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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 السالم علیهآدم 

 (اش فرزندان و ذریه)
ه اهداف علمی که امید است از تدریس این موضوع ب

 :دست آید
علت نامیده شدن آدم به این اسم  -1

 .را توضیح دهد
فظ آدم در لمراتبی را که  -2

 . برشمارد کریم ذکر شده است قرآن
السالم از  ثابت نماید که آدم علیه -3

 . ه استه شدخاک آفرید

السالم  ها و صفات آدم علیه خصوصیت -4
 .را به صورت خالصه بیان کند

عهدی را یادآور شود که هللا متعال  -5
که  حالی از بنی آدم گرفت، در

 . آنها هنوز در عالم ذریه بودند

اولین جرمی را که در روی زمین  -6
 . بیان کند صورت گرفت

خاطر ه شکر هللا متعال را ب -7
 . بش بجاآوردحسا هایی بی نعمت
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 :محتوای علمی
ها  سان است، بعضیاسم اولین ان آدم
گرفته « ةاألدم»ند که این اسم از ا گفته
« گندمی رنگ»است که به معنای  شده
این قول از ضحاک نقل شده . باشد می

السالم رنگ گندمی  است که آدم علیه
گوید که  از جمله نضر می ای عده. داشت

و  ،بودالسالم سفید رنگ  آدم علیه
. به معنای سفید رنگ است« آدم»

: یعنی «أدماء ةناق»: گویند ها می چه عرب چنان
جمع کلمۀ  :این قولبنابر. شتر سفید

حمر و » :شود، مانند می« أوادم« »آدم»
اند  از علمای لغت گفته ای عده. «أحامر

ته اشتقاق یاف« أدمة األرض»که اسم آدم از 
و  است که به معنای قشر زمین است،

اشاره به مادۀ دارد که آدم از آن 
آفریده شده است و آن خاک روی زمین 

« آدمون»جمع آن  :ین قولابنابر. است
علماء همین قول را ترجیح . شود می

چه سعید بن جبیر  اند چنان داده
خاطری به این ه آدم را ب»: گوید می



 
3 

کردند که از قشر زمین  انام مسم
م به السال آدم علیه. آفریده شده است

ده شده و نیز نامی« انسان» نام
دم در لفظ آ. اش ابوالبشر است کنیه
پنج بار ذکر شده و کریم بیست  قرآن

مضاف به ه مرتبۀ آن به صورت است که ن  
چه  چنان. فرزندانش تذکر یافته است

 : فرماید می
 [13:األعراف] {يَا بَِني آَدَم ُخُذوا زِينََتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجد  }
در هر مسجد و ! فرزندان آدم اي)

با لباس مادي كه عورت ]عبادتگاهي، خود را 
شما را بپوشاند، و با لباس معنوي كه تقوا 

 (.بیارایید[ نام دارد
ۀ انسان سه مرتبه ضمن مادو در 

چه هللا متعال  چنان تکرار شده است،
 :فرماید می

 [31:رحمنال] {َخَلَق اْْلِْنَساَن ِمْن َصْلَصال  َكاْلَفخَّارِ }
اي همچون  هللا تعالی انسان را از گِل خشكیده)

 .(سفال آفریده است
و  (26) همچنان در سورۀ حجر آیة

نیز ذکر گردیده  (7) سورۀ ممتنحنه آیة
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 .است
اب چهار مرتبه ذکر ضمن مادۀ ترو در 

 :شده است مانند
 [5:الحج]{ ِإنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن تُ َراب  يَا أَي َُّها النَّاُس ِإْن ُكنُْتْم ِفي رَْيب  ِمَن الْب َْعِث فَ }
 دارید، شکرستاخیز  اگر دربارة! اي مردم)
ما شما را [  به این واقعیت توجه كنید كه]

 (.آفریدیماز خاك 
شش مرتبه ذکر شده « طین»و ضمن مادۀ 

 :مانند است،
 [2:األنعام]{ ثُمَّ َقَضى َأَجًل  ُهَو الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن ِطين  }
آن ذاتي است كه شما را از گِل آفریده  هللا)
زماني  [براي زندگي هر یك از شما]؛ سپس است

 (.را تعیین كرده است
ذکر شده  دۀ خلیفه یک بارو ضمن ما

 .است
 [13:البقرة] {َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفةً }
روردگارت به كه پ [را یادآوري كن]زماني )

من در زمین جانشیني : فرشتگان گفت
 (.فرینمآ می

السالم و  آیاتی که در مورد آدم علیه
گوید، حقایق  اش سخن می فرزندان و ذریه

 :دارد ذیل را در بر
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 :مادۀ آفرینش انسان -حقیقت اول
آن آفریده شده  که انسان از ای ماده

چه در بعضی روایات  چنان است، خاک است؛
ای را فرستاد  هللا متعال فرشته :آمده است

خاک  مقداری تا از نقاط مختلف روی زمین
هم خلط کند؛ فرشته  را به برداشته و آن

، سفید ی مختلف زمین خاک سرخها از قسمت
ت؛ به همین علت و سیاه را برداش
های  السالم به رنگ فرزندان آدم علیه
 .مختلف به دنیا آمدند

 :فرماید هللا متعال می
 [33:فاطر]{ ْن تُ َراب  ثُمَّ ِمْن نُطَْفة  للَّهُ َخَلَقُكْم مِ َوا} 
، سپس از نطفه خدا شما را از خاك و)

  (.آفرید
 با آب مخلوط کردند را این خاکسپس 

هللا متعال . مبدل شد به گل چسبنده تا
 :فرماید می

 [33:الصافات]{ إِنَّا َخلَْقنَاُهْم ِمْن ِطين  ََلِزب  }
 (.ایم لى چسبنده آفریدهان را از گِ ما آن)

این گل را گذاشتند تا رنگ آن تغییر 
یافته و سیاه گشت و چنان خشک شد که 

 :فرماید هللا متعال می. آواز پیدا کرد
ْنَساَن ِمْن }  [22:الحجر] {َصْلَصال  ِمْن َحَمإ  َمْسُنون  َولََقْد َخَلْقنَا اْْلِ
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 از برگرفته كه خشك گِلى از را انسان ما و)
 (.آفریدیم است، رنگ تیره متعّفن و لجنى

را  خودش آنرب العزت  بعد از آن
روح از جانب خود  در آن صورت بخشید و

عطا دمید و گوش و چشم و قلب برایش 
به این ترتیب به مخلوق دیگری  کرد؛

رکت است خالق و بچه با پس. مبدل شد
در این  هللا متعال. پروردگار عالمیان

 :فرماید می مورد
ْنَساِن ِمْن ِطين  الَّ }  ثُمَّ َجَعَل نَْسلَهُ ِمْن  .ِذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيء  َخَلَقهُ َوبََدأَ َخْلَق اْْلِ

َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر  ثُمَّ َسوَّاُه َونَ َفَخ ِفيِه ِمْن رُوِحهِ  .ُسَللَة  ِمْن َماء  َمِهين  
 [9-7:السجدة]{ َواأْلَفِْئَدَة قَِليًل َما َتْشُكُرونَ 

، نیكو آن كسي است كه هر چه را آفرید)
. را از گل آغاز نمود، و آفرینش انسان آفرید

آب ضعیف و  سپس خداوند ذّرّیة او را از ع صارة
آن گاه . آفرید[ به نام مني]ناچیزي 

هاي او را تكمیل و آراسته كرد و از  اندام
روح متعّلق به خود در او دمید، و براي شما 

تا بشنوید و ]ها آفرید  ها و دل ها و چشم گوش
تر شكر  شما كم [بنگرید و بفهمید، اّما

 (.آورید را به جاي مي[ هاي او نعمت]
 :ی آمده استو در حدیث نبو

قاَل رَُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ عَلَْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اللَّهَ تَ عَاَلى : َعْن أَِبي ُموَسى اأْلَْشَعرِيِّ قَالَ »
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َخَلَق آَدَم ِمْن قَ ْبَضة  قَ َبَضَها ِمْن َجِميِع اأْلَْرِض َفَجاَء بَ نُو آَدَم عََلى قَْدِر اأْلَْرِض َفَجاءَ 
 1.«ِمن ُْهْم اأْلَْحَمُر َواأْلَبْ َيُض َواأْلَْسَودُ َوبَ ْيَن ذَِلَك َوالسَّْهلُ َواْلَحْزُن َواْلَخبِيُث َوالطَّيِّبُ 

ت که رسول هللا از ابو موسی اشعری روایت اس)
هللا متعال آدم را از : وسلم فرمودند علیه هللا صلی

به  خاک برگرفته از تمام زمین آفرید؛ یک مشت
های  همین علت فرزندان آدم مانند زمین به رنگ

سرخ، سفید و سیاه زاده شدند و بین آنها 
 وجوده خوی و خبیث و نیکو ب نرمخوی، درشت

  (.آمد
کریم  قرآندر روشنی این حقیقتی که 

در مورد مادۀ آفرینش انسان بیان 
 :کند و باز می فرماید می
 {َخْلَق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوََل َخْلَق أَنْ ُفِسِهمْ َأْشَهْدتُ ُهْم َما }

 [53:الكهف]
ها و  را به هنگام آفرینش آسمان ایشانمن )

هنگام آفرینش زمین، و خودشان را هم به 
حاضر  [نه خلقتدر صح]خودشان  [ازبرخي ]

 (.ام نكرده
این فرمودة هللا تبارک و تعالی بر 
مشاهدة به عنوان قاعدة اصلی تأکید 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .سنن الترمذي و َقاَل حَِدیٌث حَسٌَن صَحِیحٌ  -1
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نیز در علوم تجربی  هورزد که امروز می
قابل قبول شناخته به حیث یک اصل 

 داروین تکاملینظریۀ  شود، و ضمنا   می
 . ریزد از بنیاد فرو می را
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آدم  های ویژگی –حقیقت دوم 
 :مالسال علیه

 :تفکر و آموختن -3

 :فرماید هللا متعال می
َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَلِئَكِة فَ َقاَل أَنْبِئُونِي بَِأْسَماِء }

َك أَْنَت اْلَعلِيمُ قَالُوا ُسْبَحاَنَك ََل ِعْلَم لَنَا ِإَلَّ َما َعلَّْمتَ نَا إِنَّ  .َهُؤََلِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدقِينَ 
قَاَل يَا آَدُم أَنْبِئ ُْهْم بَِأْسَمائِِهْم فَ َلمَّا أَنْ بَأَُهْم بَِأْسَمائِِهْم قَاَل أََلْم أَقُْل َلُكْم إِنِّي  .اْلَحكِيمُ 

 [11-13:البقرة]{ وَن َوَما ُكْنُتْم َتْكتُُمونَ أَْعَلُم غَْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوأَْعَلُم َما تُ ْبدُ 
را  [اشیاء]همه  هاي سپس به آدم نام)

را به فرشتگان عرضه داشت و سپس آنها . آموخت
اینها را ید اسامي یگو اگر راست مي: فرمود

منّزهي تو، ما : فرشتگان گفتند. برشمارید
دانیم تو  اي نمي چه به ما آموخته چیزي جز آن

آنان را از ! اي آدم: فرمود. دانا و حكیمي
فرشتگان را هنگامي كه آدم . نآگاه ك ها نام

، هللا تعالی آگاه كرد [اشیاء]های  از نام
ها و  به شما نگفتم كه من غیب آسمان: فرمود

 كنید چه شما آشكار مي دانم و از آن زمین را مي
 .(؟، نیز آگاهمداشتید یا پنهان مي

ابن عباس و شماری از تابعین 
ای هر چیز ه نامهللا متعال »: گویند می
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بزرگ و کوچک را برای آدم  زاعم ا
  .«تعلیم داد
در حدیث طویلی که در  عنه هللا انس رضی

وسلم  علیه هللا مورد شفاعت از رسول هللا صلی
 :فرماید می روایت نموده،

فَ ي َُقولُوَن يَْجَتِمُع اْلُمْؤِمُنوَن يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة فَ ي َُقولُوَن َلْو اْسَتْشَفْعنَا إَِلى رَب ِّنَا فَ يَأْتُوَن آَدَم »
 1.«أَْنَت أَبُو النَّاِس َخَلَقَك اللَّهُ بَِيِدِه َوَأْسَجَد َلَك َمَلِئَكَتهُ َوَعلََّمَك َأْسَماءَ ُكلِّ َشْيء  

شده و باهم مؤمنان در روز قیامت جمع )
شفیع بگردانیم،  اگر کسی را نزد هللا :گویند می

ای : گویند آیند و می السالم می پس نزد آدم علیه
و را آدم تو پدر همه بشریت هستی، هللا متعال ت

نمود تا  را امر هکبه دست خود آفرید و مالی
ها را های تمام چیز و نام کنندسجده  برای تو

 (.برایت تعلیم داد
ای از علما  به همین دلیل عده

که به تمام  اولین کسی :اند گفته
اعم از عربی و غیر عربی سخن  ها زبان

سالم است؛ و چنین ال گفته، آدم علیه
هللا متعال  اند که استدالل کرده

 ها همه و زبان {َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها} :فرماید می
 ی مختلف تشکیل یافته است،ها ناماز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .صحیح البخاری -1
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های نیز  مفهوم این آیت شامل زبانلذا 
 .شود می

این  برای آدم هللا متعال اینعالوه بر
یاء شید که خصوصیت اشتوانایی را بخ
و وسایل انتفاع و  را درک نماید

. چگونگی استفاده از آنها را دریابد
احوال اشیاء »: گوید زمخشری می که چنان

و و سایر مسایل مربوط به منافع دینی 
 .«دنیوی آنها را برایش تعلیم داد

 :فراموشکاری و ضعف -2

زیرا آدم حکم هللا متعال را فراموش 
 کرد و از درختی که نهی شده بود

  .خورد
 :فرماید می جالله هللا جل

 [335:طه] {َولََقْد َعِهْدنَا إَِلى آَدَم ِمْن قَ ْبُل فَ َنِسَي َوَلْم َنِجْد لَهُ َعْزًما}
یقینا  پیش از این به آدم سفارش كردیم )
پس فراموش كرد [ كه از میوة آن درخت نخورد]
 (.معزمي استوار براى او نیافتی و

 :محترم بودن -1

ا که هللا متعال او را معنبه این 
 :ار داد، و فرمودکه قرمسجود مالی
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 [11:البقرة]{ َوِإْذ قُ ْلنَا لِْلَمَلِئَكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدوا}
: هنگامي كه به فرشتگان گفتیم[ كنیاد ] و)

 (.سجده كردند[ پس]به آدم سجده كنید، 
آفرینش او را در جنت جاگزین  بعد از

 . نمود
ا يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوزَْوُجَك اْلَجنَّةَ وَُكَل ِمن َْها رََغًدا َحْيُث ِشئْتَُما َوََل تَ ْقَربَا َوقُ ْلنَ }

 [15:البقرة] {فَ َتُكونَا ِمَن الظَّالِِمينَ  َهِذِه الشََّجَرةَ 
همسرت در این  تو و! اى آدم: گفتیم و)

كه  از هر جاى آن بهشت سكونت گیرید و
به این  گوارا بخورید، و خواستید فراوان و

از [ اگر نزدیك شوید]درخت نزدیك نشوید كه 
 (.ستمكاران خواهید شد

ت او را برگزید و رسالت و نبو
 .بخشید

 [11:آل عمران] {ِإنَّ اللَّهَ اْصطََفى آَدمَ }
 (.برگزید را تردید خدا آدم بى)

 :خوانیم و در حدیث شفاعت می
 1.«للَّهَ َخَلَقهُ بَِيِدِه وََكلََّمهُ اْنطَِلُقوا إَِلى آَدَم فَِإنَّ ا»

نزد آدم بروید زیرا هللا متعال : [گویند می)]
 (.خود آفرید و با وی سخن گفت یده باو را 

السالم  آدم علیه»: گوید ابن عطیه می
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .سنن الدارمی -1



 
13 

ست که هللا متعال او را آفرید ا پدر ما
سوی ه و به رسالت برگزید و ب

امبر فرستاد و پی حیثه فرزندانش ب
چه در حدیث وارد است با وی سخن  انچن
 .1«گفت

دات زمین و آسمان موجو همچنان تمام
 .را برای فرزندانش مسخر گردانید

 [31:الجاثية]{ َوَسخََّر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِميعًا}
چه را  آن ست وا ها چه را در آسمان همه آن و)

 ى شما مسخّر ودر زمین است از سوى خود برا
 (.رام كرد

خاطر اطاعتی که از ه را باوالدش 
یند بر موجودات دیگر نما منهج الهی می
 .فضیلت بخشید

َولََقْد َكرَّْمنَا بَِني آَدَم َوَحَمْلنَاُهْم ِفي الْبَ رِّ َوالَْبْحِر َورَزَقْ نَاُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت }
 [73:اْلسراء] {ْقنَا تَ ْفِضيًل َخلَ  َوَفضَّْلنَاُهْم َعَلى َكثِير  ِممَّنْ 

 به یقین فرزندان آدم را كرامت دادیم، و)
 هایى كه در بر مركب]دریا  نان را در خشكى وآ

به آنان  سوار كردیم، و[ اختیارشان گذاشتیم
هاى پاكیزه روزى بخشیدیم، وآنان را  از نعمت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .المحرر الوجیز -1



 
14 

هاى خود برترى كامل  بر بسیارى از آفریده
 (.دادیم

ِإَلَّ الَِّذيَن  .رََدْدنَاُه َأْسَفَل َسافِلِينَ ثُمَّ  .ْنَساَن ِفي َأْحَسِن تَ ْقوِيم  ا اْْلِ َقْد َخلَْقنَ }
 [2-1:التين]{ َلُهْم َأْجٌر غَي ُْر َمْمُنون  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ف َ 

 اعتدال و ما انسان را در نیكوترین نظم و)
به سبب ]گاه او را  آن .ارزش آفریدیم

تریِن َپستان  پست [مرحلة]به  [رىگناهكا
 ورده ومگر آنان كه ایمان آ .بازگرداندیم

اند، پس آنان را  كارهاى شایسته انجام داده
 (.همیشگى است منت و پاداشى بى

و نبوت و رسالت را در اوالدۀ آدم 
 .قرار داد السالم علیه

 {يِّيَن ِمْن ُذرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َحَمْلَنا َمَع نُوح  أُولَِئَك الَِّذيَن أَنْ َعَم اللَُّه َعلَْيِهْم ِمَن النَّبِ }
 [55:مريم]

ن بودند كه خدا اینان كسانى از پیامبرا)
از نسل  ، از نسل آدم وبه آنان نعمت داد

 (.كسانى كه با نوح در كشتى سوار كردیم
 :انس گرفتن -1

هللا متعال در ترکیب فطرت آدم  
 زندگی به تمایلاش  و ذریه السالم علیه

و همزیستی را گنجانید و  یاجتماع



 
15 

« انسان»م در کلمۀ شاید همین مفهو
« نسا  »زیرا از  نیز مراد باشد،
 اگرچه مشهور این ؛اشتقاق یافته است

اشتقاق یافته « نسی»ست که از مصدر ا
ت تواند درس ولی هر دو اشتقاق می ؛است
در زبان مردم بیشتر همین . باشد

 از همین رو اشتقاق دوم مروج است،
باشد خالی جایی را که از سکنه 

 گویند و جایی را می« المکان الوحش»
المکان »مردم در آن سکونت دارند  که

نامند و حیوانی را که با  می« األنیس
« الحیوان األنیس»گیرد  انسان الفت می

 1.گویند می
 :گیرد مورد ابتالء و آزمایش قرار می -5

یافته  بدن خاکی و روح ترکیب آدم از
عالوه بر آن شیطان در هر راهی  است؛

برای گمراه کردن او در کمین نشست تا 
توانست حواء و آدم را فریب  که آن

از سوی  مؤکدا   که و باوجود این دهد،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .االنسان فی القرآن؛ از استاد عقاد -1
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شان گفته شده بود، سخن  هللا متعال برای
شیطان را قبول کردند و همین خطاء 

ید تا در سبب اخراج شان از بهشت گرد
شیطان  .زندگی نمایند زمین مدتی
فرزندان آدم مسلط ماند به همچنان بر 
 تعالیجز بندگان مخلص هللا نحوی که 

او در امان  های سیسهکسی از د هیچ
امتحان تکمیل  سنت ابتالء ونماند تا 

 :فرماید میهللا متعال درین مورد . گردد
َي َعن ُْهَما ِمْن َسْوآتِِهَما َوقَاَل مَا فَ َوْسَوَس لَُهَما الشَّْيطَاُن لِيُْبِدَي لَُهَما َما ُوورِ }

. نَ َهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإَلَّ َأْن َتُكونَا َمَلَكْيِن َأْو َتُكونَا ِمَن اْلَخالِِدينَ 
ُهَما بِغُُرور  فَ َلمَّا ذَاقَا الشََّجرَ  .ي َلُكَما لَِمَن النَّاِصِحينَ َوقَاَسَمُهَما إِنِّ  َة بََدْت لَُهَما فََدَلَّ

َسْوآتُ ُهَما َوطَِفَقا َيْخِصَفاِن َعلَْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َونَاَداُهَما رَب ُُّهَما أََلْم أَنْ َهُكَما َعْن 
ا قَاََل رَب َّنَا ظََلْمنَا أَنْ ُفَسنَ  .ْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمبِينٌ تِْلُكَما الشََّجَرِة َوأَقُْل َلُكَما ِإنَّ الشَّ 

قَاَل اْهِبطُوا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعض  َعُدوٌّ  .لََنُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسرِينَ َوِإْن لَْم تَ ْغِفْر لَنَا َوتَ ْرَحْمنَا 
 [21-23:األعراف] {َوَلُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمتَاعٌ إَِلى ِحين  

آنان را وسوسه كرد تا عورات  شیطانسپس )
[ بدین منظور]د، و آنان را بدیشان نماینهان 
ا را از این درخت باز پروردگارتان شم: گفت

اگر از این ]نداشته است مگر بدان خاطر كه 
كه  شوید، و یا این دو فرشته مي [ددرخت بخوری

 جاویدانان از زمرة[ گردید و جاودانه مي]
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گند خورد و براي آنان بارها سو. خواهید شد
آنان  رام آرامپس آ. كه من خیرخواه شما هستم

رماني و خوردن به سوي ناف]را با مكر و فریب 
خت هنگامي كه از آن در. كشید[ از آن درخت

براي ]، عورات خویش بدیدند، و چشیدند
آوري  شروع به جمع [هاي خود پوشاندن شرمگاه

بهشت كردند و آنها را بر  [درختان]هاي  برگ
به سرزنش ایشان ]پروردگارشان . خود افكندند

آنان  [اكاري آنان را متذّكر شد وت و خطپرداخ
زد كه آیا شما را از آن درخت نهي  را صدا

دشمن  شیطاننكردم و به شما نگفتم كه 
دست دعا به  ،آدم و همسرش] .آشكارتان است

ما ! پروردگارا: گفتند[ سوي خدا برداشتند و
ایم و اگر ما را نبخشي و  هبر خویشتن ستم كرد

. خواهیم بود حم نكني از زیانكارانبر ما ر
 [خطاب به آدم و حّواء و ابلیسخداوند ]

. ین رویدپای[ از این جایگاه واال]: فرمود
 در زمین تا. برخي دشمن برخي خواهید بود

هاي  از نعمت]روزگاري استقرار خواهید داشت و 
 (.مند خواهید شد بهره [آن

 :فرماید و می
بَاَدَك ِإَلَّ عِ  .َوأَلُْغوِيَ ن َُّهْم َأْجَمِعينَ لَُهْم ِفي اأْلَْرِض  قَاَل َربِّ بَِما أَْغَويْ تَِني أَلُزَي َِّننَّ }
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ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم  .َذا ِصَراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيمٌ قَاَل هَ  .ِمن ُْهُم اْلُمْخَلِصينَ 
 [12-19:الحجر] {ِمَن اْلغَاوِينَ ُسْلطَاٌن ِإَلَّ َمِن ات َّبَ َعَك 

