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  ي مؤلّف مقدمه

گوييم و از او  اس و ستايش مخصوص خداوند است، ذات مباركش را سپاس ميسپ
. از شرّ نفس و بدي اعمال به او يمنماي طلبيم و از او طلب بخشش و مغفرت مي ياري مي

بريم. كسي را كه خداوند هدايت نمايد، گمراه نخواهد شد و كسي را كه خداوند  پناه مي
  گمراه كند، هدايت نخواهد يافت. 

كه  ك و انبازي ندارد و ايندهيم كه تنها او پروردگار است و هيچ شري ادت ميشه
ي  ها و جداكننده ي اوست و قرآن را كه هدايت براي انسان بنده و فرستاده صمحمد

باشد، آورده است. رسالت و مسئوليتش را به نحو احسن انجام داده و  حق از باطل مي
  حت و ارشاد فرموده است. اداي امانت نموده است و امت را نصي

روشي نو و متمايز را در پيش گرفته است. دوست » هاي قرآني قصه«كتاب حاضر 
ي تربيت وجدان و  چسب كه مايه داريم كه آن را با روشي آسان و ساده و جذّاب و دل

تأثيرپذيري از نصايح پاك و مخلصانه و روشي استوار براي كودكان عزيز بوده و موجب 
باشد، تقديم نماييم. اين روش فكري عملي در  روي مي از هر انحراف و كجدوري آنان 

ميدان تبلور شخصيت كودك مسلمان است، كه شخصيت كودك مسلمان را از نو 
كند و در برابر موانع  سازد و در مقابل ناماليمات كنوني تا حد امكان او را حمايت مي مي

تر  يت او گردد، او را به هدف نزديكشدن شخص و مشكالتي كه ممكن است موجب تباه
  نمايد. مي
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  ابيل و هابيلق
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كه هست، براي يهوديان و  داستان دو پسر آدم (قابيل و هابيل) را چنان«
كاري و سرانجام پرهيزگاري  ديگر مردم بخوان (تا بدانند عاقبت گناه

زماني كه هر كدام عملي براي تقرّب (به خدا) انجام دادند. اما از چيست). 
يكي (كه مخلص بود و هابيل نام داشت) پذيرفته شد، ولي از ديگري (كه 
مخلص نبود و قابيل نام داشت) پذيرفته نشد. (قابيل به هابيل) گفت: 

گمان تو را خواهم كُشت. (هابيل بدو) گفت: (من چه گناهي دارم؟)  بي
پذيرد.* اگر تو براي كشتن من دست  (كار را) تنها از پرهيزگاران ميخدا 

كنم تا تو را بكشم، آخر من از  دراز كني، من به سوي تو دست دراز نمي
بار)  خواهم (تو) با (كوله ترسم.* من مي خدا (يعني) پروردگار جهانيان مي

و از گناه من و گناه خود (در روز رستاخيز به سوي پروردگار) برگردي 
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ي خدا براي ستمگران) است.* پس  دوزخيان باشي و اين سزاي (عادالنه
نفس سركش او تدريجاً كشتن برادرش را در نظرش آراست و او را مصمم 
به كشتن كرد و (عاقبت به نداي وجدان گوش فر نداد و) او را كشت و از 

ز كاران شد (و هم ايمان و هم برادرش را از دست داد).* (بعد ا زيان
دانست جسد او را چه كار كند) پس خداوند زاغي را فرستاد  كشتن نمي

(كه زاغ ديگري را كشته بود) تا زمين را بكاود و بدو نشان دهد چگونه 
جسد برادرش را دفن كند. (هنگامي كه ديد آن زاغ چگونه زاغ مرده را در 

ل اين توانم مث گودالي كه كند، پنهان كرد) گفت: واي بر من! آيا من نمي
كالغ باشم و جسد برادرم را دفن كنم؟ پس (سرانجام از ترس رسوايي و 
بر اثر فشار يا عذاب وجدان از رفتار و كردار خود پشيمان شد و) از 

  .»ي افراد پشيمان گرديد زمره

هر «اند، آمده كه فرمود:  در حديثي كه هم مسلم و هم بخاري آن را روايت كرده
به نوعي پسر آدم (قابيل) در گناهش شريك است؛ چون او  كسي كه به ناحق كشته شود،

  اولين كسي بود كه روش قتل و كشتن انسان را ابداع كرد. 

  ي شيطان وسوسه

 ي گذارندند و از سايه هاي پهناور و زيباي بهشت خوش مي آدم و همسرش حوا در باغ
و نگراني زندگي و هيچ ناراحتي كردند  هاي روان استفاده مي ها و آب درختان و ميوه

شدند  هاي زيبا پنهان مي زد. پس در ميان انبوه باغ سر و صدايشان را بر هم نمي آرام و بي
  و خداوند بر آنان ناظر و شاهد بود.

روزي از روزها در حالي كه آن دو مشغول گردش بودند، به درختي رسيدند كه 
طرف خداوند) به آنان فرمان هايش با درختان ديگر فرقي نداشت. اما (از  ها و ميوه شاخه

هاي آن نخورند و اين فرمان خداوند  رسيد كه به اين درخت نزديك نشوند و از ميوه
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كنند و از منع او خود  براي آزمايش آن دو بود كه تا چه اندازه فرمان خدا را اطاعت مي
  دارند. را باز مي

اگر شما دو اين درخت، درخت جاودانگي است.  كه شيطان آن دو را وسوسه كرد
نخواهيد گاه  ي جاودان تبديل خواهيد شد كه هيچ نفر از آن بخوريد، هر دو به ماليكه

ي شيطان اطاعت نكردند و از او  شويد. آن دو در ابتدا از وسوسه مرد و نابود نمي
بردار نبود و دوباره بازگشت و بخشيد و اصرار كرد كه از  گريختند. اما شيطان دست

ي  كه آن دو (آدم و حوا) از ميوه چون به نفع شماست. تا اينيد؛ ي درخت بخور ميوه
درخت خوردند. در اين موقع بود كه آن دو به صورت برهنه در مقابل همديگر ظاهر 

هاي همديگر افتاد و از شرمندگي با برگ درختان باغ  شدند و چشمشان بر عورت
خود را پنهان نمايد و در اين  پوشانيدند، تا هر كدام عيب ها) را مي ها (عورت بهشت آن

هنگام از خواب غفلت بيدار شدند و متوجه شدند كه چه گناه بزرگ و خطاي آشكاري 
  اند.  مرتكب شده

  مجازات خداوند مهربان

  خداوند آدم وحوا را مورد سرزنش قرار داد و فرمود:

$yϑ ßγ1yŠ$tΡ uρ� !$yϑ åκ ›5u‘ óΟs9 r& $yϑ ä3pκ ÷Ξr& tã $yϑ ä3ù= Ï? Í�  )22/  اعراف(  

  »پروردگارشان فريادشان زد: آيا شما را از آن نهي نكردم؟...«

پس آنان (آدم و حوا) از شرمندگي هر دو سرشان را پايين انداختند و از گناهي كه 
  مرتكب شده بودند، از خداوند طلب عفو و بخشش نمودند و توبه كردند.

� Ÿ#‘¤)n= tG sù ãΠyŠ# u ÏΒ ÏµÎn/ §‘ ;M≈ yϑÎ= x. z>$tG sù Ïµø‹ n= tã 4 … çµ‾Ρ Î) uθèδ Ü>#§θ−G9 $# ãΛÏm§�9 $# �    

  )37/  بقره(  
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ها)  سپس آدم از پروردگار خود كلماتي را دريافت داشت و (با گفتن آن«
پذير و مهربان  ي او را پذيرفت خداوند توبه توبه كرد و خداوند توبه

  .»است

بهشت خارج شوند. آن دو امر كرد كه بر زمين فرود آيند و از پس از آن خداوند به 
  به طوري كه زمين جايگاه ايشان و فرزندانشان تا روز رستاخيز باشد.

طور كه خداوند جايگاه ايشان را از دشمني شيطان آگاه ساخت و به ايشان  همان
اي تسليم  فهماند كه نبرد و درگيري ميان شما و شيطان وجود خواهد داشت، از لحظه

ي درخت ممنوعه، اين نبرد و  و خوردن ميوه ي شيطان شدن آنان در مقابل وسوسه
اي در مقابل ابليس (شيطان)  درگيري آغاز گرديد. اما خداوند آنان و فرزندانشان را لحظه

ي نعمت هدايت و روشن ساختن راه، مورد  و ياران او رها نساخت و آنان را به وسيله
  رحمت خويش قرار داد.

� tΑ$s% $sÜ Î7 ÷δ $# $yγ÷Ψ ÏΒ $Jè‹ ÏΗ sd ( öΝ ä3àÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 Aρß‰ tã ( $̈Β Î* sù Νà6̈Ζ t� Ï? ù'tƒ Íh_ÏiΒ 

“W‰ èδ Çyϑ sù yìt7©? $# y“#y‰ èδ Ÿξsù ‘≅ ÅÒtƒ Ÿωuρ 4’ s+ô±o„ �  )123/  طه(  

خدا دستور داد: هر دو گروه شما با هم از بهشت فرو آييد. برخي دشمن «
برخي ديگر خواهند شد و هر گاه رهنمود و هدايت من براي شما آمد، هر 

  .»كه از هدايت و رهنمودم پيروي كند، گمراه و بدبخت نخواهد شد

جا زندگي را آغاز كردند و  و همسرش حوا به زمين فرود آمدند و در آن ؛آدم
ساخت و  ي راه خود مي نمود كه آن را توشه آدم كلماتي را از پروردگارش دريافت مي

هاي راه  چون چراغي در تاريكي گرفت و هم ها بهره مي در مسير آباد كردن زندگي از آن
هاي زندگي را برطرف  ها و ناهمواري ي آن سختي كرد و به وسيله از آن استفاده مي

  كرد.  مي
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 15       قصه هاي قرآني

  اولين تولد

براي اولين بار، باردار گشت و بعد از چند ماه يك دوقلوي پسر و  ؛ حوا همسر آدم
  حال نمود.  ن و خوشدختر به دنيا آورد و اين تولد پدر و مادرشان را بسيار شادما

شد. مادر نيز  داشتني مي رفته، زيبا و دوست نمود و رفته كم كمكش مي نوزاد دختر كم
ي  كرد. پدر هم به نوبه داري و پرستاري مي ورزيد و از آنان نگه به دو فرزندش مهر مي

ي كوچكش را برآورده  هاي خانواده خود با كار كردن روي زمين و در طبيعت نيازمندي
  ساخت.  گونه حمايتي محروم نمي ساخت و آنان را از هيچ مي

چه را كه خداوند  دوم باردار شد و در شكمش آنبراي بار » حوا«چيزي نگذشت كه 
مقدر و معين نموده بود، جاي گرفت. پس از چند ماه وضع حمل نمود و اين بار نيز 

اده زياد شد و مسئوليت كم تعداد افراد خانو يك دوقلوي پسر و دختر به دنيا آمدند. كم
ي امور فرزندان  تالش و كوشش براي بهدست آوردن مخارج زندگي و ادارهآدم در 
داري كودكان و مواظبت  تر شد و بر همين منوال كار و مسئوليت حوا نيز در نگه سنگين

  ها بيشتر شد.  نمودن از آن

  بخت ي خوش خانواده

ل نهاد. با گذشت زمان و آمدن روزها و پسر اول را قابيل و پسر دوم را هابي ؛ آدم
شدند. ابتدا چهاردست و پا و سپس  ها پشت سر هم، به تدريج فرزندان بزرگ مي شب

رفتند. ساق پاها و بازوانشان رشد كرده و قوي شدند. تا  بر روي پاهاي خود راه مي
كم  ا كردند. كمها را پيد ها و ورزش كه قابيل و هابيل هر دو توانايي انجام انواع بازي اين

هاي طبيعت نيرومند شدند و در مقابل حيوانات وحشي و  رحمي ها و بي در مقابل سختي
هاي خانواده به  بود كه در تأمين نيازمنديكردند و در اين هنگام  درنده از خود دفاع مي

ي كوچك و اين اولين  كردند. بر اين خانواده بهترين صورت به پدرشان كمك مي
  فرما بود.  فضايي از مهرباني، دوستي و همكاري حكماجتماع بشري، 
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شدند. از طرفي  تر مي چنين دختران خردسال نيز به تدريج بزرگ و بزرگ هم
گشت و از طرف  هاي ضعف از نظر جسمي (نسبت به پسران) در آنان ظاهر مي نشانه

  شدند. ربا مي ديگر زيبا و دل
ها و برآورده كردن نيازهاي آن دو  ن آنداشت در اين ميان قابيل و هابيل در راضي نگه

دادند و در حمايت و ياري دادن آنان بيش از پيش به ايشان  با يكديگر مسابقه مي
ورزيدند. قابيل و هابيل به همراه پدر و مادرشان، آدم و حوا، كار و تالش  كوتاهي نمي

  شدند. كردند و اصالً خسته و ناراحت نمي مي

  محل كار

ودن نيازهاي خانواده در زندگي، كار و تالش جهت برآورده كردن اين به دليل متنوع ب
جايي كه خداوند متعال استعداد و  باشد و از آن نيازهاي مختلف، متنوع و گوناگون مي

ها، كار روي آن نيز  توانايي بسياري به زمين عطا كرده، با گردش زمين و پيدايش فصل
موقعي ديگر محصول را برداشت كرد. يك مختلف است. گاهي بايد زمين را شخم زد و 

زماني هم بايد زمين را شخم زد و موقعي ديگر محصول را برداشت كرد. يك زماني هم 
بايد آن را به حال خود رها ساخت تا استراحت نموده و مجدداً كسب نيرو و انرژي 

ود، كار و نم كرد و باغباني و كشاورزي مي كند. به همين دليل قابيل بر روي زمين كار مي
اش را  نمود و نيازهاي خود و خانواده هاي آن برداشت مي كرد و سپس از ميوه تالش مي

نين بود كه كشت و كار و زراعت را ساخت و اين چ از فصلي تا فصل ديگر برآورده مي
  آموخت.

هابيل راه ديگري انتخاب كرد. او ديد كه شير و پشم و پوست و گوشت چهارپايان 
سازند. به همين دليل مشغول  ي ضروري زندگي خانواده را برآورده ميبه خوبي نيازها
كرد. حيوانات را به  داري از حيوانات شد و در اين راه سخت تالش مي  چوپاني و نگه

كردند، تعدادشان زياد  كرد. حيوانات زاد و ولد مي برد و از آنان مواظبت مي چراگاه مي
  شد.  مند مي ها بهره از اين نعمت شدند و خانواده شد و فربه و چاق مي مي
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 17       قصه هاي قرآني

  ي شيطان توطئه

دختري كه همزاد و همراه قابيل بود از دختري كه به همراه هابيل متولد شده بود، زيباتر 
بود. با زياد شدن سن و رشد جسماني (و رسيدن به سن بلوغ)، آن دختر به هابيل تمايل 

قابيل به آن دختر شده بود و اتفاقاً پيدا كرد و اين الهامي بود از طرف خداوند متعال كه 
نيز به همشيره و همزاد خود متمايل گشت. در اين ميان آن دختر بيش از پيش به هابيل 

  شد.  تر مي ها محكم ورزيد و پيوند محبت و دوستي ميان آن عشق مي
كه در گذشته  به اين ترتيب شيطان بذر كينه و حسد را در دل قابيل افشاند، همچنان

اي آدم نقشه كشيد و باعث اخراج او از بهشت شد و او را در زمين به زحمت نيز بر
اي ديگر دارد؛  انداخت و موجب نافرماني او از خداوند گشت، امروز نيز طرح و نقشه

  چون او راضي نخواهد شد كه آدم و فرزندانش در آرامش و رضايت زندگي كنند. 
كند؟ روزي خداوند به او  ش ميمگر شيطان دشمني هميشگي خود را با آدم فرامو

دستور داد كه به آدم سجده كند، اما او تكبر كرد و نپذيرفت و هشدار داد كه انتقام 
خواهد گرفت. پس هر گاه فرصت انتقام يافت، تأخير نكرد. سپس آدم را وسوسه كرد و 

يز از اش دوري از بهشت بود. امروز ن او را در گودال عصيان و نافرماني انداخت و نتيجه
كند، تا با خيال  اي جديد دارد؛ چون او فرزند آدم را رها نمي نو آغاز كرده است و نقشه

كم قابيل نسبت به برادرش هابيل شروع به  آسوده خدا را اطاعت كند و به اين ترتيب كم
  بدزباني و دشمني نمود. 

  قرباني نمودن در راه خدا

را از بين ببرد و به همين خاطر  ميان دو فرزندش خواست كه فتنه و اختالف ؛آدم
خداوند را ميان ايشان داور قرار داد. پس خداوند از آنان خواست كه هر كدام از 

رنج و محصول خود در راه خدا قرباني كنند و قرباني هر كس كه مورد قبول  دست
  خداوند واقع شود، رستگار شده و به آرزويش خواهد رسيد. 
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نمود. پس در ميان محصوالتش  رزي و باغباني ميكه گفته شد، قابيل كشاو چنان
گشت و مقداري از محصوالت را كه نزديك بود فاسد شود و ارزش چنداني نداشت، 

داري از  انتخاب كرد و آن را در جاي تعيين شده قرار داد، ولي هابيل كه كارش نگه
اب كرد و ها را انتخ حيوانات (دامداري) بود، در ميان حيواناتش يكي از بهترين آن

و حيوانات وحشي از گوشت شده قرار داد، تا پرندگان   سرش را بريد و در محل تعيين
  آن بخورند. 
شدن صبحگاهان و طلوع آفتاب مشخص شد كه قرباني هابيل (كه از روي  با دميده

اخالص و با رضايت قلبي در راه خدا بخشيده بود) مورد قبول واقع شده و چيزي از آن 
مانده و غيرقابل  تر از خاشاك و مواد پس است. اما قرباني قابيل كه بيشباقي نمانده 

ها و محصوالت كشاورزي بود، همچنان بر جاي خود باقي بوده و مورد  استفاده از ميوه
   پذيرش خداوند متعال قرار نگرفته بود. 

tΑ$s%� $yϑ ‾Ρ Î) ã≅ ¬7 s) tG tƒ ª! $# zÏΒ tÉ) −Fßϑ ø9$# �  )27/  مائده(  

  .»پذيرد ند تنها از پرهيزگاران مي... خداو«

ور  ابليس (شيطان) تصميم گرفت كه آتش اختالف و دشمني را ميان دو برادر شعله
سازد. كينه و نفرت را ميان فرزندان آدم ايجاد كند. او در اين كار استاد است و مهارت 

ش كينه را گيرد. بالفاصله آت هاي گوناگوني بهره مي زيادي دارد. به همين خاطر از روش
اش را زشت جلوه داد (و وانمود  افروخت و ارتباط ميان او و خانوادهدر دل قابيل 

تر از روز گذشته از هابيل  مندتر است). قابيل هر روز بيش كرد كه هابيل از او ارزش  مي
در نتيجه شيطان به او گفت كه پروراند.  تر در دل مي ي او را بيش گشت و كينه متنفر مي

ابيل مانعي است در مقابل او و تا او هست آرزوهايش تحقق نخواهد يافت. برادرش ه
  ناچار بايد او را از سر راه برداشت و از دستش نجات يافت. 

قابيل تهديداتش را نسبت به برادرش آغاز كرد و در اين ميان ابليس (شيطان) مرتب 
  كرد.  گفت و او را راهنمايي مي با وي سخن مي
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اين كار را با توحتماً انجام خواهم داد. تو فت: تو را خواهم كشت و قابيل به هابيل گ
باشي، تو زندگي را بر من تلخ  كسي هستي كه مانع برآورده شدن آرزوهاي من مي

كشم) و پس از آن در كمال آرامش و خوشي زندگي خواهم  اي. (پس تو را مي نموده
مند خواهم  هاي زندگي بهره لذت كرد و همشيره و همزادم نيز از آن من خواهد بود و از

  شد. به درستي كه قرباني تو مورد قبول خداوند واقع شد، ولي قرباني من رد شد. 
  ».پذيرد خداوند تنها از پرهيزگاران مي«هابيل با مهرباني و آرامش گفت: 

ي قابيل برافروخته شد و چشمانش از شدت خشم و غضب  در اين هنگام چهره
  ».كشم كار را حتماً خواهم كرد، يعني تو را مي اين«سرخ گشت و گفت: 

  هابيل در پاسخ گفت: 

 .È⌡s9� |MÜ |¡o0 ¥’ n< Î) x8y‰tƒ Í_n= çFø) tG Ï9 !$tΒ O$tΡ r& 7Ý Å™$t6Î/ y“Ï‰ tƒ y7 ø‹ s9Î) y7 n= çFø% L{ ( þ’ ÎoΤÎ) 

Ú’% s{r& ©! $# ¡>u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊄∇∪ þ’ÎoΤ Î) ß‰ƒÍ‘ é& βr& r&þθç6s? ‘Ïϑ øOÎ* Î/ y7 ÏÿùS Î) uρ tβθä3tFsù ôÏΒ 

É=≈ ysô¹r& Í‘$̈Ψ9 $# 4 y7 Ï9≡sŒuρ (#äτℜ t“ y_ tÏΗ Í>≈ ©à9$#  �   )28- 29/ مائده(  
اگر تو براي كشتن من دست دراز كني، من به سوي تو دست دراز «

كنم تا تو را بكشم. آخر من از خدا (يعني) پروردگار جهانيان  نمي
و گناه خود (در روز  بار) گناه من خواهم (تو) با (كوله ترسم.* من مي مي

رستاخيز به سوي پروردگار) برگردي و از دوزخيان باشي و اين سزاي 
  .»كاران است ي خدا) براي ستم (عادالنه

  كشتن برادر و پشيماني بعد از آن

با اين حال شيطان به شدت در درون قابيل رخنه كرده و سخت او را فريب داده بود. به 
هايش از ديدن حقيقت، كور شده بود.  كر و چشم هايش از شنيدن حق، طوري كه گوش

قدر در قابيل نفوذ كرده بود، مثل اين بود كه در رگ و پوستش نيز نفوذ كرده  شيطان آن
  آورد.  است و او را به حركت در مي
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ور شد و  اي كه كسي از آن دو خبر نداشت، ناگهان قابيل به هابيل حمله پس در لحظه
نگذشت كه هابيل در بين دو دستان قابيل جان باخت و بر فرق سرش كوبيد و چيزي 

جان، چيزي از او باقي نماند كه غرق در خون خود بود. قابيل جسد  اي بي جز جثه
كه از ترس بر  كرد در حالي تر به او نگاه مي برادرش را بر زمين نهاد و كمي آن طرف

رد و فهميد كه چه تپيد. در اين لحظه كمي فكر ك لرزيد و قلبش به شدت مي خود مي
كرد كه برادر و پشتيبانش را از دست داده است و  گناه بزرگي كرده است و احساس مي

  به اين ترتيب بود كه: 

|x t6ô¹r' sù� zÏΒ šÎ� Å£≈ sƒø:   )30/ مائده(   � #$

  .»كاران شد ... جزو ستم«

و  شده بود و سرگردان  كرد و گرفتار دام اندوه و تأسف وجدانش او را سرزنش مي
اي از ذرات هستي او را مالمت و سرزنش  كرد كه هر ذره حيران، تنهاي تنها، احساس مي

  كنند. مي

  ناتواني و پشيماني

اي نشست و به فكر فرو رفت. در حالي كه اندوه و حزن بر او  سپس قابيل بر صخره
  كرد و پاهايش از شدت اندوه و تأسف توان حملش را نداشتند.  سنگيني مي

دانست  برادر مقتولش روي دستش مانده بود و نمي ي كه جنازه گام در حاليدر اين هن
اي به چنگ و  ي مرده كه پرنده ي جلوي پايش فرود آمد. در حاليغبا آن چه كار كند، كال
ها و منقارش شروع به  اي رها ساخت و با چنگال ي مرده را گوشه منقار داشت و پرنده

اي، كالغ مرده را در آن نهاد و خاك را روي آن  لهحفر كردن زمين نمود. پس از حفر چا
ريخت و پنهان كرد. سپس پر گشود و در هوا پرواز كرد و ناپديد شد. اين كالغ از 

ي برادر مقتولش، را پنهان  جانب خداوند فرستاده شده بود تا به قابيل بياموزد كه جثه
  كند.
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ر اين واقعه حكمتي است دهد؟ هيچ شكي نيست كه د آيا پرنده به انسان آموزش مي
از جانب خداوند متعال و مفهوم آن اين است كه كارهاي موجودات چه انسان يا حيوان، 

  جماد يا نبات، پرنده و غيره همه به دست خداوند است.
چشمان قابيل از ديدن كالغ و عملش متحير ماند و به فكر فرو رفت و با اندوه و 

  پشيماني گفت: 

tΑ$s%� t#tLn= ÷ƒuθ≈ tƒ ßN÷“ yftã r& ÷βr& tβθä. r& Ÿ≅ ÷WÏΒ #x‹≈ yδ É># {�äóø9 $# y“Í‘≡uρé' sù nοu öθy™ Å� r& ( 
yx t7 ô¹r'sù zÏΒ tÏΒ Ï‰≈̈Ψ9$# �  )31/  مائده(  

 و جسد برادرم راتوانم مثل اين كالغ باشم  اي واي بر من آيا من نمي... «
ي  دهدفن كنم. پس (سرانجام از ترس رسوايي و بر اثر فشار وجدان، از كر

  .»ي افراد پشيمان شد خود پشيمان شد) و از زمره

كه از شدت حسرت و پشيماني و درد و رنج عذاب  سپس قابيل برخاست و در حالي
كردند، عمل كالغ را تقليد كرده و اقدام به دفن  وجدان پاهايش به سختي او را تحمل مي

  برادر خود نمود. 
گاه شهوت و هواپرستي بر زمين جاري  ناين چنين بود كه اولين خون انساني در قربا
  برداري نمود. گشت و (به جاي اطاعت خدا) از شيطان فرمان
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  ي نيكوكار و بنده ؛؛؛؛موسي
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  ي نيكوكار موسي و بنده

tøŒÎ) uρ � š^$s% 4y›θãΒ çµ9 tFx) Ï9 Iω ßyt� ö/ r& #_̈Lym xCè= ö/ r& yìyϑ ôftΒ Ç÷ƒt� óst7 ø9 $# ÷ρr& zÅÓøΒ r& 

$Y7 à) ãm ∩∉⊃∪ $£ϑ n= sù $tón= t/ yìyϑ øgxΧ $yϑ ÎγÏΖ ÷� t/ $u‹ Å¡nΣ $yϑ ßγs?θãm x‹sƒªB $$sù … ã&s#‹Î6y™ ’ Îû Ì�óst7 ø9 $# 

$\/ u� |� ∩∉⊇∪ $£ϑ n= sù # y— uρ% ỳ tΑ$s% çµ9 tFx) Ï9 $oΨ Ï?# u $tΡ u !#y‰ xî ô‰ s) s9 $uΖŠÉ) s9 ÏΒ $tΡ Ì� x)y™ # x‹≈yδ 

$Y7 |ÁtΡ ∩∉⊄∪ tΑ$s% |M ÷ƒu u‘ r& øŒÎ) !$uΖ ÷ƒuρr& ’ n<Î) Íοt�÷‚¢Á9 $# ’ÎoΤ Î* sù àMŠÅ¡nΣ |Nθçtø: $# !$tΒ uρ 

çµ‹ Ï⊥9|¡øΣ r& āωÎ) ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÷βr& … çνt� ä.øŒr& 4 x‹ sƒªB$# uρ … ã&s#‹ Î6y™ ’Îû Ì�óst7 ø9 $# $Y7 pgx” ∩∉⊂∪ tΑ$s% 

y7 Ï9≡sŒ $tΒ $̈Ζ ä. ÆCö7tΡ 4 #£‰ s?ö‘ $$sù #’ n?tã $yϑ Ïδ Í‘$rO# u $TÁ|Ás% ∩∉⊆∪ #y‰ ỳ uθsù #Y‰ ö6tã ôÏiΒ 

!$tΡ ÏŠ$t6Ïã çµ≈ oΨ ÷� s?#u Zπyϑ ômu‘ ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΖÏã çµ≈ oΨ ÷Κ ‾= tæuρ ÏΒ $‾Ρ à$ ©! $Vϑ ù= Ïã ∩∉∈∪ tΑ$s% …çµs9 

4y›θãΒ ö≅ yδ y7 ãèÎ7 ¨?r& #’ n?tã βr& Çyϑ Ïk= yèè? $£ϑ ÏΒ |M ôϑ Ïk= ãã # Y‰ô©â‘ ∩∉∉∪ tΑ$s% y7̈Ρ Î) s9 

yì‹ ÏÜ tGó¡n@ zÉë tΒ #Z� ö9 |¹ ∩∉∠∪ y# ø‹x. uρ ç� É9óÁs? 4’ n?tã $tΒ óΟ s9 ñÝÏtéB ÏµÎ/ #Z� ö9 äz ∩∉∇∪ tΑ$s% 

þ’ ÎΤß‰ ÉftFy™ βÎ) u !$x© ª!$# # \� Î/$|¹ Iωuρ ÅÂôã r& y7 s9 #\� øΒ r& ∩∉∪ tΑ$s% ÈβÎ* sù Í_tF÷èt7 ¨? $# Ÿξsù 

Í_ù= t↔ó¡s? tã >óx« #¨Lym ŷ Ï‰÷né& y7 s9 çµ÷Ζ ÏΒ #[� ø.ÏŒ ∩∠⊃∪ $s) n= sÜΡ$$sù #¨Lym #sŒÎ) $t6Ï. u‘ ’ Îû 

ÏπuΖŠÏ) ¡¡9$# $yγs% t� yz ( tΑ$s% $pκ tJø% t� yzr& s−Ì� øóçFÏ9 $yγn= ÷δ r& ô‰ s) s9 |M ÷∞ Å_ $º↔ø‹ x© #\� øΒ Î) ∩∠⊇∪ tΑ$s% 

óΟ s9 r& ö≅ è% r& š�̈Ρ Î) s9 yì‹ÏÜ tG ó¡n@ zÉë tΒ #Z� ö9 |¹ ∩∠⊄∪ tΑ$s% Ÿω ’ ÎΤ õ‹Åz# xσè? $yϑ Î/ àMŠÅ¡nΣ 

Ÿωuρ Í_ø) Ïδ ö�è? ôÏΒ “Ì� øΒ r& # Z�ô£ãã ∩∠⊂∪ $s) n= sÜΡ$$sù #¨Lym #sŒÎ) $u‹ É) s9 $Vϑ≈ n= äñ …ã&s# tG s) sù tΑ$s% 

|M ù= tG s% r& $T¡ø) tΡ Oπ§‹Ï. y— Î�ö� tóÎ/ <§ø) tΡ ô‰ s) ©9 |M ÷∞ Å_ $\↔ø‹ x© #[� õ3œΡ ∩∠⊆∪ * tΑ$s% óΟ s9r& ≅ è% r& 

y7 ©9 y7 ¨ΡÎ) s9 yì‹ ÏÜtG ó¡n@ zÉë tΒ #Z� ö9 |¹ ∩∠∈∪ tΑ$s% βÎ) y7 çG ø9 r'y™ tã ¥ óx« $yδ y‰ ÷èt/ Ÿξsù 
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Í_ö6Ås≈ |Áè? ( ô‰s% |M øón= t/ ÏΒ ’ÎoΤ ß‰ ©9 # Y‘ õ‹ãã ∩∠∉∪ $s) n= sÜΡ$$sù #¨Lym !# sŒÎ) !$u‹ s? r& Ÿ≅ ÷δ r& >πtƒö� s% 

!$yϑ yèôÜ tG ó™$# $yγn= ÷δ r& (# öθt/ r' sù βr& $yϑ èδθà) Íh‹ŸÒãƒ #y‰ ỳ uθsù $pκ� Ïù #Y‘# y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ βr& āÙs)Ζ tƒ 

… çµtΒ$s% r' sù ( tΑ$s% öθs9 |M ø⁄Ï© |Nõ‹ y‚−G s9 Ïµø‹ n= tã #\� ô_r& ∩∠∠∪ tΑ$s% # x‹≈yδ ä−# t� Ïù Í_øŠt/ 

y7 ÏΖ ÷�t/ uρ 4 y7 ã⁄Îm;tΡ é' y™ È≅ƒÍρù' tG Î/ $tΒ óΟ s9 ìÏÜ tG ó¡n@ ÏµøŠn= ¨æ #�� ö9 |¹ ∩∠∇∪ $̈Β r& èπoΨ‹ Ï)¡¡9 $# ôM tΡ%s3sù 

tÅ3≈ |¡yϑ Ï9 tβθè= yϑ ÷ètƒ ’Îû Ì�óst7 ø9 $# ‘NŠu‘ r' sù ÷βr& $pκ z:‹ Ïã r& tβ% x. uρ Νèδ u !#u‘ uρ Ô7 Î=̈Β ä‹è{ù' tƒ 

¨≅ ä. >πuΖŠÏ) y™ $Y7 óÁxî ∩∠∪ $̈Β r&uρ ÞΟ≈ n= äóø9$# tβ% s3sù çν# uθt/ r& È÷uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ !$uΖŠÏ±y‚sù βr& 

$yϑ ßγs) Ïδ ö� ãƒ $YΖ≈ u‹øóèÛ #\� ø) à2uρ ∩∇⊃∪ !$tΡ ÷Šu‘ r' sù βr& $yϑ ßγs9 Ï‰ ö7 ãƒ $yϑ åκ ›5u‘ # Z�ö� yz çµ÷Ζ ÏiΒ Zο4θx. y— 

z> t� ø% r&uρ $YΗ ÷qâ‘ ∩∇⊇∪ $̈Β r&uρ â‘#y‰ Ågø: $# tβ% s3sù È÷yϑ≈ n= äóÏ9 È÷yϑŠÏKtƒ ’ Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9$# šχ% x.uρ 

… çµtFøtrB Ö”∴x. $yϑ ßγ©9 tβ% x. uρ $yϑ èδθç/ r& $[sÎ=≈ |¹ yŠ# u‘ r'sù y7•/ u‘ βr& !$tóè= ö7 tƒ $yϑ èδ £‰ ä©r& 

% ỳ Ì� ÷‚tG ó¡tƒuρ $yϑ èδ u”∴x. Zπyϑ ômu‘ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ 4 $tΒ uρ …çµçG ù= yèsù ôtã “Ì� øΒ r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ƒÍρù' s? 

$tΒ óΟ s9 ìÏÜ ó¡n@ ÏµøŠn= ¨æ #Z� ö9   )60-82/ كهف(        � ¹|

پسر نون، كه (يادآور شو) زماني كه موسي (پسر عمران، همراه با يوشع «
اي به نام  خادم و شاگرد او بود، به امر خدا براي پيدا كردن شخص فرزانه

خضر بيرون رفت تا از او چيزهايي بياموزد، موسي براي پيدا كردن اين 
دريا ل تالقي دو چون مح هايي در دست داشت، هم مند بزرگ نشانه دانش

خود را جزم كرد و) به جوان ... موسي عزم شده شدن ماهي بريان  و زنده
نشينم تا اين كه به محل  (خدمت كار) خود گفت: من هرگز از پاي نمي

سپرم.*  كه روزگاران زيادي راه مي رسم و يا اين برخورد دو دريا مي
ا از ياد بردند و القي دو دريا رسيدند، ماهي خويش رهنگامي كه به محل ت

گاه كه  ماهي در دريا راه خود را پيش گرفت (و به درون آن خزيد).* آن
كارش  جا) دور شدند (و راه زيادي را طي كردند، موسي) به خدمت (از آن
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گفت: غذاي ما را بياور. واقعاً در اين سفرمان دچار خستگي و رنج زيادي 
صخره رفتيم (و كارش) گفت: وقتي كه به آن  ايم.* (خدمات شده

شدن و به درون  استراحت كرديم) من (بازگو كردن جريان عجيب زنده
جا جلو چشمانم روي  رفتن) ماهي را از ياد بردم (كه در آن آب شيرجه

داد) جز شيطان بازگو كردن آن را از خاطرم نبرده است. (بلي ماهي پس از 
گرفت.* انگيزي راه خود را در دريا پيش  شدن) به طرز شگفت زنده

يكي از خواستيم (چرا كه  اين چيزي است كه ما مي(موسي) گفت: 
ي  جويانه از راه طي شده ي ماست) پس پي شده هاي پيدا كردن گم نشانه

يافتند اي از بندگان (صالح) ما را (به نام خضر)  خود برگشتند.* پس بنده
كه ما او را مشمول رحمت خويش ساخته و از جانب خود به او علم 

پذيري كه من همراه تو  اواني داده بوديم.* موسي بدو گفت: آيا (ميفر
ي صالح و رشد  چه مايه شوم و) از تو پيروي كنم بدان شرط كه از آن

است و به تو آموخته شده است، به من بياموزي؟* (خضر) گفت: تو 
تواني در برابر چيزي كه  هرگز توان شكيبايي با مرا نداري.* و چگونه مي

به خواست  و رمز آن آگاه نيستي، شكيبايي كني؟* (موسي گفت:)از راز 
كاري) با فرمان تو مخالفت  خدا مرا شكيبا خواهي يافت و (در هيچ

نخواهم كرد.* (خضر) گفت: اگر تو همسفر من شدي (سكوت محض 
دهم و در نظرات ناپسند است) از  ي چيزي كه (انجام مي باش و) درباره

دان برايت سخن بگويم.* پس (موسي و خضر من مپرس تا خودم راجع ب
با يكديگر) به راه افتادند (و در ساحل دريا به سفر پرداختند) تا اين كه 
سوار كشتي شدند. (خضر در اثناي سفر) آن را سوراخ كرد. (موسي) 
گفت: آيا كشتي را سوراخ كردي تا سرنشينان آن را غرق كني؟ واقعاً كار 

تواني  نميت: مگر نگفتم كه تو هرگز بسيار بدي كردي.* (خضر) گف
(موسي) گفت: مرا به خاطر فراموش كردن همراه من شكيبايي كني؟* 

ات) بازخواست مكن و در كارم (كه كار يادگيري و پيروي از  (توصيه
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گاه (از كشتي  توست) بر من سخت مگير.* به راه خود ادامه دادند تا آن
(خضر) او را كُشت. يدند. پياده شدند و در مسير خود) به كودكي رس

گناهي را كشتي بدون آن كه او كسي را  (موسي) گفت: آيا انسان پاك و بي
كشته باشد؟ واقعاً كار زشت و ناپسندي كردي.* (خضر) گفت: مگر به تو 
نگفتم كه تو با من توان شكيبايي را نخواهي داشت؟* (موسي) گفت: اگر 

(و اعتراض كردم) با من همدم  ي چيزي پرسيدم، بعد از اين از تو درباره
مشو؛ چرا كه به نظرم معذور خواهي بود (از من جدا شوي).* باز به راه 

جا غذا خواستند. ولي  خود ادامه دادند تا به روستايي رسيدند. از اهالي آن
كردن آن دو خودداري نمودند. ايشان در ميان روستا به   آنان از مهمان

ريخت. (خضر) آن را تعمير و شكممان  ديواري رسيدند كه داشت فرو مي
را سير كني، آخر فداكاري من تو را از حكمت و راز كارهايي كه در برابر 

سازم.* و اما آن كشتي متعلق به  ها نتوانستي شكيبايي كني، آگاه مي آن
كردند و من خواستم  گروهي از مستمندان بود كه (با آن) در دريا كار مي

اً از كار بيفتد؛ چرا كه) سر راه آنان پادشاهي آن را معيوب كنم (و موقت
برد.* و  كرد و مي ها (ي سالم) را غصب مي ي كشتي ستمگر بود كه همه

اما آن كودك (كه او را كشتم) پدر و مادرش با ايمان بودند (و اگر او زنده 
ترسيدم كه سركشي و كفر را بدانان تحميل كند (و ايشان را از  ماند) مي مي

تر و  .* ما خواستيم كه پروردگارشان به جاي او فرزند پاكراه ببرد)
و اما آن ديوار (كه آن را بدون مزد تري بديشان عطا فرمايد.*  پرمحبت

تعمير كردم) متعلق به دو كودك يتيم در شهر بود و زير ديوار گنجي 
آن  و پارسايي بود. (ووجود داشت كه مال ايشان بود و پدرشان مرد صالح 

خواست كه آن دو كودك به پس پروردگار تو  ن پنهان كرده بود)را برايشا
حد بلوغ برسند و گنج خود را به مرحمت پروردگارت بيرون بياورند (و 
مردمات بدانند كه صالح پدران و مادران براي پسران و دختران، و خوبي 

ام  اصول براي فروع) سودمند است. من به دستور خود اين كارها را نكرده
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ام و  ام و بلكه فرمان خدا را اجرا نموده سرانه دست به چيزي نبرده(و خود
ام). اين بود راز و رمز كارهايي كه توانايي شكيبايي  برابر رهنمود او رفته

  .»ها را نداشتي در برابر آن

و كرد و آنان را تشويق به ايمان  راني مي اسراييل سخن در مقابل بني ؛موسي
  نمود.  نان را به پيروي كردن از شرع خدا دعوت ميكرد و آ اطاعت پروردگار مي

راني نيروي عجيبي به موسي ؟ داده بود.  و سخندر حقيقت خداوند در موعظه كردن 
ها و جريانات تاريخي به نحو احسن  المثل راني، از ضرب به طوري كه در هنگام سخن

ه به او گوش كرد و هم ها را به خود جلب مي گرفت و هوش و حواس انسان مي  بهره
دادند. اين بار وقتي كه سخنان موسي پايان يافت، بعضي از مردم خواستند او را  فرا مي

  امتحان كنند و از او پرسيدند:
درنگ جواب داد:  موسي بي» ترين مردم چه كسي است؟ اي موسي! داناترين و آگاه«

ش كرده و ، موجب شد كه خداوند او را سرزن»من«موسي كه گفت: و اين جواب » من«
به او بفهماند كه الزم است او اين امر را به علم خداوند واگذار كند؛ چرا كه او 

ي هر چيزي است. پس به موسي ؟ وحي شد كه يكي از  ترين است و سرچشمه عالم
كند به او از جانب خود علمي  زندگي مي» البحرين - مجمع«بندگان ما كه در 

ايم،  كه علم تو نسبت به علمي كه به او بخشيدهايم. نزد او برو و خواهي ديد  بخشيده
قدر اندك است. موسي ؟ فهميد كه چه حرف ناصوابي به قومش گفته است. از  چه
ي  آن بندهكه عجوالنه پاسخ داده است، پشيمان و نادم شد و تصميم گرفت كه نزد  اين

اي براي  نيكوكار خداوند برود تا هم فرمان خدا را اطاعت كرده باشد و هم كفاره
  گناهش بوده و هم معرفتي كسب نموده باشد. 
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  كارش موسي و خدمت

ي نيكوكاري را كه خداوند در مورد او با موسي  جايگاه بنده ؛كه موسي به خاطر اين
ها و  رسي داشته باشد، از خداوند عالمت صحبت كرده بود، بيابد و به او دست

  هايي خواست تا او را راهنمايي كند.  نشانه
و گفته شد كه يك ماهي بزرگ را در ظرفي بگذار و با خود ببرد. در هر جا كه به ا

چه را كه خدا  جا انتهاي راه است. موسي آن ماهي ناپديد شد يا تباه (فاسد) گرديد، آن
كارش  فرموده بود، انجام داد. ماهي بزرگي را درون ساكي گذاشت و همراه جوان خدمت

تر بود و  تر و محبوب و از همه به موسي نزديك گفتند كه به او يوشع پسر نون مي
البحرين در طرف  شنوي زيادي از او داشت، به راه افتادند. آن دو به مجمع حرف

هاي  فرسا بود. طوفان غربي صحراي سينا رسيدند. راه سخت، طوالني و طاقت جنوب
ن شن و گرد و خاك عابران را خسته و گرماي سوزان خورشيد پوست آنان را بريا

ي راه خستگي بر يوشع چيره شد و توان حركت را از او گرفت. از  كرد. در ميانه مي
اصالً  ؛ي راه منصرف شوند. اما موسي لتماس كرد كه برگردند و از ادامهموسي ا

گفت  اي كه به خداوند داده بود، مي نگريست و به خاطر وعده پشت سر خود را هم نمي
بردار نخواهم بود و باز به  سعي و تالش دستتا رسيدن به مقصد و تحقق هدف از 

البحرين نخواهد  خستگي اصالً مانع رسيدن من به مجمع«كارش گفت:  جوان خدمت
  ».ها طول بكشد شد، اگر چه سال

� øŒÎ) uρ š^$s% 4y›θãΒ çµ9 tFx) Ï9 Iω ßyt� ö/ r& #_̈Lym xCè= ö/ r& yìyϑ ôftΒ Ç÷ƒt� óst7 ø9 $# ÷ρr& zÅÓøΒ r& 

$Y7 à) ãm �  )60/  كهف(  

كار) خود گفت: من هرگز  (يادآور شو) زماني كه موسي به جوان (خدمت«
رسم و يا اين كه  نشينم تا اين كه به محل برخورد دو دريا مي از پاي نمي

  .»سپرم روزگاران زيادي راه مي
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  در كنار صخره

كارش كه از  و جوان خدمت ؛ انگيز دريا وزيدن گرفت. موسي نسيم مرطوب و روح
ده بودند و خستگي راه بر آنان چيره گشته و نزديك بود به خواب بروند، بيابان آم
ي  البحرين رسيدند، تصميم گرفتند كه بنشينند و كمي در سايه كه به مجمع هنگامي
قدر خسته بود كه خوايش برد. اما يوشع  اي بزرگ استراحت كنند. موسي آن صخره

جا و  د. پس نشست و ايناحساس نشاط و سرزندگي كرد و خستگي از تنش رفع ش
  برد.  كرد و از ديدن مناظر مختلف در كنار دريا لذت مي جا را نگاه مي آن

اي كه با خود آورده بودند، با  اي غافل شد كه ناگهان ماهي در اين هنگام لحظه
به  -هاي ساحل را نيز با خود برد كه از طرف دريا به سوي ساحل آمد و شن -موجي

رد. هنگامي كه متوجه شد ماهي در ميان امواج به راه خود ادامه راه افتاد و حركت ك
كاري انجام بدهد و زبانش از  توانست هيچ داد و كار از كار گذشته بود و ديگر نمي مي

  شدت تعجب بسته شد و در حيرت فرو رفت. 

  فراموشي كار شيطان بود

ايستاد و از  از خواب بيدار شد و خستگي از تنش دور شد. سپس بلند شد و ؛موسي
رفيقش خواست تا حركت كنند و به راه خود ادامه دهند. يوشع نيز دستور او را اطاعت 

گاه كه  آورد. آن بود، ولي چيزي بر زبان نمي  كرد در حالي كه هنوز در تعجب و حيرت
اي كه در كنار آن استراحت نموده بودند از چشمشان  راه زيادي را طي كردند و صخره

ها را به خود جلب  ي آن انگيز توجه اي دل درختي پر شاخ و برگ با سايهناپديد گشت، 
  دوست داشت كه در زير آن درخت بنشينند تا غذا بخورند: ؛كرد. پس موسي

� $£ϑ n= sù # y—uρ% ỳ tΑ$s% çµ9 tFx) Ï9 $oΨ Ï?#u $tΡ u !#y‰ xî ô‰ s) s9 $uΖŠÉ) s9 ÏΒ $tΡ Ì� x)y™ # x‹≈ yδ $Y7 |ÁtΡ �    

  )62/  كهف(  
كارش گفت: غذاي ما را  جا دور شدند (موسي) به خدمت ه از آنگاه ك آن«

  .»ايم بياور، واقعاً در اين سفرمان دچار خستگي و رنج زيادي شده
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اي كه شيطان بر چشمانش افكنده بود از  در اين لحظه يوشع به خود آمد و پرده
. پس چشمانش برداشته شد و يادش آمد كه در كنار صخره بر سر ماهي چه گذشته بود

ي عجيبي افتادم كه در كنار صخره  اكنون ياد حادثه گفت: سرورم هم ؛ به موسي
اي از ماهي غافل شدم و ديدم كه به شدت و قدرت از درون  گذشت. همانا من لحظه

ظرف بيرون پريد و همراه موجي كه به ساحل دريا آمده بود به راه افتاد و به درون دريا 
فراموشي كرد و اين موضوع را از ياد من برد و از  رفت. بدون شك شيطان مرا دچار

قدر تعجب كردم كه قادر  شدت حيرت و تعجب زبانم بسته شد و از ديدن آن صحنه آن
   به گفتن هيچ چيز نبودم.

Α$s%� |M÷ƒu u‘ r& øŒÎ) !$uΖ ÷ƒuρr& ’ n< Î) Íοt� ÷‚¢Á9 $# ’ÎoΤ Î* sù àMŠÅ¡nΣ |Nθçtø: $# !$tΒ uρ çµ‹ Ï⊥9|¡øΣ r& āωÎ) 

ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÷βr& …çνt� ä. øŒr& 4 x‹ sƒªB$# uρ … ã&s#‹ Î6y™ ’Îû Ì� óst7 ø9 $# $Y7 pgx” �  )63/ كهف(  
(و استراحت كرديم) من (بازگو كردن  وقتي را كه به آن صخره رفتيم«

جريان عجيب زنده شدن و به درون آب شيرجه رفتن) ماهي را از ياد بردم 
كردن آن را از  جا جلو چشمانم روي داد) جز شيطان بازگو (كه در آن

انگيزي راه  خاطرم نبرده است (ماهي پس از زنده شدن) به طرز شگفت
  .»خود را در پيش گرفت...

  بازگشت

جا مقصد و  گفت: خدا تو را به خاطر فراموشيت بيامرزد. به درستي آن ؛ موسي
ير ي ما آن محل بود. پس به ناچار بايد برگرديم. تا د ي وعده نهايت راه ما بود و نشانه

  نشده با من بيا (تا برگرديم).
كه غذايي بخورند يا آبي بنوشند، بالفاصله برگشتند و راه صخره را در پيش  بدون اين

   گرفتند و به سعي و تالش خود ادامه دادند.

tΑ$s%� y7Ï9≡sŒ $tΒ $̈Ζ ä. ÆCö7 tΡ 4 # £‰s? ö‘ $$sù #’n?tã $yϑ Ïδ Í‘$rO# u $TÁ|Ás% �    )/64كهف(  

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 33       قصه هاي قرآني

خواستيم (چرا كه يكي از  زي است كه ما ميموسي گفت: اين چي«
ي خود  جويانه از راه طي شده ي ماست) پس پي شده هاي گم نشانه

  .»برگشتند

نگريستند تا  ها و جاي پاي خود را مي دو در مسير بازگشتشان به دقت آثار قدم  آن
  جا را فراموش كرده و راه را گم كنند. مبادا آن

  ي نيكوكار بنده

به كنار صخره رسيدند، انساني » يوشع«و جوان همراهش  ؛ موسي كه به محض اين
اي نوراني و چشماني نافذ داشت كه تقوا و  جا ديدند كه چهره سيما را در آن خوش

پرهيزگاري از آن مشخص بود و رخسارش همچون رخسار بندگان نيكوكار خداوند 
  نمود. مي

تي او يكي از بندگان خدا بود پس او را شناختند و او نيز آن دو را شناخت. به راس
گشت و با  كه خداوند قلبش را از زحمت و مهرباني پر كرده بود. او در گوشه و كنار مي

مردم نشست و برخاست داشت و از علمش كه خداوند به او بخشيده بود، مردم را 
  كرد.  مند نموده و هدايت مي بهره

�  #y‰ ỳ uθsù # Y‰ ö6tã ôÏiΒ !$tΡ ÏŠ$t6Ïã çµ≈ oΨ ÷� s?#u Zπyϑ ômu‘ ôÏiΒ $tΡ Ï‰Ζ Ïã çµ≈ oΨ ÷Κ ‾= tæuρ ÏΒ $‾Ρ à$ ©! 

