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بنده خدا:هتیه و تنظیم 

صلواتي براي تعجیل در ظهور اقا امام :قیمت 
زمان

داستان آدم وحوا

بعد از جدایي آمساا و زمني از هم، جدایي زمـني از            

ـه           خورشید ودور شدن سیارات از ستارگان و آنگاه ك

ـر              دود و گاز مهه جا را فراگرفته بود، روي زمـني پ

ـرد تـا جلـوي       از آب شد و خداوند باد را مأ        مور ك

1پیشروي آب ها را بگريد، سپس در یك شب كه دحواالرض        

ـر               نام گرفت، رمحت خدایي فـرود آمـد و زمـني از زی

ـد               كعبه ن شده و زنـدگي روي آن میـسر شـد خداون

:فرشتگان را از خلقت آدم باخرب ساخت آـا گفتنـد          

ـد     خدایا آیا در زمني كسي را مي         آفریين كه فساد كن

ن بریزد؟ و ماییم كه تسبیح مي كنیم و         و در آن خو   

:به محد و تقدیس تـو مـشغولیم؟ پروردگـار فرمـود           

بدرسيت كه من مي دامن آنچه را كه مشا مني دانید بعد            

از آنكه صورت آدمي را ازگل مـصور كـرد و روح در             

ـون بـود، او را              او دمید به جهت اینكه او گندم گ

.آدم نام اد، چه آدم به معين گندم گون

احلمـدهللا رب   :گفـت .آدم به خود جنبید و عطسه كـرد       

العاملني و به اهلام خداوندي مهه نامهاي خملوقـات را          

 روز بیست وپنجم ذي القعده، روز دحواالرض نام دارد وداراي امهیت 1
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!ا ي فرشـتگان   :از علوي و سفلي آموخت پس فرمـود       

خرب دهید مرا به نام اینها كه بر مشا معروض شـده،            

ـز              اگر راست مي گویید و چـون فرشـتگان اظهـار عج

هت اظهـار فـضیلت و      از ج (كردند خطاب كرد به آدم      

خرب ده مالئكه را كه     !اي آدم «)شرافت او به مالئكه   

در پاي منرب تو نشسته اند، به نامهـاي آن اشـیاء            

ـرب             كه عرض به ایشان كرده بودم پس آن هنگام آدم خ

داد مالئكه را به نامهاي آن اشیاء، و چنانچه اسم          

.هرچه و منافع و مضار هر یك را اعالم ایشان كـرد           

ـه            فرمود   حق تعايل مالئكه را، آیا نگفـتم مشـا را ب

حتقیق كه من مي دامن آنچه را پوشیده است از احوال           

!آمساا و زمینها

ـه  (سپس به فرشتگان دستورداد كه از روي تعظـیم           ن

ـز            )عبادت به آدم سجده كنند، مهـه سـجده كردنـد ج

نه فرشته بود و نه از جـنس      ( كه ازآتش بود     1ابلیس

)خاك

:ر ابا كـرد، خداونـد از او پرسـید         او از این كا   

ـت            چرا سجده نكردي؟ مگر ندانسيت كه او آفریـده دس

ـي               قدرت من بود؟ ابلیس كه خـود را برتـر از او م

من از آتـش آفریـده      .من هبرت از اوبودم   :دید، گفت 

شده ام در صورتیكه او از گل آفریده شده و خمالفت           

ت كرد و خداوند نیز به سبب این سرپیچي او را لعن          

از اینجا خارج شو كه تو رانده شده        :كرد و فرمود  
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شیطان دست  .درگاه مایي تا قیامت مشمول لعنت هسيت      

ـد  .از جلاجت برنداشت و از خدا مهلت خواسـت         خداون

ـود   ـذیرفت و فرـم ـواهش او را ـپ ـز ـخ ـا روز :نـی ـت

ـت    .مهلت داري )قیامت(معني ـه  :شیطان دوبـاره گف ب

ـر      عزتت سوگند كه مهه را از راه به در          مي بـرم مگ

ـد او را رانـده و گفـت             :بندگان خملص تـرا، خداون

ـي                 ـر م ـد پ جهنم را از تو و هركس از تو پـريوي كن

و خداوند ابلیس را از رمحت خویش دور ساخت و          .كنم

ـه ابلـیس             او را درآرزوهاي طوالني اش رها كرد و ب

ـگ            :گفت ـه آو از و آهن بلغزان هركه را توانـسيت ب

 با سواره و پیـاده ات و        خود و تاخت آور برایشان    

شركت ده ایشان را درمال و فرزندان و وعده ده به           

ـه            آنان و وعده مني دهد شیطان جز فریب، اما بدانك

بر بندگان برگزیده ام مني تواني تسلط یـابي چـرا           

ـت              كه دهلایشان به سوي تو نیست و بـه خواسـته های

.گوش مني دهند

 حق تعايل   آدم به هبشت آمد به جهت تنهایي ملول شد،        

از باقي گل آدم، حوا را آفرید، آنگاه بـه آنـدو            

ـت هـاي          :وحي فرمود  دراین هبشت ساكن شـوید از نعم

گنـدم  (گواراي آن خبورید، اما نزدیـك ایـن درخـت           

نشوید كه از ستمگران خواهید شـد و بـه آدم           )…یا

متذكر شد كه شیطان دمشن تو و مهـسرت اسـت، مبـادا             

از رمحت خـدا دور شـده       فریب او را خبوري شیطان كه       

 ابلیس به معين ناامید مي باشد1



4

بود، به مقام و منزلت آدم حـسرت مـي خـورد و از              

فرصت استفاده كرد تا درخت ممنوعه را به یاد آندو          

.آورد

آدم و حوا كه از لذت هاي هبشيت هبره منـد بودنـد و              

از سایه و گلهاي درختان لذت مي بردند و در كنار           

جویهاي آب و باغ هاي هبشيت زندگي خوشـي داشـتند و            

ام اوقات شان هبار بود و خزان و گرمـا نداشـتند            مت

ـت        ـد      :شیطان به آا نزدیك شد و گف ـي دانی آیـا م

ـت منـع كـرد؟              پروردگار مشا چرا مشا را از این درخ

اگر مشا از این درخت ارتزاق كنید فرشته مي شـوید           

و به علم و پادشاهي دست مي یابید یـا از زنـدگي             

ـون          ـد ويل چ ـي گردی ـا فرشـته     جاودانه هبره مند م  مش

ـس             نیستید و این درخت نیز درخت جاویـداني اسـت پ

.سزاوار است تا از آن خبورید تـا جـاودان مبانیـد           

سپس براي اینكه اعتماد آا را جلب كند، قسم یاد          

ـز از آن             ـا نی كرد كه قصدي جز خريخواهي ندارد، آ

درخت تناول كرند و بدین سبب چون سـفارش خـدا را            

 هبشت را بر آا حترمي كـرد و         سرپیچي كردند، خداوند  

مگر مشا را از این درخت برحذر نكردم        :به آا گفت  

طبق (و نگفتم كه شیطان دمشن آشكاري است براي مشا؟          

ـه        12آنچه در آیه      سوره طه آمده اسـت، پـس از آنك

ـا               ـد عـورت آ آدم و حوا از آن درخت تنـاول كردن

و خواستند كه از بـرگ     )بي حجاب شدند  (پدیدار شد   

)درختان خود را بپوشانند
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ـه              آدم و حوا از كار خویش پشیمان شدند و بـه توب

پروردگارا ما بـه خویـشنت      «:درآمدند و عرض كردند   

ـي             ستم كردمي اگر گنامهان نبخشي و به ما رحم نكين ب

ـت   »شك زیان خواهیم كرد    از هبـشت بـريون     :و خدا گف

ـن                شوید كه بعضي از مشا نـسبت بـه بعـضي دیگـر دمش

ـا در زمـني پایـدار و مانـدگار و هبـره               هستید  و مش

.مندید تا قیامت

ـد   )ع(طبق روایت، حق تعايل، آدم    :آورده اند  را بع

از آفریدن، به آمسان برد و بر ساق عرش، صورت چند           

دید بر هیئت خود، نام هر یك را بر بـاالي سـر او              

خدواندا قبل از من به صورت من خلقي        :نوشته، گفت 

پـس اینـها كیـستند؟      :نه گفـت  :آفریده اي فرمود  

ـر غـرض مـن، وجـود               خطاب آمد كه فرزندان تو و اگ

آدم عرض كرد   .ایشان نبود، تو را هرگز مني آفریدم      

:پس اینها گرامیرتین بندگانند؟ حـق تعـايل فرمـود         

بلي، این نامها را یادگري كه در وقت درماندگي به          

نام هـاي ایـشان را یـاد        )ع(آدم.فریاد تو رسند  

نانكه حق تعايل از آن یاد مي دهد، كـه آن           گرفت، چ 

ـي             كلمات نام هاي آل عبا صلوات اله علیه امجعـني م

و در  .پس قبول منود حـق تعـايل توبـه او را          .باشد

مگـر آن   !یا آدم :گفت)ع(روایت آورده اند جربئیل   

نامها را كه بر ساق عرش نوشته بود فراموش كردي؟          

ـي    چون این سخن شنید، دست برداشـته و مت         وجـه قاض

ـي        !بارخدایا:احلاجات شد و گفت    به حـق حممـد و عل



6

ـس               وفاطمه و حسن و حسني توبه مـرا قبـول فرمـا، پ

!1توبه آدم قبول شد

و در روایات صحیح از امام باقر آمده است كه آدم           

اللهم ال اله اال انت سـبحانك و        :این كلمات راگفت  

ـت            حبمدك اني عملت سوء و ظلمت نفسي فاغفريل انك ان

 سبحانك اللهم و حبمـدك الالـه اال         …التواب الرحیم   

انت عملت سوء و ظلمت نفسي و اعرتفت بذنيب فـاغفريل           

انك انت الغفور الرحیم، سبحانك اللهم و حبمـدك ال          

ـسي و اعرتفـت بـذنيب              اله اال انت عملت سوء ظلمت نف

فاغفريل انك انت خـري الغـافرین سـبحانك اللـهم و            

ت سـوء و ظلمـت نفـسي و         حبمدك ال اله اال انـت عملـ       

اعرتفت بذنيب فاغفريل انك انت التواب الرحیم 

ـو     »سراندیب  «به حوا خطاب شد كه به        رو تا نسل ت

درعامل پراكنده شود، او هم به آن جانب رفت، روزي          

جربئیل آمد و هفت پاره آهن بـه آدم داد و آدم را             

ـد    .آدم به آتش حمتاج بود    .آهنگري آموخت  خطـاب آم

دار و بـرآهن زن تـا آتـش از آن بـريون             كه سنگ بر  

ـا      .جربئیل آدم را آهنگري   .آید درودگـري آموخـت ت

آالت برزگري از چوب و آهن ساخت و به آدم برزگـري            

.و كار در مزرعه وكشت و زرع آموخت

داستان فرزندان آدم

ساهلا آدم و حوا در كنار هم در روي زمني زندگي مي            

رگرفـت و حـوا     قرا»سـراندیب «كردند، آدم در زمني     

 برگرفته از حیوه القلوب به نقل از كتاب قصص االنبیاءراوندي1
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ـر بطـن پـسر و                بیست یا چهل نوبت آبسنت شد و در ه

دخرتي بود و آدم، دخرت یك بطن را به پسر بطن دیگر            

ـه  (طبق آنچه دركتاب قصه هـاي قـرآن         .مي داد  ترمج

قابیل و خواهرش لیـوذا     .آمده است )سید رضا هامشي  

ـن               هابیل و خواهرش آدن با هم دوقلـو و از یـك بط

1بودند

ي مي كرد و هابیل دامـداري، اكنـون         قابیل كشاورز 

هر دو به حد بلوغ رسیده بودند و نیـاز بـه مهـسر              

پیدا كردند و آدم كه مي خواست خواهران بطن خمالف          

را براي بـرادران بـه مهـسري درآورد چـون خـواهر             

)اقلیمـا (قابیل زیباتر بود او خمالفت كرد و آدن         

ــوزا  ــه لی ــوز(را ب ــت)الی ــي داد و گف ــرجیح م :ت

ـن              خواهر من هبرتاست در رحم با من آمـده و او بـه م

حكم اهلي به این صورت اسـت،       :آدم فرمود .اويل است 

ا ي  :مرا در این امر اختیار نیـست، قابیـل گفـت          

ـه            !پدر تو هابیل را از من دوست تر مي داري آن ك

:گفـت )ع(خوبرت و زیباتر است به او مـي دهـي آدم          

قربـاني  اگر سخن مرا باور نداري، قرباني كنیـد،         

ـت یابـد              ـت دس .هركه قبول شد، هرچه بـه میـل اوس

هابیل از دام هاي خود، دامي پروار و سامل پیش كش           

كرد و قابیل دسته ا ي گندم كمرنگ و كم دانـه را             

نشانه قبويل قرباني ایـن بـود       .براي قرباني آورد  

 دركتاب تاریخ انبیاء نوشته سید حممد مهدي موسوي اسم خواهر-1
قابیل اقلیما آمده است و خواهر هابیل الیوز نام بود
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كه صاعقه اي از آمسان فرود آید و آن را بـسوزاند            

را بر سر سـنگي بـاالي       هر دو برادر هدیه هاي خود       

كوه ادند و نظاره گر امر پروردگار شدند، صاعقه         

ـه،    ـرو گرفـت ـل را ـف ـفند هابـی ـت و گوـس اي درگرـف

سوزاند، هابیل از قبويل قرباني اش تبسم منود و به          

آمسان نگاه كرد، قابیل از غضب، دندان خشم خود را          

ـر               ـه كـرد، اگ به هم مي فشرد، شـیطان او را وسوس

ـت و          هابیل را زنده   ـه زیباترس  بگذاري، با زنـي ك

مورد عالقه توسـت ازدواج مـي كنـد، آنگـاه صـاحب             

ـي                ـه بـه فرزنـدان تـو فخـر م فرزنداني مي شود ك

ـه  : قابیل نگاهي به هابیل منود و گفت       ….فروشند ب

هابیل كه از عقل سلیم     .خدا سوگند ترا خواهم كشت    

ـت روان          برخوردار بود درمقام نصیجت برآمد و خواس

ـه      :ادر را آرا م كند، گفت     سركش بر  اگـر تـصمیم ب

كشنت من گرفيت و مي خواهي دست به خون من آلوده كين            

ـي               ويل من این كار را مني كنم، چرا كه من از خدا م

ترسم و از معصیت او گریزامن، چه هبرت كه تو با كشنت            

ـي              من، بار گناه من را حتمل كين و از دوزخیـان باش

حت هاي هابیـل روح     كه جزاي ستمگران دوزخ است نصی     

ـه مـست جنـون و               سركش قابیل را آرام نكرد و او ك

.خیال بود به كشنت هابیل دست خود را آلـوده كـرد           

قابیل با سنگي بر سر هابیل كوفت و او در دم جان            

ـل            سپرد چون هابیل خنستني كشته روي زمني بـود، قابی

مني دانست چگونه كالبد بي جان او را پنهان سازد،          
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ـه         كم كم بوي ن    اخوشي ازآن برخاست، اینجـا بـود ك

ـي دارد تـا كـالغ               خداوند كالغ سـیاهي را مـأمور م

ـني دفـن كنـد،                دیگري را بكـشد و سـپس آن را درزم

ـت كـه بـرادرش را در دل خـاك              اینچنني قابیل آموخ

ـه           .پنهان منایـد   آدم چهـل شـبانه روز گریـست و ب

درگاه خدا ناله كرد، سراجنام خداي بزرگ او را به          

یگربه جاي هابیل بشارت داد كه نام او را         فرزند د 

ـي باشـد        (هبه اهللا گذاشت     ـیث م چـون  )هبه اهللا لقب ش

پیغمربي آدم متام شد و ایام عمر او به آخـر رسـید             

پیغمربي تو به سر    !اي آدم :خدا وحي منود به او كه     

ـه               ـس آن علمـي ك رسید و روزهاي عمر تو متام شد، پ

ـم     نزد توست از اميان و نام بزرگ خـدا           و مـرياث عل

.وآثار پیغمربي، نزد پسر خود هبه اهللا بگذار

شیث به سفارش پدر، بر كوه رفت و دعا كرد تا خدا            

ـد             میوه نازل گرداند، او چنني كرد و جربئیـل را دی

كه با حوري مي آیـد و طبقـي در دسـت دارد از زر               

سرخ و درآن طبق، ده گونه طعام و میوه هبشت ـاده            

)ع(اب برچهره داشت چـون آدم     بود، و این حوري، نق    

حق !به آن حوري نگاه كرد، جربئیل عرض كرد اي آدم         

تعايل، این حوري را به تو فرستاد تا به عقد شـیث            

ـت كـه حـوري میـوه نـزد آدم                درآوري و قويل آن اس

حوري را  )ع(بازگشت ويل اصلح آنست كه آدم     .رسانید

به عقد شیث درآورد و آن حوري، عرب زبـان بـود و             

ـد             از ش  یث و حوري هر فرزندي كه به بوجـود مـي آم
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از )ص(عرب زبان بودند وحضرت هبرتین كائنـات، حممـد        

آدم شیث را به فرزندان خـود       .شیث و آن حوري است    

.خلیفه گردانید

ـا              پس چون آدم بیمار شد به آن بیماري كـه از دنی

اگر جربئیل یا دیگري    :رفت، هبه اهللا را طلبید وگفت     

پدرم :الم مرا به او برسان و بگو      از مالئكه بیين، س   

پس هبـه اهللا    .ازتو هدیه مي طلبد از میوه هاي هبشت       

جربئیل .به جربئیل رسید و پیغام پدر خودرا رسانید       

كه اي هبه اله پدرت به عامل قدس ارحتال منـود           :گفت

و من نازل نشدم مگر از براي مناز كردن بر او، پس            

كه چگونه او را    چون جربئیل به آن حضرت تعلیم منود        

ـد       .غسل دهد، سپس او را غسل داد       چون وقـت منـاز ش

ـن          :هبه اله گفت   كه اي جربئیل پیش بایست و منـاز ك

ـر         :به آدم، جربئیل گفت    اي هبه اله خدا مـا را ام

ـا               كرد كه سجده كنیم پدر تـورا در هبـشت، پـس برم

ـس  .نیست كه امامت كنیم احدي از فرزنـدان او را          پ

ومناز كرد برآدم و جربئیل پشت      هبه اله پیش ایستاد     

سراو ایستاد باگروهي از مالئكه و بر او سي تكـبري           

پس خدا امر كرد حربئیل را كـه بیـست و پـنج             .گفت

تكبري را بردارد از فرزندان آدم، پس امـروز سـنت           

ـل   )ص(در میان ما پنج تكبري است و رسول خدا         بر اه

ده و در حدیث آم   :بدر هفت تكبري و نه تكبري هم گفت       

درحرم خداست و از حـضرت رسـول        )ع(است كه قرب آدم   
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در روز  )ع(روایت است كه وفات حـضرت آدم      )ص(اكرم

.مجعه بود

)ع(حضرت ادریس

مردي فربه و گـشاده     )ع(آورده اند كه حضرت ادریس    

ـي               سینه بود و موي سر بسیار داشـت و آرام سـخن م

ـم           :گفت و هنگام راه رفنت گام هاي خود را نزدیك هب

1ي داشت برم

نام گرفت چون حكمت هاي خدا و       »ادریس  «براي این   

ـت         ـه   :سنت هاي اسالم را بسیار درس مي گف و اینگون

این آمساا و زمینها    :مردم را به تفكر وامي داشت     

ـر و             و این خلق عظیم و آفتاب و ماه وستارگان واب

باران و سایر خملوقات را پروردگاري هست كه تـدبري          

ـه         اینها مي كند و ب     ه اصالح مي آورد و اینها را ب

ـه              قدرت خود، سپس سزاوار است كـه او را آنطـور ك

شایسته قدرت اوست پرستش كنیم و مهواره قـوم خـود           

ـي    ـان ـم ـالق جـه ـاب ـخ ـذاب و عـق ـدرت و ـع را از ـق

ـت           .ترسانید یكي پس از دیگـري، دعـوت او را اجاب

ـن             منودند تا به هفت، هفتاد و هفتصد و سپس هزار ت

ـد          پس هف .رسید ت تن را از میان خود اختیـار كردن

ـر              كه دعا كنند و مابقي آمني گویند، پس دست هـا ب

زمني گذاشتند و بسیار دعا كردند، چیزي بر اینـها          

ظاهر نشد، پس دست به سوي آمسان بلند كردند و دعا           

 مطالب مربوط به داستان زندگي ادریس ازحیوه القلوب عالمه جملسي 1
برداشت شده است
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كردند، پس خـدا وحـي كـرد بـسوي ادریـس و او را               

 و  پیغمرب گردانید و پیوسته ایشان عبادت مي كردند       

شرك مني ورزیدند تا خدا ادریس را بسوي آمسان بـاال           

ـي              برد و آا كه از او متابعت مي كردند، عـده كم

بر دین پا برجا ماندند آا هم به بدعت و اخـتالف            

1پرداختند تا اینكه خداوند نوح را مبعوث گردانید

ـه               در بعضي روایات است كه او اول كسي بـود كـه ب

ـت و         قلم چیزي نوشت و اول كسي       بود كـه جامـه دوخ

ـي             پوشید، بیشرت پوست مي پوشیدند و چـون خیـاطي م

2كرد تسبیح وهتلیل و تكبري خدا مي كرد 

روایت است كه مسجد سهله خانه      )ع(و از امام صادق   

ادریس پیغمرب بود كه درآجنا خیاطي مي كـرد و منـاز            

مي گذارد و هركه درآجنا دعا كند حق تعـايل حـاجتش            

را در قیامت به درجه ادریس بـاال        را برآورد و او     

1برد

قصه پادشاه جبار 

در زمان ادریس پادشاه جباري بود كه بـراي گـردش           

از سرزمني ایشان گذشت سرزمني آبادي كه ملك یكي از          

ـد و             مؤمنان خالص بود مي گذشت از آن زمني خوشش آم

ـه               صاحب آنرا جویا شد و خواست با هر قـدر مـايل ك

ـت        شده آنرا خریداري كنـد       ـني خنواس ويل صـاحب آن زم

پادشاه در غضب شد، او زني داشت كه        .آنرا بفروشد 

 بنقل از علل الشرایع 1
 نقل از قصص االبنیا راوندي2
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ـي             به او عالقه مي ورزید و دركارها با او مشورت م

ـت          اي پادشـاه   :كرد، با او به شورا نشـست، زن گف

ـد            كسي غم میخورد كه قدرت بر انتقام نداشته با ش

آن تـدبري   :من تدبريي درباره او دارم، پادشاه گفـت       

اصـحاب  (مجاعيت را از از ارقـه       :زن گفت !گورا باز 

مي فرستم به نزد او كه او را نزد تو آورند           )خود

ـت             و شهادت دهند كه از دین تو خارج شده است آنوق

جایز است او را بكشي اینچنني كردند و آن مؤمن را           

به شهادت رساندند پس حق تعايل بر ادریس وحي منـود           

قـام او را در     كه نزد آن جبار برو و بگو كـه انت         

قیامت از بكشم و در دنیا پادشاهي را از تو سـلب            

پس حضرت نزد او رفت و او را دید كه در جملس            .كنم

اي :نشسته و اصحابش بر دورش مجع شـده انـد، گفـت           

من رسول خدامي به سوي تو و رسـالت را متـام            !جبار

ـس مـن اي        :آن جبار گفت  .اداء كرد  بريون رو از جمل

. من جان خنواهي بردادریس كه از دست

مرتس كسي را مي فرستم تا ادریس را بكـشد          :زن گفت 

ادریس با اصحاب خود از رافضیان مؤمن كه در         ..…و

ـرب را از                 ـيت ایـن خ جملس او با او انـس داشـتند وق

آن زن نیز كساني را براي      .ادریس شنیدند ترسیدند  

كشنت ادریس فرستاد ويل ادریس را نیافتند و اصـحاب          

درحـذر بـاش    ::رق شدند و به ادریس گفتند     نیز متف 

كه این جبار اراده كشنت ترا دارد ادریس با مجـاعيت           

3/494 مهان منبع از كايف 1
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از آن شهر بريون رفت و چون سحر شـد مناجـات كـرد              

ـس       !پروردگارا:وگفت مرا فرستادي به سوي جباري پ

ـشنت كـرد،                رسالت ترا رسـاندم و مـرا هتدیـد بـه ك

ه كناري  از شهر بريون رو و ب     :خدایتعايل وحي فرمود  

ـه               رو و مرا با او بگذار ادریـس درخواسـت كـرد ك

ـد    .خداوند بر آنان باران نبارد     پس اینچنني خداون

ـا اصـحاب     .با ادریس عهد را وفا داري منود       ادریس ب

خود كه بیست نفر بودند به سوي غاري كـه در كـوه             

ـق             بلندي بود، بريون رفتند و آجنا پنهان شـدند و ح

ید كه هر شام طعـام او       تعايل ملكي را موكول گردان    

حق تعايل  .را مي آورد واو روزها را روزه مي داشت        

پادشاهي آن جبار را سلب كرد و او را كشت و شهرش            

را خراب كرد و گوشت زنش را به خورد سگان داد به            

ـر             سبب غضب منودن بر آن مؤمن و درآن شهر جبار دیگ

)ع(پس بیست سال پس ا زبريو ن رفنت ادریس        .پیدا شد 

ـد بـه مـشقت            ما ندند و چون باران برایـشان نباری

افتادند و حالشان بد شد و دانستند كـه از دعـاي            

ـد            ادریس بوده است پس تصمیم گرفتند تا توبـه كنن

وبا تضرع و زاري درحالیكه پالس پوشیدند و بـرروي          

خود خاكسرت مي رخيتند و استغفار و گریه و تضرع مي           

ه سـؤال   كردند، خداوند به ادریـس وحـي فرمـود كـ          

پس حق تعايل   .سؤال مني كنم  :باران مناید ادریس گفت   

سه شبانه روز طعام را از ادریس منع كرد و او به            

اي ادریس سـه شـبانه      :جزع درآمد خداوند وحي كرد    
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روز طعام ترا حبس كردم به جزع آمدي پس چرا براي           

گرسنگي و مشقت اهل شهر خود درمدت بیست سال سؤال          

س گرسنگي را برتو چشاندم صـربت       نكردي و خبل كردي پ    

ـب                 كم و جزعت ظاهر شد پـس از غـار پـایني آي و طل

ـا               ـه ه روزي منا پس او وارد شهر شد در یكي از خان

دودي مشاهده كرد به سوي آن خانه رفت و پريزني را           

ـه              دید كه دو نان را تنگ گرفتـه و بـرآتش انداخت

ـي         !اي زن :است گفت  مرا طعام ده كه از گرسـنگي ب

نفرین ادریس  !اي بنده خدا    :شده ام زن گفت   طاقت  

ـت كـه بـه دیگـري                براي مـا زیـادتي نگذاشـته اس

ـه        :ادریس گفت .خبورانیم آنقدر طعام به من بـده ك

یكي بـراي   :زن گفت .جان خود را با آن نگاه دارم      

ـو               من و دیگري براي پسر من است هركـدام را بـه ت

ـل      :ادریس گفـت  .بدهم تلف خواهیم شد    پـسر تـو طف

ست، نیم قرص براي زندگي او كايف است و نیم قـرص            ا

براي من كايف است كه زنده مبامن پس زن سـهم پـسررا             

با ادریس تقسیم منود، پسر كه دید ادریس از گـرده           

:نان او مي خورد اضطراب كرد تا مرد، مادرش گفـت          

جـزع  :فرزند مرا كشيت، ادریـس گفـت      !اي بنده خدا  

 مي گردامن، پس دو     مكن، من او را به اذن خدا زنده       

ـت و گفـت              اي :بازوي طفل را به دو دسـت خـود گرف

بـه اذن   !روحي كه بريون رفته اي از بدن این پـسر         

خدا برگرد به سوي او و منم ادریس پیغمرب، پس روح           

طفل برگشت، پس چون آن زن سخن ادریس و معجـزه اش            
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گواهي مي دهم كه تو ادریس پیغمربي و        :را دید گفت  

در میان شهر با صداي بلند بشارت داد        بريون آمد و    

.خدا فرج حاصل منوده و ادریس به شهر درآمـده         :كه

از ادریس خواستند تا دعا كند باران ببارد ادریس         

دعا مني كنم تا بیاید این پادشاه جبار مشا و          :گفت

ـار شـنید       .مجیع اهل شهر با پاي برهنه      چـون آن جب

را نـزد   مأموراني نزد ادریس فرستاد و تا ایـشان         

ـه              وي برند آن حضرت نفرین كرد بر ایشان و مهگـي ك

ـني            چهل نفر بودند مردند، عده دیگر نیز آمدند و مه

را خواستند، ادریس آن چهل نفر را به آـا نـشان            

ـس نـزد جبـار               داد و از آا خواست كه برگردنـد پ

ـه             رفتند و از او التماس كردند تا پیـاده و برهن

ـب       پـس قبـ   .به نزد ادریس درآید    ـه طل ـود ك ول فرم

ـد             باران مناید و آنقدر باران آمد كـه گمـان كردن

.مهگي غرق خواهند شد

ـن   : آمده است كه   57 و   56و در سوره مرمي آیه       یاد ك

دركتاب ادریس زیرا كه او پیامرب راستگو بـود واو          

ــردمي  ــاال ب ــه اي ب ــد مرتب ــان بلن و در .را در مك

ـني  احادیث آمده است كه ملك املوت ایـشان را تـا             ب

.آمسان چهارم و پنجم باال برد

ـه     و از كامل ابن اثري و تاریخ طـربي           آورده اسـت ك

ــود و از او   ــال ب ــصد س ــني سی ــس در زم ــات ادری حی

ـت او را             »متوشلخ  « هبم رسید و چـون بـه آمسـان رف

خلیفه خودگردانید و متوشلخ صد و نوزده سال عمر         
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را وصي خود گرداني و ملـك پـدر        »ملك«یافت و پسرش    

.حضرت نوح است

)شیخ االنبیاء(حضرت نوح 

ـا              نوح، نام اصلي او عبدالغفار یـا عبـد امللـك ی

، چون پانصد سال بر خود نوحـه كـرد          1عبداالعلي بود 

دركتب معترب آمده است كه نوح، جنار       .نوح نام گرفت  

بود و اندكي گندم گون و ریش باریـك و سـر درازي             

ـد  داشت و چشمهایش بزرگ بود بلنـد قامـت و            تنومن

ـر   )850(بود، چون مبعوث شد هشتصد و پنجاه         سال عم

سال درمیـان   )950(او بود، پس هزار كم پنجاه سال        

قوم خود مانده وآا را به خدا دعوت كرد و زیـاد            

ـد             ـه فرزن نشد ایشان را مگر طغیان، برهر كـدام ك

بازمي داشـت و    )ع(خردسايل مي آمد، بر باالي سرنوح     

بعد ازمـن مبـاني اطاعـت از        اگر  !اي پسر :مي گفت 

آا بت هایي ماننـد ود ، سـواع،        !2این دیوانه مكن  

ـه            یغوث، یعوق ونسر را مي پرستیدند و درحـوادث ب

.آن پناه مي بردند

نوح آا را به خداي یگانه دعوت كـرد امـا آنـان             

دست در گوش ـاده و سـخنان نـوح را منیـشنیدند و              

دارنـد و   حاضر نبودند دست ازعقیده باطـل خـود بر        

ـي                 روز به روز بـه آزار و مـسخره و جلاجـت خـود م

افزودند، اما نوح با صبوري به موعظه و خريخـواهي          

شرایعبه نقل از علل ال)نوشته عالمه جملسي( حیوه القلوب 1
 نقل ازمهان مرجع برگرفته از قصص االنبیاء راوندي2
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ـه نـوح        .خویش ادامه مي داد    سراجنام عده قلیلـي ب

ـت و            اميان آوردند ويل آا هم مورد استهزاء و اهان

بدزباني قوم بت پرست قرار مي گرفتند و این بـار           

اینان كه به تو اميـان      :خطاب مي كردند  )ع(به نوح 

آوردند افراد بي ارزش و كم مقداري بیش نیستند و          

ـر             توهم از عقل و فكر صحیحي برخوردار نیـسيت ويل ه

ـل              بار حضرت نوح، بـا وقـار و بزرگـواري در مقاب

ـي                آنان پاسخ مي داد كه اینطـور نیـست كـه مشـا م

گویید، این سخنان من از روي سبك عقلي نیست بلكه          

ريخواهي مشـا هـستم و مشـا را از عـذاب            من بدنبال خ  

:باز آنان در پاسخ مي گفتند     .پروردگار مي ترسامن  

ـر راسـت مـي گـویي               اي نوح چقدر جمادله مي كين، اگ

!وعده عذاب خود را حمقق ساز

نوح از اميان وهدایت قومش ناامید شد و از درگـاه           

ـه            پروردگار كمك خواست و در پاسخ خداوند او را ب

ي كه او وخانواده و یاران مؤمن اش را         ساخنت كشيت ا  

ـه             جنات دهد، دستور داد، او به مكـان دوردسـيت رفت

ـر         (مشغول ساخنت كشيت     ـر نظ طبق دسـتور خداونـد وزی

شد، ويل قومش مهچنـان بـه اسـتهزاء         )حضرت حق تعايل  

.خود ادامه مي دادند

ـه             وعده عذاب، عالمت و نشانه داشت وآن این بـود ك

ون آید، قوم نوح كـه قـبال  او         آب جوشان از زمني بري    

ـه      (را به ساخنت كشيت در خشكي        كه با دریا و رودخان

، مسخره مي كردند، اكنـون از بـاران         )فاصله داشت 
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سیل آسا به تعجب آمدند، به نوح وحـي شـد كـه از              

ـك جفـت سـوار              خانواده اش و مهچنني از هر جانوري ی

ـه  )كنعان(مهه سوار شدند مگر فرزندش      .كشيت مناید  ك

ر میان كافران ماند، آنگـاه كـه آب مهـه جـا را              د

ـت            فراگرفت، نوح پسرش را مي دید كه درمیان آب دس

ـه              و پا مي زند، باز عواطف پدري او را واداشـت ك

از كنعان خبواهد به كشيت درآیـد تـا طوفـان او را             

فرا نگريد و در میانه آب غرق نـشود ويل او كـه ديل              

علمـي و حـساب     بي اميان و ناباور داشت، به ظواهر        

مادي مي اندیشید و فكر مي كرد كه با پناه بـردن            

به بلندي و فراز كوه جنات مي یابد، به نوح خطـاب            

شد با بسم اهللا وارد كشيت شوید ناگهان متام اطراف و           

اكناف پر از موج آب شد و كنعان كه باالي كوه جاي            

گرفته بود به یكباره درطوفان و غرقـاب آب قـرار           

ره هالك شدگان قرار گرفت، خداوند در       گرفت و از زم   

پـسرم از   :پروردگـارا :پاسخ نوح كـه عـرض داشـت       

خانواده من است و وعده براین بود كه خانواده ام          

ــل و  ــسر از اه ــه آن پ ــود ك ــي فرم ــد، وح ــات یاب جن

ـت                خانواده تو نیـست و از ایـن سـؤال و تعجـب دس

پس از آن نـوح     .بردار وگرنه از جاهالن خواهي بود     

 و گالیه خود به درگاه خدا عـذر خـواهي و            از سؤال 

.استغفار منود
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آمده است كه نوح به امر پروردگار بـراي جنـات از            

