
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 زندگاني پيامبران
 
 
 
 
 
 

 مؤلف:

 د محمد شلماشياستا
 
 

 مترجم:

 احمد نوربخش



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي  
www.aqeedeh.com 

 

 آدرس ايميل: 

 book@aqeedeh.com 
 

 

هاى مفيد سايت  

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
www.videofarsi.com 
 
 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 
 

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان
 1 ...................................................................................................... مطالب فهرست

 5 .................................................................................. اتياسرائل مورد در يامقدمه
 يطبر ريجر ابن امام فيتأل القرآن ريتفس يف انيالب جامع ريتفس يباره در علماء يرأ

 7 .................................................................................................................... اهللا رحمه
 7 ......................................... اهللا رحمه ريكث ابن حافظ امام ريتفس يباره در علماء يرأ

 8 ................................................ ريتفس نيا يها يژگيو و رشيتفس در ريكث ابن منهج
 9 ......................... است آورده شيخو يكتابها در ريكث ابن حافظ كه يلياسرائ اتيروا

 11 .............................................................................................................. پيشگفتار

  .................................................................... 13 آدم حضرت زندگي اول مبحث

 14 ................................... قرآن ديدگاه از فرشتگان بر آدم برتري عملي نمايش تصوير

 19 ................................................................................................ داستان از گيري نتيجه

 21 ............................................................. ؛ ادريس حضرت زندگي دوم مبحث

  .................................................................. 25 نوح حضرت زندگي سوم مبحث

 31 .............................................................. ؛ هود حضرت زندگي چهارم مبحث

 ............................................................... 37 صالح حضرت زندگي پنجم مبحث

 43 ............................................................ ؛ ابراهيم حضرت زندگي ششم مبحث

  ........................................................... 53 اسماعيل حضرت زندگي هفتم مبحث

  ............................................................ 59 اسحاق حضرت زندگي هشتم مبحث



 زندگاني پيامبران   2

  ................................................................... 61 لوط حضرت زندگي نهم مبحث

  ............................................................ 63 يعقوب حضرت زندگي  دهم مبحث

 67 .........................................................؛ يوسف حضرت زندگي يازدهم مبحث

 87 ....................................................... ؛ شعيب حضرت زندگي دوازدهم مبحث

  ............................................................ 91 ايوب حضرت زندگي سيزدهم بحث

 95 ...................................................... ؛ موسي حضرت زندگي چهاردهم مبحث

 117 ...................................................... ؛ يونس حضرت زندگي پانزدهم مبحث

 119 ....................................................... ؛ داود حضرت زندگي شانزدهم مبحث

 127 ..................................................... ؛ سليمان حضرت زندگي هفدهم مبحث

  ...................................................... 133 الياس حضرت زندگي هيجدهم مبحث

 135 ................................................... ؛ زكريا حضرت با زندگي نوزدهم مبحث

 139 .......................................................... ؛ يحيي حضرت زندگي بيستم مبحث

 143 .............................................. ؛ عيسي حضرت زندگي يكم و بيست مبحث

 حضرت االنبياء خاتم و عالم فخر حضرت مختصر زندگي بيان دوم و بيست مبحث

 153 ........................................................................................................ صمحمد

 165 .................................................................................................... منابع فهرست

 

 



 
 
 

 

 

رسلين، خصوصاً علـي نبينـا محمـد    صلي اهللا علي جميع األنبياء والمالحمداهللا رب العالمين و

 آمين. .لي يوم الدينإتباعه آله وأصحابه وأوعلي 

تأليف فاضل شهير استاد محمد شلماشي به » ژياني پيغه مبه ران«از آنجا كه كتاب 
زبان كردي در ميان همه كتبي كه تاكنون در مورد زندگاني پيامبران از جهت استناد به 

ني كه به طور صريح ي قرآن مجيد براي هر مطلبي در رابطه با زندگي پيامبرا آيات شريفه
اند، معتبرتر است و از طرفي هم چون كتاب مذكور تنها براي كساني  در قرآن ذكر شده

تواند مورد استفاده قرار گيرد كه به ادبيات زبان كردي و عربي آشنايي و مهارت كافي  مي
رضاء به زبان فارسي ترجمه  داشته باشند، مرا بر آن واداشت كه اين كتاب را با ظنّ

 به نستعين.يه التكالن وعلمن اهللا التوفيق و، ايمنم





 
 
 

 اي در مورد اسرائليات مقدمه

كالم عالمه دكتر محمد ابوشهبه رحمه اهللا بر گرفته از كتاب: (اإلسرائيليات 
 والموضوعات في كتب التفسير)

 
دانشمندان اسالمي به تفصيل در رابطه با اسرائيليات صحبت نموده و آن را بر سه قسم 

 بندي كرده اند: دسته
قسم نخست: روايت هاي اسرائيلي است كه درست بودن آن را با مطابقت به قرآن و 
سنت دانسته ايم، قرآن كتاب غالب و گواه بر كتابهاي پيشين است؛ آنچه با قرآن موافق 

 باشد درست و راست است، و هرچه با قرآن در تضاد باشد باطل و دروغ مي باشد.
اسرائيلي درست است، و آنچه در قرآن وسنت آمده ما را از آن بي اين قسم از روايات 

نياز ساخته است، اما جايز است بخاطري استشهاد و اقامه ي حجت بر آنان به كتب شان 
 استدالل شود.

بلغوا عنی ولو «در مورد اين قسم وارد شده است:  صفرموده ي رسول گرامي اسالم

أ مقعده من النارآية وحدثوا عن بنی إرسائيل وال حرج،   .0F1»ومن كذب علیّ متعمدا فليتبوّ

از من به مردم برسانيد اگر چه يك آيت باشد، و باكي نيست كه از بني اسرائيل روايت «
 كنيد و هركه بر من دروغ ببندد، بايد جايگاهش را در آتش (جهنم) آماده سازد.

و سنت بر خالف آن  رواياتي است كه كذب آن را به يقين دانسته ايم؛ قرآن -قسم دوم
 وارد شده است، مانند داستان هاي كه در آن انبياي الهي را مورد طعن و تشنيع قرار داده اند.

___________________ 
 صحيح بخاري. - 1
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را از روايت از بني اسرائيل  شصحابه ي كرام  صدر برخي كه احاديث پيامبر اسالم 
 ي باشد.منع نموده و آنان را از سوال كردن از آنان بر حذر داشته اند محمول بر اين قسم م

گفته است:  »بلغوا عن بني إسرائيل وال حرج«امام مالك رحمه اهللا در توجيه حديث: 
رسول اهللا  اجازه داده اند كه مسايل خوب و صحيح از بني اسرائيل روايت شود، اما مسايلي 

 كه دروغ بودن آن دانسته شده نبايد روايت شود.
فته: چگونه مسايل را از اهل نيز همين باشد آنجا كه گ او شايد مراد ابن عباس

كتاب سوال مي كنيد، درحاليكه كتابي كه بر پيامبر شما نازل شده (قرآن كريم) جديد بوده 
و وقايع را از جانب اهللا آورده است، شما آن را مي خوانيد و اين كتاب قديمي نشده است، 

تغيير بوجود  و خداوند به شما خبر داده اهل كتاب، كتاب خدا را تبديل كرده و در آن

 ﴿آورده اند و گفته اند:                ﴾  اين، از ) «79: ه(البقر

 ».طرف خداست تا آن را به بهاي كمي بفروشند
آيا دانشي كه به شما داده شده شما را از سوال آنان باز نداشته است؟ نه، به اهللا سوگند 

1Fآنان را نديديم كه از آنچه بر شما نازل شده از شما سؤال كند هرگز كسي از

1. 
روايات مسكوت عنها است؛ راست و دروغ بودن آن را نمي فهميم پس نه  -قسم سوم

آن را تصديق مي كنيم و نه دروغ مي پنداريم؛ زيرا احتمال دارد حق باشد و ما آن را دروغ 
است انگاشته باشيم، و بدليل روايتي كه قبال ذكر پنداشته باشيم و يا دروغ باشد و ما آن را ر

باشد كه گفته:  سكرديم جايز است آن را حكايت كنيم. و شايد اين قسم هدف ابوهريره 
اهل كتاب تورات را به زبان عبراني مي خواندند، و آن را براي مسلمانها به عربي توضيح مي 

اهل كتاب را تصديق و تكذيب «فرمودند:  صدادند، با مشاهده ي اين حالت رسول اهللا 
 .2F2»نكنيد و بگوئيد به آنچه بر ما و بر شما نازل شده ايمان آورده ايم

___________________ 
 صحيح بخاري. -  1
 صحيح بخاري. -  2
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با اين ترتيب بهتر است كه اين روايات ذكر نشود و وقت گرانبهاي خويش را با اين 
 روايات ضايع نكنيم.

جرير طبري ي تفسير جامع البيان في تفسير القرآن تأليف امام ابن  رأي علماء در باره
 رحمه اهللا

شيخ دكتر محمد ابوشهبه در كتابش: اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير گفته 
 است:

مؤلف اين تفسير امام، حافظ، مفسر، فقيه، مؤرخ ابوجعفر محمد بن جرير طبري مي 
 باشد. تفسيرش برترين تفسير به مأثور و بزرگترين آن است.

 تفسير ابن جرير را ستوده اند. بسياري از ائمه و علماي بزرگ 
 امام نووي در التهذيب گفته: هيچ كس مثل تفسير ابن جرير تصنيف نكرده است.

شيخ، امام ابوحامد اسفرائيني از مشايخ بزرگ شافعيه گفته: اگر شخصي براي بدست 
 آوردن تفسير ابن جرير به چين سفر كند ضرر نكرده است.

است: تفسير ابن جرير از برترين و پر ارزش ترين تفاسير  امام ابن تيميه رحمه اهللا فرموده
 .123 -122است. ص: 

شيخ محمد ابوشهبه از ابن جرير طبري در آوردن روايات بدون اينكه روايت صحيح را 
از ضعيف جدا سازد دفاع نموده و گفته: ابن جرير طبري از زمره ي آنعده از محدثين است 

مسئوليت را از دوش  -ه درجه ي روايت تصريح نشوداگرچه ب –كه مي گويند: ذكر سند 
مؤلف بر مي دارد (؛ زيرا خواننده خود با كنكاش سند صحت و سقم روايت را در مي 

 يابد). و اين موضوع براي كسي كه از كتابهاي سلف با خبر باشد واضح و مبرهن است.

 ير امام حافظ ابن كثير رحمه اهللاي تفس رأي علماء در باره
تور محمد ابوشهبه گفته: امام جليل حافظ عمادالدين ابوالفداء اسماعيل بن عمر شيخ دك

بن كثير قريشي دمشقي فقيه شافعي مؤلف تفسير القرآن العظيم مي باشد، نزد حافظ مزي 
درس خوانده و مالزم او بوده است، تهذيب الكمال را بر او خوانده و با دخترش ازدواج 
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سالم ابن تيميه رحمه اهللا نيز درس خوانده است، ابن تيميه را كرده است. ايشان نزد شيخ اإل
بسيار دوست مي داشت و بخاطر او در آزمايش افتاد، و او از مخلص ترين شاگردان ابن 

 تيميه است.
حافظ ذهبي در المعجم المختص در رابطه با او گفته: حافظ ابن كثير امام، مفتي، 

 مي باشد. محدث، بارع، فقيه، متفنن و مفسر بزرگ

 منهج ابن كثير در تفسيرش و ويژگي هاي اين تفسير
تفسير او اگر برترين و بزرگترين تفاسير نباشد، بدون شك يكي از بزرگترين آنها 
است، در تفسيرش بين تفسير و تأويل، روايت و درايت جمع نموده، به آوردن اسانيد و بيان 

ه خاص داشته است، رجال را نقد سندهاي صحيح و نشاندهي اسناد ضعيف و موضوع توج
 كرده و ضوابط علم جرح و تعديل را مراعات نموده است.

از ويژگي هاي اين تفسير بزرگ اينست كه: در تنبيه به روايت هاي اسرائيلي و احاديث 
موضوع منحصر به فرد مي باشد. احيانا روايت هاي اسرائيلي را آورده و سپس در تعقيب آن 

دخيل بوده و از اسرائيليات باطل و دروغ مي باشد، و گاهي روايت را  مي گويد: اين روايت
 نمي آورد بلكه بدان اشاره كرده و رأيش را بيان مي كند. 

در اين ويژگي او از استاد خود شيخ اإلسالم ابن تيميه متأثر مي باشد و چيزهاي تازه اي 
 را نيز اضافه كرده است.

د و اسرائيليات و موضوعات را نشاندهي كرده اند مفسريني كه پس از ابن كثير آمده ان
 مديون فضل ابن كثير اند و از دانش او سود برده اند.

من نيز بر فضل تفسير ابن كثير بر خويشتن اعتراف مي كنم؛ زيرا اين كتاب مرجع و 
 معتمد اول من در باب اسرائيليات و موضوعات مي باشد.

ر نقد روايات و بيان منشأ و مصدر آن و قابل ياد آوري است كه امام ابن كثير د
چگونگي داخل شدن آن در ضمن روايات اسالمي ملكه ي راسخ و حواس به جايي داشته 

 است. 
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 -51طه، آيات:  ي سوره 40بقره، آيه:  ي سوره 120بطور نمونه به كالم ابن كثير بر آيه: 
ي  ات سورهعنكبوت و بداي ي سوره 46نمل، آيه:  ي سوره 44 -41انبياء، آيات:  ي سوره 56

 ق مراجعه شود.
سپس عده اي مجاهيل و ناشناخته شده آمده اند و در حق حافظ ابن كثير گستاخي مي 

 كنند. اهللا متعال ما را در مقابل جهل و جاهالن كافي است.

 روايات اسرائيلي كه حافظ ابن كثير در كتابهاي خويش آورده است
تفسيرش و در كتاب البدايه و النهايه برخي روايت بايد دانست كه حافظ ابن كثير در 

هاي اسرائيل را آورده كه از قسم سوم مي باشد؛ يعني نه آن را تصديق مي كنيم و نه 
 تكذيب مي نمائيم.

ابن كثير رحمه اهللا در مقدمه ي كتاب البدايه والنهايه گفته: ما صرف روايتهاي اسرائيلي 
ل آن را داده، با كتاب خدا (قرآن كريم) و سنت را ذكر مي كنيم كه شارع اجازه ي نق

رسول او در تضاد نباشد، و آن همان قسمي است كه نه تصديق مي شود و نه تكذيب؛ اين 
 گونه روايات را صرف بخاطر استشهاد مي آوريم نه اينكه بدان اعتماد كنيم.

كه فرموده:  صحافظ ابن كثير در معناي مقصود اين فرموده ي رسول گرامي 

گفته است: اين حديث محمول بر روايت هاي  »وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج«
اسرائيلي مسكوت عنها مي باشد كه روايت هاي ما نه آن را تصديق مي كند و نه دروغ مي 

 انگارد.
با وجود اين، دانشمندان بر حذف روايت هاي اسرائيلي از تفسير ابن كثير رأي داده اند؛ 

ائيلي موجود در تفسيرش اين احتمال را در ذهن خواننده بوجود مي زيرا روايت هاي اسر
آورد كه  اين روايات معناي آيات كريمه باشد، در حاليكه ابن كه ابن كثير آن را بخاطر 

طوري كه خودش  –اعتقاد بر حقيت آن و بخاطر استدالل و احتجاج به آن نياورده بلكه 
 ت.صرف بخاطر استشهاد آورده اس -تعبير كرده
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عالمه احمد شاكر رحمه اهللا گفته است: جواز روايت از بني اسرائيل در مواردي كه 
قرآن و سنت آن را تصديق و تكذيب نمي كند چيزي، و آوردن آن در تفسير قرآن و اينكه 
آن روايت را معناي آيه ي كريمه، يا قول فاصل، يا توضيح اجمال آيه هاي قرآن كريم قرار 

زيرا اگر اين مسايل را در پهلوي كالم اهللا از روايت هاي اسرائيلي  دهيم چيز ديگر است؛
ثابت نمائيم اين توهم بوجود مي آيد، كه روايت هاي كه صدق و كذب آن را نمي دانيم، 
كالم خدا را توضيح داده و اجمال آن را تفصيل مي كند، و اهللا متعال و كتاب او واالتر از 

 اين است.

 
 
 
 
 



 
 
 

 تارپيشگف

انسان خردمند و روشنفكر در آفرينش اين همه زمين و آسمان، ماه، خورشيد،  هرگاه
ي  ستارگان و به طور كلي آفرينش همه موجودات و نظم پيچيده و دقيقي كه در ذره ذره

رسد كه اين عالم  آنها تعبيه شده است، مورد دقت و تفكر قرار دهد، به اين نتيجه مي
ي است كه از هر عيب و نقص و عجز و ناتواني به اي بس عظيم و كامل داراي آفريننده

دور است و از طرف ديگر چون انسان در واقع راجع به مسائل مربوط به عالم برزخ، 
قيامت، معاد، سعادت و شقاوت خود هيچ گونه شناختي ندارد و عقل و استعدادهاي 

 .ت انسان در عرصه زندگي كافي نيستبشري به تنهايي براي هداي

                             

   ) / 165نساء( 

دهنده فرستاديم تا اين كه بعد از آمدن پيامبران حجت  دهنده و بيم پيامبراني بشارت«
  .»ناپذير و حكيم است خداوند شكستبر مردم تمام شود و آنان عذري نداشته باشند و 

كه مشعر به اصل هدايت عامه و عدل كامل الهي است، خداوند حكيم از افقي مافوق 
افق عقل انسان خطوط اصلي اين راه را مشخص كرده و كار عقل و علم را حركت در 
درون اين خطوط اصلي قرار داده است كه اين افق برتر همانا افق وحي خداوند توسط 

 . تگان به قلب پيامبران استفرش
 





 
 
 

 مبحث اول
  زندگي حضرت آدم

داسـتان او را بيـان    صاولين پيامبري كه خداوند در قرآن كريم براي حضرت محمد
است، هر چند خداونـد بـه طـور صـريح و آشـكار حضـرت        ؛كند، حضرت آدم مي
واسـطه در  را به عنوان پيامبر نام نبرده است ولي از اين جهت كه خداوند بدون  ؛آدم

سخن بـه ميـان آورده اسـت     ؛با حضرت آدم. مورد اوامر و نواهي، حالل و حرام و..
قرآن مجيد در نه سوره . دليل روشن و قاطعي است بر اينكه او مقام پيامبري داشته است

سخن گفته است از جملـه در سـوره بقـره قبـل از آفـرينش       ؛در مورد حضرت آدم
ميـان خداونـد و فرشـتگان بحـث و      ؛دمدرباره آفرينش حضرت آ ؛حضرت آدم

   :فرمايد خداوند مي. وگو شده است گفت

                       /30(بقره( 
و آن زمان را ياد آر كه پروردگارت به فرشتگان گفـت: بـه يقـين جانشـيني در     «

 »زمين قرار مي دهم

  :ين خبر تعجب كردند و گفتندفرشتگان از ا

                             

               /30(بقره( 
ورزد و به جنگ و جدال  دهي در زمين كسي را كه فساد و تباهي مي آيا قرار مي«

دهـيم   پردازد در حالي كه ما تو را مورد ستايش و تقدس قرار مي و خونريزي مي
دانـيم، بـه آن    ولي خداوند به آنها جواب داد همانا چيزها و اسراري كـه مـا مـي   

   »آگاهي نداريد.
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خداوند اراده كرده كه به طور يقين و مستند به فرشتگان نشان دهد كه اين آدميـزادي  
دهند در صورتي كه استعداد و قواي انسـاني خـود را از راه    كه او را مورد تحقير قرار مي

رياضت و تالش بروز دهد، به مراتب از حيث علم و فضيلت باالتر از فرشتگان خواهـد  
 بود.

 تصوير نمايش عملي برتري آدم بر فرشتگان از ديدگاه قرآن

                           

           /31(بقره( 
موجودات] را به آدم آموخـت؛ سـپس  بـه فرشـتگان      يِهمه نام ها [ وندو خدا«

] تـان برتر بودن ياگر [در ادعا د،يخبر ده شانيا يارائه كرد و گفت: مرا از نام ها
  »).دييراستگو

                           /32(بقره( 
جـز آنچـه خـودت بـه مـا       يما را دانشـ  ،يمنزّه يو نقص بيگفتند: تو از هر ع«

 ».يميدانا و حك اريكه بس ييتو ناًيقي ست،ين يآموخته ا

آدم را فـرا   هنگامي كه فرشتگان به جهل و ناداني خود اعتراف كردند، خداوند حضرت 
 .  نام آن اشياء را به فرشتگان باز گويدخواند تا اينكه 

              /33(بقره( 
  ».ان خبر بدهاي آدم نام اين اشيائي كه به تو ياد يادم به فرشتگ :خداوند فرمود«

فرمان خداوند را به جاي آورد و نام اين اشـياء را بـراي فرشـتگان     ؛حضرت آدم
   :بيان كرد، سپس خداوند به فرشتگان فرمود

                           

     33ره/(بق( 
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ها و زمين و  مگر من نگفتم كه به تمام اسرار آسمان :خداوند به فرشتگان فرمود«
 ».كني، آگاه هستم به تمام آنچه كه شما آن را پنهان و يا آشكار مي

  
را از جهـت آفـرينش    ؛پس از آنكه خداوند مقـام و منزلـت رفيـع حضـرت آدم    

داده شـده اسـت و آدم داراي   پيچيده و استعداد عجيبـي كـه از طـرف خداونـد بـه آدم      
صالحيت و شايستگي خالفت و جانشيني خداوند در روي كره زمين است، خداوند بـه  

   :فرمايد چنانكه خداوند مي. فرشتگان فرمان داد تا آدم را سجده كنند

                           

     /34(بقره( 
اي پيامبر ياد كن زماني را كه گفتم به فرشتگان سجده كنيد آدم را همـه سـجده   «

بردند به جز ابليس كه سرپيچي كرد از فرمـان خـدا و تكبـر ورزيـد و از زمـره      
 . »كافران و ناسپاسان به حساب آمد

ت نافرماني شيطان چيست، از او سـؤال كـرد   دانست كه عل با وجود اينكه خداوند مي
   :و فرمود

                               

     /75(ص( 
اي ابليس چه چيزي شما را از سجده كردن براي آدمي كـه مـن    :خداوند فرمود«

ده و قدرت خويش درست كردم بازداشت؟ تكبـر كـردي؟ و خـود را    او را يا ارا
 »برتر از آدم ديدي؟

                      /76(ص( 
من از آدم بهترم زيرا مرا از عنصر آتش و او را از خاك  :ابليس در جواب گفت«

   ».آفريدي

          *              

 )78-77(ص/ 
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اي شيطان از بهشت بيرون رو همانا تو از رحمت خداوند  :خداوند متعال فرمود«
است و دور از رحمت مـن   تو محروم هستي و همانا تا روز قيامت لعنت من بر

 »گيري. قرار مي

  :بهره شده است، گفت مي كه شيطان برايش معلوم شد كه از رحمت خدا بيهنگا

           /79(ص( 
  »شوند، مهلت ده يم ختهيكه مردم برانگ يپروردگارا! مرا تا روز«

           *            /81-80(ص( 
  ».و معلوم. نيمع يتا زمان ،يافتگانيتو از مهلت  :خداوند فرمود«

          *         /83(ص( 

تـا روز   هنگامي كه شيطان برايش معلوم شد كـه خداونـد بـه او مهلـت داده و او را    
  :ميراند، شيطان گفت قيامت نمي

و آنها را با مكر و حيله (كنم  سوگند به بزرگي خداوند آدم و فرزندانش را گمراه مي«
مگر كسـاني كـه از روي اخـالص خداونـد را      )كشانم خود به سهو و اشتباه و بيراهه مي

 3F1».كنند پرستش مي

                      

 )63(اسراء/ 
برو كه از آنان هر كس تو را پيروي كنـد، قطعـاً دوزخ كيفرتـان     :خداوند فرمود«

  »خواهد بود، كيفري سخت و كامل

تنها در بهشت باقي مانـد و   ؛هنگامي كه شيطان از بهشت رانده شد، حضرت آدم
در بهشت به خواب رفـت، در   ؛ه الهي حضرت آدمبا اراد. همدم و همنشيني نداشت

آفريـد، هنگـامي كـه     ؛اين هنگام خداوند حضرت حوا را از ضلع چپ حضرت آدم

___________________ 
  83-75ص  -1
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شد و حضرت حوا را ديد از او پرسـيد تـو چـه كسـي هسـتي؟      بيدار  ؛حضرت آدم
حضرت حوا جواب داد من حوا هستم و خداوند مرا به خاطر همنشـيني و همسـري بـا    

   .تو آفريده است

                 
ما فرمـان داديـم اي آدم تـو بـا همسـرت در ايـن بهشـت        « :فرمايد خداوند مي«

   ».سكونت ورزيد

           

و  هـا  از انـواع خـوراك  ( و از هر جاي آنكه خواستيد فـراوان و گـوارا بخوريـد   «
  » )غذاهاي بهشت

                    /35(بقره( 
از زمـره   )اگر از اطاعت مـن سـرپيچي كنيـد   (ولي از ميوه اين درخت نخوريد  «

  ».شويد ظالمان و ستمكاران محسوب مي

نـد ، بسـيار   و حـوا را از طـرف خداو   ؛شيطان هنگامي كه خبر منـع خـوردن آدم  
 .  خوشحال شد

                    /36(بقره ( 

پس شيطان، هر دو را از [طريق] آن درخـت لغزانيـد و آنـان را از آنچـه در آن     «
  »بودند [چه مقام و مرتبه معنوي، و چه منزلت و جايگاه ظاهري] بيرون كرد

سوگند خورد كه خوردن ميوه اين درخت هيچ ضرري براي شما نـدارد و   و برايشان
 .در نتيجه آنها را فريب داد

 .  شيطان به واسطه اين مكر و فريب، سبب راندن آدم و حوا از بهشت گرديد

                           

 )36(بقره/               
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فرود آييد، شما دشمن همديگريد؛ و براى شما در زمين قرارگـاه، و  «و فرموديم: 
 . »تا چندى برخوردارى خواهد بود

احساس كرد كه گناه بزرگي را انجـام داده و از بهشـت    ؛هنگامي كه حضرت آدم
اله و زاري از خدا خواسـت كـه   رانده شده است، بسيار پشيمان شد و همراه با گريه و ن

 گناهش را ببخشد و توبه او را بپذيرد.

                         /37(بقره( 

سپس آدم از پروردگارش كلماتى را دريافت نمود؛ و [خدا] بر او «
 »پذيرِ مهربان است توبه ] ببخشود؛ آرى، او[ست كه

بعد از ناله و زاري و توبه گفتن آدم، خداوند چند كلمه مخصوص استغفار و توبـه را  
با دل پـر از پشـيماني و اسـتغفار     ؛به آدم ياد داد و در دل او انداخت و حضرت آدم

   :گفت

                             

 )23(اعراف/
پروردگارا، ما بر خويشتن ستم كرديم، و اگر بر مـا نبخشـايى و بـه مـا     «گفتند:  «

  ».رحم نكنى، مسلماً از زيانكاران خواهيم بود

مـوقعي   و حوا را قبول كرد و آنها را بخشيد، ؛پس از اين خداوند دعا و توبه آدم
ين فرود آمدند، از يكديگر جدا شدند و از هم دور افتادنـد ولـي   كه آدم و حوا بر كره زم

وجـه  . بعد از مدتي در محل كوه عرفاتبه يكديگر رسيدند و با اين مالقـات شـاد شـدند   
تسميه اين كوه به عرفات به همين علت است كه آدم و حوا در آنجا با يكديگر مالقـات  

بعد از آنكه آدم در حـدود  . اج كردندنمودند و يكديگر را بازشناسي كردند و با هم ازدو
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) 930چهل هزار نفر از دختر و پسر و نواده خود را ديد و با آنها معاصر شـد، در سـن (  
 مدفون است.» بيسقابو«نهصد و سي سالگي وفات كرد و بنا بر روايتي در كوه 

4F

1 

 گيري از داستان نتيجه
ا از شـيطان و  و فريب خـوردن آنهـ   إاز داستان و سرگذشت حضرت آدم و حوا

توبه و استغفار آنها و قبول شدن توبه و استغفار آنها از طرف خداوند، چند پند و انـدرز  
 :  شود استفاده مي

تعمير زمين و گسـترش رفـاه و    توحيد ويكتا پرستيفلسفه آفرينش انسان بعد از  -1
 عدالت اجتماعي است.

 علم خداوند. غيبات و اختصاص آن بهانسان بر اسرار و م  عدم اطالع -2
هر موقع خدا را اراده كند يك موجـود خـام و كـم مايـه را ارزشـمند و متعـالي        -3

گرداند، همچنان كه خداوند از خاك پست و تيره و تار نوعي را از عالم به نام انسـان   مي
درست كرد كه اگـر از قـواي اسـتعدادي و خداونـدي خـود بهـره گيـرد، داراي علـم و         

چنانكه شـاعر  . گردد سته سجده بردن فرشتگان براي خودش ميگردد كه شاي فضيلتي مي
 :  گويد مي

انسان هر چند عالم و دانا باشد و اعمال خـوب و فضـايل اخالقـي داشـته باشـد       -4
نبايد غرور و تكبر و خودبيني را بـه خـود راه بدهـد و فريـب هـوا و هـوس و شـيطان        

آفـرينش خـودش گرفتـه تـا     بخورد، زيرا هر چيزي كه براي يك انسان موجود است از 
اي از لطف الهـي اسـت و آنچـه كـه داراي      تمام فضايل و متعلقات مادي و معنوي اشعه

 يقي است فقط ذات اقدس خداوند است.وجود حق

___________________ 
و يا تعداد فرزندان آنها و جاي وفات آنها  إروايت صحيحي در مورد محل ديدار آدم و حواء  -1

 بصورت دقيق و مشخص  نيامده است





 
 
 

 مبحث دوم
 ؛ زندگي حضرت ادريس

به پيـامبري مبعـوث    ؛پيامبري است كه بعد از حضرت آدم ؛حضرت ادريس
شده است و اولـين پيـامبري اسـت كـه خداونـد بـه        گرديده است و نام او در قرآن ذكر

صـحيفه بـه قلـب     30در حدود تعداد » قابيل«وسيله حضرت جبرئيل براي هدايت نسل 
بعـد از شـش پشـت بـه حضـرت       ؛حضرت ادريـس . الشأن وحي فرمود پيامبر عظيم

وفـات فرمـود، در سـن    » حضـرت شـيث  «رسد و در حالي كه جد بزرگش  مي ؛آدم
 .  بيست سالگي بود

مفصل بيان نكـرده اسـت، ولـي در     قرآن چگونگي زندگي و آداب ديني او را به طور
آيه قرآن از او بحث كرده است و بيان كرده است كه بسيار صادق و صابر بوده است  30

 .  و نزد خداوند مقام باال و وااليي داشته است

                  /56(مريم( 
 »و در اين كتاب از ادريس ياد كن كه او راستگويى پيامبر بود«
اي پيامبر به وسيله وحي آسماني از اخالق و احـوال حضـرت ادريـس آگـاهي     (

پيدا كن و بدان كه همانا حضرت ادريس پيامبري بسيار راستگو و بلند مقام بوده 
  )است

اند از آنجا كه جـد بـزرگ    اند و روايت كرده هبعضي از علماي تفسير و مؤرخين نوشت
يك شخصيت بسيار متدين و داراي حسنات و كمال و جمـال بـوده   » حضرت شيث«او 

است، مردم از هر طرف، از شرق و غـرب و شـمال و جنـوب او را بـا آوردن هـدايايي      
بعد . ندهايشان دعا ك خواستند كه براي رفع نيازها و گرفتاري كردند و از او مي زيارت مي

از آنكه حضـرت وفـات فرمـود، مـردم ديگـر ايـن رابطـه را قطـع كردنـد و خانـدان و           
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شيطان فرصت را غنيمت شـمرد و بـه   . فرزندانش از قطع اين هدايا بسيار ناراحت شدند
درون آنها رخنه كرد كه اگر شما مجسمه جد بزرگتان را بسازيد و در منـزل خـودش آن   

شود، آنها هم فريب خوردند و به  ن اين هدايا قطع نميرا نصب كنند، اين زيارت و آورد
پرسـتي رواج يافـت در ايـن     آور بت اين كار اقدام كردند و در نتيجه اين كار بد و شرك

موقع كه حضرت ادريس در بابل اقامت داشتند، خداونـد بـه وسـيله حضـرت جبرئيـل      
 .  برايش وحي فرستاد و به عنوان پيامبر مبعوث گرديد

كساني را كه از شريعت الهي منحرف و روي گردان شده بودند  ؛حضرت ادريس
آميز بـر   پرستي روي آورده بودند، هدايت كرد و آنها را از اين كار شرك و به شرك و بت

حذر داشت ولي سرانجام اكثر آنها از پيام او سرپيچي كردند و عده كمـي از او اطاعـت   
 .  كردند

ارج شدند و بـه طـرف مصـر حركـت     با پيروان خود از بابل خ ؛حضرت ادريس
كردند، در آنجا مردم را به خداپرستي و انجام كارهاي نيـك و پرهيـز از كارهـاي بـد و     

 .  پرستي دعوت كرد بت
با وجود داشتن رتبه پيامبري، دوزندگي و خياطي را شروع كرد  ؛حضرت ادريس

 ران ياد داد.و اولين كسي بوده است كه به اين كار اقدام كرد و دوزندگي را به ديگ
روايت شده است كه روزي حضرت عزرائيل از خداونـد اجـازه خواسـت كـه آرزو     

 دارم حضرت ادريس را زيارت كنم، خداوند او را اجازه داد.
حضرت عزرائيل با اراده الهي به صورت يك انسان درآمد و مهمان حضرت ادريـس  

وز بـه ايـن ترتيـب    گرديد هنگام آوردن غذا از خـوردن آن خـودداري كـرد و تـا سـه ر     
روز سوم حضرت ادريس از او سؤال . حضرت عزرائيل از خوردن و آشاميدن پرهيز كرد
مـن از   :من عزرائيـل هسـتم و گفـت    :كرد نام تو چيست؟ و تو چه كسي هستي؟ گفت

حضـرت  . خداوند اجازه گرفتم كه تـرا ببيـنم و مـدتي بـا تـو همنشـين و رفيـق باشـم        
به آن شرطي كه مرا بميراني و بعداً مرا زنده كنـي   من هم قبول دارم، :گفت ؛ادريس
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تا اينكه بدانم رنج جان دادن تا چه اندازه است و در نتيجه بيشتر بـه عبـادت و پرسـتش    
ــد آمــد كــه درخواســت    ــدائي از طــرف خداون ــد بپــردازم، از غيــب ن حضــرت خداون

گرفـت و   را به جاي آور، حضرت عزرائيل با اراده و اجازه الهي جـان او را  ؛ادريس
 .  او را بميراند و بعداً او را زنده كرد

عزرائيــل از او ســؤال كــرد كــه احــوال جــان گــرفتن را چگونــه ديــدي؟ حضــرت  
اسـت كـه در حالـت زنـده بـودن       جواب داد كه رنج جان گرفتن مانند اين ؛ادريس

 كسي پوست انساني را از بدنش جدا كنند.
حضـرت  . وت بسـتند بـا حضـرت عزرائيـل پيمـان اخـ      ؛بعداً حضـرت ادريـس  

بـا اجـازه و اراده خداونـد او را بـه     . از او خواست كه او را به آسمان ببـرد  ؛ادريس
حضرت ادريس . خواهم كه جهنم را ببينم در آنجا حضرت ادريس فرمود مي. آسمان برد

 جهنم را نگاه كرد.
بهشت را نيز ببينم، بهشت را هم نگاه كه خواهم  مي :گفت ؛بعداً حضرت ادريس

آيـي؟ حضـرت    چـرا بيـرون نمـي    :حضـرت عزرائيـل گفـت   . و داخل بهشـت شـد   كرد
   :جواب داد؛ خداوند فرموده است ؛ادريس

          /71(مريم( 
  »گردد ] در آن وارد مى و هيچ كس از شما نيست مگر [اينكه«

   :فرمايد و خداوند مي

          )/48حجر( 

  .».شود كسي كه وارد بهشت شد ديگر از بهشت خارج نمي«

اولـين   ؛حضرت ادريس. سالگي بود 365در حالي كه به آسمان بلند شد در سن 
كسي بود كه نوشتن با قلم را به ديگران آموخت و اولين كسي اسـت كـه خيـاطي را بـه     

رياضـيات و   شناسـي،  سـي بـود كـه بـه علـم نجـوم و سـتاره       كمردم آموخـت و اولـين   
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سازي آشنايي داشت و اولين كسي بود كه براي سنجش اشـياء دسـتگاه ميـزان را     اسلحه
 ساخت.

 : شود گيري مي چند پند و اندرز نتيجه  از بحث ادريس
هر كس از عبادت خدا و خدمت به خلق سرباز ندارد پـيش خداونـد محبـوب و     -1

 گردد. ارزشمند مي
 .  گردد كرم و رحمت خداوند محروم نميهر كس خدا را عبادت كند، از  -2
انسان به اندازه ممكن بايد براي استفاده از دنيا و به دست آوردن و زمينـه فـراهم    -3

 كردن طاعت خداوند تالش و سعي نمايد.
نيكي با بندگان خدا و مردم بـاالترين شـعار تشـكر و     :فرمود حضرت ادريس مي -4

 سپاس از خداوند است.