به خاطر ]كه  به سبب این! پروردگارا: گفت)
معاصي و اعمال ]مرا گمراه ساختي، [ این انسان

آرایم و جملگي  شان مي در زمین براي[ زشت را
مگر بندگان برگزیده . نمایم آنان را گمراه مي

خلوص ]این : فرمود. و پاكیزة تو از ایشان
طریقة درستي است كه دقیقا  [ بندگان راستین

حفظ ایشان از و ]راه به سوي من دارد، 
ت كه من آن را بر عهده صحیحي اس گمراهي، شیوة

سّلط و قدرتي گمان تو هیچ گونه ت بي. [گرفته ام
، مگر آن گمراهاني كه به بر بندگان من نداري
 .(دنبال تو راه بیفتند

 :السالم علیهرسالت آدم  -حقیقت سوم
هللا سبحانه و تعالی آدم را آفرید تا 

 :مودو فر خلیفة زمین گردد؛
 [13:البقرة]{ َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفةً َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَلئَِكِة إِنِّي }
كه پروردگارت به [ را یادآوري كن]زماني )

من در زمین جانشیني : فرشتگان گفت
 (.بیافرینم

« الکشاف»زمخشری در تفسیرش 
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مراد از خلیفه شخص آدم »: نویسد می
ذکر خالفت او  است و با السالم علیه

. نماند میننیازی به فرزندانش باقی 
چه با یاد کردن از نام پدر  چنان

قبیله مانند مضر و هاشم نیازی به 
 .«نیستقبیله  افراد ذکر سایر

آشکار است که »: گوید این کثیر می
مراد از خلیفه تنها شخص آدم 

که شخص  در صورتی چون. نیست السالم علیه
باشد این سخن  مراد السالم علیهآدم 
آیا در : آید که گفتند که درست نمیمالی

گردانی که فساد  زمین کسی را خلیفه می
که این مقصد مالی. کند ریزی می و خون

بود که از جنس آدم کسانی به دنیا 
ریزی  خونخواهند آمد که فساد و 

 .«دنکن می
ست که ا این در این مورد سخن راجح

 متعال این خالفت به معنای نیابت از هللا
او و گسترش عدالت بین  در تطبیق احکام

 .مردم است
جامع »ابن جریر طبری در تفسیرش 

که روایاتی را از  آن بعد از« البیان
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عبدهللا بن مسعود و عبدهللا بن عباس ذکر 
کند، سخنانی به این مفهوم  می
بنابر روایاتی که از ابن »: نویسد می

 ابن عباس ذکر نمودیم، تأویل و مسعود
: شود چنین می{ َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفةً إِنِّي }فوق  آیة

کنم تا به  من در زمین کسی را مقرر می
؛ نیابت از من بین مخلوقات حکم نماید

اند که بعد  یو این خلیفه آدم و کسان
از وی در مقام او قرار گرفته و مطیع 

و بین مردم  گردند می ان هللا متعالفرم
و اما . کنند حکم میانصاف به عدل و 

به ریزی و فسادی که در آیت فوق  خون
دیگری  آن اشاره شده است از سوی کسان

و پیروان  السالم علیهغیر از آدم 
چه  و چنان. گیرد صورت می راستین وی

ابن عباس و ابن مسعود روایت 
اند؛ هللا متعال در جواب سؤال  کرده

در مورد خلیفه و چگونگی او  مالیکه که
خلیفه دارای : نمودند، فرمود پرسان

خواهد بود که دست به فساد  فرزندانی
زنند و باهم حسادت کرده و یکدیگر  می

ین ابنابر. رسانند را به قتل می
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ریزی و فساد به اوالد آدم  تعبیر، خون
 این گناه خلیفه از خود گرفته و تعلق

 .باشد ه دور میب
 :مبانی اساسی خالفت

ا شناخت صفات همانترین رکن خالفت  مهم
شناختی که ایمان عمیق  هللا متعال است؛

را به دنبال داشته و از جالل و جمال 
بعد از آن . دکن میهللا متعال بازگویی 

، ها باکه، کتایمان داشتن به مالی
پیامبران، روز آخرت و تقدیر خیر و 
شر از سوی هللا متعال، و باآلخره 
پذیرفتن حکم هللا متعال در هر امر و 

به . قرار دارد نماید می صادر ی کهنه
 این عبارت دیگر وظیفۀ اساسی خلیفه

ه زمین را مطابق شریعت الهی ست کا
زمین  روی و شریعت هللا را در کند آباد 

نموده و از کید دشمنان و دستبرد  نشر
 . نماید توزان حمایت  کینه

با این رسالت مورد  فرزندانش آدم و
ه این ند؛ بقرار گرفت یآزمون بزرگ

و جسم خاکی ترکیب  شرح که آدم از روح
بین روح و بدن  تا یافته و مکلف شد
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مشروط بر خاکی توازن را نگهدارد 
که سیادت و رهبری را به روح  این

ایجاد این توازن در ذات خود  ؛بسپارد
که در برابر انسان  امتحان بزرگی بود

 . گرفتقرار 
بر آن شیطان بر سر هر راهی  عالوه
فریب او دسیسه رفته و برای کمین گ

چه در حدیث صحیح وارد  بافد و چنان می
ی وی جریان ها است، مانند خون در رگ

سری همکاران  یابد، و خباثت و خیره می
های زندگی و طوالنی  ان و فتنهطانسی شی

بودن راه بر سختی این آزمون 
 .افزاید می

 :فرماید هللا متعال می
 [2:الملك] {َو الَْعزِيُز الْغَُفورُ اْلَحيَاةَ لِيَب ْلُوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًل َوهُ الَِّذي َخَلَق الَْمْوَت وَ }
سي كه مرگ و زندگي را پدید آورد همان ك)

تان بهتر و  كدام که تا شما را بیازماید
او چیره و توانا، و . نیكوتر خواهد بود

 (.آمرزگار و بخشاینده است
تعهد آدم و  -حقیقت چهارم

 : فرزندانش
 که آدم در حالی هللا متعال از فرزندان

هنوز در عالم ذریه بودند این تعهد 
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را گرفت که تنها او تعالی را عبادت 
نموده و از عبادت شیطان اجتناب 

نیز  السالم علیهنمایند و فرزندان آدم 
 .ن تعهد را به هللا متعال سپردندای

ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَِني آَدَم }
أَْو  .أََلْسُت بِرَبُِّكْم قَالُوا بَ َلى َشِهْدنَا َأْن تَ ُقولُوا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا غَاِفِلينَ 

{ نَا بَِما فَ َعَل اْلُمْبِطلُونَ ِمْن بَ ْعِدِهْم أَفَ تُ ْهِلكُ  تَ ُقولُوا إِنََّما َأْشَرَك آبَاُؤنَا ِمْن قَ ْبُل وَُكنَّا ُذرِّيَّةً 
 [371-372:األعراف]

هنگامي  [براي مردم بیان كن! اي پیغمبر])
را كه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت 

پدیدار  [در طول اعصار و قرون]ن آدمیزادگا
كرد و ایشان را بر خودشان گواه گرفته است 

آیا من : كه[ وده استو خطاب بدانان فرم]
هم به زبان حال ]؟ آنان پروردگار شما نیستم

که ]دهیم  گواهي مي! بله: ندگفت [پاسخ داده و
ید مت نگویتا روز قیا[ تو پروردگار ما هستی
كه  یا این. ایم خبر بوده ما از این غافل و بي

ند و نیاكان ما پیش از ما شرك ورزید: ییدنگو
آیا به سبب كاري  ما هم فرزندان آنان بودیم،

نابودمان اند ما را  كه باطلگرایان كرده
 (.گرداني؟ مي

َوَأِن  .إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبِينٌ  أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا بَِني آَدَم َأْن ََل تَ ْعبُُدوا الشَّْيطَانَ }
 [23-23:يس]{ اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ 
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 ه شما فرمان ندادیمآیا ب! اى فرزندان آدم)
تردید دشمن  كه شیطان را مپرستید كه او بى

كه مرا بپرستید  این ؟ واست آشكارى براى شما
 (.كه این راهى است مستقیم

که به دنیا آمدند، به دو  ولی زمانی
گروه تقسم شدند، تعدادی به این تعهد 
وفاء نمودند و بر ایمان خود ثابت 

ا نقض خود ر ماندند و گروه دیگری عهد
 .کرده و کفر ورزیدند

هللا متعال بنابر فضل و کرم خود، 
د نموها را به حال خود ترک ن انسان

 و هدایت آنانبلکه برای رهنمایی 
ها  پیامبران را مبعوث گردانید و کتاب

بر ل فرمود تا زرا نا ها و صحیفه
حجت و برهان قایم گردیده و ها  انسان

 .نمایندخبری ن دعوای بی
ُمَبشِّرِيَن َومُْنِذرِيَن لَِئلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّةٌ بَ ْعَد الرُُّسِل وََكاَن اللَّهُ رُُسًل }

 [325:النساء]{ َعزِيًزا َحِكيًما
هنده بودند د بیم رسان و پیامبرانى كه مژده)

[ آخرت در برابر خدا در دنیا و]تا مردم را 
 انه وبه پس از فرستادن پیامبران، عذر و

خدا همواره تواناى  و حجتى نباشد؛
 (.حكیم است ناپذیر و شكست
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 [21:فاطر]{ َوِإْن ِمْن أُمَّة  ِإَلَّ َخَل ِفيَها نَِذيرٌ }
اي به  دهنده هم نبوده است كه بیمهیچ مّلتي )
 .(شان فرستاده نشده باشد میان

َعُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميزَاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط لََقْد أَْرَسْلنَا رُُسلَنَا بِالْبَ ي ِّنَاِت َوأَنْ زَلْنَا مَ }
 [25:الحديد]{ َوأَنْ َزلْنَا اْلَحِديَد فِيِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمنَاِفُع لِلنَّاسِ 

ما پیغمبران خود را همراه با دالیل )
ایم، و با  روانه كرده و معجزات روشن استوار

موازین و  [آسماني و قوانین]هاي  آنان كتاب
ایم تا  نازل نموده [یي حق و عدالتشناسا]

دادگرانه [ برابر آن در میان خود]مردمان 
ایم كه  و آهن را پدیدار كرده. رفتار كنند

سودهاي فراواني براي  داراي نیروي زیاد و
 (.مردمان است

از  به صراحتها را  هللا متعال انسان
شیطان برحذر داشته و تأکید نمود که 

همچنان . انسان است یقدیم شیطان دشمن
های دنیا که در انتظارشان  از فتنه

آنها را بر حذر و آگاه  است،
 .گردانید

يَا بَِني آَدَم ََل يَ ْفتِنَ نَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخَرَج أَبَ َوْيُكْم ِمَن اْلَجنَِّة يَ ْنزُِع َعن ُْهَما }
رَاُكْم ُهَو َوقَبِيلُُه ِمْن َحْيُث ََل تَ َرْونَ ُهْم إِنَّا َجَعْلنَا لِبَاَسُهَما لِيُرِيَ ُهَما َسْوآتِِهَما إِنَُّه ي َ 

 [27:األعراف]{ اءَ لِلَِّذيَن ََل يُ ْؤِمنُونَ الشَّيَاِطيَن َأْولِيَ 
شیطان شما را نفریبد، ! اي آدمیزادگان)
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از  [فریفت و]ه كه پدر و مادرتان را گون همان
 [تن]شان را از  شان كرد و لباس بهشت بیرون

شان را بدیشان  ایشان بیرون ساخت تا عورات
، بینند شیطان و همدستانش شما را مي. بنماید

ما  ؛بینید در صورتي كه شما آنها را نمي
ایم  شیاطین را دوستان و یاران كساني ساخته

تنها بر  شیاطینیعني ]آورند  كه ایمان نمي
 .(غیرمؤمنان تسّلط دارند

نْ يَا َوََل يَ غُ  يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّ } رَّنَُّكْم بِاللَّهِ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َفَل تَ غُرَّنَُّكُم اْلَحيَاُة الدُّ
ونُوا ِمْن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاتَِّخُذوُه َعُدوًّا إِنََّما يَْدُعو ِحْزبَُه لَِيكُ  .اْلغَُرورُ 

 [2-5:فاطر]{ َأْصَحاِب السَِّعيرِ 
دة خدا حق است، پس زندگي وع! اي مردمان)

شیطان شما را و  دنیوي شما را فریب ندهد
شیطان دشمن گمان  بي. دربارة هللا تعالی نفریبد

او . ، پس شما هم او را دشمن بدانیدشما است
خواند تا از ساكنان  پیروان خود را فرا مي

 (.آتش سوزان جهنّم شوند
ها را به سوی تقوا  با این ندا انسان

کفر  از فرا خواند وو استقامت 
 . ورزیدن نهی نمود

 [2:فصلت]{ فَاْسَتِقيُموا إِلَْيِه َواْستَ ْغِفُروهُ َوَوْيٌل لِْلُمْشرِكِينَ }
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پس راست به سوي او رو كنید و از او آمرزش )
 !(.واي به حال مشركان. بخواهید

ْم َورِيًشا َولِبَاُس الت َّْقَوى َذِلَك يَا بَِني آَدَم قَْد أَنْ َزلْنَا َعلَْيُكْم لِبَاًسا يُ َوارِي َسْوآتِكُ }
 [22:األعراف]{ َخي ٌْر َذِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّه لََعلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ 

ما لباسي براي شما درست ! فرزندان آدماي )
، و لباس پوشاند ایم كه عورات شما را مي كرده

لباس تقوا و  [اّما باید بدانید كه] زینتي را
این از  .رین لباس استترس از خدا، بهت

 (.هاي خدا است تا بندگان متذّكر شوند نشانه
يَا بَِني آَدَم ِإمَّا يَأْتِيَ نَُّكْم رُُسٌل ِمْنُكْم يَ ُقصُّوَن َعلَْيُكْم آيَاِتي فََمِن ات ََّقى َوَأْصَلَح }

َواْسَتْكبَ ُروا َعن َْها أُولَِئَك  َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا .لَْيِهْم َوََل ُهْم َيْحزَنُونَ َفَل َخْوٌف عَ 
 [12-15:األعراف]{ النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ َأْصَحاُب 
اگر پیغمبراني از جنس ! فرزندان آدماي )

ایند و آیات ها به نزدتان بی خود شما انسان
، پس كساني كه مرا براي شما بازگو نمایند

 پرهیزگاري كنند و به اصالح بپردازند، نه
و . گردند بر آنان است و نه غمگین ميترسي 

، آنهاكساني كه آیات مرا تكذیب كنند و از 
، آنان تن را فراتر گیرند و سرپیچي كنندخویش

 .(مانند اند و جاودانه در آن مي دوزخیان
با وجود این هشدارهای صریح و 

ها به همان حال  شدید، انسان تهدیدهای
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آوردند و ایمان  خود باقی مانده برخی
 .به سوی کفر رفتند ای دهع

 :اولین گناه -حقیقت پنجم
نوان اولین گناه قتل انسان به ع

آدم ان نخستین فرزند بزرگ توسط
 .صورت گرفت السالم علیه

وزی دو فرزند ر روایت شده است که
آدم، هابیل و قابیل کنار هم نشسته 

هر یک از ما  اگر: باهم گفتند بودند،
متعال تقدیم هللا  ای را به درگاه قربانی

 خوبی خواهد بود، بعد از کنیم کار
که دارای رمة گوسفند  ین تصمیم کسیا
ود برخاست و بهترین گوسفند را از ب

ه عنوان قربانی و ب رمة خود گرفت
یگری که به زراعت و آن د تقدیم نمود؛

از حاصل  مقدار بی مشغول بود، چیزی
قربانی تقدیم به حیث زراعت خود را 

آن آتشی از آسمان  دنبال به. کرد
و صدقۀ صاحب گوسفندان را  فرود آمد

 نۀ پذیرشدر آن زمان نشا. برگرفت
قه این بود که آتشی از آسمان فرود صد
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 ای را که مورد قبول آید و صدقه
 .پروردگار واقع شده است برباید

اش مورد قبول واقع نشده  کسی که صدقه
. را به قتل تهدید کردبرادرش  بود

من  اگر بخواهی مرا بکشی: برادرش گفت
کنم زیرا من  گاه بر تو تجاوز نمی هیچ

خواهم مرتکب  بلکه نمی ترسم؛ می از هللا
رسانی قتل اگر تو مرا به . قتل شوم

. گناه قتل من بر عهدۀ تو خواهد بود
شود  می طوری که از ظاهر کالمش دانسته

و از  را بترساندخواست برادرش  او می
که  نه این. ردارتکاب این عمل باز دا

زیرا  او را تشویق به قتل نماید،
دیث رسول از آیت با احا یبرداشت چنین

آنجا  در تعارض است السالم علیه هللا هللا صلی
 :ندفرمای که می

 1.«ََل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحتَّى يُِحبَّ أِلَِخيِه َما يُِحبُّ لِنَ ْفِسهِ »
یکی از شما ایمان ندارد تا این که دوست )
چه را به خود  ارد برای برادر خود آنبد
 (.پسندد می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .صحیح البخاری -1
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َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فَ ْليُ غَي ِّْرُه بَِيِدِه فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَبِِلَسانِِه فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع »
 1«فَِبَقْلِبِه َوذَِلَك َأْضَعُف اْْلِيَمانِ 

کند  کسی از شما اگر منکری را مشاهده می)
اگر با دست خود تغییر دهد،  را باید آن

توانست، با زبان خود در تغییر آن بکوشد و  نمی
با قلب خود نیت  ،توانست را هم نمی اگر این

ترین  را داشته باشد؛ و این ضعیف تغییر آن
 (.درجۀ ایمان است

باآلخره برادرش را در حالی که او 
مورد حمله قرار داده و به  غافل بود

د ارتکاب این ه مجراما ب. قتل رساند
هللا متعال داستان . گردید گناه پشیمان

 : کند چنین حکایت می آن دو را
َواْتُل َعلَْيِهْم نَ بََأ ابْ َنْي آَدَم بِاْلَحقِّ ِإْذ قَ رَّبَا قُ ْربَانًا فَ تُ ُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َولَْم يُ تَ َقبَّْل }

لَِئْن بََسْطَت إَِليَّ يََدَك  .ُل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقينَ تَ َقبَّ ِمَن اِْلَخِر قَاَل أَلَقْ تُ لَنََّك قَاَل إِنََّما ي َ 
إِنِّي أُرِيُد أَْن  .للَّهَ َربَّ اْلعَالَِمينَ لِتَ ْقتُ لَِني َما أَنَا بِبَاِسط  يَِدَي إِلَْيَك أِلَقْ تُ َلَك إِنِّي َأَخاُف ا

َفطَوََّعْت لَهُ  .َوذَِلَك َجزَاُء الظَّالِِمينَ  ارِ تَ ُبوَء بِِإثِْمي َوإِثِْمَك فَ َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّ 
فَ بَ َعَث اللَُّه غَُرابًا يَ ْبَحُث ِفي اأْلَْرِض  .نَ ْفُسُه قَ ْتَل َأِخيِه فَ َقتَ َلهُ فََأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسرِينَ 

ِمْثَل َهَذا اْلغَُراِب لِيُرِيَُه َكْيَف يُ َوارِي َسْوَءَة َأِخيِه قَاَل يَا َويْ لَتَا أََعَجْزُت َأْن َأُكوَن 
 [13-27:المائدة] {فَأَُوارَِي َسْوَءَة َأِخي فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمينَ 

 –را  [قابیل و هابیل)داستان دو پسر آدم )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .صحیح مسلم -1
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که هست براي یهودیان و دیگر مردمان  چنان
به ]زماني که هر کدام عملي براي تقرب . بخوان

فته شد، اّما از یکي پـذیر. انجام دادند [هللا
[ قابیل به هابیل. ]پذیرفته نشدولي از دیگري 

[ هابیل به او]! گمان تو را خواهم کشت بي: گفت
! پذیرد هللا تعالی تنها از پرهیزکاران مي :گفت
گر تو براي کشتن من دست دراز کني، من دست ا

آخر . کشمکنم تا تو را ب به سوي تو دراز نمي
من . ترسم ت مياس پروردگار جهانیان من از هللا که

گناه من و گناه خود  [کوله بار]خواهم با  مي
برگردي و ([ در روز رستاخیز به سوي پروردگار]

عادالنة خدا ]، و این سزاي از دوزخیان باشي
او تدریجا   [سرکش]پس نفس . ستمگران است[ براي

کشتن برادرش را در نظرش آراست و او را مصّمم 
ز زیانکاران و ا! او را کشتبه کشتن کرد، و 

پس خداوند زاغي را فرستاد تا زمین را  .شد
بکاود و بدو نشان دهد چگونه جسد برادرش را 

هنگامي کـه دید کـه آن زاغ چگونه ]. دفن کند
[ ه را در گودالي که کند پنهان کردزاغ مرد

توانم مثل این  آیا من نمي! واي بر من: گفت
 ازپس ! ؟زاغ باشم و جسد برادرم را دفن کنم

 .(افراد پشیمان گردید زمرة
 ین فرزنداناول یکی از به این ترتیب
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در جریمۀ تمام  السالم علیهآدم 
زمین  یباشد که در رو شریک می یهای قتل

را زی. گیرد بدون حق و به ظلم صورت می
 را او اولین کسی بود که این روش

 عبدهللا ر حدیثی که ازد. بنیان گذاشت
یت شده است روا عنه هللا بن مسعود رضی

 :خوانیم می
قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ََل تُ ْقَتُل نَ ْفٌس ظُْلًما ِإَلَّ َكاَن َعَلى اْبِن »

 1.«آَدَم اأْلَوَِّل ِكْفٌل ِمْن َدِمَها أِلَنَّهُ أَوَُّل َمْن َسنَّ الَْقْتلَ 
هیچ  :وسلم فرمودند علیه هللا رسول هللا صلی)
 شود مگر این که سانی ظالمانه کشته نمیان

، دوش فرزند اول آدم استه بخشی از گناه آن ب
کسی بود که مرتکب این جرم او اولین  چون
 (.شد

 :مأموریت فرزندان آدم -حقیقت ششم
اند که از  فرزندان آدم مأمور شده

های  های هللا یاد نموده و از زینت نعمت
از چیزهای  ؛مشروع استفاده نمایند

حالل بخورند و بنوشند ولی از حد 
 .اعتدال تجاوز نکنند

يَا بَِني آَدَم ُخُذوا زِينََتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجد  وَُكُلوا َواْشَربُوا َوََل ُتْسرِفُوا إِنَُّه ََل }

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .صحیح البخاری -1
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بَاِت ِمَن الرِّْزِق قُْل قُْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخَرَج لِعِبَاِدِه َوالطَّيِّ  .يُِحبُّ اْلُمْسرِفِينَ 
اِْليَاِت لَِقْوم   ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحيَاِة الدُّنْ يَا َخاِلَصًة يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َكَذِلَك نُ َفصِّلُ 

 [12-13:األعراف]{ يَ ْعَلُمونَ 
در هر مسجد و عبادتگاهي، ! اوالد آدماي )

ید، و بخورید و بنوشید ولي یبیارا خود را
و زیاده روي مکنید که خداوند مسرفان  اسراف

اي ]. دارد روي کنندگان را دوست نمي و زیـاده
چه کسي زینتهاي الهي را که براي : بگو[ محّمد

بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و 
: ؟ بگوهاي پاکیزه را تحریم کرده است روزي