ـد   1غرق شدن هزار مرتبه الاله اال اهللا گفت         سپس خداون

به زمني دستور داد كه آب خویش را فرو برد و آمسان            

را از باریدن باز داشت و كشيت نوح در سرزمني جودي           

.از با كلمه بسم اهللا مهه فرود آمدندو ب.فرود آمد

پیامربي حضرت نوح پس از فرود آمدن ا ز كشيت نـوح،            

پانصد سال ادامه داشت، پس از آن طبق وحي جربئیل،          

ـسر خـود سـام                اسم اعظم و مرياث علم خود را بـه پ

.…واگذار منود

نژادهاي باقیمانده طوفان نوح

شه، از فرزندان نوح، حام كه اهل سند و هند و حبـ           

ـد              باقیمانده نسل اویند و سام كه عـرب و عجـم ان

)ص(ودولت اینها برآا جاري شد در امت حضرت حممـد         

و آن وصیت را به مرياث مي گرفتند، علـیم بعـد از             

2را مبعوث گردانید)ع(عاملي تا حق تعايل حضرت هود

یافث فرزند دیگر نوح بود كه ازمجله جنات یافتگـان          

بود

:نه دراین بارهنگاهي به تفسري منو

طبق آنچه دراین كتاب آمده است، كشيت نوح از آغاز          

ـا                ماه رجب تا پایان ذي احلجه یـا از دهـم رجـب ت

سرگردان بود و در تواریخ آمـده       )شش ماه (عاشورا  

 ماخوذ از عیون اخبار الرضا، به نقل از حیوه القلوب جملسي-1
 برگرفته از حیوه القلوب-2
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متام نژادهاي كنوني به یكي از سه فرزند نوح         :است

تعلق دارد، حام، سام ویافث

دان سام فرزند   فرزن(فارس وروم را سامي     نژاد عرب، 

)نوح

نژاد ترك و گروه دیگرازاوالد یافث 

نژاد سودان و سند و هند و حبشه و قبط و بربر از             

اوالد حام 

تعداد اميان آوردگان به نوح 

ـن مـدت طـوالني             طبق مشهود میان مفسران در متام ای

.تنها هشتاد نفر به او اميان آوردند

ـك   پس چون دو هزارو پانصد سال از عمر او گ          ذشت مل

املوت به نزد او آمد و او در آفتاب نشسته بـود و             

السالم علیك، پس از اینكه فهمید ملـك املـوت          :گفت

ـس              است از او خواست تا فرصت دهد به سـآیه رود، پ

ـه    !اي ملك املوت  :نوح به سایه رفت و گفت      آنچـه ب

من از عمر دنیا گذشته است مثل این آمدن ازآفتاب          

! فرموده اند جبا آورآنچه ترا!به سایه بود

ذوالقرنني 

ـه بعـداز              نام اصلي او عیاش بود، اول كسي بـود ك

1نوح پادشاه شد و مابني مشرق و مغرب را مالـك شـد          

ـر           علیت اینكه او را دوالقرنني گفته اند بسیار ذك

كرده اند ويل مطابق از جممـع البیـان آورده اسـت،            

 حیوه القلوب به نقل از قصص االنبیاء راوندي 1
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قرن به معين قوت است، یعـين قـوي و شـجاع و صـاحب               

.اقتدار

ـده اسـت          «:1درقرآن داستان ذي القرنني اینچـنني آم

بدرسيت كه مامتكني دارمي براي او در زمني و عطـاكردمي           

ـس   - یعـين علـم و قـدرت       -به او از هر چیزي سبيب         پ

پريوي كرد سبيب را تا رسید بـه حمـل غـروب آفتـاب،              

یافت آن را كه فرو مي رفت در چشمه اي جلـن آلـود              

ــزد ــت ن ــرم و یاف ــا گ ــومي رای ــیم. آن ق اي :گفت

آیا عذاب خواهي كرد به كشنت كسي را كه         !ذوالقرنني

از كفر برنگردد یا اخذ خواهي كرد درمیان ایـشان          

)و شرك آورد  (اما كسي كه ستم كند      :نیكي را؟ گفت  

پس او را عذاب خواهیم كرد، پس برمي گردد به سوي           

ــذابي  ــرد او را ع ــد ك ــذاب خواه ــس ع ــارش پ پروردگ

واما كسي كـه اميـان بیـاورد و         )ابل باور غريق(نكر

اعمال شایسته كند پـس او را جـزاي نیكـو هـست و              

به او از امر خود آنچه آسـان        :بزودي خواهیم گفت  

پس دنبال سبيب را منود تا به حمل طلـوع          .باشد براو 

كردن آفتاب رسـید، مردمـي را یافـت كـه ازبـراي             

ند ایشان براي آفتاب بسرتي را كه ایشان را بپوشـا         

ـت دارد كـه    )ع(از امـام بـاقر    (قرار ندادمي  :روای

2منظور آنست كه خانه ساخنت مني دانستند

84-98 سوره كهف آیات 1
 مهان منبع به نقل از جممع البیان2
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را تا رسید بـه میـان       )و راهي (پس پريوي كرد سبيب     

ـر         (دو سد  كوه ارمنیه و آذرباجيان، یا دوكـوه درآخ

یافت آجنا گروهي را كه سـخن       )1مشال منتهاي تركستان  

ـي   قابـل فهـم نبـود، سـ       (هایشان غریـب بـود     خن من

بدرسيت كه یاجوج و    !اي ذوالقرنني :گفتند)فهمیدند

ـي  )به كشنت و غارت مـزارع     (ماجوج فساد در زمني      م

كنند، آیا براي تو هزینه اي قرار دهیم تا بني ما           

ـه  :وآا سـدي قراردهـي؟ ذوالقـرنني پاسـخ داد          آنچ

ـت           ازمـال و   (پروردگارمن مـرا ازآن متكـني داده اس

ـي            هبرت است از  )پادشاهي  آن خرجي كه مشـا بـه مـن م

ـد      )احتیاجي به مال مشا ندارم    (دهید   ، پس كمـك كنی

تا سدي بني مشا وآا بسازم، پاره هاي آهن را برامي           

بیاورید؛ سپس روي هم گذاشت آهن ها را درمیان دو          

بدمیـد در كـوره     :كوه تابرابر كوهها شد، پس گفت     

ـه              ـي دمیدنـد ب ها تا آنكه گردانید آنچـه درآن م

بیاورید مس گداخته تا برآهن     :به آتش، پس گفت   مثا

ها بریزم، پس نتوانستند یاجوج و ماجوج كه بـرآن          

ـت    :گفـت .سد باال روند و درآن رخنه كنند       ـن رمح ای

پروردگار من است، پس چون بیاید وعـده پروردگـار          

ـت                ـد نزدیـك قیـام قیام من كـه ایـشان بـريون این

ردگـار  بگرداند این سد را مساوي زمني و وعـده پرو         

2.من حق است

به نقل از جممع البیان مهان منبع -1
 مهان منبع به نقل از جممع البیان-2
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حضرت هود 

قبیله عاد، در سرزمني احقاف در جنوب شـبه جزیـره           

عربستان درمیان راه مين وعمان زندگي مـي كردنـد،          

ـني            داراي آب وهوایي مالئم و بركات زیادي كه از زم

ـد و بـاغ هـاي میـوه و كـشتزارهاي                كسب مـي كردن

حاصلخیزي بودند، اینان از نظر اندام قدي بلند و         

.ن و هیكل قوي و بسیار تنومند داشتندبازوا

ـا             و يل با این اوصاف جاي سپاسگزاري ا زخـداي یكت

ـد و آـا را مـي پرسـتیدند              .سراغ بت ها مي رفتن

ـه           نعمت هاي زیاد    آا را به سركـشي واداشـته و ب

افراد زیردست و ناتوان و كوچكرتها ظلم و بي مهري          

بداجنا روا مي داشتند تفكر غلط و گمراهي این قوم          

رسید كه فساد اجتماعي مهه جا را فراگرفت و فاصله          

ـد             طبقاتي و ظلم و استثمار بیداد مـي كـرد خداون

هود را كه از خانـداني شـریف وبزرگـوار و داراي            

حوصله زیاد و اخالقي نیكو بود برآا مبعوث كـرد،          

هود مردم را در اماكن خمتلف مجع مي كرد و برایشان           

ـم و          و آا را  :سخن مي گفت    از پرسـتش بتـان و ظل

ـي             تعدي ي مي كرد و به پرستش خداي یگانه دعوت م

ـم                كرد و يل پاسخ شان این بود كه تـرا سـفاهت و ك

هود براي امتام حجت، باز آا      .عقلي فراگرفته است  

ـا              را مجع مي كرد و از عذاب خداوند مي ترساند و ب

توكل برخدا وصرب در مقابل سركشي آا با صـبوري و           

ـق           دل سوزي به كارخود ادامه مي داد ويل آا از طری
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ـت               باطل باز نگشتند ومهچنان بـه عنـاد و شـرك و ب

پرسيت و عبادت بر آنچه كـه بـا دسـت خـود سـاخته               

بودند اصرار مي منودند و به پیامرب گرانقدر خـویش          

ـه          :مي گفتند  كه ازخدایان ما بالیي به تو رسـیده ك

ـي گـویي       !اینچنني مي كين     آن عـذاب را    اگر راست م

ـه         !برمافرود آور  ناگهان هود به درگـاه خـدا عرض

ـي       !پروردگارم«داشت این قوم ناباور مرا تكذیب م

كنند و دیگر درمقابل آا دعوت و پیوستگي نـصیحت          

»بي فایده است و آا از وعده عذاب هم مني ترسند

ـا              ـه در بلنـدي ه آري، این ثرومتندان و افـرادي ك

ـد و       براي خود وخانواده شان     قصرها بنا كرده بودن

ـي             درناز ونعمت و آباداني و يل با شرك و ناداني م

زیستند، آخركار عذاب خـدا را هـم بـاالي سـرخویش            

باور مني كردند، ابرهاي سیاهي در آمسان ظاهر شد و          

ـد      .سیاهي مهه جا را فراگرفت     آا باز فكر مي كردن

ـث حاصـلخیزي مـزارع و               كه باراني مـي آیـد و باع

ودهایشان مي شود تـا اینكـه بـاد شـدیدي           پرآبي ر 

درگرفت و زیرپاي ایشان را آنچنـان از زمـني خـايل            

كرد و شن ها و سنگریزه ها را بـا آـا بـه سـوي                

آمسان و سپس ازهوا به دریا افكند، حق تعـايل پـیش            

از آن مورچه ها را برآا مسلط كرده بود، آنقـدر           

1.كه درگوش چشم و دهان شان داخل مي شد

 بنقل از حیوه القلوب عالمه جملسي-1
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 هفت شب و هشت روز اینـان را عـذاب شـدید و              باري

، آنچنان كه مـدهوش و بـي جـان          2تندباد فرا گرفت  

ــت  ــدگي از دس ــوان زن ــدرت و ت ــد و ق ــو افتادن هرس

.دادند

)ع(صاحل

ــام   ــسر س ــسرارم پ ــسرعاد پ ــسرمثود پ ــاحل پ ــضرت ص ح

بود ومشهور آنست كه او پـسرعبید پـسر         )ع(پسرنوح

 مثـود، پـسر     اسف پسر ما شخ پسرعبید پسرحاذر، پسر      

.عائر، پسر ارم، پسر سام بود

خداوند حضرت صاحل رابه رسالت نزد قوم مثود فرستاد         

و حجت خدا را برآنان متام كرد ويل طغیـان منودنـدو            

ـا           :گفتند اميان مني آورمي مگر آنكه از سنگ بـراي م

شرتماده كه ده ماهه آبسنت باشد درآوري و آن سـنگي           

ـا آنـرا تعظـیم مـي كر           دنـد و نـزد آن      بود كه آ

ـه       .قربانیها مي كشتند   پس خداوند بـريون آورد ناق

ـي             را از سنگ به حنوي كه ایشان طلبیده بودند و وح

اي صاحل ایشان رابگو كه خدا مقرر كرده        :فرمود كه 

است براي این ناقه كه یك روز آب خمصوص او باشد و            

ـد              یك روز خمصوص مشا، چون روز آب خوردن ناقه مـي ش

آن روز مي خورد، پس آنرا مي دوشیدند        مهه آب را در   

ـي             و كودك و بزرگي نبود مگرآنكه از شريآن ناقـه م

:پس قوم طغیان منودند و یكدیگر را گفتند       .خوردند

ـا              پي كنید این ناقه را و به راحت افتید از آن م

پـس مـرد    .راضي نیستیم یك روز آب از آن او باشد        
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ـه   سرخ روي كبود چشمي كه فرزند زنا بود آوردن         د ك

وبراي :پدر او معلوم نبود و او را قُدار مي گفتند         

ـست و آن             ـه نش او مزدي قرار دادند، برسر راه ناق

ـني               ـه زم را باضربت مششريكـشت، چـون ناقـه برلـو ب

افتاد، فرزندش گرخيت و به كوه باال رفت وسه مرتبه          

به سوي آمسان فریاد كرد، پس قوم صاحل آمدند احـدي           

كه شریك شد با او در ضـربت        از ایشان مناند مگر آن    

ـود قـسمت كردنـد           چـون  .زدن و گوشتش را درمیان خ

ـه    :حضرت صاحل آن حال را مشاهده كرد گفت        اي قوم چ

ـا           باعث شد كه طغیان منائید درحالیكه ناقه براي مش

بگو به ایشان كه من     :منفعت بود و حق تعايل فرمود     

عذاب خود رابرایشان مي فرستم تا سه روز، پس اگر          

ـي           توب ه كردند و برگشتند، توبه ایشان را قبـول م

كنم و عذاب رااز ایشان منع مي كنم وگرنه در روز           

سوم عذاب خویش را برایشان مي فرستم، امـا آنـان           

اي قوم،  :بركفر و طغیانشان افزوده مي شدصاحل گفت      

بدرسيت كه فردا صبح خواهید كرد و روهـاي مشـا زرد            

خ خواهدبودو در   خواهد بود و روز دوم روهاي مشا سر       

پس هر روز خود    .روز سوم روهاي مشا سیاه خواهد شد      

رابه آحنال كه صاحل نشانه داده بود مـي دیدنـد ويل            

ـي               باز طاغیان، قـوم را از اطاعـت صـاحل برحـذر م

.داشتند

چون نصف شب شد جربئیل نزد ایشان آمـد و نعـره اي             

زد كه پرده گوشهاي ایشان را درید و دهلاي ایـشان           
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فت و جگرهایشان را پاره پاره كرد، پس مهگي         را شكا 

از كودك و بزرگ درخانه هاي خـویش مردنـد و هـالك             

ـق تعـايل برایـشان بـا آن صـدا آتـشي              .شدند پس ح

.فرستاد كه مهگي را سوزاند)صاعقه(ازآمسان 

و اینكه درقرآن كرمي آمده اسـت برقـوم عـاد بـاد             

ایت  درروز حنسي فرستادمي رو    - یعين تند یا سرد    -صرصر

.است كه منظور از این روز چهارشنبه آخر ماه است

حضرت ابراهیم 

ـي      »كورثاربا  «حمل والدت ایشان را      ازحمـال كوفـه م

دانند، مادر ایشان با مادرحضرت لوط خواهر بودند        

.و دخـرتان الحـج بودنـد      )یكي ساره و دیگري ورقه    (

ــد ــي كنن ــت م ــادق روای ــام ص ــضرت ام ــه 1ازح آذر  ك

م منرود و پسر كنعان بود، به منرود        پدرابراهیم منج 

من در حساب جنوم مي بیـنم كـه درایـن زمـان             :گفت

ـه              مردي هبم رسد و این دین را نسخ كند ومردم را ب

منـرود پرسـید دركـدام بـالد؟ او         .2دین دیگر خبواند  

ـي از          :پاسخ گفت  دراین بـالد یعـين كورثاریاكـه ده

ـه          .دههاي كوفه بود   ـرد ب فرعون پرسـید آیـا آن م

پس باید میـان    :نه منرود گفت  :نیاآمده است، گفت  د

ـیم و ازتولـد نـوزادان            مردان و زنان جدایي افكن

به خواست خدا ابراهیم دور از      .جلوگريي بعمل آورمي  

شم مأموران بدنیا آمد او را پس از تولد در غاري           

 حیوه القلوب عالمه جملسي 1
 در بعضي كتب آورده ان كه فرعون خواب دید 2
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ـد               ـم كردن پنهان داشتند و در غار را بـا سـنگ حمك

.او مـي رفـت    ومادر ایشان هـرروز بـراي شـريدادن         

ـه            ازطريف خداوند درانگشت وي شري قرار داده بـود ك

یكي ازروزها كه ابراهیم بزرگ     .از آن شري مي مكید    

شده بودوقيت مادر به دیدار او مي رفت،وقت بازگشت         

ـا خـود بـرب،       !اي مادر :دامن مادر گرفت كه    مرا ب

 پس چون ابراهیم نوجوان شد و از       1.مادر علت راگفت  

 خواست خـداي خـود را پیـدا كنـد،           غار بريون آمد،  

ایـن خـداي    :هنگام غروب ستاره زهره را دید، گفت      

ـد     :من است، چون زهره فرورفت، گفت      خداي مـن نبای

از بني برود ومن افول كنندگان را دوست مني دارم و           

ـس  :چون ماه ازمشرق خویش طلوع منود ابراهیم گفت        پ

این باید خدا باشد، چون صبح شد، ماه هم ازآمسـان          

اگر خداوند هدایتم نكند من     :حمو شد، ابراهیم گفت   

ازگمراهان خواهم بود، سپس خورشید درخشان را دید        

ـس             :گفت پس این خداي من است، ایـن بـزرگرت اسـت پ

هنگام غروب خورشید هم در مغرب فرو رفت، ابراهیم         

ـد          :به قوم خودگفت   من ازآنچه مشـا پرسـتش مـي كنی

ـه     بیزارم ومن روي خود رابه سوي خد       ایي مي دارم ك

ـي               ـت و اینـها كـه مشـا م آفریننده آمساا وزمني اس

پرستید شرك است و من فقط خداي یگانه را كرنش مي           

 نوشته اند كه پس از اصرار زیاد وي قرار شد ماجرا را به آزر -1
.ز بعد او را به خانه بردبگوید و از او اجازه بگريد سپس رو
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 وقيت ابراهیم را دیـد، مـادرش را خطـاب           1كنم، آزر 

 این كیست كه در سرزمني منرود زنده مانده است؟          :زد

آزر با ترس مادر را     .…فرزند توست و    :مادرش گفت 

ـه            مورد عتاب    قـرار داد كـه جـواب منـرود را چگون

نگران آن نباش، خـودم     :مادر ابراهیم گفت  !بگوید

پاسخ مي گومي

!گفتگوي ابراهیم با پدر

.)آزر بت پرست ومنجم درگاه منرود بن كنعان بود        (

ـت او را             با پدرش اینگونه حماجه مي منود و مي خواس

ازبت پرسيت بازدارد، پدر براي چه مي پرسـيت چیـزي           

كه نه مي شنود و نه مي بیند و ترا بـي نیـاز              را  

ـي داد اي       )فایده اي ندارد  (مني سازد    ؟ وادامـه م

پدر من را خداوند علمي داده است اسم كـه تـو از             

آن بي هبره اي، شیطان را پرستش مكن كـه او بـراي             

ـد            خداوند رمحان عصیان و سركشي منود، مـن از خداون

رفتار شیطان  مي ترسم كه عذابي برتو نازل شود و گ        

آیـا از   :آزر گفت )ویار و مهراه شیطان گردي    (شوي  

ـت            خدایان ما روي مي گرداني اي ابراهیم، اگـر دس

بردار این كار خود نباشـي، تـرا سنگـسار خـواهم            

من بـراي   )خداحافظ(سالم برتو   :ابراهیم گفت .كرد

.تو ازخداوند طلب غفران و آمرزش مي كنم

 بعضي نام پدر ابراهیم را تارخ گویند و ازر را سرپرست ابراهیم 1
مي دانند
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نقشه شكسنت بت ها

ـت و           ابراهیم كه   بت پرسيت را خیلي ناگوار مـي داش

ـن              جهالت قوم خود را درآن مي دید، آـا را از ای

ـه                 ـا دالئـل خمتلـف آـا را ب كار باز مي داشت و ب

یگانه پرسيت وامي داشت ويل آا مهچنان به آئني خویش          

باقي بودند و اعتقاد داشتند كه باید پريو اجـداد          

اي كـشید و    ابراهیم براي آا نقـشه      .خویش باشند 

ـشن بـه صـحرا               آن اینكه، روز عیدي كه مهه بـراي ج

رفتند، ابراهیم با آا نرفت، آا دلیل پرسیدند،        

گویـا مـن امـروز مـریض        :نگاه به آمسان كرد وگفت    

 و بعداز آنكه مجلگي پشت كردند، سراغ بت هاي         1باشم

ـي    :آا رفت و غذ ا جلوي آا گرفت و گفـت           چـرا من

ـرب        خورید؟ وآا رایكي    پس از دیگري شكست، آنگاه ت

آا چـون برگـشتند     .خود را روي دوش بت بزرگ اد      

ـب            جهت تعظیم به بتخانه آمدند با منظـره اي عجبی

كـسي كـه او را      :روبرو شـدند، آنگـاه یكـي گفـت        

ابراهیم گویند، از اینها به بدي یـاد مـي كـرد،            

او را خواستند ومردم راحاضر     )شاید كار او باشد   (

ـا        كردند و    ابراهیم رامورد سؤال قرار دادنـد، آی

تو اینكار را با بـت هـاي مـاكردي اي ابـراهیم؟             

چرا ازآن بزرگ شان مني پرسید كـه تـرب دارد،           :گفت

ـد و                ـه خـود آمدن البد او اینچـنني منـود، آنوقـت ب

 خواست مانند آا از جنوم خرب حال خود دهد و ه تعبري دیگر آا -1
را متوجه كار خود كند
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سـرهاي  !عجب ستمي به خود روا مـي داریـد        :گفتند

ي براسيت م :خویش را به پائني آوردند با خود گفتند       

بـاوجود بـراین بـاز      !داني كه آا سخن مني گویند     

منرود دستور داد تا ابراهیم را به آتش بكشند، پس          

ابراهیم را درحالیكه در میان آتشي كه اطـراف آن          

را دیوار كشیده بودند، انداختند، منرود هم بـراي         

خود درمكاني مرتفغ، جایگاه ساخت و خواست تانظاره        

راهیم متام توكل و توسل     اب.گر عذاب ابراهیم باشد   

مـي گوینـد اینچـنني خـدا را         :خود را به خدا كرد    

ـن مل             «:خواند ـا م یا اهللا یا واحد یا احد یا صمد ی

ـار               یلد ومل یولد و مل یكن له كفوًا احد جنّين مـن الّن

و دراین حال كه ابراهیم در میان هـوا از          »برمحتك

:منجنیق جدا شد گویند كه جربئیل او را خطاب كـرد          

:آیا تورا به سوي من حاجيت هست؟ ابـراهیم فرمـود          

.اما به سوي تونه، بلكه از پروردگار عاملیان چرا        

ال اهللا  «پس انگشرتي به اوداد كه برآن نقش بسته بود        

ـاْت   ـول اهللا اَلْجـ  ـد رـس ـري ايل اهللا و ‘اال اهللا، حمـم ظـه

پس درحايل  »امري ايل اهللا  ‘امري ايل اهللا و فو ض ت    ‘اَس نَد ت

كوني «:رد آتش شد كه از سوي حق تعايل خطاب آمد         وا

یعين سرد و مایـه سـالمت       »بردًا وسالمًا علي ابراهیم   

ـد و              ـش گلـستان ش براي ابراهیم باش و اینچـنني آت

.جربئیل آمد وبا حضرت درمیان آتش مشغول صحبت شـد         

ـه    «:منرود كه این حال ابرهیم را دید گفـت         كـسي ك

».بگريدخدایي بگريد مثل خداي ابراهیم 
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و منرود باز دست از حماجه بـا ابـراهیم برنداشـت،            

ـه              روزي از او پرسید خداي تو كیـست؟ فرمـود او ك

من نیز اینچنني   :زنده مي گرداند و مي مرياند، گفت      

كنم وامر كرد دونفر را كه واجب القتل بودند یكي          

ـرد        :ابـرهیم فرمـود   .راكشتند و دیگري را رهـا ك

ید را از مـشرق درآورد      پروردگار من آنست كه خورش    

ــريون آر،   ــرب ب ــرا ا زمغ ــدرت داري آن ــر ق ــو اگ ت

دراینحال منرود مبهوت شد و از پاسخ درمانده ماند         

وبا وجود قدرتي كه درابراهیم مالحظه كرد و دانست         

كه او ازهبره هـاي عظـیم اميـان ونـصرت پروردگـار             

برخوردار است ويل باز، جهت حفظ اریكه قدرت خـویش          

 مردم دور ایشان مجع نـشوند، دسـتور         و براي اینكه  

داد ابراهیم را از بالد او بريون كنند ونگذاشت كه          

گله ها و مال هاي خود را بـا خـودبربد، ابـراهیم             

.خماصمه به نزد قاضي برد و اموالش رابه اودادنـد         

.و به مست شامات عازم شد

!هجرت ابراهیمي

ابراهیم با لوط كه به او اميان آورده بود ومهـسرش          

ـدس  (ساره به سوي شامات و فلسطني      بـه راه   )بیت املق

ساخت وساره را درآن    )صندوقچه اي (افتادند، تابوت 

گذاشت و این از بابت غريتي بود كه براي حفظ مهـسر            

جوان وزیباي خویش از شر سالطني داشت و اینچـنني از           

ـد            ملك منرود بريون رفتند وداخل ملك شخصي از قبط ش

تند، پس یكي از عشّاران آمد      كه او را غرازه مي گف     
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كه عشرمال ابراهیم را بگريد، چون به تابوت رسید،         

عـشر آن   :ابراهیم از گشودن آن مـانع شـد و گفـت          

ـت كـنم           ـت .هرچه هـست بگوییـد تـا پرداخ ـا  :گف ت

نگشائیم مني شود، پس به زور آنرا گشودند چون مجال          

:با تو چه نسبت دارد؟ گفت     :ساره را دیدند، گفتند   

چرا او را درتابوت    :ه و حرمت من است، گفت     دخرتخال

براي غريت تا كـسي او را       :خمفي داشيت؟ ابراهیم گفت   

مني گذارم ازاینجا حركت كنید تا      :نبیند، عشّارگفت 

قضیه این زن رابه سلطان عرض كنم، تابوت را نـزد           

ـه            سلطان بردند، درحالیكه ابراهیم هم بـا آـا ب

ابراهیم . بگشا تابوت را :اصرار رفت، پادشاه گفت   

ـت          :فرمود اي پادشاه حرمت ودخرتخالـه ام در آن اس

مجیع اموال خویش مي دهم تا آن را نگشایي، پادشاه          

به زور آنرا گشود، چون چشم اش به زیبـایي سـاره            

ــراهیم ازاو  ــود، اـب ــرض ـش ــت متـع ــید، خواـس رـس

خدایا حبس فرما دست او را از       :روبرگرداند و گفت  

ًا دستش خشك شد ونتوانـست      فور.حرمت و دخرتخاله ام   

خـداي تـو چـنني      :به ابراهیم گفت  .به ساره رساند  

بلي خداي من صاحب غريت اسـت و حـرام          :كرد؟ فرمود 

ـت      :پادشاه گفت .را دمشن مي دارد    از خدا خبـواه دس

مرا به من برگرداند و من دیگر متعرض حرمت تو مني           

ـه   .شوم، ابراهیم دعا كرد و اوشفا یافت       پادشاه ك

را دید، كنیزي را بـه او خبـشید         )ع(ابراهیمقدرت  

پـس ابـراهیم بـه مسـت شـامات          .كه خدمت ساره كند   
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ـه رسـالت               روانه شد و لوط را در ادنـاي شـامات ب

ــت ــشد و  .گذاش ــد دار ن ــر فرزن ــون دیگ ــاره چ و س

كنیز (ابراهیم را عالقمند به فرزند مي دید، هاجر         

ـه       .رابه ابراهیم فروخت  )خود پس از او فرزنـدي ب

!یا آمد كه او را امساعیل نام گذاشتدن

ابراهیم خواست هاجر وامساعیل را ازچشم سـاره دور         

ـت داد و     ـستان حرـك ـت عرـب ـه ـمس ـا را ـب ـد، آـ كـن

ـد     ـي       .دربیاباني خشك مسكن گزیدن ـا آذوقـه و آب آجن

براي هاجر و فرزندش مناند وكـودك از تـشنگي پـاي            

برزمني مي كوفت و هاجر از دور آب مشاهده مي كـرد            

هفت ) تابش خورشید به شن ها سراب اجياد مي شد         از(

بار بني صفا و مروه مي دویـد كـه شـاید آب پیـدا               

.كند

طبق روایت  (امتحان ابراهیم و امسعیل وداستان رجم     

)تفسريمنونه

رشد یافت و با او به سـعي و         )آن پسر (آنگاه كه   

ـن       :عمل شتافت، ابراهیم گفـت     ـد گرامـي م اي فرزن

)درراه خـدا  (دیـدم كـه تـورا       درعامل خـواب چـنني      

قرباني كنم دراین واقعه ترا چه نظري است؟ جـواب          

اي پدر هرچه مأموري اجنام بده كه انـشاء اهللا          :داد

مرا از بندگان با صربو شكیبا خواهي یافت، پس چون          

گـشتند و او را بـراي كـشنت         )امر حق (هردو تسلیم 

ـل         .برروي زمني افكند   كـارد از بریـدن افتـاد وعم

ـح فرسـتاد و            نكر د، خداوند گوسـفندي را بـراي ذب
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ـان بـزرگ سـرفراز            اینگونه این پدرو پسر از امتح

خنستني بار حضرت ابـراهیم     :آورده اند .بريون آمدند 

این خواب رادید و شب     )هشتم ذي احلجه  (درشب ترویه   

خواب تكـرار   )م ودهم (هاي عرفه و شب عید قربان     

مي كـه پـدرش او      امساعیل هنگا :شد بعضي نوشته اند   

ریـسمان را   :را به قربانگاه مين برد، به پدر گفت       

حمكم ببند تا هنگام اجراي فرمان اهلي دست و پانزمن          

ـا        .و از پاداشم كاسته نشود     ـن و ب كارد را تیز ك

ـو آسـانرت              سرعت برگلومي بگذار تا حتملش بر مـن و ت

ـه               باشد پدرم قبال  پرياهن را از تن بريون كـن كـه ب

نشود چـرا كـه بـیم دارم مـادم آنـرا            خون آلوده   

سـالم  :ببیند، عنان صرب از كفش برود آنگاه افـزود        

مرا به مادرم برسان و اگر مانعي نـدارد پرياهـنم           

.رابراي تسالي خاطربرایش برب

در حدیث آمده شیطان به دست و پا افتاد كاري كند           

كه ابراهیم از این میدان پريوزمند بـريون نیایـد،          

:درش هاجر مي آمد و به او مي گفت        گاه به سراغ ما   

میداني ابراهیم چه درنظر دارد؟ مي خواهد فرزندش        

ـت       ـال مگـو     :را امروز سر بربد هاجر گف ـرو حم او !ب

مهربانرت ازاین است كه فرزند خود را بكشد، شیطان         

ـه خـدا      :وسوسه خودرا ادامه داد وگفت     مدعي است ك

ید اگر خدا دستور داده با    :دستورش داده هاجر گفت   

ـست گـاهي             اطاعت كند وجز رضا و تسلیم او راهي نی

به سراغ فرزند مي آمد وباز نتیجه مني گرفت، چـون           
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سراجنام به سراغ پـدر     .امساعیل یكپارچه تسلیم بود   

ـت   ـدي خـواب        !ابـراهیم :آمد وگف خـوابي راكـه دی

.شیطاني است اطاعت مكن

ودرحدیث دیگر آمده، ابراهیم خنست به مشعر احلـرام         

سر را قرباني كند، شـیطان بـه دنبـال او           آمد تاپ 

آمد شیطان به دنبـال     )مجره اويل (شتافت او به رمل   

ـه اوپرتـاب كـرد،               ـنگ ب او آمد، ابـراهیم هفـت س

هنگامي كه به مجره دوم رسید باز شیطان را مشاهده          

ـه            منود هفت سنگ دیگر براو انداخت، تا به مجره عقب

 مهیـشه   واو را براي  .(آمد، هفت سنگ دیگر براو زد     

پس پرتـاب سـنگ در مجـرات، یـادآوري          )مایوس ساخت 

ـه          خاطره مبارزه ابراهیم، قهرمان توحید بـا وسوس

ـد و             هاي شیطان است كه سه بار برسرراه او ظاهر ش

تصمیم داشت او را دراین میدان جهـاد اكربگرفتـار          

سسيت مناید، اما هرزمان ابراهیم قهرمان، او را با         

ـم        سعي.سنگ از خود دور ساخت      میان صفا و مـروه ه

ـويل صـورت              در مكه كه گاه با حالت دوان و گاه معم

مي گريد، بیانگر سعي وتالش هـاجر بـراي جنـات جـان             

فرزند شري خوارش امساعیل درآن بیابان خـشك سـوزان          

ـه               است كه بعد از این سعي و تالش خداونـد او را ب

مقصودش رسانید و چشمه زمزم از زیر پـاي نـوزادش           

جوشیدن گرفت

پرسش ابراهیم درباره چگونگي زنده كردن مردگان
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ـي خـوانیم         260مهانگونه كـه درآیـه        سـوره بقـره م

ـن نـشان       :ابراهیم از پروردگارپرسید   ـه م خدایا ب

خطـاب  .بده چگونه مردگان را درقیامت زنده مي كين       

ـي       :آمد آیا اميان نداري، گفت     اميـان دارم لـیكن م

ـه    دسـتور ف  .خواهم قلبم به اطمینان برسد     رمـود ك

ـپس پـاره              چهارپرنده گري و آا را نزد خود بـرب، س

هاي آا را هركدام، بـرروي كـوهي قـرار ده سـپس             

هركدام را كه خواسيت صدا زن تا با شـتاب و سـرعت             

ـت             نزد تو ایند و بدان كه خداوند عزیز وحكـیم اس

ـت اسـت           ( ).كارهایش استوار و غالـب و از روي حكم

س وخروس را هركـدام     ابراهیم كركس ومرغ آبي وطاوو    

ریزه ریز، كرد و باهم خملـوط منـوده، روي ده كـوه             

اد ومنقار مرغان را درمیان انگشتان خود گرفت و         

نزد خود آب ودانه گذاشت پس هركدام را صدا مي زد           

به سوي اجزاي خود پرو از مي كـرد، بـدن هایـشان             

ـت و              متصل شد و ابـراهیم دسـت از منقارهـا برداش

اي :از آب ودانه خوردند و گفتند     هركدام آمدند و    

پیامرب خدا، زنده كرده اي ما را خدا تـورا زنـده            

بلكه خدا مردگـان را     :گرداند، حضرت ابراهیم گفت   

(زنده مي كند و او برمهه چیـز قـادر اسـت            بعـضي  .