 
 
 

 مبحث سوم
  حضرت نوحزندگي 

بعد از آنكه حضرت ادريس باقي نماند، شيطان فرصت را غنيمت شـمرد و بـه دل و   
اي را بـه   رخنـه كـرد تـا اينكـه مجسـمه      ؛درون خانواده و نوادگان حضرت ادريـس 

پرسـتي   صورت حضرت ادريس ساختند و بعداً مورد پرستش مردم قـرار گرفـت و بـت   
گذشته بـود،   ؛از وفات حضرت ادريسسال كه  175گسترش يافت، تا اينكه بعد از 

 .سالگي به پيامبري برانگيخت 50را در عمر  ؛خداوند حضرت نوح

                                 
يختيم و گفتـيم بـه   همانا ما حضرت نوح را به عنوان پيامبر ميـان قـومش بـرانگ   «

 »ايشان بگو تبليغ كن كه قبل از آنكه عذاب سخت الهي بر آنها وارد شود
 )دپرستي و جهل و ناداني دست بردارن از شرك و بت (

            

اى  اى قوم مـن، مـن شـما را هشـدار دهنـده     ] گفت:  [نوح: حضرت نوح فرمود«
 .»آشكارم

﴿        ﴾ 

  »و پروا داريد و مرا فرمان بريد.كه خدا را بپرستيد و از ا «

                          

         4-1وح/(ن( 

] شما را تا وقتى معـين   [تا] برخى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و [اجل«
به تأخير اندازد. اگر بدانيد، چون وقت مقرر خدا برسد، تأخير بـر نخواهـد   

 .»داشت
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همانا خداوند وقتي را كه براي مرگ كسي تعيين كرده است، قابـل تـأخير   يعني  
اگر در صورتي كه بـه ايـن حـرف ايمـان      نيست و يك لحظه پس و پيش ندارد،

 ».كشيدند پرستي دست مي داشتيد از شرك و بت مي

زمان بسيار طوالني در ميـان قـوم خـود بـاقي مانـد و آنهـا را بـه         ؛حضرت نوح
 .  كرد پرستش خداوند دعوت مي

                          

          /14(عنكبوت( 
و به راستى، نوح را به سوى قومش فرستاديم، پس در ميان آنان نهصد و پنجـاه  «

 .»سال درنگ كرد، تا طوفان آنها را در حالى كه ستمكار بودند فرا گرفت

                         
با استناد به چند دليل مـا   :گفتنداشراف و سران كافر قومش گروهي از ثروتمند «

شناسـيم اول اينكـه شـما آدمـي هسـتي كـه ماننـد مـا          تو را به عنوان پيامبر نمي
  ».آشامي خوري و مي مي

                      
و كسي را جز فرومايگان كه نسنجيده و بدون انديشه از تـو پيـروي كـرده    «دوم 

  ».باشند مشاهده نمي كنيم

                     /27(هود( 
م، بلكه شما را دروغگو مـي  و براي شما هيچ برتري و فضيلتي بر خود نمي بيني«

  ».پنداريم

            

 )63(اعراف/
كنيد كه خداوند پيـامبري را بـراي راهنمـايي     آيا تعجب مي« :حضرت نوح گفت

 »شما در ميان خود شما برانگيخته باشد؟
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                /28(هود( 
اي قوم من اگر براي اثبات ادعاي خود دليـل و برهـاني را   « :حضرت نوح گفت

پرستي خود را  كنيد؟ ولي چون پرده سياه طمع و بت ما پيروي ميآورده باشم، از 
 ».داريد بر چشم دل و خرد شما پوشانده و ديگر مرا باور نمي

                           

     /32(هود( 
وگـو   اي نوح در مورد ادعاي خود بسيار با ما مجادلـه و گفـت  « :قوم نوح گفتند

 ».اي بر ما نازل كن كرديد، اگر شما راستگو هستيد، آن عذابي كه به ما وعده داده

 :  خداوند فرمود

                             

 )36(هود/ 
آورده اند، هرگز  مانيكه [تاكنون] ا يشد كه از قوم تو جز كسان يو به نوح وح«

 يكه همواره [بر ضد حق] انجام م يياز كارها نينخواهد آورد؛ بنابرا مانيا يكس
 »مباش نيدادند، اندوهگ

              *          

 )6-5/نوح( 
اي خداي من شب و روز قـوم خـود را بـه خداشناسـي و     « :حضرت نوح گفت

كردند و از  شناخت و پرستش تو دعوت كردم ولي برعكس دعوت من عمل مي
 »د.ي سخنان من گريزان بودنپيرو

                   )26/نوح( 
 ».هيچ يك از كافران را بر روي زمين باقي مگذار !روردگارا :نوح گفت«

  :و به او فرمود
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دهنـده را   اي نوح زير نظر و تعليمات و وحي ما كشـتي نجـات   :خداوند فرمود«

بساز و براي نجات اين ظالمان از عذاب من دعا و نيايش مكن زيرا گرفتارشـدن  
  ».الوقوع است آنها به عذاب غرق در آب حتمي

 اآليه

                

             

از [اشراف و سرانِ] قومش بر او  يساخت و هرگاه گروه يرا م يو [نوح] كشت«
 يگرفتند. گفت: اگر شما مـا را مسـخره مـ    يكردند، او را به مسخره م يعبور م

آمدن توفـان] همـان گونـه كـه مـا را       ديمسلماً ما هم شما را [به هنگام پد د،يكن
  »كرد ميخره خواهمس د،يكن يمسخره م

 .  حضرت نوح كشتي را ساخت و منتظر فرمان الهي بود

                

كـه فرمـان مـا فـرا      ينوح و قومش هم چنان ادامه داشت] تا هنگام ييِاروي[رو«
  ».و تنور فوران كرد ديرس

رده بود كه هر گاه تنور گـرم  وحي ك ؛توضيح اينكه قبالً خداوند به حضرت نوح
روزي همسـر حضـرت نـوح نـان     . و داغ پر از آب شد، اين عالمت شروع طوفان است

تنـور پـر از    :همسرش فرياد زد و گفت. پخت و به فرمان الهي تنور پر از آب گرديد مي
 . آب شده است

 .  دريافت كه زمان شروع غضب و عذاب الهي است ؛حضرت نوح
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اي را  اي نر و مـاده  ما دستور داديم به نوح كه از هر موجود زنده«: خداوند فرمود
اند  گر آنان كه كافرند و ايمان نياوردهات م بردار و داخل كشتي كن و هم خانواده

اند عده كمي هستند در كشـتي   ات كه ايمان آورده و نيز كساني را از غير خانواده
 .»قرار بده

                        

در آن سـوار  « :كشـتي داشـتند، فرمـود    حضرت نوح به آنهايي كه اجازه ورود به
و نام خدا را ببريد و بدانيد كه رفتن و چرخيدن و ايستادن كشتي فقـط در   شويد

  ».دست خداوند است

             

  ».كرد شدند حركت مي كشتي در ميان امواج آب كه همچون كوه بلند مي«

 .  شدند افران با همه دارائي و هستي غرق ميدر حالي كه يك يك ك
حضرت نوح خودش كشتيبان بود، نگاه كرد و ديد كه پسرش از ترس امواج آب بـه  

 .  كند طرف كوه فرار مي

                         

     

هربـاني پـدري حضـرت نـوح بـه پسـرش در حـالي كـه در         بر اثر رحمت و م«
اي روي آب قرار گرفته بود فرياد زد اي پسر عزيزم بيا با ما سوار شو و از  گوشه

 ».كفر و كافران جدا شو ولي كنعان جواب داد

                 

گـزينم كـه مـرا از سـيالب محفـوظ       يروم و مـأوي مـ   به كوه بزرگي مي« :گفت
  ».دارد مي
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امروز هيچ قدرتي در برابر فرمان خـدا پنـاه نخواهـد داد مگـر     « :يعني نوح گفت
در همـين هنگـام مـوجي     .ا مشمول رحمت خـود گردانـد  كسي كه خداوند او ر

برخواست و كنعان را در كام خود فرو بـرد و مـوج ميـان پـدر و پسـر جـدائي       
 . شدگان جاي گرفت و پسر در ميان غرق »انداخت

  :حضرت نوح بسيار غمگين و ناراحت گرديد و گفت

                  

پروردگارا پسرم از خاندان من است و قبالً حفـظ خانـدان    :حضرت نوح فرمود«
  ».مرا وعده دادي

                     

اي نوح پسرت از خاندان تو نيست چرا كه او به سبب كردار و « :خداوند فرمود
هـا فاصـله دارد و ذات عـين     با تو فرسنگ »ش گرفته استرفتار زشتي كه در پي
  .عمل ناشايست است

                             

اي زمين آبت را فرو ببر و اي آسـمان آبـت را    :خداوند بعد از چهل روز فرمود«
آب خود را فرو برد و آسمان هم آب خود را باال كشيد و كـار بـه   باال ببر، زمين 

 .انجام رسيد و طوفان پايان گرفت

           /44-38(هود( 
 .»كشتي حضرت نوح روي كوه جودي قرار گرفت«

در  ؛ايت بر اين است كه حضرت نوحور. كوه جودي كوهي است نزديك موصل
 .فات كرده است و مرقد مبارك او در شهر موصل استسالگي و 1050عمر 

از آنانكه در كشتي نجات بودند گسـترش يافـت و    ؛گويند كه نسل آدم بعضي مي
كـه زنـده بودنـد و     ؛گويند كه فقط از سه پسر و سه عروس حضرت نوح برخي مي

 .بقيه مرده بودند، پيدا شد



 
 
 

 مبحث چهارم
 ؛ زندگي حضرت هود

حضرت . براي هدايت قوم عاد به پيامبري برانگيخترا  ؛خداوند حضرت هود
 . رسد مي ؛هود بعد از هشت پشت به سام پسر حضرت نوح

اي بود كه بين عمان و حضرت موت سكونت داشتند و از اين جهت  قوم عاد طايفه
قوم عاد قومي بودند كه . نام داشت، به قوم عاد مشهور شدند» عاد«كه جد بزرگ ايشان 

هاي زيادي داشتند و از نظر  هاي زيادي بودند و مزارع و باغ ثروتداراي اموال و 
كردند كه چه كسي آنها را  جسمي بسيار تنومند و بلند باال بودند ولي هيچگاه فكر نمي

 .آفريده است و به آنها اين همه نعمت و ثروت داده است
ده هاي مرمر و تراشيده ش هاي مجلل و باشكوهي را از سنگ اين قوم ساختمان

ساختند و به جاي اينكه خداي يكتا را بپرستند چند بتي را از سنگ ساخته بودند و  مي
را براي هدايت  ؛در اين موقع بود كه خداوند حضرت هود. كردند  آنها را كرنش مي

ايشان به پيامبري برگزيد چنانكه خداوند در چند سوره قرآن سرگذشت حضرت 
خصوصاً يك سوره قرآن را به نام هود  فرمايد و و قوم عاد را بيان مي ؛هود

 . نامگذاري كرده است

                              

 )65(اعراف/ 
و به سوي قوم عاد، برادرشان هود را فرسـتاديم، گفـت: اي قـوم مـن! خـدا را      «

 »جز او معبودي نيست،بپرستيد كه شما را 

                         

        /66(اعراف( 
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اشراف و سران قومش كه كافر بودند گفتند: ما تو را در سبك مغـزي و نـاداني   «
 »مي پنداريم مي بينيم و تو را از دروغگويان

﴿                   ﴾   /67(اعراف( 
اي قوم من! در من هيچ سبك مغزي و ناداني نيست، بلكه  :حضرت هود فرمود«

  ».من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانيانم

                    /68(اعراف( 
من مأموريت دارم كه دستوران خداوند را بـه شـما تبليـغ    « :حضرت هود فرمود

 .»گر امين هستم كنم و من براي شما يك نصيحت

         *          

  )129-128ا/(شعر 
آيا شما بر روي هر مكـان بلنـدي بـه بيهـوده     « :حضرت هود به قوم خود گفت«

كاري و بدون نياز، برجي عظيم و برافراشته بنا مي كنيد؟ و قلعه ها و كاخ هـاي  
  »استوار و مجلل برمي گيريد، كه شايد جاودانه بمانيد

           /130(شعرا(  

هاي فقير و بينوا را مورد ظلم و سـتم   هر گاه خشمگين و غضبناك شديد انسان«
   ».دهيد قرار مي

       /131(شعرا( 
  ».از من فرمان ببريد واز خدا بترسيد «

           *          

هـاي   اي قوم عاد از خدايي بترسيد كه به شما اين همـه دام، فرزنـد، بـاغ و آب   «
 ».گوارا داده است

            /136-126(شعرا( 
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ترسم كـه   اي قوم من با اين حال و رفتار بدي كه داريد مي« :حضرت هود فرمود
 ».سخت گرفتار كندروزي خداوند شما را به عذاب 

                                    

    /53(هود( 
قوم عاد گفتند اي هود تو هيچ دليلي را براي ادعـاي خـودت نـداري و مـا بـا      «

ريم و ما به حرف شـما ايمـان   دا بر نميحرف تو از پرستش خدايان خود دست 
 »م.نداري

                          

                    /54(هود-

55( 
مـا بـه تـو گزنـد و      ياز معبودهـا  يكه برخـ  مييگو ينم ني[ما درباره تو] جز ا«

ـ  زيسبب سخنان جنون آم ني] رسانده اند [به همي[روح بيآس  يمنطـق مـ   يو ب
مـن   ناًيقيكه  ديو شما هم گواه باش رميگ ي]. هود گفت: من خدا را گواه مييگو

ـ ] بـه غ ياز هر معبـود  ،يآر) [54( زارميب د،يده ياو قرار م كياز آنچه شر او  ري
   ».ديسپس مهلتم نده د،يبزن رنگي] پس همه شما بر ضد من نزارمي[ب

                               

 )56(هود/ 
كردم؛ هيچ جنبنده  قيناً من بر خدا كه پروردگار من و پروردگار شماست توكلي«

اي نيست مگر اينكه او مهارش را به دست [قدرت و فرمـانروايي خـود] گرفتـه    
 ».است

                  )136/شعرا( 
اي هود چه ما را نصيحت كنـي و چـه نكنـي بـراي مـا       :كافران قوم هود گفتند«

 .»كنيم هاي شما گوش نمي است و به حرفمساوي 
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بعد از آنكه دعوت هود براي قوم خود هيچ فايده و تأثيري نداشت و همچنان بر 
پرستي و بد رفتاري و ناسپاسي خود باقي ماندند، خداوند عذاب خود را بر آنان نازل  بت
سال باران  كرد و مدت سه سوزاند و نابود مي اي كه تمام چيزها را مي باد سوزنده. كرد

 . نباريد و گرفتار قحطي و گراني سختي شدند

              *            

 )11-10(نوح/ 
كه او  ديپس [به آنان] گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواه« :حضرت هود فرمود

تا بر شما از آسـمان بـاران پـي در پـي و بـا       )10رزنده است.  (آم اريهمواره بس
 ».بركت فرستد

           
هاي خود ديدند، شـاد شـدند و گفتنـد     را روي سرزمين )عذاب(هنگامي كه ابر «

».از خدايان خود براي ما آمد تا باران را بر ما فرود آورداين ابر بر اثر التماس ما 

 )24(احقاف/      

                            

 )25-24(احقاف/ 
 يبـاد  د،يستاست كه آن را به شتاب خوا يزيهمان چ ني[هود گفت: نه] بلكه ا«

را  زيـ است كه] همه چ ي)  [چنان باد24دردناك است؛  ( ياست كه در آن عذاب
  .»كند يكوبد و نابود م يبه فرمان پروردگارش در هم م

اش و پيروان خود را از منطقه  خداوند به حضرت هود دستور داد كه خانواده
  :فرمايد مسكوني خارج سازد همچنان كه خدا مي

                     /58(هود( 
قبل از نزول عذاب و غضب الهي بر قوم عاد، خانواده هود و پيروانش را از اين «

  ».مهلكه نجات داديم
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              *            

     
قوم عاد به سبب باد به غايت سرد و شـديد هـالك و نـابود شـدند، بـادي كـه       «

خداوند به طور متوالي و پشت سر هم به مدت هفت شب و هشت روز بر آنـان  
   ».مسلط گردانيد

                       //7-6(الحاقه( 
هنگام نزول عذاب قوم عاد را اگر در تيررس ديد شما قرار گرفته بودند آنهـا را  «

هاي پوسيده درخت خرما در حالـت نـابودي و    هايشان مانند شاخه با همه دارايي
  ».ديدي هالكت مي

شدند و در آنجا  »حضرموت«با پيروانش راهي  ؛بنا به روايتي حضرت هود
سالگي در مكه  150و بنا بر روايت ديگر روانه مكه مكرمه شد و در عمر وفات فرمود 

 . مدفون گرديد ؛وفات يافت و در كنار حجره حضرت اسماعيل
 





 
 
 

 مبحث پنجم
  زندگي حضرت صالح

پسر حضرت » سام«يكي از طوايف قوم ثمود و از نوادگان  ؛حضرت صالح
اين قوم ميان . م ثمود برگزيدخداوند او را به پيامبري براي هدايت قو. است ؛نوح

هاي  شهر مقدس مدينه و شام سكونت داشتند و گويا اكنون هم آثار و عالئم ساختمان
 . شود گفته مي» الناقه فج«آنها در آنجا به جاي مانده است و به محل سكونت ايشان 

هاي زيادي  اند و داراي باغ و زمين و دام قوم ثمود بسيار متمول و ثروتمند بوده
اند و  اند و بسيار خوشگذران و عياش بوده اند و بسيار عالقمند به زندگي دنيا بوده ودهب

كه از  ؛اند و در نتيجه خداوند پيامبري را به نام صالح پرست بوده از حيث مذهب بت
 . فاميل و طايفه خودشان بود براي هدايت ايشان برانگيخت

  :فرمايد  چنانكه خداوند مي

                            

                       

   /61(هود( 

قوم من!  ي] گفت: اميان صالح را [فرستادقوم ثمود، برادرش يو به سو«
به  نيو او شما را از زم ست،ين يمعبود چيشما را جز او ه د؛يخدا را بپرست

از او آمرزش  نيبنابرا د؛يكن يوجود آورد و از شما خواست كه در آن آبادان
] گانشپروردگارم [به بند رايز د؛ياو بازگرد يسپس به سو د،يبخواه

 »آنان است. يدعاو اجابت كننده كينزد
از خدا طلب آمرزش كنيد و توبه كنيد و از گناهان و كارهاي ناروا و  اينكه يعني

پرستي دست برداريد، همانا خداي من به به بندگان خود نزديك است و به تمام  بت
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احوال و اوضاع ايشان آگاه است و اگر انسان همراه با توبه و استغفار به درگاه خدا پناه 
 . پذيرد يش كند خداوند از روي لطف و كرم خود آن را ميببرد و نيا

                               

               /62(هود( 
اي صالح پيش از اين مايه اميد ما بودي آيـا مـا را از پرسـتش     :دقوم ثمود گفتن«

كني؟ ما راجع بـه آنچـه مـا را بـدان      پرستيدند نهي مي چيزهايي كه پدرانمان مي
 .»ايم  كني به شك و ترديد عجيبي گرفتار آمده دعوت مي

        /144(الشعراء( 
پس از خـدا بترسـيد و از مـن اطاعـت     « :به قوم ثمود گفت ؛رت صالحضح

   ».كنيد

                  /146(الشعراء( 
كنيد كه جهان براي جاودانگي است؟ و شما در نهايت امـن   آيا چنين تصور مي«

 »شويد؟ و امان در ناز و نعمت جهان رها مي

اي از افراد  لح براي قوم ثمود، عدهدر نتيجه اين همه ارشاد و تبليغات حضرت صا
دست از او پيروي كردند و به او گرويدند ولي افراد متمول و ثروتمند  بضاعت و تهي بي

 .سر به حال خود باقي ماندند همچنان متمرد و خيره

              /153(الشعراء(  
  ».وشدگان و ديوانگان هستي و بسو گفتند اي صالح تو از زمره جاد«

                          /154(شعراء( 
تو انساني همچون خـود مـا هسـتي و از خـود مـا بـيش نيسـتي اگـر از زمـره          «

   ».اي را به ما بنما راستگوياني معجزه



 39  زندگاني پيامبران

 

فردا جهت انجام  :گفتند. خواهيد اي مي هشما چه معجز :فرمود ؛حضرت صالح
رويم ما و شما هر يك از خداي خود درخواست چيزي را  مراسم جشن به صحرا مي

 .كنيم بكند، هر كدام جواب داد و كار انجام داد از آن خدا پيروي مي
هاي خود  پرستان شروع به دعا و نيايش بت بت. موافقت كرد ؛حضرت صالح

بعداً جندع پسر عمرو كه . ها به وجود نيامد اري از طرف بتكردند ولي هيچ اثر و ك
اگر در ادعاي خود صادق و  :گفت ؛پرستان بود خطاب به حضرت صالح رئيس بت

راستگو هستي از خداي خود بخواه كه شتري ماده از اين سنگ بيرون بيايد و در نظر 
انجام شود به تو ايمان مردم بزايد و شير آن براي اين جماعت كافي باشد و اگر اين كار 

آوريم در آن هنگام به فرمان و امر خداوند حضرت جبرئيل به نزد حضرت صالح  مي
  :فرمايد خداوند مي :آمد و گفت

                    *             

        /28-27(قمر( 
به صالح گفتيم:] ما براي آزمايش آنان يقيناً آن ماده شتر [درخواسـت شـده] را   ]«

و آنـان را   خواهيم فرستاد؛ پس در انتظار سرانجام آنان باش و شكيبايي پيشه كن
خبر ده كه آب آشاميدني ميان آنان و ماده شتر تقسيم شده است؛ هريك در زمان 

 .»بت خود بر سر آب حاضر شوندنو

و شكيبائي داشته باش كه خدا با توست و دستشان را از اذيت و آزارت يعني اينكه  
توانند از شير آن  كوتاه خواهد كرد و با ايشان پيمان ببند كه شتر را از بين نبرند ولي مي

 »د.شو مي ريد عذاب الهي بر شما نازلاستفاده كنند و اگر شتر را بكشيد و از بين بب
پرستان چنين پيمان را بست و آنها هم در اين هنگام حرف  با بت ؛حضرت صالح

حضرت شروع كرد به دعا كردن و پيروان او هم . را قبول كردند ؛حضرت صالح
گفتند ناگاه به فرمان خداوند سنگ همراه با يك ناله و صداي عجيب شكافته  آمين مي

 . ر شير شدپد و بعد از مدتي شتر زائيد و شد و يك شتر ماده زيبا در آن خارج ش
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                      /155(شعراء( 
اين ماده شتري است [كه به اذن خدا به عنوان « :فرمود ؛حضرت صالح

معجزه من از دل كوه بيرون آمد] سهمي از آب [اين چشمه] براي او، و سهم 
  .»ز معيني براي شماسترو

          /ترين  كم« )156(شعراء

ي به آن نرسانيد كه اگر چنين كنيد عذاب روز بزرگ شما را فرو خواهد رآزا
 .»گرفت

ز طايفه بودند بيشتر آنها با مشاهده اين معجزه عظيم ا 9در نتيجه قوم ثمود كه 
پرستي دست كشيدند و ايمان آوردند تا مدتي نوبت آب رعايت شد و شتر در نوبت  بت

نوشيد و معجزه بزرگ در اين بود هنگامي كه شتر آب چاه را  خود تمام آب چاه را مي
 . كرد دوشيدند، شير آن براي همه خانواده كفايت مي نوشيد و آنرا مي مي

نياورده بودند با هم جمع شدند و رؤساي قوم ثمود و كساني كه هنوز ايمان 
  :ها را نيز دعوت كردند و به مؤمنين گفتند مسلمان

                               

  )75(اعراف/ 
تنـد: بـه طـور    آيا شما يقين داريد كه صالح از سوي پروردگارش فرستاده شـده؟ گف «

 ».يقين ما به آييني كه فرستاده شده مؤمنيم
  ».ما به آنچه حضرت صالح بدان مأموريت يافته است ايمان داريم :مؤمنين گفتند«

            /76(اعراف(  
يمـان  ولي ما بـه آنچـه شـما بـه آن ايمـان داريـد، ا       :خطاب به مؤمنين گفتند كافران«

  ».نداريم

 . خره گروه كافران چند نفري را براي كشتن شتر انتخاب كردندالاب
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    /77(اعراف( 
اي  :ن پروردگار خود سركشي نمودند و گفتنـد پس شتر را پي كردند و از فرما«

گويي كه از زمره پيغمبراني، آنچه را كه به مـا عـذاب الهـي     صالح اگر راست مي
 .»دهي بر سر ما بياور وعده مي

به ايشان بگو كه فقط سه  :آمد و گفت ؛به فرمان الهي جبرئيل نزد حضرت صالح
 . روز براي نزول عذاب باقي مانده است

                        /65(هود( 
. در خانه و كاشانه خود سه روز زندگي كنيـد  به ايشان گفت« ؛پس حضرت صالح

  ».اي است كه دروغ نخواهد بود اين وعده

                            /66(هود( 
هنگامي كه فرمان ما مبني بر عذاب قوم ثمود در رسيد، صالح و مؤمنان همراه او را در «

 ».پرتو لطف و مرحمت خود نجات داديم

سالگي در آنجا  58و پيروانش به طرف شام رفتند و در عمر  ؛حضرت صالح
 . وفات يافت

                 /67-66(هود( 
صداي شديد، افراد ستمكار قوم ثمود را در بر گرفت و در خانه و كاشانه خـود  «

  ».خشكيدند و بر روي افتادند





 
 
 

 مبحث ششم
 ؛ زندگي حضرت ابراهيم

يا به عبارت ديگر  رسد بعد از نه پشت به حضرت نوح مي ؛حضرت ابراهيم
بعد از  ؛ابراهيم است، حضرت ابراهيم ؛جد دهم حضرت ؛حضرت نوح

كه در كردستان عراق » فدارام«در شهر  ؛قرن از طوفان حضرت نوح 21گذشت 
پادشاه آن مملكت بود و » نمرود«در آن موقع شخصي به نام . است متولد شده است

روزي نمرود بر تخت . پرست بودند تكرد و مردم آن زمان بيشتر ب عاي معبوديت ميدا
شناسان دور و جمع شده بودند و او را  پادشاهي خود نشسته بود و راهبان و ستاره

نمرود از آنها پرسيد كه چرا . كردند ولي بسيار غمگين و اندوهناك بودند كرنش مي
ان و عجيبي در شستاره درخ :شناسان گفتند امروز ناراحت و غمناك هستيد؟ ستاره

ان پيدا شده است و دليل بر تولد كسي است كه در آينده قدرت و سلطنت شما را آسم
نمرود دستور داد كه در . آيد كند و در ظرف سه شب و روز ديگر به دنيا مي برچيده مي

اين سه شب و روز نبايد بين هيچ همسر و شوهري نزديك صورت گيرد اما كاري كه 
ها نگهبان نمرود بود  مردي كه شب. مانع آن شودتواند  خداوند اراده كند هيچ چيزي نمي

همسرش پيدا شد و به اراده خداوند . آذر آرزوي نزديك با همسرش كرد. نام او آذر بود
آذر با . آمد و به جاي آذر نگهبان نمرود بود پيدا شد و به صورت آذر در يرسيك پ

مادر انتقال  همسرش در آن شب جمع شد و نطفه حضرت ابراهيم از پشت پدر به رحم
 .يافت

شناسان دور او  برابر معمول نمرود روي تخت زرين خود نشست و راهبان و ستاره
شناسان جواب دادند كه قضا انجام  جمع شدند و از آنان پرسيد كه خبر چيست؟ ستاره

اي كه متولد شد و پسر  نمرود دستور داد هر بچه. ه به وجود آمده استفشده است و نط
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بعد از نه ماه . ع نتوانست مانع اراده الهي گردديد ولي اين كار زشت و شنبود آن را بكشن
حضرت جبرئيل . و نه روز حضرت ابراهيم متولد شد مادرش او را در غاري گذاشته بود

آن شير  اش را در دهانش گذاشت و مانند پستان مادرش از روز آمد و انگشت شهاده
زد و اين جريان را به شوهرش آذر  سر مي فته يك بار به اوشد و مادرش هر ه جاري مي

بعد از مدتي حضرت ابراهيم را . خبر داد و وقتي آذر بچه را ديد بسيار خوشحال شد
 . پنهاني به منزل بردند

حضرت ابراهيم از همان دوران كودكي و نوجواني داراي رشد و خرد سرشار و 
 . بودن و سال نمايان نظير بود و عالئم بزرگي و آينده درخشان او در همان س كم

 : فرمايد چنان كه خداوند مي

                      /51(انبياء( 
ما وسيله هدايت و راهيابي را پيش از موسي و هارون در اختيار ابراهيم گذارده بوديم «

ت ابراهيم قرار داده بوديم چه در دوران كـودكي و  و از احوال و فضايل او كه در سرش
 .»هاي ديگر براي حمل رسالت، آگاهي داشتيم چه در دوران

هنگامي كه حضرت ابراهيم برايش معلوم شد كه پدر و نياكان او بيشتر مردم 
پرستند بسيار ناراحت گرديد و خودش  ها را مي پرست هستند و صنم و ماه و ستاره بت
زهايي كه مورد پرستش آنها قرار گرفته است شايسته پرستش نيستند و دانست كه چي مي

 . معبود حقيقي نبايد يك چيز مصنوعي و ساخته آنان باشد
حضرت ابراهيم خود را ملزم دانست كه قبل از هر كسي پدرش را به خداپرستي 

 : فرمايد چنان كه خداوند مي. دعوت كند

                     /42(مريم( 
بينـد و   شنود و نمـي  كني كه نمي اي پدر چرا چيزي را پرستش مي«ابراهيم گفت 

   ».دارد اصالً شر و بالئي را از تو به دور نمي
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  )42/مي(مر 
اي پدر دانستي از طريق وحي الهي نصيب من شده است كـه بهـره تـو نگشـته     «

 .»بنابراين از من پيروي كن تا تو را به راه راست رهنمود كنم. است

                         42/مي(مر( 
 ».شيطان را مپرست؛ زيرا شيطان همواره نسبت به خدا نافرمان استاي پدر «

                         

  )45/مي(مر 
ترسـم كـه عـذاب سـختي از سـوي خداونـد مهربـان         اي پدر مـن از ايـن مـي   «

  ».گير تو شود و آنگاه همدم شيطان شوي يبانگر

                               

 )46/مي(مر 
آيا تو اي ابراهيم از خـدايان مـن رويگردانـي؟     :و گفت )برآشفت(» آذر«پدر ابراهيم «

برو . كنم ، حتماً ترا سنگسار مي)يكتاپرستي و ناسزاگوئي دست نكشي(ن كار اگر از اي
 .»براي مدت مديدي از من دور شو

                     47/(مريم( 
روردگارم براي تو پدر خداحافظ من از پ :ابراهيم مؤدبانه و به آرامي و مهرباني گفت«

 ».چرا كه او نسبت به من بسيار عنايت و محبت دارد. آمرزش خواهم خواست

دانست كه قوم نمرود غير از  در حالي كه حضرت ابراهيم احساس كرده بود و مي
خواست كه  پرست و ماه و خورشيدپرست نيز هستند و مي پرست هستند، ستاره اينكه بت

ت كند كه از پرستش ستارگان، ماه و خورشيد، هيچ در دو نمايش عقلي و منطقي ثاب
آيد و پرستش اينها خالف عقل و خرد انساني  چيز و هيچ اثر مثبت و مفيد به دست نمي

 . است
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 فرمايد: چنانكه خداي تعالي مي

                                      

 )76نعام/(األ 
اي را  هنگامي كه شب او را در بر گرفت و تاريكي شب همه جـا را پوشـاند، سـتاره   «

 :اما هنگامي كه غروب كـرد گفـت  . ديد بر سبيل فرض گفت اين پروردگار من است
 ».دارم كنندگان را دوست نمي من غروب

                              

           /77(االنعام(  
ايـن پروردگـار مـن اسـت امـا       :و هنگامي كه ماه را در حال طلوع ديـد گفـت  «

هنگامي كه غروب كرد گفت اگر پروردگارم مرا راهنمايي نكنـد بـدون شـك از    
  ».وم گمراه خواهم بودزمره ق

                                      

      78نعام/(األ( 
بـا   دپرسـتان يمحكـوم كـردن خورش   ي[برا ديرا در حال طلوع د ديخورش يوقت«

بزرگ تر است؛ و  نيپروردگار من است، ا ني] گفت: ايپرست ديورشتظاهر به خ
من [با همه وجود] از آنچه  ديترد يقوم من! ب يكه غروب كرد، گفت: ا يهنگام

 .»زارميب د،يده يخدا قرار م كيشر

حضرت ابراهيم بعد از طي اين مراحل فرضي و نمايشي و به عنوان الزام خصم و 
 :پرستي به طور آشكار و يقين فرمود مشركين از بتتبليغ حقيقت و دست برداشتن 

                       

     /79(انعام( 
ها و زمين را آفريده است و من از  كنم كه آسمان همانا من رو به سوي كسي مي«

 »گزينم و از زمره مشركان نيستم اه او دوري ميهر راهي جز ر
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پرستي و دعوت مردم به  عليه بت ؛هنگامي كه خبر تبليغات حضرت ابراهيم
اي ابراهيم آن  :ابراهيم را به نزد خود فراخواند و گفت» نمرود«يكتاپرستي انتشار يافت 

رتي كني چه كسي است؟ و چه قد خدايي كه تو مردم را براي پرستش او دعوت مي
ميراند و باز  خداي من آن كسي است كه مردم را مي :فرمود ؛دارد؟ حضرت ابراهيم

  :گفت» نمرود«. كند آنان را روز قيامت زنده مي

            /258(بقره(  
 ».فت: من هم زنده مي كنم و مي ميرانمگ«

. آوردند» نمرود«بودند نزد  براي اثبات ادعاي خود دو نفر را كه محكوم به اعدام
من هم توانستم اين را بميرانم و ديگري را از مرگ نجات دهم و زنده  :گفت» نمرود«

 .نگه دارم
دهنده و سفسطه  دانست كه اين عمل يك كار فريب حضرت ابراهيم هر چند مي

  :گفت» نمرود«است ولي حضرت ابراهيم براي اتمام حجت و الزام قطعي 

                                 

   /258(بقره( 
آورد تـو آن را از مغـرب    خداوند خورشيد را از مشرق بر مـي  :حضرت ابراهيم فرمود«

 . »واماند و مبهوت شد» نمرود«پس آن مرد كافر . برآور

 ؛بعد از اين حضرت ابراهيم. ر اين مناظره محكوم و ملزم گرديدنمرود د
ها به  برخاست و رفت و در فكر اين بود كه نمايشي را براي اثبات عجز و ناتواني بت

ها را از بين ببرد، در نتيجه روزي را كه مصادف با انجام مراسم  انجام برساند و بت
ا در خارج از شهر انجام دهند، جشن مشتركين بود و عادت داشتند كه آن مراسم ر

 . ها را در هم شكند فرصت را غنيمت شمرد تا بت
 مشركين هنگام خروج از شهر براي انجام مراسم دعوت كردند، 
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        *              /89(صافات-

90( 
درخواست ايشان جهت شركت در مراسـم، نگـاهي بـه     حضرت ابراهيم بعد از«

آنان بدو پشت كردنـد و بـه دنبـال     من ناخوش هستم :ستارگان انداخت و گفت
  .»مراسم خود رفتند

                   /57(انبياء( 
انديشـي   بتانتان قطعـاً چـاره  به خدا سوگند نسبت به  :آنگاه ابراهيم آهسته گفت«

زماني كه اي قـوم مشـرك    )ها خواهم كشيد اي براي نابودي بت و نقشه(كنم  مي
 . )و براي مراسم عيد بيرون شهر رويد و از آنها دور شويد(  »پشت كنيد و برويد

پرسـتان از شـهر، شـتابان و نهـان بـه سـراغ        بعد از خروج بـت  ابراهيمحضرت 
 :مسخركنان فرياد زد و گفتمعبودهاي ايشان رفت و ت

      *          /92-91(صافات(  

  »د؟ييگو ي)  شما را چه شده كه سخن نم91(  د؟يخور يغذا نم ايگفت: آ«

               /58(انبياء( 

 يس [همه] بت ها را قطعه قطعه كرد و شكست مگر بت بزرگشان را كه [براپ«
 .»بت ها] به آن مراجعه كنند يدرك ناتوان

پرستان براي انجام مراسم عيد مخصوص خود به  وقتي كه روز عيد فرا رسيد و بت
ها رفت و همه آنها را قطعه  به سوي بت ؛بيرون شهر رفته بودند حضرت ابراهيم

بزرگشان را تا به پيش آن بيايند و از آن چگونگي حادثه و علت  گر بت قطعه كرد م
پرستي برايشان روشن شود و  چنين كاري را بپرسند و به ايشان پاسخ ندهد و بطالن بت

بزرگ آويزان كرد   هاي كوچك را خرد كرده بود به دوش بت بعداً تبري را كه با آن بت
  ابراهيم بگويد بت. ها را خرد كرده است بتتا موقعي كه از او بپرسند چه كسي اين 