$Vϑ ù= Ïã �   /65(كهف(  
اي از بندگان (صالح) ما را يافتند كه ما او را مشمول رحمت  پس بنده«

  .»خويش ساخته و از جانب خود به او علم فراواني داده بوديم

و آماده كرد ي نيكوكار خدا و دوستي با ا خود را براي همراهي بنده ؛ پس موسي
چه را كه از او كم دارد، بياموزد و نسبت به شناخت حق و  تا از نظر علمي هر آن

درخواستش را ارائه نمود.  ؛ حقيقت آگاهي بيشتري كسب كند. اين بود كه موسي
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ي نيكوكار خدا به موسي گفت: اي موسي! همراهي با من براي كسب علم و آگاهي  بنده
زيادي است، كه تو توان چنين صبري را نداري و من تو  در حقيقت مستلزم داشتن صبر

  دانم. را قادر به تحمل آن نمي
كني كه با مقياس  (اگر تو همراه و رفيق من شوي) وقايع و جرياناتي را مشاهده مي

بيند  گيري نيست؛ چرا كه بشر فقط ظاهر و صورت مسأله را مي بشري قابل فهم و اندازه
كه معرفي  حكمت موجود در آن عاز است و انسان همچنانو از درك حقيقت و باطن و 

اي،  اي داري و نه تمرين و آموزشي ديده شده عجول است. اي موسي! تو نيز نه تجربه
  تواني با من همراه شوي؟! چگونه مي

  شرط همراهي

در مقابل موانع بر شمرده شده، ساكت ننشست و بر درخواست خودش  ؛موسي
  اصرار ورزيد و گفت:

Α$s%� þ’ÎΤ ß‰ÉftFy™ βÎ) u !$x© ª! $# # \� Î/$|¹ Iωuρ ÅÂôã r& y7 s9 # \� øΒ r&  �  )69/كهف(  

گفت: به خواست خدا مرا شكيبا خواهي يافت و (در هيچ كاري) با فرمان «
  .»تو مخالفت نخواهم كرد

ي نيكوكار خدا  ي پروردگار در راه آموختن علم از بنده به ارادهپس تصميم گرفت 
سپس متعهد گرديد كه در اين راه از هيچ امري مخالفت ننمايد، اگرچه  صبر پيشنه كند.

  مستلزم تحمل رنج و مشقت زيادي باشد.
ي صالح خدا با مهرباني در او نگريست. آثار اميدواري و صداقت در درخواست  بنده

را مشاهده نمود. دلش به حال او سوخت و با او موافقت كرد، ولي شرط ديگري را نيز 
ط افزود كه قابل تحمل نبود. گفت: اي موسي! بايد تعهد كني كه هر چه را بر شراي

ي آن چيزي نپرسي و توضيحي نخواهي و به طور كلي هيچ  ديدي، اصالً از من درباره
كه موعد همراهي و رفاقت ما پايان يابد و در آخر من خود همه  اعتراضي نكني. تا اين
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ا كه فهم آن برايت مشكل بود، برايت روشن دهم و هر چيزي ر چيز را برايت توضيح مي
  قبول كرد و هر دو به راه افتادند.  ؛خواهم ساخت. موسي

tΑ$s%� … çµs9 4y›θãΒ ö≅ yδ y7 ãèÎ7 ¨? r& #’n?tã βr& Çyϑ Ïk= yèè? $£ϑ ÏΒ |M ôϑ Ïk= ãã #Y‰ ô©â‘ ∩∉∉∪ tΑ$s% 

y7 ¨ΡÎ) s9 yì‹ ÏÜtG ó¡n@ zÉë tΒ # Z� ö9 |¹ ∩∉∠∪ y# ø‹x. uρ ç�É9 óÁs? 4’ n?tã $tΒ óΟs9 ñÝ ÏtéB ÏµÎ/ #Z� ö9 äz 

∩∉∇∪ tΑ$s% þ’ ÎΤß‰ ÉftFy™ βÎ) u !$x© ª! $# # \� Î/$|¹ Iωuρ ÅÂôã r& y7 s9 #\� øΒ r& ∩∉∪ tΑ$s% ÈβÎ* sù 

Í_tF÷èt7 ¨? $# Ÿξsù Í_ù= t↔ó¡s? tã > óx« #¨Lym ŷ Ï‰ ÷né& y7 s9 çµ÷Ζ ÏΒ �#[� ø. ÏŒ )/66- 70كهف(  

شوم و) از تو پيروي  پذيري كه من همراه تو موسي بدو گفت: آيا (مي«
ي صالح و رشد است و به تو آموخته  چه مايه كنم، بدان شرط كه از آن

شده است، به من بياموزي؟* (خضر) گفت: تو هرگز توان شكيبايي با مرا 
تواني در برابر چيزي كه از راز و رمز آن آگاه  نداري.* و چگونه مي

مرا شكيبا خواهي ايي كني؟* (موسي گفت:) به خواست خدا نيستي، شكيب
يافت و (در هيچ كاري) با فرمان تو مخالفت نخواهم كرد.* (خضر) گفت: 

ي چيزي كه  اگر تو همسفر من شدي (سكوت محض باش و) درباره
دهم و در نظرت ناپسند است) از من مپرس تا خودم راجع بدان  (انجام مي

  .»برايت سخن بگويم

  سفر در محيط علم لدني

كار و همراه  ي صالح خدا و يوشع پسر نون (خدمت و بنده ؛ كه موسي هنگامي
جا نزديك شد كه امواج دريا را در  اي به آن موسي) در كنار صخره ايستاده بودند، كشتي

ي نيكوكار خدا با دست به ناخداي كشتي اشاره كرد. كشتي به سوي  نورديد. بنده مي
ي نيكوكار خدا گفت:  بندهها گفت: نيازتان چيست؟  آنان تغيير مسير داد و به آن

  خواهيم كه ما را به آن طرف دريا منتقل كني. مي
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كه در گذشته با  مسئول كشتي از آشنايي با ايشان اظهار شادماني كرد و با توجه به اين
ي صالح خدا (خضر) آشنايي داشت، مقدمشان را گرامي داشت و كرايه نيز از  آن بنده

ي جلوي كشتي آب را  داد و دهنه سير خود ادامه ميها نپذيرفت. كشتي به سرعت به م آن
شد و همچون پودر از دور در هوا  شكافت و از طرفين امواج آب به هوا پرتاب مي مي

اي از كشتي نشسته بودند  ي نيكوكار در گوشه ماند. در اين هنگام موسي و بنده معلق مي
ب دريا قطراتي اي (گنجشكي) آمد و از آ و مشغول صحبت كردن بودند كه پرنده

ي نيكوكار گفت: اي موسي!  اي از كشتي ايستاد. بنده برداشت و خورد. سپس بر گوشه
زدن اين پرنده به آب  همانا علم من و علم تو نسبت به علم پروردگار همانند نوك

چه را كه در آينده روي  را آماده كند براي آن ؛ درياست. اين را گفت تا موسي
بفهمد از اين  ؛ ي نيكوكار خدا خواست كه موسي و بنده خواهد داد و خواهد ديد

  گاه ادعاي علم نكند.  به بعد به خود مغرور نباشد و هيچ
گفت: اين موسي! چگونه به  ؛ به همين خاطر بود كه به موسي - فرزند عزيزم -

خودت اجازه دادي كه مرتكب اين خطاي بزرگ شوي و به قومت بگويي كه من 
؟! چيزهايي به تو نشان خواهم داد كه اصالً عقل تو قادر به درك داناترين مردم هستم

مند واجب است كه در مقابل خدا مؤدب باشد و  ها نخواهد بود. پس بر عالم و دانش آن
  در مقابل خلق نيز متواضع و فروتن باشد و هرگز غرور و تكبر ننمايد. 

  درس يكم

ي  )، بنده ند (ساحلدنزديك شي نيكوكار به مقصد  و بنده ؛ كه موسي به محض اين
هاي  نيكوكار خدا، نردباني زير پاي خود گذاشت و كمي از آن باال رفت و يكي از قطعه

كشتي را كه از چوب ساخته شده بود، از جاي خود كند، به نحوي كه آب به سرعت و 
گرديد و  ؛ با فشار وارد كشتي شد. اين كار او موجب وحشت و تعجب موسي

چگونه با مردمي كه ما را گرامي داشتند و «او اعتراض كرد و گفت: بدون درنگ به 
كني و با  ي كشتي حمل نمودند، اين كار را مي بدون اجر و مزد ما را به وسيله

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 37       قصه هاي قرآني

كندي؟ به راستي اين كار تو نهايت  ساختن كشتي آنان، به آنان ضرر وارد مي معيوب
ي صالح به او  دهي. بنده ام مينشناسي و ناسپاسي است و تو كار بسيار زشتي انج نمك

تذكر داد و يادآوري نمود كه: موسي! من قبالً گفتم كه تو توان صبر و شكيبايي با من را 
بندي به تعهد و قرارت كجا رفته  نداري و تو به من وعده دادي، پس وفاي به عهد و پاي

  است؟
وشي عذرخواهي كرد و گفت: سرورم مرا سرزنش مكن. به راستي فرام ؛ موسي

كنم در مورد كاري كه من از آن آگاهي ندارم و قدرت  بر من غلبه كرد. خواهش مي
  درك آن را ندارم با من قهر مكن و مرا از خود مران. 

كه از كشتي  پوشي كرد. پس از اين ي صالح او را بخشيد و از خطايش چشم بنده
  د، رفتند. شده) پياده شدند، به سوي روستايي كه در نزديكي ساحل بو (سوراخ

  درس دوم

دويدند و بازي  اي از كودكان راديدند كه مي به روستا نزديك شدند، عدههنگامي كه 
خنديدند و شادمان بودند. در اين لحظه،  ها مشغول بازي بودند و مي ي آن كردند. همه مي

ي نيكوكار خداوند به يكي از آنان نزديك شد. او را گرفت و به شدت او را فشرد  بنده
ي اين صحنه فرياد كشيدند  حدي كه قلب كودك از كار افتاد. ديگر كودكان با مشاهده به

ي صالح محكم گلوي كودك را  و از ترس همگي پا به فرار گذاشتند. بعد از آن بنده
  جان از او بر جاي ماند. اي بي فشار داد و او را رها نكرد تا اين كه جثه

توانست در  سكوت كند، چگونه ميدوباره نتوانست طاقت بياورد و  ؛ موسي
مقابل جرم بزرگي كه جلو چشمانش انجام گرفت سكوت كند؟ اين بار با لحني جدي و 

گناه را به قتل  دهي كه يك آدم پاك بي غضبناك گفت: چگونه به خودت اجازه مي
  برساني؟
با آميز موسي را مورد عتاب قرار داد و گفت:  اي مسخره ي نيكوكار نيز با خنده بنده

كه من قبالً به تو گفته بودم تو توان صبر و شكيبايي با من را  تو چه كار كنم، در حالي
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گاه از تو سؤال نخواهم  نداري؟! موسي اندكي سكوت كرد و گفت: از اين به بعد هيچ
كرد. اگر بار ديگر از تو پرسيدم و به تو اعتراض كردم، از من جدا شو و با من رفيق 

ام و از اين پس  كردهحجت اي موسي! به درستي من به تو اتمام  مشو. پس به او گفت:
  هيچ عذري را از تو نخواهم پذيرفت.

  درس سوم

كم به روستا نزديك شدند و وارد روستا شدند، در حالي كه از شدت گرسنگي رنج  كم
ي نيكوكار خدا از بعضي از اهالي روستا درخواست مقداري طعام كرد تا  بردند. بنده مي
ي آن از گرسنگي نجات يابند و به همين منظور جلو در چند خانه رفت. ولي  وسيلهبه 

اي  ها توجهي نكرده و حتي كسي حاضر نشد با لقمه كدام از اهالي به درخواست آن هيچ
نان از آنان پذيرايي كند. به ناچار از آن روستا خارج شدند، در حالي كه هنوز گرسنه 

ها باغي را ديدند  د از روستا خارج شوند، در يكي از كوچهخواستن بودند. هنگامي كه مي
ي ديوار  ي صالحِ خدا با مشاهده كه ديوارهاي كنار باغ نزديك بود ويران شود. بنده

ها نمود و با روي  آوري سنگ درنگ آستين را باال زد و شروع به جمع خراب شده، بي
  اول ساخت. قرار دادن آنها ديوار را باال برد و دوباره مانندهم 

داد. اين  زده و متعجب موسي انجام مي ي اين كارها را در مقابل چشمان حيرت همه
خواستي،  نتوانست سكوت كند و معترضانه گفت: سرورم اگر مي ؛ بار نيز موسي

دهي مزد و پاداشي  توانستي در مقابل اين كار كه براي اهالي اين روستا انجام مي مي
ي  نتوانست صبر كند و سكوت پيشه نمايد، بنده ؛ موسيچنان كه  دريافت كني. آن

راستي  نگريِ علوم انساني نبود. به نيكوكار نيز ديگر قادر به تحمل ظاهربيني و سطحي
هايي نيست؛  شناخت و آگاهي ظاهري انسان قادر به تحمل و ديدن و درك چنين صحنه

د و مقياس و معيارش بين چون علم انسان سطحي است و از هر چيزي ظاهر آن را مي
  براي سنجش فقط ظاهر است و از ديدن باطن و حقيقت كارها و چيزها ناتوان است.
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هشدار داده بود، به او گفت: در صورتي  ؛ طور كه قبالً به موسي هماندر نتيجه 
كه يك بار ديگر به كارهاي من اعتراض كني و از من سؤال نمايي از تو جدا خواهم 

توانم تو را تحمل  جا پايان رفاقت و همراهي ماست. ديگر نمي اينشد، گفت: اي موسي! 
من به راه خود و تو به كنم و از اين به بعد حتي يك لحظه هم با تو همراه نخواهم شد. 

گيريم. اما من تو را رها نخواهم كرد تا اين  راه خود كه هر كدام راه خود را در پيش مي
ها را  دادم و تو توان صبر كردن در برابر آن نجام ميكه راز و حكمت كارهايي را كه من ا

خواهم به تو بفهمانم كه دانش  كردي، به تو بگويم. مي نداشتي و فوراً به من اعتراض مي
  قدر اندك است و چه اندازه در معرض خطر و گمراهي قرار دارد. ظاهري انسان چه

  علم حقيقي

ساحل رساند، متعلّق به گروهي از اي كه ما را به  ي نيكوكار گفت: آن كشتي بنده
ي معاش و كسب روزيِشان بود. من خواستم كه  مستمندان و مردمان فقير بود كه وسيله

ي سواري حمل و نقلي را به زور  آن را معيوب كنم، تا پادشاه ستمگر كه هر وسيله
ند آن كرد، نتوا كرد و با قهر و زور مال و اموال مردم را مصادره و غارت مي مصادره مي

  را مصادره و غصب نمايد.
اي كه او را به قتل رساندم، فرزند پدر و مادري مؤمن و نيكوكار بود و  اما پسر بچه

كرد  ي كفر و ارتكاب گناهان زياد اذيت و آزار مي در آينده پدر و مادر خود را به وسيله
پس خداوند  رفت كه به زور، پدر و مادرش را وادار به كفر نمايد. و احتمال اين مي

تبارك و تعالي اراده فرمود كه اين پسر از بين برود، ولي در عوض فرزند ديگري به آنان 
  خواهد داد كه در ايمان و عمل صالح و رحمت و مهرباني سرآمد خواهد بود.

اي كه آن را از نو ساختم، بايد به تو بگويم كه آن باغ متعلق  در مورد ديوار مخروبه
د كه از پدر نيكوكاري برجاي مانده بود و در زير آن ديوار، گنجي به دو كودك يتيم بو

رفت با تخريب تدريجي ديوار، آن گنج ظاهر شده و مورد غارت  پنهان بود كه بيم آن مي
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مردمان قرار گيرد. پس خداوند متعال اراده فرمود كه آن دو كودك بزرگ شده و به سن 
  آن استفاده نمايند. رشد برسند و آن گنج را استخراج نموده و از

چه انجام دادم، فقط به دستور پروردگار بود  ! بدان كه هر آن؛ در پايان اي موسي
و من هيچ نقشي نداشتم، جز اجراي اوامر الهي. برادرم! خداوند تو را مورد رحمت و 
مغفرت خويش قرار دهد و سالم خدا بر تو باد. اين را گفت و به راهش ادامه داد و 

درس  1ي نيكوكار از راهي كه آمده بود، برگشت و از همراهي با بنده نيز ؛ موسي
  بزرگي ياد گرفت.

  � !$tΒ uρ Ο çF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# āωÎ) WξŠÎ= s% Í�  ) / 85اسرا(  

  .»ايم ي شما نساخته علم، چيزي بهره زو جز اندكي ا«

___________________ 

» العبدالصالح«ي  است و نص قرآن، واژه ؛ي نيكوكار، خضر اكثر مفسرين معتقدند كه منظور از بنده -1

  ايم. (مؤلف) ا رعايت نمودهجا اين مورد ر باشد و ما در اين مي
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$\/ É‹ x. ∩⊇∈∪ ÏŒÎ) uρ öΝèδθßϑ çG ø9 u” tIôã $# $tΒ uρ šχρß‰ ç6÷ètƒ āωÎ) ©! $# (# ÿ…ãρù' sù ’ n< Î) É# ôγs3ø9 $# ÷� à³⊥ tƒ 

ö/ ä3s9 Ν ä3š/u‘ ÏiΒ ÏµÏG yϑ ôm§‘ ø⋅Äh÷yγãƒuρ /ä3s9 ôÏiΒ / ä.Ì� øΒ r& $Z) sùö� ÏiΒ ∩⊇∉∪  “t� s?uρ }§ôϑ ¤±9 $# 

# sŒÎ) M yèn= sÛ â‘ uρ≡t“ ¨? tã óΟ ÎγÏ) ôγx. šV# sŒ ÈÏϑ u‹ ø9$# # sŒÎ) uρ M t/ {� xî öΝ åκÝÎÌ� ø)̈? |N# sŒ 

ÉΑ$yϑ Ïe±9 $# öΝèδ uρ ’ Îû ;οuθôfsù çµ÷Ζ ÏiΒ 4 y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏM≈tƒ# u «!$# 3 tΒ Ï‰öκ u‰ ª!$# uθßγsù Ï‰ tG ôγßϑ ø9 $# 

( ∅tΒ uρ ö≅ Î= ôÒãƒ n= sù y‰ ÅgrB … çµs9 $|‹ Ï9 uρ # Y‰Ï©ó÷ ‘∆ ∩⊇∠∪ öΝ åκâ:|¡øtrB uρ $Wß$s) ÷ƒr& öΝèδ uρ ×Šθè% â‘ 4 
öΝ ßγç6Ïk= s) çΡ uρ |N#sŒ ÈÏϑ u‹ ø9 $# |N# sŒuρ ÉΑ$yϑ Ïe±9 $# ( Ο ßγç6ù= x. uρ ÔÝ Å¡≈ t/ ÏµøŠtã# u‘ ÏŒ Ï‰ŠÏ¹uθø9 $$Î/ 4 Èθs9 

|M ÷èn= ©Û$# öΝ Íκö� n= tã |M ø‹©9 uθs9 óΟßγ÷Ψ ÏΒ #Y‘# t�Ïù |M ø⁄Î= ßϑ s9 uρ öΝåκ ÷] ÏΒ $Y6ôã â‘ ∩⊇∇∪ y7 Ï9≡x‹ Ÿ2uρ 

óΟ ßγ≈ oΨ ÷W yèt/ (#θä9 u !$|¡tG uŠÏ9 öΝæη uΖ ÷� t/ 4 tΑ$s% ×≅ Í←!$s% öΝåκ ÷] ÏiΒ öΝ Ÿ2 óΟ çFø[Î6s9 ( (#θä9$s% $uΖ ø[Î7 s9 $�Β öθtƒ ÷ρr& 
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uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ 4 (#θä9$s% öΝä3š/ u‘ ÞΟn= ôã r& $yϑ Î/ óΟ çFø[Î6s9 (# þθèW yèö/ $$sù Ν à2y‰ ymr& öΝ ä3Ï% Í‘ uθÎ/ ÿÍνÉ‹≈ yδ 

’ n< Î) ÏπoΨƒÏ‰ yϑ ø9 $# ö� ÝàΖuŠù= sù !$pκ š‰r& 4‘x. ø— r& $YΒ$yèsÛ Νà6Ï? ù' uŠù= sù 5−ø—Ì� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ ô# ©Ü n= tG uŠø9 uρ Ÿωuρ 

¨βt� Ïèô±ç„ öΝ à6Î/ #́‰ ymr& ∩⊇∪ öΝåκ ¨ΞÎ) βÎ) (#ρã� yγôà tƒ ö/ä3ø‹ n= tæ óΟ ä.θßϑ ã_ö� tƒ ÷ρr& öΝ à2ρß‰‹ Ïèãƒ 

’ Îû öΝ ÎγÏF‾= ÏΒ s9 uρ (#þθßsÎ= ø) è? #̧ŒÎ) # Y‰t/ r& ∩⊄⊃∪ y7 Ï9≡x‹Ÿ2uρ $tΡ ÷� sYôã r& öΝÍκ ö� n= tã (# þθßϑ n= ÷èu‹ Ï9 āχr& 

y‰ ôãuρ «! $# A,ym ¨βr&uρ sπtã$¡¡9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ !$yγŠÏù øŒÎ) tβθãã t“≈ oΨ oKtƒ öΝæη uΖ ÷� t/ öΝèδ t� øΒ r& ( (#θä9$s) sù 

(#θãΖ ö/$# Ν Íκö� n= tã $YΖ≈ u‹÷Ζ ç/ ( öΝßγš/ §‘ ãΜn= ôã r& óΟ ÎγÎ/ 4 tΑ$s% šÏ% ©!$# (#θç7 n= yñ #’ n?tã öΝÏδ Ì� øΒ r& 

āχx‹ Ï‚−G oΨ s9 Ν Íκö� n= tã # Y‰Éfó¡̈Β ∩⊄⊇∪ tβθä9θà) u‹ y™ ×πsW≈ n= rO óΟ ßγãèÎ/# §‘ óΟ ßγç6ù= x. 

šχθä9θà) tƒuρ ×π|¡÷Η s~ öΝ åκÞjÏŠ$y™ öΝ åκâ:ù= x. $RΗ ød u‘ Í= ø‹ tóø9 $$Î/ ( šχθä9θà) tƒuρ ×πyèö7 y™ 

öΝ åκß] ÏΒ$rOuρ öΝ åκâ:ù= Ÿ2 4 ≅ è% þ’ În1§‘ ãΝ n= ÷ær& Ν Íκ ÌE£‰ÏèÎ/ $̈Β öΝ ßγßϑ n= ÷ètƒ āωÎ) ×≅‹ Î= s% 3 Ÿξsù Í‘$yϑ è? öΝÍκ� Ïù 

āωÎ) [ !#z÷ É∆ # \�Îγ≈ sß Ÿωuρ ÏM ø) tG ó¡n@ Ο ÎγŠÏù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ # Y‰ymr& ∩⊄⊄∪ Ÿωuρ £s9θà) s? > ô“($t±Ï9 ’ ÎoΤ Î) 

×≅ Ïã$sù š�Ï9≡sŒ # ´‰xî ∩⊄⊂∪ HωÎ) βr& u !$t±o„ ª! $# 4 � ä.øŒ$# uρ š�−/ §‘ #sŒÎ) |MŠÅ¡nΣ ö≅ è% uρ 

#|¤tã βr& ÇtƒÏ‰ ôγtƒ ’ În1 u‘ z> t�ø% L{ ôÏΒ #x‹≈ yδ # Y‰x©u‘ ∩⊄⊆∪ (#θèW Î6s9 uρ ’ Îû óΟ ÎγÏ) ôγx. y]≈ n= rO 

7πsl($ÏΒ šÏΖ Å™ (#ρßŠ#yŠø— $# uρ $Yèó¡Î@ ∩⊄∈∪ È≅ è% ª! $# ãΝ n= ÷ær& $yϑ Î/ (#θèVÎ6s9 ( …çµs9 Ü= ø‹ xî 

ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( ÷� ÅÇö/ r& ÏµÎ/ ôìÏϑ ó™r&uρ 4 $tΒ Ο ßγs9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿωuρ 

Û‚ Î�ô³ç„ ’ Îû ÿÏµÏϑ õ3ãm #Y‰ ymr& Í�  )85/ كهف(  

بري كه (خواب چندين ساله) اصحاب كهف و رقيم در ميان  آيا گمان مي«
انگيز  ي هستي) ما چيزي شگفت پراكنده در گسترهعجايب و غرايبِ (

گاه را كه اين جوانان به غار پناه بردند و (به درگاه  است؟* (يادآور شو) آن
مند و راه  د بهرهخدا روي آوردند و) گفتند: پروردگارا! ما را از رحمت خو
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هاي  نجاتي برايمان فراهم فرما.* پس (دعاي ايشان را برآورديم و پرده
هايشان فرو افكنديم (و در امن و امان به  خواب را) چندين سال بر گوش

هاي سال به خواب ناز فرو  خواب نازشان فرو برديم). * پس از آن (سال
تيم (و بيدارشان رفتن، كه انگار خواب مرگ است) ايشان را برانگيخ

گفتند: روزي يا  يك از آن دو گروه (يعني آنان كه مي كرديم) تا ببينيم كدام
داند  گفتند: خير تنها خدا مي ايم و آنان كه مي بخشي از يك روز را خوابيده

ايد) مدت ماندن خود را حساب كرده است (و زمان  قدر خوابيده كه چه
هايشان قدرت و شهامت  به دلما  خوابيدن خويش را ضبط نموده است).*

گاه كه به پا خواستند و (براي تجديد ميعاد با آفريدگار خود در  داديم، آن
ها و  گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمان )ميان مردم فرياد برآوردندو

پرستيم. (اگر چنين بگوييم و  زمين است. ما هرگز غير از او معبودي را نمي
م) در اين صورت سخني (گزاف) و دور از حقّ كسي را جز او معبود بداني

ايم.* (سپس برخي از ايشان به برخي گفتند:) اينان، يعني قوم، به جز  گفته
اند. (چه مردمان حقيري! چرا بايد  اهللا معبودهايي را به خدايي گرفته

) اي كاش هاي ساخت دست خويش را بپرستند؟ مگر عقل ندارند؟ بت
دادند! (مگر چنين چيزي ممكن  ارائه مي دليل روشني بر (خديي) آنان

كارتر از فردي است  كارند) آخر چه كسي ستم است؟ هرگز! آنان چه ستم
كه به خدا دروغ بندد (و با افترا انبازهايي به آفريدگار جهان نسبت 

بريد و از چيزهايي  (برخي به برخي گفتند:) چون از اين قوم مي دهد).*
كنيد (و حساب خود را از قوم  گيري مي رهپرستند، كنا كه به جز خدا مي

سازيد) سپس به غار پناهنده  خويش و معبودهاي دروغينشان جدا مي
شويد (و آيين خود را نجات دهيد) تا پروردگارتان رحمت خويش را بر 
شما بگستراند و وسايل رفاه و رهايي شما را از اين كار (مشكلي) كه در 

ي غار رو به شمال گشوده شده  (دهانه پيش داريد، مهيا و  آسان سازد. *
ي شمالي قرار داشت، نور آفتاب مستقيماً به درون  كره بود و چون در نيم
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كردي) خورشيد  تابيد، تو اي مخاطب! وقتي كه به خورشيد نگاه مي آن نمي
گراييد (كه  غارشان ميديدي كه به هنگام طلوع به طرف راست  را مي

گراييد (كه  وب به طرف چپشان ميسوي مغرب است) و به هنگام غر
سوي مشرق است) و خودشان در محل وسيع غار قرار داشتند (كه وسط 
غار و فراخناي آن است و ايشان از تابش مستقيم آفتاب در امان بودند). 

هاي (قدرت) خداست. خدا هر كه را  ) نشانهاين (چيزي كه گذشت از
را گمراه نمايد، هرگز راهنمايي كند، راهياب (واقعي) اوست و هر كه 

سرپرست و راهنمايي براي وي نخواهد يافت.* (اي مخاطب! اگر چنين 
شد كه به ايشان بنگري) در حالي كه ايشان خفته بودند، انان را بيدار  مي
كرديم  گردانديم (و زير و رو مي راست و چپ مي انگاشتي، ما آنان را به مي

هاي خود  ار) دستي (غ بر آستانه هايشان سالم بماند) و سگ ايشان تا اندام
نگريستي، از آنان  باني) دراز كرده بود. اگر بديشان ميرا (به حالت نگه

گونه كه  همان شد. * گريختي و سرتاپاي تو از ترس و وحشت پر مي مي
صد و نه سال آنان را خوابانديم) ايشان را (از خواب طوالني مرگ  (سي

ديم) تا از يكديگر (مدت خواب را) مانند) برانگيختيم و (بيدارشان كر
ايد؟  كنيد) چه مدتي (در خواب) مانده بپرسند. يكي از آنان گفت: (فكر مي

ايد و دراين جا)  اي) گفتند: روزي يا بخشي از روز (در خواب بوده (دسته
اي را كه با خود داريد  ي نقره ايد. (يكي پيشنهاد كرد و گفت:) سكه مانده

ي شهر كنيد، تا (برود و) ببيند  بدهيد و او را روانهبه كسي از نفرات خود 
تري دارد، روزي و طعامي از آن  ي) ايشان غذاي پاك كدامين (فروشنده

كس را از حال شما آگاه  بياورد. اما بايد نهايت دقت را به خرج دهد و هيچ
قطعاً اگر آنان (از شما آگاه) و بر شما دست يابند، شما را  نسازد.*

گردانند و  پرستي) خود بر مي كنند و يا اين كه به آيين (بت ساز مي سنگ
گونه  گرديد.* همان نمي (در آن صورت در دنيا و آخرت) هرگز رستگار

(كه آنان را به خواب طوالني فرو برديم و از آن خواب عميق بيدارشان 
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گاه كه در ميان  نموديم، مردمان شهر را) هم متوجه حالشان كرديم. بدان
ي  ي خدا (درباره مورد رستاخيز كشمكش داشتند، بدانند كه وعدهخود در 

رستاخيز و زندگي دوباره) حق است و با اين كه بدون شك قيامت فرا 
ي ديدن ايشان اهل شهر به خدا و روز رستاخيز ايمان  رسد. (در نتيجه مي

آوردند. سپس خداوند اصحاب كهف را به هنگام ديدار مردم از ايشان در 
ي ايشان دو گروه شدند.(بعضي از آنان)  ر ميراند. مردمان دربارهميان غا

كنيم (تا كسي به غار نرود؛  گفتند: بر (در غار) ايشان ديواري درست مي
اند) و  اند يا دوباره به خواب عميق فرو رفته دانيم آنان مرده چرا كه نمي

كه تر از (هر كسي به) وضع ايشان است. برخي ديگر  پروردگارشان آگاه
سازيم.*  گاهي مي اكثريت داشتند، گفتند: بر (درغار) ايشان پرستش

پردازند و  ي تعداد اصحاب كهف به مجادله مي (معاصران پيامبر درباره
گروهي) خواهند گفت: آنان سه نفرند كه چهارمين ايشان سگشان بود و 
(گروهي) خواهند گفت: آنان پنج نفرند كه ششمين ايشان سگشان بود. 

ها سخنان بدون دليل است و (گروهي) خواهند گفت: هفت  اين ي همه
نفرند كه هشتمين ايشان سگشان بود. (و اينان از روي علم و آگاهي 
برگرفته از وحي سخن نخواهند گفت) بگو: پروردگار من از تعدادشان 

داند. بنابراين  تر (از هر كسي) است. جز گروه كمي، تعدادشان را نمي آگاه
ي روشن (آرام با ديگران) پيش مگير  حاب كهف جز مجادلهي اص درباره
ي چندان مهمي نيست و ارزش دردسر ندارد) و پيرامون  كه مسأله(چرا 

ي  كس مپرس (زيرا وحي الهي تو را بس است).* درباره آنان ديگر از هيچ
هيچ چيز (بدون مقترن كردن سخن به مشيت خدا) مگو كه فردا آن را 

(اين كه بگويي:) اگر خدا بخواهد (فردا چنين و  دهم.* مگر انجام مي
پذيرد)و  ي او نباشد، چيزي و كاري انجام نمي چنان كنم؛ چرا كه تا اراده

چون دچار فراموشي شدي (و إن شاء اهللا را نگفتي، همين كه به يادت 
آمد) پروردگار را به خاطر آور و (إن شاء اهللا را بگو تا گذشته را جبران 
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دلت با خدا باشد، هنگامي كه عزم انجام كاري كردي و آن كني و هميشه 
ي مشيئت خدا نمودي) بگو: اميد است پروردگارم مرا (به چيزي)  آويزهرا 

به خير و  )رهنمود كند كه از اين (چيزي كه مدنظر است، سودمندتر و
صدونه سال در غارشان  تر باشد.* اصحاب كهف مدت سي صالح نزديك

تر از مدتي است  دند.* بگو: خداوند (از همگان) آگاه(در حال خواب) مان
كه اصحاب كهف (در غار زنده و در حال خواب) ماندند (و برايتان بيان 

وگوهاي مختلف دراين باره خاتمه دهيد). تنها اوست  گرديد. لذا به گفت
ي جهان هستي و از  داند و (از مجموعه ها و زمين را مي كه غيب آسمان
اندگاري اصحاب كهف با خبر است). شگفتا او چه بينا و جمله از مدت م

ها و زمين) به  شنود! ساكنان آسمان بيند و مي او همه چيز را مي(شنواست! 
دار امور آنان شود) و در  جز خدا برايشان سرپرستي نيست (كه عهده

  .»گرداند دهي و قضاوت خود كسي را انباز نمي فرمان

زند و ايشان را نسبت به  مردمان را گول مي بسياري اززندگي پرزرق و برق، 
كند. درصورتي كه كساني چون اصحاب كهف  باور مي شدن دوباره، غافل و بي زنده

شوند كه در محيط پرزرق و برق جهان و در ميان انواع ناز و نعمت، استقامت و  يافته مي
جهان رخ دهند و نيز حوادث بسياري در  پاي مردي خود را در راه ايمان نشان مي

دهد كه بيانگر از سرگرفتن حيات پس از خواب طوالني بوده كه نوعي مرگ به شمار  مي
  ي اين حوادث داستان اصحاب كهف است. رود. از جمله مي

  جواناني كه به پروردگار خويش ايمان داشتند

جريان و رخداد اين قصه، مربوط به روزگاران طوالني و صدها سال (پيش) بود. با اين 
هاي  ي مداوم بين ايمان و كفر اين داستان به شيوه در طول تاريخ و در مبارزهوصف 

انتهاي  مختلف بيان شده است. اما گذشته از همه چيز اين امر به روشني بيانگر قدرت بي
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ها در  ي الهي در دنياي بشري و حقيقت زنده كردن انسان پروردگار است و ميان معجزه
  كند. وردگار ارتباط ايجاد ميروز رستاخيز و حضوردرمحضرپر

برداري از  در يكي از شهرها كه مردمان آن همگي اهل ايمان و اطاعت و فرمان
هاي انحراف از راه مستقيم پديدار گشت. بازار  كم نشانه گرفتند، كم همديگر پيشي مي

شيطان رونق گرفت و مردم از دستور پروردگار سرپيچي كردند و عوامل گمراهي آشكار 
كاران بود. او در  ي كافران و كناه ين در حالي بود كه حاكم آن شهر خود سركردهشد. ا

بود. به اين ترتيب وزيران و اطرافيانش  گناه و سرپيچي از دستورات پروردگار غرق شده
نيز به همين شكل بودند. اين بود كه فساد عموميت يافت و جهل و ناداني و ظلم و 

ها كه از  هاي زيادي از جمله بت مجسمهتصوير و ي جامعه را فرا گرفت.  ستم همه
سنگ و چوب ساخته شده بودند، در گوشه و كنار شهر برافراشته شده و نصب 

ها خاموش گشت.  فرما شد و صداي ايمان براي مدت جا حكم گرديدند، شيطان بر همه
ده بودند ي اندكي از مردم اين شهر برايمان خود به حق پابرجا مان در اين ميان تنها عده

در ها را فريب دهد و در درياي گمراهي غرق نشده بودند.  و  شيطان نتوانسته بود آن
اي درخود احساس جرأت و شهامت كردند گرد و غبار تنبلي را  ميان اين عده مجموعه

از خود زدودند. به ياري خدا به پا خاستند و درمقابل باطل ايستادند. خداوند نيز آنان را 
رفت و ياري كرد پس بر هدايتشان افزود و چشم حق بينشان را به نورخود درپناه خود گ

  بيناتر نمود و از جانب خود، آنان را تأييد فرمود.

  ها پيوند دادن دل

كس و هيچ چيزي و از  هنگامي كه در مقابل ظلم و ستم و كفر قيام كردند، از هيچ
ان با خداوند مرتبط بود و هايش اي به خود ترديد نكردند؛ چون دل هاي راه لحظه سختي

پروا ايمانشان را ظاهر  گرفتند و آشكارا و بي در هر لحظه و هرجا از او نيرو و قوت مي
  كردند و گفتند:

�  $uΖ š/ u‘ �> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ �  )14/ كهف(  
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  .»ها و زمين است... ... گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمان«

هايي كه از سنگ و چوب ساخته شده است  ها و پيكره شكلها و  ها و مجسمه نه بت
ي تعظيم و تسليم شدن نيست). اي قوم ما! به راستي شما در گمراهي آشكاري  (شايسته

  شويم. آوريم و تسليم انحراف نمي هستيد. ما در مقابل ستم سر فرود نمي

� s9 (# uθãã ô‰ ‾Ρ ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ $Yγ≈ s9 Î) ( ô‰ s)©9 !$oΨ ù= è% #]ŒÎ) $̧Ü sÜ x© �  ) / 85اسرا(  

كنيم. (اگر چنين كنيم و كسي را جز او  ... هرگز جز براي خدا سجده نمي«
  .»ايم معبود بدانيم) در اين صورت سخني (گزاف) و دور از حق گفته

پروا فريادشان را به همه جا و همه كس در بازارها و اجتماعات مردم  شجاعانه و بي
  .رساندند يگفتند و پيامشان را به همه م مي

  برخورد حاكم

با اين حال اگر اين جوانمردان بخواهند به دعوت خود، كه دعوت به حق است، ادامه 
ي مردم را اصالح نمايند، زمين زيرپاي حاكم ستمگر به لرزه  دهند و بخواهند كه عقيده

افتد. به همين دليل او عظمت  به خطر ميخواهد افتاد و تاج و تخت و حكومتش 
شد خوب درك كرده بود. اين بود  خطري را كه براي او و قدرتش ايجاد ميكارشان و 

ها را تهديد كرد كه  كه به شدت درمقابل ايشان ايستاد و در سر راهشان كمين كرد. آن
اگر دست از دعوتشان به سوي حق برندارند، زندگي و معاش آنان را به خطر خواهد 

  انداخت.
وري جستند و در مقابل ستمگران كه بر خداوند پس از قومشان (كه بر كفر بودند) د

  بستند، دست به افشاگري زدند و گفتند: دروغ مي

�Ï $oΨ ãΒ öθs% Iωàσ ‾≈ yδ (#ρä‹ sƒªB $# ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ZπyγÏ9# u ( Ÿωöθ©9 šχθè? ù' tƒ Ο ÎγøŠn= tæ ¤≈ sÜ ù= Ý¡Î0 &Îit/ 

( ôyϑ sù ãΝ n= øß r& Ç£ϑ ÏΒ 3“u�tIøù$# ’ n?tã «! $# $\/ É‹ x. Í�  )/15 كهف(  
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اند (چه  (اينان يعني قوم ما به جز اهللا معبودهايي را به خدايي گرفته«
هاي ساخت دست خويش را بپرستند؟  مردمان حقيري! چرا بايد بت

دادند.  مگرعقل ندارند) اي كاش دليل روشني بر (خدايي) آنان ارائه مي
كارند؟) آخر چه كسي  (مگر چنين چيزي ممكن است؟ هرگز! آنان چه ستم

كارتر از فردي است كه به خدا دروغ بندد (و يا افترا، انبازهايي به  تمس
  .»آفريدگار جهان نسبت دهد)

  به سوي غار

به الهام پايان پادشاه،  هاي بي از روي ناچاري و براي محافظت از دينشان و از جور ستم
ردند و ي كوهي كه در نزديكي شهرشان بود، پناه ب خداوند پروردگار به غاري در دامنه

سگشان نيز به آنان ملحق شد. به محض اين كه وارد غار شدند، احساس امنيت و 
آرامش كردند. آرامش و آسودگي بر آنان چيره گشت و خداوند رحمت خويش را 
برآنان مستولي ساخت. هركدام در غار جايي براي خود انتخاب كرده و روي زمين دراز 

باني امين و وفادار  اي كه همچون نگه به گونه ي غار نشست. كشيد و سگشان نيز بردهانه
  غار بود.داري از درون  مشغول پاس

  غار و منتشر شدن رحمت

گاه خفاشان  معموالً درطبيعت غار محل استقرار جانوران وحشي و درنده و استراحت
رسد و جايگاه حشرات  از درون غار، گازهاي بدبو و مسموم كننده به مشام مي است.

  افكند. ها مي تاريكي درون غار ترس و وحشت را به دل انساند. باش موذي مي
كنيم)، دقيقاً  با اين حال اين غار (كه ما در اين داستان در مورد آن صحبت مي

كه (دگار غارنشينان ربرعكس تمام غارهاي معمولي است. اين غارپر است از رحمت پرو
كنند. درون  ترس و نگراني نمي همان جوان مردان با ايمان هستند)، در آن اصالً احساس

زميني صاف و هموار است و يك غاربه نور خداوندي آن قدر روشن است كه گويي 
چهارم روز گذشته است و (آفتاب كامال بر آن تابيده است). شايد حشرات موذي در 
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اند و اصالً  هاي خود خزيده ها و النه درون غار به دستور پروردگار هر كدام در سوراخ
  حركي ندارند.هيچ ت

  آرامش در درون غار

هنگامي كه جوان مردان وارد غار شدند، هنگام عصر بود. با نزديك شدن شب هنگام، 
پس از خستگي احساس آرامش و راحتي و بعد از ترس و ياران غار (اصحاب كهف) 

كردند. از چشمانشان احساس آرامش مشخص بود. بعد از  وحشت احساس اطمينان مي
ها چيره شد و به خوابي عميق فرو  كم خواب بر آن و ماندن در غار كمكمي استراحت 

  رفتند.
جا را روشن كرده بود. هر  ... در روز بعد خورشد طلوع كرد و نور زيبايش همه

اي به راه افتاد و به كار خويش مشغول شد، به جز ياران غار كه در استراحت و  جنبنده
ري خودش از مشرق به مغرب مسير خواب عميق ماندند. خورشيد در حركت ظاه

  كند: شود و يك ذره در آن تغيير نمي مشخصي دارد كه از آن مسير منحرف نمي

� y7 Ï9≡sŒ ã�ƒÏ‰ ø)s? ÍΟŠÎ= yèø9 $#“ƒÍ•yèø9   )38/  يس(  � #$

گيري و تعيين خداي بس چيره و توانا و آگاه و  ... اين، محاسبه و اندازه«
  .»داناست

هنگام طلوع گاهان  به امر پروردگار متفاوت بود. صبح غارولي اين امر در مورد ياران 
شد، به دستور پروردگار متعال  ي غار نزديك مي خورشيد، وقتي كه نور آفتاب به دهانه

به درون غار تابيدن  ورگرديد و  گذشت و به سوي سمت راست متمايل مي از كنارآن مي
ي بر آنان در درون غار گرفت و هنگام غروب خوشيد از سمت شمال نور ماليم نمي
كرد كه باعث بيداري آنان از  اي كه در آنان مؤثرنبود و آنان را اذيت نمي گونه تابيد، به مي

  خواب گردد.
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اي گودال مانند (و وسيع) بود. (و خودشان در  گاه آنان در درون غار چاله خواب
كردند همچون  ميچنان احساس آرامش  محل وسيع از غارقرار داشتند) و در اين چاله آن

اي برقدرت  كودكي در آغوش مهربان مادرش. اين متمايل شدن نور خورشيد نشانه
ترسد و نه  خداوند متعال بود. انسان با ايمان هميشه در پناه خداوند است. نه مي

ها  دهد و(در مقابل سختي هره و اضطراب به خود راه نمي گاه دل شود. هيچ اندوهگين مي
  شود. ميو مشكالت) تسليم ن

كند و  ايمان و كافر هميشه در خطر است و هر لحظه احساس ناامني مي اما انسان بي
هاي  كند، اين از نشانه چون او راه راست و هدايت را گم كرده و از راه باطل پيروي مي

ياب (واقعي) اوست و هر كه را  (قدرت) خداست. خدا هر كه را راهنمايي كند، راه
 ست و راهنمايي براي او نخواهي يافت.گمراه كند، هرگز سرپر

گشتند و آنان همچنان در  ها تكرار مي ها و سال آمدند و ماه سرهم مي و روزها پشت
هايشان به  هايشان گشوده بود. نگاه بردند. چشمانشان باز و حدقه خواب عميق به سر مي

است. گيري شده  يك سو اندوخته شده بود. گويي تيري است كه به سوي هدف نشانه
نمود كه بيدارند، در حالي كه  گونه تحركي نداشت. چنان مي اجسامشان ثابت و هيچ

هايشان تغيير  هايشان بلند شد و رنگ صورت خوابيده بودند. موي بدن و ريش و ناخن
  نمود، حال سگشان نيز چنين بود. كرد و نسبت به بعضي چيزهاي ديگر زردتر مي

ديد، بالفاصه از ديدن اين صحنه دلش پر از  مي اگر كسي آنان را در اين حال و وضع
اي توان ايستادن و نگريستن به اين منظره را  شد و حتي لحظه ترس و وحشت مي

گذاشت. اين در حالي بود كه چرخش و حركت آنان به  درنگ پا به فرار مي نداشت و بي
 چپ و راست و چرخيدن اجسامشان به اراده و خواست خداوند بود و آنان اصالً

  نمودند. احساسي نداشتند و نقشي را ايفا نمي
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  بيداري

ا سال ادامه داشت. در حالي كه آنان همچنان در خواب اين وضع بر اصحاب كهف دهه
هاي  هاي ديگرجايشان را گرفتند. آثار و نشانه هايي از زندگان مردند و نسل بودند. نسل

ها ساخته شد. تخت پادشاهان  هاي ديگري به جاي آن شهر از بين رفت و آثار و نشانه
واژگون شد و پادشاهان ديگري به جاي آنان نشستند و سرزمين تغيير و تحول زياد 
يافت و مثل اين كه به زمين ديگري تبديل شده است. خداوند نسيم زندگي را دوباره در 

گردانيد. پس از خواب عميق بيدار شدند يكي چشمانش را آنان دميد و آنان را زنده 
كرد. در اين ميان  كشيد و آن يكي احساس سرسنگيني مي اليد، يكي ديگر خميازه ميم مي

ها  كرد كه خواب آن ايم؟ احساس مي قدر خوابيده يكي از آنان گفت: به نظر شما، چه
طوالني بوده است. يكي از رفقايش كه در كنارش بود، گفت: يك روز است كه 

گفته است. گفت: يا قسمتي از روز را  ايم. بالفاصله احساس كرد كه زياد خوابيده
هايشان نگريستند، گفتند:  ايم، اما وقتي كه به موي سر و صورت و ناخن خوابيده

قدر بوده است. به اين ترتيب  داند كه مدت خواب چه پروردگار بهتر از هر كسي مي
د) بايد ها به اين حد زيا يقين يافتند كه اين وقايع (دراز شدن موي سر و صورت و ناخن

ها همچنان در آن مقياس  كنند، ولي  آيا آن ها فكر مي خيلي بيشتر از زماني باشد كه آن
  زماني دنياي خود بودند؟!

  گرسنگي

وقتي كه بيدار شدند، اولين احساسي كه كردند، گرسنگي بود. ولي از چه راهي و از كجا 
كرد و  ها را تعقيب مي غذا بيابند؟ آنان وقتي كه از شهر خارج شدند، حكومت ستمگر آن

ها كوركورانه در جهل و  در واقع از شرّ حكومت فاسد بود كه فرار كردندو مردم آن
توانستند كه با اين وضعيت مقابله كنند و خود را  بردند. بنابراين آنان نمي سر مي ناداني به

  آشكار سازند.
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بايست هر  ميپس نشستند و به فكر چاره افتادند و شدت گرسنگي به حدي بود كه 
اي طال از  تر راه حلي بيابند. سپس از ميان خود يكي را انتخاب كردند و سكه چه سريع

مخفيانه و با احتياط كامل وارد شهر «هايي كه به همراه داشتند، به او دادند و گفتند  سكه
شو و مواظب باش كه كسي تو را نبيندو تو را نشناسند و تا جايي كه امكان دارد از 

  »ان حكومتي و جاسوسن بپرهيز.مأمور
ي آن جلوي گرسنگي را بگيريم.  پس برو مقداري غذاي (پاكيزه) بخر تا به وسيله

گاه هوشياري خودت را از دست ندهي. چون اگر بفمند و تو را شناسايي كنند، به  هيچ
را ها ما  شويم و آن برند و در نتيجه از نو دچار بال و فتنه مي جا و مكان ما نيز پي مي

نمايند كه دين و  كنند و يا اين كه ما را وادار مي سار و يا زنداني مي دستگير كرده يا سنگ
ها درآييم كه در هر دو صورت ما هرگز رستگار  آيين خود را رها سازيم و به آيين آن

  نخواهيم شد.