دیگر آن مرغان را هدهد و صرد وطاووس و كالغ نـام            

).بردند

)ع(حضرت اسحق
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ـه      ابراهیم با مهسرش ساره در      سرزمني فلسطني بودند ك

ـد             با هاجر و امساعیل به مكه رفت، قبیله اي كه بع

ابراهیم .درسرزمني مكه پیدا شدند قبیله جرهم بود      

ـي            كرارًا از فلسطني به قصد زیارت امساعیل به مكه م

آمد ودر یكي از مهني سفرها بود كه مراسم حج را به            

ــه  ــل را ب ــدا امساعی ــان خ ــه فرم ــد و ب ــاي آوردن ج

ـه        ...انگاه مين برد  قرب ابراهیم با مهـسرش سـاره ك

دیگر پري شـده بـود مهچنـان سـرتون بـود در فلـسطني               

روزگار مي گذرانیدند، كه فرشتگان به منـزل شـان          

وارد شدند و مژده والدت پسري نیكو به نـام اسـحق            

را دادندكه حضرت یعقوب و یوسف و اسـباط دو ازده           

ـند          ـد  سـاره   .گانه مهه از نسل اسـحق مـي باش خبندی

ـري     :و گفت )تعجب منود یا حا ئض شد     ( آیا ما راكه پ

ـخ               شده امي به فرزند بشارت مـي دهـي و آـا درپاس

آیا از امر پروردگار تعجب مي كنند درحايل        :گفتند

كه رمحت و بركاتش برخانواده مشا روان است؟ 

ـي  )پـدر میهامانـان   (به حضرت ابراهیم ابوضیاف      م

.گفتند

حضرت لوط

زاده ابراهیم یا برادرزاده یا پسرخاله      لوط خواهر 

ابراهیم و یا بـرادر سـاره مهـسر ابـراهیم بـود،             

ـه             ـت یافـت ك احتماال  لوط از سوي ابـراهیم مأموری

براي تبلیغ وهدایت گمراهان به یكي از مناطق شام         

ـت          )شهرهاي سدوم ( ، دركـشور اردن، نزدیـك حبـر املی
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 به  سفركند، او درمیان قوم گنهكاري آمد كه آلوده       

شرك وگناهان بسیاري كه از مهه زشت تر گناه لـواط           

قوم لوط جز سركشي و عتـاب از        .وهم جنس بازي بود   

ـدا و     ـر پیامربـخ ـي از منـك ـروف و ـ ـه مـع ـر ـب اـم

.ازارواذیت، استقبايل نداشتند

ـد          بعد از اینكه فرشتگان به خانه ابراهیم درآمدن

او را مژده والدت اسحق و خـرب عـذاب قـوم لـوط را               

لوط در میـان ایـشان اسـت،        :د، ابراهیم گفت  دادن

ـرت    :چگونه آا را هالك مي كنید؟ پاسخ دادند        مـا هب

ـل             مي دانیم كه درآجناست، او را جنات مي دهـیم واه

او را مگر زنش را كه او از باقیماندگان در عذاب           

خواهد بود جنات مي دهیم، آنگاه به جانب سراي لوط          

مزرعه خویش بـود    آمدند، پس لوط كه مشغول آبیاري       

مـا مـسافر و     :مشا كیـستید ؟ گفتنـد     :به آا گفت  

ـن         ـه    .ابناء سبیلیم، امشب ما را ضـیافت ك ـوط ب ل

ـي          !اي قـوم  :ایشان گفت  اهـل ایـن شـهر بـد گروه

بامردان مجاع مي كنند وماهلاي ایشان را مي        .هستند

ـي             ::گفتند.گريند دیـر وقـت شـده اسـت و جـایي من

ـه      .افت كن توانیم رفت، امشب ما را ضی      پـس لـوط ب

امـشب  :نزد زنش آمد و زنش از آن قوم بود و گفـت           

ـد، قـوم خـود را              میهماني چند برمن وارد شـده ان

ـال كـرده            خربمكن ا زآمدن ایشان تاهر گناه كه تاح

چنني باشد وعالمت میان او     :گفت.اي از تو عفو كنم    

و قومش اینچنني بود كه هرگاه میهمـاني نـزد لـوط            



41

ـرد و در          بود، در روز دود     برباالي بام خانه مـي ك

ـه لـوط       .شب آتش مي افروخت    چون فرشتگان داخل خان

شدند زنش بربام دوید و آتش افروخت پس اهـل شـهر            

ـه              دویدند از هرناحیه به سوي خانـه وي، و چـون ب

آیا ترا ي نكردمي    !اي لوط :درخانه رسیدند گفتند  

كه میهمان به خانـه نیـاوري؟ وخواسـتند فیـضیحت           

ـت -ندبه میهمانان او  برسان ـن      :گف اینـها دخـرتان م

، ایـشان   )یا دخرتان قوم را نـشان مـي داد        (هستند

پاكیزه ترند از براي مشا، پس از خدا برتسید و مرا           

خوار مگردانید درباب میهمانان من آیـا نیـست از          

ـه رشـد و صـالح                 مشا یك مرد كه سخن مرا بـشنود و ب

شاهده گراید؟ فرشتگان كه حـال شـرمگني لـوط را مـ           

اي لوط مـا فرسـتادگان پروردگـارت        :كردند، گفتند 

هستیم و آا دست شان به آزار ما مني رسـد و لـوط              

به :لوط گفت .من جربئیل ام  :مشا كیستید؟ گفت  :گفت

ـت    :چه مأمور شده اید؟ گفت     ـني  :به هالك ایشان گف مه

موعـد ایـشان صـبح      :جربئیل گفـت  .اكنون چنني كنید  

ت؟ پس در را شكسته، وارد      آیا صبح نزدیك نیس   .است

خانه او شدند، پس جربئیل بال خود رابرچشم ایـشان          

مهانگونه كه درقرآن آمـده     !زد وایشان را كور كرد    

بتحقیق مـراوده كردنـد وطلبیدنـد از لـوط          «:است

مهمانان او را از براي عمل قبـیح، پـس كـوركردمي            

: پس جربئیل به حضرت لوط گفـت      1»دیده هاي ایشان را   

37 سورع قمر آیه -1
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ره اي از شب بـرود اهـل خـود را بـردار و              چون پا 

بريون رو ازمیان ایشان تو وفرزندان تو و احدي از          

ـد              مشا نگاه به عقب نكند مگر زن تو كه به او خواه

میگویند وقيت صبح لوط    (رسید آنچه به آا مي رسد،     

ـه              با اهل خانواده بريون شد و فقط زن او بود كه ب

ـد     پس.)عقب برگشت و از اهل عذاب ماند        اینچـنني ش

چون صبح طالع شد، هریك از آن چهار ملك بـه طـريف             

ـه             از شهر ایشان رفتند و كندند آن شهر را از طبق

ـل                هفتم زمني و به هوا باال بردند بـه حـدي كـه اه

آمسان صداي سگ ها وخروس هاي ایشان را شنیدند، پس          

ــد   ــايل باری ــق تع ــشان وح ــهررا برای ــد ش برگردانی

- یعين از گل سخت شدهبرایشان سنگ ها از سجیل،

حـضرت  :منقول اسـت كـه فرمـود      )ع(و ازامام باقر  

هر صبح و شام پناه مي بـرد از خـدا           )ص(رسول خدا 

بدرسيت كه قوم لوط اهل شهري بودند از        .....از خبل 

خبیالن برطعام خود، پس خبل ایشان را به دردي مبتالء          

كرد كه دوا نداشت، پس ایشان چون برسر راه قافله          

دند از ضیافت میهماا به تنگ آمده بودنـد،         ها بو 

از روي خبل و زبوني، چون میهمـاني بـر آـا وارد             

ـد             مي ـي منودن شد، فضیحت مي كردند و با او لـواط م

ـر             بدون خواهش نفس و شهوت وغرض شان این نبـود مگ

.اینكه  قوافل برسرآا فرود نیایند
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ـن عـذاب دور نیـست از        :پس حق تعايل فرمود كـه      ای

1.كاران امت تو اگر بكنند عمل قوم لوط راستم

ـي             و بعضي نقل كرده اند كه قوم لوط برسـرراهها م

ـي              نشستند و هركه مي گذشت سنگریزه بـه سـوي او م

ـد            انداختند و سنگ هركه براو مي خورد متصرف مي ش

او را و عمل قبیح با او مي كرد، و از حضرت امام             

ن آن بود   از اعمال قبیحه ایشا   :رضا روایت است كه   

ـد                ـي كردن ـد و شـرم من ـي دادن كه درجمالس باد سر م

ـي            وبعضي نقل كرده اند كه درحضور یكدیگر لـواط م

2كردند و پروا مني كردند

نام هایي مانند واهلـه، والغـه و        :دراسم زن لوط  

1واهله، هرسه راگفته اند

حضرت یعقوب 

ـیه پـدرش            یعقوب از فرزندان اسحق است بنا به توص

عرض .واقع درعراق رفت  )البان(ئي خود   به سرزمني دا  

ـل             :كرد پدرم سـالم رسـانید و پیـام داد كـه راحی

را ازمشا خواستگاري كنم، دائي شان قبـول        )راحله(

كرد ويل چون راحیل كوچك بود قرار شد كه هفت سـال            

بگذرد و یعقوب چوپاني گوسفندانش را بعهده گريد و         

واج وي  تا آن زمان دخرت بـزرگرتش لعیـا را بـه ازد           

ــواهر در آن (درآورد  ــا دو خ ــع ازدواج ب ــم من حك

)زمان نازل نشده بود

5 برگرفته از كايف ج -1
 برگرفته از جممع البیان-2
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البان براي هركدام از دخرتان خود كنیزي قـرارداد،         

یعقوب از دو مهـسر و دوكنیـز خـود داراي دو ازده             

ـا بـه سـوي سـرزمني               فرزند شد كه بعدًا به مهراه آ

. حركت كرد– كنعان -پدري خود

حضرت یوسف

ن فرزندان یعقوب ازمهه عزیزتر و دوست       یوسف از میا  

.هم صاحب مجال بود وهم داراي كمال.داشتين تر بود

عالمه جملسي در حیوه القلوب به روایت ابومحزه مثـايل          

آورده اسـت كـه چـون       )ع(از امام زیـن العابـدین     

یعقوب یك شب سـائلي را كـه روزه داربـود اطعـام             

رحـايل  چون باور نكرد كه او مستحق باشـد، د        (نكرد

بدین سبب گرفتار بـالي     )كه وي نزد خدا آبرو داشت     

حسادت فرزندان و دوري یوسف شد و نوشته اند نـام           

ـست و از             آن سائل ذمیال بود كه به درگاه خدا گری

حال خود كه مسافري گرسنه و غریب بود شكایت نـزد           

درمهان شب كه ذمیال گرسـنه      :خدا برد و آورده اند    

 خوابیدنـد، یوسـف خـواب       و یعقوب وخانواده اش سري    

دید كه یازده ستاره و آفتاب و مـاه او را سـجده             

از :چون این خـواب بـراي پـدر بازگفـت         .مي كنند 

آجنایي كه بریعقوب وحي شده بود كه بـال بردوسـتان           

ـال             خدا زودتر از دمشنان او وارد مي شود و مستعد  ب

ـه         :لذا به یوسف گفت   !باش   ایـن خـواب خـود را ب

نقل مكن چرا كه مي ترسم برتو حسادت        برادران خود   

برگرفته از جممع البیان-1
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و حیله وارد كنند و یوسف این نصیحت را عمل نكرد           

برادران نـزد   .وخواب را به برادران خود نقل كرد      

ـني      !اي پدر ما    ::پدر آمده، گفتند   چرا مـا را ام

مني گرداني بر یوسف كه مهراه ما او را بفرسيت وحال           

ـت او را    آنكه ما از براي او خري مي خواهیم، بفر         س

ـي                فردا كه با مـاگردش كنـد ومـا او را حمافظـت م

ـه       :یعقوب فرمود .كنیم مرا اندوه مي رسد از اینك

او را باخود برید وگرگ او را خبـورد و مشـا از او              

.غافل باشید

روبني پیشنهاد كـرد، او را نكـشید، بلكـه درچـاه            

كه او یهـودا و بعـضي       :بعضي هم گفتند  .(بیندازید

 پس هنگامي كه اتفاق كردند كه او        )الوا بود :گفتند

ـه              را در چاه بیندازند خداوند او را وحـي منـود ك

ـه كـار            )غم خمور ( البتـه تـو روزي بـرادران را ب

بدشان آگاه مي سازي كه آا درك مقام تو مني كنند           

.و اینچنني یوسف آرامش یافت

برادران شبانه نزد پدر آمدنـد درحالیكـه گریـان          

ـن   :گفتند:وسف پرسید بودند، پدر از حال ی     قصه ای

ــف را  ــه، یوس ــسابقه رفت ــراي م ــحرا ب ــا درص ــه م ك

یوسف راگـرگ   .برسرمتاع خود گذاردمي چون بازگشتیم    

ـو             طعمه خود ساخته بود وما هر چند راست گـوییم ت

باور خنواهي كرد وبراي اثبـات ایـن ادعـاي كـذب،            

ـه  (پرياهن یوسف را كه به خون آغشته كرده بودند           ب

نزدپـدر آوردنـد،    )ي آلـوده كردنـد    خون بزغاله ا  
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ـا          :یعقوب گفت  بلكه این امر زشت را نفس تـان زیب

نشان داده است و من بر این مصیبت صربمجیل مي منـامي            

یعقـوب از   (و خداوند براین توصـیف مشـا داناترسـت        

پرياهن پاره نشده دانست كه یوسـف را گـرگ خنـورده            

ب كارواني آجنا رسید و سقاي قافله را براي آ        )است

دیدند غالمي  (فرستادند، دلو را كه از چاه برآورد        

به :گفت)چون ماه تابان در دلو به جاي آب درآمد        

ـت او را             به بشارت كه خوشبخيت به مـاروي آورده اس

پنهان داشتند كه سرمایه جتارت كنند پـس بـرادران          

ـت     :كه نزد كاروان رسیدند گفتند     این پسر غالم ماس

 ناچیزي فروختند عزیز    واو رابه آن قافله به قیمت     

مصر كه او را خریداري كرد به مهـسر خـویش سـفارش             

كرد كه این غالم را گرامي دار كه امید است ما را            

و اینچـنني   .سود خبشد یا او را به فرزنـدي بـرگريمي         

یوسف صاحب متكني واقتدار شد ومهانگونه كه یعقوب به         

وي گفته بود اوصاحب تعبري خواب شد و چون یوسف به           

ن جواني وبلوغ رسید زن پادشاه عاشق و شیفته او          س

:شد و از او تقاضاي مـراوده نفـس كـرد ويل یوسـف             

معاذاهللا، خداوند پروردگار من است او      :درپاسخ گفت 

ـي          جایگاه مرا نیكوگردانید و گنهكاران را دوست من

دارد، زن كه به مرتبه شعف عشق، بـي قـرار بـود،             

ـه      درها را حمكم بسته بود وبرگناه ا       صـرار داشـت ك

آورده اند  .یوسف خواست ازاین دام شیطاني بگریزد     

كه یوسف فرشته اي را به شكل یعقوب دید كه انگشت           
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ـا              ـه زلیخ ـت ك به دندان گرفته بود و در روایت اس

درخانه بيت داشت كه درآن هنگام روي آن را پوشاند          

و اینچني خداوند یوسف را به شرم از خود آورد واو           

.فرار كرد

ا از پشت پرياهن یوسف را گرفته بود كه دریده          زلیخ

ـل             شد، ودرآن زمان بود كه آقاي ایـن زن از درداخ

شد، زلیخا براي فراراز گناه خود یوسف را بـدنام          

ـت              كرد و را به عمل زشت متهم منود و از مهسرش خواس

او را عـذاب    )قـصد سـوء وي    (كه درمقابل این كارش   

كه بـي گنـاه     مناید، یا وارد زندان كند، یوسف هم        

شاهدي .كه اوخود چنني خواهشي داشته است     :بود گفت 

مي نویسند  (راآوردند كه از اهل خانواده زن بود        

كه كودكي درگهواره بود كـه بـه اذن خـدا شـهادت             

ـف          )داد و اینگونه شهادت آورد كه اگر پرياهـن یوس

ـد             از پیش دریده شده باشد پس این زن راست مي گوی

ه باشد، او دروغ مي گوید و       واگر از پشت دریده شد    

یوسف برحق وراسيت است و چون عزیزمصر مشاهده كـرد          

ایـن از   :كه پرياهن یوسف ا زپشت دریده شده، گفـت        

و از  !مكر مشا زنان است كه بسیار مكر كننده ایـد         

.او خواست تا استغفار مناید

خرب عشق زلیخا به یوسف و مراوده و خواهش نفـس او            

ــد و  ــهر پیچی ــام ش ــت او در مت ــه مالم ــخن ب ــي س مجلگ

ـا            گشودند، چون زلیخا این را شنید، دسـتور داد ت

زنان را بـه كـاخ دعـوت كننـد و متكاهـایي نـرم               
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برایشان فراهم منود وبـراي هركـدام تـرنج وكـارد           

قرارداد، آنگاه دستور داد تا یوسف در میان آنان         

ـد و              ـف بـه حتـري افتادن وارد شود، زنان ازمجال یوس

ـه         عجب كه ای  :گفتند ن فرشته اي است نه انسان و ب

سـپس  .جاي ترنج، دست هاي خود را باكارد بریدنـد        

زلیخا باز هم براي حفظ آبروي خود وراضي منود نفس          

خود به جهت پرهیز از گناهي كه دریوسف دیده بـود           

ـه           از عزیز مصرخواست تااو را روانه زندان كنند ك

.یوسف زندان رفنت را براجنام گناه برگزید

)ص(زیبا از پیامرب گرامي اسالمحدیثي 

هفت گروه اندكه خداوند آا را در سایه عرش خـود           

قرارمي دهد آنروز كه سایه اي جز سـایه او نیـست            

پیشواي دادگر جواني كه از آغاز عمر دربندگي خدا         

ـز               ـه مـسجد و مرك ـب او ب پرورش یافته، كـسیكه قل

عبادت خدا پیوند دارد و هنگامي كـه از آن خـارج            

د درفكر آنست تا به آن بازگردد، افرادي كه         مي شو 

ـد و             در طریق اطاعت فرمان خدا متحدًا كار مـي كنن

ـز رشـته احتـاد               به هنگام جدا شـدن از یكـدیگر نی

ـه هنگـام            معمويل آا مهچنان برقرار است و كسیكه ب

شنیدن نـام پروردگـار توانـا، اشـك ازچـشمان او            

 او را   سرازیر شود ومردي كه زن زیبا و صاحب مجـايل         

ـي              به سوي خویش دعوت كند او بگوید مـن ازخـداي م

ـد وصـدقه             ترسم و كسي كه كمك به نیازمندان مي كن
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خود را خمفي مي دارد آنچنانكه دست چپ او از صدقه           

.اي كه بادست راست داده باخربنشود

باري، با آن دالئل روشن كه برپاكدامين وعصمت یوسف         

سف را چندي به    دیدند، باز صالح چنني دانستند كه یو      

زندان كنند 

:یوسف چون این سخن بشنید دست بدعا برداشـت گفـت          

اي خدا مرا رنج زندان خوشرتاست از این كارزشيت كه          

ـه              زنان از من تقاضا دارند باراهلـا اگـر تـو حیل

ـا            اینان به لطف وعنایت ازمن دفع نفرمایي بـه آ

خدا دعـاي   .میل كرده از اهل جهالت و شقاوت گردم       

ــانرا از او او را ــر آن زـن ــرده مـك ــستجاب ـك  ـم

بگردانید كه خداوند دعاي بندگان خملص را مي شنود         

و به احوال خلق آگاه اسـت و بـا یوسـف دو جـوان               

آن (زنداني شدند   )ازندميان وخادمان شاه  (دیگر هم   

دو جوان با دیدن آثارهوش و دانش بسیاردر سـیماي          

ـد  یوسف تعبري خوابي را كه شب در زندان دیده بو          دن

ــتند ــت)از او خواس ــي گف ــدم :یك ــواب دی ــن درخ م

ـت   .مـي افـشرم   )براي شراب (انگور ـري گف ـن  :دیگ م

دیدمي كه برباالي سرخود طبق ناني مي برم ومرغـان          

ـا را از       .هوا از آن منقار مي خورند      یوسفا تـو م

ـاران و     ـرا از نیكوـك ـه ـت ـن ـك ـاه ـك ـبريآن آـگ تـع

ـا       .دانشمندان جهان مي بینـیم     ـف در پاسـخ آ یوس

من مشارا از آن پیش كه طعـام ایـد و تنـاول             :فتگ

ـم            كنید به تعبريخوابتان آگاه مي سازم كه ایـن عل
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را خداي من به من آموخته است زیرا من آئني گروهي           

ـد تـرك گفـتم و               كه به خدا اميان و به آخرت كافرن

ـن   (ازپدرامن ابراهیم خلیل و اسحق و یعقوب         كه دی

ـز    .پريوي كردم )توحید وخداپرسيت است   درآئني ما هرگ

و احـدي را    (نباید چیزي با خداي شریك گـردانیم        

ـه            ـان ب مؤثر دركار آفرینش دانیم این توحیـد وامي

یگانگي خدا فضل و اعطاي خداست برما و برمهه مردم          

لیكن اكثرمردمان شكر این اعطا جبا منـي آورنـد اي           

آیـا خـدایان    )من از مشا مي پرسم    (دو رفیق زندان    

هبرت )مانند بتان و فراعنه وغريه    (قت  متفرق بي حقی  

(ودرنظام خلقت مؤثرند یـا خـداي یكتـاهي قـادر            

كه آنچه را   )بدانید(؟)وغالب برمهه قواي عامل وجود    

غري خدا مي پرستید امساء بي حقیقت و الفاظ بي معين           

است كه مشا خودتان وپدرانتان ساخته اید هیچ نشان         

ــدا ــت درآن خ ــر اهلی ــن اث ــت وكمرتی ــل خالقی یان باط

ننهاده است ومهه بي اثر و تنـها حكمفرمـائي عـامل            

ـه             وجود خداست و به مشا بندگان امر فرموده اسـت ك

ـت            جز آن ذات یكتا كسي رانپرستید این آئني حمكم اس

ـه               ـت آگ لیكن اكثر مـردم ازجهالـت بـر ایـن حقیق

یوسف پـس از آنكـه دو رفیـق زنـدانش را            (نیستند

ـا     بدین حق دعوت كـرد آنگـاه بـه تعـ           بري خـواب آ

ـت    اكنـون  (اي دورفیـق زنـدان مـن        )پرداخت و گف

امـا یكـي از مشـا سـاقي         )تعبريخوابتان را بشنوید  

وآن قـدر   (شراب شاه خواهد شد ودیگري بدار آوخيته        
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ـد        )برچوبه دار مباند   تامرغان مغـر سـراو را خبورن

ـر          آمنرد كه تعبريخواب خود راشنید براي رهایي ازخط

ـي    :ر شد یوسف گفت   خوابرا به دروغ منك    در قضاي اهل

ـت              راجع به امري كه سؤال كردید چنني حكـم شـده اس

اهـل جنـاتش    )ساقي شاه و  (آنگه یوسف از رفیقي كه      

یافت درخواست كرد كـه مـرا نـزد پادشـاه یـادكن             

)باشد كه چون بي تقصريم ببیند و اززندامن برهاند        (

درآن حال شیطان یاد خدا را ازنظرش بربد و به خلق           

سل شد بدین سبب چند سال حمبوس مباند و پادشـاه           متو

ولیدبن ریان كـه عزیزمـصر، وزیـر او حمـسوب           (مصر

)خـوابي (مـن   )میشد، به دانشمندان دربارخود گفت    

ـد              دیدم هفت گاو نر فربه را هفت گـاو الغـر خوردن

وهفت خوشه تر را هفت خوشه خشك نـابود كردنـد اي            

ـي   بزرگان ملك مرابه تعـبري آن اگـر علـم خـو            اب م

این خـواب پریـشان     :دانید آگه گردانید آا گفتند    

درایـن حـال    (است وماتعبريخواب پریشان مني دانیم      

)مقرب سلطان (آن رفیق زنداني یوسف كه جنات یافته        

:بود بعد از چند سال به یاد یوسف افتـاد و گفـت            

من شاه را به تعبريخواب او آگه مي سازم مرا نـزد            

درزندان (كه ازاو بازجومي    فرستید  )زنداني(یوسف  

اي یوسف راستگو ما را تعـبرياین خـواب         :)رفت گفت 

ـه            كه هفت گاو فربه هفت گاوالغر خوردند و هفت خوش

سبز را هفت خوشه خشك نابود ساختند آگـاه گـردان           

ـیش تـو نـزد مـردم بـازگردم               شـاه  (كه شاید از پ
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ـرا      (مهه  )ودیگران ـد  )تعبري خـواب ومقـام ت بدانن

باید هفت سـال متـوايل      :گفت)بري خواب درتع(یوسف  

ـه             زراعت كنیدوهرخرمن را كه درو كنید جـز كمـي ك

قوت خود مي سازید مهه را با خوشه درانبـار ذخـريه            

ـي              ـت سـال قحط كنید كه چون این هفت سال بگذرد هف

ـد                ـه مـصرف قـوت مـردم برس پیش اید كه ذخريه مشا ب

درانبـار نگـاه   )براي ختم كاشنت  (جزاندكي كه باید    

ـه           دارید آنگاه بعد از سنوات وشدت بازسايل برسد ك

ــت  ــي ونعم ــعت فراوان ــایش و وس ــه آس ــردم درآن ب م

ـه             (مريسند و این شخص تعبري خـواب را بـه شـاه عرض

زود او را نزد    :وگفت)یوسف را خواست  (شاه  )داشت

ـه            من بیاورید و چون فرستاده شاه نزد یوسف آمد ب

ـه       بازگرد و شاه را ازمن بپرس     :او گفت   چـه شـد ك

ـه                زنان مصري مهـه دسـت خـود بریدنـد؟ آري خـدا ب

شـاه زنـان    .آگـاه اسـت   )وبي گناهي من  (مكرآنان  

ـف            :مصري را گفت   حقیقت حـال خـود را كـه بـا یوس

ما از یوسف هـیچ     :مراوده داشتند بگوئید مهه گفتند    

در )و جز عفت نفس دراو مشاهده نكردمي      (بدي ندیدمي   

ـصر اظ         هـار كردكـه االن     این حال زلیخا زن عزیـز م

)ومن به گناه خود اعرتاف مي كنم      (حقیقت آشكار شد  

من به خواهش نفس خود بایوسف عزم مـراوده داشـتم           

البتـه از   )كه دعوي عفت و بي گناهي میكند      (واو  

ـه        :یوسف گفت .راستگویان است  من این كـشف حـال ن

براي خودمنایي بلكه براي آن خواستم كه عزیز مـصر          
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 اني به او خیانت نكـرده ام و         بداند من هرگز در   

ـه           بداند كه هرگز خداخیانتكاران را به مكـر وخدع

من خودستایي نكرده نفـس خـویش را        .مبقصود نرساند 

از عیب ونقص مربا مني دامن زیرا نفس امـاره انـسان            

ـز              را به كارهاي زشت ونـاروا سـخت وامیـدارد و ج

ـه              آنكه خدا به لطف خـاص خـودآدمي رانگـه دارد ك

:شـاه گفـت   .ن بسیار آمرزنده مهربان اسـت     خداي م 

یوسف را نزد من آرید كه من او را از زندان خـالص             

ـا             و ازخاصان خود گردامن چون او را مالقات كـرده ب

ـد    (او هرگونه سخن به میان آورد        اوبـسیار خردمن

توامروز نزد من امـني وصـاحب       :گفت)وشایسته یافت 

اینصورت در:منزلت خواهي بود یوسف به پادشاه گفت      

مرا به خزینـه داري مملكـت و ضـبط دارائـي كـشور              

ـا            منصوب دار كه من درحفظ دارائي و مصارف آن دان

(و بصريم  ومـا در   )سپس یوسف به مقام شاهي رسید     .

حقیقت یوسف را در زمني بدین منزلت كه هرجا خواهد          

كه هـركس را    )نه شاه مصر  (فرمانروا باشد رساندمي    

ـر      ما خبواهیم به لطف خاص      خود خمصوص میگردانیم واج

ضایع مني گـذارمي    )دردنیا(هیچكس از نیكوكاران را     

وحال آنكه اجر عامل آخرت براي اهـل اميـان ومـردم            

بـرادران  )ازاجر ومقام دنیوي  (پرهیزكار بسیار هبرت  

كه در كنعان به قحطي مبتال شـدند چهـل سـال            (یوسف

به مصر نزد یوسف آمدند یوسف     )بعد از فروخنت یوسف   

بـرادران  (آا را شناخت ويل آا یوسف رانشناختند      
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)یوسف در برابر متاعي كـه آورده طعـام خواسـتند          

ـه              یوسف چون بار غله آا را بست از آا پرسـید ك

یك برادر پـدري    :مشا برادر دیگري نیز دارید گفتند     

مي خواهم برادر پدر را نزد من سفر        :هم دارمي گفت  

 مـن مقـدار زیـادي از        دیگر بیاورید مني بینید كه    

خواربار به مشا اعطا كردم و هبرتین میزبان مشا بودم          

ـن             واگر آن برادر مهراه نیاورید دیگر بـه كـشور م

ـد        بـرادران  .نیایید و ازمن تقاضاي مـساعدت نكنی

تابتوانیم مي كوشیم كه پدرش را راضي كرده        :گفتند

برادر را مهراه بیاورمي آنگـاه یوسـف بـه غالمـانش            

ـن كنعانیـان را درمیـان بارهایـشان         متاع  :گفت ای

ـد            بگذارید كه چون به شهر رفته متاع خود را دیدن

این )دریابند كه من غله بالعوض به آا داده ام        (

ـد            احسان موجب شد كه شاید بازنزد من مراجعـت كنن

ـد       (اي پـدر    :چون برادران نزد پدر بازگشتند گفتن

ـا   غله بسیار به ما   )بامهه كرم و سخاي خدیومصر      عط

شد وعده داد كه اگر برادر خود را به مهراه آورید           

ـس تـو بـا كمـال               به مشاگندم فراوان خـواهم داد پ

اطمینان او را با ما بفرست تا غله كايف هتیه كنیم           

ــرد ــواهیم ك ــاني او خ ــامال  نگهب ــه ك ــوب .البت یعق

ایا مهانقدردر باره این برادر به مشا مطمئن و         :گفت

بلي بـاز   ( مطمئن بودم    امين باشم كه درباره یوسف    

ـن              )این راهـم   بـه خـدا مـي سـپارم كـه خـدا هبرتی

نگهبانان و مهربانرتین مهربانان است چون برادران       
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بارها را گـشودند متاعـشان را بـه خـود رد شـده              

ـي خـواهیم        :یافتند پدر راگفتند   (كه مادیگر چه م

وغلـه بـراي    )با مهني مال التجاره بازبه مصر مريومي      

هتیه كرده برادر راهم دركمال مراقبت      اهل بیت خود    

ـه اكنـون               ـم ك ـوت ك حفظ مي كنیم وبا شرتي براین ق

تا مشا براي من    :یعقوب گفت .آورده امي مي افزائیم   

به خدا عهد و قسم یاد نكنید كه او را برگردانید           

ـا             یا به قهر هالك شوید من هرگز بنیامني را مهراه مش

ـد    خنواهم فرستاد چون برادران عهد و قسم        یاد كردن

واو (خدا برقول ما وكیل وگواه اسـت        :یعقوب گفت 

سفارش میكنم كه   (اي پسران من    :وگفت)را فرستاد 

مهه از یك درو ازه وارد نشوید       )چون به مصر برسید   

بلكه از درهاي خمتلف وارد شوید و بدانیـد كـه از            

ــه   ــرد ك ــد ك ــاز نتوان ــي نی ــا را ب ــزي مش ــدا چی خ

یست براو توكل میكنیم و     فرمانفرماي عامل جز خدا ن    

باید مهه صاحبان مقام توكل براو اعتماد كنند چون         

آا به ملك مصر به طریقـي كـه پـدر دسـتور داده              

ـي              بودوارد شدند البته چیـزي آنـان را از خـدا ب

از :كـه گفـت   (نیاز نكرد جز آنكه در دل یعقـوب         

ـد      (غرضي بـود  )درهاي متفرق درآئید   كـه ازچـشم ب

ا گردیـد و او بـسیار دانـشمند         اد)گزندي نبینند 

علـم آمـوختیم    )به وحي خود  (بود زیرا ما او را      

ـف           ولیكن اكثر آا مني دانند و چون برادران بریوس

)بنیامني را مـشتاقانه   (وارد شدند او برادر خود      
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به حضور خواند یوسف آا را با احرتام واكرام متام          

پذیرفت و به میهماني خویش دعوت كـرد دسـتور داد          

ـا           هردو نفر دركنار سفره یا طبق غذا قرارگريند آ

چنني كردند دراین هنگام بنیامني كـه تنـها مانـده           

اگر برادرم یوسف زنده    :بود گریه را سرداد و گفت     

بود مرا باخود برسر یك سفره مي نشاند چرا كه از           

!یك پدر و مادربودمي یوسف روبه آا كرد و گفـت           :

ـن       مثل اینكه برادر كوچكتان      ـت؟ م تنها مانـده اس

ـي           براي رفع تنهائیش او راباخودم برسر یك سفره م

نشامن سپس دستورداد براي هر دو نفر یك اطاق خواب          

او :مهیا كردند باز بنیامني تنها ماند یوسف گفـت        

را نزد من بفرستید دراین هنگام یوسف بـرادرش را          

ـت                نزد خـود جـاي داد امـا دیـد او بـسیار ناراح

ائمًا به یاد برادر ازدست رفته اش       ونگران است و د   

ـد            یوسف مي باشد در اینجا پیمانه صرب یوسف لربیز ش

ـد          وپرده از روي حقیقت برداشت چنانكه قرآن میگوی

هنگامیكه وارد بریوسف شـدند او بـرادرش را نـزد           

من مهان برادرت یوسفم غم خمـور       :خود جاي داد وگفت   

ـد  واندوه راه مده و ازكارهایي كه اینها مـي كن          ن

ـه              نگران مباش و در كنار خویش او را جاي داد و ب

ـو یوسـف              ـه  (او اظهار داشت كه مهانـا بـرادر ت ك

ـف       )ازفراغش مي سوخيت   منم برآنچه برادران بـه یوس

كردند حمزون مباش دراین هنگام طبق بعـضي روایـات          

آیا دوست داري نـزد     :یوسف به برادرش بنیامني گفت    
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ـي     آري ويل بـرادر   :من مبـاني او گفـت      امن هرگـز راض

