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 «پيشگفتار»

الحمدُ لِلهِ رَّبِ العالمين و العاقبه للمتقين و الصّلواهُ علي رسولِهِ محمّدد لدلي ا    

 عليه و عَلَي آلهِ و الحابِهِ اجمعين.

ي زمين و زمان و خدداي   و كامران و آفرينندهسپاس و آفرين بر خداي كامكار 

 ابدي و سرمدي. بي همتا و بي انباز و بي زن و فرزند و آن ذات پاك ازلي و

خردمندان را آفرينش او بر هستي او گواه و سپاس وي بر بنددگان وي پيددا و   

بهترين جهان و گديين   هاي وي در عالم هستي هويدا و درود بر محمّد نعمت

پيغامبران و نازنين همه فرزندان آدم و شفاعت خواه بندگان به روزِ بيرگ بر او 

 و بر خاندان و اصحاب وي.

هداي دوران   كه سرگذشت پيامبران الهي هر يك سرمشق زندگي انساناز آنجا 

حضدت  آم   هداي پيغمبدران الهدي از     هدا و سرگذشدت   تاريخ بوده و از واقعه

اي كه بتواند تشنگان حقيقت با الهدام   مكتوبه والم  رسول خداتا  الساّل  عليه 

دوسدتان و  ي تاريخي سيراب گرداند با درخواسدت   بخشي از آيات الهي و واقعه

را در اختيدار  « ي احمد مُتسَل سيته»عالقمندان به حكومت الهي كه قبالً كتاب 

عالقمندان قرار داديم. اينك جميع احواالت انبياء را براي طالبان علم و حقيقدت  

در كتاب ديگري به زبان فارسي جهت عبرت گيري و هدايت به شما عييديان  

ربارتر شدن اين اثدر قععداً اثدر بخدش     تقديم ميداريم. نظرات اصالحيه شما در پ

 خواهد بود.

 دكتر آنه طواق آخوند گلشاهي

 هجري شمسي 8811زمستان 
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 آفرينش كاينات

رضي اهلل عنه و او از جعفت لامق با سندي كه از امام المتقين قصص االنبياء در 

پدر خود محمّد بن علي و او از پدر و جدّ خويش سديّد اهدا الجن ده امدام زيدن      

 دين بن حسين بن علي بن ابيعالب كَرَمَ اهللُ وجه روايت كرد:العاب

درآمدد و   يجدابتبن عبددا  انصدار   نشسته بودم كه  روزي نيد رسول خدا

آفريدد چده   وَجَاَ يا رسول اهلل به من خبر دهيد اوّل چييي كه خداوند عَيَ گفت

ريد نور من اوّل چييي كه خداوند در طول هيار سال آف»فرمود:  بود؟ پيغمبر

بود كه يك روز آن جهان هيار سال اين جهان است و آن نور مدن بدا قددرت    

گرديد و تمام آثار عظمت خداي تعدالي را   رفت و مي خداي تبارك و تعالي مي

كدرد   گفت و سدجده مدي   كرد سپس از براي خداي تعالي تسبيح مي مشاهده مي

روايدت   ابن عبدا  و به قول ديگر از  «.خواست آنعوري كه خداي تعالي مي

كدرد و خدداي    گشدت و طدوام مدي    اند كه آن نور دوازده هيار سال مي كرده

كرد و گفت خداي تعدالي آن ندور را بده     عَيَوَجَاَ را به پاكي و يگانگي ياد مي

 چهار قسم گردانيد.

را و از يدك  بهشد   را و از يك قسدم  قلد   را و از يك قسم عتش از يك قسم 

ال الده  »پس به قلم فرمان رسيد كه برساق عرش بنويس:  را بيافريدمؤمندا   قسم 

پس عرش را بيافريد در وي هيجده هيار بدر  بندا    « االّ ا  محمّد رسدول ا  

كرد و در هر بر  هيجده هيار ركن پديد آورد. پس چهار فرشته بيافريد يكدي  

و يكي بر صورت كركس و يكدي بدر    شيربر صورت آدمي و يكي بر صورت 

آنگاه از حق تعالي فرمان رسيد كه در آئيد و عرش را برداريد هر  -وصورت گا

گفته است  عبدا  بن عبا  چهار فرشته درآمدند همه نيرو كردند نتوانستند. 

 كه چون فرشتگان اين تسبيح گفتند:
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 بِدا ِ  ا حَدوللَ وَ لَدا قُدو هَ اِالَ   اِالَ ا ُ وَا ُ اَكْبت ا ُ اكبت وَ لَد سبحا َ ا ِ وَالْحَمدُ لِلّهِ وَ لَا اِلهَ »

خداي تعالي برداشتند و همچنين با قدرت خداي  قدرتعرش را به  « العَليُ الْعَظِي 

را بيافريد تا گرداگرد عدرش درآمدندد و   فتشتگا  و بهش  تعالي با اين تسبيح 

 :1ليقوله تعاطلبيدند.  كردند و از براي بندگان خداي تعالي آمرزش مي طوام مي

 

 

 

 كشدا  اند. در  ي عرش اشرام مالئكه ملهجنانكه بر دارندگان عرش خدايند و آ

فرمايد تا صبح و شام از روي  سبحانه تعالي به جميع فرشتگان مي آورده كه حق 

ي عرش سالم كنند و آنانكده در گرداگدرد عدرش از     بيرگي و اكرام بر جمله

اند جملگدي عدرش را در     كنند و ايشان هفتاد هيار صف فرشتگان كه طوام مي

گويندد و بده سدتايش پروردگارشدان      ميان گرفته و با شوق و ذوق تسبيح مدي 

 گويند. كنند و مي مشغولند و براي مؤمنان طلب مغفرت و استغفار مي

پروردگارا ! رحمت و علم تو بر همه چيي از روي بخشدش احاطده دارد. يعندي    

اند  اند و به تو باز گشته كرده رحمت و علم تو فراگير است پس آنان را كه توبه
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 اند. خدايا ايشان را اند يعني راه اسالم و حق را پيروي كرده و پيروي راه تو كرده

 .از عذاب جهنم مصون و محفوظ بدار

 سپس به قدرت خداي تعالي آنگاه به قلم فرمان رسيد كه:

 « هاُكْتُبل عِلْمِي فِي خَلقي وَ مَا هُوَ كائن اِلي يو ِ الْقِيام» 

فرمود كه بنويس علم من در خلق من آنچده تدا روز قيامدت در آن موجدود     » 

 « است.

 «  بس  ا  التّحمن التَحي  اَنا ا  ال اِلهَ اِالَ انا من ...»قلم اوّل بار نوشت: 

پس قلم علم خدا در خلق خداي تعالي تا روز قيامت هر چه خواسته بود نوشدت.  

خداي تعالي به نظدر هيبدت بده سدوي مرواريدد      را آفريد. پس متواريدد  آنگه 

آفريد يكي باد صدبا  باد شد آنگه چهار آب نگريست. مرواريد بر خود بلرزيد و 

دوم باد دبور سوم باد جنوب و چهارم باد شمال. سپس به هر چهدار بداد فرمدان    

ها از آن آب برخاست و از روي  ي آن آب درآمدند و مو  رسيد تا چهار گوشه

را بيافريد فرمان داد تا بده روي ايدن آب دودي   آتد   است پس مو  كفي برخ

برآمد و بر هوا معل ق بايستاد پس خداي تعالي امر كرد تا آن دود هفت پاره شد 

و يك پاره آب گشت و يك پاره مس گشت و يك پاره آهن و يك پاره سيم 

 و يك پاره زر و يك پاره مرواريد ياقوت سرخ گشت.

آسما  را از مس و آسما  مو  را از آب بيافريد و وّل آسما  اپس خداي تعالي 

را از زر سدرخ و  آسدما  ندن     را از سديم و  آسدما  ههدار    را از آهن و سدو   

را از يداقوت بيافريدد و فاصدله هدر     آسما  هفدت   را از مرواريد و آسما  شش  

 آسمان را پانصد ساله راه جدا كرد.

كف آن آب تا سرخ پديد آورد  ي خود از و سپس خداي تعالي به قدرت كامله

است پدس بده جبرئيدا و ميكائيدا و اسدرافيا و      كعبده  تا آنجا كه امروز خانه 
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ي تا را گرفته بكشدند خدداي    عيرائيا )عليهم السالم( فرمان داد تا چهار گوشه

 تعالي اين زمين را از آن تا سرخ آفريد.

 «1خَلَقَ االرض في يَولمين ...»قوله تعالي: 

شويد و براي او  شما به آن كسي كه زمين به دو روز آفريد كافر ميبگو: چرا » 

 « نهيد، اين، پروردگار جهانيان است. همتايي مي

رضي اهلل عنهما گويد كه خداي تعالي در ميان هر آسمان نوري عبدا  بن عبا  

و  تقددّ  و  تسدبي  آفريده است از آن نور فرشتگان بيشدمار خدداي تعدالي را    

گويند و از ذكر خداي عَيَوَجَاَ يك لحظده نياسدايند و اگدر     ميل تهليو تحميد 

 يك لحظه از ذكر خداي تعالي غافا بمانند في الحال بسوزند.

و بعضدي  س وم و بعضي در ركوع و بعضي در قيا  و بعضي از آن فرشتگان در 

شود زبدان  تا روز قيامت از طاعت يك لحظه آرام نگيرند چون قيامت قعدوم  در 

اي خداي بيرگ ما تدو   «سبحانك ما عبدنا حقَ عبامتك» بگشايند كه  به عذر

 ي پرستيدن تو بود نپرستيديم. را چنان كه شايسته

 در گلستان گفت:شيخ سعدي 

عاكفان كعبه جاللش به تقصير عبادت معترم كه: ما عبدناك حقَ عبادتك و » 

 « فتكي جمالش بتحيّر منسوب كه: ما عرفناك حقَ معر واصفان حليه

آفتداب و ماهتداب و سدتارگان را     هفته را بيافريد،هف  روز سپس خداي تعالي 

 را گردان كرد.هف  فلك بيافريد و 

 :2قوله تعاليي عالم را در شش روز بيافريد.  و همه

                                           
 سوره فصلت 9ي  بخشي ازآيه - 8
 سوره السجده 4بخشي از آيه  - 2
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 :1قوله تعالي

 « وَ اِ َ يَولماً عِندَ رَبّكَ كَاَلْفِ سَنَه مِمّا تَعُدُو َ» 

البته خداي تعالي قادر بود كه اين چندين هيار مخلوق را در يك چشم بهم زدن 

آموزد كده صدبر كنندد زيدرا كده صدبر كليدد         ندگان خود ميبيافريند امّا به ب

 .2هاست گشايش

موزخ را يعني زمين را از گا تر بيافريد، و در زير ثدري  ثتي پس خداي تعالي 

 :3قوله تعاليرا به هفت در بيافريد. 

 

اي از ايشان )گناهكداران( تقسديم    ا هف در است و به هر دري پارهآن دوزخ ر

 آمده كه: كشف االستاراند. در  شده است كه دنباله رو شيعان شده

آورد درياي حيدرت و   : آن روز كه جبرئيا امين اين آيتگفت انس بن مالك

به جوش آمد و بگريست بسيار سخت، چندان بگريست كده   سوزش مصعفي

صحابه از آن گريه در سوزش افتاد و دلها در گدازش درآمد به  جانهاي صديقان

                                           
 سوره الحج 47بخشي از آيه  - 8
 الصّبرُ مفتاح الفر  - 2
 سوره الحجر 44آيه  - 8
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حدي رسيد كه دلها از ترس به گلوگاه رسيد و هيچ كدس از صدديقان صدحابه    

بپرسد كه آن چه حال است و چه  يداشت كه از رازهاي گريه مصعفجرأت ن

بوده كه سرور عالميان و مهتر ترسيدگان چنان غمگدين و انددوهگين نشسدته.    

دانست كه رسدول   رفت چون مي فاطمه زهرا )س(بر  عبدالرحمن عومام سرانج

در ديدار فاطمه آسايش و انسي بود اگر چه غمگين باشد بلكه بدا ديددن    خدا

فاطمه زهرا غم وي بكاهد. گفت يا فاطمه رسول خدا را ديدديم بدس حيدران و    

وي را گريان بادردي عظيم و سوزي تمام، چه آيت بروي فرود آمده و چه چيي 

توانيم كه از حال او بپرسديم   بر آن داشته؟ و هيچكس از ما جرأت نداريم و نمي

 اي كهنه نهاده بود، آن مگر تو به آن اسرار رسي و آن حال باز داني فاطمه شمله

ي  كرد، عمر خعاب او را در آن شدمله  شمله بپوشيد و قصد حضرت مصعفي

ز جگدر بدرآورد و گفدت و    كهنه بديد، دلش بر جوشيد، نفس دردناك از سدو 

ها، كسري و قيصر با سركشي و عناد خود در نعمدت و راحدت در ميدان     اندوه

 آرد. ي كهنه روز به سر مي حرير و دختر رسول ثقلين به يك شمله

جدان    ر رسول رسيد گفت يا رسول اهللبشنيد، چون ب عمتآن سخن از  فاطمه

را چندين انددوهگين كدرده     گريي و چه چيي تو و تن من فداي تو باد، چرا مي

است؟ كه دلهاي ياران از اين اندوه تو در غرقاب است، هدر يكدي در حسدرت    

گفت: چون نگريم اي جان پدر  ورد و بيخواب گشته، رسول خداشده و بي خ

و چرا اندوه نخورم؟! از براي ضعفا و گنهكداران امدت خدويش و حدال آنكده      

و ا  جهن  لموعده  اجمعدين  لهدا   جبرئيا آمده و آيتي بدين صعبي آورده كه: 

 .لكل باّب منه  جزء مقسو سبعه ابواّب 

فاطمه گفت يا رسول اهلل مرا خبر كن از دري از آن درهاي دوزخ كده چگونده   

است و عذاب آن چه مقدار است؟ گفت اي فاطمه چه پرسي آنچه طاقت شنيدن 
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آن درهداي   آن نداري! و وهم و فهم هيچكس بدان نرسد، بدانكه: در هر دري از

دوزخ هيار وادي است )بيابان( در هدر وادي هفتداد هديار شهرسدتان، در هدر      

اي هفتاد  شهرستان هفتاد هيار سراي، در هر سرايي هفتاد هيار خانه، در هر خانه

هيار صندوق، در هر صندوقي هفتاد هيار گونه عذاب. فاطمه چون ايدن بشدنيد   

 گفت: بيفتاد وبيهوش شد، چون به هوش باز آمد مي

الويا الويا لمدن دخدا الندار. فاطمده ايدن را كده از رسدول خددا شدنيد بده           

گفت، ابوبكر با آن همه مرتبت خويش چون صفت دوزخ شنيد  صديق ابوبكر

بر سوخت و همچون مار بر خود پيچيد. گفت: اي كاش بوبكر در عالم آزادگي 

كه ثمدره   اي نشست و از ميوه بود كه بر درخت مباح مي همچون آن مرغك مي

گفدت: اي   عابعمر خخورد تا فردا بر اونه حساب بودي نه عذاب  اوست مي

زائيد تا ذكر  كاش عمر را هرگي درين دنيا نام و نشان نبودي و مادر وي را نمي

 شنيد. دوزخ به گوش نمي

زائيد، و اي كاش درندگان پوست  گفت: كاش مادر مرا نميعلي بن ابي طالب و 

 شنيدم.  رد تا اين توصيف جهنم به گوش نميك مرا پاره پاره مي

پير هرات گفت: كاشكي عبداهلل خاك شدي، و ندام او از دفتدر وجدود پداك     

 .8شدي

يم، طبقه دوم جهن م، طبقده سدوم   طبقه اوّل جحآمده: قصص االنبيداء  امّا آنچه در 

سقر، طبقه چهارم سعير، طبقه پنجم نعي، طبقه ششم هاويه، طبقه هفتم خعر. واهلل 

 «خدا داناتر است.»اعلم 

                                           
 8سوره الحجر جلد  44در  در تفسير گلشاهي ذيا آيه  - 8
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 تا والدت پيامبر السّالم عليه براي اطالع بيشتر مدت زمان از زمان حضرت آدم 

انتشارات دانشدگاه پيدام ندور در ذيدا       از سلسلهتاريخ بلعمي ي  از كتاب گييده

 آوريم. مي

ار مو هز السّالم عليه ِ آدم تا آمدن نوح  روايت كنند كه از گاهعبدا  بن عبّا  از 

هدزار و   السّالم عليه بود، و از گاهِ طوفان تا وقتِ ابراهيم و مويس  و نن اه سدال  

 السّدالم  عليده   تا هنگدام موسدي   السّالم عليه بود، و از گاهِ ابراهيم هفتصد و نُه سال 

تا هنگام ذوالقدرنين   السّالم عليه  بود، و از گاه سليمان نانصد و شص  و ننج سدال 

تا پيغامبرِ ما صلي اهلل  السّالم عليه  بود، و از گاه عيسيسدال  سيصد و شسص  و نُه 

 بود.نانصد و نن اه و يك سال عليه و سل م 
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 داستان آفرينش حضرت آدم عليه السّالم

از دنيا و آخرت و بهشت و دوزخ آفريد خلقت  حق تعالي چون انواع موجودات

من بر زمين خليفه رسيد پس خعاب كبريايي در رسيد كه اي فرشتگان! آم  به 

سازم بددون   سازم اين را به خودي خود مي خواهم فرستاد و از آب و گا آدم مي

واسعه كه در او گنج معرفت تعبيده خدواهم كدرد. خداوندد تبدارك و تعدالي       

 :8را از خاك آفريد به اين دليا كه در قرآن كريم فرموده است السّالم عليه  آدم

 

ا و آب و آتدش و ندور و بداد.    العالمين آدم را از پنج چيدي آفريدد از گِد    رب

فرشتگان را از نور آفريد و جن را از آتش و مرغدان را از بداد و جنبنددگان و    

 .حشرات زميني را از خاك و دريا را از آب آفريد

آفرينم تا به آبداداني   خداي تبارك و تعالي فرمود من در زمين جانشيني ميپس 

 .2زمين بپردازد و آن انسان است

 

 

 

                                           
 (81سوره الحجر) 22آيه  - 8
 (8سوره البقره) 83آيه  - 2
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 رَتُ طينَه آدم بيدي اربعين صباحاً.خمّ
8

2

8

                                           
 .71فمكث اربعين ليله جسداً ملقي ... ابن كثير   اول ص  - 8
 79بنا به روايتي: فكان جسداً في طين اربعين سنه: ابن كثير   اول ص  - 2
 ندرك و دانست - 8
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8

اِنّي جاعِلٌ 

 « في الْاَرْض خليفة 
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8
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 سجده فرشتگان به حضرت آدم عليه السّالم

1

مسلم گرديد فرشتگان مامور شدند تا بسوي او  السّالم عليه زمانيكه خالفت بر آدم

ي سجود خود قرار دهند پس سجده كردند تمام مالئكه  سجده نمايند و او را قبله

با مالئك آمييش تمام داشت حق سبحانه تعالي وي اصالً جن بود  2عزازيدل  مگر

لقب نهاد يعني رانده شدده و نااميدد از رحمدت    « ابليس»به جهت نافرماني او را 

خدا پس ابليس را از فرشتگان مستثني كرد و گفت: اِل ا اِبليس، گفت من بهتدرم  

از او كه من از آتش نورانيم و او از خاك ظلماني است كه ندوراني ظلمداني را   

ونه سجده كند ديگر بار گفت من خدمت تو كردم ديگري را چُدون سدجده   چگ

 كنم حق؟ تعالي فرمود:

 «قالَ فَاخرُج مِنْها فاِّنَكَ رجيمٌ وَ اِّنَ عَلَيكَ لعنتي اِلي يوم الدين »

يعني فرمود از اين بيرون رو بدرستي كه تو از راندگاني و لعنت من بر توست تا 

اند كه اول كسي كه از فرشتگان سجود  آورده :عزيزعمتبن عبددال روز قيامت. از 

  بود.استافيل كرد 

 پس ابليس از سجده آدم سرباز زد و تكبر و گردن كشي كرد.

                                           
 سوره بقره 84آيه  - 8
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اند. ابلديس از   ابليس در علم خدا از كافرين بود. درعلت نافرماني ابليس آورده و

ين بود، جن بود و در ميان جنيان عابد و پارسا بود و هميشه در هواي خالفت زم

 با خليفت آدم مأيوس شد و حسد در دل وي قرار گرفت و ملعون جاويد شد.

 در حديث شريف در صحيح البخاري 

( )

زمانيكه ابليس از رحمت خدا نا اميد گشت گفت به من مهلت بده و زنده بدار 

 :2خداوند در پاسخ فرموده آدميان از قبرها بر انگيخته شوند. تا روز قيامت ك

                                           
 سوره اعرام 84آيه -8

 سوره اعرام 81آيه  -2
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8

2

اين سئوال توبيخ است چون رب العيه آنچه كه در دل ابليس خعور كرده اسدت  

و آنچده در دل دارد  مي داند لكن خواست كه وي را در اين سئوال توبيخ كندد  

خود به زبان بگويد و اقرار او را به خلق نشان بدهد. كده وي دشدمن اسدت تدا     

اينكه پند و عبرت براي فرزندان آدم باشد و عذابي و لعنتي براي ابليس به جهت 

 نافرماني باشد. مي گويد:
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اي ابليس؟ چه چيي تو را از سجده كردن آدم باز داشته اسدت و چدرا بده آدم     

 نكردي و زمانيكه تو را به سجده امر كردم اطاعت نكردي؟  سجده

 

چونكه مرا از آتش آفريدي و آدم را از گا و آتش بر گا غالب است چونكده  

عنصر آتش نوراني و عنصر گا ظلماني است. درحاليكه ابن قياس ابليس، قياس 

زيرا از شأن خاك و گا سنگيني  باطا و اشتباهي آشكار از سوي آن ملعون بود

و وقار و بردباري و پايداري است چنانكه گا محدا رويدش سدبيه و رشدد و     

بالندگي و اصالح نيي هست در حاليكه از شأن آتش، سوزاندن و شتاب و سبكي 

است و چنانكه آتش وسيله عذاب نيي مي باشد در حاليكه خاك چندين نيسدت،   

ابليس او را تباه ساخت در حاليكده عنصدر    به همين دليا بود كه عنصر سازنده

 سازنده آدم ، او را به صاحب توبه و انابت و مغفرت و نجات كشاند. 
1

 به ابليس گفت: عَيَوَجَاَسپس خداي 

در آسمان گردن كشي كني و يا اينكه در بهشت كه جداي   سياوار نيست اينكه

طاعت كنندگان است معصيت كني و اين جايگاه شايسته مقام كسان مثدا تدو   

نيست پس از بهشت آسماني يا زميني فرو رو و بيرون شو تو به جهدت كيفدر   
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ات، نيد خداي سبحان و بنددگان نيكدو كدارش، از اهدا      كشي استكبار و گردن

حقارت هستي و هر كسي را كه رداي  اسدتكبار را بدر دوش    خواري و ذلت و

افكند، با پوشش خواري و ذلت و حقارت و بي مقداري عذاب مي شدود و هدر   

كسي كه لباس تقوي و تواضع پوشد، خداي تعالي قددر و مقدامش را عييدي و    

 گرامي مي گرداند.



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

22 

 داستان آفرينش حوّا عليها السّالم

8

                                           
سرين معتقدند كه حوا از ضلع چپ آدم آفريده شده اسدت. بندا بده    در مورد خلقت حواء؛ برخي از علماو مف - 8

و حدديثي كده از طريدق ابدي     « جعدا منهدا زوجهدا ليسدكن اليهدا     » ... و « و خلق منها زوجها» ... ظاهر آيه 

فان المراه خلقدت مدن ضدلع    » ... و يا « فانهن خلقن من ضلع أعو » ... هريره)رض( در صحيحين آمده است؛ 

صاحب تفسير  -احمد مصعفي مراغي ديگر از علماء و مفسرين از جمله ابومسلم اصفهاني و استادو برخي « أعو 

المراغي، معتقدند كه حوا از ضلع آدم آفريده نشده بلكه او نيي همچون آدم از خاك آفريده شده است. و در اين 

از جدنس آن )از خداك( خلدق     از جنس آن است يعني جفدت آدم « منها ... » ... گويند: منظور از آيه  باره مي

و در  -28روم / ...« و من آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجداً لتسدكنوا اليهدا    »گرديده است مثا قوله تعالي: 

خلدق االنسدان فدي    » گويند: حديث از باب تمثيا است مثا قوله تعالي:  مورد حديثي كه در صحيحين آمده مي

 «.عجا
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 خوردن آدم و حوّا عليهما السّالم از درخت منع شده

8

ي انگور يا انجير و مشهورتر گندم  نيديك مگرديد به اين درخت يعني شجره و

يديك شويد از ستمكاران بده ارتكداب نافرمداني    است. پس اگر بدين درخت ن

هداي   باشيد كه آن درخت علم بود هر كه از آن بخوردي چييها بدانستي و ميوه

 گوناگون در آن بود.

 گفت: درخت انگور بود. سعيد بن جبيت

 و جماعتي گويند: گندم بود. ابن عبا 
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 بنا به اعتقاد مسيحيت درخت سيب بود.

 موالنا گف :م بر آنست كه گندم بود. اما نظر اكثر علماء اسال

 تا  نبندم   ما    بت   تو   بال   و  نت  هت   ك ا    مانه    بديدي   الخدر

 ورنه هو  خورمي مر افتامي به ما   هونكه ميدي مانه بگتيز اي حما 
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 بيرون آمدن آدم و حوّا عليهما السّالم از بهشت

1

گفتيم ما، ديگر بار فرو رويد يعني در كيفر اين لغيش از پيشگاه خدا بده آدم و  

رون برويد همگي شما و با فرزنددان خدويش در زمدين    حكم شد كه از بهشت بيحوا 

 ساكن شويد.

شما از نيد من داللتي و بياني بده فرسدتادن پيغمبدران و ندازل      پس اگر بيايد به

كردن كتابها پس هر كه پيروي كند و در پي رود داللت و بيان مرا پس هديچ  
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كردندد   ها و رنجها بر ايشان نيست اگر رسول مرا پيدروي  ترسي از آمدن سختي

كنندد از ايدن    ايشان اندوهناك و غمگين نشوند. كسانيكه هدايت ما را عما مي

مسئله خوم ندارند كه اين هدايت حق نيست كه يا شيعان در آن غلط اندازي و 

شوند كه جنت از دست پدر ما  فريب نموده است واز اين جهت هم محيون نمي

هدايت رسد و اگدر ايدن    خار  شده است، زيرا زود باشد كه بهشت به صاحبان

خوم وحين در امور آخرت باشد تفسير آيت چنين است كده در روز قيامدت   

 صاحبان هدايت را هيچ خوفي و حيني نباشد و درين هيچ شكي نيست.
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  السّالم عليه  توبه حضرت آدم

8
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  رسيدن آدم به حوّا عليهما السّالم و شروع زندگي
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 م به حوّا عليهما السّالم و شروع زندگيرسيدن آد
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 بار گرفتن حوّا و قصّه فرزندان

1

پس آن هنگام كه فرزند در شكم بيرگ شد آدم و حوا دعا كردند فرزندي كه 

شود به صورت يك انسان مثا خودشان باشد چون اين توهم و ترس از  متولد مي

اينجا ناشي شده بود كه ابليس به قيافه مردي پيش حوا رفتده و گفتده بدود آيدا     

داني كه در شكم تو چيست؟ شايد آن سگ يا خوك يا گاو يا خر باشدد؟ و   يم

نيي آيا مي داني كه از كجا بيرون آيد؟ ازگوش يا چشم يا از دهان؟ يا شايد كه 

شكم تو بخاطر بيرون آمدن آنچه در شكم توست شكافته شود و تو كشته شوي 

پيش مدن آمدد و    و حوا او را نمي شناخت. پس حوا به آدم گفت كه: مردي به

چنين و چنان گفت: آدم گفت آن مردي كه تو مي گويي ابليس است كه قدبالً  

يكبار پيش ما آمد و ما را فريب داد بهرحال هر دو به خدا دعا كردند و گفتندد  

پروردگارا اگر براي ما فرزندي مي دهدي فرزندي درست و صالح كه در خلقت 

طر آن نعمدت از شدكرگياران باشديم. و    مثا خود ما باشد بده تا اينكه ما به خا

اند كه: ابليس در حما اول به پيش حوا آمد و گفت من آنكسي هستم كه  گفته

شما را از بهشت بيرون كردم اگر سخن من نپذيريد آنچده در شدكم داري مدي    

كشم. اگر آنچه در شكم داري فرزندي سالم باشد و صورت حيوانات نباشد او را 
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ا از حدوّ اندد   گفتده  گفت نام تو چيست؟ گفت عبدالحارث به نام من باز گوييد،

  ترس بيم هالك خود و فرزند خود نام او را عبدالحارث گذاشت.

 

كه خداي تبارك و تعالي به آنان فرزندي به صدورت آدم داراي  هنگام  پس آن

اعضاي سالم ، شايسته و صدالح بخشديد و ندام او را عبددالحارث گذاشدت. رب      

العالمين گفت: آدم و حوا در اسم به خداوند شريكي ساختند يعني عبدداهلل را بده   

ي: عبدالحارث تبديا كردند پس خداوند با اين مثدا بدراي كفدار مثدا زد يعند     

همچنانكه به آدم و حوا فرزندي سالم و تندرسدت بخشديديم، در اسدم بدر خددا      

شريك قرار دادند پس خداوند اين كفار را خلق كرد و آندان را روزي داد آيدا   

 در عبادت و پرستش چييهايي را از قبيا اصنام و بتها به او شريك مي گيريد؟

رندد پداك و منديه    پس خداي تبارك و تعالي از آنچه براي او شريك مدي گي 

 است.
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هابيا و قابيدا اندد كده از صدلب     كه  )ع(داستان و خبر دو پسر آدم  اي پيامبر!

بودند بر اها كتاب بخوان و تالوت كن واصح آنسدت كده آدم عليده     )ع(آدم

السالم را چها فرزند از حوا بود و اول فرزندي كه آمد قابيا نام داشت و توأمه 

غايت حسن و جمال بود، دوم هابيا و توأمده وي لدوذا بدود كده     وي اقليما در 

چندان جمال و زيبايي نداشت. پس چون به حد بلوغ رسيدند، از حق جا جاللده  

به آدم فرمان آمد كه خواهر هابيا بيني قابيا بده، و خواهر قابيا بده هابيدا، و   

يا دختدر   در شرع وي روا بود كه پسر اين بعن، دختر آن بعن ديگر بيني كند،

هر بعني كه خواستي، مگر توأمه خويش كه هم بعن وي بدود. ايدن يكدي روا    

نبود.آدم اين پيغام با حوا بگفت. و حوا به هردو پسر گفت: هابيدا رضدا داد و   

پيغام خدا را گردن نهاد، و قابيا خشم گرفت، و فرمان نبرد، و گفت: اين كدار  

 را آدم مي كند نه خداي مي فرمايد:

هر خود را به زني به هابيا ندهم كه خواهر من نيكوتر است، من او را و من خوا

خود بيني كنم كه والدت ما در بهشت بوده و والدت ايشان در زمين، و مدن و  

خواهرم بر ايشان از اين سبب فضيلتي است آدم گفت: حالل نيست كه تدو وي  

. جدواب داد  را به زني كني. خواهر هابيا براي تو حالل است و فرموده خداست

 كه اين فكر توست نه فرموده خداي. و من نشنوم و فرمان نبرم.

آدم فرمود كه اگر سخن مرا باور نمي كني هر يك از شما قرباني كنيد به آنچه 

 توانيد هر كه مقبول گردد، اقليما از آن اوست. مي
و هابيا شبان بود، گوسفندي داشت و قابيا بيرگتدر بدود كشداورزي ميكدرد.     

رفت و آن ميش نر نيكو پسنديده فربه كه در ميان گله معروم و نام وي  هابيا
هاي پست بي مغدي چيديي جمدع     زريق بود بياورد و قابيا رفت و از آن خوشه

كرد و هر دو به باالي كوه رفتند و آن قرباني خود بر سر كوه نهادند، و آدم با 
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چده نپذيرندد خدواهر     ايشان بود، و قابيا در دل داشت كه چه قرباني بپذيرند و
خود بيني به وي ندهم، و هابيا رضا و تسليم در دل داشت مي گويد: زماني كه 
قرباني كردند يعني تقرب جستند هر يك از ايشان چه تقرب جستني! پس قبول 
كرده شد قرباني يكي از ايشان كه هابيا بود بدان نوع كه آتش سفيد بي دود از 

د و مورد قبول واقع شد از ديگري كه قابيدا   آسمان فرود آمد گوسفند را بخور
بود و آتش از قرباني او در گذشت و به خوردن او توجه نكدرد. قابيدا بسديار    

 ي بصيرت او را تيره كرده بود. خشمگين شد طوريكه دود حسد ديده

قابيا گفت بخدا ترا مي كشم به جهت آنكه قرباني تو مقبول شد و قرباني مدن  

 مردود.

اوند براستي از پرهييكاران كه در قرباني نيت خدود را خدال    هابيا گفت خد

گردانيده قبول مي كند يعني سبب قبولي قرباني هابيا به جهت داشدتن تقدوا و   

نيت خال  او به خداست. و خداي كه قرباني مي پذيرد از كسي مي پذيرد كده  

 .8پرهييكار و پاكدل باشد
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8

پشيمان شدگان نگشت كه چرا او را كشته است بلكه بدان پشيمان  پس از جمله

شد كه چرا چندين روز او را برداشدتم و در خداك پنهدان نكدردم، و گويندد      

پشيماني وي بر فوت برادر بود نه بر گناه خويش، پس از آسمان ندا آمدد كده:   

را  اي قابيا برادر تو چه كرد؟ و كجاست؟ جواب داد كه: من نددانم گفتندد او  

بكشتي، لعنت بر تو باد. قابيا از آن آواز بترسيد و از ميان خلق بگريخت و بدا  

حيوانات وحشي بيابان بياميخت. چون چند روزي گذشت گرسدنه شدد طعدامي    

نيافت.آهوي بياباني را بگرفت، و سنگ بر سر وي زد تا آنرا بكشت و بخدورد.  

 بني آدم انس نگرفتند.ديگر وحش بيابان از او نفرت گرفتند و پس از آن با 

پس قابيا ترسان و لرزان دست خواهر خويش اقليما بگرفت و او را بيمين عدن 

از ديار يمن برد. ابليس به او گفت آيا تو مي داني كه آتش چرا قرباني هابيدا  

و قرباني تو نخورد. چونكه وي خدمت و عبادت آتش كرد. تو نيي آتش  بخورد

د بود. آن بيچداره بددبخت فرمدان ابلديس بدرد، و      بساز، تا ترا و جفت ترا معبو

آتشگاهي بساخت. اول كسي كه آتشگاه ساخت، و آتش پرسدتيد او بدود، رب   

العيه هشتاد سال او را چنين عذاب كرد، پس از آن وحي آمد از حق سدبحانه و  

تعالي، كه اخسفي قابيا را بيمين فروبر، زمين او را تا دو كعب فرو برد. قابيدا  

د، و رحمت خواست. رب العيه گفت: من رحمت بدر رحيمدان كدنم.    فرياد كر
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ديگر باره به زمين فرمان داد كه وي را فرو بر، تا نيمه تن فرو شد سدومين بدار   

 فرمان رسيد كه او را فروبر، و تا به قيامت فرو مي شود .

يدوه هدا   چون هابيا بدست قابيا كشته شد، آن روز درختان خار پديد آمد،  م 

بعضي ترش گشت، و طعمها تغيير يافت. و روي زمين ديگرگدون گشدت، آدم   

آن روز به مكه بود. بعد از آن آدم روزگاري بگريست تا رب العيه به او گفت: 

خداوند ترا زنده كند و ترا بخنداند از آن به بعد بخنديد. و دل وي خوش گشت، 

 .ز قتا هابيا پنچاه سال زندگي كردو آدم بعد ا



  بعثت حضرت آدم عليه الساّلم به پيامبري ازبراي فرزندانش

45 

 بعثت حضرت آدم عليه السّالم به پيامبري ازبراي فرزندانش

 السّالم عليه  االدب آمده است كه آنگاه خداوند متعال آدمنهايه االرب في فنون در 

را به پيامبري براي فرزندانش برانگيخت و بعثت او در شب اوّل ماه رمضان بود 

فرو فرسدتاد كده   و او را به وحي مخصوص فرمود و بر او بيست و يك صحيفه 

بودو هيچ حرفي به حرم ديگر پيوسته بنود و هايي با حروم مقعع  در آن سوره

آن نخستين كتابي است كه نازل شده است و به هيار لغت بوده است كه در آن 

احكام و شرايع و سنن و وعد و وعيد و اخبار مربوط به جهان آمده بود و در آن 

ق ايشان و آنچه در زمين پديد آيد حت ي مردم هر زمان و چگونگي چهره و اخال

 ها آمده بود. ها و آشاميدني خوراكي

را فرمان داد كه با قلم بنويسد پوست بيها را دباغي  السّالم عليه  آنگاه خداوند آدم

گانه را نوشت  هاي نازك فراهم كرد و در آن حروم بيست و نه و از آن برگ

 آن هم بكار رفته است.و آن حروم در تورات و انجيا و زبور و قر

 الف: معني آن اين است كه من خداي يگانه يكتايم و همواره و جاوداني هستم.

 ها و زمين است. ي آسمان ب: معني آن پديد آورنده

ت: كسي كه در پادشاهي خود يكتاست و همه چيي در قبال عظمت او فروتندي  

 كند. مي

 ث:ثابت و پايدار و جاويد است.

 افعال پسنديده و گفتار ستوده است.  : بخشنده و داراي

 نسبت به گنهكاران و نيكوسيرت و پسنديده خصلت است.ح: حليم و بردبار 

 خ: خالق همه چيي و دانا به ظاهر و باطن اشياء است.

 د: ديان روز قيامت است و هر كه را آفريده است در تصر م خود دارد.

 ي خاليق است. ر: رزّاق و رؤم و رحمان و رحيم و پروردگار همه
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ز: كسي كه بدون بذر زراعت كننده است و آن كس كه سپاسگيار باشد نعمت 

 آراسته است. ابر او افيايد و همه چيي را به رحمت خد

 س: سريع الحساب و شنونده دعا و به سرعت اجابت كننده است.

 ش: داراي عقاب شديد و شاهد هر گونه سخن آهسته گفتن است.

 است.ص: صمد و راست وعده 

ها و زمين است و براي اولياي خود مغفرت و آمرزش  و پرتو آسمانض: ضياء 

 را تضمين فرموده است.

ط: هر كس از فرمان برندگان كه خالصانه براي او فرمان بري كند فرخنده است 

 و درخت طوبي براي كساني است كه از او فرمان برند.

 بهشت دست يافتند. ظ: امر او آشكار شد و دوستان و اها محبّت او بر

 ع: عالم و عليم و عل ام است و ربوبيّت از اوست.

 غ: فريادرس فريادخواهان و غني است كه نيازمند نيست.

 كند و فرد است و شريك براي او نيست. م: آنچه اراده فرمايد عما مي

ق: قيوم است و بر هر نفس به آنچه بدست آورد ايستاده اسدت، تواندا و چيدره    

 است.

م است پيش از هر چيي بوده و پس از هر چيي خواهد بود هر گرفتاري ك: كري

 كند. و بال را كفايت مي

 ها و زمين است از اوست و آفرينش و امر از اوست. ل: آنچه در آسمان

م: مالك روز قيامت است متكبر و محسن و محمود و متين و معبود و منعم است 

 از دير باز تا بي نهايت.

ده او زمين است آتش او براي كساني كه اها عذاب هستند آمها  ن: نور آسمان

 است.
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و: وليّ مؤمنان است واي بر كسي كه نسبت به او عصيان بدورزد، واي بدر كدم    

 فروشان.

هد : هدايت كننده است و هر كس را كه به رحمت و مشيت خود مقدّر فرموده 

 كند. باشد از گمراهي هدايت مي

ار نيست هماني كه هيچ پروردگاري جي او نيست ال: خدايي جي خداي يكتاي قهّ

 عييي و حكيم است.

ها و زمين و ميان آن دو و آنچه زيدر زمدين اسدت و     ي: آنچه را كه در آسمان

 داند. دارند مي ها مخفي مي آنچه را سينه

ها را به فرزندان خود آموخت و آندان   گويد، چون اين حروم نازل شد آدم آن

 الساّل  عليه  امريسبه ارث بردند تا اين كه خداوند متعال  سينه به سينه از يكديگر

 را مبعوث فرمود و پنجاه صحيفه بر او فرستاد و همين حروم هم بر او نازل شد.

اي كه در پشدت   خواهم بر وديعه وحي فرمود كه مي السّالم عليه  و خداوند به آدم

لرزه بر آدم افتداد و  توست پيمان و ميثاق بگيرم، فرشتگان آدم را احاطه كردند 

ي خود فشرد و به آدم گفت آرام باش كده تدو    او را بر سينه السّالم عليه  جبرئيا

خواهي بود كه خداوند از ذرّيّه تو خواهد گرفدت و آدم  ميثاقي نخستين گواه بر 

آرام گرفت، خداوند متعال بر پشت آدم دست كشيد و فرمود اي آدم به كساني 

آيند بنگر نخستين كسي كه پيشي گرفت و با سرعت  كه از پشت تو بيرون مي

بود كه به تلبيه و لبّيك گفتن پرداخت و به سوي   محمّدبيرون آمد پيامبر ما 

راست نگريست و فرمود من نخستين كسي هستم كه به يكتايي خداوند گدواهي  

  دهم كه من بنده و فرسدتاده  كنم و خدايا گواهي مي دهم و اقرار به بندگي مي مي

نخستين پيامبران در آفدرينش و آخدرين آندان در      تو هستم، بنابراين محمّد

بعثت است سپس طبقه دوم پيامبران يكي پس از ديگري در نور و پرتدو خدود   
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چهره بودند در حالي كه توحيد و يكتا  پيدساسخ دادند آنگاه گروه مؤمنان كه پ

 يامبران ايستادند.تر از پ كردند بيرون آمدند و پايين پرستي را اعالن مي

آنگاه خداوند متعال يك بار ديگر به دست خود بر پشت آدم كشيد قابيا پسدر  

آدم بيرون آمد و تمام اها چپ هم با او بيرون آمدند كده همگدان سديه روي    

هداي ايشدان    بودند آنگاه به آدم گفته شد به اين فرزندانت بنگر تا آنان را با نام

گريست و از وضع ايشان لبخند زد و خنديدد  بشناسي او نخست به سوي راست ن

و براي ايشان دعاء كرد و چون به سوي چپ نگريست چهره از ايشان برگرداند 

 آنگاه خداوند از ايشان پرسيد. و آنان را نفرين كرد.

 «.8دهيم آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند آري گواهي مي»

 

تان پيغمبدرانم را فرسدتادم و   من پروردگار شما نيستم؟ براستي من بده سدوي  آيا 

اي كه به  كتابم را بر شما نازل كردم پس پيغمبران مرا تكذيب نكنيد و به وعده

 من داديد راستگو باشيد بدين ترتيب عهد و پيمانشان را از فرزندان آدم گرفت.

 گفت:شيخ سعدي 

 طلبكار عهدالست  كند  مگت بويي از عشق  مست  كند

تدو آفريددگار   ي، و گفتند پروردگارا ردگار ما هستدهيم كه تو پرو گواهي مي

و بر يكدديگر گدواه و    ما هستي و براي ما غير از تو پروردگاري نيست ي همه

شاهد بوديم تا اين كه در روز قيامت نگويند كه ما از ايدن عهدد و ميثداق و از    

 فرستادن پيامبران و نيول كتاب آسماني بي خبر و غافا بوديم.
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 و حوّا عليهما السّالمرحلت حضرت آدم 

ي مدرگ پديش او    صد و چها سال رسيد فرشدته   به نه السّالم عليه  چون عمر آدم

يا اين كه در مرگ من شدتاب كدردي كده    وبه او گفت گ السّالم عليه  آمد، آدم

 خداوند به من يك هيار سال عمر مقدّر فرموده بود.

زنددان خدود   ي مرگ گفت مگر شصت سال از عمدر خدود را بدراي فر    فرشته

 در حق  اين سؤال انكار كرده است.اي؟ گويند آدم  نبخشيده السّالم عليه  داود

بيمار شد از فرزندان ميوه خواست  السّالم عليه  پس به روايتي بعد از هيار سال آدم

 السّدالم  عليه  بر بالين پدر بنشست. آدمشيث فرزندان آدم به طلب ميوه رفتند مگر 

 در قص  االنبياء چنين آمده است: در انتظار ميوه بود.

به شيث گفت كه بدر   السّالم عليه  چون فرزندان در آوردن ميوه تأخير كردند آدم

سر اين كوه برو و دعاء كن تا خداي تعالي به بركات دعاي تو به من ميوه دهد 

كني گفت من از خدا شرم دارم كده از   شيث گفت تو پدري چرا خود دعاء نمي

اي پس شيث به سوي كوه رفت تا دعداء   است. تو گناه نكردهمن لغيش سرزده 

در حالي كه به همراه حوري بدود خدوان غدذا بدر سدر       السّالم عليه  كند جبرئيا

هاي گوناگون  آيد و طبق از زر سرخ بر دست راست كه در آن ميوه گذاشته مي

بديه و  بود از بِهي و انار و سيب و نارنج و ترنج و ليمون و خرما و انجيدي و خر 

گفت: يا جبرئيا! ايدن حدور    السّالم عليه  ي خود نقاب برداشت آدم حور از چهره

كيست؟ گفت خداي تعالي اين حور از بهشت براي شيث فرستاد كه فرزندان تو 

كه طاق و تنها بود تا او نيدي جفتدي داشدته    همه جفت آفريده شدند مگر شيث 

حدور بازگشدت و در بهشدت     اند آن باشد. در اينجا دو روايت است بعضي گفته

رفت تا روز قيامت از آنِ شيث باشد. امّا مصنف قص  االنبياء چنين گويد كده  

آدم آن حور را به زني شيث داد و آن حور تازي زبان بود و فرزنداني كده از او  
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از حدور اسدت. پدس     محمّدد مصديفي   بوجود آمدند تازي زبان بودند. اصا 

عضي از فرزندان تقسيم كرد هر كه از آن ميوه خدورد  ميوه را به ب السّالم عليه  آدم

 عالِم و دانا شد.

تمام شد خداوند فرمان به قبض روح او صدادر   السّالم عليه  هاي عمر آدم چون سال

را كده در آن  لدندوقي  فرمود آدم به پسر خود شيث وصيّت و عهدد كدرد و   

فرزندد را   السّدالم  عليه  اي سپيد بهشتي بود به او هديه كرد و به او سپرد. آدم پرده

به جداي مدن باشدد وي را نيكدو     شيث نصيحت كرد كه من از دنيا رحلت كنم 

داريد و همه بده او ايمدان آريدد، همده بده شديث ايمدان آوردندد بعدد از آن          

از دنيا رحلت كرد و فرزندان او در مفارقت او آه و زاري كردند  السّالم عليه  آدم

 هاي خود رفتند. عد از آن متفر ق گشته به خانهو دو سال بر سر تربت نشسته و ب

اي كه عمر هيار ساله او تمام شد و قبض روح گرديد فرشدتگان در   و در جمعه

 هاي مرت ب بر او نماز گياردند و شيث هم با او نماز گيارد و دفن شد. صف

در نهايه االرب في فنون االدب آمده كده: چدون آدم از   وفا  حوّاء امّا در باب 

رخت بر بست حوّا از مرگ او با گريه پرنددگان و درنددگان و جدانوران     دنيا

ي خدود بيدرون آمدد و     آگاه شد و خورشيد را در حال كسوم ديد او از خيمه

نخست از آن بيم داشت كه مبادا بر سر شيث همان رسيده باشد كه بر سر هابيا 

ديدد و فريدادي بلندد    رسداند و او را ن  السّالم عليه  رسيده بود خود را به خيمه آدم

بركشيد، شيث نيد او رفت و به او تسليت و دستور شكيبايي داد ولي حوّا فرياد 

و سينه خود كوفت و ايدن حالدت او را دختدرانش تدا روز       برآورد و بر چهره

 قيامت به ارث بردند.

چها روز كنار گور آدم نشست و خوراك نخورد و سپس سخت بيمدار شدد و   

م نيافت كه فرشتگان براي ترحّم به او گريستند، آنگاه حوّا بيماري او چندان دوا
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هدايي   كه رحمت خدا بر او باد درگذشت، دخترانش او را غسا دادند و در كفن

هاي بهشت او را كفن كردند و گنار گور آدم به خاك سپردند، سدر او   از كفن

 كنار سر آدم و پاهايش كنار پاهاي او بود.

 ات فاق افتاده است. السّالم عليه  ز يك سال از مرگ آدماند مرگ حوّا پس ا و گفته

 «.نَوَر اهللُ قبرَهُما»
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 ي حضرت شيث عليه السّالم قصّه

بود بيرگتر از يازده  السّالم عليه  آدم  ترين فرزندان عالِم السّالم عليه  گويند كه شيث

يافت به شيث را در السّالم عليه  برادر و كوچكتر از قابيا آن هنگام كه مرگ آدم

وصيّت كرد كه به يكتايي خدا گواهي ده و به عروه الدوثقي چندگ زن و بده    

عرش و بر درهداي    ايمان بياور كه من نام او را بر سراپرده محمّد رسول خدا

و صدندوق را   ها و برگ هاي درختان طوبي نوشته ديدم طبقات آسمانبهشت و 

و لباس جنگي عنايت خواهد كرد به او سپرد و گفت خداوند متعال به زودي به ت

تا با برادرت قابيا جنگ كني در آن وقت شيث چهارصد سال داشت و برادران 

همگي از شيث اطاعت كردند حق تعالي در آن سال به شيث پيغمبدري بخشديد   

كتاب فرستاد تا به برادران كار شريعت بياموزد و آن پنجاه صحيفه بود و شيث 

ايدن كده خداوندد متعدال بده شديث پسدر        رد تا بر دين پاك مدّتي زندگاني ك

اي از زمدين كنداره    به جنگ با قابيا فرمان داد. قابيا در گوشده  السّالم عليه  آدم

گرفته و همانجا را آباد ساخته بود، دختر خود را فريفته و با او ازدوا  كرده بود 

با او و فرزندان بسياري از او متول د شد. شيث با همه فرزندان خود آهنگ جنگ 

را بر دوش نهاد و پيشداپيش او فرشدتگان    السّالم عليه  كرد و شمشير پدرش آدم

بودند. ابليس لعين خبر جنگ را به قابيا داد شديث    اطرام شيث را احاطه كرده

با او به رويارويي برخاست و جنگ درگرفت قابيا شكست خورد و شيث او را 

يه االرب في فندون االدب آمدده،   و گروهي از فرزندان او را اسير گرفت. در نها

آنگاه فرشتگان روي به قابيا آوردند و او را در زنجيدري از زنجيرهداي جهدن م    

كشيدند و دستهايش را بر گردنش بستند و پديش شديث آوردندد. سدپس او را     

همواره رو به خورشيد نگه داشتند و او در حالي كده كدافر بدود درگذشدت و     

 ث و فرزندانش شدند.فرزندان او بردگان و كنييان شي



  ي حضرت شيث عليه السّالم قصّه

53 

پس از آن، شيث به ساختن شهرها كرد و بيش از هيار شهر ايجاد كرد و در هر 

 دادند: اي ساخت كه بر فراز آن ندا مي شهري مناره

ي خدا و محمّدد رسدول    برگييده السّالم عليه  آدم  خدايي جي خداوند يكتا نيست،»

 «اوست.

سيار زيبا متول د شد و شديث او را  با قامتي موزون و كشيده و ب شانوبراي شيث 

جانشين بعد از خود قرار داد و صندوق را به او سپرد و او را به جنگ با فرزندان 

قابيا سفارش كرد. شيث در حالي كه هفت صد و بيسدت سدال عمدر داشدت     

زندگي كرد و پس از  السّالم عليه  سيصد سال ميان فرزندان آدم انوشدرگذشت و 

ي  يا قينان وصيّت كرد او نيي دين پدر گرفدت و جملده  بدا   قلتاو پسرش به نام 

پسر بسيار زيبا روي و مهالئيل خلق به آن دين دعوت كرد و از او پسري به نام 

درخشان چهره بود به جانشيني خود وصيّت كرد او نيي بر دين پداك بمدرد. و   

ين او ندام او بدوده جانشد   او  اند كده   و بعضي گفتهايزم پسر بيرگتر او به نام 

 گرديد.

اند كه ابليس يعني به صورت مهالئيا شكلي ساخت و روبند مهالئيدا بدر    آورده

كردند. خداوندد اسدامي آن    آمدند و زيارت صورت مي مي روي او انداخت خلق

 سوره نوح آورده است. 28ها را در آيه  بت

است و آن بتي بود بر صورت مردي ساخته شده و نيي بدت  ومّ بتي را كه نامش 

و آن بتي بدود بده صدورت    يغدو   و آن بتي بود به شكا زني و نيي بت واع س

و آن بتدي  نسدت  و آن بتي بود به شكا اسبي و ديگري يعوق شيري، و همچنين 

هدا در نديد بدت     اند كه از ساير بت ها پنج بتي بوده بود به صورت كركس. اين

هداي نيدك    انها نام انسد  پرستان مشهورتر و بيرگتر بودند گويا هر يك از اين

ها بر سر قبدر ايشدان برپدا     ها و بارگاه صالحي بودند كه بعد از فوت آنان، گنبد
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اند. تا ايدن كده ايدن     شان ساخته و واسعه و شفيع شان شمرده نموده و بعدها بت

پرستي يك دو قرن بر اين منوال گذشت بدين طريق بت پرسدتي در عدالم    بت

 السّدال   عليده   امريسل د شد نام او صورت گرفت. پس در ميان آن قوم پسري متو

 بود.



  حضرت ادريس عليه السّالم 

55 

 حضرت ادريس عليه السالم

گفتند وعلم نجوم از معجديات او   اند كه از كثرت خواندن به او ادريس مي آورده

دوخت  ني كه ميدوخت هر سوز كرد وقتي كه پيراهن مي بود و زياد عبادت مي

اه خددا جهداد   او نخستين كسي است كه سالح برگرفتده و در ر  گفت تسبيح مي

 :1قوله تعاليكرده است و علوم نجوم را او پايه رييي كرده است. 

 

2

 او را به مقامي بلند باال بتمي .و 

                                           
 (11سوره متي ) 65آيه  - 1
 (11سوره متي ) 67آيه  - 2
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ي قرب و يا او را بده بهشدت    و درجه 8و به او مقام بااليي يعني مقام نبوت داديم

م كه در حديث معرا  آمده كه رسول خدا)ص( ادريدس را در آسدمان   رسانيدي

اند او اول كسي بدود كده    چهارم مالقات كرده است. در حق كلمه ادريس گفته

اند اول كسي بود كه او بوسيله قلم  خياطي كرد و لباس دوخته پوشيد. و نيي گفته

اشت و عمدا  اند. او اول كسي بود كه در نجوم مهارت د خط نوشت. و نيي گفته

وي درطاعت خداي تعالي هر روز به اندازه اعمدال همده خلدق بدود و حمدد و      

 گفت: ستايش وي اين بود كه مي

الحمدهلل رب العالمين كما ينبغي لكرم وجهه. خداي جدا جاللده او را زندده بده     

. همچنانكه عيسي را به آسدمان بردندد. وهدب گفدت: ادريدس در      2آسمان برد

كدرد و   پرهييكارترين كس بود توجهي به دنيدا نمدي   روزگار خود عابدترين و

پيوسته در آرزوي ديدار بهشت بود و حتي يكساعت از عبادت فارغ نمي شد، و 

بردند. چندانكه فرشدتگان بده عمدا او تعجدب      هر روز عما او را به آسمان مي

كردند، تعجب فرشتگان بدانجهت بود كه ملك الموت)عيرائيا( مشتاق ديدار  مي

ز خداي تعالي دستوري خواست تا به زيارت وي رود پس بده صدورت   وي شد ا

 .8آدمي به پيش ادريس آمد و او را زيارت كرد

                                           
)و رفعناه مكاناً علياً( هو شرم النبوه و اليلفي عنداهلل تعالي كما روي عن الحسن و اليه ذهب الجبائي و  - 8

 831ص  82جاهد: السماء الرابعه. روح المعاني جيء ابومسلم و عن أنس و أبي سعيد الخدري و كعب و م
و قال مجاهد في قوله )و رفعناه مكاناً علياً( قال: ادريس رفع و لم يمت كما رفع عيسي. و قال سفيان عن  - 2

 مجاهد)و رفعناه مكاناً علياً( قال: السماء الرابعه.

 412ص  2مختصر تفسير ابن كثير    -جنهو قال الحسن و غيره في قوله )و رفعناه مكاناً علياً( قال: ال
در مورد همنشيني و مصاحبت ملك الموت با ادريس)ع( و سير و سياحت آن دو در آسمان و ورود  - 8

الحديث »است: ادريس)ع( به بهشت و ... عالمه آلوسي بعد از ذكر حديث در تفسير روح المعاني، اظهار داشته 

 837ص  82روح المعاني جيء « ا قبله من خبر كعبواهلل تعالي أعلم بصحته و كذا بصحه م
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ادريس صائم الدهر بود، نماز شام كه افعار كرد ملك المدوت بده قيافده آدمدي     

خواهم بدانم كه  حاضر شد او را به غذا دعوت كرد. نخورد. ادريس گفت من مي

الموت هستم و از خدداي تبدارك و تعدالي اجدازه     تو كيستي؟ گفت من ملك 

خواستم تا به زيارت تو بيايم و با تو صحبت كدنم. ادريدس گفدت مدن از تدو      

خواهم. گفت: چه حاجتي داري؟ گفت: آنكه روح مرا قدبض كندي.    حاجتي مي

توانم انجدام بددهم و از    ملك الموت گفت: اين كار را به فرمان خداي تعالي مي

 خار  است.دست و اختيار من 

خواهد پس روح  از خداي تعالي فرمان رسيد كه اقبض روحه حال كه او خود مي

او را قبض كن و بميران. ملك الموت روح اورا قبض كرد، رب العالمين همدان  

ساعت او را زنده كرد. ملك الموت گفت چگونه ديدي: گفت: صدعب وهايدا   

الموت گفت من از تو ديدم، كاري بسيار دشوار و سخت. آنگه ادريس به ملك 

خواهم كده   خواهم. گفت آن چيست؟ ادريس گفت: مي يك حاجت ديگري مي

مرا به آسمان بري تا بهشت و دوزخ ببينم. ملك الموت بدسدتور وي و فرمدان   

خداي تعالي او را به آسمان برد، آنگه گفت از مالك دوزخ بخدواه تدا درهداي    

ها كه پروردگار جهانيدان بدراي   اي ازآن زنجيرهاوعقوبت  دوزخ بگشايد تا پاره

  السّدالم  عليده  بيگانگان ساخته و آماده كرده است ببينم. در دوزخ بگشاد. ادريس

 چون آن دوزخ را ديد از هول و شدت و صعوبت آن بيفتاد و بيهوش شد.

چون بهوش باز آمد به ملك الموت گفت حال كده دوزخ را بمدن نشدان دادي    

بنمايي. پس بهشت را به فرمان اهلل تعدالي بده    بهتر است كه بهشت را نيي به من

كرد و در آن نازو  ساعتي در بهشت طوام مي السّالم عليه وي نشان دادند. ادريس

كدرد. ملدك المدوت گفدت: از      نعمتها و فالح و رستگاري ساكنان آن نگاه مي

بهشت بيرون آي تا به قرارخود بازگرديم. ادريس در درخت آويخت و گفدت:  
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شوم. ملك الموت گفت: بيرون آي كه هنوز وقت آن نيسدت   نمي از آن خار 

كه اينجا قرارگاه سازي، پروردگار جا جالله فرشتگان ديگر فرسدتاد تدا ميدان    

آيدي؟ بده    ايشان حكم و داوري كند فرشته گفت براي چه از بهشت بيرون نمي

گفدت. حكدم الهدي و قضداي      السّدالم  عليه چه علت اينجا قرار گرفتي؟ ادريس

ي مرگ اسدت         وردگار چنان است كه كا نفس ذائقه الموت هر جاني چشندهپر

و من شربت تلخ مرگ را نوشيدم. و گفتده اسدت هيچيدك از شدما بده دوزخ      

نرسيدند و آنرا نديدند كه من به دوزخ رفتم وديدم. و خداوند تبدارك و تعدالي   

آيدد. پدس    گفته است كسي كه به بهشت داخا شود ديگر از بهشت بيرون نمي

من هم به اين دليا كه فرمان الهي را به انجام رسانيدم. مردم و به دوزخ رفدتم و  

آيم. پس خداي تعالي به ملدك المدوت    سپس به بهشت رسيدم ديگر بيرون نمي

وحي كرد و فرمود: ادريس به اجازه من به بهشت داخا شد و او در آنجا زندده  

 گفت: سنايي غزنوي .8است. و مقام او را باال و بلند گردانيم

 بميت اي موس  ني  از متگ اگت مي زندگي خواهي

 كه امريس از هنين از متم  بهشتي گش  ني  از ما

                                           
 4سوره متي  ج 67تفسيت گلشاهي ذيل آيه  - 1
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رد. كه چدون  ك از بهر آن نوح گويند كه بر قوم خويش بسيار نوحه و زاري مي

س پسدري بده ندام    از ادريد   را به آسمان برد، السّالم( )عليه خداوند متعال ادريس

ازدوا  كرد و بدراي او پسدري   ميشداخا  باقي مانده بود كه با زني به نام متوشلخ 

گذاشت و او سخت نيرومند بود، روزي به صحرا رفدت  لَمَكل آورد كه نامش را 

و زني را در كمال زيبايي و جمال ديد كه چند گوسفند براي چرانددن آورده و  

قيندوش  شد و از اصا و نسب او پرسيد گفت ي او  كرد. لَمَكْ شيفته چوپاني مي

او را از پدرش خواستگاري هستم. لَمَكْ  السّالم عليه  زادگان قابيا بن آدماز فرزند 

كرد و با پرداخت اموال موافقت پدرش را گرفدت و او را بده همسدري خدود     

حامله شد و چون هنگام زايمان فرا رسيد از بديم   السّدال   عليه نوحدرآورد و او به 

بر خود و فرزندش به غاري پناه برد و نوح را آنجا زائيدد.  مرمشيل پادشاه به نام 

چها روز در غار بود و پدرش لَمَكْ  السّالم عليه  مادر، نوح را در آن غار نهاد نوح

ح را در حالي كه آراسته و چشمانش سرمه كشيده بدود  ودرگذشت و فرشتگان ن

شد و او را پرورش داد تا بده سدن بلدوغ     بردند و برابر مادرش نهادند، مادر شاد

رسيد. در نهايه االرب في فنون االدب آمده است. نوح خردمند و دانشمند و زبان 

ي گشاده بود، روزگداري   آور و داراي آواز خوش و داراي پيشاني بلند و چهره

كدرد و سدپس بده     كرد گاهي بازرگداني مدي   براي قوم خود گوسفند چراني مي

ي قوم خود از زنددگي بدا آندان كراهدت داشدت. ايشدان را       ي بت پرست واسعه

بود كه ستمگر و سركش و نيرومند بدود و او نخسدتين   مرمشيل پادشاهي به نام 

هداي   كسي است كه باده گساري كرد و قمار زد و بر تخدت نشسدت و جامده   

د، او و قدوم او  اد ابيارهاي آهن و مس و سرب بسدازن ت پوشيد و دستور دزربف

پرستيدند.  را مي« نَست يعوق  ،يغو ، سُواع، ومّ»بالً ذكر آن رفت پنج بت كه ق



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

61 

گذراند  گيري كرد و در صحراها روزگار مي از ايشان كناره السّالم عليه ناچار نوح

و با آنان معاشرت نداشت تا آن كه خداوند متعال او را به پيامبري برانگيخت و 

 خداوند متعال داناتر است.
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 السّالم بعثت حضرت نوح عليه

 :8فرمايد ي يك سوره نوح مي خداي تعالي در آيه

 

فرود آيد و او را به  السّالم عليه خداوند متعال به جبرئيا فرمان داد كه پيش نوح 

امبري مژده دهد، جبرئيا پيش او آمد و وحي خداوند را به او ابدالغ  رسالت و پي

مشيا شاه و قوم او برود و آنان را به پرستش خداوند دعدوت   در كرد كه سوي

كند نوح همان روز نيد قوم خويش آمد و آن روز عيد ايشان بود و بتهاي خود 

و بده هنگدام قربداني    كردند  ها نهاده و براي آنان قرباني مي ها و پايه را بر تخت

نوشديدند و زندان همچدون     افتادندد و شدراب مدي    معموالً براي بتان به سجده مي

شدند. نوح پيش ايشان كده   چهارپايان برهنه و بدون هيچگونه پوششي ظاهر مي

هاي ايشدان را    نود گروه بودند و شمار هر گروه از اندازه بيرون بود آمد و صف

ند و از خداوند مسدألت كدرد تدا او را يداري     شكافت و خود را ميان ايشان رسا

فرمايد، همينكه آنان خواستند براي بتان سجده كنند بانگ برداشت كه اي قدوم  

ام تا شدما   من براي خير خواهي و پند دادن به شما از پيشگاه پروردگارتان آمده

را به فرمانبرداري و پرستش او دعوت كنم و از پرستش اين بتدان بداز دارم )از   

 :2قوله تعال ي بترسيد و مرا اطاعت كنيد(.خدا

                                           
 سوره نوح 8آيه  - 8
 سوره نوح 2آيه  - 2
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اي آشدكار از عدذاب    گفت اي قوم من! من براي شما بيم دهنده السّالم عليه نوح 

دهم و راه  رسانم و هشدار مي آخرت هستم. پس شما را از عواقب كارتان بيم مي

 .گردانم نجات را براي شما مشخ  مي

ها بدرو در   ها از پايه گوشها را پر كرد و بت السّالم عليه صداي دعوت آميي نوح 

افتادند و شاه هم از تخت خود بيهوش در افتاد و چون به هوش آمد گفدت، اي  

ام؟ گفتندد   فرزندان قابيا، اين چه صدايي است كه تا كنون چنين صدايي نشنيده

نوح پسر لمك است پديش از ايدن    اي پادشاه اين صداي مردي از خود ما به نام

تدر   كرد و اكنون ديوانگي او سخت هم با جنون و ديوانگي خود از ما دوري مي

شده است و اين سخنان را گفت، شاه خشمگين شد و او را خواسدت و پدس از   

اين كه او را به سختي زدند پيش شاه آوردند كه به او گفت تدو كيسدتي كده    

و دشنام دادي؟ گفت من ندوح پسدر لمدك و     خدايان ما را به زشتي ياد كردي

ي پروردگار جهانيانم، با خير خواهي و اندرزگويي از پيشدگاه خددايتان    فرستاده

اش ايمان بياوريد و اين بتان و كارهداي زشدت را    ام كه به او و به فرستاده آمده

رها كنيد، نخستين كسي كه به نوح گرويد زني از قوم او به نام عمره بدود كده   

هاي سام و حام و يافث و سه  با او ازدوا  كرد و او براي نوح سه پسر به نامنوح 

رفدت و آندان را بدراي     هاي قوم خدود مدي   دختر زاييد، نوح همه روز به انجمن

زدند كه بيهوش و از خود  كرد و او را چنان مي پرستش خداوند متعال دعوت مي

ر خداك رو بده رييهدا    كشيدند و بد  گرفتند و مي شد و پايش را مي بي خود مي

گشدت و   آمد باز پيش آنان براي دعوت بر مدي  انداختند و چون به هوش مي مي

كردند. سيصد سال بر اين حال گذشت و آنان همچنان او  آنان همچنان رفتار مي

گفتند اي  پاشيدند و مي دادند و چه بسا كه بر او خاك مي زدند و دشنام مي را مي
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نهادندد و او از   گشتان خود را در گوش خويش ميدروغگو از پيش ما برو، و ان

 .كرد گشت و همچنان قوم را دعوت مي رفت و باز مي نيد ايشان مي

 :1قوله تعاليحضرت نوح از هدايت قوم خود نااميد شد و گفت: 

 

به سوي تو دعدوت  وم خود را و روز قگفت: پروردگارا من شب  السّالم عليه  نوح

كردم يعني بي وقفه و متوالي قوم را به سوي تو فراخواندم و در ايدن امدر هديچ    

ي خود را در اين امر مهم به انجام رساندم. ولي دعدوت   كوتاهي نكردم و وظيفه

من چييي جي فرار برايشان نيفيود يعني جي اين نيست كه از ايمدان و طاعدت   

 بگرييند.

هايشان را در  كنم تا بر ايشان بيامرزي، انگشت وقت دعوتشان ميبراستي من هر 

هايشان بسر كنند و اصدرار ورزندد و بيرگدي كنندد      هايشان كنند و جامه گوش

 بيرگي كردني.

همچنين ايشان را فرا خواند تا شش قرن كاما شد و چدون قدرن    السّالم عليه  نوح

بر ايشان پادشداه  تمو  طفهفتم درآمد پادشاه ايشان بولين درگذشت و پسرش 

 شد كه به همان سركشي پدرش بود.

آمدد و بدا    هاي ايشدان مدي   شبانه كنار بتكده السّالم عليه  با اين حال حضرت نوح

داشت كه اي قوم بگوئيد خدايي جي خداي يگانه نيست و  صداي بلند فرياد برمي

را  السّالم عليه  حافتادند و آنان نو ها به رو در مي من نوح و فرستاده خداوندم و بت
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هداي   كردند آنچنانكه از بيني و گوش زدند و شكمش را لگدمال مي به سختي مي

 جهيد. او خون بيرون مي

شدمردند و   كرد و او را جادوگر و دروغگو مدي  باز دعوت را علني و آشكار مي

كرد. تا اين كه يكدي از   با وجود اين همچنان ايشان را دعوت مي السّالم عليه  نوح

 السّدالم  عليده   آورد و او را از ندوح  السّالم عليه  رگان قوم پسر خود را پيش نوحبي

پاشديد، در   السّالم عليه  ي نوح برحذر داشت و پسر مشتي خاك گرفت و بر چهره

 اين هنگام حضرت نوح چنين گفت:

كه اگر پروردگارا بر روي زمين هيچ ساكني از كافران را باقي مگذار، بدرستي 

كنند و نيايند مگدر بددكار و ناسدپاس،     بگذاري بندگانت را گمراه ميايشان را 

 آمين گفتند.او فرشتگان بر نفرين 

به نوح آن زماني كه قوم وي ايمان نخواهد آورد وحي كرده شدده از قدوم تدو    

آورد مگر آن كساني كه ايمان آورده بودند پس شما از اين كه ايمان  ايمان نمي

كنند  ش به آنچه كه از تكذيب و تعجيا نيول عذاب مياند اندوهگين مبا نياورده

پروردگدارا  »گفت:  السّالم عليه  پس زمان عذاب فرا رسيد و به نوح حكم شد نوح

بر روي زمين هيچ كساني از كافران را باقي مگذار. بدرستي كه اگدر ايشدان را   

ه از آنچد « كنند و نيايند مگدر بددكار ناسدپاس.    بگذاري بندگانت را گمراه مي

ي آندان كده    كنند اندوه مخور، كشتي را به وحي و ياري ما بساز، و در بداره  مي

 ستم كردند با من سخن مگوي كه همانا ايشان غرق شدگانند.
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 ساختن كشتي به فرمان حضرت حقّ جَّلَ جالله

گرود مگر هر كس كه  و به نوح وحي شد به درستي كه از قوم تو هرگي نمي

كنند اندوه مخور، كشتي را به وحي و ياري ما بساز، و  گرويده است. از آنچه مي

 ي آنان كه ستم كردند با من سخن مگوي كه همانا ايشان غرق شدگانند. در باره

 :1قوله تعالي

 

به نگاهداشت ما و تحت نظارت ما و طبق وحي كه بدر شدما ندازل     و كشتي را

شود بساز و بدان كه تو و مؤمنان همراه تو تحت نظارت ما از ظالمان محفوظ  مي

منمدا يعندي   گفتگدو  اند  ي كساني كه ستمگران و مصون هستند و با من در باره

ان نجات هيچ كافري را از من درخواست مكن و يا بدراي هديچ كدس از كدافر    

 تقاضاي دفع عذاب مكن.

شدگانند. در خبر آمده است كه ندوح چدوب كشدتي     به درستي كه ايشان غرق

طلبد فرمان در رسيد تا درخت سدا  بكاشدت و در مددّت بيسدت سدال آن       مي

درخت برآمد و بباليد و خشك گشت ميدوران را فرستاد تا آن كشتي بساختند 

گدي عدرض آن و سدي گدي     گويند هيار و دويست گي طول آن بود و ششصد 

گفدت يدا ندوح در ميدان رود نيدا       السّالم عليه  ارتفاع آن بود. به روايتي جبرئيا

درختي است كسي را بفرست كه آن درخت را ببدرد و بيدارد و از ايدن چهدار     

تخته بساز نوح فرزندان خود را فرمود كه آن درخت را بيارندد ندوح كشدتي را    
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گذشدتند او را از آن كدار مسدخره     و ميساخت و هرگاه گروهي از قوم بر ا مي

 كردند. مي

گذشدتند تمسدخرش    و كشتي همي ساخت هر وقت بيرگان قومش بدر او مدي  

كنيد، به زودي ما نيي شما را چنانكه اكنون  كردند گفت: اگر ما را مسخره مي مي

 كنيد، مسخره خواهيم كرد. ما را مسخره مي

 :1قوله تعالي

 

براي كسي كه عذاب به او بيايد او را در دنيا رسوا مي گرداند كه آن غدرق در  

طوفان است عالوه بر عذاب دنيا عذابي دايم و سخت كه آن آتش دوزخ اسدت  

 ال كشتي را ساخت.در مدت دو س السّالم عليه در آخرت بدو فرود آيد پس نوح 

آنان شبها مي آمدند و كشتي را آتش مي زدند و آتش نمي گرفت و به او مدي  

گفتند اي نوح اين هم از جادوگري توست و حضرت نوح سركشتي را همچدون  

سر طاووس و گردن آن را همچون گردن عقاب و سينه آن را چون سينه كبوتر 

باز و بالهاي آن را چدون  و دم آن را چون دم خروس و نوك آن را چون نوك 

بالهاي عقاب ساخت و سپس بر آن زفت ماليد و آن را هفت طبقه و به قولي سه 

طبقه ساخت و براي هر طبقه دري قرار داد و چون از سداختن كشدتي آسدوده    

 خاطر شد.

به قوم خود گفت آيا ايمان مي آوريد؟ گفتندد ايدن انددكي از     السّالم عليه نوح 

ه نوح از خداوند اجازه خواست كه حج بگذارد و خداوند جادوگري تو است آنگا
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اجازه فرمود. و چون نوح بيرون شد قوم كوشيدند تا كشتي را به آتش بكشند و 

خداوند به فرشتگان دستور داد آن را در هوا بردند و كشتي تا بازگشت ندوح از  

رود حج همچنان در هوا آويخته بود و چون نوح از حج باز آمد كشتي از هوا فد 

آمد و خداوند به او وحي فرمود كه مرگ و نابودي قوم تو نيديك شده است و 

چون فرمان رسيد و از تنورآب جوشيد پس در آور در كشتي از هر جفتي دوتا 

و افراد خانواده ات را. آنگاه خداوند به نوح دستور داد تا ميان جانوران وحشي و 

دا دهد، نوح بر فراز خانده خدود   درندگان و پرندگان و چهارپايان و خيندگان ن

ايستاد وفرياد برداشت بشتابيد براي سوار شدن به كشتي نجات دهنده و دعدوت  

او به خاور و باختر و راه دور و نيديك رسيد و گروه گروه پيش او آمدند نوح 

گفت: به من فرمان داده شده است كه از هر جفت دوتا بر كشتي سوار كدنم و  

و هر چه را خداوند مقدر فرموده بود قرعه به ندامش در   ميان ايشان قرعه كشيد

 آمد، از آدميان هم از زن و مرد هشتاد تن با او بودند.

به نوح وي آمد تا وقتي كه فرمان قهر ما بيايد و تنور فوران كرد، گفتيم از هدر  

جفتي دو تا به كشتي بردار، با خاندان خود مگر كسي كه گفتار خدا بر او رفتده  

 ه ايمان آورده و جي اندكي به او ايمان نياورده بودند.با هر ك

در خانه نوح كه اها وي در آن نان ساخته شده گفت تنوري بود از سنگ حسن 

 پخت. مي

برجوشيدن آب از آن تنور تافته به وقت نان پختن عالمت سداخت.  رّب العدزه:  

در كتداب  ول هنگام سوار شدن بر كشتي همچنان كه خداوند از ق السّالم عليه  نوح

 فرمايند. عييي خود چنين مي

گفتيم از هر جنسي دو جفت از حيوانات يعني دو تا از نر و  السّالم عليه  ما به نوح

اند بده كشدتي درآر    ماده بردار و در كشتي بگذار و كسان خود را كه مسلمانان
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مگر آن كساني كه قبالً وعده هالك آنان داده شده و نيي كسداني كده ايمدان    

ند سوار كشتي كن كه جمعاً هشتاد تن بودند از فرزندان و زنان و هفتداد و  آورد

ي  طبقه بدود. در طبقده   8اند كشتي نوح  . به قول ديگر آوردهدو تن از مرد و زن

اوّل پردندگان و در طبقه دوم ندوح و مؤمندان و در طبقده سدوم سدتوران و از      

فرزند ندوح روي  نعا  كهمه در كشتي شدند و يافث و حا  و سا  فرزندان نوح 

به كوهي نهاد و گفت كه من در كشتي تو نخواهم آمد هر چند نوح گفدت اي  

روم تا آب طوفان  كنعان بي كشتي هالك شوي جواب داد من بر باالي كوه مي

به من نرسد و ضرر نرساند. نوح گفت اي پسر! هيچكس از عذاب خدا خدالص  

 بر وي رحمت كند و مؤمن باشد. نخواهد شد مگر آن كسي كه خداي عَيَوَجَاَ

نوح از هر جنس در كشتي برد جفتي دو مادينه و دو نر، خر در سوار شددن بده   

كشتي تأخير كرد كه ابليس بر دُم او چسبيده بود نوح بر خر باندگ زد كده اي   

شيعان وارد شو، خر همراه ابليس وارد كشتي شد ندوح او را ديدد و گفدت اي    

كشتي كرده است؟ گفت خود تو هنگامي كه گفتي ملعون چه كسي تو را وارد 

اي شيعان وارد شو، نوح ايشان را به نيديدك كشدتي آورد و سدر پوشدي كده      

ترتيب داده بود باالي كشتي پوشيد و از زمين آب جوشيدن گرفت و از آسمان 

بسد  ا   وقتي كه خواسدتند كشدتي حركدت كندد      آب بال باريدن آغاز كرد.

گفتندد   ميبس  ا  زماني كه خواستند كشتي ساكن شود  شد و گفتند روان مي مي

قولده  ايستاد پس حضرت نوح بدين جهت بسم اهلل را به ايشان آموخدت.   باز مي

ها همي برد، و نوح پسر خدويش   ها را ميان موجي چون كوه آن كشتي: »1تعالي

 «ما سوار شو و قرين كافران مباش.را به كناري بود بانگ زد. پسرك من! با 
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بود كه آن زن ايمدان  والعده  را صدا زد كه از زني به نام كنعا  نوح پسر خود  و

آورد و سپس منافق شد و به آئين خود برگشت و كنعان نيي منافق بود و اظهار 

دانسدت كده او    خواند، و اگر نوح مدي  كرد از اين جهت نوح او را مي اسالم مي

 زد. نمي منافق بود و ايمان از وي زايا شده بود او را صدا

و طوفان ميان پدر و پسر حايا و مانع شد پس كنعان پسر نوح از غرق شددگان  

 گرديد.

 در غيليات موالنا آمده است.

القصه نوح در كشتي نشست و روي زمين بگشت و زمانيكه طوفان شدت يافدت  

اندازه جها ذراغ از كوهها فراتر شد و كشتي همچنان حركت مي كرد و آب به 

چون به محا خانه كعبه رسيد هفت دور طوام كرد و با زبان گويا تلبيه گفت، 

و آن كشتي در هيچ نقعه نمي ايستاد مگر آنكه نوح را ندا مي داد كه اي ندوح  

ر خاور و باختر اينجا كدام سرزمين است و اين كدام كوه است، كشتي نوح را د

زمين گردش داد و سپس به سرزمين قوم نوح آمد و گفت اي پيامبر خددا آيدا   

 فرمايد: صداي زنجيرها را برگردن قوم خود مي شنوي؟ و خداوند مي

از گناهان غرق و وارد آتش دوزخ شدند و كشتي شش ماه در حركدت بدود و   

نوح و همراهدانش  آخرين ماهها ماه ذي حجه بود. و گفته شده است سوار شدن 

ز هبدوط  به كشتي دهم ماه رجب دوهيار و دويست و پنجداهمين سدال پدس ا   

بود و روز عاشورا بود پس از شش ماه كامدا از كشدتي بيدرون     السّالم عليه آدم

 .آمدند و كشتي سر كوه جودي مستقر و پايدار شد
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ببلع و  اي و حق سبحانه تعالي فرمان داد: اي سرزمين آن آبي را كه بيرون آورده

فرو بر و اي آسمان آبي را كه بارش كردي باز گير و بددين ترتيدب آب بدر    

جدومي  تر شد و فرمان خدا جاري شد و كشدتي بدر روي كدوه     روي زمين كم

 راست ايستاد و براي قوم ستمكار گفته شد دوري و هالكت باد شما را.

اي قدومش  هد  آنگاه نوح درِ كشتي را گشود و بر زمين نگريست كه از استخوان

نخست كالغ را فرستاد كه ببيند بر روي زمين چه اندازه آب مانده  سپيد شده بود

است و چون او در بارگشت تأخير كرد كبوتر را فرستاد كه به شدرق و غدرب   

نظر افكند و سريع بازگشت و گفت اي پيامبر خدا! زمين و هر كس بر آن بوده 

هند نديددم و بدر روي زمدين    نابود شده است آب را هم در جايي جي سرزمين 

درختي جي زيتون بافي نمانده است و فقط همان درخت بر جداي خدود پايددار    

 :1قوله تعاليي فرمود كه: حاست، خداوند متعال به نوح و

 

 

گفته شد كه اي نوح از كشتي بده سدالمتي از مدا و بركتهدايي بدر تدو و بدر        

هاي ديگري  گروههايي از آنان كه با تو هستند فرود آي كه بعدها ملتها و گروه

 آيند. از نسا تو پديد مي

                                           
 سوره هود 41آيه  - 1



  له  ساختن كشتي به فرمان حضرت حق  جَاَ جال

71 

فراخي نعمت و عديش و وسدعت    و زود باشد امتهايي را كه از نسا شما در دنيا

آوريدم كده از نديد مدا      رزق بخشيم و امتهاي ديگري هم در نسا شما پديد مي

 عذابي دردناك بر ايشان برسد به جهت غفلت و غروري كه در ايشان است.

نوح از كشتي بيرون آمد و كساني را كه در كشتي بودند بيرون آورد و خداوند 

و ستارگان و درختان و رستنيها را همچندان  متعالي شب و روز و خورشيد و ماه 

كه بود برگرداند و جانوران وحشي و درندگان و پرندگان و ديگر اقسام آن بر 

اي پائين كوه جودي سداختند و   زمين پراكنده شدند و نوح دستور فرمود دهكده

ي  نام آن را به شمار ايشان ناميد )دهكده هشتاد( گويند آن دهكده همان منعقده 

اي كه پس از توفان نوح بر روي زمين ساخته شد،  است و نخستين دهكدهجييره 

آنگاه نوح زمين را ميان سه پسر خود سام و حام و يافث تقسيم كدرد حجداز و   

يمن و شام را به سام بخشيد و او اعراب است، سدرزمينهاي مغدرب را بده حدام     

 فث بخشيد.بخشيد و او سودانيان و سياهان است و سرزمينهاي مشرق را به يا
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 بعثت حضرت هود عليه السّالم 

بعضي به كوفه و بعضي به يمن و حجاز و شدام و مغدرب   سا  وقتي كه فرزندان 

افث يبه هندوستان رفت و شهرها بنا كرد و حا  منتشر شدند و شهرها بنا كردند 

به تركستان رفت و آنجا سكونت گييد. ابليس لعين به هندوستان آمد و راه بت 

آنها را بدت پرسدت   ميان آنان روا  داد و از آنجا به تركستان رفت  پرستي در

ساخته به سوي غرب رفت و آنان را نيي گمراه كرد و بت پرستي را روا  نهداد  

بدان اشاره رفت.  السّالم عليه  و آن بت پنج بتي بود كه قبالً در مبعث حضرت نوح

ه عالم بت پرست شددند در  بدين ترتيب همنَست(  –يعوق  –يغو   –واع سُ –وَم  )

 .الساّل  عليه  هوماين حال بود كه خداي تعالي به ايشان پيغمبري فرستاد به نام 

 :1قوله تعالي

 

 فرمايد: وره اعرام خداي تعالي ميس 21و در آيه 

و ما به سدوي قدوم عداد كده مسدكن شدان سدرزمين يمدن بدود پيغمبرشدان           

و هود از نظر دين برادر ايشان نبوده اسدت بلكده از    را فرستاديم. الساّل  عليه  هوم

جهت نسبشان بوده است و عاد قومي از اها يمن بودند و هود را به آنان فرستاد 

ايمان و توحيد و پند و تذكير دعوت كندد پدس او را دروغ    تا آنان را به سوي

 پنداشتند.
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ي توحيد و نفي شرك شروع كرد. و بده قدوم خدود     هود دعوت خدا را با كلمه

گفت خداي يكتا را بپرستيد و به او شريك مگيريد هيچ معبودي براي شما غير 

پرهيييدد و از عدذاب دوزخ    او نيست. و گفدت آيدا از شدرك بده خددا نمدي      

هراسيد؟ در جواب رؤسا و بيرگان و پيشوايان قوم او آنان كه كافر بودندد   نمي

دانيم به درستي كه تو دين قديم خدود   گفتند اي هود ما شما را نادان و سفيه مي

كنيم كه  فروگذاشتي و دين جديد براي خود برگييدي و به تحقيق ما گمان مي

 گويان هستي.گويي در ادعاي رسالت از دروغ تو به آنچه كه مي

رسانم و  هاي پروردگار خود را مي من به شما پيغامگفت:  السّالم عليه حضرت هود

خدوانم و از عدذاب آخدرت     كنم و به سوي توحيد فرا مي شما را از فساد منع مي

گدويم   اي راستگو و امين هستم و هر چه مي دارم و من نصيحت كننده برحذر مي

ا شما را به راه راسدت هددايت كدنم. آيدا     گويم ت   است و از جانب خدا مي حق

كنيد اين كه از جانب پروردگارتان به شما پندي و ذكري آن هم بدر   تعجّب مي

زبان مردي از جنس خودتان بيايد تا شما را بيم دهد و از عذاب آخرت بترساند. 

هاي خدا را بدانيد و آن را به ياد آوريد و بده   ها و نعمت پس قدر اين همه نيكي

 قوله تعالي:طاعت وي بپردازيد شايد كه رستگار شويد. گفتند:  شكر و

ن مدا  ه تنهدايي بپرسدتيم و آنچده را پددرا    اي تا خددا را بد   مگر سوي ما آمده»

دهي بيار. كه  گويي عذابي را كه وعده مي اند واگذاريم اگر راست مي پرستيده مي

ترسداني   عذاب مدي داريم اگر ما را از  ما با دعوت تو دست از عبادت بتان برنمي

 بگو آن عذاب بيايد وگر نه ما تو را هالك كنيم.

بود از روزگار ايشان تا زمان طوفان هفدت  عام در ميان مهتران قوم كسي به نام 

صد سال زندگي كرده و نيرو و قوّت ايشان بيحد بود كه اگر پداي بدر سدنگ    



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

74 

چه كسي از  رفت پس همه طاغي شدند و گفتند زد تا به زانو بر سنگ فرو مي مي

 تر است. تر و نيرومند جهت قوّه از ما قوي

گفت از پروردگار خويش آمرزش بخواهيد و توبه بدو بريد كده   السّالم عليه  هود

ور كند و هر صاحب فضديلتي را از كدرم    اي نيكو، بهره شما را مدّتي معين بهره

يدا  خويش ععا كند و اگر پشت كنيد من از عذاب روزي بيرگ و عذاب اين دن

 بر شما بيمناكم.

اما آنان به گوش خود سخن حق و راست شنيدند و از آثار قدرت الهدي اعتبدار   

نگرفتند و در وحدانيّت خداي يگانه خردوري نكردند و نه چشمان ايشدان و نده   

هاي ايشان چييي را از عذاب خداي تعالي دفع نكرد چونكده ايشدان از روي    دل

كردندد و   معجيات پيغمبر )هود( را انكار ميهاي خدا را يا  تقليد و تعصّب آيت

هاي ادراكي آنان بدود   بت پرست بودند. اين خود دليا عدم سوددهي و دريافت

 السّدال   عليه هومكردند ايشان را فرا گرفت. چون كه  وآنچه كه بدان استهياء مي

به خداي خود بناليد و گفت خداوندا من طاقت جنگ با ايشان را نددارم معلدوم   

ه مرا هالك گردانند. پس عذابي را كده از روي اسدتهياء و تمسدخر در    است ك

 كردند بديشان برسانيد. نيول آن عجله مي

ي ديگدري   گفت من مأمور تبليغ دين هستم و وظيفده  السّالم عليه  و سرانجام هود

ببينم كه در جها خود  ندارم ولي از وقت عذاب بي خبرم و من شما را قومي مي

ي مدن   كنيد كده از عهدده   بلكه از من چييي را درخواست مي كنيد پافشاري مي

آمدن عذاب در نديد خداسدت    دخار  است و جي اين نيست كه علم وقت فرو

دانم كه خداوند عذاب را چه وقت فرود  جالله يعني نيد من نيست و من نمي جا 

 آورد. مي
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 نزول عذاب بر قوم عاد

كرد و چون ديدد آندان ايمدان     ر ميداد و برحذ هود هفتاد سال ايشان را بيم مي

آورند به خداي خود بناليد و گفت خداوندا من طاقت جندگ بدا ايشدان را     نمي

ندارم معلوم است كه مرا هالك گردانند و از خداوند متعال خواسدت ايشدان را   

گرفتار قحعي و خشكسالي كند شايد ايمان آورند و در غير اين صورت ايشدان  

بعدد از او چندين ندابود    و د كه هيچ كدس را قبدا از او   را با عذابي نابود فرماي

را پذيرفت و به او دستور فرمدود   السّدال   عليه هومنفرموده باشد. خداوند تقاضاي 

خود و مؤمنان كه هفده تن بودند از ايشان كناره گيري كند و هود مؤمنان را به 

شما را بدام   فرمان خداوند متعال بر سر كوهي برد و به كافران گفت اي قوم عاد

هالك خواهد كرد گفتند كدام باد كه بر ما غلبه كند سپس خدداي تعدالي سده    

سال از ايشدان بداران بداز گرفدت و قحدش و خشكسدالي ايشدان سدخت شدد          

اي قوم « سلتَغْفِتُوا رَب كُ  ثُ   تُوبُوا اِليهِياَ قو ِ ا»قوله تعالي: گفت:  السّالم عليه هود

كنيم.  گرديد تا شما را باران دهد گفتند ما توبه نميآمرزش خواهيد و به خدا باز

اين بود كده خداوندد عدذاب را بده ايشدان فرسدتاد. آن هنگدام كده پيغمبدر          

بترسانيد و از عذاب خداي تعدالي بديم داد در   )عدام(  قوم خود را  الساّل  عليه هوم

به واليت يمن حضت مدو   و آن ريگستاني بود نيديك احقا  جايگاهي به نام 

شدويد   ويند در ميان عمان و مهره واقع است و گفت امدروز جديا داده مدي   و گ

و رسوايي در مقابا آنچه كه بوديدد و در روي زمدين بده نداحق     عذاب خواري 

كرديد و از ايمان آوردن به خدداي   كرديد و به جهت آنكه فسق مي استكبار مي

كتاب الهي همه تعالي و به يگانگي شناختن او و نيي روي برگرداندن از نبوّت و 

و همه شما را بر آن داشت كه از پذيرفتن حق تعالي و احكام او روي برگردانيد 

 و نتيجه كارتان همان است كه گفتيم. يعني عذاب خواري و رسوايي.
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 :1قوله تعالي 

 

يد، به روز هشتم قوم عداد  وز توفان هفت شب و هشت روز پياپي، بر ايشان مي 

صف بركشيدند و هر كس كنار برادر خود ايسدتاد و آندان ده صدف بودندد و     

 گفت: كرد و مي پادشاه ايشان خلجان بود آنان را تشجيع مي
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چرا امروز قوم عاد بيمناك باشد آيا در وزش باد بايد بيمناك و بي تاب بدود،  »

 كنند. ران ما را تعقيب ميترسم كه مغلوب شوند و همانا پس در عين حال مي

ديدي. در همين حال توفان آنان را نيست و ندابود   پس آن قوم را از پا فتاده مي

كرد و با سدر بده زمدين     افتاد او را به آسمان بلند مي كرد، در جامه كسي مي مي

 افتاد. كوبيد و مرده در مي مي

 مايد:فر هاي درختي هستند ريشه كن شده. و خداوند مي آنان گوئي تنه

آنگاه طوفان در پي آن «. اند هاي درختان خرما از بن بر آورده گويي ايشان تنه»

بدرد و   نمايندگان در آمد و تمام ايشان را كشت و آنان را از زمين به آسمان مي

 :1قوله تعالي كوفت. بر چهره بر زمين مي

 

قي مانده است؟ يعني همه مستأصا شددند و  بيني كه از ايشان با آيا كسي را مي

 .2يكي از ايشان بر روي زمين باقي نماندند و همه هالك شدند

 فرمايد: و خداوند تعالي مي

پس ما هود و كساني كه با وي بودند و به وي ايمان آورده بودند نجات داديدم  

د آن نجات بخشايشي بود از جانب ما به ايشان و آنان كه هود را تكذيب كردند 

هاي قدرت مدا   و به وحدانيّت الهي نگرويدند و به رسالت هود پيغمبر و به نشانه

 ايمان نياوردند از ريشه بركنديم و از بيخ و بن برانداختيم.
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 ي شديد و شدّاد لعين دو پسر عاد قصّه

نقا يواقي  البيا  في قصص القتآ  ابواسحاق احمد بن ابراهيم ثعلبي در كتاب 

از صحراهاي عدن شهري است كه بر آن حصداري بدوده و    كند كه در يكي مي

هداي بلندد بدوده اسدت و      ها و منداره  هاي بسيار و ستون اطرام آن حصار كاخ

ها بود و بر آن قععات ياقوت زرد و  هاي آن از بهترين و خوشبوترين عود چوب

ياقوت سرخ نشانده بودند كه پرتو آن همه جا را فدرا گرفتده بدود. كده آن را     

است كه نظير آن ار  ذاّب العمدام  پسر عاد ساخته و آن شهر شدّام به نام  اميري

در سرزمين ساخته نشده است. چگونگي ساختن قصر ارم ذات العماد در قصد   

 االنبياء چنين آمده است:

و شدديد  بوده و عاد دو پسدر داشدت يكدي     السّدال   عليه هوملعين در عهد شدّام 

 شددّام دشاهي كدرد و پدس از وفدات او    شديد هفت صد سال پا. شددّام ديگري 

به دعوت وي فرستاد هود را  السّالم عليه  خداي تعالي هودملعون به پادشاهي رسيد. 

عمر دادم تا هيار گدنج  تو گويد كه هيار سال به  به شدّاد گفت: خداي تعالي مي

بر پا نهادي و هيار زن خوبرو خواستي و هيار لشكر شكسدتي همده نعمدت از    

ود اكنون بگو كه خدا يكي است و يگانه تا بده تدو دو برابدر آن    كرامت من ب

ام در روز قيامدت   نعمت بدهم كه داده بودم و بر اين نعمدت كده بده شدما داده    

ايدن كلمدات را    السّدالم  عليه  بازخواست نكنم و تو را به بهشت برسانم چون هود

ام  دهكني من صفت بهشت شدني  لعين گفت مرا به بهشت دعوت ميشدّام گفت. 

سازم تا بداني كه به بهشدت خدداي تعدالي نيدازي      من نيي در اين دنيا بهشتي مي

نيست. آنگاه به هر سرزمين و شهر صد هيار مرد فرستاد كده مددتي بده طلدب     

دشتي ديدند پدس  گشتند تا در ديار عرب چها فرسنگ زمين  زمين در عالم مي

ه هر استاد صد مرد دهند اول به اميران فرمود كه سه هيار استاد پركار بياريد و ب
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هدا و   چها گي زمين فرو كوفتند و سنگ مرمر آوردند و از اطرام عدالم گدنج  

هدا و   ها آنجا بردند اول ديوارها از خشت زر و سيم بندا كردندد و صدف    خيينه

ها از زبرجد و زمر د سبي كردند چنانكه خداي تعالي حضرت رسالت پناه را  ستون

آن چنان ت شدّاد لعين خبر داد كه در دنيا هيچكس ها و صفت بهش از آن ستون

 الفجر آمدهسوره  1و  7بهشتي نساخته بود چنانچه در آيه 

كه نظير آن در شهرها ساخته نشدده بدود.    –ها بود  ستونيعني: ارم كه صاحب 

نام ديگر قوم عاد است و به قولي ارم نام جد قوم عاد اول است كه ار : اند  گفته

كندد كده    گويد پس عاديان را وصدف مدي   رسد مي ن بيرگ مينسبشان به پدرا

ها بودندد و   هاي بلند و قوي و نيرومند و اها خيمه و خرگاه ايشان صاحب قامت

هاي بلند به مانند ايشان در شهرها و كشورها  در درازي قد و بيرگي جسد و كاخ

اري آفريدده  در تنومندي و استو  آفريده و پيدا نشده است يعني به مانند آن قبيله

نشده و شهري به محكمي و استواري شهر ايشان ساخته نشده بدود. و مشدهورتر   

صفت اوست. به هر حال آنگه ذا  العمام نام بلده عاديان است و ار  آنست كه 

هدا از   ها از زمر د سدبي شداخه   درختان ساختند نيمي از زر و نيمي از سيم و برگ

هدا روان   و جدوي ناگون بر آوردندد.  هاي گو ياقوت سرخ در ميان درختان ميوه

دار نشداندند و   هاي ميوه كردند آنگاه بر در بهشت چهار ميدان ساختند و درخت

در هر ميدان صد هيار كرسي زر و سيم نهادند و بر هر كرسي هياران خدوان و  

گونه طعام كردند. در خبر است كده هدر روز چهدا هديار     در هر خواني هيار 

بردند تا به سي سدال   )باصعالح مجازيشان( بكار مي خروار زر و سيم در بهشت

تمام شد وكيالن را به عالم فرستادند تا يك درم سيم هم در دست هر كه باشدد  

بگيرند و به بهشت بفرستند تا به جايي كه پير زني دختري داشت در گلوبندد او  

گريست كه اين يدك درم بده مدن     يك درم سيم بود از او گرفتند آن دختر مي



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

81 

بيني كه چده   ناليد و گفت تو مي اريد فايده نداشت. دختر به خداي تعالي ميبگذ

و شر  اين ظالم از سر مظلومان بردار خداي معامله ميرود و به فرياد بندگان برس 

اند كه دختران و غالمان خوبروي از اطرام  تعالي دعاي او را اجابت كرد. آورده

غالمان در خدمت خود نگهدارد تا  عالم جمع كردند تا در بهشت مانند حوران و

كرد كه بهشت را ببيند خداي تعالي خواست كه او روي بهشت  ده سال جهد مي

نبيند روزي با دويست غالم خواص بديدن بهشت برفت چون نيديدك بهشدت   

رسيد غالمان را به چهار ميدان فرستاد و با يك غالم خواست كه به بهشدت رود  

 :خصي را ديد ايستاده گفت تو كيستي؟ گفدت ي بهشت رسيد ش چون به آستانه

اي؟ گفت: تا جان تو بسدتانم.   گفت به چه كار آمده .)عزرائيل(ملك الموت ام 

گفت: به من مهلت بده تا بهشت خود را يك بار ببينم. گفت: تو بايد بده دوزخ  

بروي و دوزخ بيني و فرمان نيست كه بهشت ببيني. گفت: بگدذار تدا از اسدب    

و يدك پداي بده آسدتانه     ت: حكم نيست يك پاي به ركاب بوده پائين آيم گف

بهشددت بددود جددان وي برداشددت و بهشددت نديددده دوزخددي شددد بعددد از آن  

آواز بلندي كرد تا لشكر و غالمان او كه در آن چهار ميددان   السّالم عليه جبرئيا

اي از طعام نخوردند همان ساعت نه ملك ماند و نده   بودند همه هالك شدند لقمه

و نه غريب و نه توانگر همه يكبار به دوزخ رفتند خداي تعالي آن بهشدت   وزير

 را در زمين فرو برد چنانچه اثري تا قيامت باقي نماند.
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خداوند عي وَجَا  عاد را ندابود فرمدود   كند كه چون  كسايي از قول كعب نقا مي

آمدند و بت پرستي را شدروع كردندد. آنچده در نهايده     ثموم  پس از ايشان قوم

جمع شددند و  جُنْدَعل االرب في فنون االدب آمده: بيرگان ايشان نيد پادشاه خود 

خواهيم براي خود خدايي برگيينيم و پرستش كنيم كه نظير آن را قوم  گفتند مي

و آنان بتي سنگين از  اند، او در اين باره به ايشان اجازه داد عاد و قوم نوح نداشته

اش را چون چهره آدمي و  بود براي خود تراشيدند چهرهكثيب كوهي كه نامش 

هاي  سينه و گردنش را چون گاو و دست و پايش را چون اسب ساختند و صفحه

سيم و زر براي او آويختند و بر سرش تاجي آراسته به گوهر و مرواريد نهادندد  

نگداه  هدا كردندد. آ   سجده افتادند و قربداني و چون كاما شد همگان براي او به 

اي سداخته شدود و سدقف آن را بدا      بت بتخانده  پادشاه دستور داد كه براي آن

هاي سيم و زر بپوشند و با گوهرها بيارايند و بدر زمدين آن فدرش ديبدا      صفحه

بسازند و تختي از عدا     ها هم بتخانه بگسترند همچنين دستور داد براي ديگر بت

هداي   هاي آن از نقره باشد و قندديا  پهناي آن خانه بسازند كه پايهو آبنوس به 

نقره از زنجيرهاي زرّين بياوييند. و دستور داد مردي از گييدگان و واالندژادان  

قوم را بر ساالري خدمتگياران بتكده بگمارند، گفتند ميان قوم ثمود هيچ كدس  

ند و بر خود نيديك ساخت نيست، پادشاه او را فراخواكانوه تر و نيكوتر از  نژاد

و تاجي  بر سرش نهاد و به او ساالري داد و به سرپرستي خددمتگياران بتكدده   

قدوم   منصوب كرد، كانوه پذيرفت و براي خدمت و عبادت آن بت كمر بست.

پرستيدند و بر سركشي و ستم و كفر و تباهي خود افيودند و  ثمود آن بت را مي

و بسدياري نعمدت قدرار داد و آندان چندان      خداوند متعال آنان را در گشدايش  

 ها از بركات آن بت است. پنداشتند كه همه آن نعمت مي
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 تولّد لال  نيغمبت )عليه الساّل (:

در پشت به حركت در آمدد و  نيفه لال  در بتكده بود كانوه گويند همچنانكه 

گويدد )حدق آمدد و باطدا      پرتوي در دو چشم او پديد آمد و شنيد سروشي مي

است( دوري و نابودي براي قوم ثمود باد به سدبب   نيكه باطا از بين رفتبرفت 

كفرشان و اينك صالح پسر كانوه فراميرسد وخداوندد تبداهي را بدا او اصدالح     

 فرمايد. مي

متعال كانوه با همسرش درآميخت و او به صالح بداردار شدد و   خداوند به قدرت 

صالح همسر كانوه بده خانده   مادر رعدو   خداوند همان دم جان كانوه را گرفت، 

اي از ماه محدرم   ري شد در شب جمعهپسد بازگشت و چون مدّت بارداري او خو

صالح را به دنيا آورد و هنگام تولد او زمين لرزه سختي در سرزمين ثمود افتاد و 

جانوران وحشي و درندگان همه براي خدا به سجده افتادند و همه بتان بده رو در  

و نما كرد و چون به هفت سالگي رسيد روي بده قدوم خدود    افتادند. صالح نشو 

شناسيد من فالن پسر فالن هستم و آندان   كرد و گفت اي ثموديان اگر مرا نمي

تران ما هسدتي، و چدون صدالح ده سداله شدد       گفتند تو از نيكوتران و اصيا مي

آمد و امدوال   پادشاهي از اوالد سام كه هر هفت سال يك بار به جنگ ايشان مي

كرد به جنگ ايشان آمد صالح برجسدت و شمشدير و سدالح     نان را غارت ميآ

را برداشت و دوان دوان بيرون آمد و ناگاه جُنْدَع و بيرگان قوم رسديد.  پدرش 

زد كه آنان را سخت به لرزه درآورد و خداوندد بدر دل   صالح بر دشمن فريادي 

قوم ثمدود گرفتده   دشمن بيم انداخت و او توانست همه چييهايي را كه آنان از 

 بودند باز ستاند.

جُنْدَع و يارانش از صالح به شگفت آمدند و شروع به احترام او كردند پادشاه بر 

پادشاهي خود ترسيد كه مبادا او را عيل و صالح را شهريار كنند و چاره انديشي 
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كرد تا او را بكشد و گروهي از خواص خود را به سوي او فرسدتاد كده چدون    

هاي  هاي ايشان را خشك گردانيد و زبان خانه او شدند خداوند دستايشان وارد 

ايشان گنگ شد و پادشاه دانست كه او در لعف خداست و كسي فرستاد و از او 

هداي   هدا و زبدان   خواست براي آنان دعاء كند. صالح دعاء كرد و خداوند دست

ن قوم خود باقي با كمال حرمت و تعظيم ميا السّالم عليه  ايشان شفا بخشيد و صالح

 ماند.
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ثمدوم  را به پيامبري براي قوم لال  و چون چها سال از عمر او گذشت خداوند 

به حضورش آمد و وحي الهي را به او الهام كدرد و   السّالم عليه  برانگيخت جبرئيا

اقرار كنند كه صالح بنده  بگويند وال الده االّ ا   دستور فرمود كه به مردم بگويد 

را آگاه ساخت كه به زودي عجايدب و   السّالم عليه  ي خداست، و صالح و فرستاده

 :1قوله تعاليمعجياتي از او آشكار خواهد شد. 

 

 

 

 

و به سوي قوم ثمود پيغمبرشان صالح را كه از فرزندان سام بن نوح نوشدته اندد   

 قومه است.فرستاديم اين جمله ععف به لقد ارسلنا نوحاً الي 

ثمود نام قبيله اي است و ايشان را عاد آخر گويند كه پدس از عداد اول ظداهر    

شدند و اجدادشان ثمودبن عادبن ارم بن سام بن نوح بود و مسدكن هايشدان در   

سرزميني بود كه آنرا حجر مي گفتند. سرزمين حجر ما بين واليت حجاز و شام 

و سركشان و جباران كده بدت مدي     در عصر او جهانداران بودند از طاغيان بود.

                                           
 سوره اعتا  73آيه  - 1
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پرستيدند و بازار كفر مهيا كرده بودند و آن بت ها را عبادت مي كردندد و بده   

آيات و به خداي يكتا جا جالله كافر گشته بودند تا اين كه خداي جهانيدان از  

نسب قوم ايشان پيغامبري فرستاد صالح و ايشان را به دين اسالم و ملت حدق و  

 رد. عبادت خدا دعوت ك

اين است كه پروردگار جهانيان گفت : يعني ارسلنا علدي ثمدود اخداهم صدلحاً      

فرستاديم به ثمود به ايشان از قبيله عرب ناميده شده است به اسدم اجدادشدان در   

نسب كه صالح بن عبيد بود و صالح به پنچ پشت به ثمود مي رسيد زمداني كده   

ار دراز ايشان را دعوت كرد تدا  صالح به پيامبري آنها در آمد جوان بود و روزگ

 پير شد و فرمود:

خدا را عبادت كنيد شما را هيچ معبودي غير او نيست، قوم ثمود به سبب  اي قوم!

شان صالح را تكذيب كردندد جدي عدده     كثرت عدد و زيادي مال و توانايي جثه

 معدودي به او نگرويدند و گفتند: به همراه ما به صحرا بيرون بيا كه فدردا عيدد  

ماست و ما بتها را آرايش داده به تماشا خواهيم آورد. و تو از خداي خود چييي 

بخواه ما نيي از خدايان خود چييي بخواهيم پس دعاي هر كه بده محدا اجابدت    

برسد) قبول شود( آن ديگري از آن تبعيت كند و به اين طريق قدرار گذاشدتند   

تي كه از بتهدا خواسدتند   كه روز ديگر به صحرا بيرون رفتند و آن قوم هر حاج

درخواستشان اجابت نشد. پس خجالت زده و رسوا شده سرهاي ملدول در پديش   

افكندند رئيس ايشان جندع بن عمرو كه يكي از اشرام قبيله ثمود بود به صالح 

گفت:  اگر راست مي گويي كه پيامبر خدايي تا به تو ايمان بياوريم و اشدارت  

گفتند كه آن سنگي بود كه به تنهايي و بده   به سنگي كرد كه آن را كاثبه مي

 هيچ كوهي از زمين متصا نبود و در سرزمين حجر بر آمده بود.
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جندع گفت: اي صالح! از اين سنگ ناقه اي بيرون بياور شدتري بسديار مدوي،    

تنومند و سرخرنگ و آبستن باشد. صالح فرمود: اگر خداي من بقددرت كاملده   

چنين شتري از سنگ بيرون بيداورد شدما چده    خود كه عجي را بدان راه نيست 

ميكنيد گفتند: ما به خداي تو مي گرويم و خداي تو را پرستش مي كنديم و بده   

 اين شرط سوگند ياد كردند.

صالح دو ركعت نماز خواند و به تضرع و زاري دعا كرد تدا اينكده آن سدنگ    

د ماده همچون شتري آبستن شكم باز كرده في الحال سنگ بحركت درآمد بمانن

شتري كه در وقت زادن ناله كند بناليد و بشكافت و ناقه بدان وجه كه خواست 

 قوم بود بيرون آمد.

 كوه ني مژمه تو اشتت جمازه شوم  ناقه لال  هوز كه زام يقين گش 

آن شتر بسيار عظيم الجثه بود.و هم در آن حال بياد و بچه اي همچون خدود بده   

 در آن مي نگريستند صالح گفت:  بيرگي به تمامي بنهاد و مردمان

هر آينه به شما آمد دليا آشكار از جانب پروردگار شما كه داللت مي كند بدر  

صدق نبوت من آنگه تفسيركرد و گفت: معجيه روشن از پروردگار شدما كده   

 دليا بر كمال قدرت او و حجت نبوت من است.

كاثبه يعني سدنگ   اين شتر خداست يعني خدا بيرون آورد اين ناقه را از صخره

بيرگ و سخت تا براي شما برهاني باشد بر پيغمبري من كه خلق كرد خداوندد  

آن را به قدرت خود در آن سعي و تصرم نيست و صلب نرينه ) تيدره پشدت   

مردان( و رحم مادينه )بچه دان زنان (درميان نيست و جي تكدوين و قددرت اهلل   

ون آمد در صحرا با بچه خويش حدوث آن نيست. زمانيكه ناقه از آن سنگ بير

 مي چريد. در تابستان به كوه و در زمستان به دشت مي رفت.



  بعثت حضرت صالح پيغمبر عليه السّالم   

87 

و چارپايان و مواشي )مثا گاو و گوسفند و شتر( ايشان از آن ناقه مي ترسيدند 

رميدند و آبشخور بر ايشان تنگ كرده بود كه آن آبشخور يك روز براي  و مي

پايان و مواشي ايشان ، پدس جنددع بدن    نافه و بچه او بود و يك روز براي چار

 عمرو از ميان قوم ايمان آورد  و ديگران  همه بر گشتند و در طغيان بيفيودند.

 يكي به رماي خذال  بماند ستگتما   يكي به نور عناي  ره هداي  ياف 

 گتف  ملك جها  يكي زنيتوي حق  يكي به وسوسه ميو رف  سوي سقت

اه در زمين خدا بخورد و براي شما در خدوردن او  پس بگذاريد اين ناقه را تا گي

هيچ مؤنتي و سختي نيست و به وي هديچ بددي مرسدانيد پدس شدما را عدذاب       

دردناك فراگيرد به جهت استحقاق عذاب نه به واسعه ضرر ناقه بلكه به اقامدت  

و پافشاري ايشان بر كفر بعد از مشاهده معجيه و عقر ناقه)شتر پي كرده( دليدا  

 ي و تجاوز ايشان است.عتو و تعد

در غيوه   ( )روايت است كه: چون پيغمبر خدا  رضي اهلل عنهما ابن عمر   از 

امر كردند كه از چاه آن منعقه   ي )حجر( فرود آمدند، به صحابه تبوك در نقعه

از آب آن چداه خميدر   آب ننوشند، و با خود آب بر ندارند، صحابه گفتند: حاال 

ايم، امر كردند كده: خميدر را دور انداختده و آب را     كرده و با خود آب گرفته

 .8بيرون برييند
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 خبركشتن ناقه و به هالكت رسيدن قوم ثمود

 :8فرمايد خداوند تعالي در قرآن كريم در باره كشته شدن ناقه چنين مي

 

 

پس كشتند و پي كردند آن ماده شتر را و سركشي كردندد از فرمدان بدرداري    

كندي از   فرمان پروردگار خويش و گفتند اي صالح بيار به ما آنچده وعدده مدي   

عذاب اگر تو از پيغمبران هستي. چونكه قوم ثمود از ناقه به تنگ آمده بودند در 

آشداميد و در   هاي ايشان را مدي  شد تمام آبهاي چاه بت شرب او ميروزي كه نو

كرد و ديگر  ها به چارپايان ايشان وفا نمي شد آب چاه روزي كه نوبت قوم او مي

رفت زيرا كه ظهر وادي سردتر بود و انعام  در تابستان به ظهر و پشت وادي مي

دند و به بعدن وادي  يعني شتران و گاوان و گوسفندان قوم از او هراسان شده بو

آورد و به چارپايان از ايدن   رفتند و در زمستان به بعن و شكم وادي روي مي مي

 رسيد مفسران در بيان اين قصه گفتند كه: جهت ضرر مي

قدار بن سالف و مصدع بن دهر دو مرد طاغي و سركشي بودند  و هريكي  زني 

دوم و يكدي  خواست از قوم خويش و دو زن بودند در آن عصر يكدي صد   مي

عنتره قدار بن سالف در صدوم رغبت كرد و مصدع بن دهر در عنتدره و ايدن   

دو زن در كشتن ناقه سخت حري  بودند از بهر آنكه صاحب مواشي بودندد و  

آبشخور برايشان تنگ شده بود كه هر روز نوبت آب برايشان بدود. يدك روز   

ود همده آب را مدي   نوبت ناقه و بچه او و آن روز كه نوبت ناقده و بچده او بد   
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ماند و روز ديگر نوبدت قدوم بدود و     خوردند و يك قعره آب در چاه باقي نمي

مواشي ايشان آب بر ايشان تندگ شدده بدود و نيدي چرنددگان ايشدان از ناقده        

رميدند پس از آن، دو زن بدين سبب قدار و مصدع را بر عقدر   ترسيدند و مي مي

كردند كه اگر ناقه را بكشند ما زندان  ناقه داشتند، و خويشتن را بر ايشان عرضه 

شما باشيم ايشان به طمع زنان رفتند و خمر خوردند تا خمر بر او اثر كرد آنگاه 

رفتند و هفت كس ديگر را از گمراهان و غاويان قوم خويش را خبر كردند تدا  

با ايشان همدست شدند پس رفتند و منتظر و مترصدد نشسدته زمانيكده ناقده از     

تند، مصدع اول بار تيري بر او انداخت و او را زد سپس قددار او  آبشخور بازگش

را با شمشير ضربت زد و كاما بكشت پس قوم همه جمع شدند و گوشدت آن  

 را قسمت كردند.