براي افراد  چـیزهاي پـاکیزه رااین 
 [اّما]. آفریده استباایــمان در ایــن جهان 

در روز قیامت اینها همه در اختیار مؤمنان 
خود را ] آیـاتاین چنین . گیرد قرار مي

براي کساني توضیح  [دربارة احکام حالل و حرام
 (.فهمند کنیم که آگاهند و مي و تشریح مي

آفرینش در مورد  کریم قرآنآیات 
 السالم علیهآدم 

 :فرماید هللا متعال می
اَل رَبَُّك لِْلَمَلِئَكِة إِنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفًة قَالُوا أََتْجَعُل فِيَها َمْن َوِإْذ قَ }

ي أَْعَلُم َما ََل يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونُ َقدُِّس َلَك قَاَل إِنِّ 
لََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَلِئَكِة فَ َقاَل أَنْبِئُوِني بَِأْسَماِء َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء كُ  .تَ ْعَلُمونَ 



 
34 

َك أَْنَت اْلَعلِيمُ قَالُوا ُسْبَحاَنَك ََل ِعْلَم لَنَا ِإَلَّ َما َعلَّْمتَ نَا إِنَّ  .ََلِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدقِينَ َهؤُ 
ْم فَ َلمَّا أَنْ بَأَُهْم بَِأْسَمائِِهْم قَاَل أََلْم أَقُْل َلُكْم إِنِّي قَاَل يَا آَدُم أَنْبِئ ُْهْم بَِأْسَمائِهِ  .اْلَحكِيمُ 

َوِإْذ قُ ْلنَا  .وَن َوَما ُكنْتُْم َتْكتُُمونَ أَْعَلُم غَْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوأَْعَلُم َما تُ ْبدُ 
َوقُ لْنَا  .ْسَتْكبَ َر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ لِْلَمَلِئَكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدوا ِإَلَّ إِبِْليَس أَبَى َوا

يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوزَْوُجَك اْلَجنََّة وَُكَل ِمن َْها رََغًدا َحْيُث ِشئْتَُما َوََل تَ ْقَربَا َهِذهِ 
مَّا َكانَا ِفيِه َوقُ لْنَا فَأَزَلَُّهَما الشَّْيطَاُن َعن َْها فََأْخَرَجُهَما مِ  .فَ َتُكونَا ِمَن الظَّالِِمينَ  الشََّجَرةَ 

فَ تَ لَقَّى آَدُم  .اْهِبطُوا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعض  َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمتَاٌع إَِلى ِحين  
ِإمَّا قُ ْلنَا اْهِبطُوا ِمن َْها َجِميًعا فَ  .ُه ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ ِمْن رَبِِّه َكِلَمات  فَ تَاَب َعلَْيِه إِنَّ 

َوالَِّذيَن َكَفرُوا  .لَْيِهْم َوََل ُهْم َيْحزَنُونَ يَأْتِيَ نَُّكْم ِمنِّي ُهًدى فََمْن تَِبَع ُهَداَي َفَل َخْوٌف عَ 
 [19-13:البقرة]{ النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ وََكذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَِئَك َأْصَحاُب 

ه که پروردگارت ب [را یادآوري کن]زماني )
من در زمین جانشیني : فرشتگان گفت

آیا در زمین کسي را : گفتند آنها. بـیافرینم
کند و تباهي  آوري که فساد مي وجود ميه ب
ها خواهد ریخت، و حال آن که ما  ورزد و خون مي
به حمد و ستایش و طاعت و عبادت تو  [پیوسته]

دانم کـه  قي را مـيمن حقای: ؟ گفتمشغولیم
 هاي همه سپس به آدم نام. دانید شما نمي

سـپس آنها را به . را آموخت  [اشیاء]
اگر راست : فرشتگان عرضه داشت و فرمود

فرشتگان . ایـنها را برشمارید گویید اسامي مي
چه به ما  منّزهي تو، ما چیزي جز آن: گفتند



 
35 

. تو دانا و حکیمي ،دانیم اي نمي آموخته
ها  پدیده یها ، آنان را از ناماي آدم: فرمود

آگاه فرشتگان را هنگامي که آدم . آگاه کن
به شما نگفتم که من غیب : كرد، خداوند فرمود

دانم و از  ها و زمین را مي آسمان [و راز]
داشتید،  کنید یا پنهان مي چه شما آشکار مي آن

که به [ را یادآوري کن]نیز آگاهم؟ هنگامي 
همگي  .کنیدبراي آدم سجده : فرشتگان گفتیم

باز زد و تکبّر  ند جز ابلیس که سردسجده کر
اي : و گفتیم. کافران شد از زمرةورزیـد، و 

ا همسرت در بهشت سكونت كن و از تو ب! آدم
، هرچه و هر آن[ هاي فراوان و گواراي نعمت]

 ، خوش و آسوده بخورید وخواهید كجا كه مي
. لیكن نزدیك این درخت نشوید و از آن نخورید

از ستمگران خواهید [ اگر چنین كنید] زیرا
لغزش آنان شد و ایشان  باعثاّما شیطان . شد

در ]خارج ساخت و چه در آن بودند  را از آن
[ به زمین]همگي : به آنان گفتیم[ این هنگام
لي كه بعضي دشمن بعضي ، در حافرود آیید
، و براي شما تا مّدتي در زمین جا خواهید بود

ز سپس آدم ا. گیري است و قرارگاه و بهره
و با ]پروردگار خود كلماتي را دریافت داشت 

را  او ةو خداوند توب [گفتن آنها توبه كرد
ند بسیار توبه پذیر و مهربان خداو. پذیرفت
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فرود  [به زمین]همگي از آنجا : گفتیم. است
چه هدایتي از طرف من براي شما  ید و چنانیآ

آمد كساني كه از من پیروي كنند، نه ترسي بر 
و . بود و نه غمگین خواهند شد آنان خواهد

ما را تكذیب  اتكساني كه كافر شوند و آی
ند و همیشه ا اهل دوزخ [و نادیده گیرند]كنند 

 (.در آنجا خواهند ماند
 {نَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تُ َراب  ثُمَّ قَاَل لَُه ُكْن فَ َيُكونُ إ}

 [59:آل عمران]
عیسي براي هللا، همچون [ آفرینش]ة مسأل)

آدم است كه او را از خاك  [آفرینش]مسألة 
بي ]و ! دید آيپ: ، سپس به او گفتبیافرید

 (.پدید آمد [درنگ
يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفس  َواِحَدة  َوَخَلَق ِمن َْها زَْوَجَها }

لََّه َكاَن رَِجاًَل َكثِيًرا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه َواأْلَرَْحاَم ِإنَّ الَوَبثَّ ِمن ُْهَما 
 [3:النساء]{ َعلَْيُكْم رَقِيبًا

. ن بپرهیزیداز پروردگارتا! اي مردمان)
پروردگاري كه شما را از یك انسان بیافرید و 

آن ، و از همسرش را از نوع او آفرید[ سپس]
[ بر روي زمین]دو نفر مردان و زنان فراواني 

هیزید كه همدیگر ي بپریو از خدا. منتشر ساخت
؛ و بپرهیزید از این كه دهید را بدو سوگند مي
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و صلة ]پیوند خویشاوندي را گسیخته دارید 
گمان خداوند مراقب  بي ،[رحم را نادیده گیرید

 (.شما است
ْقنَاُكْم ِمْن ذََكر  َوأُنْ َثى َوَجَعلْنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَ بَائَِل لِتَ عَارَفُوا ِإنَّ يَا أَي َُّها النَّاُس إِنَّا َخلَ }

 [31:لحجراتا] {َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللَّهَ َعِليٌم َخبِيرٌ 
به ]ما شما را از مرد و زني ! اي مردمان)

، و شما را تیره ایم آفریده[ نام آدم و حواء
ایم تا همدیگر را  ره و قبیله قبیله نمودهتی

ترین شما در نزد خدا  گمان گرامي بي. بشناسید
خداوند مسّلما  آگاه و . ترین شما است متقي

 .(استباخبر 
ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفس  َواِحَدة  َوَجَعَل ِمن َْها زَْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَيْ َها فَ َلمَّا }

َلْت َحْمًل َخِفيًفا فََمرَّْت بِِه فَ َلمَّا أَثْ َقَلْت َدَعَوا اللََّه رَب َُّهَما لَِئْن آتَ ْيتَ نَا تَ َغشَّاَها َحمَ 
 [359:األعراف]{ نَصاِلًحا لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِي

ي است كه شما را از یك جنس او آن كس)
، و همسران شما را از جنس شما ساخت تا آفرید

ولي . بیاسایندشوهران در كنار همسران 
شوهران  هنگامي كه [افتد كه بسیار اّتفاق مي]

، همسران بار كنند با همسران آمیزش جنسي مي
دارند و به آساني  برمي[ به نام جنین]سبكي 

اّما هنگامي . برند سر مي هبا آن روزگار را ب
شود، شوهران و همسران  كه بار آنان سنگین مي
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اگر : گویند دارند و مي خداي خود را فریاد مي
یي اي به ما عطاء فرما فرزند سالم و شایسته

 (.سپاسگزاران خواهیم بود از زمرة
َولََقْد َخَلْقنَاُكْم ثُمَّ َصوَّرْنَاُكْم ثُمَّ قُ ْلنَا لِْلَمَلِئَكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدوا ِإَلَّ إِبْلِيَس }

ٌر ِمْنُه َخَلْقتَِني قَاَل َما َمنَ َعَك  .لَْم َيُكْن ِمَن السَّاِجِدينَ  َأَلَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك قَاَل أَنَا َخي ْ
َها فََما َيُكوُن َلَك َأْن تَ َتَكب ََّر ِفيَها فَاخْ  .ِمْن نَار  َوَخَلْقَتهُ ِمْن ِطين   ُرْج إِنََّك قَاَل فَاْهِبْط ِمن ْ

قَاَل فَِبَما . اَل إِنََّك ِمَن اْلُمْنظَرِينَ قَ  .ْرِني إَِلى يَ ْوِم يُ ب ْعَثُونَ قَاَل أَْنظِ  .ِمَن الصَّاِغرِينَ 
ثُمَّ َِلتِيَ ن َُّهْم ِمْن بَ ْيِن أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم  .لَُهْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيمَ أَْغَويْ تَِني أَلَقْ ُعَدنَّ 

اْخُرْج ِمن َْها َمْذُءوًما  قَالَ  .َتِجُد َأْكثَ َرُهْم َشاِكرِينَ  َوَعْن أَْيَمانِِهْم َوَعْن َشَمائِِلِهْم َوََل 
َويَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوزَْوُجَك . َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْجَمعِينَ َمْدُحورًا لََمْن تَِبَعَك ِمن ُْهْم أَلَْمََلَنَّ 

فَ َوْسَوَس  .فَ َتُكونَا ِمَن الظَّالِِمينَ  اْلَجنََّة َفُكَل ِمْن َحْيُث ِشْئتَُما َوََل تَ ْقرَبَا َهِذِه الشََّجَرةَ 
لَُهَما الشَّْيطَاُن لِيُْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعن ُْهَما ِمْن َسْوآتِِهَما َوقَاَل َما نَ َهاُكَما رَبُُّكَما َعْن 

َوقَاَسَمُهَما إِنِّي َلُكَما َلِمَن  .َهِذِه الشََّجَرِة ِإَلَّ َأْن َتُكونَا َمَلَكْيِن َأْو َتُكونَا ِمَن اْلَخالِِدينَ 
ُهَما ِبغُُرور  فَ َلمَّا َذاقَا الشََّجَرَة بََدْت َلُهَما َسْوآتُ ُهَما َوطَِفَقا َيْخِصَفاِن  .اِصِحينَ النَّ  فََدَلَّ

نَّ َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َونَاَداُهَما رَب ُُّهَما أََلْم أَنْ َهُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوأَقُْل َلُكَما إِ 
لََنُكونَنَّ ِمَن ََل رَب َّنَا ظََلْمنَا أَنْ ُفَسنَا َوِإْن َلْم تَ ْغِفْر لَنَا َوتَ ْرَحْمَنا  .ُكَما َعُدوٌّ ُمبِينٌ الشَّْيطَاَن لَ 
ْستَ َقرٌّ َوَمتَاٌع إَِلى قَاَل اْهِبطُوا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعض  َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اأْلَْرِض مُ  .اْلَخاِسرِينَ 

 [25-33:األعراف]{ َن َوِفيَها َتُموتُوَن َوِمن َْها ُتْخَرُجونَ قَاَل ِفيَها َتْحي َوْ  .ِحين  
شما را آفریدیم و سپس  [آدم، پدر نخستین)]
و از ]بعد از آن به فرشتگان . تگري کردیمصور
ه ابلیس که در صف آنان قرار داشت، ولي جمل

پس . براي آدم سجده: گفتیم[ از ایشان نبود
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. دسجده نکر کهسجده کردند مگر ابلیس 
چـه چیز تو را بازداشت : گفت[ خداوند به او]

، وقتي که من به تو دستور که سجده کنی از این
چون مرا . من از او بهترم: گفت؟ ابلیس مداد

خداوند ]. و او را از خاک اي از آتش آفریده
تو را نرسد ! فرود آي پس از این: گفت[ به او

پس بیرون رو، تو از . تکبّر ورزي جا که در این
تا روزي  مرا: گفت ابلیس. ة خوارشوندگانیزمر
. گردند يت ده و زنده بدار که برانگیخته ممهل

مهلت  تو از زمرة: هللا تبارک و تعالی فرمود
بدان سبب كه مرا : ابلیس گفت. یافتگاني

ر راه مستقیم تو در ، من بر سگمراه داشتي
سپس از پیش رو و از طرف . نشینم کمین آنان مي
[ و از هر جهت که بتوانم]طرف چپ راست و از 

سازم و  ان ميش گمراه]روم و  به سراغ ایشان مي
 [تا بدانجا که. نمایم يشان م از راه حقّ منحرف
سپاسگزار  [مؤمن به خود و]بیشتر آنان را 

و حقیر و خوار : خداوند فرمود. نخواهي یافت
جایگاه قدس و ]رانده و ذلیـل از ایـن 

خ را ، دورخورم وگند ميس. بـیرون رو [قدسیان
م که از تو ساز از تو و از همه کساني پر مي

، تو و همسرت در بهشت اي آدم. پیروي کنند
بگردید ]ساکن شوید و در هر کجا که خواستید 
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، بخورید، ولي به این درخت[ هاي آن و از نعمت
از آن نخورید، که اگر چنین  و]نزدیک نشوید 

پس س. د شدستمکاران خواهـی از زمرة[ کنید
 عورات پنهانآنان را وسوسه کرد تا  ابلیس

روردگارتان پ: گفتآنان را بدیشان بنماید، و 
مگر بدان  ن درخت بازنداشته استز ایشما را ا
دو فرشته [ اگر از این درخت بخورید]خاطر که 

جاویدانان  از زمرةکه  شوید، و یا این مي
گند خورد و براي آنان بارها سو. خواهید شد

پس آرام آرام آنان . من خیرخواه شما هستم که
وي نافرماني و خوردن به س]را با مکر و فریب 

هنگامي که از آن درخت . کشید [از آن درخت
براي ]بدیدند، و یدند، عورات خویش را چش

آوري  شروع به جمع [هاي خود پوشاندن شرمگاه
دند و آنها را بر بهشت کر [درختان]هاي  برگ

به سرزنش ایشان ]وردگارشان رپ. خود افکندند
 [ن را متذکّر شد وپرداخت و خطاکاري آنا

فریادشان زد که آیا شما را از آن درخت نهي 
دشمن  ابلیسنکـردم و به شما نگفتم که 

! پروردگارا: گفتند آدم و حوا. آشکارتان است
بر خویشتن ستم  [با نافرماني از تو]ما 
حم ایم و اگر ما را نبخشي و بر ما ر کرده

هللا تعالی . نکني از زیانکاران خواهیم بود
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. ین رویدیپا [از این جایگاه واال]: فرمود
در زمین تا ؛ برخي دشمن برخي خواهید بود

هاي  از نعمت]ید داشت و روزگاري استقرار خواه
در : جالله گفت هللا جل. مند خواهید شد بهره [آن

سر  هزندگي ب [کنید و تولید نسل مي]زمین 
و [ شوید و دفن مي]میرید  د و در آن ميبری مي

[ گردید و هنگام رستاخیز زنده مي]از آن 
 (.یدیآ بیرون مي

 [55:طه]{ ِمن َْها َخَلْقنَاُكْم َوِفيَها نُعِيدُُكْم َوِمن َْها نُْخرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى}
، و بدان ایم ما شما را از زمین آفریده)

ز آن ، و بار دیگر شما را اگردانیم باز مي
 (.آوریم بیرون مي

ْن قَ ْبُل َواْلَجانَّ َخَلْقنَاُه مِ  .َصْلَصال  ِمْن َحَمإ  َمْسُنون  َولََقْد َخلَْقنَا اْْلِْنَساَن ِمْن }
َصْلَصال  ِمْن َحَمإ  َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَلِئَكِة إِنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن  .ِمْن نَاِر السَُّمومِ 

َفَسَجَد اْلَمَلئَِكةُ   .ا َسوَّيْ تُُه َونَ َفْخُت فِيِه ِمْن رُوِحي فَ َقُعوا لَُه َساِجِدينَ فَِإذَ  .َمْسُنون  
َلَّ قَاَل يَا إِبِْليُس َما َلَك أَ . ِإَلَّ إِبْلِيَس أَبَى َأْن يَُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ  .ُكلُُّهْم َأْجَمُعونَ 

َصْلَصال  ِمْن َحَمإ  ْسُجَد لَِبَشر  َخلَْقَتُه ِمْن قَاَل لَْم َأُكْن أِلَ  .َتُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ 
قَاَل َربِّ . ْعَنَة إَِلى يَ ْوِم الدِّينِ َوِإنَّ َعلَْيَك اللَّ  .قَاَل فَاْخُرْج ِمن َْها فَِإنََّك رَِجيمٌ  .َمْسُنون  

قَاَل  .يَ ْوِم اْلَوْقِت الَْمْعُلومِ  ىإِلَ  .فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنظَرِينَ  قَالَ  .ْرِني إَِلى يَ ْوِم يُ ب َْعثُونَ فَأَْنظِ 
ِإَلَّ ِعبَاَدَك ِمن ُْهمُ  .َوأَلُْغوِيَ ن َُّهْم َأْجَمِعينَ َربِّ بَِما أَْغَويْ تَِني أَلُزَي َِّننَّ لَُهْم ِفي اأْلَْرِض 

ْلطَاٌن ِإَلَّ ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم سُ  .َذا ِصَراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيمٌ قَاَل هَ  .َلِصينَ اْلُمخْ 
لََها َسب َْعةُ أَبْ َواب  ِلُكلِّ بَاب  . َوِإنَّ َجَهنََّم لََمْوِعُدُهْم َأْجَمِعينَ  .ِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلغَاوِينَ مَ 
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 [11-22:الحجر]{ َمْقُسومٌ ِمن ُْهْم ُجْزءٌ 
و ما انسان را از گِل خشكیده فراهم آمده )

 و جنّ  .اي بیافریدیم از گِل تیره شده گندیده
. آن از آتشِ سراپا شعله بیافریدیمرا پیش از 

آن زمان را كه  [بیان كن! اي پیغمبر]
من از گِل خشكیدة : گان گفتپروردگارت به فرشت
س پ .آفرینم اي انساني را مي سیاه شدة گندیده

گاه كه او را آراسته و پیراسته كردم و از  آن
، در برابرش روح متعّلق به خود در او دمیدم

فرشتگان همه جملگي سجده  .ه افتیدبه سجد
و خویشتن ]كه خودداري كرد  ابلیسمگر  .كردند

 كه از زمرة[ تر از آن دید را بزرگ
اي : گفت[ هللا تعالی به او] .كنندگان باشد سجده

تو را چه شده است كه همراه ! ابلیس
شایسته من : گفت دي؟كنندگان سجده نکر سجده

ه او را از سجده برم ك نیست كه براي انساني
اي  گندیده گِل خشكیدة حاصل از گِل تیرة

چون از فرمان من : ]گفت[ هللا تعالی] .اي آفریده
، چرا كه پس از بهشت بیرون شو[ سرپیچي كردي

و از منزلت كرامت ]مطرود  [از رحمت من]تو 
و تا روز جزا بر تو نفرین  .هستي[ رانده
ت اكنون كه چنین اس! پروردگارا: گفت .باد
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بعد  ،مردمان]تا روزي مهلت ده كه در آن  مرا
هم : دفرمو .گردند زنده مي[ شان مجّددا از مرگ

تا روزي كه زمان  .اینك تو از مهلت یافتگاني
. معلوم است [در پیش خدا]آن  [فرا رسیدن]

به خاطر ]به سبب این كه ! پروردگارا: گفت
معاصي و ]، مرا گمراه ساختي[ این انسان

آرایم و  شان مي زمین براي در [اعمال زشت را
مگر بندگان  .نمایم جملگي آنان را گمراه مي

این : فرمود. برگزیده و پاكیزة تو از ایشان
ست كه درستي ا طریقة[ خلوص بندگان راستین]

گمان تو هیچ  بي .دقیقا  راه به سوي من دارد
گونه تسّلط و قدرتي بر بندگان من نداري، مگر 

و  .تو راه بیفتند آن گمراهاني كه به دنبال
دوزخ  .حتما  دوزخ میعادگاه جملگي آنان است

داراي هفت در است و هر دري بخش خاّص و 
كه از آن به دوزخ ]اي از آنان دارد  ویژه
آیند و متناسب با اعمال زشت و پلشت  درمي

 (.ایشان است
َأْسُجُد لَِمْن َخَلْقَت بِْليَس قَاَل أَ َوِإْذ قُ ْلنَا لِْلَمَلئَِكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدوا ِإَلَّ إِ }

ُذرِّي َّتَهُ  قَاَل أَرَأَيْ َتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّْرَتِن إَِلى يَ ْوِم الِْقيَاَمِة أَلَْحتَِنَكنَّ  .ِطينًا
َواْستَ ْفزِْز  .ْم َجزَاًء َمْوفُورًاَجَزاؤُكُ  قَاَل اْذَهْب فََمْن تَِبَعَك ِمن ُْهْم فَِإنَّ َجَهنَّمَ . ِإَلَّ قَِليًل 

َمِن اْسَتطَْعَت ِمن ُْهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعلَْيِهْم ِبَخْيِلَك َورَِجِلَك َوَشارِْكُهْم ِفي اأْلَْمَواِل 
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ِهْم ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَيْ  .ُم الشَّْيطَاُن ِإَلَّ غُُرورًاَواأْلَْوََلِد َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدهُ 
 [25-23:اْلسراء]{ ُسْلطَاٌن وََكَفى بَِربَِّك وَِكيًل 

كه ما به فرشتگان [ را یادآور شو]زماني )
گان جملگي فرشت .براي آدم كرنش كنید: گفتیم

آیا براي كسي : گفت. كرنش كردند مگر ابلیس
شیطان ؟ اي كرنش كنم كه او را از گِل آفریده

است كه به من بگو كه آیا این همان كسي : گفت
اگر ! اي؟ او را بر من ترجیح و گرامي داشته

مرا تا روز قیامت زنده بداري، فرزندان او 
نابود  [با گمراهي]را همگي جز اندكي 

تا روز ]! برو: فرمود هللا تعالی. گردانم می
شود و هرچه  قیامت به تو مهلت داده مي

فرزندان آدم از عقل و اراده . خواهي بكن مي
که از تو پیروي  از ایشان انيكس[ برخوردارند

است و  [ابلیس و آنان]، دوزخ سزاي شما كنند
و بترسان و  .نقصاني است سزاي فراوان و بي