  مردم از احوال خويش ساختنبا خبر 

چه از نظر لباس و چه از نظر شكل  ها به سوي شهر آمد. قيافه و شكل او ي آن فرستاده
ظاهري به نسبت مردم شهر بسيار متفاوت بود و از طرفي ديگر او وارد شهري شده بود 

شناخت.  كه اصال آن را نديده بود و او در آن شهرغريب بود و كسي و جايي را نمي
ها و معابر گرفته تا مردمان آن و طرز لباس  ها و كوچه همه چيز شهر از خيابان

  وشيدنشان و حتي ظاهرشان براي و تازگي داشت.پ
رفت  ها راه مي همه چيز عوض شده بود. گويي از دنيايي ديگر آمده است. در خيابان

ها و سفارشات دوستانش را فراموش كرده بود و  و از شدت ترس و وحشت نصيحت
ي رسيد كه در ا رود. تا اين كه يك دفعه به مغازه كه بداند به كجا مي رفت بدون آن راه مي

هاي طال را بيرون آورده و به  فروختند. دست به جيبش برد و سكه آنجا مواد خوراكي مي
هاي  فروشنده داد قبل از اين كه سخن بگويد چيز عجيبي رخ داد. فروشنده با ديدن سكه

طال كه همگي متعلق به دوران قديم بودند، فرياد زد. با شنيدن فرياد فروشنده، مردم دور 
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ي عجيب و غريب بر گنجي دست  مع شدند و گمان كردند كه اين مرد با اين قيافهاو ج
فهميد و آنان  يافته است. وقتي زبان گشود تا سخن بگويد، از سخنان آنان نيز چيزي نمي

تر شد و  فهميدند. اين بود كه تجب مردم و او از همديگر بيش نيز اصال از او چيزي نمي
را در اين ديد) كه پا به فرار دفعه (چاره  جكاو شدند. يكتر در مورد او كن مردم بيش

بگذارد. از ميان جمعيت راهي براي خود باز كرد و به سوي دوستانش در غار فرار كرد 
شد.  تر مي تر و بيش كردند. جمعيت پيوسته بيش دوان او را تعقيب مي و مردم نيز دوان

و مرد، پير و جوان همه به سوي خبر همه جا پيچيد، مردم شهر از بزرگ و كوچك، زن 
  جا را محاصره كنند. غار رفتند، وقتي خبربه حاكم رسيد، دستور داد همراه سپاهي آن

  خداوند حق است ي وعدهبه راستي 

ها، همگي دچار ترس و  آمدند و به محض آمدن آن دسته به در غار مي مردم پيوسته دسته
غار جمع شدند در مورد ورود به گشتند. پس از اين كه همگي در ورودي  وحشت مي

غار دچار اختالف شدند. در اين فاصله ياران غارهمگي به رحمت خداوند پيوستند و 
هاي آينده متوجه يك حقيقت  جان به جان آفرين تسليم نمودند. هم مردم و هم نسل

بردنشان به  اي از جوانان مؤمن اهل شهر در روزه و پناه تاريخي گشتند و آن فرار عده
ار از ترس حاكمان كفر و ظلم و ستم آنان بود. اين واقعه باعث شد كه كساني كه در غ

تر گردد  حضور يافتند، ايمانشان به قدرت و عظمت خداوند بيشي غار  روز در دهانه آن
اند، زنده خواهد گردانيد و  و به راستي خداوند هر آنچه را كه در قبرها مدفون گشته

  است است.اي حق و ر ي او وعده وعده
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  ؛ ذوالقرنين
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  ذوالقرنين
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(# þθãè≈ sÜ ó™$# βr& çνρã� yγôà tƒ $tΒ uρ (#θãè≈ sÜ tG ó™$# …çµs9 $Y6ø) tΡ ∩∠∪ tΑ$s% # x‹≈yδ ×πuΗ ÷qu‘ ÏiΒ ’ În1§‘ ( 
# sŒÎ* sù u!% ỳ ß‰ôã uρ ’În1 u‘ …ã&s# yèy_ u !% ©. yŠ ( tβ% x. uρ ß‰ ôã uρ ’ În1u‘ $y) ym �  ) /98-83كهف(  

ي  ي يهوديان) از تو درباره (اي پيامبر، برخي از كفّار به دسيسه«
اي از سرگذشت او را برايتان  پرسند؟ بگو: گوشه (سرگذشت) ذوالقرنين مي

بازگو خواهم كرد.* ما به او در زمين قدرت و حكومت داديم و وسايل 
او نهاديم.* كرد) در اختيارش  هر چيزي را (كه راي رسيدن بدان تالش مي

تا زماني كه گيري كرد (و از وسايل خداداد استفاده نمود)*  هم سبب را پي
به محل غروب خورشيد رسيد [منظره غروب] خورشيد را چنين يافت كه 
در چشمه اي گرم و لجن آلود غروب مي كند، و نزد آن قومي را يافت 

قوم را به كيفر [كه فساد و ستم مي كردند]. گفتيم: اي ذوالقرنين! يا [اين 
فساد و ستمشان] عذاب مي كني و يا در ميانشان شيوه اي نيك در پيش 

. (از راه الهام) به او گفتيم: اي ذوالقرنين! (يكي از دو كار مي گيري
ي ايشان روا دار،) يا آنان را (در صورت ايمان نياوردن با كشتن)  درباره

ني (و درصورت ك دهي و يا اين كه نسبت بديشان خوبي مي عذاب مي
نمايي و به ارشاد ايشان همت  ايمان آوردن از آنان گذشت مي

گماري).* (ذوالقرنين بديشان) گفت: اما كساني كه (بر كفر خود  مي
را (در دنيا با كشتن) كنند. آنان  ميوسيله به خود) ستم  بمانند، بدين

مجازات خواهيم كرد. سپس در آخرت به سوي پروردگارشان برگردانده 
شوند و ايشان را به عذاب شديدي گرفتار خواهد كرد.* و اما كساني  مي

كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند (در آخرت) پاداش نيكو 
اي در حق ايشان  خواهند داشت و ما هم (در دنيا دستور سهل و ساده

فرسا و ماليات سنگيني بر دوششان  نماييم (و تكاليف طاقت صادر مي
گذاريم).* سپس از اين وسيله استفاده كرد (و براي بازگشت راه  نمي

مشرق را در پيش گرفت).* تا وقتي كه به محل طلوع خورشيد رسيد ديد 
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تابد كه براي حفظ خود از آن، ما پوششي (به نام  كه آفتاب بر مردماني مي
در گونه (  .* هماني ايشان نكرده بوديم جامه يا سرپناهي به نام خانه) بهره

ي مردمان مغرب زمين  حق مردمان مشرق زمين رفتار كرد كه درباره
كرد، كامالً مطلع بوديم.*  چه مي رفتاركرده بود) و ما ازآنچه داشت و آن

سپس (راه شمال را پيش گرفت و) از وسيله (و ابزار ممكن) سود 
گاه كه به ميان دو كوه رسيد و در فراسوي آن دو كوه،  جست.* تا آن

فهميدند (مگر با مشقّت زياد؛ چرا  ا يافت كه هيچ سخني را نميگروهي ر
مانده و از لحاظ تمدن در سطح بسيار پاييني بودند  كه از نظر فكري عقب

جا، هنگامي كه قدرت و امكانات  و زبان عجيبي داشتند.)* (مردمان آن
ذوالقرنين را ديدند، بدو) گفتند: اي ذوالقرنين! يأجوج و مأجوج در اين 

اي معين  آورند) آيا براي تو هزينه كارند (و بر ما تاخت مي رزمين تباهس
داريم كه ميان ما و ايشان سد بزرگ و محكمي بسازي؟* (ذوالقرنين) 
گفت: آنچه پروردگارم از ثروت و قدرت در اختيار من نهاده است بهتر 

پس  ايم). كنيد. براي اندوختن اموال نيامده شما پيشنهاد مي هاست (از آنچ
مرا با نيرو ياري دهيد تا ميان شما و ايشان سد بزرگ و محكمي بسازم.* 

قطعات بزرگ آهن را براي من بياوريد. (سپس شروع به كار كرد و گفت:) 
ها را بر روي يكديگر صادر كرد) تا كامال ميان دو  گاه دستور چيدن آن (آن

ر نمود فرمان ها را از آهن پ طرف دو كوه را برابر كرد (و شكاف بين آن
گفت: بدان بدميد، تا وقتي كه قطعات  )داد كه باالي آن آتش بيفروزند و

آهن را سرخ و گداخته كرد (و قطعات به هم جوش خورد، سپس) گفت: 
مس ذوب شده براي من بياوريد (آن را) بر اين (سد) بريزم.* (سد به 

انستند از وران يأجوج و مأجوج) اصال نتو قدري بلند و ستبر شد كه حمله
وجه نتوانستند نقبي (سوراخ) در آن ايجاد كنند.*  آن باال روند و به هيچ

(هنگامي كه بناي سد به پايان رسيد، ذوالقرنين شاكرانه) گفت: اين (سد) 
ماند، تا خدا بخواهد) و   از مرحمت پروردگار من است (و پا برجا مي
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ند) آن را ويران و ي خدا فرا رسد (او بخواهد آن را خراب ك هرگاه وعده
ي قيامت  ي پروردگار من حق (و هنگامه كند و وعده با زمين يكسان مي

  ».حتمي) است

  نيكوكارپادشاه 

پادشاهي نيكوكار بود كه خداوند در زمين به او قدرتي بسيار داده بود و » ذوالقرنين«
د و عادل اسباب و لوازم حكومت و پيروزي را برايش فراهم كرده بود. او حاكمي نيرومن

پرداخت. او مملكت  بود. فهميده و دورانديش بود و در سرزمين به آباداني و عمران مي
رساند و مردم را به امنيت و آسايش. با مردم رفتاري نيكو و  را به رشد و ترقي مي

دانستند و از او پيروي  مهربانانه داشت و به همين خاطر بود كه مردم نيز او را از خود مي
  نمودند. يو اطاعت م

  به سوي غروب

اند كه روزي همراه سپاهي بسيار به فراواني مور و ملخ از  درمورد ذوالقرنين گفته
مرزهاي مملكت خود خارج شد. اما نه براي ظلم و ستم، بلكه براي گسترش عدل و داد 
و اين كه اگر در جايي مظلومي را ديد، او را كمك كند و اگر ستمگري را ديد، او را از 

خواست در روي زمين عدل و داد گسترش يابد و ستم و فقر و  باز دارد. او مي ستم
بيچارگي را از مردم دور سازد. پس به راهش ادامه داد و رفت و رفت تا اين كه در 

ها  جا كه عرب به آن درياي تاريكي هنگام غروب خورشيد به اقيانوس اطلس رسيد. آن
ي زمين  جا ديگر انتهاي دنيا و كره يده و اينيد و پنداشتند كه خشكي به پايان رس مي

  است.
ها با اقيانوس توقف  همراه سپاهش در محل تالقي يكي از رودخانه» ذوالقرنين«

كردند. در آنجا به دليل اين كه محل برخورد دو آب با هم بود از سرعت آب رودخانه 
با خود آورده  اي سبك و هر آنچه را كه  آب در مسير شد و گياهان و چوب كاسته مي

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 63       قصه هاي قرآني

اي از لجن به وسعت زياد ايجاد شده بود (و چون در هنگام  بود، جمع شده بود و بركه
  شود). زار مي كردند كه خورشيد دارد وارد لجن غروب خورشيد بود، فكر مي

  سردار پيروز و دادگر

هاي مختلف گرد ذوالقرني جمع شدند. بعضي  ها و زبان جا مردمان زيادي از رنگ در آن
هاي اوليه  ها به خداوند ايمان داشتند و بعضي ديگر كافر بودند. آنان همچون انسان ز آنا

  بردند. سر مي كردند و در رنج زحمت به زندگي مي
همچنان كه گفتيم ذوالقرنين به هدف اصالح و هدايت مردم و نشر عدالت از 

وقتي آنان را  سرزمين خود خارج شده بود و با اين هدف وارد سرزمين آن مردمان شد.
ديد، همگي را جمع كرده و براي آنان فرماني صادر كرد. مردم آن ديار چون سپاهيان 

تواند فرامين و  انبوه و قدرت فراوان ذوالقرنين را ديدند، يقين پيدا كردند كه مي
  مان ذوالقرنين چنين بود:زجرا نمايد، ادستورات خود را 

كنند، در  خداوند را رعايت نميقوانين ي كه اي مردم! تجاوزكاران و ستمگران و آنان«
ي ما به شدت تنبيه خواهند شد و در جهان آخرت نيز نزد پروردگار  اين دنيا به وسيله

گاه و در هيچ  عذاب سختي در انتظارشان است. عذابي كه بشر در زندگي خود هيچ
ين دنيا به زماني آن را درك نكرده و نچشيده است و اما ما با مؤمنان نيكوكار در ا

گييم و با آنان مهربان  كنيم و در زندگي بر آنان سخت نمي مهرباني و عطوفت رفتارمي
  ».خواهيم بود

فرزند عزيزم! اين قانون كه ذوالقرنين صادر كرد، در وضع و حال آن مردم اثر بسيار 
ها را به راه راست آورد و  مهمي داشت؛ چرا كه آنان را به سوي نيكي كشاند، آن

شان پديد آورد. ذوالقرنين تنها به اين دستور اكتفا كرد. ديگر  وني عظيمي در زندگيدگرگ
نه جنگي روي داد و نه خوني بر زمين ريخته شد چون ذوالقرنين هدفش اصالح بود و 

  كردند. مردم هم بالفاصله از او پيروي مي
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  قانون حكومت صالح

كند.  د و جامعه را معين ميمان قانوني است كه روش زندگي و رفتار افراهقانون، 
هاي زندگي كردن انسان را در جامعه منظم و تكليف و حق هر يك از افراد جامعه را  راه

سازد. احترام انسان با ايمان نيكوكار بايد حفظ شود و حاكم بايد با او به  مشخص مي
م خوبي رفتار كند. به او ستم نكند و بر او سخت نگيرد و اما بايد جلوي ظلم و ست

ي ستمگري داده نشود. پس هرگاه در  انسان ظالم و ستمگر گرفته شود و به او اجازه
هايش را دريافت نمايد و به او احترام گذاشته شود  اي انسان نيكوكارپاداش نيكي جامعه

اش برسد، در اين موقع است كه  و انسان ظالم و ستمگر به سزاي اعمال ستمگرانه
در اين راه و كنند و از بذل جان و مال  حركت مي ها به سوي اصالح و رشد انسان

  ورزند. استقامت دريغ نمي
ي  ي ظلم و ستم بر كفه با اين حال اگر ترازوي دادگري و عدالت لرزان شود و كفه

تر باشد) و ستمگران و فاسدان به حاكمان نزديك  عدل و داد برتري داشته باشد (سنگين
و مشقت مردم عادي و نيكوكاران در زحمت و رنج ها نفوذ داشته باشند و اگر  و بر آن

ترين  باشند و صدايشان به هيچ جايي نرسد در اين موقع است كه قدرت حاكم به سخت
شود و نظام اجتماعي به سوي از  كاري در ميان مردم تبديل مي عذاب و ابزار فساد و تباه

  هم گسيختگي و سراشيبي سقوط خواهد رفت.

  دليل و اسباببه دنبال » ذوالقرنين«

اين سلطان مقتدر با اين سپاه انبوه و نيرومند و اين حكومت عادل تصميم گرفته است 
كه متوقف نشود، بلكه به راه خود ادامه دهد تا سرزمين را از خير و بركت پر كند و 

ي خير و صالح مردم در دنيا باشد و در اين  خداوند به ذوالقرنين امر كرده بود كه وسيله
ي مغرب به سرعت به سوي مشرق  بينيم كه او در دورترين نقطه كت كند و ميمسير حر

و به دنبال اسباب و امكانات جديد جهت رفاه حال مردم و اصالح آنان كند  حركت مي
  افزايد. باشد و در اين راه با توكل بر خداوند متعال بر نيروها و امكاناتش مي مي
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سپس از اين وسيله استفاده كرد(و براي بازگشت راه مشرق را در پيش «

كه به محل طلوع خورشيد رسيد. ديد كه آفتاب بر  گرفت).* تا وقتي
تابد كه براي حفظ خود از آن، ما پوششي (به نام جامه يا  مردماني مي

گونه (در حق  * هماني ايشان نكرده بوديم خانه) بهره سرپناهي به نام
مغرب زمين رفتار كرده ي مردمان  مردمان مشرق زمين رفتار كرد كه درباره

  .»كرد، كامالً مطلع بوديم چه مي ه داشت و آنبود) و ما از آنچ

را  ها ها و دره كرد، دامنه مندش شب و روز حركت مي ه و قدرتذوالقرنين با سپاه انبو
توانست حركت او را كند كند، تا  نورديد و هيچ پستي و بلندي و كوه و بيابان نمي در مي

جا به كلي  يد درحقيقت آني آفريقا رس ي مشرق زمين درقاره اين كه به دورترين نقطه
تابيد  اي كه آفتاب مستقيم مي شد به گونه بيابان بود و هيچ كوه و جنگلي در آن ديده نمي

جا در معرض گزش نور سوزن  شد. اين بود كه مردم آن و هيچ چيز مانع از آن نمي
  آفتاب بودند.

يمان به خداوند را هاي ا ذوالقرنين با توكل بر خداوند و با نيروي انديشه و تدبر پايه
در ميان آنان محكم كرد و وسايل و اسباب آسايش و راحتي در زندگي را برايشان 
فراهم نمود. او در سفرهايش به سوي مغرب و مشرق به قبايل و طوايف مختلف از 
مردم برخورد كرد. به شهرها و روستاهاي زيادي سرزد. در اين سفرها با اختالق درست 

خواست برمردم ستم براند و  دل و جان مردم نفوذ كرد. او نمي ي خود در و عادالنه
كشيد. هدف او دزدي و  برد، مردم را به بند و زنجير نمي اموال مردم را به غارت نمي

تاراج نبود، بلكه هدفش تنها هدايت و خير وصالح مردم در دنيا و آخرت بود ودر اين 
  گرفت. ي امكانات كمك مي راه از همه
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  بين دو سد

س پي خود را كه اصالح بين مردم در غرب و شرق بود، انجام داد و س ذوالقرنين وظيفه
هاي فراواني به  يروزيپبه پايتخت حكومت خودش در يمن بازگشت. او در حالي كه 

تر در  هاي زيادي را فتح كرده بود، با اين حال هر چه بيش دست آورده بود و سرزمين
به جاي اين كه متكبر و مغرور شود و با نيروي  شد. او مقابل پروردگار فروتن مي

شد؛ چو او معتقد بود كه  خو و متواضع مي فراوانش بر مردم ستم براند، بيش از پيش نرم
ها و  ها به ياري خداوند بوده است. پس در مقابل نعمت ي اين فتوحات و پيروزي همه

به راه قبل از اينكه  گذار بود نه متكبر و مغرور. در ياري خداوند بزرگ بايد سپاس
سرزمين و وطن خود برسد، خبرهايي به او رسيد كه در سرزميني كه در ميان دو سد 

مندان و زورمندان بر فقيران و  واقع شده است، فتنه و آشوب روي داده است و ثروت
اند. ستمگران از سرزميني ديگر  رانند و آنان را به بند و زنجير كشيده مستضعفان ستم مي

جا را در رنج و زحمت  اند و اهالي آن اند و بر سرزمين و مملكت آنان مسلط گشته آمده
  اند. انداخته

اي به جز ياري و كمك به آنان نديد. او با خود عهد بست كه به  پس ذوالقرنين چاره
از پاي ننشيند. پس از بازگشت به سرزمين ياري آنان بشتابد و تا دفع ظلم و ستم از آنان 

  منصرف شد و راه جهاد در راه خدا را در پيش گرفت.خودش، يمن، 

  يأجوج و مأجوج

ي آسيا قرار گرفته بود و  سرزميني كه گفتيم، در بين دو سد در خاور دور در وسط قاره
كردند هيچ دين و آيين آسماني به  هاي نخستين زندگي مي ساننجا همچون ا اهالي آن

هايي از لشكريان يأجوج و  اشتند. گروهخبري كامل قرار د ها نرسيده بود و در بي آن
تاختند و آنان را مورد ستم و  مأجوج در مسير خود هر چند مدت يك بار بر آنان مي

رفتند، درآنجا فساد  دادند. لشكريان يأجوج و مأجوج به هر جا مي اذيت و آزار قرار مي
تل و كشتار به راه قدر ق بريدند. بعضي مواقع آن كردند و سرها مي كردند، ستم مي برپا مي
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گونه  كردند و هيچ شد و مردم را با اين حال رها مي انداختند كه جوي خون روان مي مي
هاي آنان پي در پي  ها و وحشيگري نمودند. اين ستمگري ها نمي كمك و ياري به آن

توانستند  ادامه داشت و اهالي بين دو سد قادر به مقاومت و مقابله با آنان نبودند و نمي
  ان را از سرزمين و ديار خود برانند.آن

  رهايي

هنگامي كه ذوالقرنين با آن سپاه نيرومندش به آنجا رسيد، آنان در ابتدا فكر كردند كه او 
ر كنيز مانند يأجوج و مأجوج با ايشان رفتار خواهد كرد. پس به محض ديدن سپاه و لش

هاي خود را  شانه و باغ و ميوهكاها پناه بردند و خانه و  ذوالقرنين همگي از ترس به كوه
رها كردند. ولي او به  آنان اطمينان داد و نظرشان را عوض كرد. با آنان به نيكي و 
احترام رفتار كرد و برايشان شرح داد كه قصد و هدفش ياري و كمك به آنان است و او 

  آمده تا اذيت و آزار ستمگران سپاه يأجوج و مأجوج را از سر آنان كم كند.
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جا، هنگامي كه قدرت و امكانات ذوالقرنين را ديدند، بدو)  (مردمان آن«
كارند (و بر ما  گفتند: اي ذوالقرنين! يأجوج و مأجوج در اين سرزمين تباه

اي معين داريم كه ميان ما و ايشان سد  آورند).آيا براي تو هزينه تاخت مي
چه پروردگارم از ثروت  ذوالقرنين) گفت: آنبزرگ و محكمي بسازي؟* (

چه شما پيشنهاد  ، بهتر است (از آنو قدرت در اختيار من نهاده است
مرا با نيرو ياري دهيد، تا  پسايم). س كنيد. براي اندوختن اموال نيامده مي

  .»ميان شما و ايشان سد بزرگ و محكمي بسازم
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  پاداش فقط از جانب خداوند

ذوالقرني پي بردند، از او خواستند كه در سر راه هنگامي كه آن قوم به نيت خير و نيك 
يأجوج و مأجوج مانعي قرار دهد كه راه را بر آنان سد كند و از روي سادگي و 

  آاليشي خود به او پيشنهاد مزد و پاداش فراواني كردند. بي
ذوالقرنين پيشنهاد آنان را شنيد خنديد و گفت: اي مردم! اين نيرويي كه شما 

خدا به من داده و كسي جز او چنين قدرت و حكومتي به من نداده است  بينيد، فقط مي
كنم و خداوند نيز در  گيري مي و از اين قدرت و امكانات فقط در راه خير و صالح بهره

راه تمامي اسباب و امكانات را در اختيار من قرار داده است و من رضايت و  اين
كنم اي مردم! بدانيد كه  نيا عوض نميهاي د ها و نعمت خشنودي او را با تمام ثروت

  پاداش مرا فقط خدا خواهد داد.

  مند ذوالقرنين؛ مهندس و دانش

ي دو كوه بلند بود  ترين راه ساختن سد، گرفتن و پركردن فاصله ذوالقرنين ديد كه ساده
گذشت. پس، از آن قوم خواست كه با نيروي كار او را  ها مي كه آب رودخانه از ميان آن

دهند و در اين راه از توان و قدرت جسماني خود استفاده كنند به دستور  ياري
ها بلند شد و  هاي بزرگ آهن را بر روي هم قرار دادند تا ارتفاع آن ذوالقرنين تكه

شد. پس هنگامي كه  و مانع از آمدن آب به آن سو ميي ميان دو كوه را پر كرد   فاصله
ستور داد كه روي آن آتش بزرگي روشن كنند، به هاي آهن بلند شد، باز د ارتفاع قطعه

ها را ذوب كند. سپس دستور داد سرب گداخته و مذاب را بر روي آن  اي كه آهن گونه
هاي آهن پر شود و به هم  و درزهاي موجود در بين قطعهها  بريزند تا تمامي سوراخ

  بچسبند.
ميان دو كوه را  ي اي گداخته و سرب ذوب شده سرد شد، فاصله پس از آن كه آهن
كرد، دو كوه نيستند، بلكه  ها را به هم وصل نمود كه انسان فكر مي آنچنان پر كرد و كوه

باشد و چون ارتفاع آن زياد بود كسي قادرنبود بر روي آن برود و  يك كوه واحد مي
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أجوج و مأجوج رسي نداشت. به همين دليل ي روي آن قدم بزند و كسي به آن جا دست
توانستند آنان را همچون گذشته مورد تاخت و  كركشي به آن جا نبودند و نميقادر به لش

جا را از شرو فتنه نجات داد و آنان را ياري كرد. پس از  تاز قرار دهند و خداوند اهل آن
ي خود را انجام داد بدون ان كه مغرور شود و  اين كه ذوالقرنين در آن جا نيز وظيفه

ي شكر به جاي  داند، همچنان در برابر خدا سجدهقدرت و نيرو او را سرمست گر
كرد و همچنان كارهاي نيك و شايسته  آورد و او را به خاطر اين همه نعمت شكر مي مي

و كارهاي خود را به او واگذار  سپرد داد و در هر حال خود را به خدا مي انجام مي
  كرد. مي

  د (يعني يمن) رفت.پس، از مسيري كه آمده بود، بازگشت و به سوي سرزمين خو
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¨βÎ) …çµptÏB$x) tΒ é&þθãΖ tG s9 Ïπt6óÁãèø9 $$Î/ ’ Í< 'ρé& Íο§θà) ø9$# øŒÎ) tΑ$s% … çµs9 … çµãΒ öθs% Ÿω ÷yt� ø) s? ( ¨βÎ) ©!$# 

Ÿω �= Ïtä† tÏmÌ� x) ø9$# ∩∠∉∪ ÆCtG ö/ $#uρ !$yϑ‹ Ïù š�9 t?#u ª! $# u‘# ¤$!$# nοt� ÅzFψ $# ( Ÿωuρ š[Ψs? 

y7 t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( Å¡ômr&uρ !$yϑ Ÿ2 z|¡ômr& ª!$# š�ø‹ s9 Î) ( Ÿωuρ ÆCö7 s? 

yŠ$|¡x) ø9 $# ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† tÏ‰ Å¡ø) ßϑ ø9$# ∩∠∠∪ tΑ$s% !$yϑ ‾Ρ Î) …çµçF� Ï?ρé& 4’ n?tã 

AΟ ù= Ïæ ü“Ï‰ΖÏã 4 öΝ s9 uρr& öΝn= ÷ètƒ āχr& ©!$# ô‰ s% y7 n= ÷δ r& ÏΒ Ï&Î# ö7 s% š∅ÏΒ Èβρã� à) ø9$# ôtΒ 

uθèδ ‘‰ x©r& çµ÷Ζ ÏΒ Zο§θè% ç� sYò2r&uρ $Yè÷Η sd 4 Ÿωuρ ã≅ t↔ó¡ç„ tã ÞΟ ÎγÎ/θçΡ èŒ šχθãΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# ∩∠∇∪ 

ylt� y‚sù 4’ n?tã ÏµÏΒ öθs% ’ Îû ÏµÏFt⊥ƒÎ— ( tΑ$s% šÏ% ©!$# šχρß‰ƒÌ� ãƒ nο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 

|M ø‹ n=≈tƒ $oΨ s9 Ÿ≅ ÷WÏΒ !$tΒ š†ÎAρé& ãβρã�≈ s% … çµ‾ΡÎ) ρä% s! >eáym 5ΟŠÏà tã ∩∠∪ tΑ$s% uρ šÏ% ©!$# 

(#θè?ρé& zΝù= Ïèø9 $# öΝà6n= ÷ƒuρ Ü>#uθrO «! $# ×� ö�yz ôyϑ Ïj9 š∅tΒ# u Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ 

!$yγ9 ¤) n= ãƒ āωÎ) šχρç� É9≈ ¢Á9 $# ∩∇⊃∪ $oΨ ø) |¡sƒmu ÏµÎ/ ÍνÍ‘#y‰ Î/uρ uÚö‘ F{$# $yϑ sù tβ% Ÿ2 … çµs9 

ÏΒ 7πt⁄Ïù … çµtΡρç� ÝÇΖtƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $tΒ uρ šχ% x. zÏΒ zƒÎ� ÅÇ tGΨßϑ ø9 $# ∩∇⊇∪ yx t7 ô¹r&uρ 

šÏ% ©!$# (# öθ̈Ψ yϑ s? …çµtΡ% s3tΒ Ä§øΒ F{$$Î/ tβθä9θà) tƒ āχr( s3÷ƒuρ ©! $# äÝ Ý¡ö6tƒ šXø—Îh�9 $# 

yϑ Ï9 â!$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t7 Ïã â‘Ï‰ ø) tƒuρ ( Iωöθs9 βr& £̈Β ª! $# $oΨ ø‹ n= tã y# |¡y‚s9 $uΖ Î/ ( …çµ‾Ρ r( s3÷ƒuρ 

Ÿω ßx Î= ø) ãƒ tβρã� Ï)≈ s3ø9   )76-82قصص/ (  ﴾#$
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از قوم موسي بود و (براثر داشتن دارايي فراوان) بر آنان فخروشي قارون «
زايشان خواست كه او را اسراييل بود، ا مندترين فرد بني و چون ثروت(كرد 

بردارش بدانند). ما آن اندازه گنج و دفينه به  ده و خويشتن را فرمان فرمان
هاي) خزاين آن برگروه پر زور و با قدرت،  اوداده بوديم كه (حمل صندوق

نمود). وقتي (از اوقات) قوم  كرد (و ايشان را دچار مشكل مي سنگيني مي
ي مكن، كه خدا شادمانان (سرمست از (مغرورانه) شادماناو بدو گفتند: 

ي آن چه خدا به تو داده است،  دارد.* به وسيله غرور) را دوست نمي
ي  سراي آخريت را بجوي (و بهشت جاويدان را فراچنگ آور) و بهره

خود را از دنيا فراموش مكن (و بدان كه تو هم حق حيات داري و بايد از 
گونه كه  خويشتن برسي) و همان امتعه و لذايذ حالل استفاده بكني و به

خدا به تو (بخشيده است و در حق تو) نيكي كرده است، تو نيز (به 
خدا ديگران ببخش و بديشان) نيكي كن و در زمين تباهي مجوي كه 

ي آگاهي و  دارد.* (قارون) گفت: اين مال در سايه كاران را دوست نمي تباه
فراهم گشته است. خودم آن و مرا شي كه دارم به من داده شده است (دان

ن را مصرف كنم). مگر آدانم چگونه  ام و خودم هم مي را به دست آورده
زيادي را نابود كرده  هاي (قرون و اعصار) ندانسته است كه خداوند نسل

تري (داشته) و در گردآوري (دارايي مهارت)  است كه از او قدرت بيش
ر فسق و فجورو كبر و غرور اند. (بگذار مجرمان چون او د زيادتري داشته

خود فروروند... در قيامت همه چيز عيان است و حاجت به بيان نيست) 
شود (بلكه سوال  كاران از گناهشان سوال (تحقيق و ترحيم) نمي لذا گناه

گردد).* (قارون به اندرز پندگويان وقعي ننهاد  توبيخ و تحقير از ايشان مي
بر آن داشت كه با آرايش هر چه  و بلكه هوس قدرت و جنون ثروت او را

) با تمام زينت خود در برابر دارايي خود را به نمايش گذاشت و تر، بيش
نمايان گرديد (و زر و زيور و قدرت و شوكت خويشتن را در قوم خويش 

معرض و ديدگاه مردمان قرارداد) آنان كه طالب زندگي دنيا بودند، گفتند: 
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داشتيم!  اده شده است، ما هم ميد نواي كاش همان چيزهايي كه به قار
ي بزرگ و  چه ثروت سرشاري! و چه جاه و جاللي!) واقعاً او داراي بهره(

شانس سترگ است.* و كساني كه دانش و آگاهي داشتند (به افرادي كه 
ديدند)  عاشقان زرق و برق دنيا بودند و بزرگواري را در زر و زور مي

جوييد؟) اجر و  و سعادت را در چه مي گوييد (چه ميگفتند: واي بر شما! 
از اين چيزها) ويدان است)، بسي واالتر و بهتر (پاداش خدا (كه بهشت جا

است براي كساني كه ايمان داشته باشند و كارهاي شايسته انجام دهند و 
گردد.* سپس ما او را و  اين (بهشت يزدان هم) جز نصيب شكيبايان نمي

او را در برابر  اي نداشت كه م و گروه و دستهاش را به زمين فرو بردي خانه
و خود نيز نتوانست و وي را از عذاب الهي برهانند) خدا ياري دهند (

كردند روزي را براي هر  خويشتن را كمك كند.* آنان كه ديروز آرزو مي
د، هر كس بخواه دهد و براي كس از بندگانش كه بخواهد، گسترش مي

و چرا ما از اين واقعيت غافل بوديم كه (گرداند  روزي را تنگ و كم مي
ي آزمايش مردمان است و بس؟)  داشتن و نداشتن ماديات، وسيله

رزوي ديروزي ما را آفرمود،  تفضل نمينهاد ( اگرخداوند بر ما منّت نمي
برد.  به دل زمين) فرو ميرد و امروز همچون قارون) ما را (ك برآورده مي

گردند (و حتما عذاب خدا دير يا زود  واي! انگار كافران رستگار نمي
ي كساني  شود).* ما آن سراي آخرت را تنها بهره گيرشان مي گريبان

گردانيم كه زمين خواهان تكبر و استكبار نيستند و فساد و تباهي  مي
طلبي و  طلبي و شهرت هاي مقام هايشان آلودگي جويند (و دل نمي

و عاقبت از آن پرهيزگاران پالوده است) كاري، پاك و بيني و تباه بزرگ
  .»است
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  ثروت قارون

اسراييل كه در مصر و در زير ظلم و ستم  اسراييل بود. بني قارون از قوم موسي و از بني
كردند و تمامي وجودشان در خدمت فرعون بود. او آنان را  حكومت فروعون زندگي مي

  راند. خوار و ذليل كرده بود و بر آنان ستم مي
اسرايي را از ذلّت و خواري نجات داده و غلّ  را فرستاد تا بني ؛ خداوند، موسي

و زنجيرهاي ستم فرعون را از دست و پاي ايشان باز كند و آنان را در ايمان و عزّت و 
  سرافرازي به سرزمين موعود ببرد.

وقتي كه رويارويي با فرعون به معني رويارويي با طغيان و سركشي و مقابله با 
تمگر باشد، طبيعي است كه مقابله و رويارويي با طغيان و سركشي و حكومت ظالم و س

مقابله با حكومت ظالم و ستمگر باشد. طبيعي است كه مقابله و رويارويي با قارون نيز 
  به معني مقابله با طغيان و سركشي ثروت و دارايي است. خداوند چه زيبا فرمود:

�  Hξx. ¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# #xöôÜ uŠs9 ∩∉∪ βr& çν#u §‘ #o_øótG ó™$# �  ) /6- 7علق(  

  »نياز ببينند. * اگر خود را دارا و بي كنند ها سركشي آغاز مي انسانقطعاً «

اين دو (سركشي و طغيان قدرت و حكومت و سركشي و طغيان مال و ثروت) از 
گيرند. به درستي ثروت و سامان قارون در طول تاريخ و براي  يك جا سرچشمه مي

المثل و زبانزد شده است و هر گاه بخواهند  و حتي تا زمان ما ضرب هاي متعدد نسل
  گويند گنج قارون را داراست. فراواني ثروت و مال كسي را توصيف كنند، مي

هاي آهني  بود كه در صندوقبها  اموال قارون طال و نقره و زيورآالت و چيزهاي گران
قدر زياد بود كه كليدهاي  آن اش گذاشته بود. اي هاي مخصوص در كاخ شيشه و در اطاق
هيكل از  ها، با زنجيرهاي طوالني به هم وصل بودند كه مردان نيرومند و قوي آن صندوق

  .ها عاجز و ناتوان بودند حمل و برداشتن آن
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  نعمت يا نكبت

ن آي  ها مي نگرد و درباره نگر و انساني كه فقط ظاهري به چيز عقل ضعيف و سطحي
داند كه بندگانش داده است.  اد را نعمتي از جانب پروردگار ميكند. ثروت زي فكر نمي

پندارد. او اين نعمت و ثروت را به  يزي به جز آن ميچولي انسان با ايمان و تيزبين 
داند. اگر از اين مال و ثروت در مسير  ي امتحان و آزمايشي از طرف پروردگار مي وسيله

تفاده نمود، آن وقت نعمتي از جانب خير و نيكي و در جهت اطاعت و عبادت خدا اس
مال و خدا كه در دنيا و آخرت به او بهترين پاداش عطا خواهد كرد، اما اگر از اين 

ثروت در مسير گناه و نافرماني پروردگار استفاده نمود و در راه شر و بدي آن را مصرف 
ر گناهان ي بدبختي است؛ چون اين مال و ثروت فقط ب نمايد، در حقيقت نكبت و مايه

  دهد. افزايد و عذاب را در روز آخرت براو افزايش مي صاحبشان مي
درپي همانا سنّت استدراج از  مندان و افزايش پي ي فراواني ثروت ثروت پس در نتيجه

  جانب پروردگار است.
كه با داشتن مال و ثروت  ؛به اين سخن حضرت سليماني عزيز! بنگر  خواننده

  مود:فراوان و حكومت مقتدر فر

� # x‹≈yδ ÏΒ È≅ ôÒsù ’În1 u‘ �  )/40نمل(  

  .»... اين از بخشش پروردگار من است...«

 � þ’ ÎΤ uθè= ö6u‹ Ï9 ã�ä3ô©r&u ÷Πr& ã� à) ø.r& ( tΒ uρ t� s3x© $yϑ ‾Ρ Î* sù ã� ä3ô±o„ ÏµÅ¡ø) uΖÏ9 ( tΒ uρ t� x) x. ¨βÎ* sù 

’ În1u‘ @Í_xî ×ΛqÌ� x. �  )/40نمل(  

آورم  آيا شكر (نعمت) او را به جاي مي خواهد مرا امتحان كند كه ... مي«
كند. تنها به خويش  گذاري مي كنم. هر كس كه سپاس يا ناسپاسي مي

نياز  گذاري كرده است و هر كس كه ناسپاسي كند، پروردگار من بي سپاس
  .»از سپاس او (بوده) و صاحب كرم است
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βÎ)� ©! $# Ÿω �= Ïtä† tÏmÌ� x) ø9   )76قصص/(  � #$

  .»دارد داوند شادمانان (سرمست از غرور) را دوست نمي... به راستي خ«

اسراييل بود كه در مصر  گرديم! گفتيم كه قارون از بني باز به سوي قارون برمي
كردند، ولي او از آنان جدا و با آنان متفاوت بود. چون او مثل آنان به بندگي  زندگي مي

ثروت موجب انحراف و بردگي فرعون گرفتار نشده بود. به راستي قدرت مال و 
تر  خود را از ديگران بزرگي او شده بود. او هم راه و روشي مثل فرعون داشت.  عقيده

نوا را به بردگي و  پنداشت و دست به ظلم و ستم و نافرماني زد. مردمان فقير و بي مي
گرفت و آنان را در جهت خدمت به اميال و شهوات دروني خود به كار  بندگي مي

  گرفت. مي

� ¨βÎ) tβρã�≈ s% šχ% Ÿ2 ÏΒ ÏΘöθs% 4y›θãΒ 4xöt7 sù öΝ ÎγøŠn= tæ ( �  )/76قصص(  
قارون از قوم موسي بود و (بر اثر داشتن دارايي فراوان) بر آنان «

  .»فخرفروشي كرد...

او مند شد كه ثروتش به وسعت رودنيل در سرزمين مصر بود.  قارون آن قدر ثروت
واجب بود  ؛ناترين آنان بود. بنابراين بر موسيمندترين و توا در ميان قوم خود ثروت

  كه قارون را به راه راست هدايت و روش صحيح را به او نشان دهد.
  روش دعوت و نصيحتش را براي قارون بر دو پايه استوار كرد: ؛موسي 

مندي  ديد كه قارون سرمست غرور و شادماني است. احساس ثروت ؛موسي
گذراني است. او از  كرده و هميشه در حال خوشتمامي حواس و افكارش را تسخير 

بها را ببيند، از  شود و هرگاه فلزي يا سنگي گران حال مي ديدن طال و جواهرات خوش
هايش را  ق خندد و صندو گنجد. او هميشه با صداي بلند مي شادي در پوست خود نمي

آرايد و از  و قيمتي ميبها  هاي گران هايش را با انگشتري كند. انگشت از طال و نقره پر مي
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كند و همچون مستي كه مرتب و منظم  مند آويزان مي هاي ارزش واره هايش گوش گوش
 ماند. هوش است و نه تمام بيدار و سرحال مي خورد و نه زيادي بي شراب مي

ديد قارون اين چنين منحرف و مغرور است، به همراه گروهي  ؛وقتي كه موسي
  اييل نزد او رفت و به او گفت:اسر از عاقالن و مؤمنان بني

Ÿω� ÷yt� ø) s? ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† tÏmÌ� x) ø9$# �  )/76قصص(  

به راستي خداوند شادمانان (سرمست از ... (مغرورانه) شادماني مكن، «
  .»دارد غرور را) دوست نمي

الت حگذراني مكن. به  روي مكن و تكبر و زورگويي مكن، بيش از حد خوش زياده
رطبيعي شادماني مكن و حقيقت را از مسير خود خارج مساز. به اين ترتيب يغغرور و 

پروردگار به زودي فرا او و يارانش را نصيحت كرد و يادآور شد كه عذاب  ؛ موسي
اي در بر نداشت، جز اين كه قارون به كلي از  خواهد رسيد. اما سخنان ايشان هيچ نتيجه

گردان بود و  هدايت و راهنمايي روي حقيقت غافل شده بود و عقلش از هرگونه
  كرد. اش پافشاري مي برطغيان و نافرماني

� Ÿωuρ š[Ψ s? y7t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ   )77قصص/(  �  ‰9$#‘
  .»ي خود را از دنيا فراموش مكن... ... بهره«

اندازه فراوان به تو  به قارون گفت: اي قارون! خداوند مال و ثروتي بي ؛موسي
اي و اين  اي به تو بخشيده كه در گذشته چنين چيزي را نديده داده است و سرمايه

گذار هستي يا  بخشش پروردگار به تو، به خاطر اين است كه تو را بيازمايد كه آيا سپاس
  ناسپاس؟

اي، بايد درمصرف  آن دقت كني. بايد ميان زندگي دنيوي  چه را كه به دست آورده آن
مند، بايد از اموالش درجهت  دم دارا و ثروتاي برقرار باشد. آ و حيات آخرت موازنه

  خير و نيكي بهره بگيرد و در راه خدا از ان انفاق كند.
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ي لباس  ي نياز (طبيعي و معين) خودت بسنده كني و در تهيه اي قارون! بايد به اندازه
ي آن را   هروي ننمايي. اگر چنين كردي و نتيجه و ميو ها اسراف و زياده و غذا و نوشيدني

خشنودي و رحمت خواهد بود. در غير اين   و مايه ر جهان آخرت دريافت خواهي كردد
اي براي تو نخواهد  شود و هيچ سود و فايده صورت هر چه را كه مصرف كني نابود مي

  داشت.
چه را كه  اي، نابود شده و آن چه را كه خورده هايت، آن از اموال و دارايي«بنابراين 

اي،  چه را كه (در راه خدا) بخشيده و كهنه و فرسوده شده و آناي، بر تن كرده  پوشيده
  ».برايت باقي خواهد ماند

� Å¡ômr&uρ !$yϑ Ÿ2 z|¡ômr& ª!$# š�ø‹ s9 Î) �  )/77قصص(  

ه است، تو نيز به ديگران نيكي ه تو نيكي كردگونه كه خداوند ب ... همان«
  .»كن...

ه حواسش جاي ديگري بود و داد، در حالي ك قارون به سخنان موسي گوش فرا مي
اش كه با  فقط جسمش حاضر بود و عقل و احساسش غايب بود. قارون به دستان بسته

. انگشترهاي طال كرد نگريست و در آن دقت مي د، ميبها آراسته شده بو انگشترهاي گران
نمودند كه  چنان نور را منعكس مي درخشيدند و از شدت درخشندگي آن اي كه مي و نقره
ها را نداشت. بنابراين قارون با ديدن اين طال و جواهرات آن هتوان خيره شدن بچشم 

 ؛ و باطنش كور شده بود. قارون اصالً متوجه سخنان حضرت موسي چشم ظاهر
نبود (و آن چنان غرق درخياالت و اوهام خود بود) كه مدتي پس از تمام شدن سخنان 

ه است. در اين موقع قارون صيحت كردموسي به خود آمد و متوجه شد كه موسي او را ن
از موعظه و نصيحت كردن قارون دست كشيد و  ؛ موسي» همين و سپس!!«گفت: 

سخنانش را به پايان رساند. در اين لحظه متوجه شد كه هوش و حواس قارون اصالً 
شنوند، ولي دلش غافل بوده  هايش مي شنود. گوش ولي نمي شنوا هستندپيش او نيست. 
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ديگري است. چشمانش از شدت برق و درخشندگي طال و جواهراتش خيره و در جاي 
  اند. گشته

چو پتكي بر  الزم بود كه با سخني محكم و مؤثر او را به هوش آورد. سختي كه هم
به او گفت: اي قارون!  ؛ سرش فرود آيد و او را از خواب غفلت بيدار سازد. موسي

فراوان و درستي و روزي  تي جسم و تني بخشيدن سالم همچنان كه خداوند به وسيله
زندگي آسان و بدون دغدغه به تو نيكي كرده است، تو نيز بايد با مخلوقات و بندگان 

ي ترازوي  خدا به نيكي رفتار كني. الزم است كه به عدالت رفتاركني تا ميزان و كفه
اي ادامه  اعمال نيك تو سنگين باشد. اما اگر همچنان اين مسيري را كه در پيش گرفته

و گمراهي است و در زمين تخم فساد و دهي، به جان خودم قسم كه اوج انحراف 
كاران را  تباه«افشاني. پس به هوش آي و بپرهيز و بدان كه خداوند پاك و منزه  تباهي مي

نمايند،  كساني را كه مستانه و مغرورانه شادماني مي«همچنان كه » دارد. دوست نمي
  اب غفلت) بيدار شو و از خشم و غضب و عذاب او بپرهيز.(از خو». دوست ندارد

!$yϑ ‾Ρ Î)� … çµçF� Ï?ρé& 4’ n?tã AΟ ù= Ïæ  �  )/78قصص(  
ام، به من داده شده  ي آگاهي و دانشي كه داشته ... اين مال در سايه«

  .»است...

ي  انذار و موعظه هيچ تأثيري بر قارون نداشت، بلكه او بزرگي و عزت را در ادامه
تر از  داد و شيطان نيز او را بيش كاري خود ادامه مي ديد و همچنان به گناه و تباه گناه مي

بلند شد و  ؛ ساخت. در اين لحظه و در اثناي سخنان حضرت موسي يش مغرور مي
زده (از اين سخنان) همچون گاوي خشمگين با صداي بلند  ايستاد، متعجب و وحشت

ام، به خاطر شايستگي و  كه به دست آورده چه را فرياد كشيد و گفت: اي موسي! هر آن
ام و كسي حتي خداي تو  لياقت خودم بوده و همه را براساس علم خودم به دست آورده

حق ندارد برمن منّت بگذارد و اگر سخن تو درست باشد و خداي تو اين اموال را به 
ترم.  شايستهمن داده باشد، به خاطر لياقت و شايستگي من است و من از ديگران بهتر و 
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هايم بيش  هاي بيهوده بردار. گوش موعظه و نصيحت بس است. دست از هذيان و حرف
  هاي تو را ندارد. از اين طاقت شنيدن حرف

اندكي ديگر نزد قارون ماند و اصالً از سخنان او خشمگين نشد و  ؛ موسي
 جمالتي را به عنوان آخرين سخنان خود به قارون گفت و رفت. موسي گفت: اي

اي و  سازند. مگر نديده دهند و مغرور مي قارون! نفس و شيطان پيوسته تو را فريب مي
اما به اند،  مندتر از تو نيز بوده تواناتر و ثروتها و افرادي پيش از تو،  اي كه امت نشنيده

و هالكت خداوند آنان را دچار عذاب دليل گناهان و كارهاي زشتي كه مرتكب شدند، 
  باشند. اكنون منتظر فرا رسيدن روز حساب مي ن را در خود بلعيد و همنمود و زمين آنا

� tΠöθtƒ Ÿω ßìx)Ζtƒ ×Α$tΒ Ÿωuρ tβθãΖ t/ ∩∇∇∪ āωÎ) ôtΒ ’ tAr& ©! $# 5=ù= s) Î/ 5ΟŠÎ= y™ �     

  )88-89شعرا/(  
آن روزي كه اموال (نيروي مادي) و اوالد (نيروي انساني) سودي «

  .»گاه خدا آمده باشد ل سالم به پيشرساند.* بلكه تنها كسي كه با د نمي

قارون را ترك كرد و  ؛و در اين لحظه ديدار موسي و قارون پايان يافت و موسي
پند نگرفت و بر  ؛رفت. قارون از سخنان حق و راست و درست حضرت موسي

هاي خود غرق  ها و نافرماني گذراني هاي خود پايدار ماند و در خوش گناهان و سركشي
  مند شد. هاي زودگذر دنيوي بهره تشد و از لذّ

� ylt� y‚sù 4’ n?tã ÏµÏΒ öθs% ’ Îû ÏµÏFt⊥ƒÎ— �  )/79قصص(  

  .»با تمام زينت خود در برابر قوم خويش نمايان گرديد...«

قارون در يك روز معين، مراسمي ترتيب داد و مردم را جهت ديدن اين مراسم 
رج شد و در حالي كه خود را دعوت كرد. در هنگام شروع مراسم، قارون از قصرش خا

درخشيد و  دور ميبا زيورآالت مختلف آراسته بود، به طوريكه برق جواهراتش از 
ساخت. كالهي جواهرنشان بر سر نهاده بود. گويي پادشاهي است و  ها را خيره مي چشم
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كه همگي آنان نيز با  -كاران و غالمان تاج بر سر گذاشته است. اطراف او را خدمت
هايي از مس در  گرفته بودند. بعضي از آنان ظرف -بسيار خود را آراسته بودند جواهرات

آن شعله كردند. به طوري كه آتش  دست داشتند كه در آن بخور و اسپند دود مي
ي زيبايي را در مقابل نور آفتاب پديد آورده بود و از آن دود  كشيد و منظره مي

كاران در صفي طوالني و در حالي  تخاست و گروهي از خدم بويي به هوا برمي خوش
هاي بازوهايشان نمايان  هاي خود را به طرف شانه حلقه كرده بودند و ماهيچه كه دست

كردند. تعداد كليدها  هاي قارون را حمل مي بود، هركدام تعداد زيادي از كليدهاي گنجينه
. با اين حال افتادند قدرزياد بود كه داشتند از شدت خستگي و سنگيني بر زمين مي آن

كشان به دنبال قارون راه رفتند. قارون نيز در اين ميان متكبرانه و سرمست از غرور  كشان
هاي آهني بلندي را برافراشته بودند و بر  رفت و در اطرافش ميله سوار بر اسبي راه مي

ي بان بان از او پاس قارون را آزار ندهد و همچون نگهروي آن چادري نهاده تا نور آفتاب،
  كردند. باني مي و نگه

ها و جالل و شكوه ظاهري  بعضي از مردم ساده و سبك عقل نيز با ديدن اين منظره
  گفتند: قانون، در دل خود مي

� |M ø‹ n=≈ tƒ $oΨ s9 Ÿ≅ ÷WÏΒ !$tΒ š†ÎAρé& ãβρã�≈ s% …çµ‾Ρ Î) ρä% s! >eá ym 5ΟŠÏà tã ∩∠∪ �    

  )79قصص/(  
داشتيم!  ه شده است، ما هم مي... اي كاش همان چيزهايي كه به قارون داد«

ي بزرگ  (چه ثروت سرشاري!... و چه جاه و جاللي!) واقعاً او داراي بهره
  .»و شانس سترگ است

يا اين كه اي كاش! الاقل مقداري از ثروت و دارايي و جاه و مقام قارون از آن ما 
تكرار بود. اي كاش...! آنان با حسرت و اندوه و از روي ناآگاهي اين جمالت را 

كردند، در حالي كه اهل علم و ايمان با شنيدن سخنان آنان و آرزوهاي باطل و  مي
خوردگان! واي بر شما! از عذاب خداوند  جاي ايشان به آنان گفتند: اي فريب بي
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داشته باشيد و بدانيد كه پاداش خداوند در بهشت، يعني سعادت  مرشبپرهيزيد و از خدا 
  پايان و انتهايي ندارد. مردمان تماشاچي دو گروه بودند:بختي هميشگي كه هرگز و خوش

گروهي كساني بودند كه هواي نفساني بر آنان غلبه يافته بود و با ديدن زيورآالت و 
ي آرزوهاي دور و دراز و  پريد و شيطان نيز به وسيله جواهرات هوش از سرشان مي

  داد. تر فريب مي هاي بيهوده، آنان را بيش وسوسه
و يگر كساني بودند كه به ريسمان هدايت الهي چنگ آويخته بودند گروهي د

ها نبود و اصالً درمقابل پروردگار نافرماني  ها و زيورآالت دنيايي قادر به فريب آن زيبايي
  .كردند نمي

� Ÿωuρ !$yγ9 ¤) n= ãƒ āωÎ) šχρç� É9≈ ¢Á9   )80قصص/(  � #$

  .»دگرد ... و اين (بهشت يزدان هم) جز نصيب شكيبايان نمي«

اي برده بودند و از علم و آگاهي بيشتري  در اين ميان گروه دوم كه از هدايت بهره
گفتند: اي  خوردگان بودند مي ي اول كه بيچارگان و فريب برخوردار بودند، به دسته

ها و زيورآالت قارون شما را فريفته است! بدانيد كه  بندگان خدا! اي كساني كه ثروت
ندي كه به پرهيزگاران وعده داده شده، بهشتي كه با رفتن به بهشت خداو براي

بختي ابدي مزين گشته، بهشتي كه هيچ  پايان و سعادت و خوش هاي واال و بي نعمت
هيچ ذهني قادر به تصور چنين چيزي نيست، تحمل چيزي مساوي و برابربا آن نيست و 

كرد. بايد به رنج و زحمت الزم است، بايد از خداوند اطاعت نمود و او را عبادت 
بند بود، بايد تالش كرد. در اين راه بايد از امتحانات و  قوانين و دستورات پروردگار پاي

ها همين  آمد. مثالً يكي از اين امتحانهاي گوناگون پيروز و سربلند بيرون  آزمايش
ها نيازمند صبر و بردباري  ايد. تمام اين اي است كه شما اكنون گرفتار آن شده واقعه
، پس از خدا بترسيد و صبر پيشه سازيد تا به سالمت و در نهايت امنيت و آسايش است

  به بهشت وارد شويد.
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  .»اش را به زمين فرو برديم... سپس ما او را و خانه«

ه تاريكي جمعيت پراكنده شدند و هر كس به خانه و منزل خود بازگشت. هنگامي ك
اي عجيب و  اش را بر همه جا گسترانيد، واقعه همه جا را فرا گرفت و شب سايه

همه بود. زمين به اي كه درسي واقعي و پند و اندرزي براي  دهنده روي داد. واقعه تكان
لرزه درآمد و به شدت تكان خورد. شكاف عميقي در آن ايجاد شد و به طرفي متمايل 

دهنده دوباره آرام  شد و در جاي خود قرار گرفت.  دد و تكانهاي متع شد. پس از لرزش
اراده و اختيار از جاهاي خود پرت شده بودند و در رعب و وحشت و  اما مردم بي

در جاي خود همچنان مجسمه بر زمين بردند و هر كدام  سر مي اضطراب و نگراني به
، رنگ پوستشان هايشان از حدقه درآمده و از شدت وحشت خشك شده بودند. چشم

هايشان هراسان و در تپش بود. زبانشان بند آمده بود و گويي كه الل  تيره گشته بود، دل
كه دوباره آرامش به اند. حتي توانايي فرياد كشيدن را نيز نداشتند. بعد از اندكي  شده

گاهان زمين تكان  كم مردم به هوش آمدند. ديدند كه درصبح سرزمين بازگشت، كم
درپي در  ده و از طرفي ديگرصداي ناله و شيون همچون رعد و برق پيشديدي خور

  پرسيدند) خدايا چه چيزي روي داده است؟ انداز شد. (همگي از خود مي فضا طنين
هاي آهني بزرگ پراز  هاي زيرزميني قصرش كه گاوصندوق قارون در يكي از سالن

  ول شمارش دينارهاي طال بود.برد و مشغ سر مي بها در آن بود، به و جواهرات گران طال 
درست درهمين لحظه زمين زير قصرش شكاف برداشت و دهان باز كرد و تنها در 

ديد) كه از هر  چند ثانيه هر چه در قصر بود، درخود بلعيد. (قارون با چشم خود مي
هاي بزرگ و قيمتي و  ها و سنگ طرف قصرش در حال ويران شدن است و ستون

كردند. سپس از  ريختند و او را دفن مي درپي فرو مي عت و پيمصالح ساختماني به سر
  زمين لرزه (در زير كاخ قارون) آب فوران كرد و آن جا رابه كلي ويران و نابود نمود.

