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 (تاريخ انبياء از آدم تا خاتم)قصه هاى قرآن 

سيد جواد رضوى : مؤلف

 

 

 

 

 بصورت علیهما السالماسالمی شبکة االمامین الحسنین - این کتاب توسط مإسسه فرهنگی 

.  الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

.  الزم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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پيشگفتار 

« قصص»از موضوعات مهم قرآن كه نسبتا بخش عمده اى از آن را در بر مى گیرد موضوع 

در آیات شریؾ الهى است كه پیرامون زندگى رسوالن و پیامبران و امت هاى آنان سخن مى گوید 

اگر بخواهیم قرآن را به سه بخش . و بعضا زندگى فرد و یا افراد محدودى را نیز مطرح مى كند

و بخش سوم آن را « قوانین و احكام»و « عقاید و معارؾ»تقسیم كنیم دو بخش نخست آن را 

داستان هاى قرآن تشكیل مى دهد، و مى بینیم قصص قرآن در هر دو بخش سابق حضور دارد 

زیرا درگیرى و كشمكش هاى پیامبران با امت ها و اقوام خویش درباره معارؾ و احكام بوده است 

در این صورت از قصص به عنوان ابزار هدایت بهره گیرى شده و در خدمت عقاید و قوانین 

قرآن كریم در . یكى از ویژگى هاى قصص قرآن بیان اهداؾ آنهاست. اخالقى قرار گرفته است

:  آیات گوناگون اهداؾ قصص را این گونه بیان مى كند

:  پند و اندرز: الؾ

قرآن با بیان زندگى پر فراز و نشیب اقوام و ملل كه چگونه از قله سعادت در سراشیبى ذلت و 

لقد : بدبختى قرار گرفته اند، درس هایى بیان و عبرت هایى ترسیم مى كند همچنان كه مى فرماید

در سرگذشت آنها درس عبرتى براى صاحبان اندیشه »؛ (1)كان فى قصصهم عبره الولى االلباب 

دستور مى دهد كه سرگذشت هاى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)و در جاى دیگر قرآن به پیامبر . «است

 فاقصص القصص لعلهم یتفكرون: آنان را براى مردم بازگو نماید تا آنان بیندیشند و عبرت گیرند
 . «سرگذشت ها را بازگو كن تا آنان بیندیشند و عبرت گیرند»؛ (2)

و ذكرى : و در آیه اى دیگر این نوع سرگذشت ها را مایه یادآورى مى داند چنان كه مى فرماید

 (3). للمإمنین

:  علیهم السالموحدت هدؾ در دعوت پیامبران : ب

براى هدؾ واحدى مبعوث شده اند  (علیهم السالم)آیات قرآن گواهى مى دهد كه تمامى پیامبران 

و لقد بعثنا فى كل امه رسوال ان اعبدوا هللا و : چون از یك منبع الهام مى گیرند، چنانكه مى فرماید

ما در هر امتى رسولى برانگیختیم كه خداى یكتا را بپرستید و از پرستش »؛ (4)اجتنبوا الطاؼوت 

.  «طاؼوت پرهیز كنید

:  صلى هللا علیه وآله وسلمتقویت قلب پیامبر : ج

پیامبران و رسوالن الهى در مسیر تبلیػ و دعوت خود با انواع نامالیمات روحى و جسمى 

روبرو بوده اند و پیوسته با جاهالن و ضرب و شتم آنان سر و كار داشته اند لذا بازگویى 

و آرامش  (صلى هللا علیه وآله وسلم)نامالیمات مصلحان پیشین در درجه نخست مایه تقویت قلب پیامبر 

و كال نقص   علیك من اءنباء : خاطر او، سپس مایه دلگرمى مصلحان دیگر است چنانكه مى فرماید

ما در سرگذشت پیامبران را از نظر تقویت قلب و روح تو بازگو »؛ (5)الرسل ما نثبت به فإ ادك 

.  «مى كنیم

:  ویژگى كتاب حاضر

كتاب هایى كه تاكنون در این زمینه به چاپ رسیده است ؼالبا هر فصل آن به طور كلى به گونه 

ذكر ... داستان سرایى مى باشد كه ممكن است در ضمن نقل آن داستان ها، آیات، روایات، شعر و

نگارش یافته هر فصل از داستان « موعود اسالم»شده باشد لیكن، این اثر كه به سفارش انتشارات 

ها به دو بخش تقسیم گردیده كه بخش اول آن، اصل موضوع داستان در قرآن و بخش دوم آن در 

، بخش نخست آن، داستان آن حضرت علیه السالمفى المثل داستان حضرت آدم . روایات مى باشد
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 استخراج گردیده و سپس علیه السالمدر قرآن مى باشد كه اجماال آیات قرآنى پیرامون حضرت آدم 

درباره آن نیز توضیحاتى داده شده و بخش دوم آن نیز در روایات مى باشد كه سعى شده روایات 

معتبر و بدون خدشه در سند آن، نقل شود و همچنین در بعضى از فصل ها بخش سومى نیز با 

آمده كه به گونه اختصار به شبهات و سئواالتى كه در ذهن خواننده « پرسش ها و پاسخ  ها»عنوان 

در پایان الزم مى دانم از . عزیز ایجاد مى گردد در حد بضاعت خویش بدانها پاسخ داده شده است

مدیریت محترم انتشارات موعود اسالم كه انصافا زحمات بسیارى در چاپ این كتاب متحمل شده 

تشكر و قدردانى كنم و از درگاه احدیت براى ایشان و همه عزیزانى كه حقیر را در نگارش این 

 . والحمدهلل رب العالمین. اثر یارى نموده اند آرزوى موفقیت مى كنم

سید جواد رضوى  
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 عليه السالمداستان حضرت آدم 

:   مى فرمایدعلیه السالم خداوند متعال در قرآن كریم درباره فلسفه خلقت حضرت آدم (6) 

و اذ قال ربك للمالئكه انى جاعل فى االءرض خلیفه قالوا اءتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك 

و علم آدم االءسماء كلها ثم # الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال انى اءعلم ما التعلمون 

قالوا سبحانك ال علم لنا اال # عرضهم على المالئكه فقال اءنبئونى باءسماء هإ الء ان كنتم صادقین 

قال یا آدم اءنبئهم باءسمائهم فلما اءنباءهم باءسمائهم قال اءلم # ما علمتنا انك اءنت العلیم الحكیم 

به خاطر ] »(7) اءقل لكم انى اءعلم ؼیب السماوات و االءرض و اءعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون

قرار [ نماینده اى]من در روى زمین جانشینى : هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت [بیاور

آیا كسى را در آن قرار مى دهى كه فساد و خونریزى  [!پروردگارا]: فرشتگان گفتند. خواهم داد

زیرا موجودات زمینى دیگر كه قبل از این آدم وجود داشتند نیز به فساد و خونریزى آلوده ]! كند؟

ما تسبیح و حمد تو را به جا مى آوریم و تو  [شدند و اگر هدؾ از آفرینش   این انسان عبادت است

سپس تمام علم . من حقایقى را مى دانم كه شما نمى دانید: پروردگار فرمود. را تقدیس مى كنیم

را به آدم آموخت بعد آنها را به فرشتگان  [علم اسرار آفرینش و نامگذارى موجودات]اسماء 

فرشتگان عرض ! اگر راست مى گویید اسامى اینها را به من خبر دهید: عرضه داشت و فرمود

اى : فرمود. ما چیزى جز آنچه به ما تعلیم داده اى نمى دانیم، تو دانا و حكیمى! منزهى تو: كردند

هنگامى كه آنان را آگاه كرد، خداوند . این موجودات آگاه كن [و اسرار]آنان را از اسامى ! آدم

و نیز مى دانم آنچه را شما ! آیا به شما نگفتم كه من ؼیب آسمانها و زمین را مى دانم؟: فرمود

« !آشكار مى كنید و آنچه را پنهان مى داشتید

خداوند پس از آفرینش آسمانها و زمین و ستارگان و فرشتگان و سایر موجودات، اراده كرد 

. موجودى بیافریند كه شایسته مقام خالفت الهى و نماینده او در زمین گردد، از این رو آدم را آفرید

 در روایتى در اشاره به این مطلب فرموده كه فرشتگان بعد از آگاهى از علیه السالمامام صادق 

مقام آدم، دانستند كه او و فرزندانش سزاوارترند كه خلفاى الهى در روى زمین و حجت هاى او بر 

.  خلق باشند

پرسش فرشتگان و پاسخ خداوند 

آیا در زمین كسى را قرار مى : فرشتگان براى درك حقیقت و نه از روى اعتراض پرسیدند

در حالى كه ما تو را عبادت مى كنیم و تسبیح و حمدت را به ! دهى كه فساد كند و خونها بریزد؟

.  جا مى آوریم و تو را از آنچه شایسته ذات پاك تو نیست پاك مى شمریم

با گذشت زمان این ! من حقایقى را مى دانم كه شما نمى دانید: خداوند در پاسخ به آنان فرمود

.  پاسخ آشكارتر شد

چنانكه از سخن فرشتگان بر مى آید، آنان مى دانستند انسان موجودى سركش است كه فساد مى 

اما چگونه به این مسئله پى بردند؟ . كند و خون مى ریزد و خرابى به بار مى آورد

:  مفسرین به این سئوال چند پاسخ داده اند

، آنان فهمیدند «من در زمین جانشینى قرار مى دهم»چون خداى تعالى به فرشتگان خبر داد  (1

انسان موجودى زمینى، مادى و مركب از ؼضب و شهوت است و دنیا نیز محدود و پرتزاحم 

.  است، دانستند كه ادامه حیات انسان در دنیا منجر به فساد و خونریزى خواهد شد

چون آنان به افساد و . پیش از خلقت آدم، انسان هاى دیگرى روى زمین زندگى مى كردند (2

بعضى . خونریزى و جنگ با یكدیگر اقدام كردند، فرشتگان الهى مؤمور شدند آنان را نابود كنند



5 

 

معتقدند كه شیطان نیز ابتدا از آنان بود كه پس از انقراض آنها، فرشتگان او را به آسمان بردند و 

فرشتگان با چنین سابقه اى كه از فساد و خونریزى انسان داشتند در . در میان خود جاى دادند

.  براى این قول نیز شواهدى در روایات وجود دارد. اعتراض به پروردگار زبان گشودند

من در »: خداى سبحان وقتى كه فرشتگان را از اراده خویش آگاه ساخت به آنان فرمود (3

« این خلیفه كیست و رفتارش چگونه است؟»: فرشتگان پرسیدند. «زمین خلیفه اى قرار مى دهم

خداى تعالى با معرفى این خلیفه از افساد و خونریزى هاى او نیز آنان را با خبر ساخت؛ بنابراین 

 ... اءتجعل فیها من یفسد فیها: فرشتگان گفتند

فرشتگان ممكن است بدون در نظر گرفتن سابقه انسان و تنها به خاطر كسب مقام خلیفة  (4

و ما پیوسته »؛ و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك : اللهى و جانشینى حق در روى زمین گفته باشند

«.  (8)تو را تسبیح گفته و به پاكى مى ستاییم 

به هر صورت محتمل است فرشتگان در سئوال خود انگیزه نافرمانى نداشته اند بلكه از روى 

عشق و عالقه به حق تعالى مى خواستند از خلق موجودى كه در برابر خداوند نافرمانى و سركشى 

.  مى كند جلوگیرى كنند

من مى دانم آنچه را كه »؛ انى اءعلم ما التعلمون: خداى سبحان در پاسخ فرشتگان چنین فرمود

خداوند همه حقایق، اسرار و نامهاى همه چیز را به آدم آموخت و آدم نیز همه آنها . «شما نمى دانید

سپس خداوند آن حقایق و اسرار را به فرشتگان عرضه كرد و در معرض نمایش . را فرا گرفت

اگر راست مى گویید كه لیاقت جانشینى خدا را دارید، نام اینها را به من »: آنان قرار داد و فرمود

فرشتگان به این . «خبر دهید و شایستگى خود را براى جانشینى خدا در روى زمین نشان دهید

حقیقت پى بردند كه لیاقت و شایستگى تنها با عبادت و تسبیح و حمد به دست نمى آید، بلكه علم و 

: از این رو، با عذر خواهى از خدا عرض كردند. آگاهى، پایه اصلى این شایستگى است

تو منزهى و ما جز آنچه تو تعلیممان داده اى علمى نداریم و به راستى كه تو دانا و ! پروردگارا

.  حكیمى

آنگاه فرشتگان فهمیدند كه مصلحت خلقت انسان، بیش از مفسده اش   خواهد بود و صالح او 

.  جبران فسادش را خواهد كرد

در حقیقت مى خواستند . تسبیح، حمد و تقدیس: فرشتگان بر سه مسئله از صفات خود تكیه كردند

بگویند اگر هدؾ، اطاعت و بندگى است، ما سر به فرمانیم و اگر عبادت است، ما همواره مشؽول 

در حالى كه انسان مادى، هم خود . عبادتیم و اگر پاكسازى خویشتن یا زمین است، ما چنین مى كنیم

ولى براى این كه حقایق به تفصیل بر فرشتگان . فاسد است و هم زمین را پر از فساد مى كند

روشن شود، خداوند آنان را آزمایش كرد تا خودشان اعتراؾ كنند كه میان آنها و آدم، تفاوت است 

خداوند به آنان فهماند كه به تسبیح و تقدیس و عبادتهاى . و علم خداوند برتر از دانسته آنان است

صورى خود مؽرور نشوند؛ زیرا هنگام امتحان، نافرمان و متكبران از فرمانبران و عابدان حقیقى 

.  شناخته مى شوند

 (9)سجده مالئكه و نافرمانى ابليس 

به خاطر بیاور »: قرآن كریم در ادامه بحث درباره مقام و عظمت انسان، چنین مى گوید

آنان همه سجده كردند جز ابلیس كه سرباز . هنگامى را كه به فرشتگان گفتیم براى آدم سجده كنید

و به خاطر همین نافرمانى از كافران شد و تا هنگام رستاخیز رانده درگاه « (10)زد و تكبر ورزید 

.  الهى شد
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هنگامى كه خداوند متعال دلیل این سرپیچى را از شیطان سئوال كرد و فرمود كه چه چیز سبب 

شد كه در برابر آدم سجده نكنى و فرمان مرا نادیده بگیرى؟ او در پاسخ به یك عذر ناموجه متوسل 

من از او بهترم چون مرا از آتش آفریده اى و او را از گل و خاك خلق كرده : گردید و گفت

اگر ابلیس مى دانست كه خداوند چه گوهرى را در ذریه . (11) خلقتنى من نار و خلقته من طین!اى

ابلیس مخالفت خود را علنى ساخت و . آدم قرار داده است، هرگز به آفرینش خود فخر نمى فروخت

از فرمان خدا سرپیچى كرد و حاضر نشد بر موجودى كه خدا . در نافرمانى خویش اصرار ورزید

به همین دلیل در زمره كافران درآمد و خداوند . با عنایت و قدرت خود خلق كرده بود، سجده كند

ابلیس را به خاطر این نافرمانى مجازات كرد و از مقام قرب خود مطرود ساخت و به او چنین 

از صؾ ساجدان خارج شو كه تو رانده درگاه ما هستى و تا روز قیامت بر تو لعن و : خطاب كرد

و او هنگامى كه خود را مطرود دستگاه خداوند دید، طؽیان و لجاجت را بیشتر كرد و . نفرین باد

به جاى توبه و بازگشت به سوى خدا و اعتراؾ به اشتباه، تنها چیزى كه از خدا تقاضا كرد این بود 

و این تقاضاى او به اجابت رسید و « (12)مرا تا پایان دنیا مهلت ده و زنده بگذار ! خدایا»: كه گفت

در آیه شریفه دیگرى چنین خطاب آمده تا روز . «(13)به تو مهلت داده خواهد شد »: خداوند فرمود

این به این معناست كه تمام تقاضاى او به اجابت . (14)معین و وقت معلوم تو را مهلت مى دهم 

نرسید بلكه به مقدارى كه خداوند مى خواست انجام شد، اما او كه نمى خواست براى جبران گذشته 

: زنده بماند و عمرى طوالنى كند، هدؾ خود را از درخواست این عمر طوالنى چنین بیان كرد

چون مرا گمراه كردى، براى گمراهى آدم و فرزندانش در كمین مى نشینم، پس از پیش رو و »

پشت سرشان و از سمت راست و چپشان به آنان حمله مى كنم، بیشتر آنان را سپاسگزار نخواهى 

«.  (15)یافت 

خدایا به عزتت سوگند، همه انسان ها را »: در آیه شریفه دیگرى آمده است كه شیطان گفت

گمراه خواهم كرد، مگر بندگان خالص تو را از میان آنان، كه بر آنان هیچ گونه تسلطى ندارم 
(16)  .»

آرى، خداوند ابلیس را با ذلت و خوارى از درگاه خود راند و چون آرزوى او را اجابت كرد به 

به راهى كه انتخاب كرده اى وارد شو و در مسیر ناپسندى كه برگزیدى قدم بردار و با : او فرمود

نداى خویش هر كه را توانستى به طرؾ خود جلب كن، با سواره نظام و پیاده ات به آنان حمله بر 

، به آنان وعده هاى (17)و در اموال و اوالدشان شریك آنان شو و آنان را بفریب و مؽرور ساز 

اما این را بدان كه من بین تو و كسانى ! دروغ ده و آرزوهاى طوالنى را در مؽز آنان جایگزین كن

كه عقیده اى صحیح دارند و در دین خود ثابت قدمند و بندگان خالصم كه هدفى استوار دارند، 

راهى باز نمى گذارم و تو نمى توانى بر آنان تسلط پیدا كنى؛ زیرا قلوب آنان از تو روى گردان 

اما چون تصمیم گرفته اى كه مردم را گمراه و آنان را . است و گوششان به حرؾ تو بدهكار نیست

منحرؾ كنى، براى تو حسابى سخت و عقابى سنگین است و من به یقین جهنم را براى تو و همه 

.  آنان كه از تو پیروى كرده اند قرار مى دهم

خداى متعال نیز براى آنكه آدم و فرزندانش دچار وسوسه هاى شیطان نشوند، به آنان هشدار داد 

كه شیطان دشمن آشكار شماست؛ مواظب باشید تا شما را از راه راست خارج نكند و همان گونه كه 

این را بدانید كه وعده هاى . خود بدبخت شد سبب بدبختى شما نشود و به دست او به شقاوت نیفتید

شیطان دروغ است و شما را جز به كارهاى زشت و منكر وادار نكند و این عبارت را در چند 

.  (18) و الیصدنكم الشیطان انه لكم عدو مبین: موضع تكرار كرد
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همچنین خداوند از پیؽمبران خود پیمان گرفت كه از شیطان پیروى نكنند و از راه راست دست 

نكشند و دشمن آشكار خود را از یاد نبرند و این پیمان را به پیؽمبر بزرگوار اسالم وحى فرمود و 

به شما نسپردم كه شیطان را پرستش نكنید كه او ! اى پسران آدم»: به یادشان آورد و چنین گفت

«.  (19)دشمن آشكار شماست 

استمرار تكبر ابليس 

مى خواهم تو : ، روزى ابلیس نزد آن حضرت آمد و گفتعلیه السالمدر عصر حضرت موسى 

.  را هزار و سه پند بیاموزم

آنچه كه تو مى دانى بیشتر از آن را من مى دانم، :  او را شناخت و به او گفتعلیه السالمموسى 

.  نیازى به پندهاى تو ندارم

هزار پند او فریب : خداوند مى فرماید! اى موسى: چبرئیل بر موسى نازل شد و عرض كرد

.  است، اما سه پند او را فراگیر

هرگاه : ابلیس گفت. سه پند را از هزار و سه پندت به من بگو:  به ابلیس گفتعلیه السالمموسى 

اگر با زن . تصمیم گرفتى كه كار نیكى انجام دهى در آن شتاب كن و گرنه تو را پشیمان مى كنم

هرگاه . نامحرمى خلوت كردى از من ؼافل مباش كه تو را به عمل منافى عفت وادار مى نمایم

اكنون كه به تو سه پند . خشمگین شدى جاى خود را عوض كن وگرنه موجب فتنه خواهم شد

! آموختم پس حقى بر تو پیدا كردم، در عوض از خدا بخواه تا مرا بیامرزد

شرط آمرزش »:  خواسته ابلیس را به خداوند عرض كرد، خداوند فرمودعلیه السالمموسى 

.  « برود و خاك قبر او را سجده كندعلیه السالمشیطان آن است كه به كنار قبر آدم 

.   فرمان خدا را به ابلیس ابالغ كردعلیه السالمحضرت موسى 

من در آن هنگام كه ! اى موسى: ابلیس كه همچنان در خودخواهى و تكبر ؼوطه ور بود گفت

 زنده بود بر او سجده نكردم چگونه اكنون حاضر شوم كه بر خاك قبر او سجده علیه السالمآدم 

.  (20)! كنم؟

خلقت حوا 

از آنجا كه خداوند اراده كرده بود تا فرزندانى به آدم عطا كند و نسل او را به وجود آورد؛ 

مشیت او چنین قرار گرفت كه حضرت آدم همسرى داشته باشد تا با او ازدواج نموده و از او 

.  داراى فرزندانى گردد

 آفرید بنابراین حوا بعد از آفرینش آدم علیه السالمخداوند متعال حوا را از زیادى گل آدم 

.   آفریده شده استعلیه السالم

خداوند متعال حوا را از چه :  سئوال كردمعلیه السالماز امام باقر : عمرو بن ابى مقدام مى گوید

مى گویند حوا را از یكى از : نظر مردم در این باره چیست؟ گفتم: چیزى خلق كرد؟ امام فرمود

 (21)! دنده هاى آدم خلق كرده

آیا خداوند ناتوان و عاجز است كه حوا را از ؼیر دنده خود . آن ها دروغ مى گویند: امام فرمود

آدم خلق كند؟ 

پس خداوند حوا را از چه چیزى خلق كرد؟ امام ! فدایت شوم اى فرزند رسول خدا: گفتم

خداوند : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پدرم از پدرانش نقل كرد كه رسول خدا :  فرمودعلیه السالم

 علیه السالممتعال مقدارى از گل را گرفت و آن را با دست قدرتش درهم بیامیخت و از آن گل، آدم 

 (22). را خلق كرد و سپس از آن گل كه مقدارى اضافه آمده بود حوا را خلق كرد
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 از تنهایى بیرون آمد و با حوا انس و الفت گرفت؛ در علیه السالمبدین ترتیب حضرت آدم 

از : در مورد زنان چنین آمده كه فرمود« نساء» در وجه تسمیه علیه السالمروایتى از امام صادق 

مى گویند زیرا كه این واژه در اصل از انس گرفته شده و براى آدم « نساء»این جهت زنان را 

 (23).  جز حوا كسى نبود تا با او انس بگیردعلیه السالم

سكونت آدم و حوا در بهشت 

داستان سجده مالئكه بر آدم در چند جاى قرآن كریم تكرار شده است اما مسئله بهشت آدم و 

دوم، در سوره اعراؾ . داستان آن در سه سوره آمده است؛ اول، در آیات مورد بحث از سوره بقره
، سیاق این سه دسته آیات و مخصوصا آیه اى كه در صدر داستان (25) و سوم، در سوره طه (24)

این معنا را به دست مى دهد كه آدم در اصل و در ... انى جاعل فى االءرض خلیفه: كه مى فرماید

آؼاز براى این خلق شده بود كه در روى زمین زندگى كند و نیز در روى زمین بمیرد و اگر خداى 

تعالى آنها را چند روزى در بهشت منزل داد، براى این بود كه امتحان خود را بدهند و در نتیجه 

.  آن نافرمانى، عورتشان آشكار گردد تا بعد از آن به زمین هبوط كنند

به هر حال از آیات قرآن استفاده مى شود كه آدم براى زندگى بر روى زمین آفریده شده بود، 

ولى در آؼاز، خداوند او را ساكن بهشت كه یكى از باؼهاى سرسبز پرنعمت این جهان بود، 

شاید علت این جریان آن بود . ساخت؛ محیطى كه در آن براى آدم هیچگونه ناراحتى وجود نداشت

كه آدم با زندگى كردن روى زمین هیچ گونه آشنایى نداشت و تحمل زحمت هاى آن بدون مقدمه 

بنابراین . براى او مشكل بود و از چگونگى كردار و رفتار در زمین باید اطالعات بیشترى پیدا كند

مى بایست مدتى كوتاه تعلیمات الزم را در محیط بهشت ببیند و بداند زندگى روى زمین تواءم با 

برنامه ها و تكالیؾ و مسئولیت ها است كه انجام صحیح آنها باعث سعادت و تكامل و بقاى نعمت 

نیز بداند هر چند او آزاد آفریده شده است . است و سرباز زن از آن سبب رنج و ناراحتى مى شود

او مى بایست از پاره . اما این آزادى به طور مطلق و نامحدود نیست كه هر چه خواست انجام دهد

چنان نیست كه اگر خطا و لؽزشى دامنگیرش شود درهاى . اى از اشیاى روى زمین چشم بپوشد

سعادت براى همیشه به روى او بسته شود، بلكه مى تواند بازگشت كند و پیمان ببندد كه برخالؾ 

او در این محیط مى . دستور خدا عملى انجام نخواهد داد تا دوباره به نعمت هاى الهى باز گردد

بایست تا حدى پخته شود، دوست و دشمن خویش را بشناسد، چگونگى زندگى در زمین را یاد 

آرى، این خود یك سلسله تعلیمات الزم بود كه مى بایست فرا گیرد و با داشتن این آمادگى به . گیرد

.  روى زمین قدم بگذارد

آدم و فرزندان او در زندگى آینده خود به آن تعلیمات احتیاج داشتند، بنابراین شاید علت این كه 

آدم در عین اینكه براى خالفت زمین آفریده شده بود، مدتى در بهشت درنگ مى كند و دستورهایى 

.  (26)به او داده مى شود، جنبه تمرین و آموزش داشته باشد 

خداوند متعال به آدم دستور داد به همراه همسرش در بهشت سكنى گزیند و ایشان را از مكر 

شیطان بر حذر داشت و از پذیرفتن سخنش نهى فرمود تا از بهشت رانده نشوند و همه نعمت هاى 

آدم و . بهشت را برایشان مباح ساخت؛ مگر میوه یك درخت را كه از نزدیك شدن به آن منع فرمود

همسرش   را وعده داد كه اگر از آن درخت اجتناب كنند، وسایل تنعم را از هر جهت برایشان 

قرآن كریم در این . فراهم سازد تا در بهشت هرگز گرسنگى و برهنگى و خستگى و تشنگى نچشند

و قلنا یا آدم اسكن اءنت و زوجك الجنه و كال منها رؼدا حیث شئتما و التقربا هذه : باره مى فرماید

به آدم گفتیم تو و همسرت در بهشت ساكن شوید و هرچه مى خواهید »؛ الشجره فتكونا من الظالمین
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از نعمت هاى آن و از هر جاى آن خواستید به فراوانى و گوارایى بخورید ولى به این یك درخت 

«.  (27)مخصوص نزدیك مشوید كه از ستمگران خواهید شد 

آدم وارد بهشت شد و هر چه مطابق میلش بود مورد استفاده قرار مى داد، در میان درختان 

بهشت گردش و در سایه آنها استراحت مى كرد و از گل هاى آن مى چید و از محصوالت بهشت 

لذت مى برد و كام خود را شیرین مى كرد و از آب هاى گواراى بهشت مى نوشید، همسر آدم نیز 

از این نعمت هاى بهشتى بهره مند و كامیاب بود و چون آب چشمه سعادت بر آنها جارى بود در 

.  كنار هم خوشبخت بودند

وسوسه هاى شيطان 

شیطان كه همه بدبختى هاى خود و رانده شدن از درگاه الهى را از جانب آدم مى دانست، كینه 

او را به شدت در دل گرفته بود و درصدد بود تا به هر طریقى كه مى شود موجبات گمراهى و 

انحراؾ آدم و فرزندانش را فراهم سازد و حتى به خدا سوگند یاد كرده بود كه به هر نحوى كه 

در چنین وضعیتى شیطان چگونه مى . بتواند آدمیان را گمراه و مانند خود بدبخت و جهنمى كند

تواند آرام گیرد و آسوده بنشیند و آدم را در آن همه لذت هاى بى منتهاى مادى و معنوى مستؽرق 

شاید اگر فكر انتقام هم در سر او نبود همان . ببیند و نصیب او فقط اندوه و حسرت و ندامت باشد

طبع حسادت و تكبرى كه داشت او را آسوده نمى گذاشت و درصدد زایل كردن این نعمت هاى بى 

مگر نه این كه او به سبب تكبرى كه به انسان ورزید و خود را . حد الهى از آدم و حوا برمى آمد

برتر از او دانست حاضر نشد در برابرش سجده كند و از فرمان پروردگار خود سرپیچى كرد و 

آن همه عبادت ها و زحمت هاى چند هزار ساله خود را تباه ساخت یا به سبب رشك و حسدى كه 

.  به مقام آدم برد براى همیشه خود را ملعون و مطرود درگاه خداى خویش گردانید

شیطان براى پیشبرد این هدؾ، بهترین راه را در این دید كه از عشق و عالقه ذاتى آدم به 

تكامل و ترقى و زندگى جاویدان استفاده و هم عذر و بهانه اى براى مخالفت فرمان خدا براى آنان 

خداوند شما را از این درخت نهى نكرده است مگر به خاطر : بتراشد، لذا به آدم و همسرش گفت

 (28). اینكه اگر از آن بخورید یا فرشته خواهید شد و یا جاودانه در بهشت خواهید ماند

آدم با شنیدن این سخن در فكر فرو رفت، اما شیطان براى اینكه پنجه هاى وسوسه خود را 

بیشتر و محكم تر در جان آدم و حوا فرو برد، سوگندهاى شدیدى یاد كرد كه من خیر خواه شما 

.  (29)هستم 

آدم كه هنوز تجربه كافى در زندگى نداشت و گرفتار دام هاى شیطان و دروغ نیرنگ نشده بود؛ 

از این . نمى توانست باور كند كسى این چنین قسم دروؼى یاد كند و دام هایى بر سر راه او بگذارد

رو تسلیم فریب شیطان شد و با ریسمان پوسیده مكر و فریب او براى به دست آوردن زندگى 

جاویدان به چاه وسوسه هاى ابلیس فرو رفت و نه تنها زندگى جاویدان نصیبش نشد بلكه در گرداب 

. به این ترتیب شیطان آنها را فریب داد و با طناب خود آنها را در چاه فرو برد. نافرمانى خدا افتاد

همین كه آدم و همسرش از آن درخت ممنوع چشیدند بى درنگ لباسهایشان از اندامشان فرو ریخت 

 (30). و بدنشان آشكار گشت

اول اینكه به مجرد چشیدن از میوه درخت ممنوع، . از این بیان قرآن دو تفسیر ارائه شده است

این عاقبت شوم به سراغ آنان آمده و در حقیقت از لباس بهشتى كه لباس كرامت و احترام خدا بود 

نكته دوم اینكه آنان قبل از ارتكاب این خالؾ برهنه نبودند و پوششى داشتند كه در . برهنه شدند
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قرآن از چگونگى آن صحبت نشده است ولى به هر حال نشانه اى براى شخصیت آدم و حوا بوده 

.  كه با نافرمانى از اندامشان فرو ریخته است

شیطان شما را فریب ندهد چنان كه پدر ! اى فرزندان آدم: در تاءیید تفسیر دوم، قرآن مى فرماید

.  (31)و مادرتان را از بهشت بیرون كرد و لباس آنان را از تنشان جدا ساخت 

هنگامى كه آدمى و حوا چنین دیدند بى درنگ از برگ هاى درختان بهشتى »: سپس مى فرماید

مگر من شما را : در این موقع از طرؾ خداوند ندا رسید. براى پوشاندن اندام خود استفاده كردند

«. (32)از آن درخت نهى نكردم؟ مگر به شما نگفتم كه شیطان دشمن آشكار و سرخت شماست؟ 

چرا فرمان مرا فراموش كردید و در این گرداب افتادید؟ 

هبوط آدم و حوا و توبه آنان 

پس شیطان موجب لؽزش آن دو شد و آنان را از »: قرآن كریم در ادامه داستان مى فرماید

در این هنگام به آنان گفتیم همگى به زمین فرود آیید در حالى كه دشمن یكدیگر . بهشت بیرون كرد

چنانكه طبرى و دیگران گفته اند، آدم در كوه سراندیب قرار گرفت و حوا در . «(33)خواهید بود 

.  جده

بعد از ماجراى وسوسه ابلیس و دستور خروج آدم از بهشت؛ او فهمید كه به خود ستم كرده و 

از آن محیط آرام و پرنعمت رانده شده است و در محیط پرزحمت و مشقت بار زمین قرار خواهد 

از این رو بود كه آدم با تمام وجود و از سر ندامت و حسرت به فكر جبران خطا افتاد و . گرفت

آدم »: متوجه پروردگار شده در این هنگام لطؾ خدا به یارى او شتافت و چنان كه قرآن مى فرماید

سخنانى مإ ثر و دگرگون كننده و با آن توبه كرد و خدا . از پروردگار خود كلماتى دریافت داشت

«.  (34)نیز توبه او را پذیرفت چرا كه او توبه پذیر و مهربان است 

كه خدا به آدم تعلیم داد و موجب پذیرفتن توبه او شد چه سخنانى « كلمات»این كه مقصود از 

.  بوده است، در بخش پرسش ها و پاسخ  ها خواهد آمد

 در روايات عليه السالمآدم 

آؼاز آفرینش 

آیا گمان مى كنى كه خداوند ؼیر از :  فرمودعلیه السالمامام سجاد »: ابوحمزه ثمالى مى گوید

خداوند هزار هزار آدم و هزار هزار عالم ! شما مخلوقاتى را نیافریده است؟ آرى، سوگند به خدا

 «. (35)از این عالم مى باشى  (نسل)سوگند به خدا كه تو آخرین . آفریده است

گویا راءى تو چنین »:  در ضمن گفتارى فرمودعلیه السالمامام باقر : جابر بن یزید نقل مى كند

است كه خداوند همین یك جهان را آفریده است؟ یا چنین مى پندارى كه خداوند متعال، ؼیر از شما 

انسانى را نیافریده است، آرى سوگند به خدا، خداوند متعال هزار هزار عالم و هزار هزار آدم را 

«.  (36)آفریده و تو در نسل آخر این عالم ها و این آدم ها هستى 

خداى عزوجل دوازده هزار عالم آفریده كه هر یك از آن عوالم »:  فرمودعلیه السالمامام صادق 

از هفت آسمان و هفت زمین بزرگ تر است و هیچ یك از اهالى یك عالم به ذهنش نمى رسد كه 

«.  (37)خداى تعالى ؼیر عالم او عالمى دیگر نیز آفریده باشد 

خداى عزوجل در زمین از روزى كه آن را »:  روایت است كه فرمودعلیه السالماز امام باقر 

آفرید، هفت عالم خلق كرد و برجید، هیچ یكى از آن عوالم از نسل آدم نبودند و خداى تعالى همه 

آنان را از پوسته روى زمین آفرید و نسلى را بعد از نسل دیگر ایجاد كرد و براى هر یك عالمى 
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بعد از عالم دیگر پدید آورد تا در آخر آدم ابوالبشر را بیافرید و ذریه اش را از او منشعب ساخت 
(38)   .»

منشاء آگاهى فرشتگان از فساد انسان 

هفت هزار :  فرمودندعلیه السالمحضرت امیرالمإمنین :  فرمودعلیه السالمامام باقر : جابر گوید

سال بعد از خلق جن و نسناس در روى زمین حق تبارك و تعالى اراده نمود كه با قدرت بى 

.  كرانش خالیق و انسان ها را بیافریند

 را به علیه السالمچون شؤن و اراده حق تعالى تعلق گرفت كه آدم : سپس حضرت فرمودند

منظور تدبیر و تقدیر در آسمان ها و زمین كه خواسته اش   بود بیافریند، از اراده و آنچه متعلق به 

به : آن بود آگاه بود؛ الجرم پرده و حجاب را از طبقات آسمان ها كنار زد و به فرشتگان فرمود

وقتى آنان به اهل زمین نگریسته و معاصى و . اهل زمین و مخلوقاتم اعم از جن و نسناس بنگرید

خونریزى ها و فسادشان را در زمین دیدند سخت برآشفتند و بر اهل زمین تاءسؾ خوردند و چنان 

پس به درگاه الهى عرض . حالت ؼضب بر آنان عارض گشت كه اختیار از آنان سلب گردید

تو صاحب عزت و قدرتى و جبار و ؼالب بر هر چیز و عظیم الشؤن مى ! پروردگارا: كردند

با عافیت و . اینان مخلوقات ضعیؾ و ذلیل تو هستند و با روزى تو زندگانى مى كنند. باشى

ایشان با این گناهان بزرگ و ارتكاب معصیت، تو . سالمتى تو از نعمت هایت بهره مند مى شوند

پس چرا از این عصیان خشمگین نگشته و از ایشان انتقام نمى گیرى و آنچه . را نافرمانى مى كنند

از ایشان شنیده و مى بینى برتو گران و سخت نمى آید در حالى كه بر ما بسیار بزرگ و عظیم 

.  جلوه مى كند

من در زمین خلیفه خود را : هنگامى كه حق عز و جل این سخنان را از فرشتگان شنید فرمود

.  بر ایشان حجت قرار داده ام

تو پاك و منزهى، اما كسى را در زمین حجت قرار مى ! پروردگارا: فرشتگان عرض كردند

پس چرا از ما . در حالى كه ما تو را تسبیح و تقدیس مى كنیم! دهى كه فساد و خونریزى مى نماید؟

خلیفه معین نمى كنى؟ در ادامه گفتند كه حجت را از ما قرار بده كه در زمین فساد و خونریزى 

.  نمى كنیم

مى خواهم با قدرتم . آنچه من مى دانم شما نمى دانید! اى فرشتگان من: خداى حكیم فرمود

مخلوقى بیافرینم كه فرزندانش انبیا و فرستادگانم به سوى خلق و جملگى بندگان صالح و پیشوایان 

وظیفه آنان این است كه بندگانم . آنان را در زمین خلیفه و جانشین هاى خود برگزیدم. مردم باشند

بندگان به واسطه آنان . را از معاصى بازداشته و از عذابم ترسانده و به اطاعتم راهنمایى كنند

زمین را از . آنان حجت من براى نیكان و براى بدان بیم و تهدید مى باشند. طریق مرا مى پیمایند

سركشان از جن را از میان مخلوقات و مردمان و نیكان بیرون . طائفه نسناس پاك خواهیم گردانید

طورى كه مجاور و همراه مخلوقاتم نباشند، . برده و در فضا و نقاط دوردست زمین ساكن مى كنیم

بین جن و مخلوقاتم حجاب قرار داده تا مخلوقاتم آنان را مشاهده نكرده و با ایشان انس نگیرند و 

مخلوقاتى كه مرا عصیان نمایند در منازل سرپیچان، مسكن داده و در . آمیزش و همنشینى نكنند

.  جاى ایشان واردشان مى كنیم

ما ؼیر از آنچه . آنچه كه مى خواهى بجا آور! پروردگارا: فرشتگان عرض كردند [در این حال]

.  (39)یاد داده اى چیز دیگرى نمى دانیم و تو علیم و حكیم هستى 
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از این بیت ... مرا آگاه كن! فدایت شوم:  وارد شد و عرض كردعلیه السالممردى بر امام صادق 

كه چگونه بر مردم واجب شد به زیارتش   بیایند؟  (كعبه)

قبل از تو هیچ كس آنچه پرسیدى از :  به او توجهى نمود و فرمودعلیه السالمامام  [:راوى گوید]

من در زمین براى خود خلیفه اى قرار »: بدان حق عزوجل وقتى به فرشتگان فرمود. من نپرسید

اگر مى خواهى براى خود خلیفه ! پروردگارا: تمامى مالئكه از این كالم به فریاد آمده و گفتند« دادم

خداوند در جوابشان . اى در زمین قرار دهى از ما انتخاب كن كه طاعت و فرمانت را مى بریم

فرشتگان پنداشتند این كالم حق تعالى ناشى از . «من آنچه را كه شما نمى دانید مى دانم»: فرمود

حق تعالى به آنان امر . ؼضب اوست بر ایشان؛ پس به عرش پناه برده و آن را طواؾ نمودند

. فرمود خانه اى را كه از مرمر بود و سقفش از یاقوت سرخ و ستونهایش از زبرجد طواؾ كنند

خانه اى كه هر روز هفتاد هزار فرشته داخل آن مى شدند و بعد از آن تا وقت معلوم دیگر به آن 

.  (40)وارد نشدند 

كفر و استكبار، نخستین گناه 

كدام یك از : پرسیدم (علیه السالم)موسى بن جعفر )از حضرت ابوالحسن : موسى بن بكر گوید

كفر و شرك جلوترند؟ 

هشام بن سالم به من : من از تو سابقه ستیزه و مخاصمه با مردم را نداشتم؟ عرض كردم: فرمود

خداى . كفر جلوتر است و آن انكار است: حضرت فرمود. دستور داد كه از شما این سئوال بكنم

«.  (41)به جز ابلیس   كه از این كار امتناع كرد و كفر ورزید و او از كافران بود »: عزوجل فرمود

 علیه السالمدلیل سجده فرشتگان بر آدم 

خداى تبارك و تعالى آدم را خلق :  در ضمن یك حدیث طوالنى چنین فرمودعلیه السالمامام رضا 

كرد و ما را در صلب او قرار داد و مالئكه را دستور داد تا براى تعظیم و احترام ما به آدم سجده 

حال چگونه ما از . سجده آنان در واقع عبادت خداوند و اكرام و احترام و اطاعت از او بود. كنند

 (42). مالئكه برتر نباشیم در حالى كه همه آنان به آدم سجده كردند

حسادت ابلیس 

خدا نخست از آدم مجسمه اش :  روایت شده كه فرمودعلیه السالمدر تفسیر قمى از امام صادق 

چون ابلیس لعین بر او مى گذشت به آن مجسمه . را ساخت و چهل سال به همان حال باقى گذاشت

اگر خدا مرا به سجده بر این : خدا تو را براى چه امرى درست كرده؟ ابلیس با خود گفت: مى گفت

مالئكه . براى آدم سجده كنید: آنگاه خدا به مالئكه فرمود. موجود امر كند، هرگز زیر بار نمى روم

سجده كردند و ابلیس آنچه را در دل پنهان كرده بود آشكار كرد و از سجده بر آدم امتناع ورزید 
(43)  .

 علیه السالمقداست و عصمت آدم 

در كتاب عیون از على بن محمد بن جهم روایت آورده كه به مجلس مؤمون درآمدم و دیدم كه 

! یا بن رسول هللا: مؤمون به آن حضرت گفت. نیز در آنجا است (علیه السالم)على بن موسى الرضا 

آیا نظر شما این نیست كه انبیا معصومند؟ 

.  همین طور است. بله: حضرت فرمود

خداوند تبارك و : حضرت فرمودو عصى آدم ربه فؽوى: پس چرا خداى تعالى فرموده: پرسید

تو و همسرت در بهشت سكنى گزینید و از هر چه مى خواهید »تعالى به آدم دستور داده بود كه 



13 

 

در این هنگام حضرت به درخت معینى از گندم كه در . «بخورید ولى نزدیك این درخت مشوید

نفرموده بود كه از . «اگر از این بخورید از ستمكاران مى شوید»: آنجا بود اشاره كرد و فرمود

آدم هم گمان كرد تنها از آن بوته معین نهى شده است از آن رو به . جنس این درخت نخورید

پروردگارتان، شما را »: چون شیطان به او و همسرش گفت. وسوسه شیطان از بوته دیگرى خورد

و فرموده است نزدیك ؼیر این بوته نشوید، نه اینكه از آن نخورید « از این درخت نهى نكرده است

و شما را براى نهى كرده كه مبادا فرشته و یا از جاودانان در بهشت شوید و برایشان سوگند هم 

آدم و حوا هم تا آن روز به كسى برنخورده بودند كه به دروغ . خورد كه من از خیرخواهان شمایم

این جریان قبل از رسیدن او به مقام . آنها را فریب داد و از آن درخت خوردند. سوگند خورده باشد

این نافرمانى گناه كبیره نبود كه به خاطر آن مستحق آتش شود بلكه از صؽیره هایى . نبوت بود

بوده كه خدا كسى را به خاطر آن عذاب نمى كند و صدور آن را انبیا، قبل از آنكه مورد وحى 

اما بعد از آنكه خدا او را برگزید و پیؽمبر شد از معصومین شد كه نه گناه . قرار گیرند جایز است

آدم پروردگارش را »: صؽیره نه كبیره مى كنند از این رو خداى عزوجل درباره او فرموده

نافرمانى كرد و به بیراهه رفت، سپس خدا او را برگزید و توبه اش را پذیرفت و او را هدایت 

.  (44)« نمود

 (45)چیستى شجره ممنوعه 

 علیه السالمدر كتاب عیون اخبار الرضا از عبدالسالم هروى روایت است كه به امام رضا 

از درختى كه آدم و حوا از آن خوردند برایم بیان كن تا بدانم چه ! یا بن رسول هللا: عرضه كردم

درختى بوده؟ چون مردم در آن اختالؾ دارند؛ بعضى روایت مى كنند؟ گندم بوده و گروهى دیگر 

.  روایت مى كنند كه درخت حسد بوده است

با این كه دو معناى متفاوت دارد چطور : عرض كردم. هر دو درست است: حضرت فرمود

ممكن است هر دو درست باشد؟ 

اى ابى صلت، یك درخت بهشت مى تواند چند نوع محصول داشته باشد، مثال : حضرت فرمود

درخت گندم مى تواند انگور هم بدهد؛ چون درخت بهشت مانند درختهاى دنیا نیست و آدم بعد از 

آنكه خداى تعالى به او احترام كرد و مالئكه را واداشت تا براى او سجده كنند و او را داخل بهشت 

آیا خدا بشرى گرامى تر از من خلق كرده است؟ خداى عزوجل از آنچه : كرد؛ در دل با خود گفت

پس او را ندا داد كه سر خود را بلند كن و به ساق عرش بنگر تا چه . در دل او گذشت خبردار شد

مى بینى؟ 

آدم سر به سوى عرش كرد و به ساق عرش نگریست و دید كه نوشته الاله اال هللا، محمد رسول 

هللا و على بن اءبى طالب اءمیرالمإمنین و همسرش فاطمه سیده زنان عالمیان و حسن و حسین دو 

.  آقاى جوانان اهل بهشتند

اینان چه كسانى هستند؟ ! پروردگارا: آدم پرسید

اینان ذریه هاى تو هستند و از تو بهترند و از همه خالیق من ! اى آدم: خداى عزوجل فرمود

پس . اگر ایشان نبودند، من تو را و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین را خلق نمى كردم. بهترند

پس آدم به چشم حسد بر آنان . مبادا به چشم حسد بر اینان بنگرى كه از جوار من بیرون خواهى شد

نظر افكند و آرزوى مقام و منزلت آنان كرد و خداوند شیطان را بر او مسلط كرد تا سرانجام از آن 

 به چشم علیها السالماو هم به مقام فاطمه . بر حوا هم مسلطش كرد. درخت كه نهى شده بود بخورد
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حسد نگریست تا آنكه از آن درخت خوردند و خداى تعالى هر دو را از بهشت بیرون كرد و به 

.   (46)زمین فرستاد 

مدت سكونت آدم و حوا در بهشت 

 از پدران بزرگوارش از رسول خدا علیه السالماز امام باقر  (رحمه هللا)شیخ صدوق 

روایت كرده كه مدت توقؾ آدم و حوا در بهشت از هنگامى كه وارد آن  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

شدند تا ساعتى كه بیرون شدند تنها هفت ساعت از ایام دنیا بود و در همان روز كه این جریان 

در تفسیر عیاشى از عبدهللا بن سنان روایت كرده كه . (47)واقع شد خدا از بهشتش بیرون كرد 

 سئوال كرد كه آدم و علیه السالمدر جایى كه من نیز حاضر بودم، شخصى از امام صادق : گفت

خداى : همسرش چقدر در بهشت ماندند كه به خاطر خطایى كه كردند بیرون شدند؟ حضرت فرمود

تبارك و تعالى بعد از ظهر روز جمعه بود كه از روح خود در آن بدمید و آنگاه از پایین دنده 

هایش   همسرش را خلق كرد و بعد فرشتگان را به سجده بر او امر فرمود و در همان روز او را 

به خدا سوگند كه بیش از شش ساعت از همان روز در بهشت نماند كه دچار . داخل بهشت كرد

خدا او و همسرش را از آنجا بیرون كرد در حالى كه آفتاب تازه ؼروب كرده . نافرمانى خدا شد

ناگهان متوجه عریانى خود . آن شب را تا به صبح پشت در بهشت به سر بردند تا صبح شد. بود

.  (48)... شدند و

 علیه السالمتحلیلى بر نافرمانى آدم 

موسى از پروردگارش :  روایت شده كه فرمودعلیه السالمدر تفسیر قمى از امام صادق 

: خدا او را موفق به زیارت آدم كرد، موسى گفت. درخواست كرد تا بین او و حضرت آدم جمع كند

مگر جز این بود كه خدا تو را به دست قدرت خود بیافرید و از روح خود در تو بدمید و ! اى پدر

مالئكه را به سجده بر تو وادار نمود؟ پس چرا وقتى امر كرد از یك درخت بهشتى نخورى 

! نافرمانى كردى؟

سى : بگو خطاى من در تورات چند سال قبل از خلقتم نوشته شده؟ گفت! اى موسى: آدم گفت

آدم با همین كالم :  فرمودعلیه السالمسپس امام صادق . همین طور است: آدم گفت. هزار سال

.  (49)موسى را قانع ساخت 

به خدا سوگند خداى تعالى آدم را براى دنیا خلق :  روایت شده كه فرمودعلیه السالماز امام باقر 

كرده بود و اگر او را در بهشت جاى داد براى این بود كه نافرمانى كند و آنگاه او را به همان 

 (50). جایى كه براى آنجا خلقتش كرده بود، برگرداند

آدم . آدم و حوا وقتى از بهشت اخراج شدند، در سرزمین مكه فرود آمدند: در روایتى آمده است

از این رو آن كوه را .  بر كوه صفا در كنار كعبه، هبوط كرد و در آنجا سكونت گزیدعلیه السالم

فرود  (كه نزدیك كوه صفا است)حوا بر كوه مروه . صفا گویند كه آدم صفى هللا در آنجا وارد شد

آن كوه را از این رو مروه گویند كه حوا زن بود و كلمه زن در زبان . آمد و در آنجا سكونت گزید

آدم چهل شبانه روز به سجده پرداخت و از فراق . عرب مراءه مى شود در آنجا سكونت نمود

آیا خداوند تو را با دست قدرت و مرحمتش ! اى آدم: جبرئیل نزد آدم آمد و گفت. بهشت گریه كرد

نیافرید و از روح خود در كالبد تو ندمید و فرشتگانش بر تو سجده نكردند؟ 

.  آرى: آدم گفت

خداوند به تو فرمان داد كه از آن درخت مخصوص بهشت نخورى چرا از آن : جبرئیل گفت

خوردى؟ 
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. ابلیس سوگند یاد كرد كه خیرخواه من است و گفت از این درخت بخور! اى جبرئیل: آدم گفت

 (51). من گمان نمى بردم موجودى كه خدا او را آفریده، سوگند دروغ به خدا یاد كند

 علیه السالمبر امام باقر :  روایت شده كه زراره گفتعلیه السالمدر تفسیر عیاشى از امام صادق 

مقدار زیادى از احادیث شیعه : از اخبار شیعه چه چیزهایى دارى؟ عرض كردم: وارد شدم، فرمود

آنها را پنهان كن : حضرت فرمود. در نزد من مى باشد و من مى خواستم همه را در آتش بسوزانم

. در اینجا به یاد احادیث مربوط به آدم افتادم. تا آنچه كه به نظرت درست نمى آید فراموش كنى

اءتجعل فیها من یفسد : مالئكه چه اطالعى از خلقت آدم داشتند كه گفتند:  فرمودعلیه السالمامام باقر 

 هر وقت از آدم سخن به علیه السالمسپس زراره اضافه كرد كه امام صادق . فیها و یسفك الدماء

این جریان، ردى است بر قدریه كه منكر قدر هستند، چن مى رساند : میان مى آمد مى فرمود

.  سرنوشت انسان قبل از هستیش معین شده است

بعد از آن كه . آدم در آسمان از جمع فرشتگان رفیقى داشت:  فرمودعلیه السالمآنگاه امام صادق 

از آسمان به زمین هبوط كرد رفیق او از فراقش   نزد خدا شكایت كرد و اجازه خواست تا به زمین 

فرشته هبوط كرد و آدم را دید كه . خداى تعالى به او اجازه داد. هبوط كند و از احوال او بپرسد

همین كه رفیق آسمانیش را دید از شدت دلتنگى دست بر . دربیابانى خشك و بدون گیاه نشسته است

.  سر گذاشت و فریادى اندوه بار زد

. آدم این فریاد خود را به گوش   همه خلق رسانید: مى گویند:  مى فرمودعلیه السالمامام سادق 

منظور از خلق، انسانها نیستند زیرا در آن هنگام به ؼیر از . یعنى فضا را با فریاد خود پر كرد]

گویا ! اى آدم: فرشته چون این وضعیت آدم را دید گفت. [حضرت آدم انسان دیگرى خلق نشده بود

هیچ مى . پروردگارت را نافرمانى كردى و خود را دچار بالیى كرده اى كه تاب تحملش را ندارى

دانى كه خداى تعالى درباره تو به ما چه گفت؟ و ما در پاسخ چه گفتیم؟ 

.  هیچ اطالعى ندارم! نه: آدم گفت

 اءتجعل فیها من یفسد فیها و : و ما گفتیمانى جاعل فى االءرض خلیفه: خدا فرمود: رفیقش گفت

معلوم مى شود كه خدا تو را براى این آفریده كه در زمین باشى با این حال هنوز هم . یسفك الدماء

توقع دارى كه در آسمان باشى؟ 

 با این مژده علیه السالمبه خدا سوگند حضرت آدم :  سه مرتبه فرمودعلیه السالمسپس امام صادق 

 (52). تسلیت یافت

 و دریافت كلمات الهى علیه السالمچگونگى توبه آدم 

 روایت كرده كه در ذیل علیه السالمكتاب شریؾ روضه كافى از یكى از دو امام باقر و صادق 

معبودى به جز تو نیست بارالها، »آن كلمات این است كه : فرمودفتلقى آدم من ربه كلمات عبارت 

پس مرا بیامرز كه تو . كار زشتى مرتكب شدم و به خودم ستم كردم. حمد و تسبیحت مى گویم

پس به من رحم كن كه تو ... پس به من رحم كن كه تو بهترین بخشنده اى... بهترین آمرزندگانى

.  (53)پس مرا بیامرز و نظر رحمتت را به من برگدان كه تو تواب و رحیمى . بهترین رحیمانى

 چون خطا كرد و علیه السالم آمده است كه آدم علیه السالمدر تفسیر منسوب به امام عسكرى 

خدایا توبه و عذر مرا بپذیر و مرا به مقام خود بازگردان و به درگاه خود : خواست توبه كند گفت

چون چنین . رفعت بخش كه همانا اثر گناه و ذلت خطا در ظاهر و باطن من آشكار گردیده است

مگر امر مرا به یاد ندارى كه در سختى ها به حق محمد و آل پاك او ! اى آدم: گفت خطاب آمد

! بخوانى؟
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.  بلى: آدم عرض كرد

پس مرا به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسین بخوان تا تو را اجابت كنم و : خطاب شد

.  بیش از آنچه خواسته اى به تو كرم نمایم

مقام آنها نزد تو به اندازه اى است كه با توسل به آنها توبه مرا قبول مى ! خدایا: آدم عرض كرد

كنى و از خطاى من مى گذرى؛ در حالى كه مرا مسجود مالئكه خود نمودى و بهشت را براى من 

! مباح كردى و حوا را همسرم قرار دادى و مالئكه را به خدمتم گماشتى

مالئكه را گفتم به تو تعظیم كنند و در مقابل تو سجده نمایند؛ چون، تو ظرؾ ! اى آدم: خطاب شد

این انواز مقدس بودى و اگر قبل از خطاى خود به آنان توسل مى كردى و از من خواسته بودى كه 

آنچه مى دانستم مطابق آن . تو را از خطا حفظ كنم و از فریب شیطان آگاه سازم، چنین مى كردم

.  حال به آنان متوسل شو و مرا با نام آنان بخوان تا تو را اجابت كنم. انجام شد

به آبرو و مقام محمد و على و فاطمه و حسن و حسین و پاكان از آل آنان ! خدایا»: پس آدم گفت

به من عنایت فرمان و توبه مرا بپذیر و لؽزش مرا عفو كن و مرا به مرتبه اى كه به من عطا 

.  «نموده بودى بازگردان

توبه تو را قبول كردم و از تو خشنود گردیدم و نعمتهاى ظاهرى و باطنى خود را »: خطاب آمد

.  «به تو بازگرداندم و تو را به مقام و رتبه اكرام و رحمت خود رساندم

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه انه : این است معناى آیه شریفه:  فرمودعلیه السالمسپس امام 

  .(54)هو التواب الرحیم 

همانا خداوند تبارك و تعالى هنگامى كه خواست :  فرمودعلیه السالمدر روایتى دیگر امام صادق 

سالم بر تو : جبرئیل عرض كرد. جبرئیل را نزد او فرستاد.  را بپذیردعلیه السالمتوبه حضرت آدم 

خداوند تبارك و تعالى . اى كسى كه بر مصیبت وارده صبر نمودى و از لؽزش توبه كردى. اى آدم

سپس . مرا نزد تو فرستاد تا مناسكى كه به سبب انجام آن توبه ات پذیرفه مى شود به تو تعلیم دهم

در آنجا ابرى بر سر آدم سایه . جبرئیل دست آدم را گرفت و با او حركت كرد تا به بیت هللا رسیدند

بارى با هم به همین . هر كجا كه این ابر سایه افكند با پا خط بكش: جبرئیل عرض كرد. افكند

آدم آنجا خط كشید و . ترتیب قدم زدند تا به منى رسیدند جبرئیل جاى مسجد منى را به آدم نشان داد

نیز جاى مسجدالحرام را بعد از خط كشیدن به جاى بیت، با رسم خط نشان نمود، پس از آن به 

آماده باش هرگاه آفتاب : جبرئیل آدم را بر زمین بلندى ایستاند و به او عرض كرد. عرفات رفتند

از این رو آنجا به . آدم این عمل را انجام داد. ؼروب نمود، هفت بار به لؽزش خود اعتراؾ كن

این سنتى شد در بین فرزندان آدم كه به گناهان خویش اقرار و اعتراؾ . عرفه نامگذارى شده است

نمایند چنانكه پدرشان به لؽزش خود اعتراؾ كرد؛ از خدا در خواست توبه و آمرزش گناهان خود 

كنند، چنانكه پدرشان از خدا این خواهش را كرده، آنگاه جبرئیل گفت كه از عرفات كوچ كند آدم 

در خروج از عرفات عبورش بر هفت كوه افتاد و به دستور جبرئیل بر سر هر كوهى چهار تكبیر 

در آنجا بین نماز مؽرب و عشا جمع . سپس ثلثى از شب رفته بود كه به وادى جمع رسید. گفت

پس وقت نماز عشا در این شب در آن وادى . نمود و به همین سبب آنجا را وادى جمع نامیدند

پس از خواند نماز مؽرب و عشا جبرئیل امر نمود كه . زمانى است كه ثلثى از شب بگذرد

پس آدم در آنجا تا طلوع . حضرتش در بطحاى وادى جمع یعنى زمین مشعر تا صبح طاق بخوابد

آنگاه به فرمان جبرئیل باالى كوه وادى جمع رفت و وقتى آفتاب طلوع نمود به . صبح خوابید

لؽزش خویش هفت مرتبه اعتراؾ كرد؛ از خداى منان باز هفت بار طلب آمرزش كرد و توبه اش 



17 

 

علت اعتراؾ دوباره آدم به لؽزش خویش آن است كه این عمل در فرزندان او سنت . قبول شد

- مشعر - از ین رو كسى كه عرفات را درك نكند و به وقوؾ در آن نرسد و تنها وادى جمع . باشد

به هر صورت آدم از وادى مشعر به طواؾ منى خارج . را درك كند، حج و مناسكش صحیح است

. سپس به دستور جبرئیل دو ركعت نماز در مسجد منى به جا آورد. شد و ظهر به آنجا رسید

جبرئیل فرمان داد براى تقرب به حق تعالى قربانى كند تا مورد قبول درگاه اقدسش واقع شود و 

.  در بین فرزندانش سنت گردد (قربانى)توبه اش پذیرفته گردد و این عمل 

حضرت آدم به فرمان جبرئیل قربانى كرده حق عزوجل قربانى او را پذیرفت، یعنى آتشى از 

خداوند تبارك و تعالى به تو احساس : جبرئیل عرض كرد. آسمان فرستاد كه قربانى آدم را گرفت

نمود زیرا مناسكى را كه به واسطه آن توبه ات قبول شد به تو تعلیم داد و قربانى تو را نیز 

پس آدم به نشانه تواضع و فروتنى در . پس   از قبال آن تواضع نما و سر خود را بتراش. پذیرفت

.  مقابل حق سرش را تراشید

سپس جبرئیل دست آدم را گرفت و او را به طرؾ بیت برد؛ در اثناى راه كنار جمره عقبه به 

او را با هفت ! اى آدم: به كجا مى روى؟ جبرئیل گفت! اى آدم: ابلیس گفت. ابلیس برخورد كردند

جبرئیل در روز دوم . ابلیس از آنها دور شد. آدم چنین كرد. ریگ بزن و با هر ریگ تكبیر بگو

جبرئیل . دست آدم را گرفت و به طرؾ جمره اولى برد، باز در اثناى راه به ابلیس برخورد كردند

.  او را با هفت ریگ بزن و با هر ریگ یك تكبیر بگو: گفت

در نزدیك جمره دوم به ابلیس   برخورد كردند و ابلیس . آدم چنین كرد و ابلیس از آنان دور شد

او را با هفت ریگ بزن و با هر ! اى آدم: به كجا مى خواهى بروى؟ جبرئیل گفت! اى آدم: گفت

سپس نزدیك جمره سوم خود را . آدم چنین كرد و ابلیس را از خود دور كرد. ریگ یك تكبیر بگو

او را با هفت ریگ ! اى آدم: به كجا مى روى؟ جبرئیل گفت! اى آدم: به ایشان نشان داد و باز گفت

در روز سوم و . آدم چنین كرد و ابلیس را از خود دور كرد. بزن و با هر ریگى یك تكبیر بگو

دیگر هرگز او را : جبرئیل به آدم عرض كرد. چهارم نیز آدم با زدن ابلیس او را از خود دور كرد

آدم چنین . سپس آم را به بیت برد و امر نمود كه هفت مرتبه خانه خدا را طواؾ كند. نخواهى دید

خداوند متعال تو را آمرزید و توبه ات را پذیرفت و همسرت حوا بر تو حالل : جبرئیل گفت. كرد

.  (55)گشت 

پرسش ها و پاسخ  هاى داستان حضرت آدم 

چرا ابلیس بر آدم سجده نكرد و با فرمان الهى مخالفت كرد؟ - 1

او از طائفه جن . قرآن صراحت دارد كه ابلیس از جنس فرشتگان نبود بلكه در صؾ آنان بود

 (56). بود كه مخلوق مادى است

او مى پنداشت كه از آدم برتر است و نمى بایست . انگیزه او در این مخالفت كبر و ؼرور بود

خداوند ابلیس را به خاطر سركشى و . بلكه آدم بر او سجده كند. دستور سجده بر آدم به او داده شود

چه چیز سبب شد كه بر آدم سجده نكنى و فرمان مرا نادیده : طؽیانگرى مإ اخذه كرد و فرمود

 (57). بگیرى

 (58). من از او برترم زیرا مرا از آتش آفریده اى و او را از خاك و گل: او در پاسخ گفت
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سجده فرشتگان براى خدا بود یا آدم؟ - 2

دانشمندان اسالمى اتفاق نظر دارند كه سجده فرشتگان از روى عبادت و بندگى نبوده است تا 

:  از سجده فرشتگان دو تفسیر ارائه شده است. شرك به خداوند به شمار آید

.  فرشتگان براى خدا سجده كردند و آدم به منزله قبله آنان بود: الؾ

سجده بر آدم هر چند تعظیم و تكریم او بود ولى در حقیقت عبادت خداوند بود چون به : ب

 مى علیه السالمدر حدیثى امام رضا . این وجه با متن روایات سازگارتر است. فرمان خدا بود

سجده فرشتگان از یك سو پرستش حق بود و از سوى دیگر اكرام و احترام آدم بود زیرا ما : فرماید

.  (59)در صلب آدم بودیم 

شجره ممنوعه چه درختى بوده است؟ - 3

در منابع اسالمى به دو دسته تفسیر . در شش موضع از قرآن به شجره ممنوعه اشاره شده است

دسته اى از روایات آن را مادى تفسیر كرده اند و مصداق آن را گندم . درباره شجره بر مى خوریم

عرب شجره را تنها به درخت اطالق نمى كند بلكه به بوته هاى گیاهان نیز شجره مى . دانسته اند

.  در قرآن به بوته كدو هم شجره اطالق شده است. گوید

. دسته دیگر از روایات، شجره را تفسیر معنوى كرده اند و از آن تعبیر به شجره حسد شده است

طبق این روایات، آدم پس از مالحظه مقام و موقعیت خود چنین تصور كرد كه مقامى باالتر از 

- پیامبر اسالم و خاندانش - مقام او نیست، ولى خداوند او را به مقام جمعى از اولیا از فرزندان او 

آشنا كرده، او حالتى شبیه به حسد پیدا كرد و همین شجره ممنوعه بود كه آدم مؤمور بود به آن 

.  نزدیك نشود

یكى از مقام او پایین تر . در حقیقت، طبق روایات درخت ممنوعه، آدم از دو درخت تناول كرد

دیگرى درخت معنوى مقام جمعى از . بود او را به سوى جهان ماده تنزل مى داد كه آن گندم بود

چون او در دو جنبه از حد خود تجاوز . اولیاى خدا بود كه از مقام و موقعیت او باالتر قرار داشت

باید توجه داشت كه این حسد از نوع حسد حرام نبود و تنها یك . كرد، به آن سرنوشت گرفتار شد

با توجه به اینكه آیات قرآن داراى معانى مختلؾ است مانعى ندارد كه . احساس نفسانى بوده است

.  هر دو معنى مراد باشد

نهى شدن آدم از شجره ممنوعه، تحریمى بود یا تنزیهى؟ - 4

در اینجا این سئوال مطرح است كه خوردن از آن درخت براى آدم و همسرش حرام بوده یا 

. در صورت حرمت با عصمت انبیا منافات دارد یا خیر؟ در این باره اقوال مختلؾ است. مكروه

آنچه مشكل را تا حدى حل مى كند این است كه آدم در آن مرحله هنوز به مقام نبوت نرسیده بود و 

.  حال آنكه ضرورت عصمت در انبیا از لوازم منصب نبوت است

پاسخ دیگرى كه به این پرسش مى توان داد این است كه آدم با مقام واالیى كه در معرفت و 

افزون بر این او پیامبر معصوم . تقوى داشت مسجود مالئكه بزرگ الهى بود و مسلما گناه نمى كند

در . در اینجا سئوال دیگرى كه مطرح مى شود این است كه آن چه از آدم سر زد چه بود. است

:  پاسخ سه نظر وجود دارد كه مكمل یكدیگرند

گناه مطلق گناهانى است . بود نه گناه مطلق- گناه نسبى - آنچه آدم مرتكب شد ترك اولى : الؾ

كه از هر كس سر زند گناه است و مستوجب عقاب و مجازات مانند شرك و كفر و ظلم و تجاوز و 

گناه نسبى یا ترك اولى این است كه فرد باید از اعمال مباح و یا حتى مستحب كه در خور مقام 

مثال قستمى از نماز ما . افراد بزرگ نیست چشم بپوشد، در ؼیر این صورت ترك اولى كرده است
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با حضور قلب و قسمتى بى حضور قلب مى گذرد كه در خور شؤن ما است ولى این نماز هرگز 

 نیست كه باید سراسر علیه السالمو على  ( صلى هللا علیه وآله وسلم)در خور مقام شخصى چون پیامبر 

نمازش حضور در پیشگاه خدا باشد، اگر ؼیر این كند حرامى مرتكب نشد اما ترك اولى كرده 

.  آدم نیز سزاوار بود از آن درخت نخورد هر چند براى او ممنوع نبود بلكه مكروه بود. است

:  آدم از درخت ممنوعه، نهى ارشادى بوده است؛ همان كه پزشك مى گوید(60)نهى شدن : ب

فالن ؼذا را نخور كه بیمار مى شوى خداوند نیز به آدم فرمود اگر از درخت ممنوع بخورى از 

بهشت بیرون خواهى رفت و به درد و رنج خواهى افتاد؛ پس مخالفت فرمان خدا نكرد بلكه مخالفت 

.  نهى ارشادى كرد

. بهشت جاى تكلیؾ نبود، بلكه دورانى بود براى آزمایش و آمادگى آدم براى آمدن بر زمین: ج

.  (61)این نهى تنها جنبه آزمایشى داشت 

همه علما متفقند كه آدم و حوا با این كار خود : در تفسیرش مى گوید (رحمه هللا)طبرسى 

مستوجب عقاب نگشتند، زیرا این كار بیش از ترك اولى نبود، اینكه در مقام توبه برآمدند از این 

رو بود كه هر كس در امر دین و دیندارى مقامش واالتر بود پشیمانیش بر اندك لؽزشى فراوان 

.  است

 كدام بهشت بود؟ علیه السالمبهشت آدم - 5

بعضى آن را بهشت موعود نیكان و پاكان مى دانند، ولى ظاهر این است كه آن بهشت نبود بلكه 

از باؼهاى پرنعمت و روح افزاى یكى از مناطق سرسبز زمین بوده است؛ زیرا اوال بهشت موعود 

ثانیا در آن بهشت نه جایى . در آیات بسیارى به جاودانگى اشاره شده است. قیامت، جاودانى است

( علیهم السالم)ثالثا در روایاتى كه از اهل بیت . براى وسوسه هاى شیطانى است و نه نافرمانى خدا

.  رسیده این موضوع صراحت دارد

 علیه السالمامام .  از بهشت آدم پرسیدمعلیه السالماز امام صادق : یكى از روایان حدیث مى گوید

باؼى از باؼهاى دنیا بود كه خورشید و ماه بر آن مى تابید، اگر بهشت جاودان : در جواب فرمود

.  بود هرگز آدم از آن بیرون رانده نمى شد

از آنچه آمد روشن مى شود كه منظور از هبوط آدم به زمین، نزول مقامى است نه مكانى؛ یعنى 

احتمال دیگر این است كه این بهشت در یكى از كرات آسمانى بوده . از مقام ارجمند خود پایین آمد

شواهد فراوانى نشان مى دهد كه این بهشت ؼیر از بهشت سراى دیگر است، چرا كه آن . است

.  این مقدمه اعمال و آن نتیجه اعمال او است. پایان سیر انسان است و این آؼاز سیر او بود

كلماتى كه خدا بر آدم القا كرد چه بود؟ - 6

و سخنانى كه خدا براى توبه، به آدم تعلیم داد چه بوده است تفاسیرى « كلمات»در این كه 

قاال ربنا ظلمنا اءنفسنا و ان لم : معروؾ است كه آن سخنان، این جمالت مى باشد. مطرح است

ما بر خود ستم كردیم اگر تو ما را نبخشى و بر ! خداوندا»؛ تؽفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین

«.  (62)ما رحم نكنى از زیانكاران خواهیم بود 

همچنان كه در فصل روایات بدان - وارد شده  (علیهم السالم)روایات متعددى كه از اهل بیت 

كه مقصود از كلمات، تعلیم اسامى بهترین مخلوقات خدا یعنى محمد و على و فاطمه و - اشاره شد 

بوده است كه آدم با توسل به این كلمات از درگاه خداوند تقاضاى  (علیهم السالم)حسن و حسین 

.  بخشش نمود و خدا او را بخشید
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الزم به ذكر است كه این تفسیرها منافاتى با هم ندارند زیرا ممكن است مجموع این كلمات به 

آدم تعلیم شده باشد تا با توجه به حقیقت و عمق باطن آنها، خدا او را مشمول لطؾ و هدایتش قرار 

.  دهد

 عليه السالمداستان هابيل و قابيل فرزندان آدم 

:  خداوند متعال در قرآن كریم درباره فرزندان آدم مى فرماید

واتل علیهم نباء ابنى آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من اءحدهما و لم یتقبل من اآلخر قال 

الءقتلنك قال انما یتقبل هللا من المتقیَن لئن بسطت الى یدك لتقتلنى ما اءنا بباسط یدى الیك الءقتلك 

انى اءخاؾ هللا رب العالمیَن انى ارید اءن تبواء باثمى و اثمك فتكون من اءصحاب النار و ذلك 

جزاء الظالمیَن فطوعت له نفسه قتل اءخیه فقتله فاءصبح من الخاسریَن فبعث هللا ؼرابا یبحث فى 

االءرض لیریه كیؾ یوارى سوءة اءخى فاءصبح من النادمیَن من اءجل ذلك كتبنا على بنى 

اءسرائیل اءنه من قتل نفسا بؽیر نفس اءو فساد فى االءرض فكاءنما قتل الناس جمیعا و من اءحیاها 

فكاءنما اءحیا الناس جمیعا و لقد جاءتهم رسلنا و بالبینات ثم ان كثیرا منهم بعد ذلك فى االءرض   

را به حق و درستى بر آنان بخوان آنگاه كه آن  (هابیل و قابیل)و داستان دو پسر آدم »؛ لمسرفون

پس از یكى  (هابیل شتر نحر كرد و قابیل اندكى گندم پیش آورد)دو، كار تقرب آورى انجام دادند 

جز این : گفت (هابیل). حتما تو را خواهم كشت: گفت (قابیل). پذیرفته شد و از دیگرى پذیرفته نشد

البته اگر تو دستت را به سوى من دراز كنى كه مرا بكشى . نیست كه خدا از پرهیزكاران مى پذیرد

من هرگز دستم را به سویت دراز نمى كنم كه تو را بكشم، همانا من از پروردگار جهانیان مى 

به )من و گناهان خود  (كشتن من و دیگر گناهان )تا تو با گناه  (سبقت نكنم)من مى خواهم . ترسم

او كشتن ( اماره)پس   نفس . بازگردى و از دوزخیان باشى و این است كیفر ستمكاران (نزد خدا

. برادرش را در نظر وى مرؼوب كرد و آسان جلوه داد؛ پس او را كشت و از زیانكاران گردید

مى كند تا به وى نشان دهد كه  (براى دفن چیزى)پس خداوند زاؼى را برانگیخت كه زمین را 

آیا من ناتوان ! اى واى بر من: وى گفت. چگونه جسد برادرش را كه نباید دیده شود، پنهان سازد

پس از پشیمانان گردید و ! بودم از این كه مثل این زاغ باشم تا جسد برادر خود را پنهان نمایم؟

بر بنى اسرائیل نوشته و مقرر داشتیم كه هر كس  (به سبب وقوع چنین فاجعه اى)بدین سبب 

انسانى را جز براى قصاص نفس و یا فسادى كه در روى زمین كرده باشد بكشد، چنان است كه 

گویى همه مردم را كشته و هر كس انسانى را حیات بخشد، گویى همه مردم را زنده كرده است و 

سپس بسیارى از آنان پس از . دالیل روشنى آوردند (بنى اسرائیل)به یقین فرستادگان ما براى آنان 

«.  (63)آن در روى زمین بیش از حد به فساد و خونریزى پرداختند 

مورخان و راویان اهل سنت گفته اند كه آدم و حوا وقتى در زمین قرار گرفتند، خداوند اراده 

پس از مدتى حوا آبستن شد و در . كرد كه نسل آنها را پدید آورد و در سراسر زمین منتشر كند

و نام « قابیل»نام پسر را . اولین وضع حمل از او دو فرزند، یكى دختر و دیگرى پسر به دنیا آمد

.  گذاشتند« اقلیما»دختر را 

. مدتى بعد كه حوا دوباره آبستن شد باز دو فرزند به دنیا آورد كه یكى پسر و دیگرى دختر بود

وقتى كه هابیل و قابیل به سن ازدواج رسیدند، خداوند . نامید« لوذا»و دختر را « هابیل»پسر را 

آدم نیز فرمان خدا را به فرزندانش   . به آدم وحى كرد كه قابیل با لوذا و هابیل با اقلیما ازدواج كند

زیباتر « اقلیما»ابالغ كرد ولى هوا پرستى موجب شد كه قابیل از فرمان خدا سرپیچى كند؛ زیرا 
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حرص و حسد چنان قابیل را گرفتار كرده بود كه به پدرش تهمت زد و با تندى . بود« لوذا»از 

 (64). خداوند چنین فرمانى نداده است بلكه این تو هستى كه چنین انتخاب كرده اى: گفت

خداوند براى همسرى هابیل : اما روایات شیعه عموما این مطلب را انكار كرده اند و گفته اند

در چند . حوریه اى فرستاد و براى قابیل از جنیان انتخاب كرد و نسل آدم از آن دو به وجود آمد

در برخى از روایات نیز . (65)روایت دیگر همسر شیث را نیز حوریه اى از بهشت ذكر كرده اند 

آمده است كه همسر هابیل یا شیث از همان زیادى گل آدم و حوا خلق شد و موضوع اختالؾ قابیل 

.  دانسته اندعلیه السالمو هابیل را هم كه منجر به قتل هابیل گردید، موضوع وصیت جانشینى آدم 

چنین به نظر مى رسد كه ازدواج برادر و خواهر در تمام  (علیهم السالم)از روایات معصومین 

خدایى كه آدم و حوا را از گل خلق كرد، . شرایع حرام بوده و آدم نیز چنین كارى انجام نداده است

این قدرت را داشت كه افراد دیگرى را نیز براى همسرى پسران آدم خلق كند یا از عالم دیگرى 

.  بفرستد

از جمله روایت هاى جالب و جامع، روایتى است كه عیاشى در تفسیر خود از سلیمان بن خالد 

 عرض كردم قربانت گردم مردم مى گویند كه آدم دختر خود علیه السالمبه امام صادق : آورده كه

آیا ! مردم چنین مى گویند، اما اى سلیمان:  فرمودعلیه السالمامام صادق . را به پسرش تزویج كرد

فرمود كه اگر من مى دانستم كه آدم دختر خود را به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ندانسته اى كه پیؽمبر 

پسرش تزویج كرده بود من هم دخترم زینب را به پسرم قاسم مى دادم و از آیین آدم پیروى مى 

.  كردم

مردم مى گویند سبب این كه قابیل، هابیل را كشت آن بود كه به ! گفتم فدایت شوم [:سلیمان گوید]

چگونه این حرؾ را مى زنى آیا شرم نمى ! اى سلیمان:  فرمودعلیه السالمامام . خواهرش رشك برد

 نقل مى كنى؟ علیه السالمكنى كه چنین سخنى را درباره پیؽمبر خدا آدم 

پس علت قتل هابیل به دست قابیل چه بود؟ : عرض كردم

خداى تبارك و تعالى به آدم ! اى سلیمان: سپس فرمود. به خاطر وصیت بود: حضرت فرمود

با این كه قابیل از او بزرگ تر بود؛ چون . وحى فرمود كه وصیت و اسم اعظم را به هابیل بسپارد

از این رو آدم بنابر فرمان . قابیل مطلع شد خشمگین شد و گفت كه من سزاوارتر به وصیت بودم

چون قربانى به درگاه خداوند بردند، قربانى هابیل قبول . الهى به آن دو دستور داد تا قربانى كنند

.  این واقعه سبب شد كه قابیل بر او رشك برد و او را به قتل برساند. شد و از قابیل پذیرفته نشد

نسل فرزندان آدم از كجا پیدا شد؟ آیا به جز ! فدایت شوم: عرض كردم [حسین بن خالد گوید]

حوا زنى و به جز حضرت آدم مردى بود؟ 

خداى تبارك و تعالى از حوا قابیل را به آدم داد و پس از وى هابیل ! اى سلیمان: حضرت فرمود

چون قابیل به بلوغ و رشد رسید، زنى از جنیان براى او فرستاد و به آدم وحى كرد تا . به دنیا آمد

آدم نیز این كار را كرد و قابیل هم راضى و قانع بود تا اینكه نوبت . او را به ازدواج قابیل در آورد

خدا براى او حوریه اى فرستاد و به آدم وحى فرمود او را به ازدواج هابیل در . ازدواج هابیل شد

هنگامى كه قابیل برادرش را هابیل را كشت آن حوریه حامله . آورد؛ حضرت آدم این كار را كرد

بود و پس از گذشتن دوران حمل، پسرى زایید و آدم نامش هبه هللا گذارد، به آدم وحى شد كه 

.  وصیت و اسم اعظم را به او بسپارد

وقتى او به حد رشد و بلوغ رسید، . حوا فرزند دیگرى زایید و حضرت آدم نامش را شیث گذارد

خداوند حوریه دیگرى فرستاد و به آدم وحى كرد او را به همسرى شیث درآورد، حضرا آدم نیز 
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این كار را كرد و شیث از آن حوریه دخترى پیدا كرد و او را حوره نامید و چون حوره بزرگ شد 

وقتى هبه هللا از دنیا رفت، . او را به ازدواج هبه هللا در آورد و نسل آدم از آن دو به وجود آمد

 (66). خداوند به آدم وحى كرد كه وصیت و اسم اعظم را به شیث بسپارد و آدم نیز این كار را كرد

سبب قتل هابيل 

استفاده مى شود كه علت قتل هابیل مسئله وصایت و جانشینى  (علیهم السالم)از روایات اهل بیت 

قابیل كه دید آدم برادرش را به این منصب رساند، به او رشك برد و درصدد قتل . حضرت آدم بود

برخالؾ نظر اهل سنت كه قائلند قابیل به خاطر همسر هابیل، به او رشك برد و به قتلش . او برآمد

.   رساند 

از . از این رو قابیل اولین خون ناحق را بر روى زمین ریخت و طولى نكشید كه پشیمان شد

او سرگردان بود و . قابیل جسد هابیل را در بیابان افكند:  نقل شده كه فرمودعلیه السالمامام صادق 

چیزى نگذشت كه دید درندگان بیابان به سوى جسد هابیل روى . نمى دانست كه آن جسد را چه كند

آوردند؛ قابیل براى نجات جسد برادرش آن را بر دوش كشید ولى پرندگان منتظر بودند كه او چه 

زاغ زمین را . خداوند زاؼى به آنجا فرستاد. وقت جسد را به خاك مى افكند تا به آن حمله ور شوند

كند و طعمه خود را میان خاك پنهان كرد و به قابیل نشان داد چگونه جسد برادرش را به خاك 

دراین هنگام قابیل . قابیل نیز به آن روش زمین را گود كرد و جسد برادرش را دفن كرد. بسپارد

آیا من باید از ! اى واى بر من: از ؼفلت و بى خبرى خود پشیمان و ناراحت شد و فریاد برآورد

.  (67)این زاغ هم ناتوان تر باشم و نتوانم مانند او جسد برادرم را دفن كنم؟ 

مرگ آدم و حوا 

طبق برخى از نقل ها، آدم از مرگ هابیل به شدت متاءثر شد و چهل شبانه روز بر مرگ او 

خداوند به او وحى كرد كه من به جاى هابیل پسر دیگرى به تو خواهم داد؛ پس از آن حوا . گریست

برخى هبه . نامید (یعنى بخشش خدا)حامله شد و پسر پاك و زیبایى آورد كه او را شیث یا هبة هللا 

.  هللا را ترجمه عربى كلمه شیث كه عبرى است دانسته اند

هنگامى كه شیث بزرگ شد طبق دستور خداوند، آدم او را وصى خود كرد و اسرار نبوت را به 

: وى سپرد و مختصات انبیا را نزد او گذارد، درباره دفن و كفن خود به او سفارش كرد و گفت

. چون من از دنیا رفتم مرا ؼسل بده و كفن كن و بر من نماز بگزار و بدنم را در تابوتى قرار ده

تو نیز هنگامى كه مرگت فرا رسید آنچه را كه به تو آموختم و نزدت گذاشتم به بهترین فرزندانت 

.  بسپار

 اختالؾ است، اقوام از نهصد و سى سال، نهصد و سى و علیه السالمدر مدت عمر حضرت آدم 

 را علیه السالمجنازه آدم . شش سال، هزار سال، هزار و بیست سال و هزار و چهل سال گفته اند

دفن كردند و پس از هزار و پانصد سال،  (كنار كعبه)در سرزمین مكه و در ؼار كوه ابوقبیس 

 هنگام طوفان جنازه آدم را از ؼار كوه ابوقبیس بیرون آورد و همراه خود علیه السالمحضرت نوح 

به خاك سپرد چنانكه در زیارت نامه امیرالمإمنین  (شهر نجؾ كنونى )به كوفه برد و در ؼرى 

:   چنین مى خوانیمعلیه السالم

؛ سالم بر تو و بر آدم و نوح كه در كنار تو به خاك اءلسالم علیك و على ضجیعیك آدم و نوح

.  «سپرده شده اند

پس از فوت آدم، حوا به مدت یكسال و پانزده روز بیمار شد و از دنیا رفت و در كنار آدم 

.  در برخى از كتب تاریخى مدت بیمارى حوا پانزده روز ذكر شده است. (69) (68)مدفون شد 
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اوصياى الهى پس از شيث تا ادريس 

آنوش یا ریسان، قینان بن انوش، مهالئیل یا : جانشینان پس از شیث به این ترتیب ذكر شده اند

یارد پدر اخنوخ است كه نام . حلیث و پس از او فرزندش یارد یا ؼنمیشا كه به این مقام رسیدند

.  ادریس پیؽمبر است

عمر هر یك از آنان را بین هشتصد تا هزار سال نوشته اند؛ عمر انوش را نهصد و پنج یا 

نهصد و شصت و پنج، عمر قینان را هشتصد و چهل یا نهصد و بیست و عمر مهالئیل را هشتصد 

و شصت و پنج یا نهصد و بیست و شش   سال و عمر یارد را نهصد و شصت و دو سال ذكر كرده 

 (70). اند

هابيل و قابيل در روايات 

 روایت كرده كه آن حضرت، تفصیل داستان هابیل و علیه السالممعاویه بن عمار از امام صادق 

قابیل را این گونه بیان فرمود كه خداوند به آدم وحى كرد، اسم اعظم و میراث نبوت و اسمایى را 

چون . كه به تو تعلیم كرده ام و آنچه مردم بدان احتیاج دارند را به هابیل بسپار، آدم نیز چنین كرد

مگر من از وى بزرگتر نبودم و بدین ! پدر جان: قابیل مطلع شد خشمناك شد و نزد آدم آمد و گفت

منصب شایسته تر از او نیستم؟ 

این كار به دست خداست و او هر كه را بخواهد به این منصب مى ! اى فرزند: آدم فرمود

اگر مى . خداوند این منصب را مخصوص او قرار داد؛ اگر چه تو از او بزرگتر هستى. رساند

خواهید صدق گفتار مرا بدانید، هر كدام یك قربانى به درگاه خداوند ببرید، قربانى آنكه قبول شد 

این بود كه آتشى مى آمد و قربانى - قبولى قربانى - نشانه پذیرفته شدن . شایسته تر از دیگرى است

.  را مى خورد

قابیل چون داراى زراعت بود، براى قربانى مقدارى از گندم هاى بى ارزش و نامرؼوب را 

جدا كرد و به درگاه خداوند برد؛ ولى هابیل كه گوسفنددار بود یكى از بهترین گوسفندان چاق و 

در این هنگام آتشى آمد و قربانى هابیل را خورد و . فربه خود را جدا كرد و براى قربانى برد

.  قربانى قابیل رابه حال خود واگذاشت

این پیشامد در حال حاضر براى تو اهمیتى ندارد چون تو و : شیطان نزد قابیل آمد و به او گفت

هابیل برادرید اما بعدها فرزندان هابیل به فرزندان تو افتخار خواهند كرد و به آنان خواهند گفت كه 

ما فرزندان كسى هستیم كه قربانیش قبول شد ولى قربانى پدر شما قبول نشد؛ اگر تو هابیل را به 

او قابیل را ترؼیب كرد تا برادرش . قتل برسانى پدرت به ناچار منصب او را به تو واگذار مى كند

.  (71)را بكشد 

خون هیچ انسانى به ناحق ریخته : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)ابن مسعود گوید كه رسول خدا 

نمى شود، مگر این كه سهمى از گناه آن به گردن پسر آدم است، چون او اولین كسى بود كه این 

.  (72)را بنا نهاد - قتل نفس - سنت شوم 

پدرم از حسن بن محبوب و او از هشام بن سالم و او از ابى حمزه : در تفسیر قمى مى گوید

 علیه السالممن از على الحسین : ثمالى و او از ثویربن ابى فاخته براى ما حدیث كرد كه گفت

:  شنیدم، كه براى رجالى از قریش سخن مى گفت تا آنجا كه فرمود

هنگامى كه دو پسران آدم قربانى خود را انتخاب مى كردند، یكى از آن دو از میان گوسفندانى 

كه خود پرورش داده بود گوسفندى چاق تر قربانى كرد و دیگرى یكى دسته گندم قربانى كرد؛ در 

از این رو قابیل . نتیجه قربانى صاحب گوسفند كه همان هابیل باشد قبول و ازدیگرى پذیرفته نشد
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خداى تعالى تنها از متقیان : هابیل گفت. به خدا سوگند تو را مى كشم: بر هابیل خشم كرد و گفت

اگر تو براى كشتن من دست به سویم دراز كنى من هرگز دست به سویت نمى گشایم . قبول مى كند

من مى خواهم تو، هم گناه مرا به . كه به قتلت برسانم، چرا كه من از پروردگار جهانیان ترس دارم

.  سزاى ستمكاران این است. دوش بكشى و هم گاه خودت را، تا از اهل آتش شوى

سرانجام، هواى نفس قابیل، كشتن برادر را در نظرش زینت داد و امر پسندیده اى جلوه گر 

ساخت ولى در این كه چگونه برادر را بكشد سرگردان ماند و ندانست كه چگونه تصمیم خود را 

ابلیس به نزدش آمد و به او تعلیم داد كه سر برادر را بین دو سنگ بگذارد و سنگ . عملى سازد

قابیل بعد از آنكه برادر را كشت نمى دانست جسد او را چه كند؛ در این . زیرین را بر سر او بكوبد

حال دو كالغ از راه رسیدند و به هم حمله ور شدند، یكى از آنها دیگرى را كشت و آنگاه زمین را 

قابیل چون این منظره را دید فریاد . با پنجه اش حفر كرد و كالغ مرد را در آن چاله دفن نمود

آیا من عاجزترم از یك كالغ كه نتوانستم به قدر آن حیوان بفهمم كه ! واى بر من: برآورد كه

چگونه جسد برادرم را دفن كنم؟ در نتیجه از پشیمانان گردید و گودالى كند و جسد برادر را در آن 

.  پس از آن دفن مردگان در میان انسان ها سنت شد. دفن نمود

پسرم را كجا گذاشتى؟ قابیل : از او پرسید. آدم، هابیل را با او ندید. قابیل به سوى پدر برگشت

در آن لحظه آن . با من بیا ببینم كجا قربانى كردید: مگر او را به من سپرده بودى؟ آدم گفت: گفت

آدم آن سرزمین را . وقتى به محل قربانى رسید؛ همه چیز برایش روشن شد. اتفاق به آدم الهام شد

از آسمان ندا شد . كه خون هابیل را در خود فرو برد، لعنت كرد و دستور داد قابیل را لعنت كنند

.  پس از آن زمین هیچ خونى را فرو نبرد. كه تو به جرم كشتن برادرت ملعون شدى

چون بى تابیش   افزون شد به درگاه . آدم از آنجا برجگشت و چهل شبانه روز بر هابیل گریست

. خداى تعالى به او وحى كرد، كه من پسرى به تو مى دهم تا جاى هابیل را بگیرد. خدا شكایت كرد

روز هفتم میالد آن پسر، خداى تعالى به آدم . چیزى نگذشت كه حوا پسرى پاك و پربركت زایید

آدم نیز چنین كرد . او را هبة هللا نام بگذار. این پسر بخششى از من به توست! وحى كرد كه اى آدم
(73)  .

قابیل به خاطر كشتن برادرش، در میان خورشید :  در روایتى مى فرمایدعلیه السالمامام باقر 

آویزان است او با سرماى كشنده و گرماى طاقت فرسا همراه است تا در آتش قهر الهى ؼوطه ور 

.  (74)گردد 

چهره قابیل در جهت گردش خورشید قرار داده خواهد شد تا :  مى فرمایندعلیه السالمامام سجاد 

پیوسته گداخته گردد و در هنگام سرما بر پیكرش   آب سرد و در گرما آب جوش خواهند ریخت 
(75)  .

فلسفه آتش پرستى 

هنگامى كه قابیل دید آتش، قربانى :  فرمودعلیه السالمعبدالحمید بن ابى دیلم گوید كه امام صادق 

علت پذیرفته شدن قربانى هابیل آن : هابیل را پذیرفت و قربانى او را اعتنا نكرد، شیطان به او گفت

.  است كه او این آتش   را مى پرستد پس تو نیز آن را عبادت كن

آتشى را كه هابیل پرستیده عبادت نمى كنم ولى نسبت به آتشى : قابیل در جواب شیطان گفت

از این رو . این بار آتش   جدید قربانى او را پذیرفت. دیگر حرفى ندارم و قربانى برایش مى برم

قابیل آتشكده اى بنا كرد و در آن آتش   افروخت و به آن تقرب مى جست و عبادتش مى كرد تا 



25 

 

اینكه از پروردگار عزوجل ؼافل گردید و همین سبب شد كه آتش پرستى در خاندانش به میراث 

.  (76)باقى ماند 

چگونگى پيدايش نسل 

 در حرم نشسته بود، گروهى از دوستانش به دور او حلقه علیه السالمامام باقر : ابوبصیر گوید

صاحب این حلقه كیست؟ : زده بودند، كه طاووس یمانى با گروهى وارد مسجد شد و گفت

.  است (علیهم السالم)بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب  (الباقر)محمد : به او گفتند

آیا اجازه : من هم او را مى خواهم، در مقابل حضرت ایستاد و سالم كرد و نشست و گفت: گفت

پرسش مى فرمایید؟ 

.  اجازه دادیم، بپرس:  فزمودعلیه السالمامام باقر 

به من خبر بده كدام روز بود كه یك سوم مردم هالك شد؟ : گفت

آن روزى بود كه هابیل ! باید بگویى یك چهارم مردم؟! اشتباه پنداشتى اى شیخ: حضرت فرمود

قابیل، هابیل، آدم و حوا، پس یك چهارم آنان هالك : كشته شد، مردم در آن زمان چهار نفر بودند

 كدام یك پدر مردم بود، قاتل یا مقتول؟. من اشتباه كردم. شما درست گفتى: گفت. شد

.  (77)هیچ یك؛ پدر مردم شیث بن آدم بود : حضرت فمود

درباره - اهل سنت - مردم :  به من فرمودعلیه السالمامام باقر : ابوبكر حضرمى، مى گوید

 چه مى گویند؟ علیه السالمتزویج فرزندان حضرت آدم 

حوا هر بار كه بارور شد، دو فرزند آورد؛ یك پسر و یك دختر، : عرض كردم كه مى گویند

پسر شكم اول با دختر شكم دوم ودختر شكم اول با پسر شكم دوم ازدواج كرد تا اینكه نسلى به 

.  وجود آمد

وقتى هبة هللا متولد شد و بزرگ شد، حضرت آدم از . چنین نیست:  فرمودعلیه السالمامام باقر 

خداوند حوریه اى از بهشت براى او فرستاد و با او . خداوند متعال خواست كه او را تزویج كند

ازدواج كرد و از او چهار پسر به دنیا آورد، پس از آن از آدم فرزند دیگرى متولد شد كه چون 

. او با جن ازدواج كرد و از آن چهار دختر به دنیا آورد. بزرگ شد به او اجازه ازدواج داد

.  بنابراین، پسران این پسر با دختران پسر دیگر ازدواج كردند

پس آنكه داراى جمال و زیبایى است از جانب حوریه است و آن كه صاحب حلم و شكیبایى 

چون زاد و ولد شد، حوریه به . است از جانب آدم و آن كه داراى سبكى و خفت است از جن است

.  (78)سوى آسمان صعود نمود 

 سئوال شد كه پیدایش نسل آدم چگونه بود و نیز كیفیت علیه السالماز امام صادق : زراره گوید

تولید نسل از ذریه او چگونه بود؟ 

براى آدم هفتاد پشت متولد شد كه در هر پشت یك پسر و یك دختر : ...  فرمودندعلیه السالمامام 

پس از وقوع این حادثه آدم سخت به جزع آمد و از . بود، تا وقتى كه هابیل به دست قابیل كشته شد

پس از . فراغ هابیل بسیار گریست؛ به طورى كه تا پنجاه سال توان نزدیكى كردن با حوا را نداشت

نام اصلى شیث، . آنكه با حوا مقاربت كرد، خداوند متعال بر خالؾ هر بار، تنها شیث را به او داد

بعد از شیث خداوند متعال . او اولین كسى بود كه در زمین به عنوان وصى تعیین شد. هبه هللا بود

تنها یافث را به آدم داد كه با او نیز دومى نبود؛ وقتى هر دو به سن بلوغ رسیدند، حق عزوجل 

آنچه قلم بر صفحه لوح محفوظ ثبت كرده و نكاح خواهر با برادر را حرام كرده است، رعایت 
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نمود، از این رو بود كه روز پنجشنبه، بعد از عصر، فرشته اى از بهشت به نام نزله به زمین 

.  فرستاد و به آدم امر كرد كه او را به تزویج شیث درآورد و آدم نیز چنین كرد

بعد از عصر فرداى آن روز، فرشته اى به نام منزله از بهشت به زمین فرستاد و به آدم فرمان 

از ازدواج شیث با حوریه پسرى و از تزویج یافث با فرشته . داد كه او را به تزویج یافث درآورد

دخترى متولد شد و پس از بلوغ آنان، حق تعالى دستور داد، دختر یافث با پسر شیث ازدواج كند؛ 

از آنچه بعضى مى گویند و معتقدند كه نسل انبیا از . انبیا و سفرا از نسل این دو به وجود آمدند

.  (79)تزویج خواهر و برادر به وجود آمده است باید به خدا پناه برد 

آدم به درگاه خدا :  روایت كرده است كهعلیه السالماز امام باقر یا امام صادق  (رحمه هللا)كلینى 

شیطان را بر من مسلط كردى چون خونى كه در بدنم جریان ! پروردگارا: شكایت كرد و گفت

در عوض آن مقرر مى دارم كه هر یك از فرزندانت كه قصد گناه ! اى آدم: خداوند فرمود! دارد

بر او نوشته نشود و چون انجام داد آن را بنویسند و اگر كسى قصد كار  (تا آن را انجام نداده)كند 

.  نیكى كرد، اگر انجام نداد یك حسنه و اگر انجام داد ده حسنه براى او ثبت كنند

.  «بیفزا! پروردگارا»: حضرت آدم عرض كرد

.  هر یك از آنان كه گناهى انجام داد و استؽفار كرد او را مى آمرزم: خطاب شد

.  باز هم بیفزا! پروردگارا: حضرت آدم عرض كرد

یعنى تا آن وقت . توبه را برایشان مقرر داشتم تا وقتى كه نفس به گلویشان برسد: خطاب شد

.  (80)مرا بس   است : توبه شان را مى پذیرم، آدم خشنود شد و گفت
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 عليه السالمداستان حضرت ادريس 

:  در سوره مریم مى فرماید. در دو سوره از قرآن كریم نا حضرت ادریس آمده است

و در این كتاب ادریس را یاد »؛ واذكر فى الكتاب ادریس انه كان صدیقا نبیاَ و رفعناه مكانا علیا

«.  (81)كن كه پیامبرى راست پیشه بود و ما او را به مقام ارجمندى باال بردیم 

:  همچنین در سوره انبیا فرمود

و »؛ و اسماعیل و ادریس و ذالكفل كل من الصابریَن و اءدخلناهم فى رحمتنا انهم من الصالحین

و آنان را مشمول رحمت خود . اسماعیل و ادریس و ذوالكفل را یاد آر كه همه از صابران بودند

«.  (82)كردیم چون از شایستگاه بود 

او نزدیك شهر كوفه و در مكان فعلى مسجد سهله مى زیست، و . نام اصلى ادریس، اخنوخ است

 مى رسد، براى این به علیه السالمخیاط بود، سیصد سال عمر كرد و با پنج واسطه به حضرت آدم 

برخى از تواریخ . او ادریس مى گفتند كه معارؾ الهى و حكمت هاى آموزنده را تدریس مى كرد

ادریس اولین كسى بود كه با قلم، خط نوشت و عالوه بر مقام نبوت به علم نجوم و : نوشته اند

دوختن لباس را به انسان ها آموخت، زیرا قبل از او مردم با پوست . حساب و هیئت احاطه داشت

.  حیوانات خود را مى پوشاندند

صعود ادريس به آسمان چهارم و پنجم 

در بعضى از روایات آمده كه فرشته اى از سوى خداوند نزد ادریس آمد و او را به آمرزش 

ادریس بسیار خشنود شد و خدا را شكر كرد، سپس آرزو كرد . گناهان و قبولى اعمالش مژده داد

چه آرزویى دارى؟ : فرشته از او پرسید. همیشه زنده بماند و به شكرگزارى خداوند بپردازد

جز اینكه زنده بمانم و شكرگزارى خدا كنم، هیچ آرزویى ندارم، زیرا در این مدت : ادریس گفت

اینك مى خواهم كه خدا را به خاطر قبولى . دعا مى كردم كه اعمالم پذیرته شود كه پذیرفته شد

.  اعمالم شكر كنم و این شكر ادامه یابد

فرشته بال خود را گشود و ادریس را در برگرفت و او را به آسمان ها برد؛ هم اكنون ادریس 

.  (83)زنده است و به شكر گزارى خداوند مشؽول است 

در . در بعضى روایات نیز آمده كه عزرائیل روح او را بین آسمان چهارم و پنجم قبض كرد

یكى از فرشتگان، مشمول ؼضب الهى شد و خداوند بال و :  فرمودعلیه السالمروایتى امام صادق 

او سال ها در انجام در عذاب بود تا هنگامى كه . پرش را شكست و او را در جزیره اى انداخت

دعا كن ! اى پیامبر خدا: ادریس   به نبوت رسید، او نیز خود را به ادریس رساند و عرض كرد

.  خداوند از من خشنود شود و بال و پرم را به من برگرداند

فرشته كه سالمتى . ادریس دعا كرد و خداوند از او درگذشت و بال و پرش را به او بازگرداند

آرى، مى خواهم مرا : آیا حاجتى دارى؟ ادریس گفت: خود را باز یافته بود به ادریس عرض كرد

مالقات كنم و با او ماءنوس شوم، زیرا با یاد او زندگى  (عزرائیل)به آسمان ببرى تا با ملك الموت 

.  بر من گوارا نیست

فرشته ادریس را به آسمان چهارم برد، در آنجا ملك الموت را دید كه نشسته است و سرش را 

! از روى تعجب تكان مى دهد

چرا سرت را تكان مى دهى؟ : ادریس به او سالم كرد و پرسید

یعنى )خداوند متعال به من فرمان داده كه روح تو را بین آسمان چهارم و پنجم : عزرائیل گفت

قبض كنم؛ من به خداوند متعال عرض كردم، آیا چنین چیزى ممكن است، با این  (در همین مكان
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. كه بین آسمان سوم و چهارم پانصد سال و بین آسمان دوم و سوم نیز همین مقدار فاصله است

:  از این رو قرآن مى فرماید. سپس عزرائیل روح ادریس را قبض كرد

.  «و ما ادریس را به مقام بلندى باال بردیم»؛ (84) و رفعناه مكانا علیا

:  فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)در روایتى پیامبر گرامى اسالم 

جبرئیل . در شب معراج مردى را در آسمان چهارم دیدم، از جبرئیل پرسیدم كه این مرد كیست

به ادریس سالم و . این ادریس پیامبر است كه خداوند او را به مقام ارجمندى باال آورده است: گفت

.  (85)او نیز بر من سالم و برایم طلب آمرزش كرد . براى او طلب آمرزش كردم

 عليه السالممدت عمر ادريس 

.  یعقوبى عمر او را سیصد سال نوشته است. در عمر ادریس اختالؾ است

اما مسعودى در اثبات الوصیة . ابن اثیر عمر ادریس را سیصد و شصت و پنج سال نوشته است

روزى كه ایشان را به آسمان بردند، از عمرش سیصد و شصت و یا سیصد و پنجاه سال : گوید

.  (86)گذشته بود 

 در روايات عليه السالمادريس 

هرگاه به كوفه رفتى، پس به :  درباره فضیلت مسجد سهله فرموده استعلیه السالمامام صادق 

مسجد سهله برو و در آنجا نماز بگزار و جاجت هاى خود را از خدا بخواه؛ زیرا مسجد سهله خانه 

هر كس خواند را در این مسجد به . ادریس پیامبر بود كه در آن خیاطى مى كرد و نماز مى خواند

آنچه كه دوست مى دارد بخواند، تحقیقا خواسته هایش اجابت مى شود و در قیامت چون ادریس در 

.  (87)مكانى رفیع قرار مى گیرد و از بالیاى دنیا و فتنه دشمنان در پناه خداوند خواهد بود 

از جمله روایات وارده در داستان ادریس، روایتى است كه كتاب كمال الدین و تمام النعمه به 

.  نقل كرده استعلیه السالمسند خود از براهیم بن ابى البالد و او از پدرش و او از امام محمد باقر 

روز به تفریح و سیاحت . در آؼاز نبوت ادریس سلطان جبارى بود: خالصه آن روایت این است

آن . در راه به سرزمین خرم رسید، از آنجا خوشش آمد و خواست آن را تصرؾ كند. مشؽول بود

دستور داد براى خرید آن احضارش   كردند اما مرد حاضر به فروش . زمین از آن بنده مإمنى بود

پادشاه درباره این پیشامد نارحت و متحیر بود به شهر خود بازگشت و با همسرش مشورت . نشد

كرد؛ زن پیشنهاد داد كه چند نفر را وادار كند تا به دروغ گواهى دهند كه مالك زمین از دین پادشاه 

شاه هم با انجام . بیرون شده و دادگاه نیز حكم قتلش را صادر كند و ملكش را به تصرؾ درآورد

.  این كار زمین آن مرد مإمن را ؼصب كرد

خدوند به ادریس وحى كرد كه نزد آن پادشاه برو و پیام مرا به او برسان كه آیا به كشتن بنده 

مإمن بى گناه من راضى نشدى، زمینش را هم مصادره كردى و زن و فرزندش را گرسنه و 

در آخرت انتقامش را از تو مى گیرم و در دنیا هم ! محتاج و تهیدست ساختى؟ به عزتم سوگند

سلطنت را از تو سلب خواهم كرد و ملكت را ویران و عزتت را به ذلت تبدیل خواهم كرد و 

.  گوشت همسرت را خوراك سگان خواهم كرد زیرا حلم من تو را فریب داده است

شاه او را از مجلس . ادریس نزد شاه آمد و پیام خدا را در حضور بزرگان دربار به او رسانید

بعضى از یاران ادریس كه . خود بیرون كرد و به اشاره همسرش افرادى را براى قتل او فرستاد

ادریس با بعضى از . از ماجرا مطلع شده بودند ادریس را خبر كردند كه از شهر خارج شود

ادریس در مناجاتى كه با خداوند داشت، درخواست كرد . یارانش همان روز از شهر بیرون رفت

خداوند رحمان به ادریس . تا وقتى كه شاه از خواسته اش بازنگشته باران رحمت به آن دیار نبارد
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در این صورت آن سرزمین مخروبه اى بیش   نخواهد بود و انسان هاى بى شمارى هالك : فرمود

ادریس به این عذاب رضایت داد آنگاه او با یارانش به ؼارى در میان كوهها پناه برد . خواهند شد

پس از آن كه عذاب خداوند . و هر شب به امر خداوند فرشته اى طعام این گروه را فراهم كرد

مدت ها . نازل شد شهر ویران گشت و پادشاه كشته شد و و همسر او نیز لقمه سگان گرسنه شد

بعد، پادشاه ستمگر دیگرى بر آن جماعت حكم راند، بیست سال بود كه بارانى نباریده بود، مردم 

در . كه در نهایت سختى بودند، بناچار از شهرهاى اطراؾ ؼذا و آب در خانه ها انبار مى كردند

مردم كم كم حالت انابه و توبه ایجاد شد و تصمیم گرفتند به عبادت رو آورند از این رو، با لباس 

.  هاى خشن، در حالى كه خاك بر سر مى ریختند به تضرع و دعا پرداختند

خداوند به ادریس وحى فرستاد كه مردمانت به توبه روى آوردند و من كه رحمان و رحیم هستم 

ادریس در . از گناهانشان درگذشتم؛ ولى توق عذاب بستگى به درخواست تو از درگاه احدیت دارد

برابر پروردگار از وعده خویش عدول نكرد و بارى تعالى نیز به ملكى كه ؼذاى ادریس را برایش 

ادریس سه روز بدون ؼذا ماند تا از شدت .  فراهم مى ساخت، فرمان داد تا طعام او را قطع نماید 

قبل از آنكه روح را قبض كنى، روزیم را ! پروردگارا: گرسنگى لب به اعتراض گشود و گفت

تو، فقط سه روز بدون ؼذا ماندى و این گونه درمانده شدى؛ : قطع نمودى، خداوند به او فرمود

چگونه به فكر مردم خویش نیستى، همان كسانى كه بیست سال است درد گرسنگى و تشنگى را مى 

حال كه چنین است از . كشند، وقتى هم كه از تو خواستم تا بر آنان دلسوزى كنى، بخل ورزیدى

.  جاى برخیز و بسان آنان، در طلب معاش، میان مردم سیر كن

دودى كه از خانه اى به هوا بلند بود توجه او را جلب . ادریس در حال گرسنگى داخل شهر شد

از او خواست تا قرص . بى درنگ به سوى آن رفت، پیرزنى را دید كه دو قرص نان مى پزد. كرد

دعاى ادریس چیزى براى ما باقى نگذاشت تا به سائل ! اى بنده خدا: پیرزن گفت. نانى به او بدهد

.  بدهیم، بهتر است روزى خود را از شهرى دیگرى به دست آورى

ادریس دوباره اصرار كرد كه پیرزن مقدارى از آن قرص نان را به او بدهد تا دست كم بتواند 

قرصى از آن سهم فرزندم و قرص دیگر قسمت من است، : پیرزن گفت. روى پاهاى خود بایستد

با توصیه ادریس سهم فرزند آن پیرزن به طور مساوى بین . هر كدام از آن نخوریم هالك مى شویم

آن دو تقسیم شد؛ فرزند كه این گونه دید از شدت خوؾ و اضطراب جان باخت، پیرزن كه 

: ادریس براى آرامش پیرزن گفت. سراسیمه گشته بود، ادریس را مسئول مرگ فرزندش دانست

پیرزن كه زندگى مجدد . من به اذن خداوند روحش   را به كالبدش برمى گردانم! ناراحت مباش

فرزندش را دید به ادریس   ایمان آورد و با صداى بلند در شهر فریاد زد كه بشارت باد بر شما، 

مردم دور او حلقه زدند و از سختى هاى بیست سال گذشته سخن . ادریس   به میان ما بازگشت

این كار در : ادریس گفت. گفتند و از ادریس خواستند تا عذاب الهى از میان آنان برداشته شود

صورتى امكان پذیر است كه همه مردم به همراه پادشاهشان با سرها و پاهاى برهنه در برابرم 

ادریس از گستاخى او . پادشاه سركش بیست نفر را فرستاد تا ادریس را بیاورند. حاضر شوند

گروه دیگر كه بالػ بر پنجاه نفر بودند وقتى با بدن هاى بى . برآشفت و آنان را قبض روح كرد

جان گروه اول مواجه شدند، در اعتراض به ادریس گفتند كه حدود بیست سال با دعاى ما را 

! گرفتار عذاب الهى كردى بگو تو را چه شده است كه با ما این گونه رفتار مى كنى؟

ادریس خواسته خود را تكرار كرد تا این كه در نهایت پادشاه و مردم همراهش در برابر ادریس 

ادریس پذیرفت و چیزى . به خضوع افتادند و از او خواستند تا از خداوند باران رحمت طلب نماید
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نگذشت كه بارانى سیل آسا تمام سرزمین و نواحى اطراؾ آن را سیراب كرد به طورى كه مردم 

.  (88)گمان بردند هر لحظه دچار سیلى بنیان كن خواهند شد 
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 عليه السالمداستان حضرت نوح 

 در قرآن عليه السالمحضرت نوح 

در بعضى آیات به .  چهل و سه بار ذكر شده استعلیه السالمدر قرآن كریم نام حضرت نوح 

اجمال و در برخى به تفصیل به قصه نوح اشاره شده است، ولى در هیچ آیه اى به جزئیات زندگى 

او پرداخته نشده است، شاید به این دلیل كه قرآن كریم كتاب تاریخ نیست تا در آن به شرح زندگى 

افراد بپردازد؛ بلكه قرآن كتاب هدایت است و از امور گذشتگان، آنچه را كه مایه سعادت مردم 

است، متعرض مى شود و به صراحت حق را مشخص مى كند تا مردم، همان را الگوى زندگى 

از این رو به قسمت هایى از قصص انبیا . قرار دهند تا در حیات دنیوى و اخروى رستگار گردند

و امت هاى آنان اشاره مى كند تا مردم بفهمند سنت و روش خداى تعالى و سرگذشت امتهاى پیشین 

در شش   سوره از سوره هاى قرآن . چه بوده است تا عبرت بگیرند و حجت بر آنان تمام شود

اعراؾ، هود، :  به تفصیل آمده است كه آن سوره ها عبارتند ازعلیه السالمداستان حضرت نوح 

مإمنون، شعراء، قمر و نوح؛ از همه مفصل تر در سوره هود به نوح پیامبر پرداخته شده است و 

 سوره هود درباره حضرت نوح است 49 تا 25به عبارت دیگر در بیست و پنج آیه، یعنى از آیه 

.  كه در ادامه به آن مى پردازیم

 عليه السالمبعثت و رسالت حضرت نوح 

 است كه (89)اولین پیامبر اولوالعزم و نیز نخستین پیامبر پس از حضرت ادریس، حضرت نوح 

.  داراى شریعت و كتاب بود

سبب نامیدن آن حضرت به . بود« عبداالءعلى»یا « عبدالملك»یا « عبدالؽفار»نام اصلى او 

از این رو بود كه او سالیان درازى از خوؾ خدا بر خود یا قوم خود نوحه گرى مى كرده « نوح»

.  است

 به صورت یك علیه السالم، افراد بشر یا فرزندان حضرت آدم علیه السالمقبل از حضرت نوح 

امت ساده زندگى میكردند و فطرت انسانى خود را راهنماى زندگى قرار داده بودند، اما به تدریج 

خوى استكبار در آنان پیدا شد كه منجر به استعباد و برده گرفتن یكدیگر انجامید، به گونه اى كه 

گروهى بعض دیگر را تحت فرمان خود گرفتند و زیردستان، مافوق خود را پروردگار خود مى 

این پندار، بذرى بود كه كاشته شد، رشد كرد؛ و در نتیجه به اختالؾ شدید طبقاتى و . پنداشتند

در واقع اختالؾ ها و كشمكش ها . استخدام ضعفا به وسیله اقویا و برده گرفتن قدرتمندان منجر شد

.  و خونریزى هاى بشر از آن نقطه شروع شد

 فساد در زمین شایع شد و مردم از دین توحید و سنت عدالت علیه السالمدر زمان حضرت نوح 

اجتماعى روى گردان شدند و به پرستش بت ها روى آوردند؛ در سوره نوح نام چند بت آن 

فاصله طبقاتى روز به . ود، سواع، یؽوث، یعوق، نسر ذكر شده است: روزگار كه عبارت بودند از

روز بیشتر مى شد و آنهایى كه از نظر مال و اوالد قوى تر بودند، حقوق ضعفا را پایمال مى 

.  ستمگران، زیردستان را به ضعؾ بیشتر كشانیده و به دلخواه بر آنان حكومت مى كردند. كردند

در این زمان بود كه خداى تعالى حضرت نوح را با كتاب و شریعت مبعوث كرد؛ تا با بشارت 

و انذار آنان را به دین توحید دعوت و از پرستش خدایان دروؼین منع كند و مساوات و عدالت را 

.  در بینشان برقرار سازد



www.ketabha.org Page 32 
 

این پیامبر اولوالعزم در سن هشتصد و پنجاه سالگى به پیامبرى مبعوث گردید و خداوند او را 

مردم آن عصر ؼرق در بت پرستى، خرافات و فساد . با رسالت خویش به سوى قومش فرستاد

بودند و به قدرى در عقیده ذلت بار خود لجات مى ورزیدند كه حاضر بودند بمیرند ولى لطمه اى 

به عقایدشان نخورد، به گونه اى كه فرزندان خود را نزد نوح مى آوردند و به آنان سفارش مى 

.  كردند كه مبادا سخنان این پیرمرد را گوش كنید، این پیر شما را فریب مى دهد

بعضى دیگر از آن قوم نادان و لجوج، دست فرزند خود را گرفته و نزد نوح مى آوردند و به او 

این وصیتى است كه پدرم به من كرده و . از این مرد بپرهیز كه مبادا تو را گمراه كند»: مى گفتند

«.  (90)من نیز اكنون همان سفارش را به تو مى كنم 

:   چنین مى فرمایدعلیه السالمقرآن كریم درباره مقابله مردم در برابر دعوت حضرت نوح 

؛  (91) جعلوا اءصابعهم فى آذانهم و استؽشوا ثیابهم و اءصروا واستكبروا استكبارا

انگشتان خود را در گوشهایشان مى  [من هر وقت آنها را دعوت كردم تا بر آنها ببخشایى]»

اصرار مى كردند و به شدت  (بر مخالفت و عناد)كردند و لباس هاى خویش بر سر مى كشیدند و 

.  «تكبر مى ورزیدند

ما تو را جز :  نزد آن حضرت آمدند و در پاسخ دعوت او گفتندعلیه السالماشراؾ كافر قوم نوح 

كسانى را كه از تو پیروى كرده اند جز گروهى اراذل ساده لوح نمى . بشرى چون خود نمى بینیم

.  تو نسبت به ما هیچ برترى ندارى، بلكه تو را دروؼگو مى دانیم. بینیم

اگر من دلیل روشنى از پروردگارم داشته باشم و از نزد خودش رحمتى »: نوح در پاسخ گفت

من به خاطر این دعوت، اجر و ! به من داده باشد، آیا باز هم رسالت مرا انكار مى كنید؟ اى قوم

من آن افراد اندك را كه ایمان آورده اند به . پاداشى از شما نمى خواهم، پاداش   من تنها بر خداست

خاطر شما ترك نمى كنم، چرا كه اگر آنها را از خود برانم، در روز قیامت در پیشگاه خدا از من 

«.  (92)شكایت خواهند كرد، ولى شما را قومى نادان مى نگرم 

مؤموریت من آن است كه رسالت ها و پیام هاى پروردگار خود را به شما ابالغ كنم و شما را »

.  «نصیحت كنم

آیا تعجب مى كنید كه تذكرى از پروردگارتان به وسیله مردى از جنس   خود براى شما آمده »

«.  (93)است، كه شما را بیم دهد تا پرهیزكارى كنید و شاید مورد رحمت قرار گیرید 

حضرت نوح گاهى به دلیل هاى بزرگ و نشانه هاى الهى در وجود خود یا سایر موجودات 

از پروردگار خویش آمرزش بخواهید كه او بسیار : به آنان گفتم»: اشاره مى كرد و مى فرمود

آمرزنده است، تا باران هاى پر بركت آسمان را پى در پى بر شما فرستد و شما را با اموال و 

چرا شما ! فرزندان فراوان كمك كند و باؼهاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختیارتان قرار دهد

تا از نطفه به انسان )در حالى كه شما را در مراحل مختلؾ آفرید ! براى خدا عظمت قائل نیستید؟

آیا نمى دانید چگونه خداوند هفت آسمان را یكى باالى دیگرى آفریده است، و ما را  (كامل رسیدید

و خداوند شما را ! در میان آسمان ها مایه روشنایى، و خورشید را چراغ فروزانى قرار داده است؟

همچون گیاهى از زمین رویانید، سپس شما را به همان زمین باز مى گرداند و بار دیگر شما را 

و خداوند زمین را براى شما فرش   گسترده اى قرار داد تا از راه هاى وسیع و ! خارج مى سازد

!«.  (94)دره هاى آن بگذرید 

 با آن قوم سركش   بسیار باال گرفت و علیه السالمبه هر حال چون گفتگو میان حضرت نوح 

سخن مستدل و دلیلى در برابر گفتار خیرخواهانه نوح نبود، لجاجت و عناد كردند و به تدریج 
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اكنون اگر . جدال را با مال از حد گذراندى! اى نوح»: سرانجام گفتند. شروع به تهدید كردند

! اى نوح: و بار دیگر گفتند. «(95)راست مى گویى آن عذابى كه ما را از آن بیم مى دهى بیاور 

.  (96)اگر دست از این گفتارت بر ندارى و بس نكنى سنگسار خواهى شد 

مردم به خاطر »: آنان از پیش نوح برخاستند و با تاءكید و عناد بیشترى به مردم مى گفتند

«.  (97)ود، سواع، یؽوث، یعوق و نسر دست برندارید : حرفهاى نوح از معبودان خویش

 عليه السالمآزار و اذيت هاى قوم لجوج نوح 

گاهى مردم، آن حضرت را به :  روایت شده كه فرمودعلیه السالمدر حدیثى از امام صادق 

قدرى كتك مى زدند كه سه روز تمام به حال بى هوشى مى افتاد و از گوش وى خون جارى مى 

.  (98)شد 

در مجمع البیان گفته است كه حضرت نوح نهصد و پنجاه سال شب و  (ره)مرحوم طبرسى 

روز مردم را به سوى خدا دعوت كرد، ولى سخنان او در آن مردم اثرى نداشت؛ گاهى آن قوم به 

اللهم اهد قومى فانهم : قدرى او را مى زدند كه بى هوش   مى شد و وقتى به هوش مى آمد مى گفت

.  (99)؛ خدایا قوم مرا هدایت كن چرا كه آنان ناآگاه هستند الیعلمون

 سه قرن تمام مردم را به خدا دعوت كرد كه هر قرنى علیه السالمنوح : از وهب نقل شده است

این مدت كه نهصد سال مى شد، پنهان و آشكار دعوت خود را ابالغ مى كرد ولى . سیصد سال بود

آن مردم جز بر طؽیان و سركشى نیفزودند و هر قرنى كه مى آمد، مردم آن قرن سركش تر از 

قرن پیش   بودند تا جایى كه مردم دست كودكان خود را مى گرفتند و آنها را باالى سرنوح مى 

اگر پس از من زنده ماندى مبادا از این دیوانه : آوردند و به آنان سفارش مى كردند و مى گفتند

آن مردم به نوح حمله مى كردند و او را چنان مى زدند كه : سپس در ادامه مى گوید. پیروى كنى

در این وقت او را برداشته در خانه اى . از گوش هاى آن حضرت خون مى آمد و بیهوش مى شد

از قرآن كریم به خوبى . (100)مى انداختند، یا در حال بیهوشى بر در خانه اش گذارده و مى رفتند 

استفاده مى شود كه آزار و اذیت آنان به آن حضرت شدید و سخت بوده است؛ زیرا در سوره انبیا 

مفسران . «(101)نوح و خاندانش را از اندوه و محنت بزرگ نجات دادیم : ... و صافات مى فرماید

مى گویند كه منظور از اندوه بزرگ، همان آزار و اذیت هاى بسیارى است كه مردم به وى مى 

من مؽلوب و از پا ! پروردگارا»: در سوره قمر نیز مى فرماید كه نوح دعا كرد و گفت. كردند

«.  (102)افتاده هستم، تو یاریم كن 

این قوم ! پروردگارا»: در سوره شعرا هم این گونه به درگاه خداى رحمان استؽاثه كرد و گفت

مرا تكذیب كردند، پس میان من و ایشان گشایشى ده و مرا با مردمان با ایمانى كه با من هستند از 

«.  (103)دست اینان نجات ده 

 عليه السالمنفرين حضرت نوح 

مدت نهصد و پنجاه سال نوح پیؽمبر در بین آن مردم بود و : چنانكه قرآن كریم تصریح مى كند

به تبلیػ دین و دعوت آنان به سوى خداى سبحان مشؽول بود و براى پیشرفت این آیین، آسایش را 

از خود گرفته بود و شب و روز، آشكار و پنهان و وقت و بى وقت، حقایق را به آنان گوشزد مى 

اما با گذشت مدت . كرد و مردم را به ایمان به خدا و روز جزا و فضیلت و تقوى دعوت مى كرد

طوالنى و افزوده شدن طؽیان و عناد مردم، كم كم به حال یاءس و ناامیدى افتاد و به جز همان 

افراد انگشت شمارى كه به او ایمان آورده بودند، از دیگران ماءیوس گردید؛ بخصوص كه وحى 

از قوم »: الهى نیز به این یاءس و ناامیدى وى كمك كرد؛ زیرا خداوند متعال به او خبر داده بود كه
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تو جز همین افرادى كه ایمان آورده اند كسى ایمان نخواهد آورد، به همین جهت از كارهایى كه 

«.  (104)مى كنند، ناراحت مباش 

 چون از ایمان آوردن آنان ماءیوس شد و آن همه لجاج و عناد و آزار علیه السالمحضرت نوح 

هیچ یك از كافران را باقى ! پروردگارا... »: و اذیت را دید، ایشان را به سخنى نفرین كرد و گفت

مگذار، زیرا اگر از آنان كسى را باقى بگذارى، بندگانت را گمراه ساخته و جز فرزندان بدكار و 

«.  (105)كافر از آنان به وجود نمى آید 

خداوند متعال دعاى نوح را مستجاب كرد و عذاب را بر آن مردم ستمگر نازل كرد و فرمان به 

اما نخست نوح باید كشتى مناسبى براى نجات مإمنان بسازد تا هم مإمنان در . ؼرق شدن آنان داد

.  مدت ساختن كشتى در مسیر خود ورزیده تر شوند و هم بر ؼیر مإمنان اتمام حجت گردد

 عليه السالمكشتى نوح 

«.  (106)به نوح فرمان دادیم كه كشتى بسازد، در حضور ما و طبق فرمان ما »

چنین استفاده مى شود كه نوح چگونگى ساختن كشتى را نیز از فرمان خدا « فرمان ما»از كلمه 

آموخت و باید هم چنین باشد؛ زیرا نوح پیش   خود نمى دانست ابعاد عظمت طوفان آینده چه اندازه 

بهترین كیفتها یارى - است تا كشتى خود را متناسب با آن بسازد و این وحى الهى بود كه او را در 

.  مى كرد و همچنین استفاه مى شود كه ساختن كشتى تا آن روز بى سابقه بوده است

درباره ستمگران شفاعت و تقاضاى عفو »در پایان نیزبه نوح هشدار مى دهد كه از این به بعد 

«.  (107)مكن چرا كه آنان محكوم به عذابند و مسلما ؼرق خواهند شد 

تمسخر قوم نوح از ساختن كشتى 

 بنابر دستور الهى دست به كار ساختن كشتى شد و با تهیه ى تخته، میخ و چوب علیه السالمنوح 

و با اشراؾ فرشتگان الهى، آن ها را به هم متصل مى ساخت و به سرعت كشتى را آماده مى 

.  كرد

قوم نوح كه منطق درستى در برابر نوح نداشتند و درصدد بودند تا به هر نحو نوح را بیازارند، 

هر كس به نحوى او را . بهانه جدیدى براى آزار آن حضرت یافتند و زبان به تمسخر او گشودند

آنان نه تنها یك لحظه هم با دعوت نوح جدى برخورد نكردند، حتى . سرزنش و استهزا مى كرد

دست كم احتمال هم ندادند كه ممكن است اصرار نوح و دعوت هاى مكرر او از وحى الهى 

از این رو چنان كه عادت همه افراد . سرچشمه گرفته باشد و مسئله طوفان و عذاب حتمى باشد

و هر زمان كه گروهى از اشراؾ قومش ». مستكبر و مؽرور است به استهزا و تمسخر ادامه دادند

از كنار او مى گذشتند و او و یارانش را سرگرم تالش براى آماده ساختن چوب ها و میخ  ها و 

«.  (108)وسایل كشتى سازى مى دیدند مسخره مى كردند و مى خندیدند و مى گذشتند 

! گویا ادعاى پیامبرى نگرفت سرانجام، نجار شده اى؟! اى نوح: یكى مى گفت

آخر عمرش به چه روزى افتاده است؟ حاال مى فهمیم كه ! پیرمرد را تماشا كن: كسى مى گفت

! اگر به سخنان او ایمان نیاوردیم، حق با ما بود چون اصال عقل درستى ندارد؟

هیچ عاقلى دیدید در ! كشتى مى سازى، بسیار خوب، پس دریایش را هم بساز: دیگرى مى گفت

! وسط خشكى كشتى بسازد؟

حداقل كوچك تر بساز ! كشتى به این بزرگى را براى چه مى خواهى؟: بعضى دیگر مى گفتند

! كه اگر بخواهى به سوى دریا بكشى براى تو ممكن باشد
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این موضوع در خانه ها و مركز كارشان سوژه بحث . این حرؾ ها را مى زدند و مى خندیدند

! ها شده بود و با یكدیگر درباره نوح و كم فكرى پیروانش   سخن مى گفتند

اگر شما امروز ما را مسخره مى كنید، روزى خواهد آمد : نوح در پاسخ تمسخر آنان مى گفت

به زوى خواهید دانست كه عذاب خواركننده و ذلت بار به سراغ كدامیك . كه ما شما را مسخره كنیم

.   و به زودى كیفر تمسخر خود را خواهید داد(109)از ما دو طایفه خواهد آمد 

یقینا كشتى نوح، یك كشتى ساده نبود و با وسایل آن روز به آسانى و سهولت پایان نیافت بلكه 

كشتى بزرگى بود كه عالوه بر مإمنان راستین از نسل هر حیوانى یك جفت را در خود جا مى داد 

و آذوقه فراوانى كه براى مدت ها زندگى انسان ها و حیوان هایى كه در آن جا بودند حمل مى 

.  كرد

 در علیه السالمامیرمإمنان على . در طول و عرض و ارتفاع و كیفیت آن كشتى اختالؾ است

طول آن هشتصد ذراع و عرض : پاسخ مردى از اهالى شام، كه از اندازه كشتى نوح پرسید، فرمود

آن پانصد ذراع و ارتفاع آن هشتاد ذراع بود و در آن بخشى كه حیوان ها قرار داشتند، نود اطاق 

.  (110)بود 

طبقه زیرین براى وحوش و . از ابن عباس نقل شده كه كشتى مزبور داراى سه طبقه بود

نوح خوراكى ها و . جانوران، طبقه وسط براى چهارپایان و مواشى و طبقه باال براى مردم بود

.  (111)دیگرلوازم را در همان طبقه باال جا داده بود 

وقتى كه دیدى فرمان »: پس از آنكه كشتى آماه شد، نوح منتظر فرمان خداوند بود كه دستور آمد

تنور جوشیدن گرفت، از هر حیوانى یك جفت بردار  (آب از)و  (و نشانه هاى عذاب آمد)در رسید 

و همچنین  (به جز آن كسانى كه وعده عذاب آنها را پیش از این، به تو خبر داده ایم)و خاندانت 

كسانى را كه به تو ایمان آورده اند را با خود بردار و به كشتى وارد شو و درباره كسان كه ستم 

«.   (112)كرده اند با من گفتگو مكن كه ؼرق شدنى هستند 

نزول عذاب و آمدن طوفان 

مشؽول ساختن كشتى  (همچنان كه از سوره هود و مإمنون استفاده مى شود) علیه السالمنوح 

بود تا این كه آن را به اتمام رساند و امر خداى تعالى مبنى بر نزول عذاب صادر شد و آن تنور 
در این هنگام خداوند به او وحى كرد كه از هر حیوان یك جفت نر و .  شروع به جوشیدن كرد(113)

ماده سوار كشتى كند و نیز اهل خود را به جز افرادى كه مقدر شده بود هالك شوند، یعنى همسرش 

كه خیانتكار بود و فرزندش كه از سوار شدن امتناع كرده بود و نیز همه كسانى كه ایمان آورده 

.  بودند، سوار كند

از سوره قمر استفاده مى شود كه همین كه آنها را سوار كرد خداى تعالى درهاى آسمان را به 

آبى ریزان باز كرد و زمین را بصورت چشمه هایى جوشان بشكافت، آب باال و پایین براى محقق 

شدن امرى كه مقدر شده بود دست به دست هم دادند رفته رفته آب زمین را فرا گرفت و باال آمد و 

.  كشتى را از زمین جدا كرد

 عليه السالممسافران كشتى حضرت نوح 

در این كه طى مدت طوالنى دعوت نوح به خداوند چند نفر به او ایمان آوردند و در كشتى 

و جز اندكى به او ایمان نیاوردند »: اما قرآن كریم به اجمال مى فرماید. سوار شدند، اختالؾ است
(114)  .»
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جمعى از مفسران گفته اند، كسانى كه به او ایمان آوردند، جمعا هشتاد نفر و به گفته برخى 

دیگر هشتاد و هفت نفر بودند كه هفتاد و دو نفر آنها از مردان و زنان قوم او و شش نفر دیگر 

.  پسران و زنانشان بوده اند

آنچه مسلم است، ایمان آورندگان گروه اندكى بوده اند، كه سه پسر نوح به نام هاى سام، حام و 

مورخان معتقدند كه تمام نژادهاى امروز كره زمین به سه . یافث به همراه زنانشان از آنان بوده اند

فرزند نوح باز مى گردد، از نژاد حامى در منطقه آفریقا ساكنند و از نژاد سامى در خاورمیانه و 

.  خاور نزدیك سكنى دارند و نژاد یافث را ساكنان چین مى دانند

 عليه السالمداستان پسر نوح 

 و فرزند بى ایمان نوح اشاره مى كند كه بر اثر انحراؾ و همكارى (115)قرآن كریم به همسر 

با گناهكاران از مسیر ایمان خارج شدند؛ حق سوار شدن بر كشتى نجات را نداشتند زیر شرط 

همچنین قرآن، به استقامت و استوارى این پیامبر بزرگ اشاره مى . سوار شدن بر كشتى ایمان بود

 در راه تبلیػ آیین علیه السالمكند به طورى كه محصول سالیان بسیار دراز و تالش پى گیر نوح 

خویش، جز ایمان آوردن گروهى اندك نبود كه حضرت نوح براى هدایت هر یك از آنان به سوى 

زحمتى كه مردم عادى حتى براى هدایت و نجات ! خدا به طور متوسط ده سال زحمت كشید

.  فرزندشان تحمل نمى كنند

كنعان پسر نوح در زمره دشمنان آن حضرت به سر مى برد و به دین و آیین او ایمان نیاورده 

در آن هنگام كه آب از هر سو زمین را فرا گرفت و نوح و همراهانش در كشتى قرار گرفتند، . بود

ناگاه چشم نوح به كنعان افتاد كه مانند دیگران براى نجات خود تالش كرد و مى خواست به هر 

به فرموده قرآن نوح فرزندش را كه در كنارى جدا از . وسیله اى خود را از ؼرق شدن نجات دهد

، كه (116)با ما سوار شو و با كافران مباش ! پسرم: پدر قرار گرفته بود مخاطب ساخت و فریاد زد

ولى آن فرزند لجوج و كوتاه فكر به گمان این كه با خشم . فنا و نابودى تو را در بر خواهد گرفت

به زودى به كوهى . براى من نگران نباش! پدر»: خدا نیز مى توان مبارزه كرد و فریاد برآورد

پناه مى برم كه دست این سیالب به دامنش هرگز نخواهد رسید و مرا در دامان خود پناه خواهد داد 
 باز ماءیوس نشد و بار دیگر به اندرز و نصیحت فرزند كوتاه فكر پرداخت علیه السالمنوح . «(117)

! فرزندم»: تا شاید از مركب ؼرور و خیره سرى فرود آید و راه حق پیش گیرد، از این رو گفت

امروز براى هیچ قدرتى در برابر فرمان و عذاب الهى پناهگاهى وجود ندارد و تنها كسانى كه 

«.  (118)... مورد رحمت الهى قرار گیرند، اهل نجات هستند

و میان »در این هنگام موجى برخاست و فرزند نوح را چون پر كاهى از جا كند و درهم كوبید 

«.  (119)پدر و فرزند جدایى افكند و او را در صؾ ؼرق شدگان قرار داد 

هنگامى كه نوح فرزند خود را در میان امواج دید، عاطفه پدرى به جوش   آمد و به یاد وعده 

:  الهى درباره نجات فرزندش افتاد و رو به درگاه خدا كرد و گفت

پسرم از اهل من و خاندان من است و تو وعده فرمودى كه خاندان مرا از طوفان ! پروردگارا»

«.  (120)و هالكت رهایى بخشى 

بلكه او عملى است ؼیر صالح ! او از اهل تو نیست! اى نوح»: پروردگار در پاسخ نوح فرمود

من به تو موعظه مى كنم تا از . و حال كه چنین است، آنچه را از آن آگاه نیستى از من تقاضا مكن

«.  (121)جاهالن نباشى 
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نوح دریافت كه این تقاضا از پروردگار درست نبوده است و هرگز نباید نجات چنین فرزندى 

من ! پروردگارا»: از این رو به پروردگارش گفت. را مشمول وعده الهى بر نجات خاندانش بداند

به تو پناه مى برم از این كه چیزى از تو بخواهم كه به آن آگاهى ندارم و اگر مرا نبخشى و 

«.  (122)مشمول رحمتت قرار ندهى، از زیانكاران خواهم بود 

كشتى نوح بر فراز كوه جودى 

گنهكاران كه گمان . سرانجام، امواج خروشان آب همه جا را فراگرفت و آب باال و باالتر آمد

كردند این یك طوفان عادى است به نقاط مرتفع و برآمدگى ها و كوه ها پناه بردند، اما آب آن جا را 

هم فرا گرفت و همه جا در زیر آب پنهان شد؛ اجساد بى جان طؽیان گران و باقیمانده خانه و 

! وسایل زندگیشان در روى آب به چشم مى خورد

برخى گفته اند كه . در این كه نوح و همراهانش چه مدت در كشتى بودند، اختالؾ نظر است

 (كوهى است در موصل)هفت روز در آن بودند و سپس آب فرو نشست و كشتى بر كوه جودى 

در حدیثى آمده است كه شش ماه در . قرار گرفت، برخى این مدت را بیش از یك ماه ذكر كرده اند

در تاریخ یعقوبى آمده است كه از روزى كه نوح داخل كشتى شد تا وقتى كه از آن . كشتى بودند

.  (123)بیرون آمد یك سال و ده روز طول كشید 

قرآن كریم بدون ذكر مدت توقؾ نوح در كشتى، جریان فرو نشستن آب و قرار گرفتن كشتى بر 

كوه جودى را در یك آیه شریفه بیان فرموده كه به قدرى فصیح و زیباست كه فصحاى عرب آن 

زمان و دشمنان اسالم را به اعجاب واداشت و از آوردن مانند همین یك آیه به عجز خود اعتراؾ 

:  متن آیه شریفه كه در سوره هود است، چنین است. كردند

و قیل یا اءرض ابلعى ماءك و یا سماء اءقلعى و ؼیض الماء و قضى االءمر و استوت على 

گفته شد كه اى زمین آب خود را فرو بر و اى آسمان »؛ (124) الجودى و قیل بعدا للقوم الظالمین

جودى قرار گرفت و و  (كوه)بازگیر و آب فرو رفت و فرمان انجام شد و كشتى بر  (باران را)

.  «گفته شد دور باد قوم ستمگر

پس از طوفان 

پس از این فرمان، بى درنگ آب هاى زمین فرو نشستند و آسمان از باریدن باز ایستاد و كشتى 

به ! اى نوح»:  وحى شدعلیه السالمبر سینه كوه جودى پهلو گرفت و از طرؾ خداوند به نوح 

«.  (125)سالمت و با بركت از ناحیه ما بر تو و بر آنها كه با تو هستند فرود آى 

بى شك طوفان همه آثار حیات را در هم كوبیده بود و طبعا زمین هاى آباد و مراتع سرسبز و 

باؼهاى خرم، ویران شده بودند این ترس وجود داشت، كه نوح و یارانش از جهت معیشت و تؽذیه 

اما خداوند به گروه مإمنان اطمینان داد تا كه درهاى بركات الهى به . در مضیقه شدید قرار گیرند

.  روى شما گشوده خواهد شد و هیچ گونه نگرانى به خود راه ندهند

نگرانى دیگرى كه ممكن بود براى نوح و پیروانش پیدا شود این بود كه زندگى در مجاورت 

براى رفع این نگرانى . باتالق ها و مرداب هاى باقیمانده از طوفان، سالمت آنان را به خطر اندازد

نیز خداوند به آنان اطمینان داد كه هیچ گونه خطرى شما را تهدید نمى كند و آن كس كه طوفان را 

براى نابودى طؽیان گران فرستاد، هم او مى تواند محیطى سالم و پربركت براى مإمنان فرهم 

.  سازد
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 و اوصياى پس از وى عليه السالمقبر نوح 

 نقل است كه حضرت علیه السالماز امام صادق . درباره عمر نوح پس از طوفان اختالؾ است

 پس از فرود از كشتى، پنجاه سال عمر كرد و در پایان عمر، جبرئیل بر او نازل علیه السالمنوح 

اسم اعظم و میراث . نبوت خود را به پایان رساندى و ایام عمرت سپرى شد! اى نوح»: شد و گفت

واگذار كن، زیرا من زمین را بدون حجت و عالم آگاه « سام»علم و آثار علم نبوت را به فرزندت 

سنت من این . و مطیع كه پس از تو الگوى نجات مردم تا عصر پیامبر بعدى باشد، قرار نمى دهم

است كه براى هر قومى، هادى و راهنمایى برگزینم تا سعادتمندان را به سوى حق هدایت كند و 

حضرت نوح این فرمان الهى را اجرا كرد و . كامل كننده حجت براى متمردان تیره بخت باشد

 علیه السالماو فرزندان و پیروانش را به آمدن پیامبر به نام هود . را وصى خود ساخت« سام»

.  (126)بشارت داد و وصیت كرد كه وقتى هود ظهور كرد از او پیروى كنند 

این .  قرار داردعلیه السالمبنابر اخبار و تواریخ، قبر نوح در نجؾ و كنار قبر امیرالمإمنین 

  .اءلسالم علیك و على ضجیعیك آدم و نوح:  است كهعلیه السالمجمله در زیارتنامه على 

وصى او گردید و به حفظ و نگهبانى مواریث انبیا « سام»پس از نوح به فرمان الهى فرزندش »

او در زمان خود با مخالفت . جمعى او را از پیامبران مرسل مى دانند. و وصیت پدر مؤمور شد

برادرانش حام و یافث و فرزندان قابیل و عوج بن عناق و دیگران مواجه شد؛ سرانجام چنانكه گفته 

اند پس از ششصد سال دار فانى را وداع گفت و فرزندش ارفخشد را وصى خود كرد و آثار انبیا 

.  را به او منتقل كرد

 به او علیه السالممورخان، ارفخشد را پدر انبیا نامیده اند و گفته اند كه نسب پیامبرن پس از نوح 

نوشته اند كه ارفخشد براى نگهبانى میراث پیامبران و دعوت مردم به پاكى و . منتهى مى شود

فضیلت و تبلیػ آیین الهى پدران خویش، رنج فراوانى برد و آزار بسیارى دید، تا اینكه در سن 

در برخى منابع شالخ . چهار صد و شصت سالگى از دنیا رفت و فرزندش شالخ را وصى خود كرد

یكى از سوره هاى قرآنى به نام آن پیامبر بزرگ .  دانسته شده استعلیه السالمپدر حضرت هود 

یعقوبى و برخى از مورخان گفته اند كه شالخ چهارصد و سى سال زنده بود و . نامیده شده است

مردم را به اطاعت از پروردگار دعوت مى كرد و از نافرمانى خدا بر حذر مى داشت و عذاب 

 كه نامش را عابر نیز علیه السالمپس از او فرزندش هود . هاى گناهكاران را به آنان یادآور مى شد

«.  (127)ذكر كرده اند، به تبلیػ الهى و حفظ آثار پیامبران قبلى قیام نمود 

 در روايات عليه السالمحضرت نوح 

سید بن طاووس از كتاب قصص محمد بن جریر طبرى نقل كرده است كه نوح پیؽمبر تا 

چهارصد و شصت سالگى پیوسته در كوه ها زندگى مى كرد و به عبادت مى پرداخت، زن و 

پس از . فرزندى نداشت و جامه پشمین مى پوشید و ؼذاى خود را از گیاهان زمین تاءمین مى كرد

براى آنكه : چرا از مردم كناره گیرى كرده اى؟ گفت: گذشت این مدت جبرئیل نزد او آمد و گفت

.  قوم من خدا را نمى شناسند، از این رو من از ایشان كناره گیرى اختیار كرده ام

! با ایشان جهاد كن: جبرئیل گفت

.  نیروى این كار را ندارم و اگر عقیده ام را بدانند مرا خواهند كشت: نوح گفت

اگر نیروى این كار به تو داده شود با آنها جهاد مى كنى؟ : جبرئیل گفت

تو كیستى؟ : در این هنگام نوح پرسید. این كمال آرزوى من است! چه بهتر از این: نوح گفت
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جبرئیل، فرشتگان را صدا زد و چون فرشتگان نزد او آمدند نوح بیمناك شد و جبرئیل پس از 

معرفى خود سالم خدا را به او ابالغ كرد و نبوت را به او بشارت داد و دستور داد كه با عمورة، 

نوح در ادامه . دختر ضمران بن اخنوخ كه نخستین كسى بود كه به او ایمان آورد، ازدواج كند

او . آمدن نوح مصادؾ بود با روز عیدى كه مردم داشتند. مؤموریت الهى خود میان مردم آمد

.  عصایى در دست داشت كه از ضمیر مردم به وى خبر مى داد

. بزرگان قوم نوح هفتاد نفر بودند كه در آن روز نزد بت هاى خویش اجتماع كرده بودند

بلند كرد و نبوت خود و « ال اله اال هللا»هنگامى كه نوح به میان آنان آمد، صداى خود را به 

در هنگام بت ها لرزیدند و آتش هایى . پیامبران قبل از خود و پس از خود را به مردم ابالغ كرد

این مرد : كه روشن كرده بودند، خاموش شد و مردم را وحشت فرا گرفت، بزرگان قوم پرسیدند

كیست؟ 

خداوند مرا به عنوان پیامبر نزد شما فرستاد تا شما را از . من بنده خدا هستم»: نوح فرمود

.  «عذاب خدا بیم دهم

وقتى عمورة سخن نوح را شنید به او ایمان آورد و چون پدرش فهمید او را مورد عتاب و 

به این زودى سخن نوح در تو تاءثیر گذاشت، من ترس آن را دارم كه »: سرزنش قرار داد و گفت

؛ ولى عمورة به سخن پدر اعتنا نكرد و «پادشاه از موضوع با خبر شود و تو را به قتل برساند

دست از ایمان خود بر نداشت و پس از آن نیز هر چه او را تهدید كردند و به حبس كشیدند، از 

سرانجام با حضرت نوح ازدواج كرد و سام بن نوح از وى به دنیا . ایمان به خداى نوح دست نكشید

.  (128)آمد 

 عليه السالممدت عمر حضرت نوح 

 دو هزار و پانصد سال عمر كرد علیه السالمحضرت نوح :  فرموده استعلیه السالمامام صادق 

كه هشتصد و پنجاه سال آن قبل از پیامبرى و نهصد و پنجاه سال بعد از رسالت بود كه به دعوت 

مردم اشتؽال داشت و دویست سال به دور از مردم به كار كشتى سازى پرداخت و پس از ماجراى 

.  (129)طوفان پانصد سال زندگى كرد 

مى گوید كه ارباب سیر درباره عمر نوح اختالؾ دارند، جمعى  (رحمه هللا)عالمه مجلسى 

هزار سال گفته اند، قول دیگر هزار و چهارصد و پنجاه سال، قول سوم هزار و چهارصد و هفتاد 

سال، قول چهارم دو هزار و سیصد سال و در اخبار معتبره دو هزار و پانصد سال ذكر شده است 
(130)  .

 عليه السالمنفرين حضرت نوح 

در حدیثى آمده كه چون سیصد سال از دعوت نوح گذشت، حضرت خواست مردم را نفرین 

پس از نماز صبح نشسته بود تا نفرین كند كه چند تن از فرشتگان از آسمان هفتم فرود آمدند و . كند

.  «خواهش شما چیست؟»: نوح پرسید« !خواهشى از تو داریم»: پس از سالم گفتند

خواهش ما این است كه نفرین را به تؤخیر اندازى، زیرا نخستین عذاب خدا در روى : گفتند

.  زمین خواهد بود

اگر زنده باشم تا سیصد )نوح در پاسخ فرمود كه تا سیصد سال دیگر آن را به تؤخیر مى اندازم 

وقتى سیصد سال دوم نیز به پایان رسید و خواست نفرین كند،  (سال دیگر بر آنان نفرین نمى كنم

دسته دیگرى از فرشتگان از آسمان ششم آمدند و از او خواستند تا باز هم نفرین را به تؤخیر 

پس از سپرى شدن نهصد سال پیروان نوح از آزار . اندازد، سیصد سال دیگر نیز به تؤخیر افتاد
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نوح قبول كرد و پس از . دشمنان به تنگ آمدند و از او خواستند تا فرج و گشایشى از خدا بخواهد

نماز به درگاه خدا دعا كرد، جبرئیل نازل شد و به نوح گفت كه خداوند دعاى تو را مستجاب كرد، 

اكنون به پیروان خود بگو كه خرما بخورند و هسته آن را بكارند و از آن نگهدارى و محافظت 

كنند تا بزرگ شود؛ پس از بارور شدن درختان، باال از ایشان برطرؾ مى گردد و فرجشان مى 

.  رسد

وقتى نوح گفتار جبرئیل را به پیروان خود اطالع داد، همگى خرسند شدند و دستور خداوند را 

زمانى را كه خبر :  آمدند و گفتندعلیه السالمانجام دادند، پس از آنكه درخت ها بارور شد؛ نزد نوح 

.  داده بودى فرا رسیده است

وحى شد كه به آنان بگو كه این خرما را . نوح از خداوند خواست تا وعده عذاب را عملى كند

.  هم بخورید و هسته آن را بكارید و پس از بارور شدن درختان گشایش و فرج در رسد

در این موقع بود كه ثلث پیروان نوح مرتد شدند و دو ثلث باقى مانده خرماها را خوردند و 

آنان نیز نزد نوح آمدند و وفاى وعده حق را . هسته اش را كاشتند تا بزرگ شد و بارور گردید

این . خواستند، دوباره وحى شد كه به آنان بگو كه این خرما را هم بخورید و هسته اش را بكارید

بار نیز ثلث پیروان نوح از دین خارج شدند و فقط یك ثلث باقى ماندند و براى بار سوم به دستور 

بجز این افراد اندك، »: عمل كردند و چون هسته را كاشتند و درخت شد، نزد نوح آمدند و گفتند

كسى باقى نمانده است و اگر این بار نیز فرج ما به تؤخیر افتد، ترس آن را داریم كه ما نیز به 

.  «هالكت در دین و گمراهى دچار شویم

جز این افراد اندك كسى به پیروى ! پروردگارا»: حضرت نوح پس از نماز در دعاى خود گفت

من باقى نمانده است و من ترس آن را دارم كه اگر این بار فرج را به تؤخیر اندازى اینان هم 

در این هنگام خداوند به او وحى كرد كه دعایت را مستجاب كردیم، اكنون دست به كار . «بروند

.  (131)ساختن كشتى شو 

در حدیث دیگرى آمده است كه پس از این آزمایش ها، سرانجام هفتاد و چند نفر بیشتر باقى 

نماندند و خداى سبحان به نوح وحى كرد كه این براى آن بود تا مإمنان خالص و پاك باقى بمانند و 

افراد ؼیر خالص از كنار تو پراكنده شوند، اكنون من به آنان نیرویى در دین مى دهم كه ترس و 

.  (132)بیمشان را به آسایش و امن تبدیل مى كنم تا از روى اخالص مرا عبادت كنند 

ساختن كشتى 

تا از ) آن جناب را كتك مى زدند علیه السالمقوم نوح : از ابن عباس روایت كرده اند كه گفت

، پس او را در نمدى مى پیچیدند و به خیال این كه مرده است، به درون خانه اش (حال مى رفت

مى انداختند، ولى وقتى او خوب مى شد، دوباره براى دعوت آنان از خانه بیرون مى آمد و این 

در این زمان مردى در . وضع همچنان ادامه داشت تا اینكه از ایمان آوردن قومش ماءیوس گشت

پسرم، مواظب : حالى كه به عصایى تكیه داشت با فرزندش نزد او آمد و به پسرش   رو كرد و گفت

پدرجان، عصایت را در اختیارم بگذار تا آن را : پسر گفت. باش كه این پیرمرد تو را فریب ندهد

مرا روى زمین بنشان : پدر قبول كرد و عصا را به پسر داد و گفت. با بدن این پیرمرد آشنا سازم

سر . پسر، پدر را روى زمین نشاند و به طرؾ نوح رفت و عصا را بر فرق سر او كوبید. و برو

مى بینى كه بندگانت با من چه مى كنند، ! پروردگارا:  گفتعلیه السالمنوح . آن حضرت خونین شد

پس اگر مى خواهى هدایتشان كن و اگر چنین نیست، پس به من صبر و توانایى بده تا بین من و 

.  آنان حكم كنى، كه تو بهترین حكم كنندگانى
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خداى تعالى به او وحى فرستاد كه دیگر منتظر هدایت قومت مباش و او را از این كه قومش 

:  ایمان بیاورند ماءیوس كرد و گفت

یقین بدان كه دیگر تا قیامت كسى جز آنان كه ایمان آورده اند، كسى ایمان نخواهد ! اى نوح»

كشتى چیست؟ ! پروردگارا: نوح پرسید. «آورد، پس دیگر ؼم مخور و به ساختن كشتى بپرداز

این كار . خانه اى است كه از چوب ساخته مى شود و روى آب به حركت در مى آید: خطاب رسید

. را بكن كه به زودى اهل معصیت را ؼرق مى كنم و زمینم را از لوث وجودشان پاك مى سازم

: كجاست؟ خداوند فرمود (كه كشتى بر روى آن حركت كند)آب ! پروردگارا:  پرسیدعلیه السالمنوح 

 (133). «من بر هر چیز قادرم»

نگهبانى از كشتى 

 بنابر فرمان خدا به ساختن كشتى مشؽول شدت مشركان شب ها در علیه السالمهنگامى كه نوح 

تخته )تاریكى، كنار كشتى مى آمدند و آنچه را نوح از كشتى درست كرده بود، خراب مى كردند 

.  (هایش را از هم جدا كرده و مى شكستند

به من فرمان دادى تا كشتى را بسازم، و من ! خدایا»: نوح از درگاه الهى استمداد كرد و گفت

مدتى است به ساختن آن مشؽول شده ام ولى آنچه كه مى سازم كافران خراب مى كنند، پس چه 

.  «!زمانى این كار به پایان مى رسد؟

.  «سگى را براى نگهبانى كشتى بگمار»: خداوند به نوح وحى كرد

حضرت نوح از آن پس، سگى را كنار كشتى آورد تا نگهبانى دهد، آن حضرت روزها با 

ساختن كشتى مى پرداخت و شب ها مى خوابید، وقتى كه مخالفان براى خراب كردن كشتى مى 

آمدند، با صداى سگ، نوح بیدار مى شد و آنان فرار مى كردند، مدتى برنامه حضرت نوح همین 

.  (134)بود تا ساختن كشتى به پایان رسید 

جمع كردن حيوانات 

پس از ساخته شدن كشتى، خداوند بر :  نقل شده است كهعلیه السالمدر حدیثى از امام صادق 

نوح نیز اعالم كرد . نوح وحى كرد كه به زبان سریانى اعالم كن تا همه حیوانات جهان نزد تو آیند

گرفت و در  (نر و ماده) از انواع حیوانات یك جفت علیه السالمنوح . و همه حیوانات حاضر شدند

.  (135)كشتى جاى داد 

 عليه السالمطوفان نوح 

آمده است كه مادرى كه در زمان حضرت  (صلى هللا علیه وآله وسلم)در حدیثى از پیامبر اكرم 

 به كودك شیرخوار خود بسیار عالقه داشت، وقتى دید آب همه جا را فرا مى گیرد علیه السالمنوح 

به سوى كوهى شتافت و تا یك سوم مسافت آن را پیمود؛ هم آنجا ایستاد و چون آب به آنجا نیز 

رسید، باالتر رفت تا به دو سوم ارتفاع كوه رسید، پس از چند لحظه آب به آنجا نیز رسید تا این كه 

مادر خود را به قله كوه رساند؛ آب آنجا را نیز فرا گرفت و هنگامى كه آب تا گردن آن مادر 

رسید، او كودكش را با دو دست خود بلند كرد تا آب به او نرسد ولى آب همچنان باال آمد و آنان 

.  (136)ؼرق شدند 

 از ساختن كشتى فارغ شد، معیاد و علیه السالم نقل شده كه وقتى نوح علیه السالماز امیرالمإمنین 

وعده عذابى كه بین او و پروردگارش معین شده بود تا قوم او با آن عذاب هالك شوند، فرا رسید و 

زن به نوح . آن تنور معین كه بر حسب آن میعاد مى بایست در خانه آن زن فوران كند، فوران كرد
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 برخاست و با مهر مخصوص خود آن را علیه السالمنوح . خبر داد كه تنور به فوران درآمده است

آنگاه آب باال آمد و به بركت آن مهر روى هم ایستاد و گسترده نشد و نوح هر كسى را . مهر كرد

آنگاه به سراغ آن . كه مى خواست بر كشتى سوار كرد و هر كسى را كه مى خواست بیرون كرد

تنور رفت و مهر را از آن تنور كند كه ناگهان ریزش آسمان و جوشش زمین شروع شد و خداى 

ما درهاى آسمان را به آبى پرپشت گشودیم و زمین را به چشمه هایى »: تعالى در این باره فرمود

جوشان شكافتیم، پس آب باال و پایین به هم پیوست تا امر تقدیر شده محقق شود و ما نوح را بر 

«.  (137)تخته چوب ها كه به وسیله میخ به هم متصل شده بود سوار كردیم 

نجارى نوح و ساختن كشتى در وسط مسجد كوفه :  فرمودعلیه السالمدر ادامه، امیرالمإمنین 

واقع شد و مساحت مسجد شما از مساحتى كه در زمان نوح داشته، هفتصد ذراع كاسته شده است 
(138)  .

آرامش پس از طوفان 

در روایات آمده است كه نوح كشتى را به حال خود رها كرد و خداوند به كوه ها وحى كرد كه 

كوه ها در مقابل فرمان الهى گردن كشیده و . من كشتى بنده ام نوح را بر روى یكى از شما مى نهم

در این . سرافرازى كردند، ولى كوه جودى تواضع كرد، از این رو كشتى بر سینه آن كوه نشست

«.  (139)كار كشتى و ما را سامان بخش ! خدایا»: هنگام نوح عرض كرد

حضرت نوح همراه هشتاد نفر از كسانى كه به او :  نقل شده است كهعلیه السالماز امام صادق 

آنان در سرزمین موصل براى خود خانه هایى ساختند . ایمان آورده بودند از كوه جودى پایین آمدند

.  (140)معروؾ شد  (شهر هشتاد نفر)و در آن جا شهرى ساختند كه به نام مدینه الثمانین 

 بر فراز كوه جودى عبادتگاهى ساخت و علیه السالمدر روایتى دیگر آمده است كه حضرت نوح 

.  (141)در آن با پیروانش به عبادت خداى یكتا و بى همتا مى پرداخت 

 با شيطان عليه السالممكالمه نوح 

پس از نفرین :  روایت كرده است كهعلیه السالمدر حدیثى از امام باقر  (رحمه هللا)شیخ صدوق 

تو حقى بر من دارى كه ! اى نوح: حضرت نوح و ؼرق شدن قوم او، شیطان نزد او آمد و گفت

! مى خواهم جبران كنم

چقدر براى من ناراحت كننده است كه به گردن تو حقى پیدا كرده باشم، اكنون بگو : نوح فرمود

آن حق چیست؟ 

تو نفرین كردى و خدا این مردم را ؼرق كرد و كسى به جاى نماند كه من ! آرى: شیطان گفت

.  او را اؼوا كنم و از راه راست بیرون برم و اینك تا آمدن قرن دیگر و نسل آینده من آسوده هستم

اكنون چگونه مى خواهى جبران كنى؟ : نوح گفت

در سه جا به یاد من باش و مرا از یاد مبر كه من در این سه جا از هر جاى دیگر : شیطان گفت

اول در جایى كه خشم مى كنى و عصبانى هستى؛ دوم در وقتى كه میان دو . به آدمى نزدیك ترم

.  (142)نفر قضاوت مى كنى و سوم هنگامى كه با زن بیگانه اى هستى و كس دیگرى با شما نیست 

تو حق بزرگى به گردن من دارى : در حدیث دیگرى آمده است كه شیطان نزد نوح آمد و گفت

و من به تالفى آن حق آمده ام كه براى تو خیرخواهى كنم و مطمئن باش كه در گفتارم خیانت نمى 

.  كنم

خداى سبحان به نوح وحى . نوح از سخن او ناراحت شد و خوش نداشت كه با او صحبت كند

.  «با او سخن بگوى و از او سئوال كن كه من حق را بر زبانش جارى خواهم كرد»: فرمود
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.  «سخن بگو»: در این وقت نوح فرمود

فرزند آدم را ببینیم كه بخیل است یا حریص یا حسود، یا در  (شیاطین)هر گاه ما : شیطان گفت

كارها عجول است به زودى به چنگ ما مى افتد و مانند توپى است كه در دست ما باشد و اگر همه 

.   مى گذاریم (143)این صفات در او جمع شود، ما نامش را شیطان مرید 

اكنون بگو آن حق بزرگى كه به گردن تو پیدا كرده ام چیست؟ : نوح پرسید

تو نفرین كردى و به فاصله یك ساعت همه را به دوزخ افكندى و مرا آسوده ساختى؛ اگر : گفت

.  (144)نفرین تو نبود روزگار زیادى من سرگرم آنان مى بودم 

مبادا كبر »: در حدیثى دیگر از ابن عباس نقل شده كه نصیحت شیطان به نوح این بود كه گفت

بورزى، كه آن سبب شد من به آدم سجده نكنم و رانده درگاه الهى گردم، مبادا حرص بورزى كه 

همه بهشت بر آدم مباح گردید و تنها از یك درخت ممنوع گردید و حرص او را وادار كرد كه از 

.  «آن بخورد و مبادا حسد بورزى كه همان سبب شد تا فرزند آدم برادرش را به قتل برساند

در : اكنون بگو در چه وقت نیرو و قدرت تو بر فرزند آدم بیشتر است؟ شیطان گفت: نوح گفت

.  (145)هنگام خشم و ؼضب 

 عليه السالمقبض روح نوح 

هنگامى كه عزرائیل براى قبض روح :  روایت شده است كه فرمودعلیه السالماز امام صادق 

براى چه اینجا : نزد نوح آمد، نوح در آفتاب بود، عزرائیل سالم كرد و نوح پس از جواب پرسید

آمده اى؟ 

.  آمده ام روح تو را قبض كنم: عزرائیل گفت

! آیا این مقدار مهلت مى دهى كه از آفتاب به سایه بروم؟: نوح فرمود

مدتى ! اى فرشته مرگ:  به سایه رفت، سپس نوح گفتعلیه السالمعزرائیل نیز اجازه داد و نوح 

مانند آمدن من از آفتاب به سایه بود، اكنون  (به قدرى زود گذشت كه)كه در دنیا زندگى نمودم، 

.  (146)عزرائیل نیز روح او را قبض كرد . مؤموریت خود را در مورد قبض   روح من انجام ده

بى وفايى دنيا 

! اى نوح: در حدیثى آمده است كه در روزهاى آخر عمر حضرت نوح، شخصى از او پرسید

دنیا را چگونه دیدى؟ 

دنیا را چون اتاقى دیدم كه دو در دارد، از درى وارد شدم و از درى دیگر خارج : نوح گفت

.  (147)شدم 

 عليه السالميك روايت جامع از داستان حضرت نوح 

 براى علیه السالمكافى به سند خود از مفضل روایت كرده است كه در آن ایام كه امام صادق 

همین كه به كناسه رسیدیم، . دیدن ابى العباس به كوفه تشریؾ آورده بود، در خدمت حضرتش بودم

 از آنجا علیه السالمامام . به دار آویخته شد- خدایش رحمت كند - اینجا بود كه عمویم زید : فرمود

امام پیدا . بود (زین سازان)پس از آن بازار سراجها . گذشت تا اینكه به بازار زیتون فروشان رسید

پیاده شو كه مسجد كوفه سابق در این محل بوده است، همان مسجدى كه آدم : شد و به من فرمود

.  نقشه اش را ریخته بود و من دوست ندارم در چنین مكانى، سوار بر مركب داخل شوم

چه كسى آن نقشه را به هم زد؟ : عرض كردم [:راوى گوید]
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اولین بارى كه آن نقشه به هم خورد، زمانى بود كه طوفان نوح رخ داد و : حضرت فرمود

سپس اصحاب كسرى و نعمان آن را تؽییر دادند و بعد از آن نیز زیاد بن ابى سفیان آن را دگرگون 

.  ساخت

 هم وجود داشت؟ علیه السالممگر شهر كوفه و مسجدش در زمان حضرت نوح : سئوال كردم

منزل نوح و قوم او در قریه اى بوده كه با فرات یك منزل راه ! بلى، اى مفضل: حضرت فرمود

نوح مردى نجار بود كه : سپس فرمود. فاصله داشته و این قریه در سمت مؽرب كوفه بوده است

نوح اولین كسى بود كه كشتى ساخت، سفینه اى درست كرد كه . خداى تعالى او را به نبوت برگزید

نوح در میان قومش نهصد و پنجاه سال دعوت به توحید : نیز فرمود. بر روى آب حركت مى كرد

كرد و آنان او را تمسخر مى كردند و وقتى چنین دید، آنان را نفرین كرد و خداى تعالى وحى 

پس نوح نیز در مسجد كوفه به . فرستاد كه كشتى بسیار بزرگ بساز و در ساختنش عجله كن

ساختن آن كشتى پرداخت و چوب ها را خود مى آورد و مى تراشید تا آن كه از ناحیه خداى تعال 

.  چوب برایش آوردند، تا از ساختن آن فراؼت یافت

امام . در این هنگام وقت ظهر شد و نماز ظهر سخنان آن حضرت را قطع كرد: مفضل گوید

برخاست و نماز ظهر و عصر را خواند و از مسجد بیرون رفت و متوجه سمت چپ خود شد و با 

اشاره كرد كه آن محل خانه ابن حكیم بود و بعدها بستر « دارالدارین»دست خود به محلى به نام 

قوم نوح در همین جا بت هاى خود را نصب كرده ! اى مفضل: آب فرات شد و سپس به من فرمود

 به طرؾ مركب خود علیه السالمآنگاه امام . بود« نسر»و « یعوق»، «یؽوث»: بودند و نام آنان

.  رفت و سوار شد

فدایت گردم، نوح كشتى خود را در چه مدتى ساخت؟ : من گفتم

هر دورى چند سال است؟ : عرض كردم. «دور»در دو : فرمود

.  در پانصد سال آن را تمام كرد: عموم مردم مى گویند: عرض كردم. هشتاد سال: فرمود

چگونه ممكن است پانصد سال طول كشیده باشد با اینكه خداى تعالى . چنین چیزى نیست: فرمود

كشتى را به وحى ما، یعنى به دستورى كه ما به تو وحى مى كنیم، بساز؟ : فرموده است

چیست و این تنور كجا حتى اذا جاء اءمرنا و فار التنورحال بفرمایید معناى جمله : عرض كردم

تنور مذكور در خانه پیرزنى مإمن بود و خانه او در پشت محراب : و چگونه بوده است؟ فرمود

.  مسجد، سمت راست قبله مسجد واقع شده بود

.  در زاویه باب الفیل امروز: در كجاى مسجد فعلى واقع بوده؟ فرمود: پرسیدم

آیا شروع جوشش آب از همین تنور بوده؟ : سپ پرسیدم

بعد از آشكار . آرى، خداى عزوجل مى خواسته قوم نوح نشانه آمدن عذاب را ببینند: فرمود

شدن این نشانه، بارانى بر آن قوم بارید كه به طور حیرت انگیزى نازل مى شد و آنچه چشمه بر 

روى زمین بود نیز به جوشش   در آمد و خداى تعالى آن قوم را ؼرق نمود و نوح و كسانى را كه 

.  (148)در كشتى با او بودند نجات داد 

 عليه السالمپرسش هاى و پاسخ  هاى داستان حضرت نوح 

تنور كجا بود و منظور از آن چیست؟ - 1

بنابر آنچه از روایات و آیات آمده است، جوشیدن آب از درون تنور، یك نشانه الهى براى نوح 

به نظر مى رسد . بوده است تا او، خود و یارانش و وسایل مورد نیازشان را سوار بر كشتى كند

منظور از آن، تنور خاصى هم نباشد بلكه منظور بیان این نكته است كه هنگام جوشیدن آب از 



45 

 

درون تنور كه معموال مركز آتش است نوح و یارانش متوجه شدند كه اوضاع به زودى دگرگون 

به تعبیر دیگر هنگامى كه دیدند سطح آب زیر زمینى چنان باال آمد كه از درون تنور كه . مى شود

معموال در جاى خشك و محفوظى ساخته مى شود جوشیدن گرفته است، فهمیدند كه حادثه نو 

ظهورى در شرؾ تكوین است، همین موضوع اخطار و عالمتى بود براى نوح و یارانش كه 

! برخیزید و آماده شوید

شاید قوم ؼافل و بى خبر نیز جوشیدن آب را از درون تنور خانه هایشان دیدند، ولى مانند 

همیشه از كنار این گونه اخطارهاى پرمعناى الهى چشم و گوش بسته گذشتند و حتى براى یك 

لحظه نیز به خود اجازه تفكر ندادند كه شاید حادثه اى در شرؾ تكوین باشد و اخطارهاى نوح 

.  واقعیت داشته باشد

اما بنابر چند حدیث و گفتارى كه از ابن عباس و دیگران نقل شده است، تنور در خانه نوح یا 

قرار داشت و براى پختن نان از آن  (در جایى كه اكنون مسجد كوفه است)در خانه زن مإمنه اى 

زن نوح یا آن زن مإمنه مشؽول پختن نان بود كه ناگهان دید آب مى جوشد، . استفاده مى كردند

زود جریان را به نوح گزارش دادند و آن حضرت آمد و مقدارى خاك روى آن ریخت و آن را 

و سپس به كنار كشتى آمد و كسانى را كه قرار بود در كشتى سوار  (درب تنور را بست)مهر كرد 

كند، در آن جاى داد؛ حیوانات را نیز در كشتى جاى داد و سپس برگشت و خاك ها را از روى آن 

به كنار زد كه در این وقت آب جوشید و آسمان نیز مانند دهانه مشك شروع به باریدن نمود و 

.  رودهاى فرات و چشمه هاى دیگر نیز طؽیان كردند و آب، زمین را فرا گرفت

.  درباره تنور نقل هاى دیگرى نیز شده است، اما آنچه ذكر شد، به صواب نزدیك تر است

كوه جودى در كجا واقع شده است؟ - 2

. بسیارى از مفسران گفته اند كه جودى، محل پهلو گرفتن كشتى نوح در نزدیكى موصل است

.  و یا در شمال عراق دانسته اند« آمد»بعضى دیگر آن را كوهى در حدود شام و یا نزدیك 

 (منطقه اى در شمال عراق)در كتاب مفردات راؼب جودى كوهى در میان الوصل و الجزیره 

بعید نیست كه این نظرات به یك معنى بازگردد؛ زیرا موصل و آمد و جزیره از . دانسته شده است

.  مناطق شمالى عراق و نزدیك شام مى باشند

بعضى نیز احتمال داده اند كه منظور از جودى كوه و زمین محكم است، یعنى كشتى نوح بر یك 

زمین محكم كه براى پیاده شدن سرنشینانش آماده بود پهلو گرفت، ول معنى اول مشهور است 
(149)  .

 همه زمین را فرا گرفت؟ علیه السالمآیا طوفان نوح - 3

 منطقه اى نبوده است بلكه علیه السالماز ظاهر بسیارى از آیات قرآن استفاده مى شود كه طوفان 

به  (زمین)حادثه اى براى كره زمین بوده است، زیرا در آیات مربوط به این واقعه، كلمه ارض 

بر روى زمین از كافران كه هرگز امید به اصالحشان ! خداوندا»: طور مطلق ذكر شده مانند

.  «... آبهاى خود را فرو ببر! اى زمین»: و همچنین« نیست، احدى را زنده مگذار

از بسیارى از تواریخ نیز، جهانى بودن طوفان نوح استفاده مى شود، به همین جهت تمام 

كه بعد از نوح باقى ماندند باز مى  (حام، سام و یافت)نژادهاى كنونى را به یكى از سه فرزند نوح 

.  گردانند
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. این مطلب نیز كه نوح از حیوانات روى زمین جفتى برداشت دلیل جهانى بودن طوفان است

بنابر برخى از روایات اگر محل زندگى نوح را كوفه و نیز دامنه طوفان را، حتى مكه و خانه كعبه 

.  هم بدانیم، این دلیل دیگرى بر جهانى بودن طوفان است

گروهى نیز منطقه اى بودن طوفان را منتفى ندانسته اند و براى اثبات نظر خود استدالل كرده 

چنانكه در . بر یك منطقه وسیع جهان در قرآن، مكرر ذكر شده است« ارض»اند كه اطالق كلمه 

مشرق ها و مؽرب هاى زمین را در اختیار گروه مستضعفان »: سرگذشت بنى اسرائیل مى خوانیم

حمل حیوانات قطع نگردد، بخصوص اینكه در آن روز نقل و . (150)« قرار دادیم (بنى اسرائیل)

افزون بر این قرائن دیگرى كه در باال ذكر شد، . انتقال حیوانات از نقاط دوردست كار آسانى نبود

.  قابل تطبیق بر منطقه اى بودن طوفن نوح مى تواند باشد

چرا اطفال بى گناه با افراد گناهكار عذاب شدند؟ - 4

باید توجه داشت كه میان نابودى و هالكت انسان و حیوانات با عذاب و نقمت الهى این مالزمه 

و ارتباط وجود ندارد و چنان نیست كه هر هالكت و نابودى چه عمومى و چه خصوصى كه اتفاق 

مى افتد، همه از روى عقوبت و انتقام الهى نسبت به فرد فرد ملتهاى نابود شده باشد؛ بلكه این همه 

. طبق یك قانون كلى و طبیعى است كه چون جایى را فرا گرفت همه را با خود نابود مى گرداند

اگر چه علت اساسى این بالها نیز بر اثر به هم خودرن نظام تكوین و اوضاع عالم است كه آن هم 

خداى تعالى وقتى نعمت هایى را به ملتى داد دگرگون . نتیجه اعمال بد مردم و معلول گناهان است

بعضى هم در پاسخ به این . نمى كند تا وقتى كه خود آن ملت موجبات دگرگونى آن را فراهم كنند

پرسش گفته اند كه آگاه شدن ستمگران از نابودى حیوانات و كودكانشان، موجب ناراحتى بیشتر و 

از این روست كه وقتى عذاب قوم ستمكار را فرا گرفت، اطفال و . شدت عذاب آنان مى شود

.  (151)حیواناتشان را نیز شامل مى گردد تا شكنجه بیشترى ببینند 

 رسیده است كه در صورت اعتبار سند، به علیه السالمروایتى نیز از امام على بن موسى الرضا 

در علل و عیون االخبار  (رحمه هللا)آن روایتى است كه شیخ صدوق . خوبى اشكال را رفع مى كند

 عرض كردم كه به چه دلیل علیه السالمبه امام رضا : از عبدالسالم هروى روایت كرده كه گفت

 همه دنیا را ؼرق كرد با این كه در میان آنان علیه السالمخداى عزوجل در زمان حضرت نوح 

اطفال و افراد بى گناه نیز وجود داشتند؟ 

اطفال در بین آنان نبود، زیرا خداى عزوجل چهل سال پیش از طوفان، »: حضرت فرمود

صلب هاى مردان و رحم زنان را عقیم كرد كه دیگر صاحب فرزندى نشوند و از این رو نسلشان 

منقطع گردید و هنگامى كه ؼرق شدند طفلى میان آنان نبود، خداى عزوجل بى گناهان را به عذاب 

اما مردمان دیگر به علت تكذیبى كه نسبت به پیؽمبر خدا نوح كردند و دیگران . خود نابود نكرد

«.  (152)نیز به واسطه این كه به عمل تكذیب كنندگان راضى بودند ؼرق شدند 

چرا قوم نوح به وسیله طوفان مجازات شدند؟ - 5

درست است كه قوم و ملت فاسد باید نابود شوند و وسیله نابودى آنان هر چه باشد تفاوت نمى 

كند، اما دقت در آیات قرآن نشان مى دهد كه باالخره تناسبى میان نحوه مجازات ها و گناهان اقوام 

.  بوده و هست

فرعون، تكیه گاه قدرتش را رود عظیم نیل و آبهاى پربركت آن قرار داده بود و جالب این كه 

! او به وسیله همان رود نابود شد
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نمرود متكى به لشكر عظیمش بود و چنانكه مى دانیم لشكر كوچكى از حشرات او و یارانش را 

! شكست داد

قوم نوح نیز جمعیتى كشاورز و دامدار بودند و همه چیز خود را از دانه هاى حیات بخش باران 

.  داشتند، اما سرانجام همین باران آنان را از بین برد
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 عليه السالمداستان حضرت هود 

 در قرآن عليه السالمحضرت هود 

نام این پیامبر .  استعلیه السالمیكى از پیامبرانى كه نام او در قرآن كریم ذكر شده حضرت هود 

داستان حضرت هود . الهى ده بار در قرآن كریم آمده است و یك سوه نیز به نام آن حضرت است

:   در قرآن كریم چنین بیان شدهعلیه السالم

و الى عاد اءخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا هللا ما لكم من اله ؼیره ان اءنتم اال مفتروَن یا قوم ال 

اءسئلكم علیه اءجرا ان اءجرى اال على الذى فطرنى اءفال تعقلوَن و یا قوم استؽفروا ربكم ثم توبوا 

الیه یرسل السماء علیكم مدرارا و یزدكم قوه الى قوتكم و ال تتولوا مجرمیَن قالوا یا هود ما جئتنا 

ببینه و ما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك و ما نحن لك بمإمنیَن ان نقول اال اعتریك بعض آلهتنا بسوء 

قال انى اشهد هللا و اشهدوا اءنى برى ء مما تشركوَن من دونه فكیدونى جمیعا ثم التنظروَن انى 

توكلت على هللا ربى و ربكم ما من دابه اال هو آخذ بناصیتها ان ربى على صراط مستقیَم فان تولوا 

فقد اءبلؽتكم ما ارسلت به الیكم و یستخلؾ ربى قوما ؼیر كم و التضرونه شیئا ان ربى على كل شى 

ء حفیَظ و لما جاء اءمرنا نجینا هودا و الذین آمنوا معه برحمه منا و نجیناهم من عذاب ؼلیَظ و تلك 

عاد جحدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا اءمر كل جبار عنیَد و اتبعوا فى هذه الدنیا لعنه و 

نسبى )و به سوى قوم عاد برادر »؛ (153)یوم القیامه اءال ان عادا كفروا ربهم اءال بعدا لعاد قوم هود 

خداى یكتا را بپرستید كه شما را جز او ! اى قوم من: او گفت. آنان، هود را فرستادیم (یا قبیله اى

از ! اى قوم من. افتراگویانى بیش نیستید (در شریك كردن بت ها به خدا)خدایى نیست، همانا شما 

مزدى نمى طلبم، پاداش من جز بر عهده كسى كه مرا آفریده نیست، آیا  (بر ابالغ رسالت)شما 

! اندیشه نمى كنید؟

از پروردگارتان آمرزش بخواهید، سپس به سوى او باز گردید تا ابر و باران را ! و اى قوم من

 (از او)شما بیفزاید و مجرم و گنهكار  (جانى و مالى)بر شما ریزان فرستد و نیرویى بر نیروى 

.  روى مگردانید

نیاوردى و ما هرگز رها كننده  (نشانى كه ما بپسندیم)براى ما دلیل روشنى ! اى هود: گفتند

.  خدایان خود به گفته تو نیستیم و ما هرگز باوردارنده تو نیستیم

و جز این درباره تو نظر نمى دهیم كه به نفرین بعضى از خدایان ما دچار بیمارى روانى شده 

من خدا را شاهد مى گیرم و خود شما نیز شاهد باشید كه من از شرك ورزیدنتان : هود گفت. اى

.  بیزارم

شما همه دست به دست هم داده با من هر نیرنگى كه مى خواهید بزنید و بعد از گرفتن تصمیم 

.  مرا مهلتى ندهید

من بر خدا، پروردگار خود و پروردگار شما، توكل و اعتماد دارم، پروردگارى كه هیچ جنبنده 

اى نیست مگر آن كه زمام اختیارش به دست اوست، چون سنت او در همه مخلوقات واحد و 

.  صراط او مستقیم است

و در صورتى كه از پذیرفتن دعوتم اعراض كنید، من رسالت خود را به شما رساندم و آنچه 

براى ابالغ آن به سوى شما گسیل شده بودم االغ نمودم، شما اگر نپذیرید، پروردگارم قومى ؼیر 

شما را مى آفریند تا آن را بپذیرند؛ و شما به خدا ضررى نمى زنید، چون پروردگار من نگهدار 

.  هر موجودى است



49 

 

همین كه فرمان عذاب ما صادر شد و عذابمان نازل گردید، هود و گروندگان به او را مشمول 

.  رحمت خود نمودیم و نجات دادیم و به راستى از عذابى دشوار نجات دادیم

و این قوم عاد كه اثرى به جاى نگذاشتند، آیات پروردگارشان را انكار نمودند، فرستادگان او را 

و در نتیجه از پروردگار خود ؼافل )نافرمانى كردند و گوش به فرمان هر جبارى عناد پیشه دادند 

.  (شدند

نتیجه اش این شد كه براى خود لعنتى در دنیا و آخرت به جاى گذاشتند و خالصه این سرگذشت 

این شد كه قوم عاد به پروردگار خود كفر ورزیدند و گرفتار این فرمان الهى شدند كه مردم عاد، 

.  «قوم و معاصر هود پیامبر، از رحمت من دور باشند

هود برادر قوم عاد 

این تعبیر یا به خاطر آن است كه . در اول آیه شریفه مذكور از هود تعبیر به برادر مى كند

عرب به تمام افراد قبیله به خاطر ریشه نسبى برادر مى گوید چنانكه به یك نفر از طایفه بنى اسد 

 مانند سایر انبیا با علیه السالماخو اسدى مى گوید و یا اشاره به این است كه رفتار حضرت هود 

قوم خود برادرانه بوده است، نه در شكل یك امیر و فرمانده و یا حتى یك پدر نسبت به فرزندان، 

.  بلكه همچون یك برادر با برادران دیگر و بدون هرگونه امتیاز و برترى جویى بوده است

قوم سركش عاد 

بعضى از مورخان معتقدند كه عاد بر دو قبیله اطالق مى شود، نخست قبیله اى كه در گذشته 

كرده عادا االولى از آنان تعبیر به 50بسیار دور زندگى مى كردند كه قرآن كریم در سوره نجم آیه 

.  است كه شاید قبل از تاریخ زندى مى كرده اند

دوم قبیله اى كه در دوران تاریخ بشر و احتماال حدود هفتصد سال قبل از میالد مسیح 

زندگى مى  (بین یمن و عمان در جنوب عربستان) وجود داشتد و در سرزمین احقاؾ علیه السالم

بود و حضرت « عاد بن عوص»آنها نیز به عاد مشهور بودند، زیرا جدشان شخصى بنام . كردند

.   نیز از همین قوم بود و عاد بن عوص جد سوم او به شمار مى آمدعلیه السالمهود 

قوم عاد افرادى تنومند، بلندقامت و نیرومند بودند، از این رو به عنوان جنگجویانى زبده 

محسوب مى شدند و از جهت تمدن نیز ظاهرى پیشرفته داشتند، شهرهایى آباد و زمین هاى خرم و 

آنان مردمى ثروتمند و قوى هیكل و طویل . سرسبز و كاخ  هاى عظیم و باغ هاى پر طراوت داشتند

بنابر )نیروى جسمانى آنان به حدى بود كه . العمر بودند كه ثروت بسیار و درآمد سرشار داشتند

قطعات بزرگ سنگ از كوه را جدا مى كردند و به صورت ستون و پایه  (قول بعضى از مورخین

بلندى قامت آنان را در روایات به . در زمین نصب مى كردند و روى آن ساختمان بنا مى كردند

.  نخله هاى خرما تشبیه كرده اند و عمرهاى معمولى آنان را بین چهارصد تا پانصد سال نوشته اند

ثروت بسیار و عمرهاى طوالنى و نیروى زیاد، بیشتر آنان را به ؼفلت و بى خبرى و ظلم و 

طؽیان كشانده بود، تا آنجا كه بنابر فرموده قرآن كریم، كسى را نیرومندتر از خود نمى شناختند 

كیست كه از ما نیرومندتر باشد آیا نمى دیدند آن خدایى كه آنان را آفرید : و مى گفتند... »

«.  (154)نیرومندتر از آنان بود 

 مشخص مى شود كه قوم عاد چه اعمالى داشتند علیه السالماز آیات قرآن كریم و سرزنش هود 

از جمله این كه در جاهاى مرتفع و بلند و در قله هاى كوه بناها و ساختمان هایى بنا مى كردند 

بدون اینكه احتیاجى به آن ساختمان داشته باشند و ظاهرا صرفا به خاطر فخر فروشى بر دیگران 

آیا در »:  در مقام سرزنش مى گویدعلیه السالمیا تفریح كردن آنان را مى ساختند و از این رو هود 
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؛ تفسیر مجمع البیان .«(155)هر جاى بلندى كه مى رسید، بیهود ساختمانى براى نشانه بنا مى كنید 

آمده است كه قوم عاد برج هاى بلندى براى كبوتران مى ساختند و كبوتران را براى بازى در آنجا 

.  (156)نگهدارى مى كردند و حضرت هود آنان را از این كار سرزنش   مى كرد 

عذاب قوم هود 

: قرآن كریم در سرگذش قوم عاد و پیامبرشان هود با اشاره به مجازات دردناك آنان مى فرماید

چون هنگام فرمان ما به مجازاتشان فرا رسید، هود و كسانى را كه به او ایمان آورده بودند، به »

و ما این قوم با ایمان را از ». (157)خاطر رحمت و لطؾ خاصى كه به آنان داشتیم رهایى بخشیدیم 

«.  (158)عذاب شدید و ؼلیظ رهایى بخشیدیم 

این نكته قابل توجه است كه قرآن قبل از بیان مجازات افراد بى ایمان و ستمكار، نجات و 

رهایى قوم با ایمان را ذكر مى كند تا گمان نشود كه به هنگام عذاب الهى تر و خشك و گناهكار و 

بى گناه با هم خواهند سوخت، چرا كه خداوند حكیم و عادل، محال است كه حتى یك نفر با ایمان را 

در میان انبوهى بى ایمان و گناهكار مجازات كند، بلكه رحمت الهى این گونه اشخاص را قبل از 

شروع مجازات به محل امن منتقل مى سازد، چنانكه قبل از آن كه طوفان فرا رسد، كشتى نجات 

نوح آماده بود و پیش از آن كه شهرهاى لوط در هم كوبیده شود، شب هنگام لوط و تعداد معدودى 

.  از یاران با ایمانش به فرمان الهى خارج شدند

این تناسب نیز قابل مالحظه است كه قوم عاد افرادى خشن و درشت و بلند قامت بودند كه اندام 

آنان به تنه درختان نخل تشبیه شده است و به همین نسبت ساختمان هاى محكم، بزرگ و بلند داشتند 

تا آنجا كه در تاریخ قبل از اسالم مى خوانیم كه عرب ها بناهاى بلند و محكم را به عاد نسبت مى 

.  از این رو عذاب آنان نیز مانند خودشان ؼلیظ و خشن بوده است« عادى»دادند و مى گفتند 

قوم عاد كه اندامى قوى و درشت داشتند، براى حفظ خود از تندباد گودال ها و پناهگاه هاى 

زیرزمینى ساخته بودند؛ اما قدرت تندباد در آن روز به حدى بود كه آنان را از پناهگاه هایشان 

حتى گفته اند آنان را چنان با سر به زمین ! ریشه كن مى كرد و به این طرؾ و آن طرؾ مى افكند

! مى كوبید كه سرهایشان از تن جدا مى شد

 همچنان به دعوت خود علیه السالممورخین درباره درباره عذاب قوم هود نوشته اند كه هود 

ادامه مى داد و قوم او انكارش مى كردند تا اینكه مخالفین هود در آسمان، ابر سیاهى را دیدند كه 

این : آسمان را تاریك كرد، چشم ها را به ابر دوختند زیرا مدتى بود كه باران نباریده بود و گفتند

ابرى كه در آسمان است به زودى براى ما باران مى آورد ولى نمى دانستند كه عذاب سختى است 

نه، بلكه این : از این رو هود به آنها هشدار داد و گفت. كه به صورت ابر به طرؾ آنها مى آید

همان چیزى است كه به آمدنش شتاب داشتید، بادى است كه در آن عذاب دردناكى است و به اذن 

.  پروردگار خود هر چه در سر راهش باشد نابود مى كند

ناگهان باد وزیدن گرفت و طوفانى هولناك شروع به وزیدن كرد، آن قوم دیدند كه حیوانات و 

این . اموال و ابزار آنان كه در بیابان بود، از زمین بلند و به مكان هاى دوردست پرتاب مى شود

حادثه قوم را به وحشت انداخت و ترس و هراس آنان را فرا گرفت و با سرعت به خانه ها پناه 

آنان فكر مى كردند كه مى توانند جان خود را حفظ كنند ولى . بردند و درها را از روى خود بستند

بادى كه مى وزید، شن هاى بیابان را با خود مى آورد و . این عذاب، بالیى عمومى و همگانى بود

شدت این باد به حدى بود كه آن ! تا هفت شب و هشت روز پى در پى وزش این باد ادامه داشت

مردم قوى هیكل و بلندقامت را از جا بر مى كند و چون نخله خرما كه از بن كنده باشند، به این 
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سو و آن سو پرتاب مى كرد و هر چه سر راهش بود، نابود مى كرد و به هیچ چیزى نرسید، جز 

به هر حال انسان و حیوان و درخت و خانه اى به . آن كه چون استخوان پوسیده و خاكسترش كرد

.  جاى نگذارد و همه را با خاك یكسان كرد

نجات هود و يارانش 

بنابر بعضى از روایات، هودو یارانش بعد از هالكت قوم عاد به سرزمین حضرموت كوچ و تا 

.  آخر عمر در آنجا زندگى كردند

حضرت هود در همان روز اول عذاب به دور خود و افرادى كه به او ایمان آورده بودند، خط 

هشت روز در میان این دایره بمانید و اعضاى متالشى شده »: دایره اى كشید و به آنان فرمود

طوفان سركش به آنان كه در داخل دایره بودند نه تنها . «تبهكاران را در بیرون از دایره تماشا كنید

كوچك ترین آسیبى نرساند، بلكه نسیم روح افزایى براى آنان بود ولى جسدهاى كافران در هوا 

گاهى با سنگ برخورد مى كرد و گاهى طوفان چنان بدن آنان را به یكدیگر مى زد كه استخوان 

.  هایشان مانند دانه هاى خشخاش   ریز ریز به زمین مى ریخت

سرگذشت هود، پس از نابودى قوم عاد 

بنابر نظر مورخان حضرت هود پس از نابودى قوم عاد به حضرموت آمد و در نزدیكى شهرى 

ساكن شد و بقیه عمر خود را در آنجا به سر برد و در سن هشتصد و هفت سالگى « تریم»به نام 

 (159)از دنیا رفت و در حضرموت دفن شد 

در روایت دیگرى آمده است كه آن حضرت پس از هالكت قوم عاد، با یاران و پیروانش به مكه 

ظاهرا قول اول صحیح . (160)رفت و در آنجا بود تا از دنیا رفت و در حجر اسماعیل مدفون شد 

 نقل شده است كه قبر حضرت هود در حضرموت علیه السالمتر است در حدیثى از امیرالمإمنین 

در حدیث دیگر نیز آمده است كه در آنجا ؼارى . (161)روى تلى از ریگ هاى قرمز قرار دارد 

.  (162)است و جسد آن حضرت در آن ؼار میان سنگى است 

 و قوم او در روايات عليه السالمحضرت هود 

از على بن یقطین نقل شده است كه ابوجعفر دوانقى به یقطین مؤموریت داد « احتجاج»در كتاب 

عمر منصور دوانقى كفاؾ نداد و كار او را مهدى دنبال . چاهى حفر نماید« العبادى»تا در قصر 

یقطین با برادرش   ابوموسى . او حاضر بود تمام بیت المال خویش را صرؾ حفر این چاه كند. كرد

به حفارى چاه ادامه مى داد تا اینكه به حفره اى در انتهاى چاه رسیدند كه از آن بادى بسیار سرد 

ابوموسى دستور داد تا محل خروج باد را كمى وسیع تر كنند و براى آن درپوشى . بیرون مى آمد

سازند، سپس دو نفر را با دلوى به داخل آن سوراخ فرستاد و به آنان دستور داد، هر زمان خبرى 

.  یافتند طناب را تكان دهند

آن دو نفر سرازیر شده و مدت زمانى مكث كردند؛ سپس طناب را تكان داده و باال كشیده شدند، 

ما مردان و زنان و منازل و ظروؾ و اشیاى قیمتى : چه دیدید؟ گفتند: ابوموسى به آنان گفت

فراوانى را دیدیم كه همه تبدیل به سنگ شده بودند؛ حتى مردان و زنان همچنان لباس بر تن دارند 

هنگامى كه آنان را لمس   كردیم، لباس . و بعضى نشسته اند و گروهى به پهلو دراز كشیده اند

. در آنجا خانه هایى دیدیم كه همچنان استوار مانده اند. هایشان مانند گرد و ؼبارى پراكنده شد

ابوموسى با شنیدن این مطالب جریان را به مهدى نوشت و مهدى نیز با ارسال نامه اى قضیه را به 

هنگامى كه آن نامه .  نوشت و از ایشان خواست كه به بؽداد برودعلیه السالمامام موسى بن جعفر 
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گروهى را كه شما »:  رسید، سخت گریست و در پاسخ فرمودعلیه السالمبه دست امام كاظم 

مشاهده كردید، باقیمانده قوم عاد هستند كه خداوند خانه هاى آنان را در میان انبوهى از شن و 

.  «ریگ فرو برد و آنان همان قوم احقاؾ هستند

.  (163)رمل و ریگ : احقاؾ چیست؟ حضرت فرمود! اى ابوالحسن: مهدى گفت [:راوى گوید]

هالكت شداد بن عاد 

 سوره فجر، ماجراى بهشت شداد و هالكت او را قبل از 8 تا 6برخى مورخین در ذیل آیات 

 مؤمور هدایت قوم او شد، دو علیه السالمعاد، كه حضرت هود : دیدار آن بهشت این گونه نقل كردند

داشت، عاد از دنیا رفت و شداد و شدید با زورگویى گروهى « شدید»و « شداد»فرزند به نام هاى 

.  را به دور خود جمع كردند و به فتح شهرها پرداختند

آنان با زور و ظلم و ؼارت بر همه جا تسلط یافتند، در این میان، شدید از دنیا رفت و شداد شاه 

 او را به خدا پرستى علیه السالمحضرت هود . بى رقیب كشور پهناور شد و ؼرور او را فرا گرفت

او . اگر به سوى خدا آیى، خداوند پاداش بهشت جاویدان به تو خواهد داد: دعوت كرد و به او گفت

بهشت چگونه است؟ : گفت

.  حضرت هود بخشى از اوصاؾ بهشت را براى او توصیؾ نمود

این كه چیزى نیست، من خودم این گونه بهشت را خواهم ساخت، و كبر و ؼرور او : شداد گفت

او تصمیم گرفت از روى ؼرور بهشتى بسازد تا با خداوند عرض . را از پیروى هود بازداشت

از این رو شهر ارم را ساخت و یكصد نفر از قهرمانان لشگرش را مؤمور نظارت . اندام كند

ساختن بهشت در آن شهر كرد كه هر یك از آن قهرمانان، هزار نفر كارگر را سرپرستى مى 

.  كردند و آنان را به كار مجبور مى كرد

شداد براى پادشاهان جهان، نامه نوشت كه هر چه طال و جواهرات دارند همه را نزد او 

آن قهرمانان پس از این كه از ساختن بهشت شداد فارغ گشتند؛ در . بفرستند و آنان نیز چنین كردند

اطراؾ آن، حصار محكمى ساختند و پیرامون آن قصرهاى با شكوهى بنا كردند؛ سپس شداد با 

.  وزیران و لشكرش   براى افتتاح آن شهر وارد شدند

حركت كردند،  (بین یمن و حجاز)شداد با همراهان، با زرق و برق فراوان به سوى آن شهر 

هنوز یك شبانه روز وقت الزم بود كه به آن شهر برسند، كه ناگاه صاعقه اى همراه با صداهاى 

كوبنده و بلندى از طرؾ آسمان به سوى آنان آمد و همه آنان را به سختى بر زمین كوبید و همه 

 (164). متالشى شدند و به هالكت رسیدند

دلسوزى عزرائيل براى كسى كه آن را قبض روح كرد 

. نشسته بود، عزرائیل به زیارت آن حضرت آمد (صلى هللا علیه وآله وسلم)روزى رسول خدا 

چندین هزار سال است كه تو مؤمور قبض ! اى برادر»: ازاو پرسید (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

.  «روح انسانها هستى، آیا در هنگام جان كندن آنان دلت براى كسى به رحم آمد؟

:  در این مدت دلم براى دو نفر سوخت: عزرائیل گفت

روزى دریا طوفانى شد و امواج سهمگین دریا یك كشتى را درهم شكست، همه سرنشنان كشتى 

ؼرق شدند و تنها یك زن حامله نجات یافت، او سوار بر پاره تخته كشتى شد و امواج مالیم دریا او 

را به ساحل آورد و در جزیره اى افكند در این میان فرزند پسرى از او متولد شد، من مؤمور شدم 

.  جان آن زن را قبض كنم، دلم به حال آن پسر سوخت
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مورد دیگر، هنگامى بود كه شداد بن عاد سالها به ساختن باغ بزرگ و بهشت بى نظیر خود 

پرداخت و همه توان و امكانات ثروت خود را در ساختن آن صرؾ كرد و خروارها طال و 

گوهرهاى دیگر براى ستون ها و سایر زرق و برق آن خرج نمود تا تكمیل شد؛ وقتى كه خواست 

از آن شهر دیدار كند، همین كه از اسب پیاده شد و پاى راست از ركاب بر زمین نهاد، هنوز پاى 

چپش بر ركاب بود كه فرمان از سوى خدا آمد كه جان او را قبض كنم، آن تیره بخت از پشت 

دلم به حال او سوخت از این كه عمرى را به امید . اسب بین زمین و ركاب اسب گیر كرد و مرد

.  دیدار بهشتى كه ساخته بود به سر برد، سرانجام هنوز چشمش بر آن نیفتاده بود، اسیر مرگ شد

! اى محمد»: رسید و گفت (صلى هللا علیه وآله وسلم)در این هنگام جبرئیل به محضر پیامبر 

به عظمت و جاللم سوگند كه آن كودك همان شداد بن عاد : خدایت سالم مى رساند و مى فرماید

بود، او را از دریاى بیكران به لطؾ خود گرفتیم، و بدون مادر تربیت كردیم و به پادشاهى 

رساندیم، ولى كفران نعمت كرد و خودبینى و تكبر نمود و پرچم مخالفت با ما برافراشت، سرانجام 

عذاب سخت ما او را فراگرفت تا جهانیان بدانند كه ما به كافران مهلت مى دهیم ولى آنان را رها 

«.  (165)نمى كنیم 
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 عليه السالمداستان حضرت صالح 

حضرت صالح در قرآن 

او از نواده هاى سام بن .  در قرآن یازده مرتبه ذكر شده استعلیه السالمنام حضرت صالح 

صالح بن عبید بن جابر بن »: بعضى سلسله نسب او را چنین ذكر كرده اند. نوح؛ از قبیله ثمود بود

.  یاد كرده اند« صالح بن جابر بن ارم بن سام بن نوح»و بعضى دیگر او را به عنوان « ثمود

بنابر آنچه قرآن درباره این قوم آورده است، آنان قومى از عرب بوده اند، این معنا را از نام 

 سوره هود بر 61از آیه .  كه كلمه اى عربى است، استفاده مى كنیمعلیه السالمپیامبر شان صالح 

مى آید كه او از همان قوم بوده است، پس نتیجه مى گیریم كه آنان عرب بوده اند و نام مردى از 

این قوم كه بعد از قوم عاد پدید آمدند و داراى تمدن بوده اند و زمین را آباد . آنان صالح بوده است

.  (166)آنان در زمین هموار قصرها و در شكم كوه ها خانه هایى امن مى ساختند . مى كردند

:  قرآن كریم درباره این پیامبر الهى قوم ثمود مى فرماید

من در برابر . من براى شما فرستاده امینى هستم، پرهیزكار باشید و از من پیروى كنید! اى قوم

آیا . این دعوت از شما اجر و مزدى نمى خواهم، اجر من تنها از جانب پروردگار جهانیان است

شما مى پندارید همیشه در نهایت امنیت در میان نعمت هایى كه در دنیا وجود دارد، باقى مى مانید؟ 

و در كنار این باغ ها، چشمه ها، زراعت ها و نخل هایى كه میوه هایش شیرین و رسیده است 

جاودانه خواهید ماند؟ شما از كوه ها خانه هایى مى تراشید و در آن به عیش و نوش مى پردازید 

از زندان خود پرستى بیرون آیید و به فضاى . این امور شما را سرمست و ؼافل ساخته است

از اسرافكاران و دنیاپرستان مرفه پیروى نكنید، آنان كه به فساد و تباهى . خداپرستى وارد شوید

تنها خداى یكتا و بى همتا را بپرستید كه ! اى مردم. (167)دامن مى زنند و در فكر اصالح نیستند 

جز او خداى شما نیست، همان خداوندى كه شما را از زمین آفرید، و آبادانى آن را به شما واگذار 

نزدیك  (به بندگان خدا)كرد، از او آمرزش بطلبید، سپس به سوى او باز مى گردید كه پروردگارم 

.  و اجابت كننده تقاضاى شما است

آیا ما را از پرستش   آنچه پدرانمان مى . تو پیش از این مایه امید ما بودى! اى صالح: قوم گفتند

.  پرستیدند نهى مى كنى؟ ما در مورد آنچه به سوى او دعوت مى كنى در شك و تردید هستیم

اگر من دلیل آشكارى از پروردگارم داشته باشم و رحمت ! اى قوم من»: حضرت صالح فرمود

او به سراؼم آمده باشد، آیا مى توانم از ابالغ فرمان او سرپیچى كنم؟ اگر من از او نافرمانى كنم، 

چه كسى مى تواند مرا در برابر او یارى دهد، بنابراین سخنان شما چیزى جز اطمینان به زیانكار 

«.  (168)بودن شما نمى افزاید 

به خاطر داشته باشید كه خداوند شما را جانشینان قوم عاد قرار داد، و در زمین مستقر ساخت 
یعنى از یك طرؾ نعمت هاى فراوان الهى را فرموش نكنید و از سوى دیگر توجه داشته . (169)

باشید كه پیش از شما، اقوام طؽیانگرى مانند قوم عاد بودند كه بر اثر مخالفتهایشان به عذاب الهى 

.  گرفتار و نابود شدند

شما در »: سپس حضرت صالح با تكیه بر بعضى از نعمت ها و امكانات خداداد قوم ثمود فرمود

سرزمینى زندگى مى كنید كه دشت هاى مسطح با خاك هاى مساعد دارد كه مى توانید قصرهاى 

و نیز كوهستان هایى دارد كه مى توانید خانه هایى مستحكم . مجلل و خانه هاى مرفه در آن بسازید

از این تعبیر، چنین به نظر مى رسد كه آنان محل زندگ خود را . «(170)در دل سنگ ها بنا كنید 

در تابستان و زمستان تؽییر مى دادند؛ در بهار و تابستان در دشت هاى وسیع و پربركت به 
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زراعت و دامدارى مى پرداختند و به همین جهت خانه هاى مرفه و زیبایى در دشت داشتند و به 

هنگام فصل سرما و تمام شدن برداشت محصول، در خانه هاى مستحكمى كه در دل صخره ها 

تراشیده بودند و در مناطق امن قرار داشت و از گزند طوفان و سیالب دور بود، مى زیستند و 

این همه نعمتهاى فراوان خدا را یادآور شوید و در زمین فساد . (171)آسوده خاطر زندگى مى كردند 

.  و كفران نعمت نكنید

سرسختى قوم ثمود 

تو از افسون شدگانى و ! اى صالح»: قوم ثمود در پاسخ به دعوت هاى این پیامبر الهى گفتند

«.  (172)! عقل خود را از دست داده اى، براى همین سخنان نامربوط مى گویى

آنان معقد بودند كه ساحران گاهى از طریق سحر، عقل و هوش افراد را از كار مى اندازند، 

آنان اگر مردى الهى . این تهمت را نه تنها به حضرت صالح بلكه به دیگر پیامبران نیز زده اند

پ . براى اصالح عقاید و نظام فاسدشان قیام مى كرد او را دیوانه و مجنون و مسحور مى خواندند

آن قوم خود خواه كه خداوند یگانه را انكار كردند و لقاى آخرت و »: قرآن همچنین مى گوید

این : رستاخیز را تكذیب نمودند و ما آنها را نعمت فراوانى در زندگى دنیا بخشیده بودیم؛ گفتند

«.  (173)بشرى است مثل شما، از آنچه شما مى خورید، مى خورد و از آنچه مى نوشید، مى نوشد 

اگر شما از بشرى مانند خود اطاعت و پیروى كنید مسلما از زیانكارانید »: سپ به یكدیگر گفتند
(174)  .»