اما قول سدي در اين قصه آن است كه پروردگار عييي به صالح وحي فرمود كه 

اه كرد. ايشان گفتندد  كشند صالح قوم خود را از اين وحي آگ قوم تو ناقه را مي

كشيم و هرگي در فكر كشتن آن نيستيم صالح گفت: قاتا آن در اين ماه  ما نمي

شود و هالك شما بر دست اوست ايشان گفتند: در اين ماه هر  از مادر متولد مي

 پسري كه از مادر بيايد او را بكشيم.

د زندده  در آن ماه نه پسر زائيده شد، همه را كشتند و دهمدين پسدر متولدد شد    

بگذاشتند، اشقر ارزق و كبود رنگ، شخصي تمام نيكوقد بر آمد آن نه مرد كده  

پسران خود را كشته بودند بر صالح خشم گرفتند و سوگند خوردند كه صالخ را 

رفت ايشدان سدد راه وي    بكشيم و صالح هر شب به مسجد به محراب عبادت مي

را بر سر ايشان فرود آورد  شدند و در غار كمين ساختند پروردگار جهانيان غار

و همه را هالك كرد روز ديگر مردمان بانگ بر آوردند و همه بده اتفداق بده    

 كشتن ناقه جمع شدند و آن را كشتند.
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 موالنا گف :

 ناقدده صددالح بصددورت بددد شددتر 

 ناقه اهلل آب خدورد از جدوي ميدغ   

 تا بر آن امت زحكم مدرگ و درد 

 روح همچون صالح و تن ناقه است

 

 دندش ز جها آن قدوم مدر  پي بري 

 آب حق را داشدتند از حدق دريدغ   

 اهلل و سدددقياها چددده كدددرد ناقددده

 روح اندر وصا و تن در فاقه اسدت 

 

پس زمانيكه ناقه را بكشتند بچه ناقه بگريست چنانچه اشك از چشدم وي روان   

بر باالي كوه رفت و به صدالح خبدر     ديدند آنگه بچه ناقه گشته بود و آن را مي

گفتند مدا گنهكدار    كردند و مي اقه را كشتند و قومي عذر خواهي ميرسيد كه ن

توانيد بچه ناقه را پيدا كنيد اگر بتوانيدد   خبر بوديم صالح گفت آيا مي نيستيم بي

 رود كه عذاب وقت از بين برود. پيدا كنيد اميد مي

 ايشان رفتند و بچه شتر را دريابند بچه شتر بر باالي كوه رفت و به فرمدان خددا  

اي بر سر آن نرسيد، و آن بچه بدر سدر    كوه باال رفت چندان كه هيچ مرغ پرنده

 آن كوه به صدا در آمد تا به فرمان اهلل كه:

)كجاست مادرم؟ كجاست مادرم؟( آن زمان سه بانگ بكرد اين امي؟ اين امي؟ 

و سنگ شكافته گشت و داخا سنگ فرو شد و ناپديد گشدت. صدالح گفدت:    

 بانگ چه اشارت بود؟ داني كه آن سه  مي

هر بانگي اشاره به روزي است كه بشما از عمر بداقي ماندده اسدت و پدس آن     

 عذاب اهلل در رسد و دمار از شما برآرد.

پس ديگر روز پنجشدنبه بدود برخاسدتند رويهايشدان زردگشدته و روز آدينده       

برخاستند رويهاشان سرخ گشته به رنگ خدون و روز ديگدر شدنبه برخاسدتند     

ن سياه گشته به رنگ قيرو صالح از ميان ايشان بيرون آمد با مؤمنان قوم رويهاشا
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خويش و به سوي شام رفتند در ناحيه فلسعين، و ايشان روز شنبه منتظر عدذاب  

نشستند و دل بر مرگ و هالك نهادند پس روز يكشدنبه بده وقدت چاشدت از     

ز بيم و فيع از آسمان صاعقه و صيحه و از زمين زليله و رجفه به يكبار آمد و ا

افتادند مرده و كشته و چون خاكستر گشته اين است كه پروردگدار   وي در مي

 موالنا گف : عييي از عذاب خبر داده بود.

 گفت صالح چونك كرديد اين حسد

 بعددد سدده روز دگددر از جانسددتان  

 تدان گدردد اگدر    رنگ روي جملده 

 روز اول رويتددان چددون زعفددران  

 در سددوم گددردد همدده روهددا سددياه

 

 عد سه روز از خددا نقمدت رسدد   ب 

 آفتددي آيددد كدده دارد سدده نشددان

 رنگ رنگ و مختلدف انددر نظدر   

 در دوم رو سرخ همچدون ارغدوان  

 بعددد از آن اندددر رسددد قهددر الدده

 

 .8دروغ است اي بي بعد از آن، عذاب بر شما فرود آمدني است و اين وعده

ور  گويند پس صالح روي به سوي شام نهاد تا بدان شهر كه اكنون شهرستان ع

در آنجا اقامت افكند و چون مدّت عمرِ وي بسر آمد هسدتي از جهدان بربسدت    

پس او را بر طرم راست مسجد جامع دفدن كردندد و بداقي مؤمندان در آنجدا      

 بماندند.
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 ي اصحاب الرَس قصّه

و نيي هالك شدن قوم ثمدود   السّالم عليه  كه پيغمبرشان هود قوم عاد هالك شدن

ي كافي بيان گرديدد. چدون    بود معالب به اندازه السّالم عليه  صالحكه پيغمبرشان 

قوم عاد و ثمود و  -ي فرقان نام هر سه قوم را يعني سوره 81خداي تعالي در آيه 

ي اصحاب الرَس  اصحاب الرَس را در يك آيه جمع آورده شايسته است در باره

آمده براي روشن شدن نيي معالبي آنچه كه در تفسير گلشاهي در ذيا آيه فوق 

 :1قوله تعاليداريم.  سرنوشت قوم بيان مي

 

ما قوم عاد را به جهت تكذيب هود و قوم ثمود را به جهت تكذيب صالح و قوم 

هاي مختلف را هالك گردانيدديم. كده در حدق    اصحاب الرس واقوام واها قرن

هالك قوم عاد، هود و ثمود، صالح سخنان بسياري در جاي خود گفته شد. و اما 

هاي مختلفي گفتند: دركشف االسرار ميبددي آمدده    در حق اصحاب الرس نظريه

نام چاهي است در تهامه يا آذربايجان، يا انعاكيه كده صداحب    -است كه: رس

مه و نخلستاني بوده اسدت  اند چش را در آن كشتند،گفته نجار ياسين يعني حبيب

، يا گفتند قريه اي از واليت يمن بوده. علدي بدن   آمده استدر سوره برو   كه

الحسين بن علي، زين العابدين روايت كند كه از پدر خويش حسدين بدن علدي    

يدا  روايت كرد. مردي از قبيله بني تميم پيش اميرالمؤمنين علي آمد. و گفدت:  

اميرالمؤمنين بما از اصحاب الرس خبر بده كه در كدام عصر بودند و چده قدوم   

بودند؟ ديار و مسكن ايشان كجا بود؟ پادشاه ايشان كه بدود؟ آيدا پروردگدار    
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جهانيان به ايشان پيغمبران فرستاد يا نه؟ و ايشان را به چه هالك كرد؟ كه مدا  

شده است و   ي ايشان بيان كرده خوانيم، در قرآن نه قصه در قرآن ذكر ايشان مي

نه احوال ايشان گفته شده. اميرالمؤمنين گفت: يا اخاتميم، سدئوالي كدردي كده    

ي ايشدان از   پيش از تو هيچكس از من اين سئوال نكدرده و بعدد از مدن قصده    

 هيچكس نشنوي.

درخت صنوبر  -پيش از سليمان بن داود -اسرائيا ايشان قومي بودند در عصر بني

اي  يدند، آن درخت كه يافث بن ندوح كاشدته بدود بدر سداحا چشدمه      پرست مي

معروم. ودر بيرون آن چشمه نهري روان بود، و ايشان دوازده قلعه بر شدط آن  

در آن روزگدار هديچ    نهر ساخته بودند. ونام آن نهر رس بود در بالد مشرق. و

رهاي ايشان شه تر از نتر از آن نهر نبود و هيچ شهر آبادا تر و بيرگ نهري عظيم

اي بود نام آن اسفندآباد و پادشداه ايشدان از    نبود. و بيرگترين آن شهرها مدينه

و آن درخدت صدنوبر در آن    نمرود بن كنعان بود، و در آن شهر مسكن داشت،

شهر بود، و ايشان تخم آن درخت به آن دوازده قلعه بردندد تدا درهدر شدهري     

ر آنرا معبود خود ساختند و آن درختي صنوبر برآمد و رشد كرد، و اها آن شه

چشمه كه در زير صنوبر اصا بود. براي هيچكس اجدازه نبدود كده از آن آب    

هي حيوه الهتنا فال ينبغدي ال حددان   » گفتند بخورند يا از آب آن بگيرند كه مي

و رسم و آئين ايشان اين بود كه در هر ماهي اها هر شدهر   «8ينق  من حيوتها

هداي رنگارندگ    آمد و آنرا به زيور و جامده  مي گرد آن درخت صنوبر خويش

افروخت. و آن قربداني را بدر    كرد و آتشي عظيم برمي آراست. و قربانيها مي مي

گرفت چندان كده در آن تداريكي دود،    نهادند تا دود آن باال مي روي آتش مي

گشدت. ايشدان آن سداعت بده سدجود       ديده هاي ايشان از آسمان محجوب مي
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داد.  آواز مدي  درخدت، شديعان    كردند تدا ازميدان   رع و زاري ميافتادند و تض مي

داشتند شادان و سرمست يدك     رسيد سر برمي مي  آواز شيعان بگوش ايشان چون

ود ما راضي پرداختند، يعني كه معب شبانروز به شادي و نشاط و شراب خوردن مي

رسيد  درازي بسر بردند تا كفر و شرك ايشان بغايت است. برين صفت روزگار

و تمرد و سركشي و طغيان ايشان بداال گرفدت. پروردگدار جهانيدان برايشدان      

اسرائيا از نژاد يهودا بن يعقوب فرستاد. روزگاري دراز ايشان را  پيغامبري از بني

به وحدانيت دعوت كرد و از عذاب خداي تعالي بيم داد، هيچيك از ايشان ايمان 

فيودند، تا اينكه پيغدامبر بده خدداي    نياوردند و نگرويدند و در شرك و كفر بي

تعالي زاريد و بر ايشان دعاي بد كرد چون پيغامبر ايدن دعدا كدرد، درختهداي     

ايشان همه خشك گشت. ايشان گفتند اين همه شومي از ايدن مدرد اسدت كده     

جويد. او را بگرفتند و در چاهي  كند و از خدايان ما عيب مي دعوي پيغمبري مي

هايي فراخ بساختند)فاصله دو بند، يدا   اند در قصه كه انبوب عظيم انداختند. آورده

كشيدند تدا   برمي 8ها دو بندني( و آنرا به قعر آب فرو بردند، و آب از آن انبوب

بخشك رسيد آنگه از آنجا در چاهي دور فرو بردند و او را در آن چاه كردند و 

برداشتند گفتندد:   سنگي عظيم بر سر آن چاه استوار نهادند، انبوب ها از قعر آب

اكنون دانيم خدايان ما از ما خشنود شوند كه عيب جوي ايشان را هالك كرديم. 

پيغامبر در آن وحشت چاه به اهلل زاريد، پس رب العالمين، باد عاصف و تند بده  

ايشان فرو گشاد تا همه بيكديگر درافتادند و روي هم انباشته گشتند. آنگه زمين 

كبريت گشت، و از باال ابري سياه برآمد و آتدش   در زير ايشان همچون سنگ

                                           
 ها لوله - 8
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نعوذ بداهلل   -در آتش فرو گدازد، فرو گداختند 8فرو باريد و ايشان چنانكه ارزير

 .2من غضبه و درك نقمته

                                           
 سرب - 8
 1سوره فرقان   81تفسير گلشاهي ذيا آيه  - 2
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 قصّه نمرود عليه اللعنه

چون فرزند سام بن نوح از عرب و عجم خالي شد و بعضي را باد هالك كدرد و  

هالك شدند در قصد  االنبيداء آمدده: پدس      السّالم عليه  بعضي به بانك جبرئيا

بن آدم بن سام بن نوح ابن كنعا  از ملك عجم بيرون آمد و نمتوم لعين پادشاه 

كه در عجم او را كيكاوس بن كيقباد بن مندوچهر بدن فريددون بدن جمشديد      

نام او بود و مردي نيرومند با حشمت و  نمتومتر آنست كه  گفتند اما درست مي

را بگرفدت  شا  لعين با مال بسيار و با سپاه انبوه حركت كرد و نمتوم  قوي بود

همه معيع فرمان او شدند سپس رو به سوي تركستان نهاد ايشدان را نيدي معيدع    

همه را به اطاعت خود درآورد و بر همده پادشداه   يافث خود گردانيد و فرزندان 

بگرفدت و  ي واليدت هندد را    شد سپس به سوي هندوستان روي آورد و همده 

حركت رو  را به چنبر طاعت خود درآورد. سپس به سوي حا  بن نوح فرزندان 

ي عالم از مشرق تا مغرب را مسخ ر و معيع خود ساخت سپس رو به  كرد و همه

نهاد و آنجا را نيي بگرفت و در بابا اقامت گييد و بر تخت نشسدت.  بابل سوي 

آوردند او به مدّت هيار  ا  ميبه او از تركستان و هندوستان و روم و مغرب خر

كرد  و هفت صد سال پادشاهي كرد مردي متكبّر بود و هرگي رو به آسمان نمي

گفت من خدايم. خداي آسدمان   خواست. لعنه اهلل مي و از حق تعالي حاجت نمي

آورد و تيدر در   چيست مگر آن وقتي كه با كركسان رو به سوي آسدمان مدي  

ديگر باشد او را بكشم و هر وقت كه بيدرون   گفت اگر خداي نهاد مي كمان مي

نشست و  گذاشت آنگه بر تخت مي ي تخت را بر چهار فيا مي آمد چهار پايه مي

نهادند تدا بدر هدر كرسدي جدادوگران و       ميچهارصد كرسي در زير تخت وي 

اندد   آمدند. آورده نشستند و فرمانروايان و پرده داران در گردِ وي مي منجمان مي

سليما  هان چهار تن بودند دو مسلمان و دو كافر. از مسلمانان يكي كه پادشاه ج
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نمدتوم بدن كنعدا     و از كافران يكي ذوالقتنين بود و ديگري  الساّل  عليه  نيغمبت

يك روز نمرود بر تخت نشسته بود همه بيرگان و اشدرام در  بُخ  نصدت.  دوم 

پدائين افكندده و   گردِ وي بودند. از تقدير حق تعالي جادوگران و منجمان سدر  

گفت شما را چه شده اسدت كده چندين دلگيدر و     نمدتوم  غمناك نشسته بودند 

ايد گفتند يك ستاره از فلك پديده آمده است تا امروز آن ستاره  غمناك نشسته

نمرود لعدين گفدت آن سدتاره    هرگي نبوده است امروز از مشرق برآمده است. 

واهد آمد كه مملكت تو را چيست؟ گفتند فرزندي از صلب پدر به رحم مادر خ

هالك خواهد كرد. نمرود گفت چه وقت خواهد آمد گفتند به مدّت سه شدبانه  

روز ظاهر خواهد شد پس نمرود دستور داد تا هر كه در شهر زن بالغه باشد همه 

را از شوهر جدا كنند تا مردي با زني نيديكدي نكندد. مدأموران نمدرود چندين      

 كردند.
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 ليّل عليه السّالموالدت حضرت ابراهيم خ

كه با يكدست شمع و ديگر دسدت شمشدير   تدارخ  نگهباني داشت به اسم نمرود 

همده شدب بيددار بدود و      وكدرد   گرفته هر شب بر بالين نمرود پاسدباني مدي  

تدارخ  گفتند در همان شب به خواست خداوند در دل  ميآزر خوابيد و او را   نمي

در حضرت ابراهيم به جندبش  ق نشاط در دل ماهواي زن خواست و از طرفي شو

درآمده بود كه چگونه به سوي شوهر رفته آرزوي دل را برطرم كند هر چندد  

شد به ضرورت نيم شب از خانه بيرون آمد و به درِ كوشدك نمدرود    ميسّر نمي

ي مردم را در حال خواب ديد از ايشان گذشت تا بده   رسيد دربان و پاسبان همه

ر بالين نمرود ايستاده ديد كه با يك دسدت  ي خاص رسيد شوهر خود را ب پرده

 كرد. شمع و با ديگر دست شمشير گرفته پاسباني مي

چون نظر زن و شوهر يك جا شد فوراً قوت هواي مردي غلبه كرد گفت يا زن 

چه چاره انديشم كه هر دو دست من در بند است در اين اثناي خداي تعالي بدر  

لحظه پري آمد و آن شمع و آن تيدغ   پري فرمان داد كه به حكم خداوند در آن

از وي بگرفت و به جاي وي ايستاد و هر دو مرد و زن به رغبدت خدويش بدر    

از پشت پدر به رحم مادر آمد و  الساّل  عليه  ابتهي  خليلبالين نمرود جمع شدند. 

او به زن خود گفت اي زن آگاه باش تا اين را بر كسي نگويي و از اين جا تدا  

ش كه كسي ترا نبيند كه رسوا شويم. زن از آنجا بيرون آمد كده  خانه مواظب با

جي خداي تعالي هيچكس از آن خبر نداشت چون روز شد نمرود لعين برخاست 

امروز روي تو نيكوتر از  -آزربديد و گفت يا نمتوم و در پيشاني او نوري بود 

برخاسدت و بدر تخدت نشسدت     نمتوم لعين روزهاي ديگر شده است پس   همه

ها باز كنند. نمرود گفت آنچه گفتيد ظاهر  بخواند كه كتابجّمان و راهبان را من

شده است يا نه؟ گفتند يا ملك قضا كار خود كرده است كه آن كودك امشب 
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به رحم مادر رسيده است و فرمود هر زني كه حملي داشته باشد در وقت والدت 

د تا نُده مداه حمدا    ي كودكان را كشتن آن كودك را بكشند به اين دستور همه

گفت چه كنم اگر با خبدر شدوند   فرا رسيد. مادر ابراهيم  الساّل  عليه  ابتاهي مادر 

فرزند مرا بكشند پس از شهر بيرون آمد غاري ديد بدان غار فرو شدد در حدال   

فرزند از او جدا شد و اطرام آن غار به نور روشن گشت مادر بگريست تا چده  

اي  كدودك را در كربداس و پارچده    نسدت ره نداكند تا او كشته نشود هيچ چا

ي خدود رفدت    پيچانده بنهاد و از آنجا گريده كندان بيدرون آمدد و بده خانده      

آمد و هر دو دست او را از كرباس بيرون كرد و انگشت وي  السّالم عليه  جبرئيا

به دهان وي نهاد خداي عي وَجَا  از يدك انگشدت وي شدير آفريدد و از يدك      

خورد و به هيچ چيي محتا  نبود هر هفته مادر او  ي از آن ميانگشت انگبين تا و

كرد وقتي كه مادرش از غار بيرون  آمد و از زندگاني و پرورش او تعجّب مي مي

دانست  شد چنانكه هيچ كس نمي آمد و در غار محكم مي آمد از هوا سنگي مي مي

تدا ابدراهيم   افتاد  آمد سنگ از درِ غار مي كه آنجا دري است و چون مادرش مي

دهد گفدت خدداي آزر    گفت اي مادر! خداي تو كيست گفت آزر كه نفقه مي

كيست گفت نمرود گفت خداي نمرود كيست؟ گفت ستارگان گفدت خدداي   

ستارگان كيست؟ مادرش از جواب عداجي ماندد و بديش از ايدن هديچ حرفدي       

نتوانست بگويد و خجا شد و بيرون آمد و به خانه رفت و بده آزر گفدت آيدا    

تمام حال به شوهر خود بگفت شوهر گفدت  داني كه آن فرزند چنين گويد؟  مي

اين پسر دشمن نمرود خواهد بود هيچ شكي در آن نيست ايشان در ايدن تفكدر   

بودند تا چه كنند چون شب درآمد ابراهيم از غار بيرون آمد در آسمان ستارگان 

 داند. را ديد و گفت مادرم اين را خدا مي
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 ضرت ابراهيم خليّل عليه السّالم از غاربيرون آمدن ح

از غار بيدرون آمدد و بده     السّالم عليه  همانعوريكه گفته شد در شب ابراهيم خليا

 :8فرمايد كرد و اين گفتار خداوند است كه مي ستارگان آسمان نگاه مي

 

كه گمراهي قوم او را به او نشان داديم همچنين مالكيت معلقه و قدرت همانعوري

پروردگار را بر تمام آسمانها و زمين به او نشان داديم ابن عباس گفت: ابدراهيم  

از خداوند درخواست كرد تا ملكوت آسمان و زمين را به وي نشدان بدهدد. بده    

وردگار را در آسدمان  جبرئيا فرمان آمد وي را به آسمان برد تا قدرت معلق پر

اند ملكوت آسمان خورشيد و ماه است. و ملكوت زمدين درختدان و    ببيند. گفته

سنگهاست خداوند به ابراهيم از تحت ثري تا قله عرش بدو نشان داد تدا قددرت   

 معلقه او بر ابراهيم دليا و برهان باشد و از يقين كنندگان باشد

هدان را فدرا گرفدت    پس زماني كده شدب درآمدد و پدرده تاريدك شدب، ج      

اي در برابر چشمان خود ديد آن ستاره  جُست، ستاره خدا را مي السّالم عليه  ابراهيم

صدا زد. گفت: اين پروردگار من اسدت   السّالم عليه  زهره يا مشتري است ابراهيم

گفدت مدن    السّدالم  عليده   اما هنگامي آن ستاره غروب كرد و فرو رفت ابدراهيم 

 ندارم. غروب كنندگان را دوست

اي از ماه پرستان پيش وي به سجده افتادندد   و زماني كه ماه را درخشان ديد عده

 ابراهيم گفت اين پروردگار من است.

 

 

                                           
 سوره انعام 71آيه  - 8
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پس آن هنگام كه آن ماه روي به غروب نهاد و فرو شد گفت: اگر پروردگارم 

به معرفت و شناخت خود مرا هدايت نكند هر آينه من از گروه گمراهان باشدم  

اي به سجده درافتادند و همدين   ت سر آن خورشيد تابان طلوع كرد و عدهدر پش

كرده اسدت گفدت ايدن     منوّر كه خورشيد را طالع ديد كه جهان را به نور خود

تر است، و چون فرو شد گفدت: اي   تر و نوراني پروردگار من است، اين بيرگ

ريد بييارم و مدن  گي خدا انباز ميپنداريد و به  قوم! من از آنچه شريك ]خدا[ مي

سازم و دين خود را  ي مشركان نيستم. براستي من روي خود را متوجّه مي از زمره

ها و زمين را بيافريدد و   كنم براي آن كه از روي قدرت معلقه آسمان خال  مي

 گردم و من از شرك آرندگان نيستم. ها به دين توحيد برمي من از تمام دين

مد و گفت: نيد پدر و مادرت برو و مترس كه خددا  پيش او آ السّالم عليه  جبرئيا

بدا او بدود بيدرون آمدد،      السّدالم  عليده   با توست ابراهيم در حالي كده جبرئيدا  

او را بر درِ خانه پدرش نگه داشت و گفدت ايدن خانده پددر      السّالم عليه  جبرئيا

م؟ اجازه ورود خواست و گفت آيا وارد شدو  السّالم عليه  توست. وارد شو، ابراهيم

گفت وارد شو و چون داخا شد و بر او نگريست از خوبي و زيبايي تارخ)آرز( 

او تعجّب كرد، مادرش شتابان پيش او دويد و او را در آغوش كشديد و گفدت   

به مدادر گفدت    السّالم عليه  سوگند به عي ت نمرود كه اين پسر من است، ابراهيم

وگند ياد مكن كه عدي ت از  مرا به عي ت نمرود سوگند مده و خود به عي ت او س

آن خداوندي است كه مرا در شكم تو آفريد و مرا از تو بيرون آورد و حفدش و  

را بكشند  السّالم عليه  پرورش و هدايت فرمود. آن گاه تارخ از بيم آن كه ابراهيم

به او گفت اي پدر از اين كه مرا بكشند متدرس كده    السّالم عليه  گريست ابراهيم

فرمايد، تارخ گفت مگر براي تو خددايي غيدر از    نمرود حفش مي خداوند مرا از

نمرود است و حال آن كه پادشاهي كشورهاي شرق و غرب عدالم از اوسدت و   
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گفت پروردگار من خدايي است كه خددايي   السّالم عليه  سيصد بت دارد؟ ابراهيم

شد و با ها و زمين و آنچه ميان آن دو است مي جي او نيست او آفريدگار آسمان

براي او انباز و شريكي نيست. اي پدر آن كه بايد پرستش شود خداوند اسدت و  

رسانند و نه سودي، تارخ خشمگين شد و پيش نمدرود آمدد و    بتان نه زياني مي

ي من  سجده كرد و گفت فرزندي كه از او بيم داري فرزند من است و او درخانه

انديشدد و   اي كده مدي   م پسر بچهمتولد نشده است و تا كنون نيي از او آگاه نبود

پندارد كه او را پروردگاري غير از توست و اكنون تدو را آگداه    فهمد و مي مي

 خواهي بكن. ساختم هر چه مي

نمرود چون اين سخن را شنيد او را ترس فرا گرفت و گفت او را وصف كن و 

چون صفت او را بيان كرد گفت اين همان كسدي اسدت كده او را در خدواب     

ام و به ياران خود گفت او را پيش من آوريد و آوردند، او را بديدن نمرود  ديده

او را ديد كده بدر    السّالم عليه  بردند و او مردي زشت روي و بد قيافه بود، ابراهيم

تخت خود نشسته و غالمان و كنييان پريچهره گرد تخت او صف بسته از مدادر  

ايد گفت او خداي همه  آوردهپرسيد كه اين چه كسي است كه مرا به ديدن وي 

 است وي را بپرستيد.

اندد   گفت: اين مالزمان و همسران او كه گرد او صدف بسدته   السّالم عليه  ابراهيم

لبخندي زد و گفت: اي مدادر!   السّالم عليه  اند گفت: آفريدگان اويند. ابراهيم كيان

تي كده  چگونه است كه خداي شما ديگران را از خود خوبتر آفريده است بايسد 

 بود. هايش خوبتر مي خود از آفريده

را بخوان، هنگامي كه به پدر و قوم خويش  السّالم عليه  و براي ايشان خبر ابراهيم»

به جي پروردگار جهانيان كه مرا آفريدده و  «. »پرستيد گفت شما چه چيي را مي

 گويد: و سپس مي«. هدايت فرموده است
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و بيامرز پدرم »و آنگاه فرمود: « رار بدهخدايا مرا از وارثان بهشت پر نعمت ق»

و دوزخ بدراي  »گويدد:   تدا آنجدا كده مدي    « را بدرستي كه او از گمراهان بود

چون ابراهيم گفتار خود را تمام كرد نمرود به  گردد گمراهان آشكار و ظاهر مي

كندي و   شمري و به بدي يداد مدي   مرا زشت ميدين و آيين   او گفت اي ابراهيم

گدويي   دهدم ابدراهيم گفدت دورغ مدي     ترا آفريده و روزي مي حال آن كه من

آفريننده و روزي دهنده من و همه مردم خداوندي اسدت كده خددايي جدي او     

ي زيبايي و خوبي گفتار ابراهيم محبت او  نيست. مردم مبهوت شدند و به واسعه

داند چده   را در دل گرفتند، نمرود به تارخ گفت اين پسرت كوچك است و نمي

ويد و براي كسي مانند من با اين قدرت و پادشاهي شايسته نيسدت كده در   گ مي

ي او شتاب كنم، او را پيش خود ببر و با او نيكي كن و او را از عذاب مدن   باره

 گويد باز گردد. بترسان تا از آنچه مي

گفت اي پدر به من از دانش رسيده است آنچه بده تدو نيامدده     السّالم عليه  ابراهيم

شديعان را   !ن پيروي كن تا تو را بده راه راسدت راه نمدايم، اي پددر    است از م

ترسم كه به تو از  مپرست كه شيعان در خداوند رحمان عاصي است، اي پدر مي

پدر گفت اي ابراهيم آيدا  رحمان غذايي رسد و به كام ديو و از كسان او شوي، 

ايشدان( تدرا   از خداوندان من روي گرداني اگر باز نگردي )از دشدنام دادن بده   

سنگسار خواهم كرد. و از من مددّتي دوري كدن، ابدراهيم گفدت بده زودي از      

خواهم كه او به من مهربان است. گويد ابراهيم  خداوند خود براي تو آمرزش مي

آمدد و   در حالي كه دو كودك همراه او بودند و دو بت همراه داشتند بيرون مي

تواند مگس را از خود  رد و نميگفت چه كسي چييي را كه سود و زياني ندا مي

گفت بياشاميد و  برد و به استهياء مي ها را در آب فرو مي خرد و آن بت براند مي

بست و ايشدان ايدن كدار را سدخت بديرگ و زشدت        ريسمان برپاي آنان مي
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دانستند ولي به مناسبت منيلت پدرش تدارخ پديش نمدرود يداراي اعتدراض       مي

 نداشتند.
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 راهيم خليّل عليه السّالمبعثت و آغاز دعوت اب

وحي خداي تعالي  السّالم عليه  به چها سالگي رسيد جبرئيا السّالم عليه  چون ابراهيم

روانه فرمود و او بر در كاخ ايسدتاد و  به او آورد و خداوند او را به سوي نمرود 

با صداي بلند فرمود اي قوم بگوييد كه پروردگاري جي خداوند يكتدا نيسدت و   

يكي از وزيران نمرود به يم فرستاده ي او هستم. آنگاه پيش نمرود آمد من ابراه

ابراهيم گفت تو كيستي؟ گفت ابراهيم پسر تارخ و رسول پروردگار جهانيان و 

؟ فرمود تمي كنم، نمرود به او گفت خداي توكيسمعو  شما را به پرستش او 

ز پادشاهي او كسي كه همه ي مردم را آفريده است، نمرود گفت پادشاهي من ا

گفت پادشاهي و چيرگي از آنِ خداوندد اسدت،    السّالم عليه بيرگتر است، ابراهيم

نمرود گفت اي ابراهيم بر من گستاخي مي كني و حال آن كه مي داني كه من 

تو را آفريده ام و روزي داده ام، در اين هنگام تخت نمدرود بده لدرزه درآمدد     

داوند آن كسي است كه تو و همه ي ابراهيم گفت اي نمرود دروغ مي گويي خ

مردم را آفريده و تو و ايشان را روزي مي دهد و تو با آن كه بعضي از معجيات 

را ديده اي باز هم به نعمت او كفران مي ورزي؟ نمرود گفت معجديه و سدخن   

پاره اي از قدرت خدا را بيان كرد، نمدرود گفدت    السّالم عليه ديگر آور، ابراهيم

 :1قوله تعاليدرت و توايي او چيست؟ ابراهيم گفت: نمونه اي از ق
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 خبر شكستن بت ها و به آتش انداختن ابراهيم خليّل عليه السالم

وقتي كه ابراهيم خليا اهلل به پدرش آذر و به قوم خود گفت انددكي از داليدا   

براي ما ايد  روشن و حقايق خود را در حق بتان سنگي كه با دست خود تراشيده

دانيدد؟   بيان كنيد تا بدانيد شما با كدام دليا آن را خداي خود و معبود خود مدي 

 ايم. در جواب گفتند: ما پدران خويش را پرستشگران آن يافته

ايم كه آنان اين بتان را معبود خود گرفته  گفتند ما پدران و اقوام خويش را ديده

پرستيم و از  د از ايشان اين بتان را ميپرستيدند و ما نيي به تقلي بودند و آن را مي

كنديم و دسدت از پرسدتش آن بدر      روش و آيين آبا و اجداد خود تقليدد مدي  

به پدرش و به قومش گفت شما و پدران شما قععداً   السّالم عليه  داريم. ابراهيم نمي

در خعايي آشكار و گمراهي آشكار بوديد به جهت تقليد كوركورانده از آبدا و   

رويدد. آن قدوم    اندازيدد و بده گمراهدي مدي     تان را به كار نمي عقااجدادتان و 

گدويي حدق و راسدت     )نمروديان( از روي تعجّب گفتند آيا آنچه كه به ما مي

شدود آبدا و    اي؟ آيا مدي  است و يا اين كه بازيگر هستي و ما را به بازي گرفته

 اجداد ما در انتخاب خدايشان گمراه باشند؟

ام امّا بدانيد كه  : من بازيگر نيستم و شما را به بازي نگرفتهابراهيم خليا اهلل گفت

ها و زمين و آنچده كده در آن اسدت بيافريدد.      آفريدگار شما اوست كه آسمان

ها جداً خدايان شما نيستند بلكه پروردگار شما اوست كه خدايان شما و شما  اين

 .8را خلق كرده و شما را از عدم بوجود آورده است

د كرد و گفت يا پدر به خدا سوگند كه من با بتان شما آن كاري پس سوگند يا

 :2قوله تعاليجّب كنند. عكنم كه همه ت مي
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مفسران گفتند بت پرستان را عيدي بود كه هر سدال يدك بدار اهدا شدهر در      

گشتند و به سوي بتخانه  كه از آنجا باز ميشدند وقتي موضعي بيرون شهر جمع مي

گشتند، آن روز  كردند سپس به خانه خود برمي رفتند و به بتان خود سجده مي مي

رفتند آزر پدر ابراهيم به او گفت: اگر مايا باشي در ايدن عيدد مدا     عيد كه مي

شركت كن تا دين ما شما را خوش آيد. ابراهيم با ايشان برفت در راه خدود را  

ناليد، بيرگان قوم همه رفتندد   مريضي زد و گفت من بيمارم و از درد پاي ميبه 

تدا اهلل الكيددن   رفتند بدنبال ايشان رفت و گفدت   در آخر ضعيفان و بندگان مي

كنم.  شكنم و خرد مي روم و بتان شما را مي بخداي كه به بتخانه شما مياصنامكم 

ز اين گفتدار آگداه كدرد آن    يكي از ضعيفان آن سخن را بشنيد و ديگران را ا

هنگام كه ايشان به عيدگاه خود رفتند ابراهيم از آنجا بازگشت و به بتخانه رفت، 

بتي عظيم بود در آن هفتاد و دو بت برافراشته بودند. بعضدي سديمين و بعضدي    

زرين بودند و بعضي هم از آهن بود. بعضي از چوب و سنگ و مهتدر ايشدان را   

بودند، در پيش بتدان طعامهداي رنگارندگ گذاشدته     كه به جواهر مرصع كرده 

 بودند. تا آن بتان در آن طعام بركت افيايد.

و مشركان بعد از برگشت از عيدگاه آن را بخورند. ابراهيم آن هنگام از طريدق  

اندد   آيا از اين طعامها كده پديش شدما نهداده    اال تاكلون تمسخر و تحقير گفت 

اند. ابراهيم از روي تمسخر  نكه از جماداتدادند چو خوريد؟ بتان جواب نمي نمي

گوئيدد و پاسدخ مدرا     شما را چه شده است كه سخن نميمالكم التنعقون گفت. 

 .دهيد؟ آنگه تبر را بدست گرفت و همه را خرد كرد نمي
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ابراهيم آن بتان ريي ريي كرده و همه را شكست مگر آن بتي را كه در هيئت و 

رگتر را نشكست و تبر را بر دست وي بست بود آن بت بي شكا مهترين ايشان

خانه به بيرون آمد ابلديس لعدين چدون آن     يا در گردن وي درآويخت. و از بت

ها چندان گريست كه آن شادي بر ايشان  حركت ديد به صحرا رفت و پيش آن

دانيدد كده    تلخ شد همه از آن جا برميدند و گفتند تو را چه شده است گفت نمي

گفدت و   اند ايدن مدي   و زبر كرده همه را پاره پاره گردانيده خدايان شما را زير

كرد آن قوم متحيّر گشته همه سوي ستوران و چهارپايان  خروشيد و زاري مي مي

خود دويدند كه سوار شوند ستوران برميدند و فرار كردند وحشتي در ميان قدوم  

است بگوئيد  افتاد و همه پياده به شهر آمدند و گفتند چه كسي اين كار را كرده

 :8تا او را مكافات كنيم پس آمدند و گفتند

 

ما شنيديم آن فتنه را جواني به نام ابراهيم كرده است پس ابراهيم را بياوردندد و  

ام  نمرود پليد وي را تهديد كرد كه چرا بتان را شكسته است. گفت من نشكسته

كنم روي بده  ام كه اين بتان را بشد  مردي برپاي خاست و گفت من از تو شنيده

اي و ايدن كدار توسدت؟     ابراهيم كردندد و گفتندد ايدن بتدان را تدو شكسدته      

ام مگر آن بت بيرگ شكسدته باشدد همده     گفت من نشكسته السّالم عليه  ابراهيم

گفتند يا ابراهيم بتان سخن نگويند و نشنوند و حركت نكنند گفت يا قوم كسي 

يند همه سر در پيش افكندند و كه نگويد و نشنود و نبيند چگونه او را خداي گو

گويد ابراهيم دانست كه از جواب عاجي آمدند گفدت يدا    دانستند كه راست مي

قوم شما خداوند عي وَجَاَ را عبادت كنيد كه شما را آفريده است و در پرسدتش  

بتان هيچ سودي و منفعتي نيست و هيچ مضر ت از شما بداز ندارندد اگدر شدعور     
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ور باشيد و از پرستش بتان باز آئيد چون ايشان را هديچ  داريد از چنين معبودي د

كمر بستند. گفتند بيائيد تا ابراهيم  السّالم عليه  حجّتي باقي نماند به هالكت ابرهيم

 را بسوزانيم و خدايان خود را نصرت دهيم لعنت بر ايشان باد.

 نمرود لعين گفت چهار ديوار از خشت بسازيد چهار فرسنگ دورتر باشد و صد

ي ديوار از خشت پخته كردند پس نمرود لعين گفت كه در  گي باال رود و جمله

آرد هر كس از شهر و شهر و واليت ندا كنند كه هر كه دوست من است هييم 

تا به روستا به وسع امكان و طاقت هييم آوردند تا چهار فرسنگ هييم نهادند و 

 السّالم عليه  در حق ابراهيماطرام ديوار هييم پركردند. چون كه كافران خواستند 

نيرنگي بينند و با افكندن او به آتش از او خالص شوند ولدي مدا آندان را فدرو     

ترين قرار داديم آتش به فرمان ما بر او سرد شد و سالمتي آورد و تبدديا   دست

 به گلستان گرديد.

ها را آتش زدند آتش آن چنان باال گرفت كه هر مرغي كه بده   سپس آن هييم

سوخت پس عداجي و متحيّدر    ي يك فرسنگ از آن ديوار بود از آتش مي هفاصل

ماندند كه ابراهيم را در آن آتش چگونه اندازند ابليس لعين آمد و گفدت جداي   

بلندي سازيد تا من حيله كنم پس درودگران را طلب كردند كه منجنيق بسدازند  

جنيدق را در  و پيش از آن هيچكس منجنيق نساخته و نديده بدود امدا ابلديس من   

كنند ابلديس   اندازند با منجنيق رها مي هاويه ديده بود چون كسي را در دوزخ مي

درهداي   السّالم عليه  ملعون منجنيق را آماده كرد چون تمام شد ندا آمد يا جبرئيا

آسمان بگشا تا جمله ملكوت به نظاره دوست ما آيند كه چگونه به دست دشمن 

يدن وادي  رمالئكه در سجود آمدند و گفتند ملكدا د دادم تا او را بسوزانند جمله 

پرستد او را به دست دشدمن دادي تدا وي را    زمين يك موحّد است كه تو را مي

عذاب كنند. ندا آمد كه يا فرشتگان آتش بر او سرد شود. نمرود لعدين گفدت   
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پيراهن مرا به روي او بپوشانيد پس پيراهن نمرود را به ابراهيم پوشانيدند دسدت  

استوار ببستند آن را در منجنيق نهادند و چهارصدد مدرد    السّالم عليه  اي ابراهيمو پ

يكبارگي قوت كردند منجنيق از جاي نجنبيد يك رسن به مدن ده تدا مدن نيدي     

مخالف ديدن اسدت يدك رسدن     بكشم اگر چه اين فرزند از پشت من است امّا 

رفته گفت الهي بگرفت ابراهيم چشم باز كرد و پدر را ديد كه رسن به دست گ

كشد پس چهارهيار مرد در آن منجنيق آويختندد تكدان نخدورد     پدرم رسن مي

آموزم تا بتوانيد  ابليس لعين به صورت پيري آنجا بيامد و گفت برشما حيلتي مي

منجنيق را بكشيد پس از آن قوم چها مرد و زن حرامياده جمع شدند فرشدتگان  

به ايشان جمع شده منجنيق را از جاي بده  فرار كردند و برفتند و ابليس لعين نيي 

هوا انداختند فرشتگان هفت آسمان به سجده افتادند و گفتند بارخدايا خليا تو را 

با هفتاد فرشته در رسيد و گفت اي  السّالم عليه  در آتش انداختند در حال جبرئيا

دريداي   خواهي يك پر بر اين آتش بينم و ايدن را در  اگر مي السّالم عليه  ابراهيم

محيط اندازم گفت آنچه خداي عي وَجَاَ فرموده است همان كن. بداز گفدت يدا    

اما به تو نه و حاجت به او دارم دارم ابرهيم تو را چه حاجت است گفت حاجت 

نيديك آتدش رسديد در آن    السّالم عليه  كه همه عالم محتا  اوست چون ابراهيم

 السّدالم  عليده   سيبي بده ابدراهيم  ي نمرود لعين بسوخت و هيچ آفت و آ حال جامه

 :1قوله تعالينرسيد و از حق تعالي ندا رسيد. 

 

                                           
 سوره انبياء 29آيه  - 8



 خبر شكستن بت ها و به آتش انداختن ابراهيم خليا عليه السالم

113 

وسته به آتش در رسديد  آن هنگام كه خليا را به آتش انداختند خعاب رباني پي

و اي آتدش بدر ابدراهيم سدرد بداش       علي ابراهيم، يا نار كوني برداً و سالماً كه

 سالمتي و امن.

سدي گفت: آن هنگام كه ابراهيم را به آتش افكندندد پروردگدار جدا جاللده     

فرشتگان را فرستاد تا هر دو بازوي ابراهيم را بگرفتند و او را به آهسدتگي بدر   

ي آب خوش پديد آمد و گا سرخ و نرگس خوشدبو   زمين نشاندند، آنجا چشمه

 در آمد.

 گفت: مختومقلي فتاغي

رب! آن خليا را در ميان آتش به الله زار تبديا كردي. بدين ترتيب ترجمه: يا 

 سعدي گف : ي امتحان خال  بيرون آمد. ابراهيم خليا اهلل از كوره

 گلسددتان كنددد آتشددي بددر خليددا  

 نيت هتا  گف :

 گروهي بده آتدش بدرد ز آب نيدا     

 

بود به آن حضدرت ايمدان آورد و    السّالم عليه  ي ابراهيم كه برادرزادهلوط  گويد

 با او ازدوا  كرد. السّالم عليه  من شد و ابراهيمهم مؤساره 
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 راهيم خليّل عليه السّالم با ساره رضي اهلل عنهاازدواج اب

از آتدش   السّدالم  عليه  در قص  االنبياء آمده كه: چون چها روز بگذشت ابراهيم

خدزائن الوجده   نهاد تا بده شدهري رسديد كده او را     شا  بيرون آمد رو به سوي 

هاي نيكو آراسته و روي بده   گفتند چون به داخا شهر آمد مردم را ديد جامه مي

هاي  با لباس گفت به شما چه شده است و السّالم عليه  رفتند ابراهيم يدان نهاده ميم

دارد كه ار مشرق و مغرب بده  مختدتي  رويد. گفتند پادشاه  به كجا ميگوناگون 

خوبي و حسن و جواني او كس ديگري نيست و از اطرام همه عدالم شداهان و   

كند. اوّل او را ببينم و  ول نميخواهند هيچ كس را قب شاهيادگان او را به زني مي

به همراه ايشان رفدت و در   السّالم عليه  بپسندم بعد از آن با او ازدوا  كنم. ابراهيم

با هفتاد كنييك بيرون آمدد  مختت فرا رسيد اي نشست چون وقت چاشت  گوشه

تا  بر سر نهاده و نقاب بر روي كشيده و ترنج زرّين به گوهر آراسدته بدسدت   

رسيد نور  السّالم عليه  و گرد ميدان بگشت همه را بديد چون به ابراهيمگرفته آمد 

در پيشاني وي بديد و بنگريسدت و بدر جمدال وي عاشدق      السّدال   عليه  مصيفي

گشت و آن ترنج زرّين در كنار او انداخت و از ميدان بيرون رفت و بر تخدت  

چدون ندور   نشست چاكرانِ پادشاه، ابراهيم را پيش ملك در كوشدك آوردندد   

تافت ملك آن نور ديده رو به دختدر كدرد و    حضرت رسالت در پيشاني او مي

گفت جان پدر نيكو شوهري گرفتي امّا چه فايده كه او مردي غريب است پس 

خاتون ساره  السّالم عليه  بيرگان شهر مقدّمات عروسي او را آماده كردند و ابراهيم

كرد ساره خاتون شا  قصد  السّالم عليه  را به زني گرفت چون مدّتي برآمد ابراهيم

توانم زندگاني كدنم مدرا بدا خدود ببدر.       و بي تو نمي آيم گفت من نيي با تو مي

دهد ساره گفت جايي كه شما در كنار من  گفت پدر اجازه نمي السّالم عليه  ابرهيم

ي  هستي پدر در نيد من قدري ندارد اگر اجازه دهد چه خوب وگرنه بدون اجازه
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ا تو خواهم رفت زيرا كه طاقت فراق تو ندارم. پس ساره رضي اهلل عنها از وي ب

از شهر بيدرون رود و پددر اجدازه داد     السّالم عليه  پدر اجازه خواست تا با ابراهيم

خاتون از شهر بيرون آمد چون تقدير الهي چندين  با ساره  السّالم عليه  پس ابراهيم

پادشاهي طاغي اسدت  مصدت  گفتند در  السّالم هعلي  بودكه در راه مردمان به ابراهيم

خواندد   كه با زنان ميلي تمام دارد به حدي كه زنان تازه عروس را پيش خود مي

كند و در راه مأموراني گذاشته كه هم  دارد وگرنه رها مي اگر ذوق باشد نگاه مي

مدردي   السّالم عليه  با  بگيرند و هم زنان كاروان را پيش ملك ببرند چون ابراهيم

قوي و با غيرت و از طرفي ساره خاتون نيكدو روي بدود. سداره خداتون را در     

صندوق نهاد و بر او قفا زد و بر شتر نهاد تا اين كه به آن شهر رسيد باجگيران 

آمدند كه خرا  بستانند دست به صندوق كردند تا زر و جواهر گيرند. ابدراهيم  

و نقره بگيريدد ولدي دسدت از    خواهيد برابر صندوق زر و جواهر  گفت اگر مي

صندوق برداريد باجگيران چون اين سخن از ابراهيم شنيدند بر گشادن صدندوق  

تر شدند پس قفا صندوق برداشتند زني را ديدند كه آفتاب از روي او به  حري 

 به حُسن و جمال وي كسدي نبدود اِال   برد هرگي  افتاد و شرمساري مي رشك مي

ش پادشاه بردند چنان كه حضرت رسول)ص( فرمدود  ماشاء اهلل پس ايشان را پي

 كه بدترين مردمان باجداران باشند.

پرسيد كه ايدن زن   السّالم عليه  چون به نيد پادشاه رسيدند پادشاه ملعون از ابراهيم

كيست؟ گفت خواهر من است يعني در مسلماني )خواهر مدن اسدت( پادشداه    

ان بده دسدت زن اسدت زن    ملعون گفت خواهرت را به زني من بده گفت فرمد 

هداي   خواهم. پادشاه بخنديد و گفت وي را حمام بريد و لباس گفت معاذ اهلل نمي

نيكو و خوشبوي معع در پوشدانيد بده حكدم پادشداه همدان كدار كردندد و از         

را  السّدالم  عليده   جدا ساخته پيش پادشاه بردند حق تعالي جبرئيا السّالم عليه  ابراهيم
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ش چشم ابراهيم بردارد و هر چه ساره خاتون بده ملعدون   فرستاد تا حجاب از پي

گفت و شنيد بشنود چون پادشاه ساره را ديد دسدت دراز كدرد همدان سداعت     

در زمين فرو رفت زاندو  بلند شد تا به نيديك وي رود تا به  خشك شددست او 

پادشاه گفت اين زن جادوگر است ساره رضي اهلل عنها گفت كه اي بدبخت من 

ستم خواست خداست تا با من بي حرمتي نكني پادشاه توبه كرد فدوراً  جادوگر ني

كدور  دستش درست شد بار ديگر به ساره خاتون قصد كرد پس هر دو چشم او 

شد و چشم گشت و گفت اي زن دعاء كن كه توبه كردم چون دعا كرد خوب 

ي شيعان عهد شكست و خواست كه دست دراز كند  لبهباز كرد و بار ديگر به غ

ها كور گشت باز گفدت اي زن   او خشك شد و چشمهف  اندا  ر آن ساعت د

دعا كن كه توبه كردم گفت اي بدبخت دعاء از من نيست از شوهر مدن اسدت   

كه او دوست خداست اگدر خواهدد تدو را عفدو كندد يدا عفدو نكندد. پدس          

مرا بدبخش   السّالم عليه  را بياوردند پادشاه لعين گفت اي ابراهيم السّالم عليه  ابراهيم

كنم ابراهيم گفدت ايدن كدار در     مينصوح  توبهكه من بر تو ظلم كردم اكنون 

اختيار ما نيست بلكه در اختيار خداي ماست ببينم كه فرمان چيسدت؟ در حدال   

رسداند و   آمد و گفت يا ابراهيم خداي تو بده تدو سدالم مدي     السّالم عليه  جبرئيا

به  السّالم عليه  تو تسليم كند پس ابراهيمي واليت و خيانه بر  فرمايد كه تا همه مي

ي واليت دست كشيد و گفت  فرمايد پادشاه از همه او گفت خداي من چنين مي

دعاء كرد و پادشداه قبدول كدرد در حدال      السّالم عليه  اين همه به تو دادم ابراهيم

 اند كه ابراهيم مملكت را بده  مملكت و خيينه جمله به ابراهيم تسليم كرد. آورده

بود خود گرفت و قسمت ديگر بده  كنعا  دو نيم ساخت يك قسمت كه جانب 

پادشاه باز داد. ملك فرمود تا كنييك نيكو روي و خوب چهره بياورندد ملدك   

روي به ساره خاتون كرد و گفت اي زن من در حق تو بدي حرمتدي كدردم و    
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كده  به تدو بخشديدم   اين كنيزک نسبت به تو بد انديش شدم و به شكرانه عفو، 

بدا   السّدالم  عليه  بود پس ابراهيمهداجت  خدمت تو كند و مرا ببخش و نام كنييك 

رو نهاد چدون سداره   كنعدا   با آن حشم و شوكت به سوي هاجت خاتون و ساره 

گفت يا ساره خدوش   السّالم عليه  خواست آنچه كه بر او گذشته باز گويد ابراهيم

من برداشت تدا هدر چده    باش و تشويش مبر خداي تعالي حجاب از پيش چشم 

 السّالم عليه  را به ابراهيمهاجت كردي ديدم و هر چه گفتي شنيدم پس ساره خاتون 

 السّدالم  عليه  از ابراهيممحمد مصيفي)ص( داد. سؤال: با توجه به اين كه حضرت 

فاضا بود چرا ربّ العي ه حجاب از ميان سيد عالم برنداشته و پاكي عايشه )رضي 

ي حجاب مشاهده نكرد جواب اين است كه جبّار عالم خواست كه اهلل عنها( را ب

آسمان ثابت و متحق ق شدود تدا عايشده را    وحدي  پاكي عايشه رضي اهلل عنها به 

 تهمت نبود و براي منافقان جاي طعنه نباشد.

جبّار كاينات فرمود يا سيّد)ص( دور باش كه من عايشده)رض( را خدود نگداه    

ن دو زن كه پاسبان يكي خليا و پاسدبان ديگدري   دارم و اين فرق است ميان اي

 جليا. ربّ
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 يم خليّل عليه السّالم و مرگ نمرودساختن ابراهمسكن 

قلبدين  كده آن را   كدرد بي  المقدّ  پس ابراهيم از مصر بيرون آمد و روي به 

آمد و گفت بده زمدين چشدم     السّالم عليه  خوانند پس در آنجا فرود آمد جبرئيا

چشدم بداز    السّالم عليه  ابراهيمها آن طوري كه چشم تو ببيند  متبينداز و بنگر نع

ي درختان پرميوه بودندد   كرد و نگريست كه آنجا آب روان و زمين نرم و همه

هر درختي كه بكارند بي آب برآيدد و ريشده   چنانست اكنون نيي آن سرزمين 

داد.  السّدالم  عليه  نام داشت به ابراهيمهاجت دواند پس ساره خاتون آن كنييك را 

)ص( بود پس ابراهيم در آنجا مسكن ساخت و عمارت  و اين هاجر جدّه مصعفي

بنا كرد و از فرزندان سام بن نوح يكي در آنجا مانده بودند كه با ابراهيم دوستي 

بده ايشدان علدم     السّدالم  عليده   كرد تا روستا ساختند و مردم جمع شدند و ابراهيم

اي الزم اسدت تدا خدداي     قبلده براهيم براي مدا  آموخت و گفتند يا ا شريعت مي

 عي وَجَاَ را عبادت كنيم.

از بهشدت بيداورد در آنجائيكده    سنگي فرمود تا  السّالم عليه  حق تعالي به جبرئيا

ي  ي توسدت و قبلده   است نهاد وگفت يا ابراهيم ايدن قبلده  بي  المقدد   امروز 

يار پيغمبدر از پشدت   انبيايي كه بعد از تو خواهند آمد. در خبر است چهدا هد  

محمّدد  و آخدر ايشدان    السّدال   عليده   اسماعيلآمدند. اول ايشان  السّالم عليه  ابراهيم

لدخته ا   پدس روي بده آن سدنگ كدرد كده امدروز آن را       رسول ا )ص( 

گويند چون آنجا قدرار گرفتندد و فرزنددان آوردندد فرمدان آمدد كده يدا          مي

و او را به خداي يگانه بخدوان  نمتوم بتو نيد  برخيي و با لشكر السّالم عليه  ابراهيم

آمد و گفت يدا   لعينرسيد پيش نمرود بابل به فرمان خداي تعالي او به سرزمين 

نمرود بگو خدا يكي است و من كه ابراهيم رسول اويم نمرود گفت اي ابدراهيم  
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خييم تا مملكت آسمان از  من به خداي تو هيچ نيازي ندارم و با او به جنگ برمي

 .8او بگيرم

اند كه نمرود به سپاهيان خود كه بيش از اندازه بود دستور داد براي جنگ  آورده

با هفتاد تدن از مؤمندان قدوم     السّالم عليه  جمع شوند و ابراهيم السّالم عليه  با ابراهيم

خود به صحرا بيرون رفت و خداوند بر نمروديان پش ه را فرستاد آنچنانكه دنيا پر 

شروع به نيش زدن و گييدن سپاهيان نمرود كردند و مردم زيادي  از پش ه شد و

ها  ها پناه بردند و درها را بستند و پرده از نيش پش ه جان دادند و ديگران به خانه

را آويختند هيچ سودي نبخشيد. نمرود از لشكريان خود جدا شد و به خانه پنداه  

تخت خدود بده پشدت     ها را درآويخت و درها را بست و بر روي آورد و پرده

اي درآمد و بر ريش او نشست و خواست آن را بكشدد وارد بيندي    خوابيد، پش ه

نمرود شد و خود را به مغي او رساند و چها روز چنان او را شكنجه داد كده نده   

توانست چييي بخورد گويند، نمدرود بدر سدر خدود      توانست بخوابد و نه مي مي

رش شكافته شد و آن پش ه بده بيرگدي   وفت تا آرام گيرد سرانجام سك ميكلوخ 

در كليده و دمنده آمدده:    رد، اي از سرش بيرون آمد و او به اين علت مُد  جوجه

 جبّاري كه نيش پش ه را تيغ قهر دشمنان گردانيد.

                                           
 81قص  االنبياء ص  - 8
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 گرفتن خداوند ابراهيم عليه السّالم راخليّل 

 سوره نساء آمده است كه: 821چنانچه در آيه شريفه 

 

 

ين نيكوتر و بهتر است از آنكه نفس خود را از براي خددا  و چه كسي از نظر د

ي خود را از براي اهلل تسليم كرد. يعندي از بدراي حدق     خال  گردانيد يا چهره

تعالي سجده كرد، و در حاليكه او نيكوكار باشد دين ابراهيم را پيروي كندد در  

 حاليكه دين ابراهيم مخل  و حق جو بود.

 است كه: در كشف االسرار ميبدي آمده

)سدوره   و اذ قال له ربده اسدلم  آن زماني كه پروردگار ابراهيم به ابراهيم گفت: 

(  معيع فرمان باش و به يگانگي من اقرار كن و اخدالص داشدته   888بقره آيه 

 باش و هر چه ازقضا بر تو جاري شود تسليم شو.

بدراهيم  ابن عباس گفت: رب العالمين با ابراهيم آن زماني اين خعاب كدرد، كده ا  

اندي بدريء ممدا    طالب حق بود و از بت و بت پرستان بيياري جسته بود. و گفته 

من بييارم از آنچه شما به خداي عيوجا شريك مي گيريد. خداي تعدالي  تشركون 

اي ابدراهيم دل خدود را بده مدا ده و     « اسلم يا ابراهيم»  در آن حال به او گفت:

 كردار و دين خود را پاك دار.

اند اين امر استدامت است نه امر ابتدا.  يگانگي و يكتايي بشناس، گفته و ما را به 

ابراهيم گفت: خدايا من خود را تسليم كردم خدا هدر چده خواهدد كندد و هدر      

تقديري باشد بپذيرم. خداوندا كار خود به تو سپرديم و بدل با تو گشتيم، چدون  

سدپرد. خداوندد   ابراهيم با تمام وجود به حق بازگشت و كدار خدود را بددوي    

 عيوجا دين و دنياي او راست كرد. بيت:
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 بگذاشتم مصلحت خويش بدوسدت 

 گفت: ا  تعالي

 كي دوست بمن هر چه رسد نيكوست 

 

اي ابراهيم دعوي بس شگرم است و هر دعويي را معني بايدد و هدر حقدي را    

 حقيقتي بايد، اكنون امتحان را پاي دار. او را امتحان كردند به سه گونه.

 متحان اول مربوط به غير وجود او يعني بخشيدن اموال و گله هاي گوسفند.ا

 امتحان دوم مربوط به جييي از وجود او، يعني بريدن سر فرزندش اسماعيا.

 امتحان سوم مربوط به تمام وجود خود وي بود يعني افكندن به آتش.

هفدت هديار    اندد  اما امتحان به غير وجود او آن بود كه مال فراوان داشت، گفته

هاي زرين در  اي سگي كه قالده رأس گوسفند داشت به چند هيار گله با هر گله

گردن داشت، او را فرمودند كه دل از همه بردار و در راه خدا خر  كن. خليدا  

همه را در باخت، و هيچ چيي براي خود نگذاشت، در آثار بيارند كه فريشدتگان  

 اي كه: واتخذ اهلل ابراهيم خليالَ، ملكوت داده گفتند بار خدايا ! تا اين ندا در عالم

آن هنگاميكه خداوند ابراهيم را دوست خود برگييد جانهاي ما در غرقاب است 

هاي ما آب گشت از اين تخصي  )به ابراهيم خليدا گفتدي(، خليدا از     و زهره

پرهداي   السّدالم  عليده  اي جبرئيا  -كجا مستحق اين كرامت گشت؟ ندا آمد كه

ويش فروگشاي و از باالي درخت سدره به باالي ستيغ كدوه بدرو و   طاووسي خ

به صورت يكي از بني آدم فرو آمد، بده   السّالم عليه خليا را آزموني كن جبرئيا

يا قدوس خليا از  -آنجا در پشت كوه بايستاد، و آواز بر آورد كه -تقدير الهي

)جبرئيا( يكبار يا عبداهلل  -هوش گشت، از پاي در آمد گفت لذت آن سماع بي

ديگر اين نام بازگوي و اين گله گوسفند مال توست، جبرئيا يكبار ديگدر آواز  

گفدت   بسما، و مدي  غلعيد چون مرغ نيم برآوردكه يا قدوس! خليا در خاك مي

ي ديگر مال توست، همچنين وامي خواست، و هر بار  يكبار ديگر بازگوي و گله



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

122 

داد، تدا آن همده بدداد و در     ن بدو ميي زري اي گوسفند با آن سگ و قالده گله

باخت، چون همه در باخته بود آن انس با خدا محكم تر شد و عشدق و افدالس   

)تنگدستي( به هم پيوست. خليا آواز بر آورد كه يا عبداهلل يكبدار ديگدر ندام    

 دوست بر گوي و جانم تورا !

 مال وزر چيي رايگان بايدد باخدت  
 

 باختبه جان رسيد جان بايد  كار چون 
 

بحدق  جبرئيا را وقت خوش گشت، پرهاي طاووسي خويش فرو گشاد و گفت 

پس چون جبرئيا بر وي آشدكارا شدد گفدت: يدا خليدا ايدن        -اتخذك خليالً

گوسفندان ما را به كار نيايد و ما را به آن حاجت نيست. خليا گفت: اگر تو را 

گفدت: پدس   به كار نيايد پس گرفتن هم در شرط جوانمردي نيست ! جبرئيدا  

چرندد و عالميدان تدا     اكنون در صحرا و بيابان پراكنده كنيم تا به مراد خود مي

گيرند، اكنون گوسفندان كدوهي كده در عدالم     قيامت به صيد از آن منفعت مي

اند، و هر كه از آن صيد كندد و بخدورد تدا قيامدت      اند همه از نژاد آن پراكنده

 ضرت ملك جليا است.خور خوان احسان ح مهمان خليا است، و روزي
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 تولد اسماعيّل عليه السّالم و سكونت او و مادرش در بيت الحرام

مدت ها در فلسعين مقيم بود، ساره  السّالم عليه  چون نمرود لعين از دنيا رفت ابراهيم

 السّدالم  عليده   پير زني فرتوت شد و از زايمان نااميد شد و ترسيد كه نسا ابراهيم

قبول كرد و با او همبستر شد و  السّالم عليه  و بخشيد ابراهيمرا به اهاجت قعع شود، 

باردار شد و آن پادشاه كه هاجر را بخشيده بود پيش ابدراهيم  اسدماعيل  هاجر به 

آمد و مسلمان شد وقتدي كده هداجر بده اسدماعيا بداردار شدد ندور پيشداني          

. سداره را  به پيشاني هاجر آمد برخاست و نيديك ساره رفدت  السّالم عليه  ابراهيم

غيرت آمده هاجر را بياورد و در دو گوش هداجر سدوراخ كدرد هداجر از آن     

نيكوتر شد فرمان آمد يا ابراهيم ما بر همه زنان مؤمنان سن ت كرديم كه سدن ت  

 السّدالم  عليده   هاجر نگاه دارند پس ساره را غيرت زياده شدد گفدت يدا ابدراهيم    

بر من فرزندي نباشد چون مدت نه جر صاحب فرزند شود و اتوانم ببينم كه ه نمي

آمد براي ساره بسيار سخت آمد و گفت يا ابراهيم وجوم در اسماعيل ماه برآمد 

اين جدا بدروم    زتوانم تحمّا بياورم مگر اين كه ا اگر هاجر اين جا باشد من نمي

در غير اين صورت هاجر را از اينجا ببر كه صلح و صفا رخت برخواهد بسدت.  

درماندده و عداجي شدد و ندانسدت كده چده چداره انديشدد          لسّدالم ا عليه  ابراهيم

گويد همان كن پس هداجر را بدا    آمد و گفت آنچه ساره مي السّالم عليه  جبرئيا

بيرون بي  المقد  اسماعيا بر شتري نشانده و خود بر اشتر ديگر سوار شده از 

آنجا فدرود   استمكّه رفت و روي به بيابان نهاد تا به آنجا رسيد كه امروز شهر 

آمده به هاجر گفت در همين جا باش تا من برگردم هاجر رضي اهلل عنها نشست 

با دل بريان و ديدده گريدان بده     السّالم عليه  و فرزند را پيش خود بنشاند. ابراهيم

نيامدد و   السّدالم  عليه  چون يك دو ساعت گذشت ابرهيم حركت كرد.شا  سوي 

 نبدود بدر كدوه   آبدي  تافت و در اين جا  يآفتاب گرم بر سر هاجر و اسماعيا م
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رفت آب نيافت تا هفت مرتبه براي متوه رفت جايي از آب نديد و بركوه لفا 

رفت اصالً آبي نيافت سست و درمانده شد و اكنون بر  يافتن آب بر اين كوه مي

را در  الساّل  عليه  اسماعيلحاجيان فرض شد كه هفت بار بر آن كوه بدوند چون 

انيده بود و خود به طلب آب رفته بود و آب نيافته رنگ روي تغييدر  وادي خواب

ي پاي مبدارك   برگشت ديد كه از تشنگي پاشنه الساّل  عليه  اسماعيلكرده پيش 

ي آب ظاهرشدده و جوشديدن گرفدت     بر زمين ماليده و از زير پاشنه وي چشمه

كده  رَّبّ العدالمين  الحَمّدُ لِلّه شاد شد و به امر خداوند تعجّب كرد و گفت هاجت 

اسماعيا مبارك فرزندي است كه خداي تعالي به من ارزاني داشته است. پس از 

آن سير بخورد و ريگ و سنگ آورده در محا جوشش آب گذاشدت و آب را  

بست همواره در شدهر مكده تدا     اند كه اگر هاجر آب را نمي بست. چنين آورده

گويند. پس غذايي كده  مز  زشد كه امروز به آن آب  روز قيامت آب روان مي

خورد آنگه كارواني را ديد كه از كوه صدفا برآمدندد و    داشت بيرون آورده مي

در جستجوي آب بودند و مردمان و چهارپايان ايشان تشنه بر كوه صفا رسديدند  

اي  زني را ديدند كه بر سر چشمه نشسته است و چون در آنجا قبالً آبي و چشمه

كني؟  هاجر آمدند و گفتند تو كيستي و اينجا چه مينبود تعجّب كردند پس نيد 

و سبب جاري شدن چشمه همه را بده   السّالم عليه  ل خود و اسماعيااهاجر از احو

رفدت و مسدير    ايشان گفت. گويند كاروان از يمن آمده بود و به سوي شام مي

 آيندد و  ايشان از كنار كعبه بود آنجا پرندگان را ديدند كه به زمدين فدرود مدي   

آيند. به هر حال هاجر گفدت   گفتند پرندگان جي در كنار آب وآبادي فرو نمي

من كنيي ابراهيم خليا اهلل هستم و اين كودك پسر من است ما را اينجا گذاشته 

 و خود به شام برگشته است.
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از او اجازه گرفتند تا از آب استفاده كنند اجازه داد، آنان پرسيدند آيا ما همدراه  

دان خود اين جا بياييم و در همسايگي و پناه شما سداكن شدويم   همسران و خان

 فت اين آب از آنِ خداوند است و آنتوانيم از اين آب استفاده كنيم هاجر گ مي

آشامند. آنان به شهر خود برگشتند و افراد و خانواده و  هاي خداوند مي را آفريده

 چهارپايان خود را برداشتند و در آنجا ساكن شدند.

رفدت و   يا رشد كرد و چون به سن  مردان رسيد همراه آنان به شكار مدي اسماع

گشت و مادرش هاجر درگذشت و اسماعيا همسري از ايشدان گرفدت و    برمي

مرگ هاجر به ابراهيم رسيد و از طرفي مشتاق ديدار اسماعيا هم بود چون خبر 

كنار حرم  المالسّ عليه  از ساره اجازه خواست و آمد در كنار خانه پسرش اسماعيا

زن اسماعيا گفت صاحب خانه « اي اها خانه سالم بر شما باد»ايستاد و فرمود 

نيست ابراهيم همان دم به خانه برگشت وقتي كه زندش از احدوال ابدراهيم بده     

اسماعيا گفت. اسماعيا گفت پيش خانواده و اها خود برگرد چون تو احتدرام  

ي جُدرهم ازدوا  كدرد. و    زني از قبيله اي و اسماعيا با  خليا خدا را نگه نداشته

براي بار دوم براي ديدار اسماعيا آمدد  ابراهيم براي اسماعيا شش فرزند آورد. 

و گفت اي اها خانه بر شما سالم باد. زن اسدماعيا شدتابان پديش آمدد و بدر      

سالم داد و گفت جانم فداي تو باد صاحبخانه اكنون نيست ولي  السّالم عليه  ابراهيم

آيد ابراهيم از آن زن خوراكي خواست و او تقدديم كدرد و بده او     ودي ميبه ز

احترام نمود باز ابراهيم به شام برگشت. براي بار سوم مشتاق ديدار اسماعيا شد 

و پس از بيست و سه روز برگشت و اسماعيا را ديد و به او دستور فرمود خانه 

 مناسك حج به او آموخت.كعبه را بسازد كه چنان كرد و جبرئيا نيد او آمد و 



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

126 

 به ابراهيم خليّل براي تولد فرزندش اسحاق عليهما السّالممژده 

به او وحي فرمدود كده   به بيت المقدس برگشت خداوند  السّالم عليه  چون ابراهيم

بفرستد و چنان كدرد. گويدد خداوندد متعدال بده       سدو )ص( را به  پيامبرلوط 

قدوم لدوط فرسدتاد فرمدان داد پديش      فرشتگان هنگامي كه آنان را براي عذاب 

مدژده   يعقوّببروند و او را به تولد اسحاق و پس از اسحاق به  السّالم عليه  ابراهيم

دهند و ايشان كه جبرئيا و ميكائيا و اسرافيا و دريائيا )عليهم السالم( بودندد  

 :1قوله تعاليآمدند.  السّالم عليه  به صورت چهار انسان نيد ابراهيم

 وار ابتاهي  به تو رسيده اس ؟مهمانا  بزرگآيا خبت 

2

گفد  ايشدا گ گتوهدي    هو  نزم او شدند و سال  گفتندد  سدالمي گفد   بو بده مل     

 اند. ناشنا 

                                           
 الذاريات سوره 24 آيه - 8
 سوره الذاريات 21آيه  - 2
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1

 شد نس كباّب گوساله فتبه آورم.ي خوم متوجه  نس به سوي اهل خانه

2

 خوريد؟ گف : هتا نمي و آ  را نزميكشا  بتم و
3

و بده نسدتي ماندا     بو هو  نخورمندگ تتسي از آنها به مل گتفد   گفتندد: بدي  مددار    

 نويدش مامند.

                                           
 سوره الذاريات 22آيه  - 8
 سوره الذاريات 27آيه  - 2
 سوره الذاريات 21آيه  - 8
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1

 گف  من نيتي نازاا . زم و مي ي خوي  مي و ز  وي فتيام كنا  بيامد و به ههته

من پيري نازا  ي خود زد و گفت و زن ابراهيم )ساره( فرياد كنان آمد و به چهره

دهيد؟ همچنين خداوندد   هستم و ابراهيم پير است چگونه به فرزند ما را مژده مي

همسر ابراهيم ايستاده بود بخنديدد و مدا او را بده    »فرمايد:  متعال در اين باره مي

زايم بدا   اسحاق و پس از اسحاق به يعقوب مژده داديم، گفت اي واي آيا من مي

ر است اين كار عجيب است، گفتندد آيدا از فرمدان    آنكه پيرم و اين شوهرم پي

كني رحمت و بركات خدا بر شما اها خانه كه خددا سدتوده    خداوند تعجب مي

 اند. اند و از جانب خدا آمده دانست كه ايشان فرشتگان بيرگوار باد. ساره نمي

 :2قوله تعالي

 اناس .به راستي او فتزانه و مفتشتگا  گفتند همچنين نتورمگار  گف  كه 

                                           
 سوره الذاريات 29آيه  - 8
 سوره الذاريات 83آيه  - 2
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براستي اين پيامي است از جانب خداي تو و ما پيام رسان آن هستيم و او حكيم 

و در آفرينش خود داراي حكمت و كرامت است و به و دانا و فرزانه است و ا

 بخشد. هر كه بخواهد حكمت و كرامت مي
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 ذبح و قربان كردن اسماعيّل عليه السّالم

خبددر ذبددح و قربدداني    832 - -888ي الصدداف ات آيدده   چنانچدده در سددوره 

 :1قوله تعاليآمده است.  السّالم عليه  اسماعيا

 

 

رسيد گف  اي نستك   من به خواّب ميدد   نس وقتي آ  طفل به سن كار و كوش  

اندد   كن   بنگت رأي تو هيس ؟ گف : اي نددر  آنچده را فتماند  مامه    كه تتا ذب  مي

 د متا از لابتا  خواهي ياف .عمل كن كه اگت خدا بخواه

 السّدالم  عليده  پس وقتي كه آن طفا به سن كار و كوشش رسيد. يعني اسماعيا 

به پاي پدرش رسيد، يا بده سدني رسديد كده     چون جوان شد و در كار و تالش 

اند اسماعيا در آن موقع پسري سدييده   توانست همراه پدرش راه برود. گفته مي

ساله بود. ابراهيم به پسرش گفت: اي پسرك من! براستي من به خواب ديدم كه 

 كنم در آن رأي تو چيست؟ ترا ذبح مي

ز حدق تعدالي فرزندد    قصه ذبح بر قول سدي آنست كه ابراهيم بر سدر پيدري ا  

خواست چون او را به فرزند بشارت دادند گفت: هواذاً هلل ذبيح، نذر كرد كده از  

براي اهلل قرباني كند، پس به مدت طوالني آن نذر فراموش كرد و هر وقدت از  

رفت. شب ترويه )هشتم ماه ذالحجده( رسديد.    شام به زيارت اسماعيا به مكه مي

كه يا ابدراهيم! اوم بندذرك: بده آن ندذر كده       بخفت، او را در خواب نمودند:

انديشيد كده ايدن خدواب     اي وفا كن. ابراهيم از خواب در آمد با خود مي كرده

ي رحمان. آن روز همه در انديشده و   گوئي نموده و القاء شيعان است يا فرموده

فكر بود. ديگر شب بخفت، او را همين خواب نمودند، بدانست كده فرمدوده اهلل   
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ت و به ياد آورد كه خواب پيغمبران وحي باشد از حق جدا و جاللده.   تعالي اس

ابراهيم چون اين خواب ديد دانست كه وحي خداوندد اسدت و فرمدان وي. بده     

خواهم كه اسماعيا را به وادي گوسفندان ببرم و از بدراي خددا    هاجر گفت: مي

نيكدو   قرباني كنم. سرش بشوي و موي را شانه كن و گيسوانش را ببام و او را

بياراي تا خرم شود و با خود ببرم، آنگه گفت جان پدر، كارد و طناب بردار تدا  

به آن وادي برويم و گوسفندان را قربان كنيم. چون آنجا رسيدند ابراهيم گفت: 

اي پسر بسي محنتها و بالها كه بده مدا   « يا بني اني اري في المنام اني اذبحك»

و اكنون فرماني از جاندب خدداي تعدالي     رسيد و همه بسر آمد و به پايان رسيد

« فانظر ماذا تدري »فرمايند كه ترا قرباني كنم،  تر به من مي رسيده از همه صعب

ي تو در اين فرمدان چيسدت؟    در نگر تا در اين چه رأي داري و فكر و انديشه

اندد انجدام بدده و بده      پدرجان! آنچه به تو فرمان داده گفت: السّالم عليه اسماعيا 

ه عما برسان. اما شيعان كه دشمن ديرينه انسان است در آن معركده وارد  مرحل

ميدان شد. ابوهريره از كعب االحبار روايت كند. كه شيعان گفت: اگدر امدروز   

در اين حال و در اين فرصت طاليي نتوانم استفاده كنم و آل ابراهيم را به فتنده  

 اشم.توانم بر ايشان دسترسي داشته ب نيفكنم پس هرگي نمي

در آن حال شيعان بر صورت مردي ناصح پيش هداجر مدادر اسدماعيا آمدد و     

برد؟ هداجر   داني كه ابراهيم پسر خود اسماعيا را به كجا مي گفت: آيا هيچ مي

برد كه گوسفند قربان كند. گفت نه خدود پسدر را )اسدماعيا(     گفت او را مي

هداجر گفدت: اگدر خدداي     برد.  كند. او را به قربانگاه براي قرباني مي قربان مي

فرمايد. اطاعت و اجراي فرمان خدا واجب است شيعان از هاجر نوميد گشت  مي

رفت، گفدت: اي   به راه پسرش )اسماعيا( آمد. پسر را ديد كه به دنبال پدر مي

رويم تا گوسفند را  برد؟ گفت: مي داني كه پدرت شما را به كجا مي پسر آيا مي
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فرمايدد.   اهد ترا قرباني كند. گفدت: اگدر اهلل مدي   خو قرباني كنيم، گفت: نه، مي

فسمعاً و طاعهً: از اسماعيا نيي نا اميد شد و راه پدرش ابراهيم را گرفت و به او »

روي؟ گفدت مدن در ايدن وادي حداجتي دارم بدراي       گفت: ايها الشيخ كجا مي

روم. گفت: واهلل كه شيعان در خواب به تو نموده كه اين فرزند  حاجت خود مي

اليدك عندي يدا    » را قربان كن، ابراهيم بدانست كه او خود شيعان است گفت: 

ابن عباس گفت: ابراهيم آن سداعت از پديش   « عدو اهلل فواهلل المضين المر ربي

شيعان تيي و با شتاب برفت تا بر او سبقت گرفت. چون به جمره عقبده رسديد   

انداخت و همچنين  شيعان ديگر بار راه او را گرفت. ابراهيم هفت سنگ به وي

در جمره وسعي و جمره كبري شيعان راه او را گرفت و ابراهيم بر وي سدنگها  

انداخت. رب العالمين آن تيي رفتن ابراهيم در آن حالدت و در آن موضدع و    مي

آرند  آن سنگ انداختن سنتي گردانيد بر امت احمد كه در مناسك حج بجاي مي

گفت پدرجان آنچه به تو فرمدان داده شدده    اسماعيا گويند. و ابراهيم را ثنا مي

ي شدكيبايان   است در مورد ذبح من و قرباني من انجام بده انشاء اهلل مرا از جملده 

خواهي يافت و بر قضاي الهي معيع و منقاد خواهم بود. اين تعبيرات پدر و پسر 

انگيي است، از يك طرم معرح نمودن ذبح فرزندد توسدط پددرش     چقدر عبرت

از طرم ديگر اطاعت بي چون و چدرا و خالصدانه فرزندد از عديم و      ابراهيم و

تصميم پدرش. اين هم براي پدر و هم براي پسر و هم براي مادر پسر آزمدايش  

 بيرگي بود.

 

 :1قوله تعالي
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 نس آ  هنگا  هت مو به قضاي الهي تن مامند. نست را به نيشاني بت خاک افكند.

به قضاي الهي راضي شدند و تسليم فرمان پس آن هنگام كه هر دو پدر و پسر  

حق گرديدند. پسر را به پيشاني بر خاك افكند. اسماعيا به پدر خدود ابدراهيم   

خواهم: يكي آنكه دست و پاي من سخت  گفت: اي پدر من از تو سه حاجت مي

ببندي زيرا كه چون نيش كارد به گلوي من رسد خرد از من زائا گدردد و در  

مبادا دست و پا بينم اگر چنين شد قعرات خون بر لباس تو اضعراب آيم، يعني 

وابي باشد و ثواب من ضدايع  افتد و براي من به جهت اين بي حرمتي سئوال و ج

اجت ديگر آنست كه به وقت ذبح مرا به روي بيفكني تدا آن سداعت   حگردد. 

كنم در سجود باشم، و نيي نبايد كه تدو در روي مدن نگدري     كه جان تسليم مي

ت بيايد و در فرمان اهلل سست شوي، و من در روي تو نگرم بدر جددايي از   رحم

اجت سوم آنست كه چون بده نيديدك   حتو ناله كنم و به خداي عاصي گردم. 

مادرم بروي و من با تو نباشم او سوخته گردد كه درد فدراق و جددايي فرزندد    

به او برسدان   سخت باشد پس با وي به مدارا رفتار كن و او را پند ده و سالم من

و پيراهن من به او بده تا با آن مرا بو كند. اي پدر كارد را تيي كدن و زود بده   

گلو فرود آر تا مرگ برمن آسان شود كه مرگ دردي صعب و كاري سدخت  

است! ابراهيم چون اين سخن از وي بشنيد بگريست و روي سوي آسمان كرد و 

ت پرسدتيدند و مدن تدرا يگانده     ام كه قوم من ب گفت: خداوندا ! من آن ابراهيم

پرستيدم، دشمن مرا به آتش افكند و به فضا خود مرا رهانيدي و از كيد و حيله 

دشمن مرا خالص دادي، اكنون بالئي بدين بيرگي بر مدن نهدادي، بالئدي كده     

عرش عظيم از آن بلرزد و آسمان و زمين طاقت كشيدن آن ندارد، الهدي اگدر   

كه خداوندي و من بنده، تو داني كده در نقدش مدن    آزمائي ترا رسد   بنده را مي



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

134 

چيست و من ندانم كه درنقش تو چيست، داناي نهان و خدداي همگدان تدويي،    

پس ابراهيم كارد بر حلق نهاد تا فرمان بجاي آرد، كارد همدي كشديد و حلدق    

بدرد،   برد كده بده فرمدان مدي     برد نه بعبع مي بريد، تا بداني كه كارد كه مي نمي

سوزد، ابدراهيم را   سوزد كه به فرمان مي سوزد نه به طبع مي كه مي همچنين آتش

به آتش انداختند فرمان آمد كه مسوز و نسوخت، اينجا نيي كارد را فرمدود كده   

مبر نبريد لكن در آتش فرمان آشكارا كرد قهر اعال را و اينجا كه دشمن نبدود  

د بدر گردانيدد. از   امر آشكارا نكرد. جبرئيا از سدره المنتهي در پريدد و كدار  

 جبرئيا پرسيدند هيچ تعجب و ماندگي هرگي به تو رسيد؟ گفت: درسه وقت:

را در آتش انداختند، ديگر آن وقدت كده    السّالم عليه يكي  آن وقت كه ابراهيم 

يوسف را به چاه انداختند، سوم اينكه آن وقت كه كارد بر حلق اسماعيا نهادند، 

 ي مرا درياب. مد كه: ادرك عبدي: بندهمن به سدره المنتهي بودم ندا آ

 :8قوله تعالي

 

 را ندا مامي  كه اي ابتاهي .و او 

اي  آن هنگام كه ابراهيم اسماعيا را براي ذبح خوابانده بود ندا داديم يعني فرشته 

 قوله تعالي: فت:2به فرمان خداوند او را ندا داد و گ

 

 نيكوكارا  را هنين ناماش مهي .به تحقيق رؤياي خوم راس  كتمي  و بتاستي ما 

اي ابراهيم آن خواب كه ديدي راست كردي و آن را به حقيقت پيوسدتي و از   

 ي آزمايش سربلند بيرون آمدي. موالنا گفت: كوره
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 كارم بت حلق  نيارم كتمگار   حلق ني  آورم اسمعيل وار

و ما شود  بدرستي كه بعد از شدت و سختي، فر  و رستگاري و نجات حاصا مي

دهيم كه اين آزمايشي بود براي پددر و پسدر    براي نيكوكاران پاداش و جيا مي

يعني ابراهيم و اسماعيا. اما ابراهيم و اسماعيا و مادرش هاجر بدر ايدن محندت    

ي امتحان سر بلند بيرون آمدند چونكه توكا بر  شكيبا و صبر كردند و از كوره

 خداي يگانه كردند.

 اآن توكدددا تدددو خليالنددده تدددر

 :1قوله تعالي

 تددا نبددرد تيغددت اسددماعيا را    

 

 

 ي كه اين امتحاني آشكار بوم.بتاست

ي آن مخل  از  به درستيكه اين كار آزمايشي بود روشن و آشكار كه به وسيله 

متمايي و مشخ  گردد و اين دو از اين آزمدايش پيدروز بيدرون آمدندد و     غير آن 

 :2قوله تعالي شايسته پاداش هستند.

 

 امه( ذب  بزرگي فدا ساختي .و )گوسفندي فتستو بت ا

و او را قرباني بيرگي )گوسفند بيرگي( فديه داديم. قوچي بيرگ جثه و فربده   

« اسدماعيا »از آسمان براي ابراهيم فرستاديم تا ابدراهيم او را بجداي فرزنددش    

قرباني كند. پس جبرئيا تكبير بگفت و ابراهيم هم تكبير گفت و اسماعيا هدم  

ندر   گفت. ابراهيم به جبرئيا نگريست و ديد كه به همدراه وي آن مديش   تكبير

گفت: اهلل اكبر، اهلل اكبر، اهلل اكبر ابراهيم  )قوچ( بيرگ براي اسماعيا بود و مي
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اهلل اكبدر و هلل    به موافقت وي گفت: ال اله اال اهلل واهلل اكبدر، اسدماعيا گفدت:   

 عيد و در مناسك حج. الحمد. گفتن اين تكبير سنتي گشت در روزگار

 :1قوله تعالي

 

 ميا  آيندگا  ب اي گذاشتي . و بتاي او اين سخن

و ميان آيندگان براي او اين سخن نيك بجاي گذاشتيم. يعندي بدراي ابدراهيم.     

ي نيك باقي گذاشتيم تا دور  آنانكه از امتهاي بعد از وي خواهند آمد نام و آوازه

 ميان خواهد آمد.باقي است از نيك نامي او سخن به 

ش ذكر خير زنده كند نام بكز عق  دولت جاويد يافت هر كه نكونام

 را

 :2قوله تعالي

 

 سال  و مروم بت ابتاهي  بام.كه 

 ي مخل  و پاكباز و پاك باخته. سالم و درود بر ابراهيم باد! سالمي نيكو به بنده

 : 3قوله تعالي

 

 مهي . ارا  را هنين ناماش ميو ما نيكوك
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دهيم كه اين آزمايشي بدود بدراي    و ما براي نيكوكاران چنين پاداش و جيا مي 

مخلصين و نيكوكاران و به جهت رو سفيد شددن از آزمدايش سدخت، پاداشدي     

 : 1قوله تعالي بيرگ براي آنهاست.

 

 و از بندگا  مؤمن ما بوم.بتاستي ا

در استقامت و پايداري به  السّالم عليه براستي او از بندگان با ايمان ما بود، ابراهيم 

 د.توحيد بسيار ثابت قدم بود و داراي ايماني بسيار قوي و خال  بو
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 كعبه به دست ابراهيم خليّل اهلل عليه السّالمبناي 

از قرباني و ذبح فرزند فارغ شد اسماعيا را به هاجر سپرد  السّالم عليه  چون ابراهيم

و به پيش ساره رفت چون مدّتي  و شكر باريتعالي كرد و از پيش هاجر روان شد

گويد كه بده   رساند و مي بيامد و گفت خدايت سالم مي السّالم عليه  برآمد جبرئيا

 است. خانه كعبه در روي اين زمين بنا كن كه امروز  اي خاطر من خانه

ابراهيم گفت خداونددا مدن بدراي     «وَ اِذ بَوَاَنِا لِاِبراهيمَ مَكَانَ البَيتِ»قوله تعالي: 

از كجا سنگ بياورم ندا آمد از پنج جا و از پنج كوه اول لبنان خانه كعبه ساختن 

يس و از كوه صدفا و از كدوه مدروه پدس     بو ديگر از كوه هميه و از كوه ابوق

نهداد و   آورد و ابرهيم آن سنگ را قدرار مدي   آمد و سنگ مي السّالم عليه  جبرئيا

آوازي شنيد كه اوّل سدنگ را   السّالم هعلي  داد تا اين كه ابراهيم اسماعيا ياري مي

ز ا)ص( پديد آمد و ديگر آو در محراب مسجد بنه چون سنگ اوّل نهاد نام محمد

آمد سنگ دوم به ركن راست كعبه بنه چون بنهداد ندام اميرالمدؤمنين ابدوبكر     

صديق)رض( پديد آمد پس سنگ بر ركن چپ نهاد نام عمر بن خع داب)رض(  

اميرالمدؤمنين عثمدان)رض( و در يدك سدنگ ندام      برآمد و در يك سنگ نام 

ي بددين كعبده آرد و   اميرالمؤمنين علي كَرَمَ اهلل وجه معني آنست كسي كه رو

پس خانده كعبده    آيددوستي اين پنج كس نماز و دين او درست  نماز گيارد با

 .8شد هساخت

ردم فرمايد: بياد آر كه ما اين خانه را )كعبه( محا  بازگشدت مد   خداي تعالي مي

ت دارند كه بيايند و ر داديم كه به آن بيايند، هر چند بيشتر بيايند، بيشتر دوسقرا
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از آنجا به ثواب بي اندازه برسند از آنجاست كه كعبه محا آسدايش دوسدتان و   

 آرامگاه مشتاقان است.

سدوره   822دست به دعاء برداشت چنانكه در آيده   السّالم عليه  پس از آن ابراهيم

 ست:بقره آمده ا

گفت: پروردگارا اين مكان را شهري امن گدردان و از   السّالم عليه  و چون ابراهيم

هداي گونداگون    مردم آن هر كه را به خدا و روز جيا ايمان آورده باشد از ميوه

مندشان گردان، گفت: و هر كه كدافر شدود، او را انددكي     روزي برسان و بهره

بكشانم و جهدنم چده بدد سدرانجامي     برخوردار كنم، آنگاه او را به عذاب جهنم 

 است.

اين دعاء را مستجاب گردانيد همين امنيّت و حرمدت بدود كده طدي     حق تعالي 

ها، مك ه را از تجاوز و قبايا بدوي حفش كرد و آن را شهري امن و به تعبير  قرن

قرار داد، مك ه در طول تداريخ از بركدت   « البلد الحتا » و« البلد االمين»قرآن 

مركي بيرگ بازرگاني قرار داشته و از بركات مدادّي و   السّالم عليه  هيمدعاي ابرا

ها، انواع و اقسام مواد خوراكي  معنوي بسياري برخوردار بوده است در طول فصا

و وسايا رفاهي به سوي شهر مك ه از اطرام و اكنام عالم رهسپار اسدت و در  

د غدذايي احسداس   مراسم حج با آن همه ازدحام جمعيت هيچ نوع كمبدود مدوا  

گردد. پس از اتمام ساخت بناي كعبه حضرت ابدراهيم دسدت بده دعداء و      نمي

 :1قوله تعاليتضر ع برداشتند. 
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حضرت ابراهيم و اسماعيا )پدر و پسر( دسدت بده دعداء برداشدتند و گفتندد:      

پروردگارا از ما اين كار خير بپذير و بدرستي كه تو دعاي ما را شنوا هسدتي و  

كرد و  ما آگاه هستي. دعايي كه خضوع و خشوع آنها را آشكار مي هاي به نيّت

 آمد. خاست و از زبانشان بيرون مي از راز دلشان برمي

 سوره بقره چنين آمده است: 821و در آيه 

ابراهيم و اسماعيا عرض كردند و گفتند پروردگارا! ما را مسلمان و معيع خدود  

ده كه معيع و تسليم تدو باشدند و آداب   قرار بده و فرزندان ما را جماعتي قرار ب

 عبادتمان را به ما بياموز، و بر ما ببخشا كه تو بخشايشگر و رحيمي.

يعني مواضعي كه در آن افعدال حدج بايدد     مناسك حج و پروردگارا ! براي ما 

و  عتفدا  براي احرام و  ميقا  ) گرديدن دور كعبه(، طوا انجام داد. از قبيا 

در سه جا  ورمي جمدار براي صفا و مروه  سعيقرباني و جهت  منا وقوم آن و 

 سنگ انداختن به شيعان را نشان بده. اهلل تعدالي دعداي ايشدان اجابدت كدرد و     

را فرستاد تا مناسك حج را به ايشان آموخت آنگه رب العدالمين جدا    جبتئيدل 

 ابدتاهي   ي مدن بخدوان.    را فرمود كه جهانيان را بر زيارت خانده  ابدتاهي  جالله 

فت: خداوندا ! جهانيان آواز من چگونه بشنوند؟ اهلل تعالي فرمدود: اي ابدراهيم   گ

ي توست كه آواز دهي و دعوت كني و بر من است كه برسانم و بشنوانم.  وظيفه

رفت و صدا كرد و جهانيان را به اداي حج دعوت كوه ابدوقبيس  پس ابراهيم به 

ابت كدرد حكدم خداوندد    كرد گفته اند كسي كه يك بار دعوت ابراهيم را اج

چنان است كه در عمر خويش يك بار حج كند و دو بار يا سه بدار يدا بيشدتر    

« لبيدك اللهد  لبيدك   » اجابت كرد. دو يا سه بار يا بيشتر حج كند. و كسي كه 

نگفت و اجابت نكرد. حكم خداي آن است كه وي در عمر خود حج نكندد. و  
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اين جهان بنا نهادند خانه كعبده اسدت.   اي كه براي عبادت در  اند. اول خانه گفته

 هم در اين ماه آموختند. جبتئيل آنرا در ماه ذوالحجه بنا نهادند. و مناسك از 

و حضرت ابراهيم و اسماعيا گفتند: پروردگارا قصوري و تقصيري بر ما رفتده  

باشد براي ما ببخش و در توبه را به رويمان بگشاي. براستي تو بسيار توبه پدذير  

 .8كنندگان و بر آنان مهربان هستي تقصير

عمارت شد. قوم قريش به بناي كعبه اقددام   قتي خانه كعبه چندين بار تا زمان 

سداله بدود.     سدي و پدنج   مصديفي)ص( كرد. در زمان بناي كعبه بدست قريش 

االسود و چادر كعبه را به بيرون افكندند تا اينكه كار به ركن رسديد ميدان    حجر

را برجاي نهد؟ هر  ن حجراالسود اختالم افتاد كه چه كسي آنايشان در قرار داد

دهيم و به اين سبب جنگدي بدين آنهدا در گرفدت و      گفت ما قرار مي قبيله مي

شمشيرها بركشيدند سرانجام توافق كردند آن كه اول كسدي كده از در مسدجد    

بدود گفتندد   مصديفي)ص(  درآيد، سنگ را قرار دهد. اول كسي كده در آمدد   

آمد، وي حجر را بر ميان ردا نهاد و به افراد هر قبيلده گفدت كده     يناالمد  محمد

حجر را بدر كرامدت   مصديفي )ص(  اي از اين ردا را بگيرند گرفتند پس  گوشه

  خويش بر گرفت و بر جاي نهاد. 
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 پيامبري حضرت لوط عليه السّالم

 مالسّدال  عليده   پسر تارخ، و تارخ همان آزر پدر ابدراهيم پسر هاران لوط حضرت 

از مدين به شدام رفدت و    السّالم عليه  همراه عمويش ابراهيم الساّل  عليه  لوط است،

( مؤمن بود و با ايشان هجرت كدرد، آزر پددر   السّالم عليه  به عموي خود )ابراهيم

حدتا   نيي به همراه او بودند، چدون بده    السّالم عليه  ابراهيم و ساره همسر ابراهيم

چنان كافر بود در آن شهر درگذشدت، و حضدرت   در حالي كه همآزر رسيدند 

نخسدت بده شدام و     السّدالم  عليه  و ساره )رضي اهلل عنها( و لوط السّالم عليه  ابراهيم

در فلسدعين   السّدالم  عليده   برگشتند ابدراهيم شا  رفتند و دوباره به مصت سپس به 

خداوندد  در اردن سكونت كرد و در همانجا بود كه  السّالم عليه  ساكن شد و لوط

 فرمود.مبعو  لوط را به پيامبري 

سِددو   ي   را بده ناحيده   السّدالم  عليه  گويد، خداوند به ابراهيم وحي فرمود كه لوط

سدوم، دومَه، عدامورا. و ايدن   صابورا، بفرستد و سدوم پنج شهر داشت. صامورا، 

شهرها را مؤتفكات هم گويند، بيرگترين آن شهرها سدوم بود و هر يك از اين 

رها داراي باروي محكم از سنگ و قلع بود و بر آن شهرها پادشاهي بده ندام   شه

 سدوم از خاندان نمرود بن كنعان حاكم بود.

مردم آن شهرها در بت پرستي و رها كردن باد از شدكم در مجدالس معدروم    

را به پيامبري نيد ايشدان برانگيخدت و او از شدهر     السّالم عليه  بودند. خداوند لوط

 السّالم عليه  ت خود را شروع كرد و پادشاه ايشان در آن شهر بود. لوطسدوم رسال

به وسط بازار آن شهر رفت و فرمود اي قوم از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد 

و ازا ين گناهان كه هيچ كس پيش از شدما مرتكدب آن نشدده اسدت دسدت      

شدما هسدتم.    ي خداوند به سوي برداريد و بت پرستي را رها كنيد و من فرستاده

خواهم كه ميد من جي به عهده پروردگدار   من براي پيغمبري از شما ميدي نمي
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كنيد آيدا در ميدان    جهانيان نيست پس چرا براي آمييش به مردان زمانه رو مي

رويد و بدين طريق راه فساد و انحرام و فحشا  جهانيان به سراغ جنس ذكور مي

دادندد و   يبده عمدا لدواط انجدام مدي     كنيد چونكه قوم لوط با مردم غر دنبال مي

همسرانشان را كه از جنس مخالف هستند و پروردگار جهانيدان بدراي آرامدش    

كردند و در عوض به مباشرت مردان يعندي همجدنس    مردم آفريده است رها مي

سدوره الشدعراء    887كردندد و در بخشدي از آيده     بازي به تعليم ابليس ميا مدي 

 فرمايد: مي

لوط بيست و اند سال مردم سددوم را  « كار و تجاوز گرانيدبلكه شما گروه ستم»

به اسالم دعوت كرد. و يكي از ايشان ايمان نياورد، بلكه زماني كه لوط ايشان را 

نصيحت كرد، و بر توبه و بر ترك ارتكاب گناه و لواطت دعوت كرد، جدواب  

را از  قوم لوط در مقابا اين نصيحت جي اين نبود كه گفتند: لدوط و پيدروان او  

 شهر و ديارشان بيرون كنيد.

 السّالم عليه  چون اين خبر به پادشاه رسيد گفت او را پيش من بياوريد و چون لوط

اي و چه كسي تو را فرستاده است و بدراي   پيش پادشاه آمد پرسيد از كجا آمده

به او گفت خداوند او را فرستاده است و در  السّالم عليه  اي؟ لوط چه منظوري آمده

دل پادشاه ترس و بيم افتاد و گفت من يكي از ايدن قدوم هسدتم تدو ايشدان را      

اگر پاسخ مثبت دادند من هم يكي از ايشانم، لدوط آندان را دعدوت    دعوت كن 

اي لوط اگر دسدت برندداري حتمداً از كسداني     »كرد و ايشان در پاسخ گفتند: 

 «.اند خواهي بود كه بيرون رانده شده

همچنان قدوم  « كنند رهايي ده و اها مرا از آنچه مي پروردگارا من»لوط گفت: 

را  السّدالم  عليده    لوط بر اعمدال زشدت خدود اصدرار داشدتند و دعدوت پيغمبدر       

پذيرفتند، همسر لوط در اين بين درگذشت و او با زني از قوم خود كه به او  نمي
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ايمان آورده بود ازدوا  كرد و چند سالي با او زندگي كرد. و لوط چهدا سدال   

قوله داد. پس از هدايت قوم نااميد شد.  ميان ايشان بود و بر دعوت خود ادامه مي

 :1تعالي

پس لوط از قوم روي بگردانيد و شروع به مناجات كرد و گفت پروردگارا! مرا 

سدوره   18كنند رهدايي بخدش. و در آيده     ام را از آنچه كه ايشان مي و خانواده

كه پيروان او بودند از آن نجات داديدم   فرمايد: پس لوط و اها او را اعرام مي

داشت و به گمراهدان   مگر همسر او را كه او كافره بود و كفر خود را پنهان مي

 پيوسته بود. در قص  االنبياء آمده:

 السّدالم  عليه  ي لوط پيغمبر كرد و فرشتگان به خانه و لوط در عبادتگاه بندگي مي

جدواب سدالم بداز دادندد      آمده بدر دختدران لدوط سدالم كردندد و دختدران      

گفت اي دختران در اين شهر كسي هست كه مدا را امشدب    السّالم عليه  جبرئيا

مهمان دارد؟ گفتند در اين شهر هيچكس نيست كده شدما را مهمدان دارد امّدا     

ساعتي صبر كنيد كه پدر ما از عبادتگاه برگردد و مهمداني بجدا آورد پدس از    

دوازده غالم خوشبوي نكو روي و گيسو بافدت  آمد و آن  السّالم عليه  ساعتي لوط

ي خود ديد و از عما بدد ترسديد و گفدت: ايدن روز      )فرشتگان( را بر در خانه

دشواري است. ناچار مهمانان را به درون خانه برد و زن لوط كافره بدود. آن زن  

چون مهمانان را مانند شب چهاردهم ديد بيرون دويد و قوم را خبر كرد آن قوم 

ي لوط آمدند و گفتند: اي لوط اين دوازده غالم را كه مهمان تواند بيرون  به خانه

 فرست.
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 :1قوله تعالي

 
 

و همينكه فتستامگا  ما به لوط وارم شدند )بت قو (  لوط از آمدنشا  نتيشا  حال و 

 گف  اين روز بسيار سختي اس .ملتنگ شد و 

ط، حضدرت لدوط   و آن هنگام كه فرشتگان آمدند، فرسدتادگان بده سدوي لدو    

اندوهگين و تنگدل شدند به جهت اينكه با روهاي زيبا و خوش بود نه از جهت 

مهمانداري اندوهگين بود و گفت امدروز، روز سدختي اسدت. آن هنگدام كده      

فرشتگان آمدند و وارد خانه شدند و در را بستند، لوط به همسدرش گفدت تدو    

ترسم كار ايشان را پوشيده  اي و اينك بر ميهمانان خود مي چها سال گناه كرده

بدار شايد خداوند گناهان تو را بيامرزد گفت آري، ولي همان دم از خانه بيرون 

رفت و چراغي در دست گرفته بود و بر گروهي از قوم خبر داد كده ميهماندان   

لوط داراي چه زيبايي و جمالي هستند، و چون لوط اين كار را دانست در خانده  

 .كاران آمدندرا استوار بست ولي تبه

اويند از آن نجات داديم مگر همسر او را كده او   ه پيروانپس لوط و اها او ك

 .داشت و به گمراهان پيوسته بود كافره بود و كفر خود پنهان مي

 همسددر لددوط بددا بدددان بنشسددت  

 سدگ اصدحاب كهدف روزي چندد    
 

 خانددددان نبدددوّتش گدددم شدددد    

 پددي نيكددان گرفددت و مددردم شددد 
 

داشت از باقي ماندگان در ديار خود بدود و در   هان ميو آن زن كه كفر خود پن

 بيرون از شهر با لوط توافق نكرد و در ميان قوم لوط هالك شد.
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فرمايد: باراني )عجيب( بر آنهدا   سوره اعرام مي 14خداوند در آيه قوله تعدالي:  

بباراينديم، بنگر عاقبت بد كاران چسان بود؟ يعني بر قوم كف ار لوط سنگ باران 

هدا در   ديم اين بارش سنگ بر سر قومي فرو آمد كه در وقت عذاب سدنگ كر

 سنگ بود و درون آن پر از آتش بود. شد ولي در اصابت مثا گا ديده مينگاه 

پس نگاه كن و ببين كه سرانجام كار مجرمين و گناهكاران چگونه است. و بدا  

 چه عذابي يعني با سنگ باران كشته شدند.
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 ليه السّالم و فرزندانشحضرت اسحاق عي  قصّه

در حالي كه يكصد و نود و نه سال داشت از دنيا رحلت فرمود  السّالم عليه  ابراهيم

در شدام   السّالم عليه  در آن موقع در مك ه ساكن بود و اسحاق السّالم عليه  و اسماعيا

هم همدراه اسدحاق بودندد و خداوندد      السّالم عليه  و مدين و ديگر فرزندان ابراهيم

فرمدود و   مبعدو  هاي بيت المقدّس  را به پيامبري در سرزمين الساّل  عليه  سحاقا

حدود هشتاد سال ميان ايشان بود و چشم او نابينا شده بود، شدبي همچندان كده    

كنار همسر خود خفته بود و با همسر خود نيديكي كرد و او به دو پسر حاملده  

 بودند.يعقوّب و عيص شد كه 

در مك ه بود هر سدال بدراي زيدارت بده شدام       السّالم عليه  آن هنگام كه اسماعيا

ديدد و اسدحاق را ديدد نابيندا و فرزندد       رفت و اسحاق و ديگر برادران را مي مي

 نسديمه ، و اسماعيا دختري داشت نام او يعقدوّب و ديگري عيص برآورده يكي 

از  بود او را به عي  داد و اسحاق را وصيّت كرده دوباره به مك ه بازگشت و بعد

مدت ي در سن يكصد و سي سالگي رحلت فرمود. فرزندان او را در كندار هداجر   

قيددا   و ثابد   دفن كردند و فرزندان او در عالم پراكنده شدند مگر دو پسر او 

اسدحاق در حدق    اندد.  هر دو در مك ه ماندند و بيشتر عرب و حجاز از نسا ايشان

ده، عي  نيغمبدتي  ن او را يعقوب دعا كرد و گفت پروردگارا يعقوب و فرزندا

براي يعقوب خشم گرفت و اسحاق گفدت بده    السّالم عليه  اسحاق شاز دعاي پدر

كنم كه نسا تو از همه خلق بيشتر گردد چنانچه به دعاي پدرش  تو نيي دعاء مي

نسا عي  بسيار شد تا مغرب و اسكندريه بگرفتند و عالم از ايشان پدر گشدت.   

كه به آن ديار رفت كده امدروز آن روم را شدهر    بود رو  پسري داشت نام او 

استانبول گويند آنجا مقيم شد آن سرزمين به او منسدوب گشدت و فرزنددان او    

فدرا رسديد و او يكصدد و     السّدال   عليه  اسحاقرحلت بسيار جمع شده. پس زمان 



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

148 

شصت سال عمر داشت و عي  او را در كناره ساره دفن كرد و يعقوب از ترس 

كرد به خاطر اين كه يعقوب شا  بيرون آمد و قصد كنعا  از عي  شب هنگام 

در شددب بيددرون آمددده بددود يعقددوب را اسددرائيا گوينددد. پددس از مددرگ   

عي  اموال يعقوب را تصرم كرد و به زور گرفت و خواست  السّالم عليه  اسحاق

حتا  او را بكشد، مادر يعقوب به او گفت پيش دايي خود اليان و برادران او به 

اند، يعقوب به حر ان رفت دايي او را گرامدي   كه آنان مؤمنان خاندان ابراهيمبرو 

بود به همسري لِيدا  داشت و اموالي به او داد و بيرگترين دختر خود را كه نامش 

او داد و خداوند دو پسر به نام روبيا و شمعون از او به يعقوب ارزاني داشدت و  

ا درگشت و دايي يعقدوب دختدر  دوم   دو پسر ديگر هم به نام الوي و يهودا، لِي

خود را كه نامش سروريه بودبه ازدوا  او درآورد و براي او دو پسر به نام داندا  

و نفتالي بدنيا آورد و  او هم درگذشت و دايي دختر سدوم خدود را بده ازدوا     

يعقوب درآورد و او دو پسر به نام يساخر و زبولون زائيد و درگذشدت و دايدي   

بود به همسري يعقدوب درآورد و  راحيل ارم خود را كه نامش يعقوب دختر چه

سالگي رسيد و همچندان  ههل او زيباترين دختر او بود، در اين هنگام يعقوب به 

و راحيا يوسف  .8در حران بود كه به پيامبري برانگيخته شد و مادرش درگذشت

در وضدع   حيدا ارا به دنيا آورد و بعد از او بنيامين در شكم او نعفه بست كده ر 

حما فرزندش بنيامين به رحمت حق پيوست. و خداي تعالي يعقدوب را بعدد از   

 دو پسر كه متول د شدند پيغمبري داد.
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 بعثت حضرت يعقوب عليه السّالم 

وحي رسيد روي به دايي خود اليدان روي آورد و از   الساّل  عليه  يعقوّبچون به 

د مدرا بده پيغمبدري بدراي     رفتار او سپاسگياري نمود و به او گفت كه خداوند 

فرموده است، اليان تعدادي اسب و گاو و گوسفند به او مبعدو   سرزمين كنعان 

همدراه   السّدالم  عليده   بخشيد و گفت براي اجراي فرمان خداي تعالي بُرو، يعقوب

همسر و ده پسر خود بيرون آمد و آهنگ سدرزمين كنعدان كدرد چدون خبدر      

به برادرش عي  رسيد خشمگين شدد و بدا    السّالم عليه  پيغمبري حضرت يعقوب

لشكرهاي خود راه را بر يعقوب بست، يعقوب با پسر خود روبيا بدراي عدي    

پيام فرستاد و رحم برادري را ياد آور شد امّا عي  روبيا را به شددّت از خدود   

را با نيروي پيامبري به  السّالم عليه  راند و دو گروه روبرو شدند و خداوند يعقوب

اش  او را بلندكرد و زمين زد و بدر سدينه   السّالم عليه  ه گرداند، يعقوبعي  چير

نشست و گفت اي عي  ديدي خداوند با تو چه كرد؟ سپس بر او مهرباني كرد 

و از روي سددينه او برخاسددت و او را در آغددوش كشدديد، عددي  بدده فضدديلت 

درگدذرد و   ي او كرد و از او خواست از گذشدته اقرار بر خود  السّالم عليه  يعقوب

يعقوب براي او دعا و استغفار كرد و عي  به شهر خود برگشت و يعقدوب بده   

كنعان آمد براي او خانه بيرگي ساخته شد كه همراه زن و فرزندان خود در آن 

 ساكن شدند.

او را به ايمان  السّالم عليه  بود كه يعقوبسدحي   در سرزمين كنعان پادشاهي به نام 

دعوت كرد و او توجه و اعتنايي نكرد، يعقدوب گفدت    آوردن به خداوند متعال

در اين صورت من با تو جهاد خواهم كرد، گفت هيچكس همراه تو نيسدت بدا   

خواهي با من جهادكني؟ فرمود به ياري خداوند متعال و فرشتگان  چه كساني مي

 و همين پسرانم.
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جنگ او  يعقوب همراه پسران خود در حالي كه آن پادشاه در حصار خود بود به

آمد و خعاب به پسران خويش گفت در راه خدا چنانكه بايدد و شدايد جندگ    

آيم و جلو آمد و با پاي  گفت من از عهده اين حصار برميشمعو  كنيد، پسرش 

خود چنان بر در حصار كوفت كه دَر شكست و ديوار ويران شد و چنان فريداد  

 بودند مردند.بلندي كشيد كه آن پادشاه و بيشتر كساني كه در حصار 

اي  يعقوب وارد حصار شد و آنچه را در آن بود به غنيمت گرفت و اين معجديه 

بود و اين خبر به مردم كنعان رسيد وبديم در دل   السّالم عليه  هاي يعقوب از معجيه

ايمان آوردند. گويند از نسدا عدي  بده جدي      السّالم عليه  آنان افتاد و به يعقوب

 .8پيغمبران از نسا يعقوب بودندپيغمبر نشده بود مگر ايوّب 
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 السّالم ماي يوسف بن يعقوب عليه قصّه

راحيدل  هاي خويش برگشت نيد همسر خدود   از  جنگ السّالم عليه  چون يعقوب

رفت و با او درآميخت و او به يوسف باردار شد يعني از شام به كنعدان آمدد و   

ر حدال والدت  آنجا مقيم شد. در قص  االنبياء آمدده: راحيدا مدادر يوسدف د    

ي يدازده   اند آن وقت يوسف پنج ساله بدود از همده   به حق پيوست گفتهبنيامين 

تدر   ي پسران گرامدي  برادران نيكوتر و صاحب حُسن بود و پدرش او را از همه

خدواهر   السّدالم  عليده   اش پروريدد يعقدوب   خاله داشت و بنيامين شيرخواره را مي

آمده برادرزادگان را يدك بده    السّالم هعلي  بيرگتري داشت روزي به خانه يعقوب

گفدت تدو صداحب     السّدالم  عليه  ديد مِهرش بر يوسف افتاد و به يعقوب يك مي

ي فرزنددان تدو را    فرزندان بسياري هستي و فقدط يدك زن داري مسدلماً همده    

تواند تيمار دهد. يوسف را به من بده تا من او را تيمار كنم و پرورش دهدم   نمي

به موجب خواهش خواهرش يوسدف را بده او سدپرد     السّالم عليه  حضرت يعقوب

كدرد و هدر وقدت     وقتي يوسف را به خانه خود بُرد او را به غايت تيمدار مدي  

رفدت و   ي خدواهر مدي   كرد به خانده  آرزوي ديدار يوسف مي السّالم عليه  يعقوب

ر بد  السّدالم  عليه  ديد تا اين كه چند مدت ي برين بگذشت مِهر يعقوب يوسف را مي

گشت پس به خواهر گفت كه من طاقت جددايي يوسدف را    يوسف زيادتر مي

توانم از او جدا شوم يعقوب گفدت پدس    ندارم او را به من ده گفت من نيي نمي

قول و قدرار راضدي   يك هفته پيش من باشد ديگر هفته پيش تو، خواهر به اين 

اجدازه   سّالمال عليه  ي اول پيش من باشد يعقوب گشت و گفت به شرطي كه هفته

بست چدون   داد ابراهيم خليا اهلل كمربندي از دوال داشت كه پيوسته بر كمر مي

 السّدالم  عليده   ند دوال از ميراث به او رسيده بود و ابراهيمبخواهر بيرگ بود كمر

كرد با آن دوال دست و پدايش را   را قرباني مي السّالم عليه  آن زمان كه اسماعيا
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به آخر رسديد خدواهر يعقدوب حيلتدي سداخت و آن      بسته بود چون روز هفتم 

را بده   السّدالم  عليه ي يوسف بر كمر بست تا اين كه يوسف كمربند در زير جامه

چنان بود كه  السّالم عليه  بهانه دزدي بگيرد و برگرداند كه در مل ت و دين ابراهيم

بددود پددس  مدديهددر كدده بدده دزدي گرفتدده شددود دزد از آن صدداحب كدداال  

ي خود بُرد خواهر در پي  را روز هفتم به خانه السّالم عليه  يوسف السّالم عليه  يعقوب

را جمعي كه همراه تو بودندد  اسحاق او دويد و به او رسيد و گفت كه كمر بند 

 السّدالم  عليده   دزديدند همه را خواسته جستجو كنيد چون كمر بند از كمر يوسف

سال خددمتكار مدن    پيدا شد يعقوب خجا گشت خواهر گفت اكنون يوسف ده

اجازه داد پس از دو سال خواهرش وفدات   السّالم عليه  بايد باشد و حضرت يعقوب

تدر و   يوسف را به خانه آورد و از همه فرزندان دوست السّالم عليه  يافت و يعقوب

 داشت. عيييتر مي
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 او به خواب ديدن يوسف عليه السّالم و مكر برادران

اندد   هاست و نيي گفتده  ي قصه يم كه نيكوترين همهخوان ما اين قرآن را بر تو مي

در آن قِصّه يوسف است چون كه اين قصّه بر ذكدر مالدك و   احسن القصدص   

مملوك و حاسد و محسود و شاهد و مشهود ذكر حبس و زندداني و خدالص و   

نيي در آن ذكر انبياء است و صالحان و فرشتگان و شياطين و تجدار و علمداء و   

ن و زنان و مكر و حيله ايشان رفت و نيي در آن ذكر توحيد جهّال و صفت مردا

انديشي براي زنددگي   و عف ت و ستر و تعبير خواب و سياست و معاشرت و چاره

 است.

