستي انسان م

يـن كـه ميـان    هـا ا  تر از تمامي ايـن  كند و مهم ي آدمي اختالل ايجاد مي در نظام عقلي و اراده
 آورد. توزانه پديد مي ها روابطي كينه انسان

ايـن كـار از او    :گفتـيم  كـرد، مـي   ميي شراب را انتخاب  كاسه چه پيامبر از اين رو چنان
ه مضر و خبيث است و با ايـن كـار بـه هرچـه كـه      بعيد بود، چه وي چيزي را انتخاب كرده ك
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سـاز وي   پاك و مفيد است پشت پا زده است و البته كه اين امر با فرايند دعوت پاك و انسان
 خواهي استوار گرديده است. ي پاكي و پاك مغاير است، زيرا دعوت وي بر پايه

نت اصيل الهي گام نهاد ي شير، بر منهج و س خاب كاسهتبا ان كه پيامبر  :لذا بايد بگوييم
 ».از فطرت اصيل خود تبعيت كرد« ي جبرئيل  و پليدي را به دور انداخت و طبق فرموده

در كنار بيت المقدس فرود آمد و همراه با پيامبران نماز را بـه امامـت بـه     باالخره پيامبر 
 اي از درِ مسجد بست. جاي آورد و براق را به حلقه

 مناظر معراج -3

 اولي  منظره
كه خاليق » ردبانين«ر داده شد و معراج عبارتست از قرا معراج زيبايي پيش روي پيامبر 

از آن باال رفت تا اين كه بـه آسـمان اول    همراه با جبرئيل  پيامبر  اند. نظير آن را نديده
از ماليك آسمان دنيا خواست كه درهـاي آن   رسيد كه همان آسمان دنيا است. جبرئيل 

نند، آنگاه كسي ندا زد: تو كي هستي؟ گفت: من جبرئيل هستم. ندادهنده گفت: چـه  را باز ك
گفت: محمد همراه من است: گفت: آيـا محمـد مبعـوث     كسي همراه تو است؟ جبرئيل 

 داشته شده؟ جبرئيل گفت: آري!
نگاهي به اطـراف انـداخت كـه     باز شد و پيامبر ها  آن سپس درهاي آسمان دنيا بر روي

ند. و هنگامي كه به ارواح طرف راست و چپش ارواحي قرار دار مردي را ديد كه درناگهان 
» نعليـي «د: روح پـاكي اسـت، آن را در   گوي زند و مي كند لبخندي مي سمت راستش نگاه مي

رسـد تـا آن روح در آن    شود و بوي خـوبي از آن بـه مشـام مـي     قرار دهيد. آنگاه دري باز مي
كند و  و اخم مي كند دلتنگ شده به ارواح سمت چپش نگاه ميشود. و هنگامي كه  داخل مي

شود و از  دري باز مي قرار دهيد. آنگاه» سجين«گويد: روح خبيث است كه بايد آن را در  مي
 شود. رسد و آن روح خبيث در آن داخل مي آن بويي كريهي به مشام مي
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در  د و جبرئيل ي آن شخص و آن ارواح و آن دو در سؤال كر در باره رسول خدا 
اسـت. و آن ارواح فرزنـدانش هسـتند كـه ارواح      جواب گفت: آن شخص پدر تو، آدم 

نگرد، تبسـم   باشند. و چون به بهشتيان مي سمت راست بهشتي و ارواح سمت چپ جهنمي مي
شـود، و امـا آن دو در، دري كـه در     مي اخمونگرد، غمگين و  كند و چون به جهنميان مي مي

 ، در بهشت است، و دري كه سمت چپ بود، در جهنم است.سمت راست بود
ت: خوش آمدي اي پسر صالح و پيامبر آمد گفت و به او گف خوش به محمد  آدم 

ي ديگـر از   هم به لفظي زيباتر جواب سالم وي را داد. سپس به جانب منظـره  صالح. پيامبر 
 رس عبرت بگيرند.اي كه مسلمانان بايد از آن د مناظر معراج روان شد. منظره

 ي دوم منظره
قـرار   هاي قطعـه قطعـه شـده    گوشتها  آن ويكه بر ر :هايي فراواني را ديد سفره پيامبر 