بزرگ با اين تبري كه بر او آويزان شده است آنها را شكسته است موقعيت كه 
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ها شكسته  پرستان هنگام غروب به شهر برگشتند به بتخانه رفتند و ديدند كه همه بت بت
  :اند مگر بت بزرگ گفتند و خرد شده

                    /59(انبياء( 
و هر كسي كه اين كار (چه كسي چنين كاري را بر سر خدايان ما آورده است؟ «

 . )و بايد كيفر خود را ببيند( »حتماً او از جمله ستمگران است )را كرده است

              /60(انبياء( 
گفت كه بـه او ابـراهيم    ها سخن مي يعني برخي گفتند جواني از مخالفت با بت«

   ».گويند مي

                 /61(انبياء( 
د و آگاهان بزرگان قوم گفتند او را در برابر مردم حاضر كنيد تا دادگاهي شو«

  ».گواهي دهند

           /94(صافات( 
  ».به طرف ابراهيم دوان دوان آمدند«

 :بزرگان قوم گفتند

                    
  »آيا تو اي ابراهيم اين كار را بر سر خدايان ما آوردي؟«

                    

 )63(انبياء/
كنيد؟ آثار جرم بر بت بـزرگ هويـدا و    ابراهيم گفت چرا از من بازخواست مي«

پـس از آن مسـئله را   . همراه است شايد اين بت بزرگ چنين كاري را كرده باشد
 .»كنندتوانند صحبت  بپرسيد اگر مي

گويند و تو مرا مورد تمسخر قرار  دانستي اينها سخن نمي تو كه مي مشتركين گفتند:
  .دهي مي
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پس چرا شما  :حضرت ابراهيم در اين هنگام كه موقع الزام خصم بود، فرمود
برخي به برخي رو كردند و گفتند: اگر . كنيد كه قدرتي ندارند چيزهايي را پرستش مي

 :كه انتقام خدايان خود را گرفته باشيدخواهيد كاري كنيد  مي

                    /68(انبياء( 
  ».ابراهيم را سخت بسوزانيد و خدايان خويش را مدد و ياري دهيد

 موقعي كه ابراهيم را به نزد نمرود آوردند و او را آماده سوزاندن كردند 

                    /97(صافات( 
بـراي ابـراهيم چهـار ديـوار بزرگـي       :مشتركان فرياد زدند و به يكديگر گفتنـد «

بسازيد و در ميان آن آتش بيفروزيـد و او را بـه ميـان آتـش سـوزان پـر اخگـر        
 .»بيفكنيد

                    /69(انبياء( 
ما به آتـش دسـتور داديـم كـه اي      :فرمايد در برابر اين عمل ظالمانه خداوند مي«

  ».ترين زيارتي به او مرسان آتش سرد و سالم شو بر ابراهيم و كم

شد و  ؛هنگامي كه جبرئيل به دستور خداوند در آتش همنشين حضرت ابراهيم
فرمود من از  ؛گلزار تبديل گرديد، حضرت جبرئيل خطاب به ابراهيم آتش به باغ و

كنم كه در اين ترس و اضطراب به كسي به جز  اين همه صبر و تحمل تو تعجب مي

يعني تنها به  :فرمود ؛حضرت ابراهيم »يلالوك عمون اهللاُ يسبِح«. خدا پناه نبردي

 . بهترين وكيل و سرپرست من استبرم و خداوند براي من كافي است و  خدا پناه مي
به باغ و گلستان تبديل  ؛هنگامي كه مردم ديدند كه آتش براي حضرت ابراهيم

اي ايمان آوردند يكي از آنها حضرت  شده است و يك نفر زيبا اندام با او بود، عده
» سارا خاتون«بود و يكي ديگر از آنها  ؛بود كه برادرزاده حضرت ابراهيم» ؛لوط«

را به نزد  ؛هنگامي كه نمرود اين وضعيت را ديد حضرت ابراهيم. ودهمسرش ب
خود فرا خواند و از او پرسيد آن كسي كه در آتشي كه به باغ تبديل شد با تو همنشين 
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جواب داد اين شخص جبرئيل بود كه خداوند  ؛بود چه كسي بود؟ حضرت ابراهيم
فت به راستي خدايي كه تو او را نمرود گ. او را براي حفظ و حراست از من فرستاده بود

پرستي بي نهايت مقتدر و باعزت است ديگر من به خاطر عظمت خداي تو كاري به  مي
 . شما ندارم و شما آزاد هستيد

مملكت عراق را ترك كرد و رهسپار واليت شام گرديد و  ؛بعداً حضرت ابراهيم
 اش و سارا هبرادرزاد ؛سكونت ورزيد در اين سفر حضرت لوط» حران«در شهر 

خاتون همسرش و چند نفر ديگر كه به او گرويده بودند همراه او بودند و بعد از مدتي 
 ؛به خاطر اينكه قحطي و فشار اقتصادي دامنگير واليت شام گرديد حضرت ابراهيم

روانه شدند روزي يك نفر از جاسوسان » مصر«آنجا را نيز ترك كردند و به طرف 
و فرعون ادعاي همسري با همسر ابراهيم كرد بسيار ناراحت  فرعون از آنها گزارش داد

شدند در اين هنگام با اراده خداوند فرعون در خواب شخصي را ديد و به او گفت اگر 
تو نسبت به آن زن سوءنيتي داشته باشي خداوند اين قدرت و مقام دنيوي كه داري از 

هنگامي كه فرعون از خواب . گيري گيرد و در نهايت مورد هالكت قرار مي تو پس مي
اي از رؤيا وحشت داشت كه فوراً دستور داد كه يك كنيز به نام  بيدار شد به اندازه

و همسرش  ؛هاجرخاتون همراه با چند شتر و وسايل خانگي را به حضرت ابراهيم
ساراخاتون بدهند در نهايت خدايي كه حضرت ابراهيم را از آتش نمرود نجات داد بار 

 . از سوء نيت فرعون رستگار كرد ديگر او را
» فلسطين«و همراهانش مصر را نيز ترك كردند و به طرف  ؛بعداً حضرت ابراهيم

اش حضرت لوط را  برگشتند و بعد از مدتي سكونت در آنجا حضرت ابراهيم، برادرزاده
 . فرستاد و خودش در فلسطين ماندگار شد» اردن«به طرف واليت 

 





 
 
 

 مبحث هفتم
  اسماعيلزندگي حضرت 

خاتون نداشت و تمايل داشت كه از او فرزند  هيچ فرزندي از سارا ؛حضرت ابراهيم

  اآليه. صالحي داشته باشد           )يعني  )100/الصافات

ون به تخا روزي سارا. خدايا فرزند صالحي را به من بده :حضرت ابراهيم فرمود
رمود از اين جهت كه قيم بودن من نمايان است و به خاطر اينكه تو حضرت ابراهيم ف

 خاتون را به عقد خود در  دهم كه هاجره فرزند نباشي من به شما رضايت مي نيز بي
خاتون با هم ازدواج  و هاجره ؛حضرت ابراهيم. آوري تا از او فرزندي داشته باشي

ان معمول وضع حمل كرد و خاتون حامله گرديد بعد از گذشت زم كردند و هاجره
در اين هنگام حضرت جبرئيل آمد . پسري زائيد و او را به نام اسماعيل نامگذاري كردند

خاتون و پسرش را اسماعيل به  وحي آورد كه هاجره ؛و براي حضرت ابراهيم
الحرام  اهللا به فرمان خداوند آنها را به محل بيت ؛واليت حجاز ببرد و حضرت ابراهيم

آنها را در اينجا بگذار و حضرت  ؛اي ابراهيم كهآمد  وحي. رددر حجاز ب
 و خودش به طرف فلسطين برگشت. آنها را در آنجا گذاشت  ؛ابراهيم

                             

                                

 )37/براهيم(ا 
خـاتون همسـرش و اسـماعيل     حضرت ابراهيم هنگام مفارقت و جداشدن از هـاجره «

بدون  پسرش فرمود: پروردگارا من بعضي از فرزندانم را به فرمان تو در يك سرزمين
اي  توجهي نسـبت بـه آن حـرام سـاخته     كشت و زرع در كنار خانه تو كه تجاوز و بي

هـاي   ام، خداوندا تا اينكه نماز را بر پاي دارنـد پـس چنـان كـن كـه دل      سكونت داده
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هـا و   ات متوجه آنـان گـردد و ايشـان را از ميـوه     گروهي از مردمان براي زيارت خانه
رما شايد كه از الطاف و عنايات تو با نمـاز و دعـا   مند ف محصوالت ساير كشورها بهره

   ».سپاسگزاري كنند

الحرام با  اهللا اش از محل بيت ضمن ديد و بازديد ماهانه و ساليانه ؛حضرت ابراهيم
 را بنا كردند و بعداً از خدا خواست كه تا اهللا  همكاري اسماعيل پسرش ساختمان كعبه

دي پير مهمان او شد موقعي كه غذا روزي مر. خودش آرزوي مرگ نكند، نميرد
. انداخت برد و بعداً در دهانش مي اش مي خورد اول لقمه غذا را به طرف بيني مي

كسي كه پير شده  :خوري؟ گفت از او پرسيد چرا اينطور غذا را مي ؛حضرت ابراهيم
از او پرسيد چند سال عمر  ؛حضرت ابراهيم. تواند زود غذا را به دهانش ببرد نمي
من هم  :گفت ؛حضرت ابراهيم. تر هستم دو سال از تو بزرگ :مرد پير گفت. يدار

بعداً حضرت . بلي :مرد پير گفت. شوم بعد از دو سال ديگر مانند شما ناتوان مي
با حضور آن مرد از خدا خواست كه قبل از اينكه حال او مانند حال مرد  ؛ابراهيم

شما قبول شد من عزرائيل هستم و من دعاي  :مرد پير گفت. پير باشد مرگش فرا رسد
را كشيد و وفات  ؛عزرائيل جان حضرت ابراهيم. مأموريت دارم كه شما را بميرانم

 .فرمود
 200گويند سن مبارك او  در سن حضرت ابراهيم اختالف نظر وجود دارد بعضي مي

عمر داشته  195اند كه سال  بعضي ديگر گفته 175گويند  بعضي مي. سال بوده است
كه اكنون به آن » حبرون«حضرت ابراهيم كنار همسرش ساراخاتون در شهر . ستا
 ؛هنگامي كه حضرت ابراهيم. شود مدفون گرديده است گفته مي» الخليل مدينه«

 در مكه مكرمه گذاشت و خودش به طرف اهللا خاتون و اسماعيل را در محل كعبه هاجره
خاتون بسيار  هاجره. بود تمام شدمشكه آبي كه برايشان آورده . فلسطين رهسپار شد

بار هفتم . ناراحت شد هفت بار از كوه صفا به طرف كوه مروه براي پيداكردن آب رفت
. در زمين آب پيدا شده است ؛هنگامي كه برگشت ديد كه كنار اسماعيل
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خاتون بسيار شادمان شد و از خدا خواست كه آب در جاي خودش راكد باشد و  هاجره
زمزم يعني آب با اراده خداوند در جاي خود بايست و تكان  :تجاري نشود و گف

الزم به ذكر است كه دستور رفت و برگشت حجاج بين كوه صفا و مروه تا هفت . نخور
خاتون فرمود در اين  حضرت جبرئيل به هاجره. بار از اين جريان نشأت كرده است

شود، اسماعيل  ي تبديل مياينجا به محل مسكوني و آبادان. مكان، غمگين و ناراحت نشو
گيرد و با پدرش خانه كعبه را در اينجا بنا  پسرت مقام پيامبري را از طرف خداوند مي

ميان رهبعد از مدتي كاروان طايفه ج. گردد كنند و محل زيارتگاه خاص و عام مي مي
ز كنار اين محل گذر كردند و ديدند كه آب در آنجا پيدا شده است بعداً آب زمزم را ا

خاتون اجاره كردند و اين طايفه در آنجا سكونت ورزيدند و حضرت  هاجره
هنگامي كه به حد رشد و بلوغ رسيد از اين طايفه زبان عربي را ياد  ؛اسماعيل

گرفت و با يكي از دختران آنها ازدواج كرد كه در نتيجه داراي دوازده فرزند شد كه 
 . رسد بود، مي ؛رت اسماعيلكه يكي از پسران حض» دارق«به  ص حضرت محمد

از فلسطين به حجاز و از حجاز به  ؛ضمن رفت و برگشت حضرت ابراهيم
الحرام قرار گرفت و از همسرش  اهللا فلسطين يك بار كه به حجاز رفت و در محل بيت

ديدن كرد در خواب از طرف خداوند به حضرت  ؛خاتون و پسرش اسماعيل هاجره
شيطان . ت اسماعيل را به عنوان قرباني سر ببريوحي شد كه بايد پسر ؛ابراهيم

خاتون رفت و در دل او جاي گرفت و گفت  فرصت را غنيمت شمرد و به نزد هاجره
 . سروپا پسرت را قرباني كند خواهد با بهانه يك خواب بي مي ؛ابراهيم
اين كار اراده خداوند است و هر چيزي كه خدا بخواهد به آن  :خاتون گفت رهجها

 :رفت و گفت ؛بعداً شيطان سه بار در سه محل به سراغ اسماعيل. ميهستراضي 
او نيز گفت من به دستور خداوند راضي هستم و از او . خواهد شما را سر ببرد پدرت مي
دستور رجم شيطان در . كنم و هر سه بار در هر سه مكان شيطان را رجم كرد اطاعت مي

. د از اين جريان نشأت كرده استاين سه مكان كه واجب است حجاج انجام دهن
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و پسرش براي انجام مراسم قرباني به كوه مينا رسيدند  ؛هنگامي كه حضرت ابراهيم
حضرت اسماعيل از پدرش پرسيد حيوان قرباني كجا است؟ پدرش با دل پر خون و 

  :ديده پر آب گفت

                                    

                    /102(صافات( 
ات كـنم   بينم كه بايد ترا سـر ببـرم و قربـاني    اي فرزندم من در خواب چنان مي«

شـود   مينظرت چيست؟ اسماعيل گفت اي پدر كاري كه به تو دستور داده  بنگر
  ».بكن به خواست خدا مرا شكيبا خواهي يافت

            /103(صافات( 
او را   هنگامي كه پدر و پسر هر دو تسليم فرمان خدا شدند و ابـراهيم رخسـاره  «

 .»خاك انداخت بر

            /104(صافات( 
 .»يم كه اي ابراهيمفريادش زد«

                    /105(صافات( 
تو خواب را راست ديدي و دانستي برابر فرمان خدا عمـل كـردي و مأموريـت    «

. دار كه در اين آزمايش بـزرگ موفـق شـدي    دست نگه (خود را به جاي آوردي
ما اين گونه به نيكوكـاران سـزا و    ).خواهم زندت را نميبيش از اين رنج تو و فر

 . »دهيم جزا مي

بعداً حضرت جبرئيل به دستور خداوند قوچي را براي حضرت ابراهيم آورد تا آن «
 .»را به جاي حضرت اسماعيل قرباني كند

 :فرمايد همچنانكه خداوند مي

         /107(صافات( 
 ».ني بزرگ و ارزشمندي را فدا و بالگردان اسماعيل كرديمما قربا«
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و پسرش  ؛حضرت ابراهيم. حضرت اسماعيل به عنوان پيامبر مبعوث گرديد اًبعد
 . آمد  را بنا كردند و به صورت زيارتگاه حجاج دراهللا به دستور خداوند ساختمان كعبه

 





 
 
 

 مبحث هشتم
  زندگي حضرت اسحاق

چند روزي بدون مهمان . داري بود يم سخاوت و مهمانيكي از فضايل حضرت ابراه
روزي چند مهمان نجيب و مؤدب و . بود و از اين جهت بسيار غمگين و ناراحت بود

حضرت ابراهيم بسيار . زيبا اندام و با اخالق به منزل حضرت ابراهيم روي آوردند
 . خوشحال گرديد

             69ود/(ه( 
 . برياني را براي مهمانان آورد  حضرت ابراهيم گوساله

                          

          /70(هود( 
كنند و لب  ست به سوي آن دراز نميهنگامي كه حضرت ابراهيم ديد كه آنان د«

. ترسـيد زنند پيش خود فكر كرد كـه دوسـت نيسـتند لـذا از ايشـان       به غذا نمي
تا ( »  مهمانان گفتند مترس ما فرشتگان خداييم و به سوي قوم لوط روانه شديم

آنان را هالك كنيم و هم مأموريت داريم كه به شما مژده تولد فرزنـدي بـه نـام    
 )ساراخاتون بدهيم اسحاق از همسرت

شود همچنان كه خداوند در  و از همسر اسحاق نيز فرزندي به نام يعقوب متولد مي 
 فرمايد:  مي» هود«سوره 

                            

 )71(هود/
از شنيدن اين خبـر كـه آنـان    (در آنجا ايستاده بود همسر ابراهيم ساراخاتون كه «

و سـاير  » لـوط «فرشتگان خدايند و غير از مأموريت نجات بـرادرزاده شـوهرش   
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مؤمنان از دست كفار، مژده تولد فرزندي به نام اسحاق از او و به دنبال وي تولد 
شادمان شد و خنديد و تعجب كـرد   )فرزندي نيز از همسر اسحاق به نام يعقوب

  ».شويم گفت چگونه ما در اين سن و سال داراي چنين فرزندي مي و
 : فرمايد چنانكه خداوند در سوره هود مي

                           

   /73(هود( 
. كنـي اي همسـر حضـرت ابـراهيم     از كار خدا شـگفت مـي  آيا «فرشتگان گفتند 

اي خـانواده حضـرت ابـرهيم، پـس     (رحمت و بركات خداوند شامل شما است 
جاي تعجب نيست اگر به شما چيزي عطاء كند كـه بـه ديگـران عطـا نفرمـوده      

 ».گمان خداوند ستوده در همه افعال و بزرگوار در همه احوال است بي ).باشد

از همسرش ساراخاتون حضرت ابراهيم متولد شد و او را به نام در نتيجه فرزندي 
 : فرمايد چنان كه خداوند در سوره الصافات مي. اسحاق نامگذاري كردند

                 /12(صافات( 
زمـره   ما حضرت ابراهيم را به تولد اسحاق كـه پيغمبـر و از   :فرمايد خداوند مي«

  ».صالحان بود مژده داديم



 
 
 

 مبحث نهم
  زندگي حضرت لوط

قبل از نبوت از واليت فلسطين به طرف واليت اردن  ؛هنگامي كه حضرت لوط
واليت اردن در آن زمان شامل پنج شهر بود كه به آنها . رفت در شهر سدوم ماندگار شد

معني وارونه كردن و زير مشتق از افك است كه به » موتفكات«. شد گفته مي» مؤتفكات«
. شد و رو شدن است و نيز به معني دروغ است، چون دروغ قلب حقايق است گفته مي

زيرا مردم اين واليت بسيار بدكار و دروغگو و دور از دين و ناموس بودند و در نهايت 
را نپذيرفتند به عذاب  ؛به علت اين رفتار بد كه داشتند و دعوت حضرت لوط

 . ر شدند و اين پنج شهر بر اثر زلزله زير و رو شدندسخت الهي گرفتا
 :آمد و گفت ؛در آن هنگام حضرت جبرئيل با اراده و فرمان خدا به نزد لوط

خداوند ترا به عنوان پيامبر اين قوم برگزيده است و شما مأمور تبليغ خداشناسي به اين 
و پرهيز از كار بد حضرت لوط به فرمان خداوند مردم را براي خداپرستي . قوم هستي
  :فرمايد همچنان كه خداوند مي. دعوت كرد

                         

                      

                           

                           

            /169-162(شعراء( 
و  دياز خدا پروا كن ني)  بنابرا162(  نم،يام يشما فرستاده ا يمن برا ديترد بي«

 ينم يپاداش چي)  و من از شما بر ابالغ رسالتم ه163(  د،ياز من فرمان ببر
شما از  اي)  آ164است،  ( انيخواهم، پاداش من فقط بر عهده پروردگار جهان
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 ي)  و آنچه را پروردگارتان برا165!!  (د؟يكن يم زشيبا مردان آم انيجهان انيم
و  ليسابقه، دل يكار زشت ب نيا ي[برا د؟يكن يرها م دهيشما از همسرانتان آفر

 يتجاوزكار [از حدود خدا و مرزها ي] بلكه شما گروهديندار يبرهان استوار
حتماً  ،يتسي] باز نانيد غيلوط! اگر [از تبل ي)  گفتند: ا166.  (دي] هستتيانسان

من از كار زشت شما به  ديترد ي)  [لوط] گفت: ب167شد.  ( ياهخو ديتبع
)  پروردگارا! مرا و خانواده ام را [از آثار، وزر و وبال] آنچه 168شدت متنفرم.  (

 »دهند، نجات بده؛  يانجام م

 از آنجا كه عده كمي دعوت لوط را پذيرفتند و بقيه همچنان متمرد و بدكار بودند كه
يكي از آنها همسر خود حضرت لوط بود، زمينه نزول عذاب الهي و پذيرفتن دعاي لوط 

 . فراهم شد

                                

    /82(هود( 
فرا رسيد آن شهر و ديار را زيـر و  هنگامي كه فرمان ما مبني بر هالك قوم لوط «

  ».هاي متحجر و پياپي سنگباران كرديم رو نموديم و آنجا را با گل

                   /83(هود( 
دار بودند و معلوم و مشخص شـده   هايي را كه از سوي پروردگار تو نشان سنگ«

كجا و به چه كسي اصابت كنند و به چه نقطه و مكان معلومي نشانه بودند كه به 
هايي از ستمكاران ديگر هـم بـه دور نيسـت و هـر گـروه       اين چنين سنگ. روند

  ».باشد اي چنين سرنوشتي در انتظارشان مي منحرف و ملت ستم پيشه

و  صد هزار نفر در اين پنج شهر هالك شدند چنين روايت شده است كه تعداد چهار
شود  گفته مي» بحرالميت«اكنون جاي اين پنج شهر به دريا تبديل شده است كه به آن 

 . در فلسطين مدفون شده است ؛حضرت لوط
 



 
 
 

  مبحث دهم
  زندگي حضرت يعقوب

.  استاهللا خليل ؛پسر حضرت اسحاق پسر حضرت ابراهيم ؛حضرت يعقوب
برادر حضرت ابراهيم » حورنا«پسر » بتوئيل«است كه دختر » رفقه«نام مادر يعقوب 

 . است
ازدواج كرد، خداوند تعالي دو » رفقه«با همسرش  ؛هنگامي كه حضرت اسحاق

 .پسر را كه دوقلو بودند به آنان عطا فرمود
داشت  همسر حضرت اسحاق يعقوب را بيشتر از عيص دوست مي» رفقه«از آنجا كه 

آرزوي خوردن گوشت  و عيص عالقه زياد به شكاركردن داشت، روزي حضرت اسحاق
اگر گوشت شكاري برايم بياوري دعايي كه جد شما حضرت  :فرمود» عيص«كرد و به 

عيص براي شكار . براي من كرد، من هم اين دعا را براي شما خواهم كرد ؛ابراهيم
وگوي حضرت  مادرش به اين بحث و گفت» رفقه«روانه صحرا و بيابان گرديد و 

. بود زود اين جريان را به يعقوب اطالع داد و پسرش عيص گوش كرده ؛اسحاق
يعقوب قبل از برگشت عيص از شكار، گوشت بريان حيوان را براي پدرش آماده كرد و 
پدرش براي او دعا كرد هنگامي كه عيص از شكار برگشت از اين جريان با خبر شد و 

عقوب ترسيدند كه عيص و ي رفقه و شوهرش حضرت اسحاق از اين مي. ناراحت گرديد
» البان«به اين سبب يعقوب را وادار كردند كه به عراق به نزد دائيش . با هم درگير شوند

حضرت يعقوب نظر والدينش را قبول كرد و رهسپار عراق گرديد و شب و روز . برود
نيز » اسرائيل«كرد و بدين جهت كه حضرت يعقوب بسيار شبروي كرد به او  حركت مي

نيز » شبرو« آمده است، به معني همچنان كه به معني عبداهللا گويند كه در زبان عبري مي
 .شود گفته مي» اسرائيل بني«آمده است و به همين مناسبت است كه به اوالد و نسل او 
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كه محل سكونت » فدارام«وارد عراق شد و به شهر  ؛باآلخره حضرت يعقوب
كوچك دائيش گرديد دائيش بود رفت بعد از معارفه و ديد و بازديد، خواستگار دختر 

به آن شرط كه بايد به مدت هفت سال چوپان من  دائيش گفت:. كه نامش راحيل بود
شرط را قبول كرد ولي دائيش گفت در شرع ما بايد دختر بزرگ قبل  ؛يعقوب. باشي

به عقد » ليا«از دختر كوچك ازدواج كند، باآلخره به جاي راحيل، دختر بزرگش را به نام 
يعقوب از اين كه دختر كوچكش را خواسته بود و او را به عقد او در يعقوب درآورد، 

 دائيش گفت:. نياورد بسيار ناراحت و غمگين بود و اين جريان را با دائيش به ميان آورد
اين مسئله قابل حل است، زيرا در شرع ما ازدواج دو خواهر با هم جائز است و اگر 

ت سال چهارده سال چوپاني را قبول كني شرط و قرارداد را مضاعف كني و به جاي هف
را نيز به عقد يعقوب » راحيل«باآلخره . آوردم من دختر كوچكم را نيز به عقد تو در مي

درآورد و دو كنيز را به دخترهايش بخشيد و دخترهايش اين دو كنيز را به يعقوب 
5Fبخشيدند كه در نتيجه حضرت يعقوب داراي چهار همسر گرديد

1.  
بيست سال حضرت يعقوب آرزوي ديدار پدر و مادرش كرد و از بعد از مدت 

حضرت يعقوب با . دائيش اجازه خواست كه به فلسطين برگردد، دائيش به او اجازه داد
اش به همراه چهار همسر و فرزندانش به طرف فلسطين  تمام وسايل و ثروت و دارائي

معارفه و آشتي را » عيص« روانه شد و به ديدار پدر و مادرش شاد گرديد و با برادرش
 . به عمل آورد و به ديدار يكديگر خوشحال گرديدند

از طرف خداوند به مقام نبوت نائل گرديد و صاحب  ؛در نتيجه حضرت يعقوب
دوازده فرزند شد كه دو فرزند او به نام يوسف و بنيامين از راحيل  از سه همسر 

 . ديگرش متولد شدند

___________________ 
اين روايت نيز از اسرائليات مي باشد كه حكم آن اول كتاب ذكر شد. - 1 
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انه مصر شد و در سن صد و شصت سالگي در آخر عمرش رو ؛حضرت يعقوب
جنازه پدرش را به فلسطين آورد و در  ؛در آنجا وفات فرمود ولي حضرت يوسف

و پدرش حضرت اسحاق به  ؛كنار جدش حضرت ابراهيم» الرحمن خليل«محل 
 . خاك سپرده شد

 





 
 
 

 ممبحث يازده
 ؛ زندگي حضرت يوسف

فرزنـد حضـرت    ؛زيباترين داستان بحث زندگي و سرگذشت حضـرت يوسـف  
 .است ؛فرزند حضرت ابراهيم ؛فرزند حضرت اسحاق؛يعقوب 

گفتنـد دليـل برتـري     اروايت شده است كه هفت نفر يهودي به حضـرت عمـر  
 ؛تورات بر قرآن اين است كه تورات شامل داستان و بحث زندگي حضرت يوسـف 

 .  است ولي قرآن داراي چنين داستاني نيست
آمـد و جريـان را بـا     صمبربـه نـزد پيـا    نتوانست جواب دهد و احضرت عمر
مـدتي سـكوت فرمـود بعـداً حضـرت       صدر ميان گذاشت، پيامبر صحضرت محمد

 وحي كرده و خداوند فرمود:   ؛جبرئيل آمد و سوره يوسف را به قلب پيامبر

                           

           
هـا را كـه بحـث سرگذشـت حضـرت       از طريق اين قرآن نيكوترين سرگذشت«

گـردانيم هـر چنـد كـه      كنيم و ترا بر آن مطلع مي يوسف است براي تو بازگو مي
  ».خبران از احوال گذشتگان بودي تر از زمره بي پيش

اي دو همسر و دو كنيزك بودو از اين چهار حضرت يعقوب پدر حضرت يوسف دار
كه دختردائي خودش بود دو پسر داشت به نـام  » راحيل«همسر داراي دوازده پسر شد از 

داشـت،   يوسف و بنيامين، حضرت يعقوب، يوسف را بيشتر از پسران ديگر دوسـت مـي  
فـت:  اي زيبا اندام بود كه روزي خودش آينه را نگـاه كـرد و گ   حضرت يوسف به اندازه

 .  داشت كس قدرت مالي چنين خريدي را نمي بودم هيچ مي» بنده«اگر من عبد 



 زندگاني پيامبران   68

حضرت، يوسف شبي در خواب ديد كه مـاه و خورشـيد و سـتارگان بـراي سـجده      
برند، موقعي كه بيدار شد به نزد پدرش آمد و رؤيا را بـرايش بـازگو كـرد چنـان كـه       مي

 فرمايد:   قرآن مي

                              

       /4(يوسف( 
ـ به پدرش گفت: پدرم! من در خـواب د  وسفيكن] آن گاه كه  ادي[«  ازدهيـ  دمي

  ».سجده كردند ميو ماه برا ديستاره و خورش

است دريافت كه اين خواب خيلي مهم است و حضرت يعقوب يا به وحي و يا به فر
 گردد؛   دهد كه يوسف در آينده به درجه پيامبري نائل مي نشان مي

                       

      /5(يوسف( 
 يبرادرانـت مگـو كـه نقشـه ا     يسرك من! خواب خود را براپ ي[پدر] گفت: ا«

 يانسـان دشـمن   يبـرا  طانيبندند، بدون شـك شـ   يخطرناك بر ضد تو به كار م
  ».آشكار است

                     

                                

  /6(يوسف( 
گونه كه در خواب خويشتن را سرور و برتر ديـدي پروردگـارت تـرا بـه      همان«

آموزد و با خلعت نبـوت تـرا    ها را به تو مي گزيند و تعبير خواب پيغمبري بر مي
كند همان طور  سازد و بر تو و خاندان يعقوب نعمت خود را كامل مي ميمفتخر 

گمـان پروردگـارت    كه پيش از اين بر پدرانت ابرهيم و اسحاق كامـل كـرد، بـي   
  ».بسيار دانا و پر حكمت است
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معلوم گشـت كـه پدرشـان يوسـف را از آنـان       ؛از آنجا كه براي برادران يوسف
ران يوسف به استثناي بنيامين كه برادي تني يوسـف  بيشتر دوست دارد، روزي تمام براد

تر دارد چنـان   بود با هم جمع شدند و گفتند كه پدر ما يوسف و برادرش را از ما دوست
 فرمايد:   كه قرآن مي

                                 

  /8(يوسف( 
و  وسـف ي م،يرومندين يما گروه نكهيرا كه برادران گفتند: با ا يكن] هنگام ادي[«

برادرش نزد پدرمان از ما محبـوب ترنـد، و قطعـاً پـدرمان در اشـتباه روشـن و       
  ».است يآشكار

                           

   /9(يوسف( 
ـ ندازيب ينـامعلوم  نياو را در سـرزم  ايـ و  ديرا بكش وسفيگفت:]  يكي[« تـا   د،ي

گناه [با بازگشت  نيتوجه و محبت پدرتان فقط معطوف به شما شود. و پس از ا
  ».شد ديخواه ستهيشا ياز پدر] مردم يبه خدا و عذرخواه

                          

           /10(يوسف( 
بـر ضـد او انجـام     يكـار  ديـ خواه ياگر م د،يرا نكش وسفياز آنان گفت:  يك«

[و  رنديرهگذران او را برگ يكه برخ د،يگاه آن چاه انداز يرا در مخف يو د،يده
  »با خود ببرند!!]

                          /11(يوسف( 
گفتند: اي پدر! تو را چه شده كه ما را نسبت به يوسف امين نمي داني با اينكـه  «

  »..ما بدون ترديد خيرخواه اوييم
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              /12(يوسف( 
كنـد، قطعـاً مـا     يفردا او را با ما روانه كن تا [در دشت و صحرا] بگردد و بـاز «

 .»بود ميحافظ و نگهبان او خواه

                         

     /13(يوسف( 
گفت: بردن او مرا سخت اندوهگين مي كند، و مي ترسم شما از او غفلت كنيد «

  .»و گرگ، او را بخورد

                    /14(يوسف( 
 نيما در ا ناًيقيگرگ او را بخورد،  م،يرومندين يا بودن ما كه گروهگفتند: اگر ب«

  ».ميمقدار يو ب انكاريصورت ز

                                 

          /15(يوسف(  
گـاه آن چـاه    يگرفتند كه او را در مخفـ  ميرا بردند و تصم يكه و يپس هنگام«

 ميخود را به مرحله اجرا گذاشتند] و ما هم به او الهام كرد ميقرارش دهند [تصم
 .»فهمند يكه آنان نم يساخت در حال يكار آگاهشان خواه نيكه از ا

                 /16(يوسف( 
  .»كنان پيش پدرشان برگشتند شبانگاه گريه«

                                

                   /17(يوسف( 
اي پدر! ما يوسف را در كنار بار و كاالي خـود نهـاديم و بـراي مسـابقه     گفتند: «

رفتيم؛ پس گرگ، او را خورد و تو ما را تصديق نخـواهي كـرد اگرچـه راسـت     
 .»بگوييم
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              /18(يوسف( 
] بلكه  نه«[] گفت:  ] به خونى دروغين آوردند. [يعقوب و پيراهنش را [آغشته«

نَفْس شما كارى [بد] را براى شما آراسته است. اينك صبرى نيكو [براى من 
 .»ده است كنيد، خدا يارى توصيف مى ]. و بر آنچه بهتر است

                                   

              /19(يوسف( 
خت. گفت: آور خود را فرستادند. و دلوش را اندا و كاروانى آمد. پس آب«
و او را چون كااليى پنهان داشتند. و خدا به آنچه  مژده! اين يك پسر است!«

 .»كردند دانا بود مى

ها از مدين بـه طـرف مصـر حركـت كـرده       بعد از سه شب و روز كه كاروان مصري
بودند كنار آن چاه گذر كردند و يكي از آنها به نام مالك پسـر زعرخزعـي بـراي آوردن    

هنگامي كـه سـطل خـود را بـه پـايين       آب روانه چاه شد تا از چاه آب براي آنان بياورد
فرياد برآورد و گفت مژده   انداخت و از چاه باال كشيد ديد كه پسري بدان آويخته است،

باد اين پسري بس زيبا و دوست داشتني است و او را به عنوان كااليي بـراي فـروش از   
كردند  ه ميديگران پنهان داشتند و عازم مصر شدند و خداوند آگاه از هر آن چيزي بود ك

 .گرفتند و به دل مي
بسيار براي يوسف ناراحت بود و هر روز بـراي او نـان و    »يهودا«كنند كه  روايت مي

  هـا او را بيـرون   برد يك روز ديد كـه يوسـف در چـاه نمانـده اسـت و كـارواني       غذا مي
گو كـرد،  اند، اين جريان را براي برادران ديگرش باز اند و او را نزد خود نگاه داشته آورده

برادرانش آمدند و گفتند اين پسربچه عبد و غالم ما است و فرار كرده اسـت يـا او را از   
در نتيجـه مالـك خزعـي بـا قيمـت كمـي يوسـف را از        . ما بخريد يا به ما تحويل دهيد

جمال و زيبا اندامي يوسف براي ساكنان . ها او را به مصر بردند كارواني. برادرانش خريد
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گشت، مردم دسته دسته براي ديـدن يوسـف بـه منـزل مالـك خزعـي       شهر مصر معلوم 
در نتيجه پادشاه مصـر  . خواستند اگر قدرت مالي داشته باشند او را بخرند رفتند و مي مي

 .او را با قيمت سنگين و بااليي خريد

                         

      /21(يوسف( 
كسي كه او را در مصر خريداري كرد به همسـر خـود گفـت: او را گرامـي دار     «

 ».شايد براي ما سودمند افتد يا اصالً او را به فرزندي بپذيريم

را براي كـام گيـري    يوسف و. فريفته شدمصر موقعي كه يوسف را ديد  عزيزهمسر 
يوسف آن را قبول نكرد ناگاه درهاي قصر را قفل كرد تا هـر طـور باشـد بـا      ولي خواند

يوسف نزديكي كند ولي يوسف خود را از اين كار حفظ كرد و با او موافقت نكرد چنان 
 فرمايد:   كه خداوند در قرآن مجيد مي

                        

                      /23(يوسف( 
خواسـتار   يو مهربان يبا نرم وسفيدر خانه اش بود، از  وسفي] كه يو آن [زن«

ـ  يمناسب] همه درها يشد، و [در فرصت ييكام جو ه او گفـت:  كاخ را بست و ب
گفت: پنـاه بـه خـدا، او پروردگـار مـن       وسفيتوام]  اري[كه من در اخت ايب شيپ

كـنم] بـه    ينمـ  انتيداشت، [من هرگز به پروردگارم خ كويرا ن گاهمياست، جا
   .»شوند يستمكاران رستگار نم نيقي

                      )/24يوسف( 
آهنگ وى كرد، و [يوسف نيز] اگر برهـان پروردگـارش    [ و در حقيقت [آن زن«

 ».كرد را نديده بود، آهنگ او مى
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                      /25(يوسف( 
] پيراهن او را از پشت  و آن دو به سوى در بر يكديگر سبقت گرفتند، و [آن زن«