آمدد و   السّدالم  عليه  دوازده ساله شد پيش يعقوب السّالم عليه  آن هنگام كه يوسف

و يازده ستاره از ام كه گويا آفتاب و مهتاب  گفت من ديشب چنان خواب ديده

 :1قوله تعاليآسمان فرود آمده پيش من سجده كردند. 

 

 

هو  يوسف به ندرش گف : اي ندر  من  يازمه ستاره بخواّب ميدد   بدا خورشديد و    

 كنند. ميدمشا  كه متا س ده مي ماه 

پردازيم و سپس بده قصده آن    كودكي يوسف مي در ابتداي اين قصه نخست به

دسدتورداد   السّدالم  عليده   ف به ده سالگي رسيد يعقوبچون يوسخواهيم پرداخت 

اش كشتند و خوراكي فراهم آوردندد و پسدران را جمدع     گوسفند فربهي از گل ه

كرد و مشغول غذا خوردن شدند در اين هنگام فقيري آمدد و از ايشدان چيديي    

فارغ شد از غذا خوردن  السّالم عليه  خواست و با اصرار تقاضا كرد و چون يعقوب

رسيد آيا به اين فقير چييي داديد؟ گفتند تو به ما دستور نددادي، بده يعقدوب    پ
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ي مؤمن بيماري پيش تو آمد و بوي غذاي تو را استشمام كرد  وحي آمد كه بنده

و تو به او غذايي ندادي و دل او را سوزاندي و من دل تو را خدواهم سدوزاند و   

زماني را كده يوسدف بده     گويد: به ياد آور آن يعقوب سخت اندوهگين شد. مي

پدر خود يعقوب گفت: گويند در اين هنگام يوسف دوازده سداله بدوده اسدت    

بدرستيكه من در خواب خود يازده ستاره و آفتاب و ماه را ديدم كه مرا سدجده  

كنند و من بر سر كوهي بلند بودم كه در حوالي آن رودي جاري و درختدان   مي

 سبي بودند.

با ايشان ده عصا كه يازدهمين پسر يوسف بود يوسدف  يعقوب را ده پسر بود و 

زمانيكه به سن دوازده سالگي رسيد برادران را ديد هر يكي عصائي دارند به پدر 

خود گفت اي پدر! برادرانم عصائي در دست دارند خداوند را دعا كن تا اينكده  

 8عصائي از بهشت به من مخصوص گرداند، پدر دعا كرد جبرئيا آمد و قضديبي 

ز بهشت آورد از زبرجد سبي و به يوسدف داد. پدس يوسدف روزي در ميدان     ا

برادران نشسته بود خواب بروي افتاد ساعتي بخفت، آنگده از خدواب ترسدان و    

لرزان در آمد، برادران گفتند به تو چه شده است؟ گفت در خواب نمودند مدرا  

مدن  كه از آسمان شخصي آمد تازه روي خوش بوي با جمدال و ايدن عصدا از    

ايد و همه بيمين زد آن عصاي مدن   بستدي و همچنين عصاهاي شما كه برادران

هداي   درختي سبي گشت و برگهدا آورد و شدكوفه در آن پديدد آمدد و ميدوه     

هاي آن نشسته بودند  گوناگون از آن در آويخت و مرغان خوش الحان بر شاخه

ند، برادران چون تا بادي بر آمد و عصاهاي شما همه از زمين بركند و بدريا افك

اين شنيدند غمگين گشتند و بر وي حسد بردند يعقوب دانست كه يوسف مرتبه 

                                           
 شاخه درختي - 8
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باالئي خواهد يافت و يازده ستاره برادران اوست و يعقوب و زوجه او عبارت از 

 شمس و قمر هستند و تعظيم و تكريم او بجاي آرند.

 موالنا گف :

 و  شاكتا ني  او س ده كنا  ه  ميد يوسف آفتاّب و اختتا 

به اين خواب كه ديدي بر تدو نعمدت    خداوند گفت اي پسرم! السّالم عليه  يعقوب

رسالت تمام كند كه تو را پيغامبر كند و تو را پادشاهي خواهد آموخت و ايدن  

از بهر آن گفت كه پروردگار جهانيان به يعقوب وحي كرده بدود كده نعمدت    

و  السّدالم  عليده   كده ابدراهيم   خود بر وي تمام كند و بدر بدرادران وي همچندان   

 تمام كرد كه ايشان را پيغامبران گردانيد. السّالم عليه  اسحاق
هاسدت.   در سرگذشت يوسف و بدرادرانش بدراي پرسدتندگان، عبدرت     براستي

ن ها بنيامي يازده برادر داشت كه يكي از آن السّالم عليه  همانعوريكه گفتيم يوسف
پدر و از يك مادر و شش تاي ديگر عالتدي   و آن برادر عياني بود يعني از يك

يعني پدر يكي و مادر مختلف و ايشان پسران خالة يوسف بودند و چهار ديگدر  
 عالتي و ايشان از دو سريه بودند.

آن هنگام كه يوسف خواب خود را بيان كرد يعقوب بده كتمدان آن سدفارش    

ن او شدنيدند  فرمود و نعمت نبوت را به او بشدارت داد بعضدي از زندان بدرادرا    

وصورت حال را به شوهران خود بعد از نماز شام باز گفتند در ايشان عرق حسد 

 به حركت در آمد و در نابودي او نقشه كشيدند.

برادران نامادري يوسف با يكديگر گفتند هر آينه يوسف و برادر تني او بنيامين 

انا و مرد افكدن و  ترند در حاليكه ما برادراني هستيم تو نيد پدرمان از ما محبوب

 هاي خردسال و ناتوان هستند خاقاني گفت: ايشان بچه

 

 از عييددديان مهربدددان برخاسدددت  خواري مدن ز كينده تدوزي بخدت    
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 اي بددرادر در بددالي يوسددف نيددي 

 

 از نفددداق بدددرادران برخاسدددت  

 

بدرستيكه پدرمان با اين عييي داشتن در گمراهي آشكار است برادران يوسف و 

آن زماني گفتند كه هم خبر خواب يوسف به ايشان رسيد و  بنيامين اين جمله را

هم دوست داشتن يعقوب يوسف را و نيي يعقوب خواهري داشت كده پيدراهن   

ابراهيم و كمربند اسحق در اختيار داشت، زمانيكه يعقوب خواب يوسدف را بده   

خواهر خود تعريف كرد. به پيش يوسف آمدد و چشدم يوسدف ببوسديد و آن     

د را به وي داد، پسران يعقوب چون اين بشنيدند دل تنگ شدند پيراهن و كمربن

به پيش عمه خود آمدند، و شكايت كردند كه يوسف را  با اين هديه مخصوص 

كردن و از حق ما چشم پوشي كردن چه معني دارد؟ عمه او گفت من به برادرم 

ظاهر  يعقوب دادم و يعقوب به او داد. چون شيعان اين كلمات را از ايشان شنيد

ي كار كنيد  خواهدشما را به بندگي گيرد برخيييد و چاره شد و گفت يوسف مي

يوسف را بكشيد يا در زميندي بيندازيدد كده از روي     گفتند چكار كنيم گفت:

پدرتان خالي ماند يعني در چاه بيندازيد و بعد از يوسف شما شايستگان باشيد، و 

 شيعان است. از توبه كنندگان كه اين سخن نيي از القائات

كنيد كه براي عذر و توبده بده    آيا فكر نمي امروز گنه كنيد و فردا توبه. مصرع

 فردا فردائي الزم است و بر بقاي عمر اعتمادي نيست.

 عمر بدرم اسدت و آفتداب تمدوز    

 

 اندكي ماندد و خواجده غدره هندوز     

 

ان اي ميان بدرادران ايشد   چون ايشان عيم را بر قتا يوسف جيم كردند گوينده 

گويند روبيا بود كه از نظر سن و سال بدرادر بيرگتدرين و از جهدت     گفت مي

تدر   اند يهودا بود كه از همه عاقا ترين بود و بعضي گفته رأي و فكر از همه قوي
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گويد شمعون بود. يوسف را مكشيد زيرا كه كشتن كداري بدس    مي م اهدبود. 

فكنيد تدا مسدافران و   بيرگ و عواقب آن خعرناك است و او را در قعر چاه بي

ي ديگر ببرند و در اينصورت  گذركنندگان او را از داخا آن بگيرند و به ناحيه

 شود. خيال شما از او راحت مي

گفت ميان مدين و مصر  كعدب المقدس.  گفت چاهي است معروم به بيت قتامه

گفت چاهي بر سه فرسنگي منيل يعقوب است كده چداهي بسديار     مقاتلاست. 

گويند سام  ي آن تنگ مي يك، آب آن شور زير آن وسيع و دهانهپرعمق و تار

بن نوح آن چاه را كنده است. گويد در اين باره اتفاق كردند و پيش پدر آمدند 

 و گفتند:

پسران يعقوب به پيش پدر آمدند و تواضع كردند و گفتند اي پدر چرا در كدار  

فرسدتي؟   ما به صحرا نميترسي و او را به  داري و چرا مي يوسف ما را امين نمي

چنين برادر خوب روي كه دوازده سالش است هرگي با ما بيدرون نيامدده و بدا    

مردم نشست و برخاستي ندارد فردا كه بديرگ شدود در ميدان مدردم از مدردم      

 موالنا گف : شود. گرييان و بد دل مي

 جمله گفتنددش ميندديش از ضدرر   

 داري امددين تددو چددرا مددا را نمددي 

 ا بددازي كندديمهدد تددا بهددم در مددو 

 

 يك دو روزش مهلتدي ده اي پددر   

 يوسف خدود بسدپري بدا حدافظين    

 ما در اين دعوت امدين و محسدنيم  

 

او را فردا با ما به صحرا بفرست تا به چراگاه آيد و بازي كند و با مردم ارتبداط  

ايم و محافش و نگهبان او خواهيم  اجتماعي برقرار كند و ما بر او مهربان و مشفق

  بود.
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 ترسم كه شما غافا رگ است و من ميقوب گفت اين چراگاه شما جايگاه گيع

 باشيد و او را گرگ بخورد.

 از آن ترسم كدي و غافدا نشدينيد   

 درين ديرينه دشت محندت انگيدي  

 

 ز غفلددت صددورت حددالش نبينددد  

 كهن گرگي برو دندان كندد تيدي  

 

ان پددر خدود   خورد و اين سخن را از زب دانستند كه گرگ انسان مي برادران نمي

شنيده بودند كه بعداً دست به اين حيله زدند و يعقوب از بهر آن گفت كه او را 

در خواب نموده بود كه يعقوب سركوه ايستاده بود و يوسف در ميان وادي و ده 

گرگ به قصد گرد وي در آمده، يعقوب خواست تا پائين بيايد و او را از ايشان 

ستش بدان نرسيد. گفدت زمانيكده از نجدات    نجات دهد راه فرود آمدن نبود و د

يوسف نوميد شدم گرگ بيرگتر را ديدم كده يوسدف را در حمايدت خدويش     

گرفت آنگه زمين را ديدم كه از هم باز شد و يوسف به شكام زمين رفدت آن  

ده گرگ برادران وي بودند و گرگ بيرگتر يهدودا بدود و يوسدف را از قتدا     

چاه است كده يوسدف را در آن افكندندد     نجات داد و آن زمين كه شكافته شد

 ترسم كه گرگ او را بخورد. چون يعقوب گفت من مي

فرزندان يعقوب گفتند با وجود اين كه ما كه ده نفر توانا و قوي هسدتيم بخددا   

اگر او را گرگ بخورد در آن صورت ما از زيانكاران خواهيم بود چون يعقوب 

داشت  سف هم اين كار را دوست ميمبالغه فرزندان را در حق يوسف شنيد و يو

اي آب و بده بدرادرانش گفدت     سبدي خواست كه در آن خوراك بود و كوزه

چون تشنه شد آبش دهيد چون گرسنه شد از اين خوراك بدهيددش و از آندان   

پيمانها گرفت كه او را برگردانند و خود آنان را بدرقه كرد و بدر تپده بلنددي    

از نظرش پنهان شدند، هدر چندد همدان دم از    كرد تا  نشست و به آنان نگاه مي
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فرستادن او پشيمان شد به خانه خود برگشت. برادران يوسف شروع به تندد راه  

گفت بايسدتيد تدا برسدم و ايشدان      رفت و مي رفتن كردند و او از پي ايشان مي

ايستادند و گفت آبم دهيد، آبش ندادنددو شدمعون كدوزه خدوراكي را در      نمي

شد و اشك از ديددگان او   حاليكه عرق از پيشاني او سرازير مياي افكند در  دره

گشت و با پاي آبله كرده يوسف دانست كه ايشان تصميم به كداري   جاري مي

دارند، آنان را صدا كرد و به حق خداوند و خويشاوندي سوگند داد و پيمانهداي  

ه زمدين  پدرش را به يادشان آورد يكي از ايشان سيلي به چهره او زد و او را بد 

دويد تا آنان به  افكند و به راه خود ادامه دادند و يوسف همچنان در پي ايشان مي

محا گوسفندان خود رسيدند، و خواستند او را بكشند يهودا به ايشان گفت: اگر 

او را بكشيد بر سر شما همان خواهد آمد كه بر سر قابيا كه برادر خود هابيا را 

 كشت.

وسف را بردند سفارش پدر را بر يك طرم انداختده  پس آن زمان كه برادران ي

و تصميم گرفتند و سيلي بر چهره او زدند. برادران گفتند اي يهودا اكنون تدبير 

ام درين وادي او را در آن چاه افكنديم، تدا    چيست؟ يهودا گفت من چاهي ديده

ند، و راه گذري فرا رسد و او را ببرد موافقت كردند او را برگرفتند بسر چاه برد

پيراهن از وي در آوردند. بعلت آنكه پيراهن بخون آلوده پيش پدر برندد و آن  

را نشاني بود كه گرگ يوسف را بخورد، پس او را بچداه فدرو گذاشدتند و     وي

زمانيكه به نيمه چاه رسيد طناب را از دست رها كردند يوسف قبا از اين كه به 

رگردي به بدرادرم بنيدامين و بده    چاه انداخته شود به يهودا گفت چون به خانه ب

خواهرم دينه سالم من برسان و ايشان را بنواز و اين كاري كه بر من روا داشتند 

اند از سر چاه تا به قعر آن يكصد و شصدت   هيچگاه پدرم را با خبر مكن و گفته

گي بود. يهودا گفت چرا بايد كه پدر اين خبدر نشدنود؟ گفدت مبدادا از روي     
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نم دعاي بد كند و ايشان را آسيب رساند كه اندوه آن بمن نيدي  دلتنگي بر برادرا

گردد اينست كمال شفقت و غايت محبت آن زمانيكه يوسف را به چداه   باز مي

العيه او را بقعر چاه رسانيد، چنانكه هيچ رنجي به وي نرسيد، و  فرو گذاشتند، رب

چداه  در ميان آب سنگي بود، يوسف بر آن سدنگ نشسدت و بدرادران از سدر     

اند كه آب آن چاه تلخ بود، چون يوسف در چاه آرام گرفت آب  برفتند، و گفته

بهي از بهشت آورد و بده وي داد   السّالم عليه اند جبرئيا آن خوش گشت. و گفته

النور گويندد.   اي فرستاد كه او را ملك العيه به وي فرشته اند رب تا بخورد و گفته

نس ابراهيم بود و مونس اسمعيا بود آن كه آن فرشته در هنگام آتش نمرود مو

هنگام كه هاجر به طلب آب رفت و او را تنها بگذاشت، و آن هنگاميكه يونس 

در عراء از شكم ماهي بيرون آمد مونس يونس بود. و اين ملك الندور در چداه   

 مونس يوسف بود.

ام و در دل او الهد  السّدالم  عليده  و ما وحي فرستاديم به سوي او بواسدعه جبرئيدا  

كرديم كه اندوهناك مباش كه بيودي تو را از قعر چاه بيرون خدواهيم آورد و  

برادران تو را براي رفع حاجتشان به نيد تو خواهيم آورد هر آينه تو ايشان را به 

اند. بياگاهاني و به رخ آنها بكشي و حال آنكه در آن موقع  اين كاري كه كرده

ان بعد از انداختن يوسف به چاه گفتند ايشان نشناسند كه تو يوسف هستي. برادر

ترسديد    به پدر خود چه بگوئيم؟ يكي از ايشان گفت پدر از گدرگ بدر او مدي   

گوئيم او را گرگ خورده، بيي را كشتند و خون و مقداري از موي آن را به  مي

 پيراهن يوسف ماليدند و به پيش پدر باز گشتند.

) شبانگاهان( برگشدتند و بده    فرزندان يعقوب به پيش پدر خود در وقت عشاء

كردند، دختر يعقوب نخست ايشان را ديد گريان پديش يعقدوب    دروغ گريه مي

)پدر خود( آمد و گفت برادرانم را پراكنده و در حال گريستن ديددم يعقدوب   
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چون صداي گريه فرزندان خود را شنيد سراسيمه از خانه بيرون آمد و گفت اي 

 بينم.  و يوسف كجاست كه او را نميفرزندان من! بشما چه شده است 

 موالنا گف :

 گتيدده اخددوا  يوسددف حيلدد  اسدد  

 

 كاندرونشا  نت زرشدك و علد  اسد     

 

پايان فدرار رسديد مدا بدراي مسدابقه       گفتند پدرجان مصيبت بيرگ و اندوه بي

تازي و دويدن و تير افكندن به صحرا رفتيم و يوسف را تنها كنار كاالهاي  اسب

 گرگ او را خورد. خود گذاشتيم پس 

كني! و اگر چه ما از راستگويان هستيم چرا كده شدما    و تو سخن ما را باور نمي

كني ما بدخواه او هستيم بدين جهدت سدخنان    يوسف را دوست داري و فكر مي

 كذب است( باور نداري. راست ما را )البته

آن زمانيكه پيدراهن يوسدف را بده خدون دروغدين آلدوده كدرده بياوردندد،         

اي از  پيدراهن را گرفدت و نگريسدت و در آن هديچ نشدانه      السّدالم  عليه وبيعق

دريدگي نديد و فرمود اي پسرانم گرگ را با خوردن پيغامبر زادگان چه كدار؟  

و شروع به گريستن كرد، وقتي كه پيراهن را ديد آرامش در دل وي پديد آمد. 

دروغ  دانست كه يوسف زنده اسدت و گدرگ او را نخدورده اسدت. و ايشدان     

بوئيد آنگاه فرمود در جستجوي  نهاد و مي گويند، و آن پيراهن بروي خود مي مي

كنم و نابود  آن گرگ بر آييد و آن را پيش من آوريد وگرنه بر شما نفرين مي

رفتند و گرگي بيرگ گرفتند و شروع به زدن و كشديدن  شويد، آنان بيرون  مي

فرمود آن را چگونه شدناختيد؟   آن كردند و جانور را به حضور يعقوب آوردند،

 گفتند چون گرگ بيرگي است و به گوسفندان ما حمله كرد.
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گوئيدد بلكده نفسدهاي     يعقوب به فرزندان خود گفت اينچنين نيست كه شما مي

سوء شما كار زشتي را در نظرتان زيبا جلوه داده است وسوسه شديعاني شدما در   

ن گرگ را آوردند، يعقدوب  انجام آن كار زشت شما را گرفتار كرده است چو

گفت منيه است پروردگاري كه بخواهد تو را با حجت و دليا خود بده سدخن   

آورد، گرگ زبان گشود و گفت پروردگاري جي خداي يكتدا نيسدت كده     مي

انبازي براي او نيست، اي رسول خدا ! من در اين منعقه گرگي غريبم يكدي از  

ه سرزمين تو آمدم و اينان مرا به هاي خود را گم كردم و در جستجوي او ب توله

ام چگونده ممكدن اسدت     سخن گفتن واداشت من فرزند تو را ندريده و نخورده

 گرگ پيامبر زادگان را بخورد؟ و يعقوب آن را رها كرد.

 اين بخش از آيه در معني زياد كردن فايده بكار رفته است.

پاسي نگويم پس كار من صبري جميا و نيكوست كه در آن هيچ ناشكري و ناس

 و گله و شكايتي نكنم.

خدواهم در حدق يداوه گوئيهدا و      و تنها از خداوندد يكتدا و يگانده يداري مدي     

 دروغگوئيهاي فرزندانم و كسي جي او ياري و كمك دهنده نيست.

و كارواني به نيديكي آن چاه آمد و آنان گروهي بودند كه از مدين بده سدوي   

بكش كاروان( گفتند برود تا از چداه  رفتند پس به وارد خود )مسئول آ مصر مي

آب براي آنان بياورد و گويند نام اين شخ  مالك ابن دعر الخياعدي از اهدا   

مدين بود. زمانيكه به باالسر چاه رسيد پس سعا خود را بده چداه افكندد و بده     

در دلو نشست و آن مدرد   السّالم عليه رسيد كه در دلو بنشين يوسف  يوسف وحي 

 در غيليات شمس آمده است: او را باال كشيد

 مر هاه شب غافل مشو  مر ملو گتمو  مس  ز 

 يوسف گتف  آ  ملو را  از هاه سوي هاه شد   
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و به كسي كه همراهش بود گفت اي مژده كه اين پسري است و او را از چداه  

 بيرون آوردند.

 موالنا گف :

 وارمي بددداالي هدددتخ بدددي سُدددتُن 

 

 جسدد  او هددو  ملددو مر هدده هدداره كددن   

 

گويند اين كار در چهارمين روزي كده او را در چداه افكندده بودندد صدورت      

گرفت، برادران يوسف بر سر كوه بودند و چون جمع شدند كاروانيان را بر سر 

 چاه ديدند به آن سو دويدند.

ي ماست تدا اينكده بده كاروانيدان      و برادران يوسف او را پنهان داشتند او بنده

است كه گريخته است و ما در جستجوي او بوديم  بفروشند و گفتند چند روزي

خواهيم او را به شما بفروشيم و با زبان عبري به يوسدف گفتندد اگدر     اكنون مي

كشيم و چون كاروانيان از  گيريم و مي منكر بندگي خود شوي تو را از ايشان مي

 ام و مقصودش اين بود كه بنده خدايم. يوسف پرسيدند گفت آري بنده

كنند يعني برادران يوسف كه بر سر برادرشدان يوسدف چده     نچه ميو خداوند آ

 اند آگاه و داناست. اي بكار برده اند و چه حيله آورده

سرپرست كاروان مالك بن دعر بود كه او را به كمتر از بيسدت درم از ايشدان   

دو و يدا چهدا درم خريدده و     و خريد، گفته شده است او را به نوزده يا بيسدت 

تر است. و آنان پول را ميان خود قسمت كردند، خداوند متعدال در  خداوند دانا 

 فرمايد: اين باره مي

 هاي شمرده شده. و خريدندش به بهاي اندك درهم

رغبتان. برادران يوسف به مالك گفتند: اين بنده گريي پداي   و بودند در او از بي

در بند كشيد و دزد است او را در بند كن كه نگرييد و دزدي نكند. مالك او را 
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و برماده شتري نشاند يهودا سند فروش را نوشدت و حركدت كردندد و چدون     

كاروان كنار گور مادر يوسف رسيد آن حضرت خدودداري نتوانسدت كدرد و    

خويشتن بر گور مادر افكندد و گريسدت، كاروانيدان او را گدم كردندد و بده       

ت، يكدي از  جستجوي او فرستاد و او را ديدند كه كنار گور مادرش نشسته اسد 

گريستي كده تدو را    ايشان بر او سيلي زد و گفتند چرا پيش از امروز چنين نمي

 د.نخريم، و يوسف را همچنان با خود بردند او را وارد مصر كردن
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يوسف را همچنان با خود بردند او را وارد مصر كردند. مالك ابن معت الخزاعي 

غالمي بدين صورت و صدفت آورده  مالك بن معت ردم مصر رسيد كه خبر به م

را ديدند بيش از  السّالم عليه  اها مصر همه به استقبال كاروان آمدند چون يوسف

هاي ديبا بياراست  به خانه رفت و خانه را به فرشمالدك  آن بود كه شنيده بودند 

و مندادي كننددگان    هاي فاخر به يوسف پوشاند تا  زرّين بر سرش نهاد و جامه

ندا كردند غالمي نيكو روي و خوشبو و خردمند و دانا و فرمانبردار و شدرمگين  

را هر كه خريدار است بخرد اها مصر از فقير و تدوانگر همده آهندگ رفدتن     

كردند تا به خانه مالك ابن دعر حاضر گشتند. يوسف گفت قبالً برادران مرا به 

شناسدد نهايدت    ان اين جمع كسي مرا نمدي هيجده درم فروختند امروز كه در مي

قيمت من به پنجاه درم خواهد رسيد. خداي تعالي به وي باز نمدود و گفدت اي   

يوسف آن روز قيمت خود را در مصر افيودي و امدروز قيمدت و ارزش خدود    

بيني كه چه مقدار است. پس مالك يوسف را با لباس فاخر بر كرسدي نشداند و   

يعني چه « »تري غالماً ظريفاً لعيفاً ليسَ في الدنيا مثله.مَن يش»منادا ندا كرد كه 

خرد غالمي را كه ظريف و لعيدف اسدت و در دنيدا كسدي مانندد او       كسي مي

 «نيست.

كردند تا قيمت يوسف به هيار بدره سرخ و هديار بددره سديم و     پس منادي مي

هديار   ي اطلس رومي و ي كافور و هيار جامه ي مرواريد و هيار طبله هيار عقده

قصب مصري و هيار شتر بغدادي و هيار اسب تازي با زين و لگام زرّين و هيار 

يد چون اين بهدا معديّن شدد    و هيار غالم و هيار دسته سالح رس كنييك رومي

به اين قيمت چييي اضافه كدرد و غدالم را   عزيز مصت مردم مصر عاجي گشتند 

را به اين قيمت خريددم  گفت كه يوسف زليخا ي خود برد و به  خريد و به خانه
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و به تو سپردم او را عييي و نيكو و گرامي بداري چنانكه مردم تصّور كنند كده  

 فرزند است نه بنده.

 :8قوله تعالي

، عييي مصر، كه يوسف را خريده بود به زن خودگفت، مصرو آنكس از مردم »

بگيريم،  بدار، شايد ما را سود دهد يا به فرزنديش وي را گرامي گمنيلت و مقامب

چنين شد كه يوسف را در آن سرزمين جا داديم تا تعبير حوادث رؤيا را عليمش 

 «دانند. دهيم كه خدا به كار خويش مسلط است ولي بيشتر مردم نمي

در آن زمان در مصر پادشاه مصر ريان بن وليد عمليقي بود و تمام امور مملكت 

ه بود و بازرگاندان جمدع   گفتند سپرد داري را به دست قعفير كه عييي مصر مي

شده بودند دالل بپاخاست و فرياد بر آورد و فروش او را اعالن كرد و يوسدف  

گريست و مردم بر قيمت او همچنان افيودند تا آنكه خار  از اندازه  السّالم عليه 

قعفير او را خريد و اموال را حاضر آورد. تا بدانجا كه نيم سنگ او زر و نقره و 

 د.مشك و ديبا بده

 ختيددددارا  ميگدددت لدددب ببسدددتند   

 

 نددس از زانددوي خاموشددي نشسددتند    

 

اي سوار بود كنار يوسف ايستاد ناقده   گويد، مردي از سرزمين كنعان كه بر ناقه

گردن كشيد و يوسف را بو كرد، يوسف از صاحب ناقه به زبان عبدري پرسديد   

گشتي كه كيست؟ گفت مردي از كنعانم، يوسف به او فرمود چون به كنعان بر

هاي مرا به او بده و چون آن مرد برگشت اين  سالم مرا به يعقوب برسان و نشانه
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خبر را به يعقوب داد و يعقوب در مقابا اين مژده او را دعا كرد و گفت خددايا  

 او را داخا بهشت فرماو مال و پسرانش را افيون كن.

اديدم. و او را  جاي دزليخا و قيفيت )عزيز( و همچنانكه محبّت يوسف را در دل 

هدا و   در زمين مصر متمك ن ساختيم تا در آن تصر م كند و به او تعبير خدواب 

درك معاني كتب الهي را ياد داديم. و خداوند بر كارش غالب و مسلط اسدت و  

بر كار يوسف و حيله برادرانش و سرانجام به عي ت و بده سدرداري رسداندن او    

كه روال كارها تحدت قددرت و خواسدت    دانند  داناست و امّا بيشتر مردمان نمي

 :1قوله تعالياراده اوست. 

 
و همينكه يوسف به سن بلوغ رسيد  فتزانگدي و مانشدي بددو ماميد  و نيكوكدارا  را      

 مهي . هنين ناماش مي

و آن زمان كه يوسف به رشد خود به هيجده سالگي يا بيست سدالگي رسديد و   

 نبوت است. گويند ميان سي و چها به او حكمي داديم كه آن

دهيم براي نيكوكاران. گويد و چون زليخا يوسف را بديدد   و همچنين پاداش مي

از زيبايي او در شگفت ماند و به او مهرباني كرد و گفت كسي چون تو شايسته 

نيست به صورت برده خريد و فروش شود و يوسف ساكت بود و از گوشدتهاي  

زليخا گفت چرا از گوشت اين  خورد، ي ايشان نمي جانوران كشته شده به وسيله

خواهم آن را  خوري گرامي داشتن ما را بپذير و بوستاني دارم كه مي جانوران نمي

پذيرم و يوسف چنددان از   گفت اين كار را مي السّالم عليه نگهباني كني، يوسف

، عشق و  خورد آن باغ و بوستان مراقبت كرد كه آباد شد و او از محصول آن مي

يخا جاي گرفت و آن را چندان پوشيده داشت كه نيديك بدود  محبت در دل زل
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از پاي در آيد، دايه زليخا پيش او آمد و گفت اي ساالر زنان مصر داستان خود 

را براي من بگو و او عشق خود به يوسف را اظهار داشت، دايه گفت زليخا خود 

واست را به بهترين صورت بيارايد و چنان كرد و بر تخت نشست و يوسف را خ

دايه درها را از بيرون بست و در اين هنگام يوسف منظور و خواسدته زليخدا را   

 د.ساله بو فهميد. يوسف در آن هنگام هيجده يا بيست

ي تقدير بر هدم ضمير زليخا  وقتي كه نظر زليخا بر يوسف افتاد تيري از قبضه

نانچده  رسيد و بر يوسف شيفته و مبتال گشت و دل را به وي مشغول گردانيدد چ 

كرد تدا   كرد و نظر بر آن صرم مي شب و روز از دل و جان خدمت يوسف مي

تر باشد كه براي يوسف بپيد و كددام لبداس    اين كه كدام طعام لعيف و پاكييه

 تر باشد تا بر سر وي نهد. فاخرتر باشد كه به او بپوشاند و كدام كاله مرصّع

هفت سال هيچ كاري بده  كرد تا  زليخا بدين طريق خدمت و دلداري يوسف مي

گرفدت و   فرمود كار يوسف همين بود كه عصاي مرصّع بدست مدي  يوسف نمي

كرد تا اين كه  ها بازي مي گرفت و با آن چند بيغاله به رسم شبانان در پيش مي

مدّتي گذشت و طاقت زليخا طاق شد و صبرش بده نهايدت رسديد و كدارد بده      

نگذاشت تا ايدن كده زليخدا بده      استخوان رسيد و سر  خود با هيچكس در ميان

 السّدالم  عليه  خواهم آن را نگهباني كني. يوسف يوسف گفت بوستاني دارم كه مي

پذيرم و چندان از آن باغ و بوستان مراقبت كرد كده آبداد    گفت اين كار را مي

شد عشق و محبّت در دل زليخا جاي گرفته بود تا نيديك بود از پداي درآيدد.   

آمد و گفت اي ساالر زنان مصر داستان خود را براي مدن   ي زليخا پيش او دايه

بگو و او عشق خود به يوسف را اظهار داشت، دايه گفدت زليخدا خدود را بده     

بهترين صورت بيارايد و چنان كرد و بر تخت نشست و يوسف را خواست دايه 
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درها را از بيرون بست و در اين هنگام يوسف منظور و خواسته زليخا را فهميدد.  

 :1قوله تعاليسف در آن هنگام هيجده يا بيست ساله بود. يو

 

 

 

خواسد  روزي   و آ  ز  كه يوسف مر خانه وي بوم ببت رغ  ميل ويگ از او كا  مدي 

مرها را ب محك گ ببس  و گف : مال توا   گف : خدا نكند كه وي متبي من اس  و 

 شوند. ميمنزل  متا نكو ماشته اس  كه هتگز ستمگتا  رستگار ن

در اين آيه كريمه كنايه به منظور پنهان نمودن موضدوعي كده تصدريح بددان     

اش بدود   شايسته نيست آمده است. همانعوريكه گفتيم زليخا كه يوسف در خانه

از او كامجوئي خواست، زليخا كه او زن عييي مصر بود درها را بست. به قدولي  

گفت پيش آي،  در آنجا، هفت در بود كه زليخا يكي از پس از ديگري بست و

يعني اي يوسف بشتاب و پيش مدن بيدا كده مدن از آن تدوام، بدينگونده از او       

 كامجويي خواست.

و گفت بشتاب و پيش من آي كه من براي توام يوسف كه اين حال بديد گفت 

پناه به خدا كه او مربي من است. نيكو كرد جايم را و من بخداطر بيرگداشدت   

كنم و دست خياندت در   مراعات  ت اين خانه رانعم  حق  باشم و  امروز قدرشناس

 حرم او دراز نكنم.

بدرستيكه ستمكاران يعني حق ناشناسدان كده درمقابدا نيكدي بددي كنندد از       

آنگه روي به سدوي   گفت و مي گريست. د يوسف اين ميرستگاران نخواهند بو
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آسمان كرد و گفت: پروردگارا! چه گناه كردم كه بر من خشم گرفتي و مدرا  

اين بال افكندي؟ اگر من گناهكار باشم حرمت آبا و اجداد مدن برانددازي و   در 

سدوره يوسدف    24ي  چنانچه در آيه ايشان را به عيب و عار من شرمسار نكني.

 آمده است:

  

  

وي رو به يوسف كتم و يوسف  اگت بتهدا  نتومگدار خدوي  نديدده بدوم  رو بددو       

دگا  خداص مدا   مور كني  كده وي از بند   كتمه بوم  هنين شد تا گناه و بدكاري از او

 بوم.

  8و بدرستيكه زليخا به آمييش يوسف به قصد زنا قصد كرد

                                           
مت به ...( همّ زليخا از روي قصد و عيم قوي بر انجام عما فحشاء بوده است چون مقدمات آن را از ه)ولقد  - 8

 قبيا بستن درها، فراهم كرده بود.

)و همّ بها( در مورد همّ يوسف عليه اسالم دو ...« جازماً  والمعني أنها قصدت المخالعه و عيمت عليها عيماً»... 

محذوم « لوال»منتفي است به خاطر رؤيت البرهان و جواب « همّ»گويند كه  نظريه وجود دارد. برخي نظريه مي

است ولي چون برهان رب كه همانا آگاهي يوسف از تحريم عما زناست، از قبا وجود داشته، لذا هيچ نوع 

ب يوسف صورت نگرفته است يعني اگر ايمان و پايداري و آگاهي يوسف از تحريم عما زنا، ميالن ازجان

شد، ليكن خداوند يوسف را به خاطر ايمانش و آگاهي وي  بود مسلماً يوسف در دام زن افسونگر گرفتار مي نمي

 از فرجام سوء عما فحشاء از آن دام نجات داد و يوسف آن زن را از خودش دور ساخت.

هَ ّ بدفعها عن نفسه و منعها عن ذلك القبي  النه الذي يستدعيه حاله عليه السال  و قد جاء هم  بقال  « بها ه »

 -أي قصدته و مفعه

گويند: هَ ّ يوسف م تم  اند  اين عده مي اي از مفستين م تم هَ ّ و ميال  غيت اختياري را منتفي مانسته عده

كه اين نوع ميال  تح  تكليف ماخل نيس  و به خاطت آنكه يوسف ميال  نفس بدو  قصد و ارامه بومه اس  

كه البته از هت مو )از قصد و ارامه زليخا و  -نمايد گتفتار هي انا  فيتي بشتي خوم نشوم اقدا  به فتار مي

 .تعبيت گتميده اس « هَ ّ»ميال  فيتي غيت اختياري يوسف(  بيور مشاكله به 

ها بمقتضي العبيعه البشريه ... و مثا ذلك اليكار يدخا تحت التكليف، الانه عليه و هَمّ بها: اي مال الي مخالعت

 السالم قصدها قصداً اختيار ياألن ذلك امر مذموم تناري اآليات علي عدم اتصافه عليه السالم به.
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و يوسف براي دفع وي بعريق فرار تصميم گرفت زليخا بازوي يوسف بگرفدت  

ي دروني هر دو درها را ببست، گفت: اي يوسف تو چرا كوتاهي  و او را در قبه

گوئي؟ كه من شيفته توام، يوسف سدر   كني كه با من بخندي و سخني نيك مي

اي ساكت و خاموش نشست، زليخا دست بديد و مقنعده از    در پيش افكند. لحظه

سر بينداخت و سر و گردن برهنه كرد و به يوسف التماس كدرد و شدروع بده    

بخشائي و با من با لب  زاري كردن نمود و گفت اي سنگين دل ! چرا بر من نمي

سپس جمال برروي عرضده كدرد و داعيدة لدذت و     گوئي، و  ياقوتت سخن نمي

 شهوت نفسي پديد كرد تا شايد فريفته شود.

گرفت  اگر يوسف برهان پروردگار خود را نديده بود يعني اگر آن را نديده مي

هر آينه احتمال گرفتار شدن وي در دام آن زن افسونگر وجود داشدت. لديكن   

                                                                                                 
« اللو»و جواب  -شود گويند: كه جواب محذوم است و از سياق كالم فهميده مي مي« لوال»و در مورد جواب 

محذوم يدل عليه الكالم أي لوال مشاهدته البرهان لجري علي موجب ميله الجيلي لكنه حيث كان مشاهداً له 

 استمر علي ما هو عليه من قضيه البرهان.

 علم يوسف به تحريم عما زنا و آگاهي وي از فرجام خيانت بوده است.« برهان»برهان: منظور از كلمه برهان 

رؤيت »رؤيت برهان: منظور از  -عنده عليه السالم من العلم الدال علي تحريم ما همت بهوالمراد بالبرهان ما »

ي  يقين كاما يوسف به اين كه خداوند در هر حال مراقب اعمال وي است، در حديكه گويا با مشاهده« برهان

 -نمايد اقدام به فرار ميزند و  ي داليا تحريم اعمال ناشايست، يوسف از عما فحشاء سرباز مي خدا و يا با مشاهده

 «كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك»

 -اي حجته الباهره الداله علي كمال قبح الينا و سوء سبيله«: لوال أن رأ برهان ربه»

ص  82و المراد برؤيته لها كمال ايقانه بها و مشاهده لها مشاهده واصله الي مرتبه عين اليقين: روح المعاني جيء 

حاصا كالم آنكه هر دو نظريه ارتكاب هر نوع گناهي  -   74و  78ص  82التفسير الواضع جيء  -284و  288

گويند كه هيچ نوع ميالني و رغبتي ولو به صورت  دانند، ليكن گروه اول مي را از يوسف عليه السالم منتفي مي

را منتفي « هَمّ»مجرد  غير اختياري از ناحيه يوسف به خاطر رؤيت برهان، سر نيده است. و گروه دوم كه

گردد، ليكن يوسف  گويند: هَمّ يعني ميالن نفس به صورت غير اختياري بنا به اقتضاء بشري نمي دانند، مي نمي

بوده و از « عين اليقين» السالم با آگاهي از حرمت عما فحشاء و ايمان و يقين كاما وي به خدا كه در حد  عليه

 از انجام عما معصيت خودداري ورزيده است. تعبير گرديده،« رؤيت برهان»آن به 
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و آگاهي وي از فرجام سدوء   خداوند يوسف را به خاطر ايمان و صداقتش و علم

خيانت، از آن دام برهانيد و يوسف را از آلوده شدن به گناه و فحشاء محفوظ و 

 مصون نگه داشت اين است كه رب العالمين گفت:

همچنين او را بر عصمت و پاكي و پاكدامني پايدار گردانيديم تا اينكده از وي   

يعني زنا باز داريم يوسف  خيانت در حرم عييي را بگردانيم و از آن عما زشت

 از قبح زنا آگاه بود برخاست و به سوي در شتافت تا بگرييد.

آگاهي كامدا داديدم تدا     السّالم عليه چنين كرديم: يعني از جانب خود به يوسف

بخود آيد و عهد و پيمان را بياد آورد تا از وي بدي يعني خيانت بده عييدي در   

دانيم چرا كه او از بندگان مخل  ماست مورد همسرش و فحشاء و زنا را باز گر

يعني يوسف از كساني است كه خداي عيوجا او را براي رسالت خويش خال  

 ت.گردانيده و او را از افتادن در چاه معصيت مصون نگه داشته اس

اگر نگاهي مشتاقانه به من نمايي و دل غمديدده  چه باشد زليخا گفت اي يوسف 

ترسم كه به روز قيامت از جمله ناكاران محشدور   را گردِ اندوه برهاني گفت مي

ام فعا شنيع از ما به قوع بيايد از محاالت است. گفدت   شوم و من كه پيغمبرزاده

هداي   تن نازنينت را به آغوش من ده يوسف گفت از سالسا و زنجيرها و غدا 

ترسم باز گفت دست خويش به من ده تا بمالم گفدت از خدداي    روز قيامت مي

هراسم پس زليخا گفت اي يوسف چرا با  ترسم و از عذاب قيامت مي مي عي وَجَاَ

بري گفت از بهر دو چيي يكي از ترس حق تعالي  سازي و فرمان من نمي من نمي

كه سميع و بصير است و ديگر حق عييي كه مدرا نيكدو داشدته اسدت. گفدت      

ي ازعييي چييي بخاطر مياور و از جانب ايشدان متدرس كده او را چندان شدربت     

ي او  بچشانم كه تا قيامت سر از بالين راحت برندارد و تدرا مالدك اثداث خانده    

گويي كه خداي من كريم است آنچه كه گنجينه و گدوهر و   گردانم وتو مي مي



 فروختن يوسف عليه السّالم به عييي مصر

173 

خيينه و لعا و زر در دستم موجود هست در راه خدا صدقه كنم و كف داره دهدم   

ف بده زليخدا را   تا حضرت صمديِت از تو خشنود گردد. عل ت عدم توجه يوسد 

ي عييدي مصدر كده     هاي مختلف آوردند. امّا قول اكثر آنست كه برادرزاده قول

بود بده فرمدان    يلميخاعمر او شش ماه بود و بعضي گفتند دو ماهه بود و نام او 

يعندي اي صددّيق زندا    « يا ايّها الصّديق أتزني»خداي تعالي از گهواره آواز داد 

وسف رو بگردانيد و افتان و خييان روان شد كني؟ و اين صحيح باشد. پس ي مي

رفت زليخا با ديدن اين حال به مدوي خدود دسدت زد و روي خدود      و دوان مي

بخراشيد و به دنبال يوسف دويد و به پيراهن يوسف درآويخت و بدريد از فضا 

الهي آن در بسته به كليد عصمت گشاده شد و يوسف از آنجدا بيدرون رفدت و    

اله از سرافتاده بود و موي آشفته شدده و پيدراهن پداره    گريخت در حالي كه ك

گشته و زليخا سر برهنه به دنبال او دويد ناگاه عييي مصر بر سدر وقدت رسديد    

چون زليخا عييي مصر را ديد آواز ديگر برآورد و نعره بدرزد كده ايدن چندين     

خواهدد   داري كه به من درآوييد و عمدا ناشايسدته مدي    غالمي در خانه نگه مي

 :1قوله تعالينچه خداي تعالي در كالم مجيد خود خبر داده. چنا

 

 

از ني ه  سوي مر مويدند و نيتاهن يوسف را از عقدب بدريدد و شدوهتش را نشد      

مريافتند  گف : سزاي كسي كه بخاندا  تو قصد بد كند جز اين نيسد  كده زندداني    

 شوم يا عذابي ال  انگيز بيند.
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سيد تا بيرون رود زليخدا در كندار در بده او    و آن زمانيكه يوسف به در خانه ر

رسيد و پيراهن يوسف را كشيد و آن را از پشت دريد نا گاه قعفير شوهر زليخا 

در آمد زمانيكه قعفير )عييي مصر( يوسف و زليخا را در حالت اضدعراب ديدد   

دانست كه اتفاق بدي روي داده است قبا از اينكه عييي سئوال كند زليخا بسخن 

 شروع به گفتن كرد. درآمد و

زليخا چون شوي خود را ديد بشوريد خواست تا تهمت خود بر يوسف افكندد و  

گفت جياي كسي كه به اها تو بدي كند چيست؟ و با اين كار خواست خدود  

را تبرئه كند و گفت: من در خانه خوابيده بودم كه اين غالم بر باال سر من آمد 

مت تو را به خيانت تباه گرداند. من بيدار ادبي بر من دراز كند و حر تا دست بي

شدم، و او از من گريخت، من خواستم او را بگيرم تا ادب كنم، و دنبال كردن و 

پاره كردن پيراهن يوسف بخاطر آن بود. زليخا چون تهمت را به يوسف بسدت  

و گناه را به گردن او انداخت بترسيد از اين كه مبادا يوسف را آسيبي برسدانند.  

وهر خود گفت جياي وي آنست كه او را به زندان افكنند و بينندد. تدا بدا    به ش

زنداني شدن و تازيانه خوردن ادب شود. و ايدن عدذابي دردنداك اسدت چدون      

كنندد و او را   يوسف اين سخن را شنيد كه وي را به زندان و عذاب تهديدد مدي  

 .اند متهم ساخته

خبر اين قصّه به تدأليف   8 سوره يوسف جلد 22 – 82و در تفسير گلشاهي آيه 

 همين مؤلف چنين آمده است.
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خواس  و يكي از كسدا  و بسدتگا  ز  كده حا دت      يوسف گف : وي از من كا  مي

 گويددد  راسدد  مددي  بددوم گفدد : اگددت نيددتاهن يوسددف از جلددو مريددده شددده  ز     

 و او مرغگوس .

 آن زمانيكه سخنان زليخا در واقع تهمدت او را شدنيد گفدت او بدر مدن دروغ     

ي اوست و شرمساري من و دلتنگي تو اي عييدي از   گويد كه اين عما كرده مي

اوست. يوسف در نظر نداشت آن حال را فاش كند اما چون بر وي دروغ نهاد و 

گناه را بر گردن وي انداخت قعفير خواست يوسف را با شمشير بيند و خدايش 

 او را نجات داد و سپس يوسف مجبور به فاش آن شد.

مانيكه ايشان را چنان ديد بشك افتاد كه از ايشدان كدداميك گناهكدار    عييي ز

است پسر عموي زليخا كه با عييي در آن ساعت نشسته بود مردي حكيم و داندا  

 دهنده از كسان زليخا. بود. گواهي داد گواهي

اند آنجا پسركي دو  و گفته« ان كان قميصه قد من قبا» پسرعموي زليخا گفت 

ي زليخا نام آن طفا يلميخا بود كه به فرمان خدا زبان گشدود و   ماهه خواهرزاده

 گفت اي قعفير شتاب مكن من صداي پاره شدن پيراهن را شنيدم.

 تدر بداش   فغان زد كاي عييي آهسدته 

 عييي از گفتن كدودك عجدب ماندد   

 كه اي ناشسدته لدب ز آاليدش شدير    

 بگو روشن كه اين آتش كه افروخت

 فرمايد: يو خداوند متعال در اين آيه م

 زتعجيددا عقوبددت بددر حددذر بدداش 

 سددخن بددا او بدده قددانون ادب رانددد

 خدايت كرد تلقدين حسدن تقريدر   

 ي عي و شرم سدوخت  كيانم پرده
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اي از اها زليخا و گفت اي عييي اگر گريبان يوسف،  گواهي داد گواهي دهنده

گويدد و يوسدف از    )پيراهن يوسف( از جلو دريده شده است زليخا راست مدي 

 :1قوله تعالي گويان است.دروغ

 

 گويد و او راستگوس . مروغ مي و اگت نيتاهن وي از عقب مريده شده باشد ز 

گويدد و   و اگر گريبان پيراهن يوسف از پشت دريده شده پس زليخا دروغ مدي 

يوسف از راست گويان است. چونكه يوسف از زليخا گريخته و زليخا از پشدت  

 د و پاره كرد.بدنبال او آمد و پيراهنش را كشي

 گفت:  موالنا جامي

 عييي از طفا چون گوش اين سخن كرد

 چددو ديددد از پددس دريددده پيددرهن را  

 :2قوله تعالي

 روان تفتيش حال پيدرهن كدرد   

 مالمت كدرد آن مكداره زن را  

 

 

شماسد  كده   و هو  نيتاهن وي را ميد كه از عقب مريده بوم  گفد : ايدن نيتندگ    

 نيتنگ شما بزرگ اس .

انيكه عييي پيراهن يوسف را ديد كه از پشت دريده شدده و خياندت   پس آن زم

زن خويش و دور بودن يوسف از گناه را دانست روي بده زن خدويش كدرد و    

 ايد. گفت: بدرستي آن سخن كه با من گفتي از كيد و حيله شماست كه زنان

 گويدد دروغسدت   زليخا هر چه مدي 

 موالنا گفت: 

 فروغسدددت وغ او چدددراغ بددديدر 
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 روح را از عدددرش آرد در حعددديم

 

 الجددرم كيددد زنددان باشددد عظدديم 

 

بدرستيكه حيله و نيرنگ شما زنان بسيار عظيم و بيرگ است سپس رو به سوي 

 يوسف كرد و گفت: 

 ز كيددد زن دل مددردان دو نيمسددت

 عيييان را كندد كيدد زندان خدوار    

 ز مكددر زن كسددي عدداجي مبددادا  

 :1قوله تعالي

 زنان را كيدهاي بس عظديم اسدت   

 د زن بدددود داندددا گرفتددداربكيددد

 زن مكدداره خددود هرگددي مبددادا  

 

 

بخدواه كده تدو    اي يوسف  ايدن را نديدده بگيدت و اي ز    از گنداه خدوي  آمدتزش       

 اي. خياكار بومه

عييي گفت: اي يوسف از اين اتفاق مهم بگذر و آن را پنهان دار و در اين مورد 

ي  از اين كار نشانهبا كسي سخن مگو عبداهلل عباس گفت: براحتي گذشتن عييي 

غيرتي او نبود بلكه به امانت و صداقت يوسف معتقد بود و بدر ديندداري وي    بي

 اعتماد داشت و دانست كه يوسف بري از گناه است.

آنگه به زن خود گفت و اي زن تو در مقابدا گنداهي كده مرتكدب شددي از      

 خداوند طلب آمرزش كن.

خبر در مصر افشدا شدد و زندان و    بدرستيكه تو از جمله گناهكاران بودي و آن 

 خواتين مصري زبان مالمت بر زليخا گشودند.
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 غم عشدق از مالمدت تدازه گدردد    

 :1قوله تعالي

 و زيددن غوغددا بلنددد آوازه گددردد 

 

 

 

خواهد  تا او را از حفد  نفدس    زناني مر شهت گفتند: ز  شاه از غال  خوي  كا  مي 

را مر  داللتي  ه اس  بتاسدتي وي  وي غافل كند همانا محب  وي مر مل  جاي گتفت

 بيني . آشكار مي

زمانيكه اين سخن در شهر مصر پراكنده شد و اين خبر به زنان بيرگدان مصدر   

اندد دوازده   گفته -رسيد گروهي از زنان مصر زليخا ر ا مالمت و سرزنش كردند

 ميدوا  آمدده پدنج زن بودندد و در     كشدا  زن از اكابر مملكدت بودندد و در   

شش « آلتي خاتون قويماديالر اركينه»گويد  زن آمده است مي شش مختدومقلي 

 خاتون مصري زليخا را به حال خود آزاد نگذاشتند و مالمتش كردند.
غالم عبراني شده و دوستي و مهر غالم در پوست   اين زنان گفتند زن عييي فتنه

 و استخوان او جاي گرفته و اثر پذير شده است.

خا( در گمراهي آشكار و خعاي روشدن بدا وجدود    بدرستيكه ما آن زن را )زلي

داشتن شوهري مانند عييي كه ملك مصر در اختيار اوست شيفته و فريفته غدالم  

 :2قوله تعالي بينيم. عبراني شده است مي
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و همينكه زليخا مالم  و افسو  ستائيهاي زنا  مصتي را مر باره خدوم شدنيد  كدس    

و بهدت يدك از آنهدا كدارمي مام و بده يوسدف       نزمشا  فتستام و م لسي فتاه  كدتم  

گف : نزم آنها بتو  همينكه وي را بديدند حيتا  او شدند و مستهاي خوي  ببتيدند 

 اي بزرگوار نيس . ين جز فتشتهو گفتند: از خدا بدور  اين بشت نيس   ا

كردندد   گفتند و مالمتش مدي  پس زليخا سخنان ايشان را كه در پشت سر او مي

كدنم مراسدم    آنان را كه مكر كردند و مالمت كردند حاضر مي شنيد گفت من

گاهي از متكاهاي لعيف مهيا گردانيد  بيرگداشت بجاي آورد و براي ايشان تكيه

خوردند و پيش هر يك.  و آماده ساخت و در حال تكيه به بالش داشتند طعام مي

 يك طبق ترنج گذاشت و كاردي بدست آنان داد و از طرم ديگدر يوسدف را  

پيش خود فرا خواند و گفت: اي يوسف فرمانبردار باش و نياز مدن را بدرآورده   

كن. گفت هر چه كه در آن گناهي نباشدد فرمدانبردارم و امدر تدو را اطاعدت      

كنم، يوسف را پيش خود بنشاند و گيسوي وي با مرواريد بتافت و لباس سبي  مي

  :موالنا جامي گف بروي پوشاند و خيي سياه بر سرش گذاشت.

 بپدداي خددود زليخددا سددوي او شددد

 بياري گفت كداي ندور دو ديدده   

 فتددادم در زبددان مددردم از تددو   

 گرفتم آنكه در چشدم تدو خدوارم   

 اعتبداري  مده زيدن خدواري و بدي   

 فددرود آويخددت گيسددوي معبددر 

 بسددر تددا  مرصددع از جددواهر   

 ز خلددوت خاندده آن كددنج نهفتدده 

 در آن كاشانه هدم زاندوي او شدد    

 تمنددداي دل محندددت رسددديده  

 رسددوا ميددان مددردم از تددو شدددم 

 به نيديك تدو بدس بدي اعتبدارم    

 زخاتوندددان مصدددرم شرمسددداري

 اش چدون عنبدر تدر    به پيش حلده 

 ز هددر جددوهر ارش لعددف ظدداهر

 بددرون آمددد چددو گلدديار شددكفته
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و گفت هر گه كه من اشاره كنم تو از پشت پرده بيرون بيا و خود را بنمايدان،  

مشغول صحبت بودند و آن زمدان  تا آنگه زنان بنشستند و زماني گذشت و زنان 

كه دست به كارد و ترنج بردند. زليخا كه بر تخت نشسته بود و كنييكدان بدر   

پاي ايستاده بودند. روي به زنان كرد و گفت شما به من عيب گرفتيد و مالمدتم  

 كرديد و مرا در كار يوسف مستحق مالمت ديديد! ايشان گفتند بلي چنين است.

ر خرا  و صاحب ديوان را دعوت كرد و گويند آن زنان زن دبير و وزير و ساال

ي زليخا سخن گفتند زن ساقي پادشاه و نانواي او و صاحب ديدوان و   كه درباره

ساالر زندان بود و اهلل اعلم. پس آن هنگام كه زنان، يوسف را ديدند، آن زندان  

ار همده  بريدند يوسف را در كمال جمال كاما يافتند. يكب ترنجها را با كارد مي

ي ديدار او شدند و خود را فراموش كرده و از خود بددر رفتندد و در آن    شيفته

حالت شيفتگي و سرگرداني دستهاي خود را بريدند و خدون آلدود كردندد و از    

 بريدن دستهاي خود احساس الم و درد نكردند.

 رش ببيني و دست از ترنج بشناسي گ

 موالنا جامي گف : 

 يخدا را رواست كه مالمدت كندي زل   

  

 چو هر يك را در آن ديددار ديددن  

 ندانسدته تددرنج از دسددت خددود بدداز 

 يكددي تيددغ از انگشددتان قلددم كددرد

 گروهددي زان زنددان كددف بريددده 

 ز تيغ عشدق يوسدف جدان نبردندد    

 جمدال يوسدف آمددد خمدي از مددي   

 

 تمنددا شددد تددرنج خددود بريدددن    

 ز دسدت خدود بريددن كدرد آغداز      

 بدددل حددرم وفدداي او رقددم كددرد 

 هوش و دل رميدده  ز عقا و صبر و

 از آن مجلددس نرفتدده جددان سددپردند

 بقدر خود نصديب هدر كدس از وي   
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گفتند: اين آدميياد نيست مگر فرشته بيرگواري چونكه اينچنين جمال نيكو بده  

تمام معنا در ساخت وجودي بشر نيست و حال آنكه يوسف بشر بود و اينان در 

 آن حالت طبيعت بشري خود را فراموش كرده بودند.

 و ديدندش كه جي واالگهر نيستچ

 نه چون آدم زآب و گا سرشتست

 :1قوله تعالي

 بر آمد بانگ كين هذا بشر نيسدت  

 ز بدداال آمددده قدسددي فرشتسددت  

 

 

 

ايدد  مدن از اوكدا  خواسدت  و او      گف : ايدن همانسد  كده مربداره او مالمدت  كدتمه      

رم كندد   مهد  نكندد و خدواه  مدتا     خويشتن ماري كتم. اگت آنچه بددو فتمدا  مدي   

 شوم. شوم و از حقيتا  مي ي ميزندان

آن زمانيكه زنان مصري از ديدن جمال كمال يوسف به تعجدب افتادندد زليخدا    
گفت: اين همان غالمي است كه شما مرا به عشق وي سرزنش و مالمت كرديد 
همه با هم گفتند نخير بر تو اي زليخا بر عشق يوسف جاي سدرزنش و مالمدت   

 نيست.

ن از او درخواست كردم كه حاجت مرا برآورده سازد پس خود را بدرستي كه م

 اي به من نكرد. به جهت ارتكاب گناه نگاهداشت و توجه

دهم انجدام ندهدد هدر آينده      زليخا گفت: اگر يوسف آنچه را كه من دستور مي

حبس كرده شود و از خوار شدگان خواهد بود. گويند، زنان با يوسف در خلوت 

و را براي پذيرفتن تقاضاي زليخا آمداده كنندد و هدر يدك از     ديدار كردند تا ا
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هاي خدود   ايشان هم از او كامجويي خواستند كه يوسف نپذيرفت و آنان به خانه

برگشتند. آنگاه زليخا باز يوسف را خواست و تقاضاي خدود را تكدرار كدرد و    

 د.گفت اگر نپذيرد زنداني خواهد ش
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 براي ياران زندان السّالم عليه  سفي يو زنداني و تعبير خواب به وسيله

خوانندد،   زندان براي من، ازگناهي كه مدرا بددان مدي   يوسف گفت: پروردگارا! 

شوم و از جهالدت   خوشتر است، اگر نيرنگشان از من دور نكني، مايا ايشان مي

 .8گردم پيشگان مي

آيد كه چرا زنان مصر وقتدي كده يوسدف را ديدندد      در اين جا سؤالي پيش مي

ها بريدند و زليخا با وجود عاشق بودن چرا دست او بريدده   د شدند و دستبيخو

اند هر آنكس كه به چييي خو كرده باشد و هميشده   نشد جواب آن چنين گفته

بيند از آن هيچ بيم و خعر نباشد و هر آنكس آن چيي نديدده باشدد بدر وي     مي

 صعب و دشوار باشد.

اشق گشته فتنه انگيي شدند آتدش  ها بريده ع نقا است كه چون زنان مصر دست

طپيدد و   غيرت سر از گريبان عشق زليخا برون افتاد چون مرغ نديم بسدما مدي   

كردم و بدي التفدات    گفت كه اين چه كار بود كه من ناليد و با خويشتن مي مي

ي درد و عناد بحر رنج و بال غوطه خدوردم و كشدتي مدراد بده     معشوق در دريا

ر را با خود شريك گردانيدم اين طريق خردمنددي  ساحا مقصود نرسانيده و اغيا

ي كار آنست كه من او را از چشم اغيار بپوشم يعني بده زنددان    نبود الحال چاره

افكنم و در اين اثناي عييي خبري يافت كه مردمان از واقعه مع لدع شددند لهدذا    

عمگين شده به اتفاق زليخا يوسف را به زندان انداخت. يعني با وجود ايدن كده   

ها و عالمات پاكي يوسف را ديدند تصميم گرفتند او را تا مددّتي زندداني    نشانه

ها فروكش كند و زليخا نيي سر عقا بيايد. يوسف قدم در زندان  كنند تا رسوايي

نهاد و گفت: بسم اهلل و الحمد علي كا حال. آن زمان پادشاه مصر چنانكه گفتيم 

صاحب مقامي داشت كه به سببي  بود و اين ملك دو غالم خردمند وملك ريا  
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خدي.  بميو ديگدري  سداقي  مَلِك بر ايشان خشم گرفته و زنداني كرده بود يكي 

 قوله تعالي:

دو غالم با وي به زندان شدند، يكي شان گفت: در رؤيا خويش را ديددم كده   »

برم كه  فشارم و ديگري گفت: خويش را ديدم كه روي سرم ناني مي انگوري مي

خورند. ما را از تعبير آن خبردار كن كه تدو را از نيكوكداران    مرغان از آن مي

 .«8بينم مي

چون ايشان را به زندان بردند و ايشان حال يوسف مشاهده كدرد در جمدال وي   

متحيّر ماندند و سيرت و عبادت وي ديدند پس به نيدش رفته با يوسدف سدخن   

بي ديدد كده   خواسداقي  گفت چون سه روز برآمد  گفتند هر كسي قصّه خود مي

بدرد و   نيي خوابي ديد كه نان بر سر مدي ميبخي ي انگور بفشردي و  گويا خوشه

خوردند تا ديگدر   بردند و مي گرفتند و مي آمدند و نان از آن مي مرغان از هوا مي

روز آن خواب به يكديگر گفتند و قرار گذاشتند كه ايدن خدواب بده يوسدف     

تند و ازتأويا خواب پرسديدند  بگوئيم تا تأويا خواب كند پس پيش يوسف رف

 :2قوله تعاليساعتي درنگ كنيد تا تأويا خواب بگويم. گفت يوسف 

آورند  مگت شما را از تعبيت  يوسف گف : غذائي كه خوراک شما شوم بتاي شما نمي

آ  ني  از آنكه وقوع يابد خبتمار كن   اين از آ  هيزهاس  كده نتورمگدار  بمدن    

آخت  را وهي را كه بخداي يكتا ايما  ندارند  خومشا   تعلي  مامه كه من  آئين گت

 ا . منكتند  رها كتمه

يوسف آن دو تن را به اسالم و ايمان دعوت كرد و به ايشدان گفدت كده مدن     

گويد اگر يكدي از شدما در خدواب     دانم، مي پيغامبر خدايم و تعبير خواب را مي
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دهدم و از   بت آن خبر ميخورند من از عاق غذايي ببيند كه مرغان دارندآن را مي

خوريدد همچنانكده    كنم از آنچه كه شما در خانه خود مدي  تعبير آن خبردار مي

به قوم خويش چنين گفته بود. چون يوسف چنين گفت ايشدان   السّالم عليه  عيسي

ي من اسدت نده كدار     گفتند اين فعا كاهنان است يوسف گفت كه اين معجيه

گروندد و بده    روهي را كه به خدا نمدي كاهنان. بدرستي كه من آئين و روش گ

 دانم. اند مي آورند ايشان ناگرويدگان و كافران آخرت ايمان نمي

دليا آن است كه براي فرد ناشناس جايي است تدا از   السّالم عليه  اين بيان يوسف

خودش توصيف كند براي اين كده شدناخته شدود و از او بهدره گرفتده شدود.       

 :گفت السّالم عليه  يوسف

كن   مدا را نسدزم    آئين ندرا  خوي   ابتاهي  و اسحق و يعقوّب  را نيتوي مين م »

كه هيزي را با خدا انباز كن   اين كت  خدا بت ما و بت همده مدتم  اسد  ولدي بيشدتت      

 .1مارند متم  سپا  نمي

جوانا  را ميد كه ختممنداند خواس  كه ايشدا  را بده اسدال      السّال  عليه  هو  يوسف

ه ايشا  گف  كده خدداي   ابتاين زماني مر تعبيت خواّب تأمّل نموم نس بمعو  كند بن

گدويي گفد  ا  تعدالي را     اين آموخته اسد  گفتندد كددا  خدداي را مدي      تعالي متا

گوي  گفتند تو بت كدا  مين هستي كه از اين بتا  بيزاري يوسف گفد  بدت ملّد      مي

السّال  يعني مر اهل بي  ما  خليل ا  عليه آباي خوي  يعقوّب بن اسحاق بن ابتاهي  

آورمه باشد. ايشا  گفتند كه بده مدن هده     نبومه اس  كه به خداي تعالي شتک كسي

مهيد از مين خوي  بتگتمي  يا نه گف  بدل خوم انديشه كنيد كده كددا     فتما  مي

اند كه هدي    گف  كه خدايا  شما متفتّق و نتاكنده السّال  عليه  مين بهتت اس . يوسف

سوم ندهد مگت نتست  خداي واحد قهّار و لمد و بي نياز. آفتيدگار زمدين و  نفع و 
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زما . اين بتا  نه خيت مهد و نه شت و  تر به تو رساند. جز خداي تعالي هي  هيدز و  

مانندد   هي  كس قابل نتست  نيس . اين مين مرس  اس  و ليكن اكثت متممدا  نمدي  

گفتند ميني كده ماشدتي  از او بيدزار    آنگاه هما  مو كس بت مين يوسف ايما  آورمه 

نذيتفتي  نس مسلما  شدي  اكندو  خدواّب مدا را      گشتي  و مين يوسف و آباي ايشا 

اي يارا  زنددا   امدا يكيتدا  شدتابي بده آقداي         -تعبيت و تأويل كن گف : اي يارا  

خورندد  كداري    شوم و متغا  از سدت او مدي   نوشاند و اما ميگتي بتمار مي خوي  مي

 .1  ان ا  گتف خواستيد باره آ  نظت مي ركه م

زنندد و   شوي وگردنت را مدي  و اما تو اي نانوا پس از سه روز به دار آويخته مي

پرندگان از سر تو خواهند خورد. نانوا گفت مدن خدوابي نديدده بدودم و آن را     

ساختم و پرداختم يوسف فرمود: حكم كرده شد كار خدواب كده در آن طلدب    

 كردند. تعبير مي

شدما  ه ي آن از من نظر خواستيد و من آن را بد  ارهاين چييي است كه شما درب

 بيان كردم و خالم آنچه گفتم صورت نخواهد گرفت.

مانس  از آ  مو تن  ن ا  يافتني اسد   گفد : ندزم     آنگاه يوسف به آنكس كه مي

وسف هندد  آقاي خوي  يام كن ولي شييا  بيام آورم  آقاي خوم را از يام او بتم ي

 .2سالي مر زندا  بماند
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نگه يوسف به يكي از زندانيان كه ساقي بود گفته بود كه شدما از زنددان آزاد   آ

خواهي شد و كشته نخواهي شد گفت در نيد ارباب خود مرا به ياد آور و بده او  

گناه هستم و در زندان محبوس هستم تا مرا از اين محنت نجدات   بگو كه من بي

 دهد.

 بگو هست اندر آن زنددان غريبدي  

 سددند رنجددور چنيددنش بيگندده مپ 

 موالنا گف :

 ياد من كن پيش تخدت آن عييدي  

 

 نصدديبي زعدددل شدداه دوران بددي   

 هست ايدن از طريدق معددات دور   

 

 تددا مددرا او واخددرد از حددبس نيددي 

 

فرمايد: و گفت به آن كسي كه پنداشت از آن دو  خداوند متعال در اين باره مي

او را از  نفر رهايي خواهد يافت ياد كدن از مدن نديد پروردگدارت و شديعان     

يادكردن به آقايش فراموشي داد. و مقصود فراموشي ساقي است پس يوسف در 

گويند يوسف بعد از اين واقعه هفت سال در زندان ماند و يوسدف   زندان ماند مي

از خداوند طلب آمرزش داشت تا آنكه خداوند به او وحي فرستاد كه بيودي از 

كندد و   ر و برادراندت را جمدع مدي   آيي و خداوند ميان تو و پد زندان بيرون مي

 .خوابت راست خواهد بود، يوسف براي خداوند سجده شكر بجاي آورد
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 تعبير خواب پادشاه مصر به وسيله يوسف عليه السّالم

در خواب ديد كه هفت گاو فربه بيرون آمدند پس هفت گداو  ملك ريدا   شبي 

ها هيچ ظاهر نگشت  الغر ديدم كه آن هفت گاو فربه را خوردند امّا در شكم آن

هاي  ي سبي و تازه ديدم كه دانه تر نشد پس هفت خوشه و شكم بيرگ و بيرگ

آن منعقد شده بود و هفت خوشه ديگر ديدم كده خشدك شدده بدود و زمدان      

هاي سبي كه  هاي خشك بر آن خوشه محصول آن فرا رسيده بود پس اين خوشه

ند ملك از اين خدواب ترسديده   هاي آن منعقد شده بود بپيچيدند و ناپديد شد دانه

ي شدريفه   بفرمود كه هر كس در ملك منجّم و معبّر باشد بيارند چنانچه در آيده 

 :8آمده

 

 

 

شاه گف : كه من  به رؤيا هف  گداو فتبده ميدد   كده هفد  گداو الغدت آندتا همدي          

كنيدد   خورمند و هف  خوشه سبز و ميگت خشكيده. اي بزرگا  اگت تعبيدت رؤيدا مدي   

   نظت مهيد.رؤياي  متا مرباره

ير كنندگان خواب و بيرگدان قدوم در حدق    ملك گفت: اي قوم كاهنان و تعب

تعبير اين خواب به من پاسخ دهيد. خواب ديدن پادشاه مصر خواسدت و تقددير   

او از زندان به طور آبرومندانه و خالي از تهمت و بدا  الهي بود تا اين كه آزادي 

 عي ت و شرافت باشد.

مان از تعبير خواب درماندند ملك ديّان فروماند و متحيّر شد غدالم  معبّران و منجّ

ي يوسف به ياد او آمد و گفت اي ملدك كسدي    در آنجا حاضر بود گفتهساقي 
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شناسم ملك گفت او كدام شخ  است  كه بتواند اين خواب را تعبير كند من مي

او را خبدر  گفت كسي كه در زندان با من بود پس مرا به زندان بفرستيد تا مدن  

كنم چونكه قبالً من و دوستم در زندان خوابي ديده بوديم كه در پديش او ايدن   

ي خواب مان گفدت   بيان كرديم و تعبير خواستيم هر آنچه كه او در بارهخواب 

است. ملك گفت برو بياور ساقي به  السّدال   عليه  يوسفهمان ات فاق افتاد و نام او 

از او عذر خواست به جهت ايدن كده سدخن و    آمد و  السّالم عليه  خدمت يوسف

سفارش او را فراموش كرده بود يوسف گفت فراموشي از تو نبود حكم و تقدير 

پروردگار چنين بوده است آنگاه گفت ملك خوابي ديدده مدرا بده سدوي تدو      

 :1قوله تعالي فرستاده است به وجه احسن تأويا بفرما:

 

 

خورند و هفد    كه هف  الغت آ  را مي اي يوسف راستگوي  مر باره هف  گاو فتبه

خوشه سبز و ميگت هف  خوشه خشكيده  بما نظت بدده  شدايد ندزم كسدا  بدازگتم        

 .شايد آنا  بحقيق  راگ  بدانند

اي يوسف! اي راست گوينده! درباره هفت گاو فربه كه ايشدان را هفدت گداو    

درباره هفت خوشه خوردند فتوا بده و تاويا آنر براي ما بيان كن و نيي  الغر مي

ها نارسها را تبداه   سبي و هفت خوشه خشك ديگر كه برايشان پيچيدند و رسيده

اند نظر تو دربداره تعبيدر ايدن خدواب      ي معبران در آن حيران اند كه همه كرده

 چيست؟
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اي به سوي مردمان يعني ملك و همراهدان   تا اينكه با جواب كاما و قانع كننده

ر اين خواب شما را به سوي خود بخوانند آيا تعبير ايدن  او باز گردم شايد با تعبي

كنم تدا پديش پادشداه     داني؟ يوسف گفت اين خواب را تعبير نمي خواب را مي

برگردي و از او بپرسي، كه سدبب آنكده آن زندان دسدتهاي خدود را بريدندد       

چيست؟ ساقي پيش شاه برگشت و به او خبر داد، زنان را خواسدت كسداني از   

ه زنده مانده بودند آوردند و پادشاه به ايشان گفت: چه بود حال شما ايشان را  ك

گونده   چون از يوسف كامجويي خواستيد گفتند پاك است به خدا ما بر او هديچ 

دانيم، زن عييي گفت اكنون حق آشكار شد من از او كامجويي خواستم  بدي نمي

را پديش مدن   و او از راستگويان است. چون آنان چنين گفتند، شداه گفدت: او   

آوريد تا او را ويژه خود گردانم. و چون يوسف پيش شاه آمد او را همراه خود 

بر تخت نشاند و از نام و نسب او پرسيد، يوسف نام و نسب خدويش و داسدتان   

ام  خود و برادرانش را به او گفت، آنگاه پادشاه گفدت آنچده در خدواب ديدده    

د، كه نخست هفت ماده گاو در اي و دوباره براي يوسف چنين بازگو كر شنيده

كمال زيبائي ديدم و هر يك شاخهاي بيرگ داشتند يكدي از ايشدان مدرا بدر     

رفتم تا آنكه بدر   شاخهاي خود نشاند و من از روي گاوي به روي گاو ديگر مي

همگي سوار شدم در همان حال هفت گاو الغر ناتوان ظاهر شدند و هر يدك از  

ورد و همان يكي باقي ماندكه من بر شداخهاي  ايشان يكي از گاوهاي فربه را خ

او بودم، و چون گاو الغر براي خوردن آن آمد مرا از روي خود افكند و گداو  

الغر آن را خورد، آنگاه گاوهاي الغر بال در آوردند سه گاو بده خداور و سده    

گاو به باختر رفتند و يكي اينجا ماند، در همان حال هفت خوشه گندم در نهايت 

خرمي ديدم كه در اين دشت روييدند و در آنها هفدت سدنبله خشدك     سبيي و
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هاي سرسبي پيچيدند و بر آنها غالب آمدندد، و ايدن    پديدار شد و آنان بر خوشه

 ام. در تعبير اين خواب يوسف فرمود: خوابي است كه ديده

هفت گاو فربه هفت سالي است كه در آن كشت و زرع و فراواني خواهد بود و 

ماند، گاوهداي الغدر و    اش باقي بگذاريد كه بهتر باقي مي يد در سنبلهآنچه بدرو

نيار هفت سالي است كه در آن قحعي و سختي است و آن چده را در سدالهاي   

 ايد. هاي خود اندوخته خوريد مگر اندكي كه در خانه ايد مي فراواني درو كرده

خشك سالهاي  هاي هاي سرسبي هم همان سالهاي فراواني است و خوشه اما خوشه

 گرسنگي است، و اين تعبير خواب تو است.

ريان )ملك مصر( گفت اكنون به من بگو كه چه كسي را بر اين كار بگمدارم  

 ي دانايم. هاي زمين بگمار كه من حفش كننده يوسف گفت: مرا بر خيانه

گفت اين كار چگونه براي تو فراهم است و تو مردي عبري هستي و زبان مردم 

داني يوسف فرمود خداوند همان روز كه وارد مصر شدم تمدام ايدن    يمصر را نم

زبانها را به من آموخت، پادشداه انگشدتر خدويش را بيدرون آورد و آن را در     

انگشت يوسف كرد و به ياران خود گفت اين عييي مصدر و جانشدين مدن در    

 مصر است از او شنوا و فرمانبردار باشيد.

 سالگي به وزارت برگييده شد.گويد: يوسف در سن سي  ثعلبي مي

گويد: پادشاه عييي مصر را عيل كرد و به جاي او يوسدف را   همچنين ثعلبي مي

 گماشت و پس از اندكي عييي در گذشت.

نشسدت و   يوسف روزي براي قضاوت و صدور حكم ميان مردم در خيمده مدي   

داد و  كرد و دسدتور بده كشداورزي و شدخم زدن مدي      ديگر روزها حركت مي

  ساخت  و همه را از گندم انباشت. هاي گندم مي هايي براي اندوختن سنبله هخيان
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 :1قوله تعالي

 

كده   كنيد  هدت هده مرو كتميدد آ  را جدز انددكي      گف : هف  سال نياني كش  مي

 خوريد مر خوشه گذاريد. مي

يوسف گفت كه شما هفت سال )اشارت به گاوان فربه( اسدت زراعدت را بده    

 ت كنيد.عادت معمولي خود كش

ي آن را بداز   پس آنچه از غالت بدرويد آن را در خوشه خود بدون اينكه خوشه

كنيد بگذاريد و انبار كنيد و ذخيره نمائيد مگر انددكي از آن را كده بده قددر     

بيرون آوريدد تدا آنكده سدالهاي       حاجت باشد و نياز به خوردن داريد از خوشه

 :2قوله تعالي ختي فرا رسد.نعمت و فراواني سپري شود و سالهاي قحط و س

 

ايدد   آنگاه از ني اين سالها  هف  سال سخ  بيايد  كه آنچه از ني  بدتاي آنهدا نهدامه   

 رسد. محفوظ ماريد  به مصت  ميمگت اندكي كه 

سپس بدنبال اين فراخي هفت سال قحعي و سختي بيايد و در اين هنگام آنچده   

خوريد مگر اندكي از  رده بوديد ميايد و انبار ك را كه براي چنين روزي اندوخته

داريدد در آن سدالها مدردم را از زراعدت و      آن را براي بذر زراعدت نگده مدي   

دانست محصدولي نخواهدد داد، آندان آنچده داشدتند       بذرافشاني منع كرد كه مي

خوردند و چون تمام شد به پادشاه پناه آوردند و او گفت به عييي بگوييدد كده   

 وست و نيد او آمدند و او به آنان خوراك داد.هاي گندم در دست ا خيانه
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 :1قوله تعالي

 

رسدد و مر آ  آّب   مدي  عاقب  از ني اين سالها سالي بيايد كه بده مدتم  مر آ  بدارا    

 گيتند. مي

پس بعد از آن سالهاي قحعي و سختي به فرياد مردمان رسيده خواهد شدد يعندي   

بدود و در آن سدال بيفشدرند     كه به مردمان باران دهند و نبات و نعمت فراوان

زيدادي نعمدت و     آنچه افشردني باشد. مثا كنجد و انگور و امثال آن اين نشانه

آندان را از امدري آگداه     السّدالم  عليه هاي گوناگون است. در اينجا يوسف  ميوه

ساخت كه از او راجع به آن چييي پرسيده بودند، گويي خداي عيوجا از طريق 

 :2قوله تعالي .دنيوحي او را بر آن آگاها

شاه گف : او را نزم مدن آريدد. هدو  فتسدتامه ندي  وي آمدد  گفد  سدوي آقداي          

خوي  باز گتم و از او بپت  قصه زناني كه مستهاي خدوي  ببتيدندد هده بدوم كده      

 .گار من از نيتنگشا  آگاه اس نتورم

ز گفت: از آن زنان بپرسيد كه كيد از طرم كيست رسول بدا  السّالم عليه  يوسف

گويد. ملك از اين سخن بسديار خوشدحال شدد پدس      آمد و گفت اين چنين مي

 را حاضر كنند.زليخا فرمود كه آن زنان و 

 :3قوله تعالي
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خواستيد هه بوم گفتندد: از   بشاه به زنا گ گف : قصه شما آند  كه از يوسف كا  مي

گدت شدد  مدن از    ماني  ز  شاه گف : اكنو   حق جلوه  خدا بدور  مرباره او بدي نمي

 خواست  و او راستگوس . كا  مياو 

و از  كدنم هدر چده كدردم مدن خدود كدردم        گفت من خود قبدول مدي   زليخا

ايم  هيچ گناهي صادر نشده و او را بي جرم در زندان نگه داشته السّالم عليه  يوسف

از عشق به او هالك گشتم و نوحه و زاري بسيار كردم آنچه كردني اسدت بدر   

 سياوار آن هستم.من كنيد كه 

ي ايدن   مردم از زاري او بياريدند و همه به گريه درآمدند. عييي مصر از مشاهده

سدوره يوسدف    62ي آيده   هنانچه مر تتجمه حال زليخا شرمنده و خجا گشت.

 آمده اس :

ا  كده خددا    بيوسف گف گ هنين شد تا شاه بداند كه من مر غياّب او خياند  نكدتمه  

 رساند. هد  نميبه  نيتنگ خيانتكارا  را

 :1قوله تعالي

 

شاه گف : وي را نزم من آريد كه او را مخصوص خوي  كن  و همينكه با او سدخن  

 نزم ما لاح  اختيار و اميني. كتم گف  اكنو   تو
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داري را بده وي   پادشاه مصر فرمود يوسف را به پيش بياوريد تا مهمات مملكت

داري يوسف و پاكي  ايت و امانتتفويض كنم چونكه در نيد پادشاه، خرد و كف

او از خيانت معلوم و مشخ  شده بود. پس خاصگان خود را به زندان فرستاد تا 

يوسف بيرون آيد. يوسف چون خواست از زندان بيدرون آيدد زنددانيان فريداد     

برآوردند يوسف ايشان را دلداري داد و به نجات ايشان اميدوار كرد و در حدق  

: بار خدايا دلهاي نيكان و مردان را بر ايشدان مشدفق   زندانيان دعا كرد و گفت

گردان و خبرهاي بيرون زندان را براي زندانيان مپوشان پس غسدا كدرد و بده    

نظافت شخصي خود رسيد و لباس نيك پوشيد و قصد سراي ملك كرد. چون بر 

ملك رسيد به زبان عربي سالم كرد آنگه به او به زبان عبراني دعا كدرد ملدك   

چه زبان است گفت زبان پدران من يعقوب و اسحق و ابراهيم. ملدك   گفت اين

ساله بدود ملدك بدا ندديمان و      از يوسف خوشش آمد يوسف در آن هنگام سي

گويد جواني بدين سن و سال اين همه علم و عقا و  نگرد و مي نيديكان خود مي

ن ذكاوت و تييهوشي نديدم كه ساحران از تعبير خواب من عاجي شددند و او آ 

 را تأويا كرد و از عاقبت آن ما را خبر داد.

 ز قرب مقدمش چون شه خبر يافت

 كشيدش در كندار خويشدتن تندگ   

 به پهلوي خودش بر تخدت بنشداند  

 

 باسددتقبال او چددون بخددت بشددتافت 

 چو سر و گلرخ و شمشداد گلرندگ   

 به پرسشهاي خوش با وي سخن راند

 

ر خواب خود سدئوال كدرد و   پس آن زمانيكه ملك با وي سخن گفت و از تعبي

اي از يوسف شنيد ملك گفت بدرستيكه تو امروز در  جواب خوب و قانع كننده

پيش ما با ارزش هستي و هر چه خواستي به مدن بگدو تدا مدن آرزوي تدو را      
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خواهم كه تعبير خواب را يكبار ديگر بمدن   برآورده سازم. آنگه ملك گفت مي

صالح كار چگونه خواهد بدود. يوسدف   بنمايي و رأي تو در اين كار چيست و ا

گفت در اين هفت سالي كه در پيش داريم دستور دهيد تا كشت بسيار كنندد و  

هدا   هاي غذايي را همه در خوشده   توانند در انبارها ذخيره كنند و دانه  هر چند مي

دست نخورده بگذارند تا هم براي مردمان غذا با شد و هم كاه آن بدراي چهدار   

آورند تا هدر   د و نيي از اطرام در وقت قحط سالي بشما روي ميپايان علف باش

 تواني بدست آوري. فروشي و از آن گنجهاي زيادي مي خواهي مي چند كه خود مي

 جوابي دلكش و معبدوع گفدتش  

 :1قوله تعالي

 چنان كامدد از آن گفدتن شدگفتش    

 

 

بمارائدي و  هاي اين ستزمين بمن سدپار كده مدن مر حفد       يوسف به شاه گف : خزينه

   مانا هست .مصار گ آ

هاي زمين مصر كن يعني مرا بدر آنچده    يوسف گفت مرا مسئول اموال و خيينه

حاصا واليت مصر باشد از نقود و اطعمه و ذخاير خواروبار بگردان يوسف اين 

 دانست. مقام را از پادشاه خواست چونكه خود را در اجراي عدالت عادل مي

 كدار بمن تفويض كن تددبير ايدن   

 

 كه نايد ديگري چون مدن پديددار   

 

بدرستيكه من حافش و نگهدارنده خيائن و اطعمه و مستغالت هستم و به مسدائا  

دهي عالم و بصير و آگاه هسدتم و   اقتصادي و به آنچه كه مرا وكيا آن قرار مي

جمع وتفريق ودرآمدد و بدر    وجوه كنم و به نمي  صرم آن آن را در غير مصارم

 خوبي دانايم.آمد آنها به 
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 :1قوله تعالي

 

بدينسا  يوسف را مر آ  ستزمين تمكدن ماميد  كده مر آ  هدت ك دا خواهدد  مقدا         

نيكوكدارا  را تبداه    رسداني  و نداماش   گيتم  متحم  خوي  را بهت كده خدواهي  مدي   

 كني . نمي

پس از آنكه تفسير خواب بر ملك بيان شد يوسف يكسال در خانه ملدك بدود   

ين ملك را بر او مهربان و عييدي و مكدرم گردانيدديم ملدك     گويد: و همچن مي

گفت اي يوسف تو از مقربان و خاصگان من هستي در ايدن مملكدت هديچ     مي

 چييي از تو دريغ نيست و او را بعنوان وزير اقتصاد خود پذيرفت.

و بدين طريق يوسف را در سرزمين مصدر جداه و مقدام بخشديديم و هرگونده      

 گرفت.. ميخواست منيل و مأوا  مي
بخشديم و پداداش    و ما رحمت و نعمت خود را به هر كدس كده بخدواهيم مدي    

 كنيم و به اندازه اعمال او جيا خواهيم داد. نيكوكاران را ضايع نمي

كند كه بر عهده گرفتن مقام و منصدب در نظدام پادشداه     آيه كريمه داللت مي

و دين و علدم  ستمگر به جهت بر پاداشتن حق و عدالت براي كسي كه به نفس 

 .ستو خويش معمئن است و داراي صالحيت تصدي اين مقام هم باشد جايي ا
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 زدواج يوسف عليه السّالم با زليخاا

ناليدد هدر    زار زار ميزليخا در قص  االنبياء آمده آن زمان كه قحعي فرا رسيد 

ي كرد و مبلغدي زر بده و   برد او را دعاء مي پيش او مي السّالم عليه  كه نام يوسف

داد تا هر چه داشت همه را صرم كرد و درويش گشت و به تضر ع و زاري  مي

بدرد و كدار يوسدف در     شده و روزگاري چند بدين طريق بسر مدي نابينا و نيت 

شد چها هديار مدرد سدالح     پادشاهي بدان مقام رسيد كه وقتي بر اسب سوار مي

 تش بودند.ار در خدمد هپوش و چها هيار غالم با كمر زرّين و هيار پرد

به آن طرم افتاد كده   السّالم عليه  اند كه روزي به قضاي الهي گذر يوسف آورده

زليخا در آنجا بود چون بدانجا رسيد كنييكان به زليخا خبر دادندد كده مركدب    

يوسف رسيد زليخا آواز برآورد و گفت اي كريم ابن الكريم ايدن لحظده آخدر    

 السّدالم  عليه  مستمند بشنوي. يوسفي  ي پر غصّه اين ضعيف شده آنست كه قصّه

عنان اسب باز كشيد و بايستاد و گفت يا زليخا اين چه حال است و آن حسن و 

جمال تو كجا رفت او گفت همه را در راه تو خدر  كدردم گفدت از آن درد    

چنددين سدال    السّالم عليه  عشق آيا هنوز چييي باقي است زليخا گفت اي يوسف

سدوزاند امّدا دودي از    من شعله مييند و جگر مرا مياست كه اين آتش در جان 

گذارم و اگر يك شعله آن بدست تو رسد تو طاقت تحمّدا   اين آتش بيرون نمي

آن نداري چون يوسف زليخا را بدين حال ديد از اسب فرود آمده پيش زليخا بر 

خاك نشست و گفت اي زليخا به خداي تعالي ايمان بيار و زليخا ايمان آورد و 

خواهي گفت از حق سبحانه تعدالي بخدواه كده     لمان شد. گفت اكنون چه ميمس

همان جمال و جواني و روشنايي چشم را به من ارزاني فرمايد تا بداقي عمدر در   

خدمت تو بسر برم و به اطاعت اييد تعالي مشدغول شدوم و از گذشدته عدذر و     

هي بخدواه  خدوا  استغفار بعلبم يوسف دعاء كرد وحي آمد كه يا يوسف آنچه مي
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كه به اجابت مقرون است يوسف دو ركعت نماز اداء كرد و سر به سجده نهاد و 

حاجت خواست هنوز سر از سجده بر نداشته بود كه زليخا آواز داد كه يا يوسف 

سر بردار آنچه از خدا خواستي برآورده شد چون سر از سجده برداشت زليخدا را  

ز سابق گشته بود چون زليخا خدود را  تر ا زيادهجمال و لور  شده و بينا ديده 

به آن جمال و صورت ديد ايمانش زياد گشت و يوسف را ترك كرده بده راه  

روي؟ زليخا گفت آنكه اينچنين رحدم و   در نهاد يوسف گفت اي زليخا كجا مي

كرم دارد چرا وي را فرو گذارم و بده يوسدف و جمدال وي روي آرم گويندد     

از وي گريخت يوسف چندان كس فرسدتاد و   يوسف به او عالقمند شد و زليخا

اندد كده    كرد تا چها روز برين منوال بگذشت گفته طلب نكاح كرد اجابت نمي

در اين چها روز يوسف از چها سال كه زليخا از عشق و درد و سدوز و فدراق   

زليخا كشيده بيشتر كشيده بود پس ملك ريان كسي را به زليخا فرستاد و زليخا 

اند كه ملك ريان زليخدا را   رد تا با يوسف ازدوا  كند آوردهرا پند و موعظه ك

طالق داده بود تا اين كه زليخا اجابت نكاح كرد و بده رسدم شدرع بدا يوسدف      

ازدوا  كرد پس يوسف و زليخا با هم بودند و آن دو صداحب دو پسدر شددند    

اي نشسددته تمددام كددار و بددار پادشدداهي بدده  ريّددان نيددي پيددر شددده در گوشدده

 سپرده بود و پادشاهي تمام و كمال بر يوسف رسيد. السّالم هعلي  يوسف
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 آمدن برادران پيش يوسف عليه السّالم براي بار اوّل

ا جا دارد كه از مالك بن دعر آن شخصي كه يوسف را به شدهر مصدر   در اينج

آورد سخن را از سر گيريم. گويد، مالك بن دعر با پسران خود كده بيسدت و   

يوسف آمدند و برابر او ايستاد و به يوسف آنچنان كه بدر  چهار تن بودند پيش 

شناسدي. يوسدف گفدت     دهند سالم داد و گفت اي عييي مرا مي شاهان سالم مي

آري به نظرم شبيه مردي هستي كه مرا به اين سرزمين آورد، گفت آري همانم، 

 او را به خود نيديك ساخت و از جواناني كه همراهش بودندد  السّالم عليه يوسف

اندد،   اند كه از بركت دعاي تو به من عنايت شدده  پرسيد، گفت اينان پسران من

يوسف به او و پسران جامه و گندم بسيار داد از او پرسيد آيا از سرزمين كنعدان  

عبور كردي؟ گفت آري و در كمال سختي و گرفتاري بودند و كساني را كده  

خواهندد از تدو    ند و ميتو را به من فروختند ديدم كه آهنگ آمدن پيش تو دار

خواروبار بگيرند، يوسف از اين خبر شاد شد. مفسران گفتند زمانيكه ملك مصر 

بر يوسف تحويا گرديد همان سال آثار بركت وي پيدا گشت، رود نيدا وفدا   

كرد و نعمت فراخ گشت، جبرئيا آمد و گفت امسال اول هفتده سدال فراخدي    

و بدوادي تخدم ريختندد، آنگده     ي صدحرا   نعمت است يوسف بفرمود تا به همه

هاي غله پركردند و همچنين هفت سال پيداپي   كندوها و انبارها را از آن خوشه

جمع كردند اين هفت سال بر آمد كه درخدت ميدوه نيداورد و كشدته خوشده      

 :1قوله تعالي نپرورد.

 

 ومند.ما آنها وي را نشناخته ببتامرا  يوسف بيامدند و بت او مر آمدند ايشا  را بشناخ  ا
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قحعي و سختي در همه جهان پديد آمد و سرزمين كنعان هم گرفتدار آن شدد،   

بينيد در چه قحعدي و دشدواري قدرار     به پسران خود گفت مي السّالم عليه  يعقوب

روند و  داريم و به من خبر رسيده است كه مردم از هر جا به سراغ عييي مصر مي

كند و به خداي ابدراهيم مدؤمن    ي ميگيرند و او به مرد م نيك  از او خواروبار مي

 است، هر كااليي داريد برداريد و پيش او رويد و آنان چنان كردند و رفتند.

گويد: و برادران يوسف به مصر آمدند تا به مردمان خود طعام ببرند يوسدف   مي

ايشان را شناخت ولي برادران او يوسف را نشدناختند ابدن عبداس گفدت از آن     

ند كه از آن روز كه او را به كداروان فروختندد ديگدر    جهت يوسف را نشناخت

ي حريدر   نديده بودند و ديگر اينكه يوسف تا  بر سر و طوق در گردن و جامه

بر تن بر تخت ملك نشسته بود چون برادران به پيش يوسف رفتند بده عبراندي   

داند مترجم را حاضر  سخن گفتند، يوسف چنان وانمود كرد كه سخن ايشان نمي

از ايشان پرسديد شدما بده     السّالم عليه تا كار برايشان مشتبه نشود. يوسف  كردند

مانيد گفتند اي ملك پناه بر خدا ما پسران يك پدريم كه يعقدوب   جاسوسان مي

است گفت پدر شما چند فرزند دارد گفتند دوازده فرزند پسر، يكدي   السّالم عليه 

نگده داشدت يوسدف     را در كودكي گرگ بخورد و يكي را پدر در پيش خود

گوئيد. روبيا گفت ما برادرمان را  توانم بدانم كه راست مي گفت من چگونه مي

 آوريم كه او هم همين گونه به تو خبر دهد. كه پيش پدرمان مانده است مي

 :1قوله تعالي
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و هو  به لوازمشا  م هزشا  كتم. گف  بتامري را كه از ندر خدوي  ماريدد ندي     

 مه  و بهتتين نذيتائي كنان . بينيد كه من نيمانه تما  مي من آريد  مگت نمي

و آن زمانيكه يوسف كار و بار ايشان را آماده كرد و هر يك را يك شتر بدار  

گندم داد و گفتند يك شتر بار به جهت برادر ما كه در خدمت پدر است بدهيد 

برادر و گفت آن ديگر برادري كه در خدمت پدر است به پيش من بياريد يعني 

 عالتي او )از يك پدر و يك مادر(.

 پردازم و از بهترين ميهماندارانم؟  بينيد كه من پيمانه را تمام مي گويد: آيا نمي مي

 :1قوله تعالي

 

نيائيدد بو  و اگت آ  بتامر را ني  من نياريدد ندزم مدن نيمانده نداريدد و نزميدك مدن        

 تقا اي كمك مكنيدگ.

اي براي شدما نديد مدن     ( پيش من نياوريد پيمانهو اگر بنيامين را )برادر عالتي

كنم چنان كه  نيست و نيديك من ميائيد كه در آن صورت از شما پذيرايي نمي

 پيمانه را بشما دادم. اين بار هم پذيرايي كرده و هم 

 : 2قوله تعالي 

 

كوشي  كه ندرش را را دي كدتمه ايدن كدار را خدواهي        بتامرا  گفتند تا بتواني  مي

 همتاه بياوري گ.بيعني بتامر را كتم 

 ي اين كاريم. جوئيم بدرستيكه ما كننده گفتند بيودي از پدر او چاره مي
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 :1قوله تعالي 

 

 

و يوسف به غالما  خدوي  گفد : كداالي ايشدا  را مر بارهايشدا  بگذاريدد تدا ندزم         

 ا باز يابند و شايد باز آيند.گتمند  آ  ر ي خوم بت مي خانوامه

بار ايشان را بساختند و آماده كردند يوسف به غالمان خود دستور داد بامداد كه 

اند مخفيانه در ميدان   آن بضاعت و كااليي كه ايشان در مقابا بهاي گندم آورده

گندم بگذاريد. اين كار را بدان جهت كرد كه ايشان ديگر درمي بدراي خريدد   

ن كدار را بخداطر آن   اند يوسف اي گندم نداشتند كه دوباره برگردند و نيي گفته

بها طعام نخورند، چون آن  كرد كه از ديانت و امانت ايشان شناخت كه ايشان بي

بضاعت بينند باز گردند و برادرش بنيامين را بيارند و نيي يوسف عارش آمد كه 

 .بهاي گندم را از پدر و برادران بگيرد
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 مدن برادران پيش يوسف عليه السّالم براي بار دومآ

 :1اليتع قوله

 

همينكه ني  ندر بازگشتند  گفتند: اي ندر نيمانه از مدا مندع شدد بتامرمدا  را بدا مدا       

 .كني  بفتس  كه نيمانه تواني  گتف  و ما او را حفاظ  مي

پس ايشان به كنعان بازگشتند، دل شاد پيش يعقدوب در آمدندد و آن نيكدي و    

تند اي پدر مدردي در  حرمتي را كه عييي مصر با ايشان كرده بود بازگفتند، گف

ندواز،   سياست مداري چون پادشاهان و در حسن خلق همچون پيغامبران، مهمدان 

متواضع، مهربان، مبارك سيما، با لعافت فرشتگان آن زمانيكه ما احوال و قصده  

خود و نام شهر و نام پدرمان و برادرمان بنيامين را بازگو كدرديم، آنگده از مدا    

بنيامين را به پيش او ببريم پس پيمانده از مدا مندع     بنيامين را طلب كردند تا ما

كرده شد يعني اگر بنيامين را به پيش او نبريم حكم كرد ديگر طعام بما ندهندد  

اي بگيريم از براي  پس اي پدر برادرمان بنيامين را با ما بفرست تا كيا و پيمانه

 .نيامين باشيمطعام مورد نيازمان معمئن باشيد كه ما حافش و نگهبان برادرمان ب

ي اين بتامر بشما ميمئن و ايمن باش  كه مرباره  يعقوّب گف : آيا من همانقدر مرباره

 .2يوسف بوم  خدا بهتتين نگهبا  و مهتبانتتين مهتبانا  اس 

ترين بخشندگان است و نگاهداشت فرزندم با اوست و او بده   و گفت او بخشنده

 فرزند مبتال نگرداند.من ببخشايد و مرا به مصيبت و دلسوختگي دو 
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و هو  بتامرا  كاالي خدوي  بگشدامند  جدنس خدوي  بيافتندد كده نيشدينيا   مامه        

اند  بتاي  خواهي   اين جنس ماس  كه نسما  مامه بومند گفتند: اي ندر ميگت هه مي

كندي  و بدار يدك شدتت بيشدتت       آري  بتامر خوي  را حف  مي كسا  خوي  آذوقه مي

 .1اي اندک اس  هگيتي  كه اين نيمان مي

آوريم و برادر خدود را   پس پسران به پدرانشان گفتند: و به كسان خود طعام مي

كنيم و بار شتر را نسبت به بار قبلدي بيفديائيم آن    در رفتن و آمدن محافظت مي

ايم در مقابا لعف و توجه عييي مصر اندك اسدت   چه كه اكنون با خود آورده

 گيريم. بلكه بيشتر مي

فتست  تا بنا  خدا نيماني مهيدد  وي را بمدن بداز     او را با شما نمي گف : هتگز

آريد مگت آنكه م بور شويد. و هو  نيما  خدوي  بدامندد گفد  خددا نداظت      

 .2سخنا  ماس 

زمانيكه شما عهد و پيمان كنيد و تعهد كنيد و بخدا قسم خوريد و بحق پيامبران 

را صحيح و سالم بده پديش مدن    سوگند ياد كنيد كه با بنيامين مكر مكنيد و او 

برگردانيد اگر مكر كنيد به شما عذاب نازل شود و همه هدالك خواهيدد شدد.    

برادران بنيامين پيمان پدر را پذيرفتند و سوگند خوردند كه در حق بنيامين مكر 

 نكنند.

زماني كه اين عهد و پيمان بين فرزندان و پدرشان يعقوب منعقد شد. بنيدامين را  

شمين خود را به او داد و عمامه كتداني كده از اسدمعيا    پپيراهن حاضر كرد و 

مانده بود و شالي كه از ابراهيم به ارث برده بود بده وي داد و گفدت آن روزي   

روي اين پيراهن را بپوش و اين عمامه را بر سر كن شدال   كه به پيش عييي مي
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ادگدار  را بر دوش بيفكن كه آن را براي كفن كردن خود گذاشته بدودم كده ي  

 عيييان و بيرگان است.

بنيامين عصائي بدست گرفت و به همراه برادران به سوي مصر حركدت كدرد،   

پدر او را مشايعت كرد يعقوب زمانيكه به زير درختي كه تدا آنجدا يوسدف را    

ريست آنگه بدا  مشايعت كرده بود رسيد دست بگردن بنيامين در آورد و زار بگ

 .پسران خداحافظي كرد

ن فقط از آنِ خداست و جي او كسي قادر به حكم و تغيير سرنوشت حكم و فرما

كنم و در كارهدايم از او   و قضاي بشري نيست. من در تمام امور به او توكا مي

 جويم. استمداد مي

 السّالم عليه  آن طوري كه پدرشان يعقوب السّالم عليه  آن زمان كه فرزندان يعقوب

ف وارد شوند انجام دادندد سدودمند نيفتداد و    هاي مختل دستور داده بود از دروازه

 قضائي را كه خداي تعالي بر ايشان حكم كرده بود جاري شد.

رفتند  بتامرش را ني  خوم جاي مام و گف :  السّال  عليه  و هو  به نزميك يوسف»

 .«1اند غمگين مباش كتمه من بتامر توا  از اعمالي كه مي

ند و به پيش يوسف آمدند يوسف آنان را گويد: آن زمانيكه ايشان به مصر رسيد

به خود نيديك ساخت و براي آنان تخت بنهادند. يوسف خود را آرايدش داد و  

تا  بر سر گذاشت و بر تخت شاهي نشست و برادر خدود بنيدامين را در پديش    

خود جاي داد و سپس روي به بنيامين كرد و گفت اي جوان نام تدو چيسدت؟   

يوسف گفت فرزند داري؟ جواب داد بله فرزند دارم گفت نام من بنيامين است. 

گفت اسم او را چه ناميدي گفت يوسف، گفت چرا نام او را يوسف گذاشدتي؟  

گفت براي آنكه من برادري داشتم نام وي يوسف بود بدان جهت نام فرزند خود 
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را يوسف گذاشتم تا از برادرم يادگار باشد يوسف بعد از شنيدن اين سخن زيدر  

 تي ساكت شد و بگريست. آنگه فرمود به ايشان طعام بياوريد.برقع مد

يوسف گفت هر دو برادر كه از يك پدر و مادرند با هم بدر سدر يدك سدفره     

بنشينند و دو دو همي نشستند و بنيدامين تنهدا ماندد. يوسدف گفدت تدو چدرا        

نشيني بنيامين گفت من برادري كه از يك پدر و مادر باشد ندارم سرنوشت  نمي

ر اعياني من معلوم نيست چه شده است زنده اسدت يدا مدرده. يوسدف روي     براد

سوي برادران كرد، گفت چون بنيامين تنهاست به او بگوئيد تا با مدن در يدك   

سفره بنشيند برادران همه بر پاي خاستند و عييي مصر را آفدرين گفتندد. پدس    

ا از يوسف او را با خود بر سر يك سفره بدراي طعدام نشداند. يوسدف دسدت ر     

اي در بدنش  دست يوسف را ديد و لحظهبنيامين آستين بيرون كرد تا غذا بخورد 

احساس سردي كرد و اشك از چشمان او سرازير شد و طعدام نخدورد. يوسدف    

خوري؟ گفت براي من طاقت غذا خوردن باقي نماند بعدد از   گفت چرا غذا نمي

ن برادرم شدبيه اسدت.   آنكه دست و انگشتان تو را ديدم بسيار به دست و انگشتا

يوسف چون آن سخن را شنيد. بسيار غمگين و افسرده شد و گريه بر وي افتداد  

خدواهي كده مدن     اما صبر كرد تا برادرش از او بويي نبرد. يوسف گفت آيا مي

برادر تو باشم؟ بنيامين گفت تو يوسف نيستي كه از راحيا زاده شدده باشدي و   

يد و بگريست. برخاست و او را در بدر  پدر او يعقوب باشد يوسف اين سخن شن

اندوهگين مباش و غم مخور كه من يوسف برادر  اني انا اخوك.گرفت و گفت: 

 .تو هستم

پس ايشان را سه روز مهماني كردند و بار شتر از گندم پر كرده براي هر برادر 

 يك شتر گندم داد.  
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 :1قوله تعالي

 

 

نهدام   بنيامين زرين شاه را مر بار بتامرش و هو  بار آ  كاروا  را آمامه ساختند جا 

 م اي كاروانيا   شما مزمانيد.آنگاه بانگ زني بانگ ز

و يك منيل راه رفتند يوسف جمعي از مالزمان را با سواري چند در پي ايشدان  

دوانيد كه در بارهاي ايشان تفحّ  و جستجو كنند چون سدواران بده كداروان    

 تند شما دزديد.رسيدند بانگ بر كاروان زدند و گف

برادران يوسف گفتند كه ما اها اين كار نيستيم به خدا كه مدا در مصدر بدراي    

گدرديم اگدر پيددا شدود      ايم. پس حاجب گفت در بارهاي شما مي دزدي نيامده

ي  جياي آن چه خواهد بود گفتند حكم شرع ما آنست هر كده دزد باشدد بندده   

 شود. صاحب كاال مي

بنيامين د كاالي دزديده شده را )جام زرين( را در بار آنگاه بارهاي ايشان بجستن

يافتنددد. چددون كدداال در ميددان بددار بنيددامين پيدددا شددد او را بگرفتنددد و ندديد  

آوردند اگر چه برادران آنقدر نيرو و قدرت داشتند كه بنيامين  السّالم عليه  يوسف

نكردند بده  را رها نكنند امّا چون كاالي مسروقه از بار ايشان برآمد هيچ كاري 

ي كار اين است كه به پيش عييي رفته به عوض بنيامين يكي  ات فاق گفتند چاره

از برادران ما را نگه دارد و بنيامين را پيش پدر برگردانيم و اال  پددر بده يقدين    

آمدندد و   السّالم عليه  حرم ما را باور نخواهد كرد همراه حاجب به درگاه يوسف

و نوازش فرمودي اميدواريم كده ايدن برادرمدان     گفتند كه به ما نيكويي كردي
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گفت حكم شرع شما اين است كده هدر    السّالم عليه  بنيامين را به ما بدهيد يوسف

ي صاحب كاالست. گفتند كده او دزدي كدرده و    كه به دزدي گرفته شود بنده

از اين  السّالم عليه  جاي تعجّب نيست زيرا كه برادرش هم دزدي كرده بود يوسف

به درد بر خود پيچيد و با خود گفت كه عجب است كه شما بوديد چندين سخن 

كنندد   جفا و ستم بر من كرده و از وطن دور ساخته و باز به دزدي منسوب مدي 

پس برادران گفتند يا عييي، پدر ما پير و نابيناست بر جدايي او هالك خواهدد  

د. يوسدف گفدت   شد يكي از ما را به عوض او بگير تا زنده است بندگي تو كن

پناه بر خدا كه من بيگناه رابه بندگي گيرم او را خواهم گرفت كه كاالي مدا از  

ي شما عوض كنم از جملده سدتمكاران    ميان كاال و بار او پيدا شده اگر به گفته

 باشم و من ظالم نيستم.

برادران هر چند كوشيدند و جهد كردند سودي نداشت نااميد شده بازگشته و بده  

 مصر رسيدند و گفتند براي ما نه روي رفتن باقي ماند و نه روي ماندن. ي دروازه

آيم زيدرا كده    همان برادر بيرگشان گفت من با شما نمييهوما پس از مشورت 

را ندارم كه به پدر خبري بدهم كه داغي بردل  السّالم عليه  من روي ديدار يعقوب

ز گرديد و به پدرمان بگوئيد ريش پدر نهم و اين خبر تلخ را به او ببرم شماها با

 پدرجان همانا برادرمان بنيامين دزدي كرده است.

و بگوئيد كه ما از راست گويان هستيم پس به سوي كنعان حركت كردند و به 

كنعان رسيدند و پدرشان را از سبب ماندن بنيامين خبدر دادندد. آن زمدان كده     

هداي امّداره    گفت بلكه نفس مالسّال عليه  پدرشان را از ماجرا باخبر كردند يعقوب

ايد در نظرتان آراسته است و شما را به آن گرفتار  شما كار زشتي را كه خواسته

 كرده است.



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

211 

اي كه پديد آمده است. اميد است  پس صبر و شكيبايي بر من است از اين واقعه

 را به من بازگرداند.بنيامين و يوسف كه خداي تعالي همه ايشان را يعني 

وّبگ روي از آنها بگتمانيد و گفد : اي مريدا از يوسدف  و ميددگان  از     آنگاه بيعق

 .1غ  سپيد شد و از غ  آكنده بوم

و يعقوب از پسرانش روي برگردانيد و گفت اي واي بر مدن و بدر جددائي از    

است كده حضدرت رسدول      آورده كشا يوسف بگريست و فرياد زد صاحب 

اندوه و فرياد يعقوب در فراق يوسف پرسيد كه غم و  السّالم عليه )ص( از جبرئيا

چگونه بود جبرئيا فرمود برابر هفتاد مادر پسدر مدرده، حضدرت رسدول)ص(     

فرمود به يعقوب چه مقدار پاداش و ميدي نوشتيد جدواب داد برابدر مديد صدد     

شهيد. چون هيچ كس در آتش جدايي يعقوب از يوسف نسوخت كه چها سال 

م يعقوب از گريده خشدك شدد و از بدار     از زمان جدايي  تا زمان وصال او چش

جدايي او پشت مباركش خميده گشت و هر دو چشم او از غم و انددوه جددايي   

 كرد. سفيد شد و دلش از براي فرزندان پر از خشم بود ولي ظاهر نمي

 گفت: شيخ سعدي

 چددو يعقددوبم از ديددده گددردد سددپيد،  

 بيت:

 نبدددرم ز ديددددار يوسدددف اميدددد    

 

 فتن نتدوانم دردي است درين سينه كه گ

 

 وين طرفه كده آن نيدي نهفدتن نتدوانم     

 

هالكد   ه شدوي يدا بد    سخ  بيمار ميكني تا  يوسف يام آنقدر فتزندان  گفتند: بخدا

 .2افتي
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آن زمانيكه پسران اضعراب پدر را شنيدند و وا اسفا گفتن او را مشاهده نمودندد  

يوسدف هسدتي   گفتند بخدا هميشه در ناله و آه و زاري هستي و هميشه به يداد  

 شوي و يا از جمله هالك شدگان باشي. آنچنان بگريي تا اينكه بيمار 

حسداّب   بدي   بت  و از ليف بيعقوّبگ گف : شكاي  غ  و اندوه خوي   فقط بخدا مي

 .1مانيد مان  كه شما نمي ها ميخدا هيز

يعقوب آن زمانيكه شروع بده گريسدتن كدرد آنچنانكده همسدايگان او از وي      

اي پيش يعقوب آمد، گفت اي يعقوب تدو   فسران گويند همسايهدلتنگ شدند. م

بينم و سن تو هنوز به آن نرسيده كه چنين  را بس شكسته و كوفته و ضعيف مي

ضعيف باشي يعقوب گفت اي پسران! غير از اين نيست كه من شكايت به خددا  

كنم و حا مشكا و پايان غدم و انددوه    كنم بشما و به غير شما شكايت نمي مي

ترم از شما در حق ايدن مشدكا و شدما     خواهم و گفت من دانا ود را از او ميخ

دانيد و خداوند به او وحي كرد كه از گريستن خودداري كن كده بديودي    نمي

كدنم و يعقدوب    گردانم و ميان تدو و فرزنددانت را جمدع مدي     چشمت را بر مي

 .ساكت و آرام شد السّالم عليه 
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 السّالم براي بار سومآمدن برادران پيش يوسف عليه 

 

 

نست كا  من   بتويد و يوسف و بتامرش را ب وئيد و از گشاي  خدا نوميدد مشدويد   

 .1شوند كه جز گتوه كافتا  از گشاي  خدا نوميد نمي

پسران يعقوب زمانيكه احوال بنيامين را با پدر خود بگفتندد پددرش گفدت: اي    

يريد و از رحمت و فضدا  پسران من! برويد و از حال يوسف و برادرش خبر بگ

 موالنا گف :خداوند مأيوس مشويد. 