  اين چنين بود كه كار قارون پايان گرفت.
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خدا دير يا زود گردند (و حتماً عذاب  ... كافران رستگار نمي«
  .»شود) گيرشان مي گريبان

هاي نور خورشيد، مردم صبح را آغاز كردند و شروع به گشتن  با تابش اولين اشعه
پيرامون مكاني كردند كه قصر قارون در آن جا بود. مدت زيادي گشتند و به دقّت 

نشين   تهآلود  جا هيچ چيزي موجود نبوده، فقط آب گل نگريستند، ولي گويا كه اصالً آن
جا بود كه خاكستر بر جاي مانده روي آن، اين طرف و آن طرف پراكنده شده  شده آن

  كردند. ي اين موضوع با هم صحبت مي بود. مردم با وحشت و تعجب درباره
نگريستند و آرزوي داشتن اموال و  گروهي كه با اندوه و غبطه به قارون مي

  گفتند: هاي او را داشتند، مي ثروت
تي اين سخن راست و حق است كه خداوند روزي را براي هر كه بخواهد به راس«

افزون خواهد نمود و يا آن را كم خواهد كرد و يا اصالً آنرا خواهد گرفت. سپاس 
وستايش براي او كه از هر گونه عيب و نقصي، منزه و پاك است و بر ما منت نهاد و ما 

  را از عذاب سخت و دردناك رهانيد.
ها و اعمال خود پشيمان هستيم و  گرديم و از گفته ما به سوي تو باز ميپروردگارا! 

. ما به تو ايمان داريم، در كنيم. سپاس و ستايش در دنيا و آخرت تو را سزاست توب مي
  شوند). حقيقت (كافران رستگار نمي

  فرزند عزيزم!
  رساند: خداوند متعالف داستان قارون را با اين آيه به پايان مي

� y7 ù= Ï? â‘#¤$!$# äοt� ÅzFψ $# $yγè= yèøgwΥ tÏ% ©# Ï9 Ÿω tβρß‰ƒÌ� ãƒ #vθè= ãæ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ #YŠ$|¡sù 4 
èπt7 É)≈yèø9 $# uρ tÉ) −Fßϑ ù= Ï9 �  )/83قصص(  
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گردانيم كه در زمين خواهان  ي كساني مي ه ما آن سراي آخرت را تنها بهر«
هايشان از  لجويند (و د استكبار نيستند و فساد و تباهي نمي و تكبر

پاك و كاري،  بيني و تباه طلبي و بزرگ و شهرتطلبي  هاي مقام آلودگي
  .»پالوده است) و عاقبت از آن پرهيزگاران است
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  ي سبأ و ملكه ؛ سليمان
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  ي سبأ سليمان و ملكه
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ºπtƒö� s% $yδρß‰ |¡øùr& (#þθè= yèy_ uρ nο¢• Ïã r& !$yγÎ= ÷δ r& \'©!ÏŒr& ( y7 Ï9≡x‹ x. uρ šχθè= yèø) tƒ ∩⊂⊆∪ ’ ÎoΤ Î) uρ 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



  قصه هاي قرآني         92

î's# Å™ö� ãΒ ΝÍκ ö� s9 Î) 7π−ƒÏ‰ yγÎ/ 8οt� Ïß$oΨ sù zΝ Î/ ßìÅ_ö� tƒ tβθè= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊂∈∪ $£ϑ n= sù u !% ỳ z≈ yϑ ø‹n= ß™ 
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ها شد و گفت: چرا  پرندگان سان ديد و جوياي حال آنسليمان از لشكر «
بينم؟) يا اين  بينم؟ (آيا او در ميان شماست و او را نمي سر را نمي شانه به

واهم داد و يا او را غايبان است؟* حتماً او را كيفر سختي خي  كه از جمله
ن كه بايد براي من دليل اگر گناهش بزرگ باشد) و يا ايبرم ( سر مي
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موجه نمايد).* چندان طول نكشيد روشني اظهارنمايد (كه غيبت وي را 
ام، كه تو از آن آگاه  كه هدهد برگشت و) گفت: من بر چيزي آگاهي يافته(

نيستي. من براي تو از سرزمين سبأ يك خبر قطعي و مورد اعتماد 
چيز، (الزم براي  و همه كند ام.* من ديدم كه زني بر آنان حكومت مي آورده

زندگي) بدو داده شده است و تخت بزرگي دارد (و دربار بسيار مجللي).* 
بردند و  من او و قوم او را ديدم كه به جاي خدا براي خورشيد سجده مي

اه (راست) ، اعمالشان را در نظرشان آراسته است و ايشان را از رشيطان
گردند.* آنان را  ياب نمي ي) راهبه خدا و يكتاپرستبدر برده است و آنان (
هاي  تا اين كه براي خداوندي سجده نبرند كه نهان از راه به در برده است

داريد و  داند آن چه را پنهان مي دهد و مي ها و زمين را بيرون مي آسمان
سازيد.* جز خدا كه صاحب عرش عظيم  چه را كه آشكار مي آن

ست (پس چرا بايد جز او را فرمايي بر كاينات است) معبودي ني (حكم
كنم تا ببينم كه راست  بپرستند؟).* (سليمان به هدهد) گفت: تحقيق مي

و آن را به ببر ي مرا  اي؟* اين نامه گويان بوده اي يا از زمره دروغ گفته
سويشان بينداز و سپس از ايشان دور شو و در كناري بايست و بنگركه به 

گفت: اي  (بلقيس)چه خواهد بود؟* گويند و واكنش آنان  يكديگر چه مي
ي محترمي به سويم انداخته شده است.* اين نامه از سوي  سران قوم! نامه

ي  سليمان آمده است و (سرآغاز) آن چنين است: به نام خداوند بخشنده
جويي در برابر من نكنيد و  ام) تا برتري مهربان.* براي اين (نامه را فرستاده

د.* (بلقيس رو به اعضاي مجلس شورا كرد و) تسليم شده به سوي من آيي
من  در اين كارمهم براي نظران! رأي خود را گفت: اي بزرگان و صاحب

ام.*  ابراز داريد من هيچ كارمهمي را بدون حضور و نظر شما انجام نداده
گفتند: ما از هر لحاظ قدرت و قوت داريم و در جنگ تند و سرسخت 

دهي.* پادشاهان  بنگر كه چه فرمان مي باشيم. فرمان، فرمان توست، مي
كشانند و  هنگامي كه وارد منطقه آبادي شوند، آن را به تباهي و ويراني مي
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گردانند. اصالً پيوسته شاهان چنين  جا را خوار و پست مي عزيزان اهل آن
ها و  كنند.* من (براي صلح و سازش و جلوگيري از خرابي مي

اي تا ببينم  فرستم همراه با تحفه ها مي نها، هيأتي را) به پيش آ خونريزي
فرستادگان (ما از پذيرش ارمغان يا نپذيرفتن آن و چيزهاي ديگر) چه 

آورند (تا برابر آن عمل كنيم).* هنگامي كه (رئيس و  خبري با خود مي
ي فرستادگان) به پيش سليمان رسيد (و هديه را تقديم داشت،  گوينده

هيد مرا از لحاظ دارايي و اموال كمك خوا سليمان شاكرانه) گفت: مي
و با آن فريبم دهيد؟!) چيزهايي را كه خدا به من عطا فرموده است، (كنيد

ايد. (و من  بسي ارزشمند وبهتر از چيزهايي است كه شما برايم آورده
نيازي به اين اموال ندارم) بله اين شماييد كه (نيازمند دارايي و اموال 

شادمان و خوشحال هستيد. (زيرا شما تنها به ي خود  هستيد و) به هديه
بودن اين دنيا معتقد هستيد و سخت به وسايل زندگي و رفاه آن دل 

ولي ما بدين جهان و آن جهان باور داريم و اين جا را پلي براي ايد.  بسته
دانيم).* به سوي ايشان بازگرد (و بديشان بگو  جا مي رسيدن به سعادت آن

ها را  آييم كه قدرت مقابله با آن به سراغ آنان ميكه) ما با لشكرهايي 
ي خوار و زار و  نداشته باشند و ايشان را از آن (شهر و ديار سبأ) به گونه

رانيم.* (سليمان خطاب به حاضران) گفت: اي  در عين حقارت بيرون مي
تواند تخت او را پيش من حاضر آورد قبل از  بزرگان! كدام يك از شما مي

وسيله با قدرت شگرفي  تا بدين(نزد من بيايند و تسليم شوند  آن كه آنان
و دعوت ما را بپذيرند)؟* عفريتي از جنيان گفت: من آن  روياروي گردند

آورم، پيش از اين كه (مجلس به پايان برسد و) تو از  را براي تو حاضر مي
دانشي از  جاي برخيزي و من بر آن توانا و امين هستم.* كسي كه علم و

اب داشت گفت: من تخت (بلقيس) را پيش از آن كه چشم برهم زني، كت
خت را پيش خود آماده ديد، تنزد تو خواهم آورد. هنگامي كه سليمان 

اين از فضل و لطف پروردگار من است. (اين همه قدرت و نعمت  گفت:
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به من عطا فرموده است) تا مرا بيازمايد كه آيا شكر(نعمت) او را به جاي 
گذاري كند، تنها به سود  كنم. هر كس كه سپاس يا ناسپاسي ميآورم  مي

كند و هر كس كه ناسپاسي كند، پروردگار من  گذاري مي خويش سپاس
ي انعام خود  ي كريمانه نياز (از سپاس او و) صاحب كرم است (و سفره بي

(با (سليمان) گفت: تخت او را  كند).* را از شكرگزار و ناشكر قطع نمي
آالت و رنگ و روغن ظاهري) ناشناخته كنيد  ل برخي از زينتتغييرات مح

ساني خواهد بود كه شود كه (تخت اوست) يا جزو ك تا ببينيد متوجه مي
جا رسيد  كه اين خود آن تخت است).* هنگامي كه او بدانبرند ( پي نمي

(و تخت خود را با وجود آن همه مسافت و درهاي بسته و محافظان كاخ 
كرد و بدان خيره شد، از سوي يكي از همراهان بدو) سلطنت مشاهده 

و اين همان تخت است؟) گفت: شد: آيا تخت تو اين گونه نيست ( گفته
ي كار هدهد  انگار اين همان است! ما پيش از اين (معجزه) هم (با مشاهده

و شنيدن چيزهايي از قاصدان خود، از حقانيت سليمان) آگاهي يافته و از 
ي  و چندان نيازي به اين معجزه(ايم  شدگان بوده وتسليمي منقادان  زمره

كرد، او را (از  جديد نبود).* و معبودهايي كه به جاي خدا پرستش مي
(بعد از  قوم كافر خود بود.*ي  پرستش خدا) باز داشته بود، او هم از زمره

مشاهده تخت خود) بدو گفته شد: داخل كاخ (عظيم سليمان شو، هنگامي 
چرا كه ديد گمان برد كه آب عميقي است ( اي) آن را شيشه ي كه (صحنه

) ساق پاهاي خود را برهنه كرد (تا از آب كردند ها در آن شنا مي ماهي
(حياط) هاي درازش خيس نشود. سليمان بدو) گفت:  عبور كند و جامه

قصر از بلور صاف ساخته شده است!(بلقيس از دم و دستگاه سليمان 
و قدرت مادي و معنوي خود را دربرابر  زده شد و سلطنت شگفت
روايي و توانايي و دارايي سليمان، ناچيز ديد و گفت: (هم اينك  فرمان

(و به  دارم پشيمانم) و با سليمان خويشتن را تسليم پروردگار جهانيان مي
  .»ستايم) نمايم و تو را به يگانگي مي پيغمبري او اقرار مي
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  سليمان و هدهد

رواي فقط  مقام پيامبري، پادشاه هم بود و پادشاهي و فرمانعالوه بر ؛ سليمان
باد  ؛ شد سليمان ها و جنيان نيز مي ها نبود، بلكه شامل دنياي انسان محدود به انسان

توانست با  و ميو حيوانات را نيز در تسخير داشت و همچنين زبان پرندگان را بلد بود 
حكومت وسيع و پهناور و اين قدرت آنان سخن بگويد و سخنان آنان را بفهمد. اين 

فراوان (همگي) از فضل و بخشش خداوند متعال بود كه به سليمان، سروري و آقايي 
بخشيده بود، به اين حقيقت ايمان داشت كه هدف از اين همه عطا و بخشش از جانب 

  پس گفت:خدا به او آزمايش و امتحان اوست. 

� tΑ$s% #x‹≈ yδ ÏΒ È≅ôÒsù ’ În1 u‘ þ’ ÎΤ uθè= ö6u‹ Ï9 ã� ä3ô©r&u ÷Πr& ã� à)ø. r& ( tΒ uρ t� s3x© $yϑ ‾Ρ Î* sù ã� ä3ô±o„ 

ÏµÅ¡ø) uΖ Ï9 ( tΒ uρ t� x) x. ¨βÎ* sù ’ În1u‘ @Í_xî ×ΛqÌ� x.  �  )/40نمل(  

... اين از فضل و لطف پروردگار من است(اين همه قدرت و نعمت به «
يا ناسپاسي آورم  من عطا فرموده) تا مرا بيازمايد كه آيا شكر را به جا مي

گذاري  گذاري كند، تنها به سود خودش سپاس كنم، هر كس كه سپاس مي
  .»نياز است كند و هر كس ناسپاسي كند، پروردگار من بي مي

اي  از روي تكبر و خودپسندي نبود، بلكه خنده ؛ ي سليمان (دقت كنيد كه) خنده
  از خشنودي و براي سپاس و شكرخداوند بلندمرتبه بود. او گفت:

� Éb> u‘ ûÍ_ôã Î— ÷ρr& ÷βr& t� ä3ô©r& š�tFyϑ ÷èÏΡ ûÉL©9 $# |M ôϑ yè÷Ρ r& ¥’n?tã 4’ n?tã uρ ā”t$ Î!≡uρ ÷βr&uρ 

Ÿ≅ uΗ ùå r& $[sÎ=≈ |¹ çµ8 |Êö� s? Í_ù= Åz÷Šr&uρ y7 ÏG pΗ ôqt� Î/ ’Îû x8ÏŠ$t7 Ïã šÅsÎ=≈ ¢Á9   )19نمل/(   � #$

به من هايي باشيم كه  گزار نعمت ... پروردگارا! چنان كن كه پيوسته سپاس«
اي و مرا (توفيق عطا فرما تا) كارهاي نيكي را  و پدر و مادرم ارزاني داشته

ها رستگار باشم) و مرا  ها راضي باشي (و من بدان انجام دهم كه تو از آن
  .»در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شايسته ات گردان
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 ؛سليمان كند، مندي) كه از لشكريانش ديدن مي ي (قدرت ده سپس همچون فرمان
  سر) را در ميان آنان نيافت. نيز از پرندگان ديدن كرد،(اما) هدهد (شانه به

� $tΒ tΑ$s) sù ~†Í< Iω “u‘ r& y‰ èδô‰ ßγø9 $# ÷Πr& tβ% Ÿ2 zÏΒ š�Î7 Í←!$tóø9   )20نمل/ (  #$

آيا او در ميان شماست و او را بينم؟ ( سر را نمي به : چرا شانهگفت... «
  »جمله غايبان است؟ بينم؟) يا اين كه از نمي

  كند؟ خبر از دستورات من سرپيچي و تخلف مي بدون اجازه و بي

� …çµ̈Ψ t/ Éj‹tã _{ $\/# x‹tã # ´‰ƒÏ‰x© ÷ρr& ÿ… çµ̈Ψ ptr2øŒ(# V{ ÷ρr& Íh_u‹ Ï? ù'uŠs9 9≈ sÜ ù= Ý¡Î0 &�Î7 •Β  

  )21نمل/(
برم يا اين كه بايد  حتماً او را كيفر سختي خواهم داد. يا او را سر مي«

  .»اي) اظهار كند كننده ن دليل روشن (و قانعامبراي

اي براي غيبت و تخلف خود ارائه دهد، يا اين كه از  كننده دليل موجه و قانعيا بايد 
شود. سليمان خشمگيني خود را به خاطر اجراي عدالت  طرف من به درستي مجازات مي

و خشم او بر  ؛ندر ميان لشكريانش به طور آشكار اعالم كرد. هنوز از سخنان سليما
خواهي و اعالم  هدهد لحظاتي بيش نگذشته بود كه هدهد در مقابل او با معذرت

سرورم! در گوشه و «گونه توضيح داد:  شرمندگي حاضر شد و دليل غيبت خود را اين
كنار (سرزمين) گشتم و بر فراز شهرهاي دوربه پرواز درآمدم، چيزي را ديدم كه تو از 

مهم است و از سرزمين سبأ براي تو يك خبر قطعي و مورد آن خبرنداري و برايت 
  ».ام اعتماد آورده

  سبأ

درقدس،  ؛ي آن تا مملكت سليمان سبأ درسرزمين يمن واقع شده است و فاصله
جا  هاي زيادي گذشت تا به آن مسافت بسيار زيادي است (و بايد از شهرها و سرزمين
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ن سبأخبري قطعي و مورد اعتماد رسيد). پس چگونه ممكن است كه هدهد از سرزمي
  آورده باشد؟ (هدهد) گفت: به درستي من در آن سرزمين چيز عجيبي ديدم.

� ’ÎoΤ Î) ‘N‰ỳ uρ Zοr&t� øΒ $# öΝ ßγà6Î= ôϑ s? �  )/23نمل(  

  .»كند... من ديدم كه زني بر آنان حكومت مي«

ر رواي بندگان باشد و ب (براي هدهد عجيب بود كه) زني حاكم سرزمين و فرمان
  كارها و سرنوشت آنان مسلط باشد.

� ôMuŠÏ?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ à2 & óx« �  )/23نمل(  

  .»... و همه چيز (الزم براي زندگي) بدو داده شده است...«

  . چيزهايي از قبيل ثروت، قدرت، نفوذ و زيبايي
نشيند به  ي سبأ بر آن مي ترين نشانه، اين كه تختي كه ملكه با اين حال سرورم! مهم

اي است كه در دنيا هيچ پادشاهي مثل آن را ندارد؛ زيرا از لحاظ محكم بودن و  گونه
  اي است. ي تعجب هر بيننده باشد، مايه كه در نهايت زيبايي مي دقت در ساخت آن

آنان ي سبأ و ملتش در اين است كه  هدهد اضافه كرد كه: (اما) تعجب در كار ملكه
كنند.شيطاني كه اعمال  از راه شيطان پيروي مياند و  گمراهي را بر هدايت ترجيح داده

نادرستشان را برايشان زينت داده و چشمانشان را از ديدن حق، كور ساخته است. آنان 
كردن  ههايشان را به خاطر سجد پرستند و پيشاني به جاي خداوند متعال، خورشيد را مي

  دهند. ندگي خود ادامه ميي ناداني و گمراهي به ز مالند و در سايه بر خاك ميبراي  آن، 
آنان از هر نعمتي به طور كامل و تمام برخوردار بودند و با اين كه خداوند آنان را 

روردگار پداند) و  ها و نجواهاي آنان را مي مورد لطف خود قرار داده (خدايي كه نهان
  برند. پهناور است، آنان براي او سجده نمي هستي
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  ي سبأ به ملكه ؛ ي سليمان نامه

به دقت به دفاعيات هدهد در خصوص دليل غيبتش گوش داد، سپس  ؛ سليمان
  گفت:

� * tΑ$s% ã�ÝàΖ oΨ y™ |M ø% y‰ |¹r& ÷Πr& |MΨ ä. zÏΒ tÎ/ É‹≈s3ø9   )27نمل/(  � #$

  »اي؟ گويان بوده اي يا از زمره دروغ كنم تا ببينم كه راست گفته تحقيق مي«

اي به  ا نخواهيم پذيرفت. سپس نامهما هرگز پيش از اين كه تحقيق كنيم ادعاي تو ر
  ي سبأ نوشت و هدهد را ماموركرد كه آن را نزد او ببرد. به او دستور داد: ملكه

� = yδ øŒ$# É<≈ tFÅ3În/ # x‹≈yδ ÷µÉ) ø9 r'sù öΝ Íκö� s9 Î)  �  )/28نمل(  
  .»ي مرا ببر و آن را به سويشان بينداز... اين نامه«

  تو را نبينند: اي نامه را بيندازي كه سعي كن به گونه

� §Ν èO ¤Α uθs? öΝ åκ÷] tã �  )/28نمل(  

  .»سپس از ايشان دور شو«

كنند. هدهد نامه را  اي پنهان كن و به دقت بنگركه چه كاري مي خود را در گوشه
درآمد و وقتي به آنجا رسيد جلو پرواز به برداشت و به سرعت ابر و باد در آسمان 
آن جا داخل اتاق را تماشا كرد، ولي كسي را پنجره اتاق خصوصي بلقيس فرود آمد. از 

نديد. فرصت را غنيمت شمرد ونامه را روي تخت انداخت. سپس به سوي پنجره 
  هاي آن خود را پنهان كرد. بازگشت و در پشت پرده

هايش را عوض كرد و لباس خواب پوشيد  هنگامي كه بلقيس به اتاق خود آمد، لباس
چيزي شبيه نامه) پيچيده شده و (اما ديد كه ابد. و به سوي تخت رفت تا روي آن بخو

روي روانداز تختش رها شده است. آن را برداشت و باز كرد و متن آن را خواند. هنوز 
اش نمايان شد و عصباني شد و  تمام نامه را نخوانده بود كه آثار خشم و غضب در چهره
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گرفته بود، در اتاق به هايش را درهم كشيد. و در حالي كه روانداز را در دستش  اخم
رفت و به محتواي نامه و چگونگي آمدنش به اين جا  حالت رفت و برگشت راه مي

يافت  شتش هر لحظه افزايش ميفهميد كه راز آن چيست و ترس و وح انديشيد. نمي مي
و همچنان اوقاتش تلخ بود. به راستي او در اين نامه جمالتي ديده بود كه به شدت او را 

  وده و قلبش را به لرزه انداخته بود.هراسان نم

�  ÉΟó¡Î0 «!$# Ç≈ yϑ ôm§�9 $# ÉΟŠÏm§�9   )30نمل/(  � #$
  .»ي مهربان ... به نام خداوند بخشنده«

(بلقيس) باالخره رفت و خوابيد. بامدادان، صبح زود از خواب برخاست و با زدن 
رد كه اعضاي اي از خدمتكارانش نزدش حاضر شدند. امر ك دستانش به هم فوراً عده

تا با شنيدن صداي آن اطرافيانش به نزد او برسازند, مجلس حكومتي و مشورتي را باخ
  العاده تشكيل دهند. اي فوق تر جلسه بيايند و هر چه سريع

بزرگان و رؤساي مملكت همگي گردهم جمع شده و نزد ملكه آمدند و هنگامي كه 
نان به نمايندگي از ديگران از ملكه بر تخت و جايگاه مخصوص خود نشست، يكي از آ

  دليل تشكيل جلسه سؤال كرد؟ پس بلقيس گفت:

 � ôM s9$s% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ (#àσ n= yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤ Î) u’ Å+ø9 é& ¥’ n< Î) Ò=≈tG Ï. îΛqÌ� x. ∩⊄∪ … çµ‾ΡÎ) ÏΒ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ … çµ‾Ρ Î) uρ 

ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $# ÉΟŠÏm§�9$# ∩⊂⊃∪ āωr& (#θè= ÷ès? ¥’n?tã ’ ÎΤθè? ù&uρ tÏϑ Î= ó¡ãΒ �  

  )29-31نمل/(
ي محترمي به سويم انداخته شده  نامه(بلقيس) گفت: اي سران قوم! «

است.* اين نامه از سوي سليمان آمده است و (سرآغاز) آن چنين است: 
ام) تا  ي مهربان.* براي اين (نامه را فرستاده به نام خداوند بخشنده

  .»ه به سوي من آييدجويي در برابر من نكنيد و تسليم شد برتري
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  هاي آنان نگريست و افزود: سپس به دقت به چهره

� ôMs9$s% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ (# àσn= yϑ ø9 $# ’ ÎΤθçG øùr& þ’ Îû “Ì�øΒ r& $tΒ àMΖà2 ºπyèÏÛ$s% # ¶÷ ö∆r& 4®Lym Èβρß‰ uη ô±n@  �  )/32نمل(  
(بلقيس رو به اعضاي مجلس شورا كرد و) گفت: اي بزرگان و «

ا در اين كار مهم براي من ابراز داريد كه من نظران! رأي خود ر صاحب
  »ام. هيچ كار مهمي را بدون حضور و نظر شما انجام نداده

شناخت و در نفوذ و توانايي او هيچ  بلقيس قدرت و نيروي سليمان را به خوبي مي
دانست كه انذار و هشدار او جدي است. لذا مشاوران و بزرگان  شكي نداشت و مي

هاي آينده و انتخاب روشي مناسب با  گيري ي تصميم د تا دربارهحكومتش را جمع كر
  آنان مشورت كند.

  بزرگان و نزديكان بلقيس گفتند:

� ßøtwΥ (#θä9'ρé& ;ο§θè% (#θä9 'ρé&uρ < ù̈' t/ 7‰ƒÏ‰ x© ã�øΒ F{$# uρ Å7 ø‹ s9Î) “Ì� ÝàΡ$$sù # sŒ$tΒ tÌ� ãΒ ù' s?  �    

  )33نمل/( 
اريم و در جنگ تند و سرسخت گفتند: ما از هر لحاظ قدرت و قوت د«

  .»دهي باشيم. فرمان، فرمان توست، بنگركه چه فرمان مي مي

  هديه يا رشوه

دانم كه پادشاهان  كه من دارم، مي براساس تجربياتي !بلقيس گفت: اي بزرگان قوم
  كنند: ها را ويران مي سرزمين

� ¨βÎ) x8θè= ßϑ ø9 $# #sŒÎ) (#θè= yzyŠ ºπtƒö� s% $yδρß‰ |¡øùr& (# þθè= yèy_uρ nο¢• Ïãr& !$yγÎ= ÷δ r& \'©!ÏŒr& ( y7Ï9≡x‹ x. uρ 

šχθè= yèø) tƒ �  )/34نمل(  
پادشاهان هنگامي كه وارد منطقه آبادي شوند، آن را به تباهي و ويراني «

گردانند. اصالً پيوسته  جا را خوار و پست مي كشانند و عزيزان اهل آن مي
  .»كنند شاهان چنين مي
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 ملتم به دست سليمان به اين محنت و ناراحتي دچارخواهم كه سرزمين و  من نمي
من با او از در سازش وارد خواهم شد و زير و روي كار را خواهم سنجيد  پسشوند. س

پروراند). بنابراين براي  تا به حقيقت نياتش آگاهي يابم (و ببينم چه نيتي در سر مي
  فرستم: اي را مي صلح، عده

� ’ ÎoΤ Î) uρ î's# Å™ö� ãΒ Ν Íκö� s9 Î) 7π−ƒÏ‰ yγÎ/ 8οt� Ïß$oΨ sù zΝ Î/ ßìÅ_ö� tƒ tβθè= y™ö� ßϑ ø9   )35نمل/(  � #$

ها، هيأتي  ها و خونريزي من (براي صلح و سازش و جلوگيري از خرابي«
اي، تا ببينم فرستادگان (ما از  فرستم همراه با تحفه ها مي را) به پيش آن

د و چيزهاي ديگر) چه خبري با خوپذيرش ارمغان يا نپذيرفتن آن 
  .»آورند (تا برابر آن عمل كنيم) مي

  ارزش عطا و بخشش خداوند

چه تأثيري گذاشت؟ اگر  ؛بها) برسليمان ببينيم كه فرستادن اين هديه (گران
اندوز و  كار و مال همانند يكي از پادشاهان و حاكمان دنيا پادشاهي طمع ؛سليمان
ا او از جنسي ديگر گشت. ام دار قدرت بود، بدون شك شادمان و خوشحال مي دوست

  توجه بود. بود. نزد او ماديات ارزشي نداشت و به طال و جواهرات آنان بي
او حامل رسال پيام عدل و حق و نيكي و ايمان بود. به محض اين كه فرستادگان 

 المقدس رسيدند، با خوشحالي و غرور به نزد سليمان ي سبأ با هدايايشان به بيت ملكه
  و تقديم كنند.آمدند تا آن را به ا ؛

  به آنان گفت: ؛ سليمان

� ÇtΡρ‘‰ Ïϑ è? r& 5Α$yϑ Î/ !$yϑ sù uÇ8 s?#u ª!$# ×�ö� yz !$£ϑ ÏiΒ Ν ä39s?# u ö≅ t/ Ο çFΡ r& ö/ä3ÏG −ƒÏ‰ pκ Í5 

tβθãmt� ø) s? �  )/36نمل(  
ي فرستادگان) به پيش سليمان رسيد(و هديه  هنگامي كه (رئيس و گوينده«

لحاظ دارايي و  خواهيد مرا از : ميرا تقديم داشت، سليمان شاكرانه گفت
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و با آن فريبم دهيد؟!) چيزهايي را كه خدا به من عطا اموال كمك كنيد (
فرموده است، بسي ارزشمند و بهتر از چيزهايي است كه شما برايم 

ايد. (و من نيازي به اين اموال ندارم) بلكه اين شماييد كه (نيازمند  آورده
ي خود شادمان و خوشحال هستيد (زيرا  هديهدارايي و اموال هستيد و) به 

شما تنها به بودن اين دنيا معتقد هستيد و سخت به وسايل زندگي و رفاه 
ايد ولي ما بدين جهان و آن جهان باور داريم و اين جا را پس  آن دل بسته

  .»دانيم) براي رسيدن به سعادت آنجا مي

  د و گفت:هداياي آنان را نپذيرفت و به رئيس آنان هشدار دا

� ôìÅ_ö‘ $# öΝ Íκö� s9 Î) Ν ßγ̈Ψ t� Ï? ù'uΖ n= sù 7ŠθãΨ èg¿2 āω Ÿ≅ t6Ï% Μçλm; $pκ Í5 Νåκ ¨] y_Ì� ÷‚ãΖ s9 uρ !$pκ ÷] ÏiΒ \'©!ÏŒr& öΝèδ uρ 

tβρã� Éó≈   )37نمل/(  �  ¹|

ما با لشكرهايي به سراغ آنان  (و بديشان بگو كه) به سوي ايشان بازگرد«
باشند و ايشان را از آن (شهر و  ها را نداشته آييم كه قدرت مقابله با آن مي
  .»رانيم ي خوار و زار و در عين حقارت بيرون مي سبأ) به گونه رديا

  تخت بلقيس

خواست كه بزرگان مملكت سبأ و بلقيس و مشاورانش را خوار گرداند و  ؛ سليمان
قانع كند كه نيرويي كه از جانب خداوند متعال باشد، بسيار  با داليل حسي آنان را

اي از  اند. پس به عده تر و باالتراز قدرتي است كه آنان بيهوده به آن مغرور گشته بزرگ
  اطرافيانش گفت:

Α$s%� t $pκ š‰r' ‾≈ tƒ (# àσn= yϑ ø9 $# öΝä3•ƒr& Í_‹ Ï? ù'tƒ $pκ Å− ö� yèÎ/ Ÿ≅ ö6s% βr& ’ ÎΤθè?ù' tƒ š�Ïϑ Î= ó¡ãΒ   

  )38نمل/( 

تواند  ميما سليمان خطاب به حاضران) گفت: اي بزرگان! كدام يك از ش(«
تخت او راه پيش من حاضر آورد، قبل از آن كه نزد من بيايند و تسليم 
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شوند (تا بدين وسيله با قدرت شگرفي روياروي گردند و دعوت ما را 
  .»بپذيرند)

  فرزند عزيزم! تخت، رمز سلطنت و قدرت پادشاهان است.

� tΑ$s% ×MƒÌ�ø) Ïã zÏiΒ ÇdÉfø9 $# O$tΡ r& y7‹Ï?# u ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% βr& tΠθà) s? ÏΒ y7 ÏΒ$s) ¨Β ( ’ ÎoΤ Î) uρ 

Ïµø‹ n= tã ;“Èθs) s9 ×ÏΒ r& �  )/39نمل(  
آورم پيش از اين كه  عفريتي از جنيان گفت: من آن را براي تو حاضر مي«

(مجلس به پايان برسد و) تو از جاي برخيزي و من بر آن توانا و امين 
  .»هستم

يبي به آن (او) برسانم، آن (او) را نزد تو توانم با سرعتي زياد بدون اين كه آس من مي
تر انجام گيرد. (در اين هنگام)  خواست اين كار خيلي سريع مي ؛ بياورم. ولي سليمان

  تر بود برخاست و گفت: يكي ديگر كه علم و قدرتش بيش

 � O$tΡ r& y7‹Ï?# u ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% βr& £‰ s?ö� tƒ y7 ø‹ s9Î) y7 èùö� sÛ  �   )/40نمل(  
(بلقيس) را پيش از آن كه چشم بر هم زني، نزد تو خواهم ... من تخت «

  .»آورد...

تنها در يك لحظه تخت بلقيس را نزد سليمان آورد و سليمان در نهايت خشوع و 
  تواضع و با ايمان كامل به پروردگار خويش گرفت:

� tΑ$s% # x‹≈yδ ÏΒ È≅ ôÒsù ’ În1u‘ þ’ ÎΤ uθè= ö6u‹ Ï9 ã�ä3ô©r&u ÷Πr& ã� à)ø. r& ( tΒ uρ t� s3x© $yϑ ‾Ρ Î* sù ã� ä3ô±o„ 

ÏµÅ¡ø) uΖ Ï9 ( tΒ uρ t� x) x. ¨βÎ* sù ’ În1 u‘ @Í_xî ×ΛqÌ� x. ∩⊆⊃∪  �  )/40نمل(  

اين از فضل و لطف پروردگار من است. (اين همه قدرت و ... گفت: «
نعمت به من عطا فرموده است) تا مرا بيازمايد كه آيا شكر (نعمت) او را 

گزاري كند تنها به  كنم. هركس كه سپاس ميآورم يا ناسپاسي  به جاي مي
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ند و هر كس كه ناسپاسي كند، پروردگار من  گزاري مي سود خويش سپاس
ي انعام خود  ي كريمانه و سفرهز (از سپاس او و) صاحب كرم است (نيا بي

  .»كند) را از شكرگزار و ناشكر قطع نمي

  ؛ تخت پادشاهي بلقيس در نزد سليمان

به همراه  ز اين كه هداياي بلقيس به سويش بازگردانده شد،در اين هنگام پس ا
كارواني تشريفاتي متشكل از بزرگان و سرداران مملكت سبأ را ترك كرده و به راه 

خواست و به  افتادند. به راستي (بلقيس) صلح و سالمت را براي سرزمين و ملتش مي
بت به حضرت المقدس رفت و دوستي خود را نس در بيت ؛ سوي مملكت سليمان

اش چه آمده  دانست برسرتخت پادشاهي سليمان اعالم كرد. (اين در حالي بود كه) نمي
  است.

رسيد،  ؛ ها به حضرت سليمان راه بودند و خبر آمدن آن هنگامي كه آنان هنوز در
خواست كه پوزه آنان را به خاك بمالد. اين بود كه دستور داد تخت او را  ؛ سليمان

اما) قبل از رسيدن كاروان تشريفاتي آنان و ورودشان به نزد حضرت نزدش بياورند. (
  ، سليمان دستور داد كه:؛ سليمان

� (#ρã� Åj3tΡ $oλm; $pκ y− ö� tã ö �  )/41نمل(  

آالت و رنگ روغن  ... تخت او را (با تغييرات محل برخي از زينت«
  .»ظاهري) ناشناخته كنيد...

� ö�ÝàΖ tΡ ü“Ï‰ tG öκ sEr& ôΘr& ãβθä3s? zÏΒ tÏ% ©!$# Ÿω tβρß‰ tG öκ u‰ !�  )/41نمل(  

شود كه (تخت اوست) يا جزو كساني خواهد بود  ... تا ببينيم متوجه مي«
  .»ه اين خود آن تخت است)كبرد ( كه پي نمي

بلقيس وارد بارگاه و درباره سليمان شد و بعد از اين كه در مجلس همچون 
  پادشاهان نشست به او گفتند:
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� #x‹ s3≈ yδ r& Å7 ä©ó÷tä  �  )/42نمل(  

  .»گونه نيست؟... ... آيا تخت تو اين«

  .. سپس:بلقيس به دقت به تخت نگريست.

� ôM s9$s% … çµ‾Ρ r( x. uθèδ �  )/42نمل(  

  .»... انگار اين همان است...«

  گويد: سخن سليمان را تأييد كرد كه مي

� 4 $uΖ� Ï?ρé&uρ zΟ ù= Ïèø9$# ÏΒ $yγÎ= ö7 s% $̈Ζ ä.uρ tÏΗ Í>ó¡ãΒ ∩⊆⊄∪ $yδ £‰ |¹uρ $tΒ M tΡ%x. ß‰ç7 ÷è̈? ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# ( $pκ ¨ΞÎ) ôM tΡ% x. ÏΒ 7Θöθs% tÌ� Ï)≈ x. �  )/42-43نمل(  

ي كار هدهد و شنيدن چيزهايي  با مشاهده(... ما پيش از اين (معجزه) هم «
از قاصدان خودف از حقانيت سليمان) آگاهي يافته و از زمره منقادان و 

چندان نيازي به اين معجزه جديد نبود).* و  ايم (و تسليم شدگان بوده
كرد، او را (از پرستش خدا)  معبودهاي كه به جاي خدا پرستش مي

با سليمان خويشتن را ي قوم كافر خود بود. ( م از زمرهبازداشته بود و او ه
  .»دارم) تسليم پروردگار جهانيان مي

شان بود،  پاسيناداني و ضعف و شكست بلقيس و گروهش كه به سبب كفر و ناس
  ها و ادعاهايشان پايان پذيرفت. يكي پس از ديگري نمايان شد و نقشه

سليمان از جايگاهش برخاست و به دنبال او بلقيس نيز برخاست، سپس حاضران در 
هاي داخلي قصر كه از بلور  مجلس نيز به دنبال آنان برخاسته و كاروان به سوي سالن

جا مكاني بسيار وسيع بود كه سقف آن به  ند. آنصاف ساخته  شده بود به راه افتاد
  هاي زيبا پوشيده شده بود. ي ورق و با تكيه بر ستون وسيله
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سليمان كمي درنگ كرد، تا بلقيس را جلو بيندازد. دراين هنگام كه بلقيس خواست 
بر روي صفحه بلور قدم بگزارد، ساق پاهاي خود را برهنه كرد. چون او تصوير پاي 

هاي قصر را بر سطح بلور قصر  و همراهان خود و همچنين تصوير ستونكاروانيان 
جا روي زمين حوضي پر از آب صاف و گوارا است.  مشاهده كرد و فكر كرد كه آن

  تبسمي كرد و گفت: ؛ سليمان

 � …çµ‾Ρ Î) Óy÷� |À ×Š§� yϑ •Β ÏiΒ t�ƒÍ‘#uθs%  �  )/44نمل(  
  »... قصر از بلور صاف ساخته شده است...«

ن هنگام جهل و ناداني همچون روز روشن نمايان شد و در مقابل علم فراواني در اي
بخشيده بود و در مقابل قدرتي كه پروردگار بلند  ؛كه خداوند به پيامبرش سليمان

  ي تعظيم وتسليم سرش را پايين انداخت و گفت: مرتبه به او عطا كرده بود، به نشانه

� ôM s9$s% Å_Uu‘ ’ÎoΤ Î) àMôϑ n= sß Å¤ø) tΡ àM ôϑ n=ó™r&uρ yìtΒ z≈ yϑ øŠn= ß™ ¬! Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $# �    

  )44نمل/(
زده  شد و سلطنت و قدرت  ... (بلقيس از دم و دستگاه سليمان شگفت«

روايي و توانايي و دارايي سليمان،  مادي و معنوي خود را در برابر فرمان
ا تسليم ناچيز ديد و) گفت: (هم اينك پشيمانم) و با سليمان خويشتن ر

نمايم و تو را به  و به پيغمبري او اقرار مي(دارم  پروردگار جهانيان مي
  .»ستايم) يگانگي مي

هاي جدال ميان ايمان و كفر، عبرتي است براي كساني كه بر  اين صحنه از صحنه
اند، تا بدانند كه در نهايت پيروزي ازآن افراد باايماني است كه تسليم  خود ستم كرده

  باشند. پروردگار جهانيان ميهاي  فرمان
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  اصحاب فيل
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  اصحاب فيل

� óΟ s9r& t� s? y# ø‹ x. Ÿ≅ yèsù y7 •/ u‘ É=≈ ptõ¾ r'Î/ È≅‹ Ï)ø9 $# ∩⊇∪ óΟ s9r& ö≅ yèøgs† ö/ èφ y‰øŠx. ’ Îû 9≅‹ Î= ôÒs? 

∩⊄∪ Ÿ≅ y™ö‘ r&uρ öΝ Íκ ö� n= tã #�� ö� sÛ Ÿ≅‹ Î/$t/ r& ∩⊂∪ Ν Îγ‹ ÏΒ ö� s? ;οu‘$y∨ Ït¿2 ÏiΒ 9≅ŠÅd∨ Å™ ∩⊆∪ öΝßγn= yèpgmu 

7# óÁyèx. ¥Αθà2ù' ¨Β �  ) /1- 5فيل(  
داران چه كرده است و چه بر سر  كه پروردگار تو با فيلاي  آيا نشنيده«

ورده است؟* مگر نيرنگ ايشان را باطل و تباه نگردانيده است؟* آايشان 
مگر پرندگان را گروه گروه بر سر آنان نفرستاده است؟* آن پرندگان به 

انداختند و به  چكي از گل (كلوخ) ميهاي كو داران سنگ سوي آن فيل
و جويده و ايشان را همچون برگ آفت زده ( رفتند.* سويشان نشانه مي

شده و از دهان حيوانات افتاده يا نشخوار) سوراخ سوراخ و نابود 
  .»كردند مي

  ابرهه

ي جنوب غربي شبه جزيره عربستان قرار دارد كه پيش از به دنيا  يمن در دورترين نقطه
ي حبشيان بود. حبشيان در يمن با ظلم و ستم و  تحت سلطه ص لحضرت رسوآمدن 

ها كه به قحطان از  كردند و در آنجا دولتي متشكل از حميري راني مي استبداد حكم
  اعراب اصيل منتسب بودند، تأسيس كرده بودند.

هاي يمن  دار در يكي از استان ابرهه نيز از سوي پادشاه حبشه به عنوان استان
بود. ابرهه  كرد. او بسيار بداخالق بوده و به خشونت و بدرفتاري مشهور ميراني  حكم

اي گنده داشت. يكي از  پوستي بسيار سياه، هيكلي درشت و موهايي پيچيده و كله
هايش شكاف بزرگي داشت (به اصطالح امروزي لب شكري بود) و به همين خاطر  لب
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اي حبشي خود يك مسيحي متعصب بود و معروف بود. ابرهه همچون رؤس 1»االشرم«به 
  كرد. با هر كس كه مسيحي نبود، به شدت دشمني مي

  كعبه داشت بزرگترغيب به 

 –رغم قساوت و ستمگري حاكمان بر آنان  علي -و از جانب ديگر اعراب اهل يمن
ي  دار كعبه در مكه كردند و خيلي دوست بسيار به اصل و نسب تاريخي خود افتخار مي

دند. با آغاز هر فصلي مشتاقانه خود را جهت رفتن به سوي كعبه براي زيارت مكرمه بو
كردند. آنان رنج و مشقت سفر طوالني را با جان و دل  داشت كعبه آماده مي و بزرگ

رفت و  رسيدند، خستگي از تنشان بيرون مي كردند و همين كه به مقصد مي تحمل مي
  يافت. جان و دلشان آرامش مي

اي كه  پرسيد؛ اين خانه ابرهه هميشه در اين فكر بود و از اين و آن ميدر اين ميان 
اي است؟ در جواب  روند، چگونه خانه عرب (هرساله) به قصد زيارت به سوي آن مي

كاري و معماري  گونه ريزه اي ساده با ارتفاع كم در آن هيچ شد كه خانه به او گفته مي
 ؛ تي تزيين نشده است. ابراهيم و اسماعيلرفته به كار نرفته و با هيچ زيورآال پيش

  اند. هاي گذشته ديوارهاي آن را باال برده درزمان
اي يمن از اين خانه روي گردان شوند و  كنم كه عرب ابرهه با خود گفت: كاري مي

ديگر به زيارت آن نروند و آنان كسي يا چيزي جز من را دوست نداشته باشند. سپس 
تمام توان و نيروهاي خود را به كارگرفت و براي  زرگ بسازند.اي ب دستور داد كه كنيسه

اين منظور معماران ماهر و استادكاران زبردست و تيزبين را حاضر كرد. پول زيادي 
هزينه كرد و خودش شخصاً بر كار ساختن آن نظارت داشت. ولي اين روش به 

بر اعتقادات خود سازي مردم يمن تأثيري نداشت، بلكه  وجه در تشويق و گمراه هيچ

___________________ 

  .100فارسي، ص  -االشرم: كفته بيني، داراي بيني نوك بريده، فرهنگ معاصر عربي -1
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ي كعبه  داشت و تكريم خانه وقفه و درتمام فصول براي گرامي پافشاري كردند و بي
  همراه هدايايي زياد به سوي آن روان بودند.

  ايجاد ترس و رعب

چون نتوانسته بود از زحمات زيادي كه كشيده بود، ابرهه به شدت حشمگين بود؛ 
ه كعبه را منهدم و نابود نمايد و براي اين اي حاصل نمايد. سوگند خورد كه خان نتيجه

منظور هر چه امكانات داشت، مهيا ساخت و پادشاه حبشه را از تصميم خود آگاه 
كه فوايد زيادي  –ب و تاب زيادي از اهميت و عظمت كارش و نتايج آن آساخت. با 

ت كامل براي او تعريف كرد. هزاران سرباز با تجهيزا -خواهد گرديدعايد پادشاه حبشه 
ها برافراشته شده بودند و در  از پايتخت مملكت خارج شدند، در حالي كه پرچم

زنان به كوبيدن طبل مشغول بودند. ابرهه در پيشاپيش لشكريانش  پيشاپيش لشكرطبل
كس در  فيلي بزرگ و قوي قرار داده بود. بزرگي هيكل فيل به حدي بود كه هيچ

يل هودج بزرگي بر پشت آن ف يده بود.سرزمين عرب و درغير آن چنين فيلي ند
ها و تيرهايي كه تيراندازان پرتاب  هاي نيزه را از خطر ضربه دهقرارداشت كه فرمان

هاي  شديد، سر فيل به  كرد. همچنين براي جلوگيري از ضربه كردند، محافظت مي مي
ش هاي كلفت پوشيده شده بود. هدف از به كارگيري اين فيل در پيشاپي له پوستيوس

ي كعبه بود؛ چون فيل قادربود با كوبيدن  سپاه، به كارگيري آن در ويران ساختن خانه
هاي آن را از جا  هاي سختي به آن وارد نمايد و سنگ سرش به ديوارهاي كعبه ضربه

   بكند و ديوارها فرو ريزد.
ي عزيز! دراين جا ممكن است اين سؤال براي شما پيش آيد كه به راستي  خواننده

توانست به سربازانش دستور دهد كه با  ابرهه از فيل استفاده كرد؟ آيا ابرهه نميچرا 
توانستند به سادگي اين كار را  ي كعبه را ويران كنند؟ چرا كه نه؟ مي دستان خود خانه

يك حيوان و استفاده  خواست با به كارگيري انجام دهند. ولي ابرهه مغرور و مستبد مي
ي كعبه بود، ويران  حيد و يكتاپرستي مردم عرب را كه خانهرمز تو ناز نيروي عجيب آ
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ي  خواست چنين وانمود كند كه خانه كرد و مي كرده و با اين روش آنان را تحقير مي
  كعبه هيچ ارزشي ندارد.