كيفر كسى كه قصد بد به «بدريد و در آستانه در آقاى آن زن را يافتند. آن گفت: 
  .»ك شودردناخانواده تو كرده چيست؟ جز اينكه زندانى يا [دچار] عذابى د

                        

              /26(يوسف( 
و شاهدى از خـانواده آن زن شـهادت   » او از من كام خواست.«] گفت:  [يوسف«

ن او از جلو چاك خـورده، زن راسـت گفتـه و او از دروغگويـان     اگر پيراه«داد: 
 .»است

                     /27(يوسف( 
 .»و اگر پيراهن او از پشت دريده شده، زن دروغ گفته و او از راستگويان است«

                         

 )28(يوسف/ 
] ديد پيراهن او از پشت چاك خورده است گفت:  پس چون [شوهرش«
 .»] بزرگ است ، كه نيرنگ شما [زنان] است شك، اين از نيرنگ شما [زنان بى«

                        

 )29(يوسف/ 
] بـراى گنـاه خـود     اى يوسف، از ايـن [پيشـامد] روى بگـردان. و تـو [اى زن    ««

 .»اى بخواه كه تو از خطاكاران بودهآمرزش 

                                

             /30(يوسف( 
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كـه   ي[مصـر] در حـال   زيـ كردند كه همسـر عز  عياز زنان در شهر شا يو گروه«
كند؛  يم ييعشق آن نوجوان در درون قلبش نفوذ كرده از او درخواست كام جو

   ».مينيب يم يآشكار يما او را در گمراه ناًيقي
نيرنگ و طعنه ايشان را شنيد، ايشان را به خانه خـود   [مصر]  زيهمسر عزي كه هنگام

دعوت كرد و مجلسي را براي ايشان آراسته كرد، وقتي كه زنان آمدند، به دست هر كدام 
كاردي براي پوست كندن ميوه داد سـپس بـه يوسـف گفـت وارد مجلـس ايشـان شـو،        

شت افتادند و سرا پا محو جمال او شدند هنگامي كه او ديدند بزرگوارش ديدند و به ده
 :هايشان را بريدند و گفتند و به جاي ميوه دست

                        /31(يوسف( 
 .»حاشا كه اين بشر باشد! او جز فرشته اي بزرگوار نيست«

ـ    [مصر] زيهمسر عزبعداً  ه خـاطر او سـرزنش   گفت: اين همان كسي است كـه مـرا ب
. ام ولي او خويشتنداري و پاكدامني كرده است ايد آري من او را به خويشتن خوانده كرده

 .  گردد گمان زنداني و تحقير مي دهم انجام ندهد بي اگر آنچه به او دستور مي
اين تهديد همسر عزيـز مصـر و انـدرز زنـان مهمـان بـراي        ؛هنگامي كه يوسف

 يد،  فرمانبرداري از او را شن

                           

           /33(يوسف( 
 يكه مـرا بـه آن مـ    يگفت: پروردگارا! زندان نزد من محبوب تر است از عمل وسفي«

 .»شوم يكنم و از نادانان م يبه آنان رغبت م يرا از من نگردان رنگشانيخوانند، و اگر ن

                       /34(يوسف( 
پس پروردگارش خواسته اش را اجابت كرد و نيرنگ زنان را از او بگردانيد؛ زيرا خدا «

  »..و داناست شنوا



 75  زندگاني پيامبران

 

ها و عالئم پاكدامني يوسف را ديدند، تصميم گرفتند او را تا مـدتي   بعد از آنكه نشانه
زنداني كنند، براي اينكه سر و صداها بخوابد و بلكه زن عزيز مصر نيز بر سر عقل بيايـد  

بـه زنـدان افتادنـد.     وسـف يو دو غالم [پادشاه مصر] با باآلخره يوسف را زنداني كردند 
 ي] شـراب، [انگـور] مـ   يكه [برا نميب يخواب م يدر پ ياز آن دو نفر گفت: من پ يكي

كـنم [و]   يكه بـر سـر خـود نـان حمـل مـ       نميب يگفت: من خواب م يگريفشارم، و د
، ميدان يم كوكارانين زما تو را ا رايآن ما را خبر ده؛ ز ريخورند، از تعب يپرندگان از آن م

ه غذايي شما بـه شـما برسـد، شـما را از تعبيـر      حضرت يوسف گفت: پيش از آنكه جير
گـويم از   خوابتان آگاه خواهم ساخت، اين تعبير رؤيا و خبـر از غيـب كـه بـه شـما مـي      

چيزهايي است كه پروردگارم به من آموخته است و به من وحي فرموده است، چـرا كـه   
زپسـين  گرونـد و بـه روز با   ام كه به خدا نمـي  من از ورود به كيش گروهي دست كشيده

ايمان ندارند و من از آئين پدران و نياكـان خـود ابـراهيم و اسـحاق و يعقـوب پيـروي       
پرسـتي لطـف    ايـن توحيـد و يگانـه   . ام ما انبياء را نسزد كه چيزي را انباز خدا كنيم كرده

خداست در حق ما و در حق همه مردمان وليكن بيشتر مردمان سپاسگزاري چنين لطفـي  
 .  كنند را نمي

                        /39(يوسف( 
اي دو دوستان زنداني من آيا خدايان پراكنده و گوناگوني كه انسان بايد پيرو هر يك «

 ، »از آنها شود بهترند يا خداي يگانه چيره بر همه چيز و همه كس

مسـمي نيسـت كـه     هايي بـي  پرستيد چيزي جز اسم غير از خدا مي اين معبودهايي كه
خداوند حجت و برهاني بـراي خـدا ناميـدن آنهـا     . ايد شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده

   .فرمانروايي از آن خدا است و بس. نازل نكرده است
 خدا دستور داده است كه جز او را نپرستيد اين است دين راست و ثـابتي كـه ادلـه و   

دانند كه حق اين اسـت و   براهين عقلي و نقلي بر صدق آن گواهند ولي بيشتر مردم نمي
 .  جز اين پوچ و ناروا است



 زندگاني پيامبران   76

گفت: اي دوستان زنداني من تعبير خواب اين است كـه انگـور فشـردن     ؛يوسف
براي شراب دليل بر آزاد شدن از زندان و دوباره ساقي شدن در مجلس پادشـاه اسـت و   

اين چيزي كه از مـن  . تن و مرغان از آن خوردن دليل بر اعدام شدن استنان بر سر داش
خطاب به آنكس كه  ؛حضرت يوسف. درباره آن نظر خواستيد، قطعي و حتمي است

گردد گفت: مرا در پيش پادشاه خود يادآور شو و شرح حال مرا بـدو   دانست آزاد مي مي
از يـادش ببـرد كـه در پـيش پادشـاه      آن را  شيطانبگو، باشد كه از زندان رهايم كند اما 

 .  چند سالي در زندان بماند ؛بازگو كند، لذا يوسف
ماندن در زندان شبي پادشاه مصر به نام ملك ريان » گويا هفت سال«بعد از چند سال 

شناسـان، دانشـمندان و    رؤياي عجيبي را ديد، هنگامي كه صبح شد رؤيا را بـراي سـتاره  
او جواب تعبير خواب را پيدا كننـد: پادشـاه گفـت مـن در     جادوگران بازگو كرد تا براي 

خورند و هفت خوشه سـبز   خواب هفت گاو چاق را ديدم كه هفت گاو الغر آنها را مي
پيچند و آنهـا   ها بر سبزها مي و نارس و هفت خوشه خشك و رسيده را ديدم كه خشك

كنيد و در اين فـن   بير ميها را تع اين بزرگان، علما و حكماء اگر خواب. كنند را نابود مي
سر رشته داريد، نظر خود را درباره خوابم برايم بيان داريد گفتند: ايـن خـواب از زمـره    

. هـا آگـاه نيسـتيم    پـردازي  هاي پريشان و پراكنده است و ما از تعبير اينگونه خيال خواب
ها سفارش  كسي كه از ميان آن دو نفر زنداني كه از زندان نجات يافته بود و بعد از مدت

گـردانم، مـرا    يوسف را به يادآورد گفت: من شما را از تعبيـر چنـين خـوابي مطلـع مـي     
موقعي كـه  . بفرستيد تا آن جوان يوسف نام را ببينم كه او در اين كار ماهر و استاد است

آن شخص فرستاده به پيش يوسف رسيد گفت: اي يوسف اي بسـيار راسـتگو از تعبيـر    
گفت: بايـد هفـت سـال     ؛كه شاه مصر ديده است، يوسف اين خواب ما را آگاه كن

كنيد جـز انـدكي كـه     پياپي با تالش هر چه بيشتر گندم و جو بكاريد و آنچه كه درو مي
هاي خوش، هفت سـال سـخت در    خوريد در خوشه خود نگاه داريد، پس از آن سال مي
ايـد   دوختـه هاي سخت آنچه را كه بـه خاطرشـان ان   شود و اين سال رسد و قحطي مي مي
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سپس . نماييد داريد، مگر مقدار كمي را كه براي بذر محفوظ مي خوريد و از آن بر مي مي
هاي فـراوان بـراي مـردم     رسد كه باران هاي خشك و سخت، سالي فرا مي بعد از آن سال

هـا و   شود و در آن سال شيره انگور زيتون و ديگر ميـوه  بارانده و به فريادشان رسيده مي
 .  افتند گيرند و به نعمت و خوشي مي وغني را ميهاي ر دانه

نـزد  » شـاه «را به پيش من آوريد، هنگامي كه فرستاده  ؛پادشاه مصر گفت: يوسف
يوسف رفت يوسف گفت: به سوي سرور خود باز گرد و از او بپرس ماجراي زناني كـه  

نيرنـگ  گمان پروردگار مـن بـس آگـاه از     اند چه بوده است؟ بي هاي خود را بريده دست
 .  ايشان است

شاه مصر زنان را احضار كرد و به ايشان گفت: جريان كار شما بدانگاه كه يوسـف را  
باشد؟ آيا به شما گرائيد و خواست شما را پاسخ گفت: زنان  به خود خوانديد چگونه مي

گفتند: خدا منزه از آن است كه بنده نيك خود را رها كند و دامن پاك او بـه لـوث گنـاه    
زن عزيز مصر گفـت: هـم اينـك حـق آشـكار      . گردد، ما گناهي از او سراغ نداريمآلوده 

شود اين من بودم كه يوسف را به خود خواندم ولي نيرنگ من در او اثر نكرد و او از  مي
هنگامي كه پاكي يوسف در پيش شاه مسلم گرديد، شـاه  . راستان در گفتار و كردار است

تا وي را از افراد مقرب و خاص خود كنم، وقتي كه  مصر گفت: او را به نزد من بياوريد
را آوردند و شاه با او صحبت نمود بر محبتش افزود و بدو گفت: از امـروز   ؛يوسف

تو در پيش ما بزرگوار و مورد اطمينان و اعتماد هسـتي، يوسـف گفـت: مـرا سرپرسـت      
تغالت و اموال و محصوالت زمين كن چرا كه من بسيار حافظ و نگهـدار خـزائن و مسـ   

 ...باشم بس آگاه از مسائل اقتصادي و كشاورزي مي
شاه پيشنهاد يوسف را پذيرفت و او وزير اقتصاد و دارائي شد و بدين منوال يوسف 
با اراده خداوند داراي جاه و جالل و قدرت در سرزمين مصر گرديد و در هر جايي كه 

هنگامي كه . كرد ف ميخواست دخل و تصر گزيد و هرگونه كه مي خواست منزل مي مي
 .سالي در اطراف مصر رسيد مردم از هر رو به مصر سرازير شدند قحطي و خشك
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                   /39(يوسف( 
] آذوقه بـه مصـر   هيبه كنعان، جهت ته يآوردن خشكسال ي[با رو وسفيو برادران «

 ».آمدند وبر او وارد شدند. پس او آنان را شناخت وآنان او را نشناختند

اي شايسـته از آنـان پـذيرايي كـرد و باروبنـه ايشـان را چنانكـه         به گونه ؛يوسف
خواستند آماده نمود و هنگامي كه باروبنه و توشه ايشـان را آمـاده سـاخت گفـت: از      مي

ي آينده برادر پدري خود را نزد  اريد، دفعهسخنان شما فهميدم كه برادر ديگري از پدر د
دهـم و   بينيد كه من پيمانه را به تمام و كمال مـي  من بياوريد و از چيزي نترسيد مگر نمي

كنم و من بهترين ميزبانم و اگر او را نزد من نياوريد بدانيد كه چيزي به  حق آن را ادا مي
دهـم و   و محصوالت به شما نمـي  شود و هيچگونه گندم و حبوباتي از غله شما داده نمي

 بـا بـه او  برادران يوسف پاسخ دادند و گفتند ما با پدرش راجع . ديگر به پيش من نياييد
كوشيم و اين كـار   نماييم و حتماً براي جلب موافقت پدر مي وگو مي  لطائف حيل گفتا

: را خواهيم كرد سپس هنگامي كه آهنگ كوچيدن كردند يوسف به كارگزاران خود گفت
اند در ميان بارهايشان بگذاريـد شـايد پـس از     كااليي را كه به عنوان پول و ثمن پرداخته

ي خويش بدان پي ببرند و بلكه بر وفاي به عهد ما اطمينـان يابنـد و    مراجعت به خانواده
 .  از آوردن برادر خود بنيامين نترسند و همراه او به پيش ما بر گردند

شتند داستان خود را با عزيز مصر بـازگو كردنـد و از   هنگامي كه به پيش پدرشان برگ
مراحم و الطاف او بس سخن راندند و گفتند اگر بنيـامين را بـا خـود نبـريم ايـن دفعـه       

شويم، پس برادرمان را بـا مـا    چيزي به ما داده نخواهد شد و از گندم و حبوبات منع مي
ه ما نگهبان و حافظ او باشيم، دهيم ك اي دريافت داريم و قول مي بفرست تا كيل و پيمانه

ها افتاد و گفت يا من درباره او به شما اطمينان كـنم؟   به ياد گذشته ؛حضرت يعقوب
دانـم و   به شما اطمينان كردم من شما را امين نمـي » يوسف«همانگونه كه درباره برادرش 

ظ و سپارم حافظ و نگهبان فقط خدا است و خدا بهترين حـاف  فرزند خود را به شما نمي
 .تر است نگبهان است و از همه مهربانان مهربان
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هنگامي كه بارهاي خود را باز كردند كه پول و كااليي را كه به عنوان ثمن داده بودند 
در داخل بارهايشان گذارده شده و بديشان برگشت داده شده اسـت بـاز پـيش پدرشـان     

خـواهيم؟ ايـن    صر چـه مـي  رفتند و گفتند: اي پدر ما ديگر بيش از اين از الطاف عزيز م
بهاي كاالي ما است كه به ما پس داده شده اسـت، پـس بهتـر اسـت برادرمـان را بـا مـا        
بفرستي و ما براي خانواده خود مواد غذايي بيشتري بياوريم و از بـرادر خـود محافظـت    

ايـم بـا    كنيم و بار شتري را بر مقدار قبلي خود بيفزاييم كه آن چيزي كـه بـا خـود آورده   
 .  به جود و لطف عزيز مصر اندك است توجه

گول فرزندان را خورد ولي براي اطمينان خاطر گفت:  ؛سرانجام حضرت يعقوب
من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا اينكه عهد و پيمان مؤكد و استوار، با سوگند به 

يـا غلبـه   گردانيد، مگر كـه بـر اثـر مـرگ؛ و      خدا با من نبنديد كه او را سالم به من برمي
دشمن و يا عامل ديگر قدرت از شـما سـلب گـردد فرزنـدانش پيمـانش را پذيرفتنـد و       

هنگامي كه با پدر پيمان بستند گفت: خداوند آگاه و مطلـع  . خداي را به شهادت طلبيدند
 .گوييم بر آن چيزي است كه به همديگر مي

ري، به عهد و پيمان مؤكد فرزندان خود دل بست و شفقت پـد  ؛حضرت يعقوب
او را بر آن داشت كه آنان را راهنمايي و نصيحت كند و گفت: اين فرزنـدانم از يـك در   
به مصر داخل نشويد بلكه از درهاي گونـاگون وارد شـويد تـا از حسـادت حسـودان و      

توانم چيزي را كـه خـدا مقـرر     چشم زخم پليدان در امان بمانيد كه من با اين تدبير نمي
كـنم   بر او توكل مـي . سازم، تنها حكم و فرمان از آن خدا استكرده باشد از شما به دور 

 .كنندگان بر او توكل كنند و بس و كار خويش بدو حوالت دارند لكو بايد كه تو
سفارش پدر را پذيرفتند و هنگامي كه از همان طريـق   ؛فرزندان حضرت يعقوب

ورودي آنـان را از  به همان شيوه به مصر وارد شدند كه پدرشان دستور داده بود، چنـين  
آنچه خدا خواسته بود به دور نداشت و حذر با قدر برنيامد و در مصـر بـه دزدي مـتهم    

ها يكي پس از ديگـري   ها و اندوه به گروگان گرفته شد و غم» بنيامين«شان رشدند و براد
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ايشان را در بر گرفت وليكن حاجتي را برآورده كرد كه در اندرون يعقوب بود و آن پيدا 
و سرانجام به هم رسـيدن پـدر و پسـر    » بنيامين«و شناسايي او توسط  ؛يوسف شدن

گمـان حضـرت يعقـوب در پرتـو وحـي آگـاه از        بي. ها فراق و هجران بود بعد از مدت
دانسـت كـه    مـي  ؛از جمله حضرت يعقـوب . چيزهايي بود كه ما بدو ياد داده بوديم

داننـد   اما بسياري از مردم نمـي كند،  يوسف زنده است و عاقبت خواب او تحقق پيدا مي
 .كه حضرت يعقوب چنين آگاهي و اطالعي در پرتو وحي داشته است

را نـزد  » بنيامين«به سراي يوسف داخل شدند برادرش  ؛وقتي كه برادران يوسف
هسـتم و از كارهـايي كـه آنـان     » يوسف«خود جاي داد و پنهاني بدو گفت من برادر تو 

باروبنه آنان را آماده كـرد پيمانـه قيمتـي     ؛ي كه يوسفهنگام. اند ناراحت مباش كرده
نهـاد، پـس از رهسـپار شـدن و پيمـودن مسـافتي، نـدا        » بنيـامين «شاه را در بار برادرش 

فرياد برآورد اي كاروانيان شما دزديد و گفتند چه چيز  ؛اي از اطرافيان يوسف دهنده
آن را برگردانـد بـار شـتري در    ايم و هـركس   ايد؟ گفتند: پيمانه شاه را گم كرده گم كرده

گيرد، رئيس آنان هم تأكيد كرد و گفت من شخصـاً ايـن پـاداش را تضـمين      برابر آن مي
كنم، برادران يوسف گفتند: به خدا سوگند شما از روي رفتار و كردار دو سـفري كـه    مي

ي كنيم و ما ايم تا در سرزمين مصر فساد و تباه دانيد ما نيامده ايم هر آينه مي به اينجا آمده
ايم اطرافيان يوسف گفتند: اگر شما دروغ بگوييد، سـزاي آن چيسـت؟    گاه دزد نبوده هيچ

برادران يوسف گفتند: سزاي آن كسي كه دزدي كرده باشد، اين اسـت كـه هـر كـس آن     
پيمانه در بارش يافته شود، خـودش بنـده و گروگـان سـزاي آن گـردد، آري مـا چنـين        

 .دهيم ستمكاران را كيفر مي
بازرسـي كـرد و   » بنيامين«نخست بارهاي ديگران را پيش از بار برادرش  ؛يوسف

 سپس پيمانه را از بار برادرش بيرون آورد،  
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)                    

                                  

          (  /يوسف)76( 
] گـر ي[د ي] بارهـا ي] بـارِ بـرادرش، شـروع بـه [بررسـ     ياز [بررس شي] پوسفيپس [«

 يگونـه بـرا   نيـ آورد. ما ا رونيدرش بپادشاه را از بار برا يبرادران كرد، آن گاه آبخور
ـ توانسـت بـر پا   ياو نمـ  رايز م؛ينمود يشيچاره اند وسفي پادشـاه [مصـر]    نيقـوان  هي

 گـر يد ي[بازداشـت بـرادرش از راهـ    بخواهدخدا  نكهيبرادرش را بازداشت كند مگر ا
 ،يو برتر از هر صاحب دانش ميبر يباال م ي[به] درجات ميشود]. هر كه را بخواه يعمل

 »است يانشمندد

ـ ]؛ زستيكند [خالف انتظار ن يم يشخص دزد نيبرادران گفتند: اگر ا ـ  راي تـر   شيپ
ـ ] ايكرامـت و جـوانمرد   ي[به مقتضا وسفيكرد.  يداشت كه] او هم دزد يبرادر [  ني

راز را فـاش   نيـ نگفـت و ا  يتهمت را در دل خود پنهان داشت و نسـبت بـه آن سـخن   
ـ آلـوده تـر از ا   امنتانشما بدتر [و دنساخت. در پاسخ آنان گفت: منزلت  ] اسـت [كـه   ني

 ي)  گفتنـد: ا 77دانـاتر اسـت.  (   د،يـ كن يم انيدهد] و خدا به آنچه ب يظاهرتان نشان م
او بازداشت كن،  ياز ما را به جا يكيسالخورده و بزرگوار است، پس  ي! او را پدرزيعز

 )78-77(يوسف/ مينيب يم كوكارانيما تو را از ن ديترد يب
 افتـه ي يرا كه متاع خود را نزد و يمگر كس ميبازداشت كن نكهيفت: پناه بر خدا از اگ

 وسيمـأ  زيـ كـه از عز  ي)  پس هنگـام 79بود.  ( ميصورت ستمكار خواه نيكه در ا م،يا
ـ پنهان پرداختند. بزرگشان گفت: آ ي] به گفتگوگريكدي[با  يشدند، در كنار  ديندانسـت  اي

 يكوتـاه  وسـف يتـر هـم دربـاره     شيگرفت و پ ييخدا ارواست مانيكه پدرتان از شما پ
ـ تا پدرم به من اجـازه دهـد،    ميآ ينم رونيب نيسرزم نيمن هرگز از ا نيبنابرا د،يكرد  اي

پدرتان  ي)  شما به سو80حكم كنندگان است.  ( نيخدا درباره من حكم كند؛ و او بهتر
و مـا جـز بـه آنچـه      رد،ك يپدر! بدون شك پسرت دزد ي: ادييپس به او بگو د،يبازگرد
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.  ميافتـاده] نبـود   يوحافظ ونگهبان نهان هم [كه در آن چـه اتفـاق   مينداد يگواه ميدانست
 يگواه اسـت] و از كـاروان   وارشي[و در و د ميكه در آن بود يرا از شهر قتي)  حق81(

 ن،ا)  [برادران پس از بازگشت بـه كنعـ  82.  (مييما راستگو ناًيقيبپرس؛ و  ميكه با آن آمد
] بلكه نفوس دييگو ياست كه م ني] گفت: [نه چنعقوبيكردند،  انيپدر ب يماجرا را برا

[زشت] را در نظرتان آراست [تا انجامش بر شما آسان شود] پس مـن بـدون    يشما كار
ـ  رايـ مـن آرد؛ ز  شياست خدا همه آنان را پ ديورزم، ام يم ييبايشك يتابيجزع و ب  ياو ب

! و در وسـف يبر  غاي)  و از آنان كناره گرفت و گفت: در83( است.  ميدانا و حك د،يترد
)  گفتند: به خدا آن قدر 84شد.  ( ديبود دو چشمش از اندوه، سپ زيكه از غصه لبر يحال
)  گفـت:  85.  (يجانت را از دست بـده  اي يتا سخت ناتوان شو يكن يم ادي وسفياز 

دانم آنچه را كـه   يبرم و از خدا م يو غم و غصه ام را فقط به خدا م ديشكوه اندوه شد
 )  86.  (ديدان يشما نم

و از رحمـت خـدا    ديـ و بـرادرش جسـتجو كن   وسـف يآن گـاه از   ديپسرانم! برو يا
)  پـس  87شـوند.  (  ينمـ  وسيجز مردم كافر از رحمـت خـدا مـأ    رايز د؛ينباش وسيمأ

] به مـا و  يو خشكسال ي[قحط ي! از سختزايوارد شدند، گفتند: عز وسفيكه بر  يهنگام
پـس   م،يـ آورده ا يزي] مـال نـاچ  آذوقه افتيدر يو [برا دهيرس بيخانواده ما گزند و آس

دهـد.    يخدا صدقه دهندگان را پاداش م رايما را كامل بده و بر ما صدقه بخش؛ ز مانهيپ
)  89(  د؟يـ و برادرش چـه كرد  وسفيبا  ديدانست د،يكه نادان بود يزمان اي)  گفت: آ88(

همانـا خـدا    ،برادر من است نيو ا وسفمي! گفت: من ؟يوسفيتو خود  ايتا! آگفتند: شگف
ورزد، [پـاداش   ييبايكنـد و شـك   يزكـار يهر كـس پره  ديترد يبر ما منت نهاده است؛ ب

 وسف)ي سوره( كند. يرا تباه نم كوكارانيخدا پاداش ن راي]؛ زابدي يم ستهيشا
كـه مـا    يو بـه راسـت   ديبخشـ  يبرتـر  كه خدا تو را بر ما ناًيقيگفتند: به خدا سوگند 

خـدا شـما را    ست،يبر شما ن يمالمت و سرزنش چي)  گفت: امروز ه91.  (ميخطاكار بود
صـورت   يو رو د،يرا ببر راهنميپ ني)  ا92مهربانان است.  ( نيآمرزد و او مهربان تر يم
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كـه   يزمـان  )  و93.  (ديـ و همه خاندانتان را نزد مـن آور  شود يم ناياو ب د،يندازيپدرم ب
 ابميـ  يرا م وسفي يبو د،يترد يكاروان [از مصر] رهسپار [كنعان] شد، پدرشان گفت: ب

 وسف)ي سوره()94.  (دياگر مرا سبك عقل ندان

               /95(يوسف(  
  ».ود هستيگمان تو در سرگشتگي قديم خ اطرافيان به او گفتند به خدا قسم بي«

شـد،   نـا يرا بر صورت او افكند و او دوباره ب راهنيكه مژده رسان آمد، پ يپس هنگام
)  96(  د؟يـ دان يدانـم كـه شـما نمـ     يمـ  يقيبه شما نگفتم كه من از خدا حقـا  ايگفت: آ
)  گفـت:  97.  (ميما خطاكار بوده ا ديترد يپدر! آمرزش گناهانمان را بخواه، ب يگفتند: ا

آمرزنده و مهربـان   ارياو بس رايآمرزش خواهم كرد؛ ز رخواستپروردگارم دشما از  يبرا
داد  يوارد شدند، پدر و مادرش را كنار خود جـا  وسفيكه بر  ي)  پس زمان98است.  (

ـ با خواست خدا [آسـوده خـاطر و] در كمـال امن    يو گفت: همگ .  ديوارد مصـر شـو   تي
 يافتادنـد و گفـت: ا   سجدهاو به  يبرا)  و پدر و مادرش را بر تخت باال برد و همه 99(

بـه مـن    نـاً يقيمن است كه پروردگـارم آن را تحقـق داد، و    نيشيخواب پ ريتعب نيپدر! ا
من و برادرانم  انيم طانيو شما را پس از آنكه ش د،يبخش ميياحسان كرد كه از زندان رها

 رخوردهد با لطف بهر چه بخوا ينزد من آورد، پروردگارم برا ابانيفتنه انداخت، از آن ب
را به مـن   يياز فرمانروا ي)پروردگارا! تو بخش100است.  ( مياو دانا و حك رايكند؛ ز يم

آورنـده آسـمان هـا و     ديپد ي. ايخواب ها را به من آموخت رياز تعب يو برخ يعطا كرد
تو] باشم  ي[فرمان ها ميكه تسل يدر حال يمن اريو آخرت سرپرست و  اي! تو در دننيزم

 وسف)ي سوره) (101( ملحقم كن ستگانيو به شا ر،يرا بگ جانم
در حدود بيست و چهار سال در حال شادي و مسرت در مصر  ؛حضرت يعقوب

اقامت ورزيد بعداً طليعه اجلش پيدا شد غير از اين كه به دوران پيري و كهنسـالي زيـاد   
در حالــت مــرض نــزد حضــرت . رســيده بــود كســالت و مــرض نيــز دامنگيــرش شــد

پسرش وصيت كرد كه هر وقت اجلم فرا رسيد مرا به فلسطين برگردانيد و  ؛سفيو
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بعد از اينكه پدرش وفات  ؛حضرت يوسف. در كنار پدر و جدهايم مرا مدفون كنيد
اتفاقاً در آن روز كـه  . فرمود بعد از غسل و كفن جسد مبارك او را به فلسطين انتقال داد

وفات كرده بود، هر دو را  ؛ضرت يعقوببرادر بزرگ ح» عيص«به فلسطين رسيدند 
 .  سال عمر كرده است 147برابر روايت  ؛حضرت يعقوب. در يك روز مدفون كردند

هفده نكته از داستان حضرت يوسف كه در سوره يوسف بيان شده است كه هر كدام 
خورد، اميـد اسـت كـه مـورد اسـتفاده       شامل پند و اندر مهم و آشكار است به چشم مي

 :ر گيردعموم قرا
پرهيز از تبعيض و حسادت نسبت به ديگـران كمـا اينكـه بـرادران يوسـف او را       -1

 .مورد تبعيض و حسادت قرار دادند
پرهيز از دروغ مخصوصاً نسبت بـه پـدر و مـادر كمـا اينكـه فرزنـدان حضـرت         -2

يعقوب به چاه انداختن يوسف را پنهان كردند و به جاي آن گفتند كه گـرگ يوسـف را   
 .استخورده 

، پاكـدامني  عزيز مصرحفظ عفت و پاكدامني كما اينكه حضرت يوسف نسبت به  -3
 .  خود را حفظ كرد

انسان بايد شرف و وجدان خود را از طمع ورزيدن و از ارتكـاب هـوا و هـوس     -4
دور نگه دارد كما اين كه حضرت يوسف حاضر شد كه به زنـدان بـرود ولـي بـا قبـول      

 .را آلوده نكند كردن طمع و انجام گناه خود
انسان بايد هنگام هجوم بال و گرفتاري صبر جميل داشـته باشـد و صـبر جميـل      -5

يعني از لحظه شروع و ظهور بال انسان بايد بردبار باشد و جزع و فزع و ارتكاب گناه را 

ـ اَ(فرمايد:  مي صبه خود راه ندهد، پيامبر برُلص ع ـ  نـد ثـواب صـبر    )ولـي االُ ةدمالص

و پـرده صـبر و   . ت كه از لحظه شروع بال انسان، تحمل و صبر داشـته باشـد  هنگامي اس
تحمل خود را بر روي غم و اندوه پيش آمده بكشد و تنها به درگاه خداوند پنـاه ببـرد و   

   فرمايد: شكايت كند چنانكه خداوند مي
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                 )/63نمل( 
ـ   ايـ شما بهترند]  يانتخاب كانيآن شر اي[آ« او را بخوانـد   يدرمانـده ا  يآنكـه وقت

 .»دينما يرا دفع م شيو گرفتار بيكند و آس ياجابت م

 .  هاي گرفتار و در بند واقع شده، خداي بزرگ است و بس دهنده انسان تنها نجات
وكـل كنـد،   هر گاه انسان نسبت به حفظ و نگهداري چيزي از چيزهايي بر خدا ت -6

چنانكه حضرت يعقـوب هنگـامي كـه بـرادران     . دهد خداوند آن را در امان خود قرار مي
بنيامين از او خواستند كه براي همراهي بنيامين در كاروان دوم با آنها موافقت كند بعد از 

 .خداوند بهترين حافظان هست و اوست ارحم الراحمين :موافقت فرمود
كسـي كـه   . بـاوران  خدا مأيوس و نااميد شود مگر بي انسان هرگز نبايد از رحمت -7

مؤمن و اهل توحيد باشد در هر حال و شرايط بر اعتقاد خود ثابت است و مردم محـيط  
همچنانكـه حضـرت يوسـف در ايـام و     . كنـد  خود را به خداشناسي و توحيد دعوت مي

ي دعـوت  زندانيان خـود را بـه خداپرسـت    هاي زنداني بودنش مردم محيط خود و هم سال
 .كرد مي

انسان هرگاه به كسي چيزي را وعده داد و انجام آن را قبول كرد نبايد نسـبت بـه    -8
زنـداني يوسـف    توجه باشد و آن را به دست فراموشي بسـپارد كمـا ايـن كـه هـم      آن بي

ها نـزد   هنگامي كه آزاد شد، فراموش كرد كه كارشناسي يوسف را در تعبير كردن خواب
 .  پادشاه بيان كند

هر چند جمال خورشيد حق چند صباحي زير پرده ابرهاي تيـره و تـار دروغ و    -10
تبليغ و تزوير و عوام فريبي قرار گيرد و راهي براي جلوه خود نداشته باشد باآلخره نـور  

مصر گفت: » همسر عزيز«كند چنان كه  حق در آسمان صاف و روشن صداقت ظهور مي
دم كه يوسف را به خود خواندم ولي نيرنگ مـن  شود اين من بو هم اينك حق آشكار مي

 .در او اثر نكرد و او از راستان در گفتار و كردار است
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هنگامي كه انسان قدرت انتقام داشته باشد بايد به جاي انتقام عفو و گذشت را  -11

(از خود نشان دهد، چنان كه يوسف در مورد برادرانش فرمود        

   (  هيچگونه سرزنش و توبيخي نسبت به شما در ميان نيست و بلكه از يعني امروز

 .نمايم گذرم و برايتان از خداوند طلب آمرزش مي شما در مي
انبياء دائمي نبوده است بلكـه بـا اجـاره و اراده الهـي و در شـرايط      براي تجلي  -12

ز مصر به سـوي شـام حركـت    گيرد، همچنان كه هنگامي كاروان ا مخصوص صورت مي
مغز نناميـد   خرد و بي كرد، حضرت يعقوب به كساني كه پيش او بودند گفت: اگر مرا بي

ولي هنگامي كه برادران ناتني يوسـف  . بويم گويم من واقعاً بوي يوسف را مي به شما مي
او را در چاه انداخته بودند، حضرت يعقوب در آن حال هيچ گونه احسـاس و كشـف و   

 عليـه در ايـن مـورد چنـين     اهللا چنان كه شيخ سعدي رحمه. برايش حاصل نشدشهودي 
 :سروده است

 يكي پرسيد از آن گم كرده فرزنـد 
 

 كه اي روشن گهر پير خردمنـد  
 

 ز مصــرش بــوي پيــراهن شــنيدي
 

 چرا در چـاه كنعـانش نديـدي    
 

 بگفت احوال ما برق جهـان اسـت  
 

 دمي پيدا و ديگر دم نهان است 
 

 بر طـارم اعلـي نشـينم    هيگــــــ
 

 گهي بر پشت پاي خـود نبيـنم   
 

 اگــر درويــش بــر حــالي بمانــدي
 

 سردسـت از دو عــالم برفشــاند  
 

 
 
 



 
 
 

 مبحث دوازدهم
 ؛ زندگي حضرت شعيب

است كه در چهار سوره قرآن  ؛حضرت شعيب يكي از نوادگان حضرت ابراهيم
ر يسجر پسر مديان پسر شعيب پسر ميكائيل پس. بار از او ياد شده است 10به تعداد 

 )األنبياء خطيب(در حديثي از پيامبر روايت شده است كه او را به . حضرت ابراهيم است
 .گذاري كرده است نام

مقام پيامبري داد و قوم خود را كه در شهر مدين سكونت  ؛خداوند به شعيب
كرد چنانكه خداوند در قرآن  پرستي دعوت مي داشتند به خداپرستي و ترك بت

 فرمايد:  يم

                                                

                                              

                                           

            /85(اعراف( 
قوم من! خدا  ي] گفت: ام،يرا [فرستاد بيبرادرشان شع ن،يمردم مد يو به سو«

 يروشن از سو يبرهان ناًيقي ست،ين يكه شما را جز او معبود ديرا بپرست
و از  د،يو ترازو را تمام و كامل بده مانهيما آمد، پس پش يپروردگارتان برا

 لهيآن [به وس اصالحپس از  نيو در زم د،ياجناس و اموال و حقوق مردم مكاه
  »..ديشما بهتر است، اگر مؤمن ي[امور] برا نيا د،ي] فساد مكنامبرانيرسالت پ

و هاي منتهي به حق  به قوم خود گفت: شما بر سر راه ؛باز حضرت شعيب
 بازداريد و آن راه هدايت و عمل صالح منشينيد تا مؤمنان به خدا را بترسانيد و از راه اهللا

به خاطر آوريد آن زماني را كه اندك بوديد و خداوند شما را . مستقيم را كج بنمائيد
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 ؛افزون كرد و نيز بنگر كه سرانجام كار مفسدان چگونه است و باز حضرت شعيب
اي ايمان  شما بدانچه مأمور بدان هستم ايمان بياوريد و دسته اي از فرمود اگر دسته

 . نياورد، منتظر باشيد تا خداوند ميان ما داوري كند و او بهترين داوران است
اشراف و سران متكبر قوم شعيب گفتند: اي شعيب حتماً تو و كساني را كه با تو 