دعوت به معصیت و ]خوار گردان با نداي 
هركسي از ایشان را كه توانستي،  خود [وسوسة

د را بر سرشان خو و لشكر سواره و پیادة
با ]و در اموال آنان . بشوران و بتازان

سب آن از حرام و شان براي ك تشویق و تحریك
با ]و در اوالد ایشان  [صرف آن در حرام
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شان به  اولیاء و رهنمود فرزندان دادن فریب
شركت [ شان كفر و فساد در پرتو تربیت نادرست

 ، و وعدة[و بفریب]، و آنان را وعده بده جوي
 .ن به مردمان جز نیرنگ و فریب نیستشیطا
من [ مخلص و مؤمن]اي بر بندگان  گمان سلطه بي

ایشان در ]، و همین كافي است كه نخواهي داشت
پروردگارت حافظ و [ و پناه هللا قرار دارند

 .است[ این چنین بندگان]پشتیبان 
َوِإْذ قُ لْنَا لِْلَمَلِئَكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدوا ِإَلَّ إِبْلِيَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ فَ َفَسَق }

 {لِلظَّالِِميَن بََدًَل  أَْمِر رَبِِّه أَفَ تَتَِّخُذونَهُ َوذُرِّي ََّتهُ أَْولِيَاَء ِمْن ُدونِي َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئسَ  َعنْ 
 [53:الكهف]

رینش مردمان را آغاز آف! اي پیغمبر)]
گاه را كه ما به  آن[ برایشان بیان كن

آنان . براي آدم سجده كنید: فرشتگان گفتیم
جده كردند مگر ابلیس كه از جنّیان جملگي س

آیا او . و از فرمان پروردگارش تمّرد كرد بود
این كه ایشان دشمنان و فرزندانش را با وجود 

ه جاي من سرپرست و مددكار خود ، بشمااند
 !(.ستمكاران چه عوض بدي دارند! ؟دگیری مي

 [335:طه]{ َنِجْد لَهُ َعْزًماَولََقْد َعِهْدنَا إَِلى آَدَم ِمْن قَ ْبُل فَ َنِسَي َوَلْم }
كه ]در آغاز كار، ما به آدم فرمان دادیم )

اّما او ترك . [از میوة درخت ممنوع نخورد
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[ از آن خورد، و در اوایل كار]فرمان كرد و 
استواري مشاهده  از او تصمیم درستي و ارادة

 (.نكردیم
اأْلَْعَلى ِإْذ  َما َكاَن ِلَي ِمْن ِعْلم  بِاْلَمَلِ  .أَنْ تُْم َعْنُه ُمْعِرُضونَ  .قُْل ُهَو نَ بَأٌ َعِظيمٌ }

 ِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَلئَِكِة إِنِّي َخالِقٌ  .أَنََّما أَنَا نَِذيٌر ُمبِينٌ  ِإْن يُوَحى إَِليَّ ِإَلَّ  .َيْخَتِصُمونَ 
َفَسَجَد  .لَُه َساِجِدينَ  فَِإَذا َسوَّيْ تُُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن رُوِحي فَ َقُعوا .َبَشًرا ِمْن ِطين  

قَاَل يَا إِبِْليُس َما  .بَ َر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ ِإَلَّ إِبْلِيَس اْسَتكْ  .َلِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعونَ اْلمَ 
ِمنْهُ  قَاَل أَنَا َخي ْرٌ  .َت أَْم ُكْنَت ِمَن الْعَالِينَ َمنَ َعَك َأْن َتْسُجَد لَِما َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكبَ رْ 

َوِإنَّ َعلَْيَك لَْعنَِتي  .ُرْج ِمن َْها فَِإنََّك رَِجيمٌ قَاَل فَاخْ  .نَار  َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطين   َخَلْقتَِني ِمنْ 
ى إِلَ  .قَاَل فَِإنََّك ِمَن الُْمْنظَرِينَ  .ْرِني إَِلى يَ ْوِم ي ُب َْعثُونَ قَاَل َربِّ فَأَْنظِ  .إَِلى يَ ْوِم الدِّينِ 

 .بَاَدَك ِمن ُْهُم اْلُمْخَلِصينَ ِإَلَّ عِ  .أَلُْغوِيَ ن َُّهْم َأْجَمِعينَ  قَاَل فَِبِعزَِّتكَ  .ْقِت اْلَمْعُلومِ يَ ْوِم اْلوَ 
قُْل َما  .أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّْن تَِبَعَك ِمن ُْهْم َأْجَمِعينَ  .قَاَل فَاْلَحقُّ َواْلَحقَّ أَقُولُ 

َولَتَ ْعَلُمنَّ  .َو ِإَلَّ ِذْكٌر لِْلَعالَِمينَ ِإْن هُ  .ا أَنَا ِمَن اْلُمَتَكلِِّفينَ َأْجر  َومَ  َأْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمنْ 
 [55-27:ص]{ بَ ْعَد ِحين   نَ بَأَهُ 

بیم ]آن [ چه من شما را به وسیلة آن] : بگو)
. خبر سترگي است [رآن بزرگوار استدهم كه ق مي

ن از م. از آن رو گردانید[ بر اثر غفلت]شما 
هنگامي كه [ و فرشتگان عالم باال]مأل اعلي 

كردند، خبر  گفتگو مي[ دربارة آفرینش آدم]
دانم  ه در این زمینه ميتنها چیزي ك]. ندارم

طریق وحي به من رسیده آن مقداري است كه از 
شود مگر بدان  به من هم وحي نمي. [است و بس

بیم دهنده  [پیغمبر خدایم و]خاطر كه 
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اوامر و ]بیانگر  [عذاب خدا ومردمان از ]
پروردگارت به وقتي . باشم مي[ نواهي الهي
. آفرینم من انساني را از گِل مي: فرشتگان گفت

ان دادم و آراسته هنگامي كه آن را سر و سام
متعّلق به خود در  روح، و از و پیراسته كردم

پس همه . کنیداو دمیدم، در برابرش سجده 
جز ابلیس كه . فرشتگان جملگي سجده کردند

 هللا تعالی .زید، و از كافران گردیدتكبّر ور
تو را بازداشت از چه چیز ! اي ابلیس: فرمود

ي براي چیزي كه من آن را این كه سجده کن
؟ آیا تكبّر ام مستقیما  با قدرت خود آفریده

: گفت؟ اي اي یا اصال  از متكبّران بوده ورزیده
 تو مرا از آتش. من بهتر از او هستم

از میان آن : گفت. اي و وي را از گِل آفریده
بیرون [ مأل اعلي و فرشتگان عاَلم باال جماعتِ ]
و رانده  [از رحمت ما]، چرا كه تو مطرود شو

ن من قطعا  نفری. هستي[ از میان فرشتگان]شده 
: گفت ابلیس .تا روز جزا بر تو خواهد بود

پس تا روزي مرا مهلت بده و  !پروردگارا
هللا . گردند مردمان دوباره زنده ميه میران كن

تا . داده شدگاني تو از مهلت: فرمود تعالی
ان عمر جهان و سرآغاز كه پای]روز زمان معیّن 

به عّزت و عظمتت سوگند كه : گفت. [قیامت است
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مگر بندگان . ان را گمراه خواهم كردآن همة
كه بر آنان سلطه و ]مخلص تو از ایشان را 

به حق سوگند، :  تعالی فرمودهللا. [ندارمقدرتي 
هر آینه دوزخ را هم از تو و . گویم و حق مي

از تو پیروي كنند پر و  هم از كساني كه
من از شما : بگو[ !اي پیغمبر]. سازم لبریز مي

و رساندن دین خدا هیچ در مقابل تبلیغ قرآن 
دروغین ]مّدعیان  طلبم، و از زمرة پاداشي نمي

گي گویم ساخت چه مي و آن]نیستم [ نبّوت هم
این . [بافم نبوده و از پیش خود به هم نمي

 و مایة]قرآن، چیزي جز پند و اندرز جهانیان 
و خبر آن را . باشد نمي[ ایشانبیداري جملگي 

و به زودي ]بعد از مّدت زماني خواهید دانست 
صدق وعد و وعید و راستي اخبار و گفتار قرآن 

هان خواهید جهان و هم در آن جرا هم در این 
 .[(دید

نبی و رسول  السالم علیهآیا آدم 
 بود؟

ه اهداف علمی که امید است از تدریس این موضوع ب
 :دست آید

 .فرق بین نبی و رسول را بداند -1
که آدم  مناقشه کند را این موضوع -2

 .نبی بود یا رسول السالم علیه
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 :محتوای علمی
ی دانش آموز شاید در جریان درس برا

آیا آدم  آید کهاین سؤال پیش 
 بود؟ پیامبر السالم علیه

ین ا ، دربله: در جواب باید گفت
درست . مورد هیچ اختالفی وجود ندارد

 السالم علیهنبوت آدم  کریم قرآناست که 
از جمله نوح، را مانند سایر انبیاء 

به  السالم علیهمموسی  ابراهیم، یونس و
 ولی این مطلب. بیان نکرده استصراحت 

که هللا  کریم آمده است در قرآنبه صراحت 
را به طور  السالم علیهمتعال آدم 

و بدون واسطه مخاطب قرار  مستقیم
یکی خطاب مستقیم الهی و  ،داده است

چه هللا  چنان. باشد از انواع وحی می
 :فرماید متعال می

ِحَجاب  َأْو يُ ْرِسَل َرُسوًَل  َوَما َكاَن لَِبَشر  َأْن يَُكلَِّمُه اللَُّه ِإَلَّ َوْحيًا أَْو ِمْن َورَاءِ }
 [53:الشورى]{ فَ ُيوِحَي بِِإْذنِِه َما َيَشاءُ إِنَّهُ َعِليٌّ َحكِيمٌ 

را نسزد كه خدا با او سخن  هیچ انساني)
اي  یا از پس پرده ، مگر از طریق وحيبگوید

 و یا این كه خداوند قاصدي [از موانع طبیعي]
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 را بفرستد و او به فرمان [ای فرشته]
به ]خواهد  چه را كه خدا مي آفریدگار آن

حكیم  او بلند مرتبه و وحي كند [پیغمبران
 (.است

 السالم علیهآدم  این خطاب هللا متعال در
 هرا مکلف به پیروی از هدایتی نمود

 سوی هللا متعال برای او فرزندانشکه از 
 .گردد نازل می

ْعض  َعُدوٌّ فَِإمَّا يَأْتِيَ نَُّكْم ِمنِّي ُهًدى فََمِن ات ََّبَع قَاَل اْهِبطَا ِمن َْها َجِميًعا بَ ْعُضُكْم لِب َ }
َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكرِي فَِإنَّ لَُه َمعِيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشرُهُ . َي َفَل َيِضلُّ َوََل َيْشَقىُهَدا

 [321-321:طه]{ ْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمىي َ 
با  هر دو گروه شما: هللا تعالی دستور داد)
از بهشت فرو  ![ابلیساي آدم و حّواء و ]هم 
 [و در زمین ساكن شوید، و در آنجا]ید آی

دشمن برخي دیگر [ تان از فرزندان]برخي 
، و هرگاه هدایت و رهنمود من براي خواهند شد

كه از هدایت و رهنمودم پیروي ، هرآمدشما 
و هركه از . كند، گمراه و بدبخت نخواهد شد

و سخت و ]، زندگي تنگ اندیاد من روي بگرد
؛ و روز رستاخیز او را خواهد داشت[ اي گرفته

 .(نماییم حشر مینابینا 
همچنان احادیثی وجود دارد که 
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اشاره  السالم علیهصراحتا  به نبوت آدم 
امام احمد در مسندش چه  چنان نماید؛ می

 :کند عنه روایت می هللا از ابوذر رضی
ِء َكاَن أَوََّل قَاَل آَدمُ قُ ْلُت أََونَِبيٌّ َكاَن يَا رَُسوَل اللَِّه قَاَل نَبِيٌّ ُمَكلَّمٌ قُ ْلُت فََأيُّ اأْلَنْبِيَا»

 1.«َخْمَسةَ َعَشَر َجمًّا غَِفيًراقُ ْلُت َفَكْم الُْمْرَسلُوَن يَا رَُسوَل اللَِّه قَاَل ثََلُث ِمائَة  وَ 
. آدم: اولین پیامبر کی بود؟ فرمودگفتم )
نبی بود؟ فرمود بلی نبی بود که  آیا او مگفت

یا رسول هللا  فتمگ. با او سخن گفته شده بود
صدوپانزده یس: تعداد انبیاء چند است؟ فرمود

 . (بود تعدادشان زیاد ،نفر
خدری و در روایت ترمذی از ابو سعید 

 : نقل شده استعنه چنین  هللا رضی
لََّم أَنَا َسيُِّد َولَِد آَدَم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َوََل َفْخَر قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَ »

َوبَِيِدي ِلَواءُ اْلَحْمِد َوََل َفْخَر َوَما ِمْن نَِبيٍّ يَ ْوَمِئذ  آَدَم فََمْن ِسَواُه ِإَلَّ َتْحَت ِلَواِئي َوأَنَا 
 2.«َأوَُّل َمْن تَ ْنَشقُّ َعْنهُ اأْلَْرضُ 

در روز من : فرمودند وسلم هعلی هللا صلیرسول هللا )
فخرفروشی  -، سردار فرزندان آدم هستمقیامت 

 - ،به دست دارم یرق حمد راب -کنم نمی
تمام  (قیامت)در آن روز  -کنم فخرفروشی نمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .مسند امام احمد -1

 .سنن ترمذی -2
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زیر لوای من در  انبیاء از آدم و دیگران
 که زمین برایمباشند و من اولین کسی هستم  می

 (. شود شق می
آیا آدم  ین مورد کها اما در

، بین بودیا ن رسول بود السالم علیه
 .وجود دارد نظر علماء اختالف
ند که رسالت ابه این نظر جمهور علما
آغاز شده است  السالم علیهاز عهد نوح 

 : نمایند و به این آیت استدالل می
نَا بِهِ  َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيْ نَا إِلَْيكَ } َوَما َوصَّي ْ

 [31:الشورى]{ إِبْ َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َوََل تَ تَ َفرَّقُوا ِفيهِ 
بیان  [مؤمنان] یني را براي شماآیخداوند )

داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح 
توصیه كرده است و ما آن را به تو وحي و به 

به ] ایم سي سفارش نمودهابراهیم و موسي و عی
دین را  [ایم كه اصول همه آنان سفارش كرده

پابرجا دارید و در آن تفّرقه نكنید و اختالف 
 (.نورزید

 :خوانیم همچنان در حدیث شفاعت می
 1.«ائْ ُتوا نُوًحا فَِإنَّهُ َأوَُّل رَُسول  بَ َعثَهُ اللَّهُ إَِلى أَْهِل اأْلَْرضِ »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .ح البخاريصحی -1
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ین رسول بود که نزد نوح بروید که او اول)
برگزیده ای هدایت اهل زمین هللا متعال او را بر

 (.بود
 : در حدیث دیگری آمده است

 1.«السلم أول نبي أرسل نوح عليه: وسلم قال عليه اهلل أن النبي صلى»
اولین : وسلم فرمودند علیه هللا صلیرسول هللا )

 (.بود السالم ه شد نوح علیهرسولی که برگزید
 :ل و نبیفرق میان رسو

علما در بیان فرق بین نبی و رسول 
رسول کسی است که هللا متعال : گویند می

برایش شریعت جدید داده و او را 
نموده است و نبی مأمور به تبلیغ آن 

وحی  جدیدشریعت  برایش که کسی است
 .است ولی مکلف به تبلیغ آن نیست شده

اکثر طالب علم این تعریف را از نبی 
 . رندو رسول حفظ دا

کنیم که  ولی با اندکی تأمل درک می
وظیفۀ نبی  دقیق نیست، چوناین تعریف 

و معلوماتی را که  را مهمل قرار داده
داند  می ای زخیره وحی شده است برای او

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .تفسیسر ابن ابی حاتم -1
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 در سینة او محفوظ است و هیچ کس که
چنین  در گردد؛ میاز آن مستفید ن

آید که اگر  صورتی این سؤال پیش می
 شده چه بر او وحی آن یغبه تبل پیغمبر

ظیفۀ پیامبری او ومکلف نگردد، 
 !چیست؟

 ین از صفات حتمی و الزمیا عالوه بر
 تقاصد ، هوشیاری وانبیاء و پیامبران

 .باشد می دین امانت در تبلیغ رعایت و
در این مورد این است  خن درستس بناء  

و بشارت به صورت  که وظیفۀ اندرز
هم  است وبه نبی سپرده شده  هم یکسان

که بین ورد فرقی اما در م. رسول به
چه در  چنان نبی و رسول وجود دارد،

[ 52:الحج]{ َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَ بِْلَك ِمْن َرُسول  َوََل نَِبيٍّ } آیة کریمة
نبی بر رسول عطف شده است  وآمده است 

 تقاضای مغایرت بین معطوف نیز و عطف
ن ، بهترین سخو معطوف علیه را دارد

در تفسیرش  آن را لوسیست که آا همان
 :گوید وی می. ذکر نموده است

 1.«يراد بالرسول من بعث بشرع جديد وبالنبي من بعث لتقرير شرع من قبله»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 31/91 ؛تفسیر األلوسي -1
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مراد از رسول کسی است که همراه با شریعت )
از نبی کسی است  نظورو م ید مبعوث شده استجد

ریعت پیامبر خاطر تأیید و تبلیغ شه که ب
 (.مبعوث شده استقبلی 

ست که همراه با ا رسول آن یعنی
شریعت جدید و احکام و قوانین مفصل 

 ها فرستاده شده باشد، و سوی انسانه ب
ی را به مفهومی که در آیة ذیل شریعت

 :با خود آورده باشداست  یاد شده
نَا بِهِ َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيْ نَا إِلَ } ْيَك َوَما َوصَّي ْ

 [31:الشورى]{ إِبْ َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى
بیان  [مؤمنان] براي شما ني راییخداوند آ)

داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح 
توصیه كرده است و ما آن را به تو وحي و به 

 (.ایم ابراهیم و موسي و عیسي سفارش نموده

ریعت اما نبی پیامبری است که ش
بلکه با خود نیاورده است،  یجدید

بر اساس شریعت قبلی  دعوت خود را
صورت مجمل به یا به  و ؛دهد ادامه می

لتزام به اخالق ، ااصول ایمان به هللا
دعوت نموده  پاکیزه و مانند اینها

م ولی دعوت او شریعت و احکا ،است
 .جدید شرعی را در بر ندارد
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نقش  برخی از دالیل این که نبی باید
چه برایش  خود را در دعوت به سوی آن

 :وحی شده ادا کند قرار ذیل است
 : فرماید می هللا تعالی -1
 [ 231:البقرة]{ َكاَن النَّاُس أُمَّةً َواِحَدةً فَ بَ َعَث اللَّهُ النَّبِيِّيَن ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِينَ }
پس . یك دسته بودند[ در آغاز]مردمان )

مردمان را ]برانگیخت تا  خداوند پیغمبران را
 (.بشارت دهند و بترسانند[ به بهشت و دوزخ

این آیت انبیاء را به صفت 
 توصیفکننده دهنده و انذار بشارت

در این که بشارت و انذار کند و  می
وظیفه و مسؤولیت پیامبر است هیچ 

هللا تبارک  چه چنان. اختالفی وجود ندارد
 : فرماید می و تعالی

 [325:النساء]{ بَ ْعَد الرُُّسلِ  شِّرِيَن َومُْنِذرِيَن لَِئلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّةٌ رُُسًل ُمبَ }
مؤمنان را ] ما پیغمبران را فرستادیم تا)

 [كافران را به عقاب] رسان، و مژده [به ثواب
دهنده باشند، و بعد از آمدن پیغمبران  بیم

باقي حجّت و دلیلي بر خدا براي مردمان 
 (.نماند

هللا متعال وظیفۀ انبیاء بنی  -2
اسرائیل را در مورد تورات چنین بیان 

 : کند می
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إِنَّا أَنْ َزلْنَا الت َّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َيْحُكُم بَِها النَّبِيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا }
 [11:المائدة]{ ْحِفظُوا ِمْن ِكتَاِب اللَِّه وََكانُوا َعلَْيِه ُشَهَداءَ َوالرَّبَّانِيُّوَن َواأْلَْحبَاُر بَِما اْستُ 

نازل كردیم كه در [ بر موسي]ما تورات را )
 زدایندة]و نوري [ به سوي حق]آن رهنمودي 

هاي جهل و ناداني، و پرتوانداز بر  تاریكي
پیغمبراني كه تسلیم فرمان . بود[ احكام الهي

كردند، و  هودیان حكم ميخدا بودند بدان براي ی
نیز خداپرستان و دانشمنداني بدان حكم 

كردند كه امانتداران و پاسداران كتاب خدا  مي
 (.بودند

نبی  میان آیتی که فرق همچنان در -3
 :کند آمده است را بیان میو رسول 

 [52:الحج]{ َوَما أَْرَسلْنَا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن رَُسول  َوََل نَِبيٍّ }
ز تو رسولي و نبیي را ما پیش ا)

 (.ایم نفرستاده
گوید که هللا  آیه نیز به صراحت میاین 

گونه که رسوالن را  تبارک و تعالی همان
مبعوث نموده به همان صورت انبیاء را 

 .نیز فرستاده است
 :فرماید می وسلم علیه هللا صلیرسول هللا  -4
قًّا َعلَْيِه َأْن يَُدلَّ أُمََّتُه عَلَى َخيِْر مَا يَُكْن نَِبيٌّ قَ بِْلي ِإَلَّ َكاَن حَ  ِإنَّه  َلم»
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 1.«يَ ْعَلُمهُ لَُهْم َوي ُْنِذرَُهْم َشرَّ َما يَ ْعَلُمهُ لَُهمْ 
ه است مگر هیچ پیامبری قبل از من نیامد)
 ههم بهامت خود را  که بر او الزم بود تا این

د دانست رهنمایی کن می آن را کارهای خیری که
 (.دانست بیم دهد که می یبد هایو از همه کار

اما وحی نمودن شریعت و نرساندن آن 
ها از  به مردم و محروم داشتن انسان

مال  برخالف مقضی نبوت بوده آن امری کا
عنوان کتمان آیات الهی داخل  و زیر

 گردد، و انبیاء علیهم السالم از می
 .اند این کار منزه

 
اولین مخلوق از  السالم علیهآیا آدم 

 ؟بشر بودجنس 
چنین افاده  کریم قرآنظاهر نصوص 

اولین شخص  السالم علیهکند که آدم  می
ست؛ این افاده از از نسل بشری بوده ا
 :شود دانسته می نکات ذیل به وضاحت

نسبت بشر همیشه به پدرشان آدم  -1
در اکثر  کریم قرآنشود و  می السالم علیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

صحیح مسلم عن عبدهللا بن عمرو   -1
 .عنهما هللا رضی
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یا بنی »ها را با ندای  جاها انسان
دهد و معلوم است  طب قرار میمخا« آدم

هللا . است السالم علیهکه پدرشان آدم 
 یکه را مخاطب قرار دادهمتعال مال

 :فرماید می
 [73:ص]{ ِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطين  ِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَلئَِكِة إِنِّي َخا}
من : وقتي كه پروردگارت به فرشتگان گفت)

 .(آفرینم انساني را از گِل مي
 خلقت خطاب در حقیقت از آغاز و این

. دهد موجود جدیدی در زمین خبر می
 :فرماید چه در سورۀ بقره می چنان

 [13:البقرة]{ َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفةً }
كه پروردگارت به  [را یادآوري كن] زماني)

من در زمین جانشیني : فرشتگان گفت
 (.فرینمبیا

این موجود جدید که از گل آفریده 
شد، آغاز ظهور بشر در زمین بود و 
این واقعه فقط در مورد آدم رخ داده 