خنواهند شد چرا كه به پدر قول داده اند و سـوگند            

یاد كرده اند كه مرا به هرقیميت كه هست بـا خـود             

غـصه خمـور، مـن نقـشه اي         :بازگردانند یوسف گفـت   

ـد             میكشم كه آا ناچار شوند ترا نـزد مـن بگذارن

سسپس هنگامیكه بارهـاي غـالت را بـراي بـرادران           (

یمانه گرانقیمت خمـصوص را     آماده ساخت دستور داد پ    

ـذارد   ـامني بـگ ـرادرش بنـی ـار ـب ـد )درون ـب میگویـن

برادران یوسف به هنگام ورود به مصر، دهان شرتهاي         

خودرا با دهان بند بسته بودند تا زراعت و اموال          

.كسي زیان نرسانند

چون بارآن قافله را مهیا ساختند جام زریـن شـاه           

منادئي ندا  را در رحل برادر اد آنگاه از غالمان         

آا رو به   .كرد كه اي اهل قافله مشا بي شك دزدید        

ـا         )برآشفتند(غالمان كرده    كه مگر چـه چیـز از مش

ـي دهیـد        (مفقود شده است     )كه نسبت سرقت به ما م

كه رئـیس   (جام شاه ناپیدا است ومن      :غالمان گفتند 

یكبار شرت طعام ضمانت كنم برآنكس كه جام        )انبارم

به خدا سوگند   :اورد برادران گفتند  را پیداكرده بی  

ـه              كه مشا به خوبي حال ما دانسته وشـناخته ایـد ك

براي فساد بدین سرزمني نیامده امي و دزد نبوده امي          

ـد           :غالمان گفتند  ـي گویی اگر كشف شد كه مشـا دروغ م

ـن جـام       :كیفرآن دزد چیست؟ گفتند    جزاي آنكس كه ای

ـه                  در رحل او یافت شـود آن اسـت كـه هـم او را ب
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ـه              ب ندگي برگريند كه مـا دزد و سـتمكار را چـنني ب

شـروع در   )یامـأمور او  (كیفر مي رسـانیم، یوسـف       

حتقیق از بارهاي ایشان كرد آخر مشربه را از بـار           

ـه        )بنیامني(برادر خود    بريون آورد این تدبري مـا ب

یوسف آموختیم كه در آئني ملك این نبود كه بتـوان           

ـه خـ             ـد   آن برادر را بـه گـردگريد جـز آنك دا خواه

ـه    )ودستوري از طریق وحي به یوسف بیاموزد      ( مـا ك

ـي           خداي جهانیم هركس را خبواهیم به مراتب بلندي م

ـوق هـر دانـشمندي      )تا مردم بدانندكه  (رسانیم   ف

تابه خـدا منتـهي شـود و        (دانشمندتري وجود دارد    

تنها خدا در مهه اوصاف و كماالت فوق مهـه موجـودات            

ه شـاه از بـار بنیـامني        چون مـشرب  (برادران  )است

)بعید نیـست كـه    (اگراین دزدي كند  :گفتند)درآمد

از پدر  (نیز از این پیش دزدي كرد     )یوسف(برادرش  

مادري بيت دزدید كه نابود كنـد زیـرا بـا بـت از              

ـه          )كودكي دمشـن بـود     ـف چـون اهتـام دزدي را ب یوس

قـضیه را در دل     )خشم خود را فـرو بـرد      (خودشنید  

ـدي هـستید       :فتخود پنهان كرد وگ    مشامردم بـسیار ب

وخدابه حقیقت آنچه بـرمن نـسبت مـي دهیـد آگـاه             

1.تراست

:نظر مفسران درباره هتمت دزدي یوسف

یوسف بعد از وفات مادرش نزد عمـه اش         :خنست اینكه 

ـه یوسـف عالقمنـد بـود                ـخت ب زندگي میكـرد و او س

77 برگرفته از سوره یوسف تا آیه -1
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هنگامیكه بزرگ شد ویعقوب خواست او را از عمه اش          

ـه           باز گريد عمـه     اش چـاره اي اندیـشید و آن اینك

ـا            كمربند یا شال خمصوصي كه از اسحق درخانـدان آ

یادگار مانده بود بركمر یوسف بست و ادعا كرد او          

مي خواسته آنرا از وي برباید وطبق قـانون وسـنت           

شان یوسف را دربرابر آن كمربند و شال خمصوص نـزد           

.خود نگهداشت

ـيت     دیگر اینكه یكي از خویشاوندان مـ       اردي یوسـف ب

داشت كه یوسـف آنـرا برداشـت و شكـست و برجـاده              

افكند و لذا او را متهم به سرقت كردند درحالیكه          

.هیچ یك از اینها سرقت نبوده است

دیگر اینكه گاهي او مقـداري غـذا را از سرسـفره            

ـت               ـني جه برمیداشت و بـه مـستمندان مـي دادوبـه مه

متـهم  برادران هبانه جو ایـن را دسـتاویزي بـراي           

ـه هیچیـك از           ساخنت او به سرقت قراردادند درحالیك

ـنت بـت و شكـسنت گنـاهي              آا گناهي نبود آیا برداش

دارد؟ ونیز چه مـانعي دارد كـه انـسان چیـزي از             

سفره پدرش كه یقني دارد مورد رضایت اوست بـردارد          

و به مسكینان بدهد؟

برادران دیدند كه اگر برادرشان به جرم دزدي در         (

د پدر ازآا باور مني كند سخت نگران شد و          مصر مبان 

اي عزیزمصر تو به چشم مـااز       ::گفتند)به التماس 

كه به این برادر    (نیكان عاملي ما را پدر پريي است        

یكي از ما را جباي او نگاهـدار        )عالقه شدیدي دارد  
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كه ما در شرع خویش جز آنكه       ....معاذا:یوسف گفت 

 ودیگري را بگريمي كه     متاع خود را نزد او یافته امي      

اگر چنني كنیم بسیار مـردم سـتمكاري هـستیم چـون            

برادران ازاجابت خواهش خویش نوامید شدند با خود        

(خلوت در سخن سرخود مبیان آوردنـد بـرادر بـزرگ            

ـني  :اینكه بـرادر بـزرگ كـه بود؟بعـضي گفتنـد           روب

ـه    :گفـت )بعضي مشعون وبعضي یهودا   )روبیل( آیـا ن

 ماعهد وسوگند بنام خدا گرفته      این است كه پدر از    

ـصر بـودمي               است و از این پیش هم دربـاره یوسـف مق

ـن           ( مادیگر به چه آبرو نزد پدر رومي من هرگز ازای

سرزمني برخنیزم تا پدرم اجـازه دهـدیا خـداي عـامل            

حكمي درباره من فرماید كه او هبرتیـن حكمفرمایـان          

ـد كـه فرزنـدت              است مشانزد پدر باز شـوید و بگویی

سرقت كرد و بدین جرم گرفتار شد وما جز         )امنيبنی(

ـر      (آنچه دانستیم گواهي ندارمي و     لـیكن حقیقـت ام

ـر پـدر    (؟ ماحافظ اسرار غیب نیـستیم و        )چیست اگ

ـه         )باور نكرد بگویید   از آن شهر و از آن قافله ك

ـا             ما درآن بودمي حقیقت را جویا شوتا صدق دعـوي م

آمدند وقـضیه   آا نزد پدر    (كامال  برتو معلوم گردد   

ـد     (یعقوب گفت )رااظهار داشتند  این قضیه هم مانن

، بلكـه چیـزي از      )قضیه یوسف و گرگ حقیقت نـدارد      

اوهام عامل نفس برمشا جلوه كرده پس من بـازهم راه           

ـن              صرب پیش گريم كه امید است كه خدا ایشان را به م

.بازگرداند كه او خـدایي دانـا و درسـتگار اسـت           
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ـوب   ـاه یعـق ـزناز شــ(آنـگ ـا )دت ـح روي از آـ

ـزم و       :برگردانید و گفت   وااسفا برفراغ یوسـف عزی

ـد  )درانتظـار یوسـف   (از گریه غم چـشمانش       سفیدش

ـت             وسوز هجران و داغ دل بنهفت فرزنـدانش بـه مالم

ـين          :گفتند به خدا سوگند كه تو آنقدر یوسف، یوسف ك

ـت             از غصه فراغش مریض شوي ویا خود رابه دسـت هالك

من با خـدا غـم و       :ه فرزندان گفت  یعقوب ب .سپاري

در دل خود گومي و از لطف بیحساب خدا چیزي دامن كه            

و )به ملك مصر  (اي فرزندان بروید    .مشا مني دانید  

از حال یوسف وبرادرش حتقیق كند و جویا شوید و از           

ـز              رمحت بي منتهاي خدا نومید مباشـید كـه هرگـز ج

.كافران هیچكس از رمحت خدا نومید نیست

ـف پـس از         -ظور از تصدق علینا   من  كه بـرادران یوس

ـه                بازگشت از نزد پدر بـه سـوي یوسـف بـه او عرض

داشتند چه بود؟

بعضي گفته اند منظور از تصدق علینـا مهـان آزادي           

برادر بوده وگرنه درمورد غذایي قصدشان بدون عوض        

نبوده و درروایات نیز مـي خـوانیم كـه بـرادران            

ـد      حامل نامه اي از طرف پدر بر       اي عزیز مـصر بودن

كه درآن نامه یعقوب ضمن متجید از عدالت و دادگري          

وحمبت هاي عزیز مصر نسبت به خاندانش و سپس معـريف           

ـه            خویش وخاندان نبوتش شرح ناراحيت هاي خـود را ب

خاطر ازدست دادن فرزنـدش بنیـامني و گرفتاریهـاي          

ناشي از خشكسايل را براي عزیز مـصر تعریـف كـرده            
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ان نامه از او خواسته بودكه بنیـامني        بود ودر پای  

را آزاد كند وتاكید منوده بـود كـه مـا خانـداني             

ــانبوده  ــد آن در م ــرقت ومانن ــز س ــه هرگ ــستیم ك ه

وخنواهد بودو

اي :برادران به امرپدر باز به مصر آمـده وگفتنـد         

عزیزمصر ما با مهه اهل بیت خود به فقر و قحطـي و             

 و بـي قـدر      بیچارگي گرفتار شدمي وبا متاعي ناچیز     

ـا            به حضور تو آمدمي حمبت فرما و برقدر احسانت برم

ـدا صـدقه              ـه خ بیفزا و ازما به صدقه دستگريي كن ك

.وخبشندگان را نیكو پاداش مي دهد

ـي             ـت عزیـز م هنگامیكه برادرها نامه پـدر را بدس

ـي           دهند نامه را گرفته ومي بوسد وبرچشمان خویش م

ـر    گذارد وگریه مي كند آنچنان كـه قطـرات ا          شـك ب

پرياهنش مريیزد و مهني امـر بـرادران را بـه حـريت و              

ـه                ـه عالقـه اي ب تفكر فرو مي برد كه عزیز مـصر چ

ـن چـنني نامـه اش دراو              پدرشان یعقوب دارد كـه ای

ـه               اجياد هیجان مي مناید و شـاید در مهینجـا بـود ك

ـد              برقي در دلشان زد كه نكند او خـودش یوسـف باش

ف را چنـان بیقـرار      مهچنني شاید مهني نامه پـدر یوسـ       

ساخت كه دیگر نتوانست بیش از آن درچهره و نقـاب           

عزیز مصر پنهان مباند و به زودي چنانكـه خـواهیم           

دید خویشنت را به عنوان مهان بـرادر بـه بـرادران            

.معريف كرد
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ــال  ــن ح ــدي  (درای ــستگي ونیازمن ــف دلشك ــه یوس ك

برادران را دید رمحتش آمـده و پـرده از روي كـار             

كه مشا از روي ناداني به یوسف چه        :گفت)برداشت و 

مي گویند گفتارش را با تبـسمي پایـان         (كردید ؟   

داد براي اینستكه آا زیاد ناراحت نشوند و تصور         

این تبسم سـبب    .نكند كه درمقام انتقاجمویي برآمد    

شد دندااي یوسف در برابر برادران كـامال  آشـكار          

ـب            ـب ش ـد عج ـا   شود و خوب كه دقت كردند دیدن اهيت ب

(دندااي برادرشان یوسف دارد آنان به خود آمده         

ـخ        :گفتند)باشرم حضور  ایا مهان یوسف تو هـسيت؟ پاس

.داد من مهان یوسفم و این برادر من بنیامني است

ـاد            ومـا را   (خدا به رمحت بیحساب خود برما منت

ـه    )پس از چهل سال به دیدار هم رسـانید         ـه البت ك

ـر          هركس تقوي و صرب پیشه      كند نیكو اسـت و خـدا اج

ــذارد   ــایع نگ ــان را ض ــرور(نیكوی ــرادران باس )ب

به ملك و عـزت     (به خدا سوگند كه خدا ترا       :گفتند

)درحق تو (برما برگزیدند ما    )وعقل وحسن و كمال   

.مقصر وخطاكارمي

بزرگواري یوسف

ـف             در بعضي از روایات آمده است كـه بـرادران یوس

سار بودند یكي را به     بعداز این ماجرا پیوسته شرم    

تو هر صبح و شام وما      :سراغ او فرستادند و گفتند    

ـو               ـا از روي ت را بركنار سفره خود مـي نـشاني وم

ـف              ـه جـسارت كـردمي یوس خجالت مي كشیم چرا كه آم
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ـد           براي اینكه نه تنها كمرتین احساس شـرمندگي كنن

بلكه وجود خود را برسرسفره او خدميت به اواحـساس          

مردم مصر تاكنون   :ار جاليب داد گفت   نكنندجواب بسی 

ـه              به چشم یك غالم زرخرید به من مي نگریـستند و ب

::یكدیگر مي گفتند

سبحان من باغ عبدا بیع یعشرین در مها مابلغ منزه          

است خدایي كه غالمي را به بیست درهم روخته شد به           

ـد و                این مقام رسانید امـا االن كـه مشـا آمـده ای

ـي         پرونده زندگي من براي ا     ین مـردم گـشوده شـد م

ـوت و از             فهمند من غالم نبوده ام من ازخانـدان نب

فرزندان ابراهیم خلیل هستم و این مایه افتخار و         

مباهات من است

ـت       )ع(حدیثي از علي   ـه بردمشن در این باره هنگامیك

پريوز شدي عفورا شكرانه پريوزیت قرارده 

ـر          (یوسف   چون برادران را شرمگني یافـت از روي مه

ـن        :گفت)نيبا امروز هیچ خجل ومتاثر نباشید كه م

عفو كرد م خدا هم گناه مشا خبشد كه او مهربـانرتین            

مهربانان است اكنون پرياهن مرا نزد پـدرم یعقـوب          

برده برروي او افكنید كه تا دیدگانش بینـا شـود           

ـه            آنگاه او را بامهه اهل بیت وخویشان ا زكنعان ب

.مصرآرید

ـي        فرزندان یعقوب درحالك   یه از خوشحايل در پوسـت من

ـا خـود برداشـته مهـراه             گنجیدند پرياهن یوسف را ب

ـه           قافله ا زمصر حركت كردند این برادران با اینك
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یكي از شريین ترین حلظات زندگي خود را میگذراندند         

اما درسـرزمني شـام وكنعـان درخانـه یعقـوب پـري،             

گردوغبار اندوه غم و مامت برچهره مهه نشـسته بـود           

زمان با حركت كاروان ا زمصر ناگهان درخانه        اما مه 

ـب               ـت و تعج یعقوب حادثه اي رخ داد كه مهه را در هب

:فرو برد چون كاروان از مصربريون آمد یعقوب گفـت         

اگر مرا ختطئه نكنید من بـوي یوسـف را مـي شـنوم              

قسم به خـدا    :شنوندگان زبان به مالمت گشوده گفتند     

ـام          ـت  )فاز شـوق یوسـ    (كه تـو از قـدمي االی حواس

ـد               پریشان است شب هـا و روزهـاي متعـددي سـپري ش

ویعقوب مهچنان در انتظار بعد از چندین شبانه روز         

كه معلوم نیست بریعقوب چه اندازه گذشـت یـك روز           

صدا بلند شد، مـي آینـد كـاروان كنعـان از مـصر              

نزدیك مي شوند فرزندان یعقوب برخالف گذشـته شـاد          

به سراغ خانه پدر    وخندان وارد شهر شدند با سرعت       

ـن       (رفتنند بشري    مهان بشارت دهنده وصال وحامل پرياه

نزد یعقوب پري آمد و پرياهن را به صـورت او           )یوسف

ـن            افكند پس از آنكه بشري بشارت یوسف آورد و پرياه

ـن           او را برخسارش افكند دیده انتظارش به وصل روش

ـه             :شد و گفت   به مشا نگفتم كه مـن از لطـف خـدا ب

آگاهم كه مشا آگه نیـستید؟      )ز اسرار غیب  ا(چیزي  

ـه            درآن حال برادران یوسف با تـضرع والتمـاس عرض

)مـا گنـهكارمي از مـا در گـذر         (داشتنند اي پدر    
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ـف           وبرتقصريات ما از خدا آمرزش طلب كه درباره یوس

خطا كرده امي 

(پد رگفت  ـم        : ـه  )حالیه كه بدیدار یوسـف مـي رس ب

رزش مي طلبم كه او     زودي از درگاه خدا براي مشا آم      

.بسیارآمرزنده ومهربان است

اكنون طبق توصیه یوسف باید این خانواده به سـوي          

مصر حركت كند، مقدمات سفر از هر نظر فراهم گـشت           

یعقوب را برمركب سوار كردند درحالیكه لب هاي او         

به ذكر و شكر خدا مشغول بود

ـه               شب ها و روزها با كندي حركـت میكردنـد چـرا ك

وصال هردقیقه اي را روز یا سايل میكرد ويل         اشتیاق  

هرچه بود گذشت و آبادي هاي مصر ازدور منایان گشت          

مصر با مزارع سرسبز ودرختان سـربه آمسـان كـشیده           

.وساختمااي زیبایش

(بریوسـف وارد شـدند    )یعقوب وآلـش  (پس آنگاه كه  

ـه    »دخلوعلي یوسف   «شاید مراد ازمجله     كه مربوط ب

ـه دسـتور داده         بريون درو ازه     است استفاده شـود ك

بود درآجنا خیمه ها برپا كنند و از پدر ومـادر و            

ـه         برادران پذیرایي مقدماتي بعمل آورنـد هنگامیك

ـت            وارد بارگاه یوسف شدند او پدر ومادرش را بر خت

ـدر و     )»ورفغ ابویه علـي العـرش       «نشاند یوسـف پ

ـت           (مادر خود را     مـراد از مـادر خالـه یوسـف اس

به شهر مصر درایید كه انـشاء       : آورد وگفت  درآغوش

ــن ...اهللا ــد از ای ــصر(بع ــرفراعنه م ـن )از ش اـمي
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خواهید بود آنگاه پدر و مادر را برختت بنـشانیدو          

ـد         (آا به شكرانه     دیدار او خـدا را سـجده كردن

كـه ایـن بـود      :ویوسف در آن حـا ل پـدر را گفـت          

تعبريخوابي كه از این پیش دیدم كـه خـداي مـن آن            

ـن احـسان            خواب را واقع وحمقق گردانید و درباره م

فرمود كه مرا از تاریكي زندان جنات داد و مشـا را            

ـا آورد           ـه اینج كـه پـس از     (از آن بیابان دور ب

پس از آنكه شـیطان     )دیرگاه به دیدارهم نائل شدمي    

ـد           میان من وبرادرامن فساد كرد ومدتي جـدایي افكن

 مشیتشش تعلق گريد    كه خداي من لطف و كرمش به آنچه       

شامل بود ه هم او دانا به حقیقت امور و حمكم كار            

در تدبري آفرینش است آنگاه یوسف روبه درگاه خـدا          

باراهلا تو مرا سلطنت وعزت خبـشیدي       :آورد عرض كرد  

وعلم رویا وتعبري خواب بیـاموخيت تـویي آفریننـده          

ـا و               زمني و آمسان تویي ويل نعمت وحمبـوب مـن در دنی

ـا صـاحلامن           آخرت م  را به تسلیم و رضاي خـودمبريان وب

حمشور فرما

آیا مادر یوسف به مصر آمد؟ 

از ظاهر آیات خبوبي استفاده مي شود كه مادر یوسف          

ـه            درآن هنگام زنده بود ومهراه مهسر و فرزنـدانش ب

مصر آمد و به شكرانه این نعمت سجده كرد ويل بعضي           

دنیارفته مفسران اصرار دارند كه مادرش راحیل از        

بود این خاله یوسف بود كه به مصر آمد و به حساب            

مادرش حمسوب مي شد
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!گفتگوي پدر و پسر پس از این مهه جدایي

میخوامن هنگامیكه یعقـوب    )ع(در روایات امام صادق   

ـي     :به دیدار یوسف رسید بـه اوگفـت        فرزنـدم دمل م

خواهد بدامن برادران با تو چـه كردنـد؟ یوسـف از            

 كـه ازایـن امرصـرفه نظـر كنـد ويل            پدر تقاضاكرد 

.یعقوب او را سوگند داد كه شرح دهد

یوسف گوشه اي از ماجرا را براي پدر بیان كرد تا           

بـرادران مراگرفتنـد و برسـر چـاه         :آجنا كه گفـت   

نشاندند و به من فرمان دادنـد پرياهنـت را بـريون            

مشا رابه احرتام پـدرم     :بیاور من نیز به آا گفتم     

 مي دهم كه پرياهـن از تـن مـن بـريون             یعقوب سوگند 

یكي از آـا كـاردي      .نیاورید ومرا برهنه نسازید   

ـن           كه باخود داشت بركشید وفریاد زد پرياهنت را بك

با شنیدن ایـن  مجلـه یعقـوب طاقـت نیـاورد             !...

فریادي زد و بیهوش شد و هنگامیكه به هوش آمد از           

ـف              فرزند خواست سخن خود را ادامـه دهـد امـا یوس

ـل واسـحق،            :تگف ترا بـه خـداي ابـراهیم و امساعی

سوگند كه مرا ازاین كار معاف داري یعقوب كه این          

.مجله شنید صرفنظر كرد

ایوب

ایوب از فرزندان اسحق پسر ابراهیم است و مـادرش          

مهسر او رمحت دخرت افرائیم     .بود)ع(از فرزندان لوط  

بـود وقـيت نـام      )ع(یا الیا دخرت یعقوب   )پسریوسف(

ایـد مهـه از صـرب و شـكیبایي او            به میان مـي    ایوب
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گویند و ایـن سـؤال مطـرح        اند و سخن مي   زده:شگفت

است بالیي كه بر سـر ایـوب آمـد از چـه بـود؟ در                

آمده است كه در پاسخ این      )ع(حدیثي از امام صادق   

بالیي كه بر ایـوب وارد      :اندسؤال اینگونه فرموده  

ه باشد بلكه   شد خباطر این نبود كه كفران نعميت كرد       

برعكس خباطر شكر نعمت بود كه ابلـیس بـر او حـسد             

ـه     :برد و در پیشگاه خدا عرضه داشت       اگر او این مه

ـه زنـدگي         شكر نعمت ترا جبا مي     آورد خبـاطر آنـست ك

اي و اگر مواهب دنیا را      وسیع و مرفهي به او داده     

ازو بگريي او شكر به جا خنواهدآورد مرا به دنیـاي           

ـه مطلـب مهـني اسـت           او مسلط كن تا م     .علـوم شـود ك

ـه              ـن مـاجرا سـندي بـراي مه خداوند براي اینكه ای

او .رهروان حق باشد به شیطان این اجـازه را داد         

آمد اموال و فرزندان ایوب را یكي پـس از دیگـري            

از میان برداشت ويل این حوادث نـه تنـها از شـكر             

ـد           زراعـت و   .ایوب نكاست بلكـه شـكر او افـزون ش

ز بني رفت ويل باز او بیشرت شكرگذاري        گوسفندان او ا  

ـه بربـدن            مي كرد، سراجنام شیطان از خـدا خواسـت ك

ایوب مسلط شود و سبب بیماري او شود، طوري كه از           

ـي           شدت جراحت قادر به حركت نبود، بدون اینكه خلل

ها یكي پس از دیگري از      در عقل او پیدا شود، نعمت     

م شـكر او    شد ويل به مو ازات بر مقا      ایوب گرفته مي  

ها به دیـدنش    شد تا اینكه مجعي از رهبان     افزوده مي 

ـي           :آمدند و گفتند   بگو ببیـنم تـو چـه گنـاه بزرگ
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ـر       مرتكب شدي كه اینچنني مبتال شده      اي و این امـر ب

به عزت پروردگار قـسم     :ایوب سخت گران آمد و گفت     

كه من هیچ لقمه غذایي خنوردم مگر اینكـه یتـیم و            

ـت        ضعیفي بر سر سفره با م      ن نشسته بود و هـیچ طاع

را تـرین برنامـه آن    اهلي پیش نیامد مگر اینكه سخت     

1.انتخاب منودم

اما آنچه در روایات وارد شده است كه كرم در بدن           

ـد         مبارك آن حضرت به    هم رسید و تعفين در آن حادث ش

كه موجب نفرت مردم شد، اكثر متكلمني شیعه انكـار          

ـه سـ        كرده ند معتـرب از    اند، چنانكه ابن بابویـه ب

ــدباقر ــام حمم ــضرت )ع(ام ــه ح ــت ك ــرده اس ــت ك روای

آنكه گناهي از او    هفت سال مبتال گردید بي    )ع(ایوب

صادر شده باشد، زیرا كه پیغمربان معصوم و مطهرند         

ـب     كنند و میل به باطل مني     و گناه مني   مناینـد و مرتك

با )ع(ایوب:شوند وفرمود كه  گناه صغريه و كبريه مني    

ـم             آن بالهاي    ـد بـوي بـد هب عظیم كه به آا مبتال ش

نرسانید و قباحيت در صورتش هبم نرسید و چرك و خون           

از او بريون نیامـد و چنـان نـشد كـه كـسي او را                

ـه او را                 ـا كـسي ك ببیند و از او نفـرت منایـد، ی

مردم كه از او    ...مشاهده مناید از او وحشت كند و      

 از  چیـزي او بـود و     كردند از فقر و بـي     اجتناب مي 

ـه        آنكه در نظر ایشان بي     قدر شده بود به سـبب آنك

ـق              جاهل بودند به آن قدر و منزليت كه او را نزد ح

ـربگرفته از تفسري منونه1
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ـه او از       تعايل بود و گمان مي     كردند كه امتداد بلی 

ـه رسـول خـدا             بي مقداري اوست نزد خدا و حـال آنك

ـت   پیغمربان از مهه كس بالي ایشان عظیم      :فرمود تر اس

.تر است بالیش بیشرت استو بعد ایشان هركه نیكو

در قیامـت زن صـاحب      :و در حدیث معترب دیگر فرمود     

ـود بـه گنـاه               ح سين را بیاورند كه به حسن و مجال خ

خلقـت مـرا    !پروردگـارا :افتاده باشد، پس گویـد    

ـق  .نیكو كردي و به این سبب به گناه مبتال شـدم           ح

:را بیاورند، پس فرمایـد    )ع(تعايل فرماید كه مرمي   

ـب        !تري یا مرمي  تو نیكو  به او چنني حسين دادم و فری

.خنورد به حسن و مجال خود

ـه             پس مرد مقبويل بیاورند كه به حسن و قبول خود ب

مرا صاحب مجال   !خداوندا:گناه آلوده شده پس گوید    

آفریدي و زنان به سوي من مایل گردیدند و مرا به           

:زنا انداختند، پس یوسف را بیاورند به او گویند        

مـا او را حـسن دادمي و        !كوتر بودي یا یوسف   تو نی 

.فریب زنان خنورد

ـبب بـالي خـود               پس بیاورند صاحب بالیي را كه بـه س

ــد ــس گوی ــد، پ ــرده باش ــود ك ــار خ ــصیت پروردگ :مع

بال را بر من سخت كردي تا آنكه به گناه          !خداوندا

ـا  :را بیاورند و بگوینـد    )ع(پس ایوب .افتادم آی
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ي او؟ ما او را به چـنني        بالي تو شدیدتر بود یا بال     

1.بالیي گردانیدمي و مرتكب گناه نشد

ـه       بنو ابن بابویه از وهب     منبه روایت كرده اسـت ك

بود و دامـاد او بـود       )ع(در زمان یعقوب  )ع(ایوب

زیرا كه الیا دخرت یعقوب در خانة او بود و پـدرش            

از آا بود كه بـه ابـراهیم اميـان آورده بـود و              

ـه           مادر او دخرت لوط ب     ود و چون بال بـر ایـوب از مه

جهت مستحكم گردید زنش صرب كرد بر حمنت آن حـضرت و            

ترك خدمت او نكرد پس شیطان حسد برد بر مالزمت زن           

ـو    :ایوب بر خدمت او و به نزدش آمد و گفت          آیـا ت

:بلي آن ملعون گفـت    :خواهر یوسف صدی ق نیسيت؟ گفت    

پس چیست ایـن مـشقت و بـال كـه مـن مشـا را در آن                  

خدا با ما چنني كـرده      :بینم؟ الیا در جواب گفت    يم

ـا              است كه ما را ثواب دهد و امتحـان فرمایـد، آی

اي هبرت از او؟اي انعام كنندهدیده

ـا بـراي ایـن نیـست و بـر او              :شیطان گفت  ـالي مش ب

منود، پس  اي چند القاء كرد و او مهه را دفع مي         شبهه

ایـوب .بازگشت نزد ایـوب و قـصه را تعریـف كـرد           

ـه     ...آن شخص شیطان است و    :فرمود به خدا سوگند ك

ترا صد چوب بزمن اگر مرا شفا بدهد كه چرا به سخن            

ــوش داده ــتهاو گ ــت دس ــفا یاف ــون ش ــس چ اي از اي پ

ـت و    هاي باریك درخيت را كه شام مي      تركه گفتند، گرف

)بنقل از حیوه القلوب جملسي(8/288ـ برگرفته از كايف1
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یك مرتبه بر او زد تا خمـالف سـوگند خـود نكـرده              

1.باشد

یك مـشت پـر از شـاخه        :ویدگالبیان مي و صاحب جممع  

ـت               درخت و یا از گیاه و یا از خوشـه خرمـا برداش

بود كه اگر حالش خـوب شـد،        خباطر سوگندي كه خورده   

ـد چـون در امـري او را               مهسرش را صد تازیانـه بزن

را )ع(ناراحت كرده بود مهسر ایوب وقيت شفاي ایـوب        

دیده بود به سجده شكر افتاد، در سجده، نظر ایوب          

ن مهسرش افتاد كه بریده شده بود و جریان         به گیسوا 

اي از این قرار بود كه او نزد مردي رفت تا صـدقه           

ــون  ــد و چ ــراهم كن ــوب ف ــراي ای ــامي ب ــريد و طع بگ

ـو        :گیسواني زیبا داشت بدو گفـت      مـا طعـام بـه ت

دهیم به شرطي كه گیسوانت را بـه مـا بفروشـي،            مي

ر از در اضطرار و ناچاري به منظو      )مهسر ایوب (رمحت  

اینكه مهسرش ایوب گرسـنه منانـد، گیـسوان خـود را            

ـد               فروخت و چـون ایـوب، گیـسوان او را بریـده دی

ـه بـه او بزنـد و چـون               سوگند خورد كه صد تازیان

در )ع(مهسرش علت بریدن گیسوان را شـرح داد ایـوب         

ـس             اندوه شد كه این چه سوگندي بود كه من خوردم پ

بـه عـدد    خدایتعايل بدو وحي كرد كه یك مشت شـاخه          

ـا               ـه او بزنـد ت سوگند خود برگريد و به یك نوبت ب

.سوگند خود را نشكسته باشد

.ـ بنقل از حیوه القلوب جملسي1
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خواهد كه  باري، آنگاه كه ایوب با تضرع از خدا مي        

ـه                 ـد و ب ـصب و عـذاب شـیطاني را از دور كن این ُن

مصیبت از دست دادن اهل بیت و بیماري او التیـام           

ـه        خبشد خداوند او را وحي مي      رساند كه پـاي خـود ب

زمني زن و چشمه پاك و سرد و قابـل نوشـیدن وجـود              

ـشو دهـد و               دارد كه خود را در آن پاك مناید و شست

ـه             آنقدر بیماري بر او مستويل شده بود كه قـادر ب

ایستادن و راه روفنت نبـود و خـدایتعايل اول مـرض            

پاي او را شفا داد و سپس از آن چشمه محـام نبـود              

بودي یابـد و در     اش را از امراض هب    تا ظاهر و باطن   

مـا اهـل خـانواده او و      :فرماید سوره ص مي   43آیه  

در روایات آمـده    .مانند آا را به او برگرداندمي     

ـه              كه متام كسان او به غري از مهسرش مرده و آجنناب ب

ـد             داغ مهه فرزندانش مبتال شده بـود و بعـدا خداون

فرزنـدانش  :اند كه براي او زنده كرد و بعضي گفته      

ـا     اش از او دوري مي    بتالءدر ایام ا   كردند كه خدا ب

اش آا را دوبـاره دور او مجـع كـرد و مهـان              هببودي

دار شدند كه خداونـد از      فرزندان زن گرفتند و بچه    

1.این طریق مثل آا را به او خبشید

حضرت شعیب

اند شعیب فرزند نوبه فرزند مدین فرزند       بعضي گفته 

 پدر ایشان را    ابراهیم بوده است و بعضي دیگر نام      

مـدین  .انـد میكیل پسر سیحب فرزند ابراهیم آورده     

ـ تفسري منونه ذیل آیات مورد حبث1
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این شهر در   .زیستنام آبادي بود كه شعیب درآن مي      

ــردم آن از   ــته و م ــرار داش ــه ق ــیج عقب ــشرق خل م

ـه نـام مغـان             فرزندان امساعیل بودنـد، امـروزه ب

حـضرت  .پرست بودند اهل مدین مردمي بت   .معروف است 

داشت و  رستش غريخدا باز مي   شعیب آا را از شرك و پ      

خواست كه در خرید و فروش حق مهـدیگر را          از آا مي  

ـه    ضایع نكنند و كرارًا این امر را متذكر مي         شـد ك

ـد              ـم مكنی متام بدهید كیل را و ترازو و از مردم ك

شان را و در زمـني افـساد منمائیـد بعـد از             اموال

حـضرت شـعیب    .آنكه خدا آنرا به اصالح آورده اسـت       

پرسـيت و خیانـت در      م قوم خود را از جهالت بـت       مدا

كرد ويل سركردگان قوم از سر خمالفت در        بازار ي مي  

آمدنـد و قـوم را از قبـول نـصایح شـعیب بـاز               مي

كردند كـه اگـر از او       داشتند و آا را هتدید مي     مي

شـوند و   پريوي كنند مورد زیان و ضرر آا واقع مـي         

 مسخره گفتار خـود     شعیب را اینگونه مورد سرزنش و     

ـه     دادند كه آیا مناز تو امر مي      قرار مي  كند تـرا ك

ما ترك كنـیم آداب پـدران خـود را یـا آنكـه در               

ماهلاي خود آنچه خواهیم تصرف كنیم؟ شـعیب كـه از           

ـود بـاز هـم در        اميان قوي و توكل برخدا هبره      مند ب

اي قـوم   :فرمـود پاسخ با صرب و حوصله اینگونه مـي       

اي از پروردگار خود    ا اگر من بینه   خرب دهید مر  !من

ـت             باشم از پیغمربي و علم و كماالت و روزي داده اس

ـه            مرا از فضل خود روزي نیكو، آنچه سزاوار است ك
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ــا  ــه مش ــالت او را ب ــي او و رس ــنم در وح ــت ك خیان