شعيب . يم مگر اينكه به آئين ما درآئيدكن اند از شهر و آبادي خود بيرون مي ايمان آورده
پسنديم آنچه را  داريم و نمي آئيم در حالي كه دوست نمي گفت: آيا ما به آئين شما در مي

 . پسنديد؟ هرگز چنين كاري ممكن نيست كه شما دوست داريد و مي
اگر ما به آئين شما درآئيم بعد از آن كه خدا ما را از آن نجات بخشيده است مسلماً 

ايم و ما را نسزد كه بدان درآئيم مگر اينكه خدا كه پروردگار ما است  ه خدا دروغ بستهب
بخواهد، علم پروردگار ما همه چيز را در برگرفته است ما تنها بر خدا توكل داشته و هم 

 . پروردگارا ميان ما و قوم ما به حق داوري كن و تو بهترين داوراني. بنديم بدو پشت مي
كافر قوم شعيب خطاب به پيروان خود گفتند: اگر از شعيب پيروي  أشراف و سران

كنيد در اين صورت شما هم به سبب گرويدن به آئيني كه آباء و اجدادتان بر آن 
 .گرديد دهيد و زيانكار مي اند، شرف و ثروت و مقام خود را از دست مي نبوده

              

       / 94(هود( 
در رسـيد، شـعيب و مؤمنـان    » مـدين «هنگامي كه فرمان ما مبني بر هالك قـوم  «

اديم و صداي وحشتناك همراه او را در پرتو مهر خود از عذاب و هالك نجات د
صاعقه و زلزله ستمكاران را در يافـت و در خانـه و كاشـانه خـود خشـكيده و      

  ».اند جان گشتند بدان گونه كه انگار هرگز از ساكنان آن ديار نبوده كالبدهاي بي

پس از آن كه خداوند بزرگ مردم شهر مدين را مورد عذاب و هالكت قرار داد و 
از اين عذاب دور نگه داشت، با اراده و وحي  و پيروانش را ؛حضرت شعيب

اي است، پر از  كه نام شهري و منطقه» أيكه«خداوند حضرت شعيب به طرف سرزمين 
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درخت و باغ و داراي آب بسياري بود و نزديك شهر مدين قرار داشت، رهسپار شد، 
 فرمايد:  چنان كه خداوند مي

           /176(شعراء( 
   ».پيغمبران را دروغگو ناميدند و از ايشان پيروي نكردند» أيكه«ساكنان «

شعيب به ايشان گفت: هان پرهيزكاري كنيد، مسلماً براي  ؛هنگامي كه حضرت
من در برابر دعوت خود . شما پيغمبر اميني هستم، از خدا بترسيد و از من پيروي كنيد

. خواهم و پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نيست يهيچ گونه پاداشي از شما نم
دهندگان جنس به مردم و كاهندگان  پيمانه را به تمام و كمال بپردازيد و از زمره كم

اموال ايشان نباشيد و با ترازوي درست اشياء و اجناس را بكشيد و اشياء مردم را نكاهيد 
د و بپرهيزيد از عذاب كسي كه و حقوق ايشان را ضايع نكنيد و در زمين تباهي نورزي

 .هاي گذشته را آفريده است شما و نسل
تو . اصحاب األيكه گفتند: اي شعيب تو قطعاً از جمله جادوشدگان و ديوانگاني

گويي كه  اگر راست مي. دانيم انساني جز ما نيستي و ما مسلماً ترا از زمره دروغگويان مي
بديشان گفت:  إريز، حضرت شعيبهايي از آسمان بر سر ما فرو  پيغمبري تكه

 . كنيد تر از هر كس به كارهايي است كه شما مي پروردگار من آگاه
را تكذيب كردند و به دنبال اين تكذيب عالوه بر  إدر نتيجه حضرت شعيب

باريدن متوالي آتش به مدت هفت شب و هفت روز عذاب روز ابر سايه گستر كه از آن 
را گرفت و آتش سوزان آنان را سوزانيد واقعاً عذاب آن باريد آنان را ف باران آتش مي

پدرزن حضرت  إروز عذاب بزرگ و سختي براي آنان بود حضرت شعيب
بوده است، از ميزان عمر و چگونگي وفات او تاريخ دقيقي در دست نيست  إموسي

قرار » صفد«ولي چنانكه روايت شده است مرقد مبارك او در يك آبادي نزديك شهر 
 .المقدس فاصله دارد در حدود سه شبانه روز از بيت دارد و

 





 
 
 

 بحث سيزدهم
  زندگي حضرت ايوب

يكي از پيامبراني است كه خداوند چهار بار در قرآن نام او را   حضرت ايوب
پسر حضرت » اسحاق«پسر حضرت » عيص«پسر  حضرت ايوب. برده است

ند بزرگ مال و ثروت و خداو. محل تولدش واليت شام بوده است. است» إابراهيم«
به نام  همسرش دختر حضرت يوسف. دارايي زيادي را به او عطا فرموده بود

اي داراي زهد و تقوا و بخشش و  به اندازه حضرت ايوب. بوده است» رحمه«
سخاوت بود كه حتي مورد حسادت فرشتگان قرار گرفت و از طرفي هم به سبب چنين 

اي ناراحت و غمگين بود كه هميشه  به اندازه فضايلي كه حضرت ايوب داشت شيطان

(فرمايد:  در صدد انحراف او بود چنان كه خداوند مي             

         ( )/كه  يكن، هنگام اديرا  وبيو بنده ما ا« )38ص

كه دچارش هستم] مرا  ي[به سبب رنج و شكنجه ا طانيداد كه ش پروردگارش را ندا
 .»]كند [تا از رحمت تو دلسردم كند يسرزنش و شماتت م

اهريمن . با اراده الهي در حدود هفت سال به مرض جذام مبتال گرديد 
فرصت را غنيمت شمرد و وسوسه را در دل همسرش رحمه انداخت و به 

ل و وضعيتي كه داري از خدا گفت چرا در اين حا ؛حضرت ايوب
از اين سخن ناراحت شد و  ؛حضرت ايوب. خواهي كه ترا شفا دهد نمي

و بعداً فرمود: . زنم سوگند خورد و فرمود: اگر شفا يافتم صد تازيانه به تو مي
حضرت . خواهم ديگر من از تو انجام هيچ كاري را براي خودم نمي

در  ،شد ش هم شديدتر ميتكسالتنها ماند و چون خود را تنها ديد  ؛ايوب
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چنان كه خداوند . حال گريه و زاري از خدا خواست كه به او شفا بدهد
 فرمايد: مي

 )                        

          ( ان) / 84-83بياء( 

و  بيكه پروردگارش را ندا داد كه مرا آس يكن] هنگام اديرا [ وبيو ا«
  يسخت
و  ميرا اجابت كرد شي)  پس ندا83.  (يمهربانان نيو تو مهربان تر دهيرس

  »ميبه او بود برطرف نمود يو سخت بيآنچه از آس
                    )/42ص( 

سرد  يشسشتو، آب ياست برا يآب نيبكوب، ا نيبه زم تي:] با پامي[به او گفت«
 »يدنيو آشام

به وسيله حضرت جبرئيل راه بهبودي و دواي شفادهنده را به او ياد داديم و گفتيم 
بدو پيام داديم . پاي خود را به زمين بكوب هنگامي كه چنين كرد چشمه آبي بر جوشيد

وشوي تنت مفيد است و هم براي نوشيدن گوارا و  ي است كه هم براي شستاين آب
سودمند است هنگامي كه با آب چشمه خود را شست از اين مرض نجات يافت و 

اش بيرون آمد و شروع به  از كلبه ويرانه ؛بهبودي حاصل كرد و بعداً حضرت ايوب
داد از او  ناله و زاري سر ميگردش كرد ناگاه زني را روي پلي يافت كه گريه و فرياد و 

پرسيد چه چيزي براي شما رخ داده است؟ آن زن گفت شوهرم در حدود هفت سال 
حضرت ايوب گفت . است كه به مرض جذام گرفتار شده است و نام او ايوب است

هنگامي كه سالم بود و به اين مرض مبتال نشده بود شبيه چه كسي بود، آن زن گفت: 
ايوب گفت: من ايوب هستم و خدا مرا از اين مرض نجات داده حضرت . شبيه تو بود

آن زن هم گفت: من رحمه همسر تو هستم باآلخره به . است و به من شفا بخشيده است
 . ديدار يكديگر شاد شدند خدا را شكر كردند و به كلبه خود برگشتند
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                       )/43ص(  

و خانواده اش را [كه در حادثه ها از دستش رفته بودند] و مانندشان را همراه با «
 »خردمندان باش يبرا يما و تذكر ياز سو يتا رحمت ميديآنان به او بخش

ز را برطرف ساختيم و به جاي اوالد و اموالي كه ا ؛بيماري و ناراحتي ايوب
و  ؛دست داده بود دو چندان بدو عطا كرديم، محض مرحمتمان در حق ايوب

تذكاري است از صبر و شكيبايي براي خردمندان، تا همچون ايوب شكيبا و اميدوار به 
 .لطف و فضل خدا باشند و در حوادث و مشكالت رشته صبر جميل را از دست ندهند

را تازيانه بزند و  چون قبالً سوگند خورده بود كه زنش ؛حضرت ايوب
خواست صد تازيانه به او بزند خداوند بزرگ حضرت جبرئيل را پيش ايوب فرستاد  مي

   ( و فرمود به او بگو،                    

    (  )/چون سوگند خورده ميو [به او گفت«هاي  اي از چوب بسته )43ص :

] يبزن انهيناراحت كرده بود، صد تاز يتو را در امور معنو نكهيا يكه همسرت را برا يا
 يو همسرت را با آن بزن، و سوگندت را مشكن. ب ريتركه خشك برگ يبا دستت بسته ا

  »ما بود يسو بهرجوع كننده  اريبس ناًيقي! يبنده ا كوي. چه نميافتي بايما او را شك ديترد
 





 
 
 

 ممبحث چهارده
 ؛ زندگي حضرت موسي

پسر حضرت يعقوب پسر » الو«پسر » فاهيت«پسر » عمران«پسر  ؛حضرت موسي
 . است ؛حضرت اسحاق پسر حضرت ابراهيم

هاي قرآن از  در بيشتر سوره. است» الو«دختر » يوكان«نام مادر حضرت موسي 
 فرمايد:  خداوند مي» القصص«است مثالً در سوره  سرگذشت حضرت موسي ياد شده

                           

                           

              /4-3(قصص( 
 مانيكه ا ي[عبرت گرفتن] مردم يو فرعون را برا ياز سرگذشت [مهم] موس يبخش«
مصـر]   ني)  همانا فرعون [در سـرزم 3.  (ميخوان يبر تو م يآورند به حق و راست يم

از  يكه گروه يش را گروه گروه ساخت، در حالكرد و مردم يو سركش ييجو يبرتر
 يگـار يب يو زنانشان را [بـرا  د،يبر يآنان را ناتوان و زبون گرفت، پسرانشان را سر م

 ».او از مفسدان بود. ديترد يگذاشت؛ ب يگرفتن] زنده م
  

 .بود» مزاحم«دختر » آسيه«بود نام همسرش » مصعب«پسر » وليد«نام فرعون مصر 
آمد و خانمان و گروه » المقدس بيت«خواب ديد كه آتشي از طرف شبي فرعون در 

. از اين آتش محفوظ ماندند» ها اسرائيلي بني«ها  ها را سوزاند ولي گروه سبطي قطبي
جادوگران و كاهنان و . هنگامي كه فرعون از خواب بيدار شد بسيار از اين خواب ترسيد

آنها چنين . ر خود فرا خواندمنجمان را جهت تفسير و تعبير اين خواب به حضو
آيد و هنگامي كه بزرگ شد  اسرائيل پسري به دنيا مي گيري كردند كه از طايفه بني نتيجه
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بدين سبب فرعون . كند ايستد و ترا نابود مي شود و با تو به مبارزه مي مدعي نبوت مي
اش  اي كه حملش پسر باشد بايد بعد از وضع حمل بچه دستور داد كه هر زن حامله

روزي . خوئي را انجام دادند مدتي اين عمل زشت و حيواني و درنده. كشته شود
مانند  همنشينان فرعون گفتند: اگر اين كار ادامه يابد فقط افراد پير و از كار افتاده باقي مي

فرعون . شود و كسي از پسران جوان براي كار كردن و خدمت به اين پيران پيدا نمي
در همان سال اول كه فرزند پسر كشته . ان اين كار انجام شودگفت: پس يك سال در مي

 . شد هارون برادر موسي به دنيا آمد نمي
 . اسرائيل كشته شد چنانكه روايت شده است در حدود دوازده هزار پسر بچه بني

جا دارد كه در اينجا داستاني را از گلستان سعدي در رابطه با پديده زشت ستم و 
 : بار آن نقل كنيم ظلم و عواقب هالكت

ظالمي را حكايت كنند كه هيزم درويشان خريدي به حيف و توانگري را دادي بطرح 
صاحبدلي برو گذر كرد و گفت: ماري تو هر كه را ببيني بزني؛ يا بوم كه هر كجا نشيني 

زورمندي مكن بر اهل زمين تا . بكني، زورت از پيش ميرود با ما؛ با خداوند غيبدان نرود
 حاكم از گفتن او برنجيد و روي از نصيحت او درهم كشيد و برو. بر آسمان نرود دعائي

ات نكرد، تا شبي كه آتش مطبخ در انبار هيزمش افتاد و ساير امالكش بسوخت و تفال
اتفاقاً همان شخص برو بگذشت و ديدش كه با ياران . زبستر نرمش بخاكسر گرم نشاند

 . سراي من افتاد؟ گفت: از دل درويشانهمي گفت: ندانم اين آتش از كجا در 
كند؛ بهم بر مكن تا  هاي ريش؛ كه ريش درون عاقبت سر حذر كن ز دود درون

هاي فراوان و  بر تاج كيخسرو نبشته بود؛ چه سال. تواني دلي؛ كه آهي جهاني بهم بركند
عمرهاي دراز؛ كه خلق بر سر ما بر زمين بخواهد رفت؛ چنانكه دست به دست آمده 

 . هاي دگر همچنين بخواهد رفت ست ملك بما؛ به دستا
اراده خداوند نطفه مبارك حضرت موسي در رحم مادرش قرار گرفت و بعد از 

ترسيد كه اگر فرعونيان آگاهي  گذشت مدت معمولي، مادرش وضع حمل كرد ولي مي
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كند و  خداوند تعالي مادرش را با الهام قلبي راهنمايي مي. يابند نوزاد را سر ببرند
 :فرمايد: اآليه مي

                              

                       /7(قصص( 

 يكـه [از سـو   يبـده، پـس هنگـام    ريكـه او را شـ   ميردالهام ك يو به مادر موس«
مباش كه ما حتماً او  نيانداز، و مترس و غمگ شيايبه در ي] بر او بترسانيفرعون

 .».ميده يقرار م امبرانيو او را از پ م،يگردان يرا به تو باز م

                8/(قصص( 

انداخت] پس خاندان فرعون او را [از  اي[مادرش به الهام خدا او را به در«
 »اندوهشان شود. هيآب] گرفتند تا سرانجام، دشمنشان و ما

خاندان . كار به جائي رسيد كه مادر موسي ناچار شد او را به درياگونه نيل بيندازد
من آنان و مايه اندوهشان فرعون موسي را از روي امواج نيل برگرفتند تا سرانجام دش

 .گردد

                             

        /9(قصص( 
 يو خوشـحال  يشـادمان  هيـ من و تو ما ينوزاد] برا نيو همسر فرعون گفت: [ا«

. ميريخود بگ يرا به فرزند يو اياست ما را سود دهد،  ديام د،يت، او را نكشاس
  ».پرورند.] يآنان آگاه نبودند [كه دشمنشان را به دست خود م يول

                               

           /10(قصص( 
شـد [و در اضـطراب و    يفرزنـدش] تهـ   اديجز  زي[از هر چ يقلب مادر موس «

تـا   ميفرو رفت]. اگر قلبش را [با لطف خود] محكم و استوار نكرده بود ينگران
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] را يبـود آن [حادثـه پنهـان    كيـ كه نزد ياز باوركنندگان وعده ما باشد، به درست
 .»فاش كند،

                      
 )11(قصص/

را  يكن. پس او موسـ  يريگ يگفت: [اوضاع و احوال] او را پ يبه خواهر موس«
او را]  يريـ گ يكه خاندان فرعون [پـ  يدر حال دي] دانياز دور [در آغوش فرعون

  ».كردند يدرك نم

يد: و ما دايگان را از او بازداشتيم و نگذاشتيم نوزاد پستان زني را فرما خداوند مي
بمكد، پيش از آنكه مادرش را پيدا و به دايگاني موسي ببرند مأموران در جستجوي 

گشتند خواهر موسي خود را بديشان رساند و گفت: آيا شما را به ساكنان  دايگان مي
و را به عهده گيرند و وي را شير دهند و اي رهنمود كنم كه برايتان سرپرستي ا خانواده

 فرمايد:  پرورش كنند و خيرخواه و دلسوز او باشند و نيز خداوند مي
به نهايت قدرت و رشد جسماني خود رسيد و خرد و  ؛زماني كه موسي

اش كامل گرديد بدو فرزانگي و دانش داديم و ما اين گونه به نيكوكاران پاداش  انديشه
قصر فرعون رهسپار كوچه و بازار پايتخت مملكت شد و بدون اينكه موسي از . دهيم مي

جنگند كه يكي از  اهالي شهر مطلع شوند وارد آنجا گرديد، در شهر ديد كه دو مرد مي
هاي جانبدار  اسرائيل و ديگري از دشمنان او يعني از طائفه قبطي قبيله او يعني از بني

كسي كه از دشمنانش بود، از موسي كمك  فردي كه از قبيله او بود عليه. فرعون است
. و در نتيجه آن شخص مردخواست و موسي كمكش كرد و مشتي بدو زد و او 

كننده آشكاري  گفت: اين از عمل شيطان بود واقعاً شيطان دشمن گمراه ؛موسي
موسي از كرده خود پشيمان شد و رو به درگاه خداوند كرد و گفت: پروردگارا . است

خدا دعايش . ا كشتن يك نفر ستم كردم پس به فريادم رس و مرا ببخشمن بر خوشتن ب
را اجابت كرد و او را بخشيد، چرا كه خدا بس آمرزنده و مهربان دباره بندگان پشيمان و 
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هائي كه به من عطا  حضرت موسي گفت: پروردگارا به پاس نعمت. كار است توبه
 . اهم شداي هرگز پشتيبان بدكاران و بزهكاران نخو فرموده

در شهر پريشان و نگران، شب را به روز آورد و ناگهان كسي  ؛حضرت موسي
كه ديروز از موسي ياري و مدد خواسته بود او را به فرياد خواند چرا كه با قبطي 

بدو گفت: حقا تو گمراه  ؛موسي. آمد اش بر نمي ديگري گالويز شده بود و از عهده
ي كسي كه دشمن آن دو بود دست بگشايد آشكاري و همين كه موسي خواست به سو

خواهي مرا بكشي همان گونه كه  و حمله نمايد، مرد قبطي فرياد زد و گفت: آيا مي
خواهي كه ستمگر روزگوئي باشي و  ديروز كسي را كشتي؟ در زمين جز اين نمي

خواهي كه از اصالحگران باشي؟ وقتي كه خبر كشته شدن قبطي پراكنده شد مردي  نمي
خانواده فرعون بود و ايمان آورده بود از نقطه دور دست شهر شتابان آمد و گفت:  كه از

اند، پس هر چه  درباريان و بزرگان قوم براي كشتن تو به رايزني نشسته ،اي موسي
موسي از شهر . مسلماً من از خيرخواهان و دلسوزان تو هستم. زودتر از شهر بيرون برو

اي رخ دهد و  ظه حادثهحم به راه بود كه هر لخارج شد در حالي كه ترسان و چش
خدا را به فرياد خواند و گفت: پروردگارا مرا از مردمان . فرعونيان او را دستگير كنند

كرد گفت: اميد » شهر شعيب«ستمگر رهائي بخش و هنگامي كه رو به جانب مدين 
اه آب مدين هنگامي كه به چ. است كه پروردگارم مرا به راستاي راه رهنمود فرمايد

كنند  اند و چهار پايان خود را سيراب مي رسيد مردمان زيادي را ديد كه بر آن گرد آمده
موسي گفت: شما دو نفر چه كار . در يك طرف دو نفر زن را ديد كه گوسفندان بياميزند

دهيم تا  كنيد، گفتند: پدر ما پيرمرد كهنسالي است و ما گوسفندانمان را آب نمي مي
موسي دلش . شود گردانند و چاه آب خلوت مي گي گوسفندان خود را بر ميچوپانان هم

به حال آنان سوخت و گوسفندان ايشان را سيراب كرد سپس از فرط خستگي به زير 
سايه درختي رفت و عرضه داشت: پروردگارا من نيازمند هر آن چيزي هستم كه برايم 

داشت به پيش او  هايت حياء گام بر مييكي از آن دو دختر كه با ن. حواله و روانه فرمائي
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كند تا پاداش اين كه لطف فرموده و آب را از چاه  آمد و گفت: پدرم از تو دعوت مي
 . اي به تو بدهد اي و بدان گوسفندان ما را آب داده بيرون كشيده

                             
 )25قصص/( 

چون نزد او آمد و داستانش را بيان كرد، گفـت: ديگـر نتـرس كـه از آن گـروه      «
   .»ستمكار نجات يافتي

گفت: اي پدر من او را استخدام كن چرا  ؛يكي از آن دو دختر حضرت شعيب
 . كه بهترين كسي را كه بايد استخدام كني شخصي است كه نيرومند و درستكار باشد

خواهم  گفت: من مي ؛پدر آن دو دختر به حضرت موسي ؛حضرت شعيب
يكي از اين دو دخترم را به ازدواج تو درآوردم به اين شرط كه هشت سال براي من كار 

خواهم بر  اي من نمي كني سپس اگر هشت سال را به ده سال تمام برساني، محبتي كرده
حضرت موسي . نيكوكاران خواهي يافتتو سختگيري كنم اگر خدا بخواهد مرا از زمره 

 آن را پذيرفت و گفت: 

                     

 )28قصص/( 
هر يك از اين دو مدت را به پايان برم هيچ تعدي و سـتمي بـر مـن نيسـت، و     «

 .»ل استخدا بر آنچه مي گوييم، نگهبان و وكي

اش از مدين به سوي  هنگامي كه موسي مدت را به پايان رسانيد و همراه خانواده
اش گفت: بايستيد من  به خانواده. آتشي را ديد» طور«مصر حركت كرد در جانب كوه 

اي از آتش براي شما بياورم تا خويشتن  شايد از آنجا خبري از راه يا شعله. بينم آتشي مي
نگامي كه موسي به كنار آتش آمد، از ناحيه سرزمين راست خود در ه. را بدان گرم كنيد

 منطقه مباركي چون كوه طور از ميان يك درخت فرياد زده شد: 

               )/30قصص( 
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  ».يقيناً منم خدا پروردگار جهانيان !ي موسي«

                       /12(طه( 
در آن زمان «هايت را از پا بيرون بياور  بدون شك من پروردگار تو هستم، كفش«

همانا تو در سرزمين پاك » بيرون آوردن كفش از نشانه تواضع و ادب بوده است
 .»ور استنام سرزمين كنار كوه ط» طوي«. هستي» طوي«و مبارك 

           /13(طه( 
. »شود گوش فرا ده بدان چه وحي ميام، پس  من ترا براي مقام رسالت برگزيده«

 . يبه قوم خود برسانتا آن را خوب بياموزي و 

                         /14(طه( 
عبـادتي  «همانا من خدا هستم و معبودي جز من نيست پس تنها مرا عبادت كن «

  ».و نماز را بخوان تا هميشه به ياد من باشي» خالص از هرگونه شركي

در نتيجه با اراده خدا و شايستگي كه حضرت موسي داشت به رتبه پيامبري نائل 
  .ولوالعظم گرديدگشت و يكي از پيامبران ا

                       /15(طه( 
بي ترديد قيامت كه مي خواهم زمان وقوعش را پنهان بدارم، آمـدني اسـت، تـا    «

 .»هر كس را برابر تالش و كوششي كه مي كند، پاداش دهند

                       /16(طه( 
پس مبادا آنكه از هواي نفسش پيروي كرده و [به اين سبب] بـه قيامـت ايمـان    «

  ».ندارد، تو را [از توجه به آن] باز دارد كه هالك مي شوي

         /17(طه( 
 .»قطعه چوب] در دست راستت چيست؟]ن و اي موسي! اي«
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كنم و با آن  حضرت موسي جواب داد كه اين عصاي من است و بر آن تكيه مي
ريزم و نيازهاي ديگران را با آن برآورده  رانم و براي آنها برگ مي گوسفندان را مي

 كنم، خداوند فرمود:  مي

      /19(طه( 
  »اي موسي عصا را بينداز«

خدا به . موسي فوراً عصا را انداخت و ناگهان مار بزرگي شد و به سرعت راه افتاد
موسي فرمود: آن را بگير و مترس ما آن را به هيأت اول و حالت نخستين باز خواهيم 

آنكه  گرداند و دست خود را به گريبان خويش فرو بر، تا سفيد و درخشان بيرون آيد بي
ها را به تو  ما اين. شد و اين معجزه ديگري براي توستدچار عيب و بيماري شده با
هاي بزرگ خود را با تبديل عصا به اژدها و سفيد و  نموديم تا بعضي از معجزه

 . درخشنده شدن دست به تو نشان دهيم و دليل صدق رسالت تو باشد

         /24(طه( 
  ».را او [در برابر خدا] سركشي كرده استه سوي فرعون برو؛ زيب«

ام را فراغ و  خاشعانه به دعا پرداخت و گفت: پروردگارا سينه ؛حضرت موسي
گشاده دار تا در پرتو شرح و سعه صدر، خشم و كين از دل برخيزد و با آرامش تمام 

م رسالت آسماني را به جاي آورم و كار رسالت مرا بر من آسان گردان و گره از زبان
بگشا، تا اين كه سخن مرا بفهمند و ياوري از خاندانم براي من قرار بده برادرم هارون 

 . را

           /36(طه( 
  ».شود خداوند موسي را ندا داد و فرمود: اي موسي خواسته تو به تو داده مي«

                    /33(قصص( 
 ».پروردگارا! من يك نفر از آنان را كشته ام، مي ترسم مرا بكشند :گفت«
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خداوند فرمود: اي موسي مترس چند بار شما را از ترس و ناراحتي نجات داديم مثالً 
بوت و شما از يادت نيست كه به منظور حفظ شما از فرعونيان به مادرت گفتيم ترا در تا

صندوقي اندازد و آن را به دريا بسپارد و به دريا نيز فرمان داديم او را به كنار منزل 
فرعون ببر و محبت ترا نيز در دل فرعون و همسرش انداختيم، تا ترا به منزل خود ببرند 
و مادر خودت را براي تو به عنوان پرستار و شيرده انتخاب كنند و موقعي كه يك نفر 

از ترا نجات داديم و به تو الهام كرديم كه به طرف مدين حركت كني و قبطي كشتي ب
چند سال در آنجا ماندي، در حالي كه مجرد بودي و در آنجا متأهل شدي و ثروت و 

تر به رتبه پيامبري رسيدي و در  مال زيادي را در آنجا به دست آوردي و از همه مهم
انجام مأموريت است تو و برادرت همراه نتيجه به زادگاه خود مصر برگشتي اآلن هنگام 

ام برويد و در ذكر و ياد و اجراي فرمان من سستي  با آيات من كه در اختيارتان گذارده
نكنيد به سوي فرعون برويد كه سركشي كرده است و در كفر و طغيان از حد گذشته 

 .است سپس به نرمي با او سخن بگوئيد شايد غفلت خود و عظمت خدا را ياد كند
براي هدايت و ارشاد به نزد فرعون رفتند  إهنگامي كه حضرت موسي و هارون

و مطالب خود را بيان داشتند و او را به خداشناسي و پرستش خداوند دعوت كردند و 

«جور و ستم دست بردار، فرعون گفت:  گفتند از اين طغيان و ضاللت و      

               « /18(الشعراء( 

آيا ما ترا در كودكي ميان خود و در دامان مهر و در آغوش لطف خويش اي موسي 
اي؟ و از رعايت و  هاي متمادي از عمرت در بين ما ماندگار نبوده نپرورانديم؟ و آيا سال

 اي كه ردهاي؟ و آن كاري را ك حفاظت و نان و نمك ما برخوردار نگشته
ها گذشته تو اينك كفران  اي و از اين اي و مرتكب قتل يكي از طرفداران ما شده كرده

كني و با ادعاي پيغمبري  كني و حق نان و نمك ما را فراموش مي هاي ما مي نعمت
فرعون از حضرت موسي سؤال كرد و  .گيري پروردگار جهان، الوهيت ما را ناديده مي

كني و خويشتن را  كيست؟ كه اين همه از او صحبت مي گفت: پروردگار جهانيان
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ها و زمين و آنچه ميان آن دو  آسمان رگفت: پروردگا ؛موسي «داني؟  فرستاده او مي

. جوئيد، حق اين است كه گفتيم پوئيد و حقيقت را مي است اگر شما راه يقين مي
يد اين مرد چه شنو كنان گفت: آيا نمي رو به اطرافيان خود كرد و مسخره» فرعون«

گويد؟ موسي پس از اشاره به جهان كبير، اشاره به  شنويد كه جز ياوه نمي گويد؟ مي مي
جهان صغير كرد و گفت: او پروردگار نياكان پيشين شما است كه مردند و چون جاودانه 

سري همچنان ادامه داد و گفت: پيغمبري  فرعون به خيره. توانند خدا باشند نيستند نمي
گويد و  وي شما فرستاده شده است قطعاً ديوانه است چرا كه سخنان پريشان ميكه به س

 .داند جز مرا خدا مي
هاي خداشناسي گسترده در پهنه آفرينش اشاره كرد و  حضرت موسي باز هم به نشانه

كنم پروردگار طلوع و غروب  آن خدائي كه من شما را به پرستش او دعوت مي گفت:
همه چيزهايي است كه در ميان آن دو قرار دارد اگر شما  كواكب و سيارات جهان و

گان و  بوديد چنين چيزي را در پرتو خرد، از روي نظام طلوع و غروب ستاره عاقل مي
 . فهميديد برنامه دقيق و اسرارآميز آنها مي

فرعون سخت برآشفت و گفت: اگر جز مرا به پروردگاري برگزيني ترا از زمره 
گفت: آيا اگر من چيزي روشني را به تو نشان  ؛حضرت موسي. زندانيان خواهم كرد

در . كني؟ فرعون گفت: اگر از زمره راستگوياني آن را بنماي دهم باز هم مرا زنداني مي
اين هنگام موسي عصاي خود را انداخت ناگاه اژدهاي حقيقي و نماياني گرديد و دست 

ناگهان بينندگان آن را سفيد و  خود را به گريبان فرو برد و سپس آن را بيرون آورد
فرعون . باران و درخشان كرد روشن همچون ماه تابان ديدند و پرتو آن همه جا را نور

. به اشراف و بزرگان دوروبر خود گفت: اين مرد جادوگر بس آگاه و ماهري است
خواهد با جادوي خود عامه مردم را پيرامون خويش جمع آورد و شما را از سرزمين  مي

گفتند: موسي و . دهيد انديشيد و چه فرمان مي پس شما چه مي. تان مصر بيرون كندخود
برادرش را مهلت بده و در كار شكنجه آنان عجله مكن و به تمام شهرهاي مصر 
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. مأموراني براي بسيج اعزام كن تا همه جادوگران ماهر و زبردست را پيش تو بياورند
ها بود، در مكان معيني گردآورده  جشن مصريسرانجام جادوگران در روز موعد كه روز 

 شدند و به ميدان مبارزه گسيل گشتند 

          /67(طه( 
ود احسـاس انـدكي هـراس و بـيم     حضرت موسي در اين هنگـام در درون خـ  «

 ».نمود

 فرمايد:  خداوند مي

         /68(طه( 
شوي و كارهاي باطلشـان را شكسـت    مترس حتماً تو برتري و بر آنان چيره مي«

  ».خواهي داد

مهلت نداد و عصاي خود را افكند، ناگهان اژدهاي بزرگي گرديد و با  ؛موسي
سرعت شروع به بلعيدن ابزارهاي دروغين ايشان كرد و آنها را يكي بعد از ديگري در 

كنان بر زمين فرو افتادند و گفتند: به پروردگار  هكام خود فرو برد جادوگران سجد
 .عالميان ايمان داريم، به پروردگار موسي و هارون

فرعون جادوگران را تهديد كرد و گفت: آيا به او ايمان آورديد پيش از آن كه من به 
گمان بزرگ و استاد شما است و به شما جادوگري  بي» موسي«شما اجازه دهم؟ او 

. اي شما را خواهم كشت س خواهي دانست كه با چه زجر و شكنجهپ. آموخته است
گردانم و همگي شما را به دار  ها و پاهاي شما را عكس يكديگر قطع مي حتماً دست

هر كاري كه . ساحران گفتند: هيچ زياني نيست از اين كاري كه تو خواهي كرد. آويزم مي
گرديم و به لقاي  گارمان باز ميخواهي بكن، باكي نيست، چرا كه ما به سوي پرورد مي

ما . داريم رسيم و پاداش خويش را از او دريافت مي معشوق و معبود حقيقي خود مي
اميدواريم كه پروردگارمان گناهانمان را ببخشايد چرا كه ما در ميان قوم نخستين ايمان 

 . ايم آورندگان بوده
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دستور . بودند قطع كنند فرعون فرمان داد كه دست و پاي ساحراني كه ايمان آورده
روزي طرفداران فرعون گفتند: . فرعون را انجام دادند و اين افراد به شهادت رسيدند

ها رويگردان هستند هر روز  اند و از پرستش تو و بت آنهايي كه به موسي ايمان آورده
فرعون گفت: شما در اين . كشند يابند و مملكت ما را به فساد و تباهي مي افزايش مي

در . دهم كشم و دخترانشان را خادم خود قرار مي اره غمگين نباشيد پسرانشان را ميب
  اسرائيل شهرت يافته نتيجه فرعون و فرعونيان تعداد زيادي را از مؤمنين كه به عنوان بني

اسرائيل شكايت را پيش  بر اثر فشار و شكنجه فرعونيان بني. بودند به شهادت رساندند
ايم  نهايت در آزار و اذيت قرار گرفته ا از طرف فرعونيان بيحضرت موسي گفتند: م

دهم كه  زيرا به شما اميد مي. حضرت موسي فرمود: صبر گيريد و تحمل داشته باشيد
فرعونيان مورد هالكت و نابودي قرار خواهند گرفت و شما رستگار خواهيد شد و در 

 .حالت امن و آسايش به سر خواهيد برد
آسيه دختر مزاحم همسر فرعون پنهاني ايمان آورد و از  روايت شده است كه

روزي آسيه در برابر آينه ايستاد تا موي سر خود را شانه زند، . پرستي دست كشيد بت
شانه از دستش افتاد و شكست و گفت: خدايا سلطنت فرعون را مانند اين شانه از بين 

آيا شما هم به موسي فرعون اين سخن را شنيد و در حالت خشم و غضب گفت: . ببر
فرعون گفت: اگر از اين كار دست نكشي ترا مورد . ايمان آورديد؟ آسيه گفت: بلي

فرعون دستور داد . خواهي انجام بده آسيه گفت: هر چه مي. دهم شكنجه و آزار قرار مي
در اين هنگام حضرت جبرئيل آمد و گفت: اي آسيه . كه دست و پاي او را ميخ بزنند

 آسيه گفت: . دهم خواهد برايش انجام مي مايد: چه ميفر خداوند مي

                          

      /11(تحريم( 
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ارا خداوند از ميان مؤمنان زن فرعون را مثل زده است، وقتي كه گفت: پروردگ«
اي بنا كن و مرا از فرعون و كارهايش  براي من در بهشت نزد خودت خانه

 .»رهايي بخش و از اين مردمان ستمكاره نجات ده

از آنجا كه اين همه . خداوند دعاي آسيه همسر فرعون را قبول كرد و وفات فرمود
براي اصالح فرعونيان و دست  ؛پند و اندرز و تبليغ و موعظه حضرت موسي

اي نداشت، حضرت  پرستي و اذيت و آزاد مؤمنين هيچ فايده آنان از بت كشيدن
و هارون برادرش به مناجات ايستادند و از خداوند خواستند كه آن قوم  ؛موسي

گفت: پروردگارا تو به فرعون و  ؛حضرت موسي. مشرك و بدكار را نابود گرداند
رت فراوان و نعمت و دارايي فرعونيان در دنيا زينت و بهجت جهان، يعني فرزندان و قد

برند و  اي و عاقبت آن اين شده است كه بندگانت را از راه تو به در مي سرشار داده
 . كنند گمراهشان مي

                              

                          

         /88(يونس( 
و  وريز ايدن يگفت: پروردگارا! فرعون و اشراف و سرانش را در زندگ يو موس«
م را] از راه تو گمراه كنند، مرد تاًيكه [نها ي] و اموال [فراوان] داده ااري[بس نتيز

 اورندين مانيرا سخت گردان كه ا شانيپروردگارا! اموالشان را نابود كن و دل ها
  »ننديتا آنكه عذاب دردناك را بب

           /89(يونس( 
تاي راه پـا  پذيرفته شد پس بر راس» موسي و هارون«خداوند فرمود: دعاي شما «