هـاي ديگـري را    شود و از سوي ديگـر، سـفره   نزديك نميها  آن دارد، اما با اين حال كسي به
آن كـه  هاي گنديـده و مـتعفن و فاسـدي قـرار داشـت، جالـب        گوشتها  آن ديد كه بر روي

هاي گنديده باهم بـه رقابـت    ها نشسته و براي خوردن آن گوشت سفره  مردماني هم بر سر آن
هاي لذيذ و قطعه قطعه شده ندارنـد. بـه همـين خـاطر      پردازند و اصالً كاري به آن گوشت مي

 ؟»اينان كيستند !اي جبرئيل«فرمود:  پيامبر 
كه رزق حالل و پـاك را كنـار    گفت: اين وضعيت مردماني از امت تو است جبرئيل 

آورنــد و از آن  كننــد، بلكــه بــرعكس بــه مــال حــرام روي مــي نهنــد و از آن تنــاول نمــي مــي
 خورند. مي

 ي سوم منظره
آرواره شـان بسـان    نلبـا ير خود، با مردماني برخورد كـه  ي س در ادامه سپس رسول خدا 

ا در اي از گوشت فاسد ر رد و تكهك شان را باز مي آمد و دهان رسيد و كسي مي شتر به نظر مي
 سـوزاند، لـذا   را مـي ها  آن هاي كه آن تكه گوشت بسان آتش درآمده و معده انداخت آن مي
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را هـا   آن كـه  برند، امـا كسـي نيسـت    خدا پناه مي از شدت سوزش داد و فغان كرده و بهها  آن
 !اي جبرئيـل «فرمـود:   آيد) پيامبر  كمك نمايد تا اين كه (آنچه را در شكم دارند بيرون مي

 ؟»اينان چه كساني هستند
حق و از روي اموال و دارايـي يتيمـان را بـه نـا     گفت: اينان كساني هستند كه جبرئيل 

خوردنـد و بـه درون آتـش     هاي خود مـي  خوردند. در حقيقت اينان آتش را در شكم ظلم مي
 خواهند رفت.

 ي چهارم منظره
شـد و آل و قـوم فرعـون از آن     به آتـش منتهـي مـي   كه  :راهي را مشاهده فرمود پيامبر 

شدند. و در اثناي مرور از آنجا  صبحگاهان و شامگاهان بر آتش عرضه ميها  آن گذاشتند، مي
آمدنـد بـه خـود حركتـي بدهنـد       كرده و تا مي شان مثل خانه باد كه شكم :ديدند اقوامي را مي

قيامت را برپا مكن! آنگـاه   !ير بينداز، خداياگفتند: خدايا! روز قيامت را به تأخ افتادند و مي مي
اينـان چـه كسـاني     !اي جبرئيل«فرمود:  دادند. پيامبر  مي هل راها  آن آل فرعون با پاهايشان

 ؟!»بودند
انجـام  » ربـاآميز «ي  گفت: اينان همان افـرادي از قـوم تـو هسـتند كـه معاملـه       جبرئيل 

 دادند. مي

قُ ﴿ َۡ ا  ََ َُ  َّ ِ ُقوُموَن ِ َۡ  ََ ُِ ِيٱو َخّاُطُه  َّ َت ّشۡيَ�ٰنُ ٱَۡ ِ ٱِمَن  ه َّ ََ ۡ  ].٢٧٥ة:البقر[ ﴾ه
خوردند، روز رستاخيز از گـور برنخيزنـد مگـر بـه ماننـد كسـي كـه از         كساني كه ربا مي«

 ».ديوانگي، ديو او را زده باشد

 ي پنجم منظره
را  ي سـير خـود، اقـوامي را مشـاهده كـرد كـه گوشـت پهلويشـان         در ادامه رسول خدا 

 شد: بريدند، سپس به هريك از آنان گفته مي مي
 خوردي. از اين گوشت بخور، چنانكه تو گوشت برادرت را مي



 295 انگيز براق شگفت

 

 

 ؟!»اينان كيستند اي جبرئيل!«فرمود:  آنگاه پيامبر 
گرايش و تمايل » غيبت«ي  گفت: اينان كساني از امت تو هستند كه به پديده جبرئيل 