آیا »: قوم صالح با انكار معاد، كه قبول آن همواره سد راه خودكامگان و هوسرانان است، گفتند

این مرد به شما وعده مى دهد وقتى كه مردید و خاك و استخوان شدید، باز هم از قبرها بیرون مى 

از این وعده هایى كه به شما داده مى ! هیهات! هیهات! آیید و زندگى جدیدى را شروع مى كنید؟

«.  (175)شود 

ؼیر از این زندگى دنیا چیزى در كار نیست، »سپس با تاءكید بیشتر بر انكار معاد گفتند كه 

پیوسته گروهى از ما مى میرند و نسل دیگرى جاى آنان را مى گیرد و بعد از مرگ دیگر هیچ 

«.  (176)خبرى نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد 

آنان به تنها به این نسبت هاى ناروا بر پیامبرشان اكتفا نكردند بلكه با اتهامى بسیار ناروا به او 

او فقط مردى است دروؼگو كه بر خدا افترا بسته وبه همین دلیل ما هرگز به او ایمان »: گفتند

نه رسالتى از طرؾ خدا دارد و نه وعده هاى رستاخیز او درست است و نه . «نخواهیم آورد

!.  برنامه هاى دیگرش، به همین دلیل یك آدم عاقل به او ایمان نخواهد آورد

خنثى شدن توطئه كافران 

قرآن با اشاره به بخش دیگرى از داستان حضرت صالح و قومش، كه مربوط به توطئه قتل او 

وادى )در آن شهر »: از طرؾ گروه هاى كافر و منافق و خنثى شدن توطئه آنان است، مى فرماید

 (177). «نه گروهك بودند كه در زمین فساد مى كردند و اصالح نمى كردند (القرى

برخورد شید قوم ثمود به جایى رسید كه به گروه هاى نه گانه تقسیم شدند و با سازماندهى و 

بیایید به خدا سوگند یاد »: برنامه ریزى فسادانگیز خود، به كارشكنى پرداختند و به همدیگر گفتند

كنیم كه بر صالح و خانواده اش   شبانه حمله ور شویم و آنان را به قتل رسانیم، سپس به كسى كه 

مطالبه خون او را مى كند، بگوییم ما از خانواده او خبر نداشتیم و ما در ادعاى خود راستگو 

«.  (178)هستیم 
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 علیه السالمدر تاریخ آمده است كه در كنار شهر حجر كوهى بود كه ؼار و شكافى داشت، صالح 

.  براى عبادت خداگاه شبانه به آنجا مى رفت و به مناجات و شب زنده دارى مى پرداخت

دشمنان توطئه گر كه آن حضرت را تهدید به قتل كرده بودند، تصمیم گرفتند مخفیانه به آن كوه 

رفته و در پشت سنگ هاى آن پنهان شوند و در كمین حضرت صالح به سر برند تا وقتى صالح به 

آنجا آمد او را به قتل برسانند و پس از آن به خانه او حمله كنند وشبانه آنان را نیز قتل عام نمایند؛ 

سپس   مخفیانه به خانه هاى خود برگردند و اگر كسى از این حادثه پرسید، اظهار بى اطالعى 

.  نمایند

اما خداوند توطئه آنان را به طرز عجیبى خنثى كرد و نقشه هایشان را نقش بر آب كرد، زیرا 

هنگامى كه در گوشه اى از كوه كمین كرده بودند، كوه ریزش   كرد و صخره عظیمى از باالى 

! كوه سرازیر شد و آنان را در لحظه اى كوتاه در هم كوبید و نابود كرد

آنان نقشه مهمى كشیدند وما هم نقشه مهمى، در حالى »: قرآن با اشاره به این توطئه مى فرماید

«.  (179)كه آنان خبر نداشتند 

ناقه صالح 

 روایت مى كند كه جبرئیل درباره هالكت قوم ثمود براى علیه السالمابوحمزه ثمالى از امام باقر 

بیان كرد كه حضرت صالح به میان قومش رفت و به آنان چنین  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

من در شانزده سالگى به سوى شما فرستاده شدم و اكنون یكصد و بیست سال از »: پیشنهاد كرد

عمرم گذشته است؛ پس از آن همه تالش، اینك براى اتمام حجت، پیشنهادى به شما مى كنم و آن 

این كه اگر بخواهید، من از خدایان شما تقاضایى مى كنم، اگر خواسته مرا برآوردند از میان شما 

مى روم و دیگر كارى به شما ندارم و شما نیز تقاضایى از خداى من بكنید تا خداى من به تقاضاى 

در این مدت طوالنى، هم من از دست شما به ستوه آمده ام و هم شما از من خسته . شما جواب دهد

از این رو روزى را وعده گذاشتند كه براى . پیشنهاد شما منصفانه است: قوم ثمود گفتند. «شده اید

.  انجام آن بروند

بت پرستان به بیرون شهر كنار بت ها رفتند و خوراكى ها و نوشیدنى . روز موعود فرا رسید

هاى خود را به رسم تبرك كنار بت ها نهادند و سپس   آن خوراكى ها را خوردند و نوشیدند؛ آنگاه 

آنچه تقاضا دارى، از بت »: آنگاه به صالح گفتند. به دعا و التماس و راز و نیاز از بت ها پرداختند

.  «ها بخواه

صالح به ! فالن: نام این بت چیست؟ گفتند: صالح اشاره به بت بزرگ كرد و به حاضران گفت

صالح به قوم . تقاضاى مرا برآور، ولى بت بزرگ جوابى نداد: آن بت بزرگ خطاب كرد و گفت

! از بت دیگر تقاضا كن: پس چرا این بت جواب مرا نمى دهد؟ گفتند: گفت

.  صالح نیز تقاضاى خود را از بت دیگرى درخواست كرد ولى باز جوابى نشنید

به : چرا جواب صالح را نمى دهید؟ آنان به صالح گفتند: قوم ثمود به بت ها رو كردند و گفتند

.  كنارى برو و اندكى ما را با بت هایمان به حال خود بگذار

صالح به كنارى رفت و آن مردم فرش هایى را كه گسترده بودن و ظرؾ هایى را كه همراه 

اگر امروز : آورده بودند جمع كردند و خود بر روى خاك ها ؼلتیدند و خطاب به بت ها گفتند

اكنون بیا و درخواست كن، صالح : جواب صالح را ندید ما رسوا مى شویم، سپس به صالح گفتند

.  پیش آمد و آنها را خواند، ولى باز هم پاسخى نشنید
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ساعات اول روز گذشت و خدایان شما به درخواست من جواب ندادند، : صالح به قوم گفت

اكنون نوبت شماست كه درخواست خود را از من بخواهید تا از درگاه خداوند بخواهم تا همین 

.  ساعت تقاضاى شما را برآورد

:  هفتاد نفر از بزرگان قوم ثمود سخن صالح را پذیرفتند و گفتند

ما تقاضاى خود را به تو مى گوییم، اگر پروردگار تو تقاضاى ما را برآورده كند، ! اى صالح»

.  «تو را به پیامبرى مى پذیریم و از تو پیروى مى كنیم و با همه مردم شهر از تو تبعیت مى نماییم

.  آنچه مى خواهید تقاضا كنید: صالح گفت

ما را به كنار این كوه ببر، تا ما در كنار آن : آنان با اشاره به كوهى كه نزدیكشان بود، گفتند

از پروردگار خود ! اى صالح: چون به پاى كوه رسیدند، گفتند. كوه درخواست خود را بگوییم

بخواه، هم اكنون براى ما از این كوه ماده شترى قرمز رنگ و پر كرك كه ده ماهه باشد، بیرون 

.  آورد

درخواست شما براى من بسیار بزرگ است، ولى براى پروردگارم آسان است و : صالح گفت

در همان حال درخواست آنان را از خدا خواست؛ كوه صداى مهیبى كرد و حركتى در آن پیدا شد 

وقتى كه قوم ثمود این معجزه . و ماده شترى با همان اوصاؾ كه مى خواستند از كوه خارج شد

خداى تو چقدر سریع تقاضایت را اجابت كرد، از خدایت »: عظیم را مشاهده كردند به صالح گفتند

.  «بخواه، بچه اش را نیز براى ما خارج سازد

صالح از خدا خواست و بچه شترى نیز از كوه بیرون آمد و اطراؾ آن ماده شتر شروع به 

.  چرخیدن كرد

نه، : گفتند« !آیا دیگر تقاضایى دارید؟»: صالح در این هنگام با خطاب به آن هفتاد نفر فرمود

.  بیا با هم نزد قوم خود برویم و از آنچه دیدیم خبر دهیم تا به تو ایمان بیاورند

صالح همراه آن هفتاد نفر به سوى قوم ثمود حركت كرد ولى هنوز به قوم ثمود نرسیده بود كه 

.  «آنچه دیدیم سحر و جادو و دروغ بود»: شصت و چهار نفر از آنها مرتد شدند و گفتند

هنگامى كه به قوم رسیدند، آن شش نفر باقیمانده، گواهى دادند كه آنچه دیدیم حق است ولى قوم 

سخن آنان را نپذیرفتند و اعجاز صالح را به عنوان جادو و دروغ پنداشتند، عجیب آن كه یكى از 

آن شتر را پى كرد و  (به نام قدار)آن شش نفر نیز شك كرد و به گمراهان پیوست و همان شخص 

.  (180)كشت 

ناقه صالح داراى ویژگى هایى بود كه هر كدام مى توانست قلوب مردم را جذب كند و باعث 

آن . ایمان آنان به حضرت صالح شود، از این رو مخالفان سعى داشتند این معجزه را نابود كنند

.  ناقه معجزه اى عجیب و حیوانى شگفت انگیز بود

اى مردم این شتر خداست كه شما را در آن نشانه و »: حضرت صالح فقط به آنها تذكر داد

معجزه اى است و خداوند آن را براى شما معجزه قرار داده است و دلیلى بر صدق نبوت و دعوت 

آسیبى به او . او را به حال خود واگذارید تا در زمین خدا بچرد و گیاه و علؾ بخورد. من است

«.  (181)نرسانید كه عذاب زودرس شما را فراخواهد گرفت 

ما ناقه را براى امتحان و آزمایش قوم مى »: و در آیه شریفه دیگرى خطاب به صالح آمده است

فرستیم و به مردم خبر ده كه آب شهر باید در میان آنها تقسیم شود، یك روز از براى ناقه و یك 

روز براى اهالى شهر باشد و هر كدام از آنان باید در نوبت خود حضور یابد و دیگرى مزاحم او 

«.  (182)نشود 
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هر روز كه نوبت شتر بود و آب را مى خورد و به جاى آن به همه مردم شیر مى داد و هیچ 

كوچك و بزرگ و زن و مردى نبود كه در آن روز از شیر آن شتر نخورد و چون روز دیگر مى 

.  شد مردم از آن آب استفاده مى كردند و شتر آب نمى خورد

كشته شدن ناقه صالح 

در این كه سبب كشتن ناقه صالح چه بود، اختالؾ نظر است كه در بحث روایى به آن اشاره 

اما آنچه مسلم است، با تمام تاءكیدهایى كه حضرت صالح درباره مراقب از آن ناقه كرده . مى شود

بود، سرانجام آن را كشتند، چرا كه وجود آن به عنوان نشانه اى الهى باعث بیدارى مردم و گرایش 

آنان به صالح مى شد؛ لذا گروهى از سركشان قوم ثمود كه نفوذ دعوت صالح را مزاحم منافع 

.  خویش مى دیدند، توطئه اى براى از بین بردن ناقه چیدند

گروهى براى این كار مؤمور شدند و سرانجام یكى از آنان به ناقه حمله كرد و ضرباتى بر آن 

«.   (183)آن را از پاى در آوردند »وارد كرد و 

اگر تو فرستاده خدا ! اى صالح»: سپس با كمال بى شرمى نزد حضرت صالح آمدند و گفتند

: اما حضرت صالح به آنان گفت« (184)هستى، هر چه زودتر عذاب الهى را به سراغ ما بفرست 

چرا پیش از تالش و كوشش براى جلب نیكى ها، براى عذاب و بدى ها عجله ! اى قوم من»

چرا از درگاه الهى تقاضاى آمرزش گناهان نمى كنید تا مشمول رحمت او واقع شوید . دارید؟
(185)  .»

سه »: صالح پس از سركشى و عصیان قوم در از بین بردن ناقه به آنان اخطار كرد و گفت

روز تمام در خانه هاى خود از هر نعمتى مى خواهید بهره مند شوید و بدانید، پس از این سه روز 

«.  (186)! عذاب و مجازات الهى فرا خواهد رسید

فرا رسيدن عذاب الهى 

و كسانى را كه ستم كردند، صیحه »: قرآن كریم سرانجام قوم ثمود را چنین بیان فرموده است

آسمانى فرا گرفت و آنچنان این صیحه، سخت و سنگین و وحشتناك بود كه بر اثر آن همگى آنان 

در خانه ها خود به زمین افتادند و مردند، آن چنان مردند و نابود شدند و آثارشان بر باد رفت كه 

«.  (187)گویى هرگز در آن سرزمین ساكن نبودند 

این است خانه هاى ایشان كه به خاطر آن كه ستم مى »: همچنین در جایى دیگر فرموده است

«.  (188)كرده اند، خالى مانده و در این مسئله براى كسانى كه بدانند، عبرتى است 

ما قوم ثمود را هدایت كردیم ولى آنان كوردلى را بر هدایت »: در سوره سجده نیز مى فرماید

ترجیح دادند و به جرم كارهایى كه مى كردند، صاعقه عذاب خواركننده گریبانشان را گرفت؛ فقط 

«.  (189)كسانى را كه ایمان آورده و تقوى داشتند نجات دادیم 

سرانجام صالح و پيروانش 

قرآن درباره چگونگى نزول عذاب بر این قوم سركش، بعد از پایان مهلت سه روزه و نجات 

:  پیروان صالح مى فرماید

هنگامى كه فرمان ما براى مجازات این گروه فرا رسید، صالح و كسانى را كه با او ایمان »

«.  (190)آورده بودند در پرتو رحمت خویش از آن عذاب رهایى بخشیدیم 
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از رسوایى و خوارى و بى آبرویى كه آن روز دامن این »نه تنها از عذاب جسمانى و مادى كه 

قوم سركش را گرفت نیز نجاتشان دادیم، چرا كه پروردگارت قوى و قادر بر همه چیز و مسلط بر 

«.  (191)هر كار است 

بنابر بعضى از تواریخ آنان چهار . در این كه چند نفر به صالح ایمان آوردند اختالؾ است

برخى دیگر . هزار نفر بودند كه پس از هالكت قوم ثمود به طرؾ سرزمین حضرموت كوچ كردند

.  نیز نقل كرده اند كه آنان یكصد و بیست نفر بودند كه به مكه رفتند

 و قوم او در روايات عليه السالمحضرت صالح 

تمدن قوم ثمود 

در روایتى از ابن عباس نقل شده كه قوم ثمود براى تابستان و ایامى كه هوا مالیم بود، خانه 

هایى در زمین هاى مسطح مى ساختند و براى زمستان ها دل كوه را مى تراشیدند و خانه درست 

به سبب عمرهاى درازى كه داشتند؛ ناچار بودند براى دوام . مى كردند تا محكم تر و گرم تر باشد

بیشتر سنگ هاى كوه ها را بتراشند و خانه هاى خود را در نقبهایى كه در كوه احداث كرده بودند، 

.  (192)بسازند، زیرا سقؾ هاى معمولى به اندازه عمرهاى ایشان دوام نمى آورد 

ناقه صالح 

قوم ثمود، سنگى داشتند كه آن را احترام و پرستش :  فرمودعلیه السالمدر روایتى امام صادق 

چون صالح به . مى كردند و سالى یك روز در كنار آن جمع مى شدند و برایش قربانى مى كردند

اگر راست مى گویى از خداى خویش بخواه تا از این سنگ : سوى آنان مبعوث شد، به او گفتند

صالح نیز از خدا خواست و ماده شتر با همان . سخت، ماده شترى ده ماهه براى ما بیرون بیاورد

در این هنگام خداى تبارك و تعالى به صالح . خصوصیاتى كه خواسته بودند از سنگ خارج شد

به اینها بگو كه خداوند مقرر فرموده كه آب این قریه یك روز از آن شتر باشد و یك »: وحى فرمود

و هر روز كه نوبت شتر بود و آب را مى خورد، به همه مردم شیر مى داد و « روز براى شما

هیچ كوچك و بزرگ و صؽیر و كبیرى نبود كه در آن روز از شیر آن شتر نخورد و چون روز 

.  (193)دیگر مى شد، مردم از آب استفاده مى كردند و شتر آب نمى خورد 

آن ماده  (روزى كه نوبت شتر نبود)در حدیث على بن ابراهیم است كه چون روز دیگر مى شد 

شتر مى آمد و در وسط قریه آنها مى ایستاد و مردم مى آمدند و هر كس به هر اندازه شیر مى 

.  (194)خواست از آن مى دوشید و مى برد 

در حدیث دیگرى آمده است كه روزى كه آبشخور شتر بود، آن شتر مى آمد و سر بر آب مى 

گذارد و بلند نمى كرد تا همه را مى خورد، سپس سرش را بلند مى كرد و پاهاى خود را باز مى 

كرد، مردم مى آمدند و هر چه شیر مى خواستند، مى دوشیدند و مى خوردند و سپس ظرؾ ها را 

.  (195)مى آوردند و پر مى كردند كه دیگر ظرؾ خالى باقى نمى ماند 

علت كشتن ناقه صالح 

ابن اثیر در كامل حدیثى گفته است كه خداى تعالى به صالح وحى كرد كه در آینده نزدیكى قوم 

تو شتر را خواهند كشت، وقتى صالح جریان را به آنان گفت، به صالح گفتند كه ما هرگز این كار 

اگر شما هم این كار را نكنید، فرزندى از شما به وجود خواهد آمد : صالح فرمود. را نخواهیم كرد

.  كه او این كار را انجام مى دهد



www.ketabha.org Page 60 
 

آنان پرسیدند كه نشانه آن شخص چیست كه به خدا سوگند اگر ما او را پیدا كنیم به قتل مى 

.  رسانیم

اتفاقا از بزرگان قریه، یكى پسرى . پسرى است سرخ  رو و كبود چشم و سرخ مو: صالح فرمود

داشت كه زن نگرفته بود و دیگرى دخترى داشت كه همسرى نداشت؛ آن دو تصمیم گرفتند آن پسر 

و دختر را به ازدواج یكدیگر درآورند و چون ازدواج كردند همان سال پسرى كه صالح خبر داده 

.  بود به دنیا آمد

مردم قابله ها و نیز مؤمورانى گمارده بودند تا هر وقت چنین مولودى به دنیا آمد به آنان خبر 

دهند و چون مولود مزبور از همان زن و شوهر به دنیا آمد، زنان فریاد زدند كه این همان مولودى 

است كه صالح پیؽمبر خبر داد، مؤموران خواستند آن فرزند را از آنان بگیرند؛ ولى دو پیرمرد كه 

.  هرگاه صالح خواست ما او را به قتل مى رسانیم: جد آن مولود بودند، مانع این كار شدند و گفتند

قبل از این اتفاق نه نفر از مردم آن قریه بچه دار شده بودند ولى از ترس آن كه مبادا آن 

فرزندان كشنده ناقه صالح باشند، آنان را كشته بودند؛ اما پس از به قتل رساندن آنان از كار خود 

پشیمان شدند و كینه صالح را به دل گرفتند و در صدد قتل او برآمدند و دست به فساد و تبهكارى 

.  (196)زدند 

در مجمع البیان از قول سدى نقل كرده كه وقتى كه قدار بزرگ شد  (رحمه هللا)مرحوم طبرسى 

روزى با دوستان خود در جایى نشستند و خواستند شراب بخورند؛ قدرى آب طلبیدند كه در شراب 

بریزند ولى آب نبود چون آن روز آبشخور نوبت ناقه صالح بود و آن حیوان آب ها را خورده بود، 

و « آرى»: آنان گفتند« مایلید تا من این شتر را بكشم»: قدرا گفت. این وضع بر آنان گران تمام شد

.  (197)بدین ترتیب مقدمات قتل ناقه را فراهم ساختند 

كعب نقل كرده است كه سبب پى كردن ناقه صالح آن شد كه زنى به نام ملكا، ملكه قوم ثمود، 

وقتى كه دید گروهى به حضرت صالح ایمان آوردند و روز به روز پر جمعیت آنان افزوده مى 

معشوقه مردى به « قطام»در آن عصر زنى به نام .  حسادت ورزیدعلیه السالمشود به مقام صالح 

وجود داشتند، قدار « مصدع»معشوقه مردى بنام « قبال»و زن دیگرى بنام « قدار بن سالؾ»نام 

.  و مصدع هر شب شراب مى خوردند و با آن دو زن به عیش و نوش مى پرداختند

هرگاه قدار و مصدع نزد شما آمدند تا با شما هم بستر شوند از آنها : ملكا به این دو زن گفت

اطاعت نكنید و به آنها بگویید كه ملكه ثمود به خاطر ناقه و رونق گرفتن دعوت صالح اندوهگین 

.  هستند، ما تمكین نمى كنیم مگر اینكه ناقه را به هالكت برسانید

آن دو زن بدكاره، سخن ملكه ثمود را پذیرفتند وقتى كه قدار و مصدع سراغ آنها آمدند، آنها 

ما در كمین ناقه : قدار و مصدق گفتند. ما تمكین نمى كنیم تا وقتى كه ناقه به هالكت برسد: گفتند

.  هستیم تا او را بكشیم

آنان در كمین ناقه قرار گرفتند، قدار در پشت سنگى عظیم كمین كرد، مصدع نیز در پشت 

سنگى دیگر كمین نمود؛ وقتى كه ناقه پس از آشامیدن آب، بازگشت و از كنار مصدع رد شد، 

مصدع تیرى به ساق پاى او زد، سپس   قدار از كمینگاه خارج شد و با شمشیر به ناقه حمله كرد و 

آنچنان بر پشت پاى ناقه ضربت زد كه ناقه بر زمین افتاد و فریاد جانسوزى سر داد كه بر اثر آن 

سپس قدار ضربت دیگرى بر سینه ناقه زد، آنگاه ناقه را نحر كرد و . بچه اش وحشت زده گریخت

كشت، اهالى شهر كنار ناقه آمدند و گوشت او را قطعه قطعه نمودند و بین خود تقسیم كردند و 

.  پختند و خوردند
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بچه ناقه به باالى كوه گریخت و در آنجا ناله بلند و جانسوزى سر داد به طورى كه این ناله دل 

: هاى مردم را به درد آورد و مردم وحشتزده نزد صالح آمدند و به عذرخواهى پرداختند و گفتند

ناقه را فالنى و فالنى كشتند، ما چه تقصیر داریم؟ 

بروید سراغ بچه ناقه، اگر آن را سالم به دست آورید امید آن است كه : حضرت صالح فرمود

.  عذاب از شما برطرؾ گردد

آنان باالى كوه رفتند و به جستجوى بچه ناقه پرداختند، ولى آن را نیافتند آنان شب چهارشنبه 

سه روز در خانه خود هستید و سپس عذاب الهى شما را فرا »: ناقه را كشتند، صالح به آنها گفت

«.  (198)خواهد گرفت 

عذاب الهى 

نشانه عذاب این است ! اى قوم: پس از كشتن ناقه صالح، صالح به میان قوم خود رفت و گفت

كه چهره شما در روز اول از این سه روز، زرد مى شود و در روز دوم سرخ مى گردد و در 

همین نشانه ها در روز اول و دوم و سوم، ظاهر شد، در این میان بعضى . روز سوم سیاه مى شود

مثل این كه عذاب نزدیك شده است ولى آخرین : كه مضطرب شده بودند به بعضى دیگر مى گفتند

خود دست برنمى  (بت ها)ما هرگز سخن صالح را نمى پذیریم و از خدایان : جواب قوم این بود كه

.  داریم

سرانجام نیمه هاى شب، جبرئیل امین بر آنان فرود آمد و صیحه اى زد، این صیحه به قدرى 

بلند بود كه بر اثر آن پرده هاى گوششان دریده شد و قلب هایشان شكافته گردید و جگرهایشان، 

متالشى شد و همه آنان در یك لحظه به خاك سیاه مرگ افتادند و وقتى كه آن شب به صبح رسید 

خداوند، صاعقه آتشین و فراگیرى از آسمان به سوى آنان فرستاد، آن صاعقه آنان را سوزانید و 

.  (199)همگى را به هالكت رسانید 

چرا عذاب الهى فراگیر بود؟ 

ناقه صالح را »:  در فرازى از یكى از خطبه هایش   مى فرمایدعلیه السالمامیرالمإمنین على 

تنها یك نفر به هالكت رسانید، ولى خداوند همه را مشمول عذاب ساخت چرا كه همه آنها به این 

«.  (200)امر رضایت داشتند 

شقى ترین مردم از اولین و آخرین 

: روایت كرده اند كه آن حضرت فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)شیعه و سنى از رسول خدا 

شقى ترین مردم از اولین، همان كسى بود كه ناقه صالح را كشت و شقى ترین مردم از آخرین »

«.  (201)كسى است كه على را به قتل مى رساند 



www.ketabha.org Page 62 
 

 عليه السالمداستان حضرت ابراهيم 

 در قرآن عليه السالمحضرت ابراهيم 

 سوره از ایشان سخن به 25 مرتبه در قرآن نام برده شده است و در 69از حضرت ابراهیم 

در آیات قرآن نسبت به این پیامبر بزرگ مدح و ستایش فراوان شده و صفات . میان آمده است

ارزنده او یادآورى گردید است؛ این موضوع بیانگر عنایت خاص قرآن به زندگى ابراهیم است تا 

.  پیروان قرآن آن را بخوانند و از آن درس هاى بزرگ زندگى را بیاموزند

 و (206)، بردباران (205)، صدیقان (204)، قانتان (203)، صالحان (202)به گفته قرآن او از نیكان 

.   بود و شجاعتى بى نظیر و سخاوتى فوق العاده داشت (207)وفاكنندگان به عهد 

خداوند متعال ابراهیم را با القابى چون، حنیؾ، مسلم، حلیم، اواه، منیب و صدیق یاد كرده است 

شاكر و سپاسگزار نعمت هاى خدا، مطیع خالق، داراى قلب سلیم، عامل و : و با اوصافى چون

فرمانبردار كامل دستورهاى آفریدگار حكیم و بنده مإمن و نیكوكار پروردگار نام برده و او را 

.  ستوده است

قرآن كریم با اشاره به یك مصداق كامل این بنده شكرگزار خدا، یعنى ابراهیم، از میان صفات 

:  برجسته او به پنج صفت اشاره كرده و فرموده است

نامیده شده است، نكات زیر « امت»؛ در این كه چرا ابراهیم (208)« ابراهیم خود امتى بود» (1

:  قابل مالحظه است

به عبارت دیگر، شخصیتش معادل . ابراهیم چنان شخصیتى داشت كه به تنهایى یك امت بود- 

.  یك امت بزرگ بود

گفته شده « امت»ابراهیم رهبر و مقتدا و معلم بزرگ انسانیت بود و به همین جهت به او - 

.  است، زیرا امت به كسى گفته مى شود كه مردم به او اقتدا كنند و رهبریش را بپذیرند

ابراهیم در آن زمان كه هیچ خداپرستى در محیطش نبود و همه در شرك و بت پرستى ؼوطه - 

.  ور بودند، تنها موحد و یكتا پرست بود پس او به تنهایى امتى و مشركان محیطش امت دیگر بودند

.  ابراهیم سرچشمه پیدایش امتى بود و به همین سبب او امت نامیده شده است- 

آرى، ابراهیم یك امت و یك پیشواى بزرگ بود، یك مرد امت ساز بود و در آن روز كه در 

.  محیط اجتماعیش كسى دم از توحید نمى زد، او منادى بزرگ توحید بود

 (209). «بنده مطیع خدا بود»وصؾ دیگر او این بود كه  (2

.  (210)« او همواره در خط مستقیم هللا و طریق حق، گام مى سپرد» (3

.  (211)« او هرگز از مشركان نبود» (4

 (212). «همه نعمت هاى خدا را شكر گزارى مى كرد»او مردى بود كه  (5

:  پس از بیان این اوصاؾ پنجگانه، به بیان پنج نتیجه مهم این صفات مى پردازد و مى فرماید

 (213)« خدا ابراهیم را براى نبوت و ابالغ دعوتش برگزید»- 

 و از هر گونه لؽزش و انحراؾ حفظ نمود چرا (214)« خدا او را به راه راست هدایت كرد»- 

كه هدایت الهى به دنیا لیاقت ها و شایستگى هایى است كه انسان از خود ظاهر مى سازد چون بى 

.  حساب چیزى به كسى نمى دهند

 (215)« ما در دنیا به او حسنه دادیم»- 

.  (216)« و در آخرت از صالحان است»- 
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آخرین امتیازى كه خدا به ابراهیم در برابر آن همه صفات برجسته داد، این بود كه مكتب او - 

نه تنها براى اهل عصرش، كه براى همیشه، مخصوصا براى امت اسالمى یك مكتب الهام بخش 

وحى فرستادیم كه  - (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر اسالم - سپس به تو »: قرآن مى فرماید. گردید

.  (217)« از آیین ابراهیم كه ایمانى خالص داشت و از مشركان نبود، پیروى كن

 عليه السالمنسب حضرت ابراهيم 

نسبت شناسان و مورخان اتفاق نظر دارند كه نام پدر ابراهیم تارخ بوده است و نسب او را تا به 

ابراهیم بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن : نوح مى رسانند و نوشته اند

.  علیه السالمشالح بن ارفخشد بن سام بن نوح 

در این كه آزر پدر ابراهیم بوده است یا عموى او، در بخشش پرسش ها و پاسخ  ها، به تفصیل 

.  توضیح داده مى شود

 عليه السالموالدت و زادگاه حضرت ابراهيم 

نهرى « كوثى». ذكر شده است« كوثى ربى»در روایات مختلؾ، زادگاه ابراهیم جایى به نام 

، یكى از فرزندان ارفخشد بن سام بن «كوثى»است در عراق، در سرزمین بابل كه آن را به نام 

: كوثى عراق در دو جا است. نوح نام گذارده اند و آن اولین نهرى است كه از فرات منشعب شد

 و مولد اوست و در علیه السالمكه مشهد ابراهیم « كوثى ربى»و دیگرى « كوثى طریق»یكى 

كه )همان جا او را به آتش   انداختند و هر دوى آنها در سرزمین بابل است و سعد بن ابى وقاص 

.  پس از فتح قادسیه به آنجا رفت و آنجا را نیز فتح كرد (سرزمین عراق را فتح كرد

از . بخى از تواریخ، زادگاه حضرت ابراهیم را شهر اءور كه از شهرهاى بابل است دانسته اند

در روایت . مجموع روایات استفاده مى شود كه زادگاه ابراهیم در سرزمین عراق و بابل بوده است

 فرموده است كه منزل نمرود نیز در همان سرزمین كوثى علیه السالمعلى بن ابراهیم، امام صادق 

.  (218)ربى بود و دعوت و مبارزه ابراهیم نیز از همان جا شروع شد 

:  در روایات و تواریخ درباره داستان والدت حضرت ابراهیم چنین آمده است

عموى ابراهیم به نام آزر، از بت پرستان و هواداران نمرود بود و در علم نجوم اطالعات 

آزر با استفاده از این علم فهمید كه به زودى پسرى به دنیا مى آید كه نابودى دین و . وسیعى داشت

از سوى دیگر، . این مطلب را به نمرود اطالع داد.. آین نمرود و هوادارانش را به دنبال دارد

نمرود خواب دید كه ستاره اى در آسمان درخشید و نور آن برنور خورشید و ماه چیره گردید؛ پس 

 از آن كه نمرود از خواب بیدار شد، تعبیركنندگان خواب را به حضور طلبید و خواب خود را  

تعبیر آن این است كه به زودى كودكى به دنیا مى آید : براى آنان تعریؾ كرد و آنان به اتفاق گفتند

.  كه سرنگونى تو و پیروانت به دست او انجام مى گیرد

نمرود بعد از اطالع از این جریان، دستور داد همه پسرانى را كه در آن سال به دنیا آمده بودند 

مردان از زنان كناره گیرى كنند  [براى آن كه نطفه ابراهیم منعقد نگردد]به قتل برسانند و همچنین 

و زنان باردار را تحت كنترل و مراقبت قرار دهند و در هنگام زایمان، كودكان را بنگرند اگر 

پسر بود بكشند و اگر دختر بود او را رها كنند ولى با این همه و سختگیرى هایى كه انجام مى شد، 

با همسرش تماس گرفت و كامال به دور از كنترل مؤموران با او همبستر شد و  [تارخ]پدر ابراهیم 

.  نور ابراهیم در رحم مادرش منعقد گردید

ابراهیم در شكم مادر، بزرگ شد و تدریجا زمان وضع حمل نزدیك شد و چون زمان والدت فرا 

بدین ترتیب مادر . من بیمارم و مى خواهم به كنارى بروم: رسید، مادر ابراهیم به شوهرش گفت
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ابراهیم به ؼارى رفت و ابراهیم در همان ؼار به دنیا آمد و چون فرزند را زایید، او را در پارچه 

اى پیچید و در ؼار نهاد و مقدارى هم سنگ بر در ؼار چید و به شهر بازگشت از آن پس   مادر، 

هر چند روزى یك بار مخفیانه و گاهى شبانه خود را به ؼار مى رساند تا به او شیر دهد، ولى از 

روى تعجب مى دید كه به لطؾ خدا او انگشت بزرگ دستش را در دهانش گذاشته و از آن شیر 

ابراهیم در آن مخفیگاه، به دور از نظر مؤموران نمرود، پرورش یافت و به سن . جارى است

رسید كه تصمیم گرفت آنجا را براى همیشه ترك كند و به میان مردم رود  [سیزده سالگى]نوجوانى 

و درس توحیدى را كه با الهام درون و به ضمیمه مطالعات فكرى دریافته بود، براى مردم باز 

.  گوید

 با آزر عليه السالماحتجاج ابراهيم 

پس از اینكه ابراهیم به سن رشد رسید و به میان مردم آمد، متوجه شد كه آزر و مردم دیگر به 

پرستش بت ها مشؽولند و به عبادت چیزهایى كه به دست خود ساخته و ضرر و نفع و سود و 

قرآن به شرح گفتگوى ابراهیم با . زیانى براى آنها ندارند، كمر بسته و آنها را عبادت مى كنند

چرا ! اى پدر: در آن هنگام كه به پدرش   گفت»:  مى پردازد و مى فرماید(219)« آزر»پدرش   

« چیزى را پرستش مى كنى كه نمى شنود و نمى بیند و نمى تواند هیچ مشكلى را از تو حل كند
(220)  .

علم و دانشى نصیب من شده كه نصیب تو نشده، به این دلیل از من پیروى كن و ! اى پدر»

.  (221)« سخن مرا بشنو تا تو را به راه راست هدایت كنم 

چرا كه شیطان همیشه نسبت به خداوند رحمان عصیان گر . شیطان را پرستش مكن! اى پدر»

 (222). «بوده است

من از این مى ترسم كه با این شرك و بت پرستى كه دارى، عذابى از ناحیه خداوند ! اى پدر»

.  (223)« رحمان به تو برسد و تو از دوستان شیطان باشى

اما نه تنها دلسوزى هاى ابراهیم و بیان پر بارش به قلب آزر ننشست بلكه او از شنیدن این 

اگر از این كار دست ! آیا تو از خدایان من روى گردانى؟! اى ابراهیم»: سخنان برآشفت و گفت

 . (224)« برندارى، تو را سنگسار خواهم كرد و اكنون از من دور شو دیگر تو را نبینم

سالم بر تو، »: حضرت ابراهیم، در برابر این تندى و خشنونت شدید، با نهایت بزرگوار گفت

من به زودى براى تو از پروردگارم تقاضاى آمرزش   مى كنم، چرا كه او همواره نسبت به من 

.  (225)« مهربان بوده است

من از شما كناره گیرى مى كنم و همچنین از آنچه ؼیر از خدا مى خوانید و تنها پروردگارم »

.  (226)« را مى خوانم و امیدوارم كه دعاى من در پیشگاه پروردگارم، بى پاسخ نماند

ابراهیم چون از ایمان او ماءیوس شد، از آمرزش خواهى براى او منصرؾ شد و از پیش او 

 [به خاطر همین كناره گیرى]خداوند متعال نیز . رفت و از او و از قوم بت پرستش كناره گرفت

:  قرآن كریم در این باره مى فرماید. فرزندانى به او عنایت كرد

و همین كه ابراهیم از آنان و بت هایى را كه به جز خدا پرستش مى كردند كناره گیرى كرد، »

.  (227)« ما به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را پیؽمبر قرار دادیم

هنگامى كه خداوند، اسماعیل و اسحاق را به او عطا كرد و در سن كهولت و اواخر عمر، 

روزى كه حساب بر پا مى شود، مرا و پدر و مادرم و مإمنین را ! پروردگارا»: ابراهیم دعا كرد

.  (228)« بیامرز
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البته پدرى را كه ابراهیم در این آیه براى او در قیامت طلب آمرزش مى كند ؼیر از آن پدرى 

است كه پیش از این آمرزشش را خواست و چون مى دانست كه دشمن خداست از او كناره گیرى 

.  كرد

 با بت پرستان عليه السالممبارزه عملى ابراهيم 

آزر با اینكه ابراهیم را از یكتا پرستى منع مى كرد، اما هر زمان كه چشمش به چهره ملكوتى 

چون آزر خود از سازندگان بت ها بود، . ابراهیم مى افتاد، محبتش نسبت به او بیشتر مى شد

روزى چند بت به ابراهیم داد تا به بازار ببرد و مانند سایر برادرانش آنها را به مردم بفروشد، 

ابراهیم درخواست آزر را قبول كرد و آن بت ها را با خود به بازار برد اما براى اینكه افكار خفته 

مردم را بیدار كند و آنان را از پرستش بت بیزار نماید، طنابى به گردن بت ها بست و آنان را 

چه كسى این بت ها را كه نه سودى و نه زیانى دارند از من مى : روى زمین كشانید و فریاد زد

سپس بت ها را كنار لجنزار و آب هاى جمع شده در گودال ها مى برد و در مقابل دید بت . خرد

.  «!!آب بنوشید و سخن بگویید»: پرستان، در میان آب آلوده مى ریخت و با صداى بلند مى گفت

فرزندان آزر، توهین ابراهیم بت ها را به آزر خبر دادند، آزر ابراهیم را طلبید و او را سرزنش 

.  اما ابراهیم به تهدیدهاى او اعتنایى نكرد. و تهدید كرد و از خطر سلطنت نمرود ترسانید

آزر تصمیم گرفت ابراهیم را زندانى كند تا هم ابراهیم در صحنه نباشد و هم زندان او را از 

از این رو ابراهیم را دستگیر و در خانه اش زندانى كرد و افرادى را بر او . كارهایش پشیمان كند

گماشت تا فرار نكند؛ ولى طولى نكشید كه او از زندان فرار كرد و به دعوت خود ادامه داد و 

.  (229)مردم را از بت پرستى بر حذر مى داشت و به سوى توحید فرا مى خواند 

 عليه السالمبت شكنى ابراهيم 

ابراهیم در آؼاز، با كمال مالیمت و ادب و با منطقى مستدل و تذكراتى سودمند به دعوت آزر و 

اما وقتى دید كه سخنان منطقى او در دل بت پرستان اثر . مردم بت پرست شهر خویش پرداخت

نمى كند، براى این كه ثابت كند مسئله مبارزه او با بت پرستى جدى است و او بر سر عقیده اش 

به خدا سوگند، در »: ایستاده است و نتایج و لوازم آن را هر چه باشد با جان و دل مى پذیرد، گفت

.  (230)« ؼیاب شما نقشه اى براى نابودى بت هایتان خواهم كشید

او براى عمل به نقشه اى تبرى تهیه كرد و در انتظار فرصتى مناسب بود، تا این كه زمانى كه 

قرآن كریم در سوره صافات ادامه ماجرا . مردم شهر براى جشن، دسته دسته از شهر بیرون رفتند

 و به این (231)« ابراهیم نگاهى به ستارگان كرد و گفت كه من بیمارم»: را چنین بیان مى كند

 و به دنبال (232)آنان به او پشت كرده و به سرعت از او دور شدند ! ترتیب عذر خود را خواست

.  (233)« مراسم خود شتافتند

 آمده و از او خواستند كه با آنان علیه السالماز آیات فوق استفاده مى شود كه مردم نزد ابراهیم 

من »: براى برگزارى مراسم عید به خارج از شهر رود، ابراهیم نگاهى به ستارگان كرد و گفت

و این سخن را گفت تا او را به حال خود بگذارند و فكرى را كه « بیمارم و نمى توانم با شما بیایم

.  درباره برانداختن بت ها كرده بود در وقت خلوتى شهر، با خیالى راحت و آسوده انجام دهد

به هر حال مردم به بیرون شهر رفتند و ابراهیم را در شهر، تنها گذاشتند و بنابر برخى روایات 
، نمرود، ابراهیم را موكل بتخانه كرد و كلید آنجا را به دست او داد تا در ؼیاب آنان از بت ها (234)

و این ! گویا آن بیچاره ها خبر نداشتند سر سخت ترین دشمن بت ها همان مرد است! محافظت كند

.  موفقیت دیگرى بود كه براى پیشبرد هدؾ حضرت ابراهیم نصیب او شد
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ابراهیم نگاهى به اطراؾ خود كرد، برق شوق در چشمانش نمایان گشت، لحظاتى را كه از 

مدت ها قبل انتظارش را مى كشید فرا رسید، باید براى نابودى بت ها خود را آماده كند و ضربه 

.  سختى بر پیكر آنان وارد سازد، ضربه اى كه مؽزهاى خفته بت پرستان را تكان دهد و بیدار كند

او به سراغ خدایان آنان آمد، نگاهى به آنها و ظروؾ ؼذایى كه در »: قرآن مى فرماید

.  (235)« چرا از این ؼذاها نمى خورید: اطرافشان بود كرد و از روى تمسخر صدا زد

این ؼذاهاى چرب و شیرین و رنگین را بت پرستان فراهم كرده بودند، تا اگر بت ها گرسنه 

شدند از آن بخورند یا به این دلیل كه آن خوراكى ها متبرك شود و هنگام بازگشت از آن ؼذاها 

.  استفاده كنند

 (236). «!چرا حرؾ نمى زنید؟»: سپس افزود

ضربه اى محكم بر »آنگاه آستین را باال زد، تبر را به دست گرفت و با قدرت حركت داد و 

حضرت ابراهیم همه بت هایى را كه در آن بتكده بودند درهم شكست . (237)« پیكر آنها فرود آورد

هركدام از بت ها دست و پا شكسته به . و از آن بتخانه آباد و زیبا، ویرانه اى وحشتناك ساخت

بت ها . گوشه اى افتادند و براى بت پرستان منظره اى دلخراش و اسفبار و ؼم انگیز پیدا كردند

همه از ضربت تبر و قوت بازوى قهرمان توحید، بهره و نصیبى كامل گرفتند تنها بت بزرگ بود 

كه از این ماجرا ایمن ماند، ابراهیم، تبر را بر دوش او نهاد و منظورش این بود كه در آینده پایه 

.  احتجاج محكم خود را استوار سازد

او كار خود را به تمام و كمال انجام داد و آرام و مطمئن از بتكده بیرون آمد و به سراغ خانه 

.  خود رفت، در حالى كه خود را براى حوادث آینده آماده مى ساخت

او مى دانست انفجار عظیمى در شهر، بلكه در سراسر كشور بابل ایجاد كرده است، طوفانى از 

خشم و ؼضب به راه مى افتد كه او در میان طوفان تنهاست، اما او خدا را دارد و همین او را 

.  كافى است

سرانجام، آن روز، عید به پایان رسید و بت پرستان با شادى به شهر بازگشتند؛ رسم بود پس از 

بازگشت، نخست به بتكده بروند و مراسم شكرگزارى را به جا آورند، پس یكسره به بتخانه رفتند تا 

هم عرض ارادتى به پیشگاه بتان كنند و هم از ؼذاهایى كه به زعم آنان در كنار بت ها بركت یافته 

همین كه وارد بتخانه شدند با منظره اى رو به رو شدند كه مدتى مبهوت و خیره خیره . بود بخورند

به هم نگاه مى كردند، با كمال تعجب و ناراحتى دیدند تمام بت هایى كه با رنج هاى فراوان تراشیده 

و خرج هاى گزافى كه براى تهیه و نگهدارى آنها كرده بودند، شكسته و تكه تكه شده و بر روى 

چرا »: فریادشان بلند شد و صدا زدند. زمین ریخته است و به جز بت بزرگ بتى سالم نمانده است

« مسلما هر كس بوده از ظالمان و ستمگران است! كسى این بال را بر سر خدایان ما آورده است؟
(238)  .

اما گروهى كه تهدیدهاى ابراهیم را نسبت به بت ها در خاطر داشتند و طرز رفتار اهانت آمیز 

ما شنیدیم كه جوانى از بت ها سخن مى گفت و »: او را با این معبودهاى ساختگى مى دانستند گفتند

.  (239)« از آنها به بدى یاد مى كرد كه نامش ابراهیم است

 عليه السالممحاكمه ابراهيم 

اكنون كه چنین است پس بروید او را در »: جمعیت گفتند. افكار بت پرستان متوجه ابراهیم شد

.  (240)« برابر چشم مردم حاضر كنید تا كسانى كه مى شناسند و خبر دارند، گواهى دهند
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ابراهیم، دستگیرى خود را پیش بینى مى كرد و همواره انتظار مى كشید كه او را احضار كنند 

و براى محاكمه علنى در حضور مردم ببرند، تا در مقابل آنان حجت خود را علیه بت پرستان بیان 

كند، از این رو بود كه با سالم گذاردن بت بزرگ و قرار دادن تبر بر دوش آن، زمینه را براى 

.  پاسخى دندان شكن فراهم كرده بود

آیا تو خدایان ما را به چنین وضعى در »: هنگامى كه ابراهیم را در حضور مردم آوردند، گفتند

.  (241)« !آورده اى؟ اى ابراهیم

اگر سخن مى گویند از آنها سئوال ! بلكه این كار را این بت بزرگ آنها كرده»: او در پاسخ گفت

.  (242)« !كنید

ابراهیم با این پاسخ قصد داشت عقاید خرافى و بى اساس بت پرستان را به رخ بكشد و به آنان 

بفهماند كه این سنگ و چوب هاى بى جان، آن قدر بى خاصیت هستند كه حتى نمى توانند یك جمله 

و هم اینكه مى خواست شالوده ! سخن بگویند، چه رسد كه بخواهند به حل مشكالت آنان بپردازند

.  اى براى استدالل بعدى خود ریخته باشد

سخنان ابراهیم، بت پرستان را تكان داد و وجدان خفته آنان را بیدار كرد و در یك لحظه كوتاه 

آنان به وجدان و »: و زودگذر از این خواب عمیق بیدار شدند، چنانكه كه قرآن مى فرماید

.  (243)« فطرتشان بازگشتند و به خود گفتند حقا كه شما ظالم و ستمگرید

كه این بیدارى روحانى و مقدس لحظاتى بیش به طول نیانجامید و همه چیز به جاى ! افسوس

 و حكم (244)« سپس آنان بر سرهایشان واژگون شدند»: اول بازگشت، و به تعبیر لطیؾ قرآن

« !تو مى دانى اینها هرگز سخن نمى گویند»: وجدان را به كلى فراموش   كردند و به ابراهیم گفتند
(245)  .

در این حال بود كه ابراهیم پتك استدالل را به دست گرفت و بر مؽز بت پرستان كوبید و با 

:  لحنى كوبنده و سرزنش آمیز به آنان گفت

پس چرا ؼیر از خدا چیزى را پرستش مى كنید كه به هیچ وجه سود و زیانى براى شما »

آیا هیچ اندیشه نمى ! و بر این معبودانى كه شما ؼیر از خدا انتخاب كرده اید! ندارد، اؾ بر شما

.  (246)« كنید و عقل در سر ندارید؟

بدون شك، سخنان و مبارزه هاى ابراهیم با بت پرستان، زمینه اى توحیدى در افكار آنان باقى 

از تواریخ هم استفاده مى شود . گذاشت و مقدمه اى براى بیدارى و آگاهى گسترده تر در آینده شد

.  كه گروهى، هر چند از نظر تعداد كم، اما از نظر ارزش بسیار، به او ایمان آوردند

جمیت فریاد زدند كه او را بسوزانید و خدایان خود را »: قرآن كریم در ادامه داستان مى فرماید

 (247). «یارى كنید، اگر كارى از شما ساخته است 

ابراهيم در ميان آتش 

نمرود دستور داد ابراهیم را زندانى كنند و مردم هیزم جمع آورى نمایند و در گودال وسیعى 

بت پرستان چون كه مى خواستند كه هر چه كینه در دل دارند نسبت به ابراهیم آشكار . بریزند

سازند، چهل روز براى جمع آورى هیزم كوشیدند و از هر طرؾ هیزم هاى خشك فراوانى جمع 

آورى كردند، كار به جایى رسید كه حتى زنان كه كارشان در خانه پشم ریسى بود از درآمد آن، 

پشته هیزمى تهیه كرده و بر آن مى افزودند و بیماران در حال احتضار از مال خود، مبلؽى براى 

خریدارى هیزم وصیت مى كردند و حاجتمندان براى برآوردن حاجاتشان نذر مى كردند كه اگر به 

مقصود خود برسند فالن مقدار هیزم بر آن بیفزایند، به همین دلیل هنگامى كه آتش از جوانب 
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مختلؾ در هیزم ها افكندند به اندازه اى شعله آن عظیم بود كه پرندگان قادر نبودند از آن منطقه 

.  پرواز كنند

به دستور نمرود، ابراهیم را از زندان بیرون آوردند و در حضور مردم هیزم ها را روشن 

آنان به فكر افتادند كه اوال این كوه عظیم هیزم وقتى روشن شود، . كردند تا او را در آتش بیاندازند

خطر آتش سوزى و سرایت به اطراؾ را دارد و از این رو باید اطراؾ آن را محصور كرد و 

ثانیا، حرارت چنین آتشى مانع از این است كه . دیوارى كشید و بدین وسیله آتش را مهار كرد

براى رفع مشكل اول، محوطه اى وسیع انتخاب كردند و اطراؾ . بتوانند ابراهیم را در آن بیندازند

آن دیوارهایى به ارتفاع سى ذرع كشیدند و تا جایى كه مى توانستند هیزم ها را در آن محوطه 

براى رفع مشكل دوم مطابق بعضى از روایات شیطان به صورت انسان نزد آنان آمد و . انباشتند

ترتیب ساختن منجنیق را به آنان تعلیم داد و چون منجنیق ساخته شد، هیزم ها را برافروختند و 

.  در این هنگام ابراهیم را به وسیله منجنیق به سوى آتش پرتاب كردند. آتش مهیبى روشن شد

 عليه السالماستجابت دعاى ابراهيم 

در روایاتى از شیعه و اهل تسنن نقل شده است كه وقتى ابراهیم را باالى منجنیق گذاشتند و مى 

خلیل تو ابراهیم ! پروردگارا»: خواستند در آتش بیندازند آسمان و زمین و فرشتگان فریاد برآوردند

و از خداوند متعال تقاضا كردند كه ابراهیم را حفظ « به دست آتش سپرده مى شود و مى سوزد؟

.  كند

« آیا نیازى به من دارى؟»: در این هنگام بود كه جبرئیل به مالقات ابراهیم آمد و به او گفت

.  «به تو نیازى ندارم ولى به پروردگار جهان نیاز دارم»: ابراهیم پاسخ داد كه

.  «پس نیازت را از خدا بخواه»: جبرئیل گفت

و لحظه اى قبل از « همین اندازه كه او از حال من آگاه است، مرا كفایت مى كند»: ابراهیم گفت

یا احد یا احد یا صمد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم : پرتاب شدن، با خدا چنین راز و نیاز كرد

 . یكن له كفوا اءحد توكلت على هللا

 عليه السالمگلستان شدن آتش بر ابراهيم 

هنگامى كه ابراهیم را در آتش انداختند، نمرود یقین داشت كه ابراهیم به خاكستر تبدیل شده 

من : است؛ اما هنگامى كه خوب مشاهده كرد و او را زنده و صحیح و سالم دید، به اطرافیانش گفت

لذا بر باالى بلندى رفت و خوب نظر كرد، دید ! ابراهیم را زنده مى بینم، شاید اشتباه مى كنم

.  درست است

سرد و سالم باش بر ابراهیم و اینان درباره او ! به آتش گفتیم، اى آتش»: قرآن كریم مى فرماید

.  (248)« قصد و نیرنگى داشتند و ما زیانكارشان كردیم

آنها خواستند نیرنگى درباره ابراهیم انجام دهند و ما آنها را پست و »: در جاى دیگر مى فرماید

.  (249)« حقیر گرداندیم

آتش آنچنان خنك شد كه دندان هاى ابراهیم از سرما به لرزه در آمد و سپس   آن همه آتش به 

.  گلستانى سبز و خرم تبدیل گردید و جبرئیل نیز كنار ابراهیم آمد و با او به گفتگو پرداخت

به : نمرود، ابراهیم را در گلستان دید كه با پیرمردى گفتگو مى كند، به آزر رو كرد و گفت

اگر بنا باشد كه كسى براى خود خدایى . راستى پسرت چقدر در نزد پروردگارش گرامى است

.  انتخاب كند، سزاوار است كه خداى ابراهیم را انتخاب نماید
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محاجه ابراهيم با نمرود 

قرآن از بحث و گفتگو و محاجه ابراهیم با یكى از جباران زمان خود سخن مى گوید، اما اینكه 

 در علیه السالماو چه كسى بود، قرآن به نام او تصریح نمى كند ولى در روایتى كه از امیرالمإمنین 

« نمرود بن كنعان»نقل شده و نیز بنابر آنچه در تواریخ آمده است نام او « الدرالمنثور»تفسیر 

.  بود

گرچه در اینجا زمان این بحث و گفتگو مشخص نشده است، اما از قرائن بر مى آید كه این 

موضوع، بعد از بت شكنى ابراهیم و نجات او از آتش بوده است؛ زیرا مسلم است كه قبل از به 

آتش افكندن ابراهیم مجالى براى این گفتگوها نبوده است و اصوال بت پرستان حق چنین مباحثه اى 

را به او نمى دادند، آنان ابراهیم را یك مجرم و گناهكار مى شناختند كه مى بایست هر چه زودتر 

.  به كیفر اعمال خود و قیام بر ضد خدایان ساختگى شان برسد

:  قرآن كریم اصل محاجه ابراهیم و نمرود را در سوره بقره این گونه بیان مى كند

آیا ندیدى آن كسى را كه با ابراهیم درباره پروردگارش محاجه كرد، آن هنگام كه ابراهیم »

من هم زنده مى كنم و مى : پروردگار من كسى است كه زنده مى كند و مى میراند، او گفت: گفت

در )پس ! خداى یكتا خورشید را از مشرق مى آورد تو آن را از مؽرب بیاور: ابراهیم گفت. میرانم

.  (250)« آن كس كه كفر مى ورزید مبهوت شد (مقابل این حجت نیرومند

اما در روایات و تواریخ چگونگى محاجه ابراهیم با نمرود چنین بیان شده كه نمرود از ابراهیم 

خداى تو كیست؟ : پرسید

.  همان كسى كه زنده مى كند و مى میراند: ابراهیم در پاسخ گفت

این مسئله كه در ! اى بى خبر: نمرود از راه سفسطه و ؼلط اندازى وارد بحث شد و گفت

اختیار من است، من زنده مى كنم و مى میرانم و براى اثبات مدعاى خود دستور داد دو نفر را از 

زندان آوردند، سپس یكى را آزاد كرد و دیگرى را به قتل رسانید، حاضران هم بر اثر انحطاط 

.  فكرى عجیبى كه دچار بودند یا از روى چاپلوسى و تملق و بدون تعقل سخن نمرود را پذیرفتند

تنها زندگى و مرگ نیست بلكه همه : ابراهیم بى درنگ استدالل خود را عوض كرد و گفت

جهان هستى به دست خدا است، بر همین اساس، خاى من كسى است كه صبحگاهان، خورشید را 

از طرؾ مشرق بیرون مى آورد و ؼروب از طرؾ مؽرب فرو مى برد، اگر راست مى گویى كه 

.  تو خداى مردم هستى، خورشید را به عكس از مؽرب بیرون بیاور و در مشرق فرو بر

نمرود در برابر این استدالل نتوانست ؼلط اندازى كند، آنچنان گیج و مهبوت شد كه از سخن 

.  گفتن درمانده گردید

احتجاج ابراهيم با ستاره پرستان 

دشمنان مكتب . مشكالتى كه ابراهیم در هموار ساختن راه توحید و خدا پرستى داشت، بسیار بود

یكتا پرستى، تنها بت پرستان آن زمان نبودند بلكه گروه بسیارى نیز معتقد به پرستش ستارگان، ماه 

و خورشید بودند و آنها را به جاى خدا یكتا، پرستش مى كردند یا شریك او قرار مى دادند و چنانكه 

از تواریخ استفاده مى شود، در همان بابل و حران از این نوع منحرفین بسیار دیده مى شد كه 

.  معابد و هیاكلى به نام ستارگان ساخته بودند و آن ها را پرستش مى كردند

ابراهیم وظیفه خود مى دانست كه با همه این انحرافات مبارزه كند و هر جا به طریقى مردم را 

مهم ترین وسیله اى كه او داشت، همان منطق . از این پرستش هاى ؼلط و عقاید انحرافى باز دارد
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نیرومند و دالیل روشنى بود كه خداى تعالى به او عطا كرده بود و همه جا از آن حربه بران 

.  استفاده مى كرد و دشمن را مؽلوب استدالل هاى كوبنده خویش مى ساخت

در مبارزه با ستاره پرستى نیز ابراهیم خلیل راه بسیار كوتاه و هموارى را پیمود و به صورت 

بسیار جالبى استدالل خود را مطرح كرد و دشمن را در كوتاه ترین زمان با ذكر چند جمله 

.  مختصر، مؽلوب كرد و راه ایراد و اشكال و فرار را به او بست

ابراهیم در آؼاز، بدون آنكه علنا عقاید باطل آنان را به رخ بكشد و افكار ؼلطشان را تخطئه 

كند، خود را در صورت ظاهر با آنان هماهنگ نشان داد و عقیده باطنى خویش را پنهان كرد تا 

بهتر عواطؾ آنان را نسبت به خود جلب كند و آمادگى بیشترى در آنان براى گوش دادن به 

.  استدالل خود فراهم سازد؛ از این رو به میان مردم رفته و خود را مانند یكى از آنان جلوه داد

 كه به گفته بعضى (251)« تا چون پرده تاریك شب افق را فرا گرفت، یكى از ستارگان را»

ستاره زهره بود، بدید و براى اینكه آنان را به شنیدن استدالل نیرومند خود در بطالن عقیده 

« !این است پروردگار من»: انحرافیشان آماده سازد، تظاهر به هماهنگى با آنها كرد فریاد برآورد
(252)  .

این جمله را گفت و تا وقتى آن ستاره ؼروب كرد، دیگر سخنى نگفت و چون ستاره مزبور 

ؼروب كرد، ابراهیم در پیش روى مردم به دنبال آن به این طرؾ و آن طرؾ آسمان نگریست و 

من خدایانى را كه »: به جستجو پرداخت و هنگامى كه متوجه شد ؼروب كرده با آواز بلند گفت

.  (253)« ؼروب كنند، دوست ندارم

من خدایى را كه ؼروب كند دوست »ابراهیم بیش از این چیزى نگفت و به همین جمله كه 

این است »: باز براى هماهنگى با مردم گفت« و چون دید ماه طلوع كرد»اكتفا كرد و « ندارم

به راستى اگر پروردگارم مرا هدایت نكند، »: و چون ماه نیز افول كرد، گفت« !پروردگار من

.  (254)« مسلما از گمراهان خواهم بود

و سپس هنگامى كه خورشید از شرق بیرون آمد و چون ابراهیم خورشید را دید كه طلوع كرد 

من ! اى مردم»: و چون ؼروب كرد گفت« !این است پروردگار من، این بزرگ تر است»: گفت

.  «از آنچه شما شریك خدا مى دانید، بیزارم

در اینجا دیگر ابراهیم پرده را باال زد و صریحا آن مردم را مخاطب قرار داد و عملشان را 

شركت نامید و بیزارى خود را از آن عقاید انحرافى اظهار كرد و عقیده باطنى خود را آشكار نمود 

من روى دل را به كسى متوجه مى دارم كه آسمان ها و زمین را آفریده و از »: و فریاد زد

.  (255)« مشركان نیستم 

در این هنگام مردم به محاجه با او برخاستند و ناگهان متوجه شدند كه ابراهیم عقیده اى به 

ستارگان، خورشید و ماه نداشته و اگر تاكنون هم سخنى گفته بود، براى هماهنگى با آنان و مقدمه 

اى براى ابراز عقیده قلبى خویش   بوده است و خواستند تا به وسیله اى او را از عقیده توحید 

آیا درباره خداى یكتایى كه مرا به راه راست هدایت كرده »: برگردانند، ابراهیم در جوابشان فرمود

با من محاجه مى كنید و از آنچه با او شریك مى پندارید، بیم ندارم مگر آنكه پروردگارم چیزى 

.  (256)« بخواهد

قرآن كریم از متن گفتار آنان و تهدید درباره روگرداندن ابراهیم از ستاره پرستى یا بت پرستى 

چیزى بیان نكرده است، اما از كالم ابراهیم به خوبى استفاده مى شود كه وقتى متوجه شدند كه او با 

آنان هم عقیده نیست و اظهار برائت و بیزارى از پرستش بت، ستاره، خورشید و ماه مى كند، 
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ابراهیم را از خشم خدایان خویش بر حذر داشته اند و به او گفته اند كه از مخالفت با اینان بترس 

ابراهیم با این روش . (چنانكه خودشان این عقیده را داشته اند)كه تو را صدمه و آزار مى رسانند 

به آنان فهماند كه من از خشم خدایان شما واهمه اى ندارم، چون قادر نیستند به كسى سود یا زیانى 

برسانند و این شما هستید كه در حقیقت باید از خشم پروردگار بزرگ عالم بترسید و مخلوقات او 

 (257). را شریك او قرار ندهید

داستان محاجه ابراهیم با ستاره پرستان را بعضى در موطن اصلى او یعنى سرزمین بابل ذكر 

كرده اند و برخى از مورخان پس از هجرت او به سوى شام و فلسطین نقل كرده اند كه چون سر 

رسید، مدتى در آنجا توقؾ كرد و در آنجا متوجه شد  (یا حاران)راه مسافرت به شام به شهر حران 

.  كه مردم آنجا ستاره پرستند و با آنان محاجه كرد

حضرت ابراهيم و يقين به روز قيامت 

 از كنار دریایى مى گذشت، مردارى را دید كه در كنار دریا علیه السالمروزى حضرت ابراهیم 

افتاده، در حالى كه مقدارى از آن داخل آب و مقدارى دیگر در خشكى است و پرندگان و حیوانات 

دریا و خشكى از دو طرؾ، آن را طعمه خود قرار داده اند، حتى گاهى بر سر آن به یكدیگر حمله 

دیدن این منظره ابراهیم را به فكر مسئله اى انداخت كه آیا چگونه این مردگانى كه . ور مى شوند

.  اجزاى بدنشان با یكدیگر مخلوط شده، زنده مى شوند و در شگفت شد

به من نشان بده كه چگونه مردگان را زنده مى كنى؟ ! پروردگارا:  گفتعلیه السالمابراهیم 

ایمان دارم ولى مى خواهم : خداوند به او وحى كرد كه مگر به این مسئله ایمان ندارى؟ او گفت

.  آرامش قلبى پیدا كنم

خداوند به او دستور داد كه چهار پرنده بگیرد و گوشت هاى آنها را در هم بیامیزد، سپس آنها 

را چند قسمت كند و هر قسمتى را بر سر كوهى بگذارد، بعد آنها را بخواند تا صحنه قیامت را 

مشاهده كند، او نیز چنین كرد و با نهایت تعجب دید اجزاى مرؼان از نقاط مختلؾ جمع شدند و 

.  نزد او آمدند

هنگامى كه را كه  (به خاطر بیاور)و : قرآن كریم در سوره بقره در این باره چنین مى فرماید

خدایا به من نشان بده كه چگونه مردگان را زنده مى كنى؟ : ابراهیم گفت

در : چرا ولى مى خواهم قلبم آرامش   یابد، فرمود: مگر ایمان نیاورده اى؟ عرض كرد: فرمود

در هم بیامیز،  (بكش و گوشتشان را)این صورت چهار نوع از مرؼان را انتخاب كن و آنها را 

آنگاه پرندگان را بخوان، به سرعت به سوى تو مى . سپس بر هر كوهى قسمتى از آن را قرار بده

.  (258)« آیند و بدان كه خداوند، قادر و حكیم است

 و مدفن او عليه السالممدت عمر ابراهيم 

اما در مدت . ، در بخش روایات خواهد آمدعلیه السالمبحث پیرامون قبض روح حضرت ابراهیم 

طبرى و ابن اثیر از قولى نقل كرده اند كه آن حضرت در هنگام . عمر آن حضرت اختالؾ است

روایت دیگرى نیز ذكر كرده اند كه یكصد و هفتاد و پنج سال از . (259)وفات دویست سال داشت 

در حدیثى كه شیخ صدوق .  و همین قول از تورات نیز نقل شده است(260)عمرش گذشته بود 

روایت كرده است،  (صلى هللا علیه وآله وسلم) از رسول خدا (261)در كتاب اكمال الدین  (رحمه هللا)

.  به نظر مى رسد كه این قول به صواب و صحت نزدیك تر است. همین قول را روایت كرده است
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 است، جایى كه هم اكنون به شهر (262)مدفن آن حضرت در سرزمین فلسطین در حبرون 

مسعودى نوشته است كه آن حضرت را در زمینى دفن . ابراهیم خلیل معروؾ و موسوم است

.  كردند كه پیش از آن خودش آن جا را خریدارى كرده بود

 در روايات عليه السالمحضرت ابراهيم 

مؤموریت زن هاى قابله 

 روایت كرده كه چون مادر علیه السالمدر اكمال الدین از امام صادق  (رحمه هللا)شیخ صدوق 

ابراهیم حامله شد، نمرود زن هاى قابله را مؤمور كرد تا براى بررسى حمل نزد آن زن بروند و 

دقت كنند، تا آیا اثر حملى در او مشاهده مى كنند یا نه؟ زنان مزبور با كمال مهارتى كه در فن 

خود داشتند، نتوانستند اثر حمل را در شكم آن زن بفهمند و خداى تعالى مانع تشخیص   آنان شد و 

.  (263)از این رو نزد نمرود آمدند و اظهار كردند كه ما چیزى در شكم این زن ندیدیم 

 علیه السالمتولد حضرت ابراهیم 

نقل كرده كه ابراهیم در همان خانه پدرش به دنیا آمد و  (رحمه هللا)در روایتى شیخ صدوق 

پدرش به دلیل ترسى كه از نمرود داشت، خواست فرزندش را به او تحویل دهد؛ اما مادرش مانع 

پسرت را با دست هاى خود براى كشتن پیش نمرود مبر، او را به من واگذار تا به : شد و گفت

ؼارى از ؼارهاى كوه ببرم و در آنجا بگذارم تا مرگش فرا رسد و اینگونه از دنیا برود، تا تو با 

پدر نیز اجازه داد كه زن فرزندش   را به ؼارى برد و پس از . دست خود پسرت را نكشته باشى

.  این كه او را شیر داد، در همان جا گذارد و جلوى ؼار را سنگ چیده و بازگشت

ابراهیم به طور ؼیر طبیعى بزرگ مى شد، رشد هر روز او به مقدار یك هفته بچه هاى دیگر 

بود و روزى او را نیز خداى قادر متعال در انگشت او قرار داده بود كه آن را مى مكید و مى 

خورد، مادرش نیز گاهى از شوهرش اجازه مى گرفت و نزد فرزندش مى رفت و او را شیر مى 

داد و پس از بوییدن و بوسیدن و بؽل كردن، او را در همان ؼار نهاده به شهر باز مى گشت تا 

.  وقتى كه بزرگ شد و از ؼار بیرون آمده و با پاى خود به شهر آمد

روزى مادرش آمد تا از حال او مطلع شود، وقتى دید . ابراهیم مدتى در همان وضع به سر برد

چشمانش چون ستاره مى درخشد، او را در برگرفت و به سینه چسبانید و شیرش داد و به شهر 

: روزى دیگر مادر نزد او آمد و خواست برگردد، ابراهیم دست به دامان او زده و گفت. بازگشت

.  «مرا نیز با خود ببر»

مادر چون به شهر . «باشد تا من از پدرت اجازه بگیرم، آنگاه تو را نزد او ببرم»: مادرش گفت

آمد و خواسته فرزند را به پدر گفت، چنین شنید كه او را در سر راه بنشان و چون برادرانش بر او 

.  بگذرند، او نیز همراه برادران به خانه بیاید تا معلوم نگردد

چون آزر، او را دید خداوند . مادر ابراهیم همین كار را كرد و به این ترتیب ابراهیم به خانه آمد

روزى مردم كه همچنان بت مى . محبتى از او در دلش انداخت و به شدت او را دوست داشت

ساختند، ابراهیم نیز چوبى را برداشت و تبرى به دست گرفت و آن را تراشید؛ بتى كه تا آن روز 

امید است كه از بركت این »: آزر كه چنان دید به مادرش گفت. نظیرش   دیده نشده بود، ساخت

، اما ناگهان دید كه ابراهیم تبر را برداشت و همان بت را «پسر تو، بركت زیادى به ما برسد

مگر شما مى خواستید با این بت چكار »: شكست، آزر به این عمل او پرخاش   كرد، ابراهیم گفت

.  مى خواستیم او را پرستش كنیم: گفتند« كنید؟
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آیا چیزى را كه با دست هاى خود مى تراشید، پرستش مى كنید؟ در : ابراهیم با تعجب پرسید

آن كسى كه نابودى این ملك و سلطنت به دست اوست، »این وقت آزر كه جد ابراهیم بود، گفت 

 (264)« !همین فرزند است

 علیه السالمهجرت ابراهیم 

از امام صادق : در روضه كافى، از على بن ابراهیم و او از پدرش روایت كرده است كه

ابراهیم هنگامى كه بت هاى نمرود را شكست، نمرود دستور داد :  شنیدم كه مى فرمودعلیه السالم

كه دستگیرش كنند و براى سوزاندنش   چهار دیوارى درست كرد و هیزم در آن جمع كردند آنگاه 

هیزم ها را آتش   زدند و ابراهیم را در آتش انداختند، ناگاه دیدند كه ابراهیم صحیح و سالم در میان 

جریان را به نمرود اطالع دادند، نمرود دستور داد تا او را از مملكتش بیرون . آتش نشسته است

من : ابراهیم با ایشان احتجاج كرد و گفت. كنند و نگذارند گوسفندان و اموالش را با خود ببرد

حرفى ندارم كه گوسفندان و اموالم را كه سال ها در تهیه آن سعى و تالش كرده ام، بگذارم و بروم 

. اما شرطش آن است كه شما هم آن عمرى را كه من در تهیه آنها صرؾ كرده ام به من بدهید

قاضى نیز علیه ابراهیم حكم كرد كه . مردم زیر بار نرفتند و مرافعه را نزد قاضى نمرود بردند

باید آنچه را در این سرزمین به دست آورده اى، بگذارى و بروى و علیه نمرودیان هم حكم كرد كه 

.  باید عمر او را كه در تهیه اموالش صرؾ نموده است به او بدهند

جریان را به نمرود اطالع دادند، او كه چنین دید دستور داد تا بگذارند ابراهیم با اموال و 

اگر او در سرزمین شما بماند، دین شما را فاسد مى كند و خدایان : گوسفندانش بیرون رود و گفت

.  (265)شما را از بین مى برد 

 علیه السالمگفتگوى نمرود با آزر و مادر ابراهیم 

نمرود، . ابراهیم پسر آزر، بت ها را شكسته است: در روایتى نقل شده كه به نمرود گفته شد

.  را از من مخفى كردى (ابرهیم)به من خیانت كردى و وجود این پسر : آزر را طلبید و به او گفت

من تقصیرى ندارم، مادرش او را مخفى و از او نگهدارى كرده است، او مدعى است : آزر گفت

.  كه براى این كارش استدالل و حجت دارد

چرا وجود این پسر را از ما : نمرود دستور داد مادر ابراهیم را حاضر كردند و به او گفت

! مخفى كردى كه با خدایان ما چنین كرد؟

دلیل من از این كار، این بود كه دیدم تو تمام پسران را به قتل مى رسانى »: مادر ابراهیم گفت

و نسل آنان را به خاطر انداختى، با خود گفتم كه این پصسر را براى حفظ نسل آینده نگه مى دارم 

او را تحویل مى دهم تا كشته  (كه سرنگونى سلطنت تو به دست او است)اگر این پسر همان بود 

گردد و كشتن دیگر فرزندان مردم پایان گیرد و اگر شخصى كه مقصود توست، نباشد براى ما یك 

فرزند پسر باقى مى ماند، اینك كه براى تو ثابت شده است كه این پسر همان است، او در اختیار 

.  «توست و هر كارى كه مى خواهى انجام بده

نمرود گفتار و دلیل مادر ابراهیم را پسندید و او را آزاد كرد، سپس خودش   شخصا با ابراهیم 

بت بزرگ، بت ها را شكسته »: در مورد شكسته شدن بت ها سخن گفت، هنگامى كه ابراهیم گفت

: نمرود درباره مجازات ابراهیم با اطرافیان خود به مشورت پرداخت، اطرافیان گفتند« است

.  (266)« ابراهیم رابسوزانید و خدایان خود را یارى كنید»

به خدا سوگند نه بت ها این كار »:  نقل شده است كه فرمودعلیه السالمدر حدیثى از امام صادق 

پس چگونه : و نه ابراهیم دروغ گفت، از آن حضرت پرسیدند [بت هاى دیگر را شكستند]را كردند 
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بت بزرگ این كار را كرده است، اگر سخن مى گوید؟ و اگر : ابراهیم گفت»: بود؟ حضرت فرمود

.  (267)« سخن نمى گوید بت بزرگ این كار را نكرده است

 علیه السالمگفتگوى نمرود و آزر درباره مقام ابراهیم 

دستور داد كه در آن نزدیكى  [براى آتش زن ابراهیم]در تواریخ و روایات آمده است كه نمرود 

چون ابراهیم را به هوا پرتاب . بناى مرتفعى بسازند تا از آنجا كیفیت سوختن ابراهیم را تماشا كند

ناگهان برخالؾ انتظار و با كمال تعجب مشاهده . كردند، آزر را نیز همراه خود به باالى آن بنا برد

كرد كه ابراهیم صحیح و سالم میان آتش نشسته و آن محوطه به صورت باغ سرسبز و خرمى 

.  به گفتگو مشؽول است [جبرئیل]درآمده است و ابراهیم با مردى كه در كنار اوست 

ببین كه این پسر تو تا چه حد و اندازه در نزد ! اى آزر: نمرود، رو به آزر كرد و گفت

.  پرورگارش گرامى و ارجمند است

هالكت نمرود 

در تواریخ و روایات درباره هالكت نمرود آمده است كه خداوند فرشته اى را به صورت انسان 

اینك بعد از آن همه خیره سرى ها و آزارها و : براى نصیحت نمرود نزد او فرستاد، فرشته گفت

سپس سرافكندگى ها و شكست ها، سزاوار است كه از مركب ؼرور پایین آیى و به خداى ابراهیم 

كه خداى آسمان ها و زمین است ایمان بیاورى، در ؼیر این صورت فرصت و مهلت تو به آخر 

مى رسد و اگر به روش خود نیز ادامه دهى، خداوند داراى سپاهیانى است كه با ناتوان ترین آنان، 

در سراسر زمین، هیچ كس »: نمرود با كمال گستاخى گفت. تو و لشكرت را از پاى در مى آورد

اگر خدا ابراهیم دراى سپاه هست، بگو فراهم كند، ما آماده . مانند من داراى نیروى نظامى نیست

.  «جنگیدن با آن سپاه هستیم

.  اكنون كه چنین است سپاه خود را آماده كن: فرشته گفت

. نمرود، سه روز مهلت خواست و در این سه روز آنچه توانست در یك بیابان وسیع جمع كرد

! این لشكر من است: سپس ابراهیم را طلبید و به او گفت

.  شتاب مكن، هم اكنون نیز سپاه من فرا مى رسند. ابراهیم جواب داد

در حالى كه نمرود و نمرودیان، سرمست ؼرور بودند و از روى تمسخر مى خندیدند، ناگاه از 

طولى نكشید كه . آسمان، انبوه بى كران از پشه ها ظاهر شدند و به جان سپاهیان نمرود افتادند

.  ارتش عظیم نمرود در هم شكست و به طور مفتضحانه به خاك هالكت افتاد

هنگامى كه وارد . نمرود در برابر حمله برق آساى پشه ها، به طرؾ قصر محكم خود فرار كرد

قصر شد و در آن را محكم بست، وحشت زده به اطراؾ نگاه كرد، در آنجا پشه اى ندید، احساس 

تا اینكه یكى از پشه « ... نجات یافتم، آرام شدم، دیگر خبرى نیست»: آرامش كرد، با خود مى گفت

ها را روزنه اى به طرؾ نمرود حمله ور شد و لب پایین و باالى او را گزید، لب هاى او ورم 

كرد، سرانجام همان پشه از راه بینى و به مؽز او راه یافت و به قدرى باعث درد شدید و ناراحتى 

او شد كه مؤمورین سر او را مى كوبیدند تا آرام گیرد، سرانجام او با آه و ناله و وضعیت نكبت 

.  (268)بارى به هالكت رسید و طومار زندگى ننگینش پیچیده شد 

خداوند، پشه اى را بر نمرود مسلط گردانید، حشره ابتدا لبان نمرود را گزید و : ابن عباس گوید

سپس از راه بینى وارد مؽز او شده و بعد از ابتالى او به عذابى كه چهل شبانه روز به طول 

.  (269)انجامید به هالكتش رسانید 
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 روایت شده كه بزرگ ترین پادشاهانى كه بر روى زمین حكومت علیه السالماز امام صادق 

كرده اند چهار نفر مى باشند، دو نفر از آنان به نام نمرود و بخت نصر از سالطین ظالم بودند و 

عبد بن ضحاك »دو نفر دیگر سلیمان و ذوالقرنین از افرادى با ایمان بودند و نام اصلى ذوالقرنین 

 (270). بوده است« بن سعد

همچنین پیرامون هالكت نمرود، روایت شده كه آن پشه نیمه فلج بود و یك قسمت از بدنش قوت 

اگر مى توانى مرده را ! اى نمرود: نداشت، وقتى كه وارد مؽز نمرود شد به زبان حال چنین گفت

زنده كنى، این نیمه مرده مرا زنده كن تا با قوت آن قسمت از بدنم كه فلجى آن خوب مى شود، از 

 (271)! بینى تو بیرون آیم و یا این قسمت بدنم را كه سالم است بمیران تا خالص   شوى

خداوند، ناتوان ترین خلق خود، :  روایت شده است كهعلیه السالمدر حدیثى دیگر از امام صادق 

فرستاد، آن پشه در بینى او وارد شد تا به مؽز  (نمرود)پشه را به سوى یكى از جباران خود كامه 

او رسید و او را به هالكت رسانید و این یكى از حكمت هاى الهى است كه با ناتوان ترین 

 (272). مخلوقاتش، زورگوترین موجودات را از پاى در مى آورد

انگیزه سئوال ابراهیم درباره زنده كردن مردگان 

درخواست ابراهیم از چگونگى و كیفیت زنده كرن مردگان به :  فرمودعلیه السالمامام صادق 

او مى خواست تا از نزدیك، . دست قدرت الهى بود، نه از اصل برانگیخته شدن آن در قیامت

چنین . چگونگى آن را ببیند و اطمینان قلب بیشترى در این باره پیدا كند و بصیرتش افزون گردد

سئوالى موجب عیب سئوال كننده نمى شود و نشانه آن نیست كه در توحید او نقصى عارض   گشته 

.  (273)است 

ابراهیم مردارى را در كنار دریا مشاهده كرد كه درندگان صحرا :  فرمودعلیه السالمامام صادق 

و دریا از آن مى خورند، سپس همان درندگان را دید كه به یكدیگر حمله كردند و برخى از آنها 

بعضى دیگر از خوردند و رفتند، ابراهیم كه آن منظره را دید به فكر افتاد و در شگفت شد كه 

چگونه این مردگانى كه اجزاى بدنشان با یكدیگر مخلوط شده زنده مى شوند، به همین دلیل از 

.  (274)خداى تعالى درخواست كرد كه چگونگى زنده شدن مردگان را به او نشان دهد 

خداى تعالى به ابراهیم وحى كرد كه میان بندگانم براى خود خلیل :  فرمودعلیه السالمامام رضا 

و دوستى انتخاب كرده ام كه اگر از من درخواست كند، مردگان را برایش زنده خواهم كرد، 

در روایتى كه از ابن عباس و دیگران . ابراهیم نیز به دلش خطور كرد كه آن خلیل، خود اوست

نقل شده است كه فرشته اى به او بشارت داد كه خداوند او را خلیل خود گردانید و دعایش را 

مستجاب خواهد كرد و مردگان را به دعاى او زنده مى كند، در این هنگام بود كه ابراهیم براى 

آنكه به این بشارت دلگرم و مطمئن گردد و به یقین بداند كه آن خلیل، خود اوست و دعایش 

؛ این است ولكن لیطمئن قلبى: مستجاب مى شود، از خدا چنین درخواستى كرد و معناى اینكه گفت

.  (275)« كه مى خواهم مطمئن شوم كه آن خلیل من هستم

زنده شدن مردگان 

پس از آن كه آن چهار پرنده زنده شدند و به :  در ضمن گفتارى فرمودعلیه السالمامام رضا 

خدا تو را ! اى پیامبر خدا»: منقارهاى خود پیوستند، به پرواز در آمدند و نزد ابراهیم آمدند و گفتند

بلكه خداوند زنده مى كند و مى میراند و او بر »: ابراهیم فرمود. «زنده بدارد كه ما را زنده كردى

 (276)« هر چیزى قادر و تواناست
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چهار پرنده اى كه ابراهیم »:  نقل شده استعلیه السالمبنابر بعضى از روایات كه از امام صادق 

آن ها را گرفت و ذبح كرد و گوشتشان را مخلوط كرد و ده قسمت نمود و دوباره زنده شدند، 

.  (277)« خروس، كبوتر، طاووس و كالغ: عبارت بودند از

اما روایت دیگرى آنها را طاووس، باز، مرؼابى، خروس دانسته اند و جمعى از مفسران نیز 

 (278). همین قول را اختیار كرده اند

حدیثى از روضه كافى 

ابراهیم :  شنیدم كه مى فرمودعلیه السالمابراهیم بن ابى زیاد كرخى گوید از امام صادق 

 والدتش در شهر كوثاربى بود و پدرش نیز اهل آنجا بود و مادر ابراهیم به نام ساره با علیه السالم

مادر لوط به نام ورقه، خواهر بودند و این هر دو دختران الحج بودند، الحج پیامبرى بود كه انذار 

ابراهیم در جوانى بر فطرت پاك خدایى، كه خداوند او را به آن . مى كرد ولى مقام رسالت نداشت

سرشت آفریده بود مى زیست، تا خداى تبارك و تعالى او را به دین خود رهبرى كرد و او را 

.  برگزید و او ساره دختر اال حج، خاله زاده خود را به زنى گرفت

ساره، گوسفندان فراوان و زمین هاى بسیار و وضع مالى خوبى داشت و هر آنه داشت در 

در نتیجه، زراعت او گسترش یافت تا جایى . اختیار ابراهیم گذاشت و او اداره آنها را عهده دار شد

.  كه در سرزمین كوثى ربى كسى نبود كه زندگیش بهتر از ابراهیم باشد

چون ابراهیم بت هاى نمرود را شكست، نمرود دستو داد تا او را دستگیر كنند و به زندان 

بیندازند و گودالى براى او كندند و هیزم فراوان در آن ریختند و آتش زدند تا ابراهیم را در آن 

چون او را در آتش   انداختند به كنارى رفتند و صبر كردند تا آتش خاموش شد؛ . بیندازند تا بسوزد

این جریان . پس از خاموشى آتش به دیدن او رفتند، او را سالم دیدند كه در وسط آتش نشسته است

او دستور داد تا ابراهیم را از آن سرزمین تبعید كنند ولى از بردن . را به نمرود گزارش دادند

.  دارایى و اموالش جلوگیرى كنند

اگر مى خواهید مال و گوسفندان مرا بگیرید، باید آن : ابراهیم با آنان به منازعه برخاست و گفت

محاكمه را نزد قاضى . مقدار از عمر مرا كه در سرزمین شما از بین رفته است به من بازگردانید

بردند و قاضى حكم كرد كه ابراهیم همه مال و گوسفندانش را به آنها بدهد و آنان نیز عمر سپرى 

چون موضوع را به نمرود گفتند، دستور داد كه ابراهیم را آزاد . شده ابراهیم را به او بازگردانند

بگذارند تا مال و گوسفندان خود را ببرد و او را از آن سرزمین بیرون كنند و به مردم گفت كه اگر 

این مرد در كشور شما بماند، آیین شما را تباه خواهد كرد و خدایانتان زیان مى بینند و به دستور 

به سوى شام روانه كردند و آن دو با ساره  (كه به وى ایمان آورده بود)نمرود، ابراهیم را با لوط 

من به سوى پروردگارم روانم كه او مرا : ابراهیم به آنان گفت. همسر ابراهیم از آنجا بیرون آمدند

و منظورش مسافرت به بیت المقدس   بود، ابراهیم با اموال و گوسفندانش به . رهبرى خواهد فرمود

سوى شام روان شد و به سبب ؼیرتى كه نسبت به ناموس خود داشت، صندوقى تهیه كرد و ساره 

را در آن صندوق گذارد تا از نظر نامحرمان محفوظ باشد و از آن سرزمین بیرون آمد و به قلمرو 

.  حكومت پادشاهى از قبطیان كه نامش عراره بود وارد شد

چون ابراهیم به مرز قبطیان رسید، مؤموران گمرك جلوى او را گرفتند و یك دهم اموالش را به 

وقتى صندوق را دیدند، گفتند كه این صندوق را هم باز كن تا هر چه . عنوان گمرك مطالبه كردند

.  در آن است سهم گمرك آن را بگیریم ولى ابراهیم امتناع كرد و آنان نیز اصرار كردند
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فرض كنید این صندوق پر از طال و نقره است؛ ده یك آن را بگیرید ولى من آن »: ابراهیم گفت

به ناچار باید باز شود و سرانجام ابراهیم را : مؤموران نپذیرفتند و گفتند. «را باز نخواهم كرد

مجبور كردند تا در صندوق را باز كند، همین كه در صندوق باز شد و چشم مؤمور گمرك به ساره 

این زن چه نسبتى با تو دارد؟ : كه زنى زیبا بود افتاد، به ابراهیم گفت

.  این زن، همسر و دختر خاله من است: ابراهیم گفت

پس چرا در صندوق پنهانش كرده اى؟ : مؤمور گفت

.  چون همسرم بود و نمى خواستم مردم او را ببینند: ابراهیم گفت

و به دنبال این سخن . من تو را رها نمى كنم تا موضوع را به شاه گزارش دهم: مؤمور گفت

.  كسى را نزد شاه فرستاد و موضوع را به او اطالع داد

.  شاه نیز دستور داد آن صندوق را چنان كه هست نزدش ببرند

این . «!تا جان در بدن دارم، هرگز از این صندوق جدا نمى شوم»: ابراهیم كه چنان دید فرمود

به ناچار ابراهیم را با . سخن را كه به شاه گفتند، دستور داد خود او را نیز با صندوق نزدش ببرند

.  اموال دیگرى كه همراه داشت نزد شاه بردند

.  درب صندوق را باز كن: شاه گفت

همسر و دختر خاله من در این صندوق است و من حاضرم تمام مالو ! اى شاه: ابراهیم گفت

.  اموالم را به جاى آن به تو واگذار كنم

شاه، ابراهیم را ناچار به باز كرن صندوق كرد و چون ساره را دید، خواست دست به سوى او 

دست او را از همسرم ! خدایا»: دراز كند، ابراهیم رو گرداند و سر به سوى آسمان بلند كرد و گفت

.  «باز دار

دعاى ابراهیم به اجابت رسید و دست شاه از حركت ایستاد و نتوانست آن را به سوى ساره 

به راستى »: شاه كه چنان دید به ابراهیم گفت. دراز كند و حتى نتوانست به طرؾ خود باز گرداند

« خداى تو با من چنین كرد؟

از خداى خویش بخواه تا دست مرا به حال اولش برگرداند تا من دیگر متعرض : شاه گفت

.  همسرت نشوم

دستش را بازگردان تا از تعرض به حرم من خوددارى كند، ! خدایا: ابراهیم دعا كرد و گفت

خداوند دستش را به حال عادى بازگرداند ولى مجددا خواست دستش را به سوى ساره دراز كند، 

به : ابراهیم نیز دوباره نفرین كرد و دستش مانند بار اول خشك و بى حركت شد شاه به او گفت

از خداى خود بخواه تا دست مرا به . راستى كه خداى تو ؼیور است و تو نیز مرد ؼیرتمندى هستى

.  حال اول بازگرداند و من دیگر چنین كارى نخواهم كرد

من دعا مى كنم ولى به شرطى كه اگر دستت خوب شد و دوباره چنین كردى، : ابراهیم گفت

دیگر از من درخواست دعا نكنى؟ 

.  با همین شرط دعا كن: شاه گفت

ابراهیم دعا كرد و دستش به حال اول برگشت؛ این معجزه در نظر شاه خیلى مهم جلوه كرد و 

تو در امان هستى و مال و همسرت در اختیار : ابراهیم در دیده او مرد بزرگى آمد و به او گفت

.  توست و به هر جا بخواهى مى توانى بروى ولى مرا به تو حاجتى است

حاجتت چیست؟ : ابراهیم پرسید
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دلم مى خواهد به من اجازه دهى تا كنیزك زیبایى را كه از قبطیان نزد من است به : پادشاه گفت

.  این زن ببخشم و به خدمتش بگمارم

بود به  (مادر اسماعیل)ابراهیم با تقاضاى او موافقت كرد و شاه كنیزك خود را كه همان هاجر 

.  (279)ابراهیم ساره و هاجر را با اموال خود برداشت و به راه افتاد . ساره بخشید

داستان ابراهیم و مالقات او با ماریا 

 در كوه بیت المقدس   به دنبال چراگاهى براى علیه السالمابراهیم :  فرمودعلیه السالمامام صادق 

سپس مردى را دید كه ایستاده و نماز . گوسفندان خود مى گشت كه ناگاه صدایى به گوشش   خورد

براى چه كسى ! اى بنده خدا: ابراهیم به او گفت. [نام آن مرد ماریا ابن اوس ذكر شده]مى خواند 

نماز مى خوانى؟ 

.  براى خدا: گفت

آیا از قوم و قبیله تو جز تو كسى باقى مانده است؟ : ابراهیم پرسید

.  نه: گفت

پس از كجا ؼذا مى خورى؟ : ابراهیم گفت

تابستان از میوه این درخت مى چینم و مقدارى را هم : آن مرد اشاره به درختى كرد و گفت

.  خشك مى كنم و در زمستان نیز از آنچه كه خشك كرده ام مى خورم

خانه ات كجاست؟ : ابراهیم پرسید

.  آنجاست: آن مرد اشاره به كوهى كرد و گفت

ممكن است مرا نیز با خود ببرى تا امشب را نزد تو به صبح رسانم؟ : ابراهیم گفت

.  در سر راه ما آبى است كه نمى شود از آن عبور كرد: عابد گفت

پس چگونه از آن مى گذرى؟ : ابراهیم پرسید

.  من از روى آن راه مى روم: مرد گفت

.  مرا هم با خو ببر، شاید آنچه خدا روزى تو كرده، روزى من هم بكند: ابراهیم گفت

عابد دست آن حضرت را گرفت و هر دو به راه افتادند تا به آن آب رسیدند، عابد از روى آب 

: عبور كرد و ابراهیم نیز همراه او مى رفت و چون به خانه آن مرد رسیدند ابراهیم از او پرسید

كدامیك از روزها بزرگتر است؟ 

.  روز جزا كه مردم از همدیگر بازخواست مى كنند: عابد گفت

.  بیا دست به دعا برداریم و از خدا بخواهیم ما را از شر آن روز حفظ كند: ابراهیم گفت

سى سال است كه به درگاه او دعا كرده ام ولى ! به دعاى من چكار دارى؟ به خدا: عابد گفت

.  مستجاب نشده است

چرا؟ : به تو بگویم كه چرا دعایت حبس شده؟ عابد گفت: ابراهیم گفت

وقتى خداى عزوجل بنده اى را دوست دارد، دعایش را نگاه مى دارد تا با او راز : ابراهیم گفت

گوید و از او درخواست و طلب كند و چون بنده اى را دوست ندارد دعایش را زود اجابت مى كند 

.  حال بگو كه دعایت چه بوده است: سپس گفت. یا در دلش نومیدى مى اندازد

در )گله گوسفندى بر من گذشت و پسرى كه گیسوان داشت همراه آن گوسفندان بود : عابد گفت

من به او  (قصص االنبیاى راوندى ذكر شده كه آن پسر، فرزند ابراهیم، حضرت اسحاق بوده است

این گوسفندان از آن كیست؟ ! گفتم كه اى پسر
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اگر در روى زمین خلیلى دارى او ! خدایا: من دعا كردم. از ابراهیم خلیل الرحمان است: گفت

! را به من نشان بده

.  (280)خدا دعایت را مستجاب كرد و من همان ابراهیم خلیل الرحمان هستم : ابراهیم فرمود

 علیه السالموفات حضرت ابراهیم 

هنگامى كه خداوند اراده فرمود تا ابراهیم را قبض روح :  فرمودعلیه السالمامیرالمإمنین على 

سپس . كند، ملك الموت را نزد او فرستاد و چون بر آن حضرت فرود آمد، سالم كرد و جواب شنید

.  «براى دعوتم آمده اى یا براى مصیبت؟! اى ملك الموت»: ابراهیم گفت

! براى دعوتت آمده ام، دعوت حق را لبیك گوى و اجابت كن: گفت

هیچ دیده اى كه خلیلى، خلیل خود را قبض روح كند و بمیراند؟ : ابراهیم گفت

خدایا »: ملك الموت كه این سخن را شنید، براى كسب تكلیؾ نزد خداى تعالى بازگشت و گفت

نزد او بازگرد و بگو ! اى ملك الموت: خداى تعالى فرمود« !سخن خلیل خود ابراهیم را شنیدى

هر دوستى دیدار دوست خود را ! هیچ دیده اى دوستى، دیدار دوستش را خوش نداشته باشد»

.  (281)« دوست دارد

عمرت زیاد شده است و مرگت نزدیك : ساره به ابراهیم گفت:  فرمودعلیه السالمامام صادق 

گردیده است، خوب است كه از خدا بخواهى تا عمرت را طوالنى كند و سال ها نزد ما بمانى و 

! موجب روشنى دیده ما باشى

ابراهیم این درخواست را كرد و خداى تعالى نیز دعاى او را مستجاب كرد و به او وحى فرمود 

ابراهیم پس از مذاكره با ساره از خدا خواست كه . كه هر مقدار بخواهى عمرت را زیاد مى كنم

وقت آن را به درخواست خود او موكول سازد خداى تعالى نیز اجبات فرمود؛ ابراهیم موضوع را 

خوب است براى شكرانه این نعمت، خوراكى فراهم كنى »: به ساره گزارش داد و ساره به او گفت

.  «و مستمندان و نیازمندان را طعام دهى

ابراهیم نیز این كار را كرد و نیازمندان و مستمندان را به خوراك دعوت كرد و مردم نیز 

آمدند، ابراهیم میان آنان پیرمرد ضعیؾ و نابینایى را دید كه شخصى به عنوان عصاكش، ست او 

.  را گرفت و بر سر سفره طعام نشانید

در این هنگام ابراهیم دید كه پیرمرد لقمه اى برداشت و آن را به طرؾ دهان برد اما از شدت 

ضعؾ، دستش به این طرؾ و آن طرؾ رفت و نتوانست آن را به دهان ببرد تا این كه همان عصا 

پیرمرد لقمه دیگرى برداشت و باز هم نتوانست تا . كش، دستش را گرفت و به سوى دهانش   برد

اینكه با كمك همان شخص لقمه را به دهان خود گذارد، ابراهیم كه به پیرمرد و رفتار او نگاه مى 

او در پاسخ گفت كه سبب این كار او ضعؾ و . كرد در شگفت شد و از آن شخص سبب را پرسید

آیا چنان نیست كه من هم چون به سن »: ابراهیم با خود فكر كرد و گفت. ناتوانى و پیرى است

« پیرى برسم، همانند این مرد خواهم شد؟

! خدایا»: همین سبب شد كه از خداى تعالى مرگ خود را بخواهد و به خداوند عرض   كرد

.  (282)« مرگ را كه براى من مقدر كرده اى برسان و مرا برگیر كه زیاد از این عمر نمى خواهم
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 عليه السالمپرسش ها و پاسخ  هاى داستان حضرت ابراهيم 

آیا آزر پدر واقعى ابراهیم بوده است؟ - 1

در لؽت عرب ؼالبا برپدر اطالق مى گردد و گاهى بر جد مادرى و عمو و « اب»كلمه 

همچنین مربى و معلم و كسانى كه براى تربیت انسان به نوعى زحمت كشیده اند نیز گفته شده 

است؛ ولى بدون شك به هنگام اطالق این كلمه اگر قرینه اى در كار نباشد، قبل از هر چیز مفهوم 

.  به نظر مى آید« پدر»

پدر  (آزر)آن مرد بت پرست : اكنون این سئوال پیش مى آید كه آیا به راستى قرآن مى گوید

ابراهیم بوده است و آیا یك فرد بت پرست و بت ساز مى تواند پدر یك پیامبر اولوالعزم بوده باشد؟ 

جمعى از مفسران سنى آزر را پدر واقعى ابراهیم مى دانند و در حالى كه تمام مفسران و 

دانشمندان شیعه معتقدند، آزر پدر ابراهیم نبوده و بعضى او را پدر مادر او و بسیارى نیز او را 

.  عموى ابراهیم دانسته اند

:  قرائنى كه نظر دانشمندان شیعه را تاءیید مى كند چند مطلب است

نوشته « تارخ»ندانسته اند بلكه همه « آزر»هیچ یك از منابع تاریخى، اسم پدر ابراهیم را  (الؾ

.  اند

مسلمانان حق ندارند براى مشركان استؽفار كنند اگر چه بستگان و : قرآن مى فرماید (ب

نزدیكان آنان باشند، سپس براى اینكه كسى استؽفار ابراهیم را درباره آزر دستاویز قرار ندهد، مى 

فقط به خاطر وعده اى بود كه به او داده بود، به امید  (آزر)استؽفار ابراهیم براى پدرش »: فرماید

اینكه با این وعده دلگرم شود و از بت پرستى برگردد، اما هنگامى كه او را در راه بت پرستى 

 (283). «مصمم و لجوج دید، دست از استؽفار درباره او برداشت

از این آیه به خوبى استفاده مى شود كه ابراهیم بعد از ماءیوس شدن از آزر دیگر هیچ گاه براى 

او طلب آمرزش نكرد و شایسته هم نبود چنین كند و تمام قرائن نشان مى دهد این جریان در دوران 

.  جوانى ابراهیم و زمانى بود كه در شهر بابل مى زیست و با بت پرستان مبارزه داشت

ولى آیات دیگر قرآن نشان مى دهد كه ابراهیم در اواخر عمر خود و پس از پایان بناى كعبه 

حمد و سپاس براى خدایى است كه »: آنجا كه مى فرماید. براى پدرش از خداوند طلب آمرزش كرد

! پروردگارا. در پیرى به من اسماعیل و اسحاق را بخشیده، پروردگار من دعا را اجابت مى كند

 (284). «من و پدر و مادرم و مإمنین را در روز رستاخیز بیامرز

ذكر كرده است و لفظ اءب چنانكه گفته شد به ؼیر از « اءب»قرآن با لطافت آن پدر را با لفظ 

جز بر پدر صلبى « والد»اطالق فرموده و « والدى»پدر صلبى هم اطالق مى شود اما در اینجا 

.  اطالق نمى گردد

:  سوره بقره133در مورد عمو نیز به كار رفته است مانند آیه « اب»در آیات قرآن كلمه 

فرزندان یعقوب به او گفتند ما خداوند تو و خداوند پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق؛ خداوند »

.  و این را مى دانیم كه اسماعیل عموى یعقوب بود نه پدر او« یگانه را مى پرستیم

از روایات مختلؾ اسالمى نیز مى توان این موضوع را استفاده كرد، زیرا در حدیث  (ج

همواره خداوند مرا از صلب »: نقل شده است (صلى هللا علیه وآله وسلم)معروفى از پیؽمبر اكرم 

پدران پاك به رحم مادران پاك منتقل مى ساخت و هرگز مرا به آلودگى هاى دوران جاهلیت آلوده 

.  «نساخت
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هیچ شكى نیست كه روشن ترین آلودگى دروان جاهلیت شرك و بت پرستى است و كسانى كه 

آن را منحصر به آلودگى زنا دانسته اند، هیچ دلیلى بر گفتار خود ندارند به خصوص اینكه قرآن 

 (285)« مشركان آلوده و ناپاكند»: مى گوید

از مفسر معروؾ « جام البیان»طبرى كه از دانشمندان اهل سنت است، در تفسیر خود 

.  آزر پدر ابراهیم نبود: نقل مى كند« مجاهد»

كسانى كه مى : آلوسى مفسر دیگر اهل تسنن در تفسیر روح المعانى در ذیل همین آیه مى گوید

اعتقاد به اینكه آزر پدر ابراهیم نبود مخصوص شیعه است، از كم اطالعى آنان است، زیرا : گویند

.  بسیارى از دانشمندان معتقدند كه آزر اسم عموى ابراهیم بود

اسرار »دانشمند معروؾ سنى در كتاب مسالك الحنفاء از فخر رازى در كتاب « سیوطى»

هیچ گاه مشرك  (صلى هللا علیه وآله وسلم)نقل مى كند كه پدر و مادر و اجداد پیامبر اسالم « التنزیل

. نقل كردیم استدالل نموده است (صلى هللا علیه وآله وسلم)نبودند و به حدیثى كه در باال از پیامبر اكرم 

سپس سیوطى اضافه مى كند كه ما مى توانیم این حقیقت را به توجه به دو دسته از روایات اسالمى 

پدران و اجداد پیامبر تا آدم هر كدام بهتر فرد زمان خود : اثبات كنیم؛ نخست روایاتى كه مى گوید

در هر عصر و زمانى افراد موحد و خداپرست وجود داشته : بوده اند و دیگر روایاتى كه مى گوید

از  (صلى هللا علیه وآله وسلم)با ضمیمه كردن این دو دسته روایات ثابت مى شود، اجداد پیامبر . است

.  جمله پدر ابراهیم حتما موحد بوده اند

 به عنوان خلیل و دوست خود یاد مى كند و چرا علیه السالمچرا خداوند در قرآن از ابراهیم - 2

ابراهیمخلیل خدا شد؟  

در  (رحمه هللا)طبرسى . خلیل به معناى دوستى است كه خللى در محبت و دوستى او نباشد

اما اینكه ابراهیم خلیل، دوست خدا بود، : در سوره نساء مى گویدواتخذ هللا ابراهیم خلیال: تفسیر آیه

یعنى دوستدار دوستان خدا و دشمن دشمنان خدا بود، اما منظور از اینكه خدا خلیل و دوست ابراهیم 

بود، یعنى او را در برابر دشمنان و بداندیشان یارى مى كرد، چنان كه از آتش نمرود نجاتش داد و 

آن را سرد كرد و در داستان ورود به مصر، او را از پادشاه مصر محافظت كرد و او را امام و 

.  (286)پیشواى مردم قرار داد 

برخى از در تفسیر آن گفته اند یعنى خدا او را به طور كامل دوست داشت و ابراهیم نیز به 

.  (287)همین گونه به خدا محبت داشت 

از جمله در حدیثى كه . در احادیث علت هاى جالب و آموزنده اى براى آن ذكر شده است

 روایت كرده كه آن علیه السالمدر علل الشرایع و عیون االخبار از امام صادق  (رحمه هللا)صدوق 

این كه خداوند، ابراهیم را خلیل خود قرار داد، براى آن بود كه احدى را از در »: حضرت فرمود

.  (288)« خانه اش باز نگرداند و از احدى جز خداى عزوجل درخواست نكرد

:   فرمودعلیه السالماست كه امام صادق  (رحمه هللا)در حدیث كلینى 

هرگاه میهمان نداشت براى پیدا كردن میهمان از خانه بیرون از . ابراهیم، میهمان دوست بود

خانه بیرون مى رفت و درهاى خانه اش را قفل مى كرد و كلیدهاى آن را همراه خود مى برد، تا 

روزى درها را بست و بیرون رفت و چون بازگشت درها را باز دید و شخصى را كه همانند 

با اجازه چه كسى وارد این خانه ! اى بنده خدا: مردى بود در خانه خود مشاهده كرد به او گفت

شدى؟ 

.  و این جمله را سه بار تكرار كرد. با اجازه پروردگارم: او گفت
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.  ابراهیم متوجه شد كه او جبرئیل است و خداى را سپاس گفت

پروردگار تو مرا نزد بنده اى از بندگانش كه او را خلیل : سپس رو به ابراهیم كرد و گفت

.  خویش گردانیده فرستاده است

به من بگو آن بنده چه كسى است كه تا هنگامى كه زنده هستم خدمتش را انجام : ابراهیم پرسید

دهم؟ 

.  تو همان خلیل خدا هستى: گفت

به چهل دلیل؟ : پرسید

زیرا تاكنون از احدى چیزى نخواسته اى و نیز تاكنون چیزى از تو درخواست نشده است : گفت

.  (289)كه جواب رد به آن داده باشى 

 پرسید كه به چه علت خدا علیه السالمدر حدیث دیگرى آمده است، شخصى از امام صادق 

ابراهیم را خلیل خود گردانید؟ 

.  (290)براى سجده بسیارى كه بر زمین مى كرد : حضرت فرمود

( صلى هللا علیه وآله وسلم)از رسول خدا : در روایت دیگرى آمده است كه جابر انصارى گوید

خداوند ابراهیم را خلیل خود نكرد جز بدان خاطر كه ابراهیم بینوایان و مردم : شنیدم كه مى فرمود

.   (291)دیگر را خوارك مى داد و در وقتى كه مردم در خواب بودند براى خدا نماز مى گزارد 

در داستان نزول فرشتگان براى عذاب قوم لوط، به شرحى كه در داستان لوط خواهد آمد، از 

همین كه فرشتگان به خانه ابراهیم آمدند، »:  روایت شده است كه فرمودعلیه السالمامام صادق 

ما نمى خوریم تا به : حضرت گوساله بریانى براى آنان آورد و فرمود كه بخورى، فرشتگان گفتند

بگویید و چون از خوردن « بسم هللا»چون خوردید : ما بگویى بهاى آن چیست؟ ابراهیم گفت

حق : بگویید؛ در این وقت جبرئیل رو به همراهان خود كرد و گفت« الحمدهلل»فراؼت یافتید 

.  (292)« خداست كه چنین شخصى را خلیل خود گرداند

 روایت مى كند كه ابراهیم اولین كسى بود علیه السالمعلى بن ابراهیم در تفسیر خود از امام باقر 

كه ریگ بیابان براى او به صورت آرد درآمد و آن هنگامى بود كه براى قرض كردن خوراكى به 

سوى دوستى كه در مصر داشت حركت كرد ولى او در منزل نبود و ابراهیم نخواست با خورجین 

از این رو وقتى برگشت آن را پر از ریگ كرد و به خانه آمد و چون از . خالى به منزل بازگردد

ساره خجالت مى كشید كه بگوید رفیقم در خانه نبود و خورجین پر از ریگ است، االؼش را پیش 

.  ساره رها كرد و خود داخل اتاق شد و خوابید

ساره آمد و خورجین را باز كرد و بهترین آردها را در آن دید، بى درنگ مقدارى را خمیر كرد 

این ؼذا و نان را از كجا : ابراهیم پرسید. و نان پخت و ؼذاى لذیذى آماده كرد و نزد ابراهیم آورد

! از آن آردى كه خود آوردى: تهیه كرى؟ گفت

به او داده شد و « خلت»از اینجا مقام . آرى او خلیل من است اما مصرى نیست: ابراهیم گفت

.  (293)پس از آن خدا را شكر كرد و به خوردن آن مشؽول شد 
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 عليه السالمداستان اسماعيل و اسحاق فرزندان ابراهيم 

اسماعيل و اسحاق در قرآن 

این دو پیامبر از . نام اسماعیل در قرآن دوازده مرتبه و نام اسحاق هفده مرتبه ذكر شده است

. فرزندان ابراهیم، از دو مادر بودند، مادر اسماعیل هاجر نام داشت و مادر اسحاق ساره بود

در قرآن كریم از زبان . خداوند این دو فرزند را در سن پیرى و كهولت به ابراهیم عطا كرد

الحمدهلل الذى وهب لى على الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربى سمیع : ابراهیم چنین بیان شده است

حمد و سپاس خداوندى را كه در پیرى اسماعیل و اسحاق را به من بخشید، قطعا »الدعاء 

 از ابن عباس روایت شده كه خداوند در سن (294). «پروردگارم، شنونده و اجابت كننده دعا است

نود و نه سالگى ابراهیم، اسماعیل را به او داد و در یكصد و دوازده سالگى اسحاق را به او عطا 

.  (295)فرمود 

هاجر، مادر اسماعیل هنگام زاییدن، : صاحب كشؾ االءسرار گوید. اسماعیل كلمه عربى است

در ! ؛ بشنو اى پروردگارماسمع یا رب : به درد و رنج زیادى گرفتار شد و با خداوند چنین گفت

سپس فرزند خود را از تركیب سمع و . ؛ یعنى خداوند شنیده استقد سمع ایل: پاسخ به او گفته شد

.  اسماعیل اولین فرزند ابراهیم و اقوام عرب از نسل این پیامبر مى باشند. ایل اسماعیل نام نهاد

فرمان به مهاجرت اسماعيل و هاجر 

: سالیان درازى گذشت كه ابراهیم در انتظار فرزند صالحى به سر مى برد و مى گفت

 و خداوند نیز در سن پیرى او، دعایش را (296)« فرزندى صالح به من مرحمت كن ! پروردگارا»

را به او مرحمت كرد كه « اسحاق»را از كنیزش هاجر و سپس « اسماعیل»مستجاب كرد، نخست 

.  هر كدام پیامبرى بزرگ و با شخصیت بودند

هاجر كنیزى كه به همسرى اختیار . ماجراى حسادت ساره به هاجر در بخش روایات خواهد آمد

دنیا آورد، كه سبب شد ابراهیم، او و كودك شیرخوارش را « اسماعیل»كرده بود، فرزندى به نام 

در البالى آن كوه « مكه»به بیابان خشك و بى آب و علؾ « فلسطین»به فرمان خدا از سرزمین 

هاى خشن ببرد و آنان را در سرزمینى كه حتى یك قطره آب در آن پیدا نمى شد، به فرمان خدا و 

.  به عنوان آزمایش بزرگ بگذارد و باز گردد

ابراهیم فرمان خدا را امتثال كرد و آنان را به سرزمین مكه برد، همین كه خواست تنها از آنجا 

برگردد، همسرش شروع به گریه كرد كه یك زن و یك كودك شیرخوار در این بیابان بى آب و گیاه 

چه كند؟ 

اشك هاى سوزان او كه با اشك كودك شیرخوار آمیخته مى شد قلب ابراهیم را تكان داد، دست 

من به خاطر فرمان تو، همسر و كودكم را در این بیابان سوزان ! خداوندا»: به دعا برداشت و گفت

این را گفت و با هاجر وداع . و بدون آب و گیاه تنها مى گذارم، تا نام تو بلند و خانه تو آباد گردد

.  كرد

طولى نكشید كه ؼذا و آب ذخیره مادر تمام شد و شیر در پستان او خشك شد، بى تابى كودك 

شیرخوار و نگاه هاى تضرع آمیز او مادر را آن چنان مضطرب ساخت كه تشنگى خود را 

« صفا»فراموش كرد و براى به دست آوردن آب به تالش و كوشش برخاست، اول به كنار كوه 

نظر او را جلب كرد و به گمان آب به « مروه»اثرى از آب ندید، برق سرابى از طرؾ كوه . آمد

دید و به « صفا»سوى آن رفت و در آنجا نیز خبرى از آب نبود، از آنجا همین برق را بر كوه 
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سوى آن بازگشت و هفت مرتبه این تالش و كوشش براى به دست آوردن آب تكرار شد، در آخرین 

لحظات كه طفل شیرخوار شاید آخرین دقایق عمرش را طى مى كرد از نزدیك پاى او چشمه زمزم 

.  و مادر و كودك از مرگ حتمى نجات یافتند! جوشیدن گرفت

از آنجا كه آب رمز حیات است، پرندگان از هر سو به سمت چشمه آمدند و قافله ها با مشاهده 

پرواز پرندگان مسیر خود را به سوى آن نقطه تؽییر دادند و سرانجام از بركت فداكارى یك 

.  خانواده به ظاهر كوچك، مركزى بزرگ و با عظمت به وجود آمد

به نام حجر اسماعیل « اسماعیل»و فرزندش   « هاجر»امروز در كنار خانه خدا حریمى براى 

باز شده كه هر سال صدها هزار نفر از اطراؾ عالم به آنجا مى آیند و موظفند در طواؾ خانه 

 (297). خدا، آن حریم را كه مدفن آن زن و فرزند است همچون جزئى از كعبه قرار دهند

امتحان بزرگ الهى 

هنگامى كه حضرت اسماعیل سیزده ساله بود ابراهیم خواب عجیب و شگفت انگیزى دید كه 

نشانه شروع یك آزمایش بزرگ دیگر در مورد این پیامبر عظیم الشؤن بود؛ او در خواب دید كه از 

.  سوى خداوند به او دستور داده شد تا یگانه فرزندش را با دست خود قربانى كند و سر ببرد

او مى دانست كه خواب پیامبران واقعیت دارد و از . ابراهیم وحشت زده از خواب بیدار شد

اما با این حال دو شب دیگر همان خواب تكرار شد كه تاءكیدى . وسوسه هاى شیطانى به دور است

.  بر لزوم این امر و فوریت آن بود

آن خواب را دید و در شب هاى  (هشتم ذى الحجه)« ترویه»نقل شده است كه اولین بار در شب 

خواب او تكرار گردید، از این رو او یقین دانست  (نهم و دهم ذى الحجه)« عید قربان»و « عرفه»

.  كه این فرمان قطعى خداست

به راستى كه امتحان عجیب و آزمایشى بس دشوار و مشكل بود، آن هم براى پدرى كه پس از 

سال ها تنهایى و بى فرزندى، اكنون كه خدا فرزندى به او بخشیده است مؤمور شود او را به دست 

.  خود ذبح كند

پسرم من در خواب »: اما قبل از هر چیز باید فرزند را آماده این كار كند، از این رو به او گفت

.  (298)« دیدم كه تو را ذبح مى كنم، نظر تو در این باره چیست؟

به هر چه مؤمورى عمل كن كه ان شاء هللا مرا ! پدر جان»: اسماعیل با رعایت كمال ادب گفت

.  (299)« از صابران خواهى یافت

فرزند فداكارى براى اینكه پدر را در انجام این مؤموریت كمك كند و از رنج و اندوه مادر 

پدرم ریسمان : به پدر گفت« منى»بكاهد، در قربانگاه، در میان كوه هاى خشك و سوزان سرزمین 

پدر . را محكم ببند تا هنگام اجراى فرمان الهى دست و پا نزنم، مى ترسم از پاداشم كاسته شود

پدرم قبال پیراهنم را از تن . و با سرعت بر گلویم بكش تا زودتر آسوده شوم. كارد را تیز كن! جان

بیرون كن كه به خون آلوده نشود چرا كه بیم دارم چون مادرم آن را ببیند طاقت و تحملش از دست 

سالم را به مادرم برسان و اگر مانعى ندیدى پیراهنم را برایش ببر كه باعث : سپس افزود. برود

تسلى خاطر و تسكین دردهاى و است، چرا كه بوى فرزندش را از آن خواهد یافت و هرگاه دلتنگ 

.  شود آن را در آؼوش مى فشارد و سوز درونش را تخفیؾ خواهد داد

براى انجام ! به راستى كه تو اى فرزند»: پس از این سخنان بود كه ابراهیم به فرزندش گفت

 (300). «فرمان خدا نیكو یاور و مددكار هستى 
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آنگاه، ابراهیم فرزند را به منى آورد و كارد را تیز كرد و دست و پاى اسماعیل را بست و 

روى او را بر خاك نهاد، ولى از نگاه كردن به او خوددارى كرد و سر را به سوى آسمان بلند 

. كرد، آنگاه كارد را بر گلویش   گذاشت و به حركت درآورد اما مشاهده كرد كه لبه كارد برگشت

آمده است كه جبرئیل لبه كارد را بر پشت برگرداند؛ او براى  (علیهم السالم)در اخبار ائمه اهل بیت 

بار دیگر لبه كارد را صاؾ كرد ولى دید كه دوباره به عقب برگشت تا چند مرتبه این كار تكرار 

آنچه را به آن در خواب مؤموریت یافتى، ! اى ابراهیم»: شد، سپس از طرؾ مسجد خیؾ ندا آمد

 آنگاه جبرئیل، گوسفندى (301). «ما این گونه، نیكوكاران را جزا و پاداش مى دهیم. انجام دادى

.  براى قربانى كردن آورد و ابراهیم آن گوسفند را قربانى كرد

تجديد بناى كعبه 

از آیات قرآن و روایات اسالمى استفاده مى شود كه خانه كعبه قبل از حضرت ابراهیم، یعنى از 

من ! پروردگارا»: زمان آدم نیز بر پا شده بود، مثال در سوره ابراهیم از قول ایشان مى خوانیم

 این (302). «بعضى از فرزندانم را در این سرزمین خشك و سوزان در كنار خانه تو سكونت دادم

آیه شریفه، شهات مى دهد هنگامى كه ابراهیم با فرزند شیر خوارش اسماعیل و همسرش هاجر به 

.  سرزمین مكه آمدند از خانه كعبه اثرى بافى مانده بود

نخسین خانه اى كه به منظور عبادت و پرستش »: در سوره آل عمران نیز بیان شده است

.  (303)« خداوند براى مردم ساخته شد در سرزمین مكه بود

از این رو واضح است كه پرستش خداوند و ساختن مركز عبادت، از زمان حضرت ابراهیم بنا 

.   بوده استعلیه السالمنگردید بلكه قبال و حتى از زمان حضرت آدم 

آیا نمى بینید كه »:  نیز مى خوانیمعلیه السالمو در خطبه معروؾ قاصعه از امیرالمإمنین 

خداوند، مردم جهان را از زمان آدم تا به امروز به وسیله قطعات سنگى امتحان و آزمایش كرده و 

آن را خانه محترم خود قرار داده است، سپس به آدم و فرزندانش دستور داد كه به گرد آن طواؾ 

.  «كنند

 ساخته شد، اما در علیه السالمپس، بنابر آیات قرآن و روایات، خانه كعبه به دست حضرت آدم 

. ، خراب گردید، و آنگاه به دست ابراهیم و فرزندش اسماعیل تجدید بنا شدعلیه السالمطوفان نوح 

پس از آنكه ابراهیم و اسماعیل، ساختمان كعبه را باال بردند و كارشان به اتمام رسید، چنین دعا 

این عمل را از ما بپذیر؛  ! پروردگارا: كردند

از ما و فرزندانمان امتى را تسلیم فرمان خود كن؛  ! خدایا

چگونگى عبادت خود را به ما تعلیم ده؛  ! بارالها

توبه ما را بپذیر و در میان مردم این سرزمین، پیامبرى را مبعوث كن تا به تعلیم و ! خداندا

  (304). تربیت و پاكسازى فكرى و عملى مردم بپردازد

وفات و مدفن اسماعيل 

عمر حضرت اسماعیل را در روایات شیعى یكصد و سى و هفت سال و در برخى روایات 

یكصد و سى سال ذكر كرده اند، ولى در روایتى كه شیخ صدوق از پیامبر گرامى اسالم 

محل دفن آن حضرت را . روایت كرده یكصد و بیست سال ذكر شده است (صلى هللا علیه وآله وسلم)

 (305). نیز عموما حجر اسماعیل در كنار كعبه خدا ذكر كرده اند
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 عليه السالمحضرت اسحاق 

 از پیامبران مشهورى است كه هفده مرتبه، در دوازده سوره نام او علیه السالمحضرت اسحاق 

.  در قرآن مجید ذكر شده است

وجه . است« خندان و ضاحك»كلمه عربى نیست، بلكه لفظ عبرى است و به معنى « اسحاق»

 را علیه السالمتسمیه آن حضرت به این نام از آن روست كه هنگامى كه فرشتگان، حضرت ابراهیم 

از والدت او خبر دادند و ساره از این موضوع مطلع شد، از شدت تعجب خنده كرد؛ زیرا او و 

حضرت ابراهیم در سن كهولت و پیرى بودند كه چنین بشارتى به او داده شده بود و هیچ امیدى به 

: در سوره هود در این باره مى خوانیم كه ساره مانند ابراهیم با تعجب گفت. داشتن فرزند نداشتند

چگونه من داراى فرزندى مى شوم با آنكه پیر زنى هستم و شوهرم نیز پیرى فرتوت ! واى بر من»

.  (306)« است

محل دفن آن حضرت را نیز . مدت عمر اسحاق را عموما یكصد و هشتاد سال ذكر كرده اند

چنانكه قبر مادرش ساره . دانسته اند- یا خلیل الرحمان كنونى « الخلیل»شهر - « حبرون»شهر 

عمر ساره را نیز هنگام مرگ . نیز در همان مكان، نزدیك مرقد مطهر پدرش ابراهیم قرار گرفته

.  یكصد و بیست و هفت سال نوشته اند

 در روايات عليه السالمفرزندان و همسران حضرت ابراهيم 

اسماعیل و هاجر در كنار كعبه 

ابراهیم در سرزمین بادیه شام فرود آمد و چون اسماعیل به دنیا :  فرمودعلیه السالمامام صادق 

آمد، ساره دید كه هاجر بچه دار شده است ولى او فرزندى ندارد، به شدت از این جریان ناراحت 

شد و سبب ناراحتى و آزار و اذیت ابراهیم شد، ابراهیم از خداى عزوجل رفع این مشكل را 

درخواست كرد و خداوند به وى وحى كرد كه حكایت زن، حكایت دنده كج است كه اگر آن را به 

حال خود واگذارى از آن بهره مند خواهى شد و اگر آن را راست كنى شكسته مى شود؛ و به دنبال 

آنان را : این وحى او را مؤمور كرد تا هاجر و اسماعیل را از ساره دور كند، ابراهیم عرض كرد

آنان : به كجا ببرم؟ خداوند كه مى خواست كعبه به دست ابراهیم بازسازى شود، به ابراهیم فرمود

.  را به حرم و محل امن خودم و نخستین خانه اى كه براى انسان ها آفریده ام یعنى به مكه ببر

جبرئیل با براق، ابراهیم و همسر و فرزندش را از سرزمین هاى سبز و حاصلخیز عبور داد تا 

اما ابراهیم كه به . هاجر بیرون منطقه حرم، در زیر سایه درختى چادرى بر پا كرد. به مكه رسیدند

ساره قول داده بود از مركب پیاده نشود و در اولین فرصت به سوى او بازگردد، تصمیم گرفت كه 

! اى ابراهیم: هاجر كه خود را تنها مى دید خطاب به ابراهیم گفت. هاجر و اسماعیل ر ترك كند

چگونه ما را در محلى كه آب و زراعتى پیدا نمى شود، بدون همدم و انیسى مى گذارى و مى 

آن كسى كه مرا مؤمور كرد كه شما را به این سرزمین منتقل كنم، شما را نیز : ابراهیم گفت! روى؟

بود رسید، برگشت و نگاهى « ذى طوى»كه در « كدى»چون به كوه . سرپرستى و كفایت مى كند

من فرزند خود را در بیابانى ؼیر قابل ! پروردگارا»: به آنان كرد و به درگاه الهى عرض كرد

كشت و زرع، در كنار خانه حرم تو سكونت دادم تا نماز را به پا دارند، پس دل هاى مردم را 

این دعا را كرد . «شاید شكرگزار باشند. چنان كن كه متوجه آنان شوند و از میوه ها روزیشان كن

همین كه ظهر شد و خورشید باال آمد، تشنگى بر . و از آنجا سرازیر شد و هاجر در آنجا ماند

هاجر برخاست و در جایى كه اكنون محل سعى حاجیان است به جستجوى آب . اسماعیل ؼلبه كرد

آیا در این بیابان همدم و انیسى هست؟ همچنان به دنبال آب مى گشت تا : پرداخت و فریاد زد
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چون خوب نگاه كرد سرابى در آن بیابان . اسماعیل از دیده او پنهان شد و باالى بلندى صفا رفت

به نظرش آمد و گمان كرد كه آب است به همین دلیل به میان دره بازگشت و همچنان پیش رفت تا 

به مروه رسید اما آبى را ندید لذا چشم گرداند و دوباره سرابى در طرؾ صفا، نظرش را جلب كرد 

هفت مرتبه  (سعى بین صفا و مروه)به دنبال آن رفت ولى متوجه شد كه آب نیست و این كار 

تكرار شد و چون بار هفتم شد وقتى كه باالى مروه بود، نگاهى به اسماعیل كرد و دید كه آب از 

.  زیر پایش در جوشش است و چشمه اى ظاهر شده است

هاجر به طرؾ اسماعیل دوید و دید كه آب در جریان است، از این رو مقدارى ریگ در 

.  اطراؾ آن جمع كرد كه آب به هدر نرود و همان آب، چشمه زمزم نامیده شد

. در نزدیكى آن منطقه و صحراى عرفات زندگى مى كردند« جرهم»در آن ایام قبیله اى به نام 

چون چشمه زمزم ظاهر شد، پرندگان شروع به پرواز و رفت و آمد در آن بیابان كردند، قبله 

جرهم كه رفت و آمد آنها را دیدند، به تعقیب آنها آنجا آمدند و دیدند كه زن و كودكى در آنجا هستند 

.  كه در زیر درختى سایبان ساخته اند و آبى ظاهر گشته و آن دو در كنار آن آب به سر مى برند

.  «تو كیستى و سرگذشت تو و این كودك چیست؟»: آنان رو به هاجر كردند

خدا با ابراهیم دستور داده . من كنیز ابراهیم خلیل الرحمن و مادر این كودك هستم»: هاجر گفت

.  «است تا ما را در این سرزمین فرود آورد

آیا به ما اجازه مى دهى تا در نزدیكى شما به سر بریم؟ : آنان گفتند

.  باشد تا ابراهیم بیاید و از وى براى سكونت شما اجازه بگیرم: هاجر گفت

در اینجا قومى هستند به ! اى خلیل خدا»: هنگامى كه ابراهیم به دیدن آنان آمد، هاجر به او گفت

.  «نام جرهم كه از تو تقاضا دارند كه اجازه دهى در نزدیكى ما سكونت كنند

از این رو اجازه سكونت آنان را در كنار هاجر و اسماعیل صادر . مانعى ندارد: ابراهیم گفت

هاجر موضوع را به اطالع قبیله جرهم رسانید و آنان دسته دسته به آن سرزمین آمدند و : فرمود

. در نتیجه، هاجر از وحشت تنهایى رهایى یافت و با آنان ماءنوس شد. سكونت اختیار كردند

ابراهیم چون براى مرتبه سوم به دیدن زن و فرزندش آمد، از دیدن آن مردم بسیار كه در اطراؾ 

.  آنجا جمع شده بودند، خوشحال شد و خداى را بر این نعمت سپاس گفت

تیره هاى مختلؾ جرهم هر یك سه گوسفند به اسماعیل بخشیدند كه زندگى و مادرش از راه 

.  (307)پرورش گوسفندان اداره مى شد 

 علیه السالمذبح حضرت اسماعیل 

طبرى نقل كرده است كه ابراهیم پیش از آنكه موضوع خواب خود را به اسماعیل بگوید به او 

چون به « . طناب و كارد را بردار تا به این دره برویم و مقدارى هیزم تهیه كنیم! پسرم»: فرمود

راه افتادند شیطان به صورت مردى سر راه ابراهیم آمد تا بلكه او را از انجام فرمان الهى باز 

« در اینجا چه مى خواهى؟! اى پیر بزرگ»: دارد، از این رو به ابراهیم گفت

.  «در این دره كارى دارم كه به دنبال آن مى روم»: ابراهیم گفت

به خدا من چنین مى بینم كه شیطان به خواب تو آمده و به تو دستور داده است تا »: شیطان گفت

.  «!فرزندت را ذبح كنى و تو مى خواهى او را بكشى

از من دور شو ! اى دشمن خدا: ابراهیم كه شیطان را شناخت او را از خود دور كرده و فرمود

.  كه به خدا سوگند به دنبال انجام مؤموریت پروردگارم خواهم رفت و آن را انجام خواهم داد
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اى : شیطان كه از ابراهیم ماءیوس شد، نزد اسماعیل كه پشت سر پدر راه مى رفت آمد و گفت

هیچ مى دانى كه پدرت تو را به كجا مى برد؟ ! پسر

! مى رویم تا در این دره هیزم جمع كنیم: اسماعیل گفت

.  به خدا مى خواهد تو را بكشد: شیطان گفت

به چه دلیل؟ : اسماعیل گفت

.  او گمان مى كند كه پروردگارش او را به این كار دستور داده است: شیطان گفت

هر چه پروردگارش به وى دستور داده باید انجام دهد و من هم با : اسماعیل با روى باز گفت

.  جان و دل مطیع فرمان او هستم

شیطان كه از او نیز ماءیوس شد، نزد هاجر كه در خاه خود در شهر مكه بود رفت و به او 

هیچ مى دانى كه ابراهیم فرزندت اسماعیل را به كجا برد؟ : گفت

.  نه، او را برده تا ذبح كند: شیطان گفت. او را برده تا از دره هیزم تهیه كند: هاجر گفت

هرگز این كار را نخواهد كرد، زیرا عالقه و محبتى كه ابراهیم به او دارد مانع از : هاجر گفت

.  این كار خواهد شد

ولى ابراهیم گمان كرده است كه خداوند این كار را به او دستور داده است؟ : شیطان گفت

اگر پروردگارش او را به این كار دستور داده باشد، ما همه تسلیم امر و فرمان او : هاجر گفت

شیطان با خشم و ناراحتى از آنجا دور شد چرا كه نتوانست از خانواده ابراهیم بهره و . هستیم

 (308). نصیبى بگیرد

علت این كه حاجیان در منى باید رمى جمره كنند همین :  فرمودعلیه السالمامام موسى كاظم 

است كه شیطان در آن چند جا به نظر ابراهیم آمد و آن حضرت او را با سنگ زد و از این رو 

.  (309)سنت بر این جارى گشت 

 روایت مى كند كه هنگامى كه ابراهیم مؤموریت یافت به جاى علیه السالممفضل از امام رضا 

فرزندش اسماعیل، قوچى بهشتى را قربانى كند از خداوند درخواست نمود تا همچنان بتواند 

اسماعیل را در راه او ذبح نماید تا به باالترین درجات معنوى افراد مصیبت دیده در راه معبود 

.  دست یابد

محبوب ترین بندگان من در نزد تو كیست؟ : خداوند در پاسخ ابراهیم فرمود

. نیافته ام (صلى هللا علیه وآله وسلم)كسى را محبوب تر از حبیبت محمد ! خداوندا: ابراهیم گفت

نزد تو محبوب تر است یا نفس خودت؟  (صلى هللا علیه وآله وسلم)آیا محمد : خداوند به او وحى فرمود

.  او را از نفس خویشتن نیز بیشتر دوست مى دارم: حضرت ابراهیم عرض كرد

نزد تو محبوب تر است یا فرزند خودت؟  (صلى هللا علیه وآله وسلم)فرزند محمد : خداوند فرمود

.  بلكه فرزند او محبوب تر است: ابراهیم عرض كرد

به دست دشمنانش  (صلى هللا علیه وآله وسلم)آیا كشته شدن مظلومانه فرزند محمد : خداوند فرمود

قلب تو را بیشتر به درد خواهد آورد یا اینكه فرزندت را به دست خویش در راه اطاعت من سر 

ببرى؟ 

كشته شدن مظلومانه فرزند او به دست دشمنانش قلب مرا بیشتر ! خداوندا: ابراهیم عرض كرد

.  به درد مى آورد
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به زودى گروهى كه ادعا مى كنند از شیعیان آن ! اى خلیل من: سپس خداوند به ابراهیم فرمود

بزرگوار هستند، حسین بن على را همانند گوسفند سر خواهند برید اما دیرى نخواهد پایید كه 

.  مستوجب خشم من خواهند گشت

.  ابراهیم از آنچه شنید بسیار آزرده خاطر شد و شروع به گریه و زارى نمود

به پاس ناله و گریه ات بر حسین، اسماعیل را به تو بخشیدم و پاداى : آنگاه خداوند به او فرمود

.  (310) و فدیناه بذبح عظیمبس بزرگ را به خاطر حزنت بر مصیبت اهل بیت به تو ارزانى داشتم 

اسماعیل و بناى كعبه 

فرشتگان نیز در نقل و انتقال سنگ ها و : نقل كرده كه (رحمه هللا)بنابر حدیثى، شیخ صدوق 

كار گذاردن آن به آنان در بناى كعبه كمك كردند تا ساخته شد و حجراالءسود را نیز كه سنگى سیاه 

.  (311)و در كوه ابوقبیس بود به دستور خداى تعالى آوردند و در جایگاه مخصوص نصب كردند 

چون بناى خانه كعبه به پایان رسید، براى آن خانه :  در حدیثى فرمودندعلیه السالمامام صادق 

براى درها آستانه اى ساختند و حلقه . دو در ساختند كه یكى براى ورود و دیگرى براى خروج بود

اما درها و خانه پرده نداشت تا این كه اسماعیل زنى عاقله از قبیله حمیر . اى نیز بر آن آویختند

هنگامى اسماعیل براى تهیه آذوقه به طایؾ رفت و آن زن در مكه بود، روزى پیرمردى . گرفت

از آن زن سئواالتى كرد و در ضمن از حالشان . را دید كه با سر و روى گردآلود از راه رسید

تو از : ابراهیم از زن سئوال كرد كه. پرسید، او در پاسخ، خوبى حالشان را به اطالع او رسانید

چه طایفه اى هستى؟ 

.  زنى از قبیله حمیر هستم: زن جواب داد

سپس . وقتى شوهرت آمد، این نامه را به او بده: پیرمرد نامه اى به آن زن داد و گفت

.  خداحافظى كرد و از مكه خارج شد

دانستى كه آن : نامه را به او داد و چون نامه را خواند به او گفت. اسماعیل از طاؾ برگشت

پیرمرد كه بود؟ 

.  نه، مرد خوش سیمایى بود كه به تو شباهت داشت: گفت

! او پدر من بود: اسماعیل گفت

! اى واى بر من: زن كه این حرؾ را شنید گفت

چرا؟ مى ترسى جایى از بدن تو را دیده باشد؟ : اسماعیل گفت

.  نه ولى مى ترسم در حق او كوتاهى كرده باشم: زن گفت

آیا بر درهاى كعبه پرده اى : پس از مدتى كه از این جریان گذشت، روزى زن به اسماعیل گفت

نیاویزیم؟ 

آنگاه دو پرده تهیه كردند و بر درهاى كعبه آویختند، زن كه . آرى، خوب است: اسماعیل گفت

چنان دید گفت كه خوب است پرده دیگرى نیز تهیه كنیم و همه دیوارهاى اطراؾ كعبه را بپوشانیم، 

.  این سنگ ها نماى خوبى ندارند

اسماعیل با این پیشنهاد موافقت كرد و آن زن به دنبال این تصمیم از قبیله خود استمداد نمود و 

زن هاى قبیله مشؽول رشتن و بافتن پشم شدند و هر قطعه اى كه حاضر مى . پشم زیادى تهیه كرد

وقتى كه هنگام حج و آمدن مردم به مكه شد قسمت زیادى . شد به قسمتى از خانه كعبه مى آویختند

.  از آن را پوشاندند اماقسمتى از آن هنوز بدون پوشش مانده بود
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. خوب است این قسمت را با حصیرهاى علؾ بپوشانیم و همین كار كردند: همسر اسماعیل گفت

سزاوارتر آن است كه براى تعمیر این : چون اعراب براى زیارت آمدند و آن وضع را دیدند، گفتند

چون مقدار زیادى . خانه هدیه اى بیاوریم، پس از آن مرسوم شد كه براى خانه كعبه هدید بیاورند

پول و اشیا جمع شد آن حصیر را برداشته و به جاى آن پرده هایى كشیدند و نماى خانه كعبه 

كعبه سقؾ نداشت، اسماعیل چوب هایى تهیه كرد و به وسیله آنها سقفى بر آن زد و . پوشیده شد

.  روى آن را با گل پوشانید

این موضوع را به ابراهیم گفتند و ابراهیم . اسماعیل و مردم مكه از نظر آب در مضیقه بودند

به دستور خداوند تعالى مكان هایى را حفر كرد و به آب رسید و از این جهت نیز آسوده خاطر 

.  (312)شدند 

 علیه السالممركب ابراهیم 

 هر وقت اراده مى كرد كه علیه السالممجمع البیان از ابن اسحاق روایت كرده است كه ابراهیم 

برایش براق مى آورد، صبح از شهر شام سوار  [جبرئیل]اسماعیل و مادرش هاجر را دیدار كند، 

بر براق مى شد و قبل از ظهر به مكه مى رسید، بعد از ظهر از مكه حركت مى كرد و شب نزد 

خانواده اش در شام بود و این رفت و آمد همچنان ادامه داشت تا اینكه اسماعیل به حد رشد رسید 

 (313)... و
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 عليه السالمداستان حضرت لوط 

لوط از .  سخن به میان آمده استعلیه السالمدر قرآن كریم بیست و هفت مرتبه از حضرت لوط 

او از كسانى .  زندگى مى كردعلیه السالمپیامبران بزرگ الهى بود كه در عصر حضرت ابراهیم 

در نسب لوط و نسبت او با . بود كه به ابراهیم ایمان آورد و همراه او به فلسطین مهاجرت كرد

برخى از او را برادرزاده ابراهیم یعنى فرزند هاران بن تارخ مى .  اختالؾ استعلیه السالمابراهیم 

دانند و بعضى دیگر گفته اند كه لوط پسرخاله ابراهیم و برادر ساره، همسر آن حضرت بوده است 

.  و برخى هم او را خواهرزاده ابراهیم دانسته اند و مى گویند ابراهیم دایى لوط بوده است

ابارهیم بعد از مهاجرت از عراق و سرزمین بابل به سوى شامات آمد، لوط نیز با او زندگى 

« سدوم». رفت« سدوم»مى كرد اما بعد از مدتى براى دعوت به توحید و مبارزه با فساد به شهر 

در نزدیكى بحرالمیت  (در كشور اردن)یكى از شهرها و آبادى هاى قوم لوط است كه در شامات 

واقع شده بود، سرزمین آباد و پر درخت و گیاهى بود، اما بعد از نزول عذاب الهى بر این قوم 

یعنى « مدائن مإ تفكات»چنانكه آنان را . زشتكار، شهرهاى آنان درهم كوبیده و زیر و رو شد

.  شهرهاى زیر و رو شده مى گویند

داستان قوم لوط در قرآن 

قوم لوط »قرآن كریم داستان این پیامبر بزرگ الهى و قومش را با این سخن آؼاز مى كند كه 

سپس به دعوت حضرت لوط اشاره مى كند كه هماهنگ با . «فرستادگان خدا را تكذیب كردند

در آن هنگام كه برادرشان لوط به آنان »: كیفیت دعوت دیگر پیامبران گذشته است و مى فرماید

.  (314)« !آیا تقوا پیشه نمى كنید؟: گفت

لحن گفتار و دلسوزى عمیق و فوق العاده آن حضرت نشان مى داد كه چون یك برادر سخن مى 

اكنون كه چنین است تقواى الهى ». (315)« من براى شما پیامبرى امین هستم »: گوید، سپس افزود

فكر نكنید كه این دعوت، وسیله اى براى آب . (316)« پیشه كنید و از خدا بترسید و مرا اطاعت كنید

من كمترین پاداشى از شما نمى خواهم چرا »نه، . و نان است و یك هدؾ مادى را تعقیب مى كند

.  (317)« كه اجر و پاداشم تنها بر پروردگار عالمیان است

سپس به انتقاد از اعمال ناشایست و بخشى از انحرافات اخالقى آنان مى پردازد و از آنجا كه 

آیا در میان جهانیان، »: مهم ترین انحراؾ آنان، هم جنس گرایى بود بر این مسئله تكیه كرد و گفت

آیا این عمل زشت و ننگین .  و همجنس بازى مى كنید(318)« !شما به سراغ جنس ذكور مى روید؟

شما همسرانى را كه خدا برایتان آفریده است رها مى كنید؟ شما قوم »: نیست؟ سپس افزود

.  (319)« تجاوزگرى هستید

اگر دست از این سخنان برندارى، از ! اى لوط»: اما آن مردم خود سر، در جواب لوط گفتند

سخنان تو فكر ما را به هم مى . (320)« این سرزمین تبعید خواهى شد و تو را بیرون خواهیم كرد

ریزد و آرامش ما را به هم مى زند ما حتى حاضر به شنیدن این حرؾ ها نیستیم و اگر همچنان 

این جمعیت فاسد، گروهى از افراد پاك . ادامه دهى، كمترین مجازات تو تبعید از این سرزمین است

را كه مزاحم اعمال زشت خود مى دیدند، قبال از شهر و آبادى خود بیرون رانده بودند، لوط را نیز 

.  تهدید كردند كه اگر راه خود را ادامه دهى، تو نیز به همان سرنوشت گرفتار خواهى شد
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نزول فرشتگان عذاب بر قوم لوط 

لوط كه چنان دید از خدا خواست تا او را بر آن مردم مفسد یارى كند و خود و خاندانش را از 

خداى سبحان نیز دعاى . رفتار زشت آنان نجات بخشد و عذاب دردناك خود را بر ایشان بفرستد

چند تن از فرشتگان مؤمور عذاب، قبل از آنكه به مؤموریت خود . پیؽمبر خود را مستجاب فرمود

.  بیایند، به سرزمینى كه ابراهیم در آن بود براى بشارت ابراهیم به تولد فرزندانش   رفتند

توضیح اینكه ابراهیم پس از تبعد به شام، دعوت مردم به خدا و مبارزه باشرك و بت پرستى را 

ادامه مى داد، حضرت لوط كه از پیامبران بزرگ بود نیز در عصر او مى زیست و احتماال از 

 (شهرهاى سدوم)سوى او مؤموریت یافت كه براى تبلیػ و هدیات گمراهان به یكى از مناطق شام 

.  سفر كند

ابراهیم از وضع میهمانان فهمید كه آنان براى كار مهمى مى روند و تنها براى بشارت تولد 

فرزند نزد او نیامده اند، چرا كه براى چنین بشارتى یك نفر كافى بود و یا به خاطر عجله اى كه 

.  در حركت داشتند احساس كرد مؤموریت مهمى دارند

هنگامى كه فرستادگان ما با : قرآن داستان برخورد آنان با ابراهیم را بیان مى كند و مى فرماید

افزودند، ما اهل این  (و او را به تولد اسحاق و یعقوب بشارت دادند)بشارت به سراغ ابراهیم آمدند 

« هالك خواهیم كرد چرا كه اهل آن ظالم و ستمگرند (اشاره به شهرهاى قوم لوط)شهر و آبادى را 
(321)  .

در این آبادى »: هنگامى كه ابراهیم این سخن را شنید نگران لوط، پیامبر بزرگ خدا شد و گفت

سرنوشت او چه خواهد شد؟ . (322)« ها لوط است

ما به كسانى كه در این سرزمین هستند آگاه تر ». نگران مباش: آنان فورى در پاسخ او گفتند

.  (323)« هستیم

ما لوط و خانواده اش را نجات خواهیم داد، جز همسرش   كه در میان قوم باقى »: سپس گفتند

! (324)« خواهد ماند

از این موضوع در گذر و درباره عذاب قوم لوط با ما مجادله مكن و ! اى ابراهیم»: سپس گفتند

.  (325)« در صدد آمرزش و نجات آنان مباش

فرشتگان از خانه ابراهیم بیرون آمدند و به سوى قوم لوط روانه شدند، هنگامى كه لوط در 

بیرون شهر به زراعت مشؽول بود بر او وارد شدند و سالم كردند، لوط كه نگاهش به آن چهره 

هاى زیبا افتاد و از طرفى مردم زشت كار شهر را مى شناخت، پیش خود فكر كرد كه اگر اینان 

از این رو براى محافظت آنان . به شهر وارد شوند مردم آن شهر دست از اینها بر نمى دارند

پس تعارؾ كرد كه به منزل او روند و . ازشهر آن مردم به فكر افتاد كه آنان را به خانه خود ببرد

میكائیل، : در ؼالب روایات تعداد آن فرشتگان چهار نفر ذكر شده به نام هاى). آنان نیز پذیرفتند

.  (جبرئیل، اسرافیل و كروبیل كه همگى به صورت جوانانى زیبا صورت و خوش لباس وارد شدند

حضرت لوط به طرؾ منزل راه افتاد و میهمانان نیز پشت سرش به راه افتادند، هنوز چند 

قدمى نرفته بود كه پشیمان شد و به فكر افتاد كه این چه كارى بود كه انجام دادم؟ اینان را نزد 

افكار سختى او را احاطه كرد و از پیشنهادى كه كرده . قومى مى برم كه خود به وضعشان آگاه ترم

به طرؾ ]از آمدن فرشتگان »: بود به شدت ناراحت شد، طورى كه خداوند متعال مى فرماید

امروز براى من روز بسیار سخت و پر شرى : ناراحت شد و دلتنگ گردید و با خود گفت [منزل

.  «است
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این را بدانید كه شما نزد مردمان پست و »: در همین افكار بود كه برگشت و به آنان گفت

.  «شرورى مى آیید

خداوند به فرشتگان دستور داده بود كه تا این پیامبر، سه بار شهادت بر بدى و انحراؾ این قوم 

جبرئیل بعد از . فرشتگان، شهادت لوط را در اثناى راه سه بار شنیدند. ندهد، آنان را مجازات نكنند

.  «اى یك مرتبه»: شما نزد مردمانى شرور مى روید گفت: سخن لوط كه گفت

به راستى كه شما نزد بد مردمى مى : سپس مقدارى راه رفتند و براى بار دوم به آنان گفت

! روید

« . این دو مرتبه»: جبرئیل گفت

همانا شما نزد بد »: هنگامى كه به دروازه شهر رسید براى سومین بار برگشت و به آنان گفت

.  «!مردمى مى آیید

.  «این سه مرتبه»: جبرئیل نیز گفت

همسر لوط كه . سپس وارد شهر شد و میهمانان نیز پشت سرش وارد شدند تا به خانه رسیدند

زنى بى ایمان و هم عقیده قوم خود بود، چون از ورود این میهمانان زیبا آگاه شد، بر باالى بام 

رفت و فریاد كشید، روایتى است كه آن زن نخست سوت زد اما كسى نشنید و سپس با روشن 

كردن آتش و بلند شدن دود مردم فهمیدند كه براى لوط میهمان آمده است و به طرؾ خانه او 

.  حركت كردند و در راه به یكدیگر بشارت مى دادند

لوط كه سر و صداى آنان را شنید در وحشت عجیبى فرو رفت و سخت پریشان شد سپس در 

 و موجب ننگ و (326)« آبروى مرا نریزید. اینها میهمانان من هستند»: مقابل آنان ایستاد و گفت

از خدا بترسید و مرا در برابر میهمانانم شرمنده »سپس   اضافه كرد، بیایید و . رسوایى من نشوید

.  (327)« نسازید

مگر ما به تو نگفتیم كه كسى را به میهمانى »: ولى قوم لوط با كمال گستاخى در پاسخ او گفتند

! چرا خالؾ كردى و به گفته مال عمل نكردى؟.  (328)« نپذیرى و به خانه خود راه ندهى

این بدان جهت بود كه قوم لوط، افرادى خسیس و بخیل بودند و هرگز كسى را به خانه خود 

از قضا شهرهاى آنان در مسیر قافله ها بود و براى این كه كسى در آنجا توقؾ . میهمان نمى كردند

نكند این عمل زشت را با بعضى از واردین انجام داده بودند كه كم كم برایشان به صورت عادت 

درآمده بود، لذا هرگاه لوط پیامبر با خبر مى شد كه شخص ؼریبى به آن سرزمین وارد شده است 

اما آنان پس از آنكه از . براى این كه گرفتار چنگال آنها نشود او را به خانه خود دعوت مى كرد

حق ندارى بعد از این میهمانى : این جریان با خبر شدند، خشمگین گشتند و با صراحت به او گفتند

! به خانه خود راه دهى

به هر حال لوط كه این جسارت و وقاحت را دید از طریق دیگرى وارد شد تا شاید بتواند آنان 

چرا شما راه انحراؾ : را از خواب ؼفلت و مستى انحراؾ و ننگ بیدار سازد، پس   به آنان گفت

اینها دختران من »را مى پیمایید و براى اشباع ؼریزه جنسى از راه مشروع وارد نمى شوید؟ 

اگر شما مى خواهید كار صحیحى انجام دهید راه  (آماده ام آنها را به ازدواجتان در آورم)هستند 

 (329)« این است

بدون شك دختران لوط در برابر آن جمعیت تعداد محدودى بودند، ولى هدؾ لوط این بود كه با 

آنان اتمام حجت كند و بگوید من تا این اندازه آماده فداكارى براى حفظ حیثیت مهمانان خویش و 

پیداست كه لوط نمى خواست دختران خود را به ازدواج مشركان . نجات شما از منجالب فساد هستم
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گمراه درآورد بلكه هدفش این بود كه بیایید و ایمان بیاورید و بعد هم دختران خود را به ازدواج 

.  (330)شما در مى آورم 

ولى آن قوم بى شرم پاسخ دادند كه تو خود بهتر مى دانى كه ما تمایلى به دختران تو نداریم و 

.   (331)مسلما مى دانى كه ما چه چیزى مى خواهیم 

لوط كه در كمال اندوه فرو رفته بود و فشار روحى سختى او را آزار مى داد، ناله ؼربت و 

تا ]اى كاش   در برابر شما قدرتى مى داشتم »: تنهایى سر داد و از جان و دل فریاد برآورد و گفت

یا تكیه گاه حكمى از قوم و عشیره و  [از میهمانانم دفاع كنم و شما خیره سران را درهم بكوبم

.  (332)« !پیروان قوى و نیرومندى در اختیار من بود تا با كمك آنها بر شما منحرفان چیره شوم

لوط، خداوند هیچ پیامبرى را مبعوث نكرد جز آنكه او  [این فرمایش]در حدیث آمده كه پس از 

.  را در میان قوم و قبیله اى نیرومند مبعوث كرد

هنگامى كه لوط این سخن را بر زبان جارى كرد جبرئیل :  نیز فرمودعلیه السالمامام صادق 

! اى كاش لوط مى دانست كه هم اكنون چه نیرویى در خانه دارد: گفت

معرفى فرشتگان عذاب 

سرانجام هنگامى كه مؤمورین الهى، نگرانى شدید لوط را دیدند، پرده از اسرار كار خود 

ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، پس نگران مباش و بدان كه ! اى لوط»: برداشتند و به او گفتند

 (333)« !آنان هرگز دسترسى به تو پیدا نخواهند كرد

آنان قصد تجاوز به میهمانان لوط را داشتند ولى ما چشم »: در آیه شریفه دیگرى چنین آمده

.  (334)« هایشان را نابینا ساختیم

در بعضى از روایات نیز آمده است كه یكى از فرشتگان مشتى خاك به صورت آنان پاشید و 

این مطالب حاكى از آن است كه قوم لوط به اراده پروردگار بینایى خود را از . آنان نابینا شدند

دست دادند و قادر به حمله نبودند و براى بازگشت از خانه ناچار شدند دست ها را به دیوار خانه 

.  بگذارند تا در خانه را پیدا كنند

مردم دیگر، كه آن وضع را مشاهده كردند، هول و حشتى عجیب در دلشان افتاد و برگشتند، اما 

سپس با یكدیگر . لوط را تهدید كردند و گفتند كه چون صبح شود نتیجه این كار خود را خواهى دید

.  پیمان بستند كه اگر صبح شود یك نفر ا خانواده لوط را زنده نگذارند

لوط ما را با مردمى ساحر و جادوگر : در تاریخ طبرى نقل شده است كه به همدیگر مى گفتند

تو براى ما افراد ساحر مى آورى تا ما را سحر و جادو : آنگاه به تهدید به لوط گفتند. مواجه ساخت

 (335)! كنند، باشد تا فردا صبح شود آن وقت خواهى دید

عاقبت قوم لوط 

لوط كه خیالش آسوده و پریشانیش برطرؾ شده بود، دیگر به سخنان تهدیدآمیز آنان اعتنایى 

نكرد و خود را به میهمانان رسانید و از آنجایى كه حوصله اش را دست آن مردم تنگ شد و كاسه 

صبرش لبریز شده بود، مى خواست تا هر چه زودتر از دست آن مردم بدكار نجات یابد و عذاب 

: از این رو از روى خواهش، از جبرئیل درخواست كرد و گفت. دردناك آنها را به چشم ببیند

.  «!اكنون كه براى عذاب این قوم آمده اید، پس   شتاب كنید و هر چه زودتر نابودشان گردانید»

و به دنبال آن براى . (336)« زمان هالكت و نابودى ایشان صبح است»: جبرئیل در پاسخ گفت

.  (337)« آیا صبح نزدیك نیست؟»: دلدارى او این جمله را افزود و گفت
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همین امشب در دل تاریكى، خانواده ات را بردار و از این »سپس به او دستور دادند كه 

سرزمین بیرون برو ولى مواظب باشید كه هیچ یك از شما هنگام خروج از شهر به پشت سرش 

تنها كسى كه از این دستور تخلؾ خواهد كرد و به همان عذاب قوم گناهكار مى رسد، . نگاه نكند

.  (338)« همسر تو است 

سرانجام لحظه عذاب فرا رسید و به انتظار لوط پیامبر پایان داد؛ همان گونه كه قرآن مى 

هنگامى كه فرمان ما فرا رسید، آن سرزمین را زیر و رو كردیم و بارانى از سنگ و »: فرماید

 (339). «سنگریزه بر سر آنان فرو ریختیم

هنگامى كه عذاب فرا رسید، شهر سدوم و سرزمین هاى آن قوم به صورت تل خاك و بیابان در 

این باران . آمده بود و اثرى از آنان كه به قول بعضى چهار هزار نفر بودند، بر جاى نمانده بود

سنگ چنان سریع و پى در پى بود كه گویى سنگ ها بر هم سوار مى شدند اما تصور نكنید كه این 

این عذابى است كه از هیچ قوم و جمعیت و گروه »: سنگ ها مخصوص قوم لوط بودند بلكه

 (340). «ستمكار و ظالمى دور نیست

هر كس عمل قوم لوط را حالل بداند و از »:  در تفسیر این آیه فرموده اندعلیه السالمامام صادق 

دنیا برود، دچار همان عذاب خواهد شد و به همان سنگریزه ها خواهند سوخت ولى مردم نمى 

.  (341)« بینند

همسر لوط، مثلى براى كافران 

خداوند مثلى براى كافران زده است، مثلى به همسر نوح و همسر لوط، »: قرآن كریم مى فرماید

اما خویشاوندى . آنان تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودند ولى به آن دو خیانت كردند

آنان با این دو پیامبر سودى به حالشان در برابر عذاب الهى نداشت و به آنان گفته شد كه وارد آتش 

.  (342)« شوید، همراه با كسانى كه داخل آتش مى شوند

بوده است و بعضى عكس این را « والعه»و اسم همسر لوط « والهه»اسم همسر حضرت نوح 

و این خیانت هرگز انحراؾ . به هر حال، این دو زن به این دو پیامبر خیانت كردند. ذكر كرده اند

از جاده عفت نبود زیرا هرگز همسر هیچ پیامبرى آلوده به بى عفتى نشده است، چنانكه در حدیثى 

همسر هیچ پیامبرى هرگز آلوده عمل »: صریحا آمده است (صلى هللا علیه وآله وسلم)از پیامبر اكرم 

( صلى هللا علیه وآله وسلم)این بود كه با دشمنان آن پیامبر « لوط»خیانت همسر . «منافى عفت نشد

 . همكارى مى كرد و اسرار خانه او را به دشمن مى سپرد و همسر نوح نیز چنین بود

 در روايات عليه السالمداستان حضرت لوط 

شهرهاى قوم لوط 

سدوم، صدیم، لدنا : شهرهاى قوم لوط چهار شهر بود به نام هاى:  فرمودعلیه السالمامام صادق 

سدوم، عمورا، : اما مسعودى در مروج الذهب گفته است كه پنج شهر بود به نام ها. (343)و عمیرا 

.  (344)اءدوما، صاعورا و سابورا 

اعمال زشت دیگر قوم لوط 

 روایت كرده و فرموده علیه السالمدر كتاب خصال از امیرالمإمنین  (رحمه هللا)شیخ صدوق 

یا پرتاب )مهره بازى، تلنگر : است كه شش عمل است میان این امت كه از اخالق قوم لوط است

، جویدن آدامس، بلند كردن جامه ها به خاطر (كردن سنگ هاى ریز با سرانگشت به سوى مردم

 (345). بزرگى كردن و تكبر، باز گذاردن دكمه قبا و پیراهن
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( صلى هللا علیه وآله وسلم) و او از رسول خدا علیه السالمدر كتاب علل الشرایع به نقل از امام باقر 

قوم لوط مردمى بودند كه استنجاء از ؼائط نمى كردند و : روایت كرده است كه آن حضرت فرمود

نسبت به طعام و خوراكى،  (ؼسل جنابت و تطهیر نمى كردند)از جنابت خود را پاك نمى كردند، 

.  (346)مردمانى بخیل و خسیس بودند 

در مسجد، مردى را دید كه به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر : در روایتى دیگر نقل شده كه

:  طرؾ كسى هسته انداخت، فرمود

هسته انداختن به : سپس   فرمود. «او مشمول لعن است تا هنگامى كه آن هسته به زمین بیفتد»

طرؾ یكدیگر از شیوه هاى قوم لوط است و از كارهاى زشت آنان این بود كه محل مدفوع خود را 

نمى شستند و خود را از جنابت پاك نمى كردند و بسیار بخیل و دست بسته بودند و هرگز كسى را 

 (347). به ؼذا خوردن دعوت نمى كردند

منشاء عمل قبیح قوم لوط 

قوم لوط بهترین خلق خدا بودند و شیطان با تالش سختى در صدد :  فرمودعلیه السالمامام باقر 

كارهاى نیك آنان آن بود كه براى . گمراهى آنان بود و دنبال وسیله اى براى این كار مى گشت

انجام كار، به طور دسته جمعى بیرون مى رفتند و زنان را در خانه ها به جاى مى گذاردند، 

شیطان براى گمراهى آنان به سراؼشان آمد و نخستین كارى كه كرد آن بود كه چون مردم به خانه 

مردم كه چنان . ها بر مى گشتند آنچه ساخته و تهیه كرده بودند همه را ویران و تباه مى ساخت

خوب است در كمین بنشینیم و ببینیم كه چه كسى محصول زحمات و : دیدند به یكدیگر گفتند

چون كمین كردند، دیدند پسرى زیباروست كه بدان كار دست مى . دسترنج ما را خراب مى كند

آیا تو هستى كه محصول كارهاى ما را ویران مى كنى؟ : چون از وى پرسیدند. زند

مردم كه چنان دیدند تصمیم به قتل او گرفتند و قرار شد آن شب، او را در خانه . آرى: گفت

همان شب شیطان عمل لواط را به آن مرد یاد داد . مردى زندانى كنند و روز دیگر به قتل برسانند

آن مرد نیز آن عمل را به دیگران یاد داد و همچنان میان مردم . و روز دیگر هم از میان آنها رفت

رسوخ كرد تا جایى كه مردان به یكدیگر اكتفا مى كردند و تدریجا نسبت به رهگذران و مسافرانى 

كه به شهر و دیارشان وارد مى شدند این عمل را انجام مى دادند و همین كار سبب شد كه پاى 

عاقبت كارشان به جایى رسید كه یكسره از . رهگذران از آنجا قطع شود و دیگر كسى به آنجا نرود

زنان روگردان شده و به پسران روى آوردند؛ شیطان كه دید نقشه اش در مورد مردان عملى شد، 

اكنون كه مردانتان براى ارضاى ؼریزه جنسى به یكدیگر اكتفا : سراغ زنانشان آمد و به آنان گفت

كرده اند، شما هم براى دفع شهوت به یكدیگر اكتفا كنید و بدین ترتیب عمل مساحقه را به آنان یاد 

.  (348)داد 

 روایت كرده است آن علیه السالماز امام باقر  (رحمه هللا)در حدیث دیگرى كه شیخ صدوق 

حضرت علت شیوع این عمل را میان آنان خصلت نكوهیده بخل ذكر فرموده است و به ابوبصیر 

رسول خدا ! اى ابامحمد: كه رواى حدیث و یكى از اصحاب اوست چنین مى فرماید

در هر صبح و شام از بخل به خدا پناه مى برد و ما نیز از این صفت به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

و كسانى كه نفسشان از بخل نگهدارى شود آنان »: خدا پناه مى بریم؛ خداى تعالى فرمود

اكنون سرانجام شوم بخل را به تو خبر خواهم داد؛ سپس داستان قوم لوط را به . «رستگارانند

قوم لوط اهل قریه اى بودند كه بخل داشتند و همین »: ابوبصیر به عنوان شاهد ذكر فرمود و گفت

.  «بخل باعث درد بى درمان در مورد شهوت جنسى آنان شد
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پرسیدم كه مگر چه دردى برایشان به بار آورد؟ : ابوبصیر گوید

قریه قوم لوط سر راه مردمى بود كه به شام و مصر سفر مى كردند و چون : حضرت فرمود

كاروانى بر آنها مى گذشت از آنها پذیرایى مى كردند؛ چون این ماجرا ادامه پیدا كرد از روى بخل 

و خستى كه داشتند در فكر چاره اى افتادند و بخل موجب شد كه چون میهمانى بر آنها وارد مى شد 

این عمل را با مردم انجام مى دادند . با او لواط مى كردند، بى آنكه شهوتى به این كار داشته باشند

همین سبب شد كه پاى مسافران از آن سرزمین قطع شود و . تا كسى به سرزمین آنها وارد نشود

اما این عمل میان آنان شیوع پیدا كرد و سرانجام سبب هالكت آنان گردید . دیگر كسى به آنجا نیاید
(349)  .
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داستان ذوالقرنين 

داستان ذوالقرنين در قرآن 

در قرآن كرم در دو مورد نام ذوالقرنین آمده است و داستان او به اجمال در سوره كهؾ در 

.  ذكر شده است (98 تا 83آیه ) آیه 16ضمن 

از تو درباره ذوالقرنین مى پرسند، بگو به زودى »: قرآن كریم خطاب به پیؽمبر مى فرماید

.  (350)« گوشه اى از سرگذشت او را براى شما بازگو مى كنم

ما به او در روى زمین قدرت و حكومت بخشیدیم و اسباب هر چیز را »: سپس اضافه مى كند

در آنجا احساس . در اختیارش گذاشتیم، او هم از این وسایل استفاده كرد تابه ؼروبگاه آفتاب رسید

.  (351)« كرد و در نظرش مجسم شد كه خورشید در چشمه یا دریاى تیره و گل آلودى فرو مى رود

آیا مى خواهى آنان را مجازات كنى و یا روش   نیكویى را در میان آنان : به ذوالقرنین گفتیم»

 (352)« انتخاب مى كنى؟

اما كسى را كه ستم كرده است مجازات خواهیم كرد، سپس به سوى »: ذوالقرنین گفت

 (353)« پروردگارش باز مى گردد و خداوند او را عذاب شدید خواهد نمود

.  این ظالمان و ستمگران، هم مجازات این دنیا و هم عذاب آخرت را مى چشند

و اما كسى كه ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، پاداشى نیكوتر خواهد داشت و ما فرمان »

.  (354)« آسانى به او خواهیم داد

شاید هدؾ ذوالقرنین از این بیان اشاره به این است كه مردم در برابر دعوت من به توحید و 

كسانى تسلیم این برنامه . ایمان و مبارزه با ظلم و شرك و فساد به دو گروه تقسیم خواهند شد

سازنده الهى شوند كه مطمئنا پاداش   نیك خواهند داشت و در امنیت و آسودگى خاطر زندگى 

خواهند كرد و كسانى در برابر این دعوت موضع گیرى خصمانه داشته باشند و به شرك و ظلم و 

.  فساد ادامه دهند، كه مجازات خواهند شد

بعد از »: ذوالقرنین پس از آنكه سفر خود را به ؼرب پایان داد، عزم شرق كرد قرآن مى فرماید

آن، از اسباب و وسایلى كه در اختیار داشت دوباره بهره گرفت و همچنان به راه خود ادامه داد تا 

به خاستگاه خورشید رسید، در آنجا دید كه خورشید بر جمعیتى طلوع مى كند كه در برابر تابش 

 (355). «آفتاب برایشان پوششى قرار نداده بودیم و هیچ گونه سایبانى نداشتند

این جمعیت در سطحى بسیار پایین از زندگى انسانى بودند، تا آنجا كه برهنه زندگى مى كردند 

.  و یا پوشش بسیار كمى داشتند كه بدنشان را از آفتاب نمى پوشانید

براى پیشبرد اهداؾ )چنین بود كار ذوالقرنین و ما به خوبى مى دانیم كه او چه امكاناتى »آرى، 

 (356). «در اختیار داشت (خود

صفات برجسته ذوالقرنين 

از قرآن به خوبى استفاده مى شود كه ذوالقرنین داراى صفات برجسته و ممتازى بود كه به این 

:  قرار است

.  خداوند اسباب پیروزى ها را در همه ابعاد در اختیار او گذاشت- 

او سه لشگركشى مهم داشت؛ به ؼرب، به شرق و به منطقه اى كه در آنجا یك تنگه - 

.  كوهستانى وجود داشت و در هر یك از این سفرها با اقوامى برخورد كرد
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او مردى با ایمان، عادل و مهربان بود و از طریق عدل و داد منحرؾ نمى شد؛ به همین - 

.  جهت مشمول لطؾ خاص پروردگار بود و به مال و ثروت دنیا عالقه اى نداشت

.  او به خدا و روز رستاخیز ایمان داشت- 

او سازنده یكى از مهمترین و نیرومندترین سدها بود، كه در آن به جاى آجر و سنگ از آهن - 

و مس استفاده شد كه اگر مصالح دیگرى هم در ساختمان آن به كار رفته بود، فرع بر این فلزات 

هدؾ او از ساختن این سد، كمك به گروهى مستضعؾ در مقابل ظلم و ستم قوم یاءجوج و . بود

.  ماءجوج بوده است

قبل از نزول قرآن نام او در میان جمعى از مردم شهرت داشت، از این رو قریش یا یهود از - 

.  درباره آن سئوال كردند (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیؽمبر 

در قرآن چیزى بر پیامبرى او تصریح نشده است ولى در الفاظ آن تعابیرى است كه از - 

نام برده شده « عبد صالح»در روایات اسالمى از ذوالقرنین با عنوان . پیامبرى او خبر مى دهد

.  است

ذوالقرنين در روايات 

 علیه السالمذوالقرنین در كالم على 

 كرده است كه ابن الكوا در (357)در كتاب اكمال الدین به سند خود از اصبػ بن نباته روایت 

ما را از داستان ! یا امیرالمإمنین:  كه بر فراز منبر بود، برخاست و گفتعلیه السالممحضر على 

ذوالقرنین خبر بده؛ آیا پیؽمبر بوده است و یا پادشاه؟ مرا از دو قرن او خبر بده؛ آیا از طال بوده یا 

از نقره؟ 

او مردى . دو قرنش نیز، نه از طال بود و نه از نقره. نه پیؽمبر بود و نه پادشاه: حضرت فرمود

او خیرخواه خدا بود، خدا هم برایش . بود كه خدا را دوست مى داشت و خدا هم او را دوست داشت

از این رو او را ذوالقرنین، نامیدند كه قومش را به سوى خدا دعوت مى كرد و . خیر مى خواست

پس از مدتى از مردم ؼایب شد و بار دیگر به سوى . آنان او را زدند و یك طرؾ سرش را شكستند

اینك در میان شما نیز كسى . آنان برگشت؛ این بار هم او را زدند و طرؾ دیگر سرش را شكستند

 (358). مانند او هست

همنشینى ذوالقرنین با صالحین 

 از وهب نقل شده است كه در یكى از كتب (359)در كتاب علل الشرایع و امالى به طور مسند 

هنگامى كه ذوالقرنین از كار ساخت سد معروؾ خویش فراؼت یافت، به : آسمانى نوشته است

او و لشگریانش در راه به پیرمردى برخوردند كه به . مسیرى كه آن را آؼاز كرده بود ادامه داد

چگونه است : ذوالقرنین از بى تفاوتى او نسبت به خود ناراحت شد و از او پرسید. نماز ایستاده بود

.  كه عظمت و شوكت سپاهیانم، تو را به وحشت نینداخت

من با كسى در حال مناجات بودم كه لشگریانى به مراتب بیشتر از تو و : مرد عابد پاسخ داد

قدرتى بس شگرفت تر از قدرت تو دارد و چنانچه روى خود را به سوى تو متمایل كنم به مطلوبم 

.  نخواهم رسید

ذوالقرنین از آن مرد خواست تا او را در پاره اى از امور به عنوان مشاور و یاور همراهى 

.  مرد عابد نیز به چهار شرط خواسته ذوالقرنین را پذیرفت. كند
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دوم، سالمتى و صحتى كه در آن هیچ گاه . اول آن كه به او نعمتى بخشد كه در آن فنایى نباشد

سوم، اكسیرى از جوانى و نشاط كه هرگز پیرى و ضعؾ در آن راه پیدا . رنجورى و ضعؾ نباشد

.  سرانجام حیاتى ابدى كه مرگى در آن نباشد. نكند

كدامین بنده اى خواهد توانست : ذوالقرنین كه از برآوردن حاجات او درمانده گشته بود، گفت

.  من نیز در كنار كسى خواهم بود كه این خصلت ها برازنده اوست: مرد عابد گفت. این گونه باشد

آیا مى توانى : ذوالقرنین از او جدا شد و در مسیرش با مردى دانشمند مواجه شد و از او پرسید

بگویى آن دو چیز كه از ابتداى خلقت همواره پا برجا مانده اند كدامند و نیز مرا از دو چیزى كه با 

یكدیگر متناقض هستند و آن دو چیزى كه با یكدیگر حركت مى كنند و نیز دو چیزى كه دشمن 

آن دو چیزى كه با یكدیگر حركت مى كنند، : یكدیگرند با خبر سازى؟ مرد داشنمند در پاسخ گفت

ماه و خورشیدند و آن دو چیز كه متناقض مى باشند همان شب و روز است و منظور از دو دشمن 

.  همان زندگى و مرگ است

. ذوالقرنین به مسیرش ادامه داد تا به پیرمردى رسید كه جمجمه مردگان را زیر و رو مى كرد

مى خواهم انسان هاى شریؾ و با اصل و نسب را : او در جواب گفت. ذوالقرنین علت را جویا شد

از اشخاص پست و فرومایه بازشناسم و فقیر را از بى نیاز و ؼنى جدا سازم، اما در این مدت 

ذوالقرنین كه گفته آن شخص را تلویحا در مورد خویش . بیست سال نتیجه اى عایدم نگشته است

فرض نموده بود از او جدا شد و به قومى رسید كه از بازماندگان و هدایت یافتگان امت موسى 

از آنان خواست تا برایش توضیح دهند كه چرا آرامگاه مردگان را در آستانه .  بودندعلیه السالم

تا همیشه مرگ در برابر چشمان ما مجسم باشد و آن را : آنان پاسخ دادند. منزل خویش مى ساختند

چگونه است كه خانه هاى شما درب ندارد؟ آنان : ذوالقرنین در ادامه پرسید. به فراموشى نسپاریم

زیرا در میان ما هیچ انسان مظنونى و سارقى وجود ندارد و ما یكدیگر را امین خویش مى : گفتند

به این دلیل : چرا بر شما پادشاه و قاضى و امیرى حاكم نیست؟ آنان گفتند: ذوالقرنین پرسید. دانیم

كه هرگز رعیت بر یكدیگر ستم نمى ورزند تا احتیاج به حاكمى باشد و هیچگاه كارشان به دشمنى 

و جدال نمى انجامد تا به قاضى شكایت برند و هرگز اتفاق نیفتاده است كه كسى فزون طلبى كند و 

.  به ذخیره ثروت و احتكار بپردازد تا نیاز به امیر و حكمران احساس شود

چگونه است كه هیچ یك از شما بر دیگرى برترى نداشته و تفاوتى آشكار : ذوالقرنین پرسید

چون ما نسبت به یكدیگر ترحم مى ورزیم و در مشكالت ؼمخوار و : میان شما وجود ندارد؟ گفتند

.  پشتیبان هم هستیم

چرا هرگز میان شما نزاع و جنگى در نگرفت و به دشنام یكدیگر نپرداختند؟ : ذوالقرنین پرسید

افزون بر این ما بر ؼرایز نفسانى . ریشه این مسئله در الفت و محبت میان ما نهفته است: گفتند

.  خویش تسلط داریم و تدبیر و دوراندیشى، بر زندگانى روزمره ما حاكم است

چگونه است كه شما تا بدین حد متحد هستید و راه شما مستقیم و : ذوالقرنین در ادامه پرسید

علت آن پرهیز از دروؼگویى و خدعه و نیرنگ به یكدیگر و پرهیز از ؼیبت : یكسان است؟ گفتند

.  و تهمت مى باشد

چون دارایى و اموال خویش را : چرا در بین شما نیازمندى وجود ندارد؟ گفتند: ذوالقرنین پرسید

.  به طور مساوى میان خود تقسیم مى كنیم

چگونه است كه در میان شما فرد بد اخالق و عصبانى مزاج وجود ندارد؟ : ذوالقرنین پرسید

.  حكمت آن را باید در تواضع و فروتنى ما جستجو كرد: پاسخ دادند
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چون حق و عدالت در میان : چرا شما عمرهاى طوالنى دارید؟ گفتند: ذوالقرنین بار دیگر پرسید

.  ما حكمفرماست

بدان سبب كه هرگز : چگونه است كه شما هرگز دچار قحطى نشده اید؟ گفتند: ذوالقرنین پرسید

چرا هرگز بر شما آفت و : ذوالقرنین پرسید. استؽفار و توبه از درگاه خداوند را فراموش نكردیم

چون توكل و امید ما فقط بر خداوند تعالى بود هرگز همانند عرب ها نزول : بالیا نازل نشد؟ گفتند

رحمت الهى را بر اثر فعل و انفعاالت جوى و نوعى حركات ستارگان نمى پنداریم و بر این خرافه 

.  ها وقعى نمى نهیم

پدران ما بر مساكین و : پاسخ دادند. در پایان، ذوالقرنین از نحوه رفتار پدرانشان سئوال نمود

نیازمندان ترحم مى آوردند، از خطاهاى آنان چشم مى پوشیدند و بر ایشان احسان مى نمودند براى 

گناهكاران طلب استؽفار مى كردند و صله رحم به جا مى آوردند، امانات را به صاحبانشان باز مى 

خداوند نیز به جبران احسان آنان، امورشان را به . گرداندند و هرگز لب به دروغ نمى گشادند

ذوالقرنین كه سعادت آن مردم را مشاهده كرد، تصمیم گرفت تا با . صالح و سداد بیمه مى نمود

 (360). او تا پانصد سالگى كه زندگى را وداع گفت، در كنار آنان زیست. آنان به زندگى ادامه دهد

پرسش هاى و پاسخ  هاى داستان ذوالقرنين 

ذوالقرنین چه كسى بود و چرا به این نام نامیده شد؟ - 1

در این كه ذوالقرنین چه كسى بوده است و بر كدام یك از مردان معروؾ تاریخ منطبق مى 

:  شود، نظرات مختلفى ابراز شده كه مهم ترین آنها سه نظریه است

:  نظریه اول

از این رو برخى او را اسكندر ذوالقرنین مى . بعضى معتقدند او همان اسكندر مقدونى است

خوانند و معتقدند كه او بعد از مرگ پدرش بر كشورهاى روم و مؽرب و مصر تسلط یافت و شهر 

اسكندریه را بنا نمود؛ سپس شام و بیت المقدس را در زیر سیطره خود گرفت و از آنجا به 

ارمنستان رفت و عراق و ایران را فتح كرد؛ سپس قصد هند و چین نمود و از آنجا به خراسان 

بیمار شد و از « زور»شهرهاى فراوانى بنا نهاد و به عراق آمد و بعد از آن در شهر . بازگشت

جسد او را به اسكندریه بردند و در آنجا . برخى گفته اند او سى و شش   سال عمر كرد. دنیا رفت

.  دفن نمودند

اما این نظریه نمى تواند درست باشد، چون اوصافى كه قرآن براى ذوالقرنین آورده است، 

تاریخ براى اسكندر مسلم نمى داند و بلكه آنها را انكار مى كند، مثال قرآن مى فرماید كه ذوالقرنین 

مردى مإمن به خدا و روز جزا بوده و دین توحید داشت، در حال كه اسكندر مردى وثنى و از 

ذوالقرنین یكى از بندگان صالح خدا بود و به »: نیز قرآن كریم مى فرماید. صابئى ها بوده است

.  ولى تاریخ براى اسكندر خالؾ این را نوشته است« عدل و رفق، مدارا مى كرد

همچنین در هیچ یك از تواریخ ننوشته اند كه اسكندر مقدونى سدى به نام سد یاءجوج و ماءجوج 

.  ساخته باشد- با آن اوصافى كه قرآن ذكر فرموده - 

:  نظریه دوم

جمعى از مورخین، ذوالقرنین را یكى از پادشاهان یمن دانسته اند از جمله اصمعى در تاریخ 

و ابوریحان بیرونى در « سیره»عرب قبل از اسالم و ابن هشام در تاریخ معروؾ خود به نام 

كه )برخى از اشعار حمیرى ها . را مى توان نام برد كه از این نظریه دفاع كرده اند« آثار الباقیه»
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معتقدین به این . و شعراى جاهلیت متضمن افتخار به وجود ذوالقرنین است (از اقوام یمنى بودند

 (361). مى دانند« مارب»نظر، سدى را كه ذوالقرنین ساخت، همان سد معروؾ 

كه روزى « ابوالكالم آزاد»كه جدیدترین نظریه است، دانشمند معروؾ اسالمى : نظریه سوم

ذوالقرنین یا »به نام ]وزیر فرهنگ كشور هند بود، در كتاب محققانه اى كه در این زمینه نگاشته 

پادشاه هخامنشى « كورش   كبیر»طبق این نظریه ذوالقرنین همان . آورده است [«كورش   كبیر

.  است

بنابر این نظر، اوصاؾ مذكور در قرآن مجید درباره ذوالقرنین با اوصاؾ كورش تطبیق مى 

در ضمن كورش سفرهایى به شرق و ؼرب و شمال انجام داد كه در تاریخ زندگانیش به طور . كند

افزون بر . مشروح آمده است و با سفرهاى سه گانه اى كه در قرآن آمده است قابل انطباق است

هر چند . این، فضایل و اخالق و كرامات نفسانى كه ذوالقرنین دارا بود با كورش قابل انطباق است

این نظریه داراى نقطه هاى ابهام است، ولى مى توان آن را بهترین نظریه موجود درباره تطبیق 

.  ذوالقرنین بر رجال معروؾ تاریخى دانست

دوباره وجه تسمیه ذوالقرنین به این نام نیز نظرات گوناگونى وجود دارد از جمله اینكه او به 