 نسل او از طریق ازدواج میان است و
 .مرد و زن تداوم یافته است

ْنَساِن ِمْن ِطين  } َنْسَلهُ ِمْن  ثُمَّ َجَعلَ . الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيء  َخَلَقهُ َوبََدأَ َخْلَق اْْلِ
 [5-7:السجدة]{ .ُسَللَة  ِمْن َماء  َمِهين  
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آن كسي است كه هر چه را آفرید، نیكو )
را از گل  [اّول] آفرید، و آفرینش انسان

 آب ع صارةاو را از  ذّرّیةسپس خداوند . دنمو
 [به نام مني] ضعیف و ناچیزي [به ظاهر]

 (.آفرید

در حدیث مشهوری که در مورد  -2
روایت شده است، بیان گردیده  شفاعت

پدر بشر است و این  السالم علیهکه آدم 
 السالم علیهآدم  به منحصرخصوصیت فقط 

 .باشد می
نند که ک بخاری و مسلم روایت میامام 

ها با مشکالت  حشر انسانوقتی در میدان 
شوند، یکی به دیگری  جانفرسا مواجه می

 :دگوی می
َدَم فَ يَ ُقولُوَن يَا آَدُم أَْنَت أَبُو الَْبَشِر َخَلَقَك اللَّهُ بِيَِدِه َونَ َفَخ فَ يَأْتُوَن آ .ائْ ُتوا آَدمَ »

 1.«...ِفيَك ِمْن رُوِحِه َوأََمَر اْلَملَِئَكةَ َفَسَجُدوا َلَك اْشَفْع لَنَا إَِلى رَبِّكَ 
 السالم بروید، پس نزد نزد پدرتان آدم علیه)
م بشریت ای آدم تو پدر تما: گویند می رفته او
ه ید خود آفرید و در را بو ستی، هللا متعال ته

خود دمید، فرشتگان را امر روح  وجود تو از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .مسلمصحیح  -1
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از ما در نزد  ، آیاکرد تا به تو سجده کنند
 ...(.کنی میشفاعت  پروردگارت
نویسندگان  از یبعض ین ادعایا بنابر

های دیگری از  در مورد موجودیت آدم
السالم  قبل از آدم علیه جنس بشری که

اند، نادرست  در روی زمین زیسته
چه استاذ عفیف طباره در  چنان باشد؛ می

نوشته « مع األنبیاء فی القرآن»کتابش 
آدم اولین کسی نیست که در زمین » است

همچنان استاذ . «سکونت داشته است
قصص »نجار در کتابش عبدالوهاب 

های  سد که در زمانهینو می« األنبیاء
ر حاضر کسانی هستند و در عص خیلی دور

آنها  تمدن سرزمین کنند که ادعا می
آدم بوده است  تتر از خلق خیلی قدیمی

و بر موجودیت  هل هند و غیره،مانند ا
 السالم علیههای دیگری قبل از آدم  آدم

به شعر ابوالعالء معری استدالل 
 :گوید که می اند کرده

 قبله آدم علی إثر آدم  جائز أن يکون آدم هذا 
السالم  ایز است که قبل از آدم علیهج)
زمین زندگی  روی های دیگری نیز در آدم
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 (.کرده باشند
در تفسیرش از رازی  الدین امام فخر

کند که  باقر نقل میامام محمد بن علی 
 آدمی که پدر ما قبل از: گفت وی می

دیگر گذشته از هزار آدم  است، بیش
امام فخر رازی به دنبال این . است

دارد که از خالل آن  سخنانی نقل قول
 شود؛ فهمیده می نظربا این  موافقت وی

هایی قبل  موجودیت انسان»: گوید او می
در حادث  السالم علیهاز پدر ما آدم 

کند،  بودن جهان هیچ تغییری وارد نمی
باآلخره باید  باشد زیرا موضوع هر طور

 که اما این منتهی گردد؛به انسان اول 
در ما آدم انسان اول همان پ

یا کسی دیگر، باید در  است السالم علیه
روایت اعتماد و  شنیدنبه  این مورد

 1.«کرد
اما باید گفت که این اقوال همه 

ها بوده و هیچ دلیلی  مبتنی بر گمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، طبع دوم، 262، ص5تفسیر الرازی؛ ج -1
 .، تفسیر آیات سورة فجر4221سال
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چه  برای اثبات آن وجود ندارد و چنان
اینها »: گوید بهی الخولی میاستاذ 
از هر طرف  ها لغزشکه  هایی استاجتهاد

ده و جز با تأویل کالم را احاط نمو نآ
نیز به  هیچ ضرورتی ود شو هللا درست نمی

از نظر  این عمل. دگرد آن احساس نمی
کسانی است که یقین را  بحث علمی کار

روند و از  به سوی شک می ترک کرده
دیدگاه دین کار کسانی است که راه 
شبهات را در پیش گرفته و دین و 

بدبینی قرار آبروی خود را در معرض 
 1.«دنده می

ادب با کتاب هللا و  رعایت که در حالی
چه  کند که به آن سنت رسول هللا تقاضا می

و  شود در نصوص تصریح شده است، اکتفا
چه را هللا و رسولش بیان  علم آن

 .واگذار گردد اند، به هللا متعال نکرده
 : خلیفه و خالفت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

سوم سال  بعط 124السالم ص  کتاب آدم علیه -1
 .هـ ق 1334
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را بر پدر « خلیفه»لفظ  کریم قرآن
اطالق نموده  السالم علیهآدم بشریت 

 .است
َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَلِئَكِة إِنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفًة قَالُوا أََتْجَعُل فِيَها َمْن }

يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونُ َقدُِّس َلَك قَاَل إِنِّي أَْعَلُم َما ََل 
 [13:البقرة]{ تَ ْعَلُمونَ 
كه پروردگارت به [ را یادآوري كن]زماني )

 .بیافرینممن در زمین جانشیني : فرشتگان گفت
آوري  آیا در زمین كسي را به وجود مي: گفتند

ها  اندازد و خون كند و تباهي راه مي كه فساد مي
به حمد [ پیوسته]كه ما  خواهد ریخت، و حال آن
من : ادت تو مشغولیم؟ گفتو ستایش و طاعت و عب

 (.دانید دانم كه شما نمي حقایقي را مي

چه « خلیفه»ین آیت کلمۀ ا و اما در
 کند؟ معنایی را افاده می

که و سؤالی که یاز ظاهر گفتگوی مال
شود  ند این نکته معلوم میا همطرح کرد

دیگری در زمین  موجودکه قبل از آدم، 
شته و دست به فساد و سکونت دا

چه از  چنانو  ی زده است؛خونریز
های از  گروه آنها ،آید بر میروایات 
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 .جنیات بودند
 :گوید ابن عباس می

وقد كان فيها قبل أن يخلق بألفي عام الجن بنو الجان، فأفسدوا في ... »
من  فلما أفسدوا في األرض بعث عليهم جنوداً ... ،، وسفكوا الدماءاألرض

 1.«ائر البحور، فضربوهم حتى ألحقوهم بجز المليكة
که آدم  در زمین دو هزار سال قبل از آن)
ها زندگی داشتند و  السالم خلق شود، جن علیه

ی کردند هللا چون دست به فساد زدند و خونریز
را فرستاد تا آنها را  هکمتعال لشکری از مالی
 (.راندند یاهازده و به جزایر در

طرح کرده و  یکهسوالی را که مال
گماری  را در زمین میآیا کسی »: گفتند

« که در آن فساد و خونریزی می نماید
خاطر فهمیدن و حصول معلومات از ه ب

زیرا آنها در . حکمت این آفرینش بود
که قبل از آدم در  ها کرد جن مورد عمل

و . زمین سکونت داشتند، آگاه بودند
که از روی بصیرت و فطرت پاکی  یا این

ین ا که دارند، درک نمودند که از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

؛ از حاکم الصحیحین المستدرك على -1
 .نیشاپوری
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توقع  اعمالموجود جدید ارتکاب این 
: شان فرمود هللا متعال در جواب. رود می
چه را که شما  دانم آن من می»

ها و  یعنی من برتری« دانید نمی
هایی را در آفرینش این مخلوق  مصلحت

این . دانید دانم که شما نمی جدید می
ها، برتر و باالتر از آن مفاسدی  مصلحت

من در بین . است که شما ذکر نمودید
. فرستم آنها انبیاء و پیامبران را می

شان شهداء، صدیقین،  در بین
کنندگان، زهاد، اولیاء، علمای  عبادت

ود ش کنندگانی پیدا می عمل و تواضعبا
 .کنند که از پیامبران پیروی می

اند که شاید کلمۀ ها به این نظر بعضی
که در آیات باشد « فخالی»خلیفه مفرد 
 .شده استمتعددی وارد 

 [31:يونس]{ ِئَف ِفي اأْلَْرضِ ثُمَّ َجعَلْنَاُكْم َخَل }
سپس به دنبال آنان شما را در زمین )

 [ایشان و سرنشینان زمین] جانشینان
 (.ایم دهنمو
 [325:األنعام]{ َوُهَو الَِّذي َجعََلُكْم َخَلِئَف اأْلَْرضِ }
زمین  خدا است كه شما را جانشینانو)

 (.گردانید
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از حسن بصری روایت کرده است  یطبران
مراد از خلیفه، فرزندان آدم  که

است که یکی بعد از دیگری  السالم علیه
شوند و هر نسلی به  جانشین پدر می

 .آیند دنبال نسل دیگر می
به معنای « خلیفه»ین کلمۀ ابنابر
کار رفته است که به نیابت از ه کسی ب

هللا متعال حدود الهی را در زمین اقامه 
و  کند؛ وده احکام او را نافذ مینم

شاید همین معنا در خطابی مراد باشد 
که هللا متعال متوجه پیامبرش داود 

 . نموده است السالم علیه
 [22:ص]{ يَا َداُوودُ إِنَّا َجعَلْنَاَك َخلِيَفةً ِفي اأْلَْرِض فَاْحُكْم بَ ْيَن النَّاِس بِاْلَحقِّ }
 دةنماینما تو را در زمین ! اي داود)
و بر جاي پیغمبران پیشین ] ایم ساخته [خود]

پس در میان مردم به حق داوري  [ایم نشانده
 (.كن

داری ای از قبول این فهم خود عده
 اند که دهض نموکرده و چنین اعترا

شود که جانشین  خلیفه به کسی گفته می
شخص غایب و یا ناتوان گردیده و کار 

و خالفت به . دهد های او را انجام می
این مفهوم در حق هللا متعال به هیچ 
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زیرا هللا متعال . آید صورت درست نمی
گاه غایب  همیشه حاضر است و هیچ

 .شود نمی
 [1:الحديد]{ َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنْتُمْ }
 (.و او در هر كجا كه باشید، با شما است)

َوََل َخْمَسة  ِإَلَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوََل أَْدنَى َما َيُكوُن ِمْن نَْجَوى َثَلثَة  ِإَلَّ ُهَو رَابُِعُهْم }
 [7:المجادلة]{ َو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُواِمْن َذِلَك َوََل َأْكثَ َر ِإَلَّ هُ 

ي رازگویهیچ سه نفري نیست كه با همدیگر )
كنند، مگر این كه خدا چهارمین ایشان است، و 
نه پنج نفري مگر این كه او ششمین ایشان 

تر از این و نه بیشتر از این،  ، و نه كماست
مگر این كه خدا با ایشان است در هر كجا كه 

 .[(داند و رازشان را مي] باشند

ند، شاید این ااین نظر که به کسانی
که  باشندمفهوم را از سخنانی گرفته 

عنه  هللا ابن خلدون از ابوبکر صدیق رضی
حیث ه ایشان چون ب. نقل کرده است

اب شدند، او را خلیفۀ هللا خلیفه انتخ
 از عنه هللا رضی ولی ابوبکر صدیق ؛گفتند

من خلیفۀ : این سخن منع کرده و فرمود
 .باشم هللا نیستم بلکه خلیفۀ رسول هللا می

ین اعتراضی که آنها مطرح ابنابر
وارد بوده  به هیچ صورت اند کرده
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بعید است که  بسیارزیرا . تواند نمی
ر ذهن فرد مسلمان با گفتن خلیفۀ هللا د
بلکه معنای سخن  ،این معنا خطور کند

ست که انسان خلیفۀ هللا در نشر ا این
خوبی و گسترش  توحید و معالم خیر و

 .باشد عدالت در زمین می
ست که عالمه ابو ا اصل موضوع همان
: گوید او می. نویسد سعود در تفسیرش می

ب و خلیفه نیاز هللا متعال به نای»
خاطر ه ن خلیفه بیتعیندارد، بلکه 

زیرا  ؛ها است ناتوانی و قصور انسان
در وجود آنها این توانایی و لیاقت 
وجود ندارد که از فیوضات الهی 

مند شوند لذا این  بهره مستقیما  
ولیت به تعداد خاصی از آنها سؤم

سپرده شده است تا توسط آنها هدایات 
 1.«ها برسد الهی به انسان

و معنا را اما اکثر مفسرین هر د
 .اند بدون هیچ مانعی ذکر نموده

مراد از »: نویسد سعود میعالمه ابو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 12-11؛ ص1تفسیر ابو السعود؛ ج -1
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آن، خالفت یا نیابت از جانب هللا متعال 
در اجرای احکام و تنفیذ اوامر او در 

ها به سوی  بین مردم و رهنمایی انسان
و هم ممکن است . باشد خیر و خوبی می

که به معنای جانشینی کسانی باشد که 
در زمین زندگی  السالم علیهآدم  قبل از
 1.«داشتند
 رازی و امام نسفی و الدینفخرامام 

خازن نیز همین مفهوم را در 
اند و خازن بعد  شان ذکر نمودهتفاسیر
که هردو قول را نقل کرده است،  از آن

: نویسد قول اول را ترجیح داده و می
ه ب السالم علیهست که آدم ا صحیح آن»

گردید که در  امسمخاطری به این نام 
زمین به نیابت از هللا متعال حدود و 

 2.«درک قانونش را نافذ می
که، انسان بیهوده و است  مهم این

 (فتعالی اهلل الملک الحق)هدف آفریده نشده است  بی
ست ا بلکه هدف از آفرینش انسان این

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 11مرجع سابق؛ ص -1
 44:ص؛ 1ج ؛تفسیر الخازن -2
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حیث خلیفه و نائب هللا متعال در ه که ب
، زمین حق و عدالت را اقامه نماید

دهد، و صالح و خیر و خوبی را گسترش 
و دین هللا را با  تقوا را عام گرداند،

اش در سراسر  های تشریعی اقامۀ سنت
 .گیتی پخش نماید

َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَلِئَف اأْلَْرِض َورََفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعض  َدرََجات  }
 [325:األنعام]{ اِب َوإِنَّهُ لَغَُفوٌر رَِحيمٌ َك َسرِيُع اْلِعقَ لِيَب ْلُوَُكْم ِفي َما آتَاُكْم ِإنَّ رَبَّ 

زمین  خدا است كه شما را جانشینان)
در استعدادهاي ذاتي و مواهب و ] گردانید، و

 برخي را بر برخي، درجاتي باالتر برد [اموال
چه به شما داده است  تا شما را در آن

 ةگمان پروردگارت زود رسانند بي. بیازماید
است و او داراي مغفرت  [به مخالفان] عقاب

در حق پشیمان ] بیكران و رحمت فراوان
هللا شوندگان از گناهان و برگردندگان به آستان 

 (.است [تعالی

الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت . تَ بَاَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيء  قَِديرٌ }
 [2-3:الملك]{ أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًل َوُهَو اْلَعزِيُز اْلغَُفورُ  َواْلَحيَاةَ لِيَب ْلُوَُكمْ 

بزرگوار و داراي بركات بسیار، آن كسي كه )
از آن او است و او [ جهان هستي]فرمانروایي 

همان . بر هر چیزي كامال  قادر و توانا است
كسي كه مرگ و زندگي را پدید آورده است تا 
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ن كارتان بهتر و تا شما را بیازماید كدام
او چیره و توانا، و . نیكوتر خواهد بود

 (.آمرزگار و بخشاینده است
بنابراین انسان باید وظیفة خود را 
به درستی و جدیت انجام دهد و در 
برابر این وظیفة خطیر و سرنوشت ساز 

 .احساس مسؤولیت کند

 :بزرگداشت و تکریم
که هللا متعال انسان را  بعد از آن
جانب خود روح را در  آفرید و از

 را امر کرد تا از یکهوجودش دمید، مال
ین مخلوق جدید با تکریم و تجلیل ا

و استقبال نمایند و این تکریم 
تجلی یافت  ین امرا بزرگداشت الهی در

را به سجده در برابر آدم  که مالیکه
 .دستور داد السالم علیه

فَِإَذا َسوَّيْ تُُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن  .ٌق َبَشًرا ِمْن ِطين  ِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَلِئَكِة إِنِّي َخالِ }
 [72-73:ص]{ لَهُ َساِجِدينَ رُوِحي فَ َقُعوا 

این گفتگو در مأل َاعلي و عاَلم باال ] وقتي)
من : كه پروردگارت به فرشتگان گفت [درگرفت

هنگامي كه آن را . آفرینم انساني را از گِل مي
استه و پیراسته كردم، سر و سامان دادم و آر
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 خود در او دمیدم، در برابرش سجده روحو از 
 .(ببرید [تکریمبزرگداشت و ]

درین دو آیت کریمه سه نکته در 
 :وارد شده است السالم علیهتکریم آدم 

و  سیمااو را به بهترین  -1
ترین صورت و زیباترین مظهر  کامل

( سویته)چه از کلمۀ  چنان. آفرید
دانسته  به وضاحتاین نکته 

 .شود می
 .در وجودش از روح خود دمید -2
نمود تا در برابرش  را امر یکهمال -3

 .سجده نمایند

در  فرشتگانباید تذکر داد که سجدۀ 
به معنای تکریم  السالم علیهبرابر آدم 

بود نه سجدۀ عبادت و  بزرگداشتو 
گمان  برخی چنین که طوریپرستش 

زیرا سجدۀ عبادت در برابر . اند نموده
 ،جز هللا متعال جایز نیسته ذاتی ب هیچ

و هللا متعال هرگز بندگانش را به عبادت 
 .کند و بندگی دیگران امر نمی

ری تذکر دادیم که خاطه این نکته را ب
ین مورد ا ن دربعضی از مستشرقا
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. اند انتقادهایی را متوجه قرآن نموده
باوجود  :گویند می آنها با اظهار تعجب

شدت و جدیت کامل  هکه دین اسالم ب این
مسألۀ توحید را مورد تأکید قرار 

دهد و هر نوع شرک را نفی نموده و  می
در برابر غیر هللا را کافر  کننده هر سجده

در  مالیکهداند، چگونه سجده کردن  می
 !تأیید نموده است؟برابر آدم را 

اند که سجده کردن  فراموش کرده آنها
در  السالم علیهها در برابر آدم  فرشته

جاآوردن امر هللا متعال و  هحقیقت، ب
 هاظهار تقدیس و تعظیم قدرت الهی بود

که در وجود این موجود جدید ظاهر 
 به همین دلیل وقتی. ه استگردید

شیطان از قبول امر هللا متعال اباء 
 السالم علیهورزیده و در برابر آدم 

 .ه نکرد، به لعنت ابدی گرفتار شدسجد
قَاَل لَْم َأُكْن أِلَْسُجَد لَِبَشر   .َما َلَك َأَلَّ َتُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ  قَاَل يَا إِبْلِيسُ }

َوِإنَّ َعلَْيَك  .قَاَل فَاْخُرْج ِمن َْها فَِإنََّك رَِجيمٌ  .َخَلْقَتُه ِمْن َصْلَصال  ِمْن َحَمإ  َمْسنُون  
 [15-12:الحجر]{ اللَّْعَنةَ إَِلى يَ ْوِم الدِّينِ 

! ابلیساي : گفت[ تعالی به او هللا تبارک و)]
كنندگان سجده  تو را چه شده است كه همراه سجده
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من نیست كه براي انساني  شایستة: نبردي؟ گفت
حاصل از گِل  خشكیدةسجده برم كه او را از گِل 

: فرمود[ هللا تعالی]. اي اي آفریده گندیده تیرة
پس از بهشت [ چون از فرمان من سرپیچي كردي]

و ]مطرود [ از رحمت من]چرا كه تو بیرون شو، 
و تا روز جزا . هستي[ از منزلت كرامت رانده

 (.بر تو نفرین باد

ای که در برابر آدم  ین سجدهبنابرا
السالم صورت گرفت، برای عبادت  علیه

خاطر تکریم و استقبال ه نبود بلکه ب
 .بودالسالم  از آدم علیه

 اند کهان به این نظربعضی از مفسر
 سجدة همان ین آیتا سجده در منظور از

معروف در اسالم یعنی گذاشتن پیشانی 
بلکه به معنای . نیستبر زمین 

خاطر تکریم ه است که ب فرودآوردن سر
صورت  السالم علیهو احترام به آدم 

 .گرفت
ای  عده» :فرماید امام قرطبی می

اند که سجدۀ مالیکه مانند سجدة  گفته
ز آن نیست، بلکه منظور انماز  معروف

که به شکل اظهار  سجدة لغوی است
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تعظیم و تذلل در برابر آدم 
صورت گرفت و مقصد از آن  السالم علیه

اعتراف به فضلیت و برتری آدم 
 1.«بود السالم علیه

معنای این »: گوید عقاد میاستاذ 
کلمه در زبان عربی معروف بود و قبل 

که مردم به نماز آشنا شوند  از آن
آنها این . دانستند معنای سجده را می

کلمه را به معنای غیر از عبادت نیز 
 :گفتند چه می چنان. بردند کار می هب

 .داافت یعنی چشمانش پایین :سجدت
خود را به زیر  چشمان :أسجد عينيه

 .انداخت
یعنی درخت خرما مایل و کج  :سجدت النخلة

 .شد
سرخود را به عالمت تعظیم پایین  :سجد له

 .کرد
ر برابر شخص بزرگ تواضع و د :سجد لعظيم

 .احترام نمود
در  این معانی، سجدة مالیکهبنابر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 273:؛ ص1تفسیر قرطبی؛ ج -1
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هیچ تناقضی با  السالم علیهبرابر آدم 
 زیرا سجده در. توحید هللا متعال ندارد

 1.باشد جا به معنای تعظیم می ینا
های زیادی وجود  مثال کریم قرآندر 

دارد که سجده به معنای لغوی آن 
چون خضوع  یفاهیمکار رفته است و م هب

 :از جمله. کند و انقیاد را افاده می
 [2:الرحمن]{ َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَدانِ }
سجده [ اوبراى ]درخت همواره  گیاه و و)
 (.كنند مي

َولِلَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض ِمْن َدابَّة  َواْلَمَلِئَكُة َوُهْم ََل }
 [19:النحل]{ ْكِبُرونَ َيْستَ 

چه در زمین جنبنده  ها و آن چه در آسمان آن)
برند و كرنش  وجود دارد، خداي را سجده مي

برند و  را سجده مي هللاكنند، و فرشتگان نیز  مي
 (.ورزند تكبّر نمي

چنین نقل  السالم علیهو از زبان یوسف 
 :کند می

ي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكبًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ِإْذ قَاَل يُوُسُف أِلَبِيِه يَا أََبِت إِنِّ }
 [1:يوسف]{ رَأَيْ تُ ُهْم ِلي َساِجِدينَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .دار الهالل: طبع 273:حقائق االسالم؛ ص -1
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گاه را كه  آن [به یاد دار! اي پیغمبر)]
من در خواب دیدم ! اي پدر: یوسف به پدرش گفت

كه یازده ستاره، و همچنین خورشید و ماه در 
 .(كنند برابرم سجده مي

نَّ اللَّهَ َيْسُجُد لَهُ َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر أَلَْم تَ َر أَ }
{ َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكثِيٌر ِمَن النَّاِس وََكثِيٌر َحقَّ َعلَْيِه اْلَعَذابُ 