كه هريك از آنان داشت گوشـت بـرادر    :ي آن بود ن به مثابهگويي آنا داشتند، در واقع غيبت
 خورد. ي خود را مي مرده

 ي ششم منظره
هـايي بـه سرشـان     اي بـا سـنگ   كـه عـده   :اقوامي را مشـاهده كـرد   در اين قسمت پيامبر 

شـدن دوبـاره    شد. و پس از شكسته خورد، شكسته مي زدند و هر دفعه كه سرشان ضربه مي مي
كوبيدنـد و ايـن عمـل     را مـي هـا   آن و بازهم با سنگريزه سـرهاي  گشت ز ميبه حالت عادي با
 ؟!»اينان كيستند !اي جبرئيل: «فرمود يافت. آنگاه پيامبر  همچنان ادامه مي

كـه بـه خـوبي بـه اداي نمازهـايي واجـب       انـد   گفـت: اينـان مسـلماناني بـوده     جبرئيل 
 كردند. د احساس ميرا چون بار سنگيني بر دوش خوها  آن پرداختند و نمي

 ي هفتم منظره
اقـوامي را مشـاهده نمـود كـه عـورت بـدن خـود را بـا تكـه           در اين مرحله رسول خدا 

ن شتر در حـال چريـدن بودنـد و در عـين حـال خارهـاي جهـنم و        اپوشاندند و بس (لباسي) مي
 ؟»اي جبرئيل! اينان كيستند«گفت:  خوردند. پيامبر  هاي آن را مي درخت زقوم و سنگ

كردند.  شان خودداري مي گفت: اينان كساني هستند كه از دادن زكات اموال جبرئيل 
كه خداوند  ،نكرده است و نبايد چنين تصور كردها  آن و در واقع خداوند هيچ ظلمي در حق

 دارد. در حق بندگان خود ظلم روا مي

 ي هشتم منظره
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هيـزم را جمـع كـرده بـود، امـا       كـه كولـه بـاري از    ،مردي را ديـد  در اين مرحله پيامبر 
آوري هيـزم بيشـتري    را حمـل نمايـد، ولـي بـا ايـن حـال بـازهم بـه جمـع         هـا   آن توانست نمي
 باشد. گناهان وي مي اخت. و اين به علت كثرت و از ديادپرد مي

 ؟»چيست اي جبرئيل! اين«فرمود:  آنگاه پيامبر 
سپردند ولي او  د را به او ميهاي خو گفت: اين مسلماني است كه مردم امانت جبرئيل 

ي  در حـالي كـه اسـالم مسـلمانان را بـه مقولـه       ،كـرد  شان امتناع مـي  به صاحبانها  آن در دادن
 خواند. فرا مي» داري امانت«

 ي نهم منظره
انگيز است و مربوط به نقش و مسـؤوليت زبـان در حيـات     كه واقعاً رعب –در اين قسمت 
شـان را بـا    لبان ها و اي زبان ر قومي گذشت كه عدهكنااز  رسول خدا  –يك مسلمان است 

گشت و دوباره كار بريـدن بـا    ها به حالت سابق باز مي بريدند. سپس آن دهان قيچي آهني مي
ايـن   !فرمود: اي جبرئيـل  شد. و اين كار همچنان ادامه داشت. پيامبر  قيچي از سر گرفته مي

 چيست؟
چيني  ت دنيا يك لحظه دست از سخنايدر حه ك ،گفت: اينان كساني هستند جبرئيل 

 داشتند. نميسازي دست بر و فتنه

 ي دهم منظره
 كنيم. در اين مرحله، اطمينان و شادكامي خاصي پيدا مي

بـاز  كردنـد، امـا    كه محصوالت را در يـك روز درو مـي   :مرداني را ديدند رسول خدا 
 گرفت. شده مي ورمحصوالت ديگري جاي محصوالت د

ي پـاداش   ي مورد فوق، نشـانه  ست كه كثرت درو و محصوالت كشاورزي بر پايهبديهي ا
 پايان خداوندي است. بي

 ؟»اي جبرئيل! اينان كيستند«گفت:  به جبرئيل  :را ديدها  آن چون پيامبر 
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كار نيك كـه   گفت: اينان رزمندگان و مجاهدان اسالم هستند و در مقابل هر جبرئيل 
 گيرند. د برابر پاداش ميهفتص اند، انجام داده