.  مى كند (دو شاخ آفتاب)شرق و ؼرب عالم رسید كه عرب از آن تعبیر به قرنى الشمس 

بعضى دیگر معتقدند كه این نام به خاطر این بود كه دو قرن حكومت كرد و در اینكه مقدار قرن 

.  چه اندازه است نیز نظرات متفاوتى دارند

عده اى هم گفته اند كه تاج . بعضى نیز گفته اند كه در دو طرؾ سر او برآمدگى مخصوص بود

.  (362)مخصوص او داراى دو شاخك بود 

سد ذوالقرنین در كجا واقع شده است؟ - 2

اگر چه بعضى سد ذوالقرنین را با دیوار معروؾ چین كه هم اكنون پابرجاست و صدها كیلومتر 

ادامه دارد منطبق مى دانند، اما روشن است كه دیوار چین از آهن و مس ساخته شده و نه در یك 

بلكه دیوارى است كه  (اوصافى كه قرآن مجید براى آن سد ذكر كرده)تنگه باریك كوهستانى است 

.  از مصالح معمولى بنا گردیده است

در حالى . است« یمن»در سرزمین « ماءرب»بعضى دیگر اصرار دارند كه این سد، همان سد 

كه سد ماءرب گرچه در یك تنگه كوستانى بنا شده ولى براى جلوگیرى از سیالب و به منظور 

.  ذخیره آب بنا شده است و ساختمان از آهن و مس نیست

ولى بنا بر نظر دانشمندان، در سرزمین قفقاز میان دریاى خزر و دریاى سیاه سلسله كوه هایى 

تنها تنگه اى كه در میان این كوه هاى . است كه همچون یك دیوار، شمال را از جنوب جدا مى كند

دیوار مانند وجود دارد به تنگه دالاير معروؾ است و در همان جا تاكنون دیوار آهنین باستانى به 

.  چشم مى خورد و به همین جهت بسیارى معتقدند كه سد ذوالقرنین همین سد است

یاءجوج و ماءجوج چه كسانى هستند؟ - 3

قرآن كریم آنان را از دو قبیله وحشى و خون خوار مى داند كه مزاحمت شدیدى براى ساكنان 

به گفته مفسر بزرگ، عالمه طباطبایى در المیزان از . اطراؾ مركز سكونت خود داشته اند

مجموع گفته هاى تورات استفاده مى شود كه ماءجوج یا یاءجوج، گروه یا گروه هاى بزرگى بودند 

دالیل . كه در دوردست ترین نقطه شمال آسیا زندگى مى كردند و مردمى جنگجو و ؼارتگر بودند

فراوانى از تاریخ در دست است كه در منطقه شمال شرقى زمین در نواحى مؽولستان در زمان 

هاى گذشته گویى چشمه جوشانى از انسان وجود داشته است و مردم این منطقه به سرعت زاد و 
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ولد مى كردند و پس از كثرت و فزونى به سمت شرق یا جنوب سرازیر مى شدند و تدریجا در 

. براى حركت سیل آساى این اقوام، دوران هاى مختلفى در تاریخ آمده است. آنجا ساكن مى گشتند

یكى از آن دوران، هجوم این قبایل وحشى در قرن چهارم میالدى تحت زمامدارى آتیال بود كه 

دوره دیگر كه آخرین دوران هجوم آنان محسوب مى . تمدن امپراطورى روم را از میان بردند

شود، در قرن دوازدهم میالدى به سرپرستى چنگیزخان صورت گرفت كه بر ممالك اسالمى و 

.  عربى هجوم آوردند و بسیارى از شهرها از جمله بؽداد را ویران نمودند

در عصر كورش نیز هجومى از ناحیه آنان اتفاق افتاد كه در حدود سال پانصد قبل از میالد بود 

ولى در این تاریخ، حكومت متحد ماد و فارس به وجود آمد و اوضاع تؽییر كرد و آسیاى ؼربى از 

.  حمالت این قبایل در امان ماند

از این رو به احتمال زیاد یاءجوج و ماءجوج از همین قبایل وحشى بوده اند كه مردم قفقار به 

هنگام سفر كورش به آن منطقه تقاضاى مقابله با آنان را از او كردند و او نیز اقدام به ساخت سد 

.  (363)معروؾ ذوالقرنین نمود 

چرا و چگونه ذوالقرنین سد ساخت؟ - 4

بعد از این ماجرا باز »: قرآن كریم به چگونگى ساخت و ساز این سد اشاره مى كند و مى گوید

همچنان به راه خود ادامه داد تا به میان دو كوه . از اسباب مهمى كه در اختیار داشت بهره گرفت

.   (364)« رسید و در آنجا گروهى ؼیر از آن دو گروه سابق، یافت كه هیچ سخنى را نمى فهمیدند

ؼیر از دو )این آیه اشاره به این دارد كه او به یك منطقه كوهستانى رسید و در آنجا جمعیتى 

مشاهده كرد كه از جهت تمدن در سطح بسیار پایین قرار  (جمعیتى كه در شرق و ؼرب یافته بود

.  داشتند، چرا كه یكى از روشن ترین نشانه هاى تمدن انسانى همان سخن گفتن او است

در این هنگام آن جمعیت كه از ناحیه دشمنان خونخوار و سرسختى به نام یاءجوج و ماءجوج 

در عذاب بودند، حضور ذوالقرنین را كه داراى قدرت و امكانات عظیمى بود، ؼنیمت شمردند و به 

یاءجوج و ماءجوج در این سرزمین فساد مى كنند، آیا ممكن است ما ! اى ذوالقرنین»: او گفتند

.  (365)« هزینه اى در اختیار تو بگذاریم كه میان ما و آن ها سدى ایجاد كنى

این گفتار با اینكه حداقل زبان ذوالقرنین را نمى فهمیدند، ممكن است از طریق عالمت و اشاره 

از این جمله استفاده مى شود . بوده باشد و یا لؽت بسیار ناقصى كه نمى توان آن را به حساب آورد

كه آن جمعیت از نظر امكانات اقتصادى وضع خوبى داشتند اما از نظر صنعت و فكر و نقشه 

ناتوان بودند لذا حاضر شدند هزینه این سد مهم را بر عهده گیرند مشروط بر اینكه ذوالقرنین ارائه 

.  طرح و ساخت آن را بپذیرد

از آنچه شما مى خواهید )آنچه را پروردگارم در اختیار من گذارده »: ذوالقرنین در پاسخ گفت

مرا با نیرویى یارى كنید تا میان ».  و نیازى به كمك مالى شما ندارم(366)« بهتر است (بگذارید

 (367). «شما و این دو قوم مفسد، سد نیرومندى قرار دهم

هنگامى كه قطعات آهن آماده . (368)« قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید»: سپس چنین دستور داد

. (369)« تا كامال میان دو كوه را پوشاند»شد دستور چیدن آنها را به روى یكدیگر صادر كرد 

مواد آتش زا بیاورید و آن را در دو طرؾ این سد : دستور دیگر ذوالقرنین این بود كه به آنان گفت

در آن آتش بدمید تا قطعات آهن سرخ و گداخته »قرار دهید و با وسایلى كه در اختیار دارید، 

 (370). «شود
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مس ذوب شده براى من بیاورید تا روى این سد »: سرانجام، آخرین دستور را چنین صادر كرد

 و به این ترتیب مجموعه آن سد آهنین را با الیه اى از مس پوشانید و آن را از نفوذ (371)« بریزم

بعضى گفته اند كه در دانش امروز به اثبات رسیده است كه اگر مقدارى ! هوا و پوسیدن حفظ كرد

مس   به آهن اضافه كنند مقاومت آن را بسیار زیادتر مى كند ذوالقرنین چون از این حقیقت آگاه بود 

آن گروه مفسد قادر »سرانجام این سد به قدرى نیرومند و مستحكم شد كه . اقدام به چنین كارى كرد

.  (372)« نبودند از آن باال روند و نه قادر بودند در آن نقبى ایجاد كنند
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 عليه السالمداستان حضرت يعقوب و يوسف 

 در قرآن عليه السالمحضرت يعقوب و يوسف 

یكى از پیامبران الهى، حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم، نوه حضرت ابراهیم خلیل 

حضرت یعقوب همان .  است كه نام مبارك او شانزده مرتبه در قرآن كریم ذكر شده استعلیه السالم

كسى است كه خداوند متعال در قرآن كریم در ضمن شمارش امتیازاتى كه به ابراهیم خلیل 

 علیه السالمو اسحاق و یعقوب را به ابراهیم »:  بخشیده، از او نام مى برد و مى فرمایدعلیه السالم

.  (373)« بخشیدیم و هر دو را هدایت كردیم

 در قرآن بیست و هفت مرتبه ذكر شده علیه السالم، فرزند یعقوب علیه السالمنام حضرت یوسؾ 

از اول تا آخر آن سوره پیرامون . است و سوره دوازدهم به نام او است كه یكصد و یازده آیه دارد

 در قرآن با تعبیر احسن القصص؛ نیكوترین علیه السالمسرگذشت یوسؾ مى باشد و داستان یوسؾ 

نحن نقص علیك احسن : چنانكه در آیه سوم سوره یوسؾ مى خوانیم. قصه ها معرفى شده است

ما بهترین سرگذشت ها را از طریق این قرآن كه به تو »؛ القصص بما اءوحینا الیك هذا القرآن

.  «وحى كردیم، بر تو بازگو مى كنیم

 عليه السالمخواب يوسف 

قرآن كریم داستان حضرت یوسؾ را از خواب عجیبى كه او دیده بود شروع مى كند، چرا كه 

این خواب در واقع نخستین فراز زندگى پر تالطم یوسؾ محسوب مى شود و آن هنگامى بود كه 

یوسؾ به پدرش گفت من یازده ستاره و خورشید و ماه را در خواب دیدم كه از آسمان فرود آمدند 

.  (374)و در برابر من سجده كردند 

بعضى نه سال، . در این كه یوسؾ به هنگام دیدن این خواب چند سال داشت اختالؾ است

اما مسلم است كه یوسؾ در آن هنگام بسیار كم . بعضى دوازده سال و بعضى هفت سال نوشته اند

.  سن و سال بود

پسر جان خواب خود را براى »: حضرت یعقوب پس از شنیدن این خواب، به فرزندش گفت

برادرانت مگو كه نیرنگى براى تو به كار مى برند و به راستى كه شیطان براى انسان دشمن 

و این »: سپس   نتیجه اى را كه خود از خواب یوسؾ گرفته بود به او گفت. (375)« آشكارى است

چنین پروردگارت تو را بر مى گزیند و از تعبیر خواب ها به تو مى آموزد و نعمتش را بر تو و 

خاندان یعقوب تمام و كمال مى كند، همانگونه كه پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام 

.  (376)« به راستى كه پروردگار تو دانا و حكیم است. كرد

یعقوب دوازده پسر داشت كه دو . از اینجا جریان درگیرى برادران با یوسؾ شروع مى شود

نفر از آنان یوسؾ و بنیامین از یك مادر به نام راحیل بودند؛ یعقوب نسبت به این دو پسر 

مخصوصا یوسؾ محبت بیشترى نشان مى داد؛ زیرا اوال، كوچك ترین فرزندان او محسوب مى 

شدند و طبعا نیاز به حمایت و محبت بیشترى داشتند، ثانیا، طبق بعضى از روایات مادرشان راحیل 

از دنیا رفته بود و به این جهت نیز به محبت بیشترى محتاج بودند از آن گذشته مخصوصا در 

یوسؾ، آثار نبوغ و فوق العادگى نمایان بود؛ مجموع این جهات سبب شد كه یعقوب آشكارا نسبت 

برادران حسود، بدون توجه به این جهات، از این موضوع سخت . به آنان ابراز عالقه بیشترى كند

ناراحت شدند به خصوص كه شاید بر اثر جدایى مادرها، رقابتى نیز در میانشان وجود داشت، لذا 

یوسؾ و برادرش نزد پدر از ما محبوب ترند با اینكه ما جمعیتى »: دور همدیگر نشستند و گفتند
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؛ زندگى پدر را به خوبى اداره مى كنیم و به همین دلیل باید عالقه (377)« نیرومند و كارساز هستیم

آنان با قضاوت یك . او به ما بیش از این فرزندان خردسال باشد كه كارى از آنها ساخته نیست

! (378)« به یقین پدر ما در گمراهى آشكارى است»: جانبه خود پدر را محكوم كردند و گفتند

آنان گرد هم جمع شدند و دو . حس حسادت، سرانجام برادران را به طرح نقشه اى وادار ساخت

از )یوسؾ را بكشید یا او را به سرزمینى دور بیندازید تا توجه پدر »: پیشنهاد را دادند و گفتند

متوجه شما گردد و پس از آن مردمى شایسته مى شوید یكى از آنان  (ایشان قطع شده و محبت او

.  (379)« گفت كه یوسؾ را نكشید ولى در چاهش بیندازید تا بعضى از رهگذران او را برگیرند

برادران همین پیشنهاد را پذیرفتند و تصمیم گرفتند در وقت مناسبى همین نقشه و نیرنگ را 

چاره اندیشیدند كه از روى . اجرا كنند اما به فكر فرو رفتند كه چگونه یوسؾ را از پدر جدا كنند

خیرخواهى نزد پدر روند و سخن از كمال دوستى و خیرخواهى خود نسبت به یوسؾ مطرح كنند 

در این باره . و از او بخواهند تا او را همراه آنان براى بازى و مسابقه یا تفریح به صحرا بفرستد

چرا درباره یوسؾ از ما ایمن نیستى، با ! پدر جان»: هم گفتگو كردند و نزد یعقوب آمدند و گفتند

فردا او را همراه ما بفرست تا مشؽول بازى و تفریح شود و ما نیز . اینكه ما خیرخواهان او هستیم

.  (380)« از او نگهدارى مى كنیم

ترس از گرگ هاى بيابان 

این كه من مایل نیستم یوسؾ همراه شما بیاید از دو جهت : حضرت یعقوب در مقابل آنان گفت

 و دیگر این كه در بیابان هاى اطراؾ (381)« دورى یوسؾ مرا ؼمگین مى سازد»او اینكه . است

و من مى ترسم گرگ فرزند دلبندم را بخورد و »ممكن است گرگ هاى خونخوار و درنده باشند 

 (382). «شما سرگرم بازى و تفریح و كارهاى خود باشید

فرزندان یعقوب كه خود را به هدؾ نزدیك مى دیدند و گویا جواب این سخن را آماده كرده 

چگونه ممكن است برادرمان را گرگ بخورد در حالى كه ما گروه »: بودند در پاسخ پدر گفتند

 (383). «نیرومندى هستیم، اگر چنین شود ما زیانكار و بدبخت خواهیم بود

یعقوب هر چه فكر كرد كه چگونه با حفظ آداب و پرهیز از بروز اختالؾ بین برادران آنان را 

قانع كند، راهى پیدا نكرد جز اینكه صالح دید تا این تلخى را تحمل كند و گرفتار خطر بزرگ ترى 

برادران نیز . ناگزیر رضایت داد كه فردا فرزندانش، یوسؾ را نیز با خود به صحرا ببرند. نگردد

بى صبرانه منتظر بودند كه به زودى ساعت ها بگذرد و فردا فرا رسد و تا پدر پشیمان نشده 

صبح زود نزد پدر آمدند و با ظاهرسازى و چهره . آن شب صبح شد. یوسؾ را همراه خود ببرند

.  اى دلسوزانه به چاپلوسى پرداختند تا یوسؾ را از پدر جدا كنند

وداع گريان با يوسف 

سرانجام، برادران یوسؾ را از پدر جدا كردند و یعقوب نیز سفارش هاى الزم را در حفظ و 

پیش روى پدر او را با احترام و . نگهدارى یوسؾ تكرار كرد و آنان نیز اظهار اطاعت كردند

.  محبت فراوان بردند و حركت كردند

پدر تا دروازه شهر آنان را بدرقه كرد و آخرین مرتبه یوسؾ را به سینه خود چسبانید و قطره 

اما چشم . سپس یوسؾ را به آنان سپرد و از ایشان جدا شد. هاى اشك از چشمانش سرازیر شد

یعقوب همچنان فرزندان را بدرقه مى كرد، آنان نیز تا آنجا كه چشم پدر كار مى كرد دست از 

اما هنگامى كه مطمئن شدند پدر آنان را نمى بیند ناگهان عقده . نوازش و محبت یوسؾ برنداشتند

گشودند و تمام كینه هایى را كه بر اثر حسد سال ها روى هم انباشته بودند بر سر یوسؾ فرو 
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ریختند؛ از اطراؾ شروع به زدن او كردند و او از یكى به دیگرى پناه مى برد اما پناهش نمى 

 !دادند

خنده عبرت انگيز 

در این طوفان بال كه یوسؾ اشك مى ریخت، هنگامى كه مى خواستند او را در چاه بیندازند 

برادران سخت در تعجب فرو رفتند كه اینجا چه جاى خنده . ناگهان یوسؾ شروع به خندیدن كرد

كردن است؟ 

فراموش نمى كنم كه روزى به شما برادران نیرومند با آن بازوان قوى و قدرت : یوسؾ گفت

فوق العاده جسمانى نظر افكندم و خوشحال شدم، با خود گفتم كسى كه این همه یار نیرومند دارد از 

آن روز بر شما تكیه كردم و به بازوان شما دل بستم، اكنون . حوادث سخت چه ؼمى خواهد داشت

خداوند نیز شما را . در چنگال شما گرفتارم و از شما به یكدیگر پناه مى برم و به من پناه نمى دهید

بنابراین ). تكیه نكنم- حتى به برادران - بر من مسلط كرد تا این درس را بیاموزم كه به ؼیر او 

از این حادث عبرت گرفتم كه باید فقط به خدا توكل . خنده من خنده شادى نبود خنده عبرت بود

.  (384)(كنم

. پیراهن یوسؾ را از تنش درآوردند و طنابى به كمرش بستند و او را میان چاه سرازیر نمودند

این پیراهن را بگذارید تا بدنم را : یوسؾ از آنان خواست كه پیراهنش را در نیاورند و به آنان گفت

خورشید و ماه و یازده ستاره را كه در خواب »: با لحن تمسخرآمیزى در جوابش گفتند. بپوشانم

على بن ابراهیم در تفسیر خود نقل كرده كه . «دیده اى بخواه تا در این چاه همدم و مونس تو باشند

« اى برادران برهنه ام مى كنید؟»: یوسؾ گریست و گفت« پیراهنت را بیرون آور»: به او گفتند

یوسؾ مقاومت كرد و دست . «اگر بیرون نیاورى تو را مى كشم»: یك از آنان كارد كشید و گفت

بر لب چاه گرفت كه نیفتد ولى با كمال خشونت دست هاى او را از لبه چاه دور كردند و میان چاه 

چون به نیمه هاى چاه رسید به منظور قتل یا از روى كینه و رشكى كه به وى . سرازیرش كردند

سپس . طناب را رها كردند و یوسؾ به قعر چاه افتاد ولى چون در چاه آب بود آسیبى ندید. داشتند

.  به طرؾ سنگى كه در چاه بود رفت و باالى آن آمد و خود را از آب بیرون كشید

« تصمیم گرفتند كه او را در مخفیگاه چاه قرار دهند»: برخى معتقدند این كه قرآن مى گوید

دلیل بر این است كه یوسؾ را در چاه پرتاب نكردند، بلكه در قعر چاه كه سكو مانندى براى كسانى 

به این سبب، طناب را به كمر او بستند و او را به نزدیك . است كه پایین چاه مى روند؛ قرار دادند

.  (385)آب بردند و رها ساختند 

بعضى نقل كرده اند كه برادران، چون یوسؾ را به چاه انداختند، مدتى صبر كردند و سپس او 

چون یوسؾ جوابشان را داد خواستند سنگى به سرش . را صدا زدند تا ببینند آیا زنده است یا نه

.  بیندازند و او را بكشند ولى یهودا مانع این كار شد و از كشتن یوسؾ جلوگیرى كرد

ما به یوسؾ وحى فرستادیم و گفتیم ؼم مخور، روزى »: قرآن كریم در ادامه داستان مى فرماید

فرا مى رسد كه آنان را از همه آین نقشه هاى شوم آگاه خواهى ساخت در حالى كه آنان تو را نمى 

.  (386)« شناسند

 سوره یوسؾ وحى نبوت نبود بلكه الهامى بود به قلب 22البته این وحى الهى به قرینه آیه 

این وحى، نور امید بر قلب یوسؾ پاشید و . یوسؾ تا بداند، تنها نیست و حفظ و نگاهبانى دارد

.  ظلمات یاءس و نومیدى را از روح و جان او بیرون كرد
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پيراهن يوسف 

پدر كه بى . (387)« شب هنگام برادران گریه كنان به سراغ پدر آمدند»: قرآن مى فرماید

صبرانه انتظار ورود فرزندش را مى كشید با ندیدن یوسؾ در میانشان سخت تكان خورد و بر 

ما رفتیم و مشؽول ! پدر جان»: خود لرزید و جویاى حال یوسؾ شد، آنان در پاسخ پدر گفتند

مسابقه شدیم و یوسؾ را كه كوچك بود و توانایى مسابقه با ما را نداشت نزد وسایل خود گذاشتیم، 

اما چنان سرگرم این كار شدیم كه همه چیز، حتى برادرمان را فراموش كردیم و در این هنگام 

« مى دانیم كه تو هرگز سخنان ما را باور نخواهى كرد هر چند راستگو باشیم! گرگ او را خورد
.  چرا كه خودت قبال چنین پیش بینى را كرده بودى و این را بر بهانه حمل خواهى كرد. (388)

براى اینكه گواهى براى پدر بدهند، پیراهن یوسؾ را كه به خون بزؼاله یا آهویى خون آلود 

.  این هم نشانه و گواه گفتار ما: بود، نزد پدر آورده و گفتند

برادران دروؼگو از این نكته ؼافل بودند كه الاقل پیراهن یوسؾ را از چند ناحیه پاره كنند، تا 

دلیل حمله گرگ باشد، آنان پیراهن برادر را كه صحیح و سالم از تن او به درآورده بودند خون 

آلوده كرده نزد پدر آوردند، پدر هوشیار و پرتجربه همین كه چشمش بر آن پیراهن افتاد، همه چیز 

بلكه هوس هاى نفسانى شما این كار را در نظرتان جلوه »شما دروغ مى گویید : را فهمید و گفت

 (389). «داد

یعقوب پیراهن را گرفت و پشت و رو كرد و صدا زد پس چرا جاى دندان و چنگال گرگ در 

دزدان او »: آن نیست؟ بنابر روایت دیگر، وقتى فرزندان یعقوب، این گفتار را از پدر شنیند گفتند

چگونه دزدى بوده كه خودش را كشته : ولى یعقوب در پاسخ این حرفشان نیز فرمود« !را كشتند

.  با اینكه احتیاج دزد به پیراهنش بیش از كشتن او بوده است! اما پیراهنش را نبرده؟

این چه : نقل دیگرى است كه پیراهن را به صورت انداخت و فریاد كشید و اشك ریخت و گفت

گرگ مهربانى بوده كه فرزندم را خورده ولى به پیراهنش كمترین آسیبى نرسانیده است و سپس 

بعضى از برادران فریاد كشیدن كه . بیهوش شد و همانند یك قطعه چوب خشك به روى زمین افتاد

.  برادرمان را از دست دادیم و پدرمان را كشتیم! اى واى بر ما از محاكمه روز قیامت

پدر همچنان تا سحرگاه بیهوش بود ولى به هنگام وزش نسیم سرد سحرگاهى به صورتش به 

من صبر خواهم كرد، صبرى جمیل و نیكو، شكیبایى تواءم با شكرگزارى و »: هوش آمد و گفت

. «من از خدا در بربر آنچه شما مى گویى یارى مى طلبم»: سپس ادامه داد. (390)« سپاس   خداوند
(391) 

نجات يوسف از چاه 

اما . یوسؾ در تاریكى وحشتناك چاه كه با تنهایى كشنده اى همراه بود ساعات تلخى را گذراند

ایمان به خدا و آرامش حاصل از آن، نورامید بر دل او افكند و به او تاب و توان داد كه این تنهایى 

.  وحشتناك را تحمل كند

یوسؾ سه روز و سه شب در میان چاه به سر برد تا اینكه كاروانى كه از مدین به مصر مى 

از آنچا . رفتند، براى رفع خستگى و استفاده از آب، كنار همان چاهى كه یوسؾ در آن بود آمدند

او دلو را در چاه . كه نخستین حاجت كاروان تاءمین آب است، مؤمور آب را به سراغ آب فرستادند

.   (392)افكند 
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یوسؾ از قعر چاه متوجه شد كه سر و صدایى از باالى چاه مى آید و به دنبال آن، دلو و طناب 

را دید كه به سرعت پایین مى آید، فرصت را ؼنیمت شمرد و از این عطیه الهى بهره گرفت و بى 

.  درنگ به آن چسبید

مؤمور آب احساس كرد دلو آبش بیش از اندازه سنگین شده است و آن را با قوت باال كشید، 

این كودكى است به جاى ! مژده باد»: ناگهان چشمش به كودك خردسال و زیباروى افتاد و فریاد زد

.  (393)« آب

كم كم گروهى از كاروانیان از این جریان با خبر مى شدند ولى براى اینكه دیگران با خبر 

این »نشوند و خودشان بتوانند این كودك زیبا را به عنوان یك ؼالم در مصر بفروشند، از این رو 

.  (394)« امر را به عنوان یك سرمایه نفیس از دیگران مخفى داشتند

فروختن يوسف به بهاى اندك 

چرا كه مى )سرانجام یوسؾ را به بهاى كمى فروختند و نسبت به فروختن او بى رؼبت بودند »

.  (395)(«ترسیدند رازشان فاش شود

مفسران اختالؾ دارند كه فروشندگان یوسؾ چه كسانى بودند و كسانى كه این گوهر گران بها 

جمعى گفته اند كه برادران یوسؾ در این چند روزى كه او . را خریدارى كردند چه افرادى بودند

در چاه بود، مراقب بودند تا ببینند كه سرنوشت یوسؾ چه مى شود و سرانجام چه كسى او را از 

چاه بیرون مى آورد، براى همین پیوسته میان كنعان و چاهى كه یوسؾ را در آن انداخته بودند در 

.  رفت و آمد بودند

وقتى كاروانیان او را بیرون آوردند به آنان گفتند كه این جوان، ؼالم زر خرید ما بود كه از 

اكنون باید بهاى او را به . دست ما فرار كرد و به اینجا آمد و خود را در این چاه پنهان كرده است

یوسؾ نیز . ما بپردازید و از طرفى با اشاره، یوسؾ را تهدید كردند كه سخنى بر زبان نیاورد

معناى اینكه . با این تدبیر برادران او را به كاروانیان فروختند. بناچار گفتارشان را تصدیق كرد

به این دلیل بود كه مى خواستند هر چه زودتر او را « رؼبتى در وى نداشتند»: خداوند مى فرماید

از آن محیط دور كنند و سرپوشى روى كار خود بگذارند كه مبادا یوسؾ به كنعان بازگردد و 

به همین جهت اعتنایى به یوسؾ و بهاى او نداشتند و منظورشان از این كار . اسرارشان فاش شود

.   (396)فقط ناپدید كردن یوسؾ بود 

بنابراین نظر، یوسؾ دو مرتبه فروخته شد، مرتبه اول، در كنار چاه و به دست برادران و 

مرتبه دوم، در مصر به دست كاروانیان كه خریدار نخست، كاروانیان بودند و خریدار دوم ؼزیز 

.  مصر

اما جماعتى دیگر معتقدند كه فروختن یوسؾ یك مرتبه بیشتر اتفاق نیفتاد و آن هم به دست 

كاروانیان در شهر مصر، چرا كه كاروانیان پس از اینكه او را از چاه بیرون آوردند، به صورت 

كاالیى كه قابل فروش و استفاده است پنهانش كردند، سپس او را در شهر مصر به بهایى كم و 

چون آثار آزادگى و نشانه بزرگى در او مشاهده كردند و شاید بر اثر . درهمى ناچیز فروختند

تحقیق و سئوالى كه از وى كرده بودند او را شناختند و دانستند كه فرزند دلبند یعقوب و نوه ابراهیم 

به همین دلیل خواستند هر چه زودتر او را بفروشند و خوش نداشتند كه او را نزد خود . خلیل است

با ورود به مصر فورا او را در معرض فروش گذاشتند و درباره قیمتش سخت گیرى . نگه دارند

صرؾ نظر از اقوال مفسران و پاره اى از روایات، معناى دوم با سیاق . نكردند و او را فروختند

.  (397)آیه مناسب تر است و یكنواخت بودن ضمایر جمع نیز گواهى دیگر بر این قول است 
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يوسف در كاخ عزيز مصر 

كاروان وارد مصر شد و فرزند دلبند اسرائیل را به بازار برده فروشان برد و در معرض 

این گوهر گران بها نصیب عزیز مصر گردید كه برخى او را قطفیر نامیده اند و . فروش قرار داد

او نخست وزیر كشور مصر بود و منصب جانشینى و خزانه دارى و فرماندهى لشكر : گفته اند

پادشاه را به عهده داشته است، بعد از اینكه یوسؾ را خریدارى كرد، به خانه آورد و چون آثار 

: نجابت و بزرگ زادگى را در چهره اش دید به همسر و بانوى خانه اش سفارش كرد و گفت

مقام و جایگاه این ؼالم را گرامى دار و به چشم بردگان به او نگاه نكن چرا كه امیدواریم براى »

.  (398)« ما سودمند باشد و یا او را به عنوان فرزند براى خود انتخاب كنیم

از این جمله چنین استفاده مى شود كه عزیز مصر فرزندى نداشت و در اشتیاق فرزند به سر 

مى برد، هنگامى كه چمش به این كودك زیبا و برومند افتاد دل به او بست كه به جاى فرزند براى 

.  او باشد

و این چنین یوسؾ را در آن سرزمین متمكن و »: قرآن كریم در ادامه داستان چنین مى گوید

ما این كار را كردیم تا علم تعبیر خواب به او بیاموزیم و خدا بر كار . متنعم، صاحب اختیار ساختیم

خود ؼالب و مسلط است ولى بیشتر مردم نمى دانند و آن گاه كه یوسؾ به سن رشد رسید، 

.  (399)« فرزانگى و علم به وى دادیم و ما نیكوكاران را اینگونه پاداش مى دهیم

یوسؾ بیشتر از دو سه سال در خانه عزیز مصر نبود كه همه اهل خانه مجذوب و فریفته 

در این میان كسى كه از همه بیشتر شیفته یوسؾ شد و عالقه او كم كم به . اخالق و رفتار او شدند

صورت عشقى آتشین در آمد و در اعماق دل و جانش اثر كرد، بانوى كاخ و همسر عزیز مصر 

در علل این عشق سوزان كه تدریجا . ذكر كرده اند« زلیخا»و لقبش را « راعیل»بود كه نامش را 

به صورت دلباختگى و عالقه جنسى درآمد و با آن سماجت و درخواست كامجویى از یوسؾ كرد، 

.  چند جهت ذكر كرده اند كه در بخش پرسش ها و پاسخ  ها به این سئوال پاسخ داده مى شود

قهرمان تقوا و پاكدامنى 

یوسؾ با آن چهره زیبا و ملكوتیش نه تنها عزیز مصر را مجذوب خود كرد بلكه قلب همسر 

سرانجام، همسر عزیز تصمیم گرفت كه راز دل . عزیز را به سرعت در تسخیر خود درآورد

او از تمام وسایل و روش ها . خویش را با یوسؾ در میان بگذارد و از او تقاضاى كامجویى كند

براى رسیدن به مقصد خود در این راه استفاده كرد و با خواهش و تمنا، كوشید در دل او اثر كند 

 (400)« آن زن كه یوسؾ در خانه او بود از او تقاضاى كامجویى كرد»: چنانكه قرآن مى فرماید

همسر عزیز براى رسیدن به منظور خود از طریق مسالمت آمیز و خالى از هر گونه تهدید با 

تنها هدؾ او همان بود كه به هر وسیله اى . نهایت مالیمت و اظهار محبت از یوسؾ دعوت كرد

شده كام دل از آن جوان ماه سیماى كنعانى بگیرد و به هر ترتیبى شده او را كه جوانى با تقوا و 

زلیخا تصمیم خود را گرفته بود و براى انجام اینكار شدت عمل . عفیؾ بود به این كار حاضر كند

او بهترین لباس . روزى یوسؾ دید كه وضع خانه و رفتار زلیخا تؽییر كرده است. به خرج مى داد

. هاى خود را پوشیده و بهترین آرایش ها را كرده و طرز رفتار او با یوسؾ تؽییر كلى یافته است

به طورى )كم كم یوسؾ متوجه شد كه درهاى تو در توى كاخ نیز به دستور او بسته شده است و 

كه در بعضى از روایات آمده است او هفت در را بست تا یوسؾ هیچ راهى براى فرار نداشته 

باشد و شاید با این عمل مى خواست به یوسؾ بفهماند كه نگران فاش شدن نتیجه كار نباشد، چرا 

یوسؾ به طرؾ اتاق مخصوص  (كه هیچ كس را قدرت نفود به پشت این درهاى بسته نیست
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خوابگاه زلیخا راهنمایى مى شد و چون داخل اتاق خواب شد زلیخا را دید كه از خود بیخود شده 

است و با بى صبرى، مصمم است كه از یوسؾ كامجویى كند و همه این مقدمات را نیز براى 

او به محض این كه یوسؾ را دید، در اتاق را بست و با لحنى آمرانه . همین كار فراهم ساخته است

.  (401)« !هر چه زودتر پیش من آى و مرا كامروا ساز»: و آمیخته با تضرع بدون پروا گفت

اما یوسؾ جز به معشوق حقیقى و پروردگار مهربان دل نبسته بود و تمام نعمتهاى خود را از 

او مى دانست و به این حقیقت واقؾ بود كه هر گونه انحراؾ و گناهى كه از آدمى سر مى زند، 

ظلم و ستمى است كه انسان به نفس خویش كرده و محرومیتى است از رستگارى و هدایت حق 

از این رو در پاسخ درخواست نامشروع زلیخا، بدون . تعالى كه به دست خویش فراهم ساخته است

من چگونه مى توانم تسلیم . او پروردگار من است! پناه مى برم به خدا»: تاءمل و درنگ گفت

چنین خواسته اى بشوم در حالى كه در خانه عزیز مصر زندگى مى كنم و در كنار سفره او هستم 

.   (403) (402)« مقام مرا گرامى داشته است به درستى كه ستمگران رستگار نخواهند شد (خدا)و او 

در اینجا كار یوسؾ و همسر عزیز به باریك ترین مرحله و حساس ترین وضع مى رسد كه 

همسر عزیز مصر، قصد او را كرد و یوسؾ »: قرآن كریم با تعبیر پرمعنایى از آن سخن مى گوید

در آنجا بتى بود كه معبود زلیخا . (404)« نیز اگر برهان پروردگار را نمى دید، قصد وى مى نمود

ناگهان چشمش به آن بت افتاد گویى احساس كرد با چشمان خیره خیره به او نگاه . محسوب مى شد

مى كند و حركات خیانت آمیزش را با خشم مى نگرد، برخاست و پارچه اى به روى بت انداخت، 

تو از یك بت بى عقل و : مشاهده این منظره، طوفانى در دل یوسؾ پدید آورد، تكانى خورد و گفت

شعور فاقد حس و تشخیص شرم مى كنى، پس چگونه ممكن است من از پروردگارم كه همه چیز 

زلیخا سخت برآشفت . (405)را مى داند و از همه خفایا و خلوتگاه ها با خبر است، شرم و حیا نكنم؟ 

و به صورت یك پارچه آتش مشتعل در آمد و تصمیم به انتقام از یوسؾ گرفت و قصد حمله كردن 

به او را كرد، یوسؾ نیز كه زلیخا را با آن حال دید كه آن زن قصد حمله به او را دارد در صدد 

كه در آیه شریفه فوق اشاره )اما برهان روشن پروردگار . دفاع بر آمده و قصد زدن زلیخا كرد

او متوجه شد كه اگر اقدام . كه به صورت وحى و الهام بوده است او را ازا ین كار بازداشت (شد

به زدن زلیخا كند، ممكن است در این میان یكى از آن دو كشته شوند و اتفاقى بیفتد كه دیگر جبران 

آن به هیچ وجه میسر نباشد و مورد بحث هاى گوناگون و تهمت هاى زیادى قرار گیرد و اگر هم 

كشته نشوند، زلیخا براى انتقام از یوسؾ موضوع را به صورت دیگرى منعكس خواهد كرد و 

خواهد گفت كه یوسؾ قصد خیانت و تجاوز به من داشت و چون ممانعت مرا دید به زدنم اقدام 

خداى سبحان نیز بیان فرمود كه یوسؾ . از این رو تصمیم به فرار گرفت. كرد، امثال این سخنان

خواست تا از خود دفاع كند و به همان گونه كه زلیخا قصد حمله به او را كرد، او نیز اگر برهان 

پروردگار خود را ندیده بود قصد زدن زلیخا را مى كرد ولى براى اینكه یوسؾ از بندگان مخلص 

ما بود و خواستیم بدى و فحشا را كه همان قتل یا اتهام بود از وى دور كنیم، موضوع را به او 

به هر حال مقاومت . وحى كردیم تا بدى و فحشا را از او بگردانیم و او از بندگان با اخالص ما بود

یوسؾ كه در مبارزه با آن زن عشوه گر و هوس هاى . سرسختانه یوسؾ، زلیخا را ماءیوس كرد

سركش نفس پیروز شده بود احساس كرد كه اگر بیش از این در آن لؽزشگاه بماند خطرناك است و 

با سرعت به طرؾ در كاخ دوید تا در را باز كند و خارج »باید خود را از آن محل دور سازد، 

شود، همسر عزیز نیز بى تفاوت نماند او نیز به دنبال یوسؾ به طرؾ در دوید تا مانع خروج او 

.  (406)« شود و براى این منظور پیراهن او را از پشت كشید و پاره كرد
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ولى هر طور بود، یوسؾ خود را به در رسانید و در را گشود، ناگهان عزیز مصر را پشت در 

.  (407)« شوهر آن زن را دم دریافتند»: دیدند به طورى كه قرآن مى گوید

در این هنگام همسر عزیز از یك طرؾ خود را در آستانه رسوایى دید و از سوى دیگر شعله 

انتقام جویى از درون جان او زبانه مى كشید، نخستین چیزى كه به نظرش آمد این بود كه با قیافه 

سزاى »: حق به جانبى رو به سوى همسرش كرد و یوسؾ را با این بیان متهم كرد و صدا زد

.  (408)« كسى كه به خانواده تو قصد خیانت داشته، به جز زندان یا عذابى دردناك چه خواهد بود؟

جالب این كه این زن خیانتكار تا خود را در آستانه رسوایى ندیده بود فراموش كرده بود كه 

همسر عزیز مصر است ولى در این موقع مى خواست حس ؼیرت عزیز را برانگیزد كه من 

! مخصوص تو هستم و نباید چشم دیگرى به من طمع كند

یوسؾ در اینجا سكوت را روا ندانست و با صراحت پرده از روى راز عشق همسر عزیز 

 و من هیچگاه قصد (409)« او مرا با اصرار و التماس به سوى خود دعوت كرد»: برداشت و گفت

.  خیانت نداشته ام

عزیز مصر كه شاید قبل از این سخنان كم و بیش چیزهایى دستگیرش شده بود و از آن وضع و 

صحنه اى كه مشاهده كرده بود حدس مى زد كه توطئه اى در كار بوده باشد، اكنون با اظهارات 

طرفین به فكر فرو رفت كه آیا یوسؾ را تصدیق كند و در صدد تنبیه همسر برآید یا سخن 

.  همسرش را باور كند و یوسؾ را به كیفر برساند

در این هنگام لطؾ و عنایت خداوند به یارى یوسؾ آمد و شاهد و گواهى از نزدیكان زلیخا پیدا 

شد و چون از قضیه مطلع گردید و تحیر عزیز مصر را دید، داخل خوابگاه شد و اوضاع را از 

سپس رو به عزیز مصر . نزدیك مشاهده كرد و از جریان پاره شدن پیراهن یوسؾ نیز با خبر شد

اگر پیراهن یوسؾ از جلو پاره شده زلیخا راست مى گوید و یوسؾ دروؼگو است »: كرد و گفت

.  (410)« و اگر پیراهن از عقب پاره شده باشد زلیخا دروغ مى گوید و یوسؾ راستگو است

چه دلیلى از این زنده تر، چرا كه اگر تقاضا از طرؾ همسر عزیز بوده، او دنبال یوسؾ دویده 

است و یوسؾ در حال فرار بوده است كه پیراهنش را چسبیده است كه مسلما از پشت سر پاره مى 

اگر یوسؾ به همسر عزیز هجوم برده و او فرار كرده و یا رو در رو به دفاع برخاسته . شود

مسئله ساده پاره شدن پیراهن، مسیر زندگى بى . است، مسلما پیراهن یوسؾ از جلو پاره خواهد شد

! گناهى را تؽییر مى دهد و همین امر كوچك سندى بر پاكى او و دلیلى بر رسوایى مجرم مى گردد

عزیز مصر، این داورى و قضاوت را كه بسیار حساب شده بود پسندید و درپیراهن یوسؾ 

این كار از : و هنگامى كه دید پیراهنش از پشت پاره شده رو به همسرش كرد و گفت»خیره شد؛ 

.  (411)« مكر و فریب شما زنان است كه مكر شما زنان بزرگ است

در این هنگام عزیز مصر از ترس اینكه ماجراى اسؾ انگیز بر مال نشود و از همه مهمتر بر 

سر زبان ها نیفتد و آبروى خاندان عزیز مصر بر باد نرود، صالح دید كه سر و ته قضیه را به هم 

از این ماجرا صرؾ نظر ! اى یوسؾ»: آورده و بر آن سرپوش نهد، لذا رو به یوسؾ كرد و گفت

 و آن را نادیده بگیر و دیگر جایى سخنى از این داستان به میان (412)« كن و دیگر چیزى مگوى

« تو هم از گناه خود استؽفار كن كه از خطاكاران بودى»: سپس رو به همسرش كرد و گفت. نیاور
(413)  .
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نقشه ديگر زليخا 

هر چند مسئله اظهار عشق همسر عزیز یك مسئله خصوصى بود كه عزیز هم تاءكید بر 

كتمانش داشت؛ اما از آنجا كه این گونه رازها نهفته نمى ماند مخصوصا در قصر شاهان و 

سرانجام این راز از درون قصر . صاحبان زر و زور كه دیوارهاى آنان گوش هاى شنوایى دارد

گروهى از زنان شهر، این سخن را در میان خود »: به بیرون نفوذ كرد، چنان كه قرآن مى فرماید

گفتگو مى كردند و نشر مى دادند، كه همسر عزیز با ؼالم خود سر و سرى پیدا كرده است و او 

را به سوى خود دعوت مى كند و آنچنان عشق ؼالم بر او چیره شده كه اعماق قلبش را تسخیر 

ما او را در گمراهى آشكارى »و سپس او را با این جمله مورد سرزنش قرار دادند « كرده است

.  (414)« مى بینیم

روشن است كسانى كه این سخن را مى گفتند، زنان اشرافى مصر بودند كه اخبار قصرهاى پر 

این دسته از . از فساد فرعونیان و مستكبرین برایشان جالب بود و همواره در جستجوى آن بودند

زنان اشرافى كه در هوسرانى چیزى از همسر عزیز كم نداشتند، چون خود دستشان به یوسؾ 

! نرسیده بود، همسر عزیز را به خاطر این عشق در گمراهى آشكار مى دیدند

این ظاهر داستان بود اما این بود كه چون آنان زنان موضوع دل دادگى زلیخا را به جوان 

كنعانى شنیدند و در این خالل و پیش از آن نیز كم و بیش وصؾ زیبایى خیره كننده یوسؾ را از 

خود زلیخا و كاخ  نشینان عزیز مصر شنیده بودند در این موقعیت تحریك شدند تا نقشه اى بشند كه 

این جوان ماهرو و عفیؾ را از نزدیك ببینند و احیانا اگر بشود خود را به او برسانند و كام دل از 

از این رو خداى متعال به دنبال این آیه لحن سخن را تؽییر داده و حقیقت را بیان مى . او برگیرند

و چون آن زن مكر و حلیه آنان را شنید دعوتشان كرد و تكیه گاهى برایشان آماده كرد »: فرماید كه

.  (415)« وارد مجلس آنان شو: و به هر یك از ایشان كاردى داد و به یوسؾ گفت

همسر عزیز، یوسؾ را در بیرون نگه نداشت بلكه در یك اطاق درونى كه شاید محل ؼذا و 

میوه بود سرگرم ساخت تا ورود او به مجلس، از در ورودى نباشد، بلكه كامال ؼیرمنتظره و شوك 

! آفرین باشد

اما زنان مصر كه طبق بعضى از روایات ده نفر و یا بیشتر بودند هنگامى كه آن قامت زیبا و 

چهره نورانى را دیدند و چشمشان به صورت دلرباى یوسؾ افتاد، چنان حیران و متعجب شدند كه 

آنان به هنگام دیدن یوسؾ او را بزرگ و فوق العاده »نمى شناختند  (ترنج)دست را از پا و میوه 

.  (416)« دست هاى خود را بریدند (به جاى میوه)شمردند و چنان از خود بیخود شدند كه 

هنگامى كه دیدند، برق حیا و عفت از چشمان جذاب او مى درخشد و رخسار معصومش از 

همه فریاد برآوردند كه نه، این جوان هرگز آلوده نیست او »شدت حیا و شرم گلگون شده است، 

.  (417)« اصال بشر نیست او یك فرشته بزرگوار آسمانى است

بیان این جمله با آن عملى كه بى اختیار و در حال بهت و حیرت از آنان سر زد و به جاى میوه 

ها دست هاى خود را بریدند، فرصتى به زلیخا داد تا درد دل خود را به آنان بگوید و علت عشق 

آتشین خود را به اطالع آنان برساند و پاسخ مالمت هاى بیجایشان را بدهد و چنانكه خداى سبحان 

این است آن جوانى كه مرا درباره عشق او مالمت مى كردید و من مى گویم »: فرمود بدانها بگوید

كه از وى كام خواستم ولى او خوددارى كرد و اگر دستور مرا انجام ندهد باید زندانى شود و از 

.  (418)« افراد خوار و بى مقدار گردد
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همسر عزیز گویا مى خواست به آنان بگوید شما كه با یك بار مشاهده یوسؾ چنین عقل و هوش 

خود را از دست دادید و بى خبر دست ها را بریدید و محو جمال او شدید و به مدحش زبان 

گشودید، چگونه مرا مالمت مى كنید كه صبح و شام با او مى نشینم و بر مى خیزم؟ 

این صراحت لهجه زلیخا و بى پروایى او در معاشقه با یك جوان بیگانه، مى تواند گواهى براى 

گفتار آن دسته از مفسران باشد كه گفته اند شوهر زلیخا مرد بى ؼیرتى بوده است كه از ارتباط 

مى تواند دلیلى بر تسلط فوق العاده او بر شوهرش باشد . همسرش با دیگران متاءثر نمى شده است

چنانكه در این گونه محیطهاى آلوده و آماده براى عیاشى و خوشگذرانى عموما زنان زیبا و 

بوالهوسى همچون همسر عزیز، اختیار شوهران را به دست مى گیرند و همچون فرمانروایى 

.  مطلق العنان مى گردند

به هر حال گروهى از زنان مصر كه در آن جلسه حضور داشتند به حمایت از همسر عزیز 

برخاستند و حق را به او دادند و دور یوسؾ را گرفتند و هر یك براى تشویق یوسؾ به تسلیم شدن 

:  یك نوع سخن گفتند

این همه خویشتن دارى و ناز كردن براى چیست؟ چرا كه این عاشق ! اى جوان: یكى مى گفت

دل داده ترحم نمى كنى؟ مگر تو این جمال دل آراى خیره كننده را نمى بینى؟ مگر تو دل ندارى و 

! جوان نیستى و از عشق و زیبایى لذت نمى برى؟ آخر مگر تو سنگ و چوب هستى؟

گیرم كه از زیبایى و عشق چیزى نمى فهمى، ولى آیا نمى دانى كه او همسر : دومى مى گفت

عزیز مصر و زن قدرتمند این سامان است؟ فكر نمى كنى كه اگر قلب او را به دست آورى، همه 

این دستگاه در اختیار تو خواهد بود؟ و هر مقامى كه بخواهى براى تو آماده است؟ 

گیرم كه نه تمایل به جمال زیبایش دارى و نه نیاز به مقام و مالش، ولى آیا : سومى مى گفت

نمى دانى كه او زن انتقام جوى خطرناكى است و وسایل انتقام جویى را كامال در اختیار دارد؟ آیا 

! از زندان وحشتناك و تاریكش   نمى ترسى و به ؼربت مضاعؾ در این زندان تنهایى نمى اندیشى؟

بهتر است كه از لجاجت خود دست بردارى تا از زیبایى و ثروت كه آرزوى هر جوان است 

.  برخوردار و از شر زندان و شكنجه نیز رها گردى

يوسف در آرزوى زندان 

زنان مصر این سخنان فریبنده را گفتند و فكر مى كردند كه با ان سخنان دل یوسؾ را تسخیر و 

هواى نفس او را تحریك نموده اند ولى یوسؾ بین نوید و تهدید مضطرب است؛ بین وعده و وعید 

. و امتناع سرگدان است تا آنجا كه ترسید وسوسه شیطان، جمال حقیقت را از نظرش پوشیده دارد

پس به درگاه خداى متعال توسل جست و با تضرع به درگاه خدا ناله كرد تا ناراحتى او برطرؾ 

سرانجام، خواسته دل را به پیشگاه خداى تعالى بر زبان . گردد و فكر پلید زنان در او كارگر نیفتد

: آورد و روى تضرع به سوى او بلند نمود و دست استمداد به درگاه او دراز كرد و گفت

زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینان مرا بدان مى خوانند و اگر نیرنگ آنان ! پروردگارا»

.  (419)« را از من دور نكنى به آنان متمایل مى شوم و از جاهالن مى گردم

من به خاطر رعایت فرمان تو و حفظ پاكدامنى خویش از آن زندان وحشتناك استقبال ! خداوندا

مى كنم، زندانى كه روح من در آن آزاد است و دامانم پاك و به این آزادى ظاهرى كه جان مرا 

.  اسیر زندان شهوت مى كند و دامانم را آلوه مى سازد پشت پا مى زنم
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از آنجا كه وعده الهى همیشه این بود كه جهادكنندگان مخلص را یارى بخشد، یوسؾ را در این 

پروردگار او دعایش را »: حال تنها نگذاشت و لطؾ حق به یاریش شتافت چنانكه قرآن مى فرماید

.  (420)« مستحباب كرد و كید زنان را از وى بگردانید كه به راستى او شنوا و داناست

آخرين حربه زليخا 

از این رو به . تهدید همسر عزیز مإ ثر واقع شد و ؼرور و خودخواهى او نیز كمك كرد

عزیز مصر نیز گرچه خیانت همسرش و بى . شوهرش پیشنهاد زندانى كردن یوسؾ بى گناه را داد

گناهى یوسؾ را مى دانست و نشانه هاى دیگرى هم از پاكدامنى یوسؾ مى دانست ولى اوضاع و 

احوال داخل و خارج كاخ او را در محذور و ناراحتى و فشار شدیدى قرار داد، زیرا اخبار مربوط 

به زلیخا و یوسؾ و تقاضاى كامجویى زلیخا از او و امتناع او از این كار، به گوش مردم نیز 

رسیده بود و سبب شده بود تا مردم تحقیق بیشترى درباره آن بكنند و شاید كار به جایى كشیده بود 

كه بیشتر زنان و مردان مصرى مشتاق دیدار این جوان ماهروى كنعانى بودند و دردسرى براى 

سرانجام موضوع به صورت معمایى درآمده بود و . عزیز مصر و كاخ  نشینان فراهم كرده بودند

از طرفى مى . مخالفان عزیز مصر نیز از ماجرا به عنوان حربه اى علیه او استفاده مى كردند

.  ترسیدند به دنبال وقایع گذشته، زلیخا رسوایى تازه اى به بار آورد

عزیز مصر براى خاتمه دادن به این مسئله با مشاوران خود مشورت كرد و در جلسه اى 

تصمیم گرفتند یوسؾ را براى مدتى به زندان بیندازند تا سر و صداها از بین برود و در بیرون 

چنین منعكس شود كه چون ؼالم كنعانى زلیخا، گنهكار و در صدد خیانت بوده است او را زندانى 

قرآن كریم به اجمال موضوع زندان رفتن . كردیم و همسر عزیز، گناهى در این ماجرا نداشته است

 (پاكدامنى یوسؾ)سپس صالح دیدند پس از آن كه نشانه هاى »: یوسؾ را این گونه بیان مى كند

.  (421)« را دیدند كه او را تا مدتى زندانى كنند

 در زندان عليه السالميوسف 

شاید نقشه به زندان انداختن یوسؾ را همسر عزیز پیشنهاد كرد و به این ترتیب یوسؾ بى گناه 

این نه اولین بار و نه آخرین بار بود كه انسان شایسته اى به جرم . به جرم پاكدامنى به زندان رفت

.  پاكى به زندان برود

هنگامى كه یوسؾ به زندان افتاد دو نفر از ؼالمان شاه نیز كه به گفته بعضى یكى از آنان 

در طى مدتى كه این دو هر . ساقى او و دیگرى مؤمور ؼذایش بودند با یوسؾ به زندان افتادند

صبح و شام یوسؾ را در زندان دیده بودند به علم و عقل او واقؾ گشته و مانند زندانیان دیگر 

.  شیفته اخالق و رفتار نیك او شده بودند

در این خالل، شبى آن دو خوابى دیدند كه حكایت از آینده آنان مى كرد و براى تعبیر آن صالح 

لذا نزد یوسؾ رفتند و هر . دیدند كه از رفیق زندانى خود بخواهند تا خواب آن دو را تعبیر كند

.  كدام خوابى را كه دیده بودند بازگو كردند

من در خواب دیدم كه انگور را براى شراب »: یكى از آن دو خواب خود را چنین نقل كرد

من در خواب دیدم كه نان بر سرم حمل مى كنم و پرندگان »:  دومى گفت(422)« ساختن مى فشارم

ما را از تعبیر خوابمان آگاه ساز كه تو را »: سپس اضافه كردند. (423)« آسمان از آن مى خورند

.  (424)« از نیكوكاران مى بینیم

حضرت یوسؾ كه هیچ فرصتى را براى ارشاد و راهنمایى زندانیان از دست نمى داد، مراجعه 

این دو زندانى را براى مسئله تعبیر خواب ؼنیمت شمرد و به بهانه آن، حقایق مهمى را كه 
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هدایتگر آنان و همه انسانها بود و بیان داشت نخست براى جلب اعتماد آنان در مورد آگاهى او بر 

:  تعبیر خواب كه سخت مورد توجه آن دو زندانى بود چنین گفت

هیچ ؼذایى براى شما نمى آورند جز آنكه من پیش از آن كه به دست شما برسد از »

و به این ترتیب اطمینان داد كه قبل از فرا رسیدن . (425)« خصوصیات آن به شما خبر مى دهم

این علم و دانش و آگاهى »: سپس ادامه داد. موعد ؼذایى آنان، مقصود گمشده خود را خواهند یافت

من از تعبیر خواب، از امورى است كه پروردگارم به من آموخته است، من آیین مردمى را كه به 

.  (426)« خدا ایمان ندارند و نسبت به سراى آخرت كافرند ترك كرده ام 

من در خاندانى . من باید از این گونه عقاید جدا شوم، چرا كه برخالؾ فطرت پاك انسانى است

من از آیین پدران و نیاكانم، ابراهیم و اسحاق و »پرورش یافته ام كه خاندان وحى و نبوت است 

 و شاید این اولین بار بود كه یوسؾ خود را چنین به زندانیان معرفى (427)« یعقوب پیروى كردم

مى كرد تا بدانند او زاده وحى و نبوت است و مانند بسیارى از زندانیان دیگر كه در نظام هاى 

.  طاؼوتى به زندان مى رفتند، بى گناه به زندان افتاده است

تعبير خواب دو زندانى 

یوسؾ پس از ارشاد دو رفیق زندانى خود و دعوت آنان به حقیقت توحید به تعبیر خوب آنان 

اما یكى از شما آزاد مى شود و ساقى شراب براى سلطان ! همراهان زندانى من»: پرداخت و گفت

مى ماند كه پرندگان  (بر باالى دار)اما دیگرى به دار آویخته مى شود و آنقدر . خود خواهد شد

این امرى را كه »:  سپس براى تاءكید گفتار خود اضافه كرد(428)« آسمان از سر او مى خورند

.  (429)« شما درباره آن از من سئوال كردید حتمى و قطعى است

از تناسب تعبیرى كه یوسؾ براى خواب آن دو كرد، با خوابى كه آنان دیده بودند مى توان 

كه - فهمید كه معناى این تعبیر آن بود كه آن شخص كه در خواب انگور براى شراب مى فشارد 

آزاد مى شود و به شؽل نخست خود مشؽول مى گردد و آن - بعضى نقل كرده اند ساقى شاه بود 

. دیگرى كه خواب دیده بود نان بر سر دارد و پرندگان از آن مى خورند، به دار آویخته مى شود

آن دو نفر نیز پس از كمى تاءمل متوجه شدند كه كدام یك آزاد و كدام اعدام مى شوند، اما این كه 

یوسؾ به صراحت محكوم به اعدام را تعیین نفرمود، شاید از این رو بود كه نمى خواست او را 

اما بدیهى است كه خود آن دو از روى تناسب خواب . ناراحت كند و این خبر ناگوار را به او بگوید

در همان . و تعبیرى كه یوسؾ كرد، این مطلب را دانستند و هر كدام تعبیر خواب خود را فهمیدند

هنگام بود كه دومى از تعبیرى كه یوسؾ براى او كرد ناراحت شد و طبق بعضى روایات به 

اما یوسؾ جواب او را ضمن این جمله كه . من دروغ گفتم و چنین خوابى ندیدم: یوسؾ گفت

، داد و به او «این امرى را كه شما درباره آن از من سئوال كردید حتمى و قطعى است»: فرمود

.  گوشزد كرد كه این اتفاق خواهد افتاد

درخواست يوسف از رفيق زندانى 

یوسؾ هنگامى كه احساس كرد آن دو زندانى به زودى از او جدا مى شوند، براى اینكه روزنه 

به یكى از آن دو »اى به آزادى پیدا كند و خود را از گناهى كه به او نسبت داده بودند تبرئه نماید، 

از من  (شاه)نفر كه مى دانست آزاد خواهد شد سفارش كرد كه نزد مالك و صاحب اختیار خود 

اما این ؼالم فراموشكار چنان كه راه و .  تا تحقیق كند و بى گناهى من ثابت گردد(430)« سخن بگو

صاحب نعمت را به دست فرامشى سپرد و به كلى مسئله یوسؾ را »رسم افراد كم ظرفیت است، 
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و چند سال »از این رو، یوسؾ به دست فراموشى سپرده شد . (431)« نزد صاحبش از خاطر برد

.  (432)« در زندان باقى ماند

من از برادرم یوسؾ در : آمده است كه فرمودند (صلى هللا علیه وآله وسلم)در روایتى از پیامبر 

شگفتم كه چگونه به مخلوق و نه به خالق پناه برد و یارى طلبید؟ 

 مى خوانیم كه بعد از این داستان جبرئیل نزد یوسؾ علیه السالمدر حدیثى دیگرى از امام صادق 

چه كسى تو را زیباترین مردم قرار داد؟ : آمد و گفت

.  پروردگار من: گفت

چه كسى مرد تو را دل پدر افكند؟ : گفت

.  پروردگار من: یوسؾ گفت

چه كسى قافله را به سراغ تو فرستاد تا از چاه نجاتت دهند؟ : جبرئیل گفت

.  پروردگار من: گفت

از تو دور كرد؟  (كه از باالى چاه به پایین انداختند)چه كسى سنگ را : جبرئیل گفت

.  پروردگار من: یوسؾ گفت

چه كسى تو را از چاه رهایى بخشید؟ : جبرئیل گفت

.  پروردگار من: یوسؾ گفت

چه كسى مكر و حیله زنان مصر را از تو دور ساخت؟ : جبرئیل گفت

.  پروردگار من: یوسؾ گفت

پس چه چیز باعث شد كه حاجتت را به نزد مخلوق : پروردگارت مى گوید: سپس جبرئیل گفت

بسیارى از مفسران، آن . بردى و نزد من نیاوردى؟ به همین جهت باید چند سال در زندان بمانى

.  مدت را هفت سال ذكر كرده اند

خواب پادشاه مصر و تعبير آن 

یوسؾ سال ها در تنگناى زندن به صورت یك انسان فراموش شده باقى ماند و مهم ترین كار او 

خود سازى و ارشاد و راهنمایى زندانیان و عیادت و پرستارى بیماران و دلدارى و تسلى دردمندان 

تا این كه یك حادثه به ظاهر كوچك نه تنها سرنوشت او كه سرنوشت تمام مملكت مصر . آنجا بود

را تؽبیر داد، فردى به نام ولید بن ریان كه عزیز مصر وزیر او محسوب مى شد خواب ظاهرا 

من در »: صبحگاهان تعبیر كنندگان خواب و اطرافیان خود را احضار كرد و گفت. پریشانى دید

خواب دیدم كه هفت گاو الؼر به هفت گاو چاق حمله كردند و آنها را مى خورند و نیز هفت خوشه 

« سبز و هفت خوشه خشكیده را دیدم كه خشكیده ها بر گرد سبزها پیچیدند و آنها را از میان بردند
(433)  .

درباره خواب من نظر دهید، اگر قادر به ! اى جمعیت اشراؾ»: سپس رو به آنان كرد و گفت

كاهنان و معبران سرها را به زیرانداختند و به فكر فرو رفتند ولى . (434)« تعبیر خواب هستید

اینها خواب هاى پریشان و آشفته است و ما تعبیر »: فكرشان به جایى نرسید و در پاسخ شاه گفتند

.  (435)« خواب هاى آشفته را نمى دانیم

در اینجا ساقى شاه كه سال ها قبل از زندان آزاد شده بود به یاد خاطره زندان و تعبیر خواب »

من مى توانم شما را از تعبیر : یوسؾ افتاد؛ رو به سوى سلطان و حاشیه نشینان كرد و چنین گفت

آرى، در گوشه این زندان، . (436)« این خواب خبر دهم مرا به سراغ آن جوان زندانى بفرستید

او است . مردى روشن ضمیر و با ایمان و پاكدل زندگى مى كند و كه قلبش آیینه حوادث آینده است
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این سخن وضع مجلس را . كه مى تواند پرده از این راز بردارد و تعبیر این خواب را بازگو كند

دگرگون ساخت و همه چشم ها را به ساقى دوختند و سرانجام به او اجازه داده شد كه هر چه 

.  زودتر به دنبال این مؤموریت برود و نتجه را فورا گزارش دهد

ساقى به سراغ دوست قدیمى خود یوسؾ آمد، همان دوستى كه در حق او بى وفایى بسیارى 

رو به . كرده بود، اما شاید مى دانست بزرگوارى یوسؾ مانع از آن خواهد شد كه سرگله باز كند

درباره این خواب چه مى گویى كه ! اى مرد بسیار راستگو! یوسؾ»: یوسؾ كرد و چنین گفت

كسى در خواب دیده است كه هفت گاو الؼر، هفت گاو چاق را مى خورند و هفت خوشه سبز و 

من به  (كه خوشه خشكیده بر خوشه سبز پیچیده و آن را نابود كرده است)هفت خوشه خشكیده 

.  (437)« سوى این مردم باز گردم، باشد كه از تعبیر این خواب آگاه شوند

سخن ساقى به اتمام رسید و همان گونه كه انتظار مى رفت، حضرت یوسؾ بدون آن كه سخنى 

هفت سال پى در پى باید »: از بى وفایى او به میان آورد شروع به تعبیر خواب كرد و چنین فرمود

با جدیت زراعت كنید چرا كه در این هفت سال بارندگى فراوان است ولى آنچه را درو مى كنید به 

صورت همان خوشه در انبارها ذخیره كنید جز به مقدار كم و جیره بندى كه براى خوردن نیاز 

اما بدانید كه بعد از این هفت سال، هفت سال خشك و كم باران و خست در پیش ». (438)« دارید

. دارید كه تنها باید از آنچه از سال هاى قبل ذخیره كرده اید، استفاده كنید وگرنه هالك خواهید شد

اما مراقب باشید در آن هفت سال خشك و قحطى نباید تمام موجودى انبارها را صرؾ تؽذیه كنید، 

اگر . (439)« بلكه باید مقدار كمى براى زراعت سال بعد كه سال خوبى خواهد بود نگهدارى نمایید

با برنامه و تدبیر، این هفت سال خشك و سخت را پشت سر بگذارید، دیگرى خطرى شما را تهدید 

بعد از آن سالى پرباران فرا مى رسد كه مردم از این موهبت آسمانى بهره مند مى »نمى كند، زیرا 

شوند؛ نه تنها كار زراعت و دانه هاى ؼذایى خوب مى شود بلكه دانه هاى روؼنى و میوه هایى كه 

« مردم آن را مى فشارند و از عصاره آن استفاده هاى مختلؾ مى كنند نیز فراوان خواهد بود
(440)  .

این تعبیر، گذشته از این كه حكایت از كمال علم و دانش تعبیركننده آن مى كرد، معرؾ 

. شخصیت علمى دانشمندى بود كه سال ها را كنج زندان به سر مى برد و كسى از مقام او آگاه نبود

افزون بر این، پیش بینى مهمى را براى نجات ملت مصر از قحطى در برداشت كه خواه و ناخواه 

شاه و درباریان و دانشمندان مصر را به فكر وامى داشت تا از روى احتیاط براى آینده دشوار و 

.  سختى كه در پیش دارند، تدبیرى به كار برند و عالج واقعه را قبل از وقوع بكنند

در حقیقت، یوسؾ یك معبر ساده خواب نبود بلكه یك رهبر بود كه از گوشه زندان براى آینده 

این . یك كشور برنامه ریزى مى كرد و یك طرح چند ماده اى دست كم پانزده ساله به آنها ارائه داد

تعبیر تواءم با راهنماى و طراحى براى آینده، شاه جبار و اطرافیان او را تكان داد و موجب شد كه 

هم مردم مصر از قحطى كشنده و هم یوسؾ از زندان و هم حكومت از دست خودكامگان و 

.  چاپلوسان نجات یابند

فرستاده شاه كه همان ساقى مخصوص و رفیق سابق زندان یوسؾ بود، پس   از شنیدن آن تعبیر 

عجیب به سرعت خود را به دربار شاه رسانید و در حضور شاه و درباریان و دانشمندانى كه 

شاه و حاضران مجلس كه . منتظر شنیدن تعبیر خواب بودند، ایستاد و تعبیر یوسؾ را گزارش داد

با دقت به گفتار ساقى گوش مى دادند از تعبیر عجیبى كه یوسؾ كرده بود و به سختى در شگفت 

كم كم به این فكر افتادند كه . شدند و مشتاق دیدار این شخصیت بزرگوار و حكیم خردمند گردیدند
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اساسا چنین مرد خردمند و حكیمى چرا باید در زندان باشد و چرا نباید از علم و دانش و تدبیر او 

این موضوع سبب شد تا شاه فرمان بدهد كه او را نزد من . در كارهاى مهم مملكتى استفاده شود

فرستاده مخصوص   شاه كه شاید همان . با این فرمان او را به دربار خویش احضار كرد. آورید

ساقى مخصوص و رفیق زندانى یوسؾ بوده براى ابالغ این فرمان به زندان آمد و خیال مى كرد با 

ابالغ فرمان مزبور یوسؾ بالدرنگ از زندان خارج مى شود و به دربار مى رود، اما بر خالؾ 

من از زندان بیرون نمى آیم تا »: انتظارش، یوسؾ در پاسخ این فرمان به فرستاده مخصوص گفت

اینكه به سوى سرپرست و مالك خود برگردى و از او بپرسى ماجراى زنانى كه در قصر عزیز 

.  (441)« مصر دست هاى خود را بریدند چه بود؟

یوسؾ نمى خواست به سادگى از زندان آزاد شود و ننگ عفو شاه را بپذیرد او نمى خواست 

او . پس از آزادى به صورت یك مجرم یا الاقل یك متهم كه مشمول عفو شاه شده است، زندگى كند

مى خواست نخست درباره علت زندانى شدنش تحقیق شود و بى گناهى و پاكدامنیش به اثبات برسد 

و پس از تبرئه، سربلند آزاد گردد و در ضمن، آلودگى سازمان حكومت مصر را نیز ثابت كند كه 

جالب این كه یوسؾ در این عبارات، آنقدر بزرگوارى از . در دربار وزیرش چه مسائلى مى گذرد

خود نشان داد كه حتى حاضر نشد نامى از همسر عزیز مصر ببرد كه عامل اصلى اتهام و زندان 

.  او بود، تنها به صورت كلى به گروهى از زنان مصر كه در این ماجرا دخالت داشتند اشاره كرد

سپس اضافه نمود اگر توده مردم مصر و حتى دستگاه سلطنت ندانند نقشه زندانى شدن من 

« پروردگارم من از نیرنگ و نقشه آنان آگاه است»چگونه به وسیله چه كسانى طرح شد، اما 
(442)  .

اثبات بى گناهى يوسف 

فرستاده مخصوص به نزد شاه برگشت و پیشنهاد یوسؾ را بیان كرد، این پیشنهاد كه با مناعت 

طبع و علو همت همراه بود او را بیشتر تحت تاءثیر عظمت و بزرگى یوسؾ قرار داد لذا فورا 

داستان شما هنگامى كه »: زنانى را كه در این ماجرا شركت داشتند احضار كرد و به آنان گفت

.  (443)« یوسؾ را به سوى خویش دعوت كردید چه بود؟

.  (444)« ما هیچ عیب و گناهى در یوسؾ نیافتیم! منزه است خداوند»: در پاسخ اظهار داشتند

همسر عزیز مصر كه نیز آنجا حاضر بود و به دقت به سخنان سلطان و زنان مصر گوش مى 

داد، بى آنكه سئوالى از او كند قدرت سكوت در خود ندید و احسا كرد زمان آن رسیده است كه 

به . سال ها شرمندگى وجدان را با شهادت قاطعش به پاكى یوسؾ و گنهكارى خویش جبران كند

خصوص این كه او بزرگوارى بى نظیر یوسؾ را از پیامى كه براى شاه فرستاده بود درك كرد، 

كه در پیامش سخنى از او به میان نیاورده است و تنها از زنان مصر به طور سربسته سخن گفته 

اآلن حق آشكار شد كه من »: از این رو، گویى انفجارى در درونش رخ داد و فریاد زد. است

 و من اگر سخنى درباره او گفتم دروغ بوده (445)« یوسؾ را به كامجویى خویش   دعوت كردم

من این اعتراؾ صریح را به خاطر »: همسر عزیز در ادامه سخنان خود چنین گفت! است، دروغ

؛ چرا كه من بعد از گذشتن این (446)« آن كردم كه یوسؾ بداند در ؼیابش نسبت به او خیانت نكردم

« خداوند نیرنگ و كید خائنان را هدایت نمى كند»مدت و تجربیاتى كه داشته ام، فهمیده ام كه 
(447)  .

در حقیقت او براى اعتراؾ صریحش به پاكى یوسؾ و گنهكارى خویش دو دلیل اقامه مى كند؛ 

اول اینكه یوسؾ بداند من هنوز در عشق او صادق و در محبت به وى صمیمى هستم، به دلیل آنكه 
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دوم اینكه من در . من در ؼیبتش به او خیانت نكردم و به راستگویى و پاكدامنى او گواهى دادم

طول این چند سال با نقشه هاى خائنانه، یوسؾ را پیش شوهر خود و دیگران گناهكار و خود را 

بى گناه جلوه دادم و به همین جهت او را به زنان افكندم؛ اما اكنون مى بینم همه این كارها نتیجه 

معكوس داشت و به ضرر و زیان من تمام شد و خداى بزرگ وضع را طورى پیش برد كه همه 

. به نفع یوسؾ و رسوایى من تمام شد، از اینجا دانستم كه خداوند نقشه خائنان را نتیجه نمى رساند

بهتر همان است كه به حقیقت اعتراؾ كنم و این كه من به این كار اعتراؾ مى كنم به سبب آن 

است كه نفس سركش، انسان را به بدى فرمان مى دهد مگر آن كه خدا رحم كند و توفیق مقاومت 

این نفس سركش . در برابر خواهش هاى نفس به شخص بدهد و گرنه مهار كردن او مقدور نیست

به راستى كه او . بود كه مرا به این كار زشت وادار كرد ولى اینك امیدوارم كه خدا مرا ببخشد

.  (448)آمرزنده و مهربان است 

يوسف، خزانه دار مصر 

پیام یوسؾ سبب شد تا شاه مصر درباره داستان زنان مصرى و همسر عزیز تحقیق و بررسى 

كند و این تحقیق و بررسى موجب شد تا پادشاه مصر اشتیاق بیشترى به دیدار یوسؾ پیدا كند و 

تصمیم بگیرد تا او را به سمت مشاور مخصوص و محرم اسرار خود انتخاب نماید و در كارهاى 

از این رو براى بار دوم كه فرستاده . مهم مملكتى از عقل و درایت و كاردانى او استفاده كند

مخصوص خود را براى آوردن یوسؾ به زندان فرستاد، متن دستورش را در این باره، قرآن كریم 

:  این چنین نقل مى كند

یوسؾ را نزد من آورید تا او را مشاور و نماینده مخصوص   خود سازم و : پادشاه گفت»

تو امروز نزد : گفت (بیش از پیش شیفته و دلباخته او شد و)هنگامى كه پادشاه با وى گفتگو كرد 

 . (449)« ما داراى منزلت عالى و اختیارات وسیع هستى و مورد اعتماد و وثوق ما خواهى بود

تو باید امروز در این كشور، مصدر كارهاى مهم باشى و بر اصالح امور همت كنى چرا كه 

طبق تعبیرى كه از خواب من كرده اى، بحران اقتصادى شدیدى براى این كشور در پیش است و 

من فكر مى كنم تنها كسى كه مى تواند بر این بحران ؼلبه كند تو هستى؛ یوسؾ نیز پیشنهاد كرد 

خزانه دار كشور مصر باشد و دلیل پیشنهاد كردن این منصب در بخش پرسش ها و پاسخ  ها 

.  خواهد آمد

چرا ! مرا در رأس خزانه دارى این سرزمین قرار ده: گفت»: قرآن كریم در این باره مى فرماید

نصب )این مطلب . (450)« كه من هم حافظ و نگهدار خوبى هستم و هم به اسرار این كار واقفم

بیانگر این نكته است كه سلطان مصر قبل از دیدارش با یوسؾ، عزیز  (یوسؾ بر خزانه دارى

. مصر را از منصب وى عزل كرده و به جاى آن یوسؾ پاكدامن را بر آن منصب گماشته است

چنان كه بعضى به این مطلب اشاره كرده اند و گفته اند او را به جاى عزیز مصر به مقام نخست 

 و 100ولى آیات . این احتمال نیز هست كه او تنها خزانه دار مصر شده باشد. وزیرى نصب كرد

 سوره یوسؾ دلیل بر این است كه او سرانجام به جاى پادشاه نشست و زمامدار تمام امور 101

ایها العزیز، دلیل بر این است كه او :  كه مى گوید برادران به او گفتند88هر چند آیه . مصر شد

در جاى عزیز مصر قرار گرفت ولى هیچ مانعى ندارد كه این سلسله مراتب را تدریجا طى كرده 

به هر . باشد، نخست به مقام خزانه دراى و بعد نخست وزیرى و بعد به جاى پادشاه نشسته باشد

و این چنین ما یوسؾ را بر سرزمین مصر، مسلط ساختیم كه »: حال خداوند در اینجا مى فرماید

هر گونه مى خواست در آن تصرؾ مى كرد ما رحمت خویش و نعمت هاى مادى و معنوى را به 
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« . هر كس بخواهیم و شایسته بدانیم مى بخشیم و هرگز پاداش نیكوكاران را ضایع نخواهیم كرد
(451) 

سرانجام همان گونه كه پیش بینى مى شد، هفت سال پى در پى وضع كشاورزى مصر بر اثر 

باران هاى پر بركت و وفور آب نیل كامال رضایت بخش   بود و یوسؾ همه خزائن مصر و امور 

اقتصادى آن را زیر نظر داشت دستور داد انبارها و مخازن كوچك و بزرگى بسازند، به گونه اى 

كه مواد ؼذایى را از فاسد شدن حفظ كنند، دستور داد مردم مقدار مورد نیاز خود را از محصول 

.  بردارند و بقیه را به حكومت بفروشند و به این ترتیب انبارها و مخازن از آذوقه پر شد

این هفت سال پربركت و وفور نعمت گذشت و قحطى و خشكسالى چهره عبوس خود را نشان 

داد و مردم از نظر آذوقه در مضیقه افتادند و چون مى دانستند ذخایر فراوانى نزد حكومت است 

مشكل خود را از این طریق حل مى كردند و یوسؾ نیز تحت برنامه و نظم خاصى كه تواءم با 

.  آینده نگرى بود ؼله به آنان مى فروخت و نیازشان را به صورت عادالنه اى تاءمین مى كرد

جالب این كه یوسؾ براى پایان دادن به استثمار طبقاتى و فاصله میان قشرهاى مردم مصر، از 

سال هاى قحطى استفاده كرد به این ترتیب كه در سال هاى فراوانى نعمت مواد ؼذایى از مردم 

خرید و در انبارهاى بزرگى كه براى این كار تهیه كرده بود ذخیره كرد و هنگامى كه این سال ها 

پایان یافت و سال هاى قحطى در پیش آمد، در سال اول مواد ؼذایى را به درهم و دینار فروخت و 

در سال دوم در برابر زینت ها و . از این طریق قسمت مهمى از پول ها را جمع آورى كرد

در سال سوم در برابر چهار پایان و در سال . (البته به استثناى آنان كه توانایى نداشتند)جواهرات 

چهارم در برابر ؼالمان و كنیزان و در سال پنجم در برابر خانه ها و در سال ششم در برابر 

مزارع و آب ها در سال هفتم در برابر خود مردم مصر، سپس تمام آنها را به صورت عادالنه اى 

تفصیل این . هدفم این بود كه آنان را از بال و نابسامانى رهایى بخشم: به آنها برگرداند و گفت

.  حدیث در بخش روایت ها خواهد آمد

برادران يوسف در مصر 

خشكسالى منحصر به سرزمین مصر نبود، به كشورهاى اطراؾ نیز سرایت كرد و مردم 

خاندان یعقوب كه . فلسطین و سرزمین كنعان را كه در شمال شرقى مصر قرار داشتند، فرا گرفت

در این سرزمین زندگى مى كردند نیز به مشكل كمبود آذوقه گرفتار شدند و یعقوب تصمیم گرفت، 

آنان با . فرزندان خود را به استثناى بنیامین كه به جاى یوسؾ نزد پدر ماند راهى مصر كند

كاروانى كه به مصر مى رفت به سوى این سرزمین حركت كردند و به گفته بعضى پس از هجده 

.  روز راهپیمایى وارد مصر شدند

افراد خارجى به هنگام ورود به مصر باید خود را معرفى مى كردند تا مؤمورین به اطالع 

هنگامى كه مؤمورین گزارش كاروان فلسطین را دادند، یوسؾ در میان درخواست . یوسؾ برسانند

كنندگان ؼالت، نام برادران خود را دید و آنان را شناخت و بدون آن كه كسى بفهمد آنان برادرانش 

برادران یوسؾ آمدند و بر او وارد »:  هستند، دستور داد احضار شوند، چنانكه قرآن مى فرماید 

كسى نمى دانست كه علت احضار آنان .  (452)« شدند، او آنان را شناخت ولى آنان او را نشناختند

شاید هر كدام پیش خود فكرى . چیست و خود آنان نیز نمى دانستند كه به چه سبب احضار شده اند

كردند ولى هیچ گاه فكر نمى كردند شخصى كه اكنون در رأس یكى از بزرگ ترین مقام هاى 

.  حساس این مملكت قرار دارد، همان یوسؾ، برادرشان است
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قرآن كریم نقل مى كند كه برادران به حضور یوسؾ رفتند و یوسؾ آنان را شناخت ولى آنان 

یوسؾ را نشناختند، زیرا یوسؾ قبال از نام و خصوصیات ایشان مطلع شده بود ولى آنان متجاوز 

از سى سال بود كه او را ندیده بودند و بلكه به گفته ابن عباس از روزى كه او را در چاه انداختند، 

تا آن روز كه براى تهیه ؼله به مصر آمدند، چهل سال تمام گذاشته بود و یوسؾ را كه در قیافه 

كودكى دیده بودند و آن روز قیافه مردى پنجاه ساله را مشاهده كردند كه به كلى با زمان كودكى 

آرى، یوسؾ به طورى كه او را نشناسند شروع به سئوال كرد و از وضع پدر و . متفاوت بود

خاندان و برادر دیگرشان بنیامین كه او را همراه نیاورده بودند، پرسید و همچنین درباره برادر 

دیگرشان كه در كودكى او را به چاه افكندند سئواالتى كرد و دستور داد آنان را در جایگاهى نیكو 

.  منزل دهند و به خوبى از آنان پذیرایى كنند و پیمانه هاشان را كامل دهند

نقل كرده اند كه عادت یوسؾ این بود كه به هر كس، یك بار شتر ؼله بیشتر نمى فروخت و 

آنان گفتند كه ما پدر پیرى داریم و برادر . چون برادران یوسؾ ده نفر بودند، ده بار ؼله به آنان داد

كوچكى كه در وطن مانده اند، پدر به خاطر شدت اندوه نمى تواند مسافرت كند و برادر كوچك هم 

یوسؾ دستور . براى خدمت و انس نزد او انده است، سهمیه اى هم براى آن دو به ما مرحمت كن

من شما را افراد هوشمند و مإ دبى مى بینم و این كه : داد دوبار دیگر بر آن افزودند، سپس گفت

مى گویید پدرتان به برادر كوچك تر بسیار عالقه مند است معلوم مى شود او فرزند فوق العاده اى 

.  است و من مایل هستم در سفر آینده حتما او را ببینم

آن : هنگامى كه یوسؾ بارهاى آنان را آماده ساخت، به آنان گفت»: در اینجا قرآن مى فرماید

.  (453)« برادرى را كه از پدر دارید نزد من بیاورید

؟ «آیا نمى بینید حق پیمانه را ادا مى كنم و من بهترین میزبانان هستم»: سپس اضافه كرد كرد
(454) 

اگر آن برادر را نزد من »: وبه دنبال این تشویق و اظهار محبت، آنان را با این سخن تهدید كرد

.  (455)« نیاورید، نه كیل و ؼله اى نزد من خواهید داشت و نه اصال به من نزدیك شوید

یوسؾ كه مى خواست به هر ترتیب، بنیامین را نزد خود آورد، گاهى از طریق محبت و تشویق 

از این تعبیرات روشن مى شود كه مقیاس خرید و فروش . و گاهى از طریق تهدید وارد مى شد

ؼالت در مصر، وزن كردن نبوده بلكه پیمانه بوده است و نیز استفاده مى شود كه یوسؾ از 

برادران خود و سایر میهمان ها به عالى ترین وجه پذیرایى مى كرد و به تمام معنى مهمان نواز 

.  بود

فرزندان یعقوب نیز كه مى دانستند پدرشان به سختى به این امر تن در مى دهد و به آسانى 

حاضر نیست بنیامین را از خود دور سازد تاءملى كردند و قول دادند كه به هر ترتیبى این كار را 

ما با پدرش گفتگو مى كنیم و سعى خواهیم كرد »: انجام دهند و در پاسخ یوسؾ اظهار داشتند

 (456). «موافقت او را جلب كنیم و ما این كار را خواهیم كرد

در اینجا یوسؾ براى این كه عواطؾ آنان را بیشتر جلب كند و اطمینان كافى بدهد، به كار 

آنچه را كه برادران به عنوان قیمت در برابر ؼله پرداخته اند، دور از چشم آنان »: گزارانش گفت

در بارهایشان بگذارید، شاید هنگامى كه به خانواده خود بازگشتند و باها را گشودند آن را بشناسند 

 (457). «و بار دیگر به مصر بازگردند

برخى گفته اند كه یوسؾ این كار را به آن سبب كرد كه نخواست از برادران خود بهاى گندم 

گرفته باشد و براى خود ننگ مى دانست كه در چنین روزگار سختى كه خاندانش به ؼله نیازمندند، 
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از آن ها قیمت ؼله را دریافت دارد، از این رو دستور داد تا كاالهاى ایشان را در بارهایشان 

.  بگذارند

قول دیگر آن است كه یوسؾ این كار را كرد تا حتما آنان به مصر بازگردند، زیرا مى دانست 

دیانت و امانت آنان سبب مى شود تا وقتى به كنعان رسیدند و كاالهاى خود را در بارها دیدند، 

براى پس دادن آنان هم شده به مصر بازگردند، چون نمى دانستند كه خود عزیز مصر این كار را 

.  كرده است و چنین دستور به مؤموران داده است

یوسؾ ترسید مبادا : علت دیگرى كه براى این كار یوسؾ ذكر كرده اند آن است كه گفته اند

فرزندان یعقوب دیگر چیزى نداشته باشند كه براى خرید ؼله به مصر بیاورند، پس دستور داد آنچه 

 (458). آورده بودند در بارهایشان بگذارند كه بار دیگر بتوانند به مصر بیایند

بازگشت برادران يوسف به كنعان 

برادران یوسؾ با دست پر و خوشحالى فراوان به كنعان بازگشتند، اما در فكر آینده بودند كه 

موافقت نكند، عزیز مصر آنان را نخواهد پذیرفت و  (بنیامین)اگر پدر با فرستادن برادر كوچك 

: هنگامى كه آنان به سوى پدر بازگشتند، گفتند»: قرآن مى فرماید. سهمیه اى به آنان نخواهد داد

دستور داده شده است كه در آینده بدون حضور برادرمان بنیامین پیمانه اى از ؼله به ما ! پدر

اكنون كه چنین است، برادرمان را با ما بفرست تا بتوانیم كیل و پیمانه اى دریافت داریم و . ندهند

پدر كه هرگز خاطره یوسؾ را فراموش نمى كرد . (459)« مطمئن باش كه او را حفظ خواهیم كرد

آیا من نسبت به این برادر به شما اطمینان كنم »: از شنیدن این سخن ناراحت و نگران شد و گفت

 (460). «همان گونه كه نسبت به برادرش یوسؾ در گذشته اطمینان كردم

یعنى شما با این سابقه بد كه هرگز فراموش شدنى نیست، چگونه انتظار دارید كه من بار دیگر 

به شما اطمینان كنم و فرزند دلبند دیگرم را به شما بسپارم، آن هم در یك سفر دور و دراز و در 

در هر حال خداوند بهترین حافظ و مهربان ترین مهربانان »: سپس اضافه كرد! یك كشور بیگانه؟

.  (461)« است

هنگامى كه بارها را گشودند، با تعجب دیدند تمام آنچه را به عنوان بهاى ؼله به »سپس برادرها 

آنان كه این . (462)« عزیز مصر پرداخته بودند، بازگردانده شده است و در درون بارها است

ما دیگر ! پدر جان»: موضع را سند و مدركى قاطع بر گفتار خود مى یافتند نزد پدر آمدند و گفتند

آیا . (463)« بیش از این كه چه مى خواهیم؟ ببین این سرمایه ماست كه به ما بازگردانده شده است

از این بزرگوارى بیشتر مى شود كه زمامدار یك كشور بیگانه در چنین قحطى و خشكسالى، هم 

مواد ؼذایى به ما بدهد و هم وجه آن را به ما بازگرداند؟ آن هم به صورتى كه خودمان نفهمیم و 

ما براى خانواده ». دیگر جاى درنگ نیست؛ برادرمان را با ما بفرست! پدر جان. شرمنده نشویم

خود مواد ؼذایى خواهیم آورد و در حفظ برادر خواهیم كوشید و یك بار شتر هم به خاطر او 

این كار براى عزیز مصر؛ این مرد بزرگوار و سخاوت مندى كه ما . زیادتر دریافت خواهیم كرد

 (464). «دیدیم كار ساده و آسانى است

یعقوب با تمام این احوال، راضى به فرستادن فرزندش بنیامین با آنان نبود، اما اصرار آنان كه 

با منطق روشنى همراه بود، او را وادار مى كرد كه در برابر این پیشنهاد تسلیم شود؛ سرانجام راه 

من »: چاره را در این دید كه نسبت به فرستادن فرزند، موافقت مشروط كند، پس به آنان گفت

هرگز او را با شما نخواهم فرستاد مگر این كه یك وثیقه الهى و چیزى كه مایه اطمینان و اعتماد 

باشد در اختیار من بگذارید كه او را به من بازگردانید، مگر این كه بر اثر مرگ و یا عوامل دیگر 
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 و منظور از وثیقه الهى همان عهد و پیمان و سوگندى بوده است (465)« قدرت از شما سلب شود

.  كه با نام خداوند همراه است

هنگامى كه عهد و پیمان خود را با پدر بستند، »برادران یوسؾ پیشنهاد پدر را پذیرفتند و 

 (466). «خداوند نسبت به آنچه مى گوییم ناظر و نگهبان است: یعقوب گفت

از يك دروازه شهر وارد نشويد 

از این كه مشكل حل شد و پسران توانستند موافقت پدر را براى بردن بنیامین جلب كنند، با 

در برخى از روایات است كه فاصله سفر اول با سفر دوم شش ماه . خوشحالى آماده سفر دوم شدند

.  بود

هنگامى كه پسران عازم سفر به مصر شدند، حضرت یعقوب، نصیحت و سفارشى به آنان كرد 

از یك دروازه وارد شهر نشوید و از دوازه هاى مختلؾ وارد شوید و ! اى فرزندان من»: و گفت

البته من نمى توانم در برابر خداوند كارى براى شما انجام دهم كه حكم تنها براى خداست و من بر 

.  (467)« او توكل مى كنم

در این كه حضرت یعقوب به چه منظورى این دستور را به فرزندان خود داد، اختالؾ است كه 

.  در بخش پرسش ها و پاسخ  ها اشاره خواهد شد

به هر صورت برادران بر یوسؾ وارد شدند و به او اعالم كردند كه دستور تو را به كار بستیم 

و با این كه پدر در آؼاز موافق فرستان برادر كوچك با ما نبود، با اصرار او را راضى ساختیم تا 

.  بدانى ما به گفته و عهد خود وفا داریم

یوسؾ آنان را با احترام و اكرام تمام پذیرفت و به میهمانى خویش دعوت كرد، دستور داد هر 

دو نفر در كنار سفره ؼذا قرار گیرند، در این هنگام كه بنیامین تنها مانده بود، گریه سر داد و 

اگر برادرم یوسؾ زنده بود مرا با خود بر سر یك سفره مى نشاند، چرا كه از یك پدر و : گفت

مثل این كه برادر كوچكتان تنها مانده است؟ من براى : مادر بودیم، یوسؾ رو به آنان كرد و گفت

! رفع تنهاییش او را با خودم بر سر یك سفره مى نشانم

به راستى كه خداوند یوسؾ و برادرش را بر ما : برادران كه این وضع را دیدند با هم گفتند

.  برترى داده است، تا جایى كه فرمانرواى مصر او را بر سر سفره خود مى نشاند

: سپس دستور داد براى هر دو نفر یك اتاق خواب مهیا كردند، باز بنیامین تنها ماند؛ یوسؾ گفت

او رانزد من بفرستید، در این هنگام یوسؾ، برادرش   را نزد خود جاى داد، اما دید او بسیار 

پیمانه صبر یوسؾ . نگران و ؼمگین است و دائما به یاد برادر از دست رفته اش یوسؾ است

.  لبریز شد و پرده از روى حقیقت برداشت و خود را معرفى كرد

بعضى از مورخان نوشته اند كه یوسؾ كه پس از سالها دورى و فراق اكنون چشمش به برادر 

مادریش بنیامین افتاد، پس از گفتگوى مختصرى كه با برادران دیگر كرد، نتوانست اضطراب و 

دگرگونى خود را تحمل كند و برخاست به اندرون رفت و پس از آن كه مقدارى گریه كرد، بنیامین 

.  را طلبید و خود را معرفى كرد

بر یوسؾ وارد شدند، او، برادرش را  (برادران)هنگامى كه »: قرآن در این باره مى فرماید

من همان برادرت یوسؾ هستم ؼم و مخور و اندوه به خویش راه مده و : نزد خود جاى داد و گفت

منظور از كارهاى برادران كه بنیامین را . (468)« از كارهایى كه آنان انجام مى دادند نگران مباش

ناراحت مى كرده است، بى مهرى هایى بود كه نسبت به او و یوسؾ داشتند و نقشه هایى كه براى 

.  طرد آنان از خانواده كشیدند
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به هر صورت پس از این كه یوسؾ خود را به بنیامین معرفى كرد، شرح حال خود را براى 

سپس در . برادر گفت و بالها و سختى هایى را كه تا به آن روز كشیده بود به اطالع او رساند

. صدد برآمد تا تدبیرى بیندیشد تا بنیامین را نزد خود نگه دارد و از دیدار او بهره بیشترى ببرد

یوسؾ درصدد برآمد كه راهى براى این . شاید هم، خود بنیامین ماندن در مصر را پیشنهاد كرد

.  كار پیدا كند، به طورى كه برادران مطلع نشوند و بناچار با این پیشنهاد موافقت كنند

تدبير يوسف براى نگهدارى بنيامين 

آرى، : آیا میل دارى كه نزد من بمانى؟ او گفت: در این هنگامى یوسؾ به برادرش بنیامین گفت

ولى برادرانم هرگز راضى نخواهند شد چرا كه به پدر قول داده اند و سوگند یاد كرده اند كه مرا 

ؼصه مخور، تدبیرى اندیشیده ام تا مجبور : یوسؾ گفت. به هر قیمتى كه هست با خود بازگردانند

هنگامى كه مؤمور یوسؾ بارهاى آنان را بست، پیمانه گران قیمت ». شوند تو را نزد من بگذارند

.  (469)« مخصوص را، درون بار برادرش بنیامین گذاشت 

البته این كار در خفا و پنهانى انجام گرفت و شاید تنها یك نفر از مؤموران، بیشتر از آن آگاه 

نشد، در این هنگام مؤموران كیل مواد ؼذایى دیدند كه اثرى از پیمانه مخصوص و گران قیمت 

نیست، در حالى كه قبال در دست آنان بود؛ از این رو همین كه قافله آماده حركت شد، كسى فریاد 

.  (470)« !شما دزد هستید! اى اهل قافله»: زد

برادران یوسؾ كه این جمله را شنیدند سخت تكان خوردند و وحشت كردند، چرا كه هرگز 

مگر »: احتمال نمى دادند كه بعد از این همه احترام و اكرام متهم به دزدى شوند، از این رو گفتند

 (471)« چه چیز گم كرده اید؟

از آنجا كه .  و نسبت به شما مظنون هستیم(472)« ما پیمانه سلطان را گم كرده ایم: گفتند»

هر كس آن را بیابد و بیاورد یك بار شتر به »پیمانه، گران قیمت و مورد عالقه سلطان بوده است 

.  (473)« او جایزه خواهیم داد

برادران كه سخت از شنیدن این سخن نگران و دستپاچه شدند و نمى دانستند جریان چیست، 

. «شما مى دانید كه ما نیامده ایم در اینجا فساد كنیم و ما هرگز دزد نبوده ایم! به خدا سوگند»: گفتند
(474) 

 (475)« اگر شما دروغ بگویید كیفر و مجازاتش چیست؟»: در این هنگام مؤموران به آنان گفتند

كیفر و مجازاتش این است كه هر كس پیمانه دربار او پیدا شود خودش را »: در پاسخ گفتند

 (476)« بردارید آرى ما چنین ستمكاران را كیفر مى دهیم [كاال]توقیؾ كنید و به جاى آن 

در این هنگام یوسؾ دستور داد كه بارهایشان را پایین بیاورند و باز كنند و بازرسى كنند، اما 

نخست بارهاى دیگران را قبل از بار برادرش »براى این كه طرح و نقشه یوسؾ معلوم نشود 

 (477)« بنیامین بازرسى كرد و سپس پیمانه مخصوص را از بار برادرش بیرون آورد

همین كه پیمانه در میان بارهاى بنیامین پیدا شد، دهان برادران از روى تعجب باز ماند، گویى 

از طرفى به ظاهر . كه كوهى از ؼم و اندوه بر آنان فرود آمد و خود را در بن بست عجیبى دیدند

دیدند كه برادرشان مرتكب چنین سرقتى شده است و مایه سرشكستگى آنهاست و از طرؾ دیگر 

از همه . موقعیت آنان نزد عزیز مصر به خطر مى افتد و براى آینده، جلب حمایت او ممكن نیست

مشكل تر، پاسخ پدر را چه بگویند؟ چگونه او باور مى كند كه برادران تقصیرى نداشته اند؟ 
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تو ! اى بى خبر: بعضى نوشته اند كه در این هنگام برادران رو به سوى بنیامین كردند و گفتند

این چه كارى بود كه كردى؟ بگو تا بدانیم كه چه موقع این كار را ! ما را رو سیاه و رسوا كردى

انجام دادى و پیمانه را دربار خود گذاشتى؟ 

بنیامین نیز كه از باطن قضیه با خبر بود، با خونسردى جواب داد این كار را همان كسى انجام 

اما حادثه چنان براى ! دربارهایتان گذاشت (در سفر قبل)داده است كه وجوه پرداختى شما را 

.  برادران ناگوار و ؼیر منتظره بود كه نفهمیدند چه مى گوید

او هرگز نمى . ما این گونه راه چاره را به یوسؾ یاد دادیم»: سپس قرآن چنین اضافه مى كند

.  (478)« توانست برادرش را مطابق آیین پادشاه مصر بگیرد

از آیات قرآنى استفاده مى شود كه مجازات سرقت در میان مصریان و مردم كنعان متفاوت بوده 

به طور دائم یا )است، نزد برادران یوسؾ و احتماال مردم كنعان مجازات این عمل بردگى سارق 

.  در برابر سرقتى كه انجام داده، بوده است (موقت

در مجمع البیان نقل كرده است كه میان جمعى از  (رحمه هللا)مفسر بزرگ، مرحوم طبرسى 

مردم آن زمان رسم این بود كه سارق را یك سال به بردگى مى گرفتند و نیز نقل كرده است كه 

.  (تا همان مقدار كار كند)خاندان یعقوب، سارق را به مقدار سرقتش به بردگى مى گرفتند 

برادران، سرانجام باور كردند كه بنیامین دست به سرقت زده است و سابقه آنان را نزد عزیز 

از همین رو براى این كه حساب خود را از بنیامین كه از مادر . مصر به كلى خراب كرده است

اگر بنیامین دزدى كرده است چیز عجیبى »: دیگرى بود جدا كند، به عزیز مصر و حاضران گفتند

 و با بیان این جمله (479)« نیز قبال مرتكب چنین كارى شده است (یوسؾ)نیست، چرا كه برادرش 

این سرقت او اثر شیر مادر است و به این دلیل، برادر دیگر او هم كه از همین : خواستند بگویند

مادر بود پیش از این دزدى كرده بود، این عمل آنان، ارثى است كه از مادرشان برده اند و گرنه 

ما دزد نبودیم و نیستیم و به این ترتیب خواستند خط فاصلى میان خود و بنیامین بكشند و سرنوشت 

.  او را با برادرش یوسؾ پیوند دهند

آن را در دل پنهان داشت و براى آنان آشكار »یوسؾ از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد و 

 چرا كه او مى دانست با این سخن مرتكب تهمت بزرگى شده اند ولى پاسخى به (480). «نساخت

. (481)« شما نزد من از نظر مقام و منزلت بدترین مردمید»: آنان نداد، تنها سربسته به آنان گفت

.  (482)« خداوند درباره آنچه مى گویید داناتر است»: سپس افزود

در این كه روى چه سابقه اى این نسبت را به یوسؾ دادند، مفسران وجوهى ذكر كرده اند از 

یوسؾ در كودكى بتى را از خانه جد مادرى خود ربوده و آن را شكسته بود : جمله این كه گفته اند

. در زمان كودكى از خانه پدرش چیزى را پنهانى برداشته و به فقیر داده بود: و یا این كه گفته اند

یوسؾ در كودكى پیش از آن كه مادرش از دنیا برود تحت كفالت عمه : ابن عباس و برخى گفته اند

اش بود و نزد او به سر مى برد و او یوسؾ را بسیار دوست داشت و همین كه بزرگ شد، یعقوب 

آن زن بزرگ ترین فرزند اسحاق بود و . خواست تا فرزندش را از او بازگیرد و نزد خود ببرد

سرانجام براى نگه داشتن . كمربند اسحاق كه به بزرگ ترین فرزندش مى رسید، نزد آن زن بود

یوسؾ نزد خود، آن كمربند را مخفیانه به كمر او بست و مدعى شد كه یوسؾ كمربند را دزدیده 

است، چون بنابر قانون آنجا، دزد را به جاى مال سرقت شده به ؼالمى مى گرفتند و نزد خود نگاه 

 (483). آمده است (علیهم السالم)این مطلب در پاره اى از روایات ائمه معصومین . مى داشتند
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برخى گفته اند كه ممكن است فرزندان یعقوب به دروغ نسبت دزدى به یوسؾ دادند، چون به 

گمان خود این نسبت را به یك فرد گمشده و نابود شده اى مى دهند و هیچ گاه این دروغ فاش 

.  نخواهد شد

هنگامى كه برادران دیدند برادر كوچكشان بنیامین، طبق قانونى كه خودشان آن را پذیرفته اند 

مى بایست نزد عزیز مصر بماند و از سوى دیگر با پدر پیمان بسته اند كه حداكثر كوشش خود را 

در حفظ و بازگرداندن بنیامین به خرج دهند، رو به سوى یوسؾ كه هنوز براى آنان ناشناخته بود 

و )او پدرى پیر و سالخوره دارد، پس یكى از ما را به جاى او نگه دار ! اى عزیز»: كردند و گفتند

.  (484)« چرا كه ما تو را از نیكوكاران مى بینیم (او را به ما بده

چگونه ممكن است ما كسى را جز ! پناه بر خدا»: یوسؾ این پیشنهاد را شدیدا نفى كرد و گفت

هرگز شنیده اید آدم با انصافى، بى گناهى . (485)« آن كس كه متاع خود را نزد او یافته ایم، بگیریم 

اگر چنین كنیم، مسلما از ظالمان خواهیم »: سپس اضافه نمود! را به جرم فرد دیگر مجازات كند؟

.  (486)« بود

نكته قابل ذكر این است كه یوسؾ در این گفتار خود هیچ گونه نسبت سرقت به برادرش نمى 

دهد، بلكه از او تعبیر به كسى كه متاع خود را نزد او یافته ایم مى كند و این دلیل بر آن است كه 

.  او دقیقا توجه داشت كه در زندگى هرگز خالؾ حقیقت سخنى نگوید

برادران آخرین تالش و كوشش خود را براى نجات بنیامین كردند ولى تمام راه ها را به روى 

خود بسته دیدند، از یك طرؾ مقدمات كار آنچنان چیده شده بود كه ظاهرا تبرئه برادر امكان 

نداشت و از طرؾ دیگر پیشنهاد پذیرفتن فرد دیگرى به جاى او نیز از جانب عزیز مصر مورد 

لذا ماءیوس شدند و تصمیم به مراجعت به كنعان و گفتن ماجرا براى پدر را . قبول واقع نشد

یا از نجات - هنگامى كه آنان را عزیز مصر »: گرفتند، قرآن كریم در این زمینه چنین مى گوید

ماءیوس شدند به گوشه اى آمدند و خود را از دیگران جدا ساختند و به سخنان در گوشى - برادر 

 . پرداختند

 (487)« مگر نمى دانید كه پدرتان از شما پیمان الهى گرفته است: برادر بزرگ تر به آنان گفت

پیش از این درباره یوسؾ كوتاهى »كه بنیامین را نزد او بازگردانید و شما همان كسانى هستید كه 

.  زیرا با پدرتان عهد كردید كه او را سالم بازگردانید اما به عهد خود وفا نكردید(488)« كردید

! اكنون با این وضعى كه پیش آمده و آن سابقه بدى كه دارید با چه رویى نزد پدر باز مى گردید؟

! چگونه مى توانید او را قانع كنید كه بنیامین دزدى كرده و او را دستگیر كردند؟

حال كه چنین است، من از سرزمین مصر حركت نمى كنم مگر این كه پدرم به من اجازه دهد »

سپس برادر بزرگتر . (489)« و یا خداوند فرمانى درباره من صادر كند كه او بهترین حاكمان است

همانا پسرت دزدى كرد و ما ! شما به سوى پدر بازگردید و بگویید پدر»: به برادران دستور داد كه

.  (490)« خبرى نداشتیم (و پشت پرده)جز بدانچه مى دانستیم گواهى ندادیم و از ؼیب 

سپس براى این كه هر گونه سوء ظن را از پدر دور سازند و او را مطمئن كنند كه جریان امر 

براى تحقیق بیشتر، از شهرى كه ما در آن بودیم و از كاروانى كه »: همین بوده است، گفت

 و (491)« همراهشان به سوى تو آمده ایم بپرس تا بدانى كه ما در آنچه مى گوییم، راستگو هستیم

از این آیه شریفه استفاده مى شود كه مسئله سرقت بنیامین در مصر . جز حقیقت چیزى نمى گوییم

از سرزمین مصر سئوال كن، كنایه از همین است كه : شاید این كه برادران گفتند. پیچیده بوده است

.  آن قدر این مسئله مشهور شده كه در مصر همه از این ماجرا خبر دارند
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. به هر حال پسران یعقوب طبق سفارش برادر بزرگشان عازم كنعان شدند و او در شهر ماند

همانطور كه برادر بزرگشان پیش بینى مى كرد سایر برادران پس از ورود به كنعان نتوانستند پدر 

یعقوب سخنانشان را باور نكرد و به . را قانع كنند كه بنیامین را به جرم سرقت بازداشت كرده اند

چنین نیست، بلكه هوس هاى نفسانى شما مسئله را در نظرتان چنین منعكس   ساخته و »: آنان گفت

من زمام صبر را از دست نمى دهم : سپس یعقوب در ادامه سخنانش   گفت. (492)« تزیین داده است

یوسؾ و بنیامین )امیدوارم خداوند همه آنان « من صبر مى كنم صبرى زیبا و خالى از كفران»و 

او از درون دل همه آگاه است و از »چرا كه من مى دانم « را به من بازگرداند (و فرزند بزرگم

همه حوادثى كه گذشته و مى گذرد با خبر است، به عالوه او حكیم است و هیچ كارى را بدون 

.   (493)« حساب انجام نمى دهد

در این حال ؼم و اندوه، سراسر وجود یعقوب را فرا گرفت و جاى خالى بنیامین، همان فرزندى 

كه مایه تسلى خاطر او بود، او را به یاد یوسؾ عزیزش افكند، به یاد دورانى كه این فرزند برومند 

با ایمان با هوش زیبا در آؼوشش بود و استشمام بوى او هر لحظه زندگى و حیات تازه اى به پدر 

مى بخشید، اما امروز نه تنها اثرى از او نیست بلكه جانشین او، بنیامین نیز به سرنوشت دردناك و 

وا اسفا بر : در این هنگام از فرزندان روى برتافت و گفت»مبهمى همانند او گرفتار شده است، 

 برادران كه از ماجراى بنیامین، خود را در برابر پدر شرمنده مى دیدند، از شنیدن (494)! «یوسؾ

این حزن و اندوه مضاعؾ . نام یوسؾ در فكر فرو رفتند و عرق شرم بر جبین آنان آشكار گردید

چشمان او از این »ت سیالب اشك را بى اختیار از چشم یعقوب جارى مى ساخت تا آن حد كه 

 اما با این حال سعى مى كرد خود را كنترل كند و خشم خود را فرو (495)« اندوه سفید و نابینا شد

« او مرد با حوصله و بر خشم خویش مسلط بود». بنشاند و سخنى بر خالؾ رضاى حق نگوید
(496)  .

از ظاهر قرآن استفاده مى شود كه یعقوب تا آن زمان نابینا نشده بود بلكه این ؼم و اندوه 

مضاعؾ و ادامه گریه و ریختن اشك، بینایى او را از بین برد و این یك امر اختیار نبود كه با 

برادران كه از مجموع این جریان ها سخت ناراحت شده بودند از . صبر جمیل منافات داشته باشد

یك سو وجدانشان به خاطر داستان یوسؾ معذب بود و از سوى دیگر به خاطر بنیامین خود را در 

آستانه امتحان جدیدى مى دیدند و افزون بر این، نگرانى مضاعؾ پدر بر آنان، سخت و سنگین 

تو آن قدر یوسؾ یوسؾ مى گویى ! به خدا سوگند»: بود؛ با ناراحتى و بى حوصلگى به پدر گفتند

.  (497)« تا بیمار و مشرؾ به مرگ شوى یا هالك گردى

من شكایت پریشانى و اندوه دل را فقط به خدا مى برم و از »: اما حضرت یعقوب در پاسخ گفت

گویا با ذكر جمله دوم خواست بگوید كه . (498)« لطؾ خداوند چیزهایى مى دانم كه شما نمى دانید

من مى دانم یوسؾ زنده است و روزى خواب او تعبیر خواهد شد و همه شما در برابرش به سجده 

.  خواهید افتاد

همان گونه كه قبال اشاره كردیم، قحطى در مصر و اطرافش از جمله كنعان بیداد مى كرد، مواد 

ؼذایى به كلى تمام شده بود و دگربار یعقوب فرزندان را دستور به حركت كردن به سوى مصر و 

تاءمین مواد ؼذایى مى دهد، ولى این مرتبه در سر لوحه خواسته هایش جستجو از یوسؾ و 

بروید و از یوسؾ و برادرش جستجو ! پسرانم»: برادرش بنیامین را قرار مى دهد و مى گوید

از آنجا كه فرزندان تقریبا اطمینان داشتند كه یوسفى در كار نمانده است، از این . (499)« كنید

از رحمت الهى هیچ گاه »توصیه و تاءكید پدر تعجب كردند، یعقوب به آنان گوشزد كرد كه 
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چرا كه تنها كافران بى » كه قدرت او ما فوق همه مشكالت و سختى هاست (500)« ماءیوس نشوید

.  (501)« ایمان كه از قدرت خدا بى خبرند از رحمتش ماءیوس   مى شوند

در این سفر برخالفت . براى سومین بار فرزندان یعقوب بارها را بستند و روانه مصر شدند

سفرهاى گذشته یك نوع احساس شرمندگى، روح آنان را آزار مى دهد چرا كه سابقه آنان در مصر 

گروه سارقان »و نزد عزیز، سخت آسیب دیده و بدنام شده اند و شاید بعضى آنان را به عنوان 

بشناسند، از سوى دیگر متاع قابل مالحظه اى براى معاوضه با گندم و سایر مواد ؼذایى « كنعان

از دست دادن بنیامین و ناراحتى فوق العاده پدر بر مشكالت آنان افزود و در واقع . همراه ندارند

تنها چیزى كه در میان انبوه این مشكالت و ناراحتى هاى جانفرسا مایه . كارد به استخوانشان رسید

از رحمت خدا ماءیوس نباشید كه هر : تسلى خاطر آنان است همان جمله پدر است كه فرمود

آنان بر یوسؾ وارد شدند و در ان هنگام با نهایت ناراحتى ». مشكلى براى او سهل و آسان است

ما و خاندان ما را قحطى و ناراحتى و بال گرفته است و ! اى عزیز: رو به سوى او كردند و گفتند

 اما با این حال به كرم (502)« . تنها متاع كم و بى ارزشى، براى خرید مواد ؼذایى همراه آورده ایم

و انتظار داریم كه پیمانه ما را به طور كامل وفا كنى و در این »و بزرگوارى تو تكیه كرده ایم 

 و پاداش خود را از ما مگیر بلكه از خدایت بگیر، چرا (503)« كار بر ما منت گذار و بخشش نما

.  (504)« خداوند بخشندگان را پاداش خیر مى دهد»كه 

همان « بر ما منت گذار»: بعضى گفته اند كه منظور از این سخن برادران یوسؾ كه گفتن

آزادى برادر بوده است و گرنه در مورد مواد ؼذایى، قصدشان گرفتن جنس بدون عوض نبوده 

.  است، تا نام تصدق بر آن گذارده شود

برادران حامل نامه اى از طرؾ پدر براى عزیز مصر بودند كه در آن نامه، یعقوب ضمن 

تمجید از عدالت و دادگرى و محبت هاى عزیز مصر نسبت به خاندانش و سپس معرفى خویش و 

خاندان نبوتش شرح ناراحتى هاى خود را به خاطر از دست دادن فرزندش یوسؾ و فرزند دیگرش 

بنیامین و گرفتارى هاى ناشى از خشكسالى را براى عزیز مصر نوشته بود و در پایان از او 

خواسته بود كه بنیامین را آزاد كند و تاءكید نموده بود كه ما خاندانى هستیم كه هرگز سرقت و 

.  شرح نامه در بخش روایت ها خواهد آمد. مانند آن در میان ما نبوده است و نخواهد بود

بوسه يوسف بر نامه پدر 

هنگامى كه برادرها نامه پدر را به دست عزیز مى دهند، نامه را گرفته و مى بوسد و بر 

چشمان خویش مى گذارد و گریه مى كند آنچنان كه پیراهنى كه بر تن داشت از قطرات اشك خیس 

این امر برادران را به حیرت و فكر فرو مى برد كه عزیز مصر چه عالقه اى به . مى شود

پدرشان یعقوب دارد كه این چنین نامه اش در او ایجاد هیجان مى نماید و شاید در همین جا بود كه 

در این هنگام كه دوران آزمایش   به سر رسیده . برقى در دلشان زد كه نكند او خود یوسؾ باشد

آیا »: بود، یوسؾ نیز سخت بى تاب و ناراحت به نظر مى رسید، رو به سوى برادران كرد و گفت

.  (505)« هیچ مى دانید در آن هنگام كه نادان بودید با یوسؾ و برادرش چه كردید؟

آنچه : بزرگوارى یوسؾ را مالحظه كنید كه اوال گناه آنان را سربسته بیان مى كند و مى گوید

انجام دادید، ثانیا راه عذرخواهى را به آنان نشان مى دهد كه این اعمال شما به خاطر جهل و 

از این سخن استفاده . نادانى بوده است و آن دوران جهل گذشته است و كنون عاقل و فهمیده هستید

مى شود كه در گذشته تنها آن بال را بر سر یوسؾ نیاوردند بلكه برادر دیگر، بنیامین نیز از شر 

ناراحتى هایى نیز براى او در گذشته به وجود آورده بودند و شاید . آنان در آن دوران در امان نبود
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بنیامین در این مدتى كه در مصر نزد یوسؾ مانده بود گوشه اى از بیدادگرى هاى آنان را براى 

.  برادرش شرح داده بود

برادران یوسؾ با شنیدن این جمله ناگهان تكانى خوردند و خیره خیره به سیماى عزیز مصر 

با خود فكر مى كردند كه چه شد كه ناگهان عزیز مصر نام یوسؾ را به میان آورده و . نگاه كردند

گویى عزیز مصر در اتفاقات گذشته و آزارهاى ! رفتار جاهالنه ما را نسبت به یوسؾ پیش كشید؟

اما با . كه ما به یوسؾ كردیم همراه با ما بوده است و شاید فكر كردند كه بنیامین به او گفته است

خود گفتند بنیامین هم كه در آن هنگام حضور نداشت و كسى جز خودشان و یوسؾ از آن ماجرا 

.  اطالعى ندارد و تاكنون نیز به كسى اظهار نكرده اند

كم كم به یادشان افتاد كه عزیز مصر در سفرهاى قبلى نیز از حال پدر و برادر دیگرشان جویا 

مى شد و دقیقا به گزارش هایشان گوش مى داد و گاهى بر اثر شنیدن مصیبت هاى پدرشان 

یعقوب، حالش دگرگون مى شد و تؽییر مى یافت ولى خوددارى مى كرد، به یاد پذیرایى هاى 

همچنین . گرمى كه عزیز مصر در سفر اول كرد و كاالهایشان را در بارهایشان گذاشت افتادند

اصرار عزیز براى آوردن بنیامین در سفر اول و سپس نگاه داشتن او با آن تدبیر در سفر دوم و 

بروید و از یوسؾ و برادرش بنیامین : سخن پدر در هنگام حركت در سفر سوم كه به آنان فرمود

این مطالب یكى پس از دیگرى، زنجیروار از پیش . جستجو كنید و از لطؾ خدا ماءیوس نشوید

نظرشان گذشت و ناگهان به این فكر افتادند كه شاید این شخصیت بزرگ، یعنى عزیز مصر همان 

برادرشان یوسؾ است كه كاروانیان او را به مصر آورده اند و روند حوادث او را به این مقام 

.  رسانده است

این افكار همچون برق به مؽزشان تابید و آنان را وادار كرد كه سرهاى خود را بلند كرده و در 

چهره عزیز مصر دقیق شوند و با دقت و تاءملى كه در سیماى او كردند این فكر تقویت شد و 

آیا تو همان یوسؾ برادر ما هستى؟ اما مى ترسند اگر حدسشان به خطا نرفته و : خواستند بپرسند

درست باشد و او همان یوسؾ برادر خودشان باشد كه بدون هیچ گونه جرم و تقصیرى آن همه 

آزارش دادند و از دامن پر مهر پدر جدا نمودند؛ در چنین وضعیتى چگونه از رفتار گذشته خود 

اما بزرگوارى او را به نظر آوردند و طاقت . عذر بخواهند و با چه رویى به صورت او نگاه كنند

! آیا تو همان یوسفى؟»: تحمل را هم از كؾ داده بودند، به خود جراءت دادند و پرسیدند

 و تا به (506)« آرى، من یوسفم و این هم برادر من است كه خدا بر ما منت گزارده است»: گفت

هیچ كس نمى داند . امروز همه جا به من مهر ورزیده است و در هر پیشامدى مرا حفظ كرده است

در این لحظات حساس چه گذشت و این برادرها بعد از ده ها سال كه یكدیگر را شناختند چه شور 

و ؼوؼایى برپا ساختند، چگونه یكدیگر را در آؼوش گرفتند و چگونه اشك هاى شادى فرو ریختند 

ولى با این حال برادران كه خود را سخت شرمنده مى بینند، نمى توانند درست به صورت یوسؾ 

آنان در انتظارند كه ببینند آیا گناهى كه مرتكب شده اند، قابل عفو و بخشش   است یا نه، . نگاه كنند

خداوند تو را بر ما مقدم داشته است و ! به خدا سوگند»: لذا رو به سوى برادر كردند و گفتند

.  (507)« برترى داده است و ما خطاكار و گناهكار بودیم

امروز هیچ گونه سرزنش و توبیخ و مالمتى بر شما نخواهد »: یوسؾ نیز در جوابشان گفت

 و از جانب من آسوده خاطر باشید كه شما را عفو كردم و گذشته ها را نادیده مى گیرم (508)« بود

خدا نیز از گناه »و از جانب خداى تعالى نیز مى توانم این نوید را به شما بدهم و از او بخواهم كه 

.  (509)« شما درگذرد، چرا كه او مهربان ترین مهربانان است
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پسران یعقوب نفس راحتى كشیدند و گذشته از احساس ؼرور و عظمتى كه در پناه عزیز مصر 

در وجود خویش مى كردند، فكرشان از انتقام یوسؾ هم آسوده شد و با وعده اى كه یوسؾ به آنان 

.  داد كه از خداى تعالى نیز براى آنان آمرزش بخواهد، از این جهت تا حدودى آسوده خاطر شدند

اما در اینجا ؼم و اندوه دیگرى بر دل برادران سنگینى مى كرد و آن این كه پدر بر اثر فراق 

فرزندانش نابینا شده است و ادامه این حالت، رنجى طاقت فرسا براى همه خانواده و افزون بر این 

:  براى حل این مشكل بزرگ یوسؾ چنین گفت. دلیلى است بر جنایت آنان

این پیراهن مرا ببرید و روى صورت پدرم بیندازید كه بینا مى شود سپس   با تمام خانواده »

.  (510)« پیش من بیاید

كسى كه پیراهن شفابخش مرا نزد پدر مى برد، باید همان كسى باشد كه پیراهن : یوسؾ گفت

خون آلود را نزد او برد تا همان گونه كه او پدر را ناراحت ساخت، این بار خوشحال و فرحناك 

سپرده شد، زیر او گفت من آن كسى بودم كه پیراهن خونین را « یهودا»از این رو این كار به ! كند

نزد پدر بردم و گفتم فرزندت را گرگ خورده و این نشان میدهد كه یوسؾ با آن همه گرفتارى كه 

یهودا نیز پیراهن را گرفت و همچنان سر و . داشت از جزئیات مسائل اخالقى نیز ؼافل نمى ماند

مسافت مصر تا كنعان هشتاد فرسخ بود و آذوقه اى كه یهودا با خود برد . پاى برهنه، به راه افتاد

بعضى . (511)هفت گرده نان بود كه او پیش از تمام شدن نان ها خود را به كنعان و نزد پدر رسانید 

گفته اند كه یوسؾ دویست مركب با سایر لوازم سفر به كنعان فرستاد و از آنان خواست همه 

.  خاندانش را به مصر بیاورند

بشارت به يعقوب 

 ناگهان در خانه یعقوب (512)« بیرون آمد (از مصر)و چون كاروان »: قرآن كریم مى فرماید

حادثه اى رخ داد كه همه را در بهت و تعجب فرو برد، یعقوب تكانى خورد و با اطمینان و امید 

اگز زبان به بدگویى نگشایید و مرا به سفاهت و نادانى و دروغ نسبت ندهید به شما »: كامل گفت

 و از این جمله معلوم مى شود یعقوب (513)« مى گویم من بوى یوسؾ عزیزم را احساس مى كنم

آنچه را از راه وحى الهى و الهام ؼیبى یا از روى فراست ایمانى، درك كرده بود نمى توانست 

از قضا همین طور بود، . صریحا بگوید، زیرا از تكذیب و تمسخر و سرزنش كسان خود بیم داشت

« به خدا قسم تو در همان گمراهى دیرین خود هستى»: زیرا بى درنگ در جوابش با ناراحتى گفتند
(514)  .

همان افراط در محبت « گمراهى دیرین»برخى از مفسران احتمال داده اند كه مقصود آنان از 

یوسؾ و برادرش »: یوسؾ بوده است، چنان كه در آؼاز داستان سخنشان را نقل كردیم كه گفتند

.  «نزد پر محبوب تر از ما هستند و به راستى كه پدر ما در گمراهى آشكارى است

به هر حال انتظار خیلى زود به پایان رسید و پس از گذشتن چند روز كاروان از راه رسید و 

احتماال پیشاپیش كاروان یكى از پسران یعقوب را مشاهده كردند كه با شتاب از راه رسید و با 

چهره اى خوشحال و خندان سراغ یعقوب را گرفت و پیش از هر چیز خود را به او رساند و 

یعقوب بینا گردید و از زنده بودن یوسؾ و مقام و عظمتى . پیراهن یوسؾ را به صورت او انداخت

پیراهن را )هنگامى كه بشارت دهنده آمد آن »: قرآن مى فرماید. كه اكنون در مصر دارد آگاه شد

 و در آن هنگام یعقوب با لحن (515)« بر صورت او افكند، ناگهان بینایى خود را به دست آورد

 (516)« !آیا به شما نگفتم من از خدا چیزهایى سراغ دارم كه شما نمى دانید؟»: قاطعى به آنان گفت



www.ketabha.org Page 132 
 

لحظه اى به گذشته تاریك خود . این معجزه شگفت انگیز برادران را سخت در فكر فرو برد

اندیشیدند، گذشته اى مملو از خطا و گناه و اشتباه و تنگ چشمى ها، سپس دست به دامن پدر زدند 

از خدا بخواه كه گناهان و خطاهاى ما را ببخشد چرا كه ما گناهكار و خطا ! پدر جان»: و گفتند

.  (517)« كار بودیم

یعقوب بزرگوار نیز كه در سیماى فرزندان خود شرمندگى و پشیمانى از اعمال گذشته را به 

خوبى مشاهده مى كند و چون مى بیند كه وجدانشان ناراحت است و از عواقب سهمگین گناهان 

به زودى براى شما از پروردگارم »: خود بیمناك و نگرانند، وعده استؽفار داد و به آنان فرمود

.  (518)« طلب آمرزش مى كنم

چنان كه در روایات آمده است، دعاى خود را موكل به ساعتى كرد كه دعا در آن مستجاب مى 

شود و با این وعده اطمینان بخش خواست تا قلب آنان را به استجابت دعاى خویش محكم كند و 

.  خاطرشان را از نظر آمرزش   خداى تعالى مطمئن سازد

لحظه وصال 

یعقوب به فرزندان خود دستور داد كه :  روایت شده كه فرمودعلیه السالمدر حدیثى از امام باقر 

به دنبال این دستور فرزندان . همین امروز بار سفر را ببندید و با همه خاندان خود حركت كنید

یعقوب به سرعت وسایل سفر را آماده كردند و با اشتیاق فراوانى راه مصر را در پیش گرفتند و 

.  فاصله میان كنعان و مصر را نه روزه پیمودند و به مصر وارد شدند

آخرین ساعات فراق نیز سپرى شد و كاروان فلسطین از راه رسید و پدر و پسر همدیگر را در 

چنان كه قرآن مى . آؼوش كشیدند و پس از سال ها جدایى و ؼم و اندوه به دیدار یكدیگر نایل شدند

 (519). «هنگامى كه بر یوسؾ وارد شدند، یوسؾ پدر و مادرش را در آؼوش گرفت»: فرماید

از ظاهر این آیه چنین استفاده مى شود كه مادر یوسؾ نیز در آن روز زنده بود و همراه 

كاروان به مصر آمد و به دیدار فرزند دلبندش، نایل گردید اگر چه بعضى گفته اند كه مادرش زنده 

نبود و یعقوب پس از مرگ مادر یوسؾ، خاله اش را به همسرى انتخاب كرده بود و در این مراسم 

 (520). همان خاله یوسؾ حضور داشت كه قرآن از او به مادر یوسؾ تعبیر كرده است

سرانجام شیرین ترین لحظه زندگى یعقوب تحقق یافت و در این دیدار و وصال كه بعد از سال 

ها فراق دست داده بود، لحظاتى بر یعقوب و یوسؾ گذشت كه جز خدا هیچ كس نمى داند كه آن دو 

چه احساساتى در این لحظات شیرین داشتند، چه اشك هاى شوق ریختند و چه ناله هاى عاشقانه سر 

.  دادند

اشاره يوسف به تعبير خواب خود 

همه در سرزمین مصر قدم بگذارید كه به خواست خدا همه در امنیت كامل »: سپس یوسؾ گفت

 مصر در حكومت یوسؾ امن و امان شده بود و از این آیه شریفه نیز استفاده (521)« . خواهید بود

.  مى شود كه یوسؾ به استقبال پدر و مادر تا بیرون دروازه شهر آمده بود

عظمت این . (522)« او پدر و مادرش را بر تخت نشاند»هنگامى كه وارد كاخ یوسؾ شدند 

نعمت الهى و عمق این موهبت و لطؾ پروردگار آنچنان برادران و پدر و مادر را تحت تاءثیر 

.  (523)« همه در برابر او به سجده افتادند»قرار داد كه 

این تعبیر خوابى است كه قبال ! پدر جان»: در این هنگام یوسؾ، رو به سوى پدر كرد و گفت

مگر نه این است كه در خواب دیده بودم . (524)« در آن هنگام كه كودك خردسالى بیش نبودم، دیدم 

ببین همان طورى كه تو پیش بینى مى . خورشید و ماه و یازده ستاره در برابر من سجده كردند
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خداوند این خواب را به واقعیت مبدل ساخت و پروردگار به من لطؾ و نیكى كرد، آن »كردى، 

.  (525)« زمانى كه مرا از زندان خارج ساخت

جالب این كه درباره مشكالت زندگى خود فقط سخن از زندان مصر مى گوید اما به خاطر 

خداوند چقدر به من لطؾ كرد »سپس   اضافه كرد ! برادران سخنى از چاه كنعان را به میان نیاورد

كه شما را از آن بیابان كنعان به اینجا آورد بعد از آن كه شیطان در میان من و برادرانم فساد 

شیطان در این كار دخالت كرد و عامل فساد شد، چرا كه یوسؾ نمى خواهد از . (526)« كرد

چرا »سرانجام مى گوید همه این مواهب از ناحیه خدا است . خطاهاى گذشته برادران شكایت كند

كه پروردگارم كانون لطؾ است و هر چیز را بخواهد لطؾ مى كند و چرا كه او دانا و حكیم است 

 »(527)  .

: سپس روى نیاز به سوى پروردگار متعال كرده و براى سپاس نعمت هاى الهى چنین گفت

تویى . تو بودى كه این فرمانروایى را به من دادى و تعبیر خواب را به من آموختى! پروردگارا»

 . (528)« مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق فرما! آفریدگار آسمان ها و زمین، پروردگارا

آرى، مردان الهى هر چه دارند و به هر چه مى رسند همه را از خدا مى دانند و هیچ گاه ولى 

نعمت خود را فراموش نمى كنند و حتى سختى ها و بالها را نیز از او مى دانند و به آن به چشم 

 . تربیت و تكامل براى خود مى نگرند و در هر حال تسلیم اراده حق تعالى و سپاسگزار او هستند

 عليه السالممدت عمر و مدفن يعقوب و يوسف 

چون یعقوب از دنیا رفت، یوسؾ بنابر وصیت پدر، جنازه او را به فلسطین برد و در كنار قبر 

در این كه یعقوب پس از ورود به مصر چند سال . ابراهیم و اسحاق دفن نمود و به مصر بازگشت

بسیارى گفته اند كه مدت توقؾ آن حضرت در مصر هفده سال بود . در آنجا زیست، اختالؾ است

.  در روایات و تواریخ اختالؾ استعلیه السالمدرباره مدت عمر یوسؾ . و پس از آن از دنیا رفت

.  برخى یكصد و ده سال ذكر كرده اند و عده اى یكصد و بیست سال نوشته اند

در تفسیر خود نقل كرده است كه چون یوسؾ از دنیا رفت، او را  (رحمه هللا)مرحوم طبرسى 

علت این كار آن بود كه چون یوسؾ . در تابوتى از سنگ مرمر نهادند و میان رود نیل دفن كردند

از دنیا رفت مردم به نزاع پرداختند و هر دسته اى مى خواستند جنازه آن حضرت را در محله 

سرانجام مصلحت دیدند كه جنازه را در . خود دفن كنند و از بركت آن جسد مطهر بهره مند گردند

رود نیل دفن كنند تا آب نیل از روى آن بگذرد و به همه شهر برسد و بركت آن جنازه به طور 

 همچنان در روزد نیل بود علیه السالماین قبر تا زمان حضرت موسى . مساوى به همه مردم برسد

 (529). تا وقتى كه آن حضرت او را از نیل بیرون آورد و به فلسطین برد

 در روايات عليه السالمحضرت يعقوب و يوسف 

سن یوسؾ هنگام خواب دیدن 

یوسؾ یازده برادر داشت و تنها :  روایت شده كه فرمودعلیه السالمدر تفسیر قمى از امام باقر 

یوسؾ درسن نه سالگى این خواب را : آنگاه فرمود. برادرى كه با او از یك مادر بودند بنیامین بود

 (530). دید و براى پدرش نقل كرد و پدر سفارش كرد كه خواب خود را نقل نكند

علت ابتالى یعقوب به فراق یوسؾ 

 علیه السالمدر معان االخبار، به سند خود از ابى حمزه ثمالى روایت شده كه من با امام سجاد 

. او وقتى از نماز و تسبیح فارغ شد، برخاست تا به منزل برود. نماز صبح روز جمعه را خواندم
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از در خانه : حضرت كنیزش سكینه را صدا زد و به او فرمود. من هم برخاستم و در خدمتش   بودم

.  ام سائلى دست خالى رد نشود، چیزى به او بخورانید زیرا امروز جمعه است

.  آخر همه سائلها مستحق نیستند: عرض كرد

زیرا مى ترسم در میان آنان یكى مستحق باشد و ما به او چیزى نخوارنیم ! اى ثابت: اما فرمود

و ردش كنیم، آن وقت آن چه كه بر سر یعقوب و آل یعقوب نازل شد بر سر ما اهل بیت نیز نازل 

.  شود، پس به همه آنان طعام بدهید

رسم یعقوب این بود كه هر روز یك قوچ مى كشت و آن را صدقه مى داد و خود و عیالش هم 

روزى سائلى مإمن و روزه گیر و اهل حقیقت هنگام افطار از در خانه یعقوب . از آن مى خوردند

آن مرد ؼریب و رهگذر، صدا زد كه از زیادى ؼذایتان چیزى به سائل گرسنه . مى گذشت

از . مدتى ایستاد و چند نوبت تكرار كرد ولى حق او را ندادند و گفتارش را باور نكردند. بخورانید

ؼذاى اهل خانه ماءیوس شد و هوا كه تاریك شد، انا هلل گفت و گریه كرد و شگایت گرسنگى خود 

صبح هم روزه داشت و مشؽول . را به درگاه خدا برد و تا صبح شكم خود را در دست مى فشرد

یعقوب و آل او آن شب را سیر خوابیدند و صبح در حالى از خواب برخاستند كه . حمد خدا بود

.  مقدارى ؼذا از شب قبل مانده بود

تو بنده مرا ! صبح همان شب خداوند به یعقوب وحى فرستاد كه اى یعقوب: امام سپس فرمود

خوار كردى و با همین عملت ؼضب مرا به سوى خود كشاندى و خود را مستوجب تاءدیب و 

محبوب ترین ! اى یعقوب. عقوبت من كردى و مستوجب این كردى كه بر تو و پسرانت بال فرستم

انبیا نزد من پیؽمبرى است كه نسبت به مساكین از بندگانم ترحم كند و ایشان را به خود نزدیك كند 

دیشب وقتى بنده عبادت گر و ! اى یعقوب. و ؼذایشان دهد و براى آنان ملجاء و پناه گاه باشد

كه مردى قانع به اندكى از دنیاست و به خانه ات آمد و از شما « دمیال»كوشاى در عبادتم 

گفت، به گریه در آمد و به من شكایت آورد و تا « انا هلل»او . درخواست كرد، چیزى به او ندادید

صبح شكم خالى خود را در بؽل گرفت و حمد خدا را به جاى آورد و براى خشنودى من دوباره 

تو با فرزندانت همه با شكم سیر خوابیدند با این كه ؼذاى زیادى ! اى یعقوب. صبح نیت روزه كرد

.  مانده بود

. مگر نمى دانستى كه عقوبت و بالى من نسبت به اولیایم سریع تر است تا دشمنانم! اى یعقوب

تا كفاره )آرى، به خاطر حسن نظرى كه نسبت به دوستانم دارم اولیایم را در دنیا گرفتار مى كنم 

اینك بدان كه به عزتم سوگند بر تو . ولى دشمنانم را وسعت و گشایش مى دهم (گناهانشان شود

بالیى خواهم آورد و تو و فرزندانت را هدؾ مصیبتى قرار خواهم داد و تو را با عقوبت خود 

تاءدیب خواهم كرد؛ پس خود را براى بال آماده كنید و به قضاى من رضا دهید و بر مصائب صبر 

.  كنید

یوسؾ چه وقت آن ! فدایت شوم:  عرض كردمعلیه السالمبه امام سجاد : ابوحمزه ثمالى گوید

خواب را دید؟ 

گرسنه به سر بردند، صبح كه « دمیال»در همان شب كه یعقوب و آلش سیر و : حضرت فرمود

یعقوب وقتى خواب یوسؾ را شنید . از خواب برخاستند یوسؾ آن خواب را براى پدر تعریؾ كرد

خواب خود را براى : یعقوب فرمود. اندوهگین بود تا آنكه خدا وحى فرستاد؛ اینك آماده بال باش

برادران تعریؾ مكن كه من مى ترسم بالیى بر سرت بیاورند، ولى یوسؾ خواب را براى برادران 

در ابتداى این مصیبت در دل فرزندانش   حسدى تند ایجاد شد و وقتى آن خواب را از . تعرؾ كرد
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یعقوب نیز یقین داشت كه مقدرى برایش تقدیر شده و به زودى به . او شنیدند بسیار ناراحت شدند

مصیبتى گرفتار خواهد شد، اما مى ترسید این بالى خدایى مخصوصا از ناحیه یوسؾ باشد چون 

در دل، محبت و عالقه شدیدى به او داشت ولى قضا و قدر خدا كار خود را كرد و یعقوب در دفع 

بال، كارى نمى توانست بكند؛ الجرم یوسؾ را را در شدت بى میلى به دست برادران سپرد، در 

.  حالى كه دریافته بود كه این بال فقط بر سر یوسؾ خواهد آمد

فرزندان یعقوب وقتى از خانه بیرون رفتند، یعقوب به شتاب خود را به ایشان رسانید و یوسؾ 

را بگرفت و به سینه چسبانید و با او معانقه كرد و سخت بگریست ولى بناچار دوباره به دست 

. فرزندان، این بار با عجله رفتند تا مبدا پدر بنگرد و یوسؾ را از دستشان بگیرد. فرزندانش سپرد

وقتى كامال دور شدند، او را به باتالقى كه درخت انبوهى داشت بردند و گفتند سر او را مى بریم و 

ولى بزرگ ترشان گفت كه یوسؾ را . زیر این درخت مى گذاریم تا شبانگاهان طعمه گرگان شود

پس او را به . مكشید ولیكن در چاهش بیندازید تا كاروانیان رهگذر، او را گرفته و با خود ببرند

ولى وقتى در ته چاه قرار . كنار چاه آوردند و در چاه انداختند به خیال این كه در چاه ؼرق شود

وقتى دیدند او ؼرق . از قول من به پدرم یعقوب سالم برسانید! اى دودمان رومین: گرفت، فریاد زد

آن قدر ماندند تا از او . باید از اینجا كنار نرویم تا زمانى بفهمیم مرده است: نشده به یكدیگر گفتند

گفت و گریه كرد و به یاد وحى الهى افتاد « اناهلل»وقتى یعقوب كالم ایشان را شنید، . ماءیوس شدند

آرى، او . پس خویشتن دارى كرد و یقین كرد كه بال نازل شده است. آماده بال باش: كه فرموده بود

مى دانست كه خداوند گوشت بدن یوسؾ را به گرگ نمى دهد، آن هم قبل از آن كه خواب یوسؾ 

.  را به تعبیر برساند

 تمام شد، من به خانه رفتم و فردا دوباره علیه السالمچون حدیث امام سجاد : ابوحمزه ثمالى گوید

دیروز شرح داستان یعقوب و فرزندانش را ناتمام ! فدایت شوم: شرفیاب شدم و عرض كردم

اینك بفرمایید برادران یوسؾ چه كردند و داستان یوسؾ به كجا انجامید؟ . گذاشتى

برویم و سرى : فرزندان یعقوب وقتى روز بعد از خواب برخاستند با خود گفتند: حضرت فرمود

به چاه بزنیم و ببینیم كار یوسؾ به كجا انجامید، آیا مرده است یا زنده؟ 

وقتى به چاه رسیدند در كنار چاه قافله اى را دیدند كه دلو به چاه مى اندازند و چون دلو را 

بیرون كشیدند، یوسؾ را بدان آویزان شده دیدند، از دور ناظر بودند كه آب كش قافله، مردم قافله 

این : برادران یوسؾ نزیك آمدند و گفتند. برده اى از چاه بیرون آوردم! مژده دهید: را صدا زد كه

با این بهانه . برده از ماست كه دیروز در چاه افتاده بود و امروز آمده ایم او را بیرون بیاوریم

یا باید اقرار كنى كه برده ما : یوسؾ را از قافله گرفتند و به ناحیه اى از بیابان بردند و به او گفتند

مرا مكشید هر چه مى خواهید : یوسؾ گفت. هستى تا ما تو را بفروشیم و یا این كه تو را مى كشیم

چه كس این ؼالم را از ما مى خرد؟ مردى او را به : پس یوسؾ را نزد قافله آوردند و گفتند. بكنید

خریدار یوسؾ او را همه جا با . بیست درهم خریدارى كرد و برادران هم به همین مبلػ اكتفا كردند

.  خود مى برد تا به شهر مصر آورد و در آنجا به پادشاه مصر فروخت

در آن روز كه یوسؾ را :  عرض كردمعلیه السالمابوحمزه اضافه مى كند كه من به امام سجاد 

در آن روز بین منزل : عرض كردم. پسرى نه ساله بود: به چاه انداختند چند ساله بود؟ فرمود

.  (531)مسیر دوازده روز : یعقوب و مصر چقدر فاصله بود؟ فرمود

 روایت كرده كه علیه السالمدر تفسیر عیاشى از ابى خدیجه و او را مردى، از امام صادق 

یعقوب از این رو به داغ فراق یوسؾ مبتال شد كه گوسفندى چاق كشته بود و یك از : فرمود
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محتاج به ؼذا بود و آن شب چیزى نیافت كه افطار كند، یعقوب « قوم»و یا « یوم»اصحابش به نام 

از . از او ؼفلت كرد، گوسفند را خورد و چیزى به او نداد، در نتیجه به درد فراق یوسؾ مبتال شد

و . هر كه روزه است بر سر سفره یعقوب حاضر شود: آن به بعد، همه روزه منادیش فریاد مى زد

 (532). این ندا را هر صبح و شام تكرار مى كرد

فرمانروایى یوسؾ در مصر 

 روایت كرده است علیه السالمدر تفسیر خود از كتاب نبوت از امام رضا  (رحمه هللا)طبرسى 

یوسؾ پس از این كه فرمانروا گردید، دست به كار جمع آورى آذوقه و »: كه آن حضرت فرمود

ؼله زد و در هفت سال فراوانى، انبارها را پر كرد، چون سالهاى قحطى رسید، شروع به فروش 

در سال اول، مردم هر چه درهم و دینار و پول نقد داشتند به یوسؾ دادند و آذوقه و ؼله . ؼله كرد

گرفتند، تا جایى كه دیگر در مصر و اطراؾ آن درهم و دینارى نماند جز آن كه ملك یوسؾ شده 

چون سال دوم شد، جواهرات و زیورآالت خود را نزد یوسؾ آوردند و در مقابل، آذوقه . بود

در سال سوم، هر چه دام . گرفتند، تا جایى كه دیگر زیور آالتى نماند جز آن كه در ملك یوسؾ بود

و چهارپا داشتند همه را به یوسؾ دادند و آذوقه گرفتند، تا جایى كه دیگر چهارپایى در مصر نبود 

در سال چهارم، هر چه ؼالم و كنیز و برده داشتند همه را به یوسؾ . مگر آن كه ملك یوسؾ بود

فروختند و آذوقه گرفتند و خوردند، تا جایى كه دیگر در مصر ؼالم و كنیزى نماند كه ملك یوسؾ 

سال پنجم، خانه و امالك خود را به یوسؾ دادند و آذوقه خریدند، تا آنجا كه در مصر و . نباشد

سال ششم، مزارع و آب ها را به . اطراؾ آن خانه و باؼى نماند مگر آن كه ملك یوسؾ شده بود

سال هفتم، . یوسؾ دادند و با آذوقه مبادله كردند و دیگر مزرعه و آبى نبود كه ملك یوسؾ نباشد

از . خودشان را به یوسؾ فروختند و آذوقه خریدند و دیگر برده و آزادى نبود كه ملك یوسؾ نباشد

تا كنون »: مردم مى گفتند. این رو، هر آزاده و برده اى با هر چه داشت، در ملك یوسؾ شده بود

ندیده و نشنیده ایم كه خداوند چنین ملكى به پادشاهى عنایت كرده باشد و چنین علم و حكمت و 

.  «تدبیرى به كسى داده باشد

در این نعمت و سلطنتى كه خداوند به من در »: در این هنگام، یوسؾ به پادشاه مصر گفت

من در كارشان نظرى . مملكت مصر عنایت كرده چه نظرى دارى، راءى خود را در این باره بگو

هر چه خود صالح مى دانى : شاه گفت. «جز خیر و صالح نداشته ام و آنان را از بال نجات دادم

! درباره شان انجام ده، راءى همان راءى توست

من خدا را گواه مى گیرم و تو نیز شاهد باش كه من همه مردم مصر را آزاد : یوسؾ فرمود

اكنون پادشاهى و فرمانروایى تو را نیز به . كردم و اموال و ؼالم و كنیزشان را به آنان بازگردانم

 . خودت وامى گذارم، مشروط بر آن كه به سیره و روش من رفتار كنى و بنابر حكم من حكم كنى

این كمال افتخار و سربلندى من است كه جز به روش و سیره تو رفتار نكنم و جز بر : شاه گفت

اگر تو نبودى توانایى بر این كار نداشتم و این سلطنت و عزت و شوكتى . طبق حكم تو حكمى نكنم

اكنون گواهى میدهم كه خدایى جز پروردگار یگانه نیست . را كه دارم از بركت تو به دست آوردم

كه شریكى ندارد و تو فرستاده و پیؽمبر او هستى و در همین منصبى كه تو را بدان منصوب داشته 

 (533). ام بمان كه در نزد ما همان منزلت و مقام را دارى و امین ما هستى

تدبیر یوسؾ براى نگه داشتن بنیامین 

 روایت كرده كه از آن علیه السالمدر تفسیر عیاشى به نقل از مردى شیعه، از امام صادق 

اى كاروانیان شما دزد »: حضرت از معناى قول خدا درباره یوسؾ سئوال كردم كه مى فرماید
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آرى، برادران، یوسؾ را از پدرش دزدیده بودند مقصود یوسؾ :  فرمودعلیه السالمامام « . هستید

مگر »: همین بود؛ نه دزدیدن پیمانه سلطنتى؛ به شهادت این كه هنگامى كه برادران سئوال كردند

نگفت شما پیمانه ما را دزدیدید، بلكه گفت ما پیمانه سلطنتى را گم كرده . «چه چیز را گم كرده اید؟

 . شما دزدید، همان دزدیدن یوسؾ است: به همین دلیل مقصودش از این كه گفت. ایم

 علیه السالمخدمت امام صادق : در كافى به سند خود از حسن صیقل روایت كرده كه گفت

روایتى به ما رسیده است كه . اءیتها العیر انكم لسارقون: درباره یوسؾ كه گفت: عرض كردم

به خدا، نه برادران او دزدى كرده بودند و نه او دروغ گفته بود، چنان كه ابراهیم خلیل كه : فرموه

و حال « بلكه بزرگ تر شان این كار را كرده، اگر حرؾ مى زنند از خودشان بپرسید»: گفته بود

.  آن كه به خدا قسم نه بزرگ تر بت ها؛ بت ها ر شكسته بود و نه ابراهیم دروغ گفته بود

نزد شما چه جوابى در این باره ! صیقل:  فرمودعلیه السالمامام صادق : حسن صیقل مى گوید

خداوند دو : امام فرمود. ما جز تسلیم در برابر فرمایش   امام چیزى نداریم: هست؟ عرض كردم

آن دو را كه دوست مى دارد؛ رفت و آمد كردن میان دو . چیز را دوست دارد و دو چیز را دشمن

و نیز دروغ در راه اصالح است و آن دو را كه  (متخاصم را جهت اصال و آتشى دادن)صؾ 

و دروغ در ؼیر اصالح  (میان دوكس آتش   افروختن)قدم زدن در میان راه ها : دشمن مى دارد

، مقصودش اصالح و «بلكه این كار را بزرگشان كرده»:  اگر گفتعلیه السالمابراهیم . است

راهنمایى قوم خود به درك این معنا بود كه آن خدایانى كه مى پرستند، موجوداتى بى جان هستند و 

 (534). همچنین یوسؾ، مقصودش از آن كالم اصالح بوده است

تهمت دزدى برادران به یوسؾ 

:  فرمودعلیه السالمامام رضا : در تفسیر عیاشى از اسماعیل بن همام روایت كرده كه گفت

در . اسحاق پیؽمبر، كمربندى داشت كه انبیا و بزرگان یكى پس از دیگرى آن را به ارث مى بردند

زمان یوسؾ این كمربند نزد عمه او بود و یوسؾ نیز نزد عمه اش به سر مى برد و عمه اش او 

روزى حضرت یعقوب كسى را نزد خواهرش فرستاد و گفت كه یوسؾ . را خیلى دوست مى داشت

فقط : عمه یوسؾ به فرستاده یعقوب گفت. را روانه منزل كن، دوباره مى گویم تا نزد تو بیاید

سپس براى این كه یعقوب . امشب را مهلت دهید من او را ببویم، فردا نزد شما روانه اش مى كنم

را قانع سازد كه چشم از یوسؾ بپوشد، فرداى آن روز آن كمربند را از زیر پیراهن یوسؾ به 

سس   به نزد برادرش . كمرش بست و پیراهنش را روى آن انداخت و او را نزد پدر روانه كرد

مدتى است كه كمربند ارثى را گم كرده ام و اینك مى بینم كه یوسؾ آن را : یعقوب رفت و گفت

چون قانون مجازات دزد در آن روز این بود كه سارق، برده صاحب مال . زیر پیراهنش بسته است

 (535). شود، از این رو با دسیسه یوسؾ را نزد خود برد و نگه داشت

آگاهى یعقوب از زنده بودن یوسؾ 

مقصود یعقوب به پسرانش كه :  عرض كردمعلیه السالمبه امام باقر : حنان بن سدیر مى گوید

 آیا یقعوب پس از آن كه بیست سال از (536)چیست؟ « بروید و یوسؾ و برادرش را بجویید»: گفت

: آرى، عرض كردم:  فرمودعلیه السالمیوسؾ دور شده بود، مى دانست كه او زنده است؟ امام 

هنگام سحر دعا كرد و از خدا خواست :  فرمودعلیه السالمچگونه مى دانست كه او زنده است؟ امام 

خداوند عزوجل دعایش را اجابت كرد و فرشته مرگ كه نامش . كه فرشته مرگ بر او نازل گردد

بگو بدانم آیا جان : چه مى خواهى؟ فرمود! اى یعقوب: بلاير گفت. بود نزد یعقوب آمد« بلاير»

آیا : فرمود. جدا جدا مى گیرم: هایى را كه مى گیرى دست جمعى مى گیرى یا جدا جدا؟ بلاير گفت
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آیا یوسؾ را قبض روح كرده )در میان این جان هایى كه گرفته اى به جان یوسؾ برخورده اى؟ 

بروید و یوسؾ : یعقوب دانست كه یوسؾ زنده است و به فرزندانش فرمود. خیر: عرض كرد (اى؟

 (537). و برادرش را بجویید

تواضع یوسؾ به پدر 

 با گروهى علیه السالم نقل شده است، حضرت یوسؾ علیه السالمبنابر روایاتى كه از امام صادق 

هنگامى كه نزدیك هم .  آمدندعلیه السالماز مؤموران خود با نظم و شكوه خاصى به استقبال یعقوب 

رسیدند، یوسؾ بر پدر سالم و احترام كرد ولى همین كه خواست از مركب خود پیاده شود، مناسب 

جبرئیل در همان حال بر او نازل شد و به . ندید كه با آن شكوه و عظمت از مركب خود پیاده شود

چون یوسؾ دست خود را باز كرد، نورى از كؾ دست او به . دست خود را باز كن: یوسؾ گفت

یوسؾ گفت كه این نور چه بود؟ . طرؾ آسمان ساطع گشت

این نور نبوت است كه از صلب تو خارج شد، زیرا لحظه اى پیش، به پدرت : جبرئیل گفت

 (538). تواضع نكردى و در مقابل او پیاده نشدى

 حجت خداوند بر بندگان علیه السالمیوسؾ 

روز قیامت زن زیبارویى را كه به خاطر زیبایى اش فریفته و :  فرمودندعلیه السالمامام صادق 

مرا زیبا خلق كردى و نتیجه آن شد كه ! پروردگارا: او مى گوید. گمراه گشته است، مى آورند

تو زیباترى یا این؟ ما او :  را مى آورند و به آن زن مى گویندعلیها السالمدیدى، در این هنگام مریم 

.  را هم زیبا آفریدیم، اما مفتون و گمراه نشد

او مى . سپس مرد زیبایى را مى آورند كه به خاطر زیبایى اش به فتنه و گناه كشیده شده است

پس در این موقع . مرا زیبا آفریدى و نتیجه از جانب زنان، آن شد كه مى دانى! پروردگارا: گوید

تو زیباترى یا این مرد؟ ما او را :  را مى آورند و به آن مرد مى گویندعلیه السالمحضرت یوسؾ 

.  هم زیبا آفریدیم اما گرفتار فتنه و فساد نشد

. آنگاه شخص گرفتار و بالزده اى را مى آورند كه بر اثر آن به فتنه و گمراهى در افتاده است

مرا به شدت گرفتارى و بال مبتال كردى تا این كه به فتنه و تباهى ! پروردگارا: او مى گوید

آیا رنج و بالى تو :  را مى آورند و به آن مرد مى گویندعلیه السالمپس حضرت ایوب . درافتادم

. سخت تر بود یا رنج و بالى این؟ او هم به رنج و بال درافتاد اما هرگز دچار فتنه و گمراهى نشد
(539) 

دیدار زلیخا و یوسؾ 

در روایات وارد شده است كه چون یعقوب به دیدن یوسؾ رفت، یوسؾ با مرك خود به استقبال 

گذشت كه در ؼرفه خود مشؽول عبادت بود، همسر  (زلیخا)در راه بر همسر عزیز . او بیرون آمد

مرا به اندوهى ! اى سوار! هان: عزیز چون یوسؾ را دید، او را شناخت و با صدایى ناالن گفت

دراز گرفتار كردى، چه نكوست تقوا و پرهیزگارى كه چه بندگانى را آزاد كرد و چه زشت است 

 (540). گناه كه چه آزادها را بنده ساخت

قهرمان پاكدامنى 

یوسؾ، مدت سه سال در منزل عزیز مصر به سر برد تا آن كه همسر او : ابن عباس مى گوید

از آن تاریخ یوسؾ هفت سال تمام بر زمین مى نگریست و هرگز . دلباخته جمال یوسؾ گشت

. سرت را باال بیاور و مرا نگاه كن: روزى زلیخا به او گفت. اتفاق نیفتاد كه بر چهره زلیخا بنگرد
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اولین چیزى كه : یوسؾ كه شیطنت را در كالم او تشخیص داده بود، گفت! چشمان زیبایى دارى

چه بوعى : آنگاه زلیخا اظهار داشت! در قبر بر روى صورتم خواهد افتاد همین چشمانم مى باشد

كافى است كه سه روز بعد از مرگم : یوسؾ در پاسخ عشوه گرى هاى او گفت! مطبوعى دارى

چرا به : همسر عزیز ادامه داد: بوى من به مشامت برسد، در آن هنگام از من گریزان خواهى شد

بسترى از حریر : زلیخا گفت. تقرب به خداوند را مى جویم: من نزدیك نمى شوى؟ یوسؾ پاسخ داد

زلیخا . مى ترسم بهره بهشتى ام را از دست بدهم: یوسؾ پاسخ داد! و زنى زیبا در انتظار تو است

كه با مقاومت و ایمان راستین یوسؾ مواجه شد، او را تهدید به عقوبت و زندان نمود، اما یوسؾ 

 (541). آن كسى كه مرا كفایت مى كند پروردگارم مى باشد: در پاسخ او گفت

ازدواج یوسؾ با زلیخا 

هنگامى كه یوسؾ به عزیز مصر رسیده بود، روزى :  فرمودندعلیه السالمدر حدیثى امام باقر 

زلیخا به دربار او آمد، اما مالزمان از ورود او ممانعت مى كردند زیرا گمان مى كردند كه ممكن 

اما زلیخا گفت كه من از كسى كه خوؾ خداوند در دلش . است باعث آزردگى خاطر یوسؾ شود

هنگامى كه یوسؾ با او رو به رو . جایگزین گشته است، هیچ گونه ترسى به خود راه نخواهم داد

.  شد از او خواست كه توضیح دهد كه چگونه خود را به آن فضاحت و خوارى كشاند

.  زیبایى منحصر به فرد تو محرك اصلى من بود: زلیخا در جواب گفت

اگر این گونه باشد، پس اگر پیامبر آخرالزمان كه محمد : یوسؾ به او گفت

نام دارد را ببینى چه خواهى كرد؟  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

خداوندبه یوسؾ وحى فرستاد كه او . هم اكنون محبت او در دل من افتاده است: زلیخا گفت

كمى . راست مى گوید و من هر كس را كه محبت پیامبرم در دلش جاى گرفته باشد دوست مى دارم

 (542). بعد یوسؾ به امر الهى زلیخا را به همسرى برگزید

علت تؤخیر یعقوب در آمرزش فرزندان 

مرا خبر دهید :  عرض كردمعلیه السالممحضر امام صادق : اسماعیل بن فضل هاشمى مى گوید

براى ما طلب آمرزش كن ! اى پدر:  هنگامى كه فرزندانش به او عرض كردندعلیه السالماز یعقوب 

به زودى از پروردگارم براى شما طلب آمرزش : زیرا ما خطاكار بودیم، چرا به ایشان فرمود

خواهم كرد، چرا طلب آمرزش را به تؤخیر انداخت و همان موقع آنان را نبخشید؟ اما هنگامى كه 

به خدا سوگند حق تعالى تو را بر ما برگزید و ما خطا كار : برادران یوسؾ به آن حضرت گفتند

امرزو هیچ سرزنشى بر شما وارد نیست، خداوند شما را خواهد : مى باشیم؛ چرا یوسؾ فرمود

بخشید زیرا او مهربان تر از هر مهربانى است؛ پس بدون درنگ از خطاى آنان گذشت و آن را به 

تؤخیر نینداخت؟ 

جهتش آن است كه قلب جوان نازك تر از قلب پیر است، از :  در پاسخ فرمودندعلیه السالمامام 

این رو یوسؾ بدون درنگ از خطاى برادرانش گذشت ولى یعقوب عفو و گذشت را به تؤخیر 

افزون بر این برادران یوسؾ نسبت به او بدون واسطه جنایت كردند ولى جنایتشان در . انداخت

حق یعقوب به خاطر جنایت بر یوسؾ بود، پس یوسؾ نسبت به حق خودش مبادرت به عفو نمود 

اما یعقوب چون گذشتش در واقع عفو از حق ؼیر بوده نه از حق خود، بناچار آن را تا سحر شب 

این امر، طبیعى است كه انسان از حق خود به سرعت مى تواند بگذرد اما . جمعه تؤخیر انداخت

 (543). راجع به حق دیگرى جاى تؤخیر دارد



www.ketabha.org Page 140 
 

 عليه السالمپرسش ها و پاسخ  هاى داستان حضرت يوسف 

 چه بود؟ علیه السالمدلیل عشق و عالقه بسیار زلیخا به یوسؾ : 1

براى این عالقه كه تدریجا به صورت دلباختگى و عشق سوزان درآمد و زلیخا با آن سماجت از 

:  یوسؾ درخواست كامجویى كرد، چند دلیل ذكر كرده اند

برخى گفته اند كه زلیخا از لذت داشتن فرزند محروم بود، به همین جهت در جستجو بود تا به 

جاى فرزند، دل خود را به انسانى میان افراد خانه بسپارد و اوقات فراؼت خود را با مهرورزى به 

او سرگرم و سپرى سازد؛ با آمدن یوسؾ به خانه زلیخا و اهار تمایل شوهرش به این كه او را به 

جاى فرزند خود بگیرند، خواسته زلیخا عملى شد، اما این عالقه و دلدادگى كم كم از روال طبیعى 

.  خارج شد و به صورت دیگرى درآمد

گروهى دیگر نیز گفته اند كه زلیخا از یك زندگى اشرافى كامل برخورار بود كه هیچ گونه رنج 

ؼالمات و كنیران او كارهاى خانه را انجام مى دادند و بهترین ؼذا و . و زحمتى در آن نداشت

وسایل استراحت را براى او فراهم مى كردند و سیله تفریح و خوش گذرانى از هر سوى براى او 

آماده بود وسرگرمى او این بود كه درباره زیبایى این و آن فكر كند و در صدد كامجویى و لذت 

پیداست كه براى چنین شخصى در چنین محیطى، وجود یوسؾ زیبا چه . بیشترى در زندگى باشد

با توجه به این كه یوسؾ با رسیدن به سنین جوانى از هر نظر . اندازه هیجان انگیز و دلرباست

آراسته و كامل شده بود و براى زلیخا هیجان انگیزتر و دلرباتر گردید و عشق یوسؾ، دل او را از 

در این شرایط تنها نیرویى كه مى توانست جلوى هواهاى نفسانى و . هر سو احاطه كرده بود

درخواستهاى نامشروع زلیخا را بگیرد و او را به عفت و تقوى وادارد، ایمان محكم به خداى یكتا 

او زنى بت پرست بود كه بت بى جانى در خانه داشته و گاهى . بود كه در زلیخا وجود نداشت

.  براى پرستش در برابر او خضوع مى كرده است

دلیل دیگرى كه برخى براى تعلق خاطر شدید زلیخا به یوسؾ و تقاضاى كامجویى از او ذكر 

 بوده و نمى توانسته به (544)عنین - همسر زلیخا - عزیز مصر : كرده اند، این است كه گفته اند

تمایالت جنسى همسر خود پاسخ مثبت دهد كه اگر این نقل صحیح باشد مى توان گفت كه مهم ترین 

انگیزه براى درخواست نامشروع زلیخا همین بوده است و با توجه به دو علت قبلى و بخصوص 

علت دوم، مى توان حدس زد كه تا چه اندازه آتش شهوت در وجود زلیخا شعله ور شده بوده كه او 

.  را دیوانه وار به تقاضاى كامجویى از یوسؾ وادار كرده است

افزون بر آنچه گفته شد، حامل این عشق سوزان یك زن بوده است و معموال تحمل زنان در این 

گونه موارد به مراتب كمتر از مردان است و نیروى خوددارى تملك نفس در آنان ضعیؾ تر از 

 (545). جنس مخالفت است

چه كسى بین یوسؾ و زلیخا داورى كرد؟ : 2

در این هنگام شاهدى از خاندان آن زن گواهى »: قرآن كریم به اجمال در این باره مى فرماید

اگر پیراهن یوسؾ از »: كه براى پیدا كردن مجرم اصلى، از این دلیل روشن استفاده كنید« داد

پیش رو پاره شده باشد، آن زن راست مى گوید و یوسؾ دروؼگو است و اگر پیراهنش از پشت 

 (546). «پاره شده است آن زن دورغ مى گوید و یوسؾ راستگو است

این كه دارو پرونده یوسؾ و زلیخا چه كسى بود كه توانست به این زودى بى گناه را از 

بعضى گفته اند كه یكى از بستگان همسر . گناهكار تشخیص دهد، نظرات متفاوتى وجود دارد

 از سوره یوسؾ گواه بر آن است؛ بعضى گفته اند 26در آیه من اءهلهاعزیز مصر بود؛ كه كلمه 
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كه پسر عموى زلیخا بود و برخى هم مى گویند كه خواهرزاده او بوده است، به هر صورت 

گروهى از مفسران عقیده دارند كه او مردى حكیم و دانشمند و باهوش بوده است كه در آن 

ماجرایى كه هیچ شاهد و گواهى ناظر آن نبوده، توانست از شكافت پراهن حقیقت حال را ببیند، مى 

.  گویند این مرد از مشاوران عزیز مصر و در آن ساعت همراه او بوده است

سخن دیگر این كه در بعضى از نقل ها و روایات آمده است كه آن شاهد، كودكى شیر خوار 

بوده كه خداى تعالى او را به سخن آورده تا به پاكدامنى یوسؾ گواهى دهد، یا یوسؾ از او خواسته 

كه به سخن آید و گواهى دهد و او به صورت اعجاز و خرق عادت به سخن آمده و گواهى مزبور 

 عزیز مصر نیز هنگامى كه دید كودك شیرخوار همچون مسیح در (547). را به نفع یوسؾ داد

.   است(548)گهواه به سخن آمد، متوجه شد كه یوسؾ یك ؼالم نیست بلكه پیامبر یا پیامبر گونه 

 از مناصب مهم مملكتى، مقام خزانه دارى را انتخاب كرد؟ علیه السالمچرا یوسؾ : 3

انتخاب این مقام از این رو بود كه مى خواست كشت و برداشت محصول و واردات و صادرات 

ؼله در خزانه هاى مصر تحت نظر و دستور مستقیم او باشد تا در هفت ساله اول كه دوران 

وسعت و فراخى نعمت و پر محصولى است، اضافه بر مایحتاج زندگى مردم مصر را، بدون كم و 

كاست در انبارها ذخیره كند و از اسراؾ هایى كه معموال در این دستگاه ها مى شود جلوگیرى كند 

افزون بر این وسیله خوبى . و مردم را در سالهاى قحطى از هالكت و نابودى نابودى نجات دهد

براى پیشبرد هدؾ مقدس توحیدى او محسوب مى شد و گرنه یوسؾ طالب مقام و ریاست و خوشى 

.  و ذلت نبود كه با مقام معنوى و شخصیت روحانى او منافاتى داشته باشد

از این رو در روایات آمده است كه یوسؾ در تمام سالها قحطى هیچ گاه ؼذاى سیر نخورده و 

وقتى از او مى پرسیدند كه با این كه تمام خزانه هاى مصر در دست توست، چرا گرسنگى مى 

مى ترسم خود را سیر كنم و گرسنه ها را : كشى و خود را سیر نمى كنى؟ در جواب مى فرمود

.  فراموش نمایم

 ایراد علیه السالمدر روایتى آمده است كه مردى به امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا 

آیا پیؽمبر :  در جوابش فرمودعلیه السالمچگونه ولیعهدى مؤمون را پذیرفتى؟ امام : گرفت و گفت

آیا مسلمان برتر است یا مشرك؟ : فرمود. البته پیؽمبر: باالتر است یا وصى پیؽمبر؟ آن مرد گفت

عزیز مصر شخص مشركى بود و یوسؾ پیؽمبر :  فرمودعلیه السالمامام . مسلمان: آن مرد گفت

مؤمون مسلمان است ومن هم وصى پیؽمبر هستم و یوسؾ خود از عزیز مصر درخواست . خدا بود

منصب كرد و گفت كه مرا بر خزانه دارى مملكت بگمارد كه من نگهبان و دانا هستم، ولى مرا 

 (549). مؤمون ناچار به پذیرش ولیعهدى خود كرد

از این رو پذیرفتن منصب هاى ظاهرى یا درخواست آن از طرؾ مردان الهى، اگر مصلحتى 

در كار باشد، هیچ گونه منافاتى با شؤن و مقام روحانى و اهلى آنان دارد و موجب ایراد و اشكال 

.  نیست

 به فرزندانش دستور داد كه هنگام ورود به مصر از یك دروازه وارد علیه السالمچرا یعقوب 4

نشوند؟ 

.  به چه منظورى این دستور را به فرزندان خود داد، اختالؾ استعلیه السالمدر این كه یعقوب 

عده اى گفته اند كه برادران یوسؾ، هم از جمال كافى بهره مند بودند و هم قامت هاى رشید داشتند 

؛ پدر نگران بود كه آن جمعیت یازده (گرچه مثل یوسؾ نبودند ولى باالخره برادر یوسؾ بودند)

نفرى كه چهره هایشان نشان میداد ازسرزمین دیگرى به مصر آمده اند، توجه مردم را به خود 
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كسانى كه این نظر را دارند، به . او نمى خواست از این راه چشم زخمى به آنان برسد. جلب كنند

دنبال این گفتار، براى اثبات این كه چشم زخم حقیقت دارد و چشم مردم را زوال و نابودى نعمت 

نقل كرده اند  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ها موثر است، سخنانى گفته و حدیث هایى نیز از رسول خدا 

 (550). و از نظر علمى هم موضوع را مورد بحث قرار داده اند كه ما به همین مقدار اكتفا مى كنیم

 ذكر شده این است كه ممكن بود وارد شدن علیه السالمعلت دیگرى كه براى این دستور یعقوب 

دسته جمعى برادران از یك دروازه مصر و حركت گروهى آنان، چهره هاى جذاب و اندام هاى 

درشت، حسد دیگران را برانگیزد و نسبت به آنان نزد دستگاه حكومت سعایت كنند و به عنوان یك 

جمعیت بیگانه كه قصد خرابكارى دارند مورد سوء ظن قرار دهند، از این رو پدر به آنان دستور 

.  داد كه از دروازه هاى مختلؾ وارد شوند تا جلب توجه نكنند

آیا نسبت سرقت دادن یوسؾ به برادران، فعل قبیحى نبود؟ : 5

ایرادى به یوسؾ نیست كه « اى كاروانیان شما دزد هستید»این كه منادى یوسؾ فریاد زد كه 

چرا آن پیؽمبر بزرگوار به دروغ نسبت دزدى به برادران داد، زیرا اوال، خود یوسؾ این نسبت را 

به برادران نداد و چنین سخنى بر زبان جارى نكرد، بلكه منادى او چنین گفت و شاید جارچى از 

سپس میان بارهاى . توطئه بى خبر بوده و فقط همین مقدار مطلع شد كه پیمانه گم شده است

میهمانان كاخ پیدا شده است، اما از اتفاقات پشت پرده خبر نداشت و از تدبیرى كه در این باره شده 

ثانیا، شاید نسبت دزدى به برادران، به مالحظه اعمال قبلى آنان بوده نه . بود بى اطالع بود

رفتارشان در آن ایام، چرا كه همین برادران، یوسؾ را با حیله و نیرنگ از پدرشان یعقوب 

اگر خود یوسؾ هم . دزدیدند و به درون چاه انداختند و به قول برخى او را به كاروانیان فروختند

این نسبت را داده باشد و منادى به دستور خود یوسؾ این ندا را داده باشد، سخن خالؾ و دروؼى 

نگفته است، زیرا آنان چند سال قبل از آن به سرقت انسانى شریؾ و بلكه برادر خود دست زده 

بودند و به راستى مردمانى سارق بودند و این معنایى است كه برخى از مفسران در معناى آیه گفته 

ثالثا معلوم نیست كه این جمله را به . اند و در پاره اى از روایات از ائمه دین نیز روایت شده است

اى : صورت خبرى گفته باشند بلكه ممكن است به صورت پرسش و استفهام صادر شده باشد، یعنى

آیا شما دزدید؟ كه نظیر آن در كالم عرب بسیار است كه جمله را به صورت انشائى ! كاروانیان

.  ذكر مى كنند ولى منظور پرسش و استفهام است

 را احساس كرد؟ علیه السالم بوى پیراهن یوسؾ علیه السالمچگونه حضرت یعقوب : 6

بسیار آن را یك معجزه و خارق عادت براى یعقوب یا یوسؾ شمرده اند ولى قرآن از این نظر 

« تله پاتى»چرا كه امروزه مسئله . از این رو مى توان آن را توجیه علمى كرد. سكوت كرده است

با انتقال فكر از نقاط دور دست، یك مسئله مسلم علمى است كه در میان افرادى كه پیوند نزدیك با 

شاید بسیارى از ما در . هم دارند و یا از قدرت روحى فوق العاده اى برخوردارند، برقرار مى شود

زندگى روزمره خود به این مسئله برخورد كرده ایم كه گاهى مادرى یا برادرى بدون جهت در 

خود احساس ناراحتى فوق العاده در خود مى كند، چیزى نمى گذرد كه به او خبر مى رسد براى 

.  فرزند یا برادرش   در نقطه دوردستى حادثه ناگوارى اتفاق افتاده است

در . دانشمندان این نوع ارتباط را از طریق تله پاتى و انتقال فكر از نقاط دور توجیه مى كنند

داستان یعقوب نیز ممكن است پیوند شدید او با یوسؾ و عظمت روح او سبب شده باشد، احساسى 

. را كه از حمل پیراهن یوسؾ به برادران دست داده بود از آن فاصله دور در مؽز خود جذب كند

در بعضى از . البته امكان دارد كه این مسئله مربوط به وسعت دایره علم پیامبران بوده باشد
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در بعضى از روایات نیز . روایات نیز اشاره جالبى به مسئله وسعت دایره علم پیامبران بوده باشد

گاهى اندوهناك :  پرسیدعلیه السالمكسى از امام باقر . اشاره جالبى به مسئله انتقال فكر شده است

مى شوم بدون آن كه مصیبتى به من رسیده باشد یا حادثه ناگوارى اتفاق بیفتد، به گونه اى كه 

آرى، خداوند مإمنان را از : حضرت فرمود. خانواده و دوستانم آن را از چهره من درك مى كنند

طینت واحد بهشتى آفریده و از روحش در آنان دمیده است از این رو مإمنان برادر یكدیگرند؛ 

.  هنگامى كه در یكى از شهرها به یكى از این برادران مصیبتى برسد در بقیه نیز تاءثیر مى گذارد

از بعضى روایات نیز استفاده مى شود كه آن پیراهن، یك پیراهن معمولى نبوده است، بلكه 

پیراهنى بهشتى بوده كه از ابراهیم خلیل در خاندان یعقوب به یادگار مانده بود و كسى كه همچون 

.  یعقوب شامه بهشتى داشت، بوى این پیراهن بهشتى را از دور احساس مى كرد

:  این اشكال در اشعار فارسى نیز منعكس شده است كه كسى به یعقوب گفت

 ز مصرش بوى پیراهن شنیدى

  

 چرا در چاه كنعانش ندیدى؟ 

  

یعنى این كه چگونه مى شود كه این پیامبر بزرگ الهى از آن همه راه كه بعضى هشتاد فرسخ 

و بعضى ده روز نوشته اند، بوى پیراهن یوسؾ را حس كند، اما در كنار خودش در سرزمین 

.  كنعان، هنگامى كه او را در چاه انداخته بودند، از حوادثى كه مى گذرد آگاه نشود

در پاسخ این اشكال نیز باید گفت كه علم آنان به مور ؼیبى متكى به اراده پروردگار است و 

میت وان آنان را . آنچه كه خدا بخواهد آنان مى دانند، هر چند مربوط به دورترین نقاط جهان باشد

به مسافرانى تشبیه كرد كه در یك شب تاریك و ظلمانى از بیابانى كه ابرها، آسان آن را فراگرفته 

است مى گذرند؛ لحظه اى برق در آسمن مى زند و تا اعماق بیابان را روشن مى سازد و همه چیز 

در برابر چشم این مسافران روشن مى شود، اما لحظه اى دیگر خاموش مى شود و تاریكى همه جا 

اید حدیثى كه از امام صادق . را فرا مى گیرد، به طورى كه هیچ چیز به چشم نمى خورد

خداوند »:  در مورد علم امام نقل شده نیز اشاره به همین معنا باشد، آنجا كه مى فرمایدعلیه السالم

میان خود و امام و پیشواى خلق، ستونى از نور قرار داده كه از این طریق به امام مى نگرد و امام 

نیز از این طریق به پروردگارش مى نگرد و هنگامى كه بخواهد چیزى را بداند در آن ستون نور 

.  «نظر مى افكند و از آن آگاه مى شود

با توجه به این واقعیت، جاى تعجب نیست كه بنا بر مشیت الهى براى آزمودن یعقوب، او از 

حوادث كنعان كه در نزدیكش مى گذرد بى خبر باشد، ولى روز دیگر كه دوران محنت و آزمون 

.  به پایان مى رسد، از مصر بوى پیراهن یوسؾ را احساس كند
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 عليه السالمداستان حضرت ايوب 

 در قرآن عليه السالمحضرت ايوب 

و به خاطر بیاور »:  فرموده استعلیه السالمقرآن كریم به اجمال درباره داستان حضرت ایوب 

شیطان مرا به رنج و عذاب ! پروردگارا: بنده ما ایوب را هنگامى كه پروردگارش را خواند و گفت

این چشمه آبى خنك براى شستشو و نوشیدن . پاى خود را به زمین بكوبد: به او گفتیم. افكنده است

و خانواده اش را به او بخشیدیم و همانند آنان را بر آن افزودیم، تا رحمتى از سوى ما باشد . است

را برگیر و با آن  (یا مانند آن)بسته اى از ساقه هاى گندم : و تذكرى براى اندیشمندان و به او گفتیم

ما او را شكیبا یافتیم؛ چه بنده خوبى كه بسیار بازگشت . بزن و سوگند خود را مشكن (همسرت را)

 (551). «بود (به سوى خدا)كننده 

و )هنگامى كه پروردگارش را خواند  (به یاد آور)و ایوب را »: در سوره انبیا نیز آمده است

ما دعاى او ! بدحالى و مشكالت به من روى آورده؛ و تو مهربان ترین مهربانانى»: (عرضه داشت

را مستجاب كردیم و ناراحتى هایى را كه داشت برطرؾ ساختیم و خاندانش را به او بازگردانیم و 

 (552). «همانندشان را بر آنان افزودیم؛ تا رحمتى از سوى ما و ذكرى براى عبادت كنندگان باشد

 ذكر 84 و 163، دوبار دیگر در سوره هاى نساء و انعام، آیات علیه السالمنام حضرت ایوب 

 سوره انعام نیز استفاده مى شود كه او از نواده هاى حضرت ابراهیم یا 84از آیه . شده است

.   استعلیه السالمحضرت نوح 

 را چنین ذكر نموده علیه السالمعالمه طبرسى در مجمع البیان، سلسله نسب حضرت ایوب 

نسب ایوب با پنج واسطه . (553)« ایوب بن رازج بن روم بن عیصا بن اسحاق بن ابراهیم»: است

.   بودعلیه السالم مى رسد و همچنین مادر ایوب از نواده هاى لوط علیه السالمبه حضرت ابراهیم 

 به دست مى آید كه آن حضرت با شش واسطه علیه السالمدر مورد سلسله نسب حضرت موسى 

 زندگى مى كرده علیه السالماز این رو ظاهرا ایوب جلوتر از حضرت موسى . به ابراهیم مى رسد

 را بر شرح زندگى علیه السالماست، به همین دلیل ما در این كتاب، شرح زندگى حضرت ایوب 

.   مقدم داشتیمعلیه السالمحضرت موسى 

 در كجا به دنیا آمده و وطن حقیقى او كجاست، مورخین علیه السالمدر این كه حضرت ایوب 

به این . را ذكر كرده اند« جابیه»، «عوص»، «بثنه»براى او شهرهاى . اختالؾ نظر دارند

ترتیب كه سرزمین عوص در یمن، بثنه نام ناحیه اى از نواحى دمشق، و جابیه نیز در سرزمین 

.  واقع شده است (دمشق)شام 

مبتال شدن ايوب به بالهاى گوناگون 

 شد براى علیه السالمبالیى كه دامنگیر حضرت ایوب :  پرسیدعلیه السالمشخصى از امام صادق 

ظاهرا سائل گمان مى كرده كه از حضرت ایوب خالفى سر زده است كه خداوند او را )چه بود؟ 

.  (به بال مبتال ساخته است

ایوب به خاطر كفران نعمت گرفتار آن مصائب عظیم »:  در پاسخ به او فرمودعلیه السالمامام 

نشد، بلكه به خاطر شكر نعمت بود؛ زیرا شیطان به پیشگاه خدا عرضه داشت كه اگر ایوب را 

شاكر مى بینى به خاطر نعمت فراوانى است كه به او داده اى، اگر این نعمت ها از او گرفته شود، 

.  او هرگز بنده شكرگزارى نخواهد بود
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خداوند براى این كه اخالص ایوب را به همگان آشكار كند و او را الگویى براى انسان قرار 

دهد كه به هنگام نعمت و رنج شاكر و صابر باشد، به شیطان اجازه داد كه بر دنیاى ایوب مسلط 

.  گردد

همچنن فرزندان او از بین ... شیطان از خدا خواست كه اموال ایوب، زراعت و گوسفندانش و

.  ببرد، ولى نه تنها از مقام شكر ایوب كاسته نشد بلكه افزوده گشت

شیطان از خدا خواست كه این بار، بر بدن ایوب مسلط گردد، و او چنان بیمار شود كه از شدت 

این بال نیز از مقام شكر او چیزى . درد و رنجورى به خود بپیچد و اسیر و زندانى بستر شود

.  نكاست

ولى جریانى پیش آمد كه قلب ایوب را شكست و قلب او را سخت جریحه دار ساخت و آن این 

تو چه گناهى كرده اى كه به این عذاب : كه جمعى از راهبان بنى اسرائیل به دیدنش   آمدند و گفتند

دردناك گرفتار شده اى؟ 

كه كار خالفى انجام نداده ام، همیشه در طاعات ! به پروردگارم سوگند: ایوب در پاسخ گفت

.  الهى كوشا بوده ام و هر لقمه ؼذایى كه خوردم، یتیم و بینوایى بر سر سفره من حاضر بوده است

درست است كه ایوب از این شماتت دوستان بیش از هر مصیبت دیگرى ناراحت شد، ولى باز 

رشته صبر را از كؾ نداد و آب زالل شكر را به كفران آلوده نساخت، تنها رو به درگاه خدا آورد 

و چون از عهده امتحانات الهى به خوبى برآمده بود، خداوند درهاى رحمتش را بار دیگر بر روى 

این بنده صابر و شكیبا گشود و نعمت هاى از دست رفته را یكى پس از دیگرى و حتى بیش از قبل 

 (554)« . به او ارزانى داشت، تا همگان سرانجام نیك صبر و شكیبایى و شكر را دریابند

بعضى از مفسران بزرگ احتمال داده اند كه رنج و آزار ایوب از ناحیه وسوسه هاى مختلؾ 

چه : بیمارى تو طوالنى شده، خداى تو فراموشت كرده و گاه مى گفت: شیطان بود، گاه مى گفت

نعمت هاى عظیم و چه سالمت و قدرت و قوتى داشتى؟ همه را از تو گرفت، باز هم شكر او را 

بجا مى آورى؟ 

شاید این تفسیر به این دلیل باشد كه تسلط شیطان را بر پیامبرى همچون ایوب و بر جان و مال 

اما با توجه به اینكه این سلطه اوال به فرمان خدا بوده و ثانیا محدود و . و فرزندش، بعید دانسته اند

موقتى بوده است و ثانیا براى آزمایش این پیامبر بزرگ و ترفیع درجه وى صورت گرفته، مشكلى 

.  ایجاد نمى كند

ناراحتى و رنج و بیمارى او هفت سال و به روایتى هجده سال طول كشید و كار به جایى رسید 

كه حتى نزدیك ترین یاران و اصحابش او را ترك كردند، تنها همسرش بود كه در وفادارى نسبت 

.  به ایوب استقامت به خرج داد

بدترين رنج و ناراحتى 

. از میان تمام ناراحتى ها و رنج ها آنچه بیشتر روح ایوب را آزار مى داد، شماتت دشمنان بود

بعد از آن كه ایوب سالمت خود را بازیافت و درهاى رحمت الهى به روى : در حدیثى مى خوانیم

! شماتت دشمنان: او گشوده شد، از او سئوال كردند بدترین درد و رنج تو چه بود؟ گفت

سرانجام ایوب از این آزمایش بزرگ الهى سالم به درآمد و فرمان رحمت خدا از اینجا آؼاز شد 

پاى خود را بر زمین بكوب، چشمه آب مى جوشد كه هم خنك است براى »: كه به او دستور داد

.  «شستشوى تنت و هم گوارا است براى نوشیدن
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بعضى معتقدند این چشمه داراى یك نوع آب معدنى بوده كه هم براى نوشیدن گوارا بوده و هم 

آثرات شفابخش از نظر بیمارى ها داشته، هر چه بود لطؾ الهى و رحمت الهى درباره پیامبرى 

.  صابر و شكیبا بود

نخستین و مهم ترین نعمت الهى كه عافیت و بهبودى و سالمت بود به ایوب بازگشت، سپس 

ما خانواده اش را »: قرآن در این باره مى فرماید. نوبت بازگشت مواهب و نعمت هاى دیگر رسید

در این كه چگونه خاندان او به او بازگشتند، « به او بخشیدیم، و همانند آنان را با آنان قرار دادیم

.  تفسیرهاى متعددى وجود دارد

ولى . مشهور این است كه آنان مرده بودند و خداوند بار دیگر به آنان زندگى و حیات بخشید

بعضى گفته اند آنان بر اثر بیمارى ایوب از گرد او پراكنده شده بودند، هنگامى كه ایوب سالمت و 

این احتمال را نیز داده اند كه همه یا عده اى از . نشاط خود را بازیافت بار دیگر گرد او جمع شدند

آنان گرفتار انواع بیمارى ها شده بودند و رحمت الهى موجب شد، سالمت خود را باز یافتند و گرد 

اشاره است به این كه « همانند آنان بر آنان»: این كه قرآن فرمود. شمع وجود پدر جمع گشتند

.  خداوند كانون خانوادگى او را گرم تر از گذشته ساخت و فرزندان بیشترى به او داد

گرچه در مورد اموال ایوب در قرآن سخنى به میان نیامده است، ولى قرائن نشان مید هد كه 

.  خداوند آنها را نیز به صورت كامل تر به او بارگرداند

 عليه السالمسوگند ايوب 

ایوب در حال بیمارى سوگند یاد كرده بود كه چون از بیمارى بهبود یافت، به خاطر تخلفى كه 

همسرش مرتكب شده بود، او را یكصد ضربه یا كم تر بزند، اما بعد از بهبودى مى خواست به 

خداوند این . پاس وفادارى ها و خدماتش او را ببخشد، ولى مسئله سوگند و نام خدا در میان بود

یا مانند )بسته اى از ساقه هاى گندم »: مشكل را نیز براى او حل كرد، چنان كه قرآن مى فرماید

« !را برگیر، و به او بزن و سوگند خود را مشكن (آن

 عليه السالمتخلف همسر ايوب 

بود، چه بوده است، - دختر یعقوب - « لیا»در این كه تخلؾ همسر ایوب كه بنابر روایتى نامش 

.  بین مفسران چند نظر است

به صورت طبیعى به  (یا شیطان صفتى)از ابن عباس مفسر معروؾ نقل شده است كه شیطان 

من شوهر تو را معالجه مى كنم، به این شرط كه وقتى بهبودى یافت : همسر ایوب ظاهر شد و گفت

همسرش كه از . به من بگوید تنها عامل بهبودیش من بوده ام و هیچ پاداش و مزدى هم نمى خواهم

ادامه بیمارى شوهر سخت ناراحت بود پذیرفت و این پیشنهاد را به ایوب كرد، ایوب كه متوجه دام 

.  شیطان بود سخت برآشفت و سوگند یاد كرد همسرش را تنبیه كند

بعضى دیگر گفته اند ایوب او را دنبال انجام كارى فرستاد و او دیر كرد، او كه از بیمارى رنج 

.  مى برد سخت ناراحت شد و چنان سوگندى یاد كرد

ولى به هر حال اگر او از یك سو مستحق چنین كیفرى بوده است، از سوى دیگر به خاطر 

درست است كه . وفاداریش به طول خدمت و پرستارى، استحقاق چنان عفوى را نیز داشته است

زدن یك دسته ساقه گندم مصداق واقعى سوگند او نبوده است ولى براى حفظ احترام نام خدا و عدم 

این تنها در موردى است كه فردى مستحق عفو باشد . اشاعه قانون شكنى، او این كار را انجام داد

و انسان مى خواهد در عین عفو، ظاهر قانون را نیز رعایت كند، و گرنه در مواردى كه استحقاق 

.  عفو نباشد هرگز چنین كارى جایز نیست
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برخالؾ گفته برخى از مفسرین عامه، بالهایى كه ایوب دچار آنها شد، به دلیل كوتاهى كودن 

در انجام وظیفه پیؽمبرى و یا كیفر گناه نبود، بلكه این بالیا فقط به سبب ازدیاد مقام و آزمایش 

خداى تعالى مى خواست با این آزمایش سخت، آن حضرت را شایسته آن همه . ایوب انجام گرفت

نعمت هاى بزرگ در دنیا و آخرت و الیق آن مقام برجسته نماید و داستان او را براى بندگان دیگر 

 نیز مإ ید این علیه السالمسخنان امام باقر . خود پند و عبرتى قرار دهد تا حجتى براى دیگران باشد

ایوب هفت سال بدون هیچ گناهى كه از او سرزده باشد دچار »: مطلب است، در آنجا كه فرمودند

بالكش ترین مردم انبیا هستند و سپس به ترتیب هر »: در جاى دگر فرموده است. «... بال گردید

روایات دیگرى نیز به این مطلب اشاره یا تصریح . «... كس به آنان شبیه تر و نزدیك تر است

.  دارند

آنچه در این روایات و امثال آن آمده است، یا براى پاسخ به گفتار نادرست برخى از مفسرین 

عامه است كه ابتالى ایوب را معلول ترك فریضه اى از سوى آن حضرت دانسته اند، یا به منظور 

رفع اشتباه از ذهن كوته نظرانى است كه گمان مى كنند هر بال و مصیبتى كه به انسانى مى رسد، 

به سبب گناهى است كه از او سرزده است و كیفر خطا و جرمى است كه انجام داده است، گاهى 

شاید ائمه معصومین . همین اشتباه آنان موجب انحراؾ افراد ناآگاه دیگر نیز مى گردد

خواسته اند با این سخنان متذكر شوند كه درست است كه هیچ گناه بدون كیفر نمى  (علیهم السالم)

ماند و هر چه انسان بكارد همان را درو خواهد كرد، اما این گونه نیست كه هر بال و گرفتارى كه 

.  به انسان مى رسد، معلول گناه و خطاى است كه از او سرزده است

 عليه السالممدت ابتالى ايوب 

برخى هجده سال و برخى سیزده . در مورد ابتالى ایوب در میان مفسران عامه اختالؾ است

ولى در روایات شیعه، مدت آن . سال و برخى هفت سال و هفت ماه و هفت ساعت ذكر كرده اند

.  هفت سال ذكر شده است

رحمه ) شیخ صدوق (555). ایوب بدون گناه هفت سال مبتال شد:  فرمودعلیه السالمامام صادق 

از قطان و او از سكرى و او از جوهرى و او از ابن عماره و او از پدرش و او از امام  (هللا

 هفت سال علیه السالمایوب :  روایت كرده كه فرمودعلیه السالم و او از پدرش   علیه السالمصادق 

مبتال شد بدون اینكه گناهى كرده باشد؛ چون انبیا به سبب عصمت و طهارتى كه دارند، گناه نمى 

 (556). كنند و حتى به سوى گناه نیز متمایل نمى شوند

 عليه السالممدت عمر ايوب و مدفن او 

برخى مدت عمر آن حضرت را نود و دو سال و بعضى دویست سال گفته اند عماد زاده در 

تاریخ انبیا این مدت را دویست و بیست شش سال ذكر كرده است كه هفتاد و سه سال قبل از ابتال 

و هفت سال و هفت ماه و هفت روز دوران ابتال و یكصد و چهل و شش سال پس از ابتال زندگى 

راوندى در قصص االنبیا كه سند را به . هیچ كدام از این نقل ها سند معتبرى ندارند. كرده است

وهب بن منبه مى رساند، آورده است كه ایوب در زمان یعقوب زندگى مى كرد و دختر یعقوب كه 

 علیه السالمست، همسر ایوب بوده است و پدر آن حضرت از كسانى بود كه به ابراهیم "لیا"نامش 

: ایمان آورد و مادر ایوب دختر لوط بوده است و لوط جد مادرى ایوب است، تا آنجا كه مى گوید

 قبل از رسیدن بال هفتاد و سه ساله بود كه خداوند همانند آن، هفتاد و سه سال علیه السالمایوب 

 (557). دیگر بر عمر آن حضرت افزود
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درباره مدفن او، در فرهنگ قصص قرآن، بالؼى نوشته است كه قدر مسلم آن حضرت در 

سرزمین عوص مى زیسته و در قله كوه حجاؾ در حدود یمن به فاصله هشتاد میل از عدن، دفن 

.  شده است

در اعالم قرآن خزائلى آمده است كه در بیضاى فارس، كنار دهى به نام خیرآباد، دره كوچكى 

این . است كه عوام قبر ایوب را در آنجا مى دانند و در ایام متبركه براى زیارت به آنجا مى روند

دره داراى گیاهان خاردارى است كه گوسفندان مى چرند و مردم آن ناحیه معتقدند كه خوردن آن 

علؾ براى رفع بیمارى جرب گوسفندان مفید است، همچنین بعضى از چشمه هاى آب گوگرد را 

.  آب ایوب مى نامند

مسجد آن حضرت و ... »:  چنین نقل مى كندعلیه السالممسعودى در مروج الذهب درباره ایوب 

 است در سرزمین نوا و جوالن، مابین 332چشمه اى كه از آن ؼسل كرد، هم اكنون كه سال 

دمشق و طبریه از بالد اردن موجود و مشهور است و آن مسجد و چشمه در سه مایلى شهر 

نیز در كنا آن " رحمه "نواست؛ سنگى نیز كه در حال بال و گرفتارى بدان تكیه مى داد و همسرش 

 (558). «سنگ مى نشست، هم اكنون در همان مسجد موجود است

 در روايات عليه السالمداستان حضرت ايوب 

سر مبتال شدن ایوب به گرفتارى 

 در علیه السالمبلیه و گرفتارى ایوب :  پرسیدمعلیه السالماز امام موسى كاظم : ابوبصیر مى گوید

دنیا به چه علتى بود؟ 

علتش نعمتى بود كه خداوند متعال در دنیا به ایوب عنایت فرمود و او :  فرمودندعلیه السالمامام 

در آن زمان كه ابلیس از اطراؾ و نزدیك عرش ممنوع نبود، وقتى اداى . شكرش را به جاى آورد

ایوب شكر آنچه را كه : شكر ایوب را باال بردند، حسد ورزید و به درگاه پروردگار عرضه داشت

به او داده اى ادا نموده و اگر از نعمت دنیا محرومش كنى، هرگز شكر هیچ نعمتى را به جا 

.  نخواهد آورد

من تو را بر مال و فرزند او مسلط كردم، ابلیس از : به ابلیس گفته شد:  فرمودندعلیه السالمامام 

ولى به مقصود خود نرسید، . بال به زمین فرود آمد تا هیچ مال و فرزندى براى ایوب باقى نگذارد

زیرا ایوب در این حال نیز شكر الهى را به جا آورد، ابلیس هنگامى كه دید به مقصودش نرسیده 

:  است به درگاه الهى عرض كرد

ایوب مى داند كه آنچه كه از وى گرفته اى به زودى به او باز مى گردانى، لذا ! پروردگارا

.  شكرت را ادا مى كند، مرا بر بدن او مسلط كن تا ثابت كنم كه او شكرگزار نیست

. تو را بر بدن ایوب به استثناى قلب و زبان و دو چشم و گوشش مسلط كردیم: به او گفته شد

ابلیس به خاطر ترسى كه از رسیدن رحمت الهى به ایوب داشت با عجله به زمین آمد و بین او و 

پروردگارش حائل شد، هنگامى كه بال و گرفتارى بر او شدید شد، در پایان بالیا و سختى ها یاران 

ما كسى را سراغ نداریم كه به این گرفتارى مبتال شده باشد مگر به : ایوب نزد او آمدند و گفتند

خاطر باطن خبیث و بدى كه داشته است، شاید تو نیز كه در ظاهر خود را خوب نشان مى دادى، 

.  باطنى بد و خبیث داشتى و ما نمى دانستیم

عز و ) به درگاه خداى علیه السالمهنگامى كه كار به اینجا رسید، ایوب :  فرمودندعلیه السالمامام 

مرا به این بلیه مبتال ساختى، تو مى دانى هرگز دو امرى ! پروردگارا: نالید و عرض كرد (جل

براى من پیش نیامد مگر آن كه را خشن تر بر بدنم بود اختیار كردم و هیچ گاه لقمه اى نخوردم 
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مگر آن كه بر سر سفره ام یتیمى بود، حال اگر از ناحیه تو، دشمن بخواهد مرا شماتت كند، حجج 

.  و براهیم خود را بیاورم كه استحقاق آن ندارم

! اى ایوب: ابرى ظاهر شد و گوینده اى در آن به سخن آمد و گفت:  فرمودعلیه السالمامام 

.  برهان و حجت خود را بیاور

ایوب لنگ را بر كمر خود محكم كرد و سپس   روى دو زانو قرار :  فرمودندعلیه السالمامام 

:  گرفت و عرض كرد

مرا به این بلیه مبتال ساختى، در حالى كه مى دانى هرگز دو امرى براى من پیش نیامد ! خدایا

مگر آنچه را بر بدنم خشن تر بود اختیار كردم و از طعامى لقمه اى نخوردم مگر آن كه بر سر 

.  سفره ام یتیمى بود

چه كسى طاعت و بندگى را محبوب تو ! اى ایوب: به ایوب خطاب شد:  فرمودعلیه السالمامام 

قرار داد؟ 

: ایوب مشتى خاك برداشت و در دهان خویش   ریخت و سپس گفت:  فرمودعلیه السالمامام 

 (559). تو بندگى را نزد من محبوب قرار دادى! پروردگار

ایوب با آن همه گرفتارى كه داشت، بوى بد در او پیدا نشد زشت :  فرمودعلیه السالمامام صادق 

روى نگردید و حتى ذره اى خون و یا چرك ازبدنش   بیرون نیامد و احدى از دیدن او تنفر نیافت و 

از او وحشت نكرد و هیچ جاى بدنش كرم نینداخت و خداى عز و جل با همه پیؽمبران و دوستان 

دلیل كناره گیرى مردم از ایوب فقر و . عزیز خود كه گرفتارشان فرماید، چنین رفتار مى كند

ضعؾ ظاهرى او بود؛ چون مردم نسبت به مقامى كه او نزد پروردگارش داشت جاهل بودند و 

از این . نمى دانستند كه خداى تعالى او را تاءیید كرده و به زودى فرجى در كارش ایجاد مى كند

گرفتارترین مردم از جهت بال انبیا و بعد از آنان »: فرموده (صلى هللا علیه وآله وسلم)رو، رسول خدا 

خداى تعالى ایوب را به بالیى گرفتار . «هر كسى است كه مقامى نزدیك تر به مقام انبیا داشته باشد

كرد، كه در نظر مردم خوار و بى مقدار گردید، تا مردم درباره او ادعاى ربوبیت نكنند و از 

افزون بر این، مردم از . مشاهده نعمت هاى عظیمى كه خدا به او ارزانى داشته، او را خدا نخوانند

دیدن وضع او بفهمند كه ثواب هاى خدایى بر دو گونه است؛ چون خداوند بعضى را به خاطر 

تاءمل در زندگى ایوب پیامبر براى . استحقاقشان و بعضى دیگر را بدون استحقاق ثواب مى دهد

مردم درسى بود تا هیچ ضعیؾ و فقیر و مریضى را تحقیر نكنند، چون ممكن است خدا ضعیؾ را 

قوى و فقیر را توانگر كند و مریض را بهبود دهد و نیز بدانند كه این خداست كه هر كس   را 

او در همه . بخواهد، مریض مى كند هرچند كه پیؽمبرش باشد، و هر كه را بخواهد، شفا مى دهد

این مشیت ها، عادل در قضا و حكیم در افعالش   است و با بندگانش عملى روا نمى دارد، مگر آن 

 (560). كه صالح تر به حال آنان باشد؛ بندگانش هر نیرو و قوتى كه داشته باشند، از او دارند
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 عليه السالمداستان حضرت شعيب 

 یكى از پیامبران الهى است كه نام مباركش در قرآن كریم یازده بار علیه السالمحضرت شعیب 

.  آمده است

 دانسته اند و گفته اند علیه السالمدرباره نسب شعیب، بعضى او را از نوادگان حضرت ابراهیم 

 (561). است («علیه السالم)شعیب بن صفوان بن عیفا بن ثابت بن مدین بن ابراهیم »او 

 نبوده، بلكه نسب او به برخى از علیه السالمبعضى نیز گفته اند كه شعیب از فرزندان ابراهیم 

ایمان آوردند و با او به شام مهاجرت كرده بودند، ولى  ( علیه السالم)مردمانى میرسد كه به ابراهیم 

 (562). از طرؾ مادر نسبش به لوط پیؽمبر مى رسد

 و بلعم علیه السالمراوندى در قصص االنبیا چنین نقل كرده كه شعیب پیؽمبر و حضرت ایوب 

 از آتش نمرود به آن علیه السالمبن باعورا، نسبشان به كسانى مى رسد كه در روز نجات ابراهیم 

 دختران حضرت لوط علیه السالمحضرت ایمان آوردند و با او به شام هجرت كردند و ابراهیم 

 و پیش از بنى علیه السالم را به همسرى ایشان درآورد؛ هر پیؽمبرى كه پس از ابراهیم علیه السالم

 (563). اسرائیل آمد، از نسل آنان بوده است

 در قرآن عليه السالمحضرت شعيب 

. و به سوى مدین برادرشان شعیب را فرستادیم»: قرآن كریم درباره این پیامبر الهى مى فرماید

خداوند یگانه یكتا را بپرستید كه جز او معبودى براى شما نیست و به ! اى قوم: او به آنان گفت

من هم اكنون  (دست به كم فروشى نزنید). هنگام خرید و فروش، پیمانه و وزن اشیا را كم نكنید

پیمانه و وزن را ! اى قوم من. شما را در نعمت مى بینم؛ ولى از عذاب روز فراگیر بر شما بیمناكم

و در زمین به ! و بر اشیا و اجناس مردم، عیب نگذارید؛ و از حق آنان نكاهید! با عدالت تمام دهید

برایتان بهتر است اگر  (از سرمایه هاى حالل)آنچه خداوند براى شما باقى گذارده ! فساد نكوشید

آیا ! اى شعیب: گفتند. نیستم (و مؤمور بر اجبار شما به ایمان)ایمان داشته باشید و من، پاسدار شما 

نمازت به تو دستور میدهد كه آنچه را پدرانمان مى پرستیدند، ترك كنیم؛ یا آنچه را مى خواهیم در 

به من بگویید، هرگاه ! اى قوم: گفت. اموالمان انجام ندهیم؟ تو كه مرد بردبار و فهمیده اى هستى

آیا مى )من دلیل آشكارى از پروردگارم داشته باشم، و رزق و موهبت خوبى به من داده باشد، 

من هرگز نمى خواهم چیزى كه شما را از آن باز مى دارم،  (توانم برخالؾ فرمان او رفتار كنم؟

بر او توكل كردم و . من جز اصالح نمى خواهم و توفیق من، جز به خدا نیست! خود مرتكب شوم

دشمنى و مخالفت با من، سبب نشود كه شما به همان ! و اى قوم من. به سوى او باز مى گردم

و قوط لوط از شما . سرنوشتى كه قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند، گرفتار شوید

از پروردگار خود، آمرزش بطلبید و به سوى او بازگردید كه پروردگارم . چندان دور نیست

بسیارى از آنچه را مى گویى، ما ! اى شعیب: گفتند. است (بندگان تو به كار)مهربان و دوستدار 

نمى فهمیم و ما تو را در میان خود، ضعیؾ مى یابیم و اگر به خاطر قبیله كوچكت نبود، تو را 

آیا قبیله كوچك من، نزد ! اى قوم: گفت (شعیب). سنگسار مى كردیم و تو در برابر ما قدرتى ندارى

او را پشت سر انداخته اید، پروردگارم به آنچه  (فرمان)شما عزیزتر از خداوند است؟ در حالى كه 

هر كارى از دستتان ساخته است انجام دهید؛ من هم كار خود ! اى قوم. انجام مى دهید احاطه دارد

را خواهم كرد و به زودى خواهید فهیمد كه چه كسى عذاب خواركنند به سراؼش مى آید، و چه 

.  شما انتظار بكشید، من هم در انتظارم. كسى دروؼگوست
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و هنگامى كه فرمان ما فرا رسید، شعیب و كسانى را كه با او ایمان آورده بودند، به رحمت 

خود نجات دادیم و آنان را كه ستم كردند، صیحه آسمانى فرا گرفت و در سرزمین خود، به رو 

و اهل آنان )! دور باد مدین. نبودند (دیار)آن چنان كه گویى هرگز از ساكنان آن . (مردند)افتادند 

 (564). همان گونه كه قوم ثمود دور شدند (از رحمت خدا

در سوره اعراؾ و عنكبوت هم آیاتى شبیه به آنچه كه در سوره هود آمده، در مورد مردم مدین 

نامیده شده اند « اءیكه»در سوره هاى حجر، شعراء، ص و ق مردمى به نام اصحاب . آمده است

ولى . كه شعیب بر آنها مبعوث شد و با موعظه و اندرز خواست تا آنان را از عذاب الهى بیم دهد

اءصحاب اءیكه، همان مردم مدین هستند یا قوم دیگرى كه »باید دید كه آیا . او را تكذب كردند

در . شعیب جداگانه بر آنان مبعوث شده و آنان نیز مانند قوم مدین آن حضرت را تكذیب كردند

اءصحاب اءیكه پیؽمبران را تكذیب كردند، هنگامى كه شعیب به آنان »: سوره شعراء چنین آمده

هستم، پس از خدا بترسید و پیرویم كنید  (براى شما)گفت كه چرا نمى ترسید، كه من فرستاده امینى 

و من از شما براى پیؽمبرى، مزدى نمى خواهم كه مزد من جز به عهده پروردگار جهانیان 

پیمانه را تمام دهید و از كم فروشان »:  و در ادامه آیات این گونه ذكر شده است(565). «نیست

نباشید و به ترازوى درست وزن كنید و چیزهاى مردم را كم ندهید و در روى زمین به فساد 

 (566). «كوشش نكنید

از این تشابه آیات و اندرز شعیب چنین استنباط مى شود كه مردم مدین و اءصحاب اءیكه یكى 

بوده اند و دو قوم جداگانه نبوده اند، به همان نسبت بعید هم نیست كه گفته شود كه دو گروه بوده اند 

كه در مجاورت و نزدیكى هم به سر مى برده اند و گناهان و صفات زشت و قوم مدین به آنان نیز 

 پس از این كه مؤمور ارشاد مردم مدین شد، بنابر علیه السالمسرایت كرده بود و حضرت شعیب 

.  دستور الهى دیگرى، مؤمور تبلیػ اءصاب اءیكه نیز گردید

 عليه السالممدت عمر و مدفن شعيب 

حضرت شعیب پس از نابود شدن قوم خود، با كسانى كه به او ایمان آورده بودند به مكه رفتند و 

.  در آنجا سكونت كردند تا این كه مرگشان فرا رسید

در روایتى آمده كه شعیب پس از نابودى قوم خود به مدین آمد و در آنجا بود، تا هنگامى كه 

 به آن شهر آمد و با او دیدار كرد و ازدواج او با دخترانش پیش آمد علیه السالمحضرت موسى 
از ابن عباس نقل شده است كه شعیب دویست و . در مدت عمر آن حضرت نیز اختالؾ است. (567)

 سال عمر كرد، ولى در بعضى از نقل ها عمر او كمى بیش از این مقدار آمده (568)چهل و دو 

.  است

بعضى از مورخین مى گویند كه در سرزمین حضرموت قبرى است كه مردم آنجا معتقدند كه 

قرار دارد و فاصله آن قبر تا شام دو ساعت راه است كه  (شبام)آن قبر در شمال . قبر شعیب است

در اطراؾ آن قبر اثرى از عمران و آبادى . بگذرند« ابن على»براى زیارت آن باید از وادى 

.  نیست و كسى جز براى زیارت آن قبر به آنجا نمى رود

 در روايات عليه السالمحضرت شعيب 

خطیب االنبیا 

 (569). «حضرت شعیب خطیب پیامبران بود»:  فرموندعلیه السالمرسول گرامى اسالم 



www.ketabha.org Page 152 
 

عشق و دلدادگى شعیب به خدا 

( صلى هللا علیه وآله وسلم)در كتاب علل الشرایع، حدیثى از رسول خدا  (رحمه هللا)شیخ صدوق 

 از عشق به خدا به قدرى گریست كه علیه السالمشعیب »: روایت كرده است كه آن حضرت فرمود

چشمانش   نابینا شد، پس خداى سبحان قوه بینایى رابه او بازگرداند ولى شعیب دوباره آن قدر 

.  خداى تعالى براى بار دوم نیز او را بینا كرد. گریست كه نابینا شد

شعیب باز گریست تا این كه نابینا شد، خداوند براى بار سوم بیناییش را بازگرداند و چون بار 

آیا براى همیشه مى خواهى چنین گریه كنى؟ اگر ! اى شعیب: چهارم شد، خداوند به او وحى كرد

گریه تو به دلیل ترس از آتش   است، من تو را از آتش جهنم نجات مى دهم و اگر براى اشتیاق 

مى ! اى معبود و اى آقاى من: شعیب در جواب گفت. بهشت است، من آن را بر تو مباح ساختم

دانى كه من نه به دلیل ترس از جهنم و نه براى اشتیاق بهشت تو مى گریم بلكه دلبند محبت و 

خداى سبحان . عشق تو گشته ام و نمى توانم خوددارى كنم، جز آن كه به وصل دیدار تو نایل گردم

« حال كه چنین است، من كلیم خود، موسى بن عمران را به خدمت تو مى گمارم: به او وحى كرد
(570)  .