   ».برجا باشيد
و استقامت به خرج دهيد و از انبوه مشكالت نهراسيد و از راه و برنامه كسـاني  (

  )پيروي نكنيد كه ناآگاهند
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             /132(اعراف( 
پس هر زمان به مصيبت و نكبتـي دچارشـان كـرديم و از جملـه: سـيل، ملـخ،       «

شـود بـر    هاي گوناگون از آنان ريخته مي شپش، قورباغه و خونيكه بر اثر بيماري
اما آنان تكبـر ورزيدنـد   . آنان فرستاديم كه هر يك معجزه جداگانه و روشني بود

  ».كاري بودند هاي گناه ه انسانچرا ك

                            

                     /134(اعراف( 
نان فرود آمد، گفتند: اي موسي! پروردگارت را به پيماني كه و هرگاه عذاب بر آ«

با تو دارد [و آن مستجاب كردن دعاي توست] براي ما بخوان كه اگر اين عذاب 
را از مابرطرف كني يقيناً به تو ايمان مي آوريم و بني اسرائيل را با تو روانه مي 

 .».كنيم

            /135(اعراف( 
ن مـي  اپس هنگامي كه عذاب را تا مدتي كه [مي بايد همه] آنان به پايـان مهلتـ  «

  ».رسيدند از ايشان برطرف كرديم، به دور از انتظار پيمانشان را مي شكستند

از » ها قبطي«ه فرعونيان هاي پنجگانه باز گرو با وجود نزول اين همه آيات و مصيبت
اسرائيل كه تبعه و پيرو موسي بودند دست نكشيدند و  و اذيت قوم بني رپرستي و آزا بت

. ها به اين منوال گذشت و حوادث تلخ و شيرين ميان موسي و فرعون روي داد مدت
سرانجام ما به موسي پيام داديم كه شبانه بندگانم را از مصر به سوي فلسطين كوچ بده و 
آنگاه كه به كرانه نيل رسيديد، با عصا به رودخانه درياگون نيل بزن و راهي خشك براي 

ترسي كه به  آنان در اين دريا بگشا راهي كه چون در آن گام بگذاري نه از فرعونيان مي
 .تو برسند و نه از غرق شدن در آب هراسي داري
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روه تقسيم كرد و اسرائيل را به دوازده گ با فرمان خداوند بني إحضرت موسي
موقعي كه فرعون اين خبر را . شب به راه افتادند و صبح آن به درياي سرخ رسيدند

ها  اسرائيلي ها را تعقيب كرد، هنگامي كه بني اسرائيلي شنيد با لشكريان خودش بني
فرمود: نترسيد  ؛حضرت موسي. فرعون و لشكريانش را ديدند، بسيار ترسيدند

 . خداوند با ماست

                             

   /63(شعراء( 
وقتي عصا را به . به دنبال آن به موسي پيام داديم كه عصاي خود را به دريا بزن«

 »رگي گرديددريا زد، دريا از هم شكافت و هر بخشي همچون كوه بز

اسرائيل  گانه بني و دوازده راه خشك در آن پديدار شد و هر گروهي از اسباط دوازده 
هنگامي كه فرعون و فرعونيان شكافته شدن دريا را ديدند، . اي حركت كرد در جاده

هنگامي كه در . ها وارد دريا شدند اسرائيلي فرصت را غنيمت شمردند و براي تعقيب بني
 .گرفتند با اراده خداوند دريا به هم پيوست و همه آنها غرق شدندوسط دريا قرار 

ها به طرف فلسطين حركت  اسرائيلي بعد از آنكه فرعون و فرعونيان غرق شدند بني
هنگامي كه وارد فلسطين شدند، حضرت موسي از خداوند درخواست كرد كه . كردند

 . كتاب آسماني را برايش بفرستد و به قلب او القاء كند

                           

                     

    )142/اعراف( 
و آن  ميشب وعده گذاشت يتورات] س افتيو در ژهيو يبادتع ي[برا يو با موس«

پروردگـارش بـه چهـل شـب      عادگاهيپس م م،يرا با [افزودن] ده شب كامل كرد
رفـت] بـه بـرادرش هـارون      يمـ  عادگاهيكه به م ي[هنگام يگرفت، و موس انيپا
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و از راه و روش  زيـ مـن بـاش و بـه اصـالح برخ     نيقومم جانشـ  انيگفت: در م
 .»مكن يوريمفسدان پ

                             

                          

                         

          /143(اعراف( 
هنگامي كه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت: و كالمي «

يـزي مثـل او   ماند، خواست ذاتي را هـم ببينـد كـه چ    شنيد كه به كالم كسي نمي
خدايش . را به من بنماي تا تو را ببينم لذا عرض كرد پروردگارا خويشتن. نيست

تاب ديدار مرا نداري و مرا  )تو با اين بنيه آدمي و در اين جهان مادي(بدو گفت
بيني وليكن براي اطمينان خاطر از اينكه تاب ديدن مرا نداري به كـوه بنگـر،    نمي

امـا  . بر جاي استوار ماند، تو هـم مـرا خـواهي ديـد    اگر در برابر تجلي ذات من 
هنگامي كه پروردگارش خويشتن را به كوه نمـود آن را درهـم كوبيـد و موسـي     

وقتي كه به هوش آمد گفت: پروردگارا تـو منزهـي   . بيهوش و نقش زمين گرديد
من از اين پرسش پشيمانم و به سـوي   از آن كه با چشمان سر قابل رؤيت باشي

 .»ردم و من نخستين مؤمنان هستمگ تو بر مي

هاي خويش و با سخن گفتنم با تو از  گفت: اي موسي من ترا با رسالت وندخدا
فراسوي حجاب و بدون واسطه بر مردمان هم عصري كه مأموريت تبليغ احكام آسماني 

ام  ام يعني توراني را كه به دست تو سپرده به آنان داري برگزيدم، پس آنچه به تو داده
از ميعادگاه  ؛هنگام بازگشت موسي. م برگير و از زمره شكرگزاران نعمت باشمحك

پرست  كه بسيار عيار و گمراه بود قوم موسي بت »سامري«كوه طور با تبليغ و سفسطه 
 . شدند

             /86(طه( 
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ناك بـه سـوي قـوم خـود     موسي پس از دريافت تـورات، خشـمگين و انـدوه   «
   ».برگشت

                               

       /90(طه( 
ن و به راستي هارون پيش از اين به آنان گفته بود: اي قوم من! شما به وسيله ايـ «

گوساله مورد امتحان قرار گرفته ايد، و بي ترديد پروردگارتان [خـداي] رحمـان   
است، بنابراين از من [كـه پيـامبر او هسـتم] پيـروي كنيـد و فرمـانم را اطاعـت        

   ».نماييد

دهيم تا  آن قوم در جواب هارون گفتند: ما پيوسته به پرستش اين گوساله ادامه مي
 ؛لت اين امر اين بود، چون حضرت موسيع. گردد به پيش ما بر مي ؛موسي

وعده داده بود كه بعد از سي روز از مسافرت بر گردد و خداوند ده روز ديگر را بر آن 
نتوانست برگردد و از طرفي هم آن قوم خيلي ساده و  ؛اضافه كرد و حضرت موسي

گردد و در  بر نمي ؛زودباور بودند، سامري فرصت را غنيمت شمرد و گفت: موسي
هنگامي كه موسي . اي از طال ساخت و آنان را به پرستش آن دعوت كرد يجه گوسالهنت

از مناجات به پيش قوم خود خشمگين و اندوهناك بازگشت، گفت: پس از رفتن من به 
 راتظاتمناجات چه بد جانشيني مرا انجام داديد، آيا بر فرمان پروردگارتان مبني بر ان

ات پيمان خود با من شتاب ورزيديد؟ موسي الواح را رجوع من از ميعادگاه طور و مراع
بينداخت و موي سر و ريش برادرش هارون را گرفت و آن را به سوي خود كشيد، چرا 

اي پسر مادرم اين مردمان مرا درمانده و ناتوان  هارون گفت:. ديد كه او را مقصر مي
 .پيشه مدان اند، پس دشمنان را به من شاد مكن و مرا از زمره قوم ستم كرده

را به پيش خود خواند و او را مورد خشم و سرزنش » سامري« ؛حضرت موسي
 قرار داد و گفت: 

          /95(طه( 
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طرنـاك چيسـت كـه از تـو سـر زده      موسي گفت: اما تو اي سامري اين كـار خ «
 »است؟

اسرائيل  ي آگاهم كه بنيساز سامري گفت: من از چيزهايي در صنعت و هنر مجسمه
فتم و آن را به درون راز آنها آگاه نيستند و از جاي پاي اسب جبرئيل مشتي خاك برگ

 . آمده و نفس من اين چنين كار را در نظرم آراست گوساله ريختم و به صدا در
ات بيزاري  فرمود: برو اي سامري از ميان ما، در زندگي دنيا بهره ؛حضرت موسي

ناپذير  ات تخلف ز تو باد و در آخرت براي تو موعدي است كه دربارهو گريز مردم ا
است و خداوند آن را فراموش نخواهد كرد گويا بر اثر اين دعا به يك نوع مرض مسري 

كرد و هر كس به نفر دوم دست  زد به او سرايت مي مبتال شد كه هر كس به او دست مي
همين ترتيب...، هم اينك گوساله معبودت شد و به  زد او هم به چنين مرضي مبتال مي مي

سوزانيم و سپس  پرداختي بنگر و ببين كه چگونه آن را مي را كه پيوسته به عبادتش مي
 . پراكنيم ريزيم و مي خاكستري را به دريا مي

دستور داد براي معذرت خواهي و توبه از كردار  ؛سپس خداوند به موسي
 ؛اسرائيل به ميعادگاه او بيايند و موسي يگوساله پرستان قوم همراه گروهي از بن

هفتاد مرد را از ميان قوم خود به نمايندگي از سوي آنان براي ميعادگاه ما برگزيد و 
اي در گرفت، هنگامي كه زمين لرزه آنان را  لرزه در آنجا زمين. ايشان را به كوه طور برد

ي آنان و مرا پيش از توانست خواستي مي گفت: پروردگارا اگر مي ؛فرا گرفت، موسي
ديدند ولي اينك مرا به قتل  اسرائيل هالك آنان را خود مي اين نيز هالك كني تا بني

سازي؟  اند هالك مي خردان ما كرده سازند، آيا مرا به سبب كاري كه بي ايشان متهم مي
يا خداوندا ما را به گناه آنان مگير، اين درخواست نا به جاي ديدن تو، يا وقوع زلزله، 

پرستي جز آزمايش تو چيزي ديگري نيست كه به سبب آن برابر قوانين و سنن  گوساله
سازي و هر كس را بخواهي و  الهيت هر كس را بخواهي و مستحق بداني گمراه مي
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كني، تو سرپرست ما هستي پس بر ما ببخشاي و به ما رحم  شايسته بداني هدايت مي
 .فرماي چرا كه تو بهترين آمرزندگاني

در ميعادگاه به مناجات ايستاد و براي آنها دعا كرد و در حالي  ؛ضرت موسيح
كه بر اثر درخواست آنان از موسي كه خدا را ببينند، كوه طور به لرزه درآمد و همه 

را قبول كرد و همه به هوش آمدند و  ؛هوش شده بودند، خداوند دعاي موسي بي
 .دادخداوند اين بار آنها را مورد عفو خود قرار 

كرد، بعد از آن كه  براي قوم خود موعظه مي ؛روزي هنگامي كه حضرت موسي
سؤال كرد كه كسي از تو  ؛موعظه را به پايان رساند، شخصي از حضرت موسي

از اين جهت خداوند موسي را . جواب داد خير ؛تر وجود دارد؟ حضرت موسي عالم
از خداوند  ؛حضرت موسي .تر هم هست مورد عتاب قرار داد و فرمود: از تو عالم

خداوند فرمود: اي . مند گردد خواست كه چنين شخصي را به او معرفي كند تا از او بهره
موسي اگر شما به مكاني كه ملتقاي درياي سرخ و سفيد است بروي، آن شخص را 

 . خواهي ديد
فرمود: خداوندا براي اين كه درست آنجايي كه آن شخص در  ؛حضرت موسي

ابم عالمتي را براي من قرار بده خداوند فرمود: اي موسي يك ماهي سرخ آنجا است بي
كرده را با خودت ببر، در هر جائي كه ماهي را گم كردي و از يادت رفت كه آن را 

پسر نون را همراه خودش » يوشع«حضرت موسي . برداري، آن شخص در آنجا است
  فرمايد: چنان كه خداوند بزرگ در سوره كهف مي. گرداند

                        
 )60(كهف/ 
به جوان [خدمت گزار] خود گفت: همواره  يرا كه موس يكن] هنگام ادي«
 ايزود برسم]  نكهيبرسم [چه ا ايروم تا به محل برخورد آن دو در يم
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 يروم تا برا يبه سفرم ادامه دهم، [در هر حال م يالنطو يروزگار
 ».]ابميعبد صالح حق را ب شتر،يدانش ب ليتحص

هايي در دست داشت، همچون  براي پيدا كردن اين دانشمند بزرگ نشانه ؛موسي
عزم خود را جزم كرد و  ؛محل تالقي دو دريا و زنده شدن ماهي بريان شده، موسي

نشينم تا اين كه به محل برخورد  : من هرگز از پاي نميبه جوان خدمتگزار خود گفت
 . سپرم رسم و يا اين كه روزگاران زيادي راه مي دو دريا مي

هنگامي كه به محل تالقي دو دريا رسيدند، ماهي خويش را از ياد بردند و ماهي در 
اه دريا راه خود را پيش گرفت و به درون آن خزيد، هنگامي كه از آنجا دور شدند و ر

به خدمتكارش گفت: غذاي ما را بياور واقعاً در اين  ؛زيادي را طي كردند موسي
خدمتكارش گفت: به ياد داري وقتي را كه . ايم سفرمان دچار خستگي و رنج زيادي شده

به آن صخره رفتيم و استراحت كرديم من بازگو كردن جريان عجيب زنده شدن و به 
جز . بردم كه در آنجا جلو چشمانم روي داد درون آب شيرجه رفتن ماهي را از ياد

بلي ماهي پس از زنده شدن به طرز . شيطان بازگو كردن آن را از خاطرم نبرده است
 . انگيزي راه خود را در دريا پيش گرفت شگفت

هاي پيدا  خواستيم چرا كه يكي از نشانه گفت: اين چيزي است كه ما مي ؛موسي
اي از بندگان  از راه طي شده خود برگشتند، پس بنده كردن گمشده ما است، پي پيچويانه

صالح ما را به نام خضر يافتند كه ما او را مشمول رحمت خود ساخته و از جانب خود 
پذيري كه من همراه تو شوم و از  موسي بدو گفت: آيا مي. بدو علم فراواني داده بوديم

ت و به تو آموخته شده تو پيروي كنم بدان شرط كه از آن چه مايه رشد و صالح اس
است، به من بياموزي؟ حضرت خضر گفت: تو هرگز توان شكيبايي با من را نداري و 

كه در برابر آن آگاه نيستي، شكيبايي كني؟ موسي   تواني از راز و رمز چيزي چگونه مي
گفت: به خواست خدا مرا شكيبا خواهي يافت و در هيچ كاري با فرمان تو مخالفت 

حضرت خضر گفت: اگر تو همسفر من شدي سكوت محض داشته باش . نخواهم كرد
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دهم و در نظرت ناپسند است از من مپرس تا خودم راجع  و درباره چيزي كه انجام مي
 .بدان برايت سخن بگويم

پس موسي و خضر با يكديگر به راه افتادند و در ساحل دريا به سفر پرداختند تا 
سفر آن را سوراخ كرد، موسي گفت: آيا كشتي  اينكه سوار كشتي شدند خضر در اثناي

حضرت . را سوراخ كردي تا سرنشينان آن را غرق كني؟ واقعاً كار بسيار بدي كردي
حضرت موسي . تواني همراه من شكيبايي كني؟ حضر گفت: مگر نگفتم كه تو هرگز نمي
ري و ات بازخواست مكن و در كارم كه يادگي گفت: مرا به خاطر فراموش كردن توصيه

موسي و خضر به راه خود ادامه دادند تا آنگاه كه . پيروي از تو است بر من سخت مگير
موسي . از كشتي پياده شدند و در مسير خود به كودكي رسيدند، خضر او را كشت

گناه و پاكي را كشتي، بدون آن كه او كسي را كشته باشد؟ واقعاً كار  گفت: آيا انسان بي
 . زشت و ناپسندي كردي

                         
 )78(كهف/ 
تو را به  يمن و توست؛ به زود انيم يي!] اكنون زمان جدايموس يگفت: [ا«

 .»كنم. يآگاه م ،يورز ييبايبر آن شك يو علت آنچه نتوانست ريتفس

از اهالي آنجا . به راه خود ادامه دادند تا به روستايي رسيدند إخضر باز موسي و«
غذا خواستند ولي آنان از مهمان كردن آن دو خودداري نمودند، ايشان در ميان روستا به 

موسي . ريخت، خضر آن را تعمير و بازسازي كرد ديواري رسيدند كه داشت فرو مي
ين كار مزدي بگيري و شكممان را بدان توانستي در مقابل ا خواستي مي گفت: اگر مي

من ترا از حكمت و راز . خضر گفت: اينك وقت جدايي من و تو است. سير كنيم
 .»سازم كارهايي كه در برابر آنها نتوانستي شكيبايي كني آگاه مي

كردند و  و اما آن كشتي متعلق به گروهي از مستمندان بود كه با آن در دريا كار مي
معيوب كنم و موقتاً از كار بيفتد چرا كه سر راه آنان پادشاه ستمگري  من خواستم آن را
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برد و اما آن كودك كه او را كشتم  كرد و مي هاي سالم را غصب مي بود كه همه كشتي
ترسيدم كه سركشي و كفر را  ماند مي پدر و مادرش با ايمان بودند و اگر او زنده مي

ما خواستيم كه پروردگارشان به جاي او فرزند . ردبدانان تحميل كند و ايشان را از راه بب
تري بديشان عطا فرمايد و اما آن ديوار كه آن را بدون دستمزد تعمير  تر و پر محبت پاك

كردم متعلق به دو كودك يتيم در شهر بود و زير ديوار گنجي وجود داشت كه مال 
پنهان كرده بود پس  ايشان بود و پدرشان مرد صالح و پارسائي بود و آن را برايشان

پروردگار تو خواست كه آن دو كودك به حد بلوغ برسند و گنج خود را به مرحمت 
پروردگارت بيرون بياورند و مردمان بدانند كه صالح پدران و مادران براي پسران و 

من به دستور خود اين كارها را . دختران و خوبي اصول براي فروع سودمند است
ام و برابر  ام، بلكه فرمان خدا را اجراء نموده دست به چيزي نبردهام و خودسرانه  نكرده

ام اين بود راز و رمز كارهايي كه توانايي شكيبايي در  رهنمود خداوند اين كارها را كرده
 . برابر آنها را نداشتي



 
 
 

 مبحث پانزدهم
 ؛ زندگي حضرت يونس

ا كه ه پسر متا در شهر موصل و در دوران حكومت آشوري ؛حضرت يونس
. بيشتر مناطق قاره آسيا را در اختيار داشتند به پيامبري از طرف خداوند برگزيده شد

مردم موصل در آن زمان بسيار ثروتمند بودند و در عين حال بسيار ستمكار، مردم آزار و 
وحي فرمود كه اي  ؛به همين سبب خداوند به حضرت يونس. پرست بودند بت

در صورتي كه . از اين كفر و عناد دست برداريد يونس به قوم خودت ابالغ كن كه
 .گيريد دست بردار نباشيد، مورد خشم و غضب خداوند قرار مي

قوم خود را جمع كرد و پيام خداوند را به آنها تبليغ نمود ولي  ؛حضرت يونس
دعوت او را نپذيرفتند، خداوند با فرستادن يك ابر بزرگ تيره و تار و دودآلود نزديك 

موصل را به طرف  ؛حضرت يونس. عذاب الهي را به آنان گوشزد كرد شدن نزول
چنان كه خداوند در . دجله ترك كرد تا اينكه به وسيله كشتي از آن منطقه دور شود

 فرمايد:  راجع به ترك محل حضرت يونس مي» انبياء«سوره 

                              

                 /87(انبياء( 
ياد كن داستان يونس ملقب به ذوالنون را در آن هنگام كه بر قوم نافرمان خود «

خشم گرفت و ايشان را به عذاب خدا تهديد كرد و بدون دريافت پيام آسماني 
ميانشان خشمناك بيرون رفت و گمان برد كه با زنداني كردن و ديگر چيزها  از

گيرد، سوار كشتي شد و كشتي به تالطم افتاد و به قيد  بر او سخت و تنگ نمي
قرعه مسافران و كشتيبانان او را به دريا انداختند و نهنگي او را بلعيد، در ميان 

ياد برآورد كه كريما و رحيما گانه شب، دريا و شكم نهنگ فر هاي سه تاريكي
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پروردگاري جز تو نيست و تو پاك و منزهي از هر گونه كم و كاستي و فراتر از 
خداوندا . كنيم گذرد و تصور مي هر آن چيزي هستي كه نسبت به تو بر دلمان مي

ام  بر اثر مبادرت به كوچ بدون اجازه حضرت باري من از جمله ستمكاران شده
 .»»مرا درياب«

براي رفع بال و مصيبت وارده به دعا و توبه و نيايش  ؛ي قوم يونسروز
. خداوند دعاي آنان را قبول كرد و از اين گرفتاري و ناراحتي نجات يافتند. پرداختند

 فرمايد:  چنان كه خداوند در قرآن مي

                         

                       /98(يونس(  

پس چرا هيچ شهري نبوده است كه [اهلش] ايمان بياورد تا ايمانشـان بـه آنـان    «
ايي را در زنـدگي  سود دهد؟ مگر قوم يونس كه وقتي ايمان آوردند، عذاب رسو

دنيا از آنان برطرف كرديم و آنان را تا پايان عمرشان [از الطـاف و نعمـت هـاي    
 »..خود] برخوردار نموديم

ايمان آوردند و خداوند عذاب سخت خود را از آنان  ؛هنگامي كه قوم يونس
كردند كه باز به ميان  افتادند و دعا مي ؛برداشت به فكر تفقد و غيبت حضرت يونس

 .ان برگردد و او را به عنوان پيامبر قبول كنندايش
هنگامي كه خداوند حضرت يونس را از شكم ماهي بيرون آورد و نجات داد به امر 
خداوند حضرت جبرئيل يك دست لباس را براي حضرت يونس آورد و گفت خداوند 

ه هنگامي كه حضرت يونس ب. فرمايد: بايد به ميان قوم خود در شهر موصل برگردد مي
امر خداوند به شهر موصل برگشت، مردم آن بسيار خوشحال شدند و از او استقبال 

مردم شهر موصل به او ايمان آوردند و در نتيجه به آنها زندگي همراه با شادي و  .كردند
 .سالمت تا هنگام مرگ طبيعي بخشيديم

در شهر موصل وفات فرمود و در مسجدي كه به  ؛همچنان كه حضرت يونس
 .گذاري شده است مدفون گرديده است م دش نانام خو



 
 
 

 مبحث شانزدهم
 ؛ زندگي حضرت داود

» يوشع«. جانشين او گرديد» نون«پسر » يوشع« ؛بعد از وفات حضرت موسي
يا » اريحا«اولين شهري را كه تصرف كردند . ها را روانه خاك فلسطين كرد اسرائيلي بني

 . اورشليم بود
 فرمايد:  مي چنان كه قرآن در سوره بقره

                            

                  /58(بقره( 
م به اين شهر بزرگي كه پيغمبرتان موسـي برايتـان   به ياد آوريد آنگاه را كه گفتي«

خواهيـد و هـر چـه كـه الزم داريـد       نام برده است وارد شويد و هر گونه كه مي
فراوان و آسوده بخوريد و از دروازه آن شهر با خشوع و خضـوع وارد شـويد و   

از  ما به نيكوكـاران . بگوئيد خدايا از گناهان ما در گذر تا گناهان شما را بيامرزيم
 .»بخشيم تر مي عفو مغفرت فزون

                          

             /59(بقره( 
گفته شده بود [پس از ولي ستمكاران، سخني را كه [بيرون دروازه شهر] به آنان «

ورود به شهر] به سخني ديگر تبديل كردند [به جاي درخواست ريزش گناهـان،  
درخواست امور مادي كردند]. ما هم بر ستمكاران به سبب آنكه همواره نافرماني 

 .مي كردند، عذابي از آسمان فرود آورديم

نداشتند ولي  اسرائيل پادشاهي سال قوم بني 356مدت » يوشع«بعد از وفات حضرت 
ها، عمالقه و  ولي فلسطيني. چند نفر از خودشان را به عنوان سرپرست انتخاب كردند
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ها شكست  اسرائيلي دادند، حتي در يك جنگ بني ها آنها را مورد ستم قرار مي آرامي
 . خوردند و دارايي و فرزندانشان اسير شدند

ها طبق معمول آن را  اسرائيلي تابوتي كه تورات در آن بود نام آن تابوت عهد بود بني
اتفاقاً در جنگي . كردند به جهت تيمن و بركت آن، در هر جنگي آن را با خود حمل مي

ها در اين مورد بسيار ناراحت  آن را از دست دادند و به دست دشمن افتاد و يهودي
 .شدند

ه يك ك» صموئيل«ها پيش  اسرائيلي قبل از ميالد عيسي، معتمدان بني 1040در سال 
پيغمبر بود رفتند و گفتند: پادشاهي را براي ما انتخاب كن تا اين كه از او اطاعت كنيم و 

 فرمايد:  چنانكه قرآن مي. در زمان جنگ از فرمان او پيروي كنيم

                               

                            

                                   

                          

 )246(بقره/ 
زيستند  اسرائيل كه بعد از موسي مي آيا آگاهي، از داستان شگفت جماعتي از بني«

و در آن وقت به پيغمبر خـود گفتنـد شـاهي بـراي مـا انتخـاب كـن تـا تحـت          
كنـيم پيغمبرشـان بـراي اطمينـان از تصميمشـان       فرماندهي او در راه خدا جنگ

بديشان گفت شايد اگر دستور پيكار به شما داده شـود سـرپيچي كنيـد و در راه    
گفتند: چگونه ممكن است در راه خدا پيكار نكنيم؟ در . خدا جهاد و پيكار نكنيد

آنان ايم؟ اما هنگامي كه دستور پيكار به  حالي كه از خانه و فرزندانمان رانده شده
داده شده همه جز عده كمي از ايشان سرپيچي كردند و به خود و پيغمبرشـان و  

 .»دينشان ستم كردند و خداوند از ستمكاران آگاه است
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. پيغمبرشان به آنان گفت: خداوند طالوت را براي زمامداري شما روانه كرده است
از او براي زمامداري بزرگان قوم گفتند: چگونه او بر ما حكومت داشته باشد با اين كه 

پيغمبرشان گفت: خدا او را بر شما . سزاوارتريم و او كه مال و دارايي زيادي ندارد
برگزيده است و به او دانش و قدرت زيادي داده است و خداوند ملك خود را به هر 

بخشد و احسان و تصرف و قدرت فراخ و آگاه از لياقت افراد براي  كس كه بخواهد مي
و پيغمبرشان به آنان گفت: نشانه حكومت او اين است كه صندوق عهد  ها است منصب

به سوي شما خواهد آمد همان صندوق عهدي كه سبب دلگرمي و آرامش از سوي 
هاي خاندان موسي و هارون در آن است و فرشتگان آن را  پروردگارتان است و يادگاري

ت اگر مؤمن هستيد و هنگامي اي براي شما اس گمان نشانه در اين كار بي. كنند حمل مي
اسرائيل منصوب شد و سپاهيان را با خود بيرون برد،  كه طالوت به فرماندهي لشكر بني

آنان كه از آن . كند اي آزمايش مي بديشان گفت: خداوند شما را به وسيله رودخانه
. بنوشند از پيروان من نيستند و آنان كه جز مشتي از آن ننوشند از ياران من هستند

همگي جز عده كمي از آن نوشيدند پس وقتي كه او و افرادي كه ايمان آورده بودند از 
آن رودخانه گذشتند، گفتند: امروز ما توانايي مقابله با جالوت و سپاهيان او را نداريم، 
اما آنان كه يقين داشتند كه با خداي خويش مالقات خواهند كرد، گفتند: چه بسيارند 

اند و خداوند با  هاي فراواني چيره شده ه فرمان خدا بر گروههاي اندكي كه ب گروه
بردباران است و هنگامي كه در برابر جالوت و سپاهيان او قرار گرفتند، گفتند: پروردگارا 

هايمان را ثابت و استوار بدار و مار ا بر  در دلهايمان آب صبر و شكيبايي بريز و گام
مان خدا ايشان را مغلوب كردند و فراري سپس به فر. جمعيت كافران پيروز بگردان

دادند و داود يكي از لشكريان طالوت، جالوت را كشت و خداوند حكومت و حكمت 
خواست بدو ياد داد و اگر خداوند برخي از مردم را  بخشيد و از آنچه مي ؛را به داود

انيان گيرد ولي خداوند نسبت به جه به وسيله برخي ديگر دفع نكند، فساد زمين را مي
 . لطف و احسان دارد
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 )1-1/أ(سب 
ها  ها و پرنده ما به داود از جانب خود فضيلت بزرگي بخشيديم از جمله به كوه«

آواز  ها و اي پرندگان با او در تسبيح و تقديس خدا هم دستور داديم كه اي كوه
سازي نيازي  همچنين آهن را همچون موم براي او نرم كرديم تا در زره. شويد

  ».به تافتن آن نداشته باشد

هاي  هاي حلقه هاي كامل و فراخ بسيار و بافته دستور داديم كه زره ؛اودما به د
اي انجام دهيد و دقت كافي در مصنوع خود  آنها را به اندازه و متناسب كن و كار شايسته

 . دهيد بينيم آنچه را كه انجام مي داشته باشيد چرا كه مي
قبل از  1033-970هاي  لاسرائيل است كه در فاصله سا يكي از پيغمبران بني» داود«

بوده است پدرش يهودي بوده » يسي«نام پدر حضرت داود . زيسته است ميالد مسيح مي
اللحم زندگي كرده و هم در آنجا وفات فرموده است و عمر او در  است و در شهر بيت

حدود صد سال بوده است سي سه پسر داشته است كه يكي از آنها حضرت داود بوده 
اند، چنان كه جالوت به  رش در جنگ طالوت با جالوت شركت داشتهاست و هر سه پس

وسيله حضرت داود به هالكت رسيد و در نهايت بعد از مرگ طالوت مردم حضرت 
 . داود را به جاي طالوت انتخاب كردند

غير از اين كه سلطان وقت بود، داراي مقام نبوت بود و كتاب  ؛حضرت داود
 فرمايد:  چنان كه خداوند تعالي در قرآن مجيد مي. نام دارد» زبور«آسماني او 

                              

         /26(ص( 
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 م؛يـ خود] قرار داد دهني[و نما نيجانش نيداود! همانا تو را در زم ي:] امي[و گفت«
مكن كـه تـو را از راه    يروينفس پ يكن و از هوا يمردم به حق داور انيپس م

   »كند.  يخدا منحرف م

عالم و آگاه به قوانين صدور حكم و دادگري بوده  ؛همچنان كه حضرت داود
است، حضرت سليمان پسرش نيز اين چنين بوده است و بلكه چنان كه آيه قرآن نشان 

فرمايد و براي حضرت  براي مثال قرآن مي. تر از پدرش بوده است اناتر و آگاهدهد د مي
كند كه ياد كن داود و سليمان را هنگامي كه درباره كشتزاري كه  بازگو مي محمد 

كردند و ما  گوسفندان شخصي شبانگاهان در آن چريده و تباهش كرده بودند، داوري مي
دين گونه بود كه گوسفندان شخصي شبانه قصه قضاوت ب. شاهد داوري آنان بوديم

داود گفت: گوسفندان در برابر . داخل كشتزار كسي شدند و مايه زيان و ضرري گشتند
شوند ولي حضرت سليمان مخالف اين رأي بود و  ضرر و زيان وارده به كشاروز داده مي

ه است گفت: كشاورزي از فرآورده گوسفندان استفاده كند بدان اندازه كه خسارت ديد
فرمايد: هر كدام از اين  خداوند مي. شوند سپس گوسفندان به صاحب خود برگردانده مي

دو راه پيشنهادي دادگرانه بود ولي ما بهترين راه حل در مسئله قضاوت را به سليمان 
ها و پرندگان را در ذكر  فهمانديم و به هر يك از آن دو، داوري و دانش آموختيم و كوه

كرديم و انجام چنين كارهايي در برابر  همراه ساختيم و ما اين كار را مي و تسبيح با داود
 .قدرت ما چيزي نيست

، ؛ناپذير حضرت ابراهيم سوابق بزرگواري وصف ؛روزي حضرت داود
كرد در دل خود گفت: خدايا  را مطالعه مي ؛و حضرت يعقوب ؛حضرت اسحاق

اند؟ خداوند  جه ممتاز رسيدهاين بزرگواران به وسيله چه طاعت و عبادتي بدين در
حضرت داود را مورد عتاب قرار داد و بر او وحي كرد و فرمود: اي داود من اين 

ها را به چنان درد و ابتالئي گرفتار كردم كه قابل تحمل براي هر كس نيست  شخصيت
. ها صبر جميل را نشان دادند تا به اين درجه عظيمي رسيدند ولي ايشان بر اين مصيبت
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بعداً . توانم چنين صبري را بر ابتال داشته باشم گفت: من هم مي ؛داود حضرت
حضرت جبرئيل نازل شد و گفت: اي داود بسيار آسوده بودي ولي خودت را به مصيبت 

گويا حضرت . گرفتار كردي پس خودت را براي صبر كردن بر مصيبت آماده كن
پسر حنان به دختري » يااور«همسر داشته است يك پسر به نام  99در حدود  ؛داود

خواست با او ازدواج كند تقدير الهي حضرت  داشت و مي  به نام سابغ دختر شائع عالقه
لشكري را براي جهاد آماده كرد و با توجه به اين كه اين پسر عالقه به جهاد  ؛داود

داشت شركت كرد ولي مدت زيادي گذشت آن جوان پيدا نشد و هيچ كس او را نديد و 
بيند و گويا اين زن مادر حضرت  هنگامي كه آن دختر را مي ؛حضرت داود از طرفي

دهد چنان كه  در نتيجه خداوند حضرت داود را مورد عقاب قرار مي. سليمان است
 :فرمايد كند و مي اين جريان را بازگو مي» ص«خداوند در سوره 

               /21(ص( 

آيا داستان شاكيان به تو رسيده است كه وقتي از اوقات از ديوار عبادتگاه  ،اي محمد
ناگهان بر داود وارد شدند و ناگهان در برابرش . نه از درگاه خانه به سوي داود باال رفتند

بدو گفتند: . ظاهر گشتند و از ايشان ترسيد و گمان برد كه قصد كشتن وي را دارند
س ما دو نفر شاكي هستيم و يكي از ما بر ديگري ستم كرده است تو در ميان ما به متر

 .حق و عدل داوري كن و ستم روا مدار و ما را به راستاي راه رهنمود فرما
ميش دارد و من تنها يك ميش دارم و  99يكي از آن گفت: اين برادر من است و او 

ه اين يكي هم از من باشد بهتر است و گويد آن را به من واگذار چرا ك وي به من مي
تر است و او بر من در سخن چيره شده است چون از لحاظ  هيچي از يكي خوب

فصاحت و بالغت از من گوياتر و رساتر است و مرا مغلوب و منكوب قدرت منطق 
ام، نموده  ورزد خسته و درمانده خود كرده است و نيز با اصرار زيادي كه در اين باره مي

هاي  داود گفت: مسلماً او با درخواست يگانه ميش تو براي افزودن آن به ميش .است
دارد اصالً بسياري از آميزگاران و كساني كه با يكديگر سروكار  خود به تو ستم روا مي
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دارند مگر آنان كه واقعاً مؤمند و كارهاي شايسته  دارند نسبت به همديگر ستم روا مي
گمان برد كه ما او را  ؛داود. بسيار اندك و كم هستندكنند ولي چنين كساني هم  مي

ايم و اندازه هراس او از ديگران و نيز نجوه قضاوت وي را به محك آزمايش  آزموده
به هر . ايم پس از پروردگار خويش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه كرد زده

ا مشمول لطف و محبت حال ما اين ترك اولي و سيئه مقربين را به او بخشيديم و وي ر
خود قرار داديم و او در پيشگاه ما داراي مقام واال و برگشتگاه زيبا است كه بهشت برين 

 . هاي فردوس اعلي است و نعمت
 





 
 
 

 مبحث هفدهم
 ؛ زندگي حضرت سليمان

است و همچنان كه خداوند در سوره  ؛پسر حضرت داود ؛حضرت سليمان
 فرمايد:  مي» ص«

                 /30(ص( 
كـار   ما سليمان را به داود عطا كرديم او بنده بسيار خوبي بود چـرا كـه او توبـه   «

 .»بود

همچنان . هنگامي كه حضرت داود وفات فرمود حضرت سليمان جانشين او گرديد
 فرمايد:  كه قرآن مي

                                  

              /16(نمل( 
و سليمان وارث داود شد و گفت: اي مردم! [معرفت و آگاهي به] زبان و منطق «

هر چيزي [كه به پيامبران و پادشاهان داده اند]  پرندگان را به ما آموخته اند، و از
  ».به ما عطا كرده اند، يقيناً اين امتياز و برتري آشكاري است