ه هفـت  سازد ك اي تشبيه مي اعمال صالح و نيك را به دانه وندبه همين خاطر است كه خدا
 رويد. خوشه يكصد دانه ميآورد و در هر خوشه پديد مي

َبّاةٖ� وَ ﴿ اََُْة  ُسبُالَةٖ ّمِ  ِ
َسَنابَِل ِ� ُ�ّ َسۡاَع  بَاَتۡت 

َ
َبّاٍة أ َثِل  ََ ُ ٱَُ ۚ وَ  يَُ�ٰعُِف  َّ ُٓء ََشا ن � ََ ِ ُ ٱه َّ 

ِٰسٌع َصلِيٌم  كنند، مثال كساني كه اموالشان را در راه اهللا انفاق مي« ].٢٦١ة: البقر[ ﴾٢َ�
رسد و در هر خوشه، يكصد دانه است. و اي است كه از آن هفت خوشه به ثمر ميهمانند دانه

و رحمت اهللا فراگير است و  گرداند. و قدرتاهللا براي هر كس كه بخواهد، چندين برابر مي
 .»او، بس داناست

 ي يازدهم منظره
ك و ركنيم كه از جانب خداوند تبا اي از مناظر بهشت برخورد مي منظره ادر اين قسمت ب

كه از آن  ،اي وسيع وارد شد به دره رفتار وعده داده شده است: پيامبر  تعالي به مؤمنان نيك
رسيد كه نظيـر آن در دنيـا    ي مسكي از آن به مشام ميوزيد و در عين حال بو نسيم خنكي مي

 وجود نداشته و ندارد. ايشان صدايي از جانب آن دره شنيد. به همـين خـاطر بـه جبرئيـل     
 ؟»اين نسيم خنك و دلپذير و آن مسك و آن صدا چه بايد باشند«گفت: 

وعـده   آنچه را كه به من ،گويد: خدايا گفت: اين صداي بهشت است كه مي جبرئيل 
 هـا،  ف، لؤلؤهـا، مرجـان  هاي ابريشـمي ظريـ   ها و لباس ها، و پارچه اي برايم بياور! چه اتاق داده
ها و شـيرهاي   ها و شراب ها و آب ها، عسل ها و پياله ها، تنك ها و بشقاب ها و طالها، ليوان نقره

 اي برايم بياور. پس آنچه را كه به من وعده دادهمن رو به فزوني نهاده است. 
گويد: هر مرد و زني را به شرط آن كه مسلمان و مؤمن باشند و  آنگاه خداوند عزوجل مي

به من و به پيامبرانم ايمان آورده و بـه انجـام اعمـال صـالح همـت گمـارده و بـه هـيچ عنـوان          
شريكي برايم قايل نشده باشد، به تو اختصاص خواهم داد. در واقع هركس كه از مـن بترسـد   
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نيازي از من بخواهد، آن را برآورده خواهم ساخت و هركس بر من توكل  امنيت دارد و اگر
سـرقول و قرارهـاي   همتا، و هميشه  من هستم خداي يگانه و بي ببندد، برايش كافي هستم، اين

شـوند، و بـه راسـتي مبـارك اسـت       كـه رسـتگار مـي    :مؤمنان هسـتند  و اين خود خواهم ماند،
 خداوند سبحان كه بهترين خالق است!

 هشت گفت: راضي شدم.ب

 ي دوازدهم منظره
شـويم كـه اميـدواريم در پرتـو لطـف       اي از مناظر جهنم مواجه مي در اين قسمت با منظره

ي وسـيعي وارد شـد كـه از آن سـرو      درهبه  الهي از آتش سوزان آن در امان بمانيم: پيامبر 
و آن صـدا   يـن بـو  اي جبرئيـل! ا «اه وي فرمـود:  آمـد. آنگـ   همگون و بوي كثيفي ميصداي نا

 ؟»چيست
هايـت عمـل كـن،     به قول ،گويد: خدايا گفت: اين صداي جهنم است كه مي جبرئيل 

هاي من رو به كثرت نهاده  ها و عذاب هاي داغ و خارها و آتش چه زنجيرها و دستبندها و آب
 لبريز شده و آرام و قراري برايم باقي نمانده است. ماست و ديگر كاسه صبر