 علیه السالمشهادت مبلؽین حضرت شعیب 

در یكى از  (دهمین خلیفه اموى)به دستور هشام بن عبدالملك : سهل بن سعید مى گوید

روستاهاى متعلق به او، چاهى را حفر كردند، در درون چاه جنازه مردى بلندقامت پیدا شد كه 

پیراهن سفید بر تن داشت و دستش را بر جاى ضربتى كه در سرش وجود داشت نهاده بود، وقتى 

كه دستش را كشیدند، از جاى ضربت سر، خون تازه جارى شد، دستش را رها كردند، بار دیگر 

من فرزند صالح، : به روى همان ضربه قرار گرفت و خون بند آمد؛ در پیراهن او نوشته شده بود

 بودم، و از طرؾ او براى تبلیػ قوم، فرستاده شده بودم، آن قوم علیه السالمنماینده حضرت شعیب 

 (571). مرا كتك زدند و در میان این چاه انداختند و خاك بر سرم ریختند و چاهرا پر كردند

در زمین مزروعى عمومیم، چاهى مى كندیم كه به خاك نرم : عبدالرحمن بن زیاد مى گوید

رسیدیم، آن خاك ها را كنار زدیم، ناگاه به اتاقى رسیدیم، در آنجا پیرمردى را كه پارچه اى به 

من : رویش انداخته شده بود دیدم، ناگاه در كنار سرش نامه اى یافتیم كه در آن نوشته شده بود

حسان بن سنان، نماینده شعیب پیامبر بودم، از طرؾ او به این سرزمین آمدم و مردم را به سوى 

خداى یكتا دعوت نمودم، آنان مرا تكذیب كردند و در این اتاق، درون چاه زندانى كردند و در اینجا 

 (572). هستم تا روز قیامت برپا گردد و در دادگاه الهى، آنان را محاكمه كنند

سبب نزول عذاب بر قوم شعیب 

نخستین كسى »:  روایت كرده كه آن حضرت فرمودعلیه السالمراوندى در حدیثى از امام سجاد 

كه پیمانه و ترازو براى مردم ساخت، حضرت شعیب بود، آنان با پیمانه و ترازو سر و كار پیدا 

 (573). كردند ولى پس از مدتى شروع به كم فروشى كردند و همین سبب عذاب الهى گردید

در نقلى كه راوندى از وهب بن منبه و دیگران كرده است، آمده است كه شعیب، ابوب و بلعم 

 از آتش نمرود به علیه السالمبن باعورا هرسه از فرزندان كسانى بودند كه در روز نجات ابراهیم 

 دختران لوط را به علیه السالماو ایمان آوردند و با آن حضرت به شام هجرت كردند، ابراهیم 

به گفته او تمام پیامبرانى كه پس از ابراهیم خلیل و پیش از بنى اسرائیل . همسرى آنان درآورد

پس خداى تعالى شعیب را به سوى مردم مدین فرستاد، كه از . مبعوث شدند، از نسل اینان بودند

. قبیله و فامیل شعیب نبودند ولى امتى از امت ها بودند كه خدا شعیب را به سوى آنان مبعوث كرد
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. پادشاهى ستمگر بر آنان حكومت مى كرد كه پادشاهان زمان، نیروى مقاومت در برابر او نداشتند

آن مردم كم فروشى مى كردند و چیزهاى مردم را كم مى دادند، افزون بر این، به خداى سبحان 

وقتى كاالیى را براى خود پیمانه یا وزن . نیز كافر بودند و پیامبران الهى را نیز تكذیب مى كردند

آنان زندگى فراخى داشتند تا این كه پادشاهشان دستور . مى كردند، كامل و تمام پیمانه مى كردند

شعیب به اندرز آنها مشؽول شد و از كم . داد كه خوراكى ها را احتكار نمایند و كم فروشى كنند

در مورد دستورى كه من داده ام : پادشاه، شعیب را خواست و از او پرسید. فروشى نهیشان كرد

خداى تعالى به من وحى فرموه است : چه نظرى دارى؟ آیا راضى هستى یا خشمناك؟ شعیب گفت

پادشاه او را تكذیب كرد و با . كه هرگاه پادشاهى مانند تو رفتار كند، او را پادشاه فاجر مى خوانند

 (574). كمك قوم و قبیله اش، او را از شهر بیرون كرد و آنگاه عذاب الهى بر آنان نازل گردید

 علیه السالمچگونگى عذاب قوم شعیب 

قوم شعیب دچار گرماى سختى شدند كه سایه خانه و آب ها نیز : ابن عباس و دیگران گفته اند

آب ها نیز داغ شده بود، در این هنگام خداوند ابرى فرستاد كه . نمى توانست آنان را نجات دهد

مردم در زیر آن قطعه ابر گرد آمدند تا بلكه از گرما رهایى یابند . نسیم خنكى از آن وزیدن گرفت

هنگام كه همه در سایه ابر جمع شدند، . و دیگران را نیز به اجتماع در زیر آن براى دعوت كردند

شراره هاى آتش را ابر باریدن گرفت و زمین هم در زیر پایشان لرزید، از باالى سر آتش 

برسرشان بارید و از زیر پا هم به زمین لرزه سختى دچار گشتند تا این كه جملگى سوختند و 

 (575). خاكستر شدند و طومار زندگیشان درهم پیچید

عقوبت قوم تارك امر به معروؾ و نهى از منكر 

 روایت شده كه آن حضرت ضمن بیان حدیث طوالنى كه علیه السالمدر حدیثى از امام باقر 

عز )خداوند : متضمن وعده و وعید براى تاركین امر به معروؾ و نهى از منكر بود، چنین فرمود

 وحى كرد كه من از قوم تو چهارصد هزار نفر از بدان و علیه السالمبه حضرت شعیب  (و جل

.  شصت هزار نفر از نیكان آنان را عذاب خواهم كرد

اما . بدان را عذاب مى دهى مانع ندارد، اشرار مستحق كیفرند! خداوندا: شعیب عرض كرد

خوبان و نیكان را چرا معذب مى سازى؟ وحى رسید كه چون آنان از اهل معصیت تملق مى گویند 

 (576). و از اعمال آنان خشمگین نمى شوند
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 عليه السالمداستان حضرت موسى 

 در قرآن عليه السالمحضرت موسى 

 از تمامى پیامبران بیشتر آمده است، زیرا (577) در قرآن علیه السالمسرگذشت حضرت موسى 

 و فرعون و بنى اسرائیل علیه السالمدر بیش از سى سوره، بیشتر از صد بار به ماجراى موسى 

اگر آیات هر یك از این سوره ها را جداگانه بررسى كنیم و سپس كنار هم قرار . اشاره شده است

دهیم، خواهیم دید كه برخالؾ آنچه بعضى تصور مى كنند، جنبه تكرار ندارد، بلكه در هر صوره 

به تناسب بحثى كه در آن سوره مطرح بوده به عنوان شاهد به قسمتى از این سرگذشت پرماجرا 

.  اشاره شده است

افزون بر این، چون كشور مصر وسیع تر و مردم آن داراى تمدن پیشرفته ترى از قوم نوح و 

از این . هود و شعیب و مانند آنان بودند، مقاومت دستگاه فراعنه به همین نسبت بیشتر بوده است

رو قیام موسى بن عمران از اهمیت بیشترى برخوردار است و نكات عبرتانگیز فراوان ترى در بر 

دارد و به تناسب موضوعات مختلؾ بر فرازهاى گوناگون زندگى موسى و بنى اسرائیل تكیه شده 

.  است

 عليه السالمدوران پنجگانه زندگى حضرت موسى 

 را مى توان در پنج دوره زیر علیه السالمداستان زندگى پرفراز و نشیب حضرت موسى 

:  خالصه كرد

.  دوران والدت و كودكى و پرورش او در دامان فرعون. 1

دوران هجرت او از مصر به مدین و زندگى بیش از ده سال در محضر حضرت شعیب در . 2

.  آن سرزمین

.  دروان پیامبرى و بازگشت او به مصر و مبارزه او با فرعون و فرعونیان. 3

دوران ؼرق و هالكت فرعون و فرعونیان و نجات بنى اسرائیل و حوادث ورود موسى . 4

.   همراه بنى اسرائیل به بیت المقدسعلیه السالم

.   با بنى اسرائیلعلیه السالمعصر درگیرى هاى موسى . 5

موسى بن »: نسب حضرت موسى با شش واسطه به حضرت ابراهیم مى رسد بدین ترتیب كه

او پانصد سال . (578)« بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم (الوى)عمران بن یصهر بن قاهث بن لیوى 

 (579). بعد از ابراهیم خلیل ظهور كرد و دویست و چهل سال عمر نمود

 و مادرش هر دو از علیه السالمنام داشت، موسى « یوكابد »علیه السالممادر حضرت موسى 

.   بودعلیه السالمنژاد بنى اسرائیل بودند و جدشان اسرائیل یعنى حضرت یعقوب 

مى خواندند، بزرگترین و  (جمع فرعون)پادشاهان بنى اسرائیل را در مصر با لقب فراعنه 

اپوفس؛ فرعون معاصر حضرت : دیكتاتورترین فرعون هاى مصر، سه نفر بودند به نام هاى

و .  در عصر سلطنت او متولد شدعلیه السالم، رامسیس   دوم كه حضرت موسى علیه السالمیوسؾ 

منفتاح پسر رامسیس دوم؛ كه موسى و هارون از طرؾ خدا مؤمور شدند تا نزد او روند و او را به 

این فرعون همان است ه با لشكرش در دریاى نیل ؼرق شد و به . سوى خداى یكتا دعوت كنند

.  هالكت رسید

 سوره مإمن فهمیده مى شود كه حضرت 24 عنكبوت و 39از آیات متعدد قرآن از جمله آیه 

:  از طرؾ خدا، از آؼاز براى مبارزه با سه شخص فرستاده شد كه عبارتند ازعلیه السالمموسى 
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 مخالفت و دشمنى نمودند و آن علیه السالماین سه تن آشكارا با موسى . فرعون و هامان و قارون

حضرت را به ساحر و دروؼگو بودن متهم نمودند و هر سه نفر گرفتار ؼضب الهى شدند و به 

.  هالكت رسیدند

خواب فرعون و تعبير آن 

شعله ور شد و زبانه كشید - بیت المقدس - فرعون، شبى در خواب دید كه آتشى از طرؾ شام 

و به سوى مصر آمد و به خانه هاى قبطیان افتاد و همه آن خانه ها را سوزانید و سپس كاخها و 

.  باؼها و تاالرها را فراگرفت و همه را به خاكستر و دود تبدیل كرد

فرعون با وحشت از خواب برخاست و در ؼم و اندوه فرو رفت، ساحران و كاهنان و 

چنین خوابى دیده ام، تعبیر این خواب : دانشمندان تعبیر خواب را به حضور طلبید و به آنان گفت

چیست؟ 

چنین به نظر مى رسد كه به زودى نوزادى از بنى اسرائیل به دنیا مى آید و : یكى از آنان گفت

 (580). واژگونى تخت وتاج فرعون و نابودى فرعونیان به دست او انجام مى گیرد

فرعون پس از مشاوره و گفتگو با درباریان و ساحران، دو تصمیم خطرناك گرفت، نخست این 

كه فرمان داد در آن شبى كه منجمین و ساحران، آن شب را به عنوان شب انعقاد نطفه كودك 

این فرمان اعالم شد و در . مشخص كرده بودند، زنان از همسرانشان جدا گردند (موسى)موعود 

همه جا كنترل شدیدى به وجود آمد، مردان از شهر بیرون رفتند و زنان در شهر ماندند و هیچ 

اما در نیمه همان شب، عمران كه در كنار . همسرى جراءت نداشت با همسر خود تماس بگیرد

كاخ فرعون به نگهبانى اجبارى اشتؽال داشت، همسرش یوكابد را دید كه نزدش آمده است، آن دو 

.   منعقد گردیدعلیه السالمبا هم همبستر شدند و نطفه حضرت موسى 

مثل این كه تقدیر الهى این بود كه آن كودك موعود از ما پدید آید، »: عمران به همسرش گفت

.  «این راز را پنهان دار و در پوشیدن آن كوشش كن كه وضع بسیار خطرناك است

.  دومین تصمیم فرعون، كشتن نوزادان پسر بود كه به طور وسیع و بسیار بى رحمانه اجرا شد

از بنى اسرائیل ترتیب داده بود و « نوزادان پسر»دستگاه فرعون برنامه وسیعى براى كشتن 

در این میان یكى از این قابله ها با . حتى قابله هاى فرعون مراقب زنان باردار بنى اسرائیل بودند

حمل موسى مخفیانه صورت گرفت و چندان آثارى از حمل در مادر )مادر موسى دوستى داشت، 

هنگامى كه یوكابد احساس كرد تولد نوزاد نزدیك شده به سراغ قابله دوستش فرستاد و  (نمایان نبود

.  ماجراى من چنین است، فرزندى در رحم دارم و امروز به محبت و دوستى تو نیازمندم: گفت

 عليه السالمتولد موسى 

 تولد یافت، از چشمان او نور مرموزى درخشید، چنان علیه السالمهنگامى كه حضرت موسى 

كه بدن قابله به لرزه درآمد و برقى از محبت در اعماق قلب او فرونشست و تمام زوایاى دلش را 

 چنان بود كه هر علیه السالم مى خوانیم موسى علیه السالمدر حدیثى از امام باقر . روشن ساخت

.  كس او را مى ید دوستش مى داشت

من در نظر داشتم ماجراى تولد این نوزاد را به : زن قابله رو به مادر موسى كرد و گفت

 (و من جایزه خود را بگیرم)دستگاه حكومت خبر دهم تا جالدان بیایند و این پسر را به قتل رسانند 

پس با دقت از او مراقبت و . ول چه كنم كه عشق شدیدى از این نوزاد در قلبم احساس مى كنم

.  حفاظت كن
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آرى، به گفته مال جالل الدین؛ به كورى چشم فرعون و دار و دسته اش، همسر عمران باردار 

، نجات دهنده بنى اسرائیل از ظلم و علیه السالمشد و هر روز كه مى گذشت؛ والدت موسى 

اروحنا فداه )بنابر روایاتى كه در باب والدت حضرت موسى . بیدادگرى فرعون، نزدیك تر مى شد

 علیه السالمرسیده است در دوران حاملگى، آثار حمل در یوكابد ظاهر نشد و تا روزى كه موسى  (

.  به دنیا آمد كسى با خبر نشد كه آن زن، حامله است

از وهب بن منبه نقل شده است كه چون سال والدت موسى فرا رسید، فرعون به قابله ها دستور 

داد با دقت تمام زنان را تفتیش كنند و بنگرند تا كدام یك از آنان حامله است، ولى از آنجا كه خدا 

مى خواست، در مادر موسى هیچ اثرى از حمل ظاهر نشد، نه كمش برآمدگى پیدا كرد و نه رنگش 

 تؽییر كرد و نه شیر در پستانش پدید آمد و از این رو قابله هاى شهر متعرض   او نشدند و در آن  

خواهر موسى، كس دیگرى از والدت او با  (مریم)شبى كه موسى به دنیا آمد به جز دختر یوكابد 

 (581). خبر نشد

موسى در تنور آتش 

هنگامى كه قابله از خانه مادر موسى بیرون آمد، بعضى از جاسوسان حكومت، او را دیدند و 

تصمیم گرفتند وارد خانه شوند، خواهر موسى ماجرا را به مار خبر داد، مادر ترسیده بود و نمى 

در این وحشت شدید كه هوش از سرش برده بود، نوزاد را در پارچه اى پیچید و . دانست چه كند

تحقیقات را از مادر . در تنور انداخت، مؤمورن وارد شدند ولى در آنجا چیزى جز تنور آتش ندیدند

این زن قابله در اینجا چه مى كرد؟ : موسى شروع كردند، گفتند

.  او دوست من است كه براى دیدن من آمده بود، مؤمورین ماءیوس   شدند و بیرون رفتند: گفت

نوزاد كجاست؟ او اظهار بى خبرى : وقتى مادر موسى به هوش آمد، به خواهر موسى گفت

مادر به سوى تنور دوید، دید خداوند آتش را . كرد، ناگهان صداى گریه از درون تنور برخاست

دست  (همان گونه كه آتش را براى ابراهیم سرد و سالم ساخت)براى او سرد و سالم كره است 

اما باز مادر در امان نبود، چرا كه مؤموران همه . درون تنور برد و نوزادش را سالم بیرون آورد

جا در حركت و جستجو بودند، و شنیدن صداى یك نوزاد كافى بود كه خطر بزرگى را به دنبال 

.  داشته باشد

در اینجا یك الهام الهى قلب مادر را روشن ساخت، الهامى كه به ظاهر، او را به كار خطرناكى 

قرآن كریم در سوره . دعوت مى كند، ولى با این حال از آن احساس آرامش و امینت مى كند

:  قصص، دنباله داستان را چنین بیان مى كند

به مادر موسى وحى كردیم كه او را شیر بده و چون بیمناك شدى او را به داخل رود نیل »

. «بینداز و نترس و اندوهناك مباش كه ما او را به تو باز مى گردانیم و از پیؽمبرانش خواهیم كرد
(582) 

این مؤموریت الهى بود كه باید انجام مى گرفت، از این رو تصمیم گرفت كه به این الهام عمل 

سپس مادر موسى به سراغ یك نجار مصرى رفت، . كند و نوزادش را به درون نیل بیندازد

از او درخواست كرد صندوق كوچكى براى او  (نجارى كه او نیز از قبطیان و فرعونیان بود)

.  بسازد

با این اوصاؾ كه مى گویى، صندوق را براى چه مى خواهى؟ : نجار گفت

مادرى كه زبانش عادت به دروغ نداشت، نتوانست در اینجا سخنى جز این بگوید كه من از بنى 

.  اسرائیل هستم، نوزاد پسرى دارم و مى خواهم نوزاد را در آن مخفى كنم
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نجاز تصمیم گرفت كه این خبر را به مؤمورین و جالدان برساند پس به سراغ آنان رفت، اما 

چنان وحشتى بر قلب او چیره گشت كه زبانش از تكلم باز ایستاد و تنها با دست اشاره مى كرد و 

مى خواست با عالئم مطلب را بازگو كند، مؤمورین كه گویا از حركات او یك نوع استهزا برداشت 

هنگامى كه بیرون رفت، حال عادى خود را بازیافت، این . كردند او را كتك زدند و بیرون انداختند

ماجرا تكرار شد و در نتیجه فهمید در اینجا یك سر الهى نهفته است، صندوق را ساخت و به مادر 

مادر، نوزاد خود را همراه صندوق به كنار دریاى نیل آورد و پستان در دهان . موسى تحویل داد

نوزاد گذاشت و آخرین شیر را به او داد، سپس او را در آن صندوق مخصوص كه همچون یك 

امواج خروشان . كشتى كوچك قادر بود بر روى آب حركت كند گذاشت و آن را روى امواج نهاد

مادر كه در كنارى ایستاده بود و این منظره را تماشا مى كرد، . نیل، صندوق را از ساحل دور كرد

در یك لحظه احساس كرد كه قلبش از او جداشده و روى امواج حركت مى كند، اگر لطؾ الهى 

.  قلب او را آرام نكرده بود، فریاد مى كشید و همه چیز فاش مى شد

هیچ كسى نمى تواند دقیقا حالت این مادر را در آن لحظات حساس ترسیم كند اما پروین 

:  مى گوید. اعتصامى، شاعره فارسى زبان كه این صحنه را با اشعار زیبا مجسم ساخته است

 مادر موسى چو موسى را به نیل

  

 درفكند از گفته رب جلیل 

  

 خود ز ساحل كرد با حسرت نگاه

  

 !گفت كاى فرزند خرد بى گناه 

  

 گر فراموشت كند لطؾ خداى

  

 !چون رهى زین كشتى بى ناخداى 

  

 !وحى آمد كاین چه فكر باطل است

  

 رهرو ما اینك اندر منزل است 

  

 ما گرفتیم آنچه را انداختى

  

 دست حق را دیدى و نشناختى 

  

 سطح آب ازگاهوارش خوش تر است

  

 دایه اش سیالب و موجش مادر است 

  

 رودها از خود نه طؽیان مى كنند

  

 آنچه مى گوییم ما آن مى كنند 

  

 ما به دریا حكم طوفان مى دهیم

  

 ما به سیل و موج فرمان مى دهیم 

  

 نقش هستى نقشى از ایوان ما است

  

 خاك و باد آب سرگردان ما است 

  

 به كه برگردى به ما بسپاریش

  

 كى تو از ما دوستر مى داریش؟ 

  

 قطره اى كز جویبارى مى رود

  

 از پى انجام كارى مى رود 

  

 ما بسى گم گشته بار آورده ایم

  

 ما بسى بى توشه را پرورده ایم 
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 میهمان ماست هر كس بى نواست

  

 آشنا با ماست چون بى آشناست 

  

 ما بخوانیم از چه ما را رد كنند

  

 عیب پوشى ها كنیم ار بد كنند 

  

 سوزن ما دوخت هرجا هرچه دوخت

  

 ز آتش ماسوخت هرشمعى كه سوخت 

  

 در خانه فرعون عليه السالمموسى 

فرعون دخترى داشت كه تنها فرزندش بود، او از بیمارى شدیدى رنج مى : در روایات آمده كه

ما ! آنا گفتند كه اى فرعون. برد، وقتى درمان و معالجه طبیبان فایده نكرد، به كاهنان متوسل شد

پیش بینى مى كنیم كه از دورن این دریا انسانى به این قصر وارد مى شود كه اگر از آب دهانش 

فرعون و همسرش آسیه در انتظار چنین ماجرایى بودند . را به بدن این بیمار بمالند بهبودى مى یابد

كه ناگهان روزى صندوقچه اى را كه بر امواج در حركت بود، نظرشان را جلب كرد، دستور داد 

مؤمورین فورى صندوق را از آب بگیرند، تا ببینند كه درون آن چیست؟ صندوق مرموز در برابر 

میبایست در صندوق نجات موسى ! فرعون قرار گرفت، دیگران نوانستند در آن را باز كنند، آرى

هنگامى كه نگاه آسیه به چشمان كودك .  به دست خود فرعون گشوده شود و گشوده شدعلیه السالم

به خصوص همسر فرعون - افتاد، برقى از آن جستن كرد و اعماق قلبش را روشن ساخت و همه 

مهر او را به دل گرفتند؛ هنگامى كه آب دهان این نوزاد مایه شفاى بیمار شد این محبت فزونى - 

.  یافت

قرآن . در تفاسیر آمده است كه هر كسى موسى را مشاهده مى كرد، مهر او را در دل مى گرفت

برگرفتند تا دشمن آنان و  (از روى امواج نیل)خاندان فرعون، موسى را »: در این باره مى فرماید

 (583). «مایه اندوهشان گردد

بیهى است كه فرعونیان قنداقه این نوزاد را از امواج به این منظور نگرفتند كه دشمن 

سرسختشان را در آؼوش خود پرورش دهند، بلكه به گفته همسر فرعون مى خواستند نور چشمى 

لطافت این تعبیر در همین است كه خدا . براى خود برگزینند؛ اما سرانجام و عاقبت كار چنین شد

مى خواهد قدرت خود را نشان دهد كه چگونه این گروه را كه تمام نیروهاى خود را براى كشتن 

پسران بنى اسرائیل بسیج كرده بودند، وادار مى كند كه همان كسى را كه این همه مقدمات براى 

.  نابودى او است، چون جان شیرین در بر بگیرند و پرورش دهند

از آیات قرآن استفاده مى شود كه مشاجره و درگیرى میان فرعون و همسرش   و احتماال بعضى 

همسر فرعون گفت »: از اطرافیان آنان بر سر این نوزاد درگرفته بود، چرا كه قران مى فرماید

این نور چم من و تواست او را نكشید، شاید براى ما مفید باشد، یا او را به عنوان پسر خود انتخاب 

 (584). «كنیم

بعضى ازمورخین گفته اند كه رود نیل، صندوق حامل موسى را آورد و تا نزدیكى خانه هاى 

همسر فرعون، كه براى شستشو و شنا « آسیه »كنیزكان . فرعون، میان درخت هاى آنجا انداخت

ابتدا خیال كردند كه در آن مال . رفته بودند، صندوق را دیدند و آن را برداشتند و نزد آسیه آوردند

یا انداخته اى هست، هنگامى كه در آن را باز كردند و چشم آسیه بر آن نوزاد افتاد، عالقه و محبت 

او در دلش جاى گرفت و او را به نزد فرعون آورد و از او خواست تا او را به قتل نرسانند و به 

.  فرزندى قبول كنند
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در « مو»به همین سبب این نوزاد را موسى نامیدند، زیرا : مورخین، در ادامه داستان گفته اند

به معناى درخت است چون او را از میان آب و درخت گرفته « سا»لؽت عبرى به معناى آب و 

 (585). بودند، موسى نامیدند

هنگامى كه مادر موسى براى دایگى و شیردادن او به قصر : در اثبات الوصیه آورده شده

. «!مادرت به قربانت اى موسى»: فرعون آمد و فرزند را در آؼوش گرفت، بى اختیار گفت

فرعون كه این سخن را شنید به سختى ناراحت شد و فهمید كه آن زن، مادر همان بچه است، اما 

چون من شنیدم كه شما او را از آب گرفته اید به این »: خداوند زبان مادرش را گویا كرد و گفت

آرى، ما نیز او را موسى »: فرعون نیز كه این جواب را شنید آرام شد و گفت. «نام خطابش كردم

. از این روایت چنین استفاده مى شود كه این نام را قبال پیش از این بر او نهاده بودند. «مى نامیم

.  این قول به صحت و صواب نزدیك تر است

 را در خانه سخت ترین دشمنان او وارد كرد و با عالقه علیه السالمبارى، تقدیرات الهى، موسى 

و محبت شدیدى كه خداوند از او در دل آسیه، همسرش قرار داد، به تربیت و كفالت او اقدام 

.  كردند

قدرت نمایى این نیست كه اگر خدا بخواهد قوم نیرومند و جبارى را به هالكت برساند، لشكریان 

قدرت نمایى این است كه خود آن جباران مستكبر . آسمان و زمین را براى نابودى آنها بسیج نماید

را مؤمور نابودى خود سازد و آن چنان در قلب و افكارشان اثر بگذارد كه مشتاقانه هیزمى را جمع 

كنند كه باید با آتشش بسوزند، زندانى را بسازند كه باید در آن بمیرند، چوبه دارى كه برپا كنند كه 

درباره فرعونیان زورمند گردنكش نیز چنان شد و پرورش و نجات موسى . باید بر آن اعدام شوند

قابله موسى از قبطیان بود؛ سازنده صندوق نجات : در تمام مراحل به دست خود آنان انجام گرفت

بودند؛ بازكننده در « آل فرعون»موسى یك نجار قبطى بود؛ گیرندگان صندوق نجات از امواج نیل 

صندوق شخص فرعون یا همسرش آسیه بود؛ و سرانجام كانون امن و آرامش و پرورش موساى 

.  قهرمان و فرعون شكن، همان كاخ فرعون بود و این است قدرت نمایى پروردگار

بازگشت موسى به آغوش مادر 

 فرزندش را به امواج نیل سپرد، اما بعد از این علیه السالمهمان گونه كه اشاره شد، مادر موسى 

جاى خالى نوزاد كه تمام قلبش را پر كرده بود، . ماجرا، طوفانى شدید در قلب او وزیدن گرفت

نزدیك بود، اسرار دل خود را بیرون افكند و فریاد بكشد و از جدایى فرزند . كامال محسوس بود

:  ناله سر دهد، اما لطؾ الهى به كمك او آمد؛ چنان كه قرآن مى فرماید

قلب مادر موسى از همه چیز جز یاد فرزندش تهى گشت و اگر ما، قلب او را با نور ایمان و »

 (586). «امید محكم نكرده بودیم، نزدیك بود مطلب را افشا كند

طبیعى است مادرى كه نوزاد خود را این گونه از خود جدا كند، همه چیز را جز نوزادش 

فراموش نماید و چنان هوش، از سرش برود كه بدون در نظر گرفتن خطراتى كه خود و فرزندش 

اما خداوندى كه این مؤموریت . را تهدید مى كند فریاد كشد، و اسرار درون دل را فاش سازد

سنگین را به این مادر مهربان داده قلب او را چنان استحكام مى بخشد كه به وعده الهى ایمان داشته 

مادر نیز بر . باشد و بداند كودكش در دست خداست، سرانجام به او باز مى گردد و پیامبر مى شود

اثر لطؾ پروردگار، آرام خود را بازیافت ولى مى خواهد از سرنوشت فرزندش با خبر شود، از 

 خواهر موسى (587). «به خواهر موسى سفارش كرد كه وضع حال او را پى گیرى كند»این رو 

 دید كه صندوق نجاتش را (588). «و از دور ماجرا را مشاهده كرد»دستور مادر را انجام داد 
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به هر حال . فرعونیان از آب مى گیرند و موسى را از صندوق بیرون آورده و در آؼوش گرفته اند

اراده خداوند تعلق گرفته بود كه این نوزاد به زودى به مادرش برگردد و قلب او را آرام بخشد، از 

 (589)« . ما همه زنان شیرده را از قبل بر او حرام كردیم»: این رو قرآن مى فرماید

طبیعى است نوزاد شیرخوار چند ساعت كه مى گذرد، گرسنه مى شود، گریه مى كند، بى تابى 

مى كند، پس باید دایه اى براى او جستجو كرد، به خصوص   كه ملكه مصر سخت به آن كودك، 

.  دل بسته و همچون جان شیرینش او را دوست مى داشت

مؤموران نیز حركت كردند و پیوسته به دنبال دایه مى گشتند اما عجیب این كه كودك پستان هیچ 

كودك لحظه به لحظه گرسنه تر و بى تاب تر مى شود و پى درپى گریه . دایه اى را قبول نمى كرد

. مى كند و سر و صداى او در درون قصر فرعون مى پیچد و قلب ملكه را به لرزه در مى آورد

مؤمورین بر تالش خود مى افزایند، ناگهان در فاصله نه چندان دورى به دخترى برخورد مى كنند 

من خانواده اى را مى شناسم كه مى توانند این نوزاد را كفالت كنند و خیرخواه او »: كه مى گوید

 (590)« آیا مى خواهید شما را راهنمایى كنم؟. هستند

نوزاد هنگامى كه بوى . مؤموران نیز خوشحال شدند و مادر موسى را به قصر فرعون بردند

.  مادر را شنید سخت پستانش را در دهان فشرد و از شیره جان مادر، جان تازه اى پیدا كرد

دایه اى براى »: همسر فرعون كه این صحنه را دید، برخاست و نزد فرعون رفت و به او گفت

« . فرزندم پیدا كردم كه پستانش را به دهان گرفته و شیر مى خورد

این دایه از چه نژادى است؟ : فرعون پرسید

.  از بنى اسرائیل: گفت

.  این هرگز نمى شود كه كودك از بنى اسرائیل و دایه نیز از بنى اسرائیل باشد: فرعون گفت

همسر فرعون با اصرار و به هر نحوى كه بود او را راضى كرد كه با این امر موافقت كند، 

به هر حال فرعون قبول كرد . از این كودك چه بیم دارى؟ او فرزند توست: چرا كه به او گفته بود

و خداوند مهربان نیز فرزند را به مادر حقیقى خود بازگرداند و مادر با كمال آسودگى خاطر، به 

 (591). شیر دادن و تربیت فرزند خود همت گماشت

سه روز بیشتر طول نكشید كه »:  مى خوانیم كه فرمودعلیه السالمدر حدیثى از امام باقر 

.  «خداوند، نوزاد را به مادرش بازگرداند

به گمانم تو مادر واقعى : هنگامى كه موسى پستان مادر را قبول كرد، هامان وزیر فرعون گفت

او هستى، چرا در میان این همه زن، تنها پستان تو را قبول كرد؟ 

به خاطر این كه من زنى خوش بو هستم و شیرم بسیار شیرین ! اى امیر: مادر موسى گفت

. است، تاكنون هیچ كودكى به من سپرده نشده است، مگر این كه پستان مرا قبول كرده است

.  حاضران این سخن را تصدیق كردند و هر كدام هدیه و تحفه گران قیمتى به او دادند

این تحریم تكوینى شیرهاى دیگران براى موسى به خاطر این بود كه خدا نمى : بعضى گفته اند

خواست از شیرهایى كه آلوده به اموال دزدى و جنایت و رشوه و ؼصب حقوق دیگران است، این 

پیامبر پاك الهى بنوشد، او باید از شیر پاكى چون شیر مادرش تؽذیه كند تا بتواند بر ضد ناپاكى ها 

.  قیام كند و با ناپاكان بستیزد

ما موسى را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش   روشن شود و ؼم و »: قرآن كریم مى فرماید

 (592). «اندوهى در دل او باقى نماند و بداند وعده الهى حق است، اگر چه بیشتر مردم نمى دانند
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از اتفاقات دروان كودكى موسى در خانه فرعون، بنابر نقل مورخین و برخى روایات ؼیر 

معتبر، آن است كه روزى موسى در دامان فرعون یا پیش روى او بازى مى كرد، ناگهان دست 

انداخت و تارهایى از ریش بلند و انبوه فرعون را كند، یا به گفته بعضى، چوبى در دست داشت كه 

با آن بازى مى كرد كه ناگاه آن چوب را بلند كرد و بر سر فرعون كوبید، فرعون خشمناك شد و 

این كودك دشمن من است و مى خواهد مرا بكشد و به همین دلیل به دنبال مؤمورانى كه سر : گفت

او كودك : فرزندان را مى بریدند فرستد تا كودك را به آنان بسپارد، اما زن فرعون پیش آمد و گفت

به گفته بعضى - است و فهم و درك ندارد، براى این كه صدق گفتار مرا بدانى طبقى از خرما 

و طبق دیگرى از آتش گداخته پیش روى او مى گذاریم، اگر خرما را برداشت - طبقى از یاقوت 

مى فهمد و او را به قتل برسان، ولى اگر آتش گداخته را برداشت بدان كه او كودكى است كه نمى 

.  فهمد

فرعون قبول كرد و دستور داد طبقى از خرما و طبقى از آتش گداخته آوردند و پیش روى 

را بردارد ولى جبرئیل آمد و دست او را به - یا یاقوت - موسى گذاشتند، موسى خواست خرما 

طرؾ آتش برد و موسى قطعه اى آتش را برداشت و روى زبان گذاشت و چون زبانش سوخت، 

مورخین گفته اند كه . آن را بیرون انداخت و فرعون كه چنین دید از كشتن او طرؾ نظر كرد

همین موضوع باعث شد كه در زبان موسى لكنتى پدید آید و به همین علت هنگامى كه مؤمور ارشد 

گره از زبانم ! پروردگارا] (593). واحلل عقده من لسانىو هدایت فرعون شد به خدا عرض مى كند

 (594) [.بگشا

روایات معتبرى نیز درباره آن نرسیده . اما آنچه كه نقل شد، به افسانه نزدیك تر است تا حقیقت

معناى آیه شریفه . برخى از آن را از مجعوالت یهود دانسته اند. است كه ما ناچار به قبول آن باشیم

نیز معلوم نیست این باشد كه آنان گفته اند، چرا كه نقسیر آن در آیه بعد است واحلل عقده من لسانى

، یعنى زبانم را بگشا كه سخنم را بفهمند نه این كه یفقهوا قولى: كه خود موسى به دنبال آن مى گوید

.  لكنت زبانم را بر طرؾ كن

دادرسى موسى از مظلوم 

 [ظاهرا پایتخت كشور مصر]هنگامى كه موسى به حد رشد و بلوغ رسید، روزى وارد شهرى 

دو نفر مرد را دید كه سخت با هم درگیر شده اند و ». در آنجا با صحنه اى موجه گشت. شد

 (595). «مشؽول زد و خورد هستند، یكى از آنان از پیروان موسى بود و دیگرى از دشمنانش

در برابر  [كه جوانى نیرومند بود]از موسى »هنگامى كه مرد بنى اسرائیلى چشمش به موسى افتاد 

 (596). «دشمنش تقاضاى كمك كرد

 نیز به كمك او شتافت تا او را از چنگال این دشمن ظالم ستمگر كه بعضى علیه السالمموسى 

گفته اند یكى از طباخان فرعون بود و مى خواست مرد بنى اسرائیلى را براى حمل هیزم به 

 مشتى محكم بر سینه مرد فرعونى كوبید اما علیه السالمدر اینجا موسى »بیگراى كشد، نجات دهد؛ 

 (597). «همان یك مشت، كار او را ساخت و بر زمین افتاد و مرد

بدون شك موسى، قصد كشتن مرد فرعونى را نداشت و از ادامه این داستن به خوبى این معنى 

به نظر مى رسد، نه به خاطر این كه او مستحق قتل نبود، بلكه به خاطر پیامدهایى كه این عمل 

:  لذا بالفاصله موسى گفت. ممكن بود براى موسى و بنى اسرائیل باشد

 (598). «این از عمل شیطان بود، چرا كه او دشمن و گمراه كننده آشكارى است»
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به تعبیر دیگر او مى خواست دست مرد فرعونى را از گربیان بنى اسرائیلى جدا كند هر چند 

فرعونیان مستحق بیش از این بودند، اما در آن شرایط اقدام به چنین كارى مصلحت نبود و چنان 

.  كه خواهیم دید، همین امر سبب شد كه او دیگر نتواند در مصر بماند و به مدین برود

من به خویشتن ! پروردگارا: او گفت»:  چنین مى فرمایدعلیه السالمسپس قرآن از قول موسى 

 (599). «ستم كردم، مرا ببخش، و خداوند او را بخشید، كه او آمرزنده و مهربان است

این باشد « این از عمل شیطان بود» از جمله علیه السالمممكن است كه منظور حضرت موسى 

كه عمل این مرد قبطى كه مى خواست به ناحق و زور، كارى را بر مرد اسرائیلى تحمیل كند و 

این « ستم به نفس خود كردم»و منظورش از عبارت . زورگویى و ظلمى بكند، كار شیطان بود

باشد كه من در دفاع از ستمدیدگان بنى اسرائیل و اظهار حق شتاب كردم و موجبات گرفتارى خود 

به این زودى فراهم كردم و بدین وسیله مشكالتى در راه پیشبرد  (فرعونیان)را به دست قبطیان 

اكنون تو در این راه كمكم كن و داستان مرا از فرعون و فرعونیان . هدؾ خویش ایجاد نمودم

 . پوشیده دار

:  نقل شده است، منظورش   این بود كهعلیه السالمیا چنان كه در روایتى از امام رضا 

من با ورود به این شهر و این پیشامد، خود را در معرض تعقیب فرعونیان قرار دادم و ! پروردگار

به جان خود ستم كردم، اكنون تو مرا از دشمان خود پوشیده و پنهان دار كه به من دسترسى پیدا 

 (600). نكنند و مرا به جرم قتل آن مرد قبطى نكشند

بنابراین منظور آن حضرت، استعانت و استمداد از خداى تعالى یا انقطاع به درگاه او بود و 

شاهد این معنى، جمله اى . منظور این نبود كه خدایا گناهى از من سرزده و تو آن را برایم بیامرز

به ! پروردگارا:  عرض كردعلیه السالمموسى »است كه خداى تعالى به دنبال آن فرموده است كه 

اگر این كار موسى گناه مى . «پاس آن نعمتى كه به من دادى، من پشتیبان مجرمان نخواهم بود

.  بود، این جمله را نمى گفت

خبر كشته شدن یكى از فرعونیان به سرعت در مصر منتشر شد و شاید كم و بیش از قرائن 

معلوم بود كه قاتل او یك مرد بنى اسرائیلى است و شاید نامموسى هم در این میان بر سر زبان ها 

.  بود

به دنبال این ماجرا موسى در شهر ترسان بود و هر »: قرآن كریم در ادامه داستان مى فرماید

لحظه در انتظار حادثه اى بود، او در جستجوى اخبار، ناگهان با صحنه تازه اى رو به رو شد و 

. «دید همان بنى اسرائیلى كه دیروز از او یارى طلبیده بود، فریاد مى كشد و از او كمك مى خواهد
.  (و با قبطى دیگرى گالویز شده است) (601)

 منظورش این بود (602). «تو آشكارا، انسان ماجراجو و گمراهى هستى: موسى به او گفت»اما 

كه تو هر روز با یكى از قبطیان منازعه و جدال مى كنى و به كارى كه تاب و توان آن را ندارى 

.  دست مى زنى، از این رو تو شخص گمراهى هستى

این سخن را گفت و به دنبال آن براى كمك و یارى او پیش آمد و مى خواست به مرد قبطى 

 شنید و دید كه آن حضرت به قصد علیه السالمحمله كند، مرد اسرائیلى كه آن سخن را از موسى 

: حمله پیش مى آید، خیال كرد موسى مى خواهد به خود او حمله كند، از این رو به فریاد گفت

 (603)« مى خواهى آن گونه كه دیروز شخصى را به قتل رساندى، مرا هم به قتل رسانى؟»

با گفتن این جمله، مرد قبطى دانست كه قاتل مرد قبطى در روز گذشته، موسى بوده است و 

پس به سرعت خود را به . كسى كه مؤموران فرعون در تعقیب و جستجوى او هستند، خود اوست
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درباره فرعون رساند و ماجرا را گزارش داد؛ مؤموران نیز براى دستگیرى و قتل موسى 

.   مهیا شدندعلیه السالم

مرى از »در این هنگام، یك حادثه ؼیر منتظره موسى را از مرگ حتمى نجات داد و آن این كه 

این جمعى براى كشتن ! اى موسى: دورترین نقطه شهر به سرعت خود را به موسى رساند و گفت

 (604)« . تو به شور و مشورت نشسته اند، فورى از شهر خارج شو كه من از خیرخواهان تو هستم

معروؾ شد، مى گویند « مإمن آل فرعون»این مرد ظاهرا همان كسى بود كه بعد به عنوان 

بود و از خویشاوندان نزدیك فرعون محسوب مى شد و چنان رابطه اى با آنان « خرقیل»نامش 

او از وضع جنایات فرعون رنج مى برد و در انتظار . داشت كه در جلسات آنان شركت مى كرد

خرقیل همان كسى است كه . این بود كه قیامى بر ضد او انجام گیرد و او به این قیام الهى بپیوندد

بر طبق روایتى كه شیعه و سنى از آن حضرت نقل كرده اند،  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

میان امت ها سه نفر بودند كه در ایمان به خدا از همگان سقت جستند و چشم »: درباره اش فرمود

خرقیل، مإمن آل فرعون؛ حبیب نجار، صاحب یاسین؛ على بن : بر هم زدنى به خدا كافر نشدند

 (605). « و او برتر از دیگران استعلیه السالمابى طالب 

 ا این خبر را جدى گرفت و به خیرخواهى این مرد با ایمان ارج نهاد علیه السالمحضرت موسى 

« از شهر خارج شد در حالى كه ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه اى»و به توصیه این 

 (607). «مرا از این قوم ظالم رهایى بخش! پروردگار من»:  گفت(606)بود، 

خروج موسى از مصر 

مدین، كه شهرى در جنوب شام و شمال حجاز بود و »موسى تصمیم گرفت به سوى سرزمین 

.  از قلمرو مصر و حكومت فرعونیان خارج بود، برود

عموم مورخین گفته اند كه مسیر آن حضرت از مصر تا مدین، هشت روز راه به مقدار فاصله 

كوفه تا بصره بوده است، در این مدت خوراك آن بزرگوار علؾ سبز صحرا و برگ درختان بود 

 او به قدرى علؾ و برگ سبز خورده بود كه سبزى آن از (608). و با پاى پیاده طى طریق مى كرد

پوشت شكم الؼرش نمایان گشته بود و آنقدر پیاده با پاى برهنه راه رفته بود كه پاهایش   رخم شده 

و خون از كؾ پایش مى ریخت، اما در هر حال به یاد خدا بود و در هر پیشامد سخت و ناگوار از 

هنگامى كه متوجه »او . او استمداد مى كرد و رفع مشكل خود را از خداى خود درخواست مى كرد

 (609). «امیدوارم كه پروردگارم مرا به راه راست هدایت كند: جانب مدین شد، گفت

 در كنار چاه آب مدین علیه السالمهنگامى كه موسى »: قرآن كریم در ادامه داستان مى فرماید

قرار گرفت گروهى از مردم را دید كه چارپایان خود را از آب چاه سیراب مى كنند، در كنار آنان 

 وضع این (610). «دو زن را دید كه گوسفندان خود را مراقبت مى كنند اما به چاه نزدیك نمى شوند

دختران با عفت كه در گوشه اى ایستاده بودند و كسى به داد آنها نمى رسد و یك عده چوپان گردن 

. كلؾ كه تنها در فكر گوسفندان خود بودند و نوبت به دیگرى نمى داد، نظر موسى را جلب كرد

شما اینجا چه كار مى كنید؟ و كارتان چیست؟ چرا پیش نمى روید و : نزدیك آن دو رفت و گفت

گوسفندان را سیراب نمى كنید؟ 

ما گوسفندان خود را سیراب نمى كنیم تا چوپانان همگى حیوانات »: ختران در پاسخ او گفتند

 (611). «خود را آب دهند و خارج شوند

براى این كه این سئوال براى موسى بى جواب نماند كه چرا پدر این دختران عفیؾ آنها را به 

. پیرمردى شكسته و سالخورده. «پدر ما پیرمرد كهنسالى است»: دنبال این كار مى فرستد؟ افزودند



www.ketabha.org Page 164 
 

نه خود او قادر است گوسفندان را آب دهد و نه برادرى داریم كه این مشكل را متحمل گردد و 

.  براى ان كه سربار مردم نباشیم چاره اى ز این نیست كه این كار را ما انجام دهیم

موسى از شنیدن این سخن سخت ناراخت شد، چه مردمان بى انصافى هستند كه فقط به فكر 

جلو آمد، دلو سنگین را گرفت و در چاه افكند، دلوى . خویشند و كمترین حمایتى از مظلوم نمى كنند

كه مى گویند چندین نفر الزم بود تا آنرا از چاه بیرون بكشند، با قدرت بازوان نیرومندش یك تنه آن 

 (612). «گوسفندان آن دو را سیراب كرد»را از چاه بیرون آورد و 

شما چه مردمى هستید كه : هنگامى كه نزیك آمد و جمعیت را كنار زد، به آنان گفت: مى گویند

اگر مى توانى آب : به ؼیر از خود نمى اندیشید؟ جمعیت كنار رفتند و دلو را به او دادند و گفتند

بكش، چرا كه مى دانستند دلو به قدرى سنگین است كه تنها با نیروى ده نفر از چاه بیرون مى آید، 

آنان موسى را تنها گذاردند، ولى موسى با این كه خسته و گرسنه و ناراحت بود، نیروى ایمان به 

یاریش آمد و بر قدرت جسمیش افزود و با كشیدن یك دلو از چاه همه گوسفندان آن دو را سیراب 

هر خیر و نیكى بر من ! خدایا: سپس به سایه اى روى آورد و به درگاه خدا عرض كرد». كرد

 (613). «فرستى، من به آن نیازمندم

آرى، او خسته و گرسنه است، با این حال بى تابى نمى كند، به قدرى مإ دب است كه حتى به 

هر خیرى كه بر من فرستى به »: هنگام دعا كردن نمى گوید خدایا چنین و چنان كن، بلكه مى گوید

یعنى تنها احتیاج و نیاز خود را بازگو مى كند و بقیه را به لطؾ پروردگار وا مى . «آن نیازمندم

یك قدم براى خدا برداشتن و یك دلو آب از چاه براى حمایت مظلوم ناشناخته اى كشیدن، . گذارد

 مى گشاید، و یك دینا بركات مادى و معنوى براى او علیه السالمفصل تازه اى در زندگانى موسى 

به ارمؽان مى آورد، گمشده اى را كه مى بایست سالیان دراز به دنبال آن بگردد در اختیارش   مى 

یكى از آن دو دختر با نهایت حیا گام بر مى داشت و »آؼاز این برنامه زمانى بود كه دید . گذارد

پدرم : پیدا بود از سخن گفتن با یك جوان بیگانه شرم دارد، به سراغ او آمد و تنها این جمله را گفت

. «از تو دعوت مى كند تا پاداش و مزد آبى را كه از چاه براى گوسفندان ما كشیدى به تو بدهد
 آن پیرمرد كسى جز شعیب، پیامبر خدا نبود كه سالیان دراز مردم را در این شهر به خدا (614)

امروز كه مى بیند دخترانش . او نمونه اى از حق شناسى و حق پرستى بود. دعوت كرده بود

زودتر از هر روز به خانه بازگشتند، جویاى علت آن مى شود و هنگامى كه از جریان آگاه مى 

.  گردد، تصمیم مى گیرد دین خود را به این جوان ناشناس ادا كند

 عليه السالممالقات موسى با شعيب 

موسى حركت كرد و به سوى خانه شعیب آمد، بنابر بعضى از روایات، دختر شعیب براى 

راهنماى او، از پیش رو حركت مى كرد و موسى از پشت سرش، باد بر لباس دختر مى وزید و 

ممكن بود لباس را از اندام او كنار زند، حیا و عفت موسى اجازه نمى داد چنین شود، به دختر 

موسى وارد خانه شعیب . من از جلو مى روم، تو نیز بر سر دو راهى ها مرا راهنمایى كن: گفت

پیرمردى . شد، خانه اى كه نور نبوت از آن ساطع است و روحانیت از همه جاى آن نمایان است

.  كه با وقار و با موهاى سفید در گوشه اى نشسته بود، به موسى خوش آمد مى گوید

هنگامى كه موسى نزد او آمد و سرگذشت »: در قرآن كریم در ادامه داستان چنین مى خوانم

 (615). «نترس، از گروه ظالمان رهایى یافتى: خود را برایش شرح داد، گفت

كمترین وحشتى به دل . سرزمین ما از قلمرو آنان بیرون است و آنان دسترسى به اینجا ندارند

از ؼربت و تنهایى رنج مبر، همه چیز به لطؾ خدا حل . راه مده، تو در یك منطقه امن قرار دارى
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موسى به زودى متوجه؛ كه استاد بزرگوارى را پیدا كرده است، كه چشمه هاى زالل علم . مى شود

.  و معرفت و تقوا و روحانیت از وجودش مى جوشد و مى تواند او را به خوبى سیراب كند

شعیب نیز احساس كرد كه شاگرد الیق و مستعدى یافته است كه مى تواند علوم و دانش ها و 

.  تجربیات یك عمر خود را به او منتقل سازد

ازدواج موسى با دختر شعيب 

شعیب با شنیدن سرگذشت موسى و مشاهده اخالق و كماالت او مایل شد تا او را به طریقى نزد 

خود نگاه دارد و براى نگهدارى و چرانیدن گوسفندان خود چند سالى از او استفاده كند؛ شاید در 

.  فكر بود كه چگونه این پیشنهاد را به موسى بدهد

این جوان را ! اى پدر»: یكى از دختران شعیب كه شاید دختر بزرگ او بود به سخن آمد و گفت

استخدام كن، چرا كه بهترین كسى كه مى توانى استخدام كنى، آن كسى است كه قوى و امین 

 (616). «باشد

نیرومند بودن او را از آب دادن گوسفندان و كشیدن آب به : شعیب رو به دختر كرد و فرمود

تنهایى از چاه دانستى، ولى امین بودن او را از كجا فهمیدى؟ 

تكلیؾ كردن موسى به - دختر در پاسخ پدر آنچه را كه در مسیر آمدن به خانه اتفاق افتاد 

سخنان دختر . براى پدر بازگفت- حركت آن دختر از پشت سر او تا آن كه چشمش به اندام او نیفتد 

زمینه را از هر نظر براى پیشنهاد شعیب فراهم كرد و شعیب پیشنهاد خود را این گونه مطرح 

من مى خواهم یكى از این دو دخترم را به همسرى تو درآورم، به شرط این كه : گفت»: فرمود

هشت سال براى من كار كنى و اگر هشت سال را تا ده سال افزایش دهى محبتى كرده اى؛ اما بر 

.  «تو واجب نیست

این قراردادى میان من و تو باشد و هر »: موسى نیز به عنوان موافقت و قبول این عقد گفت

سپس . «كدام از این دو مدت را انجام دهم، ستمى بر من نخواهد بود و در انتخاب آن آزاد هستم

و خدا بر آنچه ما مى گوییم شاهد و »: براى محكم كارى از نام پروردگار استمداد خواست و افزود

 (617). «گواه است 

كه بسیارى نام او را -  به دامادى شعیب در آمد و با دخترش علیه السالماز این رو، موسى 

ازدواج كرد و در جوار شعیب زندگى جدید را آؼاز نمود و با كمال - صفورا ذكر كرده اند 

.  صداقت و درستكارى به خدمت او مشؽول شد

بازگشت موسى به مصر 

 چنین علیه السالمموسى پس از ده سال سكونت در مدین، در آخرین سال سكونتش به شعیب 

من ناگزیر باید به وطنم برگردم و از مادر و خویشاوندانم دیدار كنم، در این مدت كه در »: گفت

.  «خدمت تو بوم، در نزد تو چه دارم؟

شعیب با مراجعت او به وطن موافقت كرد و طبق قرارداد قبلى یا بدون قرار قبلى گوسفندانى به 

موسى داد و موساى كلیم همراه با همسر خود كه حامله بود و روزهاى آخر باردارى را مى 

.  گذرانید بار سفر بست و با گوسفندانى كه شعیب به او داده بود، راه مصر را در پیش گرفت

شاید به این دلیل كه براى گرفتار نشدن در چنگال . او به هنگام بازگشت، راه را گم كرد

متجاوزان شام از بیراهه مى رفت و سعى مى كرد كه به شهر و آبادى هاى سر راه برخورد نكند، 

به همین دلیل در یكى از شبهاى بسیار سرد و تاریك، راه را گم كرد و باران و طوفان شدید وزیدن 

موسى در آن شرایط سخت و در . گرفت و در همین حال نیز درد وضع حمل به همسرش دست داد
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هواى تاریك، حیران و سرگردان بود كه ناگهان از طرؾ كوه طور نورى دید و گمان كرد كه در 

همین جا بمانید، من آتشى دیدم، مى روم »: آنجا آتشى وجود دارد، در این هنگام به همسرش گفت

 در قرآن كریم سخنى (618). «تا شاید خبرى یا شعله اى از آتش براى شما بیاورم تا با آن گرم شوید

از وضع حمل همسر موسى به میان نیامده است، ولى مشهور این است كه او باردار بود و در آن 

آتشى نه )هنگامى كه به سراغ آتش آمد ». لحظه درد زایمان به او دست داد و موسى نگران بود

چون آتش هاى دیگر، بلكه خالى از حرارت و سوزندگى و یكپارچه نور و صفا دید، در همین حال 

ناگهان از ساحل راست وادى، در آن سرزمین بلند و  (كه موسى سخت در تعجب فرو رفته بود

 (619). «منم خداوند، پروردگار عالمیان! پربركت از میان یك درخت ندا داده شد كه اى موسى

دید از درون شاخه سبزى آتش مى درخشد و . موسى هنگامى كه نزدیك آتش رسید دقت كرد

با شاخه كوچكى كه در دست داشت، خم شد تا كمى . لحظه به لحظه پر فروغ تر و زیباتر مى شود

از آن برگیرد، آتش به سوى او آمد، وحشت كرد و عقب رفت، گاه او به سوى آتش مى آمد و گاه 

آتش به سوى او، كه ناگهان ندایى برخاست و بشارت وحى به او داد؛ از این رو، از قرائن ؼیر 

.   روشن شد كه این ندا، نداى الهى است و نه ؼیر آنعلیه السالمقابل انكار براى موسى 

 دستور داده شد كه به احترام آن سرزمین مقدس، كفش هاى خود را از پا علیه السالمبه موسى 

بیرون آورد و با خضوع و تواضع در آن وادى گام نهد، سخن حق را بشنود و فرمان رسالت را 

.  دریافت دارد

« طور»من پروردگار تو هستم، كفش هایت را بیرون بیاور، كه تو در سرزمین مقدس »

 (620). «هستى

نسبت به چیزهایى كه امید »: درباره این فراز از زندگى حضرت موسى، امام صادق مى فرماید

چرا كه موسى بن عمران به دنبال یك شعله ! ندارى بیش از چیزهایى كه امید دارى، امیدوار باش

این حدیث اشاره به این است كه بسیار مى شود . «آتش رفت، اما با مقام نبوت و رسالت بازگشت

كه انسان به چیزى امیدوار است، اما به آن نمى رسد ولى چیزهاى مهم ترى كه امیدى نسبت به آن 

.  ندارد، به لطؾ پروردگار براى او فراهم مى شود

عصاى موسى و يد بيضا 

بدون شك پیامبران براى اثبات ارتباط خود با خدا نیاز به معجزه دارند و گرنه هر كس مى 

اساسا شناخت پیامبران راستین از دروؼین جز از طریق معجزه میسر . تواند ادعاى پیامبرى كند

نیست و موسى پس از دریافت فرمان نبوت باید سند آن را هم دریافت دارد، لذا در همان شب پر 

.   دو معجزه بزرگ از خداوند دریافت داشتعلیه السالمخاطره، حضرت موسى 

چه چیز در »: خداوند از موسى سئوال كرد: قرآن كریم این ماجرا را این گونه بیان مى كند

 (621)« ؟!دست راست توست اى موسى

این عصاى من است كه بر آن تكیه مى زنم و با آن براى گوسفندانم »: موسى در پاسخ گفت

 (622). «و حاجت هاى دیگر نیز هست (بهره ها)برگ مى تكانم و مرا در آن 

به موسى ندا داده شد كه عصایت را بینداز، هنگامى كه »: ادامه داستان در قرآن چنین بیان شده

موسى عصا را انداخت، به آن نگاه كرد، دید همچون مارى است كه با سرع و شدت حركت مى 

 (623). «كند، موسى ترسید و به عقب برگشت و حتى پشت سر خود را نگاه نكرد

برگرد و نترس، تو در »: در این هنگام بار دیگر، موسى این ندا را شنید كه به او مى گوید

 (624). «امان هستى
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 دانست كه به رسالت حق تعالى مبعوث گشته و این عصا نیز معجزه اوست علیه السالمموسى 

آرى، این معجزه، نشانه . كه باید در جاى خود از آن استفاده كند و گواهى بر رسالت خویش سازد

اى از وحشت بود، سپس به او دستور داده شد كه به سراغ معجزه دیگرش برود كه آیتى از نور و 

به او فرمان داده شد . خواهد بود« بشارت»و « انذار»امید است و مجموع آن دو، تركیبى از 

دست خود را در گریبانت فرو بر و بیرون آور، هنگامى كه خارج مى شود سفید و درخشنده »

 براى این كه موسى آرامش خویش را بازیابد به او دستور داده (625). «است، بدون عیب و نقص

این دو دلیل روشن، از . دستهایت را بر سینه ات بگذار تا قلبت آرامش خود را بازیابد»: شد كه

 این گروه (626). «پروردگار به سوى فرعون و اطرافیان او است كه آنان قوم فاسقى بوده و هستند

از طاعت پروردگار خارج شده اند و طؽیان كرده اند، وظیفه تو این است كه آنان را نصیحت كنى 

.  و اگر مإ ثر واقع نشد با آنان مبارزه كنى

:  موسى عرض كرد

سینه مرا گشاده بدار و كار مار آسان گردان و گره از زبانم بگشا تا سخنان مرا ! پروردگارا»

وزیر و یاورى از خاندانم براى من قرار ده و این ! خداوندا»:  در ادامه افزود(627). «درك كنند

 (628). «مسئولیت را به برادرم هارون بده

قامتى . بنابر آنچه گفته اند، هارون، برادر بزرگ تر موسى بود و سه سال از او بزرگ تر بود

.  سه سال قبل از وفات موسى، دنیا را ترك گفت. بلند و رسا و زبانى گویا و دركى عالى داشت

 و (630) او داراى نور باطنى و تشخیص حق از باطل بود (629)او از پیامبران مرسل بود 

 (631). پیامبرى بود كه خداوند از باب رحمتش به موسى بخشید

: سپس موسى هدؾ خود را از تعیین هارون به وزارت و معاونت خود چنین بیان مى كند

پشت مرا با او محكم بگردان و او را در كار من شریك گردان، تا تو را تسبیح بسیار ! خداوندا»

از آنجا كه موسى در . (632)« گوییم و بسیار یادت كنیم؛ چرا كه تو همیشه از حال ما آگاه بوده اى

این تقاضاى مخلصانه اش هدفى جز خدمت بیشتر و كامل تر نداشت، خداوند متعال نیز تقاضاى او 

« !آنچه را خواسته بودى به تو داده شد، اى موسى»: را در همان وقت اجابت فرمود و به او گفت
(633) 

موسى در برابر فرعون 

عازم مصر شد، خداوند به هارون،  [براى دعوت فرعون به توحید] علیه السالمحضرت موسى 

برادر موسى كه در مصر زندگى مى كرد الهام نمود كه برخیز و به برادرت موسى بپیوند و او را 

هارون نیز به استقبال برادر شتافت و كنار دروازه مصر با موسى مالقات كرد، همدیگر . یارى كن

موسى به شكل ناشناس به منزل مادرش   رفت و . را در آؼوش   گرفتند و با هم وارد شهر شدند

.  خود را فقیر معرفى كرد

. یوكابد، مادر موسى از آمدن فرزند با خبر شد، دوید و موسى را در بر كشید و بویید و بوسید

 برادر را از جریان نبوت خویش آگاه ساخت و در خانه سه روز توقؾ علیه السالمحضرت موسى 

من از سوى پروردگار خود مؤمور نجات : نمود و بنى اسرائیل را به این مژده، شاد گردانید و گفت

موسى، بنى اسرائیل را به توحید و یگانگى حق و پرستش پروردگار دعوت نمود و بنى . شما هستم

اسرائیل نیز از كوچك و بزرگ به او ایمان آوردند و از مژده رحمت حق و بعثت حضرت موسى 

.   بسیار مسرور و شادمان شدندعلیه السالم
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به اتفاق هارون نزد فرعون روید و او را دعوت به یكتاپرستى كنید، با : به موسى خطاب رسید

او به نرمى و اخالق صحبت كنید، و با سخن مالیم با او مذاكره كنید، شاید پند گیرد و ایمان آورد، 

ممكن است از خدا بترسد و شما را رنج ندهد و به دنبال رسالت خود، آزادى بنى اسرائیل را 

 (634). «ما مؤموریم از تو بخواهیم كه بنى اسرائیل را با ما بفرستى»: مطالبه كنید و بگویید

بدیهى است، منظور این بود كه زنجیر اسارت و بردگى را از آنان بردار تا آزاد شوند و بتوانند 

.  با آنان بیابند، نه این كه تقاضاى فرستادن آنان به وسیله فرعون شده باشد

ترس   آن مى رود كه . فرعون، مردى ستمگر است: موسى خطاب به پروردگار عرض كرد

قبل از گوش فرا دادن به سخنان ما و قبل از آن كه حجت و معجزه اى بخواهد ما را در شكنجه و 

نترسید از طؽیان ! و اى هارون! اى موسى: خطاب رسید. عذاب اندازد یا خداوند را ناصواب گوید

فرعون و بیمى به خود راه ندهید، من با شما هستم و با شما خواهم بود و مى بینم و مى شنوم آنچه 

را كه با فرعون مذاكره مى كنید و عمل مى كنید و به موقع شما را یارى خواهم كرد و از اهانت 

فرعون برحذر مى دارم به هر حال هر دو به سراغ فرعون رفتند و بعد از زحمت زیاد توانستند با 

در حالى كه اطرافیان و درباریان دور او را گرفته بودند، موسى دعوت الهى . او رو به رو شوند

.  را به آنان ابالغ كرد

فرعون، زبان به سخن گشود و با جمله هایى حساب شده، و در عین حال شیطنت آمیز، براى 

آیا ما تو را در كودكى در دامان مهر »: نخست رو به موسى كرد و گفت. نفى رسالت آنان كوشید

. «سال هاى متمادى از عمرت در میان ما بودى» و بعد از آن نیز (635)« خویش پرورش   ندادیم؟
(636) 

كشتن یكى از قبطیان )تو آن كار مهم »: سپس به ایراد دیگرى نسبت به موسى پرداخت و گفت

 (637). «را انجام دادى و از همه بدتر تو كفران نعمت مى كنى (و طرفداران فرعون

فرعون، اشاره كرد به این كه تو با این سابقه، سال ها بر سر سفره ما بودى، نمك خوردى و 

با چنین كفران نعمت، چگونه مى توانى پیامبر باشى؟ در حقیقت مى خواست با ! نمكدان را شكستى

.  این منطق و این گونه پرونده سازى موسى را محكوم كند

، یعنى (638)« من آن كار را انجام دادم در حالى كه از بى خبران بودم»: موسى در پاسخ گفت

من ضربه اى را كه به آن مرد قبطى زدم به قصد قتل نبود بلكه به عنوان حمایت از مظلوم بود و 

به دنبال این حادثه هنگامى كه از شما ترسیدم؛ فرار كردم و »نمى دانستم منجر به قتل او مى شود؛ 

آیا »:  در ادامه افزود(639). «پروردگارم به من حكمت و دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد

 (640)« این منتى است كه تو بر من مى گذارى كه بنى اسرائیل را بنده و برده خود ساختى؟

هنگامى كه موسى با لحن قاطع و كوبنده اى سخنان فرعون را پاسخ گفت، فرعون درمانده شد 

:  موسسى در جواب گفت(641)« پروردگار عالمیان كیست؟»: و مسیر كالم را تؽییر داد و گفت

 (642). «او پروردگار آسمان و زمین و آنچه در میان این دو قرار گرفته، است»

رو »فرعون با این بیان محكم، از خواب ؼفلت بیدار نشد و باز به استهزا و تمسخر ادامه داد و 

 (643)« آیا نمى شنوید این مرد چه مى گوید؟: به اطرافیان خود كرده گفت

هدؾ فرعون این . اطرافیان فرعون كه پانصد نفر بودند، از خواص قوم او محسوب مى شدند

در قلب تاریك این گروه كمترین اثرى  ( علیه السالم)بود كه این سخن منطقى و دلنشین موسى 

ولى باز موسى به . نگذارد و آن را یك سخن بى محتوا كه مفهومش قابل درك نیست، معرفى كند
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او پروردگار »: سخنان منطقى و حساب شده خود بدون هیچ گونه ترس و واهمه ادامه داد و گفت

 (644). «شما و پروردگار پدران نخستین شماست

ولى فرعون به خیره سرى همچنان ادامه داد و از مرحله استهزا پا را فراتر نهاد و نسبت جنون 

 (645). «پیامبرى كه به سوى شما آمده قطعا مجنون است»: و دیوانگى به موسى داد و گفت

اى پروردگار »: این نسبت ناروا در روح بلند موسى اثرى نگذاشت و همچنان ادامه داد و گفت

مشرق و مؽرب و آنچه میان این دو است، مى باشد، اگر شما عقل و اندیشه خود را به كار مى 

 (646). «گرفتید

در واقع موسى نسبت به اتهام جنون از سوى فرعون به زیبایى پاسخ گفت، كه من دیوانه نیستم 

این منطق نیرومند و . بلكه دیوانه و بى عقل كسى است كه این همه آثار پروردگار را نمى بیند

شكست ناپذیر، فرعون را سخت خشمگین كرد و سرانجام به حربه اى متوسل شد كه همه 

: زورمندان بى منطق به هنگام شكست و ناكامى به آن متوسل مى شوند، از این رو چنین گفت

 (647). «اگر معبودى ؼیر من انتخاب كنى تو را از زندانیان قرار خواهم»

آیا اگر من نشانه آشكارى براى »: موس با تكیه به قدرت الهى رو به سوى فرعون كرد و گفت

 فرعون سخت در بن بست واقع شد؛ چرا (648)« رسالتم داشته باشم، باز مرا زندانى خواهى كرد؟

 اشاره سربسته اى به یك برنامه فوق العاده كرد و فكر حاضران را متوجه علیه السالمكه موسى 

خود ساخت، اگر فرعون بخواهد سخن او را نادیده بگیرد همه بر او اعتراض مى كنند و مى گویند 

باید بگذارى موسى نشانه مهمش را آشكار كند؛ اگر توانایى داشته باشد كه معلم مى شود نمى توان 

اگر راست مى گویى آن را »: فرعون ناچار گفت. با او طرؾ شد و گرنه كذب او آشكار مى گردد

 (649). «بیاور

مار عظیم و  (به فرمان پروردگار)در این هنگام موسى عصایى را كه به دست داشت افكند و »

سپس دست خود را در گریبان فرو برد و بیرون آورد، ناگهان در برابر  »(650). «آشكارى شد

 (651). «دیدگان همه سفید و روشن شده بود

فرعون با دیدن این صحنه، سخت جا خورد و در وحشت عمیقى فرو رفت اما براى حفظ قدرت 

شیطانى خویش كه با ظهور موس، سخت به خطر افتاده بود و همچنین براى حفظ اعتقاد اطرافیان 

: به اطرافیان خود چنین گفت»و روحیه دادن به آنان درصدد توجیه معجزات موسى برآمد، نخست 

 سپس براى این كه جمعیت را بر صد او بشوراند چنین (652). «این مرد ساحر آگاه و ماهرى است

شما چه مى اندیشید و چه دستور ! او مى خوهد شما را از سرزمینتان با سحرش بیرون كند»: گفت

 (653)« مى دهید؟

شود كه اطرافیان به مشورت پرداختند و چنان سردرگم شدند كه .  استفاده(654)از آیات قرآن 

تو چه دستورى : قدرت تفكر و تعقل را از دست دادند و هر یك رو به دیگرى مى كرد و مى گفت

! مى دهى؟

موسى و برادرش   را مهلتى ده و در : گفتند»بعد از مشورت ها، سرانجام اطرافیان به فرعون 

كار آنان عجله مكن و به تمام شهرهاى مصر مؤمورانى را اعزام كن تا هر ساحر ماه و كهنه كارى 

 (655). «را نزد تو آورند

به دنبال این پیشنهاد، اطرافیان فرعون، جمعى از مؤموران زبده را به شهرهاى متخلؾ مصر 

سرانجام جمعیت ساحران براى وعده »روانه كردند و در هر جا ساحران ماهر را جستجو كردند، 

 (656). «گاه در روز معینى جمع آورى شدند
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منظور از روز معین، چنان كه از آیات سوره اعراؾ استفاده مى شود یكى از روزهاى عید 

معروؾ مصریان بوده كه موسى آن را براى مبارزه تعیین كرد، و هدفش این بود كه مردم فرصت 

بیشترى براى حضور در صحنه داشته باشند، زیرا اطمینان به پیروزى خود داشت و مى خواست 

قدرت آیات الهى و ضعؾ فرعون و دستیارانش بر همگان آشكار گردد و نور ایمان در دلهاى 

و به مردم »از مردم نیز براى حضور در این میدان مبارزه دعوت شد . گروه بیشترى بدرخشد

 (657)! ؟«گفته شد آیا شما در این صحنه اجتماع مى كنید

 و ايمان آوردن ساحران عليه السالمپيروزى موسى 

هنگامى كه ساحران نزد فرعون آمدند و او را »: قرآن كریم در ادامه داستان چنین مى فرماید

سخت در تنگنا دیدند، به این فكر افتادند كه برترین بهره گیرى را بكنند و امتیازهاى مهمى از او 

آیا براى ما پادشاه قابل مالحظه اى خواهد بود، اگر پیروز : بگیرند، از این رو به فرعون گفتند

 (658)« شویم؟

فرعون كه سخت در این بن بست گرفتار و درمانده شده بود، حاضر شد برترین امتیازها را به 

آرى، هر چه بخواهید مى دهم، افزون بر این در آن صورت از »: آنان بدهد؛ بى درنگ گفت

 (659). «مقربان درگاه من خواهید بود

این تعبیر نشان مى دهد كه قرب به فرعون تا چه حد در آن محیط و جامعه داراى اهمیت بوده 

كه او به عنوان یك پاداش بزرگ از آن یاد مى كند و در حقیقت پاداشى از این باالتر نیست كه 

.  انسان به قدرت مطلوبش نزدیك گردد

آیا تو پیش قدم مى شوى یا ما؟ : ساحران رو به موسى كردند و به او گفتند

آنچه مى خواهید انجام دهید و هرچه دارید به میدان »:  گفتعلیه السالمحضرت مسوسى 

 (660). «آورید

این پیشنهاد موسى كه از اطمینان خاطر او به پیروزى سرچشمه مى گرفت و دلیل خونسردى 

او در برابر انبوه و عظمت دشمنان و حامیان سرسخت فرعون بود، اولین ضربه را بر پیكر 

ساحران وارد ساخت و نشان داد كه موسى از آرامش روانى خاصى بهره مند است و به جایى 

ساحران نیز كه ؼرق در ؼرور و نخوت بودند، حداكثر توان . محكم دل بسته و پشت گرم است

طناب ها و عصاهاى خود را افكندند و »خود را به كار گرفتند و به پیروزى خود امیدوار بودند؛ 

 (661). «به عزت فرعون ما قطعا پیروزیم : گفتند

 كه به وعده پروردگار خویش دلگرم بود، این ظواهر فریبده، علیه السالماما حضرت موسى 

تزلزلى در او ایجاد نكرد و وقتى اجتماع عظیم ساحران مردم مصر و شوكت خیر كننده فرعون را 

كه با اطرافیان نزدیك خود براى تماشاى آن منظره آمده بودند و در جایگاه مخصوص قرار داشتند 

به خدا دروغ  (متوجه باشید)واى بر شما »: دید، در ابتدا براى اتمام حجت، به حاضران فرمود

نبندید كه خداوند شما را به عذاب سخت نابود كند و هر كه افترا و دروغ بندد ناامید گردد و به 

 (662). «هدؾ خود نرسد

عصاهایى را كه از قبل آماده كرده بودند، بر زمین انداختند و در نظر  [ریسمان ها و]ساحران، 

به صورت مارهایى درآمد كه به حركت درآمده بودند، آنان براى این بخشى از  (و دیگران)موسى 

وسایل سحر خود را از عصاها انتخاب كرده بودند تا به گمان خویش با عصاى موسى رقابت كنند 

.  و طناب ها را هم بر آن افزوده بودند كه برترى خود را به اثبات برسانند
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منظره عجیبى بود، در صحرایى وسیع، دهها و شاید صدها و هزارها ریسمان و چوب به شكل 

دیدگان مردم را »: قرآن كریم مى فرماید. مارهایى درآمدند و شروع به جست و خیز كردند

 (663). «مسحور كردند و رعبى در آنان یجاد كردند و سحرى عظیم آوردند

 نیز احساس ترس كرد و مختصر علیه السالممنظره به حدى رعب آورد بود كه حضرت موسى 

رعبى در دلش ایجاد شد، هر چند طبق صریح نهج البالؼه ترس او به خاطر این بوده است كه 

اما در . مردم ممكن است چنان تحت تاءثیر این صحنه قرار گیرند كه بازگرداندن آنان مشكل باشد

اى »: همان حال، وحى خداوند، آن مختصر ترس را نیز از دلش بیرون برد و به او خطاب شد

نترس كه تو برترى و آنچه در دست راستت دارى بیفكن كه هرچه اینان ساخته اند ببلعد، ! موسى

رستگار و  (یا هر چه بیاورد)زیرا اینان نیرنگ جادوگرى را ساخته اند و جادوگر هر جا باشد 

 (664). «پیروز نخواهد شد

ناگهان مار عظیمى شد و با سرعت شروع به »موسى نیز بى درنگ عصاى خود را انداخت، 

 (665). «بلعیدن ابزار دروؼین ساحران كرد و آنها را یكى بعد از دیگرى در كام خود فرو برد

تماشاگران كه آن مار عظیم را با آن هیبت دیدند، از ترس پا به فرار نهادند و به گفته برخى از 

در این هنگام حق چنان براى . مورخین، صدها نفر زیر دست و پا رفتند و ؼوؼاى عظیمى برپا شد

ساحران آشكار گردید و چنان تحت تاءثیر معجزه موسى قرار گرفتند كه بدون تاءمل، ایمان آوردند 

در مقابل موسى به خاك افتادند و به خداى موسى و هارون ایمان آوردند و به عجز و زبونى خود 

در برابر قدرت قاهره الهى اقرار و اعتراؾ نمودند و یقین پیدا كردند كه این مسئله سحر نیست، 

 و همراه با این عمل كه (666)« ناگهان همه آنها به سجده افتادند». این یك معجزه بزرگ الهى است

 و (667)« ما به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم»: دلیل روشن ایمان آنان بود با زبان نیز گفتند

براى این كه جاى هیچ ابهام و تردید باقى نماند و فرعون نتواند این سخن را تفسیر دیگرى كند، 

 (668). «به پروردگار موسى و هارون»: اضافه كردند

در این هنگام فرعون كه از یك سو روحیه خود را پاك باخته بود و از سوى دیگر تمام قدرت و 

موجودیت خویش را در خطر مى دید و مخصوصا مى دانست كه ایمان آوردن ساحران چه تاءثیر 

عمیقى در روحیه مردم خواهد گذارد و ممكن است گروه بسیارى به پیروى از ساحران به سجده 

آیا به ایمان آوردید »: بیفتند، به گمان خود دست به ابتكار تازه اى زد، رو به ساحران كرد و گفت

او بزرگ »:  به این جمله نیز قناعت نكرد و ادامه داد(669). «پیش از آن كه من به شما اجازه دهم

  (670)« !و استاد شما است كه به شما سحر آموخته و همه شما سحر را از مكتب او فراگرفته اید

شما با قرار قبلى این صحنه سازى را به وجود آورده اید تا ملت مصر را گمراه سازید و زیر 

اما من به شما اجازه خواهم داد كه در این توطئه پیروز شوید، من ! سیطره حكومت خود درآورید

به زودى خواهید دانست كه شما را چنان مجازاتى مى كنم كه »! این توطئه را در نطفه خفه مى كنم

دست )درس عربتى براى همگان گردد، دست ها و پاهاى شما را به عكس یكدیگر قطع مى كنم 

 یعنى (671). «و همه را بدون استثنا به دار مى آویزم (راست و پاى چپ یا دست چپ و پاى راست

نه تنها همه شما را به قتل مى رسانم بلكه قتلى تواءم با زجر و شكنجه آن هم در مالء عام و و 

برفراز درختان بلند نخل، زیر بریدن دست و پا به طور مخالؾ سبب مى شود كه احتماال انسان 

.  دیرتر بمیرد و زجر و شكنجه بیشتر شود

هیچ مانعى »: ساحران كه به خداى موسى و هارون ایمان آورده بودند، در جواب فرعون گفتند

ندارد و هیچ گونه زیان از این كار به ما نخواهد رسید؛ هر كار مى خواهى بكن ما به سوى 
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 سپس افزودند ما در گذشته گناهانى مرتكب شده ایم و در این (672). «پروردگارمان باز مى گردیم

صحنه سردمدار مبارزه با پیامبر راستین خدا، حضرت موسى شدیم و در ستیز با حق پیش قدم 

امیدواریم كه پروردگارمان خطاهاى ما را ببخشد، چرا كه ما نخستین ایمان آورندگان »بودیم، اما 

 (673). «بودیم

ما امروز از هیچ چیز وحشت نداریم، نه از تهدیدهاى تو و نه از دست و پازدن در خون بر 

اگر ترسى داشته باشیم، تنها از گناهان گذشته خویش است و امیدواریم . فراز شاخه هاى بلند نخل

.  آن نیز در سایه ایمان و امید به لطؾ حق برطرؾ گردد

ايمان آوردن آسيه همسر فرعون 

 را در مقابل ساحران دید، اعماق علیه السالمهنگامى كه آسیه، همسر فرعون معجزه موسى 

او پیوسته ایمان خود را پنهان . قلبش به نور ایمان روشن شد از همان لحظه به موسى ایمان آورد

هنگامى كه . مى داشت ولى ایمان و عشق به خدا چیزى نیست كه بتوان آن را همیشه پنهان كرد

فرعون از ایمان او با خبر شد بارها او را نهى كرد و اصرار داشت كه دست از آیین موسى 

.  بردارد و خداى او را رها كند، ولى این زن با استقامت هرگز تسلیم خواسته فرعون نشد

سرانجام فرعون دستور داد دست و پاهایش را با میخ  ها بسته و در زیر آفتاب سوزان قرار 

دهند و سنگ عظمى بر سینه او بیندازند، هنگامى كه آخرین لحظه هاى عمر خود را مى گذارند 

:  دعایش این بود

پروردگارا براى من خانه اى در بهشت در جوار خودت بنا كن و مرا از فرعون و اعمالش »

  (674). «رهایى بخش و مرا از این قوم ظالم نجات ده

خداى تعالى نیز دعایش را مستحاب كرد و بصیرتى به او داد كه فرشتگان و جایگاه خود در 

.  بهشت را دید و از خوشحالى خندید

این دیوانه را بنگرید كه چگونه در زیر شكنجه مى : فرعون رو به اطرافیان خود كرد و گفت

 (675). و بدین ترتیب روح آن زن با ایمان به بهشت جاودان شتافت! خندد

مؤمن آل فرعون 

 و فرعون شروع مى شود و آن داستان علیه السالماز اینجا فراز دیگرى از تاریخ موسى 

است، كه از نزدیكان فرعون بود، او دعوت موسى را به توحید پذیرفت ولى « مإمن آل فرعون»

ایمان خود را آشكار نمى كرد، زیرا خود را موظؾ به حمایت حساب شده از موسى مى دید، 

هنگامى كه دید با خشم شدید فرعون جان موسى به خطر افتاده است، مردانه قدم پیش نهاد و با 

.  بیانات مإ ثر خود توطئه قتل او را برهم زد

مرد مإمنى از آل فرعون كه ایمان خود را كتمان مى »: قران كریم در این باره مى فرماید

آیا مى خواهید كسى را به قتل برسانید كه مى گوید پروردگار من هللا است؟ در حالى : كرد، گفت

 و از همه گذشه از (676)« كه معجزات و دالیل روشنى از سوى پروردگارتان با خود آورده است

 (677). «اگر او دروؼگو باشد دروؼش دامن خود او را خواهد گرفت»: دو حال خارج نیست

 (678). «خداوند كسى را كه اسراؾ كار و بسیار دروؼگوست هدایت نمى كند»: سپس افزود

 راه تجاوز و اسراؾ و دروغ را در پیش گرفته باشد، مسلما مشمول هدایت علیه السالماگر موسى 

امروز ! اى قوم من». الهى نخواهد شد و اگر شما چنین باشید، نیز از هدایتش محروم خواهید گشت

حكومت در این سرزمین پنهاور مصر به دست شما است، و از هر نظر ؼالب و پیروزید، این 
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نعمت هاى فراوان را كفران نكنید، اگر عذاب الهى به سراغ ما آید چه كسى ما را یارى خواهد 

 (679)؟ «كرد

این سخنان، در اطرافیان فرعون بى اثر نبود، و آنان را مالیم ساخت و از خشمشان فروكاست، 

مطلب همان »: ولى فرعون در اینجا سكوت را برى خود جایز ندید و كالم او را قطع كرد و گفت

است كه گفتم، من جز آنچه را كه معتقدم به شما دستور نمى دهم؛ به آن معتقدم كه موسى حتما باید 

. «كشته شود و راهى ؼیر از این نیست و بدانید من شما را جز به راه صحیح راهنمایى نمى كنم
(680) 

من بر شما از روزى همانند روز ! اى قوم من»: در اینجا مإمن آل فرعون برخاست و گفت

من از عادت »:  سپس به شرح این سخن پرداخت و گفت(681). «مجازات اقوام پیشین مى ترسم

 (682). «شومى همانند عادت نوح و عاد و ثمود و كسانى كه بعد از آنان بودند بیمناكم

این اقوام عادتشان شرك و كفر و طؽیان بود و دیدیم كه به چه سرنوشتى گرفتار شدند؟ گروهى 

گروهى با تندباد وحشتناك، جمعى با صاعقه هاى آسمانى و عده اى . با طوفان كوبنده نابود گشتند

آیا احتمال نمى دهید كه شما هم با این اصرارى كه بر كفر و طؽیان . با زمین لرزه هاى ویرانگر

دارید، گرفتار یكى از این بالهاى عظیم الهى شوید؟ پس به من اجازه دهید كه بگویم من از چنین 

چرا »آینده شومى در مورد شما نگرانم، ولى بدانید هر چه بر سر شما مى آید از خود شما است، 

 (683). «كه خداوند ظلم و ستمى بر بندگانش نمى خواهد

مإمن آل فرعون با این بیانات، تصمیم فرعون را مبنى بر قتل موسى متزلزل ساخت، یا حداقل 

آن را به تؤخیر انداخت و این تؤخیر، سرانجام خطر را از موسى برطرؾ ساخت؛ این رسالت 

در آخرین مرحله، مإمن . بزرگى بود كه این مرد هوشیار و شجاع در این مرحله حساس انجام داد

آل فرعون پرده ها را كنار زد و بیش از آن نتوانست ایمان خود را مكتوم دارد و آنچه كه گفتنى 

اما خداوند این بنده مإمن و مجاهد را تنها . بود گفت و آنان نیز تصمیم خطرناكى درباره او گرفتد

. «خداوند او را از نقشه هاى شوم و سوء آنان نگه داشت»: نگذاشت، چنان كه در قرآن مى خوانیم
(684) 

در بعضى از تفاسیر آمده است كه او با استفاده از یك فرصت مناسب خود را به موسى رسانید 

و همراه بنى اسرائیل از دریا عبور كرد و نیز گفته شده است كه وقتى تصمیم بر قتل از گرفتند او 

به كوهى متوارى شد و از نظرها پنهان گشت، و این دو مطلب منافاتى با هم ندارند ممكن است و 

.  پس از مخؾ شدن در بیرون شهر در فرصتى مناسب به بنى اسرائیل ملحق شده باشد

منطق فرعون در برابر موسى 

 از یك سو و معجزات گوناگونش از سوى دیگر و نیز بالهایى كه بر علیه السالممنطق موسى 

سر مردم مصر فرود آمد و به بركت دعاى موسى برطرؾ شد، همه تاءثیر عمیقى در آن محیط 

فرعون تالش مى كرد با سفسطه بازى و . گذاشت و افكار مردم را نسبت به فرعون متزلزل ساخت

مؽلطه كارى جلوى نفوذ موسى را در افكار مردم مصر بگیرد، از این رو متوسل به ارزش هاى 

: چنانكه قرآن مى فرماید. پستى شد كه بر آن محیط حاكم بود، تا برتریش را به اثبات برساند

آیا حكومت سرزمین پهناور مصر از آن من ! فرعون در میان قوم خود ندا داد كه اى قوم من»

نیست؟ و این نهرهاى عظیم، تحت فرمان من قرار ندارد؟ و از قصر و مزارع و باغ هاى من نمى 

بدون شك من از این مردى كه مقام و نژادى پست دارد و هرگز نمى  »(685). آیا نمى بینید؟. گذرد

 (686). «تواند فصیح سخن بگوید برترم 
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چرا دستبندهایى از طال به او داده نشده؟ یا »: سپس فرعون به دو بهانه دیگر متوسل شد و گفت

 اگر خداوند او را (687)؟ «این كه چرا فرشتگان همراه او نیامده اند تا گفتار او را تصدیق كنند

رسول خدا قرار داده، چرا همچون رسوالن دیگر به او دستبند طال نداده و یاور و یاورانى براى او 

قرار نداده است؟ 

مى گویند كه فرعونیان عقیده داشتند؛ رإ سا باید دستبند و گردنبند طال، زینت خود كنند و چون 

موسى چنین زینت آالتى نداشت و لباس پشمینه چوپانى به تن كرده بود، اظهار تعجب مى كردند و 

.  چنین است حال جمعیتى كه معیار سنجش شخصیت در نظر آنها طال و نقره و زینت آالت است

موسى بن عمران و »: از امیرمإمنان بیان رسا و گویایى در این زمینه آمده است كه مى فرماید

در حالى بر فرعون وارد شدند كه لباس هاى پشمین به تن داشتند و در دست هر  (هارون)برادرش 

حكومت و ملكت باقى - كه اگر تسلیم فرمان پروردگار شوى - یك عصایى بود، با او شرط كردند 

آیا از این دو نفر تعجب نمى كنید كه با من : مى ماند و عزت و قدرتت دوام مى باید، اما او گفت

شرط مى كنند كه باقى ملك و دوام عزتم بستگى به خواسته آنان داشته باشد، در حالى كه خود در 

فقر و بیچارگى به سر مى برند، اگر راست مى گویند چرا دستبندهایى از طال به آنها داده نشده 

این سخن را فرعون به خاطر بزرگ شمردن طال و جمع آورى آن و تحقیر پشم پوشیدن )« است؟

 (688). (آنان گفت

بهانه دوم همان بهانه معروؾ است كه بسیارى از امم گمراه و سركش در برابر پیامبران 

اگر انسان است : مطرح مى كردند، گاه مى گفتند، چرا او انسان است و فرشته نیست، گاه مى گفتند

پس چرا فرشته اى همراه او نیامده؟ 

در حالى كه رسوالن مبعوث به انسان ها باید از جنس خود آنها باشند تا نیازها و مشكالت و 

مسائل آنان را لمس كنند و به آن پاسخ گویند و بتوانند از جنبه عملى الگو و اسوه اى براى آنان 

.  باشند

خروج از مصر 

زمان نجات بنى اسرائیل از ظلم و ستم فرعونیان فرا رسید و موسى مؤمور شد بنى اسرائیل را 

ما به موسى وحى »: با خود به فلسطین ببرد، قرآن كریم این رویداد را این گونه بیان مى كند

. «خارج كن، زیرا شما مورد تعقیب هستید (از مصر)فرستادیم كه شبانه بندگان مرا كوچ ده و 
(689) 

موسى این فرمان را اجرا كرد و دور از چشم دشمنان، بنى اسرائیل را بسیج كرده و فرمان 

.  حركت داد و شب را به دستور خدا براى این كار انتخاب نمود تا برنامه اش حساب شده تر باشد

عموم مورخین، تعاداد افراد قوم بنى اسرائیل را كه با موسى از مصر خارج شدند، ششصد 

هزار نفر نوشته اند و در قول دیگرى ششصد و بیست هزار نفر نقل كرده اند، اما شماره لشكریان 

فرعون را خیلى بیش از اینها ثبت كرده اند، قرآن كریم به این مطلب به اجمال اشاره مى كند، آنجا 

 و از همین آیه شریفه استفاده (690)« اینان گروهى اندك هستند»: كه فرعون به لشكریانش مى گفت

بعضى نوشته اند كه فرعون . مى شود كه لشكریان فرعون چند برابر بنى اسرائیل بوده است

ششصد هزار نفر را فقط به عوان مقدمه لشكر فرستاد و خود با یك میلیون نفر به دنبال آنان به راه 

شب را با سرعت به دنبال آنان حركت كردند و به هنگام طلوع آفتاب به لشكر موسى . افتاد

.  رسیدند
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بنى اسرائیل كه از قدرت فرعون و كثرت لشكریان او مطلع بودند و مى دانستند نیروى مقاومت 

با فرعونیان را ندارند و از آن طرؾ پیش روى خود، دریاى ژرؾ را مى دیدند، به سختى ترسان 

هم اكنون اسیر لشكریان فرعون مى شویم و »: شده و با هراس و وحشت نزد موسى آمدند و گفتند

.  «به دست آنان گرفتار و كشته و یا اسیر خواهیم شد

 همچنان آرام و مطمئن بود و مى دانست وعده هاى خدا درباره نجات بنى علیه السالمامام موسى 

اسرائیل و نابودى قوم سركش، تخلؾ ناپذیر است، از این رو با اطمینان و اعتماد تمام رو به 

چنین نیست، آنها هرگز بر ما مسلط نخواهند شد »: جمعیت وشحت زده بنى اسرائیل كرد و گفت

 (691). «چرا كه پروردگارم با من است و به زودى مرا هدایت خواهد كرد

در این هنگام كه شاید بعضى با ناباورى سخن موسى را شنیدند و همچنان در انتظار فرا رسیدن 

ما به موسى »: آخرین لحظات زندگى بودند، فرمان نهایى صادر شد، چنانكه قران مى فرماید

 وحى كردیم كه عصایت را به دریا بزن، ناگهان دریا شكافته شد، آب ها قطعه قطعه علیه السالم

 و طولى نكشید كه قعر دریا (692)« شدند و هر بخشى همچون كوهى عظیم روى هم انباشته گشت

نمودار گشت و به فرمان الهى باد و آفتاب هم كمك كردند و زمین دریا را خشك و آماده عبور بنى 

اسرائیل نمودند و چون بنى اسرائیل دوازده تیره بودند، دوازده شكاؾ در آب نمایان گشت تا هر 

تیره اى از راه جداگانه اى عبور كنند و در هر دو سوى راه ها آب هاى دریا به صورت كوه هاى 

در برخى از تفاسیر آمده است كه انشعاب آب ها و شكاؾ خوردن آنها به . مرتفع روى هم باال رفت

زیرا به . دوازه شكافت، همه به درخواست بنى اسرائیل و روى طبع خرده گیر آنها صورت گرفت

موسى گفتند كه ما دوازده تیره هستیم و همه با هم نمى توانیم به دریا وارد شویم و چون وارد دریا 

: ما از همراهان خود خبر نداریم، موسى به خدا عرض كرد:  گفتندعلیه السالمشدند، به موسى 

در این اخالق نكوهیده و خوى ناپسند اینان، مرا یارى كن و خداى تعالى نیز او را ! پروردگارا

مؤمور كرد كه عصاى خود را به این طرؾ و آن طرؾ متمایل سازد و به دنبال این كار دیوارهاى 

 (693). آب به صورت شبكه هایى در آمد تا یكدیگر را ببینند

فرعون و فرعونیان كه از دیدن این صحنه، مات و مبهوت شده بودند و چنین معجزه روشن و 

آشكارى را مى دیدند باز هم از مركب ؼرور پیاده نشدند و به تعقیب موسى و بنى اسرائیل 

و به این ترتیب فرعونیان نیز وارد جاده هاى ! پرداختند و به طرؾ سرنوشت نكبت بار خود رفتند

دریایى شدند و همچنان مؽرورانه به دنبال بردگان قدیمى خود كه سر به طؽیان افراشته بودند مى 

. دویدند، ؼافل از این كه لحظات آخر عمر آنها فرا رسیده و فرمان عذاب به زودى صادر مى شود

درست هنگامى كه آخرین نفر از بنى اسرائیل از دریا بیرون آمد و آخرین نفر از فرعونیان داخل 

دریا شد، فرمان داده شد كه آب ها به حالت اول بازگردند، ناگهان امواج خروشان فرو ریختند و 

سر بر هم نهادند و فرعون و لشكریانش را همچون پرهاى كاه با خود به هر جایى بردند و درهم 

فرعون نیز همچون پر كاهى بر روى امواج عظیم نیل مى ؼلطید در این . كوبیدند و نابود كردند

من ایمان آوردم كه معبودى جز آن كس كه بنى اسرائیل به او ایمان آورده اند، »: هنگام فریاد زد

 (694). «وجود ندارد

اكنون ایمان مى آورى در صورتى كه پیش از این »: اما خداى سبحان در پاسخ او فرمود

 (695)« عمرى به كفر و نافرمانى زندگى كردى؟

بعید نیست كه این سخن او نیز نیرنگ دیگرى بود تا بدین وسیله بتواند خود را از مهلكه نجات 

بخشد و دوباره به ظلم و ستم هاى خود ادامه دهد، زیرا ایمان او به خدا قلبى نبوده است و گرنه 
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به آن خدایى كه بنى : خدا او را نجات مى داد و شاهد بر این مطلب همان گفتار اوست كه گفت

! اسرائیل ایمان آورده اند، ایمان آوردم و به تعبیر دیگر ایمان تقلیى بود نه ایمان واقعى

بدین ترتیب خداى جهان، فرعون و سپاهیانش را ؼرق كرد و موجب پند و عبرت دیگران 

ساخت، برخورد آب ها صداى مهیبى در فضا ایجاد كرد كه موجب وحشت بن اسرائیل گردید، لذا 

 در علیه السالمحضرت موسى « این صداى وحشتناك چیست؟»: از حضرت موسى پرسیدند

.  خداى سبحان، فرعون و همه همراهانش را ؼرق و نابود كرد: پاسخشان فرمود

ابهت و عظمت فرعون چنان در دل افراد سست عقیده و كم درك جاى گرفته بود كه نتوانستند 

خداى « چگونه فرعون ؼرق مى شود و مى میرد؟»: سخن موسى را باور كنند، از این رو گفتند

تعالى نیز امواج دریا را مؤمور ساخت تا بدن بى جان فرعون را به جاى بلندى در ساحل افكندند و 

پس اكنون پیكر بى »: خداى سبحان در این باره فرمود. بنى اسرائیل به چشم خود پیكر او را دیدند

مى افكنیم تا عبرتى براى آیندگان پس از تو باشد و به راستى  (به ساحل)جانت را در جاى بلندى 

 (696). «كه بسیارى از مردم از آیات ما بى خبرند

نافرمانى هاى بنى اسرائيل 

قرآن كریم به قسمت دیگرى از سرگذشت بنى اسرائیل پس از پیروزى بر فرعونیان اشاره مى 

ما بنى اسرائیل را »: قرآن در این باره مى فرماید. كند و آن مسئله، توجه آنان به بت پرستى است

در مسیر راه خود به قومى برخورد كردند كه با »اما « عبور دادیم (رود عظیم نیل)از دریا 

 افراد جاهل چنان تحت تاءثیر این (697). «خضوع و تواضع، اطراؾ بت هاى خود را گرفته بودند

براى ما هم معبودى قرار بده آن گونه »: صحنه قرار گرفتند كه بى درنگ نزد موسى آمدند و گفتند

 نیز از این پیشنهاد جاهالنه بسیار علیه السالمحضرت موسى . (698)« كه آنان معبودانى دارند

شما جمعیت جاهل و بى خبرى هستید، این روش و وضعى »: ناراحت شد، به آن رو كرد و گفت

چگونه . كه این گروه در آن هستند، نابود شدنى است و آن چه انجام مى دهند، باطل و تباه است

.  «براى معبودى جز خداى یكتا بجویم با این كه وى شما را بر جهانیان برترى بخشیده است

 عليه السالمحديثى از اميرالمؤمنين 

 به مسلمانان ایرادى علیه السالمدر نهج البالؼه مى خوانیم یكى از یهودیان در حضور على 

شما هنوز پیامبرتان را به خاك نسپرده بودید كه اختالؾ كردید؟ : گرفت و گفت

ما درباره دستورات »:  این پاسخ دندان شكن را در حواب یهودى فرمودعلیه السالمامیرالمإمنین 

چه رسد به )و سخنانى كه از پیامبرمان رسیده اختالؾ كردیم نه درباره خود پیامبر و نبوتش 

ولى شما هنوز پایتان از آب دریا خشك نشده بود كه به پیامبرتان پیشنهاد  (الوهیت پروردگار

كردید، براى ما معبودى قرار بده آن چنان كه این بت پرستان معبودانى دارند و او در جواب به 

.  «شما جمعیتى هستید كه در جهل ؼوطه ورید: شما گفت

بنى اسرائيل به سوى سرزمين مقدس 

:  قرآن كریم جریان ورود بنى اسرائیل به سرزمین مقدس را چنین بیان مى كند

موسى به قوم خود گفت كه شما به سرزمین مقدسى كه خداوند برایتان مقرر داشته است وارد »

شوید و براى ورود به آن از مشكالت نترسید و از فداكارى مضایقه نكنید، اگر به این فرمان پشت 

 (699). «كنید زیان خواهید دید
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زیرا این منطقه به گواهى . بعید نیست كه منظور از سرزمین مقدس تمام منطقه شامات باشد

تاریخ، مهد پیامبران الهى و سرزمین ظهور ادیان بزرگ و در طول تاریخ مدت ها مركز توحید و 

خداپرستى و نشر تعلیمات انبیا بوده و به همین جهت نام سرزمین مقدس براى آن انتخاب شده 

 . است

تو كه آگاهى، در این ! اى موسى»: اما بنى اسرائیل در برابر این پیشنهاد موسى، به او گفتند

سرزمین جمعیتى جبار و زورمند زندگى مى كنند و ما هرگز در آن گام نخواهیم گذاشت تا آنان این 

سرزمین را ترك كنند هنگامى كه آنان خارج شدند ما فرمان تو را اطاعت خواهیم كرد و گام در 

 (700). «این سرزمین مقدس   خواهیم گذاشت

در این هنگام دو نفر از مردان با ایمان كه ترس از خدا در دل آنان »: سپس قرآن مى فرماید

جاى داشت و به همین دلیل مشمول نعمت هاى بزرگ او شده بودند و روح استقامت و شهامت را 

با دور اندیشى و آگاه اجتماعى و نظامى آمیخته بودند، براى دفاع از پیشنهاد موسى بپاخاستند و به 

و آنان را در برابر )شما از دروازه شهر وارد بشوید، هنگامى كه وارد شدید : بنى اسرائیل گفتند

پیروز خواهید شد ولى باید در هر صورت از روح ایمان استمداد كنید  (عمل انجام شده قرار دادید

 (701). «و بر خدا تكیه نمایید تا به این هدؾ خود برسید اگر ایمان دارید

« یوشع بن نون»درباره این كه آن دو نفر چه كسانى بوده اند، ؼالب مفسران نوشته اند كه آنان، 

.  بوه اند كه از نقباى دوازده گانه بنى اسرائیل محسوب مى شدند« كالب بن یوفنا»و 

بنى اسرائیل هیچ یك از این پیشنهادها را نپذیرفتند و به خاطر ضعؾ و زبونى كه در روح و 

تا آنان در این سرزمین هستند ما هرگز »: جانشان رخنه كرده بود، با صراحت به موسى گفتند

وارد آن نخواهیم شد، تو و پروردگارت كه به تو وعده پیروزى داده است بروید و با عمالقه 

 (702). «بجنگید، هنگامى كه پیروز شدید ما را خبر كنید، ما در اینجا نشسته ایم

 كه از آن جمعیت ماءیوس شده بود، دست به دعا برداشت و جدایى علیه السالمحضرت موسى 

من تنها اختیار دار خود و برادرم هستم، ! پروردگارا»: خود را از آنان با این عبارت تقاضا كرد

 (703). «میان ما و جمعیت فاسقان و متمردان جدایى بیفكن! خداوندا

سرانجام، دعاى موسى به اجابت رسید و بنى اسرائیل نتیجه شوم اعمال خود را دیدند، زیرا از 

این جمعیت از ورود در این سرزمین مقدس كه مملو از »: طرؾ خداوند به موسى وحى شد كه

 به عالوه در این چهل (704). «انواع مواهب مادى و معنوى بود، تا چهل سال محروم خواهند ماند

هر چه بر سرا ین جمعیت در »: سپس به موسى مى گوید. سال باید در بیابان ها سرگردان باشند

 (705). «این مدت بیاید بجاست هیچ گاه درباره آنان از این سرنوشت ؼمگین مباش

گروهى از بنى اسرائیل از كار خود سخت پشیمان شدند و به درگاه خدا روى آوردند، خداوند 

ما ابر را بر سر شما »: متعال نیز بار دیگر آنان را مشمول نعمت هاى خود قرار داد و فرمود

بر شما نازل كردیم و از  (كه ؼذایى لذیذ و نیروبخش بود)سایبان قرار دادیم، ما من و سلوى را 

این خوراك هاى پاكیزه اى كه به شما روزى دادیم بخورید، ولى باز هم آنان از در سپاس   گزارى 

 (706). «وارد نشدند آنان به ما ظلم و ستم نكردند بلكه تنها به خویشتن ستم مى كردند

جوشيدن چشمه آب در بيابان 

خداوند منان با اشاره به یكى دیگر از نعمت هاى الهى كه به بنى اسرائیل ارزانى داشت مى 

در آن بیابان خشك و سوزان كه بنى اسرائیل از )به خاطر بیاورید هنگامى كه موسى »: فرماید

از خداوند براى قومش تقاضاى آب كرد و ما به او دستور  (جهت آب سخت در مضیقه قرار داشتند
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دادیم كه عصاى خود را بر آن سنگ مخصوص بزن، ناگهان آب از آن جوشیدن گرفت و دوازده 

 (707). «سرچشمه آب از آن با سرعت و شدت جارى شد

هر یك از این چشمه ها به سوى طایفه اى سرازیر گردید، به گونه اى كه اسباط و قبائل بنى 

 (708). «هر كدام به خوبى چشمه خود را مى شناختند»اسرائیل 

ما هرگز نمى توانیم به یك نوع از ؼذا ! اى موسى: و به خاطر بیاورید زمانى را كه گفتید»

بنابراین از خدایت بخواه تا آنچه از زمین مى روید براى ما قرار دهد از سبزیجات، . قناعت كنیم

آیا شما ؼذاى پست تر را در مقابل آنچه بهتر  (: ولى موسى به آنها گفت)خیار، سیر، عدس و پیاز 

است انتخاب مى كنید؟ اكنون كه چنین است از این بیابان بیرون روید و كوشش   كنید تا وارد 

 یعنى شما اكنون در این بیابان در یك (709). «شهرى شوید، زیر آنچه مى خواهید در آنجاست

برنامه خودسازى و آزمایش قرار دارید، اینجا جاى ؼذاهاى متنوع نیست، به شهرها بروید كه در 

: سپس   قرآن مى فرماید. آنجا همه آنچه خواسته اید هست، ولى این برنامه خودسازى در آنجا نیست

این به خاطر . و بار دیگر به ؼضب الهى گرفتار شدند« مهر ذلت و فقر بر پیشانى آنان زده شد»

آن بود كه آیات الهى را انكار مى كردند و پیامبران را به ناحق مى كشتند و نیز گناه مى كردند و 

 (710). «تعدى و تجاوز داشتند

رفتن موسى به طور 

قرآن كریم به یكى دیگر از صحنه هاى زندگى بنى اسرائیل و درگیرى موسى با آنان اشاره مى 

به طورى كه مفسران و مورخان . كند و آن جریان رفتن موسى به میعادگاه پروردگار مى باشد

نوشته اند، هنگامى كه موسى در مصر بود، بنابر وحى الهى به بنى اسرائیل وعده داد، هر زمان 

بیاورد كه متضمن حالل و  (از جانب خداوند)كه خداى تعالى فرعون را به هالكت برساند، كتابى 

حرام و شرایع و احكام براى آنان باشد و چون خداى تعالى فرعون را ؼرق و نابود كرد، بنى 

 نیز از پروردگار خود خواست تا علیه السالم كتاب خواستند و موسى علیه السالماسرائیل از موسى 

خداى تعالى به موسى دستور . به وعده اى كه به او داده بود، عمل كند و كتاب به او عطا فرماید

داد سى روز روزه بگیرد و بدن و جامه خود را پاك و پاكیزه كند و براى دریافت كتاب به طور 

سینا برود، موسى برادر خود، هارون را به جاى خویش گماشت تا در مدت ؼیبت خود سرپرستى 

ما با موسى سى شب وعده »: قرآن كریم در این باره مى فرماید. بنى اسرائیل را به عهده گیرد

گذاشتیم، سپس با ده شب دیگر آن را كامل ساختیم، به این ترتیب وعده خدا با او در چهل شب پایان 

در میان قوم من جانشین من باش و در راه اصالح : موسى به برادرش هارون گفت». (711)« یافت

 (712). «آنها بكوش و هیچ گاه از روش مفسدان پیروى مكن

علت افزوده شدن آن ده شب این بود كه چون موسى پس از گرفتن : مفسران اهل سنت نوشته اند

سى روز روزه، شب آخر خواست به كوه طور برود متوجه بوى دهانش شد كه بر اثر گرفتن 

روزه بوى ناخوشایندى مى داد و براى رفع آن با چوب درختى كه برخى گفته اند درخت خزنوب 

بود، دندان هاى خود را مسواك كرد، یا به گفته بعضى گیاهى خوشبوى خورد كه بوى دهانش را 

« چرا افطار كردى؟! اى موسى»: برطرؾ كند، پس خداى تعالى به او وحى كرد

خواستم هنگامى كه با تو تكلم مى كنم ! پروردگارا»:  عرض كردعلیه السالمحضرت موسى 

.  «دهانم خوشبو باشد



179 

 

مگر نمى دانى كه بوى دهان روزه دار نزد من خوشبوتر از ! اى موسى: خداى متعال فرمود

موسى نیز چنان . اكنون بازگرد و ده روز دیگر روزه بگیر، سپس به نزد ما بیا. بوى مشك است

 (713). كرد كه بدان مؤمور شده بود

سرانجام در آن میعادگاه بزرگ، خداوند، شرایع و قوانین آئین خود را بر موسى نازل كرد و 

من تو را بر مردم برگزیدم و رسالت خود را به تو دادم و تو را ! اى موسى»: نخست به او فرمود

آنچه را به تو دستور داده ام بگیر  (اكنون كه چنین است)به موهبت سخن گفتن با خودم نائل كردم 

در الواحى كه بر »سپس اضافه مى كند كه . «و در برابر این همه موهبت از شكرگزاران باش

موسى نازل كردیم، از هر موضوعى پند و اندرز كافى و شرح و بیان مسائل مورد نیاز در امور 

با نهایت جدیت از فرمان  (سپس به او دستور دادیم كه)دین و دنیا و فرد و اجتماع براى او نوشتیم 

 و به آنان اخطاركن (714)« ها را برگیر و به قوم خود نیز فرمان ده كه بهترین آنها را انتخاب كنند

كه مخالفت با این فرمان ها و فرار از زیر بار مسئولیتها و وظایؾ، نتیجه دردناكى دارد و پایانش 

.  (715)« به زودى جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد»دوزخ است و 

گوساله پرستى يهوديان 

یكى از حوادث اسفناك و در عین حال تعجب آورى كه بعد از رفتن موسى به میقات در میان 

، با «سامرى»بنى اسرائیل رخ داد، جریان گوساله پرستى آنان است كه توسط شخصى به نام 

.   بنى اسرائیل انجام گرفت(716)استفاده از زیور آالت 

سامرى مى دانست كه قوم موسى سال ها در محرومیت به سر مى بردند و به عالوه روح مادى 

گرى چنان كه در بسیارى از نسل هاى امروز آنان نیز مى بینیم بر آنان ؼلبه داشت و براى زر و 

گوساله خود را از طال ساخت، تا توجه شیفتگان  (سامرى)زیور احترام خاصى قائل بودند، لذا او 

البته این حادثه، همانند سایر پدیده هاى اجتماعى، بدون زمینه و . و بردگان را به سوى آن جلب كند

بدون مقدمه نبوده است، زیرا از یك طرؾ بنى اسرائیل سالیان دراز در مصر شاهد گاوپرستى یا 

گوساله پرستى مصریان بودند و از طرؾ دیگر هنگامى كه از رود نیل عبور كردند، صحنه بت 

قومى كه در آن طرؾ نیل زندگى مى كردند، توجه آنان را جلب كرد و چنان  (گاوپرستى)پرستى 

كه در آیات قبل گذشت، از موسى تقاضاى بتى همانند آنها كردند كه موسى به شدت آنان را مالمت 

.  و سرزنش كرد

تمدید میقات موسى از سى شب به چهل شب نیز سبب شد كه شایعه مرگ موسى آنچنان كه در 

جهل و . بعضى از تفاسیر آمده است، به وسیله بعضى از منافقان در میان بنى اسرائیل نشر شود

نادانى بسیارى از این جمعیت و مهارت و زبردستى سامرى در پیاده كردن نقشه خود، سبب شد در 

مدت كوتاهى اكثریت بنى اسرائیل به بت پرستى روى آورند و ؼوؼایى اطراؾ گوساله به راه 

.  اندازند

بعضى از مفسران نقل كرده اند كه این دگرگونى انحرافى در بنى اسرائیل تنها در چند روز، در 

هنگامى كه سى و پنج روز از رفتن موسى به میعادگاه . فاصله زمانى خیلى محدود واقع شد

گذشت، سامرى دست به كار شد و از بنى اسرائیل خواست تا تمام زیورآالت را جمع كنند، در 

روزهاى سى و ششم و سى و هفتم و سى و هشتم همه آنها را در قالبى ریخت و ذوب كرد و سپس   

مجسمه گوساله را ساخت و در روز سى و نهم آنها را به پرستش گوساله دعوت كرد و جمعیت 

به استقبال از پرستش گوساله رفتند و یك  (طبق پاره اى از روایات ششصد هزار نفر)فراوانى 

قوم موسى بعد »: قرآن كریم مى فرماید. روز بعد، یعنى با پایان گرفتن چهل روز، موسى بازگشت
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از رفتن او به میعادگاه خدا، از زینت آالت خود گوساله اى ساختند، جسد بى جانى كه صداى 

چنان كه آیات سوره طه گواهى ]در عین حالى كه این كار از سامرى سر زد . (717)« گوساله داشت

ولى این عمل به قوم موسى نسبت داده شده است، به خاطر این كه عده زیادى از آنان  [مى دهد

سامرى را در این كار یارى كردند و در واقع شریك جرم او بودند و عده بیشترى به عمل او 

.  راضى بودند

او قوم موسى، جمعیتى بودند كه به سوى حق هدایت مى »: قرآن كریم در ادامه مى فرماید

هنگامى كه موسى خشمناك و اندوهگین به سوى قوم خود » ولى (718)« كردند و به آن توجه داشتند

بد جانشینانى براى من : بازگشت و صحنه زننده و نفرت انگیز گوساله پرستى را دید به آنان گفت

« آیا در فرمان پروردگار خود عجله نمودید»: سپس گفت. (719)« بودید و آیین مرا ضایع كردید
شما در برابر فرمان خدا نسبت به تمدید مدت سى شب به چهل شب عجله كردید و در . (720)

قضاوت شتاب نمودید و نیامدن مرا دلیل بر مرگ و یا خلؾ وعده گرفتید، در حالى كه الزم بود 

.  دست كم، تاءمل كنید تا چند روزى بگذرد تا حقیقت امر روشن گردد

قرآن كریم عكس العمل شدید موسى را در برابر این صحنه و در این لحظات بحرانى و طوفانى 

موسى بى درنگ الواح تورات را از ست خود بیفكند و به سراغ برادرش »: چنین بازگو مى كند

.  (721)« هارون رفت و سر و ریش   او را گرفت و به سوى خود كشید

افزون بر این به شدت هارون را مورد سرزنش و مالمت قرار داد و بر او فریاد كشید كه آیا 

در حفظ عقاید جامعه بنى اسرائیل كوتاهى كردى و با فرمان من مخالفت نمودى؟ این واكنش شدید 

و اظهار خشم، اثر تربیتى عمیقى بر بنى اسرائیل گذارد و صحنه را به كلى منقلب ساخت، در 

حالى كه اگر موسى مى خواست با كلمات نرم و مالیم اندرز دهد، شاید كمتر سخنان او را مى 

.  پذیرفتند

: هارون براى برانگیختن عواطؾ موسى و بیان بى گناهى خود گفت: سپس قرآن مى فرماید

این جمعیت نادان مرا در ضعؾ و اقلیت خود قرار دادند، چنان كه نزدیك بود مرا ! فرزند مادرم»

به قتل برسانند؛ بنابراین من بى گناهم، كارى نكن كه دشمنان به شماتت من برخیزند و مرا در 

.  (722)« ردیؾ این جمعیت ظالم و ستمگر قرار مده

من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت بى ! پروردگارا»: حضرت موسى عرض كرد

 (723). «پایانت داخل كن، تو مهربان ترین مهربانانى

تقاضاى بخشش و آمرزش موسى براى خود و برادرش، نه به خاطر آن بود كه گناهى از آنها 

سر زد، بلكه یك نوع خضوع به درگاه پروردگار و بازگشت به سوى او و ابراز تنفر از اعمال 

.  زشت بت پرستان است

سامرى با اطالعاتى كه داشت، لوله هاى مخصوصى در درون سینه گوساله طالئى كار گذاشته 

بود كه هواى فشرده از آن خارج مى شد و از دهان گوساله، صدایى شبیه صداى گوساله بیرون 

.  مى آمد

این چه كارى بود كه »: موسى، سامرى را مورد خطاب قرار داد و گفت: در قرآن مى خوانیم

« !تو انجام دادى و انگیزه تو از این كار چه بود، اى سامرى

من قسمتى از آثار . من از مطالبى آگاه شدم كه آنها ندیدند و آگاه نشدند»: او در پاسخ گفت

این چنین هواى نفس من، این كار را در . رسول و فرستاده خدا را گرفتم و سپس آن را افكندم

.  (724)« نظرم جلوه داد
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باید از میان مردم دور شوى و با كسى تماس   نگیرى و بهره تو »: حضرت موسى به او گفت

با من تماس نگیر، تو وعده : در باقیمانده عمرت این است كه هر كس به تو نزدیك شود بگویى

به این . كه هرگز از آن تخلؾ نخواهد شد- وعده عذاب دردناك الهى - گاهى در پیش دارى 

معبودت كه پیوسته او را عبادت مى كردى نگاه كن و ببین ما آن را مى سوزانیم و سپس ذرات آن 

 (725). «را به دریا مى پاشیم

مجازات گوساله پرستان 

به خاطر بیاورید هنگامى »: قرآن كریم درباره مجازات گوساله پرستان بنى اسرائیل مى فرماید

شما با انتخاب گوساله براى پرستش به خود ستم ! اى قوم من: كه را كه موسى به قم خود گفت

كردید، اكنون كه چنین است توبه كنید و به سوى آفریدگارتان بازگردید، توبه شما باید این گونه 

.  (726)« این كار براى شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است! باشد كه یكدیگر را به قتل برسانید

این فرمان به گونه خاصى باید انجام مى گرفت یعنى این كه گوساله پرستان باید شمشیر به 

دست مى گرفتند و اقدام به قتل یكدیگر مى كردند كه هم كشته شدنش عذاب بود و هم كشتن دوستان 

.  و آشنایان

بنابر نقل بعضى از روایات، موسى دستور داد در یك شب تاریك تمام كسانى كه گوساله پرستى 

.  كرده بودند ؼسل كنند و كفن بپوشند و صؾ بكشند و به روى همدیگر شمشیر بكشند

برخى گفته اند كه آنان در دو صؾ، رو به روى هم ایستادند و شروع به كشتار یكدیگر كردند 

روایت است كه موسى و هارون در كنارى . (727)تا این كه هفتاد هزار نفر از خود را كشتند 

ایستاده بودند وبراى آمرزش و قبول توبه آنان به درگاه الهى دعا و تضرع مى كردند تا این كه 

خداوند به موسى وحى كرد كه از آنان درگذشته و توبه آنان را نیز پذیرفته است، حضرت موسى 

 (728). نیز به آنها بشارت و دستور داد كه دست از كشتار همدیگر بردارند

پيمان بنى اسرائيل 

هنگامى كه : از قول ابن زید چنین نقل مى كند (رحمه هللا)مفسر بزرگ اسالم مرحوم طبرى 

موسى از كوه طور بازگشت و تورات را با خود آورد، به قوم خود گفت كه كتابى آسمانى آورده ام 

كه حاوى دستورات دینى و حالل و حرام است، دستوراتى كه خداوند برنامه كار شما قرار داده، 

.  پس آن را بگیرید و به احكام آن عمل كنید

از این رو . بنى اسرائیل فكر مى كردند كه دستورهاى آن دشوار و عمل به آن طاقت فرساست

زیر بار آن نرفتند و بناى سركشى و نافرمانى گذاشتند، خداى قهار فرشتگان را مؤمور كرد تا قطعه 

آنگاه . بزگى از كوه را جدا كردند و باالى سر آنان گرفتند، به گونه اى كه همچون سایبانى بود

چنان چه پیمان ببندید كه به دستورهاى تورات عمل كنید و آن را : حضرت موسى به آنان فرمود

بنى اسرائیل . محكم بگیرید، این عذاب از شما برطرؾ مى گردد و گرنه همه به هالكت مى رسید

.  بناچار قبول كردند و تورات را گرفتند و عذاب نیز برطرؾ شد

ابن اثیر و دیگران نقل كرده اند كه بنى اسرائیل در آن حال به سجده افتادند ولى یك طرؾ 

صورت هایشان را به خاك گذاشتند و با چشم كوه را مى دیدند كه بر سرشان نیفتد و این عمل 

 (729). سنتى میان یهودیان شد كه اكنون هم بر یك طرؾ صورت سجده مى كنند

به خاطر بیاورید زمانى را كه از شما پیمان گرفتیم و »: قرآن كریم درباره این ماجرا مى فرماید

طور را باالى سر شما قرار دادیم و گفتیم آنچه از آیات و دستورات الهى به شما داده ایم با قدرت و 

تا پرهیزكار  (و به آن عمل كنید)قوت بگیرید و آنچه را در آن است دقیقا به خاطر داشته باشید 
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 اما از آنجا كه بنى اسرائیل طبعا مردانى لجوج و سركش   بودند، طولى نكشید كه (730). «شوید

و بعد از این ماجرا، روى گردان شدید »پیمان خود را شكستند وبه دستورهاى تورات عمل نكردند 

.  (731)« و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، از زیان كاران بودید

ماجراى گاو بنى اسرائيل 

چنان كه از تواریخ و تفاسیر استفاده مى شود، شخصى از بنى اسرائیل به طور مرموزى كشته 

مورخان انگیزه قتل را مال و یا مسئله ازدواج . مى شود در حالى كه قاتل مشخص و معلوم نبود

.  دانسته اند

بعضى معتقدند یكى از ثروتمندان بنى اسرائیل كه ثروتى فراوان داشت و وارثى جز پسر عمو 

پسر عمو هر چه انتظار كشید عموى پیرش از دنیا برود و اموال او . نداشت عمرى طوالنى كرد

سرانجام به . را از طریق ارث تصاحب كند، ممكن نشد، لذا تصمیم گرفت او را از پا درآورد

.  صورت پنهانى او را كشت و جسدش را در میان جاده انداخت، سپس ناله و فریاد سر داد

بعى دیگر گفته اند كه انگیزه قتل این بوده است كه قاتل از دختر عمویش   تقاضاى ازدواج 

كرده، ولى عموى او، جواب منفى مى دهد و دختر را با جوانى از پاكان و نیكان بنى اسرائیل به 

به هر حال . ازدواج در مى آورد، پسر عموى شكست خورده نیز دست به كشتن پدر دختر مى زند

این موضوع سبب شد تا هر دسته از بنى اسرائیل دیگرى را متهم به قتل آن شخص كنند و در 

نتیجه نزاع و اختالؾ سختى میان اسباط رخ داد، بستگان مقتول نیز براى شناسایى قاتل پیش 

موسى آمدند و حل مشكل را از او خواستار شدند و چون از طرق عادى حل این قضیه ممكن نبود 

و از طرفى ادامه این كشمكش ممكن بود منجر به فتنه عظیمى در میان بنى اسرائیل گردد، موسى 

.  با استمداد از وحى الهى به حل این مشكل مى پردازد

به خاطر بیاورید هنگامى را كه »: قرآن كریم ماجراى گاو بنى اسرائیل را چنین بیان مى كند

 و قطعه اى (732)« موسى به قوم خود گفت خداوند به شما دستور مى دهد ماده گاوى را ذبح كنید

آنان با . از آن را به مقتولى كه قاتل او شناخته نشده بزنید تا زنده شود و قاتل خود را معرفى كند

به خدا پناه مى برم كه از : آیا ما را به مسخره گرفته اى؟ موسى در پاسخ آنان گفت»: تعجب گفتند

 یعنى مسخره كردن، كار افراد نادان و جاهل است و پیامبر خدا هرگز این (733). «جاهالن باشم

.  چنین نیست

ايرادهاى بنى اسرائيلى 

اكنون كه چنین است از پروردگارت بخواه براى ما مشخص كند كه این گاو »: قوم موسى گفتند

 (734)« . چگونه ماده گاوى باید باشد

خداوند مى فرماید باید ماده گاوى باشد كه نه پیر و از كار افتاده، و نه بكر و »: موسى پاسخ داد

« جوان باشد، بلكه میان این دو باشد، آنچه به شما دستور داده شده است هر چه زودتر انجام دهید
(735)  .

از پروردگارت بخواه »: اما آنان دست از بهانه تراشى و پرگویى و لجاجت برنداشتند و گفتند

 (736)« كه براى ما توضیح دهد كه رنگ آن باید چگونه باشد؟

گاوى باشد زرد یكدست كه رنگ آن بینندگان را : خداوند مى فرماید»: حضرت موسى پاسخ داد

.  «شاد و مسرور سازد

عجیب آن كه باز هم به این مقدار اكتفا نكردند و هر بار با بهانه جویى كار خود را مشكل تر 

از پروردگارت بخواه براى ما »: ساخته و دایره وجود چنان گاوى را تنگ تر نمودند و باز گفتند
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چرا كه این گاو براى ما مبهم  (از نظر نوع كار كردن)روشن كند كه این چگونه گاوى باشد باشد؟ 

.  «شده و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد

گاوى باشد كه نه براى شخم زدن رام شده و نه براى زراعت : خداوند مى فرماید: موسى گفت»

در اینجا . «آب كشى كرده و از هر عیبى بر كنار باشد و حتى هیچ گونه رنگ دیگرى در آن نباشد

. «اكنون حق مطلب را ادا كردى »: كه ظاهرا سئوال دیگرى براى مطرح كردن نداشتند گفتند

آن را سر بریدند ولى »سپس   گاوى را با همان خصوصیات با هر زحمتى بود به دست آوردند، 

تا زنده شود و )« مایل نبودند این كار را انجام دهند، سپس گفتیم قسمتى از گاو را به مقتول بزنید

.  (737)(قاتل خود را معرفى كند

بنى اسرائیل به جستجوى گاوى با همان مشخصات پرداختند، سرانجام آن را پیدا كردند و ذبح 

.  كردند و دم آن را به مقتول زدند و او زنده شد و قاتل را معرفى كرد

 عليه السالمديدار موسى و خضر 

یك روز موسى در میان بنى : چنین آمده است (صلى هللا علیه وآله وسلم)در حدیى از رسول خدا 

آیا كسى را دانشمندتر از خود سراغ : اسرائیل مشؽول خطابه بود، یكى از آن حضرت پرسید

نه، در این هنگام به موسى وحى شد كه ما در مجمع البحرین بنده اى : دارى؟ موسى پاسخ داد

در اینجا موسى از خدا تقاضا كرد كه به دیدار این مرد عالم نائل . داریم كه از تو دانشمندتر است

.  گردد و خدا راه وصول به این هدؾ را به او نشان داد

: در برخى از روایات شیعى آمده است كه موسى پیش خود این فكر را كرد و با خود گفت

موسى را دریاب : خداوند كسى را دانشمندتر از من خلق نكرده، آنگاه خداى تعالى به جبرئیل فرمود

در مجمع البحرین، مردى است كه دانشمندتر از : خود را هالك كرد و به او بگو (با این فكر)كه 

.  (738)توست، به نزد او برو و نزدش تعلم كن 

اهل عرفان نیز موسى را داراى علم ظاهر و حضرت خضر را داراى علم باطن و از اولیا 

در حقیقت، این مسئله هشدارى بود به موسى كه با تمام علم و دانشش هرگز خود را . داسنته اند

.  برترین شخص نداند

حضرت موسى به سراغ گمشده مهمى مى رفت و پیوسته به دنبال آن مى گشت، عزم خود را 

.  جزم و تصمیم خویش را راسخ كرده بود كه تا مقصود خود را پیدا نكند از پا ننشیند

به خاطر بیاور هنگامى را كه موسى به دوست و همراه »: قرآن كریم در این باره مى فرماید

خود گفت من دست از جستجو برنمى دارم تا به مجمع البحرین برسم، هر چند مدتى طوالنى به راه 

مرد رشید و شجاع و با « یوشع بن نون» منظور از دوست و همراه موسى (739). «خود ادامه دهم

.  ایمان بنى اسرائیل است

كدام یك از بندگانت نزد تو »: بیضاوى مفسر معروؾ نقل مى كند كه موسى به خدا عرض كرد

كدام یك »: موسى عرض كرد. «آن كه مرا یاد كند و فراموشم نكند»: وحى شد« محبوب تر است؟

آن كس كه به حق قضاوت كند و »: خداوند فرمود« از بندگانت در قضاوت از دیگران برتر است؟

: فرمود« كدام یك از بندگانت دانشمندتر است؟»: موسى عرض كرد« از هواى نفس پیروى نكند

شاید در این میان به سخنى برخورد كه او را به . آن كس كه علم دیگران را به علم خود بیفزاید»

به « چگونه او را بیابم؟»: موسى عرض كرد. «هدایت مسیر راهنما گردد یا از هالكت بازد دارد

یك ماهى در زنبیل بگذار و حركت كن و در هر جا كه ماهى را گم كردى، خضر : او وحى شد

.  آنجاست
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حضرت موسى آماده سفر شد و زنبیلى با خود برداشت و ماهى پخته اى در آن گذاشت و 

با او سفارش كرد كه هر . وصى خود را نیز همراه برد تا در سفر مالزم او باشد« یوشع بن نون»

آن دو رفتند تا به مجمع البحرین رسیدند، خستگى راه سبب . كجا ماهى مفقود شد او را با خبر كند

آن دو به سنگى تكیه كردند و موسى در آن حال به . شد كه موسى و یوشع ساعتى استراحت كند

 (مجمع البحرین)هنگامى كه به محل پیوند آن دو دریا »: قرآن كریم مى فرماید. خواب رفت

ماهى راه خود را در  (اما عجب این كه)رسیدند، ماهى اى را كه همراه داشتند فراموش   كردند 

 به گفته برخى در این هنگام باران بارید و آب آن به بدن (740). «دریا پیش گرفت و روانه شد

ولى بعضى گفته اند كه یوشع برخاست و . ماهى خورد و ماهى زنده شد و خود را به دریا انداخت

از آبى كه در آنجا بود وضو گرفت و مقدارى از آب وضوى او بر بدن ماهى ریخت و همین سبب 

قول دیگر آن است كه بدون هیچ مقدمه اى از روى . زنده شدن ماهى و رفتن او در دریا شد

اعجاز، ماهى زنده شد و خود را به دریا انداخت، اما یوشع فراموش كرد داستان را به موسى 

بگوید، تا وقتى كه از آنجا گذشتند و مقدارى راه رفتند، در این وقت موسى كه خسته و گرسنه شده 

 (741). «ؼذایمان را بیاور كه از این سفر خسته شده و به تعب افتاده ایم»: بود به یوشع فرمود

به خاطر دارى »: اینجا بود كه یوشع به یاد ماهى و ماجرایى كه دیده بود افتاد و به موسى گفت

من در آنجا فراموش كردم جریان  (و استراحت كردیم)هنگامى كه ما به كنار آن سخره پناه بردیم 

ماهى را براى شما بگویم و این شیطان بود كه یاد آن را از خاطر من برد و ماهى راهش را به 

 (742). «طرز شگفت انگیزى در دریا پیش گرفت

این همان »: موسى كه منتظر شنیدن همین سخن بود، در خود احساس كامیابى نمود و فرمود

و در این هنگام آنان از همان راه  (و به دنبال آن مى گردیم)چیزى است كه ما مى خواستیم 

 (743). «بازگشتند در حالیكه پى جویى مى كردند

هنگامى كه موسى و یار همسفرش به جاى اول یعنى »: قرآن كریم در ادامه داستان مى فرماید

ناگهان بنده اى از بندگان ما را یافتند كه او را »در كنار صخره و نزدیك مجمع البحرین بازگشتند 

 (744). «مشمول رحمت خود ساخته و عمل و دانش بسیارى تعلیمش كرده بودیم

آیا من »: در این هنگام موسى با نهایت ادب و به صورت سئوال به آن مرد عالم چنین گفت

اجازه دارم از تو پیروى كنم تا از آنچه كه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صالح است به من 

 (745)« بیاموزى؟

 و (746)« تو هرگز توانایى ندارى كه با من شكیبایى كنى»: آن مرد عالم با تعجب به موسى گفت

تو چگونه مى توانى در برابر چیزى كه از رموزش آگاه »: بى درنگ دلیل آن را بیان كرد و گفت

 (747)« نیستى شكیبا باشى؟

 از شنیدن این سخن نگران شد و از این بیم داشت كه فیض محضر علیه السالمحضرت موسى 

این عالم بزرگوار از او قطع شود، از این رو به او تعهد سپرد كه در برابر همه رویدادها صبر 

به خواست خدا مرا شكیبا خواهى یافت و قول مى دهم كه در هیچ كارى با تو »: كند و گفت

 حضرت موسى در این عبارت، نهایت ادب خود را آشكار مى سازد، تكیه بر (748). «مخالفت نكنم

انشاءهللا مرا صابر : خواست خدا مى كند، به آن مرد عالم نمى گوید من صابرم، بلكه مى گوید

.  خواهى یافت

پس اگر مى خواهى به دنبال من بیایى سكوت محض باش، »: حضرت خضر نیز به او فرمود

 (749). «از هیچ چیز سئوال مكن تا خودم به موقع آن را براى تو بازگو كنم
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هنگامى )موسى به اتفاق این مرد عالم الهى به راه افتادند تا این كه سوار بر كشتى شدند »آرى، 

آیا كشتى را : موسى گفت. آن مرد عالم كشتى را سوراخ كرد (كه آن دو بر كشتى سوار شدند

 (750)« !سوراخ كردى كه اهلش را ؼرق كنى؟ راستى چه كار بدى انجام دادى

مگر من به »: خضر به آرامى رو به او كرد و پیمانى را كه بسته بود به یادش انداخت و گفت

 (751)« تو نگفتم كه تو هرگز تحمل و شكیبایى همراهى مرا ندارى؟

مرا به خاطر فراموش »: موسى متذكر پیمان خود شد و زبان به عذر خواهى گشود و گفت

. «كارى كه داشتم مإ اخذه نكن و كار را بر من سخت مگیر و از مصاحبت خویش محروم مدار
(752) 

و به راه خود ادامه دادند، در میان »خضر دیگر سخنى نگفت تا این كه از كشتى بیرون آمدند 

در اینجا بار . «راه به نوجوانى رسیدند، ولى آن مرد عالم بدون مقدمه اقدام به قتل آن نوجوان كرد

آیا انسان بى گناه و پاكى را بى آن كه قتلى كرده باشد »: دیگر موسى به شدت خشمگین شد و گفت

 (753). «كشتى؟ به راستى كار زشتى انجام دادى

مگر به تو نگفتم تو »: حضرت خضر نیز با خونسردى تمام جمله سابق را تكرار كرد و گفت

 موسى كه با گفتن این جمله متوجه شتاب خود (754). «هرگز توانایى ندارى با من صبر كنى 

اگر از این »: گردید، به یاد عهد و پیمان افتاد و به صورت عذرخواهى و تجدید پیمان اظهار داشت

 (755). «پس چیزى را از تو پرسیدم با من مصاحبت نكن و راه عذر را بر من خواهى بست

در این . این ماجرا هم گذشت و دوباره به راه افتادند و چندان راه رفتند كه گرسنه و خسته شدند

هنگام به دهكده اى رسیدند و براى رفع گرسنگى از مردم آن دهكده ؼذایى خواستند ولى مردم آنجا 

از پذیرایى آن پیامبران الهى خوددارى كردند و بخل ورزیدند؛ موسى و خضر به ناچار با شكم 

.  گرسنه از آن دهكده بیرون رفتند

:  قرآن كریم در این باره مى فرماید

موسى با استاد به راه افتادند تا به قریه اى رسیدند و از اهالى آن قریه ؼذا خواستند ولى آنها »

با این حال آنان در آن آبادى دیوارى یافتند كه مى . از میهمان كردن این دو مسافر خوددارى كردند

 (756). «خواست فرو ریزد، آن مرد عالم دست به كار شد تا آن را به پا دارد

در اینجا بود كه موسى بى تاب شد و مانند خضر كه از بى ادبى و جسارت مردم دهكده 

خشمگین بود نتوانست خوددارى كند و براى سومین مرتبه عهد و پیمان خود را فراموش كرد و 

 (757). «مى خواستى در مقابل این كار مزدى بگیرى»: زبان به اعتراض گشود و گفت

در اینجا بود كه آن مرد عالم، آخرین سخن را به موسى گفت، زیرا از مجموع حوادث گذشته 

اینك وقت جدایى من و تو »: لذا فرمود. یقین كرد كه موسى تاب تحمل در برابر اعمال او را ندارد

 (758). «اما به زودى راز آنچه را كه نتوانستى بر آن صبر كنى براى تو بازگو مى كنم. است

اما كشتى به گروهى مستمند تعلق داشت »سپس حكمت كارهاى خویش را این گونه بیان كرد 

كه با آن در دریا كار مى كردند، من خواستم آن را معیوب كنم زیرا مى دانستم در پى آنان 

اما آن نوجوان، پدر و مادرش با . پادشاهى ستمگر است كه هر كشتى سالمى را به زور مى گیرد

ایمان بودند و بیم داشتیم كه این نوجوان، پدر و ماد خود را از راه ایمان بیرون ببرد و به طؽیان و 

فكر وا دارد، از این رو خواستیم كه پروردگارشان فرزندى پاك تر و با محبت تر به جاى او به 

اما آن دیوار متعلق به دو نوجوان یتیم در شهر بود و زیر آن گنجى متعلق به آنان . آنان عطا فرماید

وجود داشت و پدرشان مردى صالحى بود، پروردگار تو مى خواست آنان به حد بلوغ برسند و 
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 و من مؤمور بودم كه آن (759)« گنجشان را استخراج كنند، این رحمتى بود از ناحیه پرورگار تو

من این ». كشتى را بدان سبب سوراخ كنم و آن جوان را نیز به قتل رسانم و آن دیوار را بسازم

كار را خود سرانه انجام ندادم، این بود راز كارهایى كه توانایى شكیبایى در برابر آن ها نداشتى 

.   سپس از یكدیگر جدا شدند(760)«. 

موسى و قارون 

بود و آگاهى و معلومات بسیارى به  (پسر عمو یا عمو یا پسر خاله او)قارون از بستگان موسى 

او نخست در صؾ مإمنان بود ولى ؼرور ثروت، او را به آؼوش كفر كشید و به . تورات داشت

قعر زمین فرستاد و به مبارزه با پیامبر خدا وادار نمود و مرگ عبرت انگیزش درسى براى 

قارون از قوم موسى بود، اما بر »: شرح این ماجرا را در قرآن كریم چنین مى خوانیم. همگان شد

آنان ظلم و ستم كرد، ما آن قدر اموال و ذخایر و گنج به او دادیم كه حمل كلیدهاى آن براى یك 

این همه خوشحالى : گروه زورمند، مشكل بود به خاطر بیاور زمانى را كه قومش به او گفتند

و . آمیخته با ؼرور و ؼفلت و تكبر نداشته باش كه خدا شادى كنندگان مؽرور را دوست نمى دارد

در آنچه خدا به تو داده است سراى آخرت را جستجو كن و سهم و بهره ات را از دنیا فراموش 

مكن، همان گونه كه خدا به تو نیكى كرده است تو هم نیكى كن و هرگز در زمین فساد مكن كه خدا 

من این ثروت را به وسیله علم و دانش خودم به دست : گفت [قارون چنین]مفسدان را دوست ندارد 

آیا او نمى دانست خداوند اقوامى را قبل از او هالك كرد  (ولى سخن او سخن نابجایى بود)آورده ام 

با تمام زینت خود در برابر  (روزى)قارون ! كه از او نیرومندتر و آگاه تر و ثروتمندتر بودند؟

اى كاش ما هم مانند آنچه به قارون داده : قومش ظاهر شد، كسانى كه طالب زندگى دنیا بودند گفتند

اند داشتیم، به راستى كه او بهره عظیم از نعمت ها دارد، ولى كسانى كه علم و آگاهى به آنان داده 

چه مى گویید؟ ثواب و پاداش   الهى براى كسانى كه ایمان آورده ! شده بود، صدا زدند، واى بر شما

اند و عمل صالح انجام مى دهند بهتر است، این ثواب الهى تنها در اختیار كسانى قرار مى گیرد كه 

صابر و شكیبا باشند و ما قارون و خانه اش را در زمین فرو بردیم اما او گروهى نداشت كه او را 

آنان كه روز گذشته . در برابر عذاب الهى یارى كند و خود نیز نمى توانست خویش را یارى دهد

آرزو داشتند به جاى او باشند آن گاه كه صحنه فرو رفتن او و ثروتش را به قعر زمین دیدند، 

گویى خدا روزى را بر هر كس از بندگانش بخواهد گسترش مى دهد و بر هر ! واى بر ما: گفتند

اگر خداوند بر ما منت نگذارده بود، ما را هم به قعر زمین فرو مى . كس بخواهد تنگ مى گیرد

 (761). «... گویى كافران هرگز رستگار نمى شوند! اى واى! برد

خالصه آنچه درباره قارون در . آنچه ذكر شد ترجمه آیات كریمه قرآن درباره داستان قارون بود

:  تواریخ و تفاسیر آمده، این است

پس از موسى و هارون كسى در علم و دانش . قارون پسر عموى موسى و از بنى اسرائیل بود

.  و زیبایى و جمال مانند او نبود، توات را از همه بهتر مى خواند و صداى گرم و گیرایى داشت

پیش از آمدن موسى، هنگامى كه بنى اسرائیل در مصر بودند، فرعون او : ابن عباس گفته است

را فرامانرواى بنى اسرائیل كرده بود، نقل كرده اند كه او در همان زمان هم نسبت به بنى اسرائیل 

.  طبع سركش و تكبر مآبانه اى داشت

روزى قارون براى آن كه قدرت و شوكت خود را به مردم نشان دهد و دارایى بى كران خود 

را به رخ آنان بكشد، خود را به بهترین لباس و نفیس ترین جواهرات آراست و در میان جمع 

قدرت و ثروت روز افزون قارون سبب شد تا تدریجا به فكر . زیادى از طرفداران خود به راه افتاد



187 

 

مقابله با موسى و نفاق با آن حضرت برآید و سران بنى اسرائیل را علیه او تحریك كند، به همین 

منظور خانه وسیعى بنا كرد كه خوراكى و طعام براى پذیرایى افراد در آن خانه وجود داشت، 

بزرگان بنى اسرائیل صبح و شام به خانه او مى رفتند و اطعام مى شدند و به گفتگو و مذاكره با او 

موسى نیز روى . به بیان دیگر فرعون جدیدى در برابر موسى پدیدار گشته بود. مى پرداختند

خویشى و قرابتى كه با قارون داشت با او مدارا مى كرد و آرزوهاى او را بر خود هموار مى 

هنگامى كه دستور زكات بر موسى نازل شد، موسى كسى را براى گرفتن زكات نزد او . ساخت

فرستاد، قارون هر چه حساب كرد نتوانست خود را به پرداخت زكات راضى سازد، از این رو 

درصدد بر آمد تا مخالفت خود را با موسى علنى ساخته و مردم را از دور آن حضرت پراكنده 

موسى به هر : قارون گروه زیادى از بنى اسرائیل را در خانه خود جمع كرد و به آنان گفت. سازد

! چیزى شما را فرمان داد و شما هم او را پیروى كردید، اكنون مى خواهد اموال شما را بگیرد

فالن زن زنا كار را پیش من : قارون گفت. هر چه بگویى انجام مى دهیم: حاضران گفتند

چون آن زن را كه چهره اى زیبا داشت نزد او آوردند، قرارى ! بیاورید تا من ترتیب كارها را بدهم

برخى گفته اند طشتى از طال به او هدیه داد و وعده هایى با او . براى او گذاشت و پولى به او داد

.  گذارد كه در اجتماع بنى اسرائیل برخیزد و موسى را به زناى با خود متهم سازد

مردم جمع شده اند و انتظار : روز دیگر آمد و به همراه بنى اسرائیل نزد موسى رفت و گفت

آمدن تو را مى كشند تا در جمع آنان حاضر شوى و دستورهاى الهى و احكام دینشان را به آنها 

هر كس دزدى ! اى بنى اسرائیل: موسى نیز نزد آنان آمد و ایشان را موعظه نمود و فرمود. بگویى

كند دستش   را قطع مى كنیم و كسى كه افترا به دیگرى بزند، هشتاد تازیانه اش مى زنیم و هر كس 

زنا كند و داراى همسرى نباشد، یكصد تازیانه اش مى زنیم و هر كس   زناى محصنه كند، 

.  سنگسارش مى كنیم

اگر چه خودت باشى؟ : در این هنگام قارون برخاست و گفت

.  آرى، اگر چه من باشم: موسى گفت

پس بنى اسرائیل مى گویند كه تو با فالن زن زنا كرده اى؟ : قارون گفت

من؟ : موسى پرسید

.  آرى: قارون گفت

.  آن زن را بیاورید: موسى فرمود

آیا من چنین عملى با تو انجام داده ام، و ! اى زن: وتى كه او را آوردند، موسى از او پرسید

.  سپس او را سوگند داد كه حقیقت را بگوید

اكنون كه چنین مى گویى : آن زن با شنیدن این سخن تكانى خورد و لرزید و منقلب شد و گفت

من حقیقت را فاش مى كنم، ایشان از من دعوت كردند و براى این كار پاداش سنگینى قرار دادند 

.  كه تو را متهم كنم، ولى گواهى مى دهم كه تو پاكى و رسول خدایى

دشمن تو مرا آزرد ! پروردگارا»: موسى نیز سجده كرد و گریست و به درگاه خدا عرض كرد

و رسوایى مرا خواستار شد، اگر من پیامبر تو هستم انتقام مرا از او بگیر و مرا به او مسلط 

خداى سبحان نیز به موسى وحى فرمود كه زمین را در اختیار و تحت فرمان تو قرار . «!گردان

دادم هر گونه فرمانى خواستى بده كه زمین فرمانبردار تو خواهد بود، موسى رو به بنى اسرائیل 

همچنان كه خداى تعالى مرا به سوى فرعون فرستاد اكنون به سوى قارون مبعوث : كرد و فرمود

بنى . فرموده پس هر كه با او ست در جاى خود بایستد و هر كه با من است از او كناره گیرى كند
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در این . اسرائیل كه آن سخن را شنیدند از نزد قارون كناره گرفتند، جز دو نفر كه كنار او ایستادند

.  آنها را در كام خود فرو بر! اى زمین: هنگام موسى به زمین فرمان داد و گفت

براى بار دوم و سوم موسى به زمین . زمین از هم باز شد و آنان را تا زانو در خود فرو برد

وبار دوم تا كمر و بار سوم تا گردن در زمین فرو رفتند و براى بار چهارم ! آنان را فرو بر: گفت

در هر بار قارون از موسى مى خواست تا او . قارون با خانه و هر چه داشت در زمین فرو رفت

را ببخشد و او را به قرابت و خویشى سوگند مى داد ولى موسى توجهى نكرد و به زمین فرمان داد 

 (762). كه آنان را در كام خود فرو ببرد

وفات موسى و هارون 

درباره مدت عمر موسى و هارون و چگونگى وفات آن دو اختالفى در روایات و تواریخ دیده 

مشهور است كه عمر موسى هنگام رحلت یكصد و بیست سال و عمر هارون یكصد و . مى شود

در كمال الدین از رسول خدا  (رحمه هللا)در روایتى كه صدوق . بیست و سه سال بوده است

روایت كرده، عمر موسى یكصد و بیست و شش سال و عمر هارون یكصد  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

.  و بیست و سه سال ذكر شده است

 در روايات عليه السالمداستان حضرت موسى 

 علیه السالمتولد موسى 

هنگامى كه فرعون فهمید سلطنت او به دست موسى از بین :  فرمودعلیه السالمامام صادق 

آنان او را از نسب موسى و این كه . خواهد رفت، دستور داد كاهنان و پیشگویان را احضار كنند

از آن پس، فرعون پیوسته به مؤموران خود دستو مى داد، . او از بنى اسرائیل است آگاه ساختند

شكم زنان باردار بنى اسرائیل را بدرند؛ تا جایى كه براى نابودى موسى متجاوز از بیست هزار 

. مولود را كشت اما موفق به كشتن موسى نشد، زیرا كه خداى تبارك و تعالى او را حفظ مى كرد
(763) 

 روایت كرد كه چون فرعون دستور ذبح علیه السالماز امام باقر  (رحمه هللا)مرحوم صدوق 

حال كه پسران ما را : فرزندان نوزاد بنى اسرائیل را صادر كرد، مردان بنى اسرائیل به هم گفتند

مى كشند و دختران را زنده مى گذارند ما هم از زنان خوددارى مى كنیم و با آنان نزدیكى نمى 

این كار را نكنید و با آنان نزدیكى كنید زیرا امر خدا انجام : اما عمران، پدر موسى گفت. كنیم

هر ! پروردگارا: سپس رو به درگاه خداى تعالى نمود و گفت. خواهد شد، اگرچه مشركان نخواهند

كس مباشرت زنان را بر خود حرام كرده من بر خود حرام نخواهم كرد و هر كس آن را ترك 

. نموده، من آن را ترك نمى كنم، سپس با مادر موسى همبستر شد و آن زن به موسى حامله گردید
(764) 

از وهب بن منبه نقل شده است كه چون سال والدت موسى فرا رسید فرعون به قابله ها دستور 

داد با دقت تمام زنان را تفتیش و بازرسى كنند و بنگرند كه كدام یك حامله هستند ولى از آنجا كه 

خدا مى خواست، در مادر موسى هیچ اثرى از حمل ظاهر نشد، نه شكمش برآمدگى پیدا كرد و نه 

رنگش تؽییر كرد و نه شیر در پستانش پدید آمد، از این رو قابله هاى شهر متعرض او نشدند و در 

خواهر موسى، كس دیگرى از والدت او  (مریم)آن شبى كه موسى به دنیا آمد به جز دختر یوكابد 

 (765). مطلع نشد
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آمده است كه فرعون قابله اى را بر مادر موسى گماشته بود كه  (رحمه هللا)در روایات صدوق 

در هر حال با او بود؛ چون او حامله شد قابله مشاهده كرد كه آن زن روز به روز رنگش زرد و 

دختركم چرا هر روز زرد مى شوى و گوشتت آب مى شود؟ : الؼر مى شود، روزى به او گفت

براى آن كه اگر من فرزندى به دنیا بیاورم او را مى گیرند و سر مى : مادر موسى در جواب گفت

.  برند

ؼم مخور كه من والدت او را : قابله كه محبتى از آن مولود در دلش جاى گرفته بود به او گفت

.  پنهان خواهم كرد

مادر موسى سخن او را باور نكرد تا وقتى كه موسى به دنیا آمد و آن قابله پیش یوكابد آمد و به 

جاى آن كه به مؤموران گزارش والدت آن مولود را بدهد به پرستارى از او مشؽول شد و او را در 

بستر خوابانید، سپس نزد مؤموران كه در بیرون از خانه منتظر گزارش قابله بودند آمد و به آنان 

.  «به دنبال كار خود بروید كه از این زن فقط مقدارى خون آمد و فرزندى نزایید»: گفت

. مؤموران نیز رفتند و مادر موسى با خاطرى آسوده به شیر دادن و تربیت فرزند خود اقدام كرد
(766) 

موسى در كاخ فرعون 

همسر فرعون كه زنى صالحه و از قبیله بنى اسرائیل بود، در آن :  فرمودعلیه السالمامام باقر 

روزها كه مصادؾ با فصل بهار بود از فرعون خواسته بود تا اتاقكى براى او در كنار رود نیل 

فرعون نیز بنا بر درخواست از دستور داد . بسازد تا از هواى بهارى كنار رود بهره مند گردد

روزى داشت به رود نیل نگاه مى كرد، ناگاه . اتاقكى براى او و همسرش در كنار رود نیل بزنند

آیا آنچه را : چشمش به صندوقى افتاد كه آب آن را به جلو مى برد، به كنیزكان و نزدیكانش گفت

و به دنبال این سخن جلو آمدند و ! چرا اى بانوى محترم: بر روى آب مى بینم شما نمى بینید؟ گفتند

صندوق را از آب گرفتند و چون سر صندوق را گشودند، نوزادى زیباروى در آن دیدند، به محض 

: جا گرفت و او را در دامن خود گرفت و گفت (آسیه) دیدار محبت آن نوزاد در دل همسر فرعون  

 (767). «این پسر من است»

او مبتال به . از ابن عباس نقل شده كه فرعون تنها فرزندش را كه دختر بود بسیار دوست داشت

مرض سختى بود و اطبا و ساحران گفته بودند تنها راه معاجله این بیمارى آن است كه همان 

نوزادى را كه از آب گرفته اند، آب دهانش را به بدن این دختر بمالند تا این مرض برطرؾ شود و 

دختر فرعون آب دهان آن كودك را به بدن خود مالید و بهبود یافت و همین سبب شد كه آسیه به 

 (768). علت عالقه آن دختر به كودك وساطت كند كه فرعون از قتل او خوددارى كند

عصاى موسى 

از امام صادق شنیدم كه مى : از عبدهللا بن سنان روایت كرده كه گفت (رحمه هللا)طبرسى 

 (769). بهشت بود كه جبرئیل آن را براى موسى آورد« آس»عصاى موسى از چوب : فرمود

 روایت كرده كه آن حضرت علیه السالمدر كتاب شریؾ كافى از امام باقر  (رحمه هللا)كلینى 

 به شعیب رسیده بود و از شعیب نیز به موسى بن علیه السالمعصاى موسى از آدم ابوالبشر : فرمود

 خواهد علیه السالمقائم ما  [حضرت]عمران رسید و همان عصا اكنون در نزد ماست و به دست 

 (770). رسید
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كشتن قبطى 

: در كتاب علل الشرایع از بعضى از بزرگان نقل كرده كه گفته اند (رحمه هللا)شیخ صدوق 

سوگند به عزت و جاللم، اگر آن كسى را كه كشتى، براى یك لحظه : خداوند به موسى وحى فرمود

اى یا چشم به هر زدنى اقرار مى كرد كه من خداوند و روزى دهنده او هستم، طعم عذاب خود را 

به تو مى چشاندم و علت این كه تو را عفو كردم به خاطر این بود كه او حتى یك لحظه هم مرا 

 (771). خالق و رازق خود نمى دانست

مإمن آل فرعون و همسرش 

مإمن آل فرعون :  روایت شده كه آن حضرت فرموده اندعلیه السالمدر حدیثى از امام صادق 

مردم را به یگانگى خدا و نبوت موسى و برترى پیؽمبر اسالم بر سایر انبیا و فضیلت اوصیاى پس 

از خدایى فرعون بیزارى جویید، تا این : از او بر سایر اوصیا دعوت مى كرد و به آنان مى گفت

نام مإمن آل )كه سعایت كنندگان از وى نزد فرعون بدگویى و سعایت كردند و گفتند كه حزبیل 

وقتى فرعون این سخن . مردم را به مخالفت با تو و همكارى با دشمنانت دعوت مى كند (فرعون

اگر به راستى عموزاده و ولیعهد و جانشین من چنین كارى كرده باشد : را شنید به آنان گفت

مستحق سخت ترین عذاب ها خواهد بود ولى اگر شما بر او دروغ بسته باشید، چنین عذابى شایسته 

آیا تو منكر خدایى فرعون هستى و : چون حزبیل را نزد فرعون آوردند به او گفتند. شما خواهد بود

كفران نعمت هاى او را كرده اى؟ 

تو تاكنون دیده اى كه من دروغ بگویم؟ ! پادشاها: در پاسخ رو به فرعون كرد و گفت

.  نه: فرعون گفت

پس از اینان بپرس پروردگاشان كیست؟ : حزبیل گفت

.  فرعون: آنان در جواب گفتند

آفریدگار شما كیست؟ : حزبیل گفت

.  فرعون: گفتند

رازق شما و كفیل روزى و آن كسى كه بدى ها را از شما دفع مى كند كیست؟ : حزبیل گفت

.  همین فرعون: گفتند

تو گواه باش و همه حاضران را نیز گواه مى گیرم كه پروردگار آنان، ! پادشاها: حزبیل گفت

پروردگار من و روزى دهنده آنان، روزى دهنده من است و هر كه زندگى آنان را اصالح مى كند 

همان اصالح كننده زندگى من است و مرا جز پروردگار وروزى دهنده و آفریدگار آنان، 

پروردگار و روزى دهنده و آفریدگارى نیست و من، حاضران را گواه مى گیرم كه از هر 

.  پروردگار و رازق و خالقى جز پروردگار و راز خالق آنان بیزارم

خداى جهان بود، ولى فرعون و حاضران  [در دل]این كلمات را گفت و حال آنكه منظورش 

.  چنین پنداشتند كه منظورش همان فرعون است

و اى فتنه جویانى كه مى ! اى بدخواهان»: فرعون به افرادى كه سعایت او را كرده بودند، گفت

خواستید بدین وسیله در مملكت من فساد كنید و میان من و عموزاده ام را به هم زنید و او را به 

سپس دستور داد « !هالكت رسانده و بازوى مرا بشكنید، شما مستحق عذاب و شكنجه من هستید

 (772). آنان را به میخ كشیدند و گوشت هاى بدنشان را تكه تكه كردند

ابن اثیر و دیگران نیز نوشته اند كه مإمن آل فرعون همسرى داشت كه آرایشگر دختر فرعون 

بود و او نیز مانند شوهر خود قبل از داستان ساحران به خداى موسى ایمان آورده بود ولى ایمان 
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خود را پنهان مى داشت، تا روزى پس از قتل ساحران مإمن آل فرعون، روزى دختر فرعون را 

« بسم هللا»: آرایش   مى كرد سرش را شانه مى زد، ناگهان شانه از دستش افتاد و بى اختیار گفت

« پدرم را مى گویى؟»: دختر فرعون گفت

! نه، بلكه پروردگار من و پروردگار تو و پروردگار پدرت: گفت

: دختر فرعون موضوع را به پدرش گزارش داد و آن زن و فرزندش را خواست و گفت

پروردگار تو كیست؟ 

.  پروردگار من و پروردگار تو، خداى یكتاست: زن پاسخ داد

فرعون نیز با كمال قساوت و بى رحمى دستور داد تنورى از آتش آماده كنند تا او و فرزندانش 

.  مرا به تو حاجتى است: را بسوزانند، زن به او گفت

حاجتت چیست؟ : فرعون پرسید

حاجتم آن است كه چون من و فرزندانم را سوزاندى استخوان هاى ما را جمع كنى و : زن گفت

! دفن نمایى

فرعون قبول كرد، آنگاه دستور داد فرزندان او را یك یك میان تنور انداختند، تا نوبت به آخرین 

فرزندش كه كودك صؽیرى بود رسید، هنگامى كه خواستند او را به آتش بیندازند رو به مادرش 

سپس مادران را نیز در تنور انداختند و ! صبر كن كه تو بر حق هستى! مادرجان: كرد و گفت

 (773). سوزاندند

آسیه، همسر فرعون 

بهترین : روایت كرده كه فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)از رسول خدا  (رحمه هللا)شیخ صدوق 

 دخترم علیها السالممریم، دختر عمران؛ خدیجه، ختر دخویلد؛ فاطمه : زنان بهشت چهار زن هستند

 (774). و آسیه دختر مزاحم، همسر فرعون

آیات الهى 

 رویت كرده كه آیات نه گانه را این علیه السالمدر حدیث از امام صادق  (رحمه هللا)شیخ صدوق 

 (775). «ملخ، شپش، وزغ، خون، طوفان، دریا، سنگ، عصا و ید بیضا»: گونه بیان فرمود

.   نیز همین مضمون روایت شده استعلیه السالمو در حدیث دیگرى از امام باقر 

ساختن گوساله سامرى از طال 

در پاره اى از روایات آمده است كه قبل از خروج از مصر، زنان اسرائیلى به دستور موسى 

نزد زنان قبطى رفتند و از آنان خواستند تا طال و جواهرات و زیورآالت خود را به آنان امانت 

دهند و زنان قبطى نیز روى سابقه اى كه از آیات الهى و عذابهاى قبلى داشتند، ترسیدند كه اگر با 

از این رو هرچه طال و جواهر . این تقاضا موافقت نكنند دوباره عذاب دیگرى بر آنان فرود آید

داشتند، همه را به زنان اسرائیلى امانت دادند خود فرعون نیز آنچه از این اموال در خزینه دشت 

همه را به عنوان عاریت به آنان داد و روز بعد موسى با قومش از مصر خارج شدند و زنان 

 (776). اسرائیلى هم زیور آالت امانتى را با خود بردند

علت تكلم موسى با خدا 

مى دانى ! اى موسى: خداوند به موسى وحى فرمود:  فرمودندعلیه السالمدر حدیثى امام صادق 

نمى ! خداوندا: چرا تو را از میان مخلوقاتم براى سخن گفتن و وحى انتخاب كردم؟ موسى گفت

من همه بندگان حاضرم را زیر و رو كردم، در میان آنان فقط تو را یافتم كه : خداوند فرمود. دانم
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نسبت به من خود را خیلى خوار و حقیر مى دانى، زیرا تو هر وقت نماز مى خوانى، رویت را بر 

 (777). خاك مى گذارى

من به زمین نگریستم و بر آن، كسى : خداوند به او وحى فرمود: در حدیث دیگرى نیز آمده كه

 (778). را نیافتم كه در برابر من متواضع تر از تو باشد

صداى گوساله سامرى 

: موسى در یكى از مناجاتهایش عرض كرد:  آمده استعلیه السالمدر حدیثى از امام باقر 

این آزمایش من بود، ! اى موسى: سامرى یك گوساله صدا دهنده اى ساخت؟ خطاب آمد! خداوندا

 (779). درباره آن جستجو مكن

علت هالكت فرعون 

چرا خداوند :  عرض   كردمعلیه السالمابراهیم بن محمد همدانى نقل كرده كه من به امام رضا 

فرعون را ؼرق كرد در حالى كه فرعون ایمان آورده بود؟ 

زیرا كه فرعون پس از مشاهده سختى اوضاع ایمان آورد، ایمان در این حال : حضرت فرمود

ؼرق شدن فرعون علت دیگرى هم داشت و آن این بود كه : قبول نیست، سپس حضرت فرمود

سپس خداوند به موسى وحى . فرعون هنگام ؼرق شدن از موسى كمك خواست نه از خداوند

تو نمى توانى به او كمك كنى چون تو او را خلق نكردى ولى اگر فرعون از ! اى موسى: فرمود

 (780). من یارى مى خواست، من او را نجات مى دادم

كوه طور 

براى مناجات با من به : به نقل از احمد بن فهد، روایت شده است كه خداوند به موسى وحى كرد

چون در آن حدود كوه هاى متعددى بود، هر كدام از آنها خود را آماده كردند كه ! باالى كوه برو

مقصود از آن كوه باشند جز یك كوه كوچكى كه خود را حقیرتر از آن دانست كه مناسب براى 

به : صعود موسى باشد و با خداوند صاحب همه جهان مناجات كند؛ لذا خداوند به موسى وحى كرد

 (781). روى همان كوه برود چون آن كوه ارزشى براى خود قائل نبود

موسى و قارون 

در تفسیر على بن ابراهیم نقل است كه سبب خشم موسى بر قارون آن شد كه چون بنى اسرائیل 

در وادى تیه گرفتار شدند و دانستند كه چهل سال باید در آن بیابان سرگردان باشند به تضرع و 

.  زارى به درگاه خدا مشؽول شدند و شب ها را به دعا و گریه و خواندن تورات مى گذراندند

قارون، تورات را از همه بهتر مى خواند و حاضر نشد با آنها در توبه و انابه شركت كند، 

قوم تو مشؽول توبه ! اى قارون: موسى او را دوست مى داشت و هنگامى كه نزد او رفت فرمود

برخیز و در توبه آنان شكرت كن و گرنه عذاب بر تو فرود خواهد ! هستند و تو اینجا نشسته اى؟

 !آمد

قارون اعتنایى به سخن موسى نكرد و او را مسخره كرد، موسى ؼمگین از نزدش خارج شد و 

در پشت قصر او نشست، قارون دستو داد مقدارى خاكستر كه با خاك مخلوط بود از باالى بام بر 

سر آن حضرت بریزند و چون این كار را كردند، موسى سخت ناراحت گشت و هالكت او را از 

خدا خواست و چنان كه در نقل دیگران بود، خداى تعالى زمین را در فرمان او قرار داد و موسى 

 (782). نیز به زمین فرمان داد تا او را در كام خود فرو برد
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نتیجه نیكى به والدین 

هنگامى كه بنى اسرائیل آن گاو را پیدا :  نقل شده كه فرمودعلیه السالمدر روایتى از امام هشتم 

این گاو داستانى دارد، موسى پرسید داستانش : كردند و ذبح كردند، بعضى از آنان به موسى گفتند

جوانى كه صاحب گاو بود، نسبت به پدر خود مهربان و نیكوكار بود، این : چه بوده، آنان گفتند

جوان معامله پرسودى انجام داد و كاالیى را فروخت و براى تحویل دادن آن كاال به خانه آمد تا 

كلید انبار را بردارد كه متوجه شد كلیدها زیر سر پدرش است و او هم به خواب رفته است؛ جوان 

هنگامى كه پدرش بیدار شد . حاضر نشد پدر را از خواب بیدار كند و از آن معامله خوددارى كرد

و از ماجرا خبردار شد آن گاو را در عوض سودى كه از دستش رفته بود به پسر بخشید و به او 

.  این گاو به جاى آن سودى باشد كه از دست تو رفت: گفت

بنگرید كه نیكى و احسان با شخص »:  این داستان را كه شنید فرمودعلیه السالمحضرت موسى 

 (783). «نیكوكار چه مى كند

موسى و خضر 

خضر، پیامبرى مرسل بود كه :  آمده است كه فرمودعلیه السالمدر روایتى از امام صادق 

خداوند تبارك و تعالى او را به سوى قومش فرستاد، معجزه اش این بود كه روى هر چوب خشك یا 

 (784). زمین بى علفى، مى نشست، سبز مى شد لذا او را خضر نامیدند

خضر از این رو خضر نامیده شد كه روى زمین خشك و : مى فرماید (رحمه هللا)شیخ صدوق 

عمر او از همه انسان ها درازتر . بى علفى نشست و آن زمین سبزه زار شد لذا او را خضر گفتند

 (785). است

 [خضر]اگر موسى شكیبایى به خرج مى داد، بى گمان آن مرد عالم :  فرمودعلیه السالمامام باقر 

 (786). هفتاد اعجوبه از عجایب به او نشان مى داد

درخترى به  [شیعیان]براى یكى از هم كیشان ما : در روایتى از حسن بن سعید لحمى چنین آمده

حضرت او را از این كه دختردار شده است .  رسیدعلیه السالمدنیا آمد و او خدمت امام صادق 

فكر كن اگر خداوند به تو وحى مى كرد كه من براى تو انتخاب كنم یا : ناراحت یافت؛ به او فرمود

خودت انتخاب مى كنى چه مى گفتى؟ 

.  تو براى من انتخاب كن! پروردگارا: مى گفتم: آن مرد گفت

آن : سپس فرمود. براى تو انتخاب كرده است (این دختر را)اكنون خدا هم : حضرت فرمود

، زمانى كه موسى همراهیش مى كرد كشت و خداوند در (خضر)پسربچه اى را كه آن مرد عالم 

پس، خواستیم كه پروردگارشان آن دو را به پاك تر و مهربان تر از او عوض »: قرآن فرموده

 (787). خداوند به جاى او به پدر و مادرش دخترى داد كه هفتاد پیامبر به دنیا آورد« دهد

كه در زیر دیوارى كه حضرت خضر ]آن گنج :  در حدیثى فرمودعلیه السالمامام صادق 

طال و نقره نبود، بلكه لوحى بود از طال كه در آن چند جمله  [ به ساختن آن مشؽول شدعلیه السالم

:  نوشته شده بود كه عبارتند از

شگفت و تعجب از كسى كه به مرگ یقین دارد، چگونه خوحالى مى كند؟ و شگفت از كسى كه 

به قضا و قدر یقین دارد چگونه در پیشامدهاى ناگوار محزون مى شود؟ شگفت از كسى كه یقن 

دارد قیامت و محشر حق است، پس چگونه ظلم و ستم مى كند؟ شگفت از كسى كه دنیا و تحوالت 

و تؽییرات مردم آن را از پس یكدیگر مى بیند، چگونه اطمینان پیدا كرده و به آن دل مى بندد؟ 
(788) 
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خضر از آب حیات نوشید، از این رو زنده است و تا روزى كه در :  فرودعلیه السالمامام رضا 

صور دمیده شود نمى میرد، او نزد ما مى آید و سالم مى كند و ما صدایش را مى شنویم اما 

خودش را نمى بینیم هر كجا كه اسمش   برده شود، حاضر مى شود بنابر این هر یك از شما نام او 

هر سال و در موسم حج حاضر مى شود و تمام مناسك را به جا مى . را برد و به او سالم دهد

زود رسد كه خداوند او را انیس . آورد و در عرفه مى ایستد و براى دعاى مإمنان آمین مى گوید

 (789). تنهایى قائم ما در زمان ؼیبتش قرار دهد و او را از تنهایى به درآورد

وفات موسى و هارون 

 روایت كرده، داستان وفات علیه السالماز امام صادق  (رحمه هللا)طبق حدیثى كه شیخ صدوق 

موسى با هارون به طور سینا رفتند و در آنجا به خانه اى برخوردند كه : هارون این گونه بود كه

لباست را بیرون : بر آن درختى بود و دو لباس بر آن درخت آویزان بود، موسى به هارون گفت

بیاور و این دو لباس را بپوش و داخل خانه شو و روى تختى كه در آن قرار دارد بخواب، هارون 

موسى به . چنان كرد و چون روى تخت خوابید خداى تعالى قبض روحش كرد و مرگش فرا رسید

نزد بنى اسارئیل بازگشت و داستان قبض روح هارون را به آنان خبر داد، بنى اسرائیل موسى را 

موسى براى . تو او را كشته اى و آن حضرت را متهم به قتل هارون كردند: تكذیب كردند و گفتند

رفع این اتهام به خداى تعالى پناه برد و خداوند به فرشتگان دستور داد جنازه هارون را روى تختى 

 (790). در هوا حاضر كردند و بنى اسرائیل او را دیدند و دانستند كه هارون از دنیا رفته است

چون عمر حضرت موسى به پایان :  چنین فرمودندعلیه السالمدر حدیث دیگرى، امام صادق 

موسى . رسید، خداى تعالى ملك الموت را فرستاد و او نزد موسى آمد و بر آن حضرت سالم كرد

؟ «تو كیستى»: جواب سالم او را داد و فرمود

.  من ملك الموت هستم كه براى قبض روح تو آمده ام: گفت

از كجا قبض روح مى كنى؟ : موسى پرسید

.  از دهانت: گفت

.  چگونه؟ با این كه به وسیله آن با پروردگارم تكلم كرده ام: موسى فرمود

.  از دستهایت: ملك الموت گفت

.  با این كه تورات را به وسیله آنها گرفته ام! چگونه؟: موسى فرمود

.  از پاهایت: ملك الموت گفت

.  با این كه بدآنها به طور سینا رفته ام! چگونه؟: موسى گفت

.  از چشمانت: ملك الموت گفت

.  با این كه پیوسته به امید، نگران پروردگارم بوده ام! چگونه؟: موسى فرمود

.  از گوشهایت: ملك الموت گفت

.  با این كه سخن پروردگارم را با آنها شنیده ام! چگونه؟: باز موسى فرمود

خداى سبحان به ملك الموت وحى فرمود كه او را واگذار تا خود درخواست مرگ كند، این 

موضوع گذشت و موسى، یوشع بن نون را خواست و وصیت هاى خود را به او كرد و سپس از 

نزد بنى اسرائیل رفت و ؼایب شد و در همان دوران ؼیبت به مردى برخورد كرد كه قبرى حفر 

میل دارى در حفر این قبل به تو كمك كنم؟ : مى كرد، موسى به آن مرد گفت

.  آرى: آن مرد گفت
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موسى به كمك آن مرد قبر را كند و لحدى بر آن ساخت؛ آنگاه میان آن قبر رفت و خوابید تا 

ببیند چگونه است در همان حال پرده از مقابل چشمان موسى برداشته شد و جایگاه خود را در 

مرا به نزد خود ببر، همان مرد كه ! پروردگارا: بهشت مشاهده كرد و به خداى تعالى عرض كرد

در واقع ملك الموت بود موسى را قبض روح كرد و در همان قبر او را دفن نمود و بر روى او 

موسى كلیم هللا از دنیا رفت، پس چه كسى است كه نمى : در این هنگام كسى فریاد زد. خاك ریخت

 (791)! میرد

 عليه السالماحاديث قدسى در شأن حضرت موسى 

شكر 

شكرى كه سزاوار من ! اى موسى: خداوند به موسى وحى فرمود:  فرمودعلیه السالمامام صادق 

چگونه شكر كنم تا شایسته مقام احدیث باشد، در صورتى كه : موسى عرض كرد. است بجاآور

.  همان شكر كردن به تو هم نعمت است و باید آن را هم شكر گزارم

همین كه گفتى، این شكر هم نعمت از جانب من است پس شكر مرا ! خطاب رسید كه اى موسى

 (792). ادا كردى

امام زمان 

مرا دوست بدار و دوستى ام را دل مردم بكار و ! اى موسى: خداوند به موسى وحى فرمود

.  مردم را نزد من محبوب ساز

من تو را دوست دارم ولى چگونه دوستى تو را در دل مردم بكارم و آنان ! خدایا: موسى گفت

! را نزد تو محبوب سازم؟

عطاها و بالهایم را به یادشان بیاور تا مرادوست بدارند كه آنان عطاهایم را : خداوند فرمود

اگر تو بنده اى را كه از درگاهم گریخته . انكار نخواهند كرد، زیرا هر خیرى را از من مى دانند

استبه سویم بازگردانى، بهتر است از آن كه یك سال روزه باشى و شب هایش را به عبادت ایستاده 

.  باشى

آن بنده گریخته از درگاهت كیست؟ : موسى گفت

.  همان كه گناهكار است و سركش: فرمود

گناهكار و سركش كیست؟ : موسى گفت

. همان كه امام زمان خویش را نمى شناسد و همان كه احكام دینش را نمى داند: خداوند فرمود
(793) 

  علیه السالمقاتل حسین بن على

هنگامى كه هارون از دنیا رفت، موسى از خداوند درخواست كرد كه او : در حدیث دیگرى آمده

:  را بیامرزد، خطاب رسید

اگر تو براى اولین و آخرین، آمرزش بخواهى، مى پذیرم مگر قاتل حسین بن على ! اى موسى

 (794). كه از او انتقام خواهم گرفت

بال و مصیبت 

هیچ چیزى محبوب ! اى موسى: در میان آنچه خداى عزوجل به موسى وحى فرمود، آمده است

تر و دوست داشتنى تر از بنده مإمن برایم نیافریدم و من از را به بالیى دچار مى كنم كه برایش 

من مى دانم چه چیزى بنده ام را به صالح مى آورد پس باید بر بالیم شكیبایى كند و . خیر باشد
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نعمت هایم را سپاس بگزارد و به قضایم رضا دهد تا نامش را در میان صدیقان بنویسم، اگر به 

 (795). رضایم تن در دهد و فرمان برد

سخن چینى 

 چند مرتبه به نماز استسقا علیه السالممدتى براى بنى اسرائیل باران نیامد و قحطى شد، موسى 

نه دعاى تو را مى پذیرم و نه همراهانت را، زیرا كسى : وحى آمد. ایستاد امام از باران خبرى نشد

.  میان شما است كه بسیار سخن چینى مى كند

.  خدایا او را به ما معرفى كن تا از خود برانیمش: موسى گفت

من مى گویم سخن چینى نكنید و آنگاه خودم سخن چینى كنم؟ ! اى موسى: خدا فرمود

. سپس خداوند فرمان داد كه همه توبه كنند تا دعایشان مستجاب شود؛ توبه كردند و باران آمد
(796) 

سنگدلى 

به زیادى مال شادمان ! اى موسى: خداوند به موسى وحى كرد:  فرمودعلیه السالمامام صادق 

مباش و در هیچ حالى مرا فراموش مكن زیرا زیادى مال، آدم را به سوى گناه مى كشاند و اگر در 

 (797). سخت مى شود [قسى]آن حال ذكر مرا ترك كند، دلش   

پاداش انجام سه عمل 

بندگان من به ! اى موسى: خداوند متعال به موسى وحى فرمود:  فرمودعلیه السالمامام صادق 

! خداوندا: موسى عرض كرد. وسیله سه خصلت كه محبوب من هستند، به من تقرب پیدا مى كنند

آن سه خصلت كدامند؟ 

، خوددارى از گناه (یعنى فریفته دنیا نشدن)پارسایى در مورد دنیا ! اى موسى: خداوند فرمود

.  كردن به من و گریه كردن از خوؾ و خشیت من

پاداش كسانى كه این سه عمل را انجام دهند چیست؟ ! خداوندا: موسى عرض كرد

پاداش زاهدان در دنیا بهشت مى باشد و پاداش   كسانى كه از ترس ! اى موسى: خداوند فرمود

باالترین درجه از )من گریه مى كنند، آن است كه جاى آنان در ملكوت بسیار اعال مى باشد 

اما پاداش خوددارى از ارتكاب . كه هیچ كس از بندگان من به آن مقام نمى رسند (درجات بهشت

گناه آن است كه من در روز قیامت از مردم حساب مى كشم ولى از این اشخاص حسابرسى نمى 

 (798). كنم

خیر و شر 

در بعضى از كتاب هاى آسمانى آمده كه :  فرمودعلیه السالمامام باقر : محمد بن مسلم گوید

پس خوشا به حال كسانى . من خداى یگانه اى هستم كه خیر و شر را ایجاد كرده ام: خداوند فرموده

كه خیر رابه دست آنان اجرا مى كنم و واى به حال كسانى كه شر را به دست آنان اجرا مى كنم و 

 (799). بدا به حال كسانى كه در این مسئله شك و تردید كنند

رافضى ها 

هفتاد نفر از بنى اسرائیل كه در لشكر فرعون خدمت مى كردند فرعون : امام صادق ها فرمود

در لشكر فرعون نام آنان را رافضى گذاشتند . را ترك كردند و به حضرت موسى ملحق شدند

تو همین نام را در تورات براى این : پس خداوند به حضرت موسى وحى كرد (یعنى طرد شده)
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یعنى آنان فرعون را از خدایى طرد )اشخاص ضبط كرد، چون من هم آنان را به این نام نامیدم 

 (800). و خداوند این نام را براى آن هفتاد نفر به یادگار گذاشت (نمودند

فواید نمك 

به قومت دستور بده هنگام ؼذا : خداوند به موسى وحى فرمود:  فرمودعلیه السالمامام باقر 

خوردن، اول از نمك شروع كنند و آخر هم به نمك ختم كنند، در ؼیر این صورت اگر مریض شود 