ـر           ـ.نرسامن غرض من خمالفت مشا نیست و مقصود مـن مگ

ـدا ن            یـست  اصالح حال مشا نیست و توفیق من مگر به خ

كـنم و   ام و به سوي او بازگشت مي      بر او توكل كرده   

در ادامه آا را از عذابي كه بر قوم نوح و هـود             

و صاحل و قوم لوط كه از آا خیلـي دور نبودنـد و              

ـا    شان باخرب بودند بـیم مـي      آا از سرنوشت   داد و ب

نصیحت برادرانه آا را به عـربت و اندیـشه وادار           

.منودمي

ــا ــا ب ــيويل آ ــخ م ــدز در پاس ــا :گفتن ــعیب م اي ش

ـه      فهمیم بسیاري از آنچه تو مي     مني گویي و بدرسـيت ك

ـت      ما ترا در میان خود ضعیف مي       ـر رعای بینیم و اگ

كردمي و تو بر    قبیله تو مانع نبود، ترا سنگسار مي      

.ما عزیز نیسيت

ـا          !اي قوم مـن   :شعیب گفت  آیـا قبیلـه مـن بـه مش

ـه  عزیزترند از خدا؟ پس خدا را پ       ـد و   شت انداخت ای

ـم                از او هیچ بیم و حـذر نداریـد، بدرسـيت كـه عل

و آـا را    ...كنیـد پروردگار حمیط است به آنچه مي     

ـد           از عذاب خداوندي كه بزودي دامنگريشان خواهـد ش

.دادبیم مي

و چون عذاب پروردگاري واقع شد شعیب و آا كه به           

 و  او اميان آورده بودند به رمحت خدایي جنات یافتند        
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هـاي  ستمكاران را صداي مهیيب فراگرفت،پس در خانـه       

1.ها نبودندخود بودند، گویا هرگز در آن خانه

گویند چرا كه در    وقوم شعیب را اصحاب اال اي كه مي       

بیشه و درختستاني ساكن بودند، بـاري قـوم شـعیب           

ـت و               نیز او را به دیوانگي یـا جـادو مـورد اهان

گـویي  اگر راست مـي   :گفتنددادند و مي  آزار قرار مي  

و مشهور میان مفسران است كه چون       !عذاب را بیاور  

ــعیب ــذیب ش ــايل تك ــق تع ــاندند، ح ــت رس ــه ای  را ب

برایشان گرماي شدیدي فرستاد كه نفسهاي ایشان را        

ــه ــل خان ــون داخ ــت و چ ــا در گرف ــدند آن گرم ــا ش ه

خبشید و  هاي ایشان داخل شده نه سایه فایده مي       خانه

نه آب و از گرما بریان شدند، پس حق تعـايل ابـري             

برایشان فرستاد پس مهگي از شدت گرما به آن پنـاه          

ـش             بردند و چون زیر ابر مجع شدند ابر برایـشان آت

بارید وزمني در زیـر پایـشان بلرزیـد تـا ایـشان             

1.سوختند و خاكسرت شدند

كنـد كـه حـضرت      البیان نقل مـي   و باز از صاحب جممع    

ـل       .شعیب بر دو طایفه مبعوث شد      یك مرتبـه بـر اه

ـب              مدین مبعوث شد و ایشان به صداي مهیـب كـه موج

ـل           زلزله زمني گرد   ید هالك شدند وبعـد از آن بـر اه

بیشه مبعوث گردید وایـشان بـه ابـر صـاعقه بـاز             

.سوختند

84-95ـ سوره هود آیات 1
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.اندو عمر شعیب را دویست و چهل ودو سال نوشته

ـه             یك حدیث جالب منقول است كه حق تعايل وحي منود ب

كنم از قوم تو صد هـزار       حضرت شعیب كه من عذاب مي     

هزار كس  كس را چهل هزار كس از بدان ایشان و شصت           

 نیكان مرا براي    !پروردگارا:شعیب گفت .از نیكان 

ـد     :دهي؟ فرمود چه عذاب مي   براي انكه مداهنه گردن

با اهل معاصي وي از منكر نكردند و از براي غضب           

2.من نكردند

حضرت موسي و حضرت هارون 

اي را  بدین سبب او را موسي نام ادند كه صندوقچه        

3.بود)سي(ودرخت )مو(بكه موسي در آن بود میان آ

اسم پدر ایشان عمران پسر یصهر پسر قاهت پسر الوي          

ـا              پسر یعقوب واسـم مادرشـان را بعـضي یوخابـد ی

ــشهور   ــه و م ــضي افاحی ــب و بع ــضي جنی ــد وبع یوكاب

.اندگفته»بوخائید«مهه

حضرت موسي انگشرتي داشت كه نقش نگني آن ایـن بـود            

ـت     صربكن تا ا  :اصرب توج ر، اِصدق تَنج    « جر یابي و راس

.1»گو تا جنات یابي

ـاد كـرده        فرعون در میان بين    اسرائیل دو دسـتگي اجي

ـي           بود گروهي از نزدیكان و دربار اوبودند كه قبط

نام داشتند وگروهي دیگر كه سبطي بودند به مانند         

البیان تفسري ابن كثري و جممعـ حیوه القلوب با اقتباس از تفاسري 1
دوح املعاني

5/56ـ  برگرفته از كايف2
)بنقل از ابن بابویه به روایت حیوه القلوب(ـ  به لغت قبطي 3
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بردگاني در خدمت فرعون بودند وموسي مـأمور بـود          

دي را  كه آا را از این ذلت جنات دهد و گـوهر آزا           

.به آا بازگرداند

ماجراي فرعون و موسي

ــي2فرعــون ــشتناك م ــد و آنــرا بــراي  خــوابي وح بین

ـد خوابگزاران تعریف مي   ـز  :خـوابي شـگفت   :كن انگی

آتشي عظیم از شام سربرآورد وشـعله كـشید و          .بود

.مثل سیلي مذاب به سوي مصر آمد، مهه جا آتش بـود           

ـه  .كرد مي سوزاند و نابود  هلیب آن، مهه چیز را مي      مه

ـر  .مهـه را بلعیـد    ...هـا ها، باغ ها، كاخ خانه دیگ

خـوابگزار پرسـید؟    .چیزي جز خاكـسرت بـاقي منانـد       

ـخ       فرعون بزرگ آتش كدام خانـه      هـا را بلعیـد؟ پاس

خوابگزار پري آهي كـشید     .هاي قبطیان را  خانه:گفت

و با افسوس به دیگر خـوابگزاران نگریـست، آنـان           

ـن  :گي به فرعـون گفتنـد     مه.نیز سر تكان دادند    ای

سراجنام پس از شـور ومـشورت       .خواب بسیار بدي است   

بـه زودي مـردي     :اینگونه خواب وي را تعبري كردند     

ـه قبطیـان را         در بين اسرائیل ظهور مـي      كنـد كـه مه

رسد كـه او هنـوز      به نظر ما چنني مي    .كندنابود مي 

دنیا نیامده ويل به زودي به دنیا خواهد آمد فردا          

ـور و مـشورت فرعـون دسـتورهایي را            صبح پـ   س از ش

كنند مهه  شيب كه منجمان تعیني مي    :اینگونه صادر كرد  

.ـ  برداشت از حیوه القلوب عالمه جملسي1
.ـ  اسم فرعون زمان حضرت موسي، خایان یا پريامسیس یارامسیس بود2
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ـه                زنان و مردان باید از هـم جـدا شـوند تـا نطف

موعود بين اسرائیل بسته نشود پس از آن متام قابله          

ها را مأمور كنید تا اگر پسري در بين اسرائیل به           

.دنیا آمد فورًا او را بكشند

 درآن زمان كه انتظار تولد نوزاد خـود را          یوخابد

مي كشید حس مي كرد كه از قـدرتي غـیيب فراتـر از              

مادران دیگر برخوردار است، رازخود را با هیچ كس         

قابله اي بود كه با خانواده عمـران آشـنا          :نگفت

بود و چشم از مال ومنال فرعون پوشیده داشت زمان          

ـد   محل مادر موسي فرا رسید او را به خمفي           گاه بردن

و به سراغ آن قابله رفتند موسي كه طفلي زیبا رو           

ـد بـه مـادر      .و دوست داشتين بود متولد شـد       خداون

كرد كه كودكت را در صندوقچه اي       )اهلام(موسي وحي   

قرار ده و در رودخانه نیل افكـن ودل خـویش آرام            

او اینچنني كـرد وبـازبراي اطمینـان خـواهر          .دار

نگهبانـان  . روانه كـرد   موسي رابراي تعقیب نوزاد   

ـد          قصر صندوقچه را ازآب گرفتند ونزد فرعون آوردن

مهسر فرعون آسیه بادیدن كودك زیبـا رو، بـدان دل           

ـه             بست و از فرعون خواست او را نكشد بلكه آنرا ب

فرزندي نزد خود نگاه دارند فرعون بااصرار زیـاد         

آسیه پذیرفت كه او را نكشند سپس زن هاي شريده را           

ـي از هیچكـدام          آوردند ك  ه كودك را شريدهند ويل موس

:شرينگرفت خواهرموسي كه به كاخ رسـیده بـود گفـت          

آیا مي خواهید مشا را به خانواده اي معريف كنم كه           
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نسبت به او مهربان است و او را شريدهند؟ اینچـنني           

ـي            موسي هرروز ازمادر خود شري مي گرفت و دوري موس

ـم     به وصال وآرامش خاطر مادر او تبدیل        شد موسي ك

ـم                كم جوان رشیدي شـده اسـت و خداونـد بـه او عل

ـي            وحكمت عنایت فرمود وهرجا مظلـومي بـود از موس

دادرسي مي خواستند روزي در شهر وارد شد دیـد دو           

نفر باهم منازعه مي كنند یكـي عـربي و از پـريوان             

مرد عربي  .موسي ودیگري قبطي و ازپريوان فرعون بود      

وسي هم براي دفاع از ازاو      از موسي استغاثه منود م    

.مشيت برقبطي وارد ساخته واو برزمني افتـاد ومـرد         

ــد  ــد و از خداون ــشیمان ش ــویش پ ــرده خ ــي از ك موس

ـه             استغفار منود خدا او را خبشید و موسي عهد كرد ك

از آن پس از جمرمني دفاع نكند روز بعـد بـازهم از             

ـد    )سبطي(آن میدان مي گذشت مرد عربي      را دوباره دی

ـت بـاز از او            كه بام  ردي دیگر به نزاغ مـشغول اس

تـو در   :كمك خواست موسي خشمگني شده و به او گفـت         

گمراهي آشكار هسيت ومهینكه خواست دست خود به سـوي          

ـي       :او بردكه دمشن هردو بود، گفت      اي موسـي آیـا م

خواهي مرا بكـشي مهچنانكـه دیـروز كـسي را كـشيت؟             

ـني و   اراده نداري مگر آنكه بوده باشي جباري درز        م

.مني خواهي بوده باشي از مصلحان



82

مؤمن آل فرعون 

 وقيت بدو 1مردي كه از راه دور به سوي موسي مي آمد        

اي موسي بدرستیكه اشراف آل فرعون      :رسید او راگفت  

ـس              مشورت مي كنند باهم براي تو كه تـرا بكـشند پ

ـس  .بريون رو، بدرسيت كه من براي تو از خريخواهامن         پ

.فت و بدون قوت وغذا وچهارپـا      موسي از مصربريون ر   

سـرزمني حـضرت    (وطي طریق مي كرد تا به شهر مـدین          

ـي           .رسید)شعیب نوشته اند كـه در راه دراز كـه م

ـت             پیمود غذایي جز علـف و گیاهـان بیابـاني نداش

ـا             ـنگ ه ـا سـایه س واسرتاحتگاهي جز سایه درختان ی

نداشت و باز آورده اند كـه از بـس علـف بیابـان              

.ت بدنش سبز شده بودخورده بود پوس

 سرزمني مدین مكاني سرسبز وآباد بود درورود خـود         

بداجنا چاه آبي رادید كه مردمي بسیار، دور آن مجع          

ـز درگوشـه اي ایـستاده            شده بودند دو دخرتجوان نی

اند موسي كه جوامنردي فداكار وحامي مظلومان بـود         

ـا  :نزد آندورفت و علـت را جویـا شـدآا گفتنـد            م

 تا بقیه چوپانان گوسفندان خود را آب        منتظرهستیم

ـه               دهند تا نوبت ما شود وپدر ما پري مـردي اسـت ك

ـس            قادر به چوپاني نیست وما بـدینكار مـشغولیم پ

موسي نزد بقیه چوپانان رفت ودلو آب را برداشت و          

گوسفندان این دوزن را سرياب منود سپس به زیرسـایه          

ـه    درخيت رفت تاازسایه آن آرام گريد درآحنال         دسـت ب
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من به آنچه از خري به      !پروردگارم«دعا برداشت كه    

»من نازل فرمایي حمتاج ام

ـه              دخرتان شعیب كه زودتر از روزهـاي قبـل بـه خان

ـي    :برگشتند ماجرا را به پـدر بازگفتنـد        شـعیب یك

ازآندو را مأمور كرد كه آن جوان را بـه نـزد او             

ـه               دعوت كنند تا اجـراو را بـدو بپـردازد دخـرت ك

پدرم مشا را   :و شرم نزد موسي آمده بود گفت      باحیا  

ـد             به خانه دعوت كرده است تا مزد كارتـان را بده

نوشته اند موسي كه بـادخرت شـعیب بـه راه افتـاد             

ازاو خواست تو پشت سرمن بیا ماحيت از پشت سـرنیز           

به زنان نگاه مني كنـیم ودر كتـاب حیـوه القلـوب             

عقب من  راه را به من بنما و از      :اینگونه مي نویسد  

راه بیا كه ما فرزندان یعقوبیم نظر درعقب زنـان          

مني كنیم حضرت چون نزد شعیب آمد و قصه هـاي خـود             

مرتس كه جنات یافيت از گـروه       :را نقل كرد شعیب گفت    

اي پـدر او را     :ستمگران یكي از دخرتان شعیب گفـت      

ـه        )كارمزدي(به اجاره    بگري بدرسيت كه هبرت كسي كه ب

ـد         اجاره گريي آن است    ـد آورده ان  كه قوي وامني باش

قوي بودن او از كشیدن دلو      :كه شعیب به دخرتش گفت    

آب معلوم شد، امـني بـودن او را چگونـه فهمیـدي؟             

ـي         :از اینكه گفت  :گفت ما از پشت زنان به آـا من

من مي خواهم به نكاح تو      :نگرمي شعیب به موسي گفت    

ري درآورد یكي از دو دخرتم رابراي آنكه خود را اجـ          

 نام او را حزبیل نوشته اند-1
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ـس               ـين پ من گرداني هشت سال و اگر ده سال را متام ك

از نزد توست اختیار داري و درروایت است كه موسي          

ـام صـادق              عمل به ده سال كه متامرت بود منود و ازام

وامام رضاع روایت دارد كه پرسـیدند شـعیب كـدام           

ـه      :دخرت را به عقد اودرآورده فرمـود       ـرت را ك آن دخ

او را اجاره بگري    :فترفت موسي راآورد و به پدر گ      

.كه او تواناو امني است

موعد بازگشت 

چون موسي وعده خودرا با شعیب متام كرد بـا مهـسرش            

ـه درجنـوب        )یا سافریا (صفورا به مست بیت املقدس ك

مدین واقع بود روانه شد به منطقـه كـوه طـور در             

وادي سینا وارد شدند در بلندي هاي بیابـان را ه           

آتشي را از دور دید به مهسرش       خود را گم كرده اند      

مبان كه من آتشي از دور مي بینم شـاید خـربي            :گفت

باشد و از آن آتش هبره اي برگريمي وبیاورم براي مشا           

ـش                پاره اي از آن آتش یا خربي از راه چـون بـه آت

ـه             رسید درخيت سرسبز دیدكه از پائني تا بـاالي آن مه

ـت از            او  راآتش گرفته است چون نزدیك آن رفـت درخ

دور شد پس موسي برگشت و در نفس خود خـويف احـساس             

كرد پس آتش به او نزدیك شده ونـدا رسـید بـه او              

ـت           ازجانب راست وادي دربقعه اي مباركـه ازآن درخ

كه اي موسي بدرسيت كه منم خداوندي كـه پروردگـار           

ـس              عاملیامن وندا رسید كه بینـداز عـصاي خـود را پ

ـي     انداخت وآن عصا اژدها شد و به حر        كت درآمد و م
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جست وماري به قدر درخـت خرامـاي و از دنـداایش            

ـش              صداي عظیمي ظاهر مي شد و از دهـانش زبانـه آت

شعله مي كشید چون موسي این حال را دید ترسـید و            

گرخيت پس ندا به او رسید كـه برگـرد چـون برگـشت              

وبدنش مي لرزید و زانوهایش به یكدیگر مـي خـورد           

دم اژدهاگذار پس برگـشت     پس وحي آمد كه پا را بر        

ـني              ـرد كـه نعل ومهان عصا شد خداوند به موسي امر ك

خود را درآور كه وارد وادي مقدس طوي شده اي ومن           

ترا برگزیده ام پس بدانچه وحي مي شود گـوش فـرا            

داده منم خدایي كه جز من خـدایي نیـست پـس مـرا              

....1پرستش كن و به یاد من مناز برپا دارد

اژدها شدن عـصا و نـوراني شـدن         وبعداز دو معجزه    

دست با فرو بردن در گریبـان را بـه اونـشان داد             

واكنون رسالت رابه او اعالم مي دارد كه بـه سـوي            

ـي عـرض    .فرعون برو كه او طغیـان منـوده اسـت          موس

من ازآنان كسي را كشته ام مي       :میدارد پروردگارا 

ترسم مرا بكشند برادرم هارون درگفتاراز من افصح        

را با من بفرست تا مرا تصدیق كنـد زیـرا           است او   

ـه       2كه مي ترسم مرا تكذیب كننـد        خداونـد فرمـود ك

ـي گـردامن             اینچنني پشت ترا به وسیله هارون حمكـم م

موسي به سرزمني مصر رسید وبرادرش هارون را مالقات         

باهم به خانه مادر وارد شدند و پس ازسـاهلا          .منود

11-16سوره طه 1
33-34 سوره قصص 2
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ـه     فراق چشم شان به دیدن مهدیگر روشن شد         هـارون ك

از موسي بزرگرت و از فصاحت گفتار برخـوردار بـود           

در مأموریت موسي به سوي فرعون با ایشان مهراه شد          

به جملس فرعون درآمدند خداوند به آندو وحـي منـود           

ـه             كه باآرامي نزد فرعون سـخن گویندشـا یـد تزكی

یابد وخدا ترس شود فرعون درمقابل دعوت موسي بدو         

ـو        آیا تو را از كو    :گفت دكي تربیت نكـرده امي و ت

:موسي در پاسخ گفت   ...نبودي كه كسي راكشته اي و     

ويل آن اتفاق ناگهاني بود وخداونـد مـرا بـه راه            

پروردگار تـان كیـست؟     :خویش حكمت آموخت سپس گفت    

خالق و پروردگار مشا و پدر انتان       :موسي پاسخ گفت  

او خداي مشرق و مغرب است، اگر اندیشه        :وباز گفت 

ـن اختیـار         :فرعون گفت .كنید اگر خدایي غـري از م

اگر معجـزه   :كنید مشا را زنداني مي كنم موسي گفت       

ـا              نشانت دهیم باز قبول مني كين ؟ فرعـون خواسـت ت

عصاي خود رارها كرد    .موسي معجزه خودرا نشان دهد    

ـل             اژدهایي شد كه آتش به سوي فرعون مي برد مهه اه

بس مي شد وترس    دربار گرخيتند ونفس در قلب فرعون ح      

ـت            سراسر وجودش را گرفت موسي عصا راگرفت سـپس دس

خود را در بغل كرد و بريون آورد درحالیكه نوراني          

بود چون فرعون این معجزات را دید خواست كه اميان          

آیا بعد از سـاهلا خـدایي       :آورد هامان به او گفت    

ـه            مي خواهي تابع بنده خود شوي؟ پس فرعون خطاب ب

:كـه نـزد او حاضـر بوندنـد گفـت          اشراف قوم خود    
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اینها را معطل كن وبفرست در اطراف و اكناف شهر،          

جادوگران دانا را مجع كنند تـا مـردم از سـاحران            

ـه              تبعیت كنند پس وعده كردند تا روز عیـدي كـه مه

مردم حاضر شوند این مبارزه اجنام گريد آفتـاب روز          

)ع(عید سر زد فرعون مجیع ساحران را مجع كرد موسـي          

ا را نصیحت كرد كه به راه حق درایند ويل آنـان            آ

ـني      :به جنوا یكدیگر را گفتند     كه اینها مي خواهند ب

آنـان  .مشا تفرقه اجياد كنند وبداا گوش فرا ندهید       

ـد            قبل از مبارزه از فرعون اجروپـاداش طلـب كردن

ـه              فرعون هم وعده پست ومقام و منزلت نـزد خـود ب

ـي      :آنان داد ساحران به موسي گفتند      ایا تـو اول م

ـت       ـد     :اندازي یا ما؟ موسـي گف ـا چـنني كنی ـس  .مش پ

ــحر  ــد از روي س ــویش انداختن ــاي خ ــسماا وطناهب ری

ـب           وجادو مهه به حركت افتادند مردم ترسـیدند درقل

موسي نیزخويف درآمد دراین حلظه خداوند با وحي خود         

تو برتر وغالب مـي شـوي       !به اوآرامش داد كه مرتس    

 مهـه را مـي بلعـد اینچـنني          وعصاي خود بـیفكن كـه     

پريوز شد سـاحران كـه ازتنـهایي و قـدرت           )ع(موسي

ـه            عجیب موسي در تعجب ماندند وخود مي دانـستند ك

ـب شـد پـس بـه سـجده                با سحر مني توان اینچنني غال

ــي ــداي موس ــد و خ ــارون)ع(درآمدن ــان )ع(وه را امي

ـه           آوردند فرعون مهچنان با استكبار آا را هتدید ب

پس این مرد سـركرده سـاحران       :و گفت عذاب مي كرد    

است و حال كه مشا بدون اجازه من بدو اميان آوردید           
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ـم              مشا را به صلیب مي كشم و دست وپاي مشاراز خالف ه

هر چه مي خواهي بكـن، مـا أز         :آا گفتند .مي برم 

ـا            این پس دست از سحر برداشتیم، مهان كاري كه توم

ـا را ب           ـا    را بدان جمبور مي كردي و اگرهم م كـشي م

نزد خدا بـازمي گـردمي وتقاضـاي غفـران و آمـرزش             

.پرودگار خود را دارمي

فرعون هركدام از بين اسرائیل را كه به موسي اميان          

ـل                آوردند حبس مي كـرد تـا آنكـه عـذاب هـایي مث

و .طوفان، ملخ، شپش ووزغ وخون برایشان فرود آمد       

ـن             از موسي خواستند با خدا عهد ببندد كه اگـر ای

ـد و            عذاب دف  ع شود بين اسرائیل را بـا اومهـراه كن

آا را از بندگي فرعون آزاد مناید فرعـون پـس از            

ـر               آنكه آا را آزاد كـرد، خداونـد بـه موسـي ام

درشب بندگان مرا بردار و از مصر بريون رو         :فرمود

.كه فرعـون و لـشكر او از پـي مشـا خواهنـد آمـد               

ـار رو          )ع(موسي ـه كن د بين اسرائیل را برداشـت و ب

ـه           نیل آمد كه ازدریا عبوركند فرعون از این واقع

خربدار شد لشكر خود را مجع كرد و خود نیز با آنان            

به راه افتاد هنگام طلوع آفتاب چون موسـي كنـار           

ـي            رود دریا رسید، فرعون به نزدیك آا رسـید موس

كه از وحي خدایي برخوردار بود اصحاب خـود را از           

خدا بامن است هـیچ     :ترس و وامهه بازداشت ومي گفت     

بیم به دل راه ندهید پس عصاي خود را به دریا زد            

ـم             دریا شكافته شد و دو ازده راه درمیان دریـا هب
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رسید و درآن میان آب مهچون كوه ایستاده بود و دو           

ـا            ازده سبط بين اسرائیل هركدام به یك راه از دری

ـا             .گذشتند چون فرعـون بـا لـشگرش بـه كنـار دری

ـا           رسیدند و خواسـ    ـد آـا از ایـن راه ه تند مانن

بگذرند مهه اصحاب فرعون به یكدفعه درآب غرق شدند         

اميان آوردم به   :آن حلظة آخر بود كه بازفرعون گفت      

ـه              آنكه خدایي نیست جز خدایي كـه بـين اسـرائیل ب

ــارم  ــر پروردگ ــسلیم ام ــن ت ــد وم ــان آوردن (اوامي

ـا  :پـس جربئیـل بردهـان او زد وگفـت         ).مسلمامن آی

 كه عذاب برتو نازل شداميان آوردي وپـیش از          اكنون

!این فساد كنندگاه در زمني بودي

ـه              درحدیث وارد شده است در تفسري قول حـق تعـايل ك

»ما عطا كردمي به موسـي نـه ایـت هویـدا           «فرموده

ـل           :فرمودند ایت ها عصا بود وید بیضا و ملـخ وقم

و وزغ و خون و طوفان و شكافنت دریا و سنگي           )شپش(

1از آن دو ازده چشمه آب جوشیدكه 

)مؤمن آل فرعون(دربیان عاقبت كار خربیل

خربیل یا حزقیل، جنار بود ومهان بود كه تـابوت را           

ـد               از براي مادر موسـي تراشـید و بعـضي گفتـه ان

خزینه دار فرعون بود وصد سال اميان خود را كتمان          

كرد تاروزي كه موسي برساحران غالب شـد درآن روز          

.ود را ظاهر و با ساحران شهید شداميان خ

 حیوه القلوب بنقل از خصال و تفسري عیاشي1



90

)!مهسر فرعون(حدیثي در توصیف آسیه

هبرتین زنـان   :منقول است كه فرمود   )ص(از رسول خدا  

ـرا        ، )س(هبشت چهاركس اند خدجيه دخرتخویله، فاطمه زه

)مهسر فرعون(مرمي دخرتعمران و آسیه دخرتمزاحم 

 از زن فرعـون بعنـوان      11درضمن درسوره حتـرمي آیـه       

ه زنان مؤمنه یاد شده استمنون

چون بين اسرائیل از دریا بريون آمدند در بیابـاني          

فرود آمدنـد سـپس خداونـد تعـايل ابـري برایـشان             

مـرغ  (فرستاد تا سایه برآنان افكنـد ومـن ایـن           

برآنان نازل شد)ترجنبني(وسلوي )بریان

اي موسي  : تا از آن تغذیه منایند پس ازمدتي گفتند       

مني توانیم صربكنیم از خـدایت بـراي        ما بریك طعام    

ـا      (ما خبواه تا سبزي و خیار و فـوم         سـريیا گنـدم ی

ـد     :موسي فرمود .براي ماآورد )نان ایا طلب مي كنی

آنچه را كه از غذاي مشا پائني تر است؟ پس به مـصر             

.درآئید تا آنچه مي خواهید پیدا منائید

داستان تیه 

 اسرائیل را   وخداوند امر فرمود به موسي كه برب بين       

به زمني مقدس ه كه كفار را ازآجنا بريون منایند وخود          

درآجنا ساكن شوند و آورده انـد كـه بـين اسـرائیل             

ـد پـس موسـي          بـه ایـشان    )ع(ششصد هزار نفـر بودن

ـه           :.فرمود اي قوم من داخل شـوید درارض مقدسـه ك

ـد              خدا براي مشا نوشته ومقـدر فرمـوده اسـت و مرت

درارض مقدسه گروهي   !سي  اي مو :: گفتند …مشوید و   
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از جبارانند و ما تاب مقاومت آا ندارمي هرگز ما          

داخل آن شهر مني شومي تا آا بـريون برونـد پـس دو              

ـن                 ـون و كالـب ب شخص خدا ترس به نام یوشـع بـن ن

ـد         ـين   : گفتنـد  1یوفنا كه دو پسر عم  موسـي بودن اي ب

 از  - یعـين عمالقـه    -اسرائیل داخل شوید برجباران     

 شهر ایشان، هرگاه داخل شوید پس مشا غالب         درو ازه 

و پريوز خواهید شد وبرخدا توكل كنیـد اگـر اميـان            

ـا            .دارید آا باز پاسخ دادند كه اي موسـي تـو ب

پروردگارت براي جنگ بروید ماتا آا هستند بداجنا        

ـي    :بـا تـضرع بـه خـدا عـرض كـرد           )ع(مني رومي موس

كـارزار  پروردگاررا من فقط خود و برادرم رابراي        

دارم پس بني من وفاسقان جدایي افكن پس حـق تعـايل            

)تیـه (براي آا مقرر داشت تا چهل سال دربیابان         

منظور از سرزمني مقدس مهان شـام       (سرگردان ماندند   

).است

!جهالت بين اسرائیل

ـه            چون بين اسرائیل از دریا بريون آمدند رسیدند ب

 موسي براي   اي:مجاعيت كه بت مي پرستیدند پس گفتند      

ـد             ما خدایي قرار ده چنانكـه ایـشان خـدایي دارن

ـه        :موسي فرمود  مشا گروهي جاهل هستید این گروه آنچ

مي كنند كارشان باطل است آیا غري خـداي عاملیـان،           

خدایي طلب مي كنید ؟ 

)ع( به نقل از حیوه القلوب ازامام باقر1
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اي موسي دعا كن كه خدا به ماطعام وآب         :سپس گفتند 

ـد و               وجامه بدهد و ما را از پیاده بـودن جنـات ده

ـي         .ازگرما سایه اي دهد    پس حق تعايل بـه موسـي وح

ـر ایـشان            :فرمود كه  من آمسان را امر كـردم كـه ب

ـوه  (سایه افكند    وجامـه هـاي ایـشان را       )سایه ك

ـد             مسخركردم كه به قدر آنچـه ایـشان مایلنـد بلن

پس موسي ایشان را برداشت ومتوجه ارض مقدسه        .شود

ـت از بـالد شـام و آن شـ               هر را  شد كه آن فلسطني اس

درآجنا متولد شد   )ع(براي اینكه یعقوب  :مقدس گفتند 

ـه               و مسكن اسحق و یوسف بود و بعد از فوت مهـه راب

ـه        1آجنا نقل كردند    و به آا گفته شد هنگام ورود ب

 ارحيا كه ازشهرهاي شام است، هنگام خروج        -این شهر 

ـد ازایـن شـهر         -ازصحراي تیه به در شهر     ـس خبوری  پ

روایت مي  ( شوید سجده كنان   هرچه كه خواهید وداخل   

ـه        )ع(كند كه صورت حممد وعلي     را ممثّل كردنـد كـه ب

ـا       )تعظیم آا سجده كنید    ـاه م و بگوئید خدایا گن

كم كن و سی ئات ما ببخش پس آـا كـه سـتم برخـود               

ـد و از طریـق پـشت وارد              كردند جبایي سـجده نكردن

چرا خم شوید؟ موسي و یوشع ما را به         :شدند وگفتند 

ـه گفتنـد         مسخره   هنطـان  «گرفته اند و به جـاي حّط

یعين گندم سرخي كه ماقوت خـود كنـیم بـسوي           »مسقان

پس به ایـن خـاطر رجـز وعـذابي از           .ماحمبوبرت است 

قصص االنبیاء ( حیوه القلوب به نقل از ابن بابویه از ابن عباس 1
)راوندي
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آمسان به سبب فسق ایشان برآا وارد شـد وكمـرت از            

یك روز صد وبیست هـزار كـس بـه طـاعون مبتالشـده              

.ومردند

رعون وارد مصر   و چون بين اسرائیل پس از غرق شدن ف        

از بـالد شـام     »ارحيـا «شدند حق تعايل آا رامتوجه      

ـد و            منود ودستورداد كه بروید با عمالقه جنـگ كنی

ارحيا را تصرف كنید به موسي امر فرمود كه از قوم           

قـرار دهـد، در     )مهرت و سرپرست  (خود دو ازده نقیب   

.هر سبطي یك نقیب، سركرده ایشان باشد

ـت    «:فرمود12و در سوره مائده آیه       بتحقیق كه گرف

خدا پیمان بين اسرائیل را و برانگیختم از ایـشان          

دو ازده نقیب كه سركرده ایشان و مطلـع براحـوال           

ـا    :ایشان و ضامن امور ایشان باشند خداگفت       مـن ب

ـد وزكـات دهیـد واميـان               مشامي اگر منـاز برپـا داری

بیاوردید به رسوالن مـن و تعظـیم و یـاري ایـشان             

ـا          كنید و قرض    نیكو به خدا دهید با صرف كردن ماهل

درراه او، البته برطرف مـي كـنم گناهـان مشـا را             

وداخل گردامن مشا را در هبشيت چند كه جاري باشـد از            

زیرآا رها پس هركه كافر شود بعد از این از مشا           

.پس گم شده است از راه راست گمراه گشته است

میعاد با خدا وگوساله پرسيت قوم

به موسـي وعـده     :وره اعراف اشاره دارد كه    و در س  

ـه      )براي دادن تورات  (دادمي سي شب     و پس میقـات ب

چهل شب متام شد و موسي، بـرادرش هـارون راجانـشني            
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ـا              خود گذاشته بود وقـيت نـزد قـوم خودبازگـشت آ

موسي الـواح را    .گوساله پرسيت اختیار كرده بودند    

د هارون  به زمني انداخت و سر برادر خود را مي كشی         

این قـوم مـرا ضـعیف       !اي پسر مادر من   :عرض داشت 

كرده بودند ونزدیك بود مرا بكشند پس ریش مـرا و           

سرمرا مگري و مرا دمشن شاد نكن و مرا ازسـتمكاران           

موسي براي خود و بـرادرش طلـب مغفـرت          .قرار مده 

چه باعث  :كرد، سپس سراغ سامري رفت و ازاو پرسید       

ـه ایـشان        :شد تراكه چنني كردي؟ گفت      من دیـدم آنچ

ندیدند، دروقيت كه جربئیل آمد كه فرعون راغرق كند         

من او را دیدم به هر جاكه سم اسـب او مـي رسـید               

ـم               ـر س خاك به حركت مي آمد پس قبضه اي خاك از زی

.او گرفتم در شكم گوساله رخيتم تا به صدا درآمـد          

ـا              :موسي گفت  ـو را در زنـدگي دنی پـس بـرو كـه ت

ـو         آنچنان رسد كه ا    ز مردم دور شوي و كسي نزدیك ت

نیاید و ترا مس ننماید سپس گوساله اش را به آتش           

بـه فرمـان    .كشیده و خاكسرت آنرا به دریا افكنـد       

اهلي سامري وهركه نزد او مي رفت بیمار مي شدند و           

كسي مني توانست به اونزدیك شود و اگر كـسي او را            

ـت      .مس مي كرد هردو تب مي كردند       و پس به صحرا رف

1مهراه حیوانات صحرا شد تا به جهنم واصل گردید

 مهان ماخذ از جممع البیان 1
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!خدایا خودرا به من بنما تا نظركنم به تو 