  رت هميشگي بود.باما نصيبش (همچنان كه خواهيم ديد) خواري و ذلت و ع

� (#ρã� x6tΒ uρ t� x6tΒ uρ ª! $# ( ª!$# uρ ç� ö� yz tÌ� Å3≈ yϑ ø9   )54آل عمران/(  �  #$
انديشي  كردند و خداوند نيز تدبير و چاره انديشي مي و آنان تدبيرو چاره«

  »انديشان است. كرد و خداوند بهترين چاره مي

  حمله به كعبه

به همراه سپاه كثيفش كه مسلح به انواع سالح آن روز بودند، به راه افتادند. در راه ابرهه 
كردند. گرد و غبار  ها را طي مي ها و بيابان سر گذاشته و كوه زيادي را پشتهاي  سرزمين

اي همه  گونه ها به هوا برخاسته بود، به و پاي فيلهايشان  زيادي براثر برخورد سم اسب
دارانش به لرزه آمده و همچون  جا را گرفته بود. گويي زمين زير پاي لشكريان و نيزه

بها بر  هاي حرير و گران يل مخصوص خود سوار شده، لباسلرزيد. ابرهه بر ف زلزله مي
زد. همه جا از  تن كرده بود و پوست سياهش در زير نور درخشان خورشيد برق مي

هايي در دست و نمادهايي با  سواركاران ماهر و چابك پرشده بود سواركاراني كه پرچم
حقيقت آن قدر زياد در هاي مختلف و زرنگار در دست و بر سرداشتند.  ها و نقش رنگ

  بودند كه زمين را پر كرده و درهمه جا پراكنده شده بودند.

  برخوردهاي شكست خورده

از نيت ابرهه و هدفش از خروج از » عسير«و » تهامه«بعضي از قبايل عرب از جمله 
ها تحريك شد و  ي كعبه آگاهي يافتند و غيرت حماسي آن يمن و قصد تخريب خانه

ايشان را به مقابله با آن سپاه بنيان ها،  جوشيد. بزرگان و رهبران آنهايشان  خون در رگ
نمودن آن  ي كعبه و جلوگيري از ويران كن و آن طوفان خانمان برانداز و دفاع از خانه

هايي روي داد كه با توجه به ازدياد سپاه  درگيريآنان و سپاه ابرهه تشويق نمودند. ميان 
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نشيني آنان گرديد. ابرهه به سرعت و  آمادگي و مسلح بودن آنان و موجب عقبابرهه و 
اي كه مانند سيلي ويرانگر  داد. به گونه روي خود ادامه مي تقريباً بدون هيچ مانعي به پيش

داشت و به دنبال خود فقط ويراني و  سدها را خراب و موانع را از پيش پاي خود برمي
  تا اين كه به مكه نزديك شد.گذاشت،  خرابي را برجاي مي

  هاي مكه در نزديكي

لشكر در مسير راهش توقف كرد. ابرهه دستور داد كه در گوشه و كنار اردوگاه برپا كنند 
تا استراحت نموده و تجديد قوا نمايند. سپس دستور حمله به مكه را صادر و كعبه را 

  ويران خواهد نمود!
مناف را بن عبد هاشم بدالمطلب بند عدر اين هنگام مردم قريش نصيحت شيخ خو

جمعي از مكه خارج شده و به  دستهپذيرفتند كه آرامش خود را حفظ كنند و به صورت 
گونه  هاي اطراف شهر پناه بردند، تا در امان بمانند و درمقابل سپاه ابرهه هيچ ها و دره كوه

ن بدان خاطر بود كه) مقاومتي ننمايند؛ چرا كه امكان پيروزي بر آنان وجود ندارد. (اي
اي قريش بود و داراي نفوذ خاصي در ميان مردم بود  عبدالمطلب در آن زمان رئيس قبيله

  گذاشتند. و همگي به رأي و نظر او احترام مي

  درگيري سپاه ابرهه

رفتند  تاختند و به اين سو و آن سو مي دهان و سواركاران سپاه ابرهه به هرطرف مي فرمان
ها و علفزارهاي قريش را  نمودند و چراگاه د تند و پرخاشگرانه ميو با مردم برخور

هايشان به زور از  ي آنان را براي خوراك اسب هاي چيده شده كردند و علف تصرف مي
اي از شتران و گوسفندان عبدالمطلب برخورد كردند  گرفتند. دراين هنگام به گله آنان مي
گوش عبدالمطلب رسيد و نزد ابرهه رفت تا  به ها را غارت كردند. اين خبر ي آن و همه

  ها را پس بگيرد. آن
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  ورود ابرهه به شهر مكه

در ميان سپاه ابرهه يكي از بزرگان قبايل عرب وجود داشت كه رعيت و تحت حاكميت 
رفتاري  شناخت و از صداقت و خوش ابرهه بود، و اين فرد قبالً عبدالمطلب را مي

وست بود. عبدالمطلب به لشكرگاه ابرهه آمد و رفيقش را عبدالمطلب باخبر بود و با او د
پرسي، از او خواست كه او را درمقابل ابرهه ياري كند.  ديد و ضمن سالم و احوال

خواهد  چيزي نگذشت كه ابرهه باخبر شد كه رئيس و بزرگ قريش (عبدالمطلب) مي
اين كه عبدالمطلب  با او ديدار و گفت و گو نمايد. (ابرهه با شنيدن اين خبر به خيال

ي ورود داد.  و به او اجازهحال شد)  براي عذرخواهي يا تسليم شدن نزد او آمده خوش
اي از غالمان  تخت پادشاهان شبيه بود، نشسته بود. دستهابرهه بر روي صندلي بلندي كه 

ي ها اي ديگر در اطرافش بر نيزه كردند. دسته زدند و خنك مي او را با پر پرندگان باد مي
انشان براق و محكم تكيه زده بودند و گروهي شمشير به دست در حالي كه از چشم

  باني او مشغول بودند.باريد، به نگه خشم و غضب مي
آور. اما  ها و مناظر نشان از قدرت و عظمت ابرهه بود و همگي ترس تمامي صحنه

ن نداد، بلكه در اي از خود نشا هره ترسي و دلهنگامي كه عبدالمطلب وارد شد، نه تنها 
كمال اطمينان و آرامش در كنار ابرهه نشست. اين در حالي بود كه عبدالمطلب قامتي 
بلند، گردني افراشته و ريشي سفيد و زيبا داشت. به همين دليل جايگاه و مقامش نزد 
ابرهه واال به نظر رسيد و به او احترام گذاشت به همين دليل بود كه او را در كنار خود 

، به رويش خنديد و به نرمي با او سخن گفت. سپس از نياز و درخواست او نشاند
گونه نگراني ولكنت زبان و يا تملق و چاپلوسي گفت:  پرسيد. عبدالمطلب نيز بدون هيچ

ام تا شتران و گوسفندانم را به من بازگرداني! در اين هنگام ابرهه با تعجب به او  من آمده
تمام به او گفت: هنگام ورود هيبت و شكوه فراواني نگريست و آشكارا و با صراحت 

گويي.  كردم كه پيرامون ويران كردن مكه با من سخن مي در نزد من داشت و فكر مي
ترين خانه (كعبه) در نزد عرب از من درخواست گذشت و  كه درباره مقدساي  آمده
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بينم  . اما مينظر كنم جا صرف بخشش نمايي، از من خواهش كني كه از ويران كردن آن
هايي كه ابرهه  نمايي به اين ترتيب خيال و گمان كه تو تنها درخواستي شخصي از من مي

  در مورد عبدالمطلب داشت، باطل شد.

  پاسخ عبدالمطلب به ابرهه

دست و پاي خود را گم نكرد) و هيچ خمي به ابرو عبدالمطلب اصالً خود را نباخت (
ام و بسيار دليرانه و در كمال آرامش اطمينان گفت: نياورد، بلكه با اعتماد به نفس تم

صاحب شتران منم و كعبه نيز صاحب خود «گويم:  سرورم! به همين خاطر است كه مي
  »را دارد و از آن حمايت خواهد كرد.

بله! كعبه صاحبي دارد و در مقابل گزند دشمنان و هجوم بدخواهان از آن حمايت 
آاليش  المطلب و با ايماني راسخ و وجداني بيكند. اين سخنان از ته دل عبد مي

پرستي و  هايشان را غبار بت گرفت. او و امثال او كه در آن روزگار دل سرچشمه مي
هايشان را گرد و خاك اباطيل و دوري از حقيقت پوشانده بود. آناني كه راه راست  عقل

عمل زشت خود  پرستيدند و در توجيه ها را مي را گم كرده و به جاي پرستش خدا بت
  گفتند: مي

� $tΒ öΝèδ ß‰ ç6÷ètΡ āωÎ) !$tΡθç/ Ìh� s) ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ø9 ã— �  )/3زمر(  

كنيم تا ما را به خدا نزديك  ها را عبادت مي ... ما به اين خاطر اين بت«
  .»سازند...

كرد، قادربه درك  راه گمراهي و ضاللت سير ميابرهه مغرور و متكبر كه در شاه
گفت خداوند از كعبه حمايت  شد و مي كه از دهان عبدالمطلب خارج مي معني جمالتي

هاي شتران را به او باز  خواهد كرد، نبود. در كمال تمسخر و استهزاء دستور داد كه گله
  پس دهند و از مجلس بيرونش كنند.
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  به سپاه ابرهه پرندگاني  حمله

دهي نمود. سپس  ا سازمانابرهه خود را براي حمله نهايي آماده ساخت و نيروهايش ر
دار سپاه و  دهانش دستور داد كه فيل بزرگ را (كه طاليه به بعضي از افسران و فرمان

اي آماده و تهييج كنند كه به  ها بود) به سوي مكه برانند و آن را به گونه نيرومندترين فيل
  صورت ناگهاني به كعبه حمله برده و آن را ويران نمايد.

دادند و با چوب  خورد و هر چه آن را ندا مي ه از جايش تكان نميوج اما فيل به هيچ
اي نداشت و همچون كوه استوار يا  زدند، فايده و عصا و شالق بر سر و رويش مي

خورد و با كمال تعجب  اي محكم در جاي خود ايستاده و از جايش تكان نمي صخره
ه مردمان و موانع زيادي راندند با وجود اين ك هرگاه آن را به سمت مخالف كعبه مي

، (ولي) اين تگرف توجهي به آنان به سرعت پيش مي پيش رويش بود در نهايت بي
ها  ي آن آمدند و سايه سرهم مي درپي و پشت تاريكي به خاطر هجوم پرندگان بود كه پي

هايي داغ و سوزان داشتند و  ريزه زمين را تيره و تار كرده بود و در منقارهايشان سنگ
  بردند. ريختند و آنان را يكي پس از ديگري از بين مي را بر سرسپاه ابرهه فرو مي ها آن

انداز بود كه  عمل اين پرندگان درآن زمان شبيه به هجوم هواپيماهاي شكاري موشك
هاي رادار و كنترل از راه دور دقيقاً بر  هاي خود را به كمك دستگاه ها و راكت موشك

برند. بدين  پس از ديگري از بين ميدرپي و يكي  ها را پي ريزند و آن سر دشمن فرو مي
ي ابرهه باطل شد و سربازان و لشكريانش يكي پس از  ترتيب كيد (حيله و مكر) و نقشه

اي (نشخوار)  هايشان بر روي خاك همچون كاه جويده افتادند و الشه ديگري بر زمين مي
اين كه خود ابرهه با ديدن اين ماند كه گويا حيواني آن را دور انداخته است تا  مي

تاخت تا راهي براي فرار  ها دچار ترس و وحشت شديدي گشت و به هر سو مي صحنه
  از اين مهلكه بيابد.

ي جنگي (آن زمان را) كه فيل غول پيكرش  ترين وسيله ترين و بزرگ او كه مقاوم
بود كه خداوند آن  اي اي كه اولين خانه ي كعبه و خانه نابودي و ويراني خانه بود، براي
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را در زمين بنا كرد به كار گرفت، ولي خداوند بزرگ قدرت خود را نشان داد و مكرو 
ي حيواني ضعيف و كوچك كه  ي ابرهه را باطل و مردود ساخت. آن هم به وسيله حيله

ي  هاي گداخته و در حال پروازي بودند كه به منقارهاي خود سنگپرندگان كوچك 
  كردند. يباري را حمل م مرگ

� (#ρã� x6tΒ uρ t� x6tΒ uρ ª! $# ( ª!$# uρ ç� ö� yz tÌ� Å3≈ yϑ ø9   )54آل عمران/(  �  #$

انديشي  كردند و خداوند نيز تدبير و چاره انديشي مي و آنان تدبيرو چاره«
  .»انديشان است كرد و خداوند بهترين چاره مي

ي خدا)  لحرام (خانهاهللا ا كاران از تجاوز به بيت به اين ترتيب دست ستمگران و گناه
كه (روزي از  ي خداوند محقق گردد، به اين بايست اراده كوتاه گشت و بدون شك مي

پرستي آن زدوده شود.  ها پاك گردد. و آثار پليد شرك و بت روزها) از آلودگي بت
چنين شد و  - ها باد سالم و درود خدا بر آن –همچنان كه در عهد ابراهيم و اسماعيل 

بازسازي نمودند. به (بركت) والدت سرور مخلوقات ـ محمد المصطفي ـ  آنان كعبه را
ي ناجوانمردانه سپاه فيل مصون و محفوظ  درود و سالم خدا براو باد ـ از گزند حمله

  ماند.
وار اسالم و سرور  در اين سال كه به عام الفيل (سال فيل) مشهور گشت، پيامبر بزرگ

  به دنيا آمد.مخلوقات و امام و رهبر پرهيزگاران 
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  هاروت و ماروت
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  هاروت و ماروت

  

� ô‰ s)s9 uρ !$uΖ ø9 t“Ρ r& y7ø‹ s9 Î) ¤M≈ tƒ# u ;M≈oΨ Éi� t/ ( $tΒ uρ ã� à)õ3tƒ !$yγÎ/ āωÎ) tβθà) Å¡≈ x) ø9$# ∩∪ 

$yϑ ‾= à2uρr& (#ρß‰ yγ≈ tã #Y‰ ôγtã … çνx‹t6‾Ρ ×,ƒÌ� sù Ν ßγ÷Ψ ÏiΒ 4 ö≅ t/ öΝèδ ç� sYø. r& Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊃⊃∪ 

$£ϑ s9 uρ öΝèδ u !$y_ ×Αθß™u‘ ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×−Ïd‰ |ÁãΒ $yϑ Ïj9 öΝßγyètΒ x‹ t6tΡ ×,ƒÌ� sù zÏiΒ tÏ% ©!$# 

(#θè?ρé& |=≈tG Å3ø9 $# |=≈ tFÅ2 «! $# u!# u‘ uρ öΝ ÏδÍ‘θßγàß öΝ ßγ‾Ρ r( x. Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊃⊇∪ 

(#θãèt7 ¨?$# uρ $tΒ (#θè= ÷G s? ßÏÜ≈ u‹¤±9 $# 4’n?tã Å7 ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( $tΒ uρ t� x) Ÿ2 ß≈ yϑ ø‹ n= ß™ £Å3≈ s9 uρ 

šÏÜ≈ u‹ ¤±9$# (#ρã� x)x. tβθßϑ Ïk= yèãƒ }̈ $̈Ψ9 $# t� ósÅb¡9 $# !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ’ n?tã È÷x6n= yϑ ø9 $# 

Ÿ≅ Î/$t6Î/ |Nρã�≈ yδ šVρã�≈ tΒ uρ 4 $tΒ uρ Èβ$yϑ Ïk= yèãƒ ôÏΒ >‰ tnr& 4®Lym Iωθà) tƒ $yϑ ‾Ρ Î) ßøtwΥ ×πoΨ ÷G Ïù 

Ÿξsù ö� à)õ3s? ( tβθßϑ ‾= yètG uŠsù $yϑ ßγ÷Ψ ÏΒ $tΒ šχθè% Ìh� x)ãƒ ÏµÎ/ t÷t/ Ïö� yϑ ø9 $# ÏµÅ_÷ρy— uρ 4 $tΒ uρ 

Ν èδ tÍh‘ !$ŸÒÎ/ ÏµÎ/ ôÏΒ >‰ ymr& āωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 tβθçΗ ©>yètG tƒuρ $tΒ öΝèδ ”� àÒtƒ Ÿωuρ öΝßγãèx)Ζ tƒ 4 
ô‰ s)s9 uρ (#θßϑ Î= tã Çyϑ s9 çµ1u� tIô©$# $tΒ … çµs9 ’Îû Íοt� ÅzFψ$# ï∅ÏΒ 9,≈ n= yz 4 š[ ø♥ Î6s9 uρ $tΒ 

(# ÷ρt� x© ÿÏµÎ/ öΝ ßγ|¡à)Ρ r& 4 öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊃⊄∪ öθs9 uρ óΟßγ‾Ρ r& (#θãΖ tΒ#u (# öθs) ¨? $#uρ 

×πt/θèVyϑ s9 ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «! $# ×� ö� yz ( öθ©9 (#θçΡ% x. šχθßϑ n= ôètƒ �  )/99-103بقره(  

م و) به وسيله جبرييل بر قلب تو القا كرديهاي روشني ( ما  آيهگمان  بي«
ها سر تعظيم فرود  براي تو فرستاديم (كه جويندگان راه حق در برابر آن

ي قانون فطرت و دشمنان حق و  آورند) و جز بيرون روندگان (از دايره مي
گونه كه در امر عقيده  ورزد.* (ايشان همان ها كفر نمي حقيقت) كسي بدان
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متزلزل هستند) مگر بندند نيز  باشند، در عهدهايي كه مي و ايمان متزلزل مي
هر بار كه عهدي (با خدا و پيغمبر و مسلمانان) بستند، جمعي از آنان، آن 
را شكستند و دور افكندند (و با آن مخالفت ورزيدند) اين بدان سبب 

تر آنان ايمان (به حرمت عهد و قداست پيمان) ندارند.* و  است كه بيش
به سراغ آنان آمد، گرچه اي (محمد نام) از جانب خدا  هنگامي كه فرستاده

چه با خود داشتند،  ) با آنهايشان بود و ابتهايي كه در ك (اوصاف با نشانه
و سر افكندند ( ب، كتاب خدا را پشتمطابقت داشت، جمعي از اهل كتا

هاي خود پاك كردند. انگار كه چيزي در  اوصاف محمد را از كتاب
ي از اوصاف چيزنان (ي او نيامده است و) گويي آ هايشان درباره كتاب

بار يهود) به آن چه شياطين حدانند.* (گروهي از ا ) نميچنين پيغمبري
بافتند و بر  به هم ميي سلطنت سليمان ( شگانشان دربارهصفتان و گناه پي

و ا زآن پيروي نمودند. (چرا كه گمان خواندند، باور داشتند  مردم) مي
و با نيروي  دوگر بوده استبردند كه سليمان پيغمبر نبوده و بلكه جا مي

ها و پرندگان و بادها را به زير فرمان خويش درآورده است و  سحر پري
لذا شاه جادوگر كافري بيش نبوده است) و حال آن كه سليمان هرگز 
(دست به سحر نيالوده و كفر نورزيده است، بلكه (اين) شياطين صفتان 

ا به هم بافته و به پيغمبر اند (زيرا چنين سخناني ر گناه پيشه كفر ورزيده
خدا، سليمان، افترا بسته و به جاي دستورات آسماني، به مردم) جادو و 

ي هاروت و  چه در بابل بر دو فرشته (خرافات و از آثار به جا مانده) آن
اي كه طريق سحر كردن را  آموزند (دو فرشته ماروت نازل گرديده بود مي

كس چيزي  دادند) به هيچ دم ياد ميبراي آشنايي به طرز ابطال آن به مر
ي آزمايش  سيلهگفتند: ما و مگر اينكه پيشاپيش بدو ميآموختند،  نمي

آموزيم به آشوب و كفر منتهي  چه به تو مي و آنهستيم، كافر مشو (
گردد، آن را بشناس و خويشتن را از آن به دور دار. ليكن مردم  مي

استفاده كردند) از ايشان هايشان سوء  يرفتند و از آموختهذنصيحت نپ
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آموختند (و در راهي ا زآن استفاده كردند) كه با آن ميان مرد  چيزهايي مي
! اين شيطان صفتان گناه پيشه كفر افكندند (آري و همسرش جداي مي

هاي گذشتگان را به  ها و افسانه سرايي گويي ورزيدند؛ چون اين گونه ياوه
و به يهوديان كردند) و حال آن كه ي آموزش جاد هم بافتند و آن را وسيله

توانند به كسي زيان برسانند، مگر اين كه با  با چنين جادوي (خويش) نمي
گرفتند كه برايشان  هايي را ياد مي اجازه و خواست خدا باشد وآنان قسمت

رساند و مسلماً  (از لحاظ دنيا و آخرت) زيان داشت و بديشان سودي نمي
اي در   گونه متاع (كاال) باشد، بهره ار ايندانستند كه هر كسي خريد مي

چه خود را بدان  آخرت نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند است آن
دانستند.* و اگر  اند، اگر مي ي خويشتن ساخته اند (و آن را پيشه فروخته

كردند (پروردگار پاداش نيكي بدانان  آوردند و پرهيزگاري مي آنان ايمان مي
ها و  شي كه نزد خدا (محفوظ) است، بهتر از (افسانهداد و چنين) پادا مي

  .»دانستند ها) است، اگر مي بدنهادي

  فصلي از داستان يهود

فصلي (مختصر) از باشد و  ي بقره مي ه ي سور اي كه گذشت، از آيات مباركه آيات مباركه
نادرترين ترين و  كند. داستان يهود از عجيب يل درطول تاريخ را بيان مياسرائ داستان بين

باشد كه در ميان هيچ امتي شبيه و  ها مي ها در ميان اقوام و امت ها و سرگذشت داستان
هاي  هاي معين و صفات و ويژگي ها به نام شود. اين داستان مثالي براي آن يافت نمي

بازي  اند كه (همگي) تحت عنوان شر و گناه، لجاجت و انكار، حقه مشخص ناميده شده
اند  اند. به همين خاطر است كه پيامبران زيادي به نزد آنان آمده عهد آمدهو عدم وفاي به 

اي  تا به راه راست باز گردند و به سوي هدايت گرايش پيدا نمايند و از هرشر و فتنه
  دست بردارند.

اسراييل  اين (پيامبران) رحمتي است از جانب خدا به بندگان و مخلوقاتش، ولي بني
فساد جزو سرشت آنان شده بود، اين امر را برخالف واقعيت  به دليل اين كه بدي و
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نان آزنند و بر  ي اينان (يعني پيامبران) حرف دروغ مي گفتند همه فهميدند و مي خود مي
ي خداوند  نمودند كه آنان ملت برگزيده كردند و اعالم مي هاي ناروا وارد مي متهت

  هستند.
 هو اشتباهات انسان زياد گردد و ب داني كه هرگاه خطا فرزند عزيزم! مگر نمي

شود و مجازاتش شديدتر  هاي ديگران گوش فرا ندهد، بار گناهانش سنگين مي نصيحت
  خواهد بود...؟ آيا در اين مطلب شكي هست؟

ي اوس و خزرج (ساكن مدينه)  ي منوره (هميشه) بر افراد دو قبيله يهوديان در مدينه
باشيم و كتاب تورات را  روان يك دين آسماني ميگفتند كه ما پي فروختند و مي فخر مي

دادند كه پيامبري در آخرالزمان خواهد امد كه با  داريم. عالوه بر آن هميشه هشدار مي
هاي ديني آمده است، او را  هايي كه از او در تورات و كتاب ها و عالمت استفاده از نشانه

ي اوس و  ترتيب بر مردمان قبيلهخواهند شناخت و به او ايمان خواهند آورد (و به اين 
خزرج مسلط خواهند گرديد). به همين خاطر بود كه مردم اوس و خزرج (كنجكاو 

گروهي از آنان به او ايمان  صاز بعثت رسول خدا نشده) و به محض اطالع يافت
ي اول در مكه با او بيعت كردند. سپس اصول دعوت را به سوي اهل  وردند و در عقبهآ

 ود در مدينه منتقل كرده و آنان را نيز به اسالم و ايمان به حضرت محمدي خ و طايفه
دعوت نمودند. آنان كساني بودند كه بعدها پرچم جهاد و مبارزه در راه خدا  ص

 دهندگان رسول خدا و مؤمنان گشتند. هنگامي كه رسول خدا برداشته و ياران و ياري
يني پرداخته و با وصف اين كه آنان چ به مدينه مهاجرت فرمود، يهوديان به توطئه ص
دانستند و باور داشتند كه او رسول و فرستاده خداوند است و آييني كه آورده از  مي

يروي ننمودند و برگمراهي و پباشد، به او ايمان نياوردند و از او  جانب پروردگار مي
  ضاللت خود باقي ماندند.

آميز و احترام  ه به صورتي مسالمتنيز از آنان تعهد گرفت ك ص پيامبر گرامي اسالم
كدام حق ندارند در  متقابل دركنارمسلمانان و پيروان او در مدينه زندگي نمايند و هيچ
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حق ديگري دست به تجاوز و اذيت و آزار بزنند. آنان را در انتخاب و اختيار دين 
  خودشان آزاد گذاشت؛ چرا كه خداوند فرموده است:

� Iω oν#t� ø. Î) ’ Îû ÈÏe$!$# �  )/256بقره(  

  »در پذيرش دين اجباري نيست...«

ستيزي  با اين حال آنان براساس طبيعت و سرشت ناپسند خود و براساس حس حق
شكني بزنند  هر لحظه منتظر فرصتي بودند كه دست به پيمان صربو نفرت آنان از پيام

شكني  ه اين پيمانهاي بسته شده را زير پا بگذارند. عالوه بر اين آنان ب و عهد و پيمان
كن  نيز اكتفا نكرده و به هر راه و روشي متوسل گشتند كه پيامبر و مسلمانان را ريشه

  نمايند. حتي براي از بين بردن پيامبر متوسل به سحر و جادو شدند.

  يهوديان و سحر

اند. معلم  سحر و جادو يك واقعيت است كه در طول تاريخ، بعضي آن را انجام داده
دميدند (و با  ها مي باشد و ياران و ياوران او زناني بودند كه درگره شيطان ميواستاد سحر

ها به خداي بزرگ  سحر و جادوي خود) موجب دردسر براي پيغمبر شدند. ما از شر آن
بريم.  گاهان پناه مي بريم، به خداي پروردگار جهانيان و به خداي پروردگار صبح پناه مي

ل به ذهن برسد كه يهوديان سحر و جادوگري را از چه ممكن است در اين جا اين سؤا
  خواهيم آورد. ينيااند و چگونه به آنان رسيده است. ما جواب آن را در پ كسي ياد گرفته

  و رام كردن جن سليمان

خداوند سبحان، ملك (پادشاهي) و دانش را به طور همزمان به حضرت سليمان عطا 
 ؛ كس نداده بود. سليمان بل از آن به هيچكرده بود. قدرتي به او داده بود كه ق

دانست كه اين قدرت حكومتي كه خداوند به او بخشيده امتحان و آزمايش است از  مي
ي اين امكانات را در مسير حق و در جهت  جانب پروردگار. به همين سبب همه

ي از جمله چيزهايشد.  اي از مسير حق منحرف نمي برد و ذره رضايت خداوند به كار مي
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ي آن امتحان شده بود، رام كردن جن براي و بود؛ چرا كه جن قادر  كه سليمان به وسيله
گاه درتوان و قدرت بشرنبوده و  اي بودند كه هيچ العاده به انجام كارهاي شاق و خارق

نيست و سليمان از اين قدرت عجيب آنان در موارد گوناگون و در جهت خير و سود 
  برد. مي بشر و رضاي پروردگار بهره
در يمن پيش از اين قدرت و توان جن را مطالعه  ي سبأ) درداستان بلقيس (ملكه
چگونه از نيروي عجيب آنان در جهت بازداشتن قوم  ؛ كرديم و ديديم كه سليمان

جا از پرستش خورشيد و هدايت آنان به سوي حق بهره برد و ديديم  سبأ و حاكمان آن
  ند گرديدند.كه چگونه همگي تسليم فرمان خداو

داد، ساختن و  ي شياطين جن انجام مي و از جمله چيزهايي كه سليمان به وسيله
ترين زمان،  هاي بسيار بلند و مرتفع در كم ها و حفر زمين بود. ساختمان احداث ساختمان

تر از يك چشم برهم زدن و فرو رفتن در اعماق درياها و استخراج منابع  زماني كم
  بها. هاي گران مرجان و سنگدريايي مثل لؤلؤ و 

�  tÌ� yz#u uρ tÏΡ§� s) ãΒ ’Îû ÏŠ$x) ô¹F{$#  �  )/38ص(  
و گروه ديگري از ديوها (جنيان) را در غل و زنجير به زير فرمان او «

  .»كشيديم (تا از فساد و اذيت و آزارشان به مردم جلوگيري نمايد)

ه خاطر آنان را ب ؛اين هم سومين مورد از جنيان بود كه سليمان
بازداشتن از كارهاي خطرناك و به خاطر جلوگيري از ايجاد مزاحمت و 

هاي به زنجير كشيده بود و آنان را حبس و  ضرور و زيان براي انسان
  زنداني نموده است.

  شياطين جن و شياطين انس

جلوگيري شياطين جن كه به غل و زنجير كشيده شده بودند و از جانب سليمان (براي 
ها به زندان انداخته شده بودند) قدرتي نداشتند و فقط  آزار رساندن به انسان از اذيت و
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اسراييلي تأثير نداشت و تحت نفوذ  هاي بين درازي كه در دل كردند، زبان زبان درازي مي
  كاران بودند. خود درآورده بودند و به راستي اكثر آنان جزو گناه

ن زياد خود، شياطين انس (پيروان خود ها و سخنا درازي ي زبان شياطين جن به وسيله
ها  ي پادشاهي حضرت سليمان سخن و درباره كردند از ميان آدميان) را وسوسه مي

درت و پادشاهي دست يافته قگفتند كه سليمان با سحر و جادو به اين  بافتند و مي مي
كردند و شروع به يادگيري و ياد دادن اصول  است و بر اين سخن خود پافشاري مي

سحر و جادوگري نمودند و تمام توان خود را در اين راه، در اورشليم قدس چه قبل از 
  و چه بعد از آن به كار گرفتند.» بخت النصر«آواره شدنشان به دست پادشاه ايراني 

  بابل سرزمين

هاي سرزمين فارس واقع شده كه شهري داراي تمدن  بابل در سرزمين عراق در نزديكي
النصر  جا كه به بخت ر طول تاريخ بوده است. يكي از پادشاهان آندار د اصيل و ريشه

جا يهوديان آن سرزمين  معروف بود به سرزمين فلسطين حمله كرد و پس از تصرف آن
شان آواره ساخت و آنان را چنان شكنجه كرد  را به بند كشيد و آنان را از خانه و كاشانه

اگر يهود از كند.  آن ياد مي زيوسته او پ كه تاكنون تاريخ اين فاجعه را از ياد نبرده
ينه برايشان آر هگرفتند،  هايي كه بر سرشان آمده پند و عبرت مي ها و گرفتاري مصيبت

ها و گناهانشان را از سر گرفتند و  بهتر بود، اما آنان در شر و فتنه غرق شدند و زشتي
گيري و ياد  رسيد و در بهرههايشان به سرزمين بابل  افكني و فتنهي اين گناهكاري  دامنه

  روي كردند و آن را به بدترين شيوه به كار گرفتند. دادن سحر و جادوگري افراط و زياده

  هاروت و ماروت

اين درد سخت و مرض خطرناك (سحر و جادوگري) در ميان مردم سرايت پيدا كرد، به 
ها  شغل اصلي آن اي كه مردم را به خود مشغول ساخت و (تعليم و يادگيري آن) به گونه

تبديل شد. سحر و جادوگري در نزد آنان ارزش يافت كه تمامي زندگاني خود را 
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براساس آن استوار ساخته بودند. در غذا خوردن و لباس پوشيدن و در كسب درآمدهاي 
ي آن به مردم زيان  كردند و به وسيله غير مشروع همه و همه سحر و جادو مي

ساختند.  ها را زايل مي گسيختند و عقل اه كرده و از هم ميرساندند. خانواده را گمر مي
  شدند. در نتيجه مرتكب كفر واضح و آشكاري مي

�  (#θãèt7 ¨?$# uρ $tΒ (#θè= ÷G s? ßÏÜ≈ u‹¤±9 $# 4’ n?tã Å7 ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( $tΒ uρ t� x)Ÿ2 ß≈ yϑ ø‹ n= ß™ 

£Å3≈ s9 uρ šÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (#ρã� x) x. tβθßϑ Ïk= yèãƒ }̈ $̈Ψ9 $# t� ósÅb¡9   )85اسرا / (  � #$
ي  پيشگان درباره صفتان و گناه چه شياطين و (گروهي از احبار يهود) به آن«

خواندند، باور داشتند و از  بافتند و برمردم) مي سلطنت سليمان (به هم مي
بردند كه سليمان پيغمبر نبوده و بلكه  آن پيروي نمودند (چه گمان مي

ها و پرندگان و بادها را زير  ري، پجادوگر بوده است و با نيروي سحر
و فرمان خويش درآورده است و لذا شاه جادوگر كافري بيش نبوده است) 

كه سليمان هرگز (دست به سحر نيالوده) و كفر نورزيده است،  حال آن
  .»اند... پيشه كفر ورزيده صفتان گناه بلكه (اين) شياطين

ي تفكر آسماني و ماليكه الزم و  در اين هنگام مقابله با گروه شيطاني به وسيله
يافتگان اگرچه در  ضروري است و براي حمايت و پشتيباني از گروه خير و هدايت

هاي  گري هاي مقابله با آن ساحران و جادوگران و افشاي حيله اقليت باشند، كشف راه
هاي  آنان واجب است. اين بود كه خداوند واال و بزرگ از جانب خود دو فرشته به نام

ي آن عقل و  هايي را كه بدخواهان به وسيله نزد آنان فرستاد و راه» هاروت و ماروت«
دادند كه كار  ساختند به آنان آموخت آنان به مردم ياد مي دل مردم راگمراه و پريشان مي

  پيشگان و سحرهايشان، كفر و گمراهي است: صفتان و گناه شياطين

 � $tΒ uρ Èβ$yϑ Ïk= yèãƒ ôÏΒ >‰ tnr& 4®Lym Iωθà) tƒ $yϑ ‾Ρ Î) ßøtwΥ ×πoΨ ÷G Ïù Ÿξsù ö� à)õ3s? �  )/102بقره(  
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گفتند، ما  بدو ميآموختند، مگر آن كه پيشاپيش   ... به هيچ كس چيزي نمي«
  .»ي آزمايش هستيم، كافرنشو... وسيله

هايشان ريشه دوانده  گري در دل اكثريت قاطع يهودياني كه ميل به بدي و شرّ و فتنه
رهنمودهايشان، از  ههاي آن دو ماليكه و عمل ب ي گوش كردن به نصيحتبود، به جا

هاي آنان سوءاستفاده كرده و باز به سحر و جادوگري پرداخته و بر دوستي  سخنان و پيام
  خود با شيطان باقي ماندند.

هاي شر و  اي از پايه بيني؛ (گروهي از) يهود پايه فرزند عزيزم! اين چنين است كه مي
باشند. آنان همواره در تقديم و ياد دادن سحر و جادوگري و  روي زمين ميفساد در 

  اند. قدم بوده رواج آن ميان مردم و تالش در جهت نشر و گسترش آن پيش

 � $tΒ uρ Νèδ tÍh‘ !$ŸÒÎ/ ÏµÎ/ ôÏΒ >‰ ymr& āωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!   )102بقره/(  �  #$
رسانند، مگر اين كه با توانند به كسي زيان ب ... آنان با جادوي خود نمي«

  .»اجازه و خواست خدا باشد...

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



  

  

 

  صاحب دو باغ

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



  

  

 

  صاحب دو باغ

� * ñUÎ�ôÑ$# uρ Μçλm; WξsW ¨Β È÷n= ã_§‘ $uΖ ù= yèy_ $yϑ Ïδ Ï‰ tnL{ È÷tF̈Ζ y_ ôÏΒ 5=≈ uΖ ôã r& 

% m„ à…≈oΨ ø) x)ymuρ 9≅ ÷‚uΖ Î/ $uΖ ù= yèy_uρ $yϑ åκ s]÷� t/ % Yæö‘ y— ∩⊂⊄∪ $tG ù= Ï. È÷tF̈Ζ yfø9 $# ôM s?#u $yγn= ä. é& óΟ s9 uρ 

Ο Î= ôàs? çµ÷Ζ ÏiΒ $\↔ø‹ x© 4 $tΡ ö�¤fsùuρ $yϑ ßγn=≈ n= Åz # \� pκtΞ ∩⊂⊂∪ šχ% x. uρ …çµs9 Ö� yϑ rO tΑ$s) sù 

ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 uθèδ uρ ÿ…çνâ‘ Íρ$ptä† O$tΡ r& ç�sYø. r& y7Ζ ÏΒ Zω$tΒ –“ tã r&uρ # \� x)tΡ ∩⊂⊆∪ Ÿ≅ yzyŠuρ … çµtG ¨Ψ y_ 

uθèδ uρ ÖΝ Ï9$sß ÏµÅ¡ø) uΖ Ïj9 tΑ$s% !$tΒ ÷àßr& βr& y‰ŠÎ6s? ÿÍνÉ‹≈ yδ # Y‰t/ r& ∩⊂∈∪ !$tΒ uρ ÷àß r& 

sπtã$¡¡9 $# Zπyϑ Í←!$s% È⌡s9 uρ ‘NŠÏŠ•‘ 4’ n< Î) ’ În1u‘ ¨βy‰ É V̀{ #Z� ö� yz $yγ÷Ψ ÏiΒ $Y6n= s)ΖãΒ ∩⊂∉∪ tΑ$s% … çµs9 

… çµç7Ïm$|¹ uθèδ uρ ÿ… çνâ‘ Íρ$ptä† |N ö�x) x. r& “Ï% ©!$$Î/ y7 s) n= yz ÏΒ 5>#t� è? §Ν èO ÏΒ 7πx) õÜ œΡ §Ν èO 

y71§θy™ Wξã_u‘ ∩⊂∠∪ O$̈Ψ Å3≈ ©9 uθèδ ª! $# ’ În1u‘ Iωuρ à8Î� õ° é& þ’ În1t� Î/ # Y‰tnr& ∩⊂∇∪ Iωöθs9 uρ øŒÎ) 

|M ù= yzyŠ y7 tF̈Ζ y_ |M ù= è% $tΒ u!$x© ª! $# Ÿω nο§θè% āωÎ) «! $$Î/ 4 βÎ) Èβt� s? O$tΡ r& ¨≅s% r& y7Ζ ÏΒ Zω$tΒ 

# V$s!uρuρ ∩⊂∪ 4|¤yèsù þ’ În1u‘ βr& ÈyÏ? ÷σ ãƒ #Z� ö� yz ÏiΒ y7 ÏF̈Ζ y_ Ÿ≅ Å™ö� ãƒuρ $pκ ö� n= tæ $ZΡ$t7 ó¡ãm zÏiΒ 

Ï !$yϑ ¡¡9 $# yx Î6óÁçFsù #Y‰‹ Ïè|¹ $̧) s9 y— ∩⊆⊃∪ ÷ρr& yx Î6óÁãƒ $yδ äτ !$tΒ # Y‘ öθxî n= sù yì‹ÏÜ tG ó¡n@ … çµs9 

$Y6n= sÛ ∩⊆⊇∪ xÝ‹Ïmé&uρ ÍνÌ� yϑ sW Î/ yx t7ô¹r' sù Ü= Ïk= s)ãƒ ÏµøŠ¤) x. 4’ n?tã !$tΒ t,x)Ρ r& $pκ� Ïù }‘Éδ uρ 

îπtƒÍρ% s{ 4’ n?tã $pκ Å−ρã� ãã ãΑθà) tƒuρ Í_tFø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 õ8Î�õ° é& þ’În1 t� Î/ #Y‰ tnr& ∩⊆⊄∪ öΝ s9 uρ ä3s? …ã&©! 

×πt⁄Ïù …çµtΡρç� ÝÇΖ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $tΒ uρ tβ% x. # ��ÅÇ tFΖ ãΒ ∩⊆⊂∪ y7 Ï9$uΖ èδ èπu‹≈ s9 uθø9 $# ¬! Èd,ptø: $# 4 
uθèδ ×� ö� yz $\/#uθrO î� ö� yzuρ $Y6ø) ãã �  )32-44هف/ ك(  

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



  قصه هاي قرآني         136

مند و فقير  كن. مثل دو مرد كافر ثروت (اي پيامبر) براي آنان مثالي بيان«
) را كه (در روزگاران گذشته اتفاق افتاده است) و ما به يكي از آن مؤمني

هايشان را  مند) دو باغ انگور داده بوديم. گرداگرد باغ دو (يعني كافر ثروت
هاي) زراعتي قرار  ها (زمين يان باغها احاطه كرده بوديم ودر م با نخلستان

د و هاي كشاورزي كامل بودن داده بوديم.* هر دو باغ از نظر فرآورده
زارهاي داخل آن خوشه بسته بودند)  و كشتدرختان به ثمر نشسته بودند (

ها جويبار  و هر دو باغ در ميوه و ثمر فروگذار نكرده بودند و ما در ميان آن
انده بوديم (كه در زيردرختان جريان داشت).* بزرگي (از زمين) بر جوش

از طال و نقره و اوالد) ها) دارايي ديگري ( عالوه بر آن (صاحب اين دو باغ
داشت و (دنيا به كام او بود. غرور، ثروت او را گرفت). پس در گفت و 

پرخاشگرانه) گفت: من ثروت گويي به دوست مؤمن خود (مغرورانه و 
از لحاظ (خانواده و خويشاوندان و رفيق) مقتدرتر و تري از تو دارم و  بيش

به سبب عدم ايمان به خدا) بر خويشتن ستمگر ترم.* در حالي كه ( افزون
بود (همراه دوست خود، سرمست غرور) به باغش گام نهاد (و نگاهي به 

ي رودبار انداخت، مستكبرانه)  هاي پردانه و زمزمه درختان پرميوه و خوش
كنم هرگز اين (باغ سرسبز) نابود شود و به فنا رود.* و  ميگفت: من باور ن

باور ندارم كه قيامت برپا شود، اگر هم (به فرض، قيامتي دركار باشد و) 
من به سوي پروردگارم برگردانده شوم (اين همه شخصيت و مقام و اموال 

ي شايستگي من است و در آن جا هم) مسلماً سرانجام  و اوالد، نشانه
تري از اين (باغ و زندگي) خواهم يافت.* دوست  جايگاه خوببهتري و 

كرد به او گفت: آيا منكر كسي  (مؤمن) او در حالي كه با وي صحبت مي
تو را از خاك ناچيز ي جسم)  اي كه (دستگاه شگرف و سازمان پيچيده شده

ارزشي آفريده است و بعد از آن تو را مرد كاملي  بي ي و سپس از نطفه
ي جهان را آفريده  گويم): او (كه مرا و همه ولي من (مي كرده است؟*

است) خداست و پروردگار من است و من كسي را شريك پروردگار 
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و اين همه نعمت و شدي ( سازم.* كاش وقتي كه وارد باغ خود مي نمي
اين نعمت (گفتي: ماشااهللا  ديدي) مي مرحمت و آثار قدرت و عظمت را مي

قوت و  چه خدا بخواهد، شدني است) هيچ ناز فضل و لطف خداست و آ
(و اگر مدد و توفيق او نباشد، توانايي ي خدا نيست  قدرتي جز از ناحيه

بيني كه از  پرستش و عبادت را نخواهيم داشت. اي رفيق ناسپاس!) اگر مي
چه بسا پروردگارم بهتر از باغ تو را نظر اموال و اوالد از تو كمترم (اما).* 

رت) به من بدهد و خدا از آسمان بالي مقدري براي باغ تو (در دنيا يا آخ
فرو فرستد و اين باغ به سرزمين لخت و همواري تبديل شود.* يا اين كه 

اي كه هرگز نتواني آن را  آب اين باغ (در اعماق زمين) فرو رود، به گونه
جويي كني (چه رسد به اين كه آن را بيابي و به سطح زمين  پي

بيني فرد مؤمن تحقق پذيرفت و بالي ناگهاني  رانجام پيشبرگرداني).* (س
هاي و را در آغوش كشيد (و باغ  ي محصوالت و) ميوه سر رسيد و همه

سرسبز و آباد به زمين لخت و ويران تبديل گرديد). در حالي كه باغ بر 
هايي كه  صاحب باغ بر هزينه ،بندها فرو تپيده بود ها و چوب داربست

اي كاش! گفت:  ماليد و مي دست حسرت به هم مي ،صرف آن كرده بود
پرستيدم  كردم (و خدا را به يگانگي مي كس را شريك پروردگارم نمي هيچ

(او در برابر اين همه مصيبت و بال تنهاي تنها بود)  ورزيدم)!* و كفر نمي
و دسته و گروهي را جز خدا نداشت كه او را ياري دهند و خود نيز 

).* و در  آن مقام و و جلو بال را بگيرد( كمك كندرا نتوانست خويشتن 
رسد) ياري و كمك  در آن حال (كه بال و مصيبت و شدت و محنت سرمي

ي معبود راستين است (و تنها خدا فريادرس روز مصيبت و دفع  ويژه
ي بالست). او بهترين پاداش را (براي مطيعان خود) دارد و بهترين  كننده

  .»سازد فراهم مي سرانجام را (براي آنان)
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  با دو همسايه در دنيا

درمحل كار و زندگي با همديگر همسايه بودند. حال و احوال عبداهللا » عبداهللا و حارث«
دست و  چندان تعريفي نداشت. او از نظر مادي پريشان و فرزندانش اندك بودند. تنگ

زلش كهنه و كرد و وسايل من اي گلي و محقر و كوچك زندگي مي نوا بود. در خانه بي
ارزش بود. با اين حال او فردي قانع و متواضع بود، تبسم هميشه برلبانش نقش بسته  كم

اش مدام بشاش و خندان و زبانش در حال ذكر خدا بود. به خدا و اسالم  بود و چهره
اش زحمت  زار و مزرعه ايمان داشت. هميشه در كشت ص وپيامبري حضرت محمد

اي در راه  كرد و ذره ردن روزي و كسب معاش تالش ميكشيد و درراه به دست آو مي
كرد و ندا  اي به سوي جهاد دعوت مي كننده ورزيد. هر گاه دعوت خدا كوتاهي نمي

داد، بيل و كلنگ و داس و ابزار  اي نداي تالش و جنگيدن در راه خدا سر مي دهنده
كشيد و  بر دوش مي اش را داشت يا نيزه و شمشيرش را برمينهاد  كشاورزي را كناري مي

  افتاد. به سوي ميدان جنگ و مبارزه به راه مي
تنگ بود،  (اما) به همان مقدار كه عبداهللا متواضع و فروتن بود و در عين حال دست

هاي  هاي برافراشته و داراي اتاق (دوستش حارث) در منزلي بزرگ و عالي با ستون
كرد.  هاي نفيس آراسته زندگي مي بها و با فرش متعدد و وسيع با وسايل و اثاث گران

كردند و با عطرهاي  هاي فاخر از حرير و ابريشم به تن مي فرزندان او همگي لباس
ي  خوردند و از كليه بو نموده و از هر غذايي كه ميل داشتند، مي بها خود را خوش گران

   امكانات و وسايل رفاهي (آن روز) برخوردار بودند.
ش دعوت حق روي برگرداند، گمراهي را بر هدايت حارث مغرور شد و از پذير

ها مشغول شد، بردگان  ترجيح داد و بر پذيرش واليت جاهلي باقي ماند. به پرستش بت
هاي خود زراعت و  ديدگان آنان در زمين زيادي خريداري نمود و بر ضعيفان و ستم

  نمود. باغباني مي
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ه خداوند سبحان و خيز و پربركت در اختيار داشت ك حارث سرزميني حاصل
هايي با  اي با آبي زالل و گوارا جاري ساخته و عالوه بر آن قنات بلندمرتبه در آن چشمه

زارهاي موجود را به  آب فراوان كه از هر طرف جاري بود و تمامي درختان و كشت
ها  ... بر شاخههاي انگور، خرما و اده بود. ميوهنمود، قرار د ياري مي نحو احسن آب

درخشيدند و توجه هر رهگذري را به خود  هايي آويزان كه از دور مي نديلهمچون ق
هاي زيبا و دلربا خدا را سپاس و  داري با ديدن اين ميوه نمودند و هر باغ جلب مي

  كرد. اما از گمراهان و متكبران چيزي جز غرور و انكار انتظار نيست. شكرمي

  نزاع حارث و عبداهللا

اين قرار بود  زاش، عبداهللا، برخورد كرد ماجرا ا با همسايه حارث در محل ورود به باغ
ن حال آگذشت و در  ي درختان باغ مي كه روزي حارث خرامان و متكبرانه از زير سايه

عبداهللا كه ادوات و ابزار كارش را بردوش نهاده بود، از كنارش عبور كرد. آثار خستگي 
بود. همين كه حارث چشمش به او اش نمايان و عرق از سر و صورتش جاري  در چهره

افتاد، او را صدا زد و با او پيرامون كسب و كار و درآمد فراوانش به گفت و گو 
پرداخت. سپس با تمسخر در مورد اسالم و پيامبر خدا صحبت كرد و شروع به طعنه و 
سرزنش كردن او نمود و اعتقادات و باورهايش را به استهزاء گرفت و از سختي زندگي 

فرزندان، خدمتكاران (رود، سخن گفت. سپس به اطرافيانش  شكالتي كه برعبداهللا ميو م
انگيز آن نگاه كرد.  ي دل هاي زيبا و منظره و غالمان) نگريست و به باغ و بستان و ميوه

بيني؟ يا  بيش از پيش مغرور شد و با حالتي متكبرانه رو به عبداهللا كرد و گفت: مگر نمي
زش (به خدا و پيامبر) همچون ابري جلو چشمانت را گرفته و از ار اين كه ايمان بي

  هاي ملموس عاجزي؟!!! ديدن واقعيت
هاي ديگري  ها باالتر و واالتر نيست و بعد از اين همه نعمت، باز هم نعمت آيا اين

  وجود دارد؟اين را گفت و از عبداهللا جدا شد و به راه خود ادامه داد.
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  كفر به خدا و روز آخرت

اي كه  اش عبداهللا دور نشده بود (به گونه امي كه وارد باغش شد، هنوز از همسايههنگ
شنيدند) با حالتي احمقانه و خودستايانه در كمال پررويي و  هاي همديگر را مي صحبت

هاي درختان پنهان شده بود (با صداي بلند)  ها و برگ غرور در حالي كه در زير شاخه
كنم كه اين باغ و بستان نابود شود و از بين برود و  ان نميگفت: اي عبداهللا! من اصال گم

كنم كه قيامتي در  قيامتي را كه تو مدعي ايمان به آن هستي، اصالً باور ندارم و فكر نمي
كني در كار باشد و روزي  كار باشد. اگر هم به فرض محال چنين قيامتي كه تو ادعا مي

صيب من در آن جا بهتر از تو و جاي من به سوي پروردگار بازگردم، باز هم سهم و ن
؛ چرا كه من از تو بهترم و من به آن تر و بهتر از. تو خواهد بود در آن روز خوش

  تر و سزاوارترم. ها شايسته نعمت
عبداهللا با شنيدن اين سخنان ايستاد و از شدت خستگي و ضعف جسماني وسايل و 

ش بود، برزمين نهاد و با آستينش عرق ...) كه بردوشاز جمله بيل و كلنگ وادواتي را (
  صورتش را پاك كرد، به آسمان نگاه كرد و در كمال خونسردي و اطمينان گفت:

اي؟! بدان كه  اي حارث! به هوش باش و فراموش مكن كه از چه چيزي آفريده شده
ه بدان ك ارزش)!!! اي (بي اي، سپس از نطفه تو ابتدا و قبل از هر چيز از خاك آفريده شده

همان كسي كه زمين را آفريد و در آن همه چيز را زوج و زيبا آفريد، تو را نيز آفريده 
  است.