 [35:الحج]
ني اي كه تمام كسا اي و ندانسته آیا ندیده)

ها بوده و همه كساني كه در زمین  كه در آسمان
ها و  ها و كوه هستند، و خورشید و ماه و ستاره

درختان و جانوران و بسیاري از مردمان، براي 
و به تسبیح و تقدیس او ]  برند خدا سجده مي

 و بسیاري از مردمان هم [؟ندا مشغول و سرگرم
 [برند و غافل بوده و براي خدا سجده نمي]
 (.اب ایشان حتمي استعذ

دیگری نیز دارد و به  معانیپس سجده 
 هم اشکال دیگری غیر از سجدۀ نماز

در برابر  گیرد، و سجدۀ مالیکه صورت می
ن توان به هما را می السالم علیهآدم 

 .معانی حمل نمود
را ترجیح همان معنای اولی  اما من

 در عبارت از ظاهر امر دهم چرا که می
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شود که از  همیده میچنین ف «فقعوا »
در برابر هللا  تا هخواسته شد مالیکه

ده و به خاطر متعال به سجده افتا
 السالم علیهتعظیم و استقبال از آدم 

 .بر زمین سجده بگذارند
 السالم علیهسجده کردن در برابر آدم 

نمایانگر تکریم و تعظیم در برابر او 
در  ه است؛ و تعظیم در برابر ویبود

 ه کهبنی نوع انسان بود حقیقت تکریم
 ه،شدنظاهر  تنها به شکل سجود مالیکه

ه بلکه به اشکال دیگر هم صورت گرفت
 :است؛ از جمله

السالم را در  هللا متعال آدم علیه -1
به  را وو ا مکرم داشته آفرینش

ه ترین اندام آفرید ابهترین شکل و زیب
 .است
 [1:التين]{ ْقوِيم  لََقْد َخلَْقنَا اْْلِْنَساَن ِفي َأْحَسِن ت َ }
در [ از نظر جسم و روح]ما انسان را )

 (.ایم بهترین شكل و زیباترین سیما آفریده
آسمان در بین زمین و  را چه آن -2

و او را قرار دارد برایش مسخر نموده 
 .ه استبرتری بخشید

 [31:الجاثية] {ْرِض َجِميعًا ِمْنهُ َوَسخََّر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَ }



 
80 

چه كه در زمین  ها و آن چه كه در آسمان و آن)
خود، مسخّر شما ساخته  ناحیةاست همه را از 

 (.است
رخوردار علم ب او را از نعمت -3

نموده  شساخته و از اسرار معرفت آگاه
ها و  ولیتتا در ادای مسؤ است

های شرعی خود از آن استفاده  مکلفیت
 :نماید

أْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَلِئَكِة فَ َقاَل أَنْبِئُونِي بَِأْسَماِء َوَعلََّم آَدَم ا}
قَالُوا ُسْبَحاَنَك ََل ِعْلَم لَنَا ِإَلَّ َما َعلَّْمتَ نَا إِنََّك أَْنَت اْلَعلِيمُ  .َهُؤََلِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدقِينَ 

 [12-13:البقرة]{ اْلَحكِيمُ 
اشیاء و خواّص و ] هاي  مسپس به آدم نا)

ي را كه نوع انسان از لحاظ چیزهایاسرار 
پیشرفت مادي و معنوي آمادگي فراگیري آنها 

همه را  [را داشت، به دل او الهام كرد و بدو
سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و . آموخت
و خود را براي ] یدگوی اگر راست مي: فرمود

 [ بینید مي تر امر جانشیني از انسان بایسته
 .اینها را برشمارید [و خواصّ و اسرار]اسامي 

چه  منّزهي تو، ما چیزي جز آن: فرشتگان گفتند
تو دانا و  ،دانیم اي نمي به ما آموخته

 (.حكیمي

عقل مکرم  نیرویبا بخشیدن او را  -4
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ق اشیاء را درک نموده و داشت تا حقای
 .نات را کشف نمایداسرار کای

فراز ساخت که سر وی را با صفاتی -5
در اصل از فیض صفات ربوبیت او تعالی 

بینا و یعنی او را شنوا، . باشد می
 .صاحب علم و قدرت گردانید

اسالم آمد تا کرامت و بزرگی انسان 
ت اعالن نموده و در حرا به این وضا

برابر او آفاق وسیعی از امید و آرزو 
مینان و اعتماد را بگشاید و به او اط

 .طا کندبه نفس را ع
 اسالمی و بزرگداشت این تکریم بناء  

آن نظریات تنگ و   از هیچ نظر با
های  تاریکی که انسان را از دید فلسفه

نگرد و او را  می کننده مأیوس
ترین و ناامیدترین حیوان روی  بدبخت

 قابل مقایسه نیست؛ کند زمین معرفی می
انسان چیزی جز : گوید چه چارتر می چنان

ی کثیف نیست که در رمکِ حشرۀ حقیر و 
دست و پا دانی دنیا  میان کثافت

 . زند می
انسان میمونی است که : گفت نیچه می
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 ه خاطر تفریح و سرگرمیخدا او را ب
از  به این ترتیب خود آفرید تا

ید حالش بدی عااکسالتی که از حیات 
 1.شده است اندکی بکاهد

 با مقایسه چنین نظراتی به عمق
. ج»مستشرق اطریشی  پوشی و تجاوز حق
در جا که  بریم، آن پی می «جرونباوم .أ

اسالم »: گوید می« تمدن اسالمی»کتابش 
ترین کرامت و  از همان ابتداء کم

منزلتی به انسان قایل نبوده است و 
از ناچیز بودن و اقناع وی  ه خاطرب

 2.«شود اهانت اصل جسدی او یادآور می
 چه مشاهده نمودیم، این سخن چنان

بنیاد  محض و دروغ بی ی جر افتراءزچی
در هیچ زیرا دیدیم که انسان  نیست،

از آن مکتب فکری و دیدگاهی دیگر 
ده است که اسالم برخوردار نش یاحترام

 .برایش قایل است
که اسالم اصل مادۀ خلقت  و اما این

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مع األنبیاء فی القرآن الکریم؛ از عفیف  -1
 .عبدالفتاح طباره

 .مرجع قبلی -2
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و ابتدای او را  بیان نمودهانسان را 
« منی»از گل و نسل او را از آب 

حقیقت تأیید  ند، درک معرفی می
انکار  را آن کس واقعیتی است که هیچ

را به  نکرده و تحقیقات علمی صحت آن
صورت قطعی ثابت نموده است، به 

وجود انسان را  اجزاءاگر  ای که گونه
مورد تجزیه قرار دهیم،  یدر البراتوار

شود که خاک  به همان موادی تجزیه می
 ،روی زمین از آن تشکیل یافته است

ند هایدروجن، کلسیم، پتاشیم، مان
که انسان  و زمانی. ..کاربن و غیره

گردد،  بعد از وفات در زمین دفن می
همان مواد وجودش بعد از مدتی به 

 .ددگر روی زمین تبدیل می اولیة
اسالم انسان را متوجه اصل که  زمانی

 ضعیفگرداند، هدفش یادآوری  خلقتش می
وز ت، تا از حدود خود تجااس واقعی او

نشود و از کبر و غرور گرفتار  نکرده،
 .راه راست منحرف نگردد

 [25:النساء]{ َوُخِلَق اْْلِْنَساُن َضِعيًفا}
 .(انسان ناتوان آفریده شده است و)

 دچار کند تا اصل خلقتش را بیان می
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 . دفخرفروشی و تکبر نشو
 [23:المرسلت]{ َنْخلُْقُكْم ِمْن َماء  َمِهين  أَلَْم }
مقدار  بى ا را از آبى پست وآیا شم)

 ؟(نیافریدیم
یک از امتیازات  هیچ اسالم در عین حال

 جسمی را معیار برتری و احترام انسان
بلکه از نظر اسالم همۀ  داند، نمی

ند این جانب باهم برابرا ها در انسان
 .یک بر دیگری برتری ندارد هیچ و

 أب       وه       م آدم و ال أم ح              واء    الن          اس من جه      ة التمث     يل اکفاء 
 ف     إن يکن لهم فی اصلهم شرف     ي      فاخ  رون به فال ط ين و الماء

پدر  .ندامردم از حیث خلقت باهم برابر)
و اگر در اصل  .شان آدم و مادر شان حواء است

شان عزتی نهفته است که به آن فخر  خلقت
آب  و گل همه از انست کهباید د ،کنند می

 .(اند آفریده شده
به اعتبار  اسالم برتری انساندر 

و این ب عد شخصیت . جانب روحی او است
که وی را مستحق این همه  انسان است

گردانیده و همۀ موجودات دیگر  احترام
 .سازد را تابع و مسخر او می

را  اسالم فخرکردن و بالیدن به نسب
اعالن باطل  ردداخاک و گل  که ریشه در
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 وسلم علیه هللا صلیرسول هللا . نموده است
 :دنفرمای می

ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َقْد َأْذَهَب َعْنُكْم عُب ِّيََّة اْلَجاِهِليَِّة َوَفْخَرَها بِاِْلبَاِء ُمْؤِمٌن تَِقيٌّ »
رَِجاٌل َفْخَرُهْم بِأَق َْوام  إِنََّما ُهْم َفْحٌم  َوفَاِجٌر َشِقيٌّ أَنْ ُتْم بَ ُنو آَدَم َوآَدُم ِمْن تُ رَاب  لََيَدَعنَّ 

 1.«ِمْن َفْحِم َجَهنََّم َأْو لََيُكونُنَّ أَْهَوَن َعَلى اللَِّه ِمْن اْلِجْعَلِن الَِّتي تَْدَفُع بِأَنِْفَها النَِّتنَ 
هللا عزوجل تکبر و نخوت جاهلیت را از شما )

 دور ساخت، تفخر به آباء و اجداد را باطل
اکنون شما یا مؤمن متقی هستید و . قرار داد

اما در اصل همۀ تان فرزند . یا بدکار بد بخت
پس . بود خلق شده و آدم از خاک باشید می آدم

د در نکن که به پدران خود فخر می باید کسانی
ین ا اند، باید از که آنها ذغال جهنم شده حالی

که در قیامت  بردار شوند و یا این کار خود دست
خواهند  غلطان سرگیننزد هللا متعال حقیرتر از 

بود که سرگین حیوانات را با بینی خود غلطان 
 .(دهد می

امام مسلم در کتاب صحیح خود به نقل 
کند که  روایت می عنه هللا از ابوهریره رضی

 :ندفرمود وسلم علیه هللا صلیپیامبر 
 2.«َسبُهُ َوَمْن َبطَّأَ بِِه َعَملُهُ َلْم يُْسرِْع بِِه نَ »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .اودسنن أبي د -1

 .صحیح مسلم -2
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ب اعمالش عقب بماند نسبش کسی را که به سب)
 (.تواند نمیانداخته  پیش او را

پس عظمت و بزرگی انسان به جانب 
نه به جانب  ،گیرد میتعلق روحی او 

ی خاک شکل گرفته که از مشت یخاکی و
زیرا در اثر دمیدن روح الهی  ؛است

است که صفات متعالی انسانی در او 
نایی و شنوایی دارد ظاهر گردیده و بی

خاطر همین صفات ه و ب ،کند و تکلم می
برای استقبالش صف بسته  که مالیکه است
جا ه سجدۀ تکریم ب در برابر وی و

 .آوردند
و عبارت از خالصه  اما جانب مادی او

ل گِ  فشردة زمین است که از آن بوی بد
حسی ماده و قساوت  و بی رسیدهمشام ه ب

 .شود حس میزمین 
 گرو توجه به و عزت انسان درکرامت 

است تا آن که تقویت جانب روحی او 
 ؛اش غالب گردد بر جانب خاکیو  یافته

و  به بدن زیرا زندگی دنیا فقط مربوط
 .نیست های جسمانی لذت

که اسالم انسان را به  پس زمانی
اش متوجه  ارزش بودن جانب مادی بی
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 سازد و جایگاه ادبی او را بازگو می
صورت به معنای  به هیچ ن امرای کند، می
وی پوشی و نادیده گرفتن کرامت  چشم

 .نیست
ن ین، اسالم جانب مادی انسااعالوه بر

را نیز از نظر دور نداشته است، 
کند تا  امر می چه وی را چنان

سازد  را برآورده های مشروع آن خواسته
روی و  و در این راستا راه میانه

در  و. اعتدال را در پیش گیرد
به تکرار  ها و توجیهات نبوینمودره

فرد مسلمان با مظهر  شده است کهامر 
و لباس نظیف در جامعه نیکو و بدن 

 .ظاهر گردد
اسالم تعامل و برخوردش با انسان را 
بر اساس اعتراف به همۀ جوانب وجودش 

؛ و جانب مادی شخصیت بنا نهاده است
جانب معنوی، عقل،  وی را در پهلوی

اطفش مورد توجه قرار عو قلب، غرایز و
و اصالح انسان را نیز بر  داده است؛

میسر  ها همین واقعیت درنظرداشت اساس
داند و معتقد است که سعادت و  می

آرامش انسان جز از طریق تکمیل نمودن 
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 .خواسته های هر دو جانب ناممکن است
اسالمی در مورد انسان در  این دیدگاه

ها وهدایات الهی و آداب و رهنمود
چه  چنان است؛وانین شرعی کامال  هویدا ق

 :فرماید هللا تعالی می
فَِإَذا َقَضيْتُْم َمنَاِسَكُكْم فَاذُْكُروا اللََّه َكذِْكرُِكْم آبَاءَُكْم أَْو َأَشدَّ ِذْكًرا فَِمَن النَّاِس }

نْ يَا َوَما لَهُ ِفي اِْلِخَرِة ِمْن َخَلق   َوِمن ُْهْم َمْن يَ ُقوُل رَب َّنَا آتِنَا . َمْن يَ ُقوُل رَب َّنَا آتِنَا ِفي الدُّ
نْ يَا َحَسَنًة َوِفي اِْلِخَرِة َحَسَنًة َوقِنَا َعَذاَب النَّارِ  أُولَِئَك لَُهْم َنِصيٌب ِممَّا  . ِفي الدُّ

 [232-233:البقرة]{ َكَسُبوا َواللَّهُ َسرِيُع اْلِحَسابِ 
خود را انجام [ حجّ ]و هنگامي كه مناسك )

سم آن را به پایان بردید و و مرا]دادید 
گونه كه پدران خویش را  همان[ پراكنده شدید

و به افتخارات نیاكان مباهات ]كنید  یاد مي
خدا را یاد كنید و بلكه بیشتر از [ نمایید مي
به ! خداوندا: گویند كساني هستند كه مي .آن

[ نیكي رسان و سعادت و نعمت]ما در دنیا 
از ]اي  ت بهرهچنین كساني در آخر .عطاء كن

و برخي . ندارند[ سعادت و نعمت و رضایت الهي
در دنیا به ما ! پروردگارا: گویند از آنان مي

نیكي رسان و در آخرت نیز به ما نیكي عطاء 
و سراي آجل و عاجل ما را خوش و خرّم ]فرما 
[ دوزخ محفوظ]و ما را از عذاب آتش [ گردان

د من اینان از دسترنج خود بهره. نگاهدار
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 (.سریع الحساب است هللاخواهند شد و 
ها و اندرزهایی از داستان آدم  درس

 :السالم علیه
در داستان پدر بشریت آدم 

ها و اندرزهای  ، درسالسالم علیه
که هر کدام در  نهفته استفراوانی 

جای خود قابل توجه و اعتبار است و 
اشاره  هاترین آن ین جا به مهما ما در

 :کنیم می
که هللا متعال اساس  این زبعد ا -4

السالم بیان  تکلیف الهی را به آدم علیه
کند و امر و نهیش را ضمن این آیت  می

 :نماند که صادر می
َوقُ ْلنَا يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوزَْوُجَك اْلَجنَّةَ وَُكَل ِمن َْها رََغًدا َحْيُث ِشئْتَُما َوََل تَ ْقَربَا }

 [15:البقرة]{ ونَا ِمَن الظَّالِِمينَ َهِذِه الشََّجَرَة فَ َتكُ 
تو با همسرت در بهشت ! گفتیم اي آدم و)

 [هاي فراوان و گواراي نعمت] سكونت كن و از
خواهید، خوش و  آن، هرچه و هر كجا كه مي

لیكن نزدیك این درخت نشوید  آسوده بخورید و
از  [اگر چنین كنید] چه. و از آن نخورید

 .(ستمگران خواهید شد

هللا تعالی آدم  کنیم که ظه میمالح
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دهد  ی هشدار میموانع السالم را از علیه
میان او و ادای مسؤولیتش فاصله که 

و در اولین قدیم از . کند ایجاد می
شیطان و دسایس او به مثابۀ دشمن 

 . شود ابدی انسان یادآور می
{ يُْخرَِجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة فَ َتْشَقىفَ ُقْلنَا يَا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ َلَك َولَِزْوِجَك َفَل }

 [337:طه]
این دشمن تو و ! اي آدم: آن وقت گفتیم)

از بهشت  [متوجه باشید] همسر تو است، پس
تان نكند كه به رنج و زحمت خواهي  بیرون
 .(افتاد

پس ابلیس اولین مانعی است که در 
برابر انسان قرار گرفته و او را از 

 .دارد اش باز می رعیهای ش ادای مکلفیت
شیطان سوگند یاد کرده است که تا 

ها موانع  زنده است در راه هدایت انسان
که  و بعد از آن. ایجاد خواهد کرد

 نافرمانی از امر هللا متعال گردیدب مرتک
 و از جنت رانده شد، از هللا متعال خواست

این  که او را تا روز قیامت مهلت دهد؛
 .رار گرفتدرخواست او مورد قبول ق

 [35-31:األعراف]{ قَاَل إِنََّك ِمَن اْلُمْنظَرِينَ  .قَاَل أَْنِظْرِني إَِلى يَ ْوِم ي ُب َْعثُونَ }
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مرا تا روزي مهلت ده و : گفت [ابلیس)]
شوند و  مردمان در آن زنده مي] زنده بدار كه

 [خداوند] .گردند برانگیخته مي [از گورها
 (.یافتگاني مهلت ةاز زمر تو: گفت

ه خاطر خوابیدن بلیس این مهلت را با
گرفتن نخواسته است، بلکه این  و آرام

مهلت را خواست تا به انتظار فرصت 
ن نشسته و به هر کمی مناسب در

ای که ممکن باشد، انسان را  وسیله
 .کرده و گمراه سازد اغوا

 [51-52:ص]{ ُهُم اْلُمْخَلِصينَ ِإَلَّ ِعبَاَدَك ِمن ْ  .قَاَل فَِبِعزَِّتَك أَلُْغوِيَ ن َُّهْم َأْجَمِعينَ }
آنان  همةبه عّزت و عظمتت سوگند كه : گفت)

مگر بندگان مخلص تو از . را گمراه خواهم كرد
كه بر آنان سلطه و قدرتي نداشته ]ایشان را 

 [(.کند کار نمیام در ایشان  و وسوسه

ه از سیاق داستان و جمالتی که شیطان ب
رکش کار برده است، اصرار این دشمن س

و شود  برای گمراه کردن انسان آشکار می
د که شیطان از هر سو و در گرد ثابت می

انسان را مورد هجوم قرار هر راه 
 .دهد می
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ثُمَّ َِلتِيَ ن َُّهْم ِمْن بَ ْيِن . قَاَل فَِبَما أَْغَويْ تَِني أَلَقْ ُعَدنَّ لَُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ }
{ َعْن أَيَْمانِِهْم َوَعْن َشَمائِِلِهْم َوََل َتِجُد َأْكثَ َرُهْم َشاِكرِينَ أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم وَ 

 [37-32:األعراف]
بدان سبب كه مرا گمراه : گفت[ ابلیس])

، من بر سر راه مستقیم تو در كمین نمودی
و با هرگونه وسایل ممكن در ]نشینم  آنان مي

سپس از پیش رو و از [. كوشم گمراهي ایشان مي
و از هر ]سر و از طرف راست و از طرف چپ پشت 

روم و  به سراغ ایشان مي[ جهت كه بتوانم
سپاسگزار [ مؤمن به خود و]بیشتر آنان را 

 (.نخواهي یافت

و همکاران انسی  با دوستانین راه ا در
 .دشو نیز همراهی و مساعدت می

{ زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا ض  يُوِحي بَ ْعُضُهْم إَِلى بَ عْ َشيَاِطيَن اْْلِْنِس َواْلِجنِّ }
 [332:األنعام]

هاي متمّرد و جنّیان سركش را در  از انسان)
گروهي از  .ایم برابر هر پیغمبري عََلم كرده

اساسي را نهاني به  بي ةآنها سخنان فریبند
با ]   اند تا ایشان را داده گروه دیگري پیام مي

 [هاي دروغین هاي رنگین و وسوسه يسراییاوه 
 . (ریبندبف
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که به  در برابر کسانی ایشان ولی
خیلی ضعیف و  زنند ریسمان هللا چنگ می

 .اند ناتوان
إِنَُّه لَْيَس لَُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى رَبِِّهْم يَ تَ وَكَّلُوَن إِنََّما ُسْلطَانُُه َعَلى }

 [333-99:النحل]{ ُكونَ ُهْم بِِه ُمْشِر  الَِّذيَن يَ تَ َولَّْونَهُ َوالَِّذينَ 
گونه تسّلطي بر كساني  گمان شیطان هیچ بي)

ندارد كه ایمان دارند و بر پروردگارشان 
 بلكه تنها تسّلط شیطان بر. نمایند تكیه مي

گیرند و به  كساني است كه او را به دوستي مي
 (.ورزند واسطة او شرك مي

از  السالم علیهشکی نیست که آدم  -2
ه ولی ب. نافرمانی کرد امر هللا متعال

زودی متوجۀ خطای خود شده و از 
دگارش خواستار مغفرت و عفو پرور
 .گردید

{ قَاََل رَب َّنَا ظََلْمنَا أَنْ ُفَسنَا َوِإْن لَْم تَ ْغِفْر لَنَا َوتَ ْرَحْمنَا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِينَ }
 [21:األعراف]

آدم و همسرش دست دعا به سوي خدا )]
با ]ما ! پروردگارا: گفتند [وبرداشتند 

ایم و  بر خویشتن ستم كرده[ ونافرماني از ت
حم نكني از اگر ما را نبخشي و بر ما ر

 .(زیانكاران خواهیم بود
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که از حکم  ینا و اما ابلیس عالوه بر
هللا متعال عصیان ورزید، معصیت کبر و 
اصرار بر گناه را نیز مرتکب گردیده 

ه مناقشه و و در برابر هللا متعال ب
 .دفاع از خود برخاست

 [23:اْلسراء]{ َأْسُجُد لَِمْن َخَلْقَت ِطينًاقَاَل أَ }
كرنش كنم كه او را از آیا براي كسي : گفت)

 (.؟اي گِل آفریده
 [32:األعراف]{ أَنَا َخي ٌْر ِمْنهُ َخَلْقتَِني ِمْن نَار  َوَخَلْقَتهُ ِمْن ِطين  }
 چون مرا از آتش. من از او بهترم)

 (.اي و او را از خاك آفریده
این سخنان نشانۀ خبث باطن و کفر 
صریح او بود به همین علت مورد لعنت 
قرار گرفته و از جنت رانده شد و 

 . از رحمت الهی دور گردید هبرای همیش
{ اِغرِيَن قَاَل فَاْهِبْط ِمن َْها فََما يَُكوُن َلَك َأْن تَ َتَكب ََّر فِيَها فَاْخُرْج إِنََّك ِمَن الصَّ }