ـه         143درسوره اعراف آیه      آمده است كه موسي چـون ب

ـت منـود كـه     :میقات آمد وبا خدا سخن گفت      :درخواس

پروردگاراخود را به من بنما تا نظركنم بـه سـوي           

ببـیين ولـیكن    كه هرگز مني تواني مرا      :تو خدا گفت  

نظر كن به سوي كوه اگر كوه به جاي خودقرار گرفت           

ـد           ـس  .با جتلي من، آنگاه تو نیز مرا خواهیـد دی پ

چون جتلي كرد پروردگار او بركوه و از انوار عظمت          

ـد، كـوه را بـازمني مهـوار             خود بركـوه ظاهرگردانی

ـد           .گردانید ـه هـوش آم موسي بیهوش افتاد و چون ب

 ازآنكه بـه مـشاهده چـشم        تنزیه مي كنم ترا   :گفت

.درآیي ومن اول اميان آورندگامن

ـي         155وبازدرسوره اعراف آیه      مـي خـوانیم كـه موس

ـه            هفتاد نفر سركرده هاي قوم خودرا براي بـردن ب

میقات خود اختیار كرد و آا را صاعقه اي درگرفت          

پروردگارا :وسوختند پس موسي حمزون شد و عرض داشت       

به آنچه سفیهان ما كردنـد؟      آیا هالك مي كين ما را       

ـين                ( ـا بـه گنـاه ب زیرا موسي گمـان مـي كـرد آ

)اسرائیل هالك شدند

علت بردن هفتاد نفر از قوم به میقات؟

درحیوه القلوب از علي بن ابـراهیم روایـت كـرده           

:كـه :چون حضرت موسي به بين اسرائیل گفت      :اند كه 

ـد تـصدیق              خدا با من سخن مي گوید و مناجات مي كن

مجاعيت را ازمیان خود    :و نكردند پس به ایشان گفت     ا
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و ازامـام   .…اختیار كنید تا بـا مـن بیاینـد و           

ـي     :روایت مي كند كه فرمود    )ع(رضا كلیم خـدا موس

ـه             بن عمران مي دانست كه خدا از آن منزه تراست ك

ـي             به چشمها دیده شود ولیكن چون خدا با او سخن م

ـه سـوي قـوم      ومهراز خود گردانید او برگشت      :گفت ب

خود وایشان را ازاین مقام قـرب ومناجـات خـربداد           

ما اميان مني آورمي تا سخن خدا بشنومي پس         :آا گفتند 

ـه كـوه              وقيت به طور سـینا رسـیدند ایـشان دردامن

ماندند وحضرت موسي به باالي كـوه رفـت و از خـدا             

ـر            خواست تا با او سخن بگوید چنانكه آن هفتاد نف

ـه         بشنوند پس خدا صدا ر     ا دردرخت خلق كرد و بـه مه

مااميـان  :جانب ن منود تا مهه شنیدند ويل با زگفتند        

ـن              مني آورمي كه از خداست تا او را ببینیم چـون ای

ــادر   ــان ص ــرب وطغی ــستاخي رااز تك ــیم و گ ــخن عظ س

ـي         .كردند حق تعايل صاعقه اي برایشان فرسـتاد ومجلگ

جواب بين  :مردند سپس با درخواست موسي كه عرض كرد       

سرائیل را وقيت نزدآنان برگردم چه بگومي، دوباره        ا

آا زنده شدند 

داستان قتل بين اسرائیل ودستور خداونـد و بركـشنت          

:گاوماده

موسي از براي قوم خود كه      :یاد آورید وقيت كه گفت    

ـا  :خدا امرمیكند مشا را كه بكشید گاوي راگفتند        آی

 من  پناه مي برم خبداكه   :ما را استهزاء میكين؟ گفت    

ـم   ـان باـش ـت  (ازناداـن ـادان اـس ـتهزا كارـن )اـس
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ـه            :گفتند قوم موسي كه بپـرس پروردگـار خـود را ك

:موسـي گفـت   .خصوصیت و چگونگي گا ورا معـني كنـد        

خدامیفرماید گاوي باشد نه پري و از كارافتـاده و          

ـه            نه جوان كاركرده بلكه میان این دو حال باشد ك

ـي    معني شد آنچه مأمورید اجنام دهیدباز قوم        به موس

ازخدا خبواه براي ما بیان كند چه رنگ باشد         :گفتند

)تنـد (موسي خدا میفرماید گـاوزرد      :آن گاو، گفت  

ــدگان را ــرح آورد نظركنن ــه ف ــا ب ــد ت ــي باش .رنگ

سؤال كن از خداي خود تا ظاهر كند برما آن          :گفتند

ـع               چه گاوي استكه هنوز برمـا مـشبه اسـت چـون رف

به خواست خـدا را     )اطاعت كرده (اشتباه شود البته  

خدا میفرمایـد آن    :ه هدایت پیش مي گريمي موسي گفت      

گاو كار كشته بسیار شخم كننده زمـني نباشـد و آب            

كش زراعت نباشد بي عیب باشد و رنگي دیگر در بدن           

االن آنچه حق بود آوردي پس كشتند       :او نباشد گفتند  

آنرا و و نزدیك بود از زیادي قیمت آن گاو اجنـام            

چـون چـنني گـاوي رانزدجـواني        ( نكننـد  این وظیفه 

قیمت گاو من آنست كه پوست او را پر         :یافتند گفت 

فرمد باید  :طال كنید و به من بدهید به موسي گفتند        

ـن جـوان نیكوكـار       )ع(حضرت صادق (بكنید   فرمود ای

ـت           بوالدینش بود روزي متاعي پرفایـده خریـد خواس

د قیمت آنرا بدهد كلید زیر سرپدرش و پدر خواب بو         

پدر را بیدار نكرد و جشم از معامله پوشید بعدبه          

ـاو را                  ـن گ ـرد و ای ـا ك پدر گفت و پدر بـه او دع
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ـدر          ایـن هبـره    .درعوض به او داد براي نیكي بـه پ

ـه              ـه كـشنده او چ مرافعه و گفتگو كردیـد در اینك

ـه پنـهان            كسیست وخدا بريون آورنده است آنچه را ك

ـه    گفتیم بزنید بعضي از آن گاو كـشته       .كنید  را ب

تا زنده شود و بگوید او را كشته        (جسد این كشته    

این :)و چنني كردند خدا هم او را زنده كرد و گفت          

طور خدا زنده مي كند مرده ها را براي قیامت ومي           

ـد             مناید به مشا آیات خود را شاید بفهمید پس سخت ش

ـا            دهلاي مشا بعد ازاین واقعه این دهلا مثل سنگست ی

ونكه پاره از سنگ هاست كه بـريون        سخت تر از سنگ چ    

آید ازآن رها و بعضي از سنگ ها شـكافته شـود و             

ـا              چشمه آب از آن درآید و بعضي دیگر از بلنـدي ه

ـد           افتداز ترس خدا وخدا غافل نیست ازآنچـه میكنی

ایاطمع دارید كه یهودي ها بگروند به مشا و اميـان           

آورند و حال اینكه طائفه اي از ایـشان میـشنوند           

الم خدا را درتورات كه كتاب آمساني و دستور مذهيب          ك

خودشان است بعد برمیگرداند آنرا از معين خود بعد         

ـه           ازاینكه فهمیدند معين آنرا وایـشان میداننـد ك

ـد             خیانت مي كنند به كالم خدا وهروقـت مالقـات كنن

یهودي ها آنان را كه اميان آورده اند میگویند به          

پیغمرب مشا كه نـام ونـشان       اميان آورده امي به     :آا

او در تورات هست و چون خلوت كنند بعضي از ایشان           

ـي             به بعضي دیگر میگویند به آا آیا مشا حكایـت م

كنید براي مسلمان به آنچه خدا علم آنرا بازمنوده         
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)كه درتورات نام ونشان پیغمربراخرب داده     (براي مشا 

ـه              چرا سر خود را براي مسلمانان فاش مـي كنیـد ك

ـا              باعث شود ایشان حجت گريند و خصومت كننـد بـا مش

نزد پروردگارتان آیا تعقل مني كنید آیا مني دانید         

ـد            آن یهودان كه خدا میداند هرچه را خمفـي میدارن

وهرچه را آشكار میكنند و بعضي از یهود بي سـواد           

ـر اینكـه از             نادانند علمي ندارند بـه تـورات مگ

 نیـستند اینـها     برمي خوانند آنرا اینها اهل یقني     

 بقره49-78جزگمان و شك چیزي ندارند

انگیزه قتل در بين اسرائیل 

بعضي از مفـسران راعقیـده براینـست كـه یكـي از             

ثرومتندان بين اسرائیل ثروتي فراوان داشت و وارثي        

ـار كـشید              جز پسر عمو وجود نداشـت او هرچـه انتظ

ـق              عموي پريش از دنیا بـرود وامـوال او را از طری

احب كند ممكن نشد سپس او را كشت وجـسدش را           ارث تص 

ـه     .…درجاده انداخت و فریاد كشید     بعضي دیگـر گفت

اند قاتل از عموي خود تقاضاي ازدواج با دخرتش را          

منود پاسخ رد شنید ودخرت را با جواني از پاكـان و            

نیكان بين اسرائیل مهسر ساختند به قتل عمو دست زد          

1.ه عمومي كشته شدسپس شكایت نزد حضرت موسي آورد ك

قصه قارون 

2گفته اند)ع(او را پسرخاله یاپسر عم  حضرت موسي

 برگرفته ازتفسري منونه ذیل آیات مورد حبث1
وه القلوب بنقل از جممع البیان  حی2
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ـه         درتاریخ انبیا سیدحممدمهدي موسوي او را اینگون

از ثعليب نقل است او عـم موسـي بـود           :معريف میكند 

ـه              ـه خـواهرزاده او بـوده و ب ودرنزد مجعي آنست ك

ـه             روایت عطاو ابن عباس او پسرخاله او بود ه و ب

وبي صورت و زیبایي طلعت مشهوربود وقرائت تورات        خ

ـه                را هبرت ازمهه بين اسـرائیل مـي كـرد ویكـي از مجل

هفتاد كس بودكه به طور رفته بود، گویند به ظاهر          

ـق             اميان آورده و به باطن مانندسایر كفـار بـود ح

تعايل خواست او را امتحان كند پس او را به وسیله           

ـه      مال وجاه امتحان كرد حضرت او        رامنع مي منـود ك

ـي             به مال دنیا مغرور مشو و عصیان مكن اوقبـول من

كرد پس روزي قارون بازیور و آرایش هرچه متامرت به          

میان قوم خود آمد براسرت سفیدي كه زین زرین داشت          

نشسته و جامه ارغواني پوشیده و چهار هزار كس با          

ـه                او به مهني صفت سـوار شـده بودنـد آورده انـد ك

ـان مـذبح وقربـاني          بع)ع(موسي د از غرق شدن قبطی

ـه                رابه هـارون داد بعـد از آن هـر قربـاني را ب

هارون مي دادند تا ذبح مناید و آتش مـي آمـد وآن             

ـه           را مي سوزاند قارون براین حال حسدبرده روزي ب

ـه            «:موسي گفت  رسـالت بـردي و مـذبح و قربـاني ب

ـي  »هارون دادي من بـدین معـين چـون صـربكنم؟             موس

ن در دست من نیست و ایـن امـر بـه خـدا              ای«:گفت

ـد         ـد ده ـم     ».تعلق دارد به هركـه خواه پـس او دائ

با او  )ع(درصدد ایذاي موسي واتباع او بوده موسي      
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مدارا مي فرمود جهت عالقه خویشي و هر روز طغیـان           

ـه               ـد ب او بیشرت مي شد تا وقيت كه حكم زكوه نازل ش

«:آنكه عشر یاربع مال بدهند موسي به قارون گفت        

حق تعايل زكوه مال بربندگان واجب گردانید و زكوه         

ـي          :گفت»مي باید داد   این كه تـو مـي گـویي مبلغ

ـر              عظیم مي شود من آن را مني توامن داد موسي به ام

ازهزار دینار یـك دینـار و       !اي قارون   :خدا گفت 

ـي     !از هزار گوسفند یك گوسفند بده      به این هم راض

هرچه «: طلبید وگفت  نشد و مجعي از بين اسرائیل را      

فرمان بردید این زمان مي خواهم كه او        :موسي گفت 

ـه             را رسوا كنم تا دیگر كسي سخن او را نشوند بلك

ـد              طوري كنم كه كشته شود پس زنـي فـاجره را طلبی

ودومهیان زر به اوداد و مقرر كرد كه فردا به حمضر           

ـا  )ع(خاص وعام حاضر گردد واقرار كند كه موسـي         ب

روز دیگر موسي درجممع بـين اسـرائیل        .هوي زنا كرد  

ــت  ــود گف ــي فرم ــظ م ــد او را «:وع ــا كن ــه زن هرك

ـساركنم  ـستاد و   »سنـگ ـدمش اـی ـاالي ـق ـارون برـب ـق

:اگر توهم باشي ؟ فرمود اگرمن هم باشم گفـت         :گفت

ـا            بين اسرائیل مي گویند كه تو بافالن زن فاجره زن

ـه   .معاذاهللا او را حاضر كنید    :كرده اي فرمود   او ب

تورا سوگند مي   !اي زن «:فرمود)ع(ل آمده موسي  حمف

دهم بـه خـدایي كـه دریـا راشـكافت و تـورات را               

زن را هیبت   »فروفرستاد كه آنچه راست است بگویي       

اهلي دریافت و باخود اندیشید كه اگر دروغ گـومي و           
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نسبت زنا به موسي دهم بـه عقوبـت دنیـا و آخـرت              

توبـه كـنم    گرفتار شوم واگر راست گومي و ازگذشته        

ـس               ـن درگـذرد پ خدا برمن رمحت كنـد و ازسـركرده م

قارون دو مهیـان    !یا كلیم اهللا    «:سربرآورد و گفت  

زر به رشوه به من داد كه درباره تو افرتاء گومي و            

و چون بين اسـرائیل     »اینك هردومهیان با مهرقارون     

ـد              مهر قارون را دیدند مكـر وي برایـشان ظـاهر ش

د وروي برخاك اد و شـكایت       به گریه افتا  )ع(موسي

ـر   «:قارون را به حضرت عزت عرض كرد و گفت         اهلي اگ

ـل  »من پیغمرب توام براي من بـراو غـضب كـن             جربئی

زمـني را در    :خدایتعايل مي فرمایـد   «نازل شد و گفت   

ـس  »فرمان تو كردمي به اوامركن آنچه مـي خـواهي            پ

!اي قوم مـن   «موسي روبه بين اسرائیل كرد و فرمود        

ـه          من   به قارون مبعومث چنانكه به فرعون بـودم هرك

با قارون است باید به جاي خود قرارگريد و بـا وي            

ــين  ــه ب ــود مه ــت از وي دور ش ــامن اس ــه ب ــد هرك باش

اسرائیل به یكباره كنـاره گرفتنـد و ازاو فـرار           

ـا وي بودنـد          ـي    .منودند اال  دو تن كه ب آنگـاه موس

 اي زمني   :یا ارض خذیهم  :خطاب به زمني كرده وفرمود    

بگري ایشان را، زمـني پاهـاي ایـشان را تـا كعـبني              

ایشان آغاز تضرع كرده امان خواستند اما       .فروبرد

ـید و      و اینچـنني قـارون ویـارانش       .…به جـایي نرس

ـیش حـسرت              ـه در روز پ درزمني فرو رفتند و آناني ك

ـد اكنـون              مجال و شوكت و ثروت قارون را مـي خوردن
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ـحال بو   ـد و خوـش ـربت گرفتـن ـه  درس ـع ـد ازاینـك دـن

.درجایگاه او قرارندارند

)ع(و خضر)ع(مالقات موسي

یاد آور وقـيت را   «سوره كهف آمده است كه      60درآیه  

یعين یارو مصاحب خـود     -به جوان خود    :كه موسي گفت  

كه من ترك رفنت خنواهم كرد تا برسم به آجنا كه حمل            -

اجتماع دو دریاست یا راه رفته باشم زماني بسیار

ـع           مشهورا ست كه منظور ا زیار حضرت موسي مهـان یوش

1وصي آن حضرت است)ع(بن نون

دریاي فارس و روم مي     :وبازمشهورآنست كه دو دریا   

باشد پس یوشع ماهي منك سـودي بـراي توشـه خـود و              

موسي برداشت وروانه شدند چون به آن مكان رسیدند         

خضر رادیدندبر پشت خوابیده است او را نـشناختند         

ـست و بـه روي           پس یوشع ما   هي رابـريون آورد درآب ش

سنگي گذاشت، پس ماهي زنده وداخل آب شـده وآن آب           

!چشمه زندگاني بود

چون روانه شدند و پاره اي راه رفتند مانده شدند          

ـه         :موسي به یوشع گفت    بیاور چاشت مـا را خبـورمي ك

دراین سفرخسته و تعبناك شدمي دراین وقت یوشع قصه         

نقل كرد كه زنده وداخـل آب       ماهي رابراي آن حضرت     

پس آن مردي كه او رامي طلبیم مهان        :موسي گفت .شد

ـه              بود كه نزد سنگ است پس برگشتند از مهـان راه ك

 حبوه القلوب بنقل از تفاسري جممع البیان فخررازي،بغوي، روح 1
املعاني
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 و چون بـه آن موضـع رسـیدند خـضر را            1آمده بودند 

ـد            درحال مناز یافتند پس نشستند تا ازمناز فـارغ ش

2.وبرایشان سالم كرد

 وحي منود كه هرجا     وآورده اند كه حق تعايل به موسي      

ـع              آن ماهي ناپیدا شـود خـضر آجناسـت وبنقـل ازجمم

البیان آورده است كه یوشع وضو سـاخت و آب وضـوي            

.او به ماهي رسید وزنده شد وبرجست وداخل آب شد

مهان بود كه مـا طلـب مـي كـردمي و            «:پس موسي گفت  

آنچه مي گویي نـشانه مطلـوب ماسـت پـس برگـشتند             

 و پي پاي خود را مالحظه مي        ازمهان راه رفته بودند   

ـه              ـا را ك كردند پس یافتند بنـده اي ازبنـدگان م

 و –وحـي پیغمـربي   -داده بودمي به اورمحـيت از نزخـود    

آموخته بودمي به او از نزد خود علمي چند موسي به           

ـن           :اوگفت آیا ا زپي تو بیامي تا تعلیم منایي به م

ـث            آنچه خدابه تو تعلیم كرده است علمي را كه باع

ـن       :شد وصالح من باشد خضر گفت     ر تو مني تواني بـا م

صرب كين وچگونه صربمنایي بر امري كه به باطنش احاطه          

پس اگر از پي من آیـي سـؤال         :خضر گفت 1علمي ندارد 

ـس              مكن مرا از چیزي تا خود شروع به ذكر آن منامي پ

هر دو روانه شدند تا سوار كشيت شدند، حـضرت كـشيت            

آیا سوراخ كردي كـشيت را      :را سوراخ كرد موسي گفت    

براي آنكه اهلش راغرق كين؟ به حتقیق كه كاري كردي          

60-64 سوره كهف آیات -1
 حیوه القلوب بنقل از تفسري قمي 2
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ـا  :خضر گفـت  )گناه بزرگ روا داشيت   (بسیار عظیم  آی

:نگفتم كه تو طاقت نداري كه بامن صربكين موسي گفت         

)ترك كـردم  (مواخذه مكن مرابه آنچه فراموش كردم       

وبرمن سخت نگري پس رفتند تامالقات كردند پـسري را         

ـا كـشيت    :پس خضر آن پسرراكشت موسي سـؤال كـرد         آی

او كـسي رانكـشته     (نفسي را كه گناهي مرتكب نشده       

ـا  :به حتقیق كه بدكاري كردي بازخضر گفـت       )است آی

:نگفتم كه توانایي صبوري بامن نداري ؟ موسي گفت        

ـن            اگر بار دیگر سؤال كردم دیگر با من مصاحبت نك

شدند تا رسـیدند    پس روانه   )خواسيت(و عذرمرا خبواه  

ـا       (به اهل قریه اي      قریه انطاكیه یا ایله بصره ی

ـه        2باجروان ارمینه    وطعام خواستند از اهـل آن قری

پس )آا را میهمان خویش نكردند    (پس ابا كردند و     

ـرف خـراب شـدن             درآن قریه دیواري یافتند كه در ش

اي كـاش   :بود خضردیوار را برپا داشت موسـي گفـت        

ر و مزدي دریافت مي كردي خضر       درمقابل این كار اج   

ـه زودي              :گفت ایـن، هنگـام جـدایي مـن و توسـت ب

.توراخرب مي دهم به تأویل آنچه كه برآن صربنداشـيت         

اما كشيت، پس متعلق به افراد حمتاج ومسكیين بود كه          

در دریاكار مي كردند پس خواستم آنرا معیوب كـنم          

و پشت سرآن پادشاهي بود كـه هركـشيت را بـه غـضب              

ـت           تصر ف مي كرد واما آن پسر، پدرومادر مـؤمين داش

كهف64-68 آیات 1
13/284 حیوه القلوب بنقل از جماراالنوار2
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وخودكافر بود، ترسیدم كه كفر وطغیـان او ایـشان          

را فراگريد و اذیت به ایشان برسـاندیا ایـشان را           

طاغي و كافر گرداند پس خواستیم كـه بـه عـوض آن             

ـه فرزنـدي          پسرعطا كند به ایشان پروردگارایشان ك

بـاني  نیكو وپاكیزه و نـزدیكرت باشـد از جهـت مهر          

اما دیوار پـس از بـراي دو        )برپدرو مادر (ومروت  

یتیم بود كه درآن شهر بودند و درزیـر آن دیـوار            

گنجي براي آا بود وپدرایشان صاحل و درستكار بود         

پس خدا خواست كه آن دو پسر به حد بلوغ برسـند و             

این رمحـيت از    .بريون آرند گنج خود را اززیر دیوار      

 و این كارهـا را مـن از         سوي پروردگارت به ایشان   

ـن  )بلكه دستور پروردگارت بـود    (نزد خودنكردم    ای

و 1بود تأویل آنچه كه برآن صـرب منـي توانـسيت بكـين             

ازصاحب جممع البیان بنقل از قرآن اهـل بیـت چـنني            

آن پـسر   «نقل كرده است كه فرمود چنني نازل شد كـه         

ـر              پس پدرو مادرش مؤمن بودنـد واو مطبـوع بـه كف

من چون نظركردم دیدم برپیشاني     :رگفتپس خض .»بود

 یعين درعلم اهلـي چـنني       ً«طبع كافرا «او نوشته بود    

است كه او كافرخواهد بود پـس ترسـیدم طغیـان او            

ـوض آن        ..…پدرومادرش را فراگريد   پس خداونـد بـه ع

ـم               پسر، دخرتي بـه ایـشان داد كـه ازاو پیغمـربي هب

.رسید

81 بقیه آیات كهف تا1
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ـه   نقـل مـي كنـد     )ع(و ازحضرت امام حممـد بـاقر        ك

ـه          :فرمود آن گنج طالو نقره نبود بلكه لوحي بود ك

ـن             درآن این چهار كلمه بود منم خداوندي كه جبـز م

خداوندي نیست، حممد رسول من است عجـب دارم بـراي           

ـي              كسیكه یقني به مرگ داشته باشد چرا دلـش شـاد م

ـي              باشد، عجب دارم براي كسي كه نـشاه دنیـا را م

 بر كسي كه یقني   1ندبیند چرا انكار نشاه آخرت مي ك      

به حساب قیامت داشته باشد چرا دندانش بـر خنـده           

گشوده ود، عجب دارم بر كسي كه یقني به قدر داشته           

ـا              باشد را كه دلگري اشد از دیر رسـیدن رودي او ی

ـد             ـر خواه چرا گمان مي كند خداوند روزي او را دی

.فرستاد، عجب دارم

نام اصلي خضر 

ــه  ــت ك ــول اس ــادق منق ــام ص ــل ازام ــضر پیغمربمرس خ

بودخدااو را مبعوث گردانید بسوي قومي وایشان را        

دعوت كرد به یگانه پرسيت خدا و اقدار به پیغمربان          

و كتاهباي خدا و معجزه اش آن بود كه برروي هرزمني           

خشك كه مي نشست سبز و خرم مي شد وبرهرچـوب خـشك             

ـرگ در               كه مي نشست یاتكیه مي داد سبز مي شـد و ب

ـه ایـن سـبب او             آن مي روئید    وشكوفه مي كـرد و ب

ونام آن حضرت تالیا پسر ملكان پـسر        :راخضر گفتند 

بود وحـضرت موسـي چـون       )ع(ارفخشدپسرسام پسر نوح  

ــت ــخن گف ــدابا او س ــواح از :خ ــراي او درال و ازب

236ال حیوه القلوب بنقل ار خص1
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هرچیز موعظه وتفصیلي براي هرحكن نوشت ومعجزه ید        

 وخـون و    2 و ضفادع  1بیضا وعصا و طوفان وملخ و قمل      

 شكافنت رابه او عطا فرمود و فرعون و قوم او           دریا

ـي عجـيب كـه الزم بـشر               رابراي او غرق منود، در موس

من گمان  :نیست حادث شده و درخاطر خودگذرانید كه      

ندارم كه خدا خلقي داناتر از من آفریـده باشـد،           

دریـاب  :وحي فرستاد كـه   )ع(پس حق تعايل به جربئیل    

ب هـالك شـود و      بنده من موسي را پیش ازآنكه به عج       

بگو به اوكه نزد مالقات دو دریا مرد عابـدي هـست            

از پي او برو و ازاوعلم بیاموزپس جربئیل نازل شد          

و رسالت اهلي را به موسي رسانید حضرت موسي دانست          

ـه درخـاطر او               كه این وحي به سبب آن چیزي اسـت ك

..…گذشت پس با فتاي خود یوشع بن نون رفتندتا

دهاي خداوند تعايل به موسي یك روایت درباره پن

از امرياملؤمنني علي ع منقول است كه خداوند عاملیان         

ـن               به موسي بن عمران وحي كرد كه اي موسـي حفـظ ك

ـه چهـارچیز       ـا     .وصیت مرا ازبراي توب اول آنكـه ت

نداني كه گناهانت آمرزیده شده است به عیـب هـاي           

دیگران مشغول مشو دوم آنكه تانداني كـه گنجهـاي          

م نشده است به سبب روزي خود غمگني مباش سوم          من متا 

ـد            آنكه تا نداني كه پادشاهي من زایل مني شود امی

 شپش-1
 قورباغه-2
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از غريمن مدار چهارم آنكه تانداني كه شیطان مرده         

1است از مكراو امين مباش

هنگامه وفات هارون و موسي

دركتاب تاریخ انبیا نوشته سید مهدي موسوي آمـده         

(ين اسـرائیل درتیـه    است كه چون چهل سال موسي و ب       

ــان ــت )بیاب ــارون گف ــه ه ــي ب ــد روزي موس :ماندن

ــه،  ــريون رفت ــه ب ــر دو از تی ــرومي ه ــه ب برخیزازتی

ـيت             بوستاني دیدند درآن حوض آبي بـود و كنـارآن خت

ـه     :اد پس هارون برآن ختت نشست و گفت        یا موسـي چ

خوش جایي است ومهاجنا عزرائیل آمده جـان آن حـضرت           

.را برختت قبض منود

ـت       و روزي بامـداد،   : در وفات حضرت موسي آورده اس

موسي بريون آمد دید كه عزرائیل برابـرش ایـستاده          

ـي  :اي عزرائیل به قبض روح آمده اي گفـت        :گفت بل

از :از كدام راه جان من را خواهي برد؟گفـت        :گفت

بي واسـطه بـا حـق تعـايل مناجـات           :گفت.راه دهن 

ـت بـه آن نـداي      .از راه گـوش   :گفت!كردم ـق   گف  ح

ـي     :از راه چشم گفت   :گفت!شنیده ام  به آن نور جتل

ـت .از راه دست  :گفت!دیده ام  ـه آن الـواح     :گف ب

به آن به طـور     :گفت.از راه پاي  :گفت!گرفته ام 

یاهرچه گومي كلیم   !بارخدا:عزرائیل گفت !رفته ام 

ـت         .تو برمن حجت مي گـريد      نـدا آمـد اي موسـي دوس

قدمي چند برفت با    نداري كه به نزدیك ما آیي؟ پس        

469 حیوه القلوب بنقل از خصال وروضه الواعظني 1
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ـي كننـد گفـت             :عزرائیل چند نفري دید كه گـودي م

.یكي از خالصان درگاه حـق تعـايل       :قربكیست؟ گفتند 

سپس سیب آوردند و پیش موسي نگه داشتند موسـي آن           

را بوئید وجان به حق تسلیم منود 

حضرت داود

داود در زمان یوشع یا امشوئیـل كـه بعـد ازحـضرت             

وث شده بود زندگي مي كـرد       موسي به رسالت قوم مبع    

ودر آن زمان جواني بود كه در یك نربدخدایي شجاعت          

ودالوري مردي ازخودجباي گذاشت وبا كـشنت جبارزمـان         

خود به نام جالوت به درجه حكمت و ملكـت از سـوي             

ـي از           .خداوند رسید  قـصه ازایـن قراراسـت كـه مجع

بزرگان بين اسرائیل پس از وفات حـضرت موسـي نـزد            

ـع یـا امشوئیـل      پیامربشا تنومنـدخوش انـدام    (=ن یوش

ـا         )داراي اندام قـوي    آمدنـد و از او خواسـتند ت

ـان         را )جـالوت (فرمان جهاد برعلیه ستمگر زمان ش

آیا گمان مني كنید كه حكـم جهـاد         :بدهد یوشع گفت  

ـد         چگونـه نـربد    :صادر شود و مشا سر باز زنید؟ گفتن

ـه و             نكنیم بااین ستمگر، حال آنكـه مـا را ازخان

ـي             كا شانه واهل مان بريون منـود ومـا را بـه ویران

.وبیچارگي كشانده است

آنگاه كـه ازسـوي خداونـد خـدمان آمدكـه طـالوت             

رابعنوان فرمانده دراین جهاد پريوي منائیـد زبـان         

ــد  ــشودند و گفتن ــرتاض گ ــه اع ــا :ب ــه او برم چگون

فرمانروایي وسروري مناید، حال آنكه ما براین كار        
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ـت و       شایسته ترمي واو از ن     ظر مال وثروت چیزي دردس

ويل او داراي دو صفت     :یوشع بداا گفت  .بال ندارد 

برجسته است كه الزمه فرماندهي است وبرتـري او را          

ـم                 ـم داراي عل ـت وه ثابت مي كنـد او هـم قـوي اس

ـن            .فراوان ـا دمش ـاد ب ـه جه پس اگر واقعًا تصمیم ب

ـت           خویش دارید او رافرمانده خویش برگزینیـد و دس

ف بردارید وباز نشانه اي دیگر براي اوبا        از اختال 

ـه صـندوقچه اي            زگو كردكه مهه ساكت شدند وآن اینك

ـت كـه مـرياث            دارد كه درآن سكینة پروردگارتان اس

نویـسنده كتـاب تـاریخ      .خاندان موسي وهارون است   

ـل     )سیدحممد مهدي موسوي  (انبیاء از امرياملـؤمنني نق

ـه   كـه روي آ   )جـانوري بـود   (مي كند كه سـكینه     ن ب

ـت                مثابة روي آدمـي بـود ودوبـال داشـت و بـه وق

ـه             كارزار از تابوت بريون مي آمد وماننـد بـادي ك

سخت وزد برروي دمشنان مي جست وایشان را متفرق مي          

ـف              ساخت وبين اسرائیل مهـواره آن تـابوت را پـیش ص

لشكرخودمهراه داشت وباعـث اطمینـان خـاطر ایـشان          

ـت     مراد انبیاء بين  (میشد اوالد هارون    اسـرائیل اس

وآنچه درآن تابوت مانده    )كه ابنا عم موسي بودند    

نعلني و عصا وجامه هاي موسي بود وعمامه هـارون و           

پاره ترجنبني كه درتیه برایشان مـي باریـد وریـزه           

.هاي الواح

ــد   ــريون آمدن ــا ب ــهر ایلی ــرائیل از ش ــين اس ــه ب مه

ـد           وتعداشان را هشتاد هزار جوان با قوت نوشته ان
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ـن          پس با شوك   ت متام متوجه حرب جـالوت شـدند ودرای

برسـند  )جهـاد (میان قبل از اینكه به نربد اصـلي         

)مبـارزه بـا نفـس     (خداوند آا رابه جهـاد اكـرب        

خدواند مشا را   :امتحان منودند و طالوت به آا گفت      

ـه از آن               با جوي آب آزمایش مي كند پـس هركـدام ك

ارد نوشید، از من نیست مگراینكه یك مشت ازآن برد        

و به اندازه كف دست بیـا شـامدپس مجلگـي ازآن آب             

آشامیدند مگـر انـدكي ازآـا كـه سیـصد وسـیزده             

ـا            ـف اكتف نفربودند و به روایيت چهارهزار به یك ك

ـد و                ـشرت ش ـس بـاخوردن آب تـشنگي شـان بی كردند پ

ازقافله باز ماندند چون لشكر جالوت را دیدند از         

ـا  :نـد زیادي سپاهیان بـه وحـشت افتادنـد و گفت          م

ـا          توانایي رودررویي باجالوتیان را نـدرامي ويل آ

ـت               ـه قیام كه باور دیين شان قوي بـود و اعتقـاد ب

ـه بـا لـشكر          :داشتند گفتند  اي بسا كم لشكریاني ك

ـت            عظیم مبـارزه كردندوپريوزشـدند بـه لطـف وخواس

ـد            خدایي پس اگر خداخبواهد ماهم پـريوزمي پـس خداون

را كه ازعده زیـادي     این لشكر را یاري منود و آا        

برخوردار بودند شكست دادند وداود جالوت را كـشت         

وخدواند به پاس این دالوري داود او را ملك وحكمت          

آورده .وعلم هرآنچه كـه اراده كردعنایـت فرمـود        

داود دست كرد و سنگ را زتـوبره بـريون آورد           :اند

ـب جـالوت              هرسه یكي شده بود درفالخن ـاد بـه جان

ـد و           انداخت، پس سرش    شكسته شـد ومغـزش پریـشان ش
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وبعضي مي گویند به    (بدینوسیله لشكرش تارومارشد    