 گويد  التيأسو و آ  كت  مي  نيست  اميدوار از هي  سو

 شوند. به درستي كه جي كافران از رحمت و فضا خداي تعالي مأيوس نمي

 موالنا گف :

 گركددران و گددر سددتاينده بددود 

 در طلب زن دائما گوهر دو دسدت 

 ش گفت آن يعقوب با اوالد خدوي 

 هر خسي خود را درين جستن بجد

 گفدددت از روح خددددا التيأسدددوا

 از ره حدس دهدان پرسدان شدويد    

 هر كجدا لعفدي ببيندي از كسدي    

 

 آنكدده جويندسددت يابنددده بددود   

 كه طلدب در راه نيكدو رهبرسدت    

 جستن يوسف كنيدد از حدد بديش   

 هددر طددرم رانيددد شددكا مسددتعد 

 همچو گم كدرده پسدر رو سوبسدو   

 يدددگددوش را بددر چهددار راه او نه 

 يدابي عسدي    سوي اصدا لعدف ره  
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پسران به فرمان پدر عيم مصر كردند و آماده سفر شددند و بارهدا برداشدتند و    

 روي به مصر آوردند و اين سومين بار است كه برادران يوسف به مصر رفتند.

 :1قوله تعالي

 

 

 

عزيدز  بنس هو  بتامرا  به امت ندر باز به مصت آمدهگ و بتشاه وارم شدند گفتند: اي 

ايد   نيمانده تمدا  مه و بمدا      ي  و كاالئي نا هيدز آورمه  ا مصت  ما و كسانما  بينوا شده

 مهد. دا بخششگتا  را ناماش ميبخش  كن كه خ

آن زمانيكه برادران به مصر داخا شدند و به خدمت يوسدف آمدندد گفتندد اي    

اسدت   نوائي و گرسنگي رسيده عييي مصر براي ما و اها و كسان ما سختي و بي

ايم پس پيمانه را براي مدا   و بضاعت و كااليي كه شايستگي شما را ندارد آورده

 ايم ببخش. پر بده و براي ما بيش از حد معمول در مقابا كااليي كه آورده

بدرستيكه خداي تعالي به نيكوئي پاداش دهد آن را كه از روي بخشش، مهمدان  

اي را كده حضدرت    د آنگده نامده  پذير و غريب نواز باشند و به بينوايان ببخشدن 

نامه را خواند و گريده بدر وي افتداد و     يعقوب نوشته بود به يوسف دادند يوسف

 :2قوله تعالي نتوانست خويشتن را نگه دارد.

 

 د با يوسف و بتامرش هه كتميد؟گف  مانيد كه وقتي ناما  بومي
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هدار  ابن اسحاق گفت: علت اين سخن آن بود كه برادران در مقابدا يوسدف اظ  

عجي و بيچارگي نمودند و درويشي خود را اظهار كردند و از عييي مصر تصدق 

درخواست كردند در دل يوسف رقتي حاصا شد و بر عجي و بيچارگي ايشان و 

كردن بيش از اين طاقت نداشت برخاست و به خانه رفت و  بر بينوايي آنان صبر

اي را كده   پيمانده بسيار بگريست و زاري كرد. آنگه بيرون آمدد و گفدت آن   

دانيد كه پيمانه از چده   بنيامين دزديده بود بياريد، آوردند، يوسف گفت. آيا مي

گويد شما اين غالم يعني بنيامين را كه پيش پدر بياورديد  دهد؟ مي چيي خبر مي

براي پدر جدايي از او بسيار سخت بود و بشما نصيحت كرد كده بده او گدوش    

مادري وي را پيش از اين ضايع كرديد، آنگده   دهيد و ضايع مكنيد، چنانكه هم

 بيوسف واخيه فعلتم  ما   علمتم  هاروي به برادران كرد و گفت: 

دانيد كه با يوسف چه كرديد؟ اول بار قصد كشتن وي را كرديد،  گفت: آيا مي

سپس او را به خواري در چاه افكنديد، پدس او را بده بنددگي بده مالدك دعدر       

الك دعر آن زمان كه يوسف را خريده بود خعي از ايشان اند م فروختيد، و گفته

گرفته بود مبني بر فروش او و آن خط در دست يوسف بود. آن ساعت آن خط 

ي نادانان بوديد كه ايدن   بيرون آورد و به ايشان نشان داد و گفت: شما از جمله

 .كار را كرديد و به برادران يقين شد كه اين عييي يوسف برادرشان است

هاي نيكو پوشانيد و كمربند زرّين بر كمر بسته و خادمدان   به بنيامين لباس چون

و غالمان در خدمت او گمارده و براي او سراي جداگانه ساخته بدود و يوسدف   

كرد  گفت و بنيامين بردن خبر يوسف را به پدر عجله مي هر روز حديث پدر مي

ران نيدي بنيدامين را   گفت پادشاه را خبر كن كه وقت آشنايي آمد و بدراد  و مي

هاي نيكو پوشيده در مقابا تخت يوسف بر كرسي نشسته با يكديگر  ديدند جامه

گفتند كه اين عييي شايد يوسف باشد. برادران گفتند كه تو يوسفي؟ گفت بلي 
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من دت نهداده اسدت و نديد      ما من يوسفم و اين برادر من است و خداي تعالي بر

گردد. برادران حديث يوسف شنيده يكبداره  خداي تعالي ميد نيكوكاران ضايع ن

درافتادند و زاري كردند و گفتند خداي تعالي ترا برگييده و فضا كرد و اكنون 

ما بر گناهان خود مق ر هستيم و توبه كرديم اگر عقوبت فرمايي سياواريم و اگر 

عفو كني و ببخشي و از گناهان گذشته به كدرم در گدذري اليدق آندي پدس      

گفت امروز هيچگونه سرزنش و توبيخي در كار نيست و خعا  سّالمال عليه  يوسف

كشم. خداوند شما را بيامرزد و از گناهانتان بگذرد  و گناه شما را به رخ شما نمي

 كه شما اين چنين به گناه و خعاي خود معترم شديد.

گفت: حال از پدر خبر دهيد بعد از جدايي از من كار به كجدا   السّالم عليه  يوسف

يد.  و چرا غمگين و سوخته و نابينا گشته است جواب دادند كه پيراهن تو بر رس

گريست و نابينا شد يوسف گفت كده درمدان وي هدم از     روي خود نهاده و مي

 پيراهن است.
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 پيراهن و ديدار پدر و پسر، يعقوب و يوسف عليهما السّالم بعد از جدايي بوي ي قصّه

در زاري و جيع كرد از حق سدبحانه تعدالي   يوسف از خبر رنجوري و نابينايي پ

 وحي آمد اي يوسف گريه و زاري مكن پيراهن خود را به وي بفرست.

 :1قوله تعالي

 

 

كسا  خوم را همگي شوم  اين نيتاهن را ببتيد و به لور  ندر  بيندازيد كه بينا مي

 ني  من آريد.

خود را بداز يابدد.    حق تعالي فرمود هر گاه بوي پيراهن به مشام او برسد بينايي

يوسف به فرمان حق سبحانه تعالي پيراهن درآورد و به ايشان داد. و گفت ايدن  

ي پدرم يعقوب بيندازيدد تدا    پيراهن مرا با خود به كنعان ببريد و آن را بر چهره

 بينايي او بازگردد و چشمش به حال اوّل برگردد.

ن از حرير بهشدت  ضحاك و سدي و مجاهد و جماعتي مفسران گفتند آن پيراه

بود و آن چييي بود كه خداي تبارك و تعالي با آن ابدراهيم را پوشداند يهدودا    

گفت آن پيراهن را بمن بدهيد تا من آن را ببرم چونكده پيدراهن خدون آلدود     

دروغين يوسف را هم من برده بودم و غم و اندوه را بر دل پدرم من نهاده بدودم  

 ببرم تا من موجب شادي وي گردم. تا امروز به مژدگاني اين پيراهن من

و آن زمانيكه كاروان براي بردن پيراهن يوسف و انداختن آن بر چهره يعقوب 

يابم  حركت كرده بود يعقوب به نبيرگان اها خود گفت كه من بوي يوسف مي

با توجه به اينكه فاصله مصر تا كنعان هشتاد فرسنگ بود اين بوي را توسط بداد  
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تعالي يافت و گفت اگدر شدما مدرا بده نقصدان عقدا و        صبا از حق سبحانه و

 يابم. پيرخرم شده نسبت ندهيد من بوي اين پيراهن را مي

 شيخ سعدي گف :

 زمصددرش بددوي پيددراهن شددنيدي

 بگفت احوال ما برق جهدان اسدت  

 گهددي بددر طددارم اعلددي نشددينم  

 

 چددرا در چدداه كنعددانش نديدددي  

 دمي پيدا و ديگدر دم نهدان اسدت   

 نبيدنم  گهي بر پشدت پداي خدود   

 

 السّالم عليه  بر روي افكند يعقوب السّالم عليه  نيي رسيد و پيراهن يوسفيهدوما  پس 

بدوي پيدراهن    السّدالم  عليه  اند كه يعقوب بينا شد و چشمش روشن گشت. آورده

يافت و ديگران نيافتند چه حكمت بود زيرا كه او دوست خاص بود و دوسدت  

 هر چييي كه باشد بوي آن يابد.

 گف :  رومگي
 محندت و راحدت     گداه  كه شنيدستم  نگارينا

 شدچاك از تهمدت  دوم پرخون شد كيد از يكي

 

 عمر اندر رابه يوسف بودست سلب پيراهن سه 

 سوم يعقوب را از بوش گشت چشدم تدر  

 

 سوره يوسف دارد كه گفت: 81پيراهن اولي اشاره به آيه 

آن خون دروغدين بدود   پيراهن يوسف را كه بر و جاءُو علي قميصه بدم كذب؛ 

 آوردند.

 سوره يوسف دارد كه گفت: 21پيراهن دوم اشاره به آيه 

آن دو براي رسيدن به در به هم پيشدي  « و استبقا الباب و قدت قميصه من دبر» 

 گرفتند) يوسف و زليخا( و او )زليخا( پيراهن يوسف را از پشت دريد.

 فت: سوره يوسف كه گ 98پيراهن سوم اشاره دارد به آيه 
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يوسف گفت: اين پيدراهنم  اذهبوا بقميصي هذا فالقوه علي وجه ابي يأت بصيراً . 

 يعقوّب عليه السّال  گف : ي پدرم بيفكنيد تا بينا شود. را ببريد و آن را بر چهره

 :1قوله تعالي دانم؟ ام اينكه چييهايي از الهام خدا مي آيا من بشما نگفته

 

خداي تعالي از شما داناتر هستم و مي دانم آنچده   براستي كه من با توجه به الهام

 :2قوله تعالي دانيد. را كه شما نمي

 

 اي . خواه كه ما خيا كار بومهگفتند ندرجا   بتاي ما مر بارة گناها  ما آمتزش ب

سپس برادران يوسف به پدر گفتند كه اي پدر ما! از خداي تبدارك و تعدالي از   

 كاران و خعاكاران بوديم. ا از گناهبراي ما آمرزش بخواه بدرستيكه م

 :3قوله تعالي

 

سد  كده او آمتزگدار و رحدي      گف : بتاي شما از نتورمگار  آمدتزش خدواه  خوا  

 اس .

ي گناهان ما آمرزش بخدواه كده مدا خعدا كدار       گفتند: پدرجان براي ما درباره

ايم: يعقوب فرمود زود باشد كه براي شما از پروردگارم آمدرزش گناهدان    بوده

 شما را خواهم خواست.
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در دم به دعا شتاب نكدرد زيدرا گنداه آندان      السّالم عليه گويد: يعقوب  زجا  مي

بسيار بيرگ بود لذا تا در سحرگاهان در خلوت خويش با خددايش در حقشدان   

 دعايي خالصانه نموده و جوياي اجابت گناهانشان شد.

بخشدد   هكاران را مدي بدرستيكه او آمرزنده و بخشايگر مهربان است و گناه گنا

از آن رو آمرزش خواستن را بر ايشان به تأخير افگند تدا رأي   السّالم عليه  يعقوب

 ي آنان را بيازمايد. ي آنان بداند، يا راستين بودن توبه را درباره السّالم عليه يوسف

 :1قوله تعالي

 

 

ت مر و هو  نزم يوسف شدند  ندر و مامرش را ني  خوم جاي مام و گف : بده مصد  

 دا خواهد مر اما  خواهيد بوم.آئيد كه اگت خ

هداي   اي از ناقده  گويد: جبرئيا براي يعقوب قبا از حركت به سوي مصدر ناقده  

بهشت آورد و يعقوب بر آن نشست و همراه فرزنددان وزن خدويش از كنعدان    

بيرون آمد و آهنگ مصر كرد و آنان هفتداد و هشدت تدن بودندد، و يعقدوب      

ي فرزندان خود دعا كرد و آنان هنگامي كده بده مصدر رسديدند     برا السّالم عليه 

خداوند متعال ايشان را آمرزيده بود. يوسف همراه گروهي بسيار از مردم بدراي  

استقبال و ديدار پدر بيرون آمد و همينكه يوسف پدر را ديد از اسب پياده شد و 

ندد و  ي خود را خواباند و دسدت بدر گدردن يكدديگر در آورد     يعقوب هم ناقه

 گريستند.
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 حاليست روي دوست ديدن خوش چه

 شددراب خوشدددلي را نددوش كددردن

 بكددددام دل زمدددداني آرميدددددن

 زدلبر بر حال هجدر آغداز كدردن   

 

 پس از عمري به يكدديگر رسديدن   

 بشددادي دسددت در آغددوش كددردن

 بهم گفدتن سدخن وز هدم شدنيدن    

 ز عاشددق دفتددر غددم بدداز كددردن 

 

شدند يوسف در آن منيل، پددر و  گويد: پس آن هنگام كه بر يوسف داخا  مي

ي خود را كه بجاي مادرش بود در پيش خود جاي داد و ديگر بدار پددر و    خاله

ي خود پرسش كرد و برادرزادگدان   مادر خود را به بغا گرفت و از احوال خاله

را محبت كرد و گفت به مصر در آئيد اگر خدا بخواهد از قحدط و تهيدسدتي و   

 بود. تنگدستي از ايمنان خواهيد

 

 

 

 

 

 

و ندر و مامر خوي  را به تخ  باال  بدتم و همگدي سد ده كندا  بده رو مر افتامندد        

گف : ندر  اين تعبيت رؤياي نيشين من اس  كه نتورمگار  آ  را محقق كدتم. و بده   

من نيكي كتم كه از زندان  بيتو  آورم و شدما را از ندس آنكده شدييا  ميدا  مدن و       

اسد   يه بياورمگ كه نتورمگار مرباره آنچه ارامه كند مقيدق  بتامران  را به  زم باز بام

 كه او ماناي فتزانه اس 
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اش را كه نامادري اوست باال برد و بر تخت خودنشداند و پددر و    و پدر و خاله

خاله و برادران بر روي در افتادند و يوسف را سجده كردند و اكرام نمودند چون 

كردندد البتده    براي احترام سدجده مدي   تحيت و تعظيم در آن زمان سجده بوده و

پرستش جي خداوند را سيا نيست حسن گفت: بر زمين بخداطر احتدرام پيشداني    

چون آن حالدت را مشداهده    السّالم عليه سائيدن است نه از روي پرستش، يوسف 

گفت: پدرجان اين سجده كردن تو مرا تعبير آن خوابي است كه مدن در   كرد .

گويند يعقوب در وقت مرگش به كنعان رفدت و در   ميايام كودكي ديده بودم. 

گويدد:   همانجا در گذشت و در كنار گور پدرش اسحاق مدفون شد. ثعلبدي مدي  

يعقوب در مصر در گذشت و بده يوسدف وصديت كدرد كده جسدد او را بده        

المقدس حما كند و در كنار گور پدرش اسحاق و پدربيرگش ابراهيم دفن  بيت

يرگان مصر و لشكرهاي خود همراه جسد پدر كه آن كند يوسف با برادران و ب

 المقدس آمد و دفن كردند. را در تابوتي از چوب سا  نهاده بود به بيت

بدرستيكه خداوند آن خواب را راست و حق گردانيد و آن را به واقعيت تبدديا  

يوسف گفت بدرستيكه خداوند سبحانه و تعالي آن زمان كه مرا از زنددان   كرد.

د نيكوئي كرد و مرا از زندان بيرون آورد و به تخت رسانيد كده آن  بيرون آور

عييي مصر است يوسف در اينجا از چاه كه برادرانش به حيله او را انداخته بودند 

يادي نكرد چون نخواست كه برادران را منفعا و ناراحت كند و شما را نيدي از  

 السّدالم  عليه يعقوب  باديه و آن سرزميني است در فلسعين و در شام كه سرزمين

است به اينجا آورد و بعد از اينكه شيعان ميان مدن و بدرادرانم تبداهي و فسداد     

انداخت يعني شيعان وسوسه انداخت حال در كنار هم نشسدته و بدا هدم بعدد از     

چهار سدال   و گويند مدت جدايي يوسف سي ايم. مي اينهمه جدائي همصحبت شده

 بوده است.
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كند و از  لعف كننده است و هر كه را بخواهد لعف مي بدرستيكه پروردگار من

 رساند(  كشاند. ) از چاه به جاه مي زندان به تخت مي

بدرستيكه او به تمام كارها دانا است و حكيم است كه كارها را از روي حكمت 

 دهد. انجام مي

گفتند اي پدر براي مدا از خداندد آمدرزش بخدواه.      السّالم عليه  و فرزندان يعقوب

آمرزش فرزندان را در آن وقت نخواست زيرا كه دعاء صدبح   السّالم عليه  يعقوب

خواسته بود كه از يوسف بپرسد كده   السّالم عليه  سحر مستجاب باشد و نيي يعقوب

ي يوسف دعاء كرد  آيا از برادران راضي و خشنود شده است يا نه؟ پس با اجازه

 السّدالم  عليده   يعقدوب  ياز چند بعد د ومستجاب گردي السّالم عليه  و دعاي يعقوب

 رسيد و جانشين پدر بنشست. الساّل  عليه  يوسفدرگذشت ونبوّت به 



 عوت يوسف عليه السّالم مردم را به ايمان و رحلت اود

228 

 دعوت يوسف عليه السّالم مردم را به ايمان و رحلت او

كرد  در نهان و آشكار مردم مصر را بر ايمان به خدا دعوت مي السّالم عليه  يوسف

هداي خدود را شكسدتند و     ن آوردند و بتها به او ايما ي زيادي از مصري و عدّه

تعداد مسلمانان بيشتر شد امّا به خاطر مخالفت او با ديدن آبدا و اجدادشدان او را    

 خوش نداشتند و بيشترشان به خدا ايمان نياوردند و مشرك باقي ماندند.

 قوله تعالي:

 اند كه پوشش از عذاب خدا به ايشان رسد يا قيامت ناگهدان  بگو آيا ايمن شده»

 «8ها درآيد. در آن حال كه خبر ندارند بر آن

بگو راه من و پيروانم همين است كه خلق را از روي بصيرت بده سدوي خددا    »

 «2دانم و من از مشركان نيستم. خوانم، خداي يكتا را از شرك مني ه مي مي

چون قوم يوسف را به خاطر ايمانش خوش نداشتند يوسف گفت از پيش قوم با 

 پرستان باشم. دارم در شمار بت روم كه دوست نمي همكيشان خود مي

و فرزندان و برادرانش و كساني كده بده او ايمدان آورده     السّالم عليه  پس يوسف

هنگدام   السّدالم  عليده   بودند از مصر بيرون آمدند و به همانجا رفتند كه از يعقوب

د و دو آمدن به مصر استقبال كرده بودند، و گروه بسياري بده او ايمدان آوردند   

شد  اري كرد و هيچكس وارد آن شهر نميآن دو را احرام نام گذشهر ساخت و 

تا زماني كه زنده بود ميان ايشان  السّالم عليه  گفت و يوسف گر اين كه تلبيه ميم

 كرد. به سيرت و روش پيامبران رفتار مي
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 رحل  حضت  يوسف عليه الساّل 

 قوله تعالي:

مامي و تعبيدت حدوام  رؤيدا بده مدن آمدوختي خدالق        نتورمگارا   متا ايدن سدلين    

ها و زمين تويي مر منيا و آخدت  مدوالي مندي مدتا مسدلما  بميدتا  و قدتين         آسما 

 .1شايستگا  كن

 مفسّتا  گفتند: 

يوسف آن زماني گفت پروردگارا مرا مسلمان بميدران و آرزوي مدرگ در دل   

در و برادران و اقدوام  جاي داد كه سرزمين مصر تحت سيعرة او بود و پدر و ما

همه به وي رسيدند و تعبير خوابي كه ديده بود بر وي راست آمدد و قبدا از او   

 هيچ پيغمبري آرزوي مرگ نكرده بود.

 العالمين دعاي يوسف در حق مرگ اجابت كرد. رب

گويد، چون مرگ يوسف فرا رسيد به پسر خود افرايم وصيت و سفارش كدرد  

پرست باشد  بايد رهبري كند و دشمن مصريان بت كه قوم را آنچنان كه شايد و

 و در راه خدا با آنان پيكار كند و رحلت فرمود.

پس از يعقوب بيسدت و سده    السّالم عليه اند يوسف  گويد مورخان گفته ثعلبي مي

 سال زندگي كرد و در يك صد و بيست سالگي در گذشت.

آنجا كه او را دفن  گويند، جسد آن حضرت را همانجا كه مرده بود دفن كردند

كرده بودند سرسبي و خرم بود وسوي ديگر خشك، مردم بده پادشداه شدكايت    

را به آن سو منتقا كند و  السّالم عليه كردند او به افرايم پيام داد كه جسد يوسف 

اگر چنين نكند او را خواهد كشت و افرايم چنان كرد، آن سوي آباد و سرسبي 
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. ناچار گور آن حضرت را يك سال به ايدن  و سوي نخستين گرفتار خشكي شد

كردند و سرانجام تصميم گرفتند جسد او  سو و سال بعد به سوي ديگر منتقا مي

را ميان رود نيا دفن كنند و چنان كردند و از بركت او هر دو سوي نيا آبداد  

را بدر   السّالم عليه شد و تابوت آن حضرت همچنان ميان نيا بود تا خداوند موسي

را بدا خدود ببدرد و     السّدالم  عليده  و بده او فرمدان داد تدابوت يوسدف     انگيخت

المقدس برد و آنجدا دفدن كدرد و     آن را بيرون آورد و به بيت السّالم عليه موسي

 .آرامگاه او در آنجاست
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 ضرت يونس پيغمبر عليه السّالمح

 درنيندوا  و خانده او  مولل  السّالم عليه  پيغمبريونس روايت شده است كه مسكن 

ازاوالد يدونس  اند كه  بود. آوردهمتدي  و نام پدر او تنخيس عراق بود. نام مادرش 

به پيغمبري فرستاده بود. به روايتدي  نينوا بود كه خداي تعالي او را در شهر هوم 

 گويند. اكنون آن شهر را دمشق مي

 :1قوله تعالي

 

 

  سدومش مهدد   هي  مهكده اي نبوم كه )نس از عذاّب( ايما  بيارم و ايمدا  آورمند  

مگت قو  يونس كه ايما  بياورمند و مر زندگي منيا عذاّب خف  را از آنها بتماشدتي   

 تا مدتي بهته ورشا  كتمي . و

ال الده اال ا   گفدت اي قدوم    كرد و مي ميان قوم چها سال دعوت مييونس در 

بگوييد. قومي گفتند اگر ما را پاره پاره هدم كنيدد هرگدي تدو را رسدول خددا       

ناسيم. اين بود كه يونس از ايشان نوميد گشت و غمگين شد و ايدن قدوم   ش نمي

بت پرست بودند و از يونس فرمان نبردند و او را برنجانيدند وآزار دادند. يونس 

از ايمان آوردن قوم عاجي گشت و از دست ايشان بجان آمد و گفدت يدا قدوم    

شيد. گفتند: عدذاب  ي عذاب او با بريد اكنون آماده چون فرمان خداي تعالي نمي

او چگونه باشد گفت: بر شما آتش دوزخ فرستند. گفتندد: روا باشدد. يدونس از    

حق تعالي عذاب خواست. ندا آمد چون وقت عذاب آيد بفرستيم يونس از ميدان  

                                           
 سوره يونس 91آيه  - 8



 حضرت يونس پيغمبر عليه السّالم

227 

هداي   قوم ايشان خشمناك برخاست و بيرون رفت از قضاي الهي به او مصديبت 

 بيرگي رسيد.

راي دعوت به دين اسالم به ميان قوم خود فرستاد پروردگار جهانيان يونس  را ب

وايشان از ايمان آوردن به او سرباز زدند و رسالت وي را نپذيرفتند يونس گفت 

حال كه شما رسالت ما نمدي پذيريدد و مدا را دروغ مدي شدماريد بدانيدد كده        

صبحگاهان از آسمان بشما عذاب خواهد آمد و در سه روز عدذاب اتفداق افتدد    

يكديگر گفتند: يونس هرگي دروغ نگفته است امشب او را بيازمدائيم و  ايشان با 

نگاه كنيد و مراقب باشيد آيا امشب از ميان ما بيرون مي رود يا نه، اگر بيدرون  

برود پس بدانيد كه راست مي گويد. در صبحگاهان زماني كه اورا طلب كردند 

ان موعود نيديك نيافتند يونس بيرون رفته در شكام كوهي پنهان شد چون زم

رسيد دانستند كه وي راست گفت، همان ساعت نشانه ها و دالئا عذاب آشكار 

گرديد، ابري سياه بر آمد، و دودي غليط در گرفت، چنانكه در و ديوار ايشدان  

سياه شد ايشان با مشاهده اين نشانه ها ترسديدند و از گفتدار و كدردار خدويش     

لهاي ايشان توبه افكند همه بيك بار بده  پشيمان شدند و پروردگار جهانيان در د

صحرا بيرون رفتند و يونس را طلبيدند و نيافتندد مدردان و زندان و كودكدان و     

حيوانات نيي بيرون رفتند، زبان به زاري و تضرع بگشادند و به اخالص و صددق  

 دل دعا كردند. 

هدا روزه  و از اول ذي الحجه تا عاشر محرم براين منوال مي ناليدند و در اين چ 

ا بعدرض رب العدالمين   راز فغان و ناله نيآسودند و درماندگي و بيچارگي خدود  

 رسانيدند. مي

 چدداره مددا سدداز كدده بددي يدداوريم 

 ايددم ه بددي طددربيم از همدده سددازند 

 گددر تددو برانددي بكدده رو آوريددم  

 ايددم  جددي تددو نددداريم نوازنددده   
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 پيش تدو گربدي سدر و پدا آمدديم     

 

 هددم باميددد تددو خدددا آمددديم    

 

: پروردگارا يونس به ما گفته بود كه خداي تعالي به من گفتده كده   قومي گفتند

بندگان بخريد و آزاد كنيد ما بندگان توايم تو به كرم و فضا و لعف خود ما را 

يونس از قول تو مي فرمايد كه هر   از عذاب آزاد كن . قومي گفتند پروردگارا !

ايم از  اه بر خود ستم كردهكه بر شما ستم كند از او در مي گذريد خدايا ما به گن

 ما درگذر.

 دعدا  ما تهي دستان برآورديم دسدتي در 

 توئي حاجات درويشان و محتاجان  قاضي

 

 همه نقد فيضي نه برين دست گنهكاران 

 پس رواكن از كرم حاجات بسيار همه

 

روز چهلم كه روز آدينه بود و عاشورا توبه مستجاب شد و ظلمت ابدر برداشدته   

ت سايه افكند يونس بعد از چها روز رو بده سدوي نيندوا كدردو     شد و ابر رحم

خواست كه از حال قوم خود خبري بگيرد چون نيديك شهر رسيد و به اتفداقي  

كه افتاد معلع گشت با خود گفت من ايشان را به عذاب ترساندم و عدذاب بدر   

رحمت مبدل شد اگر من به اين شهر بروم مرا به دروغ گويي نسبت مدي دهندد   

به صحرا نهاد و قصه رفتن او به دريا و زنداني شدن او در شدكم مداهي در    روي

 آمده است.سوره انبياء و صافات 

خداي تعالي از بهر عبرت مؤمنان پيغمبر خود را به ازاي اندكي جدرم در شدكم   

بده   السّالم عليه  نسماهي بازداشت پس به آنچه رضاي اوست راضي شوند پس يو

 كنار دريا رفت.

گويد، يونس همچنان راه پيمود تا كنار دريدا رسديد، همدان دم كده      مي كسائي

اي ديد اشاره كرد، كشتي به سوي او آمد و او در كشتي نشسدت. چدون    كشتي
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اي  رفت مالحان گفتند در ميدان مدا بندده    كشتي بميان دريا رسيد بايستاد و نمي

اي  ه است از سيد خود گريخته، رسم و آئين كشتي چنين اسدت كده چدون بندد    

ي  گريخته در كشتي باشد كشتي حركت نكند و بايستد يونس گفت من هم بنده

آيد كه تو را بده   كار، مرا به دريا بيفكنيد. ايشان گفتند دل ما نمي ي گنه گريخته

مردان داري. گفتند تا قرعه زنيم، سه بار  دريا افكنيم كه تو سيماي نيكان و نيك

، يونس خويشتن را به دريا افكند، ماهي وي قرعه زدند هر سه بار بر يونس افتاد

 را فرو برد. در غيليات شمس آمده است:

 كاندرون جان هر يك يونس اسدت  ماهياني

 

 كنندد  آئين راخوب وخوب فلك كه گلبناني 

 

ماهي او را به قعر دريا برد و يونس چهدا شدبانروز در شدكم مداهي بماندد. و      

در شكم ماهي يك موي وي آزرده نشد اند سه روز، و  اند هفت روز و گفته گفته

كدردن   و از حال خود تغيير نگشت هر چند حبس وي در شكم ماهي از راه ادب

بود اما سالمتي وي در شكم ماهي از معجيات وي بود يونس در آن حال كه بدا  

خود افتاد از آن كرده پشيمان شد و توبده كدرد و بده اهلل تعدالي زاريدد در آن      

يعني در اني كنت من الظلمين  -الاله ان انت سبحانككه:  تاريكيها آواز برآورد

هاي دريا، در تاريكي شكم ماهي تسبيح گفت و فرياد برآورد و گفدت   تاريكي

پروردگارا هيچ معبودي جي تو نيست تو پاك و منيه هستي بدرسدتيكه مدن از   

سداز مدن    ستمكاران بر نفس خود بودم به جهت مهاجرت و بيرون رفتن و چاره

 تويي پروردگارا! مراد من برآورده ساز!فقط 

اند يونس اندر شكم ماهي در قعر دريا آوازي و حسي بسمع وي رسيد بدا   و گفته

العيه به وي كه در شكم ماهي بدود وحدي    خود گفت ما هذا؟ اين چيست؟ رب

فرستاد. كه اين آواز تسبيح اها درياست، يونس بده موافقدت ايشدان آواز بده     
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ي من اسدت   دگار جهانيان به فرشتگان فرمود: اين آواز بندهتسبيح برآورد. پرور

ام به جهدت معصديتي كده از وي     يونس كه او را در شكم ماهي در حبس كرده

ي نيكمرد نيك عهد كه  ي شايسته صادر شده. فرشتگان گفتند بار خدايا آن بنده

پيوسته از او عما صالح صادر شده؟ گفت آري آن بنده صالح است. فرشدتگان  

 بان شفاعت بگشادند و از بهر وي آمرزش خواستند، خاقاني گفت:ز

 از دلو يوسفي بجهد آفتاب و چشدم 

 

 بر حوت يونس به تماشدا بدر افكندد    

 

رب العالمين به رحمت خود دعا يونس را اجابت كرد و شفاعت فرشتگان قبول 

 كرد و او را از آن غم برهانيد. 

ز شكم خود بيرون انداز كه او طعمده تدو   اي به ماهي گفت او را ا اند فرشته گفته

نيست، ماهي كنار دريا آمد و او را بيرون افكند، خداوندد در ايدن بداره چندين     

 فرمايد : پس او را در صحرا افكنديم در حاليكه بيمار بود. مي

 موالنا در غيليات شمس گفت:

 يونس قدسدي تدويي، درتدن چدون مداهيي     

 دلددق تددن خددويش را بددر گددرو مددي بندده

 هم در شكست، هست قضا در خعدر  به حكم

 ي فدردا دهدد   نفس تو امدروز اگدر وعدده   

 :1قوله تعالي

 ببيني كاين تن ماهي است آن و شكام باز 

 آن اي پاكباز، نوبت پاكي اسدت  شو، پاك

 قاضي اسدت آن  آفت اين، است حكم ي فتنه

 آن  الفي اسدت  مردك ازآنك دهنش زن، بر

 

 

 ا  را نيز هنين ن ا  مهي .  مامي  و مؤمننس  اجابت  كتمي  و از تنگنا ن ات
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را اجابت كرديم و شدفاعت فرشدتگان در حدق توبده      الساّلم عليه پس ما دعاي يونس 

 يونس را پذيرفتيم.

و او را از غم دريا نجات داديم و به ماهي دستور داديم تا او را از شكم خود بدر  

 ساحا دريا بيرون افكند.

داديم و او را از شكم ماهي بيرون افكندديم اي  همچنانكه يونس را از غم نجات 

 مؤمنان شما را نيي نجات خواهيم داد.

از شكم ماهي بيرون آمد و ياراي بر پاي ايستادن نداشت  السّالم عليه گويد، يونس

و خداوند كنار او بوته كدويي بيرون آورد و آن بوتده داراي سده شداخه بدود،     

تر و سومي بر سرش سدايه افكندده بدود،    اي رو به خاور ديگري رو به باخ شاخه

جبرئيا آمد و گفت اي يونس! خداوند چندان از بهشت به تدو ارزاندي خواهدد    

فرمود كه راضي و خشنود شوي، سپس با دست خود بر سر و بدن يونس كشيد 

خداوند موهاي سر و ريش و بدنش را روياند، و خداوند به آهويي دستور فرمود 

تاد و به فرمان خداوند با او سخن گفت، يونس از شير آهو آمد و نيد يونس ايس

آن آهو مكيد و نيرومند شد و سپس همان آهو به يونس مژده داد كه قوم ايمان 

اند و سرانجام و چگونگي ايمان آنان را بيان كرد و اشتياق ايشان را بديدار  آورده

هر گداه  كرد و  يونس ياد آور شد، آن ماده آهو همچنان نيديك يونس چرا مي

داد، بعد از چها روز يونس ديد كه بوته  شد شيرش مي يونس گرسنه و تشنه مي

كدو خشك و آهو ناپديد شده اسدت، يدونس حركدت كدرد چدون نيديدك       

چراند  هاي نينوي رسيد چوپان جواني را ديد كه بر كناره راه گوسپند مي سرزمين

 او را السّدالم  عليه  نسگويد پروردگارا پدرم را پيش من برگردان، يو و همواره مي

شناخت كه پسر بيرگش بدود دسدت در آغدوش يكدديگر آوردندد و مددتي       

گريستند. اين خبر به پادشاه رسيد از تخت خود برخاست و گفت پسر را پديش  
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من آوريد، او را آوردند چگونگي خبدر را از او پرسديد و چدون گديارش داد     

با يونس برخوردند و او را به پادشاه شاد شد و خود و اها نينوي بيرون شدند و 

شهر در آوردند پادشاه يونس را بر تخت نشاند و خود برابرش ايستاد، مردم شهر 

مدتي ميان ايشان بدود امدر بده     السّالم عليه هم از ديدن او خوشحال شدند، يونس 

كرد، تا آنكه پادشاه و همسر يونس و دو پسرش در  معروم و نهي از منكر مي

 گذشتند.
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 يّوب پيغمبر عليه السّالمحضرت ا

ي اوالد عي  بود او بسيار نيكوكدار و   از جمله السّالم عليه  پيغمبرّب ايّدو حضرت 

را  السّدالم  عليه  نيكوروي بود و در شام سكونت داشت و دختر افرائيم بنت يوسف

 به نكاح خود درآورد.

ند داشت تا اين كده ده درويدش سدير نشدو     ايوب غريبان و ضعيفان را نيكو مي

زد و تا زماني كده ده كدس را لبداس نپوشداند خدود لبداس        دست به طعام نمي

شدد. در  رسدول  ها  بود و بعد از بالي كرمنبدي  ها  پوشيد او قبا از بالي كرم نمي

خبر است كه حق تعالي به او مال بسيار و فراوان و فرزندان نيكوروي داده بود. 

نيدامبتي  و خداوند او را بده  مدام شب و روز به طاعت خداي تعالي مشغول بود 

مدردم را بده ديدن و ايمدان دعدوت       السّالم عليه  فرمود. و ايّوبمبعو  قوم خود 

نوايدان   ها ساخت و براي بي آموخت و مسجد كرد و احكام ديني را به قوم مي مي

اش گسترده بود و به كارگياران خود دستور داد هيچ كس را از  و ميهمانان سفره

او منع نكنند، پرندگان وجانوران وحشي و همه چهارپايان از  ميوه و كشتيارهاي

خوردند و خداوند متعال روز به روز و صدبح و شدام بدر     محصول زراعت او مي

 زائيدند. هاي او همه ساله هر كدام چند بچه مي افيود و دام بركت او مي

پيغمبر و در شام كسي از او توانگرتر نبود در عين حال مردي پارسا و پادشاه و 

 :1قوله تعالينمود.  بود و بر طاعت و عبادت مواظبت مي

 

و يام كن باي رسولگ حال ايدوّب را آ  زمدا  كده معدا كدتم نتورمگدارا بدتاي مدن         

 رسيده و تو مهتبا  مهتباناني.بيماري و رن ي سخ  

                                           
 سوره انبياء 18آيه  - 8
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اي محمد )ص( ! قصه ايوب را ياد كن آن هنگدام كده بيمداري او را از پداي     

اين وقدت پروردگدار خدود را بده فريداد خواندد و گفدت        درآورده بود و در 

پروردگارا بيماري به من روي آورده است پدس بده مدن رحدم كدن كده تدو        

پسدر    ب منبه گفت ايوب پسر اموس پسر عيترين مهربانان هستي وه مهربان

، پادشاه و هم پيغمبر بود و صاحب ملدك و مدال   السّالم عليه اسحاق پسر ابراهيم 

ر شام كسي از او تدوانگرتر نبدود و چهارپايدان و چرنددگان و     فراوان بود و د

غالمان داشت مردي پارسا و پرهييكار و خوش خلق و مهمان ندواز و درويدش   

نمدود   نواز بود و پيوسته خدا را شكر مي كرد و بر طاعت و عبادت مواظبت مي

ابليس ملعون وي را با توجه بده داشدتن مدال و نعمدت در دنيدا از پارسدايان و       

يافت، بر وي حسد برد خواست كه مانند دنياداران ديگر او را از  پرهييكاران مي

راه منحرم گرداند ابليس آمد تا آن همه مال را همگي نيست و نابود كردندد و  

بعضي را بسوختند و بعضي را به صيحه بكشتند و بعضي را بده بداد بدر دادندد و     

گرداب فنا افتادند چون خبر نيست و نابود كردند و گوسفندان به سبب سيا در 

به ايوب رسيد. گفت: او كسي است كه مال به من بخشيد و كسي است كده آن  

را از من گرفت خدا را شكر آن زماني كه به من داد و خدا را شدكر آن زمداني   

كه از من گرفت. ابليس نوميد گشت و سعي كرد تا از طريق فرزندان ايدوب را  

 به فتنه اندازد.

ر و هفت دختر داشت و به عبارتي هفت پسر و سه دختر داشت گويند هفت پس

كه در قصر خود جمع شده بودند ابليس آمد و آن قصر بر سر ايشان فرو ريختند 

و همه را هالك كردند. ايوب چون خبر هالك فرزندان را شنيد طداقتش طداق   

شد و صبرش برفت و زار بگريست و يك مشت خاك بر سر ريخت، سپس در 

طاقتي و ناصبري خود توبه كدرد. و از خدداي    ت پشيمان شد و از بيهمان ساع
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تعالي عذر خواست خداوند دعاي او را اجابت كرد و او را عفو فرمود: ابلديس از  

وي نااميد شد. اين بار سعي كرد تا زا طريق بيماري شايد بتواند ايوب را به فتنده  

در بيني وي دميد كه به همده  اندازد.  ابليس بيامد و ايوب را در نماز يافت بادي 

هايي در اندام وي پديد آمد. خارش بدر وي   ها و آبله ها و زخم تن او رسيد. قرحه

 خراشيد تا همه تن وي مجروح گشت. خاريد و مي افتاد مي

آنانكه به وي ايمان آورده بودند نام ايشان يفن و يلدد و صافر ايدن سده كدس    

ي گردان شدند. اما بر دين وي بودندد  چون ايوب را بر آن حال ديدند از وي رو

و با وي هيچكس نماند مگر رحمه عيال وي با او بود. ايوب در اين بدال مددتي   

اند سده   اند هفت سال و هف ماه و گفته اند هفت سال و گفته بماند. و بعضي گفته

 سال در اين بال مانده است.

ب بده اعتدراض   با وجود اين همه حوادث تلخ از درگاه خدا نااميد نگشدت و لد  

 گفت: تا خداوند خود فرمان خالص و گشايش دهد. نگشود و همواره مي

همسرش رحمه به او گفت اي ايوب فرزندان و اموال از دست بشددند و اينكده   

بيماري در بدن آغاز شد، فرمود اي رحمه خداوند پيش از من پيامبران را سخت 

شكيبايان وعده نيكدي داده  گرفتار فرمود و صبر و شكيبايي كردند و خداوند به 

است آنگاه ايوب سجده كرد و گفت پروردگارا اگر جامه بال را جاودانه به من 

بپوشاني و از سالمت محروم داري و مرا سخت بفشري چييي جي سپاس ندارم و 

سپاس فراوان خواهم كرد، پروردگارا دشمن شيعان را از من شاد مكن و زبانش 

س به رحمه گفت مرا بده جايگداه ديگدر غيدر از     را بر من دراز مگردان، و سپ

مسجدم ببر كه دوست ندارم مسجد آلوده شود. رحمه به پيش آندان كده ايدوب    

همواره به آنان كمك كرده بود رفت و از ايشان خواست تا او را ياري دهند تا 

بتواند ايوب را از مسجد بيرون برد، گفتند چون ايوب رياكار بوده است خدايش 
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گرفته است و اي كاش ميان ما و او فاصله ميان خاور و باختر بدود،   بر او خشم

رحمه بازگشت و او را به جايي برد كه آنجا ايوب براي مدردم در فضداي آزاد   

انداخت. ايوب به همسر خود گفت، اي رحمه صدقه بر ما حرام اسدت   سفره مي

اي مردم اي كن و براي مردم خدمتگياري كن و هر دو گريستند، رحمه بر چاره

 كرد و بر ايوب خر  مي كرد، ها را رفت و روب مي برد و خانه شهر آب مي

ابليس به صورت پيرمردي آمد و كنار مردم دهكدده ايسدتاد و گفدت چگونده     

دار معالجه شوهري با ايدن وضدعيت اسدت     شويد با اين زني كه عهده حاضر مي

خوراكي و آشداميدني   معاشرت كنيد و او به خانه شما بيايد و با همان دستها به

هداي خدود    شما دست بيند؟ اين سخن بر دل ايشان نشست و از ورود او به خانه

 كردند. جلوگيري مي

ي بردن من  دارند درباره به رحمه گفت اين قوم مرا ناخوش مي السّالم عليه ايوب 

 انديش. از پيش ايشان چاره

رد و در صددد يداري   رحمه بر آن كار اقدام كرد و براي او سايباني فدراهم آو 

گرفتن از كسي بر آمد تا ايوب را به آن منتقا كند خداوند او را با چهار فرشته 

هاي بستر او را گرفتند و ايوب را دلداري دادندد   ياري داد و آن فرشتگان گوشه

و براي او دعا كردند، رحمه در جستجوي خوراك بر آمد مردم آن دهكده او را 

ه گريان پيش ايوب برگشت و گفت مردم درهاي دست خالي برگرداندند. رحم

هاي خود را بر من بستند، فرمود خداوند درِ رحمت خويش را بر ما نخواهد  خانه

ديگري منتقا كدرد و بدراي او سدايباني      بست، رحمه ناچار ايوب را به دهكده

داشدتند و او از   ساخت و وارد دهكده شد مردم دهكده نخست او را گرامي مدي 

آن دهكده ده گرده نان بدست آورد ولي بعد مردم از ورود رحمه بده  پنج خانه 

هاي خود جلوگيري كردند و گفتند ما چيديي از خدوراك خدود بده تدو       خانه
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گشت ابليس بده   مي دهيم. و او از اين خوشنود شد و در حاليكه پيش ايوب بر مي

 صورت طبيبي بر رحمه ظاهر شد و گفت:

ام و فردا  شنيدم از فلسعين براي عال  او آمدهمن چون خبر بيماري شوهر تو را 

ي ديگري فراهم ساز و بدون اينكه نام  آيم و به او گنجشكي يا پرنده پيش او مي

خدا را ببرد بكشد و آن را بخورد و قدحي باده بياشامد كه گشدايش كدارش در   

 آن است.

شد و  ي ايوب آشكار رحمه پيش او آمد و اين خبر را به او گفت خشم بر چهره

به رحمه گفت او ابليس است و او را بر حذر داشت كه ديگر بار بده او توجده   

مكند بار ديگر ابليس بر رحمه ظاهر شدد و گفدت چدون در روي زمدين مدرا      

پرستش نكرديد و خداي آسمان را پرستش كرديد مدن بشدما چندين كدردم و     

ا تا همه را ببيني ها از شما باز گرفتم و همه آنها نيد من است بدنبال من بي نعمت

رحمه با او برفت ابليس چشم او را جادو كرد و آنچه از اموال خود را از دسدت  

داده بودند آنجا ديد. رحمه به پيش ايوب بازگشت و اين خبر را به ايوب رساند 

اندوهگين شد و خشم گرفت و گفت يك بار تو را نهي كردم و اين بار ديگدر  

ر سالمتي يابد به جهت سخن گفتن رحمه بدا  است، ايوب سوگند ياد كرد كه اگ

ابليس صد تازيانه بيند. روزي رحمه از فراهم آوردن خوراك درمانده و عداجي  

شد و در آن دهكده گشت تا به خانه پير زني رسيد و به او شكايت كرد پيرزن 

هداي گيسدوان    ام آيا حاضري دو طره از طدره  گفت من دخترم را عروس كرده

كه او را با آن بيارايم و دو گرده نان به تدو بددهم؟ رحمده     خود را به من دهي

هدا   موافقت كرد و دو گرده نان را گرفت و پيش ايوب آورد، ايوب پرسيد نان

كه چون داستان را گفت ايوب فرياد برآورد و بده   اي؟ را چگونه بدست آورده
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خداي عرضه داشت پروردگارا به مدن بيمداري و محندت رسديد و تدو خدداي       

 تر از همه بخشندگاني. ندهبخشاي

خداوند به او وحي فرمود كه اي ايوب سخنت را شنيدم و بيودي تو را به مييان 

 ت.صبرت پاداش مي دهم و رحمه را در بهشت خشنود خواهم ساخ



 خبر ذوالكِفا و حكومت او

289 

 خبر ذوالكِفّل و حكومت او

گويد  ي ذوالكِفا اختالم نظر دارند كه او كيست، كسايي مي دانشمندان در باره

 بوده و چنين آورده است. السّالم عليه  وباو پسر اي

را قبض روح فرمدود پسدرش حوميدا كده      السّالم عليه  چون خداوند متعال ايّوب

كرد و سدرزمين شدام را    بيرگترين پسر او بود ميان مردم به روش پدر رفتار مي

تصر م كرد تا آنكه پادشاهي از پادشاهان شام كه نامش الم پسر دعام بود به او 

خواهم و بايد خواهرتان را به همسدري   داد اكنون نيمي از اموال شما را مي پيغام

آيدم و اسديرتان    من درآوريد وگرنه با سواران و پيادگان خود به جنگ شما مي

خواهم كرد. لشكرها مقابا هم قرار گرفتند و جنگ سخت شد تا اين كه حوميا 

 شكست خورد و به ذوالكفا معروم شد.

قص  قرآن خود قصّه ذوالكفا را نوع ديگدر آورده و آن را  در تفسير و ثعلبي 

 پس از قصّه اليَسَع بيان كرده است.

گويد، ذوالكفا پيامبر نبوده است و بنده نيكوكاري است كده  ابوموسي اشعتي 

 اي انجام داده است. به هنگام مرگ كار پسنديده

ه عهدده گرفتده   و گفته شده است مردي پارسا بوده و انجام كار مرد گرفتار را ب

اند كه ذوالكفا همدان اليداس    است و خداوند او را نجات داده است. و هم گفته

 است. السّالم عليه  اند او همان زكريا است و بعضي هم گفته السّالم عليه  پيامبر

مبعدو   گفته كه او پسر ايوب است و بعد از پدر به قدومي از شدام   تبيا  و در 

اند كه پيدامبر نبدوده و از    ام نهاد و بعضي هم گفتهنذوالكفل شده و خداونداو را 

 اولياء بوده است.

هاي انبياء علديهم السّدالم    از سياق آيات كه پيرامون داستان»گويد:  ميابن كثيت 

 «.آيد كه ذوالكفا هم پيامبر بوده است است چنين برمي
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 :1قوله تعالي

 

 كا  بومند.كن  كه همگي از ني و اسماعيل و اليسع و ذالكفل را يام

گويد: بدان جهت ذوالكفا ناميده شد كه به امور قومش قيام نمدوده و   ميم اهد 

 در ميانشان به عدالت حكم كرد. از اين جهت او را ذوالكفا ناميدند. واهلل اعلم.
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پسر  پسر صَنعونشُدعَيب  اند  در نهايه االرب في فنون االدب آمده است كه آورده

است. فرزنددان مددين گفتندد     السّالم عليه عف ان پسر نابت پسر مدين پسر ابراهيم

هاي آن شهر را از آهن سداختند و ندام آن را    شهري براي خود بسازيد و دروازه

گذاشتند و آن را محا سكونت قبايا خود قدرار دادندد، و    مَدينبه نام پدر خود 

بر سمت راست مددين بدود و در آنجدا    اي  كوچ كردند كه بيشهايكَه به عمالقه 

 هايي ساختند و با اها مدين رفت و آمد و آمييش داشتند. براي خود خانه

پرسدت بودندد و بدر يكدديگر سدتمي       مردم مَديَن خداپرست و مردم ايكه بدت 

كردند. صنعون پدر شعيب از دانشمندان و پارسدايان مددين بدود و زندي از      نمي

ول د شد و او در كمال جمدال و زيبدايي بدود و    متشعيب عمالقه داشت كه از او 

چون بيرگ شد خداوند به او علم و فهم ارزاني داشت. پدرش از خداوند خواست 

گويندد   كه براي شعيب بركت و فرخندگي دهد در خواب ديد كده بده او مدي   

براي مردم مدين  نيامبتيخداوند در اين شعيب تو فرخندگي قرار داد و او را به 

 فرمود و به اين سبب او را شعيب ناميدند. خواهد مبعو 

و چون پدرش صنعون درگذشت جانشين او شد و از همه مردم روزگدار خدود   

 پارساتر و به عبادت نام آورتر گرديد.

فدتن بدود مدردي    خانه خود نشسته و مشغول به ذكدر گ روزي كه شعيب بر در 

از آندان صدد   كنند و مدن   غريب پيش او آمد و گفت اين قوم به مردم ستم مي

پيمانه به صد دينار خريدم ولي از من بيشتر گرفتند و حال آن كه بيست پيمانده  

كم است، وقتي كه شعيب از چگونگي كار آنان پرسيد گفتند اي شدعيب مگدر   

 داني كه اين روش پدران ما در اين شهر است؟ نمي



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

242 

 شعيب گفت اين سن ت ايشان نيست و آنان را سرزنش كرد ولدي بده گفتدار او   

توجه نكردند و آن مرد را هم چنان زدند كه زخمي و خون آلود شدد و شدعيب   

پيش او آمد و به او خبر داد  السّالم عليه  به خانه برگشت. گويد، همان دم جبرئيا

كه خداوند او را به پيامبري براي مردم مَدين و مردم ايكه و ديگر بت پرسدتان  

ايشان را بده عبدادت و اطاعدت     دهد كه فرموده است و به او فرمان ميمبعدو   

 خداوند فرا خواند و دستور دهد كه به مردم كم فروشي نكنند.

فهميم تدو را   گوئي نمي قوم گفتند: اي شعيب! خيلي از اين چييها را كه تو مي»

كرديم كه  بينيم اگر به خاطر كسانت نبود، سنگسارت مي ميان خويش ناتوان مي

يب! بسياري از چييهايي كه در حق توحيدد  گفتند اي شع« 8پيش ما عييي نيستي

به درستي كه ما هر آينه تو را در ميدان  فهميم  گويي نمي طاعت و پرستش مي و

اند شعيب ضرير بدود، از بدس    بينيم. گفته خود ناتوان و ضعيف البصر و نابينا مي

گفتندد، شديرين    كه از ترس خدا گريسته بود نابينا شد و او را خعيب پيامبر مي

شيرين زبان و پاك عبادت بود و اقوام و خويش ايشان زيداد بودندد از    سخن و

گفتند: اگر به خاطر احترام قوم اندك تو كه در ميدان   اينجا بود كه قوم وي مي

 كرديم. است نبود ما هر آينه تو را سنگ باران مي

 و تو در پيش ما قدر و ارزشي نداري و تو بر ما گرامي نيستي.

كنيد و در دل داريد آگاه است  ار من به آنچه كه شما ميبه درستي كه پروردگ

داند و هيچ چييي بر او پوشيده و پنهان نيست و بده حسدب اعمدال     و آن را مي

مجازات خواهد كرد. قوم او را استهياء كردند و او گفت: اي قدوم! بدر منيلدت    

خود كه داريد از شرك و نحس عما كنيد و من نيي بر كار خدود ثابدت قددم    
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م. شما اينچنين روزي را انتظار بكشيد و من هم با شما در انتظدار هسدتم تدا    هست

 عذابي بيايد و به چشم خود مشاهده كنم كه اين عذاب از آن كيست؟

 :1قوله تعالي

 

 

و همينكه فتما  ما بيامد  شعيب را با كساني كده بددو ايمدا  آورمه بومندد  بتحمد       

بومند به ليحه مهار شددند كده لدبحگاه      خوي   بتهانيدي  و كساني كه ست  كتمه

 همه مر ميار خوي  بي ا  شدند.

آن زمان كه عذاب رسيد ما شعيب را و آن كساني را كه ايمان آورده بودند بده  

پرستان بده بتدان    فضا و كرم خود نجاتشان داديم گويند شعيب آن زمانيكه بت

سانند و نده سدودي   ر خود سجده كردند به آنان گفت همانا اين بتان نه زياني مي

پس از پرستش آنها دست برداريد و بدين طريق ايشان را از عذاب خداوندد بدر   

گونه دليا و برهاني مرا دعدوت بده ايدن كدار      حذر داشت، گفتند تو بدون هيچ

اي براي ادعاي پيامبري خود داري؟ شعيب بده آندان    كني آيا دليا و معجيه مي

آوريد؟ گفتندد آري   يق كنند ايمان ميگفت اگر اين بتها راستي گفتار مرا تصد

جلدو بتهدا رفدت و گفدت      السّالم عليه پادشاه هم به اين كار راضي شد و شعيب

پروردگار شما كيست و من كيستم؟ و به فرمان خداوند سخن بگوئيد، به فرمان 

خداوند بتان به سخن آمدند و گفتند پروردگار ما و آفرينده همه چييها خداوندد  

اده و پيامبر خدايي و همه بتان از كرسيها فرو افتادند و هيچ بتي است و تو فرست

سالم نماند و خداوند متعال توفاني بر ايشان فرستاد كه نيديك بود همگدان را از  
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هاي خود پناهنده شدند و گروه  پاي درآورد، پادشاه و همراهانش شتابان به خانه

 و به شعيب چنين گفتند:بسياري به شعيب ايمان آوردند. سپس پادشاه و قوم ا

اندد از شدهر خدود     هر آينه، اي شعيب! تو را و كساني را كه با تو ايمان آورده

 كنيم مگر آنكه به كيش و آئين ما در آييد و برگرديد. بيرون مي

در اين هنگام بادي سخت و سوزان بر ايشان وزيدن گرفت كه چندان گرمدا و  

د و خدود را در چاههداي آب و   سختي داشت كه آنان را ياراي مقاومدت نماند  

ها افكندند و گرما سخت شد و مدتي دوام داشت و آنان بدر سركشدي و    سرداب

كرد و از عذاب خداوند  عصيان خود افيودند و شعيب همچنان آنان را دعوت مي

گفتند ما از شكنجه پروردگار تو چييي جدي همدين گرمدا     ترساند و آنان مي مي

يم سپس گرما براي آنان افيايش يافت و ناچدار از  كن بينيم و بر آن صبر مي نمي

كرد و ناچار از دشدتها بده    مدين به ايكه رفتند ولي گرما همچنان شدت پيدا مي

هداي آنهدا را سدياه     بيشه زارها پناهنده شدند و گرما همچنان افيون شد و چهره

كرد، شعيب پيش ايشان آمد و آنها را بده ايمدان آوردن دعدوت كدرد باندگ      

ند و گفتند اي شعيب اگر اين سختيها كه برماست به سبب كفدر مدا بده    برداشت

خداي تو است بر آن بيفياي كه ما ايمان نخواهيم آورد و خداوندد بده شدعيب    

وحي فرمود كده ايشدان را ندابود خواهدد سداخت و شدعيب از پديش ايشدان         

برفت.ناگهان شراره بر ايشان فرو ريخت كه جگرهايشان كباب شددو آندان و   

بر روي زمين بود سوختند و شعيب و مؤمنان به بالئي كه بر ايشدان ندازل    آنچه

كردندد و از آن عدذاب هديچ     نگريستند و كشته شدن آنان را نگاه مي شد مي مي

 ناخوشايندي به ايشان نرسيد.
گويد: و چون فرمان ما رسيد شعيب و كساني را كه به او گرويده بودندد بده    مي

بگرفت آنان را كه  السّالم عليه و بانگ جبرئيا  فضا و رحمت خود نجات داديم
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اي بسيار ترسناك پس در سرهاي خود مردگان و بدر زمدين    كافر بودند صيحه
 :1قوله تعالي افتادگان شدند.

 
  هنانكه ثموميدا    اند. اي هالک بت متم  مدين بام گوئي كه الال مر آ  نبومه

 هالک شدند.

ان بودند كه گويا هرگي در آن ديار اقامت آنچنان بر روي هم افتادگان و مردگ

 اند. اند و نييسته نكرده

آگاه باشيد و بدانيد كه هالك و نابود شد قوم مدين همچنانكه قوم ثمدود ندابود   

نگريسدتند شدعيب    شدند. شعيب و مؤمنان آمدند و بر كشتارگاههاي آن قوم مي

دگارم را و پند دادم گفت اي قوم! هر آينه بتحقيق رسانيدم شما را پيامهاي پرور

شما را، پس چگونه بر گروه كافران اندوه خورم آنگاه شعيب اموال باقي ماندده  

از كافران را بر خود بخش كرد و زني از دختران مؤمنان را به همسري گرفت و 

خداوند روزي نيكو بر او ارزاني داشت و همچنانكده در سدرزمين مددين بدود،     

دختر خود  از مصر آمد و شعيب السّالم عليه ن چشمش نابينا شد و موسي بن عمرا

 د.را به همسري او در آور
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و عمر چهارصد سداله  مصعب بود و نام پدرش ملك ريّا  كه نام جدّش  فتعو 

بده سدوي   هامدا  لعدين   داشت چون دعوت خدايي داشت او را فرعون گويند. با 

رفت و گفت من مرد غدريبم  مصت ادشاه مصر حركت كرد. پس فرعون پيش پ

خواهي گفت كه براي پاسباني مقبره  به من كاري بده پادشاه گفت چه كاري مي

دستور بده كه بدون اجازه من احدي مدفون نشود پادشاه چنين دستوري داد پس 

گرفدت در انددك    ي گورستان رفت و از هدر جندازه درمدي زر مدي     به دروازه

به مقر بان پادشاه رشوه داد و تمام نگهباني شدهر را  روزگاري مالي جمع كرد و 

به عهده گرفت و ملك مصر از جاهلي خدود فرعدون لعدين را هدر روز بيشدتر      

بخشيد تا اين كه وزارت پادشاهي به او واگذار كرد. پدس   نواخت و به او مي مي

به هامان گفت اكنون وقت آن است كه من دعدوي خددايي بكدنم و خلدق را     

د گردانم هامان گفت اول بايد دل مردم بدست آوري گفدت چده   ي خو پرستنده

استوارند. پدس بدراي بدسدت آوردن دل     السّالم عليه  كنم؟ ايشان بر دين يوسف

ي خود خر  كنم پادشاه اين كدار   مردم امسال از مردم ماليات نگيرم و از خيانه

مصدر  را پذيرفت پس فرعون دبير ماليات را پيش خود خواند و گفت كه خرا  

چقدر است آنچه دبيران گفتند آن مقدار از مال در كرد و منادي ندا كردند كده  

خرا  امسال را به رعيت بخشيدم و از شاه التماس كردم كه ديگر تا دو سدال از  

مردم ماليات نگيرم مردم شاد شدند شكر و دعاي بسيار گفتده سدال ديگدر نيدي     

انگر شدده شدب و روز دعدا    چنين كرد تا اين كه مردم مصر از كار فرعون تدو 

كردند ار قضاي الهي پادشاه بمرد و پسري نداشت كه به جاي او بدر تخدت    مي

شاهي نشيند پادشاه را دفن كردند سه روز تعييدت داشدتند روز چهدارم بدراي     

انتخاب پادشاه از دبيران و قاضيان و عالمان و شيخان مصر جمله بده در سدراي   
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ويي ديده بودند و سه سال خرا  نگرفته بدود  پادشاه آمدند و چون از فرعون نيك

به پادشاهي آن لعين رضا دادند و لشكريان نيي قبول كردند پس فرعون لعين را 

بر تخت شاهي نشاندند چون فرعون لعين پادشاه مصر شد هامان لعدين را وزيدر   

خود كرد و به هامان گفت حال كه پادشاهي به دست من آمده خوب تدبير كن 

خدايي من اقرار كنند و معبود خود گيرند گفت علمدا را از درس و  كه مردم به 

مند نشوند و دلشان بدون علدم   وعش گفتن منع بايد كرد تا خلق از علم دين بهره

سياه شود و زنگ گيرد و ابله و جاها شوند پس بفرمود علما را از درس و وعش 

ه فرعدون  منع كردند پس چندي برآمد كه اكثر مردم مصر جاها شددند آنگدا  

فرمود بتان را بپرستيد. قوم قبعيان اجابت كردند بيست سال بر آن بگذشت پس 

گفت من خداي بيرگم و بتان كهتر آن و چها سال بر اين منوال گذشت پدس  

بينم پس بتدان را بشدكنيد و قدوم     گفت من براي شما معبودي غير از خود نمي

 عيان هم راضي شدند و معبوديش را اجابت كردند.بق

بودندد   السّدالم  عليده   بنواخت مگر قوم بني اسرائيا كه به ديدن يوسدف  را يشان ا

بنابراين بني اسرائيليان را براي خدمت قبعيان دسدتور داد و كارهداي سدخت از    

ها قدرار داد و زندان بندي     ي آن قبيا هييم كشي و سرگين افكني و غيره بر ذمّه

اين ترتيب زنان بني اسدرائيا در  اسرائيا را به كنييي زنان قبعيان امر كرد و به 

كه از قوم بني اسرائيا و به آسيه نيد زنان قبعيان بي ارزش و بي قدر بودند مگر 

ي آفاق داشت و  بود و در نيك سيرتي و نيكو روئي شهره السّالم عليه  دين يوسف

شكي نيسدت چنانچده   آسيه فرعون او را به زني خواسته به هر حال در دينداري 

)ص( چهار زن را به بيرگي ياد كرده اول مريم بنت عمران، دوم  حضرت رسول

خديجه بنت خويلد، سوم فاطمه اليهرا، چهارم آسيه رضي اهلل عنهُنَ فدي الجملده   

بني اسرائيا چندين سال در رنج و محنت بودندد و زندان و مدردان پرسدتاري و     



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

248 

ا از دسدت  كردند و سعي داشتند كه ديدن اسدالم ر   كردند و تحمّا مي بندگي مي

كردند. القصّه خدداي تعدالي دو درخدت     ندهند و شب و روز توبه و استفغار مي

بيافريد از يك درخت روغن زرد و از ديگر درخت روغن سرخ حاصا شدد از  

ها روغن گرفته نگاه داشتند تا به هر بيماري و جراحتي كده روغدن    آن درخت

وي بداطلش ايدن دو درخدت    يافت و دليا و برهان بر دع ماليدند فوراً شفا مي مي

گرداندد و منحدرم    ها مردم را از راه ديدن برمدي   بودند با نشان دادن آن درخت

 ساخت. مي
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اند كه فرعون شبي در خواب ديد كه آن هر دو درخت بده هدوا رفتده و     آورده

جمدان و  ي عالم را زير و زبر كردندد. فرعدون لعدين بامدداد معبّدران و من      همه

ها گفتند كده   جادوگران را حاضر كرد و گفت تعبير خواب من چيست؟ بعضي

ي  فرعون چنان بود كه آتشي از سوي بيت المقدس در مصر افتاده و همه  خواب

 سوخت. سوخت، و بني اسرائيا را نمي هاي ايشان را مي قبعيان و خانه

ه از بندي اسدرائيا   شود كد  هاي نجوم ديده مي در تعبير خواب او گفتند از كتاب

شخصي پديد آيد و مملكت تو همه به دست او خراب شدود و ملدك و مدال و    

ميراث و نعمت تو به دست آن شخ  قرار گيرد فرعون لعدين گفدت آيدا آن    

روز از پشت پددر در رحدم    شخ  پيدا شده است يا نه؟ گفتند در اين سه شبانه

حبت بني اسرائيليان حق صون در اين سه شبانه روز از عمادر خواهد آمد پس فر

و بر آن موك الن گماشت، هديچكس قددرت و    و نيديك شدن با زن خود نداد

ي آن نداشت كه پيش زن خود رود تا سه شبانه روز گذشت تقدير خدداي   زهره

تعالي بر اين بود كه آن پسر در روز معين متول دد شدود و آن چندين بدود كده      

ن بود كه آن خاتون قبالً يك پسر به كه عمران نديم فرعوعمتا  نام زن خاتو  

ود. در دل خداتون شدوق   بده دنيدا آورده بد   متي  و يك دختر به نام  هارو نام 

مباشرت چنان افتاد كه صدبر و قدرار در دلدش بداقي نماندد       مجامعت و حرص

سرانجام تاب و طاقت نياورد و برخاست و از خانه بيرون رفت و بده در سدراي   

تعالي درهاي خانه گشاده و دربان را خفته ديد كده   فرعون لعين آمد به امر حق

بدون ترس به خوابگاه خداتو   تعالي خواب بر ايشان غالب كرده بود  حق سبحانه

را ديدد كده در خددمت فرعدون ايسدتاده و      عمتا  )شوهت خوم( فرعون رسيد 

نيي وقتدي زن خدود را ديدد آرزوي     عمدتا  فرعون به خواب رفته بود از طرفي 
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او پديد آمد و از آنجا برآمده با زن خدود جمدع شدده در همدان     خلوت در دل 

از صلب پدر به رحم مادر درآمد. خاتون برخاست و به  السّدال   عليه  موسيساعت 

ي خود رسيد چنانكه هيچ كس غير از خداي تعالي بده ايدن كدار آگداهي      خانه

ز نداشت چون روز شد فرعون لعين منجّمان را بخواند و گفت كه آن كدودك ا 

صلب پدر به رحم مادر آمده يا نه؟ منجّمان گفتند كه قضا كار خود كرده يعني 

امشب به رحم مادر آمده است. فرعون فرمود هر فرزندي كه از قوم بني اسرائيا 

پيدا شود و به دنيا آيد اگر پسر باشد بكشند و هفتاد درم به پدر فرزند بدهند تدا  

را پيش لعين آورده بده حكدم وي بدا    كار به جايي رسيد كه پدران پسران خود 

وده كده اگدر از بندي    كشتند و به اطرام و جوانب قبعي را فرمد  دست خود مي

برآمدد شدكم مدادر    نُه ماه نر)پسر( متول د شود بكشند چون مدّت  اسرائيا فرزند

نمود كه گويا بار ندارد چون كه موك الن دست بر شكم مدادرن   موسي چنان مي

بني اسرائيا چندين سال در اين بال گرفتار بودند و رندج و  ماليدند. و همچنين  مي

تر از اين بال نباشد كه پسران خدود را بده دسدت     كشيدند و صعب الم فرعون مي

ها بمالند چنانچه خداي تعالي  خود بكشند و بر شكم زنان مردان غير محرم دست

ما عذاب بد. حاصا چشانيم به ش يعني مي« كِسُو مُونَكُ  سُوءَ العذَاّبِ»فرمايد:  مي

پخت ناگاه بده درد زادن افتداد و    روزي نان مي السّالم عليه  كالم آنكه مادر موسي

در همان لحظه فرزندي متول د كرد چون ماه تابان با مالحت تمام چنانچه چشم از 

خداتو   گشت در اين حالت ناگاه موك الن فرعون در رسيدند  آن نوزاد خيره مي

چاره بينديشد و گفت فرزند خود را بده دسدت خدود     درماند و ندانست كه چه

بسوزانم بهتر از ايدن كده از پديش مدن ببرندد و بكشدند پدس دسدت و پداي          

اي پيچيده در تنور آتش انداخت و ديگي بدر سدر    را در پارچه السّالم عليه  موسي

تنور نهاد و موك الن آمدند و دست بر شكم وي ماليدند هيچ اثري نديدندد مدادر   
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از درد فرزند بگريست و گفت اين چه كاري بود كه من كردم  السّالم يهعل  موسي

ديدم و مرهم  هاي وي را مي و فرزند خود را به دست خود سوزاندم باري استخوان

ساختم چون سر تنور بگشاد موسي را ديدد كده در ميدان آتدش      دل مجروح مي

ا ديدد  كند چدون مدادر، موسدي ر    نشسته و سيب سرخ در دست گرفته بازي مي

متعجّب و حيران بماند و خداي تعالي را شكر كرد كه فرزند خود را به سدالمت  

يافته است چون او را از تنور برآورد به فكر فرو رفته و گفت چه تدبير كنم بار 

گريست و هيچ چاره در  كرد و مي ها مي ديگر موك الن آمده پسر را ببرند انديشه

 :1قوله تعاليشنيد. ي خانه آوازي  خاطرش نيامد از گوشه

 

 

به مامر موسي وحي كتمي  كده شديتش بدده و هدو  از او بيمنداک شددي  بده مريدا         

 باز آري  و از نيغمبتان  كني . فكن  و تت  مدار و غ  مخور كه ما او را به تو

اي مادر موسي كودك را شير بده و اگر ترس از كشته شدن او داري كودك را  

غم مخور وي را بسالمت بتورسانيم و او را از جملده  در رود نيا انداز و مترس و 

پيغمبران مرسا گردانيم مادر موسي اين بشارت شدنيده شداد گشدت و بعلدب     

درودگري رفت چون از خانه بيرون رفت جبرئيا بر مثال درودگدر مدي رفدت    

گفت صندوق مي تواني ساخت؟ گفت موجب خواهش دل بسدازم پدس بخانده    

رفت مادر موسي در آن صدندوق جداي نشسدتن    آورده صندوقي ساخته بيرون 

موسي نيكو كرد پس او را شير داد و در پارچه حرير پيچيده در صندوق نهاد و 

 قفا بر زد. موالنا گفت:
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 باز وحي آمد كده در آبدش فكدن   

 در فكن در نديلش و كدن اعتميدد   

 از جنون ميگشدت هرجابدد جندين   

 كان يكي درياست بي غور و كران

 لعددين چدده خرابددت ميكنددد نفددس 

 آتشددت را هيدديم فرعددون نيسددت 

 

 روي در اميدددد دار و مدددو مكدددن 

 مددن تددرا بددا وي رسددانم رو سددپيد

 از حيددا آن كددور چشددم دوربددين

 جمله درياها چدو سديلي پديشِ آن   

 دور مي اندازدت سخت ايدن قدرين  

 ورنه چون فرعون او شدعله زنيسدت  

 

بددنبال  في الجمله مادر موسي صندوق را در رود نيا انداخت و خدواهر موسدي   

رفت كه چه مي شود و به فرمان خداي تعالي صندوقچه باالي آب  صندوقچه مي

مي رفت تا از آن نهري كه بجانب سراي فرعون مي رفت روان شده به كوشك 

هاي آهني شد مادر موسي دختر را وصيت كدرده   فرعون رسيد و نيديك پنجره

صندوق مي كندد   بود كه در پي صندوق چنان برود تا هيچكس نداند كه پيروي

چون صندوق به پنجره آهني درآمد و جبرئيا آنرا بسدوي فرعدون روان كدرد    

بحوضي كه در ميان خانه او بود رسيد فرعون لعين با آسديه خداتون )رض( بدر    

تخت نشسته بود پس آسيه خاتون برفت و ببيند چه چيي است چندان جهد كرد 

دل بسم اهلل الرحمن الدرحيم  نتوانست سر صندوق را بگشايد آنگاه آسيه خاتون ب

گفت در حال صندوق بگشاد و كودكي ديد تابان چون ماه شب چهارده آسديه  

ي  خاتون گفت اين روشنايي چشم من و تو خواهد بود خدداي تعدالي در سدوره   

 فرمايد. مي 9قص  آيه 

اَوْ نَتَخِذَه وَلَداًوَ هُدمْ لَدا    وَ قَالَتْ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَةُ عَيْنٍ لِيْ و لَكَ عَسَي اَنْ يّنْفَعَنآ

 يَشْعُروْن،
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يعني زن فرعون )آسيه( گفت: اين فرزند را مكش كه ما را فرزند نيسدت او را  

 بجاي فرزند داريم و آنان نمي دانند.

پس فرعون رضا داد، او را در كنار گرفت و مهر و محبدتش زيداده گشدت در    

شير دهد خدواهر موسدي در آنجدا     حال فرمود كه دايه بياريد تا اين كودك را

اي نشان دهم او را بياوريد. خدواهرش نيديدك    حاضر بود گفت من شما را دايه

مادر رفت كه از بهر شيردادن برادرم دايه طلب مي كنند مادر موسي پيش رفت 

 و كودك را در كنار گرفت در ساعت شير بخورد و خوشحال گشت.

 از غيليات موالنا:

 زانكه مس  شيت و نستا  تواي   از مايه شيت همچو موسي ك  خوري 

كرد گفت اي  هامان پليد، وزير فرعون، آنجا ايستاده بود همه احوال مشاهده مي

زن مگر اين كودك فرزند توست مادر موسي گفت اين فرزندد مدن نيسدت و    

ليكن شير من او را خوش آمده است فرعون گفت هر ماه اين دايه را دويسدت  

مدتي بر آمد روزي موسي ريش فرعدون گرفدت و از دسدت     دينار بدهند چون

 ديگر مشتي سخت بر دهن او زد.

فرعون لعين در خشم شد گفت اين كودك را بكشيد. در حال آسيه خاتون پيش 

آمد اين كار كودكانه است كه او را مي كشي تو همه كودكان بني اسدرائيا را  

را پر از يداقوت كدرده    اي، هامان دو طشت يكي را پر از آتش و ديگري كشته

بياورد و پيش موسي نهاد و گفت اگر در آتش دست نهد تا بدانم كه كدودك  

ديگر است و اال همان كودك خواهد بود، موسي خواست كه ياقوت را بگيدرد  

در حال دست موسي گرفته بسوي آتش گردانيد چدون پداره    السّالم عليه جبرئيا 

خت. روزي آسيه خاتون )رض( سر آتش بر گرفت و در دهان نهاد زبانش بسو

را شانه مي كرد شانه از دست وي بيفتداد گفدت يدا رب فرعدون را نگونسدار      
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اي؟  گردان، فرعون بشنيد گفت اي آسيه! مگر به موسي و هارون ايمدان آورده 

گفت درين هيچ شكي نيست من بخداي تعالي ايمان آورده مسلمان شده ايمدان  

ي زرين بتدو   و از خداي موسي برگرد تا خانهخود را پنهان داشتم فرعون گفت ت

دهم گفت خداي تعالي ما را در بهشت خانه زرين بنا كرده است. فرعون لعدين  

گفت ترا عذاب كنم گفت هر چه خواهي بكن هرگي مدن از ديدن موسدي بدر     

ها از تن وي بيرون كنند و هر چهار دسدت و   نگردم فرعون لعين گفت تا جامه

ر زمين دوزند همچنان كردند چون محنت درد به دل آسيه پاي او به ميخ آهني ب

رسيد فرعون لعين گفت اي زن از دين موسي برگرد تا از عذاب من برهي آسيه 

گفت ترا با تن من كار است با دل من نيست. فرعون پليد فرمدود تدا گدردون    

آهني آورده برويش بنهند همچنان كردند حق تعدالي حجداب از چشدم آسديه     

شت تا در بهشت نگريست پس فرشته سيبي از بهشت آورد تا جدان  خاتون بردا

فرعدون را   السّدالم  عليه آسيه بدان سيب شد از دنيا رحلت كرد. موسي و هارون 

 اي نبخشيد. كردند اما هيچ فايده دعوت مي

فرعون گفت بگذاريد مرا كه من موسي را بكشم. موسي خواست كده از سدراي   

موسي كردند كه بگيرند و بكشدند بده فرمدان     فرعون بدر رود كه قبعيان قصد

خداي تعالي آن شيران كه بيرون سراي آن پليد بسته بودند قصد قبعيدان كدرده   

همه را بدريدند. خبر به فرعون بردند. فرعون گفت همه از شومي موسي اسدت.  

با وجود تبليغ اينها و كشيدن رنج و بال ايمدان نياوردندد نددا آمدد يدا موسدي       

بني اسرائيا را از مصر بتاريكي شب ببر چنانكه كسدي قبعدي ازيدن     مالسّال عليه 

معني آگاه نشود و بايد كه بلب دريا مقام كني تا از دريا بگذرانيم و فرعدون را  

 م.زيم و شما را از شر ايشان برهانيبهمراه قومش غرق سا
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گشت سواران و چاكران به همدراه وي   چون موسي بيرگ شد بر اسب سوار مي

تند و به او پسر فرعون لقب داده بودند و فرعون دستش گرفته پيش خدود  رف مي

رفت بدين جهدت   حكمت و علم مي السّالم عليه  نشاند چون اكثر به زبان موسي مي

داد و او را  رغبت نشان مي السّالم عليه  فرعون با دل و جان به شنيدن سخنان موسي

 فرمايد: داشت چنانچه حق تعالي مي دوست مي

حكمت داديم همچنين پاداش نيكوكداران را  او را علم و  گاه به قوّت رسيد هر»

 «8دهيم مي

و به روايتي آمده است چون عمرش به بيست سال رسيد فرعون او را به ازدوا  

اند از آن زن دو پسر متول د شده يكي را حرسون و ديگدري   زني آورده كه گفته

 ساله شد. واهلل اعلم بالصّواب. سيموسي  را بقا نام گذاشته بودند تا اين كه تقريباً
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 هجرت موسي عليه السّالم از مصر و حركت او به سوي شهر مدين

هنگام ظهر از خانه بيرون آمدد در حدالي كده همده در      السّالم عليه  روزي موسي

ها خفته بودند مگر قبعي كه ساالر معبخ فرعون بيدار بود و مردي را از بني  خانه

بدود و از دسدت قبعدي فريادرسدي     سامتي گرفته بود كه نام او  اسرائيا به كار

رد كرد مشتي سخت بر سينه وي  السّالم عليه  خواسته بود چون قبعي فرمان موسي

 زد كه بر زمين افتاد وروحش از قالب پريد و جان داد.

 فرمايد: چنانكه خداي تعالي مي

 

 

 

 

مو متم را ميد كه جنگ آزمدائي  خبتي متم   به شهت مر آمد و مر آن ا  و هنگا  بي

كنند  يكي از نيتوا  او و ميگتي از مشمنا  او بوم  آنكده از نيدتوا  او بدوم بدت      مي

 د آنكه از مشمنا  وي بوم از او كمدك خواسد   موسدي مشدتي بددو زم بي دان        

 .1كتم  گف  اين كار شييا  اس  كه وي مشمن گمتاه كن آشكاري اس 

داوند به خاطر اين كار طلب عفو كرد و خداي تعدالي او  از خ السّالم عليه  و موسي

 را عفو كرد، هر آينه خداي تعالي بخشنده و مهربان است.

چون قبعيان آنجا رسيدند ديدند كه ساالر معبخ كشته شده است نيد فرعون لعين 

رفته خبر كردند فرعون گفت تحقيق كنيد كه چه كسي وي را كشته است تدا  

كدرد امّدا در    چه كافر بود و به دروغ ادّعاي خدائي مي قصاص كنم. فرعون اگر
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داشدت   داد و مظلومان را ايمن و آسوده مي بعضي وقايع از عدل و انصام داد مي

بيرون آمده ديد كده   السّالم عليه  پس از آن قبعي را دفن كردند صبح زود موسي

سدامتي  مان زد و او نيي ه قبعي ديگري با مردي بني اسرائيا درآويخته او را مي

بود كه روز قبا فرياد رسي خواسته بود موسي قصد ايشدان كدرد كده سدامري     

كرد و گفدت   السّالم عليه  پنداشت كه موسي قبعي را خواهد زد و روي به موسي

خواهي در سرزمين  خواهي بكشي چنانچه ديروز آن قبعي را كشتي اينكه مي مي

 لحان و مصلحين باشي.خواهي از جمله صا مصر سركش و ستمگر باشي و نمي

چون قبعي از سامري اين سخن شنيد در حال به سراي فرعون لعين رفدت و آن  

به خانه آمد ترسيد ناگاه مدردي درآمدد و    السّالم عليه   حال باز گفت چون موسي

 :1قوله تعالي  گفت:

 

 

و از آ  سوي شهت متمي شتابا  بيامد و گفد : اي موسدي بزرگدا  مربداره تدو رأي      

 شو كه من نيكخواه توا . ند كه بكشند   بتو زن مي

كرد  مردي يعني حيقيا از بارگاه فرعون از جاي دور شهر در حاليكه شتاب مي

 آمد و به او رسيد و گفت: السّالم عليه به سوي موسي

كنندد و نقشده    اي موسي براستي در بارگاه فرعون براي كشتن تو مشورت مدي 

شهر بيرون برو كه من از جمله خيرخواهدان  كشند پس هر چه زودتر از اين  مي

 : 2قوله تعالي و دلسوزان شمايم.
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تا از گدتوه سدتمگتا    از آ  شهت تتسا  و نگتا  بتو  شدد و گفد : نتورمگدارا  مد    

 ن ا  بخ .

ار و بدون آذوقه و مركب به تنهايي بيرون رفدت  بپس موسي همان لحظه بدون 

منتظر بود كه كسي از پشت سر او در حاليكه بر نفس خود ترسان بود مترصد و 

 بيايد و او را قصاص كند. 

موسي پروردگار خود را به فريداد خواندد و گفدت پروردگدارا مدرا از گدروه       

آمد و به موسدي گفدت اي    السّالم عليه اند كه جبرئيا  ستمكاران نجات بده گفته

 موسي! روي به سوي شهر مدين آور و موسي به سوي شهر مدين حركت كرد.

 :1له تعاليقو

 

ميانده  ه رو بسوي مدين كتم گف : شايد نتورمگدار  مدتا بد    السّال  عليه و هو  موسي

   كند.راه هداي

و آن هنگام كه رو به سوي مدين حركت كرد و اين فاصله تا شهر مدين هشت 

رفت و در راه جي گياه خوردني چيديي بهمدراه نداشدت     شبانه روز راه است مي

ردگارم مرا به راهي هدايت كند و بده منديل مقصدود    موسي گفت اميدوارم پرو

اندد كده در راه    برساند و مشكالت و گرفتاريهاي راه را بر من آسان سازد. گفته

آمد و به او گفت به سوي شهر مدين به پديش شدعيب بدرو.     السّالم عليه جبرئيا 

د اند كه كسان فرعون در طلب او بدنبال وي رفتند و به مدين سه راه وجدو  گفته

 .داشت. ايشان در طرم ديگر برفتند و نيافتند
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 رسيدن موسي به مدين و مزدوري او به شعيب پيغمبر عليهما السّالم

 

 

 

 

مامندد و   و هو  به آّب مدين رسيد  بت ست آ  گتوهي از متم  را ميدد كده آّب مدي   

كتمندد  گفد : قصده     مور مدي  ]خدوي    گوسفندا  [نزميك آنها مو ز  را ميد كه 

د كده نددرما    ببتند  ]گوسفندا  خدوي    [شما هيس  گفتند: ما آّب ندهي  تا شبانا  

 نيتي كهنسال اس .

و آن هنگام كه به چاه آب مدين رسيد مردمان را ديد كه بر گرد آن بر آمده 

 دادند. بودند و مواشي و چهارپايان را آب مي

راندند تدا بدا    اسفا )پائين( گوسفندان خود را مي و يافت دو زن را كه در جاي

ي ديگران مختلط نشود از آنجا كه شفقت ذاتي پيغمبران است پيش رفت و  رمه

 از روي لعف و محبت گفت:

داريدد؟   حال شما و كار شما چيست كه گوسفندان را از اختالط يكديگر باز مي

مُحْدرم   وسي ايشان را بيايشان عذر خود را و عذر پدر خود را باز گفتند: چون م

 در چراگاه ديده بود بر ايشان انكار كرد و اين سئوال از آن جهت بود.

تواندد   آن دو دختر گفتند: پدر ما مردي پير و ضعيف است، مراعات مواشي نمي

بكند و مالي هم نيست كه كسي را چوپان بگيرد و ميد دهد، و ما به ضدرورت  

يم تا اين شبانان بروند و جاي خالي شود آنگه ا اي گرفته ايم و گوشه بيرون آمده
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ما گوسفندان خود را آب دهيم. و پدرشان شعيب بن نويب بن مدين بن ابدراهيم  

 :1قوله تعالي الخليا بود.

 

غدذايي   نس گوسفندا  را آّب مام آنگاه سوي سايه رف  و گف  نتورمگارا مدن بده  

 كه سوي  فتستي محتاج .

فت ديدد برايشدان ببخشدود و شدفقت كدرد و      موسي چون ايشان را بر اين صد 

گوسفندان ايشان فرا پيش گرفت و به سر چاه برد و بر سر چاه سدنگي بديرگ   

توانستند بردارند. موسي بده تنهدايي آن    بود كه ده مرد با قوت آن سنگ را نمي

سنگ برداشت و بيفكند و سعا خواست به او سعلي دادند كه ده نفر آن سدعا  

 د.كشيدن از چاه بر مي

موسي به تنهايي آن سعا پر از آب از چاه بركشيد، و گوسفندان ايشدان را آب  

اند عمر )رض( كه گفت هر پيغمبري نيروي چها مرد داشت  داد. روايت كرده

گويد: موسدي از روي   و پيغمبر ما به قوت چها پيغمبر نيرو و قدرت داشت مي

ند و موسي نيي به سوي ترحم و شفقت گوسفندان ايشان را آب داد و ايشان برفت

ي درختي يا ديواري برگشت. پس موسي گفت پروردگارا! بدرستيكه مدن   سايه

 :2قوله تعالي ها بدان محتاجم. از براي خوردني آنچه كه بفرستي از نيكي
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ماشد  ندزم وي آمدد و گفد  نددر        يكي از آ  مو مختت كه شتمگين قدد  بدت مدي   

مدا نداماش مهدد هدو  ندزم وي شدد و ايدن         كند تا تو را بدتاي آّب مام   معوت  مي

 اي. گتوه ستمگتا  ن ا  يافته ستگذش  با او بگف   گف : بي  مدار كه از

داشت به نيد  كرد و با شرم  قدم بر مي پس يكي از دو دختر در حالي كه حيا مي

آمد، مفسران گفتند آن دختران آن روز زودتر به خانده خدود    السّالم عليه موسي

در به آنان گفت: چگونه است كه امروز زودتر به خانده آمديدد؟   بازگشتند و پ

گفتند: مرد پارساي مشفق مهربان بما رسديد و گوسدفندان مدا را آب داد. پددر     

رب اندي   » گفدت   گفت چه سخن از وي شنيديد؟ گفتند از وي شنيديم كه مدي 

شعيب گفت نيست او مگر مردي گرسنه محتدا   «  لما انيلت الي من خير فقير

ام. آنگه دختر كدوچكتر را كده ندامش صدفورا بدود فرسدتاد اينسدت كده         طع

پس يكي از  گويد: مي« فجآءته احدهما تمشي علي استحياءٍ» العالمين گفت  رب

 آن دو دختر كه نامش صفورا بود در حالت شرمندگي به سوي موسي آمد.

ش خواند تدا تدو را پدادا    آن دختر )صفورا( گفت: بدرستي كه پدر من تو را مي

دهد بجهت آنكه اي موسي گوسفندان را آب دادي موسي برخاست و آن دختر 

ي آن دختر از ساق پايش كنار  كرد باد وزيد و جامه پيشاپيش موسي حركت مي

رفت موسي فرمود از پي من حركت كن و مرا راهنمدايي كدن او پشدت سدر     

و  گفت: به راست يا چپ برو تا وارد مددين شددند   كرد و مي موسي حركت مي

موسي نيد شعيب كه پيري فرتوت و كور شده بود آمد و بدر او سدالم كدرد و    

 شعيب پاسخ سالم را داد.

ي خود بداز   آمد و بر او قصه السّالم عليه پس آن هنگام كه موسي نيديك شعيب 

 گفت مترس. گفت دانست كه او از اها بيت نبوت است.
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 موالنا گف :

 ال تخدددافوا هسدددت نددديل خائفدددان

 مددر او را ايمددن كننددد هركدده ترسددد

 آنكه خوفش نيست چون گويي مترس

 

 هست در خدور از بدراي خدائف آن    

 مددردل ترسددنده را سدداكن كننددد   

 درس چه دهي نيست او محتدا  درس 

 

از گروه ستمگران و از دست ظالمان يعني فرعدون و قدوم او رهدايي يدافتي و     

ده، گفت اي فرعون به شهر مدين دسترسي ندارد. سپس شعيب طعام در پيش نها

جوان اين طعام بخور كه براي تو آماده شده است، موسي گمدان كدرد كده آن    

طعام به عوض آب دادن گله تهيه شده است. موسي گفت اعدوذ بداهلل مدا از آن    

خاندان نيستيم كه دين خود را به دنياي خود بفروشديم شدعيب گفدت آنچندان     

ن من اينست كه مردمان نيست كه تو گمان بردي. واهلل، عادت من و عادت پدرا

 آن طعام بخورد. السّالم عليه را طعام دهيم و مهمان را گرامي داريم. پس موسي

 :1قوله تعالي

 

يكي از آنها گف  )يكي از مو مختت( ندر جا   او را اجيت كن هتا كه بهتتين كسي 

 كني  و ه  نيتومند امين اس . تواني استخدا  اس  كه مي

 اي پدر او را به ميدوري بگير براي شباني.» دختر شعيب به او گفت

كه بتحقيق او بهترين ميدوري است كه او را اجير كني چون توانا و قدرتمند و 

امانت دار است. منظور دختر از توانايي موسي نيروي او در برداشتن سنگ از سر 

داري او  كشيدن او به تنهايي با دلو بيرگ بود و مقصدود او از اماندت   چاه و آب
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ن دستوري بود كه موسي فرمود از پشت سر من حركت كن و مرا راهنمدايي  آ

 :1قوله تعاليكن. شعيب به موسي رغبت كرد و گفت: 

 

 

 

 

گف : خواه  يكي از اين مو مختت خوي  ز  تو كن   بشتط آنكه هش  سال اجيدت  

ي خواه  با تو سخت اي  نمي من شوي و اگت مه سال تما  كني  به اختيار خوي  كتمه

 هد  از شايستگا  خواهي ياف .كن  و متا اگت خدا خوا

خواهم يكي از اين دو دختر خود را به همسدري تدو    و گفت همانا به تحقيق مي

 درآورم بر آنكه ميدور باشي براي من بمدت هشت سال.

خواهي به ده سال تمام كني در اختيار خود توست. و اجبار و اكراهي در  اگر مي

سال را به ده سال برساني بدين ترتيب اين دو سدال را در  ميان نيست كه هشت 

 اختيار و همت موسي واگذار كرد.

خواهم كه بر تو مشقت كنم و بيودي اگر خدا بخواهد مدرا از نيكدان    و من نمي

 خواهي يافت.

و خواهي ديد كه من به عهد خود وفا خواهم كرد. جمهور فقها اين آيه را دليا 

شناسند، نه حق خود دختر، امّا امام  تران را حق ولي ميبر اين كه نكاح دادن دخ

  داند. ابوحنيفه)رض( اين حق را در حيعه اختيار خود دختران مي

 :2قوله تعالي
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م  و خددا  گف : همين  قتار من و تو  هتيك از مو مد  بست بدتم   بمدن ظلد  نشدو    

 نگهبا  گفتار ماس .  

و ميان تو قائم و پابرجاست كده هديچ   گفت اين عهد ميان من  السّالم عليه موسي

 كدام خالم نكنيم.

هر كدام از اين دو مدت كه هشت سال است و يا ده سال است اجرا كنم و بده  

 پايان برسانم و ستمي بر من نيست. 

كنم يعني آنچه كه از شرط بدين   گويم و شرط مي و خداي تعالي بر آنچه كه مي

كار خود را به خداي تعدالي واگدذار   رود گواه و شاهد است و ما  من و شما مي

ي كارهاست موسي با صفورا كه دختدر كدوچكتر    ساز همه كنيم كه او چاره مي

بود ازدوا  كرد و از او براي خود چوبدستي و عصايي خواست، صفورا گفت به 

حجره پدرم برو و آن عصا بردار. شعيب به او گفت اين عصا از چوب درختدان  

دم عنايت فرموده موسي با گوسدفندان كده در آن   بهشت است كه خداوند به آ

هنگام چها گوسفند بود بيرون رفت در آن دشت ماري بسيار بيرگ بدود كده   

بلعيد. موسي با خود گفت از بيرگترين جهادها كشتن اين مدار   گوسفندان را مي

است و با گوسفندان بسوي آن دشت رفت و چون نيديك رسديد مدار آهندگ    

ن مار را كشت و گوسدفندها را تدا پايدان روز در آن    گوسفندان كرد، موسي آ

دشت چراند و پيش شعيب برگشت و خبر كشتن مار را به او داد شعيب و مردم 

مدين از آن خبر شداد شددند و در تجليدا و بيرگداشدت موسدي كوشديدند و       

همچنان به چوپاني گوسفندان شدعيب مشدغول بدود تدا مددت       السّالم عليه موسي
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يد و در آن هنگام شمار گوسدفندان از چهدا بده چهارصدد     ميدوري او بسر رس

 .رسيده بود موسي قصد رفتن از مدين كرد
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و بدرادر در دل افتداد تدا از    مدادر  روزي مشدتاق ديددار    السّدالم  عليه  پس موسي

 روانده مصدت  همراه اها و عيال خود به سوي اجازه بگيرد و به  الساّل  عليه  شعيب

 :1قوله تعاليشد.  شود

 

 

 

و هو  موسي مد  خدم  به نايا  رسانيد خانوامه خوي  را از حضور شعيب ببدتم  

ا   شدايد   ي خوم گف : بمانيد كه من آتشي ميده از جانب طور آتشي ميد به خانوامه

 شويد. ه آتشي بيار   شايد گت بتايتا   خبتي از آ   يا شعل

مجاهد گفت: موسي ميدوري شعيب بر مَهر دختر ده سال تمام كدرد آنگده دو   

سال ديگر به نيديك وي مقام كرد و از دختر شعيب او را كودك آمد و بعد از 

اجازه خواست تا به زيارت مادر و برادر  2چند سال كه در نيد وي مقام كرده بود

اد زن وي حامله بدود و زمدان   و خواهر خود به مصر برود. شعيب دستور رفتن د

دانست سر به بيابان نهاد تا به جاندب   راه نمي السّالم عليه زادن نيديك بود. موسي

 طور سينا افتاد.
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روايت شده كه گفته است عالوه بر ده سال، دو سال م اهد نيد شعيب عليه السالم، ده سال بوده است، و از 

 ديگر هم نيد حضرت شعيب بسر برده است.

سوال كردند، جبريا به رسول جبتئيل)ع( هلل عليه وسلم در اين باره از گفته است كه پيامبر خدا صلي اابن عبا  

 خدا خبر داده است كه موسي)ع( ده سال به پايان رسانيده است.
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در راه شب تاريك پديش آمدد و بداد و بداران و صداعقه و سدرماي سدخت،        

گوسفندان در بيابان پراكنده شده و اها وي را درد زائيدن حاصا شد موسي در 

ير شد طلب آتش كرد و آتش زنه آتش نداد آخر به جانب طور نگده  ميان متح

« انس من جانب العور نداراً  » كرد و آتش ديد اين است كه رب العالمين گفت

از سوي كوه طور آتشي ديد افروخته، چنان پنداشدت كده چوپداني اسدت يدا      

 كارواني كه آنجا آتش كرده.

و آرام گيريد تا من بروم  موسي به اها بيت خود گفت شما ساعتي درنگ كنيد

و اگر آنجا كسي را ببينم خبر راه مصر از او بپرسم تا ما را بر راه مصر هددايت  

 اي آتش آرم تا شما گرم شويد. كند يا پاره

 اي نسيم سحر آرامگده يدار كجاسدت   

 در پيش شب تار است و ره وادي ايمن

 حافش از باد خيان در چمن دهر مدرنج 

 :1قوله تعالي

 مه عاشق كش عيّار كجاسدت منيل آن  

 آتش طور كجا موعد ديددار كجاسدت  

 خار كجاسدت  فكر معقول بفرما گا بي

 

 

 

 

و هو  نزميك آت  رسيد از كناره راسد   مر جايگداه مبدارک  از آ  مرخد  نددا      

 خداوند   نتورمگار جهانيان .مامه شد كه اي موسي  من 

بردسدت راسدت   پس آن هنگام كه بده آن آتدش رسديد از كنداره وادي كده      

بودند موسي را ندا كردند و آن ندا در جايگداهي بركدت داده    السّالم عليه موسي

شده از درخت سمره رسيد. گفت: اي موسي! بدرستي كه منم خداي پروردگدار  
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دود ديد و شعله آتدش شدوق    جهانيان موسي در درخت نگاه كرد آتش سفيد بي

بود شمع وجودش در شوق  ي اين آتش نيديك عشق مشاهده نمود و با مشاهده

عشق گداخته گردد در پيش درخت بايستاد و مضمون آن ندا اين بود كه يكدي  

اين كه اي موسي! اني انا اهلل رب العالمين. براستي منم اهلل پروردگدار جهانيدان.   

گويند. اين درخت در طور وادي مقدس)طوي( همچنان بيخ آن سبي و خدرم   مي

شود. اين درخت هم اكندون   ه شده مشاهده مياست و دور تا دور آن سنگ چيد

قرار دارد كده جهدانگردان   « سانتي كاترين»ي كليسايي به نام  در داخا محوطه

 ن.تفسير انوارالقرآ» -شوند بسياري به قصد ديدار آن راهي كشور مصر مي

 همچنانكه موسي از سدوي درخدت  

 شددنيد از درخددت انددي انددا اهلل مددي

 

 كاي مسعود بخت بانگ حق بشنيد 

 آمددد پديددد بددا كددالم انددوار مددي 

 

از حق سبحانه تعالي خعاب رسيد كه اي موسي! در دسدت راسدت تدو چيديي     

 است؟

 

 

گف : اين عصاي من اس   بت آ  تكيه مي كدن  و بدا آ  بدتاي گوسدفندا  خدوي       

 .1بتگ مي تكان  و متا مر آ  حاجتهاي ميگت هس 

كدنم و از   مانده شوم بر آن تكيه ميگفت عصاي تو چه كار آيد؟ گفت: چون 

پاشدم( و   اه مدي دهم )كد  يم و به گوسفندان خوراك ميري درختان برگ فرو مي
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محمد بن امام جعفر صادق امام المسلمين گويد كه چون موسي تكيه بر عصا زد 

برم تا درختي گدردد هفدت شداخ     و گفت هر گاه تنگدل شوم بر زمين فرو مي

 بينم. آيم اقليم از زمين مي برآورد و به هر شاخ كه بر

جنبد و گدوئي مداري    ندا آمد عصاي خويش بيفكن، و چون آن را ديد كه مي»

است گرييان، روي برگردانيد و باز پس ننگريست، اي موسي! بديم مددار كده    

 «.8پيغمبران در پيشگاه من بيم ندارند

تي كه در نديد  از هيچ چيي غير از من مترس به درس السّالم عليه  ندا آمد اي موسي

اران بترسدند نده شدما    من براي پيغمبران عاقبت بدي نيست و بايد كده سدتمك  

و در جاي ديگر گفت: به ديدن همچون مار بود امّا به بيرگدي   فرستاده شدگان

زد فدوراً سدنگ    آمد چون بر سنگ مي شعبان و موي هاي آن همچون نييه برمي

 شد. خاك مي

رو و فرعون را به خداي مصت فرمود كه به  سّالمال عليه  حق سبحانه تعالي به موسي

تعالي دعوت كن پس خداوند به آن دو فرمان داد كه به همدراه آيدات مدن و    

معجيات روشن به سوي فرعون برويد و در رساندن رسالت و تبليغ و ذكدر مدن   

 به توحيد و عبادت سستي و كوتاهي مكنيد.

مد هارون آن وقت نيد مدادر  اند وقتي كه موسي با اها خويش به مصر آ آورده

اسدتقبال كدن.    السّالم عليه  بود. به هارون وحي آمد كه از موسي در مصر خويش

هارون به استقبال موسي آمد و گفت به من چنين وحي شده است كه به استقبال 

گفت: بلي كه پروردگار جهانيان مرا به رسالت فرستاد  السّالم عليه  تو بيايم. موسي

 ا تو باشم و مرا ياري دهي.درخواستم كه ب
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 :1قوله تعالي 

 ندرز گيتم يا بتتسد.و با او سخني نت  گوييد شايد ا

سوره طه، آمده: گفتند: پروردگارا! ما بيم داريم در آزارمدان شدتاب    41در آيه 

كند يا طغيان بيشتر شود يعني قبا از اين كه ما آيات و معجيات خود را نشدان  

خشمگين شود و به عقوبت ما بپردازد يدا آن كده در    دهيم بر ما پيشي گيرد و

 طغيان خويش بيفيايد و ادعاي خدايي خويش را بيشتر كند.

 :2خداي تعالي فرمود

 ي بين .گف : متتسيد كه من با شما هست   مي شنو  و م

اين آيت دليا است كه خداي تعالي هم مي شنود و هم مي بيند. خدداي تعدالي   

هارون ! از زيداده روي طغيدان و سركشدي او مترسديد     فرمود: اي موسي و اي 

شنوم و شما را حفش و نصدرت خدواهم    بدرستيكه من با شمايم سخنان شما را مي

)ايجاز: يعني با حداقا الفاظ معني را بيدان  است. « ايجاز»نمود. در اين عبارت صنعت 

رين كدالم آنچده كده    بهت« خير الكالم ما قا  و دل »اند:  كردن مثا متن آيه مورد بحث گفته

 كمتر باشد و بر معني بيشتري داللت كند.
گويد و شما دعا مي كنيد مي شنوم آنچده را   آنچه را كه فرعون نسبت به من مي

كه در حق شما انجام دهد شما نگران اين مسئله مباشديد و مترسديد و برويدد و    

 ا برساند.تبليغ رسالت انجام دهيد معمئن باشيد كه نمي گذارم هيچ ضرري به شم

 فرمايد: در آيه بعدي مي

                                           
 سوره طه 44آيه  - 8
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پس به سوي او )فرعون( برويد و بگوئيد مدا دو نفدر از پيغمبدرانيم و فرسدتاده     

)پسران بني اسرائيا( را با ما  السّالم عليه  پروردگار تو هستيم پس فرزندان يعقوب

به سرزمين مقدسه بفرست تا باز رويم چون مسكن آبا و اجداد مدا بدوده اسدت.    

بينم پس بده درگداه    اي را مي صر فرعون آمد. فرعون گفت مرد ديوانهپس به ق

ملك آمد و گفت من رسول خداي جهانيانم. فرعون بترسيد و گفت بياييدد تدا   

ببينم كه كيست؟ چون داخا شد و به درون رفت فرعون او را بشدناخت آنگده   

گفت تو كيستي؟ گفت من موسي عمرانم. گفت چده كدار داري و بدراي چده     

اي؟ گفت: آفريدگار جهانيان مرا به رسولي به تو فرستاد. فرعدون گفدت:    آمده

گفت: به درستي كده مدا از نديد     السّالم عليه  اي داري؟ موسي هيچ حجّت و نشانه

اي اسدت؟ بيداور اگدر از     اي آورديم. گفت: آن چه معجيه پروردگار تو معجيه

 راستگويان هستي.

آنچه كه در دسدت  موسي عصا در دست داشت، به فرعون گفت: 

. اين چوبي اسدت. موسدي عصدا را از    هذه عصامن است چيست؟فرعون گفت: 

دست انداخت آن عصا ماري نر و اژدهايي بيرگ شد. كه در آن هديچ گمدان   

نبود كه ماري دهن باز كرده و روي به فرعون نهاده، فرعون چون آن بديدد از  

و آن مار قصد مردماني كه اطرام  تخت خود با ترس و ذلت بيفتاد و بگريخت

فرعون و هوادار او بودند كرد همه به فرياد بر آمدند و بگريختند و قومي هم از 

ي ديگري داري كه  ترس بر جاي بمردند بار ديگر فرعون گفت: آيا هيچ نشانه

دال بر صدق نبوت تو باشد موسي گفت: آري نشان ديگدري دارم. دسدت زيدر    

 ه كه بيرون كشيد آنرا سفيد، تابندده و روشدن ديدد،   بازوي خود گرفت و آنگ

گويي كه پيغامبر خدا  كني و راست مي فرعون گفت اگر تو دعويي پيغمبري مي

اي كده دال بدر نبدوت تدو كندد بيداور و اگدر از         اي و نشانه هستي پس معجيه
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راستگويان هستي. زماني كه موسي دليا پيغمبري خود را آشكار كرد و معجديه  

عصا و يد بيضا نشان داد فرعون قصد كشتن موسي كرد. بيرگان قوم  خود را از

گفتند كشتن كار درستي نيست بگذار تا دروغ وي آشدكار شدود و بده مدردم     

مشخ  شود كه اين جادوگر ماهري است. يعني در سدرزمين تدو جدادوگران    

ا ر السّالم عليه  زيادي هستند همه را جمع كن تا به او غالب خواهي شد پس موسي

به خانه آمده به تسبيح و تهليا مشدغول   السّالم عليه  به چند روز وعده داد و موسي

ي فرعون شش ماه گذشت كه تمام ساحران جمع شدند تا  اند از وعده شد و گفته

ي خدود اسدتاد     چهار هيار جادوگر يك جا جمع شدند و هر يك در فن و حرفه

بيرگتر جادوان نابينا بود فرعون ها نظيري نبود و  بودند كه روزي زمين مثا آن

لعين به ايشان گفت چهار صد سال است كه به شما نان و لباس دادم من از شما 

دانيدد بده    در مقابا يك حاجت دارم كده هدر چده از علدم و جدادوگري مدي      

ي  نشان دهيد تا به تو از قبا نيي نعمدت بيشدتري بددهم. همده     السّالم عليه  موسي

ر اين راه هيچ كوتاهي نخواهيم كرد و فرعون گفدت  جادوان جواب دادند كه د

در خيينه باز كنيد تا ساحران هر چه بخواهند بگيرند تا از ريسمان و سديمان و  

ده اهداي خدود آمد    طلسدم  هغيره آنچه خواسته بودند گرفتند و در طول شش مدا 

مدّتي در عبادت مشغول بود فرعون لعين از هدر طدرم    السّالم عليه  كردند. موسي

 كريان را طلب كرد چنانچه.لش

 سوره اعرام آورده: 888خداي تعالي در آيه 

 

اند دوازده  يعني رسول به مداين فرستاد)شهرها( و لشكريان را طلب فرمود گفته 

كوشك چپ و راسدت ايسدتادند و    هيار سواره و پياده حاضر آمدند و در برابر

 ده گفتند:هاي طلسم را افكنده و پيش فرعون لعين آم ن آلتجادوا
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 :1قوله تعالي 

جاموگتا  ندزم فتعدو  آمدندد و گفتندد: اگدت مدا       نس از آنكه فتعو  جاموگتا  را 

   آيا مزمي خواهي  ماش ؟غالب شدي

 جادوگران گفتند اگر ما بر موسي غالب شويم آيا براي ما اجر و پاداشي است؟

 فرعون گفت: 

 :2قوله تعالي

 

اند كه مهتدر   مقربين من خواهيد بود آورده فرعون گفت بلي و بدرستيكه شما از

اين جماعت چهارتن بودند كه رئيس اين چهارتن شخصدي بندام شدمعون بدود     

زمانيكه به مصر آمدند قصه اژدها شدن عصا و يدبيضا را به آندان بداز گفتندد و    

روزي را كه معلوم كرده بودند جمع شدند تا وقتيكه فرعون حضدرت موسدي را   

ه با ساحران مناظره كند. ساحران عصا و طنابي بده ميددان   خواست و قرار شد ك

آوردند و فرعون در باالي تخت خود به تماشا بنشست و مردم مصر بده نظداره   

حاضر شدند. ساحران در يك طرم صف كشيدند و موسي و هارون در طدرم  

جادوگران بده موسدي گفتندد: اي موسدي! نخسدت تدو       ». سپس ديگر ايستادند

 « 8افكني يا ما )ابيار خويش( بيفكنيم؟ )عصاي( خويش مي

 

                                           
 سوره اعرام 888آيه  - 8
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گف  )نخس ( شما بيفكنيد و هو  )ابزار جاموي خوم( بيفكندندد ميددگا  مدتم  را    

 .  8مسحور كتمند و آنا  را تتساندند كه جاموئي بزرگ آورمه بومند

در رسيد و گفت يا موسي بگذار كه اول جدادوگران   )ع(در آن ساعت جبرئيا

شروع كنند و بيفكنند پس حضرت موسي گفت چون قصد شما مقابله و معارضه 

است و اين كار را نهايت همت خود مي دانيد پس اول شما بيفكنيدد و نيدروي   

 خود را كامالً آزمايش كنيد.

يدروي سدحر خدود    آنچه را كه ساخته بودند در وقت چاشتگاه بيفكندند و بدا ن 

چشمان تماشاچيان را جادو كردند و آنان را بترسانيدند آورده اند كده جدادوان   

ريسمانها و چوبهاي خود را به زمين افكندند و چنان شده كه گويي سعح زمدين  

نيي  )ع(را مار فرا گرفته بود البته اين كار ساحران چشم بندي بيش نبود و موسي

آنرا اظهار نكرد چون ترس موسي اين بدود  در دل خود ترسي احساس كرد ولي 

  كه مبادا مردم را با اين كار سحر آميي خود فريب دهند.

 سنائي غزنوي گف :

 هر چه دست آويي داري جي خدا آن هيچ نيست 

 چون عصا پنداشتن در دست ثعبان داشت                                          

باالي دست ايشان است هر چده در   وحي آمد كه اي موسي مترس كه دست تو

 :2قوله تعاليدست داري بيفكن. 

به موسي وحي كرديم كه عصاي خويش بيفكن او هماندم چييهايي را كه پس »

 «ساخته بودند بلعيدن گرفت

                                           
 سوره اعرام 882آيه  - 8
 سوره اعرام 887ترجمه آيه  - 2
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عصا را بر زمين بينداخت تا فرود آمدد و اژدهدا گشدته از     السّالم عليه  پس موسي

ر سر داشت و در هر سدر او هفتداد هديار    هاي ميدان برآمد كه هفتاد هيا كناره

دهن پديد آمد و آن چهار هيار خروار سحر را همگي جمع كرد و به يك لقمه 

ي آلتها به شكم وي رفته امّا شكم وي بيرگ نشد وقتي كه همده را    بلعيد تا همه

فرو بلعيد رو به سوي كوشك فرعون كرد او نيي تخت خود رها كرده بگريخت 

گرييد دانستند كه ادعاي دروغين وي بر  د كه فرعون دارد ميچون مردمان ديدن

باطا است. پس حق ظاهر شد و آنچه كه انجام دادند باطا گشت. جادوان همده  

 السّدالم  عليه  غالب آمد. فرمان رسيد كه يا موسي السّالم عليه  مغلوب شدند و موسي

ن و جميدع  عصا را بگير تا ملك ويران نكند اگر ساعتي بگذاري همده مصدريا  

اژدها بگرفت. پدس همدان دم بده     السّالم عليه  خاليق را فرو خواهد بلعيد. موسي

ي جادوان بده مهتدر خدويش گفتندد      قدرت خداي تعالي عصا گشت. پس همه

اژدها شد همه را فرو بلعيد و باز دست برگردن وي نهاد  السّالم عليه  عصاي موسي

پيغمبر بر حق  السّالم عليه  وسيهمان چوب گشت مهتر جادوان گفت بدانيد كه م

ي جهانيان است. اكنون صالح آنست كه بده خدداي    خداي تعالي آفريدگار همه

 تعالي سجده كنيم پس ايمان آورده و به وحدانيّت خدا اقرار كردند.

 :1قوله تعالي
 

 تا  س ده كنا  خاكسار شدند.و جاموگ

بدر   السّدالم  عليده   حق آشكار گرديد و باطدا از بدين رفدت و موسدي    زماني كه 

جادوگران غالب شد موسي و هارون )عليهما السّالم( هر دو خدا را سجده كردند 

 و ساحران نيي به همراهي ايشان سر به سجده گذاشتند. 
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 :1قوله تعالي

 

 ايما  ماري . گفتند: به نتورمگار جهانيا  

 :2له تعاليقوآنگه جادوگران گفتند: ما به پروردگار جهانيان ايمان آورديم. 