 فرمايد:  چنان كه خداوند مي

                /36(ص( 
ه فرمان او هر جا كـه مـي خواسـت    پس باد را براي او مسخّر و رام كرديم كه ب«

  ».نرم و آرام روان مي شد

كرد و همچنين خداوند  خواست آرام حركت مي باد برابر فرمانش به هر كجا كه مي
فرمايد: به زير فرمان سليمان درآورديم همه بناها و غواصان ديو را و همچنين گروه  مي

«فرمايد:  ياند چنان كه خداوند م جن در اختيار حضرت سليمان بوده    
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          « )/از جن به اذن پروردگارش نزد او كار  يو گروه« )12سباء

  »كردند يم
خواست برايش درست  فرمايد: جنيان هر چه سليمان مي و در ادامه آيه قرآن مي

هاي بزرگ غذاخوري همانند  ظرف ها، هاي عظيم، مجسمه كردند از قبيل پرستشگاه مي
 .جايي نبود هاي ثابت كه از بزرگي قابل جابه ها و ديگ حوض

آور گشتند و همه آنان به دلشكريان سليمان از جن و انس و پرنده براي او گر
آنگاه حركت كردند تا رسيدند به دره . يكديگر ملحق و در نزد هم نگاشته شدند

هاي خود برويد تا سليمان و  ان به النهاي گفت: اي مورچگ مورچگان، مورچه
حضرت سليمان از سخن . لشكريانشان بدون اين كه متوجه باشند شما را پايمال نكنند

آن مورچه تبسم كرد و خنديد و گفت: پروردگارا چنان كه كه پيوسته سپاسگزار 
تا  اي و مرا توفيق عطا فرما هايي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته نعمت

كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو از آنها راضي باشي و مرا در پرتو مرحمت خود از 
از لشكر پرندگان جوياي حال آنها شد و  ؛سليمان. ات گردان زمره بندگان شايسته

بينم يا اينكه از  بينم؟ آيا او در ميان شماست؟ و او را نمي چرا شانه بسر را نمي  گفت:
برم اگر گناهش  اً او را كيفر سختي خواهم داد و يا او را سر ميجمله غائبان است؟ حتم

بزرگ باشد و يا اينكه بايد براي من دليل روشني اظهار كند كه غيبت وي را موجه 
 .سازد

ام كه تو از  چندان طول نكشيد كه هدهد برگشت و گفت: من بر چيزي آگاهي يافته
من . ام بر قطعي و مورد اعتماد آوردهمن براي تو از سرزمين سبا يك خ. آن آگاه نيستي

كند و همه چيز الزم براي زندگي بدو داده شده است  ديدم كه زني بر آنان حكومت مي
من او و قوم او را ديدم كه به جاي خدا براي . و تخت بزرگي دارد و دربار بسيار مجللي

شان را از راه اعمالشان را در نظرشان آراسته است و اي شيطانبرند و  خورشيد سجده مي
گردند و پرستش ايشان  راست بدر برده است و آنان به خدا و يكتاپرستي راهياب نمي
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آنان را از راه بدر برده است تا اينكه براي خداوندي سجده  شيطان. براي خورشيد است
دارد و  داند آنچه را پنهان مي دهد و مي ها و زمين را بيرون مي هاي آسمان نبرند كه نهاني

جز خدا كه صاحب عرش عظيم حكمفرمائي بر كائنات . سازد را كه آشكار مي آنچه
است معبودي نيست پس چرا بايد جز او بپرستند؟ سليمان به هدهد گفت: تحقيق 

اي؟ اين نامه مرا ببر و آن را به  اي يا از زمره دروغگويان بوده كنم تا ببينم راست گفته مي
و و در كناري بايست و بنگر كه به يكديگر چه سويشان بينداز و سپس از ايشان دور ش

 .گويند و واكنش آنان چه خواهد بود مي
اين نامه از . بلقيس گفت: اي سران قوم نامه محترمي به سويم انداخته شده است

سوي سليمان آمده است و سرآغاز آن چنين است: بنام خداوند بخشنده مهربان براي 
. در برابر من نكنيد و تسليم شده به سوي من آئيد اين نامه را فرستادم تا برتري جوئي

بلقيس با اعضاي مجلس مشورت كرد و گفت: اين بزرگان و صاحبنظران رأي خود را 
در اين كار مهم براي من ابراز داريد كه من هيچ كار مهمي را بدون حضور و نظر شما 

گ تند و سرسخت گفتند: ما از هر لحاظ قدرت و قوت داريم و در جن. ام انجام نداده
 .دهي فرمان فرمان تو است، بنگر كه چه فرمان مي. باشيم مي

بلقيس گفت: پادشاهان هنگامي كه وارد منطقه آبادي شوند آن را به تباهي و ويراني 
كنند من  گردانند و پيوسته شاهان چنين مي كشانند و اهل آنجا را خوار و پست مي مي

ها هيأتي را به پيش آنان  ها و خونريزي براي صلح و سازش و جلوگيري از خرابي
اي تا ببينم فرستادگان ما از پذيرش ارمغان يا نپذيرفتن آن و  فرستم همراه با تحفه مي

 .آورند تا برابر آن عمل كنيم چيزهاي ديگر چه خبري با خود مي
هنگامي كه رئيس و گوينده فرستادگان به پيش سليمان رسيد و هديه را تقديم داشت 

خواهيد مرا از لحاظ دارائي و اموال كمك كنيد و با آن فريبم  ن شاكرانه گفت: ميسليما
زهايي را كه خدا به من عطا فرموده است بس ارزشمند و بهتر از چيزهايي يدهيد؟ چ

ايد و من نيازي به اين اموال ندارم بلكه اين شمائيد كه نيازمند  است كه شما برايم آورده



 زندگاني پيامبران   130

به هديه خود شادمان و خوشحال هستيد زيرا شما تنها به بودن دارائي و اموال هستيد و 
ايد ولي ما بدين جهان و  اين دنيا معتقديد و سخت به وسايل زندگي و رفاه آن دل بسته

دانيم به سوي  آن جهان باور داريم و اين جا را پلي براي رسيدن به سعادت آنجا مي
آييم كه قدرت مقابله با  ه سراغ آنان ميايشان بازگرد و بديشان بگو كه ما با لشكرهايي ب

خوار و زار و در عين  به گونه » سبا«آنها را نداشته باشند و ايشان را از آن شهر و ديار 
 .رانيم حقارت بيرون مي

تواند  خطاب به حاضران گفت: اي بزرگان كدام يك از شما مي ؛حضرت سليمان
تا بدين . نزد من بيايند و تسليم شوندتخت او را پيش من حاضر آورد؟ قبل از آنكه آنان 

جني كه نيرومندترين . وسيله با قدرت شگرفي روياروي گردند و دعوت ما را بپذيرند
آورم پيش از اين كه مجلس به پايان برسد  جنيان بود گفت: من آن را براي تو حاضر مي

 .و تو از جاي برخيزي و من بر آن كار توانا و امين هستم
انش از كتاب داشت گفت: تخت بلقيس را پيش از آنكه چشم كسي كه علم و د

هنگامي كه سليمان تخت بلقيس را پيش خود آماده ديد . زني نزد تو خواهم آورد برهم
گفت: اين از لطف و فضل پروردگار من است اين همه قدرت و نعمت به من عطا 

. كنم م يا ناسپاسي ميورآ يا شكر نعمت او را به جا ميفرموده است تا مرا بيازمايد كه آ
كند و هر كس كه  هر كس كه سپاسگزاري كند تنها به سود خويش سپاسگزاري مي

نياز از سپاس اوست و خداوند صاحب كرم است و  ناسپاسي كند، پروردگار من بي
 :فرمايد كند چنانكه سعدي مي سفره كريمانه انعام خود را از شكرگزار و ناشكر قطع نمي

 بر و ترسا وظيفه خور داريك انه غيباي كريمي كه از خز
  تو كه با دشمنان نظر داري دوستان را كجا كني محروم

آالت و رنگ  تخت او را با تغييرات محل برخي از زينت  گفت: ؛سليمان حضرت
شود كه تخت او است يا جز كساني  و روغن ظاهري ناشناخته كنيد تا ببينم متوجه مي

 .ين، خود آن تخت استبرند كه ا خواهد بود كه پي نمي
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هنگامي كه بدان جا رسيد و تخت خود را با وجود آن همه مسافت و درهاي بسته و 
محافظان كاخ سلطنت، مشاهده كرد و بدان خيره شد، از سوي يكي از همراهان بدو 
گفته شد آيا تخت تو اين گونه نيست؟ و اين همان تخت نيست؟ گفت: انگار اين همان 

ن معجزه هم با مشاهده كار هدهد و شنيدن چيزهايي از قاصدان خود ما پيش از اي. است
ايم و چندان  شدگان بوده آگاهي يافتيم و از زمره منقادان و تسليم ؛از حقانيت سليمان

پرستيد او را از پرستش  نيازي به اين معجزه جديد نبود و معبودهايي كه به جاي خدا مي
بعد از مشاهده تخت خود بدو گفته شد . خود بود او هم از قوم كافر. خدا باز داشته بود

اي آن را ديد گمان برد كه  هنگامي كه صحنه شيشه. شو ؛داخل كاخ عظيم سليمان
ساق پاهاي خود را برهنه كرد تا . كردند آب عميقي است، زيرا كه ماهيان در آن شنا مي

قصر از بلور  سليمان بدو گفت: حيات. تر نشود  هاي درازش از آب عبور كند و جامه
زده شد و سلطنت و  بلقيس از دم و دستگاه سليمان شگفت. صاف ساخته شده است

. قدرت مادي و معنوي خود را در برابر فرمانروايي و توانايي و دارايي سليمان ناچيز ديد
ام و گول كفر و غرور  دل خود را متوجه خالق جهان كرد و گفت: من به خود ستم كرده

و هم اينك پشيمانم و با سليمان خويشتن را تسليم پروردگار جهانيان  ام شاهي را خورده
 .ستايم نمايم و ترا به يگانگي مي دارم و به پيغمبري او اقرار مي مي

جان بر تخت  را دچار بيماري ساختيم و وي را همچون كالبدي بي ؛ ما سليمان«
نكند و بداند كه عظمت سلطنت انداختيم تا به ابهت خود ننازد و به نيروي خويش تكيه 

ترين بيماري متزلزل و چه بسا نابود  ترين ناخوشي و كوچك و قدرت انسان با كم
 خدا را ديد توبه و استغفار سر داد و به درگاه اهللا امتحانسليمان آن گاه كه . شود مي

 .»بازگشت
كه سمبول قدرت و عظمت بود مرگ را مقرر داشتيم،  ؛زماني كه بر سليمان

ها بود به عصاي  هايي كه مدت از مرگ نياگاهانيد مگر موريانه و چوبخواره جنيان را
هنگامي كه سليمان در ميان جنيان . خوردند سليمان رخنه كرده بودند و عصاب او را مي
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پاييد فرو افتاد، فهميدند كه اگر آنان  بر عصاي خود تكيه زده بود و كارهاي ايشان را مي
ماندند و راه  عذاب خواركننده بيگاري و اسارت باقي نميبودند و در  از غيب مطلع مي

المقدس به فرمان حضرت سليمان و به وسيله  مسجد بيت. گرفتند خود را در پيش مي
 .جنيان ساخته شد

 



 
 
 

 مبحث هيجدهم
  زندگي حضرت الياس

 فرمايد:  مي» الصافات«خداوند در سوره 

            )/123صافات( 
 ».بود همانا الياس يكي از پيغمبران«

خداوند . از نوادگان حضرت هارون برادر حضرت ابراهيم است ؛حضرت الياس
كه مردن آن بتي را » بعلبك«بزرگ به او مقام پيغمبري داد و به او فرمان داد كه به شهر 

پرستي و روي  بت پرستيدند، برود و مردم آنجا را براي دست كشيدن از مي» بعل«به نام 
آوردن آنها به خداشناسي دعوت نمايد به همين مناسبت به آن شهر، بعلبك گفته شده 
است هنگامي كه حضرت الياس وارد شهر بعلبك گرديد آنها را به سوي پرستش 

 فرمايد:  چنان كه خداوند مي. خداوند دعوت كرد

          /124(صافات( 
  .»كنيد زماني به قوم خود گفت: آيا پرهيزگاري پيشه خود نمي«

 فرمايد:  و همچنان خداوند مي

             /125(صافات( 
خواهيـد و   هاي خود را از او مـي  خوانيد؟ و نيازمندي آيا بت بعل را به فرياد مي«

  »سازيد؟ ا ميبهترين آفرينندگان را ره

گفت: بدانيد خدا معبود شما و معبود نياكان پيشين  ؛و همچنان حضرت الياس
را تكذيب كردند، پس ايشان توسط  ؛شما است ولي مردم آن شهر حضرت الياس

شوند مگر بندگان مخلص خدا كه ايشان رستگار و  فرشتگان در دوزخ گردآورده مي
 .كامكارند



 زندگاني پيامبران   134

 فرمايد:  خداوند مي

           /129(صافات( 
 ».هاي بعدي باقي گذارديم نام نيك الياس را در ميان ملت«

 فرمايد:  همچنان خداوند در مورد حضرت الياس مي

            /130(صافات( 
  »سالم بر آل ياسين و درود«

اداش نيكوكاران را خواهيم داد همانا فرمايد: ما اين چنين پ و همچنين خداوند مي
 .الياس از زمره بندگان با ايمان ما بود

در دوران نبوت حضرت الياس، پادشاه شهر بلعبك شخصي بود به نام الجب كه او 
پرستان آن شهر فرار كرد و  از ترس بت ؛پرست بود باآلخره حضرت الياس هم بت

پيرزن . يرزني رفت و مهمان او شدروزي حضرت الياس به خانه پ. خود را پنهان كرد
برايش دعا كرد و شفا  ؛حضرت الياس. پسري داشت به نام اليسع كه مريض بود

اليسع يكي از ياران حضرت الياس گرديد در نتيجه خداوند مقام نوبت را به . يافت
توحيد و يكتا  مردم آن شهر را به سوي  ؛اليسع عطا فرمود و به جاي حضرت الياس

 .كرد دعوت پرستي



 
 
 

 مبحث نوزدهم
 ؛ زندگي با حضرت زكريا

خداوند بزرگ او را براي . از نوادگان حضرت سليمان است ؛حضرت زكريا
. اسرائيل به عنوان پيامبر برگزيد به قوم بني ؛تبليغ و تشريح تورات و شريعت موسي

كه خواهر مادر حضرت مريم بود يعني إساع » إساع«نام همسر او . شغل او نجاري بود
 . بود ؛خاله حضرت مريم

عمران . سن حضرت زكريا بالغ به نود سال بود كه هنوز داراي فرزندي از إساع نبود
نام داشت و خواهر إساع و مادر حضرت » حنه«پدر حضرت مريم نيز از همسرش كه 

كه با اراده و مشيئت الهي  ؛فقط دختري داشت به نام مريم. مريم بود پسري نداشت
اج كند به جهت كرامت براي حضرت مريم به حضرت عيسي حامله بدون اينكه ازدو

 .كرد ايشان را سرپرستي مي ؛گرديد و حضرت زكريا
هر چند كه خيلي سالخورده و مسن بود ولي از خداوندي كه بر  ؛حضرت زكريا

هر چيز تواناست درخواست كرد كه فرزندي را به او عطاء كند تا بعد از او براي ترويج 
 . ها جانشين او گردد اسرائيلي عت حضرت موسي به بنيو تبليغ شري

 فرمايد:  مي» مريم«چنان كه خداوند در سوره 

                             

  *                        

     /5-4(مريم( 
ترين اعضاي تن من  هاي من كه ستون پيكر من و محكم پروردگارا استخوان «

. هاي پيري تمام موهاي سر مرا فرا گرفته است است، سستي گرفته است و شعله
ه كرم تو محروم و نااميد ام از درگا پروردگارا من هرگز در دعاهايي كه كرده
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پروردگارا من از بستگانم بعد از خود . ام هم اينك نيز مرا درياب بازنگشته
بيمناكم چرا كه در ايشان شايستگي و بايستگي به دست گرفتن كار و بار دين را 

بينم و همسرم هم از اول نازا بوده است، پس از فضل خويش جانشيني به  نمي
دانش و از آل يعقوب ثروت و قدرت را ارث ببرد و من بخش تا از من دين و 

 .»او را پروردگارا در گفتار و كردار مورد رضايت گردان

 خداوند تعالي فرمود: 

                           /7(مريم( 
دهيم كه نام او يحيـي اسـت و پـيش از ايـن      مژده مياي زكريا ما ترا به پسري «

ايم و شبيه او در صفات فضل و كمال و تقوي و صـالح   كسي را همنام او نكرده
 ».ايم نيافريده

  در ادامه خداوند مي فرمايد:

پروردگارا چگونه مرا پسري خواهد بود با اين كه «گفت:  ؛حضرت زكريا
ام؟ خداوند  ام و افتاده و فرتوت شده ي رسيدههمسرم نازا است و من نيز به نهايت پير

پروردگار تو گفته است اين كار براي . فرمود: مطلب همين گونه است كه پيام داده است
ام و از جمله خود تو را كه قبالً هيچ نبودي،  من كه خدايم و از هيچ همه چيز را آفريده

دال برتحقق اين مژده برايم اي  زكريا گفت: پروردگارا نشانه. هستي بخشيدم، آسان است
خدا به او فرمود: نشانه به جا آمدن آرزوي تو اين است كه سه شبانه روز تمام . بگذار
تواني با مردم سخن بگوئي با وجود اين كه تو از لحاظ اعضاء و حواس سالم و  نمي

  » .تندرست خواهي بود
يش قوم خود رفت از محراب عبادت بيرون آمد و به پ ؛بعد از اين بشارت، زكريا

و با رمز و اشاره بديشان گفت: بامدادان و شامگاهان به شكرانه اين نعمت كه در 
 .سرنوشت آينده همه شما تأثير بسزا دارد به تسبيح و تقديس خدا بپردازيد

بعد از نه ماه و نه روز يعني شش ماه قبل از تولد حضرت عيسي، حضرت يحيي 
تولد عيسي و تكلف سرپرستي او و مادرش  بعد از ؛متولد شد ولي حضرت زكريا
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حضرت مريم، خداوند او را به بالي بزرگي ابتالء و آزمون كرد، ، حضرت مريم حامله 
ولي از آنجا كه حضرت . گرديد و بعد از نه ماه و نه روز حضرت عيسي متولد گرديد

 سرپرستي مريم و فرزندنش را به عهده داشت و به نزد آنها رفت و آمد ؛زكريا
گفتند  ها نسبت به حضرت زكريا بهتان ورزيدند و در ميان خودشان مي داشت، اسرائيلي

با او جمع » العياذ باهللا«گردد، حتماً زكريا  كه چگونه يك زن بدون شوهر داراي فرزند مي
حضرت . خواستند او را بكشند از اين جهت قصد كشتن او را داشتند و مي. شده است

شد و فرار كرد تا به درختي رسيد با اراده الهي درخت به صدا زكريا از اين خبر آگاه 
درآمد و شكمش را باز كرد و گفت: اي زكريا بيا داخل شكم من شو و خودت را پنهان 

 .كن
فرمايد چرا مرا  در اين هنگام حضرت جبرئيل به نزد او آمد و گفت: خداي تعالي مي

ه دهنده واقعي و حقيقي همه مبتاليان فراموش كرد؟ و به درخت پناه برد در حالي كه پنا
 .و مضطران تنها من هستم

كردند تا اينكه شيطان در صورت يك آدم پيش  ها او را تعقيب مي باآلخره اسرائيلي
. آنها حاضر شد و گفت زكريا در ميان اين درخت خودش را پنهان كرده است

قطع درخت دو نيمه شد و ها آمدند و درخت را قطع كردند، سر زكريا همراه با  اسرائيلي
در سن يكصد و سي سالگي به مقام شامخ شهادت عظمي  ؛در نتيجه حضرت زكريا

 . نايل گرديد
 





 
 
 

 مبحث بيستم
 ؛ زندگي حضرت يحيي

گفته شد، از اين جهت كه پسري نداشت تا  ؛در سرگذشت حضرت زكريا
سال بود  90ه جانشين او گردد هر چند كه خيلي سالخورده و مسن بود و عمر او بالغ ب

در نتيجه خداوند دعاي او را قبول كرد . از خداوند خواست كه به او پسري عطا فرمايد
 فرمايد:  چنان كه خداوند مي. و به او پسري عطا فرمود به نام يحيي

                             

                39عمران/ (آل( 
پس فرشتگان، او را در حالي كه در محراب عبادت به نمـاز ايسـتاده بـود، نـدا     «

دادند كه خدا تو را به يحيي بشارت مي دهد كه تصديق كننده كلمه اي از سوي 
است و سرور و پيشوا، و [از روي زهد و حيا] نگاهدار خـود   [ي مسيحخدا [يعن

 »..از مشتهيات نفساني، و پيامبري از شايستگان است
فهم و زكاوت حضرت يحيي در ايام كودكي نمايان بود و بعد از بلوغ به درجه شامخ نبوت 

. دگردي» تورات«يعني كتاب آسماني  ؛نائل گشت و مروج و مبلغ دين حضرت موسي
 فرمايد:  چنان كه خداوند در سوره مريم مي

                    *           

    *               *        

       /15-12(مريم( 
يعني هنگامي كه يحيي متولد شد و بزرگ گرديد و به سن رشد رسيد خطاب به 

 او گفتيم:
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تر برگيـر و بـا    اي يحيي كتاب تورات را با قوت و قدرت هر چه بيشتر و تمام« 
بدو بيـنش دينـي و فهـم     جد و جهد هر چه بيشتر بدان عمل كن، ما در كودكي

احكام الهي موجود در تورات داديم و از فضل خود بدو مهـر و محبـت فـراوان    
داديم و بر رحم و عطوفت عظـيمش سرشـتيم و بركـت و پـاكي نيـك رفتـار و       

درود بر او باد در سراسر زندگيش آن روز . نيكوكار بود و زورگو و سركش نبود
د و آن روز كـه زنـده و برانگيختـه    ميـر  كه متولد شـده اسـت و آن روز كـه مـي    

 .»شود مي

در حدود نه  ؛خداوند بزرگ در اين چند آيه مزبور در مورد حضرت يحيي
 :صفت خوب و ويژگي عالي را نسبت به او تصريح فرموده است

اي رسيده بود كه خداوند با او سخن گفت و فرمود:  به درجه ؛حضرت يحيي -1
 اي يحيي اين كتاب را بگير

 .ند از دوران كودكي به او فهم و هوش و درايت سرشار بخشيده بودخداو -2
 .كند خداوند از او بسيار مهربان و بسيار داراي رحم ياد مي -3
 .از هر فعل و رفتار بد پاك و دور بوده است -4
 .بسيار پرهيزگار بوده است -5
 .هرگز از فرمان پدر و مادرش سرپيچي نكرده است -6
 .ده استبسيار متواضع بو -7
 .هرگز فكر و خيال گناه از قلب و نيت او سر نزده است -8
فرمايد: سالم و درود بر يحيي در روز تولدش و در روز وفاتش و در  خداوند مي -9

زيرا . تر است  تر و با ارزش هايش مهم روز زنده شدنش كه كالم و خطاب از تمام ويژگي
سيار غريب و بسيار ترسو است در نفس انسان در اين سه روز و در اين سه لحظه ب

اي  فرمايد: در اين سه حالت ما يحيي را از بيم و ترس آن با وعده حالي كه خداوند مي
بعد از شهيد شدن  ؛حضرت يحيي. كه به او داديم نجات داديم و نجات خواهيم داد

ز پدرش بيشتر به عبادت و خداشناسي مشغول بود و گاه و بيگاه مردم را براي اطاعت ا
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در . داد كرد و آنها را مورد پند و اندرز قرار مي دعوت مي ؛شريعت حضرت موسي
هم مثل پدرش به درجه شهادت نائل گرديد و علت شهادتش  ؛آخر حضرت يحيي

عاشق برادرزاده خودش به نام » هيرودس«ها به نام  اسرائيلي اين بود كه پادشاه بني
هنگامي كه . آورد را به نكاح خود درشود و در صدد اين بود كه او  مي» هيروديا«

اين خبر را شنيد به مردم گفت كه اين عمل، خالف شرع است و  ؛حضرت يحيي
 . هرگز ازدواج با برادرزاده درست نيست
. كند بيند جريان را براي او بازگو مي اش را مي روزي كه پادشاه آن دختر برادرزاده

جالدهاي مشرك و درنده . دنبررا سر ب ؛دهد كه حضرت يحيي پادشاه دستور مي
در اين . خوي پادشاه حضرت يحيي را سر بريدند و سرش را به مجلس پادشاه آوردند

گفتند: خداوندا يحيي  هنگام فرشتگان زمين و آسمان ناله و زاري بسيار سر زدند و مي
چه گناهي كرده است؟ كه او را سر بريدند؟ خداوند فرمود: اي فرشتگان من، من يحيي 

خيلي دوست دارم، فرشتگان گفتند: اي خداي بزرگ چرا كسي كه او را دوست  را
شود؟ خداوند فرمود: اي فرشتگان مثل اين كه مرا مانند  داشتي اين چنين كشته مي

كشند؟ من بر  دارند و دشمنان را مي كنيد كه دوستان خود را نگه مي آدميان فكر مي
دارم تا اين كه براي همه كس روشن  كشم و دشمنان را نگه مي عكس دوستان را مي

شود كه دنيا پيش من ارزشي ندارد و آنچه براي من مهم است واقعه روز قيامت است و 
رسد و نه از دشمنان ضرر و زياني متوجه من  از طرفي هم نه از دوستان نفعي به من مي

 سقىبعوضة ما  ن عند اهللا جناحزلو كانت الدنيا ت« فرمايد: مي فچنان كه پيامبر . شود مي

اي ارزش و اهميت  يعني اگر دنيا نزد خداوند به اندازه بال پشه» كافراً منها شربة ماء
ساخت و در جاي  داشت، خداوند اشخاص كافر را حتي از يك جرعه آب محروم مي

إصبعه يف اليم وما مثل الدنيا يف اآلخرة إال كما جيعل أحدكم «فرمايد:  ديگر پيامبر ص مي

يعني ارزش و اعتبار زندگي دنيا در برابر زندگي آخرت مانند اين است  »يرجع مبِفلينظر 

شود كه تا چه  كه يكي از شما انگشتش را به دريا فرو برد پس آن كس برايش معلوم مي
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اي زودگذر دنيا  اندازه سرانگشت او آب را از دريا برداشته است، يعني زندگي افسانه
قيامت مانند مقدار آب برداشته شده اين سرانگشت نسبت به زندگي واقعي و جاويد 

نقل شده است هنگامي كه جالدان خون . است نسبت به مقدار آب زياد و پهناور دريا
را از بدنش جدا كردند و سرش را به مجلس پادشاه  ؛آشام پادشاه سر حضرت يحيي

ان كه خو بد دين و مشرك و درنده فرمايد: اي پادشاه بي بردند، سر آن حضرت مي
. ازدواج تو با آن دختري كه برادرزاده تو است، درست نيست و از اين ازدواج دوري كن

اراده فرمود كه يك پادشاه آتش  ؛خداوند توانا براي انتقام خون حضرت يحيي
حمله صورت . پرست و هفتاد هزار نفر از لشكريان به اين قلمرو پادشاه حمله كند

سر مبارك حضرت . ان پادشاه كشته و سر بريده شدندگرفت و هفتاد هزار نفر از لشكري
يحيي در مسجد جامع اُموي در سوريه زير خاك سپرده شد و بقيه بدن مباركش در 

 .بيروت مدفون است



 
 
 

 ممبحث بيست و يك
 ؛ زندگي حضرت عيسي

يك شخصيت خيلي بزرگوار و مشهود و با فضيلت  ؛عمران پدر حضرت مريم
همسر زكريا بوده است فرزندي نداشت و بسيار آرزوي بوده است همسرش كه خواهر 

اش را زير بغل خودش قرار داده  اي را ديد كه جوجه روزي پرنده. كرد فرزند داشتن مي
. تر كرد بود مشاهده وضعيت اين پرنده آرزوي فرزند داشتن را در او زيادتر و حريص

نجا بسيار ناله و زاري را المقدس رفت و در آ براي به جا آوردن اين آرزو به مسجد بيت
بعد از گذشت مدتي همسر . سر داد و از خداوند دعا كرد كه به او فرزندي عطا فرمايد

در حالت شادي رو به آسمان . نام داشت احساس كرد كه حامله است» حنه«عمران كه 
 كرد و گفت:

                           

         35عمران/ (آل( 
گفت: پروردگارا من آنچه را در » حنه«خداوند شنيد هنگامي كه همسر عمران «

پس . المقدس باشد شكم دارم خالصانه نذر تو كردم تا كارش تنها خدمت به بيت
شنوي و اخالص  نوا و دانايي و گريه و زاري مرا ميآن را از من بپذير كه تو ش

 .»داني و هدف مرا مي

پس هنگامي كه او را زائيد ديد كه دختر است و به درگاه پروردگار دست مناجات 
برداشت و عذر خواهان گفت: خداوندا من او را دختر زائيدم ولي خدا بدان چه او به 

دانست كه پسر مانند دختر نيست و  بهتر مي تر بود از خود مريم و دنيا آورده بود، آگاه
اين دختر به مراتب از پسري كه آرزوي او بود سودمندتر خواهد بود و گفت: من او را 
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مطرود از درگاه  شيطانسازي  مريم نام نهادم و او و فرزندانش را از وسوسه و گمراه
 . دارم سپارم و در پناه تو مي فضل و كرمت به تو مي

اي نهال وجود او را  را به طرز نيكويي پذيرفت، و به طرز شايسته ؛خداوند مريم
رويانيد و پرورش داد و چون پدرش عمران وفات كرد، خداوند زكريا شوهر خاله او را 

شد غذاي تميز  هر وقت كه زكريا وارد عبادتگاه حضرت مريم مي. سرپرست او گردانيد
آيد؟ گفت  : اين از كجا براي تو مييافت باري به مريم گفت و زيادي را در پيش او مي

شمار روزي  حساب و بي خداوند به هر كس كه بخواهد بي. آيد اين از سوي خدا مي
 . رساند مي

 ؛ چگونگي تولد حضرت عيسي
 فرمايد:  خداوند در قرآن مي

                       /16(مريم( 
اي پيامبر در كتاب آسماني قرآن اندكي از مـريم سـخن بگـو آن هنگـام كـه در      «

  ».اش كناره گرفت المقدس براي فراغت عبادت از خانواده ناحيه شرقي بيت

اش از هر نظر براي  اي ميان خود و ايشان افكند تا خلوتكده پرده ؛حضرت مريم
ر اين هنگام ما جبرئيل فرشته خويش را به فرمايد: د خداوند مي. عبادت آماده باشد

 .اي بر مريم ظاهر شد قيافه سوي او فرستاديم و جبرئيل در شكل انسان كامل خوش
برم اگر  مريم لرزان و هراسان گفت: من از سوء قصد تو به خداي مهربان پناه مي

ئيل حضرت جبر. كسان است پرهيزگار هستي بترس كه من به خدا پناه برده و او كس بي
و پروردگارت مرا فرستاده است تا  خداوند هستمگفت: مترس كه من يكي از فرشتگان 

مريم . اي از جهت خلق و خوي و تن و روان ببخشم سبب شوم و به تو پسر پاكيزه
گفت: چگونه پسري خواهم داشت؟ در حالي كه انساني از راه حالل با من نزديكي 

ئيل گفت: همان گونه است كه بيان داشتي اما ام؟ جبر نكرده است و زنا كار هم نبوده
پروردگار تو گفته است اين كار يعني دادن فرزند بدون پدر براي من آسان است انجام 
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اي براي مردمان كنيم و وي را براي  خواهيم او را معجزه اين امر به خاطر آن است كه مي
است و جايي براي ديگر كار انجام يافته . بندگان مخلص رحمتي از سوي خود سازيم

 . وگو نمانده است بحث و گفت
مشيت خداوند تحقق يافت و مريم بدو باردار شد و با جنين خود عيسي در مكان 

درد زايمان او را به كنار تنه خرما كشاند تا هم بدان تكيه زند . دور دستي گوشه گرفت
و خويشان و  اش و هم خويشتن را از ديد مردمان پنهان دارد و انديشيد كه خانواده

بيگانگان نسبت به دو چه خواهند گفت؟ اندوه و هراس سراسر وجود پاك او را فرا 
اي  گرفت گريان و ناالن گفت: كاش پيش از اين مرده بودم و چيز ناقابل فراموش شده

 . بودم
از پايين او، وي را صدا زد و گفت: كه از تنهايي و نبودن  ؛حضرت جبرئيل

پروردگارت . اين كه مردم چه خواهند گفت غمگين مباش خوردني و نوشيدني و از
اي پديد آورده است و تنه خرما بن را بجنبان و بتكان تا خرماي  تر از تو چشمه پايين

پس از اين خرماي شيرين بخور و از آن آب گوارا . نورس دست چيني بر تو فرو بارد
دار و هر گاه كسي را  بياشام و به اين فرزند دلبند و معجزه خداوند چشم را روشن

ديدي و در اين زمينه از تو توضيح خواست با اشاره بدو بفهمان و بگو كه من براي 
ام و به همين دليل امروز با  خداي مهربان روزه سكوت و خود داري از گفتار نذر كرده

 .گويم انساني سخن نمي
نان آ. او را در آغوش گرفت و پيش اقوام و خويشان خود برد ؛حضرت مريم

اي؟ اي خواهر هارون نه پدر تو مرد بدي بود و نه  ردهكگفتند اي مريم عجب كار زشتي 
كرد و گفت: با او حرف » يعني نوزادش عيسي«مادرت زن بدكاري؟ مريم اشاره بدو 

گفتند: ما چگونه با كودكي كه در گهواره است سخن بگوييم؟ هنگامي كه عيسي . بزنيد
بنده خدايم براي من كتاب آسماني انجيل را خواهد سخن ايشان را شنيد گفت: من 

فرستاد و مرا پيغمبر خواهد كرد و مرا در هر كجا كه باشم شخص پر بركت و 



 زندگاني پيامبران   146

ام  نمايد و مرا به نماز خواندن و زكات دادن تا وقتي كه زنده سودمندي براي مردمان مي
حق مادرم و مرا رفتاري در  فرمايد به نيكي و نيك مرا سفارش مي. فرمايد سفارش مي

سازد و سالم خدا بر من است در سراسر زندگي،  نسبت به مردم، زورگو و بدرفتار نمي
 .شوم ميرم و آن روز كه زنده و برانگيخته مي ام و آن روز كه مي آن روز كه متولد شده

اش معلوم بود كه يك  به حد بلوغ و رشد رسيد از بچگي ؛حضرت عيسي
 . آسا بود انگيز و معجزه تار و حركات او شگفتشخصيت ممتاز است و تمام گف

اش به سخن گفتن درآمد و تمام  خصوصاً در دوران كودكيش و در بستر گهواره
هاي زده شده از طرف مردم را چون يك ابر تيره و تار از  هاي دروغين و تهمت حرف

الهام  ؛خداوند به قلب حضرت مريم. روي آسمان صداقت و حقيقت برطرف كرد
كه سرزمين شام و فلسطين را ترك كند و به طرف سرزمين مصر برود و اال كرد 

در آنجا ماندگار  ؛كه پادشاه شام و فلسطين بود اگر حضرت مريم» هيرودوس«
بعد از دوازده . حضرت مريم پنهاني به طرف مصر روانه شد. كشت بود، پسرش را مي مي

ف سرزمين شام برگشتند مرده است به طر» هيرودوس«شنيد  ؛سال كه حضرت مريم
سالگي رسيد در آنجا  30به سن  ؛شدند و تا حضرت عيسي» ناصريه«وارد شهر 

 . شود ماندگار شدند به همين مناسبت است كه به پيروان حضرت عيسي نصراني گفته مي
را به پيامبري برگزيد و كتاب انجيل  ؛سالگي حضرت عيسي 30خداوند در سن 
سي برابر دستور خداوند مردم را به خداشناسي دعوت حضرت عي. را به او وحي كرد

 فرمايد:  چنان كه خداوند در قرآن مي. كرد مي

                        

     /46(مائده( 
ل نازل كرديم كه در آن رهنمودي به سوي حق و نوري زداينده ما براي او انجي«

هاي جهل و ناداني و پرتو انداز بر احكام الهي بود و تـورات را تصـديق    تاريكي
 .»كرد كه پيش از آن نازل شده بود و براي پرهيزگاران راهنما و پنددهنده بود مي
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نان كه خداوند داد چ ادامه مي توحيدهمچنان به دعوت مردم به  ؛حضرت عيسي
 فرمايد:  مي

                         

                      

      /6(صف( 
زماني را كه عيسي پسر مريم گفت: اي بني اسرائيل من فرستاده خـدا   يادآوربه «

كـنم و بـه    به سوي شمايم و توراتي كه پـيش از مـن آمـده اسـت تصـديق مـي      
ه دهم اما هنگـامي كـ   آيد و نام او احمد است مژده مي پيغمبري كه بعد از من مي