گويد: هركس چه زن و چه مرد كه يگانگي و اولوهيت  د تبارك و تعالي ميآنگاه خداون
باري روي آورد و بـه  بنـدو  دينـي نهـد و بـه فسـاد و بـي      بي من را نپذيرد و سر در بيابان كفر و

 ها ظلم نمايد و روز قيامت و حساب را انكار نمايد، او را به تو اختصاص خواهم داد. انسان
 .آتش گفت: من هم راضي شدم

عـين حـال مـا را در     خواهيم كه ما را از شر جهنم مصـون نگـاه بـدارد و در    از خداوند مي
ورزي از معاصي و انجام عبادت توفيق بدارد، مناظري را كه مشاهده فرموديد،  راستاي اجتناب

بايست بـدانيم كـه در آسـمان دوم چـه رخـدادهايي       همگي متعلق به آسمان دنيا بود، حال مي
 كنيم. اين درست همان چيزي است كه در صفحات آينده مشاهده مي روي داده است.

 از آسمان دوم تا آسمان هفتم -4
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بـه آسـمان دوم صـعود كـرد و از ماليـك آن، تقاضـاي        همـراه بـا پيـامبر     جبرئيل 
دار آسمان دوم گفت: اي جبرئيل! اين چه كسي است كـه   گشايش درهاي آن را كرد. خزانه

 همراه توست؟
 گفت: محمد رسول اهللا است. جبرئيل 

 گفتند: آيا مبعوث شده است؟
 گفت: آري! جبرئيل 

او بهتـرين   ،، واقعاً كه چه جانشين و چه بـرادر خـوبي اسـت   دگفتند: سالم خداوند بر او با
 كسي است كه آمده است!

اي «پرسيد:  وارد آسمان دوم شد، دو جوان را ديد و از جبرئيل  هنگامي كه پيامبر 
 ؟»اين دو جوان كيستند !لجبرئي

هـا   آن هسـتند.  †گفت: اين دو جوان، عيسي بن مريم و يحيي بـن زكريـا    جبرئيل 
 را ديدند، و به او گفتند: خوش آمدي اي پيامبر صالح و اي برادر صالح. هم چون پيامبر 

بـه آسـمان سـوم     همـراه بـا پيـامبر     سالم كرد. سپس جبرئيـل  ها  آن نيز به پيامبر 
وارد آسـمان سـوم شـد     د كرد و به مانند سابق عمل كرد. و هنگامي كه رسـول خـدا   صعو

مردي را ديد كه بسيار زيبا و تحسين برانگيز بود و از اين لحاظ بر ساير مردمان برتري داشت. 
كس بـه پـاي   هيچ اين چه كسي است كه از لحاظ زيبايي !اي جبرئيل«فرمود:  آنگاه پيامبر 

 ؟!»رسد او نمي
 است. گفت: اين برادر تو يوسف  ئيل جبر

به او سالم كرد، و يوسف چون او را ديد، گفت: مرحبا به پيـامبر صـالح و    آنگاه پيامبر 
 برادر صالح.

پيامبر  معمول صعود كرد. طبق – همراه با پيامبر  –به آسمان چهارم  سپس جبرئيل 
 وقاري را مشـاهده كـرد و   متين و بافت، و در آن هنگام مرد مورد استقبال ماليك قرار گر

 ؟»اين چه كسي است !اي جبرئيل«گفت: 
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گفت: اين همان ادريس پيامبر خداست كه به لطف خدا به مقامي بلندمرتبـه   جبرئيل 
 رسيده است. و چون ادريس او را ديد، گفت: مرحبا به پيامبر صالح و برادر صالح.