 

 ز هس .كه نتورمگار موسي و هارو  ني

گفتند: به آن خدايي كه موسي و هارون )عليهما السّالم( ايمان آوردندد   ساحران

ايمان  السّالم عليه  ما نيي ايمان آورديم. فرعون به ساحران گفت آيا به دين موسي

اي  ين اجدازه كنيد قبا از اين كه من به شما همچند  ايد و او را تصديق مي آورده

اي بيشددن نيسددت كدده سدداحران بدده  داده باشددم. ايددن عمددا سدداحران توطئدده

حيلت كرده باشند پس زود باشد كه شما پاداش اعمال خودتان  السّالم عليه  موسي

 .8را خواهيد چشيد

 

شدما را جملگدي  بدتمار    محققاً مستها و ناهايتا  را بعكس يكدديگت مدي بدت   آنگداه     

 كن . مي

ي شما را ببرم و شما را بر دار كنم و به عذاب الديم و دردنداك   يعني دست و پا

اي از آن ندداريم فرعدون    بكشم. گفتند: آنچه خواهي بكن ما هيچ ترس و واهمه

برم  گفت: دست راست شما را با پاي چپ و دست چپ شما را با پاي راست مي

به سدوي  آوييم. ساحران گفتند: ما  و سپس در ساحا رود مصر شما را به دار مي
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كنيم. وقتي چنين كردند از سرهاي ايشدان آواز   پروردگار خويش بازگشت مي

داشدتند   برآمد و موسي و هارون )عليهما السّالم( به خانه آمده دست به دعا برمي

كه خدايا! به فرعون مال و ملك و لشكر و عمر دراز و جسم سالم دادي و ليكن 

وي سنگ و سدفال گدردان و دل وي   هاي  آورد. پروردگارا! همه مال ايمان نمي

سخت پدس ايمدان نخواهدد آورد تدا ايدن كده عدذاب را نبيندد. چدون كده           

آورند چنين دعايي كرد تا اين كده   دانست كه ايشان ايمان نمي السّالم عليه  موسي

 :1قوله تعاليعذاب دردناك را ببينند و بچشند. 

 

را كه مانا نيسدتند  نيدتوي   گف  معاي شما اجاب  شده استوار باشيد و طتيقه كساني 

 .مكنيد

. 
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 نزول عذاب به فرعون و فرعونيان و غرق شدن ايشان در دريا

ها بياوريد مدا   انهشما هر چه از نش السّالم عليه  قبعيان و فرعونيان گفتند اي موسي

داريم و فريب دعدوت   تواني با آن بفريبي و ما از دين خود دست بر نمي را نمي

شما را نخواهيم خورد. چون قبعيان همه درهاي قبول حق را به روي خود بستند 

 خداي تعالي بالهاي بيرگي يكي پس از ديگري بر آنان نازل فرمود:

 :1قوله تعالي

 

 

و قورباغه و خو  را كه مع زه هداي از هد  جددا بدوم  بده      نس طوفا  و ملخ و شپ  

 تمند كه گتوهي بزهكار بومند.آنها فتستامي   و باز  گتمنكشي ك

طوفان: باران سنگيني از آن سيا بيرگ خييد وهدب گفدت:    ابن عبا  گفد : 

 طوفان طاعون و وبا است.

 الموت. گفت: العوفان )ص(و روايت از عايشه بدرستي كه حضرت رسول 

و به ايشان )قبعيان( طوفان فرستاديم كه همه خانه و ديار خراب كرد و مردم را 

غرق كرد. و ملخ و شپش و قورباغه و خون به آنان فرستاديم در حاليكده اينهدا   

 نشانه هاي قدرت ما بودند.

 قوم موسي را نه خون بد، آب بود آب نيا است و به قبعي خون نمود

چنين آمده است كه رب العالمين دعاي  ستاركشف االاما صفت نيول آفات در 

موسي قبول كرد و طوفان فرستاد از روز شنبه تا يكشنبه از آسمان باران مي آمد 

و به خانه ها و كشتيارهاي ايشان مي رفت و خراب مي كرد و از آن حتي يك 
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قعره به خانه هاي بني اسرائيليان نيفتاد و براي موسي و قوم او از آن هيچ رنجي 

چون قبعيان خود را در شرم هالك ديدند به موسي ناليدند و فرياد كردند  ود.نب

كه اي موسي! اگر اين طوفان را از ما برداري به تو ايمان مي آوريم موسي دعدا  

كرد تا باران ايستاد و زمين خشك گشدت و هدوا خدوب و خدوش گشدت و      

 كشتيارها پرگياه و پرنعمت گشت.
 ايددن سددخن پايددان ندددارد موسدديا  

 مچنان كرد و هدم انددر دم زمدين   ه
 چنددد روزي سددير خوردنددد از ععددا 
 چون شكم پرگشت و بر نعمت زدند

 

 لددب بجنبددان تددا بددرون رويددد گيدداه   

 سبي گشدت از سدنبا و حدب ثمدين    

 آن دمددددي و آدمددددي و چارپددددا 

 پس طداغي شددند   و آن ضرورت رفت

 

ت و چون به راحتي و آسايش و نعمت رسيدند گفتند اين نعمت ها شايسته ماسد 

ما مستحق آنيم پس رب العالمين لشكر ملخ ها را به ايشان فرستاد تا هر چده از  

درختها و ميوه ها و كشتها بود همه را خوردند و يكي از اين ملخ هدا بده خانده    

 هاي اسرائيليان نرفت. هفت روز يعني از شنبه تا شنبه بعد در عذاب بودند.

 خوردند برگ ي كه ميهاي از ملخ  از ميارعشان بر آمد قحط و مرگ

پس بانگ برداشتند و به موسي گفتند اگر اين ملخ ها را از ما باز كني بده تدو    

ايمان آريم. موسي دعا كرد تا رب العالمين بادي عاصف فرستاد تا اينكده همده   

ملخ ها را به يكبار برگرفت و بدريا افكند چنانكه يك ملخ در زمين مصر بداقي  

اندكي بر جداي ديدندد بده انددازه       نگريستند و ميوهنماند. به كشتيارهاي خود 

كفايت يكساله. گفتند اين ميوه ها فقط بمدت يكسال كفايت مي كند پس ما از 

تعالي فرمان آمدد بده     دين خود دست بر نمي داريم پس به موسي از حق سبحانه
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آن تا ريگ بيرگ در آن صحرا است كه آنرا عين الشمس گويند بدا عصداي   

 عجائب بيني.خود بين تا

 موالنا گف :

 هين بجنبان آن عصدا تدا خاكهدا   

 و آن ملخ ها در زمان گردد سدياه 

 

 وادهد هر چده ملدخ كدردش فندا     

 تددا ببينددد خلددق تبددديا الدده    

 

موسي رفت و بر آن تا ريگ زد چندان شپش از آن ريگ برخاست كه زمدين  

پوسدت   و در و ديوار پوشيده گشت. در آمدند و هر چه ديدند پاك بخوردند و

كندندو موي آنان را مي خوردند تا اينكه برسرهايشان مويي بداقي   مردمان را مي

نماند و نيي از ابرو و مژگان آنان چييي باقي نماند يك هفته در اين بال و عذاب 

بماندند و آنگه به موسي بناليدند و گفتند اي موسي اين بار از كفر باز گرديم و 

العالمين آن عذاب از ايشان بداز گرفدت و آن    توبه كنيم موسي دعا كرد تا رب

شپش  يكبار همه بمردند. و با باد از زمين ايشدان برفتندد. فرعونيدان و قبعيدان     

همچنان به اعتقاد و عما ناپاك خود بازگشتند و گفتند موسدي چده جدادوگر    

بيرگي است كه از ميان ريگ شپش ها بيرون مي آورد چون يك ماه گذشدت  

ان ايشان پديد آمدند چنانكه تمام كوي و بر زن و خانده هداي   قورباغه ها در مي

ايشان از آن پر گشت آنچنان زياد بودند كه چون از خواب بر مدي خاسدتند در   

ميان قورباغه محاصره بودند و نمي توانستند حركت كنندد اگربدر روي آتدش    

نهادند آن ديگ از قورباغه ها پر مي شد هفت روز دريدن بدال بودندد     ديگ مي

عني از شنبه تا شنبه بعدي پس ديگر بار به پديش موسدي آمدندد و فريداد بدر      ي

آوردند و عهد بستند كه اين بار وفا كنند و عهد نشكنند موسي دعا كرد تا رب 

العالمين باران فرستاد و از آن سيلي عظيم برخاست و همه قورباغه هارا پيش برد 
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هر چه خواست كرد و ديگر  و به دريا انداخت. قبعيان با خشم گفتند كه موسي

كاري نمي تواند بكند پس به او ايمان نمي آوريم و عهد و پيمان و توبه خود را 

شكستند و راه كفر پيش گرفتند. يك ماه گذشدت پدس رب العدالمين آبهداي     

گرفت بر دسدت   ايشان خون گردانيد چنان شد كه يكي از ايشان آب بدست مي

 وي خون مي شد.

 ونيدان گشت حداكم بدر سدر فرع   

 

 آبشان خون كرد و كف بر سر زنان 

 

كوزه آب مدي خوردندد، اسدرائيلي     و مرد قبعي و مرد اسرائيلي هر دو از يك 

 خورد آب بود قبعي مي خورد خون بود. مي

 آب نيا است و به قبعي خون نمود

 

 قوم موسي را نه خون بد، آب بود 

 

جرمدان و گناهكداران   پس ايشان از فرمانبرداري سرپيچي كردند و از گدروه م 

بودند يعني با وجود آشكار شدن آيات باز هم از ايمان به خداوند متعدال تكبدر   

 .8هورزيدند و قومي مجرم بودند كه به حق راه نيافته و از باطا دست نكشيد

 السّدالم  عليده   با وجود اين همه عذاب و رنج و بال ايمان نياوردند ندا آمد يا موسي

ر به تاريكي شب بيرون ببر چنانكه كسي از قبعيان از اين بني اسرائيا را از مص

كار آگاه نباشد و بايد كه در لب دريا بايستي تا از دريا بگذرانيم و فرعون را به 

 سازيم و شما را از شر  ايشان برهانيم. غتق همراه قومش 

 :2فرمايد چنانچه در آيه كريمه مي

 

                                           
 432ص  2سوره اعرام، جلد  888در  در تفسير گلشاهي آيه  - 8

 سوره طه 77آيه  - 2



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

282 

 

بندگا  متا  راه ببدت و بدتاي آنهدا مر     و هت آينه به موسي وحي كتمي  كه وق  شب

فتعونيا  تتسناک مباش و مريا  راهي خشك ب وي و از گتفتن )مشمنا ( و رسيد  

 متت .

 

و مترس كه فرعون شما را در نمي يابند و از غرق شدن هم مترس كده شدما را   

دريا بگذرانيم پس موسي به امر پروردگار بني اسرائيا را از مصر بسالمت از آن 

 :1قوله تعالي بيرون كرد.

 

فتعو  با سپاه  از ني ايشا  شد و از فتو گتفتن مريا به فتعونيا  هما  رسديد كده   

 د.رسي

و ما بسالمت فرزندان يعقوب را از درياي قليم گذرانديم و فرعون با لشدكريان  

بني اسرائيا به تعقيب ايشان د رآمد فرعون با لشكر خود  براي آسيب رساندن به

با قوم خود گذشته بودند پس دريا آنان را به گونه  )ع(به كنار دريا رسيد موسي 

 شگفت انگيي در ميان اموا  خروشان خود گرفت.
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گفته اند اسب فرعون به بوي مادياني كه جبرئيا بر آن سوار بود بدريا در آمدد  

به دنبال او رفتند و همه خود را به دريا افكندندد بدر خدالم     و لشكريان فرعون

 .ميا فرعون اسب او را به دل دريا مي كشيد

و به دريا فرمان رسيد تا اين كه فرعون را از قعر دريا به روي آب در حالي كه 

در وقت غرق شدن فرعون مسلح به سالح و درغ بود و بر سر آب آمدن او غير 

 :1تعالي قولهممكن بود آورد. 

 

 

اكنو  نيكت تو را ب ائي بلند مي افكني  تا بتاي هت كه از ني تو اس  عبتتدي  

 متم  از آيه هاي ما بي خبتند.باشي بتاستي كه بسياري 

گدردانيم در   پس امروز جسد تو را از آب مي رهانيم و بدر روي اب ظداهر مدي   

يكده فرعدون را   حاليكه جسد همه قوم تو در قعر دريا مانده اند قوم موسدي زمان 

مرده بر سر آب ديدند و با او درع و سنگين سالح كه داشدت روي آب نديدده   

بودند. آن انكار از دل قوم موسي بيرون رفت و دانستند كه آن نشانه اي از نشانه 

هاي خداي يگانه است و بر راستي رسالت موسي گواه است اين از قهر خداوندد  

انده است تا براي كسدانيكه بعدد از تدو    است براينكه بر دشمنان پيغمبر خشم ر

خواهند آمد چنين ادعايي را در سر نپرورانند و قهر خداوند بر مدعيان مالكيدت  

 نشانه و عبرت و پند باشد.

 عاجيي كو اسير خواب و خور است

 آنكه در نفدس خدود زبدون باشدد    

 الم قدرت زند چه بي خبدر اسدت   

 صددداحب اقتددددار چدددون باشدددد
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از مردمان از نشانه هاي قدرت ما غافا و بي خبرند كده در   و بدرستيكه بسياري

آن تعقا نمي ورزند و از آن پند و عبرت نمي گيرند بايد انسان از اين نشانه ها 

و قدرت خداوند الييال عبرت بگيرند و براي زندگاني چند روز فاني دنيا نبايدد  

يدك بسدتاند و   آخرت خود را فدا كنند احمق مردا كه دل درين دنيا بندد كده ن 

 .8دزشت باز گير
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 رفتن موسي عليه السّالم به كوه طور سينين براي مناجات

به نبي اسرائيا وعده داده بود كه بعدد از هدالك    السّالم عليه  اند كه موسي آورده

فرعون كتابي به شما از نيد پروردگار بياورم كده در آن همده چيدي آشدكار و     

ات يافتند و فرعون غرق شد آن كتداب را  روشن باشد پس زماني كه از دريا نج

ازخداوند درخواست كرد تدا   السّالم عليه  طلب كردند و موسي السّالم عليه  از موسي

 :8آن كتاب را به او بفرستد. فرمان آمد كه

 

 

 

و با موسي سي شبه وعده كتمي  و آنتا به مه )شب ميگدت( كامدل كدتمي   و وعدده     

به بتامر خوي  هارو  گف : ميا  قدو  مدن    نتورمگارش ههل شب تما  شد  موسي

 يقه تباهكارا  را نيتوي مكن.جانشين من باش و با لالح )كارشا  ( نتماز و طت

 

)(

چون وعده خداي تعالي فرا رسيد موسي را به كوه طور خواند تا به وعدده خدود   

وفا كند و موسي پيش از رفتن به مناجات كوه طور به برادر خود هارون گفت: 
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روم تو در ميان قوم جانشدين مدن    كه من به طلب كتاب به سوي كوه طور مي

باش و كارهاي ايشان را اصالح كن و در غياب من كار مرا رو بده راه كدن و   

بدين ترتيب موسي به هدارون تفدويض اختيدار كدرد و گفدت اي هدارون راه       

تبهكاران و بيهكاران را متابعت مكن. ولي بعد از عييمت موسي بني اسرائيا به 

و هارون تا وسع توان در اصدالح حدال آندان     –پرستش گوساله شروع كردند 

 .كوشش نمود اما سودي نبخشيد

به كوه طور رفته بودند شصت و نه نفدر از   السّالم عليه  آنان كه با حضرت موسي

پيران و صالحان برگييده بودند و گفتند يك كس ديگر بايد تا هفتاد نفر شوند 

ر شدند پس همه را بفرمود ابن نون كه ريش سفيد گشته بود هفتاد نفيوشع و با 

 قوله تعالي:هاي سفيد پوشيدند.  تا همه خود را طهارت كردند و لباس

 «وَ اَختَارَ موسي قومه  سَبعِينَ رَجاُلً»

اختيار كرد تا به رفاقدت وي بده كدوه     السّالم عليه  يعني هفتاد كس از قوم موسي

 :1قوله تعالي رفتند.طور 

 

 

 

 

 

ا آمد و نتورمگارش با او سخن كتم  گف : نتورمگارا و هو  موسي به وعده گاه م

)خوم  را( بمن بنما كه تتا بنگت   گف : هتگز متا نخواهي ميدد  ولدي بداين كدوه     
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بنگت  اگت ب اي خوي  بت قتار ماند  شايد متا تدواني ميدد  و همينكده نتورمگدارش     

فتدام و  بت آ  كوه جلوه كتم آنتا هموار كتم )ريدز ريدز كدتم( و موسدي بيهدوش بي     

 ميگتم  كه من مومن نخستين . هو  بخوم آمد گف : منزهي تو  سوي تو باز

در آن زمان بيواسعه كلمه از حق شنيد  السّالم عليه  اند كه موسي مفسّران نقا كرده

تا در عشق مست شده و ذوق يافته پنداشت كه به نهايت رسيده است از بيهوشي 

 «.نظُت اِلَيكَرَّبِ اَرِنِي اَ»فرياد برآورد و گفت: 

فرشتگان هفت آسمان فرياد برآوردند كه پسران عمران كالم حق بشنيد و طمع 

 گويد: ميقتامه در رؤيت بيچون او كردند 

كالم الهي را شنيد به ديدن وي نيي طمع بست و مشتاق و  السّالم عليه  چون موسي

 آرزومند ديدارش شد.

نگري چون نگريست تا به تحت ثدري   ! بر زمينالسّالم عليه  ندا آمد كه يا موسي

هر چه مخلوقات بودند همه را به معاينه و آشكارا ديد و گفت خداوندا اين همه 

اند خود را به من نشان بده ندا آمد كه بر آسمان نگر چدون نگريسدت    مخلوقات

ي تواند من ديدار تدو   تا به عرش بديد گفت خداوندا ساكنان آسمان نيي آفريده

هداي سدهمناك    ين حالت هفتاد هيار فرشته از آسمان به صورتخواهم در ا مي

گفتند. طمع ديددار حدق    گشتند و مي مي السّالم عليه  فرود آمدند و به گرد موسي

ترسيد و بنشست چون ساعتي برآمدد شدوقش بغايدت     السّالم عليه  كني موسي مي

باز هفتداد   «لَيكَرَّبِ اَرِنِي اَنظُت اِ» رسيد و ازميان اموا  عشق بانگ برآورد كه 

ي ديگر بر شكا شيران و گاوان فرود آمدند و به آواز مهيب فريداد   هيار فرشته

 السّدالم  عليده   اند كه هفت نوبت همين ات فاق افتداد كده موسدي    برآوردند. آورده

تواني در دنيا  ندا آمد كه گفت مرا هرگي نمي «رَّبِ اَرِنِي اَنظُت اِلَيك»مي.گفت: 

هديچ مخلدوقي ديددار     «خلدق االنسدا َ  دعيفاً   »ضعف بشريّت ببيني و به علت 
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يدرد و  م تواند تحمّا كند و هر بشري در دنيا به خدا نظر كند مدي  پروردگار نمي

شدود. و امّدا اي    هداي قععدي اسدتنباط مدي     در بهشت چندين ديدداري از مدتن   

و كه آن بلندترين كوه در سرزمين مدين است  زبيدت تو به كوه  السّالم عليه  موسي

تر از شما است نگاه كن چونكه تجلي نور خدا در كدوه زبيدر    نيرومند تر و قوي

افتاده است پس اگر با تجلي نور من، كوه در جاي خود قرار گيرد و ثابت ماندد  

پس زود باشد تو نيي مرا ببيني و اگر در جاي خود مستقر نباشد پس بدان كه تو 

نكه ضعف بشريت چنين طاقت را نيي طاقت ديدار مرا بمانند آن كوه نداري چو

 ندارد.

پس آن زماني كه خداوند موسي به كوه زبير تجلي كدرد، آن مقددار ندور كده     

بمانند نوك سوزن به كوه ظاهر گردانيد تجلي نور حق تعالي آن كدوه را قععده   

قععه گردانيد و موسي از پاره پاره شدن كدوه و از تدرس مشداهده آن بيهدوش     

حجداب  »فرمودند:  )ص(ه است: كه رسول خدا آمد حديث شتيفگشت و در 

پروردگار نور است ، اگر آن را بردارد، انوار روي وي، تمدام آنچده را كده در    

 .8«سوزاند منظرش از مخلوقاتش قرار مي گيرند، مي

زمانيكه موسي به هوش آمد گفت پروردگارا! تو را از آنچه كه به چشم بتدوان  

وق از شما چنين درخواست نابجايي كردم ديد پاك و منيه مي دانم و از فرط ش

و بخاطر اين در خواست نابجا توبه مي كنم و از رحمت تو استغفار مي طلدبم و  

فرود مي آورم و بده تدو    من اول كسي باشم كه به عظمت و جالل تو سر تسليم

مدن تدو را بدر ديگدران بده رسدالت و        السّالم عليه  . ندا آمد اي موسيمي گروم

رگييدم به آنچه كه به تو داديم شاكر و سپاسگيار باش آنگه همكالمي خويش ب
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فرمود: تا از بهشت الواح زمدر دي بيدرون آورد و بده قلدم      السّالم عليه  به جبرئيا

چهار هيار فرشته فرمود تا آن لوح را  به را از آن لوح نوشت وتورا  فرمود تا 

واح نگاه كرد هيار سوره آوردند چون به آن ال السّالم عليه  برگرفتند و پيش موسي

ديد كه در هر سوره هيار آيه به درازي سوره بقره و در هر آيتي هيار وعدده و  

هيار وعيد و هيار امر به معروم و هيار نهي از منكر در  شده اسدت و در اول  

شداد   السّالم عليه  اند، موسي صفت علماء و حكما و عبادت كنندگان نوشتهتورا  

هاي من باشند جواب آمد كده نده خيدر     شان همه از امّتگشته گفت خداوندا اي

خواهند بود كه محمد مصيفي للي ا  عليه و آله و الحابه وسل  بلكه از امّت 

 گفت خداوندا ايشان السّالم عليه  ها از ميان امّتان است. موسي امّت او بهترين امّت

مبري تو آنگه تمام شود پيغ السّالم عليه  از امّت من گردان ندا آمد كه يا موسي را

در  السّدالم  عليده   ايمان بياوري حضرت موسيمحمد مصيفي)ص( كه به رسالت 

بازگشت فرشتگان الواح طدور  آن زمان به حضرت رسالت ايمان آورد و از كوه 

رفتند تا بده دوسدتان    مي السّالم عليه  گرفتند و به همراهي و رفاقت موسيتدورا   

ساخته شده بودندد و خاكسدتر    روناز پرتو  السّالم عليه  رسيد چون همراهان موسي

اند با من  دلتنگ شد و گفت: خداوندا قوم من ضعيف السّالم عليه  شده بودند موسي

خصومت و دشمني كنند كه بيرگان و مهتران ما را هالك كدردي و اغلدب از   

دين ما برگردند پس سر سجده نهاد و دعاء كرد خداي تعالي باز ايشان را زندده  

نگريستند چون از نور تجل ي روي مبارك  مي السّالم عليه  گردانيد و در روي موسي

گشت. بني اسرائيا وعده  هاي ايشان خيره مي او پرنور شده بود بدين جهت چشم

شددمردند و پددس از غيبددت   خددالم كردنددد شددبانه روزي بدده دو روز مددي  

را به خدايي سامتي به بيست شبانه روز عاصي شدند، و گوساله  السّالم عليه موسي

 گرفتند.
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 سامري و گوساله پرستي قوم بني اسرائيّل

خدواهرزادگي بدا    بود كه نسبتسامتي در ميان قوم بني اسرائيا زرگري به نام 

داشت آن هنگام كده بندي اسدرائيا از فرعدون لعدين       السّالم عليه  حضرت موسي

سدامري را   طفا و كودك بود چون به كنار دريا رفتندد سدامتي  گريخته بودند 

او را  السّالم عليه  گريست جبرئيا نيافتند چون از راه دور افتاده بود و در صحرا مي

بر بال خود گرفته به مدّت هشت ماه نگه داشته و در مصر او را به در خانه پددر  

زرگددري آموختنددد چددون سددامتي و مددادر رسدداند. پددس چندددي بعددد بدده  

را به نيابت خود گذاشت و خود بدا هفتداد    السّدال   عليه    هارو الساّل  عليه  موسي

صدت اسدتفاده كدرده    راز فسدامتي  نهداده بدود.   طدور  كس رو به سوي كدوه  

)شدبانه روز را دو روز   هشد ا جمع كرده و گفت امروز بيست روزاسرائيا ر بني

هفتاد پيري را كه به رفاقت خود به كوه  السّالم عليه  كردند( كه موسي حساب مي

هدا هدالك شددند اگدر      به من خبر داد كه آن السّالم عليه  سيطور برده خداي مو

از سدامتي  را به شما بنمائيم گفتندد روا باشدد    السّالم عليه  خواهيد خداي موسي مي

زمين قرار داد و بر قالدب آن آتدش    يگِا صورتي جسم گوساله ساخته در رو

لت زرّين انداخت و ايشان نيي به ميا و رغبت خود هر يك دينار سرخ و زيور آ

آورده در آتش انداختند. سامري آتش فرو نشاند قالب را برگرفدت و گوسداله   

اند كه در وقت غدرق شددن فرعدون     زرّين از قالب بيرون آورد. به قولي آورده

سامري طفا نبود بلكه جوان بود سواري را ديد كه بر اسب خنگ نشسته )منظور 

داشت از زير سم وي يك مشت  مي ( وقتي كه اسب وي گام برالسّالم عليه  جبرئيا

گِا برگرفت و نگاه داشت تا آن زمان كه گوساله ساخت و بده بندي اسدرائيا    

گفت كه بيائيد خدايي را سجده كنيد، همه در پي او افتادندد نيديدك گوسداله    

 انداخت تا به صدا درآمد.مهن گوساله رسيدند سامري آن مشت گِا در 
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ري گفت: اينك خداي شما و خداي موسدي!  چون بني اسرائيا آواز شنيدند سام

قوم بني اسرائيا اين معني پسنديدند و اكثراً به گوسداله سدجده كردندد و آندرا     

پرستيدند پس موسي با هفتاد پير از كوه طدور بازگشدت و تدورات آورد قدوم     

اند. عظيم دلتنگ شدد و بده    خويش را ديد كه گوساله پرست شده و كافر گشته

عالي بِئسَمَا خَلَقْتُمُونيِ مِنْ بَعدي: بد است كده بعدد از مدن    قوم خود گفت قوله ت

هدارون بگرفدت هدارون      گوساله را بخدايي گرفتيد موسي تورات انداخته ريش

شنيدند و فرمان  گفت اي پسر ما در من! مرا بگذار من بي گناهم حرم مرا نمي

كه سداخته  بردند، بلكه نيديك بود مرا بكشند. موسي گفت آن گوساله  من نمي

 است؟ گفت: سامري.

موسي سامري را بخواند و تهديد كرد و گفت ايدن گوسداله را بده چده معندي      

بدر   السّدالم  عليده  اي جواب داد يك مشت از خاك زير سم اسب جبرئيا  ساخته

آمد. موسدي  در گرفتم و نگاه داشتم چون در دهن گوساله انداختم ديدم به صدا 

سي اين گوساله را به صدا در آورد ندا آمد يا فرياد برآورد. و گفت الهي چه ك

موسي او را من به صدا در آوردم. موسي فرياد برآورد و گفت: پس كار تست. 

و به گنهكاران فرمود كه شما خود را بدست خويشتن بكشيد اين كشدته شددن   

 شما در نيد خداوند بهتر از زندگاني اين دنياست.

رديدد و از كدرده پشديمان شدويد، و از     طاعت باز گه توبه كنيد و از معصيت ب

آفريدگار عذري باز خواهيد، گفتند يا موسي به مجرد عذر كار ما راست شود يا 

نه؟ موسي گفت: نه كه شما مرتد گشتيد بدانك گوسداله را معبدود گرفتيدد و    

 حكم مرتد قتا است.

 -كه شما خود را به دست خويش بكشيد بلكه مدي گويدد يكدديگر را بكشديد    

ديدندد و   ند ظلمتي و تاريكي در ايشان پيچيدد چنانكده يكدديگر را نمدي    ا گفته
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شناختند و هر يكي را تيغي در دست نهادند و فرمان آمدد كده يكدديگر را     نمي

 بكشيد. 

 :1قوله تعاليموسي پس از آن بيرون آمد و بگريست و فرياد برآورد و گفت: 

 «ينَفَاغفِت لَنَا وَ ارحَمنا وَ أن َ خَيتُ الغَافِتِِ»

و تو يار و ياور كار ما و حافش و ناصر امور دنيوي و اخروي مدا هسدتي پدس    

مان را بيامرز و با فضا و رحمت خود امور دنيوي و اخروي ما را نيدك   گناهان

مدان را   هداي  بگردان و تو بهترين آمرزندگاني اگدر خواسدتي گناهدان و بددي    

 گرداني. ها تبديا مي آمرزي و آن را به نيكي مي

ي ايشدان قبدول كدردم موسدي مدژده داد و       توبه السّالم عليه  آمد كه يا موسيندا 

ها را اظهاركرد و گفت اي  آرام شد لوح السّالم عليه  بياراميد. هر گاه غضب موسي

ام كه احكام خددا در ايدن نوشدته شدده اسدت       آوردهتورا  قوم به شما كتاب 

كنديم. در حدال    نمدي  بگيريد و بخوانيد گفتند اگر بخدوانيم هدم بده آن عمدا    

به حكم عي وَجَاَ كوهي برآورد مانند ابر سر ايشان نگه داشت  السّالم عليه  جبرئيا

گفت يا قوم! عذاب خداي تعالي در رسيد به بداال نگداه كنيدد     السّالم عليه  موسي

ديدند كه در باالسرشان باليي بيرگ آمده است در اين حال بود كده حضدرت   

ت ايمان آوريد و كتاب خداي تعالي بپذيريد بعضي گفتندد  گف السّالم عليه  موسي

شدنيديم  نا سدمعنا و عصدي  شنيديم و اطاعت كرديم و بعضي گفتند سمعنا وَ اَطعنا 

تر آمد پس بعضي ايمان آوردند و بعضي گفتندد   ولي بدان عما نكنيم كوه پائين

ايشان حكم ايمان آورديم امّا از دل نه. خداي تعالي كوه از سر ايشان برداشت و 

نگريسددتند. حضددرت  مدديوسدداله گتددورات قبددول كردنددد و بعضددي هنددوز در 
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سوگند ياد كرد و آن گوساله را پاره پداره كدرده و بده دريدا      السّالم عليه  موسي

اين گوساله از سدنگ سدائيده ذرّه ذرّه    السّالم عليه  اندازد. جبرئيا گفت يا موسي

 كرده به دريا اندازيد.
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 و هالكت او قارون عليه اللعنه

اندد كده قدارون اوّل     بدود و آورده  السّالم عليه  پسر عمّ موسيقدارو   اند كه  گفته

تورات خوان بود سرانجام به سبب جمع آوري مدالش كده زكدات آن ندداده و     

 :8فرمايد بخيلي كرده بود كافر شد. خداي تعالي مي

 

 

 

 

دامي  كده حمدل   قارو  از قو  موسي بدوم و بدت آنهدا سدت  كدتم و آنقددر گدن   بد        

هاي آ  بت گتوهي متما  توانا  گتا  بوم و قوم  بدو گفتندد: غدته مشدو كده      كليد

 دا تباهكارا  را موس  ندارم.خ

بود. البته ميان علماء خالم اسدت كده    السّالم عليه بدرستيكه قارون از قوم موسي

 قارون به موسي چه نسبتي داشته است. قومي گفتند عم موسي بود، قومي گفتندد 

خواهر زاده موسي بود. قول درست تر آنست كه پسر عموي موسي بود. ندام او  

قارون بن يصهر بن قاهث بن الوي بن يعقوب، و موسي بن عمران بن قاهث. و 

خواندندد از آن كده در خوانددن     از مسلمانان بني اسرائيا بود و او را مندور مدي  

افق گشدت، و در  مند  تورات خوش آواز بود، اما منافق گشت چنان كه سامري

ميان بني اسرائيا كسي در خواندن تورات مثا او نبود و چون برتري بر قوم بني 

اسرائيا داشت كبر آورد و مغرور شد به جهت مال فراواني كه جمع كرده بدود  

شايد خصلتهاي بد ديگري هم در او بود كه دست بدست هم داده او را سرمست 

 گويد: و مغرور و متكبر ساخته است. مي
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بدرستيكه قارون از قوم موسي بود و بر ثروت و مال زياد فخر و كبدر كدرد و   

 سركشي نمود.

فرمايد به قارون مالها و گنجهاي زيدادي ععدا كدرديم تدا جائيكده       خداوند مي

اي از آدميدان زورمندد    برداشتن و حما كردن كليدهاي آن هر آئينه بدر عدده  

اي گنجهدا و خديائن او   اندد كده: شصدت شدتر كليدده      گفته كرد. سنگيني مي

وحي آمد كه به قارون بگوي كه زكوه مال  السّالم عليه  پس به موسي كشيدند. مي

خود را از هيار دينار يك دينار به فقرا و محتاجان دهد و اِل ا عاصي خواهد شدد  

به او گفت: كه زكوه مال خود را ادا كن قارون با خود حساب  السّالم عليه  موسي

گفدت: اي   السّدالم  عليده   دلدش اجدازه ندداد و بده موسدي      كرد مبلغدي زر شدد  

گفدت:   السّدالم  عليه  تو با مال من هيچ كاري نداشته باشي. موسي السّالم عليه  موسي

حق درويشان ادا كن قارون لعين گفت: اگر من زكات مال بدهم خدا به من چه 

 ند.گفت: خداي تعالي به تو بهشت ارزاني ك السّالم عليه  دهد. موسي مي

 :1قوله تعالي

 

 

اش بزمين فتو بتمي  و گتوهي نداش  كده مر قبدال خددا يداري       و قارو  را با خانه

 وم نيز از نصت  يافتگا  نبوم.كنند و خ

نازل فرمدود   السّالم عليه ابن عباس گويد، آنگاه خداوند دستور زكات را بر موسي

و چددون زكددات بددر بنددي اسددرائيا واجددب شددد نخسددت قددارون بدده حضددور 

آمد و با آن حضرت صلح كرد كه در برابر هر هيار دينار يك  السّالم عليه موسي
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دينار و از هيار درهم يك درهم و از هيار گوسپند، يدك گوسدپند و از هديار    

ي خود بازگشت و حساب كرد  شماره از هر چيي يكي بپردازد ولي چون به خانه

ئيا را جمدع كدرد و بده    آن را بسيار ديد و راضي به پرداخت آن نشد، بني اسرا

آنان گفت: اي قوم! موسي شما را به هر چه فرمان داد فرمدان برديدد و اكندون    

خواهد اموال شما را بگيرد. گفتند: تو بديرگ و سدرور مدايي بده هدر چده        مي

دهم فدالن زن روسدپي بددكاره را     خواهي فرمان بده، گفت به شما دستور مي مي

يم تا موسي را تهمت زند و اگر آن زن چنان اي قرار ده بياوريد و براي او جاييه

 كنند و ما آسوده خواهيم شد. كند بني اسرائيا موسي را از خود دور مي

اند هيار ديندار و تشدتي    آن زن را آوردند قارون براي او هيار درهم و هم گفته

كدنم و در زمدره    اند به او گفت ترا ثروتمند مي زرين جاييه قرار داد و نيي گفته

آورم بشرط آنكه فردا هنگامي كه بني اسرائيا جمدع باشدند    خويش در ميزنان 

اند به آن زن گفت هر چده   موسي را متهم كني كه با تو درآميخته است، و گفته

خودت بگويي به تو خواهم داد. فرداي آن روز قارون بني اسرائيا را جمع كرد 

اند و منتظرندد   شده آمد و گفت بني اسرائيا جمع السّالم عليه و سپس پيش موسي

پيش آنان بيايي و آنان را امر و نهي كني و دستورها و شدرايع ديندي آندان را    

اعالم فرمايي. موسي پيش ايشان كه در زميني فراخ بودند آمدد و ميدان ايشدان    

ايستاد و خعبه خواند و آنان را پندد و انددرز داد و ضدمن آن گفدت اي بندي      

ايد بريد و هركس تهمدت زندد هشدتاد    اسرائيا هر كس دزدي كند دستش را ب

زنديم   زنيم و هركس زنا كند و زن نداشته باشد او را صد تازيانه مي اش مي تازيانه

كنيم تا بميرد. قارون گفدت هدر    و اگر زن داشته باشد او را چندان سنگسار مي

اسدرائيا تصدور     چند تو باشي؟ گفت: آري هر چند من باشم، قارون گفت بني

اي، موسي با شگفتي گفت من؟! قدارون   با فالن روسپي زنا كرده كنند كه تو مي
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گفت آري. موسي فرمود او را بياور اگر اقرار كند و بگويد همان گونه خواهدد  

بود. آن زن را فرا خواندند و آمد موسي او را سوگند داد و از او خواست به حق 

ئيا شكافته اسدت  خداوندي كه تورات را بر موسي نازل و دريا را براي بني اسرا

راست بگويد و پرسيد آيا من با تو كاري را كده ايشدان مددعي هسدتند انجدام      

ام؟ خداوند متعال به او توفيق توبه ارزاني داشت و گفت اگر همدين امدروز    داده

توبه كنم بهتر از آن است كه پيامبر خدا را آزار دهم و گفت نه به خدا سوگند 

اي معين كرده است كه تدرا تهمدت    جاييه گويند، قارون براي من كه دروغ مي

زنم و چون آن زن چنين گفت قارون سخت پشيمان شد و سر به زير انداخت و 

اشرام بني اسرائيا سكوت كردندد و قدارون دانسدت كده در مهلكده افتداد و       

 سر بر خاك نهاد و براي خداوند سجده كرد. السّالم عليه موسي

: قددارون پددي زن بدددكاره كدده گويددد كسددايي دربدداره داسددتان ايددن زن مددي

او را از لشكرگاه خود بيرون و تبعيد كرده بود فرستاد و چدون   السّالم عليه موسي

خواهم با تو ازدوا  كنم و ترا از اين تنگدستي نجات دهم به  آمد به او گفت مي

گويم انجام دهي، گفت آن چيسدت؟ گفدت چدون بندي      شرط آنكه هر چه مي

يا و بگو موسي از من كامجويي خواسدت و چدون   اسرائيا پيش من جمع شدند ب

اطاعت نكردم مرا از لشكرگاه خود بيرون كرد، آن زن برگشدت و فدرداي آن   

روز پيش قارون آمد و بني اسرائيا پيش او جمع شده بودندد آن زن گفدت اي   

بينند و بدانيد كه ديروز قارون مرا خواست و  بني اسرائيا نيكان از بدان چنين مي

ن گفت و دستور داد بر موسي پيامبر خداوندد دروغ ببنددم و قدارون    به من چني

گويد، همانا موسي مرا از اردوگاه خود به سدبب فسداد و تبداهي مدن      دروغ مي

ام و چون قارون سخنان آن زن را شنيد  بيرون كرد و در پيشگاه الهي توبه كرده

خبدر بده   سخت پشيمان شد و بني اسرائيا همگان او را سرزنش كردند و چون 
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موسي رسيد خشمگين شد. و خداوند قارون و خانه و اموال او را به زمدين فدرو   

 برد.

 فرمايد:  خداوند متعال در مورد فروشدن قارون به زمين چنين مي

 قارون و سرايش را به زمين فرو برديم.فخسفنا به و بداره االرض، 

 شيخ سعدي گفت:

 قارون هالك شد كه چها خانه گنج داشت

 روان نمرد كه نامِ نكو گذاشتنوشين 

پس نبود گروهي و قومي كه بتواند وي را در برابر عدذاب الهدي در آن وقدت    

 كمك و نصرت دهد غير از خداي تعالي.

نه كسي عذاب را از او باز داشت و نه خود با آن همه مال و ثدروتش توانسدت   

 .8خود را از عذاب برهاند
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 آشكار شدن قاتّل اوكشتن گاو و عاميّل مقتول بن سليمان و 

بدود مدردي بدا مدال و     عاميدل  اند كه در بني اسرائيا كسي بود كه نام او  گفته

ي درويش توانا و با قوّت داشدت.   حشمت بود امّا فرزندي نداشت مگر برادرزاده

پيوسته به مال عموي خويش چشم داشت كه وي را بكشد و از مدال و ميدراث   

 :1قوله تعاليوي توانگر شود. 

 

 

شد و كشتار بداال   و  موسي بقو  خوي  گف : )آ  هنگامي كه قاتل شناخته نميو ه

مي گتف ( خدا به شما فتما  مي مهد كه گداوي را سدت ببتيدد  گفتندد: مگدت مدا را       

  هونكده  مسخته مي كني  موسي گف  به خدا نناه مي بت  كه سخن به تمسخت گدوي 

 اين كار نامانا  اس .

عاميدل بدن   ه قوم خويش گفت: كه در ميدان خدود   و ياد كنيد آنرا كه موسي ب 

را كشته يافته بودند و مي خواستند كه قاتا او معلوم گردد موسي گفت: سليما  

حكم خداي تعالي آنست كه بسما كنيد )بكشيد( و زبان گداو بدر آن مقتدول    

 بينيد تا مرده زنده شود و بگويد قاتا او كيست؟

دانجهت به كشتن گاو فرمدود كده آن   گويد خداوند بعبدا  بن عباسي )رض( 

قوم گاو مي پرستيدند و حق تعالي خواست كه ايشان معبود خويش بكشدند تدا   

بدانند كه كشته شده خدايي را نشايد. موسي ايشان را خبر كرد و گفت: خدداي  

 تعالي مي فرمايد كه گاوي را بكشيد تا اينكه نشاني از قاتا خود خواهيد يافت. 
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آيا موسي ما را مسخره مي كند زيرا كه مدا مدي پرسديم كده      قوم موسي گفتند

را كه كشته است؟ و او مي گويد گداوي بكشديد. موسدي گفدت: پنداه      عاميل 

گيرم به خدا از آنكه باشم من از نادانان و مسخره كنندگان چون حكمت آن  مي

 فرمان را ندانستند موسي پيغمبر را از مسخره كنندگان شمردند تا اينكده پيغمبدر  

اين سخريت كار جاهالن است و من از اينكه كار جاهالن كنم بده خددا    گفت:

برم. مفسران گفتند اين آنگه بدود كده هندوز در مصدر بودندد و دريدا        پناه مي

 :1تعالي قوله و كسان او نديده.فتعو  ناگذشته، و غرق 

 

 

و قو  به موسي گفتند: بتاي ما از نتورمگار خدوي  بخدواه تدا بمدا روشدن كندد: گدا       

هگونه اس  و خصوليا  آ  هيس ؟ گف : خدا گويد: گاويس   نه سدالخورمه و  

 ايد كار بنديد. ا فتما  يافتهنه ختم سال  ميانه اين مو حال  نس آنچه ر

گفتند اي موسي از پروردگار خود بخواه و سئوال كن تا بيان كند براي ما كده  

رگي چنين چيديي  آن گاو چيست؟ و چند ساله است، علت سئوال آن بود كه ه

نديده و نشنيده بودند كه انواع گاوها اين صفت را داشته باشند كه گويا حقيقت 

معلوم نيست كه في االمر سئوال از ماهيت نبود بلكده از سدن و سدال و    آن ايشان را 

 پرسيدند. صفات او مي

: شخصي از جمله صالحان بود پسري طفا داشت و يدك گوسداله. روزي   القصه

و گوساله را به خدا سپرد و گفت يا رب العالمين گوساله را از بهدر  در بيشه بود 

خويش بتو سپردم تا جوان شود او را به پسر من رساني پس از آن از دنيا رفدت  

و گوساله بيرگ و با قوت گشت چنانكه كسي نتوانست آنرا بگيدرد چدون آن   
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ش مدي  طفا بيرگ شد بغايت نيكوكار و پارسا بود و فرمانبرداري مدادر خدوي  

 كرد.

گفت: در بني اسرائيا جواني بود مادر داشت و آن مادر را بدر دل و  وهب مبنده  

ي  گوش مي نواخت و دوست مي داشت. و كسب وي آن بود كه هر روز پشته

آورد و در بازار مي فروخت، ثلثي از بهاي آن هييم به صدقه مي داد، و  هييم مي

 اد.برد، و ثلثي به مادر مي د ثلثي خود بكار مي

چون شب مي رسيد آن جوان شب را به سه قسم تقسيم مي كدرد يدك قسدم از    

براي نماز و يك قسم از براي خواب و يك قسم بر بالين مادر مي نشست و بده  

وي تسبيح و تكبير و تهليا تلقين مي كرد، كه مادر از قيام شدب عداجي بدود.    

فدالن  روزگاري برين وضعيت مي بودند روزي مادرش گفدت كده پددرت در    

صحرا از بهر تو گوساله بخدا سپرده است به آن بيابان بدرو و خدداي ابدراهيم و    

را بخوان تا آن گاو را به تو باز دهد و  صلوه اهلل عليهم اجمعيناسمعيا و اسحاق 

نشان آن گاو آن است كه چون آن گاو را ببيني پنداري كه شعاع آفتاب اسدت  

وي بر و نيكي  برّياز كند و بركت آن خواست كه آن جوان را بي ن ربّ العالمين

پس از آن، پسر بدان بيشه رفت و گفت خداوندا آن گاوي كه پدر مدن   رساند.

به تو سپرده است مرا بازده به حكم خداي تعالي در حال گاو پيش آمدد چدون   

گاو را پيش مادر برد. مادر گفت: اي پسر تو درويشي و هيچ مال نداري گاو را 

يمت بفروشم گفت: سه دينار پس گاو را به بازار برد خداي بفروش گفت: بچه ق

تعالي فرشته را فرستاد تا آن جوان را به قيمت گاو آگاه كند  فرشته گفت كده  

گاو را به چه قيمت مي فروشي؟ گفت: به سه دينار مي فروشم گفت: به شدش  

دينار بفروش گفت مادر من شرط سه دينار كرده است اگر دينار به وزن گداو  

بدهي بي حكم مادرِ خود نفروشم باز پيش مادر آمد و گفت بهداي گداو شدش    
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دينار مي شود و باز همان فرشته آمد و گفت من دوازده دينار مي دهم گفت بي 

شود. مادر  مشورت مادر نفروشم. باز پيش مادر آمد و گفت كه دوازده دينار مي

باز نمايد بداز در   گفت اي پسر مگر آن مرد فرشته است مي آيد ترا قيمت گاو

بازار آمده ديد همان مرد ايستاده است گفت اين گاو را مفروش پيش مادر خود 

بيايد و به سبب زندده كدردن    موسي بن عمتا بگو كه اين گاو را نگاهدار كه 

 مرد كه در بني اسرائيا كشته شده اين گاو را بخرد.

ت؟ يعندي در  از خداوند خويش بپرس كه صفت آن گاو چيسگفتند يا موسدي   

 زاد چگونه است؟ ايشان را جواب آمد كه: 

گفت گاو ميانه سالي است نه نوزادي نارسيده و نه پيري شكسته. ميان پيدري و  

جواني است. ديگر باره پرسيدند كه چه گاوي است؟ آيا چرنده است يدا كدار   

كننده؟ كه اين گاوان مشابهت زيادي با هم دارند. ايشانرا جواب آمدد كده آن   

و كار كننده نيست كه زمين شكافد يا آب كشد دست و پاي درسدت دارد و  گا

 خلقت نيكو دارد.

ايد فرمان بريد و انجام دهيد. يعندي گداو را    پس شما به آنچه كه امر كرده شده

 .8بكشيد

گفتند دعاء كن براي ما از پروردگار خود كه بيان كند براي ما كه آن گاو چه 

 :2قوله تعاليدعاء كرد فرمان آمد:  السّالم هعلي  رنگي است؟ آنگاه موسي

 

 گفت موسي كه خداوند مي فرمايد. آن گاوي است زرد در غايت زردي.
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رين خيدره گدردد گفتندد سدال و     يعني گاوي زرد چنانكه از ديدن او چشم ناظ

براي ما معلوم شد انشاء اهلل وي را بياريم امّا صفت وي كن تا بدانيم بداز   رنگش

رود و نده بدراي آب    ن آمد نه از براي كشتكاري زمين بكار مدي دعا كرد فرما

ي گاوهدا رهدا    ها در سالمت است. از همده  ها و عيب دادن زراعت بلكه از رنج

چراند، بي عيب است و به تمام خلقت هديچ رنگدي    كرده شده، و به سر خود مي

 زردِ وي باشد. در قص  االنبياء آمده است كه: رنگنيست كه مخالف 

اند:  : اكنون صفت راست و درست و روشن از اين گاو بيان كردي. آوردهگفتند

ي صالحان بود و پسري داشت كه كودك بود و  شخصي در بني اسرائيا از جمله

يك گوساله داشت روزي در بيشه برد و به خدا سپرده گفت يا رب! مدن ايدن   

ن رسداني  گوساله را از بهر پسر خويش سپردم تا جوان شود و آن را به پسر مد 

پس آن مرد از دنيا رفدت وگوسداله بديرگ و بدا قدوّت شدد چنانكده كسدي         

توانست آن گاو را بگيرد. چون آن طفا بيرگ شد بي انددازه نيكوكدار و    نمي

خويش بود. شب را سه قسم كرده. زماني براي خفدتن و  مادر پارسا و فرمانبردار 

و وقتدي بدراي   نمدود   وقتي براي به سر تربت پدر خويش تا صبح زيدارت مدي  

شد به صدحرا رفتده هيديم جمدع كدرده       مراقبت مادر خويش بود. چون روز مي

داد و يكي  كرد يكي صدقه به درويشان مي فروخت. آن را هم سه قسمت مي مي

كرد. روزي مادرش گفت كه پددرت   به مادر خويش ويك قسمت نفقه خود مي

بيابدان بدرو و از    در فالن صحرا از بهر تو گوساله به خدا سدپرده اسدت بده آن   

خداوند بخواه تا آن گاو را به تو باز دهد و نشان گاو آنست كه چون آن گداو  

را ببيني پنداري كه شعاع آفتاب است پس آن پسر بدان بيشده رفدت و گفدت    

خداوندا آن گاوي را كه پدر من به تو سپرده است به من باز ده به حكم خدداي  

درآمد و گفت اي پسر بر من بنشدين   تعالي در حال گاو پيش او آمده به سخن
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كه از تو فرمان برم گفت: مادر من نگفته است كه من بر تو سوار شوم امّا گفته 

است كه گردن تو بگيرم و ببرم پس آن جوان گاو را گرفته به سوي خانه روانه 

در پيش او به صورت چوپاني آمد و گفت اي جوان مدن  ابليس شد در اين اثناء 

ام بر پشت گاو بدود   تم كه خواستم به خانه بروم همه زاد و توشهمردِ چوپان هس

در راه به قضاي حاجت مشغول شدم گاو من برميد لعفاً مرا به اين گاو سوار كن 

تا به خانه برساند تا من ميد گاو به تو دهم. جوان گفت: برو بر خدا توك ا كدن  

ابلديس گفدت اگدر     كه اوست تو را بدون زاد و توشه و راحله به منيل رسداند. 

خواهي اين گاو به من بفروش گفت مادرم چنين نفرمدوده اسدت پدس بده راه     

درافتاد ناگهان مرغي از زير شكم گاو بپريد و گاو برميد جوان گفت بده حدق   

داني كه اين مرد ابليس بدود او   خدا اي گاو باز آي، گاو باز آمد و گفت آيا مي

زبان جاري كردي فرشته آمدد و مدرا از    مرا ربوده بود امّا چون شما نام خدا بر

دست ابليس خالص كرد. پس گاو را پيش مادر برد. گفت اي پسر تو درويش 

هستي و هيچ مال نداري گاو را بفروش گفت به چه قيمت بفروشم گفدت سده   

دينار پس گاو را به بازار برد خداي تعالي فرشته را فرستاد تدا آن جدوان را بده    

فروشي؟ گفت به  شته گفت كه گاو را به چه قيمت ميقيمت گاو آگاه كند. فر

فروشم گفت: به شش دينار بفروش، جوان گفت: مادر من بده سده    سه دينار مي

دينار شرط كرده است اگر دينار به وزن گاو بددهي بددون حكدم مدادر خدود      

شود و باز همان  نفروشم باز پيش مادر آمد و گفت كه بهاي گاو شش دينار مي

دهم گفدت بددون مشدورت مدادرم      گفت كه من دوازده دينار ميفرشته آمد و 

شود مادر گفت  توانم بفروشم باز پيش مادر آمد و گفت كه دوازده دينار مي نمي

نماياند. باز  آيد و قيمت گاو را به تو مي اي پسر مگر آن مرد فرشته است كه مي

پديش مدادر   به بازار آمد ديد همان مرد ايستاده است گفت اين گاو را مفروش 



 كشتن گاو و آشكار شدن قاتا اوعاميا مقتول بن سليمان و 

831 

بيايدد و بده   موسدي بدن عمدتا     خود برگرد و بگو كه اين گاو را نگه دارد كه 

خرد  خاطر زنده كردن مردي كه در بني اسرائيا كشته شده اين گاو را از تو مي

خرد آن مبلغ را به آن پير زن و  و به قيمت پوست گاو از زر پر كرده از تو مي

شته زدند آن كشته در حال زنده شدد  پسرش دادند زبانش را بريده بر بدن آن ك

هاي كشته خون ريختن گرفت و به آواز فصيح گفدت   برخاست چنانچه از رگ

ي من طمع ميراث مال من مرا كشته  اند بلكه برادرزاده كه مرا مردم روستا نكشته

را   فرمود كه تا آن برادرزاده السّدال   عليه  موسياست اين بگفت و بيفتاد و بمرد. 

د و مالش را به درويشان قسمت كرده و مردم ده را از نياع آسوده قصاص كردن

 خاطر كردند.
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اند كه در بيابان بدود و   در مجلس نشسته بود بعضي گفته السّالم عليه   روزي موسي

افكند ناگاه در دلِ وي گذشت كده   ابري سفيد همچون سايبان بر سرش سايه مي

كدام كس از جهت عالم بودن بيرگتر از من است زيرا كه او چها شدتر   امروز

گفت در حال سرزنش  بار تورات حفش داشت و بي واسعه با حق تعالي سخن مي

ترند چه داني كه من علم خود  اكثر بندگان من از تو عالم السّالم عليه  شد يا موسي

م مدع البحدتين   در  السّدال   هعليد   خضدت اي است به نام  ام مرا بنده را در كجا نهاده

بده همراهدي     السّدالم  عليه  شود و موسي ئي است كه مرده در آنجا زنده مياصحر

 :1قوله تعاليبه طلب خضر رفت. يوشع 

 

 

ببه يام آورگ و هو  موسي به شاگتم خوي  )نوجوا  خوم( گف : آرا  نگيت  تا بده  

 .س  يا مدتي مراز ست بت م مع مو مريا بت

! به ياد آنان بينداز آن زماني را كه موسي بن عمران به خادم و  )ص(و اي محمد

شاگرد خود يوشع بن نون بن افرييم بن يوسف  و او پسر خواهر موسي اسدت و  

از بيرگان و صحابه او بود و بعد از موسي پيغمبر بني اسرائيا بدود و او كسدي   

ضدر بيدرون   است كه بهمراه موسي براي پيدا كردن شخ  فرزانه اي به ندام خ 

رفت تا از او چييهايي بياموزد و آدرس او را گرفته بود و به يوشدع گفدت اي   

آيدي و بدا مدن در ايدن امدر       يوشع تو براي يافتن حضرت خضر بهمراه من مي

موافقي؟ گفت بلي موافقم ميرويم تا به جايي كه محا تالقي دو دريا باشد تدا او  

حرين است محا تالقي دو رود دجله و اند محا اقامت او مجمع الب را بيابيم. گفته
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اند محا اتصال خليج عقبه  رييند و بعضي گفته فرات كه به درياي خليج فارس مي

با خليخ سوئي است كه اين دو خليخ به درياي احمر متصا مي شوند.  قدول ابدن   

و بني اسرائيا چون در مصر سداكن شددند و    السّالم عليه  عباس آنست كه موسي

آنجا را قرارگاه خود ساختند از خداوند عيوجا فرمان رسيد كده   آرام گرفتند و

اسرائيليان را به آنچه كه از نعمت ها داديم و نواختها كده كدرديم    اي موسي بني

 پند بده و بياد آور.

نعمتهايي چون دادن كتاب تورات و سرزمين مصر را قرارگاه ايشدان سداختن و   

 برت گيرند و سپاس گيار باشند.در آرامش زندگي كردن به يادشان آور تا ع

موسي به ايشان خعبه اي بليغ خواند و مقداري از آن نعمت هدا و كرامتهدا كده    

خداي تعالي با وي كرده بود باز گفت مردي برخاست و گفت: اي كليم اهلل اين 

نعمتها كه بر شمردي دانستيم بگو آيا در روي زمين كسي از تو دانا تر و عدالم  

تر و داناتر نيست. پروردگار  : خير ، هيچكس از من عالمتر هست؟ موسي گفت

جهانيان به اين سخن او را سرزنش كرد و جبرئيا از جانب اهلل تعالي پيغام آورد. 

اي موسي ما در مجمع البحرين بنده اي داريم كه از تو داناتر اسدت بدرو و از او   

بيدابم؟ در   علم بياموز. موسي گفت: نشان وي چيست و چعور مدي تدوانم او را  

آمده است كده خداوندد فرمدود مداهي      اريبخلحي  از روايت  حديث شتيف

برياني در سبد دستي خود بگذار و حركت كن هر كجا آن مداهي را از دسدت   

دادي و در ساحا بحر زنده شود او را طلب كن كه او را بيدابي پدس موسدي و    

يوشدع گفدت كده     يوشع هر دو راه افتادند و ماهي ممل ح را برداشتند موسي بده 
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. انددكي گرسدنگي در   مراقب ماهي باشدد تدا بده سدر منديل مقصدود رسديم       

 :1قوله تعاليگفت ماهي را بيار بخوريم. يوشع اثر كرد يه  السّالم عليه  موسي

 

و همينكه به جمع ميا  مو مريا رسيدند ماهيشا  را از يام بتمند و مداهي مر مريدا راه   

 .خوي  بدريا ني  گتف 

متحير و متعجب گشت. اما به موسي چييي نگفت دوباره به راه  السّالم عليه يوشع 

الي خواسدت و آن رفدتن   نهادند و حركت خود را ادامه دادند چندانكده اهلل تعد  

. در آن رفتن زيادي گرسنه شده و به وي رنج رسيد السّالم عليه زيادي بود موسي 

به شاگردش گفت:  السّالم عليه  و چون از آنجا يعني مجمع البخرين گذشتند موسي

ام. يوشع گفت آيا خبدر   غذاي ما را بيار چون كه ما از اين سفر بسيار خسته شده
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آن سنگ تكيده كدرديم پدس مداهي را فرامدوش كدردم و       داري وقتي كه به 

فراموشي نداد به من مگر شيعان مرا به فراموش كردن او واداشت كه از آن ياد 

 كنم و راه عجيب خود را پيش گرفت.

اي بود ماهي زنده شد و به دريا رفدت   يعني در كنار صخره و در كنار آن چشمه

 و آن را فراموش كردم كه به تو بگويم.

و يوشع برگشتند تا به آن جايگاهي كه در آن مداهي بده    السّالم عليه  وسيپس م

 دريا درآمده بود رسيدند و راهي وسيع و خشك ديدند و در آن در آمدند.

آمد وگاهي فدرو   چون بدانجا رسيدند ماهي را ديدند كه در آب گاهي بيرون مي

خت و فرو شد تا اين كه در آن زمان خود را در دريا اندا السّالم عليه  شد موسي مي

خواند و در آن ميدان   آنجا نماز ميخضدت  گنبدي ديد كه از آب معل ق ايستاده و 

 السّدالم  عليه  آميختند چون خضر از نماز فارغ شد موسي دو دريا بودند كه بهم نمي

بر وي سالم كرد وقتي نشستند كه سخن آغاز كنند مرغي آمد و بر دريا منقدار  

در دل تدو   السّدالم  عليده   گفت اي موسيخضت ت و برفت زد و قعره آب برگرف

آمده كه تو از همه اها زمين در علم داناتري و حدال آنكده علدم اوّل و آخدر     

فرزندان آدم صفي اهلل نيديك خداي عي وَجَاَ كمتر از آنست كده ايدن مدرغ از    

ي كنم علم گفت من از تو متابعت مي السّالم عليه  جذب دريا قعره برگرفت موسي

 فرمود:خضت كه حق تعالي به تو آموخته است مرا نيي بياموز 

 :1قوله تعالي 
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تواني صبركني بده   گفت تحقيق كه تو هرگي با من صبر نتواني كرد چگونه مي

آن چييي كه تو آن را دريافت نكردي زيرا كه كار من در باطن اسدت و تدو   

 .8نيتواني در حا اين سخن پوشيده از قبيا مشكال صبر ك نمي

 

 كن . ر هي  باّب نافتماني تو نميگف : اگت خدا خواهد متا شكيبا خواهي ياف  و م

ي چييي سوال  كني پس از ما در باره گفت: اگر از ما متابعت ميخضت حضرت 

 .2ي آن معلبي با تو بگويم. پس هر دو روان شدند مكن تا در باره

نس بتفتند و هو  بكشتي سوار شدند آنتا سوراخ كتم  گف : آندتا سدوراخ كدتمي    

   حقا كه كاري نابايسته كتمي.كه متمم  را غتق كني

                                           
 سوره الكهف 29آيه  - 8
 سوره الكهف 78آيه  - 2



 همراهي موسي و خضر عليهما السّالم

888 

بدرستيكه چييي بسياري زشت و ناپسند آوردي يعني حقيقتاً كداري بسديار بدد    

 .گران انجام دادي وشگفت انگيي و زشت و بر دل

 تواني به همراهي من صبر كني. گفت: مگر به تو نگفتم نمي السّالم عليه  خضت

گفت: مرا به آنچه كه فراموش كردم و از اين به بعدد چيديي    الساّل  عليه  موسي

  نپرسم و مرا به خاطر اين پرسش بازخواست مكن.

 :1قوله تعالي

 

 

ا بكش   گف : هتا شخص ناک و بدي گنداه   نس بتفتند تا نستي را بديدند نس او ر

 قبي  كتمي. بدو  اين كه كسي را به قتل بتساند بكشتي حقاً كاري

 السّدالم  عليده   پس هر دو روان شدند تا آنكه به يك پسري برخوردند پس خضر

گفت آيا قتا كدردي تدو و نفدس پداكي را      السّالم عليه  كُشت او را پس موسي

تو كاري بس بيرگ كردي و حركتدي ندامعقول    كشتي و جاني را گرفتي البته

مگر من قبالً به شما نگفته بودم كه  السّالم عليه  انجام دادي. خضر فرمود: اي موسي

 تو توانايي و شكيبايي كارهاي مرا نخواهي داشت.

گفت اگر بعد از اين چييي مثا اين عما از تدو صدادر شدود     السّالم عليه  موسي

 .2بوريد كه همسفري و همراهي مرا ترك كنيدبپرسم. خضر گفت آن وقت مج
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نددس بتفتنددد تددا بدده مهكددده اي رسدديدند واز اهددل آ  خددورمني خواسددتند وازمهمددا  

يفتدد وآندتا بپدا    واسد  ب خ ياند مر آن ا ميدواري يافتندد كده مد     كتمنشا  مريا كتمه

 گتفتي. بتاي اينكار مزمي مي خواستي و ماش  گف : كاش مي

 عهد خود را فراموش كردي. السّالم عليه  گفت: اي موسيخضر 

 

گف : اينك)موقع(جدائي ميا  من و تو اس  و تتا از تو ي  آ  هيزها كده بدت آ    

 .1نتوانستي شكيبايي كني خبتمار ميكن 

 

 

اما كشتي از مستمنداني بوم كه به مريا كار مي كتمند  خواست  معيوب  كن  هونكه 

 .2گتف  ا را به غصب ميمر راهشا  شاهي بوم كه همه كشتي ه

يدم اين كه به سركشدي و كفدر   و امّا آن پسر، پدر و مادرش مؤمن بودند، ترس

گرفتار كند پس خواستم كه خداي تعالي به ايشان جيا دهد بهتر از آن كدودك  

بنابراين كشتم تا پدر و مادرش و خلق از كفر او ايمن باشند و خداي تعدالي بده   

 نسا آن دختر هفتاد پيغمبر به وجود آمدند. ايشان دختر عنايت كرد كه از
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امّا آنچه در حق  تعمير ديوار كج بود آن بود كه آن ديدوار از آن دو كدودك   

در زير ديوار گنجي براي ايشان بدود اگدر   لتي   و الت  يتيم بود و نام ايشان 

داشتند و پدر  گشت و آن گنج را برمي شد آن گنج ظاهر مي آن ديوار خراب مي

بدود. پدس پروردگدار تدو خواسدت آن دو      كاشد   از صالحان بود نام او ايشان 

اند آن گدنج   كودك به سن  بلوغ و كمال برسند و صاحب گنج خود شوند. گفته

ي  طال و نقره بوده است. اين اعمال همه به خواست و اراده خدا بود نده بده اراده  

با حضرت  مالسّال عليه  من. پس از درك عل ت حقيقي هر سه مورد حضرت موسي

 عيم جدايي كردند. السّالم عليه  خضر

! دو پند از من بپذير. يكي تازه روي و خدوش  السّالم عليه  موسدي گفت اي خضت 

خوي باش تا جاه و عي ت يابي و ترش روي مباش. حق تعدالي، تدرش روي را   

دارد و ديگر غير از خداي تعالي از هيچكس نه براي خود و نه براي  دوست نمي

 حاجت مخواه اين بگفت و ناپديد گشت. ديگران
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 رحلت موسي و هارون عليهما السّالم

از پيش خضدر برگشدت    السّالم عليه  در قص  االنبياء آمده، آن هنگام كه موسي

اي بده مدا بگدو تدا بددانيم،       پيش قوم خود رفت گفتندد علمدي كده آموختده    

ر شما آيد و اين السّالم گفت اي قوم در اين علم چييي نيست كه بكا عليه موسي

علددم خدداصّ پيغمبددران اسددت. چددون سددي سددال در بيابددان سددپري كددرد بدده 

وحي آمد كه هارون را فالن وقت و فدالن روز خدواهم طلبيدد     السّالم عليه  موسي

در انتظار آن روز بود چون روز موعد رسيد بده هدارون گفدت     السّالم عليه  موسي

ا به باغي رفتندد  تاز قوم بيرون رفتند برخيي تا از بيابان بيرون رويم هر دو برادر 

ي جدويي از آب نهداده هدارون بدر آن تخدت       آبش روان و دو تختي بر كناره

چه نيكوجايي و خوش مقامي است كه ملك  السّالم عليه  نشست و گفت يا موسي

 السّدالم  عليده   قبض كرد موسدي  السّالم عليه  الموت آمد و جان هارون پيش موسي

اند كه خداي تعالي هارون را به آن تخت بر  و اكثراً بر آنبخروشيد و بگريست 

آسمان برد و بعضي گويند كه به حكم خداي تعالي با تخت به زمين فرو رفدت  

پيش قوم رفت و گفت هارون از دنيا رفت بني اسرائيا بر  السّالم عليه  پس موسي

ام،  ت من نكشتهاي گف مت نهاده گفتند كه هارون را تو كشتهته السّالم عليه  موسي

دعاء كرد تا خداي تعدالي نعدش    السّالم عليه  گفتند نعش هارون به ما بنما، موسي

هارون را از آسمان فرو فرستد يا از زمين بيرون آورد ايشان نعش هدارون را از  

سر تا قدم نگريستند كه هيچ زخمي به او نرسيده باز هم قبدول نكردندد و از دل   

داشتند گفتند هدارون را تدو    ون را به غايت دوست ميقرار نگرفتند زيرا كه هار

اي تا حق تعالي هارون را زنده گردانيد. گفت اي قوم به حكم خداي تعالي  كشته

مرا نكشته است اين بگفت و جان داد و ناپديد شد پدس   السّالم عليه  ام موسي مرده

خليفه خود سداخت  را يوشع و قوم دوباره به تيه و بيابان آمد و  السّالم عليه  موسي
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 السّدالم  عليده   چون سه سال بر اين منوال بگذشت ناگاه ملك الموت پيش موسدي 

اي يا بده   از وي پرسيد يا ملك الموت به زيارت من آمده السّالم عليه  آمده موسي

قبض روح؟ گفت: به قبض روح. گفت يدا عيرائيدا بدا كددام راه جدان مدن       

 ،ام دهن با خداي تعالي سدخن گفتده  گيري؟ گفت از راه دهن. گفت: از اين  مي

بدا   :ام. گفت: از راه پاي، گفدت  از راه چشم، گفت: تجل ي نور با آن ديدهگفت: 

ام ملك الموت گفت: پس چه كنم؟ موسي كليم اهلل به  آن پاي به كوه طور رفته

چندين هيار كلمه و سخن بي واسدعه   ،السّالم عيرائيا عليه ايخشم آمد و گفت 

اي در ميان نبود به عي ت آن خداي كه مرا رسالت داد جان  واسعهبا حق گفتم و 

را بيواسعه سپارم ملك الموت برفت و گفت خداوندا تو مي داني كه كلديم تدو   

خدواهي نديدِ مدن     نمي السّالم عليه  كند خعاب آمد يا موسي جان به من تسليم نمي

ام مقدس با تو خواهم و در آرزوي آنم كه يك بار ديگر بدان مق آيي؟ ملكا مي

مناجات كنم و خعاب تو بشنوم كه هيار جان من فداي سخن و خعاب تدو بداد   

پس برحسب ارشاد از طرم خداوند دوباره بر سر كوه طور رفت و گفت ملكدا  

سپارم كه ايشان را در ديدن ثابدت قددم بدداري و از حدرام       دختران را به تو مي

اندد از   كدس  دارم آنان بينگهداشته روزي حالل دهي و ديگر فرزندان كوچك 

عصا بر زمين بين چون عصا بر زمدين   السّالم عليه  حق تعالي ندا آمد كه يا موسي

بدر   السّدالم  عليده   زد زمين بشكافت و دريايي پديد آمد خعاب رسيد كه يا موسي

دريا عصا بين چون بر دريا زد سنگ سياه پديد آمد فرمان آمد كه عصدا را بدر   

سنگ زد سنگ دوپاره گشت كِرمدي از سدنگ بيدرون    اين سنگ بين چون بر 

گفدت   آمد برگي سبي در دهن گرفته خداي عي وَجَداَ را تسدبيح گفدت و مدي    

داندي و روزي   شنوي و جاي من مي بيني و سخن من مي توئي كه مرا مي اخداوند

من اندرون سنگ ميرساني و از علم قديم فدرو نگدذاري خعداب آمدد كده يدا       
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ن خدايي هستم كه كرم را در زير خاك در قعر دريا در ميان م السّالم عليه  موسي

كنم و از ضمائر خاطرش آگاهم فرزندان تو را چگونده   سنگ خارا فراموش نمي

 فراموش كنم.

 ي صمّا در بن چاهي به زير صخره  حاجت موري به علم غيب بداند

وري خوشحال شده بازگشت در اثناي راه ديد كه هفت تدن گد   السّالم عليه  موسي

بكندند پيش ايشان رفته پرسيد كه اين گور از بهر چه كسي اسدت؟ گفتندد از   

بهر دوست خداست اگر تو نيي كمك كني ثواب يابي چون قبر تمام شد ايشان 

كن كه ببينيم آيدا    گفتند آنكه صاحب گوراست قد او به قد توست باري اندازه

ور دراز كشيد و گفت چه نيكو در گ السّالم عليه  شود يا نه؟ موسي برابر قد او مي

سيبي از بهشدت   السّالم عليه  گوري است كاشكي اين قبر از براي من بود جبرئيا

آن را ببوئيد و جان به حق تسليم كرد  السّالم عليه  بياورد و در مقابلش نهاد موسي

ي بهشت كفن كردند و به او نمداز گياردندد و    فرشتگان او را بشستند و از حل ه

داند كده قبدر    فن كردند و خاك را ناپديد كردند بدين معني كسي نميهمانجا د

ي ديگدر هدم    را به گونه السّالم عليه  كجاست. خبر مرگ موسي السّالم عليه  موسي

اند. به هر حال عمر شريف او در آن وقت يكصد و پنجاه بود و نيي  روايت كرده

خود كرد. واهلل اعلم  اند. پس قبض كننده روح كار يكصد و بيست ساله هم گفته

 بالصّواب.

را بده پيدامبري    السّدال   عليده   يوشدع  السّدالم  عليده   و خداوند متعال پس از موسدي 

 برانگيخت.
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و خروج بني اسرئيّل به كشتن جبّاران و قصّه بلعم  السّالم عليه  يوشع بن نُون

 با عور

بماندندد.   -اهفت سال در تيه، صدحر  السّالم عليه  اند كه پس از مرگ موسي آورده

پيغمري داد و فرمود كه بني اسرائيا را از صحرا السّدال    عليه يوشعتعالي به  خداي

حرب كند و آن مملكت را بگشايد جبّارا  بيرون آورده به سرزمين شام رفته با 

كه نام  السّالم عليه  السّالم خواهر موسي عليه برگردد مادر يوشعمصت و بعد از آن به 

را در صدندوق افكندندد    السّالم عليه  ني آن خواهر كه وقتي موسياو مريم بود. يع

مدادر خدود را بده     السّالم عليه  كرد و براي شير دادن موسي صندوق را تعقيب مي

 سراي فرعون لعين راهنما بود كه قصّه آن گذشت.

لشكر كشيد و به شهري رسيد و آن شهر را محاصره كرده الساّل   عليه يوشعپس 

رسيدند و آن شهر بيرگ و بدا  بلقا رفته و پس از آن به شهر ايليا سپس به شهر 

جبّدارين  حصار و تختگاه پادشاه بود. يوشع آن شهر را محاصره كرد و بده قدوم   

كه يكي از بلع  باعور شكست سختي افتاد و سپس پادشاه تدبيري انديشيد و نيد 

فت اي بلعدم بدن   عابدان آگاه و مقبول درگاه بود رسيده التماس دعاء كرد. و گ

باعور دعاء فرما كه اين سپاه برگردد او گفت اين سپاه از طرم خداي من است 

كه نبي مُرسَا است ايمدان   السّالم عليه  من به ايشان دعاء نكنم شما به دين موسي

بياوريد. گفت ما هرگدي ديدن او نپدذيريم و اگدر دعداء نكندي تدو را بده دار         

بر سر كوه رفت و دعاء كرد البت ه عل ت دعداء   آويييم. پس بلعم با عور پياده مي

اند. بعضي گويند فريب ابليس بود كه زن  هاي مختلف نوشته كردن او را به گونه

هاي ديگر... به جهت دعاي بلعدم بدا عدور آن روز بندي      و قولداد او را فريب 

اسرائيا شكست سختي خورد و در بيابان بي آب و علف سرگردان بماندند كده  

 سوره اعرام به آن اشارت رفته است. 871در آيه 
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از شكست خود متحيّر شده از اسب فرود آمده و روي بده  السّدال    عليه يوشعپس 

اميد شش ماه بر درِ ايدن حصدار   به اين خاك نهاده و گفت يا رب بني اسرائيا 

صبر كردند كه ملك جبّارين فتح كرده امر تو به جا آورند و آنچه كه متداع و  

يابند به غارت برند و بسوزند و امروز كه تاخت كردند بدون اجدازه  مال ايشان 

مگر شكست را تحمّا كرديم كه اين هم بدون حكم تو نبود. پس وحي  نبودتو 

ام و  اي است مقبول و نام گرامي خود بده او داده  آمد يا يوشع در ميان ايشان بنده

ه اين نام بديرگ را از  او به بركت آن نام سپاه را بازگردانيد يوشع دعاء كرد ك

او بستان خدداي تعدالي ندام بديرگ را بده همدراه تقدوا از او برداشدت پدس          

السّالم از كار آگاه شد سر از سجود برداشت و به بني اسرائيا رفدت و   عليه يوشع

ايشان را از اين معني آگاه كرد. پس يوشع رو به آسدمان آورد و دعداء كدرد    

اين عرصه به قوم جبّارين شكست سختي  تعالي دعايش مستجاب كرد و در خداي

 وارد شد و بني اسرائيا با فتح يار گشته سجده شكر به جاي آوردند.

بده يدك    الهدي  درگداه بودن بده  پس اي مؤمنان بدانيد كه بلعم با وجود مقبول 

شد. كدافت  ع پيوست وتعالي كه بنا بر پيروي و متابعت نفس به وق نافرماني خداي

برويد و سر به سجده نهاده بلقدا  فرمود كه اكنون به زمين پس يوشع معابق الهام 

 تعالي دعاء كنيد و بگوئيد يا ربّ گناهان ما را از ما بيفكن. از خداي

و به آنان كه ظلم كردند عذاب طاعون بر ايشان نازل شد. گويند در ميان دو يدا  

 سه روز نيديك به هفتاد هيار كس بمردند.

 :1قوله تعالي 
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ست  كتمند  سخني جز آنچه مستور ماشتند  ب داي آ  آورمندد و آ  را   و كساني كه 

تبديل و تفسيت نمومند نس ما نيز به آنهايي كه ست  كتمند  بده سدبب كارهداي نداروا     

 آسما  عذابي سخ  نازل كتمي . كه مي كتمند  از

ه دسدت آورد و غندايم را   چون يوشع پادشاهان را كشت و اموال را ب آورده اند

ها فرو نيامد و خداوند متعال  ، آتش از آسمان براي فروگرفتن قربانيردفراهم ك

به يوشع وحي فرستاد كه در غنايم خيانت صورت گرفته است، به بني اسدرائيا  

دستور بده كه همگان با تو بيعت كنند و ايشان چنان كردند، دست مردي از بني 

فت آنچه پديش توسدت   السّالم چسبيد و يوشع به او گ اسرائيا بدست يوشع عليه

بيار، آن مرد سر گاو زرّين كه به ياقوت و گوهر آراسته بود و آن را به خيانت 

ها گذاشدت، آتدش    برداشته بود آورد، يوشع آن را همراه همان مرد كنار قرباني

 ها را در كام خود فرو برد. آمد و آن مرد و قرباني

شد و عمر او يكصد و  دفنافتائي  گويند، پس از آن يوشع درگذشت و در كوه 

السّالم بيست و نه سال و بده   بيست و شش ساله بود و پس از رحلت موسي عليه

 دار امور بني اسرائيا بود و خدا داناتر است. ي كسائي چها سال عهده گفته
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 كالوب و حزقيّل عليهما السّالم

را بر بني اسرائيا خليفه سداخت كده از    1كالوّب بن يوقّناچون يوشع درگذشت 

اسرائيا بدود و   السّالم بود و از پارسايان بني عليه يعقوّب سرپيهوما فرزندازادگان 

اسرائيا فرمانبردار و تابع ايشدان   ميان ايشان به بهترين وجه حكومت كرد و بني

كدرد و   تدبير بني اسرائيا مي حزقيدل درگذشت پس كالوّب شدند پس از مدّتي 

ته بودند از آن جمله چها سدال در  بازگشمصت اسرائيا بعد از شصت سال به  بني

صحرا بماندند و بيست سال به گرفتن ملك جبّداران و غيدره مشدغول بودندد و     

و غيره سكونت كردند چنانچه فرزندان ايشدان  شا  اكثري از ايشان در سرزمين 

رسيد. مفسّران حزقيل هاست پس از وفات كالوب نبوّت به  هنوز در آن سرزمين

اند كده در بداره    بوده و به دعاي اومردگان زنده شدهالكفل ذواند كه نام او  گفته

 ذوالكفا قبالً معالبي بيان گرديد.

خود نام پسر كالب )كالوب( را بوساقوس نوشته است قصص االنبيداي  ثعلبي در 

گويد چون مردم به او شيفته شدند از خداوند مسئلت كرد كه با سدالمت   وي مي

 ا دگوگون سازد گرفتار آبله شد.و ري ا حواس و اعضاء و اندام چهره

 :2قوله تعالي 
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مگت آنها را كه از بي  متگ از ميار خوي  بتو  شدند و هدزارا  بومندد  نشدنيدي و    

شا  كتم كده خددا بدا     نديدي؟ كه خدا بديشا  گف : بميتيد همه متمند   آنگاه زنده

 مارند. متم  لاحب كت  اس  ولي  بيشتت متم  سپا  نمي

ي آنان هياران تن بودند گويند هشت هيار يا چها هديار يدا هفتداد    بين نميآيا 

بودند از ترس مرگ و ابتال بده بيمداري   يهوما هيار تن بودند گويند اينان اوالد 

هايشان را ترك كردند و گريختندد و   )بيماري واگير و خعرناك( خانهطداعو   

تعالي به آنان حكم اعتماد و توك ا به خدا نكردند. چون مقداري راه يافتند خداي 

اي بانگ بر ايشان زد همگي يكجا مردند. آفتداب   كرد همگي بميرند پس فرشته

هاي ايشان پوسديده و   نبر ايشان تافت بگنديدند. گويند، مدّتي بر آن گذشت بد

فرا رسيد و حزقيل برهنه و از يكديگر پاشيده شده پس پيغمبر ايشان  ها استخوان

بگريست و دعاء كرد. اهلل تعالي ايشدان را پدس از   آنان را چنان ديد اندوهگين 

 هشت روز زنده گردانيد.

هر آينه خداوند بر مردمان صاحب فضا و رحمت است. و سدپس از ايدن كده    

خداوند ايشان را زنده فرمود نيد قوم خود برگشتند و روزگاري زنده بودند ولدي  

اند، و هر جامه كه  شدند كه مرده بوده شان آثار مرگ بود و شناخته مي بر چهره

شد تا آن كه هر كدام در اجا مقر ري  كردند همچون كفن پوسيده مي بر تن مي

 كه خداوند بر ايشان نوشته بود دوباره درگذشتند.

گويد، امروز هم در آن قوم يهود همان اثر يافدت   رضي اهلل عنهما ميابن عبدا   

بب فرارشان از مرگ خشم گويد، خداوند عي وجَاَ بر آنان به س ميقتامه شود.  مي

گرفت و براي عقوبت جانشان بستاند، سپس آنان را براي اين كده بقِيّده مددت    

عمر مقر ر خود را بسپرند زنده فرمود و اگر اجا ايشان تمام شده بود ديگر زنده 

شدند و چون خداوند ايشان را پس از مرگ برانگيخت به آنان چنين فرمود:  نمي
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كده خدداي   .« 8خدا و بدانيد كه خداوند شنوا و داناسدت و كارزار كنيد در راه »

 را به پيغمبري برگييد. واهلل اعلماليا  عليه السّال  تعالي بعد از مدّت مديدي 
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اند كه بعد از حضرت حيقيا مدّتي گذشته بود خداي تعالي هر چند بعضي  آورده

السّالم بودندد و بده نيكدي و خداپرسدتي دعدوت       هعلي از علماء كه بر دين موسي

كردند كسي را كه به وعش و نصيحت از نهي منكر باز دارد نيافتند تا اين كه  مي

ساخت در آن زمان در شام پادشاهي بود كده  مبعو  ي نبوّت  را به درجهاليا  

مر پرستيدند و خلق را به پرستيدن آن ا گذاشته ميبعل بتي را آماده كرده نام آن 

مردم را به خداي تعالي فرا خوانده از پرسدتيدن بعدا   السّال   عليه اليا كردند.  مي

 فرمايد: اند از فرزندان هارون بود. خداوند در قرآن كريم مي نهي كردو گفته

 «8كنيد نيكوترين و بهترين خلق كنندگان را خوانيد بعا را و ترك مي آيا مي»

ران شماست چنين خالق جبّدار و مالدك   خداوند پروردگار شما و پروردگار پد

غف ار را نپرستيدن و در بت پرستي غرق شدن كار بني آدم كه اشرم مخلوقدات  

 :2قوله تعالياست نباشد ايشان بت پرستي را رها نكردند بلكه تكذيب كردند. 

 

 تا  بوم.و  اليا  از نيغمب

سعود گفدت: اليداس،   اند كه: عبداهلل بن م و براستي الياس از پيامبران بود. آورده

همان ادريس است. او داراي دو نام است. و قول عكرمده نيدي ايدن اسدت. امدا      

جمهور مفسران بر آنند كه الياس پيغمامبري بود از بني اسرائيا بعد از موسدي و  

از فرزندان هارون بود. الياس بن بشير بن فخاض بدن العيدي ار بدن هدارون بدن      

. چون روزگار حيقيا بسر آمد. بني اسدرائيا  عمران. و بعد از حيقيا پيغمبر بود

پرست شدند و در نواحي شدام   سر به طغيان و فساد نهادند. گروهي از ايشان بت
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پرستيدند بعا بود و به خاطر همدين   جائي كه بعلبك گويند و نام آن بت كه مي

رفت و با آن سخن  بعلبك ناميده شده است. و شيعان در شكم اين بعا )بت( مي

افكند. و بر ايشان پادشاهي بود نام وي اُجب، زني  و ايشان را به فتنه ميگفت  مي

شود كه او يحيي بن زكريا را كشته است بدر   داشت نام وي ازنيا. كه گفته مي

اين پادشاه و بر ايدن زن و بده گروهدي از اهدالي بعلبدك كده همده بعدا را         

ايشان را به سوي خداي پرستيدند رب العالمين الياس پيغامبر را فرستاد. الياس  مي

يگانه فرا خواند ايشان سرپيچي كردند و قصد كشتن وي كردند. الياس از ايشان 

بگريخت و هفت سال در ميان كوه متواري بماند. جاسوسان پادشاه اُجدب، او را  

كردند و پروردگار جهانيان الياس را از ايشان نگاه داشت. اما بعدد از   جستجو مي

ي زني كه مادر يونس بن متي بدود پنهدان    مد و در خانههفت سال از كوه فرو آ

شد و دوباره به كوه رفت. تا به مكر و حيله يعني بدا وانمدود كدردن مسدلماني     

الياس را از آن كوه به زير آورد در آن وقت آتشي از آسمان آمد و همه مكدر  

كنندگان را بسوخت خبر هالك ايشان به اُجب رسيد عبرت نگرفت و از كفر و 

ك بازنگشت بلكه در طغيان و عصيان بيفيود. پس سه سال در زمين ايشدان  شر

نه از آسمان باران آمد و نه از زمين نبات تا خلقي از آدميان و ديگدر جاندداران   

در آن قحط وجوع هالك شدند. در بني اسرائيا كودكي بود نام وي اليسع بدن  

هر جا كده اليداس    خعوب به الياس ايمان آورده و پيوسته در خدمت وي بود و

برد، چون مدت سه سال قحط و نيداز بسدر آمدد از رب     رفت او را با خود مي مي

گناهان چهارپايان و ددان و مرغان  العيه وحي آمد كه: اي الياس خلقي از اين بي

در اين قحط هالك شدند و ايشان هم ايمان نياوردند. بعدد از آن رب العديه بدر    

فراخي و نعمت پديد آمد و ايشان همچنان بر كفر آنان باران فرستاد و در زمين 

و شرك خويش مصر بودند و قصد قتا الياس كردند، پس الياس دعا كرد كده  
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بار خدايا مرا از ايشان برهان چنانكه خود بخواهي و خداوند او را از دست قدوم  

 .ستمگر نجات داد

را كندار  امّا كافران همچنان به پرستيدن بعا مشغول بودند چدون بدت پرسدتي    

را خليفه كرده بيرون رفت. خداي تعالي اليسع نگذاشتند الياس از ايشان بگريخته 

كدرد امّدا    پيغامبر خلق را دعوت مدي اليسع اليسع را كه خليفه بود پيغمبري داده 

كرد او نيي مدّتي در ميان قوم بود و زندگاني كدرد پدس جدان     كسي قبول نمي

ي آمده است كده بعدد از اليسدع حددود     شيرين به جان آفرين سپرد و در روايت

نشد مگر علماء كه خلق را پندد  مبعو  صد سال احدي بر قوم بني اسرائيا  هفت

را حنظلده عليده السّدال     افتاد پس خداي تعالي  دادند امّا در هيچكس مؤثر نمي مي

 بنوّت بخشيد.
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 حنظله عليه السّالم

ظده قدوم بندي اسدرائيا را     در قص  االنبياء آمده كه به حنظله فرمان آمد يا حن

پرسددتي بازآينددد و از عبددادت بتددان دسددت بردارنددد  دعددوت كددن تددا از بددت

رفدت و بدا صدداي بلندد در ميدان       هر روز به چهار شهر مدي السّدال    عليه حنظله

گفت همگي بگوئيد كه خدا يكي است و دست از  زد و مي اسرائيا فرياد مي بني

ت بليس لعين شما را فريب داده از راه راسد اند و ا بتان برداريد زيرا كه بتان باطا

ايم كده پددران و اجددادمان آن را     ما خدايي را ديده گفتند يا حنظله بگردانيد مي

پرستيدند. حنظله گفت اي قوم پدران و اجداد شما بتان را نپرستيدند و شما از  مي

از  ترسيد ناگاه بر شما عذاب خواهد آمد چنانچه به اقوام پديش  خداي تعالي نمي

شما آمده است و بدانيد كه شما طاقت عذاب خداي تعالي را نداريد هر چند كده  

پند داد سودي نكرد تا او را دشمن گرفته و كينه در دل داشتند قصد كشتن وي 

بود و دوازده هيار غالم طفور بن طغيانو  كردند و در آن شهر پادشاهي به نام 

بعلبيد تدا  السّدال    عليه حنظلهكه هاي بي شمار و نعمت بسيار داشت گفت  و گنج

رفت و به آواز بلند باندگ   السّالم بر بام قصر مي عليه وي را بكشم هر شب حنظله

نمود از بانگ وي بني اسرائيا خواب  كرد و قوم را به خداي يگانه دعوت مي مي

يافتند تا شبي گفت اي قوم! دست از بتان برداريد وگر نه  نداشتند و آسايش نمي

داي تعالي بال فرستد و ناگهان بر قوم شما مدرگ برسدد چدون آن قدوم     فردا خ

مرگ را فراموش كرده بودند سخنش باور نداشتند زيرا كه هفت صد سال كسي 

دانستند كه مرگ يعني چه، و چون وقت عدذاب رسديد    نمرده بود و ايشان نمي

ي مردند و در وقت چاشت بسياري از مردمان فدوت شددند بداق    مردم ناگهان مي

ماندگان فرياد كنان پيش طيفور آمده گفتند كه مرگ ناگهان در رسد كه بسيار 

كس مردند پادشاه جاها گفت كه آن مرگ نيست چون حفظله با صداي بلندد  
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گذارد شما بخوابيد از سبب كثرت بيداري، خواب بر ايشان غلبه كدرده   خود نمي

هدا بدر    ر شوند مدردم سديخ  ها بينيد تا بيدا خواهيد كه بدانيد تا سيخ است اگر مي

خاستند بار ديگر پيش ملك رفتند  كردند و برنمي مردگان زدند هيچ حركتي نمي

و احوال آن حكايت گفتند ملك را يقين شد كه مرگ اسدت و پادشداه لعدين    

قصري داشت كه دوازده هيار بر  داشت بفرمود تا بهر برجي غالمي بدا سدالح   

كند و اجازه ندهد به داخا كوشدك   بنشيند و وقتي كه مرگ آيد با وي جنگ

تر ببندند و خود بر آن نشست و گفت  بيايد پس بفرمود كه در گنبد قصر محكم

تواند راه پيدا كند در اين سدخن بدود    مرگ با من چه كند و به اينجا چگونه مي

كه ديد مردي سهمناك و عظيم در ميان گنبد ايستاده ترسيد نيديك بود از بديم  

گفت: من  الموت، بدرد گفت مَن اَنتَ؟ تو كيستي؟ قال انا ملكي پليد او  زهره

اي؟ گفت: جان تو بستانم. طيفور گفت: امدروز   عيرائيلم. گفت: به چه كار آمده

را به من مهلت بده عيرائيا بازگشت زيرا كه از زندگاني وي يدك روز ديگدر   

ا ملك الموت و غالمان را برنجانيد و گفت چر مدباقي مانده بود. ملعون بيرون آ

را رها كرديد و نكشتيد گفتند: يدا ملدك مدا او را نديدديم پدس در آن گنبدد       

سوراخي ديد دانست كه از آن راه درآمده است پس بفرمدود تدا آن سدوراخ را    

اش اسدتوار و محكدم ببسدت چنانكده هديچكس       ببندند باز به آنجا رفته دروازه

ال آسدوده بدر آن تخدت    خيبا دانست كه درِ گنبد ازكدام طرم است پس   نمي

بنشست چون نگاه كرد باز ملك الموت را در همانجا ايستاده ديد گفت از كدام 

راه رسيدي؟ ملك الموت هيچ جواب نداد دست دراز كرده جان وي بگرفدت و  

جان غالمان دوازده هيار را در همان لحظه بگرفت پس نه قصر ماند و نه گنبد و 

بمردند و آب چاه خشك شد چدون حدال   ملك و نه صغير و نه كبير همه كس 

بدين گونه شد بني اسرائيا جمع شدند ديدند كه نه ملك و نه آب هيچ چيي باقي 
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پيش قوم رفت و گفت السّدال    عليه حنظلهنمانده نوميد شده متحيّر بازگشتند پس 

اگر شما به خداي تعالي ايمان آورده رسالت مرا اقرار كنيد اين عدذاب از شدما   

شود گفتند: پس اين همه بالها از شومي تُست، آن وقت كده تدو در    برداشته مي

رسيد به خاطر تو اين همه محنت و بدال بدر    ميان ما نبودي، هيچ عذاب به ما نمي

سر ما واقدع شدده اسدت خواسدتند كده بدر وي دسدت دراز كنندد و بكشدند          

كده  از ميان ايشان بيرون رفت. خداي تعدالي مداري فرسدتاد     السّدال   عليه حنظله

ي خود درآورده محكم بدر   دوازده فرسنگ طول و عرض آن شهر بود به احاطه

خود پيچيدن گرفت تا اين كه جاي ماندن براي ايشان تنگ شدد پدس دودي از   

چدداه بيددرون برآمددده اكثددر ايشددان را هددالك كددرد و پددس از چنددد روز    

 نيي از جهان فاني به جهان جاوداني رحلت فرمود. الساّل  عليه حنظله
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 چنين آمده است. تاريخ طبتيبخش اوّل  147در صفحه اشمُويل نسب 

االنبيداء   قصدص ن صدوم، در  يبن بالي بن علقمه بن برخدام بدن ايهدو   اشمُويل 

،   اوّل،كتداب مقددّس بده    448اشمُويا همان اسماعيا آمده است و در صفحه 

ي ميان مرگ يوشع بن نون تا هنگام پيامبري  صورت صموئيا آمده است. فاصله

اشمُويا چهارصد و شصت سال بود آخرين پادشاه ايشان در اين مدّت مردي بده  

نام ايالم بود و در مدت پادشاهي او كارهاي بني اسرائيا را پيرمرد كاهني بده  

اسرائيا بده رأي و نظدر او كدار     كرد و او دانشمند بود و بني تدبير ميعَيلدي  نام 

 كردند. يم

اسرائيا شخصدي مسدكين و مفلدس دو زن داشدت يدك زن داراي       در ميان بني

فرزندان زياد)ده فرزند( و ديگري فرزند نداشدت و پيدر زن بدود روزي مدادر     

صاحب فرزندان زياد به آن زن بي فرزند گفت من داراي فرزندان زياد هسدتم و  

ي بده يكدي فرزندد    براي تو حت ي يك فرزند هم نيست زن جواب داد خداي تعال

دهدد و   بخشد و به ديگري كه خواهان فرزند است فرزند نمدي  نخواسته فرزند مي

من اميدوارم كه خداي تعالي به تو فرزندان نخواسته داده به من هم فرزند خواهد 

داد پس از غصّه در آن شب نخفتند همه شب نماز كرده سدر بده سدجده آورده    

وي  ا مستجاب گردانيده فرزندي صالح بده دعائي خواسته خداي تعالي دعاي او ر

نام كردند تا بيرگ شد و به سن  چها سالگي رسديد  اشدمُويل  ارزاني نمود او را 

 كرد.نيغمبتي مبعو  السّالم وحي آورد خداي تعالي وي را به  عليه پس جبرئيا

چون در آن زمان بني اسرائيا از دشمن خود در گرفتاري و سختي بودند وميدان  

نبود كه كار آنان را تدبير كند و آنان از خداوندد متعدال مسدئلت     ايشان كسي

كردند پيامبري ميان ايشان مبعوث فرمايد كه در كارهاي ايشان تددبير كندد    مي
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وآنان همراه او با دشمن خود جنگ و جهاد كنند. اين بود كه خداوند اشدمُويا  

شدوند   ائسه باردار نميرا از آن زن پير و يائسه بارداركرد و به دنيا آورد. زنان ي

مگر به پيامبران، گويند، چون پسر بيرگتر شد مادرش او را براي تعليم تدورات  

المقدّس آورد و عَيلي كفالت او را بر عهده گرفت و چون به سن ي رسيد كه  بيت

السّالم به حضورش آمد  عليه خداوند اراده فرمود او را به پيامبري برگييند جبرئيا

ي اشدمُويا اعتمداد    عَيلي خفته بود. عيلي به هيچكس در بداره  در حالي كه كنار

السّالم او را با صداي شبيه عَيلي فراخواند و بانگ برداشدت اي   عليه نكرد جبرئيا

اشمُويا، او ترسان برخاست و گفت پدرجان تو مرا صداي كدردي؟ پيدر مدرد    

ار ديگر او را السّالم ب عليه گفت نه پسركم بخواب، او برگشت و خوابيد، جبرئيا

صدا كرد، اشمُويا نيد عيلي آمد و گفت تو مرا صدا كردي؟ پير مرد گفت تو 

شود؟ گفت مگر تو مرا صدا نكردي؟ گفت نه، اشمُويا گفت مدن در   را چه مي

اين خانه صدايي شنيدم و حال آنكه در خانه كسي جي مدن و تدو نيسدت، پيدر     

ا صددا كنندد بگدو گدوش     گفت برو وضو بگير و نماز بگيار و هر وقت تدو ر 

خواهي بده تا اجراء كنم، اشمُويا چنان  ام هر فرماني مي بفرمانم و فرمان بردار تو

او را صدا كردند گفت گوش به فرمدانم هدر دسدتوري     بار كرد و چون سوّمين

دهم، جبرئيا بر او آشكار شد و گفت پديش قدوم خدود بدرو و      بدهي انجام مي

بالغ كن كه خداوند تو را به پيامبري به سدوي  رسالت پروردگارت را به ايشان ا

ها خليفه خدا بدر   ايشان برانگيخته است. اكنون پيش عَيلي برو و به او بگو مدت

بندگان خدا بودي، مدّتي فرمان خدا را اجرا و احكام كتاب الهي را عما كردي، 

و اسدتخوانت  حدود الهي را حفش و نگهباني كردي ولي چون عمدرت طدوالني   

و كار خود را به انجام رساندي اين پيدام مدرا بده او     نيرويت اندك شدپوك و 

اين پيام را اشمويل برسان و پس از او تو خودت به كار خالفت قيام كن، چون 
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به عَيلي گيارد سخت ترسيد و بي تابي كرد. در نهايده االرب فدي فندون االدب    

داشدت و در   سبب سرزنش خداوند عيلي را به اين علت بدود كده او دو فرزندد   

مراسم قرباني كاري نو و بدعتي تازه آوردند كه تا آن هنگدام معمدول نبدود و    

زدند دو قدالب   چنان بود كه چوب و كفگيري كه ديگ قرباني را با آن بهم مي

آمدد متعلدق بده كداهن و      شد و بيرون مي ها بند مي داشت و هر چه به آن قالب

هاي ديگدري بده آن افيودندد،     بمتصدي قرباني بود، آن دو پسر براي خود قال

يش عيلي برو و بگو دوستي تو نسدبت بده   خداوند به اشمويا وحي فرستاد كه پ

پسرانت مانع آن شد كه ايشان را از اين بدعت منع كني و آن دو از دستور مدن  

گيرم و هدر آينده تدو و     اكنون كهانت را از تو و ايشان باز مي سركشي كردند

، اشمويا اين خبر را به عيلي داد و او سخت ترسيد در ايشان را نابود خواهم كرد

همين هنگام دشمن بني اسرائيا به سوي ايشان آمد عيلي به دو پسر خود دستور 

داد همراه مردم به جنگ بروند و تابوت را با خود ببرند و خود منتظر وصا خبر 

ماند، عيلي بر صندلي خود نشسته بود كه مدردي آمدد و خبدر آورد كده بندي      

اسرائيا گريختند و دو پسر او كشته شدند. عيلي پرسيد تابوت چه شدد؟ گفدت   

اي كشيد و درگذشدت، چدون بده ايدالم      دشمن آن را با خود برد، عيلي صيحه

پادشاه بني اسرائيا خبر رسيد كه تابوت را دشمن در ربوده و عيلدي درگذشدته   

 است او هم از اندوه بر جاي خود درگذشت.

دار فراهم سداختن و حركدت    يا بر اين بود كه پادشاه عهدهكار بني اسرائ روال

دار راهنمدايي و ارشداد او    كرد و پيامبر عهده لشكرها بود و با دشمن كارزار مي

 كرد. فرمود بيان مي بود و براي او اخباري را كه خداوند به او وحي مي

 گويد، خداوند متعال اشمويا را به پيامبري برانگيخدت و مددت چهدا    وهب مي

آن عمالقده  شداه و  جالو  سال بني اسرائيا به نيكوترين احوال بودند و چون از 
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كارها صورت گرفت بني اسرائيا از اشمويا خواستند كه براي ايشان پادشداهي  

 انتخاب كند، اشمويا به آنان گفت:

و آنان همانگونه كه خداوند متعال فرموده است پاسخ دادند، چه بوده است مدا  »

و اين موضدوع در دهمدين سدال از كدارگياري      .«8كارزار نكنيمرا كه در راه 

اشمويا بود، و مدّت چها سال بني اسرائيا به نيكوترين احوال بودند و چون از 

آن كارها صورت گرفت بني اسرائيا از اشمويا خواستند  عمالقهو جالو  شاه 

د كده  چنان باشد »كه براي ايشان پادشاهي انتخاب كند، اشمويا به آنان گفت: 

و آندان همانگونده كده    « اگر بر شما كارزار نوشته شود كارزار نخواهيد كدرد. 

چه بوده اسدت مدا را كده در راه خددا     »خداوند متعال فرموده است پاسخ دادند. 

پس اشمويا از خداوند مسئلت كرد تا بدراي ايشدان پادشداهي    « كارزار نكنيم.

 برگييند و خداي به حقيقت داناتر است.

                                           
 سوره بقره 247هايي از آيه  بخش - 8



 او و خبر جالوت  پادشاهي طالوت و آوردن صندوق)تابوت( به

888 

 او و خبر جالوت  وت و آوردن صندوق)تابوت( بهلپادشاهي طا

السّالم گدرد آمدندد و گفتندد كده بدراي ايشدان        عليه   اشمويلبني اسرائيا پيش 

بده وسديله    پادشاهي برگييند و دعاء كند تا خداي تعالي پادشاهي را كه بتوانند

 :1قوله تعالينند. مدد او با دشمنان جنگ ك

 

 

 

 

 

 

 

اسدتائيل را ندس از موسدي مدي زيسدتند نشدنيدي؟ كده بده          مگت آ  بزرگا  از نستا 

نيغمبت خدوي  گفتندد: نامشداهي بدتاي مدا بتگدزين تدا مر راه خددا كدارزار كندي  .           

نيغمبتشا  گف : شايسته اس  كه اگت كارزار بدت شدما مقدتر شدوم  كدارزار نكيندد        

كني  (  و گفتند: ما كه از ميار و فتزندا  خوي  مور شده اي   )بتاي هه كارزار نمي

ا  هو  كارزار بت آنها مقتر شد  جز اندكشا  روي بگتمانيدند و خددا بكدار سدتمگت   

 ماناس .

آيا داستان شگفت انگيي قومي از بيرگان بني اسرائيا را نديددي؟ كده بعدد از    

وفات موسي مدتي كفار بني اسرائيا به پادشاهي جالوت كافر بر مومنان ايشدان  

ان قهرها را ندند، بعضي را بكشتند و بعضدي را بده   غالب و چيره بودند و بر ايش

بردگي بردند و قومي را از ديار وطنهايشان دور كردند. روزگداري دريدن بدال    
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گرفتار بودند نه پيغامبري و نه پادشاهي داشتند. مسكن دشمنان در ساحا درياي 

فرستاد در روم بود. بني اسرائيا دعا كردند تا اهلل تعالي به ايشان اشموئيا پيغامبر 

 عرب نام وي اسماعيا بود.

بني اسرائيا آن زماني كه به پيغمبر خود اشموئيا گفتندد بدراي مدا پادشداهي     

برگيين تا بتوانيم تحت فرماندهي او با اين قوم جالوت كه بر ما مستولي شده اند 

 كنند در راه خدا بجنگيم. و تباهكاري مي

ز قععي بودن تصدميمات ايشدان   پيغمبرشان )اشموئيا( به جهت اطمينان خاطر ا

گفت. اگر دستور جهاد به شما داده شود و بشما فرماندهي انتخاب گردد چه بسا 

 سرپيچي كنيد و در راه خدا جهاد نكنيد.

ايشان گفتند چرا در راه خدا با دشمن جنگ نكنيم و دست از جنگ بكشديم در  

از خدان و مدان و   كدرده اندد و   حاليكه ما را از سر ايها و خانه هايمان بيدرون  

  جدا كردند؟ مان پسران

كرد روزي يك  ن مييادر ميان اين قوم بود. گل ه باني چهارپا ينام شخصطالو  

گفت بهاي ستور مدن   ستور گم كرده بود و صاحب ستور طالوت را رنجانيده مي

بده و طالوت را چنين ثروتي نبود كه ادا كند ناچار عاجي گشدته پديش پيغمبدر    

كدرد در حدال    طالوت نظدر مدي   لك ستور شفيع گردد و پيغمبر بهما رفت تا از

بندي اسدرائيا بده     در جبرئيا شاخي از درخت بهشت آورده گفته بود هر كده 

خواهد بود آن طالو  ي آن چوب باشد پادشاه بني اسرائيا گردد و نام او  اندازه

ا را اندازه كرد چون برابدر آمدد بندي اسدرائي    طدالو   شاخ را برآورده برابر قد 

بخواند و گفت هر آينه خداي تعالي طالوت را پادشاه شما گردانيد جواب دادندد  

شود او بر ما پادشاه باشد در حالي كه ما از او به پادشاهي حقددارتريم   چگونه مي

و او صاحب مال نيست يك ستور از صاحب مال گم كرده او بهداي آن سدتور   
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گفدت بده   الساّل   عليه  اشمويلشد تواند بدهد پس او چگونه اليق پادشاهي با نمي

تحقيق او را خداي تعالي بر شما برگييد بني اسرائيا او را حقير دانسته و بده او  

توجّهي نكردند گفتند يا رسول اهلل نشان پادشاهي او چيست تا ما معيع او شويم. 

او آنست كه تنها رفتده تدابوت سدكينه بده شدما       پادشاهياشمويا گفت نشان 

 شما مي نماياند و وي را در علم و هم در جسم افيوني دارد. آورد و به مي

 تر نبود و نيي با جمال و با قد و باال بود. چون در بني اسرائيا كسي از او عالم

 :1قوله تعالي

و نيغمبتشا  بآنها گف : نشا  نامشاهي وي اينس  كه لدندوقب معهدومگ سدوي شدما     

اندده اي از آنچده خانددا  موسدي و هدارو       آيد كه آرامشي از نتورمگارتدا  و باقيم 

ماريدد    واگذاشته اند مر آنس  و فتشتگا  آنتا حمل كنند كده مر ايدن  اگدت ايمدا     

 بتاي شما عبتتي هس .

آن است كه  طالو  و پيغمبرشان به آنان گفت: بدرستيكه نشان پادشاهي ديگر 

 ندوقلد آشكار مي كند كه از جانب خدا انتخاب شده است و آن نشدانه يدك   

نه قدرار داده اسدت در داسدتان    است كه آنرا خداوند به عنوان آيه و نشا هوبين

ديديم كه مادر موسي فرزند نوزاد خود را از بديم فرعونيدان در    السّالم عليه  موسي

صندوقي قرار داده و آنرا به رود نيا انداخت موسي را در همان صدندوق از آب  
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به سلعنت ظالمانه فرعون خاتمه داد و گرفتند و بيرگ كردند و سرانجام موسي 

بني اسرائيا را نجات بخشيد. اين صندوق كه يادآور و يادگار لعدف الهدي بده    

 السّدالم  عليه موسي و پيروان او بود. نيد بني اسرائيا بسيار عييي بود بعدها موسي 

در پايان عمر يادگارهاي مقددس ديگدري نيدي در آن نهداد و آن صدندوق در      

 و هارون نسا به نسا منتقا مي شد و همواره محترم و مقدس بود.خاندان موسي 

 شديث اند كه تابوت از درون حضرت آدم بوده تا از دنيا ميرفت بده   برخي گفته

و ابدراهيم   السّالم عليه داد و بعد از وي فرزند بفرزند مي داد تا به روزگار ابراهيم 

نددان اسدحق بدا وي    سدپرد، فرز  قيددار به اسماعيا و اسماعيا به پسر خدويش  

رفت و بده يعقدوب   يعقوّب پيش كنعا  بخصومت برخاستند پس برخاست و به 

ميان بني اسرائيا بود و موسي به وقت  السّالم عليه بگذاشت پس تا روزگار موسي 

بردند اهلل تعدالي   فلسديين  بنهاد و سپس به ناحيه يوشع بن النو مرگ آنرا پيش 

بردند. بني اسرائيا  طالو برداشتند و به خانه فريشتگان را بفرستاد تا آن تابوت 

فيده سدكينه فدي    »چون تابوت بخانه وي يافتند، دانستند كه ملك او بحق است 

در آغاز سكينه است از نيد پروردگار شما يعني چييي كده تسدكين   ...« ربكم 

خاطر شما باشد و ديگر درين تابوت )صندوق ( چييي اسدت از آنچده كده آل    

ن باقي گذاشتند كه فرشتگان آن تدابوت را بردارندد و بشدما    موسي و آل هارو

اند جامه و كاله و عصاء موسي بود و عصداء هدارون و پداره اي از     آرند و گفته

وسدلوي   منباريد ) كه در تيه )بيابان بي آب و علف( بر ايشان ميتتن بين ()من

آن و اكندون مدي گويندد     طعامي كه بتاي بني استائيل از آسما  فتوم آمدد( 

 پنهان است.طبتيه طابوت در درياي 

 



 او و خبر جالوت  پادشاهي طالوت و آوردن صندوق)تابوت( به

887 

بدرستي كه در رسيدن تابوت به شما هر آينه بر صدق گفتار پيغمبر در پادشاهي 

طالوت حجتي و دليلي است اگر شما از باور دارندگان باشيد پس بندي اسدرائيا   

بعد از رسيدن تابوت حكم او را معيع شدند و آمداده جندگ در كندار طدالوت     

 .سيار گرم بودگرديدند و هوا ب
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 جنگ طالوت با جالوت و كشته شدن جالوت به دست داود عليه السّالم

اقرار كردند از ايشان خواستند كه به همراه طالو  چون بني اسرائيا به پادشاهي 

اجدازه گرفدت و بده    السّدال    عليه  اشمويلاو به جنگ و جهاد بروند و طالوت از 

هشتاد هيار تن بودند براي جنگ بدا  همراه جنگجويان كه تعدادشان يك صد و 

روان شد. پنهاني اين خبر را به پادشاه كافر يعني جالوت رساندند. او نيي جالو  

 :1قوله تعاليآماده جنگ شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي(  و همينكه طا لو  سپاهيا   را بتو  بتم  گف : خددا شدما را ب دويي  )رومخانده    

نيس  و هت كه از آ  نخورم از من اس . امتحا  مي كند  هت كه از آ  بنوشد از من 

مگت آنكس كه با مس  خوي  كفي بت گيتم. و از آ  جدز اندكيشدا   بنوشديدند. و    

همينكه او با كساني كه ايما  ماشتند  از جوي بگذش   گفتند: امدتوز مدا را طاقد     

جالو  و سپاهيا  وي نيس . آنها كده يقدين ماشدتند بده نيشدگاه نتورمگدار خدوي         
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  گفتند: بسا كه گتوهي اندک بخواس  خدا  بتگتوهي بسيار غلبده يافتده و   روند مي

 با  لابتا  اس .خدا نشتي

و سدپاه  اشدموئيل   بفرمان  ايليا بي  المقد  از شهر  طالو پس آن زماني كه 

هشتاد هيار مرد جوان جنگي كه همه براي جنگ آماده شده بودند  يكصد و وي

گفت تنها جواناني با ما بروند كده نيرومندد،    طالو در روز گرما بيرون آمدند 

زحمتكش، فارع البال، دالور و صبور باشند و با اين اعالن هشتاد هديار تدن بدا    

طالوت حركت كردند وي خواست بار ديگر آنها را بيازمايد و ميدان ايشدان و   

 فلسيين.  و ارم ميان دشمن آب ديده نمي شد مگر در 

را مي خواهد با آن نهر )جوي( در اين هدواي  پس طالوت گفت  اهلل تعالي شما 

 گرم بيازمايد تا معيع و عاصي را بشما بنمايد.

پس بر مذهب من نيست) از من نيست( هر كسي از ايدن آب بچشدد و بنوشدد    

 يعني شايستگي رفتن با ما را ندارد.

و هر كه نچشد و نياشامد آب را، كه طعام در لغت به معني شراب آمدده، پدس   

از مذهب من است مگر آنكسي كه بر دارد كفي آب بدسدت خدود    بدرستي او

قناعت كند از من است، سپاهيان به رودخانده   غتفه(يعني به اندازه كف دست )

رسيدند، خسته و تشنه كام، موجهاي كوچك آب در برابر چشدمان آنهدا مدي    

 لغييدند، و دلها را مي فريفتند. رقصيدند و مي

ده از غرفه) زياده از كف دست( مگر انددكي از  پس بياشاميدند از آن جوي زيا

ايشان كه سيصدو سييده تن بودند و به يك كف آب بسنده كردندد  كده ايدن    

 بود. بدرتعداد مساوي با تعداد مرسالن از انبياء و عدد مجاهدان روز 

و آنانكه زياده از كف دست نوشيدند لبهاي ايشان سياه شد و تشنگي يك دفعده  

ند بيشتر خوردند تشنه تر شدند و بر كنار جوي ماندده و بدا   غلبه كرد كه هر چ
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فرمود كه اها معرفت در ضدمن ايدن   سلمي )رح( لشكر دشمن مالقات نكردند 

سدالكانند  قصه مثلي از براي دنيا و دين فهم كرده اند برين وجه كه قوم طالوت 

هواپرست قرار گرفته اند و آن جوي آب مدال و متداع    جالو كه مقابا لشكر 

دنياست هر كه به آن مال بيارامد و زياده از ضرورت معداش خدود ميدا كندد     

 حرصش در مال بيشتر و بيشتر مي شود.

بر عكس يكي از بيرگترين خصلت عرفا و برزگان دين، قانع بودن بده مدال و   

 منال دنيوي و توجه به مسائا اخروي و عبادات و طاعات الهي است.  

د و بگذشت آنكساني كه ايمان آورده اند و پس آن هنگام كه از جوي عبور كر

قول طالوت را تصديق و باور داشته بودند به همراه طدالوت بگذشدتند و در آن   

 سوي ديگر در برابر جالوت و سپاه نيرومند و پرشمار او قرار گرفتند.

آنانكه خالم فرمان كرده و از جوي عبور ننموده بودند گفتند امروز ما توانايي 

 شكر انبوه جالوت را نداريم.مقابله با ل

آنانكه مومن بودند و به عالم غيب و آخرت و ديدار پروردگار خود در قيامدت  

 يقين داشتند يعني سيصد وسييده تن گفتند.