هاي موجود در آن مرا مغرور  گاه زندگي دنيوي و زينت و زيبايي آگاه باش كه هيچ
رود. من ايمان  آيد و مي نخواهد كرد؛ چرا كه زندگي مدت زمان محدودي است، مي

ي من و جهان هستي  بحان پروردگار من است و او آفرينندهدارم به اين كه خداوند س
گاه هيچ چيزي را شريك او نخواهم كرد و اجازه نخواهم داد كه دنيا و  است و هيچ

  به قعر جهنم بفرستند. هاي دنيوي مرا گمراه كنند و نعمت
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  نصيحت و تهديد

كه از سخنان اي به باد داد و در حالي  حارث سرش را تكان داد و از سر تكبر پوزه
دوستش سخت خشمگين شده بود، خواست كه به راه خودش ادامه دهد. در همين حال 
عبداهللا دركمال خونسردي و به آرامي گفت: اي حارث! قبل از اين كه سخن من تمام 

ي  ي شكر پروردگار اين است كه هنگام مشاهده داوري و قضاوت مكن. الزمه شود پيش
همانا رسيدن محصوالت و شكوفا شدن درختان ميوه به اراده ، »ماشااهللا«ها بگويي  نعمت

باشد و اگر چنان چه تو به اموال و دارايي زياد و  و خواست و تدبير خداوند متعال مي
ي تكبر و غرور است. اين را هم بدان كه همان  فرزندانت بر من فخر كني، اين نشانه

ها را به من ببخشد  ست كه بهتر از اينكسي كه اين اموال و اوالد را به تو بخشيده، قادر ا
گيرد و يا  اي و طوفاني آن را از تو مي و اگر اراده كند، با يك بالي آسماني يا صاعقه

هاي سرسبز و مزارع خرم خشك گردند.  شايد آب چشمه را خشك گرداند و تمام باغ
از خدا روا داشته باش و ناسپاسي مكن. به هوش باش كه اين سخنان آخرين 

جا كرد  عبداهللا پيش از او اقدام به ترك آن هاي من براي تو خواهد بود. اين بار يحتنص
  و رفت.

  مجازات و عاقبت بد

� ª!$# uρ ßìƒÎ� |� É>$|¡Ïtø:   )202بقره/(  � #$
  .»الحساب است) كند(سريع ها رسيدگي مي ... و خداوند زود به حساب«

نپذيرفتن سخنان عبداهللا)  با گفتن آن سخنان وحالي كه ( حارث وارد باغش شد در
بر خود ستم كرده بود. در اين هنگام، ناگهان آسمان باغ با ابري سياه پوشيده شد و باد 
تندي وزيدن گرفت و شروع به رعد و برق كرد. باراني با شدت تمام شروع به باريدن 

د. ريز ي چاه بر زمين فرو مي كرد و آنقدر شدت باران زياد بود كه گويي آب از دهانه
كند.  ها را از ريشه مي آب همه جا را فرا گرفت. بادها به تندي وزيدن گرفت و درخت
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اي كه عقلش را از دست داده به اين طرف و ان  در اين هنگام حارث همچون ديوانه
كرد. اشك همچون سيل از  دويد و با نگراني و اضطراب به آسمان نگاه مي طرف مي

درپي بر زمين  ي باد آميخته بود. پي با صداي زوزهناله و زاريش چشمانش جاري بود و 
شد. تنها در چند لحظه اثري از  آلود مي هاي (فاخرش) گل شد و لباس افتاد و بلند مي مي
ها و  زارهاي زيباي حارث نماند و بياباني خالي از زراعت كه فقط چوب ها و كشت باغ

  بود.هاي كنده شده و روي هم انباشته شده بر جاي مانده  علف
ماليد ايستاده و با  زده و متعجب در حالي كه دستانش را به هم مي حارث وحشت

ورزيدم. پس از تمام شدن  گفت: اي كاش! هرگز به خداي خود شرك نمي خود مي
اش حارث آمد و گفت: اي حارث! آيا به حق به خداي يگانه  طوفان عبداهللا نزد همسايه

عظمت و خداوندي تنها مخصوص اوست؟ پس ايمان آوردي؟ و آيا ديدي كه بزرگي و 
  دنيا و آخرت براي مؤمن گواراست، ولي براي كافر ناگوار و سخت است.
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ãΑθà) tƒ ¨,ysø9 $# uθèδ uρ “Ï‰ôγtƒ Ÿ≅‹ Î6¡¡9   )1-4احزاب/(  � #$
اي پيغمبر! بترس از (عذاب و خشم) خدا و از كافران و منافقان اطاعت «

هر چيزي) و داراي حكمت (د اقوال و گمان خداوند آگاه (از  بيمكن. 
افعال خود) است.* و از چيزي پيروي كن كه از سوي پروردگارت به تو 

دهيد، بسيار آگاه  گمان خداوند از كارهايي كه انجام مي شود، بي وحي مي
است.* و بر خدا توكل كن (و كارهاي خود را به او بسپار) همين بس كه 

* و خداوند دو دل را در درون كسي خدا حافظ و (مدافع انسان) باشد.
گونه كه كسي دو پدر و يا دو مادرندارد). خداوند  قرار نداده است (همان

سازد و  مادران شما نمي )1(هرگز همسرانتان را با اظهار (ظهار
نمايند. اين سخني است كه  فرزندخواندگانتان را فرزندان حقيقي شما نمي

ي  ي پدري و فرزندي، يك رابطهه گوييد (چرا كه رابط ميشما به زبان 

___________________ 

ي ظهر به معني پشت گرفته شده و در اصطالح شرع آن است كه شوهر همسرش را در  ظهار، از كلمه -1

  حرام بودن بروي، به يكي از محام خود تشبيه كند.
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شود).  طبيعي است و با الفاظ و قراردادها و شعارها هرگز حاصل نمي
  .»كند راه راست راهنمايي مي گويد و به خداوند حق مي

فرزند عزيزم! مسلمان كوچولوي دوست داشتني! گاهي اوقات كلمات و عباراتي را 
كوب  رد كه از تعجب بر زمين ميخخو هايي به چشمت مي و شكل شنوي يا تصاويري مي
كني كه سرشار از  زندگي مي 1شوي، مخصوصاً كه تو در قرن بيست و يكم مي

باشد. چه بسا بعضي از وقايع و رخدادها و از جمله  دستاوردهاي علمي و تكنولوژي مي
آاليش انسان  ي پاك و فطرت بي ...) با عقيدهني يا ديدني (كتاب، مجله، فيلم وآثار خواند

گردد و درنتيجه انسان به  اي موارد مي در پارهناسازگار است و موجب لغزش و انحراف 
  ويكم درخواهد آمد. گروه جاهليت قرن بيست

فرزند عزيزم! اين را هم بدان كه جاهليت درتمامي دوران و روزگاران يكي است، 
  هاي مختلف شكل و صورت آن تغيير كند. اگرچه در روزگاران و سرزمين

ي آن هستي (صاحب دو قلب) يكي از  ستان حاضر كه تو اكنون در حال مطالعهو دا 
و نقاط دارد  كريم پرده از آن برمي باشد كه قرآن هاي جاهليت مي ها و شكل صورت

كند تا با بينش صحيح و  ها روشن مي تاريك و گنگ آن را در پيش چشم و دل انسان
بيني قرار دهند. خداوند به  و واقعي عبرت  دركي عميق به آن بنگرد و آن را مايه

  كند؛ چرا كه باطل رفتني است. ي آن حق، باطل را افشا و نابود مي وسيله

  فتنه

يكي از معدود كساني بود در ميان قريش كه هنگام سخن گفتن كالم شيوا و » ابومعمر«
ن با به كار بردن تاي كه هنگام سخن گف گونه فريب داشت، به سخناني جذاب و دل

كوب و او را از دادن هرگونه پاسخي  رات و جمالت شيوا و بيلغ، حريفش را ميخعبا
بود كه  وي در هنگام سخنراني از آن چنان حضور ذهني برخوردار ساخت. عاجز مي

___________________ 

  يستم آمده است.در متن كتاب قرن ب -1
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كرد كه  دا مياسر هم بدون توقف و بدون تكرار، طوري  جمالت و عبارات را پشت
يچ هكردند. در  مگي او را تحسين ميداشت و ه حاضران و شنوندگان را به تعجب وا مي

شد و او  اي حاضر نشد، مگر اين كه پيروز از آن خارج مي ي مباحثه و مناظره جلسه
حريف و بدون رقيب بود. مردم براي شنيدن سخنان او از هر سو  گويي بي واقعاً سخن

 كردند. از شنيدن سخنانش آمدند و همچون پرندگاني برباالي سرش او رارها نمي مي
گرفتند و  خواست مجلس را ترك كند، همگي اطرافش را مي شدند و هرگاه مي سير نمي

  كردند كه باز هم برايشان از سخنان جذاب و جالب بگويد. از او خواهش مي
هاي  اي كه اخبار و سرگذشت قوم ي بسيار بااليي برخورداربود، به گونه او از حافظه

كرد كه مردم مجذوب و  اي آن را بين مي ونهكرد و به گ گذشته را مو به مو بازگو مي
  شدند. ي كالمش مي شيفته

اي از  اي در سخن گفتن تبديل به فتنه ه العاد (اما) او با داشتن چنين نيروي خارق
  هاي قريش دردوران جاهليت شده بود. فتنه

  روي حق دررو 

به او و قرآن را را برانگيخت  ص اش محمد ي خداوند تحقق يافت؛ فرستاده وعده
به رحمت الهي) و هشداردهنده از (عذاب الهي) باشد. (وحي كرد، تا مژده دهنده 

ها و مضامين  شروع به تالوت قرآن كرد و مردم را از حكمت صحضرت رسول 
هايي را كه در عقيده و باور و  سامانيها و ناب گمراهيساخت و  واالي قران آگاه مي

  كرد. يزندگي آنان وجود داشت، برايشان بيان م
ها را از  خواند و آن فرا مي نيار آنان را به پرستش خداي يگانه و بي ص پيامبر خدا

كرد. او وجدان پاك و انساني آنان را بيدار  ها نهي مي پرستش و سجده بردن براي بت
باري را كه در زندگي به آن انس گرفته بودند،  هاي زيان ساخت تا عادات و روش مي

اي درست و سالم  شان را براساس برنامه ست كه آنان زندگي دنيويخوا ترك كنند. او مي
  اي سالم داشته باشند. اداره كنند و خانواده و جامعه
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ها را كه براساس روش  خواست فرهنگ و تمدن شهرنشيني آن مي ص خداپيامبر 
اي الگو و نمونه باشند،  جاهليت بود، به روشي صحيح و درست بازسازي نمايد و جامعه

طوري كه بهترين امت و رهبرو پيشواي مردم باشند. (اما) تنها اندكي دعوت او را به 
رحمي و  پذيرفتند و اكثريت آنان با او به مخالفت پرداختند. اين مخالفت در نهايت بي

گيري و  دادند و در سخت قساوت بود. آنان به شدت مؤمنان را اذيت و ازار مي
را نداشتند و ان چشم ديدن خير و خوبي كردند. آن ي آنان كوتاهي نمي شكنجه
جاهالن بود ي  در زمره» ابومعمر«هايشان از شنيدن صداي حق كر بود. (متأسفانه)  گوش

شود كه جزو  گري چون او مي و چيزي جز اين هم انتظار نيست؛ چرا كه مرد فتنه
دن هدايت يافتگان باشد؟ مگر مردي كه غرور و تكبر او را كور ساخته است، چشم دي

  حقيقت و نور هدايت را دارد؟
ي زشتي كه  گشود و هر كلمه باكي و درعين ناداني دهان مي او در كمال آزادي و بي

 و اهانت به ياران رسول خدا ص كرد، نسبت به خدا و رسول خدا به فكرش خطور مي
  ساخت. بر زبان جاري مي ص

  صاحب دو قلب

هاي  كرد، بر دل انسان ساس بيان ميبعضي از سخنان او كه با آب و تاب و در اوج اح
انداز بود. او مانند طبل،  گذاشت. سخنانش همچون صداي طبل طنين ناآگاه اثر مي

اي كوچك، صداي بزرگ و هولناكي توليد  بلندآواز و توخالي بود. طبل كه با ضربه
گفت ي بيان و  باشد. او نيز با داشتن قوه كند؛ اما در عين حال درونش كامال تهي مي مي

كاري بود. اما  اي صداقت و درست انگيز در عمل كامالً توخالي و فاقد ذره سخنان هيجان
بردند، تحت تأثير سخنانش قرارگرفته و بدون  چون اطرافيانش در جهل و نادانيبه سرمي

و انهادند وبه حمايت از  هايش را پذيرفته به اوامرش گردن مي فكر كردن حرف
ور و خردمند است،  انساني سخن »ابومعمر«باور كرده بودند كه  اًخاستند. آنان واقع برمي
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از نظر عقل و هوش برديگران برتري دارد. چنان مشهور بود كه داراي دو قلب است، به 
  همين دليل او به صاحب دو قلب مشهور شده بود.

  روز بدر

لي كه با گروهي از مردم در كمال چابكي و دالوري؛ در حا» ابو معمر«درروز (بدر) 
احساسات و تفكرات جاهلي و غرور و ناداني بر آنان غلبه كرده بود، به سوي ميدان 

استند خو هاي دروغين مي ها و دادن وعده پردازي و بافتن دروغ جنگ شتافت. با خيال
را تكذيب نمايند و با دين حق به مقابله برخيزند. پدر  ص خدا و رسول خدا

  رد با آنان همراه و همرزم بود.ابوجهل، نيز در اين نب 1بزرگشان،
آرايي  هنگامي كه دو لشكر (اسالم و كفر) با هم برخورد نموده و در مقابل هم صف

از پروردگار طلب كمك و ياري كرد. از ته دل و با تضرع از  ص كردند، پيامبر خدا
و سپاهي از ماليكه به ياري و  تخداوند كمك خواست. خداوند نيز دعاي او را پذيرف

  (مسلمانان) فرستاد. كمك
ها و  افتاد و دست جنگ آغاز شد و سرهاي كافران يكي پس از ديگري بر زمين مي

ها  ها جاري و زخمي شد. خون از بدن و آن طرف ديده ميي آنان اين طرف  پاهاي بريده
هاي گندم يكي پس  آلوده شده بودند و داس مرگ همچون خوشه برزمين افتاده و خاك

و سرانجام مشركان دچار شكست سختي  شدند. آنان در كرد  ا درو مياز ديگري آنان ر
  ن روز به سه دسته تقسيم شدند:آ

  اي كه در ميدان جنگ كشته شدند. گروه اول: دسته -
 گروه دوم: كه به اسارت سپاه اسالم درآمدند. -

 گروه سوم: كه از ميدان جنگ فرار كردند. -

___________________ 

باشد، نه پدربزرگ اصلي  منظور پدربزرگشان در اين جا برتري ابوجهل از نظر شرك و كفر و ناداني مي -1

  و نسبي.
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اولين كساني بود كه فرار كرد و از گو جزو  پرمدعا و سخن» ابو معمر«در آن روز 
هاي  ميدان گريخت تا جسم و جان خود را از مرگ حتمي نجات دهد. او با ديدن صحنه

دهان، مخصوصاً كشته شدن  شدن بزرگان و فرمان ناك ميدان جنگ و كشته وحشت
است و خاك  آلود شده ابوجهل و هنگامي كه ديد صورت ابوجهل در ميدان جنگ خون

اش جاري و قلبش از تپش  آلود نموده، خون از الشه اش را گل شده و الشه و خون قاطي
   گويي ندارد،... باز ايستاده و ديگر قدرت سخن گفتن و ياوه

و به  2و خود را به باد سپرد 1سرش را پايين انداخت ناكهاي هول با ديدن صحنه
ي ميان بدر و مكه طوالني  قدر ترسيده بود كه فاصله سرعت از ميدان معركه گريخت. آن

تر اين كه  را با پاي پياده طي كرد، بدون اين كه فكر كند كه آيا شب است يا روز؟ جالب
پرتي شترش رادر ميان ميدان نبرد جاگذاشت و  از شدت وحشت و گيجي و حواس

  اصالً يادش نبود كه شتري به همراه دارد.
م او را مسخره كردند؛ چنان حال و احوالي داشت كه مرد (هنگام ورود به مكه) آن

چرا كه پايش برنه بود و تنها يك لنگه كفش را آن هم زيربغلش گذاشته بود، به همراه 
افتاد. زنان و كودكان او را  هوش به اين طرف و آن طرف مي داشت. همچون مست و بي

 افزودند. با اين كه از ميدان معركه گريخته بود، باز كردند و بردرد و رنجش مي تحقير مي
  ترسيد و درامان نبود. مي

پرسيدند: با صدهاي بريده بريده و نفس زنان و  هنگامي كه از احوال و اوضاعش مي
كلمات منقطع و صدايي لرزان مردم را از شكستي كه بر قريش وارد شده و از 

شنيدن اين اخبار  با ساخت. مردم نيز مي گير آنان  شده بود، باخبر هايي كه دامن مصيبت

___________________ 

  كنايه از ترسيدن. -1

يعني به ». طرف دو پا داشت دو پاي ديگر نيز قرض گرفت و فراركرد«گويند: المثل مي در  ضرب -2

  سرعت صحنه را ترك كرد.
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هايشان را پاره  دريدند و گريبان هايشان را مي زدند. زنان گونه صورت خود ميبر سر و 
  كردند. ساختند و با صداي بلند شروع به گريه و شيوه و زاري مي مي

پس از گذشت مدت زمان طوالني كه مردم به دور او جمع شده بودند و پس از 
كرد ناگهان از ميان  بازگو شرح و تفصيل گزارش رخدادهاي ميدان جنگ كه براي آنان

كرد و گفت: اي صاحب دو » ابومعمر«جمعيت زني با طعنه و سخناني تمسخرآميز رو به 
  قلب! اي ترسوي بزدل فراري! آن چيست كه در زير بغل داري؟!!!

در اين لحظه بود كه متوجه غفلت خود  شد و از خواب غفلت بيدار شد و به گيجي 
مايه بودن خود را شناخت. اين بود كه  بودن و بيپرتي خود پي برد و توخالي  و حواس

گفت: يادم رفت!  لنگه كفش را پرت كرد، درحاليكه با حسرت و با شرمندگي مي
به اين  شد. گذشت كه كسي متوجه آن نمي ها چيزهايي مي (فراموش كردم!!) ميان آن

از  اي از صفحات (كتاب) جاهليت پاره شد و دور انداخته شد و گرهي ترتيب صفحه
قدر برحق و حقيقت افترا  هاي هواپرستي باز شد و (بعضي از) مردم فهميدند كه چه گره

  و تا حدودي پي بردند كه: اند گشته ي عدل و انصاف دور اند و از جاده و دروغ بسته

�  $̈Β Ÿ≅ yèy_ ª!$# 9≅ ã_t� Ï9 ÏiΒ É÷t7 ù= s% ’ Îû ÏµÏùöθy_ �  )/4احزاب(  

  .»رون كسي قرار نداده است...خداوند دو دل (قلب) را در د«
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ما به لقمان فرزانگي بخشيديم (و بدو دستور داديم) كه خدا را «
گذاري كند، به سود خويش  هر كس سپاسگذاري كن و (بدان كه)  سپاس
رساند، نه  به خود زيان مي(ناسپاسي كند كند و هر كس  گذاري مي سپاس

شو) زماني را كه  نياز و ستوده است.* (يادآور به خدا) چرا كه خدا بي
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كرد ـ پسر عزيزم!  لقمان به پسرش گفت: ـ در حالي كه او را نصيحت مي
(چيزي و كسي را) شريك خدا مكن، واقعاً شرك ستم بزرگي است.* ما 

ايم (كه در حق ايشان نيك  ي پدرو مادرش سفارش كرده به انسان درباره
مله شده است و باشد و نيكي كند، به ويژه مادر؛ چرا كه) مادرش بدو حا

دوران دچار آمده است. پايان  اي هر دم به ضعف و سستي تازه
و در اين دو سال نيز كودك، شير يعني شيرخوارگي او دو سال است (

ي حمل و  در اين مدت سي و سه ماهه نوشد. مادر ي جان مادررا مي شيره
دهد.  ترين فداكاري را انجام مي ترين خدمات و بزرگ شيرخوارگي مهم

گزار  من و هم سپاسگزار  ي ما اين است) كه هم سپاس ذابه انسان توصيهل
پدرو مادرت باش و (بدان كه سرانجام) بازگشت به سوي من است (و 

دهم).* هر گاه آن دو، تالش و كوشش كنند  نيكان را جزا وبدان را سزا مي
ترين آگاهي از بودن آن و  كه چيزي را شريك من قرار دهي كه كم

برداري مكن.  رين دليل بر اثبات آن) سراغ نداري، از ايشان فرمانت (كوچك
ي عقايد و كفر و ايمان، همگامي و همراهي جايز نيست  (چرا كه در مسأله

ي انسان با پدرو مادر است و اعتقاد مكتبي  ي با خدا مقدم بر رابطه و رابطه
يا به برتر از عواطف خويشاوندي است، ولي درعين حال) با ايشان در دن

اي رفتاركن و راه كساني را در پيش گير  ي بايسته طرز شايسته و به گونه
ايد،  كرده يا) ميرا از آن چه (در دنگردند و من شما  كه به جانب من برمي

پسر عزيزم! نماز  دهم).* و برطبق اعمالتان پاداش و كيفر ميسازم ( آگاه مي
ور بده و از كار بد نهي را چنان كه بايد و شايد بخوان و به كارنيك دست

ها از كارهاي  شكيبا باش. اين  رسد، كن و دربرابر مصايبي كه به تو مي
(اساسي و مهمي) است كه بايد عزم را بر آن جزم كرد و ثبات ورزيد.* با 

از مردم روي مگردان و مغرورانه بر زمين راه مرو، چرا اعتنايي  تكبر و بي
دارد.* و درراه رفتنت  ست نميكه خداوند هيچ متكبر مغروري را دو
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اعتدال را رعايت كن و (درسخن گفتنت) از صداي خود بكاه (و فرياد 
  .»ترين صدها، صداي خران است مزن) چرا كه زشت

  ؛ لقمان

گذاري  ها به اسم او نام لقمان ياد كرده و يكي از سوره خداوند در آياتي از قرآن كريم از
ه خداوند چگونه به او حكمت بخشيده سپس . در اين آيات بيان شده كشده است
زندگي به چه  دهد كه لقمان در امر عقيده و ايمان و روش استوار و مقبول در توضيح مي

اش چگونه  دهد. به راستي لقمان كيست؟ داستان زندگي چيزهايي پسرش را پند مي
  است؟...

زم! اگر به قرآن ها هستيم. فرزند عزي اين سؤاالتي است كه ما درصدد يافتن جواب آن
مراجعه كني و پند و نصيحت لقمان به پسرش را مطالعه كني، او را خواهي شناخت. 

درك كرده و از آداب و روش زندگي او و تفكرات او  جوانب حكمت و دانش لقمان را
جريان لقمان را خدا بيان فرموده) و خداوند نيز اندوزي. ( اي مي گيري و توشه بهره مي

  دهد. گويد و اوست كه راه راست را به ما نشان مي جز حق چيزي نمي
ي آفريقا كودكي به دنيا آمد كه او را لقمان نام نهادند. در همان جا نيز  درقلب قاره

پوست، داراي بيني پهن،  بزرگ شد. لقمان داراي ظاهري به اين شرح بود؛ كوتاه قد، سياه
هاي پر از درخت  ميان جنگلهاي كلفت و موي پيچيده و ژوليده. هر روز صبح به  لب

باال العبور  هاي بلند و صعب رفت و از كوه آفريقا كه داراي درختاني بلند بود، مي
رفت. هميشه در حركت و جنب و جوش بود، به طوري كه ساق پاهايش كلفت و  مي

هايش محكم شده بودند. او محكم و استوار و نيرومند بود و در مقابله با  استخوان
  آورد. ها رااز پاي درمي بود و بالفاصله آن ده سريع و با جرأتحيوانات درن
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   نبوت و حكمت

لقمان شب و روز در فكر بود. در هنگام گردشش در مورد طبيعت و جهان هستي، آمدن 
انديشيد و با  شب و روز با ديدن حيوانات و پرندگان و به طور كلي در همه چيز مي

  كرد. مينگاه  ي تأمل و تفكر به همه چيز ديده
اش در ميان جنگل مشغول  روزي از روزها هنگامي كه لقمان مطبق عادت هميشگي

ي  گردش بود، احساس خستگي شديدي كرد كه تمام وجودش را گرفته بود. زير سايه
درختي نشست تا خستگي از تنش دور شده و نيرو و نشاط خود را به دست آورد. اما 

هايش را بست و در كمال  او چيره شد. چشمساخت و خواب بر  خستگي او را رها نمي
  آرامش به خواب عميقي فرو رفت.

اي از جانب خدا براو نازل شد و به او مژده داد كه خداوند او را  در خواب ماليكه
برگزيده است و او را ميان انتخاب نبوت و حكمت مختار ساخته است. او نيز از ترس 

  بوت را تحمل كند، حكمت را انتخاب كرد.اين كه مبادا نتواند مسئوليت و مشكالت ن
پس از آن از خواب بيدار شد و چشمانش را گشود. وقتي به اطرافش نگاه كردف 

هايي بودند كه قبالً ديده بود، ولي بينش او نسبت به  ديد همان تمام چيزهايي را كه مي
رد كه قلب كرد. احساس ك ها انديشه مي ها تغيير كرده بود و طور ديگري در مورد آن آن

هاي مادي و  باشند و از افق و جانش دروجودش پاك شده و مشغول تسبيح خداوند مي
كرد و در خود احساس  ديد و احساس زيبايي مي اند. دنيا را زيباتر مي دنيوي گذشته

  ي شكر گذاشت و بر زمين افتاد. نمود. پس سجده بزرگي و عظمت مي

  ي انساني لقمان بندگي و اولين تجربه

فروشان بردند و  فروش اسير شد و او را به بازار برده اي راهزن و برده ان به دست عدهلقم
گونه اراده و  اي اسير تبديل شد كه هيچ او را فروختند و به اين ترتيب لقمان به برده

ي انساني بود كه او درزندگي با آن برخورد  اختياري از خود نداشت. اين اولين تجربه
روشنايي سپيده دم ن مت و دانش او افزون شد و همچوكرد و درخالل آن حك
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نورديد. همين دانش و حكمت او بود كه موجب  زدود و سياهي را درمي ها را مي تاريكي
بردگي و بندگي شد و به مدارج باال و مناصب واالي اجتماعي  دآزادي ورهاي او از قي

  نايل آمد.
اميد به رهايي از بند اسارت و بردگي، زايمان به پروردگار و  زلقمان با دلي ماالمال ا

كرد تا اين كه روزي  تمامي مشكالت و اذيت و آزارهاي وارده بر خود را تحمل مي
ترين قسمت از  ترين و نامطبوع مالكش از او خواست كه گوسفندي را سربريده و تلخ

عضا و لقمان رفت و گوسفندي را سربريد و ازميان تمام ابدن گوسفند را برايش بياورد. 
جوارح آن قلب و زبان را جدا كرد و براي مالكش برد. مالك به روي لقمان خنديد و 

ي بيشتر نسبت  و با اين كارمحبت و عاطفه كرد معني و مفهوم اين عمل لقمان را درك
كرد. پس از چند روز باز از او خواست كه گوسفندي را سر بريده و  به لقمان ابراز مي

رين قسمت از بدن آن را برايش بياورد. لقمان پس از سربريدن ت مزه گواراترين و خوش
  گوسفند اين بار نيز قلب و زبان گوسفند را انتخاب و نزد مالك و آقايش آورد!!؟

كه انجام داده  در اين هنگام مالكش با حيرت و تعجب به او نگاه كرد و از رازكاري
ترين و  هم شيرين ترين و چگونه قلب و زبان همزمان هم تلخاز او پرسيد: 

  باشند؟ ترين اعضاي بدن مي خوشمزه
خواسته از او به عمل آورد يا غير آن، مهم حكمت و  گذشته از امتحاني كه آقايش مي

دانش لقمان در پاسخي است كه به او داده و نكاتي كه در آن نهفته است؛ تا ابد پند و 
  د:واندرزي است براي آيندگان. پاسخ لقمان اين گونه ب

ترين چيزها  اكپورم آن دو (قلب و زبان) هرگاه پاك باشند، گواراترين و سر
باشند. از  ترين چيزها مي ناگوارترين و تلخ، باشند و هرگاه پليد و ناپاك و آلوده باشند مي

اي اسير با  اين پس جايگاه و مقام لقمان نزد مالكش تغيير پيدا كرد و ديگر همچون برده
لقمان بر اين وضع ماند، تا اين كه خداوند امكان رهايي و كرد. سپس  او رفتار نمي

  آزادي او را از بردگي فراهم ساخت.
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  اسراييل بني ميانقاضي در 

ها افتاد. بزرگان سخنان او را  ي لقمان در همه جا منتشر شد و اسم او بر سر زبان آوازه
د. با گذشت جستن حل مشكالت از سخنان او بهره مي كردند و در يافتن راه نقل مي

ي مردم مشهور شد تا اين كه در زمان حضرت  روزگار لقمان در همه جا و نزد همه
يل به عنوان قاضي انتخاب اسرائ در اين ميان بني –داوود ـ سالم و درود خدا بر او باد 

رفع  ، درو حكمتي كه داشت شاش و دان شد. با استفاده از عقل سليمش و صفاي باطني
هاي  ي طرف كوشيد و سخنان او مورد پذيرش همه ت ميان مردم ميمنازعات و اختالفا

  ديگر بود و به اين ترتيب جايگاه و احترام او نزد همگان بيش از پيش ارتقا يافت.

  وصيت لقمان براي فرزندش

 تي پدر، تربي ترين وظيفه لقمان ازدواج كرد و خداوند فرزند نجيبي به او بخشيد. مهم
هاي خالص و مشتاقانه.  ن هم تربيتي سالم با توجيهات و نصيحتباشد. آ نيك فرزند مي

گونه كه  هنگامي كه پسر لقمان بزرگ شد، لقمان شروع به نصيحت كردن او نمود و آن
كرد.  كند، در مورد عقيده و رفتار، او را راهنمايي و نصيحت مي قرآن براي ما بيان مي

نها خداي يگانه را پرستش كند و كرد كه ت مخصوصاً درمورد عقيده به او سفارش مي
و اجتماع است او را از  كسي را شريك او نگرداند؛ چون شرك ستمي بزرگ به فرد

او به پسرش يادآور  سازد. بين فرزند و پدر و مادرش آگاه ميي  اصول و قواعد رابطه
دهد) كه اگر پدر يا مادرمشرك باشد يا هر دوي  هاي آينده تذكر مي شود (و به سال مي
ها پيروي كند  د از آنيها مشرك باشند و او (فرزند) را به شرك به خدا وادار كنند، نبا آن

  و بايد از خداوند پيروي كند، چرا كه سرانجام و بازگشت به سوي اوست.
كند تا او را با  بعضي از حقايق هميشگي هستي و زندگي را براي فرزندش بيان مي

قدرت مطلق و هاي آينده بفهماند كه) روزي و  سلخداي يگانه مرتبط سازد و (به او و ن
يا غير آنان از اهل  رواقعي فقط از آن خداست و همه چيز به دست اوست. پدر و ماد

گونه قدرت و تواني دربرابر او ندارند و اطاعت از خداوند بايد با شكر و  سرزمين هيچ
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ي آوردن نماز است؛ ي شكر و سپاس خداوند به جا سپاس او همراه باشد و اولين نشانه
اش است، درمقابل  ترين عضوبدنش كه سر و پيشاني چرا كه در نماز انسان مهم

است و امر به ي شكر  گزاري و نشانه گذارد و اين عمل رمز سپاس پروردگار به زمين مي
در جامعه الزم است، تا زندگي براساس روشي سالم و اصولي  معروف و نهي از منكر

روي درجامعه جلوگيري شود و در اين  دد و از هرگونه انحراف و كجپايدار و استوار گر
ها را تحمل كرد، تا افراد در برخورد با همديگر تواضع و  راه بايد صبر كرد و سختي

  و رعايت حال همديگر را بنمايند.فروتني داشته باشند 
ها و  ترين نصيحت ها اولين و اساسي ها و سفارش فرزند عزيزم! اين نصيحت

ها الزم است و پيوسته و دائماً هر نسلي به آن  هايي است كه در زندگي انسان ارشسف
نيازمند است. الزم است اين پند و اندرزها را با گوش جانت و با تمام اعضايت به 

ي گوش خود نمايي تا به سوي  ات آن را آويزه خاطر بسپاري و در هر لحظه از زندگي
ابي و داستان لقمان در تمامي مراحل زندگي همراه حق و راه مستقيم خداوندي هدايت ي

  و سرمشق تو باشد.
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  راز پيراهن
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  راز پيراهن

� (#θä9$s% (#θãΖ ö/$# … çµs9 $YΖ≈ uŠø⊥ ç/ çνθà)ø9 r' sù ’ Îû ÉΟŠÅspgø: $# ∩∠∪ (#ρßŠ#u‘ r' sù ÏµÎ/ # Y‰ø‹ x. ãΝßγ≈ oΨ ù= yèpgmu 

t,Î# x)ó™F{$# �  )/97- 98صافات(  

ه يكديگر) گفتند: براي او چهارديواري بزرگي (مشركان فرياد زدند و ب«
بسازيد (و در ميان آن آتش بيفروزيد) و او را به ميان آتش سوزان 

اي پي افكندند و  نابودي ابراهيم نقشه براي (خالصه، آنان) بيفكنيد.*
نيرنگي انديشيدند، ولي ما (او را نجات داديم و وااليش كرديم و) آنان را 

  .»و ذيل نموديمپست و حقير و مغلوب 

�  (#θä9$s% çνθè% Ìh� ym (#ÿρç� ÝÇΡ $#uρ öΝ ä3tG yγÏ9# u βÎ) ÷ΛäΖ à2 šÎ= Ïè≈ sù ∩∉∇∪ $uΖ ù= è% â‘$uΖ≈ tƒ 

’ ÎΤθä. # YŠö� t/ $̧ϑ≈ n= y™uρ #’ n?tã zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) ∩∉∪ (#ρßŠ#u‘ r&uρ ÏµÎ/ # Y‰øŠx. ãΝßγ≈ oΨ ù= yèyfsù 

šÎ� y£÷zF{$# �  )/68-70انبيا(  

(كه انتقام خدايان خود را گرفته باشيد)  هيد كاري كنيدخوا گفتند: اگر مي«
ابراهيم را سخت بسوزانيد و خدايان خويش را مدد و ياري دهيد.* 
(آتشي برافروختند و ابراهيم را در آن انداختند و) ما به آتش دستور داديم 

 ترين زياني بدو مرسان).* كه اي آتش! سرد و سالم شو بر ابراهيم و (كم

 تند كه ابراهيم را با نيرنگ خطرناكي نابود كنند، ولي ما ايشان راآنان خواس
رترين مردم نموديم (چرا كه نيرنگشان نگرفت و حتي سبب ذلت با زيان

  .»ي ايمان آوردن مردماني گشت نمرود و نمروديان شد و انگيزه
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� ÿρâ !% ỳ uρ öΝèδ$t/ r& [!$t±Ïã šχθä3ö7 tƒ ∩⊇∉∪ (#θä9$s% !$tΡ$t/ r' ‾≈ tƒ $‾Ρ Î) $oΨ ö7 yδ sŒ ß,Î7 oKó¡nΣ 

$uΖ ò2t� s? uρ y# ß™θãƒ y‰ΖÏã $oΨ Ïè≈ tG tΒ ã&s# Ÿ2r' sù Ü=ølÏe%!$# ( !$tΒ uρ |MΡr& 9ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ $uΖ ©9 öθs9 uρ 

$̈Ζ à2 tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊇∠∪ ρâ !% ỳ uρ 4’ n?tã ÏµÅÁŠÏϑ s% 5Θy‰ Î/ 5> É‹ x. 4 tΑ$s% ö≅ t/ ôMs9 §θy™ öΝ ä3s9 

öΝ ä3Ý¡à)Ρr& # \�øΒ r& ( ×� ö9 |Ásù ×≅ŠÏΗ sd ( ª! $#uρ ãβ$yètG ó¡ßϑ ø9 $# 4’ n?tã $tΒ tβθà) ÅÁs?  �    

  )16-18يوسف/(
كنان پيش پدرشان برگشتند و شيون سردادند.*گفتند: اي  گاه گريه شبان«

و يوسف را نزد  ي (دو و تيراندازي) شديم پدر! ما رفتيم و سرگرم مسابقه
ا را و او را خورد، تو هرگز (سخنان) م» آمد«ي خود گذارديم و گرگ  اثاثيه

گو باشيم (چرا كه يوسف را بسيار  هر چند هم راستداري،  باور نمي
انگاري.* پيراهن او را آلوده به خون  و ما را بدخواه او مي داري دوست مي

گفت: (چنين نيست.  دروغين بياوردند (و به پدرشان نشان دادند. پدر)
ر يوسف را گرگ نخورده است و او زنده است)، بلكه نفس (اماره) كا

زشتي را درنظرتان آراسته است و (شما را دچارآن كرده است و اما كار 
من) صبر جميل است (صبري كه جزع و فزع، زيبايي آن را نيااليد و 
ناسپاسي اجر آن را نزدايد و به گناه تبديل ننمايد) و تنها خداست كه بايد 

  .»گوييد اي كه مي ي رسواگرانه از او ياري خواست در برابر ياوه

� (#θä9$s% «! $$s? ô‰ s)s9 x8t� rO# u ª! $# $uΖ øŠn= tã βÎ) uρ $̈Ζ à2 šÏ↔ÏÜ≈ y‚s9 ∩⊇∪ tΑ$s% Ÿω 
|=ƒÎ� øYs? ãΝä3ø‹ n= tæ tΠöθu‹ ø9 $# ( ã�Ï) øótƒ ª! $# öΝ ä3s9 ( uθèδ uρ ãΝ ymö‘ r& šÏϑ Ïm≡§�9 $# ∩⊄∪ (#θç7 yδøŒ$# 

ÅÂ‹ Ïϑ s)Î/ #x‹≈ yδ çνθà) ø9 r' sù 4’n?tã Ïµô_uρ ’ Î1r& ÏN ù' tƒ #Z�� ÅÁt/ †ÎΤθè? ù&uρ öΝ à6Î= ÷δr' Î/ 

šÏèyϑ ô_r& �  )/91-93يوسف(  
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گفتند: به خدا سوگند! خداوند تو را (به سبب پرهيزگاري و شكيبايي و «
گمان (در كاري كه  نيكوكاري) بر ما برگزيده و برتري داده است و ما بي

) ايم.* (يوسف پاسخ داد و كار بودهايم)، خطا  در حق تو و برادرتروا داشته
گونه سرزنش و توبيخي نسبت به شما در ميان نيست (و  فت: امروز هيچگ

 شااهللا) نمايم. ان ميگذرم و برايتان طلب آمرزش  بلكه از شما در مي
ترين مهربانان است و  بخشايد؛ چرا كه او مهربان خداوند شما را مي

نمايد).* (پس از  كاران مي (مرحمت و مغفرت خود را شامل نادمان و توبه
، يوسف از حال پدر پرسيد. وقتي كه از احوال و اوضاع او آگاه گرديد، آن

اين پيراهن مرابا خود (به كنعان) ببريد و  آن را بر چهره او بديشان گفت:) 
اش  بخش دل و ديده اي بر پيدا شدن من بوده و روشني بيندازيد تا (نشانه

جلو چشمانش  ي تاريك غم و اندوه از شود و دوباره) بينا گردد (و پرده
ي خود را نزد من  ي خانواده بزداي و او را خرم و خندان نمايد) و همه

  .»بياوريد

� $£ϑ s9 uρ ÏMn= |Ásù ç�� Ïèø9 $# š^$s% öΝ èδθç/ r& ’ ÎoΤÎ) ß‰ Å_V{ yxƒÍ‘ y# ß™θãƒ ( Iωöθs9 βr& 

Èβρß‰ ÏiΖ x) è? ∩⊆∪ (#θä9$s% «! $$s? y7 ¨Ρ Î) ’ Å∀ s9 š�Î=≈ n= |Ê ÉΟƒÏ‰ s)ø9 $# ∩∈∪ !$£ϑ n= sù βr& u!% ỳ 

ç��Ï±t6ø9 $# çµ9 s) ø9 r& 4’ n?tã ÏµÎγô_uρ £‰ s? ö‘$$sù # Z��ÅÁt/ ( tΑ$s% öΝ s9r& ≅ è% r& öΝà6©9 þ’ ÎoΤÎ) ãΝ n= ÷ær& zÏΒ 

«! $# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? �  ) /94- 96يوسف(  

به وي شام) حركت كرد، پدرشان (هنگامي كه كاروان (از مصر به س«
مغز نناميد (به شما  خرد و بي ييش او بودند) گفت: اگر مرا بپكساني كه 

(اطرافيان) بدو  كنم.* گويم) من واقعاً بوي يوسف را احساس مي مي
گمان و در سرگشتگي قديم خود هستي (و بربال  گفتند: به خدا قسم! بي

رسان بيامد و  خياالت و خرافات در پروازي).* هنگامي كه (پيك) مژده
ب) بينا گرديد (و نور محبوب اش افكند، (چشمان يعقو پيراهن را بر چهره
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به ديدگانش روشني بخشيد. يعقوب به حاضران گفت:) مگر من به شما 
دانم كه  وحي رحمان) چيزهايي مينگفتم كه از سوي يزدان (و در پرتو 

  .»دانيد شما نمي

  ؛ عزيز دل يعقوب

 داشتني بود. (دليل اصلي آن)اين بود كه از نزد پدرش بسيار عزيز و دوست ؛ يوسف
داد كه او را از  هايي از خود بروز مي همان اوان كودكي صفات و استعدادها و توانايي

به  اخالقي منحصر هاي ها و ويژگي ديگران متمايز ساخته بود؛ چرا كه خداوند برتري
ها  واري اخالق بود و اين بزرگ بود و او نيز بسيار بزرگوار و خوش فردي به او عطا كرده
  ن داده بود.رادر عمل ازخود نشا

به همين دليل برادرانش محبت زياد پدر نسبت به يوسف را برنتافتند و نسبت به او 
  گفتند: حسادت ورزيدند و مي

� øŒÎ) (#θä9$s% ß# ß™θã‹ s9 çνθäzr&uρ �= ymr& #’ n<Î) $oΨŠÎ/ r& $̈Ψ ÏΒ ßøtwΥuρ îπt7 óÁãã ¨βÎ) $tΡ$t/ r& ’ Å∀ s9 

9≅≈ n= |Ê AÎ7 •Β �  )/8يوسف(  

تند: يوسف و برادرش (بنيامين كه از يك مادرند) در پيش هنگامي كه گف«
ترند، درحالي كه ما گروه نيرومندي هستيم (و از آن  پدرمان از ما محبوب

  .»باشيم)، مسلماً پدرمان در اشتباه روشني است دو براي پدر سودمندتر مي

داشت كه با اين حال برادر يوسف كه در اين آيه به آن اشاره شده است، بنيامين نام 
بود، او نيز مورد حقد و كينه » راحيل«با يوسف از يك مادر بودند كه اسم مادرشان 

  برادرانش واقع شده بود.

  واقعيخواب 

به هنگام خواب، رؤياي (خواب) عجيبي ديد. او ديد كه  ؛ ها، يوسف شبي از شب
ند به اين كن يازده ستاره از ستارگان آسمان به همراه خورشيد و ماه براي و سجده مي
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كنند.  اند و او را تعظيم مي ها از باال پايين آمده و در مقابل او قرار گرفته معني كه آن
پدر چسباند و از او راز  يوسف با ديدن اين خواب (وحشت زده شد) و خود را به سينه

كه درسن كودكي بود اين جور چيزها را  ؛ اين خواب عجيب را پرسيد. يوسف
انش او را در آغوش گرفت، محكم او را به خود چسباند و بر سر و فهميد. پدر مهرب نمي
  اش دست كشيد و گفت: سينه

� tΑ$s% ¢o_ç6≈ tƒ Ÿω óÈÝÁø) s? x8$tƒö â‘ #’ n?tã y7 Ï? uθ÷zÎ) (#ρß‰‹Å3uŠsù y7 s9 #́‰ øŠx. ( ¨βÎ) 

z≈ sÜ ø‹¤±9 $# Ç≈ |¡Σ M∼Ï9 Aρß‰ tã ÑÎ7 •Β ∩∈∪ y7 Ï9≡x‹ x. uρ š�ŠÎ;tFøgs† y7 •/u‘ y7 ßϑ Ïk= yèãƒuρ ÏΒ 

È≅ƒÍρù' s? Ï]ƒÏŠ% tnF{$# ÷Ο ÏFãƒuρ …çµtFyϑ ÷èÏΡ š�ø‹ n= tã #’ n?tã uρ ÉΑ#u z>θà) ÷ètƒ !$yϑ x. $yγ£ϑ n@r& #’n?tã 

y7 ÷ƒuθt/ r& ÏΒ ã≅ö6s% tΛÏδ≡t� ö/Î) t,≈ ptôāÎ) uρ 4 ¨βÎ) y7−/ u‘ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ3ym �  )/5-6يوسف(  

ي  ا كه مايهخواب خود را براي برادرانت بازگو مكن (چرفرزند عزيزم! «
دارد) كه براي تو نيرنگ  شود و اهريمن، ايشان را بر آن مي حسد آنان مي

دشمن آشكار انسان است.*  شيطانگمان  بازي و دسيسه بازي كنند. بي
گونه (كه در خواب، خويشتن را سرور و برتر ديدي) پروردگارت تو را  آن

آموزد (و با خلعت  را به تو مي ها گزيند و تعبير خواب (به پيغمبري) برمي
سازد) و بر تو و خاندان يعقوب نعمت را كامل  نبوت تو را مفتخر مي

طور كه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق كامل كرد.  كند. همان مي
داند چه كسي را  گمان پروردگارت بسيار دانا و پرحكمت است (و مي بي

  .»كند) گزيند و خلعت نبوت را به تن چه كسي مي برمي

  پيراهن مرموز

شد و  روزها گذشت و يوسف ـ درود و سالم خدا بر او بادـ هرروز زيبا و زيباتر مي
رفت،  كرد و قدر و منزلت او باال مي واري بيشتري به او عطا مي خداوند فضل و بزرگ

ه و نفرت داشت. در همين حالكي شتر دوست ميپدرش او را بيشتر و بياي كه  به گونه
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گشت و شيطان، آتش كينه و توطئه را برعليه او در دل  به او افزون ميبرادرانش نسب 
  افروخت. آنان مي

در عين حال يوسف بسيار حريص بود كه راز آن پيراهني را كه پدر به او پوشانده 
ي پليد خود  روزي قبل از اين كه برادرانش او را با خود بيرون ببرند و نقشه بود، بداند.

به چاه بيندازند. پدرش راز پيراهن رابه او گفت و اين طور به او  راروي او اجرا كنند و
  توصيه كرد.

گويم به خاطر بسار و در آن شك مكن كه  پسرعزيزم! اين مطلب را كه برايت مي
رو شد دقت كن كه  پرستش روبه گاه كه با قوم بت امرپدر (بزرگت) ابراهيم است، آن

هايشان چه كرد؟ و هنگامي كه تبر را  با بتابراهيم ـ سالم و درود خدا بر او باد ـ 
و هنگامي كه ايشان از  ؟هاي آنان را به مبارزه طلبيد بردوش بت بزرگ نهاد، چگونه عقل

  او پرسيدند:

� (#þθä9$s% |MΡr&u |M ù= yèsù # x‹≈yδ $uΖ ÏG oλÎ;$t↔Î/ ÞΟŠÏδ≡t� ö/Î* ‾≈ tƒ �  )/62انبيا(  

  »اي؟ ن كردهگفتند: اي ابراهيم! آيا تو با خدايان ما چني«

  درجواب به آنان گفت: 

 � tΑ$s% ö≅ t/ … ã&s# yèsù öΝèδ ç��Î7 Ÿ2 # x‹≈yδ �  )/63انبيا(  

ابراهيم گفت: بت بزرگ با آنان اين كار را كرده و آنان را درهم شكسته «
  .»است...

� öΝèδθè= t↔ó¡sù βÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθà) ÏÜΖtƒ  �  )/63انبيا(  

  .»زنند ... از خودشان بپرسيد، اگرحرف مي«

هايي از  با هم تصميم گرفتند كه ابراهيم را در آتش بسوزانند. سپس تپه سپس همگي
هيزم جمع كردند و ابراهيم را دست و پا بسته به وسط آن انداختند. و آتش را 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 171       قصه هاي قرآني

هاي دور  ور بود كه (حرارت آن از فاصله برافروختند. آتش به حدي سوزان و شعله
  بود. اش رو به آسمان بلند احساس و) زبانه

(بله پسر عزيزم!) آنان خواستند كه برپدر (بزرگت) ابراهيم اين ستم بزرگ را روا 
ي آنان را باطل و محو نمود و پيامبر خودش را  ) و نقشهحيلهدارند، اما خداوند كيد (

  اي كه خداوند به آتش فرمان داد: نجات داد به گونه

� $uΖ ù= è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθä. # YŠö� t/ $̧ϑ≈ n= y™uρ #’ n?tã zΟŠÏδ≡t� ö/Î) �  )/69انبيا(  
ترين آسيبي به او  ابراهيم و (كوچك گفتيم: اي آتش! سرد و سالم شو بر«

  .»مرسان)

ي پروردگار،  به اين ترتيب آتش خاصيت سوزندگي خود را از دست داد و به اراده
گرمايش نسب به ابراهيم به خنكي و ماليمت تبديل شد و خداوند اين خاصيت را كه 

داده است در آن موقع از او گرفت. (يوسف جان) پسر عزيزم! پدر (بزرگت)  به آتش
اي از  هاي آتش آيه ابراهيم در آن لحظه اين پيراهن را بر تن داشت و از ميان شعله

  باشد. هاي ايمان و هدايت مي اي از نشانه هاي حق و نشانه آيه

  بينايي دوباره و مجدد

داري و محافظ از آن دقت فراواني  اشت و درنگهد مييوسف آن پيراهن را بسيار دوست 
داد؛ چرا كه اين پيراهن از جانب حضرت ابراهيم (پدر تمام پيامبران بعد از  به خرج مي

  بهايي!!! خودش) به ارث به او رسيده بود، آن هم چه ارث گران
درپي بر يوسف گذشت كه  سپس داستان يوسف ادامه يافت و وقايع و رخدادهاي پي

  اي براي همگان شد. و هر مرحله از آن عبرتي و موعظه هر فصل
از جمله افتادن به چاه، فروختن او توسط (پس از جرياناتي كه بر يوسف رفت، 

يانت به همسر عزيز مصر و خكاروانيان، رفتن به قصر عزيز مصر و وارد كردن تهمت 
موقعيت يوسف او و در نهايت آزادي از زندان)، جايگاه و پس از آن زندان افتادن 
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اي كه از جانب عزيز (پادشاه) مصر به  درمصر و درنزد عزيز مصر واال شد، به گونه
عنوان مسئول و سرپرست خزاين و انبارهاي مملكت گماشته شد و او نيز به راستي 

اي حساب همه چيز را مو به مو در دست  دارو مطمئن بود، به گونه سرپرستي امانت
  داشت.