ـه عظـیم اجلثـه بـود نشـست و                سنیه و قلب جالوت ك

حممد (وباز نویسي تاریخ انبیا   )ازپشت وي بريون آمد   

ـه          )مهدي موسوي  مي نویسد كه طالوت دخرت خـود را ب

وي داد و انگشرت مملكت داري درانگـشت او كـرد واو            

.را برختت خود نشانید

داود داراي آو از خوش بود چنانكه هنگـام تـسبیح           

ـي               وآو از او كوه ها وپرندگان بـا اوهـم آو از م

شدند ودسته دسته پريامون او به ذكر مشغول شدند و          

خداوند زبور را بر او نازل كرد كه زیاد برتورات          

ـن           .بود داود آهن را به زره تبدیل مي كـرد ودرای

تبحري خاص داشت)زيزره سا(كار 

رسات داود براي شداد

مهانگونه كه در سوره فجر آمده است قوم عـاد قـوم            

ثرومتند و سركشي بودند كه درصحاري عدن باغي بنام         

ساخته بودنـد عـاد داراي دو فرزنـد بنـام           )ارم(

چون شدید  .شدید وشداد بود كه هر دوپادشاه بودند      

ـت ب            ـه جه ـید و ب ـي  درگذشت، سلطنت به شداد رس زرگ

ـد            مملكت خویش دعوي خدایي مي كرد وهرچه وعـده وعی

ومعجزات مي دید بیشرت عناد مي كردو چون وصف هبـشت           

ـت      ـي گف ـن مثـل آن مـي سـازم        :مي شنید، م روم .م

وتركستان و هندوستان و حبش زنگبار و اكثـر بـالد           

عامل در حتت تصرف او بود و دیوارها وبناهـاي كـاخ            

وبیننده را به تعجب    ودیوارها مهه از زر وسیم بود       
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وامي داشت بعدازامتام وآباد كـردن و زرانـدوزي و          

دفن طال و نقره وبناي این مهه شوكت، خداونـد جـان            

شداد را گرفت وفرصيت كه پاي دیگر ا ز ركاب بـريون            

كند به اونداد و جان راو را قبض كرد و صـیحه اي             

ار فرشته اي درآمد وه مهه یكباره هالك شـدند و آن            

.نظر مردمان پنهان وحموگردیدشهر از 

ـه یـك روز را             دراحواالت حضرت داوود ع آمده است ك

در مسجدبه عبادت مشغول بود و روز دیگر راقـضاوت          

ـه مـشغول               ـا ك بني مردم مي پرداخت یـك از آن روزه

عبادت بود وفرشته جربئیل و میكائیل هبصورت انـسان         

ـد              از دیوار مسجد باال رفتنـد و بـه مـسجد درآمدن

ـا    :داود با مشاهده آندو ترسید گفتند     حضرت   ـرتس م ن

دو طرف خماصمه هستیم كه براي داوري نـزد توآمـدمي           

ـدو گفـت            :داود ا زدعواي آندو جویا شد یكـي ازآن

ـن              این مرد برادر من است ونود ونه مـیش دارد و م

داراي یك میش مي باشم پس به من مي گویـد كـه او              

ـد حـضرت              داود را نیز به من ده تا درتصرف من باش

بتحقیق كه بااین درخواست درحق تو سـتم روا         :گفت

ـا             داشته است پس ا زاین حكم داود متوجه شد كه آ

از دیوار مسجد وارد حمراب عبادتش شده اند احـساس          

ـه              كرد كه امتحان و ازمایش اهلـي دركاراسـت پـس ب

ـران     ـد غـف ـاد و ازخداوـن ـجده درافـت ـه و ـس اناـب

كه ترك اوالیي   البته این داود گناه نبود بل     (طلبید

بودكه براي مقام قرب نبوي با ید متوجه این كـار           
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ـد          )میشد ـق حمم پس داود اینگونه تضرع منود اللهم حب

وال حممد تب يل واغفريل پس خداونـد اسـتغفار او را            

پذیرفت 

قصه گوسفندان و كشتزار

ــفنداني وارد   ــه گوس ــت ك ــده اس ــرآن آم ــاز درق وب

از كـشتزار   فردي شـدند و     )تاكستان انگور (كشتزار

هرچه مي خواستند به چـرا مـشغول بودنـد حكـم آن             

راازداود و سلیمان پرسیدند گویند نام یكي از دو         

اي :دهقان ایلیا و دیگري یوحنا بود ایلیـا گفـت         

خلیفه خدا مهسایه من یوحنا رمه خودرا دركشتزارمن        

ـا             ـت داودازیوحن انداخته و متـام آنـرا خـورده اس

من درخواب بودم و    :فتتوچه مي گویي؟ او گ    :پرسید

حساب كنید هباي زرع و     :این اتفاق روي داد، فرمود    

ـم             ـد مـساوي ه گوسفندان چقدراست چـون حـساب كردن

ـا           بودپس حكم فرموندكه گوسفندان خود را بـه ایلی

ـم  :ده، وقيت آندو رفتند، سلیمان به پـدر گفـت          حك

چگونـه؟ سـلیمان    :گفـت .غرياز این هم به صالح بود     

 صاحب زرع را مگر آنچه درشكم این        نیست:جواب داد 

ـس داود بـرمهني     .گوسفندان بريون بیاید دراین سال     پ

ـه صـاحب زرع        (منوال حكـم منـود       شريگوسـفندان را ب

ـا  :اینجاست كه قرآن مي فرماید    )دریكسال بدهند  م

ـه هـر دو              ـیم منـودمي درحالیك آن را به سلیمان تفه

.داراي حكمت وعلم بودند
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ـل او راخطـاب       چون عمر داود به صد سال       رسید جربئی

فرمود اي داود فرزندان را طلب كن ومسئله اي چند          

بپرس، هركدام جواب گوید او را خلیفه خویش قـرار          

ده، داود نوزده پسرداشت كه كوچكرتین شان سـلیمان         

قـوت دركجاست؟حـضرت    :اینچنني سؤال فرمود كه   .بود

اي پدر اگر دستور دهي من گومي، اميان        :سلیمان گفت 

ـل              درد ـشم و عق ل است حمبت درزبان و دل و شرم در چ

ــود ــد ازآن فرم ــتخوان بع ــوت در اس ــاغ و ق :در دم

زن :درزمان، زن بیشرتاست یـا مـرد؟ سـلیمان گفـت          

درجهان هر چه زن انـد خـود        :دلیل را پرسید، گفت   

.زنند و هركه به فرمـان زن اسـت آن هـم زن اسـت              

درجهان زند ه بیشرتاست یا مـرده؟ سـلیمان        :پرسید

ـرگ اسـت             :گفت ـه مهـه را راه بـه م .مرده، زیرا ك

از این جهان تـاآن جهـان چنـد روز          :بعدازآن گفت 

ـر چیـست؟           :است؟ گفت  ـخت ت یك روز پرسید از سنگ س

بدترین چیزها چیست؟ سـلیمان     :گفت.دل كافر :گفت

خشنودي و سـؤاالتي    :هبرتین؟ گفت :خوي بد، گفت  :گفت

.ویش نشانددیگر كه سپس داود سلیمان را برختت خ

)ذالنون(حضرت یونس 

ـت  )صاحب ماهي (یونس فرزند ميت، لقب او ذالنون        اس

از پیغمربان معرويف كه ظاهرًا بعد ازموسـي وهـارون          

قدم به عرصه وجـود گذاشـت، بعـضي او را از اوالد             

هود مشرده اند و مأموریت او را هدایت باقیمانـدة          

از سـرزمني ظهـور او منطقـه اي         .قوم مثود دانستند  
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825بعضي ظهـور او را حـدود      .عراق بنام نینوا بود   

هـم اكنـون    .سال قبل ازمـیالد مـسیح نوشـته انـد         

درنزدیكي كوفه در كنار شوا قرب معرويف اسـت بنـام           

ــين   ــامربي از ب ــده او پی ــب آم ــضي كت ــونس، در بع ی

اسرائیل بود كه بعد از سلیمان به سوي اهل نینوا          

مبعوث شد 

داستان رسالت یونس

دعوت خود را ازتوحید    )ع(انند سایر انبیاء  یونس مه 

ومبارزه با بت پرسيت شروع كرد و سپس بـا مفاسـدي            

اماآن قوم  .كه درحمیط رائج بود به مبارزه پرداخت      

متعصب كه چشم و گوش بسته ازنیاكان خود تقلید مي          

كردند دربرابر دعوت او تسلیم نشدند یونس مهچنـان         

دري مهربـان آن    از روي دلسوزي وخريخواهي مانند پـ      

ـق               قوم را انـدرز مـي داد، ويل درمقابـل ایـن منط

ـي             حكیمانه چیزي جز مغالطه و سفـسطه از دمشنـان من

تنها گروه اندكي كه شاید ازدونفر جتاوز مني        .شنید

یـونس  .به او اميان آوردنـد    )عابد و عاملي  (كردند  

آنقدر تبلیغ كرد كه تقریبًا از آا مایوس شـد در           

یونس به پیشنهاد مرد عابد تصمیم –بعضي از روایات  

)تفسريبرهان(گرفت برآا نفرین كند 

.این برنامه حتقق یافت ویونس به آا نفـرین كـرد          

ـي             به او وحي آمد كه درفالن زمان عذاب اهلي نازل م

هنگامیكه موعد عذاب نزدیك شد، یـونس مهـراه         .شود

مرد عابد ازمیان آا بريون رفت درحالیكـه خـشمگني          
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ـشيت پـراز             بو ـك ك د تا به ساحل دریا رسید درآجنا ی

ـه             مجعیت وبا را مشاهده كرد و ازآا خواهش منـود ك

او را مهراه خود بربند وسواركشيت شـد طبـق روایـات            

ماهي عظیمي سرراه را بركشيت گرفت دهان بـاز كـرد           

.وگوئي غذائي مي طلبد

به نظر مـي رسـد گناهكـاري        :سرنشینان كشيت گفتند  

كه باید طعمه این ماهي شود و چاره        (ت  درمیان ماس 

ــست ــه نی ــتفاده ازقرع ــز اس ــه )اي ج ــا قرع دراینج

ـه            افكندند قرعه به نام یونس درآمد طبق روایـيت س

بار قرعه را تكرار كردند و هرسـه بـار بـه نـام              

یونس درآمد ناچار یونس راگرفتنـد دردهـان مـاهي          

یـونس  :فساهم فكان من املدحضني   (عظیم پرتاب كردند    

این تفـسرينیزگفته   )آا قرعه افكند ومغلوب شد    با  

دریا طوفـاني شـد و باركـشيت سـنگني بـود            :شده كه 

ـي             وهرحلظه خطر غرق شدن سرنشینان كـشيت را هتدیـد م

كرد وچاره اي جز این نبود كه براي سبك شدن كـشيت            

بعضي ازافراد را به دریا بیفكنند وقرعه به نـام          

تند ودرست درمهني   یونس درآمد، او را به دریا انداخ      

.هنگام نگي فرا رسید و او را دركام خود فروبرد         

ـي              در روایيت آمده است كه خداوند بـه آن مـاهي وح

فرستاد كه هـیچ اسـتخواني را ازاو مـشكن و هـیچ             

.پیوندي را قطع مكن

یونس خیلي زود متوجه ماجرا شد و با متـام وجـودش            

ـویش    ـرك اوالي ـخ ـدا آورد و از ـت ـاه ـخ ـه درـگ روـب
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.تغفار كرد و ازپیشگاه مقدسش تقاضاي عفو كـرد        اس

از امري  )بنقل از تفسري علي بن ابراهیم     (در روایيت   

 سـاعت   9توقف یونس درشـكم مـاهي       ):ع(مؤمنان علي 

ذكر شده است

ـا    ـسلما ـت ـود ـم ـدگان نـب ـسبیح كنـن ـر او از ـت اـگ

1روزقیامت درشكم ماهي میماند

ـه  ماهي عظیم دركنار ساحل خشك و بي گیاه آمد و            ب

ـود بـريون              فرمان خدا لقمه اي را كه ازاو زیـاد ب

ـب سـالمت جـسم           .افكند اما پیداست این زنـدان عجی

ـن               یونس را بـرهم زده بـود بیمـار نـاتوان از ای

زندان آزاد شد باز دراینجا لطف خدایي به سـراغش          

.آمد و بدنش كه بیمار و آزرده خاطر وخـسته بـود           

ـشي ل          طیـف الزم   آفتاب ساحل او را آزار مي داد پوش

ـد            بود تا بدنش درزیرآن بیارامد قـرآن مـي فرمای

تا درسایه برگهاي ن و     )ما كدوبين براو رویاندمي   (

.مرطوب بیارامد

ـب القـرع    :عرض كرد )ص(شخصي به رسول اكرم    .انك حت

اجل هي شـجره    :آیا مشا كدو را دوست دارید؟ فرمود      

.آري آن گیاه برادرم یونس است!اخي یونس

یونس با حالت خشم وغـضب قـوم خـود را           هنگامي كه   

ـد             رها كرد ومقدمات خشم اهلي نیز براآـا ظـاهر ش

تكان سخيت خوردند و به خود آمدنـد اطـراف عـامل و             

143 سوره صافات آیه -1
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ـا              ـا بـود گرفتنـد و ب دانشمندي را كه درمیان آ

.رهربي او درمقام توبه برآمدند

در بعضي روایات آا دسته مجعـي بـه سـوي بیابـان             

زنان و فرزندان و حیوانات و بچه       حركت كردند وبني    

هاي آا جدایي افكندند، سـپس گریـه را سـردادند           

وصداي ناله خودرا بلند كردند وخملصانه از گناهان        

 داشتند توبه -یونس–خویش وتقصرياتي كه درباره خدا   

ـه              ـت وحادث كردند دراینجـا پـرده عـذاب كنـار رف

ـي             بركوهها رخيت ومجعیت مؤمن توبه كار بـه لطـف اهل

بعد از این ماجرا به سراغ قومش آمد        .جنات یافتند 

تا ببیند عذاب برسرآا چه آورده است

ـه در روز            ـه چگون هنگامیكه آمد درتعجب فرو رفت ك

رفتنش مهه بت پرست بودند ويل اكنون مهه موحد وخـدا           

ـد    :قرآن میفرماید !پرست شده اند   آا اميان آوردن

.اختیموما آا را تازمان معني هبره مند س

)خرقیل(ذوالكفل 

كفل به معين نصیب و هم به معين كفالت وعهـده داري            

است بعضي گفته اند چون خداونـد نـصیب وافـري از            

ـه          ثواب ورمحتش دربرابر اعمال وعبادات فراوانـي ك

اجنام مي داد به او موهبت فرمود ذوالكفل نامیـده          

لقب الیاس است، مهانگونه كه     :شد و بعضي مي گویند    

یل لقب یعقوب و مسیح لقب عیسي وذالنون لقب         اسرائ

.یونس مي باشد
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ـل       85 سوره ص و     48درآیات    سوره انبیـاء ا زذوالكف

به نام نیكوكار و بنده صابر ذكر شده اسـت سـومني            

ــي ــد ازموس ــامرب بع ــل )ع(پی ــل(خرقی ــود )ذوالكف ب

.پیامربي با خرد وصبور ودر ردیف ادریس و امساعیـل         

ده اي از بين اسرائیل بود      درروزگار او كه پیامرب ع    

ـين             دمشين خطرناك از پادشاهان قلمرو خبـاطر او بـه ب

اسرائیل محله ور شد وایشان امر بـه جهـاد ودفـاع            

.كرد و مردم با اكراه به این كار تن دادند

جنگ در هاموني بريوش شهر واقع بود كـه اطـراف آن            

تپه وجودداشت خرقیل سپاه خود را دربرابر دمشن به         

ست به سبك جنگ هاي آنروز، طالیه در پـیش،          دقت آرا 

میمنه ومیسره در دو جانب قلب در وسط وعقبدار در          

پشت سر، ضعف اميان در سپاه خرقیل و قـدرت ظـاهري            

در سپاه دمشن باعث برهم زدن آرامش سپاه خرقیل شد          

وسربازان كم كم از سپاه گرخيتند ودعوت به مقاومت         

د را نفرین كرد    خرقیل تاثريي نداشت خرقیل سپاه خو     

.و خداوند هالكشان فرمود

خرقیل وقيت هالكت سپاه را دید دلش به دردآمد وعرض          

پروردگارا هرچند من بر آنان خـشمگني شـدم و          :كرد

آنان از فرمان مقدس جهاد تن زدند اما به هرحـال           

ـز            از بندگان تو و پرستندگان ذات بزرگـوار و عزی

برآنان رمحت  تو بودند از تو به تضرع خواستارم كه         

آوري وایشان را ببخشایي خداونـد بـزرگ ومهربـان          
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ـر           دعاي آن بزرگوار را پذیرفت ومهه مردگـانرا دیگ

.بار زنده ساخت

الیاس و الیسع

ـه         85در سوره انعام آیه       و  122 و سـوره صـافات آی

 ایـشان یـاد     86 سوره صافات وسوره ص آیـه        130آیه  

ني سـالم   سوره صافات بر آل یاسـ     130در آیه   (شده است 

ـي              فرستاده كه برخي مفـسرین معـين آن را الیـاس م

الیاس پیامرب خدا مردم زمـان خـویش را از          .دانند

ـي   )كه بت بعل را مي پرستیدند     (بت پرسيت    برحذر م

داشت ومهواره به ارشاد آا مي پرداخت تا قدري به          

تاریخ قوم خـویش یعـين بـين اسـرائیل بیندیـشند و             

ـي را تكـذیب        پدران مشاایا پیامرب بـزر     گ حـضرت موس

نكردند؟ وفریـب سـامري را خوردنـد و بـه پرسـتش             

گوساله تن در دادند من به مشا پند مي دهم كـه اهللا             

ـت           را كه پروردگار مشا و پروردگار پدران خنستني مشاس

ـو            بپرستید و از بت پرسيت دست بردارید مـرا دروغگ

ـه             مي نامید، اما بدانید كه من راسـتگومي واگـر ب

ـيت            سوي خداي  ـه بـت پرس ـان ب  یكتا بازگردیـد ومهچن

ـن               ـي دچارخواهیـد شـد م ادامه دهید بـه عـذاب اهل

برعاقبت مشا بیمناكم بدینگونه ساهلا الیاس و سـپس         

الیسع آن قوم را به شكیبایي پیامربانه و با رأفت          

ـي              ومهرباني از شرك و پرستیدن بـت بعـل پرهیـز م

ز دادند و به پرستش خداي یگانه دعوت میكردند و ج         

ـد            مشاري اندك كه فطرت اهلي خویش را فرامـوش نكردن
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قوم تكذیب شان كردند و آزار مي رساندند وگرفتار         

.عذاب شدند

داستان حضرت عزیر

بعد ازآنكه خبت النصر، بیت املقدس را با لشگریانش         

خراب كرد، عزیر با درازگوش خویش از آجنا مي گذشت          

باخود مهراه  و درپارچه اي اجنري و درظريف شريه انگور         

داشت و چون آن خرابه و مرده هـاي آنـرا مـشاهده             

ـب گفـت       ـن        :كرد، از روي تعج ـه ای یعـين خـدا چگون

 و به آن ده چنان     1مردگان را دوباره احیاءمي كند؟    

ـني یكـسان              شده بود كه سقف هاي خانه هاي آن با زم

شده بود و آن سرزمني بـه صـحرایي خـشك و مـرده و               

وند براي اینكه به او     وحشتناك تبدیل شده بود خدا    

این امر را ثابت گرداند، او رابه مدت یكصد سـال           

كشت سپس زنده گردانید وبعد از زنده شـدن فرشـته           

اي عزیر چقدر اینجا بودي     :اي او را خطاب منود كه     

ـت             (؟   نوشته اند آن زمان كـه او ازآجنـا مـي گذش

ـا     :گفـت )هنوز آفتاب غروب نكرده بـود      یـك روز ی

ـد سـال      : آن فرشته گفـت    قسميت ازروز را   بلكـه توص

پس به طعام وشراب خود بنگر كـه هـیچ          !درنگ كردي 

ـا            تغیريي نكرده است و نگاه كن به درازگوش خود وم

ـربت (ترا بـراي مـردم نـشانه اي          قـرار دادمي و    )ع

بازبراي اینكه او قدرت خداوندي را مشاهده مناید،        

ـه       :خطاب منود  ونگاه به استخوااي محار كن كه چگون
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ـي گـردانیم و     )و كامل (آا را بر روي هم مركب        م

ـي رویـانیم        آنوقـت درازگـوش    .سپس روي آن گوشت م

خودرا دید كه سامل و مانند قبل درموضع خود قـرار           

ـد           .گرفت عزیر چون این قدرت را دید براو روشـن ش

ـت  ـار و گـف ـت پروردـگ ـد  :عظـم ـه خداوـن ـستم ـك داـن

!برهرچیزي تواناست

د وقيت عظمت عزیر را دیدند      الزم به ذكر است كه یهو     

ـد             بعضي از روي جاهلیت او را پسر خدا مـي خواندن

ـسرخدا     ـسي را ـپ ـه عـی ـصاري ـك ـضي از ـن ـون بـع مهـچ

كه اینها مهه كفر شرك مي باشد 2خواندند

حضرت سلیمان 

سلیمان مـرياث ملـك وپادشـاهي پـدر را بـرد و از              

ملكاتي عظیم هبره منـد بـود ازمجلـه اینكـه زبـان             

ـيت        مرغان را مي     فهمید و بربادها مسخربود او را خت

بود كه هیچكس را نبود از سالطني، لشگریانش عبـارت          

بودند از جن و انسان و پرندگان كه مهـه بـراي او             

درخدمت بودند درعني حال ملك و ثروت او را ازیـاد           

ـه            خداغافل نكرد، گویند روزي بر دهقـاني گذشـت ك

ان اهللا  سـبح :زمني را شخم مي زد چون او را دید گفت         

بـاد آو   !آل داود را عجب پادشاهي داده اند عظیم       

رسانید بـاد را    )ع(از او را به گوش حضرت سلیمان      

امر كرد تا بساط او را برزمني اد وآن دهقـان را            

 سوره بقره آمده است259 این قضیه درایه 1
 سوره توبه به این مطلب اشاره دارد30 آیه 2
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آنچه مي گفيت شنیدم، پس پیاده شدم و        :طلبید وگفت 

نزدیك تو آمدم تا آرزوي چیزي نكين كه بدان قـادر           

ان كه ثواب یك تسبیح كه بندة       بد!نشوي اي دهقان    

مؤمن بگوید از روي صدق و خلوص عقیده، هبرتاسـت از           

پادشاهي كه به آل داود داده اند زیرا كـه ثـواب            

دهقـان  !یك تسبیح باقي است وملـك آل داود فـاني         

ـه       !اي خداي تعايل    :گفت كشف غموم تو كند، چنان ك

.غم از دل من برداشيت

الـس ریر گذشـت و آن      سلیمان با لشگر خود از وادي       

ـل رسـید            موضعي است درطائف و ازآجنا به وادي النّم

وقت مناز شده بود بـه بـاد امركـرد كـه بـساط را               

برروي زمني اندازد تا عبادت حق تعايل مناید وقيت به          

ــه  ــرت مه ــه مه ــه اي ك ــد مورچ ــان درآمدن وادي مورچگ

اي مورچگان درآئید بـه مـسكن       :مورچگان بود، گفت  

)لگد مال نكننـد   (م نشكنند مشا را     هاي خود كه دره   

بـاد آو از او را      !سلیمان و لشگریانش نادانـسته    

ـه  (به سلیمان رسانید پس تبسم كرد، درحال خنده          ب

ــود ــیده ب ــه نرس ــت قهق ــه )حال ــار آن مورچ از گفت

ـه            ولشگرخود را ا زفرود آمدن بازداشـت و آن مورچ

ــود ــد وفرم ــه:را طلبی ــه !اي مورچ ــسته اي ك ندان

مـن مهرتایـن قـومم و       : مني كنند؟ گفـت    لشگرمن ستم 

ـا            چاره اي جز نصیحت ندارم ومقصودم این بود كه ب

ـل                ـر خـدا غاف نگاه در دبدبه و كوكبـه تـو از ذك

سلیمان پس ازآن به دعا ومناجات پرداخت و        .نشوند
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ـب              از خداوند به سبب نعميت كه بـه اوداده بـود طل

ــا او را وارد  ــت ت ــود وا زاو خواس ــزاري من ــكر گ ش

ـه    :اي درستكار فرماید مي گویند    انسا درمهني سفر ب

وادي رسیدند كه هواي خوش داشت و درختان و سـبزه           

زار بسیار، درآجنا فرود آمدند و چون وقت مناز بود          

هدهـد در یـافنت آب      .آب نبود .خواست كه وضو سازد   

ـد           مهارت داشت هرچه دنبال او گشتند او را نیافتن

ـب      وطبق قويل در نواحي بیت املقدس       بود كه هدهد غائ

پس اگر او را پیدا كنم عذاب كنم او را          :شد، گفت 

یا بكشم یا اینكه براي این كارش دلیل آورد دیري          

هدهد چون پروبال زد و به      .نگذشت كه هدهد بازگشت   

ـد               هوا رفت ناگاه باغي به نظـراو آمـد و بـه هده

ـي               ـه ازكجـا مـي آی دیگر رسید واو از وي پرسید ك

و او از وي    .ن، پادشاه انس وجن   ازنزد سلیما :گفت

از والیيت  :پرسید تو ازكدام سرزمني مي آیي؟ واوگفت      

كه پادشاهش زني است به نـام بلقـیس واو را بـرد             

تانشان دهد، هدهد كه از عقوبت سلیمان مي ترسید،         

اگراین خـرب نـزد او      !كه نرتس :آن دیگر او را گفت    

ـان كـه كـركس       .رساني خوشحال شود   باري عفریت مرغ

ـه دنبـال             نام داشت و پادشاه آنان یعين عقـاب راب

هدهد فرستاد وتا دیدند ازجانب سباء مي آید آهنگ         

اوكردند و خواستند با چنگال پاره كنند ويل رخـصت          

ـت و      .خواست و خواست حجت آرد     عقاب نزد سلیمان رف

یا نيب اهللا هدهد را آوردم سلیمان او را         :عرض داشت 
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ـي كـشید نـزد        : خـود آورد وگفـت     درحالیكه پراو م

ـد              امروز ترا عذابي كنم كه مهه عربت گرينـد پـس هده

ـق             :گفت یا نيب اهللا یادكن آن روز را كه ترا پـیش ح

ـيت  :آنوقت از سرزمني سباء گفـت     !تعايل بدارند  بدرس

یافتم زني را كه پادشاهي ایشان مي كـرد و او را            

ختت و ملكيت عظیم بود و از هرچیزي كه پادشاهان را           

 داشت وآا به جاي خداي جهان خورشـید را          كار آید 

باید تأمل كنم كه آیا     :سلیمان گفت .مي پرستیدند 

ـه        !راست مي گویي یا دروغ       سپس نامـه اي نوشـت ب

بسم اهللا الرمحن الرحیم از سلیمان بن داود        :این حنو 

ـه        :بنده خدا به بلقیس ملكه سبا      ـالم بـر كـسي ك س

ــشي م ــرمن سرك ــريد ب ــرار گ ــدایت ق ــق ه ــد درطری كنی

ـن  :وخودتان را تـسلیم كنیـد ودسـتور داد كـه           ای

نوشته را به سوي آا بـیفكن، بعـد بـه گوشـه اي              

وقيت بلقیس نامه را دریافت،     .بروومنتظر پاسخ باش  

ـن        :به درباریان خویش گفت    نامه اي بـاارزش بـه م

افكنده شده است وآن ازسوي سلیمان است و اینگونه         

بـرمن برتـري    .یمبسم اهللا الرمحن الـرح    :نوشته است 

ـا             جموئید ودرحال تسلیم به سوي من آییـد آنگـاه ب

ـر      :اشراف خود مشورت كرد و گفت      من هرگز بـدون نظ

ـخ            ـا درپاس مشابرامري فرمان قاطع صـادر نكـردم آ

ماداراي سازوبرگ جنگي بسیار وداراي قـدرت       :گفتند

نظامي مي باشیم حال هرگونه كه خودتصمیم بگريي ما         

ـت  بل.اطاعت مي كنیم   مهانـا پادشـاهان را     :قیس گف
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عادت اینچنني است كه هرگـاه وارد قریـه اي شـوند            

درجنگ بي رحم   (عزیزان آن سامان را ذلیل مي كنند      

پس من هدیه اي براي آا مـي فرسـتم ببیـنم            )اند

چگونه پاسخ مي آورند سپس كنیزان وزرودر و یاقوت         

ـه مهـراه نامـه اي بـراي         .…و مشك و زعفران و     راب

1 فرستادسلیمان

و نوشته اند منذربن عمر را با یكي از اشراف قوم           

اي منـذر بـرو     :خود براي رفنت مقرر فرمود و گفـت       

ـو             ونیكو احتیاط كن اگر به چشم غضب وسیاست بـه ت

نگریست كه او پادشاه است و ما براو غالب شـومي و            

اگر به تازه رویي خوشخویي با تو سخن گوید بـدان           

ـه      كه او پیغمرب خداست سخن      او نیكوبشنو وجواب نام

.را بیاور

منذر با غالمان خویش نزد سلیمان آمدنـد آن حـضرت           

با روي خوش تبسم كرد ومنذررا حال پرسش منود منذر          

نامه را بريون آورد و بوسید و برگوشة ختت اد سپس           

ـه    :هدیه ها را در كرد سلیمان گفت       آیا مرا باهدی

ـل   كمك مي كنید حال آنكه آنچه نزد خـداي عـ           زو وج

ـا                ـد و بـه آ ـت بروی مرا عطا شده است بـسي هبرتاس

ـا              بگویید كه مشا باهدیه خود دل خوش داریـد پـس ب

ـل از آن                ـه قب لشگریاني به نزد شـان مـي آئـیم ك

مانند آن ندیده باشند وآا را اسري ودربند خـویش          

.منائیم

 ماخوذ ا زتاریخ پیامربان سید حممدمهدي موسوي1
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بلقیس رسويل فرستاد و اطاعت و تسلیم خود را عرضه          

كـدامیك  :لشگریان خود را گفـت    سپس سلیمان   .داشت

ـي                قبل از آمدن بلقـیس ختـت او را نـزدمن حاضـر م

من قبل از اینكه از     :دارید؟ عفریيت از جنیان گفت    

منقول است كه او    .جایت برخیزي آن را حاضر مي كنم      

ـه  »اهیا شر اهیا  «به زبان عربي این ذكر را گفت       ك

یا :به عربي مهان حي وقیوم مي باشد و به قويل گفت          

ـا    :ذواجلالل و االكرام ویااینگونه ذكر گفت      یـا اهلن

ـه              واله كل شي اهلا واحدًا ال اله اال انت و یا اینك

وآن فرد كـه ایـن علـم را         »یا اهللا یا رمحن   «:گفت

1بود»آصف بن برخیا «داشت خضر یا به قول مشهور

ـت ملكـه سـبا نـزد                 پس با دعاي آصف بـن برخیـا خت

ـت    (سلیمان حاضر شد     ـرا بـا طـي االرض       روایت اس آن

ـد      :پس به درباریان گفت   )آوردند آنـرا تغـیري دهی

تا ببینم آیا بلقیس آنرا مي شناسد       )به پشت ید  (

ـن    :یا نه؟ وقيت بلقیس آمد از او پرسیدند        آیـا ای

گویا آن ختت باشد    :ختت توست ؟ نگاهي انداخت و گفت      

و ازاینجا سلیمان عقل بلقیس را به كمال امتحـان          

ـت     منود چرا ك   ـه بـه جـزم       :ه با احتمال سخن گف (ن

سلیمان را گفته بودند كه او عقل راكامل نیـست و           

ـي از دو شـبهه برطـرف          )پاي چون محار دارد    پـس یك

اكنون باید پاهـاي او را امتحـان میكـرد          .گردید

وقصر چون آبگینـه اي سـاختند بلقـیس گمـان كـرد             

لیعهد او گفته اند او را وزیرخاص سلیمان پسرخواهر وو1
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ـد            دریاچه اي است وخواست جامه هـاي خـودرا باالزن

ـه اي       : گفت سلیمان فروگذار دامن خودرا اینجا عرص

چون خواهد زني اختیارمناید رواست     (است از آبگینه    

ـه       )كه ما اینچنني بیازماید    پس دید پاهاي او را ك

ـه             مو دارد به او طبع او ناخوش آمد ودرعـالج ازال

ـد و              آن دستورداد تا آهك و زرنـیج را ممـزوج دارن

نه نوره را   و اینگو (نوره را برپاهاي خویش مالید      

ــاختند ــون )س ــدازاین دو آزم ــه بع ــد ك و آورده ان

سلیمان بلقیس را به مهـسري اختیـار منـود و از او             

فرزندي متولد شد كه ملك وپادشاهي را به اوتفویض         

.منود

امتحان سلیمان 

ـه قـصه            31درآیه    سوره منل آمده اسـت كـه یـادكن ك

ـه              سلیمان را كه اسب ها را در آخر روز بـراو عرض

د ودوسيت مال دنیا و دست كـشیدن بـر یـال و             داشتن

ـت            گردن هاي اسب تندرو و رزمنده باعث شد كه ازوق

ـت               مناز عصر غافـل شـود و خورشـید پـائني رود آنوق

بودكه به درگاه خدا انابه منود وخداونـد خورشـید          

.را براو برگرداند و مناز عصر خود راجبا آورد

زوجات آن زمان تعدد    (وسلیمان را زنان بسیار بود      

ویك شب تصمیم گرفت كه نزد آنان رود تا         )روا بود 

صاحب پسرهاي زیادي شود ودر جهاد آا را بكارگريد         

از قضا هیچكدام از زنان باردار نشدند اال یكي از          

آنان كه فرزند ناقصي دنیا آورد كه نیمه اي داشت          
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ـپس خبـاطر              ـد س ویك چشم وآن را برروي كرسي خود دی

نادیده گرفته بود، از دیـدن      اینكه خواست خدا را     

:این مسئله به خضوع افتـاد و اینچـنني دعـا كـرد            

ـس            پروردگارا مرا بیامرز و دارایي به من ده كه پ

پس خداونـد تعـايل     !از من به كس دیگر نداده باشي      

ـسخر او    ـاد را ـم ـود وـب ـت فرـم ـاي او را اجاـب دـع

ـه   (گردانید و با نرمي هر جا كه خواست          بدون اینك

مي رفت و شیاطني راهـم مـسخر او         )دخود متحرك باش  

گردانیدكه بنا كننده عمارهتا وقلعه ها و كاسه ها         

ـه            وحوضهاي بزرگ بودند ومتمـردین از شـیاطني را ب

.بند مي كشید تا به مردم ستمي روا ندارد

ازمجله بناهایي كه جنیان براي سلیمان بنا كردند        «

»بیت املقدس بود

وفات سلیمان 

ـه        سلیمان را یافتند د    رحالیكه به عـصاي خـود تكی

ـس              داده بود وساهلا روح از بدن جدا داشـته بـود پ

ـت كوتـاه              ـب دس جنیان یافتند كه چقدر از عـامل غی

1.اند

ـه           دلیل اینكه چرا سلیمان دركوشك خوددرحايل كـه ب

ـود قـبض روح شـده ودراثرخـوردن             عصا تكیه داده ب

ـني افتـاد              موریانه ها تكه هاي چوب را، او بـه زم

ـه           برمهه م  رگ او معلوم شد ؟ گویند چون جنیان را ب

كار عمارت بناي بیت املقدس واداشته بود تا یكسال         
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درحالیكه مرده بود به مهان حال ماند و بـه كـسان            

ـا               خود وصیت كرده بود كه مرگ مـرا فـاش نكنیـد ت

جنیان از عمل خود باز منانند و كارمسجد به امتـام           

 وبـراو   رسد پس چون سلیمان درگذشـت او را شـستند         

مناز كردند وبرعصا تكیه اش دادند و دیوان از دور          

ـود بـه امتـام                وي را زند ه پنداشـتند و وظیفـه خ

داشتند تا موریانه، بعد از یكسال تا پـائني عـصا           

راخورد وبرزمني افتـاد سـپس دیـوان فرارمنودنـد د           

ـم       .رشكاف كوهها ووادي گرخيتند    عمـر سـلیمان را ه

2هل سال پادشاهي كردپنجاه وسه سال نوشته اندكه چ

)ع(حضرت مرمي وعیسي

 دوخـواهر   3)دخـرتان قـافورا   (حنه واشیاع یا حنانه     

ـا بـود            .بودند اويل مهسر عمران و دومـي مهـسر زكری

روزي زیـردرخيت   .ساهلا گذشت وحنـه فرزنـدي نداشـت       

پرنده اي را دیدكه به جوجه هاي خـود         .نشسته بود 

ـه آتـ      .غذا مي دهد   ش عـشق   مشاهده این حمبت مادران

فرزند را در دل او شعله ور ساخت و ازصمیم دل از            

ـه           خدا تقاضاي فرزند كرد وچیزي نگذشت كه دعایش ب

ـود كـه فرزنـدش را           4.اجابت رسید  حنـه نـذركرده ب

قراردهـد و  چـون او       )بیت املقـدس  (خدمتگزار حرم   

ـرت    !پروردگـارا :راوضع محل منود عرض داشت     ويل او دخ

 سوره سباء14 برگرفته از آیه -1
 تاریخ پیامربان سیدحممد مهدي موسوي2
 اقتباس در تفسري منونه وتاریخ انبیاء موسوي3
 اقتباس از تفسري منونه و تاریخ انبیا ء موسوي4
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ـخ   ) كنم وچگونه نذر خودرااداء  (است   خداوند درپاس

خداوند هبرتمي داند كـه او چـه زاميـان          :مي فرماید 

)عبادتكار(من او رامرمي    :پس عرض داشت  .منوده است 

نام ادم واو و ذریه او را از شر شیطان رجیم در            

(پناه تو درمي آورم    آورده اند كه قبال  به مهـسرش       .