درست است كه تعداد ما و توان نظامي ما از سپاه دشمن كمتر است اما اگر خدا 

 يت كثير غالب بشويم.بخواهد بعيد نيست كه ما با همين سپاه اندك بر ان جمع

و خداوند با صبر كنندگان است. طالوت با آن گروه انددك در مقابدا لشدكر    

 .جالوت صف بر كشيد

دار نشسته و تيغي بر دست گرفته ظاهر شدد   جالوت با سالح تمام بر اسبي رخش

كه از بني اسرائيا كسي هست كه با مدن  جدالو   و به آواز بلند گفت: كه منم 

بر قوم بني اسرائيا نگاهي انداخت و گفدت از ميدان شدما     طالو مبارزت كند 

كيست كه با وي جنگ كند و او را بكشد تا نيمي از پادشاهي را به او بددهم و  
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دختر با جمال دارم زن او گردانم هيچكس جواب نداد طالوت درماند كه جالوت 

واسدت  گرفدت خ  اسرائيا كسي در مقابله او قرار نمي برد و از بني لعين حمله مي

كه خويشتن را بر آن لعين بيند ناگاه از چراگاه مرد قوي كالهي بر سر نهاده و 

صوم پوشيده و چوبي در دست گرفته پيش طالوت آمده سالم كدرد و گفدت   

كنم گفت از كدام قوم هسدتي؟ گفدت از    كه يا طالوت من با جالوت جنگ مي

يي دو برادر در اين است و نماوُم بني اسرائيا. پس نام تو چيست؟ گفت نام من 

اي؟ گفت اكثراً با حيواندات   لشكر دارم آنگه طالوت پرسيد كه تو جنگي كرده

گويد از روي جهدا و   ام. برادران داود گفتند كه اين نادان آنچه مي جنگ كرده

هداي   گويد كه ميدان جنگ نديده و در حالي كه جالوت پليدد جندگ   ناداني مي

 :1قوله تعاليرت مقابله با او را ندارد. بسيار كرده و ديده است و داود قد

نس  بخواس  خدا  شكستشا  مامند و ماوم جالو  را بكش  و خداي  نامشداهي و  

فتزانگي مام و آنچه مي خواس  باو بياموخ   اگت خدا بعض متم  را بدبعض ميگدت   

 .ا با اهل جها  لاحب كت  اس مفع نمي كتم  زمين تباه مي شد ولي خد

ن جالوت را بشكستند و مومنان كافران را به عون و مدد و توفيدق  پس لشكريا 

 خداي تعالي به هييمت كردند.

و داود جالوت را به سنگ فالخن كشت چنان است كه طالوت با چهدار لشدكر   

جامد  جندگ    پيغامبر درعدي )  اشموئيلآماده خواست كه به قتال جالوت برود 

                                           
 سوره بقره 218آيه  - 8



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

342 

 تو مردي بر انگييد كه مدرگ  ( به وي داد و گفت خداي تعالي از اصحابزره

بدست وي باشد. و نشان اين مرد آنست كه اين درع به قد و باالي وي  جدالو  

راست آيد، كم و زياد نشود. چون آن مرد بتو رسد، با وي عهد و پيمان ببند كه 

يك نيمه ملك از براي خود و يك نيمه مال بده وي بددهي وداود پيغدامبر آن    

و داود كوچكترين پسران وي  ايشاكرد نام پدرش  زمان كودكي بود. شباني مي

جدالو   به جندگ بدا    طالو )هفتيمن و آخرين پسر( خبر به او رسيد كه  بود

بيرون رفت. داود گوسفندان بگذاشت و بيامد تا از برادران خود كه بده كمدك   

طالوت آمده بودند اطالع حاصا كند. در راه سنگي به صدا در آمد و گفدت يدا   

 موالنا گفت:  فانا الذي اقتل جالو  ال بارخذني داود! 

 كز  بتاي  غزو  طالوت   بگيت  سنگ با تو مر سخن آمد شهيت

طدالو   داود آن سنگ برگرفت و در توبره خويش نهاد و با خود بدرد تدا بده    

مدن جدالوت را بده     انا قاتل جدالو  بداذ  ا  عزوجدل    رسيد گفت: يا طالوت 

شم طالوت تعجب كرد كه داود مردي كوتاه ك خواست و توفيق خداي تعالي مي

شد. داود گفت: اگر مدن او را بكشدم نيمده     قد بود. زرد رنگ و الغر ديده  مي

ملك و مال خود بمن مي دهي؟ طالوت گفت آري دهم، و دختر خود را نيي در 

بمدن  اشدموئيل  حكم تو كنم، اما نشان راستي تو آنست كه اين درع بپوشي كه 

لوت آنكسي است كه اين درع به قد و باالي او بيايدد. داود  داد و گفت قاتا جا

آن درع بپوشيد و به قد او راست آمد. طالوت بدانست كه جدالوت بدسدت وي   

كشته شود، رفتند وصف بركشيدند و داود برابر جالوت بايستاد و نيديك شدد.  

 جالوت گفت: اي شقي چه چيي ترا پيش من آورد؟
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كشم، جالوت به سخن او تعجدب كدرد گفدت اي    داود گفت بدان آمدم تا ترا ب

عاجي تو مي خواهي مرا بكشي؟ داود گفت من ترا خواهم كشت تو هر چه مي 

نهداد و   مقدالع )فالخدن(  خواهي بگوي. آنگه سنگ كه در پيش خود داشت در 

بينداخت، رب العيه باد را به كمك وي فرستاد تا آن سنگ مستقيماً به پيشداني  

سر او بدر آمد و جالوت بيفتاد و لشكر وي فرار كردند  جالوت رسيد و از پشت

مسلمانان بدنبال او افتادند تا سي هيار از ايشان كشته شدند. و تعداد آنهدا هفتداد   

را  زبدور  هيار نفر بودند و خداوند به داود حكمت داد، يعني پيغامبري و كتداب 

رغدان هدوايي   به داود داد. هرگه كه داود زبور مي خواند و وحوش بيابدان و م 

سماع مي كردند و به سماع قراءت او آب روان بر جاي مدي ايسدتاد. و بداد در    

 حال وزش ساكن مي شد.

و او زبور را به هفتاد آواز و هفتاد الحان مي خواند كه هيچ آوازي و هيچ سخني 

از آن بيكديگر نمي ماند و هر گاه داود زبور را بدون آوازها كه گريه آورد مي 

ها مي ناليدند و با او تسبيح مي كردند و پرندگان بر باالي محراب او خواند كوه 

مي ايستادند و خويشتن را بر يكديگر مي افكندند و با او همي تسبيح مي كردند 

و هر گاه كه يك گروه مرغان مي رفتند گروه ديگدر مرغدان مدي آمدندد. و     

ران را بكار آيدد  بياموزانيد به او از آنچه كه خواست و آن عملي است كه پيغمب

 و گويند به او زره از آهن را بياموخت، پوالد در دست وي آهن نرم بود.

و اگر خداوند برخي از مردم را بوسيله برخي ديگر دفع نمي كرد فساد زمدين را  

و اما خداوندد بدر    گرفت و هر آينه زمين به ظلم و ستم كفر تباه مي شد. فرا مي

 .8عالميان صاحب فضا و رحمت است
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 السّالم قصد طالوت شاه بر داود عليه

پيروز شد و بازگشت جدالو   از جنگ طالو  در قص  االنبياء آمده كه چون 

بدده و  ماوم اي وفا كن و نيمه پادشاهي بده   بني اسرائيا گفتند آنچه وعده كرده

دختر خود را به زني او درآر. طالوت گفت: كه دختر من با جمال اسدت و داود  

گفدت مدن   ماوم دار چگونه دختر خود را بده او دهدم    عيبكبود چشم است و 

اند كه طالوت دختر و پادشاهي هر دو را  خواهم و بعضي گفته هيچي از شما نمي

ي خلق از داود باد موافقدت بسديار دارندد     به او داده است امّا چون ديد كه همه

و بگيرندد  بترسيد كه مبادا به ات فاق يكديگر طالوت را بكشند و پادشداهي را از ا 

اي سداخته روي بده عبدادت آورده و     پس قصد كشتن داود كرد و داود صومعه

پرستيد و عابدان و علما رو به او آورده تا هفتاد تن از عابددان   خداي عَيَوَجَاَ مي

كردند بني اسدرائيا بده طدالوت     پيش وي جمع شدند و عبادت خداي تعالي مي

مبادا به يكديگر كمك كنند و دولت تو اند  گفتند چندين عابد بر داود جمع شده

را از بين ببرند و تو را هالك كنند طالوت با لشكر خود به نيديك كوهي رفت 

كه داود بر آن كوه صومعه ساخته بدود و دور تدا دور او را گرفدت تدا داود و     

عابدان همراه او را بكشد چون طالوت شمشير كشيد و خواست تدا بده صدومعه    

هالك كند خواب بر لشكر غلبه كرد تا همه در خواب رفتند رفته همه ايشان را 

داود از صومعه بيرون آمده به لشكرگاه طالوت رسيد و شمشير برهنه طدالوت را  

هدا را خداموش    گرفته بر سنگ زد و دو نيم كرد و بر شكم طالوت نهاد و شمع

كرد و بر كاغذ نوشت كه اي طالوت از اين نوع كه شمشير را بدر سدنگ زدم   

رسيد برخيي و باز گرد و قصدد   چه كسي به فرياد تو مي مزد ر بر شكم تو مياگ

عابدان مكن زيان تو در دنيا و آخرت است. چون روز شد طالوت آن شمشير و 

كاغذ و سنگ دو نيم شده را ديد و ترسيد و برخاست و روي به بيدت المقددّس   
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بادت مشدغول شدد   كرد و داود دوباره به صومعه خود بازگشت و با عابدان به ع

پس بار ديگر طالوت سپاه فرستاد كه بروند و عابدان را بكشند لشدكر طدالوت   

شبيخون زده عابدان را بكشتند مگر داود را كه آن شب ات فاقاً از صومعه بيدرون  

اسدت از   هرفته بود و طالوت خبر يافت كه عابدان كشته شدند و داود زنده ماند

هدم وي كشتن داود بوده اسدت بعدد از آن   كشتن عابدان پشيمان شد زيرا كه 

طالوت ترسيد و فرمود او را طلب كنيد و پيش من آريد تا عدذر آن بخدواهم و   

دختر را به وي بدهم فرستاده شدگان به طلب داود رفتند و او را نيافتند پدس از  

خواندد كده از تدو     تالش زياد او را يافته خبر دادند كه اي داود طالوت تو را مي

اهي كرده نيكويي كند داود گفت كه او گناهي كرده است زيدرا كده   عذر خو

چندين عابد را به ناحق كشته و خون مسلمان ريخته و قصد جان من كرده تا او 

به جنگ و جهاد نرود و به عوض هر عابد كافري را نكشدد مدن بده پديش او     

ندند. روم. رسوالن بازگشته پيش طالوت رفته پيغام داود را بده طدالوت رسدا    نمي

ر دطالوت بر عما خود پشيمان بود با فرمان داود به جنگ و جهاد رفت چدون  

صف جنگ بايستاد تيري در سينه طالوت رسيد كه از پشت او گذشت در حدال  

جان داد. لشكرش فرار كردند و هييمت شدند داود از كشته شدن طالوت باخبر 

ركدت صدبري كده    شده و بر جاي طالوت نشسته دختر را زن خود كرده و از ب

 رسيد.نامشاهي و به نيغمبتي كرد به 
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 السّالم خالفت و بعثت و پيامبري داود عليه

كه مردي كوتداه قدد، زرد   يهوما بن يعقوّب از فرزندان الساّل   عليه  ماوم بن ايشا

روي، باريك تن، دالور، لشكر شكن و جالوت را به ضربه فالخن كشته ايندك  

ت شاهي بنشست و خداي تعالي بعدد از چهدا   پس از كشته شدن طالوت به تخ

داد به او چنان قوّت و نيرويي بخشيد كه هيچ پادشداه كدافر   نيغمبتي سال به او 

هواي مقابله با او را نداشتند و نتوانستند. خداوند او را در ايدن سدرزمين خليفده    

 :8ساخته چنانچه در قرآن كريم آمده

 

 

 

 

اي   نس ميا  متم  به حق ماوري كدن   ن كتمهاي ماوم  ما تتا مر اين ستزمين جانشي

و نيتو هو  مشو  كده از راه خددا گمتاهد  كندد  كسداني كده از راه خددا گمدتاه         

 اند  عذابي ال  انگيز مارند. شوند  به سزاي آنكه روز حساّب را فتاموش كتمه

اي داود ما ترا در اين سرزمين خليفه قرار داديم و ترا خليفه پيامبران پيش از  

گردانيديم تا به معروم امر و از منكر نهي كني پس در ميان مردم به حق و  تو

راستي و عدل حكم كن و از هوا و هوس و آرزوها پيروي مكن چرا كه آن هوا 

و هوس و آرزوهاي تو ترا از راه حق تعالي گمراه مي گرداند. بايد دانست كه 

اجراي احكام و سياست گويند كه وي مأمور به اقامت امور و  خليفه به كسي مي

ملك باشد مانند خليفه كردن موسي بجاي خود هارون برادرش را، آدم و داود 

هر دو مأمور بودند از جهت حق جا  جالله به تبليغ وحي و رسالت به  السّالم عليه 
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خلق و بيان كردن امر و نهي و اقامت حدود شريعت تا ايشان را هر دو در قرآن 

را خليفه گفتن بر معني آنكه بيان  السّالم عليه و داود السّالم ليهع خليفه نام نهاد. آدم

 ي احكام شريعت. دارنده ي دين حق اند و نگاه كننده

شوند عذاب شديدي به خداطر فرامدوش    براستي كساني كه از راه خدا گمراه مي

كردن روز حساب و كتاب دارند. يعني بخاطر فراموش كردن حساب آن روز و 

ه نكردن عذابي الم انگيي خواهند داشت. و در سلسله الذهب آمده قضاوت عادالن

 است:

 ندد  قددرآن شددنو كدده حددق فرمددود

 كددده تدددرا زان خليفگدددي داديدددم 

 تددا دهددي ملددك را زعدددل اسدداس  

 آنكدده گيددرد سددتم زديددو سددبق    

 طمدددع و عددددل آتدددش و آبندددد 

 

 در مقددددام خعدددداب  بددددا داود 

 سددوي خلقددان از آن فرسددتاديم  

 رانددي بعدددل بددين الندداس   حكددم

 ي حدق  ل چون خواندش خليفده عد

 هددر دو يكجددا قددرار كددي يابنددد؟

 

داوري و حكومت و پيغمبري و علم و دانش به امور دين و السّالم  عليه  ماومو به 

السّالم آنقدر خدوش آواز   عليهماوماند حضرت  قضاوت در احكام آن داديم. گفته

دانيدديم و در  ها و پرندگان را بده داود مسدخر گر   بودند كه خداوند فرمود: كوه

ذكر و تسبيح با داود همراه گردانيديم آنست كه آن هنگدام كده داود تسدبيح    

گفدت،   گفت و خداي تعالي را دعا كرد كوه با وي همچنان تسبيح و ثنا مدي  مي

رسيد. خداي تعالي چندان او را   شنيدند و به گوش ايشان مي تسبيحي كه مردم مي

خواندد آب روان از جداري    لحن مدي آواز كرده بود كه چون تورات را با  خوش

كردندد و    ايستاد و وحوش و طيور جمع شدده بده آوازش گدوش مدي     شدن مي

 گشت. هاي درختان سبي زرد مي برگ
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روايت كرده كه: خواندن زبور بدراي   رضي اهلل عنما از پيغمبرابن عبا  و از 

بش را زيدن  كرد تا مركدو  السّالم تا حدي سبك و روان بود كه امر مي عليه   داود

 :1قوله تعاليكرد،  كنند، و پيش از آنكه مركوبش زين گردد آن را ختم مي

 

 ع همگي به سوي او روا  بومند.و نتندگا  م تم

فرمايد: و پادشاهي او محكم كرديم و به او حكمت  سوره ص مي 23ي  و در آيه

 و فصا الخعاب بخشيديم.

 فرمايد: سوره االنبياء مي 13و در آيه 

 

ماووم ساختن زره را بدو تعلي  مامي  تا شما را از لالب  همدديگت حفد  كندد     و به 

 ماريد؟ ا سپا  ميآي

اند كه: داود هم پيغامبر بود و هدم پادشداه، واو    در علت زره ساختن داود آورده

مأموران و متصرفان در اطرام نواحي خويش داشت و پيوسته از كار آنان جويا 

كنند يا با  كنند آيا با خلق به عدالت رفتار مي مي شد كه به چه طريق زندگي مي

 جور و ستم؟

به پيش او بصورت بشري ظاهر شد. داود از وي  السّالم عليه شبي از شبها جبرئيا 

شناسي؟ جبرئيا  پرسيد كه داود چگونه مردي است؟ و او را چگونه شخصي مي

كه اگدر آن  گفت مرد خوبي است و اخالق خوبي دارد. اما در او خصلتي است 

ياكدا مدن   بود بهتر بود، گفت آن خصلت چيست؟ گفت:  خصلت در وي نمي

خورد. داود از آنجا بازگشت و به  از بيت المال مسلمانان مي بيت المال المسلمين
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محراب خود رفت و دعدا و تضدرع كدرد و از خدداي صدانع. حرفده و شدغلي        

العيه دعداي وي   درخواست كرد تا با آن حرفه از دست رنج خويش بخورد. رب

 گويد: گري آموخت: پس مي اجابت كرد و به او حرفه زره

گري را آموختيم تا از دسترنج خويش خورد و با ايدن   و به او ساختن زره و زره

و النالده  زره در جنگ خود را محفوظ و مصون بدارد. و در جاي ديگر گفدت:  

 ساخت. ه از آن زره مييعني: كه آهن را به او رام و نرم كرديم. تا چنانكالحديد: 

 پس آيا در مقابا اين نعمت مرا سپاسگيار و شاكر هستيد؟

اي خانواده داود شكر گديار  « اعملوا ال داود شكراً و قليا من عبادي الشكور» 

 .باشيد در حاليكه عده كمي از بندگان من شكر گيارند

سدت،  السّالم عبدادت بسديار و شددّت كوشدش او     عليه  هاي داود يكي از ويژگي

السّالم را كه صداحب قددرت    عليه  ياد كن بنده ما داود»فرمايد:  خداوند متعال مي

 «بود به درستي كه او بسيار توبه كننده است.

گرفدت.   خواند و يك روز در ميدان روزه مدي   السّالم همه شب نماز مي عليه  داود

ه است كه السّالم فراواني جرأت اوست، روايت شد عليه  هاي داود ديگر از ويژگي

السّالم هرگي از رويا رويي با دشمن نگريخت و به اين جهت است كده   عليه  داود

ي داود فرمدوده اسدت:    در حديث صحيح نقا شده كه در بداره   از رسول خدا

 كرد. گرفت و روزي را افعار مي روزي را روزه مي
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 به بالالسّالم  مبتال شدن داود عليه

در سدبب آزمدايش و مبدتال شددن بده بدالي       گويد دانشمندان  ثعلبي )رح( مي

السّالم روزي از  عليه  هاي مختلف دارند. گفته شده است داود السّالم نظريه عليه  داود

خداي تعالي درخواست كرد كه مقام و منيلدت نياكدانش ابدراهيم و اسدحاق و     

هدايي كده    السّدالم در كتداب   عليه  السّالم به او عنايت شود چون داود عليه  يعقوب

خوانده بود فضيلت نياكان خود را ديده و خوانده بود خداي تعالي فرمدود: آندان   

هاي طاقت فرسا گرفتار و آزمايش شدند و در آن صبر و شدكيبايي   به گرفتاري

السّالم بده   عليه  اي، ابراهيم كردند كه تو به مانند ايشان)عليهم السّالم( گرفتار نشده

پسر خود، اسماعيا به مال آزمدايش شدد،   كشتن نمرود لعين و به قرباني كردن 

السّدالم بده    عليده   السّالم به قرباني شدن و كوري گرفتار شد، و يعقوب عليه  اسحاق

السّالم گرفتار شد و تو به هيچيك از اين امور گرفتدار نشددي،    عليه  اندوه يوسف

ي السّالم عرض كرد پروردگارا مرا همچنان كه ايشان را آزمايش كدرد  عليه  داود

بيازماي و آنچه كه از مقام و منيلت به ايشان ععا كردي ععا فرما، فدي الجملده   

السّالم آمد و گفت: خداي تعالي تدو را عافيدت داده بدود چدون بده       عليه  جبرئيا

  خواهش از خداوند بال خواستي آماده باش. در قصد  االنبيداء و هدم در نهايده    

اندد كده روزي    كردند و گفتده االرب في فنون االدب هر دو اين معلب را ذكر 

السّالم در خانه نشسته بود مرغي خوب چهره از روزن بده داخدا پريدد     عليه  داود

السّدالم ديدد كده     عليه  فرزندان گفتند يا پدر اين مرغ را براي ما بگير چون داود

درخشديد   هاي گونداگون مدي   مرغي نيكو و با جمال است كه در هر پر او رنگ

د و مرغ بر بام پريد و او به دنبال مرغ بر بام رفت مرغ قصد گرفتن آن مرغ كر

السّالم نيي به سوي بداغ رفدت و پرسديد ايدن بداغ از آن       عليه  داود دبه باغي پري

است. پس داود بده بداغ نگريسدت    بيشداع  كيست؟ گفتند كه از آن زني به نام 
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مايا شدد واهلل   ويالسّالم بر ازدوا  با  عليه  و داود ديددر باغ گويند كه بعشاع را 

السّالم از حال بعشاع پرسيد گفتند او شوهر دارد كه به عقد نكداح   داودعليه اعلم.

اسدت.  اوريدا  ي او نرفته اسدت و ندام شدوهر او     خود درآورده امّا هنوز به خانه

السّالم اوريا را بخواند و گفت تو بايد امسال به جنگ و جهاد بدروي و   داودعليه

تا اوريا راضي شد و به طرم روم بده غديا رفدت كده     به او بخشش بسيار كرد 

هدا   ها بود پس اوريا در آنجا فتح و پيروزي زيادي كرد و قلعه دشوارترين جنگ

گفتند از آنجا مردي بيدرون آمدده    بگشاد تا به جايي رسيد كه آنجا را ناطقه مي

ي شهادت يافت پدس لشدكر    را بكشت در حال درجهاوريا مبارزه طلب كرد و 

بددا او جندگ كددرده او را هدالك كردنددد و بدا غنيمددت بسديار پدديش      اوريدا 

السّالم رسيدند و حال اوريا باز گفتند. داود تا يك سدال تعييدت اوريدا     داودعليه

ي نكداح خدود در    خواستگاري كرد و او را به حبالهبيشاع بداشت بعد از آن از 

كداح خدود   آورد. داود تا آن موقع نود و نه زن داشت و چدون بعشداع را بده ن   

گذاشدتند.  سدليما   زن تمام شد و از وي فرزندي متول د شد نام او را لد درآورد 

كدرد ناگداه ديدوار محدراب      السّالم در محراب نشسته دعاء مدي  روزي داودعليه

 :1قوله تعاليبشكافت و دو شخ  پديد آمدند. 

 

 

احب هو  بت ماوم ماخل شدند نس از ايشدا  بتتسديد: گفتندد: بدي  مكدن  مدا مو لد       

جدور مكدن و    معوائي  كه بعض ما به بعض ميگت ست  كتمه  ميا  ما بحق حك  كن و

 ا را به ميانه راه رهبتي كن.م
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گويند خداوند متعال دو فرشته، جبرئيا و ميكائيا را بصورت دو انسان پديش او  

فرستاد و درخواست مالقات با او كردند، چون روز عبادت او بود نگهبانان مانع 

يشان شدند آنان از ديوار محراب در آمدند، داود همچنان كه در نمداز  از ورود ا

بود ناگاه آن دو را مقابا خود نشسته ديد خداوند مي فرمايد: آيا خبر آنان كده  

خصومت داشتند و از ديوار محراب باال رفتند ترا رسيده اسدت؟ هنگاميكده بدر    

 داود درآمدند، او از ايشان ترسيد، گفتند بيم مكن كه:

ا دو طرم دعوا هستيم يكي از ما بر ديگري ستم كرده است پس ميان مدا بده   م

حق و راست قضاوت كن و ستم مكن و ما را به راه راست هدايت كن و در اين 

 .قضيه ما را به سوي حق تعالي هدايت كرده و حق ما را برايمان ادا كن

 سوره ص آمده كه: 28و در آيه 

نه ميش دارد و من يك مديش دارم و گويدد:    براستي اين برادر من است، نود و

هاي خود بيفديايم   آن يك ميش را هم به من واگذار كن تا آن را بر روي ميش

 ي كاما ببرم. تا صد ميش شود و از آن بهره

و در خعاب به من غلبه كرده و مرا مغلوب ساخته است يعندي او در سدخنوري   

تر. و در آيه كريمه بعددي  ماهر و چيره دست است و در طرح حجّت از ما ماهر

 چنين آمده است كه:

هداي   داود گفت: به تحقيق او با درخواست يك ميش تو و با افيودنش به ميش

السّدالم در   خود در حق تو ستم كرده است: نقا است كه خعا و لغيش داودعليه

 اين سخن بود.

يدق  براستي كه برادرت در حق تو ستم كرده است. زيرا او قبا از اين كده تحق 

كند حق از جانب كيست اظهار نظر كرده و حكم صادر فرمودند شايد حدق بده   

 جانب طرم ديگر باشد.
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شان به بعضي ديگر سدتم روا   براستي بسياري از شريكان به يكديگر، يعني بعضي

اندد.   دارند مگر كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته و نيكو انجدام داده  مي

پسنديده و به انجدام اعمدال شايسدته متصّدف      پس كساني كه به صفت خوب و

اند آن دو دشمن به يكديگر تبسّم كردند و گفتند زنان تو نودونه  باشند بسيار كم

بودند و زن اوريا را به زني گرفتي صد تمام كردي اين گفتندد و ناپديدد شددند    

 سوره ص آمده: 24داود بترسيد و دانست كه آزمايش است. در بخشي از آيه 

 

ايم و فهميد كه هددم از   د دانست و يقين حاصا كرد كه ما او را آزمودهو داو

. در 8آمدن آن دو شخ ، يا آن دو فرشته، براي امتحان و آزمايش بدوده اسدت  

واقع دعواي ميش در ميان آنها وجود نداشته بلكه آنها خواستند با طرح اين قضيه 

 به خود وي بفهمانند كه زود قضاوت نكند.

السّالم زار زار بگريست و سر به سجده نهاد و توبه كدرد و از بديم    پس داودعليه

خورد و نه آب چون سر از سجده برداشت گياه را  خداي تعالي بناليد نه طعام مي

ديد كه رسته و از باال سر او گذشته است آهي بكرد گياهان از تف آه خشدك  

                                           
داود، آزمايشي آزمايش داود باال رفتن چند نفر از ديوار قلعه و حضور غير مترقبه آنان در عبادتگاه حضرت  - 8

بود براي مييان صبر و تحما وي، و عالوه بر آن، قضاوت وي نيي مورد آزماشي قرار گرفت. و در كوتاهي و 

اند: لغيش حضرت داود، شتاب و عجله وي در صدور حكم  يا لغيش حضرت داود اختالم نظر دارند، برخي گفته

كه: داود عليه السالم با شنيدن سخن شاكي پيش از اند  چنانچه در تفسير همين آيه بيان آن رفت. آورده -بود

گوش فرا دهد و از وي توضيح بخواهد، حكم صادر كرد چون موضوع از نظر وي « مدعي عليه»آنكه به سخن 

اند: لغيش  كامالً واضح بود، ولي فوراً متوجه لغيش خود شد و از شتابيدگي خويش توبه كرد. برخي هم گفته

اند: حضرت داود هر  بود، كه در عبادتگاه او حاضر نشدند. و برخي نيي يادآور شدهوي، خوم بيجا از كساني 

ي آن چند نفر صبر و شكيبايي بخر  داد ولي قلباً مضعرب شد، و زماني كه  چند در برابر برخورد غير منتظره

 متوجه آزمايش گرديد، توبه كرد و به سجده افتاد.
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بدود.   رفت چنانكه هر دو كف دست پدر از آب چشدم   شدند و آب از چشم مي

 السّالم گفت: پروردگارا بر من و بر اشك من رحم كن. داودعليه

پس از پروردگار خود طلب آمرزش كرد و عاجي كنان بيفتاد. خداي تعالي بدر  

 توبه.او رحمت آورد و فرمود: پس عفو كرديم او را به سبب اين 

ه گفتند رفت و فرود آمد بني اسرائيا بر او جمع شدطور السّالم به كوه  داودعليه

يا رسول اهلل تو را چه شده است كه تا چها سال طعدام و آب نخدوردي و زاري   

ي خويش گردانيد فرموده بود كه در خليفده كرد گفت چون خداي تعالي مرا  مي

بدال  پي هواي نفس مرو من عصيان كرده در پي هواي نفس رفتم از اين سبب به 

 مبتال شد .
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  عليه بوزينگان در زمان خالفت داود مسخ گرديدن قومي از بني اسرائيّل به

 السّالم

اند گروهي از بني اسرائيا در كنار دريا مسدكن داشدتند آن هنگدام كده      آورده

ها عما به احكام تورات را دور انداخته به  السّالم به بال مبتال شد اكثر آن داودعليه

كارهاي خالم شرع روي آوردند چنانچه در تورات شكار كدردن و كارهداي   

از محرمات و حرام بود اختيار كردند چون خداي تعدالي  شدنبه  يگر كه در روز د

اند براي آزمايش ايشان به ماهيان حكدم   ديد كه در نافرماني مستعد و آماده شده

هدا   كردند و روز ديگر از چشدم  باالي آب آمده بازي ميشنبه فرمود تا در روز 

كردند و نهرها كندند امّا ماهيان شدند سرانجام دلشان آرام نگرفته چاره  پنهان مي

در وقت شب از نهرها بيرون رفتند با فريب شيعان قبا از شدب بنددي محكدم    

نهادند تا به روز يكشنبه به حساب آوردند و ماهيان بگيرندد و بخورندد چنانچده    

خداي تعالي بر نافرماني قوم بني اسرائيا در كالم مجيد از آن قوم و عما ايشان 

 :1قوله تعالي. ياد فرموده است

 

 

 

 

آنها را از مهكده اي كه نزميك مريا بدوم بپدت  هدتا از حكد  تعييدل شدنبه ت داوز        

كتمند آ  موقع مرروز شنبه ماهيدا  مر مريدا نديددار شدده و مر غيدت آ  روز الدالً       

مبدتال و  آمدند  بدينسا  ما آنا  را به سدزاي آ  عصديا  كده مدي كتمندد       نديدار نمي

 آزمايششا  مي كتمي .
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گفته اند اين آيه و تا پنج آيه بعدي در مدينه فرود آمده است و از آيات مددني  

است. اين سئوال، توبيخ و سرزنش است تا كفر قدديم ايشدان بشناسدد، و قريده     

بين مدين و طور و اريحا گفته شده، شهري است نيديك دريا. مي گويد « ايله»

ه در نيديكي آن قريه مشرم بر از ايشان از حالها و خبرها و ماجراي اهلشان ك

 ساحا دريا بر ايشان اتفاق افتاده است بپرس.

روز شنبه كه نبايد ماهي شكار مي كردند و در اين روز شكار ماهي براي يهدود  

حرام بود تعدي نمودند و ماهي صيد كردند آنيمانكه روز استراحت ماهيها بدود  

پي مدي آمدندد و زمانيكده    در برروي آب ظاهر مي شدند و سرها باال برده و پي

 ديد. رفتند تا شنبه ديگر كسي ماهي نمي شنبه مي گذشت همه مي

 و با اين كار آنان را مورد آزمايش سخت قرار مي دهيم.

همچنين بيازمائيم آنان را به آنچه كه از روي ناداني از فرمان الهي بيرون رفتندد  

چاره انديشي بودندد كده    چون اها ايله روز شنبه ماهي بسيار مي ديدند و بدنبال

ها ساختند و رودها جدا كردند زمانيكده روز   سر انجام به حيله پرداختند و حوض

هايي كه ساخته بودند ماهي در آن جمع مي شدد و   شنبه فرا مي رسيد در حوض

راه برگشت آنان را مي بستند و فرداي آن روز )يكشدنبه( مداهي هدا را صديد     

اق نيفتد. گويا خواستند خدا را بفريبند سر انجدام  كردند تا شكار روز شنبه اتف مي

در اين جهان به كيفر خود رسيدند و به صورت بوزينگان در آمدند و در آخرت 

 ي آن قوم سه گروه بودند. همه  .به عذاب شديد گرفتار شدند

گروهي كه به حيله چنگ زدند و به نيرنگ روي آوردند و بدر خدالم و    اوّل:

 الي رفتار كردند.حكم و فرمان خداي تع
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آنان كه چندين بار نصيحت كرده سدرانجام نااميدد شدده و از نافرمداني و      مو :

 سركشي قوم به تنگ آمده دست از نصيحت كشيدند.

گروه پند دهندگان بودند كه تا آخر از پند و اندرز و امر بده معدروم و    سدو : 

شده بودندد   نهي از منكر دست برداشتند آن گروهي كه از نصيحت كردن نااميد

به اها صلحا و پند دهنگان كه دست از امر بده معدروم و نهدي از منكدر بدر      

 دهيد كه نصيحت بر ايشاان تأثيري ندارد. نداشتند براي چه مردمان را پند مي

خداوند ايشان را به سبب كفر و گناهشان در دنيا نابود و در آخرت بده عدذاب   

 كند كه آن آتش دوزخ است. شديد گرفتار مي

صيحت دهندگان و پند دهندگان جواب دادند و گفتند اين پند و اندرز و امر به ن

كنيم تدا   معروم و نهي از منكر يكي از واجبات است آنان را پند و نصيحت مي

فردا در پيشگاه الهي به وظيفه خود عما كرده باشيم و معذور باشيم تا شدايد از  

 رند.خداي بترسند و ترك گناه كنند و به تقوا روي آ

امّا آن هنگام كه نصديحت را نشدنيدند و موعظده را نپذيرفتندد و از تقدوا روي      

برگرداندند آن پند دهندگان را از عذاب نجاتشان داديم و كساني كه نهي كرده 

مرتكب معاصي شدند و ماهي صيد كردند به خاطر اين خالم و عناد بدر خدود   

 سخت گرفتار كرديم. اند آنان را به فسق و عنادشان به عذابي ستم كرده

 :1قوله تعالي

 

 زينگا  ميتوم شوند.وقتي از آنچه نهي شده بومند  ستنيچيدند گفتيمشا  بو
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و از آن چييهايي كه از آن نهي شده بودند يعني صيد ماهي در روز شنبه عناد و 

گردن كشي كردند و از اطاعت امر خدا سرباز زدند و در فساد سركشي داخدا  

يم به بوزينگان تبديا شويد سحرگاهان در هدر خانده بوزينده    شدند به آنان گفت

ديدند و بوزينگان مردم را نمي شناختند و گريه مي كردند و در حالت خدواري  

 .پس از سه روز هالك شدند
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 لقمان حكيم رحمه اهلل و وصيت او به پسرش

داي گذشته بود كده خد  سه سدال  السّالم  عليه  ماومكه بعد از پيغمبر شدن اند آورده

وَ لَقَددل اتَيلنَدا لُقْمدا     »قولده تعدالي:   تعالي به لقمان حكيم حكمت ارزاندي كدرد.   

السّدالم را.   عليده   هر آينه ما به لقمدان حكمدت داديدم، حكمدت داود    «. الْحِكْمَهَ

د. ند السّالم و لقمان حكيم عليه الرحمه با هم نشسته بود عليه  گويند روزي داود مي

سازي چون كده بدا    ساخت و لقمان حكيم نپرسيد چه مي يالسّالم زره م عليه  داود

اند كه لقمان  دانست كه آن معجيه است. و نيي گفته ذهن پاك و روشن خود مي

بنده شخصي از بني اسرائيا و قوم حبشي بود روزي غالمي ديگر چييي دزديدده  

بخورد هر دو در اين دزدي مت هم شدند لقمان گفت اي خواجه هر دوي ما را در 

ب گرم قرار ده تا وقتي كه قي بكنيم و هر چه خورده باشديم بيدرون خواهدد    آ

ريخت خواجه همان كرد غالم ديگر كه خورده بدود ادب كدرد و از حكمدت    

 لقمان رحمي آمد و او را آزاد كرد.

آمده است كه: لقمان ادبي تمام داشدت و عبدادت فدراوان و    كشف االسدتار  در 

كمت روشن، بر مردمان مشفق و در ميان خلدق  اي آبادان و دلي پرنور و ح سينه

داشت و بر مرگ فرزندان و هالك  صلح و همواره نصيحت خود را پوشيده ميم

 مال غم نخوردي و از تعل م هيچ نياسودي. حكيم بود و حليم بود و رحيم و كريم.

اند كه لقمان پسري داشدت   اوّلين حكمتي كه از لقمان سر زد اين بود كه آورده

ه به تجارت به سرزمين ديگر رود از پدر دسدتوري خواسدت لقمدان    خواست ك

 گفت اوّل هر نصيحتي كه شما را كردم عما كني گفت فرمان بردارم.
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 :1قوله تعالي

 

 

مام  گف : اي نستك   بخددا شدتيك    و آند  كه لقما  به نست خوي   كه نندش مي

 مياور كه شتک ستمي بزرگ اس .

2

 :8و وصيت ديگر چنانچه در كالم مجيد آمده

 

 

اي نستك    نماز بپامار و به معتو  وامار و از منكدت بداز مار و بدت مصدائب خدوي       

 كه اين از كارهاي ميلوّب اس .لبور باش 

اي فرزندم ! نماز را بر پا دار و امر به معروم و نهي از منكر كن و در مقابدا  

محنتها شكيبا باش. معروم: آنست كه موافق شرع و سنت باشد و منكر: آنكده  

ها و شدائد در تبليغ دين و در امر و  الف عقا بود. و شكيبائي در مقابا سختيمخ

ها گفته شد از اعمال بيرگ است و از بهتدرين   نهي بدرستي آنچه كه از خصلت

                                           
 صوره لقمان 88آيه  - 8
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راند چدون ايدن حكدم امدر بده       باشد كه شما را به سوي راه نجات مي اخالق مي

وريت رسدوالن پيشدين   هاي پيشين نيي، جيو مأم معروم و نهي از منكر در امت

 بوده است.

دار است كه بايد بر آن عيم را جيم كدرد و بدر آن    اينها از كارهاي مهم و پايه

 .ثابت قدم بود

 :1قوله تعاليباز فرمود: 

 

باي نستك   گ متم  را تحقيت مكن و مر زمين به تكبت گا  مز  كه خدا خوم نسندا  

 مارم. گتم  فتاز را موس  نمي

 سوره لقمان چنين آمده است: 89در آيه و باز 

در رفتن خويش معتدل باش و صورت و آواز خود را ماليم كدن بده تحقيدق    »

و نيي وصديّت در مدورد پددر و مدادرش     « ترين آوازها، آواز خر است. نامعبوع

كرد، كه مادرش با ناتواني روزافيون حامله وي بود و از شير بريددش پدس دو   

پدر و مادر خويش را سدپاس دار و سدرانجام   ساله شد، سفارش كرديم كه من و 

شما سوي من است. پس از فرمودن اين وصايا گفت اي پسركم هدر گداه كده    

اسباب سفر آماده كردي و عيم سفر ساز كردي قبا از شروع حركت پيش من 

آيي تا من آنچه گفتني است به تو بگويم. پسر پس از آماده شددن پديش پددر    

اين نيديكي بياباني در پيش تو ظاهر شدود و   آمد، پدر گفت اي پسرك من در

اي درختي ببيني زنهار و آگاه باش كه در سدايه آن   در آن بيابان دركنار چشمه

درخت فرود ميا من اميدوارم كه خداي تعالي تو را از مهلكه برهاند و چدون بده   

 الن قبيله برسي كه دوستان من در آنجا پيش تو آيند و به اكرام و تعظيم ببرندف
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و در ميان ايشان زني باشد جوان و زيبا و مالدار آن زن بر تو عرض كنند هرگي 

او را به زني مگير و من از فضا خدا اميدوارم كه تو را از شر  وي ايمن گرداندد  

و ديگر اين كه مردي در فالن جا ساكن است و مدّتي است مبلغي از ما قدرض  

كه بر او هست بگير و در وقدت   است نيد وي رفته و مالياوقيدا   گرفته نام او 

ها نگهدار و در اين راه مردي هدم   شب در پيش او مخسب. اي پسر اين نصيحت

و سال بيرگتر از شماست هر چه او گويد بايد كه   صحبت تو خواهد بود در سن 

ي  آن را بكار گيري پسرش قبول كرد و روان شد و به آن بيابان رسديد چشدمه  

دار در كنار آن به پدا ايسدتاده شخصدي بده      سايهصام و شيرين ديد و درختي 

صورت مشايخ در زير آن نشسته از گرماي آفتاب تشدنگي بدر او غالدب بدود     

خواست كه دمي بياسايد و مقداري آب از آن بنوشد كه وصيّت پدر يادش آمد 

گذري گرما  شسته بود گفت چرا ميي آن درخت ن و روان شد پيري كه در سايه

ين گفت پدرم مرا از نشستن در اين جا منع فرموده است است اندكي بنش تخس

نهم كه فرود آي سخن پدر يادش آمد كه گفته بدود   پير گفت بر تو سوگند مي

اگر كسي از تو بيرگتر بتو رسد از او فرمانبرداري كن و مخالف امدر او مشدو   

بنابراين پيش پير آمد و سالم كرد و بنشست طعام و آب خورد و بخفت چدون  

بر او چيره شد ماري زهردار از آن درخت به زير آمده قصد پسدر كدرد    خواب

پير كه بيدار بود برخاست و سر مار ببريد و پنهان كرد چدون پسدر از خدواب    

خواهي بدروي. گفدت:    بيدار شد همه چيي خود سالمت يافت پير گفت كجا مي

م فالن جايگاه، گفت: اگر اجازه دهي من به همراه تو و هدم صدحبت تدو باشد    

گفت: بغايت كرم است پس به ات فاق يكديگر روان شدند تدا بددان قبيلده كده     

پدرش گفته بود رسيدند همه مردم جمع شدند و گفتند كده كيسدتيد و از كجدا    

روم ايشان وي را با تعظديم   آئيد؟ پسر گفت كه من پسر لقمانم به تجارت مي مي
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. روزي به خوردن طعام كردند و اكرام فراوان فرود آوردند و همواره مهماني مي

نشسته بودند شخصي گفت كه زني نيكوروي و پسنديده خوي صاحب حسب و 

نسب چنانچه بايد ديد و داراي مال فراوان اگر بده نكداح خدود درآوري نيكدو     

خواهد بود. وصيّت پدر به ياد پسر آمد و گفت نخواهم پير گفت اي پسر ايشان 

حب مال، او را به زني قبول كن بداز  نمايد زن با جمال و صا به تو چه عرض مي

وصيّت پدر ياد پسر آمد كه از حكم همراه سر نپيچي بدين ترتيب او را به عقد 

نكاح خود درآورد پس يكي از آن ميان كه با او دوستي داشت آمده گفت كده  

كار بدي كردي زيرا كه اين زن نُه شوهر را در اوّلين شب به خلوت كشته پسر 

اي گفت ايدن زن   دوهگين بنشست پير گفت چرا غمگين شدهاين سخن شنيده ان

ترسم پير گفدت: از ايدن    قبالً نُه شوهر را به خلوت كُشته است من از مرگ مي

فرمايم بر آن عما فرما چون زن پيش تو آيد به  كار انديشه مكن و آنچه من مي

چدون   دور او مگرد به نوعي كه بتواني به نيد من آيي تا تدبير آن خواهم كرد.

اي گفت من در بيرون كاري دارم  شب شد زن را پيش وي آوردند پس از لحظه

پس بيرون شد و نيد پير آمد. پير گفت مجمري پر از آتش كن و نيد من بيار 

پسر همان كار كرد پير سر آن مار كه در زير درخت كشته بود بر آن مجمدر  

نه بر سر اين مجمدر  نهاد و گفت اين مجمر را برگير و به زن خود بگو كه بره

بنشيند و فر  خود را در بخار آن بنهد بعد ساعتي مجمر را پديش مدن آر پسدر    

سدوزند   لقمان همان كرد پير در آن مجمر نگاه كرد ديد كه دو مار در آن مدي 

كشتند اين جدانوران بودندد    پير گفت اكنون نيد آن برو كه آنچه مردمان را مي

بامداد با چشم روشن و تندرست برخاست  بعد از آن پسر لقمان نيد وي رفت و

و بيرون آمد اها بيت زن چون ديدند شاد گشتند بعد از چندي پسر لقمان پيش 

آن مرد كه مال پدرش در دست او بود رفته خواست كه مال پدرش بگيدرد بده   
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پير گفت كه من در كنار دريا مال پدرم در دست كسي هست كه آن را بستانم 

سر گفت خوب است پس هر دو در كنار دريدا نديد آن   آيم پ پير گفت من مي

مرد رسيدند مردمان آنجا گفتند كه اين مرد فاسد است تو چدرا نديد او آمددي    

من پسر لقمانم و من حقي بر تدو   :سرانجام هر دو پيش آن مرد رفتند پسر گفت

بلي خوش آمدي امشب نيد من باش فردا حق خويش بگير پسر  :دارم مرد گفت

خسبم پيدر   از اين كار نهي كرده است كه من امشب در اين جا نميپدرم  :گفت

باش و بمان تا ببينيم خداي تعالي چه تقدير كرده است پسر چون كرامت  :گفت

 .پير ديده بود وصيّت پدر را هم تابع امر او دانست ناچار در آن بقعه بماند

بود و هدر  چون طعام خوردند و در كوشكي كه از حكمت در باالي دريا ساخته 

ي آن  شدد و شدخ  خوابيدده    آمد آن كوشك پدر از آب مدي   گاه آب باال مي

برد در آن كوشك براي پسر بستري بگسترانيد چون پسر  كوشك را به دريا مي

لقمان خوابيد پير بيدار بود تا دو سوم شب آب زياده شدن گرفت پسر لقمان را 

ر باال خوابيده بودند به همراه بيدار كرد پس به باالتر رفتند و پسران دزد را كه د

تخت به زير آوردند و پسران دزد همچنان خُفته بماندند پدس آب بداال آمدد و    

پسران دزد را ببرد و ايشان به جاي پسرانش كه در باالتر بود خوابيدندد بامدداد   

اندد و پسدرانش را آب    آن مرد از منظر كوشك بنگريست ديد كه ايشان خفته

بودم   كه من به شما مكر و حيله كرده :ر آواز داد و گفتبرده است آن مرد مك ا

هر كه براي ديگران چاه كندد   :نتيجه آن مكر به خود من برگشت ايشان گفتند

 افتد: خود در آن مي

 «بد مكن كه بد افتي چَه مكن كه خود افتي»

 :1قوله تعالي
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 «يعني مكر بد و نيرنگ بد جي به صاحبش نرسد.»

آمده مال خود را از دزد گرفته به خانه زن آمدندد و زن را  پس از آن جا بيرون 

به همراه مال و اثاث خانه او همراه كرده روانه سوي خانه پدر شددند چدون بده    

نيديك خانه لقمان رسيدند پير گفت من بده تدو در ايدن سدفر چده همدراه و       

مصاحبتي بودم گفت نيكو دوستي بودي و چنددين بدال و مشدق ت بده بركدت      

ست آوردم پير گفت: اگر مدال تدو   از من بازگشت و چندين مال بدت تو صحب

يافتي براي ما از آن چه نصيبي حاصا است پسر گفت نصف اين مدال را اگدر   

بخشم پير گفت قبول كردم نصف كرده بده  كنم و مي قبول فرمايي به تو هبه مي

كنم پدس آن پيدر بده زن     پسر گفت اين مال را تو قسمت كن كه من قبول مي

ها را به طرم ديگر در آورده گفت از ايدن هدر دو    ندك مالي داده و باقي مالا

يكي را اختيار كن پسر لقمان قسمت اندك را كه با زن بدود بگرفدت و سدهم    

ديگر را به پير داده روانه شد چون قدري مسافت قعع كرد باز آن پير را در پس 

ر چه دادي مگر از مدن  ي مال كه به من دادي از به خود ديد پير گفت اين نيمه

ترسيدي؟ پسر گفت چرا از تو بترسم تو در اين سفر مصاحب و مشفق و ناصح 

من بودي و من آنچه يافتم به بركت صحبت تو يافتم بنابراين آنچه به تو دادم با 

رضايت و خوشي دادم پير گفت: آنچه به من دادي بگير. خداي تعالي همه مدال  

ان كه من آدمي نيستم كه با مال و زر و حعدام  و زن بر تو مبارك گرداند و بد

اي باشد پسر گفت به عدي ت آن خدداي كده تدو را و مدرا       دنيوي ميلي و عالقه

آفريده است بگو تو كيستي پير گفت بدان اي پسر كه من امانت پدر توام كده  

آورد خداي تعالي مرا فرستاد كه در صدحبت   با مردم امانت و شفق ت به جاي مي

تو را سالمت به پدر تو برسانم اكنون چدون سدالمت رسديدي از تدو     تو باشم و 
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شوم پس پسر لقمان همه مال را به همراه زن گرفته روان شدد و بده    مرخ  مي

ها همه پيش پدر گفت. در تداريخ در حكمدت    خدمت پدر رسيد و آن حكايت

علدم  اند و در اين كتاب همين مقدار نوشته شدد و اهلل ا  ها بسيار گفته لقمان سخن

 .8بالصواب. والسّالم علي خير االنام
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تولد سليمان بن داود عليهما السّالم و حكم آنان بر كشاورز و صاحب 

 گوسفندان

السّالم پسران متعدّد داشت، او از خداي تعدالي خواسدت تدا     عليه  اند كه داود گفته

را  پسري به او عنايت فرمايد كه پادشاهي او را به ارث ببرد و خداوندد سدليمان  

 به او عنايت فرمود.

هنگامي كه مادر سليمان به او باردار شد، به شيعان ندا داده شدد كده اي نفدرين    

شده امشب نعفه مردي بسته شد كه بدست او اندوه تدو بسديار و فرزنددان تدو     

ها را جمع كدرد و داسدتان    خدمتگياران او خواهند بود، شيعان ترسيده و شيعان

به ايشان گفت و اظهار داشت كه اين نوزاد از غيدر   آن مولود و آنچه شنيده بود

 داود نخواهد بود زيرا داود بهترين مردم زمين است.

گويد، چون سليمان متول د شد فرشتگان نيد او آمدند و گفتند خداوند چشمت را 

هاي فرشتگان را  ي خود رفت و پرچم السّالم به خانه عليه  به او روشن فرمايد، داود

يد و براي سپاس خداوند به سجده افتاد و قرباني بيرگي ترتيدب داد،  برافراشته د

السّالم آمد و گفت: خداوند چشمت را به پسدرت   عليه  سپس ابليس لعين نيد داود

روشن فرمايد ولي او تو را خواهد كشت و پادشاهي را از تو سلب خواهد كدرد  

تو را خواهد  هم اكنون كه كوچك است او را بُكُش وگرنه چون بيرگ شود او

السّالم از ابليس خشمگين گشدت و او را نفدرين كدرد، ابلديس      عليه  كُشت، داود

السّالم زبدور   عليه  نوميدانه برگشت. گويد، سليمان رشد و نمو كرد و هر گاه داود

كرد و تورات را حفش داشدت و در محضدر پددرش     خواند او آن را حفش مي مي

 :1قوله تعالي كرد. حكم مي
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آند  كه مر كار زراعتي كه گوسفندا  قو  شدبانه مر   ]يام كن [و سليما  را و ماوم 

 ما گواه ماوري كتمنشا  بومي .كتمند و  آ  هتيده بوم  ماوري مي

داود و سليمان دو تا از پيغمبران بني اسرائيا بودند كه در حدق ايشدان قدبالً در    

دا ابدن يعقدوب بدود،    جاي خود معالبي بيان كرديم داود بن ايشا از فرزندان يهو

مردي كوتاه قد زردروي باريك تن، دالور، لشكر شكن و جدالوت را بدا يدك    

 گويد:  ضربه فالخن كشت كه قبالً بيان گرديد، مي

را آن زمانيكه حكدم كردندد    السّالم عليه ي داود و پسر او سليمان  و ياد كن قصه

ن چندان بدود   در كشت كه گوسفندان قوم شبانه در آن كشت چريده بودند و آ

آمدندد و   السّالم عليه ابن عباس و قتاده و زهري گفتند: دو مرد به پيش داود  كه:

حكم خواستند يكي كشاورزي بود صداحب كشدتيار، و ديگدري چوپدان بدود      

صاحب گوسفندان. كشاورز گفت اين چوپان گوسفندان خود را در كشتيار من 

يي باقي نماندد، داود ميدان   رها كرده و همه را تباه ساخت و از كشتيار من چي

ايشان داوري كرد و حكم كرد كه به عوض آنكه كشت وي را خدراب كدرده   

بود گوسفند به كشاورز داد. آن دو مرد از پيش داود بيرون آمدند و بر سدليمان  

برگذشتند و سليمان هنوز كودك يازده ساله يا سييده ساله بود سدليمان گفدت   

ايشان از حكم داود خبدر دادندد. سدليمان     داود بشما چگونه حكمي صادر كرد؟

راندم و شغا قضاوت دست من بدود مدن طدوري     گفت اگر اين حكم را من مي

كردم داود سليمان را به پيش خواند و گفت تو در حق ايشان چه  ديگر حكم مي

 كني؟ حكم مي

دهم تدا بده آن روزي برسدد كده      گفت گوسفندان را چند مدتي به كشاورز مي

باه شده بود و تا آن روز از فرآورده گوسفندان استفاده كنند تدا بده   كشتيار او ت

آن اندازه كه خسارت ديده است سپس گوسفندان بعدد از جبدران خسدارت بده     
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صاحبشان برگردانده شود. داود گفت صدواب و راه درسدت و حكدم محكدم و     

استوار اين است كه تو گفتي. پس داود همان حكم كرد كه سليمان گفته بدود.  

اند آن هنگام كه گوسفندان به صاحبش برگردانده شد منافعي كه كشاورز  وردهآ

از آن برده بود هر دو را قيمت كردند با هم برابر و مساوي شدد. اينسدت كده    

 و داود و سليمان اذيحكمان في الحرث...العالمين گفت:  رب

وپان و ما بر حكم حاكم شاهد و حاضر بوديم كه داود و سليمان بر كشاورز و چ

 .چه حكمي كردند

و حكم حق را به سليمان فهمانديم و هر دو را فرزانگي و داندش داده بدوديم، و   

گفتند و پرندگان را نيي، ما چنين كدرده   ها را رام داود كرديم كه تسبيح مي كوه

پس حكومت را بر سليمان ياد داديم تا با آن حكم كه تعليم داديم حكدم   بوديم.

ه كشاورز بدهند تا از آن بهره گيدرد و بدا آن جبدران    كرد كه گوسفندان را ب

خسارت خود كند و در عوض باغ را به صاحب گوسفندان داديم تا غم و انددوه  

مخورد. و به هر يك يعني داود و سليمان )عليها السّدالم( داوري و حكومدت و   

 پيغمبري و علم و دانش به امور دين و قضاوت در احكام آن داديم.
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 السّالم را و خبر ابشالوم پسر داود ، سليمان عليهن داودجانشين ساخت

اي ندازل كدرد و از    چون سليمان بيست و چند ساله شد جبرئيا بر داود صحيفه

سوي خداوند به او فرمان داد تا پسران خود را جمع كند و آنچه در آن صدحيفه  

واهد بود، ي او خ  خليفهاست براي ايشان بخواند هر كدام به مسائا آن پاسخ دهد 

ي آنهدا كدوچكتر بدود،     السّالم پسران خود را جمع كرد سليمان از همه عليه  داود

دانندد و از   آنچه را در صحيفه آمده بود براي ايشان خواند اقرار كردند كه نمدي 

پاسددخ دادن ناتواننددد، پيددران و بيرگددان بنددي اسددرائيا هددم حضددور داشددتند، 

ين مسدائا پاسدخ بدده، داود پرسديد شديء      السّالم به سليمان گفت به ا عليه  داود

چيست؟ گفت مؤمن است. پرسيد آنكه قسمتي از شيء است چيسدت؟ گفدت   

گنهكار. پرسيد آنكه شيء نيست چيست؟ گفت كافر است. پرسيد آنچده همده   

چيي است چيست؟ گفت آب است، پرسيد بيرگتدرين چيدي چيسدت؟ گفدت     

اسدت، گفدت   شركت به خداوند، گفت كمترين چيي چيسدت؟ گفدت يقدين    

ترين چيي  ترين چيي چيست؟ گفت بي نوايي پس از توانگري، پرسيد شيرين تلخ

ترين چيي چيست؟ گفت كافر شددن   چيست؟ گفت مال و فرزند، پرسيد زشت

پس از ايمان، پرسيد زيبداترين چيدي چيسدت؟ گفدت روح در جسدد، پرسديد       

يدي  تدرين چ  وحشتناكترين چيي چيست؟ گفت جسد بدون روح، پرسيد نيديك

چيست؟ گفت آخرت است نسبت به دنيا، پرسيد دورترين چيي چيست؟ گفت 

دنيا از آخرت، پرسيد بدترين چيي چيست؟ گفت زن بد، پرسيد نيكوترين چيدي  

چيست؟ گفت زن پسنديده و نيكوكار. گويدد، پدس از پاسدخ بده هدر مسدئله       

ئيا كدرد و  كرد، آنگاه روي به بندي اسدرا   السّالم سليمان را تصديق مي عليه  داود

گفت آيا چييي از سخن پسرم را خالم ديديد؟ گفتند هديچ خعدا و اشدتباهي    

مند فرمايدد و بدراي مدا و تدو او را فرخندده بددارد.        نكرد خداوندت از او بهره
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باشدد؟   من بر شماخليفده  السّالم گفت: آيا راضي هستيد كه پس از من  عليه  داود

االرب في فنون االدب نقدا كدرده    آري، اين موضوع را كسائي در نهايهگفتند: 

اندد و آن سدييده سدوال از     هاي ديگر نيي آورده است. البته ثعلبي و ديگران قول

السّالم بود كه پاسخ گفته است ولي به جهت اطاله كالم از آن صرم  عليه  سليمان

السّالم برخاست و به منبر رفت و خداي را ستايش و نيايش  عليه  شود. داود نظر مي

سدازم.  خليفه سپس گفت خداوند به من فرمان داده است سليمان را بر شما كرد 

او پسرش سليمان را گرفت و همدراه او ميدان بندي اسدرائيا حركدت كدرد و       

 من ميان شما پس از من است.جانشين و خليفه گفت اين  مي

السّالم پسر خود را به جانشيني گماشت او را پندد و انددرز داد و    عليه  چون داود

ت: اي پسرم از شوخي برحذر باش كه نفع آن اندك است و موجدب بدروز   گف

دشمني ميان برادران است، از خشم پرهيي كن كه خشم صاحب خود را كوچك 

ي پيروزي بدر همده    كند و بر تو باد به اطاعت از خداوند و ترس از او كه مايه

باشدد   به زن خود بدون اين كه موردي داشدته  تچيي است، از غيرت بسيار نسب

پرهيي كن كه موجب سوء ظن به مردم است. طمع خود از مدردم ببدر كده آن    

اساس ثروت و توانگري است و از طمع سخت پرهيي كن كه طمدع تنگدسدتي   

آماده است، و بر تو باد كه از گفتن سخن و انجام كاري كده معدذرت خدواهي    

همنشيني مكدن   الزم داشته باشد پرهيي كني. نماز را همواره ادا كن و با سفلگان

 و پيوسته به رحمت خداوند اميدوار باش.

پس از اين كه سليمان جانشين پدر شد حركت كرد و به كنار دريا رسيد ناگداه  

ري برخورد و به او گفت: آيا ممكن است من به تو كمك كنم و تدو  يبه ماهيگ

هم به من چييي بدهي؟ گفت آري، او را ياري داد و چون از كار آسوده شدند، 

اهيگير دو ماهي به او داد سليمان گرفت و خداوند متعال را سپاس گفت، چون م



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

372 

ي خود  در آن ديد آن را گرفت در جامهانگشدتتي  شكم يكي از ماهيان را دريد 

ي خويش برد همسرش شاد شد،  نهاد و خدا را سپاس گفت و دو ماهي را به خانه

ندگان و باد در اختيدار  را بيرون آورد و بر انگشت خود كرد پرانگشتت سليمان 

السّالم  عليه  او قرار گرفتند و رونق پادشاهي او بيشتر شد چييي نگذشت كه داود

رسيد زن خود و پدر و مادرش را به استخر نامشداهي  درگذشت. چون سليمان به 

اي همراه بود كه در نهايه االرب فدي فندون    روانه كرد. امّا اين جانشيني با واقعه

السّدالم   يده عل  پسر داود چنين ياد كرده اسدت. كده چدون داود   و  اَبشالاالدب از 

. گروهي از بني اسرائيا در اين باره گفتگو كردندد و پديش   گرفتار بال شده بود

پسر داود كه مادرش دختر طالوت بود آمد و به او گفتند پدرت پيدر و  اَبشالو  

هم كه گرفتار اين تواند امور مملكت را اداره كند اكنون  ناتوان شده است و نمي

آزمايش شده است، تو بيرگترين پسر او هستي، رأي درست اين است كه مردم 

را به سوي خود فراخواني و به جاي او بنشيني او از پيشنهاد ايشان پيروي كرد و 

السّالم از سفلگان بني اسرائيا بدر خدود ترسديد.     عليه  شد، داودنامشاهي دار  عهده

شالوم آمدد و گفدت كدار تدو     بنيد ااَحيتوفَل يا به نام آنگاه مردي از بني اسرائ

شود مگر پس از مرگ پدرت، پس عجله كني و پدرت را كه گرفتار  روبراه نمي

آزمايش است بكشي، او نخست خواست دست به چنين اقدامي بيند ولي خداوند 

 متعال او را از آن كار بازداشت.

ي خود را كه نامش  السّالم خواهر زاده عليه  د شد، داودل السّالم متو عليه  وقتي سليمان

فرستاد، داود به او گفت كده از تدرس جدانش كنداره      مشالوببود پيش ايُوآّب 

ي مرا پذيرفته  گرفته است و من كسي نيستم كه پسرم را بكشم كه خداوند توبه

است. يوآب با گروهي از ياران خود به سوي او رفت، بين آنها جنگدي سدخت   
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گريخدت و از   شالوم همچندان مدي  بو همراهان گريختند و او  شالابدرگرفت و 

ودش به درخت بند شد و اسدب رم كدرد و او بدر    كنار درختي گذشت كاله خُ

درخددت آويدديان مانددد يددوآب در رسدديد و او را كشددت. يددوآب خبددر را بدده 

السّالم خشم گرفت و گفت من دير يدا زود تدرا در    عليه  السّالم داد. داود عليه  داود

 ا خون او خواهم كشت.مقاب

السّالم فرا رسيد به سليمان دستور داد يُوآب  عليه  گويد، چون مرگ داود  ثعلبي مي

السّالم پس از دفن پدر خود يدوآب را كشدت. مورّخدان     عليه  را بكشد و سليمان

السّالم يكصد سال و مدّت پادشاهي او چها سدال بدوده    عليه  گويند عمر داود مي

السّالم از عمر خود چها سال به داود بخشيده است  عليه  كه آدماست، اين خبر را 

 قبالً اشاره كرديم.
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 السّالم و جمع شدن جنّ و انس و پرندگان عليه  پيامبري و پادشاهي سليمان

نشست و ميراث داود يافدت و  نامشاهي به تخت الساّل   عليه  سليما  نيغمبتچون 

اندد انگشدتري از زيدر     ت نهاد گفتده سلعنت بر انگشانگشتتي جانشين او شد و 

السّالم گفتده   عليه  عرش الهي و از نور برهان پروردگار نازل شده بود و به سليمان

شد آن را از دست خود جي به امانت بيرون مياور، خداوند عدي ت سدليمان را در   

آن انگشتر نهاده بود، سليمان آن را به انگشت كرد و بر تخت خويش برآمدد و  

درخشيد، سليمان گفت عدي ت و   دم نگاه كرد و انگشتر او سخت ميبه سوي مر

پادشاهي من در اين انگشتر است و پروردگارم مرا بدا ايدن انگشدتر بدر همده      

جهانيان برتري داده است و بر هر شيعان سدركش پيدروزي و تسدلط بخشديده     

است، آنگاه به پاس سپاسگياري به سجده افتداد و مدردم همگدي بدا او سدجده      

، سپس سليمان گفت اي بني اسرائيا من مأمور جنگ بدا دشدمنان خددا    كردند

 آوري لشكرها و اسب و آمادگي براي جنگ كرد. ام و شروع به جمع شده

 جانشين پدرش گرديد.نامشاهي و نبوّ  بدين ترتيب سليمان در 

 :1قوله تعالي 

 

 

يد  و همده   ا و سليما  وار  ماوم شد و گف : اي مدتم   مدا زبدا  نتنددگا  آموختده     

 اند كه اين بتتتي آشكاري اس . هيزما  مامه

اند ملك را، او  ها هم گفته و سليمان از داود ميراث گرفت علم يا نبوت را بعضي

 در ملك راندن به ميراث نشست و خلق را به اهلل دعوت كرد.
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اند كده   و سليمان گفت: اي مردمان! ما آموخته شديم به فهم زبان مرغان. آورده

كدرد گفدت:    جنبانيد و صدائي مي لبلي ديد بر شاخي نشسته سر و دم ميروزي ب

گويد؟ گفتندد: اهلل و رسدوله داناسدت. سدليمان      دانيد كه اين بلبا چه مي آيا مي

ام و همچنين ديگر پرنددگان   گويد: كه من امروز نيم خرما خورده گفت بلبا مي

يي كه بدراي تشدكيا    به زبان حال خود گويند. سليمان فرمود: به ما همه چييها

 حكومت اسالمي الزم باشد داده شده است.

بدرستيكه اين ععا و بخشش آشكاري است و براي كسي پوشيده نيست و بايدد  

اند كه سليمان تختي داشت كه هيچيدك از پادشداهان    شكرگيار آن بود. آورده

 عالم آن چنين نداشت. گويند: از جمله چييها كه صخر جني براي سليمان فراهم

 آورد تخت او بود.

سليمان به او دستور داده بود آن را بسازد تا براي قضاوت بر آن بنشيند و فرمان 

داده بود آن را بسيار بديع و هول انگيي بسازد. صخر آن تخت را چهار درخدت  

هايي از ياقوت سرخ و زبرجد سدبي   خرماي زرين از هر سوي آن نهاد كه شاخه

طاووس زرين بود و بر سر دو درخت ديگر دو داشت. بر سر دو درخت خرما و 

عقاب زرين كه هر يك روبروي ديگري بود، بر دو پهلوي تخت دو شير زرين 

بود كه بر سر هر يك ستوني از زمرد سبي قرار داشت، گويندد چدون سدليمان    

نهداد و   خواست بر آن تخت سوار شود هر دو گام خود را بر پله نخستين مي مي

آمد و طاووسها و عقابهدا بالهداي    مي گ آسيا بحركت درناگاه تخت همچون سن

كردند و بدا دم خدويش    گشودند، هر دو شير دستهاي خود را باز مي خود را مي

شد. چدون   رفت اين كار تكرار مي زدند و در هر پله كه سليمان باال مي بيمين مي

المقدس آمد آن تخدت را بدا خدود بده      النصر به بيت سليمان در گذشت و بخت

دانست چگونده اسدتفاده    نعاكيه برد و چون خواست بر تخت باال رود چون نميا
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كند همينكه پاي بر پله نخستين نهاد دست شير باال آمد و ضربه سختي به او زد 

چنانكه استخوانهاي او شكست، آن تخت همچنان در انعاكيه باقي ماند تا آنكده  

المقددس برگرداندد    تپادشاهي از شام كه نامش كداس بود آن تخت را بده بيد  

هيچيك از پادشاهان نتوانست بدر آن بداال رود، ناچدار تخدت را زيدر صدخره       

المقدس نهادند و از نظر پنهان شد و هيچكس ندانست كجاست و خبدري از   بيت

 :8ت. و در آيه بعدي مي فرمايدخداوند متعال به صواب داناتر اس آن نيافت و

 

   شده به نظ  آمدند.ه فتاهو سپاهيا  سليما  از جن و انس و نتند

يعني براي سليمان از لشكرش جمع كرده شد از جن  و انس و جدانوران آنقددر   

السّالم را  عليه  كردند تا به هم ملحق شوند و تخت سليمان زياد بودند كه توقف مي

از يمن به شام و از شام به يمن كه به مسدافت  بام رفتند  كه همه لشكر بر آن مي

ي مس گداختده از جاندب    برد و چشمه آورد و مي بح و شام مييك ماه است ص

يمن به حكم خداي تعالي ظاهر شده بود ديوان مس گداخته شده را از آن چشمه 

 :2قوله تعاليهاي بيرگ و ديگر اجناس آماده مي ساختند.  برآورده ديگ

 

 

 

 

يدك مداه راه   و بام را بتاي سليما  را  كتمي  كه بامدام يك ماه راه بتوم و شدامگاه  

بتوم و معد  مس گداخته بت او روا  كتمي  و ميوا  بده اذ  نتورمگدارش ندزم وي    
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عدذاّب آتد  سدوزا      كتمند  كه هت يك از ايشا  از فتما  ما منحت  شدوم  كار مي

 بدو بچشاني .

خواسدته   رفت هر جا كده مدي   را به حكم او ماليم ميبام  يعني مقيّد كرديم بر او

زد اي  اي بددود بددا صددداي بلنددد فريدداد مددي  فينددهآورد و در هددر جددا د مددي

السّالم اينجا را حفر كن آنچه كده در زيدر زمدين هسدت بگيدر       عليه  پيغمبرخدا

ها از دريا غوّاصي  فرمود تا ديوان همه گنج از زمين و گوهر الحاصا به ديوان مي

فرسنگ بود و   ساختند كه طول و عرض آن دوازده آوردند و مكاني مي كرده مي

هاي آن همه از زر و نقره و از زمر د و ياقوت مرصع سداخته بودندد و در    خشت

ميان كوشك تختي به طول يك فرسنگ برآوردند از عا  و فيروزه و مرواريدد  

ي تخت چهار درخت عظيم ساختند كه تنه درخت از زر سدرخ و   و بر هر گوشه

درون آن به ي از زر و انطهايي از زمر د سبي و بر هر درختي طاووس و طو برگ

هاي زرّين بستند و ... و  مشك و عنبر آكنده كرده گردا گرد تخت را از خشت

خواند و تا  شاهي بر سر سدليمان   السّالم بر روي آن تخت تورات مي عليه  سيلمان

السّالم از اين  عليه  آوردند ولي سليمان هاي پر از طعام مي نهادند و در آن ديگ مي

هر شب از آن يك تاي نان جوين با درويشان روزه  خورد و در طعام چييي نمي

گفت با درويشان درويشدم و بدا    داشت و مي كرد و دست به دعا برمي افعار مي

و با پيغمبران پيغمبر. مرا بيامرز و بر من رحم كن كه من شكر اين ملك ملكان 

 نعمت چگونه گيارم؟
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دار  واني او از عهدهالسّالم مخلوقات را به مهماني و نات عليه  دعوت سليمان

 شدن روزي آنان

السّالم به عظمت پادشاهي خود كده خداوندد بده و ارزاندي      عليه  وقتي كه سليمان

ي مخلوقات  فرموده نگريست، از خداوند متعال خواست اينكه رزق و روزي همه

ي او واگذار كند. خداي تعالي به او وحي فرمود كه اي سدليمان تدو    را بر عهده

را نداري، عرض كرد پروردگارا حتي بدراي يدك روز، خداوندد     توان اين كار

وحي فرمود توانايي آن را نداري، عرض كرد پروردگارا بدراي يدك سداعت.    

خداي تعالي وحي فرمود براي يك ساعت در اختيار تو گذاشتم اكنون آماده شو 

و روزي يك ساعت ايشان را فراهم ساز، سليمان شروع به آماده ساختن كدرد و  

ان فراهم آورد كه بر صد هيار شتر و استر بار كردند و نخست كندار دريدا   چند

آمد و آنچه جمع كرده بود آنجا نهاد و منادي بانگ برداشت اي جانوران دريدا  

ها و ديگر جانوران دريا كه بده   براي گرفتن روزي خود بيائيد ماهيان و قورباغه

م از آدمي و جن و ديو و هاي مختلف بودند فراهم آمدند، و آنچه در عال صورت

ي خشكي و دريا هستند به ضديافت خدود    وحوش و طيور و ملخ هر چه آفريده

اند جاي مهماني صحرايي كه نيديك دريا بود اختيار كردندد   احضار كرد. گفته

ها افكندند از مغرب و مشدرق   تا هشت ماه ديوان در صحرا جاروب زدند و بساط

پس به ديوان فرمود تا هفدت صدد هديار    ها حاصا كردند  مأكوالت و خوردني

هداي   ديگ كه هر ديگ هفتاد گي طول و هفتاد گدي عدرض داشدت و طشدت    

 بيرگ ساختند.
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 :1قوله تعالي 

 

 

هدا و ميگهداي    حدوض   هدا بده انددازه    ها و كاسه و بتاي وي هت هه از قصتها و م سمه

اشديد و مر  ساختند. اي خانددا  ماوم بدتاي مدن سپاسدگزار ب     ثاب  مر جاهاي خوم مي

 كمي از بندگا  من سپاسگزارند.حاليكه 

ها و  خواست از تصويرات و طشت كردند ديوان براي او آنچه مي آماده مييعني 

ها آن صحرا را پر كردندد و آدميدان و ديدوان و     ها پس فرمود تا از طعام ديگ

ردند ها در آن صحرا پر ك تا طعام فرمودبام بردند و به  حيوانات را بدان صحرا مي

و به باد فرمود تا بساط را گرفت و بدر هدوا بداالي دريدا برداشدت تدا مدردم        

گرباشند ناگاه ماهيي از دريا برآمد و گفت اي سليمان! مرا ندا آمده اسدت   نظاره

ام سليمان گفت صبر كن مداهي   كه تو امروز مرا مهمان كني اكنون من گرسنه

حاضددر شددوند. ي مخلوقددات  گفددت چندددان صددبر و طاقددت ندددارم كدده همدده

تواني بخور ماهي هدر   كني پس هر چه مي صبر نمي رالسّالم گفت اگ عليه  سليمان

چه طعام در صحرا بود همه را بخورد بعد از آن فرياد زد و گفت اي سليمان بده  

من طعام بده سليمان آن حال ديد متحيّر گشت و گفت يا ماهي من ايدن طعدام   

ا به يك لقمه فروبردي و هنوز هم طعام براي خاليق آماده كرده بودم تو همه ر

خواهي. ماهي گفت براي من هر روز سه لقمه روزي بود تو كده ايدن طعدام     مي

ي يك لقمه از سه لقمه خدوردم و دو   ي آن را خوردم به اندازه اي من همه ساخته

ي ديگر بايد باشد تا سير شوم و غذاي من كاما گردد. امروز كه من مهمان  لقمه

تواني طعام كاما بددهي پدس چدرا مخلوقدات را      نه ماندم اگر نميتو شدم گرس
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السّالم اين سخن بشنيد و متحيّر و بيهوش افتاد آب بدر روي   عليه  بي. سليمانلط مي

يدا ربّ    زدند تا از بيهوشي باز آمده سر به سجده نهاده بناليد و گفت: سليمان مي

ي و مدن درويشدم و   ي من و جميع مخلوقدات تدوي   كردم كه روزي دهندهتوبه 

و بعضي گويند گويند آن روز همه گرسنه بماندند  مسكينم توانگر و توانا تويي.

هدا را   اند كه خداي تعدالي آن طعدام   از جمله ماهيان دريا بود بيشتر علماء بر آن

السّدالم   عليده   ي يك جانور گردانيد تا قدرت خود و عجي و ضعيفي سليمان طعمه

 ظاهر گردد.
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 ن بيت المقدّسشروع و ساخت

گويد، خداي تعدالي در   ي سبب ساختن بيت المقدّس مي ابواسحاق ثعلبي در باره

السّالم آنچنان بركت داد كه آن از حد شمار بيشدتر اسدت. آن    عليه  نسا ابراهيم

كرد مدّتي طوالني بدا آندان در فلسدعين     السّالم حكومت مي عليه  هنگام كه داود

ني اسرائيا را بداند دسدتور داد كده ايشدان را    كرد و خواست شمار ب زندگي مي

سرشماري كنند و مأموران سرشمار را بر اين كار بگماشت آنان روزگاري بدر  

سرشماري مشغول بودند ولي نوميد و ناتوان شددند و نتوانسدتند بده شدمار بندي      

اسرائيا آگاه شوند، خداي تعالي به داود وحي كرد كه همچنان به فرزندزادگان 

السّالم چندان بركت دهم كه شمارشدان از تعدداد سدتارگان آسدمان      عليه  ابراهيم

 بيشتر شود آن طوري كه نتوانند آن را بشمارند.

 ام كه آنان را گرفتار باليي سازم تا شمار ايشان اندك شود. و نيي سوگند خورده

به بني اسرئيا گفت: خداوند بر شما من ت نهاده و رحمت فرموده اسدت او     داود

دهي؟ گفت بر اين زمين كه  سپاسگياري كنيد، گفتند ما را به كار فرمان ميرا 

بسازيد تا شما هستيد و پس از شما مس دي خداوند در آن بر شما رحمت آورد 

و بني اسرائيا شروع به سداختن   السّالم عليه  ماومهمواره در آن خدا را ياد كنند، 

السّالم  عليه  يازدهم پادشاهي داود اند اين موضوع در سال بيت المقدّس كردند گفته

السّالم و گييدگان بني اسرائيا سنگ بر دوش خدود حمدا    عليه  بوده است. داود

قامت انساني برآوردند خداوند جدا     هاي آن را به اندازه كردند و چون ديواره مي

السّالم وحي فرمود كه اين بيت المقدس است و دست تدو بده    عليه  جالله به داود

ي آن نخواهي بود ولي پسر تو را پس از تو  ها آلوده است و تو سازنده يييخونر

ام  است و او را از خونرييي محفدوظ داشدته  سدليما   پادشاه خواهم كرد و نامش 

 اين ساختمان را تمام خواهد كرد و شهرت و افتخار آن براي او خواهد بود.
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السّدالم رحلدت    عليه  كه داوداند بني اسرائيا مدّتي در آن نماز گياردند تا آن گفته

بيد  المقددّ    جانشين او شد و خداوند به او فرمان داد ساختمان سليما  كرد و 

ها را جمدع كدرد    السّالم آدميان و جن يان و شيعان عليه  را به اتمام برساند. سليمان

كارها را ميان ايشان تقسيم كرد و هر گروهي را مخصوص به انجام كاري كرد، 

هاي مرمر سفيد از معادن مأمور كدرد   را براي بدست آوردن سنگ ديوان و جن

سليمان دستور داد شهر را با سنگ مرمر و سنگ ريديه بسدازند و آن را دوازده   

گانه را در يك بخش ساكن كرد، چون از  بخش كرد و هر يك از گروه دوازده

كرد، ديدوان را بده چندد دسدته     مس د ساختن شهر آسوده شد شروع به ساختن 

تقسيم كرد، گروهي را مأمور استخرا  سيم و زر از معادن كرد و گروه ديگري 

را به فرو رفتن در درياها و بيرون آوردن انواع مرواريد و گوهر مدأمور كدرد.   

ها را تراش دهند و بده   سپس صنعت گران را حاضر كرد و فرمان داد آن سنگ

 صورت لوحه درآورند و گوهرها را تراش دهند.

مسجد را با مرمر سپيد و زرد و سدبي سداخت و بدراي    الساّل   عليه  ما سليگويند 

اي بهتر و  ها از مرمر سپيد صام استفاده كردند و در آن روزگار هيچ خانه ستون

 درخشيد. تر از مسجد نبود. در تاريكي شب همچون ماه شب چهاردهم مي روشن

دان بني اسرائيا را جمع السّالم از ساختن مسجد فارغ شد دانشمن عليه  چون سليمان

كرد و به آنان خبر داد كه مسجد را براي خداوند متعال ساخته و هر چده در آن  

 گرفت.عيد است مخصوص خداوند است و آن روز را 

گويد، چون از ساختن مسجد و بيت المقدّس فارغ شد بدر روي سدنگ بديرگ    

ي را به من ععا قرباني كرد و عرض كرد پروردگارا! تو با من ت خود اين پادشاه

كردي و مرا خليفه خود در زمين قرار دادي و مرا گرامي داشتي، سپاس تدو را،  

پروردگارا من از پيشگاه تو براي هر كس كه به اين مسجد درآيد چند خصلت 
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كنم. نخست اين كه هر كس در اين مسدجد درآيدد و بدا     و ويژگي مسئلت مي

روز تول دش پاك شود و هدر  خلوص دو ركعت نماز بگيارد از گناهان همچون 

اي را پنداه ده. هدر    كس به طلب توبه وارد شود توبه او را بپذير و هدر پناهندده  

 بيماري را تندرست گردان.

السّالم از ساختن مسجد بيت المقدّس آسوده شد درهاي  عليه  آن هنگام كه سليمان

د آن بسته شد، سليمان هر چه كوشش كرد گشوده نشد تا آنكه در دعداي خدو  

دهم كه درها  السّالم سوگند مي عليه  گفت پروردگارا تو را به نمازهاي پدرم داود

السّالم ده هيار از قاريدان تدورات را    عليه  گشوده شود، درها گشوده شد و سليمان

گماشت كه پنج هيار تن در شب و پنج هيار تدن در روز بده تدالوت تدورات     

ر اينكه گروهي در آن به عبدادت  پردازند، و هيچ ساعتي از شب و روز نبود مگ

 خداوند عَيَوَجَاَ مشغول بودند.

السّالم بنا نهداده   عليه  گويد، بيت المقدّس بر همان اساس بود كه سليمان ثعلبي مي

به جنگ بيت المقدّس آمد و آن را ويدران سداخت و    النَصت بُخ بود تا آن كه 

هاي آن زر و سيم و دُر و ها و ديوار مسجد را هم در هم ريخت و آنچه در سقف

ياقوت و ديگر گوهرها بود گرفت و با خود به كشور و پايتخت خدود كده در   

بود برد. گويند بعد از آن همچنين ويران بود تا آنكه در اسدالم در زمدان   عتاق 

 .8عمر بن خعاب دوباره بازسازي شد
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 السّالم با پادشاه موران عليه  مالقات سليمان

جنگ بيرون آمد در راه خود از وادي مورچگان گذشدت،  چون سليمان به قصد 

رسيد و پريان وامي مورهگا  از وادي سدير كه از طائف است عبور كرد و به 

و شياطين گرد بر گرد ايشان ايستاده و مرغان بر هوا پر زده بودند به باد فرمود 

تا بساط را به عادت قديم در هوا چنان بدرد كده تسدبيح فرشدتگان بده گدوش       

رسيد فرشتگان گفتند پروردگارا اين مملكت كه به سليمان دادي به هيچكس  مي

اي كبر نيست اگر يدك    ه ام كه در او ذر ندادي ندا آمد كه يا فرشتگان بدان داده

رفدت.   پرد بر زمدين فدرو مدي    ذرّه مغرور بود من كه خدايم چندانكه بر هوا مي

مود تا بسداط را از بداال بده    سليمان سر به سجده نهاد و شكر كرد پس به باد فر

 جايي آورد كه در آنجا مكان مورچگان بود. 

 :1قوله تعالي

 

 

اي گف : اي مورهگا  به مسدكنهاي خدوي     تا هو  به وامي مورهه رسيدند مورهه

    شما را نايمال نكنند.مر آئيد تا سليما  و سپاهيان  بغفل

اند وادي سدير  ت و گفتهاكثر مفسران بر آنند كه وادي نما در سرزمين شام اس

يعني  -هاي طائف، و معني وادي النما است. چنانكه گويند: واديي است از وادي

 گويد: ها در آنجا فراوان بودند. مي مكاني است كه مورچه

ي مورچگان  همان لشكر سليمان از جن و انس و مرغان حركت كردند تا به دره

 رسيدند.
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شدد گفدت اي    طاخيه يا جرمي ناميده ميمهتر مورچگان آن وادي كه منذره يا 

 هاي خود در آئيد. مورچگان! به مسكن

و لشكريانش در هم نشدكنند و لگددمال و پايمدال     السّالم عليه تا شما را سليمان 

 نكنند.

اند كه بداد ايدن    سازند گفته دانند كه شما را پايمال مي سليمان و لشكريانش نمي

 .رسانيد سخن را از سه ميا راه به گوش سليمان

السّالم تبسّم كرد و خنده كنان مور را پيش خدود خواندد و بدر     عليه  پس سليمان

كف دست نهاد و گفت يا مور به لشكر خود چرا گفتي كه از سليمان بگريي از 

من چه بدي به شما رسيده است. مهتر موران گفت كه لشكريان شما قصد ندارند 

ها كشته شدوند بداز سدليمان     ير مركبكه پاي بر مورچكان افتد مبادا از سهو ز

گفت كه تو بر رعيّت خود چنين شفقتي باشد گفت: هر آينده بده غدم ايشدان     

غمناك باشم و به شادي ايشان شاد تا غمخواري ايشان بر ما واجب است اگر بر 

روي زمين بميرد او را به مسكن رسانم سليمان گفت چه مقددار مورچده تحدت    

هبر و هر رهبدري چهدا هديار سدرهنگ داد.     فرمان توست گفت چها هيار ر

گفت يا مورچه پادشاهي من بهتر است يا تو؟ گفت: پادشاهي من بهتدر اسدت   

زيرا كه باد حما كننده بساط است و بساط حما كننده تخدت و تخدت حمدا    

ي توست و تو حما كننده من، سليمان خنديد و گفت اي مور اين داندش   كننده

خدا تنها به تو نرسيده است مدا را نيدي نصديبي    ست؟ مور گفت: علم  تو از كجا

السّدالم   عليه  اند اگر اجازت دهي چند مسئله بپرسم گفت بگو. سليمان ارزاني داشته

 :1قوله تعاليگفت: از حق تعالي خواستي. 
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را گف : نتورمگارا متا بيامتز و ملك و سلينتي بما عيا كن كده بعدد از مدن كسدي     

 شايسته نباشد.

گفت: پروردگارا! مرا در لغيشي و خعدائي كده از مدن روي     السّالم عليه سليمان 

داده است و به خاطر آن مرا مورد آزمايش قرار دادي ببخش و بيامرز و به مدن  

ملك و سلعنتي ععا كن كه بعد از من كسي را سياوار نباشد يعني سلعنتي كده  

 در حكومت و تسلط يگانه روزگار باشد.  

خدواهي و بده هدر كده خدواهي       ده هستي و هر چهبدرستي كه تو بسيار بخشن

 :1قوله تعالي دهي. مي

 

 رف . به فتما  وي به نتمي مي نس ما بام را مسخت او ساختي  كه هت جا قصد ماش 

پس ما باد را براي سليمان رام گردانيديم تا از فرمان وي اطاعت كند و هر كجا  

 .خواهد و قصد كند به فرمان او با خوشي و نرمي برود

كسائي مي گويد، هر گاه سليمان بر مركب باد سوار مي شد پيشاپيش مركب او 

آمدندد و   ها و پس از آن زنبورها و پس از آن همه پرندگان بحركت در مي پشه

پس از آن شياطين حركت مي كردند، و هر گاه مي خواست بدر مركدب بداد    

يم، كدرس،  سوار شود بادهاي هشت گانه شمال، جنوب، صبا، دبور، صرصر، عق

راكي، را فرا مي خواند. آنان بر يكديگر گسترده مي شدند و سليمان بساط خود 

را بر آن بادها مي گستراند، آن بساط از پارچه سندس بود يك سوي آن سبي و 

ديگر سويش سرخ بود، خداي متعال آن را از بهشت به او ارزاني فرموده بدود و  

دانست. گويند، هر گاه سدليمان بدر    درازا و پهناي آن را كسي جي خداوند نمي

و انس و حشدرات و جدانوران    بساط خود سوار بر باد مي شد همه چييها از جن
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انداختند و كنار هر شهري كه مي ايستاد  ديد، پرندگان بر او سايه مي ديگر را مي

 .آن را مي گشود

داشته آيا  السّالم انگشتري كه خداي تعالي به تو ارزاني عليه  مور گفت: يا سليمان

داني؟ گفت: نه. گفت خداي تعالي خواست به تو بداز نمايدد كده     سر  آن را مي

ملك از قام تا قام كه به تو داده است قيمت يك سنگ پاره دارد تدا بدداني   

كه دنيا هيچ قيمت ندارد و باز گفت آيا باد را كه خداي تعالي در فرمان تو قرار 

ت: اين را هم خداي تعالي خواست به دانم. گف داده معني آن چيست؟ گفت نمي

تو آشكار كند وقتي كه تو از اين دنيا رفتي باد نيي در دست تدو بداقي نخواهدد    

گدويي. مورچده گفدت: يدا      السّالم بگريست و گفت راست مي عليه  ماند. سليمان

گفت: نه، گفت معني ندام سدليمان     داني؟ السّالم آيا معني نام خود مي عليه  سليمان

كه دل در دنيا منه كه اجا در پي است. سليمان گفت: يا مورچده تدو   آن است 

حكيم بيرگي هستي مرا پنده ده. گفت: خداي تعالي به تو پادشداهي داده اسدت   

كه بايد با رعيّت مشفق و مهربان باشدي و از حدال ايشدان خبدر بگيدري و داد      

ردم تدا  گ ستمديدگان بدهي من با اين ضعيف بودنم هر روز گرد رعيّت خود مي

بدده كسددي اگددر رنددج و شكسددتي رسدديده باشددد آن را جبددران نمددايم پددس  

السّالم در تعجّب بماند پس خواست كه از آنجا برود مورچده گفدت    عليه  سليمان

مهماني كه چييي نخورده است از اينجا رفتن روا نباشد تا از آنچده كده خدداي    

السّالم اجدازه   عليه  يمانتعالي امروز به ما روزي مقر ر كرده از آن مهماني كنم. سل

داد مورچه رفت و پاي يك ملخ به خددمت سدليمان آورده سدليمان بخنديدد و     

كني چه طور مگدر،   گفت يا مورچه مرا با لشكريانم با پاي يك ملخ مهماني مي

  مورچه گفت: پاي ملخ اندك است امّا به بركت خداي تعالي ببيني كه در قصّده 

لخ را براي خوردن آماده كرد تا چندانكه از چنين آمده است كه آن يك پاي م
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السّدالم ايدن    عليه  آن همه لشكر خورده سير شدند و هنوز از آن باقي بود. سليمان

حال بديد به سجده افتاد و گفت خدايا به بيرگي و عظمت سياواري اگر خواهي 

 .8سازي اندك را بسيار و بسيار را اندك مي
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 دشاه سباهُد از بلقيس پاپيغام آوردن هُد

اسدت.  ذي شدتح  دختدر  بلقديس  گويد، نام پادشاه سدبا   كسائي از قول كعب مي

دختدر پادشداه   عميدته  پدرش انسان )آدمي( و مادرش پري)جن ( است، مادرش 

شدگفت  عُمَيلدته  با مدادرش  ذي شدتح  پريان)جن( است، چگونگي پيوند پدرش 

 انگيي است.

سدوگند يداد كدرد كده     ذوشتح دادند  را آزاد مييمن اند كه جنيان مردم  آورده

بود و بسديار  عُمَيلت پادشاه جن را بكشد و با دخترش ازدوا  كند، نام پادشاه جن 

هداي يمدن كده بدر      بود. روزي ذوشرح در يكي از درّه عَمَيلتهزيبا، نام دخترش 

كرد شب فرا رسيد او با گروهي انددك از يداران خدود     درخت بود حرمت مي

اه جنيان بود چون انددكي از شدب گذشدت آواي    همانجا فرود آمد و آن جايگ

جنيان را شنيد، برخاست و ندا داد كه اي گروه جن امشب پناهنده شمايم و بده  

هاي خود برايم بخوانيد، آنان از  ام تا ميهمانتان باشم اينك از سروده درّه شما آده

ريدان بده   پادشداه پ عُمَيلت دختر عُمَيلته اشعار خود برايش خواندند، در اين هنگام 

ي زيبايي  بهترين صورت براي او آشكار شد. ذوشرح چون به او نگريست شيفته

او شد، او از نظرش پنهان شد، ذوشرح عاشق و شيفته او شد و گفدت اي گدروه   

جن اين دختر را به همسري من درآوريد وگرنه هنگامي كه زنده باشم بدا شدما   

تواني با جن كه در هدوا   يدر حال جنگ خواهم بود، گفتند تو آدمي و چگونه م

كنند جنگ كني، اي آدمي آرام باش و خود را  و تاريكي هاي زمين زندگي مي

در كاري كه ياراي آن نداري مينداز و برگرد و اگر چييي براي تو مقدّر شدده  

باشد به آن خواهي رسيد، چون اين سخن را شنيد از تيويج با آن دختر نااميد شد 

داشدت   هاي مناسب ارزاني مدي  ت كرد و به آنان هديهو با جنيان دوستي و محبّ

عُمَيْر پادشاه جن با او دوستي و صفا پيدا كدرد آن چندان كده بدراي او چدون      
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چون دوستي خود را با پادشاه جن ديدد بده او گفدت آيدا     ذوشتح برادري شد، 

را همسر من كني كه براي من تا پايدان عمدر   عُمَيلدته  بيني دخترت  مصلحت مي

د، پادشاه جن به سبب زيبايي و شرم و مال او راضي شد و دختدر را  شرفي باش

برگشت سبا در حضور بيرگان جن به ازدوا  ذوشرح درآورد و ذوشرح به شهر 

و هداياي بسيار به پادشاه جن و بيرگان ايشان هديده كدرد، سدپس بدا دختدر      

او را همبستر شد و او از ذوشرح باردار گرديد و دختري به دنيا آورد كده ندام   

كه بسيار نيكو منظر بود، مادرش پس از اندكي درگذشت پريان  گذاشتندبلقيس 

او را پرورش دادند و چون به سن  بلوغ رسيد به پدرش گفت من از زندگي نديد  

دارم، پددر   پريان ناراحتم مرا به سرزمين آدميان ببر كه آنان را بيشتر دوست مي

ها بود، بلقديس   يرگترين ساختمانبراي بلقيس كاخي بيرون شهر ساخت كه از ب

رسديد،  سدبا  روزگاري دراز در آن كاخ زنگي كرد، تا آنكه خبرش بده پادشداه   

پادشاه كنيي خود را نيد بلقيس فرستاد تا او را برايش خواسدتگاري كندد و بده    

ظاهر قضيه او را به ازدوا  پادشاه سبا درآوردند چدون عقدد صدورت گرفدت     

شت، وقتي كه پادشاه او را ديد نيديك بود هدوش  پادشاه آمد و تاجي بر سر دا

از سرش برود، بلقيس گفت خوراكي بياوريد ولي شاه از خوردن آن خدودداري  

ات باز بمانم، بلقيس دسدتور داد شدراب    خواهم از ديدن چهره كرد و گفت نمي

آوردند و با او شروع به باده گساري كرد و چندان به شاه باده نوشاند كه سدياه  

و بر پشت درافتاد و بلقيس سر او را بريد و پدر خدود را از آن كدار    مست شد

آگاه كرد و به خاطر اين كار بلقيس را بر خود پادشاه كردند ده سدال و انددي   

مبعدو   كه از پادشاهي بلقيس بر ايشان گذشت خداوند سليمان را به پيدامبري  
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ي  شسدته بدود و جملده   السّالم بر بساط ن عليه   سدليما  : نقا است كه روزي 8فرمود

وزراء و لشكر پريان و ديوان به خدمتش بودند و مرغدان از هدر جدنس بداالي     

السّدالم را سدايه انداختده حاضدر بودندد.       عليه  سرش پر زده همه لشكر و سليمان

فرمود تا بساط برگرفت و در هوا برد آن قدر به هوا برد بام  هالسّالم ب عليه  سليمان

السّالم به بداال نگريسدت و    عليه  به شدّت تافت سليمانكه گرماي آفتاب بر وي 

 خالي يافت: هدهدجاي 

 :2قوله تعالي
 

 ت  يا مليلي روشن ني  من آرم.ب كن   عذابي سخ  يا ستش را مي وي را عذاّب مي

هر آينه او را )هدهد( به جهت ادب كردن از روي مصلحت به عدذاب جددايي   

كنم و يا او را از خدمت خود برانم يا او را  افكنم يا او را در قفس محبوس مي مي

كه سبب  براي عبرت ديگران بكشم يا اينكه براي من دليلي روشن و قانع كننده

 غيبت او باشد بياورد كه علت غيبت او چه بوده است.

هدهد گفت: به   السّالم گفت كجا رفته بود، عليه  را حاضر كردند سليمانهدهدد  تا 

كنم. گفت احاطه كردم آن جايي را كه  ا آن را بيان ميكاري كه رفته بودم دلي

تددو آن را احاطدده نكددرده بددودي و بددراي تددو از پادشدداه سددبا خبددري آوردم. 

السّالم گفت جلوتر بيا و بگو چه ديدي. هدهد گفت يا رسول اهلل! آن  عليه  سليمان

هنگام كه تو از تخت پائين آمده بودي من به هوا پريددم كده هدهددي از دور    

مايان شد كه بر ديوار باغي نشسته به حكم هم جنس بودن نيد او رفدتم چدون   ن

آيي گفتم از شدام و از پديش صداحب     چشمم بر يكديگر افتاد گفت از كجا مي
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السّدالم كيسدت؟    عليده   السّالم است. گفت: سليمان عليه  آيم كه سليمان خويش مي

ست و تدو از كجدا   گفتم پادشاه جن  و انس و وحش و طيور و جميع مخلوقات ا

آيي؟ گفت: از همين شهر گفتم نام اين شهر چيست؟ گفدت: ايدن شدهر را     مي

است اين بلقديس  گويند. گفتم پادشاه سبا كيست؟ گفت زني است نام او  ميسبا 

مملكت همه از آنِ اوست و دوازه هيار سدرهنگ دارد و در زيدر فرمدان هدر     

ايم. گفتم كه از حضدور پادشداه   سرهنگ دوازده هيار سوار. با من بيا تا بتو بنم

ام مبادا كه به آب محتا  گردد و مرا نيابد و مرا به جهت تأخير درآمددنم   آمده

اند كه خداي تعالي هدهد را آنچنان هدايت كرده بود  عذاب و عقوبت كند. گفته

دانست در كدام سرزمين آب است و در كدام سرزمين نيست تدا بسداط    كه مي

كردند و در هر جا كده   رسيد از هدهد آب طلب مي هر جا مي السّالم عليه  سليمان

داد تدا   السّالم به ديوان دستور مي عليه  داد سليمان نشان آب از آن مكان مي 8هدهد

آوردند. الحاصا هدهد گفت: اگر حديث بلقديس   مي در آنجا چاهي كنده آب بر

وي س( به سجنبشنود شاد گردد تا تو را نيد وي ببرم. هدهد به همراه هدهد)هم

رفت بلقيس را ديد كه بر تخت عظيم از زر سرخ و يداقوت و زبرجدد   سدبا  شهر 

ي آن يكدي از يداقوت    مرصّع كه طول و عرض آن سي ارش بوده و چهار پايه

سرخ و ديگري از زبرجد سبي و بعضي از فيروزه و بعضي از لعا اسدت نشسدته   

بده ايشدان از هدر چيدي و     كند و  است و به تحقيق يافتم زني را كه پادشاهي مي

ندارد آفتداب پرسدت   مين جنس داده شده است و براي او تخت عظيم است امّا 

السّالم گفت آنچه تو گفتي دانستم امّا تو چعور  عليه  ر نكرده سليمانهاست و شو

وي را ديدم كه با قومش سواي خددا آفتداب را   »دانستي كه دين ندارد. گفت: 
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شان را بر ايشان آراسته و از راه منحرفشان كرده كردند و شيعان اعمال سجده مي

 .«8اند پس آنان هدايت نيافته

 :2قوله تعاليالسّالم گفت:  عليه  سليمان

 

گويي يا دروغ. گفت انشاء اهلل كده پديش    گرم و ظاهر گردد كه تو راست ميبن

السّالم تاجي بر سر وي نهداد هدهدد    عليه  پيغمبر خدا دروغگو نباشم پس سليمان

السّالم گفدت: كدار و قصداص از تدو و      عليه  خواهم سليمان گفت بهتر از اين مي

السّالم گفت: اين كتاب مرا به سوي او ببر و  عليه  فرزندان تو گرفتم آنگه سليمان

دهند پدس دوات   آن را به پيش او بينداز و سپس برگرد پس بيني چه جوابي مي

ه مُهدر كدرده داد او نامده را در    و قلم خواست و بر كاغذ نوشت و نامه را سر ب

گرفته بپريد تا به شهر بلقيس رسيد و از روزن فرو پريد نامه را از منقار بر  رمنقا

ي  ي بلقيس نهاد چون او بيدار شد هدهد بيرون پريد وقتي كه بلقيس آورنده سينه

 :8ي خويش يافت بانگ برآورده گفت نامه را ديد و نامه را سر به مُهر بر سينه

 

سرداران به تحقيق سوي من كتاب بيرگ افكنده شده پس نامه را خواند ندام   اي

اي كده   نويسنده و مضمون نامه را گفت: گفت اين از طرم سليمان است و نامه

به نام خداوند »بود و مُهر سليمان در آن حك شده بود.  ي پيام نيكو دربرگيرنده

« ما مسلمان شدده بيائيدد.  د يي مهربان اين كه بر من سركشي مكنيد و ن بخشنده

چون بلقيس نامه را با نام لفش بيرگ خداي تعالي خواندد بده سدبب آن تعظديم     
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دولت اسالم بروي روزي كرد و جفت پيغمبر گردانيد كه بعدداً خواهدد آمدد.    

بلقيس گفت اي اشرام قوم تا زماني كه شما در حا كار من جدواب ندهيدد و   

دهم. اشرام قوم گفتند ما  انجام نمي پيش من حاضر نشويد من كار را يك طرفه

صاحب قدرتيم و جنگجو و حكم به فرمان توست حكم و صدالح شدما در ايدن    

گويدد كده از    كار چيست؟ بلقيس گفت سليمان مرا به اسالم دعوت كرده مدي 

آيدد و واليدت    آفتاب پرستي بييار شو اگر من فرمان او نبرم به واليت من مدي 

فرستم پدس   اي مي خواهم به سوي او تحفه ن ميخراب كند. نظر من آنست كه م

فرمايي عين مصلحت است. آنگه  آيد وزيران گفتند چنانكه مي ببينم چه پيش مي

السّدالم فرسدتادند بداد     عليده   هدا بده خددمت سدليمان     رسوالن را با هدايا و تحفه

هاي هفت خشت سيمين  السّالم را خبر كرد بلقيس رسوالن را با تحفه عليه  سليمان

السّالم بدر تخدت    عليه  و هفت خشت زرّين و هفت پرده زربافت فرستاد. سليمان

هاي زرّين نشسته بودندد و جدن  و شدياطين و     نشسته بود و هيار وزير بر كرسي

پريان گرداگرد او بر پا ايستاده و مرغان بر باال سر او پدر زده چدون رسدوالن    

يهوش گشتند و درماندند بلقيس به ميدان رسيدند و آن حشمت و عظمت ديدند ب

ها به خدمت سلعان چگونه ببريم كه ديدوار ميددان همده زرّيدن      كه اين خشت

هاست اين چييها در نيد او چه ارزشي دارد چون به ديوار رسديدند شدرط    خشت

السّالم گفت: آيا ما را  عليه  بندگي به جاي آوردند شكر و ثنا گفتند. پس سليمان

كه خداي تعالي بر من داده است بهتدر از آن اسدت    دهيد آنچه را با مال مدد مي

 شويد. كه به شما داده است بلكه شما به مال خوشنود مي
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نزم ايشا  بازگتم  سپاهياني بسويشدا  آريد  كده تحمدل آ  نيارندد و از آن دا بدذل         

 كني  كه حقيت شوند. تونشا  ميبي

آمد با لشكرهايي كه آنان را ياراي پيش ايشان برگرد، البته سوي ايشان خواهم 

كنديم در   مقابله با ايشان نخواهد بود و آنان را خوار و زبون از آنجا بيدرون مدي  

خواست با ايدن   السّالم عليه حاليكه تحقير و زبون و خوار شده باشند. گويا سليمان

گفتارش تخت بلقيس را بدون مقابله لشكر بياورد و او را معيدع و منقداد خدود    

 كند.

عظمدت و شدوكت    تپس رسوالن مراجعت كرده پيش بلقديس رسديده صدف   

السّالم باز گفته پيغام بگذاردند. بلقيس گفت ما بايد از او معجيه طلب  عليه  سليمان

كنيم تا بر پيغمبري خود دليا بياورد پس چند غالم مرد را به كنييكان بياراسته 

اي ياقوت  ه پوشانده و پارههاي مردان جامه  و چند كنييك را نيي به صورت غالم

هدا را بده خددمت     و ماديان باكره و شيشه خالي بر رسدوالن داد و گفدت ايدن   

السّالم ببريد تا ميان كنييكان و غالمان و يداقوت و يداقوت سدوراخ     عليه  سليمان

نشده را بدون الماس و آهن سوراخ كنند و ماديان را از كر ه جدا سازند و شيشه 

آب از آسمان باشد نه از زمين پس رسوالن با آن پيغدام بده   پر آب كند امّا آن 

ها يك به يك عرض كردند فرمدود تدا    السّالم آمدند و پيغام عليه  خدمت سليمان

طشتي بيارند و دست غالمان و كنييكان بشدويند پدس هدر كده غدالم بودندد       

هاي دست را بشستن فرا خواندند و كنييكان را به شسدتن كدف دسدت     انگشت

اند  ها پيش كشيدند غالمان السّالم دانست كساني كه انگشت عليه  د. سليمانواداشتن
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اند آنگه ياقوت را بده خددمت آوردندد     ها پيش كشيدند كنييكان آنان كه كف

كرمي را دستور داد تا در آن ياقوت سوراخ كرد پس فرمود تا ماديان و كره را 

سدر پديش از كدر ه     ها نهادند ماديان به علدف  پس پيش بستند و علف پيش آن

اندد و بقيّده    السّالم گفت اينكه اوّل سر پيش كردندد ماديدان   عليه  كردند سليمان

هدا پدر كردندد.     اند سپس فرمودند اسبان را بتاختند و از عرق اسبان شيشده  كر ه

ها را به بلقيس از رسوالن با خلعدت فرسدتاد    السّالم حا  مسئله عليه  خالصه سليمان

يس رفته احوال باز گفتند بلقيس گفت مصلحت كدار در  چون رسوالن پيش بلق

آن است كه من خود پيش سليمان بروم پس ساز سفر آماده كردند هفدت صدد   

كنييك با لشكر عظيم و تخت و متداع بدا خدود بدرد پدس روي بده خددمت        

السّالم را از آمدن بلقيس خبدر داد چدون    عليه  سليمانبام السّالم نهاد و  عليه  سليمان

به سليمان گفته بودند كه بلقيس بر ساق موهدايي دارد و عقدا او نداق     ديوان 

است از بهر آنكه مدادر او از جدنس پريدان بدود. ديدوان ترسديدند كده نديد         

السّالم دروغ ايشان به فروغ تبديا نشود. القصه سليمان نيي خواست تا  عليه  سليمان

ار است يا نده. پدس   بداند كه او بر پاي خود موي دارد و از عقا كاما برخورد

فرمود تا حوضي بر رهگذر كوشك ساختند پلي از آينه بر آن حوض بسدتند و  

ي كه پا ظاهر نباشد و همده  رماهي و مرغ آبي به حكمت در آنجا گذاشتند طو

آب نمايد زيرا كه چون بلقيس در آن حوض رسد ضرورتاً بايد با پاي برهنه از 

  حوض بگذرد تا حقيقت موهاي وي مشخ  شود.
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ندد تخد  وي را بدتاي     گف : اي بزرگا  كدامتا  ني  از آنكه مييعانه ندي  مدن آي  

 آوريد؟ مي

آورد پيش از  سليمان گفت: اي بيرگان قوم! كداميك از شما تخت بلقيس را مي

اي نشان دهد تدا دليلدي بدر     آنكه آنان نيد من بيايند. سليمان خواست كه معجيه

تا بلقيس بداند كه آوردن آن تخت از چنان جاي اسدتوار  صدق نبوت وي باشد 

 محكم بيك لحظه جي قدرت الهي و معجيات نبوي نيست.

بود گفت من پيش از آنكده  لخت يا ذكو  ديو قومي هيكا از جن يان كه نام او 

آورم. هر آينه  از جاي خود برخييي يعني از مجلس حكومت، آن را براي تو مي

كنم و اماندت بده تدو رسدانم      ينم يعني در آن خيانت نميبرآوردن آن توانا و ام

 خواهم كه به من بياوريد. السّالم گفت: زودتر از اين مي عليه  سليمان

ي آنم پيش از آنكه نظدر   كسي كه نيد او علمي از كتاب بود گفت من آورنده

تو به سوي تو برگردد يعني در يك چشم بهم زدن من پيش تو تخت را حاضدر  

ليمان او را دستوري داد به سجده افتاد و گفت: يا حيّ يا قيوم. بيشدتر  گردانم. س

آلدف  اي از علم تكاب الهي داشدت.   مفسّران برآنند كه اسم اين كسي كه بهره

السّدالم سدمت وزارت    عليه  از بني اسرائيا بود، كه در حكومت سليمانبن بتخيدا  

 دانست. داشت و اسم اعظم الهي را مي

كند كه آصف برخيا گفت: اي پروردگدار مدا و اي    نقا مي از زهريابن كثيت 

اي كه هيچ معبودي جي تو نيسدت،   پروردگار همه چيي و كس، تو خداي يگانه
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  تخت او را نيد من بياور. پس در دم تخت بلقيس رو به روي وي حاضدر آورده 

السّدال    عليده   سدليما  شد. و به قولي، آن كسي كه نيدش علم الهي است حضرت 

السّالم دعاء كرد و خدا را سپاس گفدت هدر كدس كده      عليه  . پس سليماناست

دارد چه شكر موجب دوام نعمت و  سپاسگياري كند تنها بر نفس خود سپاس مي

السّالم گفت كه تخدت او را تغييدر دهيدد بده      عليه  سبب مييد آن است. سليمان

ا جدواهرش را  طريقي كه از بهترين به بدترين برسانيد و مقدم را مؤخر كنيد يد 

تبديا كنيد سبي را به جاي سرخ و سفيد را به جاي زرد قرار دهيد تا بنگريم كه 

شناسدد و جديو    شناسد يا آنكه نمي بعد از سوال كردن از او آيا تخت خود را مي

 يابند؟ كساني است كه راه نمي

السّالم آمد و تخدت خدود را كده در     عليه  پس آن زمان كه بلقيس به نيد سليمان

السّالم نهاده شده مشاهده كرد به او گفته شد آيا تخت تو  عليه  يش تخت سليمانپ

 اين چنين است؟

السّالم معلوم شد كده او عاقلده    عليه  گويا كه همان است. پس به سليمانكَاَنَهُ هُدوَ  

است پس بر تخت خود رفته معلوم كرد كه همان تخت است متحيّدر گشدت و   

ود ستم كردم اكنون ايمان آوردم و بده پيغمبدري   گفت: پروردگارا بيشتر بر خ

السّدالم بلقديس را بده     عليه  السّالم و به پروردگار جهانيان. پس سليمان عليه  سليمان

پرستيد او را بازداشدت   خود درآورد و خدايش از آنچه سواي خدا ميعقد نكاح 

 اند: كه وي از گروه كافران بود. گفته

اي پيامبر خدا! بر روي انگشتر تو چه نوشدته   م گفت: السّال عليه  بلقيس به سليمان

، بلقيس گفدت محمّدد كيسدت؟    ال الهَ ااِلّ ا  محمد رسول ا شده است؟ گفت 

السّالم گفت: پيامبري كه در آخراليمان ظهور خواهد كرد و بلقديس   عليه  سليمان

 به محمّد نيي ايمان آورد.
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  قصت مر آي و هو  آ  را بديد ننداش  آبي عميق اسد  و  به بلقيس گفتند: بساح

هاي خوي  عتيا  كتم  سليما  گفد : ايدن قصدتي لديقلي و لدا  از شيشده        ساق

ييدع  م السّال  عليه ا  اينك هو  سليما  اس  گف : نتورمگارا  من بخوي  ست  كتمه

 شو . نتورمگار جهانيا  مي

چون بلقيس نيديك آن كداخ   و.به بلقيس گفته شد: داخا كاخ عظيم سليمان ش
كه از شيشه ساخته شده بود رسيد پنداشت استخر آبي است ساقهاي پاي خود را 

به او گفت: كاخ ساخته شده از شيشه است. بلقيس  السّالم عليه برهنه كرد، سليمان
 جامه بر ساق خود افكند.  السّالم عليه از حيا و آزرم سليمان

بلقيس جامه بدر مكدش بدرسدتيكه آنچده تدو آب      گفت: اي  السّالم عليه سليمان

 پنداري شيشه صام است و حياط قصر از آن ساخته شده است. مي

ام به پرسدتش آفتداب و    بلقيس گفت: پروردگارا براستي من بر خود ستم كرده

اسدالم آوردم و تسدليم او شددم كده خدداي تعدالي        السّالم عليه اكنون به سليمان

بدا بلقديس    السّدالم  عليده  آيا اين كه حضرت سليمان پروردگار جهانيان است. امّا

ازدوا  كرده درست است يا نه دقيقاً معلوم نيست. چون سخن ازدوا  ايشدان از  

 شود و نه تكذيب. باشد نه تصديق مي اخبار اها كتاب مي
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السّالم به قصد جهاد به شهر صيدون و كشته شدن پادشاه  عليه  سليمانحركت 

 آن شهر

السّالم بر بساط نشست. چدون اسدبان بسداط را     عليه  همراه سليمان چون بلقيس به

السّالم به ديوان گفت كه اسبان را بگيرند.  عليه  ديدند به دريا پرواز كردند سليمان

نام ديو كه از تدو عاصدي   سمدو  ديوان گفتند گرفتن اسب كار ما نيست مگر 

ت بايد كرد اوّل بگوئيم شده به قعر دريا سكونت دارد بگيرد و براي آن كار حيل

كه سليمان فوت كرده است تا خود را بنمايد. سمدون آن صدا بشدنيد و از قعدر   

دريا بيرون آمد. پس سمدون را رها كرده با ديوان فرستاد تا چها اسدب را بده   

پرسيد كده ديگدر از   سدمدو   همان طريق گرفته آورد. چون از آن فارغ شد از 

اي رسديدم در آن   تي به درياي مغرب به جييرهاي؟ گفت: وق ها چه ديده عجايب

ي حصارش از سنگ خاره ترتيب كرده صدد گدي    جييره شهري عظيم ديدم باره

اند و به هر برجي طبلي و علمي نهاده در ميدان   بر  در آن باره ساخته  باال آورده

حصار ميداني ساخته در آن ميدان كوشكي از سنگ مرمر بدرآورده و در ميدان   

بلندي ساخته دو شير جنگي در آنجا بسته و عقابي بديرگ از زر   كوشك مناره

اند چون در كوشك شد تا چهار هيار حجره ديدم كه كنييكان با جمدال   آراسته

نشسته و بر تخت عظيم دختر صاحب جمال و خدوب چهدره نشسدته اسدت. از     

لديدو   كنييك آن دختر پرسيدم كه نام اين شهر چيست؟ گفت اين شدهر را  

پادشاه است و اين دختر از نسا اوسدت و  خاتو  بيني  اين پري كه ميگويند و 

اند كه چون دشمن را ببينند در باندگ آيندد پدس     اين طلمسها از بهر آن ساخته

پادشاه بداند كه دشمن رسيد تا به دفع او مشغول شود همه جمع شدده پرسدتش   

گفت سدليمان  چون سمدون اين حكايت ب« عياذاً باهلل مِن ذلك»كنند  پادشاه مي

فرمود كه به آنجا بايد رفت و با آنها جهاد بايد كرد پدس فرمدود تدا آنچده از     
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را فرمود تا بساط جمدع  بدام  لشكر آدمي و ديو و پري بود بر بساط جمع گشتند 

ها و عقاب و غيدره باندگ    شده را به آنجا ببرد چون بساط از دور ظاهر شد طبا

همه سالح پوشيده از شهر بيرون آمده  برداشتند و مردم دانستند كه دشمن رسيد

آيد با يكديگر گفتند كه پادشاهان را هرگي نديدديم   ديدند كه بساطي از هوا مي

كه غير از زمين به هوا آيند اين جاي تعجّب است ظاهراً پادشاه بيرگي خواهدد  

السّالم به ديوان فرمود كه اوّل شما جنگ  عليه  بود. پس به حرب درآمدند سليمان

د ديوان حرب كردند مردم جييره بر ديوان غالب آمدند بعد از آن به پريان كني

فرمود ايشان نيي مغلوب شدند بعد از آن به آدميان فرمود تا آدميدان و پريدان و   

ديوان با هم به حرب مشغول شدند و بر مردم جييره غالب آمدند. پدس پادشداه   

بود چدون  عنكوم م پادشاه پليد السّالم برخاست نا عليه  جييره خود به قصد سليمان

السّالم به باد فرمود تا بر روي  عليه  السّالم آمد سليمان پيغمبر عليه  ي پيغمبر به مقابله

پليد يك مشت خاك انداخت ناگاه شيري درآمدد و عنكدود را از تدن    عنكدوم  

السّالم بگرفتند و كشدته بده دريدا     عليه  ناپاكش برداشت و بقيّه كافران را سليمان

پليد را كه صاحب جمال بود با كنييكدان همگدي بدر    مختت عنكدوم  فكندند و ا

 بساط آورده تمام شهر را خراب كردند.
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السّالم به حيلت صخر جنّي و ديگر عوامّل و پذيرش  عليه  مبتال شدن سليمان

 ي او توبه

 اند. در قصد  االنبيداء   هاي مختلفي آورده السّالم نقا عليه  در عل ت ابتالي سليمان

اند كه دختر پادشاه جييره يعندي دختدر عنكدود پليدد را كده       آمده. يكي گفته

السّالم به اسارت گرفته بود در راه به او گفت به خدا ايمان بياور و او  عليه  سليمان

شرط آوردن ايمان را به ديدار پدرش موكول كرد چون بده يقدين رسديد كده     

شد و او را به عقدد نكداح   پدرش كشته شده است آخرش به مرور ايّام مسلمان 

خود درآورد. روزي ابليس لعين به صورت آدمي پديش دختدر رفدت و گفدت     

صورت پدرت را بسداز و آن صدورت را پرسدتش كدن و ايدن پرسدتش را از       

السّالم پنهان دار. دختر صورت شكا پدر خويش ساخته مونس جدان   عليه  سليمان

پرستيد بددين   ا پوشيده ميكرده تا غم دوري پدر از آن صورت دفع كند و آن ر

جهت سليمان به بال مبتال گشت و از تخت و مملكدت مددتي دور شدد. و نيدي     

السّالم آن بود كه زن گفت روز عيد اسدت   عليه  اند كه سبب ابتالي سليمان گفته

مبداح اسدت پدس ملدخ بده مدن بدده تدا قربداني كدنم           ملدخ  قرباني بايد كرد 

تواند باشد شتري قربداني كدن دختدر     دار ميالسّالم گفت: ملخ چه مق عليه  سليمان

ها را كده چشدم پددر او را در     خواست با قرباني كردن ملخ مكافات آن ملخ مي

السّدالم   عليده   آوردند كرده باشد. سدليمان  السّالم در مي عليه  هنگام جنگ با سليمان

اجازه داد به جهت اين كه ملخ مظلومي را به ناحق كشت و از طرفي زن پنهداني  

 السّالم را به بال مبتال كرد. عليه  كرد سليمان ت پرستي ميب

گويدد،   امّا آنچه در نهايه االرب في فنون االدب در اين باره آمده، كسدائي مدي  

السّالم در كاخي كه جن يان و ديوان براي او ساخته بودند سدليمان در   عليه  سليمان

كوشديد   م بود و همواره ميالسّال عليه  هم همراه سليمانلخت جنّي آن كاخ آمد و 
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السّدالم   عليه  ي پادشاهي سليمان دانست ادامه او را بربايد چون كه ميانگشتتي كه 

بود و در هنگام امينه السّالم كنييي داشت نام او  عليه  در انگشتري او بود. سليمان

سپرد و پدس از طهدارت از او    خلوت با زنان و گرفتن وضو انگشتر را به او مي

لخت جنّدي  السّالم انگشتر را به كنيي سپرده بود  عليه  روزي كه سليمان گرفت مي

السّالم درآورد و انگشتر را از دسدت كنيديك    عليه  خويش را به صورت سليمان

گرفت. و آن را به دريا انداخت، به فرمان خدا ماهي آن انگشتر را فرو خدورد.  