 [31:األعراف]
یا از  ،بهشت]از این پس : گفت[ هللا تعالی])

[ میان فرشتگان، و یا از این منزلت و مرتبت
تكبّر [ مكان]تو را نرسد كه در این ! فرود آي

 (.خواراني پس بیرون رو، تو از زمرة. ورزي
هللا متعال او و گمراهانی را که از وی 

رار مورد لعنت خود ق کنند پیروی می
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 :داده و فرمود
{ بَاب  ِمن ُْهْم ُجْزٌء َمْقُسومٌ لََها َسب َْعةُ أَبْ َواب  ِلُكلِّ .َوِإنَّ َجَهنََّم لََمْوِعُدُهْم َأْجَمِعينَ }

 [11-11:الحجر]
 .و حتما  دوزخ میعادگاه جملگي آنان است)

دوزخ داراي هفت در است و هر دري بخش خاصّ و 
به دوزخ كه از آن ] اي از آنان دارد ویژه
آیند و متناسب با اعمال زشت و پلشت  درمي

 .[ایشان است

که حکم شرعی ثابت در دین  کسانی لذا
را مورد انکار قرار داده و حکم نازل 
شده از سوی هللا متعال را غیر قابل 

راه شیطان ند، در حقیقت ندا تنفیذ می
او را  را در پیش گرفته و روش

همان  هاند؛ و باآلخره ب پسندیده
خواهد شد که شیطان  سرنوشتی دچار
 .گرفتار گردید
ف و ناتوانی که از روی ضع و اما کسانی

شرعی خود  های بشری در ادای مکلفیت
ولی  ،گردند مرتکب قصور و کوتاهی می

دوباره رجوع نموده و از تقصیر و 
د، در حقیقت از نخواه غفلت خود عفو می

کرده و امید متابعت  السالم علیهآدم 



 
96 

 را مورد عفو هللا متعال آنان است که
آدم  گونه که همان قرار دهد خود
هللا متعال . السالم را عفو نمود علیه
 :فرماید می

ِإَلَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًل َصاِلًحا فَأُولَِئَك ي َُبدُِّل اللَُّه َسيِّئَاتِِهْم َحَسنَات  }
 [73:نالفرقا]{ وََكاَن اللَّهُ َغُفورًا رَِحيًما

چنان كه ]مگر آن كساني كه توبه كنند و )
. ایمان بیاورند و كارهاي شایسته كنند[ باید

ترین  شوند و كم این چنین كساني وارد بهشت مي
 (.ستمي بدانان نخواهد شد

اوامر هللا  باید به ست کها حقیقت این
ترتیب اثر داده شده و از  متعال

همۀ و باید  یمال شدن محفوظ گردد،پا
 شریعت هللا تعالی را ندان آدمفرز

 .نموده و به آن تسلیم شوند احترام
َوَما َكاَن لُِمْؤِمن  َوََل ُمْؤِمَنة  ِإَذا َقَضى اللَّهُ َوَرُسولُهُ أَْمرًا َأْن َيُكوَن لَُهُم اْلِخيَ َرةُ ِمْن }

 [12:األحزاب] {أَْمرِِهْم َوَمْن يَ ْعِص اللَّهَ َوَرُسولَهُ فَ َقْد َضلَّ َضَلًَل ُمبِينًا
هیچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و )

و آن را مقّرر ] پیغمبرش داوري كرده باشند
 اختیاري از خود در آن ندارند [نموده باشند

خدا و رسول  ارادةایشان باید تابع  ةو اراد]
هر كس هم از دستور خدا و پیغمبرش  [باشد
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سرپیچي كند، گرفتار گمراهي كامال  آشكاري 
 (.گردد مي

نَ ُهْم ثُمَّ ََل يَِجُدوا ِفي } َفَل َورَبَِّك ََل يُ ْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ
 [25:النساء]{ َضْيَت َويَُسلُِّموا َتْسِليًماأَنْ ُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا قَ 

به پروردگارت سوگند كه آنان ! اّما، نه)
ختالفات و آیند تا تو را در ا شمار نمي همؤمن ب
هاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي  درگیري

 در دل خود از داوري تو نداشته و كامال  تسلیم
 (.باشند [قضاوت تو]

که در جال گمراهی شیطان  و اما کسانی
گرفتار شده و اوامر موالی خود را 

و در مقابل  دهند قرار می مورد انکار
آن نظر و دیدگاه خود را مطرح و بر 

آن مطابق قانون غیرشرعی و اساس 
کنند،  مخالف با احکام الهی حکم می

گیرند که بر  مورد همان حکمی قرار می
زیرا پیرو و رهبر  شیطان وارد گردید،

و هللا متعال با . یک حکم دارنددو  هر
تأکید ما را از متابعت شیطان منع 
نموده و هر نوع پیروی از شیطان را 

نموده به معنای عبادت شیطان معرفی 
 .است
َوَأِن  .أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا بَِني آَدَم َأْن ََل تَ ْعبُُدوا الشَّْيطَاَن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبِينٌ }
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{ أَفَ َلْم َتُكونُوا تَ ْعِقُلونَ  َولََقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبلًّ َكثِيرًا .اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ 
 [22-23:يس]

مگر من به شما سفارش ! فرزندان آدم اي)
را پرستش  شیطانننمودم و امر نكردم كه 

 و نكنید، چرا كه او دشمن آشكار شما است؟
این كه مرا  [آیا به شما دستور ندادم]

 ابلیس .بپرستید و بس كه راه راست همین است
ها را گمراه  هاي فراواني از شما انسان گروه

 .(نیندیشیدید؟ آیا. كرده است

که فرق بین خطای  به این ترتیب کسی
معصیت شیطان را بداند، مسایل آدم و 
در مورد تطبیق و  را مهمی بسیار

می در زندگی درک تحکیم قانون اسال
 .کند می

رحمت و  بشریت تا زمانی مشمول –3
و از  گیرد میمعاونت هللا متعال قرار 

گردد که به  لطف و گذشت او مستفید می
بند بوده و مطابق یپا اوامر هللا متعال

 ؛ و تنهامنهج هللا متعال رفتار نماید
همین صورت است که از فیض عطای  در

و برکات و رحمات او  پروردگار
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 .گردد برخوردار می
{ َث ََل يَْخُرُج ِإَلَّ َنِكًداَوالْبَ َلُد الطَّيُِّب َيْخُرُج نَ بَاتُُه بِِإْذِن رَبِِّه َوالَِّذي َخبُ }

 [55:األعراف]
، گیاه آن [و داراي خاك مرغوب]مین خوب ز)

گیرد،  روید و باال مي به فرمان پروردگارش مي
از آن جز گیاه [ زار و شوره]اّما زمین بد 

 (.روید ناچیز و كم سود نمي
{ ات  ِمَن السََّماِء َواأْلَْرضِ َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َوات ََّقْوا لََفَتْحنَا َعلَْيِهْم بَ رَكَ }

 [92:األعراف]
به خدا ] ها اگر مردمان این شهرها و آبادي)

از كفر و ]  آوردند و ایمان مي [و انبیاء
 [درگاه خیرات و]، كردند پرهیز مي [معاصي

بركات آسمان و زمین را بر روي آنان 
 (.گشودیم مي

اما اگر از کتاب هللا متعال و 
رو  وسلم علیه هللا صلیهای رسول هللا  فرموده
تقوا و خدا ترسی  لباسو  نیدندگردا

، خود را با ندرا از بدن دور کرد
 .اند دنیا و آخرت مواجه نمودهتنگی 

قَاَل  ُه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمىَوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكرِي فَِإنَّ لَُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشرُ }
قَاَل َكَذِلَك أَتَ ْتَك آيَاتُ نَا فَ َنِسيتَ َها وََكَذِلَك  .َربِّ لَِم َحَشْرتَِني أَْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصيًرا
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 [322-321:طه]{ الْيَ ْوَم تُ ْنَسى
و از ] و هركه از یاد من روي بگرداند)

، زندگي [هاي آسماني دوري گزیند احكام كتاب
چون نه ]؛ خواهد داشت [اي و سخت و گرفته] تنگ

به قسمت و نصیب خدادادي قانع خواهد شد، و 
و روز  [لیم قضا و قدر الهي خواهد گشتنه تس

قیامت گسیل  عرصةبه ] رستاخیز او را نابینا
خواهد  .آوریم گرد مي [و با دیگران در آنجا

 چرا مرا نابینا! پروردگارا: گفت
 اي؟ من كه قبال    جمع آورده [و اي برانگیخته]
: گوید مي [هللا تعالی] .ام بینا بوده [در دنیا] 

 آیات. [چون وقتی ،نافرمانينتیجه ] همین است
من  [ ل هدایِت جهانيِ دالیهاي آسماني، و  كتاب]

به تو رسید و تو آنها را نادیده گرفتي؛ 
 شوي همان گونه هم تو امروز نادیده گرفته مي

 .(گردي نام و نشان در آتش رها مي و بي]

در گوشه و کنار جنت  السالم علیهآدم 
 پوشیده و با لباس زیبا گشت و گذار

ه احساس مشکل و ک کرد و بدون این می
 های متنع تکلیفی به او دست دهد، از
ه و ب کرد گوناگون جنت استفاده می

 یوتمتع مصروف بود و حواء نیز با 
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 .همراه بود
 [323-335:طه]{ َوأَنََّك ََل َتظَْمأُ فِيَها َوََل َتْضَحى. ِإنَّ َلَك َأَلَّ َتُجوعَ فِيَها َوََل تَ ْعَرى}

هاي زندگي تو را در  ما است كه خواستهبر )]
تو در آن نه گرسنه  [بهشت فراهم سازیم و

و در آن تو نه  .گردي شوي و نه برهنه مي مي
 .(شوي ماني و نه آفتاب زده مي تشنه مي

سرپیچی که از حکم هللا متعال  اما همین
کرده و از درخت ممنوعه خوردند، 

شان  و شرمگاه شان برهنه گردید بدن
 .ر شدآشکا

فَ َلمَّا َذاقَا الشََّجَرَة بََدْت لَُهَما َسْوآتُ ُهَما َوطَِفَقا َيْخِصَفاِن َعلَْيِهَما ِمْن َوَرِق }
 [22:األعراف]{ اْلَجنَّةِ 
هنگامي كه از آن درخت چشیدند، عورات )

هاي  براي پوشاندن شرمگاه] خویش بدیدند، و
بهشت  [درختان] هاي آوري برگ شروع به جمع [خود
 .(دند و آنها را بر خود افكندندكر

 إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقی     تجرد عرياناً و إن کان کاسياً 
انسان لباس تقوا را به تن نداشته  وقتی)

رسد اگرچه در ظاهر  باشد، برهنه به نظر می
 .(لباس به تن داشته باشد

با الفاظ قاطع و واضح  کریم قرآن
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 :کند چنین فیصله می
َب اللَّهُ َمَثًل قَ ْريًَة َكاَنْت آِمنَةً ُمطَْمئِنَّةً يَأْتِيَها رِزْقُ َها رََغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكان  فََكَفَرْت َوَضرَ }

 [332:النحل]{ بِأَنْ ُعِم اللَِّه فَأَذَاقَ َها اللَّهُ لِبَاَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا َيْصنَ ُعونَ 
مت براي آنان كه كفران نع] خداوند)
زند  مردمان شهري را مثل مي [كنند، داستان مي

بردند و از هر طرف  كه در امن و امان بسر مي
شان سرازیر  فراوان به سوي گونةشان به  روزي
شد، اّما آنان كفران نعمت خدا كردند، و  مي

خداوند به خاطر كاري كه انجام دادند، 
 .(چشانید به ایشانگرسنگي و هراس را 

 :ل فرمودمتعا که هللا این -4
 [13:البقرة]{ إِنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفةً }
 (.من در زمین جانشیني بیافرینم)

از  السالم علیهشود که آدم  معلوم می
ابتدای امر برای زندگی کردن در زمین 

و اما سکونت او در . آفریده شده بود
قت، به این هدف بود وجنت برای مدت م

ای از  توشه د وتا چیزهایی را بیاموز
د ضرورت او مور هدایت بردارد که

زیرا زمین  فرزندانش در زمین است؛
زودی به آنجا ه مقر خالفت او بود و ب
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 .شد فرستاده می
قُ ْلنَا اْهِبطُوا ِمن َْها َجِميًعا فَِإمَّا يَأْتِيَ نَُّكْم ِمنِّي ُهًدى فََمْن تَِبَع ُهَداَي َفَل َخْوٌف }

َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها  .َيْحَزنُونَ  َعلَْيِهْم َوََل ُهمْ 
 [19-15:البقرة]{ َخالُِدونَ 
فرود  [به زمین] همگي از آنجا: گفتیم)
چه هدایتي از طرف من براي شما  ید و چنانآی
كساني كه از من  [كه حتما  هم خواهد آمد] آمد

ند، نه ترسي بر آنان خواهد بود و پیروي كن
و كساني كه كافر شوند  .نه غمگین خواهند شد

و نادیده ] هاي ما را تكذیب كنند و آیه
ند و همیشه در آنجا خواهند ا اهل دوزخ [گیرند
 .(ماند

آدم علیه السالم به زمین فرود آمد 
لیت خود را در زمین وتا رسالت و مسؤ

همراه ولى فرود آمدن او  ؛عملى نماید
بلکه رحمت  ،با ذلت و اهانت نبود
اگر جنت . کرد الهى او را همراهى مى

بود امکان  مکان استقرار دایمی او می
 نه ای دیگر سرزنش شود داشت به گونه

که به صورت دایمی از جنت اخراج  این
از آغاز  السالم علیهآدم  ؛ امادگرد
برای زندگی در زمین آفریده شده  امر
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نی به صراحت این نکته بود و نصوص قرآ
؛ زیرا هیچ موجود دیگر کند را بیان می

ون زمین و زندگی در آن توانست شؤ نمی
این  ، واداره نماید درست ترا به صور

تنها آدم بود که از خصایص زمین 
بود و از زمین  او اصال  . معرفت داشت

 ،گشت باید به زمین دوباره بر می
و  زمین مانند رابطةبا  یوند آدمپ
باشد که به  یوند طفل به مادرش میپ

جدا بوده از یکدیگر  صورت هیچ
 .توانند نمی

در همین  عليه اهللرحمةشخصی از حسن بصری 
آیا آدم برای : مورد سؤال کرده و گفت

یا  ه بودزندگی در آسمان آفریده شد
 ؟برای زندگی در زمین

حسن بصری جواب داد که برای زندگی 
 .در زمین

از خوردن از آن  اگر: آن شخص گفت
کرد چگونه به  داری میدرخت ممنوعه خود
 شد؟ زمین فرستاده می
ای نداشت و باید  چاره: حسن بصری گفت

خورد زیرا او برای زندگی در  از آن می
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 1.دنیا آفریده شده بود
حدیثی که در مورد مناقشه و استدالل 

 السالم علیهباموسی  السالم علیهآدم 
مفهوم را همین  روایت شده است نیز

 .کند افاده می
َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل َحاجَّ »

ُموَسى آَدَم فَ َقاَل لَُه أَْنَت الَِّذي َأْخَرْجَت النَّاَس ِمْن اْلَجنَِّة بَِذنِْبَك َوَأْشَقْيتَ ُهْم قَاَل 
ا ُموَسى أَْنَت الَِّذي اْصطََفاَك اللَّهُ بِِرَسالَِتِه َوِبَكَلِمِه أَتَ لُوُمِني عََلى أَْمر  َكتَبَهُ قَاَل آَدُم يَ 

اللَُّه َعَليَّ قَ ْبَل َأْن َيْخلَُقِني َأْو َقدَّرَُه َعَليَّ قَ ْبَل َأْن َيْخلَُقِني قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ 
 2.«آَدُم ُموَسى َعلَْيِه َوَسلََّم َفَحجَّ 

عنه روایت است که رسول  هللا از ابوهریره رضی»
وسی به آدم م: ندفرمود وسلم علیه هللا صلی هللا

تو بودی که مردم را با : السالم گفت علیه
ارتکاب گناه از جنت خارج ساختی و به شقاوت 

ای موسی : السالم گفت آدم علیه. گرفتار نمودی
به رسالت خود  ارو هستی که هللا عزوجل ت کسیتو 

خاطر ه ب مرا تو سخن گفت؛ آیا برگزید و با
کنی که هللا عزوجل بر من نوشته بود  امری مالمت می

و یا بر من مقدر  ،که مرا خلق نماید قبل از آن
رسول هللا . که مرا خلق کند کرده بود قبل از آن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .511:؛ ص4سیر اعالم النبالء؛ ج -1

 .صحیح البخاری -2
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 و به این ترتیب آدم: ندفرمود وسلم علیه هللا صلی
 (.و دلیل غالب شد موسی در حجت بر

این حدیث به »: گوید ابن کثیر می
در بخاری و مسلم و کتب  الفاظ مختلف

و چنین افاده روایت شده است  دیگر
ر خاطه را ب کند که موسی آدم می

ارتکاب معصیت و خارج ساختن خود و 
از جنت مورد مالمت قرار  فرزندانش

: در جوابش گفت السالم علیهآدم  ، وداد
بلکه  ،از جنت اخراج نکردممن شما را 

که اخراج مرا بر خوردن از  آن ذاتی
و این  ن درخت ممنوعه مرتب گردانیدهآ

امر را قبل از پیدا کردن من مقدر 
نموده بود، شما را از بهشت بیرون 

 مرا به خاطر انجام کاری تو و .کرد
کنی که هیچ نسبتی به من  میمالمت 

 چیزی وردناز خ ندارد، بلکه من فقط
و  ؛خوردم را آن اشتباها   نع شدم وم

که خوردنم سبب اخراج از جنت  اما این
و شما پس من خود  ؛شود کار من نبود

بلکه این  را از جنت بیرون نکردم،
 متعال و تقدیر او بود که به کار هللا

ی آن را عملی کرد، های زیاد خاطر حکمت
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 السالم علیهو به این ترتیب حجت آدم 
 .«غالب آمد المالس علیهبر موسی 

که  کسی: یدافزا می در ادامه ابن کثیر
کند شخص معاندی  این حدیث انکار می از

تواتر بیش نسبت زیرا از ابوهریره به 
روایت شده است و او در بلندترین 

و حفظ قرار  صداقت و عدالت درجِة
 .دارد

اصحاب  دیگراز  ، این حدیثعالوه برآن
ه وایت شدر وسلم نیز علیه هللا صلی پیامبر

 .است
عهد خود را  السالم علیهآدم  -5

درختی خورد که از فراموش کرده از 
 نزدیک شدن به آن منع شده بود، ولی

زودی پشیمان شد و از خطای خود ه ب
او را  و هللا متعال توبة مغفرت خواست

 .پذیرفته و خطایش را مغفرت نمود
 [37:البقرة]{ وَّاُب الرَِّحيمُ َعلَْيِه إِنَّهُ ُهَو الت َّ  فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلَمات  فَ تَابَ }
سپس آدم از پروردگار خود كلماتي را )

و  [و با گفتن آنها توبه كرد] دریافت داشت
خداوند بسیار . او را پذیرفت ةخداوند توب

 .(پذیر و مهربان است توبه
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با ضمیر پاکیزه از  السالم علیهپس آدم 
 فرود ه زمینهر نوع گناه و معصیت ب

هیچ  هنگام استقرار در زمین و ،آمد
باقی  در وجودش اثری از آن خطا

 .نمانده بود
 ری که کلیسای مسیحیتیین تصوابنابر

تقدیم نموده و گمان  از این حادثه
السالم باقی  کند که گناه آدم علیه می

 از یک از فرزندان آدم و هر است مانده
با  به صورت میراثیابتدای والدتش  همان

همان گناه ملوث است، عاری از هرگونه 
و این داستان  باشد؛ حقیقت و عقالنیت می

ه خاطر کفارة السالم ب که عیسی علیه
 گناه آدم و فرزندانش به دار آویخته

 ریشه غلط است؛ زیرا تقصیرشد نیز از 
با  السالم کامال  شخصی بود و آدم علیه

توبه و استغفار آثار آن به صورت کامل 
و هللا متعال او را دوباره  بین رفت،از 

معصیت آدم به . حیث پیامبر برگزیده ب
از میان برداشته شد و چیز  صورت کامل

یک تجربة تاریخی از آن باقی نماند جز 
 از آن در طول حیات تا فرزندان آدم
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 .عبرت گیرندخود  دنیوی
 [122:طه]{ ثُمَّ اْجتَبَاهُ رَبُّهُ فَ تَاَب َعلَْيِه َوَهَدى}
 [براي پیغمبري] سپس پروردگارش او را)

به سوي ]اش را پذیرفت و  برگزید و توبه
 .(رهنمودش كرد [اعتذار و استغفار

پس بعد از توبه و برگزیده شدن  -6
ماند تا به صورت  گناهی باقی نمی

. انتقال یابد اومیراثی به فرزندان 
به این ترتیب هر شخص با نفس و ضمیر 

 کند، که آغاز میپاکیزه حیات خود را 
نه  و ه استنه گناهی را به ارث برد

 .کند خطایی پشت او را خم می
 [35:فاطر] {ََل تَزُِر َوازِرَةٌ وِزَْر ُأْخَرى} 
بار گناه دیگرى را  ،بارى ینهیچ سنگ و)

 .(دارد برنمي
 [15:المدثر] {نَ ْفس  بَِما َكَسَبْت رَِهيَنةٌ ُكلُّ }
 (.خویش استهاى  آورده هر كسى در گرو دست)

تواند  انسان تنها با رفتار خود می
را همچنان پاکیزه و  خویش  صفحۀ زندگی

درخشان نگهداشته و با همان حالت با 
اگر  نسانا. رو شود هپروردگارش روب

در راه راست را در پیش گیرد و یا 
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قدم گذارد، فقط  طریق گمراهی و ضاللت
همان اعمالی مورد محاسبه فقط از  و

 داده یرد که خودش انجامگ قرار می
؛ و گناهانی که دیگران مرتکب است
 .او ندارد بطی بههیچ ر شوند می

 [13-19:النجم]{ َوَأنَّ َسْعَيهُ َسْوَف يُ َرى .َوَأْن لَْيَس ِلْلِْنَساِن ِإَلَّ َما َسَعى}
اي  و این كه براي انسان پاداش و بهره)

چه خود كرده است و براي آن تالش  نیست جز آن
و این كه قطعا  سعي و كوشش او  .موده استن

 .(دیده خواهد شد

. ِكتَابًا يَ ْلَقاُه َمْنُشورًا  وَُكلَّ إِْنَسان  أَْلَزْمنَاُه طَائَِرُه ِفي عُنُِقِه َونُْخِرُج لَُه يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ }
 [31-31:اْلسراء] {اقْ رَأْ كِتَاَبَك َكَفى بِنَ ْفِسَك الْيَ ْوَم َعلَْيَك َحِسيبًا

به  [همچون گردن بند] ما اعمال هركسي را)
و او را گروگان كردار و ] ایم گردنش آویخته

و در روز قیامت  [ایم دار رفتارش ساخته عهده
براي  [اعمال او است ةكه كارنام] كتابي را

او  [دست] آوریم كه گشوده به وي بیرون مي
 كتاب :[شود و گفته ميه ادر آن روز ب] .رسد مي
و سعادت یا شقاوت ] ود را بخوانخ [اعمال]

كافي است كه خودت امروز . [خویش را بدان
ل روشن است و مسایچه . ]حسابگر خویشتن باشي

 .[(نیازي به شاهد و حسابرس دیگري نیست
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 :مراجع مطالعة شخصی