 (801). باید خود را مالمت و سرزنش   كنند

خداوند به موسى :  چنین آمده كه حضرت فرمودعلیه السالمدر حدیث دیگرى از امام صادق 

زیرا . هنگامى كه مى خواهى ؼذا بخورى با نمك شروع كن و ؼذا را با نمك تمام كن: وحى كرد

نمك داروى هفتاد بیمارى است كه كوچك ترین آنها جنون، جذام، برص، گلورد، دندان درد و درد 

 (802). شكم مى باشد

چهار سفارش خداوند 

خداوند عزوجل به :  نقل كرده كه حضرت فرمودعلیه السالماصبػ بن نباته از امیرالمإمنین 

:  این چهار وصیت مرا به خاطر بسپار! اى موسى: موسى فرمود

.  اول این كه تا زمانى كه ندانستى گناهانت بخشیده شده یا نه، به ذكر عیوب دیگران مپرداز

دوم این كه مادامى كه مى بینى گنجینه هاى روزى من از بین نرفته اند به خاطر روزى ات ؼم 

.  مخور

.  سوم این كه تا زمانى كه مى بینى ملك من باقى است، به ؼیر از من امیدوار مباش

 (803). چهارم این كه تا زمانى كه مى دانى شیطان از بین نرفته است از مكر او در امان مباش

سفارش خداوند به موسى 

موسى در مناجات :  نقل مى كند كه حضرت فرمودعلیه السالمجابر بن یزید جعفى از امام باقر 

.  به من توصیه و اندرز كن! خداوندا: به خداوند عرض كرد

.  من تو را سه مرتبه توصیه مى كنم! اى موسى: خداوند فرمود

.  بفرما! خداوندا: موسى عرض كرد

.  تو را براى اطاعت از امر مادرت توصیه مى كنم: خداوند فرمود

.  توصیه دوم را بفرما! خداوندا: موسى عرض كرد

.  باز هم مادرت را توصیه مى كنم: خداوند فرمود

.  توصیه سوم بفرما! خداوندا: باز موسى عرض كرد

.  پدرت را به تو توصیه مى كنم: خداوند فرمود

 (804). براى این است كه گفته شده به مادر دو سوم محبت كن، به پدر یك سوم: امام باقر فرمود

خداوند به موسى وحى :  نقل كرده كه حضرت فرمودعلیه السالمعبدهللا بن سنان را امام صادق 

لباس كهنه بپوش و قلبت را پاك كن، در خانه ات بنشین و چراغ شب ها باش ! اى موسى: فرمود

آن وقت در میان اهل آسمانها معروؾ مى شوى و ارزشت و  (یعنى شب ها را به عبادت بپرداز)

.  براى مردم زمین پنهان مى ماند

كارهاى بى )از كسانى مباش كه به دنبال كارهاى ؼیر الزم . از لجاجت دورى كن! اى موسى

مى روند و بدون این كه تعجب به تو دست بدهد خنده مكن و به گناهانت گریه  (فایده و لهو و لعب

 (805). كن
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 عليه السالمپرسش ها و پاسخ  هاى داستان حضرت موسى 

آیا انداخت تورات و گالویز شدن موسى با هارون با مقام عصمت او سازگار است؟ - 1

بدون شك عمل بنى اسرائیل، خارج از حد و اندازه بوده، هرگز صحیح نبود كه موسى بن 

عمران در این مورد مالیمت و نرمش نشان بدهد، اگرچه بنى اسرائیل به عمق خطا و زشتى كار 

خود پى نمى بردند ولى پیامبر خدا متوجه بود كه چه حادثه خطرناكى رخ داده است، كه اگر 

واكشنى تند از خود نشان ندهد، چه بسا ممكن است قوم او به این آسانى از كردار زشت خود دست 

برندارند و یا در صورت دست برداشتن و بازگشت به توحید، باز اثر سوء آن در اعماق ذهن آنان 

از این رو وقتى با قوم خود رو به رو شد و وضع بس اسفبار و ناراحت كننده آنان را . باقى بماند

دید، همانند كسى واكنش نشان داد كه در محیط كار و قلمرو اداره خود، كار نامطلوبى را ببیند 

چنین كسى نخست نزدیك ترین فرد را كه سرپرستى آنجا را بر عهده دارد مورد مإ اخده قرار مى 

دهد؛ زیرا او را از خود و خود را از او مى داند، آن گاه كه او تبرئه شد، دنبال عوامل و مسبب 

.  هاى دیگر مى رود تا ریشه هاى فساد را به دست آورد و در قطع آن بكوشد

موسى نیز نخست سراغ هارون رفت و او را مإ اخذه كرد، اگر او را رها مى كرد و دیگرى 

.  را مقصر مى شمارد، كار او اصولى و صحیح شمرده نمى شد

امام علت این كه الواح را به دور انداخت و سر و ریش هارون را گرفت و به سوى خود كشید، 

گذشته از اینكه از اقدام هارون و انجام وظیفه او آگاه نبود، این كار در واقع جنبه تربیتى داشت تا 

از این راه ملت لجوج به عمق خطا و زشتى كردار خود پى ببرد تا هر چه زوتر صحنه را عوض 

.  كنند و از گوساله پرستى به خدا پرستى بازگردند

الواحى كه براى دریافت آن چهل روز در میقات )دیدن این كه موسى، الواح را به دور انداخت 

و با برادر این گونه گالویز شد، سبب مى شود كه دیگران حساب كار خود را  (به سر برده بود

از این رو . بكنند و دگرگونى عمیقى در روح و روان آنان پدید آید و به عمق خطاى خود پى برند

این گروه مرا »: وقتى بى گناهى برادر ثابت شد و هارون اقدام معقوالنه خود را بیان كرد و گفت

تنها و ناتوان دیدند و نزدیك بود مرا بكشند و كارى مكن كه شماتت دشمنان بر ضد من تحریك شود 

 فورى عواطؾ موسى تحریك شد، رو به درگاه الهى كرد و (806)« !و مرا از قوم ستمگر قرار مده

من و برادرم را ببخش و ما را در رحمت خود وارد ساز، تو ارحم ! پروردگار»: گفت

 این طلب مؽفرت براى خود و برادر با این كه كوچك ترین گناهى مرتكب نشده (807). «الراحمینى

افزون بر این، پیامبران همواره از خدا طلب . بوند، نشانه توجه آنان به عظمت مسئولیت شان است

نه به خاطر صدور گناه بلكه به خاطر بزرگى مسئولیتى كه در برابر خداى : مؽفرت مى كردند

.  بزرگ داشتند

آنان كه گوساله را »: سپس چهره خشمگین خود را متوجه گناهكاران واقعى كرد و گفت

پروردگار خود قرار داده اند، به همین زودى مشمول خشم و ؼضب الهى قرار گرفته و ذلت و 

خوارى در این جهان آنان را فرا مى گیرد كسانى را كه بر خدا افتراء مى بندند این گونه كیفر مى 

 (808). «دهیم

چرا خداوند متعال در وادى مقدس طوى، موسى را به كندن نعلین از پا امر فرمود؟ - 2

چیست، مفسرین تفسیرهاى گوناگونى كرده اند و روایات (809)... فاخلع نعلیكدر این كه مراد از 

:  مختلفى وارد شده است كه به بعضى از آنها اشاره مى شود
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خداوند امر فرمود . اول این كه چون بیرون آورن كفش ها از پا نشانه تواضع و فروتنى است

.  كه پا را برهنه كند چنانچه در حرم و در روضات مقدسات مستحب است كه پا را برهنه كنند

دوم این كه چون موسى، نعلین را براى احتراز از نجاسات و دفع بیمارى ها پوشیده بود، خدا او 

را از آنها ایمن گردانید و او را از طهارت آن وادى خبر داد، به بیان دیگر خبر داد كه در این 

.  وادى مطهر هیچ نیازى به پوشیدن كفش   و نعلین نیست

سوم این كه نعلین، كنایه از دنیا و آخرت است، یعنى چون به وادى قرب ما رسیده اى دل را از 

.  محبت دنیا و عقبى خالى كن و آن را مخصوص محبت ما گردان

چهارم این كه نعلین، كنایه از محبت اهل و مال است یا محبت اهل و فرزند، چون موسى آمده 

بود كه آتش را براى اهل خود ببرد و دلش مشؽول خیال آنان بود از این رو به او وحى رسید كه 

فكر خیال آنان را از دل به در كن و به ؼیر از ما در خانه دل كه حرمسراى محبت ما و خلوتگه 

ذكر ماست یاد دیگرى را راه مده مإ ید آن است كه اگر كسى در خواب ببیند كه كفش او گمشده 

 (810). بنابر تعبیر خواب داللت مى كنند بر مردن زنش

سعد بن عبدهللا از حضرت صاحب االمر هنگامى كه آن حضرت : در حدیث معتبر منقول است

 [فاخلع نعلیك]كودكى بیش نبود و در دامن امام حسن عسكرى نشسته بود از تفسیر این آیه شریفه 

بفرمایید كه جنس آن نعلین از چه بوده؟ چرا كه ! اى فرزند رسول خدا: پرسید و عرضه داشت

گمان مى كنند كه آن از پوست مردار بوده و به همین خاطر امر به  [شیه و سنى]فقهاى فریقین 

درآوردن آن شد؟ 

هر كه چنین گوید به موسى افترا بسته و او را در نبوتش   جاهل فرض كرده، : حضرت فرمود

یا نماز موسى در آن نعلین جایز بوده یا جایز نبوده، اگر جایز : زیرا مطلب از دو حال خارج نیست

بوده پس پوشیدن آن براى موسى در آن وادى مقدس نیز روا بوده است، هر چند آن وادى، مقدس و 

مطهر بوده باشد و اگر اصل نماز در آن ناروا بوده است، الزم مى آید كه موسى حالل و حرام را 

نشناخته و ندانسته كه نماز در چه لباسى جایز است و در چه جامه اى جایز نیست، این خود كفر 

.  است

پس تؤویل آن را بفرمایید؟ ! موالى من: پرسیدم: سعد بن عبدهللا گوید

 در وادى مقدس بود علیه السالمهنگامى كه موسى :  فرمودندعلیه السالمحضرت ولى عصر 

او - خدایا من محبت خود را براى تو خالص ساختم و قلب خود را از ؼیر تو شستم : عرضه داشت

نعلین را از پاى »: پس خداوند تبارك و تعالى به او فرمود- خانواده اش را بسیار دوست مى داشت 

اگر واقعا محبت و دوستى تو براى ما خالص است و قلبت از میل به ؼیر من : ، یعنى«درآور

 (811). شستشو داده شده است، محبت خانواده ات را از قلب خود قطع كن

 را عصا وید بیضا قرار داد؟ علیه السالمچرا خداوند متعال، معجزه موسى - 3

علم سحر و جادو در سرزمین مصر اهمیت فراوانى داشت و فراعنه مصر نیز براى حفظ مقام 

. و حكومت خود از وجود آنها بهره هاى زیادى مى بردند و جویندگان آن علم را تشویق مى كردند

 را علیه السالمچنان كه در حدیث آمده است، یكى از اسرار این كه خداوند متعال معجزه موسى 

عصا و ید بیضا قرار داد این بود كه معجزه آن حضرت از سنخ كار ساحران باشد و بر اثر 

مهارتى كه در این علم داشتند، به معجزه بودن كار موسى بهتر پى ببرند؛ چنان كه بزرگترین 

معجزه پیؽمبر بزرگوار اسالم نیز قرآن بود، زیرا علم فصاحت و بالؼت در زمان آن حضرت 
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رواج بسیارى داشت و چون فصحاى بزرگ عرب، قرآن را دیدند، دانستند كه این  (میان عرب)

.  گفتار بشر نیست و به اعجاز آن واقؾ گشتند

در كتاب عیون و علل الشرایع از امام هشتم على بن  (رحمه هللا)متن حدیثى را كه صدوق 

 علیه السالمبه امام »:  روایت كرده، این گونه است كه ابن سكیت مى گویدعلیه السالمموسى الرضا 

چرا خداوند عزوجل، موسى بن عمران را به عصا و یدبیضا و آلت سحر، و عیسى : عرض كردم

را به كالم و خطب مبعوث كرد؟  (صلى هللا علیه وآله وسلم)را به طب و محمد 

خداى تعالى چون موسى را فرستاد علم سحر بر مردم زمان او : حضرت در پاسخ فرمودند

چیره شده بود، موسى نیز از جانب خداى تعالى معجزه اى آورد كه مردم نتوانند مانندش را بیاورند 

. و به وسیله آن سحر و جادویش را باطل سازد و برهان و حجت را برایشان ثابت و پا برجا كند

 را در وقتى مبعوث كرد كه بیمارى ها در آن زمان بسیار بود و مردم به طبابت علیه السالمعیسى 

احتیاج داشتند، عیسى نیز از همان نمونه معجزه اى آورد كه سخنش   در نزد آنان نبود، معجزه اى 

كه به اذن خدا مرده را زنده مى كرد و كور مادرزاد و برص دار را شفا مى داد و بدین ترتیب 

( صلى هللا علیه وآله وسلم)خداى تبارك و تعالى حضرت محمد . حجت خود را بر ایشان ثابت مى كرد

را هنگامى مبعوث كرد كه خطب و كالم بر اهل زمان ؼلبه كرده بود، آن حضرت نیز از كتاب 

خداى عزوجل و موعظه ها و احكام آن معجزه اى آورد كه گفتار آنان را بدان باطل كرد و حجت 

«.  (812)را بدان وسیله بر آنان اثبات كرد 

آرى، در زمان موسى علم سحر و جادو رونق به سزایى داشت و هر كه در این علم مهارت 

فرعون نیز خواست تا از وجود آنان . داشت، اهمیت بیشترى در نظر مردم آن زمان پیدا كرده بود

براى تحكیم موقعیت متزلزل خویش   استفاده كند از این رو جادوگران ماهر را از سراسر مملكت 

 (813). آماده مبارزه با موسى نمود (روز موعود)دعوت كرد و آنها را براى عید 

 در كوه طور از خداوند تقاضاى رإ یت كرد؟ و مراد از رإ علیه السالمچرا حضرت موسى - 4

یت خداوند چه بود؟ 

تقاضاى رإ یت خدا از جانب موسى، به اجمال این بود كه جمعى از بنى اسرائیل با اصرار و 

، (814)تاءكید از موسى خواستند كه خدا را ببینند و اگر او را نبینند، هرگز ایمان نخواهند آورد 

حضرت موسى هفتاد نفر از آنان را انتخاب كرد و با خود با میعادگاه پروردگار برد، در آنجا 

تقاضاى آنان را به درگاه الهى عرضه داشت، پاسخى شنید كه همه چیز را براى بنى اسرائیل در 

.  این باره روشن كرد

هنگامى كه موسى به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، »: قرآن كریم مى فرماید

، ولى جواب شنید كه «(815)خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم ! پروردگارا: عرض كرد

هنگامى ! هرگز مرا نخواهى دید ولى به كوه بنگر، اگر درج اى خود ثابت ماند مرا خواهى دید»

مدهوش  [موسى از وحشت]كه خداوند بر كوه جلوه كرد آن را محو و نابود همسان با زمین نمود 

تو منزهى از این كه با ! پروردگارا: به روى زمین افتاد و هنگامى كه به هوش آمد، عرضه داشت

«.  (817)  (816)چشم تو را ببینم، من به سوى تو بازگشتم و توبه مى كنم و من نخسین مإمنان هستم 

موسى پیامبر بزرگ و اوالعزم پروردگار بود و به خوبى مى دانست كه خداوند نه جسم است و 

نه مكان دارد و نه قابل رإ یت است پس چگونه چنین در خواستى كه حتى در شؤن افراد عادى 

نیست از پروردگار كرد؟ 
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روشن ترین جواب این است كه موسى این تقاضا را از زبان قوم كرد، زیرا جمعى از جاهالن 

او از طرؾ خدا مؤموریت پیدا كرد . بنى اسرائیل اصرار داشتند كه باید خدا را ببینند تا ایمان آورند

كه این تقاضا را مطرح كند تا همگان پاسخ كافى بشنوند، در حدیثى كه در كتاب عیون اخبار 

 نقل شده است نیز به این علیه السالم و احتجاج از امام على بن موسى الرضا علیه السالمالرضا 

:  موضوع تصریح شده است كه ترجمه آن روایت این است

 نیز حضور علیه السالمروزى به مجلس مؤمون رفتم كه نزد او امام رضا : على بن جهم گوید

در باب ]مؤمون از امام سئوال هاى گوناگونى پرسید، از جمله سئوال ها تفسیر آیه شریفه . داشت

توضیح بفرمایید كه چطور مى شود ! اى فرزند رسول خدا: بود كه پرسید [رإ یت خداى تعالى

موسى كلیم هللا، عالم به این مسئله نباشد كه رإ یت ودیدن خدا جایز نیست و از آن سئوال كند؟ 

بدون شك كلیم هللا، موسى بن عمران مى دانست كه خداوند عزوجل با :  فرمودعلیه السالمامام 

چشم دیده نمى شود، ولى هنگامى كه خداوند با او سخن گفت و او را به خود نزدیك كرد و با او 

نجوا فرمود موسى نزد قوم خود بازگشت و به ایشان خبر داد كه خداوند عزوجل با او نجوا كرده 

هرگز تو را باور نداریم مگر این كه كالم : در این هنگام بنى اسرائیل به موسى گفتند. است

آن قوم هفتاد هزار نفر بودند، پس آن حضرت . حضرت حق را آنگونه كه تو شنیدى ما هم بشنویم

هفت هزار نفرشان را جدا كرد، سپس هفتصد نفر و در آخر تنها هفتاد نفر را براى موعدى كه خدا 

معین كرده بود انتخاب كرد و آنان را به كوه سینا آورد و در پایین كوه متوقؾ كرد و خود باالى 

كوه رفت و از خدا خواست كه با او سخن گوید و آن را به گوش   آنان برساند، خدا نیز با او سخن 

گفت و آنان نیز سخن خدا را از باال و پایین، چپ و راست، پشت سر و رو به رو شنیدند، زیرا 

خداوند صدا را در درخت آفرید و از آن پراكنده اش كرد، به گونه اى كه ایشان صدا را از تمام 

نمى پذیریم آنچه را كه شنیدیم كالم خدا باشد مگر این كه آشكارا او را : اطراؾ شنیدند، ولى گفتند

هنگامى كه چنین كالم بزرگى را بر زبان آوردند و سركشى و تكبر كردند، خداوند عزوجل . ببینیم

.  نیز بر آنان صاعقه اى فرستاد و آنان را هالك كرد

اگر نزد بنى اسرائیل برگردم و بگویند آنان ! خداوندا: پس موسى به درگاه خداوند عرض كرد

را بردى و به كشتن دادى و ادعاى تو مبنى بر مناجات با خدا دروغ بوده است، من چه جوابى به 

اگر درخواست : ایشان بدهم؟ از این رو خداوند آنان را زنده كرد و همراه موسى فرستاد، آنان گفتند

كنى كه خدا، خود را به تو نشان دهد، تا به او بنگرى، خواسته ات را مى پذیرد، آنگاه تو به ما 

.  بگو خدا چگونه است تا ما به نیكوترین وجهى او را بشناسیم

خداوند تبارك و تعالى با دیدگان مشاهده نمى شود، چرا كه او داراى ! اى قوم من: موسى گفت

.  كیفیت نیست و تنها با نشانه ها شناخته و با عالئم دانسته مى شود

.  هرگز به تو ایمان نمى آوریم مگر این كه این درخواست را از او بكنى: بنى اسرائیل گفتند

تو خود گفته بنى اسرائیل را شنیدى و تو به صالح ! پروردگارا:  گفتعلیه السالمحضرت موسى 

آنچه آنان خواستند از من ! اى موسى: پس خداوند عزوجل به او وحى فرستاد كه. ایشان داناترى

در این هنگام بود كه موسى عرضه . بپرس، چون من تو را به نادانى ایشان مإ اخذه نخواهم كرد

هرگز مرا نخواهى دید ولیكن به این : خداوند پاسخ داد. داشت؛ خود را به من بنماى تا به تو بنگرم

كوه بنگر، پس اگر در جاى خود قرار و آرام نداشت مرا خواهى دید و چون پروردگارش بر آن 

كوه با آیه اى از آیات خود تجلى كرد، آن را خرد و پراكنده ساخت و موسى مدهوش بر زمین 

مقصودش از این بازگشت این بود . تو پاكى، به تو بازگشتم! خداوندا: افتاد؛ چون به هوش آمد گفت
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كه از جهل قوم خود به معرفت و شناختم بازگشتم و من نخستین مإمنانم، از میان ایشان كه تو دیده 

 (818). نمى شوى

استفاده از این داستان در باب امانت  

مرحوم طبرسى در كتاب احتجاج، حدیثى از احمد بن اسحاق نقل مى كند كه او از حضرت بقیه 

علت این كه مردم نمى توانند »: هللا عجل هللا تعالى فرجه الشریؾ سوالهایى كرد، از جمله پرسید

« خودشان براى خود امام انتخاب كنند و امام باید از طرؾ خدا تعیین شود چیست؟

« اما مصلح یا مفسد؟»: حضرت در پاسخش فرمود

! البته مصلح: عرض كرد

با این كه جز خدا كسى از درون اشخاص و صالح و فسادشان خبر ندارد، آیا : حضرت فرمود

این احتمال وجود ندارد كه مردم بر اثر ناآگاهى مفسدى را به جاى مصلح انتخاب كنند؟ 

! آرى: احمد بن اسحاق گفت

اكنون براى تو شاهد و دلیلى مى آورم كه عقل تو آن را به . علتش همین است: حضرت فرمود

حضرت موسى با وفور عقل و كمال دانشى »خوبى بپذیرد و سپس همین داستان را ذكر فرمود كه 

كه داشت و با این كه بر او وحى مى شد، هفتاد نفر از بزرگان قوم براى میقات پروردگارش 

آنان افرادى بودند كه موسى در ایمان و اخالصشان شك و تردید نداشت، با این حال . انتخاب كرد

یعنى . انتخاب او روى منافقین قرار گرفت و آن موضوع كه خدا در قرآن نقل فرموده پیش آمد

هنگامى كه بنا شد انتخاب شخصى كه خداوند او را به نبوت برگزیده بود، روى افراد فاسد قرار 

گیرد و روى افراد مصلح قرار نگیرد، با این كه آن حضرت تصور مى كرد آنان شایستگى و 

صالحیت دارند و اصلح هستند، مى فهمیم كه جز خدایى كه از درون سینه ها و دل ها آگاه است و 

ضمیر و درون اشخاص را مى داند كسى نمى تواند امام مردم را انتخاب و تعیین نماید و مصلح را 

 (819). از مفسد تشخیص دهد
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 عليه السالمداستان حضرت داود 

در آیات . حضرت داود یكى از پیامبران بزرگ بنى اسرائیل بود كه حكومتى عظیم داشت

. او در سرزمینى بین مصر و شام به دنیا آمد. متعددى از قرآن مجید مقام واالى او ستوده شده است

او از نوادگان حضرت یعقوب بود كه با نه واسطه به یكى از فرزندان یعقوب میرسید و پدرش 

 یكصد سال عمر كرد كه چهل سال از آن را حكومت علیه السالمحضرت داود . نام داشت« ایشا»

 (820). نمود

حضرت داود در قرآن 

ما كوه ها را مسخر او : قرآن كریم درباره نعمت هایى كه خداوند منان به داود داده مى فرماید

ساختیم به گونه اى كه هر شام و صبحگاه با او خدا را تسبیح مى گفتند و پرندگان را نیز دسته 

 (821). «جمعى مسخر او كردیم؛ تا همراه او تسبیح خدا گویند

و ما آهن »: آن گاه پس از ذكر این فضیلت معنوى یك فضیلت مادى ذكر مى كند و مى فرماید

را براى او نرم كردیم و به او گفتیم زره هاى كامل و فراخ بساز و حلقه هاى آنها را به اندازه و 

 (822). «متناسب كن

خداوند به داود وحى فرستاد كه تو بنده خوبى هستى جز این : در جاى دیگرى چنین آمده است

و از خداوند چاره اى براى رفع نیاز )كه از بیت المال ارتزاق مى كنى، داود چهل روز گریه كرد 

و به این وسیله از بیت المال بى نیاز ... خداوند آهن را براى او نرم كرد، زره مى ساخت (خواست

.  شد

داود از این توانایى كه خدا به او داده بود در بهترین كار یعنى ساختن ابزار جهاد، آن هم وسیله 

حفاظت در برابر دشمن استفاده مى كرد و هرگز از آن در ابراز عادى زندگى بهره گیرى ننمود و 

. افزون بر رفع نیاز خود، به نیازمندان نیز انفاق مى نمود- بنابر بعضى از روایات - از درآمد آن 

یكى دیگر از نعمت هاى . فایده دیگر این كار آن بود كه معجزه اى گویا براى او محسوب مى شد

ما به او علم قضا و داورى صحیح و عادالنه »: بزرگ خدا بر داود، این بود كه قرآن مى فرماید

 (823). «دادیم

ماجرایى را كه در یك دادرسى براى داود  (صلى هللا علیه وآله وسلم)قرآن كریم خطاب به پیامبر 

آیا داستان شاكیانى كه از دیوار محراب داود باال رفتند »: پیش آمد چنین شرح مى دهد و مى فرماید

 با این كه داود محافظین و مراقبین فراوانى در اطراؾ خود داشت، طرفین (824)به تو رسیده است؟ 

قرآن در . نزاع از راه ؼیر معمول از دیوار محراب او باال رفتند و ناگهان در برابر او ظاهر شدند

: گفتند. ناگهان آنان بر داود وارد شدند لذا داود از مشاهده آنان وحشت كرد»: ادامه مى گوید

 و براى دادرسى نزد تو (825)« نترس، دو نفر شاكى هستیم كه یكى از ما بر دیگرى ستم كرده

این برادر من است؛ نود و نه میش دارد و من یكى بیشتر ندارم، ولى او »: آمدیم، یكى از آنان گفت

او از نظر سخن بر من ؼلبه كرده و از من گویاتر ! اصرار دارد كه این یكى را هم به من واگذار

:  در اینجا داود پیش از آن كه گفتار طرؾ مقابل را بشنود رو به شاكى كرد و گفت(826)« است

  (827). «مسلما او بادرخواست یك میش تو، براى افزودن آن به میش هایش، بر تو ستم روا داشته»

چنین به نظر مى رسد كه طرفین نزاع با شنیدن این سخن قانع شدند و مجلس داود را ترك 

كردند، ولى داود در فكر فرو رفت، با این كه مى دانست قضاوت عادالنه اى كرده است، زیرا اگر 

طرؾ دعوا ادعاى شاكى را قبول نداشت حتما اعتراض مى كرد، پس سكوت او بهترین دلیل به بر 

این بوده كه مسئله همان است كه شاكى مطرح كرده است ولى با این حال آداب مجلس   قضاوت 
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ایجاب مى كند كه داود در گفتار خود عجله نمى كرد بلكه از طرؾ مقابل شخصا سئوال مى نمود، 

دانست كه ما او را با این جریان »سپس داورى مى كرد لذا از كار خود سخت پشیمان شد و 

و از درگاه پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده »پس در مقام استؽفار برآمد . «آزموده ایم

 و خداوند نیز او را مشمول لطؾ خود قرار داد و لؽزش او را بخشید چنان (828)« افتاد و توبه كرد

ما این عمل را بر او بخشیدیم و او نزد ما داراى مقام واال و آینده نیك »: كه قرآن مى فرماید

 (829). «است

- یعنى از دیوار محراب - از مجموع آیات فوق معلوم مى شود كه دو نفر از طریق ؼیر عادى 

راى رفع خصومت نزد داود آمده اند و داود كه آنان را ناگهان باالى سر خود دید، ترسید، ولى آن 

سپس موضوع شكایت خود را مى . دو داود را دلدارى دادند و گفتند ما براى داورى نزد تو آمده ایم

آنگاه متوجه مى شود كه این جریان، آزمایشى از سوى . گویند و داود هم بدون تاءمل حكم مى كند

خداى تعالى بود و چنان كه شواهد گواهى مى دهد و روایات هم در این مورد رسیده، آن دو نفر 

فرشگانى بودند كه به صورت انسان پیش   حضرت داود آمدند تا او را آزمایش كنند، از این رو 

داود از خداى خود آمرزش مى خواهد و خدا هم از او مى گذرد و به او سفارش مى كند كه به حق 

.  حكم كند و از هواى نفس پیروى نكند

 (رحمه هللا) در روايت شيخ صدوق عليه السالمحضرت داود 

 از علیه السالماز اباصلت مروى حدیثى نقل كرده است كه امام رضا  (رحمه هللا)شیخ صدوق 

و چون على بن محمد بن جهن « مردم درباره داود چه مى گویند؟»: على بن محمد بن جهم پرسید

داستان مجسم شدن شیطان را به صورت پرنده سفید زیبا در پیش روى داود و قطع نماز و نظر 

كردن بر بدن همسر اوریا و عاقبت ازدواج با آن زن را براى آن حضرت بیان كرد، امام 

شما به پیؽمبرى از پیؽمبران انا هلل و انا الیه راجعون:  دست بر پیشانى خود زد و فرمودعلیه السالم

الهى چنین نسبت دهید كه به خاطر تعقیب یك پرنده نماز خود را قطع كرد و ابه این مقدار نماز را 

« !سبك شمرد و سپس نسبت فحشا و قتل به او مى دهید؟

پس موضوع خطاى داود چه بود؟ ! اى فرزند رسول خدا: على بن محمد گفت

همانا داود پیش خود خیال كرده كه خداوند كسى را از وى ! واى بر تو:  فرمودعلیه السالمامام 

داناتر نیافریده، خداى عزوجل دو تن از فرشتگان را نزش فرستاد تا از باالى محراب پیش او روند 

بدون - داود عجوالنه و بى تاءمل . و شكایت خود را آن گونه كه در قرآن آمده براى او مطرح كنند

خطاى داود، خطاى در قضاوت و . علیه او قضاوت كرد- آن كه از مدعى بینه و گواه طلب كند 

حكم بود نه آنچه كه شما پنداشتى؛ مگر نشنیده اى كه خداوند در ادامه این داستان فرموده است كه 

.  ما تو را در این سرزمین خلیفه قرار دادیم؛ پس میان مردم به حق حكومت كن! اى داود

پس داستان داود با اوریا چگونه بود؟ : عرض كردم: على بن محمد گوید

در زمان داود رسم بر این بود كه چون زنى شوهرش از دنیا مى :  فرمودعلیه السالمامام رضا 

رفت یا كشته مى شد؛ دیگر براى همیشه با كسى ازدواج نمى كرد و نخستین كسى كه خداوند این 

چون اوریا كشته و عده همسرش تمام شد، آن زن را به . كار را برایش مباح كرد، داود بود

 (830). همسرى خود درآورد

 عليه السالمحكاياتى درباره حضرت داود 

روزى حضرت داود در خانه اش نشسته بود، جوانى پرییشان حال و فقیر نیز در كنار او - 

نشسته بود، این جوان بسیار به محضر داود مى آمد وسكوتى طوالنى داشت، روزى عزرائیل به 



205 

 

به این جوان مى : حضور داود آمد و با نگاه عمیق به آن جوان نگریست، داود به عزرائیل گفت

 نگرى؟

.  آرى، من مؤمور شده ام تا هفته آینده روح این جوان را قبض   كنم: عزرائیل گفت

« آیا همسر دارى؟! اى جوان»: حضرت داود با حالت دلسوزانه اى به جوان رو كرد و گفت

.  نه، هنوز ازدواج نكرده ام: جوان گفت

داود به تو امر مى كند كه دخترت را همسر من : نزد فالنى برو و به او بگو: داود به او فرمود

گردانى، سپس شب با او ازدواج كن و كنار همسرت باش و هر چه هزینه زندگى الزم است از 

.  اینجا بردار و ببر، پس از هفت روز نزد من بیا

او نیز دخترش را به آن . جوان دنبال مؤموریت رفت و پیؽام حضرت داود را به آن مرد رسانید

جوان داد و همان شب مراسم عروسى واقع و جوان هفت روز نزد آن دختر ماند؛ پس از هفت 

.  روز نزد حضرت داود بازگشت

وضع تو در این چند روزه چگونه بود؟ : داود از وى پرسید

.  هیچ گاه در خوشى و نعمتى مانند این چند روز نبوده ام: پاسخ داد

.  اكنون بنشین: داود فرمود

جوان نشست و داود چشم به راه آمدن ملك الموت بود تا طبق خبرى كه داده بود بیاید و جان 

به خانه ات : رو به جوان كرد و فرمود. این جوان را بگیرد، اما مدتى گذشت و ملك الموت نیامد

.  برگرد و روز هشتم دوباره به نزد من بیا

جوان رفت و پس از گذشن هشت روز، دوباره نزد داود بازگشت و همچنان نشست و خبى از 

.  ملك الموت نشد، همچنین هفته سوم تا این كه ملك الموت به نزد داود آمد

! تاكنون حدود سه هفته گذشته است: داود فرمود

چون تو بر این جوان رحم كرى، خداوند نیز او را مورد مهر ! اى داود: ملك الموت فرمود

 (831). خویش قرار داد و سى سال بر عمر آن جوان افزود

 روایت كرده كه علیه السالمشیخ صدوق در من الیحضره الفقیه به سند خود از امام باقر - 

 وارد مسجد شد، با جوانى رو به رو شد كه در حال گریه علیه السالمروزى امیرالمإمنین : فرمود

چرا گریه مى كنى؟ : كردن بود و عده اى او را ساكت مى كردند، حضرت پرسید

شریح قاضى حكمى كرده كه من نمى دانم با آن چه كنم؟ ! یا على: جوان گفت

پدر من با جماعتى به سفر رفت، همه برگشتند ولى پدرم بازنگشت، من سراغ پدرم را از آنان 

چیزى باقى نگذاشت، : در بین راه مریض شد و فوت كرد از اموالش پرسیدم، گفتند: گرفتم، گفتند

من آنان را نزد شریح بردم، شریح هم ایشان را قسم داد، آنان نیز قسم یاد كرند و من نیز مى دانم 

.  كه پدرم هنگام رفتن، اموال بسیارى به همراه داشت

حضرت از . همه را نزد شریح بازگردانید، در حالى كه جوان هم با آنان بود: حضرت فرمود

چگونه میان اینان حكم نمودى؟ : شریح پرسید

این جوان ادعا كرد كه این جماعت با پدرش به سفر رفته و همه بازگشته ! یا على: شریح گفت

چیزى باقى : از دنیا رفت از اموالش پرسیدم، گفتند: اند مگر پدر او، از آنان سئوال كردم، گفتند

نه، من : تو شاهدى دارى یا دلیلى دارى كه پدرت مالى داشته است، گفت: نگذاشت، به جوان گفتم

.  نیز آن جماعت را قسم دادم و آنان قسم خورند كه مالى نداشته است

در چنین قضیه اى این گونه حكم مى كنند؟ ! هیهات: حضرت فرمود
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پس چگونه باید حكم كرد؟ : شریح پرسید

 علیه السالممن به زودى حكمى مى كنم میان آنان كه تاكنون جز داود پیؽمبر : حضرت فرمود

مؤمورین مخصوص را خبر كن و هر یك از ! اى قنبر: بعد فرمود. كسى چنان حكمى نكرده باشد

.  قنبر نیز فرمان را اجرا كرد. این افراد را به یكى از آنان بسپار

چه مى گویید؟ آیا فكر مى كنید من نمى دانم با پدر این : سپس حضرت رو به آنان كرد و فرمود

آن گاه دستور داد كه آنان . جوان چه كرده اید؟ اگر چنین باشد، كه من سخت كوتاه فكر خواهم بود

آنان این كار را كردند و هر یك را در پشت و یا . را از یكدیگر جدا كنید و چشمانشان را ببندید

آن گاه . كنار یكى از ستون هاى مسجد نگهداشتند و سر و صورتشان را با لباس هایشان پوشاندند

دوات و كاؼذى حاضر ساز و خود در محل : كاتب خویش عبیدهللا بن ابى رافع را طلبید و فرمود

.  قضا و كرسى داورى قرار گرفت

هرگاه من تكبیر گفتم شما هم : حضرت فرمود. مردم در اطراؾ آن حضرت گرد آمده بودند

سپس یك نفر از آنان را صدا زد و در مقابل خود نشاند و . حال راه او را باز كنید. تكبیر گویید

آنچه او اقرار مى كند بنویس، سپس شروع به : رویش را باز نمود و به عبیدهللا بن ابى رافع گفت

هنگامى كه با پدر این جوان از منزل خارج شدید چه روزى بود؟ : سئوال كرد و پرسید

.  در فالن روز و فالن ساعت: مرد گفت

در چه ماهى بود؟ : حضرت فرمود

.  در فالن ماه: گفت

تا كجا رسیده بودید كه مرگ او فرا رسید؟ : فرمود

.  در فالن مكان: گفت

در كدامین منزل؟ : فرمود

.  در خانه فالن بن فالن: گفت

مرض پدر این جوان چه بود؟ : فرمود

.  فالن بیمارى یا درد: جواب داد

چند روز مرضش طول كشید؟ : فرمود

.  این مدت: گفت

چه كسى پرستارى او را مى كرد و در چه روزى فوت كرد؟ چه كسى او را ؼسل داد : فرمود

و چه كسى او را كفن كرد و چه كفنى بر او پوشاندند چه كسى بر او نماز خواند و چه كسى او را 

در قبر نهاد؟ 

و همه حاضران تكبیر :  تكبیر گفتعلیه السالمبعد از شنیدن جواب این سئوال ها، امیرالمإمنین 

.  گفتند

همسفران دیگر، به شك افتادند و فكر كردند كه آنچه اتفاق افتاده،  [گفتن تكبیر]از این ماجرا 

پس . رفیقشان همه را گفته و رازشان آشكار شده است و علیه خود و ایشان اقرار كرده است

سر و صورت او را بپوشانید و به بازداشتگاه اولش ببرید، آنگاه یكى دیگر را : حضرت فرمود

تو فكر مى كنى كه من از ماجرا آگاه : طلبید و در مقابل خود نشانید و روى او را باز كرد و فرمود

نیستم؟ 

من یكى از این جماعت بودم و كشتن پدر این جوان را هم ! یا امیرالممإمنین: آن متهم گفت

بعد حضرت یكى یكى را خواست و همه اقرار كردند كه . و بدین كالم او اقرار كرد. خوش نداشتم
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او را كشته اند، سپس حضرت همه مال و خون بهاى مقتول و اموالش را از آنان گرفت و به 

.  صاحبانش داد

:  فرمودعلیه السالمشریح، توضیح قضیه حضرت داود را از حضرت خواست و امیرالمإمنین 

مات »داود پیؽمبر به كودكانى در راه گذر كرد كه مشؽول بازى بودند و بعضى اسم دیگرى را با 

نام تو : حضرت اود طفلى را كه به این نام خوانده مى شد صدا ز و گفت. صدا مى زدند« الدین

چیست؟ 

.  [یعنى دین مرد]مات الدین : گفت

چه كسى این نام را بر تو گذاشته؟ : اود پرسید

.  مادرم: گفت

اسم فرزندت چیست؟ : داود نزد مادرش رفت و گفت

.  مات الدین: جواب داد

چه كسى این اسم را براى او انتخاب كرده؟ : فرمود

.  پدرش: گفت

چرا؟ : پرسید

پدر این كودك در حالى كه من او را حامله بودم با رفقیش به سفر رفت، جماعت : زن گفت

.  از دنیا رفت: برگشتند ولى پدر ان كودك نیامد، چون جویاى حال او شدم گفتند

اموالش چه شد؟ : گفتم

.  مال و اموالى باقى نگذاشت: گفتند

آیا وصیتى كرد؟ : پرسیم

آرى، او گمان داشت كه حامله هستى، لذا وصیت كرد، چنانچه خدا فرزندى از عیالم به : گفتند

بگذار و من نام این « مات الدین»من داد، به او بگویید كه نامش را چه دختر باشد و چه پسر 

آیا رفقایش را كه با او : فرزند را بنا به وصیت پدرش   مات الدین نهادم، داود از زن سئوال كرد

همسفر بودند مى شناسى؟ 

.  آرى: زن گفت

مرده اند یا زنده؟ : فرمود

.  همه زنده هستند: گفت

حضرت داود همراه زن نزدشان رفت و داود همه آنان را از خانه . مرا نزد آنان ببر: فرمود

هایشان بیرون كشید و چنین حكمى بین آنان جارى نمود، سپس مال و خون بها را گرفت و به 

.  همسر و فرزند مقتول داد

 (دین زنده)« عاش الدین»از این پس نام فرزندت را :  به آن زن فرمودعلیه السالمآن گاه داود 

 (832). بگذار و او را بدین نام بخوان

در حدیث مرفوعى از  (معروؾ به مجموعه ورام)ورام بن ابى فراس در كتاب تنبیه الخواطر - 

همنشین ! پروردگارا:  روایت كرده كه داود پیؽمبر به درگاه خدا عرض كردعلیه السالمامام صادق 

 . مرا در بهشت به من معرفى كن، خدا تعالى نیز به او وحى كرد كه او متى، پدر یونس است

داود از خداوند اجازه گرفت كه به دیدار او برود و خدا نیز اجازه داد پس به اتفاق سلیمان 

چون سراؼش را . فرزندش، به جایگاه متى آمدند و خانه او را كه خانه اى حصیرى بود پیدا كردند

چون به بازار آمدند و پرسیدند، مردم گفتند كه او را . گرفتند، به آنان گفته شد كه او در بازار است
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چون به نزد خاركنان آمد، گروهى از مردم گفتند كه ما نیز در انتظار . باید میان خاركنان پیدا كنید

.  آمدن او هستیم و هم اكنون خواهد آمد

داود و سلیمان در آنجا به انتظار آمدن متى نشستند و ناگاه او را دیدند كه از دور مى آید و پشته 

متى . اى از هیزم بر سر دارد، مردم كه او را دیدند، برخاستند و پشته هیزم را از سر او بگرفتند

یكى « كیست كه پاكى را به پاكى خریدارى كند؟»: حمد خداى را به جاى آورد و سپس   گفت

برخاست و قیمتى براى آن پشته هیزم گزارد و خواست بخرد كه دیگرى جلو رفت و مقدارى بر آن 

.  مبلػ افزود تا سرانجام به یكى از آنان فروخت

بیایید تا به خانه »: گفت« متى»در این هنگام داود و سلیمان جلو رفتند و بر وى سالم كردند، 

و مقدارى گندم خرید و به خانه آورد و آن را آرد كرد و سپس در ظرفى كه از تنه درخت « برویم

خرما ساخته شده بود خمیر كرد، آنگاه آتشى روشن كرد و آن خمیر را در ظرفى نهاد و روى آتش 

وقتى خمیرش پخته شد، .  گذاشت، سپس به نزد داود و سلیمان آمد و به گفتگو با آن دو مشؽول شد 

نان را برداشت و در همان ظرؾ چوبى كه از تنه درخت خرما بود، گذاشت و وسط آن نان را باز 

كرد و مقدارى نمك روى آن ریخت، سپس ظرفى از آب نیز در كنار خود گذارد و لقمه اى از آن 

كیست ! پروردگارا»: و به دنبال آن گفت: گفت« بسم هللا»نان برگفت و چون به طرؾ دهان آورد، 

كه او را همانند من نعمت داده باشى؟ و همچون من مورد عنایت و رحمت خود قرارش داده باشى؟ 

چشم و گوش و بدنم را سالم كردى و نیرو به من دادى تا به سراغ خارى و درختى كه آن را ؼرس 

آن گاه كسى را برایم .  نكرده و آبیاریش نكرده و رنج محافظت و نگهبانى آن را نكشیده بودم رفتم 

فرستادى كه آن را از من خریدارى كند و من از پول آن گندمى كه خود نكاشته و زراعت نكرده 

بودم، آرد خریدارى نمودم و آتش را مسخر من كردى تا آن را پختم و به من اشتهایى دادى كه آن 

سپاس و حمد، خاص ! اى خدا. را بخورم و نیرو بگیرم تا فرمانبردارى و اطاعت تو را انجام دهم

.  این سخنان را گفت و گریه كرد« ... توست

برخیز كه من هرگز بنده اى ! اى فرزند»: داود كه آن منظره را دید رو به سلیمان كرد و گفت

.  (833)« سپاس گزارتر براى خدا از این مرد ندیده ام 

نزد خالده دختر اوس برو و او را به بهشت »: روزى خداوند به حضرت داود وحى كرد- 

« . مژده بده و به او بگو همنشین تو در بهشت است

 به این دستور عمل كرد و به در خانه خالده آمد و در خانه را كوبید، خالده علیه السالمداود 

آیا از طرؾ خدا درباره : پشت در آمد و همین كه در را باز كرد چشمش به داود افتاد، عرض كرد

: آرى، خالده گفت: من چیزى نازل شده است كه براى ابالغ خبر آن به اینجا آمده اى؟ داود گفت

خداوند چه چیزى به تو وحى كرده؟ 

.  تو همنشین من در بهشت هستى: خداوند به من وحى كرد و فرمود: داود گفت

.  گویا مرا اشتباهى گرفته اى، او من نیستم بلكه همنام من است: خالده گفت

.  خیر، او قطعا تو هستى: داود گفت

به تو دروغ نمى گویم، سوگند به خدا من چیزى در خود نمى بینم كه ! اى پیامبر خدا: خالده گؾ

از امور باطنى خود اندكى با من : داود فرمود. چنین لیاقتى یافته باشم و همنشین تو در بهشت شوم

صحبت كن تا بدانم كه چگونه است؟ 

اگر دردى بر من عارض گردد و هر ضرر و زیان و گرسنگى به من برسد، : خالده گفت

پسندم )هرگونه باشد بر آن صبر مى كنم و از خدا رفع آن را نمى خواهم تا خودش برطرؾ سازد 
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و جاى آن دردها و زیان ها، عوضى از خدا نمى خواهم بلكه شكر و سپاس  (آنچه را جانان پسندد

.  آنها را به جا مى آورم

:  داود راز مطلب را دریافت و به او فرمود

.  تو به خاطر همین خصلت ها به آن مقام رسیده اى

و این همان دین خداست كه آن را براى :  پس از نقل این ماجرا فرمودعلیه السالمامام صادق 

 (834). شایستگان پسندیده است

 در احاديث قدسى عليه السالمحضرت داود 

میان من و خودت عالمى : خداوند به داود وحى كرد:  در حدیثى فرمودعلیه السالمامام صادق - 

را كه شیفته دنیا است، قرار مده كه او تو را از طریق محبت من باز مى دارد، زیر اینها راهزنان 

كمترین كارى كه من با این قبیل علما مى كنم این است كه لذت مناجات . راه بندگان من هستند

 (835). خودم را از دل آنان بیرون مى كنم

به بندگان ! اى داود: خداوند به داود وحى كرد:  فرمودعلیه السالمدر حدیثى دیگر امام صادق 

.  گنهكارم مژده بده و بندگان صدیقم را بترسان

چگونه به گنهكاران مژده بدهم و بندگان صالحت را بترسانم؟ ! خداوندا: داود عرض كرد

به گنهكاران این مژده را بده كه من توبه آنان را مى پذیرم و از گناهان آنان مى : خداوند فرمود

گذرم و صدیقین را از این جهت بترسان كه آنان به اعمال خود مؽرور نشوند، زیرا گر من از 

 (836). بندگانم به طرؾ دقیق حساب بكشم همه هالك مى گردند

بعضى از بندگانم هنگامى كه : خداوند به داود وحى كرد:  نیز فرمودعلیه السالمامام صادق - 

.  عمل خوبى را انجام دادند، بهشت من براى آنان مباح است

آن عمل خیر چیست؟ ! خداوندا: داود عرض كرد

.  قلب بنده مإمنم را شاد كند ولو با دادن یك عدد خرما: خداوند فرمود

. براى كسى كه تو را بشناسد حق است كه امیدش   را از تو قطع نكند: حضرت داود عرض كرد
(837) 

در من ال یحضره الفقیه به اسناد خود روایت كرده كه در زمان داود  (رحمه هللا)شیخ صدوق - 

 زنى بود كه مردى پیوسته متعرض او مى شد و از او كام مى خواست و زن نیز علیه السالمپیؽمبر 

امتناع مى ورزید و او به عنؾ او را مجبور مى كرد، تا این كه خداوند بر دل زن انداخت كه به 

.  هیچ گاه تو نزد من نمى آیى مگر این كه نزد عیال تو كسى دیگر باشد: مرد بگوید [نا]آن 

در این هنگام مرد به خانه خود رفت و مردى را در كنار همسر خود دید، او را نزد داود 

بالیى به سرم آمده كه بر سر احدى ! اى پیؽمبر خدا»:  آورد و شكایت كرده و گفتعلیه السالم

.  «نیامده است

آن چه بالیى است؟ : داود پرسید

خداوند متعال به داود وحى فرستاد . این شخص را در كنار همسرم در خانه ام یافتم: مرد گفت

 (838). كه به او بگو همان كه تو خود درباره دیگران كردى به سرت آمد

حضرت داود در مناجات خود عرض :  در حدیثى دیگر مى فرمایدعلیه السالمامام صادق - 

حق را آنگونه كه در نزد خودت است به من نشان بده تا من روى همان حقیقت، ! خداوندا: كرد

.  میان مردم حكم كنم
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بعد داود اصرار زیادى به خداوند كرد . تو طاقت چنین كارى را ندارى! اى داود: خطاب رسید

.  تا خداوند قدرت درك حقیقت را به وى عطا كرد

این شخص   مال مرا برده : فرداى آن روز شخصى آمد و كسى را همراه خود آورد و گفت

.  است

كه این شخص مدعى، پدر آن دیگرى را كشته پس داود به آن : خداوند به داود وحى فرمود

.  دومى دستور داد كه به قصاص قتل پدرش او را بكشد و مالش را هم ببرد

بنى اسرائیل از این قضاوت داود تعجب كردند و با یكدیگر :  فرمودعلیه السالمسپس امام صادق 

سخن گفتند تا به گوش داود هم رسید از این رو داود از خداوند خواست این تكلیؾ را از وى 

.  بردارد

فقط در میان مردم با اتكا به دالیل و شواهد قضاوت كن، اگر دلیل : خداوند به داود وحى كرد كه

 (839). نبود آنان را موظؾ كن براى اثبات حقانیت خویش به نام من سوگند بخورند

هنگامى كه داود در عرفات توقؾ كرد، :  آمده استعلیه السالمدر روایتى دیگر ازا مام صادق - 

. مردم را نگریست و از كثرت تعداد آنان آگاه شد، به باالى كوه عرفات رفت و شروع به دعا نمود

چرا : خداوند مى فرماید! اى داود: هنگامى كه مراسمش به پایان رسید، جبرئیل نازل شد و گفت

باالى كوه رفتى ومناجات كردى؟ ترسیدى كه من صداى تو را در پایین كوه نشنوم؟ 

سپس جبرئیل، داود را با خود به كنار رودخانه برد و با وى به داخل دریا فرو رفت و مسیر 

در آنجا صخره اى را كندند و از داخل آن كرمى بیرون . چهل روز در صحرا را در دریا پیمودند

من صداى این كرم را كه در میان : خداوند مى فرماید! اى داود: آمد، آنگاه جبرئیل به داود گفت

پس تو گمان كردى صداى كسى كه مرا بخواند به . سنگ و در داخل دریا قرار گرفته مى شنوم

 (840)گوش   من نمى رسد؟ 

در میان قوم بنى اسرائیل، عابدى بود كه داود از اعمال عبادت او :  فرمودعلیه السالمامام باقر - 

.  تعجب مى كرد

. از اعمال این عابد تعجب مكن، چون او ریاكار و متظاهر است: خداوند به داود وحى فرمود

داود . آن عابد از دنیا رفته است: مدتى گذشت، آن عابد از دنیا رفت، جمعى نزد داود آمدند و گفتند

.  جنازه اش را ببرید و به خاك بسپارید: فرمود

این موضوع موجب ناراحتى بنى اسرائیل شد، وقتى كه او را ؼسل دادند پنجاه نفر از بنى 

سپس پنجاه نفر . اسرائیل برایش نماز خواندند و شهادت دادند كه از او جز خیر چیزى نمى دانند

دیگر برخاستند و به خوبى او شهادت دادند و هنگام دفن هم پنجاه نفر شهادت دادند كه جز نیكى 

.  چیزى از او ندیده اند

شهادت ندادى؟  [به نیكى]چرا تو هم بر آن عابد مرده ! اى داود: خداوند به داود وحى فرمود

 [كه او ریاكار بود]با آن خبرى كه تو درباره این مرد به من دادى ! خداوندا: داود عرض كرد

بلى، ولى چون عده اى از علما و متدینین بنى : خداوند فرمود. چگونه مى توانستم شهادت بدهم

اسرائیل شهادت دادند كه جز خیر چیزى از او ندیده اند، پس من شهادت آنان را پذیرفتم و علم خود 

 (841). را درباره آن مرد بخشیدم

تظلم تو را درباره كسى كه به : به مظلوم از قول من بگو! اى داود: خداوند به داود وحى كرد- 

تو ستم كرده قبول مى كنم، ولى اجراى آن را به واسطه عوامل زیادى كه تو نمى دانى به تؤخیر 

وقتى كه تو هم به كسى ستم مى كنى، او هم علیه . مى اندازم و من حاكم ترین حكم كنندگان هستم



211 

 

این تظلم را با آن تظلم قبلى تو مقایسه مى كنم اگربراى تو در نزد من درجه . تو بر من تظلمى كند

اى از بهشت باشد به آن نمى رسى مگر به واسطه ستمى كه دیگرى بر تو مى كند، زیرا من 

اى بسا من بنده اى را بیمار مى كنم، در نتیجه . بندگان خود را در مال و نفسشان امتحان نمى كنم

نماز و عبادت او كم مى شود ولى صداى آن كه مرا در حال ؼم و اندوه صدا مى كند، براى من 

اى بسا بندگانى هستند كه مرا عبادت مى كنند و . دوست داشتنى تر از نماز نمازگزاران مى باشد

من آن نماز را به روى آنان مى زنم و در میان خودم و صداى او حجابى قرار مى دهم تا صداى 

.  او را نشنوم

مى دانى این شخص چه كسى است؟ این شخص كسى است كه به حرم مإمنان با نظر ! اى داود

.  او كسى است كه اگر متصدى امرى باشد با ستم كردن مردم را مى زند. فسق نگاه مى كند

اگر كسانى را مى بینى . براى گناهت به من، مانند مادر فرزند مرده ناله و گریه كن! اى داود

من در روز قیامت زبان آنان را مانند  (یعن فریب مى دهند)كه با زبانشان مردم را مى خورند 

سفره اى بسیار پهن باز مى كنم و اطراؾ زبان آنان را با سرپوش هاى آتشین مى پوشانم، بعد هم 

این فالن كسان مسلط به ! اى اهل جهنم: بر آنان مالمت كننده اى را مسلط مى كنم كه مى گوید

اینان چه بسیار در ركعات طوالنى نماز شبشان از ترس   گریه كرده اند، . وسیله زبان را بشناسید

ولى در نزد من كوچك ترین ارزشى ندارند، زیرا من به قلب آنان نگاه كردم و فهمیدم كه اگر از 

 (842)! نماز فارغ شوند و یك زن زیبا را ببینند و آن زن خود را به آنان تسلیم كند، قبول مى نمایند

از جمله چیزهایى كه خداوند به داود وحى كرده : احمد بن فهد حلى در كتاب عده الداعى گفته- 

من پنج چیز را در پنج چیز قرار داده ام ولى مردم مى ! اى داود: خداوند مى فرماید: این است كه

:  خواهند آنان را از راه دیگر به دست آورند و قطعا به آن نمى رسند

علم را درگرسنگى و تالش قرار دادم، ولى عده اى آن را با سیرى و راحتى مى خواهند و -  

.  نمى توانند بیابند

بى نیازى را در قناعت قرار دادم، ولى آنان مى خواهند بى نیازى را در ثروت جستجو كنند - 

.  كه به دست نخواهند آورد

رضایت و خشنودى خود را در ؼضب كردن مردم بر نفسشان قرار دادم و حال این كه آنان - 

.  خشنودى را در رضاى هواى نفس طلب مى نمایند، ولى آن را نمى یابند

راحتى را براى مردم در بهشت قرار دادم، ولى آنان مى خواهند در همین دنیا راحت باشند كه - 

 (843). مسلما نخواهند شد

: خداوند به حضرت داود وحى فرمود: گفته« التحصین فى صفات العارفین»ابن فهد در كتاب - 

خود و اصحابت را از همه شهوات بر حذر بدار، زیرا دل هایى كه اسیر شهوات دنیا ! اى داود

 (844). باشند، عقلشان نمى تواند مرا درك كند

 نقل علیه السالمدر كتاب توحید از اصػ بن نباته و او از امیرالمإمنین  (رحمه هللا)شیخ صدوق - 

تو اراده مى كنى و من هم ! اى داود: خداوند متعال به داود وحى فرمود: كرده كه حضرت فرمود

اراده مى كنم، ولى فقط اراده من تحقق مى یابد، پس اگر تو تسلیم اراده من شوى، من آنچه را كه 

تو اراده كرده اى به تو مى دهم و اگر تسلیم اراده من نشوى تو را در آن چیزى كه اراده كرده اى 

 (845). دچار رنج و تعب مى كنم، با این حال باز هم فقط اراده من تحقق مى یابد
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گفته است كه در اخبار داود آمده كه خداوند « مسكن الفواد»در كتاب  (رحمه هللا)شهید ثانى - 

اولیاى من دل به دنیا نمى بندند زیرا عالقه به دنیا، شیرنى مناجات مرا از دلهاى آنان : فرموده

.  بیرون مى كند

من مى خواهم اولیاى من روحانى باشند كه امور دنیا نتواند آنان را ؼمناك و متاءثر ! اى داود

 (846). كند

به عقال ! اى داود: روایت كرده كه در زبور داود آمده« آداب»ر كتاب  (رحمه هللا)شهید ثانى - 

و بزرگان بنى اسرائیل بگو با مردم متقى و پرهیزكار، معاشرت و مجالست كنند؛ اگر مردم متقى 

را نیافتند با علما هم صحبت شوند و اگر آنان را هم نیافتند با عقال هم صحبت شوند، زیرا تقوى و 

علم و عقل سه درجاتى هستند كه در یك نفر كمتر یافت مى شوند و اگر كسى باشد كه هیچ كدام از 

 (847). این سه تا در او نباشد من او را هالك مى سازم

 عليه السالموفات حضرت داود 

در تاریخ ابن اثیر آمده است كه حضرت داود یكصد سال عمر كرد كه چهل سال آن را بر مردم 

او كنیزى داشت كه وقتى شب فرا مى رسید همه درها را قفل مى كرد و . حكومت و رهبرى نمود

چه كسى تو را : شبى داود، مردى را در خانه دید، از او پرسید. كلیدهاى آنان را نزد داود مى آورد

وارد خانه كرد؟ 

.  من كسى هستم كه بدون اجازه پادشاهان بر آنان وارد مى شوم: او گفت

آیا تو عزرائیل هستى؟ چرا پیؽام نفرستادى تا من براى مرگ : داود این سخن را شنید و گفت

آماده شوم؟ 

من پیش از این پیام هاى بسیارى براى تو فرستادم، پدرت، برادرت، همسایه و : عزرائیل گفت

سایر آشناهایت كجا رفتند؟ 

.  همه مردند: داود فرمود

آنان پیام رسان هاى من به سوى تو بودند كه تو نیز مى میرى، همان گونه كه : عزرائیل گفت

.  آنان مردند

او نوزده پسر داشت یكى از آنان، حضرت سلیمان بود . سپس عزرائیل جان داود را قبض كرد

 (848). كه حكومت و مقام علم و نبوت داود را به ارث برد

داستان اصحاب سبت 

 این بود كه در هفته یك روز را براى بنى علیه السالمیكى از تعالیم حضرت موسى بن عمران 

اسرائیل تعطیل عمومى اعالم كرد و كسى حق نداشت در آن روز به كار و كسب اشتؽال ورزد و 

.  همه باید در آن روز به عبادت خداى تعال مشؽول مى شدند

اصحاب سبت در قرآن كريم 

از قوم یهود »: چنین مى فرماید [یاران روز شنبه]قرآن كریم درباره داستان اصحاب سبت 

درباره سرگذشت شهرى كه در كنار دریا قرار داشت سئوال كن، زمانى كه آنان در روزهاى شنبه 

از قانون پروردگار تجاوز مى كردند، آن هنگام كه ماهیان در روز شنبه در سطح آب آشكار مى 

.  شدند و در ؼیر روز شنبه به سراغ آنان نمى آمدند

به خاطر . ما این چنین آنان را به چیزى كه در برابر آن مخالفت مى كردند آزمایش   مى كردیم

:  بیاور هنگامى كه جمعى از آنان به جمع دیگرى گفتند
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چرا عده اى گنهكار را نصیحت مى كنید كه خداوند سرانجام آنان را هالك خواهد كرد و یا به 

ما به خاطر این نهى از منكر مى كنیم كه : آنان در پاسخ گفتند. عذابى دردناك كیفر خواهد داد

وظیفه خود را در پیشگاه پروردگارتان انجام داده و در برابر او مسئولیتى نداشته باشیم، به عالوه 

اما هنگامى كه فرمان . شاید سخنان ما در دل آنان مإ ثر افتد و دست از طؽیان و سركشى بردارند

خدا را به دست فراموشى سپردند، آنان را كه از گناه نهى مى كردند رهایى بخشیدیم، ولى 

ستمكاران را به كیفر سختى به خاطر فسق و گناهشان مبتال ساختیم، هنگامى كه در برابر آنچه از 

 (849). «آن نهى شده بودند؛ سركشى كردند، به آنان گفتیم به شكل میمون هاى طرد شده درآیید

روز شنبه و نافرمانى بنى اسرائيل 

در كتب تاریخى آمده است، روزى را كه موسى جهت این كار اختصاص   داده بود، نخست 

به گمان )روز جمعه بود ولیكن بنى اسرائیل، مایل بودند روز عبادتشان روزى باشد كه خداوند 

فراؼتش بیشتر باشد و آن روز، روز شنبه است كه كسى جز ایشان عبادت ندارد، چون  (آنان

خودشان شنبه را براى این كار اختیار كردند، خدا هم همان روز را اختیار كرد و موسى هر هفته 

.  در روز شنبه به پند و اندرز ایشان مى پرداخت

سال ها گذشت و بنى اسرائیل بر حسب عادت روز شنبه را محترم مى شمردند و به عبادت مى 

این سنت در نسل هاى بعدى هم . پرداختند و یا اطاعتى مى كردند كه موجب تقرب به خدا باشد

 در یكى از روستاهایى كه در كنار دریاى علیه السالمتا اینكه در زمان حضرت داود . جریان داشت

مى گفتند، طایفه اى از بنى اسائیل در آنجا زندگى مى كردند و « ایله»احمر قرار داشت و آن را 

بر حسب سنت آبا و اجدادشان روزهاى شنبه را تعطیل كرده و به عبادت مى پرداختند و از همه 

.  كارهاى دنیا از شكار ماهى و یا تجارت و یا صنعت دست مى كشیدند

در نزدیكى این روستا، كنار دریا دو سنگ سفید قرار داشت كه بیشتر در شب و روز شنبه 

.  ماهیان بسیارى پیرامون آن دو سنگ جمع مى شدند، چون از شر صیادان ایمن بودند

اما بنى اسرائیل جراءت این كه براى صید ماهى دست درازى كنند، نداشتند چون روز شنبه بود 

هنگامى كه . كه باید عبادت مى كردند و صید ماهى و هر كار دیگر دنیایى در آن روز حرام بود

شب یكشنبه مى شد، ماهیان از آن گودال ها به دریا و در عمق هاى بیشتر مى رفتند و مردم نیز 

.  در روزهایى كه مجاز به صید ماهى بودند دستشان به آنان نمى رسید

یكى گفت . از این رو بنى اسرائیل براى چاره جوى گرد هم جمع شدند و به مشورت پرداختند

كه آخر چه جهتى دارد ما این همه ماهى را در روزى كه كنار دریا مى آیند ترك گفته و روزهاى 

بعد كه در عمق هاى بیشتر پنهان مى شوند سراغ آنان برویم و از صبح تا شب تالش كنیم براى 

این كه آیا یك ماهى صید بكنیم یا نكنیم؟ مگر عقلمان را از دست داده ایم، آخر چه اشتباهى است كه 

ما مى كنیم؟ پس روش عاقالنه این است كه ما روز شنبه به صید بپردازم و هر چه مى خواهیم 

در پى این تصمیم عده اى از دنیاپرستان بنى اسرائیل نقشه اى كشیدند و نهرها و . ماهى صید كنیم

رودهایى از دریا به طرؾ روستا حفر كردند و در روز شنبه كه ماهى ها به آنجا مى آمدند وارد 

این نهرها مى شدند سپس افراد سودجو و دنیاپرستان معصیت كار به هنگام پایان روز، راه 

بدین ترتیب بدون . بازگشت ماهى ها را مسدود مى كردند و سپس روز بعد به صید مى پرداختند

تحمل رنج و سختى، و با نافرمانى پروردگار، صید فراوانى به دست مى آورند و به منافع دنیوى 

.  خود دست مى یافتند
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وقتى افراد متقى و پرهیزكار آن روستا، از این عمل دنیا پرستان آگاه شدند، نزد آنان رفتند و به 

پند و نصیحت و اعالم خطر به آنان پرداختند، ولى گفتار پرهیزكاران در روح سركش آنان هیچ 

.  تاءثیرى نگذاشت

سپس براى ترك این رفتار ناپسند دست به اعتراض وسیع ترى زدند و هشدار دادند كه اگر 

.  دست از این كارشان برندارند آنان را از روستا اخراج مى كنند

ما و شما در منافع و منابع این روستا شریك هستیم؛ شما نمى : دنیاپرستان به پرهیزكاران گفتند

توانید ما را از این سرزمین بیرون كنید و آن را به انحصار خود درآورید زیرا این سرزمین، وطن 

اگر بر جدایى ما اصرار دارید . و محل رزق و روزى ماست ما نمى توانیم این روستا را ترك كنیم

پس بیایید این روستا را به دو قسم تقسیم كنیم و دیوارى بین آن بنا كنیم تا هر گروه بنا بر میل 

.  خویش عمل و زندگى كند

پرهیزكاران پذیرفتند كه روستا را تقسیم كنند و متمردین را از خود جدا سازند؛ با تفكیك دهكده، 

.  هرگروه به كار خود مشؽول شدند

گنهكاران به لهب و لعب و صید بى رویه پرداختند و گروه پرهیزكاران همچنان به منع 

گنهكاران و بیم آنان از عذاب ادامه دادند، ولى چون پند ناصحان در آنان اثرى نكرد، دست از 

معصیت كاران به خوش گذرانى و فساد ادامه دادند و مال و اموالشان فزونى . نصیحت برداشتند

یافت و در سركشى و تمرد افراط كردند، تا این كه داود پیؽمبر از اعمال آنان به تنگ آمد و از 

خداوند قهار دعاى او را اجابت كرد و روستاى آنان را . خداوند براى آنان در خواست عذاب كرد

پرهیزكاران از وحشت از خانه هاى خود خارج و گنهكاران گرفتار . به زلزله شدیدى گرفتار كرد

.  عذاب شدند و وعده خداوند عملى شد و آنان را به كیفر اعمالشان گرفتار ساخت

اصحاب سبت در روايات 

یك گروهى : سه گروه بودند« ایله»در روایتى خواندم كه اهالى : على بن طاووس مى گوید

كسانى كه نافرمانى كردند، گروه دیگر كسانى كه خداوند را اطاعت كردند سومین گروهى كسانى 

. بودند كه باگنه كاران ممشاات به خرج مى دادند و نسبت به آنان به نرمى برخورد مى كردند

خداوند گروه مإمنان را نجات بخشید و كسانى را كه در برابر گناه نرمش   نشان دادند تبدیل به 

مورچگان نمود و گروه سوم را مسخ نمود و به صورت میمون در آورد، شاید دلیل مورچه شدن 

 (850). آنان این باشد كه ایشان عظمت و قدرت خداوند را حقیر و كوچك شمردند

 در توضیح آیه شریفه اى كه مربوط به اصحاب سبت بود علیه السالمدرروایتى از امام سجاد 

قوم ایله كه در كنار دریا زندگى مى كردند بعد از آن كه »: آمده كه حضرت فرمودند [65/ بقره ]

از صید در روز شنبه منع گشتند، دست به حیله اى زدند و آبراه هایى متعدد از كنار دریا تا میان 

استخرهاى خانه خویش حفر كردند، ماهیانى كه مطمئن بودند روز شنبه در دام صیادان گرفتار 

نمى شوند، داخل آن آبراه ها مى شدند ولى بعد از مدتى خود را در میان آب گیرها و استخرها 

اسیر مى یافتند، سپس در روز یكشنبه ماهیان را از آن جمع مى كردند و از هشتاد و چندین هزار 

جمعیت ایله حدود هفتاد هزار نفر حیله هایى از این قبیل را به كار مى بستند تا آن كه تبدیل به 

گفته مى شود از بعضى كه سئوال مى . میمون شدند؛ آنان سه روز به همین صورت به سر بردند

شد آیا تو فالن كس هستى؟ در حالى كه اشك در چشمانش حلقه زده بود با سر اشاره مى كرد كه 

بعد از سه روز باد و بارانى سخت همه آنان را به درون دریا ریخت و كسى . آرى، من خودم هستم
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از آن گروه بر روى خشكى باقى نماند و اگر هم تعدادى مشابه آنان در روى زمین پیدا شود، مسلما 

.  از نسل آنان نخواهد بود

اگر حال كسانى كه تنها به خاطر صید در روز :  در ادامه فرمودندعلیه السالمسپس امام سجاد 

شنبه دچار مسخ و تؽییر شكل شدند این گونه باشد، پس   چه بگویم درباره كسانى كه فرزندان 

درست است كه خداوند . رسول خدا را به شهادت رساندند و حریمشان را مورد تجاوز قرار دادند

این گروه را در دنیا مسخ نفرمود ولى عذاب آخرت برایشان به مراتب سخت تر از دگرگونى شكل 

قسم مى دادند،  (علیهم السالم)اگر حرمت شكنان روز شنبه، خدا را به مقام محمد و آل محمد . است

البته پروردگار، آنان را در پناه خویش   مى گرفت ولى بارى تعالى نخواست كه این گروه از 

یهودیان به چنین توفیقى دست پیدا كنند؛ چرا كه در لوح محفوظ الهى سرنوشتى دیگر براى آنان 

 (851). رقم زده شده بود
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 عليه السالمداستان حضرت سليمان 

یكى از پیامبران الهى كه هم داراى مقام نبوت است و هم داراى حكومت بى نظیر و بسیار 

 است كه نام مباركش هفده مرتبه در قرآن كریم آمده علیه السالموسیع، حضرت سلیمان بن داود 

 مى رسد و از پیامبران بزرگ بنى اسرائیل علیه السالماو با یازده واسطه به حضرت یعقوب . است

.  مى باشد

قرآن كریم خبر از بخشیدن فرزند برومندى چون سلیمان به داود مى دهد كه ادامه دهنده 

ما سلیمان را به داود بخشیدیم، چه بنده خوبى؟ چرا كه »: حكومت و رسالت او بود، مى فرماید

 (852). «همواره به سوى خداوند و آؼوش حق باز مى گشت

قضاوت سليمان 

قرآن كریم در فراز دیگرى از زندگى داود و سلیمان به ماجراى یك قضاوت و داورى كه از 

و داود و سلیمان را به یادآور، »: ناحیه داود و سلیمان انجام گرفت، اشاره مى كند و مى فرماید

هنگامى كه درباره كشتزارى قضاوت مى كردند كه گوسفندان بى شبان قوم، شبانگاه در آن چریده 

.  «و آن را تباه كرده بودند

جمعى گفته اند، داستان از این قرار بوده كه گله گوسفندانى شبانه به تاكستانى وارد مى شوند و 

برگ ها و خوشه هاى انگور را خورده و ضایع مى كنند صاحب باغ شكایت نزد داود مى برد، 

.  داود حكم مى دهد كه در برابر این خسارت بزرگ باید تمام گوسفندان به صاحب باغ داده شود

این حكم را ! اى پیامبر بزرگ خدا: سلیمان كه در آن زمان كودكى بیش نبود به پدر عرض كرد

چگونه؟ : حضرت داود مى گوید! تؽییر ده و تعدیل كن

گوسفندان باید به صاحب باغ سپرده تا از منافع آنان و شیر و پشمشان : در پاسخ مى گوید

استفاده كند و باغ به دست صاحب گوسفندان داده شود تا در اصالح آن بكوشد؛ هنگامى كه باغ به 

و )حال اول بازگشت به صاحبش   تحویل داده مى شود و گوسفندان نیز به صاحبش برمى گردد 

قضاوت به حق و عدل كرده ( داود و سلیمان)البته هر دو . (خداوند نیز حكم سلیمان را تاءیید كرد

اند با این تفاوت كه قضاوت سلیمان به طور دقیق تر اجرا مى گردید زیرا خسارت یكجا پرداخته 

نمى شد بلكه به طور تدریج ادا مى گشت، به گونه اى كه بر صاحب گوسفندان سنگین نبود، از این 

گذشته تناسبى میان خسارت و جبران بود، چرا كه ریشه هاى درخت انگور از بین نرفته بود و 

تنها منافع موقت آنان از میان رفته بود، از این رو عادالنه تر این بود كه اصل گوسفندان به ملك 

.  صاحب باغ درنیاید بلكه منافع آن درآید

ما این داورى و »: به هر حال خداوند حكم سلیمان را در این داستان این گونه تاءیید مى كند

 و با تاءیید ما، او بهترین راه حل این مخاصمه را (853)« حكومت را به سلیمان تفهیم كردیم

دریافت، اما مفهوم این سخن آن نیست كه حكم داود اشتباه و نادرست بوده، چرا كه بالفاصله اضافه 

 (854). «ما به هر یك از این دو شایستگى داورى و علم فراوانى بخشیدیم»: مى كند

، سلیمان را به جانشینى خود منصوب علیه السالمدر احادیث آمده كه علت این كه حضرت داود 

درباره صاحب زمین و گوسفندان - در همان سن كم و كودكى - كرد همین قضاوتى بود كه سلیمان 

وصى - كه كودك بود - در پاره اى از روایات نیز نقل شده كه چون داود خواست سلیمان را . كرد

خویش گرداند علما و عباد بنى اسرائیل به مخالفت برخاستند و گفتند كه داود مى خواهد جوان 

خداى تعالى به او . نورسى را بر ما خلیفه گرداند، با این كه میان ما بزرگتر از او نیز وجود دارد

وحى كرد كه مجلسى ترتیب دهد و عصاهاى آنان كه مدعى جانشینى داود هستند و نیز چوب دستى 
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سلیمان را بگیرد و در اتاقى بگذرد و روز دیگر آن عصاها را بیرون آورد؛ هر كدام از آنان كه 

چون این كار را كردند و فرداى آن روز به آن . سبز شده بود، صاحب آن عصا، خلیفه داود است

.  اتاق رفتند، دیدند كه چوب دستى سلیمان سبز شده بود

آزمايش الهى 

قرآن كریم در فرازى دیگر از داستان این پیامبر خدا به یكى از آمایش هایى كه خدا درباره او 

ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدى افكندیم، سپس به »: كرد اشاره مى كند و مى فرماید

 (855). «درگاه خداوند توبه كرد و به سوى او بازگشت

از این كالم الهى استفاده مى شود كه موضوع آزمایش سلیمان، به وسیله جسد بى روحى بوده 

مفسران و محدثان در این زمینه اخبار و . است كه بر تخت او در برابر چشمانش قرار گرفت

آرزو داشت « سلیمان»تفسیرهایى نقل كرده اند كه از همه موجه تر و روشن تر این است كه 

. فرزندان برومند و شجاعى نصیبش شود كه در اداره كشور و بویژه جهاد با دشمن به او كمك كنند

او كه داراى همسران متعدد بود با خود گفت من با آنان همبستر مى شوم تا فرزندان متعددى نصیبم 

یعنى همان « ان شاء هللا»گردد و به هدؾ هاى من كمك كنند، ولى چون در اینجا ؼفلت كرد و 

جمله اى كه بیانگر اتكاى انسانى به خدا در همه حال است، نگفت هیچ فرزندى از همسرانش متولد 

.  نشد، جز فرزندى ناقص الخلقه، همچون جسدى بى روح كه آن را آوردند و بر كرسى او افكندند

سلیمان سخت درفكر فرو رفت و ناراحت شد كه چرا یك لحظه از خدا عفلت كرده و بر نیروى 

.  خود تكیه كرده است، از این رو توبه كرد وبه درگاه خدا بازگشت

: سپس قرآن مسئله توبه سلیمان همراه با درخواست ملك و سلطنت را بازگو كرده و مى فرماید

مرا ببخش و ملك و حكومتى به من عطا كن كه بعد از من سزاوار هیچ كس ! پروردگارا: گفت»

 خداوند متعال نیز تقاضاى سلیمان را پذیرفت و حكومتى با امتیازات ویژه و مواهبى (856). «نباشد

.  بزرگ در اختیار او گذارد

نعمت هاى خداوند به سليمان 

چنان كه . اولین نعمتى كه خداوند به سلیمان داد، تسخیر بادها به عنوان یك مركب راهوار بود

ماباد را مسخر او ساختیم تا بنابر فرمانش به نرمى حركت كنند و به هر جا او اراده »: مى فرماید

.  (857)« نماید برود

موهبت و نعمت دیگر خداوند به سلیمان تسخیر موجودات سركش و قرار دادن آن در اختیار او 

و شیاطین را مسخر او ساختیم و هر بنا »: چنانكه قرآن مى فرماید. براى انجام كارهاى مثبت بود

 تا گروهى در خشكى هر بنایى كه مى خواهد (858)« و ؼواصى از آنان را سر بر فرمان او نهادیم

براى او بسازند و گروهى در دریا به ؼواصى مشؽول باشند و به این ترتیب خداوند نیروى آماده 

اى را براى كارهاى مثبت و انجام فرامین الهى در اختیار او گذاشت و شیاطین كه طبیعتشان تمرد 

و سركشى است، چنان مسخر او شدند كه در مسیر سازندگى و استخراج منابع گران بها قرار 

قرآن كریم در موارد متعددى اشاره كرده است كه شیاطین مسخر سلیمان بودند و براى او . گرفتند

شده و « شیاطین»فعالیت هاى مثبتى داشتند ولى از این نیروها گاهى مانند آیه شریفه فوق تعبیر به 

.  شده است« جن»گاهى تعبیر به 

و گروهى از جن پیش روى او به اذن پروردگار برایش »: از قرآن كریم آنجا كه مى فرماید

كار مى كردند و هرگاه كسى از آنها از فرمان ما سرپیچى مى كرد او را با آتش سوزان مجازات 



www.ketabha.org Page 218 
 

 استفاده مى شود كه تسخیر این نیروى عظیم نیز به فرمان پروردگار بوده و (859)« مى كردیم

.  هرگاه از انجام وظایفشان سرپیچى مى كردند، مجازات مى شدند

موهبت و نعمت دیگرى كه خداوند به سلیمان داده بود، مهار كردن گروهى از نیروهاى مخرب 

بود، زیرا در میان شیاطین افرادى بودند كه به عنوان یك نیروى مفید قابل استفاه به حساب نمى 

آمدند و چاره اى جز این نبود كه آنان در ؼل و زنجیر باشند تا جامعه از شر مزاحمت آنان در 

و گروه دیگرى از شیاطین را در ؼل و زنجیر تحت سلطه »: امان بماند؛ چنان كه قرآن مى فرماید

 (860). «او قرار دادیم

چهارمین نعمت خداوند به سلیمان اختیارات فراوانى بود كه دست او را در اعطا و منع باز مى 

ببخش و  (و صالح مى بینى)به او گفتیم این عطا و بخشش ماست به هر كس   مى خواهى »گذارد 

 (861). «امساك كن و حسابى بر تو نیست (و صالح مى دانى)از هر كس مى خواهى 

پنجمین موهبت خداوند بر سلیمان مقامات معنوى او بود كه خدا در سایه شایستگى هایش به او 

نزد ما مقامى بلند و واال و  (سلیمان)براى او »: مرحمت كرده بود، چنان كه قرآن مى فرماید

 (862). «سرانجامى نیكوست

این آیه شریفه در حقیقت پاسخ به كسانى است كه ساحت قدس این پیامبر بزرگ را به انواع 

آلوده ساخته اند و به این - بنابر آنچه در تورات كنونى آمده است - نسبت هاى ناروا و خرافى 

ترتیب او را از همه این اتهامات مبرا مى دارد و مقام او را نزد خداوند، گرامى مى دارد؛ حتى این 

تعبیر كه خبر از عاقبت نیك او مى دهد ممكن است اشاره به نسبت ناروایى باشد كه در تورات آمده 

و حتى دست ! كه سلیمان به خاطر ازدواج با بت پرستان سرانجام به آیین بت پرستى تمایل پیداكرد

.  قرآن با این تعبیر خط بطالن بر تمام این اوهام و خرافات مى كشد! به ساختن بتخانه اى زد

سليمان در وادى مورچگان 

سبب نام گذارى این سوره، داستان . آمده است [مورچه]در قرآن كریم سوره اى به نام نمل 

لشكران »: مورچه سلیمان است كه خداى تعالى ضمن چند آیه، آن را بیان كرده و فرموده است

 جمعیت لشكریان سلیمان به قدرى زیاد (863). «سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند

دستور داده مى شد كه صفوؾ او را متوقؾ كنند و صفوؾ آخر را حركت »بود كه براى نظم سپاه 

 (864). «دهند تا همه برسند

 در آنجا (865). «تا به سرزمین مورچگان رسیدند»سلیمان با این لشكر عظیم حركت كرد 

داخل النه هاى خود شوید تا سلیمان ! اى مورچه ها»: مورچه اى خطاب به مورچگان كرد و گفت

و لشكریانش شما را پایمال نكنند در حالى كه نمى فهمند، سلیمان با شنیدن این سخن تبسم كرد و 

 (866). «خندید

تبسمى كه از گفتار مورچه به سلیمان دست داد به ظاهر از روى تعجبى بوده كه او از سخن 

در روایات آمده كه سپس سلیمان ایستاد و مورچه را خواست و با او گفتگو . مورچه كرده است

مورچه از آن حضرت سئواالتى كرد و سخنانى میان آن حضرت با مورچه رد و بدل شد و . كرد

مگر نمى دانى كه من پیؽمبر خدا هستم و به ! اى مورچه»: از آن جمله سلیمان به مورچه فرمود

پس چرا مورچگان : چرا، سلیمان فرمود:  مورچه در جواب گفت(867)« كسى ظلم و ستم نمى كنم؟

را از ستم من بیم دادى و گفتى كه به خانه هایتان در آیید كه سلیمان و لشكریانش شما را پایمال 

ترسیدم آنان به عظمت و زینت تو نظر كنند و مفتون گردند و از ذكر خدا دور : نكنند؟ مورچه گفت

! شوند
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به آنان گفتم كه به خانه »: در تفسیر فخر رازى چنین نقل كرده كه مورچه در جواب گفت

هایشان بروند تا این همه نعمتى را كه خدا به تو داده نبینند و به كفران نعمت هاى الهى مبتال 

.  «!نشوند

داستان « اثبات الوصیه»و مسعوى در  (من الیحضره الفقیه)در كتاب  (رحمه هللا)شیخ صدوق 

دیگرى نیز از سلیمان و مورچه روایت كرده اند كه اجمالش این است كه هنگامى كه در زمان 

سلیمان مردم به خشكسالى دچار شدند و از آن حضرت خواستند براى طلب باران به درگاه خداى 

تعالى دعا كند، سلیمان با اصحاب خود از شهر خارج شدند تا به مكانى رفته و درخواست باران 

كنند، در هنگام عبور، نگاه سلیمان به مورچه اى افتاد و مشاهده كرد كه آن مورچه دست هاى خود 

ما هم مخلوق تو هستیم و نیازمند روزى تو ! پروردگارا»: را به سوى آسمان بلند كرده و مى گوید

.  «مى باشیم، پس ما را به گناهان فرزندان آدم هالك مكن

برگردید كه از بركت دیگران شما نیز سیراب »: سلیمان رو به همراهان خود كرد و فرمود

 (868). و در آن سال بیش از هر سال دیگر باران آمد« شدید

داستان هدهد و ملكه سبا 

 به فكر بناى بیت المقدس در سرزمین شام بود تا اسباب عبادت و تقرب به علیه السالمسلیمان 

خدا را فراهم سازد، او ساختن آن بنا را آؼاز كرد و وقتى از احداث این بناى رفیع و با شكوه فارغ 

شد، دلش آرام و فكرش   آسوده خاطر گردید؛ سپس به قصد انجام فریضه حج با اطرافیان و گروه 

زیادى كه آماده زیارت خانه خدا بودند، عازم سرزمین مكه شد و در آنجا اقامت گزید و عبادت و 

نذر خود را به پایان رسانید؛ سپس آماده حركت شد و سرزمین حرم را به قصد یمن ترك كرد و 

در آنجا با سختى و مشقت به جستجوى آب پرداخت و در این راه چشمه ها، چاه ها . وارد صنعا شد

و زمین هاى زیادى را كاوش كرد ولى به مقصود خود دست نیافت، سرانجام براى نیل به مقصود 

.  متوجه پرندگان شد

 خواست تا او را به محل آب راهنمایى (869)سلیمان كه از یافتن آب ماءیوس شده بود از هدهد 

من او را قطعا »: سلیمان از این جریان بسیار ناراحت شد و گفت. كند اما متوجه ؼیبت هدهد شد

كیفر شدیدى خواهم كرد و یا او را ذبح مى كنم، مگر آن كه براى ؼیبتش دلیل روشنى به من ارائه 

 (870). «دهد

براى تواضع نسبت به .  وپس از لحظاتى بازگشت(871)« ولى ؼیبت هدهد چندان طولى نكشید»

سلیمان سر و دم خود را پایین آورد، سپس   در حالى كه از ؼضب سلیمان بیم داشت نزد او شتافت 

من بر چیزى آگاهى یافتم كه تو بر آن آگاهى ندارى، من از سرزمین سباء یك خبر »: و چنین گفت

 (872). «قطعى براى تو آورده ام

سپس . این خبر تا حدودى از ناراحتى سلیمان كاست و شوق و عالقه اى در او به وجود آورد

سلیمان از هدهد خواست كه هر چه زودتر مشروح داستان خود رابیان كند و دلیل و عذر خود را 

.  روشن سازد

من به سرزمین سبا رفته بودم، زنى را دیدم كه بر آنجا حكومت مى كند »: هدهد نیز چنین گفت

و همه چیز را در اختیار دارد و از هر نعمتى برخوردار و داراى دستگاهى عریض و تختى عظیم 

 (873). «است

سلیمان از شنیدن این سخن به فكر فرو رفت، ولى هدهد به او مجال نداد و مطلب دیگرى افزود 

مشاهده كردم آن زن »و گفت كه مسئله عجیب و ناراحت كننده اى كه من در آنجا دیدم این بود كه 
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و قوم و ملتش در برابر خورشید سجده مى كنند، شیطان بر آنان تسلط یافته و اعمالشان را در 

 و به این ترتیب شیطان، آنان را از راه حق بازداشته است و چنان (874)« جلوه داده [زیبا]نظرشان 

.  در بت پرستى فرو رفته اند كه من باور نمى كنم به آسانى از این راه دست بردارند

سلیمان از این خبر دچار حیرت و تعجب شد و تصمیم به پى گیرى خبر هدهد گرفت، از این 

من درباره این خبر تحقیق و صحت آن را بررسى مى كنم اگر حقیقت همان است كه بیان : رو گفت

كردى، این نامه را نزد سران قوم سبا ببر و به آنان برسان سپس خود نیز در كنارى بایست و نظر 

.  آنان را جویا شو و ببین كه چه واكنشى نشان مى دهند

او پیش از این اسم و . نامه را گشود و از مضمون آن آگاه شد [كه بلقیس نام داشت]ملكه سبا 

آوازه سلیمان را شنیده بود و محتواى نامه نشان مى داد كه سلیمان تصمیم شدیدى درباره سرزمین 

ملكه سخت در فكر فرو رفته و چون در مسائل مهم ملكتى با اطرافیانش مشورت . سبا گرفته است

نامه ارزشمندى به سوى من ارسال ! اى اشراؾ و بزرگان»: مى كرد، آنان را دعوت كرد و گفت

اى نامه از سوى سلیمان »: ؛ سپس ملكه سبا به ذكر مضمون نامه پرداخت و گفت(875)« شده است

توصیه من به شما این است كه در برابر من برترى . بسم هللا الرحمن الرحیم: است كه چنین نوشته

 (876). «جویى مكنید و به سوى من آید و تسلیم حق شوید

ملكه سبا، وزرا و فرماندهان و بزرگان دولت خود را فراخواند تا اعتماد آنان را جلب و از 

راءى و ! اى اشراؾ و صاحب نظران»: تدبیر و پشتبانى ایشان استفاده كند، آن گاه به آنان گفت

نظر خود را در این كار مهم براى من ابراز دارید كه من هیچ كار مهمى را بى حضور شما و 

 (877). «بدون نظر شما انجام نداده ام

ما فرزندان جنگ و نبردیم و اهل فكر و تدبیر : چون ملكه موضوع را شرح داد، مشاورین گفتند

نیستیم، ما امور خود را به فكر و تدبیر تو واگذار كرده ایم و شئون سیاست و اداره مملكت را به 

تو سپرده ایم، شما امر بفرمایید ما نیز همچون انگشتان دست در اختیار تو هستیم و آن را اجرا مى 

.  كنیم

ملكه سبا از پاسخ مشاورین خود، دریافت كه بیشتر مایل به جنگ و دفاع هستند و نظر آنان را 

: سپس   در استدالل آن سخنان چنین گفت. نپسندید و اعالم كرد كه صلح بهتر از جنگ است

پادشاهان هنگامى كه وارد منطقه آبادى مى شوند آن را به فساد و ویرانى مى كشانند و عزیزان »

 بر مردم ظلم و ستم روا مى دارند و در بیدادگرى افراط مى (878). «آنجا را به ذلت مى نشانند

.  نمایند، این روش همیشگى زمامداران در هر عصر و زمانى است

ما باید قبل از هر كار سلیمان و اطرافیان او را بیازماییم و ببینیم به : ملكه در ادامه افزود

راستى آنان كیانند، آیا سلیمان پادشاه است یا پیامبر؟ ویرانگر است یا مصلح؟ ملت ها را به ذلت 

من هدیه گران بهایى براى آنان »مى كشاند یا به عزت؟ و براى این كار باید از هدیه استفاده كرد، 

 پادشاهان (879). «مى فرستم تا ببینم فرستادگان من چه واكنشى را از ناحیه آنان براى ما مى آورند

آنان را مى توان با . هدایا، دارند و نقطه ضعؾ و زبونى آنان نیز در همین است»عالقه شدیدى به 

هدایاى گران بها تسلیم كرد، اگر دیدیم سلیمان با این هدایا تسلیم شد، معلوم مى شود شاه است و در 

برابر او مى ایستیم و تكیه بر قدرت مى كنیم كه ما نیرومندیم و اگر بى اعتنایى به ما نشان داد و 

بر سخنان خود و پیشنهادهایش اصرار ورزید، معلوم مى شود كه او پیامبر خداست و در این 

.  صورت باید عاقالنه برخورد كرد
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فرستادگان ملكه سبا با كاروان هدایا، سرزمین یمن را پشت سرگذاشتند و به سوى شام و مقر 

سلیمان حركت كردند، به گمان این كه سلیمان از دیدن این هدایا خوشحال مى شود و به آنان شاد 

اما همین كه با سلیمان رو به رو شدند صحنه عجیبى در برابر آنان نمایان گشت، . باش مى گوید

آیا شما مى خواهید مرا با مال خود كمك كنید و »: سلیمان نه تنها از آنان استقبال نكرد، بلكه گفت

فریب دهید؟ در حالى كه این اموال در نظر من بى ارزش است، آنچه خداوند به من بخشیده، از 

 (880). «آنچه به شما داده است بهتر و با ارزش تر است

سپس براى این كه قاطعیت خود را در مسئله حق و باطل نشان دهد، به فرستاده مخصوص 

و اعالم كن، به زودى  (و این هایا را نیز با خودببر)به سوى آنان بازگرد »: ملكه سبا چنین گفت

با لشكرهایى به سراغ آنان خواهیم آمد كه توانایى مقابله با آن را نداشته باشند و آنان را از آن 

 (881). «سرزمین آباد با ذلت و خوارى بیرون مى كنیم

ما ناچاریم كه به : فرستادگان بلقیس آنچه دیدند و شنیدند به اطالع او رساندند، سپس ملكه گفت

از این . فرمان وى گوش فرا دهیم و از او اطاعت كنیم و براى پاسخ و قبول دعوتش نزد او بشتابیم

رو ملكه سبا با عده اى از اشراؾ قومش تصمیم گرفتد به سوى سلیمان بیایند و شخصا این مسئله 

.  مهم را بررسى كنند تامعلوم شود سلیمان چه آیینى دارد

سلیمان تصمیم گرفت در حالى كه ملكه و . این خبر از هر طریقى كه بود به سلیمان رسید

یارانس در راه هستند، قدرت نمایى شگرفى كند تا آنان را بیش از پیش به واقعیت اعجاز خود آشنا 

! اى گروه بزرگان»: پس سلیمان رو به اطرافیان خود كرد و گفت. و در مقابل دعوتش تسلیم سازد

كدام یك از شما تخت او را پیش از آن كه خودشان نزد من بیایند و تسلیم شوند براى من مى 

.  (882)« آورد؟

. براى این كار دو نفر اعالم آمادگى كردند كه یكى از آنان عجیب و دیگرى عجیب تر بود

من مى توانم پیش   از آن كه از جاى خود برخیزى آن را : دیوى نیرومند از جنیان گفت»: نخست

در آوردن آن نیز شرط امانت را به جاى مى ! به نزد تو آورم و من بر این كار توانا و امین هستم

 (883). «آورم

سلیمان كسى را مى خواست كه زودتر از آن، تخت را نزدش بیاورد، تا این كه مرد صالحى 

یعنى قسمتى از اسم اعظم - به نام آصؾ بن برخیا كه از علم كتاب نیز بهره مند بود  [نفر دوم]

من پیش از آن كه چشم بر هم زنى، آن را نزد تو »: به سلیمان عرض   كرد- الهى را مى دانست 

 روایت شده، آصؾ بن برخیا با طى االرض علیه السالمدر حدیثى از امام صدق . «حاضر مى كنم

هنگامى كه سلیمان آن تحت را نزد خود ثابت و پا برجا »آن تخت را نزد سلیمان حاضر كرد و 

این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید كه آیا : دید، زبان به شكر پروردگار گشود و گفت

 (884)« شكر نعمت او را به جا مى آورم یا كفران نعمت مى كنم؟

سلیمان براى این كه میزان عقل و درایت ملكه سبا را بیازماید و نیز زمینه اى براى ایمان او به 

تخت او را »: خداوند فراهم سازد، دستور داد تخت او را كه حاضر ساخته بودند تؽییر دهند، گفت

. (885)« برایش ناشناس سازید، ببینیم آیا هدایت مى شود یا از كسانى خواهد بود كه هدایت نمى یابند

« آیاتخت تو این گونه است؟: هنگامى كه ملكه سبا وارد شد، كسى اشاره اى به تخت كرد و گفت»
(886) 

گویاخود آن تخت »: ملكه سبا نیز زیركانه ترین و حساب شده ترین جواب ها را داد و گفت

 (888)، «و ما پیش   از این هم آگاه بودیم و اسالم آورده بودیم»:  پس در ادامه افزود(887)، «است
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یعنى اگر منظور سلیمان از این مقدمه چنینى ها این است كه ما به اعجاز او پى ببریم ما پیش   از 

شاید منظور او از این سخنان همان رد هدایاى . این با نشانه هاى دیگر از حقانیت او آگاه شده بودیم

.  سلیمان مبنى بر اثبات حقانیت وى بوده است

سلیمان از قبل دستور داده بود كه صحن یكى از قصرها را از بلور بسازند و در زیر آن آب 

به او گفته شد داخل حیاط قصر شو، ملكه آن »هنگامى كه بلقیس به آنجا رسید، . جارى قرار دهند

ساق پاهاى خود را برهنه كرد تا از آب آب  [لذا]صحنه را كه دید گمان كرد نهر آبى است 

 (889). «بگذرد

این آب نیست كه ) (890)« سلیمان به او گفت كه حیاط قصر از بلور صاؾ ساخته شده»اما 

.  (بخواهد پا را برهنه كند و از آب بگذرد

من كه بر خویشتن ستم كردم، ! پروردگارا»: هنگامى كه ملكه سبا، این صحنه را دید چنین گفت

.  (891)« . با سلیمان در پیشگاه هللا، پرودگار عالمیان، اسالم آورد

آنچه در قرآن كریم پیرامون ملكه سبا آمده، همان مقدار است كه به آن اشاره شد، یعنى این كه 

. او سرانجام ایمان آورد و به خیل صالحان پیوست، ولى درباره سرانجام كار او اختالؾ است

بعضى گفته اند كه سلیمان او را به ازدواج خود درآورد و سلطنت او را به خودش بازگرداند و 

بعضى از پادشاهان حبشه خود را از نسل سلیمان و بلقیس دانسته اند و جمعى نیز گفته اند كه او را 

اما بنابر گفته بعضى از مفسران، مشهور این است كه . به عقد پادشاهى در یمن به نام تبع درآورد

.  او با سلیمان ازدواج كرد

 و مدت عمر او عليه السالمچگونگى مرگ سليمان 

 گاهى یكى دو علیه السالمدر مجمع البیان نقل كرده است كه سلیمان  (رحمه هللا)شیخ طبرسى 

سال یا یكى دو ماه یا بیشتر و كمتر در مسجد بیت المقدس اعتكاؾ مى كرد و آب و ؼذا همراه خود 

روزى سلیمان . مى برد و به عبادت پروردگار مشؽول بود تا در آن وقتى كه مرگ فرا رسید

سلیمان نیز از . نام من خرنوب است: او گفت. گیاهى را دید كه سبز شده از وى نامش را پرسید

آگاهى داشت ودانست كه به زودى خواهد مرد از این  [ویران كننده امارت ها بود]خاصیت این گیاه 

مرگ مرا از جنیان پنهان دار تا انسیان بداند كه جنیان عالم به ! پروردگارا: رو به خدا عرض كرد

به خاندان خود نیز سپرد كه جنیان را از مرگ . از بناى ساختمان او یك سال مانده بود. ؼیب نیستند

من آگاه نكنید تا از بناى ساختمان فراؼت یابند، سپس به محراب عبادت داخل شد و بر عصاى خود 

چون آن ساختمان به پایان رسید، خداى ! تكیه زد و از دنیا رفت و یكسال همچنان بر سر پا بود

آنگاه جنیان از مرگ . متعال موریانه ها را مؤمور كرد تا عصا را خوردند و سلیمان بر زمین افتاد

 (892). آن حضرت آگاه شدند

 روایت علیه السالمدر حدیثى شیخ صدوق، در عیون االءخبار و علل الشرایع از امام صادق 

كرده است كه داستان فوق با اختالؾ و شرح بیشترى نقل شده و در آن حدیث ذكرى از مدت یك 

ترجمه حدیث این گونه .  مدت مزبور را به اجمال بیان فرموده استعلیه السالمسال نشده و امام 

 روایت كرده است كه روزى سلیمان علیه السالماست كه امام هشتم از پدرش و او از امام صادق 

خداى تعالى چنین سلطنتى كه شایسته كسى نبود به من عنایت »: بن داد به اصحاب خود فرمود

كرده، باد و انس و جن و پرندگان و وحوش را مسخر من ساخت و زبان پرندگان را به من آموخت 

و از همه چیز به من داد؛ با همه این احوال، خوشى یك روز تا شب براى من كامل نشده و من میل 
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دارم فردا به قصر خودم درآیم و به باالى آن بروم و بر آنچه تحت فرمانروایى من هست بنگرم، 

.  «كسى را اجازه ندهید بر من وارد شود تا یك روز را به آسایش بگذرانم

اصحاب اطاعت كردند، فرداى آن روز سلیمان عصاى خود را به دست گرفت و وارد قصر شد 

و به بلندتین نقطه قصر رفت، در حالى كه بر عصا تكیه زده بود و با خوشحالى به اطراؾ قصر 

نگاه مى كرد و از آنچه خدا به وى عطا كرده بود خوشحال بود كه ناگاه جوانى زیبارو و خوش 

چه كسى تو را وارد این : سلیمان متوجه او شد و گفت. لباس را دید كه از گوشه قصر ظاهر شد

قصر كرده است و به اجازه چه كسى داخل شدى؟ 

پروردگار قصر مرا داخل : بود در پاسخ گفت (ملك الموت)آن جوان كه در واقع فرشته مرگ 

! آن كرد و به اجازه او وارد شدم

البته پروردگار آن، سزاوارتر از من است، اكنون بگو كه كیستى؟ : سلیمان گفت

.  من فرشته مرگ هستم: ملك الموت گفت

براى چه اینجا آمده اى؟ : سلیمان پرسید

.  آمده ام تا جان تو را بگیرم و روح تو را قبض كنم: ملك الموت مگفت

مؤموریت خود را انجام ده كه امروز روز خوشى و سرور من بود و خدا نخواست : سلیمان گفت

.  كه من جز به وسیله دیدار و لقاى او خوشى و سرورى داشته باشم

ملك الموت جان سلیمان را همچنان كه به عصا تكیه داده بود گرفت و تا وقى كه خدا مى 

خواست، با این كه مرده بود همچنان سر پا ایستاده و بر عصا تكیه زده بود و مردم او را مى دیدند 

همان وضع سبب شد كه مردم درباره آن حضرت سخنانى . و خیال مى كردند كه او زنده است

او كه در این مدت بسیار سر پا ایستاده و احساس خستگى نمى كند و نمى : بگویند، جمعى مى گفتند

دسته اى دیگر مى . خوابد و احتیاج به آب و ؼذا ندارد، پروردگار ماست كه شایسته پرستش است

.  او ساحر است و ما را جادو كرده است: گفتند

سلیمان بنده خدا و پیؽمبر اوست كه خدا هر چه مى خواهد درباره : اما جمعیت مإمنان مى گفتند

چون گفتگو و اختالؾ درمیان آنان پدیدار گشت، مى خواهد درباره اش انجام . اش انجام مى دهد

چون گفتگو و اختالؾ در میان آنان پدیدار گشت، خداوند موریانه را فرستاد تا درون . مى دهد

عصاى او را بخورد و بدین ترتیب عصاى سلیمان شكست و سلیمان از بالى تخت قصر بر زمین 

 (893). افتاد

مدت عمر سلیمان را پنجاه و پنج سال نوشته اند برخى هم مانند عمر یعقوب پنجاه و دو سال 

 (894). قبر آن حضرت نزد قبر پدرش داود در بیت المقدس است. ذكر كرده اند

 نقل ها و احادیث بسیارى است كه اؼلب آنان با شؤن علیه السالمدرباره داستان حضرت سلیمان 

در پاورقى تفسیر ابوالفتوح رازى، فرموده  (رحمه هللا)عالمه شعرانى . پیؽمبر خدا سازگار نیست

بعضى از آن . در داستان سلیمان هیچ روایت صحیح كه بتوان بر آن اعتماد كرد وجود ندارد: اند

آرى، داستان سلیمان نیز همانند . احادیث یقینا باطل و بعضى نیز دلیلى بر صحت آن وجود ندارد

بسیارى از داستان هاى انبیا با روایات مجعولى آمیخته شده و خرافاتى به آن بسته اند كه چهره این 

پیامبر بزرگ را دگرگون ساخته و بسیارى از این خرافات از تورات كنونى گرفته شده و ما نیز 

 (895). اگر به آنچه كه قرآن كریم درباره این پیامبر فرموده قناعت كنیم هیچ مشكلى پیش   نمى آید



www.ketabha.org Page 224 
 

 عليه السالمداستان حضرت يونس 

 یكى از پیامبران الهى است كه نام مباركش   چهار مرتبه در قرآن علیه السالمحضرت یونس 

.  كریم ذكر شده و یك سوره قرآن نیز به نام اوست

 از پیامبران بنى اسرائیل است كه بعد از حضرت سلیمان به پیامبرى علیه السالمحضرت یونس 

 دانسته اند و به دلیل این كه در شكم علیه السالمبعضى او را از نوادگان حضرت ابراهیم . رسید

بعضى . و صاحب الحوت خوانده مى شد (نون به معناى ماهى)ماهى قرار گرفت، با لقب ذوالنون 

م نوشته اند و هم اكنون در نزدیكى كوفه در كنار شط، قبر .  ق825ظهور او را در حدود 

.  معروفى به نام یونس است

 در قرآن عليه السالمحضرت يونس 

در )چرا نبود قریه اى كه مردم آن »: در سوره یونس درباره قوم آن پیؽمبر چنین بیان شده است

ایمان آورند و ایمان آوردنشان به آنان سود دهد؛ مگر قوم یونس كه چون  (هنگام مشاهده عذاب

ایمان آوردند عذاب خوارى و ذلت را از آنان برطرؾ كردیم و تا مدتى از زندگى بهره مندشان 

 (896). «كردیم 

را یاد كن آنگاه كه خشمناك از میان مردم - یونس - وذالنون »: در سوره انبیا نیز آمده است

ندا كرد  (و تاریكى ها)بیرون رفت و گمان داشت كه بر او سخت نخواهیم گرفت، پس در ظلمات 

كه معبودى جز تو نیست و من در زمره ستمكاران بوده ام؛ پس اجابتش كردیم و از اندوه نجاتش 

 (897). «دادیم و مإمنان را این گونه نجات دهیم

و یونس از پیؽمبران بود، هنگامى كه به صورت فرار به »: در سوره صافات نیز آمده است

قرعه به نام او )رفت پس قرعه زدند و و مؽلوب قرعه شد  (كه مملو از جمعى بود)سوى كشتى 

و ( یا از مالمت شدگان بود)، ماهى او را بلعید، در حالى كه وى خود را مالمت مى كرد (درآمد

اگر نبود كه او از تسبیح گویان بود تا روز قیامت و آن روزى كه مردمان برانگیخته مى شوند در 

شكم آن ماهى مى ماند، پس او را به صحرا افكندیم و در آن وقت بیمار بود درخت كدویى بر او 

رویاندیم و او را به سوى صدهزار نفر یا بیشتر از مردم فرستادیم، پس ایمان آوردند و تا مدتى 

 (898). «از زندگى بهره مندشان ساختیم (كه مقدر شده بود)

در »: مى فرماید (صلى هللا علیه وآله وسلم)خداى تعالى خطاب به پیؽمبر اسالم « ن»در سوره 

و مانند صاحب ماهى نباش »:  و در ادامه مى فرماید(899)« برابر حكم پروردگارت صبور باش 

كه در حال ؼم زدگى ندا داد و اگر رحمت پروردگارش او را فرا نگرفته بود، در صحرا به حال 

 (900). «نكوهیدگى افتاده بود، پس پروردگارش او را برگزید و از شایستگانش كرد

 در ميان قوم خود عليه السالميونس 

یونس چون دیگر انبیا، دعوت خود را از توحید و مبارزه با بت پرستى شروع كرد و سپس با 

 در شهر نینوا علیه السالمحضرت یونس . مفاسدى كه در محیط او رایج بود به مبارزه پرداخت

. زندگى مى كرد كه مردمان آنجا در اوج بت پرستى و در تاریكى جهل و شرك ؼوطه ور بودند

 نور ایمان را شعله ور ساخت و پرچم توحید را بر كؾ گرفت و به قوم علیه السالمحضرت یونس   

عقل شما عزیزتر از آن است كه بت را عبادت كند و جبین شما گرامى تر از آن : نادان خود گفت

است كه بر این جمادات بى روح سجده كند، پس   به خود آید و از خواب ؼفلت بیدار شوید و به 

چشم دل بنگرید تا ببینید كه در وراى این جهان، خداوندى بزرگ وجود دارد كه یگانه و بى نیاز 
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او مرا براى راهنمایى شما فرستاده و . است و تنها ذات كبریایى او شایسته عبادت و ستایش است

از در حمت، مرا بر شما مبعوث كرده تا شما را به سوى او راهنمایى و ارشاد كنم، زیرا پرده هاى 

.  جهل و نادانى، عقل و دیده شما را پوشانده و از درك حقایق عاجزید

قوم یونس با شنیدن این سخنان تازه و صحبت از خداى یگانه، دچار حیرت و وحشت شدند، 

چون از خدایى شنیدند كه تاكنون او را نشناخته اند؛ برایشان گران آمد كه ببینند یك نفر از خودشان 

این چه مهمالتى : از این رو به یونس گفتند. بر آنان برترى یابد و ادعاى پیؽمبرى و رسالت نماید

این خدایى كه ما را به سوى آن دعوت مى كنى كیست؟ ما خدایانى داریم كه ! است كه مى بافى؟

پدرانمان سالیان سال آنان را پرستش مى كردند و ما نیز هم اكنون آنان را مى پرستیم، پس از چه 

.  رو ما باید دین اجدادمان را كنار بگذاریم و به دین تازه تو رو آوریم

پرده هاى تقلید را از چشم هاى خود بردارید و عقل خود را از حجاب : یونس در پاسخ گفت

خرافات برهانید، كمى فكر كنید كه آیا این بت هایى را كه صبح و شب مورد توجه قرار مى دهید، 

در برآوردن حاجات و یا دفع شر و بال مى توانند شما را یارى كنند، آیا براى شما نفعى دارند و یا 

مى توانند شرى را از شما برطرؾ گردانند؟ آیا این بتها مى توانند چیزى را و یا مرده اى را زنده 

نمایند، بیمارى را شفا دهند و یا گمشده اى را هدایت كنند، آى اگر من بخواهم به آنان ضررى 

برسانم مى توانند از این امر جلوگیرى كنند و یا اگر آنان را بشكنم و خرد كنم مى توانند دوباره 

چرا از دینى كه شما را به سوى آن دعوت مى : خود را استوار و پا برجا سازند؟ در ادامه افزوده

كنم روى مى گردانید و از آن دورى مى كنى، در حالى كه این دین به شما قدرت مى دهد، امور 

دین . وضع جامعه خود را سامان دهید و اجتماع خود را تقوى و بهسازى كنید. خود را اصالح كنید

من شما را امر به معروؾ و نهى از منكر مى نماید، امنیت و اطمینان را بین شما به وجود مى 

آورد، شما را توصیه مى كند كه نسبت به مستمندان مهربانى و به بینوایان لطؾ روا دارید، 

.  گرسنگان را اطعام و اسیران را آزاد سازید

یونس پیوسته از سر خیرخواهى و مهربانى قوم خود را پند و اندرز مى داد ولى در پاسخ ؼیر 

.  از عناد و استدالل هاى جاهالنه چیزى نمى شنید

تو نیز مانند ما بشرى و یكى از افراد اجتماع :  در پاسخ به استدالل یونس گفتند(901)مردم نینوا 

ما هستى، ما نمى توانیم روح خود را آماده پیروى از تو كنیم و گوش به سخنان تو بسپاریم و 

آنچه تو از ما ! دست از دعوت خود بردار و ما را به حال خود واگذار. دعوتت را تصدیق بنماییم

.  مى خواهى براى ما قابل پذیرش نیست

من با زبان خوش و مسامحه با شما سخن گفتم و با منطق، شما را به خیر و : یونس گفت

صالحتان دعوت كردم اگر گفتار من در اعماق روح شما اثر كند، به هدفى كه به آن امیدوار و به 

ایمانى كه طالب آن بوده ام رسیده ام ولى اگر دعوت مرا رد كنید باید بدانید كه بالیى سخت بر شما 

نازل مى گردد و هالكت شما نزدیك است؛ به زودى نشانه هاى ؼذاب را مى بینید و باید منتظر 

.  عواقب آن باشید

ما دعوت تو را نمى پذیریم و از تهدید تو نیز هراسى نداریم، ! اى یونس: قوم یونس به او گفتند

! اگر راست مى گویى آن عذابى را كه ما را از آن مى ترسانى بر ما نازل كن

در این هنگام صبر یونس لبریز شد و عرصه بر او تنگ آمد و چون از دعوت خود نتیجه اى 

نگرفت، از آنان ناامید گشت و با خشم و ناراحتى دست از آنان شست و شهر و قوم خود را رها 

كرد؛ زیرا هر چه مردم را دعوت كرد، آنان ایمان نیاوردند و حجت و برهان او را نپذیرفتند و در 



www.ketabha.org Page 226 
 

بدین ترتیب یونس فكر كرد كه مسئولیت او به پایان رسیده است و آنچه . آن تفكر و تاءمل نكردند

انجام داده كفایت مى كند بنابراین او طاقت نیاورد و به استقبال قضا و نزول كیفر الهى از شهر 

.  خارج شد

نشانه هاى عذاب الهى 

هنوز یونس از شهر نینوا دور نشده بود كه مردم اعالم خطر عذاب و نشانه هاى هالكت خود 

را دیدند، هواى اطرافشان تیره و تار شد، رنگ رخسارشان دگرگون گشت و اضطراب، آنان را 

فرا گرفت و بیم و هراس بر آنان مستولى شد، در این حال دریافتند، دعوت یونس حق و هشدارش   

صحیح بوده است و بدون تردید عذاب دامنشان را فرا مى گیرد و سرنوشت عاد و ثمود و نوح 

.  همان گونه كه شنیده بودند در مورد آنان نیز تكرار خواهد شد

آرى، آنان دریافتند كه باید به خداى یونس پناه ببرند و به او ایمان آورند و از گشته و گناهان 

خویش توبه نمایند، به همین منظور سر به كوهستان ها و بیابان ها گذاشتند و با گریه و زارى و 

تضرع به درگاه خدا شتافتند و بین مادران و فرزندانشان جدایى انداختند، ناله و فریاد آنان كوه و 

.  دشت را پركرد و شیون مادران و ؼوؼاى چهارپایان در نشیب و فراز كوه و دشت پیچید

در این هنگام خداوند نیز سایه رحمت خویش را بر سر آنان گشود و ابرهاى عذاب را از فراز 

آنان كنار زد و توبه آنان را قبول كرد، زیرا در توبه خود بى ریا و در ایمان خود صادق بودند، 

خدا هم عذاب خود را بر طرؾ ساخت و مردم نینوا با ایمان كامل و امنیت خاطر به خانه هاى 

خود بازگشتند و آرزو كردند كه یونس به جمع آنان بازگردد و در بین آنان به عنوان پیؽمبر و 

اما یونس نینوا را ترك كرد و به راه خود ادامه داد تا به دریا . رسول و رهبر و پیشوا زندگى كند

رسید، در آنجا عده اى را دید كه قصد عبور از دریا را دارند لذا از آنان تقاضا كرد كه او را هم 

پس از این كه او سوار كشتى شد هنوز از ساحل دور نشده بود و از خشكى . همراه خود ببرند

فاصله زیادى نگرفته بود كه دریا طوفانى شد، در این حال مسافران و ملوانان كشتى راهى جز 

سبك كردن كشتى به نظرشان نمى رسید، لذا با یكدیگر مشورت كردند كه چه كنند سپس به توافق 

برخى از . رسیدند كه قرعه كشى كنند و قرعه به نام هر كس افتاد او را داخل دریا بیندازند

چون كشتى به حركت افتاد نهنگى عظیم الجثه اطراؾ كشتى به : مورخین در این مورد نوشته اند

سرنشینان كشتى عقیده داشتند كه این ماهى طعمه مى خواهد و بى تردید در بین ما . جوالن پرداخت

سپس به حكم . فردى گنهكار و یا برده اى فرارى جود دارد كه ما به چنین عذابى گرفتار شده ایم

پس قرعه انداختند و قرعه به نام . قرعه رضایت دادند تا یكى از سرنشینان را به دریا بیندازند

یونس درآمد ولى به خاطر احترام و ارزشى كه براى او قائل بودند، حاضر نشدند او رابه دریا 

بیندازند، پس بار دیگر قرعه انداختند و این بار نیز به نام یونس در آمد اما این بار هم دریػ كردند 

كه او را به دریا بیندازند و براى سومین مرتبه قرعه انداختند و این بار نیز قرعه به نام یونس در 

.  آمد

 در شكم ماهى عليه السالميونس 

حضرت یونس چون دید سه مرتبه قرعه به نامش در آمده، دریافت كه در این پیشامد سرى 

. نهفته است و خداوند نیز در این جریان تدبیر و حكمت دارد سپس خود را در میان دریا انداخت

در این هنگام خدا به ماهى بزرگ دستور داد كه یونس را ببلعد و او را در شكم خود مخفى سازد 

ولى نباید گوشت او را بخورد و استخوانش را بشكند و بدنش خراشى ببیند؛ چرا كه او پیؽمبر 

پس یونس در شكم . خداست كه دچار عجله و ترك اولى شده و از تعجیل خود نادم و پشیمان است
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ماهى قرار گرفت و ماهى امواج را شكافت و در اعماق تیره دریا فرو رفت، چون عرصه بر 

یونس تنگ شد و ؼم و اندوه وجودش را فرا گرفت، به یاور مصیبت زدگان و دادرس   ستمدیدگان 

معبودى یكتا جز تو ! اى خداى بزرگ: پناه آورد و در قعر دریا و تاریكى هاى آن فریادبرآورد

خداى ؼفار نیز دعاى . تو از هر عیب و نقصى منزه هستى و من از ستمگران مى باشم. نیست

یونس را اجابت كرد و به ماهى فرمان داد كه میهمان خود را در ساحل دریا بگذارد و ماهى نیز 

یونس   را با بدنى الؼر و نحیؾ كنار ساحل انداخت، رحمت خدا او را دریافت و بوته كدویى باالى 

.  سرش روییدن گرفت، یونس نیز از میوه آن خورد و در سایه اش آرمید تا نیروى خود را بازیابد

سپس خداى تعالى به او وحى كرد به شهر خود بازگرد و به جمع بستگان و طایفه خود بپیوند، 

زیرا آنان ایمان آورده اند و بت ها را كنار گذاشته و اكنون در جستجوى تو و منتظر بازگشت تو 

.  هستند

یونس به شهر خود بازگشت و با تعجب دید كسانى كه هنگام هجرت یونس   به پرستش بت ها 

كمر بسته بودند، اكنون زبانشان به ذكر خدا باز شده است و خداى یكتا را سپاس و ستایش مى 

 (902). كنند

 در روايات عليه السالمحضرت يونس 

هنگامى كه یونس   تصمیم گرفت قوم خود را :  در حدیثى طوالنى مى فرمایدعلیه السالمامام باقر 

كه در میان آنان بچه هاى شیرخواره و افراد ناتوان بسیارى وجود داشت، نفرین كند، خداوند به او 

وحى فرستاد كه من پروردگارى حكیم و عادل هستم و با بندگانم مدارا خواهم كرد تا شاید توبه 

من تو رابه . نمایند و هیچ گاه به خاطر گناه بزرگ ترها، كودكان خردسال را عذاب نخواهم كرد

سوى مردم فرستادم تا طبیب درد آنان باشى؛ اما تو دل را شكستى و با بدبینى و ناشكیبایى از من 

آنان مى . در تقدیر من چیز دیگرى ضبط گردیده است! اى یونس. خواستى تا آنان را عذاب كنم

توانند در صورت ادامه زندگى شهرها را آباد سازند و بندگان با محبتى را به جهان عرضه نمایند، 

اما با این حال به خاطر تو عذابم را در روز چهارشنبه نیمه شوال و به هنگام طلوع فجر نازل مى 

یونس كه از عاقبت كار اطالعى نداشت تتصمیم گرفت با عابدى به نام ملیخا از شهر خارج . كنم

بهتر است با رفق و مدارا با قومت : شود، اما روبیل حكیم او را از این كار برحذر داشت و گفت

اما ملیخاى عابد او را از عاقبت مخالفت با فرمان پیامبر خدا . رفتار كنى، شاید به تو ایمان بیاورند

تو بهتر است ساكت باشى، چون عابدى هستى كه از دانش و تجربه : روبیل به ملیخا گفت. ترسانید

هیچ مى دانى كه اگر خداوند، توبه مردم را : توشه اى نیندوختى، سپس رو به یونس كرد و گفت

ببیند در حق آنان لطؾ و كرامت خواهد نمود و عذاب را از آنان دور خواهد كرد، در آن صورت 

اما یونس نصایح . تو دروؼگو پنداشه مى شوى و ممكن است، نامت از میان انبیاى الهى محو گردد

روبیل را نپذیرفت و هنگامى كه وقوع حتمى عذاب را به اطالع قومش رسانید، مردم او را از 

وعده : بعد از خروج یونس، روبیل بر فراز كوهى رفت و خطاب به مردم گفت. شهر بیرون راندند

الهى قطعى است بهتر است پایین كوه و در میان شكافى كودكان را رها كنید و مادران، خود به 

آن گاه كه بادى زرد رنگ كه از شرق مى وزد دیدند، همه به ناله و فؽان . دامنه كوه ها پناه برند

درآیید و با گریه و تضرع از خداوند طلب توبه كنید و سعى نمایید از گریه و زارى خسته نشوید تا 

آن كه خورشید ؼروب كند، مردم به دستور روبیل عمل كردند و هنگامى كه بادى زرد رنگ با 

صدایى مهیب و رعد و برق فراوان به سویشان آمد، همانند بزؼاله هایى كه براى شیرخوردن به 

زیر سینه مادرشان پناه مى برند دست به سوى آسمان برداشتند و به مناجات مشؽول گشتند، در این 
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حال خداوند به جبرئیل وحى فرستاد كه من توبه آنان را پذیرفتم و به عهدم وفا كردم، چون بنده ام 

عذاب خداوند تا : اسرافیل مى گوید. یونس از من خواسته بود عذابى سخت بر قومش نازل گردانم

اما خداوند مرا مؤمور ساخت تا مسیر آن را به سوى . نزدیك شانه هاى قوم یونس نیز رسیده بود

.  چشمه ها و مسیل هایى كه به كوه هاى بلند منتهى مى شد تؽییر دهم

. عذاب قوم یونس در كوه هاى ناحیه موصل فرود آمد [: در ادامه افزودعلیه السالمامام باقر ]

: آیا نظر تو درست تر بود یا راءى من؟ ملیخا گفت: هنگامى كه روبیل، ملیخا را دید از او پرسید

اكنون دریافتم كه حكمت و راءى تو بر عبادت و زهد و نظر من برترى داشته است و حكمت و 

دانشى كه همراه تقوى و صالحیت باشد، بسیار كارآمدتر از عبادتى است كه با درك و توجه همراه 

اما . مى گویند، آن دو از آن پس در میان قوم یونس باصفا و صمیمیت به زندگى ادامه دادند. نیست

فآمنوا فمتعناهم الى یونس از آنچه كه اتفاق افتاده بود با ناراحتى به سوى ساحل دریا حركت كرد 

 مردم آن سرزمین به یونس ایمان آوردند و ما ایشان را تا روزى كه در قید حیات بودند (903)؛ حین

 (904). «از نعمت هاى خود برخوردار ساختیم

 عليه السالممدت غيبت يونس 

مدت ؼیبت یونس تا زمان ایمان مجدد مردم به او چه :  پرسیدعلیه السالمابوعبیده از امام باقر 

مقدار بود؟ 

چهار هفته، یك هفته او از شهرش تا كنار ساحل طى كرد، همین مقدار راه را : حضرت فرمود

آیا این مدت مانند هفته و ماه هاى معمول : آنگاه ابوعبیده پرسید. نیز در هنگام بازگشت درنوردید

دنیوى بود یا فقط ساعاتى چند به طول انجامید؟ 

قرار بود عذاب در روز چهارشنبه بر قوم یونس   نازل گردد، همان : حضرت در پاسخ فرمودند

روز نیز خداوند از آنان درگذشت و یونس روز پنج شنبه با حالت خشم از میان قومش بیرون 

فاصله شهر تا ساحل دریا یك هفته طول كشید و همچنین مدت یك هفته را او در میان شكم . رفت

نهنگ سپرى كرد و یك هفته را نیز در بیابان زیر سایه كدو گذرانید و یك هفته را هم صرؾ 

بعد از رجعت یونس، مردم به او گرویدند و در صلح و آرامش به . بازگشت مجدد به شهرش كرد

آنان تنها قومى بودند كه بعد از دیدن نشانه هاى عذاب ایمان آوردند و ایمانشان . زندگى ادامه دادند

 (905). به سودشان تمام گردید

علت نزول بال بر يونس 

 وارد شد و از او علیه السالمروزى عبدهللا بن عمر بر امام سجاد : ابوحمزه ثمالى مى گوید

آیا شما عقیده دارید كه یونس بن متى، هنگامى كه والیت جدتان على بن ابى طالب : پرسید

 به او عرضه گردید از پذیرشش امتناع ورزید تا آن كه دچار آن مصائب گردید؟ علیه السالم

سپس ! این چه تهمتى است، مادرت به عزایت بنشیند:  در پاسخ فرمودندعلیه السالمامام سجاد 

دستور داد با پارچه اى چشم مبارك خود و مرا بستند، لحظه اى بعد خود را در كنار ساحل دریایى 

 از نهنگى كه داخل آب بود خواست تا سر بیرون آورد و علیه السالمدر این لحظه امام سجاد . دیدم

بعد از چند لحظه اى نهنگى عظیم در برابر ما حاضر گشت و . داستان یونس را براى ما بازگوید

خداوند هیچ پیامبرى از حضرت آدم تا جد بزرگوار شما حضرت ختمى ! اى سرور من: گفت

 را علیه السالمرا مبعوث نگردانید، مگر آن كه والیت امیرالمإمنین  (صلى هللا علیه وآله وسلم)مرتبت 

پس هر كس كه بدون شبهه و اعتراضى آنرا پذیرفت خالصى یافت؛ اما هر . بر آنان عرضه نمود

كس كه در پذیرش آن درنگ نمود دچار سختى ها و مشكالت شد، مانند حضرت آدم و استفاده اش 
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از درخت منع شده، نوح و طوفانى كه بر آنان نازل گردید، ابراهیم و آتشى كه برایش افروخته شد، 

. یوسؾ و تنهایى او در چاه، ایوب و بالهاى بى شمار و طوالنى اش و داود و خطایش در دادرسى

 و علیه السالمهنگامى كه دوران نبوت یونس رسید خداوند از او نیز خواست تا به والیت على 

چگونه والیت كسى را كه ندیده ام بپذیرم؟ : فرزندان گرامى اش اقرار نماید، یونس در پاسخ گفت

او چهل روز در شكم من زندانى بود تا آن كه والیت . بعد از این سخن بود كه او را بلعیدم

را پذیرفت و من نیز او را به ساحل دریایى پرتاب  (علیهم السالم)امیرالمإمنین و فرزندان پاكش 

 از نهنگ خواست به علیه السالمامام سجاد اءن ال اله ال اءنت، سبحانك انى كنت من الظالمینكردم 

 (906). قعر دریاها بازگردد و در پى آن، دریا آرامش مجدد خود را بازیافت

لحظه اى غفلت 

روزى ام سلمه شنید :  نقل شده است كه آن حضرت فرمودعلیه السالمدرروایتى از امام صادق 

اللهم التكلنى الى : در مناجات با پروردگارش مى فرماید (صلى هللا علیه وآله وسلم)كه رسول اكرم 

ام سلمه عرض . «خداوندا مرا بر یك چشم به هم زنى به نفس خود وامگذار: نفسى طرفه عین ابدا

چرا تو چنین مى گویى، در حالى كه رسول و فرستاده خدا هستى؟ رسول ! اى رسول خدا: كرد

چگونه امن باشم؟ در حالى كه حق تعالى یونس بن متى را به : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)اكرم 

 (907). یك چشم برهم زدنى به خود واگذاشت و از او صادر شد آنچه صادر گشت

اى :  به او فرمودعلیه السالمو در روایتى دیگر از ابن ابى یعفور منقول است كه امام صادق 

خدا یونس را كمتر از یك چشم بر هم زدنى به خود واگذاشت و از او آن ترك اولى ! پسر یعفور

 (908). صادر گشت كه اگر بر آن حال مى مرد موجب قص عظیم در مرتبه او مى شد
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 عليه السالمداستان حضرت زكريا و يحيى 

حضرت زكريا در قرآن 

در سوره انعام . نام حضرت زكریا در چهار سوره آل عمران، انعام، مریم و انبیا ذكر شده است

نام آن حضرت در ضمن نام سایر انبیا آمده است، ولى در سه سوره دیگر به زندگى او نیز اشاره 

در سوره آل عمران داستان كفالت آن حضرت از مریم دختر عمران، مادر عیسى . شده است

 و دعایى كه او براى فرزنددار شدن كرد و بشارت فرشتگان به والدت یحیى و سایر علیه السالم

.  مطالب مربوط به آن داستان ذكر شده است

زكریا كفالت مریم را به عهده گرفت و هرگاه زكریا به او »: قرآن كریم در این باره مى فرماید

از پیش خداست، كه خداوند هر كه را »: این روزى تو از كجا آمده؟ مریم گفت! اى مریم: مى گفت

: در اینجا بود كه زكریا پروردگار خویش را خواند و گفت. «خواهد بى حساب روزى مى دهد

فرشتگان موقعى . به من از جانب خود فرزندى پاكیزه ببخش كه تو شنواى دعا هستى! پروردگارا

كه او در محراب عبادت مشؽول نیایش بود، او را صدا زدند و بشارت دادند كه خداوند به زودى 

است و پارسا و  (یعنى عیسى )پسرى به نام یحیى به او خواهد داد و او تصدیق كننده كلمه خدا 

زكریا از شنیدن بشارت تولد یحیى به وسیله فرشتگان در شگفت شد و . پیؽمبرى از شایستگان است

چگونه ممكن است فرزندى از من متولد شود در حالى كه ! خداوندا»: در پیشگاه خدا عرض كرد

.  «به پیرى رسیده ام و همسرم نازاست

.  «خداوند این گونه هرچه را بخواهد انجام مى دهد»در جواب به او وحى شد كه 

كه این حادثه در چه زمانى به )براى من نشانه و عالمتى قرار بده ! پروردگارا: زكریا گفت

نشانه تو آن است كه سه روز جز به رمز با مردم سخن نگویى : خداوند فرمود (وقوع مى پیوندد؟

 (909). «و پروردگار خود را بسیار یاد كن و شبانگاه و بامداد او را تسبیح گوى

اظهار تعجب زكریا از این . زكریا از خداوند تقاضاى نشانه اى بر بشارت تولد یحیى مى كند

حادثه عجیب و نیز تقاضاى نشانه از پروردگار، به هیچ وجه، دلیل بر عدم اعتماد او بر وعده هاى 

پروردگار نیست بلكه او مى خواست ایمان او به این مطلب، ایمان شهودى گردد، زكریا مى 

خواست قلبش ماالمال از اطمینان شود و همچون ابراهیم كه به دنبال اطمینان و آرامش ناشى از 

.  شهود حسى مى گشت، به چنین مرحله اى برسد

خداوند، این درخواست زكریا را به اجابت رسانید و براى او نشانه اى قرار داد و آن نشانه این 

بود كه بدون هیچ عامل طبیعى، زبان او سه شبانه روز از كار افتاد و قادر به گفتگوهاى عادى 

این وضع عجیب . نبود، ولى هنگام تسبیح و ذكر پروردگار زبان او به راحتى به كار مى افتاد

نشانه اى از قدرت پروردگار بر همه چیز بود، خدایى كه مى تواند زبان بسته را به هنگام ذكرش   

بگشاید، قادر است از رحم بسته و عقیم، فرزندى با ایمان كه مظهر ذكر پروردگار باشد به وجود 

.  آورد

در تاریخ آمده كه حضرت یحیى شش ماه از حضرت . همسر زكریا و مادر مریم خواهر بودند

عیسى بزرگتر بود و چون در میان مرم به زهد و پارسایى معروؾ بود، ایمان او به پسرخاله خود 

جالب آن كه عیسى و یحیى به معناى . حضرت عیسى، اثر عمیقى در توجه مردم به مسیح گذاشت

.  زنده ماندن است
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مقام نبوت در خردسالى 

 از همان دوران كودكى مورد لطؾ و عنایت خداوند بود و مقام نبوت علیه السالمحضرت یحیى 

هر چند شكوفایى عقل انسان دوران خاصى دارد، ولى همواره در انسان ها افراد . به او داده شد

استثنایى وجود داشته اند، خداوند این دوران را براى بعضى از بندگانش بنابر مصالحى كوتاه تر 

كرده و در سال هاى كمترى قرار داده است، همان گونه كه سخن گفتن افراد پس از گذشتن یكى دو 

 در همان روزهاى نخستین، زبان به سخن علیه السالمسال از تولد است در حالى كه حضرت مسیح 

.  گشود

شهادت حضرت زكريا 

حضرت زكریا بیشتر اوقات خود را به عبادت و موعظه و اندرز بندگان خدا مى گذرانید تا 

زمانى كه به دستور پادشاه جبار آن زمان، فرزندش یحیى را به قتل رساندند، زكریا از این رو از 

شهر خارج و در یكى از باغ هاى اطرؾ شهر بیت المقدس پنهان شد و مؤمورین شاه نیز در تعقیب 

درختى در آنجا بود كه زكریا در آن پنهان شد، مؤمورین فهمیدند كه زكریا . او وارد باغ شدند

آنجاست، پس به كنار درخت آمدند و آن درخت را با اره دو نیم كردند و زكریاى پیؽمبر نیز در 

.  وسط درخت به دو نیم شد

در بعضى نقل ها آمده است كه علت خروج زكریا از بیت المقدس آن بود كه یهودیان، او را 

چون شخص دیگرى جز او نزد مریم رفت و آمد نمى كرد و مریم نیز ! متهم به زنا با مریم كردند

شیطان نیز به این شایعه . این حمل از زكریاست: بدون داشتن شوهر حامله شده بود، یهود گفتند

كمك كرد و یهود را علیه زكریا تحریك نمود؛ آن حضرت ناچار شد از شهر خارج شود و به آن 

باغ پناه ببرد ولى یهویان به تعقیب او پرداختند و چنانكه ذكر شد، در آن باغ و در میان آن درخت 

او را شهید كردند، و بنابر نقلى آن درخت نزد یهود، مقدس بود و حاضر به قطع آن نبودند، اما به 

 (910). اصرار شیطان، سرانجام آن را قطع كردند و بریدند

 عليه السالمشهادت حضرت يحيى 

 قربانى روابط نامشروع یكى از طاؼوت هاى زمان خود با یكى از علیه السالمحضرت یحیى 

هیرودیس پادشاه هوسباز فلسطین، عاشق هیرودیا دختر برادر خود شد و زیبایى . محارم خویش شد

وقتى این خبر به ! او دلش را در گرو عشقى آتشین قرار داد، لذا تصمیم به ازدواج با او گرفت

 رسید، او به صراحت اعالم كرد كه این ازدواج نامشروع و علیه السالمپیامبر بزرگ خدا، یحیى 

وقتى خبر این ماجرا در شهر پیچید . مخالؾ دستورات تورات است و من با آن مخالفت خواهم كرد

و به گوش هیرودیا نیز رسید، او تصمیم گرفت از یحیى كه بزرگ ترین مانع او بود، انتقام بگیرد 

لذا ارتباط خود را با عمویش بیشتر كرد و زیبایى . و او را از سر راه هوس هاى خویش بردارد

هر : خود را دامى براى او قرار داد و آنچنان در او نفوذ كرد كه روزى هیرودیس به او گفت

.  آرزویى دارى از من بخواه كه مسلما آن را برایت برآورده مى كنم

زیرا او نام من و تو را بر سر زبان ها ! من چیزى جز سر یحیى را نمى خواهم: هیرودیا گفت

انداخته و همه مردم به عیب جویى ما نشسته اند، اگر مى خواهى دل من آرام گیرد و خاطرم شاد 

! گردد باید این كار را برایم انجام دهى

كه دیوانه وار به آن زن عشق مى ورزید، بى توجه به عاقبت این كار تسلیم شد و « هیرودیس»

چیزى نگذشت كه سریحیى را نزد آن زن آوردند، اما عواقب دردناك این عمل، سرانجم دامان او 

.  را گرفت
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در روایات آمده كه چون یحیى را به قتل رساندند، یكقطره از خون آن پیؽمبر معصوم روى 

زمین ریخت و این قطره خون جوشش كرد و باال آمد، مردم روى آن خاك ریختند ولى خون 

همچنان باال آمد و هر چه خاك روى آن ریختند، از جوشش نایستاد تا اینكه تبدیل به تل بسیار 

بزرگى شد؛ ولى باز هم جوشید تا پس از گذشتن آن قرن، خداى تعالى بخت نصر را بر آنان مسلط 

 (911). كرد كه هفتاد هزار یا بیشتر از آنان را كشت تا هنگامى كه آن خون از جوشش ایستاد

 در روايات عليه السالمحضرت زكريا و يحيى 

رحمه هللا در عیون اخبار الرضا از ریان بن شبیب روایت كرده است كه روز )شیخ صدوق 

« آیا روزه هستى؟»:  شرفیاب شدم، حضرت به من فرمودعلیه السالماول محرم نزد امام رضا 

امروز روزى است كه زكریا به درگاه خدا دعا كرد و از خداوند فرزندى : نه، فرمود: عرض كردم

پاك خواست، خداوند نیز دعایش را مستجاب فرمود، پس هر كس در این روز روزه بگیرد و به 

 (912). درگاه خداوند دعا كند، دعایش را مستجاب كند، چنان كه دعاى زكریا را مستجاب فرمود

لطؾ خدا به یحیى 

:  روایت كرده كه فرمودعلیه السالماز امام باقر و حنانا من لدناابوحمزه ثمالى در تفسیر جمله 

من عرض كردم كه لطؾ و مهر خدا به : منظور رحمت و لطؾ خدا به یحیى است، ابوحمزه گوید

یحیى تا چه اندازه بود؟ 

خداى تعالى در پاسخ مى « یا رب»: به اندازه اى كه هرگاه یحیى مى گفت: حضرت فرمود

 (913)« لبیك یا یحیى»: فرمود

مواعظ مرد گناهكار 

 روایت شده است كه مردى خدمت عیسى علیه السالمدر كتاب من الیحضره الفقیه از امام صادق 

! من زنا كرده ام، مرا تطهیر كن! اى پیامبر خدا:  آمد و گفتعلیه السالمبن مریم 

 دستور داد تا اعالم كند كه مردم براى تطهیر آن شخص از گناه علیه السالمحضرت عیسى 

وقتى مردم آمدند و آن مرد در گودال قرار گرفت تا حد بر او جارى شود، سپس . حاضر شوند

همه « كسى كه مانند من از خداى تعالى بر گردن او حدى است، نباید به من حد بزند»: فریاد زد

در این هنگام حضرت یحیى . ، پراكنده شدندعلیه السالممردم جز حضرت یحیى و عیسى 

! مرا موعظه كن! اى مرد گنهكار:  نزدیك آن مرد رفت و به او فرمودعلیه السالم

! هیچگاه میان نفس خود و خواسته اش را آزاد مگذار كه هالك شوى: آن مرد گفت

هیچگاه شخص :  از او خواست تا جمله دیگرى بگوید، آن مرد گفتعلیه السالمحضرت یحیى 

! خطاكار را به خاطر خطایى كه از او سرزده سرزنش   مكن

! باز هم برایم بگو:  فرمودعلیه السالمحضرت یحیى 

! هیچگاه خشم مكن: او گفت

 (914). كافى است:  فرمودعلیه السالمحضرت یحیى 

 علیه السالمعبادت و زهد یحیى 

حضرت یحیى آنقدر گریه مى كرد كه گوشت گونه اش آب شد، :  فرمودندعلیه السالمامام صادق 

من از خداى تعالى درخواست كردم تو را به من ! فرزندم: پدرش حضرت زكریا به او مى گفت

.  ببخشد تا دیدگانم به وجود تو روشن گردد
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بر روى دوزخ  هاى آتشى كه خدا دارد، پرتگاه هایى است كه جز آن ! پدرجان: یحیى گفت

مردمانى كه از خشیت خدا بسیار گریه مى كنند، كسى دیگر از آنجا عبور نمى كند و من ترس آن 

 (915). در این وقت حضرت زكریا آن قدر گریست كه بى هوش شد. را دارم كه از آنجا نگذرم

:  روایت كرده است كه آن حضرت فرمودعلیه السالماز امام موسى كاظم  (رحمه هللا)شیخ كلینى 

 (916).  همواره گریه مى كرد و نمى خندیدعلیه السالمحضرت یحیى 

 وارد بیت المقدس شد و علیه السالمدر كتاب بحاراالنوار نقل شده كه روزى حضرت یحیى 

راهبان را دید كه پیراهن مویین و كاله پشمین و زبر پوشیده اند و با وضع دلخراشى خود را به 

براى : دیوار مسجد بسته اند و به عبادت مشؽولند، یحیى با دیدن آن منظره نزد مادرش آمد و گفت

من پیراهن مویین و كاله پشمینه بباؾ تا بپوشم و به مسجد بیت المقدس بروم و با راهبان و علماى 

.  عابد بنى اسرائیل به عبادت خدا مشؽول شوم

بعد از این كه زكریا به . صبر كن تا پدرت بیاید و با او در این باره مشورت كن: مادرش گفت

چه چیزى باعث این تصمیم تو : خانه آمد و جریان را به ایشان عرض كردند، زكریا به یحیى گفت

شد با این كه هنوز كودك هستى؟ 

پدرجان آیا ندیده اى افرادى را كه كوچك تر از من بودند، طعم مرگ را چشیدند؟ : یحیى گفت

سپس به مادر یحیى گفت كه لباس   و كاله را براى . آرى، چنین افرادى را دیده ام: زكریا گفت

یحیى كاله زبر و لباس مویین پوشید و به مسجد بیت المقدس رفت و در كنار . یحیى آماده سازد

عابدان مشؽول عبادت شد و آن قدر در عبادت ریاضت كشید كه پیراهن مویین، گوشت بدنش را 

آیا به : خداوند به یحیى وحى كرد. روزى به بدن الؼر و نحیؾ خود نگاه كرد و گریست. آب كرد

خاطر آن كه اندامت را نحیؾ و الؼر مى بینى گریه مى كنى، به عزت و جاللم اگر یك بار بر 

. آتش دوزخ نگاهى مى انداختى، به جاى پیراهن بافته شده سفت و زبر، پیراهن آهنین مى پوشیدى

 بسیار گریه و زارى كرد، به گونه اى كه آثار سخت گریه در چهره علیه السالمپس از آن، یحیى 

اش   آشكار شد، وقتى این خبر به مادرش رسید، نزد پسرش آمد، زكریا و سایر عابدان دیگر نیز 

.  هنگامى كه از جریان با خبر شدند نزد یحیى رفتند

این چه حالى است ! پسرجان: حضرت زكریا وقتى كه آن وضع دلخراش را از یحیى دید فرمود

كه در تو مى نگرم؟ 

.  شما مرا به این كار و این حال امر نمودى! پدرجان: یحیى گفت

چه زمانى تو را چنین دستورى دادم؟ : زكریا گفت

آیا شما نگفتى كه بین بهشت و دوزخ گردنه اى است كه جز گریه كنندگان از خوؾ : یحیى گفت

خدا، كسى از آن عبور نمى كند؟ 

چرا كه حال و شؤن ! آرى، حال كه چنین است به كوشش خود در عبادت ادامه بده: زكریا گفت

.  تو ؼیر از من است

یحیى نیز برخاست و پیراهن مویین خود را از تن بیرون آورد و به جاى آن، دو قطعه نمد بر 

او آنقدر از خوؾ خدا گریه مى كرد كه آن دو قطعه نمد از اشكهایش خیس مى شد و . تن كرد

 (917). قطره هاى اشكش از سر انگشتانش فرو مى چكید

هر گاه زكریا مى خواست بنى اسرائیل را موعظه كند به : در روایت دیگرى آمده است كه

طرؾ چب و راست نگاه مى كرد، اگر یحیى را در میان جمعیت مى دید از بهشت و دوزخ سخنى 

.  نمى گفت
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روزى زكریا بر منبر رفت تا بنى اسرائیل را موعظه كند، یحیى نیز كه عبایش   را بر سر 

زكریا به جمعیت نگریست و یحیى . نهاده بود، وارد مجلس شد و در گوشه اى میان جمعیت نشست

دوستم جبرئیل از جانب خداوند به من ! اى بنى اسرائیل»: را ندید، آنگاه در ضمن موعظه فرمود

، در پایین آن دره اى هست به نام «سكران»خبر داد كه در جهنم كوهى وجود دارد به نام 

، زیرا ؼضب خداوند در آن وجود دارد و در میان آن دره چاهى است كه طول و «ؼضبان »

ارتفاع آن به اندازه مسیر یك صد سال راه است، در میان آن چاه چند تابوت از آتش وجود دارد و 

.  «درمیان هر یك از آن تابوت ها چند صندوق آتشین و لباس آتشین و زنجیرهاى آتشین هست 

واى بر من از ؼافل شدنم از : یحیى تا این سخن را شنید برخاست و با صداى بلند فریاد كشید

. سپس سراسیمه از مجلس خارج شد و سر به بیابان گذاشت و از شهر خارج شد! كوه سكران

حضرت زكریا بى درنگ از مجلس بیرون آمد و نزد مادر یحیى رفت و ماجرا را به او خبر داد و 

هم اكنون برخیز و به جستجوى یحیى بپرداز، من ترس آن دارم كه دیگر او را نبینم مگر »: گفت

.  «این كه دستخوش مرگ شده باشد

در بیابان چند نفر را . مادر یحیى برخاست و از شهر خارج شد و به جستجوى یحیى پرداخت

مادر یحیى همراه آنان به جستجو . دید و از آنان جویاى یحیى شد، آنان اظهار بى اطالعى كردند

آیا یحیى، پسر زكریا را ندیدى؟ : پرداخت تا این كه چوپانى را در بیابان دید، از او پرسید

همین حاال او را كنار گردنه فالن كوه دیدم كه پاهایش را در میان گودال آب فرو : چوپان گفت

به عزتت ! اى موالى من! اى خدا»: برده بود و چشم به آسمان دوخته بود چنین مناجات مى كرد

« سوگند آب خنك ننوشم، تابدانم كه در پیشگاه تو چه مقام و منزلتى دارم؟

مادر یحیى به طرؾ آن كوه حركت كرد و یحیى را آنجا دید، نزدیكش رفت و سرش را در 

.  آؼوش كشید و او را سوگند داد كه برخیزد و با او به خانه برگردد

یحیى نیز برخاست و با مادر به خانه بازگشت و لباس هاى زبر مویین را از مادرس طلب كرد 

مادرش از . و پوشید و به سوى مسجد بیت المقدس حركت كرد تا در آنجا به عبادت مشؽول شود

او را رها كن، پرده حجاب از روى قلب پسرم : رفتن او جلوگیرى مى كرد اما زكریا به او گفت

برداشته شده است و زندگى دنیا هرگز روح و روان او را سیراب نمى كند و به او نفعى نمى 

یحیى نیز خود را به مسجد بیت المقدس رسانید و در كنار علما و عابدان بنى اسرائیل به . بخشد

 (918). عبادت پرداخت

تؤویل آیه كهیعص 

 خدمت بقیه هللا االعظم علیه السالمیكى از كسانى كه در زمان حضرت امام حسن عسكرى 

او همراه احمد بن .  مشرؾ شده است، سعد بن عبدهللا اشعرى استعلیه السالمحضرت ولى عصر 

 وارد شد و توفیق یافت كه پاسخ علیه السالماسحاق قمى در سامرا به منزل امام حسن عسكرى 

.   بشنودعلیه السالمسئواالت خود را از حضرت ولى عصر 

بوده است كه آن حضرت « كهیعص»یكى از سئواالت سعد بن عبدهللا، درباره تؤویل آیه شریفه 

این حروؾ، خبر ؼیبى است كه خداوند بنده خود زكریا را از آن آگاه ساخت و : در پاسخ فرمودند

.  نقل كرده است (صلى هللا علیه وآله وسلم)سپس آن واقعه را براى حضرت محمد 

را به او تعلیم  (علیهم السالم)حضرت زكریا از خدا درخواست كرد كه اسماى خمسه نجبا 

.  پس جبرئیل بر او نازل شده و نام هاى شریؾ ایشان را به او تعلیم كرد. فرماید
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 را ذكر مى كرد خوشحال علیه السالمهنگامى كه زكریا نام حضرت محمد و على فاطمه و حسن 

 را ذكر مى كرد، گریه علیه السالمحسین  [امام]مى شد و اندوهش برطرؾ مى گشت، ولى چون نام 

باالخره روزى حضرت . گلوى او را مى گرفت و اشك او جارى مى شد و ؼمگین مى گردید

چه چیز باعث شده كه هرگاه نام مبارك چهار نفر از این بزرگواران ! خداوندا: زكریا عرض كرد

 [امام]را ذكر مى كنم خاطرم آرامش مى یابد و ؼصه ام برطرؾ مى شود، ولى هنگامى كه نام 

 را بر زبان مى آورم اشكم جارى مى گردد و ؼصه ام افزون مى گردد؟ علیه السالمحسین 

، حرؾ «كهیعص»:  را خبر داد و فرمودعلیه السالمخداوند به زكریا قصه شهادت امام حسین 

كه بر  [لعنه هللا علیه]به یزید « یاء»هالك شدن عترت است و « ها»كربال است و حرؾ « كاؾ»

صبر و »به « صاد»حسین و « عطش»نیز به « عین» ستم نمود، اشاره دارد و علیه السالمحسین 

.  ایشان اشاره مى كند« شكیبایى

چون زكریا این داستان را شنید ناراحت و محزون گردید و تا سه روز از مسجد خود بیرون 

نیامد و مردم را از وارد شدن در نزد خود منع كرد و پیوسته زار زار مى گریست و ناله سر مى 

آیا بهترین خلق خود را به اندوه فرزندش مبتال مى نمایى؟ آیا این مصیبت ! خدایا»: داد و مى گفت

 لباس سوگ مى پوشانى؟ آیا این بال را بر علیه السالمرا بر او نازل مى كنى؟ آیا به على و فاطمه 

« ساحت مقدس آن دو و در خانه آنان نازل مى كنى؟

مرا فرزند پسرى روزى فرما تا در كهنسالى دیدگانم به آن روشن ! خدایا: سپس عرضه داشت

شود، سپس مرا شیفته او گردان، آن گاه مرا به واسطه آن، همچنان كه محمد 

حبیب خود را به اندوه فرزندش مبتال مى سازى سراپاى وجودم را دردمند  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

! ساز

خداوند دعاى زكریا را مستجاب نمود و یحیى را كه مدت حمل او همانند مدت حمل حسین 

 شش ماه به طول انجامید، به او عطا فرمود، كه شهادت او نیز موجب اندوه حضرت علیه السالم

 (919). زكریا شد

 با شیطان علیه السالمسخن حضرت یحیى 

 و او از پدران بزرگوارش علیه السالمحدیثى از امام رضا  (رحمه هللا)امالى شیخ طوسى 

در باره مكالمه یحیى با شیطان نقل كرده كه خالصه آن این است كه شیطان از زمان  (علیهم السالم)

 به نزد پیؽمبران مى آمد و با آنان سخن مى گفت و از علیه السالمآدم تا زمان بعثت حضرت مسیح 

مى خواهم دام ها و وسایلى كه : روزى حضرت یحیى به او فرمود. همه بیشتر با یحیى انس داشت

شیطان پذیرفت و روز دیگر با . فرزندان آدم را با آنان گمراه و شكار مى كنى به من نشان دهى

شكل مخصوص و ابزار و آالت بسیار و رنگ هاى گوناگونى نزد یحیى آمد و تاءثیرات آن ابزار 

و رنگ ها را براى یحیى ذكر كرد و كیفیت گمراه ساختن فرزندان آدم رابه وسیله آنان شرح داد؛ 

چه چیزى از همه بیشتر چشم تو را روشن مى سازد؟ : سپس یحیى به او فرمود

زنان دام هاى من هستند، هرگاه نفرین صالحان بر من، مرا ؼمگین مى كند، خود : شیطان گفت

.  را با آنان آرامش مى دهم

آیا هیچ گاه موفق شده اى كه بر من ؼالب گردى؟ : یحیى فرمود

! نه، ولى تو داراى خصلتى هستى كه مرا خشنود و به آن امیدوار مى كند: شیطان گفت

آن خصلت چیست؟ : یحیى پرسید
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هنگمى كه افطار مى كنى، سیر ؼذا مى خورى و سیرى مانع قسمتى از نمازها و : شیطان گفت

 (. كه موجب خوشحالى من است)شب زنده دارى تو مى گردد 

من از این ساعت با خدا عهد مى كنم كه دیگر ؼذاى سیر : یحیى كه این سخن را شنید فرمود

.  نخوم تا هنگامى كه او را دیدار كنم

كه از این پس هیچ بنده اى را نصیحت نكنم تا ! من نیز با خدا عهد مى كنم: شیطان مى گفت

 (920). هنگامى كه خدا را مالقات كنم و پس از آن گفتار رفت و دیگربه نزد یحیى نیامد

 علیه السالمشهادت حضرت یحیى 

قاتل یحیى بن زكریا فرزند زنا بود، چنان كه :  روایت شده كه فرمودعلیه السالماز امام باقر 

 (921).  نیز زنازاده بودندعلیه السالمقاتل على بن ابى طالب و قاتل حسین بن على 

در احادیث دیگر نیز آمده كه آسمان در شهادت دو نفر به گریه درآمد، نخست در شهادت یحیى 

 (922). (علهما السالم)بن زكریا و دیگر در شهادت حضرت اباعبدهللا الحسین 

 بیرون آمدیم، امام علیه السالمما در سفر كربال همراه امام حسین »:  فرمودعلیه السالمامام سجاد 

در هر منزلى كه نزول مى فرمود و یا از آن كوچ مى كرد، از یحیى و شهامت او یاد مى كرد و 

مى فرمود كه از پستى و بى ارزشى دنیا نزد خدا همین بس كه سر یحیى بن زكریا را به عنوان 

 (923). هدیه براى فرد ستمگر و بى عفتى از ستمگران بنى اسرائیل بردند

 را زیارت كنید و به او جفا نكنید كه او علیه السالممرقد حسین :  فرمودعلیه السالمامام صادق 

سید و آقاى شهداى جوان و سید جوانان اهل بهشت است و شبیه یحیى است كه آسمان و زمین بر 

 (924).  گریستندعلیه السالممظلومیت حسین و یحیى 

: آمد و گفت (صلى هللا علیه وآله وسلم)در روایت دیگرى نیز آمده كه جبرئیل به محضر پیامبر 

كشت و به زودى  (توسط بخت النصر)خداوند هفتاد هزار نفر از منافقان را در مورد قتل یحیى 

 (925). هفتاد هزار نفر از متجاوزان را به خاطر قتل پسر دخترت، حسین مى كشد

 علیه السالمعاقبت قوم حضرت یحیى 

هرگاه خداوند متعال اراده یارى طلبى براى دوستانش كند، :  مى فرمایدعلیه السالمامام صادق 

از بدترین خالیقش براى آنان یارى مى طلبد، چنان كه در مورد انتقام گیرى از خون یحیى 

.   از بخت النصر یارى طلبیدعلیه السالم

 را از بدن جدا نمودند، قطره اى از خونش به روى علیه السالمهنگامى كه سر مقدس یحیى 

زمین ریخت و جوشید و هر چه خاك بر روى آن ریختند، خون با جوشش از میان خاك بیرون مى 

.  آمد، خون از جوشش نیفتاد و تلى سرخرنگ به وجود آمد

طولى نكشید كه یكى از یاؼیان آن عصر به نام بخت النصر كه در قبل هیزم شكن بود شورش 

كرد، او با یارانش به هرجا كه رسیدند آنجا را تصرؾ نمودند و همه طاؼوتیان و سران را با 

این تل چیست؟ : سخت ترین وضع كشتند تا این كه چشم بخت النصر به تل سرخى افتاد، پرسید

مدتى قبل پادشاه این منطقه حضرت یحیى را كشت و سرش را از بدنش جدا كرد خون او : گفتند

را به زمین چكیه و جوشید و هر چه بر روى آن، خاك ریختند از جوشش نیفتاد، سرانجام تلى از 

به قدرى از مردم اینجا : بخت النصر گفت. خاك سرخ به وجود آمد و همچنان آن خون مى جوشید

.  را بر سر این تل بكشم، تا خون از جوشش بیفتد

به فرمان بخت النصر هفتاد هزار نفر از مردم را روى آن تل كشتند، اما همچنان خون مى 

.  جوشید



237 

 

.  آیا شخصى دیگر در این منطقه باقى مانده است: بخت النصر پرسید

.  یك پیر زن در فالن جا زندگى مى كند: گفتند

او را نیز بیاورید و روى این تل بكشید؛ مؤموران او را آوردند و كشتند، سپس خون از : گفت

 (926). جوشش افتاد

: رفتند و گفتند (یكى از پیامبران)روایت شده كه احبار و علما و عابدان بنى اسرائیل نزد ارمیا 

از خدا بخواه و بپرس كه گناه فقرا و زنان ناتوان چیست كه این گونه كشته مى شوند؟ 

ارمیا هفت روز روزه گرفت، به او وحى نشد، هفت روز دیگر را روزه گرفت باز وحى نشد، 

به آنان بگو شما منكرات را دیدید »: هفت روز سوم را روزه گرفت، سرانجام به او چنین وحى شد

 (927). «و نهى از منكر نكردید
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 عليه السالمداستان حضرت عيسى بن مريم 

نام مبارك او در سیزده سوره قرآن كریم .  اولوالعزم استعلیه السالمحضرت عیسى به مریم 

عبدهللا، : در بیشتر آیات نامش با فضیلت و عظمت همراه است و با عناوینى چون. ذكر شده است

در قرآن، چهل و . كلمه خدا، روح خدا، تاءیید شده به روح القدس و سایر افتخارات ذكر دشده است

.  از آن حضرت یاد شده است« مسیح»پنج بار نام عیسى آمده كه در یازده جا با قلب 

 در علیه السالم پانصد و هفتاد سال قبل از والدت پیامبر اسالم علیه السالمحضرت عیسى 

برخى گفته اند كه او در دهكده ناصره یا بیت . سرزمین كوفه، در كنار رود فرات به دنیا آمد

والدت او معجزه بود . المقدس، در عصر سلطنت فرهاد پنجم یكى از پادشاهان اشكان متولد گردید

مادرش مریم، دختر عمران از زنان نمونه و از . و به اذن خدا و بدون داشتن پدر به وقوع پیوست

 بود علیه السالمشخصیت هاى برجسته بنى اسرائیل بود، پدر مریم، عمران از نسل حضرت سلیمان 

.  و از علماى برجسته و پارسا و عابد بنى اسرائیل به شمار مى آمد

 عليها السالمتولد مريم 

 [كه بنابر بعضى از روایات، پیامبرى بود كه به سوى قوم خود مبعوث شده بود]عمران 

او سال ها بود در آرزوى داشتن فرزند به سر مى برد و به تدریج از . همسرى به نام حنه داشت

داشتن فرزند ناامید شده بود، تا این كه یك روز كه در زیر درختى نشسته بود، پرنده اى را دید كه 

این منظره حنه را به یاد فرزند انداخت و با حسرت و . با منقار خود به جوجه اش   ؼذا مى داد

اندوه به درگاه خداى تعالى دعا كرد كه خداوند آرزویش را برآورده كند و فرزندى به او عنایت كند 

و به دنبال آن دعا، نذر كرد كه اگر صاحب فرزندى شد، او را به خدمتكارى بیت المقدس واگذارد 

.  و به معبد بسپارد

خداى تعالى نیز دعاى حنه را مستجاب كرد و به شوهرش عمران وحى كرد كه ما به تو 

فرزندى مبارك خواهیم داد كه بیماران مبتالى به مرض خوره و پیسى را شفا مى بخشد و مردگان 

.  را به اذن خدا زنده مى كند و او را پیامبرى براى بنى اسرائیل قرار خواهیم داد

او این جریان را به همسر خود حنه گفت، از این رو هنگامى كه او باردار شد گمان مى كرد كه 

آن فرزند، همان فرزندى است كه در رحم دارد، بى خبر از این كه كسى كه در رحم او است مادر 

.  آن فرزند مى باشد و به همین دلیل، نذر كرد كه پسر را خدمتگزار خانه خدا، بیت المقدس نماید

هنگامى كه زمان وضع حمل مادر مریم فرا رسید چون دید كه فرزند او دختر است، نگران شد 

كه با این وضع چه كند، زیرا خدمتكاران بیت المقس از میان پسران انتخاب مى شدند و هرگز 

.  سابقه نداشت كه دخترى خدمتكار در آن مكان انتخاب گردد

قرآن كریم چگونگى حال مادر مریم را پس از تولد فرزند، شرح مى دهد كه او با ناراحتى، 

فرزند من دختر است و تو مى دانى كه پسر و دختر براى هدفى كه من نذر ! خداوندا: اظهار داشت

كرده ام مثل همدیگر نیستند، دختر نمى تواند آن وظایؾ را آنچنان كه پسر انجام مى دهد، انجام 

.  دهد

خداوند، مریم را به خوبى پذیرفت و او را چون گیاه ارزنده و »: در ادامه قرآن مى فرماید

براى این خدمت  (براى نخستین بار) آرى، خداوند این دختر پاك را (928). «نیكویى پرورش داد

.  روحانى و معنوى پذیرفت
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بعضى از مفسران نیز گفته اند كه نشانه پذیرش خدا این بود كه هیچگاه مریم در دروان 

خدمتگزارى بیت المقدس عادت ماهیانه نمى شد، تا مجبور نشود از این مكان مقدس دور شود و 

.  ممكن است قبولى این نذر و پذیرش مریم به صورت الهام به مادرش اعالم شده باشد

 عليها السالمقرعه، براى سرپرستى مريم 

خداوند؛ حضرت زكریا را به عنوان كفالت مریم انتخاب كرد، زیرا بنابر : قرآن كریم مى فرماید

.  قبل از تولد او چشم از جهان فرو بست- عمران - نقل تاریخ، پدر مریم 

مریم در لؽت آنان به معنى زن عبادت . نام مریم به وسیله مادرش هنگام وضع حمل انتخاب شد

كار بوده است و این نهایت عشق و عالقه این مادر پاك را براى معنى وقؾ كردن فرزندش در 

او به دنبال این نامگذارى از وقؾ كردن فرزندش در مسیر بندگى . مسیر بندگى خدا نشان مى دهد

او به دنبال این نامگذارى از خدا خواست كه این نوازد و فرزندانى را كه در . خدا نشان مى دهد

.  آینده از او به دنبال مى آیند از وسوسه هاى شیطانى بركنار و در پناه لطؾ خود قرار دهد

مادر مریم پس از وضع حمل، نوزاد خود را در پارچه اى پیچید و به معبد آورد و به دانشمندان 

و بزرگان بنى اسرائیل خطاب كرد كه این نوزاد براى خدمت خانه خدا نذر شده است، سرپرستى 

بود، دانشمندان و  (خانواده عمران)از آنجا كه مریم از خانواده اى بزرگوار . او را بر عهده بگیرید

عابدان بنى اسرائیل براى سرپرستى او بر یكدیگر سبقت گرفتند، از این رو تصمیم به قرعه 

گرفتند، به كنار نهرى رفتند و قلم ها و چوب هایى كه به وسیله آن قرعه مى زدند حاضر كردند و 

نام هر یك بر یكى از قلم ها نوشته شد، هر قلمى در آب فرو میرؾ برنده قرعه نبود و تنها قلمى 

كه بر روى آب باقى مى ماند، برنده قرعه محسوب مى شد، قلمى كه نام زكریا بر آن بود در 

اعماق آب فرو رفت و سپس روى آب آمد و سرپرسى زكریا نسبت به مریم مسلم اعماق آب فرو 

او در واقع از همه . رفت و سپس روى آب آمد و سرپرستى زكریا نسبت به مریم مسلم شد

.  سزاوارتر بود زیرا هم پیامبر خدا بود و هم شوهر خاله مریم

این از خبرهاى ؼیبى است كه به تو  [!اى پیامبر]: قرآن كریم با اشاره به این داستان مى فرماید

به آب مى انداختند تا كدام  (براى قرعه كشى)وحى مى كنیم و تو در آن هنگام كه قلم هاى خود را 

دانشمندان بنى اسرائیل، براى )یك كفالت و سرپرستى مریم را عهده دار شود و نیز به هنگامى كه 

و همه این ها از راه وحى به تو )با هم كشمكش داشتند حضور نداشتى  (كسب افتخار سرپرستى او

 (929). (گفته شد

به گفته ابن ]مریم، تحت سرپرستى زكریا بزرگ شد و آنچنان ؼرق عبادت و بندگى خدا بود كه 

هنگامى كه نه ساله شد، روزها را روزه مى گرفت و شب ها به عبادت مى پرداخت و  [عباس

آنچنان در پرهیزكارى و معرفت و شناسایى پروردگار، پیش رفت كه از احبار و دانشمندان 

هنگامى كه زكریا در كنار محراب او قرار مى گرفت و براى . پارساى آن زمان نیز پیشى گرفت

. دیدن او مى آمد، ؼذاهاى مخصوصى كنار محراب او مى دید كه از دیدن آن به تعجب مى افتاد

این از لطؾ خداست و »: مریم در جواب گفت« این ؼذا را از كجا آوردى»: روزى از او پرسید

 (930). «اوست كه هر كس را بخواهد، بى حساب روزى مى دهد

اما در این كه آن ؼذا، چه نوع ؼذایى بود و از كجا براى مریم مى آمد در قرآن كریم ذكر نشده 

است، ولى از روایات متعددى كه در تفسیر عیاشى و ؼیر آن از كتب شیعه و اهل تسنن آمده، 

استفاده مى شود كه آن یك نوع میوه بهشى بوده كه در ؼیر فصل، در كنار محراب مریم به فرمان 
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پروردگار حاضر مى شده است و این موضوع جاى تعجب نیست كه خدا از بنده پرهیزگارش   این 

.  چنین پذیرایى كند

روزى »:  نقل شده كه خالصه اش   چنین استعلیه السالمدر تفسیر عیاشى روایت از امام باقر 

 آمد در حالى كه چند علیها السالمبه خانه فاطمه زهرا  ( صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر گرامى اسالم 

: روز در خانه او ؼذایى دیده نمى شد، ناگاه ؼذاى فراوان و مخصوصى نزد او دید و از او پرسید

این ؼذا از كجاست؟ 

این ؼذاها از طرؾ خداست، كه هر كس را بخواهد بدون :  فرمودعلیها السالمحضرت فاطمه 

.  حساب روزى مى بخشد

این جریان همانند جریان زكریا است كه در كنار محراب : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

: این ؼذا از كجا است، او گفت! اى مریم: مریم آمد و ؼذاى مخصوصى در آنجا دید و از او پرسید

 (931). «از سوى خداست

 عليه السالمسخن فرشتگان با مريم 

و هنگامى را كه »:  مى فرمایدعلیها السالمقرآن كریم درباره سخن گفتن فرشتگان با مریم 

خدا تو را برگزیده و پاك ساخته و بر تمام زنان جهان برترى داده ! اى مریم: فرشتگان گفتند

 (932). «است

. این آیه شریفه گواه بر این است كه مریم بزرگ ترین شخصیت زن در زمان خود بوده است

 رسیده است كه او برترین بانوى علیها السالماین موضوع با آنچه درباره بانوى بزرگ اسالم فاطمه 

و امام  (صلى هللا علیه وآله وسلم)جهان است، منافات ندارد زیرا در روایات بسیارى از پیؽمبر اسالم 

اما مریم بانوى زنان زمان خود بود اما فاطمه، بانوى همه بانوان » نقل شده كه علیه السالمصادق 

 (933). «جهان از اولین و آخرین است

چه افتخارى از این برتر كه انسانى با فرشتگان هم سخن شود، آن هم سخنى كه بشارت 

این همه، در سایه تقوا . برگزیدگى او از سوى خدا و طهارت و برترى او بر تمام زنان جهان باشد

آرى، او برگزیده شد تا پیامبرى همچون عیساى مسیح به . و پرهیزگارى و ایمان و عبادت او بود

.  دنیا آورد

اى »: فرشتگان به دنبال بشارت دادن به مریم درباره برگزیده شدن از سوى خداوند، به او گفتند

در برابر پروردگارت خضوع كن و سجده به جا آور و با ركوع  [به شكرانه این نعمت]! مریم

 (934)« !كنندگان، ركوع كن

 عليه السالموالدت عيسى 

كه گاهى براى رفع نیازهاى خود به ) روزى در گوشه خانه زكریا علیها السالمحضرت مریم 

در قسمت شرقى آن، براى شستشوى بدن و ؼسل، پرده اى زده بود و پشت پرده رفته  (آنجا رفت

او فرشه بزرگ الهى، جبرئیل . بود كه ناگهان جوانى بسیار زیبا را دید كه به طرؾ او مى رود

.  را در او بدمدعلیه السالمامین بود كه به شكل بشرى تام الخلقه پیش مریم آمده بود تا روح عیسى 

مریم كه تا به آن روز در كمال عفت و پاكى زندگى كرده بود و شب روز خود رابه عبادت و تقوى 

گذرانده بود، بدون آن كه بداند كه آن جوان زیبا كیست و بدون آنكه از نام و خصوصیات او بپرسد، 

به پروردگار خویش پناه بردو با جمله اى كوتاه و موعظه آمیز از آن جوان خواست تا بى درنگ 

.  از او دور شود
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در این كتاب از مریم سخن »:  مى فرمایدعلیه السالمقرآن كریم درباره والدت حضرت عیسى 

در این . ، آنگاه كه از خانواده خود جدا شد و در یك منطقه شرقى قرار گرفت[و او را یاد كن]بگو 

را به  (یكى از فرشتگان بزرگ)هنگام، مریم حجابى میان خود و دیگران افكند و ما روح خود 

سوى او فرستادیم و او در شكل انسان كامل بى عیب و نقص و خوش قیافه اى بر مریم ظاهر 

 (935). «شد

پیداست كه در این موقع چه حالتى به مریم دست مى دهد، مریمى كه همواره پاكدامن زیسته و 

در دامان پاكان پرورش یافته است و در میان مردم ضرب المثل عفت و تقواست، از دیدن مرد 

بیگانه زیبایى كه به خلوتگاه او راه یافته است چه ترس و وحشتى به او دست مى دهد؟ از این رو 

و او در . من به خداى رحمان، از تو پناه مى برم، اگر پرهیزكار هستى»: او را بى درنگ صدا زد

 (936). «من فرستاده پروردگار تو هستم : جواب گفت

این جمله همچون آبى كه بر آتش بریزد، به قلب پاك مریم آرامش بخشید ولى این آرامش چندان 

من آمده ام تا پسر پاكیزه اى از نظر خلق و خو و جسم و »: طوالنى نشد، چرا كه بالفاصله افزود

چگونه ممكن است من صاحب پسرى شوم، در حالى كه تاكنون : مریم گفت. جان به تو ببخشم

پیك پروردگار با صراحت به ]! انسانى با من تماس نداشته و خود نیز هرگز زن آلوده اى نبوده ام؟

این كار بر من سهل و آسان است، ما مى : مطلب همین است پروردگار تو فرموده [:مریم گفت

خواهیم او را نشانه و اعجازى براى مردم و رحمتى از طرؾ خود براى بندگان قرار دهیم و این 

 (937). «امرى است پایان یافته

جبرئیل آستین مریم را گرفت و در آن دمید و همان : درباره كیفیت حمل مریم، برخى گفته اند

قول دیگر آن است كه گریبان جامه اش را . ساعت مریم حامله شد و آثار حمل در او ظاهر گردید

جبرئیل نوعى :  نقل شده كه فرمودعلیه السالمدر روایتى از امام موسى كاظم . گرفت و در آن دمید

خرما از بهشت آورد و به مریم داد و مریم هفت دانه از آن خرما خورد و همان سبب حمل او 

.  گردید

درباره مدت حمل نیز اختالؾ بسیارى مشاهده مى شود، برخى چون ابن عباس و دیگران گفته 

مدت حمل و فاصله آن تا وضع حمل یك ساعت بود كه در این یك ساعت، عیسى به اندازه نه : اند

 و ائمه معصومین روایت شده كه علیه السالمدر چند حدیث از امام صادق . ماه پرورش یافت

 ماه بود و هیچ مولودى جز عیسى و حسین بن على 6فاصله ما بین حمل و وضع آن : فرمودند

 متولد شد و نخله خرمایى كه علیه السالمدر جایى هم كه عیسى .  شش ماه به دنیا نیامدندعلیه السالم

مریم به پاى آن آمد و از آن رطب تازه خورد، اختالؾ است؛ مشهور آن است كه عیسى در بیت 

به دنیا آمد و هم اكنون بناى عظیم و زیبایى بدین نام در آنشهر  (نزدیك شهر بیت المقدس)اللحم 

در چند حدیث نیز روایت شده كه حضرت مریم با . برپاست كه محل زیارت مسیحیان جهان است

طى االرض به نینوا و سرزمین عراق آمد و در كنار فرات یا نزدیكى بؽداد در محله براثا وضع 

 (938). حمل كرد و سپس با عیسى به همان ترتیب به سرزمین بیت المقدس   بازگشت

با توجه به این كه همه این امور از موارد خارق العاده و ؼیرعادى بوده و به صورت معجزه 

انجام شده است، هیچ یك از آنان بعید به نظر نمى رسد و با اعتقاد به قدرت قاهره حق تعالى و 

انجام امور خارق العاده به وسیله انبیا و اولیاى الهى و مقام مریم و عیسى در پیشگاه خداى 

عزوجل ممكن است چنان كه داستان هاى دیگرى هم كه بعد از آن پیش آمد همانند سبز شدن 

 (939). درخت خرما و ریختن رطب تازه براى مریم همه از همین قبیل است
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به هر حال مریم باردرا شد و فرزند موعود در رحم او قرار گرفت و همین امر سبب شد كه او 

او در حالتى میان بیم و امید و نگرانى تواءم با سرور به . از بیت المقدس به مكان دوردستى برود

سر مى برد، گاهى به این مسئله فكر مى كرد كه این حمل سرانجام فاش خواهد شد، چه كسى از 

من قبول مى كند زنى بدون داشتن همسر باردار شود مگر این كه آلوده دامن باشد و من با این اتهام 

چه كنم؟ 

به راستى كه براى دخترى چون مریم كه تا آن لحظه در كمال عفت و تقوى زندگى كرده و هیچ 

مردى او را لمس نكرده و در یك خانواده اصیل و پاكدامن به دنیا آمده است، بسیار تلخ و ناگوار 

اما از طرؾ دیگر او احساس مى كرد كه این فرزند، . است كه او را به آلودگى و زنا متهم كنند

خداوندى كه مرا به چنین فرزندى بشارت . پیامبر موعود الهى و یك تحفه بزرگ آسمانى مى باشد

داده و با چنین كیفیت معجزه آسایى او را آفریده چگونه مرا تنها خواهد گذاشت؟ آیا ممكن است در 

برابر چنین اتهامى از من دفاع نكند؟ من كه لطؾ او را همیشه آزموده ام و دست رحمتش را بر 

.  سر خود دیده ام

درد . هر چه بود، دوران حمل پایان یافت و لحظات سخت و طوفانى زندگى مریم شروع شد

زایمان سختى به او دست داد، آن چنان كه او را از آبادى به بیابان كشاند، بیابانى كه خشك و بى 

.  آب و خالى از انسان ها بود

:  قرآن كریم در این باره مى فرماید

اى كاش پیش از این مرده : درد وضع حمل، او را به كنار تنه درخت خرمایى كشاند و گفت»

 (940). «بودم و به كلى فراموش مى شدم

ناگهان صدایى به گوشش رسید كه از طرؾ پایین پا بلند »: قرآن كریم سپس در ادامه مى افزاید

پروردگارت براى تو زیر پایت نهر آبى قرار داد، . است و مى گوید ؼمگین مباش درست نگاه كن

از این ؼذاى لذیذ و نیروبخش بخور . تكانى به این درخت نخل بده تا رطب تازه براى تو فرو ریزد

و از آن آب گوارا بنوش و چشمت را به این مولود جدید روشن دار و اگر از آینده نگرانى، آسوده 

هرگاه كسى از انسان ها را دیدى و از تو در این زمینه توضیح خواست با اشاره بگو . خاطر باش

من براى خداى رحمان روزه گرفته ام، روزه سكوت و به همین دلیل امروز با احدى سخن نمى 

 خالصه نیازى به این نیست كه تو از خود دفاع كنى، آن كس كه این مولود را به تو (941). «گویم

.  داده وظیفه دفاع را نیز خود به عهده دارد

سخن گفتن حضرت عيسى در گهواره 

سرانجام مریم در حالى كه كودكش را در آؼوش داشت از بیابان به طرؾ آبادى حركت كرد »

 او كودك خود را برداشت و نزد قومش رفت و (942). «و به سراغ بستگان و اقوام خود رفت

مسلما تو كار ! اى مریم»: همانگونه كه پیش بینى مى كرد، آنان زبان به تهمت گشودند و گفتند

 پدر (944)! اى خواهر هارون»:  آنان با سرزنش به او گفتند(943)« !بسیار عجیب و بدى انجام دادى

 پس با این اصالت خانوادگى، این كودك (945). «تو آدم بدى نبود، مادرت نیز هرگز آلودگى نداشت

را از كجا آورده اى؟ و بدون شوهر چگونه به این فرزند حامله شدى؟ 

مریم سكوت كرد و تنها واكنش او این بود كه اشاره به  (طبق دستور قبلى)در این هنگام 

نوزادش عیسى كرد، اما این كار بیشتر تعجب آنان را برانگیخت و جمعى نیز این كار مریم را 

مریم با چنین كارى كه انجام داده اى، با این حال : حمل بر سخریه كردند و خشمناك شدند و گفتند
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ما چگونه با كودكى كه در گهواره است سخن : به او گفتند»و ! قوم خود را مسخر مى كنى؟

 (946)« !بگوییم؟

من بنده خدا هستم، او كتاب آسمان به من مرحمت : ناگهان دیدند كه كودك به سخن آمد و گفت

كرده و مرا پیامبر قرار داده است و خداوند مرا موجودى پربركت براى بندگان در هر جا باشم 

قرار داده است و مرا تا زمانى كه زنده ام به نماز و زكات توصیه كرده است و مرا نسبت به 

مادرم نیكوكار قرار داده و جبار و شقى قرار نداده است، سالم و درود خدا بر من باد آن روز كه 

 (947). «متولد شدم و آن روز كه مى میرم و آن روز كه زنده برانگیخته مى شوم

هنگامى كه آنان، آشكارا سخنان عیسى را شنیدند، دریافتند كه مریم از هر گونه ناپاكى، پاك و 

منزه است و عیسى نیز بعد از این تكلم تا زمانى كه رشد كرد و به حد زبان گشودن رسید، سخن 

.  نگفت

 عليه السالمدوران نبوت عيسى 

مورخین سن حضرت عیسى را در دوران نبوت سى سالگى نوشته اند و این قول موافق با 

برخى هم گفته اند كه در سن سى سالگى فرشته وحى بر او . برخى از انجیل هاى موجود است

اما در پاره اى از روایات اهل بیت آمده كه آن . نازل شد و دوره نبوت و رسالتش آؼاز گردید

.  حضرت در سن هفت یا هشت سالگى نبوت خود را اظهار كرد

هنگامى كه عیسى به هفت سالگى :  روایت كردهعلیه السالماز امام باقر  (رحمه هللا)شیخ كلینى 

 (948). رسید، خداى تعالى به او وحى كرد و نبوت و رسالت خویش را اظهار فرمود

 را در كودكى دلیل بر امامت علیه السالمدر چند حدیث، ائمه اطهار، نوبت عیسى و یحیى 

دانسته - كه در سن كودكى به امامت رسیدند  - علیه السالمامامان بزرگوارى همچون حضرت جواد 

در اصول كافى از خیرانى و او از  (رحمه هللا)و بدان استشهاد كرده اند، مانند حدیثى كه كلینى 

 در خراسان ایستاده بودم كه شخصى به آن علیه السالمپدرش روایت كرده كه من نزد امام هشتم 

ما به چه كسى باید  (و شما از دنیا رفتید)اگر پیشامدى روى داد ! اى آقاى من: حضرت عرض كرد

.  (امام بعد از شما كیست؟). اقتدا كنیم

! به فرزندم ابى جعفر: حضرت فرمود

 به او علیه السالم را كم دانست و تعجب كرد، امام رضا علیه السالمآن شخص سن امام جواد 

را به رسالت و پیؽمبرى و شریعت  («علیه السالم)عیسى بن مریم »خداى تبارك و تعالى : فرمود

 (949). تازه اى بر انگیخت، در سنى كمتر از آنچه ابى جعفر در آن است

يهود در انتظار مسيح 

جمعیت یهود قبل از آمدن عیسى بنابر بشارت موسى، منتظر ظهور مسیح بودند؛ اما پس از 

ظهور او منافع جمعى از افراد ستمگر و منحرؾ بنى اسرائیل به خطر افتاد و تنها جمعیتى محدود 

گرد او را گرفتند و افرادى كه با دعوت مسیح و پیروى از احكام خدا، موقعیت و مقام آنان به 

.  خطر مى افتاد از پذیرش قوانین الهى سرپیچى نمودند

حضرت عیسى پس از دعوت مستدل و كافى، دریافت كه جمعى از بنى اسرائیل اصرار در 

: از این رو فریاد برآورد. مخالفت و گناه دارند و از هیچ گونه انكار و كج روى دست بردار نیستند

 (950)« كیست كه از آیین خدا حمایت كرده و از من دفاع كند؟»

تنها عده كمى به این دعوت جواب مثبت دادند، این عده همان افراد پاكى بودند كه قرآن از آنان 

.  نام برده است« حورایون»به عنوان 
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حواریون آمادگى خود را براى هرگونه كمك به مسیح اعالم داشتند و همانگونه كه قرآن مى 

را گواه بر اسالم خود مى - مسیح - ما یاران خداییم و به خدا ایمان آورده ایم و تو »: فرماید، گفتند

 (951). «گیریم

حواریون بنابر روایات دوازده نفر بوده اند، ولى نام آنان در روایات اسالمى ذكر نشده است، 

:  با جاثلیق این جمله هست كه حضرت به وى فرمودعلیه السالمفقط در حدیث احتجاج امام رضا 

.  بود« لوفا»حواریین دوازده نفر بودند كه دانشمندتر و برتر از همه آنان 

شمعون : نام آنان را به عنوان شاگردان عیسى چنین ذكر كرده اند (باب دهم)در انجیل متى 

معروؾ به پطرس؛ اندریاس، برادر شمعون؛ یعقوب بن زبدى؛ برادرش یوحنا؛ فیلیپس؛ برتولما، 

توما؛ متى، باجگیر؛ یعقوب بن حلفى؛ لبى معروؾ به تدى؛ شمعون قانوى؛ یهوداى اسخریوطى كه 

 (952). حضرت عیسى را تسلیم یهود نمود

:  در انجیل برنابا، فصل چهاردهم نام آن دوازده نفر عبارت است از

اندروس؛ برادرش پطرس شكارچى؛ برنابا؛ متى گمرك چى كه براى جمع آورى و حساب 

مالیات مى نشست؛ یوحنا و یعقوب كه هر دو پسران زبدى بودند؛ تداوس؛ یهودا؛ برتولوماوس؛ 

 (953). فیلیپس؛ یعقوب؛ یهوداى اسخریوطى خائن

در هیچ یك از « لوقا»یكى از موارد اختاؾ بین روایات اسالمى و انجیل ها این است كه نام 

اگر آن احادیث از نظر سند معتبر باشد، براى ما سندیت دارد و مقدم بر . این نقل ها ذكر نشده است

.  انجیل هایى است كه دستخوش تحریؾ گردیده است

نزول مائده بر حواريون 

 نزول مائده بود كه در پنجمین سوره قرآن ذكر علیه السالماز معجزات بزرگ حضرت عیسى 

در این صورت درباره نزول مائده آمده . شده است و از این رو آن سوره مائده نامیده شده است

آیا پروردگار تو مى تواند ؼذایى از آسمان :  گفتندعلیه السالمیاران خاص مسیح به عیسى »: است

.  (954)« براى ما بفرستد؟

 از این تقاضا كه بوى شك و تردید مى داد، آن هم پس از آوردن آن علیه السالمحضرت عیسى 

اگر ایمان دارید پس از خدا »: همه آیات و نشانه هاى دیگر نگران شد و به آنان هشدار داد و گفت

 ولى آنان خیلى زود به حضرت عیسى عرض كردند كه ماهدؾ نادرستى از این (955). «بترسید

از این ؼذا »پیشنهاد نداریم و ؼرض ما از این درخواست عناد و لجاجت نیست، بلكه مى خواهیم 

و قلب ما اطمینان و آرامش  (و بر اثر تؽذیه از ؼذاى آسمانى در قلب ما نورانیت پیدا شود)بخوریم 

پیدا كند و با دیدن این معجزه بزرگ به سرحد عین الیقین برسیم و بدانیم آنچه به ما گفته اى راست 

 (956). «بوده و بتوانیم بر آن گواهى دهیم

شاید هدؾ حواریین ازاین درخواست، اطمینان خاطر بیشتر نسبت به نبوت و مقام عیسى 

این .  و آیات الهى بود و مى خواستند بر ایمان خود بیفزایند تا ثبات قدم بیشترى پیدا كنندعلیه السالم

سئوال از روى شك و یا عناد نبود، اگر چه شاید در سئوالشان رعایت ادب را نكردند و گستاخى 

.  نشان دادند، یا اساسا نباید چنین درخواستى مى كردند

از ابن عباس نقل كرده است كه درخواست حواریون مسبوق به این سابقه  (رحمه هللا)طبرسى 

سى روز روزه بگیرید، سپس هرچه بخواهید »:  به بنى اسرائیل فرمودعلیه السالمبود، كه عیسى 

آنان سى روز روزه گرفتند و چون فراؼت یافتند . «از خدا درخواست كنید تا خداوند به شما بدهد

ما اگر براى شخصى از مردم كار مى كردیم و كارمان انجام مى شد، ! ا عیسى»: به عیسى گفتند
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ؼذایى به ما مى داد و ما روزه گرفته و گرسنه شده ایم، اكنون از خدا بخواه تا مائده اى براى ما از 

 (957)« . آسمان نازل كند

 از حسن نیت آنان در این تقاضا آگاه شد، خواسته آنان را به علیه السالمهنگامى كه عیسى 

مائده اى از آسمان براى ما بفرست تا براى ! خداوندا»: پیشگاه پروردگار این گونه منعكس كرد

اول و آخر ما، عید باشد و نشانه اى از ناحیه تو محسوب شود و به ما روزى ده؛ تو بهترین روزى 

 (958). «دهندگان هستى

برخى از مفسرین گفته اند كه مائده در روز یكشنبه نازل شد، از این رو نصارى آن روز را 

من »:  را اجابت كرد و به آنان فرمودعلیه السالمآرى، خداوند، دعاى حضرت عیسى . عید گرفتند

چنین مائده اى را بر شما نازل مى كنم ولى توجه داشته باشید كه بعد از نزول این مائده، مستولیت 

شما بسیار سنگین تر مى شود و با مشاهده چنین معجزه آشكارى هر كس بعد از آن، راه كفر را 

 (959). «بپوید، او را چنان مجازاتى خواهم كرد كه احدى از جهانیان را چنین مجازاتى نكرده باشم

این كه آن مائده چه بوده است، در قرآن اشاره اى به آن نشده است، ولى از احادیث، از جمله 

 نقل شده چنین استفاده مى شود كه آن طعام چند قرص نان و چند علیه السالمحدیثى كه از امام باقر 

.  ماهى بود

علت درخواست چنین اعجازى شاید آن بود كه حواریون شنیده بودند كه مائده آسمانى به اعجاز 

 (960). موسى بر بنى اسرائیل نازل شد، از این رو بود كه آنان این تقاضا را از عیسى كردند

 عليه السالممعجزات حضرت عيسى 

 از پیؽمبران بزرگوارى است كه آؼاز خلقتش   تواءم با معجزه بود و علیه السالمحضرت عیسى 

سرانجام كارش نیز با معجزه پایان یافت؛ پیؽمبرى بود كه بدون پدر از مریم متولد شد و از همان 

ساعت تولد معجزات شگفت انگیزى از او به ظهور رسید؛ مانند سخن گفتن او با مادرش مریم و 

دلدارى دادن به او و تكلم با دیگران، بیان خبرهاى ؼیبى، اخبار آینده و معجزات دیگرى كه قسمتى 

نعمت ! اى عیسى بن مریم: هنگامى كه خدا به عیسى گفت»: از آنان در سوره مائده چنین ذكر شده

مرا نسبت به خود و مادرت یاد كن، آنگاه كه تو را به روح القدس نیرومند كردم، كه در گهواره و 

بزرگى با مردم سخن گویى و آنگاه كه كتاب و حكمت و تورات و انجیل به تو تعلیم كردم و آنگاه 

كه به اذن من از گل، همانند شكل پرنده اى مى ساختى و در آن مى دمیدى و به اذن من پرنده مى 

شد و كور مادرزاد و بیمار برص دار را به اذن من شفا مى دادى و آن دم كه مردگان را از اذن 

 (961). («من بیرون مى آوردى و زنده مى كردى

خدا او را كتاب و حكمت و »: در سوره آل عمران خداوند درباره آن حضرت فرموده است

من با معجزه اى : تورات و انجیل مى آموزد و پیامبرى به سوى بنى اسرائیل باشد كه به آنان گوید

از پروردگارتان به نزد شما آمده ام، براى شما از گل چون شكل مرؼى مى سازم و در آن مى دم 

شود، كور مادرزاد و بیمار برص دار را شفا مى دهم و مرده را  (و مرؼى)كه به اذن خدا پرنده 

به اذن خدا زنده مى كنم و شما را از آنچه مى خورى و در خانه هایتان ذخیره مى كنید، خبر مى 

 (962). «دهم

پایان زندگى آن حضرت نیز با معجزه خاتمه یافت و خداى سبحان او را از دست دشمنان به 

اما مهم ترین معجزه عیسى در دوران زندگى، . طرز معجزه آسایى نجات داد و به آسمان باال برد

.  زنده كردن مردگان و شفاى بیمارانى بود كه عالج آنان از طریق عادى ممكن نبود



www.ketabha.org Page 246 
 

 درباره علت این معجزه فرموده است كه خداى تعالى، عیسى را در زمانى علیه السالمامام رضا 

مبعوث كرد كه بیمارى بسیار بود و مردم به طبابت احتیاج داشتند، عیسى نیز از همان نمونه 

معجزه اى آورد كه سنخش   در نزد اطباى آن زمان نبود، معجزه اى كه به اذن خدا مرده را زنده 

.  مى كرد و كور مادرزا؛ برص دار را شفا مى داد و بدین ترتیب حجت خود را بر مردم ثابت كرد

علم طب در زمان عیسى بر مردم آن زمان ؼالب بود : ابن اثیر نیز در كامل التواریخ گفته است

و عیسى معجزه اى آورد كه كور مادرزاد و بیمار برص دار را شفامى داد و مردگان را زنده مى 

 (963)... كرد تا عجز آنان را نشان دهد

 عليه السالمسرانجام حضرت عيسى 

یهود با همكارى بعضى از مسیحیان خیانتكار، تصمیم بر قتل عیسى گرفتند، خداوند نیز نقشه 

خداوند نعمت خود را بر . هایشان را نقش بر آب كرد و پیامبرش را از چنگال آنان رهایى بخشید

عیسى من تو را بر مى گیرم و به سوى »: مسیح پیش از وقوع این جریان ذكر مى كند مى فرماید

 (964). «خود باال مى برم

نه مسیح را كشتند و نه به دار آویختند، بلكه امر بر آنان مشتبه »: در سوره نساء مى فرماید

 (965). «گردید و پنداشتند او را دار زده اند و یقینا او را نكشتند

.  مفسرین با استناد به آیه فوق استدالل كرده اند كه مسیح كشته نشد و خداوند او را به آسمان برد

اما مسیحیان بنابر آنچه در انجیل آمده، مى گویند كه عیسى كشته شد و دفن گردید و سپس از 

.  میان مردگان برخاست و مدت كوتاهى در زمین بود و بعد به آسمان صعود كرد

از نظر ما مسلم و قطعى است كه یهود نتوانستند عیسى را دستگیر كنند و خداى تعالى آن 

آنان شخص دیگرى را كه شبیه آن حضرت بود دستگیر كردند و به . حضرت را به آسمان باال برد

.  دار آویختند و آن شخص هر چه فریاد زد كه من عیسى نیستم، نپذیرفتند و به دارش آویختند

بسیارى گفته اند كه او همان یهوداى . اما در این كه آن شخص كه بود، اختالؾ است

اسخریوطى بود كه هنگامى وارد محل اختفاى عیسى شد، شبیه آن حضرت گردید و به دار آویخته 

.  شد

وى همان مؤمورى بود كه وارد آن مكان شد و هر چه تفحص   كرد، عیسى را : برخى گفته اند

ندید و چون بیرون آمد خودش شبیه به عیسى گردید و دیگران كه در خارج منتظر آمدنش بودند او 

.  را دستیگر كردند و به پاى دار بردند

 روایت كرده است كه حضرت عیسى پیش از آن، علیه السالمعلى بن ابراهیم از امام باقر 

خداى تعالى به من وحى كرده كه مرا در این : حواریین را نزد خود جمع كرد و به آنان فرمود

ساعت به نزد خود خواهد برد، اكنون كدام یك از شما حاضرید جان خود را فداى من كنید و در 