همراه با معجزات روشن و دالئل متقن به پيش ايشان آمـد  » احمد نام«آن پيغمبر 

 »گفتند: اين جادوي آشكاري است
حضرت عيسي است يعني اما » جاء«مقصود از فاعل  :گويند بعضي از مفسرين مي 

هنگامي كه حضرت عيسي همراه با معجزات روشن و دالئل آشكار و متقن به پيش بني 
 .گفتند: اين جادوي آشكاري است و عيسي ساحر است اسرائيل آمد

در جواب آنها گفت: من كه ادعاي پيامبري دارم و شما را به  ؛حضرت عيسي
كنم داراي معجزاتي هستم كه ادعاي مرا تأييد  خداپرستي و خداشناسي دعوت مي

 فرمايد:  چنان كه قرآن مي. كند مي

                

             

           /49(آل عمران( 
دمـم كـه بـه     يسازم و در آن مـ  يبه شكل پرنده م يزيشما چ يمن از گل برا«

شود؛ و كـور مـادرزاد و    ي[زنده و قادر به پرواز] م يخدا پرنده ا تياراده و مش
كـنم؛ و   يبخشم؛ و مردگان را به اذن خدا زنـده مـ   يرا بهبود م يسيبه پ يمبتال

دهم؛  يخبر م ديكن يم رهيذخ تانيو آنچه در خانه ها ديخور يمشما را از آنچه 
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[بـر صـدق رسـالت     يشما نشـانه ا  ي[معجزات] برا نيا ديمسلماً اگر مؤمن باش
  ».من] است؛

هاي بزرگ و عجيب داده بود و به گروهي كه  معجزه ؛خداوند به حضرت عيسي
هميشه در حضر و . شود مي گفته» حواريون«ايمان آوردند و بالغ به دوازده نفر بودند 

آب رسيدند، در آن موقع هم  روزي در مسافرت به بياباني بي. سفر همراه او بودند
خواستند كه دعا كند تا خداوند  ؛از حضرت عيسي. گرسنه بودند و هم تشنه

 فرمايد:  چنان كه خداوند مي. اي را براي ما بفرستد سفره

                        

                    *         

                           
 )113-112(مائده/ 
 يپروردگارت م اي! آميبن مر يسيع يگفتند: ا ونيكه حوار ي] زمانديكن ادي[و «

 مانيكه غذا در آن باشد از آسمان نازل كند؟! گفت: اگر ا يما سفره ا يتواند برا
ما  يو دل ها مياز آن بخور ميخواه ي)  گفتند: م112.  (دياز خدا پروا كن د،يدار

و ما بر آن  ،ينبوتت] به ما راست گفته ا يكه تو [در ادعا ميو بدان ابد،يآرامش 
 .».مياز گواهان باش

پسر مريم هنگامي كه ديد درخواست ايشان براي اطمينان بيشتر  ؛حضرت عيسي
است، نه امتحان او و شك در قدرت خدا، درخواست ايشان را پذيرفت و گفت: 

ي از آسمان براي ما بندگان فرو فرست تا روز نزول آن آفريدگار و پروردگارا خوان
اي از جانب تو بر  جشني براي ما مؤمنان متقدمين و ديگر مؤمنان متأخرين شود و معجزه

سدق نبوت من باشد و ما را نه فقط امروز بلكه هميشه روزي رسان و تو بهترين روزي 
 .دهندگاني
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ت: من آن را براي شما فرو را پذيرفت و بدو گف ؛خداوند دعاي حضرت عيسي
كند،  ، چون مسئوليت بيشتري پيدا ميهر كس از شما از آن ببعد كه نزولفرستم ولي  مي

كنم كه كس ديگري از  اگر كافر گردد و راه الحاد و انكار پويد او را چنان مجازاتي مي
چندي نگذشت كه يك سفره غذايي از . جهانيان را بدان گونه مجازات نكرده باشم

سفره را ديد شروع كرد به گريه و  ؛هنگامي كه حضرت عيسي. مان فرود آمدآس
هنگام نزول شدن . فرمود: اي خداي بزرگ اين سفره را وسيله بركت براي ما قرار بده

حضرت . سفره از آسمان بوي خوش آن تمام اطراف و محيط نزول را فرا گرفت
 .دندبا حواريون سجده شكر بردند و بسيار خوشحال ش ؛عيسي

ها اين خبر را شنيدند به سرعت آمدند و اين سفره را نگاه كردند  هنگامي كه يهودي
پرده روي سفره را  ؛حضرت عيسي. زده و متعجب شدند و از ديدن آن بسيار شگفت

ها در  حواريون و سايرين آن را نگاه كردند و ديدند كه انواع غذاها و خوردني. برداشت
خوردند  اي پر بركت بود كه هرگاه از آن مي ه ره به اندازاين سف. آن سفره موجود است

شد و هر كس از آن  باز همان سفره از طرف عالم غيب مانند حالت پيش پر از طعام مي
شد  بضاعت بود، بعداً داراي رزق و روزي زيادي مي خورد اگر قبالً تنگ دست و بي مي

در نتيجه هنگامي كه . يافت ا ميخورد شف گرديد و هر مريضي كه از آن مي و ثروتمند مي
آوردند و با حضرت  مردم اين معجزه بزرگ را ديدند بسياري از آنان ايمان مي

 .كردند بيعت مي ؛عيسي
وحي كرد كه هر كس از اين طعام سفره بخورد و  ؛خداوند به حضرت عيسي

فره اي كه از آن س عده. گيرد ايمان نياورد، مورد غضب و خشم و عذاب الهي قرار مي
خوردند و ايمان نياوردند و در حدود سيصد و سي نفر بودند، خداوند آنها را به خوك 

اين عده به نزد حضرت . و سگ تبديل كرد و مانند درندگان ويل گرد شده بودند
دعا كرد كه خدايا بيشتر آنها را در ذلت قرار  ؛پناه بردند، حضرت عيسي ؛عيسي

 . ديگر آنها در اين حالت باقي نماندند و مردند مده، خداوند دعاي او را قبول كرد و
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هاي به صورت انسان و به باطن  لي انساندگنتيجه بر اثر حسادت حاسدان و سن در
درنده و حيوان براي ادامه زندگي حيواني و شهوت پرستي و عياشي خود در چند صباح 

گري و  را نزد پادشاه رم مورد تهمت اخالل ؛عمر خودشان حضرت عيسي
انگيز و  انگيزي قرار دادند، پادشاه رم بر اثر شهادت اين شاهدان كذاب و فتنه نهفت

اي را به حاكم فلسطين فرستاد كه به محض رسيدن نامه عيسي را  خدانشناس نامه
اين خبر را شنيد خود را  ؛هنگامي كه حضرت عيسي. دستگير كن و او را اعدام كنيد

اهر ايمان آورده بود ولي در باطن به حضرت يكي از پيروان او كه به ظ. پنهان كرد
. خبر داد ؛ايمان نياورده بود و منافق بود از جايگاه حضرت عيسي ؛عيسي

اين خبر را شنيدند آنها هم فرار  ؛هنگامي كه حواريون يعني ياوران حضرت عيسي
همراه آن شخص منافق گزارش دهنده به » هيرودس«مأموران حاكم فلسطين . كردند

 . آمدند و آنجا را محاصره كردند ؛رار حضرت عيسيمحل استق
وارد آن محل شدند خداوند توانا با  ؛هنگامي كه براي دستگيري حضرت عيسي

را از آنجا بيرون آورد و به طرف خود كشاند  ؛قدرت نامحدود خود حضرت عيسي
و صورت آن شخص منافق و خدانشناس گزارش دهنده را به صورت حضرت 

است او را  ؛و مأموران حاكم تصور كردند كه اين عيسي تبديل كرد ؛عيسي
 .دستگير كردند و كشتند

 فرمايد:  مي» النساء«همچنان كه خداوند در سوره 

                              

                              

               /157(نساء(  

فرسـتاده خـدا را    ميبـن مـر   يسـ يو به سبب گفتارِ [سراسر دروغ] شان كه ما ع«
بلكه بر آنـان مشـتبه شـد     ختند،ياويار نكه او رانكشتند و به د ي. در صورتميكشت
و كشتند]؛ و  ختندياست به دار آو يسيع نكهيرا به گمان ا يخاطر شخص ني[به ا
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كه درباره او اختالف كردند، نسبت به وضع وحال او در شك هسـتند، و   يكسان
او را  نـاً يقيبـه آن ندارنـد، و    يو علمـ  يآگـاه  چياز گمان و وهم، هـ  يرويجز پ

 »نكشتند.

 فرمايد:  مچنان كه خداوند ميه

                  /158(نساء(  
بلكه خداوند او را از دست آنان رهاند و پس از گذشـت روزگـاري كـه خـود     «

راند و در پيش خود به مرتبه واالئي رسانده و خداونـد چيـره    داند وي را مي مي
ري توانا و حكيم است و هـر چيـزي را برابـر حكمتـي انجـام      است و بر هر كا

 .»كند دهد و سنجيده عمل مي مي

هنوز زنده است  ؛بعضي از مفسرين و علماي اسالمي معتقدند كه حضرت عيسي
كند و حضرت مهدي آخر زمان را  است و در آخر زمان نزول پيدا مي  و وفات نفرموده

 .كند ياري مي





 
 
 

 مبحث بيست و دوم
 صحضرت محمداالنبياء  زندگي مختصر حضرت فخر عالم و خاتمبيان 

را ص پشت از اجداد حضرت محمدنساب اسامي بيست و يك امؤرخان و علماي 
اند و نسبت رسول خدا به ترتيب عبارت است از: محمدبن  هاي خود ذكر كرده در نوشته

 . بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كالب بن مرهعبداهللا
هاشم رئيس قبيله قريش سقايت و رفادت خانه كعبه را به عهده گرفت و قوم خود 

زيرا . را وادار كرد تا سهمي از مال خود را برا اطعام و پذيرايي از حاجيان بپردازند
هاشم وقتي كه . مهمانان خانه خدا بيشتر از ساير مهمانان سزاوار احترام و پذيرايي بودند

رسيد، همچنان سرپرستي مكه را به عهده داشت و در يكي از  به دوران كهولت و پيري
سلمي دختر عمر » ي منوره مدينه«گشت در شهر يثرب  سفرهاي خود كه از شام بر مي

زاده بود كه از شوهر قبليش طالق گرفته  خزرجي را ديد، سلمي زني شريف و نجيب
و احترام هاشم در شهر كه از اهميت مقام » سلمي«هاشم از او خواستگاري نمود و . بود

سپس به . مكه با خبر بود، بدين ازدواج رضايت داد و به مكه آمد و مدتي در آن جا ماند
پس از . به نام نهادنديمدينه برگشت و در آنجا پسري از هاشم به دنيا آورد كه او را ش

مدتي هاشم وفات يافت و برادر او مطلب كه به فضيلت و شرافت مشهور بود به جايش 
» مدينه«به شهر يثرب » شبيه«شست و مطلب پس از جانشيني در طلب برادرزاده خود ن

رفت و از سلمي تقاضا كرد تا شبيه را كه به سن رشد رسيده بود به او باز دهد و سلمي 
مطلب شبيه را با خود بر شتر سوار كرد و پس از ورود به مكه، . تقاضاي او را قبول كرد

اي را خريده و با خود به مكه آورده است و بدين  لب بندهقريشيان گمان كردند كه مط
سبب شبيه را عبدالمطلب ناميدند و با اين كه مطلب آنها را از اشتباه به درآورد و گفت: 
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الوصف مردم باز هم  ام مع اين پسر فرزند برادرم هاشم است كه او را از يثرب برگردانده
 .دين گونه نام اصلي او فراموش شدزدند و ب شبيه را به نام عبدالمطلب صدا مي

رسيد و او نيز » شبيه«پس از فوت مطلب منصب هاشم به فرزندش عبدالمطلب 
ها همواره نام چاه زمزم را كه يك نفر به نام  دار شد عرب سقايت و رفادت كعبه را عهده

و چند قرن پيش آن را پر كرد و محل آن از ياد رفته بود، به ياد داشتند » مضاض جرهي«
عبدالمطلب نيز به واسطه موقعيت خود . بود كردند كه اي كاش هنوز باقي مي آرزو مي

كرد تا آن جا كه گويي هاتفي غيبي در خواب او  بيشتر از همه در اين خصوص فكر مي
را به نقاطي كه چاه زمزم در آن جا بود راهنمايي كرد و به كمك تنها فرزند خود به نام 

ها كه پر شده بود، دوباره مورد  ديد و چاه پس از قرنمشغول حفر آن گر» حارث«
 . استفاده قرار گرفت

 نام ترين آنها عبداهللا پس از اين تاريخ عبدالمطلب داراي ده پسر شد كه كوچك
ير و مشيت و اراده  جواني بسيار زيبا و خوش قيافه بود گويي دست تقدداشت عبداهللا

ترين مردان تاريخ بشريت مهيا ساخته  ز بزرگه را براي پدر بودن يكي الحق تعالي عبدا
» ابرهه«هفتاد سال از عمر عبدالمطلب گذشته بود كه يك نفر حبشي به نام . است

ميالدي با سپاهي انبوه براي ويران ساختن خانه كعبه به  570فرمانرواي يمن در سال 
. شده بودرفت سوار  شهر مكه هجوم آورد و ابرهه بر پيلي بزرگ كه پيشاپيش راه مي

هنگامي كه به نزديكي شهر مكه رسيد يك نفر از مردان خود را نزد عبدالمطلب و اهالي 
و پيغام داد كه اگر مردم مكه به جنگ نپردازند با آنها كاري ندارد و فقط  مكه فرستاد

اي از اهالي مكه و فرزندان  عبدالمطلب به همراهي عده. خانه كعبه را ويران خواهد كرد
وگو درباره كعبه و  رفت و ابراهه مقدم او را گرامي داشت اما از گفت» ابرهه«خود نزد 

مردم مكه در انديشه خالي . ويران ننمودن آن امتناع ورزيد و پيشنهاد آنان را رد كرد
كردن شهر خود بودند و عبدالمطلب با گروهي از قريش به جلو در كعبه آمد و حلقه در 

تو خود آن را مخافظت . ا اين خانه، خانه تو استخانه را بگرفت و گفت: پروردگار
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سرانجام مردم از شهر بيرون رفتند و شهر مكه خالي از سكنه شد همين كه ابرهه . فرما
خواست تا مقصود خود را عملي نمايد به امر خداي تعالي پرندگاني از جانب دريا به  مي

ز گل آنها را سنگ باران كردند و هايي ا پرواز درآمدند و بر سپاه ابرهه تاختند و با گلوله
 .مانند برگ كاه جويده شده ريز ريزشان نمودند

خواست به وسيله  الفيل ناميدند يعني سال كه ابرهه مي مردم حجاز اين سال را عام
 صكثر مؤرخان پيامبر خدا حضرت محمدبه عقيده ا. ها خانه كعبه را ويران سازد پيل

 . ) ميالدي بود متولد گرديده است570ا سال (بن عبداله در همين سال كه مطابق ب
 گذشته بود، عبدالمطلب، آمنه دختر هنگامي كه بيست و چهار سال از عمر عبداهللا

ه نسب آمن. ه بني زهره بود براي او خواستگاري نمودليبوهب را كه از رؤسا و بزرگان ق
دختر » مره«نام رسيد و مادر آمنه زني بود به  مي صاز جانب پدر در كالب به پيامبر

ب مادر هم نسبش در عبدالعزي بن قصي بن عبدالدار بن قصي بن كالب كه از جان
 .رسيد مي صقصي به پيامبر

. ها تا سه روز در خانه آمنه اقامت گزيد  پس از مراسم ازدواج به رسم عربعبداهللا
ف شام سپس به خانه خود رفت اما مدت زيادي با آمنه به سر نبرد و براي تجارت به طر

 آمنه همه شب با خاطرات عبداهللا. رفت و آمنه را كه باردار بود به جاي گذاشت
اين مسافرت مدتي به طول . شد خوابيد و هر صبحگاه به ياد او از خواب بيدار مي مي

 به طرف مدينه رفت تا انجاميد و در هنگام بازگشت كاروان تجارتي مكه از شام عبداهللا
ش از رنج سفر بياسايد اما تقدير و مشيت الهي چيزي ديگر چند روزي نزد خويشاوندان

 در مدينه مريض شد و رفقايش او را در مدينه گذاشتند و هنگام ورودشان بود، عبداهللا
به شهر مكه پدرش را از جريان بيماري او خبر دادند، عبدالمطلب فرزند بزرگ خويش، 

ودي به همراه خود به مكه باز حارث را به مدينه فرستاد تا برادر خود را پس از بهب
 پس از حركت كاروان از مدينه به مكه چشم از جهان فرو بست و گرداند، وليكن عبداهللا

درنگ به مكه برگشت و به جاي برادر  حارث بي. اقوامش او را به خاك سپرده بودند
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ي  تنها دلخوشي آمنه فرزندپس از فوت عبداهللا. خبر مرگ برادرش را به همراه خود برد
كرد و در دل آرزو داشت كه  بود كه گاهي حركت او را در وجود خود احساس مي

دوره بارداري آمنه گذشت و موقع آن فرا رسيد كه چشمش به . نوزاد آينده او پسر باشد
زمان انتظار آمنه به پايان . ديدار فرزندي كه يگانه يادگار او از شوهرش بود روشن گردد

الفيل  ميالدي مطابق سال عام 570االول سال  هم ماه ربيعرسيد و در شب دوشنبه دوازد
در حجاز و در شهر مكه در شهري كه  قبل از روشني صبح، خورشيد جمال محمدي 

اي تاريك از كفر و شركت و تعدي و تجاوز بر روي آن سايه افكنده بود، طلوع  پرده
مركز  ه عرب كهشبه جزيركرد، خورشيدي كه بعدها نور توحيد و يكتاپرستي را در 

نوري كه تا پايان عمر جهان تابان است و دنيا را روشن . فروزان ساخت بود پرستي بت
 .خواهد كرد

گويند  مي. اش با خبر شد از تولد نوه عبدالمطلب آن پير روشن ضمير ي كههنگام 
عبدالمطلب با مسرت و خوشحالي طفل را از آمنه گرفت و او را به جانب كعبه برد و 

ا محمد گذاشت و در روز هفتم تولدش شتري را سر بريد و بزرگان قريش را به نامش ر
هنگامي كه بزرگان قريش فهميدند كه عبدالمطلب نوزاد را . صرف غذا دعوت كرد

اي و اسم اين نوزاد  محمد ناميده است، پرسيدند چرا از اسامي پدران خود چشم پوشيده
خواستم در آسمان پيش خدا و  ها گفت: ميعبدالمطلب در جواب آن. اي را محمد گذاشته

 . در زمين پيش مردم محمود و پسنديده باشد
معموالً اشراف و بزرگان عرب فرزندان نوزاد خود را به زنان قبايل صحرا نشين براي 

آمنه . انگيز صحرا پرورش يابند سپردند تا در هواي آزاد و دل پرورش و شير دادن مي
سعد بود تا به عادت اشراف عرب طفل خود  ايگان قبيله بنيمطابق اين رسم در انتظار د

كنيز ابولهب سپرد » ثويبه«را به يكي از آنها بسپارد آمنه در اين فاصله كودك خود را به 
سعد در جستجوي اطفال شيرخوار  و ثويبه مدتي او را شير داد تا اين كه زنان قبيله بني

گرفتند زيرا آنها در پرورش و شير دادن به  يبه مكه آمدند، اما آنها كودكان يتيم را نم
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كه پدر  ص، از اين رو كسي براي گرفتن محمدها انتظاراتي از خانواده طفل داشتند بچه
 . نداشت حاضر نشد
سعد كه اول بار از گرفتن محمد سر باز زده بود،  ذويب از قبيله بني حليمه دختر ابي

از مكه برگردند به شوهرش گفت: خواست  طفل ديگري پيدا نكرد و هنگامي كه مي
. گيريم رويم و همين طفل يتيم را مي شايسته نيست كه با دست خالي برگرديم، مي

حليمه . شوهرش گفت اشكالي ندارد شايد خداوند ما را به واسطه وجود او بركت دهد
گفت با وجود اين  او هميشه مي. محمد را گرفت و با شوهر خود به صحرا برگشت

ز ما بركت يافته بود، هواي صحرا و زندگي ساده بيابان نشو و نماي طفل همه چي
افزود ولي تا سن پنج  را تسريع كرده و بر تناسب و زيبايي اندامش مي صمحمد

سعد و در هواي آزاد صحرا حس آزادي و آزادگي و استقالل  سالگي در ميان قبيله بني
قبيله آموخت بعد از در ميان آن هاي عربي را  ترين لهجه گرفت و صحيح نفس را فرا مي

اش برگردانده شد و جدش عبدالمطلب  به نزد مادر و خانواده صپنج سال محمد
اي  سرپرستي او را به عهده گرفت و تا آخر عمر از محبت و مهرباني نسبت به او لحظه

كنيز به » ايمن  ام«پس از مدتي آمنه طفل خردسال خود را به همراهي . فرو گذار نكرد
برد و يك ماه در » مدينه« به منظور ديدار اقوام خود به شهر يثرت مانده از عبداهللاجا 

آمنه مريض شد » أبواء«گشتند در ميان راه در محلي به نام  يثرب بودند وقتي به مكه برمي
و وفات يافت و بدين ترتيب ضربه سخت و هولناكي بر روح اين كودك خردسال وارد 

بدين گونه . كه از غم مرگ مادر گريان بود به مكه برگرداند محمد را »ام ايمن«. گرديد
قرآن . رنج از دست دادن پدر و مادر با همه سنگيني خود بر دوش كوچك او فشار آورد

« فرمايد: از سوره الضحي درباره يتيم بودن او چنين مي 5مجيد در آيه       

   « /را يتيم نيافت، پس پناه داد؟آيا تو « )6(الضحي«  
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انگيز  بود شايد اين خاطره غم اگر عبدالمطلب مدت زيادي پس از فوت آمنه زنده مي
ر سن هشتاد سالگي هنگامي اما عبدالمطلب نيز د. يافت يعني مرگ آمنه كمي تخفيف مي

 . بيش از هشت سال نداشت، وفات يافت صكه محمد
. سرپرستي او را به عهده گرفت صيامبرعموي پبعد از عبدالمطلب، ابوطالب 

دوازده سال داشت ابوطالب براي تجارت سفري به شام نمود و  صهنگامي كه محمد
هاي تاريخي روايت شده كه در محلي  در كتاب. را همراه خود به شام برد ؛محمد
با كاروان مكه برخورد كرد » حيريب«جنوب شام راهبي نصراني به نام  در» بصري«به نام 

سيحيت ياد شده بود هاي مذهبي م هاي پيامبري را چنان كه در كتاب آن راهب نشانه و
ديد و به ابوطالب توصيه نمود كه مواظب كودك خود باشد تا مبادا  صدر قيافه محمد

 . دشمنان خدا اذيت و آزارش نمايند
در اين وقت بيشتر از دوازده سال نداشت اما عظمت روح و  صهر چند محمد

و كمال عقل، نيروي حافظه او و ساير صفاتي كه دست تقدير براي انجام  صفاي قلب
اي وسعت داشت كه بتواند با نظر تحقيقي و  رسالت به وي ارزاني داشته بود، به اندازه

كنجكاوانه به اطراف خود بنگرد و از خود بپرسد: در اين جهان بيكران حقيقت چيست؟ 
هي او را از دوره طفوليت و نوجواني براي گونه مشيت ال و واقعيت كدام است؟ بدين
 . كرد انجام وظيفه رسالت آماده مي

با » فجار«قبل از بعثت و در هنگام نوجواني در جنگ مشهور به جنگ  صمحمد
جنگي بود كه بين قبيله قيس و قبيله كنانه در » فجار«جنگ . عموهاي خود شركت نمود

هاي حرام است، واقع  ه يكي از ماهماه رجب رخ داد و چون اين جنگ در ماه رجب ك
 . شد به جنگ فجار مشهور گرديد

. الفضول نيز فعاالنه شركت داشت در پيمان حلف صپس از آن حضرت محمد
الفضول اين بود كه چون شهر مكه پليس و دادگاهي نداشت، بيشتر اشخاص  پيمان حلف

دند و بدين جهت ش بضاعت قبيله مورد ظلم و ستم واقع مي مظلوم و ساده لوح و بي
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بن جدعان جمع شدوند و  زبير بن عبدالمطلب از جوانان خواست كه در خانه عبداهللا
اين كار عملي شد و همه سوگند را ياد . اي را براي جلوگيري از ظلم تشكيل دهند كميته

 . پيامبر خدا نيز در اين پيمان شركت كرد. كردند كه از مظلومان دفاع كنند
هاي نوجواني گوسفندان كسان خود را به  ه همين سالدر فاصل صحضرت محمد

و داود  ؛گفت: موسي  كرد و مي برد و هميشه از آن روزگار با مسرت ياد مي چرا مي
ايشان قبل از بعثت . چرانيدم چوپان بودند و من نيز گوسفندان كسان خود را مي ؛

كه با لقب امين  ملقب بود و هيچ گاه كاري» محمدامين«به خاطر صداقت و امانتش به 
ناسازگار باشد انجام نداد و مناظر فريبنده زندگاني اشراف مكه در روح پاك او كه غرق 

كرد و هيچ لذتي باالتر از اين تفكر و تأمل براي او وجود  در تفكر و تأمل بود، تأثير نمي
 . نداشت

و جواني برازنده و خوش قيافه و ميانه باال بود، سري با موهاي مرتب  صمحمد
هاي  سياه، پيشاني باز، ابرواني به هم پيوسته، چشماني درشت و سياه داشت كه مژه

هايش كمي باز بود،  اش نازك و زيبا و دندان افزود بيني بلندش به نيروي جاذبه آن مي
رنگش . كرد اي را مسحور مي محاسن انبوه و گردن بلند و سينه فراخ او هر بيننده

ها را تند و محكم بر  و خوش منظر بود، قدم درخشان و دست و پايش متناسب
به سخن ديگران با . شد در قيافه او آثار نجابت و تفكر و تأمل آشكارا ديده مي. داشت مي

شنيد، به سخنان جدي تمايل داشت و از  گفت و زياد مي  داد، كم مي دقت گوش مي
نيك محضر و . ادد شوخي و مزاح تا جايي كه از حد نزاكت تجاوز نكند عالقه نشان مي

گذاشت  شد و به او احترام مي كرد دوستش مي هر كس با او معاشرت مي. نيك گفتار بود
از سوره قلم درباره خلق و خو و صفات او  4مگر نه اين است كه خداي تعالي در آيه 

 :فرمايد مي

            /4(القلم( 
  ».ظيم هستيبه درستي تو داراي خلق و خوي ع«
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را شنيده بودند، ميل داشتند  صنان مكه شهرت امانت و صداقت محمدچون بازرگا
 ككه او را در كارهاي تجارتي خود وارد خدمت كنند، يكي از اين بازرگانان خديجه 

و ملقب به طاهره بود كه در آن تاريخ چهل بهار از عمرش گذشته و قبالً » خويلد«دختر 
خديجه پيشنهاد كرد . سال داشت 25در اين هنگام  صو محمدود دو بار ازدواج كرده ب

رفت به عهده بگيرد،  شام مي سرپرستي كاروان تجارتي او را كه به صتا محمد
اين پيشنهاد را پذيرفت و با كاروان تجارتي خديجه به سوي شام حركت  صمحمد

ن به مكه نمود و در اين مسافرت سود كالني نصيب خديجه گرديد هنگامي كه كاروا
بود از صداقت و  صيجه كه در اين مسافرت همراه محمدغالم خد» ميسره«برگشت 

بسياري از بزرگان عرب قبالً از خديجه . امانت و كارهاي او براي خديجه تعريف كرد
. ترين مردان قريش را رد كرده بود خواستگاري نموده بودند ولي او خواستگاري بزرگ

 ها و كلمات او تا اعماق روحش نفوذ و درستكار كه نگاه اما او به همسري جواني امين
ازدواج كرد و بدين وسيله صفحه جديدي در  صكرده بود، متمايل گشت و با محمد
گذاشت و او  صو دارايي خود را در اختيار محمد زندگاني آنها باز شد خديجه ثروت

 . هم آن ثروت و دارايي را در راه خدا به مصرف رسانيد
هاي قاسم و عبداهللا ملقب به طيب و طاهر و  اين ازدواج دو پسر به نام باري ثمره

قاسم و عبداله . بود رضي اهللا عنهاكلثوم و فاطمه  هاي زينب، رقيه، ام چهار دختر به نام
آنان را به  صا دخترها بزرگ شدند و پيامبر خداام. در دوره كودكي وفات يافتند

به شخصي به نام  تر بود نت را كه از همه بزرگشأن آنها داد زي شوهراني مناسب و هم
خواست از مكه  ابوالعاص خواهرزاده خديجه داد، اما بعد از اسالم هنگامي كه زينت مي

 . به مدينه مهاجرت كند، كار به جدايي كشيد
كلثوم را به عتبه و عتيبه پسران عمويش ابولهب داد اما ابولهب پس از ظهور  رقيه و ام

هر دو را يكي پس از  صتا آنها را طالق دادند و پيامبر د را وادار كرداسالم پسران خو
درآورد و بدين سبب حضرت عثمان را  ديگري به ازدواج حضرت عثمان 
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 تر بود با حضرت علي كه از همه كوچك كگفتند و حضرت فاطمه  النورين مي ذي
فوت  صمبركلثوم هر سه در زمان حيات پيا ازدواج نمود، زينب و رقيه و ام ؛

 .وفات نمود صاهللا شش ماه پس از رحلت رسول ككردند و حضرت فاطمه 
داراي فرزندي نشد،  ك بطيهقهاي ديگرش به جز ماريه  از زن صمحمد حضرت

به دنيا آورد كه او هم در دوره طفوليت و » ابراهيم«فقط ماريه فرزند پسري را به نام 
زنده بود زن  كه حضرت خديجه تا هنگامي ك صپيامبر. شيرخوارگي وفات يافت

شيخ ابونصر فراهاني . هاي ديگري ازدواج نمود پس از فوت او با زن. ديگري نگرفت
 :را در اين دو شعر بدين گونه جمع نموده است رضي اهللا عنهن المؤمنين هاي امهات نام

 د عايشه و خديجه محترمهعب  نه جفت نبي كه پاك بودند همه
 سلمه ميمونه و صفيه، سوده و ام زينب حبيبه و حفصه بود با ام
قرائت نمود و اين  صاشعاري را بر آرامگاه پدرش  ك گويند حضرت فاطمه مي

 :شعر از آن اشعار است

 خمافة أن تطول حيايت بكىأ و إنام ةاحليا الخري بعدك يف

 د:و يا فرمو

 يام رصن ليايلاأل عىلصبت  هناأ صبت عيل مصائب لو

 ا رحلت) پايان وحياز بعثت (آغاز وحي ت
هاي متعددي قرار گرفته  شهري است در حجاز كه در اطراف آن كوه و تپه» مكه«

يا كوه نور معروف است و غاري به نام » النور جبل«ها كه به نام  است، يكي از آن كوه
اي است كه انسان  در باالي آن كوه قرار گرفته است، ارتفاع سقف غار به اندازه» حرا«

اي  طول غار هم به اندازه. آن بايستد بدون آن كه سرش به سقف غار بخوردبتواند در 
تواند در آن دراز بكشد و چون در ورودي غار رو به كعبه است انسان  است كه انسان مي

پيش از بعثت اكثراً از كوه نور باال  صمحمد. تواند خانه كعبه را ببيند نشيند مي وقتي مي
نشست و همواره در  تفكر و تأمل در اوضاع كاينات مي رفت و در درون اين غار به مي
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هاي  هاي قوم يهود و كتاب جستجوي يك حقيقت بود، اما او آن حقيقت را در داستان
خواست براي درك حقيقت  كرد، بلكه مي پرستان جستجو نمي مسيحيان يا خرافات بت

هاي  ن و پديدهدر خلوت اين غار روح خويش را اوج دهد و باتفكر و دقت نظر در جها
انديشيد  مي. هاي ظلمت و تاريكي را كنار بزند و با اسرار و راز خلقت آشنا شود آن پرده

ها و  كه جهان هستي چگونه به وجود آمده؟ آيا يك تصادف، اين زمين و آسمان
جوياي حقيقت بود و روان پاك او با  صموجودات را به وجود آورده است؟ محمد

دانست كه جهان هستي نظام و قانون كاملي دارد  و به خوبي ميشد  اين چيزها قانع نمي
تواند آفريدگار جهان باشد و  شناسد و نمي شعور نظم و قانون نمي و تصادف كور و بي

در اثناي . اي مدبر و توانا با دست قدرت به همه چيز هستي بخشيده باشد بايد آفريننده
گي در روز دوشنبه هفدهم ماه رمضان ها بود كه در سن چهل سال اين تفكرات و انديشه

از جانب پروردگار در غار حرا بر وي  ؛براي اولين بار امين وحي حضرت جبرئيل 
گفت: چه بخوانم؟ جبرئيل گفت: بخوان به نام  صگفت: بخوان، پيامبرنازل شد و 

 .»خون بسته شده«پروردگارت كه آفريد، آفريد انسان را از علق 
ندارم چه بخوانم؟ در اين هنگام جبرئيل او را در آغوش فرمود من سواد  صپيامبر

سؤالش را تكرار كرد، باز هم كشيد و او را با شدت هر چه بيشتر فشار داد و سپس 
گفت: چه بخوانم؟ به اتفاق اكثر مؤرخان اين عمل در اين سؤال و جواب يه  صمحمد

بر افروخته  صدحق تعالي چراغ معرفت در قلب محمبار تكرار شد و سپس با اراده 
اش  ها در حافظه كرد قرائت نمود و آن آيه هايي را كه جبرئيل بر او القاء مي گرديد و آيه

باز شد و خداوند متعال  صتري در زندگي محمد ونه صفحه تازهنقش بست، بدين گ
جهان  اش بر اين قرار گرفته بود كه با ظهور اسالم و دعوت محمدي  مشيت و اراده
پرستي فرو رفته بود به سوي نور  در تاريكي جهل و ناداني و شرك و بتآن روز را كه 

و روشني توحيد و يكتاپرستي و صراط مستقيم هدايت فرمايد و تقدير چنين بود كه 
 . آينه دين را در فاصله بيست و سه سال جال دهد صمحمد
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ي توانست قوانين و شريعت اسالم را به طور كامل و بدون نقص و نارساي صمحمد
به جهان بشريت ابالغ نمايد و مأموريت خود را در كمال صداقت و امانت و جديت هر 

تر با وجود همه اذيت و آزارهايي كه از جانب كفار قريش و مشركين و منافقين  چه تمام
متوجه او بود به انجام برساند و با نيروي اليزال الهي همه موانع و عوامل بازدارنده را از 

و يارانش در شهر مكه با انواع  صدارد با اين كه حضرت محمد خود برپيش پاي 
پرستان مواجه شدند با اين حال سيزده سال تمام با شركت و  اذيت و آزار مشركين و بت

كرد تا اين كه  پرستي مبارزه نمود و مجدانه مردم را به توحيد و يكتاپرستي دعوت مي بت
 االول به همراهي حضرت ابوبكر صديق  پس از سيزده سال به فرمان الهي در ماه ربيع

از شهر مكه به مدينه منوره مهاجرت فرمود و در روز دوشنبه دوازدهم همان ماه به شهر 
تا پيش از . مقدم مبارك او را گرامي داشتند» انصار«مدينه وارد گرديد و مسلمانان مدينه 

ي از همين سال هجرت، مسلمانان تاريخي نداشتند ولي از هجرت ابتداي تاريخ هجر
 . هجرت تعيين گرديد
پس از ده سال اقامت در شهر مدينه در روز دوشنبه ماه  صحضرت محمد

االول سال يازدهم هجري در سن شصت و سه سالگي چشم از جهان فرو بست و  ربيع
 . جسد مبارك او را به خاك سپردند رضي اهللا عنها در حجره عايشه

ن او هرگز خاموش نخواهد شد و نوري وفات يافت پرتو دي صاگر حضرت محمد
كه از سرزمين نجد و حجاز بر افروخته شده بود و به اقصي نقاط جهان سرايت كرد تا 

 .ابد بر جهان و جهانيان خواهد تابيد
نسبت به محل دفن او رضي اهللا عنهم  در ميان صحابه  صپس از فوت پيامبر

اي ديگر  نماييم و عده ع دفن مياي گفتند او را در بقي اختالف نظر پديد آمد، عده
گفتند او را  ها مي گفتند او را در شهر مكه در مقبره آباء و اجدادش دفن كنيم، بعضي مي

گفت تا اين كه  در مسجد خودش به خاك بسپارم، هر كس در اين خصوص چيزي مي

 الإما دفن نيب «ام كه فرمود:  شنيده صفرمود: من از پيامبر حضرت ابوبكر صديق 
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ابن . يعني هر پيامبري در هر جا فوت كرد بايد در همان محل دفن شود» يث ميوتح
ماجه قزويني اين حديث را به صورت فوق روايت نمود اما ترمذي اين حديث را چنين 

خداي تعالي روح  »املوضع الذي حيب أن يدفن فيه  ما قبض اهللا نبياً إال يف« نقل كرده است:
مگر در محلي كه دوست دارد در آنجا دفن شود به همين نمايد  پيامبري را قبض نمي
 . اش به خاك سپردند دليل پيامبر را در خانه

 آخراًوالً وأ هللاوالحمدا
 ي اوليا از غم بر ز سايه    اگر با محنت و تلخي نشستم
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