رده بود بر تخدت سدليمان   السّالم درآو عليه  صخر جن ي خود را به صورت سليمان

 نشست.

 :1قوله تعالي 
 

وي افكنددي  آنگداه   و بتحقيق سليما  را نيز امتحا  كتمي  و جسد بي جاني بت تخد   

 توبه آورم.

السّدالم   عليه  است، سليمانلخت جنّدي  گفته شده است، منظور از جسد مرده همان 

بده او اعتندايي    كردندد و  گفت من سليمانم و مردم او را مسخره مي به مردم مي

اش را دگرگون كرده بدود. پدس    كردند چون گرفتار آزمايش شده و چهره نمي

گفت پروردگارا بسدياري از پيدامبران را آزمدودي ولدي هيچيدك را از روزي      

گددردم.  محددروم نكددردي، پروردگددارا مددن از خعاهدداي خددود بدده تددو بددازمي

ز چهدا روز  گارا پس االسّالم روزي به كنار دريا آمد و گفت پرورد عليه  سليمان

فرمودي خواستم آن را خيس كنم اموا  از دستم در  قععه ناني خشك روزي من

ي گنهكار توام به مدن روزي   ربودند و تو كفيا روزي بندگان هستي و من بنده

رفدت بده    برسان كه تو روزي رسان بيرگواري، گريان بر كندار دريدا راه مدي   
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ن اندكي خوراكي خواسدت ندادنددش   گرفتند از ايشا گروهي رسيد كه ماهي مي

اش گريسدتند و آن   گريست كه فرشتگان از گريه السّالم همچنان مي عليه  سليمان

قوم بر او رحمت آوردند و ماهي و كاردي به او دادندد، چدون خواسدت آن را    

از شكم ماهي بيرون آمد آن را شست و بدر  انگشتت آماده سازد شكمش را دريد 

و نيكويي به او بازگشت، ماهي را بدر زمدين نهداد و    انگشت خود كرد زيبايي 

كردند چدون   آهنگ كاخ خود كرد همه دهكده او را شناختند و به او تعظيم مي

ي  رسيد گريخت، و چون به كداخ خدود برگشدت همده    لخت جنّي اين خبر به 

آدميان و پريان و ديوان و همه جانوران همچون پيش بر او جمع شدند عفريتيان 

صخر جن ي رفتند و او را گرفتند و آوردند و به بند آهنين كشديدند  به جستجوي 

 و به درياچه طبريه افكندند.



 الساّلم و وفات بلقيس سليمان بن داود عليهمارحلت حضرت 
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 السّالم و وفات بلقيس سليمان بن داود عليهمارحلت حضرت 

گويدد،   السّالم آمده كسائي مدي  عليه  امّا آنچه در باره مرگ بلقيس همسر سليمان

السّدالم بدود و درگذشدت.     عليده   بلقيس هفت سدال و هفدت مداه نديد سدليمان     

كه در شام است دفدن كدرد و تدا    تْ تَدلمُالسّالم او را زير باروي شهر  عليه  سليمان

دانسدت.   روزگار وليد بن عبدالملك بن مروان كسي جداي آرامگداه او را نمدي   

االول كه بيست و يكمدين سدال از پادشداهي     اي از ماه ربيع اند روز دوشنبه گفته

م بود درگذشت و شبانه در همانجا كه در باال ذكر گرديد دفدن  السّال عليه  سليمان

 شد. و هيچ آدمي و پري و ديوي بر دفن او آگاه نبود.

السّالم بر خاور و باختر زمين حكمراني كرد و همه  عليه  گويد، سليمان كسائي مي

السّالم به در گنبددي كده از آبگينده     عليه  اند كه: روزي سليمان جا رفت تا آورده

حاضدر  ملدك المدو    تكيه كرده ايستاده بودندد ناگداه   عصا ساخته شده بود بر 

اي يدا بده    السّالم او را ديد و گفت يا عيرائيا به زيارت آمده عليه  گشت سليمان

قبض روح؟ گفت براي قبض جان، گفت: چنددان مهلدتم ده كده شدربت آب     

مبداركش   بخورم. گفت: فرمان نيست، همچنان كه بر عصا تكيه زده بود جدان 

السّالم همچنان تا يك سال تكيه زده بي جان  عليه  اند كه سليمان قبض كرد. گفته

السّالم فوت كرده  عليه  ايستاده بود و به قولي دو ماه هيچكس نپنداشت كه سليمان

گويند  كردند تا كرمكي كه آن را دابه االرض مي است و ديوان همچنان كار مي

السّالم به زمين  عليه  اي چوب عصا بشكست و سليمان ها موريانه يا در بعضي نسخه

السّالم رحلت نمود پس باد تخدت را بگرفدت و    عليه  افتاد تا معلوم شد كه سليمان

 ببرد و از چشم خلق ناپديد كرد و جن يان معلع شده تأسف كنان برفتند.
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 :1قوله تعالي

 

 

 

خدواره كده عصداي     نس همينكه متگ را بت او مقتر ماشتي   هيزي جز كدت  هدوّب  

خورم  متگ او را به آنا  نشا  ندام نس هو  بيفتام جنيدا  ندي بتمندد     سليما  را مي

 ماندند. ر عذاّب خف  انگيز نميمانستند م كه اگت غيب را مي

پس آن هنگام كه مرگ را بر او مقرر داشتيم از اين دنيا در حالي گذشت كده  

يدان از مدرگ وي بدي خبدر     بر چوبدستي خود تكيه داده بود، بدين صورت جن

ماندند و همچون از روي ترس به كارهاي محوله خود مشغول بودند و چييي جي 

كرم چوب خواره )موريانه( كه عصايي را كه حضرت سليمان در ايام مرگش به 

 خورد مرگ او را به آنان نشان نداد. آن تكيه داده بود مي

بده زمدين    السّالم عليه يمان ها چوبدستي را خوردند سل پس آن هنگام كه موريانه

مرده اسدت و بدر آندان     السّالم عليه بيفتاد در اين حال جنيان دانستند كه سليمان 

دانسدتند بده    آشكار گرديد كه سليمان مرده بوده است اگر جنيان غيدب را مدي  

تحقيق بعد از فوت او به مدت طوالني خود را در عذاب خدوار كنندده و خفدت    

دانندد. گفتده    شود كه جنيان نيي از غيب نمي پس معلوم ميدادند  انگيي قرار نمي

شده است كه سليمان بعد از وفاتش به مدت يك سال بر آن عصا تكيده كدرده   

بود تا اينكه بر اثر خوردن موريانه چوبدستي فرسوده شد و سليمان فوت كدرده  

 .شده به زمين افتاد

                                           
 سوره سبا 84 آيه - 8



 خبر ساختن سدّ به وسيله اسكندر ذوالقرنين عليه الر حمه

417 

 حمهاسكندر ذوالقرنين عليه الرّ  خبر ساختن سدّ به وسيله

 اند. اسكندر از مشرق به سوي شمال روي آورد كه در آنجا تركان ساكن

 :1قوله تعالي

 

كده هدي  سدخني را     تا وقتي ميا  مو كوه )مو سد( رسيد مقابدل آ  قدومي را يافد    

 فهميدند. نمي

و چون از همه مردم شرق و غرب آسوده خاطر شد و خاور و بداختر را گشدت   

و انس و ياجو  و مأجو  كرد زمانيكده بده    آهنگ ناحيه مركيي زمين و جن

  در فدرا سدوي آن دو كدوه سدرزمين     2سرزمين ترك رسيد بميان دو كوه آمد
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شود، مراد از دو كوه سلسله جبال سرزمين قفقاز ميان درياي خير و  السدين: )سد( گاهي به كوه گفته مي - 2

 درياي سياه است. تفسير نور.

ي حتي اذا ساو»در پاورقي مختصر تفسير ابن كثير در ذيا آيه: « السدين»در مورد موقعيت جغرافيايي دو كوه 

آمده است: قال السيوطي عن الضحاك: همانا من قبا أرمينيه و آذربايجان، أخرجه ابن ابي حاتم. « بين السدين

 .482پاورقي ص  2مختصر تفسير ابن كثير   »

 سد ذوالقرنين در كجا واقع شده و به چه منظور ساخته شده است؟

ه منظور جلوگيري از هجوم اقوام وحشي، در آنچه مسلم است و آيات بر آن داللت دارد آنست كه ذوالقرنين ب

« سد»ايكه در آن  هاي قفقاز معروم است، سدي ميان دو كوه ايجاد نمود. تنگه مناطق كوهستاني كه به كوه

و « والدي كيوكي»هاي موجود ميان  شود كه در نقشه ناميده مي« داريال»ايجاد گرديده در عصر حاضر تنگه 

 شود. نشان داده مي« تفليس»

 و تفسير نور. -از مولوي سعدي بهبودي»ر روشنايي قرآن د

واقع در سرزمين قفقاز باشد كه هنوز پابرجاست. تفسير »سداً ... شايد مراد ديوار آهني موجود در تنگه داريال 

 نور.

كه چه كسي بوده از ازمنه قديم بين مفسرين اختالم نظر وجود داشته و دارد. برخي « ذوالقرنين»در مورد 

نامند و برخي از جمله ابوالكالم آزاد، كوروش فرمانرواي هخامنشي  مي« ذوالقرنين»رين اسكندر رومي را مفس

 «.دانند، ذوالقرنين، مي»شدند  ايران را و برخي هم شاهي از پادشاهان يمن را كه تبابعه ناميده مي
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را يافت آدمهايي با شكا و قيافه هاي عجيب و غريب كه هيچ  8ياجو  وماجو 

در وصف ياجو  ماجو  گفته كه  السّالم عليه سخني را نمي فهميدند اميرالمومنين

ال قد، برصورت آدمي اند لكن بجاي لباس موي دارند و خويشدتن  ايشان بسيار با

را با آن موي بپوشند همچون بهائم و چارپايان و بجاي ناخن چنگال دارند مثدا  

حيوانات درنده .نيش دارند چون پلنگ و شير، آواز دهند چون گرگ، بسدرايند  

يكدي  كنند و گوشها دارند دراز  چون كبوتر، و با جفت خويش جفت گيري مي

را فرش كنند و ديگري را بر خود افكنند و هيچيك از ايشان نمي ميرد تا هيار 

 بچه نيارد.

نوعي از آفريده هاي خداوند اند كه شباهتي به آدميان ندارند و مثدا چارپايدان   

كنندد و   هستند علف مي خورند و چرندگان و جدانوران وحشدي را شدكار مدي    

اندد   ديگري را مدي خورندد و گفتده    خرندگاني چون مار و كژدم و  هر جاندار

ياجو  وماجو  لقب دو پسر يافث بن سام اند نام يداجو  كمدين اسدت و ندام     

 ماجو  مسمع.

                                                                                                 
 نمايند.طنكاوي و تفسير نمونه، مراجعه  -براي تفصيا بيشتر به تفسير جواهر القرآن

آنچه مسلم است آنست كه اين دو نام متعلق به دو قبيله وحشي و خونخواري بوده كه يأجوج و مأجوج:  - 8

 شدند. امنيت و آرامش را از نواحي اطرام خويش سلب نموده بودند و باعث اذيت و آزار همسايگان خود مي

جو  قبيله تاتار، و مراد از مأجو  قبيله مغول در تفسير نور در مورد يأجو  و مأجو  آمده است: شايد مراد از يأ

بردند، و  ي  زمين در نواحي مغولستان بسر مي باشد كه هر دو از يك نژاد بودند و در منعقه شمال شرقي كره

 شدند. اغلب سيا آسا به سمت شرق يا جنوب سرازير مي

ها در ذيا  اي اسرائيلي در مورد آنه در مختصر تفسير ابن كثير در مورد يأجو  و مأجو  و فساد آن و افسانه

 آمده است.« حتي اذا بلغ بين السدين»آيه 

ها نقا و قول شده،  هاي يأجو  و مأجو  كه در وصف آن هاي عجيب و غريب و گوش در مورد شكا و قيافه

 داند. ابن كثير اينگونه روايات را غير صحيح و غير قابا استناد مي
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درآنجا اسكندر قومي را يافت كه سخن را نمي فهميدندد و همچدون چارپايدان    

 :1قوله تعالي كردند. زندگي مي

 

 

هكارانندد آيا بدتاي تدو    گفتند: اي ذوالقتنين يداجوج و مدأجوج مر ايدن سدتزمين تبا    

 .  كه ميا  ما و آنها سدي كنيختاجي مقتر ماري

در آنجا ميان دو كوه، قومي را ديد مسلمانان و مؤمنان كه از يداجو  و مدأجو    

بناليدند و ازرنج و ايذاي ايشان بياريدند و گفتند بدرستيكه قوم ياجو  و مأجو  

دو كوه بيرون آيند ازگيداه  فسادكنندگان روي زمين اند هر گاه كه از پس اين 

سبي آنچه بيابند بخورند و آنچه از گياهان خشك بيابندد بدا خدود مدي برندد و      

چارپايان ما را مي كشند و مي خورند و اگر چارپايان نيافتندد آدم را بجداي آن   

مي خورندومؤمنان آنجا آن هنگام كه قدرت و امكانات ذوالقرنين را ديدند بددو  

كنند و بدر مدا مدي     اجو  ماجو  دراين سرزمين فساد ميگفتند.اي ذوالقرنين ي

تازند و اموال ما را به تارا  مي برندآيا براي تو از مالهاي خود ميدي بدهيم ميان 

 ما و ميان ايشان سدي بيرگ و محكمي مي سازي؟

 شيخ سعيد گف :

 به رويين چو ديوار اسكندر است  ترا سد يأيو  كفر از زر است

 البخاري آمده است كه: در حديث شريف صحيح

  ( )زينب بنت جحش رضي اهلل عنها روايدت اسدت كده پيغمبدر خددا       از 

ال اله اال اهلل، اي واي بر قوم عدرب از بددبختي   » سراسيمه نيدش آمده و گفتند: 
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گير آنها شود، امروز از سدي كه مقابا ياجو  و مداجو    كه نيديك است دامن

و ] براي تعيدين نمدودن آن قددري كده     « ستقرار دارد، اين قدر گشوده شده ا

گشاده شده است[ انگشت شهادت را حلقه كرده و به سر انگشتي كه در پهلوي 

انگشت شهادت قرار دارد رساندند، زينب بنت جحش رضي اهلل عنها مي گويدد:  

كه مردم صالح و نيكوكاري در بين ما وجود  پرسيدم: يا رسول اهلل! آيا در حالي 

 واهيم شد؟ فرمودند: ] بلي! در صورتي كه بدكاران زياد شوند[.دارند هالك خ

 :1قوله تعالي
 

گف : آ  هيزها كه نتورمگار  متا تمكن آ  مام بهتت اس  متا به نيتو كمك مهيد 

 .تا ميا  شما و آنها حائلي كن 

اسكندر به ايشان گفت آنچه را كه خداوند از مال و قدرت و حكومت براي من 

آنچه كه شما مي خواهيد بمن بدهيد پس به من كمك كنيد تدا بده   داده بهتر از

كمك مردان توانا به اين كار يعني كشيدن ديوار ميان شما و ايشان اقدام كنم و 

 سد بيرگ و محكمي بسازم.

 :2قوله تعالي

 

 

قيعا  آهن ني  من آريد  تا هو  ميا  مو ميدواره ندت شدد گفد : بدميدد تدا آندتا        

 نزم من آريد تا بت آ  بتيز . داختهبگداخ   گف : روي گ
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سپس به ساختن سد محكم وعظيم شروع كردند ذوالقرنين گفت براي من قععده  

هاي آهن و مس را بياوريد گفتند اين مقدار آهن و مدس را ازكجدا آوريدم ؟    

كنم و به دو كوه ضدربتي زد   گفت من شما را به معدن آهن ومس راهنمايي مي

 و آهن و مس استخرا  كرد.

وآنگاه شروع به چيدن كردند تا كامالً ميان دو طدرم كدوه را برابدر كدرد و     

  بي شكام بين دو كوه را ازآهن پر نمود. 

 بفددارغ دلددي جابجددا تددن زدنددد   

 

 همه روز و شب خشت و آهن زدند 

 

 سپس فرمان داد كه باالي آن آتش بيفروزند وگفت بدان آتش بدميد،

 ش گردانيد.تا اينكه آن خشتهاي آهن را مانند آت

سپس گفت مس ذوب شده براي من بياوريد تا بر باالي آهن گدرم شدده مدس    

 گداخته برييم.

 بهددر روئددي فرشددي كدده انگيختنددد

 

 بر و روي حا كدرده مدي ريختندد    

 

بر اينگونه ديواري بيرگ و عظيم صدوپنجاه گي بمانند كدوهي سداخته شدد و    

قدرار دارد.مورخدان در   اند اين سد در ناحيه ي خاوري تركسدتان و خدير    گفته

چگونگي ساختن سد نوشته اند چنين بود كه فاصله ميان دوكوه را بسنجيد صدد  

فرسنگ بود،پايه اصلي را چندان گود كرد كه به آب رسيد و پهناي آن را پنجاه 

فرسنگ قرار داد نخست ميان دو كوه را از چوب انباشته كرد و باالي آن يدك  

يك رديف ديگر چدوب و همينگونده يدك     رديف آهن قرار داد و باالي آهن

رديف آهن و يك رديف چوب چيدند تا دهانه دو كوه كامالً پر و گرفته شدد  

آنگاه دسدتور داد آتدش افروختندد و درآن دميدندد و مدس مدذاب هدم مدي         
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ريختندآتش چوبها را از ميان مي برد و آن فاصله با مس مذاب پر مي شد و هم 

رديدف سدرخي و زردي مدس و يدك      چون جامه اي دو رنگ مخعط شد يك

رديف سياهي و غبار آلودگي آهن و بصورت سدي بيرگ و طدوالني و بسديار   

استوار درآمد اما پاسخ اين سدئوال ناشدناخته بداقي ماندد اينكده ديدوار آهندين        

ي خاوري تركستان و  ذوالقرنين در كجا واقع شده است.هر چند گفتيم در ناحيه

 قاز.خير قرار دارد يعني سرزمين قف

 :1قوله تعالي

 

نس بيأجوج و مأجوجگ نتوانستند بت آ  باال روند و نتوانستند آنتا نقب زنند بسدوراخ  

 كنندگ.

كه هجوم آورندگان ياجو  و ماجو  نتوانستند از آن سد محكدم و عظديم بداال    

بروند و نيي نتوانستند آنرا بشكافند ويا سوراخ كنند.روايت شده است كه مدردي  

ص( گفت من سد ياجو  وماجو  را ديده ام ، فرمود آندرا بدراي   به رسول خدا)

من وصف كن گفت چون جامه خط دار است يك راه سدياه ويدك راه سدرخ،    

  اي. پيامبرگفت درست ديده

 :2قوله تعالي

 

اين متحمتي از جايب نتورمگار من اس  و هو  وعده نتورمگار  بيايد آنتا  گف :

 س  اس .و وعده نتورمگار  مر هموار سازم
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ساختن اين سد بيرگ و به اتمام رساندن آن بخششي از جانب پروردگار است و 

 اين سد پا بر جا مي ماند تا خدا بخواهد.

پس آن زمان كه وعده ي پروردگارمن به خرو  ياجو  وماجو  بيايد اين سدد  

وار گرداندد ومدانع خدرو  ايشدان     محكم و عظيم را همچون زمين صام و همد 

 شود. نمي

عده ي پروردگار من در خرو  ياجو  و ماجو  حق و راست است و آمدن و و

گويد كه گفته است هر چند  قيامت حتمي و قععي است انماطي از قول وهب مي

خدا داناتر است ولي به ما خبر رسيده است كه ياجو  و ماجو  هر سدال يدك   

زمين هاي و چون به آن مي رسند به سر 8كنند مرتبه تا كنار اين سد پيشروي مي

خودبر مي گردند و به همين حال خواهند بود تا رستاخيي نيديك شود خداوندد  

آنرا خواهد گشود و اين است معني گفتار الهي كه در سوره انبيا آيه نودوشدش  

 مي فرمايد: چون گشوده شود ياجو  و ماجو  از هر بلندي مي شتابند.

 :2قوله تعالي

 

شدوم و جمعشدا    ه  شوند و مر لور مميدده   مرآنتوز بگذاريمشا  كه هو  موج مر

 كني  جمع كامل.

كنيم كه در  ودرآن روز كه جهان پايان مي گيرد ما ياجو  و ماجو  را رها مي

كنندد و صدور    هم مو  مي زنند و برخي از آنان در برخي ديگر اضدعراب مدي  

                                           
شوند  در تفسير ابن كثير در مورد اين كه يأجو  و مأجو  هر روزه مشغول كندن سد هستند ولي موفق نمي - 8

ا به پيامبر صلي شوند، ابن كثير نسبت اين حديث ر گويند و موفق به كندن سد مي شاء اهلل مي تا آنكه آخراالمر ان

 داند. اهلل عليه وسلم صحيح نمي
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كنيم جمع كردني  اسرافيا براي قيام قيامت دميده شود پس همه خلق راجمع مي

 گفت: موالناراي رسيدگي به حساب و كتابشان در روز حشر. ب

 سددازد اسددرافيا روزي نالدده را  

 مددا بمددرديم و بكلددي كاسددتيم  

 

 جان دهد پوسيده ي صدد سداله را   

 8بانك حق آمد همده بدر خاسدتيم   
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 اسكندر ذوالقرنين عليه الرّحمه و لشكر كشي او

خبدار و حاكيدان اسدماء    اخبار ذوالقرنين و چگونگي لشكر كشي او را راويان ا

اند كه اسكندر را بدان جهت ذوالقرنين گويند كه از قام تدا قدام    چنين آورده

رسيده بود و قرن به معني قدرن زمانده و گوشده جهدان را نيدي گويندد. يدك        

ي ديگر آن آفتاب فرو شود و او به  جهان آنست كه آفتاب برآيد و گوشه گوشه

ندر ذوالقرنين به خداطر آن گويندد كده    ي جهان رسيده بود و نيي اسك دو گوشه

تولد وي در شهر اسكندريّه بوده. خداي تعالي در مقابا سوال مشدركان و پيدام   

سوال ابوجها كه سوال كرده بودند روح چيست و حدديث اصدحاب كهدف و    

فرمود جواب سوال شدما را فدردا    ذوالقرنين چگونه است آيت فرستاد. رسول

را خداي وي  بود. كافران گفتند كه حضرت محمدگويم و انشاء اهلل نگفته  مي

اين سخن بشنيد و بسيار غمگين شد  فراموش كرده است. حضرت رسول اكرم

در وقت زوال آمد و  عليه السّالم در روز آدينه پيش رسول خدا  ناگاه جبرئيا

 :1قوله تعالياز حق تعالي درود رسانيد و گفت: 

 

 «اين كار فردا خواهم كرداي رسول خدا! تو هرگي مگو كه من »

در اين بخش از مبحث ما فقط به اخبار اسكندر ذوالقدرنين خدواهيم پرداخدت و    

قصه اصحاب كهف را در جاي خود بيان خواهيم كرد و روح را بده تفسدير آن   

 مراجعه خواهيد فرمود:

 فرمايد: پس در جواب سوال مشركان خداي عَيَوَجَاَ چنين مي
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  : 1قوله تعالي

 

 .  خوانداز ذوالقتنين نتسند بگو: بتاي شما از او هيزي خواه تتا

اي محمد )ص( ! از تو مشركان مكه در حق ذوالقرنين كه پادشاه شرق و غرب 

عالم بود مي پرسند بدين دليا او را ذوالقرنين گفتندد كده مشدرق و مغدرب را     

كده   طوام كرد اسم او اسكندر بن فيلقوس اليوناني است.چونكه از سه پرسشدي 

كافران مكه از حضرت رسول )ص( كرده بودند يكي اصحاب كهف و ديگري 

ذوالقرنين و سومي در حق روح بود كه حضرت رسول )ص( به دو سئوال از سه 

سئوال به جي روح پاسخ گفته بود.و اينك در حدق ذوالقدرنين رب العدالمين در    

 جواب ايشان اين آيت فرستاد.

ه و بگو كه آري بر شما قصه ذوالقدرنين را  اي محمد )ص( ! به ايشان جواب بد

خواهم گفت و از احوال و سر گذشت او شما را آگاه خواهم كرد اين ذوالقرنين 

نام وي به عربي عمرو بود. قبالً گفتيم كه چون او شرق و غرب عالم را طدوام  

 كرده بود ذوالقرنين گفتند.

اين معلب را از قدول  گفته اند به اين سبب است كه به همه جاي زمين رسيده و 

اند. وگفته شده است به اين جهت ذوالقرنين معدروم شدده    عباس نقا كرده ابن

كه داراي دو گيسوي زرين بوده است خواب ديد كه به چشمه خورشيد نيديك 

شده و دست بر دو سوي آن از خاور و باختر نهاده است و چون اين خدواب را  

لقب دادند و اين گفتار از وهب بدن   براي قوم خويش نقا كرد او را ذوالقرنين

منبه نقا شده است. و نظريات ديگري نيي موجود است. اما صحيح ترين خبر در 
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اين باره آن است كه ذوالقرنين پيامبر غير مرسا بوده است واز وهب وغيدر او  

 هم همينگونه روايت شده است.

او فرزنددي  ذوالقرنين مردي از اهالي روم بوده و پسر پيرزني اسدت كده جدي    

نداشته است، نامش اسكندر روس وگفته اند مردي نيكوكار بوده است. وهب مي 

گويد، نخستين كاري كه كرد قوم خود را به گردن نهادن در راه خدا فرا خواند 

و همگان ناچار گردن نهادند،سپس دستور داد براي او مسدجدي بسدازند درازي   

بلنددي ديدوار آن بيسدت و دو    آن چهار صد ذراع و پهناي آن دويست ذراع و 

ذراع نهادند و بلندي تمام ساختمان يكصد ذراع بود، ثعلبي )رح( مي گويدد كده   

اسكندر آن بينوايان را در قبال خرده زرهايي كه يافته بودند سپاهي خدود قدرار   

داد و شمارشان چها هيار تن بود كه آنان رابه چهار لشكر ده هيار نفري تقسيم 

ر كس اند كه ملك ايشان بده همده ي جهانيدان برسديد. دو     كرد. گفته اند چها

 14و در آيده   مومن: سليمان بن داود و ذوالقرنين، دوكافر: نمرود و نجت نصر،

 سوره كهف چنين آمده است.

 
 .مه هيزها وسيله اي عيا كتمي وي را مر زمين تمكن مامي  و از ه

ه تمام چييها را براي بدرستيكه ما به او در زمين حكومت و قدرت داديم و وسيل

رسيدن به حكومت و سلعه او به شرق و غرب عالم برايش فدراهم كدرديم مدي    

گويد: براي تو چنان بينشي مي دهم كه همه چيي را ببيني و نيروي فراوان مدي  

دهمت تا هيچ چيي از دست تو بيرون نشود،بازويت را استوارمي كنم كده هديچ   

نان محكم مي كنم كه چييي بر تو غلبده  چيي ترا نترساند و پايه حكومت ترا چ

نكند و دلت را چنان استوار مي كنم كه هيچ چيي ترا به بيم نيندازد، قددرتت را  

چنان استوار مي كنم كه برهمه چيي پيروز شوي وبر تو لباس هيبت مي پوشدانم  
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كه هيچ چييترا به وحشت نيندازد،روشني و تاريكي را براي تو تسخير مي كدنم  

از ياران و لشكريان تو قرار مي دهدم ندور پيشداپيش توحركدت و     وآن دو را 

و در آيده   كند. راهنمائيت مي كند وظلمت و تاريكي از پشت سر ترا احاطه مي

 سوره كهف آمده است. 11

 

 . نس منبال سببي رف

پس در پي سببي افتاد. يعني: ذوالقرنين در پي راه و وسيله اي افتاد كده اورا بده   

 :1قوله تعالي ورشيد برساند.محا غروبگاه خ

 

 

هو  به غتوبگاه آفتاّب رسيد آنتا ميد كه مر هشدمه اي گدل آلدوم فدتو مدي روم و      

هشمه گتوهي را ياف  گفتدي  اي ذوالقدتنين يدا عدذاّب ميكندي يدا ميانشدا          نزميك

 اي نيكو ني  مي گيتي.  طتيقه

پشدت سدر   ذوالقرنين به فرمان خداي تعالي در راه بود نور در پيش وظلمدت در 

وبا وي هيار هيار و چهارصد هيار مرد جنگي بود،تا آنكه رسيد آنجا كه آفتاب 

چشمه اي ديد عظيم همچون ديگ مي جوشد كه آفتاب به نظدرش   2فرو مي شد

آلود تيره رنگ فدرو مدي رود.و در آنجدا عدده اي كدافر       ي گا آمد در چشمه

زبانهاي مختلف و  سركش متمرد را يافت و ايشان قومي بت پرست بودند داراي

عقايد پراكنده اين ملت همان است كه نامش ناسك بود قدومي فربده و لبداس    

 ايشان پوست حيوانات وحشي و جانوران آبي بود.

                                           
 سوره كهف 12آيه  - 1
 تفسير نور -مراد غرب جهان معمور آن روزي است - 2
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وما به ذوالقرنين گفتيم. اي ذوالقرنين يكي از دو كار را در حق ايشان انجام بده 

مي دهدي و يدا    و يا ايشان را به جهت ايمان نياوردن ميكشي و با كشتن عذاب

 .درحق ايشان نيكوئي مي كني تا بگروند و ايمان بياورند

 :1قوله تعالي

 

گف : هت كه ست  كند زوم باشد كه عذاب  كندي  و ندس از آ  سدوي نتورمگدارش     

 بي بسيار سخ  كيفت خواهد مام.بتند خدا او را به عذا

ر بمانند ايشان ذوالقرنين به ايشان گفت: اما كساني كه بر خود ستم كنند وبركف

را در دنيا با كشتن عذاب خواهيم داد سپس در آخرت به سدوي پروردگارشدان   

شوند پس خداي تعالي او را عدذاب   شوند و در قيامت جيا  داده مي برگردانده مي

 :2قوله تعالي كند عذاب سختي كه مثا آن عذابي نباشد.

 

فتمدا  خدوي     او را ازو هت كه ايما  آرم و كار شايسدته كندد ناماش نيدك مارم و    

 كاري آسا  گوئي .

ذوالقرنين كه چنين ديد آنان را به ظلمت گرفدت سده لشدكر و اردوگداه  بدر      

اطرام ايشان زد و آنان را از هر سو محاصره و يك جا جمع كرد و سپس آنان 

را به نور گرفت و به پرستش خداوند متعال فرا خواندد،گروهي از ايشدان بده او    

سر بر تافتند،آناني را كه سر بر تافتند تاريكي را بر ايشدان  گرويدند و گروهي 

چيره ساخت آن چنان كه از هر سوي تاريكي آندان را فدرو گرفدت احسداس     

همگان  كردند كه تاريكي در بيني و دهان و اندرون ايشان نفوذ كرده است، مي

                                           
 سوره كهف 17آيه  - 8
 سوره كهف 11آيه   2
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صدا  فرياد بر آوردند و سر گردان شدند و از نابودي خويش ترسيدند و ناچار هم

 به ذوالقرنين پناهنده شدند و به او گرويدند، ميگويد:

اما هر كه بگرود و ايمان آرد و عما شايسته و نيكو به مقتضداي ايمدان انجدام    

 دهد پس پاداش نيكو درهردوسراي براي اوست.

وزود باشد كه بگوئيم دستورات ساده و آساني كه قابدا تحمدا آندان باشدد و     

يي بر آنان صادرنمي كنيم بلكه فرا خور طاقدت او  ماليات سنگين و طاقت فرسا

 سوره كهف آمده است كه: 19و در آيه  دهيم. دستور مي

 

 اه راهي را منبال كتم.آنگ

كلمه سبب در قرآن به معناي مختلف از قبيا باب، دوستي، رسن، طريدق آمدده   

گويد: پس ديگرباره وسيله و سببي پيدا كرد كه بدراي بازگشدت راه    است. مي

شرق را پيش گرفت. اين سخن درباره كساني است كه خورشيد بر آنان طلوع م

مي كند،ومي گفت به سفر رفتم و از سر زمين چين گذشتم و دربداره ي ايشدان   

سدوره   93و در آيده   پرسيدم و گفتند ميان تو و ايشان يك شبانه روز راه است،

 كهف آمده است كه:

 

نهدا و آفتداّب نوششدي    را ياف  كه ما ميا  آتا به طلوع گاه خورشيد رسيدآن ا قومي 

 اي . ندامه

كه از جانب شرق است برسيد و يافت آفتداب را   8تا اينكه به محا طلوع آفتاب

كه هر صبحگاه بر مي آيد و شعاع او مي تابد بر قدومي كده كدافر بودندد نده      

                                           
 معلع الشمس: مراد قسمت شرق جهان معمور آن روزي است. تفسير نور - 8
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سرپناهي داشتند و نه لباسي بلكه بدون لبداس لخدت و عريدان بودندد همچدون      

 ي اوليه.انسانها

 گفت: موالنا 

 معلع شدمس آي اگدر اسدكندري   

 بعد از آن هر جا روي مشرق بدود 

 

 بعد از آن هر جدا روي نيكدوفري   

 شددرقها بددر مشددرقت عاشددق بددود

 

پروردگار جهانيان آنجا خلقي آفريده كه ايشان رامنسكگويند،گوشدهاي ايشدان   

اني بدر آن  بيرگ و قد ايشان كوتاه است،آنان در سرزميني بودند كده سداختم  

زمين قرار نمي گرفت و آنان در حفره هايي كه زير زمين كنده بودند زنددگي  

مي كردند و چون آفتاب از نيمروز مي گذشت براي انجام كارهاي كشداورزي  

 :1قوله تعالي خود بيرون مي آمدند.

 

 ور كامل خبت ماشتي .هنين بوم  و ما از آ  خبتها كه نزم وي بوم  بي

ي با اها مشرق كرد كه با اها مغرب كرده بود يعني رفتدار  اسكندر همان كار

 يكسان با اها غرب و شرق داشت.

بدرستيكه ما احاطه داشتيم به آنچه نيديك او بدود از تمدام اسدباب و ادوات     و

حرب و وسيله ي حكومتي و پادشاهي و جهانگيري كه جمع بود بر وي آگاهي 

 :2يقوله تعال داشتيم و به او احاطه داشتيم.

 

 .بال كتمآنگاه راهي را من

                                           
 سوره كهف 98آيه  - 1
 سوره كهف 92آيه  - 2
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در آيه هشتاد و نه الكهف درحق سبب و معناي مختلف آن گفتيم پدس ديگدر   

وسيله و سببي پيدا كرد كه براي بازگشت راه از مشرق به شمال آنجدا كده   باره 

 .8ماند روي آوردي تركان ساكن

                                           
 سوره كهف تفسير گلشاهي  18 – 92آيه  - 1
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ي و علّت پذيرفته نشدن دعاو شهادت ايشان م عليه السّال پيغمبري شعيا

 اسرائيّل بني

ابواسحاق ثعلبي كه خددايش رحمدت كندد در نهايده االرب فدي فندون االدب       

رسيد خداوند پيامبري به همراه او  گويد، هر پادشاهي كه به مقام پادشاهي مي مي

فرمود كه او را راهنمايي و پشتيباني كند و امور ميان خداوند و مردم  مبعوث مي

فرمود و او به احكدام   پيغمبر كتابي نازل نميرا بر عهده بگيرد و خداوند بر آن 

كرد. از جمله پادشاهان ايشان شخصدي   داد و مردم را دعوت مي تورات فرمان مي

شدعياعليه السّدال    بود كه چون به پادشاهي رسيد خداوند متعال  «لدديقه »به نام 

بيد   مددتي بدر بندي اسدرائيا در     لديقه را به پيامبري برانگيخت، أملصِيا پسر 

ها پديد آمدد و خداوندد    پادشاهي كرد و سپس ميان بني اسرائيا بدعتقد  الم

را برانگيخت كه همراه ششصد هيار پرچم حركت كرد و بابل پادشاه سَنْخارِيلب 

پادشاه بني اسرائيا در آن هنگام بيمار بود و بر پاي  بر بيت المقدس فرود آمد، 

 او دُما برآمده بود.

مد و گفت سنخاريب پادشاه بابا در حالي كه به همدراه  نيد او آ عليه السّالمشعيا

او ششصد هيار پرچم است آمده و در كنار تو اردو زده است مدردم ترسديده و   

آيدا بده تدو    نيامبت خدا پراكنده شدند اين خبر بر پادشاه گران آمد و گفت اي 

شده است كه چه خواهد شد؟ گفت به من وحي نشده است. در همان حال وحي 

زمان مرگ تو نيديك اسدت   به شعيا وحي فرمود كه به پادشاه بگو كه خداوند

خواهي براي جانشيني وصيّت كني. چون  از خاندان خود را كه مي پس هر كس

شعيا اين سخن به صديقه گفت صدديقه روي بده قبلده آورد و نمداز گديارد و      

كدرد و   گريست و دعاء كرد. همچندان بدا دلدي خدال  و توكدا زاري مدي      

ي نيكوكاري بود پذيرفت و خداوند  ت خداي تعالي دعاي او را كه بندهگريس مي
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بگو كه خداي تعالي دعايش برآورده و از او لدديقه  به شعيا وحي فرمود كه به 

پذيرفته است و بر او رحمت آورد و مرگش را پانيده سال به تدأخير اندداخت   

به شكر پذيرش ايدن  شعيا نيد او آمد و اين خبر بدو داد. بي تابي از او برفت و 

دعاء براي خداي تعالي سر به سجده نهاد و دعاء كرد چون سر از سجده برداشت 

خداوند به شعيا وحي فرمود كه به صديقه بگو به يكي از بندگان خدود دسدتور   

دهد براي او آب انجير بياورد و بر زخم پايش نهد تا بهبود يابد چندان كدرد و   

يرند مگر سنخاريب و پنج تدن از دبيدرانش.   م بهبود يافت و دشمنان همگان مي

پادشاه به جستجوي مردگان پرداخت سنخاريب را نيافت به جستجوي او گسيا 

داشت تعقيب كنندگان او پنج تن از دبيرانش را در غاري پيدا كردندد يكدي از   

ا  و زنجير بستند و پيش پادشاه آوردند بود، آنان را به غبُخ  النّصت آن پنج تن 

ي سپاه خود دستور داد بر گردن آنان غا و زنجير نهد و هفتاد  ه فرماندهصديقه ب

روز آنان را در اطرام بيت المقدس و ايليا بگرداند و هر روز بده هدر يدك از    

داد. سنخاريب به صديقه پادشاه بني اسرائيا گفت كشتن  ايشان دو نان جوين مي

دسدتور داد آندان را بده     كني پادشداه  براي ما بهتر از اين است كه تو رفتار مي

كنند ببرند، خداوند به شعيا وحي فرمود بده پادشداه بگويدد     زنداني كه اعدام مي

سنخاريب و همراهانش را گرامي بدارد و به ديار خودشان بفرستد تا كسداني را  

كه آنجايند بيم دهند، شعيا اين فرمان را به پادشاه تبلغ كدرد و او همدان گونده    

رفتند، سنخاريب پس از بابل و همراهانش بيرون آمدند و به انجام داد، سنخاريب 

به جاي پدر بيرگ خود و بده روش  بُخ  النّصت اش  هفت سال درگذشت و نوه

پادشاه لديقه او پادشاه شد پس از اين كه بخت النصر هفده سال پادشاهي كرد 

ه اسرائيا نيي درگذشت، كار بني اسرائيا در هم ريخت و براي پادشداهي بد   ينب

فرمايدد،   يكديگر افتادند تا برخي از ايشان برخي ديگر را كشتند خداي تعالي مي
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رون آن دسدازند و   اي شعيا اكنون به بني اسرائيا بگو كه براي من مساجدي مي

دارند  در حالي كه دلهايشان و پيكرهايشان آلوده اسدت و   را پاكييه و تميي مي

هاي  من چه نياز دارم كه به نام من خانه كنند، با ورود به مساجد آنها را آلوده مي

كنم و مرا چه نيازي به آراستن مساجد  استوار بسازند من كه در آن سكونت نمي

شوم همانا دستور دادم مساجد را برپا دارند كده در آن   است كه در آن وارد نمي

مرا ياد و تسبيح كنند و نماز گاه هر كدس باشدد كده بخواهدد نمداز بگديارد،       

كدرد و اگدر    اگر خداوند توانا بود كه دلهاي ما را الفت دهد چنان مي گويند مي

توانست دلهاي ما را با دانش بيامييد. خداوند فرمود اي شدعيا بده    خواست مي مي

بني اسرائيا بگو ديديد كه توانايم دو چوب خشدك را داراي فهدم كدنم چدون     

تدوانم ميدان    يخواستم ميان آن دو الفت ايجاد كنم پس چگونه اگر بخواهم نمد 

توانم دلهاي ايشان را داندا و آگداه سدازم و     ايشان الفت فراهم كنم يا چگونه مي

يابدد نمداز    گيريم روزه ما منيلتي نمي گويند روزه مي خود پديد آورنده آنم، مي

كندد   دهيم ولي تيكيه نمدي  گياريم نمازمان پرتوي ندارد. صدقه و زكات مي مي

گرييم بدا وجدود آن    نيم و همچون گرگ ميك همچون آواي كبوترها دعاء مي

گردد. اي شعيا از ايشان بپرس چه چييي  شود و مستجاب نمي دعاي ما شنيده نمي

مانع آن است كه دعاي ايشان را برآورم، آيا دست من بسته اسدت خيدر بلكده    

دستهايم به خير و بخشش باز است، آيا رحمت من اندك شده است بلكه چندان  

ها از ريييش  ي رحمت همه چيي پيشي گرفته است، همه نيست و رحمت من بر

هاي ايشان است به خويشتن  رحمت من است. اگر اين قوم با حكمتي كه در دل

ا خواهند شد و يقين خواهندد  بنگرند و دنيا را به آن بفروشند در آن صورت بين

ترين دشمنان ايشدان اسدت، چگونده روزه ايشدان را      س خودشان دشمنكرد نف

پوشانند و با لقمده حدرام    دهم و حال آنكه بر روزه خود جامه تيوير ميمنيلتي 
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ن هاي ايشان سخ گيرند، و چگونه به نمازشان پرتو دهم و حال آنكه دل روزه مي

د كه با من در حدال جندگ اسدت و مرتكدب     پذير شنود و مي كساني را كه مي

حدال آنكده   اعمال ناروا است، و چگونه صدقات ايشان پيش من پاكييه باشد و 

دهند و چگونه دعداي ايشدان    اند صدقه مي اموالي را كه از ديگران به ستم گرفته

آورند و كردارشان از  برآورده كنم و حال آنكه فقط سخني است كه بر زبان مي

كنم و گفتار پارساي بينوا  آن سخت دور است من دعا نيكوكاران را برآورده مي

 پذيرم، و ... را مي

از اين سخن فارغ شد همگدان بده او حملده    نيغبمتعليه الساّل  شعيا گويد، چون 

پس از ايشان گريخت درختي بدراي او شدكافته شدد و      آوردند تا او را بكشند،

شعياعليه السّالم داخا آن درخت گرديد، شيعان رسيد گوشه لباسدش را بيدرون   

سّالم را از كشيد و به آنان نشان داد، ارّه بر درخت نهادند و درخت و شعياعليه ال

 ميان دو نيم كردند.
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پيغمبري اِرْميا عليه السّالم و چگونگي هالكت بني اسرائيّل به دست بُخت 

 النَصر

ابواسحاق ثعلبي كه خدايش رحمت كندد    در نهايته االرب في فنون االدب آمده،

گويد، پس از اين كه بني اسرائيا پيامبر خدود شدعياعليه السّدالم را كشدتند      مي

انددد  بددود و گفتددهآمددوص پسددر ناشديه  بنددي اسددرائيا بدده جانشدديني  پادشداهي 

و ندام  اِرلمِيدا   خِضْدر السّالم هم به پيامبري ايشان مبعوث شد. گويد نام  عليه خِضْدت 

پدددرش حِلْقِيددا و از دودمددان هددارون پسددر عمددران اسددت. آيددا ايددن همددان  

و متابعت است كه به همراهي موسي رفت و موسي در عما از ا السّالم عليه خِضْدت 

كرد يا كسي ديگري است پاسخ اين سوال حدّاقا بر من پوشديده اسدت. چدون    

اسدت و از طرفدي هدم خداوندد بده      زمان موسي تا زمان اِرْميا مددّت طدوالني   

معروم شد كه ده به هر حال از اين سبب به خِضْر السّالم زنده جاويد دا خِضْرعليه

خاست آن زمين از  مي ون برنشست و چ هر گاه بر زمين خشك و بدون گياه مي

را به سدوي بندي   اِرلميا متعال  آمد، و چون خداوند سبيي و خر مي به اهتياز در مي

اسرائيا برانگيخت به او چنين فرمود: اي اِرْميا من پيش از آن كه تو را بيافرينم 

و برگيينم و پيش از آن كه تو را در رحم مادرت نقش بندم تو را مقدّس قدرار  

ش از آن كه از شكم مادر بيرون بياورم تو را پاكييه قرار دادم و پيش دادم و پي

قدرار دادم و بدراي كدار بديرگ تدو را      نيدامبت   از آن كه بتواني راه بدروي  

هاي ايشان را به  هاي مرا به بني اسرائيا ياد كن و بدعت برگييدم، اكنون نعمت

هدا و   زمان بددعت  آنان نشان بده و ايشان را به سوي من فراخوان. چون در آن

دادندد و بدر    گناهان ميان ايشان فراوان شده بود آنان كارهاي نداروا انجدام مدي   

مركب گناهان سوار بودند اِرْميا عرض كرد پروردگارا اگر تو مرا كمك نكني 

اين كار از توان من خار  و من عاجي خواهم بود، حق تعالي فرمود: من بده تدو   
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دانست چه بگويد، خداوند  سخنراني برخاست و نميالهام خواهم كرد، اِرْميا براي 

 تعبمتا اشاي بلند و بسيار رسا بر زبانش جاري ساخت و در عين حال پاد خعبه

و مكافات عناد را بر آنان گوشيد كرد. خداوند در آخر خعبه چنين سدخناني را  

فرمايد: اگر متابعت فرمان من نكنند بده   بر زبان ايشان جاري ساخت. خداوند مي

خورم كه براي ايشان باليدي مقدر ر خدواهم سداخت كده       عي ت خود سوگند مي

خردمند در آن سرگردان گردد. و بر ايشان آدم ظدالم و سدنگ دلدي را چيدره     

اش بيدرون   پوشانم و رحمت را از سدنه  ي هيبت بر او مي خواهم ساخت كه همه

تاريك كشم و چندان سپاهي در پي او روان خواهند بود كه چون دامن شب  مي

 است.

سپس خداي تعالي به اِرْميا وحي فرمود كه من بني اسرائيا را بده دسدت مدردم    

السّدالم   عليده  هالك خواهم كرد، يافث مردم بابا و اعقاب يافث پسر نوحيافث 

هستند، چون اِرْميا اين سخن بشنيد صيحه كشديد و گريسدت گريبدان دريدد و     

 خاكستر بر سر پاشيد.

تضر ع و گريه و زاري اِرْميا را ديد فرمود آيا آنچه بر تو وقتي كه خداوند متعال 

كنم تا اين كه  وحي كردم گران آمد؟ خداوند فرمود: بني اسرائيا را هالك نمي

ها را از ما درخواست كني و اجراي آن كار بده دسدت تدو     خودت هالكت آن

راضي  خواهد بود. اِرْميا خشنود شد و گفت من به نابودي و هالكت بني اسرائيا

و گفت، پادشاه مدردي  ا( آمد و اين خبر را به باشديه نخواهم شد و پيش پادشاه )

نيكوكار بود شاد شد و گفت خداوند ما را عذاب كند به سدبب گناهدان بسديار    

 ماست و اگر ما را عفو كند به رحمت فراوان خود اوست.

ت و سه سال از اين وحي گذشت و در آن مدّت بني اسرائيا پيوسته بدر شدرار  

گناه خود افيودند كه هالكت ايشان نيديك شده بود و پادشاه ايشان را به توبده  
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را بُخ  النَصت پذيرفتند، خداوند  خواند امّا نمي و بازگشت به سوي خداوند فرا مي

بر ايشان چيره فرمود كه با ششصد هيار پرچم آهنگ بيت المقدّس كرد، چدون  

رسيد بده اِرْميدا   باشيه اه بني اسرائيا، او از كشور خود حركت كرد خبر به پادش

پنداشتي كه خدايت به تو وحي كرده است كجاست؟ اِرْميا گفت  گفت آنچه مي

خالم وعده نخواهد فرمود و من به آن اطمينان دارم، چون هنگام هالكت ايشان 

اي را به صورت مدردي از   رسيد و خداي تعالي قصد هالكت ايشان كرد، فرشته

ش اِرْميا گسيا داشت و او به اِرْميا گفت: اي پيامبر خدا من از تو بني اسرائيا پي

خويشداوندي  خواهم حكم فرمايي من رعايت پيوندد   وندانم مي در مورد خويشان

جي خشم كردم و نسبت به ايشان نيكي كردم ولي اين كار من در ايشان چييي 

و همچندان پيوندد   به من نيفيود، اِرْميا به او گفت تو به خاطر خداوند نيكي كن 

خويشاوندي را رعايت نما و بر تو مژده به خير و نيكي باد، فرشته بعدد از چندد   

روز دوباره به نيد اِرْميا آمد و برابر او نشست، اِرْميا گفت آيا پس از آنكه گفتم 

اخالق او تغيير نكرد؟ گفت اي پيامبر خدا سوگند به كسي كه تدو را بدر حدق    

امتي را كه كسي نسبت به پيوند خويشداوندي بايدد   برانگيخته است من هيچ كر

انجام دهد فرو نگذاشتم بلكه بهتر از آن را انجام دادم، اِرْميا گفت باز هم به پيش 

ايشان برو و نيكي كن فرشته برخاست و برفت چند روز گذشت در آن هنگدام  

مقدس ال هاي ملخ بودند به كنار بيت و لشكريانش كه بيشتر از گروهبُخ  النّصت 

رسيدند بني اسرائيا سخت ترسيدند و موضوع بر ايشان دشوار آمد، پادشاهشدان  

به اِْرميا گفت اي پيامبر خددا وعدده پروردگدارت كجاسدت؟ گفدت مدن بده        

پروردگار خويش اعتماد دارم. باز فرشته پيش ارميا كه كنار ديوار بيت المقدس 

است كه ايشان بده خدود    نشسته بود آمد، اِرْميا گفت آيا هنوز وقت آن نرسيده

كردند بدر آن شدكيبا    آيند؟ فرشته گفت اي پيامبر خدا، تا امروز هر كاري مي
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بودم ولي امروز آنان را در كاري ديدم كه خداوند عَيَوَجَاَ از آن خشنود نيست، 

اِرْميا پرسيد ايشان را در چه كاري ديدي؟ گفت بر گناهي بيرگ از گناهان كه 

ت اكنون وقت آن رسيده است كه ايشان را نفرين كني موجب خشم خداوند اس

و از خداوند بخواهي ايشان را هالك فرمايد، اِرْميا گفت پروردگارا! اگدر بندي   

گروند ايشان را باقي نگهدار و اگر مورد خشدم تدو    اسرائيا به حق و صالح مي

شوند كه به آن عما راضي نيستي ايشدان را ندابود    هستند و مرتكب اعمالي مي

اي از  لداعقه فرماي، همين كه اين كلمه از دهن اِرْميا جاري شد خدداي تعدالي   

فرود آورد كه جايگاه قرباني آتش گرفت و هفدت در  بي  المقد  آسمان در 

از درهاي مسجد به زمين فرو رفت، چون اِرْميا اين را ديد فرياد كشيد و گريبان 

اي كده بده مدن     وعدهدريد و خاكستر بر سر ريخت و عرضه داشت پروردگارا 

دادي چه شد؟ سروش به او ندا داد كه آنچه به ايشان رسيد به دُعا و فتدواي تدو   

النَصت  بُخ بود. اِرْميا از بيت المقدس بيرون آمد و با جانوران وحشي همدم شد، 

و سپاهيانش وارد بيت المقدس شدند، تمام مناطق شام را پايكوب كردندد بندي   

النصدر بده    و بيت المقدس را ويدران سداختند، بخدت   اسرائيا را هالك كردند 

سپاهيان خود دستور داد هر يك سپر خود را بر خاك كند و در بيت المقددس  

برييد چنان كردند و مسجد انباشته از خاك شد، سپس دسدتور داد همده افدراد    

يهودي را كه در شهرهاي اطرام بيت المقدس بودند جمع كنند و آنان بديرگ  

را آوردند، بخت النصر يك صد هيار يا هفتاد هيار كودك  و كوچك يهوديان

 و ... بودند.مانيال را به اسارت گرفت از جمله آن پسران 

گويد بخت النصر كساني از بني اسرائيا را كه باقي مانده بودند بده سده گدروه    

تقسيم كرد، يك دسته را در شام مسكن داد، يك دسته را اسير كدرد، و دسدته   

هاي گران قيمت و زر و زيور بيت المقددس را هدم بده     ظرمديگر را كشت، 
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غنيمت گرفت و به بابا آورد و اين اولين گرفتاري و هالكتي بود كه خداوندد  

 به سبب نافرماني و ستم و سركشي بني اسرائيا بر ايشان مقر ر فرمود.
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 آغاز كار بخت النّصر و چگونگي پادشاهي او

اند پادشاه تمام جهان بدوده   ظر است، برخي گفتهي بُخت النَصر اختالم ن در باره

اند او پادشاه بابا بوده و منداطقي كده آنهدا را گشدوده      است، برخي ديگر گفته

و چون موعد نخسدتين آن بيامدد   »است، چنانچه در آيه پنج سوره هفدهم آمده 

گماريم پس در داخا ديارشدان   بندگاني از خود را كه سخت نيرومند بر شما مي

 «.جو درآيند و اين وعده تحقق يافتني استبه جست

چون فساد بني اسرائيا از حد درگشت و پيامبر را كشتند )شعيا(. ربّ العدالمين  

را بدر ايشدان مسدلط كدرد تدا ايدن كده         بُخ  النَصتبر ايشان خشم گرفت و 

النَصر از سرزمين بابا به بيت المقدس آمد و بيت المقدس را خراب كرد و  بُخت

ز بني اسرائيليان را بكشدت و هفتداد هديار كدودك نارسديده از اوالد      بسياري ا

پيامبران از اها بيت داود و از فرزندان يوسف و بنيامين و يهودا و ... به بردگي 

ببرد و هر چه از زر و سيم كه سليمان بن داود در بيت المقدس بكار بدرده بدود   

ورات را بسدوخت ايدن   همه را بگرفت و به سرزمين بابا انتقال داد و كتاب تد 

 العالمين گفت: است فساد اول كه ربّ

 فرمايد: و در آيه هفت سوره هفدهم مي

ايد و اگر بدي كنيد براي خودتان اسدت   اگر نيكي كنيد به خويش نيكي كرده»

و چون موعد ديگر بيامد آنها را گماشتيم تا بيرگانتان را حقير كنند و داخا اين 

ده بودند و به هر چه تسل ط يافتند نابود كنند، نابود مسجد شوند چنانكه بار اول ش

 «.كردن كاما

آن بود كه بعدد  « فَاِذا جآءَ وَعلدُ اآلخته»امّا واقعه آخر كه رب العالمين فرمود: 

النَصر قومي از بني اسرائيا كه در دست وي بودند خالص يافتند  از هالك بُخت

ورات كه سوخته بدود و در ميدان   بازگشتند و تبي  المقد  و شا  و ايليا و به 
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به ايشان باز داد و خداوند نعمت خدود  عزيت بن شتحيا ايشان نمانده بود به زبان 

بر ايشان فراخ كرد. ايشان ديگر بار در نعمت سرمست شدند و سر به معصيت و 

طغيان گذاشتند و در زمين تباهكاري كردند و رب العالمين پيامبران را به ايشان 

 شان پيغامبران را دروغ زن گرفتند و بعضي را كشتند.فرستاد و اي

 گويد: رسانند چنين مي و اسنادي كه آن را به سعيد بن جبير مي

رسديد كده   تدورا   خواند چون به اين آيده از   مردي از بني اسرائيا تورات مي

مدرد  « وي خدود را شما برانگيختم بندگان سخت ستييه جبر »فرمايد:  خداوند مي

بر هم نهاد و عرضه داشت پروردگارا اين كسي را كه نابودي  گريست و تورات

بني اسرائيا را بدست او قرار دادي به من بنمايي، در خواب به او گفته شد فقير 

گويند، آن مرد كه توانگر بود با  النَصر مي مستمندي در بابا است كه به او بُخت

روي؟ گفت قصد  كجا مي گياران خود به راه افتاد، از او پرسيدند اموال و خدمت

اي كرايه كدرد كده    بازرگاني دارم و به راه خود ادامه داد تا در بابا درآمد خانه

در آن كسي جي خودش نبود، او شروع به دعوت درويشان و مستمندان كدرد و  

به آنان مهر ورزيد آن چنان كه هيچ مستمندي پيش او نيامد مگر اين كه بده او  

ن گفت آيا فقير ديگري غير از شما باقي مانده است؟ بخشيد، به مستمندا مال مي

النَصر است،  آري، فقيري در فالن درّه باقي مانده كه بيمار و نامش بُخت»گفتند: 

آن مرد به خدمتكارانش گفت مرا آنجا ببريد، آنجدا رفدت از او پرسديد نامدت     

ي آن مرد  ، گفت او را پيش من بياوريد، او را به خانهالنَصت بُخ چيست؟ گفت 

اسرائيلي آوردند از او پرستاري كرد تا بهبود يافت سپس به او خانه و مال داد و 

النَصر گريست آن مرد اسرائيلي گفدت   آهنگ بازگشت به ديار خود كرد. بُخت

النَصر گفت تو به من كمك و نيكي كردي و مدن چيديي    گريي؟ بُخت چرا مي

تواني به من پداداش دهدي،    ن كار ميندارم به تو بدهم. كار آساني است كه با آ
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النَصر گفت آن چيست؟ گفت اگر به پادشداهي رسديدي از مدن اطاعدت      بُخت

كندي، خدداي تعدالي     النَصر از پي او راه افتاد و گفت مرا مسخره مي كني، بُخت

 آنچه را كه در كتاب خود مقر ر فرموده است اجرا فرمايد:

پادشاهي ايراني در بابا لديحو   ر آورد گويد، سرانجام روزگار حادثه خود را با

النَصر هم به  بود به ياران خود گفت چگونه است به شام لشكر كشي كنيم. بُخت

 عنوان كارگر آشپيخانه آن مرد رفت و هدفي جي شكم سير كردن نداشت.

 النَصدت  بُخد  ولي فرمانده آن لكشر از ترس سواره و پياده نظام شدام برگشدت،   

هاي شام كرد و به سرداران و سدواركاران شدام    د در انجمنشروع به رفت و آم

گفت و از علت برگشت فرمانده نظام شاه گيارش داد. پادشاه براي بدار دوم   مي

النَصر را احضار كرد و چهار هيار سوار به همدراه   قصد حمله به شام كرد و بُخت

مخفدي شددند و   ها  ساخت و يراق او را روانه كرد. آنان برفتند، شاميان در خانه

ار و ويراندي  تالنَصر و سواران آنچه خواستند غنيمدت گرفتندد ولدي كشد     بُخت

 نكردند.

النَصر با غنايم و اسيران برگشدت   در اين هنگام مرگ صيحون فرا رسيد و بُخت

بينديم و او را بده    النَصر براي پادشاهي نمدي  گفتند هيچكس را سياوارتر از بُخت

گويد كه مدردي از بندي    با اسناد خود ميدّي سُد يد، پادشاهي خود برگييدند. گو

اسرائيا در خواب ديد ويراني بيت المقدس و هالك بندي اسدرائيا بده دسدت     

النَصر و مادرش بيوه زندي در قيدد    پسرك يتيمي از مردم بابا است به نام بُخت

حيات است، چون آن گروه بني اسرائيا راستگو بودند خوابهايشان هدم راسدت   

پرسيد تا آنكه به خانه مادرش رفت  مي النَصدت  بُخ رد به بابا آمد و از بود آن م

كرد. مرد اسرائيلي با او سخن گفت با هدم نشسدتند و    النَصر هييم جمع مي بُخت

دارم  النَصر گفت دوست مي خوراك خوردند. چند روزي گذشت. سپس به بُخت
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النَصر  امان باشم، بُخت براي من امان نامه بنويسي كه اگر روزي پادشاه شدي در

النَصر بدراي تصّدرم بيدت المقددس      براي آن مرد امان نامه نوشت. چون بُخت

النَصر به آنان  حركت كرد بني اسرائيليان در شهرهاي خود متحصّن شدند و بُخت

النَصر آهنگ بازگشت داشت پيرزني او را به فدتح اميددوار    دست نيافت و بُخت

ن گفته بود ديوارهاي شهر فرو ريخدت و از هدر سدو    كرد و چنان شد كه پيرز

وارد شهر شدند، خون هفتاد هيار تن را در آنجا ريخت تا آن خون از جوشدش  

النَصر امان نامه گرفته بود، امان نامده را   باز ايستاد. آن مرد اسرائيلي كه از بُخت

 آورد و او از آن مرد و خاندانش دست باز داشت.

هاي مردگان را در آن  قدس را ويران كرد و دستور داد الشهالنَصر بيت الم بُخت

اي در آن افكندد خدرا  آن سدال از او برداشدته      افكنند و گفت هر كس الشده 

شود. چون بيت المقدس را ويران كرد سران و گييددگان بندي اسدرائيا از     مي

 النَصدر پدس از   و گروهي از پيامبرزادگان را با خود بدرد، و بُخدت  مانيال جمله 

 درگذشت صيحون در بابا به پادشاهي نشست.

النَصر به بابا برگشت و پس از مدرگ صديحون شداه بده پادشداهي       چون بُخت

و همراهانش با او از همه مردم گرامي بودندد، مجوسديان در ايدن    مانيال نشست 

النَصدر سدعايت و سدخن چيندي      باره به ايشان رشك بردند و از آنان پيش بُخت

پرستند و از گوشت جانوراني كه  نيال و يارانش خداي ترا نميكردند و گفتند دا

النَصر ايشان را خواست و پرسيد، گفتندد   خورند، بُخت بدست تو كشته شود نمي

پرستيم و از گوشت جانوراني كه شدما   آري ما را پروردگاري است كه او را مي

شش تدن  خوريم، دستور داد گودالي ژرم و عميق براي آنان كه  كشيد نمي مي

بودند كندند و آنان را در آن گودال افكندند و درندگان گرسدنه را در آن رهدا   

النَصر گفت اكنون بده خدوراك و بداده نوشدي      كردند تا ايشان را بدرند، بُخت
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بپردازيم چون خوردند و نوشيدند بازگشتند و آن هفت تن را ديدند كه درندگان 

اندد گفتندد    ري بده آندان نرسدانده   برابر آنان دست بر زمين گسترده و هيچ آزا

اي از  فرشدته  ست كه ايشان شش تدن بودندد، هفتمدي   موضوع اين نفر هفتم چي

اش زد، بخت النصر همانددم   النَصر آمد و سيلي به چهره فرشتگان بود. پس بُخت

به صورت جانوران وحشي درآمد و هفت سال همچنان مسخ شدده بدود سدپس    

ادشاهيش برگرداند، و اين چييي است كده  خداوند او را به صورت نخستين و پ

 سُدّي حكايت كرده است.

النَصر مومن بوده است؟ گفت اهدا كتداب در    از وهب منبه سوال شده آيا بُخت

گويندد   گويند مؤمن مرده است و برخدي مدي   اين مورد اختالم دارند برخي مي

اسدت  هاي آسماني را سوزانده و پيدامبران را كشدته    المقدس و كتاب چون بيت

 اش را نپذيرفته است. خداوند بر او خشم گرفته و توبه

النَصر با مدتي كه مسخ شده بود پنجاه و چند سال و پنجاه روز  اند عمر بُخت گفته

 پادشاه شد.بُلسليا  بود و چون او درگذشت پسرش 

هاي بيت المقدس كه بخت النصر به بابا آورده بود هنوز بداقي بدود هدر     ظرم

آنها گوشت خوك داخا ا گوشت خوك نجس كرده بود يعني در چند آنها را ب

 آشاميد. خورد و شراب مي مي

 .8درگذشت. اهلل اعلم بالصوابشوش دانيال در سرزمين بابا ماند تا آن كه در 

                                           
 به بعد با تلخي . 847نهايه االرب في فنون االدب. ترجمه دامغاني از ص  - 8
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النَصر و كسي كه از ويرانه عبور  ساختن بيت المقدس پس از ويراني بُخت

 كرد

 :1قوله تعالي فرمايد: خداوند متعال مي

 

 

و هو  موعدد نخسدتين آ  بيامدد بنددگاني از خدوم را كده سدخ  نيتومندد بدت شدما           

 تحقق يافتني اس .  و اين وعده گماري  نس مر ماخل ميارشا  به جست و مرآيند مي

وعده شده حتمي است يعني ناگيير است آنچه اتفداق افتدادني اسدت    اين حكم 

 سوره اسراء آمده: 7اتفاق بيفتد. و در آيه 

آوريدم و نعمدت را بده شدما بداز       ز چندي شما را دوباره به صدالح مدي  پس ا»

گردانيم تا اين كه بر ايشان كه شما را قتا و غارت كردند و بيت المقدّس را  مي

خراب كردند و كودكان شما را به اسارت بردند غلبه كنيد و ايشان را شكسدت  

عدداد شدما را بديش از    كنيم و ت دهيد و ما شما را به اموال و فرزندان ياريتان مي

كنيم تا به آساني بتوانيد با دشمنان مقاومدت و مقاتلده    آنچه قبالً بوديد بيشتر مي

 «كنيد.

امّا اين شخ  كه از كنار دهكده خراب گذشته و عبور كرده و نيي آن دهكدده  

 كدام دهكده خراب بود اختالم است.

گويد از  ضحّاك ميگويند بيت المقدّس است،  وهب و عكرمه و قتاده و ربيع مي

گويد  و سدّي مي گويد جايي به نام سابر اباد بي ميسرزمين مقدّس بوده است. كل

اندد   اند دير هرقا بوده است بعضدي گفتده   جايي به نام سَلْم آباد بوده و هم گفته

 ي انگور بوده است در دو فرسنگي بيت المقدّس و خدا داناتر است. دهكده

                                           
 سوره اسراء 1آيه  - 8
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نون االدب سه روايت آورده يكي اين كه آن شدخ   و امّا در نهايه االرب في ف

اي شيره با خود داشت  ( بود در حالي كه سوار بر خري بود و كوزهخضدت اِرْميا )

و سبدي انجير از كنار بيت المقدّس گذشت همين كه كنار آن ايستاد و ويراني 

« كندد.  خداوند چگونه اين دهكده را پس از مرگش زنده مي»آن را ديد گفت: 

ود را با ريسماني بست و خداوند خواب را بر او چيره ساخت و همين كه خر خ

روح از كالبدش بيرون رفت، خداوند متعال خر او را لد سال بيد براي مدّت اخو

ي انگور و انجير او همچنان كنارش بدود، خداوندد    هم به خواب فرود برد، شيره

ت بدود هديچكس او را   ها پنهان داشت و با آنكه هنگام چاش جسد او را از ديده

نديد، خداوند متعال پرندگان شكاري و درندگان را هم از او باز داشدت، چدون   

اي را نيد يكي از پادشاهان بيرگ  هفتاد سال از خواب او بگذشت خداوند فرشته

فرستاد پادشاه هيار سرهنگ را برگييد كه همراه هر يك هيار كارگر بودند و 

سداختند   مقدّس كردند. سي سال آن را آباد ميآنان شروع به آباد كردن بيت ال

تا آن كه بهتر از گذشته شد. چون يكصد سال گذشت خداوند نخست دو چشدم  

امش مدرده بدود سدپس ديگدر     داِرْميا )خضر( را زنده كرد در حالي كه ديگر ان

نگريست، آخر برخاست و شدروع   هايش را هم زنده كرد و او به اطرام مي اندام

)ارميا( عمر جاودانده  خِضت كرد، پس از آن خداوند متعال به  به بانگ برآوردن

 فرمايد: بخشيد و اين است معني آنكه خداوند مي

ميراند و سپس او را برانگيخت آنگاه به او گفته شد چه مقدار  صد سال او را مي»

خداوند بدر هدر كداري كده     « روزي يا قسمتي از روزي. درنگ كردي گفت: 

بدوده  عُزَيت گويند آن شخ   آنست كه: بعضي مييگت قول مبخواهد تواناست. 

شدود كده چدون     است كه اين قول در كتب تاريخي و تفسيري بيشتر ديده مدي 

النَصر بيت المقدّس را ويران كرد چهدا هديار تدن از قاريدان تدورات و       بُخت
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پدر و مادر بيرگش را كشت، عيير در آن عزيت دانشمندان را كشت، از خاندان 

اني بود كده تدورات را خواندده و در كسدب علدم پيشدرفته بدود.        هنگام نوجو

از اعقاب هارون عليه السّالم عُزَيت النَصر او را با بني اسرائيا به بابا آورد و  بُخت

خود كوچ كرد چون كنار شهر خدت  بود. گويد، چون عُيَير از بابا بيرون آمد با 

آن شد هيچكس را در آن قرار داشت وارد مجله ي  رسيد كه بر كنارهميت هتقل 

ي درختان خورد و شيره انگور بگرفدت   نديد و همه درختان پر ميوه بود از ميوه

و مقداري از آن را بياشاميد بقيّه ميوه را در سدبد و بقيّده افشدرده انگدور را در     

اي ريخت و چون ويراني آن دهكده و مرگ و ندابودي مدردمش را ديدد     شيشه

 :1قوله تعاليگفت: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يا به ماستا  آ  كسي كه بت مهكده اي گذش  كه سقفهاي   فتو ريخته و خدالي از  

سكنه بوم )كه به قولي عزيت بوم( نينديشديده اي؟ او گفد : خددا هگونده اهدل ايدن       

مهكده را بعد از متگ  زنده مي كند؟ خداوند او را لد سال بميتانيد  آنگداه زندده   

                                           
 سوره بقره 219آيه  - 8
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  : يدك روز يدا قسدمتي از روز بدومه ا       اش كتم و گف : هه مد  بومه اي ؟ گف

گف : بنهگ هنين نيس  بلكه لد سال بومه اي  خدورمني و نوشديدني خدوي  بنگدت      

مگتگو  نشده  و مرازگوش خوي  بنگت  تتا بتاي متم  عبتتي مي كن   استخوانها 

آوري   سپس آنتا بگوش  مي نوشاني   همينكده   را بنگت كه هگونه به حتك  مر مي

 ن  كه خدا بهمه هيز تواناس .وشن شد گف : ميدابت او ر

مي گويد: آيا نمي بيني آن مرد كه دليا جست و دليا آورد در دين ابراهيم. و 

كه تمام تدورات را   بني اسدتائيل ، پيغامبر از پيغامبران عزيتاين مرد ديگر يعني 

سدائت  گفته اند اين قريده:  بي  المقد . حفش داشت كه از دهي برگذشت يعني 

بندام   مدداين و  واسدط ميدان   مجلده و يا دهي بر كنار ايليدام  بر دو فرسخي  آبام

 النصدت  بخ از آنجا برگذشت آن شهر بدست  عزيتبوده است. به هرحال  هتقل

 خراب و ويران گشته و خلقدي را بكشدته و بداقي را بده اسديري گرفتده بدود       

روانه شد در  چون از اسارت رهايي يافت و به طرم وطن خود السّدال   عليه عزيت

راه شهري ويران و مخروبه  نظر او را جلب كرد با خود گفت كه خدداي جدا   

جالله چگونه زندگي ساكنان اين جا را كه همه محو و نابود شده اند دوباره زنده 

در آنجدا قدبض شدد و     روح وي )عزيدت(  سازد و اين شهر ويران را آبادان كند

بخد   را بدان سو مرور نيفتداد.   خرش مرد و تا صدسال در آن حال ماند و كس

هم در اين حال مرد و پادشاه ديگري بيت المقددس را آبداد كدرد و آن     النصت

بعد از صد سال جان يافت و خر او كه مرده  الساّل  عليه عزيت شهر را تعمير نمود

و استخوانهايش پوسيده و به هر سو افتاده بود در جلو چشم او زنده گردانيده شد 

ل عييددر شددهر را آبددادان ديددد و ايددن واقعدده بعددد از صددعود  در ايددن حددا –

بود. به سايه درختي فرو آمد و با وي خدري بدود بده درخدت      الساّل  عليه  عيسي
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بست و خود در ميان ده رفت درختان پر بار بسيار ديد از آن پاره اي انگدور و  

 انجير خورد بر ديواري تكيه كرده آنگه گفت:

اين ده را زنده گرداند و آبدادان سدازد بعدد از     عيير گفت چگونه خداي تعالي

خرابي او يا اها او يعني مردم آن پس از آنكه مردندد و هدالك شددند و ايدن     

سخن عيير به جهت آن نبود كه به روز قيامت و به بعث و نشدور شدك كندد.    

 الساّل  عليه ابتاهي  بلكه خواست كه خداي تعالي او را به عينه نشان دهد. چنانكه 

 «ارني كيف تحي الموتي» اهلل خواست كه :از 
پس خداي تعالي او را در وقت اين تاما و تفكر بمدت چند سال بميرانيد پدس  

 در ايدن مددت    بخ  النصدت او را بهمان شكا و صورت كه بود زنده گردانيد و 

 هالك شده بود.

 به او گفت چه مدت درنگ كردي؟ جبتئيلزمانيكه زنده گردانيده شد 

 يك روز، بنگريست كه هنوز آفتاب بود گفت يا پداره اي از روز   عيير گفت:

 درنگ كردم.

حضرت جبرئيا گفت: نه چنان است كه تو گمان برده اي بلكه اينجا بمدت صد 

به خود آمد و به اوضاع آن  عزيتسال درنگ كردي يعني صد سال مرده بودي. 

 موضع نگريست وضع را حالت ديگر يافت بر تعجب او بيفيود.

در آن طعام و شراب خود نگاه كرد پس نان خشك و شيره انگور ديدد بدر آن   

 ريخته و انجير تر بر سر آن بمانده و هيچ تغييري در آن نيامده است.

پس در خر خويش بنگريست مرده و استخوانهايش از گذشت روزگار پاره پاره 

 ليه اجتمعي ايتها العظا  الباشده و سپيد مانده. آنگه از آسمان ندايي شنيد: 
 اي استخوانهاي پوسيده همه با هم جمع شويد.
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به قدرت خداوند همه استخوانها بحركت درآمد. قدم به ساق و ساق بده زاندو و   

كف به بازو و بازو به دوش و سر به تن پيوست پدس رگهدا و گوشدت هدا و     

در آن مي نگريست و تعجب مي كرد،  عزيتپوست و موي در وي پديد آمد و 

اي آمد و روح در بيني وي دميد، آن خر برخاست و بانگي زد آنگاه  پس فرشته

خعاب رسيد كه ترا بعد از مرگ زنده كرديم تا آثار قدرت ما در نفس تو ظاهر 

 گردد.

و ديگر آشكار كرديم نشانه و عبرتي از براي مردمان كه در حشر اجساد شدك  

راب آشكار شد و زنده شدن خر و خراب نشدن طعام و ش عزيتدارند چون براي 

آنرا به عينه ديد، و ديگر نگاه كن به سوي استخوانهاي خر خويش تا بيني كده  

 چگونه او را حركت داديم و قسمتي از اعضاء را به قسمت ديگر مرتبط ساختيم.

پس عيير دريافت كه خداي تعالي چگونه مرده صد سال را زنده كرد به سدجده  

 در افتاد و خداي عيوجا را سجود كرد.

 خداوند تعالي مي فتمايد:

در آن استخوانها نگريسدت كده    عزيتپوشانيم آن استخوانها را گوشتي،  پس مي

بقدرت كامله همه اجياء مجتمع شده بدان صورت كه بود درآمده بدر جسدت و   

 نعره زد.

چون عيير زنده شدن خر و خراب نشدن طعام و شراب را آشكارا ديدد و بده او   

 ه خداوند مرده صدساله را زنده گردانيد.روشن شد و نيي دريافت ك

 گفت: موالنا

 كه بپوسيده  است  و  ريييده  برت  هين  عيييا  درنگر  اندر خرت

 كه سر و دم و دو گوش و پايش را  پيش تو گرد آوريم اجيايش را
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گفت من حاال به عيان مي دانم چنانكه قبالً هم با استدالل و بيان دانسته بودم كه 

 .8مه چيي از جمله ميراندن و زنده گرداندن تواناست و قادر به كمال استاهلل بر ه
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 حضرت زكريا پيغمبر عليه السّالم و شهادت او

سوره مريم در حق حضرت زكريا پيغمبر عليه السّالم چنين آمده است:  2در آيه 

 :1قوله تعالي

 ورمگار  با بنده خوي  زكتياس .اين خبت رحم  كتم  نت

ي خود كده   خوانيم ذكر خداوند توست به مهرباني بر بنده بر تو مي اين قصه كه
زكرياست كه از اوالد رجعيم پسر سليمان نبي پسر داود عليهم السالم است پس 

 قصه او را بخوان و ياد كن.

پيش از آنكه به پيامبري بر انگيخته شدود درودگدر و    السّالم عليه اند زكريا گفته

ن هنگام در بيت المقدس پيامبري نبدود، روزي كده   بسيار زاهد بوده است در آ

مشغول عبادت بود همينكده از نمداز    السّالم عليه زكريا در محراب نياي خود داود

فارغ شد جبرئيا بر او نازل شد و وحي خداوند و نبوت را به او ابالغ كرد و بده  

ا اطالع زكريا رساند كه خداوند متعدال او را بده پيدامبري بدراي بندي اسدرائي      

برانگيخته است، زكريا سپاس خداوند را به سجده افتاد و پيش بني اسرائيا رفت 

و ايشان را دعوت كرد برخي او را تكذيب كردندد. برخدي هدم او را تصدديق     

كردند، زكريا ميان بني اسرائيا امر به معروم و نهدي از منكدر قيدام كدرد و     

يگدر بددانيم كده    عمران هم همچنان به عبادت خداوند سرگرم بود از طدرم د 

عمران هم پسر ماتان كه از اوالد رجعيم پسر سليمان نبي پسر داود عليه السدالم  

 است.

زكريا و عمران با دو خواهر ازدوا  كردند، همسر زكريا نامش ايشداع خدواهر   

حنهدختر فاقوذ مادر يحيي است. و همسر عمران نامش حنه خواهر ايشاع دختدر  
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واقع زكريا و عمران به اصعالح امروزي با هم فاقوذ مادر بيرگ عيسي است. در

غيدر از ايدن    السّدالم  عليده  باجناق هستند. البته بايد دانست كه عمران پدر موسي

عمران است. تا آن زمان به زكريا و عمران فرزندي عنايت نشده بود، روزي كه 

دهدد، از   حنه كنار عمران نشسته بود كبوتري را ديد كه به جوجه اش غدذا مدي  

ي كه به فرزند داشت گريست و موضوع را به عمران گفت، عمران گفدت  شوق

برخيي تا از خداي خويش در اين باره مسئلت كنيم، هردو برخاستند نمازگياردند 

و از خداوند مسئلت كردند كه به ايشان فرزنددي عنايدت فرمايدد، عمدران در     

با همسر خود در گويند خداوند متعال دعاي ترا بر آورد،  خواب ديد كه به او مي

آميخت و باردار شد و خداوند متعال در اين باره از قول حنه همسر عمران چنين 

فرمايد: وقتي كه گفت زن عمران، پروردگارا بدرستي آزاد نذر كردم بدراي   مي

تو آن را كه در شكم من است، پس قبول كن از من بدرستي كه تو شنوا و داندا  

آزاد كردن فرزندان خود براي خددمت در   هستي. گويد: درآن روزگار مردم با

جستند، كودكان معموالً تا هنگام بلدوغ   بيت المقدس به خداوند متعال تقرب مي

رسيدند هر كه دوسدت داشدت    خدمتكار بيت المقدس بودند و چون به بلوغ مي

خواسدت از آن كدار منصدرم     ماند و هر كه مي همچنان به خدمتكاري باقي مي

 شد. مي

 د،چون مادر مريم نذر كرد، پدرش به او گفت تو كه چنين نذري گوي كسائي مي

كرده اي اگر دختر باشد چگونه ممكن است؟ حنه از اين جهدت غمگدين شدد    

فرمايد: پس آنگاه كده   وچون فرزند متولد شد دختر بود خداوند متعال چنين مي

و نهاد آن مادينه را گفت پروردگارا! بدرستي كده مدن او را مدريم ندام نهدادم      

آورم و مادر سپس چنين گفدت پروردگدارا    بدرستي كه من او را در پناه تو مي
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من آن چه را در شكم داشتم براي تو نذر كردم ازمن بپذير و خداوند متعدال در  

 فرمايد: اين باره چنين مي

پس پذيرفت او را پروردگار او پذيرفتني نيكو و تربيت فرمدود او را تربيتدي   » 

 «.نيكو

مريم او را با خود به بيت المقدس برد، زكريا همراه تندي چندد از   گويد، مادر، 

پارسايان يهود آنجا بود به حنه گفت اين چيست؟ گفت دخترم مريم است كده  

او را خدمتگيار آزاده بيت المقدس قرار داده ام و خداوند از من پذيرفتده اسدت   

كردند و گفتند در شما هم او را بپذيريد و در مكنيد، بني اسرائيا روي به زكريا 

گويي؟ گفت ناچار بايد كسي عهده دار پرستاري مريم شود تا به  اين باره چه مي

سن و سال خدمتكاري برسدد و پدس از آن خددمتگيار مسدجد شدود، گفتندد       

 كداميك از ما بايد سرپرستي او را عهده دار شويم؟  

حال قرعه زكريا گفت چون من شوهر خاله اويم به اين كار سياوارترم در عين 

كشيم، هريك چوبه تير خود را برداشتند وكنار چشمه سلوان رفتند و آن نام  مي

جايي در حومه بيت المقدس كه داراي چشمه ساري شيرين است كده باغهداي   

كند، عثمان بن عفان آن راخريد و بر مسدلمانان   بيرگ و بسياري را آبياري مي

 فقيران و ضعيفان بيت المقدس وقف كرد.

انددازيم هدركس چوبده اش روي آب     يرهاي خود را در اين چشمه مدي گفتند ت

بايستد او عهده دار پرستاري و مواظب مريم خواهد بود، چوبه ها را انداختند همه 

در آب فرو شد جي چوبه زكريا كه بر روي آب ماند و جريدان آب هدم او را   

در آب اندازند قلم نوشتند  اند قلمهاي آهني كه تورات با آنان مي نبرد: و نيي گفته

كسي كه بر آب بماند و فرو نرود كفيا مريم باشد. زكريا او را گرفت و يكي 

از زنان بني اسرائيا را به دايگي او برگييد، گويد اندكي بعد عمران پددر مدريم   
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شدد بدرآن    اي ساخت كه جي با نردبان نمدي    در گذشت، زكريا براي مريم خانه

رفت، زكريا هم براي او غذا  يا به آن خانه نميرفت و معموالً كسي غير از زكر

برد، و پسر خاله اي هم بنام يوسف درودگر پسر يعقدوب كده از پارسدايان     مي

رفت در تابستان  آزاد بيت المقدس بود.گويد، زكريا پيش مريم مي خدمتگياران 

ديددو از آن تعجدب    ميوه هاي زمستاني و درزمستان ميوه هداي تابسدتاني مدي   

 فرمايد: داوند متعال در اين باره چنين ميكرد، خ مي

 

يعني زكريدا پروردگدارش را در    -يني نهاآندم كه پروردگارش را ندا داد، ندا

محراب بيت المقدّس ندا كرد و گفت: پروردگارا از نيد خدود بدرايم فرزنددي    

ببخش به درستي كه تو شنونده و اجابت كننده دعايي، اين دعاء در سر  از خددا  

طلبدد آن   خواست چونكه شرم داشته كه در پيرانه سر از خداي خود فرزندي مي

 و عاقر. هم از زني نازا

من بعد از خدويش از وارثدانم )مدواليم( بديم دارم و زندم      »و گفت پروردگارا! 

نازاست مرا از نيد خود فرزندي ععا كن كه از مدن و از خانددان يعقدوب ارث    

 «8پسنديده ساز.  ببرد و او را، پروردگارا!

اسدت بشدارت   يحيدي  وحي آمد: اي زكريا! براستي ما تو را به پسري كه نام او 

دهيم يعني خداي تعالي وحي فرمود و جبرئيا عليه السّالم را به سوي زكريدا   مي

فرستاد و جبرئيا عليه السّالم پيام خداي تعالي را به او رساند كه بده تحقيدق در   

ايدم   بيان شد. و پيش از او كسي را به نام يحيي نيافريده 89سوره آل عمران آيه 
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ي زنده كننده ميراث نبوّت پددرش و  يعني هيچكس پيش از او در اين نام به معن

 داراي علم و حكمت باشد نيامده است و اهلل اعلم.

زكريا گفت: پروردگارا چگونه باشد براي من پسري و حال آن كه همسدرم  » 

كندد و   ام زكريا اضافه مي نازاست و همانا خودم از پيري به نهايت ناتواني رسيده

جوان گرداني يا در همين پيري قددرت  خواهي ما را  پرسد پروردگارا آيا مي مي

جبرئيا عليه السّالم به امر خدداي تعدالي   « 8خواهي نشان بدهي. كاما خود را مي

گفت: پروردگار تو فرمود: كه اين كار يعني آفريدن فرزند از دو شخ  مُسدن  

و فرتوت بر قدرت من آسان است و به درستي كه بيافريديم تو را پيش از يحيي 

دي تو را از عدم موجود گردانيديم پس از دو پير مسن و فرتوت و تو چييي نبو

 :2قوله تعالي  بوجود آوردن فرزند چييي نيست.

 

سه شب تمدا  بدا   اي بگذار  گف  نشانه تو اينس  كه  گف : نتورمگارا بتاي من نشانه

 متم  سخن نكني.

يدك  اي و عالمتي بنماي كه بدا ايدن نيد   زكريا گفت پروردگارا براي من نشانه

 بودن اين واقعه مشخ  گردد.

گفت نشانه و آيت تو آنست كه با مردم سه روز سخن نگويي و پروردگدارت  

گويد: روزي كده   را فراوان ياد كن و در بامداد و شامگاه تسبيح گوي. كلبي مي

 ندود و دو سدال داشدت.   به زكريا مژده داده شد كه داراي پسري خواهدد شدد،   

كه زكريا يك صدو بيست ساله و همسدرش   كند ضحاك از ابن عباس نقا مي

 فرمايد: سوره مريم مي 88و در آيه  نودو هشت ساله بوده اند.

                                           
 سوره مريم 1ترجمه آيه  - 8
 سوره مريم 83آيه  - 2



 حضرت زكريا پيغمبر عليه السّالم و شهادت او

449 

 

شدبانگاه خددا را    نس  از عبامتگاه نزم قو  خوم شد و به آنها تلقين كتم كه بامدام و

 تسبي  گوئيد.

گويند، و چون زكريا با همسرخود در آميخت غسا كرد و به محراب عبدادت  

شت زنان بني اسرائيا پيش او آمدند و گفتندد كدار تدو از همسدرت     خود برگ

شگفت انگييتر است، زكريا خواست سدخن بگويدد نتوانسدت و دانسدت كده      

همسرش باردار شده است، براي آنان روي زمين نوشت كه من سده شدبانه روز   

 توانايي سخن گفتن ندارم.

فرشدتگان او را مدژده   ، اگر گفته شود چرا زكريا پس از اينكده   گويد ثعلبي مي

دادند نشانه وآيتي از خداوند خواست مگر در آن وحي شك و ترديد داشته يدا  

منكر قدرت الهي بوده است نعوذ باهلل؟ و اين براي مؤمنان جايي نيست تدا چده   

اند كه چدون   رسد براي پيامبران، پاسخ همان است كه عكرمه وسدي نقا كرده

پيش او آمد و گفت آوايي كه شنيدي از  زكريا صداي فرشتگان را شنيد شيعان

بود  جانب خداوند نيست بلكه شيعان ترا مسخره كرده است و اگر وحي الهي مي

فرمود همچنانكه تو پوشيده از او مسئلت كدردي و   آن را پوشيده به تو وحي مي

شود و زكريا اين تقاضا را بدراي رفدع    همچنان كه در ديگر امور به تو وحي مي

ي كرد، گويد، پاسخ ديگري هم گفته اندد و آن ايدن اسدت كده     وسوسه شيعان

زكريا در تولد پسر ترديد نكرد بلكه در كيفيت آن ترديد داشت كه مدثالً آيدا   

شوند يا با همان پيري و فرتوتي و آيا از همان بانوي پيدر   خود و زنش جوان مي

 . و فرتوت يا از بانوي ديگري و اين براي كسب خبر است نه براي انكار

گويد: بعد از اين بشارت و مژده، زكريا از محراب عبادت بيرون آمدد و بده    مي

پيش قوم خود رفت و با اشاره به ايشان گفت. صدبحگاهان و شدامگاهان نمداز    
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ي  ي همده  گياريد و تسبيح گوئيد تا شكر اين نعمت كه براي سرنوشدت آيندده  

 .شما تاثير بسيا دارد بجاي آورده باشيد

اه يحيي از مادر متولد شد حكايت يحيي باشد بدراي مبحدث بعددي.    و بد از نُه م

گيريم. از قضا بني اسرائيا باز رو به فساد نهادند هر چندد كده     قصّه را از سر مي

زكريا خواست آنان را پند و نصيحت كرده از فسداد بداز دارد فائدده نداشدت.     

در پديش  روزي بر او خشم رانده قصد كشتنش كردند زكريا بگريخدت ايشدان   

دويدند زكريا به درختي رسيد درخت به سخن درآمد و گفت يا زكريدا بيدا در   

درون من جاي گيرد در حال درخت بشكافت زكريدا انددرون درخدت رفدت     

ابلديس لعدين   دشمنان به درخت رسيده او را نديده متحيّر ماندند كه كجدا رفدت   

ه است پدس  اش بيرون آمد آمده گفت كه اندرون درخت رفته است اينك رشته

ارّه آوردند و درخت را از سر شكافتند چون به فرق مبارك آن حضرت ر سديد  

فرمايد  آهي كرد جبرئيا عليه السّالم در رسيد و گفت يا زكريا! خداي تعالي مي

داني كده پنداه    كه اگر يك بار ديگر آه كني نامت بديوان چگونه باشد آيا نمي

فتي اكنون در بال صبر كن زكريا بار همه عالم و عالميان اوست. پناه درخت گر

ديگر دم زدن نتوانست و ياراي دم زدن نداشت تا جان مباركش از قالب جدا شد 

السّالم را ميان درخت با ارّه  عليه خبر به يحيي پيغبمر عليه السّالم رسيد كه زكريا 

 (.اِنّا لِلّه وَ اِنّا اِلَيلهِ راجعو اند گفت: ) دو نيم كرده
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 السّالم و شهادت او عليه  پيغمبر حضرت يحيي

علدم و   السّدال   عليده  يحيدي فرمايد: مدا بده    سوره مريم مي 82خداي تعالي در آيه 

حكمت و فهم و كتاب تورات داديم در حالي كه او كدودكي سده سداله بدود.     

رفت و بدا كودكدان بدازي     اند كه يحيي تا چهارسالگي هرگي بيرون نمي آورده

كني؟  جان مادر چرا بيرون رفته با كودكان بازي نميكرد مادرش گفت يا  نمي

گفت مادر جان خداي تعالي مرا از بهر بدازي نيافريدده اسدت.     الساّل  عليه يحيي

راهي كه من در پيش دارم بازي كردن را نشدايد پدس پيوسدته گريده و زاري     

كرد زكريا گفت پروردگارا از تو فرزندي خواستم تا شداد و خرسدند باشدم     مي

السّالم آمد و گفت يا زكريدا   عليه افيايد. جبرئيا  گريه او غم روي من مي اكنون

فرمايد كه تو از ما فرزندي شايسته خواسته بودي تا فرمدان   خداي تعالي به تو مي

خواهيم كه روز تدا شدب از فدراق مدا      ي خود را چنين مي بردار ما باشد ما بنده

چكس اميدوار نباشد. چون زكريدا  بگريد و از عذاب ما بترسد و بجي از ما به هي

ترسيد كه مبدادا   كرد و مي السّالم هميشه بني اسرائيا را وعش و نصيحت مي عليه 

السّالم حاضر شود و اين نصيحت بشنود و گريه و زاري او از اوّل هدم   عليه  يحيي

السّدالم جمدع بودندد يحيدي در      عليده   بيشتر شود روزي بني اسرائيا پيش زكريا

سته بود پنداشت كه يحيي حاضر نيست صفت دوزخ كرد و گفدت:  اي نش گوشه

ي  يعني جهنم بي شدك جداي وعدده   « اِ َ جَهَنَ  لِمَولعِدُهُ ل اَجلمَعِين»قوله تعالي: 

ايشان اسدت همده كدافران هدر چده هسدتند در آتدش دوزخ بخوابندد چدون          

و هفت  السّالم صفت دوزخ بشنيد آهي زد و بيرون جسته بر كوه رفت عليه  يحيي

گرديد بعد  گريست مادرش درين روزها پي فرزند كوه به كوه مي شبانه روز مي

ود و در شب ر از هفت شبانه روز ناگاه چوپاني نشان داد كه همه روز به كوه مي

رود مادرش در آن غار رفت و تا شب بنشست چون شب درآمد  به فالن غار مي
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ادر بده گريده و زاري افتداد و    يحيي در رسيد مادر را ديد خواست كه بگرييد م

اي مدادر چگونده گريده     گفت يا پسر يك ساعت گريه فراموش كن. گفدت:  

فراموش كنم كه آنچنان دوزخي در گذر ما خواهد بود همه آن راه بگذرند پس 

مادر به شفاعت بسيار به خانه آورد در آن زمان يحيدي هفدت سداله بدود و در     

ز گناهان ترسان و پرهييكار و به اطاعت صومعه رفته به عبارت مشغول شد. او ا

گويد به ايدن سدبب اسدت كده      ميحسين فضل و به فرمان خدا فرمانبردار بود. 

ي معصيت بود  خداوند او را با اطاعت زنده داشت نه معصيتي كرد و نه در انديشه

و گفته شده است از اين جهت يحيي ناميده شده كه شهيد شده است و شدهيدان  

سدوره مدريم    84خورندد. و در آيده    اندد و روزي مدي   وند زندده در پيشگاه خدا

 فرمايد: مي

السّالم بر پدر و مادر نيكوكار و از ايشان فرمان برنده بود و سركش و  عليه  يحيي

گويد. يحيي بدن زكريدا عليهمدا     ميكعب االحبدار  نافرمان بر و الدين خود نبود 

بيني كشيده و ابروان پيوسته  السّالم خوش چهره و زيبا، داراي انگشتان كوتاه و

بوده است صدايش ظريف و فروتن و بسيار پارسا و در اطاعت خداوند عَيَوَجَاَ 

نيرومند و در عبادت بر همه مردم برتري داشدته و در اطاعدت والددين بسديار     

 فروتن بوده است. 

 :1قوله تعالي

 

ندده بتانگيختده   روزي كده ز  مروم بتاو  روزي كه تولد يافد  و روزي كده بميدتم و   

 شوم.
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بني اسرائيا برانگيخت فرمان داد ايشان نيامبتي و چون خداوند عَيَوَجَاَ او را به 

 را به پنج خصلت فراخواند و براي هر خصلت مثلي زد.

به ايشان دستور داد خدا را پرستش كنند و چييي را شدريك او قدرار ندهندد و    

ز مال خال  خود بخدرد و  گفت مثا شرك چنين است كه مردي بردگاني را ا

اي بدراي بازرگداني بدهدد و     آنان را در خانه خود مسكن دهد و به آنان سرمايه

ي كفايت از آن بخورند ولي هر چه سود بداقي   بگويد هر يك از ايشان به اندازه

 ي خود بپردازد. ماند به او بپردازد و بردگان آن را به كس ديگري غير از خواجه

مثدا مدردي اسدت كده از      ستور داد و گفت مثا نمدازگيار نماز د و آنان را به

پادشاهي اجازه ورود بخواهد به او اجازه داده شود و پديش او درآيدد و پادشداه    

براي شنيدن سخن و برآوردن حاجت او به او توجه كند ولي آن مرد به چپ و 

ي خدود نكندد تدا پادشداه از او روي      راست خود بنگرد و توجّهي بده خواسدته  

 نده و حاجت او را بر نياورد.برگردا

و ايشان را به پرداخت صدقه دستور داد و گفت مثا آن مثا مردي اسدت كده   

دشمن او را اسير كرده باشد و خود را به بهاي معلومي از ايشان باز خريد كدرده  

آورد  باشد و در سرزمين آنان شروع به كار كند و از كم و بيشي كه بدست مدي 

 ا آن مبلغ را بپردازد و خود را آزاد سازد.به آنان پرداخت كنند ت

و ايشان را به ياد خدا فرمان داد و گفت مثا آن مثا مردي است كه حصداري  

استوار و دشمن دارند چون دشمن به ايشان روي آورد وارد حصار خود شدوند و  

دشمن بر ايشان دست نيابد. همين گونه ياد خداوند است هر كس خددا را يداد   

شود. و ايشان را به روزه دسدتور داد و گفدت روزه    او چيره نميكند شيعان بر 

السّالم ميان بني اسرائيا به  عليه  يابد. يحيي سپري است كه دشمن به آن دست نمي
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گيري و سياحت معروم بود تا هنگامي كده   بسياري عبادت و پارسايي و سخت

 كشته شد.

 نظر دارند. السّالم اختالم  عليه  عالمان در سبب كشته شدن يحيي

السّالم پادشاه را از ازدوا  با دختدرش و   عليه  قول عبداهلل بن زبير آنست كه يحيي

به قول سُدّي از ازدوا  با دختر زنش و به قول ابن عبداس از ازدوا  بدا دختدر    

 برادرش منع كرد.

بن اسحاق بن محمد گويد، صحيح همان چييي است كه  در تفسير خود ميثعلبي 

باره گفته است كه بني اسرائيا پس از آباد شدن شام بعد از ويدران  در اين يسار 

شدن آن بدست بخت النصر و پس از رهايي از اسارت به آن سرزمين برگشدتند  

 السّالم گناهان تازه مرتكب شدند. عليه    تعزيو پس از مرگ 

در عين حال خداوند ميان آنان پيامبراني مبعوث فرمود كه بني اسرائيا گروهي 

ا كشتند و گروهي را تكذيب كردند، آخرين پيامبران كه ميان ايشان مبعدوث  ر

شدند زكريا و يحيي و عيسي عليهم السالم بودند. همانعوريكه گفتديم در سدبب   

 كشته شدن يحيي اختالم است.

خواست با او  گويد پادشاه بني اسرائيا دختر برادري داشت و شيفته او بود و مي

آورد. چون به مدادر آن دختدر    مي اجتي از آن دختر برازدوا  كند و هر روز ح

السّالم از ازدوا  با برادرزاده منع كرده است به دخترش  عليه  خبر رسيد كه يحيي

اي را پرسيد بگو خواسته من ايدن   گفت چون پيش پادشاه رفتي و از تو خواسته

از خدون   و چنين كردندد،  ببرندسر زكريا عليهما السّالم را است كه سر يحيي پ

جوشيد تا آنكده خداوندد    اي به زمين چكيد كه همواره مي السّالم قعره عليه  يحيي

پادشاه بابا را برانگيخت و او چندان از بني اسرائيا بر آن جايگاه كشت تدا آن  

 خون آرام گرفت.
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تر اسدت، نقدا    به خواست خداوند متعال از ديگر اقوال درستابن عبدا   و قول 

السّالم را همراه دوازده تن حواريون بدراي   عليه  السّالم يحيي هعلي  كند كه عيسي مي

ايشدان از ازدوا  بدا دختدر بدرادر نهدي        آموزش مردم گسيا داشت و از جمله

 فرموده بود كه بيان آن رفت.

در قص  االنبياء هم آمده كه: چون يحيي بعد از وفات پدر همچنان در صدومعه  

نام زني بود او ملكه مد در ميان بني اسرائيا بود تا مدتي برآ به عبادت مشغول مي

از شوهر اوّل دختري داشت شوهري كه اصرار داشت كه دختر را به زني خدود  

السّالم را طلب نمودند كه نكاح دختر از نظر شرع چگونه باشد  عليه  درآورد. يحيي

السّالم خشم گرفدت   عليه  گفت براي دختر نكاح كردن روا نبود آن زن بر يحيي

يش شوهر خود رفته احوال باز گفت شوهر آن زن لعينه پاشاه شهر بود بفرمود پ

السّددالم انداختدده ندديد وي برنددد.   عليدده  ريسددمان در گددردن مبددارك يحيددي 

خواهي تا همده را   السّالم اگر مي عليه  السّالم در رسيد و گفت يا يحيي عليه  جبرئيا

چنين است كه مرا بكشند گفدت  السّالم گفت كه مقدّر  عليه  زمين فرو برد. يحيي

يعني راضي شديم بده  « رَضَيْنَا بَقَضَآءِ اهللِ تعالي»السّالم گفت:  عليه  بلي، پس يحيي

السّالم را در سراي پادشاه برده سر مبارك  عليه  قضاي خداي تعالي، الحاصا يحيي

گفدت دختدر زن را در    او از تن جدا كردند چون سرش را با ارّه بريدند سر مدي 

اح آوردن از نظر شرع روا نيست فرشتگان آسمان بناليدند و گفتند بار خددايا  نك

السّالم چه گناه كرده بود كه وي را شهيد كردندد. نددا آمدد كده اي      عليه  يحيي

دارم فرشتگان عرض كردند هر كه را دوسدت   فرشتگان من يحيي را دوست مي

گويندد كده    مخلوق مي داشته باشي او را به اين نوع بكشي. ندا آمد كه به صفت

كشند و دوست را بپروردند تا از دشمن مضدر  نبينندد و از دوسدت     دشمن را مي

كشم و دشمن را بپدرورم تدا جهانيدان     منفعت يابند من كه خدايم دوست را مي
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بدانند كه ما را نده از دوسدت منفعدت اسدت و نده از دشدمن مضدر ت. چدون         

ليد بود دختر خود را به شوهر داد و السّالم به حق پيوست آن زن كه پ عليه  يحيي

به كاري بر باالي بام رفت بادي درآمد او را برگرفت و به صحرا انداخت آنجدا  

شيري بود هرگاه كه ديد برجسته آن زن را گرفته پاره پاره كرد پس پادشداه و  

 السّالم و اهلل اعلم بالصّواب. عليه  ي يحيي قوم لعنهم اهلل هالك شدند اين بود قصّه
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 جرجيس رحمه اهلل عليه ي قصّه

خوانيد از قص  االنبياء جان محمد بستي نقا شده بر درستي و نادرستي  آنچه مي

 آن خدا داناست.

ي  هدا از جملده   و نيي در بعضي نسخهنيامبتا  را هم از جمله  الساّل  عليه  جتجيس

الم را عليه السّ  بندگان نيكوكار فلسعيني برشمردند كه بعضي از حواريون عيسي

 كردند.شهيد درك كرده بود در روز سه شنبه كافران لعين وي را 

  لعينماميانده  اش چنين آمده است پادشاهي كافر در شهر فلسعين بود نام او  قصه

را كشتند به حكم خدداي تعدالي   جتجيس اند كه هفتاد بار  بود. در تفسير آورده

اند كه هيار بار جرجيس  هشد. در بعضي كتب تواريخ چنين آورد هر بار زنده مي

را كشتند. خداي تعالي و تقدّس به قدرت خويش زنده گردانيد و علت ش اين بود 

را برون آورده بده زر و جدواهر مرصّدع    ب  ي پليدِ بت پرست چند   ماميانهكه 

كدرد   كرد و هر كس سجده نمي ميس ده كرده و به مشك و عنبر معع ر كرده 

به جرجيس فرمود كده داديانده   عال  جَلّ و عَلي  جبارانداخت  او را در آتش مي

پادشاه را به دعوت من و به پرستش بخوان. جرجيس آمد و به پادشاه پليد پيغام 

ي  پرستيد شايسدته  خداي تعالي رسانيد و گفت آن بتاني را كه به جاي معبود مي

و  گويد شنود و نه مي خدايي و پرستش نيستند. گفتند: چرا؟ گفت زيرا كه نه مي

شنود و نيي بر همه چيي قدادر   داند و هم مي بيند و خداي آنست كه هم مي نه مي

ي اشياء و كمترين خلدق خدداي    ي همه باشد و توانا در همه جا باشد و آفريننده

گفت يا جرجيس اگر براي تو خدايي است چرا اثدر نعمدت   ماميانه تعالي تويي 

 ر نعمدت آشدكار اسدت جدرجيس    دنيا بر تو ظاهر نيست و بر ما و پيروان ما اث

چه ارزشي دارد من آرزومند آن نعمتي هستم  گفت نعمت دنيا كه بقاي را نشايد

اسدت كده   بهش  گفت: نعمت  ؟كه بقاي دوام باشد. گفت: آن چه نعمت است
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پليدد دسدتور داد تدا    ماميانده  هرگي به آن آفت نرسيد چون سخت طوالني شد 

ريختندد و   ها بر روي مي ها و كلوخ ترا بگرفتند و بر دار كردند و خشجتجيس 

هدا ظداهر    كندندد چنانچده اسدتخوان    هاي آهنين گوشت و پوستش مدي  به شانه

تا جان ال الهَ ااِلّ ا  گفت  سوختند و در حالت سوختن مي گشت بعد از آن مي مي

بداد همان ساعت بر صورت نيكوتر و زيباتر زندده شدد پدس آواز داد كده اي     

پس آن لعين ملعون زود گفت تا شش مديخ آهندي   لدهَ ااِلّ ا   ال اكافر لعين بگو 

گوفتند و يك ميخ بر سر مبارك زدند  ها بر عضو مباركش مي تافتند و همه ميخ

ها در پايش دوختند تا جان  كه مغي بيرون جوشيد و ميخي بر سينه كوفتند و ميخ

از وي  هدا را  را فرسدتاد تدا آن مديخ   فتشدته  مباركش بيرون شد پس حق تعالي 

بركشيد برجيس باز زنده شد و برخاست چنانكه يك مدوي از اعضداي بددن او    

ملعون دستور داد تدا ديگدي   ال الدهَ ااِلّ ا   آزرده نشده و به كافر لعين گفت بگو 

آوردند و جرجيس را در آن ديگ نهادند و گوگرد و روغن و قعدران بدر آن   

ي آب  به جوش آمد چشدمه قرار داده از زير آن آتش برافروختند و آب ديگ 

سرد در آن ديگ بوجود آمده كه آن آتش را سدرد نمدوده و تداري از مدوي     

جرجيس آزرده نشد به فرمان خداي تعالي از آن آتش به سالمتي بدا نيكدوترين   

رسد  صورتي كه قبالً بوده نجات يافت. پس معلوم شد كه به او عذاب معلون نمي

هاي ما هيچ عدذابي بده تدو     از اين عذاب يا جرجيس  كند. لعين گفت: و اثر نمي

رسد گفت آنكه اين چنين آسمان را بي ستون معلق بددارد و زمدين را بدر     نمي

هاي تو را نگه دارد و هر عذابي كه  سراب نگه داشته مگر قادر نيست كه عذاب

كني از ما دفع كند عجب نيست و هرگي سدايه رحمدت خدويش از مدن      تو مي

ار اويم. داديانه ملعون بترسيد كه مبادا خلق بر وي جمدع  برندارد كه من فرمانبرد

شوند و ملك او تباه گردد بفرمود تا وي را به زندان برند و چهار ميخ آهني بدر  
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دست و پايش زده چها مرد سنگ خاره بياورند و بدر روي شدكم مبدارك او    

نهادند تا شب درآمد خداي تعالي فرشدته را فرسدتاد و فرمدود كده آن بندده را      

خالص ده و طعام و شراب ببر كه او گرسنه است و از ما سالم برسان و بگو كه 

شوي. فرشته آن شدهيد  به رضاي ما هفت سال به بال مبتال خواهي بود و سرانجام 

ها از وي بركشيده آن سنگ را از باالي شكمش برداشدته سدالم رسدانيد و     ميخ

ام و شدراب داده برفدت   پيامي كه از طرم خداوند متعال آورده بود رسانيد طعد 

قبا از صبح نيد پادشاه پليد آمد كافر لعين گفت تو جرجيس هستي؟ جدتجيس  

چه كسي تو را از آن عذاب بيرون آورد. گفت: خالق زمين   گفت: آري، گفت:

و آسمان بار ديگر دستور داد تا بر سر وي ارّه كشيدند تا دو نيم شد پس پديش  

ا سجده كرده نگاه داشتند چون شدب درآمدد   ها ر شيران افكندند شيران آن پاره

خداي تعالي باز جرجيس را زنده گردانيده فرشته را با شدراب و طعدام فرسدتاد    

گفت كه به جرجيس سالم من رسانده بگو كه كافران فردا به عيددگاه خواهندد   

بامداد به عيدگاه رفته ايشان را بخواند گفتند جتجيس رفت ايشان را دعوت كن 

ه كرده پيش شيران افكنده بوديم گفت بلدي اهلل تعدالي بده قددرت     ترا پاره پار

شدويد همده تعجّدب     خويش مرا زنده گردانيد با اين حال چرا شما مسلمان نمدي 

بنددد پدس آن    هاي ما مي كردند و گفتند كه اين صفت جادويي است كه چشم

از ملعون بفرمود تا جادوان بسيار جمع كردند و به جادوان گفت شر  برجيس را 

من دفع كنيد من به شما رحمت خواهم كرد و سرافراز خواهم نمود گفتندد: اي  

كنيم داديانه پليد گفت نشان آنچده   پادشاه نگران مباش ما شر  او را از تو دفع مي

توانيد كاري  كنيد به من بگوئيد تا بدانم كه شما در برابر او مي كه با او عما مي

گاوي بياورند و با وي بده گدوش گداو در     كنيد يا نه؟ مهتران جادوان گفت تا

دميدند فوراً گاو به دو قسم شد هر يك از اين دو قسم جداگانه گاوي شدده آن  



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

461 

تواني كه جرجيس را قهر كني پس دسدتور داد   ملعون آن را بديد و گفت تو مي

تا قدري آب آورده يك چييي خوانده بر آن دم كرده بده جدرجيس خوراندد    

بس  ا  التحمن الدتحي   در دست كرده در دهان نهاده جرجيس در حال قدح را 

بيني؟ گفت: بسديار تشدنه    گفته بخورد مهتر جادو گفت خويشتن را چه طور مي

بودم آب زاللم دادي تا بخوردم و سير شدم مهتر جادوان گفدت ايدن كده مدن     

كردم هيچ آثداري از او در جهدان بداقي     كردم اگر غير از تو به كسي ديگر مي

ي جرجيس در  توانم برابري كنم پس آوازده بود حال دانستم كه با تو نمينمانده 

نيد جرجيس آمد و گفت يا رسول اهلل مدن زندي پيدر و    زندي  بني اسرائيا افتاد 

درويشم گاوي داشتم كه معيشت من از آن گاو بود اكنون آن گاو بمرد مدرا از  

را زنده كندد فرمدود   فقر و درويشي طاقتي نمانده دعاء كن تا خداي تعالي گاوم 

هاي آن گاو جمع كن و عصاي من بر وي زده بگدو كده بده حكدم      تا استخوان

خداي تعالي زنده شو. پس پير زن همچنان كرد تا گاوش زنده گشته تمام فربده  

برخاست پس اين حكايت در زبان خلق افتاد از نيديكان داديانه شخصي بود كه 

يدار گشت و گفدت يدا قدوم ايدن     تر نبود روزي از دل ب هيچكس از وي مقرب

تواندد مدرگ    گوئيد هيچ جادويي نمي ها از او ديديد هنوز او را جادو مي عجايب

خود را دفع كند گفتند: اي فالن مگر جادوي جرجيس تدو را نيدي از راه بدرده    

نه، بلكه مرا راه نموده است فوراً ايمان آورد و نيي چهار هيار مدرد    است. گفت:

ان آورده مسلمان شدند پس داديانه پليد دستور داد تدا كسداني   بر موافقت او ايم

كه مسلمان شده بودند بگرفتند و هر يكي را به عذابي بكشتند بعد از آن از سپاه 

كني حجّتي بده مدن    داديانه شخصي آمد و گفت يا جرجيس دعوي پيغمبري مي

خواهي؟ گفت: چهار كرسدي اسدت هدر يكدي از چدوب       بنمايي گفت چه مي

هاي گوناگون است اگر در گفتار خود صادق هستي به خداي خود بگدو   درخت



 ي جرجيس رحمه اهلل عليه قصّه

461 

ها درختان بسازد چنانكه شاخ و برگ بيرون آورده  ها از جنس آن از اين كرسي

السّالم گفدت خدداي مدن     عليه ي آن در حال پخته شود تا بخوريم. جرجيس ميوه

ي  مده غالب و عييي است اين چنين كار بر او دشوار نيست پس دعداء كدرد ه  

ها شدند همه گفتند ايدن جدادوگر بيرگدي     ها چنانكه خواسته بود درخت چوب

است پس آن سگ ملعون دستور داد تا گاوي عظيم فراخ شكم از مس ساختند و 

لفش و قعران و گوگرد بياوردند شكم گاو پر كدرده جدرجيس را در آن شدكم    

و رعد غر يددن و بدرق   نهاده آتش زدند. اهلل تعالي به ابر سياه فرمود تا ظاهر شد 

درخشيدن گرفت و ظلمي عظيم برخاست چنانكه چند روز كسي شب را از روز 

السّالم بفرمود تا آن گاو را بر زمدين زد و   عليه نشناخت. خداي تعالي به ميكائيا

جرجيس از ميان آن به سالمت بيرون آمد تار موي او كسر نشده بود بار ديگدر  

ال اِلدهَ ااِلّ ا   درت خداي تعالي ديديد بگوئيد پيش كافران آمده گفت حال كه ق

اند اگر تو آنها را زنده  در عوض گفتند اي جرجيس در قبرستان ما مردگان زياد

تواندد از   آوريم جرجيس گفت اين كار را خداوند من مي كني ما به تو ايمان مي

پدس  بهر حجت كه شما گفتيد انجام دهد فرمود كه قبرها را به من نشان دهيدد  

هايشان پوسيده و ريخته بود جرجيس دعداء كدرد    قبرها نشان دادند كه استخوان

خداي تعالي اجابت نمود و دوازده هيار تن را زنده گردانيد در ميان ايشان پيري 

جرجيس گفت يا شيخ از مرگ تا بدين وقت چند مدّت اسدت  نوافدل  بود به نام 

پسري دارم كور و كر و  گفت چهارصد سال و بعد از آن پير زني آمد و گفت

را پديش   رلنگ و الل دعا كن تا اين فرزند من درست اندام شود جرجيس پسد 

خود خواند آب دهن در چشم او ماليد  در حال بينا گشدت و در گدوش وي دم   

كرد تا شنوا شد گفت زبان و پايش را نيي درست كن گفت اين اكنون زحمت 

واهم كرد اين پير زن كدافره در  باشد بگذار تا وقت ديگر دعاء كرده درست خ
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حال ايمان آورد و مسلمان شد پس داديانه لعين دسدتور داد تدا جدرجيس را در    

ي آن پير زن  ي آن پيرزن زندان كرده نان و آب از وي باز دارند. در خانه خانه

هدا   السّالم دعاء كرد آن ستون خشك سبي گشته و شداخه  عليه ستوني بود پيغمبر

ش به زمين فرو رفته ميوه آن ظاهر شد باز دسدتور داد او را در  ا برآورده و ريشه

آتش سوزانده خاكسترش را به دريا انداختند. ندا آمد تا دريدا آن وجدود را در   

 زمين رساند و ...