بهشت با من باشید؟ 

جوانى از میان آنان برخاست و آمادگى خود را براى این كار اعالم كرد و خداى تعالى او را به 

 (966). عیسى شبیه ساخت و یهود وى را به جاى آن حضرت دستگیر كردند و به دار آویختند

در پاره اى از تواریخ آمده است كه یهوداى اسخریوطى، پس از این كه در برابر پول اندكى 

حاضر شد محل اختفاى عیسى را به یهود نشان دهد، سخت پشیمان شد و پول را كه گرفته بود به 

.  یهودیان پس داد و خود را به دار آویخت

 در آخرالزمان به زمین فرود علیه السالمبنابر روایات بسیارى از شیعه و سنى، حضرت عیسى 

.  مى آید و دجال را مى كشد
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در بسیارى از روایات آمده است كه او حضرت مهدى عجل هللا تعالى فرجه را مقدم مى دارد و 

در پشت سر آن حضرت نماز مى گزارد و پیروان آن حضرت به دین اسالم در مى آیند و اسالم 

 (967). بر همه ادیان پیروز مى شود

 عليه السالمحكاياتى از عيسى بن مريم 

حضرت عیسى و پسر خاركن 

در بحاراالنوار، از برخى كتاب هاى نقل مى كند كه عیسى با بعضى  (رحمه هللا)عالمه مجلسى 

. حواریون به مسافرت رفتند، در مسیر خود به شهرى رسیدند و در نزدیكى آن، گنجى دیدند

اجازه بده در اینجا توقؾ كنیم و از این گنج نگهبانى كنیم تا ! اى روح خدا: همراهان عیسى گفتند

.  ضایع نشود

شما در اینجا توقؾ كنید و من داخل این شهر مى شوم و گنجى را كه در شهر : عیسى فرمود

! دارم مى جویم

همراهان آنجا ماندند و عیسى داخل شهر شد و مقدارى راه رفت تا به خانه اى ویران رسید و 

من امشب میهمان تو هستم، آیا شخص دیگرى نیز با تو در : پیرزنى را در آنجا دید، به او فرمود

آرى، پسرى دارم كه پدرش از دنیا رفته و پیش من است، او روزها : این خانه هست؟ پیرزن گفت

به صحرا مى رود و خار مى كند و به شهر مى آورد و آنان را مى فروشد و پول آن را پیش من 

.  مى آورد و ما با آن پول روزگار خود را مى گذرانیم

سپس پیرزن برخاست و اتاقى را براى حضرت عیسى آماده كرد تا این كه پسرش از راه رسید، 

خداى تعالى امشب میهمان شایسته و صالحى براى ما فرستاده كه : مادر كه او را دید به وى گفت

پس خدمت كردن به او را . نور زهد و فروغ صالح و شایستگى از جبینش ساطع و آشكار است

.  مؽنتم شمار و از مصاحبت وى بهره مند شو

آن پسر نزد عیسى آمد و به خدمتكارى و پذیرایى مشؽول شد تا چون پاسى از شب گذشت، 

عیسى از حال آن جوان و وضع زندگانیش جویا شد و آثار خرد، زیركى، نبوغ، استعداد، ترقى و 

كمال را در او دید، ولى فهمید آن جوان به چیز بزرگى دل بسته است كه فكر او را سخت مشؽول 

مى بینم دلت به چیزى مشؽول است و اندوهى در دل دارى كه ! اى جوان: كرده، به او فرمود

پیوسته با توست و تو را رها نمى كند خوب است اندوه دل را به من بگویى شاید داروى دردت 

.  پیش من باشد

آرى، در دل : هنگامى كه عیسى به جوان اصرار كرد تا ؼم دل را باز گوید، جوان اظهار كرد

درد : عیسى فرمود. من اندوهى است كه هیچ كس جز خداى تعالى قادر نیست آن را برطرؾ سازد

! دل خود را به من بازگوى شاید خداوند وسیله برطرؾ كردن آن را به من الهام كند و یاد دهد

روزى من بار هیزمى را به شهر مى آوردم و در سر راه خود عبورم به : جوان خاركن گفت

قصر دختر پادشاه افتاد و چون به قصر نگاه كردم، چشمم به دختر پادشاه افتاده و عشق او را در 

دلم جاى گیر شد، به طورى كه روز به روز این عشق افزون تر مى شود و براى این درد، 

.  دارویى جز مرگ سراغ ندارم

اگر مایل به وصل او هستى من وسیله اى براى تو فراهم مى كنم تا با وى : عیسى فرمود

! ازدواج كنى
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من گمان ! پسرجان: مادرش به او گفت. جوان پیش مادر آمد و سخن میهمان را بازگو كرد

ندارم این مرد كسى باشد كه بیهوده وعده اى بدهد و نتواند از عهده انجام آن براید، سخنش را بپذیر 

.  و هر چه دستور مى دهد انجام ده

اكنون برخیز و به قصر پادشاه برو و چون : هنگامى كه صبح شد، عیسى به آن جوان فرمود

خاصان دربار و وزراى پادشاه آمدند كه به نزد وى روند، به آنان بگو كه من براى خواستگارى 

دختر پادشاه آمده ام درخواست مرا به گوش او براسنید، سپس منتظر باش و ببین كه چه مى گویند، 

.  آنگاه به نزد من بیا و آنچه كه ما بین تو و پادشاه مى گذرد به من اطالع بده

جوان خاركن به در قصر آمد و چون درخواست خود را به دربانان اظهار كرد، آنان از تعجب 

.  خندیدند و درخواست او را با تمسخر به پادشاه رساندند

من ! اى جوان: پادشاه، جوان را طلبید و چون سخنان او را شنید، از روى شوخى به او گفت

.  دختر خود را به تو نخواهم داد، مگر آن كه فالن مقدار جواهر قیمتى و گران بهار نزد من بیاورى

جواهراتى را كه پادشاه براى مهریه دخترش درخواست كرده بود، در خزینه هیچ پادشاهى از 

پادشاهان آن زمان با آن اوصاؾ و مقدار یافت نمى شد و پادشاه فقط از روى شوخى آن سخنان را 

.  هم اكنون مى روم و پاسخ آن را براى شما مى آورم: اظهار داشت، ولى جوان برخاست و گفت

عیسى او را با خود به . جوان خاركن نزد حضرت عیسى رفت و جریان را براى او شرح داد

خرابه اى كه در آن مقدارى سنگ و كلوخ برد و به درگاه خداى تعالى دعا كرد، آن سنگ و كلوخ 

: آنگاه به جوان فرمود.  ها به صورت جواهراتى كه پادشاه خواسته بود و بلكه بهتر از آنان درآمد

جوان نیز مقدارى از آنان برداشت و به نزد پادشاه . هرچه مى خواهى بردار و به نزد پادشاه ببر

این مقدار اندك : پادشاه و حاضران وقتى آن جواهرات را دیدند، متحیر و متعجب شدند و گفتند. برد

.  است و ما را كفایت نمى كند

جوان دوباره به نزد حضرت عیسى آمد و سخن پادشاه و نزدیكانش را باز گفت، عیسى به وى 

.  به همان خرابه برو و هرچه مى خواهى برگیر و به نزد آنان ببر: فرمود

جوان وقتى براى بار دوم مقدار بیشترى از آن جواهرات براى پادشاه برد، بر حیرتشان افزون 

جوان خاركن داستان خود را از . سپس با جوان خلوت كرد و حقیقت را از وى جویا شد. گردید

 است، علیه السالمپادشاه دانست كه میهمان وى حضرت عیسى . آؼاز تا انجام براى پادشاه شرح داد

اكنون برخیز و به نزد میهمانت برو و او را پیش من بیاور تا دخترم را به : از این رو به او گفت

.  ازدواج تو درآورد

پادشاه لباس هاى سلطنتى براى آن جوان . عیسى آمد و دختر پادشاه را به عقد آن جوان درآورد

در همان شب، مراسم عروسى او با دختر پادشاه انجام . فرستاد و جوان آن لباس ها را پوشید

چون صبح شد، پادشاه آن جوان را خواست و با او به گفتگو پرداخت و او را جوانى . گردید

پادشاه جز آن دختر فرزند دیگرى نداشت، از این رو آن جوان را . خردمند و فهمیده و باهوش یافت

ولیعهد و جانشین خود قرار داد و خاصان و بزرگان مملكت را به فرمانبردارى و اطاعت از او 

هنگامى كه شب دوم فرا رسید، ناگهان پادشاه از دنیا رفت و بزرگان درگاه، جمع شدند . مؤمور كرد

و آن جوان را بر تخت سلطنت نشاندند و به فرمانش درآمدند و خزانه هاى مملكت را تسلیم او 

.  كردند

تو را بر ! اى حكیم فرزانه: جوان گفت. چون روز سوم شد، عیسى نزد او آمد تا خداحافظى كند

گردن من حقوق بسیارى است كه اگر من براى همیشه زنده بمانم، باز هم نمى توانم سپاس یكى از 
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آنان را به جاى آورم؛ ولى دیشب چیزى به خاطرم آمد كه اگر پاسخ آن را به من ندهى، از آنچه 

! برایم فراهم آورده اى بهره مند نخواهم شد و این همه خوشى براى من لذتى نخواهد داشت

آن چیست؟ : حضرت عیس فرمود

تو كه چنین قدرتى دارى كه مى توانى در فاصله دو روز مرا از آن وضع فالكت : جوان گفت

بار به چنین وضعى برسانى، پس چرا براى خودت كار نمى كنى و چرا تو را با این وضع و در 

این جامه مى بینم؟ 

به راستى : سپس به او فرمود. حضرت عیسى سخن نگفت، تا هنگامى كه آن جوان اصرار كرد

هر كس كه به خداى تعالى دانا باشد و خانه آخرت و ثواب او را بداند و نسبت به فناى دنیا و پستى 

و بى ارزشى او بصیرت و بینایى داشته باشد؛ دیگر به این دنیاى فانى و ناپایدار دل نخواهد بست، 

ما را در قرب خداى تعالى و معرفت و محبت وى لذت هایى روحانى است كه این لذت هاى 

چون مقدارى از عیوب دنیا و آفات . ناپایدار و فانى را در برابر آنان چیزى به حساب نمى آوریم

پس : آن و نعمت هاى عالم آخرت و درجات آن را براى آن جوان بیان فرمود، جوان عرض كرد

چرا آنچه را كه بهتر و شایسته تر است براى خود انتخاب كرده اى و مرا در این گرفتارى بزرگ 

انداختى؟ 

من آن را براى تو انتخاب كردم تا عقل و ذكاوت و خرد تو را مورد آزمایش : عیسى فرمود

قرار دهم و ثواب تو در واگذاردن و ترك این امورى كه براى تو مقدور و میسر است بیشتر گردد 

.  و تو حجتى براى دیگران گردى

جوان كه این سخن را شنید، دست از سلطنت كشید و همان لباس هاى كهنه خود را پوشید و 

.   گردیدعلیه السالممالزم خدمت عیسى 

این بود گنجى كه من آن را در این شهر : عیسى به نزد حواریین بازگشت و به آنان فرمود

 (968). جستجو مى كردم و آن را یافتم، و الحمدهلل

مجازات خودبینى 

. یكى از مهم ترین كارهاى حضرت عیسى براى تبلیػ دین، برنامه سیاحت و بیابان گردى بود

در یك از این سیاحت ها یكى از دوستانش كه قد كوتاهى داشت، با حضرت عیسى به راه افتاد و 

بسم هللا؛ سپس بر روى آب : همواره در كنار او بود تا این كه به دریا رسیدند؛ حضرت عیسى گفت

.  حركت كرد بى آنكه ؼرق شود

بسم هللا، سپس روى آب : آن شخص وقتى دید عیسى روى آب راه مى رود، با یقین خالص گفت

اما در بین مسیر با خودبینى به . به راه افتاد بدون آن كه در آب فرو رود، تا اینكه به عیسى رسید

این عیسى روح هللا است كه بر روى آب گام بر مى دارد، من نیز روى آب حركت مى : خود گفت

كنم، بنابراین عیسى چه برترى بر من دارد؟ در همین هنگام زیر پایش بى قرار شد و در آب فرو 

.  دستم به دامانت، مرا بگیر و از ؼرق شدن نجات بده! اى روح هللا: رفت و فریاد زد

مگر چه ! اى كوتاه قد: حضرت عیسى دست او را گرفت و از آب بیرون كشید و به او فرمود

.  (كه در آب فرو رفتى)گفتى؟ 

گفتم كه این روح هللا است كه بر روى آب مى رود، من نیز بر روى آب مى : آن شخص گفت

.  روم، خودبینى مرا فراگرفت

تو خود را بر اثر خودبینى در مقامى كه خدا آن را براى تو قرار نداده، : حضرت عیسى فرمود

.  خداوند نیز بر تو ؼضب كرد، اكنون از آنچه كه گفتى توبه كن. نهادى
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 (969). او نیز توبه كرد و به مرتبه اى كه خدا برایش قرار داده بود، بازگشت

گفتگوى عیسى با عذاب شدگان 

روزى حضرت عیسى و حواریین در سیر و سیاحت خود به روستایى رسیدند و دیدند اهل 

.  روستا و حیوانات آن، همه مرده اند

معلوم است كه اینان به عذاب الهى، كشته شده اند چرا كه »: حضرت عیسى به همراهان فرمود

.  «اگر به تدریج مرده بودند، همدیگر را به خاك مى سپردند

.  از خداوند درخواست كن كه آنان را زنده كند! اى روح خدا: حواریین گفتند

.  «آنان را صدا بزن! اى عیسى»از طرؾ آسمان نیز ندا شد كه 

اى مردم : هنگامى كه شب فرا رسید، حضرت عیسى از تپه اى باالى رفت و فریاد برآورد

! روستا

! بلى، اى روح خدا: یك نفر از آنان زنده شد و گفت

كردار شما چگونه بوده كه این گونه شما را گرفتار بالى عمومى ! واى بر شما: عیسى فرمود

نموده است؟ 

پرستش طاؼوت؛ دلبستگى به دنیا، : چهار چیز ما را مشمول عذاب الهى كرد: آن مرد گفت

.  همراه با كمى ترس از خدا؛ آرزوى دور و دراز؛ ؼفلت و سرگرمى به بازى هاى دنیا

دلبستگى ما به دنیا همانند : دلبستگى شما به دنیا چه اندازه بود؟ آن مرد گفت: عیسى فرمود

هنگامى كه دنیا به ما روى مى كرد شاد و خوشحال مى شدیم و . عالقه كودك به پستان مادرش بود

.  هنگامى كه دنیا به ما پشت مى كرد گریه مى كردیم و ناراحت مى شدیم

طاؼوت را چگونه مى پرستیدید؟ : عیسى فرمود

.  ما از گنهكاران پیروى مى كردیم: آن مرد گفت

عاقبت كارتان چگونه پایان یافت؟ : عیسى فرمود

.  افتادیم« هاویه»شبى با خوشى به سر بردیم و صبح آن در : آن مرد گفت

هاویه چیست؟ : عیسى فرمود

.  هاویه، سجین است: آن مرد گفت

سجین چیست؟ : عیسى فرمود

.  سجین، كوه هاى گداخته به آتش است كه تا روز قیامت بر ما مى افروزد: آن مرد گفت

هنگامى كه گرفتار عذاب الهى شدید، چه گفتید و مؤموران الهى به شما چه گفتند؟ : عیسى فرمود

گفتیم كه ما را به دنیا بازگردانید تا در آن كارهاى نیك انجام دهیم و زاهد و پارسا : آن مرد گفت

.  «دروغ مى گویید»: گردیم؛ به ما گفته شد

چه شد كه ؼیر از تو، شخص دیگر از این هالك شدگان با من ! واى بر شما: عیسى فرمود

سخن نگفت؟ 

دهان همه با دهنه آتشین بسته شده است و آنان به دست فرشتگان ! اى روح خدا: آن مرد گفت

من در دنیا با آنان زندگى مى كردم، ولى از آنان نبودم، تا وقتى كه عذاب . خشن، گرفتار مى باشند

اكنون به تار مویى در لبه پرتگاه دوزخ آویزان مى باشم، . عمومى فرا رسید و مرا نیز فرا گرفت

ظاهرا عذاب این شخص ). نمى دانم كه از آنجا در میان دوزخ واژگون مى شوم، یا نجات مى یابم

.  (به دلیل ترك امر به معروؾ و نهى از منكر بوده است
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خوردن نان خشك با ! اى دوستان خدا:  به حواریون رو كرد و فرمودعلیه السالمحضرت عیسى 

نمك زبر و خشن و خوابیدن بر روى خاشك هاى آلوده، بسیار بهتر است اگر همراه با عافیت و 

 (970). سالمت دنیا و آخرت باشد

زندگى دنیایى پس از مرگ 

 كسى را زنده علیه السالمآیا حضرت عیسى :  پرسیدعلیه السالمروزى شخصى از امام صادق 

كرد او بعد از زنده شدن، مدتى عمر كند و از خوراكى ها بخورد و داراى فرزند شود؟ 

آرى، حضرت عیسى برادر دینى و دوست مخلص و درست :  فرمودعلیه السالمامام صادق 

كردارى داشت كه هر وقت عیسى از كنار منزل او عبور مى كرد به خانه او مى رفت و از او 

احوال پرسى مى كرد؛ تا این كه عیسى براى مدتى به مسافرت رفت و در بازگشت به در خانه او 

.  رفت تا احوال او را بپرسد

فالنى كجاست؟ : مادر او از منزل بیرون آمد، عیسى از او پرسید

.  فرزندم از دنیا رفت! اى فرستده خدا: مادر گفت

آیا دوست دارى پسرت را زنده ببینى؟ : عیسى به مادر دوست خود گفت

.  آرى: مادر گفت

.  فردا هنگامى كه نزد تو مى آیم، فرزندت را به اذن خدا زنده مى كنم: عیسى فرمود

. بیا با هم كنار قبر پسرت برویم: فرداى آن روز، عیسى نزد مادر دوست خود آمد و به او گفت

قبر شكافته شد و پسر آن . مادر، همراه عیسى كنار قبر رفت، عیسى كنار قبر ایستاد و دعا كرد

زن، زنده از قبر بیرون آمد، هنگامى كه مادر او را دید و او نیز مادرش را دید هر دو با هم 

آیا : گریستند، عیسى دلش به حال این مادر و فرزند به رحم آمد، از این رو به رفیق خود گفت

دوست دارى با مادرت در دنیا باقى بمانى؟ 

یعنى ؼذا بخورم و كسب روزى كنم و مدتى زنده بمانم؟ : او گفت

آرى، آیا مى خواهى بیست سال ؼذا بخورى و كسب روزى كنى و ازدواج نمایى : عیسى فرمود

و داراى فرزند شوى؟ 

.  آرى، راضى هستم: او عرض كرد

 (971). او بیست سال زندگى كرد و داراى زن و فرزند شد. عیسى نیز او را به مادرش سپرد

 علیه السالمتواضع حضرت عیسى 

من كارى با شما دارم و از شما تقاضا دارم كه از انجام این : روزى عیسى به حواریین فرمود

.  كار ممانعت نكنید

.  شما كار خود را انجام بده، ما آماده هستیم: حواریین گفتند

.  در این هنگام حضرت عیسى برخاست و پاهاى آنان را شست

.  ما سزاوارتر به این كار هستیم! اى روح خدا: آنان گفتند

است، من این گونه به « عالم»سزاوارترین انسان به تواضع و فروتنى، : حضرت عیسى فرمود

شما تواضع نمودم تا بعد از من، شما نسبت به مردم، این گونه فروتنى كنید، سپس حضرت عیسى 

همچان كه زراعت در زمین . بناى حكمت با تواضع و فروتنى ساخته مى شود نه با تكبر»: فرمود

 (972). «نرم مى روید نه در زمین سخت
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شرط استجابت دعا 

در میان بنى اسرائیل، خانواده اى زندگى مى كردند كه هرگاه یكى از آنان چهل شب تا صبح 

یكى از افراد آن خاندان، . پشت سر هم به عبادت و نیایش مى پرداخت، دعایش به اجابت مى رسید

او در . چهل شب به عبادت و نیایش   پرداخت و سپس دعا كرد، ولى دعایش به استجابت نرسید

.  نزد حضرت عیسى آمد و از او خواست كه برایش دعا كند. حالى كه بسیار نگران بود

در این هنگام خداوند به عیسى وحى نمود كه اى عیسى این بنده من از راه صحیح خود دعا 

بنابراین اگر آن قدر دعا . نمى كند، او مرا مى خواند ولى در دلش نسبت به پیامبرى تو تردید دارد

.  كند كه گردنش شكسته شود و ناخن هایش خشك شوند دعایش را اجابت نمى كنم

سوگند به خدا حقیقت همان ! اى روح خدا: عیسى ماجرا را به آن مرد گفت، او نیز عرض كرد

.  اكنون از خدا بخواه تا این شك برطرؾ گردد. است كه تو گفتى، من درباره پیامبرى تو شك داشتم

حضرت عیسى دعا كرد تا او به نبوت و پیامبرى اش یقین پیدا كرد، سپس   خداوند توبه او را 

 (973). پذیرفت و مانند سایر افراد خانواده اش دعایش پس از چهل شب عبادت به استجابت رسید

اثر اعمال خیر 

از رسول خدا  (علیهم السالم) از پدرش و او نیز از پدرانش علیه السالمامام صادق 

روزى عیسى به سر قبرى رسید كه : نقل كرده است كه آن حضرت فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)

پس از یك سال، دوباره به سر آن قبر آمد و دید كه صاحبش از عذاب . صاحب آن قبر معذب بود

سال گذشته دیدم كه صاحب این قبر ! خداوندا: قبر رها شده است، از این رو به خداوند فرمود

علت این امر چیست؟ . معذب است ولى امسال مى بینم كه در عذاب نیست

فرزند این شخص   بالػ شد و راه ! اى روح خدا: خداوند به حضرت عیسى وحى فرمود

من به خاطر عمل فرزندش از گناهان این شخص . صاحالن را پیش گرفت و به یتیمى جا داد

 (974). گذشتم و او را بخشیدم

قاتالن مردم 

 علیه السالم روایت كرده است كه حضرت عیسى علیه السالمشیخ صدوق درامالى، از امام باقر 

براى پاره اى از كارهاى خود، با سه تن از اصحاب بیرون رفتند، در مسیر به مقدارى خشت طال 

اینها قاتالن و كشنده مردم »: برخوردند كه بر سر راه افتاده بود؛ حضرت عیسى به اصحاب فرمود

.  سپس از آنجا گذشتند. «هستند

این . «من جایى كار دارم و باید بروم»: وقتى كه مقدارى از آنجا دور شدند، یكى از آنان گفت

. «من نیز جایى كار دارم و باید برگردم»: دومى نیز پس از مدتى گفت. سخن را گفته و بازگشت

.  سومى هم همین سخن را گفت و بازگشت

دو نفر از آنان به رفیق سومى . هر سه به سوى خشت هاى طال رفتند و مقدارى آنجا نشستند

او نیز براى خرید ؼذا رفت و چون ؼذا را . برخیز و برو براى ما ؼذایى خریدارى كن: خود گفتند

خریدارى كرد، مقدارى زهر نیز خرید و در آن ؼذا ریخت تا طالهاى آن دو را نیز تصاحب كند و 

شریك نداشته باشد، آن دو نفر نیز با خود گفتند كه چون آن رفیق دیگر ما آمد، او را مى كشیم تا 

چون او از راه رسید، او را كشتند و خود نیز چون ؼذا را خوردند و در . در طالها شریك ما نباشد

.  همان جا افتادند و مردند
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در این هنگام حضرت عیسى بازگشت و آنان را در كنار خشت هاى طال مرده یافت، پس آنان 

. «مگر من به شما نگفتم كه اینها كشنده مردم است»: را به اذن خدا زنده كرد و به آنان فرمود
(975) 

 عليه السالمپندهاى عيسى 

 روایت شده است، كه حضرت عیسى در میان بنى علیه السالمدر كتاب امالى از امام صادق - 

حكمت را به نادانان میاموزید كه به آنان ستم مى ! اى بنى اسرائیل: اسرائیل به پا خاست و فرمود

به ستمكار، در ستمش   . كنید و آن را از آموختن به اهلش دریػ ندارید كه به آنان ستم خواهید كرد

 (976). كمك نكنید كه فضیلت خود را از بین مى برید

:  روایت شده است كه حضرت عیسى به اصحاب خود مى فرمودعلیه السالماز امام صادق - 

از دنیا به سوى خدا بگریزید و دلهایتان را از آن بردارید، زیرا كه شما شایسته ! اى فرزندان آدم»

. آن نیستید و دنیا نیز شایسته شما نیست؛ شما در آن نخواهید ماند و دنیا براى شما پایدار نمى ماند

فریب خورده كسى است كه مؽرور آن گردد و زیان كار است . دنیایى است پرفریب و پرماجرا

پس به درگاه . كسى كه به آن دل ببندد و هالك شوند كسى است كه آن را دوست بدارد و بخواهد

آفریدگار خود توبه كنید و از پروردگار، بترسید از روزى كه پدر، مجازات پسر را نكشد و 

پدرانتان كجا هستند؟ مادرانتان كجایند؟ خواهران و برادرانتان . فرزندى به جاى پدر مجازات نشود

كجایند؟ فرزندانتان كجایند؟ آنان را خواندند و اجابت كردند و با این جهان وداع كردند و با مردگان 

مجاور گشتند و در زمره هالكان در آمدند و از دنیا رفتند، از دوستان جدا شدند و نیازمند آنچه از 

پیش فرستادند، گردیدند و از آنچه به جاى نهادند بى نیاز گشتند، تا به چه كسى پند داده شوى؟ تا 

چند جلوگیرى شوید ولى خوددارى نكنید و در سرگرمى و بى خبرى باشید، حكایت شما در دنیا 

چرا از كسى كه شما را . حكایت چهارپایانى است كه پیوسته در اندیشه شكم و شهوت خود هستند

. آفریده شرم نمى كنید؟ با این كه او نافرمان خود را تهدید به دوزخ كرده است و شما تاب آن ندارید

فرمانبردارش را وعده بهشت و مجاورت در فردوس اعلى داده، پس شما در رسیدن به بهشت با 

یكدیگر رقابت كنید و از بهشتیان باشید و نسبت به خود انصاؾ دهید و نسبت به ناتوانان و 

بندگانى نیكوكار باشید نه . حاجتمندان خود مهربان باشید و به درگاه خدا از روى خلوص توبه كنید

پادشاهى جبار و نه از فراعنه سركشى كه نسبت به خدایى كه آنان را به مرگ مقهود كرده تمرد 

.  مى ورزند

جبار جباران و پروردگار زمین و آسمان و معبود پیشینان و پسینیان و فرمانرواى روز جزا؛ 

ستمكارى از دست او به در نرود و چیزى از او فوت . سخت كیفر و داراى عذابى دردناك است

دانش وى همه چیز را شماره كرده . نشود و هیچ چیز بر وى نهان نماند و چیزى از او نهفته نگردد

.  و به جایگاهش   فرود آورد، بهشت باشد یا دوزخ

به كجا مى گریزى از كسى كه در تاریكى شبت و روشنى روزت تو را ! اى آدمى زاده ناتوان

مى جوید و در هر حالى از حاالت، تو را مى طلبد؟ به خوبى تبلیػ كرد هر كه پند داد و رستگار 

 (977). گردید، هر كه پند گرفت

كسى كه اندوهش زیاد باشد، : حضرت عیسى فرمود:  فرمودعلیه السالمدر روایتى امام صادق - 

كسى كه سخنش بسیار باشد، لؽزش و . كسى كه بدخو باشد، خود را معذب سازد. بیمار گردد

و )كسى كه دروغ بسیار گوید، بها و زیباییش برود و كسى كه با مردم درافتد . ؼلطش بسیار باشد

 (978). مروتش برود (با آنان درگیر شود
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در مجلس هاى دانشمندان به انبوهى گرد هم آیید و ازدحام كنید اگرچه چهار ! اى بنى اسرائیل- 

دست و پا راه روید و بخزید، چرا كه خداوند دل هاى مرده را با روشنى حكمت زنده مى سازد، 

 (979). همان گونه كه زمین بایر و مرده را با باران سیل آسا زنده مى كند

زیرا آن شیوه ! اندك گویى حكمت بزرگ است، پس بر شما باد به خاموشى! اى بنى اسرائیل- 

اى بسیار پسندیده است و موج سبك بارى و كاهش   گناهان است، پس در دانش را پابرجا و پایدار 

به راستى كه خداوند، كسى كه بى سبب مى خندد و . دارید كه همانا خاموشى در شكیبایى است

كسى كه راهى جز راه ادب را مى پیماید دشمن مى دارد و فرمان روایى كه همانند شبانى از 

در خلوتگاه هاى خویش از خدا شرم كنید همان گونه . رعیتش ؼفلت نمى ورزد را دوست مى دارد

.  كه در آشكارهاى خویش از مردم شرم مى دارید

پیش از آن كه حكمت از میانه ! آگاه باشید كه سخن حكیمانه، گمشده مإمن است، پس بر شما باد

 (980). از میانه رفتن این باشد كه بازگویان حكمت از دست روند. رود، به دستش آورید

آیا گمان مى كنید كه چنان چه یكى از شما از كنار برادرش : حضرت عیسى به یارانش فرمود- 

بگذرد و ببیند كه لباس از عورت آن كنار رفته است، آیا لباس را به طور كامل كنار مى زند تا 

عریان شود؛ یا لباس را روى آن برمى گرداند تا پوشیده شود؟ 

.  نه، بلكه لباس را بر قسمتى كه عریان شده بر مى گرداند: یاران عرض كردند

.  بلكه او را عریان مى كنید! هرگز: حضرت عیسى فرمود

چگونه ما ! اى روح هللا: یاران كه متوجه شدند ایشان براى آنان مثلى زده است، عرض كردند

این كار را انجام مى دهیم؟ 

هرگاه یكى از شما عیبى را از برادرش ببیند و آن را براى دیگران نقل : حضرت عیسى فرمود

 (981). كند، همانند این است كه عورت آن برادر دینى را عریان كرده است

شما را تعلیم علم مى دهم تا این كه آن را فرا گیرید، : از روى حق و حقیقت به شما مى گویم- 

بى گمان شما هرگز به آنچه مى خواهید دست نمى یابید، مگر با رها . نه این كه خود بین شوید

كردن آنچه كه به آن اشتها دارید و به آنچه كه آرزو دارید نمى رسید، مگر با صبر و شكیبایى بر 

از یك نگاه شهوت انگیز نیز پرهیز كنید زیرا همان یك نگاه بذر . آنچه كه بر شما ناگوار است

.  شهوت را در دل هایتان مى رویاند و همان براى فتنه انگیزى صاحبش كافى است

خوشا آن كس كه دیده اش در دلش نهاده شده باشد و دلش در نگاه چشمش   نهاده نشده باشد، در 

.  عیب هاى مردم ارباب گونه ننگرید، بلكه همچون بنده مردم در عیب هایش بنگرید

بر بال دچار شده و سالمتى یافته، پس بر دچار شده رحم : به راستى كه مردم دو گونه هستند

 (982). كنید و خدا را بر سالمتى سپاس دارید

بدترین مردم مرد دانشمندى است، كه دنیا را بر دانش : از روى حقیقت به شما مى گویم- 

خویش ترجیح داده و آن را دوست بدارد و بجوید و بر آن كوشش كند، تا آنگاه كه چون تواند مردم 

گسترده پرتو خورشید، كور را چه سودى رساند در حالى كه آن را . را به شگفتى اندازد، همان كند

. نمى بیند، همین طور كه دانش دانشمند، او را كه به دانش خویش عمل نمى كند، سودى نرساند

میوه هاى درخت چه بسیار باشد ولى همه آن ثمر بخش و خوردنى نیستند و داشمندان چه بسیارند 

زمین چه فراخ است ولى همه جایش . ولى همه آنان از علم خویش   بهره مند نشوند وسود نبرند

قابل سكونت نیست و سخنوران چه بسیارند ولى همه سخن آنان پذیرفته نیست و راست پنداشته 

نشود، پس خویش را از دانشمندان دروؼین حفظ نمایید؛ آنان كه پشمینه مى پوشند و سرهاى خود 
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را به زیر مى گیرند تا خطاهاى خود را درست جلوه دهند، از زیر ابروهاى خود خیره نگاه مى 

آیا از بوته . كنند همان گونه كه گرگ ها خیره نگاه مى كنند و گفتارشان مخالفت كردارشان میباشد

تمشك وحشى، مى توان انگور و از بوته هندوانه تلخ، انجیر چید؟ همین طور گفتار داشمند دروغ 

 (983). پرداز، اثرى جز كژى و نادرستى ندارد و این گونه باشد كه هر كس سخنى راست مى گوید

به خاطر دنیایى فرومایه و شهوتى پست از دستیابى به ملك بهشت ! واى بر شما اى بندگان بد- 

.  فروگذارى مى كنید و كوتاهى مى نمایید و بیم روز رستاخیز را از یاد مى برید

به خاطر نعمتى كه از بین مى رود و زندگى اى كه قطع مى شود، ! واى بر شما اى بندگان بد

از خداى مى گریزید و دیدار با او را خوش ندارید؟ به راستى كه خداوند دیدار با آن كس را خوش 

چگونه گمان مى برید كه شما دوستان خدایید و دیگر . ندارد كه دیدار با خدا را ناخوشایند مى دارد

مردمان دوستدار خدا نیستند در حالى كه شما از مرگ مى گریزید و به دنیا پناه مى آورید؟ مرده از 

خوش بویى حنوط و سپیدى كفنش چه سودى دهد در حالى كه همه این ها در زیر خاك مدفون مى 

شود؟ همین طور طراوت دنیاى شما كه برایتان آراسته شده، شما را چه سودى دهد، در حالى كه 

همه اینها رو به نابودى مى رود؟ پاك تنى و رنگ روشن تن شما را چه سودى دهد در حالى كه به 

سوى مرگ گام بر مى دارید و در میان خاك، از یاد مى روید و در تاریكى گور فرو مى روید؟ 

در تابش نور خورشید، چراغ در دست مى گیرید، در حالى كه نور ! واى بر شما اى بندگان بد

خورشید شما را كفایت مى كند و بهره گیرى از نور چراغ را در تاریكى ها فرو مى گذارید، با آن 

همین طور از روشنایى دانش براى كار . كه خورشید به همین سبب براى شما نهاده شده است

تاءمین شده است و بهره گیرى  [از جانب خدا]دنیایى خویش سود مى برید در حالى كه دنیاى شما 

دانش را براى امور اخروى خویش فرو مى گذارید، در حالى كه به سبب همین آخرت، دانش به 

به راستى كه آخرت حق است، در حالى كه دنیاى خویش را سر : مى گویید. شما ارزانى شده است

مى . به راستى كه مرگ حق است، در حالى كه از آن فرار مى كنید: مى گویید. و سامان مى دهید

به راستى كه خداوند مى بیند و مى شنود، در حالى كه از حسابرسى او بر كردار خویش : گویید

چگونه آن كس؟ سخن شما را مى شنود شما را تصدیق كند، زیرا كسى كه . ترس و واهمه ندارید

ندانسته دروغ مى گوید، عذرش بیشتر از كسى است كه دانسته دروغ مى گوید، هرچند هیچ عذرى 

 (984). براى دروغ پذیرفته نمى شود

به راستى كه گناهان كوچك و اندك از حیله هاى شیطان است، : از روى حقیقت به شما مى گویم

گناهان را براى شما اندك مى نمایاند و در نگاهتان كوچك و حقیر مى شمرد تا گرد هم آیند و بسیار 

.  شوند تا این كه شما را در بر گیرند

هر كه علؾ هرزه را از كشت خویش   خویش پاكسازى نكند، : از روى حقیقت به شما مى گویم

همچنین هركه دوستدارى . علؾ هرزه بسیار شود تا آنگاه كه كشت را فرو پوشاند و تباهش سازد

دنیا را از دلش به در نكند، دوستدارى دنیا آن را فرا گیرد تا آنكه در دلش عالقه اى براى 

 (985). دوستدارى سراى آخرت نیابد

بى گمان شما همانند كردار ملحدان عمل مى كنید و همانند ! واى بر شما اى دانشمندان بد- 

ساكنان زمین آرزو مى كنید و با آسودگى، همانند آسودگان مى آرامید و كار خداوند آن گونه كه 

شما آرزو مى كنید و انتخاب مى كنید نیست، بلكه شما براى مرگ مى زایید و براى ویران شدن بنا 

: از روى حقیقت به شما مى گویم. مى كنید و آباد مى كنید و براى وارثان، دنیا را فراهم مى آورید

به راستى كه موسى شما را فرمان داد كه به خداوند سوگند دروغ نخورید و من به شما مى گویم كه 
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! ؛ اى بنى اسرائیل«آرى»و « نه»: سوگند نخورید، چه دروؼین باشد و چه راستین؛ بلكه بگویید

بر شما باد كه تره بیابانى و نان جوین بخورید و از نان گندم پرهیز كنید چرا كه ترس من از این 

 (986). است كه نتوانید شكر او را به جاى آورید

دینار و :  روایت شده كه عیسى بن مریم فرمودعلیه السالمدر كتاب خصال از امیرالمإمنین - 

پول، بیماى و درد دین است و عالم و دانشمند طبیب دین است، پس هرگاه دیدید كه طبیب، درد را 

او را متهم سازید و بدانید كه او نمى  (به جمع آورى مال دنیا مشؽول شده)به سوى خود مى كشاند 

 (987). تواند دیگران را نصیحت كند

 روایت كرده كه عیسى بن علیه السالم؛ كتاب اختصاص از امام صادق (رحمه هللا)شیخ مفید - 

من بیماران را مداوا كردم و به اذن خدا شفایشان دادم، كور مادرزاد و شخص »: مریم فرمود

برص دار را به اذن خدا بهبود بخشیدم و مردگان را به اذن خدا زنده كردم اما شخص احمق را 

.  «نتوانستم معالجه كنم

احمق چه كسى است؟ ! اى روح خدا: به ایشان گفتند

كسى كه خود پسند و خودراءى است، كسى كه هر فضیلت و برترى را براى خود مى : فرمود

بیند نه براى دیگران، كسى كه همه جا حق را به خود مى هد نه به دیگران این است آن احمقى كه 

 (988). بهبودى و مداوایش ممكن نیست

كیست كه بر : ورام بن ابى فراس در تنبیه الخواطر، روایت كرده كه عیسى بن مریم فرمود- 

موج دریا خانه اى بنا كند؟ این دنیاى شما نیز این گونه است پس آن را قرارگاه و آسایشگاه خود 

 (989). قرار ندهید

 عليه السالماحاديث قدسى در شأن حضرت عيسى 

 این است علیه السالماز جمله مواعظ خداوند به عیسى بن مریم :  فرمودعلیه السالمامام صادق 

:  كه فرمود

.  ذكر مرا با زبانت زنده نگهدار، تا قلبا دوستدار من باشى! اى عیسى

.  در ساعت هاى ؼفلت بیدار شو تا من نیز حكمت هاى لطیؾ را برایت الهام كنم! اى عیسى

هیچ كدام از مخلوقاتم از من ایمن نیستند، : این سخن حق است كه به تو مى گویم! اى عیسى

هركس نسبت به من خاشع باشد به ثواب من امیدوار باشد، . مگر این كه در برابر من خاشع باشند

پس من هم تو را شاهد مى گیرم كه آن بنده خاشعم از عذاب من مادامى كه عوض نشده و یا سنت 

.  مرا تؽییر نداده، در امان است

همیشه بر خود چون كسى گریه كن كه از خانواده اش وداع مى ! اى عیسى فرزند بتول باكره

كند و دنیا را براى اهل آن مى گذارد و تنها رؼبت او به آن چیزهایى است كه در نزد خداوند 

.  است

هنگامى كه مردمان ؼافل و نادان مى خندند، تو با میله حزن و اندوه، به چشمانت ! اى عیسى

.  سرمه بكش

این سخن حق است كه به تو مى گویم، وجود تو در دنیا به ساعت و روزت بستگى ! اى عیسى

اگر بدانى كه به كجا باید بروى و آنچه كه در . دارد، پس كامال خود را از عالقه به دنیا راحت كن

دنیا به دست مى آورى نوشته شده و از تو سئوال خواهد شد كه آنان را چگونه تلؾ كردى، آن 

.  وقت یك نان خشك هم تو را كفایت مى كند
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در حال كه مال حرام در زیر دندان هاى شماست و : به ستمكاران بنى اسرائیل بگو! اى عیسى

من عهد . در خانه هایتان بت ها هستند مرا صدا نزنید، زیرا من دعاهاى آنان را قبول نمى كنم

كرده ام كه هركه مرا بخواند جواب او را بدهم در این صورت جواب من به این قبیل اشخاص، 

.  لعن و نفرین است تا از هم متفرق شوند

بعد از ارتكاب هر گناهى به من توبه كن و مرا مانند توبه كنندگان به یاد آور و به ! اى عیسى

من مطمئن باش و خود را به مإمنان نزدیك تر كن و به آنان امر كن كه مرا با تو بخوانند، مانند 

خواستن شخص مظلوم؛ چون من بر خودم الزم كرده ام كه درى از آسمان براى دعوت مظلوم باز 

.  كنم و تظلم او را اجبات كنم ولو پس از گذشتن مدتى باشد

شاید بدین وسیله گناهكاران از گناه . از من بترس و بندگانم را هم از من هراسان كن! اى عیسى

.  كردن منصرؾ شوند و از هالك شدن نجات یابند

از من بترس همان گونه كه از حیوان درنده مى ترسى و یا از مرگى كه تو را ! اى عیسى

مالقات خواهد كرد، مى ترسى؛ چون همه آنان را من خلق كرده ام، پس چگونه از مخلوقات من 

مى ترسى ولى از خود من نمى ترسى؟ 

اگر من به تو ؼضبناك بشوم، رضایت دیگران تو را كفایت نمى كند و اگر من از تو ! اى عیسى

.  راضى شوم، خشم دیگران به تو ضرر نمى رساند

در دلت مرا یاد كن تا من هم تو را یاد كنم و در میان مردم هم مرا یاد كن، تا من هم ! اى عیسى

.  تو را در مجالس خیر مردم یاد كنم

هنگامى كه مى خواهى مرا دعا كنى مانند آن شخص ؼریق و محزون كه هیچ پناهى ! اى عیسى

.  ندارد یاد كن

دنیا مدت . قسم دروغ به من را مخور، تا این كه عرش من در اثر خشم تكان بخورد! اى عیسى

عمرش كوتاه است، ولى آمال و آرزوهاى آن دراز مى باشد و حال آن كه در نزد من خانه اى است 

.  كه بهتر از خانه دنیاى شماست

.  با كارهاى خیر مرا شاد كن چون رضاى من در آن كارهاست! اى عیسى

اگر . آنچه را كه دوست ندارى دیگران درباره تو بكنند، تو هم درباره دیگران مكن! اى عیسى

كسى به روى راست تو سیلى زد، تو روى چپ را به وى عرضه كن و به من به وسیله تالش در 

.  مودت كردن به دیگران تقرب بجو و از نادانان روى بگردان

حكمت به كارهاى شما گریه مى كند، ولى شما مى : به ظالمان بنى اسرائیل بگو! اى عیسى

خندید، شما خیال مى كنید كه من به شما امان داده ام و یا این كه از عذاب من برى هستید؛ بلكه 

سوگند به ذات خودم، شما را براى آیندگان عبرت . خودتان را در معرض عذاب من قرار مى دهید

.  قرار خواهم داد

اندیشه و تفكر كن و به همه اطراؾ زمین نگاه كن تا ببینى كه عاقبت ستمكاران ! اى عیسى

.  چگونه به پایان رسیده است

قلب خود را با خوؾ و وحشت در مقابل من ذلیل كن و به اشخاصى كه از تو پایین ! اى عیسى

بدان كه ریشه هر خطا و گناه، دوست داشتن . تر هستند نگاه كن، نه به اشخاص باالتر از خودت

.  دنیاست، پس دنیا را دوست مدار، چون من آن را دوست نمى دارم

بدان كه شادى من این . قلبت را برایم پاك كن و در خلوت ها به ذكر من مشؽول باش! اى عیسى

.  است كه تو در مقابل من خود را حقیر جلوه دهى
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در حاالت سختى و شدت، به من پناه بیاور، چون من پناه دهنده گرفتاران و اجابت ! اى عیسى

 (990). كننده دعاى بیچارگان و درماندگان هستم و من بهترین رحم كنندگان مى باشم

زبان تو در ظاهر و باطن یكى باشد و : در حدیثى آمده كه خداوند به حضرت عیسى فرمود

همچنین قلب تو ظاهر و باطنش یكى باشد، چون این ها قادر هستند كه انسان را هم به كمال 

برساندند و هم به هالكت، پس من تو را بر حذر مى دارم سخن من براى تو كافى است، بدان كه 

در یك دهان دو زبان جاى نمى گیرد، همانطور كه دو شمشیر در یك ؼالؾ جاى نمى گیرد و دو 

 (991). قلب هم یك در یك سینه جاى نمى گیرد

 در روايات عليه السالمحضرت عيسى 

برترین زنان عالم 

روایت كرده  (صلى هللا علیه وآله وسلم)به سندهاى متعددى از رسول خدا  (رحمه هللا)شیخ صدوق 

مریم، دختران عمران؛ خدیجه، دختر خویلد؛ : بهترین زنان بهشت چهار زن هستند»: كه فرمود

 (992). «فاطمه دخترم و آسیه دختر مزاحم، همسر فرعون

مریم، : خداى عزوجل از زنان عالم چهار زن را برگزید: در حدیث دیگرى آمده كه فرمود

 (993). علیها السالمآسیه، خدیجه و فاطمه 

 علیه السالمنبوت عیسى 

 به هفت سالگى رسید، خداى تعال به علیه السالمهنگامى كه عیسى :  فرمودعلیه السالمامام باقر 

 (994). او وحى كرد و نبوت و رسالت خویش را اظهار فرمود

سر خلقت حضرت عیسى، بدون پدر 

محضر امام صادق : در علل، از ابوبصیر نقل كرده كه وى گفت (رحمه هللا)شیخ صدوق 

چرا خداوند عزوجل حضرت آدم را بدون پدر و مادر و حضرت عیسى :  عرضه داشتمعلیه السالم

را بدون پدر و سایر مردمان را از پدران و مادران آفرید؟ 

:   فرمودعلیه السالمامام 

به این دلیل كه مردم به تمام قدرت و كمال توانایى او پى ببرند و بدانند كه حق تعالى مى تواند 

مخلوقى را از مادر به تنهایى، بدون پدر بیافریند؛ چنان كه قادر است موجودى را بدون وجود پدر 

پس اقدام به آن نمود تا مردم بدانند كه حضرتش به هر چیزى قادر و توانا . و مادر ایجاد نماید

 (995). است

 علیه السالممعجزات حضرت عیسى 

عیسى بن مریم بر سر :  روایت كرده كه فرمودعلیه السالماز امام صادق  (رحمه هللا)شیخ كلینى 

 آمد و از خداى تعالى خواست تا او را زنده كند، خداوند نیز دعایش را علیه السالمقبر یحیى 

از من چه حاجتى دارى؟ : مستجاب كرد و یحیى زنده شد و از قبر بیرون آمد و به عیسى گفت

! مى خواهم همانند گذشته كه در دنیا بودى، مونس و همدم من باشى: عیسى فرمود

هنوز تلخى مرگ در كام من است و تو مى خواهى دوباره مرا به دنیا ! اى عیسى: یحیى گفت

. این سخن را گفت و دوباره به قبر خود بازگشت! بازگردانى و تلخى مرگ را در كام تازه كنى
(996) 



259 

 

عیاشى در تفسیر خود در حدیثى مرفوع، روایت كرده كه اصحاب عیسى از وى خواستند تا 

! اى سام: مرده اى را براى آنان زنده كند، عیسى آنان را به نزد قبر سام بن نوح آورد و به او گفت

.  به اذن خدا برخیز

عیسى براى بار دوم همان سخن را تكرار كرد و سام . در این هنگام بود كه قبر شكافته شد

.  حركتى كرد و چون بار سوم آن كلمات را گفت، سام از جاى برخاست و از قبر بیرون آمد

آیا دوست دارى در دنیا بمانى یا مى خواهى به حال خود ! اى سام: عیسى به او فرمود

بازگردى؟ 

مى خواهم برگردم زیرا هنوز سوزش و سختى مرگ در ! نه، اى روح خدا: سام عرض كرد

 (997). كام من است و تا به امروز تلخى آن برطرؾ نشده است

 علیه السالمحواریین حضرت عیسى 

 علیه السالماز حسن بن فضال روایت كرده است كه به امام رضا  (ره)در حدیثى، صدوق 

عرض كردم كه چرا حواریون را حواریون گفتند؟ 

اما از نظر مردم، آنان را بدین جهت حواریون مى خواندند كه گازر و رخت : حضرت فرمودند

شوى بودند؛ یعن به واسطه شست و شو، آلودگى و چركى را از لباس مى زدودند و اما از نظر ما، 

ایشان را بدین جهت حواریون مى خوانند كه هم نفوس خویش را از هر آلودگى خالص نموده و هم 

 (998). دیگران را به واسطه پند و اندرز از آلودگى گناه بر حذر داشته اند

عیسى بن مریم به حواریون :  روایت شده كه فرمودعلیه السالمدر كتاب امالى از امام رضا 

هنگامى كه دین شما سالم بود بر دنیاى از دست رفته خود تاءسؾ ! اى بنى اسرائیل: فرمود

. نخورید، دنیاپرستان وقتى دنیاى آنان سالم است براى آنچه كه از دینشان رفته، تاءسؾ نمى خورند
(999) 

عروج عیسى به آسمان ها 

شبى كه قرار بود عیسى به آسمان :  روایت شده كه فرمودعلیه السالمدر حدیثى از امام باقر 

رود، دوازده تن از اصحاب خویش را در خانه اى جمع نمود، سپس در حالى كه داخل چشمه اى 

من به زودى از دست یهویان رهایى مى یابم و به : بود سرش را در داخل آب تكان داده و گفت

آسمان ها عروج مى كنم، اینك كدام یك از شما حاضر است به جاى من بر صلیب كشیده شود تا 

. خداوند درجه اى به مانند من به او عطا كند؟ جوانى از میان برخاست و این مسئولیت را پذیرفت

سپس عیسى به آنان خبر داد كه به زودى شخصى از میانشان، دورتر از دیگران به او كفر خواهد 

دو گروه از آنان در آتش   دوزخ . ورزید و بنى اسرائیل بعد از او به سه فرقه تقسیم خواهند شد

كمى بعد عیسى از . خواهند سوخت و تنها فرقه اى كه از شمعون اطاعت كنند نجات خواهند یافت

.  گوشه آن منزل در برابر دیدگان حواریون به آسمان عروج كرد

آنشب یهودیان خانه به خانه به جستجوى عیسى پرداختند و دو نفر از آن دوزاده نفر را دستگیر 

كردند یك نفر از آنان كسى بود كه شبح و كالبد عیسى به او انتقال یافته بود كه به صلیب كشیده، 

نفر بعد همان كسى بود كه عیسى پیش بینى كرده بود، صبحگاهان زودتر از بقیه به او . كشته شد

 (1000). كفر خواهد ورزید

عیسى بن مریم با لباس بلندى از پشم، كه مریم برایش دوخته :  فرمودندعلیه السالمامام صادق 

بود به آسمان عروج كرد، اما خداوند به او وحى فرستاد كه آن بافته را به طرؾ زمین پرتاب 

 (1001). نماید، چرا كه به هر حال زینت دنیوى است
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امر هیچ پیامبرى، جز عیسى بن مریم بر مردم مشتبه نگردید؛ :  فرمودندعلیه السالمامام رضا 

چرا كه از زمین به طرؾ باال برده شد، آنگاه میان زمین و آسمان قبض روح گردید و بار دیگر 

 (1002). در آسمان حیات مجدد یافت

( صلى هللا علیه وآله وسلم)فاصله زمانى میان عیسى و محمد :  پرسیدعلیه السالمنافع از امام باقر 

چند سال به طول انجامید؟ 

شما عقیده دارید كه میان آنان ششصد سال فاصله افتاده است، اما من مى : آن حضرت فرمود

 (1003). گویم كه پانصد سال به طول انجامید
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داستان اصحاب كهف 

آیا گمان كردى اصحاب كهؾ و رقیم از »: قرآن كریم درباره داستان اصحاب كهؾ مى فرماید

 (1004). «آیات عجیب ما بودند

ما آیات عجیب ترى در آسمان و زمین داریم كه هر یك از آنان نمونه اى از عظمت و بزرگى 

آفرینش است و نیز در زندگى تو اسرار عجیبى وجود دارد كه هر یك نشانه اى از حقانیت دعوت 

در كتاب بزرگ آسمانى تو آیات عجیب، فراوان است و مسلما داستان اصحاب كهؾ از . توست

.  آنان شگفت انگیزتر نیست

این است كه آنان براى نجات جان  [یاران ؼار]، «اصحاب كهؾ»علت نامیدن این گروه به 

.  خود به ؼارى پناهنده شدند

در اصل از ماده رقم به معناى نوشتن است و به عقیده بسیارى از مفسران این نام « رقیم»اما 

دیگرى براى اصحاب كهؾ است چرا كه اسرانجام نام آنان را بر لوحه اى نوشته و بر در ؼار 

بعضى نیز آن را . بعضى نیز آن را نام كوهى مى دانند كه ؼار در آن واقع شده بود. نصب كردند

بعضى آن را نام شهر و سرزمینى مى دانند كه . نام سرزمینى مى دانند كه آن كوه در آن بوده است

.  اصحاب كهؾ از آن بیرون آمدند، ولى معنى اول صحیح تر به نظر مى رسد

. «به خاطر بیاور زمانى را كه آن جوانان به ؼار پناه بردند»: قرآن كریم در ادامه مى فرماید
(1005) 

اصحاب كهؾ و رقیم جوانمردانى بودند كه در جامعه اى مشرك كه جز بت ها را نمى 

وقتى دین توحید، محرمانه در آن جامعه راه پیدا كرد، این جوانمردان . پرستیدند، نشو و نما كردند

مردم با آنان مخالفت كردند و ایشان را به عبادت بت ها و ترك دین توحید فرا . به آن ایمان آوردند

خواندند هر كه بر دین توحید و مخالفت با بت پرستان اصرار مى ورزید، او را به بدترین وجهى 

.  به قتل مى رساندند

قهرمانان این داستان افرادى بودند كه با بصیرت به خدا ایمان آوردند، خدا هم بر هدایتشان 

افزود و با نور معرفت و حكمت كه به آنان داده بود، دل هایشان را روشن نمود و ایمان را با دل 

از این رو بود كه جز خدا از هیچ چیز دیگرى باك نداشتند و از آینده حساب شده . هاى آنان گره زد

آنان فكر كردند اگر در اجتماع . اى كه هر كس   دیگرى را به وحشت مى انداخت، نمى هراسیدند

باشند، بناچار باید با عمل به سیره اهل شهر و سلوك با آنان رفتار كنند و سخنى از حق بر زبان 

نیاورند، بنابراین تشخیص دادند كه براى باقى ماندن بر دین توحید و قیام علیه شرك باید از مردم 

سپس داخل ؼار . كناره گیرى كنند و به ؼارى پناهنده شوند، تا خدا راه نجاتى پیش پایشان گذارد

شدند و در گوشه اى از آن قرار گرفتند و چون فهمیده بودند كه خدا نجاتشان خواهد داد، عرض 

تو در حق ما به لطؾ خاص خود رحمتى عطا فرما و براى ما وسیله رشد و ! بارالها»: كردند

پرده هاى خواب بر ».  خداوند نیز دعاى آنان را مستجاب كرد(1006). «هدایت كامل مهیا ساز

 (1007). «گوش آنان افكندیم و سال ها در ؼار به خواب فرو رفتند

ويژگى هاى غار و اصحاب آن در قرآن 

:  در سوره كهؾ به شش ویژگى ؼار و كسانى كه در آن بودند، اشاره شده است

دهانه ؼار رو به شمال گشوده مى شد و چون قطعا در نیم كره شمالى زمین بوده است، نور - 1

اگر به خورشید نگاه مى كردى، »: مستقیم خورشید به درون آن نمى تابید چنانكه قرآن مى فرماید
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مى دیدى كه به هنگام طلوع در طرؾ راست ؼار قرار مى گیرد و به هنگام ؼروب در طرؾ 

 (1008). «چپ 

به طرؾ شمال بودن دهانه ؼار، سبب مى شد كه بادهاى مالیم و لطیفى كه معموال از سمت 

.  شمال مى وزد، به آسانى در درون ؼار وارد شود و در همه زوایاى آن روح تازه اى بدمد

 اشاره به این است كه دهانه تنگ (1009). «آنان در یك محل وسیع از ؼار قرار داشتند»- 2

ؼار، جایگاه آنان نبود بلكه قسمت هاى میانه ؼار را انتخاب كرده بودند، تا هم از چشم دیگران كه 

.  به دنبال آنان بودند دور باشند و هم از تابش مستقیم آفتاب در امان بمانند

اگر به آنان نگاه مى كردى، خیال مى كردى »خواب آنان یك خواب عادى و معمولى نبود، - 3

 (1010)« . كه بیدارند در حالى كه در خواب فرو رفته بودند

. از این عبارت مى فهیمیم كه چشمان آنان كامال باز بوده است، درست همانند یك انسان بیدار

این حالت استثنایى شاید براى آن بوده كه حیوانات موذى به آنان نزدیك نشوند چرا كه از انسان 

بیدار مى ترسند و یا به خاطر این كه منظره رعب انگیزى پیدا كنند كه هیچ انسانى جراءت ننماید 

.  به آنان نزدیك شود و این خود یك سپر حفاظتى برایشان بوده است

ما آنان را به سمت »براى جلوگیرى از پوسیدگى بدن آنان به سبب این خواب طوالنى، - 4

 (1011). «راست و چپ مى گرداندیم

سگى كه همراهشان بود، بر دهانه ؼار دست ها را گشوده و به حالت »در این میان - 5

 (1012). «نگهبانى خوابیده بود

منظره آنان چنان رعب انگیز بود كه اگر به آنان نگاه مى كردى، فرار مى نمودى و سر »- 6

 (1013). «تا پاى تو از ترس و وحشت پر مى شد

مدت خواب اصحاب كهف 

خواب اصحاب كهؾ سیصد و نه سال به درازا كشید و به این ترتیب خوابى بود شبیه مرگ و 

تا از  »(1014). «و این گونه آنان را برانگیختیم»: بیداریش همانند رستاخیر، قرآن مى فرماید

یك روز یا بخشى : فك مى كنید چه مدت خوابیده اید؟ گفتند: یكى از آنان پرسید. یكدیگر سئوال كنند

 (1015). «از یك روز

این تردید شاید به خاطر آن بوده است كه در آؼاز روز وارد ؼار شدند و به خواب رفتند و 

بنابراین در آؼاز فكر كردند كه یك روز . هنگامى كه روز به پایان رسیده بود از خواب بیدار شدند

پروردگار شما از : گفتند»خوابیده اند ولى سرانجام چون نتوانستند بدانند مدت خوابشان چقدر بود، 

 (1016). «مدت خوابتان آگاه تر است

سكه »: آنان به سختى گرسنه بودند و نیاز به ؼذا داشتند، از این رو نخستین پیشنهادشان این بود

نقره اى را كه با خود دارید به دست یكى از نفرات خود بدهید و او را به شهر بفرستید تا برود و 

ببیند كدامین فروشنده ؼذاى پاك ترى دارد، به مقدار روزى و نیاز، از آن براى شما بیاورد، اما 

چرا كه اگر  »(1017). «باید نهایت دقت را به خرج دهد و هیچ كس را از وضع شما آگاه نسازد

بت )آنان از وضع شما آگاه شوند و بر شما دست یابند یا شما را سنگسار مى كنند یا به آیین خویش 

 (1018). «پرستى باز مى گردانند و در آن صورت هرگز روى نجات و رستگارى را نخواهید دید

سرانجام مؤمور خرید وارد شهر شد ولى دهانش از تعجب بازماند؛ شكل ساختمان ها به كلى 

تؽییر كرده بود، چهره ها همه ناشناس بود و لباس ها طرز جدیدى به خود گرفته بود، حتى طرز 
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سخن گفتن و آداب و رسوم مردم تؽییر كرده بود، خرابه هاى دیروز تبدیل به قصرها و قصرهاى 

.  دیروز به ویرانه بدل شده بود

از سوى دیگر قیافه او نیز براى مردم عجیب و ناماءنوس بود، لباس او، طرز سخن گفتن او، 

چهره و سیماى او، همه براى مردم تازگى داشت و شاید این وضع نظر عده اى را به سوى او 

.  جلب كرد و به دنبالش روانه شدند

تعجب او هنگامى به نهایت رسید كه دست در جیب كرد تا پول ؼذایى را كه خریده بود بدهد، 

فروشنده چشمش به سكه اى افتاد كه به سیصد سال قبل تعلق دشت و شاید نام دقیانوس پادشاه 

: ستمگر آن زمان بر آن نقش   بسته بود، هنگامى كه فروشنده توضیح خواست، او در جواب گفت

.  من این سكه را به تازگى به دست آورده ام

كم كم از قرائن و شواهد براى مردم مسلم شد كه این مرد، یكى از افرادى است كه نامشان را 

در تاریخ سیصد سال قبل خوانده اند و در بسیارى از محافل سرگذشت اسرارآمیزشان مطرح بوده 

.  خود او نیز متوجه شد كه در چه خواب عمیق و طوالنى به سر برده اند. است

در آن ایام زمامدارى صالح و موحد حكومت مى كرد، اما هضم . این ماجرا در شهر پیچید

جمعى از آنان نمى . مسئله معاد و زنده شدن مردگان بعد از مرگ براى مردم آن محیط مشكل بود

ماجراى خواب اصحاب كهؾ . توانستند باور كنند كه انسان بعد از مردن به زندگى باز مى گردد

: لذا قرآن در ادامه داستان مى فرماید. دلیل محكم و مستدلى براى كسان كه طرفدار معاد بودند، شد

همان گونه كه آنان را به خواب فرو بردیم، از آن خواب عمیق و طوالنى بیدار كردیم و مردم را »

متوجه حالشان نمودیم تا بدانند وعده رستاخیز خداوند حق است و در پایان جهان و قیام قیامت شكى 

 (1019). «نیست

پابان ماجراى اصحاب كهف 

آنان در . مؤمور خرید ؼذابه سرعت به ؼار بازگشت و دوستان خود را از ماجرا با خبر كرد

فكر عمیقى فرو رفتند و از آنجا كه مى دانستند همه فرزندان و برادران و دوستان خود را از دست 

داده اند و هیچ كس از یاران سابق آنان زنده نیست، تحمل زندگى برایشان سخت و ناگوار بود، به 

این سبب از خداوند در خواست كردند كه چشم از این جهان بپوشند و به جوار رحمت حق منتقل 

آنان چشم از جهان پوشیدند و جسدشان در ؼار مانده بود كه مردم به سراؼشان . شوند و چنین شد

.  آمدند

 اختالؾ میان موحدین و مشركین شهر (1020)، «در اینجا نزاع و كشمكش بین آنان در گرفت»

مشركین سعى مى كردند كه مسئله خواب و بیدارى اصحاب كهؾ، به زودى فراموش شود و . بود

پیشنهاد كردند كه در ؼار »این دلیل دندان شكن را از دست موافقان موحد معاد بگیرند، از این رو 

 مشركین براى خاموش (1021). «مسدود و بسته شود، تا براى همیشه از نظر مردم پنهان گردند

زیاد از آنان سخن نگویید، آنان سرنوشت اسرارآمیزى داشتند كه : كردن مردم مى گفتند

 بنابراین، داستان آنان را رها كنید و به حال (1022). «پروردگار آنان از وضعشان آگاه تر است»

.  خودشان واگذارید

 آن را سند زنده اى (1023)، «مإمنان راستین كه از این امر آگاهى یافته بودند»اما موحدین و 

براى اثبات رستاخیز به مفهوم حقیقى اش مى دانستند و سعى داشتند كه این داستان هرگز به دست 

 تا (1024)« ما در كنار مدفن ایشان مسجد و معقدى مى سازیم : گفتند»فراموشى سپرده نشود؛ لذا 

.  مردم یاد آنان را از خاطره ها هرگز نبرند و افزون بر این از روح پاك آنان استمداد طلبند
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تعداد اصحاب كهف 

گروهى از مردم خواهند گفت كه آنان سه »: قرآن كریم درباره تعداد اصحاب كهؾ مى گوید

نفر بودند كه چهارمین از آنان سگشان بود و گروهى مى گویند پنج نفر بودند كه ششمین از آنان 

همه اینها سخنانى بدون دلیل و تیرى در تاریكى است و گروهى مى گویند آنان هفت . سگ آنان بود

پروردگار من از تعداد آنان آگاه تر است، تنها گروه : بگو. نفر بودند و هشتمین آنان سگ آنان بود

 (1025). «كمى تعداد آنان را مى دانند

گرچه در عبارات فوق، قرآن با صراحت تعداد آنان را بیان نكرده است، ولى از اشاراتى كه در 

آن وجود دارد، مى توان فهمید كه قول سوم صحیح و مطابق واقع است، چرا كه به دنبال قول اول 

و دوم كلمه تیرى در تاریكى كه اشاره به بى اساس بودن آنان است آمده است، ولى در مورد قول 

ذكر شده « بگو پروردگارم از تعداد آنان آگاه تر است»سوم نه تنها چنین تعبیرى نیست بلكه تعبیر 

.  است كه این خود دلیلى است بر تاءیید این قول

آنان در ؼار خود سیصد سال درنگ كردند و نه سال »: قرآن در پایان این داستان مى فرماید

 بنابراین مجموع مدت توقؾ و خوابشان نیز در ؼار سیصد و نه سال (1026). «نیز در آن افزودند

.  بود

اصحاب كهف و رقيم در روايات 

یاران حضرت مهدى عج تعال فرجه الشریؾ 

رسول خدا : در تفسیر الدر المنثور آمده كه ابن مردویه از ابن عباس روایت كرده است كه گفت

 (1027). « هستندعلیه السالماصحاب كهؾ از یاران حضرت مهدى »: فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)

 علیه السالمداستان اصحاب كهؾ در بیان امیرالمإمنین 

در زمان خالفت عمر گروهى از دانشمندان یهود نزد وى آمدند و سإ ااتى : ابن عباس مى گوید

 علیه السالمكردند و خواستار پاسخگویى عمر شدند، اما او از جواب آنان درماند و از امیرالمإمنین 

آن حضرت نیز شرط نمود كه در صورت جواب دادن به تمام پرسش . درخواست كرد تا پاسخ دهد

.   را پذیرفتندعلیه السالمیهودیان نیز پیشنهاد حضرت على . ها، آنان به دین و آیین اسالم در آیند

منظور از بسته شدن آسمان چیست؟ . سئوال كردند

درهاى آسمان آن گاه قفل مى گردد كه به خداوند :  در جواب فرمودعلیه السالمحضرت على 

شرك ورزیده شود و چنان چه بندگان خداوند براى او شریكى برگزینند، عمل آنان هیچ گاه به 

.  آسمان ها صعود پیدا نخواهد كرد و اما كلید گشایش آن، ذكر ال اله اال هللا و محمد رسول هللا است

آن كدام قبر است كه صاحب خود را در اكناؾ جهان گردانید؟ : یهودیان پرسیدند

این همان نهنگى است كه یونس را در میان دریاهاى :  پاسخ فرمودندعلیه السالمامیرالمإمنین 

.  هفت گانه به گردش درآورد

چه كسى به پند و اندرز گویى و هشدار میان قوم خویش   پرداخت اما از : آنان سئوال كردند

جنس انسان و پرى نبود؟ 

آن مورچه اى است كه همراهان خود را از آسیب سپاهیان :  فرمودندعلیه السالمحضرت على 

.  سلیمان بر حذر داشت

پنج موجودى كه بر روى زمن راه مى رفتند، اما از رحم مادرانشان به دنیا : آنان پرسیدند

نیامدند كدامند؟ 
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.  آنان آدم، حوا، ناقه صالح، قوچ ابراهیم، و عصاى موسى بودند: حضرت در جواب فرمود

.  ما را از محتواى كالم بعضى حیوانات آگاه كن: آنان سئوال كردند

اى ؼفلت : خروس مى گوید. الرحمن على العرش استوى: دراج مى گوید: حضرت فرمودند

بندگان مإمنت را بر كافران پیروزى عطا ! خداوندا: اسب مى گوید. زدگان، خداى را یاد نمایید

االغ، ظالمى را كه مال مردم را به یؽما مى برد مورد لعن قرار مى دهد و چشم شیطان را با . فرما

منزه است پروردگارى كه آفریننده امواج خروشان : قورباؼه مى گوید. نعره خویش فرو مى بندد

دشمنان محمد و آل محمد را مورد لعن و نفرین خویش قرار ! خداوندا: چكاوك مى گوید. دریاهاست

.  ده

در این هنگام سه نفر از دانشمندان یهود به سجده افتادند و شهادتین را بر زبان جارى ساختند، 

من نیز قلبا به اسالم گرایش پیدا كره ام، اما مى خواهم به ! یا امیرالمإمنین: اما چهارمین نفر گفت

عنوان آخرین سوال برایم از مردمى صحبت نمایى كه سیصد و نه سال به خواب مرگ فرو رفته 

.  بودند، اما خداوند دوباه آنان را زنده ساخت

برایم نقل فرمودند كه در  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر اكرم :  فرمودندعلیه السالمامیرالمإمنین 

كشور روم، شهرى به نام افسوس یا اقسوس   بود كه درآن پادشاهى صالح زمام امور را در دست 

اما هنگامى كه او به دیار باقى شتافت، میان مردم اختالؾ افتاد تا آن كه پادشاهى به نام . داشت

او همواره سه مشاور به . از سرزمین فارس به افسوس حمله كرد و آنجا را اشؽال كرد« دقیوس»

، «مرنوس»در سمت راست و سه مشاور به نام ها « میشیلینا»و « مكسلمینا»، «تملیخا»نام هاى 

روزى . در سمت چپ خود داشت كه به انجام وظیفه مشؽول بودند« ساذریوس»و « دیرنهوس»

اندوهى جانكاه . به دقیوس حاكم خبر دادند كه انبوه لشكریان فارس شهر او را محاصره كرده اند

اما او كه به راستى : یكى از مشاورین او به نام تملیخا با خود گفت. تمام وجود او را فرا گرفت

خود را پروردگار همه ما مى داند، پس چرا به خاطر چنین خبر وحشت انگیزى دچار اندوه گشته 

او در . است؟ چیزى نگذشت كه نظر خود را با پنج نفر از مشاورین دیگر نیز در میان گذاشت

كیست كه این آسمان را بدون ستون و ریسمان بنا كرده است و خورشید : استدالالت خود مى گفت

و ماه را به عنوان دو نشانه آشكار در میان آن قرار داده است؟ كدامین پروردگار است كه زمین 

هموار را بر قلب آب هاى پرتالطم بنا نمود وبا حصارى از كوه هاى سر به فلك كشیده از نوسانات 

و لرزش هاى پیاپى آن جلوگیرى كرد؟ كدام خداوند است كه مرا از میان شكم مادرم بیرون آورد و 

سپس به تؽذیه و تربیتم همت گمارد؟ این سئواال باعث شد تا تملیخا دریابد كه دقیوس همانند دیگر 

او و یارانش   خداوند را به خاطر هدایتشان سپاس گفتند و از . پادشاهان جبار و خون ریز است

و بعد از طى مسافتى از مركب هاى خود فرود آمدند و هفت فرسخ راه . شهر افسوس خارج گشتند

آن شش جوان در میان راه با . را پیمودند، به طورى كه خون از كؾ پاهایشان سرازیر گشت

بعد از اطمینان به او راز خود را به او گفتند، كمى بعد چوپان كه گوسفندان . چوپانى مواجه گشتند

در این . را به صاحبانشان بازگردانده بود خود را به گروه مشاورین رسانید تا به آنان ملحق شود

آنان ابتدا سعى كردند سگ را با . نیز به آنان پیوست« قطمیر»میان سگ سیاه و سفید چوپان به نام 

پرتاب سنگ از خود دور نمایند، چرا كه مى ترسیدند با صداى خود دیگران را متوجه مقصد آنان 

اجازه دهید با شما همسفر شوم و از دشمنان، : اما در این هنگام سگ به سخن درآمد و گفت. كند

در دامنه كوهى رسیدند و « وصید»پس از مدتى به ؼارى به نام . شما را حراست و نگهبانى نمایم

هنگامى كه شب را در آنجا سپرى كردند، خداوند به ملك الموت فرمان داد تا آنان را به سراى 
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. جاویدان منتقل كند؛ خورشید نیز به فرمان خداوند از تابش مستقیم بر آنان خوددارى مى ورزید

خورشید را مى بینى كه به هنگام طلوع به سمت راست ؼارشان تمایل پیدا مى كند و به هنگام »

 (1028). «ؼروب به طرؾ چپ ؼار مى گردد، تا آنان را آزار ندهد

هنگامى كه دقیوس از ؼیبت مشاورین و فرار آنان مطلع گردید با هشتاد هزار سوار در 

. جستجوى آنان روانه گشت؛ اما هنگامى كه به باالى سر آنان در ؼار رسید همه را در خواب دید

او سپس به معماران دستور داد تا درب ورودى ؼار را با تخته سنگ هاى بزرگ و آهك مسدود 

آنان در آن ؼار زندانى بودند تا بعد از سیصد و نه سال خداوند، آنان را جان بخشید و به . نمایند

شب گذشته از عبادت خداوند ؼافل : یكى از آنان كه از بستر برخاسته بود گفت. دنیا رجعت داد

آنان موقعى كه به نزدیك ؼار آمده بودند، در كنار خود چشمه هاى روان و درختان سرسبز ! ماندیم

. بسیارى را دیده بودند اما اینك آب چشمه خشك گردیده و درختان نیز از طراوت افتاده بودند

قرار شد یك نفر را براى تهیه آذوقه به . اصحاب كهؾ اینك در خود احساس گرسنگى مى كردند

یكى را از میان خود با درهم هایى كه در اختیار دارید به شهر بفرستید و ». شهر افسوس بفرستند

در آن زمان اكثر طباخان مجوسى بودند و )فرستاده باید ببیند كدام یك از طباخان پاكیزه تر است 

تا براى شما طعامى پاك بیاورد و او باید در معامله از خود  (موحدین در خفا به سر مى بردند

.  «نرمش نشان دهد و چانه نزند و كسى را از حال شما آگاه نسازد

. تملیخا، با پوشیدن لباس چوپان به شهر آمد، اما جاهایى را مى دید كه هرگز برایش آشنا نبود

ال اله اال هللا، عیسى رسول : او بر دروازه شهر پرچمى سبز رنگ دید كه بر آن نوشته شده بود

.  ابتدا خیال كرد خواب مى بیند اما نه؛ واقعیت همان بود كه مى دیدهللا

او وقتى كه از نانوایى، نام شهر و پادشاه آن را پرسید، فهمید كه آنجا افسوس   و پادشاهش 

تملیخا سپس با پرداخت مبلؽى مقدارى نان خواست، نانوا كه . است« عبدالرحمن»شخصى به نام 

آیا بر گنجى دسترسى پیدا كرده : از سنگینى پول و قدمت آن به شگفت آمده بود، از تملیخا پرسید

اى؟ 

سپس داستان خود و فرار از . خیر، این پول خرمایى است كه آن را فروخته ام: ملیخا گفت

.  دربار دقیوس را براى او شرح داد

نانوا حیرت زده او را نزد عبدالرحمن برد و چون توضیحاتش قانع كننده نبود، قرار شد اگر او 

.  در این شهر خانه اى دارد به آنان نشان دهد

او چند بار . تملیخا نیز عبدالرحمن و همراهانش را به محلى برد كه در سابق قصر دقیوس بود

من تملیخا : تملیخا خود را معرفى كرد و گفت. بر در كوبید تا آن كه پیرمردى خمیده بیرون آمد

.  پسر قسطیكین هستم

در این هنگام، پیرمرد زانو زد و فریاد برآور كه به خدا سوگند این جد من است كه به همراه 

.  پنج نفر از مشاوران دقیوس، از ستم او به طرؾ كوه ها گریختند

آنان سوار بر اسبان . در آن ایام، در افسوس، دو پادشاه مسیحى و یهودى زندگانى مى كردند

تملیخا فكر مى كرد یك . خود شدند و به نزدیك ؼار، محل سكونت و اخفاى جوانان خداپرست آمدند

روز و شاید نیم روز بیشتر به خواب نرفته است، اما عبدالرحمن برایش توضیح داد كه سیصد و نه 

را براى « عیسى بن مریم»سال در خواب بوده اند و سال ها از پس یكدیگر گذشته است، خداوند 

.  راهنمایى ما مبعوث گردانید و بعد از مدتى او را به آسمان عروج داد



267 

 

قبل از ورود پادشاه و همراهانشان به ؼار، تملیخا كمى زودتر نزد دوستانش   حاضر گشت و 

ماجرا را بیان كردم جوانان ؼارنشین به مجاورت دوباره با اهل دنیا تن درندادند و از خداوند 

.  خواستند، بار دیگر آنان را به نزد خویش   فرا خواند

كمى بعد از امر پروردگار، اصحاب كهؾ براى همیشه به دیار جاوید پیوستند و درب ؼار نیز 

دو پادشاه مسیحى و یهودى مدت هفت روز به دنبال . براى همیشه بر روى انسان ها بسته گشت

هر كسى از آنان ادعا مى . روزنه اى براى ورود به ؼار مى گشتند اما تالش آنان بى نتیجه ماند

.  كرد، آن جوانان بر دین او مرده اند

مسیحى قصد داشت بر درب ؼار معبدى به یادگار بنا نماید و یهودى نیز قصد داشت كنیسه اى 

سرانجام میانشان جنگى درگرفت و عبدالرحمن فاتح آن نبرد . براى عبادت هم كیشانش برپا سازد

.  گردید

آیا در تورات :  كه به اینجا رسید از دانشمند یهودى پرسیدعلیه السالمسخن امیرالمإمنین على 

شما ؼیر از آنچه من گفته ام بیان شده است؟ 

. سپس به تبعیت از اسالم گردن نهاد. این خبر دقیقا با تورات ما مطابقت دارد: یهودى گفت
(1029) 

پاداش مضاعؾ اصحاب كهؾ 

اصحاب كهؾ، ایمان خود را از :  روایت شده كه فرمودندعلیه السالمدر حدیثى از امام صادق 

مردم مخفى مى كردند و ظاهرا در كفرورزى نیز با آنان همسویى مى كردند و این كار براى آنان 

لذا پاداش آنان دو برابر است، یك پاداش براى تقیه اى كه مى كردند و یك پاداش . بسیار دشوار بود

 (1030). نیز براى ایمانشان

 با اصحاب كهؾ علیه السالمدیدار امیرالمإمنین 

بعد از  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر اكرم :  در ضمن حدیثى فرمودندعلیه السالمامام باقر 

، ابوبكر، عمر و عثمان را طلبید و علیه السالمفراؼت از نماز خود در دل شبى، امیرالمإمنین على 

سپس   بادى . از ایشان خواست تا نزد اصحاب كهؾ بروند و سالم مخصوص او را به آنان برسانند

.  وزیدن گرفت و آنان را در محل ؼار فرود آورد

ابتدا ابوبكر به خاطر تقدم در سن و سپس عمر و عثمان هر یك جداگانه به طرؾ درب ؼار 

.  رفتند و سالم پیامبر را به اصحاب كهؾ ابالغ نمودند، اما هیچ كدام جوابى نشنیند و بازگشتند

السالم علیكم و رحمه هللا و :  نزدیك ؼار آمد و فرمودعلیه السالمدر این هنگام امیرالمإمنین على 

من فرستاده رسول خدا به . بركاته؛ سالم بر شما باد كه خداوند دلهایتان را به یكدیگر پیوند داد

و علیك السالم یا وصى رسول : اصحاب كهؾ به صدا درآمدند و در جواب گفتند. سوى شما هستم

ما دستور داریم با هیچ كس جز رسول خدا . هللا و رحمه هللا و بركاته؛ مقدمت را گرامى مى داریم

.  این مطلب را به همراهانت نیز بگو. و یا جانشین او صحبت نكنیم

آیا شنیدید؟ :  رو به آنان كرد و فرمودعلیه السالمامیرالمإمنین 

( صلى هللا علیه وآله وسلم)بلى، سپس باد، آنان رابعد از مدتى كوتاه به نزد پیامبر اكرم : آنان گفتند

 علیه السالمخطاب به همراهان امیرالمإمنین  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا . حاضر گردانید

 (1031). آنچه را كه درباره على شنیدید و اقرار نمودید در حافظه خویش بسپارید: فرمودند
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پرسش و پاسخ پيرامون داستان اصحاب كهف 

ؼار اصحاب كهؾ در كجا واقع شده است؟ 

در نواحى مختلؾ تعدادى ؼار مى باشد كه بر دیوارهاى آن تمثال هاى چهار نفرى و پنج نفرى 

در بعضى از آن ؼارها تمثال قربانى اى هم جلوى آن اشكال وجود . و نیز تمثال سگى با آن است

فرد مطلع از جریان اصحاب كهؾ، هنگامى كه این . دارد كه مى خواهند آن را قربانى كنند

.  تصویرها را مى بیند، فورى به یاد اصحاب كهؾ مى افتد

این تصاویر را از این رو كشیده اند، تا رهبانان و كسانى كه خود را جهت عبادت متجرد كرده 

. اند و در این ؼار براى عبادت منزل مى كنند، با دیدن این صحنه ها به یاد اصحاب كهؾ بیفتند

پس این تصاویر جنبه یادگارى دارد كه در این ؼارها كشیده شده است، نه این كه عالمت باشد 

.  براى این كه اینجا ؼار اصحاب كهؾ است

اما در این كه اصحاب كهؾ در كدام منطقه از روى زمین زندگى مى كردند و این ؼار در كجا 

دو قول به نظر صحیح تر مى رسد كه ما جهت . قرار داشته است، احتماالت و اقوالى وجود دارد

.  اختصار به همین دو قول اكتفا مى كنیم

شهر مخروبه اى است در تركیه كه در - به كسر همزه و نیز كسر فا - ؼار افسوس : قول اول

این ؼار در یك كیلومترى شهر افسوس . هفتاد و سه كیلومترى شهر بزرگ از میر قرار دارد

این . قرار گرفته است« ینایرداغ»و در دامنه كوهى به نام « ایاصولوك»نزدیك قریه اى به نام 

ؼار، ؼار وسیعى است كه مى گویند آثار صدها قبر در آن به چشم مى خورد و به عقیده بسیارى، 

به طورى كه نقل كرده اند دهانه این ؼار به طرؾ شمال شرقى . ؼار اصحاب كهؾ همین است

است و همین سبب شده كه بعضى از مفسران بزرگ در اصالت آن تردید كنند، در حالى كه این 

وضع مإ ید اصالت آن است، زیرا قرار گرفتن آفتاب به هنگام طلوع در سمت راست ؼار و در 

هنگام ؼروب در سمت چپ، مفهومش آن است كه دهانه ؼار به سوى شمال و یا اندكى متمایل به 

نبودن مسجد و معبدى در حال حاضر در كنار آن، دلیلى بر نفى اصالت آن نیز . شمال شرقى باشد

نخواهد بود، زیرا ممكن است با گذشتن حدود هفده قرن، آثار آن معبد به طور كلى از بین رفته 

.  باشد

دومین ؼارى كه احتمال داده اند ؼار اصحاب كهؾ باشد، ؼار رجیب است كه در : قول دوم

ؼارى است در . هشت كیلومترى شهر عمال، پایتخب اردن، نزدیك دهى به نام رجیب قرار دارد

سینه جنوبى كوهى پوشیده از صخره كه اطراؾ آن از دو طرؾ یعنى از طرؾ مشرق و مؽرب 

در داخل ؼار طاق . در ؼار در طرؾ جنوب قرار دارد. باز است و آفتاب به داخل آن مى تابد

، درا ین ؼار 3 * 3 متر است و یك سكویى به مساحت تقریبا 3 * 5/2نمایى كوچك به مساحت 

.  نیز هفت یا هشت قبر به شكل قبور باستانى روم وجود دارد

بر دیوار این ؼار نقشه ها و خطوطى به خط یونانى قدیم و به خط ثمودیان دیده مى شود كه 

البته بر دیوار، عكس سگى هم كه با رنگ قرمز و زینت . چون محو شده، خوب خوانده نمى شود

هست كه از گنجینه ها « بیزانس»بر باالى ؼار آثار صومعه . هاى دیگر آراسته شده، دیده مى شود

و آثار دیگرى است كه در آنجا كشؾ گردیده است و معلوم مى شود بناى این صومعه در عهد 

 ساخته شده و آثار دیگرى كه داللت مى 418 - 427اول یعنى در حدود « جوستینوس»سلطنت 

مسلمانان آن را پس از مسلط گشتن بر آن . كند كه این صومعه یك بار دیگر تجدید بنا یافته است

. سرزمین، مسجدى قرار داده اند؛ چون در آن صومعه محراب و ماءذنه و وضوخانه وجود دارد
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در فضاى جلوى در این ؼار مسجد دیگرى است كه پیداست مسلمین آن را در صدر اسالم بنا كرده 

قرائن نشان مى دهد كه این مسجد بر روى . اند و هر چندى یك بار مرمت و بازسازى كرده اند

خرابه هاى كلیسایى قدیمى از رومیان ساخته شده است و این ؼار با اهتمامى كه مردم به حفظش 

نشان داده اند، آشكار مى سازد كه در سابق ؼارى متروك و فراموش شده بود و به مرور ویران 

گشته است، تا آن كه اداره باستان شناسى اردن اخیرا درصدد بر آمده كه در آن حفارى كند و آن را 

.  پس   از قرن ها خفا، از زیر خاك دوباره ظاهر سازد

مشخصاتى كه قرآن كریم براى آن ؼار ذكر : مى فرماید (رحمه هللا)مرحوم عالمه طباطبایى 

كرده، انطباقش با ؼار رجیب روشن تر از سایر ؼارهاست و آثارى كه از آنجا استخراج كردند و 

در تعدادى از . شواهدى كه یافت شده، داللت مى كند كه این ؼار، همان ؼار اصحاب كهؾ است

 (1032). روایات مسلمین نیز همین معنا آمده است كه ؼار اصحاب كهؾ در اردن واقع شده است
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داستان حضرت عزير 

دلیل این مطلب آن است كه اعراب . در لؽت یهود است« عزرا»در لؽت عرب همان « عزیز»

در به كار بردن اسامى ؼیر عربى، معموال آن را تؽییر مى دهند و گاه براى اظهار محبت آن را به 

همان گونه كه نام اصلى . اسم مصؽر تبدیل مى كنند؛ از همین رو عزرا را به عزیر تبدیل كرده اند

است كه در زبان عربى دگرگون شده و به شكل « یوحنا« »یحیى»است و « یسوع»، «عیسى»

.  در آمده است« یحیى»و « عیسى»

یهودیان معتقدند كه با ظهور بخت النصر، . عزیر در تاریخ یهود داراى موقعیت خاصى است

او معبدهاى آنان را ویران كرد و توراتشان . پادشاه بابل و كشتار وسیع او، وضع یهود دگرگون شد

سرانجام كوروش . را سوزانید و مردانشان را به قتل رسانید و زنان و كودكانشان را اسیر كرد

 نزد وى آمد و براى یهود شفاعت علیه السالمعزیر . پادشاه ایران، بابل را فتح كرد و روى كار آمد

در این هنگام عزیر طبق . كرد و كوروش نیز پذیرفت و سپس یهودیان به شهرهاى خود بازگشتند

آن چه در خاطرش مانده بود، تورات را از نو نوشت و خدمت شایانى در بازسازى جمعیت یهود 

كرد، از این رو یهودیان براى او احترام خاصى قائل هستند و او را نجات بخش و زنده كننده آیین 

را براى او  (فرزند خدا)« ابن هللا»این موضوع باعث شد كه گروهى از یهود لقب . خود مى دانند

انتخاب كنند، هر چند از بعضى از روایات استفاده مى شود كه آنان این لقب را به عنوان احترام به 

( صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه پیامبر : اطالق مى كردند، ولى در روایاتى مى خوانیم« عزیر»

را به خاطر خدمات بزرگش احترام مى كنید و به این نام مى « عزیر»شما اگر : از یهودیان پرسید

به شما خدمت كرده « عزیر» كه بسیار بیش از علیه السالمخوانید، پس چرا این نام را بر موسى 

به هر حال این . است نمى گذارید؟ آنان از جواب درماندند و هیچ پاسخى براى این سئوال نداشتند

نامگذارى در اذهان گروهى، از جنبه احترام باالتر رفت و آن را به تدریج بر مفهوم حقیقى حمل 

كردند و فرزند خدا پنداشتند، زیرا هم آنان را از آوارگى نجات داده بود و هم به وسیله بازنویى 

البته همه یهودیان چنین عقیده اى نداشته اند ولى . تورات به آیین و مذهبشان سر و سامانى بخشید

از قرآن استفاده مى شود كه این طرز فكر در میان گروهى از آنان بویژه آن دسته كه در عصر 

مى زیسته اند، وجود داشت؛ به دلیل این كه در هیچ تاریخى نقل  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

 این نسبت را (1033)؛ «عزیر پسر خداست: یهود گفتند»نشده است كه آنان با شنیدن این آیه كه 

.  انكار كنند و یا اعتراض   داشته باشند، اگر چنین بود از خود واكنش نشان مى دادند

زنده شدن عزير پس از مرگ 

در قرآن كریم داستان مرگ یكصد ساله عزیر و سپس زنده شدن او به اجمال در آیه اى از 

پدر و مادر عزیر در منطقه بیت المقدس زندگى . سوره بقره آمده است كه بسیار شگفت انگیز است

عزیر . خداوند دو پسر به آنان داد كه نام یكى را عزیر و نام دیگرى را عزره گذاشتند. مى كردند

و عزره با هم بزرگ شدند تا به سن سى سالگى رسیدند، عزیر ازدواج كرد و همسرش از او 

.  پسرى به دنیا آورد

عزیر در ایامى كه همسرش حامله بود به قصد سفر از خانه بیرون آمد و با اهل خانه و 

او سوار بر االغ خود شد و كمى انجیر و مقدارى آب انگور با خود برد . بستگانش خداحافظى كرد

او در سفرش به قریه اى رسید و دید كه اهالى آن از بین رفته اند و . تا در سفر از آنان استفاده كند

اجساد و استخوان هاى پوسیده ساكنان آن به چشم مى خورد، هنگامى كه این منظره را دید، به فكر 

چگونه خداوند این مردگان را زنده مى كند؟ : معاد و زنده شدن مردگان افتاد و گفت
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سپس به گوشه اى رفت تا . او این سخن را نه از روى انكار، بلكه از روى تعجب اظهار كرد

جان او را گرفت و پس از  [هنگامى كه او به خواب رفته بود]خداوند نیز . كمى استراحت كند

.  یكصد سال او را زنده كرد

چقدر در این بیابان خوابیده اى؟ : فرشته اى از طرؾ خداوند بر او وارد شد و از او پرسید

یك روز یا : او كه خیال مى كرد مقدارى كمى در آنجا استراحت كرده است در جواب گفت

.  كمتر

بلكه یكصد سال در اینجا بوده اى، اكنون به ؼذا و آشامیدنى خود : فرشته از طرؾ خدا گفت

بنگر كه چگونه به فرمان خدا در طول این مدت هیچ گونه آسیبى ندیده است؛ ولى براى این كه 

بدانى یكصد سال از مرگت گذشته است، به االغ خود نگاه كن و ببین كه چگونه از هم متالشى و 

خوب نگاه كن و ببین كه چگونه . پراكنده شده و مرگ، اعضاى آن را از هم جدا نموده است

.  اجزاى پراكنده آن را جمع آورى كرده و زنده مى كنیم

عزیر وقتى زنده شدن االغ و همچنین سالم ماندن میوه و نوشیدنى اى كه همراه داشت را دید، 

اكنون آرامش خاطر یافتم و قلبم سرشار از . مى دانم كه خداوند بر هر چیزى تواناست: عرض كرد

 (1034). یقین شد

بازگشت عزير به وطن 

در راه مى دید كه همه چیز تؽییر كرده . عزیر سوار االغ شد و به طرؾ خانه اش روانه گشت

هنگامى كه به زادگاه خود رسید، دید خانه ها و انسان ها عوض شده اند، به اطراؾ دقت . است

كرد تا ببیند كه خانه خود كجاست، نزدیك منزلى آمد؛ در آنجا پیرزنى الؼر اندام و خمیده و نابینا 

آیا منزل عزیر همین است؟ : دید، از او پرسید

دهها سال پیش : آرى، منزل عزیر همین جاست و شروع به گریستن كرد و گفت: پیرزن گفت

چطور تو نام عزیر را به زبان آوردى؟ . عزیر مفقود شد و مردم او را فراموش كردند

خداوند مرا یكصد سال از این دنیا برد و بار دیگر مرا زنده . من خودم عزیر هستم: عزیر گفت

.  كرد

اگر تو عزیر هستى، دعا كن تا من بینایى خود را به دست : آن پیرزن كه مادر عزیر بود گفت

.  بیاورم و ضعؾ پیرى از من رخت بربندد

عزیر نیز دعا كرد، پیرزن بینایى خود را بازیافت و سالمتى كامل را به دست آورد و با چشمان 

پس دست و پاى پسرش را بوسید و او را نزد بنى اسرائیل . خود دید كه آن مرد همان عزیر است

.  برد و چون ماجرا را به فرزندان و نوه هاى عزیر خبر داد، به دیدار عزیر شتافتند

. پدرم نشانه اى در شانه هایش داشت و با این عالمت شناخته مى شد: یكى از پسران عزیر گفت

.  بنى اسرائیل پیراهن او را كنار زدند و همان نشانه را در شانه هاى وى دیدند

ما شنیدیم : در عین حال براى این كه اطمینانشان بیشتر گردد، بزرگ بنى اسرائیل به عزیر گفت

هنگامى كه بخت النصر بیت المقدس را خراب كرد، تورات را نیز سوزانید، تنها چند نفر من جمله 

عزیر نیز تورات را . اگر تو همان عزیر هستى تورات از حفظ بخوان. عزیر تورات را حفظ بودند

.  سپس او را تصدیق كردند و به او تبریك گفتند. بدون كم و كاست از حفظ خواند

 (1035)داستان عزير در روايات 

آیا فرزندى هست كه از پدرش   بزرگ تر باشد؟ :  پرسیدعلیه السالمابن كوا از امیرالمإمنین 
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آرى، و آن فرزند عزیر است كه خداوند او را میراند و بعد از یكصد سال : حضرت فرمود

دوباره زنده گردانید و كودكانش در این مدت رشد كردند، در حالى كه او به سن قبلى خود 

 (1036). برگردانده شده بود

:  در مناجاتش با پروردگار اظهار داشتعلیه السالماز ابن عباس منقول است كه روزى عزیر 

تمامى حكمت هاى تو را توانستم درك كنم مگر یك امر كه درك آن براى من مشكل است ! خداوندا

و آن این كه چرا هنگامى كه عذاب تو نازل مى شود، همه را در بر مى گیرد و كودكان و پدران 

نیز مورد عذاب واقع مى شوند؟ 

او نیز به بیرون . خداوند براى پاسخ دادن به سئوالش، از او خواست تا به خارج از شهر برود

همین كه خواست كمى . شهر رفت، هوا بسیار گرم و سوزان بود، به سایه درختى پناه برد

استراحت كند، مورچه اى او را گزید و عزیر براى خاراندن خود با پاشنه پا مورچه هاى بسیارى 

در این حال خداوند به . در این هنگام او فهمید كه خداوند براى او مثلى زده است. را لگدمال كرد

هنگاى كه قومى مستحق عذاب مى گردند، اجل آن كودكان را تا آن موقع و نه بیشتر مقدر : او گفت

در حقیقت آنان به مرگ عادى و با تعیین اجل از دنیا مى روند، ولى قوم معصیت كار به . كرده ام

.  وسیله عذاب و انتقام من از بین مى روند

در روایات آمده است كه روزى عزیر با دادن قرصى نان به صاحب كشتى اى، از وى خواست 

تكه اى نان : تا او را از آب عبور دهد، اما صاحب كشتى نان را به داخل آب پرتاب كرد و گفت

كمى بعد عذاب الهى نازل گشت، به . براى ما ارزشى ندارد و زیر پاهاى ما لگدمال مى شود

طورى كه خشكسالى تمام آن منطقه را فرا گرفت و انسان ها براى فرار از مرگ یكدیگر را مى 

.  خوردند

روزى دو زن كه هر یك صاحب فرزندى بودند قرار گذاشتند كه در هر وعده یكى از فرزندان 

با توافق آنان طفل معصوم كشته شد و گوشت بدنش زیر دندان ! خود را قربانى كند و او را بخورند

اما هنگامى كه نوبت بچه دوم رسید مادر كودك از كشتن بچه اش امتناع ورزید، . گرسنگان رفت

آن حضرت دست به دعا برداشت تا خداوند به خاطر گناه . آنان براى رفع مخاصمه نزد عزیر آمدند

پروردگار نیز به خاطر كودكان صؽیر و بى گناه . صاحب كشتى، بیش از این آنان را عذاب نكند

 (1037). عذابشان را برطرؾ گردانید
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داستان اصحاب رس 

نخست در آیه دوازهم سوره . قرآن كریم در دو آیه سخن از اصحاب رس به میان آورده است

« فرقان»كه از تكذیب آنان از پیامبرشان سخن گفته است و دیگر در آیه سى و هشتم سوره « ق»

.  كه بیانگر هالكت و عذاب شدید اصحاب رس، در ردیؾ قوم عاد و ثمود است

اشاره به چاه یا نهر آب است كه در سرزمین اصحاب رس بود، درباره هویت « رس»كلمه 

اصحاب رس و علت عذاب آنان در بین مفسران اختالؾ نظر است كه ما براى اختصار از ذكر 

 آن را امیرالمإ مین علیه السالماقوال صرؾ نظر كرده ایم و فقط به ذكر داستان آنان كه امام رضا 

:   نقل كرده به این شرح اكتفا مى كنیمعلیه السالمعلى 

 بعد از طوفان، در كنار چشمه اى نهال درخت صنوبرى كاشت كه علیه السالمیافث، پسر نوح 

این قوم در مشرق زمین زندگى . مى گفتند« دوشاب»و به آن چشمه « شاه درخت»به آن درخت 

نام هاى این قریه . بودند« رس»مى كردند و داراى دوازده آبادى در امتداد رودخانه اى به نام 

آبان، آذر، دى، بهمن، اسفندار، فروردین، اردیبهشت، خرداد، : هاى دوازده گانه عبارت بود از

تركوذ »بزرگ ترین شهر اسفندار نام داشت كه پایتخت پادشاهشان . تیر، مرداد، مهر و شهویور

از . درخت اصلى صنوبر و چشمه دوشاب در این شهر قرار داشت. ، نوه نمرود بود«بن ؼابور

آن قوم جاهل، درخت هاى . بذر همان درخت در شهرهاى دیگر نیز كاشته بودند كه رشد كرده بود

صنوبر را خداهاى خود مى دانستند، نوشیدن آب چشمه و رودخانه را بر خود و حیوانات حرام 

این آب مایه حیات : كرده بودند، هركس از آن آب مى نوشید، او را به قتل مى رساندند و مى گفتند

.  خدایان ماست و كسى حق استفاده از آن را ندارد

آنان در هر ماه از سال، یك روز عید داشتند كه در آن روز به نوبت، كنار یكى از آن درختان 

دوزاده گانه مى آمدند و گاو و گوسفند پاى آن درخت قربانى مى كردند و جشن باشكوهى مى 

هنگامى كه دود ؼلیظ آتش، مانع دیدن آسمان مى شد، در برابر . گرفتند و آتش روشن مى كردند

سپس گریه و زارى مى نمودند و دست به دامن . درخت به خاك مى افتادند و آن را مى پرستیدند

درخت مى شدند، وقتى كه حركت شاخته هاى درخت و صداى مخصوص آن درخت را مى دیدند 

سپس ؼریو . من از شما راضى هستم! اى بندگان من: درخت مى گوید: و مى شنیدند مى گفتند

.  شادى سر مى دادند، شراب مى خوردند و به عیش و نوش و ساز و آواز مى پرداختند

این قوم عالوه بر این عقاید خرافى، در رفتار و كردار نیز فاسد و منحرؾ بودند به طورى كه 

.  همجنس گرایى و همجنس بازى در بینشان رواج داشت

براى هدایت  (بنابر بعضى از روایات؛ نام او حنظله است)خداوند پیامبرى از نوادگان یعقوب 

این پیامبر سال ها در میانشان ماند و هر چه آنان را به سوى خداى یكتا و . آن قوم گمراه فرستاد

 . بى همتا و دورى از بت پرستى دعوت كرد، گوش ندادند و به راه خرافى خویش ادامه دادند

این قوم لجوج دست از بت پرستى و پرستش ! پروردگارا: سرانجام آن پیامبر به خدا عرض كرد

درخت برنمى دارند و روز به روز به كفر و گمراهى خود مى افزایند؛ پس از تو مى خواهم كه 

همه آن درخت ها را خشك كنى و قدرت خود را به آنان نشان بدهى، شاید از پرستش آنان دست 

 . بردارند

هنگامى كه آن قوم صبحگاهان از خانه هاى خود بیرون . خداوند نیز آن درختان را خشكانید

جادوى این شخص كه ادعاى پیامبرى مى : گروهى گفتند. آمدند، دیدند كه درختان خشك شده اند

خدایان ما به این صورت : گروه دیگر نیز گفتند. كند، موجب خشك شدن درخت ها شده است
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درآمده اند تا خشم خود را نسبت به این شخص آشكار سازند، تا ما نیز از خدایان خود دفاع كنیم و 

.  آنگاه همه تصمیم به قتل آن پیامبر خدا گرفتند. مقابل او بایستیم

آن پیامبر را دستگیر كردند و . از این رو، چاهى عمیق كندند و انتهاى آن را تنگ تر كردند

او پیوسته در میان چاه ناله مى كرد و . درون چاه انداختند و سر آن چاه را با سنگ بزرگى بستند

امیدواریم كه خدایان ما از : آنان نیز كنار چاه مى آمدند و صداى ناله او را مى شنیدند و مى گفتند

آن پیامبر نیز با خداى . ما راضى گردند و سبز شوند و شادابى و خشنودى خود را به ما نشان دهند

مكان تنگ مرا مى نگرى، شدت و اندوه مرا مى ! خدایا: خود راز و نیاز كرد و عرضه داشت

بینى، به ضعؾ و بینایى من لطؾ و مرحمت نما و هر چه زودتر دعایم را به اجابت برسان و 

.  در همین حال بود كه خداوند جان او را گرفت! روحم را قبض كن

به این مخلوقات بنگر كه چگونه حلم من مؽرورشان : در این هنگام خداوند به جبرئیل فرمود

به . كرده و خود را از عذاب من در امان مى بینند و ؼیر مرا مى پرستند و پیامبر مرا مى كشند

.  عزتم سوگند یاد كرده ام كه هالكت آنان را مایه عبرت جهانیان قرار دهم

چون روز عید فرا رسید همه در كنار درخت صنوبر اجتماع كردند و جشن گرفتند، ناگهان 

همه وحشت زده به یكدیگر چسبیدند و به دنبال پناهگاه بودند . طوفان سرخ شدیدى به سراؼشان آمد

كه دریافتند هر كجا پاى مى گذارند، زمین همانند سنگ كبریت شعله ور، سوزان، و داغ است و 

در همین بحران شدید، ابر سیاهى بر سرشان سایه افكند و از درون آن ابر، صاعقه هایى از آتش، 

باریدن گرفت، به طورى كه پیكرهاى آنان بر اثر آن آتش ها، همچون مس ذوب شده گداخته شد و 

 (1038). به هالكت رسیدند
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داستان اصحاب اخدود 

جباران ستمگرى بودند « اصحاب اخدود». به معناى شكاؾ بزرگ زمین است« اخدود»كلمه 

كه زمین را مى شكافتند و پر از آتش   مى كردند و مإمنین را به جرم ایمان آوردن، در آن مى 

.  انداختند و مى سوزاندند

در اینكه این ماجرا مربوط به چه زمان و چه قومى است و یا اینكه واقعه اى خاص و معین 

بوده، یا اشاره به ماجراهاى متعددى از این قبیل در مناطق مختلؾ جهان است؛ آراى مختلفى است 

.  در سرزمین یمن است« حمیر»، آخرین پادشاه «ذونواس»كه مشهورترین آن این است كه درباره 

ذونواس كه آخرین نفر فرد از قبیله حمیر بود كه به آیین یهود درآمد و قبیله حمیر نیز ازا و 

شمال ]روزى به او خبر دادند كه در سرزمین نجران . پیروى كردند و او نام خود را یوسؾ نهاد

هم مسلكان ذونواس او را وادار كردند كه اهل نجران . هنوز گروهى بر آیین نصرانى هستند [یمن

او به طرؾ نجران حركت كرد و ساكنان آنجا را جمع نمود و . را مجبور به پذیرش آیین یهود كند

آیین یهود را بر آنان عرضه داشت و اصرار كرد كه آن را قبول كنند، ولى آنان از پذیرش آیین 

.  یهود خودارى ورزیدند

ذونواس دستور داد خنق عظیمى را كندند و هیزم در آن ریختند و آتش   زدند، گروهى را زنده 

زنده در آتش سوزاندند و گروهى را با شمشیر قطعه قطعه كردند، به طورى كه عدد مقتولین و 

.  سوختگان به آتش به بیست هزار نفر رسید

بعضى افزوده اند كه در این گیرودار، فردى نصارا از نجران فرار كرد و به روم و دربار 

.  قیصر شتافت و از ذونواس شكایت كرده و یارى طلبید

سرزمین شما از من دور است اما نامه اى به پادشاه حبشه مى نویسم كه او : گفت« قیصر»

سپس نامه . مسیحى است و در همسایگى شما قرار دارد و از او مى خواهم كه شما را یارى دهد

مرد نجرانى نزد سلطان . اى نوشت و از پادشاه حبشه انتقام خون مسیحیان نجران را خواست

نجاشى از شنیدن این داستان سخت متاءثر گشت و از خاموشى شعله آیین مسیح . حبشه، نجاشى آمد

.  در سرزمى نجران افسوس خورد و تصمیم بر انتقام مقتولین گرفت

لشكریان حبشه به سوى یمن تاختند و در یك جنگ سخت، سپاه ذونواس   را شكست دادند و 

یمن به دست نجاشى افتا و به صورت ایالتى از ایاالت حبشه . گروه زیادى از آنان كشته شدند

 (1039). درآمد و ذونواس یهودى نیز به هالكت رسید

اصحاب اخدود در روايات 

 علیه السالمحضرت على :  روایت شده است كه فرمودعلیه السالمدر تفسیر عیاشى از امام باقر 

شخصى را نزد اسقؾ نجران فرستاد تا از او سئوال كند كه اصحاب اخدود چه كسانى بودند؟ اسقؾ 

به زودى من . این گونه كه او خیال مى كند نبوده است: نیز پاسخى فرستاد، اما حضرت فرمودند

.  داستان اصحاب اخدود را براى شما مى گویم

مردى از اهل حبشه را به نبوت برگزید، مردم حبشه او را  (عزوجل)خداى : سپس فرمود

پیامبرشان با كفار نبردى را آؼاز كرد، ولى یارانش همه كشته شدند و خود و جمعى . تكذیب كردند

.  از اصحابش اسیر شدند

هر : سپس براى كشتن وى گودالى كندند و از آتش پر كردند، آنگاه مردم را جمع كردند و گفتند

كس بر دین ماست و دستور ما را گردن مى نهد، كنار برود و هر كس بر دین این مردم است باید 

.  با پاى خود وارد آتش شود
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اصحاب آن پیامبر براى رفتن در آتش از همدیگر سبقت مى گرفتند، تا این كه نوبت به زنى 

رسید كه كودكى یك ماهه در بؽل داشت؛ همین كه برخاست تا درون آتش رود، ترس از آتش و 

من و ! رحم درباره كودك بر او چیره گشت، اما كودك یك ماهه او به زبان آمد كه مادر، مترس

زن خود و كودكش را در آتش . چون مجاهدت در راه خدا ناچیز است! خودت را در آتش   بینداز

 (1040). انداخت و این یكى از كودكانى است كه در كودكى به زبان آمد

در روایات آمده كه مردى از سپاهیان خلیفه دوم بر ناحیه اى از شام تسلط یافت و مردم آن 

.  سرزمین نیز بر اسالم گردن نهادند

او تصمیم گرفت در محلى از شهر مسجدى بسازد، اما هر بار كه ستون هاى مسجد را باال مى 

.  برد، بدون هیچ دلیلى فرو مى ریخت

عمر نیز از امیرالمإمنین على . آن شخص نامه اى به عمر نوشت و از او یارى طلبید

.   در این زمینه راهنمایى خواستعلیه السالم

در آن محل پیامبرى به دست قومش كشته شده و همان :  در پاسخ فرمودندعلیه السالمحضرت 

باید جنازه او را كه هنوز آؼشته به خون تازه است از آن محل خارج كنى . جا مدفون گردیده است

.  و به مكانى دیگر منتقل سازید تا بناى مسجد استوار بماند

آنجا قبر پیامبرى :  به عمر فرمودندعلیه السالمدر روایتى دیگر نیز آمده است كه امیرالمإمنین 

 (1041). از اصحاب اخدود است كه داستانش معروؾ است
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داستان اصحاب الجنه 

صاحبان باغ سرسبز 

قرآن كریم، داستانى درباره عده اى از ثروتمندان كه داراى باؼى خرم و سرسبز بودند ذكر مى 

.  كند كه سرانجام بر اثر خیره سرى نابود شدند

او به قدر نیاز . شرح داستان از این قرار است كه این باغ در اختیار پیرمرد مإمنى قرار داشت

اما هنگامى كه چشم از دنیا . از آن برداشت مى كرد و بقیه را به مستحقان و نیازمندان مى داد

چرا كه عیال و فرزندان ما . ما خود به محصول این باغ سزاوارتر هستیم: پوشى، فرزندانش گفتند

بسیارند و ما نمى توانیم مانند پدرمان عمل كنیم و به این ترتیب تصمیم گرفتند تمام مستمندان را كه 

.  هر ساله از آن باغ بهره مى گرفتند، محروم سازند

ما آنان را مورد آزمایش قرار دادیم، آن زمان كه سوگند یاد كردند كه »: قرآن كریم مى فرماید

. «میوه هاى باغ را صبحگاهان و دور از چشم مستمندان بچینند و هیچ چیز از آن استثنا نكنند
به هنگام شب در آن موقع كه همه آنان در خواب بودند، آن باغ »:  سپس در ادامه مى افزاید(1042)

 (1043). «خرم و سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانى گردید

در آؼاز »صاحبان باغ به گمان این كه درخت هاى پربارشان آماده براى چیدن میوه است، 

به سوى كشتزار و باؼستان خود حركت كنید، اگر مى  (: و گفتند)صبح یكدیگر را صدا زدند 

 (1044). «خواهید میوه هاى خود را بچینید

آنان به طرؾ باؼشان حركت كردند، در حالى كه آهسته با هم سخن مى گفتند »به این ترتیب، 

آنان صبحگاهان تصمیم  »(1045). «كه مواظب باشید امروز حتى یك فقیر هم بر شما وارد نشود

 (1046). «داشتند كه با قدرت از مستمندان جلوگیرى كنند

چنین به نظر مى رسد كه به خاطر سابقه اعمال نیك پدر، جمعى از فقرا همه ساله در انتظار 

چنین ایامى بودند كه میوه چینى باغ شروع شود و بهره اى از آنان نصیبشان گردد، ولى فرزندان 

بخیل و ناخلؾ چنان مخفیانه حركت كردند كه هیچ كس احتمال ندهد چنان روزى فرا رسیده و 

.  هنگامى فقرا با خبر شوند كه كار از كار گذشته باشد

مكافات دردنام صاحبان باغ 

هنگامى كه آنان باغ خود را دیدند چنان اوضاع به هم ریخته بود كه »: قرآن كریم مى فرماید

بلكه ما محروان واقعى »: سپس   افزودند. «این باغ ما نیست، ما راه را گم كرده ایم : گفتند

 (1047). «هستیم

مى خواستیم مستمندان و نیازمندان را محروم كنیم، اما خودمان از همه بیشتر درمانده شدیم، هم 

درمانده و محروم از درآمد مادى و هم بركات معنوى كه از طریق انفاق در راه خدا و به 

.  نیازمندان به دست مى آید

آیا به شما نگفتم چرا تسبیح خدا نمى : در این میان یكى از آنان كه از همه عاقل تر بود گفت»

 (1048). «گویید

از این آیه استفاده مى شود كه در میان آنان فرد مإمنى بود كه ایشان را از بخل و حرص نهى 

اما پس از از این اتفاق، زبان او . مى كرد، ولى چون در اقلیت بود كسى گوش به حرفش   نمى داد

گشوده شد و منطقش روشن تر و برنده تر گشت و آنان را به باد مالمت و سرزنش گرفت و آنان 

منزه است پروردگار ما، مسلما ما ظالم و »: بیدار شدند و به گناه خود اعتراؾ كردند و گفتند
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آنان رو به هم كردند و شروع به مالمت و سرزنش یكدیگر » آن گاه (1049). «ستمگر بودیم

:  سپس هنگامى كه از عمق بدبختى خود با خبر شدند، فریادشان بلند شد و گفتند(1050). «نمودند

 (1051). «واى بر ما، كه طؽیان گر بودیم»

امید است »: آنگاه پس از این بیدارى و اعتراؾ به گناه، رو به درگاه او آوردند و گفتند

پروردگارمان گناهان ما را ببخشد و باؼستان بهتر از این باغ به جاى آن در اختیار ما بگذارد، چرا 

كه ما به سوى او روى آورده ایم و به ذات پاكش دل بسته ایم و حل این مشكل را نیز از قدرت بى 

 قرآن كریم در پایان به عنوان یك نتیجه گیرى كلى و درس همگانى مى (1052). «پایان او مى طلبیم

. «عذاب خداوند این گونه است و عذاب آخرت از آن هم بزرگ تر است، اگر مى دانستند»: فرماید
(1053) 



279 

 

داستان دو دوست يا دو برادر 

قرآن كریم با اشاره به سرگذشت دو دوست یا دو برادر كه هر كدام الگویى براى گروه 

مستكبران و مستضعفان بوده اند، تفكر، گفتار، كردار و موضع این دو گروه را مشخص مى كند و 

داستان آن دو مرد را به عنوان ضرب المثل براى آنان بازگو، كه براى ! اى پیامبر»: مى فرماید

یكى از آنان، دو باغ از انواع انگورها قرار داده بودیم و گرداگرد آن درختان نخل سر به آسمان 

 (1054). «كشیده بود و در میان این دو باغ زمین زراعت پربركتى وجود داشت

درختان به ثمر نشسته بود و زراعت ». این دو باغ از نظر فرآورده هاى كشاورزى كامل بود

هر دو باغ چیزى فروگذار نكرده بودند و میان این دو باغ نهر بزرگى جارى . ها خوشه بسته بود

، رو به دوستش كرد و به او «صاحب این باغ كه درآمد فراوانى داشت »(1055). «ساخته بودیم

من از نظر ثروت از تو برترم و آبرو و شخصیت و عزت و نفراتم نیز بیشتر »: چنین گفت

 (1056). «است

مؽرورانه »او به جایى رسید كه دنیا را جاودان و مال و ثروت را ابدى پنداشت و از این رو 

من باور نمى كنم هرگز : در حالى كه در واقع به خودش ستم مى كرد، در باؼش گام نهاد و گفت

من هرگز باور »:  باز هم از این فراتر رفت و گفت(1057). «فنا و نابودى دامن باغ مرا فرا بگیرد

سپس اضافه كرد كه اگر قیامتى هم در كار باشد من با این همه . «نمى كنم كه قیامتى در كار باشد

. «اگر به سوى پروردگارم بروم، مسلما جایگاهى بهتر از این خواهم داشت»شخصیت و مقام 
(1058) 

آیا كافر شدى به خدایى كه تو را »: دوست مإمنش به او گفت: قرآن كریم در ادامه مى فرماید

آنگاه براى در هم شكستن « از خاك و سپس از نطفه آفرید و بعد از آن تو را مرد كاملى قرار داد؟

ولى من كسى هستم كه هللا پروردگار من است و من هیچ كس را شریك »: كفر و ؼرور او گفت

تو چرا هنگامى كه وارد باؼت شدى، نگفتى این نعمتى است  »(1059). «پروردگارم قرار نمى دهم

اگر مى بینى  »(1060). «كه خدا خواسته و چرا نگفتى هیچ قوت و قدرتى جز از ناحیه خدا نیست

شاید پروردگارم بهتر از باغ تو را در  (مطلب مهمى نیست)من از نظر مال و فرزند از تو كمترم 

خداوند صاعقه اى از »؛ نه تنها بهتر از آنچه كه تو دارى به من بدهد بلكه «اختیار من بگذارد

آسمان بر باغ تو فرو فرستد و در مدتى كوتاه این سرزمین سبز و خرم را به سرزمین بى گیاه و 

و این چشمه و نهر جوشان در »:  یا به زمین فرمان دهد، تكانى بخور(1061). «لؽزنده اى تبدیل كند

 (1062). «اعماق آن فرو برود، آن چنان كه هرگز نتوانى آن را به دست آورى

نزول عذاب الهى 

سرانجام گفتگوى این دو نفر پایان گرفت، بى آنكه مرد موحد توانسته باشد در اعماق جان آن 

.  ثروتمند مؽرور و بى ایمان نفوذ كند

صبحگاهان كه صاحب باغ به منظور سركشى و بهره گیرى از محصوالت به باغ رفت، با 

منظره وحشتناكى رو به رو گشت كه دهانش از تعجب باز ماند و چشمانش بى فروغ شد و از 

درختان همه بر خاك افتاده بودند، زراعت ها زیر و رو شده بود و كمتر اثرى از . حركت ایستاد

سبزى و خرمى در آن جا به چشم مى خورد؛ گویى در آن جا هرگز باغ خرم و زمین هاى 

عذاب الهى به فرمان خدا از هر طرؾ محصوالت آن مرد را »آرى، . سرسبزى وجود نداشته است

احاطه و نابود ساخت و او همواره دست ها را به هم مى مالید و در فكر هزینه هاى سنگینى بود 

كه در یك عمر از هر سو فراهم كره و در آن خرج كرده بود؛ در حالى كه همه بر باد رفته و بر 
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اى كاش كسى را شریك پروردگارم نمى دانستم و اى كاش هرگز : پایه ها فرو ریخته بود، مى گفت

 (1063). «راه شرك را نمى پیمودم

گروهى نداشت كه در برابر این بالى عظیم و خسارت بزرگ او را یارى دهند و نمى »او 

 در حقیقت تمام پندارهاى ؼرور آمیزش در این ماجرا به (1064). «توانست از خویشتن یارى گیرد

او هرگز باور نمى كرد كه این ثروت و سرمایه عظیم نابود شود، ولى به . هم ریخت و باطل گشت

از سوى دیگر به رفیق مستضعؾ و با ایمانش كبر و بزرگى مى . چشم خود نابودى آن را دید

فروخت و مى گفت من از تو پریار و یاورترم، اما بعد از آن ماجرا فهمید كه هیچ كس یار و یاور 

همچنین او به قدرت و قوت خویش   متكى بود و نیروى خود را نامحدود مى پنداشت، . او نیست

. ولى پس از این حادثه و كوتاه شدن دستش از همه جا و همه چیز به اشتباه بزرگ خود پى برد

.  زیرا چیزى كه بتواند گوشه اى از آن خسارت بزرگ را جبران كند در اختیار نداشت
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 عليه السالمداستان لقمان 

دلیل . نام یكى از سوره هاى قرآن لقمان است، كه دو بار در این سوره از او نام برده شده است

لحن قرآن نیز نشان مى دهد كه او پیامبر نبوده . صریحى مبنى بر پیامبر بودن او وجود ندارد

است، زیرا قرآن درباره پیامبران از رسالت و دعوت به سوى توحید و مبارزه با شرك و انحرافات 

محیط و عدم مطالبه اجر و پاداش و نیز بشارت و انذار در برابر امت ها سخن مى گوید، در حالى 

كه درباره لقمان، هیچ یك از این موارد ذكر نشده است؛ بلكه تنها اندرزهاى او به فرزندش مورد 

.  توجه قرار داده شده است و این گواه بر این است كه او تنها یك مرد حكیم بوده است

به حق مى گویم كه لقمان پیامبر نبود »:  در حدیثى مى فرمایدعلیه السالمپیامبر گرامى اسالم 

ولى بنده اى بود كه بسیار فكر مى كرد، ایمان و یقینش   عالى بود، خدا را دوست مى داشت و خدا 

.  «نیز او را دوست داشت و نعمت حكمت را بر او ارزانى داشت

او از همان آؼاز به . لقمان ؼالمى سیاه از مردم مصر بود كه دلى روشن و روحى باصفا داشت

راستى سخن مى گفت و امانت را به خیانت آلوه نمى كرد و در امورى كه مربوط به او نبود 

او را از كسانى دانسته اند كه عمر طوالنى داشت، مورخین عمر او را از . دخالت نمى كرد

درباره سلسله . دویست تا پانصد و شصت سال و از هزار تا سه هزار و پانصد سال نیز نوشته اند

نسب او نوشته اند كه لقمان بن عنقى بن مزید بن صارون و لقبش ابواالءسود بود، بعضى او را 

او مدتى چوپان و برده قین بن حسر .  مى دانندعلیه السالمپسر خاله یا خواهرزاده حضرت ایوب 

.  سپس   بر اثر بروز حكمت از او، اربابش وى را آزاد ساخت. بود (از ثروتمندان بنى اسرائیل)

ارباب . بود (واقع در آفریقا)لقمان از اهالى نوبه : مسعودى، محدث و مورخ معروؾ مى نویسد

او .  به دنیا آمدعلیه السالماو قین بن حسر نام داشت، لقمان در دهمین سال حكومت حضرت داود 

عبد صالح بود و خداوند نعمت حكمت را به او عطا كرد او در نقاط مختلؾ زمین زندگى مى كرد 

و عمر طوالنى نیز داشت همواره حكمت و وارستگى از او آشكار مى شد و تا عصر حضرت 

 (1065).  زندگى كردعلیه السالمیونس 

حكمت لقمان 

مگر تو با ما چوپانى نمى كردى؟ : در بعضى از روایات آمده است كه شخصى به لقمان گفت

.  آرى، چنین است: لقمان گفت

پس این همه علم و حكمت از كجا نصیب تو شد؟ : او پرسید

علم و حكمت به خواست خدا و اداى امانت و راستگویى و سكوت در امور بیهوده : لقمان گفت

 (1066). و آن چه مربوط به من نبود، به دست آمده است

لقمان این همه حكمت را :  پرسیدعلیه السالمشخصى از امام صادق : در روایتى دیگر آمده است

از چه راهى به دست آورد؟ 

سوگند به خدا، حكمتى كه از جانب خداوند به لقمان داده شد به خاطر نسب و : حضرت فرمود

مال و جمال و جسم او نبود، بلكه او مردى بود كه در انجام فرمان خدا نیرومند بود از گناهان و 

ساكت و خاموش و بود و با دقت به امور مى نگریست و بسیار فكر مى . شبهات دورى مى كرد

هرگز در آؼاز روز نمى خوابید و در مجالس به شیوه مستكبران تكیه . كرد، هوشیار و تیزبین بود

آب دهان نمى انداخت، با چیزى . نمى كرد و آداب معاشرت را به طور كامل رعایت مى نمود

بازى نمى كرد و هرگز در حال نامناسبى دیده نشد، هیچ گاه دو نفر را در حال درگیرى ندید مگر 

اگر سخن خوبى از كسى مى شنید . در عین حال دخالت بى جا نمى كرد. این كه بین آنان آشتى داد
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از ماءخذ و تفسیر آن سئوال مى كرد، با فقیهان و دانشمندان بسیار مجالست مى كرد، به سراغ 

علومى مى رفت كه آن علوم را وسیله تسلط بر هواى نفس قرار دهد، نفس خود را با نیروى 

اندیشه و عبرت درمان مى نمود و تنها به سراغ كارى مى رفت كه به سود او بود و از امور 

 (1067). از این رو به او از جانب خدا، حكمت داده شد. بیهوده دورى مى كرد

روزى لقمان استراحت مى كرد ناگهان صدایى شنید كه اى »: در روایتى دیگر نیز آمده است

آیا مى خواهى خداوند تو را خلیفه در زمین قرار دهد كه در میان مردم به حق قضاوت ! لقمان

كنى؟ 

اگر پروردگارم مرا مخیر كند، راه عافیت را مى پذیرم و تن به این آزمون بزرگ : لقمان گفت

نمى دهم؛ ولى اگر فرمان دهد فرمانش را به جان پذیرا مى شوم، زیرا مى دانم اگر چنین مسئولیتى 

.  بر دوش من بگذارد حتما مرا كمك مى كند و از لؽزش ها نگه مى دارد

براى چه؟ ! اى لقمان: گفتند- در حالى كه لقمان آنان را نمى دید - فرشتگان 

باى این كه داورى در میان مردم سخت ترین منزلگاه ها و مهم ترین مراحل است : لقمان گفت

و امواج ظلم و ستم از هر طرؾ متوجه آن است، اگر خدا انسان را حفظ كند شایسته نجات است و 

كسى كه در دنیا سر به زیر و در آخرت . اگر راه خطا برود از راه بهشت منحرؾ شده است

سربلند باشد، بهتر از كسى است كه در دنیا سربلند و در آخرت سر به زیر باشد و كسى كه دنیا را 

.  بر آخرت برگزیند، به دنیا نخواهد رسید و آخرت را نیز از دست خواهد داد

فرشتگان از منطق درست لقمان در تعجب فرو رفتند، لقمان این سخن را گفت و به خواب فرو 

 (1068). «... هنگامى كه بیدار شد زبان به حكمت گشود. رفت و خداوند نور حكمت در دل او افكند

پندهاى لقمان به فرزندش 

مورخین نوشته اند كه لقمان داراى فرزندان بسیار بود، گاهى آنان را به گرد خود جمع مى كرد 

را « باثار»، تنها پسر بزرگش به نام «یا بنى؛ اى پسركم»او گرچه با گفتن . و نصیحت مى نمود

مورد خطاب قرار مى داد، ولى خطاب او در حقیقت به همه پسران و فرزندانش بلكه به همه انسان 

ها بود و با این تعبیر مهرانگیز مى خواست عواطؾ آنان را جلب كند و بفهماند كه من همانند 

. پدرى دلسوز براى شما هستم، پس نصایح دلسوزانه مرا كه از روى خیرخواهى است بپذیرید
 به دو فرزندش امام حسن و علیه السالم این شیوه نیز در نصایح امیرمإمنان حضرت على (1069)

 (1070).  دیده مى شودعلیه السالمامام حسین 

 [ابن]تصؽیر كلمه »: استاد محقق، حضرت آیه هللا جوادى آملى در تفسیر خود چنین مى نویسد

براى تفقد و دلجویى و اظهار محبت است، چنان كه در نامه حضرت على به امام  [بنى]به صورت 

 همین تعبیر آمده است كه انگیزه عاطفى و مهربانى او را همراهى مى كند؛ از علیه السالممجتبى 

این رو وصایاى سودمندى كه چهره رحمت و عطونت را ارائه مى دهد، در كلمات لقمان و در 

 (1071). « مشهود استعلیه السالمگفتار حضرت على 

از این رو . با مطالعه در سخنان حكیمانه لقمان، شخصیت و اندیشه او بیشتر شناخته مى شود

.  باید فرازهایى از سخنان و پندهاى لقمان را مورد توجه قرار دهیم

من چهارصد پیامبر را خدمت كردم و از گفتار ! اى پسرجان: او خطاب به فرزندش مى گوید

هنگامى كه - 2. هنگامى كه در نماز هستى حضور قلبت را حفظ كن- 1: آنان چهار سخن برگزیدم

هنگامى كه به خانه دیگرى رفتى - 3. حفظ كن (از مال حرام)در كنار سفره نشستى گلویت را 
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. هنگامى كه بین انسان ها رفتى زبانت را حفظ كن- 4. حفظ كن (از نگاه به نامحرم)چشم خود را 
(1072) 

حكمت را بیاموز تا به مقام شامخ شرافت برسى، چرا كه حكمت راهنماى دین ! اى پسرجان

است و شرافت بخش ؼالم بر آزاد است، تهى دست را ارجمندتر از ثروتمند مى كند و كوچك را 

بر بزرگ مقدم مى دارد و فقیر درمانده را در جایگاه پادشاهان قرار مى دهد و برشرافت انسان 

دین و زندگى . شریؾ مى افزاید و سرورى مرد را زیاد مى كند و ثروتمند را ستوده مى نماید

حكمت بدون . بدون حكمت، گوارا نیست و كار دنیا و آخرت تنها در پرتو حكمت سامان مى یابد

اطاعت از خدا همچون پیكر بى روح یا زمین بى آب است، همان گونه كه پیكر بدون روح و زمین 

. بدون آب نابسامان و بى نشاط است، همچنین حكمت بدون اطاعت خدا، بى سامان و بى نشاط است
(1073) 

دنیا دریاى ژرؾ و عمیقى است كه مردمان در آن ؼرق شده اند، تو كشتى خود را ! اى پسرجان

در این دریا، ایمان به خدا قرار ده و بادبان آن را توكل بر خدا و زاد و توشه ات را در آن تقواى 

الهى؛ اگر از این دریا رهایى یابى، به بركت رحمت خداست و اگر هالك شوى به خاطر گناهان 

 (1074). خود است

چه كسى است كه خدا را بجوید و او را نیابد؟ و چه كسى است كه به خدا پناه ببرد ! اى پسرجان

 (1075)و خداوند از او دفاع ننماید؟ یا چه كسى است كه بر خدا توكل نماید و خدا او را كفایت نكند؟ 

با دیدن حوادثى كه براى مردم رخ مى دهد پند بگیر قبل از آن كه مردم از حوادث ! اى پسرجان

تو پند گیرند، از حوادث و گرفتارى هاى كوچك عبرت بگیر قبل از آن كه دستخوش گرفتارى هاى 

.  بزرگ گردى

.  خود را به هنگام خشم كنترل كن تا هیزم دوزخ نشوى! اى پسرجان

.  فقر و تهیدستى بهتر از ثروتى است كه موجب ظلم و طؽیان گردد! اى پسرجان

 (1076). از قرض گرفتن دورى كن تا دچار خیانت در اداى دین نگردى! اى پسرجان

هنگامى كه با جمعى مسافرت مى كنى، در كارهایت مشورت و با لبخند با ! اى پسرجان

در مورد زاد و توشه ات سخاوتمند باش   و هنگامى كه تو را صدا مى . همراهانت رو به رو شو

زنند دعوت آنان را اجابت كن و اگر از تو كمك خواستد آنان را یارى كن، در سه چیز بر آنان 

هرگاه . پیش دستى كن؛ سكوت طوالنى؛ زیاد نماز خواندن؛ سخاوت در مركب و آب و ؼذا

همراهان از تو گواهى به حق طلبیدند، گواهى ده و اگر خواستند با تو مشورت كنند، براى به دست 

آوردن نظر صحیح كوشش كن و بدون اندیشه و توجه و دقت كامل پاسخ مگو و تمام نیروى 

تفكرت را براى جواب مشورت به كارگیر كه هركس در پاسخ مشورت، خالص ترین نظر خود را 

هنگامى كه مى بینى همراهان تو . اظهار نكند، خداوند نعمت تشخیص و اندیشه را از او مى گیرد

اگر از تو . تالش مى كنند، با آنان همكارى كن و دستور كسى كه از تو بزرگ تر است بشنو

زیرا گفتن نه نشانه عجز و ناتوانى . تقاضاى مشروع كردند جواب مثبت بده و بگو آرى و نه نگو

هرگز نماز را از اول وقتش به تؤخیر مینداز و فورى این دین را ادا كن و . و موجب سرزنش است

اگر مى توانى از هر ؼذایى كه مى . با جماعت نماز بخوان، هر چند در سخت ترین شرایط باشى

در سفر به هرجا كه وارد شدى و . خواهى بخورى، قبال مقدارى از آن را در راه خدا انفاق كن

مدتى در آنجا استراحت كردى، قبل از نشستن، دو ركعت نماز بخوان، هنگام كوچ كردن نیز دو 

ركعت نماز در آنجا بخوان و با آن امكان وداع كن و بر آن و اهلش سالم كن چرا كه هر زمینى 
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هنگام كار، خدا را تسبیح . تا سواره هستى كتاب الهى را تالوت كن. داراى اهلى از فرشتگان است

 (1077). كن و هنگام فراؼت دعا كن

دنیا را زندان خود ساز . از دنیا ایمن مباش كه گناهان و شیطان در آن قرار دارند! اى پسرجان

.  تا آخرت بهشت تو گردد

پس . تو نمى توانى كوه را از جاى بركنى و تكلیؾ نیز به چنین كارى نخواهى شد! اى پسرجان

با شاهان مجالست مكن . بال را بر دوش خود حمل نكن و خودت را به دست خود به هالكت مرسان

تو را مى كشند و از آنان پیروى مكن كه كافر مى گردى، با مستضعفان و مستمندان  [عاقبت]كه 

.  همنشینى كن و با آنان همدم باش

.  براى یتیم مانند پدر مهربان و براى بیوه زن همچون شوهر، دلسوز باش! اى پسرجان

.  اول همسایه بعد خانه، اول رفیق بعد سفر! اى پسرجان

همنشین صالح بهتر از تنهایى است، حمل . تنهایى بهتر از همنشینى با نااهل است! اى پسرجان

.  سنگ و آهن سنگین بهر از همنشین بد است

.  هر كس زبانش را كنترل نكند، پشیمان مى شود! اى پسرجان

با بزرگترها مشورت كن و از مشورت با كوچك ترها شرم مكن، از همنشینى با ! اى پسرجان

فاسقان بپرهیز؛ زیرا آنان سگ هایى هستند كه اگر چیزى را در نزد تو بیابند مى خورند و گرنه 

 (1078). تو را سرزنش كرده و رسوا مى سازند، دوستى آنان اندك و ناپایدار است

در حالى كه قدرت به چنین . اگر درباره مرگ شك دارى، خواب را از خود بران! اى پسرجان

كارى ندارى و اگر درباره روز قیامت شك دارى، بیدارى از خواب را از خود دفع كن؛ در 

صورتى كه چنین قدرتى نیز ندارى و اگر در این دو مورد بیندیشى مى بینى كه جان تو در دست 

دیگرى است زیرا خواب همانند مرگ است و بیدارى پس از خواب همانند برپاشدن قیامت پس از 

 (1079). مرگ است

هفت هزار حكمت آموختم، از میان این حكمت ها چهار حكمت را فراگیر و به آن ! اى پسرجان

.  عمل كن، سپس همراه من به سوى بهشت حركت كن

عمیق است؛ بار گناه خود را سبك  (زندگى)كشتى خود را محكم و استوار كن چرا كه دریاى 

كن چرا كه گردنه عبور، بسیار سخت است؛ زاد و توشه فراوان براى راه سفر آخرت فراهم كن 

زیرا این سفر طول و دراز است؛ عمل خود را خالص كن چرا كه بررسى كننده اعمال، تیزبین و 

 (1080). دقت نگر است

مردمان قبل از تو، براى فرزندانشان اموالى انباشتند ولى نه آن اموال باقى ماند و ! اى پسرجان

بدان كه تو همچون بنده مزد بگیرى هستى كه او را به كارى دستور . نه آن فرزندان باقى ماندند

بنابراین كار خود را تمام كن و تمام مزدت را بگیر و . داده اند و مزدى براى كارش وعده داده اند

در این دنیا همانند گوسفندانى مباش كه در میان زراعت سرسبز افتد و آنقدر از آن بخورد تا چاق 

گردد و مرگش همراه چاقیش باشد، بلكه دنیا را همانند پل روى نهرى بدان كه بر آن مى گذرى و 

آن را وامى گذارى و دیگر به آن باز نمى گردى، خرابش كن و آبادش مساز كه مؤمور ساختنش 

بدان كه فرداى قیامت هنگامى كه در پیشگاه عدل خدا قرار گرفتى از چهار چیز از تو . نیستى

از جوانیت، كه در چه راه به پایان رساندى؛ آن را در چه راهى مصرؾ : بازخواست مى كنند

. كردى؟ بنابراین آماده پاسخ به این پرسش ها باش و به آنچه در دنیا از دستت رفته افسوس مخور

پس آماده و هوشیار باش و در كارت . زیرا كم دنیا دوام ندارد و بسیارش   نیز از بال ایمن نباشد
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جدى و پرده ؼفلت را از چهره دلت بردار و متوجه احساس خدا و شكر در برابر آن باش   و 

 (1081). همواره توبه را در دل خود تجدید كن و قبل از فرارسیدن مرگ از فرصت ها استفاده كن

حكمت هاى ده گانه لقمان در قرآن 

:  در قرآن كریم، لقمان حكیم در نخستین پند خود به فرزندش مى گوید

 (1082). چیزى را همتاى خدا قرار مده كه شرك، ظلم بزرگى است! اى پسرم

اگر به اندازه سنگینى خردلى، عمل نیك یا بد باشد و در دل سنگى یا در گوشه اى از ! اى پسرم

آسمان و زمین قرار گیرد، خداوند آن را به حساب مى آورد و حاضر مى ساز، خداوند دقیق و آگاه 

 (1083). است

نماز را بر پا دار و امر به معروؾ و نهى از منكر كن و در برابر مصائبى كه به تو ! اى پسرم

با بى اعتنایى از مردم . مى رسد با استقامت و شكیبا باش كه این از كارهاى مهم و اساسى است

روى مگردان و مؽرورانه بر روى زمین راه مرو كه خداوند هیچ متكبر مؽرور را دوست نمى 

.  دارد

كه زشت  (هرگز فریاد مزن)در راه رفتن اعتدال را پیشه كن و از صداى خود بكاه ! اى پسرم

 (1084). ترین صداها، صداى خران است

حكاياتى از لقمان حكيم 

آشكار شدن حكمت از لقمان 

در بحاراالنوار نقل شده كه یكى از ثروتمندان هوسباز در كنار چشمه اى با یكى از دوستانش به 

قماربازى مشؽول شد و در حال مستى با او شرط بندى كرد كه هر كس در قمار ببازد یا باید همه 

در آن قمار، آن ثروتمند . ین آب را بنوشد و یا همه مال و همسرش را در اختیار برنده قرار دهد

او نیز كه سخت در بن بست قرار گرفته بود . هوسباز باخت، برنده از او مطالبه مال و همسر كرد

آن ثروتمند كه ارباب لقمان بود از لقمان خواست كه او را از این مهلكه . یك روز مهلت خواست

.  نجات دهد

. من با یك شرط تو را نجات مى دهم و آن این كه دیگر قمار بازى نكنى: لقمان به او گفت

.  ثروتمند با كمال میل پیشنهاد لقمان را پذیرفت

هنگامى كه برنده قمار نزد تو آمده و مطالبه آشامیدن آب یا همه مال و همسر : لقمان به او گفت

در میان این چشمه بود  (هنگام شرط بندى)اگر منظور آن آبى است كه روز قبل : نمود به او بگو

بیاشام، پس آن را حاضر كن تا بیاشامم، و اگر منظور آبى است كه اكنون در میان این چشمه 

است، سرچشمه هاى آب را ببند تا آنچه كه مى ماند بنوشم و اگر منظور آبى است كه در ساعات 

.  آینده در میان این چشمه جوشیدن مى گیرد، هنوز كه آینده نیامده و باید صبر كنى

ثروتمند همین مطلب را به برنده قمار گفت، برنده محكوم شد و چیزى نتواست بگوید، از همین 

 (1085). جا بود كه حكمت لقمان آشكار شد و مردم او را شناختند

رضایت خدا، نه رضایت خلق 

قلبت را به خشنودى ! پسرم: در بحاراالنوار آمده است كه روزى لقمان به پسرش وصیت كرد

مردم و تعریؾ و تكذیب آنان وابسته مكن چرا كه چنین چیزى هر چند انسان كوشش فراوان كند به 

.  دست نمى آید

.  مى خواهم در این باره مثال یا نمونه عملى بنگرم تا موضوع را به روشنى دریابم: پسر گفت
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.  برخیز از خانه بیرون برویم تا موضوع را به تو نشان دهم: لقمان گفت

لقمان و پسرش از خانه خارج شدند، االؼى آوردند و لقمان سوار بر آن شد، پسرش پیاده به 

این : دنبال او به راه افتاد تا این كه از جماعتى گذشتند، آن گروه تا لقمان و پسرش را دیدند گفتند

خود سوار بر مركب شده و پسرش پیاده به دنبال او حركت . پیرمرد را ببین كه چقدر سنگدل است

.  مى كند به راستى كه آن پیرمرد كار بدى كرده است

.  آرى: آیا سخن آنان را شنیدى؟ پسر گفت: لقمان به پسرش گفت

لقمان پیاده شد و پسرش   سوار گردید و . اینك من پیاده مى شوم و تو سوار شو: لقمان گفت

این پدر و : حركت كردند تا این كه به گروهى رسیدند، آن جماعت وقتى این منظره را دیدند گفتند

پدر از آن رو بد است كه پسرش را تربیت نكرده، به گونه اى كه پسر بر مركب . پسر بدى هستند

پسر نیز بد است از این رو كه با بى رحمى به پدرش . سوار شده و پدر پیرش پیاده حركت مى كند

.  جفا نموده است زیرا پدر شایسته تر است كه احترام شود و سوار گردد

این بار هر دو بر : لقمان گفت. آرى: سخن آنان را شنیدى؟ پسر گفت: لقمان به پسرش گفت

.  مركب سوار مى شویم

هنگامى كه آنان . هر دو سوار بر مركب شدند و حركت كردند تا این كه به جماعتى رسیدند

در دل این دو، ذره اى رحم و مروت : لقمان و پسرش را دیدند كه سوار بر مركب شده اند، گفتند

نیست، دو نفرى سوار بر این حیوان زبان بسته شده اند و كمر این حیوان را شكستند، چرا بیش از 

توان و ظرفیت این حیوان به او تحمیل كرده اند؟ بهتر این بود كه یكى سواره گردد و دیگرى پیاده 

.  حركت كند

بیا این بار هر دو پیاده : لقمان گفت: آرى: سخن آنان را شنیدى؟ پسر گفت: لقمان به پسرش گفت

این بار نیز به . هر دو پیاده شدند و به دنبال االغ راه افتادند. شویم و به دنبال االغ حركت كنیم

به راستى كه این دو نفر عجب آدم هاى نادانى هستند، خود : گروهى دیگر رسیدند، آن گروه گفتند

.  پیاده حركت مى كنند و االغ را بدون سوار رها كرده اند، چقدر بى فكر هستند

آیا دیگر هیچ گونه : آرى، لقمان گفت: سخن آنان را شنیدى؟ پسر گفت: لقمان به پسرش گؾ

چاره اى براى كسب رضایت مردم وجود دارد؟ اكنون كه چنین است رضایت آنان را محور قرار 

. نده، بلكه رضایت خدا را در نظر داشته باش تا به سعادت و رستگارى دنیا و آخرت نایل گردى
(1086) 

سه نصیحت لقمان به فرزندش 

به تو سفارش مى كنم كه ! اى پسرجان: روایت شده است كه روزى لقمان حكیم به پسرش گفت

این سه پند را به خاطر بسپارى و به آن عمل كنى؛ راز خود را به همسرت نگویى؛ با عوان 

.  دوستى مكن؛ از نو كیسه قرض مگیر [مؤمور حسابرسى و دفتردار نگهبان دولتى]

پس از آن كه لقمان از دنیا رفت، پسرش خواست این پندها را مورد آزمایش   قرار دهد و 

آشكارا دریابد كه ضرر و زیان آن چیست كه پدر حكیمش به آن وصیت نموده است، لذا گوسفندى 

را كشت و بدن آن را در میان جوالى نهاد و سر جوال را بست و آن را به خانه آورد و در زیر 

من دشمنى داشتم و او را : تختش گودالى كند و آن را در همان جا دفن كرد و به همسرش گفت

.  كشتم و در اینجا دفن كردم، مراقب باش كه این راز را به كسى نگویى

هر روز او را نزد . سپس در همسایگى او مؤمور حسابرسى بود، با او نیز طرح رفاقت بست

خود مى آورد و نیز در آن محله اى كه سكونت داشت جوانى بود كه اصالت خانوادگى نداشت، او 
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با سعى و كوشش ثروتى را جمع آورى كرده بود و تازه ثروتمند شده بود و به ثروت خود افتخار 

.  پسر لقمان چند درهم از او وام گرفت و آن را در گوشه خانه اش گذاشت. مى كرد

اى قاتل بدكار، و : روزى بین پسر لقمان و همسرش اختالؾ شد، در آن حال زن او فریاد زد

بنده اى را به ناحق كشتى و در خانه خود دفن كردى و اینك مى خواهى ! اى خون ریز فتنه انگیز

مرا نیز بكشى؟ 

صداى او به گوش همسایه اش كه مؤمور بود رسید، با این كه پسر لقمان با آن مؤمور رفیق شده 

.  بود، اما بى درنگ آن مؤمور رفت و ماجراى قتل را به پادشاه خبر داد

من او را احضار مى : همان مؤمور گفت. پادشاه فرمان داد كه كسى باید قاتل را احضار كند

مؤمور به خانه پسر لقمان آمد و او را با ذلت و اهانت از خانه اش بیرون كشید و كشان كشان . كنم

در راه آن شخص   نوكیسه، پسر لقمان را در آن حال دید، در برابر مردم با شتاب . نزد پادشاه برد

اگر تو را قصاص كنند مال من تلؾ مى شود، : و خشنونت نزد او آمد و دامنش را گرفت و گفت

به این ترتیب گروهى اجتماع كردند و پسر لقمان را با اهانت بسیار . پس همین اآلن طلب مرا بده

.  به قصر شاه روانه كردند

تو كه پسر لقمان حكیم هستى، شایسته نبود كه از تو خونریزى و فتنه انگیزى سر : شاه گفت

.  زند

.  من هرگز كسى را نكشته ام: پسر لقمان گفت

او دروغ مى گوید، بلكه مردى را كشته و جنازه اش را در خانه اش   دفن كرده : مؤمور گفت

.  است

از پادشاه مى خواهم تا آن مقتول را حاضر كنند، او در میان جوالى است كه : پسر لقمان گفت

.  من در فالن جا دفن كرده ام

به خانه پسر لقمان آمدند، همسر پسر ! پادشاه فرمان داد تا آن جنازه را حاضر كنند، مؤموران

لقمان محل دفن را نشان داد، پس از خاك بردارى، جوالى را از آنجا بیرون آوردند و همچنان 

سربسته نزد شاه آوردند، وقتى كه سر جوال را گشودند، دیدند كه جسد یك گوسفند است كه ذبح شده 

.  حاضران شگفت زده شدند. است

چرا گوسفندى را ذبح كردى و سپس آن را دفن كردى؟ ! اى فرزند لقمان: شاه گفت

پدرم به من چنین وصیت كرد كه راز خود را به همسرت نگو، مؤموران را به : پسر لقمان گفت

من خواستم این پندهاى پدرم را بیازمیایم، . عنوان دوست خود نگیر و از نو كیسه وام قرض مكن

وقتى كه آزمودم به حكمت و صدق گفتار پدرم پى بردم و برایم روشن شد كه سخن او عین حقیقت 

هر كس كه این نصیحت را بشنود سزاوار است كه راز خود را به همسرش نگوید از . است

نوكیسه وام نگیرد و با مؤموران دولتى دوستى نكند و خانه دلش را از دوستى با ناكسان بزداید تا 

 (1087). به خوشبختى دنیا و آخرت دست یابد

بهترین و بدترین عضو گوسفند 

در كتب تاریخى آمده كه در آن هنگام كه لقمان ؼالم یكى از ارباب ها بود، روزى چند نفر 

ارباب . ارباب آن سرزمین، در جلسه اى كنار هم نشسته بودند و از ؼالمان خود تعریؾ مى كردند

لقمان خیلى از ؼالمش تعریؾ كرد، به طورى كه دیگران فریفته و شیفته دیدار او شدند و به او 

آیا مى شود این ؼالم را دیدار كنیم و كمى با او صحبت شویم؟ : گفتند
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آرى، لذا او را به مجلس آنان آورد، آنان وقتى كه لقمان را دیدند، او را : ارباب لقمان گفت

. فردى آراسته و متین یافتند و از اراباب خواستند كه به آنان اجازه دهد تا اندكى با لقمان گفتگو كنند

.  ارباب به لقمان اجازه داد؛ لقمان نیز در حضور ارباب ها قرار گرفت

یكى از گوسفندهاى اربابت را ذبح كن و از هر عضو آن، آنچه به ! اى لقمان: ارباب ها گفتند

لقمان نیز زبان و دل گوسفند را جدا نموده و آنان را . نظر تو از همه بهتر است براى ما بیاور

.  پخت و نزد آنان آورد

. اكنون برو از آن گوسفند، هر عضوى كه بدتر است بردار و بیاور! اى لقمان: ارباب ها گفتند

.  لقمان نیز رفت و باز از دل و زبان گوسفند ؼذایى تهیه نموده و آورد

این همان ؼالمى هست كه او را تعریؾ مى : ارباب ها رو به ارباب لقمان كردند و گفتند

گفتیم عضو بهتر را بیاور، قلب و زبان گوسفند را آورد، گفتیم عضو . كردى، این كه احمق است

.  بدتر را بیاور، این بار نیز قلب و زبان آورد

اگر زبان و دل هر دو در راه حق باشند آنان از همه اعضا بهتر : لقمان در پاسخ آنان چنین گفت

دلش چیزى دیگر، دلیل نفاق است : و باالتر است ولى اگر انسان دوچهره بود، زبانش چیزى گفت

ارباب ها سخن متین لقمان را پذیرفتند و به او تبریك گفتند و فهمیدند كه . و از همه اعضا بدترند

 (1088). تعریؾ ارباب لقمان از او صحیح و بجا بوده است
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داستان اصحاب فيل 

اصحاب فيل در قرآن 

:  قرآن كریم داستان اصحاب فیل را در سوره فیل چنین بیان كرده است

الم تر كیؾ فعل ربك باءصحاب الفیَل الم یجعل كیدهم فى تضلیَل و اءرسل علیهم طیرا اءبابیَل 

  .ترمیهم بحجاره من سجیَل فجعلهم كعصؾ ماءكول

آیا ندیدى كه پروردگار تو با اصحاب فیل چه كرد؟ آیا مكرشان را در گمراهى و تباهى قرار 

نداد؟ دسته هاى ى از پرندگان را به سوى آنان فرستاد تا سنگ هایى از گل پخته بر آنان اندازند و 

.  «اجسادشان را مانند برگ هاى خردشده قرار داد

داستان احصاب فیل از داستان هاى مهم تاریخ است كه سالهاى زیادى مبداء تاریخ اعراب 

گردید و از امورى بود كه بشارت از بعثت پیامبر بزرگوار اسالم مى داد و به اصطالح از 

این ماجرا ابهت و عظمت زیادى به قریش داد و سبب شد تا قبایل دیگر .  بود(1089)ارهاصات 

بخوانند و نابودى ابرهه و سپاهیانش را « اهل هللا»عرب و مردم نقاط دیگر جزیره العرب آنان را 

.  به حساب دفاع خداى تعال از مردم مكه بگذارند

ماجراى اصحاب فيل 

كشور یمن كه در جنوب ؼربى عربستان واقع است، منطقه حاصل خیزى بود و قبایل مختلفى 

.  در آنجا حكومت كردند، از جمله قبیله بنى حمیر كه سال ها در آنجا حكومت داشت

وى در سفرى به شهر . یكى از پادشاهان این قبیله ذونواس بود كه سال ها بر یمن سلطنت كرد

تحت تاءثیر تبلیؽات یهودیانى كه به آنجا مهاجرت كرده بودند، قرار گرفت و از بت « یثرب»

طولى نكشید كه این دین تازه به شدت در دل ذونواس اثر . پرستى دست كشید و به دین یهود در آمد

گذارد و از یهودیان متعصب گردید و به نشر آن در سرتاسر جزیره العرب و شهرهایى كه در 

تحت حكومتش بودن كمر بست، تا آنجا كه پیروان ادیان دیگر را به سختى شكنجه مى كرد تا به 

.  دین یهود درآیند و همین سبب شد تا در مدت كمى عرب هاى زیادى به دین یهود درآیند

، یكى از شهرهاى شمالى و كوهستانى یمن كه مدتى بود مسیحى شده بودند، به «نجران»مردم 

سختى از آن دین دفاع مى كردند و به همین جهت از پذیرفتن آیین یهود سرپیچى كردند و از 

.  اطاعت ذونواس سرباز زدند

ذونواس خشمگین شد و تصمیم گرفت آنان را به شكنجه سختى كند، از این رو دستور داد 

او بیشتر . خندقى حفر كردند و آتش زیادى در آن افروختند، تا مخالفین دین یهود را در آن بیندازند

مسیحیان نجران را در آن خندق سوزاند و گروهى را نیز طعمه شمشیر كرد و یا دست، پا، گوش 

به عقیده گروه زیادى . جمع كشته شدگان آن روز را بیست هزار نفر نوشته اند. و بینى آنان را برید

.  از مفسران، داستان اصحاب اخدود كه در سوره بروج ذكر شده است، اشاره به همین ماجراست

در این هنگام یك نفر از اهالى نجران به نام : مى نویسد« ابن اثیرى جزرى»مورخ اسالمى 

به سوى قیصر روم گریخت و امپراطور روم را كه در آن هنگام از طرفداران سرسخت « دوس»

آیین مسیح بود از جریان آگاه ساخت و درخواست نمود كه این مرد خون آشام را مجازات كند و 

فرمانرواى روم پس   از اظهار تاءسؾ . پایه هاى آیین مسیح را در آن نقطه از جهان مستقر سازد

چون مركز حكومت من از شما دور است، براى جبران این بیدادگرى ها نامه اى : و همدردى گفت

مرد . مى نویسم تا انتقام كشتگان نجران را از آن مرد سفاك بگیرد« نجاشى»به شاه حبشه 
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جریان را . نجرانى، نامه قیصر را دریافت نمود وبا سرعت هرچه تمام تر به سوى حبشه شتافت

مو به مو تشریح كرد؛ خون ؼیرت در عروق شاه حبشه به گردش   درآمد؛ سپاهى را كه شماره آن 

به سوى یمن اعزام « ابرهه االءشرم»بالػ بر هفتاد هزار بود به فرماندهى یك مرد حبشى به نام 

ذونواس ؼفلت زده، هر چه . سپاه منظم و آماده حبشه از طریق دریا در سواحل یمن خیمه زد. نمود

. كوشش كرد به نتیجه نرسید و هر چه سران قبایل را براى مبارزه دعوت نمود، جوابى نشنید

سرانجام با یك حمله مختصر اساس حكومت وى در هم ریخت و كشور آباد یمن به تصرؾ 

ذونواس كه تاب تحمل این شكست را نداشت خود را در دریا ؼرق كرد و . درآمد« حبشه»حكومت 

.  از طرؾ پادشاه حبشه به حكوت آنجا منصوب گردید« ابرهه»فرمانده سپاه 

سرمست باده انتقام و پیروزى خود بود و از هیچ شهوترانى و خوش گذرانى فرو « ابرهه»

گذار نبود، وى به منظور جلب توجه شاه حبشه، كلیساى با شكوهى در صنعا ساخت كه در زمان 

: سپس نامه اى به این مضمون به نجاشى نوشت. خود بى نظیر بود كه نام آن را قلیس گذارد

در نظر دارم كه عموم سكنه یمن را از زیارت كعبه منصرؾ . ساختمان كلیسا در دست اتمام است

.  سازم و همین كلیسا را مطاؾ عمومى قرار دهم

انتشار مضمون نامه، واكنش بدى در میان قبایل عرب پدید آورد؛ به گونه اى كه روزى به 

ابرهه اطالع دادند كه شخصى از اعراب بنى كنانه به معبد قلیس   رفته و شبانه محوطه معبد را 

.  آلوده كرده و سپس به سوى قبیله خود گریخته است

این جریان كه كمال بى اعتنایى و تحقیر و عداوت اعراب را نسبت به كلیساى ابرهه نشان مى 

یهودیان هرچه در آرایش و زینت ظاهرى معبد كوشش . داد، حكومت وقت را بسیار عصبانى كرد

این جریان ها سبب شد كه ابرهه . مى كردند، به همان اندازه عالقه مردم به كعبه شدیدتر مى شد

.  سوگند یاد كند كه كعبه را ویران خواهد كرد و به همین منظور لشكرى آماده كرد

سران عرب موقعیت را حساس و خطرناك دیدند و یقین كردند كه استقالل و شخصیت ملت 

اما با این حال برخى از سران ؼیور قبایل كه در مسیر ابرهه قرار . عرب در آستانه سقوط است

كه یكى از اشراؾ یمن بود و با « ذونفر»گرفتند بودند با كمال شهامت مبارزه كردند؛ مثال 

سخنرانى هاى آتشین، قوم خود را براى دفاع از حریم كعبه دعوت نمود، اما چیزى نگذشت كه 

دست به « نفیل بن حبیب»سپاه بیكران ابرهه، صفوؾ متشكل آنان را در هم شكست و پس از آن 

ابرهه . مبارزه شدیدى زد ولى شكست خورد و خود نیز اسیر شد و از ابرهه تقاضاى عفو كرد

نفیل، ابرهه را تا طائؾ . گفت كه به شرطى او را مى بخشد كه آنان را به سوى مكه هدایت كند

گذارد و او « ابورؼال»هدایت نمود و راهنمایى بقیه راه را به عهده یكى از دوستان خود به نام 

راهنمایى كرد، چون به آنجا رسیدند - چهاركیلومترى مكه - « مؽمس»نیز آنان را تا سرزمین 

اكنون : ابورؼال بیمار شد و درگذشت و او را در همان جا دفن كردند، چنانكه ابن هشام مى نویسد

.  مردم كه كه آنجا مى رسند به قبر ابورؼال سنگ مى زنند

وقتى ابرهه به سرزمین مؽمس آمد یكى از سرداران خود به نام اسود بن مقصود را مؤمور كرد 

اسود نیز با سپاهى . تا اموال و شتران و دام هاى مردم آن ناحیه را ؼارت كنند و نزد او ببرند

.  فراوان به آن نواحى رفت و هر جا مال و یا شترى دیدند همه را تصرؾ كرد و به نزد ابرهه برد

در میان این اموال دویست شتر متعلق به عبدالمطلب بود كه در اطراؾ مكه مشؽول چریدن 

سپس سردار دیگر خود را به نام حناطه مؤمور كرد كه پیام وى را به پیشواى قریش برساند . بودند

و مسلما در ! قیافه واقعى ویران ساختن كعبه در نظرم مجسم مى شود»: و به او چنین خطاب كرد
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آؼاز كار، قریش از خود مقاومت نشان خواهند داد ولى براى این كه خون آنان ریخته نشود، زود 

راه مكه را در پى مى گیرى و به بزرگ قریش مى گویى كه هدؾ من ویران كردن كعبه است، 

.  «اگر قریش از خود مقاومت نشان ندهند از هرگونه تعرض مصون خواهند ماند

دسته ها مختلؾ قریش را كه گوشه و كنار مشؽول مذاكره درباره . مؤمور ابرهه وارد مكه شد

. هدایت كردند« عبدالمطب»این جریان بودند دید و چون از بزرگ مكه سراغ گرفت او را به خانه 

كعبه خانه . ما هرگز در مقام دفاع برنخواهیم آمد: عبدالمطلب پس از شنیدن پیام ابرهه چنین گفت

خداست، خانه اى كه بنیان آن را ابراهیم خلیل پى ریزى كرده است، پس   خدا هرچه صالح بداند 

.  همان را انجام خواهد داد

مؤمور ابرهه، از منطق نرم و مسالمت آمیز بزرگ قریش كه از یك ایمان درونى واقعى حكایت 

مى كرد، اظهار خوش وقتى كرد و درخواست نمود كه موافقت كند تا همراه او به اردوگاه ابرهه 

.  روند

پیش از این كه او . عبدالمطلب با برخى از فرزندان خود حركت كرده تا به لشكرگاه ابرهه رسید

كه از جریان مطلع شده بود كسى را نزد ابرهه فرستاد و از « ذونفر»را پیش ابرهه ببرند 

شخصیت بزرگ عبدالمطلب او را آگاه ساخت و به او گفته شد كه این مرد پیشواى قریش و بزرگ 

.  این سرزمین است و او كسى است كه مردم این سامان و وحوش بیابان را اطعام مى كند

مردى خوش سیما و باوقار بود همین كه به - كه صرفنظر از شخصیت اجتماعى - عبدالمطلب 

نزد ابرهه آمد، ابرهه به او احترام فراوانى گذاشت و او را در كنار خود نشانید وبا او هم صحبت 

چه حاجتى دارى؟ : شد و پرسید

حاجت من آن است كه دستور دهى تا دویست شتر مرا كه به ؼارت برده اند، : عبدالمطلب گفت

.  به من برگردانند

سیماى نورانى و درخشنده تو، مرا مجذوب كرد ولى درخواست كوچك و ناچیزت : ابرهه گفت

من متوقع بودم كه سخن از كعبه به میان آورى و تقاضا كنى كه من . از عظمت و جاللت تو كاست

از این هدؾ كه ضربت شكننده اى بر استقالل و حیات سیاسى و دینى شما وارد مى سازد منصرؾ 

.  شوم؛ نه این كه درباره چند شتر ناچیز و بى ارزش سخن بگویى و در این راه شفاعت نمایى

من صاحب این شتران هستم، كعبه نیز صاحبى دارد كه از آن : عبدالمطلب در پاسخ گفت

.  نگهدارى خواهد كرد

سپس   دستور داد كه اموال . هیچ قدرتى نمى تواند جلوى مرا از انهدام كعبه بگیرد: ابرهه گفت

.  ؼارت شده را به صاحبانش بدهند

قریش با بى صبرى هر چه تمام در انتظار بازگشت عبدالمطلب بودند كه از نتیجه مذاكره او با 

هرچه زودتر : هنگامى كه عبدالمطلب با سران قریش   مواجه گشت به آنان گفت. دشمن آگاه شوند

. با دام هاى خود به دره و كوه هاى اطراؾ پناه برید تا از هرگونه گزند و آسیب در امان باشید

در نیمه شب ناله اطفال و . مردم، خانه و كاشانه خود را ترك كردند و به سوى كوه ها پناه بردند

در همان دل شب عبدالمطلب با تنى . ضجه زنان و صیحه حیوانات در سراسر كوه طنین انداز بود

او با چشمانى گریان و دلى . چند از قریش از قله كوه فرود آمدند و خود را به در كعبه رساندند

:  سوزان حلقه در كعبه را گرفت و با چند بیت با پروردگار خود به مناجات پرداخت

آنان را از ! آفریدگارا. براى مصون بودن از شر و گزند آنان، امیدى به ؼیر تو نیست! بارالها»

دست آنان را از ! پروردگارا. حریم خود بازدار، دشمن كعبه كسى است كه تو را دشمن مى دارد
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بنده تو در خانه خود دفاع مى كند تو نیز از خانه ! پروردگارا. خراب كردن خانه ات كوتاه ساز

. «روزى را نرسان كه صلیب آنان پیروز گردد و مكر خدعه آنان ؼالب و فاتح شود. خود دفاع كن

.  سپس حلقه در كعبه را رها نمود و به قله كوه پناه برد كه از آنجا جریان را نظاره كند

بامدادان كه ابرهه و قواى نظامى وى آماده حركت به سوى مكه شدند، ناگهان دسته هایى از 

. پرندگان از سمت دریا ظاهر شدند كه هر كدام با منقار و پاهاى خود حامل سنگ هاى ریزى بودند

سایه مرؼان، آسمان لشكرگاه را تیره و تار ساخت و سالح ها كوچك و ناچیز آنها، اثر ؼریبى از 

مرؼان مسلح به سنگ هاى ریزه، به فرمان خدا لشكر ابرهه را سنگباران كردند، . خود نشان داد

یكى از آن سنگریزه ها، به . به طورى كه سرهاى آنان شكست و گوشت هاى بدنشان از هم پاشید

سر ابرهه خورد؛ ترس و لرز سراسر بدن او را فرا گرفت، یقین كرد كه قهر و ؼضب الهى او را 

احاطه كرده است، نظرى به سپاه خود انداخت، دید كه اجسادشان مانند برگ درختان به زمین 

ریخته است، بى درنگ به گروهى كه جان به سالمت برده بودند فرمان داد تا مقدمات مراجعت به 

باقى مانده لشكر ابرهه . یمن را فراهم آورند و از آن راهى كه آمده بودند به سوى صنعا باز گردند

به طرؾ صنعا حركت كرد ولى در طول راه بسیارى از سپاهیان بر اثر زخم و ؼلبه ترس و 

رعب جان سپردند؛ حتى خود ابرهه هنگامى كه به صنعا رسید گوشت هاى بدن او فرو ریخت و با 

.  وضع عجیبى به هالكت رسید

عبدالمطلب كه آن منظره عجیب را مى نگریست دانست كه خداى تعالى به منظور حفظ خانه 

كعبه، آن پرندگان را فرستاده و نابودى ابرهه و سپاهیان فرا رسیده است، فریاد برآورد و مژده 

به شهر خود باز گردید و اموالى كه از اینان : نابودى دشمنان كعبه را به مردم داد و به آنان گفت

.  به جاى مانده به ؼنیمت بردارید

اصحاب فيل در روايات 

 نقل مى كند هنگامى كه ابرهه، پادشاه یمن علیه السالمشیخ مفید در امالى به اسناد از امام صادق 

اراده كرد كه خانه كعبه را ویران نماید و به این نیت حركت كرد، جمعى از حبشى ها كه جلوتر از 

عبدالمطلب به لشكرگاه آمد و . لشكر بودند، گله اى از شترهاى عبدالمطلب بن هاشم را ضبط كردند

ابرهه از خیمه اى از دیبا و بر تختى از . اجازه خواست كه پادشاه را ببیند، به وى اجازه داده شد

عبدالمطلب سالم كرد و ابرهه جوابش را داد و به جمال و هیبت زیبایش خیره . ابریشم نشسته بود

آیا در اجداد تو هم این نور و جمالى كه در تو مى بینم وجود داشته است؟ : شد، سپس به او گفت

.  تمام اجدادم داراى چنین نور و هیبتى بوده اند! آرى، اى پادشاه: عبدالمطلب گفت

. از جهت شرافت و افتخارى كه دارى شایسته آن هستى كه بزرگ قوم خویش باشى: ابرهه گفت

براى چه آمده اى؟ : سپس به عبدالمطلب گفت. و آنگاه او را در كنار خویش بر تخت نشاند

سخاوتمندى و كرم و فضل تو به اطالع من رسیده است و آن را در جمال و هیبت تو دیدم و بر 

.  عهده من است كه حاجت هایت را برآورده سازم، پس هر خواسته اى كه دارى بگو

لشكریان تو گله اى از شتران مرا برده اند، دستور دهید كه آنان را به من : عبدالمطلب گفت

.  بازگردانند

آمده اى و درباره گله شترهایت ! از چشم افتادى: ابرهه از این درخواست خشمگین شد و گفت

از من خواهش مى كنى، در حالى كه من براى ویران كردن شرؾ تو و قومت آمده ام ومى خواهم 

كه مایه افتخار شما را كه از هر گوشه و كنار براى زیارت آن مى آیند، منهدم كنم؛ آنگاه تو درباره 

! شترهایت از من خواهش مى كنى؟
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من صاحب شترهایى . من خداى كعبه كه قصد تخریب آن را كرده اى نیستم: عبدالمطلب گفت

من فقط درباره شترهایم مسئول هستم و كعبه نیز . هستم كه لشكریان تو آنان را به زور گرفته اند

.  خدایى دارد كه او سزاوارتر و قوى تر از همه در حفظ و نگهدارى آن است

.  و پس از گرفتن آنان به سوى مكه بازگشت. ابرهه گفت شترها را به وى بازگردانید

این فیل . ابرهه با بزرگترین فیل كه سفید و بسیار عظیم الجثه بود به سوى مكه حركت كرد

داراى دو عاج بسیار بزرگ بود كه با انواع و اقسام جواهر و مروارید زینت شده بود و ابرهه به 

پس از حركت ابرهه لشكریان هم حركت كردند ولى هر . داشتن آن بر پادشاهان مباهات مى كرد

چه فیل را به سوى كعبه مى راندند نعره مى كشید و اگر رهایش مى كردند به سرعت از كعبه دور 

.  مى شد

هنگامى كه آمدند، . در این حال عبدالمطلب به ؼالمانش دستور داد كه فرزندانم را صدا بزنید

فرزندم به باالى كوه ابوقیس برو و به سوى : عبدالمطلب به یكى از فرزندانش به نام عبدهللا گفت

.  دریا نگاه كن و ببین كه چه چیزى از آن سو مى آید، سپس مرا باخبر كن

عبدهللا به باالى كوه ابوقیس رفت و مدتى در آنجا صبر كرد تا آن كه پرندگان ابابیل را دید كه 

عبدهللا به سرعت نزد پدرش آمد و او . مثل سیل شبانه از سوى دریا به طرؾ كعبه سرازیر شده اند

فرزندم برو دوباره ببین كه سرانجام كار چه مى : عبدالمطلب به وى گفت. را از ماجرا باخبر كرد

عبدهللا به باالى كوه رفت و دید كه پرندگان به سوى لشكرگاه ابرهه . شود و مرا از آن مطلع كن

به طرؾ لشكرگاه ! اى اهل مكه: عبدالمطلب برخاست و گفت. مى روند، عبدالمطلب را باخبر كرد

.  بروید و ؼنائم را بردارید

هر پرنده سه سنگ با خود داشت كه یكى از به . مكیان خارج شدند و به پرندگان نگاه مى كردند

. منقار و دوتایى دیگر را با پاهایش گرفته بود و با هر سنگى یكى از لشكریان را مى كشتند

چنین حادثه اى هیچ گاه . هنگامى كه تمام لشكریان را به قتل رساندند به طرؾ دریا بازگشتند

 (1090). مشاهده نشده بود و لشكریان ابرهه مانند برگ هاى خزان بر زمین ریخته بودند

در علل الشرایع با اسناد از امام باقر  (رحمه هللا)شیخ كلینى در روضه كافى و شیخ صدوق 

خداوند پرندگانى را فرستاد كه از جانب دریا آمده :  نقل مى كنند كه آن حضرت فرمودعلیه السالم

بودند و هر پرنده اى سه سنگ به همراه داشت كه یكى را به منقار و دوتاى دیگر را به پاهایش 

گرفته بود و لشكریان را با این سنگ ها مورد هدؾ قرار مى داد و اجسادشان در اثر اصابت 

بدین ترتیب خداوند همه آنها را به درك واصل كرد و قبل از آن هیچ كس . سنگ پاره پاره مى شد

 (1091). این پرندگان و آن سنگ ها را ندیده بود

پرندگان بر باالى سرشان بال بال مى زدند و سرهایشان را هدؾ : قمى در تفسیرش مى گوید

قرار مى دادند سنگها از سرشان فرو مى رفت و از پایین بدنشان خارج مى شد و بنابر نقلى كه 

تبدیل شده بودند و آن كاهى است كه بعضى از آن خرد « العصؾ الماءكول»قرآن فرموده است، به 

 (1092). شده و مقدارى از آن باقى مانده است

در مجمع البیان از عیاشى با اسناد از هشام بن سالم از امام صادق  (رحمه هللا)طبرسى 

خداوند پرندگانى شبیه پرستو را بر اصحاب فیل مسلط :  روایت كرده است كه فرمودعلیه السالم

كرد كه در منقارشان سنگ هایى به شكل عدس بود، این پرندگان باالى سر افراد مى آمدند و سر 

آنان را هدؾ مى گرفتند و سنگ از مخرجشان خارج مى شد و این كار را تا نابودى تمام لشكریان 

 (1093). ابرهه ادامه دادند
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در روایتى دیگر نیز آمده است كه بعد از هالكت و نابودى آنان، خداوند سیلى فرستاد كه همه 

 (1094). آنان را جمع كرد و به دریا ریخت
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( صلى هللا علیه وآله وسلم)داستان زندگانى حضرت محمد 

( صلى هللا عليه وآله وسلم)ميالد پيامبر اسالم 

آن .  میالدى نوشته اند570عموم مورخین، میالد پیامبر گرامى اسالم را در عام الفیل، در سال 

 میالدى در گذشته است و سن مبارك او شصت و دوسال یا شصت و سه 632حضرت در سال 

.   میالدى خواهد بود570سال بوده است، بنابراین والدت او در حدود 

اكثر محدثان و مورخان اتفاق نظر دارند كه تولد پیامبر در ماه ربیع االول بوده است ولى در 

میان محدثان شیعه مشهور است كه آن حضرت در هفدهم ماه ربیع . روز تولد وى اختالؾ دارند

االول روز جمعه، پس از طلوع فجر چشم به دنیا گشود ولى مشهور میان اهل تسنن این است كه 

.  والدت آن حضرت در روز دوشنبه دوازدهم همان ماه اتفاق افتاده است

( صلى هللا عليه وآله وسلم)نسب حضرت محمد 

عبارت است از عبدهللا، عبدالمطلب، هاشم،  (صلى هللا علیه وآله وسلم)نسب حضرت محمد 

عبدمناؾ، قصى، كالب، مره، كعب، لوى، ؼالب، فهر، مالك، نصر، كنانه، خزیمه، مدركه، الیاس، 

 (1095). مضر، نزار، معد و عدنان

در آنان به دنیا آمد، از بهترین خاندان هاى عرب  (صلى هللا علیه وآله وسلم)خاندانى كه رسول خدا 

و شریؾ ترین آنان بود و بزرگ ترین منصب ها و سیادت ها در آنان وجود داشت، زیرا منصب 

سقایت و اطعام حاجیان كه بزرگترین افتخار و بهترین منصب ها بود از راه ارث به خاندان بنى 

پدران آن حضرت تا عدنان همه از بزرگان زمان . هاشم و عبدالمطلب جد آن بزرگوار رسیده بود

. خویش و بیشتر آنان از فرمانروایان مكه و حجاز بودند و از نظر معنوى موحد و خداپرست بودند

.   نیز این گونه بوده اندعلیه السالماز عدنان تا حضرت آدم 

بر اساس تقسیم بندى قبایل عرب به دو گروه قحطانى و عدنانى، قریش به خاطر انتساب به 

از میان عرب عدنانى . از عرب عدنانى به شما مى رود (جد بیستم پیامبر گرامى اسالم)عدنان 

همه تیره ها و كسانى كه سلسله نسب آنان به نضر بن كنانه منتهى مى شود قرشى محسوب مى 

 (1096). شوند زیرا قریش نام یا لقب او بوده است

بنى مخزوم، بنى زهره، بنى امیه، : مانند. قبیله قریش داراى تیره ها و شاخه هاى متعددى بود

.  از تیره اخیر است ( علیه السالم)بنى اسد و بنى هاشم كه پیامبر اسالم 

عبدهللا، حمزه، عباس، ابوطالب، زبیر، حارث، حجل، مقوم : فرزندان عبدالمطلب نیز عبارتند از

.  ضراز، ابولهب

ماجراى ذبح عبدهللا 

 احساس كرد كه بر اثر نداشتن فرزند بیشتر، در میان قریش (1097)عبدالمطلب موقع حفر زمزم 

از این رو نذر كرد كه هر وقت فرزندان او به ده نفر رسید، یكى از آنان را . ضعیؾ و ناتوان است

چیزى نگذشت كه شماره فرزندان . در پیشگاه كعبه قربانى كند و كسى را از این پیمان با خبر نكرد

زمان آن رسیده بود كه پیمان خود را به اجرا بگذارد، لذا تصمیم گرفت كه . او به ده نفر رسید

موضوع را با فرزندان خود در میان بگذارد و پس از جلب رضایت آنان یكى را به عنوان قربانى 

 . به وسیله قرعه انتخاب كند، عبدالمطلب با موافقت فرزندان خود مواجه گشت

مراسم قرعه كشى شروع شد و قرعه به نام عبدهللا، پدر گرامى پیامبر اكرم 

عبدالمطلب بالفاصله دست عبدهللا را گرفت و به سوى . اصابت كرد (صلى هللا علیه وآله وسلم)
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گروه قریش از زن و مرد، از جریان نذر و قرعه كشى باخبر شدند، سیل اشك از . قربانگاه برد

از میان برادران عبدهللا، ابوطالب به خاطر عالقه زیادى كه به . رخسار جوانان سرازیر بود

برادرش داشت بیش از دیگران متاءثر و نگران حال عبدهللا بود، تا جایى كه نزدیك آمد و دست 

! مرا به جاى عبدهللا قربانى كن و او را رها كن! پدرجان: پدر را گرفت و گفت

 او نیز جلو آمدند و مانع قتل (1098)در این هنگام دایى هاى عبدهللا و سایر خویشاوندان مادرى 

تو : جمعى از بزرگان قریش نیز كه چنان دیدند، نزد عبدالمطلب آمدند و به او گفتند. عبدهللا شدند

اكنون بزرگ قریشى هستى و اگر دست به چنین كارى بزنى دیگران نیز از تو پیروى خواهند كرد 

پاسخ عبدالمطلب نیز در برابر همگان . و این عمل به صورت سنت در میان مردم درخواهد آمد

اما با این حال نیز به دنبال چاره و راه . این بود كه نذرى كرده ام و باید به نذر خود عمل نمایم

.  حلى بود

این مشكل را پیش یكى از دانایان عرب ببرید شاید وى براى این كار : یكى از میان جمعیت گفت

.  راه حلى بیندیشد

عبدالمطلب و سران قوم موافقت كردند و به طرؾ یثرب كه اقامتگاه آن مرد دانا بود، روانه 

خون : روز دوم كه به حضوراو رفتند، چنین گفت. وى براى پاسخ یك روز مهلت خواست. شدند

بهاى یك انسان نزد شما چقدر است؟ 

شما باید میان ده شتر و آن كسى كه او را براى قربانى كردن انتخاب كرده اید قرعه : گفتند

بزنید و اگر قرعه به نام آن شخص درآمد، شماره شتران را به دو برابر افزایش دهید باز میان آن 

دو قرعه بكشید و اگر باز هم قرعه به نام وى اصابت كرد، شماره شتران را به سه برابر برسانید 

.  و باز قرعه بزنید و به همین ترتیب تا وقتى كه قرعه به نام شتران اصابت كند

عبدالمطلب قبول كرد و پس از بازگشت به مكه دستور داد ده شتر آوردند و قرعه زدند، دیدند 

ده شتر دیگر افزودند و قرعه زدند باز هم به نام عبدهللا در آمد و . كه قرعه به نام عبدهللا در آمد

همچنان هر بار ده شتر اضافه كردند و قرعه زدند و همچنان به نام عبدهللا در مى آمد تا هنگامى 

كه عدد شتران به صد شتر رسید كه قرعه به نام شتران درآمد؛ در این هنگام بانك تكبیر و صداى 

: هلهله زنان و مردان مكه به شادى بلند شد و همه خوشحال شدند، اما عبدالمطلب قبول نكرد و گفت

من دو مرتبه دیگر قرعه مى زنم و چون دو بار دیگر قرعه زدند، به نام شتران در آمد و 

عبدالمطلب یقین كرد كه خداوند به این فدیه راضى شده است، سپس عبدهللا را رها كرد و دستور 

.  داد شتران را قربانى كرده و گوشت آنان را میان مردم مكه تقسیم كنند

ازدواج عبدهللا با آمنه و وفات آن دو 

ابن هشام و دیگران گویند، پس از داستان ذبح عبدهللا و قربانى كردن شتران، عبدالمطلب 

درصدد برآمد تا از شریؾ ترین خاندان قریش، همسرى براى عبدهللا بگیرد؛ به همین منظور 

عبدهللا را با خود نزد وهب بن عبدمناؾ بن زهره بن كالب بن مره كه بزرگ قبیله بنى زهره بود، 

برد و دختر او یعنى آمنه را كه در آن زمان از نظر فضیلت و مقام، از بزرگوارترین زنان قریش 

بود براى عبدهللا خواستگارى كرد، وهب بن عبدمناؾ نیز موافقت كرد و این ازدواج فرخنده 

نام مادر آمنه، بره دختر عبدالعزى بن عبدالدار بود كه او نیز از زنان بزرگوار . صورت گرفت

.  زمان خویش بود
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مراسم عروسى و ازدواج در خانه آمنه صورت گرفت و تنها مولود این ازدواج مبارك همان 

این زوج شریؾ و گرامى جز آن حضرت . بود (صلى هللا علیه وآله وسلم)وجود مقدس رسول خدا 

.  فرزند دیگرى پیدا نكردند تا این كه از دنیا رفتند

به دستور  [به گفته برخى عبدهللا در هنگام مرگ بیست و پنج ساله بوده]عبدهللا در سنین جوانى 

پدرش عبدالمطلب براى تهیه آذوقه به شهر یثرب سفر كرد و در همان سفر از دنیا رفت و در آنجا 

از روزى كه آمنه، شوهر جوان و ارجمند خود را از دست داده بود، پیوسته . به خاك سپرده شد

مترصد فرصت بود كه براى زیارت آرامگاه همسرش به یثرب برود و هم از خویشان خود در 

این .  راه یثرب را پیش گرفتند و یك ماه تمام در آنجا ماندند(1099)لذا باام ایمن . یثرب دیدار كند

سفر براى نوزاد قریش با تاءلمات روحى همراه بود؛ زیرا براى نخستین بار دیدگان او به خانه اى 

افتاد كه پدرش در آن جان داده بود و به خاك سپرده شده بود و طبعا مادر او نیز چیزهایى از 

.  پدرش   براى او نقل كرده بود

هنوز موجى از ؼم و اندوه در روح او حكمفرما بود كه ناگهان، حادثه جانگداز دیگرى پیش آمد 

او هنگام مراجعت به مكه، مادر عزیز خود را در . و امواج دیگر از حزن و اندوه به وجود آورد

را بیش از  (صلى هللا علیه وآله وسلم)این حادثه، محمد . میان راه، در محلى به نام اءبواء از دست داد

پیش در میان خویشاوندان، عزیز و گرامى گردانید و یگانه گلى كه از این گلستان باقى مانده بود؛ 

از این جهت او را از تمامى فرزندان خود . فزون از حد، مورد عالقه عبدالمطلب قرار گرفت

.  بیشتر دوست مى داشت و بر همه مقدم مى شمرد

بنابر گفته مشهور، هنگام مرگ عبدهللا، دو ماه یا قدرى بیشتر از عمر رسول خدا گذشته بود و 

.  هنگام مرگ مادرش آمنه، او شش یا هفت سال داشت

( صلى هللا عليه وآله وسلم)دوران شير خوارگى پيامبر 

نوزاد قریش فقط سه روز از مادر خود شیر خورد و پس از او، دو زن دیگر به افتخار دایگى 

عمل او تا آخرین . نخست، ثوبیه كنیز ابولهب بود كه چهار ماه او را شیر داد. پیامبر رسیدند

او .  بودعلیها السالمو همسر پاك او خدیجه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)لحظات مورد تقدیر رسول خدا 

را از شیر او شیر مى داد و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)نوزادى به نام مسروح داشت كه رسول خدا 

را شیر داده بود و حمزه برادر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیش از آن نیز حمزه، عمومى رسول خدا 

رضاعى پیامبر نیز محسوب مى شد؛ همچنین وى اباسلمه، شوهرام حبیبه را نیز شیر داده بود و او 

تا هنگامى كه آن زن زنده بود، رسول خدا . نیز برادر رضاعى حضرت محسوب مى شد

احترام او را رعایت مى كرد و از او به نیكى یاد مى فرمود؛ با این كه چند  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

روزى بیشتر آن حضرت را شیر نداده بود ولى پیوسته تا زنده بود مورد لطؾ و نوازش قرار مى 

از جنگ خیبر برمى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه پیامبر اكرم )او در سال هفتم هجرى . داد

رسول خدا در جستجوى فرزند او مسروح برآمد تا او را نیز مرد محبت قرار . از دنیا رفت (گشت

.  دهد ولى به آن حضرت خبر دادند كه مسروح قبل از مادرش از دنیا رفته است

او از قبیله . زن دیگرى كه افتخار دایگى پیامبر را داشت، حلیمه سعیدیه، دختر ابى ذإ ئب بود

عبدهللا، انیسه، شیماء؛ آخرین فرزند او : سعد بن بكر بن هوازن بوده است و فرزندان او عبارتند از

.  نیز پرستارى نموده است (صلى هللا علیه وآله وسلم)از پیامبر اكرم 
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مورخن نوشته اند كه علت این كه او را به دیگر دایگان ندادند، این بود كه نوزاد فریش پستان 

در این لحظه . سرانجام كه حلیمه سعدیه آمد پستان او را مكید. هیچ یك از زنان شیرده را نگرفت

.  وجد و سرور خاندان عبدالمطلب را فراگرفت

اسمت : گفت. از بنى سعد: از كدام قبیله اى هستى؟ گفت: عبدالمطلب رو به حلیمه كرد و گفت

آفرین، دو : حلیمه، عبدالمطلب از اسم و نام قبیله او بسیار خوشحال شد و گفت: چیست؟ جواب داد

 (1100). خوى پسندیده و دو خصلت شایسته، یكى سعادت و خوشبختى و دیگرى حلم و بردبارى

بزرگان قریش و اشراؾ مكه معموال بچه هاى نوزاد خود را براى شیر دادن و بزرگ كردن به 

:  زنان قبایل بادیه نشین مى سپردند و براى این عمل آنان علل و جهاتى ذكر كرده اند، از جمله

هواى آزاد و محیط بى سر و صداى صحرا موجب محكم شدن استخوان و رشد و تربیت سالم - 

جسم و جان بچه مى شد و افرادى كه در آن آب و هوا رشد مى كردند، روحشان مانند هواى آزاد 

.  بیابان پرورش مى یافت

زنانى كه بچه هاى خود را در صحرا به زنان بادیه نشین مى سپردند فرصت بیشتر و بهترى - 

براى خانه دارى و جلب رضایت شوهر پیدا مى كردند و این مسئله در زندگى داخلى و محیط خانه 

.  آنان بسیار مإ ثر بود

اعراب بادیه نشین، زبانى فصیح تر از شهرنشینان داشتند و این یا به خاطر آن بود كه زبان - 

مرم شهر در اثر رفت و آمد كاروانیان مختلؾ و اختالط و آمیزش با افراد گوناگون اصالت خود 

را از دست مى داد و لهجه صحرانشینان كه آمیزشى با كسى نداشتند به اصالت و فصاحت خود 

باقى بود؛ یا هواى آزاد بیابان در این جریان مإ ثر بود و شاید جهات دیگرى نیز بوده كه در این 

.  فصاحت لهجه تاءثیر داشته است

اتفاقا قبیله بنى سعد در میان قبایل اطراؾ شهر مكه از قبایلى بوده كه به فصاحت لهجه مشهور 

من كسى را از : لذا در حدیثى آمده كه وقتى شخصى بدان حضرت عرض كرد. و معروؾ بودند

چرا من اینگونه نباشم، با این كه ریشه ام از : شما فصیح تر ندیده ام؟ حضرت در جواب او فرمود

.  قریش و در میان قبیله بنى سعد نشو و نما كرده ام

در روایات و تواریخ علماى شیعه سخنانى درباره حلیمه در مدت نگهدارى آن حضرت در میان 

قبیله، نقل شده است از جمله كه در مدت شیرخوارگى، آن حضرت، عدالت را مراعات مى كرد، 

یعنى پستان راست مرا او مى خورد و پستان دیگر را براى فرزند خودم مى گذارد و فرزندم نیز 

. گویا مراعات احترام او را مى كرد و تا آن حضرت شیر نمى خورد، لب به پستان چپ نمى زد

همچنین هر روز صبح كه بچه ها از خواب بیدار مى شدند معموال خسته و كسل و چشمانشان به 

.  هم چسبیده بود و آن حضرت همیشه شاداب و پاكیزه از خواب برمى خاست

هنگامى او را با خود به بازار عكاظ و به نزد فال بینى از قبیله هذیل كه : و دیگر آن كه گوید

معموال بچه ها را به نزد او مى بردند تا از آینده آنان خبر هد، بردم؛ همین كه چشمش به آن 

و چون مردم به دورش جمع شدند ! اى اگر گروه اعراب! اى مردم هذیل: حضرت افتاد فریاد زد

.  این كودك را بكشید: گفت

من كه این سخن را شنیدم به سرعت آن حضرت را برداشتم و از آنجا دور شدم و خود را در 

كدام كودك را مى گویى؟ : بین مردم مخفى كردم، مردم گفتند

.  همین كودك، ولى كسى را ندیدند: گفت

مگر چه شده؟ : آن گروه نیز رو به مرد كاهن كرده و گفتند
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كودكى را دیدم كه در آینده، اهل دین و آیین شما را مى كشد و ! به خدایان سوگند: گفت

.  خدایاتتان را مى شكند و بر همه شما فرمانروایى خواهد كرد

چون حلیمه او را با . مردم كه این سخنان را شنیدند به جستجو پرداختند ولى كسى را نیافتند

 (1101). خود به میان قبیله برده بود، از آن پس نیز آن حضرت را به كسى نشان نداد

وفات عبدالمطلب و سرپرستى ابوطالب 

گذشته بود كه عبدالمطلب  (صلى هللا علیه وآله وسلم)بنابر مشهور، هشت سال از عمر رسول خدا 

عبدالمطلب . از جهان رفت و ؼم و ؼصه تازه اى بر ؼصه هاى گذشته آن حضرت افزوده گردید

هشتاد و دو سال و یا یكصد و بیست سال و به گفته  (به اختالؾ گفتار مورخان)در هنگام مرگ 

ابوطالب، روى عللى با افتخار، سرپرستى پیامبر . جمعى یكصد و چهل سال از عمرش گذشته بود

« محمد»را بر عهده گرفت، زیرا ابوطالب با عبدهللا؛ پدر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

از یك مادر بودند گرچه او پرعایله و تنگذست بود، اما مرى بزرگوار، با  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

او به محمد . همت و مور احترام و اطاعت مردم و در میان قریش سرفراز بود

سخت عالقه مند بود، به طورى كه او را بیش   از فرزندان خویش دوست  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

.  مى داشت

نیز در سرپرستى و پرورش او نقشى مهم داشت و در این - همسر ابوطالب - فاطمه بنت اسد 

را چون مادرى مهربان  (صلى هللا علیه وآله وسلم)او نه تنها محمد . راه زحمات فراوانى را متحمل شد

حضرت محمد . دوست مى داشت بلكه او را بر فرزندان خویش مقدم مى داشت

. هرگز زحمات او را فراموش نمى كرد و از او به عنوان مادر یاد مى كرد (صلى هللا علیه وآله وسلم)
(1102) 

اوزاعى كه یكى از اهل حدیث و مورخین است، داستان مرگ عبدالمطلب و سفارش او را به 

پیؽمبر خدا در دامان عبدالمطلب عمر خود را مى گذارنید تا : فرزندان خود این گونه نقل مى كند

عبدالمطلب . وقتى كه یكصد و دو سال از عمر عبدالمطلب گذشت و رسول خدا هشت ساله بود

محمد یتیم است، از او نگهدارى كنید و سفارش مرا : پسران خود را جمع كرد و به آنان گفت

.  درباره او بپذیرید

.  من حفاظت او را به عهده مى گیرم: ابولهب گفت

! شر خود را از او بازدار: عبدالمطلب گفت

من كفالت او را به عهده مى گیرم : عباس گفت

.  تو مردى تندخو و ؼضبناك هستى، مى ترسم او را بیازارى: عبدالمطلب گفت

.  من از او نگهدارى و حفاظت مى كنم! پدرجان: ابوطالب پیش آمد و گفت

اى : سپس رو به آن حضرت كرده و گفت. تو براى این كار شایستگى دارى: عبدالمطلب گفت

ناراحت و ! پدرجان: فرمود- با لحن كودكانه خود - رسول خدا . از او فرمانبردارى كن! محمد

 (1103). ؼمگین مباش كه مرا پروردگارى است كه به حال خویش واگذارم نخواهد كرد

سفر به شام و پيش گويى راهب 

ابوطالب نیز تصمیم . طبق معمول، هر سال یك بار به سوى شام مى رفتند« قریش»بازگانان 

گرفته بود كه در سفر ساالنه قریش شركت كند و محمد را در مكه بگذارد و عده اى را براى 

ولى در هنگام حركت كاروان، اشك در چشمان محمد، طوفانى از احساسات در . حفاظت او بگمارد

.  دل ابوطالب پدید آورد و به گونه اى كه ناچار شد، تن به مشقت بدهد و محمد را همراه خود ببرد
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سالیان درازى بود كه راهبى مسیحى، به نام بحیرا در سرزمین بصرى در صومعه مخصوص 

كاروان قریش هر ساله از كنار . خود مشؽول عبادت و مورد احترام مسیحیان آن سرزمین بود

صومعه بحیرا عبور مى كرد و گاهى در آنجا منزل مى كرد و تا آن سفر هیچ گاه بحیرا با آنان 

سخنى نگفته بود اما این بار همین كه كاروان در نزدیكى صومعه منزل كردند ؼذاى زیادى تهیه 

كرد و كسى را به نزد ایشان فرستاد كه من ؼذاى زیادى تهیه كردم و دوست دارم كه امروز تمامى 