 ي مملكت را فرا گرفت و شدت گرسنگي و خشكسالي همهپس از اين كه قحطي 
مه را در برگرفت (درحالي كه با تدبير و دورانديشي يوسف تمامي انبارهاي مصر پر ه

بردند برادران  جا پناه مي مردم از گوشه و كنار به آناز گندم و مواد خوراكي بود)، 
د و از او گندم و مواد خوراكي شناختند، به او پناه بردن يوسف نيز در حالي كه او را نمي
ها، ايشان را شناخت ولي چيزي نگفت. سپس در كمال  طلب كردند. يوسف با ديدن آن

رفتار و  سوزي و شفقت با آنان رفتاركرد. با آنان آنقدر خوش مهر و عطوفت و از راه دل
مهربان بود كه آنان خود به خود از رفتار زشت خود كه در گذشته با يوسف داشته 

ها و  و تحمل سختي شدند و درآخر پس از چندين بار رفت و آمد ودند، شرمنده ميب
رنج سفر و خستگي راه، يوسف ضمن گاليه و شكايت از آنان خود را به آنان معرفي 

  كرد. ايشان در كمال تعجب به او گفتند:

�  y7‾Ρ Ï r& |MΡV{ ß# ß™θãƒ ( �  )/90يوسف(  
بر ما منت  خداونداست. به راستي ... گفت: من يوسفم و اين برادر من «

گذارده است (زيرا كه ما را از بالها رهانيده و دوباره به هم رسانيده و 
گمان هر كس (خدا را پيش  سالمت و قدرت و عزت بخشيده است) بي

ها و  چشم دارد و از او بترسد و) تقوا پيشه كند و (در برابر گرفتاري
داوند پاداش او را خواهد داد) خ(ها)شكيبايي و استقامت ورزد،  مصيبت

  .»گرداند چرا كه خدا اجر نيكوكاران را ضايع نمي

يوسف از حال و احوال پدرش پرسيد، آنان نيز (دركمال شرمندگي) به او گفتند كه 
درپي و ريختن  هاي فراوان و پي پس از جدايي و دوري تو از او بر اثر اندوه زياد و گريه
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از دست داده است. يوسف نيز به برادرانش گفت كه  اش را اشك زياد قدرت بينايي
  اكنون وقت آن رسيده كه اين پيراهن از نو نقش خود را ايفا نمايد و گفت:

� ∩⊄∪ (#θç7 yδ øŒ$# ÅÂ‹ Ïϑ s)Î/ #x‹≈ yδ çνθà) ø9r' sù 4’ n?tã Ïµô_uρ ’ Î1r& ÏN ù' tƒ #Z�� ÅÁt/ †ÎΤθè? ù&uρ 

öΝ à6Î=÷δ r' Î/ šÏèyϑ ô_r& �  )/93يوسف(  
هن مرا با خود به (كنعان، سرزمين پدري من) ببريد و آن را بر اين پيرا«

ي او بيندازيد تا (نشاني بر پيدا شدن من بوده و روشني بخش دل و  چهره
ي خود را به نزد من  ي خانواده اش شود و دوباره) بينا گردد و همه ديده

  .»بياوريد

  رسان پيك مژده

ها هر چه  ين خود (كنعان) بردند. كاروان آنبرادران پيراهن را برداشته و آن را به سرزم
داد و براي رسيدن هر چه زودتر عجله داشتند. هنگامي كه  تر به راه خود ادامه مي سريع

ي نه چندان اندكي به رسيدن به آن  شدند، ولي هنوز فاصله به سرزمين كنعان نزديك مي
يان شد و مدام از منزل ي يعقوب نما ه جا مانده بود، آثار خوشحالي و شادماني در چهر

صبرانه منتظررسيدن كاروان  كرد و بي آمد و دراطراف خانه رفت و آمد مي بيرون مي
  گفت: فرزندانش بود و با خود مي

 � ’ÎoΤ Î) ß‰Å_V{ yxƒÍ‘ y# ß™θãƒ ( Iωöθs9 βr& Èβρß‰ ÏiΖ x)è? �  )/94يوسف(  

  .»كنم ... من واقعا بوي يوسف را احساس مي«

  گفتند: او مياما ساكنان منزل به 

� (#θä9$s% «!$$s? y7 ¨Ρ Î) ’Å∀ s9 š�Î=≈ n= |Ê ÉΟƒÏ‰ s) ø9$# �  )/95يوسف(  
  .»ي خود هستي تو در سرگشتگي گذشته به خدا قسم! كه«

  هاي خود پيروي مكن. پردازي بس كن و دست بردارو ديگراز خيال
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� !$£ϑ n= sù βr& u!% ỳ ç��Ï±t6ø9 $# çµ9 s)ø9 r& 4’ n?tã ÏµÎγô_uρ £‰s? ö‘ $$sù #Z�� ÅÁt/ (�   )/96يوسف(  

اش افكند (چشمان  رسان آمد و پيراهن را بر چهره هنگامي كه (پيك) مژده«
  .»يعقوب) بينا گرديد...

ها  برادران رسيدند و بارها را انداختند، وسايل را جدا كردند. يكي از آنهنگامي كه 
د. پدرنيز با شور به عنوان مژده و بشارت پيراهن يوسف را نزد پدرش برد و تحويل او دا

ماليد. اشك از چشمانش  كرد و برصورتش مي و شوق پيراهن راگرفت آن را بو مي
هاي سخت دوري كم كم از بين رفت. پيراهن يوسف را  جاري شد، غصه و اندوه سال

از جلو چشمانش برداشت و چشمانش را باز كرد وبينايي خود را بازيافت. در اين 
گفتند  كردند و به او مي اش كه او را سرزنش مي و به خانوادههنگام به همه، به فرزندانش 

  اي گفت: كه تو دچار وهم و خياالت شده

� ( tΑ$s% öΝ s9r& ≅ è% r& öΝ à6©9 þ’ÎoΤ Î) ãΝn= ÷ær& zÏΒ «! $# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? �   )/96يوسف(  

(و در پرتو وحي رحمان)  پروردگار... مگر من به شما نگفتم كه از سوي «
  .»دانيد دانم كه شما نمي مي چيزهايي

� (#θä9$s% $tΡ$t/ r'‾≈ tƒ ö� Ï)øótG ó™$# $uΖ s9 !$uΖ t/θçΡ èŒ $‾Ρ Î) $̈Ζ ä. tÏ↔ÏÜ≈ yz �  )/97يوسف(  

(فرزندان يعقوب) گفتند: اي پدر! (بر ما ببخشا و) آمرزش گناهانمان را «
  .»ايم برايمان (از خدا) بخواه، واقعاً ما خطاكاربوده

� tΑ$s% š’ôθy™ ã� Ï)øótG ó™r& öΝ ä3s9 þ’ În1u‘ ( … çµ‾Ρ Î) uθèδ â‘θà) tóø9 $# ÞΟŠÏm§�9   )98يوسف/(   � #$

گفت: از پروردگارم پيوسته برايتان طلب آمرزش (گناهانتان را) خواهم «
  .»گمان او بخشايشگر مهرباني است كرد. بي
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  همگي به دور هم

زمين مصر به پس از آن همگي به سرعت و با پاي پياده و با شور و شوق به سوي سر
راه افتادند. به محض رسيدن به آن جا يوسف به گرمي از آنان استقبال كرد و آنان نيز 

  يوسف را در آغوش گرفتند.
ي لطف پروردگار به بركت عفو و گذشت يوسف، همگي دور هم جمع  در سايه

ين داشت در مقابل يوسف به سجده افتادند. در ا ي تعظيم و بزرگ شدند و  آنان به نشانه
  هنگام يوسف به ياد خوابي كه ديده بود، افتاد و به پدرش گفت:

� tΑ$s% uρ ÏM t/ r'‾≈ tƒ #x‹≈ yδ ã≅ƒÍρù' s? }‘≈ tƒö â‘ ÏΒ ã≅ ö6s% ô‰ s% $yγn= yèy_ ’În1 u‘ $y) ym (�   

  )100يوسف/(  
يوسف گفت: پدر! اين تعبير خواب پيشين (روزگار كودكي) من است. «

رد. به راستي خداوند درحق من پروردگارم آن را به واقعيت مبدل ك
  .»ها كرده است نيكي
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  القرية صحابأ
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  ةيصحاب القرأ

� ó> Î� ôÑ$#uρ Μçλm; ¸ξsW ¨Β |=≈ ptõ¾ r& Ïπtƒö� s) ø9 $# øŒÎ) $yδ u !% ỳ tβθè= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊇⊂∪ øŒÎ) !$uΖ ù= y™ö‘ r& 

ãΝ Íκö� s9 Î) È÷uΖ øO$# $yϑ èδθç/ ¤‹s3sù $tΡ ø— ¨“ yèsù ;]Ï9$sVÎ/ (#þθä9$s) sù !$‾Ρ Î) Ν ä3ø‹ s9Î) tβθè= y™ó÷ ‘∆ ∩⊇⊆∪ (#θä9$s% 

!$tΒ óΟ çFΡ r& āωÎ) ×�|³o0 $oΨ è= ÷WÏiΒ !$tΒ uρ tΑ t“Ρ r& ß≈ oΗ÷q§�9 $# ÏΒ > óx« ÷βÎ) óΟ çFΡ r& āωÎ) tβθç/ É‹ õ3x? ∩⊇∈∪ 

(#θä9$s% $uΖ š/ u‘ ÞΟn= ÷ètƒ !$‾Ρ Î) óΟä3ö‹ s9 Î) tβθè= y™ö� ßϑ s9 ∩⊇∉∪ $tΒ uρ !$uΖ øŠn= tã āωÎ) àC≈ n= t7 ø9 $# ÚÎ7 ßϑ ø9$# 

∩⊇∠∪ (# þθä9$s% $‾Ρ Î) $tΡ ÷� ¨� sÜ s? öΝ ä3Î/ ( È⌡s9 óΟ ©9 (#θßγtF⊥ s? ö/ä3§Ψ uΗ äd ÷� t∴s9 Ο ä3§Ζ¡¡yϑ u‹ s9uρ $̈Ζ ÏiΒ ë># x‹tã 

ÒΟŠÏ9r& ∩⊇∇∪ (#θä9$s% Ν ä.â� È∝ ‾≈ sÛ öΝ ä3yè̈Β 4 Ér& Ο è?ô� Åe2èŒ 4 ö≅ t/ óΟ çFΡ r& ×Πöθs% šχθèùÍ� ô£•Β ∩⊇∪ 

u !% ỳ uρ ôÏΒ $|Áø% r& ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# ×≅ ã_u‘ 4të ó¡o„ tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#θãèÎ7 ®?$# šÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊄⊃∪ 

(#θãèÎ7 ®?$# tΒ āω ö/ ä3é= t↔ó¡o„ # \�ô_r& Νèδ uρ tβρß‰ tG ôγ•Β ∩⊄⊇∪ $tΒ uρ u’ Í< Iω ß‰ç7 ôãr& “Ï% ©!$# ’ ÎΤ t� sÜsù 

Ïµø‹ s9 Î) uρ tβθãèy_ö� è? ∩⊄⊄∪ ä‹ ÏƒªB r&u ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ºπyγÏ9# u βÎ) Èβ÷ŠÌ� ãƒ ß≈ oΗ ÷q§�9$# 9h�ÛØ Î/ āω Çøóè? 

Íh_tã öΝ ßγçFyè≈ x) x© $\↔ø‹ x© Ÿωuρ Èβρä‹ É)Ζãƒ ∩⊄⊂∪ þ’ÎoΤ Î) #]ŒÎ) ’ Å∀©9 9≅≈ n= |Ê AÎ7 •Β ∩⊄⊆∪ þ†ÎoΤ Î) 

àMΖ tΒ#u öΝ ä3În/t� Î/ Èβθãèyϑ ó™$$sù ∩⊄∈∪ Ÿ≅ŠÏ% È≅ äz÷Š$# sπ̈Ψ pgø: $# ( tΑ$s% |M ø‹ n=≈ tƒ ’ ÍΓ öθs% tβθßϑ n= ôè tƒ 

∩⊄∉∪ $yϑ Î/ t� x) xî ’Í< ’ În1 u‘ Í_n= yèy_uρ zÏΒ tÏΒ t� õ3ßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪  

* !$tΒ uρ $uΖ ø9 t“Ρ r& 4’ n?tã ÏµÏΒ öθs% .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ ÏΒ 7‰Ζã_ š∅ÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ $̈Ζ ä. 

t,Î!Í”∴ãΒ ∩⊄∇∪ βÎ) ôM tΡ%x. āωÎ) Zπysø‹ |¹ Zοy‰ Ïn≡uρ # sŒÎ* sù öΝèδ tβρß‰ Ïϑ≈ yz ∩⊄∪ ¸οu�ô£ys≈ tƒ 

’ n?tã ÏŠ$t6Ïèø9 $# 4 $tΒ Ο ÎγŠÏ? ù'tƒ ÏiΒ @Αθß™§‘ āωÎ) (#θçΡ%x. ÏµÎ/ tβρâ Ì“ öκ tJó¡o„ �) /13-30يس(  
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از آن جا كه داستان قريشيان همچون داستان ساكنان انطاكيه (اي پيغمبر! «
روزگاران گذشته است) براي ايشان سرگذشت ساكنان شهر (انطاكيه)  در

ن (خدا) به سوي آنان آمدند.* وقتي دو گاگاه كه فرستاد را مثال بزن، بدان
نفر (ازفرستادگان خويش) را به سوي ايشان روانه كرديم و آنان آن دو را 

سه (تكذيب كردند. سپس آنان را با ارسال فرد سومي تقويت نموديم. آنان 
ايم.*  نفري) بديشان گفتند: فرستادگاني هستيم كه به سوي شما روانه شده

يش نيستيد و هايي همچون ما ب نان) گفتند: شما انسانه آ(در پاسخ ايشان ب
خداوند مهربان چيزي را (از وحي آسماني براي كسي) فرو نفرستاده و 

داند كه  گوييد.* گفتند: به خدا سوگند! پروردگارمان مي شما جز دروغ نمي
ايم (مهم نيست كه شما بپذيريد يا نپذيريد. ما  شدهما به سوي شما فرستاده 

جز تبليغ روشن و  ايم؛ چرا كه).* برما كه به وظيفه خود عمل كرده
ايم (وجود شما شوم  گرفته باشد.* گفتند: ما شما را به فال بد روشنگر نمي
خوريم! كه از اين  ي بدبختي شهر و ديارماست. سوگند مي است و مايه

سار خواهيم كرد و  سخنان) اگر دست برنداريد، قطعاً شما را سنگ
كه ناشي از دتان (اهيد ديد.* گفتند: شومي خوي دردناكي از ما خو شكنجه

كفرتان است) با خودتان همراه است. (و اگر درست بينديشيد به اين 
افكار منحط و  روزي شما ناشي از حقيقت واقف خواهيد شد كه تيره

است كه داريد، نه اين كه به سبب دعوت ما  1اعمال زشت و عقيده پلشتي
آور گرديد (به ها باشد). آيا اگرياد به خداپرستي و انجام نيكي و ترك بدي

، بايد ما هاست ن خدا و اوامر و نواهي او و چيزهايي كه سعادت شما در آ
دعوتگران را شكنجه دهيد و بكشيد؟!) اصالً شما گروهي هستيد كه 

ها)  كاري گذريد و درمعاصي و زشت (درسركشي و كفر از حد در مي
يامد (و) ي شهربا شتاب ب كار و متجاوزيد.* مردي از دورترين نقطه اسراف

___________________ 

  شت.پلشت: ز -1
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گفت: اي قوم من! از فرستادگان (خدا) پيروي كنيد (كه سعادت هر دو 
جهان شما در آن است).* پيروي كنيد از كساني كه پاداشي (دربرابر تبليغ 

ازكردار و گفتارشان پيداست كه) ارادي خواهند و آنان ( خود) از شما نمي
م كه مرا آفريده اند.* من چرا كسي را پرستش نكن ياب و هدايت يافته راه

شويد؟* آيا غير از خدا معبودهايي را  است و به سوي او برگردانده مي
و پرستش نمايم) كه اگر خداوند مهربان، بخواهد زياني به من ( برگزينم

ندارد و مرا (از زيان  ترين سودي براي من گري ايشان كم برساند، ميانجي
انبازهايي را  كنم ودهند؟* (هرگاه چنين كاري را ب وارده) نجات نمي

پرستش نمايم) دراين صورت من در گمراهي آشكاري خواهم بود.* من 
ام، پس بشنويد (و بدانيد كه من دعوت اين  به پروردگار شما ايمان اورده

ام. شما نيز دعوت ايشان را پذيرا شويد كه  فرستادگان خدا را پذرفته
ست).* (مردمان بر ها و رهنمودهاي آنان ا شان در پذيرش فرموده سعادت

او شوريدند و شهيدش كردند. از سوي خدا) بدو گفته شد: وارد بهشت 
ت: اي كاش قوم من شو. (وقتي كه اين همه نعمت و كرامت را ديد) گف

دانستند) كه پروردگارم مرا آمرزيده است و از  اي كاش ميدانستند!* ( مي
ل) او، اصالً لشكري از داد فرموده است.* ما بعد از (قت ي گراميانم قلم زمره

كرد كه (براي نابودي ايشان)  آسمان فرو نفرستاديم و حكمت ما اقتضا نمي
سپاهي از فرشتگان روانه سازيم.* تنها يك صدا بود و بس كه (موج 
انفجارش كار ايشان را ساخت و) ناگهان جملگي خاموش شدند (و بر 

پيغمبري به  جاي خود سرد گشتند و مردند).* افسوس بربندگان! هيچ
كنند و به باد استهزاء  آيد، مگر اين كه او را مسخره مي سوي ايشان نمي

  .»گيرند مي

خطاب به قريش  ص خداوند متعال ضمن فرو فرستادن اين آيات بر حضرت محمد
  فرمايد: مي
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اند و سرگذشتشان را برايتان بازگو  اي قريشيان! مانند آناني كه پيش از شما بوده«
رسوالن بر حق ما نزد ايشان رفتند، آنان نيز به جاي پذيرش  . آناني كهكرديم مباشيد

دعوت آن بزرگواران تكذيبشان كردند و ازفرمان پروردگارشان سرپيچي نمودند. ما نيز 
  ».آنان را دچار عذاب كرديم و تنها با يك صدا و يك انفجار جانشان را گرفتيم

  حبيب نجار

كرد كه  ي، پادشاهي زورگو و ستمگر حكومت مياي يا به عبارتي در شهر در دهكده
ها را به كفر و  داشت و آن نياز، باز مي ي بي مردمان آن جا را از پرستش خداوند يگانه

  شرك وادار نموده بود.
كرد كه راه  درميان آن قوم و در آن سرزمين فردي به اسم حبيب نجار زندگي مي

انه در دل و جانش نفوذ كرده بود. او از راه هدايت را يافته و آثار ايمان به پروردگار يگ
كرد. او از گروه ستمگران و كافران پيروي  گذشتگان و اجداد نيك خود پيروي مي

كرد و با توكل برخداوند يگانه، به تنهايي پرچم  كرد و خالصانه درراه خدا تالش مي نمي
الم هيچ توجهي پرستي را برداشته و نه تنها به دعوت پادشاه ظ مبارزه با شرك وبت

  داد. كرد، بلكه مردم را از سرانجام گمراهي و ضاللت هشدار مي نمي
با اين حال سخنان حبيب، هيچ تأثيري در مردمان آن جامعه نداشت و مردم ارزشي 

اي!! در واقع  گفتند كه ديوانه شده كردند و مي براي او قايل نبودند. او را مسخره مي
ي سالمت عقل و خلوص باطن و  كه سخنانش نشانهبل ،حبيب ديوانه و نادان نبود

ها و تهديدهاي آنان ضعف نشان  بيداري وجدان او بود. او كسي نبود كه با اين حرف
برخوردار بود كه با صبر و تحمل در داده و از ميدان به در رود، بلكه از ايماني عميق 

  ت.شناخ كرد و در راه حق اصالً خستگي نمي مقابل آنان ايستادگي مي
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  و تنهايي گيري گوشه

اي  شد و لحظه تر مي تر و بيش اذيت و آزارهاي مردم آن شهر روز به روز بر حبيب بيش
  نبود كه او را به باد ناسزا و كتك نگيرند.

اش را بستند و مانع كسب و  روزي سربازان پادشاه نزد او رفتند و به زور در مغازه
د كردند كه اگر باز به سخنان خود ادامه دهد و ن او را نيز تهديآكار او شدند. عالوه بر 

مردم را گمراه (!!) كند، او را خواهند كشت. بنابراين حبيب مجبور شد كه درب 
را ترك كند و به غاري كه در نزديكي شهر اش را بسته و شهر و محل زندگيش  مغازه

غار را به عنوان بود پناه برد. غار در جنگلي واقع شده بود كه پر از درختان ميوه بود. 
ي درختان و گوشت پرندگان و  منزل و معبد (محل عبادت) انتخاب كرد و از ميوه

كرد او در آن فضاي آرام و  حيوانات (حالل گوشت) جنگل براي خوردن استفاده مي
پرداخت و به دور از هياهوي شهر و ستم  پاك جنگل به راز و نياز با خداي خويش مي

دشمنان، از ستم حاكم شهر برمردمان و اطاعت بدون چون و ستمگران و اذيت و آزار 
تباهي مبتال شدن  چراي مردم از او و پيروي آنان از هوي و هوس نفس و فرو رفتن در

  كرد. ها نزد پروردگار واال شكايت مي به انواع باليا  فتنه

  فرستادگان خدا

يدن گرفته بود، حبيب به ي طاليي ماه از دل آسمان تاب در يكي از شبها، هنگامي كه اشعه
اي كه اشك از چشمانش جاري شده و  مناجات با پروردگارش مشغول شد، به گونه

روحش در مأل اعلي به پرواز درآمده بود. پس ازمناجات به سكوت عميقي فرورفت و 
هاي فراوان پروردگار و  كرد و به نعمت به جنگل و آسمان و اطراف خود نگاه مي

   انديشيد. مي  ها و سرسبزي فرينش اين همه زيباييعظمت و قدرت او در آ
هاي صادق و مصدوق از آن شهر (شهر حبيب) ديدن  فرداي آن شب دو مرد به اسم

ها و  جا به جاي پرستش خدا به عبادت و پرستش بت كردند. آنان ديدند كه مردم آن
نه تنها اند. آنان  هاي ساخت دست خود مشغولند و درفساد و تباهي غرق شده مجسمه
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هاي حاكم ستمگر سكوت كرده بودند، بلكه او را در اين  در مقابل مفاسد و زورگويي
  كردند. راه همچون سربازي فداكار اطاعت مي

پرستي را  و نداي حق و حقهمت باال زده   آنان نتوانستند سكوت كنند، آستين
اپرستي دعوت سردادند. مردم ياد سخنان حبيب افتادند كه آنان را به رستگاري و خد

كرد، اما اين بار از زبان آن دو مرد. آن دو مرد مردم را به خداپرستي و دوري از  مي
اي كه در هر انجمن و بازار و منزلي مردم  كردند، به گونه پرستي دعوت مي شرك و بت

گفتند تا موضوع به قصر طاغوت و گوش حاكم ستمگر رسيد.  از آن دو نفر سخن مي
ايد؟ شما چه كسي  گير و از آنان پرسيدند: از كجا آمده نان را دستاين بود كه روزي آ

  هستيد؟

 � (#þθä9$s) sù !$‾Ρ Î) Ν ä3ø‹ s9Î) tβθè= y™ó÷   )14يس/(  �  ∆‘

  .»ايم ... پس گفتند: ما فرستادگاني هستيم كه به سوي شما روانه شده«

ين ستمگرشان از شنيدن اين سخنان سخت برآشفتند و خشمگمردم آن جا و پادشاه 
ي حبيب را برنتافته بودند و او را از  طلبانه شدند. آنان پيش از اين، دعوت و نداي اصالح

اند و همان  د آمدهرشهر و ديار خود آواره و اخراج نموده بودند. حاال امروز اين دو م
اند، به راستي كه اين بسيار  گويند كه از جانب خدا آمده كنند و مي سخنان را تكرار مي

توانستند به سادگي در مقابل آن  ها نمي ي كوچكي نيست وآن و مسأله عجيب است
  سكوت كنند.

هاي گوناگون بود. آنان همچون  وضع مردم آنجا همچون مردمان گذشته در زمان
هاي  شناختند و در دل به او ايمان داشتند، اما زير بار وسوسه تمامي مردم خدا را مي

هواي نفس از مسير حق منحرف شده و شيطان و ستم حاكم ستمگر و پيروي از 
آوردند.  هايي از بزرگانشان ساخته و در مقابل آنان سر تعظيم فرود مي ها و بت مجسمه

گفت: چرا به جاي پرستش  كرد و به آنان مي هرگاه كسي از اين گمراهي آنان سؤال مي
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 ايد؟ در هاي ساخت دست خويش مشغول شده ها و مجسمه خداي يگانه به پرستش بت
  گفتند: پاسخ مي

� $tΒ öΝèδ ß‰ ç6÷ètΡ āωÎ) !$tΡθç/ Ìh� s) ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ø9 ã— �  )/3زمر(  

كنيم، مگر به اين خاطر كه ما را به خداوند  ... ما آنان را پرستش نمي«
  »نزديك گردانند!!!

بردند كه از آمدن پيامبراني از جانب خدا و  آنان آنچنان درگمراهي و غفلت به سر مي
گفتند: مگرممكن است  شدند و دركمال آشفتگي مي خودشان متعجب مي از جنس

خداوند كساني را به پيامبري برگزيند كه مثل ما آدميان باشد و او هم انسان باشد؟ 
  بنابراين هم پادشاه و هم مردم آن سرزمين به آن دو مرد (صادق و مصدوق) گفتند:

 � (#θä9$s% !$tΒ óΟ çFΡ r& āωÎ) ×� |³o0 $oΨ è= ÷W ÏiΒ !$tΒ uρ tΑ t“Ρr& ß≈ oΗ ÷q§�9 $# ÏΒ >óx« ÷βÎ) óΟçFΡ r& āωÎ) 

tβθç/ É‹ õ3x? �   )/15يس(  
هايي همچون ما بيش نيستيد و خداوند مهربان (چيزي  گفتند: شما انسان«

  .»گوييد فرو نفرستاده و شما جز دروغ نميرا از وحي آسماني براي كسي) 

  وگو مجادله و گفت

 هامات آن مردم و درمقابل تكذيب آنان خشمگين نشدنددرمقابل ات» صادق و مصدوق«
و با صبر و بردباري با كافران و حاكم ستمگرشان به گفت و گو پرداختند و در نهايت 

  حكمت و رعايت منطق و مؤدبانه گفتند:

�  (#θä9$s% $uΖ š/u‘ ÞΟ n= ÷ètƒ !$‾Ρ Î) óΟä3ö‹ s9 Î) tβθè= y™ö� ßϑ s9 �  )/16يس(  

داند كه ما به سوي شما فرستاده  ردگارمان ميگفتند: به خدا سوگند! پرو«
  .»ايم شده
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آنان گفتند: رسالت و پيامبري از جانب خدا امري سهل و گزاف نيست كه هر كسي 
گو هستيم و  خواست ادعاي پيامبري كند. حال آن كه ما در ادعاي خود راست دلش مي

نان تعجب كردند، خداوند  شاهد سخنان ماست. مردم با شنيدن سخنان مستدل و متين آ
ي اعتراض يا اهانت به آنان هر كدام راه خود را  اما ايشان را تنها گذاشته و به نشانه

  گرفته و به سخنانشان گوش فرا ندادند.
وجه خسته نشدند و  نيزبه هيچ» مصدوق«و » صادق«ي خدا  با اين حال دو فرستاده

تر هر فرصتي را  ستواري بيشنشيني ننمودند، بلكه با استقامت و ا درمقابل آنان عقب
اي مردم جمع  عدهشمردند و در كوچه و بازار، ميادين و هر محلي كه  غنيمت مي

نمودند و حقيقت  شدند. آنان به ميان مردم رفته به سوي حق و راه راست دعوت مي مي
ي هدايت و  را براي مردم روشن و خس و خاشاك گمراهي و ضاللت را از چهره

دادند. اما (متأسفانه) اكثرمردم دعوت  و به روشنگري مردم ادامه ميزدودند  حقيقت مي
ديد  ديدند و مخصوصا پادشاه ستمگر كه مي آن رسوالن را به مصلحت خويش نمي

ورزيدند و صحنه  هاي ستم و حكومتش به لرزه درآمده به شدت با آنان مخالفت مي پايه
  كردند. را بر آن دو بزرگوار تنگ مي

  تهديد و ارعاب

آميز آن دو پيامبر احساس خطر كردند  مردم آن شهر در مقابل سخنان صادقانه و حكمت
اي تأثيرگذار خواهند بود و راه را  ي اين وضع بر عده و ترسيدند كه در  صورت ادامه

هاي آنان سد خواهند نمود. لذا بدبيني خود را  ها و انحرافات و هواپرستي برسودجويي
  تند:آشكارا اعالم كردند و گف

� $‾Ρ Î) $tΡ ÷� ¨� sÜ s? öΝ ä3Î/ ( È⌡s9 óΟ ©9 (#θßγtF⊥ s? ö/ ä3§Ψ uΗ äd ÷�t∴s9 Ο ä3§Ζ ¡¡yϑ u‹s9 uρ $̈Ζ ÏiΒ ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& �   

  )18يس/( 
ي بدبختي  ايم. (وجود شما شوم است و مايه ما شما را به فال بد گرفته«

ر دست گخوريم كه از اين سخنان) ا شهر و ديار ماست. سوگند مي
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ي دردناكي از ما  سار خواهيم كرد و شكنجه قطعاً شما را سنگ برنداريد،
  .»خواهيد ديد

تأثيرسخنان  آنان را آشكارا تهديد كردند و جهت ترساندن كساني كه احتماالً تحت
ايد به آن ايمان آورند، چندين بار در مألعام و در ميان جمعيت با آنان قرار گرفته و ش

ت از دعوت خود برندارند ايشان را خواهند كشت. صداي بلند هشدار دادند كه اگر دس
  اطراف آنان جمع نشوند. باشد كه ديگر كسي به حرف آنان گوش فرا ندهد و در
ي تعجب و  خبران! به راستي مايه پيامبران روبه آنان كردند و گفتند: اي غافالن و بي

هستيد، درحالي  گيريد و از آن بدبين است كه شما نور و هدايت را به فال بد ميشگفتي 
ايد. شما كه خود منبع شر  ور شده خبري مطلق غرق و غوطه كه در تاريكي گمراهي و بي

  دانيد؟! گيريد و ما را شوم مي و فساد هستيد، خير و نيكي را به فال بد مي

� (#θä9$s% Νä. â�È∝ ‾≈ sÛ öΝ ä3yè̈Β 4 �  )/19يس(  

  .»گفتند: شومي خودتان، با خودتان همراه است«

ي اعضا و جوارح  نحوست در دل و جانتان رسوخ كرده و در ذره ذرهشومي و 
  زنيد؟!! بنديد و به ما تهمت مي گاه بر ما دروغ مي تان آشيانه كرده، آن و دروني بيروني

به محض اين كه حبيب از ماجرا باخبر شد و از ورود رسوالن به شهر و در ميان 
را در پيش گرفت و  رعت راه شهرون هيچ درنگي به سدمردم مطلع شد، با عجله و ب

به آنجا رساند. با وجود اين كه قومش او را ازخود رانده و از شهر بيرون  شتابان خود را
نان كه در اهليت به سر آداشت و ازته دل براي  كرده بودند اما او آن قوم را دوست مي

ت شمرد و با پرستي مشغول شده بودند، نگران بود. لذا فرصت را غنيم برند و به بت مي
خود گفت: فرصتي نو به دست آمده و بايد از آن استفاده كرد و مردم را بار ديگر به 

  ها را بار ديگر مخاطب قرار داد: سوي حق دعوت كرد. بنابراين آن

� tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#θãèÎ7 ®?$# šÎ= y™ö� ßϑ ø9$# �  )/20يس(  
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  .»... گفت: اي قوم من! از فرستادگان خدا پيروي كنيد«

اند. اي قوم من! اگر چه  فرستادگاني كه به راستي از جانب خدا به سوي شما آمده
به سوي ايمان و راه راست دعوت كردم، اما شما مرا تكذيب كرديد و  درگذشته شما را

پردازي نموديد. سپس مرا شكنجه كرديد و تهديد به  گويي و خيال مرا متهم به دروغ
را از ميان خود رانديد و) به من بدگمان شديد. كشتن نموديد (و به زور و اجبار م

كنم)، اما بدانيد كه اين دو نفر  هاي شما را فراموش مي ها گذشته و من تمام بدي (گذشته
  اند. پس از آنان پيروي كنيد. از جانب خدا آمده

� (#θãèÎ7 ®? $# tΒ āω ö/ä3é= t↔ó¡o„ # \�ô_r& �  )/21يس(  
خواهند،  (دربرابرتبليغ خود) نمي از كساني كه مزدي و پاداشي از شما«

  »پيروي كنيد...

  خواهند. آنان نه قيمتي و نه عوضي و نه نفع شخصي خود را از شما مي

� Νèδ uρ tβρß‰ tG ôγ•Β �  )/21يس(  

  .»اند ... آنان (از كردار و گفتارشان پيداست كه افرادي)راه يافته«

گفتند: اي حبيب! هنوز بر  اما سران كفر و جاهليت رو به او كرده و با تمسخر به او
اي؟ ما فكر  ات برنداشته اي و دست از افكار پوچ و بيهوده گمراهي خود باقي مانده

اي و از مرضي كه بدان دچار شده بودي، شفا يافته و  كرديم كه تو بهبودي كامل يافته مي
وت آيا باز هم ما را دعاي؟ اما زهي خيال باطل!  هايت دست برداشته پردازي از خيال

  ي تو ايمان بياوريم؟ كه از پرستش خدايانمان دست برداريم وبه خداي يگانه كني مي
  او هم گفت:

�  $tΒ uρ u’Í< Iω ß‰ç7 ôã r& “Ï% ©!$# ’ ÎΤ t� sÜ sù  �   )/22يس(  

  »من، چرا كسي را پرستش نكنم كه مرا آفريده است؟...«
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خته نمود؟ پس همان كسي كه از نيستي مرا به هستي آورد و مرا نيك ساخته و پردا
ها از دست بروند و ديگركاري از كسي ساخته نباشد  اي قوم من! قبل از اين كه فرصت

ي پذيرش  ها را آماده به كار انداخته و دل و پشيماني سودي نداشته باشد، عقل خود را
شويد. پس،  ي شما به سوي او بازگردانده مي حقيقت نماييد. اي قوم من! بدانيد كه همه

به عذاب خداوندي، پشيماني سودي ندارد و ي گرفتار شدن  ؛ چرا كه در لحظهتوبه كنيد
سوز و ناصح شما هستم. گفت و گوها ادامه داشت و حبيب  اين را هم بدانيد كه من دل

پاسخ و عاجز و  نان مبهوت و بيآو منطق از آنان دست بااليي داشت و  ي داليل در ارائه
به آنان گفت: اي قوم! به طور خالصه و آشكار و  حبيب در ادامه درمانده شده بودند.

هايي از سنگ  خواهم كه به جاي خداوند يگانه بت بدون پرده به شما بگويم كه من نمي
و چوب كه نه قدرت ديدن دارند و نه قادرند سخني بگويند، اجسامي بدون تحرك و 

ضرري را دفع  توانند خاصيت كه نه توان آسيب رساندن به كسي را دارند و نه مي بي
  كنند، پرستش نمايم.

� βÎ) Èβ÷ŠÌ� ãƒ ß≈ oΗ ÷q§�9$# 9h�ÛØ Î/ āω Çøóè? Íh_tã öΝ ßγçFyè≈ x) x© $\↔ø‹ x© Ÿωuρ È�βρä‹ É)Ζãƒ  )/23يس(  
گري ايشان  ... اگر خداوند مهربان بخواهد زياني به من برساند، ميانجي«

  .»دهد نميترين سودي براي من ندارد و مرا (از زيان وارده) نجات  كم

� þ’ ÎoΤ Î) #]ŒÎ) ’ Å∀©9 9≅≈ n= |Ê AÎ7 •Β  �  )/24يس(  
  .»در اين صورت من در گمراهي آشكاري خواهم بود«

كنم  من آشكارا و بدون هيچ رو دربايستي (تعارفي) و در حضور اين جمع اعالم مي
ام و براين ادعاي خود پابرجا هستم و هيچ چيزي  كه به پروردگار يكتا ايمان آورده

  ام را سست نخواهد كرد. شما هم بشنويد و مانند من از رسوالن پيروي كنيد. دهارا

� þ†ÎoΤ Î) àMΖ tΒ#u öΝ ä3În/t� Î/ Èβθãè yϑ ó™$$sù  �  )/25يس(  

  .»ام، پس بشنويد من به پروردگار شما ايمان آورده«
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پرستم، تنها پروردگار من نيست، بلكه پروردگار شما و آبا و  پروردگاري كه من مي
ها و پروردگار  ب ها و مغر باشد. پروردگار مشرق ي شما نيز مي و نياكان گذشته اجداد
ايد پاك  نياز است و از شريكاني كه شما براي او قرار داده ها و زمين است. او بي آسمان

  و منزه است.

  حبيب شهيد

هاي  خبران بيش از اين طاقت شنيدن سخنان حبيب را نداشتند. خون غافالن و بي
ها را وسوسه كرد و درونشان  به جوش آمد و شيطان دردل و جانشان دميد و آن كثيفشان

از آتش كينه و نفرت از حقيقت شد، همچنان كه قبالً اشاره نمود؛ چون در مقابل  ار
چون  حبيب حرفي براي گفتن نداشتند و از پاسخ دادن عاجز و وامانده شده بودند، هم

او را زير ضربات مشت و لگد گرفتند و حتي ور شدند و  حيوانات وحشي به او حمله
ي مظلوم درمقابل آنان تاب  گرفتند. تا اين كه حبيب بيچاره با دندان نيز او را گاز مي

نياورد و برزمين افتاد. آنان همچنان دست از سر او برنداشتند و او را زير لگدها و 
جان به جان آفرين هاي كثيف خود گرفتند تا اين كه روح پاكش به خدا پيوست و  قدم

  تسليم كرد و به شهادت رسيد.

  تنها يك فرياد

ي از ميان بردن آن دو پيامبر  آن مردمان پس از به شهادت رساندن حبيب، گويا توطئه
الهي يعني صادق و مصدوق را در سر داشتند، اما قبل از اين كه دستشان به آنان برسد و 

ها خداوند به جبرييل ـ سالم و  ي آسمانبتوانند نقشه شوم خود را عمل سازند، از باال
كاران و مجرمان را در دنيا مجازات نمايد. باشد  درود خدا بر او باد ـ فرمان داد كه گناه

كه عبرتي براي آيندگان باشد. اما مجازات نمودن آنان، اصالً نيازي به فرود آمدن 
  لشكرياني از ماليكه از آسمان نداشت.
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 � * !$tΒ uρ $uΖ ø9 t“Ρr& 4’ n?tã ÏµÏΒ öθs% .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ ÏΒ 7‰Ζã_ š∅ÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ $̈Ζ ä. 

t,Î!Í”∴ãΒ �   )/28يس(  

  .»ما بعد از (قتل) او اصالً لشكري از آسمان فرو نفرستاديم«

چرا؟ چون جبرييل ـ سالم و درود خدا براو بادـ همچون گردبادي تندي يا يك 
هاي مجللشان فرو  ها و منازل و كاخ صله خانهصاعقه شديد برآنان فرياد كشيد و بالفا

تر از يك ثانيه از جا كنده شد  ريخت و درختان و مزارعشان تنها دريك لحظه، شايد كم
  و ويران گشت.

�  βÎ) ôM tΡ% x. āωÎ) Zπysø‹ |¹ Zοy‰ Ïn≡uρ #sŒÎ* sù öΝ èδ tβρß‰ Ïϑ≈ yz �  )/29يس(  

  .»تنها يك صدا بود و بس كه ناگهان همگي خاموش شدند«

  بهشت درحبيب 

�  Ÿ≅ŠÏ% È≅ äz÷Š$# sπ̈Ψ pgø:   )26يس/(  � ) #$

  »(از سوي خدا) بدو گفته شد: وارد بهشت شو...«

مردي و استقامتي كه در اين راه از خود  به پاداش ايمان خالص و باور راستين و پاي
مند شو و چه پاداشي!!!؟  نشان دادي، وارد بهشت شو و از پاداش خداوند بهره

  شت!!!هاي به نعمت
ها وعده داده است. آن  هايي كه خداوند بندگان نيكوكارش را بدان همان نعمت

كند و با  ها را درك مي ها را قبل از اين كه مؤمن با چشم سر ببيند با چشم دل آن نعمت
  نور قلب قابل درك و فهم است.

(به نظر شما) هنگامي كه حبيب از آن همه نعمت و بزرگداشت بهشت برخوردار 
  چه گفت؟ شد،
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�  tΑ$s% |M ø‹n=≈ tƒ ’ÍΓ öθs% tβθßϑ n= ôètƒ �  )/26يس(  

دانستند كه پروردگارم مرا آمرزيده و از  ... گفت: اي كاش! قوم من مي«
  .»داد فرمود ي گراميانم قلم زمره
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  اسراييل گاو بني
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  اسراييل او بنيگ

  

� øŒÎ) uρ tΑ$s% 4y›θãΒ ÿÏµÏΒ öθs) Ï9 ¨βÎ) ©! $# ôΜä. â÷ ß∆ù' tƒ βr& (#θçtr2õ‹ s? Zοt� s)t/ ( (#þθä9$s% $tΡ ä‹Ï‚−G s? r& 

# Yρâ“ èδ ( tΑ$s% èŒθãã r& «!$$Î/ ÷βr& tβθä. r& zÏΒ šÎ= Îγ≈ pgø: $# ∩∉∠∪ (#θä9$s% äí÷Š$# $uΖ s9 y7 −/u‘ 

Îit7 ãƒ $uΖ ©9 $tΒ }‘Ïδ 4 tΑ$s% …çµ‾Ρ Î) ãΑθà) tƒ $pκ ¨ΞÎ) ×οt� s) t/ āω ÖÚÍ‘$sù Ÿωuρ í� õ3Î/ 8β# uθtã š÷t/ 

y7 Ï9≡sŒ ( (#θè= yèøù$$sù $tΒ šχρã� tΒ ÷σ è? ∩∉∇∪ (#θä9$s% äí÷Š$# $oΨ s9 š�−/ u‘ Îit6ãƒ $oΨ ©9 $tΒ $yγçΡ öθs9 4 
tΑ$s% …çµ‾Ρ Î) ãΑθà) tƒ $pκ ¨ΞÎ) ×οt� s) t/ â!# t� ø) |¹ ÓìÏ%$sù $yγçΡ öθ©9 ”� Ý¡s? šÌ� Ïà≈ ¨Ζ9$# ∩∉∪ (#θä9$s% 

äí÷Š$# $uΖ s9 y7 −/ u‘ Îit7ãƒ $uΖ ©9 $tΒ }‘Ïδ ¨βÎ) t� s) t6ø9 $# tµt7≈ t±s? $uΖ øŠn= tã !$‾Ρ Î) uρ βÎ) u!$x© ª! $# 

tβρß‰ tG ôγßϑ s9 ∩∠⊃∪ tΑ$s% … çµ‾Ρ Î) ãΑθà) tƒ $pκ ¨ΞÎ) ×οt�s) t/ āω ×Αθä9 sŒ ç��ÏVè? uÚö‘ F{$# Ÿωuρ ’ Å+ó¡s? 

ŷ ö� ptø: $# ×πyϑ ‾= |¡ãΒ āω sπu‹ Ï© $yγ‹ Ïù 4 (#θä9$s% z≈ t↔ø9$# |M ÷∞ Å_ Èd,ysø9 $$Î/ 4 $yδθçtr2x‹ sù $tΒ uρ (#ρßŠ% x. 

šχθè= yèø) tƒ ∩∠⊇∪ øŒÎ) uρ óΟ çFù= tFs% $T¡ø) tΡ öΝ è?øℵ u‘≡̈Š$$sù $pκ� Ïù ( ª! $#uρ ÓlÌ� øƒèΧ $̈Β öΝ çFΖ ä. tβθãΚ çFõ3s? 

∩∠⊄∪ $uΖ ù= à) sù çνθç/ Î� ôÑ$# $pκ ÅÕ÷èt7 Î/ 4 y7 Ï9≡x‹x. Ç‘ósãƒ ª! $# 4’ tAöθyϑ ø9 $# öΝ à6ƒÌ� ãƒuρ ÏµÏG≈ tƒ# u 

öΝ ä3ª= yès9 tβθè= É) ÷ès?  � )/73-67بقره(  
ياد آوريد) آن هنگامي را كه موسي به قوم خود (كه در ميانشان و (به «

دهد  قتلي رخ داده بود و قاتل ناشناخته بود) گفت: خدا به شما دستور مي
كه گاوي را سر ببريد (تا كليد شناخت قاتل شود، ولي ايشان اين كار را 

پناه به خدا  گفت:كني؟  عجيب پنداشتند و) گفتند: آيا ما را مسخره مي
خند نمايم و به مسخره  برم از اين كه جزو نادانان باشم (و مردم را ريش مي

گيرم).*گفتند: از خداي خود بخواه كه برايمان روشن كند چه گاوي 
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گويد:  (مورد نظر) است؟ گفت: (پروردگار جهانيان به من خبر داده و) مي
و. پس سالي است ميان اين د بلكه ميانهآن گاوي است نه پير و نه جوان، 

چه به شما فرمان داده شده است، انجام دهيد.* گفتند: از خداي خود  آن
بخواه كه برايمان بيان دارد: رنگ آن چگونه است؟ گفت: (پروردگار 

گويد: آن گاو، گاو زرد پررنگي است كه  جهانيان به من خبر داد و) مي
مان بخشد.* گفتند: خدايت را براي نگاه كنندگان (بدو) را شادماني مي

فراخوان تا بر ما روشن كند چگونه گاوي است. به راستي اين گاو بر ما 
مشتبه است (و ناشناخته مانده است) و ما اگر خدا خواسته باشد راه 
خواهيم برد (به سوي گاوي كه بايد سر ببريم و آن را خواهيم شناخت).* 

و رام فرمايد: كه آن گاوي است كه هنوز به كارگرفته نشده  گفت: خدا مي
ياري نمايد. ار هر  نگرديده است تا بتواند زمين را شخم زند و زمين را آب

دست و بدون لكه است. گفتند: اينك حق مطلب  عيبي پاك و رنگش يك
را ادا كردي. پس گاو را سر بريدند، گرچه نزديك بود كه چنين نكنند.* و 

به نزاع برخاستيد ي آن  گاه را كه كسي را كشتيد و درباره (به ياد آوريد) آن
چه را  دانست و آن را ميو يكديگر رابدان متهم كرديد و خدا حقيقت امر 

اي از آن  نمود.* پس گفتيم: پاره كرديد، آشكار و نمايان مي كه پنهان مي
(قرباني) را به آن (كشته) بزنيد. (و اين كار را كرديد و خدا كشته را زنده 

كند و داليل  ) چنين زنده ميكرد) خداوند مردگان را (درروز قيامت
  .»نماياند تا اين كه دريابيد ما مي(قدرت) خود را به ش

  فرزند عزيزم!
ي آن را بخوان و باز آن را تكرار كن تا دل و وجدانت بيدار   بار ديگر آيات و ترجمه

شود و در درون قلبت رسوخ نمايد. اين آيات را بخوان تا همچون كساني نباشي كه 
  نمايد. ها را سرزنده مي ت آنخداوند به شد
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� Ÿξsùr& tβρã� −/ y‰ tG tƒ šχ# uö� à) ø9$# ôΘr& 4’ n?tã A>θè= è% !$yγä9$x) ø% r& �  )/24محمد(  

اي  هاي ويژه هاشان قفل انديشند، يا اين كه بر دل ي قرآن نمي آيا درباره«
 »اند؟ زده

  ي عزيز! خواننده
تر از  و جزء و نيم و اندكي كمي قرآن و بيش از د ترين سوره ي بقره كه طوالني سوره

اي كه  هشتاد و شش آيه دارد. آيا تاكنون انديشيدهوشود، دويست  سه جزء را شامل مي
اند، در حاليكه حاوي تعداد زيادي از احكام و آداب و  چرا اين سوره را بقره ناميده

كديگر ها با ي ي زندگاني براي تعامل و برخورد انسان دستورات شريعت و روش و برنامه
ها و اقوام گذشته كه  ي توحيدي و سرگذشت ستمگران از امت و نيز در خصوص عقيده

  باشد؟ اند مي هايي كه بر پيامبران روا داشته ستمو  چه باليا
كنم كه با دقت و تأمل اين آيات را  از تو خواهش مي بار ديگر به همين منظور يك

باشد.  محور و هدف اصلي ميبخش اين آيات  بخوان، چون اگر خوب بنگري، پايان
ها را نيز در بردارد كه  همچنان كه به طور خالصه و اشاره و اما مستدل و محكم اين پيام

خداوند تنها ذاتي است كه مرگ و زندگي در دست اوست و بازگشت همه به سوي او 
باشد و اين كه زنده شدن پس از مرگ و حساب و كتاب جهان آخرت و بهشت و  مي

ست و دنيا نابود شدني و آخرت بهتر و پايدارتر است. در اين جمله دقت دوزخ حق ا
  كن كه فرموده است:

�  y7Ï9≡x‹ x. Ç‘ósãƒ ª!$# 4’ tAöθyϑ ø9   )73بقره/(  � #$
  »كند... ... خداوند مردگان را چنين زنده مي«

ايماني كه   اسراييل و ضعف با خواندن اين آيات ميزان اضطراب و ترديد دروني بني
  را فرا گرفته بهتردرك خواهي كرد. ها آن
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  و بخل نيازي بي

اسراييل در زمان حضرت موسي ـ درود و سالم خدا بر او باد ـ  يكي از بزرگان بني
هاي فراوان بخيل بود و بسيار به داشتن و  اما با داشتن ثروتبسيار ثروتمند بود. 

خودش نيز بخل اي كه حتي نسبت به  تر عالقه داشت، به گونه آوري مال بيش جمع
ها و  اندوخت، اما از ثروت ثروت زياد مي ،كشيد كرد و زحمت مي كار ميورزيد. او   مي

كرد. هيچ غذاي خوبي تناول  هايي كه خداوند به وي داده بود، استفاده نمي نعمت
داد كه اطرافيانش زندگي  كرد. اصالً اجازه نمي كرد و لباس زيبا و مناسبي به تن نمي نمي

هاي فراواني كه در اختيار داشت، بهره بگيرند تا او را  شته باشند و از نعمتراحتي دا
هايش كم شود،  سپاس گويند و او را دوست داشته باشند. او از ترس اين كه مبادا ثروت

گاه كسي او را نديد كه بر اين وضعيت حسرت و افسوس  هرگز ازدواج نكرد. هيچ
  هاي خودش استفاده كند. وترثبخورد و اصالً راضي نشد كه خودش از 

اي كه قادر به تأمين  دست بود. به گونه او داراي برادرزادگاني بسيار نيازمند و تهي
ي زندگي از قبيل خوراك و پوشاك ساده نبودند. هميشه خود را به او  نيازهاي اوليه

ن اي كه با آ كردند، تا اندكي به آنان كمك نمايد و از درد و رنج فزاينده نزديك مي
ها بدهكار نبود. گويي اصالً آنان  رو بودند، كاسته شود، اما او گوشش به اين حرف روبه

كردند كه بميرد، تا  شناخت. آنان نيز هميشه آرزوي مرگ او را داشتند و دعا مي را نمي
  هايش به آنان به ارث برسد و از آن بهره گيرند. ثروت

  گناه پوشيده

ها زندگي كرد، با اين حال يكي از برادرزادگان،  ال(اما) آن مرد عمرش طوالني شد و س
توز و فاسد بود. عالوه بر اين بسيارفقير و  بسيار بداخالق و شرور بود، آدمي كينه

  توزي او را چند برابركرده بود. دست نيز بود و ثروت عمويش بداخالقي و كينه تنگ
رد، شيطان او ب شبي در حالي كه از شدت حرص و طمع به مال عمويش خوابش نمي

هاي زياد و  را وسوسه كرد و آتش گناه و فتنه را در درونش بيفروخت. از يك سو ثروت
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تر بر خود  كرد و بيش نايافتني عمويش را نيز در جلو چشم خود مجسم مي دست
ي  پيچيد. ناگهان فكري به سرش زد. بلند شد و در تاريكي شب خود را به خانه مي

درنگ  اش شد. چاقويي تيز و برانبه دست داشت وبي خانه عمويش رساند و آهسته وارد
خود را به جاي خواب عمويش رساند. سپس، چاقو را بر گردنش گذاشت، در حالي كه 

سر بريد. پس از اين كه مطمئن شد  1خيال خوابيده بود و او را گوش تا گوش آرام و بي
ش گرفت و آن را در راه آلود را بر دو ي خون اش سرد شد، جنازه كه مرده است و الشه

خبر است و كسي ديگر اين  گذاشت و به منزل خود برگشت. گويي اصالً از ماجرا بي
  كار را كرده است.