جا مورد استقبال ماليـك قـرار گرفـت،    به آسمان پنجم صعود كرد و درآن سپس پيامبر 
در ارتبـاط بـا   هـا   آن كه افرادي پيرامونش را گرفته و او دارد بـراي  :در آنجا هم مردي را ديد

 ؟!»اين مرد چه كسي بود !اي جبرئيل«گفت:  دهد. پيامبر  امورات الهي داد سخن سر مي
 گفت: اين موسي بن عمران است. جبرئيل 

آسمان هفتم برد و در آنجـا هـم مـورد اسـتقبال ماليـك قـرار        او را به سپس جبرئيل 
بيـت المعمـور    –گرفت و او همين كه وارد آسمان هفتم شد، بيت المعمور را مشـاهده كـرد   

ي خـاكي مـا قـرار دارد و     ي شـريف كـره   تم است كـه در سـمت كعبـه   اي در آسمان هف خانه
آل و خـوبي را   يدهته از اين مردي اگذش –گذارند  هفتاد هزار ماليكه در آن نماز مي هروزهر

ايـن مـرد    !اي جبرئيـل «فرمود:  مشاهده كرد كه به بيت المعمور تكيه زده بود. آنگاه پيامبر 
 يعني همان خليل الرحمن است. ،است ؟ جبرئيل گفت: اين پدر تو ابراهيم »كيست

 سالم كرد. بر او سالم كرد و او هم به پيامبر  پس از آن پيامبر 
مردماني را مشاهده كرد كه نشسته بودند  ها، در اطراف ابراهيم  عالوه بر اين مبر پيا

 بود. و قومي ديگر را مالحظه كرد كه كامالً سفيد نبودنـد، شان به مانند كاغذ سفيد  و صورت
ي اخيـر وارد نهـري شـدند و خـود را در آن      شـان وجـود داشـت. دسـته     اي در رنگ بلكه لكه

خارج شدند قسمتي از آن لكه پاك شد. سپس وارد نهر ديگـري شـدند    شستند و هنگامي كه
ديگر از آن لكه پاك شد و سـپس  و خود را در آن شستند و هنگامي كه خارج شدند قسمتي 

هم وارد نهر ديگري شدند و خود را در آن شستند و هنگامي كه خارج شدند، آن لكـه بـه   باز
هـا   آن قـوم اول سـفيدروي شـدند و در كنـار    شان پاك و محو شد و ماننـد   طور كلي از رنگ

 نشستند.
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هايشـان   ها، و آن كساني كـه در رنـگ   اي جبرئيل! اين سفيد چهره«گفت:  آنگاه پيامبر 
شد چه كساني بودند؟ و در ضمن اين رودهايي كه وارد آن شدند و هنگامي  اي ديده مي لكه

 ؟»كه از آن بيرون آمدند آن لكه پاك شد، چه بودند
ها قومي هستند كـه ايمـان خـود را آميختـه بـه ظلمـي        چهره يدگفت: آن سف  جبرئيل

شان چيزي به نام شك  و در قلباند  يعني دين خود را براي خداوند خالص كرده –اند  نكرده
 و ترديد يا تمايل به گناه وجود ندارد. لذا ايمان آنان پاك و خالص است.

اعمـال   ومي هسـتند كـه اعمـال صـالح را بـا     ، قـ هايشان چيزي بـود  و اما آناني كه در رنگ
 ي آنان را پذيرفت. كردند و چون توبه كردند، خداوند هم توبه آميز آميخته مي گناه

 رود نعمت و رود شراب پاك. ،و اما آن رودها عبارتند از: رود رحمت
، ي مناظر عظيم راه اي اسراء و معراج و معجزه مطالبي را كه مطالعه فرموديد، همان معجزه

ي خروج شبانه از مكه و نيل بـه بيـت المقـدس در لحظـات      و مناظر عروج به آسمان و معجزه
 باشد. سريع مي

مسـخر نمـود.    اي بود كه خداوند آن را بـراي پيـامبر    قابل ذكر است كه براق هم وسيله
 دويد و موجب تـرس شـترها و احيانـاً فـرار     آوري مي امسيعني همان حيواني كه با سرعت سر

شد. البته در اين ميان، اين تنها براق نيسته كه چيزي عجيـب و غريـب بـه     به صحراها ميا ه آن
يكـي پـس از ديگـري بـه عنـوان       :مشاهده فرمود شمار آيد، بلكه تمامي آنچه را كه پيامبر 

(آموزد ها مي ي انسان آيند كه درس زندگي را به همه معجزات متعددي به شمار مي
62F

1(. 
 

 شنبه ، شب يك1382/  9/  22ي  در مورخه ي اين كتاب، ترجمه
 ده از توابع مهاباد پايان پذيرفت. در روستاي ميره
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