.  شما را از كوچك و بزرگ و بنده و آزاد هر كه در كاروان است، بر سر سفره من حاضر شوید

را به خاطر آن كه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)قریشیان به طرؾ صومعه حركت كردند، اما محمد 

شاید خود آن حضرت بیشتر مایل بود كه در . كودك بود و یا به مالحظات دیگر همراه نبردند

از این رو درخواست كرد كه او . تنهایى به سر برد و در اوضاع و احوال اجتماع خود اندیشه كند

را نزد مال التجاره بگذارند و بروند، چرا كه ابوطالب به این سادگى حاضر نبوده كه او را تنهاب 

.  بگذارد و برود

بحیرا در چهره یكایك واردین نگاه كرد و اوصافى را كه از پیامبر اسالم شنیده بود و یا در 

كسى از شما به جاى نمانده؟ : از این رو با تعجب پرسید. كتاب ها خوانده بود در چهره آنان ندید

به جز كودكى نورس كه از جهت سنى كوچك ترین افراد كاروان : یكى از كاروانیان پاسخ داد

.  بود كسى نمانده است

! او را هم بیاورید و از این به بعد چنین كارى نكنید: بحیرا گفت

به الت و عزى سوگند براى ما موجب سرافكندگى نیست كه فرزند : مردى از قریش گفت

این سخن را گفت و برخاست و از صومعه به زیر آمد و محمد . عبدهللا بن عبدالمطلب میان ما باشد

.  را با خود به صومعه برد و در كنار خویش نشانید (صلى هللا علیه وآله وسلم)

بحیرا با دقت به چهره آن حضرت خیره شد و همه ویژگیهاى آن حضرت را كه در كتاب ها 

قریشیان مشؽول خوردن ؼذا شدند، ولى بحیرا تمام حركات و . خوانده بود، از زیر نظر گذرانید

را دقیق زیر نظر گرفت و چشم از آن حضرت برنمى داشت و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رفتار محمد 

.  یكسره محو تماشاى او شده بود

میهمانان سیر شده بودند و سفره ؼذا نیز برچیده شده بود، در این موقع بحیرا پیش یتیم عبدهللا 

تو را به الت و عزى سوگند مى دهم ! اى پسر: آمد و به او گفت[ (صلى هللا علیه وآله وسلم)محمد ]

كه آنچه از  [البته از این سوگند منظورى نداشت بلكه دیده بود كه كاروانیان به آنان قسم مى خورند]

تو مى پرسم پاسخ مرا بدهى؟ 

مرا به الت و عزى سوگند مده كه : اما همین كه آن بزرگوار نام الت و عزى را شنید، فرمود

.  چیزى در نظر من مبؽوض تر از آن دو نیست

! پس تو را به خدا سوگند مى دهم كه سئواالت مرا پاسخ دهى: بحیرا گفت

.  هرچه مى خواهى بپرس: حضرت فرمود

بحیرا شروع كرد از حاالت و زندگانى خصوصى و حتى خواب و بیدارى آن حضرت 

بحیرا پاسخ  هایى را كه مى شنید با آنچه در كتاب ها . سئواالتى كرد و حضرت نیز جواب مى داد

آنگاه میان دیدگان آن حضرت . درباره پیؽمبر اسالم خوانده بود، تطبیق مى كرد و مطابق مى دید

را با دقت نگاه كرد و سپس   برخاست و میان شانه هاى آن حضرت را تماشا كرد و مهر نبوت را 

.  دید و بى اختیار آن جا را بوسه زد
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محمد نزد این راهب مقام : قریشیان كه كم كم متوجه كارهاى بحیرا شده بودند، به یكدیگر گفتند

و منزلتى دارد، از آن طرؾ ابوطالب نگران كارهاى بحیرا بود و مى ترسید كه مبادا راهب سوء 

این پسر با شما چه : بحیرا ناگهان نزد او آمد و پرسید. قصدى نسبت به برادرزاده اش داشته باشد

نسبتى دارد؟ 

.  فرزند من است: ابوطالب گفت

.  او فرزند تو نیست و نباید پدرش زنده باشد: بحیرا گفت

.  او برادرزاده من است: ابوطالب گفت

پدر و مادرش كجا هستند؟ : بحیرا گفت

و مادرش نیز چند سال . هنگامى كه مادرش به او حامله بود، پدرش از دنیا رفت: ابوطالب گفت

.  قبل مرده است

او را به شهر و . راست گفتى، اكنون خوب گوش كن و ببین كه من چه مى گویم: بحیرا گفت

دیار خود بازگردان و از دید یهویان برحذرش دار و او را محافظت كن و مواظب باش تا كسى از 

آنان او را نشناسند كه به خدا سوگند، اگر آنچه من در مورد این نوجوان مى دانم آنان بدانند حتما او 

بدان كه كار این برادرزاده ات بزرگ و عظیم خواهد شد؛ بنابراین ! اى ابوطالب. را مى كشند

من آنچه كه الزم بود به تو گفتم و مواظب بودم كه این . هرچه زودتر او را به شهر خود بازگردان

.  نصایح و سفارش ها درباره این نوجوان را به تو اطالع دهم

سخنان بحیرا تمام شد و ابوطالب درصدد برآمد تا هر چه زودتر به مكه بازگردد، از این رو 

.  كار تجارت را به زودى انجام داد و به مكه بازگشت

اگر : در پاره اى از تواریخ آمده است كه وقتى سخنان بحیرا تمام شد، ابوطالب به او گفت

. مطلب این گونه باشد كه تو مى گویى، پس او در پناه خداست و خداوند او را محافظت خواهد كرد
(1104) 

سفر دوم به شام 

، دختر خویلد كه زنى تجارت پیشه، با شرافت و ثروتمند بود، افرادى را علیها السالمخدیجه 

. براى بازرگانى مى گماشت و سرمایه اى در اختیارشان قرار مى داد و مزدى به آنان مى پرداخت

به سن بیست و پنج سالگى رسید، ابوطالب به او  (صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه حضرت محمد 

اكنون كاروانى از قریش رهسپار شام . من تهیدست شده ام و روزگار نیز سخت شده است: گفت

مى شود، كاش تو هم نزد خدیجه كه مردانى را براى تجارت مى فرستد، مى رفتى و كار تجارت 

.  او را به عهده مى گرفتى

محمد  [حضرت]از سوى دیگر، خدیجه كه از راستگویى، امانتدارى و اخالق پسندیده 

آگاهى یافت، كسى را به دنبال او فرستاد كه اگر كار تجارت مرا عهده دار  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

 . شوى، بیش از دیگران به تو مى پردازم و ؼالم خویش میسره را نیز براى دستیاریت مى فرستم

این پیشنهاد را پذیرفت و همراه میسره با كاروان قریش  (صلى هللا علیه وآله وسلم)حضرت محمد 

افزون بر این . اتفاقا در این سفر بیش از سفرهاى گذشته سود عایدشان گردید. رهسپار شام شد

كراماتى دید كه او را به حیرت  (صلى هللا علیه وآله وسلم)میسره در این سفر از حضرت محمد 

همچنین محمد را دید . در این سفر راهبى به نام نسطور از پیامبرى او در آینده بشارت داد. انداخت

به الت و عزى سوگند یادكن تا : كه بر سر تجارت با شخصى اختالؾ پیدا كرد و آن مرد گفت

 . در عمرم هرگز به الت و عزى سوگند یاد نكرده ام: سخنت را بپذیرم و محمد پاسخ داد
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لذا میسره در بازگشت از سفر، كرامات محمد و آن چه را كه مشاهده كرد بود براى خدیجه بیان 

.  كرد

 عليها السالمبا خديجه  (صلى هللا عليه وآله وسلم)ازدواج پيامبر 

عموزاده بود و نسب هر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)خدیجه دختر خویلد از طرؾ پدر با رسول خدا 

لذا هنگامى كه به . او از خانواده هاى اصیل و اشراؾ مكه بود. دو به قصى بن كالب مى رسید

سن بلوغ و رشد رسید، خواستگاران زیادى داشت و بنا به نقل اهل تاریخ، سرانجام او را به عقد 

عتیق بن عائد مخزومى درآوردند؛ ولى چند سالى از این ازدواج نگذشته بود كه عتیق از دنیا رفت 

خدیجه از شوهر دخترى پیدا . و سپس شوهر دیگرى كرد كه او را ابوهاله بن منذر اسدى مى گفتند

شوهر دوم خدیجه نیز پس   . كرد كه نامش را هند گذارد و از این رو، خدیجه را ام هند مى نامیدند

از چند سال از دنیا رفت و دیگر او تا سن چهل سالگى شوهر نكرد تا هنگامى كه به ازدواج رسول 

.  درآمد (صلى هللا علیه وآله وسلم)خدا 

پیش آمده  [در رابطه به محمد و كرامات او در سفر]جریاناتى كه به فاصله كمى براى خدیجه 

كرد؛ با این بزرگانى از  (صلى هللا علیه وآله وسلم)بود، او را بیش از پیش مشتاق همسرى با محمد 

عقبه بن ابى نعیط، ابوجهل و ابوسفیان آرزوى همسرى او را داشتند و از خدیجه نیز : قریش چون

خدیجه تصمیم گرفت عالقه اش به . پاسخ منفى شنیده بودند و خدیجه همه آنان را رد كرده بود

را به اطالع آن حضرت برساند، از این رو به دنبال نفیسه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ازدواج با محمد 

فرستاد و به طور محرمانه درد دل خود را به او گفت و - از زنان قریش و دوستان خدیجه بود - 

برود و هر گونه كه خود صالح مى داند  (صلى هللا علیه وآله وسلم)از او خواست تا نزد محمد 

.  موضوع را به آن حضرت بگوید

چرا ازدواج نمى كنى؟ ! اى محمد: آمد و عرض كرد (صلى هللا علیه وآله وسلم)نفیسه نزد محمد 

اگر من زنى زیبا از خانواده ها شریؾ و اصیل براى تو پیدا كنم حاضر به ازدواج هستى؟ 

از كجا چنین زنى مى توانم پیدا كنم؟ : حضرت فرمود

سپس به . من این كار را خواهم كرد و خدیجه را براى این كار آماده خواهم كرد: نفیسه گفت

این تصمیم به اطالع عموهاى . نزد خدیجه آمد و جریان را گفت و قرار شد كه ترتیب كار را بدهند

و عموى خدیجه، عمرو بن اسد و دیگر نزدیكان رسید و ترتیب  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

.  مجلس خواستگارى و عقد داده شد

خانه خدیجه مركز رفت و آمد بزرگان قریش و داد و ستد اموال تجارتى بود و بیشتر اوقات نیز 

مستمندان و یتیمان براى رفع نیازمندى هاى خود به آنجا مى آمدند، ولى آن روز محفل تازه اى در 

همه و شاید بیشتر خود خدیجه انتظار انجام مراسم عقد و ازدواجى را كه . آنجا تشكیل شده بود

در آن روز بیست و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)محمد . محفل به خاطر آن تشكیل شده بود مى كشیدند

.  پنج سال از عمر و شریؾ و مباركش گذشته بود و خدیجه نیز چهل سال داشت

عموهاى پیؽمبر . چند تن از بزرگان قریش براى انجام مراسم عقد به مجلس دعوت شده بودند

نیز شركت كرده بودند و از بستگان خدیجه نیز چند تن آمده بودند كه از همه معروؾ تر پسر 

. عمویش ورقه بن نوفل بود و مسرت و خوشحالى از چهره وى و دیگران به خوبى نمایان بود

بود  - (صلى هللا علیه وآله وسلم)كفیل رسول خدا - خطبه عقد به وسیله ابوطالب كه بزرگ بنى هاشم 

اجرا گردید و پس از پایان خطبه عقد، پسر عموى خدیجه ورقه بن نوفل پاسخ داد كه ما هم به این 

.  ازدواج راضى هستیم و او را به عقد وى در آوردیم



303 

 

در پاره اى از تواریخ آمده است كه ابوطالب مهریه خدیجه را بیست شتر قرار داد و در تاریخ 

.  دیگرى نقل شده كه مهریه پانصد درهم بوده است

دستور داد،  (صلى هللا علیه وآله وسلم)این مراسم با سرور و شادمانى انجام شد و به دنبال آن محمد 

دو شتر نحر كردند و ؼذایى به عنوان ولیمه عروسى تهیه شد و خدیجه نیز لباس عروسى بر تن 

.  كرد و مراسم زفاؾ انجام شد

بود و تا وى زنده بود، زنى دیگر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)خدیجه نخستین همسر رسول خدا 

پسران آن . خداوند از خدیجه دو پسر و چهار دختر به آن حضرت عنایت فرمود. اختیار نفرمود

 .  بودندعلیها السالمحضرت قاسم و عبدهللا و دخترانش زینب، ام كلثوم، رقیه و فاطمه زهرا 

قاسم و عبدهللا هر دو در كودكى قبل از بعثت از دنیا رفتند و دختران آن حضرت تا پس از 

به مدینه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)بعثت آن حضرت زنده بودند و اسالم اختیار كردند و با رسول خدا 

.  هجرت كردند

نصب حجراالءسود و تجديد بناى كعبه 

از اتفاقاتى كه در دوره پس از ازدواج با خدیجه تا بعثت پیش آمد، داستان تجدید بناى كعبه و 

اجمال داستان این چنین است كه پس از آن كه سى و پنج سال از عمر . نصب حجراالسود است

- یعنى ده سال پس از ازدواج با خدیجه - گذشته بود  (صلى هللا علیه وآله وسلم)شریؾ رسول خدا 

سیلى بنیان كن از كوه هاى مكه سرازیر شد و وارد مسجد گردید و قسمتى از دیوار كعبه را 

شكافت و ویران كرد؛ از سوى دیگر كعبه سقؾ نداشت و دیوارهاى اطراؾ آن نیز كوتاه بود و 

همین موضوع سبب شد تا در آن روزگار سرقتى در . ارتفاع آن كمى بیشتر از قامت یك انسان بود

خانه كعبه اتفاق بیفتد و اموال و جواهرات كعبه را كه در چاهى كه در درون كعبه بود، بدزند؛ با 

این كه پس از چندى سارق را پیدا كردند و اموال را از او گرفتند و ودستش   را نیز به جرم دزدى 

بریدند، اما همین سرقت، قریش را به فكر انداخت تا سقفى براى خانه كعبه بسازند ولى اجراى این 

.  تصمیم به بعد موكول شد

ویرانى قسمتى از خانه كعبه سبب شد تا قریش به مرمت آن اقدام كنند و ضمنا به تصمیم قبلى 

براى انجام این منظور ناچار بودند دیوارهاى اطراؾ را خراب كنند . خود نیز جامه عمل بپوشانند

اما با چند مشكل رو به رو بودند، یكى از آنها نبودن چوب و تخته اى بود . و از نو تجدید بنا كنند

كه بتوانند با آن سقفى بر روى دیوارهاى كعبه بزنند، مشكل دیگر وحشت از این بود كه اگر 

بخواهند دیوارها را خراب كنند مورد ؼضب خداى تعالى قرار گیرند و اتفاقى بیفتد كه نتوانند این 

.  كار را به پایان برسانند

مشكل اول با یك اتفاق ؼیرمنتظره كه پیش بینى نكرده بودند، حل شد و چوب و تخته آن تهیه 

گردید و آن اتفاق این بود كه یكى از كشتى هاى تجار رومى كه از مصر مى آمد در نزدیكى جده 

شكست، صاحب - و یا در اثر تصادؾ با یكى از سنگ هاى كؾ دریا - به واسطه طوفان دریا 

بود، از مرمت و اصالح كشتى ماءیوس شد و از بردن آن « یا قوم»كشتى كه به گفته برخى نامش 

نیز صرؾ نظر كرد، قریش وقتى كه از ماجرا خبردار شدند، تخته هاى آن را براى سقؾ كعبه از 

در شهر مكه نیز نجارى قبطى بود كه او نیز مقدارى از . او خریدارى كردند و به شهر مكه آوردند

اما مشكل دوم مشكلى اساسى بود كه از آن وحشت . مصالح كار را آماده كرد و مشكل اول حل شد

داشتند، زیرا از زدن كلنگ به دیوار خانه و تجدید بناى آن مى ترسیدند كه مبادا به بالیى آسمانى 

به همین جهت مقدمات كار كه فراهم گردید و چهار طرؾ خانه را برا . یا زمینى دچار گردند
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خرابى و تجدید بنا میان خود قسمت كردند، جراءت اقدام به خرابى نداشتند تا این كه ولید بن مؽیره 

تو مى دانى كه ما از ! خدیاا: به خود جراءت داد و كلنگ را در دست گرفت و پیش رفت و گفت

این سخن را گفت و كلنگ خود را . دین تو خارج نشده ایم و منظورى جز انجام كار خیر نداریم

.  فرود آورد و قسمتى از دیوار را خراب كرد

ما امشب را هم صبر : مردم كه تماشا مى كردند، جراءت نزدیك شدن نداشتند و با هم مى گفتند

مى كنیم، اگر بالیى براى ولید نازل نشد معلوم مى شود كه خداوند از كار ما راضى است و اگر 

دیدیم ولید به بالیى گرفتار شد، دست به خانه نخواهیم زد و آن قسمت را هم كه ولید خراب كرد 

.  تعمیر مى كنیم

فرداى آن روز دیدند كه ولید صحیح و سالم از خانه بیرون آمد و دنباله كار خود را گرفت 

.  دیگران نیز پیش رفته و روى تقسیم بندى كه كرده بودند اقدام به خرابى دیوارهاى كعبه نمودند

 پایه علیه السالمقریش دیوارهاى اطراؾ كعبه را تا اساس خانه كه به دست حضرت ابراهیم 

گذارى شده بود كندند، در آنجا به سنگ سبزرنگى برخوردند كه همچون استخوان هاى مهره كمر 

در هم فرو رفته بود و محكم شده بود؛ چون خواستند آنجا را بكنند، لرزه اى شهر مكه را فرا 

گرفت كه ناچار از كندن آن قسمت دست كشیدند و همان سنگ را پایه قرار دادند و شروع به تجدید 

نیز در این عملیات  (صلى هللا علیه وآله وسلم)در پاره اى از تواریخ است كه رسول خدا . بنا كردند

كمك مى كرد تا هنگامى كه دیوارهاى اطراؾ كعبه به وسیله سنگ هاى كبودى كه از كوه هاى 

مجاور مى آوردند به مقدار قامت یك انسان رسید و خواستند حجر السود را به جاى اولیه خود 

در اینجا بود كه میان سران قبایل اختالؾ افتاد و هر قبیله اى مى خواست افتخار نصب . نصب كنند

.  آن سنگ مقدس را به دست آورد

دسته بندى قبایل شروع شد و هر تیره از تیره هاى قریش جداگانه مسلح شدند و آماده جنگ 

فرزندان عبدالدار طشتى را از خون پر كردند و دست هاى خود را در آن فرو بردند و هم . گردیدند

تا جان در بدن داریم نخواهیم گذاشت كه ؼیر از ما كس دیگرى این سنگ را : پیمان شدند و گفتند

بنى عدى هم با ایشان هم پیمان شدند، همین اختالؾ سبب شد كه كار . به جاى خود نصب كند

سه چهار روز به همین منوال گذشت و بزرگان و سالخوردگان . ساختن خانه خدا تعطیل گردد

قریش درصدد چاره جویى برآمدند و دنبال راه حلى مى گشتند تا موضوع را خردمنانه حل كنند كه 

.  كار به جنگ و زد و خورد نكشد

روز چهارم یا پنجم بود كه پس از مشورت و گفتگو همه پذیرفتند كه هر چه اباامیه بن مؽیره 

او نظر داد كه نخستین كسى كه . كه سالمندترین افراد قریش بود، راءى و نظر دهد بدان عمل كنند

وارد مسجدالحرام مى شود، در این كار حكم دهد و هر چه او گفت  [یا باب صفا]از باب بنى شیبه 

ناگهان . قریش نیز این داورى را پذیرفتند، چشم ها به درب مسجد دوخته شد. همه بپذیرند

این »: را دیدند كه از در مسجد وارد شد، همه فریاد زدند (صلى هللا علیه وآله وسلم)محمد  [حضرت]

چون حضرت نزدیك . و ما همه به حكم او راضى هستیم! این محمد است. است كه مى آید« امین

پارچه را آوردند، رسول خدا . پارچه اى بیاورید: آمد و جریان را به او گفتند فرمود

هر یك از : پارچه را پهن كرد و حجراالسود را میان پارچه گذارد و فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)

شما گوشه آن را بگیرید و بلند كنید، رإ ساى قبایل پیش آمدند و هر كدام گوشه پارچه را گرفتند و 

وقتى سنگ را محاذى جایگاه اصلى آن آوردند، آن . همه در بلند كردن آن سنگ شركت كردند

دیوار كعبه . حضرت پیش رفت و حجر االسود را از میان پارچه برداشت و در جایگاه آن گذارد
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كار ساختمان كعبه به پایان رسید و نزاعى كه ممكن بود به زد و . را تا هجده ذراع باال بردند

. خورد و كشتار و عداوت هاى عمیق قبیله اى منجر گردد، با تدبیر لطیؾ آن حضرت مرتفع گردید
(1105)  

( صلى هللا عليه وآله وسلم) در مكتب پيامبر عليه السالمعلى 

، (صلى هللا علیه وآله وسلم)چند پس از تجدید بناى كعبه و چند سال پیش از بعثت حضرت محمد 

محمد . قحطى بزرگى در مكه رخ داد؛ ابوطالب عموى پیامبر تهیدست و عائله مند بود

به عموى خود عباس كه از ثروتمندترین افراد بنى هاشم بود پیشنهاد كرد  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

عباس . كه هر یك از ما یكى از فرزندان ابوطالب را به خانه خود ببریم تا فشار مالى او كم شود

موافقت كرد و هر دو نزد ابوطالب رفتند و موضع را با وى در میان گذاشتند، او نیز با این پیشنهاد 

( صلى هللا علیه وآله وسلم)در نتیجه عباس، جعفر را به نزد خود برد و حضرت محمد . موافقت كرد

على همچنان در خانه آن حضرت بود تا آن كه خداوند . على را تحت تربیت و كفالت خود قرار داد

على .  نیز او را تصدیق و از او پیروى نمودعلیه السالماو را به رسالت مبعوث كرد و على 

.   در آن زمان شش سال داشتعلیه السالم

عباس، طالب را و حمزه، جعفر را و رسول خدا : ابوالفرج اصفهانى، مورخ معروؾ مى نویسد

سپس رسول خدا .  را به خانه هاى خود بردندعلیه السالمعلى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

 (1106). من همان را برگزیدم كه خدا او را براى من برگزیده است: فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)

اگرچه ظاهر جریان این بود كه به زندگى ابوطالب در سال قحطى كمك شود، ولى هدؾ نهایى 

تربیت و  (صلى هللا علیه وآله وسلم) در دمان پیامبر علیه السالمچیز دیگرى بود و آن این كه على 

.  پرورش پیدا كند و از اخالق كریمه او پیروى نماید

همه شما از موقعیت و نزدیكى من با »: در این باره امیرمإمنان، در نهج البالؼه مى فرماید

او مرا در آؼوش خود بزرگ كرد و من خردسالى بودم كه مرا به . رسول گرامى با خبر هستید

سینه خود مى چسباند و رختخواب مرا در كنار خود پهن مى كرد من بوى خوش آن حضرت را 

 (1107). «استشمام مى كردم و هر رو از اخالق او چیزى مى آموختم

در آستانه رسالت 

، یكتاپرست و خاندانى پاك بودند، او (صلى هللا علیه وآله وسلم)اجداد و نیاكان پیامبر گرامى اسالم 

افزون بر پاكى نسب و خاندان و از تربیت باالیى برخوردار بود و از خردسالى از زشتى ها و 

او از همان . پلیدى هاى بت پرستى و اخالق فاسد مردم مكه بیزار بود و از آنان دورى مى كرد

 از این علیه السالمعلى . دوران نوجوانى مورد توجه و عنایت خداوند و تحت تربیت ویژه او بود

:  دوره تربیتى و آمادگى وى چنین یاد مى كند

از شیر گرفته شد، خداوند بزرگترین فرشته از [ (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر ]از هنگامى كه »

فرشتگانش را همراه او كرد تا شب و روز، او را به راه بزرگوارى و خوى هاى پسندیده جهان 

 (1108). «رهنمون سازد

( صلى هللا علیه وآله وسلم)محمد  [حضرت]از هنگامى كه »:  نیز چنین فرمودعلیه السالمامام باقر 

از شیر خوردن باز گرفته شد، خداوند فرشته بزرگى را همراه او كرد، تا او را به نیكى ها و 

اخالق پسندیده راهنمایى كند و از بدى ها و اخالق ناشایست باز دارد، همان فرشته بود كه هنگام 

و پیش از آن كه به رسالت برسد، او را صدا مى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)محمد  [حضرت]جوانى 
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ولى او گمان مى كرد كه صدا از سنگ و « السالم علیك یا محمد رسول هللا»: كرد و مى گفت

 (1109). «زمین است و هرچه دقت مى كرد چیزى نمى دید

هنگام نزدیك شدن بعثت كه به اوج رشد فكرى و عقلى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)حضرت محمد 

رسیده بود، از محیط آلوده خویش رنج مى برد و از مردم نیز كناره مى گرفت و او از سى و هفت 

آنچه . سالگى، حاالتى روحانى داشت و احساس مى كرد دریچه اى از ؼیب به رویش باز شده است

بحیرا و نسطورا و دیگران شنیده بود : بارها از اعضاى خاندانش و نیز دانشمندان اهل كتاب مانند

در حال اتفاق افتادن بود؛ زیرا نور مخصوصى مى دید و اسرارى بر او فاش مى شد و بارها 

 مدتى در خواب صدایى مى شنید (1110)سروش ؼیبى به گوشش مى رسید ولى كسى را نمى دید، 

روزى در بیابان هاى اطراؾ مكه، شخصى او را رسول هللا صدا . كه او را پیامبر خطاب مى كرد

من حبرئیل هستم، خداوند مرا فرستاده تا تو را به : در پاسخ شنید« تو كیستى؟»: كرد، او پرسید

هنگامى كه این خبر را به همسرش  (صلى هللا علیه وآله وسلم)حضرت محمد . پیامبرى مبعوث گردانم

 (1111). «امیدوارم چنین باشد»:  خدیجه داد، او با خوشحالى گفت 

هر چه به سن چهل سالگى نزدیك تر مى شد، به تنهایى و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

 مى رفت (1112)خلوت با خود بیشتر عالقه مند مى گردید، براى همین، سالى چند بار به ؼار حرا 

و در آن مكان خلوت به عبادت مشؽول مى شد و روزها را روزه مى گرفت و به اعتكاؾ مى 

گذرانید، از این رو صفاى روحى بیشترى پیدا كرد و آمادگى زیادترى براى فراگرفتن وحى الهى و 

او تمام ماه رمضان ها را . مبارزه با شرك و بت پرستى و اعمال زشت مردم آن زمان پیدا مى كرد

خدیجه ]در این نقطه مى گذراند و در ؼیر این ماه گاهى به آنجا پناه مى برد؛ حتى همسر عزیز او 

مى دانست كه هر موقع عزیز قریش به خانه نیاید، قطعا در كوه حرا مشؽول عبادت  [علیها السالم

است؛ هر موقع كسانى را به دنبال او مى فرستاد مى دیدند كه او در آنجا در حالت تفكر و عبادت 

.  است

آغاز رسالت 

بنابر نقل علماى شیعه و روایات صحیح، بیست و هفت روز ازماه رجب گذشته بود و رسول 

در ؼار حرا به عبادت مشؽول بود، در آن روز كه به گفته جمعى روز  (صلى هللا علیه وآله وسلم)خدا 

 و برادرش جعفر نیز براى دیدن علیه السالمدوشنبه بود حضرت خوابیده بود و اتفاقا حضرت على 

و یا به منظور شركت در اعتكاؾ آن حضرت به ؼار آمده بودند  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

.  و دو طرؾ آن حضرت، خوابیده بودند

در خواب، دو فرشته را دید كه وارد ؼار شدند و یكى در  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

آن كه باالى سرش نشست جبرئیل و آن - باالى سر آن حضرت نشست و دیگرى پایین پاى او 

به سوى كدام : میكائیل رو به جبرئیل كرده و گفت- كسى كه پایین پاى حضرت نشست میكائیل بود 

یك از اینان فرستاده شده ایم؟ 

.  به سوى آن كه در وسط خوابیده است: جبرئیل گفت

وحشت زده از خواب پرید و چنان كه در  (صلى هللا علیه وآله وسلم)در این هنگام رسول خدا 

خواب دیده بود، در بیدارى هم دو فرشته را دید، این براى نخستین بار بود كه آشكارا فرشته الهى 

.  را پیش روى خود مى دید

: ، یعنىاقراء: در این وقت جبرئیل لوحى را كه در دست داشت در برابر او گرفت و به او گفت

.  بخوان
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از آنجا كه امى و درس نخوانده بود پاسخ داد كه من توانایى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

اقراء : براى بار دوم و سوم همین سخنان تكرار شد و براى بار چهارم جبرئیل گفت. خواندن ندارم

باسم ربك الذى خلَق خلق االنسان من علَق اقراء و ربك االءكرَم الذى علم بالقلَم علم االنسان مالم 

. خدایى كه انسان را از خون بسته آفرید. بخوان به نام پروردگارت كه جهان را آفرید»؛ (1113) یعلم

آنكه قلم را تعلیم داد و به آدمى آنچه را كه نمى دانست . بخوان و پروردگار تو گرامى است

.  «آموخت

نیز پس از نزول وحى از  (صلى هللا علیه وآله وسلم)جبرئیل مؤموریت خود را انجام داد و پیامبر 

هنگامى كه به منزل خدیجه رسید به او . كوه حرا پایین آمد و به سوى خانه خدیجه رهسپار شد

.  «مرا بپوشانید و جامه اى بر من بیندازید تا استراحت كنم»: فرمود

به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)در مجمع البیان نیز نقل مى كند كه رسول خدا  (رحمه هللا)طبرى 

.  هنگامى كه تنها مى شوم ندایى به گوشم مى رسد: خدیجه فرمود

خداوند جز خیر درباره تو كارى نخواهد كرد، چرا كه به خدا سوگند، تو : خدیجه عرض كرد

.  امانت را ادا مى كنى، صله رحم به جا مى آورى و در سخن گفتن راستگو هستى

پسر عموى خدیجه و از علماى ]بعد از این ماجرا ما به سراغ ورقه بن نوفل : خدیجه مى گوید

ورقه . آنچه را دیده بود براى او بیان فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا . رفتیم [اعراب

هنگامى كه آن منادى به سراغ تو مى آید، دقت كن ببین چه مى شنوى، سپس براى من نقل : گفت

.  كن

بسم : بگو! اى محمد: در خلوتگاه خود این را شنید كه مى گوید (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

ال اله اال هللا، سپس حضرت به : و بگو. و ال الضالین... هللا الرحیمن الرحیم، الحمد هللا رب العالمین

.  سراغ ورقه آمد و مطلب را براى او بازگو كرد

ورقه گفتن بشارت بر تو، باز هم بشارت بر تو، من گواهى مى دهم كه تو همان كسى هستى كه 

عیسى بن مریم بشارت داده است و تو شریعتى همچون موسى دارى تو پیامبر مرسلى و به زودى 

بعد از این روز، مؤمور به جهاد مى شوى و اگر من آن روز را درك كنم در كنار تو جهاد خواهم 

 . كرد

من این روحانى را : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه ورقه از دنیا رفت، رسول خدا 

دیدم كه لباس حریر بر تن داشت، زیرا او به من ایمان آورد و مرا  (بهشت برزخى)در بهشت 

.  تصدیق كرد

نخستين زن و مرد مسلمان 

 علیه السالمبه اتفاق مورخین، خدیجه نخستین زنى بود كه مسلمان شد و از میان مردان نیز على 

شهرت این موضوع در میان . گروید (صلى هللا علیه وآله وسلم)نخستین فردى بود كه به پیامبر 

.  دانشمندان اهل تسنن به حدى است كه جمعى از آنان ادعاى اجماع و اتفاق بر آن كرده اند

در این مسئله اتفاق است كه خدیجه نخستین كسى بود كه ایمان به : ابن عبدالبر چنین مى نویسد

آورد و او را در آنچه آورده بود تصدیق كرد، سپس على  (صلى هللا علیه وآله وسلم)خدا و پیامبر 

 (1114).  بعد از او همین كار را انجام دادعلیه السالم

عموم مردم نقل كرده اند كه افتخار سبقت در اسالم »: ابوجعفر اسكافى معتزلى مى نویسد

 (1115)« .  استعلیه السالممخصوص على بن ابى طالب 
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و نیز از خود امیرالمإمنین  (صلى هللا علیه وآله وسلم)افزون بر این، آیات فراوانى از پیامبر 

 و صحابه در این باره نقل شده است كه به حد تواتر مى رسد كه به چند روایت اشاره علیه السالم

:  مى كنیم

فرمود ننخستین كسى كه در كنار حوض كوثر بر من وارد مى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر - 

 (1116).  استعلیه السالمشود، نخستین كسى است كه اسالم آورده و او على بن ابى طالب 

نقل كرده اند كه رسول خدا  (صلى هللا علیه وآله وسلم)گروهى از دانشمندان اهل سنت از پیامبر - 

این اولین كسى است كه به من :  را گرفت و فرمودعلیه السالمدست على  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

. ایمان آورده و اولین كسى است كه در قیامت با من مصافحه مى كند و این صدیق اكبر است
(1117) 

نقل مى كند كه حضرت دست به میان شانه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ابوسعید خدرى از پیامبر - 

تو داراى هفت صفت ممتاز مى باشى كه احدى در ! اى على»:  زد و فرمودعلیه السالمهاى على 

قیامت نمى تواند درباره آنان با تو گفتگو كند، تو نخستین كسى هستى كه به خدا ایمان آوردى و از 

 (1118). «... همه نسبت به پیمان هاى الهى باوفاترى و در اطاعت فرمان خدا پابرجاترى

آن روز، اسالم جز به خانه پیامبر و خدیجه راه :  مى فرمایدعلیه السالمامیرالمإمنین على - 

. نیافته و من سومین آنان بودم، نور وحى و رسالت را مى دیدم و بوى نبوت را استشمام مى كردم
(1119) 

من بنده خدا و برادر پیامبر و صدیق اكبر هستم، این :  فرمودعلیه السالمباز خود آن حضرت - 

سخن را پس از من جز دروؼگوى افتراساز نمى گوید، من هفت سال پیش از مردم با رسول خدا 

 (1120). نماز گزاردم

من در زمان جاهلیت بازرگان عطر بودم، در یكى از »: عفیؾ بن قیس كندى مى گوید- 

شدم، [ (صلى هللا علیه وآله وسلم)عموى پیامبر ]سفرهاى تجارتى وارد مكه شدم و مهمان عباس، 

 [هنگام ظهر شده بود]روزى در مسجد الحرام، كنار عباس نشسته بودم، خورشید به او رسیده بود 

در این هنگام جوانى به مسجد وارد شد كه صورتش همچون قرص ماه نورانى بود؛ نگاهى به 

چیزى نگذشت كه نوجوانى . آسمان كرد و سپس رو به كعبه ایستاد و شروع به خواندن نماز كرد

خوش سیما به وى پیوست و در سمت راست او ایستاد، سپس زنى كه خود را پوشانده بود آمد و در 

.  پشت سر آن دو نفر قرار گرفت و هر سه مشؽول نماز و ركوع و سجود شدند

او نیز . این اتفاق و حادثه بزرگى است: من از دیدن این منظره در شگفت شدم و به عباس گفتم

نخستین كسى كه : نه، گفت: آیا این سه نفر را مى شناسى؟ گفتم: این جمله را تكرار كرد و افزود

وارد شد و جلوتر از هر دو نفر ایستاد برادرزاده من محمد بن عبدهللا و دومین فرد، برادرزاده 

محمد مدعى است كه آیین او از . دیگر من، على بن ابى طالب و سومین شخص، همسر محمد است

. سوى خدا نازل شده است و اكنون در روى زمین جز این سه نفر كسى از این دین پیروى نمى كند
 عفیؾ كندى پس از آن كه مسلمان شده بود مى گفت اى كاش من چهارمین نفر از آنان مى (1121)

.  بودم

این قضیه و روایات دیگر به خوبى نشان مى هد كه در آؼاز دعوت پیامبر اسالم 

افزون بر . ، ؼیر از همسرش خدیجه، تنها على آیین او را پذیرفته بوده است(صلى هللا علیه وآله وسلم)

كسانى كه »: این پیشگامى در پذیرش اسالم، ارزشى است كه قرآن بر آن تاءكید دارد و مى فرماید
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در گرایش   به اسالم پیشگام بوده اند، در پیشگاه خدا ارزش واالیى دارند و پیشگامان آنان 

 (1122). «مقربانند

، دومین مردى كه به رسول خدا علیه السالمپس از على بن ابى طالب : مورخین عموما مى گویند

ایمان آورد، زید بن حارثه آزاد شده آن حضرت بود كه چند سال قبل از  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

او را از  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ظهور اسالم در حال بردگى به خانه خدیجه آمد و رسول خدا 

او همچنان در خانه آن حضرت به سر مى برد و به عنوان پسرخوانده . خدیجه گرفت و آزاد كرد

.  معروؾ شد (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

زید دومین مردى بود كه به آن حضرت ایمان آورد و به تدریج با دعوت پنهانى رسول خدا 

جعفر بن ابى : ، گروه معدودى از مردان و زنان ایمان آوردند كه عبارتند از(صلى هللا علیه وآله وسلم)

طالب و همسرش اسماء دختر عمیس، عبدهللا بن مسعود، خباب بن ارت، عمار بن یاسر، صهیب 

عبیده بن حارث، عبدهللا بن جحش و - كه از اهل روم بود و در مكه زندگى مى كرد - بن سنان 

.  جمع دیگرى كه حدود پنجاه نفر مى شدند

دعوت خويشاوندان به اسالم 

؛ و انذر عشیرتك االءقربین: مورخین شیعه و سنى روایت كرده اند كه چون آیه شریفه

( صلى هللا علیه وآله وسلم)؛ نازل گردید، رسول خدا (1123). «خویشاوندان نزدیكت را انذار كن»

خویشاوندان نزدیك خود را از فرزندان عبدالمطلب كه در آن روز حدود چهل نفر یا بیشتر بودند به 

خانه خود و صرؾ ؼذا دعوت كرد و عذاى مختصرى را كه معموال خوراك چند نفر بیش نبود 

را آورد و  (یا دوغ)براى آنان تهیه كرد همه از آن ؼذا خوردند و سیر شدند، سپس ظرفى از شیر 

.  همه آن چهل نفر از آن ظرؾ نوشیدند و سیراب شدند

الت )به راستى كه محمد شما را جادو كرده است، به خدا : در این هنگام ابولهب جلو آمد و گفت

سوگند كه اگر هر كدام از ما به تنهایى یك بره را مى خورد سیر نمى شد و اگر هر كدام  (و عزى

اما محمد ما را به یك ران گوسفند و یك . از ما یك ظرؾ پر از شراب مى نوشید سیراب نمى گشت

مهمان كرده است و همه سیر و سیراب شده ایم و این نمى تواند چیزى جز یك  (یا دوغ)ظرؾ شیر 

.  سحر و جادوى آشكار باشد

كه سخن او را شنید، آن روز چیزى نگفت و روز دیگر به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

 دستور داد به همان ترتیب مهمانى دیگرى راه بیندازد و خویشان مزبور را به علیه السالمعلى 

 دستور او را اجر كرد و ؼذا علیه السالمصرؾ ؼذا در خانه آن حضرت دعوت نماید؛ چون على 

:  شروع به سخنرانى كرده و فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)صرؾ شد رسول خدا 

به خدا سوگند هیچ جوانى را در عرب نمى شناسم كه براى قومش ! اى فرزندان عبدالمطلب»

چیزى بهتر از آنچه من آورده ام، آورده باشد، من خیر دنیا و آخرت را براى شما آورده ام و 

خداوند به من دستور داده است كه شما را دعوت به این آیین كنم، كدام یك از شما مرا در این كار 

.  «یارى خواهى كرد، تا برادر من و وصى و جانشین من باشد؟

در حدیثى دیگر آمده است كه به دنبال این سخنان یا پیش از آن جمله دیگرى را نیز ضمیمه 

من نیز همین ماجراى بود كه دیدید، چگونه با  (و معجزه)نشانه صدق گفتار »: كرد و فرمود

ؼذایى اندك همه شما سیر شدند، اكنون كه این نشانه و معجزه را مشاهده كردید و دعوتم را بپذیرید 

.  «و سخنم را بشنوید كه اگر فرمانبردار شوید رستگار و سعادتمند خواهید شد
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به پایان رسید ولى هیچ كس جز حضرت على  (صلى هللا علیه وآله وسلم)سخنان رسول خدا 

- تنها على .  دعوت آن حضرت را اجابت نكرد و براى بیعت با او از جاى برنخاستعلیه السالم

بود كه از جا برخاست و آمادگى خود را براى ایمان به - همان تربیت شده دامان آن حضرت 

 در آن روز در علیه السالمعلى . و یارى آن حضرت اطالع داد (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

سنین نوجوانى بود ولى همچون مردان نیرومند، با شهامت خاصى از جا برخاست و با گام هاى 

من به تو ایمان آورده ام و آماده ! اى رسول خدا: محكمى كه برمى داشت پش   آمد و عرض كرد

.  یارى تو در انجام این مؤموریتى كه بدان مبعوث شده اى مى باشم

در بسیارى از روایات آمده است كه این جریان سه مرتبه تكرار شد؛ یعنى رسول گرامى اسالم 

سخنان خود را سه مرتبه تكرار فرمود و آنان را به ایمان آوردن به خدا و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

 دعوت او را نپذیرفتند و علیه السالمدین اسالم و یارى خود دعوت كرد و هیچ یك از آنان جز على 

 بود كه در هر بار برمى خاست و نزدیك مى آمد و ایمان خود را اظهار مى علیه السالمتنها على 

بنشین، تا این كه در مرتبه سوم دست خود را جلو : داشت؛ اما هر بار رسول خدا به او مى فرمود

آورد و دست كوچك على را در دست گرفت و ایمان او را پذیرفت و بدین ترتیب از همان روز او 

دست بر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)و سپس رسول خدا . را به معاونت و خالفت خویش انتخاب فرمود

این برادر و وصى و جانشین من در میان شما است، سخن او :  نهاد و فرمودعلیه السالمگردن على 

.  را بشنوید و فرمانش را اطاعت كنید

به : جمعیت از جا برخاستند و در حالى كه خنده تمسخرآمیزى بر لب داشتند، به ابوطالب گفتند

 (1124). تو دستور مى دهد كه گوش به فرمان پسرت كنى و از وى اطاعت نمایى

 با آن حضرت بیعت كرد و دیگران دعوتش علیه السالمدر حدیثى است كه پس از این كه على 

! نزدیك بیا: به وى فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)را نپذیرفتند، رسول خدا 

على نیز دهان خود را . دهانت را باز كن:  نزدیك رفت و به او فرمودعلیه السالمو چون على 

قدرى از آب دهان خود را در دهان خود را در دهان  (صلى هللا علیه وآله وسلم)باز كرد و رسول خدا 

.  او ریخت و سپس میان شانه ها و سینه على نیز از همان آب دهان خود پاشید

چه بد پاداشى به عموزاده خود دادى، او دعوت : ابولهب كه چنان دید با اعتراض و تمسخر گفت

تو را پذیرفت وتو آب دهان به صورت و دهان او پاشیدى؟ 

چنین نبود، بلكه دهان و سینه او را از علم و حلم و : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

.  (1125)فهم پر كردم 

آغاز دعوت علنى 

نازل شد و پیؽمبر و انذر عشیرتك االءقربینهنگامى كه آیه : نقل شده« ابن عباس»از 

مؤموریت یافت فامیل نزیك خود را انذار كند و به اسالم دعوت نماید و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

: بر فراز كوه صفا آمد و فریاد زد (صلى هللا علیه وآله وسلم)دعوت خود را علنى سازد، پیؽمبر اكرم 

این جمله را عرب زمانى مى گفت كه مورد هجوم ؼافلگیرانه دشمن قرار مى )! «یا صباحاه»

به خاطر این بود كه هجوم هاى ؼافلگیرانه ؼالبا در اول صلح واقع « صباح»گرفت، انتخاب كلمه 

.  (مى شد

كیست كه فریاد مى كشد؟ : هنگامى كه مردم مكه این صدا را شنیدند گفتند
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جمعیت به سراغ حضرتش رفتند، او قبال عرب را با نام صدا زد و با . محمد است: گفته شد

اگر به شما خبر دهم كه سواران دشمن از كنار این : به من بگویید: صداى او جمع شدند، فرمود

كوه به شما حمله ور مى شوند، آیا مرا تصیق خواهید كرد؟ 

.  ما هرگز از تو دروؼى نشنیده ایم: در پاسخ گفتند

من شما را در برابر عذاب شدید الهى انذار مى كنم و شما را به یكتاپرستى و ترك بت : فرمود

.  ها دعوت مى نمایم

! مرگ و نابودى بر تو باد: هنگامى كه ابولهب این سخن را شنید گفت

! آیا تو فقط براى همین سخن ما را جمع كرده اى

 ... تبت یدا ابى لهب و تب: نازل شد« مسد»در همین هنگام بود كه سوره 

بریده باد هر دو دست ابولهب و مرگ »: مى فرماید« ابولهب»قرآن در پاسخ به سخنان زشت 

بر او باد، هرگز مال و ثروت او و آنچه او به دست آورده به حال او سودى نبخشید و عذاب الهى 

 (1126). «را از او باز نمى دارد، به زودى وارد آتشى میشود كه داراى شعله برافروخته است

( صلى هللا عليه وآله وسلم)سرانجام دشمنى ابولهب با پيامبر 

به گفته برخى چون عزى نام بت بود، خداوند نخواسته است او  (بنده بت عزى)نام او عبدالعزى 

انتخاب این كنیه براى . كنیه او ابولهب بود- را بنده بت خواند، لذا در قرآن كنیه اش را ذكر فرمود 

او شاید براى این بود كه صورتى سرخ و برافروخته داشت، چون لهب در لؽت به معناى شعله 

.  آتش   است

او ور همسرش ام جمیل كه خواهر ابوسفیان بود، از سخت ترین و بدزبان ترین دشمنان پیؽمبر 

از این  (صلى هللا علیه وآله وسلم)اذیت و آزارى كه رسول خدا . بودند (صلى هللا علیه وآله وسلم)اكرم 

مرد در راه تبلیػ دیانت مقدس اسالم دید، زیان بخش ترین و زیادتر از آزار دیگران بود؛ زیرا 

دشمنان دیگر، آن جراءت و جسارت را نداشتند كه در حضور بنى هاشم و در هر مجلس و محفلى 

آن حضرت را تمسخر و تكذیب و آزار و اذیت كنند ولى ابولهب چون خود فرزند تا خلؾ 

افزون بر . جراءت این كار را داشت. بود (صلى هللا علیه وآله وسلم)عبدالمطلب و عموى رسول خدا 

این، مردم جزیره العرب مخالفت و دشمنى دیگران را ؼالبا حمل بر حسادت و كینه توزى با بنى 

هاشم مى كردند ولى مخالفت و تكذیب ابولهب را نمى توانستند حمل بر چیزى كنند و از این جهت 

.  تمسخر و استهزا و تكذیب او در عموم افراد مإ ثر واقع مى شد

ذى المجاز )بودم، « ذى المجاز»من در بازر : مى گوید« طارق محاربى»شخصى به نام 

! اى مردم: ناگهان جوانى را دیدم كه صدا مى زند (نزدیك عرفات، در فاصله كمى از مكه است

و مردى را پشت سر او دیدم كه با سنگ به پشت پاى او مى . ال اله اال هللا تا رستگار شوید: بگویید

این دروؼگو است، ! اى مردم: زند، به گونه اى كه خون از پاهایش جارى شده بود و فریاد مى زد

! او را تصدیق نكنید

این جوان كیست؟ : من سئوال كردم

محمد است كه گمان مى كند پیامبر مى باشد و این پیرمرد عمویش   ابولهب است كه او : گفتند

.  را دروؼگو مى داند

، را دیدم كه به (صلى هللا علیه وآله وسلم)من با پدرم بودم، رسول خدا : ربیعه بن عباد مى گوید

من رسول خدا به سوى شما : سراغ قبایل عرب مى رفت و هر كدام را صدا مى زد و مى گفت

.  هستم، جز خداى یگانه را نپرستید و چیزى را همتاى او قرار ندهید
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اى : هنگامى كه او از سخنش فارغ شد مرد احول خویش صورتى كه پشت سرش صدا مى زد

این مرد مى خواهد كه شما بت الت و عزى و هم پیمان هاى خود را رها كنید و به ! قبیله فالن

.  سراغ بدعت و ضاللت او بروید، به سخنانش گوش فرا ندهید و از او پیروى نكنید

.  عمویش ابولهب است: من سئوال كردم او كیست؟ گفتند

- هر زمان گروهى از اعراب خارج مكه وارد آن شهر مى شدند و به سراغ ابولهب مى رفتند 

و از رسول - و سن و سال باالى او  (صلى هللا علیه وآله وسلم)به خاطر خویشاوندیش نسبت به پیامبر 

محمد مرد ساحرى است، آنان نیز بى : تحقیق مى نمودند، او مى گفت (صلى هللا علیه وآله وسلم)خدا 

در این هنگام گروهى آمدند و . را مالقات كنند، باز مى گشتند (صلى هللا علیه وآله وسلم)آنكه پیؽمبر 

ما پیوسته مشؽول مداواى جنون او : ابولهب گفت. ما از مكه بازنمى گردیم تا او را بینیم: گفتند

! مرگ بر او باد! هستیم

را به زانو درآوردند،  (صلى هللا علیه وآله وسلم)قریش و همدستانشان براى این كه رسول خدا 

ابوطالب و بنى هاشم مجبور . طبق تعهدنامه اى معامله و داد و ستد را با بنى هاشم ممنوع كردند

ابولهب . شدند سه سال در شعب ابوطالب با كمال سختى و مشقت، روگار خود را به سر برند

افزون بر این كه پیوسته مراقب بود تا كسى آذوقه و خوار و بار و سایر مایجتاج زندگى به آنان 

برساند، هرگاه كاروان هاى تجارتى نیز از خارج، وارد مكه مى شد به آنان سفارش مى كرد تا مى 

توانند، به فرادى كه از شعب ابوطالب پیش آنان مى روند چیزى نفروشند و اگر جنسى را خواستند 

بخرند قیمت آن را چند برابر بگویند كه آنان قدرت خرید نداشته باشند و چنانچه از این راه 

این عمل ابولهب كه مردى سرشناس و ثروتمند . خسارتى متوجه آنان مى شد او جبران مى كرد

بود، در محاصره اقتصادى و اجتماعى مإ ثر بود تا جایى كه گاهى از شدت گرسنگى صداى 

.  اطفال گرسنه بنى هاشم، از میان شعب ابوطالب به گوش مردم مكه مى رسید

در روایات آمده است كه بعد از جنگ بدر و شكست سختى كه نصیب مشركان قریش شد، 

ابولهب كه شخصا در میان جنگ شركت نكرده بود پس   از بازگشت ابوسفیان، ماجرا را از او 

.  پرسید

: ابوسفیان چگونگى شكست و در هم كوبیده شدن لشكر قریش را براى او شرح داد، سپس افزود

به خدا سوگند ما در این جنگ سوارانى را در میان آسمان و زمین دیدم كه به یارى محمد آمده 

.  بودند

من در آنجا نشسته بودم، دستم را بلند كردم و : در اینجا ابورافع یكى از ؼالمان عباس مى گوید

.  آنان فرشتگان آسمان بودند: گفتم

ابولهب سخت برآشفت و سیلى محكمى بر صورت من زد و مرا بلند كرده بر زمین كوبید و از 

كه حاضر بود، چوبى « ام الفضل»سوز دل خود پیوسته مرا كتك مى زد، در اینجا همسر عباس 

.  این مرد ضعیؾ را تنها گیر آورده اى: برداشت و محكم بر سر ابولهب كوبید و گفت

سر ابولهب شكست و خون جارى شد و بعد از هفت روز بدنش عفونت كرد و دانه هایى 

عفونت بدن به حدى . همچون طاعون بر پوست بدنش ظاهر شد و با همان بیمارى به هالكت رسید

بود كه كسى جراءت نمى كرد نزدیك او شود و او را بیرون مكه برد، لذا از دور آب بر روى او 

.  ریختند و سپس سنگ بر او پرتاب كردند تا بدنش زیر سنگ و خاك پنهان شد

مى « ام جمیل»آرى، آزار و آسیبى كه پیامبر گرامى، از ناحیه عموى خود ابولهب و همسر او 

آنان از ریختن . در همسایگى او قرار داشت (صلى هللا علیه وآله وسلم)منزل پیامبر . دید بى سابقه بود
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هرگونه زباله بر سر و صورت پیامبر دریػ نداشتند؛ روزى بچه دان گوسفندى بر سرش زدند و 

.  سرانجام كار به جایى رسید كه حمزه به منظور انتقام عین همان را بر سر ابولهب كوبید

( صلى هللا عليه وآله وسلم)دشمنى ابوجهل با پيامبر 

را در صفا دید و به او ناسزا گفت و حضرت را  (صلى هللا علیه وآله وسلم)روزى ابوجهل پیامبر 

رسول گرامى، با او سخن نگفت و راه منزل را در پیش گرفت، . مورد آزار و اذیت قرار داد

ابوجهل نیز به طرؾ محفل قریش، كه در كنار كعبه تجمع كرده بودند، روانه شد؛ حمزه كه عمو و 

برادر رضاعى پیامبر بود، همان روز در حالى كه كمان خود را حمایل كرده بود، از شكار برمى 

عادت دیرینه او این بود كه پس از ورود به مكه پیش از آن كه از فرزندان و خویشاوندان . گشت

خود دیدن كند، به زیارت و طواؾ كعبه مى رفت سپس به اجتماعات مختلؾ قریش كه دور كعبه 

.  منعقد مى گشت سرى مى زد و سالم و تعارفى میان او و آنان رد و بدل مى شد

و همان روز پس از انجام این مراسم به طرؾ خانه روانه شد، اتفاقا كنیز عبدهللا بن جدعان كه 

اى كاش دقایقى  (كنیه حمزه)! اباعماره»: شاهد آزار و اذیت ابوجهل به پیامبر بود؛ جلو آمد و گفت

پیش در همین مكان مى بودى و جریان را چنان كه من دیدم، مشاهده مى نمودى و مى دیدى كه 

.  «چگونه ابوجهل به برادر زاده ات ناسزا گفت و او را سخت آزار داد

او بدون این كه در سرانجام كار . سخنان این كنیز، اثر عجیبى در روح و روان حمزه گذارد

فكر كند، تصمیم گرفت كه انتقام برادرزاده خود را از ابوجهل بگیرد، لذا از همان راهى كه آمده 

بود برگشت و ابوجهل را میان اجتماع قریش دید و به سوى وى رفت و بدون اینكه با كسى سخن 

بگوید كمان خود را بلند كرد؛ كمان شكارى را محكم بر سر او كوبید، طورى كه سرش   شكست و 

را ناسزا مى گویى، من به او ایمان آورده ام و راهى كه او رفته است من نیز  (پیامبر)او »: گفت

.  «مى روم؛ پس اگر قدرت دارى با من ستیزه كن

در این هنگام، گروهى از قبیله بنى مخزوم به یارى ابوجهل برخاستند ولى چون او از رجال 

من در حق : سیاسى و موقع شناس بود، از بروز هرگونه جنگ و دفاع جلوگیرى نمود و گفت

 (1127). محمد، بدرفتارى كرده ام و حمزه حق دارد ناراحت شود

مى بینید كه ! شما اى گروه قریش: فرعون مكه، ابوجهل روزى در محفل قریش چنین گفت

محمد چگونه دین ما را بد و ناپسند مى شمرد و به آیین پدران ما و خدایانشان بد مى گوید و ما را 

بى خرد مى شمارد، به خدا سوگند، فردا در كمین او مى نشینم و سنگ را در كنار خود مى گذارم، 

.  هنگامى كه محمد سر به سجده مى گذارد، سر او را با آن مى شكنم

فرداى آن روز، پیامبر براى نماز وارد مسجدالحرام شد و میان ركن یمانى و حجراالسود براى 

گروهى از قریش كه از تصمیم ابوجهل آگاه بودند به فكر فرو رفته بودند كه آیا . نماز ایستاد

ابوجهل در این مبارزه پیروز مى گردد یا نه؟ 

هنگامى كه پیامبر گرامى، سر به سجده نهاد، دشمن دیرینه او از كمینگاه برخاست و نزدیك 

پیامبر آمد ولى چیزى نگذشت كه رعب عجیبى در دل او پدیدار گشت، لرزان و ترسان با چهره 

.  اى رنگ پریده به سوى قریش   برگشت

او با صدایى بسیار ضعیؾ كه حاكى از ترس و « !اباحكم»چه شد، : همه جلو دویدند و گفتند

منظره اى در برابر مجسم گشت كه در تمام عمرم ندیده بودم، از این جهت از : اضطراب، گفت

 (1128). تصمیم خود منصرؾ شدم
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 فصلى در این (1129)ابن اثیر . نمونه هاى زیادى از آزار قریش در صفحات تاریخ ثبت است

موضوع باز كرده است و نام دشمنان سرسخت پیامبر را در مكه و انواع آزارهاى آنان بیان نموده 

آنچه كه گذشت، نمونه اى از آزار و اذیت آنان بود و هر روز آن بزرگوار با نوع خاصى از . است

جاهالن به سبب حسدى كه داشتند و رشكى كه به آن بزرگوار و قبیله بنى هاشم . آنان رو به رو بود

.  مى بردند و ؼرور و تعصبات خشك جاهلیت و سایر اخالق پست، نمى توانستند حق را بپذیرند

گوش فرادادن دشمنان به آيات قرآن 

شبى ابوسفیان و ابوجهل و اخنس بن شریق بى خبر از هم بیرون آمدند و در اطراؾ خانه 

، هر یك در گوشه اى پنهان شدند تا به قرآنى كه حضرت در (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

هر سه نفر، تاهنگام طلوع فجر در جاى خود بودند و سپس به . نماز شب مى خواند، گوش دهند

سوى خانه هاى خویش روان شدند و اتفاقا به هم برخوردند و چون از حال همدیگر باخبر شدند، 

از این پس به چنین كارى دست نزنید كه اگر : زبان به مذمت و سرزنش یكدیگر گشودند و گفتند

سفیهان و جهال از كار شما آگاه شوند، خیال هاى دیگرى درباره شما خواهند كرد و این كار 

.  موجب شهرت و عظمت محمد خواهد شد

اما جذبه كالم خدا و عشق شنیدن آیات كریمه قرآنى، شب دیگر نیز هر سه را به اطراؾ خانه 

كشانید و همانند شب گذشته هر سه نفر خود را به پشت دیوار  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

خانه آن حضرت رساندند و تا سپیده دم براى شنیدن آیات شیواى قرآنى در آنجا ماندند و سپس 

پراكنده شدند و از باب تصادؾ دوباره در راه به هم خوردند و همان سخنان روز گذشته را تكرار 

شب سوم نیز همین ماجرا بدون و كم و زیاد تكرار شد ولى این بار با یكدیگر پیمان محكم . كردند

.  بستند كه دیگر از آن پس چنان كارى نكنند

اخنس بن شریق پس از این كه روز سوم به خانه رفت و قدرى از روز برآمد عصاى خود را 

راءى تو درباره آنچه از محمد ! اى اباحنظله: برداشت و بر در منزل ابوسفیان رفت و به او گفت

شنیدى چیست؟ 

به خدا برخى از آنچه را شنیدم، فهیمدم و مقصودش را دانستم ولى معناى قسمت : ابوسفیان گفت

به خدا من نیز مانند : اخنس بن شریق گفت. هاى دیگر را نفهمیدم و نداستم مقصود از آنان چیست

.  تو بودم

نظر تو درباره آنچه از محمد شنیدى چیست؟ : سپس به در خانه ابوجهل رفت و از وى پرسید

مگر چه شنیدم، حقیقت این است كه ما و فرزندان عبدمناؾ براى : ابوجهل با ناراحتى گفت

رسیدن به شرؾ و بزرگى و سیادت مانند دو اسب كه به میدان مسابقه مى روند، مى خواستیم از 

یكدیگر سبقت و پیشى گیریم و به همین منظور ایشان براى حاجیان و دیگر مردم، خوان طعام 

گستردند و مردم را اطعام كردند، ما نیز چنین كردیم، آنان بخشش كردند و اموالى به در خانه هاى 

از ما : مردم بردند ما هم همین كار را كردیم، چون هر دوى ما در مسابقه مساوى شدیم، آنان گفتند

پیؽمبرى برانگیخته شده كه از آسمان به او وحى مى شود و این موضوع چیزى است كه ما نمى 

به خدا سوگند ما . توانیم در این باره با آنان برابرى كنیم و فضیلتى است كه ما بدان نخواهیم رسید

هرگز به او ایمان نخواهیم آورد و او را تصدیق نخواهیم كرد تا آن كه بر ما نیز وحى نازل شود، 

 (1130). چنانكه بر او نازل شده است
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در روایت دیگرى مى خوانیم كه روزى اخنس بن شریق با ابوجهل رو به رو شد، و به او 

هیچ كس از قریش در اینجا ؼیر از من و تو نیست كه سخنان ما را بشنود راستش را بگو آیا : گفت

محمد صادق است یا كاذب؟ 

واى بر تو، و هللا به عقیده من او راست مى گوید و هرگز دروغ نگفته است ولى : ابوجهل گفت

اگر بنا شود خاندان محمد همه مناصب را به چنگ آوردند، پرچم حج، آب دادن به حجاج، پرده 

 (1131)دارى كعبه و مقام نبوت، پس   براى بقیه قریش چه مى ماند؟ 

تاءثير ديگرى از شنيدن آيات قرآن 

یكى از بزرگان قریش بود كه جداى از نسبش، از نظر مال و ثروت نیز « عتبه بن ربیعة»

ممتاز و به خردمندى معروؾ بود، روزى همچنان كه در مسجدالحرام و در انجمن قریش نشسته 

و نفوذ كلمه او و تاءثیر آیات قرآنى، سخن  (صلى هللا علیه وآله وسلم)بود، سخن از تبلیؽات رسول خدا 

من اكنون به نزد محمد مى روم و پیشنهادهایى به او مى : به میان آمد؛ رو به قریش كرد و گفت

.  كنم و از روى خیرخواهى سخنانى به وى مى گویم شاید بپذیرد و دست از كارهایش بردارد

نیز همان وقت در  (صلى هللا علیه وآله وسلم)حاضران، او را به این كار تشویق كردند، رسول خدا 

مسجدالحرام در گوشه اى نشسته بود، عتبه پیش   آمد و در برابر آن حضرت روى زمین نشست و 

شرافت فامیلى و شخصیت تو بر ما پوشیده نیست و تو خود بر این آگاه و ! اى فرزند بردار: گفت

واقؾ هستى، اینك دست به كار بزرگى زده اى كه موجب اختالؾ مردم گشته است، بزرگانشان را 

به سفاهت نسبت مى دهى و خدایان ایشان و آیینشان عیب جوى مى كنى، پدران گذشته شان را 

كافر و بى دین مى خوانى و همین ها سبب اختالؾ و دشمنى آنان شده است؛ اكنون من 

پیشنهادهایى دارم پس به سخنان من گوش كن، شاید یكى از این پیشنهادها را بپذیرى و از این كار 

.  دست بردارى

.  بگو تا گوش دهم: فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

اگر منظورت از این سخنان كه مى گویى، بدست : من مى گویم! اى برادرزاده: عتبه گفت

آوردن و اندوختن مال و ثروت است، ما حاضریم آن قدر مال و ثروت به تو بدهیم كه داراى تو بر 

و اگر مقصوت آن است كه شخصیت ممتاز و . همه ما فزونى یابد و از همه ما ثروتمندتر شوى

بزرگى كسب كنى، ما حاضریم تو را بزرگ و رئیس خود قرار دهیم و هیچ كارى را بدون اجازه 

تو انجام ندهیم و اگر هیچ یك از اینها نیست و جن زده شده اى، به گونه اى كه نمى توانى آن را از 

خود دورسازى، ما براى تو طبیبى بیاوریم تا تو را مداوا كند و هر اندازه كه خرج مداواى تو شد 

.  از این نوع سخنان به حضرت گفت... خواهیم پرداخت تا بهبودى یابى و مداوا شوى و

سخنت تمام شد؟ ! اى عتبه: پیامبر پس از گوش دادن و سخنان عتبه، فرمود

.  آرى: گفت

.  اكنون بشنو تا من چه مى گویم: فرمود

.  بگو: عتبه گفت

شروع به خواندن سوره فصلت كرد، عتبه پنجه هاى خود را  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

پیؽمبر اسالم آن سوره مباركه را همچنان . بر زمین گزارده و بدان تكیه كره بود و گوش   مى كرد

پاسخ مرا شنیدى، اكنون : قرائت كرد تا به آیه سجده رسید و سجده كرد، سپس برخاست و فرمود

.  خود دانى
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: عتبه از جاى برخاست و به سوى رفقایش به راه افتاد، قریش كه از دور عتبه دیدند به هم گفتند

چه شد و چه : چهره عتبه تؽییر كرده است و چون نزدیك شد و در جمع آنان نشست به او گفتند

كردى؟ 

من سخنى شنیدم كه به خدا سوگند تا كنون نشنیده بودم، و به خدا آنان نه شعر است و نه : گفت

.  سحر و نه جادوگرى

عقیده من این است كه این مرد : من با شما سخنى دارم، آن را از من بشنوید! اى رفقاى قریشى

را به حال خود بگذارید، زیرا سخنانى كه من از او شنیدم بسیار بزرگ بود و به نظر من آینده 

او را به حال خود واگذارید تا اگر اعراب او را از میان بردند، هدؾ و . مهمى در پیش دارد

مقصود شما به دست دیگران انجام و عملى مى شود و اگر عرب را مطیع و فرمانبردار خود 

ساخت كه براى شما افتخارى است؛ زیرا سلطنت و فرمانروایى او فرمانروایى شماست و عزت او 

.  عزت همه شماست و آن وقت است كه شما به وسیله او به مقام و منصب بزرگى خواهید رسید

عتبه در پاسخ ایشان . به خدا، محمد تو را با زبان خود سحر و جادو كرده: حاضران گفتند

 (1132)راءى من این است، اكنون خود مى دانید، : اظهار داشت

هجرت به حبشه 

مهاجرت گروهى از مسلمانان به خاك حبشه، دلیل بارزى بر ایمان و اخالص عمیق آنان بود، 

عده اى براى رهایى از شر و آزار قریش و براى زندگى در یك محیط آرام، براى انجام شعائر 

دینى تصمیم گرفتند مكه را ترك كنند، اما متحیر بودند كه كجا بروند؛ چون مى دانستند سرتاسر 

شبه جزیره را بت پرستى فرا گرفته است، لذا با خود اندیشیند كه بهتر این است كه مطلب را با 

وضع رقت بار مسلمانان براى پیامبر . در میان بگذارند (صلى هللا علیه وآله وسلم)شخص پیامبر 

كامال روشن بود، خود او گرچه از حمایت بنى هاشم برخودار بود و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

جوانان بنى هاشم حضرتش را از هرگونه آسیب حفظ مى نمودند، ولى در مین یاران او كنیز و 

به همین دالیل . ؼالم، آزد بى پناه فراوان بود كه سران قریش آنان را به سختى شكنجه مى دادند

به حبشه سفر : هنگامى كه یاران آن حضرت درباره مهاجرت، كسب تكلیؾ كردند در پاسخ فرمود

كنید كه براى شما سودمند خواهد بود، زیرا به خاطر وجود یك زمامدار نیرومند و دادگر در آنجا 

به كسى ستم نمى شود و آنجا خاك درستى و پاكى است و شما مى توانید در آنجا به سر ببرید تا این 

.  كه خداوند براى شما فرجى حاصل كند

تاءثیر كالم نافذ پیامبر اسالم موجب شد كسانى كه آمادگى بیشترى دارند آماده سفر شوند وبدون 

. با خبر شوند، شبانه برخى پیاده و بعضى سواره به سوى جده بروند (مشركان)این كه بیگانگان 

.  مجموع آنان در این نوبت یازده مرد و چهار زن بودند

به تدریج افراد زیادى به حبشه رفتند كه جمعا هشتاد نفر مرد به سرپرستى جعفر بن ابى طالب 

وقتى مشركین مكه با خبر شدند كه مسلمانان از چنگالشان فرار كرده اند و . و نوزده نفر زن بودند

در حبشه به خوشى و آسایش به سر مى برند، تصمیم گرفتند آنان را به مكه بازگردانند، تا از 

- مهاجرت افراد دیگر نیز جلوگیرى كنند و افزون بر این از انتشار اسالم به سایر نقاط و كشورها 

جلوگیرى كنند؛ به همین دلیل جلسه اى تشكیل دادند و قرار شد دو نفر - كه از آن بیمناك بودند 

نماینده نزد نجاشى، پادشاه حبشه بفرستند و هدایاى گرانبهایى را هم در نظر گرفتند كه با آن دو 

دو نفر نماینده . براى او ارسال دارند و از او بخواهند آن افراد را هر چه زودتر به مكه بازگرداند

این دو نفر به طرؾ . اى كه انتخاب كرده بودند، عمرو بن عاص و دیگرى عماره بن ولید بود
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حبشه حركت كردند و در كشتى شراب نوشیدند و به جان هم افتادند، ولى به هر حال براى پیاده 

آن دو با دادن . كردن نقشه خود وارد سرزمین حبشه شدند و با مقدماتى به حضور نجاشى رفتند

هدایاى گرانبهایى به اطرافیان نجاشى موافقت آنان را جلب كرده بودند و قول تاءیید و طرفدارى از 

.  آنان را گرفته بودند

ما فرستادگان بزرگان مكه : درحضور نجاشى، عمرو عاص سخنان خود را این گونه آؼاز كرد

هستیم، تعدادى از جوانان سبك مؽز در میان ما پرچم مخالفت برافراشته اند و از آیین نیاكان خود 

برگشته و به بدگویى از خدایان ما پرداخته اند و آشوب و فتنه به پا كردند و در میان مردم تخم 

نفاق پاشیده اند و با سوء استفاده از موقعیت سرزمین شما به اینجا پناه آورده اند، ما از آن مى 

پس بهتر این است كه آنان را به ما بسپارید تا به . ترسیم كه در اینجا نیز دست به اخالل گرى بزنند

.  این را گفت و هدایى را كه با خود آورده بودند، تقدیم داشتند. محل خودمان بازگردانیم

در این هنگام درباریان و سركردگانى كه قبال خود را آماده كرده بودند تا دنبال گفتار فرستادگان 

این دو نفر سخن به حق مى گویند و بزرگان این ! پادشاه: قریش را بگیرند به سخن آمدند و گفتند

افراد به وضع حال ایشان داناتر هستند و اختیارشان نیز به دست آنان است، پس بهتر همان است 

كه این افراد را به دست این دو بسپارید تا به شهر و دیارشان بازگردانند و به دست بزرگانشان 

.  بسپارند

به خدا سوگند تا من این افراد را نبینم و سخنانشان را نشونم : نجاشى با ناراحتى و خشم گفت

اجازه بازگشتشان را به دست این دو نفر نخواهم داد، اینان در تحت حمایت من هستند و به من پناه 

آورده اند، پس اول باید آنان را به اینجا دعوت كنم و جستجو و پرسش كنم، ببینم آیا سخن این دو 

نفر راست است یا نه؛ اگر دیدم این دو راست مى گویند آنان را به ایشان خواهم سپرد و گرنه از 

ایشان دفاع خواهم كرد و تا هر زمانى كه خواسته باشند، مى توانند در این سرزمین بمانند و در 

.  كمال آسایش به سر برند

مهاجرین كه از ماجرا و علت . نجاشى به دنبال مهاجرین فرستاد و آنان را احضار كرد

احضارشان از طرؾ پادشاه حبشه مطلع شدند، جلسه اى تشكیل دادند و درباره این كه چگونه با 

پس از مذاكراتى كه انجام شد، تصمیم گفتند در برابر . نجاشى سخن بگویند به مشورت پرداختند

نجاشى و سركردگان وى از روى راستى و صراحت، سخن بگویند و تمام پرسش هاى ممكن را به 

آنان از . درستى و از روى صدق و صحت پاسخ گویند، اگرچه به آواره شدن مجدد آنان بینجامد

.  میان خود جعفر بن ابى طالب را براى سخن گفتن و پاسخگویى انتخاب كردند

مهاجرین، وارد مجلس نجاشى شدند و بى آنكه در برابر نجاشى به خاك بیفتند و مانند دیگران او 

.  را سجده كنند، هركدام در جایى نشستند

.  به پادشاه سجده كنید: یكى از درباریان به مهاجرین پرخاش كرد و گفت

عمروعاص كه از احضار . ما جز بر خداوند سجده نمى كنیم: جعفر بن ابى طالب به او گفت

آنان ناراحت و خشمگین بود و به دنبال بهانه اى بود تا آن را نزد نجاشى، افرادى نامنظم و 

! قربان: ماجراجو معرفى كند و مانع سئوال و پاسخ گردد، در اینجا فرصتى به دست آورد و گفت

.  مشاهده كردید كه چگونه اینان حرمت پادشاه را نگه نداشته و سجده نكردند

این چه آیینى است كه شما براى خود انتخاب »: در این هنگام نجاشى لب به سخن گشود و گفت

كرده اید كه نه آیین قوم شماست و نه آیین مسیح و دین من است و نه آیین هیچ یك از ملت هاى 

.  «دیگر؟
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: جعفر بن ابى طاب كه خود را آماده پاسخگویى كرده بود، با كمال شهامت در پسخ چنین گفت

.  «نخست از اینان بپرسید كه آیا ما از بردگان فرارى این جمعیت هستیم؟! اى پادشاه»

.  نه، شما آزاد هستید: عمرو گفت

از ایشان سئوال كنید، آیا آنان دینى بر ذمه ما دارند كه آن را از ما مى طلبند؟ : جعفر گفت

.  نه، ما هیچ گونه مطالبه اى از شما نداریم: عمرو گفت

آیا خونى از شما ریخته ایم كه آن را از ما مى طلبید؟ : جعفر گفت

.  عمرو گفت نه، چنین چیزى در كار نیست

پس از ما چه مى خواهید كه این همه ما را شكنجه و آزاد دادید و ما از سرزمین : جعفر گفت

شما كه مركز ظلم و بیدادگرى بود بیرون آمدیم؟ 

ما مردمى نادان و بت پرستى بودیم، گوشت مردار مى : سپس جعفر رو به نجاشى كرد و گفت

خوردیم، انواع كارهاى زشت و ننگین انجام مى دادیم، قطع رحم مى كردیم و نسبت به همسایگان 

این وضع ما بود تا آن كه .... خویش بدرفتارى داشتیم و نیرومندان ما ضعیفان را ظلم مى كردند و

خداى تعالى پیؽمبرى را در میان ما مبعوث فرمود كه ما نسب او را مى شناختیم؛ راستى و امانت 

و پاكدامنى او براى ما مسلم بود، این بزرگوار ما را به سوى خداى یكتا دعوت كرد و به پرستش 

دست از پرستش بتان بردارید و به ما دستور داد كه فحشا : و یگانگى او آشنا ساخت و به ما فرمود

و منكرات و ظلم و ستم و قمار را ترك گوییم، نماز بخوانیم، زكات بدهیم، عدالت و احسان پیشه 

ما نیز به او ایمان آوردیم و به . كنیم و بستگان خود را كمك نماییم و مالیات ثروت خود را بپردازیم

ستایش و پرستش خداى یگانه قیام كردیم و آنچه را حرام شمرده بود حرام و حالل هاى او را حالل 

دانستیم، ولى قریش در برابر ما قیام كردند و شب و روز ما را شكنجه دادند تا ما از آیین خود 

ما نیز . دست برداریم و بار دیگر سنگ ها و بت ها را بپرستیم و گرد خبائث و زشتى ها برویم

مدت ها مقاومت نمودیم، تا آنكه تاب و توانایى ما تمام شد و براى حفظ آیین خود، دست از مال و 

آوازه دادگرى زمامدار حبشه، بسان آهن ربا ما را به . زندگى شسته و به خاك حبشه پناه آوردیم

 (1133). طرؾ خود كشانید و اكنون نیز به دادگرى او اعتماد كامل داریم

آنچه گفتى همان است كه : نجاشى كه سخت تحت تاءثیر سخنان جعفر قرار گرفته بود، گفت

آیا از آنچه : سپس به جعفر گفت. عیسى بن مریم براى تبلیػ آنان مبعوث شد و بدان دستور داد

آرى، سپس آیاتى : پیؽمبر شما آورده و خدا بر او نازل فرموده چیز به خاطر دارى؟ جعفر گفت

چند از سوره مریم را خواند و به خواندن آیات این سوره ادامه داد و نظر اسالم را درباره 

.  پاكدامنى مریم و موقعیت عیسى روشن ساخت

نجاشى و حاضران كه سر تا پا به سخنان جعفر گوش فرا داده بودند، از شنیدن این آیات چنان 

تحت تاءثیر قرار گرفتند كه سیالب اشكشان از چهره سرازیر شد و راهبان و كشیشان نیز به قدرى 

سپس . گریه كردند كه اشك دیدگانشان روى صفحات انجیل هایى كه در برابرشان باز بود ریخت

به خدا سوگند سخن حق همین است كه پیؽمبر شما آورده و با آنچه كه عیسى آورده : نجاشى گفت

از یك منبع نور سرچشمه مى گیرند، پس آسوده خاطر باشید كه به خدا هرگز شما را به این دو نفر 

.  تسلیم نخواهم كرد

هنگامى كه عمرو خواست سخن بگوید و تقاضاى سپردن مسلمانان را به دست او كند، نجاشى 

به خدا سوگند اگر بیش از . خاموش باش: دست بلند كرد و محكم بر صورت عمرو كوبید و گفت

.  این سخنى در مذمت این جمعیت بگویى تو را مجازات خواهم كرد
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هدایاى آنان را برگردانید و آنان را از : این جمله را گفت و رو به مؤمورین كرد و صدا زد

.  حبشه بیرون نمایید

از بازگشت جعفر بن ابى طالب  (صلى هللا عليه وآله وسلم)خوشحالى پيامبر 

هجرت كرد و كار اسالم باال گرفت و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پس از گذشت سالها كه پیامبر 

در جنگ خیبر پیروز شد، در آن روز  (صلى هللا علیه وآله وسلم)عهدنامه حدیبیه امضا شد، پیامبر 

مسلمانان از فرط شادى به خاطر در هم شكستن بزرگ ترین كانون خطر یهود در پوست نمى 

گنجیدند كه از دور شاهد حركت دسته جمعى عده اى به سوى سپاه اسالم شدند، چیزى نگذشت كه 

معلوم شد این جمعت همان مهاجران حبشه هستند كه به آؼوش وطن باز مى گردند؛ در حالى كه 

.  قدرت هاى اهریمنى دشمنان درهم شكسته شده بود و نهال اسالم به قدر كافى ریشه دوانیده بود

ایمان  (صلى هللا علیه وآله وسلم)بنابر بعضى روایات، نجاشى پس از این ماجرا به رسول خدا 

آورد و به دست جعفر بن ابى طالب مسلمان شد و هدایاى بسیارى براى پیؽمبر اسالم فرستاد كه از 

از آن كنیز دارى پسرى شد و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)آن جمله ماریه قبطیه بود كه رسول خدا 

.  نامش را ابراهیم گذارد كه در كودكى از دنیا رفت

( صلى هللا عليه وآله وسلم)معراج رسول خدا 

از مكه به بیت المقدس به صورت خارق العاده  (صلى هللا علیه وآله وسلم)سفر شبانه پیامبر اسالم 

، هر دو از حوادث (معراج)و نیز سفر آن حضرت از بیت المقدس به آسمان ها به قدرت خداوندى 

مكه است؛ زیرا این دو حادثه در آیات و سوره اى مكى نقل شده است اما در سال رخداد آن 

.  اختالؾ است

، مشاهده نشانه هاى عظمت خداوند در پهنه (صلى هللا علیه وآله وسلم)هدؾ از این دو سفر پیامبر 

آسمان ها، دیدار با فرشتگان و ارواح پیامبران، رإ یت صحنه بهشت و دوزخ و درجات آنان و 

پاك و منزه است خدایى كه »: امثال اینها بوده است، چنان كه خداوند در سوره اسراء مى فرماید

را در یك شب از مسجد الحرام به مسجداالءقصى برد، تا برخى از آیات و نشانه  [پیامبر]بنده اش 

 (1134). «هاى خود را به او نشان دهیم چرا كه او شنوا و بیناست 

او پاره »: درباره معراج نیز پس از بیان مراحلى كه پیامبر در این سفر طى كرد، مى فرماید

 (1135). «اى از آیات و نشانه هاى بزرگ پروردگارش را مشاهده كرد

آن . با آن كه خداوند مكان ندارد، چرا پیامبر را به آسمان ها برد: شخصى از امام هفتم پرسید

خداوند پیراسته از مكان و زمان است، او خواست به وسیله پیامبر، فرشتگان و : حضرت فرمود

ساكنان آسمان ها را عزیز و گرامى بدارد تا او را مشاهده كنند و نیز خواست شگفتى هاى عظمتش 

این، هرگز به آن معنا كه گروه . را به پیامبر نشان دهد تا او پس از فرود، آن را به مردم خبر دهد

 (1136). مشبهه مى گویند نیست و خداوند از داشتن جسم و ماده و مكان منزه است

در خانه ام هانى [ شب عروج]در آن شب  (صلى هللا علیه وآله وسلم)معروؾ است كه رسول خدا 

دختر ابى طالب بود و از آنجا به معراج رفت و مجموع مدتى كه آن حضرت به سرزمین بیت 

المقدس و مسجد اقصى و آسمان ها رفت و بازگشت از یك شب بیشتر طول نكشید، به طورى كه 

:  فرمودعلیه السالمدر تفسیر عیاشى است كه امام صادق . صبح آن شب را در همان خانه بود

نماز عشا و نماز صبح را در مكه خواند، یعنى اسراء و معراج  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)در روایات به اختالؾ عبارت، از رسول خدا . در این فاصله اتفاق افتاد

جبرئیل در آن شب بر آن حضرت نازل شد و مركبى كه : ائمه معصومین روایت شده كه فرمودند
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بر آن سوار شده و به سوى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)نامش براق بود براى او آورد و رسول خدا 

بیت المقدس حركت كرد، در راه در چند نقطه ایستاد و نماز گزارد، یكى در مدینه و محل هجرتش 

به آنجا هجرت فرمود، یكى هم مسجد كوفه و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)كه سالهاى بعد رسول خدا 

بود، سپس وارد مسجد  - علیه السالمزادگاه حضرت عیسى - مكان دیگر، طور سینا و بیت اللحم 

 (1137). اقصى شد و در آنجا نمازگزارد و از آنجا به آسمان رفت

( صلى هللا عليه وآله وسلم)هجرت پيامبر اكرم 

 جمع شدند تا درباره (1138)« دارالندوه»گروهى از قریش و اشراؾ قبایل مختلؾ مكه در 

چهل نفر از . آنان را تهدید مى كرد بیندیشند (صلى هللا علیه وآله وسلم)خطرى كه از ناحیه پیامبر 

بزرگان در آنجا جمع شدند و چون خواستند وارد مشورت و مذاكره شوند، دربان دارالندوه، 

پیرمردى را دید كه با چهره اى جالب و ظاهر الصالح دم در آمده و اجازه ورود به مجلس   مى 

من پیرمردى از اهل نجد هستم كه هنگامى از : تو كیستى؟ جواب داد: خواهد، چون از او پرسید

اجتماع شما با خبر شدم، براى همفكرى و مشورت با شما، خود را به اینجا رساندم، شاید بتوانم 

.  كمك فكرى به شما بكنم

این پیرمرد، بنابر . دربان موضوع را به اطالع اهل مجلس رساند و اجازه ورود صادر گردید

.  بعضى از روایات؛ كسى جز شیطان نبود كه به صورت آدم درآمده بود

باید هرچه سریع تر فكرى كرد چرا كه  (پیامبر)درباره این مرد : یكى از حاضران به بقیه گفت

.  به خدا سوگند، بیم آن مى رود كه بر شما ؼالب گردد و عظمت شما را درهم پیچد

.  یكى پیشنهاد كرد او را حبس كنید تا در زنان جان بدهد

بیم آن مى رود كه طرفدارانش   بریزند و در یك : پیرمرد نجدى این پیشنهاد را رد كرد و گفت

فرصت مناسب او را از زندان آزاد كنند و او را از این سرزمین بیرون ببرند، پس باید فكر اساسى 

.  ترى كنید

پس شخصى را مؤمور كنیم تا او را به قتل برساند و اگر بنى هاشم خون بهاى او : دیگرى گفت

! را خواستند به جاى یك خون بها ده خون بها مى پردازیم

این راءى نیز درست نیست، چرا كه بنى هاشم قاتل او را هر كه باشد : پیرمرد نجدى گفت

خواهند كشت و هیچ گاه حاضر نمى شود قاتل محمد زنده روى زمین راه برود؛ در این صورت 

كدام یك از شما حاضر است اقدام به چنین كارى بكند و جان خود را در این راه بدهد؟ 

او را بیرون كنید تا از دست او راحت شوید، زیرا همین كه از میان شما بیرون : دیگرى گفت

.  برود، هر كارى كند ضررى به شما نخواهد زد و سر و كارش   با دیگران است

همه در فكر فرو رفه : در این هنگام حاضرین مجلس سكوت كردند و دیگر كسى سخنى نگفت

پس چه باید كرد؟ : بودند و متحیر ماندند و رو به پیرمرد نجدى كردند و گفتند

تنها راه این است كه از هر قبیله اى، حتى از بنى هاشم یك مرد را انتخاب كنید و : شیطان گفت

هر كدام شمشیرى به دست گیرند و ناگهان بر او بتازند و همه بر او شمشیر بزنند و در قتل وى 

شركت كنند و بدین ترتیب خون او در میان قبایل عرب پراكنده خواهد شد و بنى هاشم نیز كه خود 

در قتل او شركت داشته اند، نمى توانند مطالبه خونش را بكنند و بناچار به گرفتن خون بها راضى 

.  مى شوند و در آن صورت به جاى یك خون بها سه خون بها مى دهید
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این سخن را گفتند و همه راءى پیرمرد را تصویب كردند . آرى، ده خون بها خواهیم داد: گفتند

بهترین راءى همین است و بدین منظور از بنى هاشم نیز ابولهب را با خود همراه ساختند : و گفتند

.  و از قبایل دیگر نیز از هر كدام، شخصى را براى این كار برگزیدند

نازل شد و توطئه مشركین را در ضمن آیه اى به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)جبرئیل بر پیؽمبر 

به یاد آور هنگامى را كه كافران نقشه مى كشیدند كه تو را »: اطالع آن حضرت رسانید و فرمود

تدبیر مى )خارج سازند، آنان چاره مى اندیشیدند و  (از مكه)به زندان بیفكنند یا به قتل برسانند و یا 

 (1139). «است( و چاره جویان)و خداوند هم تدبیر مى كرد و خدا بهترین مدبران  (كردند

تعداد ده یا یازده نفر كه هر یك از آنان از قبیله اى بودند، شمشیرها را آماده كردند و به منظور 

آمدند و چون خواستند  (صلى هللا علیه وآله وسلم)كشتن پیامبر اسالم، شبانه به پشت خانه رسول خدا 

در این خانه، زن و كودك خوابیده اند و من نمى گذارم : وارد خانه شوند، ابولهب مانع شد و گفت

شما شبانه با این وضع به خانه بریزید؛ زیرا خوؾ آن مى رود كه درگیر و دار حمله به اتاق و 

بستر محمد، بچه یا زنى زیر دست و پا و یا شمشیرها كشته شود و این نگ براى همیشه بر دامان 

ما بماند، باید امشب را در اطراؾ خانه نگهبانى دهیم و هنگامى كه صبح شد نقشه خود را عملى 

.  كنیم

جبرئیل نیز به پیامبر دستور داده بود كه شب را در بستر خویش نخوابد، لذا پیامبر 

حركت كرد و سفارش نمود كه حضرت على ( ثور)شبانه به طرؾ ؼار  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

 .  در بستر او بخوابد تا مشركین نفهمند كه او در بستر خود نیست و كار به تعویق نیفتدعلیه السالم

ليله المبيت 

هنگامى كه پیامبر اسالم تصمیم گرفت مهاجرت كند، : ثعلبى، مفسر معروؾ اهل تسنن مى گوید

 را به جاى علیه السالمبراى اداى دین هاى خود و تحویل دادن امانت هایى كه نزد او بود، على 

خویش قرار داد و شب هنگام كه مى خواست به سوى ؼار ثور برود و مشركان اطرؾ خانه او را 

 در بستر او بخوابد و پارچه سبز علیه السالمبراى قتلش   محاصره كرده بودند، دستور داد على 

بود روى خویش بكشد، در این هنگام  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رنگى كه مخصوص خود پیؽمبر 

خداوند به جبرئیل و میكائیل وحى فرستاد كه من بین شما بردارى ایجاد كردم و عمر یكى از شما 

را طوالنى تر قرار دادم، كدامیك از شما حاضر است ایثار به نفس كند و زندگى دیگرى را بر 

 در بستر علیه السالمخود مقدم دارد، هیچ كدام حاضر نشدند، به آن دو وحى شد اكنون كه على 

پیؽمبر خوابیده و آماده شده جان خویش را فداى او سازد، به زمین بروید و حافظ و نگهبان او 

.  باشید

 نشسته بودند جبرئیل مى علیه السالمهنگامى كه جبرئیل باالى سر و میكائیل پایین پاى على 

در این . «خداوند به واسطه تو بر فرشتگان مباهات مى كند! آفرین بر تو اى على! به به»: گفت

بعضى از »؛ و من الناس من یشرى نفسه ابتؽاء مرضات هللا: موقع نیز این آیه شریفه نازل گردید

مردم با ایمان و فداكار، جان خود را براى خشنودى خداوند مى فروشند و خداوند نسبت به بندگان 

به هر حال . و به همین دلیل آن شب تاریخى به نام لیله المبیت نامیده شده است. «مهربان است

هنگامى كه صبح شد و مشركان به خانه ریختند و جستجو كردند، با كمال تعجب على را در بستر 

محمد كجاست؟ : پیامبر دیدند، از او پرسیدند

مگر مرا به نگهبانى او گماشته بودید؟ مگر شما او را به بیرون كردن از شهر : على فرمود

.  تهدید نكردید؟ او هم با پاهاى خود از شهر شما بیرون رفت
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مشركین كه در برابر عملى انجام شده و كارى از دست رفته قرار گرفته بودند، ابتدا ابولهب را 

به بادكتك گرفتند و به او گفتند كه تو بودى كه ما را فریب دادى و مانع شدى تا ما سر شب كار را 

یكسره كنیم سپس با سرعت به این طرؾ و آن طرؾ و كوه دره هاى مكه به جستجوى محمد 

.  رفتند

در )نیز آن شب همراه ابوبكر رهسپار ؼار ثور در جنوب مكه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

شد و سه روز در ؼار ماند تا این كه قریش از یافتن او ناامید شدند و راه  (جهت مخالؾ راه یثرب

یاد مى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)خداوند در قرآن كریم از تنهایى و بى یاورى پیامبر . ها امن گردید

كند كه یك نفر بیشتر همراه نداشت كه او نیز دچار اضطراب شده بود؛ اما به قدرت خداوند با آن 

( صلى هللا علیه وآله وسلم)كه قریش همه امكانات خود را به كار گرفته بودند، نتوانستند به پیامبر 

.  دسترسى پیدا كنند

پس از سه روز توقؾ در ؼار، به طرؾ یثرب حركت كرد  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر اسالم 

در حومه یثرب، محل سكونت قبیله بنى عمرو بن عوؾ وارد شد و « قبا»و چند روز بعد به محله 

 توقؾ كرد و در این مدت مسجدى در آنجا علیه السالمچند روز در آنجا در انتظار آمدن على 

.  تاءسیس كرد

سه روز در مكه  (صلى هللا علیه وآله وسلم) نیز پس از هجرت پیامبر علیه السالمحضرت على 

سپس   مادرش فاطمه بنت اسد و فاطمه دختر پیامبر و . توقؾ كرد و مؤموریت خود را انجام داد

فاطمه دختر زبیر بن عبدالمطلب را با دو نفر دیگر همراه آورد و در قبا به پیامبر اسالم 

.  پیوست (صلى هللا علیه وآله وسلم)

به یثرب  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ورود پیامبر 

اقوام مادرى ) به قبا، پیامبر همراه گروهى از بنى نجار علیه السالمپس از ورود حضرت على 

.  روانه یثرب شد (عبدالمطلب

هنگام ورود به شهر، . در راه، نخستین نماز جمعه را در محل قبیله بنى سالم بن عوؾ گزارد

سران و بزرگان قبایل، زمام ناقه پیامبر را مى . مردم، با شور عالقه فراوان از او استقبال كردند

راه شتر را : پیامبر مى فرمود. گرفتند و درخواست مى كردند كه حضرت در محله آنان فرود آید

.  باز كنید، او مؤموریت دارد هر كجا كه بخوابد، من همانجا فرود آیم

كه بعدا مسجد النبى در آن ساخته )سرانجام شتر در محله بنى نجار در زمینى متعلق به دو یتیم 

انبوه مردم در اطراؾ پیامبر گرد آمده بودند . نزدیك منزل ابو ایوب انصارى بر زمین نشست (شد

ابو ایوب، بار سفر را به خانه برد و پیامبر . و هر كدام خواستار میزبانى از آن حضرت بودند

نیز به خانه او رفت و تا زمانى كه مسجد النبى و در كنار آن حجره اى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

.  براى سكونت پیامبر ساخته شد، حضرت در خانه ابوایوب اقامت داشت

آغاز تاريخ هجرى 

هجرت، مبداء تحول بزرگى در پیشرفت اسالم شد، زیرا مسلمانان از محیط فشار، آزار و اذیت 

.  و شكنجه مشركین رهایى یافتند و وارد محیطى آزاد شدند كه در آن آزادانه فعالیت مى كردند

اگر هجرت پیش نمى آمد اسالم در مكه خفه مى شد . این در آن شرایط، یك پیروزى بزرگ بود

پس از هجرت، مسلمانان داراى تشكیالت سیاسى و . و هرگز امكان رشد و گسترش نمى یافت

بر این اساس، هجرت، مبداء تاریخ مسلمانان . نظامى شدند و اسالم در جزیرة العرب گسترش یافت

اما در این كه چه كسى نخستین بار این كار را بنیان نهاد و از چه زمانى این تاریخ . قرار گرفت
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رواج و رسمیت یافت، مشهور در میان مورخان اسالمى این است كه این كار در زمان خلیفه دوم 

و توسط او، پس از مشاوره با یاران پیامبر صورت گرفت ولى بررسى هایى كه توسط برخى از 

محققان و تحلیل گران در تاریخ اسالم صورت گرفته است، نشان مى دهد كه بنیانگذار این امر، 

.  بوده است (صلى هللا علیه وآله وسلم)خود پیامبر اسالم 

گروهى از مورخان بزرگ اسالمى نوشته اند كه پیامبر، پس از هجرت به یثرب در ربیع 

.  االول، دستور داد از آن ماه تاریخ گذارى كنند

گواه این معنا تعدادى از نامه ها و اسناد و مكاتبات پیامبر است كه از منابع تاریخى به دست ما 

رسیده است و تاریخ نگارش آنان از مبداء هجرت قید شده است كه به دو نمونه از آن اشاره مى 

:  شود

این پیمان را : پیامبر اسالم، معاهده اى با یهودیان مقنا امضا كرد كه در آخر آن آمده است - 1

.  على بن ابى طالب در سال نهم نوشت

:  دستور داد كه در آن بنویسدعلیه السالمبه على : در پیمانى با مسیحیان نجران آمده است - 2

.  این پیمان در سال پنجم هجرت نوشته شده است

بنابراین، بنیانگذار تاریخ هجرى پیامبر اسالم بوده است و چون در زمان خلیفه دوم، چند مورد 

اختالؾ در زمان حوادث و تاریخ برخى از اسناد و مطالبات پیش آمد، او این امر را سال شانزدهم 

ماه محرم را  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ماه ورود پیامبر )هجرت رسمیت بخشید و به جاى ربیع االول 

 (1140). مبداء شمارش سال هجرى قرار داد

غزوه بدر 

را بیست و شش   یا بیست و هفت ؼزوه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)مورخین، ؼزوات رسول خدا 

ذكر كرده اند كه در نه ؼزوه از آن خود حضرت جنگ كرده است و سرایا را سى و هفت یا چهل 

.  سریه نقل كرده اند

خود به همراه سپاهیان از  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ؼزوات، جنگ هایى است كه رسول خدا 

مدینه به بیرون مى رفت و سرایا جنگ هایى است كه آن حضرت گروهى از مسلمانان اعم از 

.  مهاجر یا انصار را به آن اعزام مى كرد و خود در مدینه مى ماند

ابو : ) )ذكر شده كه اجمال داستان چنین است [18 تا 5آیات ]داستان جنگ بدر در سوره انفال 

در رأس یك كاروان نسبتا مهم تجارى كه از چهل نفر و با پنجاه هزار دینار مال التجاره ( (سفیان

به یاران خود  (صلى هللا علیه وآله وسلم)تشكیل مى شد، از شام به سوى مدینه باز مى گشت؛ پیامبر 

دستور داد كه آماده جنگ و نبرد شوند و به طرؾ این كاروان بزرگ كه بخش   مهمى از سرمایه 

دشمن را خود حمل مى كرد، بشتابند و با مصادره كردن این سرمایه، ضربه محكمى بر قدرت 

.  اقتصادى و نظامى دشمن وارد كنند

با خبر شده بود، قاصدى را به سرعت به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ابوسفیان كه از تصمیم پیامبر 

مكه فرستاد تا جریان را به اطالع اهل مكه برساند، قاصد به توصیه ابوسفیان، بینى شتر خود را 

او پیراهن خود . دریده و گوش آن را بریده بود و خون به گونه هیجان انگیزى از شتر مى ریخت

را از دو طرؾ پاره كرده بود و وارونه سوار بر شتر نشسته بود تا توجه همه مردم را به خود 

كاروان خود را ! اى مردم پیروزمند: جلب كند؛ او وقتى به این شكل وارد مكه شد، فریاد برآورد

دریابید، كاروان خود را دریابید، بشتابید عجله كنید اما باور نمى كنم به موقع برسید، زیرا محمد و 

.  افرادى كه از دین شما خارج شده اند براى تعرض به كاروان از مدینه بیرون شتافتند
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در این موقع خواب عجیب و وحشتناكى كه عاتكه فرزند عبدالمطلب و عمه پیامبر 

جریان . دیده بود، دهان به دهان مى گشت و بر هیجان مردم مى افزود (صلى هللا علیه وآله وسلم)

مردم به سوى : خواب این بود كه او سه روز قبل در خواب دیده بود كه شخصى فریاد مى زند

قتلگاه خود بشتابید، سپس این منادى بر فراز كوه ابوقیس رفت و قطعه سنگ بزرگى را از باال به 

حركت درآورد، این قطعه سنگ متالشى شد و هر قسمتى از آن به یكى از خانه هاى قریش 

هنگامى كه عاتكه وحشت زده از خواب . اصابت كرد، و نیز از دره مكه سیالب خون جارى شد

بیدار شد و به برادرش عباس   خبر داد، مردم در وحشت فرو رفتند، اما هنگامى كه داستان این 

این زن پیامبر دومى است كه در فرزندان عبدالمطلب ظاهر : خواب به گوش ابوجهل رسید گفت

گشته، قسم به بت هاى الت و عزى كه سه روز مهلت مى دهیم، اگر اثرى از تعبیر خواب او 

ظاهر نشد، نامه اى را در میان خودمان امضا مى كنیم كه بنى هاشم دروؼگوترین طوایؾ عربند، 

ولى روز سوم كه از خواب عاتكه گذشت، همان روزى بود كه فریاد قاصد ابوسفیان همه مكه را 

.  لرزان ساخت

از آنجا كه بسیارى از مردم مكه در این كاروان سهمى داشتند، مردم به سرعت بسیج شدند و 

 نفر مردم جنگى كه جمعى از بزرگان و سرشناسان مكه نیز با آنان بودند، با هفتصد 950حدود 

از سوى . شتر و یكصد رأس اسب به حركت درآمدند و فرماندهى لشكر نیز به عهده ابوجهل بود

دیگر، ابوسفیان براى این كه خود را از تعرض مسلمانان مصون بدارد، مسیر خود را تؽییر داد و 

.  به سرعت به سوى مكه گام بر مى داشت

براى ضبط كاروان، با سیصد و سیزده تن، و با كمترین  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر اسالم 

با آن كه مشركان در راه، از نجات كاروان آگاه شدند، اما . امكانات به طرؾ بدر حركت كرد

هنوز مسلمانان در جستجوى كاروان بودند كه پیامبر . لجاجت ابوجهل، آنان را به درگیرى كشاند

از نزدیك شدن سپاه قریش به منطقه بدر آگاه شد، تصمیم گیرى دشوار بود  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

زیرا مسلمانان با آن نیروى اندك براى ضبط كاروان و مصادره كردن اموال مشركین حركت كرده 

مى  (بر فرض)بودند نه براى جنگ با سپاهى كه تعداد سربازانش سه برابر آنان بود و اگر 

خواستند عقب نشینى كنند، آثار تبلیؽاتى و روانى مانورهاى نظامى از بین مى رفت و ممكن بود 

دشمن، آنان را تعقیب كرده و به مدینه حمله كند؛ پس از تشكیل شوراى نظامى و نظر خواهى 

و سخنان پر شور مقداد و سعد بن عباده تصمیم به نبرد با  (به ویژه انصار)پیامبر از مسلمانان 

.  دشمن گرفته شد

 در جنگ تن به علیه السالمابتدا حمزه، عبیده و على . بامداد روز هفده رمضان جنگ آؼاز شد

تن به شیبه، عتبه و ولید هماوردان خود را به هالكت رساندند و به همین دلیل، ضربت سختى بر 

او قبال . در این هنگام ابوجهل فرمان حمله عمومى صادر كرد. روحیه سران قریش وارد شد

را كه از مدینه هستند به قتل  (صلى هللا علیه وآله وسلم)دستور داده بود آن دسته از اصحاب پیامبر 

. برسانند و مهاجرین مكه را اسیر كنند و براى انجام تبلیؽات سوء علیه مسلمانان به مكه ببرند

به مسلمانان دستور داده بود كه زیاد به انبوه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)لحظات حساسى بود، پیامبر 

جمعیت نگاه نكنند و تنها به حریفان خود بنگرند و دندان ها را روى هم فشار دهند و سخن كمتر 

دست به دعا  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پس از این، فرمان پیامبر . بگویند و از خداوند مدد بخواهند

.  ((اگر این گروه كشته شوند، كسى تو را پرستش نخواهد كرد! اى خدا) ): برداشت و فرمود
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مشتى از خاك و سنگریزه از زمین بردار و به من بده، على : سپس رو به على كرد و فرمود

آنان را به طرؾ مشركان پرتاب كرد و  (صلى هللا علیه وآله وسلم) نیز چنین كرد و پیامبر علیه السالم

رویتان زشت و سیاه باد نوشته اند كه این كار اثر معجزه آسایى داشت و از آن گرد و ؼبار : فرمود

باد به شدت به سوى . و سنگریزه در چشمان دشمنان فرو ریخت و وحشتى از آن به همه دست داد

.  لشكر قریش مى وزید و مسلمانان پشت به باد به آنان حمله مى كردند

استقامت و دالورى هاى آنان؛ قریش را در تنگنا قرار داده بود، در نتیجه هفتاد نفر از سپاه 

دشمن كه ابوجهل در میان آنان بود، كشته شدند و در میان خاك و خون ؼلطیدند و هفتاد نفر به 

طبق بعضى از راوایت ]دست مسلمانان اسیر گشتند، ولى از مسلمانان تعداد كمى كشته شدند 

.  [چهارده نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند

بیشتر كشته شدگان قریش از بزرگانشان بودند كه سى و شش نفرشان تنها به دست على بن ابى 

.  به هالكت رسیدند، قتل آنان براى قریش و مردم مكه بسیار ناگوار و گران بودعلیه السالمطالب 

.  در میان اسیران نیز افراد سرشناس و بزرگ بسیارى به چشم مى خورد

آرى، یكه تاز میدان بدر و تنها دالورى كه بیشتر بزرگان و شجاعان قریش را به خاك هالكت 

 بود؛ زیرا در میان افرادى كه به دست آن حضرت كشته شدند علیه السالمافكند، على بن ابى طالب 

ولید بن عتبه، عاص بن سعید، نوفل بن خویلد، حنظلة بن ابى سفیان و افراد بسیار دیگرى : نام هاى

به چشم مى خورد كه هركدام از آنان گذشته از قدرت وثروت بسیارى كه داشتند از شجاعان و 

دالوران و برخى از آنان نیز از شیاطین و افراد خطرناك براى اسالم و مسلمین به شمار مى 

.  رفتند

با كشته شدن آنان پایه هاى بت پرستى و شرك و ظلم در جزیرة العرب یكسره متزلزل و بلكه 

.  ویران گردید كه پس از آن دیگر نتوانستند آن را بنا كنند

با توجه به این كه جنگ بدر، جنگ سرنوشت ساز میان دین توحید و شرك و بت پرستى بود و 

پیروزى مسلمانان آن روز جنبه حیاتى براى اسالم داشت؛ خدمتى را كه امیر المإمنین على 

 به اسالم كرد به خوبى روشن مى شود و مقام او در برابر افراد ترسو و یا كافر و یا علیه السالم

.  منافقى كه بعدا مدعى برابرى با او شدند، آشكار مى شود

خواست از بدر حركت كند، دستور داد شهیدان  (صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه رسول خدا 

را به خاك سپارند و كشتگان قریش را نیز در چاهى ریختند؛ آن گاه بر سر چاه آمد و خطاب به 

:  آنان فرمود

آیا آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود، درباره خویش حق یافتید؟ من وعده اى را كه ) )

پروردگارم به من داد به حق یافتم؛ به راستى كه شما نسبت به پیؽمبر خود بد مردمى بودید، شما 

مرا تكذیب كردید و دیگران تصدیق نمودند، شما از خانه و وطن آواره ام كردید و دیگران پناهم 

(.  (دادند، شما به جنگ من آمدید و دیگران یاریم كردند

با مردگان سخن مى ! اى رسول خدا: اصحاب كه این سخنان را مى شنیدند با تعجب مى پرسیدند

گویى؟ 

آنان سخن مرا شنیدند، همانند شما، جز آن كه آنان قدرت و توان پاسخ دادن : حضرت فرمود

.  ندارند
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سرنوشت اسيران جنگى 

داماد آن ]ابوالعاص بن ربیع،  [عموى پیؽمبر]از جمله اسیران بدر، عباس بن عبدالمطلب 

از قبیله هاى دیگر قریش ؼیر از بنى . بود [علیه السالمبرادر على ]، عقیل بن ابى طالب، [حضرت

عقبة بن ابى معیط، نضر بن حارث، سهیل بن عمرو، عمرو بن : هاشم نیز افراد سرشناسى همچون

- ابى سفیان، ولید بن ولید و جمع دیگرى به دست مسلمانان اسیر شده بودند كه جز عقبه و نضر، 

دیگران با پرداخت فدیه و برخى - به قتل رسیدند  (صلى هللا علیه وآله وسلم)كه به دستور رسول خدا 

.  هم بدون فدیه آزاد شدند

عقبه و ]دستور داد تا دو نفر از اسیران خطرناك  (صلى هللا علیه وآله وسلم)بعد از این كه پیامبر 

را گردن بزنند، گروه انصار به وحشت افتادند كه این دستور درباره سایر اسیران نیز اجرا  [نضر

عرض كردند كه ما  (صلى هللا علیه وآله وسلم)، لذا به پیؽمبر (و از گرفتن فدیه محروم بمانند)شود 

هفتاد نفر را كشته و هفتاد نفر را اسیر كردیم و اینان از قبیله تو و اسیران تو هستند، آنان را به ما 

در این حال، وحى الهى نازل گردید و اجازه گرفتن . ببخش تا در برابر آزادى آنان فدیه بگیریم

بیشترین مبلؽى كه براى آزادى اسیران تعیین شده بود، چهار . فدیه در مقابل آزادى اسیران را داد

هنگامى كه این موضوع به گوش قریش رسید، یگى . هزار درهم و كمترین مبلػ هزار درهم بود

پس از دیگرى مبلػ را فرستادند تا اسیران خود را آزاد كنند؛ گروهى از اسیران كه پولى نداشتند، 

متعهد شدند كه مدتى در مدینه بمانند و فرزندان انصار را نوشتن و خواندن بیاموزند و برخى هم به 

.  آزاد شدند (صلى هللا علیه وآله وسلم)دستور رسول خدا 

ابى العاص نیز در میان اسیران بود، دختر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)عجیب این كه داماد پیامبر 

یعنى زینب همسر ابوالعاص، گردنبندى را كه خدیجه در عروسى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

هنگامى كه چشم . فرستاد (صلى هللا علیه وآله وسلم)وى به او داده بود، به عنوان فدیه نزد پیامبر 

به گردنبند افتاد، خاطره خدیجه، آن زن فداكار و مجاهد در نظرش  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

خدا رحمت كند خدیجه را، این گردنبندى است كه جهیزیه دخترم زینب قرار : مجسم شد و فرمود

.  داد

ابوالعاص را آزاد كرد به شرط این كه دخترش زینب را به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)سپس پیامبر 

.  بفرستد، او نیز این شرط را پذیرفت و به آن وفا كرد (صلى هللا علیه وآله وسلم)مدینه نزد پیامبر 

مسلمانان در جنگ بدر اموال بسیارى از دشمن به ؼنیمت گرفتند، ولى در تقسیم آن میانشان 

اختالؾ شد؛ گروهى كه مباشر جمع آورى آن بودند مدعى بودند كه آنان از آن ماست و گروهى كه 

اگر ما دشمن را تعقیب نمى كردیم، شما نمى توانستید به : به تعقیب دشمن رفته بودند و مى گفتند

.  آسودگى این اموال را به ؼنیمت بگیرید

دستور داد همه آن ؼنایم را در یك جا جمع كردند و آنان را  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

به دست یكى از انصار به نام عبدهللاه بن كعب سپرد تا دستورى از جانب خداى تعالى در این باره 

آیه انفال نازل شد  ((سیر) )برسد و در راه كه به سوى مدینه مى آمدند در یكى از منزل ها به نام 

بنا بر دستور الهى آنان را  (صلى هللا علیه وآله وسلم)و كیفیت تقسیم آن روشن گردید و رسول خدا 

.  تقسیم كرد

غزوه احد 

هنگامى كه قریش در جنگ بدر شكست خوردند و با دادن هفتاد كشته و هفتاد اسیر به مكه 

مراجعت كردند، ابوسفیان به مردم مكه اخطار كرد كه نگذارند زنان بر كشته هاى بدر گریه كنند؛ 
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زیرا اشك چشم، اندوه را از بین مى برد و عداوت و دشمنى را نسبت به محمد از قلب هاى آنان 

ابوسفیان نیز عهد كرده بود تا زمانى كه از قاتالن جنگ بدر انتقام نگیرد، با همسر . زایل مى كند

.  خود همبستر نشود

به هر حال طایفه قریش با هر وسیله اى كه در اختیار داشتند، مردم را به جنگ با مسلمانان 

.  در شهر مكه طنین انداز بود ((انتقام، انتقام) )تحریك مى كردند و فریاد 

در سال سوم هجرت، قریش به عزم جنگ با پیامبر؛ با سه هزار سوار و دو هزار پیاده، با 

تجهیزات كافى از مكه خارج شدند و براى این كه در میدان جنگ بیشتر استقامت كنند، بت هاى 

از طریق  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر اسالم . بزرگ و زنان خود را نیز با خود حركت دادند

با تشكیل شوراى نظامى، . گزارش محرمانه عمویش عباس از مكه، از تصمیم قریش با خبر شد

برخى از بزرگان مهاجر و انصار خواهان رویارویى با دشمن در درون شهر بودند، او كه از 

منظور از قلعه دارى این بود كه مسلمانان از . منافقان مدینه بود نظریه قلعه دارى را پیشنهاد كرد

زنان از باالى بام ها و برج ها به . مدینه بیرون نروند و از برج ها و ساختمان ها استفاده كنند

.  روى دشمن سنگ بریزند و مردان در كوچه ها تن به تن نبرد كنند

ما در گذشته از طریق قلعه دارى استفاده مى كردیم و زن ها از باالى : او در آؼاز چنین گفت

بام ها ما را یارى مى كردند، از این جهت، شهر یثرب هنوز دست نخورده باقى مانده است و 

دشمن تاكنون بر آن مسلط نشده است و هر موقع ما براى دفاع از این راه وارد شدیم، پیروز گشتیم 

پیران و سالخوردگان مهاجرین و انصار، این نظر را . و هر موقع از شهر بیرون رفتیم آسیب دیدیم

: تاءیید مى كردند ولى جوانان مخصوصا كسانى كه در نبرد بدر شركت نكرده بودند و مى گفتند

آن افتخارى كه در جنگ بدر نصیب مسلمانان شده . این طرز دفاع باعث جراءت دشمن مى شود

آیا عیب و ننگ نیست كه دالوران و فداكاران ما در خانه بنشینند و اجازه . است، از دست مى رود

دهند كه دشمن وارد خانه آنان گردد؟ نیروى ما در جنگ بدر به مراتب از امروز كمتر بود، با این 

ما مدت ها در انتظار چنین روزى بودیم و اكنون با آن رو به رو شده . حال پیروزى نصیب ما شد

.  ایم

به خدایى كه قرآن را نازل كرده است، امروز ؼذا نخواهم خورد تا آن كه در : حمزه گفت

بیرون شهر با دشمن نبرد كنم، نتیجه این كه ارتش اسالم باید از شهر بیرون برود و مردانه در 

.  خارج شهر جنگ كند

نظر اكثریت را قاطع دانست و خروج از شهر را  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر گرامى اسالم 

پس  (صلى هللا علیه وآله وسلم)بر قلعه دارى و جنگ تن به تن ترجیح داد؛ زیرا شایسته نبود كه پیامبر 

را « عبدهللاه ابى»از آن همه اصرار كه از جنگجویانى چون حمزه و سعد بن عباده مى شد، نظریه 

افزون بر این، شاید عبدهللاه ابى، با سوء نظر به پیامبر . كه از منافقین مدینه بود، ترجیح دهد

پیامبر . قصد داشته ضربه محكمى بر وى وارد سازد (صلى هللا علیه وآله وسلم)

پس از تعیین شیوه دفاع، وارد خانه شد و زره بر تن كرد و شمشیر حمایل  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

كرد، سپرى به پشت انداخت و كمانى به شانه آویخت و نیزه اى به دست گرفت و از خانه بیرون 

.  آمد

دیدن این منظره، مسلمانان را سخت تكان داد، برخى تصور كردند كه اصرار آنان در بیرون 

رفتن، مورد رضایت پیامبر نبود و آنان پیامبر را بى جهت وادار به بیرون رفتن كردند، لذا براى 



www.ketabha.org Page 328 
 

ما در شیوه دفاع تابع نظر شما هستیم، اگر بیرون رفتن صالح نیست در : جبران عرض كردند

.  همین جا بمانیم

فرمودك هنگامى كه پیامبرتان زره پوشید، شایسته نیست آن را  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

.  بیرون آورد تا زمانى كه با دشمن نبرد كند

در . با هزار نفر به طرؾ كوه احد حركت كرد (صلى هللا علیه وآله وسلم)سرانجام، پیامبر اسالم 

بین راه عبدهللاه بن ابى به بهانه این كه پیامبر، تسلیم نظریه جوانان شد و نظریه او را نادیده گرفت 

.  با سیصد نفر به مدینه بازگشتند

ارتش اسالم را كه به هفتصد نفر تقلیل یافته بود، در دامنه كوه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

احد مستقر ساخت و این كوه را پشت سر، مدینه را پیش رو و كوه عینین رادر سمت چپ مسلمانان 

.  قرار داد، ارتش اسالم رو به ؼرب و مشركان رو به شرق قرار گرفتند

منطقه را با دید نظامى از نظر گذراند و توجهش به اهمیت  (صلى هللا علیه وآله وسلم)سپس پیامبر 

كوه عینین جلب شد، زیرا ممكن بود در اثناى جنگ، دشمن از آن منطقه به پشت جبهه مسلمانان 

نفوذ كند، از این رو افسرى مسلمان به نام عبدهللاه بن جبیر را با پنجاه تیر انداز مؤمور حفاظت از 

شما با تیر اندازى، دشمن را دور سازید و نگذارید از پشت سر وارد جبهه : این نقطه كرد و فرمود

گردند و ما را ؼافلگیر سازند؛ چه در نبرد پیروز شویم و چه شكست بخوریم، شما هرگز این نقطه 

.  را خالى مگذارید و ترك مكنید

پیاده نظام زره پوش را در وسط قرار داد، گروهى . ابو سفیان نیز ارتش خود را سه قسمت كرد

را به فرماندهى خالد بن ولید براى سمت راست و دسته اى دیگر را براى سمت چپ به فرماندهى 

همچنین دسته مخصوصى را به عنوان پیش قراوالن نبرد كه پرچمداران نیز . عكرمه معین نمود

سپس رو به پرچمداران كه از قبیله بنى عبدالدار . در میان آنان بودند، در پیشاپیش ارتش قرار داد

پیروزى لشكر در گرو استقامت و پایدارى پرچمداران است، و ما روز بدر، از : بودند كرد و گفت

این ناحیه شكست خوردیم، اگر قبیله بنى عبدالدار در حفظ پرچم از خود شایستگى نشان ندهند، 

.  ممكن است افتخار پرچم دارى نصیب قبیله دیگر گردد

روز پانزدهم شوال سال سوم هجرت، جنگ آؼاز شد و طولى نكشید كه مسلمانان پیروز شدند و 

شكست آنان به علت تلفات زیاد نبود، زیرا مجموع تلفات آنان تا آخر . مشركان شكست خوردند

جنگ از پنجاه نفر تجاوز نمى كرد كه این تعداد نسبت به تعداد كل سپاه شركت ناچیز بود، بلكه 

عامل شكست آنان كشته شدن پرچمدارانشان بود كه نه نفر از آنان به دست قدرتمند و تواناى امیر 

 به هالكت رسیدند و در اثر سقوط پى در پى پرچم، روحیه خود را از علیه السالمالمإمنین على 

 بعدها روى این موضوع تكیه مى كرد، چنان كه علیه السالمعلى . دست دادند و پا به فرار گذاشتند

در شوراى شش نفرى كه پس از قتل عمر، براى انتخاب خلیفه بعدى تشكیل شده بود، این موضوع 

.  را از سوابق درخشان خود یاد كرد كه مورد تاءیید اعضاى شورا قرار گرفت

كشته شدن پرچمداران، وحشت عجیبى در دل قریش انداخت و آثار شكست رادر چهره ها ظاهر 

زنان قریش براى تحریك مردان . كرد و به دنبال آن حمله عمومى از طرؾ مسلمانان شروع شد

.  شروع به خواندن شعر و نواختن دؾ كردند و سرودهاى جنگى مى خواندند

چون شیرى ؼران به چپ و راست  (صلى هللا علیه وآله وسلم)از آن سو، حمزه عمومى پیؽمبر 

ابودجانه انصارى با شهامت بى . حمله ور مى شد و هركه سر راهش مى آمد از پاى در مى آورد

به دستش داده بود سپاه دشمن را روى هم  (صلى هللا علیه وآله وسلم)نظیر خود و شمشیرى كه پیؽمبر 
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مورخین مى نویسند كه آن شمشیر را باالى سر هركس كه به گردش در مى آورد جان . مى ریخت

سالم به در نمى برد و حتى در حین كارزار به هند، همسر ابوسفیان رسید و خواست او را هم با آن 

است و او  (صلى هللا علیه وآله وسلم)شمشیر به هالكت برساند كه متوجه شد، این شمشیر رسول خدا 

 نیز از یك سو و سایر علیه السالمعلى بن ابى طالب . هم زنى مشرك است لذا او را رها كرد

مسلمانان جانباز و فداكار مهاجر و انصار نیز از طرفى دیگر به سختى مشركین را شكست دادند و 

را نیز كه آورده بودند رها كردند و - هبل - هزیمت آنان به سوى مكه شروع شد و بت بزرگ خود 

و حتى اسباب و اثاثیه خود را رها كرده و فرار كردند، زنانى كه با آنان آمده . بر زمین انداختند

بودند، شروع به سرزنش فراریان كردند و با حماسه هاى جنگى و دؾ و چنگ خواستند آنان را 

.  باز گردانند، ولى نتوانستند و آنان نیز پا به فرار گذاردند

سربازان مسلمان پس از مقدارى تعقیب، مؽرورانه به سوى میدان جنگ بازگشتند و با خیالى 

آسوده به جمع آورى ؼنیمت پرداختند و با سابقه اى كه از جنگ بدر و آن پیروزى ؼیر قابل 

انتظار داشتند، اطمینان یافتند كه اینجا هم دیگر شكست نخواهند خورد و مشركین از راهى كه رفته 

.  اند باز نخواهند گشت

در اینجا بود كه صفت نكوهیده طمع، در دل تیراندازانى كه همراه عبدهللاه بن جبیر كه از دهانه 

دره نگهبانى مى كردند، به این ؼرور اضافه شد و صحنه جنگ را عوض كرد و پیروزى 

مسلمانان را به شكست مبدل نمود؛ زیرا هنگامى كه تیراندازان از باالى دره مشاهده كردند كه 

مسلمانان به جمع آورى ؼنایم مشؽول شده اند و مشركین هزیمت كردند، یكى یكى به منظور به 

.  دست آوردن ؼنیمت و براى آن كه از یكدیگر عقب نمانند به طرؾ دره سرازیر شدند

( صلى هللا علیه وآله وسلم)هرچه عبدهللاه بن جبیر فریاد برآورد كه نروید و از دستور رسول خدا 

آن هنگام كه پیؽمبر : سرپیچى نكنید، كسى به حرؾ او گوش نداد و برخى هم در پاسخش گفتند

به هر ترتیب به . سفارش كرد از اینجا حركت نكنید، نمى دانست كه مسلمانان پیروز مى شوند

.  فاصله اندكى چهل نفر از آنان رفتند و با عبدهللاه بن جبیر جز ده نفر باقى نماندند

خالد بن ولید كه با دویست نفر از جنگجویان قریش در كمین تیراندازان بود و تا آن وقت 

نتوانسته بود از آن تنگه و شكاؾ عبور كند و از پشت سر خود را به مسلمانان برساند؛ در هر بار 

كه مى خواست منظور خود را عملى سازد با رگبار تیرهاى آنان مواجه مى شد، او وقتى متوجه 

شد ده نفر تیر انداز بیشتر نمانده است با همراهان خود به آنان حمله كرد و آنان را كشت و شمشیر 

در میان مسلمانانى كه با خیالى آسوده براى جمع آورى ؼنایم خم شده بودند گذاردند و آنان را 

.  ؼافلگیر ساختند

در این میان زنى به نام عمره دختر علقمه حارثیه، هنگامى كه خالد و همراهانش را از دور 

مشاهده كرد، پیش رفت و پرچم قریش را كه بر زمین افتاده بود بلند كرد و جمعى از سپاه فرارى 

.  قریش را دور آن جمع نمود

زنان قریش نیز كه در حال فرار بودند، وقتى پشت سر خود را نگاه كردند و پرچم افراشته 

قریش را دیدند، به سرزنش و مالمت مردان مشؽول شدند و با موهاى پریشان و گریبان هاى چاك 

تدریجا . زده و فریادهاى دیوانه وار خویش، آنان را به بازگشت به میدان جنگ تشویق نمودند

صحنه جنگ به نفع قریشیان عوض شد و مسلمانان گروه گروه رو به فرار نهادند و جمعى نیز 

بدون آن كه متوجه باشند، شمشیر به روى یكدیگكر كشیدند و به هركس   مى رسیدند شمشیر مى 

.  زدند تا خود را از مهلكه نجات دهند
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: چیزى كه به فرار مسلمانان كمك كرد، فریادى بود كه به گوش آنان رسید كه كسى مى گوید

.  محمد كشته شد

در روایات آمده است كه این فریاد، نخست از دهان شیطان كه به صورت مردى در میدان 

حاضر شده بود بیرون آمد، ولى دهان به دهان و به سرعت در تمام جبهه جنگ پیچید و موجب 

منشاء این شایعه و تاءثیر آن در . تقویت روحیه دشمن و ضعؾ و ناتوانى سربازان اسالم گردید

روحیه افراد، این بود كه درگیر و دار حمله مشركین، سنگى به طرؾ رسول خدا 

پرتاب شد و آن سنگ، دندان آن حضرت را شكست و قسمتى از لب و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

صورت را نیز شكافت و دیگر آن كه همچنان كه آن حضرت مشؽول دفاع و حمله بود، در گودالى 

 آن حضرت را علیه السالمكه مشركین بر سر راه مسلمانان حفر كرده بودند افتاد كه حضرت على 

از جا بلند كرد؛ برخى كه صورت خون آلود و مجروح و نیز افتادن آن حضرت بر زمین را دیده 

بودند یقین به صحت این خبر و درستى آن شایعه كردند و آنچه را دیده بودند به دیگران نیز مى 

.  گفتند

( صلى هللا عليه وآله وسلم)شهادت حمزه عموى پيامبر 

هند، همسر ابوسفیان به او . وحشى، از بردگان مكه و قریش بود كه در جنگ احد شركت كرد

اگر بتوانى یكى از این سه نفر یعنى؛ محمد، على و حمزه را به قتل برسانى، آنچه : گفته بود

در پاره اى از نقل هاست كه جبیر بن مطعم موالى او بود و همین سخن را . بخواهى به تو مى دهم

هر یك از این سه نفر را به قتل برسانى، آزاد : به او گفته بود و وعده آزادى او را داده و گفته بود

.  خواهى شد

اما محمد، كه مرا به وى دسترسى نیست و یارانش حلقه وار او را : وحشى در پاسخ هند گفت

احاطه مى كنند، على هم پیوسته در حال كارزار، اطراؾ خود را به دقت مى نگرد و به او نیز 

دسترسى ندارم، اما حمزه را شاید بتوانم به قتل برسانم؛ زیرا وقتى به ؼضب مى آید پیش پاى خود 

.  را نمى بیند

من در آن : دنباله این ماجرا را ابن هشام از زبان خود وحشى، این گونه نقل كرده است كه گفت

زمان ؼالم جبیر بن مطعم بودم و عموى جبیر، یعنى طعیمة بن عدى در جنگ بدر به دست 

چون جنگ احد پیش آمده بود و سپاه قریش به سوى مدینه حركت كرد، . مسلمانان كشته شده بود

اگر بتوانى در این جنگ حمزة بن عبد المطلب عموى محمد را به جاى عموى : جبیر به من گفت

من كه بزرگ شده حبشه بودم و در پرتاب كردن نیزه، مانند . من بكشى، تو را آزاد خواهم كرد

حبشیان دیگر مهارت داشتم به همراه قریش به مدینه آمدم، جنگ كه شروع شد سراغ حمزه را 

گرفتم و چون او را به من نشان دادند همه جا همانند سایه او را تعقیب كردم و مراقب بودم تا 

نیزه كوتاهى كه در هنگام جنگ به سوى دشمن پرتاب مى ]فرصتى به دست آوردم و زوبین 

.  خود را به سوى او پرتاب كنم [كردند

حمله هاى حمزه بسیار سخت بود و به هر طرؾ كه حمله مى كرد صفوؾ منظم قریش را از 

هم مى درید و كسى نمى توانست در برابر او مقاومت كند، من نیز كه در كمینش بودم گاهى ناچار 

.  مى شدم در پشت درخت و یا سنگى مخفى شوم تا مبادا چشمش به من بیفتد و مرا بكشد

هنگامى كه سباع بن عبد العزى در مقابل او درآمد و حمزه سرگرم قتل او گردید، فرصتى به 

دست آوردم و زوبین خود را حركت دادم و به سوى او پرتاب كردم و آن حربه تهیگاه حمزه را 

حمزه برگشت تا خود را به من برساند و انتقام گیرد ولى . شكافت و از میان دو پایش خارج گردید
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من فرار كردم و او به علت درد بسیارى كه مى كشید نتوانست به من برسد و روى زمین افتاد، من 

همچنان ایستادم تا این كه روح از بدن او خارج گشت، با احتیاط تمام جلو رفتم و زوبین خود را از 

تهیگاهش بیرون آوردم و چون منظورم حاصل شده بود به میان لشكرگاه رفتم و آسوده خاطر 

نشستم؛ زیرا هدؾ من تنها كشتن حمزه و آزاد شدن خودم بود كه آن را انجام داده بودم و چون به 

.  مكه بازگشتم جبیر مرا آزاد كرد

در نقل دیگرى است كه وحشى پس از قتل حمزه، شكم آن جناب را درید و جگرش را بیرون 

هند قطعه اى از آن جگر را بریده و در دهان گذارد ولى نتوانست بخورد و . آورد و براى هند بود

آن را بیرون انداخت و به شكرانه این مژده و بنابر وعده اى كه داده بود، طال و جواهرات خود را 

.  بیرون آورد و به وحشى داد

در جنگ احد  (صلى هللا عليه وآله وسلم)ياران پيامبر 

بنابر تواریخ مسلم است كه در معركه احد بیشتر مسلمانان فرار كردند و پیؽمبر اكرم 

هرچه فریاد برمى آورد كه من رسول خدا هستم و كشته نشده ام، به كجا  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

فرار مى كنید؟ گوش ندادند و حتى برخى مانند عثمان بن عفان و زید بن حارثه تا چند فرسنگى 

توقؾ  ((جعلب) )مدینه گریختند و به گفته طبرسى سه روز نیز از ترس مشركین در كوهى به نام 

.  كردند و پس از سه روز به مدینه آمدند

گروهى دیگر نیز مانند عمر بن خطاب و طلحة بن عبید هللاه تا پشت جبهه جنگ گریختند و در 

.  آنجا توقؾ كردند تا ببینند سرانجام جنگ چه خواهد شد

ابن هشام و طبرى و دیگران نقل كرده اند كه انس بن نضر در همان حال بر آنان عبور كرد و 

: انس گفت. رسول خدا كه كشته شد: چرا اینجا نشسته اید؟ گفتند: با شدت ناراحتى از آنان پرسید

زندگى پس از كشته شدن رسول خدا به چه درد مى خورد؟ برخیزید و به میدان جنگ بروید و 

.  همانند او شربت شهادت را بنوشید

اگر محمد كشته شد، خداى محمد كه كشته نشده، برخیزید این : در روایت دیگرى است كه گفت

.  را گفت و به دنبال آن به میدان جنگ آمد و آن قدر جنگید تا این كه به شهادت رسید

ماندند و با كمال رشادت و ایمان جنگیدند، چند  (صلى هللا علیه وآله وسلم)اما افرادى كه با پیؽمبر 

 بود علیه السالمنفر معدود بودند كه از آن جمله به اتفاق اهل تاریخ در درجه اول على بن ابى طالب 

.  و بقیه مورد اختالؾ است

مردم در آن : به عبد هللاه بن مسعود گفتم: شیخ مفید رحمه هللاه از زید بن وهب نقل كرده كه گوید

روز به جز على بن ابى طالب و ابودجانه و سهل بن حنیؾ از اطراؾ رسول خدا 

گریختند؟  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

تنها على بن ابى طالب ماند و بقیه رفتند و طولى نكشید كه چند تن برگشتند و : ابن مسعود گفت

پرداختند كه نخست، عاصم بن ثابت و سپس ابودجانه،  ( صلى هللا علیه وآله وسلم)به دفاع از پیامبر 

پس تو كجا بودى؟ عبد هللاه بن : زید بن وهب از او پرسید. سهل بن حنیؾ، طلحة بن عبیدهللاه بودند

.  من هم گریختم: مسعود گفت

از هر طرؾ  (صلى هللا علیه وآله وسلم)وجود گرامى پیامبر : ابن اثیر در تاریخ خود مى نویسد

هر دسته اى كه به آن حضرت حمله مى . مورد هجوم دسته هایى از ارتش قریش قرار گرفت

آورد، على به فرمان پیامبر به آنان حمله مى كرد و با كشتن برخى، موجبات تفرق آنان را فراهم 

در برابر این فداكارى، امین وحى نازل گردید و . این جریان چندبار در احد تكرار شد. مى ساخت
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. این نهایت فداكارى است كه على از خود نشان مى دهد: فداكارى على را نزد پیامبر ستود و گفت

من از على و او از من : امین وحى را تصدیق كرد و فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

یعنى، هیچ  ((ال فتى اال على، ال سیؾ اال ذوالفقار) ): سپس این ندا در میدان شنیده شد. است

.  جوانمردى جز على نیست و هیچ شمشیرى جز شمشیر ذوالفقار نیست

نام و قبیله و سایر مشخصات آنان . ابن هشام آمار كشته شدگان را بیست و دو نفر نوشته است

 كشته و علیه السالمرا نیز ذكر كرده است كه دوازده نفر از این افراد به دست على بن ابى طالب 

.  بقیه به دست سایر مسلمانان مقتول گشته اند

مسلمانان در محضر پیامبر وارد نبردگاه شدند و مى خواستند كه كشتگان خود را كه حدود هفتاد 

وضع رقت بار . به بدن حمزه افتاد (صلى هللا علیه وآله وسلم)نفر بود به خاك بسپارند، چشم پیامبر 

حمزه فوق العاده او را منقلب ساخت و طوفانى از خشم و ؼضب در كانون وجود او پدید آورد به 

.  این ناراحتى كه اكنون در خود احساس مى كنم، در زنداگانى من بى سابقه است: طورى كه فرمود

مسلمانان عهد كردند كه اگر بر مشركان دست یابند، همین معامله را با كشته هاى آنان انجام 

چیزى از تصمیم آنان نگذشته بود كه جبرئیل نازل . دهند و به جاى یكى، سى نفر را مثله كنند

اگر تصمیم دارید كه آنان را مجازات : ) )فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)گردید و خطاب به پیامبر 

كنید، در مجازات خود میانه رو باشید و از حد اعتدال بیرون نروید و اگر صبر كنید، براى 

 (1141)(. (صابران بهتر است

خطاب خداوند به شهيدان احد 

نقل مى كند كه خداوند به ارواح شهیدان احد  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ابن مسعود از پیامبر اكرم 

ما باالتر از این چه ! پروردگارا: چه آرزویى دارید؟ آنان گفتند: خطاب كرد و از آنان پرسید

آرزویى مى توانیم داشته باشیم كه ؼرق در نعمت هاى جاویدان تو هستیم و در سایه عرش تو 

. مسكن گزیدیم، تنها تقاضاى ما این است كه بار دیگر به دنیا برگردیم و در راه تو شهید شویم

: عرض كردند. فرمان تخلؾ ناپذیر من این است كه كسى دوباره به دنیا بازنگردد: خداوند فرمود

برسانى و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)حال كه چنین است تقاضاى ما این است كه سالم ما را به پیامبر 

. به بازماندگانمان، حال ما را بگویى و از وضع ما به آنان بشارت دهى كه هیچ گونه نگران نباشند

.   سوره آل عمران نازل گردید169سپس در این رابطه آیه 

غسيل المالئكه 

حنظلة بن ابى عیاش همان شب كه فرداى آن جنگ احد درگرفت، مى خواست عروسى كند، 

با اصحاب مشؽول مشورت درباره جنگ بود، او نزد پیامبر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

به او اجازه دهد  (صلى هللا علیه وآله وسلم)آمد و عرضه داشت كه اگر پیامبر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

.  نیز به او اجازه داد (صلى هللا علیه وآله وسلم)آن شب را نزد همسر خود بماند پیامبر 

صبحگاهان به قدرى براى شركت در جنگ عجله داشت كه موفق به انجام ؼسل نشد، با همان 

.  حال وارد معركه كارزار گردید و سرانجام شربت شهادت نوشید

فرشتگان را دیدم كه حنظله را در میان آسمان : درباره او فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

.  ؼسل مى دهند، از این رو ؼسیل المالئكه نامیده شد

وضع این عروس و داماد شگفت آور است، زیرا آنان جانباز راه حق بودند ولى پدران آنان، از 

پدر عروس   عبدهللاه بن ابى رییس منافقان مدینه بود و . دشمنان سرسخت اسالم به شمار مى رفتند
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حنظله فرزند ابى عامر راهب دوران جاهلیت بود كه پس از اسالم، به صؾ مشركان اسالم 

.  پیوست

غزوه بنى النضير 

منافقان و یهودیان مدینه از شكست مسلمانان در احد و كشته شدن آنان سخت خوشحال بودند و 

به دنبال فرصت بودند كه در مدینه شورشى بر پا كنند و به قبایل خارج از مدینه بفهمانند كه كوچك 

ترین اتحاد و وحدت كلمه در مدینه وجود ندارد و دشمنان خارجى مى توانند حكومت نو پاى اسالم 

.  را سرنگون سازند

بنى نضیر، بنى : در سرزمین مدینه سه گروه از یهود زندگى مى كردند كه عبارت بودند از

قریظه و بنى قینقاع و آنان اهل حجاز نبودند، ولى چون در كتب مذهبى خود خوانده بودند كه 

پیامبرى از سرزمین مدینه ظهور مى كند، به این سرزمین كوچ كردند و در انتظار این ظهور 

 . بزرگ بودند

پس از هجرت به مدینه با آنان پیمان عدم تعرض بست، ولى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

.  آنان هر زمان كه فرصتى مى یافتند از نقض این پیمان فروگذار نمى كردند

بعد از جنگ احد كعب بن اشرؾ با چهل سوار یهودى، به مكه رفتند و یكسره به سراغ قریش 

پیكار كنند، سپس  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رفتند و با آنان عهد و پیمان بستند كه با هم بر ضد محمد 

ابوسفیان با چهل نفر از مكیان و كعب بن اشرؾ یهودى با چهل نفر از یهود وارد مسجد الحرام 

شدند و در كنار خانه كعبه پیمان ها را محكم ساختند، این خبر از طریق وحى به پیامبر 

.  رسید (صلى هللا علیه وآله وسلم)

با چند نفر از بزرگان و یارانش   به طرؾ قبیله بنى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)مدتى بعد پیامبر 

قصد داشت كه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر . نضیر كه در نزدیكى مدینه زندگى مى كردند، رفت

یكى از ]از آنان جهت پرداختن دیه دو مقتول از طایفه بنى عامر كه به دست عمرو بن امیه 

و یارانش مى خواستند  (صلى هللا علیه وآله وسلم)كشته شده بود كمكى بگیرد و شاید پیامبر  [مسلمانان

. در زیر این پوشش وضع بنى نضیر را از نزدیك بررسى كنند كه مبادا مسلمانان ؼافلگیر شوند

در بیرون قلعه یهود بود و با كعب بن اشرؾ در این زمینه صحبت  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

شما این : آنان با یكدیگر گفتند. مى كرد، در این هنگام در میان یهودیان بذر توطئه اى پاشیده شد

مرد را در چنین شرایط مناسبى گیر نمى آورید، االن كه در كنار دیوار شما نشسته است یك نفر به 

.  پشت بام برود و سنگ بزرگى را بر روى او بیندازد و ما را از دست او راحت كند

یك نفر یهودى به نام عمرو بن جحاش اعالم آمادگى كرد و به پشت بام رفت، رسول خدا 

از طریق وحى با خبر شد و برخاست و از جاى خود حركت كرد و طورى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

آنجا را ترك كرد كه یهودیان تصور كردند كه به دنبال كارى مى رود و بر مى گردد؛ ولى پیامبر 

. راه مدینه را در پیش گرفت و همراهانش را از تصمیم خود آگاه نساخت (صلى هللا علیه وآله وسلم)

در مدینه است به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)یاران پیامبر بعد از لحظاتى كه با خبر شدند كه پیامبر 

مسلم شد، لذا  (صلى هللا علیه وآله وسلم)مدینه بازگشتند، اینجا بود كه پیمان شكنى یهود بر رسول خدا 

.  دستور آماده باش و جهاد به مسلمانان داد

براى این كه ضربه كارى به آنان بزند به محمد بن مسلمه كه با  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

كعب بن اشرؾ، آشنایى داشت دستور داد، او را به هر نحو ممكن به قتل برساند و او نیز با فراهم 

كشته شدن كعب به اشرؾ تزلزلى در یهود ایجاد كرد و به دنبال . كردن مقدماتى این كار را كرد
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دستور داد مسلمانان براى جنگ با این قوم پیمان شكن  (صلى هللا علیه وآله وسلم)آن رسول خدا 

حركت كنند، هنگامى كه آنان با خبر شدند، به قلعه هاى مستحكم و دژهاى نیرومند خود پناه بردند 

دستور داد بعضى درختان نخل را كه نزدیك  (صلى هللا علیه وآله وسلم)و درها را محكم بستند، پیامبر 

.  قلعه ها بود بكنند یا بسوزانند

این كار شاید به این منظور صورت گرفت كه یهودیان را كه عالقه شدیدى به اموال خود داشتند 

از قلعه بیرون كشد و نبرد رو در رو انجام گیرد، این احتمال نیز داده شده كه این نخل ها، مزاحم 

.  مانور سریع مسلمانان در اطراؾ قلعه ها بود و مى بایست بریده شود

تو پیوسته از این گونه كارها ! اى محمد: به هر حال این كار، فریاد یهود را بلند كرد و گفتند

[ 5/حشر]نهى مى كردى، این بار چرا دست به چنین كارى مى زنید؟ در این هنگام وحى الهى 

.  نازل شد و به آنان پاسخ گفت كه این یك دستور خاص الهى است

براى پرهیز از خونریزى به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)محاصره، چند روز طول كشید و پیامبر 

آنان نیز پذیرفتند و مقدارى . آنان پیشنهاد كرد كه سرزمین مدینه را ترك كنند و از آنجا خارج شوند

جمعى به سوى اذرعات شام و تعداد كمى به سوى . از اموال خود را برداشتند و بقیه را رها كردند

خیبر و گروهى به حیره رفتند و باقى مانده اموال و اراضى و باؼات و خانه هاى آنان به دست 

مسلمانان افتاد، هرچند یهودیان تا آنجا كه مى توانستند، خانه هاى خود را به هنگام كوچ كردن 

.  تخریب كردند

داستان بنى نضیر در سوره حشر آیه . این ماجرا بعد از ؼزوه احد به فاصله شش ماه اتفاق افتاد

.  دوم به بعد آمده است

 (احزاب)جنگ خندق 

رسول . از حوادث مهم سال پنجم هجرت كه در ماه شوال آن سال اتفاق افتاد، جنگ خندق بود

گرامى در سال چهارم هجرت، یهودیان بنى نضیر را به سبب پیمان شكنى، از مدینه اخراج كرد و 

بنى نضیر ناچار شدند یا به سوى خیبر كوچ كنند و در آنجا . قسمتى از اموالشان را نیز ضبط نمود

مطابق پیمانى بود  (صلى هللا علیه وآله وسلم)این اقدام پیامبر . سكنى گزینند و یا به طرؾ شام بروند

همین عامل سبب شد كه سران بنى نضیر، دست به توطئه بزنند . كه طرفین آن را امضا كرده بودند

.  تشویق كنند (صلى هللا علیه وآله وسلم)و آهنگ مكه كنند و قریش را به نبرد با پیامبر 

آنان با تشكیل نیروهاى . نیروهاى عرب مشرك و یهود، در این نبرد بر ضد اسالم بسیج شدند

نظامى نیرومندى، قریب یك ماه مدینه را محاصره كردند و چون در این ؼزوه، احزاب و دسته 

هاى مختلؾ شركت كردند این ؼزوه احزاب نامیده شده است و از این رو كه مسلمانان براى 

جلوگیرى از پیشروى دشمن، اطراؾ مدینه را به صورت خندق درآورده بودند، این ؼزوه را 

.  ؼزوه خندق نیز مى نامند

در رأس   هیئتى وارد مكه « حیى بن اخطب»و « سالم بن ابى الحقیق»: سران بنى نضیر مانند

شدند و با سران قریش تماس گرفتند و به آنان گفتند محمد، ما و شما را مورد هدؾ قرار داد و 

شما گروه قریش برخیزید و . را مجبور به ترك وطن نمود« بنى نضیر»و « بنى قینقاع»یهودیان 

در گلوگاه مدینه  (بنى قریضه)از هم پیمانان خود كمك بگیرید، ما نیز هفتصد شمشیر زن یهودى 

یهودیان بنى قریظه اگر چه در ظاهر با محمد پیمان دفاعى . داریم كه همه به یارى شما مى شتابند

ابوسفیان به . دارند ولى ما آنان را وادار مى كنیم كه پیمان خود را نادیده بگیرند و همراه شما باشند
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تو كسى هستى كه كتاب مى خوانى و آن را مى فهمى و ما بى سواد هستیم و : بزرگ یهودیان گفت

چیزى نمى دانیم، حال بگو كه كدام یك از ما بر طریق حق و درست هستیم، ما یا محمد؟ 

.  دینتان را بر من عرضه كنید: بزرگ یهودیان گفت

ما براى پذیرایى از حجاج، شترهاى چاق و بزرگ نحر مى كنیم و آنان را : ابوسفیان گفت

با این حال . سیراب كرده و مهمان را اكرام مى كنیم؛ اسیر را آزاد مى كنیم و ما اهل حرم هستیم

افزون بر . محمد، دست از دین و اجدادش برداشته و قطع رحم كرده است و از حرم جدا شده است

.  این دین ما از قدیم بوده است ولى دین محمد جدید و نوپاست

.  شما از محمد به راه راست و حق نزدیك تر هستید: بزرگ یهودیان گفت

آیا كسانى را كه بهره اى از كتاب دارند، ندیدى ) ): قرآن كریم در مذمهت آنان چنین مى گوید

راه شما به هدایت نزدیك تر از راه مإمنان : چگونه به جبت و طاؼوت گرویدند و مشركان را گفتند

است، آنان كسانى اند كه خدا لعنتشان كرده و هر كه را خدا لعنت كند یاورى براى او نخواهى یافت 

 .))(1142) 

.  تقویت شد (صلى هللا علیه وآله وسلم)با این اقدام یهود، عزم و اراده قریش در جنگ با رسول خدا 

سپس یهودیان از مكه خارج شدند و نزد قبایل ؼطفان و قیس عیالن رفتند و آنان را بر جنگ با 

فراخواندند و پیروزى و كمك به آنان را تضمین كردند و به آنان  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول هللاه 

.  نیز خبر دادند كه با قریش   بر سر این مسئله به توافق رسیده اند

پس از گذشتن چند روز دسته هاى مختلؾ از میان قبایل به مكه آمدند و با قریش ائتالؾ كردند 

ریاست قریش با ابوسفیان بود و قبایل دیگر نیز هركدام تحت . و به طرؾ مدینه حركت كردند

ریاست و فرماندهى یكى از بزرگان خویش حركت كردند و ریاست همه سپاه را نیز به ابوسفیان 

هنگامى كه از مكه خارج شدند تعداد آنان متجاوز از ده هزار : واگذار كردند و چنان كه گفته اند

.  نفر بود

مشاوره با اصحاب، مقابله با احزاب 

از حركت احزاب آگاه شد با اصحاب خود كه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه رسول خدا 

.  هفتصد نفر بودند به مشورت پرداخت

تعداد ما اندك است و نمى توانیم مدت زیادى در ! اى رسول خدا: سلمان فارسى برخاست و گفت

پس بهتر است خندقى را حفر كنیم كه حایل بین ما و آنان باشد، در . مقابل آن جمعیت مقاومت كنیم

آن صورت مى توانیم مدت زیادى مقاومت كنیم؛ زیرا آنان نمى توانند از تمام جهات به ما حمله 

كنند، ما فارس ها به هنگامى كه در سرزمین فارس مورد هجوم دشمن قرار مى گرفتیم، خندق حفر 

جبرئیل در همان حال نازل گردید و پیشنهاد . مى كردیم تا از جاهاى معلومى جنگ بر پا شود

.  سلمان را تاءیید كرد

این پیشنهاد  (صلى هللا علیه وآله وسلم)این پیشنهاد سلمان، مسلمانان را متعجب كرد و رسول خدا 

را پسندید و دستور حفر خندق به شكل هاللى در آن قسمت را داد كه شامل ناحیه احد مى شد و تا 

نقطه اى به نام راتج را در بر مى گرفت، چون در قسمت جنوب ؼربى و جنوب، محله قبا و 

باؼستان هاى آنجا بود و در ناحیه شرقى نیز یهودیان و بنى قریظه سكونت داشتند، لذا لشكر دشمن 

ناچار بود از همان ناحیه شمال و قسمتى از شمال ؼربى به مدینه بتازد، از این رو فقط همان 

.  قسمت را براى حفر خندق انتخاب كردند
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دستور داد براى این كار خطى در آن قسمت ترسیم كنند و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر خدا 

براى خود نیز مانند . هر ده ذراع و یا چهل ذراع را میان ده نفر از مهاجر و انصار تقسیم كرد

. افراد دیگر قسمتى را معین كرد تا در ردیؾ مهاجرین، آن قسمت را به دست خود حفر كنند

مسلمانان آن روز از نظر مواد ؼذایى در مضیقه بودند، اما با این حال از طرؾ خانواده هاى 

متوسل مى شدند و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)متمكن، به سربازان اسالم كمك مى شد به خود پیامبر 

براى حفر . با ضربات محكم صخره هاى عظیم را درهم مى شكست (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

خندق تعداد زیادى بیل و كلنگ و زنبیل هاى بزرگ از بنى قریظه به امانت گرفتند، در آن هنگام 

سلمان، مردى نیرومند و پر كار بود كه در هر روز به . رابطه بنى قریظه با مسلمانان خوب بود

اندازه چند نفر كار مى كرد، لذا میان مهاجرین و انصار اختالؾ شد و هر دسته او را از خود مى 

او از ماست؛ رسول خدا : سلمان از ماست و انصار نیز مى گفتند: مهاجرین مى گفتند. دانستند

.  ؛ سلمان از ما خاندان استالسلمان منا اهل البیت : كه چنان دید، فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)

مسلمانان به كار حفر خندق مشؽول شدند و هركس سهمى را كه برایش   مقرر شده بود حفارى 

چنان كه بیشتر مورخین . كرد و با تمام مشكالتى كه برایشان داشت كار به سرعت پیش مى رفت

علت عمده این سرعت عمل و پیشرفت كار، . نوشته اند كار حفر خندق شش روزه به پایان رسید

آن بود كه خود پیؽمبر اسالم نیز مانند یكى از افراد معمولى كار مى كرد؛ مسلمانان كه مى دیدند 

رهبر بزرگوارشان با آن همه گرفتارى و مشكالت بلكه گرسنگى و نخوردن ؼذاى كافى همانند یك 

مسلمان عادى كلنگ مى زند و سنگ و خاك به دوش مى كشد، به فعالیت و كار تشویق مى شدند و 

.  موجب سرعت عمل آنان مى گردید

مسلمانان براى سرگرمى و رفع خستگى خود ارجوزه هایى مى خواندند و گاهى به صورت 

نیز گاهى در همه سرود و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)دسته جمعى همصدا مى شدند و رسول خدا 

.  گاهى در جمله آخر و قافیه آن با آنان همصدا مى شد

براى رفت و آمد از آن، هشت راه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)كار حفارى كه تمام شد؛ رسول خدا 

قرار داد كه فقط از آن هشت راه رفت و آمد به خارج خندق مقدور بود و در مقابل هر راهى كه به 

خارج خندق متصل مى شد، یك نفر از مهاجر و یك نفر از انصار با گروهى از سربازان اسالم 

گماشت تا از آن نگهبانى و محافظت كنند، سپس به داخل شهر آمد ابن ام مكتوم را در مدینه به 

جاى خود گمارد و زنان و بچه ها را در قلعه هاى شهر جاى داد و برج شهر را نیز محكم كرد با 

سه هزار نفر از مردان مسلمان براى جنگ با احزاب قریش حركت كرد و تا جلوى خندق آمد و 

در قسمت ؼربى مدینه كه مسجد فتح در كنار آن ]صفوؾ مسلمانان را طورى قرار داد كه كوه سلع 

پشت سرشان قرار داشت و كوه احد در مقابلشان بود و خندق میان آنان و دشمت قرار  [قرار گرفته

.  داشت

خيانت بنى قريظه 

در این میان حادثه دیگرى اتفاق افتاد كه وضع مسلمانان را دشوارتر كرد و آن نقض پیمان عدم 

تجاوز از طرؾ قبیله بنى قریظه و اعالم پشتیبانى از لشكر احزاب بود، خیانت این قبیله با وسوسه 

این مسئله روحیه بسیارى از مسلمانان را . ها و شیطنت هاى حیى بن اخطب صورت گرفت

.  در تالش بود تا آثار سوء آن را خنثى سازد (صلى هللا علیه وآله وسلم)تضعیؾ كرد، اما پیامبر 

بنى قریظه، تنها به نقض پیمان اكتفا نكردند، بلكه عمال مرتكب دو خیانت بزرگ دیگر نیز 

نخست؛ رساندن آذوقه و خواربار به لشكر احزاب بود كه از نظر آذوقه در تنگنا بودند؛ به : شدند
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طورى كه یك بار مسلمانان در منطقه قبا به كاروانى كه حامل خرما و جو بود برخوردند كه از 

طرؾ بنى قریظه براى سپاه قریش حمل مى شد و مسلمانان آن كاروان را مصادره كردند، دیگرى 

روزى . ایجاد رعب و وحشت در دورن شهر و در میان پناهگاههاى زنان و افراد ؼیر نظامى بود

یكى از آنان كه تا درون قلعه نفوذ كرده بود توسط صفیه، عمه پیامبر به هالكت رسید كه پیامبر 

پانصد نفر از مسلمانان را مامور حفاظت از شهر نمود و آنان شب  (صلى هللا علیه وآله وسلم)اسالم 

.  ها تا صبح با شعار تكبیر، در حال گشت بودند و از محل استقرار ؼیر نظامیان حفاظت مى كردند

كشته شدن عمرو بن عبدود 

با خطابه هاى آتشین و سخنان گرم و روحانى خود،  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول گرامى اسالم 

. روحیه سربازان اسالم را تقویت مى كرد و آنان را براى دفاع از حریم اسالم آماده مى ساخت

در برابر دشمن استقامت ورزید و ! اى مردم: روزى در اجتماع با شكوهى به سربازان خود گفت

.  بدانید كه بهشت زیر سایه شمشیرها قرار دارد

عمرو بن عبدود، : سرانجام پس از گذشت پنج روز، پنج قهرمان از بت پرستان به نام هاى

عكرمة بن ابى جهل، هبیرة بن وهب، نوفل بن عبدهللاه و ضرار بن خطاب لباس رزم پوشیدند و با 

ؼرور خاصى از اردوگاه متحدان خود، بنى كنانه گذشتند و به آنان گفتند امروز خواهید فهمید كه 

قهرمان واقعى سپاه عرب كیست؟ سپس اسبان خود را تاختند و از مكانى كه پهناى آن تنگ تر بود، 

این پنج قهرمان، از تیر رس سربازان مراقب بیرون رفتند، . با اسبان خود از روى خندق پریدند

این گروه به ترتیب . اما به سرعت نقطه عبور، محاصره گردید و از تجاوز دیگران، جلوگیرى شد

. میان خندق و كوه سلع قرار گرفتند و با اسب هاى خود بازى مى كردند و مبارز مى طلبیدند

مدعیان »: نخست، شجاع ترین آنان عمرو بن عبدود جلو آمد و مبارز طلبید و با تمسخر گفت

بهشت كجایند؟ آیا یك نفر نیست كه بیاید تا من او را به بهشت روانه سازم یا او مرا به دوزخ 

من از داد زدن و مبارز طلبیدن : او چند بار این جمله ها را تكرار كرد و سپس گفت. «بفرستد؟

رو به مسلمانان  (صلى هللا علیه وآله وسلم)در این موقع پیامبر گرامى . خسته شدم و صداى من گرفت

آیا كیست كه شر این مرد را از سر ما كوتاه كند؟ : كرد و گفت

 اجازه نداد تا شاید علیه السالمرسول گرامى به على .  آمادگى خود را اعالم كردعلیه السالمعلى 

سرانجام پیامبر . دیگرى برخیزد و دفاع كند، اما جز على كسى براى این كار آمادگى نشان نداد

 را خواست و عمامه خود را بر سر او نهاد و شمشیر خود علیه السالمعلى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

در روز بدر، عبیدة بن حارث را از ! پروردگارا: را به وى داد و در حق او دعا كرد؛ آن گاه افزود

على را از گزند دشمن ! دست دادم و در جنگ احد، شیر خدا حمزه، از من گرفته شد، پروردگارا

رب ال تذرنى فردا و انت خیر ، ((مرا تنها مگذار و تو بهترین وارث هستى! حفظ بنما، بارالها

  .الوارثین

 از قلعه بیرون آمد و در برابر عمرو قرار گرفت، رسول خدا علیه السالمهنگامى كه على 

(. (؛ ایمان و كفر به تمامى، رو به روى هم قرار گرفتندبرز االیمان كله الى الشرك كله: فرمود

 در برابر دشمن به همان وزن و قافیه رجزهاى عمرو، رجز خواند و به او علیه السالمسپس على 

عجله و شتاب مكن، آمد به سوى تو كسى كه نداى مبارزه طلبى تو را پاسخ گوید، مردى كه : گفت

.  داراى عزمى استوار و بصیرت و بینایى مى باشد

تو كیستى؟ :  گفتعلیه السالمعمرو به على 

.  على، فرزند ابوطالب:  كه به صراحت لهجه معروؾ بود، گفتعلیه السالمعلى 
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من خون تو را نمى ریزم زیرا پدر تو از دوستان دیرینه من بود، من در فكر پسر : عمرو گفت

من مى توانم تو را با نوك نیزه ام . عمت هستم كه تو را به چه اطمینان به میدان من فرستاده است

 (1143). بردارم و میان زمین و آسمان نگه دارم، در حالى كه نه زنده باشى و نه مرده

 (كشته شوم یا بكشم)تو ؼصه مرگ مرا مخور، من در هر حالت :  فرمودعلیه السالمعلى 

.  سعادتمند بوده و جایگاه من بهشت است ولى در همه احوال، دوزخ انتظار تو را مى كشد

این تقسیم، عادالنه نیست، بهشت و دوزخ هر دو از آن تو ! اى على: عمرو لبخندى زد و گفت

.  باشد

 او را به یاد پیمانى انداخت كه روزى دست بر پرده كعبه گرفته علیه السالمدر این هنگام، على 

و با خدا عهد كرده بود، هر قهرمانى در میدان نبرد به او سه پیشنهاد كند، باید یكى از آنان را 

از این بگذر كه ممكن ! على: بپذیرد؛ از این رو، على پیشنهاد كرد كه نخست اسالم آورد، او گفت

. دست از نبرد بردار و محمد را به حال خود واگذار و از معركه جنگ بیرون رو: نیست، فرمود

پذیرفتن این مطلب براى من، سرافكندگى است، فردا شعراى عرب، زبان به بدگویى : عمرو گفت

.  من مى گشایند و خیال مى كنند كه من از ترس به چنین كارى دست زدم

. اكنون حریؾ تو پیاده است، تو نیز از اسب پیاده شو تا با هم نبرد كنیم:  فرمودعلیه السالمعلى 

این یك پیشنهاد ناچیزى است كه هرگز تصور نمى كردم كسى از من چنین ! على: وى گفت

 حمله و علیه السالماین را گفت و از اسب پیاده شد و اسب را پى كرد و به على ! درخواستى بنماید

 سپر كشید و آن ضربه را دفع نمود و با علیه السالمعلى . شمشیرى بر سر آن حضرت فرو فرستاد

 را زخمى كرد، اما امیر علیه السالماین حال شمشیر عمرو، سپر را شكافت و جلوى سر على 

 در همان حال مهلتش نداد و شمشیر را از پشت سر حواله گردن عمرو كرد و علیه السالمالمإمنین 

چنان ضربتى زد كه گردنش را قطع نمود و او را بر زمین انداخت، براى همین گردو خاك زیادى 

 را دیدند كه شمشیرش علیه السالماطراؾ آنان را گرفته بود و چیزى دیده نمى شد، تا این كه على 

.  را با لباس عمرو كه بر زمین افتاده بود پاك مى كند

آیا خجالت نكشیدى كه ! اى عمرو:  به عمرو گفتعلیه السالمعلى : در تفسیر قمى آمده است

قهرمان عرب هستى و با این حال براى مبارزه با من كمك آورده اى؟ 

 ضربه علیه السالمعمرو با سرعت به پشت سر خود نگاه كرد كه در یك لحظه، امیر المإمنین 

.  اى به ساق پاهایش زد و هر دو را قطع كرد

سپس گرد و . على كشته شد: هنگامى كه گرد و ؼبار، آن دو را فراگرفته بود، منافقان گفتند

 بر سینه عمرو نشسته و ریش او را گرفته و مى خواهد علیه السالمؼبار فرونشست و دیدند كه على 

.  كه سر او را از بدن جدا كند، اما سر او را جدا نكرد

.  پرداختند و حذیفة بن یمانى به دفاع از آن حضرت پرداختعلیه السالممنافقان به انتقاد از على 

صبر كن كه به زودى على علت مكث كردن ! اى حذیفه: فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر اكرم 

.  خودش را توضیح مى دهد

درخواستى از تو دارم و آن این است كه مرا عریان نكنى و ! اى عموزاده: عمرو به على گفت

.  لباس هایم را درنیاورى

این مطلب براى من بسیار آسان است، سپس سرش را جدا :  فرمودعلیه السالمامیر المإمنین 

كرد و در حالى كه در اثر ضربه عمرو از سر وى خون جارى بود و از شمشیرش خون مى چكید 

رسول خدا . آمد (صلى هللا علیه وآله وسلم)و سر عمرو را در دست داشت نزد پیامبر 
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زیرا عمرو متوجه پشت سرش شد )آیا او را فریب دادى؟ ! اى على: فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)

.  ( ضربه اى به ساق پاهایش   زدعلیه السالمو در این حال، على 

.  جنگ حیله و نیرنگ است! آرى اى رسول خدا:  فرمودعلیه السالمعلى 

او به : از علت مكث وى سئوال كرد و آن حضرت فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)سپس پیامبر 

من ناسزا گفت و آب دهان به صورتم انداخت و من ترسیدم كه اگر در همان لحظه او را بكشم به 

خاطر هواى نفسم باشد، لذا از كشتن وى در همان لحظه منصرؾ شدم تا خشم و ؼضب من فرو 

.  نشیند و آن گاه او را به قصد قربت به هالكت رساندم

چرا زره او را درنیاوردى؟ مگر نمى ! اى على: در این هنگام عمر بن خطاب جلو آمد و گفت

دانى كه همانند زره او در میان عرب وجود ندارد؟ 

پیامبر گرامى اسالم . شرم كردم كه عموزاده ام را برهنه كنم: حضرت فرمود

 در آن روز به عمرو زد و او را علیه السالمدرباره آن ضربتى كه على  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

ضربت على در روز خندق از عبادت ضربة على یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین: كشت فرمود

 (1144). جن و انس برتر است

بشارت باد تو را ! اى على: به على فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا : حذیفه مى گوید

كه اگر عمل تو را به تنهایى در این روز با عمل تمامى امت من بسنجند، عمل تو بر آنان فزونى 

مى یابد، زیرا خانه اى از خانه هاى مشركین نیست مگر آن كه با كشته شدن عمرو، خوارى و 

ذلت در آن وارد شد و خانه اى از مسلمانان نیست جز آن كه با قتل وى عزت و شوكتى در آن 

از امروز به بعد دیگر شوكت و عظمت اینان از میان :  آن گاه در ادامه فرمود(1145). داخل گردید

به - اگر خدا بخواهد - رفت و از این پس دیگر به جنگ ما نخواهند آمد و ما هستیم كه در آینده 

.  جنگ آنان خواهیم رفت

پس از كشته شدن عمرو بن عبدود، همراهان وى كه هیچ باور نمى كردند قهرمان نامى عرب 

 از پاى درآید، با این كه هر كدام خود، از علیه السالمبه این سرعت به دست على بن ابى طالب 

جنگجویان و شجاعان محسوب مى شدند از ترس آن كه به سرنوشت عمرو دچار گردند، درنگ را 

جایز ندانسته و پا به فرار گذاشتند؛ برخى هم چون عكرمة بن ابى جهل و هبیرة بن ابى وهب براى 

آن كه بهتر بتوانند از آن معركه مرگبار بگریزند، نیزه هاى خود را به زمین انداختند و فرار كردند 

و به هر زحمتى بود توانستند خود را به آن سوى خندق و لشكر مشركین برسانند، تنها نوفل بن عبد 

هللاه بود كه هنگام پریدن از روى خندق پاى اسبش لؽزید و او را به درون خندق انداخت، مسلمانان 

این : در این حال نوفل فریاد برآورد. كه چنان دیدند نزدیك آمدند و از هر سو به او سنگ مى زدند

گونه جنگیدن از عرب به دور است، بهتر است شرافتمندانه تر از این مرا بكشید و یك از شما به 

 وارد خندق شد و علیه السالمدراین هنگام نیز امیر المإمنین . درون خندق آید تا من با او نبرد كنم

ابوسفیان از ترس   این كه مسلمانان بدن نوفل را به انتقام . او را در میان خندق به هالكت رسانید

( صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر . حمزه مثله كنند، حاضر شد جسد او را به ده هزار دینار بخرد

.  جسد او را پس بدهید، زیرا پول مردگان حرام است: فرمود

خالد بن . كشته شدن عمرو و نوفل و فرار قهرمانان قریش، روحیه مشركین را تضعیؾ كرد

ولید تصمیم گرفت كه فرداى آن روز با عبور دادن گروهى از باریكى هاى خندق، این شكست را 

لذا گروهى را براى این كار آماده كرد ولى دفاع مردانه نگهبانان خندق از طلوع آفتاب . جبران كند
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تا ؼروب آن سبب شد كه لشكر دشمن موفق به عبور نشود و دشمن سرشكسته و ماءیوسانه به 

.  اردوگاه خود بازگردند و قبایل مختلؾ، هركدام به فكر بازگشت به زادگاه خود افتادند

نعيم بن مسعود و سپاه عرب 

نعیم بن مسعود، تازه مسلمان باهوش و مدبر، در متفرق ساختن احزاب بسیار مإ ثر بود، وى 

من فرد تازه مسلمانى هستم و باتمام این : رسید و گفت (صلى هللا علیه وآله وسلم)حضور رسول خدا 

قبایل كه بر ضد شما در اینجا گرد آمده اند پیوند دوستى دارم، اگر دستورى دارید بفرمایید تا من 

.  آن را اجرا كنم

كارى كن كه این جمعیت متفرق شوند، زیرا جنگ بر : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

.  اساس خدعه و مكر استوار است

او به سراغ قبیله بنى قریظه رفت كه خطر آنان براى . نعیم بن مسعود، طرح جالبى اندیشید

شما : نعیم وارد دژ آنان گردید و سخنان خود را چنین آؼاز كرد. مسلمانان بیش از قبایل دیگر بود

موقعیت : از عالقه و دوستى من نسبت به خودتان آگاهید، آنان او را تصدیق كردند، سپس افزود

شما با قریش و قبیله ؼطفان فرق دارد، اینجا شهر شماست واموال و فرزندان و زنان شما در این 

جا قرار دارد و شما هرگز نمى توانید از اینجا به جاى دیگرى منتقل شوید و در جاى دیگرى 

زندگى كنید؛ در حالى كه قبیله هاى قریش و ؼطفان فقط براى نبرد با محمد به اینجا آمده اند و 

آنان مانند شما . اینجا محل زندگى آنان نیست و مال و زندگى و فرزندان آنان در جاى دیگرى است

نیستند، اگر پیروز شدند و به هدؾ خود رسیدند، فرصتى است كه به دست آورده اند و اگر پیروز 

نشدند این نقطه را ترك مى كنند و به زندگى خود بر مى گردند و شما را در چنگال مسلمانان مى 

شما هرگز توانایى مقابله با محمد را ندارید، پس چه بهتر كه به قریش و . گذارند و مى روند

ؼطفان كمك نكنید مگر این كه بزرگان آنان را گروگان بگیرید تا مطمئن شوید كه آنان در روزهاى 

.  سختى شما را رها نكرده و تا كار محمد را یكسره نكنند، به سرزمین هاى خود باز نمى گردند

همه نظریه نعیم را تصدیق كردند و تصمیم گرفتند تا شخصیت هایى از قبیله هاى قریش و 

.  ؼطفان گروگان نگیرند، آنان را یارى نكنند

دوستى من براى شما آشكار است و مى دانید كه من : سپس، نعیم وارد اردوگاه قریش شد و گفت

هیچ گونه رابطه اى با محمد ندارم ولى به من خبرى رسیده كه مى خواهم شما را از آن آگاه سازم 

.  به شرطى كه آن را از من نشنیده بگیرید

قبیله بنى قریظه از همكارى با شما پشیمان شده و مخفیانه كسى : چون همگى پذیرفتند، وى گفت

را نزد محمد فرستاده اند و پشیمانى خود را اعالم كرده اند و به او قول داده اند براى جبران این 

كار شخصیت هایى از قبیله ؼطفان و قریش را بگیرند و در اختیار او بگذارند تا همگى را اعدام 

كند؛ سپس به او قول داده اند كه تا آخرین لحظه با محمد باشند تا ریشه شما را از این سرزمین 

بكنند و محمد نیز این وعده را پذیرفته است و بر اتحاد سابق خود بازگشته اند، بنابراین هرگاه یهود 

.  بنى قریظه كسانى از شما را به عنوان گروگان بخواهند مبادا یك نفر را در اختیار آنان بگذارید

من : او پس از گفتن این مطالب اردوگاه قریش را ترك كرد و به اردوگاه ؼطفان رفت و گفت

.  شاخه اى از شجره وجود شما هستم و شما را بیش از دیگران دوست دارم

همه او را تصدیق كردند، سپس سخنانى را كه به قریش گفته بود به آنان نیز گفت و آنان را نیز 

.  از سرانجام شوم گروگان گیرى بر حذر داشت
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طرح نعیم و چاره جویى وى آنچنان مإ ثر افتاد كه اتحاد این گروه را بر هم زد و پیوند 

مشركین را با یهود از هم گسست، زیرا در شب شنبه پنجم شوال سال پنجم هجرت، ابو سفیان و 

این سرزمین مناسب : سران ؼطفان گروهى را به قلعه بنى قریظه اعزام كردند و به آنان گفتند

زندگى براى ما نیست، شتران و اسبان ما از كمى علوفه نابود شدند، پس هر چه زودتر آماده نبرد 

.  شوید تا كار محمد را یكسره سازیم

ما در چنین روزى دست به كار نمى شویم، گذشته . امروز روز شنبه است: آنان در پاسخ گفتند

از این، ما در صورتى آماده نبرد با محمد مى شویم كه كسانى از شما به عنوان گرو در اختیار ما 

ما از . باشند و این امر از آن جهت است كه ما مطمئن شویم تا یكسره كردن كار محمد با ما هستید

آن مى ترسیم كه سختى نبرد سبب شود كه به محل خود برگردید و ما را در این شهر در اختیار او 

.  بگذارید

. هیئت هاى قریش و ؼفطان سخنانى را كه از بنى قریظه شنیدند، به سران هر دو قبیله رساندند

آنان به یاد سخنان نعیم افتادند و همه گفتند كه آن مرد راست مى گفت و خیرخواهى صمیمانه مى 

.  كرد

بار دیگر قریش، هیئتى را روانه قلعه بنى قریظه كردند و سران بنى قریظه همان سخن قبلى را 

بدانید كه ما حتى یك نفر هم از خودمان را در اختیار شما : تكرار كردند، هیئت قریش به آنان گفتند

.  نمى گذاریم، پس اگر آماده نبردید بیرون بیایید و نبرد كنید

هنگامى كه بنى قریظه این سخن را از نمایندگان قریش شنیدند، به همدیگر نگریستند و سخنان 

نعیم را تصدیق كردند و آهسته به هم گفتند قریش و ؼطفان مى خواهند ما به معركه نبرد بكشند، 

اگر فرصتى پیش آمد و پیروز شدند، پس چه بهرت، واال مى خواهند این منطقه را ترك كنند و به 

ما تا شخصیت هایى از شما را : آن گاه به هر دو قبیله پیام فرستادند. سرزمین هاى خود بازگردند

.  در اختیار نداشته باشیم، جنگ را شروع نمى كنیم

در اینجا بود كه اراده ها به سستى گرایید و رشته وحدت كاذب بر اثر كاردانى و تدبیر یك 

مسمان از هم گسست و به دنبال آن مددهاى ؼیبى رسید، بادهاى وزنده و سرد بر آنان مسلط شد، 

.  به گونه اى كه خیمه هاى آنان را بر مى افكند و دیگ هاى ؼداى آنان را وارونه مى ساخت

سرانجام جنگ 

از وضع پریشان قریش آگاه شد، به یكى از یاران  (صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه پیامبر 

خود به نام حذیفه دستور داد كه خود را به اردوگاه دشمن برساند و اخبار آنجا را به دست آورد و 

.  او را مطلع سازد

من خود را به ستاد فرماندهى رساندم و دیدم طوفان چنان رشته آرامش آنان را : حذیفه مى گوید

به هم ریخته كه نه دیگ ؼذایى بر جاى مانده و نه آتشى و نه خیمه اى، ابوسفیان در آن مجمع 

.  دستور داد هر كسى بؽل دستى خود را ببیند و از وضع او تحقیق كند تا بیگانه در میان ما نباشد

تو كیستى؟ : من فورى پیش دستى كردم و از كسى كه در كنار من بود پرسیدم: حذیفه مى گوید

.  من فالنى هستم: او گفت

این منطقه محل زندگى و استقرار ما نیست، : سپس ابوسفیان رو به جمعیت كرد و گفت

چهارپایان ما دچار نابودى شدند، طوفان، خیمه اى براى ما باقى نگذاشته است و بنى قریظه ما را 

.  یارى نكردند، مصلحت این است كه فعال این منطقه را ترك كنیم
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هنوز سپیده دم، منطقه را روشن نكرده بود كه سپاه قریش آنجا را ترك كردند و براى احتیاط 

عمروعاص و خالد بن ولید با دویست سوار به دنبال لشكر قریش به را افتادند تا مبادا از طرؾ 

ؼطفان نیز با شنیدن حركت قریش، رهسپار سرزمین هاى خود شدند و . مسلمانان تعقیب شوند

مسلمانان نیز در بامداد بیست و چهارم ذى القعده سال پنجم، خندق را ترك كردند و به مدینه 

.  بازگشتند

در قرآن . تعداد شهداى مسلمانان در ؼزوه احزاب شش نفر و تعداد كشتگان احزاب سه نفر بود

.  كریم آیات نهم تا بیست و پنجم سوره احزاب پیرامون این جنگ نازل شده است

غزوه بنى قريظه 

آنان . چنان كه گفته شد، بنى قریظه یكى از سه گروه یهودى بودند كه در مدینه سكونت داشتند

روز نخست با پیامبر پیمانى را امضا كردند، ولى دو گروه از آنان به سبب پیمان شكنى مجبور به 

آنان . پیمان شكن به كجا منتهى گردید« بنى قریظه»ترك مدینه شدند، اكنون باید ببینیم سرنوشت 

در سخت ترین لحظات پیمان خود را شكستند و تصمیم گرفتند كه به مسلمین از پشت خنجر بزنند 

.  و حتى در حضور نمایندگان پیامبر به رسول گرامى ناسزا گفتند

روز بیست و چهارم ذى القعده كه مسلمانان از خندق بازگشتند فرشته وحى، پیامبر را مؤمور 

پیامبر به بالل دستور داد كه در میان مردم اعالم كند كه هر . كرد كه به طرؾ دژ بنى قریظه برود

.  كس پیرو امر خدا و رسول اوست، نماز را در كنار قلعه بنى قریظه بخواند

، عبد هللاه بن ام مكتوم را جانشین خود در مدینه قرار داد و (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

پیامبر . خود با سه هزار سرباز كه سى و شش اسب داشتند، رهسپار قلعه بنى قریظه شدند

.   داد و او را پیشاپیش روانه كردعلیه السالمپرچم را به دست على  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

محاصره قلعه پس از انجام نماز عصر شروع شد و بیست و پنج روز این محاصره ادامه 

كعب بن اسد، رئیس و بزرگ یهودیان از طوالنى شدن محاصره به تنگ آمد و شخصیت . داشت

مى بینید كه ما در چه وضعى گرفتار شده ایم؛ ! اى گروه یهود: هایى را دور خود جمع كرد و گفت

:  اكنون من سه پیشنهاد مى كنم یكى از آنان را بپذیرید

شما كه به خوبى مى دانید محمد، پیامبر خداست و نشانه هاى او را در كتاب هاى خود - 1

خوانده اید، پس بیایید تا به او ایمان آوریم و مسلمان شویم و از این به بعد در امن و آسایش همانند 

.  سایر مسلمانان زندگى كنیم و خود، اموال، زن و بچه هایمان نیز محفوظ بمانند

ما هرگز چنین كارى نخواهیم كرد و از دین و آیین پدران خود دست بر نمى : یهودیان گفتند

.  داریم

پیشنهاد دوم من آن است كه بیایید زن و بچه هایمان را بكشیم تا خیالمان از اسارت آنان به - 2

دست مسلمانان آسوده باشد، سپس لباس جنگ پوشیده و از قلعه ها بیرون بریزیم و به جنگ 

مسلمانان برویم اگر پیروز شدیم كه ممكن است صاحب زن و فرزند شویم و اگر كشته هم بشویم 

! دیگر ؼم و اندوه اسارت آنان را در دل نداریم

این كار را هم نخواهیم كرد و ما چگونه دلمان راضى شود این بیچاره ها را با دستان : گفتند

زندگى، پس از ایشان براى ما چه لذتى دارد؟ . خود به قتل برسانیم

اكنون كه این پیشنهاد مرا هم نپذیرفتید، پس بیایید امشب كه شب شنبه است و : كعب گفت- 3

خیال محمد و یارانش از ما آسوده است بر آنان شبیخون بزنیم شاید بتوانیم كارى از پیش برده و 

.  آنان را پراكنده سازیم
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ما چگونه حرمت شب شنبه را بشكنیم و به چنین كارى كه پیشینیان ما بدان اقدام نكرده : گفتند

! اند، دست بزنیم

به راستى كه تا كنون یك نفر از شما از روى عقل و تدبیر كار نكرده : كعب با ناراحتى گفت

.  است

خيانت ابو لبابه 

ابو لبابه، از انصار مدینه و از قبیله اوس بود كه پیش از ورود اسالم به مدینه با یهود بنى 

.  قریظه هم پیمان بودند و در جنگ ها و اختالفات از ایشان پشتیبانى و طرفدارى مى كردند

یهود بى قریظه كه از محاصره طوالنى به تنگ آمده بودند، عاجز شدند و پیش از آن كه تسلیم 

پیؽام دادند كه ابو لبابه را نزد ایشان بفرستد تا در  (صلى هللا علیه وآله وسلم)شوند براى رسول خدا 

نیز ابولبابه را پیش ایشان  (صلى هللا علیه وآله وسلم)كار خود با او مشورت كنند و رسول خدا 

.  فرستاد

همین كه ابولبابه وارد قلعه شد زنان و كودكان پیش روى او درآمده و صداها را به گریه و 

شیون بلند كردند، به گونه اى كه دل ابولبابه به حال آنان سوخت و متاثر گردید و در همان حال 

آیا به نظر تو صالح ما در این است كه تسلیم محمد : وقتى كه مردان بنى قریظه از او پرسیدند

شویم؟ 

آرى، چاره اى دیگر نیست و ضمنا با دست به گلوى خود اشاره كرد، یعنى تسلیم : ابولبابه گفت

شدن شما مقدمه نابودى و گردن زدن شماست و اگر تسلیم شدید مردانتان را گردن مى زنند؛ اما 

و مسلمانان خیانت كرده و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ناگهان متوجه شد كه با این عمل به رسول خدا 

این احساس موجب شد تا انقالبى در دل او پدید آید، این انقالب . گناه بزرگى را مرتكب شده است

درونى سبب شد كه بیش از آن در قلعه هاى بنى قریظه توقؾ نكند و براى توبه و آمرزش خواهى 

از این گناهى كه مرتكب شده بود، در صدد چاره اى برآید و هرچه زودتر خود را از آلودگى آن 

.  گناه پاك سازد

ابولبابه همین منظور از آنجا یكسره به مدینه رفت و با طنابى خود را به ستون مسجد بست و 

تا خدا مرا نیامرزد و توبه ام را نپذیرد از اینجا حركت نخواهم كرد و به سرزمین بنى قریظه : گفت

.  و جایى كه در آن مكان به خدا و رسول او خیانت كرده ام، قدم نخواهم گذارد

كه دید مراجعت ابولبابه درازا كشید، از ماجراى وى مطلع  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

اگر به نزد ما مى آمد از خدا براى او طلب آمرزش مى كردیم ولى اكنون كه چنین : گردید فرمود

ابولبابه همچنان به ستون مسجد بسته بود، فقط در . كرده همانجا باشد تا خدا توبه اش را بپذیرد

اوقات نماز همسر یا دخترش مى آمدند و او را باز مى كردند و مختصر ؼذایى كه براى او آورده 

بودند مى خورد و سپس تطهیر مى كردند و نمازش   را مى خواند و دوباره او را به همان ستون 

به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پس از این كه شش روز از این ماجرا گذشت و رسول خدا . مى بستند

مدینه بازگشت، شبى در اتاق ام سلمه بود كه هنگام سحر در ضمن آیه اى كه به وسیله جبرئیل بر 

آن حضرت نازل شد، قبولى توبه ابولبابه به اطالع حضرت رسید و ام سلمه كه از ماجرا مطلع 

نه، به خدا سوگند : چون خواستند او را باز كنند حاضر نشد و گفت. شد، آن بشارت را به او داد

براى نماز صبح به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)چون پیؽمبر . باید خود پیامبر با دست خود مرا باز كند

اسطوانة »مسجد آمد با دست خود او را باز كرد، هم اكنون ستونى در مسجد مدینه است كه آن را 

 (1146). جاى همان ستونى است كه ابولبابه خود را به آن بسته بود: مى نامند و مى گویند« توبه
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داورى سعد بن معاذ 

یهود بنى قریظه كه از محاصره به تنگ آمدند و حاضر به پذیرفتن اسالم و جزیه هم نشدند، 

چاره اى جز تسلیم شدن نداشتند اما از سرنوشت خود بیمناك بودند؛ از این رو براى سران قبیله 

اوس كه هم پیمانان آنان بودند پیؽام دادند كه ما چاره اى جز تسلیم نداریم اما شما باید به ما كمك 

كنید و با محمد مذاكره نمایید تا درباره ما تخفیؾ بدهد و همانند بنى قینقاع و بنى النضیر با ما 

.  رفتار كند

رفتند و در این  (صلى هللا علیه وآله وسلم)با این پیؽام چند تن از افراد آن قبیله به نزد رسول خدا 

آیا راضى هستید كه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)اى پیامبر : باره با آن حضرت مذاكره كردند و گفتند

یك نفر از شما درباره بنى قریظه داورى كند؟ 

.  آرى: همه گفتند

سعد بن معاذ را به عنوان داور برگزید تا او درباره بنى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

سعد بن معاذ در خیمه زنى به نام رفیده كه كارش مداواى مجروحان جنگى . قریظه داورى كند

آوردند و از  (صلى هللا علیه وآله وسلم)بود، بسترى بود، جوانان اوس، سعد را به حضور رسول خدا 

.  او درخواست كه با هم پیمانان آنان به نیكى رفتار كند

وارد شد پیامبر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه سعد بر محضر رسول خدا 

.  برخیزید و به او احترام بگذارید: به همگان گفت (صلى هللا علیه وآله وسلم)

مهاجرین و انصار همه برخاستند و نهایت احترام را به جا آوردند و از او درخواست كردند كه 

سعد نیز از آنان پیمان گرفت كه آنچه را كه حق تشخیص دهد آنان . درباره بنى قریظه داورى كند

.  اجرا كنند، آنان نیز همگى پذیرفتند

كشته شوند و  (آنانى كه آماده جنگ با مسلمانان بودند)حكم من آن است كه مردانشان : سعد گفت

گروهى از آنان كه اسالم را پذیرفتند نجات یافتند . فرزندان و زنانشان اسیر و اموالشان تقسیم گردد

.  و سرزمین مدینه براى همیشه از وجود این قوم منافق و دشمنان سرسخت لجوج پاك گردید

هنگامى كه مقصران بنى قریظه را براى اعدام حاضر كردند، آنان كینه هاى درونى خود را 

بیرون ریختند، مثال حیى بن اخطب كه رئیس قبیله بنى قریظه را به پیمان شكنى وادار كرده بود و 

به او قول داده بود كه در سرنوشت آنان شریك باشد، هنگام اعدام رو به پیامبر 

كرد و گفتك من در دشمنى با تو پشیمان نیستم ولى خداوند هركس را خوار  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

 (1147). سازد او نیز خوار مى شود و ذلت و خوارى بر بنى اسرائیل از جانب خداوند قطعى است

همچنین سعد بن معاذ حكم كرد كه یك زن یهودى كه در اثناى جنگ، مسلمانى را كشته بود به 

.  چهار تن از بنى قریظه اسالم آوردند و در ردیؾ مسلمانان قرار گرفتند. اعدام محكوم گردد

در این جنگ، یك نفر از مسلمانان به شهادت رسید و او خالد بن سوید بود كه زنى یهودى او 

ؼائله بنى قریظه در نوزدهم ذى الحجه در سال پنجم هجرت . را با پرتاب سنگى به شهادت رساند

.   سوره احزاب در مورد بنى قریظه نازل گردید27 و 26آیات . به پایان رسید

سعد معاذ كه در جنگ خندق زخمى شده بود پس از حادثه بنى قریظه به دلیل خون ریزى بیش 

.  از حد به شهادت رسید

صلح حديبيه 

در سال ششم هجرى ماه ذى القعده، تصمیم گرفت كه به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر اسالم 

اتفاق مهاجرین و انصار و سایر مسلمانان براى مراسم عمره به سوى مكه حركت كند؛ او از قبل 
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به مسلمانان اطالع داده بود كه من در خواب دیدم همراه یارانم وارد مسجد الحرام شده ایم و 

همه مسلمانان را تشویق به شركت  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر خدا . مشؽول مناسك عمره هستیم

در این سفر نمود، اما گروهى خوددارى كردند ولى جمع كثیرى از مهاجرین و انصار و اعراب 

این جمعیت كه در حدود یك هزار و چهارصد نفر بودند، . بادیه نشین در خدمتش عازم مكه شدند

لباس   احرام بر تن داشتند و جز شمشیر كه اسلحه مسافران محسوب مى شد، هیچ سالح جنگى با 

.  خود برنداشتند

مسلمانان در ذى الحلیفه، نزدیك مدینه احرام بستند و با تعداد زیادى شتر براى قربانى حركت 

این وضعیت سفر، به خوبى نشان مى داد كه هدفى جز انجام این عبادت بزرگ نداشتند، تا . كردند

.   شد(1148)وارد سرزمین حدیبیه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)این پیامبر 

با خبر شدند و نیروهاى خود را گرد  (صلى هللا علیه وآله وسلم)آن گاه قریش از حركت پیامبر 

آوردند و به الت و عزى سوگند یاد كردند كه از ورود آنان جلوگیرى كنند؛ از این رو راه را بر 

بستند و از ورود او به مكه جلوگیرى كردند و در واقع تمام سنت  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیؽمبر 

هایى را كه در زمینه امنیت زائران خانه خدا در ماه حرام داشتند زیر پا گذاردند؛ چرا كه آنان 

معتقد بودند در ماه هاى حرام از جمله ماه ذى القعده كه پیامبر در آن ماه قصد عمره داشت، و 

بویژه در حال احرام نباید مانع كسى شوند، حتى اگر قاتل پدر خویش را در این ایام و در این 

.  مراسم مى دیدند ابدا متعرض   نمى شدند

در اینجا سفرایى میان قریش و پیامبر رفت و آمد كردند تا مشكل به طریقى حل گردد، سرانجام 

( صلى هللا علیه وآله وسلم)عروه بن مسعود ثقفى كه مرد هوشیارى بود از طرؾ قریش خدمت پیامبر 

من به قصد جنگ نیامده ام و تنها هدفم زیارت خانه : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)آمد، پیامبر 

را كه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)در این مالقات، منظره وضو گرفتن پیامبر « عروه»ضمنا . خداست

اصحاب اجازه نمى دادند قطره اى از آب وضوى او به روى زمین بیفتد مشاهده كرد و چون 

من به دیار كسرى و قیصر و نجاشى رفته ام، هرگز زمامدارى را در : بازگشت به قریش   گفت

میان قومش، به عظمت محمد در میان یارانش ندیدم و اگر تصور كنید كه آنان دست از محمد 

برمى دارند، اشتباه بزرگى است، شما با چنین افراد ایثار گرى رو به رو هستید، پس تصمیم خود 

.  را بگیرید

بيعت رضوان 

به عمر پیشنهاد فرمود كه به مكه برود و اشراؾ  (صلى هللا علیه وآله وسلم)در این میان پیامبر 

قریش   با من عداوت شدیدى دارند و من از آنان : قریش را از هدؾ این سفر با خبر كند، عمر گفت

عثمان بن عفان در پناه یكى از . بیمناكم، پس بهتر این است كه عثمان براى این كار انتخاب شود

( صلى هللا علیه وآله وسلم)بستگان اموى خود به نام ابان بن سعید بن عاص وارد مكه شد و پیام پیامبر 

آنان گفتند كه ما سوگند یاد كرده ایم كه نگذاریم محمد به زور وارد مكه . را به سران قریش رسانید

سپس به عثمان اجازه . شود و این سوگند باب مذاكره را در امر ورود مسلمانان به مكه بسته است

از طواؾ خانه كعبه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)دادند كه كعبه را طواؾ كند، ولى او به احترام پیامبر 

جلوگیرى كردند،  (صلى هللا علیه وآله وسلم)قریش از بازگشت عثمان به سوى پیامبر . امتناع ورزید

چیزى نگذشت كه خبر قتل عثمان از طرؾ شایعه سازان، در میان یاران رسول خدا 

تصمیم به شدت عمل  (صلى هللا علیه وآله وسلم)در اینجا پیامبر . منتشر شد (صلى هللا علیه وآله وسلم)

گرفت و در زیر درختى كه در آنجا بود با یارانش تجدید بیعت كرد كه به نام بیعت رضوان و نیز 
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این موضوع به گوش . بیعت شجره معروؾ شد و با آنان عهد بست كه تا آخرین نفس مقاومت كنند

مشركان مكه رسید و رعب و وحشتى در قلوب آنان سرازیر شد، از این رو فورى عثمان را آزاد 

.  كردند

فرستادند ولى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)قریش سهیل بن عمرو را براى مصالحه خدمت پیامبر 

بعد از گفتگوهاى زیاد پیمان . تاءكید كردند كه امسال به هیچ وجه ورود او به مكه ممكن نیست

:  صلحى منعقد شد كه مفاد آن پیمان به این شرح است

 دستور داد علیه السالمبه على  (صلى هللا علیه وآله وسلم)متن پیمان صلح از این قرار بود كه پیامبر 

من با چنین : سهیل بن عمرو كه نماینده مشركان بود گفت: «بسم هللا الرحمن الرحیم»: كه بنویس

! بسمك اللهم: جمله اى آشنا نیستم، پس بنویس

.  بسمك اللهم: بنویس: فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

بنویس این چنین چیزى است كه محمد رسول هللا با سهیل بن عمرو مصالحه كرده : سپس فرمود

.  است

ما اگر تو را رسول خدا مى دانستیم كه با تو جنگ نمى كردیم، پس تنها اسم : گفت« سهیل»

این : مانعى ندارد، بنویس: فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر . خودت و اسم پدرت را بنویس

چیزى است كه محمد بن عبدهللا با سهیل بن عمرو صلح كرده كه ده سال متاركه جنگ شود تا 

عالوه بر این هر كس از قریش بدون اجازه ولى خود نزد محمد بیاید . مردم امنیت خود را بازیابند

و مسلمان شود او را بازگردانند و هر كس از آنان كه با محمد هستند نزد قریش بازگردد، 

.  برگرداندن وى الزم نیست

همه آزاد هستند، هر كس مى خواهد در پیمان محمد وارد شود، مى تواند و هر كس مى خواهد 

.  در پیمان قریش وارد شود نیز مختار است

.  طرفین متعهدند كه نسبت به یكدیگر خیانت نكنند و جان و مال یكدیگر را محترم بشمارند

از این گذشته، محمد امسال بازمى گردد و وارد مكه نمى شود اما سال آینده، هر ماه به مدت سه 

و مراسم عمره را )روز از مكه بیرون مى رویم تا یارانش بیایند، اما بیش از سه روز توقؾ نكنند 

آن هم در ؼالؾ، سالح دیگرى ( اسلحه مسافر)به شرط این كه جز شمشیر  (انجام دهند و بازگردند

. بر این پیمان صلح، گروهى از مسلمانان و گروهى از مشركین گواهى دادند. همراه نداشته باشند