رفتند  هايشان بيرون آمده و به سر كارهايشان مي صبح كه شد، مردم هر يك از خانه
ه است. آلود وسط راه رها شد جان شيخ افتاد كه خون ي بي كه ناگهان چشمشان به جثه

كردند. از قضا يكي از آن  مردم دسته دسته دور آن جمع شدند و در اين باره صحبت مي
ي قاتل بود كه با ديدن جمعيت و جهت رد گم كردن خود را به  مردم برادرزاده

ام را به  كوبيد كه چه كسي عموي بيچاره مردگي زد و مزورانه بر سر و صورت مي موش
كرد كه گويي عزيزي را از دست داده  داد و فرياد مياين روز انداخته است. طوري 

فايده  است. مردم متأسف و متحير شدند و همگي در پي قاتل بودند، اما تالششان بي
بود. يكي از آنان گفت: نزد پيامبر خدا ـ موسي ـ درود و سالم خدا بر او باد ـ برويم. 

ردن به رازهاي موجود در فكري و مشورت با او راهي براي پي ب من مطمئنم كه با هم
ي قاتل نيز با  گاه همگي در حالي كه برادرزاده آني دردآور خواهيم يافت.  اين حادثه

آنان همراه بود، نزد موسي رفتند و جريان را برايش تعريف كردند. موسي نيز ابتدا از 
مبر گيري نكنند. يكي از  آنان گفت: اي پيا آنان خواست كه دست بردارند و قضيه را پي

ايم، غير از  خدا! به راستي كه ما هر چه در اين مورد تحقيق و جست و جو كرده
و همگي اصرار داريم كه به راز اين جنايت  گيرمان نشده خستگي و يأس چيزي دست

___________________ 

  سرش را از تنش جدا كرد. -1
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دار شده است.  ، چرا كه عواطف و احساسات ما جريحهپي ببريم و قاتل را پيدا كنيم
و نيز از پروردگارت بخواه كه تو و ما را به راه حق ايم و ت راين همگي نزد تو آمدهببنا

  هدايت كند و راه راست را به ما نشان دهد.
نيز از آنان مهلت خواست تا اين كه از جانب پروردگار وحي نازل شد.  ؛ موسي

  گفت: ؛ وقتي آنان نزد او برگشتند، موسي

� ¨βÎ) ©! $# ôΜä. â÷ß∆ù' tƒ βr& (#θçtr2õ‹ s? Zοt� s) t/ ( (�   )67ره/بق(  
  »دهد كه گاوي را سر ببريد... ... خداوند به شما دستور مي«

همگي از شنيدن جواب موسي تعجب كردند و خيال كردند كه آنان را مسخره 
اند،  كند. آنان در مورد جنايتي كه رخ داده و مسبب آن معلوم نيست، از او سؤال كرده مي

  كردند و گفتند: ؛موسيدهد، رو به  در حالي كه او جوابي عجيب و غريب مي

 � $tΡ ä‹Ï‚−G s? r& #Yρâ“ èδ ( �  )/67بقره(  

  »كني؟... ... آيا ما را مسخره مي«

  موسي نيز در جواب گفت:

�  tΑ$s% èŒθãã r& «! $$Î/ ÷βr& tβθä. r& zÏΒ šÎ= Îγ≈ pgø:   )67بقره/(  � #$

  .»بريم از اين كه جزو نادانان باشم ... گفت: به خدا پناه مي«

كنند و هرگز قوم  ني نيستم كه از امر پروردگار و وحي او سرپيچي ميمن جزو نادانا
كنم، در حالي كه  ي خود را مسخره نخواهم كرد. آخر چگونه شما را مسخره مي و طايفه

داشت، رهانيدم. اي  من خودم شما را از دست فرعون و ظلم و ستمي كه بر شما روا مي
اش بعداً معلوم  ين كار حكمتي است (كه نتيجهقوم! به خدا پناه مي برم و بدانيد كه در ا

  خواهد شد).
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  اصرارشك و 

اگر قوم موسي همان ابتدا به فرمان خداوند گوش داده بودند و از ته دل اين امر را 
ترين زمان ممكن حق  شدند، كار آسان بود و در كوتاه پذيرفته و دچار شك و ترديد نمي

هايشان رخنه كرده بود و در  شك و ترديد در دلشد. اما آنان قومي بودند كه  آشكار مي
 ؛كردند. اندكي سكوت كردند و سپس رو به موسي همه چيز اصرار و پافشاري مي

  گفتند:

� (#θä9$s% äí÷Š$# $uΖ s9 y7 −/ u‘ Îit7 ãƒ $uΖ ©9 $tΒ }‘Ïδ �  )/70بقره(  
گفتند: از خداي خود بخواه كه براي ما روشن كند چه گاوي (موردنظر «

  ».است)؟..

� …çµ‾Ρ Î) ãΑθà)tƒ $pκ ¨ΞÎ) ×οt� s)t/ āω ÖÚÍ‘$sù Ÿωuρ í� õ3Î/ 8β# uθtã š÷t/ y7 Ï9≡sŒ (�  )/68بقره(  
فرمايد: آن گاوي است نه پير و نه جوان،  ... گفت: (پروردگار جهانيان) مي«

  »بلكه ميانه سالي است ميان اين دو...

هانه نخواهند گرفت. خيال كرد كه آنان دست برخواهند داشت و ديگر ب ؛ موسي
  اين بود كه فرمود:

 �  (#θè= yèøù$$sù $tΒ šχρã� tΒ ÷σ è?  �   )/68بقره(  
  .»چه به شما فرمان داده شده است، انجام دهيد ... پس آن«

پرسيدند باز  تري از سربهانه مي بردار نبودند و باز سؤاالت بيش آنان نه تنها دست
  د و گفتند:شتر  شك و ترديدشان بيش

�  (#θä9$s% äí÷Š$# $oΨ s9 š�−/ u‘ Îit6ãƒ $oΨ ©9 $tΒ $yγçΡ öθs9 �  )/69بقره(  
  »گفتند: از پروردگارت بخواه برايمان بيان كند رنگ آن چگونه است؟...«
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  باز موسي بر آنان صبر كرد و گفت:

� tΑ$s% …çµ‾Ρ Î) ãΑθà) tƒ $pκ ¨ΞÎ) ×οt� s) t/ â !#t� ø) |¹ ÓìÏ%$sù $yγçΡ öθ©9 ”� Ý¡s? š�Ì� Ïà≈̈Ζ9 $#  

  )69بقره/(  
گويد كه آن گاو، گاو زرد پررنگي است كه  گفت: پروردگار مي...«

  .»بخشد كنندگان (به آن) را شادماني مي نگاه

  آنان بار ديگر در شك و ترديد فرو رفتند و باز درخواست نمودند:

� (#θä9$s% äí÷Š$# $uΖ s9 y7 −/u‘ Îit7 ãƒ $uΖ ©9 $tΒ }‘Ïδ ¨βÎ) t� s) t6ø9 $# tµt7≈ t±s? $uΖ øŠn= tã !$‾Ρ Î) uρ βÎ) u !$x© 

ª! $# tβρß‰ tG ôγßϑ s9 �  )/70بقره(  

خدايت را فراخوان تا برايمان بيان كند چگونه گاوي است. به گفتند: «
راستي اين گاو بر ما مشتبه (و ناشناخته مانده) است و ما اگر خدا خواسته 

يم باشد، راه خواهيم برد (به سوي گاوي كه بايد سر ببريم و آن را خواه
  .»شناخت)

گويند كه اين گاو  واقعاً عجيب است! بعد از آن همه بيان و توضيح و تفسير باز مي
گويند: اگر خدا بخواهد ما راه  تر اين كه در آخر مي براي ما ناشناخته است و عجيب

شدند  نظر، در حالي كه اگر از اول تسليم فرمان خدا مي خواهيم برد به سوي گاو مورد
، اما آنان بر ردگار را قبول داشتند، بهترين فرصت بود براي هدايت شدني پرو و اراده

   1 خود سخت گرفتند و خداوند نيز بر ايشان سخت گرفت.
) بازگشتند و به دنبال گاوي با صفات و ؛(موسي مردم از نزد پيامبر خدا

هر زدند و در گشتند. آنان به هر طرفي و هرجا و مكاني سر مي هاي ياد شده مي ويژگي
زدند تا شايد گاو موردنظر را  خانه گاوي دارد، مي كردند صاحب اي را كه فكر مي خانه

___________________ 

  گيرد. تري بر سر راهش قرار مي ها و مشكالت بيش هر كس بر خود سخت بگيرد، سختي -1
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هاي زياد مردي را  پيدا كنند. باالخره بعد از تالش فراوان و اين طرف و آن طرف رفتن
يافتند كه گاوي درست با آن مشخصات دارد و معلوم شد كه غير از او كسي چنين 

او خواستند، ولي او درخواستشان را رد كرد و گفت كه آن را گاوي ندارد. پس آن را از 
قدر اصرار كردند و قيمت را باال بردند. باالخره صاحب گاو  نخواهد فروخت. اما آن

پذيرفت كه در مقابل مقدار زيادي طالي خالص، اما با اجبار و نارضايتي به آنان 
درپي بر شك  گشتند، پي ر ميبفروشد. در طي مدت زماني كه آنان به دنبال گاو موردنظ

ل گرفته و وقت سر بريدنش يشد. هنگامي كه گاو را تحو و ترديد و حيرتشان افزوده مي
لرزيد و چشمانشان از شدت تعجب و هراس و نگراني از حدقه  فرا رسيد، دستانشان مي

 هايشان به لب رسيده بود. بيرون زده و به اصطالح جان

� 4 $yδθçtr2x‹ sù $tΒ uρ (#ρßŠ% x. šχθè= yèø) tƒ  �  )/71بقره(  

  .»... پس گاو را سر بريدند، گرچه نزديك بود كه چنين نكنند«

  انتهاي خداوندي حكمت بي

باالخره گاو را سر بريدند پس از آن خداوند متعال از آسمان بر آنان امركرد كه قسمتي 
   از گوشت رابه بدن مقتول بزنيد.

�  çνθç/Î� ôÑ$# $pκ ÅÕ÷èt7 Î/  �  )/73بقره(  
  »اي (از گوشت قرباني) را به بدن (فرد كشته شده) بزنيد... ... پاره«

پس مقداري از آن گوشت را برداشته و بر بدن مرد كشته شده كه جلو آنان افتاده 
هايش  اي، مرده زنده شد و در حالي كه خون از رگ بود، كشيدند (زدند). پس از لحظه

ها را  دم با ديدن اين صحنه در حالي كه نفسكرد، بر روي پاهايش ايستاد. مر فوران مي
در سينه حبس كرده بودند، از شدت ترس و تعجب عقب كشيدند و نزديك بود فرار 
كنند. آنان زبان در كامشان خشكيده بود و قادر به سخن گفتن نبودند، چشمانشان از 

: چه كسي حدقه بيرون زده و اختيار پلك زدن نداشتند. در اين لحظه موسي از او پرسيد
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اش كه در  تو رابه قتل رساند؟ او نيز بدون اين كه سخني بر زبان بياورد، رو به برادرزاده
ميان جمعيت بود كرد و با اشاره به همه فهماند كه قاتل اوست و بالفاصله پس از اين 

  اشاره مرد.

� y7 Ï9≡x‹ x. Ç‘ósãƒ ª! $# 4’tAöθyϑ ø9 $# ö �  )/73بقره(  
  »كند... دگان را زنده مي... خداوند اين چنين مر«

  و نيز:

� ª! $# uρ ÓlÌ� øƒèΧ $̈Β öΝçFΖ ä. tβθãΚ çFõ3s? �  )/72بقره(  

كرديد و رازها را آشكار  ي چيزهايي كه پنهان مي ... اوست برمال كننده«
  .»سازد مي

  فرزند عزيزم!
درود و سالم خدا بر او بود ـ يك بار از خدا  ـالزم به ذكر است كه حضرت ابراهيم 

  ست نمود كه زنده شدن مردگان را به من نشان بده.درخوا

� øŒÎ)uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Éb> u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’ tAöθyϑ ø9   )260بقره/(  � #$
هنگامي كه ابراهيم گفت:پروردگارا! به من نشان ده كه چگونه مردگان را «

  »كني... زنده مي

  خداوند نيز جوابش فرمود:

� tΑ$s% öΝs9 uρr& ÏΒ ÷σè? ( t �   )/260بقره(  

... (اي ابراهيم!) آيا ايمان نداري (كه خداوند قادر است مردگان را زنده «
  »كند؟)...

  نيز درجواب گفت: ؛ ابراهيم
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 Α$s%� 4’ n?t/ Å3≈ s9 uρ £Í≥ yϑôÜ uŠÏj9 É<ù= s% �  )/260بقره(  

خوهم قلبم آرامش يابد (براي اطمينان  ... البته كه ايمان دارم، ولي مي«
  »تر)... شبي

به آن رسيده بود و درخواست او از خدا براي  ؛ اي كه حضرت ابراهيم مرحله
ها و انحرافات فكري،  اسراييل با وصف تمام گمراهي اما بني تر بود. ايمان و اطمينان بيش

بود كه آنان را از  ميانشان بود و هنوز چندي نگذشته ) در؛ پيامبر خدا (موسي
هاي فرعون كمرشان  ها و ستم مشقتي داشتند و در زير شكنجهبار و پر از  زندگي نكبت

هاي واضح و روشن خداوندي را به  هر روز آيات و نشانه خم شده بود نجات داده بود.
داد كه هر كدام دليلي بر صداقت و درستي موسي و بر حق بودن رسالتش  آنان نشان مي

شد و  و ترديدشان افزوده مي اسراييل روز به روز بر شك بود. ولي متأسفانه قوم بني
گذاشت و ايمانشان را متزلزل  هاي شيطاني در قلب و فكرشان تأثير مي وسوسه

كند و  ساخت. با اين اوصاف خداوند به آنان نشان داد كه چگونه مردگان را زنده مي مي
  اي را زنده كرد. در جلو چشمانشان مرده

باز در شك و ترديد خود باقي  در پايان اين همه طول و تفصيل و تبيين و توضيح
گمراهانه و منحرف خود ادامه دادند و همچنان بر انكار حق و  ماندند و به زندگي

نيز به زور، اجبار گرداني از صدق و راستي اصرار ورزيدند. حال آن كه خداوند  روي
ساخت و ماهيت دروني آنان را برمال ساخت  ركردند، آشكا چيزهاي را كه آنان پنهان مي
  كند. و به راه راست هدايت مي گويد و خداوند سخن حق را مي
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  ؛عزير

  

�  ÷ρr& “É‹ ©9$% x. §� tΒ 4’ n?tã 7πtƒö� s% }‘Éδ uρ îπtƒÍρ% s{ 4’ n?tã $yγÏ©ρá� ãã tΑ$s% 4’ ‾Τ r& Ç‘ósãƒ ÍνÉ‹≈ yδ 

ª! $# y‰ ÷èt/ $yγÏ? öθtΒ ( çµs?$tΒ r' sù ª!$# sπsl($ÏΒ 5Θ$tã §ΝèO …çµsVyèt/ ( tΑ$s% öΝŸ2 |M ÷VÎ7 s9 ( tΑ$s% 

àM ÷VÎ7s9 $�Β öθtƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ ( tΑ$s% ≅ t/ |M ÷VÎ7©9 sπsl($ÏΒ 5Θ$tã ö� ÝàΡ $$sù 4’ n< Î) š�ÏΒ$yèsÛ 

š�Î/# u�Ÿ° uρ öΝs9 ÷µ̈Ζ |¡tFtƒ ( ö� ÝàΡ$# uρ 4’ n< Î) š‚ Í‘$yϑ Ïm š�n= yèôfuΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( 
ö� ÝàΡ$# uρ †n< Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y#ø‹ Ÿ2 $yδ ã” Å³⊥çΡ §ΝèO $yδθÝ¡õ3tΡ $Vϑ óss9 4 $£ϑ n= sù š̈t7 s? …çµs9 

tΑ$s% ãΝ n= ôã r& ¨βr& ©! $# 4’ n?tã Èe≅ à2 & óx« Ö�ƒÏ‰ s%  �  )/259بقره(  
كه سقف  اي گذر كرد، در حالي يا همچون كسي كه از كنار دهكده«

ها فرو ريخته بود،  ها برروي سقف ها فرو تپيده بود و ديوارهاي آن خانه
ي مردمان اين جا)  ا اين (اجساد فرسوده و از هم پاشيدهگفت: چگونه خد

كند؟ پس خدا او را صد سال ميراند و سپس  را پس از مرگ آنان زنده مي
دانم،  اي؟ گفت:(نمي اش گردانيد و (به او) گفت: چه مدت درنگ كرده زنده

شايد)روزي يا قسمتي از يك روز. فرمود: (نه) بلكه صد سال درنگ 
ردني و نوشيدني خود (كه همراه داشتي) نگاه كن (و ببين . به خواي كرده

ي خدا) تغيير نيافته است  و بنگر به  كه با گذشت اين زمان طوالني به اراده
االغ خود (كه چگونه از هم متالشي شده است. ما چنين كرديم) تا تو را 

ي (گويايي از رستاخيز) براي مردمان قرار دهيم. (اكنون) به  نشانه
دهيم و  داريم وبه هم پيوند مي ها را برمي ها بنگر كه چگونه آن ناستخوا

پوشانيم. هنگامي كه (اين حقايق) براي او آشكار  ها گوشت مي سپس بر آن
  .»دانم كه خدا بر هر چيزي تواناست شد، گفت: مي
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�  ÏMs9$s% uρ ßŠθßγu‹ ø9 $# í�÷ƒt“ ãã ßø⌠ $# «!   )30توبه/(  � #$

  »سر خداست.گويند: عزير پ يهوديان مي«

دانيم كه همانا نسبت دادن فرزند به خداوند به طور كلي و از نظر  فرزند عزيزم! مي
عقلي سخني بيهوده و باطل است. اين تفكركه خداوند فرزندي يا فرزنداني داشته باشد، 

عقل است كه دچار خياالت شده و شيطان نيز از اين  هاي ضعيف و بي تفكر انسان
نمايد و بدون شك اين گونه  لغزش مي تر دچار ها را بيش ده و آنفرصت سوء استفاده كر

و سالم خدا برهمگي  اند. پيامبران خدا ـ درود افراد با اين تفكر دچار كفر و شرك شده
ها را تذكر داده و به راه راست هدايت  اقوام و امت باد ـ درطول تاريخ انحرافات

م و اصول درست و پايدار در مقابل ي سال ي عقيده اند و آنان را به وسيله نموده
هاي آن نسل به نسل محافظت نموده و به اصطالح  سازي هاي شيطاني و گمراه وسوسه

  اند. بيمه كرده
ها و انحرافات عقيدتي كه در طول تاريخ بشر دچار آن شده و در ميان  يكي از فتنه

خداوند متعال ي نسبت دادن فرزند به  بعضي اقوام مورد پذيرش واقع گرديده، فتنه
  كند. باشد كه قرآن با قاطعيت درمقابل آن موضع گرفته و مفصل آن را رد مي مي

� ö≅è% uθèδ ª! $# î‰ymr& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θãƒ ∩⊂∪ öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! 

# �θà)à2 7‰ymr&  �  )/1- 4اخالص(  

ي  برآورنده ي يكتاست.* خدا، سرور واال و بگو: خدا، يگانه«
نياز است).* نه كسي از او متولد شده و نه از كسي  هاست (بي نيازمندي

  .»باشد متولد شده است.* و كسي همتا و همگون او نمي

با داليلي عقالني و منطقي اين تفكر را رد كرده است؛ چرا كه خداوند قرآن كريم 
است كه متأسفانه  نياز است. اما رخدادهاي تاريخي درگذشته و حال چيز ديگري بي
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هاي مريض القلب النه كرده و اين  در دل و عقل انسان 1خياالت و توهمات بولسي
اند!!! اين توهم و ادعا را بولس درميان يهوديان ايجاد كرد و بر زبان  تصورات را پذيرفته

ايي درمورد حضرت عپسرخداست. بعدها مسيحيان نيز چنين اد 2يهوديان افتاد كه عزَير
  مودند و ادعا كردند كه عيسي نيز پسر خداست.عيسي ن

  داستاني از زندگي عزَير

فردي يهودي و بر آيين حضرت موسي و نيكوكار بود. داراي ايماني » عزَير پسرجروه«
دامني  عميق، اخالقي كريمانه و دروني پاك بود. در ميان مردم به صداقت و پاك

نازل شده بود، از حفظ داشت، به  مشهوربود. تورات را به همان شكلي كه بر موسي
اي كه گويي تمام كلمات و حروف آن را به ترتيب بر صفحه قلبش نگاشته است.  گونه

تر از همه عزير را مشهور ساخته بود اين بود كه در سخن گفتن حكيم  چيزي كه بيش
آورد و مرجع حل اختالفات مردم و مورد  بود و سخنان منطقي و به جا بر زبان مي

  ماد و اطمينان همه بود.اعت

  امتحان الهي

رفت.  جا مي اي داشت كه هر روز براي آبياري و مواظبت از آن به آن عزَير باغ ميوه
روزي سبدي كه مقداري انگور و انجير و نان خشك در آن قرار داده بود، برداشت و 

شيد به راه سوار بر االغش به سوي باغ به راه افتاد. عزير صبح زود و قبل از طلوع خور
افتاد و اندكي بعد به محل كارش رسيد. بالفاصله از االغ پياده شد و آن را به ميخي كه 

بست و شروع به كار كردن و بيل زدن نمود. الزم به ذكر است كه بر زمين كوفته بود، 

___________________ 

  شود فردي يهودي االصل بود كه او اين عقيده را كه عيسي پسر خداست رواج داد. بولس: گفته مي -1

رهانيد و تورات را كه از حفظ داشت عزَير، يهوديان را پس از يك قرن خواري و ذلت از بند اسارت  -2

رسشان گذاشت. شايد يهوديان به خاطر سپاس از زحمات او اين  دوباره براي آنان نگاشت و در دست

  اند!!! لقب را به وي داده
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ي آن پيرامون  داشت. ديوارهاي كهنه و فرسوده رارقباغ عزير در كنار يك آبادي قديمي 
ها همگي فرو  ودند. روستايي بود كه ديوار منازل آن خراب شده و سقف خانهباغ او ب

هاي خود مرده بودند و  تپيده بود. اهالي آن روستا به هر دليل درزير سقف و ديوار خانه
جا نمايان شده بود. به هر  هاي مردگان آن هايي از استخوان بر اثر گذشت زمان قسمت

بيل زدن درباغ و خستگي زياد احساس گرسنگي حال عزير پس از مدتي كاركردن و 
را در  ي درختي كه سبدش را درآنجا قرار داده بود، آمد. مقداري انگور كرد. به زير سايه

 ن ريختآهاي نان خشك را خرد كرد و در  اي تفت داد تا آب آن را بگيرد و تكه كاسه
ي  رش را زير سايهس و مقداري صبر كرد تا نرم شود، سپس آن را بخورد. در اين حال

درخت قرارداد و پاهايش را به طرف ديواري كه از آن آبادي قديمي بر جاي مانده و به 
محافظ باغش تبديل شده بود، دراز كرد. عزير مطابق هميشه به ديوار و روستاي خراب 

زماني بود در  روستا كه دير هاي آن هاي پوسيده و برجاي مانده از انسان شده و استخوان
كرد. اما اين بار فرق داشت، به شدت به فكر فرو رفت و  ا دفن شده بودند، نگاه ميآن ج

  گفت، اين جمله را بر زبان جاري ساخت: اكبر مي ته دل و عمق ايمان در حالي كه اهللا از

�  4’‾Τ r& Ç‘ósãƒ ÍνÉ‹≈ yδ ª!$# y‰ ÷èt/ $yγÏ? öθtΒ �  )/259بقره(  

  »كند؟... زنده ميها را پس از مرگ  ... چگونه خداوند اين«

او اين سؤال را درمورد كيفيت و شكل زنده شدن مردگان كرد، نه اين كه در اصل به 
شدن مردگان باور نداشته باشد؛ چرا كه عزير از ته دل ايمان داشت كه خداوند بر  زنده

  .هر چيزي تواناست

  ي عملي تجربه

ي مرگ  له فرشتهپس از اين سؤال كه به ذهن عزير رسيد، خداوند متعال بالفاص
صد سال تمام  جان او به مدت يك را فرو فرستاد و جانش را گرفت. جسم بي» عزراييل«

در جاي خود و به شكل موجود در آن جا باقي ماند و پس از آن مدت خداوند او را 
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اسراييل  هايي از بني او نسل زنده گردانيد. درطول اين يكصد سال در سرزمين و شهر
شده بودند و اوضاع و احوال  ها كسان ديگري متولد شده و جايگزين مرده و به جاي آن

به طور كلي دگرگون شده بود. حال اين كه زنده شدن عزير پس از مرگ يكصد ساله 
طبق روايات مورخين و محدثين دقيقاً مطابق سؤال و درخواست خود او از چگونگي 

د و بفهمد كه حوادث چگونه رخ اي كه او كامالً پي ببر زنده شدن مردگان بود. به گونه
اي براو فرستاد؛ ابتدا قلب و چشمانش را به حركت  دهد. بنابراين پروردگار ماليكه مي

هايش گوشت و پوست پوشاند، سپس موهايش را روياند.  انداخت، سپس بر استخوان
هايش را بر هم  بعد از آن روح در آن دميد كه در نتيجه در جاي خود نشسته و پلك

  .زد مي
  و همان ماليكه از او پرسيد:

� öΝŸ2 |M÷VÎ7 s9 ( �  )/259بقره(  
  »اي) (دراين جا)؟... ... چه مقدار خوابيدي (درنگ كرده«

  ي درختان و اطراف گفت: عزيربا نگاه كردن به خورشيد و سايه

 � tΑ$s% àM ÷VÎ7s9 $�Β öθtƒ �  )/259بقره(  
  »ام... ... يك روز(تمام) خوابيده«

  روي كرده و به افق نگريست و گفت: خش زيادهسپس گويي در پاس

�  ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ �  )/259بقره(  

  »... يا قسمتي از روز...«

  ي عيني تجربه

   كرد، به او گفت: اي كه با او صحبت مي آن ماليكه

� ≅t/ |M ÷VÎ7©9 sπsl($ÏΒ 5Θ$tã ö �  )/259بقره(  
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  »اي... صد سال است كه خوابيده ... بلكه تو (درست) يك«

صد سال!!!؟ به راستي زماني طوالني است. درطول اين مدت زياد همه چيز تغيير  يك
  شود. باز ماليكه به او گفت: كند و اوضاع دگرگون مي مي

� ö�ÝàΡ $$sù 4’ n< Î) š�ÏΒ$yèsÛ š�Î/# u� Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ̈Ζ |¡tFtƒ ( �  )/259بقره(  

ر اين مدت ... به خوردني و نوشيدني خود كه همراه داشتي نگاه كن(كه د«
  »زمان زياد هيچ) تغييري نكرده است...

اي كه در آن انگورتفت داده شده و نان خشك ريخته بود نگاه كردكه  عزير به كاسه
دقيقاً به حال خود باقي مانده و نان موجود همچنان خشك است و هنوز خيس نشده 

تر شد كه  است. رنگ آن تغيير نكرده و اصالً فاسد نشده است. باز تعجب عزير بيش
ها هيچ تغييري نكرده  صد سال گذشته باشد، اما آن خوراكي چگونه ممكن است يك

  باشند؟!
  ماليكه رو به عزير كرد و گفت:

� ö�ÝàΡ $#uρ 4’n< Î) š‚ Í‘$yϑ Ïm �   )/259بقره(  
  »... نظري هم به االغت بينداز...«

ده كه در اي از آن باقي مان هاي استخوان پوسيده و خشك شده ديد كه تنها تكه
كنارظرف غذاي او برزمين افتاده است. سپس چشمانش را در نهايت خشوع و خضوع 

  به آسمان بلند كرد و (در دل گفت: پروردگارا! تو بر هر چيزي قادر و توانايي).
  ماليكه گفت: اي عزير! اين حوادث و جريانات خواست خداوند متعال است:

�  š�n= yèôfuΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u ÂZ$̈Ψ=Ïj9 �  )/259بقره(  
  »اي براي مردمان قراردهيم... ... تا تو را نشانه«
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خداوند قادر است باطل باطل گرايان را دفع و كفر كافران را رد نمايد. باشد كه به 
  پروردگار جهانيان ايمان آورند. اين پايان ماجرا نيست، بلكه:

� ö�ÝàΡ $#uρ †n< Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $yδ ã” Å³⊥ çΡ §ΝèO $yδθÝ¡õ3tΡ $Vϑ óss9 �  )/259بقره(  

داريم و به هم پيوند  ها را برمي ها بنگر كه چگونه آن ... به استخوان«
  »پوشانيم... ها گوشت مي دهيم و سپس بر آن مي

هاي برجاي مانده از االغ را صدا كرد و همگي در يك  ماليكه استخوان به اين ترتيب
گاه گوشت و پوست و رگ  . آني عظيم و بزرگي را تشكيل دادند جا جمع شدند و جثه

و اعصاب هركدام سر جاي خود قرارگرفت و االغ جان گرفت و بر سرجاي خود اسير 
شده و شروع به عرعر كردن نمود. عزير در مقابل عظمت پروردگار به سجده افتاد و 

  ماليكه نيز از پيش او رفت و غيب شد.
ديد، كوچه،  ر كجا را ميا هعزير از جايش برخاست. سوار بر االغ به منزلش رفت، ام

هايشان، طرز  جا را بلد نبود. مردم همگي چهره ... همه ناشناخته بودند و هيچخيابان و
ي  هايشان عوض شده بود و همه شكل زندگي كردن و بافت خانهلباس پوشيدنشان، 

شكل شناختند، بلكه از قيافه و ها براي عزير تازگي داشت. حتي آنان نه تنها او را نمي اين
ديد  اي كه مي كردند؛ چرا كه ميان نسل او و نسل تازه او نيز تا حدودي تعجب مي

صد سال فاصله بود. مردم آن جا با ديدن او نسبت به او مشكوك شدند. اما عزير در  يك
عين ناباوري مسير خود را ادامه داد تا به منزل خود رسيد. وقتي درمنزل را باز كرد 

اي فالني! آيا منزل عزير اين  كه آن جا نشسته بود، به او گفت:پيرزن نابينايي را ديد 
جاست؟ پيرزن در پاسخ گفت: بله، منزل عزير اين جاست. اين را گفت و شروع به 

شد  هقش بلند و بلندتر مي افزود و صداي هق گريه كرد و پي در پي بر گريه وزاريش مي
مي از عزير برده باشد و مردم او را ام كه نا ها سال است كه كسي را نديده گفت: ده و مي

  اند. فراموش كرده

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



  قصه هاي قرآني         216

(!) كه خداوند صد سال پيش مرا ميراند و اكنون  عزير گفت: خانم! من عزير هستم
زنده گردانيده است. پيرزن با اين كه بسيار ضعيف و الغر بود بر خود لرزيد و از جايش 

تندي به او گفت: پناه بر خدا!  كند. با خشم و كرد كه او را مسخره مي بلند شد و فكر مي
گاه كسي از او خبري براي ما نياورد.  صد سال پيش از نزد ما رفت و هيچ عزير يك

كني؟ عزير در پاسخ گفت: به راستي كه من عزير  شوخي بس است! ما را مسخره مي
گويم شاهد است. پيرزن اندكي سكوت كرد و گفت:  هستم و خداوند بر چيزهايي كه مي

شد. هر گاه  زير مرد مؤمن و نيكوكاري بود و دعايش مورد قبول خداوند واقع ميهمانا ع
كرد خداوند او را شفا  براي مريض يا كسي كه به گرفتاري دچار شده بود، دعا مي

كرد. اگر به راستي تو عزير هستي از خدا بخواه كه  بخشيد و گرفتاريش را حل مي مي
  م و اگر راست بگويي تو را خواهم شناخت.بينايي مرا باز گرداند تا تو را ببين

عزير از خداوند خواست كه او را بينا گرداند. سپس دستش را برچشمانش ماليد و به 
ي پروردگار بينا شد. سپس دستش را گرفت و به او گفت: برخيز به اذن پروردگار.  اراده

نگريست. او را خداوند نيرويي به او داد كه بلند شد و بر پاهايش ايستاد و به عزير 
  دهم كه تو عزير هستي. شناخت و گفت: شهادت مي

  ؛ ي پيامبري عزير نشانه

پسري داشت كه در آن  ؛هر دو به سوي مردم راه افتادند. عزير ؛پيرزن و عزير
هاي زيادي  خورده بود كه فرزندان و نوه زمان به سن پيري رسيده بود و بسيار سال

خورده مردي متين و با وقار بود كه از  رمرد سالداشت و همگي نزد او بودند. آن پي
اش متانت و وقار نمايان بود. پيرزن عزير را به نزد آنان برد و صدا زد؛ اين عزير  چهره

است كه به نزد شما برگشته است. با شنيدن اين سخن به وحشت افتادند و از اطراف آن 
گويي؟ چرا هذيان  ميسفيد خرفت! چه  ودو پراكنده شده و گفتند: اي پيرزن گيس

به نشين و ناتوان شده بودم، نيستم؟  گويي؟ گفت: مگر من كنيز كور شما كه خانه مي
راستي او براي من نزد پروردگارش دعا كرد و بيناييم را باز يافتم و پاهايم توان راه رفتن 
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كر ام. اندكي به ف ردند و من هم اكنون با پاي خود و به سرعت نزد شما آمدهكرا پيدا 
فرو رفتند و او را تكذيب نكردند، اما بهت و حيرت بر آنان چيره شده بود. سپس پسر 
پير عزير برخاست و در حالي كه بر عصايش تكيه زده بود به او نزديك شد و گفت: 

من، خال سياهي ميان دو كتفش بود. عزير لباسش را درآورد و ميان دو كتفش را  پدر
كرد. با ديدن اين نشانه پسر باور كرد،  پسر پير ادعا مي نشان داد و درست هماني بود كه

اسراييل كه درآنجا حضور  او را درآغوش گرفت و دستانش را بوسيد. اما گروهي از بني
تر و بلدتر از عزير به  كس آگاه داشتند گفتند: از پدران و نياكان ما نقل شده كه هيچ

النصر پادشاه ايراني برما آمد و  تجانب بخوجود ندارد و بعد از باليي كه از تورات 
ها را از ما گرفت و همگي را سوزاند، ديگر اثري از تورات در ميان ما نيست.  تورات

هاي اندكي كه بعضي از مردان از حفظ دارند. اگربه راستي تو عزير هستي از  مگر قسمت
ورو در هاي د نو براي ما تورات را بنويس. اين در حالي بود كه پدر عزير درگذشته

اي در زير خاك پنهان كرده بود و كسي  النصر تورات را در گوشه روزگاران هجوم بخت
را بلد نبود. پس با گروهي از مردم به آن جا رفتند و زمين را حفر  جز عزير جاي آن

كرده و تورات را از زير خاك بيرون آوردند. ولي بر اثر گذشت زمان و نفوذ رطوبت 
و اكثر كلمات آن پاك شده بود و اصالً قابل استفاده نبود.  فرسوده و پاره شده بود

اسراييل نيز اطراف او نشستند. خداوند نيز در اين  بنابراين عزير زيردرختي نشست و بني
كرد، مثل اين  حال تورات را برايش و پيش چشمانش آشكار ساخت و آن را تالوت مي

خواند و آنان نيز از نو  ر آنان ميگاه آن را ب كه صفحات آن جلو چشمش گشوده بود. آن
نوشتند و مدتي را در ميان آنان زندگي كرد تا اين كه خداوند اراده فرمود و جان به  مي

مندان  گذرانان و ثروت خود برد. اما خوش جان آفرين تسليم نمود و او را نزد
بردند،  سرمي اسراييل كه نسبت به همه چيز مشكوك بودند و در واقع در گمراهي به بني

اي و خرافي ساختند و نسبت به پروردگار يكتا كافر شده و   هاز عزير شخصيتي اسطور
  عزير پسر خداست!!!» عزير ابن اهللا«گفتند: 
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گونه بحث و جدلي درآن نبود و آن اين بود كه  اما واقعيت آشكار بود و جاي هيچ
  خداوند فرمود:

� š�n= yèôfuΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u ÂZ$̈Ψ=Ïj9 �  )/259بقره(  

  »اي برايمردم قرار دهيم... ... و تا تو را نشانه«
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óΟ ßγn= sù Ü>#x‹ tã tΛ ©yγy_ öΝ çλm; uρ Ü>#x‹ tã È,ƒÍ� ptø: $# ∩⊇⊃∪ ¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= ÏΗ xå uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# öΝçλm; ×M≈̈Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $pκ ÉJøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{$# 4 y7Ï9≡sŒ ã— öθx) ø9 $# ç��Î6s3ø9 $# �

  )1- 11بروج/(  
.*و سوگند به روز وعده باروهاستها و  كه داراي برجسوگند به آسمان! «

داده شده (براي حساب و كتاب و سزا و جزا).* و سوگند به هركه و هر 
چه گواهي دهد و به هركه و هر چه مورد گواهي قرار گيرد.* نفرين بر 

و داراي هيمه و  صاحبان گودال (شكنجه) باد! * گودال پر از آتش
ي گودال آتش (به  (جهت سوختن).* وقتي آنان بر كناره هاي فراوان هيزم
ايشان چيزي و گري سوختن و جزغاله شدن مؤمنان) نشسته بودند.* نظاره

گران هيچ ايرادي و  آورند.* شكنجه كردند كه بر سر مؤمنان مي را تماشا مي
ايشان به خداوند قادر و ديدند، جز اين كه  عيبي و جرمي بر مؤمنان نمي

ي هرگونه ستايش، ايمان داشتند.* خداوندي كه سلطنت و  توانا و شايسته
ها و زمين از آن اوست و بر هر چيزي حاضر و ناظر  سرزمين آسمان

دهند تا از  گمان كساني كه مردان و زنان مؤمن را شكنجه مي است.* بي

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



  قصه هاي قرآني         222

ي (رفتار و كردار)  هكنند و از كرد دين الهي برگردند و سپس توبه نمي
گير ايشان خواهد شد و  شوند، قطعاً عذاب دوزخ دامن خويش پيشمان نمي

ي آنان خواهد بود.* مسلماً كساني كه  همچنين عذاب آتش سوزان بهره
هاي  دهند، بدون شك باغ ورند و كارهاي شايسته انجام ميآ ايمان مي

آن رودبارها روان ها و درختان)  (كاخ بهشت ازآن ايشان است كه از زير
  .»است و رستگاري و كاميابي بزرگ اين است

  آزمايش و امتحان الهي

و ديگران  ش هنگامي كه اذيت و آزار مسلماناني همچون بالل و عمار و ياسر و سميه
ي بروج  در مكه به دست جاهالن و كافران قريش شدت گرفت، خداوند آياتي از سوره

هاي آنان  و آزار و شكنجه» اصحاب األخدود«ت نازل فرمود كه در آن حكايت سرگذش
كشيدند، بيان  تر از آزارهايي بود كه آنان مي شان كه بسيار سخت به خاطر دين و عقيده

ي كافران  شده است. خداوند اين آيات را به خاطر آرامش دل مؤمناني كه تحت شكنجه
ي خودشان  دين و عقيده هاي واقعي كساني كه در راه ها و نمونه بودند و نيز آوردن مثال

  اند، بيان داشته است. ها و آزارهايي شده متحمل چه رنج
هاي سخت و فراوان مشركان  اند كه هنگامي كه مؤمنان تحت شكنجه روايت كرده

و شكايت گشودند. آمدند و از وضع موجود زبان به گاليه  ص قرار داشتند، نزد پيامبر
تر از  اند كه بسيار بيش هاي پيشين كساني بوده نيز به آنان گفت: كه در امت ص پيامبر

گاه ضعف به خود راه  اند، اما هيچ شما مورد شكنجه و آزار و اذيت دشمنان قرار گرفته
اند. مثالً يكي از آنان از وسط  اند و دشمن را اميدوار ننموده سرد و نااميد نشده نداده، دل
لي اصالً ضعف به خود راه نداده و ي اره توسط دشمنان نصف شده، و به وسيله سر تا پا

هاي وااليي كه از هيچ  ي انسان از راه صحيح خود دست برنداشته است. اين است نمونه
اند. اينك داستان  ي خود نهراسيده سختي و محنت و مرارتي در راه آرمان و عقيده

  خوانيم. مردان دالور را با هم مي االخدود و سرنوشت اين جوان اصحاب
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  اكي مسيحيت اوليهاعراب و پ

به راستي مسيحيت اوليه قبل از اينكه دچار تحريف و دگرگوني شود، ديني پاك و 
توسط كاهنان  ؛ ي حضرت عيسي ي محاكمه اند كه پس از فتنه خالص بود آورده

به رسالت و پيامبري » افيميون«ها، يك نفر روسي به نام  يهودي و عروج او به آسمان
اي بر ايمان خود استوار و پايدار بود كه به  و به گونه ايمان داشت ؛ حضرت عيسي

مشرق و مغرب دنيا جهت دعوت مردم به يكتاپرستي و پيروي از راه درست و صحيح 
كرد. درخالل يكي از سفرهايش در يكي از شهرهاي شم با عربي به نام  الهي سفر مي

مرد تحت تأثير سخنان  آشنا شد كه از ساكنان جزيره العرب در مرز شام بود. آن» صالح«
ها دست ردارد وروش پست و  قرارگرفت و تصميم گرفت كه از پرستش بت» افيميون«

ناشايست زندگي را كه مردم بر آن بودند، كنار گذاشته و به راه صحيح خداپرستي باز 
هاي مختلف و  و صالح با هم دوست و همسفر شدند. آنان به سرزمين» افيميون«گردد. 

رفتند تا به كمك نور هدايت و معرفت، آنان را از تاريكي گمراهي  ميميان مردمان 
نجات دهند و از ظلمت شب جهالت و ناداني، به سوي خورشيد تابان ايمان و هدايت 

  رهنمون سازند.

  اسير شدن افيميون

در يكي از سفرهايش، روزي به دست دزدان و راهزنان اسير شدند. راهزنان دست و 
به  فروشان بردند و آنان را و بر شتران سوار كرده و با خود به بازار بردهپاي آنان را بسته 

ي دفاعي جز سخن گفتن و   قيمتي ناچيز فروختند. آنان (افيميون و صالح)، هيچ وسيله
گوش شنوايي براي پذيرش نصيحت كردن همراه نداشتند و متأسفانه در آن روزگار هيچ 

داد. باالخره در  كسي به سخن آنان گوش نميحق وسخنان هدايتگرانه وجود نداشت و 
فروشان آن دو توسط يك نفر خريدار شدند و سفرشان به پايان رسيد. نجران  بازار برده
دارد و در آن روزگار جوالن گاه  اليه سلسله جبال حجاز درمرزهاي يمن قرار در منتهي

ترتيب بودكه پس  يهوديان بود و اما كيفيت و چگونگي ورود يهوديت به آن جا به اين
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المقدس و اطراف آن پرداخت  يب و گريز يهوديان بيتقالنصرايراني به تع از اين كه بخت
ي عربستان شدند و از  هايي از يهوديان وارد شبه جزيره ها را آواره ساخت، گروه و آن

بردند، تا به  ها پناه النصر به صحراها و بيابان ترس گرفتار شدن به دست لشكريان بخت
  هاي يمن رسيدند و در آنجا اقامت گزيدند. ديكينز

  سپس در آن جا قدرت و حكومتي برپا كردند.

  آزادي و دعوت به مسيحيت

د. آنان كه از قدرت بيان و سر بردن مدتي را در بردگي و اسارت به» افيميون و صالح«
تأثير  اي برخوردار بودند، بر آقاي خود كه رئيس و بزرگ آن قوم بود، نفوذ كالم ويژه

 آميز و ايمان پاك و خالص آنان در دل او اثرگذار شد. گذاشتند و سخنان حكمت
وار و پاك سرشتي هستند كه هدفشان نجات  هاي بزرگ باالخره او فهميد كه آن دو انسان

ها از گمراهي به سوي حق و حقيقت و عدالت است. در نتيجه آن دو را آزاد  دادن انسان
ن آورد و با ايشان درمسير حق و دعوت مردم به يكتاپرستي كرد و خود به آنان ايما

ي  كردند كه عده همراه شد. آنان در دعوت خود چنان صادقانه و خالصانه تالش مي
ي مردم تابع و پيرو آنان  زيادي از مردم دعوت آنان را پذيرفتند و نزديك بود كه همه

  شوند.

  ذونواس

كه يهودي بود، بر يمن » ذونواس«به نام » عتب«در آن روزگار يكي از بازماندگان قوم 
مند و داراي سپاهي توانا و فراوان و كارآزموده بود  كرد. او پادشاهي قدرت راني مي حكم

كرد. ديكتاتوري و  گذراني زندگي مي رحم! در كمال خوش و در عين حال ستمگر و بي
  از وي نبود.استبداد او به حدي بود كه كسي را جرأت اظهارنظر و انتقاد كوچك 

جا به  ي زيادي از يهوديان آن هنگامي كه اخبار نجران به او رسيد و فهميد كه عده
ايمان  ؛ و پيامبري حضرت عيسي بن مريم دين و آيين جديدي به نام مسيحيت
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اند، به شدت خشمگين شد و قيام خونيني بر ضد آنان برپا كرد و سوگند خورد  آورده
  كه به سر عقل آيند و به دين خود بازگردند!كه آنان را چنان درسي دهد 

  ي نجران محاصره

خود را براي اجراي تهديدات خود آماده ساخت و با لشكري فراوان و تا » ذونواس«
چنان مسلح و آماده بودند كه  دندان مسلح به سوي نجران به راه افتاد. سپاهيانش آن

دانست  ند. او خود بهتر ميرو مند و به مدت زيادي مي گويي به جنگ با لشكري قدرت
اصالً آمادگي و توان مقابله با لشكريانش را ندارند، اما به خاطر ايجاد كه اهالي نجران 

  جا اين سپاه فراوان را به راه انداخته بود. رعب و وحشت در دل اهالي آن
به هر حال هنگامي كه به نجران رسيد، دستور داد شهر را از هر طرف محاصره كنند 

روز به آنان مهلت داد ها را به دقت كنترل نمايند. تنها چند  ها و خروجي ورودي و تمام
اند، دست برندارند و به آيين يهوديت  و اعالم كرد كه اگر از آيين جديدي كه برگزيده

  مراجعه نكنند، مجازات سنگيني درانتظار آنان است.

  پايداري مردم نجران بر ايمان و عقيده

هايشان  جران به مشورت با همديگر پرداختند. اما ايمان در دلي ن مردم محاصره شده
اي درمقابل  هره گونه ترس و دل ريشه دوانده بود و محكم و استوار و بدون هيچ

درخواست ذوانوس و لشكريانش ايستادند و گفتند ما دين و آيين خود را ترك نخواهيم 
خواهد بكن كه  ر چه دلت ميگرديم (تو هم ه كرد و هرگز به گمراهي و جهالت باز نمي

  خدا با صابران است).
ذونواس با شنيدن پاسخ قاطع آنان،سخت برآشفت. از هر طرفي وارد شهر شدند و به 

گاه دستور داد مردم رادر ميدان اصلي شهر جمع كرده  طوركلي شهر را اشغال نمودند آن
ها با شمشيري  ام از آنرا آوردند و بر سر هر كد» افيميون و صالح«ها يعني  و رهبران آن
  حاضر شدند.
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دستور داد گودالي وسيع و طوالني و با عمق زياد حفر كردند. سپس هر مقدار كه در 
گاه دستور داد كه آتش را  برايشان ممكن بود، هيزم در آن ريختند. آن توان داشتند و

 هايش به سوي آسمان نهيب اي كه شعله گونه برافروختند: آتشي سخت و سوزان به
و گرمايش  ي دور حرارت و از فاصله هايش به  هر طرف پراكنده بود زد، زبانه مي

شد. دود كثيف آن آسمان منطقه را پوشانده بود. ذونواس و اطرافيانش در  احساس مي
رسيد، بر تختي بلند كه بر همه جا مسلط بود،  ها نمي اي كه حرارت آتش به آن گوشه

هايي باشند كه دستور داده بر مؤمنان روا  ها و عذاب نشسته بودند تا شاهد انواع شكنجه
  دارند.

� ª! $# uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹Íκ y− �  )/9بروج(  

  .»... و خداوند بر هر چيزي شاهد و آگاه (حاضر و ناظر) است«

گروه به صورت دست و پا بسته به درون گودال پر از آتش  گاه مؤمنان را گروه آن
نشد كه از  اي درآنان تأثيرگذار نبود و موجب عذاب سخت ذرهانداختند، اما اين  مي

هاي واالي  ي پاك و صادق خود دست بكشند. با آغوش باز در راه آرمان ايمان و عقيده
ي پليد و شوم خود را اجرا  رفتند. پس از اين كه ذونواس نقشه خود به سوي شهادت مي

شم الهي پيوسته همچو اجل معلق كرد پيروزمندانه (!) به يمن برگشت. اما تهديد و خ
  بر سر هر ستمگر ناسپاسي خواهد بود و روزي او را گرفتار خواهد نمود.

� āχÎ) tÏ% ©!$# (#θãΨ tG sù tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#uρ §Ν èO óΟ s9 (#θç/θçG tƒ óΟ ßγn= sù Ü># x‹tã 

tΛ ©yγy_ öΝ çλm; uρ Ü># x‹tã È,ƒÍ� ptø:   )10بروج/(  �  #$
دهند (تا از دين الهي  ني كه مردان و زنان مؤمن را شكنجه ميگمان كسا بي«

ي (رفتار و كردار) خود پشيمان  كنند و از كرده برگردند) و سپس توبه نمي
گيرشان خواهد شد و همچنين عذاب  شوند، قطعاً عذاب دوزخ دامن نمي

  .»ي آنان خواهد بود آتش سوزان بهره
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ؤمنان ثابت قدم بهشت اعلي است كه بهترين ي الهي به م هميشه و در هر زمان، وعده
  هدف و واالترين مطلوب است.

� ¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= ÏΗ xåuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# öΝ çλm; ×M≈̈Ζ y_ “Ì�øgrB ÏΒ $pκ ÉJøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{$# 4 
y7 Ï9≡sŒ ã— öθx) ø9$#  �  )/11بروج(  

دهند، بدون  ميآورند و كارهاي شايسته انجام  مسلماً كساني كه ايمان مي«
ها و درختان آن)  هاي بهشت از آن ايشان است كه از زير (كاخ شك باغ

  .»و كاميابي بزرگ اين است رودبارها روان است و رستگاري
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