پس جرجيس روي مبارك به آسمان كرد و گفت. خداوندا تو داني هفتاد سدال  

ندين بار گرفتدار شددم اكندون    است كه من در بالي ظلم كف ار لعنه اهلل عليهم چ

روزي فرما و عذاب خويش بر ايشدان  شهام  طاقت و صبر نمانده به من درجه 

دار چون  اند در حفش و امان خويش نگاه نثار كن و كساني كه به تو ايمان آورده

از دعاء فارغ گشت آتشي از آسمان پديد آمد و رعد غر يدن و برق درخشديدن  

برجيس زدند تا پيغمبر به موجب بر يرها كشيده گرفت كافران آتش ديده شمش

يافت و آن آتش بر كف ار باريده و جملده كدافران   شدهام   خواست خود درجه 

لعنه اهلل عليهم بسوخت و آن روز سه شنبه بود قصه جرجيس عليده السّدالم واهلل   

 .8اعلم بالصواب

                                           
 با تلخي  و با نگارش امروزي 818قص  االنبياء ص  - 8



 السّالم  عليه ي شمعون  قصّه

463 

 السّالم عليه ي شمعون  قصّه

خوانيد بر خواننده و خدود مدن    ر ذيا ميي شمعون كه د درستي و نادرستي قصّه

مردي پارسدا و از   شمعو  نيغمبدت اند كه  چنين گفتهجاي سوال است به هر حال 

نيك مردان و حق پرستان و شجاع و قوي و پر موي بود چنانكه در تمام بدن او 

موهاي زيادي همچون موهاي سر داشت خداي متعال به او نيرويي عظيم بخشيده 

در كنار درياي روم بود پادشداهي بده ندام    عموزيه يرگي به نام بود چون شهر ب

هاي بلند بدود   كوشكي در باالي دريا ساخته بود آن كوشك داراي ستونفوطي 

كرد وقتي كده از   رفت و جنگ مي ميعموزيه هر سال چهار ماه به شهر شمعو  

به  آمدند و شمعون يافتند هر روز شش هيار مرد بيرون مي آمدن شمعون خبر مي

كشت باقي را زخمدي و   كرد و هر روز هيار مرد را مي تنهايي با آنان جنگ مي

كرد و دوباره به شدهر خدود    كرد و به مدّت چهار ماه همين كار مي مجروح مي

شد و چهار مداه ديگدر را    گشت و چهار ماه به طاعت و عبادت مشغول مي بازمي

كرد چدون ايدن    ديگري نميپرداخت و غير از اين كار  به دادن طعام به خلق مي

رفت و خداي تعدالي او   شد باز به شهر عموزيه براي جنگ مي چهار ماه تمام مي

كرد پس كافران در اين كار عاجي مانده در فكر  را هر روز به كافران مسل ط مي

داشت پارسدا و عفيفده   زني چاره شدند تا او را از پاي درآورند. خالصه شمعون 

د كه آن زن را با مال بفريبند پس پادشاه عموزيده  روزي كافران مصلحت كردن

كسي را به پيش زن شمعون فرستاد و گفت اگر در كار ما چاره انديشي كني و 

توانيم هالك كنيم تا پادشاه ترا زن خود كدرده   ما را كمك كني شمعون را مي

ي خيائن از آنِ تو باشد زن به طمع مال گفت هر  تخت و ملك به تو دهد و همه

كنم آن شخ  به پادشاه خبر داد پادشاه دستور داد تا  پادشاه خواهد همان ميچه 

ها بياورند و نيديك زن بروند و گفتند هر گاه كه شمعون بخوابد او را بدا   رسن
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ها ببند و به ما اعالم كن تا او را بر شتر نشانده پيش پادشاه ببريم پدس   اين رسن

به خواب رفدت  شدمعو   ب درآمد و ها را در جايي پنهان كرد تا ش آن زن رسن

ها آورده شمعون را محكم بست چون از خواب بيدار گشت و دسدت و   زن رسن

ها پاره گشت گفت يا زن چه كسي مرا بسته بود گفت من بسته  پا بيد آن رسن

بودم گفت چرا؟ گفت خواستم قوّت و نيروي تو را بيازمايم كه تدا چده مقددار    

شود يا نه، شدمعون   شمن بر تو چيره و پيروز مياست و ديگر اين كه بدانم كه د

تواند برساند بار ديگدر   گفت خاطرت راحت باشد كه هيچكس بر من گيند نمي

ديگر بر آن زن كس فرستاد كه او را نبستي؟  ربه حرب رفت پادشاه عموزيه با

گفت بسته بودم امّا او صاحب نيرو و قوّت و زور است دسدت و پدا بجنبانيدده    

ه كرد پس پادشاه به زن مال و ملك زيادي فرسدتاد و چندد زنجيدر    ها پار رسن

فرستاد و گفت با اين زنجيرها بند كرده ما را خبر كن پس شبي آن زن شمعون 

ي  را خفته ديد با زنجير او را بست چون بيدار گشت و دست و پا بجنبانيد همده 

كدرده اسدت.   ت زن به پادشاه خبر فرستاد كه زنجيرها را نيي پاره سزنجير بگس

ملك گفت اكنون ما هيچ بند و زنجيري بيرگتر از اين ندداريم كده پديش تدو     

ي اين كار كني. زن گفت خاطرت راحت باشدد   بفرستيم بلكه خود تو بايد چاره

رسانم. روزي شمعون از جنگ  من تدبيري در خور خواهم كرد و به شما خبر مي

از كرده ناگداه زن گفدت   برگشته با زن خود به هم نشسته از هر دري سخن آغ

خداي تعالي به تو قوّت و نيروي بيرگ بخشيده است و هيچ بند بر تو كار نكند 

توان بست كه نتوان آن را باز كرد شمعون گفدت ايدن    بگو تو را با چه چيي مي

زياده روي در سوال براي چيست؟ و تو چه كار بدا ايدن كارهدا داري گفدت     

در تن من است با آن بايد بسدت آن وقدت   خواهم بدانم گفت با موهايي كه  مي

من توانايي پاره كردن آن نخواهم داشت آن شب شمعون به خواب رفت زن او 
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موهاي بدنش را گرفته از آن رشته درست كرده دست و پدايش محكدم بسدت    

ام تا قوّت تو  شمعون بيدار شده گفت مرا چه كسي بسته است زن گفت من بسته

شود يا نه؟ گفت تا خداي تعدالي   و غالب و پيروز ميبيازمايم كه آيا دشمن بر ت

نخواهد هيچكس بر من گيندي برساند اكنون بيا و بند را بگشا زن گفت هر بار 

خدواني   گشادي اين بار چه شد كه مرا براي باز كدردن آن مدي   با قوّت خود مي

شود چون زن  گفت از بهر آن كه اگر من بجنبم همه اندام من بر هم و درهم مي

انست كه طاقت و توان باز كردن ندارد به پادشاه عموزيه خبر رساند فوراً چهار د

ها كنده و زبان برآورده  هاي او بريده و چشم هيار مرد با شتران فرستاد تا دست

بر شتر انداخته ببردند زماني آوردند خلق شهر عموزيه به ديدن آن بيرون آمدده  

نجات يدافتيم و چدون شدمعون را بدي     كردند كه ما از بالي شمعون  ها مي شادي

دست و بي پا و بي چشم و بي زبان مثا پاره گوشت پيش پادشداه بردندد هدر    

گفدت   گفت كه پدرم را كشته است و ديگدري مدي   كرد يكي مي كس ادعا مي

برادرم را كشته است پس پادشاه گفت تدبيري بايد كرد تا او را چگونه عدذاب  

 كنيم تا جان او از تن بيرون آرم.

گفت آخر بر ايدن   كردند و هر كس تدبير خود مي وزيران و سرهنگام تدبير مي

قرار گذاشتند كه او را بر بام كوشك ببرند و به دريا بيندازند خلق به نظداره آن  

بر بدام حصدار رفتده بودندد شدمعون را بده دريدا انداختندد خدداي تعدالي بده            

دست و پداي و چشدم و    السّالم فرمود شمعون را در هوا گرفت پس عليه جبرئيا

السّالم گفت: يا شمعون به تو چندين نيدرو   عليه زبان به وي باز دادند پس جبرئيا

هاي كوشك گرفته بجنبان و  اند به حكم خداي تعالي برخيي و ستون و قوت داده

هاي كوشك و حصدار   حصار را بركن و به دريا انداز شمعون برخاست و ستون

ند و آن قوم و اها كوشك و تمام شدهر را بده   برگرفت و همه را از زمين برك
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دريا انداخت چنانكه از هيچ كافري و عمارتي نشان نمانده بود پس سر به سجده 

السّالم  عليه نهاد و تسبيح و تهليا گفت و شكر خداي تعالي بجاي آورد و جبرئيا

فرمايد كه يك كاري ديگر بايد كرد گفدت چده    گفت اكنون خداي تعالي مي

به زنت هيچ چيي نگو زيرا كه زن از ناداني اين كار كرده است اين  كاري گفت

 .8شمعون و اهلل اعلم بالصّواب  بود قصّه
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 والدت حضرت مريم رضي اهلل عنها مادر حضرت عيسي عليه السّالم

و نام حنه السّالم از بني اسرائيا زني زاهده نام او  عليه اند كه در زمان زكريا آورده

بود از سوي شوهر خود بدار گرفدت روزي در بيدت المقددس     عمتا  شوهر او 

 مشغول بود گفت: پروردگارا اين فرزندي كه در شكم من است نذر تو كردم. 

 :1قوله تعالي

و هو  ز  عمتا  گف : نتورمگارا آنچه را كه مر شك  خوم مار  آزام از هدت قيدد    

 من بپذيتكه تو شنوا و مانائي.نذر تو كتم . از 

مدادر مدريم صدديقه داناسدت كده      عمدتا   به حال و به گفتار آن زن  خداوند 

! بدرستيكه نذر كردم براي تدو آنچده در     پروردگارا رّب اني نذر  لك:گفت:

شكم من است از قيد و بند دنيا آزاد كرده شده تا خال  ترا پرستد و به سدجده  

سدتي تدو   تو كند مادر مريم آنگه دعا كرد تا آن نذر از وي پذيرفتده شدود برا  

سخني را كه در باب نذر گفتم به قصد من آگاهي كه جي رضاي تو نخواستم در 

را بيرگ مي داشدتند و فرزنددان را بدراي آن     قد آن زمان خدمت در مسجد 

كار نذر ميكردند. و بر فرزندان فرمانبرداري و تعظديم والددين در حدين ندذرها     

اين چيسدت كده تدو    گفت ويحك  عمتا  شوهرش حنهفريضه بود. بعد از نذر 

كردي شايد كه در شكم تو دختر باشد كه دختر عورت باشد و نداق  عقدا و   

دين. مادر مريم گمان برد كه پسر زايد از آن جهت نذر كرد، پس دختر زائيد و 

 دختر چون پسر نيست شايستگي آزادي و تحرير ندارد.

                                           
 سوره عمران 81آيه  - 8
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و مدي داندي    پروردگارا ! بدرستي كه تو سخني را كه در باب نذر گفتم شنوايي

 :8تعالي قوله .كه من درين نذر جي رضاي تو نخواستم

 

 

 

و هو  بازگش   گف : نتورمگارا من بار خوي  مختت گذاشت   خدا بهتت ماندد كده   

هه گذاشت    كه نست هو  مختت نيس . من او را متي  ناميد  و او را با فتزندان  از 

 شت شييا  ملعو  بتو مي سپار .

بار خود را بنهاد از راه عذر خواهي و حسرت گفت پس آن هنگام كه  

بدرستي آن بار را فرزند ماده نهاده ام كه دختر عورت باشد و   پروردگارا !

 شايستگي خدمتكاري مسجد را ندارد.

خدا داناتر است كه عاقبت كار وي چگونه خواهدد شدد و حقيقدت حدال وي     

 چگونه باشد.

ب كردم به خدمت كنيده) مسدجد و   فرزندي كه من طل  گفت پروردگارا ! حنده 

 عبادتگاه( و نذري كه كردم پسر نيست بلكه دختر است كه بمن داده اي.

بدرستي كه من او را مريم نام نهادم و مريم به زبان ايشان امة اهلل )كنييك خدا( 

است و بدرستي كه من او را و فرزندان او را از وسوسه شيعان سدركش لعندت   

 عيسي و  متي بروزگار  حنهپناه مي آورم، بركت دعاي شده يا از مس او به تو 

 آمده است: مر حديث شتيف رسيده از مس شيعان محفوظ و مصون ماندند 
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هيچ نوزادي نيست مگر اينكه شيعان او را در هنگام والدتش مساس مي كندد،  »

 جي مريم و پسرش عيسي.

 

 

 

 

رش نيك ندتورش مام . و  نتورمگارش او را نذيتف   نذيتشي نيكو  و او را به نتو

زكتيا را ستنتس  وي كتم. هت وق  زكتيا به محتاّب ندزم او مدي رفد  روزي اي    

گفد : ايدن از    ني  وي مي ياف  وي گف : اي متي   اين بتاي تو از ك دا آمدده ؟   

 بي شمار روزي مهد. ني  خداي اس  كه خدا هت كه را خواهد 

ن پذيرفتن نيكدو بده خددمت    پس پروردگار اين دعاي مادر مريم را پذيرفت آ

خانه، او را بجاي پسر قبول كرد و او را بروياند نشو و نماي نيكو يعني پرورش 

 سخني جاري در ميان عرب در پروردن فرزند. –نبات  –داد 

كه حنه خدواهر زن زكرياسدت.    حنهزكريا را سرپرست مريم كرد مريم دختر 

 متي دست حنه ه گشت چون مريم هفت ساله شد و بخدمت مسجد اقصي شايست

را گرفته كوزه و جاروب برداشته در بيت المقدس پيش زكريدا رفدت و سدالم    

كرد و گفت يا رسول اهلل من اين فرزند را در شكم خود باميد آنكه پسر بديايم  

نذر كرده بودم كه خدمت مسجد كند چون دختر زائيدم مريم نام نهاده بخددمت  

كريا به آن قوم كه حاضر بود گفت اين تو آوردم تا خدمت مسجد بجا آرد و ز

 دختر را چه كسي مي پرورد و تعهد و پرستاري مي كند؟
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پس هر يكي مي خواستند بگيرند تا اينكه به نياع انجاميد سر انجام قرار شد كده  

قلمهاي آهني كه تورات از آنان مي نوشتند در آب اندازند قلم كسي كه بر سدر  

 باشد. تي كفيل مآب بماند و فرو نرود او 

 قوله تعالي 

يعني هر گاه كه قلمهاي خود را مي انداختند بر  اذيقلو  اقالمه انه  يكفل متي 

اين كه كدام كس از ايشان مريم را بپرورد. همه قلمها در آب فرو رفت اال قلدم  

زكريا كه بر سر آب بايستاد پس زكريا سرپرستي او را قبول كدرد. زكريدا از   

چنانكه با نردبان به غرفده مدي رفتندد. و او را در آن     بهر وي غرفه اي بساخت

 غرفه بنشاند.

هر گاه كه محتاّب: نامي اس  كه شتيف تتين و گتامي تتين جاي را گويند  

 به غرفه كه مريم در آنجا بود در آن محراب داخا شد.  زكريا

ي  يافت. در تفسير آورده اند كه در تابسدتان ميدوه   به نيديك وي روزي اي مي

 ي تابستاني تازه. ستاني تازه مي يافت و در زمستان ميوهزم

 زكريا گفت: اي مريم اين ميوه در غير وقت او به تو از كجا رسيد.

از  السّدالم  عليده  مريم گفت: اين از نيد خداست: گفته اند كه : حضرت جبرئيدا  

 آورد. آنگه گفت: آسمان مي

اندازه از خيانه فراخ با كرم براستي خداوند هر كه را كه بخواهد بي حساب و بي 

 .8و بدون رنج و زحمت خود روزي مي دهد كه اين جاي تعجب نيست
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 والدت حضرت عيسي بن مريم عليهما السّالم

به حيض آمد و نياز بده   بوداند كه چون مريم رضي اهلل عنها چهارده ساله  آورده

 :1قوله تعاليغسا پيدا كرد. 

 فتاّب از كسا  خوم كناره گتف .د  كه مر مكاني رو به آمر اين كتاّب متي  را يام كن آن

اي محمد)ص( قصه مريم بنت عمران را ياد كن و به آنان بگو كه او پيوسته در 

مسجد بيت المقدس بود به جهت عذري كه پديد آمد)حيض( به غسدا محتدا    

گشت كه درآنجا غسا كند به جاي سمت برآمدن آفتاب  گشت دنبال جايي مي

دهد. علماي تفسير، در سبب گوشه گيري و دنبال  عالي از آن خبر ميرفت حق ت

پيدا كردن موضع در حق مريم اختالم دارند. قدومي گفتندد خلدوت و عيلدت     

ي  اختيار كرد، يكبارگي روي به طاعت اهلل تعالي نهاد و بدين جهدت در گوشده  

مسجد زاويه اي ساخت و آنجا معتكف نشست. قومي گفتند سبب گوشه گيدري  

خواست كه غسا كند،  مريم آن بود كه از حيض پاك شده بود و طهر يافته، مي

 : 2تعالي قوله ، تا مردم او را نببينند و او غسا كند. در پس پرده اي

 

  مر مقابل آنها نتمه اي آويخ  و روح خوي  را بدو فتستامي  كده انسداني  بخلقد   

 تما   بت او نمومار شد.

ت، يعني كه در پس ديواري رفت تا از چشم مدردم  اند اين حجاب ديوار اس گفته

 غايب شود و بعد از آنكه غسا فرمود و لباس پوشيد.
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عكرمه گفت: تا زمانيكه پيوسته مريم طهر و پاك بود در مسجد بود وبه عبادت 

شد از مسجد به سدوي خانده    خداي تعالي مشغول بود. هرگاه نشان حيض پيدا مي

گشت.  پاك شود آنگه بعد از غسا به مسجد باز مي ماند تا آمد. و در خانه مي مي

گفتا در خانه خاله بود خواست كه از حيض غسا كند بده سدوي شدرقي يعندي     

 آمدن آفتاب رفت تا غسا كند جبرئيا آن ساعت برابر وي آمد. بر

آن زمان كه مريم از اها خود به سمت شرقي كناره گرفت، و از پيش آنها  پس

را فرسدتاد   السّدالم  عليه او روح خود را يعني جبرئيا اي گرفت پس به سوي پرده

 گفت: موالنا پس پديدار شد براي او آدمي درست اندام.

 ديد مردم صدورتي بدس جدان فديا    

 پيش او بدر رسدت از روي زمدين   

 :1تعالي قوله

 جددان فيايددي دل ربددايي درخددال  

 چون مه و خورشيد آن روح امدين 

 

 

 بت . ا  نناه ميتو بخداي رحمگف  اگت نتهيزكاري از 

آن خلوتگاه كه بعد از غسا جامه بر تن كرده بود جبرئيا را  ديد گمان  مريم در

 برم. آينه از تو به خدا پناه مي كرد كه وي طالب فساد است گفت من هر

كنيد  به او جواب داد كه من آن كس نيستم كه شما تصور مي السّالم عليه جبرئيا

 موالنا گف : ترسيد. و از من مي

 بانددگ بددر وي زد نمددودار كددرم 

 

 كدده امددين حضددرتم از مددن مددرم 
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ي پروردگار توام كه شما در مواقع ترس بدرو   واقعيت اين است كه من فرستاده

 :1تعالي قولهبردي تا ببخشم به تو پسري پاك.  پناه مي

 .ا  بمن مس  نزمه و زناكار نبومهگف : هگونه متا نستي باشد كه انساني 

اري است كه مردان را در برابرپول به كدام خدواهي ازخدود فدرا     زن زناكبغي: 

 خواند. مي

مريم گفت كجا باشد مرا پسري و حال اينكه آدمي مرا نرسيد و مدس نكدرد و   

 :2قوله تعالي آيد. من بدكار نبودم.و فرزند عادتاً با يكي از اين دوشيوه بدنيا مي

 

 

س  تا آنتا بدتاي مدتم  از جاندب    گف : نتورمگار تو هنين گفته كه اين بت من آسان

 ي كني  و كاري مقتر شده بوم.خوي  آي  و رحمت

چنين گفت كه تو ميگوئي درست است كه هيچكس به نكاح  السّالم عليه جبرئيا

 تو در نيامده و ترا مس نكرده است.

گفت اما پروردگار تو فرموده است اينكه به تو فرزندي بدهيم  السّالم عليه جبرئيا

 آسانتر است تا بر قدرت ما واقف گردي. براي من

و آن ولد را براي بندگان مخل  رحمتي از سوي خود قرار داديم تا قددرت مدا   

 دريابند و براي آنانكه بگروند از ما بخششي و رحمتي باشد.

و آفرينش او بدون پدر كاري بس محكم و به واقعيت پيوسته است. كه جبرئيا 

  ي رسيد و بار گرفت.در گريبان مريم دميد به شكم و
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 :1تعالي قوله

 

 مكاني مور  گوشه گتف .نس به او حامله شد  و با وي مر 

در گريبان و يا در آستين مريم دميدد بازگشدت.    السّالم عليه آن زمانيكه جبرئيا

پس مريم همان دم بارگرفت پس به جهت حامله بودن به عيسي بدون پدر يعني 

به فرمدان باريتعدالي از مدردم كنداره      السّالم ليهع با دميدن روح از جانب جبرئيا

به عيسي حامله شد، يوسف نجار هم  السّالم عليه گويد، چون مريم گرفت.وهب مي

آزاده بود كه با مريم در مسجد بدود، وآن دو   كه پسرعموي مريم از خدمتكاران

آن در  عهده دار كارها و پاكييه نگهداشتن آن مسجد بودند و هيچكس بيشدتر از 

نخستين كسي كه از بارداري مريم شدگفتي كدرد يوسدف     عبادت كوشا نبودند.

نجار بود كه چون متوجه شد و دانست در توجيه آن سرگردان ماند هرگاه مدي  

خواست او را متهم كندد پارسدايي و عبدادت و پاكددامني او را بده ترديدد وا       

وسدف  ي بار مدريم سدخن گفدت. ي    داشت و او نخستين كسي بود كه درباره مي

 گفت اي مريم به من خبر بده كه ممكن است گياهي بدون بذر و دانه برويد؟ 

كندد؟   گفت آري، يوسف گفت آيا گياه بدون باراني كه به آن برسد رشد مدي 

گفت آري. مريم به يوسف گفت آيا نمي داني كه خداوند متعال آدم و حواء را 

 همچنين است. بدون آمييش نر و ماده با يكديگر آفريده است؟ گفت آري

 :2تعالي قوله

 

 

                                           
 سوره مريم 22آيه  - 8
 سوره مريم 28آيه  - 2



 والدت حضرت عيسي بن مريم عليهما السّالم

475 

مرم زام  او را سوي تنه مرخ  كشيد گف : اي كاش ني  از اين متمه بوم   و باز 

 عال گ بكلي فتاموش شده بوم .لفحه 

 ي درخت خرما آورد. پس زمانيكه درد زايمان فرا رسيد او را به سوي تنه

ن بيت لحم به جاي گويند، آنگاه خداوند متعال به مريم وحي فرمود كه از سرزمي

ديگر از زمين برو و آنجا زايمان كن، يوسف نجار مريم را سوار بر خري كدرد  

كه ميان مريم و پاالن خر چييي جي جامه مريم نبود، مريم چنان سنگين بود كه 

توانست بر پاي ايستد، يوسف و مريم در تاريكي شب از بيت لحدم بيدرون    نمي

ميان راه جايي رسيدند كه چندد خرمدا    آمدند و آهنگ كوههاي اطرام كردند،

آمدند، يوسف و مريم آنجا فرود آمدندد،   بن آنجا بود كه مسافران آنجا فرود مي

درد زايمان مريم را گرفت به يكي از پناهگاه ها كه در كنار درخدت خرمداي   

اي بود پناه برد آن درخت چنان خشك بود كه هيچ شاخ و برگدي   خشك شده

همان دم آن درخدت را سدبي و خدرم و ميدوه دار كدرد      نداشت، خداوند متعال 

آنچنان كه شاخه هاي درخت بر مريم سايه افكند و شاخه ها چنان خميدده شدد   

كه از هر سو مريم را در بر گرفت و او را پوشديده داشدت. درد زايمدان مدريم     

فرمايد: درد زايمدان   سخت شد وچنان گفت كه خداوند متعال از قول او بيان مي

 گفت: موالناه درخت خرمايي او را فرا رسيد. كنار تن

 زين طلب بنده بده كدوي تدو رسديد    

 

 درد مددريم را بدده خرمددا بددن كشدديد 

 

گفته اند كه: يوسف، مريم را بگذاشت و خود برفت، مريم تنها و متحير بماندد،  

شد، پشت به تنه درخت خرما كرد  گريست و درد زايمان هر لحظه بيشتر مي مي

ي در آمده صفها بركشيده و شراب از بهشت آورده، مريم از و فرشتگان گرد و

 و قالت يليتني مت قبا هذا...سر دلتنگي و ضجرت درآن حالت گفت:  



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

476 

گفت اي كاش پيش از اين مرده بودم و فراموش شده و واگذاشدته بدودم. ايدن    

دلتنگي نمودن مريم و آرزوي مرگ كردن او نه از آن بود كه به حكم خدداي  

، چونكه فرزندد بدي پددر     گفت ي نباشدوتن ندهد.اما از شرم مردم ميتعالي راض

دانست كه مردم او را طعن كنند و به چييهاي ناشايست ونداروا   آورده بود و مي

رسديدم و ايدن    گفت اي كاش من مرده بودم و به اين روز نمي مي    نسبت دهند.

تنها  السّالم عليه ريمگفته است م شنيدم گويد، كعب مي چنين نسبتهاي ناروا را نمي

متوجه شد يوسف نجار را به جسدتجوي او   السّالم عليه بيرون رفت و چون زكريا

 :1تعالي قوله فرستاد. يوسف مريم را زير درخت خرما يافت.

 

از زيت قد  تدو هشدمه   و وي را از طت  نائين وي ندا مام غ  مخور كه نتورمگار  

 جاري كتم.

د زايمان شكوه و گله كدرد و گفدت اي كداش    گويد، آن زمان كه مريم از در

پيش از اين مرده و فراموش شده بودم. از زيدر پداي او بده او آوازآمدد يعندي      

جبرئيا او را آواز داد اندوه مدار و آرزوي مرگ مكن هماندا خداونددت زيدر    

 :2قوله تعالي پايت جوي آبي قرار داده است.

 

 ريزاند. ه ني  تو فتو ميتاز تنه نخل را سوي خوي  تكا  بده كه ختماي

و هنگدام زايمدان او اخدتالم     السّالم عليه ي مدت بارداري مريم دانشمندان درباره

نظر دارند برخي گفته اند مدت بارداري او همچون ديگر زنان نه ماه بوده است، 

هشت ماه هم گفته اند، شش ماه هم گفته اند، سه ساعت و يكساعت هدم گفتده   
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يمان مريم در فصا زمستان بود و وقت رسيدن خرما نبود اما اند وقت زا اند، گفته

و كرامت مدريم از آن درخدت    السّالم عليه پروردگار جهانيان براي معجيه عيسي

 خشكيده بي شاخ خرما پديد آورد و گفت: 

اي مريم درخت خرماي خشكيده را به سوي خود خم كن و تكان بده تا خرماي 

 :1قوله تعالي تازه و مرغوب برتو فرو افتد.

 

 

نس باز اين ختماگ بخور و باز اين هشمهگ آّب بياشا  و هش  خدوم بده عيسدي روشدن     

ا  و امدتوز  اي ندذركتمه   مار  اگت از آمميا  كسي را ميدي  بگو من بتاي خدا روزه

 با بشتي سخن نكن .

پس از رطب)خرما( كه از تكان دادن درخت آن فرو افتد بخور و ازآبي كه در 

اند براي نفسدها نيسدت هديچ      و قرار داده شده است بياشام.چونكه گفتهزير پاي ا

دوايي مگر رطب و به اين معجيه خداوند چشمت را روشدن سداز، يعندي تولدد     

فرزند يا باردادن درخت خشكيده. آن زمان كه عيسي متولد شدد خدداي تعدالي    

ند و در فرشتگان را فرستاد تا بگرد مريم در آمدند و عيسي را گرفتندد و بشسدت  

 حرير بهشت پيچيدند و در كنار مريم نهادند و ندا رسيد كه:

پس اگر آدميان را ببيني و از تو بپرسند كه اين فرزند از كجاست يعندي زبدان   

 طعن بازكنند.

پس بگو آنچه را كه پروردگار جهانيان مريم را بعدد از تولدد فرزنددش بددان     

كه اگرمريم به برائت خدود  سفارش كرد يعني به سكوت فرمود تا سخن نگويد 

پنداشتند بهر حال او را به نديد   گفت بني اسرائيليان او را راستگوي نمي سخن مي

                                           
 سوره مريم 22آيه  - 8



 از حضرت آدم تا والدت حضرت رسول خدا )ص(تاريخ انبياء
 

 

478 

ي  گويد: پس بگو كه من بدراي خدداي مهربدان روزه    ساختند. مي خود متهم مي

سكوت و خويشتن داري از گفتار نذر كرده ام. بهمين جهت من امروز با انساني 

حق تعالي مناجات خدواهم كدرد و تسدبيح خدواهم      سخن نخواهم گفت بلكه با

 :1قوله تعالي گفت:

 

نس متي  او را بمولوم راگ بتماشته  نزم كسا  خوم آورم گفتندد: اي مدتي  حقداً كده     

 اي. انگيز آورمه  زش  و شگف هيزي 

بعد از چها روز كه از نفاس پاك شده بود. عيسي را حما كرد و به ميان قدوم  

غمگين و متفكر بود كه قوم وي به او چه خواهند گفت و او خود آورد در راه 

چه جوابي براي آنان دهد؟ پس چون در ميان قوم خدود بازگشدت در حاليكده    

د بگريسدتند و  زكريا در بين بني اسرائيليان بود و آنان كه اها بيت صالح بودن

و و اي مريم كار بسيار ناپسنديده و زشتي كردي كه از ت :گفتندو  زاري كردند

 :2قوله تعالي رفت و خاندان تو همه نيكوكار بودند. خاندانت چنين انتظاري نمي

 

 مامر  زناكار نبوم.اي خواهت هارو   ندر  متم بدي نبوم و 

 السّدالم  عليده  خعاب مريم بعنوان خواهر هارون بدان جهت بوده است كه هارون

در موسي است، بدين برادر موسي است. يعني كه مريم از اوالد و نژاد هارون برا

لحاظ او را به نام خواهر هارون خعاب كردند نه بخاطر اينكه حقيقتاً خدواهر او  

  بوده است.
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قول ديگر آنست كه هارون مردي از نيك مردان و پارسايان بني اسدرائيا بدود   

گويد: اي خواهر هارون! پدر تو عمران مردي بد و بدكار نبود و مادر تو كه  مي

ا زائيد بدكار نبود. چگونه است كه از تو اين فرزند پديدد آمدد   حنه است و تو ر

در حاليكه او پدري ندارد و تو هنوز ازدوا  نكردي و مردي شما را لمس نكرده 

 ؟ 8است
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 السّالم پس از تولد به سوي قوم عليه بازگشت مريم رضي اهلل عنها با عيسي 

لسّالم برخاست در حدالي  ا عليه  گويد، مريم پس از تول د حضرت عيسي كسائي مي

السّددالم را در آغددوش داشددت پدديش بنددي اسددرائيا آمددد و   عليدده  كدده عيسددي

 السّالم ميان ايشان بود. عليه  زكريا

گويد، بني اسرائيا همين كه مريم)رض( را ديدند نخست گريستند و سپس لب 

 :1قوله تعاليبه اعتراض گشودند كه كاري بسيار ناپسنديده انجام دادي. 

 

 مر  زناكار نبوم.واهت هارو   ندر  متم بدي نبوم و مااي خ

 السّدالم  عليده  خعاب مريم بعنوان خواهر هارون بدان جهت بوده است كه هارون

برادر موسي است. يعني كه مريم از اوالد و نژاد هارون برادر موسي است، بدين 

خدواهر او   لحاظ او را به نام خواهر هارون خعاب كردند نه بخاطر اينكه حقيقتاً

قول ديگر آنست كه هارون مردي از نيك مردان و پارسدايان بندي    بوده است.

گويد: اي خواهر هارون! پدر تو عمران مردي بد و بدكار نبود و  اسرائيا بود مي

مادر تو كه حنه است و تو را زائيد بدكار نبود. چگونه است كه از تو اين فرزند 

و تو هنوز ازدوا  نكردي و مدردي شدما را   پديد آمد در حاليكه او پدري ندارد 

 :2قوله تعالي لمس نكرده است؟

 

 ک و مر گهواره اس  سخن گوئي .بمولوم اشاره كتم. گفتند: هگونه با كسيكه كوم
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مريم سخن نگفت و حرفي نيد به جهت آنكه نذر كرده بود كه سه روز از سخن 

اي نوزاد اشاره كرد و  هوارهي گ بچه السّالم عليه گفتن خودداري كند. اما به عيسي

 دهد. با اشاره فهماند كه جواب شما را عيسي بچه نوزاد مي

ي ندوزادي كده در گهدواره     بچه السّالم عليه زمانيكه مردم پاسخ آنان را به عيسي

 :1قوله تعالي خوابيده است اشارت كرد ايشان متعجب و متحير شدند.

 

 مه اس .مبت كتگف : من بنده خداي   متا كتاّب مامه و نيغ

 السّدالم  عليه آنگه زكريا حاضر شد، چون مناظره با جهودان رفت: گفت يا عيسي

بر چپ خويش زد  السّالم عليه سخن بگو اگر تو را به اين امر كرده باشند. عيسي

و انگشت سبابه بيرون كرد و بآواز بلند گفت طوريكه حاضران همه شنيدند اني 

سخن را در همان روز گفت كه از مادرزاده شدده   اند كه عيسي اين عبداهلل گفته

  بود به قولي عيسي چها روزه بود.

در كودكي به او عقدا و   السّالم عليه قول حسن آنست كه خداي تعالي به عيسي 

خواند همچون آدم كه  بلوغ و كتاب و نبوت داد و در شكم مادر كتاب انجيا مي

همچنان بود.اما قول بيشدتر   السّالم ليهع خداي تعالي او را پيامبر كرده بود. عيسي 

آنست كه از تني الكتب و جعلني نبياً مفسرين بر آنست كه آنچه عيسي گفت: آ

لوح محفوظ يعني پيغمبر بودن او و دادن كتداب بده او خبدر داده اسدت.       نوشته

 گفتند: همچنانكه به پيغمبر )ص(

كه چه وقدت پيغمبدر    سد متي كنت نبياً؟ قال: كنت نبياً و آدم بين الروح و الج

داي بودي گفت من پيغمبر بودم در حاليكه آدم بين روح و جسد بود و فرمود خ

 تعالي به من كتاب خواهد داد.
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 :1قوله تعالي

 

و هت ك ا باش  با بتكت  كتمه اس  و به نماز كتم  و زكا  مام   مداما  كده زندده    

   سفارش  كتمه اس .باش

مرا فرخنده و مبارك گردانيد به اينكه به مدن  عيسي گفت هر كجا باشم خدايم 

 پيغمبري داد. 

و نيي مرا امر فرمود به اقامت نماز و دادن زكات تا ماداميكه زنده باشم درجداي  

 -9الذين هم علي صلوتهم يحدافظون. المدؤمنين/  ديگر در باب مؤمنين فرمود: و 

  - 84المعار /
 :2قوله تعالي

 

 تم  ك  و نافتمان  نكتمه اس .اس  و گنسب  به مامر  نيكوكار  كتمه 

و مرا نسبت به مادرم نيكوكار و مهربان گردانيد چون پدر نداشت بدين جهدت  

 فقط نام مادرش ياد شده است.

و مرا گردنكش و بدرفتار و زورگو قرار نداده است كه با خلدق تكبدر كدنم و    

 :3قوله تعالي ايشان را برنجانم.

 

يدت  و روزي كده بتانگيختده    ا  و روزي كده بم  د يافتده و مروم بت من  روزي كه تولد 

 شو .
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آيه تكراري كه در آيه پانيدهم سوره مريم در حدق يحيدي نيدي آمدده اسدت.      

گويد: و اين ثنايي اسدت كده اهلل تعدالي بدر عيسدي كدرده همچنانكده بدر          مي

ميدرم و   ام و روزي كده مدي   كرده است. آن روز كه متولد شده السّالم عليه يحيي

شوم. يعني در روز تولدم خداوند سالمتي بر من  كه در حشر برانگيخته ميروزي 

مقرر كرده كه شيعان نتوانست آسيبي به مدن برسداند و در وقدت مدرگم نيدي      

گرداند و بر من  سالمتي مقرر كرده كه خداي تعالي مرا به حق و صدق ناطق مي

رسدناكي روز  در هنگام بعث مجدد نيي سالمتي مقرر كرده كده در آن روز از ت 

 .8دحشر در سالمتي و امان خواهم بو
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 و ظهور معجزاتبه مصر رفتن عيسي و مريم عليهما السّالم 

گويندد دمشدق اسدت.     دانشمندان در حق رفتن به مصر اختالم دارند. بعضي مي

اي نيديدك مصدر و    گويند دهكدده  برخي گويند بيت المقدس است. بعضي مي

 گويند مصر بوده است. اي مي عده

رسديد  هيدتمو   السّالم به  عليه  سبب رفتن به مصر چنين بود كه چون خبر عيسي

عليهمدا    آهنگ كشتن مريم و پسرش كرد. زكريا از ترس كشتن مريم و عيسي

السّالم به مصر فرستاد چون اين آن موقعي بود كه چند روز از تول دد او گذشدته   

د ماده خري و زاد و توشه بود و به يوسف نجار دستور داد آن دو را به مصر ببر

 :1قوله تعاليدر اختيارشان گذاشت و يوسف آن دو را به مصر برد. 

 

و نست متي  و مامرش را آيتي كتمي  و آ  مو را بت زميني بلند كه ماراي اسدتقتار و  

 اي آّب روا  بوم جايشا  مامي .مار

نه هدايي  و ما قصه عيسي پسر مريم را داليا و حجتي بر قدرت مان با دادن نشدا 

براي هر يك از آنان نشانه و آيتي ساختيم از اينكه پسر مريم، عيسي در گهواره 

سخن گفت و مريم بدون مساس بشري با دميدن روح جبرئيا پسري بدنيا آورد 

و نيي جاي داديم ما مادر و پسر را آن هنگام كه از يهدود فدرار كردندد و بداز     

باره اين قرارگاه اختالم نظدر دارندد   آورديم به سوي بلند از زمين دانشمندان در

بعضي آن قرارگاه را بيت المقدس و بعضي فلسعين و بعضي دمشق گويند تا در 

كه پسر عموي مريم كه خود از  آن آرام گيرند و آبي ظاهر و جاري گردانيديم.
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خدمتكاران مسجد بوده دستور يافت آن دو را به مصر ببرد مداده خدري وزاد و   

 ن گذاشت و يوسف آن دو را به مصر برد.توشه در اختيارشا

از جمله معجياتي كه بدست عيسي به هنگام رفتن و اقامدت او در مصدر اتفداق    

افتاد اين بود كه خانه امير شهر جمع شده بودند و با خود بتي از سدنگ داشدتند   

مي گريستند و بر آن بت سجده مي كردند، عيسي گفت شما را چه مي شدود؟  

بر همسر امير دشوار شده است به ما فرمان داده است بر ايدن  گفتند درد زايمان 

بت سجده كنيم و بخواهيم تا درد او را تخفيف دهد، عيسي فرمدود پديش اميدر    

رويد و بگوئيد اگر من دعاء كنم فرزند شتابان متولد خواهد شد، چون بده اميدر   

نوري خبر دادند گفت او را در آوريد، مريم و عيسي در آمدندد پادشداه از سدخ   

عيسي كه كودكي خرد بود شگفت كرد و او را كندار همسدرش بدرد، عيسدي     

فرمود اگر به تو بگويم در شكم اين بانو پسر يا دختر است و ندوزاد همانگونده   

كه مي گويم باشد آيا به خداي من كه مرا از روح خود آفريده است ايمان مدي  

خالي سياه و  اش آوري؟ گفت آري، فرمود در شكمش پسري است كه بر گونه

بر پشتش خالي سپيد است و سپس دعاء كرد و گفت اين چنين ترا سوگند مدي  

دهم به خدايي كه خلق را آفريده و روزي آنان را فراخ عنايدت فرمدوده اسدت    

بيرون بيا، نوزاد با همان صفات كه عيسي فرموده بود متولد شد، اميدر خواسدت   

وگر است پسرش هم چدون خدود   كه ايمان بياورد، وزيرانش گفتند اين زن جاد

اوست و مردم آن دو را از بيت المقدس بيرون كدرده اندد و چنددان پافشداري     

كردند كه او را از ايمان آوردن منصرم كردند و خداوند بر آن امير و قدوم او  

اي فرو فرستاد و نابودشان فرمود. يوسف آن دو را به مصر بدرد و مدريم    صاعقه

آمد و كاري جي ريسندگي نداشت مريم براي مدردم  آنجا در خانه دهقاني فرود 
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مصر كتان و پشم مي رشت، يوسف هدم هيديم جمدع مدي كدرد و آن را مدي       

   شد. فروخت و هيينه ايشان از اين راه فراهم مي

)(

)(

گفت: آري، عيسي فرمود به او بگو همه بينواياني را كه به خانه اش آمد و شدد  

دارند پيش من بياورد، مريم اين موضوع را با ساالر گفت و او ايشدان را جمدع   

كور و ديگري زمين گيدر بدود   كرد چون جمع شدند عيسي به دو تن كه يكي 

توجه كرد زمين گير را بر دوش كور نشاند و به كور گفدت از جداي برخيدي،    

كور گفت من ناتوانتر از آنم كه برخييم، عيسي فرمود چگونه ديشب اين كدار  

را انجام دادي ؟ چون اين سخن را شنيدند كور را بيدند كه از جاي برخاسدت و  

ر به خيانه رسيد، عيسي فرمود ديشب هم همين چون بر پا ايستاد دست زمين گي

گير استفاده كردندد، هدر    گونه چاره انديشي كردند از نيروي كور و چشم زمين

دو گفتند راست مي گويد و آن مال را به ساالر پس دادند، ساالر به مريم گفت 

ام،  نيمي از اين مال را براي خود بردار گفت من براي ايدن كدار آفريدده نشدده    

ن را به پسرت بده فرمود او از من بلند مرتبه تدر اسدت، و خداوندد بده     گفت آ

حقيقت داناتر است عيسي در آن موقع دوازده ساله بود. و بعد از آن خبر هالك 

هيردوس به ايشان رسيد. ايشان بده فرمدان وحدي اهلل تعدالي از آنجدا بده شدام        
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آن ده ناصره بود، بازگشتند. مريم و عيسي و يوسف نجار به دهي فرو آمدند نام 

 )ص(و بدانجهت النصاري ناميده شد. سعيد بن جبير مدي گويدد، رسدول خددا     

فرموده اند. عيسي را مادرش نيد آموزگاري فرسدتاد كده او را آمدوزش دهدد،     

اهلل  گو، عيسي پرسيد معني و مقصود بسمآموزگار گفت بسم اهلل الرحمن الرحيم ب

 چيست؟

لهي و سين سدنا ) پرتدو( الهدي اسدت و مديم      گفت نمي دانم، فرمود باء بهاي ا

 .8مملكت اوست، و خداي توفيق دهنده داناتر است
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السّالم از آسمان فرود  عليه  سفره و طعامي كه خداوند متعال به دعاي عيسي

 آورد

 فرمايد: سوره المائده مي 882خداي عَيَوَجَاَ در آيه 

 

 

نسدت مدتي    آيدا نتورمگدار       يام آر آ  هنگاميكه حواريو  گفتندد كده اي عيسدي   

بمدا ندازل كندد  گفد  اگدت      « اي مائدده » تواند بارامه كندگ كه از آسما  خدواني   مي

 .ايما  ماريد از خدا بتتسيد بواقعاًگ

به ياد آور اي محمد )ص( ! آن را كه حواريون كه خواص و ياران عيسي بودند 

پدذيرد   كند و مي مي گفتند. اي عيسي پسر مريم آيا خداي تو دعاي تو را اجابت

اينكه دعا كني تا سفره آراسته يعني مائده از آسمان به سوي ما فرو فرستد كده  

 در آن طعام باشد.

اند از ععا بن ابي رباح از سدلمان الفارسدي،    قصه مائده آن است كه روايت كرده

گفتا: ايشان كه مائده خواستند حواريون بودند، به همراه پنج هيار مرد ديگدر از  

م عيسي، عيسي به ايشدان فرمدود سدي روز روزه گرفتندد بعدد از آن مائدده       قو

اي از موي گوسدفند بافتده در پوشديد، و بده      خواستند، عيسي بمانند زاهدان جبه

محراب عبادت رفت و بر قدم تواضع بايستاد، و گريستن آغاز كرد چون عيسي 

بگشاد كده:   اي سرخ رنگ از آسمان فرو آمد و عيسي زبان شكر دعا كرد سفره

 «اللهم اجعلنا لك من الشاكرين» 

نگريسدتند، و   عيسي و حواريان به سجود درافتادند، و جهودان در آن عجائب مي

اي ديدد.   نمودند عيسي در آن نگريسدت سدفره   گداختند و انكار مي از حسد مي

عيسي وضو تازه كرد، و با خضوع و خشوع و با گريه بسديار دو ركعدت نمداز    
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ه را بگشاد، ماهي بريان كرده ديد، ماهي كه طعم همه خوردنيها كرد عيسي سفر

 در آن موجود بود كه در جاي خود خواهد آمد.

عيسي گفت از خداي بترسيد و مثا اين سؤالها مكنيد اگر شما بداور دارنددگان   

 :1قوله تعالي براي كماالت قدرت او و صحت نبوت من هستيد.

 

 

  ملهايمدا  آرا  گيدتم و بدداني  كده بده مدا راسد       خواهي  از آ  بخدوري  و   گفتند مي

 ايد و گواه آ  باشي . گفته

گفتند ما در قدرت كاما تمام او شكي و ترديدي نداريم دوست داريم اينكده از  

رنج و زحمت به ما برسد و از آن مائده بخوريم تا قلبهايمان آرام  غيب روزي بي

خواهيدد   چه از خدداي مدي   گيرد و باورمان شود كه تو با ما راست گفتي و هر

بخواهيد تا ما به آن مائده در وقت ضرورت گواه، از گواهان و شاهدان باشيم در 

 نيد كساني از بني اسرائيا يا از ساير مردم كه شاهد فرود آمدن آن نيستند.

 :2قوله تعالي

 

 

عيسي نست متي  گف : نتورمگدارا  از آسدما  خدواني بده مدا ندازل فتمدا كده بدتاي          

 و آيندگا  ما عيدي باشد و عالمتدي از تدو باشدد  مدا را روزي بدده كده تدو         حا تا 

 ني.بهتتين روزي مهندگا
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اي از آسمان بفرسدت كده آن    عيسي پسر مريم گفت: پروردگارا براي ما سفره

مان باشد و نيي براي مومنين كده   براي ما عيدي از براي اها زمان  خوان و سفره

ول آن مائده از جانب تو دليا بدراي نبدوت مدن    بعد از ما آيند حجت باشد و ني

پس عيسي به تحقيق خداي تعالي را به جميع اسمهايش ذكر كرد و دوبار  باشد.

آشكارا در غايت تضرع و گريه و زاري در استدعاي خود سبحانه و تعالي را ندا 

كرد و درخواست مائده نمود در حالي كه همه مردم در اطرام او جمدع گشدته   

 بودند.

 ع گشتندي ز هر اطرام خلدق جم

 پس دعا كردي و گفتدي از خددا  

 خوش روان و شادمانه سوي خوان

 گويد: وهب مي

 از ضرير و شا و لنگ و اها دلق 

 حاجت و مقصود جملده شدد روا  

 از دعدداي او شدددندي پدداروان  

 

بني اسرائيا از عيسي خواستند كه براي ايشان خدوراكي از آسدمان فدرو آورد،    

فرمايد چون حواريون گفتند اي عيسي )پسر مريم(!  ره چنين ميخداوند در اين با

تواند بر ما از آسمان خواني فرو فرستد گفت: بترسيد از خدا  آيا پروردگارت مي

خواهيم كه از آن بخوريم و دلهاي ما آرام گيدرد و   گانيد، گفتند مي اگر گرويده

 ن باشيم.اي و بر آن از گواها به تحقيق بدانيم كه به ما راست گفته

گويد: عيسي به آنان دستور داد سي روز روزه بگيريد و خداوند پدس   كسائي مي

از آن براي ايشان خواني آراسته فرو خواهد آورد، آنان روزه گرفتندد و چدون   

مدت روزه سپري شد عيسي برخاست و نماز گيارد و از خداوند متعال مسدئلت  

سته از آسمان فرو فرست كده  اي آرا كرد و چنين گفت: پروردگارا بر ما سفره

و ما را از خوان خود  اي از تو ي و عيدي باشد و نشانهبراي آغاز و پايان ما جشن

 سوره مائده آمده است. 881روزي كن و تو بهترين روزي دهندگاني و در آيه 
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كن  و نس از آ  هت كسي از شما كدافت شدوم    خداوند فتموم: من خوا  بشما نازل مي

 به هي  يك از جهانيا  نكن . كن   عذابي كه ّب مياو را عذا

ام بده جهدت اجابدت     خداوند فرمود بدرستيكه من آن را )مائده( بر شما فرستاده

 سئوال و درخواست شما.

كنم عدذابي   پس هر كه بعد از نيول مائده از ميان شما كافر شود او را عذاب مي

 . كنم يك از جهانيان را چنان عذاب نمي كه به آن هيچ

تعالي دو قععه ابر فرستاد و در ميان  منظور مردم روزگار خودشان است، پس حق

ي سرخ رنگي بود و به زمدين آمدندد و سدفره از ميدان آن در پديش       آن سفره

حواريون افتاد عيسي شروع بده گريسدتن كدرد و گفدت پروردگدارا ! مدرا از       

ود قرار بده نه شكرگياران خود قرار بده و گفت خداوندا اين سفره را رحمت خ

اهلل خير الرازقين  عقوبت خود. پس عيسي وضو گرفت و نماز خواند و گفت بسم

و درباره چگونگي نيول سفره و محتويات آن هدم اخدتالم اسدت. كسدائي از     

كند سپس عيسي سفره را باز كرد خواني آراسته ديدد و در   وهب چنين نقا مي

چكيد و نمدك در پديش    مي آن ماهي بريان بدون پوست و خار و روغن از وي

ي نان در آن نهاده شده و عسا و پنير و ... كه فرشدتگان آن را   آن و پنج گرده

اند جنس سفره از چرم سدرخ رندگ    آورده اند و در برابرعيسي نهاده اند و گفته

است. شمعون برخاست و گفت اي عيسي اين طعام دنياست يدا طعدام آخدرت.    

ي است كه براي خدوردن ندازل شدده آن را    عيسي فرمود هيچ كدام. بلكه طعام

 گويد: بخوريد و شكر گيار باشيد. كسائي مي
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بني اسرائيا پس از نيول آن انكار كردند و كافر شدند و به صورت بوزينگان و 

گويندد سيصدد و سدي مدرد از ايشدان مسدخ شددند،         خوكان مسخ شددند. مدي  

ان مسخ شدند آنان در گويد، پنج هيار و پانصد تن از ايش وهب مي  ازقول كسائي

هاي خود كنار همسرانشدان در سدرزمين خدود خفتده بودندد       حاليكه ميان بستر

بامدادان بصورت خوكان دگرگون شدند آنان همان گروهي هستند كه به زبدان  

فرمايدد: آندان از    از سدوره مائدده مدي    71عيسي لعنت شدند: چنانكده در آيده   

 .نفرين شدند عيسي بن مريم اسرائيا كه كافر شدند به زبان داود و بني
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 فرزند خدا گرفتن تبهكاران بني اسرائيّل عيسي عليه السّالم را

سدوره مدريم خدداي عَيََوَجدَا در خصدوص فرزندد خددا خوانددن          81در آيه 

 .8دهد السّالم توسط تبهكاران بني اسرائيا پاسخ مي عليه  عيسي

 

او  ي را ارامه فتمايد  فقط بده نشايد كه خدا فتزندي بگيتم  او منزه اس   هو  كار

 گويد: باش  و وجوم يابد.

 حاشا كه خداي فرزندي بگيرد و شايسته نيست براي خدا آنكه فرزندي گيرند.

 خداي تعالي پاك و منيه است از اينكه فرزندي گيرد

هرگاه خداوند تبارك وتعالي اراده انجام كاري را كند كه پديد آورد، تنها 

شود پس خداوندي  پديد آمدن آن بگويد بشو. پس ميكافي است كه در حق 

كه براي همه چيي قادر و تواناست نيازي به فرزند ندارد كه در سوره اخالص 

 :2قوله تعالي خواهد آمد.

 

 ا بپتستيد  راه راس  اين اس .خداي يكتا نتورمگار من و نتورمگار شماس  او ر

ست پس او را بپرستيد و بدرستيكه خداي تبارك و تعالي پروردگار من و شما

 كسي را غير از او عبادت و پرستش مكنيد.

 راه راست اين است كه انسان را به فالح رساند و به بهشت داخا گرداند.

چون دانشمندان بني اسرائيا اين سخنان را شنيدند دانستند كه او را پدري نيست 

ا گفت سپاس و خداوند متعال او را همانگونه آفريده است كه آدم را و زكري

خداوند كه ما را به گفتار عيسي از سرزنش تبهكاران بني اسرائيا تبرئه فرمود، 

                                           
 سوره مريم 81آيه  - 8
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پس از آن ديگر سخني نگفت و همچون ديگر كودكان  السّالم عليه گويند، عيسي

 :1قوله تعالي اند و خداوند داناتر است. بود، غير از اين هم گفته

 

اندد   د  واي بدت كسداني كده كدافت بدومه     نس اين مسته ها ميا  خومشا  اختال  يافتند 

 ا  حضور يافتن آ  روزي بزرگ.هنگ

پس گروههايي در بينشان اختالم كردند با وجود اين همه تاكيد عيسي بر 

توحيد و يكتاپرستي و صراحت كار و معجيه او و سخن گفتن او در گهواره 

و اينكه من بنده خداوند هستم باز هم در بين گروههاي مختلف يهوديان 

عقايد مختلفي ابراز  السّالم عليه مسيحيان اختالفاتي پديد آمد و درحق عيسي

داشتند جهودان راه تفريط پيش گرفتند و مسيحيان راه افراط. كه نسعوريه و 

يعقوبيه عيسي را پسر خدا گفتند و براي خداوند فرزندي گرفتند. حاشا كه 

 خداوند بي نياز است كه فرزندي بگيرد.

كساني كه كافر شدند ازعذاب بيرگ روز قيامت چونكه خداوند را واي بحال آن

 فرزندي نيست و شريكي و انبازي هم ندارد.

 :2قوله تعالي

 

سدتمگتا  مر   روزي كه سوي ما آيند هه خوّب شنوند و هه خوّب بينند ولي آندتوز 

  اللتي آشكارند.

ر است كافران در اين جهان كور و كر هستند كه چشمشان از ديدن حقيقت كو

 و گوششان از شنيدن كالم حق كر.
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آيند. گوش شنوا و چشدم   ولي در آن روز يعني روز رستاخيي كه به سوي ما مي

شتابد چون كار  كنند اما در آن روز كسي به ياري نجات آنها نمي بينايي پيدا مي

شود. با بيان اين همه  از كار گذشته است و به حساب و كتاب آنان رسيدگي مي

اندد و كداري    ز به بيراهه رفتندو ستمگران در گمراهي آشدكار افتداده  حقايق با

 .سوزند كنند كه روز حشر درآتش جهنم مي مي
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 ي سر( السّالم با جمجمه )استخوان پوسيده عليه  برخورد حضرت عيسي

ها بويژه مسدلمانان علدي    ي انسان سخني با خوانندگان عييي! اين واقعه براي همه

مانان باشند خدا نخواسته بر ارتكاب گناه اصرار كرده و الخصوص كساني از مسل

توانندد ايدن    بگويند از آن دنيا چه كسي خبر آورده است و يا حت ي كافران مدي 

واقعه را به هوش دل بخوانند و به گوش جان بشنوند و از آن عبرت گيرند كده  

دارندد  از راه خود برگردند و دست انابت به سوي خداي تعالي به اميد اجابدت بر 

به  894تا سرآغازي براي تول دي دوباره باشد اين معلب در قص  االنبياء صفحه 

بعد جان محمد بستي كتابت شده كه با اندكي تلخي  و به نگارش امروزي بيان 

 .داريم. به اميد توفيق همگان مي

در بيابداني از  عيسدي عليده السّدال     آورده كده روزي  كعدب االحبدار   در روايت 

اي )جمجمده( يافدت بسديار پوسديده،      اسدتخوا  كلّده  رفدت   ميشدا   هاي  بيابان

خدواهم   السّالم گفت: خداوندا تو كامراني و داناي هر كاري از تو مدي  عليه  عيسي

دعاي من برآري تا فرمان ده آنچه را از او سوال كنم جواب دهد در اين اثنا ندا 

ن را خدواهي يافدت.   خواهي بپرس جواب آ السّالم آنچه مي عليه  آمد كه يا عيسي

السّالم گفت: يا اسدتخوان پوسديده)جمجمه( بده فرمدان خدداي       عليه  پس عيسي

عَيَوَجَاَ به من جواب بده. استخوان به قدرت خداي تعالي بانگ برآورد و گفت: 

 «اَشهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِال اهللُ وَ اَشْهَدُ اَنَ عيسي رَسُولُ اهللِ»

من سوال كن تا من به فرمان خداي تعالي هر چده از   استخوان گفت يا پيغمبر از

 السّالم گفت: عليه  من بپرسي آن را جواب دهم. عيسي

شددگان،   تو نر بودي يا ماده، سعيد بودي يا شق ي، از نيديكان بودي يدا از راندده  

توانگر بودي يا درويش، نيكو روي بودي يا زشت روي، بلند قد بودي يا كوتاه 

تو چيست؟ استخوان جواب داد: من مردي سدعيد  نا  بخيا، و قد، سخي بودي يا 
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و توانگر و نيكو روي و بلند قد و سخي بودم و سرزميني تحت فرمان داشتم ندام  

هاي زيادي تحت فرمان من بودند و از نعمدت   بوده است و سرزمينجم مده  من 

نج دادم. پد  دنيا هيچ كم و كاستي نداشتم و هيچوقت كارهاي بيهوده انجدام نمدي  

هاي زرّيدن و پدنج    هيار غالم سرخ قبا بلند باال راست كردار جان نثار با كمربند

هاي هندي در چپ و راست مدن بودندد و پانصدد     هيار غالم سفيد قبا با شمشير

غالم ماه روي با ناي و ترانه و پانصد غالم با چنگ و چغانه پيوسدته در خددمت   

گفتند چنانكه مرغان در  ود ميايستادند و هيار كنييك تركي خوش آواز سر مي

شددند و هديار    آمدند و آدميان با شدنيدن آن بيهدوش مدي    هوا به شنيدن آن مي

كردند. من با هيار فرمانده جنگ كرده بدر   كنييك هم قد و هم رنگ رق  مي

آنها پيروز و غالب شدم اگر من تعريف اين ساز و برگ جنگدي و مصدام بدا    

درمانند و دشمن از دور ترسيده جرأت آن را  دشمنانم را بگويم خاليق به تعجّب

نامشداهي  سال با كام و آرزوي دل ههارلدد  د من نكه به جنگ من بياي ندنداشت

كردم و يك روز رنجي و دردي به من نرسيد و مردي بلند همّت و بي نظير بدا  

ماندد و   كرد متحيّر مدي  جمال و كمال و خوبي بودم هر كس كه به من نگاه مي

دادم و هر روز گرسدنه   دوست داشته هر روز هيار دينار به آنان ميرا مرويشا  

پوشانيدم امّا با اين حال از خدداي   خورانيدم و هيار برهنه را لباس مي را طعام مي

السّالم گفت چندد سدال    عليه  پرستيدم. عيسي ميبد   تعالي غريب و ناشناس بوده 

ملدك المدوت   است كه مُردي و شربت مرگ چگونه چشيدي و هيئدت پنجده   

اي پيغمبر خدا بددان كده    گفت: جم مه السّالم را چگونه ديدي؟  عليه  )عيرائيا(

ام در آخر عمر روزي در گرمابه )حمّدام( نشسدته    صد سال شده كه از دنيا رفته

بودم كه گرمي گرمابه به من اثر كرد برخاسته به خانه آمدم و در تخت شداهي  

دگرگون شد و تغييري در من ظداهر شدد.   هايم سست شد و حالم  خوابيدم. اندام
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وزيران دولت را پيش خود خوانده گفتم كه درد مرا چاره كنيد من هيار طبيب 

داشتم همه را طلبيدم و گفتم كه مرا عال  كنيد ايشان تا چهار روز دارو كردندد  

سرانجام از عال  درماندند و عاجي و ناتوان گشتند هيچ دارويي در من اثر نكدرد  

نبخشيد روز پنجم حالم بدتر شد زبانم سياه گشت و لرزه بر اندامم افتاد و  و فايده

چشمانم از ديدن بازماند پس در چنگال مرگ قبضه شدم آوازي شنيدم كه جان 

ببريد و بعد از ساعتي ملك الموت حربه مهيب و ترسناك موزخ او را گرفته به 

به آسمان و پايش بدست گرفته با حالت ترسناك ظاهر شد در حالي كه سرش 

به زمين هفتم رسيده بود و رويش را عظيم ترسناك ديددم. هدر چندد اصدرار و     

السّددالم گفددت: آيددا از   عليدده  پافشدداري و زاري كددردم فايددده نددداد. عيسددي 

ها براي كيست؟ گفدت بلدي،    الموت)عيرائيا( هيچ پرسيدي كه آن روي ملك

اي مؤمندان و امّدت   هد  پرسيدم. او گفت: با اين رويي كده در پديش دارم جدان   

كدنم و قدبض خدواهم نمدود و      را قبض ميمصيفي للي ا  عليه و آله وسدل   

گيرم و بدا آن   ها را مي هاي اها آسمان هايي كه در سمت راست دارم جان روي

كدنم.   هاي كدافران و مشدركان را قدبض مدي     هايي كه در پشت دارم جان روي

ونه چشديدي؟ گفدت: ملدك    السّالم گفت: شربت تلخي مرگ را چگ عليه  عيسي

ها ديدم كه گروهي به آتش سوزان و گروهي بدا   الموت را با گروهي از فرشته

هاي مدن   هاي آتشين آمدند و بر اندام هاي بر ان و گروهي با گرز كارد و شمشير

ي من را  تر از آن آتش نديدم پس رگ و ريشه كوفتند من هيچ آتشي سوزان مي

ي  كشيدند گفتم اي فرشتگان مرا بگذاريد تا همه گرفته جان از تن من بيرون مي

ي  ي زدند نيديك بدود كده همده   مالي كه دارم به شما دهم پس بر روي من سيل

داني كه حق تعالي مال را  من از هم بگسلد و گفتند اي بدبخت بي شرم نمي اندام

 پذيرد. به عوض گناه كفر نمي
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زند خود را در راه حدق فددا   بار ديگر گفتم كه دست از من برداريد تا اها و فر

پدذيرد. آنگده    داني خداي تعالي رشوه نمدي  آيا نميهيها   هيها  كنم. گفتند: 

جان از من بگرفتند و برفتند و جان دادن براي من آنچنان مشكا بود كه هديار  

زدند بهتر از آن بود، پدس مدرا در كفدن قدرار دادندد و بده        شمشير بر من مي

ر خواباندند و خاك بر سر من ريختند بعدد از آن  لشكرگاه مردگان برده در گو

در گور دوباره به من جان دادند اوّل فرشتگاني كه در دنيا بودند آمده گفتند كه 

هر چه در دنيا كردي بنويس و جياي آن ببين پس كفن خود را كاغذ كرده با 

 ام و آنچه ه هاي خود را نوشتم كه فالن روز چنين و چنان كرد دست خود كردار

و احسدتتاه و  »گفدتم   آوردند در آن حالت مدي  را فراموش كردم به ياد من مي

نكيدت  و منكدت  پس آن دو فرشته كه ايشان را اندامتاه و اطول اماله و امصديبتا(  

گويند به صورت زشت آمدند به محض ديدن ايشدان عقدا از مدن زائدا شدده      

و منكدت  آنگده   تر از ايشان نديده بودم مدهوش شدم زيرا كه هيچ جانوري زشت

كيسدت؟ گفدتم   تدو  خدداي  منِ شق ي و بدبخت را نشاندند و پرسيدند كه نكيدت  

زدندد   خداي من شمائيد آنگه مرا عذاب كردند و با گرزهاي آهني بر سر من مي

مدن  ميدن  كه از هول و ترس آن تحت الثري )زير زمدين( بلرزيدد. سدپس از    

زبانم از كار افتاد. گفتند ئا گشته و اپرسيدند عقا و هوش از من برفت و فكر ز

ي ديگر زدند گفدتم   تو كيست؟ باز گفتم شمائيد يك ضربهخداي اي دروغگو 

آه دريغا كاشكي مادرم مرا نيائيده بود و احسرتا واندامتا به كجا گرييم و از كه 

كمك بخوانم مگر خداي تعالي ارحم الر احمين است و دانستم كده هديار سدال    

كردند و گفتند خشم خداي  ارزد سپس بانگ وال نميبه آن يك س پادشاهي دنيا

پرستش كندد  )بد (  تعالي بر آن كسي باد كه از خدا روزي خورد و ديگري را 

پس از آن زمين مرا بگرفت تا هفت اندام من به خروش و فرياد آمدد و درهدم   
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شكست بعد از آن زمين گفت اي دشمن خداي بر روي من بودي و بده جهدت   

پنداشتم اكنون مراد من حاصا شد كه در شكم من آمددي   كفرت ترا دشمن مي

گيرم بداز دو   به عي ت و جالل عَيَوَجَاَ امروز حق خداي تعالي از تو باز پس مي

فرشته سياه پوش پُر خشم آمدند كه هرگي به زشتي ايشدان هديچكس را نديدده    

بودم مرا از آنجا برگرفته نيديك عرش بردند پنداشتم كده بده مكدان رحمدت     

ي عرش آواز داد كه ايدن شدق ي و بددبخت را بده      سيدم ناگاه منادي از گوشهر

ببريد و نيديك عرش چهار كرسي گرانمايه آراسته به زيور ديدم كه بدر  موزخ 

و بدر كرسدي   موسدي كلدي  ا    و در يك كرسي ابتاهي  خليل ا  يك كرسي 

دي را ديددم  و بر كرسي چهدارم پيرمدر  محمد رسول ا  للوه ا  عليه  سوّمي 

هداي سدنگين    هدا و غدا   خشم آلوده و زبانه آتش به متابعت او ايستاده سلسدله 

است مرا به پيش آن پير بردند بانگ بدر مدن زد چنانكده    مالدك  برداشته نام او 

و غا بكشيد پس بندد    هفت اندام من بلرزيد بفرمود كه اين بدبخت را به زنجير

نشست سپس پوست من بركشيدند و  گران بر من نهادند تا هفت گي غبار بر من

 انداختند.موزخ به كژم  و مار مرا با زنجير آهني به طول هفتاد گي بسته ميان 

يا روح اهلل! اگر يك حلقه از آن زنجير به روي زمين بيفتدد همده اهدا زمدين     

توانستم بگويم. پدس   هالك شوند و مُهري بر زبان من نهادند تا هيچ آوازي نمي

بگو كه چگونه اسدت از وصدف   موزخ شرح  جم مهالم گفت: يا السّ عليه  عيسي

آتش بگو و عالمت و نشان آن چگونه است؟ گفت: اي پيغمبر خدا بددان كده   

، طبقه سقت، طبقه سوم سعيت، طبقه دوم هاويهي اوّل  دوزخ هفت طبقه است. طبقه

كده  حيمده  و طبقده هفدتم    نيدي ، طبقده ششدم   جحي ، طبقه پنجم جهن چهارم 

گدويي كده    ين طبقه است اي پيغمبرخدا! اگر تو اها آنجا را ببيني مدي تر پايين

عقب و در  و خشم خدا بر آنها چه سخت است زيرا كه در زير و باال و در جلو
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باشند و جدي غدم نبينندد و در     است و گرسنه ميآت  سمت راست و چپ آنها 

هايشدان   هاي ايشان سياه و چشدم  زحمتي هستند كه هرگي راحتي نيابند و درون

نابينا و بدل بريان و چشم گريان باشند هر چندد توبده كنندد اجابدت نشدود و      

آيد كه اي اها دوزخ براي شما طعدام   ندارد و بر ايشان آوازي ميسوم پشيماني 

باشيد. باز مرا پيش درختي از آتش بردند كده   آتش است و شما هييم دوزخ مي

خواستم از آن درخت زقوم است پس طعام زقدو    تدر دوزخ بود و نام آن درخ

م در گلويم بماند و گير كدرد نده بيدرون    دبه من طعام دادند چون آن طعام خور

رفت آنگه فرياد برآوردم كه به من آبدي بدهيدد شدايد ايدن      آمد و نه پايين مي

ي در گلو مانده فرو رود يك طاس پر از آب جهنم به من دادند چون آن را  لقمه

ها  و بانگي سخت بر من زدند تا دوباره آن پوست نوشيدم پوست از بدنم ريخت

به حال اوّل بازگشت و پاهاي من در آتش بي قرار بودند به فرياد گفتم اي قوم 

به من چييي بدهيد تا آن را به پاي خود كنم شايد كه اين آتش از من بازگردد 

 بعد از آن نعلين آورده به پاي من كردند و گفتند كه اي بدبخت اكندون زمدان  

جياي توست كه تو خداي تعالي نشناختي و از عذاب او نترسيدي و از خشم وي 

نينديشيدي و از آفريدگار خود شرم نكردي و در خدمت پروردگدار نبدودي و   

اردي و دست به مدال مسدلمانان دراز كدردي و از حدرام     يشكر خداي تعالي نگ

ان زدي و از نترسيدي شكم از حرام پركردي و مسلمانان رنجانيده بر روي ايشد 

كارهاي بد پرهيي نكردي. اي پيغمبرخدا نعليني كه در پاي من كدرده بودندد از   

سوز و طپش آن مغي سرم بجوشيد و از راه بيني بيرون آمد از هدوش بدرفتم يدا    

روح اهلل! خوراك و خوردني من آتش بود آنگه مرا به كوهي بردند كه آن كوه 

هيار سال راه بود و هفتاد چاه آتشين گفتند و درازي آن كوه سي  ميسُكتا  را 

و  مارهدا در آن كوه است بيشترين عذابي كه كردند در آن كوه بدود و در آن  
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زد آن را از  بسيار بودند هر گاه كه يكي از ايشان دندان خود بر هم ميهدا   كژم 

گرفت وجدودش مثدا خاكسدتر     شنيدي و هرگاه كسي گاز مي صد ساله راه مي

ي از زهر آن به دنيا برسد دنيا نيست و نابود شود الحدال هدر   ا شد و اگر ذرّه مي

چشيدم به خاطر اين عذاب آن  روز عذاب كوه سيصد بار چون سكرات مرگ مي

چشيد سپس  گويند و هر كه را بر آن ببرند تلخي سكرات مي ميسكتا  كوه را 

او آنگه مرا به جويي انداختند كه روي آن در جهنم سوي قوم دوزخيدان دارد و  

السّدالم گفدت آن جدوي را چده      عليده   رود عيسدي  از آن چشمه صد ساله راه مي

شه خشمناك بود يدا روح  يگويند زيرا كه هم ميغضبا  گويند گفت: آن را  مي

اهلل هر كس كه از خداي بترسد و از گناه دوري جويد از آن جوي بده آسداني   

رفت بعد از آن زار السّالم چون صفت جوي بشنيد از هوش ب عليه  گذرد عيسي مي

زار بگريست و لرزه بر اندام مبارك افتاد پس از آن به هوش آمدده گفدت يدا    

جمجمه بگو كه در آن جوي چه عذاب ديدي گفت: يا روح اهلل اگر عدذاب آن  

كني چون در آن جوي قدم گذاشتم هفتاد پوست كه  جوي بداني به من رحم مي

نگ عظيم بر من زد از هيبدت  بامالدك  داشتم از گرمي آب همه سوخته شد پس 

آوازش از پاي در افتاده در آن جوي غرق شدم يا روح اهلل چگونه آن جدوي را  

ها بيشتر است چنانكه استخوانم بسوخت  وصف كنم كه عذاب آن از همه عذاب

هاي اوّل كه بده مدن وارد    م پاره پاره گشت چون آن عذاب ديدم عذابتو گوش

ود. يا پيغمبر خدا اگدر صدد سدال آن جدوي را     تر از اين عذاب ب شده بود آسان

توانم وصف آن جوي به آخر برسانم باز از آن جدوي مدرا بدر     وصف كنم نمي

بيد   آورده در چاهي انداختند كه درازي آن سه هيار ساله راه است آن چداه را  

ي چاه تابوتي از آتش ديددم كده درازي آن تدابوت     گويند و بر كنارهاالخوا  

ود مرا در آن تابوت نشاندند شياطيني كه در جهان مرا از راه برده هيار ساله راه ب
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دادند بر من توك ا كردند تا چهدار سدال در آن    و در سرمستي و غرور قرار مي

تابوت نگه داشتند و امروز ناگاه آوازي از عرش شنيدم كه اين جمجمه را بر سر 

در دنيا بسيار غالم و كنييك  السّالم برداشته در دنيا افكنيد زيرا كه عليه  راه عيسي

آزاد كرده و گرسنگان را طعام داده و سير نموده و برهنگان را پارچه پوشدانيده  

چندان  ازل و بيچارگان را از درويشي رهانيده و مهمان را گرامي داشته است در 

السّالم گفدت،   عليه  ام كه جمجمه را از عذاب آخرت برهانيم عيسي حكم را نديده

گفت يا جمجمه از  اليا  نيغمبتاز كدام قوم هستي گفت از قوم  اي جمجمه تو

خواهي و از خداي تعالي چه حاجت داري؟ جمجمه گفت: يا نبدي اهلل   من چه مي

كن شدفاع   االمان االمان به تو سوگند خداي تعالي است كه در باب من بيچاره 

ويشدتن را بده   ي تعالي مرا بتو بخشيد و زنده كرده باز به دنيدا فرسدتند خ  تا خدا

بندگي شناخته حق تعالي را از دل بيرون نكنم و حق تو در دنيا و آخرت بر من 

كرده گفت خددايا تدو پروردگدار    معاء السّالم برخاست و  عليه  ثابت باشد عيسي

سته است ]كه ببخشايي[ و تو بي مثا و بي مانند و بي ولدد و  يكبريائي بر تو شا

ي متكبّراندي،   ي همده  هسدتي و شدكننده   بي والدين و پادشداه همده پادشداهان   

اي اكندون نيدي از تدو     پروردگارا بر هر كاري كه من دعاء كردم اجابت كرده

ه دنيا بفرستي تدا حدق   خواهم كه اين دعاي ما اجابت فرموده اين بيچاره را ب مي

السّدالم در ازل   عليه  رد و تو را به يگانگي بشناسد. ندا آمد يا عيسيعبادت تو بگي

حكم رفته است كه او را بار ديگر به دعاي تو زنده كرده به دنيا بفرستم و چنين 

و دوسدتدار  سدخي  ي او قبول كرده از عذاب برهانم زيدرا كده او در دنيدا     توبه

السّالم اين ندا شنيده شادمان گشت و تبسّم كرده گفدت   عليه  بود عيسيمرويشا  

و موهاي ندابود و نيسدت    هاي پاره پاره شده هاي پوسيده و گوشت اي استخوان

شده به حكم خداي تعالي جمع شويد آنگه بده قددرت خدداي تعدالي در منظدر      
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هداي   هاي ريييده و عضو هاي پوسيده و گوشت ي استخوان السّالم همه عليه  عيسي

شكسته يك جا جمع شده جسمي تركيب يافته و بر هيئتي و شدكلي كده بدود    

اَشْدهدُ اَ  ال الدهَ ااِلّ ا  وَ   فصيح گفت: جمجمه زنده گشت و به پا خاسته به آواز 

دهدم كده خددا يكدي اسدت و       يعندي گدواهي مدي   « اَشْهَدُ اَ َ عيسي رسول ا 

قدايم و  موزخ و بهشد   و قيامد   السّالم پيغمبري بدر حدق اسدت و     عليه  عيسي

 اند. برقرار

ز وربعد از آن جمجمه هشتاد سال در دنيا زندگاني كرده خداي تعالي پرسدتيده  

به قيام نماز بسر برد و هيچ به كار دنيوي مشغول نگشت پس بر ه و شب به روز

ي مسلماني بار ديگر از دنيا بيرون رفته در بهشت جا گرفت و حق تعدالي   جادّه

اِنَده رحدي    »را بيامرزيد.  او گناهان وي عفو كرد به فضا و كرم بي نهايت خود

بخشنده است. واهلل اعلم بالصّدواب   يعني هر آينه كه او مهربان و رحيم و« كتي 

 و صل ي اهلل علي خير االنام.
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وفات حضرت مريم رضي اهلل عنها و خبر به صليب كشيدن عيسي عليه 

 السّالم

گويدد، مدريم رضدي اهلل عنهدا دختدر عمدران مدادر         كسايي از قول كعب مدي 

ثعلبي كده   السّالم به آسمان درگذشت. عليه  السّالم پيش از عرو  عيسي عليه  عيسي

السّالم  عليه  گويد، مريم رض اهلل عنها پس از عرو  عيسي خدايش رحمت كند مي

السّالم مادر خود مدريم   عليه  اند كه عيسي درگذشته است. در قص  االنبياء آورده

برد ناگاه در راه بيمار گشدت چدون    ميشا  رضي اهلل عنها را از بيت المقدس به 

خدورد   ي گيداه چيديي نمدي    ت غيدر از ريشده  عنهدا در آن وقد   اهلل مريم رضدي 

ي گيداه رفدت    السّالم مادر خود را در جاي خود گذاشته به طلب ريشه عليه  عيسي

يافت خداي تعالي حدوران را فرسدتاد تدا    وفا  عنها در صحرا  اهلل كه مريم رضي

هايي از بهشت آورده مريم را غسا داده حل ه پوشانيده دفدن كردندد چدون     حل ه

السّالم رسيد مادر خود را در جايي كه گذاشته بود نيافدت سده نوبدت     عليه  عيسي

السّالم گفت يا  عليه  بانگ زد با بانگ سوم آوازي شنيد كه لبيّك يا فرزند. عيسي

فتمو  اعلدي  مادر سه بار بانك زدم چرا جواب ندادي؟ گفت در بانگ اوّل در 

آمدده جدواب    آسما ه و در بانگ سوم بسدره المنتهي بودم و به بانگ دوم در 

دادم. گفت اي مادر حال خويش بگو، گفت كسي كه خوشنودي خدداي تعدالي   

 پرسي؟  يافته به فردوس رسيده مراد و مقصد خود يافته باشد چرا از حال او مي

السّالم  از آنجا با دل بريان و چشم گريان به مفارقت مدادر بازگشدت    عليه  عيسي

كدرد روزي بده    مدي معدو   به خداي يگانه المقدس رفته خلق را  سپس به بيت

فرمان خداي تعالي به منبر رفت و گفت اي قوم بدانيد كه تعظيم و حرمدت روز  

منسدوخ  بود خداي تعالي آن را تورا  السّالم در كتاب  عليه  در وقت موسيشنبه 

را يكشدنبه  اسدت كدار كنيدد و تعظديم روز     ان يل كرد اكنون از كتاب ما كه 
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بكنيد و شريعت كتاب من كه انجيا است بكار داريدد ايدن   محافظت و متابعت 

گفتندد   سخن براي بني اسرائيا سخت دشوار آمد پس در دل كينه گرفتند و مي

را الساّل   عليه  شتيع  موسيهر كدام از پيغمبران كه در بني اسرائيا آمده بودند 

گرداندد   ميالسّالم را منسوخ  عليه  منسوخ نكردند اين كودك بي پدر كتاب موسي

السّالم برقرار بماند. مؤمنان بده جهدودان    عليه  او را هالك كنيم تا شريعت موسي

السّالم به شما چه عذاب پيش آمده بود آن  عليه  گفتند كه يا قوم از كشتن زكريا

اسدت كرديدد   بني مُتْسَلْ السّالم كه  عليه  را فراموش كرده باز قصد كشتن عيسي

عالي ترسيد و قصد كشتن وي نكنيدد و بده او ايمدان    بايد كه اكنون از خداي ت

السّالم  عليه  آريد هر چند كه گفتند گوش نكرده به دنبال فرصت بودند كه عيسي

گذاشدتند   را تنها يافته بكشند مؤمنان متابعت و محافظت پيغمبر نموده تنها نمدي 

  گرديد آن شدخ  زني از حواريان گفت اي قوم شما هر روز به دنبال آدمي مي

كند  رسول خدا مرده را زنده مي  چه كرده است و او چه كسي است گفتند عيسي

گرداندد زن گفدت خوشدا بده حدال آن       و به فرمان خداي تعالي نابينا را بينا مي

شكمي كه بارِ او را داشته است عيسي روح اهلل روي به آن زن كرد و گفت بگو 

بني اسدرايئا گفتندد يدا    بخواند آن زن و قوم قتآ  خوشا به حال آن كسي كه 

كتداّب  ايم. گفت: قرآن نام  چيست؟ زيرا كه ما نام قرآن نشنيدهقتآ  رسول اهلل 

نازل خواهد شد. محمد مصيفي للي ا  عليه و آله وسل  بر پيغمبر آخر اليمان 

 :1قوله تعالي
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من فتسدتامه خددا بده سدوي شدما        و هو  عيسي نست متي  گف : اي نستا  استائيل 

كن  بتاسدتي نيغمبدتي بعدد از مدن      و تورا  را كه ني  از من بومه تصديق مي هست 

هدا سدوي ايشدا  آورم گفتندد ايدن       مه   هو  مع زه بيايد نا  او احمد اس  مژمه مي

 .سحتي آشكار اس 

السّالم بن مريم گفت اي بني اسدرائيا هدر آينده مدن      عليه  كه عيسي آن هنگام

م آنچه كه پيش از من به سوي شما از تورات پيغمبر خدايم و تصديق كننده هست

آيد پس از مدن كده اسدم مبداركش      است و بشارت دهنده به آن پيغمبر كه مي

را از حفش خوانند و امّت پيغمبران ديگر همده آن  قتآ  است كه امّت او احمد 

 توانند از حفش بخوانند. كتاب را نمي

يعت ديگدري از پيغمبدر   السّدالم شدر   عليده   چون خبر به جهودان رسيد كه عيسي

السّالم را بكشند تا ديگر قدرت  عليه  دهد ات فاق كردند كه عيسي ديگري مژده مي

السّالم را نداشته باشد رئيس پليد را برداشتند و مدردم   عليه  باطا كردن دين موسي

از دور ديدندد كده   حواريدو   السّالم كردندد   عليه  جمع كرده قصد هالك عيسي

السّدالم   عليه  بينند پيش پيغمبر السّالم را تدارك مي عليه  يسيجهودان قصد كشتن ع

السّالم  عليه  آمده و گفتند يا رسول خدا جهودان قصد هالكت شما را دارند، عيسي

توانند انجام دهند شدما پندد    گفت اي قوم مترسيد كه ايشان با ما هيچ كاري نمي

ابت قدم بوده ايمدان  ث من نگهداريد و بر دين خويش و بر دين محمد مصعفي

السّالم با حواريدون بده    عليه  آريد تا از جمله رستگاران باشيد. حاصا كالم عيسي

خانه عين السلوك رفت جهودان ايشان را محاصره كردند و گدرد خانده را بده    

السّالم آمد و سقف خانده بشدكافت    عليه  محاصره خود درآوردند در حال جبرئيا

فت و به آسمان چهدارم بدرد. خدداي تعدالي او را هدم      السّالم را برگر عليه  عيسي
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بدود  شيوغ صحبت فرشتگان قرار داده است. پادشاه جهودان )يهودان( كه نامش 

السّدالم را   عليه  السّالم رفته بود هر چند عيسي عليه  كه در آن خانه به كشتن عيسي

را  طلب كرد نيافت چون دير شد جهودان به آن خانه رفتند خداي تعدالي شديوغ  

السّدالم   عليده   السّالم گردانيده بود جهودان پنداشتند كه عيسدي  عليه  به شكا عيسي

كرد كه من شيوغم فائده نداشت  است به ضرب شمشير گرفتند هر چند فرياد مي

السّالم به جادو خود را به شكا شيوغ درآورده است  عليه  گفتند كه عيسي بلكه مي

كه اگر اين شيوغ است پس عيسي تامندد  شبه افپس از كشتن شيوغ جهودان در 

دانستند كه  كجاست و اگر اين عيسي است پس شيوغ كجا رفته است ايشان نمي

  اند. السّالم را به آسمان چهارم برده عليه  عيسي

 :1قوله تعالي
 

 

 

 

 

شا  كه و اين سخن گفتن. ببدروغ كه مي گفتنددگ مدا مسدي   عيسدي      و به سبب گفته

اي   اما نه او را بكشتند و نه بتمار كتمند ولي بت آنها مشدتبه شدده   نست متي  را كشته 

ي وي اخدتال  كتمندد و مر كشدتن او بشدك اندرندد و مر ايدن بداّب         آنها كه مرباره

 و به يقين او را نكشته اند. علمي  جز نيتوي گما  ندارند 

 اند كه خداي تعالي پنجاه سال شيوغ را از آن جهدت  چنين گفته الحاّب معتف 

السّالم به دست يهودان گرفتدار   عليه  دانست عيسي به ناز و نعمت بپروريد كه مي

السّالم را خدالص كندد و فرعدون را     عليه  گردد تا شيوغ را فداي او كرده عيسي

                                           
 سوره نساء 817آيه  - 8



 وفات حضرت مريم رضي اهلل عنها و خبر به صليب كشيدن عيسي عليه السّالم 

519 

السّالم قدرار دهدد و    عليه  چهارصد سال به نعمت پرورش داد تا او را خداي موسي

س نگه داشت تا آن را فدداي اسدماعيا   هاويا را در فردو  چهار هيار سال قربان

 قرار دهد.
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 ي اصحاب كهف قصّه

ي اصحاب كهف و بدو كار ايشان و بيان سيرت و حليت و روش ايشان  امّا قصّه

 چنين آمده است.كشف االستار در كتاب 

علماء و صحابه تابعين و ائمه دين در آن مختلف اند و در روايات و اقوال ايشان 

آنسدت   السّالم عليه و اميرالمومنين علي  )ص(ت. قول محمد اختالم و تفاوت اس

كه اصحاب كهف قدومي بودندد در روزگدار ملدوك العوايدف ميدان عيسدي        

و مسكن ايشان سرزمين روم بود در شهر افسوس گفته  )ص(و محمد  السّالم عليه 

اند كه آن شهر امروز طرسوس است . و اها آن شهر بر ديدن عيسدي بودندد و    

ن انجيا بود. و براي ايشان پادشاهي صالح بود تا آن پادشاه بر جداي  كتاب ايشا

بود كار ايشان بر نظام و صلح بود و بر دين عيسي استوار بودند چون آن ملدك  

از دنيا رفت كار بر ايشان مضعرب گشت و سر به باطا و ضاللت و تباهكاري 

دندد متدواري از   در نهادند و بت پرست شدند، و در ميان ايشان قومي اندك بمان

بقاياي اها توحيد كه بر دين عيسي بودند، و پادشاه اها ضداللت در آن وقدت   

دقيانوس بود. جباري متمرد و سركش، كافري بت پرست، قومي مي گفتندد بدا   

لشكر و حشم فراوان از زمين پارس آمده بود و اين شهر افسدوس را دارالملدك   

ي آورد و از دين وي بر مي خود ساخته، و هر كسي سر در چنبر طاعت وي نم

گشت او را هالك مي كرد و مي گويند در اين شهر افسوس قصدري عظديم از   

شيشه ساخته بود بر چهار ستون زرين بداشته و قنديلهاي زريدن از آن آويختده   

و از جوانب آن روزنه هاي بلند ساخته چنانكه هر روز آفتاب  بينجييهاي سيمين،

يگري بيرون شدي. آن متكبدر متمدرد دقيدانوس    از روزني ديگر در تافتي و بد

برين صفت پادشاهي و مملكت مي راندد و هرگدي او را دردسدر نبدود و تبدي      

نگرفت تا از متكبري و جباري كه بود دعوي خدائي كرد! چنانكده فرعدون بدا    
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موسي كرد و خلق را بر عبادت و خدمت خود راست كرد، و هر كه به خددائي  

هالك مي كرد، روزي دعوتي ساخته بود و اركان دولت او اقرار نمي داد او را 

و جمله خيا و حشم را خوانده، بعريقي در آمد گفت لشكر فالن ملدك آمدد و   

قصد واليت تو دارد، لرزه بر وي افتاد و هراسي و ترسي عظيم در دلدش پديدد   

آمد بر صنعتي كه تا  از سر وي بيفتداد و زرد روي گشدت، و آن روز نوبدت    

ا بود كه آب بر دست ملك مي ريخت، و اين شش كدس نوبدت   خدمت يمليخ

كرده بودند كه چون از خدمت وي فارغ مي شدند بدعوت به خانه يكي از ايشان 

بودند، و آن روز اتفاق را نوبت يمليخا بود چون خوان بنهادندد و دسدت بده     مي

م طعام بردند، يمليخا نخورد و همچنان متفكر و مضعرب نشسته، گفتند چرا طعدا 

نخوري و بر طبع خود نه اي؟ گفت؛ اي برادران مرا انديشه در دل افتاد كه خور 

و خواب و قرار از من ربوده، گفتند آن چه انديشه اسدت؟ گفدت: ايدن ملدك     

دعوي خدائي مي كند و من امروز او را بر حالي ديدم از بيم ترس كده خددايان   

خددائي را كسدي شدايد و    چنان نباشند و چنان نترسند، و نيي انديشه ميكنم كده  

 خداوندي كسي را سيد كه آفريدگار آسمان و زمين و جهان و جهانيان بود.

چون يمليخا اين سر بر ايشان آشكار كرد، ايشان چشم وي را بوسه همي دادند و 

گفتند ما را همين انديشه بخاطر در مي آمد لكن زهره آن نداشتيم كده ايدن    مي

بر آوردند كه دقيانوس خدداي نيسدت و جدي    حال را كشف كنيم، بيكبار آواز 

« ربنا رب السموات و االرض» آفريدگار آسمان و زمين خداوند و جبار نيست. 

يمليخا  گفت اكنون يقين دانيد كه ما در ميان اين قوم نمي توانيم زندگي كنديم  

ما بايد در وقت غفلت ايشان به بهانه اسب تاختن و گوي زدن، بگريدييم پدس   

اند، بر نشسته و از شهر بيرون شددند و سده    كه قوم از ايشان غافا چون دانستند

ميا گرم براندند، آنگه يمليخا گفت از اسب فرو آئيد كه ناز اين جهداني از مدا   
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شد و نياز آن جهاني آمد، از ستور پياده شدند و قصد رفتن كردند پاي برهنه آن 

و تشدنه، شدباني را    روز هفت فرسنگ برفتند تا پاهايشان رنجور شده ، گرسدنه 

ديدند گفتند هيچ طعام داري يا پاره شير كده بمدا دهدي؟ گفدت: دارم، لديكن      

رويهاي شما روي ملوك است و بر شما اثر پادشاهي مي بينيم نه اثر درويشي و 

چنان دانم كه شما از دقيانوس گريخته ايد! قصه خويش با من بگوييدد، ايشدان   

ن دين دروغ گفتن روا نيست، پدس ايشدان   گفتند، ما ديني گرفته ايم كه اندرآ

قصه خود بگفتند، شبان به پاي ايشان در افتاد و گفت ديرسدت تدا مدرا در دل    

گوييد، چندان صبر كنيد تدا مدن ايدن گوسدفندان را      همين مي آيد كه شما مي

بخداوند باز رسانم كه آن همه امانت اند به نيديك من، شبان رفت و گوسفندان 

 ديك ايشان باز آمد و آن سگ با ايشان همي رفت.باز سپرد و به ني

اند قعفير يا قعهدور، و   اند صهبا و گفته اند كه نام آن سگ قعمير بود گفته گفته

رنگ آن ابلق بود و نام شبان كفيشععيونس جوانان به شبان گفتند كه اين سگ 

را بران كه سگ غماز باشد. هر چند كه شبان آن سگ را مي راند نمدي رفدت،   

ر آن سگ گفت مرا مرانيد كه من نيي گواهي مي دهم كده خددا يكيسدت،    آخ

 دست از من بداريد تا بيايم و شما را پاسباني كنم .

 تا دشمن بر شما ظفر نيابد جوانان چون اين شنيدند او را فرو گذاشتند.  

 شيخ اجا  سعدي گفت:

 پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد

 مردم شد چند پي نيكان گرفت و سگ اصحاب كهف روزي  

پس شبان ايشان را به كوهي برد نام آن كوه بنجلوس و در پيش آن غاري بدود  

و نيديك آن غار درخت مثمره اي و ميوه داري بود و چشمه آب روان، ايشدان  

 .از آن ميوه و آب خوردند و در غار شدند
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 ماو و فرود آمدن عيسي عليه السّالخروج دجّال و صفت 

 السّدالم  عليده  حق خرو  دجال و وصف او و سرانجام او تا هنگاميكه عيسدي در 

گويد: دجال مردي بلند قامت و سدتبر سدينه و    كنيم.كعب مي فرود آيد. بيان مي

چشم رييه است گويي چشمانش به ستاره يا مرواريدي درخشان شبيه است ميان 

و  او ايدن  دو چشمش كلمه)كافر( نوشته شده است. گويد از نشانه هداي خدر  

وزد و صيحه بلندي چون صيحه قوم صالح  است كه بادي همچون باد قوم عاد مي

گون شدني چون مسيح اصحاب رس پيش خواهد آمد و در  گر شنيده و مسخ و د

كنندد و خدونرييي    آن هنگام مردم امربه معروم و نهي از منكر را تدرك مدي  

آشامند و سداختمان هداي    شمارند و مسكرات مي كنند و رباخواري را روا مي مي

كنندد و درآن   سازند مردان با مردان و زنان با زنان همجنس بازي مدي  استوار مي

اي كه ميان اهواز و اصفهان و معروم بده   هنگام دجال از ناحيه خاور از دهكده

 كند. سيرآباد است خرو  مي

و بر خري سوار است كه ابروهدايش قرمدي و بيندي آن پشمالوسدت از ميدان      

كند، بر پيشاني  زند و همه كس آن را استشمام مي هايش بوي بدي بيرون ميدندان

آيدد، گوژپشدت    اي است كه از آن مار و كژدم بيرون مدي  خرآن شاخ شكسته

است و تصوير ابيارهاي جنگ مانند نييه و تبر و تير و سپر درآن نقدش بسدته   

بده ندان و   است. گروهي از جادوگران هم همراه اويند كه با جدادو كوههدا را   

كنند، دجال جي به كساني كه بده او گرويدده    جويها را به شراب ومي تبديا مي

دهد، پرچم دار او كه ازدهكده خود اوسدت همدراه دجدال     باشند آب و نان نمي

دارد كه اين خداي شماست او را بشناسيد. خاور  است و با صداي بلند بانگ برمي

بيندد دجدال بده     با شودخضراو را مدي پيمايد و چون وارد با و باختر زمين را مي

گدوئي   دهد كه دروغ مدي  گويد من پروردگار جهانيانم، خضر پاسخ مي خضر مي
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همانا پروردگار جهانيان همان است كه پروردگار آسمانها و زمين است. دجدال  

پندارد او را خداي ديگري باشدد زندده    گويد اگر چنانچه مي كشد و مي او را مي

خديد و بده    كند كه بر پا مي دم خداوند خضر را زنده مياش خواهد كرد. همان 

گويد، اي دجال اين منم كه خدايم زنده فرمود، سپس روي به پيدروان   دجال مي

گويد واي بر شما اين كافر شما را فريب ندهد، گويند دجال  كند و مي دجال مي

مكده  فرمايدآنگاه دجال بسدوي   كشد و خداوند او را زنده مي سه بار خضر را مي

بيند فرشدتگان آن شدهر را    رسد مي كند و چون نيديك آن شهر مي حركت مي

اند،واز ميان بالهاي ايشان شراره  اند و بالهاي خود را بر كعبه گسترده احاطه كرده

كند  تواند وارد مكه شود، آهنگ مدينه مي جهد و دجال نمي هاي آتش بيرون مي

رود كه از بسياري فرشتگان  دس ميبيند، بسوي بيت المق آن را هم همانگونه مي

 كند. ياراي ورود پيدا نمي

 مختومقلي فراغي گفت:

 شددام شددريفه رومدده مكدده مديندده   

 

 مسلمان الر قاچيب دولسه گركدور 

 

آيد مسلمانان به مكه و مدينه و روم)فلسعين( و شدام پنداه    در زمانيكه دجال مي

 برند تا از گيند دجال در امان بمانند. مي

گيارند ولي اندوهگين خواهند  گيرند و نماز مي مانان همچنان روزه ميگويد مسل

شدوند و در آن هنگدام    كنند و خانه نشين مدي  بود، رفتن به مساجد را ترك مي

آيد گاه سپيد و گاه سرخ وگاه تيدره و زمدين    آفتاب به رنگهاي گوناگون برمي

. پيدامبر)ص(  آيدد  شود. سپس عيسي از آسمان فرود مي دچار زليله و لرزش مي

فرمايد: در همان حال كه مردم گرفتار اويند، خداوندد عيسدي بدن مدريم را      مي

آيد دو جامه  انگييد و اوكنار مناره سپيد كه در خاور دمشق است فرود مي برمي
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اند، هر دو دست خود را بر بالهاي فرشتگان نهاده است  بر تن دارد كه رنگ شده

چكد و چون سرش را بلند كند دانه  مي چون سر خويش را فروآورد عرق از آن

گردد، و بر دروازه لُددّ   اش آشكار مي هاي عرق چون دانه هاي مرواريد بر چهره

 .8دكش رسد و او را همانجا مي ل مياي نيديك فلسعين( به دجا )نام دهكده

بيرون آمدده خلدق را گمدراه    مجّال ملعدو   و در اخبار آمده است در زماني كه 

با جمداعتي در بيدت المقددّس باشدد     اما  مهدي رداند حضرت گ كرده كافر مي

السّالم بيرون آمده با دجّال حرب كند و بكشد و تابعان خود را به دين  عليه  عيسي

السّالم هم به دين محمّدي باشد هر كه بده اسدالم    عليه  خواند و عيسي محمدي مي

از غرب تا شرق همه  ايمان آرد او را امان دهد و هر كه ايمان نيارد او را بكشد

عالم را مسخر گرداند و مسلمان كند و دين محمّدي را تقويت نمايد چنانكه يك 

كافر در جهان باقي نماند و عالم آبادان شده نعمت فراخ گردد و عددالت را بده   

غايت رساند گرگ و گوزن با هم آب بخورند و ظالمان را مقهدور گرداندد تدا    

چشد و از  اد ساخته او نيي تلخي جان كندن را ميچها سال عالم را بدين منوال آب

 دفن كنند. ي محمد رود و مسلمانان او را نيديك حجره دنيا بيرون مي
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 خروج دابّه االرض

 )رض( كه خداوندد از او راضدي باشدد نقدا اسدت كده پيدامبر       ابوهتيتهاز 

سي كند كه خاتم سليمان و عصاي مو در حالي خرو  ميمابّده االرض  اند،  فرموده

اند. از  هاي مختلفي آورده عليهما السّالم همراه اوست. امّا از مكان خرو  دابّه قول

مدرا در    كند كه گفته است پيامبر خدا ه از پدرش نقا مي8قول عبداهلل بن بُرَيْد

جايي از بيابان كه نيديك مكه بود بردند به زمين خشكي كه اطرام آن ريدگ  

كند و جايي حدود يك وجب زمين  ميختوج نجا از ايمابّه بود رسيديم فرمودند 

گفته است پس از چند سال حج گياردم و عصدايي   شا بود. عبداهلل بن بريده مي

 را به ما نشان داد كه همين عصايي است كه در دست من است.

مِدن اعظد    پرسيدند كه دابّه االرض از كجا بيرون آيد؟ گفدت:   از رسول خدا

به همدراه مسدلمانان    السّالم عليه ن هنگام كه عيسيآ يعني مسجد الحرام. المساجد

السّالم بيدرون   عليه كنند. اين خبر دليا است كه نخست عيسي كعبه را طوام  مي

از آنجا بيرون تهامه گفت وادي است در زمين ابن عبا  آيد آنگه دابّه االرض. 

از اينجدا  در زمين طايف بود، آنجا پاي بر زمين زد گفت عمدتو   نعبدا  بآيد. 

السّالم از  عليه ي صالح اند از اطرام مكه بيرون آيد چنانكه ناقه بيرون آيد، و گفته

سنگ بيرون آورده شد آن دابّه گويا باشد و سخن گويد و او جانوري است كه 

السّدالم بدا وي بُدوَد هدر      عليده  انگشتري سليمانخدات   السّالم و  عليه موسيعصاي 

ديد آيد، آنگده  ي نور پ بر پيشاني او نهد يك نقعه مسلماني را كه ببيند سر عصا

لمت و تاريكي گردد. و چون اين دابّه بيرون آيد مسلمانان سر تا پاي وي همه ظ

                                           
مسلمان شد، پس از جنگ اُحد به مدينه آمد، نخست ساكن مدينه بود سپس به  بُرَيْده: هنگام هجرت پيامبر - 8

كه اكنون ميار شريف او در  -8،  871بصره و از آنجا براي جهاد به خراسان رفت. ر.ك اسعد الغابه ص 

 منستان است.ترك
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همه قصد مسجد كنند كه وي البته تعرض مسجد نكند و با مردم به زبان ايشدان  

 سخن گويد به آن لغت كه دريابند. با عربي به زبان عرب و با عجمي بده زبدان  

و چون عذاب واجبشان شدود بدراي   : »  8عجم، اين است كه رب العالمين گفت

هاي ما را بداور   آنها جانوري از زمين برون آريم تا بگويدشان كه اين مردم آيه

 «اند. كرده نمي

اند با ديدن آن عالمت و نشانه كه قبالً به سخنان  آن كسان از مشركان و كافران

بودند در آن روز كه عذاب الهي شدروع شدده و    وعده و وعيد ما ايمان نياورده

قيامت گريبانشان را گرفت، خواهند كه ايمان بياورند ولي ديگر ديدر اسدت و   

 پشيماني سودي نخواهد بخشيد.
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 خبر برآمدن خورشيد از باختر و برپا شدن قيامت و نفخ صور نخستين

 د:فرمو از ابوهريره نقا است كه گفته است از رسول خدا شنيدم مي

شود تا خورشيد از باختر بدمد و چون از بداختر بدمدد و مدردم     قيامت برپا نمي»

آورند ولي براي كسداني كده    ببينند همه كساني كه روي زمين هستند ايمان مي

 «اند اين ايمان سودي نخواهد داشت. پيش از آن ايمان نياورده

خسدتين نشدانه   ن»از عبداهلل بن عمرو بن عاص روايت است كه پيامبر فرمودند: 

 «قيامت برآمدن خورشيد از باختر و خرو  دابّه هنگام چاشت است.

گفته است اين دو نشانه هر كدام پيش از ديگري باشد ديگري هم بدا   عبداهلل مي

كنم نخست برآمدن آفتاب  گفته است خيال مي اي نخواهد داشت و مي آن فاصله

 از باختر است.

اي كده   اند بر جانب باختر خورشيد دروازه نقا شده است كه فرموده از پيامبر

پهنه آن هفتاد سال راه است براي توبه گشوده است ولي چون خورشيد از باختر 

برآيد ديگر ايمان آوردن كسي كه پيش از آن ايمان نياورده و خيري به دست 

 نياورده سودي نخواهد داشت و خداي راهنماي به خير است.

اند: كسي كه شيپور در دست اوست از  فرموده براز ابوهريره نقا است كه پيام

هنگامي كه به آن كار گماشته شده همواره آمداده اسدت و بده سدوي عدرض      

نگرد تا فرمان داده شود و در يك لحظه در آن بدمد، گويي دو چشم او چون  مي

 «ستاره درخشنده است.

د شد. از چيست؟ فرمود، شاخي كه در آن دميده خواه لُورپرسيدند  از پيامبر

شدود تدا    قيامت برپا نمدي »اند:  فرموده ابوهريره نقا شده است كه رسول خدا

آنكه دو گروه بيرگ جنگ كنند و خونرييي بسيار ميان آنان ات فاق افتد و هر 

دو گروه هم يك ادّعا دارند، و تا آنكه دجالهاي دروغگويي كه حدود سي تدن  
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پندارد كده پيدامبر خداسدت، و تدا      هستند برانگيخته شوند هر كدام از ايشان مي

ها فدراوان شدود و زمدان ظهدور قيامدت       هنگامي كه علم برگرفته و زمين لرزه

ها آشكار و كشتار بسيار گردد و تا هنگامي كه ميدان شدما    نيديك شود و فتنه

چندان مال فراوان شود كه ثروتمندان در پي كسي باشدند تدا صددقه و زكدات     

كه به هر كس عرضه دارند گويد مرا نيازي به آن ايشان را بگيرد و چنان شود 

هدا زيداده روي كنندد و تدا      نيست.و تا هنگامي كه مردم در ساختن سداختمان 

هنگامي كه مرد بر گور مرد بگذرد و بگويد كاش من به جداي او بدودم، و تدا    

هنگامي كه خورشيد از باختر سر بيند و چون مردم چنان بينند همگدان ايمدان   

آن زمان ايمان آوردن براي كسي كه قدبالً ايمدان نيداورده و در     آورند ولي در

ايمان خود كسب خير نكرده است سودي نخواهد داشت، و قيامت هنگامي برپا 

فروشند و نه  گسترانند نه مي هاي خود را ميان خويش مي شود كه دو مرد جامه مي

ناقده خدود را    شود كه مرد شير پيچند، و قيامت هنگامي برپا مي آن را در هم مي

آشدامد و قيامدت برپدا     چشد و به حوض خويش دلبسته است و از آن نمدي  نمي

ي آن را  دارد و ميه را به سوي دهان خويش برمي  شود هنگامي كه آدمي لقمه مي

 است.لحي  بخاري اين از « چشد. نمي

 :1قوله تعاليامّا آنچه در قرآن مجيد آمده. 
 

 

 

آنها جانوري از زمين بتو  آري  تا بگويدشا  كده  و هو  عذاّب واجبشا  شوم بتاي 

 اند. كتمه هاي ما را باور نمي اين متم  آيه
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و آن هنگام كه قيامت فرا رسد و مردمان در آستانه عذاب قرار گيرند و دسدت  

اي  از امر به معروم و نهي از منكر بردارند. براي ايشان دابه االرض يعني جنبنده

 هاي قيامت است. گويد و اين از نشانه ايشان سخن مي از زمين بيرون آريم كه با

تا شما ده » در حديث شريف به روايت حذيفه بن اسيد انصاري )رض( فرمود: 

 شود: ي ذيا را نبينيد قيامت بر پا نمي نشانه

 طلوع خورشيد از غروبگاه آن -8

  ]معروم  [ظهور دود و دخان  -2

 خرو  دابه االرض -8

 ظهور ياجو  و ماجو  -4

 خرو  دجال -1

 خرو  عيسي -2

 سه خسوم: خسوفي در مغرب -7

 خسوفي در مشرق -1

 خسوفي در جييره العرب -9

آورد، با آندان در هدر    آيد و مردم را گرد مي آتشي كه از عمق عدن بيرون مي

گذراند و هر جا كه در نديم روز بياسدايند، بدا     جايي كه شب بگذرانند، شب مي

 .آنان همراه است
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محمّد مصطفي صلي اهلل عليه و  هپنا به رحم آمدن نور حضرت رسالت  قصّه

 آله و اصحابه وسلم

اجماع امت و اها سن ت و  ي به رحم آمدن نور حضرت محمد مصعفي در باره

بدا بيدان فديض و بدا      اند كه حضرت رسول  امامان اسالم چنين روايت كرده

 ترجمان دل و با زبان معجي خود بيان فرموده است:

يعني اول چييي كه خداي تعالي آفريد  «قَ ا ُ نورياَوّلَ مَا خَلَ»حديث شتيف: 

ها و جميع خلق از عرش تا فرش  ها و زمين نور من بود و پس از آن نور آسمان

 به ظهور آورده است.

ي او از بددو تولدد تدا     و زندگي و سيره ي والدت با سعادت رسول اكرم قصّه

قبالً كتدابي تحدت    اش به توفيق و توجه الهي بركت ي زندگي پر آخرين لحظه

به قلم اينجانب به رشته تحريدر در آمدده اسدت.    « ي احمد مُتْسَدلْ  سيته»عنوان 

ي نبوي آن حضدرت بده آن كتداب مراجعده      خوانندگان به دريافت جميع سيره

 فرمايند به اميد شفاعت آن حضرت.

 دكتر آنه طواق آخوند گلشاهي

 هجري شمسي 8811زمستان 
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