ي عمران وحي منود كه بدرسيت تراعطا خواهیم كرد پسر        

كه شفا دهنده كورو ابرص و احیا ء كننـده امـوات            

ـس  ).باشد و آا گمان كردند این فرزندمهان اسـت         پ

خواستندتا مرمي را دربیت املقدس به خدمتگزاري ند        

واو راكفیل الزم بودپس براي این امر مقدس چنـدین          

ـد       .كس متقاضي شدند   براي انتخاب خدایي قرعـه زدن

ـر       وقلم هایي كه با آن تورات         مـي نوشـتند درآب

بـود  )شوهرخاله مـرمي  (انداختند و این قلم زكریا      

.كه بر سر آب آمد و اینچنني او سرپرسـت مـرمي شـد             

چون مرمي از حد طفولیت گذشت او رابه مسجد آوردند          

ـز           وغرفه اي درباالي مسجد برایش ترتیب دادند كه ج

ـه             بانردبان وارد شدن برآن میـسر منـي شـد مهچنانك

(گونه فرمود درقرآن این  یاد كن آنگـاه    !)اي حممد :

ـد     :كه فرشتگان مرمي را گفتند     اي مرمي، مهانا خداون

ترا به كلمه اي از خود كه نام او مسیح پسر مـرمي             

ـد كـه آبرومنـد در دنیـا وآخـرت و                ـي ده بشارت م

ازمقربان است ودرگهواره و پريي با مردم سخن گوید         

ـه   ويل:مرمي عرضه داشـت   .و از درستكاران است     چگون

این امر ممكن است درحالیكه مرادست بـشري نرسـیده          
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ـي             ـار حمقـق م است؟ خطاب آمد مهینگونه حكـم پروردگ

و او رسـويل    . پس اجياد مي شود    كنشود، او كه گوید     

ـي گویـد مـن از خـاك                است از سوي پروردگار كـه م

مانند جمسمه، پرنده مي سازم سپس درآن مي دمم وآن          

مي شود ومن كور مـادر      پرنده اي به اذن پروردگار      

زاد ومریض ابرص را شفا مي دهم ومرده را زنده مي           

ـه          .كنم و از آنچه درخانه هایتان ذخريه مي دارید ب

ـن               ـه اذن پروردگـار م مشا خرب مي دهم و اینها مهه ب

ـه           1است ـد واو ب  پس آن فرشته روح خدایي درمرمي دمی

ـب دور              از شـهر   (عیسي حاملـه گـشت سـپس بـه جان

ـد سـاعت       (گزید پس   گوشه  )ایلیا )به قويل پس از چن

او را وضع محل فرا گرفت درحايل كه او به درخت خنلي            

ـبال  مـرده       :تكیه داده بود آرزو مي كرد      ـاش ق اي ك

ـت    !بودم و به فراموشي سپرده مي شدم         از زیر درخ

او را خطاب آمد كه نگران نباش پروردگـارت بـراي           

ـت  تو از ناحیه حتتاني جوي آبي قرارداده است          ودرخ

خنل را تكان ده تا برایت رطب تازه فروریزد وخبـور           

و بیاشام و چشم روشن دار و اگر از مردم كسي نزد            

و بگـو بـراي پروردگـارم روزه        )سخن مگـو  (توآمد  

ـا             سكوت دارم پس عیسي را دنیا آورد ومردم بـه آجن

ـد كـه فرزنـدي را             آمدند ومشاهده احـوال او كردن

ـرت   !ي مـرمي  ا:گفتنـد )مي بـرد  (دربغل دارد    اي دخ

ـه         !عمران خواهر هارون ترا عجیب كاري سرزد ترا ن

 این داستان آمده است49 تا 45 درسوره آل عمران آیات 1
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پدر بدي بود ونه مادر سركشي این چه كار ناروایي          

فرزند دار شدي ؟ او اشاره      )شوهر ناكرده (بود كه   

ـه        :آا گفتند .به فرزند منود   ـا كـودكي ك چگونـه ب

ـه               ـود ك ـان ب ـن زم درگهواره است سـخن گـوییم؟ ای

من بندة خـدا،    :درآمد و گفت  خود به سخن    )ع(عیسي

ـه       .پیامرب او هستم   خدا مرا مبارك گردانید هرجا ك

ـه            باشم و سفارش منودمرا به مناز وزكوه تا آنگاه ك

زنده ام ومرا به نیكي بـه مـادرم واداشـت وسـالم             

ـاه كـه مـي مـريم              برمن آنگاه كه والدت یافتم وآنگ

1وآنگاه كه زنده مبعوث مي شوم

حواریون 

نوشته سید حممد مهـدي     (رتاریخ انبیا   وآنچنان كه د  

آمده است چون عیسي بـه حـد بلـوغ رسـید،            )موسوي

ـو      :جربئیل آمد وفرمان آورد كه     به بين اسـرائیل بگ

خدا را بپرستند و بگویند الاله اال اهللا عیسي رسـول           

اهللا، چون بين اسرا ئیل را به آن دعوت كرد، گفتنند           

ـد     ما ملت، موسي دارمي و به قول ایـن كـودك            بـي پ

رعمل مني كنیم و هیچ كس او را اجابت نكرده عیـسي            

ازغایت دلتنگي از شهر بريون رفت، قومي گازران را         

دید كه جامه ها درآفتاب انداخته بودند پـس نـزد           

ـد       :ایشان رفت و گفت    این جامه ها پاكیزه كرده ای

ـد        ـه    :چرا تنهاي خودرا پاكیزه نكنیـد؟ گفتن بـه چ

االاهللا، عیـسي رسـول ال،      بگوئید الاله   :چیز؟ فرمود 

1آمده است32تا 17است  این داستان در سوره مرمي آ 
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ـا            له مهه به یكباره اميان به عیسي آوردند وجامه ه

ـه              ـت كردنـد، ب را به صاحبان داده، مهـراه او حرك

ـد             ـي كردن ـید م قومي رسیدند كه برلب دریا ماهي ص

مي خواهید كه روزي از این پـاكیزه        :گفت)ع(عیسي

:بلـي فرمـود   :گفتنـد .تر خورید، به هبـشت رویـد      

اال اهللا، عیسي رسول اهللا، ایشان نیز به        بگویید الاله   

ـه حـوارئني عیـسي شـدند             عیسي اميان آوردند و ازمجل

علت تسمیه آا به حواریون این بود كه آا خـود           (

ـنني بـراي            را ازآلودگي به گناه پاك مي كردند ومهچ

ـس    )پاكیزه كردن دیگران تالش مي كردنـد       دوا زده ك

زده تن باشـند    گازران و هفت كس صیادان كه مجله نو       

پس عیسي با ایشان به شهر درآمد وقوم را دعوت مي           

ـه  :معجـزه تـو چیـست فرمـود       :كرد آا مي گفتند    چ

ـه       .خواهید تا ازحق تعايل درخـواهم      پـس گلـي را ب

صورت مرغي ساخت و درآن دمید و زنده شـد بـه اذن             

مـرده  .خدا نابیناي مادرزاد را آوردند، شفا داد      

!دا زنده كرداي را آوردند و به اذن خ

اميـان  (، پس مجعـي     1این جادو است  :پس كافران گفتند  

آوردند و بعضي او را تكذیب كردند و آا كه اميان           

خدا و بعـضي    :آوردند چند دسته شدند، بعضي گفتند     

...پسر خداست و:گفتنند

110 برگرفته از سوره مائده ایه1
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!درخواست مائده آمساني

ما !اي عیسي «:پرسیدند)ع(روزي حواریون از مسیح   

ما را  :امي آوردمي و به حق تعايل گرویده      به تو اميان  

تعـايل از آمسـان خـواني آراسـته         آرزو آنست كه حـق    

»هاي هبشيت خبورميفرستد تا از نعمت

ـا مكنیـد      (از خدا برتسید    :فرمود )و اینچـنني تقاض

ـت       «:گفتند.اگر مؤمن هستید   ما را قصد بر این اس

مان آرام گـريد و یقـني پیـدا        تا از آن خبورمي و قلب     

ـس  »گویي و از گواهان آن باشیم     كنیم كه راست مي    پ

ـت        )ع(مسیح این درخواست را به پروردگار عرضه داش

پروردگارا بـر مـا از آمسـان        «:و اینچنني دعا كرد   

ـا باشـد و              مائده ـر م اي فرود آر تا عی د اول و آخ

ـن         )نزد(آیه اي از     تو و ما را روزي ده براي هبرتی

ـا      :دپروردگار فرمو .روزي دهندگان  من آنرا بـر مش

دارم، پس هر كه از مشا بعد از آن كافر شد           نازل مي 

كه تا به حال كسي را نكـرده        (نظري  او را عذابي بي   

(منامي)باشم  نان بـود    اند در آن خوان، هفت    آورده.

ـري              كه مهه مردمان از اول تا آخر آن را خوردند و س

چون آن  )ع(شدند و باز هم مروي است كه حضرت عیسي        

ـه                م ائدة سرخ را پـس از ابـر مـشاهده منـود كـه ب

ــت  ــسي گف ــد عی ــود بع ــده ب ــده ش ــدیلي پیچی «:من

»این خوان را خوان رمحت گردان نه عقوبت       !خداوندا

و گریان بود، پس وضو ساخت و مناز گزارد و گریـان            

ـن      (اهللا خريالر ازقني   بسم:گریان گفت  به نام خـدا هبرتی
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فره برداشت و   پس مندیل را از سر س     )روزي دهندگان 

خواني ظاهر شد كه در آن ماهي بریان بود كه روغن           

.چكیداز آن مي

داستان صلیب

ــزات  آورده ــات و معج ــشاهده آی ــودان از م ــد یه ان

، عناد ورزیدند و قصد قتل وي كردند و او          )ع(عیسي

.را به انواع حیله بدست آوردند و شيب حمبوس كردند         

 وصیت منود كه    حضرت قبل از آن حواریون را مجع كرده       

چـون یهـودان او را      .به اطراف عامل متفـرق شـوند      

حمبوس كردند، مهه شب تا صباح پاس داشتند و در صبح           

مجع شدند، یهودا را به درون خانه فرستادند تا او          

را بريون آورد، پـس او وارد خانـه شـد، عیـسي را              

ـل صـورت عیـسي            ندید، حق  تعايل صـورت یهـودا را مث

ن آمد، خواست كه بگویـد عیـسي        گردانید و چون بريو   

اینجا نیست، زبانش بند آمد، گویند هر چه فریـاد          

كرد كه من عیسي نیـستم فایـده نكـرد و بـه دارش              

.آوخيتند و او را تري باران كردند

)ع(و حيیي)ع(زكریا

ـين اسـرائیل از             زكریا را فرزند ازر از انبیـاء ب

ـه   ا1.انـد بن داود گفته  سلیمان   بن   اوالد رجعیم  و ب

رسیده بود ويل فرزندي    )نودسالگي یا بیشرت  (سن پريي   

هرگـاه ه   (را مي دیـد     )س(نداشت و چون كرامت مرمي    

صومعه اش وارد مي شود، روزي هاي بسیار مي دید و           
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ـي            میوه هاي تابستاني را در زمستان و بالعكس و م

از وي  :این رزق از كجا آمده است؟ مي گفت       :پرسید

)2حساب روزي دهد  را خبواهد بي  او هر كه    .پروردگارم

ـداي  ـاه ـخ ـه درـگ ـت  ـب ـه داـش ـنني عرـض ـايل اینـچ :تـع

استخوان من سست و موها سرم سفید شده        !پروردگارا

ـد نـشده ام و          )باز هم (است و    از دعاي تـو ناامی

اي كـه در    مهسرم نیز نـازا گـشته اسـت و از ورثـه           

كه مال مرا در    (نگرامن  )پسرعموها(خاندان من است    

پس مـرا از جانـب خـود        )تو مصرف نكنند  جهت رضاي   

ـو باشـد،               كسي را كه خدایي باشـد و از دوسـتان ت

.فرزند عطا فرما

و او در حايل كه در حمـراب عبـادت خـویش بـه منـاز                

اي زكریا  :ایستاده بود، خداوند او را وحي فرمود      

ـي                ـت بـشارت م ما ترا به پسري كه نام او حيیـي اس

 نداشته اسـت و     دهیم كه قبل از او كسي نام آن را        

ـان   (دار  او آقا و خویشنت    و پیـامربي   )از معاشرت زن

!از صاحلان است، زكریا با تعجب پرسید آخر چگونـه         

ـده             ـد   حال آن كه مهسرم نـازا و مـن پـري ش ام خداون

آن زمان كه تو نبودي     )و یادآور (مهینگونه  :فرمود

شود زكریا  و خدا ترا خلق كرد، او هر چه خبواهد مي         

پروردگـار منـود، خطـاب آمـد آن نـشان           طلب نشانة   

حممدمهدي موسويسید:ـ  تاریخ انبیاء1
ـ  مهان منبع2
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ـا مـردم سـخن               اینست كه تا سه روز جز با اشاره ب

1نگویي و اینچنني خداوند حيیي را به او عطا فرمود

ــات  ــي12ـــ14در آی ــرمي م ــاب :فرمایــد م اي حيیــي كت

ـا    گري و در ادامه مي    را به قوت  )تورات( فرماید و م

.عطا كردمي)فهم تورات(را در كودكي حكمت 

ـه       :اند كـه  ر توضیح آیه آورده   د( ـين او را در س یع

ـورات     ـم ـت ـوخنت و فـه ـه آـم ـالگي ـب ـامربي(ـس )پـی

!)برانگیختیم

و او را از سوي خود مهربـاني و پـاكي و تقـوا و               

نیكي به پدر و مـادر و اینكـه سـركش و عـصیانگر              

و در آخر، خداوند درود مهیشگي      .نباشد عنایت كردمي  

ندكخود را نثار این بنده پاك مي

ـ خداوند ما را از مجله رمحت شدگان و حتیت شـدگانش            

...قرار بدهد انشااهللا

)ع(شهادت حيیي

حيیي قرباني روابط نامشروع یكي از طاغوتیان زمان        

ـه                ـن ترتیـب ك خود با یكي از حمرم خویش شد بـه ای

»هريودیـا «پادشاه هوسباز فلـسطني عاشـق       »هرودیس«

را در گـرو    دخرت رادر خـود د و زیبـایي او دل او            

عشقي آتشني قرار داد، لذا تصمیم به ازدواج با او          

.گرفت

 مرمي 2-15 آل عمران و آیات 38-45 داستان زكریا و حيي در آیات -1
آمده است
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او صـرحيًا   .رسید»حيیي«این خر به پیامرب بزرگ خدا       

اعالم كرد این ازدواج نامـشروع و خمـالف دسـتورات           

تورات مي باشد و من به مبارزه با چنني كاري قیام           

.خواهم كرد

ه گوش  سر و صداي این مسئله در متام شهر پیچید و ب          

رسید، او كـه حيیـي را بـزرگرتین         )هريودیا(آن دخر   

ـت              مانع راه خویش مي دید تصمیم گرفـت در یـك فرص

ـر              مناسب از وي انتقام بگريد و این مـانع را از س

ـا       .راه هوسهاي خـویش بـردارد      ارتبـاط خـود را ب

عمویش بیشرت كرد و زیبایي خود را دامـي بـراي او            

ــوذ كــ ــان در وي نف ــرار داد و آنچن ــه روزي ق رد ك

هر آرزویي داري از من خبواه      :به او گفت  »هريودیس«

.كه منظورت مسلمًا اجنام خواهد شد

!من هیچ چیز جز سر حيیي را مني خواهم        :هريودیا گفت 

ـه              زیرا نام او من و تو را بر زباا انداخته و مه

مردم به عیبجویي ما نشسته اند، اگر مي خواهي دل          

د گردد باید این عمـل را       من آرام شود و خاطرم شا     

هريودیس كه دیوانه وار بـه آن زن عـشق          !اجنام دهي 

ـد و             مي ورزید بي توجه به عاقبت این كار تسلیم ش

ـر             چیزي نگذشت كه یر حيیي را نزد آن زن بدكار حاض

ساختند اما عواقب دردناك این عمل سراجنام دامـان         

.او را گرفت

–یدان  در احادیث اسالمي مي خوانیم كـه سـاالر شـه          

ـه      « مي فرمود    -)ع(امام حسني  از پسيت هاي دنیا اینك
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ـا را بعنـوان هدیـه بـراي زن                سر حيییـي بـن زكری

»بدكاره اي از زنام بين اسرائیل بردند

ـت              یعين شرایط من و حيیي از این نظر نیز مـشابه اس

چرا كه یكي از هدفهاي قیام من مبارزه با اعمـال           

. است-یزید–ننگني طاغوت زمامن 

ان بئر معط له و قصر مشیدداست

اي را اي بسا قریـه   : آمده است  45در سوره حج آیه     

ــردمي و آن ــالك ك ــد، ه ــامل بودن ــه ظ ــررو ك ــا را زی ه

)را مهینطور(گردانیدمي و بئر معطّله و قصر مشید 

ـه    نون، كالوت بـن   بنگویند بعد از یوشع    ابوقیـا، ب

اسرائیل را به عبادت خدا فرامي     پیغمربي آمده و بين   

ـه              خواند، بعد از مدتي كـالوت درگذشـت و مـردم ب

فساد و معصیت گردائیدند و به بالي طاعون گرفتـار          

ـه           (آمدند،   هزار كس از بين اسرائیل جدا شـدند و ب

ـا طـاعون            شهر رسیدند و خواستند آجنا مسكن كنند ت

ها را گرفت و    رفع شود، عزرائیل مهان شب جان مهه آن       

.با مجیع چهارپایان مردند

ـه             پس  هزار كس دیگر از بين اسرائیل جدا شـدند و ب

مين رسیدند و آجنا شهر بنـا كردنـد و زمـني هـا را               

مهوار كردند و تا بـه صـنعا رسـیدند كـه درازا و              

ناي وسیعي داشت، از یـك جانـب كـوه، و از طـرف              

پس چاهي  .دیگر، دریا بود و لیكن در آجنا آب نبود        

ــاخت ــا س ــس بناه ــیدند، پ ــه آب رس ــد و ب ند و كندن

كشتزارها آباد كردند، ایشان به شكرانه، هر صـبح         
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و شام دو ركعت مناز مي گذاردند، تا این كه شیطان           

ها را به معصیت و شرب مخر و هلو و لعب و پرسـتش              آن

ها واداشت، از آن پس مهه به بـيت كـه بـر مثـال               بت

ـا  كردند و ساخنت و پرستش بـت      جانوري بود سجده مي    ه

خداوند پیامربي به نام حنظله     مرسوم شد بعد از آن      

را بر آا مبعـوث داشـت تـا بـين اسـرائیل را از               

پرستش بت ها به حق پرسيت و یكتاپرسيت هدایت كند و           

ـي         لیكن سـودي نداشـت، او آن       ـه عـذاب اهل ـا را ب ه

مردي از آنان به نـام      .ترساند، اما قبول نكردند   

هـاي بـسیار    طغیانوس كه صاحب غالمان و گنج     بنطیفور

حنظله را بیاورید تا بكشیم پس      :د، قوم را گفت   بو

ـه               ـوم فـردا ب حنظله قوم خود را ندا داد كه اي ق

مرگ مفاجات خواهید م رد، ایشان كه مرگ را فراموش         

كرده بودند چون صـباح در رسـید، بعـضي لقمـه در             

ـق                دهان و بعضي سـخن نامتـام جـان دادنـد، پـس خل

ـه   بسیاري مردند سپس به قصر طیفور پناه بردنـ         د ك

گنبدي از آهن و فوالد و زر داشت، خداوند جـان او            

را با دو ازده، هزار غالم قبض كـرد و آب از چـاه              

ایستاد و خشك شد، روزي حنظله قوم خـود را از آن            

ـس       :معجزه یادآور شد گفتند    از بدشومي تو بـود، پ

ـا              او را كشتند، ماري از دریا آمده آن قـوم را ب

ـة       د م خود مجـع كـرد و دودي از آ          ن چـاه درآمـد، مه

كساني كه در كوه بودند هالك شدند و ایـن چـاه در             
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پایان كوهي است مشهور به حضرموت و قصر مـشید در           

1.قله آن كوه است

داستان اصحاب كهف ورقیم 

منظور از كهف غاري است درحوايل شهر افسوس كـه در           

ـدان و    ـي ازموـح ـانوس، گروـه ـاهي دقـی ـان پادـش زـم

پادشاه به این غار پناه     راهبان، از ترس مأموران     

بردند دقیانوس بت پرست وستمگر بود هر كه به دین          

عیسي بود وغري از بت مي پرستید را به ستم وبندخو           

مجعي از یاران خدا كه تعداد آـا از         .یش مي كشید  

عده انگشتهاي دست بیشرت نبود به مست دهانه كوه به          

ـه   .راه افتادند و درراه چوپاني رادیدند      اونیز ك

از مهاجرت ایشان بااطالع گردید با آنان مهراه شد،         

اوسگي داشت كه دنبال آا تا دهانه غـار رسـید و            

ـود        ـن سـگ دو       .درآجنا از آا حمافظت مـي من چـون ای

دستهاي خود را دردهانه غار آنچنان بـا زگذاشـته          

بود كه درمعرب آن سدي اجياد منود وهـیچكس را جـرات            

ـه     ورود به آجنا نبود و آفتاب ه       نگام طلوع وغروب ب

آا مني تابید ونسیم مشال بر آا مي وزید دقیانوس          

دستور داد نام هاي ایـن افـراد را بانـسب آنـان             

ـا            برلوحي مي نوشتند وبردهانه آن سـد گذاشـتند ت

ـت  »شدشدوس«چند قرن گذشت پادشاهي دیگر بنام        برخت

نشست ومـردم بعـضي كـافر وبعـضي مـؤمن بودنـد و              

ـا        مؤمنان آنان را ا    زقیامـت مـي ترسـاندند اماآ

 كتاب تاریخ انبیاء نوشته سید حممد موسوي روایت ابن عباس-1
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ـي      :تشكیك مي كردند و مي گفتند      ما حیاتي دیگـر من

ـب آیـت كـرد          .دانیم .پادشاه با خدا مناجـات وطل

مردي بنام الیاس كه انسان خدایي بود بردلش خطور         

كرد كه سنگ و سد دهانه غار رابشكافد وآن را غار           

ـا           گوسفندكند، پس در غار را شكافت و مجاعيت رادرآجن

چون در غار باز شد حق تعايل ایـشان را          .ته دید خف

ازخواب بیدار كرد ایـشان برخاسـتند ویكـدیگر را          

ـد وبـاهم گفتگـو مـي كردنـد           ـك    :سالم دادن آیـا ی

؟ سـپس   )سـاعيت از روز   (روزماندمي یا بعـضي از روز       

سكه اي به یكي ازاصحاب بنام متلیخا دادند كـه از           

 وسفارش  كوه به زیراید و درشهر خواركي فراهم كند       

.كردند كه غذاي پاكیزه ا زدست موحدان هتیـه كنـد          

متلیخا نشانه هاي راه ومردمان وسخنان آنان را به         

گونه اي غري ا زقبل مي دید وبا تعجب دید كه گویا            

مهه بر دین عیسي اند و ازنام وي به خريوصلوات یاد           

مي كنند خواست ا زخباز نان خبـرد، خبـاز بادیـدن            

ـه    :فت افتاد و گفت   سكه دقیانوس به شگ    این درمهي ك

به شكل پاي شرت ومهر دقیانوس است مربوط به سیـصد           

.پس این مرد گنج یافتـه اسـت       .وچندسال قبل ا ست   

او گمان كرد او    .او را گرفته، به حاكم حتویل داد      

:را نزد دقیانوس مي برند، جنوا به دل مي گفت كـه           

ـه            اي فریاد رس بیچارگان واي خداي زمـني وآمسـان ب

چـون  !فریاد من رس ومرا از ستم دقیانوس خالصي خبش        

ـست،    ـانوس نـی ـد دقـی ـد دـی ـاكم بردـن ـزد ـح او راـن
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ـا       !اي جوان :ازاوپرسیدند ـن را ازكج راست گوي ای

من خرباز گنج ندارم و این      :؟ متلیخا گفت  یافته اي 

ـد            درهم ازخانه پدر خـودبريون آورده ام، جـوان دی

:... بازگفت اوضاع گونه اي دیگر است، داستان خود      

پس حاكم برخاست با مردمـان شـهر ه مسـت غـار راه              

ـت      .افتادند ـا  :چون به درغار رسیدند، متلیخا گف مش

مكث كنید تا من بروم و به ایشان خرب رسامن تـا از             

ـن             ـان شـهر از ای این مجاعت عظیم نرتسند، چون مردم

حال آن جوانان مطلع شـدند و آنـان را جوانـان و             

یافتند، یقني حاصل كردند كه     لباس هایشان را كهنه     

حق تعايل برزنده گردانیدن مردگان در قیامت قـادر         

است، پس جوانان به عبـادت و تـسبیح خـدا مـشغول             

شدند، ملك آا را سالم كرد و آنان بعـداز مالقـات            

دوباره به حال اول بازگشتند و لو به زمني ادند          

ـي خواسـتند آجنـا را بنـاي یـادبود           .وخفتند گروه

ـه آخـرت اميـان داشـتند               بسا زند امـا آنـان كـه ب

1.باید اینجا رامعبد و مسجد اهل اميان كنیم:گفتند

)ص(داستان حضرت حممد

ـه  :فرمـود )ع(نام دیگرش امحد است كه حضرت عیسي       ب

قومش وعده آمدنش رابعد از خودداده است وبازیـاد         

كه :آر هنگامیكه عیسي بن مرمي به بين اسرائیل گفت        

ـت           من مهانا رسو   ف خدا به سوي مشا هستم و بـه حقانی

ـز            كتاب تورات كه مقابل من است تصدیق مي كنم ونی

21 سوره كهف آیه -1
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مشا را مژده مي دهم كه بعد از من رسول بزرگـواري            

كـه آن را حتریـف كـرده انـد و اكنـون             (كه نـامش    

بـشاردت دهنـده    =دركتاب اجنیل بعنـوان فـارقلیط       

(موجود است  ـت         ) وقرآنش عاملي را به نور علـم وحكم

چون آن رسول با آیات و معجزات بسوي        ).شن سازد رو

سـحري  )معجـزات و قـرآن وي     (این  :خلق آمد گفتند  

) سوره صف6آیه (آشكار است

)ص(پدر و اجداد پیامرب

عبارتند از عبداهللا، عبداملطلب، هاشم، عبـد منـاف،         

قصي، كالب، مره، كعب، لـوي، غالـب، فهـر، مالـك،            

اس، مـضر، نـزار،     نضر، كنانه، خزميه، مدركه، الیـ     

.معد، عدنان كه به امسعیل فرزند ابراهیم مريسد

بـوده  )عام الفیـل  ( میالدي   570والدت ایشان در سال     

. سال بوده است63است ومدت عمر ایشان 

ـي            نام پد رگرامي ایشان عبداهللا ومادرشـان آمنـه م

باشد ثوبیه كنیز ابوهلب چهار ماه اول را شـري داد           

ودرا با حلیمه كه از قبیله      سپس دوران شريخوارگي خ   

سعدبن بكر هو ازن بود گذرانید و پنج سال پیش وي           

ـي     )ص(حلیمه قد م حممد   (درصحرا زیست    را با بركت م

دید و از مادر ایشان خواسـت تـا بیـشرت از دوران             

را از مـادرش بـراي      )ص(رضاعي نـزدش مبانـد وحممـد      

.باردوم باز گرفت

ـي    از قبل از تولد     :دوران یتیمي ایشان   پـدر گرام

ـه            اش را ازدست داد و درشش سالگي مادر عزیزش آمن
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را دربني راه مدینه درحمله ابواء از دست داد و پس           

از آن در هشت سالگي جد بزرگوار خود عبداملطلب را          

ازدست داد در سوره ضحي یتیمي ایـشان را یـادآور           

...مي شود مگر تو رایتیم نیافت و پناه نداد؟

ـني نـام         درجواني به سبب خصلت     خـوب امانتـداري ام

گرفت و خدجيه كه بانوي تاجر و ثرومتند بود ایـشان           

را با كاروان جتارتي خود براي فروش مال التجـاره          

فرستاد و به سبب صداقت و امانتداري       ...به شام و  

ـر ایـشان           )ص(حممد درحايل كه بیست و پنج سال از عم

ـد را داد معـروف             ـا حمم مي گذشت پیشنهاد ازدواج ب

 كه خدجيه در زمان ازدواج چهل ساله بود وقبال است

نیز دو شوهر كرده بود كه هردو مرده بودند او شش           

)طیـب (و عبـداهللا    )طاهر(فرزند آورد دو پسر قاسم      

كه درصغار سن مردند و چهار دخرت به نام هاي رقیه           

).س(زینب ام كلثوم و فاطمه 

 در  در بیست وهفتم ماه رجـب     )بعثت(پیامربي پیامرب   

.سن چهل سالگي ایشان اتفاق افتاد

پیمان ها و جنگهاي پیامرب

ـه  (پیمان حلـف الفـضول در جـواني ایـشان           ):ص( ب

صورت گرفته بعداز سه سـال      )منظور دفاع از مظلوم   

ـه نزدكانـت را               دعوت سري ایشان آیـه نـازل شـد ك

ـم            انذار كن وایشان چهل وپنج نفر از سران بين هاش

ـه        را دعوت كرد و آنان را        بـه اسـالم فراخوانـد ك

ـع دمشـين خـود را          )عموي ایشان (ابوهلب   از مهـان موق
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ـه بـار اعـالم                 ـود كـه س نشان داد و در مهان جملس ب

ـن خواهـد بـود              فرمودند كه چه كسي وصي وجانـشني م

ـيت     .....برخاستت و )ع(هرسه بار علي   سران قـریش وق

نفوذ دین حممد را دیدند پیمان بستند كه ایشان را          

 ویارانش مورد ایذاء وفشار قرار دهند       با اهل بیت  

ـد روزي          ومدت سه سال درشعب ابیطالب درحماصره بودن

ـه               نـوه دخـرتي    (هشام بـن عمـر پـیش زهـري بـن امی

آیا سزاوارست تو غذا خبـوري      :رفت وگفت )عبداملطلب

ـه          وهبرتین لباسها را بپوشـي اماخویـشاوندانت برهن

خبرتي وگرسنه باشند سپس به سراغ مطعم بن عدي وابي          

ـه             ـا كننـد ك وزمعه رفتند وخواستند پیمـان را ره

ـه      :ابوجهل خمالفت كرد وگفت    پیمان قریش حمرتم است ب

ـه            ـه مهـه راب سوي پیمان نامه رفتند دیدند موریان

ـه              ـت ایـن بـود ك جزكلمه بسمك اللهم را خورده اس

هجـرت  .گروه پناهندگان به منـازل خـود برگـشتند        

سـران قـریش    .دپیامرب درسینزدهم بعثت اتفاق افتا    

ـد          ـد خداون دردارالدوه تصمیم به قتل پیامرب گرفتن

را )ع(را از نقشه آنان آگاه ساخت علـي       )ص(پیامرب

ـت        (به خوابگاهش فراخوانـد      آن شـب را لیلـه املبی

ـت  )به مهراه ابوبكر  (و به سوي مدینه     )گویند حرك

ــريوزي   ــا پ ــري ب ــال دوم هج ــدر درس ــگ ب ــد جن كردن

امته یافت و در سال سوم      مسلمانان اتفاق افتاد و خ    

جنگ احد پیشامد كه با وجود غلبـه مـسلمني اغفـال            

كردند و به سوي غنائم رفتند دمشن بر آنان شبیخون          



150

ـه                ـين قریظ ـو ب زد در سال چهارم جنگ با بين نـضري س

ـد         )یهودیان( وغزوه ذات الرقاو و بدر دوم واقع ش

، )احزاب(از حوادث سال پنجم غزوه بين مصطلق، خندق       

 اجلندل وسال ششم وسال ششم صلح حدیبیه وبیعت         دومه

ـا      :رضوان بود بیعت رضوان    جتدید بیعت مـسلمانان ب

پیامرب در زیر سایه درخت بود پیامرب به سوي قـریش           

ـه خـدا             ـز زیـارت خان مناینده فرستاد كه هدفشان ج

ـب         .چیزدیگري نیست  سراجنام سـهیل بـن عمـرو ازجان

.ضا شدقریش مأمور اصالح شد وصلح و پیمان ام

ـت            سال م سوره برائت نازل شد و غزوه تبوك درگرف

دراین غزوه حـضور نداشـت و جانـشني         )ع(حضرت علي (

در مدینه بود پیامرب حدیث منزلـت را در         )ص(پیامرب

ـو              آنوقت فرمود كه آیا راضي نیـسيت یبـه اینكـه ت

ـه             برامي به مانند هارون براي موسـي هـسيت اال اینك

؟بعد از من پیامربي نیست 

ـع غـدیر وجانـشیين             درسال دهم حجه الـوداع در واق

ودر سال یازدهم جنگ با سلیمه كـذاب        )ع(حضرت علي 

ـست سـاله را      )ص(و رومیان بود كه پیامرب     اسامه بی

آخرین جنگي كه پیامرب    (بعنوان فرمانده انتخاب كرد   

رحلت پیامرب در روز دوشـنبه      )حضور داشت تبوك بود   

.افتاد صفر سال یازده هجري اتفاق 28