.   بودعلیه السالمكاتب عهدنامه، امیرالمإمنین على بن ابیطالب 

دستور داد، شترهاى قربانى را كه همراه آورده بودند در  (صلى هللا علیه وآله وسلم)در اینجا پیامبر 

این امر، براى جمعى از . همانجا قربانى كنند، سرهاى خود را بتراشند و از احرام به در آیند

چرا كه بیرون آمدن از احرام بدون انجام مناسك عمره . سخت ناگوار بود (از جمله عمر)مسلمانان 

خود پیشقدم شد و شتران را نحر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)در نظر آنان امكان پذیر نبود، اما پیامبر 

كرد و از احرام بیرون آمد و به مسلمانان تفهیم نمود كه این استثنایى است در قانون احرام و 

.  قربانى كه از سوى خداوند قرار داده شده است

دقیقا اجرا  (صلى هللا علیه وآله وسلم)مسلمین، هنگامى كه چنین دیدند، تسلیم شدند و دستور پیامبر 

شد و از همانجا آهنگ مدینه كردند، اما كوهى از ؼم و اندوه بر قلب آنان سنگینى مى نمود؛ چرا 

كه به ظاهر، مجموع این مسافرت یك ناكامى و شكست بود، اما خبر نداشتند كه در پشت داستان 

.  صلح حدیبیه چه پیروزى هایى براى مسلمانان و آینده اسالم نهفته است
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در همین هنگام بود كه سوره فتح نازل شد و بشارت فتح عظیمى را به پیامبر گرامى اسالم داد 

.  یاد مى كند« فتح مبین»و قرآن كریم از آن به عنوان 

( صلى هللا عليه وآله وسلم)رؤ ياى پيامبر 

در مدینه خوابى دید  (صلى هللا علیه وآله وسلم)همان گونه كه در آؼاز این داستان گفته شد، پیامبر 

وارد مكه مى شوند و این خواب را براى یاران « عمره»كه به اتفاق یارانش براى انجام مناسك 

بیان كرد، همگى شاد و خوشحال شدند؛ اما چون جمعى تصور مى كردند تعبیر و تحقق این خواب 

در همان سال واقع خواهد شد، هنگامى كه مشركان راه ورود به مكه را در حدیبیه به روى آنان 

هم ممكن است  (صلى هللا علیه وآله وسلم)بستند، گرفتار شك و تردید شدند كه مگر رإ یاى پیامبر 

نادرست از آب درآید؟ مگر بنا نبود ما به زیارت خانه خدا مشرؾ شویم؟ پس چه شد این وعده؟ 

! كجا رفت آن خواب رحمانى؟

مگر من به شما گفتم این رإ یا همین : در پاسخ این سئوال فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

سال تحقق خواهد یافت؟ 

وحى الهى در همین رابطه در مسیر بازگشت به مدینه نازل شد و تاءكید كرد كه این خواب، یك 

خداوند آنچه را به پیامبرش در »: قرآن كریم در این زمینه چنین مى فرماید. رإ یاى صادقه بوده

به طور قطع همه شما به خواست »: سپس مى افزاید. «عالم خواب نشان داده صدق و حق و بود

خدا وارد مسجد الحرام مى شوید در نهایت امنیت و در حالى كه سرهاى خود را تراشیده یا كوتاه 

 (1149). «كرده اید و از هیچ كس ترس و وحشتى ندارید

 (فتح)جنگ خيبر 

از حدیبیه بازگشت، تمام ماه ذى الحجه و مقدارى از  (صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه پیامبر 

محرم سال هفتم هجرى را در مدینه توقؾ كرد، سپس با هزار و چهار صد نفر از یارانش كه در 

.  حدیبیه شركت كرده بودند، به سوى خیبر حركت كرد

تصریح فرمود كه در این نبرد فقط مسلمانان شركت كننده در  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

حدیبیه شركت كنند و ؼنایم جنگى مخصوص   آنان است و تخلؾ كنندگان را نصیبى از این ؼنایم 

اما دنیا پرستان ترسو و طمع كار، همین كه از قرائن فهمیدند پیامبر . نخواهد بود

در این جنگى كه در پیش دارد قطعا پیروز مى شود و ؼنایم فراوانى به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

( صلى هللا علیه وآله وسلم)دست لشكر اسالم خواهد افتاد از فرصت استفاده كردند و خدمت پیامبر 

شاید به این عذر نیز متوسل شدند كه ما براى . آمدند و اجازه شركت در جنگ خیبر را خواستند

جبران خطاى گذشته و سبك كردن بار مسئولیت و توبه از گناه و خدمت خالصانه به اسالم و قرآن، 

ؼافل از این كه وحى الهى از قبل نازل شده بود و سر . مى خواهیم در این جهاد با شما شركت كنیم

:  آنان را فاش ساخته بود، چنان كه در قرآن مى خوانیم

و هنگامى كه شما براى بدست آوردن ؼنایمى حركت مى كنید، متخلفان مى گویند بگذارید ما »

هم از شما پیروى كنیم و در این جهاد شركت نماییم، آنان مى خواهند كالم خدا را تؽییر دهند، به 

به  (آنان)آنان بگو شما هرگز نباید به دنبال ما بیایید و این مطلبى است كه خداوند از قبل گفته، و 

 (1150). «زودى مى گویند مطلب چنین نیست بلكه شما به ما حسادت مى ورزید

خیبر، مجموعه اى از چند قلعه بود كه مردم آن به كشاورزى و دامدارى اشتؽال داشتند و به 

خیبریان وضع . علت استعداد خوب كشاورزى منطقه از آن به عنوان انبار ؼله حجاز یاد مى شد

حجم فراوان ذخیره ؼذایى، خواروبار و سالح و مهماتى كه پس از سقوط . اقتصادى خوبى داشتند
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ساختمان و استحكامات نظامى قلعه . قلعه ها به دست مسلمانان افتاد حكایت از این موضوع داشت

ها نیز مقاوم و استوار بود و تعداد مردان جنگى آنان بالػ بر ده هزار نفر مى شد، به همین دلیل 

قبیله ؼطفان . خود را نیرومندتر از آن مى دانستند كه مسلمانان جراءت جنگ با آنان را داشته باشند

در آؼاز تصمیم گرفتند كه از یهودیان خیبر حمایت كنند ولى بعد ترسیدند و از جنگ با مسلمانان 

.  خوددارى كردند

در نبرد با دشمنان این بود كه پیوسته از روش استتار  (صلى هللا علیه وآله وسلم)روش پیامبر 

استفاده مى كرد تا كسى از هدؾ او با خبر نشود و دشمن ؼافلگیر شود، از این جهت پیامبر 

راه شمال را به گونه اى در پیش گرفت كه افراد تصور كنند كه وى براى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

سركوبى قبایل ؼطفان، كه با یهودیان خیبر و قریش در جنگ احزاب شركت كرده بودند حركت 

سرزمینى میان اهل )هنگامى كه به سرزمین رجیع رسید،  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر . مى كنند

محور حركت ستون را به سوى خیبر قرار داد تا دشمن را ؼافلگیر و رابطه قبایل  (خیبر و ؼطفان

.  ؼطفان با خیبر را قطع كند

و یارانش كه به كنار دژها رسیدند، در كنار هر دژى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)سرانجام پیامبر 

.  برج مراقبتى وجود داشت تا مؤموران بتوانند جریان هاى خارج دژ را به داخل گزارش كنند

طرز ساختمان دژها به گونه اى بود كه ساكنان آنان بر بیرون قلعه كامال مسلط بودند و مى 

. توانستند با پرتاب سنگ و تیر و كارگذاردن منجنیق، مهاجمان را تیرباران و سنگباران كنند

ساكنان دژ از نظر مواد ؼذایى در رفاه بودند و اگر هم جنگ طول مى كشید، آنان از این جهت در 

مضیقه نبودند و دیوارهاى دژها آن چنان محكم و آهنین بود كه سوراخ كردن آنان امكان پذیر نبود 

.  و هر دژى به دژ دیگر راه هاى علنى و مخفى داشت

مسلمانان در محاصره این دژها آچنان هنرنمایى از خود نشان دادند كه شبانه تمام نقاط حساس و 

راه ها و دروازه هایى را كه به این دژها منتهى مى شد، اشؽال كردند و رابطه آنان را از بیرون 

. قطع كردند؛ این كار با چنان سرعت انجام گرفت كه حتى نگهبان برج ها متوجه این مطلب نشدند

بامدادان كشاورزان دژها كه براى كار در مزرعه بیرون آمدند با سربازان دلیر اسالم روبرو شدند 

.  و فورا گام به عقب نهادند و به دژها پناهنده شدند

سران خیبر پس از آگاهى از محاصره، داخل یكى از دژها گرد آمدند و تصمیم گرفتند كه زنان 

و كودكان را در یكى از دژها و ذخایر ؼذایى را در دژى دیگر جاى دهند و جنگاوران هر دژ با 

سنگ و تیر از خود دفاع كنند و در مواقع ضرورت زورمندان هر دژ از آنجا بیرون آیند و در 

سران یهود تا فتح آخرین قلعه از این نقشه پیروى كردند و . بیرون آنجا با سربازان اسالم بجنگند

.  توانستند مدت زیادى در برابر مسلمانان مقاومت كنند

گشودن نخستین دژ، به قیمت شهادت یكى از سرداران اسالم به نام محمودبن مسلمه و زخمى 

آن سردار با سنگ بزرگى كه از باال پرتاب كردند، به شهادت . شدن پنجاه نفر از مسلمانان تمام شد

.  رسید

پس از گشودن این دژ مسلمانان به سوى دژ دیگرى رفتند و آن را با فداكارى گشودند، گشوده 

شدن این دو دژ، روحیه مسلمانان را باال برد و خیبریان را دچار و حشت ساخت، سربازان اسالم 

روزى گله اى از گوسفندان خیبر كه از . در این هنگام از نظر مواد ؼذایى كامال در مضیقه بودند

چرا برمى گشت، مورد توجه مسلمانان قرار گرفت و سربازان اسالم به خاطر گرسنگى شدیدى كه 
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بر آنان چیره شده بود، فقط دو گوسفند از آن گله گرفتند و سد جوع كردند و باقى را روانه دژ 

.  ساختند

در گشودن یكى از دژها مسلمانان با مقاومت سرسختانه یهود در بیرون قلعه رو به رو شدند و 

در این حالت سر درد شدیدى به سراغ . مسلمانان تلفات سنگینى دادند و موفق به گشودن آن نشدند

در . آمد، به گونه اى كه یكى دو روز نتوانست از خیمه بیرون بیاید (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

این هنگام ابوبكر پرچم را به دست گرفت و با مسلمانان به سوى لشكر یهود تاخت، اما بدون این 

بار دیگر عمر پرچم را به دست گرفت و مسلمانان شدیدتر از روز قبل . كه نتیجه بگیرد بازگشت

.  جنگیدند ولى بدون نتیجه بازگشتند

 فاتح خيبر عليه السالمعلى 

فردا پرچم را »: رسید و آن حضرت فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)این خبر به گوش رسول خدا 

به دست كسى مى دهم كه او، خدا و رسول او را دوست دارد و خداوند و رسول نیز وى را دوست 

.  «خداوند به دست او این دژ را مى گشاید، او هرگز فرار نمى كند. دارند

ؼریوى از شادى تواءم با دلهره از ارتش اسالم برخاست و هر فردى آرزو مى كرد كه این 

.  افتخار نظامى نصیب وى گردد

على كجاست؟ : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)فرداى آن روز پیامبر 

.  او به درد چشم شدیدى گرفتار شده است و به استراحت پرداخته است: پاسخ دادند

.  حضرت فرمود او را بیاورید

رسول خدا .  را بر شترى سوار كردند و در برابر خیمه پیامبر فرود آوردندعلیه السالمعلى 

دعاى رسول گرامى مانند . دستى بر دیدگان او كشید و در حق او دعا كرد (صلى هللا علیه وآله وسلم)

.  دم مسیحایى چنان اثر بخشید كه سردار بزرگ اسالم تا پایان عمر به درد چشم مبتال نشد

جنگاوران را به : نخست: پرچم را به دست او داد و فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)سپس پیامبر 

اسالم دعوت كن، اگر نپذیرفتند، یاد آور شو كه آنان مى توانند در صورت خلع سالح با پرداختن 

جزیه با كمال آزادى در حمایت حكومت اسالمى قرار گیرند و اگر به هیچ كدام از این شرایط 

.  گردن ننهادند با آنان جهاد كن

 زره محكمى بر تن نمود و ذوالفقار را حمایل كرد و با شهامت خاصى علیه السالمامیرمإمنان 

كه شایسته قهرمانان دلیر در میدان هاى نبرد است، عازم پیكار شد و پرچمى را كه رسول گرامى 

.  داده بود در نزدیكى دژ بر زمین نصب كرد

نخست قهرمانى به نام حارث . در این هنگام در خیبر گشوده شد و دالوران یهود بیرون ریختند

 بودند به عقب رفتند، اما علیه السالمجلو آمد و چنان نعره اى كشید كه سربازانى كه پشت سر على 

نبردى كوتاه در گرفت اما چیزى نگذشت كه جسد .  همانند كوه پا برجاى ماندعلیه السالمعلى 

. مرگ او مرحب، برادرش را سخت متاءثر ساخت. مجروح حارث به روى خاك افتاد و جان سپرد

 به نبرد علیه السالماو براى گرفتن انتقام در حالى كه ؼرق در سالح بود پیش آمد و با على 

صداى چكاچك شمشیر و نیزه هاى دو قهرمان اسالم و یهود وحشتى در دل ناظران پدید . برخاست

 بر فرق مرحب فرود آمد و سپر و كاله خود سنگى را علیه السالمآورد، ناگهان شمشیر برنده على 

این ضربت به قدرى سهمگین بود كه . كه بر سر داشت و نیز سر وى را تا دندان دو نیم ساخت

برخى از دالوران یهود كه پشت سر مرحب ایستاده بودند، پا به فرار نهادند و به دژ پناهنده شدند و 
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گروهى كه فرار نكرده بودند به جنگ تن به تن مشؽول شدند و دیرزمانى نگذشت كه همه كشته 

.  شدند

 یهودیان فرارى را تا در دژ تعقیب كرد، در بین راه ناگهان یكى از جنگجویان علیه السالمعلى 

 متوجه در علیه السالمعلى .  افتادعلیه السالمیهود با شمشیر بر سپر على زد و سپر از دست على 

دژ گردید و با یك قدرت الهى و نیروى معنوى آن را از جاى كند و از آن به جاى سپر استفاده 

امیرمإمنان . سنگینى در به اندازه اى بود كه بعدها هشت نفر نتوانستند آن را حركت دهند. كرد

با گشودن این دژ ؼائله خیبر پایان یافت و گردآورى ؼنایم شروع . همراه با مسلمانان وارد دژ شد

خواستند در برابر این تسلیم، خون آنان  (صلى هللا علیه وآله وسلم)یهود تسلیم شدند و از پیامبر . شد

آمار تلفات مسلمانان در حدود بیست نفر . نیز پذیرفت (صلى هللا علیه وآله وسلم)محفوظ باشد، پیامبر 

.  و تلفات یهود نود و سه نفر در تاریخ ذكر شده است

 (1151)فتح مكه 

پس از انعقاد پیمان صلح حدیبیه كه یكى از مواد آن برقرارى آتش بس ده ساله بین مشركان و 

مسلمانان بود، پیامبر اسالم با استفاده از آرامشى كه با قطع دشمنى ها و كارشكنى هاى قریش و 

پس از دو سال، پیمان صلح . توقؾ حمالت نظامى آنان به دست آمده بود، گامهاى بلندى برداشت

به موجب ماده چهارم این پیمان، هر قبیله آزاد بود كه با محمد . توسط قریش نقض گردید

یا با قریش هم پیمان شود، از این رو پس از صلح، مسلمانان با قبیله  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

.  نیز با قریش متحد گشتند« بنى بكر»خزاعه پیمان بستند و قبیله 

خبر شكست نیروى اسالم در نبرد با رومیان، در میان سران قریش منتشر گشت و موجب 

جراءت و جسارت آنان گردید، در همین زمان، قریش، بنى بكر را تشویق كردند كه به خزاعه 

اسلحه پخش كردند و بنى بكر با پشتیبانى  (بنى بكر)آنان شبانه در میان هم پیمان خود . حمله كنند

ستمدیدگان قبیله خزاعه به . قریش، بر خزاعه شبیخون زدند و بیست و سه نفر از آنان را كشتند

اى رسول »: مدینه آمدند و سرگذشت رقت بار خود را ضمن سرودن اشعارى چنین توصیؾ كردند

نیمه شب در حالى كه گروهى از ما خواب  (امضا كنندگان متاركه جنگ)مشركان قریش ! خدا

بودیم و گروهى دیگر مشؽول عبادت و پرستش بودند، به ما حمله كردند و پس از كشتن عده اى و 

در حالى كه مسلمان بودیم »: سپس افزودند. «به اسارت گرفتن جمعى دیگر، منطقه را ترك كردند

.  «قتل عام شدیم

این جمله را شنید تصمیم قطعى گرفت كه هم پیمانان  (صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه پیامبر 

زیرا از قدرت روز افزون . قریش از حمایت خود از قبیله بنى بكر پشمیان شدند. خود را یارى كند

از این . اسالم كامال آگاه بودند و مى دانستند كه پیمانى را كه شكسته اند بدون واكنش نخواهد ماند

او در نیمه راه رئیس قبیله خزاعه . رو، ابوسفیان را عازم مدینه كردند تا پیمان صلح را تمدید كند

.  را دید و فهمید كه براى گزارش به مدینه رفته است و هم اكنون از آنجا باز مى گردد

رسید و درباره تمدید پیمان حدیبیه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)سرانجام، ابوسفیان به حضور پیامبر 

متوسل شد، آنان  (صلى هللا علیه وآله وسلم)سخن گفت، اما پاسخى نشنید؛ سپس به یاران رسول خدا 

 رفت و از وى خواست كه علیه السالمنیز دست رد بر سینه ابوسفیان زدند، آن گاه به خانه على 

.  درباره او نزد پیامبر شفاعت كند

هرگاه تصمیمى بگیرد، ما را  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر :  فرمودعلیه السالمامیرالمإمنین 

.  یارى مقاومت در برابر آن نیست
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به فرزندانت بگو كه قریش را پناه دهند و پیمان : سپس ابوسفیان رو به دختر پیامبر كرد و گفت

.  صلح را تمدید كنند

فرزندان من خردسال هستند و هنوز به آن پایه نرسیدند كه :  فرمودعلیها السالمحضرت فاطمه 

.  این كارها را انجام دهند

ابوسفیان بناچار به مسجد پیامبر رفت و پس از حضور در مسجد در میان مردم به پا خاست و 

.  سپس بر شتر سوار شد و راه مكه را در پیش گرفت. یك طرفه پیمان صلح حدیبیه را تمدید كرد

او نتیجه كار خود را به قریش گزارش كرد، اما همه او را به خاطر این سادگى و خوش باورى 

.  مالمت كردند

شكار جاسوس 

در آؼاز، مقصد را به آنان . دستور داد تا مردم آماده حركت باشند (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

نگفت تا قریش را ؼافلگیرانه وادار به تسلیم كند و مكه بدون خونریزى فتح شود، ولى یك نفر از 

آگاه شد و نامه محرمانه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)مسلمانان به نام حاطب بن ابى بلتعه از هدؾ پیامبر 

بر فتح  (صلى هللا علیه وآله وسلم)اى به سه نفر از سران قریش نوشت و در آن از تصمیم رسول خدا 

مكه سخن گفت و آن را به وسیله زنى به نام ساره ارسال كرد و براى رسانیدن آن نامه ده دینار 

ساره، نامه حاطب را در میان موهاى بافته خود پنهان ساخت و راه مكه را در . اجرت معین نمود

.  پیش گرفت

پیامبر . جبرئیل در این هنگام فرود آمد و او را از این جاسوسى آگاه ساخت

 و زبیر را مؤمور كرد كه هر چه زودتر راه مكه را در علیه السالم، على (صلى هللا علیه وآله وسلم)

.  پیش گیرند و ساره را از رفتن به مكه باز دارند

به سرعت به راه افتادند و در نیمه راه ساره را  (صلى هللا علیه وآله وسلم)مؤموران رسول خدا 

 رو به آن زن علیه السالمعلى . دستگیر كردند و هر چه در اثاث او جستجو كردند چیزى نیافتند

آن زن نیز در . اشتباه نمى كند باید نامه را پس بدهى (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر : نمود و گفت

.  كردعلیه السالم نامه را از زیر موهاى خود در آورد و تسلیم على علیه السالمبرابر اصرار على 

.  به هر حال نامه به دست پیامبر رسید و جاسوس به دام افتاد

افرادى را به اطراؾ مدینه فرستاد تا اعراب بادیه نشین را به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

آنان به این قبایل مختلؾ خبر دادند كه در اول ماه . همراهى در این سفر با پیامبر دعوت نمایند

رمضان در مدینه حاضر باشند و به این ترتیب در پى این بسیج عمومى ده هزار مسلمان ایثارگر 

.  براى فتح مكه آماده شدند

در روز دهم ماه رمضان سال هشتم، مدینه را به عزم مكه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

ترك كرد و این بار به همه سپاهیان اعالم كرد كه او رهسپار مكه مى باشد و فرمان داد كه همه در 

سپاه اسالم بدون آنكه قریش متوجه . این راه تالش كنند و نگذارند خبر حركت آنان به مكه برسد

.  شود، در نقطه اى در نزدیكى مكه فرود آمد

اسالم ظاهرى ابوسفيان 

سپاهیان اسالم پس از فرود آمدن در نزدیكى مكه مؤمور شدند در كلیه نقاط مرتفع، آتشى روشن 

.  كنند تا شعله هاى آن خانه هاى مكه را روشن سازد و رعب و وحشتى در دل آنان به وجود آورد

عباس بن عبدالمطلب از مسلمانان مقیم مكه بود و مقارن حركت پیامبر از مدینه، تصمیم گرفت 

اتفاقا در سرزمینى به نام جحفه كه در نیمه راه . مكه را ترك گوید و به مسلمانان در مدینه بپیوندد
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وسایل : به وى فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)مكه و مدینه به حضور پیامبر رسید و رسول خدا 

.  خود را به مدینه بفرست و خودت با ما بیا چرا كه تو آخرین مهاجر هستى

با خود اندیشید كه اگر رسول خدا ( (صلى هللا علیه وآله وسلم)عموى پیامبر )در این هنگام عباس 

به طور قهرآمیز وارد مكه شود كسى از قریش زنده نمى ماند، از این رو،  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

مى روم : اجازه گرفت و بر مركب آن حضرت سوار شد و گفت (صلى هللا علیه وآله وسلم)از پیامبر 

.  شاید كسى را ببینم و به او بگویم كه اهل مكه را با خبر كند، تا بیایند و امان بگیرند

عباس حركت كرد و نزدیك تر آمد، اتفاقا در این هنگام صداى ابوسفیان را شنید كه به یكى از 

فكر مى كنم : بدیل گفت. من هرگز آتشى برافروخته تر از این ندیدم: دوستانش به نام بدیل مى گفت

قبیله خزاعه از این خوارترند كه این همه : ابوسفیان گفت. این آتش ها مربوط به قبیله خزاعه باشد

.  آتش برافروزند

عباس، چه خبر؟ : در اینجا عباس ابوسفیان را صدا زد، ابوسفیان، عباس را شناخت و گفت

است كه با ده هزار نفر از سربازان  (صلى هللا علیه وآله وسلم)این رسول هللا : عباس پاسخ داد

چه دستورى به من مى : ابوسفیان كه سخت مضطرب شده بود گفت. اسالم به سراغ شما آمده اند

دهى؟ 

زیرا در ؼیر این . امان بگیر (صلى هللا علیه وآله وسلم)همراه من بیا و از رسول خدا : عباس گفت

به این ترتیب عباس، ابوسفیان را با خود سوار مركب رسول . صورت مسلمانان تو را مى كشند

برگشت، از  (صلى هللا علیه وآله وسلم)كرد و با سرعت به سوى پیامبر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)خدا 

این عموى پیامبر : كنار هر گروهى و آتشى از آتش ها كه مى گذشت، مى گفتند

است كه بر مركب او سوار شده است، شخص   ؼریبى نیست، تا به جایى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

خدا را شكر كه : رسید كه عمر بن خطاب آنجا بود، هنگامى كه چشم عمر به ابوسفیان افتاد، گفت

عمر به سرعت خدمت پیامبر . مرا بر تو مسلط كرد در حالى كه در امان كسى نیستى

ولى عباس فرا رسید و . آمد و اجازه خواست تا گردن ابوسفیان را بزند (صلى هللا علیه وآله وسلم)

.  من به او پناه دادم! اى رسول خدا: عرض كرد

من نیز فعال به او امان مى دهم تا فردا كه او را نزد من : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

آورد، رسول خدا  (صلى هللا علیه وآله وسلم)فردا كه عباس او را به حضور پیامبر . آورى

آیا وقت آن نرسیده است كه به خداى ! واى بر تو اى ابوسفیان: به او فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)

یكتا ایمان بیاورى؟ 

من شهادت مى دهم كه خداوند یكتا ! آرى، پدر و مادرم فدایت اى رسول خدا: ابوسفیان گفت

.  است و همتایى ندارد، اگر كارى از بت ها ساخته بود من به این روز نمى افتادم

آیا وقت آن نرسیده است كه بدانى من رسول خدا هستم؟ : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

سرانجام، ابوسفیان و . هنوز شك و شبهه اى در دل من وجود دارد! پدر و مادرم فدایت باد: گفت

.  مسلمان شدند (از ترس جانشان)دو نفر از همراهانش 

ابوسفیان را تنگه اى كه گذرگاه مكه است ببر تا : به عباس فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

.  لشكریان الهى از آنجا بگذرند و او آنان را ببیند

پیامبر . ابوسفیان مرد جاه طلبى است، امتیازى براى او قائل شوید: عباس گفت

هر كس داخل خانه ابوسفیان شود در امان است و هر كس به : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)
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مسجدالحرام پناه ببرد در امان است و هر كس در خانه خود بماند و در را به روى خود ببندد او 

.  نیز در امان است

با سرعت به سراغ مردم مكه برو و آنان را از مقابله با لشكر : سپس عباس به ابوسفیان گفت

.  اسالم برحذر دار

محمد با جمعیتى به سراغ شما ! اى جمعیت قریش: ابوسفیان وارد مسجدالحرام شد و فریاد زد

هركس وارد خانه من شود در امان : آمده است كه هیج قدرت مقابله با آن را ندارید، سپس افزود

است، هر كس در مسجدالحرام برود در امان است و هر كس در خانه را به روى خود ببندد در 

.  امان خواهدبود

.  اسالم بیاورید تا سالم بمانید! اى جمعیت قریش: سپس فریاد زد

! این پیرمرد احمق را بكشید: همسرش هند، ریش او را گرفت و فریاد زد

! به خدا اگر اسالم نیاورى تو هم كشته خواهى شد، برو داخل خانه باش! رها كن: ابوسفیان گفت

( صلى هللا عليه وآله وسلم) بر دوش پيامبر عليه السالمعلى 

با صفوؾ لشكریان اسالم حركت كرد تا به نقطه ذى طوى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر اسالم 

.  رسید، همان مكان مرتفعى كه از آنجا خانه هاى مكه نمایان است

به یاد روزى افتاد كه به اجبار از مكه به طور مخفیانه بیرون  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

رفت، ولى امروز با عظمت وارد مكه مى شد، سپس   پیشانى مبارك را بر فراز جهاز شتر گذاشت 

 (یكى از محالت مرتفع مكه كه قبر خدیجه در آن است)آن گاه در حجون . و سجده شتر به جا آورد

فرود آمد و ؼسل كرد و با لباس رزم و اسلحه بر مركب نشست و در حالى كه سوره فتح را قرائت 

مى فرمود، وارد مسجدالحرام شد و تكبیر گفت، سپاه اسالم نیز همه تبریك گفتند به گونه اى كه 

.  صدایشان همه دشت و كوه را پر كرد

پیامبر براى نابودى بت ها در نزدیك خانه كعبه از شتر خود فرود آمد و در حالى كه بت ها را 

جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان : یكى پس از دیگرى سرنگون مى كرد و مى فرمود

.  حق آمد و باطل زائل شد و باطل زائل شدنى است: زهوقا

به آنان نمى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)چند بت بزرگ بر فراز كعبه نصب شده بود كه دست پیامبر 

 را امر كرد پاى بر دوش   مباركش نهد و باال رود و بت ها را به زمین علیه السالمرسید، على 

سپس كلید خانه . را اطاعت كرد (صلى هللا علیه وآله وسلم) امر پیامبر علیه السالمافكند و بشكند، على 

كعبه را گرفت و در را بگشود و عكس هاى پیامبران را كه بر در و دیوار داخل خانه كعبه ترسیم 

.  شده بود محو كرد

دست در حلقه در خانه كعبه كرد و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)بعد از این پیروزى درخشان، پیامبر 

شما چه مى گویید و چه گمان دارید و درباره : رو به مشركینى كه در آنجا جمع بودند كرد و فرمود

شما چه دستورى بدهم؟ 

ما جز خیر و نیكى از تو انتظارى نداریم، تو برادر بزرگوار ما و فرزند برادر : آنان گفتند

.  بزرگوار ما هستى و امروز به قدرت رسیده اى، ما را ببخش

.  حلقه زد و صداى گریه مردم مكه نیز بلند شد (صلى هللا علیه وآله وسلم)اشك در چشمان پیامبر 

من درباره شما همان مى گویم كه برادرم یوسؾ : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر اكرم 

امروز هیچ گونه سرزنش و توبیخى بر شما نخواهد بود، خداوند شما را مى بخشد و او »: گفت
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همه آزادید، هر كجا كه :  و به این ترتیب همه را عفو كرد و فرمود(1152)« ارحم الراحمین است

.  مى خواهید بروید

اذان گفتن بالل 

به نام كعبه رفت و در حالى كه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پس از فتح مكه، بالل، به دستور پیامبر 

.  گروهى از سران شرك پاى دیوار كعبه ایستاده بودند با صداى بلند و رسا اذان گفت

شهادت هاى بالل بر یكتا پرستى و رسالت پیامبر كه درست نقطه مقابل اندیشه مشركان بود، 

خداوند پدرم را دوست مى داشت كه او زنده نماند و »: یكى از آنان مى گفت. آنان را ناراحت كرد

.  «این آواز را نشنید

.  اى كاش مى مردم و نمى دیدم كه بالل بر بام كعبه نعره مى كشد: حارث بن هشام گفت

این مصیبت بزرگى است كه ؼالمى همانند بالل بر روى كعبه قرار : حكم بن ابوالعاص گفت

.  گیرد و چنین فریاد كشید

اگر خدا برقرارى دولت محمد را نخواهد، دگرگون خواهد شد و اگر : سهیل بن عمرو گفت

.  خشنود باشد پایدار خواهد بود

.  مى ترسم چیزى بگویم و این سنگریزه ها محمد را آگاه سازند: ابوسفیان گفت

روز رحمت 

دستور داده بود كه لشكریانش مزاحم هیچ كس نشوند و به هیچ  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

وجه خونى ریخته نشود، تنها بنابر روایتى شش   نفر را كه افرادى بسیار بدزبان و خطرناك بودند 

حتى هنگامى كه شنید سعد بن عباده پرچمدار لشكر شعار انتقام را سر داده است . استثنا كرده بودند

:  فرمودعلیه السالمبه على  (صلى هللا علیه وآله وسلم)، پیامبر «امروز روز انتقام است»: و مى گوید

.  «امروز روز عفو و رحمت است»: شتاب كن و پرچم را از او بگیر و شعار دهید

این گونه، مكه بدون خونریزى فتح شد و جاذبه این عفو و رحمت اسالمى كه هرگز انتظار آن 

را نداشتند چنان در دل ها اثر كرد كه مردم گروه گروه آمدند و مسلمان شدند و صداى این فتح 

.  عظیم در تمام جزایر عربستان پیچید و آوازه اسالم همه جا را فراگرفت

( صلى هللا عليه وآله وسلم)بيعت زنان با پيامبر 

بر كوه صفا قرار گرفته بود كه از مردان بیعت گرفت، زنان مكه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

كه ایمان آورده بودند براى بیعت خدمتش آمدند، وحى الهى نازل گشت و كیفیت بیعت با آنان را 

هنگامى كه زنان مإمن نزد تو آیند با این شرایط با تو بیعت كنند كه ! اى پیامبر»: چنین شرح داد

چیزى را شریك خدا قرار ندهند، دزدى نكنند، آلوده زنا نشوند، فرزندان خود را به قتل نرسانند و 

تهمت و افترایى پیش دست و پاى خود نیاورند، در هیچ دستور شایسته اى نافرمانى تو نكنند، با 

 (1153). «آنان بیعت كن و طلب آمرزش نما كه خداوند آمرزنده و مهربان است

دستور داد ظرفى پر از آب كنند و مقدارى عطر در آن  (صلى هللا علیه وآله وسلم)سپس پیامبر 

آن گاه از جاى خود . بریزند، سپس دست خود را در میان آن نهاد و آیه نازل شده را تالوت نمود

كسانى كه مایلند با شرایط یاد شده با من بیعت كنند، دست خود را در داخل آب : برخاست و فرمود

.  قرار دهند و رسما وفادارى خود را اعالم كنند

اعالم شد كه هر كس در خانه خود بتى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پس از مدتى از جانب پیامبر 

بت ها یكى پس از دیگرى شكسته شد تا آنجا كه عكرمه فرزند . دارد آن را بشكند و یا بسوزاند
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ابوجهل، دشمن دیرینه پیامبر، هر كجا كه بتى سراغ داشت براى شكستن آن روانه مى گشت، حتى 

تو، خیلى ما را فریب : هند، زن ابوسفیان، بتى را كه در خانه داشت درهم شكست و به آن گفت

.  دادى

شگفت آور این بود كه بت هاى اطراؾ مكه به وسیله گروهى شكسته مى شد كه سالیان دراز 

بت پرست بودند و در راه حفظ آن حاضر بودند جان و مال خود را فدا كنند، از میان آنان مى توان 

خالدبن ولید را نام برد كه براى شكستن بت عزى و نیز عمروعاص كه براى ویران كردن بت 

فتح مكه در . مؤموریت یافتند... خانه سواع و همچنین سعد بن زید كه براى شكستن بت منات و

.  روز بیستم ماه رمضان سال هشتم هجرت پایان پذیرفت

جنگ ذات السالسل 

آمد و پیش روى آن حضرت زانو زد و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)روزى مردى عرب نزد پیامبر 

خیرخواهى تو چیست؟ : حضرت فرمود. من آمده ام تا براى تو خیرخواهى كنم: عرض كرد

گروهى از اعراب در وادى رمل اجتماع كرده اند و مى خواهند به شما در : مرد عرب گفت

.  مدینه شبیخون بزنند، سپس خصوصیات آنان را براى پیامبر بیان كرد

 دستور داد كه مردم را به مسجد دعوت كند، سپس حضرت علیه السالمحضرت به امیرالمإمنین 

جماعتى از دشمنان خدا و شما مى خواهند ! اى مردم: باالى منبر رفت و پس از سپاس خدا، فرمود

در مدینه به شما شبیخون بزنند، چه كسى براى دفع آنان به آن سرزمین مى رود و با آنان به 

مبارزه مى پردازد؟ 

ما به جنگ ایشان مى رویم، فرماندهى براى ما :  برخاستند و گفتند(1154)جماعتى از اهل صفه 

.  تعیین فرما، تا در تحت فرماندهى او حركت كنیم

از روى قرعه هشتاد نفر از ایشان را انتخاب كرد و سپس  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر خدا 

! به نزد بنى سلیم برو: ابوبكر را به فرماندهى آنان انتخاب نمود و فرمود

ابوبكر حركت كرد و به نزدیك آن اعراب كه در وسط دره اى بودند كه اطراؾ آن را سنگ و 

درخت احاطه كرده بود، رسید و چون به قصد حمله به آنان از دره سرازیر شد، اعراب ساكن در 

.  آنجا از اطراؾ آن دره حمله كردند و چند تن از مسلمانان را كشتند و ابوبكر را فرارى دادند

. این بار عمر را براى جنگ فرستاد (صلى هللا علیه وآله وسلم)چون به مدینه بازگشتند، پیامبر خدا 

این بار آن اعراب در پشت درخت ها و سنگ ها كمین كرده بودند و چون عمر با لشكریان از دره 

سرازیر شدند ناگهان از كمین گاه ها بیرون آمدند و او را نیز همانند رفیقش فرارى دادند و او نیز 

.  به مدینه بازگشت

بر منبر رفتند و پس از حمد و ثناى الهى،  (صلى هللا علیه وآله وسلم)براى سومین بار، رسول خدا 

جبرئیل بر من نازل شد و به من امر نمود كه على بن »: مردم را مطلع ساختند و سپس فرمودند

ابیطالب را همراه مسلمانان براى جنگ با این گروه از دشمنان بفرستم، او به من خبر داد كه 

على بن ابى طالب كجاست؟ : ، سپس فرمود«خداوند كلید فتح را به دست او و یارانش داده است

! من در خدمت حاضرم اى رسول خدا:  برخاست و عرض كردعلیه السالمامیرالمإمنین 

.  به این وادى برو: حضرت فرمود

 دستار مخصوصى داشت كه آن را به سر نمى بست، مگر در جایى كه علیه السالمامیرالمإمنین 

 به منزل علیه السالمپس على . او را براى كار سختى روانه مى كرد (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 
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اراده كجا دارى :  گفتعلیها السالمحضرت فاطمه .  خواستعلیها السالمرفت و آن دستار از فاطمه 

و پدرم تو را به كجا مى فرستد؟ 

.  به وادى رمل: حضرت فرمود

 علیه السالم از روى دلسوزى و ترس از این سفر براى امیرالمإمنین علیها السالمحضرت زهرا 

: وارد شد و به دختر گرامیش فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)به گریه افتاد، در همین حال پیامبر 

.  چرا گریه مى كنى، آیا مى ترسى كه همسرت كشته شود؟ نه، ان شاء هللا كشته نخواهد شد

صصاز رفتن به بهشت بر من مترس و ! اى رسول خدا:  فرمودعلیه السالمامیرالمإمنین على 

را به دست  (صلى هللا علیه وآله وسلم)مرا از آن بازمدار، سپس بیرون رفت و پرچم رسول خدا 

سحرگاه به آنان رسید، و در آنچا توقؾ كرد تا این كه صبح شد . گرفت و به طرؾ آنان به راه افتاد

و با یاران خویش نماز صبح را خواند و لشكر خویش را به صؾ كرد و خود نیز به شمشیر تكیه 

: من فرستاده رسول خدا به سوى شما هستم كه بگویید! اى مردم: زد و رو به دشمن كرد و فرمود

معبودى جز خداى یگانه نیست و این كه محمد بنده و فرستاده اوست و گرنه گردن شما را با 

.  شمشیر خواهم زد

.  بازگشتند تو نیز برگرد (ابوبكر و عمر)همان گونه كه آن دو : آنان گفتند

نه، به خدا سوگند من برنمى گردم تا این كه یا اسالم را بپذیرید یا شما را را با : حضرت فرمود

.  این شمشیر بزنم، من على بن ابى طالب بن عبدالمطلب هستم

.  همین كه آنان، حضرت را شناختند نگران شدند و رو به جنگ نهادند

 از آنان را به هالكت رسانید و (1155)حضرت نیز شروع به جنگیدن كرد و شش یا هفت نفر 

در اینجا . مسلمانان پیروز شدند و ؼنیمت هاى بسیارى به درست آوردند. دیگران نیز فرار كردند

 (1156). نازل گشت (صلى هللا علیه وآله وسلم)بود كه سوره والعادیات بر پیامبر 

در خانه من خوابیده بود كه ناگهان از خواب پرید،  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر : ام سلمه گوید

این : خدا تو را پناه دهد چه شده كه اینگونه هراسان از خواب بیدار شدى؟ حضرت فرمود: من گفتم

سپس بیرون رفت و دستور داد كه مردم از . جبرئیل است كه مرا از برگشتن على با خبر مى سازد

به استقبال على  (صلى هللا علیه وآله وسلم)مردم دو صؾ شدند و با پیامبر . على استقبال كنند

را دید  (صلى هللا علیه وآله وسلم) رسول خدا علیه السالم رفتند، همین گونه كه امیرالمإمنین علیه السالم

از اسب پیاده گشت و به طرؾ پاهاى آن حضرت خم شد  (صلى هللا علیه وآله وسلم)به احترام پیامبر 

.  كه آن را ببوسد

.  سوار شو كه خداى تعالى و پیؽمبرش از تو خشنودند: فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

 كه این مژده را شنید از خوشحالى گریان شد و به منزل خویش رفت و علیه السالمامیرالمإمنین 

.  آنچه به ؼنیمت آورده بود تسلیم مسلمانان كرد

:  رفته بودند، فرمودعلیه السالمبه بعضى از آنان كه همراه على  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

را چگونه دیدید؟  (یعنى على)امیر و فرمانده خود 

چیزى ؼیر از خوبى از او ندیدیم، جز آن كه در تمامى نمازها كه ما پشت سر ایشان : آنان گفتند

.  مى خواندیم سوره توحید را مى خواند

چون على به . من علت این كار را از او مى پرسم: فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

چرا در نمازهایى كه با اینان خواندى : آمد حضرت به او فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)نزد پیامبر 

جز سوره اخالص سوره دیگرى نخواندى؟ 
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.  من این سوره را دوست مى دارم! اى رسول خدا:  فرمودعلیه السالمامیرالمإمنین 

به راستى كه خدا نیز تو را دوست دارد، چنان چه تو : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

.  سوره توحید را دوست مى دارى

اگر نمى ترسیدم از این كه گروه هایى از مسلمانان، آن چه را نصارى ! اى على»: سپس فرمود

 (كه او را خدا و یا پسر خدا خواندند)درباره عیسى بن مریم گفتند، درباره تو بگویند  (مسیحیان)

امروز سخنى درباره تو مى گفتم كه به هیچ گروهى از مردم نگذرى، جز آن كه خاك زیر پایت را 

.  «بردارند (براى تبرك)

غزوه حنين 

پس از فتح مكه كه در بیستم ماه رمضان رخ داد، به مدت  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر اسالم 

در این مدت به رسول خدا . دو هفته در این شهر اقامت كرد و اوضاع شهر را سر و سامان داد

ثقیؾ، نصر، : گزارش رسید كه قبیله هوازن با همدستى قبایلى دیگر چون (صلى هللا علیه وآله وسلم)

جشم و سعد بن بكر و گروهى از افراد قبیله بنى هالل به فرماندهى مالك بن عوؾ نصرى قصد 

رسید به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه این خبر به گوش پیامبر . حمله به مكه را دارند

.  شوند« هوازن»مسلمانان دستور داد كه آماده حركت به سوى سرزمین 

مالك بن عوؾ كه مرد پر جراءت و با شهامتى بود به قبیله خود دستور داد كه ؼالؾ هاى 

شمشیر را بشكنند و در شكاؾ هاى كوه و دره هاى اطراؾ و البالى درختان بر سر راه سپاه 

اسالم كمین كنند و هنگامى كه در تاریكى اول صبح مسلمانان به آنجا رسیدند، یكباره بر آنان حمله 

محمد هنوز با مردان جنگى رو به : او سپس اضافه كرد. ور شوند و لشكر مسلمین را درهم بكوبند

.  رو نشده است تا طعم شكست را بچشد

ده هزار نفر كسانى )رسول خدا ل گرامى اسالم در روز ششم شوال با لشكر دوازده هزار نفرى 

به طرؾ  (كه كه از مدینه همراه او بودند و دو هزار نفر از اهل مكه كه تازه مسلمان شده بودند

در راه، . دشمن حركت كرد و قبیله بنى سلیم را با فرماندهى خالد بن ولید در مقدمه سپاه قرار داد

ما به خاطر : به واسطه سپاه اسالم دچار ؼرور شدند و گفتند (چون ابوبكر)برخى از مسلمانان 

.  كثرت جمعیت شكست نخواهیم خورد

جنگجویان هوازن كه از قبل موضع گیرى كرده بودند، ناگهان از كمین ها بیرون ریختند و بر 

مسلمانان حمله ور شدند، سوارانى كه مقدمه سپاه بودند فرار كردند و دیگران هم به دنبال ایشان 

.  فرار كردند و پراكنده شدند

در این هنگام شماتت ابوسفیان و دیگر كافران به ظاهر مسلمان شده آؼاز شد و كینه هاى دیرین 

این فراریان تا لب دریا مى »: ابوسفیان گفت. خویش را بیرون ریختند و هركدام سخنى گفتند

.  «گریزند

و شیبه كه پدرش در جنگ احد به هالكت رسیده « امروز جادو باطل شد»: جبله بن حنبل گفت

من امروز محمد را به انتقام خون پدرم مى كشم و به همین قصد نزدیك حضرت رفت و : بود گفت

: زد ولى چنان كه بعدها خودش   مى گوید (صلى هللا علیه وآله وسلم)چرخى هم اطراؾ رسول خدا 

.  حائلى میان من و آن حضرت پیدا شد كه دیدم نمى توانم این كار را بكنم

در این نبرد، خداوند سپاه مسلمین را با دشمنان به حال خود واگذارد و به طور موقت دست از 

حمایت آنان برداشت، زیرا به جمعیت انبوه خود مؽرور شده بودند، از این رو بود كه آثار شكست 
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 كه پرچمدار لشكر بود با عده كمى در برابر علیه السالماما امیرالمإمنین على . در آنان آشكار گشت

.  دشمن ایستادند و به نبر ادامه دادند

بنابر نقل شیخ مفید در االرشاد، تنها نه نفر از هاشمیان در كنار رسول خدا 

 بود و عباس بن عبدالمطلب علیه السالمباقس ماندند كه یكى از آنان على  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

در سمت راست و فضل بن عباس در سمت چپ رسول خدا  (صلى هللا علیه وآله وسلم)عمى پیامبر 

.   پیشاپیش آن حضرت شمشیر مى زدعلیه السالمقرار داشتند و امیرالمإمنین 

كوچكترین ضعؾ و تزلزلى به خود  (صلى هللا علیه وآله وسلم)با گریختن مسلمانان، پیامبر اسالم 

به ! مردم: راه نداد و همواره ثابت و استوار در میدان جنگ باقى ماند و خطاب به فراریان فرمود

سپس به عموى خود . كجا فرار مى كنید، بیایید و بازگردید كه منم پیامبر خدا، منم محمد بن عبدهللا

مردم را صدا كن و عهد و پیمانى را كه با من : فرمود (كه صداى بلند و رسایى داشت)عباس 

! بستند با آنان متذكر شو

به كجا فرار ! اى اصحاب سوره بقره! اى اهل بیعت شجره: عباس با صداى بلند فریاد برآورد

.  داشتید به یاد آرید (صلى هللا علیه وآله وسلم)مى كنید؟ عهد و پیمانى را كه با پیامبر 

( صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه مسلمانان صداى عباس را شنیدند بازگشتند و گرد رسول خدا 

جمع شدند، جنگ از نو آؼاز گردید و سپاه اسالم به تدریج نظم خود را بازیافت و رسول گرامى از 

 به علیه السالمطولى نكشبد كه پرچمدار سپاه دشمن توسط امیرالمإمنین . تیررس دشمن به دور شد

هالكت رسید و با امداد ؼیبى خداوند سپاه هوازن به سختى شكست خورد و حدود شش هزار اسیر 

. و دوازده هزار شتر و یكصد نفر از سپاه دشمن كشته شد و ؼنایم بسیارى به دست مسلمانان افتاد

.  آمار تلفات مسلمین را بعضى چهارنفر و برخى دیگر هشت نفر ذكر كرده اند

رسیدند و اسالم  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پس از پایان جنگ نمایندگان قبیله هوازن خدمت پیامبر 

نیز محبت زیادى به آنان كرد و حتى مالك بن عوؾ  (صلى هللا علیه وآله وسلم)را پذیرفتند، پیامبر 

اموال و اسیرانش را به او  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رئیس بزرگ آنان اسالم را پذیرفت و پیامبر 

.  برگرداند و ریاست مسلمانان قبیله اش را به او واگذار كرد

خداوند از شكست اولیه مسلمانان و پیروزى بعدى آنان در پرتو امدادهاى الهى ؼیبى، چنین یاد 

خداوند شما را در مواضع بسیارى یارى كرده است و نیز در روز حنین، آن هنگام كه »: مى كند

شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود، ولى به هیچ وجه از شما دفع خطر نكرد و زمین با همه 

آن گاه خدا . فراخى بر شما تنگ گردید، سپس در حالى كه پشت به دشمن كرده بودید، برگشتید

آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مإمنان فرود آورد و سپاهیانى فرو فرستاد كه آنان را نمى 

 (1157). «دیدید و كسانى را كه كفر ورزیدند عذاب كرد و سزاى كافران همین بود

در حقیقت، عامل مهم شكست مسلمانان در آؼاز كار، افزون بر ؼرورى كه به خاطر كثرت 

جمعیت پیدا كرده بودند، وجود دو هزار نفر افراد تازه مسلمان بود كه طبعا جمعى از منافقان و 

عده اى براى كسب ؼنایم جنگى و گروهى بى هدؾ در میان آنان وجود داشتند كه فرار آنان نیز 

و على  (صلى هللا علیه وآله وسلم)اما عامل پیروزى نهایى، ایتستادگى پیامبر . در بقیه اثر گذاشت

 و گروه اندكى از یاران و یادآورى خاطره پیمانهاى پیشین و ایمان به خدا و توجه به علیه السالم

.  حمایت خاص او بود
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غزوه تبوك 

در سال نهم هجرى، یك كاروان بازرگانى كه از شام روؼن و آرد به مدینه مى آورد، به پیامبر 

گزارش داد كه دولت روم سپاه عظیمى را در مرز سوریه و حجاز گرد  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

آورده و نیز قبایلى از عرب را براى جنگ با مسلمانان آماده ساخته و مقدمه سپاه را به سرزمین 

.  بلقاء روانه كرده است

رسید كه هوا به شدت گرم بود و فصل  (صلى هللا علیه وآله وسلم)این گزارش هنگامى به پیامبر 

برداشت محصول و چیدن میوه ها فرا رسیده بود، اما ارزش اسالم نزد پیامبر 

و یاران او باالتر از آن بود كه به خاطر منافع مادى از آن صرؾ نظر كنند  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

.  و اجازه ندهند دشمن به خانه آنان هجوم آورد

رسم و شیوه پیامبر در جنگ ها این بود كه پیوسته بر دشمن مى تاخت و به او مهلت حركت و 

جنبش و سازماندهى نمى داد و هرگز منتظ نمى شد كه دشمن به خانه او وارد گردد و آن گاه با او 

.  رو به رو شود

در بیشتر ؼزوه ها براى ؼافلگیر كردن دشمن، مسیر و هدؾ را  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

فاصله مدینه تا تبوك حدود )تعیین نمى كرد، ولى در این نبرد چون مسیر بسیار طوالنى بود 

، پیامبر بناچار مقصد را براى مسلمانان روشن كرد، تا افراد با توجه به (ششصد كیلومتر بود

مشكل بودن راه و دور بودن مقصد، وسایل الزم را فراهم كنند و افزون بر این، مركب و آذوقه در 

میان مسلمانان به اندازه اى كم بود كه گاه ده نفر مجبور مى شدند به نوبت از یك مركب استفاده 

كنند، بعضى از پیاده ها حتى كفش به پا نداشتند و مجبور بودند با پاى برهنه از ریگ هاى سوزان 

بیابان بگذرند، از نظر ؼذا و آب به قدرى در مضیقه بودند كه گاهى یك دانه خرما را چند نفر به 

نوبت در دهان مى گرفتند و مى مكیدند تا موقعى كه تنها هسته آن باقى مى ماند و یك جرعه آب را 

معروؾ  (لشكر مشكالت)چند نفر مى نوشیدند؛ آنان به خاطر وجود این مشكالت به جیش العسره 

تاریخ اسالم نشان مى دهد كه مسلمانان در هیچ جنگى به اندازه تبوك در فشار و زحمت . شدند

.  نبودند

همان گونه كه اشاره شد این واقعه در سال نهم هجرى، یعنى حدود یك سال بعد از جریان فتح 

مكه روز داد و از آنجا كه درگیرى و مقابله در این میدان با یكى از ابرقدرت هاى جهان آن روز 

بود، به با یك گروه كوچك با بزرگ عرب، جمعى از مسلمانان از حضور در میدان وحشت 

داشتند؛ از این رو، زمینه براى سمپاشى و وسوسه هاى منافقان كامال آماده بودند، آنان نیز براى 

.  تضعیؾ روحیه مإمنان از هیچ چیز فروگذار نمى كردند

غزوه تبوك و منافقان 

با مراجعه به آیات قرآن كریم در سوره توبه، استفاده مى شود كه یاران رسول خدا 

:  در آن هنگام به چند گروه تقسیم مى شدند كه عبارت بودند از (صلى هللا علیه وآله وسلم)

گروه جانباز و ایثارگر كه یا داراى امكانات رزمى بودند و یا مى توانستند پاى پیاده این  - 1

.  مسیر را بروند

این گروه به خدمت رسول . گروهى كه آماده رزم بودند، اما وسیله و امكانات نداشتند - 2

آمدند و از او امكانات خواستند تا آنان نیز در این ؼزوه شركت  (صلى هللا علیه وآله وسلم)گرامى 

آنان پس از . وسیله اى ندارم كه در اختیار شما بگذارم: فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)كنند، پیامبر 

 (1158). شنیدن این پاسخ در حالى كه اشك از دیدگانشان فرو مى ریخت به خانه هاى خود بازگشتند
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گروه كارشكن كه نه تنها خود شركت نمى كردند، بلكه كارشكنى مى كردند و مى گفتند كه  - 3

 (1159). جنگ در هواى گرم صالح نیست

گروهى كه مایل به شركت در نبرد نبودند اما نمى خواستند به صراحت مخالفت كنند، اینان  - 4

 (1160). از پیامبر اجازه مى گرفتند كه در مدینه بمانند و در این نبرد شركت نكنند

گروهى كه در اردوگاه پیامبر خیمه زدند و آماده بودند كه همراه پیامبر حركت كنند، ولى  - 5

لحظه حركت از پیامبر جدا شدند و شایعه سازى كردند كه پیامبر در جنگ با رومیان شكست 

خواهد خورد و به همین زودى به ریسمان اسارت بسته خواهد شد، اینان همان گروه منافقان بودند 

 (1161). كه تحت سرپرستى عبدهللا بن ابى در زیر پرده كارشكنى مى كردند

در مدينه  (صلى هللا عليه وآله وسلم) جانشين پيامبر عليه السالمعلى 

 در تمامى ؼزوات افتخار همراهى پیامبر گرامى علیه السالمامیرالمإمنین 

در  (صلى هللا علیه وآله وسلم)را داشت، اما تنها در این ؼزوه به امر پیامبر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

علت این امر آن بود كه گروهى از منافقان مدینه و پیروان عبدهللا بن ابى، از . مدینه باقى ماند

( صلى هللا علیه وآله وسلم)اردوگاه به مدینه بازگشتند، حضور این منافقان در مدینه در ؼیاب پیامبر 

ممكن بود منجر به حوادث تلخ و ناگوارى گردد؛ از این رو رسول گرامى، امیرالمإمنین 

.   را در مدینه جانشین خود ساخت تا جلو هر حادثه ناگوار را بگیردعلیه السالم

 در مدینه، نقشه خود را نقش بر آب دیدند، زیرا علیه السالممنافقان پس از اطالع از اقامت على 

مى دانستند كه با وجود على و افرادى كه دور او بودند قادر به شورش نخواهند بود؛ از این رو، 

تیرگى روابط پیامبر با على سبب شده كه او را با خود : دست به شایعه سازى دیگرى زدند و گفتند

 فورى نزد پیامبر آمد و وجود این شایعه را به اطالع رسول علیه السالمبر این اساس، على . نبرد

.  گرامى رسانید

جلوگیرى از )من تو را در مدینه ترك نكردم، مگر براى : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

برگرد و ! این گروه كه از شركت در جهاد سرباز زدند و در مدینه ماندند، على جان (كارهاى

آیا راضى نمى شوى كه تو ! على جان»: سپس فرمود. نماینده من در میان خانواده خود و ما باش

 (1162). «نسبت به من مانند هارون به موسى باشى جز این كه پس از من پیامبرى نیست

كه به حدیث منزلت مشهور شد، از دالیل  (صلى هللا علیه وآله وسلم)این جمله تاریخى پیامبر 

 است؛ زیرا اگرچه سخن پیامبر اسالم در مورد علیه السالمروشن و واضح امامت و جانشینى على 

 جز مقام علیه السالماست، اما استثناى منقطع نشان مى دهد كه على  (یعنى سفرتبوك)حادثه خاص 

، با هارون، برادر (صلى هللا علیه وآله وسلم)نبوت، در تمامى شئون و از آن جمله جانشینى پیامبر 

.   یكسان استعلیه السالمموسى 

به سرزمین تبوك رسیدند و شب را در  (صلى هللا علیه وآله وسلم)سرانجام سپاه اسالم همراه پیامبر 

براى سربازان خود خطابه اى ایراد  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر . آنجا به استراحت پرداختند

پیامبر . همچنین زمینى را براى مسجد برگزید و قبله آنجا را به وسیله سنگى مشخص كرد. فرمود

رومیان كه از عظمت سپاه اسالم با . بیست روز تمام در تبوك اقاكت گزید (صلى هللا علیه وآله وسلم)

آن شهامت و شجاعت عجیبى كه در جنگ ها نشان داده بودند؛ كم و بیش با خبر شده بودند، صالح 

در این دیدند كه ارتش خود را به درون كشور فراخوانند و چنین وانمود كنند كه خبر تمركز ارتش 

روم در مرزها به قصد حمله به مدینه شایعه بى اساسى بیش نبوده است؛ چرا كه از دست زدن به 

 (1163). چنین جنگ خطرناكى كه مستمسك و مجوزى نیز نداشت وحشت داشتند
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گرچه در این سفر پررنج و مشقت نبردى رخ نداد، اما آثار و نتایج مهمى به دنبال داشت كه 

:  برخى از آن عبارتند از

در این سفر، با بستن پیمان هاى صلح با قبایل و امراى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر  - 1

منطقه مرزى حجاز و شام، ایمنى این منطقه را تاءمین كرد و مطمئن شد كه آنان با قیصر روم 

.  همكارى نخواهند كرد

با این حركت نظامى، فرماندهان سپاه اسالم با راه ها و جؽرافیاى این منطقه آشنا شدند و  - 2

از این نظر، شاید بى جهت نبود . طریقه لشكركشى در برابر قدرت هاى بزرگ آن روز را آموختند

 . كه نخستین نقطه اى كه مسلمانان پس از درگذشت پیامبر اسالم فتح كردند، سرزمین شام بود

در این بسیج عمومى، مإمنان از منافقان متمایز شدند و نوعى جداسازى در صفوؾ  - 3

.  مسلمین به عمل آمد

باال رفتن اعتبار نظامى مسلمانان، گرایش قبایل مختلؾ عرب به اسالم و دیدار نمایندگان  - 4

.  آنان با پیامبر اسالم به منظور اعالم اطاعت، از دیگر آثار و نتایج مهم این حركت نظامى بود

در عقبه  (صلى هللا عليه وآله وسلم)نقشه قتل پيامبر 

در كتاب سیره حلبى و نیز مؽازى واقدى و دیگر مورخان، اعم از شیعه و سنى، با مختصر 

اخالقى از حذیفه بن یمان و دیگران روایت كردند كه گروهى از منافقان توطئه كردند تا در 

را به قتل برسانند، به این ترتیب كه در یكى از  (صلى هللا علیه وآله وسلم)مراجعت از تبوك، پیامبر 

را به درون  (صلى هللا علیه وآله وسلم)گردنه هاى سر راه، شتر آن حضرت را رم دهند تا رسول خدا 

.  دره بیندازند، در بسیارى از رویات است كه توطئه كنندگان دوازده نفر بودند

اما خداى تعالى بوسیله جبرئیل، جریان این توطئه را به اطالع رسول خدا 

چون به گردنه نخست رسید،  (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسانید و پیامبر اسالم  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

به لشكریان دستور داد، هر كه مى خواهد از وسط بیابان عبور كند، چون بیابان وسیع است؛ ولى 

خود آن حضرت مسیرش را از باالى دره قرار داد؛ عماربن یاسر را مؤمور كرد تا مهار شتر را 

.  از جلو بكشد و به حذیفه نیز دستور داد از پشت سر شتر بیاید

تا باالى دره آمده بود، منافقانى كه از قبل  (صلى هللا علیه وآله وسلم)شب هنگام بود و رسول خدا 

خود را آماده كرده بودند تا نقشه خود را عملى سازند، زودتر خود را به اطراؾ آن گردنه رساندند 

و براى آن كه شناخته نشوند، سر و صورت خود را با پارچه بسته بودند؛ همین كه شتر به باالى 

رساندند،  (صلى هللا علیه وآله وسلم)گردنه رسید، چند تن از آنان از عقب، خود را به شتر پیامبر 

با عصایى كه در دست : به آنان نهیبى زد و به حذیفه فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

آنان كه حدس . حذیفه جلو رفت و عصاى خود را به روى شتران زد. دارى به شتران ایشان بزن

زده بودند پیامبر خدا از طریق وحى از توطئه با خبر شده است دچار وحشت شدند و بى درنگ 

.  فرار كردند

در سیره حلبیه آمده است كه آنان شتر آن حضرت را رم دادند و شتر از جا پرید و قسمتى از 

به حذیفه دستور داد با  (صلى هللا علیه وآله وسلم)بار خود را نیز انداخت، در این هنگام رسول خدا 

عصاى سر كج خود كه از آهن بود مركب هاى آنان را از پیش رو بزند، آنان نیز فرار كردند و به 

سرعت خود را به پایین كوه رساندند و درمیان لشكریان، خود را گم كردند و چون حذیفه بازگشت 

:  از او پرسید (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 
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شترانشان را شناختم كه یكى از آنان شتر فالنى و دیگرى شتر : آیا آنان را شناختى؟ عرض كرد

.  فالنى بود ولى چون سر و صورتشان بسته بود و در تاریكى شب فرار كردند، آنان را نشناختم

مى دانى چه كار داشتند و چه منظورى از این كارشان : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

داشتند؟ 

.  نه: عرض كرد

اینها توطئه كرده بودند تا به دنبال من به باالى گردنه بیایند و شتر مرا رم دهند و مرا : فرمود

.  ولى خداوند مرا از وطئه آنان باخبر ساخت! به دره بیندازند

آیا دستور نمى دهى گردن آنان را بزنند؟ ! اى رسول خدا: حذیفه گفت

محمد، شمشیر در میان اصحاب و یاران خود : خوش ندارم كه مردم بگویند: حضرت فرمود

نام یكایك آنان را براى حذیفه و عمار ذكر فرمود  (صلى هللا علیه وآله وسلم)سپس پیامبر . نهاده است

 (1164). و آنگاه به آن دو دستور داد آن را پنهان كنند و به دیگران نگویند

مسجد ضرار 

عازم جنگ تبوك بود، جمعى از منافقان نزد پیامبر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه پیامبر 

به ما اجازه بده تا مسجدى در میان قبیله بنى سالم : آمدند و عرض   كردند (صلى هللا علیه وآله وسلم)

بسازیم، تا افراد ناتوان و بیمار و پیرمردان از كار افتاده در آن نماز بگزارند؛  (نزدیك مسجد قبا)

همچنین در شب هاى بارانى كه گروهى از مردم توانایى آمدن به مسجد شما را ندارند، نماز را در 

آیا : خواسته آنان را پذیرفت، ولى آنان اضافه كردند (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر . آنجا بخوانند

ممكن است شخصا بیایید و در آن نماز بگزارید؟ 

من اكنون عازم سفر هستم و هنگام بازگشت به خواست : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

.  خدا به آن مسجد مى آیم و در آن نماز مى گزارم

اكنون : از تبوك بازگشتند، نزد وى آمدند و گفتند (صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه پیامبر 

تقاضا داریم به مسجد ما بیایى و در آنجا نماز بگزارى و از خدا بخواهى ما را بركت دهد، و این 

در این هنگام، . وارد دروازه مدینه نشده بود (صلى هللا علیه وآله وسلم)در حالى بود كه هنوز پیامبر 

جبرئیل نازل شد و پرده از اسرار كار آنان برداشت و به دنبال آن، پیامبر امر نمود كه مسجد 

.  مزبور را آتش بزنند و بقایاى آن را ویران كنند و آنجا را محل ریختن زباله هاى شهر سازند

توضیح این كه در زمان جاهلیت مردى به نام ابوعامر كه آیین نصرانیت داشت، در سلك 

.  راهبان و زهاد در آمده بود و نفذ وسیعى در طائفه خزرج داشت

به مدینه هجرت كرد و كار اسالم باال گرفت و نیز  (صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه پیامبر 

هنگامى كه مسلمانان در جنگ بدر بر مشركان پیروز شدند، ابوعامر كه خود روزى از بشارت 

بود اطراؾ خود را خالى دید و به مبارزه با اسالم  (صلى هللا علیه وآله وسلم)دهندگان ظهور پیامبر 

برخاست و از مدینه به سوى كفار مكه گریخت و از آنان براى جنگ با پیامبر اكرم 

.  استمداد جست و از قبایل عرب دعوت كرد (صلى هللا علیه وآله وسلم)

او كه رهبرى بخشى از نقشه هاى جنگ احد بر ضد مسلمین را بر عهده داشت، دستور داد در 

در یكى از آن  (صلى هللا علیه وآله وسلم)میان دو صؾ لشكر، گودال هایى حفر كنند كه اتفاقا پیامبر 

.  گودال ها افتاد و پیشانى مبارك آن حضرت مجروح شد و دندانش نیز شكست

هنگامى كه ؼزوه احد پایان یافت، با تمام مشكالتى كه مسلمانان در این جنگ با آن رو به رو 

او به سوى هرقل پادشاه روم رفت . شدند، آوازه اسالم بلندتر گردید و ابوعامر از مدینه فرار كرد
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بر اثر این تحركات و . تا از او كمك بگیرد و با لشكرى براى درهم كوبیدن مسلمانان حركت كند

.  داده بود« فاسق»به او لقب  (صلى هللا علیه وآله وسلم)كارشكنى ها، پیامبر 

او پیش از مرگش، نامه اى به منافقان مدینه نوشت و در آن نوید داد كه با لشكرى از روم به 

كمكشان خواهد آمد، بویژه تاءكید كرد كه براى او مركزى در مدینه بسازند تا كانون فعالیت هاى 

اما از آنجا كه ساختن چنین مركزى در مدینه به نام دشمنان اسالم عمال . ضد اسالمى آینده او باشد

امكان پذیر نبود، منافقان دیدند كه بهتر است در پوشش مسجد و به عنوان كمك به بیماران و 

.  معذوران این برنامه را عملى سازند

شاید علت . سرانجام، مسجد ساخته شد ولى با نزول وحى الهى، پرده از نقشه آنان برداشته شد

قبل از رفتن به تبوك دستور شدت عمل در مقابل منافقان نداد  (صلى هللا علیه وآله وسلم)این كه پیامبر 

براى این بود كه هم وضع كار آنان روشن تر شود و هم در سفر تبوك ناراحتى فكرى دیگرى از 

.  این ناحیه نداشته باشد

نه تنها در آن مسجد نماز بگزارد بلكه همان گونه كه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)به هر حال، پیامبر 

 (مالك بن دخشم، معنى بن عدى، عامربن سكر یا عاصم بن عدى)اشاره شد به بعضى از مسلمانان 

دستور داد كه مسجد را بسوزانند و ویران كنند، آنان نیز چنین كردند، نخست به وسیله آتش سقؾ 

مسجد را سوزاندند و بعد دیوارها را ویران ساختند و سرانجام محل آن را مركزى براى ریختن 

 (1165). زباله ها قرار دادند

تنبيه سه متخلف 

سه نفر از مسلمانان به نام هاى كعب بن مالك، مراره بن ربیع و هالل بن امیه از شركت در 

سر باز زدند ولى نه به خاطر اینكه از  (صلى هللا علیه وآله وسلم)جنگ تبوك و حركت همراه پیامبر 

از این رو، . چیزى نگذشت كه آنان پشیمان شدند. منافقان باشند، بلكه به خاطر سستى و تنبلى بود

از ؼزوه تبوك به مدینه بازگشت، خدمتش رسیدند و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)هنگامى كه پیامبر 

عذرخواهى كردند، اما پیامبر حتى یك كلمه هم با آنان سخن نگفت و به مسلمانان نیز دستور داد با 

آنان در یك تبعید سخت اجتماعى قرار گرفتند تا آنجا كه حتى كودكان و زنان . آنان سخن نگویند

آمدند و اجازه خواستند كه از آنان جدا شوند، پیامبر اجازه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)آنان نزد پیامبر 

فضاى مدینه با تمام وسعتش چنان بر آنان . جدایى ندادند ولى دستور داد كه به آنان نزدیك نشوند

تنگ شد كه مجبور شدند براى نجات از این خوارى و رسوایى بزرگ، شهر را ترك گویند و به 

بستگان برایشان ؼذا مى بردند، اما حتى یك كلمه با آنان سخن نمى . قله كوه هاى اطراؾ پناه ببرند

مى « كعب بن مالك»از جمله مسائلى كه ضربه شدید روحى بر آنان وارد كرد این بود كه . گفتند

روزى در بازار مدینه با ناراحتى نشسته بودم، دیدم یك نفر مسیحى شامى سراغ مرا مى : گوید

اگر : گیرد، هنگامى كه مرا شناخت، نامه اى از پادشاه ؼسان به دست من داد كه در آن نوشته بود

كار ! اى واى: در این هنگام حال من منقلب شد و گفتم! صاحبت تو را از خود رانده به سوى ما بیا

.  من به جایى رسیده است كه دشمنان در من طمع كرده اند

در این هنگام فكرى به نظر یكى از . آنان پس از مدتى انتظار از پذیرفته شدن توبه ناكام ماندند

اكنون كه مردم با ما قطع رابطه كرده اند، پس چه بهتر كه ما هم با : آنان رسید و به دیگران گفت

.  یكدیگر قطع رابطه كنیم
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آنان چنین كردند، به طورى كه دیگر یك كلمه هم با هممدیگر سخن نمى گفتند، به این ترتیب 

سرانجام پس از گذشت پنجاه روز توبه و تضرع به پیشگاه خداوند، توبه آنان قبول شد و آیه سوره 

.  توبه در این زمینه نازل گردید

حجه الوداع 

مشهور به حجه )مراسم حج  (صلى هللا علیه وآله وسلم)در آخرین سال عمر با بركت پیامبر 

كه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)با شكوه هر چه تمام تر با ایشان به پایان رسید، یاران پیامبر  (الوداع

. تعدادشان بسیار زیاد بود، از خوشحالى درك این فیض و سعادت بزرگ در پوست نمى گنجیدند

را همراهى مى كردند بلكه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)در این سفر، نه تنها مردم مدینه، پیامبر 

مسلمانان نقاط مختلؾ جزیره عربستان نیز براى كسب یك افتخار تاریخى بزرگ به همراه پیامبر 

.  بودند (صلى هللا علیه وآله وسلم)

در بیست و ششم ذى القعده ابودجانه را جانشین خود قرار  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر اكرم 

. داد و با بردن شصت قربانى به طرؾ مكه حركت كرد و در مكه مراسم حج را به جاى آورد

در ضمن این مراسم، سخنرانى مبسوطى ایراد كرد كه از جهت  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

 (1166). معنوى و سیاسى اهمیت فراوانى داشت

داستان غدير خم 

در روز هجدهم سال دهم هجرت و با سپرى شدن هشت  (حجه الوداع)در بازگشت از سفر حج 

به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)روز از عید قربان، ناگهان دستور توقؾ كاروان از طرؾ پیامبر 

مسلمانان با صداى بلند، كسانى را كه در پیشا پیش قافله در حركت بودند به . همراهان داده شد

بازگشت دعوت كردند و مهلت دادند تا عقب افتادگان نیز برسند، هنگام ظهر بود و مإ ذن پیامبر 

با صداى هللا اكبر مردم را به نماز ظهر دعوت كرد؛ مردم به سرعت آماده  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

نماز شدند اما هوا به قدرى گرم بود كه بعضى مجبور بودند قسمتى از عباى خود را به زیر پا و 

طرؾ دیگر آن را به روى سر بیندازند، در ؼیر این صورت ریگ هاى داغ بیابان و اشعه آفتاب، 

.  سر و پاى آنان را مى سوزاند

در صحرا، نه سایبانى به چشم مى خورد و نه سبزه و گیاه و درختى، جز تعدادى در خت 

جمعى به همین چند درخت درخت پناه . عریان بیابانى كه سرسختانه با گرما، مبارزه مى كردند

برده بودند و پارچه اى بر یكى از این درختان برهنه انداخته بودند و سایبانى براى پیامبر 

ترتیب داده بودند ولى بادهاى داغ به زیر این سایبان مى خزید و گرماى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

.  با این وضعیت نماز ظهر به اتمام رسید. سوزان آفتاب را در زیر آن پخش مى كرد

مسلمانان تصمیم داشتند كه زود به خیمه هاى كوچكى كه با خود حمل مى كردند، پناهنده شوند 

به آنان اطالع داد كه همه باید براى شنیدن یك پیام تازه الهى كه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ولى پیامبر 

كسانى كه از پیامبر . در ضمن خطبه مفصلى بیان مى شد، خود را آماده كنند

فاصله داشتند چهره ملكوتى او را در البالى جمعیت نمى توانستند ببینند،  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

بر فراز منبرى كه از جهاز شتران ترتیب داده شد قرار گرفت و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

نخست حمد و سپاس پروردگار را به جاى آورد و خود را به خدا سپرد، سپس به مردم چنین 

من به همین زودى دعوت خدا را اجابت مى كنم و از میان شما مى روم، من مسئولم شما »: فرمود

.  «هم مسئولید، شما درباره من چگونه شهادت مى دهید؟
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ما گواهى مى دهیم تو وظیفه رسالت را ابالغ كردى و شرط : مردم با صداى بلند گفتند

خداوند تو . خیرخواهى را انجام دادى و آخرین تالش و كوشش را در راه هدایت ما به خرج دادى

.  را جزاى خیر دهد

آیا شما گواهى به یگانگى خدا و رسالت من و : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)سپس پیامبر 

حقانیت روز رستاخیز و برانگیخته شدن مردگان در آن روز نمى دهید؟ 

.  آرى، گواه مى دهیم: همه گفتند

! خداوندا گواه باش: فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

آرى، سپس   سكوت، سراسر بیابان را : آیا صداى مرا مى شنوید؟ گفتند! اى مردم: سپس فرمود

( صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر . فرا گرفت و جز صداى زمزمه باد چنین چیزى شنیده نمى شد

اكنون بنگرید با این دو چیز گرانمایه و گرانقدر كه در میان شما به یادگار مى گذرم چه : فرمود

خواهید كرد؟ 

كدام دو چیز گرانقدر اى رسول خدا؟ : یكى، از میان جمعیت صدا زد

اول، ثقل اكبر، كتاب خداست كه یك سوى آن به دست پروردگار و سوى دیگرش : پیامبر فرمود

در دست شما است، دست از دامن آن برندارید تا گمراه نشوید و اما دومین یادگار گرانقدر من، 

خاندان من هستند و خداوند لطیؾ خبیر به خبر داد كه این دو هرگز از همدیگر جدا نمى شوند تا 

این كه در بهشت به من بپیوندند، از این دو پیشى نگیرید كه هالك مى شوید و عقب نیفتید كه باز 

.  هالك خواهید شد

به اطراؾ خود نگاه كرد، گویا كسى را  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ناگهان مردم دیدند كه پیامبر 

 افتاد، خم شد و دست او را گرفت علیه السالمجستجو مى كرد و همین كه چشمان مباركش به على 

و بلند كرد، آنچنان كه سفیدى زیر بؽل هر دو نمایان گشت و همه مردم او را دیدند و شناختند كه 

رساتر و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)او همان دالور شكست ناپذیر اسالم است؛ در اینجا صداى پیامبر 

.  «چه كسى از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود آنان سزاوارتر است؟»: بلندتر شد و فرمود

خدا، : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر . داناترند (صلى هللا علیه وآله وسلم)خدا و پیامبر : گفتند

مولى و رهبر من است و من مولى و رهبر مإمنان هستم و نسبت به آنان از خودشان سزاوارترم، 

پس هر كس من موال و رهبر او هستم، على، مولى و رهبر اوست، این سخن را سه بار و به گفته 

.  بعضى از راویان حدیث چهار بار تكرار فرمود

دوستان او را دوست بدار و ! خداوندا»: آن گاه سر به سوى آسمان برداشت و عرض كرد

دشمنانش را دشمن بدار، محبوب بدار آن كسى كه او را محبوب دارد و مبؽوض بدار آن كس كه 

او را مبؽوض دارد، یارانش را یارى كن و آنان را كه ترك یاریش كنند از یارى خویش محروم 

.  «سازد و حق را همراه او بدار و او را از حق جدا مكن

.  آگاه باشید، همه حاضران وظیفه دارند كه این خبر را به ؼایبان برساند: سپس فرمود

به پایان رسید، عرق از سر و روى پیامبر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)خطبه پیامبر 

 و مردم فرو مى ریخت و هنوز صفوؾ جمعیت از هم علیه السالمو على  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

( صلى هللا علیه وآله وسلم)متفرق نشده بودند كه جبرئیل نازل گردید و این آیه شریفه را بر پیامبر 

امروز دین شما را كامل و نعمت  » (1167)؛ ... الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى: خواند

خداوند بزرگ است همان خدایى كه »: (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر . «خود را بر شما تمام كردم
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آیین خود را كامل و نعمت خود را بر ما تمام كرد و از نبوت و رسالت من و والیت على 

.  « پس از من راضى و خشنود گشتعلیه السالم

 به خاطر این موقعیت علیه السالمدر این هنگام شور و ؼوؼایى در میان مردم افتاد و به على 

از افراد سرشناسى كه به او تبریك گفتند، ابوبكر و عمر بودند كه در حضور جمعیت . تبریك گفتند

تو موال و رهبر من و تمام مردان ! مبارك باد بر تو اى فرزند ابوطالب»:  گفتندعلیه السالمبه على 

به خدا كه این پیمان بر گردن همه »: ابن عباس نیز در این هنگام گفت. «و زنان با ایمان شدى

.  «خواهد ماند

داستان هاى پراكنده 

درخواست عذاب 

 آمده است كه پس از گذشت سه روز از جریان ؼدیر خم، علیه السالمدر حدیثى از امام صادق 

در جاى خود نشسته بود كه مردى از قبیله بنى مخزوم كه عمر بن  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

مى خواهم از تو درباره سه چیز سئوال ! اى محمد:  نامیده مى شد، پیش آمد و گفت(1168)عتیبه 

.  كنم

.  آن چه را كه مى خواهى بپرس: آن حضرت فرمود

و محمد رسول هللا از جانب تو است یا از جانب الاله االهللابگو كه آیا شهادت به : آن مرد پرسید

پروردگارت؟ 

وحى از جانب خدا به وسیله سفیر الهى جبرئیل است و : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

.  من اعالم كننده هستم و آن را اعالم نكردم، مگر به دستور پروردگارم

بگو كه آیا نماز و زكات و حج و جهاد از تو است یا از جانب پروردگارت؟ : آن مرد پرسید

.  همانند قبل جواب او را داد (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

من كنت : و سخنانت را كه درباره او گفتى- به على اشاره كرد - بگو كه آیا این : آن مرد پرسید

از جانب تو است یا از جانب پروردگارت؟ ... مواله

.  این دفعه هم همانند قبل جواب او را داد (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

خدا یا اگر محمد در : در این هنگام مرد مخزومى، صورتش را به طرؾ آسمان گرفت و گفت

و آن گاه بلند شد و ! آن چه كه مى گوید راستگو است، پس قطعه اى از آتش رابر من فرو فرست

به خدا قسم كه هنوز خیلى دور نشده بود كه ابر سیاهى بر بر او سایه انداخت و رعد و برقى . رفت

سپس جبرئیل نازل . از آن برخاست و صاعقه اى از آن بر این مرد اصابت كرد و او را سوزانید

:  بخوان! اى محمد: شد و فرمود

؛ درخواست كننده اى عذاب خدا را خواست كه ساءل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع

 (1169). واقع شد، این عذاب مخصوص كافران است و هیچ كس نمى تواند آن را دفع كند

كافر شدن بعد از مسلمانى 

پس   از آن كه رسول خدا :  روایت كرده استعلیه السالمعیاشى در تفسیر خود از امام صادق 

 اعالم فرمود و افراد به علیه السالمدر ؼدیر خم، آن سخنان را درباره على  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

به خدا قسم : استراحتگاههاى خود رفتند، مقداد بن اسود كندى از كنار جمعى گذشت كه مى گفتند

اگر از یاران كسرى و قیصر بودیم، االن لباس هاى ابریشمى و نرم به تن داشتیم، در حالى كه 
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هستیم، لباس هاى خشن مى پوشیم و ؼذاهاى خشن مى خوریم و حاال هم كه  (محمد)اكنون كه با او 

.  مرگش نزدیك شده، على را جانشین خود كرده است

را  (صلى هللا علیه وآله وسلم)به خدا سوگند كه رسول خدا : مقداد از دست آنان عصبانى شد و گفت

رفت و او  (صلى هللا علیه وآله وسلم)از گفته هاى شما آگاه خواهم كرد و به دنبال آن نزد رسول خدا 

آمدند و در مقابلش  ( صلى هللا علیه وآله وسلم)آنان نزد پیامبر اكرم . را از كفته هاى آنان با خبر كرد

.  قسم به خدایى كه تو را به حق فرستاده است، ما چنین نگفته ایم! اى رسول خدا: زانو زدند و گفتند

؛ یحلفون باهلل ما قالوا و لقد قالوا كلمه الكفر بعد اسالمهم: در این هنگام جبرئیل نازل شد و فرمود

به خدا قسم مى خورند كه آن را نگفته اند، در حالى كه واقعا آن كلمات كفرآمیز را گفته اند و بعد 

 (1170). از مسلمان شدن، كافر شدند

داستان ثعلبه انصارى 

مرد فقیرى بود كه هر روز در مسجد حاضر مى شد و نمازهاى « ثعلبه بن حاطب انصارى»

.  به پا مى داشت (صلى هللا علیه وآله وسلم)پنج گانه را با رسول خدا 

درخواست كرد كه در حق وى دعا كند تا او  (صلى هللا علیه وآله وسلم)روزى ثعلبه از پیامبر 

اندكى قناعت و شكرگزارى در ! اى ثعلبه: فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر . ثروتمند شود

آیا روش من براى شما . درگاه خداوند، از مال زیادى كه نتوان شكر آن را بجا آورد بهتر است

سرمشق نشده است؟ به خدا سوگند اگر بخواهم، مى توانم كوه را براى خود به طال و نقره مبدل 

.  نمایم

رسید و درخواست خود را  (صلى هللا علیه وآله وسلم)روز دیگر دوباره ثعلبه خدمت رسول خدا 

.  در حق وى دعا فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)تكرار كرد، این بار رسول خدا 

گوسفندان زیادى به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ثعلبه یك رأس گوسفند داشت، در اثر دعاى پیامبر 

لذا در بیرون از مدینه محلى را براى نگهدارى گوسفندان درست كرد و فقط نماز ظهر . دست آورد

بخواند و از نماز جماعت هاى دیگر  (صلى هللا علیه وآله وسلم)و عصر را مى توانست با رسول خدا 

محروم شد، به تدریج گوسفندان زیادتر شدند و او را بیشتر مشؽول كرد، به حدى كه دیگر تنها 

.  روزهاى جمعه مى توانست در نماز شركت كند

باالخره كار او به جایى رسید كه مجبور شد بیابانى دور از مدینه را براى خود انتخاب كند و 

بدین ترتیب از نماز جمعه هم محروم ماند و گاهى اگر كسى از آنجا عبور مى كرد، اخبار مدینه را 

.  از او مى پرسید

حال ثعلبه را پرسید، هنگامى كه از وضع او  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پس از مدتى رسول خدا 

! واى بر ثعلبه: باخبر شد سه مرتبه فرمود

وقتى كه آیه زكات نازل شد، پیامبر مؤمور جمع آورى زكات را نزد ثعلبه فرستاد، ولى حرص 

و بخل او نه تنها باعث شد كه از پرداخت زكات امتناع ورزد، بلكه به اصل تشریع آن نیز 

این حكم، برادر جزیه است؛ یعنى اگر ما زكات بدهیم چه فرقى میان ما و : اعتراض نمود و گفت

.  ؼیر مسلمانان است كه جزیه مى دهند

سپس ! واى بر ثعلبه: رسید و حضرت سه بار فرمودند (صلى هللا علیه وآله وسلم)خبر به پیامبر 

 (1171)؛ ... و منهم من عاهد هللا لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنكونن من الصالحین: این آیه نازل شد

از آنان كسانى هستند كه با خدا پیمان بسته اند كه اگر خداوند ما را از فضل خود روزى كند، »
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قطعا صدقه خواهیم داد و شاكران صالحان خواهیم بود، اما هنگامى كه خدا از فضل خود به آنان 

.  «بخشید، بخل ورزیدند و سرپیچى كردند و روى برتافتند

داستان مباهله 

شصت نفر از اشراؾ و بزرگان نجران به سرپرستى سه نفر از كشیشان خود به مدینه نزد 

این گروه وقتى به مدینه رسیدند، هنگام نماز عصر بود و . آمدند (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

آنان نیز به رسم خود در مسجد پیامبر، . نماز را اقامه كرده بود ( صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر خدا 

.  نماز خواندند (بیت المقدس)به طرؾ مشرق 

چگونه جراءت چنین جسارتى به خود مى دهند؟ : اصحاب به پیامبر گفتند

.  آنان را به حال خود واگذارید: حضرت فرمودند

به محاجه و مجادله پرداختند، از  (صلى هللا علیه وآله وسلم)سپس رإ ساى هیئت با رسول خدا 

جمله سئواالت آنان این بود كه ما را به چه چیزى فرامى خوانى؟ 

شما را به اسالم دعوت مى كنم، بدانید كه عیسى نیز : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

.  همانند شما بشرى بود كه مى خورد، مى آشامید و صحبت مى كرد

اگر عیسى فردى همانند ما بود، پس پدر او چه كسى بود؟ : آنان گفتند

شما بگویید ببینم؛ پدر آدم كه بود؟ : حضرت فرمود

آیا آدم، بنده و مخلوقى نبود كه مى خورد و مى آشامید  (تا من به شما بگویم پدر عیسى كه بود؟)

و ازدواج مى كرد؟ 

پس پدر او چه كسى بود؟ : بلى، حضرت فرمود: جواب دادند

چون آنان نتوانستند جواب پیامبر را بدهند، سكوت اختیار كردند، در این هنگام بود كه خداوند 

 (1172)؛ ان مثل عیسى عندهللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكون: این آیه را نازل كرد

موجود باش، او : مثل عیسى نزد خدا همچون آدم است كه او را از خاك آفرید، سپس به او افزود»

.  ؛ بنابراین والدت حضرت عیسى بدون پدر، هرگز دلیل بر خدایى او نیست«هم موجود شد

( صلى هللا علیه وآله وسلم)به هر حال با لجاجتى كه مسیحیان در پذیرش اسالم ورزیدند، پیامبر 

ما فرزندان خود را دعوت مى كنیم شما »: آنان را به دستور خداوند به مباهله دعوت كرد و فرمود

هم فرزندان خود را، ما زنان خویش را مى خوانیم شما هم زنان خود را، ما از خویشان خود 

دعوت مى كنیم و شما هم خویشانتان را، سپس مباهله كرده و لعنت خدا را بر دروؼگویان قرار 

 (1173). «مى دهیم

آشكار است كه منظر از مباهله این نیست كه این افراد جمع شوند و نفرین كنند و سپس پاكنده 

گردند، زیرا چنین عملى به خودى خود هیچ گونه تاءثیرى ندارد، بلكه منظور این است كه این دعا 

. و نفرین اثر خود را در عمل آشكار خواهد ساخت و دروؼگو فورى به عذاب گرفتار خواهد شد

مسئله مباهله تا آن زمان در بین عرب سابقه نداشت و راهى بود كه صد در صد حكایت از ایمان و 

.  مى كرد (صلى هللا علیه وآله وسلم)صدق دعوت پیامبر 

هنگامى كه موضوع مباهله به میان آمد، مسیحیان مهلت خواستند تا در این باره بیندیشند و با 

: هنگامى كه آنان به منازل خود بازگشتند، پیشواى نصارى به آنان گفت. بزرگان به شور بنشینند

فردا ببینید، اگر محمد با یاران و قوم خود به مباهله حاضر شد، با او مباهله كنید؛ اما اگر فرزندان 

.  و اهل بیت خود را همراه آورد مباهله نكنید، زیرا در این صورت او در ادعاى خود صادق است
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آنان طیق قرار قبلى، فرداى آن روز به میعادگاه رفتند، ناگاه دیدند كه پیامبر 

فرزندش حسین را در آؼوش دارد و دست حسن را در دست گرفته است و  (صلى هللا علیه وآله وسلم)

على و فاطمه نیز همراه او هستند و به آنان سفارش مى كند كه هر گاه من دعا كردم شما آمین 

 . بگویید

به : مسیحیان با دیدن این صحنه سخت به وحشت افتادند، از این رو پیشواى آنان به یارانش گفت

راستى من چهره هایى را مى بینم كه اگر از خدا بخواهند كوه را از مكانش بركند، خداوند مى 

پذیرد، پس با او مباهله نكنید كه هالك مى شوید و دیگر تا روز قیامت هیچ نصرانى بر روى زمین 

.  باقى نخواهد ماند

به خدا اگر با من مالعنه مى كردند همانا آنان به شكل : فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر 

خوك و میمون مسخ مى شدند و این صحرا پر از آتش مى شد و سال نمى گذشت مگر این كه همه 

از این جهت آنان از اقدام به مباهله خوددارى كردند و و به شرایط ذمه تن در . آنان هالك مى شدند

 (1174). دادند

شؤن نزول آیه تطهیر 

رفتم تا سالمى عرض  (صلى هللا علیه وآله وسلم)نزد ام سلمه، همسر پیامبر اكرم : ابن حوشب گوید

نظر شما درباره این آیه چیست كه مى ! اى ام المإمنین: كنم، پس از احوالپرسى از او پرسیدم

 (1175). انما یرید هللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا: فرماید

در رختخواب خوابیده بودیم و یك كساى  (صلى هللا علیه وآله وسلم)من و رسول خدا : ام سلمه گفت

: خیبرى در زیر خود انداخته بودیم؛ هنگام صبح بود و هوا بسیار سرد، خدمتكار وارد شد و گفت

پیامبر . على و فاطمه به همراه حسن و حسین بیرون هستند و مى خواهند شما را ببینند

! برخیز و از اهل بیت من فاصله بگیر: به من فرمود (صلى هللا علیه وآله وسلم)

آنان . به آنان اجازه ورود داد (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر . برخاستم و در گوشه اى نشستم

او فاطمه را بوسید و به آؼوش كشید و سپس على را بوسید و او را نیز به آؼوش . وارد شدند

آنگاه فاطمه . گرفت و سپس حسن و حسین را كه بچه هاى كوچكى بودند به سینه خود چسبانید

آن حضرت ظرؾ را پیش كشید و همه از . ظرفى را آورد كه در آن حلوا بود و نزد پیامبر گذاشت

.  آن خوردند

سپس پیامبر، فاطمه را در كنار على نشاند و حسن و حسین را در كنار فاطمه، چون هوا سرد 

آن . پاهاى خود را در میان پاهاى على و فاطمه داخل كرد (صلى هللا علیه وآله وسلم)بود، رسول خدا 

فدكى كه  (كسا)گاه پارچه اى را كه روى خود مى انداختیم گرفت و آن را برگرداند و با آن پارچه 

را گرفت و  (كسا)سیاه رنگ و راه راه بود، آنان را پوشانید؛ سپس با دست چپ دو طرؾ پارچه 

اینان اهل بیت من هستند، هرگونه ناپاكى و ! خدایا: دست راست را به آسمان گرفت و عرض كرد

سپس در . پلیدى را از ایشان دور كن و آنان را پاك گردان و این جمله را سه مرتبه تكرار فرمود

چنان كه اسماعیل و اسحاق و یعقوب را از پلیدى دور كردى و آنان را پاك : ادامه عرض كرد

اینان آل محمد ! گردانیدى، چنان گه خاندان لوط و آل عمران و هارون را پاك گردانیدى، خدایا

هستند، پس درود و بركات خود را بر آل محمد قرار بده، چنان كه بر آل ابراهیم قرار دادى كه 

.  همانا تو سزاوار ستایش و صاحب عظمت هستى

آیا من هم از اهل بیت تو هستم؟ و كسا ! اى رسول خدا: من كه در آستانه در ایستاده بودم، گفتم

كسا را از دست  (صلى هللا علیه وآله وسلم)را بلند كردم تا در كنار ایشان قرار گیرم، اما رسول خدا 
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نه، همانا تو همسر پیامبر هستى و بر خیر و نیكى مى باشى ولى اهل بیت من : من كشید و فرمود

اینانند، نفرمود كه تو از اهل بیت من هستى كه اگر چنین مى فرمود، هر آینه این افتخار براى من 

انما یرید هللا لیذهب عنكم الرجس اهل : سپس آیه شریفه. از آنچه خورشید بر آن مى تابد بهتر بود

. نازل شد (علیهم السالم)در شؤن پیامبر و على و فاطمه و حسن و حسین البیت و یطهركم تطهیرا
(1176) 

 صلى هللا علیه وآله وسلمرحلت پیامبر گرامى اسالم 

پس از بیست و سه سال دعوت و مجاهدت و ابالغ پیام  (صلى هللا علیه وآله وسلم)پیامبر اسالم 

الهى، سرانجام در روز دوشنبه، بیست و هشتم ماه صفر سال یازدهم هجرت، پس از چهارده روز 

بیمارى و كسالت به دیار باقى شتافت و در حجره مسكونى خویش در جوار مسجدى كه تاءسیس 

.  كرده بود به خاك سپرده شد
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.  ، كتاب ایمان و كفر6، ح 385، ص 2الكافى، ج - 41

.  22، ح 26، ب 1، ج علیه السالمعیون اخبار الرضا - 42

.  41، ص 1تفسیر قمى، ج - 43

.  1، ح 15، ب 1، ج علیه السالمعیون اخبار الرضا - 44

در قرآن در شش مورد از درخت ممنوعه سخن به میان آمده ولى از چگونگى و نام آن - 45

 نقل شده كه آن درخت، درخت گندم بوده و علیه السالمذكرى نشده است و در روایات از امام رضا 

 وقتى كه مسجود فرشتگان واقع علیه السالمعالوه بر گندم، محصول انگور نیز مى داده است و آدم 

سرت را به : آیا خداوند انسانى برتر از من آفریده است؟ خداوند به او فرمود: شد در ذهن خود گفت

معبودى جز خالق یكتا و بى »: سوى آسمان بلند كن، او چنین كرد دید در ساق عرش نوشته شده

رسول خدا و على امیرمإمنان است و همسرش فاطمه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)همتا نیست محمد 

! پروردگارا: بانوى برجسته جهانیان است و حسن و حسین دو جوانان اهل بهشتند آدم عرض كرد

اینها از ذریه تو و بهتر از تو و همه خالیق مى باشند اگر آنان نبودند : اینها كیانند؟ خداوند فرمود

تو و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین را نمى آفریدم از این كه با چشم حسادت به آنان نگاه كنى 

بنابراین آن  (60 ص 1تفسیر نورالثقلین ج )... بپرهیز و آرزوى وصول به مقام آنان را نكن

درخت ممنوعه هم جنبه مادى داشته كه همان درخت گندم باشد و هم جنبه معنوى كه درخت حسد 

روى این اساس آدم و حوا از دو درخت یا از یك درخت داراى دو میوه خوردند و از دو حد . باشد

نقل از قصه هاى قرآن محمدى ]مادى و معنوى تجاوز نمودند از این رو از بهشت رانده شدند 

[ 21اشتهاردى، ص 

.  67، ح 28، باب 1، ج علیه السالمعیون اخبار الرضا - 46

.  103، ح 396خصال، ص - 47

.  11، ح 10، ص 2تفسیر عیاشى، ج - 48

.  44، ص 1تفسیر قمى، ج - 49

.  150، ص 1علل الشرایع، ج - 50

.  61، ص 1تفسیر نورالثقلین، ج - 51

.  10 و 9، ح 32، ص 1تفسیر عیاشى، ج - 52

.  472، ح 253، ص 8الكافى، ج - 53
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.  226 و 225، ص علیه السالمتفسیر االمام العسكرى - 54

.  1، ح 142، ب 2علل الشرایع، ج - 55

 سئوال كردم كه آیا شیطان علیه السالماز امام صادق : جمیل بن دراج مى گوید. 50/ كهؾ - 56

نه از فرشتگان : از فرشتگان بود یا كارى از كارهاى آسمانى به او سپرده شده بود؟ حضرت فرمود

ظاهرا ]من نزد طیار . بود و نه كارى به او سپرده شده بود و نه مورد احترام و كرامتى بود

 را علیه السالمآمدم و آنچه را شنیده بودم به او گفتم، طیار سخن امام  [مقصود حمزه بن طیار است

و هنگامى »: چگونه او از فرشتگان نبود، در حالى كه خداى عزوجل مى فرماید: انكار كرد و گفت

 علیه السالمپس طیار خدمت امام . «كه به فرشتگان گفتیم، در برابر آدم سجده كردند مگر ابلیس

قربانت : رسید و در آن هنگام كه من هم خدمت حضرت بودم این مطلب را جویا شد و عرض كرد

: شوم این كه خداى عزوجل در بسیارى آیات قرآنى مإمنان را مورد خطاب قرار داده و مى فرماید

آرى، منافقان هم در آن وارد : آیا منافقان هم در این خطاب داخل هستند؟ فرمودیا اءیها الذین آمنوا

: شر]. هستند چنانكه گمراهان و هر كسى داخل در آن است كه به دعوت ظاهر اسالم اعتراؾ دارد

شامل منافقان و یا اءیها الذین آمنوابا همین جمله حضرت پاسخ او را داد یعنى همچنان كه خطاب 

گمراهان نیز مى شود با این كه آنها در واقع ایمان نیاورده اند، همچنین ابلیس نیز با اینكه از 

 [شامل او هم مى شود« فرشتگان»فرشتگان نبود، ولى چون با آنان بود از آنان محسوب مى شد و 

.  413، ح 274نقل از روضه كافى، ص 

.  12/ اعراؾ - 57

: اولین كسى كه قیاس كرد ابلیس بود كه گفت:  فرمودعلیه السالمامام صادق . 12/ اعراؾ - 58

اگر او به حقیقت خلقت آدم آگاه بود هرگز بر او فخر نمى . مرا از آتش و آدم را از گل آفریدى

خداوند عزوجل مالئكه را از نور و جنیان را از آتش و صنفى از جن را از باد و صنؾ . نمود

اما آدم را از گلى آمیخته بیافرید و آنگاه نور و آتش و باد و آب را در . دیگر را از آب آفرید

وجودش قرار داد كه به وسیله نور ببیند و بداند و تعقل نماید و به وسیله آتش بخورد و بیاشامد كه 

اگر آتش در معده نبود ؼذا گوارش   نمى یافت و اگر باد در اندورن نبود آتش معده افروخته نمى 

گشت و اگر آب در جوؾ آدمى نمى بود آتش معده اندرون را مى سوزاند پس خداوند در آدم پنج 

بیش نبود و  (آتش)و در ابلیس یك عنصر  (خاك، آب، آتش، باد و نور). عنصر گرد آورده است

(.  102، ص 11بحاراالنوار، ج ). خود را بر آدم برتر مى دانست

.  58، ص 1تفسیر نورالثقلین، ج - 59

چنین مى فتكونا من الظالمینمرحوم عالمه طباطبایى در تفسیر المیزان ذیل آیه شریفه - 60

كه منظور از ظلم در جمله مزبور ظلم به نفس و مخالفت ارشادى است نه معصیت و : نویسد

نهى تنزیهى و ارشادى و خیرخواهانه بوده  (نزدیك این درخت مشوید)مخالفت امر مولوى پس نهى 

نه نهى مولوى كه نافرمانیش عذاب داشته باشد؛ مثل اینكه شما به فرزند خود بگویى پابرهنه راه 

. نرو چون ممكن است میخ پاى تو را سوراخ كند و مخالفت با این نهى را معصیت نمى گویند

(.  201، ص 1 و ج 39، ص 8المیزان، ج )

آیا فرزندان یعقوب به علت :  پرسیدمعلیه السالماز امام صادق : سلیمان بن عبدهللا مى گوید- 61

آرى و پس از توبه، به ایمان : جرمى كه به پدر و برادر مرتكب شدند از ایمان خارج شدند؟ فرمود

به آدم كار نداشته باش كه تو را توان درك آن : درباره آدم چه مى فرمایید؟ فرمود: گفتم. بازگشتند

[.  1نقل از تفسیر نمونه، ج ]. نباشد
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.  23/ اعراؾ - 62

.  32 - 27/ مائده - 63

.  183، ص 3مجمع البیان، ج - 64

.  17علل الشرایع، ص - 65

.  312، ص 1تفسیر عیاشى، ج - 66

.  185، ص 3 و مجمع البیان، ج 31/ مائده - 67

آنچه كه بین برخى از مردم معروؾ است كه حوا در جده مدفون است، به همین سب آن - 68

شهر به جده موسوم گردیده ظاهرا بى اساس است؛ زیرا جده در لؽت به معنى كنار دریا و نهر 

.  بلكه سبب نامیدن شهر جده به این لفظ كنار دریا بودن آن است. است

.  37سعدالسعود، ص - 69

.  110، ص 1تاریخ طبرى، ج - 70

.  227، ص 11بحاراالنوار، ج - 71

.  276، ص 2الدر المنثور، ج - 72

.  165، ص 1تفسیر قمى، ج - 73

.  311، ص 1تفسیر عیاشى، ج - 74

.  166، ص 1پیشین، ج - 75

.  1، ح 2، ب 36، ص 1علل الشرایع، ج - 76

.  32، ح 241، ص 11بحار االنوار، ج - 77

.  6، ح 216، ص 1تفسیر عیاشى، ج - 78

.  2، ح 17! ،84، ص 1علل الشرایع، ج - 79

.  44، ص 2اصول كافى، ج - 80

.  57 و 56/ مریم - 81

.  86 و 85/ انبیاء - 82

.  326، ص 2ارشاد القلوب دیلمى، ج - 83

.  350 و 349، ص 3 و تفسیر نورالثقلین، ج 57/ مریم - 84

.  350همان، ص - 85

.  14 و اثبات الوصیه، ص 14، ص 1تاریخ یعقوبى، ج - 86

.  78قصص االنبیاء راوندى، ص - 87

.  1، ب 127، ص 1كمال الدین، ج - 88

نوح بن لمك بن متوشلخ :  را مورخین چنین ذكر كرده اندعلیه السالمنسبت حضرت نوح - 89

.  بن مهالئى بن فینان بن انوش بن شیث بن آدم (ادریس)بن اخنوخ 

.  361، ص 10مجمع البیان، ج - 90

.  8/ نوح - 91

.  21 - 31/ هود - 92

.  60 - 63/ اعراؾ - 93

.  10 - 20/ نوح - 94

.  29/ هود - 95
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.  115/ شعراء - 96

.  22/ نوح - 97

.  79كمال الدین، ص - 98

.  433، ص 4مجمع البیان، ج - 99

.  435، ص 4هماتن، ج - 100

.  76/ انبیاء و صافات - 101

.  10/ قمر - 102

.  118 و 117/ شعراء - 103

.  36/ هود - 104

.  27 و 26/ نوح - 105

.  37/ هود - 106

.  همان- 107

.  38/ هود - 108

.  39 و 38/ هود - 109

.  319، ص 11بحاراالنوار، ج - 110

.  159، ص 5مجمع البیان، ج - 111

.  39 و 38/ هود - 112

در این كه آن تنور كجا بوده و منظور از آن چیست؟ در بخش پرسش ها و پاسخ  ها - 113

.  خواهد آمد

.  40/ هود - 114

 دو زن داشت كه یكى كافر و دیگرى مإمن بود و هیكل علیه السالمگفته اند حضرت نوح - 115

 از همسر نوح به نام واؼله به عنوان زنى ناسازگار با آن 10در سوره تحریم آیه . نام داشت

حضرت سخن به میان آورده است و فرموده واؼله و همچنین زن لوط هر چند افتخار زوجیت 

بندگان صالح خدا را داشتند ولى این انتساب، آنان را از آتش جهنم نگه نداشت و در كنار سایر اهل 

خیانت همسر نوح این بود كه او . جهنم وارد آن خواهند شد زیرا به شوهران خود خیانت كردند

و هرگاه كه كسى به آیین او ! او دیوانه است: كافر بود و در مورد شوهرش   به مردم مى گفت

(.  319، ص 10تفسیر مجمع البیان، ج ). ایمان مى آورد، به سران قومش خبر مید اد

.  42/ هود - 116

.  43/ هود - 117

.  همان- 118

.  همان- 119

.  45/ هود - 120

.  46/ هود - 121

.  47/ هود - 122

.  18، ص 1تاریخ یعقوبى، ج - 123

در روایات و تاریخ اسالمى مى خوانیم كه گروهى از كفار قریش، براى . 44/ هود - 124

مبارزه با قرآن تصمیم گرفتند آیاتى چون آیات قرآن ابداع كنند و همانند آنرا بیاورند، كفار قریش به 
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مدت چهل روز بهترین ؼذاها و مشروبات مورد عالقه آنان را برایشان تدارك دیدند، مؽز گندم 

! تا با خیال راحت به تركیب جمله هایى مانند قرآن بپردازند! خالص، گوشت گوسفد و شراب كهنه

اما هنگامى كه به ا ایه فوق رسیدند، چنان آنان را تكان داد كه بعضى به بعضى دیگر نگاه كردند و 

این سخنى است كه هیچ كالمى شبطه آن نیست و اصال هیچ شباهتى به كالم ایشان ندارد، : گفتند

(.  165، ص 5مجمع البیان، ج ). سپس از تصمیم خود منصرؾ شدند و ماءیوسانه پراكنده گشتند

.  48/ هود - 125

.  288، ص 11بحاراالءنوار، ج - 126

.  82تاریخ انبیاء، سید هاشم رسولى محالتى، ص - 127

.  341، ص 11بحاراالنوار، ج - 128

.  306امالى صدوق، ص - 129

.  290، ص 11بحاراالنوار، ج - 130

.  79كمال الدین، ص - 131

.  همان- 132

.  327، ص 3الدرالمنثور، ج - 133

.  219، ص 2؛ حیاة الحیوان، ج 52، ص 65بحاراالنوار، ج - 134

.  454، ص 5لئالى االخبار، ج - 135

.  303، ص 11بحاراالنوار، ج - 136

.  11 - 13/ قمر - 137

.  331، ص 11بحاراالنوار، ج - 138

.  124، ص 2اصول كافى، ج - 139

.  313، ص 711بحاراالنوار، ج - 140

.  281اعالم قرآن، خزائلى، ص - 141

.  65، ص 1خصال، ج - 142

مرید چنانكه راؼب در مفردات گفته، به كسى مى گویند كه از نیكى ها و خیرات به دور - 143

.  باشد

.  85قصص االنبیاء، راوندى، ص - 144

.  86همان، ص - 145

.  306امالى صدوق، ص - 146

.  73، ص 1كامل ابن اثیر، ج - 147

.  19، ح 144، ص 1؛ تفسیر عیاشى، ج 331، ص 11بحاراالنوار، ج - 148

.  111، ص 9تفسیر نمونه، ج - 149

.  137/ اعراؾ - 150

این : مرحوم عالمه طباطبایى در تفسیر گرانسنگ خود در جواب این سئوال مى فرماید- 151

از بى پایه ترین اعتراض هاست؛ چون هر هالكتى هر چند عمومى باشد، عقوبت و انتقام نیست، 

زیرا بسیار است حوادث عمومى كه در یك لحظه و یا زمانى كوتاه هزاران هزار انسان و حیوان 

را در كام مرگ مى برد و این حوادث كه یا زلزله است و یا طوفان و یا وبا و یا طاعون، حوادثى 



377 

 

نادر نیست بلكه بسیار اتفاق افتاده و مى افتد و این خداى سبحان است كه در مخلوقات خود هر 

(.  371 - 403، ص 10تفسر المیزان، ج ). حكمى بخواهد، مى راند

 و عیون 22نقل از علل الشرایع، ص ) 76تاریخ انبیاء، سید هاشم رسولى محالتى، ص - 152

(.  231االخبار، ص ص 

.  60 - 50/ هود - 153

.  15/ فصلت - 154

.  128/ شعراء - 155

.  198، ص 7مجمع البیان، ج - 156

.  58/ هود - 157

.  همان- 158

.  179كنزالفوائد، ص - 159

.  22اثبات الوصیه، ص - 160

.  360، ص 11بحاراالنوار، ج - 161

.  96تاریخ انبیاء، رسولى محالتى، ص - 162

.  344، ص 2احتجاج، ج - 163

.  484 - 487، ص 1مجمع البیان، ج - 164

نقل از جوامع الحكایات، محمد عوفى ص ) 64قصه هاى قرآن، محمدى اشتهاردى، ص - 165

365  .)

.  74/ اعراؾ - 166

.  152 - 143شعراء، آیات - 167

.  61 - 63/ هود - 168

.  74/ اعراؾ - 169

.  همان- 170

در روایتى از ابن عباس نقل شده كه قوم ثمود براى تابستان و ایامى كه هوا مالیم بود، - 171

خانه هایى در زمین هاى مسطح مى ساختند و براى زمستان ها دل كوه را مى تراشیدند و از آنان 

(.  440، ص 4مجمع البیان، ج ). خانه درست مى كردند تا محكم تر و گرم تر باشد

.  153/ شعراء - 172

.  33/ مإمنون - 173

.  34/ مإمنون - 174

.  36 و 35/ مإمنون - 175

.  37/ مإمنون - 176

.  48/ نمل - 177

.  50 و 49/ نمل - 178

.  50/ نمل - 179

.  185، ص 8الكافى، ج - 180

.  64/ هود - 181

.  28 و 27/ قمر - 182
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.  77/ اعراؾ - 183

.  همان- 184

.  46/ نمل - 185

.  65/ هود - 186

.  68 و 67/ هود - 187

.  67/ هود - 188

.  52/ نمل - 189

.  66/ هود - 190

.  همان- 191

.  440، ص 4مجمع البیان، ج - 192

.  187روضه كافى، ص - 193

.  308تفسیر قمى، ص - 194

.  441، ص 4مجمع البیان، ج - 195

.  90، ص 1كامل التواریخ، ج - 196

.  441، ص 4مجمع البیان، ج - 197

.  391، ص 11بحاراالنوار، ج - 198

.  188روضه كافى، ص - 199

.  201نهج البالؼه، خطبه - 200

.  335، ص 2شواهد التنزیل، ج - 201

.  47/ ص - 202

.  122/ نحل - 203

.  120/ نحل - 204

.  41/ مریم - 205

.  114/ توبه - 206

.  همان- 207

.  120/ نحل - 208

.  همان- 209

.  همان- 210

.  همان- 211

.  121/ نحل - 212

.  همان- 213

.  همان- 214

.  122/ نحل - 215

.  همان- 216

.  123/ نحل - 217

.  140تاریخ انبیاء، رسولى محالتى، ص - 218
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. آزر عموى ابراهیم بود ولى ابراهیم به خاطر سرپرستى آزر، او را پدر خطاب مى كرد- 219

در حقیقت ابراهیم در اینجا دعوتش را از پدرش شروع مى كند، به این دلیل كه نفوذ كالم در 

نخست مؤمور شد كه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)همان گونه كه پیامبر اسالم . نزدیكان الزم تر است

.  اقوام نزیك خود را به اسالم دعوت كند

.  42/ مریم - 220

.  43/ مریم - 221

.  44/ مریم - 222

.  45/ مریم - 223

.  46/ مریم - 224

.  47/ مریم - 225

.  48/ مریم - 226

.  49/ مریم - 227

.  41/ ابراهیم - 228

.  224، ص 2تفسیر جامع الجوامع، ج - 229

.  57/ انبیاء - 230

.  88 - 90/ صافات - 231

.  همان- 232

در اینجا دو سئوال مطرح است، او این كه چرا ابراهیم به ستارگا نگاه كرد و هدفش از - 233

این نگاه چه بود؟ دیگر اینكه آیا به راستى او بیمار بود؟ در پاسخ اول با توجه به اعتقادات مردم 

بابل و رسوم و عادات آنان روشن است كه در علم نجوم مطالعاتى و یا مهارت هایى داشتند و حتى 

ستارگان بود و به این خاطر به آنها احترام مى گذاشتند كه « هیاكل»بت هاى آنها نیز : مى گویند

ابراهیم براى آن كه آنان را متقاعد كند، طبق رسوم آنان نگاهى به ستارگان . سمبل ستارگان بودند

افكند تا تصور كنند كه پیش بینى بیمارى خود را از مطالعه اوضاع كواكب كرده است، و قانع 

در مورد سئوال دوم پاسخ  هاى متعددى داده اند از جمله این كه او واقعا بیمار بود هر چند ! شوند

اگر سالم هم بود هرگز در مراسم جشن بت ها شركت نمى كرد ولى بیماریش بهانه خوبى براى 

برگرفته از )عدم شركت در آن مراسم و استفاده از فرصت طالیى براى درهم كوبیدن بت ها بود 

.  (تفسیر نمونه

.  431تفسیر قمى، ص - 234

.  91/ صافات - 235

.  92/ صافات - 236

.  93/ صافات - 237

.  59/ انبیاء - 238

.  60/ انبیاء - 239

.  61/ انبیاء - 240

.  62/ انبیاء - 241

.  63/ انبیاء - 242

.  64/ انبیاء - 243
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.  65/ انبیاء - 244

.  همان- 245

.  67 و 66/ انبیاء - 246

.  68/ انبیاء - 247

.  70 و 69/ انبیاء - 248

.  97/ صافات - 249

.  258/ بقره - 250

.  76/ انعام - 251

.  76/ انعام - 252

.  همان- 253

.  77/ انعام - 254

.  79/ انعام - 255

.  80/ انعام - 256

.  160تاریخ انبیاء، رسولى محالتى، ص - 257

.  259/ بقره - 258

.  219، ص 1تاریخ طبر، ج - 259

.  همان- 260

.  289اكمال الدین، ص - 261

.  219، ص 1تاریخ طبرى، ج - 262

.  82اكمال الدین، ص - 263

.  83كمال الدین، ص - 264

.  370روضه كافى، ص - 265

.  32، ص 12بحاراالنوار، ج - 266

 429تفسیر قمى، ص - 267

.  175، ص 1حیوة القلوب، ج - 268

.  635، ص 2مجمع البیان، ج - 269

.  255، ص 1خصال، ج - 270

.  20جوامع الحكایات، ص - 271

.  37، 12بحاراالنوار، ج - 272

.  195علل الشرایع، ص - 273

.  42 - 44معانى االخبار، ص - 274

.  110، ص علیه السالمعیون اخبار الرضا - 275

.  276، ص 1تفسیر نورالثقلین، ج - 276

.  195علل الشرایع، ص - 277

.  127خصال، ص - 278

.  560، ح 370روضه كافى، ص - 279

.  178، ص (رحمه هللا)امالى، شیخ صدوق - 280
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.  188؛ امالى، صدوق، ص 24علل الشرایع، ص - 281

.  20علل الشرایع، ص - 282

.  114/ توبه - 283

.  39 41/ ابراهیم - 284

.  28/ توبه - 285

.  391، ص 6مجمع البیان، ج - 286

.  116، ص 3همان، ج - 287

.  231؛ عیون االخبار، ص 23علل الشرایع، ص - 288

.  13، ص 12؛ بحاراالنوار، ج 217فروع كافى، ص - 289

.  13علل الشرایع، ص - 290

.  همان- 291

.  23همان، ص - 292

.  125، ص [رسولى محالتى]؛ تاریخ انبیاء 141فسیر قمى، ص - 293

.  39/ ابراهیم - 294

.  319، ص 6مجمع البیان، ج - 295

.  100/ صافات - 296

.  برگرفته از تفسیر نمونه- 297

.  102/ صافات - 298

.  همان- 299

.  452، ص 8مجمع البیان، ج - 300

.  105 و 104/ صافات - 301

.  37/ ابراهیم - 302

.  96/ آل عمران - 303

.  127/ بقره - 304

.  23، ص 1فروع كافى، ج - 305

.  75/ هود - 306

.  60، ص 1تفسیر قمى، ج - 307

.  192، ص 1تاریخ طبرى، ج - 308

.  437علل الشرایع، ص - 309

.  58، ص 1الخصال، ج - 310

.  195علل الشرایع، ص - 311

(.  201تاریخ انبیاء، محالتى، ص )؛ 220، ص 1فروع كافى، ج - 312

.  234، ص 17؛ المیزان، ج 454، ص 8مجمع البیان، ج - 313

.  161/ شعراء - 314

.  162/ شعراء - 315

.  163/ شعراء - 316

.  164/ شعراء - 317
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.  165/ شعراء - 318

.  166/ شعراء - 319

.  167/ شعراء - 320

.  31/ عنكبوت - 321

.  32/ عنكبوت - 322

.  همان- 323

.  همان- 324

.  79/ هود - 325

.  68/ حجر - 326

.  69/ حجر - 327

.  70/ حجر - 328

.  71/ حجر - 329

اینان دختران من هستند و براى شما پاكیزه »:  كه گفتعلیه السالمدر معناى سخن لوط - 330

، وجوه دیگرى هم گفته اند از جمله اینكه بعضى گفته اند منظور آن حضرت شاید دختران «ترند

صلبى او نبود نظرش به همان زنان و همسران خودشان بود چون زنان امت هر پیؽمبرى به منزله 

.  دختران او هستند، چنان كه مردانشان همچون پسران او هستند

منظور لوط، عرضه دختران بر همه آن مردم نبود و آن مردم نیز كه بیش : برخى نیز گفته اند

از هزار نفر دیگر بودند آن سه نفر میهمان را براى خود نمى خواستند بلكه میان آنان دو نفر 

زورمند و مقتدر بود كه ریاست بر مردم لوط داشتند و مردم مى خواستند تا میهمانان را براى آن 

دو نفر ببرند و تصادفا قبل از این موضوع نیز از دختران لوط خواستگارى كرده بودند اما آن 

حضرت به خاطر كفرشان با وصلت آن دو مخالفت كرده بود، در این هنگام كه با هجوم مردم 

آبروى خود را در خطر دید و سخت درمانده شد به عنوان موافقت با این وصلت این سخن را 

پاسخ دیگرى كه عبدالوهاب نجار از فخر رازى و دیگران نقل كرده و آن را پذیرفته است، . گفت

آن است كه لوط آن سخن را به طور جدى اظهار نكرد بلكه اظهار این مطلب فقط براى آن بود كه 

آنها شرم كنند و از رسوایى میهمانانش دست بردارند، مانند این كه اگر شما ببینید كه شخصى، 

دیگرى را كتك مى زند، شما براى وساطت و جلوگیرى از زدن به شخص ضارب مى گویید او را 

مسلم است كه شما این سخن را فقط براى آن اظهار مى كنید كه او را نزند و از . نزن و مرا بزن

.  زدن او دست بردارد و منظور شما این نیست كه شما را هم بزند

این پاسخ صحیحى : به این پاسخ نیز كه در اول متن پاورقى ذكر شد، ایراد كرده اند و گفته اند

نیست زیرا چگونه لوط پیؽمبر، پدر آن مردم كافر و زنان كافره بوده؟ و چگونه آنان را دختران 

خود مى خواند؟ با اینكه آنان منكر نبوت او بودند و او را به رسالت و پیؽمبرى قبول نداشتند؟ 

اگر اشكال این جواب فقط همین باشد، پاسخ آن روشن است زیرا پدر بودن پیؽمبران خدا براى 

امت هاى خود نه به خاطر ایمان آوردن و نیاوردن آنهاست، و نه تنها نسبت به آن دسته كه ایمان 

آورده اند اطالق پدرى صحیح است بلكه به خاطر تقدم و برترى و امتیازى است كه انبیا نسبت به 

امت خویش دارند چنانكه مقام الوهیت و ربوبیت پروردگار متعال نسبت به بندگان به اطاعت و 

فرمانبردارى و شناختن او به یگانگى از طرؾ آنها نیست و بنده نافرمان نیز بنده خداست چنان كه 

بنده فرمانبردار بنده اوست و خداى تعالى نیز نافرمان را بنده خویش خوانده است و در سوره زمر 
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قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمه هللا ان هللا یؽفر الذنوب : مى فرماید

كه درباره خویش زیاده روى و ستم كرده اید از رحمت خدا نامید نشوید ! اى بندگان من»؛ جمیعا

تاریخ انبیاء، رسولى محالتى، ص ]« خواهد بخشید (چون توبه كنید)كه البته خدا همه بندگان را 

230  .]

.  79/ هود - 331

.  80/ هود - 332

.  81/ هود - 333

.  37/ قمر - 334

.  212، ص 1تاریخ طبرى، ج - 335

.  همان- 336

.  همان- 337

.  81/ هود - 338

.  82/ هود - 339

.  83/ هود - 340

.  548، ص 5؛ فروع كافى، ج 336، ص 1تفسیر قمى، ج - 341

.  10/ تحریم - 342

.  185علل الشرایع، ص - 343

.  21، ص 1مروج الذهب، ج - 344

.  160، ص 1خصال، ج - 345

.  184علل الشرایع، ص - 346

.  516، ص 2سفینه البحار، ج - 347

.  255ثواب االعمال، ص - 348

.  183علل الشرایع، ص - 349

.  83/ كهؾ - 350

.  84 - 86/ كهؾ - 351

.  86/ كهؾ - 352

.  86/ كهؾ - 353

.  88/ كهؾ - 354

.  89 90/ كهؾ - 355

.  91/ كهؾ - 356

در ذیل این روایت مى فرماید اینكه در « المیزان»مرحوم عالمه طباطبایى در تفسیر - 357

مقصودش خودش بود، چون یك طرؾ « اینك در میان شما نیز مانند او هست»: این روایت فرمود

فرق مبارك ایشان از ضربت عمرو بن عبدود شكافته شد و طرؾ دیگر به ضربت عبدالرحمن بن 

 - 521، ص 13المیزان، ج ). كه با همین ضربت دومى شهید گردید (لعنة هللا علیه)ملجم مرادى 

510  .)

.  393اكمال الدین، انتشارات اسالمى، ص - 358

.  مسند، روایتى است كه سلسله اسناد آن در تمام طبقات متصل به معصوم باشد- 359



www.ketabha.org Page 384 
 

.  472؛ علل الشرایع، ص 144امالى صدوق، ص - 360

.  522 - 544، ص 13المیزان، ح : ك. ر- 361

.  545، ص 12تفسیر نمونه، ج : ك. ر- 362

.  551، ص 12تفسیر نمونه، ج - 363

.  92 - 93/ كهؾ - 364

.  94 - 96/ كهؾ - 365

.  همان- 366

.  همان- 367

.  94 - 96/ كهؾ - 368

.  همان- 369

.  همان- 370

.  96/ كهؾ - 371

.  97/ كهؾ - 372

.  84/ انعام - 373

.  4/ یوسؾ - 374

.  5/ یوسؾ - 375

.  6/ یوسؾ - 376

.  8/ یوسؾ - 377

.  همان- 378

.  9 - 10/ یوسؾ - 379

.  11 - 12/ یوسؾ - 380

.  13/ یوسؾ - 381

.  همان- 382

.  14/ یوسؾ - 383

.  214تفسیر جامع الجوامع، ص - 384

نقل كرده است كه چاه در بیابان دور افتاده و بى آب و علفى  (رحمه هللا)مرحوم طبرسى - 385

كاروانى هم كه سر چاه آمد و یوسؾ را بیرون آورد علتش آن بود . بود و سر راه كاروانیان نبود

مجمع البیان، ]كه راه را گم كرده بود و بیراهه آمده بود و به طور تصادفى از آنجا مى گذشته اند 

در تفسیر روح البیان آمده است كه آن چاه در سه فرسخى كنعان قرار داشت كه  [219، ص 5ج 

آن را شداد، هنگام آباد كردن سرزمین اردن حفر كرده بود و هفتاد ذرع یا بیشتر عمق داشت و 

یعنى دهانه آن تنگ و قعر آن فراخ و وسیع بوده و معلوم نبود كه چرا آن را . مخروطى شكل بود

بعضى نیز گفته اند كه آب آن . [233، ص 4تفسیر روح البیان، ج ]به این شكل حفر كرده بودند 

شور و ؼیر قابل استفاده بود و چون یوسؾ در آن چاه افتاد از بركت آن حضرت، آب چاه شیرین 

: اما بعید نیست از آیه شریفه قرآن كه مى فرماید یكى از آنان گفت. شد و مورد استفاده قرار گرفت

استفاده شود كه اوال، چاه مزبور چاه التقتلوا یوسؾ و اءلقوه فى ؼیابت الجب لتقطه بعض السیاره

معروفى بوده و ثانیا، سر راه كاروانیان و رهگذران بوده است زیرا بعد نیست الؾ و الم در 

مى توان فهمید كه یلتقطه بعض السیاره: الؾ و الم عهد باشد و از این جمله هم كه گفت« الجب»
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نقل از تاریخ  )[220، ص 5مجمع البیان، ج ]چاه بر سر راه بوده نه در جاى پرت و دور افتاده 

(.  266انبیاء، رسولى محالتى، ص 

.  15/ یوسؾ - 386

.  16/ یوسؾ - 387

.  17/ یوسؾ - 388

.  18/ یوسؾ - 389

.  18/ یوسؾ - 390

.  همان- 391

.  19/ یوسؾ - 392

.  همان- 393

.  19/ یوسؾ - 394

.  20/ یوسؾ - 395

.  317تفسیر قمى، ص - 396

آنچه عده اى گفته اند كه وقتى مردم مصر مطلع شدند كه یوسؾ را به معرض فروش - 397

گذارده اند به طرؾ بازار برده فروشان هجوم آورده و ساعت به ساعت قیمت یوسؾ باال رفت تا 

اینكه او را به اندازه وزنش از طال و نقره و حریر و مشك فروختند و آن را به وهب بن منبه 

همچنین داستان پیرزن و كالفى كه به دست گرفت و به بازار . نسبت مید هند، افسانه اى بیش نیست

آمد تا با همان كالؾ كه كل دارایى او را تشكیل مى داد خود را جزو خریداران یوسؾ قلمداد كرد 

و سایر مطالبى كه براى شاعران خیال پرداز فارسى نیز زمینه و سوژه اى فراهم كرده است و 

(.  276تاریخ انبیاء، ص )درباره آنان اشعارى سرده اند بى اساس و خالى از اعتبار است 

.  21/ یوسؾ - 398

.  22/ یوسؾ - 399

.  23/ یوسؾ - 400

.  23/ یوسؾ - 401

.  همان- 402

عالمه طباطبائى رحمه هللا در تفسیر گرانسنگ خود ذیل آیه شریفه مزبور چنین مى - 403

یوسؾ در جوابش تهدید نكرد و نگفت من از عزیز مى ترسم و یا به عزیز خیانت روا نمى : نویسد

دارم و یا من از خاندان نبوت و طهارتم و یا عفت و عصمت من مانع از فحشاى من است و 

همچنین نگفت من از عذاب خدا مى ترسم و یا امید به ثواب خدا دارم و اگر قلب او به سببى از 

اما . اسباب ظاهرى بستگى و اعتماد داشت، طبعا در چنین موقعیت خطرناكى از آن اسم مى برد

چیز دیگرى ذكر نكرد و به ؼیر از عروة الوثقاى « معاذ هللا؛ پناه بر خدا»مى بینیم كه به ؼیر از 

پس معلوم مى شود كه در دل او جز پروردگارش احدى نبوده . توحید به چیز دیگرى تمسك نجست

و دیدگانش جز به سوى او نمى نگریسته و این همان توحید خالصى است كه محبت الهى، وى را 

بدان راهنمایى نموده و یا تمامى اسباب و حتى یاد خودش را هم از دلش بیرون افكند، زیرا اگر 

و یا عبارت دیگرى « من از تو پناه مى برم به خدا»: انانیت خود را فراموش نكرده بود مى گفت

و چقدر فرق است بین این گفتار و گفتار مریم كه وقتى روح در « معاذ هللا»: بلكه گفت. نظیر آن

؛ من پناه انى اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا: برابرش به صورت بشرى ایستاد و مجسم شد گفت
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 - 175، ص 11المیزان، ج  )[18/ مریم ]« مى برم به رحمان از شر تو اگر پرهیزگار باشى

161  .)

در معنى این جمله گفتگوى بسیار است همچنین در مورد برهان پروردگار . 24/ یوسؾ - 404

.  370، ص 9كه باعث نجات یوسؾ شد، براى اطالع بیشتر نگاه كنید به تفسیر نمونه، ج 

یوسؾ تصمیمش را بر گناه : روایات بى مدركى كه بعضى نقل كرده اند كه مى گوید- 405

گرفته بود كه ناگهان در یك حالت مكاشفه جبرئیل یا یعقوب را مشاهده كرد كه انگشت خود را با 

دندان مى گزید، یوسؾ این منظره را كه دید عقب نشینى كرد، این گونه روایات كه هیچ سند 

معتبرى ندارد به روایات اسرائیل مى ماند كه زاییده مؽزهاى انسان هاى كوتاه فكرى است كه 

.  هرگز مقام انبیا را درك نكرده اند

.  25/ یوسؾ - 406

.  همان- 407

.  25/ یوسؾ - 408

.  26/ یوسؾ - 409

.  26 - 27/ یوسؾ - 410

.  28/ یوسؾ - 411

.  29/ یوسؾ - 412

.  همان- 413

.  30/ یوسؾ - 414

.  31/ یوسؾ - 415

.  همان- 416

.  همان- 417

.  32/ یوسؾ - 418

.  33/ یوسؾ - 419

.  34/ یوسؾ - 420

.   با اندكى تلخیص302؛ تاریخ انبیاء، رسولى محالتى، ص 35/ یوسؾ - 421

.  36/ یوسؾ - 422

.  همان- 423

.  همان- 424

.  37/ یوسؾ - 425

.  37/ یوسؾ - 426

.  38/ یوسؾ - 427

.  41/ یوسؾ - 428

.  همان- 429

.  42/ یوسؾ - 430

.  همان- 431

.  همان- 432

.  43/ یوسؾ - 433
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.  همان- 434

.  44/ یوسؾ - 435

.  45/ یوسؾ - 436

.  46/ یوسؾ - 437

.  47/ یوسؾ - 438

.  48/ یوسؾ - 439

.  49/ یوسؾ - 440

.  50/ یوسؾ - 441

.  همان- 442

.  51/ یوسؾ - 443

.  همان- 444

.  همان- 445

.  52/ یوسؾ - - 446

.  همان- 447

.  53/ یوسؾ - 448

.  54/ یوسؾ - 449

 55/ یوسؾ - 450

.  56/ یوسؾ - 451

.  58/ یوسؾ - 452

.  59/ یوسؾ - 453

.  همان- 454

.  60/ یوسؾ - 455

.  61/ یوسؾ - 456

.  62/ یوسؾ - 457

.  246، ص 5مجمع البیان، ج - 458

.  همان- 459

.  64/ یوسؾ - 460

.  همان- 461

.  65/ یوسؾ - 462

.  همان- 463

.  همان- 464

.  66/ یوسؾ - 465

.  همان- 466

.  67/ یوسؾ - 467

.  همان- 468

.  همان- 469

.  همان- 470
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.  71/ یوسؾ - 471

.  72/ یوسؾ - 472

.  همان- 473

.  74/ یوسؾ - 474

.  74/ یوسؾ - 475

.  75/ یوسؾ - 476

.  76/ یوسؾ - 477

.  همان- 478

.  77/ یوسؾ - 479

.  همان- 480

.  همان- 481

.  همان- 482

.  255، ص 5مجمع البیان، ج - 483

.  78/ یوسؾ - 484

.  79/ یوسؾ - 485

.  79/ یوسؾ - 486

.  80/ یوسؾ - 487

.  همان- 488

.  همان- 489

.  همان- 490

.  82/ یوسؾ - 491

.  83/ یوسؾ - 492

.  83/ یوسؾ - 493

.  84/ یوسؾ - 494

.  همان- 495

.  همان- 496

.  85/ یوسؾ - 497

.  86/ یوسؾ - 498

.  78/ یوسؾ - 499

.  همان- 500

.  همان- 501

.  88/ یوسؾ - 502

.  همان- 503

.  همان- 504

.  89/ یوسؾ - 505

.  90/ یوسؾ - 506

.  91/ یوسؾ - 507
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.  92/ یوسؾ - 508

.  همان- 509

.  93/ یوسؾ - 510

.  262، ص 5مجمع البیان، ج - 511

.  94/ یوسؾ - 512

.  همان- 513

.  95/ یوسؾ - 514

.  96/ یوسؾ - 515

.  همان- 516

.  97/ یوسؾ - 517

.  98/ یوسؾ - 518

.  99/ یوسؾ - 519

.  264، ص 5مجمع البیان، ج - 520

.  99/ یوسؾ - 521

.  100/ یوسؾ - 522

.  همان- 523

.  همان- 524

.  همان- 525

.  101/ یوسؾ - 526

.  100/ یوسؾ - 527

.  همان- 528

.  266، ص 5مجمع البیان، ج - 529

.  340، ص 1تفسیر قمى، ج - 530

.  45 - 48علل الشرایع، ط نجؾ، ص - 531

.  167، ص 2تفسیر عیاشى، ج - 532

اقتباس از تاریخ انبیا، ) 293، ص 12؛ بحار االنوار، ج 244، ص 5مجمع البیان، ج - 533

(.  333محالتى، ص   

.  17، ح 341، ص 2؛ اصول كافى، ج 50، ح 185، ص 2تفسیر عیاشى، ج - 534

.  53، ح 185، ص 2تفسیر عیاشى، ج - 535

.  87/ یوسؾ - 536

.  238، ح 199روضه كافى، ص - 537

.  311 - 312، ص 2اصول كافى، ج - 538

.  3، ح 285، ص 7بحاراالنوار، ج - 539

.  1021، ح 457امالى طوسى، ص - 540

.  124دعوات، راوندى، ص - 541

.  1، ح 48، باب 205، ص 1علل الشرایع، ج - 542

.  1، ح 46! همان،- 543
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.  كسى كه نتواند با زنان نزدیكى كند: عنین- 544

.  279تاریخ انبیاء، محالت، ص - 545

.  26 - 27/ یوسؾ - 546

.  227، ص 5مجمع البیان، ج - 547

.  باید توجه داشت كه این حدیث سند محكمى ندارد- 548

.  278، ص علیه السالمعیون اخبار الرضا - 549

.   سوره یوسؾ67ك به تفسیر مجمع البیان و تفسیر فخر رازى؛ ذل آیه . ر- 550

.  41 - 44/ ص - 551

.  83 - 84/ انبیاء - 552

.  330، ص 4مجمع البیان، ج - 553

از تفسیر على بن ابراهیم نقل شده و همین مضمون « نورالثقلین»این روایت در تفسیر - 554

نقل از تفسیر ). در تفسیر قرطبى، فخر رازى، صافى و تفاسیر دیگر با تفاوت هایى آمده است

(.  295، ص 19نمونه، ج 

.  3، ح 7خصال، باب - 555

.  108همان، ح - 556

.  142قصص االنبیاء، راوندى، ص - 557

.  60، ص 1مروج الذهب، ج - 558

.  5، ح 65! ،1علل الشرایع، ج - 559

.  108، ح 7خصال، باب - 560

.  375، ص 12بحاراالنوار، ج - 561

.  55، ص 1كامل التواریخ، ج - 562

.  146قصص االنبیا، راوندى، ص - 563

.  84 - 95/ هود - 564

.  176 - 180/ شعرا - 565

.  181 - 183/ شعراء - 566

.  147قصص االنبیا، راوندى، ص - 567

.  386، ص 12بحاراالنوار، ج - 568

.  394، ص 2تفسیر نورالثقلین، ج - 569

.  30علل الشرایع، ص - 570

.  383، ص 12بحاراالنوار، ج - 571

.  179كنزالفوائد، كراجكى، ص - 572

.  142قصص االنبیا، راوندى، ص - 573

.  146همان، ص - 574

.  383، ص 12بحاراالنوار، ج - 575

.  38، ح 60كلیات حدیث قدسى، ص - 576

، 51/ بقره :  در آنها ذكر شده است عبارتند ازعلیه السالمسوره و آیاتى كه نام موسى - 577

، 152/ ؛ نساء 84/ ؛ آل عمران 248، 246، 136، 108، 92، 87، 67، 61، 60، 55، 53



391 

 

، 114، 103، 102/ ؛ اعراؾ 154، 91، 84/ ؛ انعام 27 24، 22/ ؛ مائده 163، 153

116 ،121 ،126 ،127 ،130 ،133 ،137 ،141 ،142 ،143 ،147 ،149 ،153 ،

؛ 111، 97، 17/ د هود 88، 87، 84، 83، 81، 80، 77، 75/ ؛ یونس 159، 158، 154

، 11، 9، 6، 5/ ؛ طه 51/ ؛ مریم 67، 61/ ؛ كهؾ 102، 101، 2/ ؛ اسراء 8، 6، 5/ ابراهیم 

؛ /44؛ حج 48/ ؛ انبیاء 91، 88، 86، 83، 77، 70، 67، 61، 57، 50، 49، 40، 36، 19

، 9، 7/ ؛ نمل 66، 64، 62، 45، 43، 10، 5، 3/ ؛ شعراء 35/ ؛ فرقان 50، 45/ مإمنون 

، 48، 44، 43، 38، 37، 36، 31، 30، 29، 20، 19، 18، 15، 10، 7، 3/ ؛ قصص 10

، 23، 5، 3/ ؛ ؼافر 114، 102/ ؛ صافات 69، 7/ ؛ احزاب 23/ ؛ سجده 39/ ، عنكبوت 76

؛ نجم 38/ ؛ ذاریات 30، 12/ ؛ احقاؾ 46/ ، زخرؾ 13/ ؛ شورى 45/ ، فصلت 37، 27، 26

.  19/ ؛ اعلى 15/ ؛ نازعات 5/ ؛ صؾ 36/ 

.  330، ص 4مجمع البیان، ج - 578

.  6، ص 13بحاراالنوار، ج - 579

.  51، ص 1بحاراالنوار، ج - 580

.  105عرائس، ثعلبى، ص - 581

.  7/ قصص - 582

.  8/ قصص - 583

.  9/ قصص - 584

.  273، ص 1تاریخ طبرى، ج - 585

.  10/ قصص - 586

.  همان- 587

.  همان- 588

.  12/ قصص - 589

.  12/ قصص - 590

.  149، ص 1كمال الدین، ج - 591

.  13/ قصص - 592

.  27/ طه - 593

.  499تاریخ انبیاء، عمادزاده، ص - 594

.  15/ قصص - 595

م . همان- 596

.  همان- 597

.  همان- 598

.  16/ قصص - 599

.  110، ص علیه السالمعیون اخبار امام رضا - 600

.  18/ قصص - 601

.  همان- 602

.  19/ قصص - 603

.  20/ قصص - 604
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.  58، ص 13بحاراالنوار، ج - 605

.  21/ قصص - 606

.  همان- 607

.  239مجمع البیان، ص - 608

.  22/ قصص - 609

.  23/ قصص - 610

.  همان- 611

.  24/ قصص - 612

.  همان- 613

.  25/ قصص - 614

.  همان- 615

.  26/ قصص - 616

.  27 - 28/ قصص - 617

.  29/ قصص - 618

.  30/ قصص - 619

.  12/ طه - 620

.  17/ طه - 621

.  18/ طه - 622

.  31/ قصص - 623

.  همان- 624

.  32/ قصص - 625

.  همان- 626

.  25 - 28/ طه - 627

.  29 - 30/ طه - 628

.  45/ مإمنون - 629

.  48/ انبیاء - 630

.  53/ مریم - 631

.  31 - 35/ طه - 632

.  36/ طه - 633

.  17/ شعراء - 634

.  18/ شعراء - 635

.  همان- 636

.  19/ شعراء - 637

.  20/ شعراء - 638

.  21/ شعراء - 639

.  همان- 640

.  23/ شعراء - 641
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.  24/ شعراء - 642

.  25/ شعراء - 643

.  26/ شعراء - 644

.  27/ شعراء - 645

.  28/ شعراء - 646

.  29/ شعراء - 647

.  30/ شعراء - 648

.  31/ شعراء - 649

.  32/ شعراء - 650

.  33/ شعراء - 651

.  34/ شعراء - 652

.  35/ شعراء - 653

.  110/ اعراؾ - 654

.  36 - 37/ شعراء - 655

.  38/ شعراء - 656

.  39/ شعراء - 657

.  41/ شعراء - 658

.  42/ شعراء - 659

.  43/ شعراء - 660

.  44/ شعراء - 661

.  64 - 65/ طه - 662

.  116/ اعراؾ - 663

.  73/ طه - 664

.  45/ شعراء - 665

.  46/ شعراء - 666

.  47/ شعراء - 667

.  48/ شعراء - 668

.  49/ شعراء - 669

.  همان- 670

.  همان- 671

.  49/ شعراء - 672

.  5/ شعراء - 673

.  2/ تحریم - 674

.  106عرائس، ثعلبى، ص - 675

.  28/ مإمن - 676

.  همان- 677

.  همان- 678



www.ketabha.org Page 394 
 

.  29/ مإمن - 679

.  همان- 680

.  30/ مإمن - 681

.  31/ مإمن - 682

.  همان- 683

.  45/ مإمن - 684

.  51/ زخرؾ - 685

.  52/ زخرؾ - 686

.  53/ زخرؾ - 687

.  نهج البالؼه، خطبه قاصعه- 688

.  52/ شعراء - 689

.  همان- 690

:  62/ شعراء - 691

.  63/ شعراء - 692

.  131، ص 5مجمع البیان، ج - 693

.  90/ یونس - 694

.  91/ یونس - 695

.  92/ یونس - 696

.  138/ اعراؾ - 697

همان - 698

.  21/ مائده - 699

.  22/ مائده - 700

.  23/ مائده - 701

.  24/ مائده - 702

.  25/ مائده - 703

.  26/ مائده - 704

.  همان- 705

.  57/ بقره - 706

.  60/ بقره - 707

.  همان- 708

.  61/ بقره - 709

.  همان- 710

.  142/ اعراؾ - 711

.  همان- 712

.  545تاریخ انبیاء، محالتى، ص - 713

.  145/ اعراؾ - 714

.  همان- 715
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. این كه زیور آالت بنى اسرائیل از كجا تهیه شده بود، در بخش روایات خواهد آمد- 716

.  128/ اعراؾ - 717

.  149/ اعراؾ - 718

.  150/ اعراؾ - 719

.  همان- 720

.  همان- 721

.  همان- 722

.  15/ اعراؾ - 723

.  96/ طه - 724

.  97/ طه - 725

.  54/ بقره - 726

.  111 - 113، ص 1مجمع البیان، ج - 727

.  همان- 728

.  193، ص 1كامل التواریخ، ج - 729

.  63/ بقره - 730

.  64/ بقره - 731

.  67/ بقره - 732

.  همان- 733

.  68/ بقره - 734

.  همان- 735

.  69/ بقره - 736

.  73 - 69بقره، آیات - 737

.  398تفسیر قمى، ص - 738

.  60/ كهؾ - 739

.  61/ كهؾ - 740

.  62/ كهؾ - 741

.  63/ كهؾ - 742

.  64/ كهؾ - 743

.  65/ كهؾ - 744

.  همان- 745

.  67/ كهؾ - 746

.  68/ كهؾ - 747

.  69/ كهؾ - 748

.  70/ كهؾ - 749

.  71/ كهؾ - 750

.  72/ كهؾ - 751

.  73/ كهؾ - 752
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.  74/ كهؾ - 753

.  75/ كهؾ - 754

.  76/ كهؾ - 755

.  77/ كهؾ - 756

.  همان- 757

.  78/ كهؾ - 758

.  79 - 82/ كهؾ - 759

.  82/ كهؾ - 760

.  76 - 82/ قصص - 761

.  577تاریخ انبیا، محالتى، ص - 762

.  15، ح 47، ص 13بحاراالنوار، ج - 763

.  31فروع كافى، ص - 764

.  105عرائس، تعلبى، ص - 765

.  148كمال الدین، ص - 766

.  148كمال الدین، ص - 767

.  53، ص 13بحاراالنوار، ج - 768

.  457، ص 4مجمع البیان، عالمه طبرسى، ج - 769

.  231، ص 1كافى، ج - 770

.  98كلیات حدیث قدسى، ح - 771

.  احتجاج، طبرسى- 772

.  163، ص 13بحاراالنوار، ج - 773

.  96، ص 1خصال، ج - 774

.  47همان، ص - 775

.  291، ص 1تاریخ طبرى، ج - 776

.  100 و 56كلیات حدیث قدسى، ح - 777

.  275، ح 165امالى، طوسى، ص - 778

.  116كلیات حدیث قدسى، ح - 779

.  101كلیات حدیث قدسى، ح - 780

.  138همان، ح - 781

.  491تفسیر قمى، ص - 782

.  186، ص علیه السالمعیون اخبار الرضا - 783

.  1، ح 59علل الشرائع، ص - 784

.  391كمال الدین، ص - 785

.  301، ص 13بحاراالنوار، ج - 786

.  311همان، ص - 787

.  59، ص 1علل الشرایع، ج - 788

.  4، ح 390كمال الدین، ص - 789
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.  368، ص 12بحاراالنوار، ج - 790

.  32، ص 1تهذیب، ج - 791

.  84، ص 47كلیات حدیث قدسى، ح - 792

.  مجالس، شیخ طوسى- 793

.  علیه السالمعیون اخبار الرضا - 794

.  مجالس، شیخ طوسى- 795

.  الؽیبه، شهید ثانى- 796

.  49كلیات حدیث قدسى، ح - 797

.  50همان، ح - 798

.  53پیشین، ح - 799

.  60پیشین، ح - 800

.  72كلیات حدیث قدسى، ح - 801

.  120همان، ح - 802

.  77همان، ح - 803

.  77پیشین، ح - 804

.  87پیشین، ح - 805

.  149/ اعراؾ - 806

.  150/ اعراؾ - 807

.  152/ اعراؾ - 808

.  150/ اعراؾ - 809

.  614، ص 1حیوه القلوب، عالمه مجلسى، ج - 810

.  341، ح علیه السالم، باب احتجاج امام زمان 2احتجاج، ج - 811

.  123علل الشرایع، ص - 812

.  493تاریخ انبیاء، رسولى محالتى، ص - 813

.  55/ بقره - 814

.  143/ اعراؾ - 815

.  همان- 816

در اینجا نیز سئوالى مطرح است و آن این كه موسى چرا پس از به هوش آمدن عرضه - 817

، در حالى كه كار خالفى انجام نداده بود؟ چه این كه اگر این درخواست را «توبه مى كنم»: داشت

از طرؾ بنى اسرائیل كرده عملى بر طبق مؤموریت بوده است و انجام وظیفه نموده و اگر براى 

خودش به منظور شهود باطنى سئوال كرده، این هم كار خالفى محسوب نمى شود؟ 

 به عنوان علیه السالمنخستین این كه موسى : از دو جهت مى توان این سئوال را پاسخ داد

نمایندگى از بنى اسرئیل چنین درخواستى را كرد و باز در همین مقام و به همین صورت 

.  نمایندگى، تقاضاى توبه و اظهار ایمان نمود

دیگر این كه موسى اگر چه مؤموریت داشت كه تقاضاى بنى اسرائیل را مطرح كند، ولى وقتى 

جریان تجلى پروردگار پیش آمد و حقیقت امر آشكار شد، مدت این مؤموریت پایان یافته بود، در 
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این موقع باید به حالت نخست یعنى قبل از مؤموریت بازگردد و ایمان خویش را ابراز دارد تا 

.  از این رو آن ایمان را به صورت توبه بیان فرمود. اشتباهى براى كسى باقى نماند

.  462، ص 308 بر فرق مختلؾ، ح علیه السالم، باب احتجاج امام رضا 2احتجاج، ج - 818

.  341، ح علیه السالمهمان، باب احتجاج امام زمان - 819

.  76، ص 1كامل ابن اثیر، ج - 820

.  18 - 19/ ص - 821

.  11/ سباء - 822

.  20/ ص - 823

.  21/ ص - 824

.  22/ ص - 825

.  23/ ص - 826

.  24/ ص - 827

.  24/ ص - 828

.  25/ ص - 829

.  107، ص علیه السالمعیون اخبار الرضا - 830

.  205قصص االنبیاء، راوندى، ص - 831

.  3255من ال یحضره الفقیه، كتاب قضاء و شهادت، ح - 832

.  643تاریخ انبیا، محالتى، ص - 833

.  39، ص 14بحاراالنوار، ج - 834

.  160كلیات احادیث قدسى، ح - 835

.  314، ص 2اصول كافى، ج - 836

.  174، ص علیه السالمعیون اخبار الرضا - 837

.  4986من الیحضره الفقیه، كتاب حرمت زنا، ح - 838

.  164كلیات حدیث قدسى، ح - 839

.  166همان، ح - 840

.  42، ص 14بحاراالنوار، ج - 841

.  171كلیات حدیث قدسى، ح - 842

.  22عده الداع، ص - 843

.  179كلیات حدیث قدسى، ح - 844

.  184همان، ح - 845

.  195پیشین، ح - 846

.  189كلیات حدیث قدسى، ح - 847

.  76، ص 1كامل ابن اثیر، ج - 848

.  163 166/ اعراؾ - 849

.  119سعدالسعود، ص - 850

.  106، ص علیه السالمتفسیر منسوب به امام حسن عسكرى - 851

.  30/ ص - 852
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.  79/ انبى اى - 853

.  همان- 854

.  34/ ص - 855

.  35/ ص - 856

.  36/ ص - 857

.  37/ ص - 858

.  12/ سباء - 859

.  38/ ص - 860

.  39/ ص - 861

.  40/ ص - 862

.  17/ نمل - 863

.  همان- 864

.  18/ نمل - 865

.  همان- 866

داخل النه هاى خود شوید تا شما را پایمال نكنند در »: البته از آیه شریفه كه مى فرماید- 867

چنین استفاده مى شود كه عدالت سلیمان حتى بر مورچگان نیز ظاهر بود « حالى كه نمى فهمند

چرا كه مفهومش این است كه اگر آنان متوجه باشند حتى مورچه ضعیفى را پایمال نمى كنند و اگر 

.  پایمال كنند بر اثر بى توجهى است

.  667تاریخ انبیاء، محالتى، ص - 868

در روایات نقل شده كه هدهد چنان تیزبین است كه آب هاى زیر زمین را مى بیند چنان - 869

از صاحب تفسیر عیاشى حدیثى نقل شده كه ابوحنیفه به امام . كه ما آب را در شیشه مى بینیم

حضرت « چه شد كه سلیمان میان همه پرندگان از هدهد جویا شد؟»:  عرض كردعلیه السالمصادق 

. «چون هدهد آب را در زیر زمین مى بیند، چنان كه شما روؼن را در شیه مى بینید»: فرمود

: چرا مى خندى؟ گفت:  به او فرمودعلیه السالمابوحنیفه رو به اصحاب خود كرد و خندید، امام 

مرؼى كه آب را در زیر : چگونه؟ گفت:  فرمودعلیه السالمامام ! برتو پیروز شدم! قربانت گردم

زمین مى بیند چگونه دام را در زیر خاك نمى بیند كه در آن مى افتد و گردنش را مى گیرد؟ 

! مگر نمى دانى وقتى قضا و قدر بیاید، چشم را مى پوشاند؟: حضرت فرمود

.  21/ نمل - 870

.  22/ نمل - 871

.  همان- 872

.  23/ نمل - 873

.  24/ نمل - 874

.  29/ نمل - 875

.  30 - 31/ نمل - 876

.  32/ نمل - 877

.  34/ نمل - 878

.  35/ نمل - 879
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.  36/ نمل - 880

.  37/ نمل - 881

.  38/ نمل - 882

.  39/ نمل - 883

.  40/ نمل - 884

.  41/ نمل - 885

.  42/ نمل - 886

.  همان- 887

.  43/ نمل - 888

.  44/ نمل - 889

.  همان- 890

.  44/ نمل - 891

.  383، ص 8مجمع البیان، عالمه طبرسى، ج - 892

.  36علل الشرایع، ص - 893

.  681تاریخ انبیاء، محالتى، ص - 894

.  370، ص 9تفسیر ابوالفتوح رازى، ج - 895

.  98/ یونس - 896

.  88/ انبیاء - 897

.  139/ صافات - 898

899 / :- -48 . 

.  51/ ن - - 900

نینوا از شهرهاى سرزمین آشور بوده كه در كرانه شرقى دجله و در نزدیكى موصل بنا - 901

.  شده است

 از علیه السالمعارؾ نامور، محى الدین ابن عربى اسنباط كرده است كه حضرت یونس - 902

محبت خاص الهى برخوردار بود و خداوند بر اثر محبوب بودن یونس به قوم او احسان 

مخصوصى روا داشت كه نسبت به اقوام و امم دیگر روا نداشت، زیرا عذابى كه در آستانه نزول 

نقل از سیره پیامبران در قرآن؛ حضرت ). بود برطرؾ كرد و ایمانى كه سودمند نبود نافع قرار داد

(.  310آیه هللا جوادى آملى حفظه هللا تعالى ص 

.  148/ صافات - 903

.  129، ص 2تفسیر عیاشى، ج - 904

.  135همان، ص - 905

.  281، ص 3مناقب آل ابى طالب، ج - 906

.  75، ص 2تفسیر قمى، ج - 907

.  851، ص 2اصول كافى، ج - 908

.  37 - 41/ آل عمران - 909

.  38علل الشرایع، ص - 910

.  715محالتى، ص : تاریخ انبیا- 911
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.  538، ح 28، ب علیه السالمعیون اخبار الرضا - 912

.  506، ص 6مجمع البیان، عالمه طبرسى، ج - 913

.  33، ص 4من الیحضره الفقیه، ج - 914

.  167، ص 14بحاراالنوار، ج - 915

.  665، ص 2اصول كافى، ج - 916

.  165، ص 14بحاراالنوار، ج - 917

.  166همان، ص - 918

.  341، ح 2احتجاج، طبرسى، ج - 919

.  216امالى، شیخ طوسى، ص - 920

.  502، ص 6مجمع البیان، عالمه طبرسى، ج - 921

.  616تفسیر مى ت ص - 922

.  324، ص 3تفسیر نور الثقلین، ج - 923

.  168، ص 14بحاراالنوار، ج - 924

.  314، ص 45همان، ج - 925

.  356 و 182پیشین، ص - 926

.  356، ص 14بحاراالنوار، ج - 927

.  37/ آل عمران - 928

.  44/ آل عمران - 929

.  37/ آل عمران - 930

.  171، ص 1تفسیر عیاشى، ج - 931

.  42/ آل عمران - 932

.  336، ص 1نورالقلین، ج - 933

.  43/ آل عمران - 934

.  16 - 17/ مریم - 935

.  18 19/ مریم - 936

.  19 - 21/ میم - 937

.  125امالى، طوسى، ص - 938

.  725تاریخ انبیاء، محالتى، ص - 939

.  23/ مریم - 940

.  24 26/ مریم - 941

.  27/ مریم - 942

.  همان- 943

در معناى این جمله كه به مریم : مرحوم طبرسى در جلد ششم مجمع البیان مى گوید- 944

هارون نام مرد صالحى دربنى : مفسرین چهار وجه گفته اند« ... اى خواهر هارون»: گفتند

بنابراین معناى جمله این گونه مى . اسرائیل بود كه هر شخص صالحى را به او تشبیه مى كردند

هارون نام برادر پدرى مریم بوده كه به خیر و : ؛ كلبى گفته«... اى شبیه و ماند هارون»: شود

 است كه نسبت مریم علیه السالمصالح معروؾ بوده است؛ منظور از هارون برادر حضرت موسى 
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او « اخت»یا « اخ»به او مى رسد و در عرب رسم است كه هر كس از تیره كسى باشد، به لفظ 

را به آن شخص نسبت مى دهند، چنان كه مى فرمایند یا اخا تمیم؛ هارون نام مرد فاسقى بود كه به 

فساد و زنا مشهور بود و منظورشان سرزنش مریم و تشبیه كردن او به آن مرد در انجام عمل 

اما آنچه صحیح تر به نظر مى رسد؛ این است كه هارون مرد پاك و صالحى . زشت زنا بوده است

بود، آن چنان كه در میان بنى اسرائیل ضرب المثل شده بود، هر كس را مى خواستند به پاكى 

او برادر یا خواهر هارون است و مرحوم طبرسى در مجمع البیان نیز این : معرفى كنند، مى گفتند

.  نقل كرده است (صلى هللا علیه وآله وسلم)معنى را در حدیث كوتاهى از پیامبر 

.  28/ مریم - 945

.  29/ مریم - 946

.  30 - 33/ مریم - 947

.  382، ص 1اصول كافى، ج - 948

.  384همان، ص - 949

.  همان- 950

.  همان- 951

.  405قصص االنبیا، نجار، ص - 952

.  750تاریخ انبیا، رسولى محالتى، ص - 953

.  112/ مائده - 954

پ . همان- 955

.  113/ مائده - 956

.  266، ص 3مجمع البیان، ج - 957

.  114/ مائده - 958

.  115/ مائده - 959

.  130، ص 5تفسیر نمونه، ج - 960

.  110/ مائده - 961

.  48 و 49/ آل عمران - 962

.  734تاریخ انبیا، محالتى، ص - 963

.  55/ آل عمران - 964

.  157نساء - 965

.  93تفسیر قمى، ص - 966

.  44تفسیر فرات، ص - 967

.  754تاریخ انبى، رسوالنى محالتى، ص - 968

.  306، ص 2اصول كافى، ج - 969

.  318، ص 2اصول كافى، ج - 970

.  337روضه الكافى، ص - 971

.  37، ص 1اصول كافى، ج - 972

.  400، ص 2همان، ج - 973

.  208كلیات حدیث قدسى، حدیث - 974
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.  109امالى، صدوق، ص - 975

.  183همان، ص - 976

.  331پیشین، ص - 977

.  324پیشین، ص - 978

.  16تحؾ العقول، باب پندهاى مسیح، ح - 979

.  17همان، ح - 980

.  21همان، ح - 981

.  22پیشین، ح - 982

.  26پیشین، ح - 983

.  32پیشین، ح - 984

.  پیشین- 985

.  پیشین- 986

.  56، ص 1خصال، ج - 987

.  323، ص 14بحاراالنوار، ج - 988

.  123، ص 1تنبیه الخواطر، ج - 989

.  201كلیات حدیث قدسى، ح - 990

.  204همان، ح - 991

.  96، ص 1خصال، ج - 992

.  107همان، ص - 993

.  382، ص 1اصول كافى، ج - 994

.  1، ح 12، ب 1علل الشرایع، ج - 995

.  72، ص 1فروع كافى، ج - 996

.  174، ص 1تفسیر عیاشى، ج - 997

.  1، ح 74، ب 1علل الشرایع، ج - 998

.  279امالى، ص - 999

.  103، ص 1تفسیر قمى، ج - 1000

.  175، ص 1تفسیر عیاشى، ج - 1001

 596قصص االنبیاء جزایرى، ص - 1002

.  325احتجاج، ص - 1003

.  9/ كهؾ - 1004

.  10/ كهؾ - 1005

.  10/ كهؾ - 1006

.  11/ كهؾ - 1007

.  17/ كهؾ - 1008

.  17/ كهؾ - 1009

.  همان- 1010

.  همان- 1011
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.  پیشین- 1012

.  پیشین- 1013

.  19/ كهؾ - 1014

.  پیشین- 1015

.  همان- 1016

.  پیشین- 1017

.  20/ كهؾ - 1018

.  21/ كهؾ - 1019

.  همان- 1020

.  پیشین- 1021

.  پیشین- 1022

.  پیشین- 1023

.  پیشین- 1024

.  22/ كهؾ - 1025

.  25/ كهؾ - 1026

.  215، ص 4الدرالمنثور، ج - 1027

.  17/ كهؾ - 1028

.  411، ص 14بحاراالنوار، ج - 1029

.  420همان، ص - 1030

.  426پیشین، ص - 1031

.  405، ص 13تفسیر المیزان، ج - 1032

.  30/ توبه - 1033

.  370، ص 1مجمع البیان، ج - 1034

در ان كه خداوند چه كسى را مدت یكصد سال میراند و سپس زنده كرد، اختالؾ : نكته- 1035

. دانسه اند« عزیر»ى پیؽمبر و گروهى «ارمیا»بعضى فرد مورد نظر را . نظر وجود دارد

.  روایات هر دو نفر را تاءیید مى كند، اما احادیثى كه عزیر را ترجیح مى دهند، شایع تر مى باشد

.  141، ص 1تفسیر عیاشى، ج - 1036

.  302، ص 6فروع كافى، ج - 1037

.  207، ص 1، ج @@@علیه السالم@@عیون اخبار الرضا - 1038

.  38، ص 1سیره ابن هشام، ج - 1039

.  456، ص 10مجمع البیان، ج - 1040

.  240، ص 14بحاراالنوار، ج - 1041

.  17 و 18/ قلم - 1042

.  19 و 20/ قلم - 1043

.  21 و 22/ قلم - 1044

.  23 و 24/ قلم - 1045

.  25/ قلم - 1046
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.  26 و 27/ قلم - 1047

 28/ قلم - 1048

.  29/ قلم - 1049

.  30/ قلم - 1050

.  31/ قلم - 1051

.  32/ قلم - 1052

.  33/ قلم - 1053

.  32/ كهؾ - 1054

.  همان- 1055

.  پیشین- 1056

.  35/ كهؾ - 1057

.  36/ كهؾ - 1058

.  38/ كهؾ - 1059

.  39/ كهؾ - 1060

.  40 و 41/ كهؾ - 1061

.  41/ كهؾ - 1062

.  42/ كهؾ - 1063

.  43/ كهؾ - 1064

.  425، ص 13بحاراالنوار ج - 1065

.  315، ص 8مجمع البیان، عالمه طبرسى، ج - 1066

.  317، ص 8مجمع البیان، ج - 1067

.  316، ص 8مجمع البیان، عالمه طبرسى، ج - 1068

.  719اعالم قرآن، خزائى، ص - 1069

.  31ك به نهج البالؼه نامه . ر- 1070

.  234سیره پیامبران در قرآن، ص - 1071

.  142المواعظ العددیه، ص - 1072

.  430، ص 13بحاراالنوار، ج - 1073

.  317، ص 8مجمع البیان، عالمه طبرسى، ج - 1074

.  433، ص 13بحاراالنوار، ج - 1075

.  همان- 1076

.  348روضه كافى، ص - 1077

.  428، ص 13بحاراالنوار، ج - 1078

.  417همان، ص - 1079

.  431پیشین، ص - 1080

.  134، ص 2اصول كافى، ج - 1081

.  31/ لقمان - 1082

.  16/ لقمان - 1083
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.  17 - 19/ لقمان - 1084

.  433، ص 13بحاراالنوار، ج - 1085

.  همان- 1086

.  580قصه هاى قرآن، اشتهاردى، ص - 1087

.  20، ص 1، ج علیه السالمبلبل بوستان حضرت مهدى - 1088

ارهاصات به حوادث مهم تاریخى و اتفاقات ؼیر عادى گویند كه معموال مقارن ظهور - 1089

پیامبران بزرگ الهى رخ مى دهد و به گفته یكى از نویسندگان به منزله آژیر خطرى است كه به 

.  مردم آماده باش   مى دهد و خبر از پیشامد مهمى در آینده مى دهد

.  130، ص 15بحاراالنوار، ج - 1090

.  176علل الشرایع، شیخ صدوق، ص - 1091

.  422، ص 2تفسیر قمى، ج - 1092

.  540، ص 10مجمع البیان، عالمه طبرسى، ج - 1093

.  138، ص 2تاریخ طبرى، ج - 1094

.  13، ص 1اسدالؽابه، ج - 1095

.  545، ص 10مجمع البیان ج - 1096

.  120، ص 1ك به كتاب فروغ ابدیت، جعفر سبحانى، ج . براى اطالع بیشتر ر- 1097

.  دختر عمرو بن عائذ مخزومى بود« فاطمه»: مادر عبدهللا، ابوطالب و زبیر- 1098

.  او كنیز عبدهللا بود- 1099

.  106، ص 1سیره حلبى، ج - 1100

.  65، رسول محالتى، ص (صلى هللا علیه وآله وسلم)زندگانى حضرت محمد - 1101

.  11، ص 2تاریخ یعقوبى، ج - 1102

.  73، رسولى محالتى، ص (صلى هللا علیه وآله وسلم)زندگانى حضرت محمد - 1103

.  194، ص 1سیره ابن هشام، ج - 1104

.  102، رسولى محالتى، ص (صلى هللا علیه وآله وسلم)زندگانى حضرت محمد - 1105

.  26مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانى، ص - 1106

.  190نهج البالؼه، خطبه - 1107

.  192همان، خطبه - 1108

.  207، ص 13شرح نهج البالؼه، ابن ابى الحدید، ج - 1109

.  17، ص 2تاریخ یعقوبى، ج - 1110

.  44، ص 1مناقب آل ابى طالب، ابن شهر آشوب، ج - 1111

كوه حرا در شمال شرقى مكه قرار گرفته است و به دلیل این كه محل طلوع خورشید - 1112

این كوه تا چند سال پیش با شهر مكه . شهرت پیدا كرده است (كوه نور)« جبل النور»وحى بوده به 

كوه حرا كه . فاصله داشت ولى اكنون به علت توسعه شهر مكه تا دامنه كوه خانه سازى شده است

در میان یك سلسله كوه هاى به هم پیوسته قرار گرفته است، از كوه هاى مجاور بلندتر و با قله 

ؼار حرا كه در قله كوه قرار گرفته است، در واقع ؼار نیست . سربرافراشته از همه بارزتر است

بلكه تخته سنگى عظیم روى دو صخره بزرگ دیگر ؼلتیده و از قرار گرفتن آنان فضاى كوچكى 

دهانه ؼار گشاد است و افراد معمولى مى توانند به . در حدود یك متر و نیم به وجود آمده است
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اما نیمه دوم آن تنگ و سقفش كوتاه است و نور خورشید تا نیمه ؼار . راحتى وارد و خارج شوند

.  بیشتر نمیرسد و نیم دیگر آن در تاریكى دائمى فرو رفته است

.  5 - 1/ علق - 1113

.  237، ص 3الؽدیر، ج - 1114

.  همان- 1115

.  258، ص 3شرح نهج البالؼه، ابن ابى الحدید، ج - 1116

.  237، ص 3الؽدیر، ج - 1117

.  114، ص 3احقاق الحق، ج - 1118

.  192نهج البالؼه، خطبه - 1119

.  57، ص 2الكامل، ابن اثیر، ج - 1120

.  165، ص 3االستیعاب، ج - 1121

.  10/ واقعه - 1122

.  214/ شعراء - 1123

.  62، ص 4احقاق الحق، ج - 1124

.  141، رسولى محالتى، ص (صلى هللا علیه وآله وسلم)تاریخ زندگانى حضرت محمد - 1125

.  3 1/ مسد - 1126

.  72، ص 2تاریخ طبرى، ج - 1127

.  237، ص 1فروغ ابدیت، جعفر سبحانى، ج - 1128

.  47، ص 2تاریخ كامل، ابن اثیر، ج - 1129

.  337، ص 1سیره ابن هشام، ج - 1130

.  211، ص 5تفسیر نمونه، ج - 1131

.  163، محالتى، ص @@@صلى هللا علیه وآله وسلم@@زندگانى حضرت محمد - 1132

.  73، ص 2تاریخ طبرى، ج - 1133

.  1/ اسراء - 1134

.  18/ نجم - 1135

.  400، ص 2تفسیر البرهان، ج - 1136

.  شرح آن در بحث روایى خواهد آمد- 1137

، پس از @@@صلى هللا علیه وآله وسلم@@قصى بن كالب، جد اعالى رسول خدا - 1138

این كه بر تمام قبایل قریش، سیادت و آقاى یافت، از جمله كارهایى كه در مكه انجام داد این بود كه 

خانه اى را براى مشورت در اداره كارها و حل مشكالت و پیشامدها اختصاص داد و پس از وى 

نیز بزرگان مكه براى مشورت در كارهاى مهم خویش در آنجا اجتماع مى كردند، آن خانه را 

.  نامیدند« دارالندوه»

.  30/ انفال - 1139

.  175، ص 1مناقب آل ابى طالب، ج - 1140

.  126/ نحل - 1141

.  51/ نساء- 1142
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این بخش از تاریخ را  (ابوالخیر)هرگاه استاد تاریخ من : ابن ابى الحدید مى گوید- 1143

 مى ترسید؛ زیرا او علیه السالمعمرو در حقیقت از نبرد با على : توضیح مى داد، چنین مى گفت

 را دیده بود، از این جهت مى علیه السالمدر جنگ بدر و احد حاضر بود و دالورى هاى على 

.  خواست على را از نبرد با خود منصرؾ سازد

.  4، ص 6احقاق الحق، ج - 1144

درباره شجاعت آن حضرت در  [462 ص 4ج ]ابن ابى الحدید در شرح نهج البالؼه - 1145

مهم بود، : اهمیت آن خیلى مهم تر از آن است كه كسى بگوید: آن روز و قتل عمرو بن عبدود گوید

بهتر آن است كه آنچه را استاد ابوالهذیل در این . بزرگ بود: و بزرگ تر از آن است كه بگوید

آیا منزلت و مقام على در پیشگاه خدا : باره گفته است بگوییم، وى در پاسخ مردى كه از او پرسید

به خدا سوگند مبارزه على ! اى برادرزاده: بیشتر است یا منزلت ابوبكر؟ وى در پاسخش گفت

 در جنگ خندق با عمرو از اعمال همه مهاجر و انصار و طاعات و عبادات آنان بهتر علیه السالم

.  است تا چه رسد به ابى بكر

.  459، ص (صلى هللا علیه وآله وسلم)زندگانى حضرت محمد - 1146

.  250، ص 2تاریخ طبرى، ج - 1147

.   كیلومتر با مكه فاصله داشت20حدیبیه، قریه اى در نزدیكى مكه بود كه حدود - 1148

.  27/ فتح - 1149

.  15/ فتح - 1150

، یعنى حركت (قدس سره).  ه1425نگارش فتح مكه، مقارن با شب دهم رمضان - 1151

.  از مدینه به مكه جهت فتح مكه به وقوع پیوست (صلى هللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 

.  92/ یوسؾ - 1152

.  12/ ممتحنه - 1153

اصحاب صفه افرادى بودند كه از مكه به مدینه مهاجرت كرده بودند و چون خانه و - 1154

آنان را در مسجد جاى داده بود و از درآمد  (صلى هللا علیه وآله وسلم)مسكنى نداشتند، رسول خدا 

.  عمومى بیت المال جیره اى برایشان مقرر كرده بود و به آنان مى داد

.  به نقل از شیخ مفید رحمه هللا در االرشاد- 1155

البته در بعضى از نقل هاست كه سوره والعادیات در حالى نازل شد كه هنوز سربازان - 1156

آن روز براى نماز صبح كه به  (صلى هللا علیه وآله وسلم)اسالم به مدینه بازنگشته بودند و پیامبر خدا 

: مسجد آمده بودند این سوره را در نماز تالوت فرمود، بعد از پایان نماز، اصحاب عرض كردند

آرى، على بر دشمنان پیروز شد و : حضرت فرمود. این سوره اى است كه تا به حال نشنیده بودیم

 علیه السالمجبرئیل شب گذشته با آوردن این سوره به من چنین بشارتى را داد و چند روز بعد على 

.  با ؼنایم و اسیران به مدینه وارد شد

.  26 و 25/ توبه - 1157

.  92/ توبه - 1158

.  82 و 81/ توبه - 1159

.  49/ توبه - 1160

.  518، ص 2سیره ابن هشام، ج - 1161

.  163، ص 4سیره ابن هشام، ج - 1162
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.  نقل از تفسیر نمونه، ذیل آیات مربوطه در سوره توبه- 1163

.  612، رسولى محالتى، ص (صلى هللا علیه وآله وسلم)زندگانى حضرت محمد - 1164

.   آمده است110 تا 107داستان مسجد ضرار در سوره توبه، آیات - 1165

مشروح آن سخنرانى در تحؾ العقول و خصال شیخ صدوق رحمه هللا نقل شده كه - 1166

.  خوانندگان گرامى مى توانند به آن مراجعه كنند

.  3/ مائده - 1167

.  ذكر شده است« نعمان بن حارث فهرى»در روایت دیگرى نام - 1168

.  352، ص 10مجمع البیان، ج - 1169

. ( 98، ص 2تفسیر عیاشى، ج ) 74/ توبه - 1170

(.  53، ص 5نقل از مجمع البیان، ج ) 75 - 78/ توبه - 1171

.  59/ آل عمران - 1172

.  61/ آل عمران - 1173

.  56، ص 3احقاق الحق، ج - 1174

.  33/ اخزاب - 1175

.  559، ص 8مجمع البیان، ج - 1176
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 102 .................................. یاءجوج و ماءجوج چه كسانى هستند؟- 3

 103 .................................... چرا و چگونه ذوالقرنین سد ساخت؟- 4

 105 ..................................... عليه السالمداستان حضرت يعقوب و يوسف 

 105 ...............  در قرآنعلیه السالمحضرت یعقوب و یوسؾ 

 105 .......................... علیه السالمخواب یوسؾ 

 106 ......................... ترس از گرگ هاى بیابان

 106 ............................ وداع گریان با یوسؾ

 107 ............................. خنده عبرت انگیز

 108 ............................... پیراهن یوسؾ

 108 ............................ نجات یوسؾ از چاه

 109 ........................فروختن یوسؾ به بهاى اندك

 110 ........................ یوسؾ در كاخ عزیز مصر

 110 .......................... قهرمان تقوا و پاكدامنى

 113 .............................. نقشه دیگر زلیخا

 114 .......................... یوسؾ در آرزوى زندان

 115 ............................. آخرین حربه زلیخا

 115 ........................  در زندانعلیه السالمیوسؾ 

 116 ........................... تعبیر خواب دو زندانى

 116 ..................... درخواست یوسؾ از رفیق زندانى
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 117 ....................... خواب پادشاه مصر و تعبیر آن

 119 ........................... اثبات بى گناهى یوسؾ

 120 .......................... یوسؾ، خزانه دار مصر

 121 .......................... برادران یوسؾ در مصر

 123 ..................... بازگشت برادران یوسؾ به كنعان

 124 ...................... از یك دروازه شهر وارد نشوید

 125 .................... تدبیر یوسؾ براى نگهدارى بنیامین

 129 .......................... بوسه یوسؾ بر نامه پدر

 131 .............................. بشارت به یعقوب

 132 ................................ لحظه وصال

 132 ..................... اشاره یوسؾ به تعبیر خواب خود

 133 ............... علیه السالممدت عمر و مدفن یعقوب و یوسؾ 

 133 ..............  در روایاتعلیه السالمحضرت یعقوب و یوسؾ 

 133 ............................................... سن یوسؾ هنگام خواب دیدن

 133 ......................................... علت ابتالى یعقوب به فراق یوسؾ

 136 ................................................ فرمانروایى یوسؾ در مصر

 136 ....................................... تدبیر یوسؾ براى نگه داشتن بنیامین

 137 .............................................. تهمت دزدى برادران به یوسؾ

 137 .......................................... آگاهى یعقوب از زنده بودن یوسؾ

 138 ........................................................ تواضع یوسؾ به پدر

 138 .................................  حجت خداوند بر بندگانعلیه السالمیوسؾ 

 138 ......................................................... دیدار زلیخا و یوسؾ

 138 .............................................................. قهرمان پاكدامنى

 139 .......................................................ازدواج یوسؾ با زلیخا

 139 .................................... علت تؤخیر یعقوب در آمرزش فرزندان

 140 ........ علیه السالمپرسش ها و پاسخ  هاى داستان حضرت یوسؾ 

 140 .......  چه بود؟علیه السالمدلیل عشق و عالقه بسیار زلیخا به یوسؾ : 1

 140 .............................. چه كسى بین یوسؾ و زلیخا داورى كرد؟: 2

 از مناصب مهم مملكتى، مقام خزانه دارى را انتخاب كرد؟علیه السالمچرا یوسؾ : 3

 ................................................................................ 141 

 به فرزندانش دستور داد كه هنگام ورود به مصر از یك دروازه علیه السالمچرا یعقوب 4

 141 .................................................................. وارد نشوند؟

 142 ........... آیا نسبت سرقت دادن یوسؾ به برادران، فعل قبیحى نبود؟: 5

 را احساس كرد؟علیه السالم بوى پیراهن یوسؾ علیه السالمچگونه حضرت یعقوب : 6

 ................................................................................ 142 

 144 ................................................. عليه السالمداستان حضرت ايوب 
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 144 .....................  در قرآنعلیه السالمحضرت ایوب 

 144 .................... مبتال شدن ایوب به بالهاى گوناگون

 145 ........................... بدترین رنج و ناراحتى

 146 .......................... علیه السالمسوگند ایوب 

 146 ....................... علیه السالمتخلؾ همسر ایوب 

 147 ........................ علیه السالممدت ابتالى ایوب 

 147 ................... علیه السالممدت عمر ایوب و مدفن او 

 148 ...............  در روایاتعلیه السالمداستان حضرت ایوب 

 148 ............................................ سر مبتال شدن ایوب به گرفتارى

 150 ................................................ عليه السالمداستان حضرت شعيب 

 150 ....................  در قرآنعلیه السالمحضرت شعیب 

 151 .................... علیه السالممدت عمر و مدفن شعیب 

 151 ...................  در روایاتعلیه السالمحضرت شعیب 

 151 .................................................................. خطیب االنبیا

 152 ............................................... عشق و دلدادگى شعیب به خدا

 152 .................................. علیه السالمشهادت مبلؽین حضرت شعیب 

 152 ............................................. سبب نزول عذاب بر قوم شعیب

 153 ...................................... علیه السالمچگونگى عذاب قوم شعیب 

 153 .......................... عقوبت قوم تارك امر به معروؾ و نهى از منكر

 154 ................................................ عليه السالمداستان حضرت موسى 

 154 ....................  در قرآنعلیه السالمحضرت موسى 

 154 ............. علیه السالمدوران پنجگانه زندگى حضرت موسى 

 155 ......................... خواب فرعون و تعبیر آن

 155 ........................... علیه السالمتولد موسى 

 156 ............................ موسى در تنور آتش

 158 .....................  در خانه فرعونعلیه السالمموسى 

 159 .......................بازگشت موسى به آؼوش مادر

 161 ......................... دادرسى موسى از مظلوم

 163 ........................... خروج موسى از مصر

 164 ..................... علیه السالممالقات موسى با شعیب 

 165 ....................... ازدواج موسى با دختر شعیب

 165 .......................... بازگشت موسى به مصر

 166 .......................... عصاى موسى و ید بیضا

 167 .......................... موسى در برابر فرعون

 170 ............  و ایمان آوردن ساحرانعلیه السالمپیروزى موسى 

 172 ...................... ایمان آوردن آسیه همسر فرعون
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 172 .............................. مإمن آل فرعون

 173 ....................... منطق فرعون در برابر موسى

 174 .............................. خروج از مصر

 176 ......................... نافرمانى هاى بنى اسرائیل

 176 ..................... علیه السالمحدیثى از امیرالمإمنین 

 176 ................... بنى اسرائیل به سوى سرزمین مقدس

 177 ........................ جوشیدن چشمه آب در بیابان

 178 ............................ رفتن موسى به طور

 179 ........................... گوساله پرستى یهودیان

 181 .......................... مجازات گوساله پرستان

 181 ............................. پیمان بنى اسرائیل

 182 .......................... ماجراى گاو بنى اسرائیل

 182 ........................... ایرادهاى بنى اسرائیلى

 183 ...................... علیه السالمدیدار موسى و خضر 

 186 ............................... موسى و قارون

 188 ........................... وفات موسى و هارون

 188 ...............  در روایاتعلیه السالمداستان حضرت موسى 

 188 ....................................................... علیه السالمتولد موسى 

 189 ....................................................... موسى در كاخ فرعون

 189 ................................................................ عصاى موسى

 190 ................................................................... كشتن قبطى

 190 .................................................مإمن آل فرعون و همسرش

 191 .......................................................... آسیه، همسر فرعون

 191 ..................................................................... آیات الهى

 191 ...............................................ساختن گوساله سامرى از طال

 191 .......................................................علت تكلم موسى با خدا

 192 ....................................................... صداى گوساله سامرى

 192 ......................................................... علت هالكت فرعون

 192 ...................................................................... كوه طور

 192 ............................................................... موسى و قارون

 193 ......................................................... نتیجه نیكى به والدین

 193 ............................................................... موسى و خضر

 194 ....................................................... وفات موسى و هارون

 195 ............. علیه السالماحادیث قدسى در شؤن حضرت موسى 

 195 ........................................................................... شكر

 195 ..................................................................... امام زمان
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 195 ..............................................  علیه السالمقاتل حسین بن على

 195 ................................................................. بال و مصیبت

 196 .................................................................... سخن چینى

 196 ........................................................................سنگدلى

 196 ......................................................... پاداش انجام سه عمل

 196 .....................................................................خیر و شر

 196 .................................................................... رافضى ها

 197 ..................................................................... فواید نمك

 197 ......................................................... چهار سفارش خداوند

 197 .................................................... سفارش خداوند به موسى

 198 ......... علیه السالمپرسش ها و پاسخ  هاى داستان حضرت موسى 

آیا انداخت تورات و گالویز شدن موسى با هارون با مقام عصمت او سازگار است؟- 1

 ................................................................................ 198 

چرا خداوند متعال در وادى مقدس طوى، موسى را به كندن نعلین از پا امر فرمود؟- 2

 ................................................................................ 198 

 199 را عصا وید بیضا قرار داد؟علیه السالمچرا خداوند متعال، معجزه موسى - 3

 در كوه طور از خداوند تقاضاى رإ یت كرد؟ و مراد از علیه السالمچرا حضرت موسى - 4

 200 ...................................................... رإ یت خداوند چه بود؟

 203 .................................................. عليه السالمداستان حضرت داود 

 203 ........................... حضرت داود در قرآن

 204 ....... (رحمه هللا) در روایت شیخ صدوق علیه السالمحضرت داود 

 204 ................. علیه السالمحكایاتى درباره حضرت داود 

 209 ................  در احادیث قدسىعلیه السالمحضرت داود 

 212 ....................... علیه السالموفات حضرت داود 

 212 ........................ اصحاب سبت در قرآن كریم

 213 ..................... روز شنبه و نافرمانى بنى اسرائیل

 214 ......................... اصحاب سبت در روایات

 216 ............................................... عليه السالمداستان حضرت سليمان 

 216 ............................... قضاوت سلیمان

 217 ................................ آزمایش الهى

 217 ........................ نعمت هاى خداوند به سلیمان

 218 ........................ سلیمان در وادى مورچگان

 219 .......................... داستان هدهد و ملكه سبا

 222 ............  و مدت عمر اوعلیه السالمچگونگى مرگ سلیمان 

 224 ................................................ عليه السالمداستان حضرت يونس 

 224 ....................  در قرآنعلیه السالمحضرت یونس 
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 224 ....................  در میان قوم خودعلیه السالمیونس 

 226 ........................... نشانه هاى عذاب الهى

 226 ......................  در شكم ماهىعلیه السالمیونس 

 227 ...................  در روایاتعلیه السالمحضرت یونس 

 228 ........................ علیه السالممدت ؼیبت یونس 

 228 .......................... علت نزول بال بر یونس

 229 ............................... لحظه اى ؼفلت

 230 ....................................... عليه السالمداستان حضرت زكريا و يحيى 

 230 .......................... حضرت زكریا در قرآن

 231 .......................... مقام نبوت در خردسالى

 231 ........................... شهادت حضرت زكریا

 231 ..................... علیه السالمشهادت حضرت یحیى 

 232 ............... در روایاتعلیه السالمحضرت زكریا و یحیى 

 232 ............................................................ لطؾ خدا به یحیى

 232 .......................................................... مواعظ مرد گناهكار

 232 .............................................. علیه السالمعبادت و زهد یحیى 

 234 ............................................................ تؤویل آیه كهیعص

 235 ..................................  با شیطانعلیه السالمسخن حضرت یحیى 

 236 ........................................... علیه السالمشهادت حضرت یحیى 

 236 ....................................... علیه السالمعاقبت قوم حضرت یحیى 

 238 ...................................... عليه السالمداستان حضرت عيسى بن مريم 

 238 ........................... علیها السالمتولد مریم 

 239 ................. علیها السالمقرعه، براى سرپرستى مریم 

 240 ..................... علیه السالمسخن فرشتگان با مریم 

 240 .......................... علیه السالموالدت عیسى 

 242 ................... سخن گفتن حضرت عیسى در گهواره

 243 ....................... علیه السالمدوران نبوت عیسى 

 243 ........................... یهود در انتظار مسیح

 244 .......................... نزول مائده بر حواریون

 245 .................... علیه السالممعجزات حضرت عیسى 

 246 .................... علیه السالمسرانجام حضرت عیسى 

 247 ................... علیه السالمحكایاتى از عیسى بن مریم 

 247 ............................................... حضرت عیسى و پسر خاركن

 249 ............................................................. مجازات خودبینى

 250 .............................................. گفتگوى عیسى با عذاب شدگان

 251 .................................................. زندگى دنیایى پس از مرگ
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 251 .......................................... علیه السالمتواضع حضرت عیسى 

 252 ........................................................... شرط استجابت دعا

 252 ................................................................ اثر اعمال خیر

 252 ................................................................... قاتالن مردم

 253 .......................... علیه السالمپندهاى عیسى 

 256 ............. علیه السالماحادیث قدسى در شؤن حضرت عیسى 

 258 ...................  در روایاتعلیه السالمحضرت عیسى 

 258 ............................................................ برترین زنان عالم

 258 ...................................................... علیه السالمنبوت عیسى 

 258 ....................................... سر خلقت حضرت عیسى، بدون پدر

 258 ........................................ علیه السالممعجزات حضرت عیسى 

 259 ........................................ علیه السالمحواریین حضرت عیسى 

 259 ................................................... عروج عیسى به آسمان ها

 261 .............................................................. داستان اصحاب كهف

 261 .................. ویژگى هاى ؼار و اصحاب آن در قرآن

 262 ......................... مدت خواب اصحاب كهؾ

 263 ........................ پابان ماجراى اصحاب كهؾ

 264 ............................ تعداد اصحاب كهؾ

 264 ..................... اصحاب كهؾ و رقیم در روایات

 264 .............................. یاران حضرت مهدى عج تعال فرجه الشریؾ

 264 ....................علیه السالمداستان اصحاب كهؾ در بیان امیرالمإمنین 

 267 .............................................. پاداش مضاعؾ اصحاب كهؾ

 267 ............................  با اصحاب كهؾعلیه السالمدیدار امیرالمإمنین 

 268 ............... پرسش و پاسخ پیرامون داستان اصحاب كهؾ

 268 ................................ ؼار اصحاب كهؾ در كجا واقع شده است؟

 270 .............................................................. داستان حضرت عزير

 270 ....................... زنده شدن عزیر پس از مرگ

 271 .......................... بازگشت عزیر به وطن

(1035)داستان عزیر در روایات 
 ...................... 271 

 273 ............................................................... داستان اصحاب رس

 275 ............................................................. داستان اصحاب اخدود

 275 ......................... اصحاب اخدود در روایات

 277 .............................................................. داستان اصحاب الجنه

 277 ............................ صاحبان باغ سرسبز

 277 ........................ مكافات دردنام صاحبان باغ

 279 ..................................................... داستان دو دوست يا دو برادر
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 279 .............................. نزول عذاب الهى

 281 .......................................................... عليه السالمداستان لقمان 

 281 ................................ حكمت لقمان

 282 .......................... پندهاى لقمان به فرزندش

 285 ..................... حكمت هاى ده گانه لقمان در قرآن

 285 ........................... حكایاتى از لقمان حكیم

 285 ................................................. آشكار شدن حكمت از لقمان

 285 ............................................... رضایت خدا، نه رضایت خلق

 286 ............................................... سه نصیحت لقمان به فرزندش

 287 .............................................. بهترین و بدترین عضو گوسفند

 289 ................................................................ داستان اصحاب فيل

 289 ............................ اصحاب فیل در قرآن

 289 ............................ ماجراى اصحاب فیل

 292 .......................... اصحاب فیل در روایات

 295 ................. (صلى هللا علیه وآله وسلم)میالد پیامبر اسالم 

 295 ................ (صلى هللا علیه وآله وسلم)نسب حضرت محمد 

 295 ............................. ماجراى ذبح عبدهللا

 296 .................... ازدواج عبدهللا با آمنه و وفات آن دو

 297 ............ (صلى هللا علیه وآله وسلم)دوران شیر خوارگى پیامبر 

 299 .................. وفات عبدالمطلب و سرپرستى ابوطالب

 299 ...................... سفر به شام و پیش گویى راهب

 301 .............................. سفر دوم به شام

 302 ........ علیها السالمبا خدیجه  (صلى هللا علیه وآله وسلم)ازدواج پیامبر 

 303 ................... نصب حجراالءسود و تجدید بناى كعبه

 305 ......... (صلى هللا علیه وآله وسلم) در مكتب پیامبر علیه السالمعلى 

 305 .............................. در آستانه رسالت

 306 ................................ آؼاز رسالت

 307 ......................... نخستین زن و مرد مسلمان

 309 ........................ دعوت خویشاوندان به اسالم

 310 ............................. آؼاز دعوت علنى

 311 ......... (صلى هللا علیه وآله وسلم)سرانجام دشمنى ابولهب با پیامبر 

 313 .............. (صلى هللا علیه وآله وسلم)دشمنى ابوجهل با پیامبر 

 314 .................... گوش فرادادن دشمنان به آیات قرآن

 315 .................... تاءثیر دیگرى از شنیدن آیات قرآن

 316 .............................. هجرت به حبشه
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 319 . از بازگشت جعفر بن ابى طالب (صلى هللا علیه وآله وسلم)خوشحالى پیامبر 

 319 ................. (صلى هللا علیه وآله وسلم)معراج رسول خدا 

 320 ................ (صلى هللا علیه وآله وسلم)هجرت پیامبر اكرم 

 321 ................................. لیله المبیت

 322 ............................. آؼاز تاریخ هجرى

 323 .................................. ؼزوه بدر

 326 .......................... سرنوشت اسیران جنگى

 326 .................................. ؼزوه احد

 330 ............ (صلى هللا علیه وآله وسلم)شهادت حمزه عموى پیامبر 

 331 ............ در جنگ احد (صلى هللا علیه وآله وسلم)یاران پیامبر 

 332 ....................... خطاب خداوند به شهیدان احد

 332 ............................... ؼسیل المالئكه

 333 ............................. ؼزوه بنى النضیر

 334 ........................... (احزاب)جنگ خندق 

 335 .................... مشاوره با اصحاب، مقابله با احزاب

 336 ............................. خیانت بنى قریظه

 337 ........................ كشته شدن عمرو بن عبدود

 340 ........................ نعیم بن مسعود و سپاه عرب

 341 ............................... سرانجام جنگ

 342 .............................. ؼزوه بنى قریظه

 343 ............................... خیانت ابو لبابه

 344 ............................ داورى سعد بن معاذ

 344 ................................ صلح حدیبیه

 345 ............................... بیعت رضوان

 347 ................... (صلى هللا علیه وآله وسلم)رإ یاى پیامبر 

 347 .............................. (فتح)جنگ خیبر 

 349 .........................  فاتح خیبرعلیه السالمعلى 

(1151)فتح مكه 
 ............................... 350 

 351 ............................... شكار جاسوس

 351 ........................... اسالم ظاهرى ابوسفیان

 353 .......... (صلى هللا علیه وآله وسلم) بر دوش پیامبر علیه السالمعلى 

 354 ............................... اذان گفتن بالل

 354 ................................ روز رحمت

 354 ................ (صلى هللا علیه وآله وسلم)بیعت زنان با پیامبر 

 355 ............................. جنگ ذات السالسل
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 357 ................................. ؼزوه حنین

 359 ................................. ؼزوه تبوك

 359 ............................ ؼزوه تبوك و منافقان

 360 ..... در مدینه (صلى هللا علیه وآله وسلم) جانشین پیامبر علیه السالمعلى 

 361 .............. در عقبه (صلى هللا علیه وآله وسلم)نقشه قتل پیامبر 

 362 ................................ مسجد ضرار

 363 .............................. تنبیه سه متخلؾ

 364 ................................. حجه الوداع

 364 .............................. داستان ؼدیر خم

 366 ............................ داستان هاى پراكنده

 366 ............................................................. درخواست عذاب

 366 ................................................... كافر شدن بعد از مسلمانى

 367 ........................................................ داستان ثعلبه انصارى

 368 ................................................................. داستان مباهله

 369 ......................................................... شؤن نزول آیه تطهیر

 370 ...........................صلى هللا علیه وآله وسلمرحلت پیامبر گرامى اسالم 

 371 ................................ :پی نوشت ها

 410 ............................... فهرست مطالب

 