 عبدالوهاب قصص االنبیاء؛ از -1
 .نجار

 .قصص االنبیاء؛ از ابن کثیر -2

 .احمد بهجتقصص االنبیاء؛ از  -3

 :یل ارزیابی و پیگیریوسا

السالم به این نام  چرا آدم علیه -1
 .شد امسم

کریم از آدم  چند مرتبه در قرآن -2
 آوری شده است؟یاد السالم علیه

دالیلی را بر خلق شدن آدم  -3
 .از خاک بیاور السالم علیه

السالم از خاک  آدم علیه در آفرینش -4
 ؟یی نهفته استها چه حکمت

ه را ب السالم خصوصیات آدم علیه -5
 ؟یدبیان کن صورت فشرده

را توضیح  السالم رسالت آدم علیه -6
 ؟دهید

 کدام پیمانهللا عزوجل از بنی آدم  -7
که آنها در عالم  را گرفت در حالی

 ذریه بودند؟

که در  یداولین گناهی را ذکر کن -8
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 .اتفاق افتادروی زمین 

ین ا از را ها و اندرزهایی چه درس -9
 ؟دآوری یدست مه جریمه ب

هایی را ذکر  تبعضی از نعم -11
 .که هللا عزوجل به انسان داده است یدکن

وجیبة انسان در برابر این  -11
 شمار الهی چیست؟ های بی نعمت

بین رسول و نبی چه فرقی  -12
 وجود دارد؟

السالم نبی بود یا  آدم علیه -13
 ؟یدرسول؟ این موضوع را مناقشه کن

که گمان را کسانی  گفتة -14
های دیگری غیر از آدم  کنند آدم می
است، چگونه رد  السالم وجود داشت هعلی
 ؟دکنی می

در برابر نصوص  موقف شما -15
صریح قرآنی در مورد خلقت آدم 

 السالم چیست؟ علیه

ن را در آراء و نظریات مفسرا -16
 السالم که قبل از آدم علیه مورد کسانی

زمین فساد کردند، ذکر  روی در
 .ییدنما

در مورد  را فقهاء نظریات -17
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و مناقشه  بحث مورد( خلیفه)کلمة 
 .دهیدقرار 

 روی مقصد از خالفت انسان در -18
 زمین چیست؟

و بزرگداشت  مظاهر تکریم -19
 .انسان توسط هللا متعال را برشمارید

را ذکر  برخی از معانی سجده -21
 .یدکن

در  مقصد از سجدة مالیکه -21
 .یدالسالم را بیان کن برابر آدم علیه

 خلقت آدم از گل چیست؟حکمت  -22

یه دالیلی که ابلیس در توج -23
ارائه  متعالامر هللا  خود از مخالف

، کردن اجتناب ورزید داشت و از سجده
 چه بود؟

که در برابر امر روش مالی -24
در برابر آدم  کردن الهی مبنی بر سجده

 السالم چگونه بود؟ علیه

حکمت الهی از خلیفه  -25
 گردانیدن انسان چه بود؟

آیا ابلیس از جملة مالئکه  -26
 بود؟
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 ت؟چرا مورد عقاب قرار گرف -27

که از جنت  ابلیس بعد از آن -28
رانده شد، چگونه خود را به انسان 

 د؟یرسان

 چیزی السالم از چهحواء علیها -29
 آفریده شده بود؟

السالم در  جنتی که آدم علیه -31
 آن سکونت داشت در کجا قرار دارد؟

پیامبر  السالم اگر آدم علیه -31
عصیان  بود، چگونه از امر هللا تعالی

 ورزید؟

که از  را یهای بعضی از درس -32
آید  دست میه السالم ب داستان آدم علیه

 ؟یدبه صورت خالصه بیان کن
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دعوت بعد از آدم جریان 
 السالم علیه

السالم نزدیک  وفات آدم علیه زمانی که
السالم را  فرزند خود شیث علیه ،شد

عوت را به او سپرد برگزید و زمام د
. را ادامه دهدکارش تا بعد از وی 

روز را به او فهماند و  های شب و ساعت
که در هر ساعت باید انجام  عباداتی

 1.یابد به او تعلیم داد
السالم ادریس  بعد از شیث علیه

هللا  ؛السالم به نبوت انتخاب شد علیه
 او را به صفت صدیق کریم متعال در قرآن

 .فرماید یاد کرده و می بودن
 [55-52:مريم]{ َورَفَ ْعنَاهُ َمَكانًا َعلِيًّا. ِصدِّيًقا نَبِيًّا َواذُْكْر ِفي اْلِكتَاِب ِإْدرِيَس إِنَّهُ َكانَ }
. از ادریس بگو [آسماني قرآن] و در كتاب)

او بسیار راستكار و راستگو و پیغمبر بزرگي 
ل نایي واالیما او را به منزلت و مكانت  .بود

 .(كردیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .31:؛ ص1البدایه والنهایه؛ ج -1
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روایت شده است  عليه رحمةاهلل از حسن بصری
جنت  ،لند مرتبتکه مراد از مکان ب

 1.است
  :فرماید هللا متعال می

 [55:األنبياء]{ َوِإْسَماِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّابِرِينَ }
اسماعیل و  [همچنین یاد كن براي مردمان)]

 زمرةادریس و ذاالكفل را كه جملگي از 
د زندگي و تكالیف شدایدر برابر ] شكیبایان

و الگوي استقامت و پایمردي ] بودند [رسالت
 .[(آمدند شمار مي به

و در حدیثی که در مورد معراج رسول 
تذکر  روایت شده، وسلم علیه هللا صلیهللا 

در  وسلم علیه هللا صلی رفته است که پیامبر
 السالم ادریس علیه آسمان چهارم با

 2.ندمالقات نمود
 السالم علیهدر مورد ادریس  ی کهاخبار

و  پیچیده ست بیشتر آنهاوارد شده ا
خواهم در مورد  لذا نمی غیرثابت است،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .144:؛ ص1البدایه و النهایه؛ ج -1
مسلم؛ کتاب االیمان؛ باب االسراء و  صحیح -2

 .فرض الصلوات
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 که در را به درازا کشم های سخنچیز
 یخبر صحیح و تاریخ ثابت بارة آن

 .وجود ندارد
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 السالم علیهنوح 
، اولین پیامبری که بعد از آدم

سوی اهل ه ب السالم علیهادریس و شیث 
 السالم علیهزمین فرستاده شد، نوح 

حدیثی که امام بخاری در  در. بود
 : اعت روایت کرده آمده استمورد شف

أَنَا َسيُِّد اْلَقْوِم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َهْل تَْدرُوَن بَِم َيْجَمُع اللَُّه اأْلَوَّلِيَن َواِْلِخرِيَن ِفي »
الشَّْمُس فَ يَ ُقوُل بَ ْعُض  َصِعيد  َواِحد  فَ يُْبِصرُُهْم النَّاِظُر َويُْسِمُعُهْم الدَّاِعي َوتَْدنُو ِمن ُْهمْ 

النَّاِس َأََل تَ َرْوَن إَِلى َما أَنْ تُْم ِفيِه إَِلى َما بَ َلَغُكْم َأََل تَ ْنظُُروَن إَِلى َمْن َيْشَفُع َلُكْم إَِلى 
َشِر َخَلَقَك رَبُِّكْم فَ يَ ُقوُل بَ ْعُض النَّاِس أَبُوُكْم آَدُم فَ يَأْتُونَهُ فَ يَ ُقولُوَن يَا آَدُم أَْنَت أَبُو الْبَ 

اللَُّه بَِيِدِه َونَ َفَخ ِفيَك ِمْن رُوِحِه َوأََمَر اْلَمَلِئَكَة َفَسَجُدوا َلَك َوَأْسَكَنَك اْلَجنََّة َأََل 
َتْشَفُع لَنَا إَِلى رَبَِّك َأََل تَ َرى َما نَْحُن فِيِه َوَما بَ لَغَنَا فَ يَ ُقوُل رَبِّي َغِضَب َغَضبًا لَْم 

ِمثْ َلُه َوََل يَ ْغَضُب بَ ْعَدُه ِمثْ َلُه َونَ َهاِني َعْن الشََّجَرِة فَ َعَصْيتُُه نَ ْفِسي  يَ ْغَضْب قَ ب َْلهُ 
نَ ْفِسي اْذَهُبوا إَِلى غَْيرِي اْذَهُبوا إَِلى نُوح  فَ يَأْتُوَن نُوًحا فَ يَ ُقولُوَن يَا نُوُح أَْنَت أَوَُّل 

عَْبًدا َشُكورًا أََما تَ َرى إَِلى َما نَْحُن ِفيِه َأََل تَ َرى الرُُّسِل إَِلى أَْهِل اأْلَْرِض َوَسمَّاَك اللَُّه 
إَِلى َما بَ َلغَنَا َأََل َتْشَفُع لَنَا إَِلى رَبَِّك فَ يَ ُقوُل رَبِّي َغِضَب الْيَ ْوَم َغَضبًا لَْم يَ ْغَضْب قَ ب ْلَهُ 

يَّ َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَ يَأْتُونِي ِمثْ َلُه َوََل يَ ْغَضُب بَ ْعَدُه ِمثْ لَهُ نَ ْفِسي نَ ْفِسي ائْ ُتوا النَّبِ 
 1.«فََأْسُجُد َتْحَت اْلَعْرِش فَ يُ َقاُل يَا ُمَحمَُّد ارَْفْع رَْأَسَك َواْشَفْع ُتَشفَّْع َوَسْل تُ ْعطَهْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .صحیح البخاري -1
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من سردار فرزندان آدم در روز قیامت »
همة که  دانید که هللا متعال زمانی آیا می. هستم

نماید به شکلی  یدان جمع میمردم را در یک م
 بیند و گوینده سخن میکه بیننده همۀ آنها را 

تواند و آفتاب  خود را به همه رسانده می
گویند آیا  می ین حالت بعضیا در. شود نزدیک می

تی قرار دارید و به بینید که در چه حال نمی
آیا در جستجوی . باشید چه مشکلی گرفتار می

از شما شفاعت کند؟  شوید که نزد هللا کسی نمی
 نزد وی آمده. گویند نزد آدم برویم می ای عده
هللا  ،ای آدم تو پدر بشریت هستی: گویند می

ه ید خود آفرید و از روح خود ب ارو متعال ت
در کالبدت دمید و مالیکه را امر کرد تا در 

 و را در بهشت جایسجده کنند و ت برابر تو
کنی؟  عال نمیداد، آیا شفاعت ما را نزد هللا مت

وضعی قرار داریم و  بینی که ما در چه آیا نمی
حد رسیده است؟ آدم  ها به کدام سختی
گوید امروز پروردگارم چنان غضب  السالم می علیه

و نه  که نه در گذشته چنان شده بود شده است
 یمرا از درخت چنین خواهد شد؛ اودر آینده 

. دمولی من از امر او سرپیچی نمو ،منع کرد
نزد کسی  ،باشم من امروز درماندة حال خود می
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پیش نوح بروید؛ بعد از آن نزد  ،دیگر بروید
گویند ای نوح تو  و می السالم آمده نوح علیه

ه سوی اهل زمین ب ی بودی کهاولین پیامبر
و را بندۀ شکرگزار ، هللا متعال تفرستاده شدی
کالتی را که به ما رسیده آیا مش ،نامیده است

نزد هللا متعال شفاعت ما را  بینی؟ آیا است نمی
گوید پروردگارم  می السالم علیه کنی؟ نوح نمی

 شده است که در گذشته و امروز چنان غضب
غضب نشده است؛ من امروز درماندة  آینده چنین
وسلم  علیه هللا باشم؛ نزد پیامبر صلی حال خود می

عرش  در زیرمن  ،آیند مردم نزد من می ،بروید
شود که ای  به من گفته می افتم؛ میبه سجده 

که شفاعتت  شفاعت کن نموده محمد سرت را بلند
عطا  تبرای ،شود و طلب کن پذیرفته می

 (.گردد می
 :نویسد ابن جحر در شرح این حدیث می

السالم اولین  اگر بگوییم نوح علیه»
آید که اگر  رسول بود این مشکل پیش می

ن السالم رسول نبود فرزندا آدم علیه
خود را چگونه بر اساس شریعت الهی 

بنابراین سخن صحیح ! کرد؟ تربیت می
السالم اولین  این است که آدم علیه
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و منظور از این گفته که . رسول بود
 - السالم اولین رسول بود نوح علیه

این است  -چه در حدیث شفاعت آمده چنان
او نخستین کسی بود که در زمین و  که

مبری مبعوث شد برای اهل زمین به پیا
السالم  یا این که رسالت آدم علیه

متوجه فرزندانش بود و هدایت او به 
و یا منزلة تربیت اوالد توسط پدر بود؛ 

ه سوی فرزندان السالم ب که نوح علیه این
خود و سایر مردمی که در شهرها و 

زندگی داشتند فرستاده شده بود  ها قریه
ان ندسوی فرزه السالم فقط ب و آدم علیه

بود که دریک مکان  خود مبعوث گردیده
 .زندگی داشتند

ابن هشام در سلسلۀ نسب پیامبر 
از ابن اسحاق چنین روایت  السالم علیه
فرزند ملک فرزند متوشح نوح  کند که می

و اخنوع به گمان  بود، اخنوع فرزند
 .اهل کتاب همان ادریس پیامبر بود
نگاران  ابن جریر و سایر تاریخ

و بیست شش سال  الدت او یکصدگویند و می
 و بوده السالم علیهبعد از وفات آدم 
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اهل کتاب یکصد و چهل شش سال  نظر از
به دنیا  السالم علیهبعد از وفات آدم 

 اما در حدیثی که ابن حجر. ه استآمد
 عنه هللا در فتح الباری از ابی امامه رضی

گوید این  کثیر مینقل کرده و ابن 
م است ولی آن را حدیث مطابق شرط مسل

 : اخراج نکرده، چنین آمده است
َفَكْم َكاَن بَ ْينه : قَالَ . نَ َعمْ : لَّه أَنَِبّي َكاَن آَدم؟ قَالَ يَا َرُسول ال: َأنَّ رَُجًل قَالَ »

 1.«ْين نُوح؟ قَاَل َعَشَرة قُ ُرونَوب َ 
مردی پرسید که یا رسول هللا آیا آدم )
باز  بله؛: فرمودندالسالم نبی بود؟  علیه

السالم چند سال  پرسید که بین او و نوح علیه
 (.ده قرن: فاصله بود؟ ایشان فرمودند

صحیح بخاری از ابن عباس روایت 
بین آدم و نوح ده قرن : کند که می

و همۀ آنها به اسالم  بود فاصله
 (.یبند بودندپا

 خود قصص االنبیاء کتاب ابن کثیر در
اگر مراد از قرن صد سال : گوید می
بین  گویند، میچه اکثر مردم  شد چنانبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .117/ 14؛حجر از ابنفتح الباري  -1
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 ه است؛هزار سال فاصله بود آدم و نوح
گوید که تمام این  می ابن عباس ولی

کردند؛ که  مدت مردم با اسالم زندگی می
در این صورت باید بین آدم و نوح 
بیشتر از هزار سال فاصله بوده باشد 
که در هزار سال همه مسلمان بودند، و 

شان شرک رواج  نبعد از آن در میا
 . یافت

 اما اگر مراد از قرن یک نسل باشد،
به آن تصریح شده چه در آیات زیر  چنان

است، چون مردم آن زمان عمر طوالنی 
داشتند، باید بین نوح و آدم 
علیهماالسالم هزاران سال فاصله بوده 

 .باشد
 [37:اْلسراء] {وََكْم أَْهَلْكنَا ِمَن اْلُقُروِن ِمْن بَ ْعِد نُوح  }
ند مردماني كه در قرون و او چه بسیار)

 اند و ما آنان را زیسته اعصار بعد از نوح مي
 [شان طبق همین سنّت، به سبب تمّرد و سركشي]

 .(ایم دهینابود گردان

 [13:المؤمنون]{ثُمَّ أَْنَشأْنَا ِمْن بَ ْعِدِهْم قَ ْرنًا آَخرِينَ }
، [یعني قوم نوح]، سپس بعد از آنان)

 .[بر سر كار آوردیم ري رامردمان دیگ

 [15:الفرقان] {َوقُ ُرونًا بَ ْيَن ذَِلَك َكثِيرًا}
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ها و اقوام بسیار دیگري را كه در  و مّلت)
 .([هالك ساختیم] این میان بودند

 [12:ق] {وََكْم أَْهَلْكنَا قَ ب ْلَُهْم ِمْن قَ ْرن  ُهْم َأَشدُّ ِمن ُْهْم َبْطًشا}
 [قریش یعني جلوتر از] ما پیش از آنان)

اقوامي كه از . ایم اقوام زیادي را هالك ساخته
 (.اند تر و نیرومندتر بوده ایشان بسي قوي

 :آمده استو در حدیث نبوی 
 1.«...نِي ثُمَّ الَِّذيَن يَ لُونَ ُهمْ َخي ُْر النَّاِس قَ رْ »
باشند  بهترین مردم، مسلمانان عصر من می) 

 ...(آیند سپس کسانی که بعد از ایشان می
حیث نبی و ه  متعال زمانی او را بهللا

« بنی راسب»که  ه سوی قومشرسول ب
شدند، فرستاد که در گمراهی  گفته می

ها و طواغیت  فرو رفته و به عبادت بت
این بعثت او در حقیقت . مصروف شدند

 .رحمت هللا متعال در حق بندگانش بود
که در چند سالگی  در این نمؤرخا

 ای ند، عدهمبعوث شد، باهم اختالف دار
ه بود، بعضی گویند پنجاه سال می

د و پنجاه سال داشت، و صسیاند  گفته
 .اند چهار صد سال داشت گروهی گفته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .صحیح البخاري -1
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چهل و سه مرتبه  کریم قرآناسم او در 
به مرتبه ذکر شده است که شانزده بار 

 :مانند ،قومش مضاف شده است
 [52:النجم] {ظَْلَم َوَأطَْغىَوقَ ْوَم نُوح  ِمْن قَ ْبُل إِن َُّهْم َكانُوا ُهْم أَ }
. و نیز قوم نوح را قبل از آنان هالك ساخت)

تر  چرا كه ایشان از همگان ستمگرتر و سركش
 .(بودند

داستان او را با قومش و  کریم قرآن
او و  در برابر دعوت موقف قوم وی را

یافتن نوح و عاقبت ایشان و نجات 
وسیلۀ کشتی به صورت ه پیروانش را ب

 .کند های مختلف بیان می ر سورهمفصل د
 (١١–١٤:األنبياء) (19-25:هود) ( ١٧-١٧:يونس) (٤٦-٩٥:األعراف)

 .(٧٤–٥:القمر) (٢٣-١٩:الصافات) (٧٣٣-٧٣٩:الشعراء) (٧٣–٣٧:المؤمنون)
 کریم قرآنعالوه بر آن درجاهای متعدد 

قرار گرفته  مورد مدح السالم علیهنوح 
 .اند و مخالفینش مذمت شده

ها بر جوانب  ین داستانا در کریم قرآن
 .ذیل ترکیز نموده است

 :محور اصلی رسالت نوح -3

محور اصلی رسالت او را مانند سایر 
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سوی توحید و ه ، دعوت بپیامبران
عبادت خالص برای هللا متعال تشکیل 

خواست که عبادت  او از قومش می. داد می
 .ندنو طواغیت را ترک ک ها بت

ُرُه إِنِّي  لََقْد أَْرَسْلَنا} نُوًحا إَِلى قَ ْوِمِه فَ َقاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إِلَه  غَي ْ
 [59:األعراف] {َأَخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَ ْوم  َعِظيم  

شان  كه در میان] وی ما نوح را به سوي قوم)
او بدیشان . فرستادیم [برانگیخته شده بود

شما جز خدا معبودي براي ! اي قوم من: گفت
ترسم  مي من. پس تنها خدا را بپرستید. نیست

و به دوزخ ]دچار عذاب آن روِز بزرگ شوید 
 .[(روید

و سورة  26اعراف آیة در سورة 
نیز همین نکته ذکر  3 المؤمنون آیة

 .شده است
 :فرماید و می

 [12:النحل] {هَ َواْجتَنُِبوا الطَّاُغوتَ َولََقْد بَ َعثْ نَا ِفي ُكلِّ أُمَّة  رَُسوًَل أَِن اْعُبُدوا اللَّ }
ما به میان هر مّلتي پیغمبري را )

پیغمبران  ةو محتواي دعوت هم]ایم  فرستاده
كه خدا را بپرستید و از [ این بوده است

دوري [ شیطان، بتان، ستمگران، و غیره]طاغوت 
 (.كنید
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 :او در دعوت الی هللا روش -2

سوی ه هایی را که در راه دعوت ب شیوه
کار برد، ه هللا و عبادت مخلصانة او ب

 :ین قرار استا از
تکرار مستمر در شب و روز و در  -الف

  .خفا و آشکار
استفاده از انواع خطاب و  -ب

های مختلف، گاهی به شکل ترغیب،  اسلوب
با بیان  احیانا  ترهیب،  صورت به گاهی

پاکیزگی خود و اظهار عالقه بر 
ا مخاطب شان، گاهی ب های مصلحت

با  احیانا   شان، های عقل قراردادن
 ...شان مخاطب قرار دادن وجدان و حواس

چه در سورۀ نوح به تفصیل ذکر  چنان
 .شده است

 :در برابر او و دعوتش وی موقف قوم -1

 به تکذیب او و السالم علیهقوم نوح 
یاد  یاو را با صفات دعوتش پرداخته،

 یأن وشصورت سزاوار  کردند که به هیچ
را به گمراهی آشکار  نبود، باری او

 .متهم کردند
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 [23:األعراف] {لَنَ َراَك ِفي َضَلل  ُمبِين   قَاَل اْلَمََلُ ِمْن قَ ْوِمِه إِنَّا}
 ما شما را: اشراف و رؤساي قوم او گفتند)
در گمراهي و سرگشتگيِ آشكاري  [دور از حق و]
 (.بینیم مي

 ها او مانند سایر انسان :باری گفتند
بوده  هللا پیامبر و نسل بشر است از
مان آنها پیامبر به گ چون ،تواند نمی

 .بود ه میکباید از جنس مالی
 [27:هود] {رَاَك ِإَلَّ َبَشًرا ِمثْ لَنَافَ َقاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْوِمِه َما ن َ }
 [بدو پاسخ دادند و] اشراف كافر قوم او)

 بینیم همچون خود نميتو را جز انساني : گفتند
 .[(و لذا به پیغمبري تو باور نداریم]

فَ َقاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْوِمِه َما َهَذا ِإَلَّ َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُرِيُد أَْن يَ تَ َفضََّل َعلَْيُكْم }
 [21:المؤمنون] {ا اأْلَوَّلِينَ َولَْو َشاَء اللَّهُ أَلَنْ َزَل َمَلئَِكةً َما َسِمْعنَا بَِهَذا ِفي آبَائِنَ 

این : اشراف و سران كافر قوم او گفتند)
و در اّدعاي ] مرد جز انساني همچون شما نبوده

 [با این اّدعاء] ولي او [نبّوت دروغگو است
و خویشتن را ] خواهد بر شما برتري گیرد مي

 خواست اگر خدا مي. [سرور شما گرداند
حتما   [كند پیغمبري را به میان ما روانه]

ما . فرستاد مي [براي این منظور] فرشتگاني را
پدران پیشین خود  [تاریخ] چنین چیزي را در

كه انساني اّدعاي نبّوت كند و خود ] ایم نشنیده
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 .[(را نماینده خدا بداند

او دیوانه شده است و  :باری گفتند
 .باید انتظار کنیم تا اجلش فرا رسد

چنین حکایت را  شان سخن این هللا متعال
 :کند می

 [25:المؤمنون]{ ِإْن ُهَو ِإَلَّ رَُجٌل بِِه ِجنَّةٌ فَ تَ َربَُّصوا بِِه َحتَّى ِحين  }
او فقط مردي است كه مبتال به نوعي از )

او صبر كنید  دربارةجنون است، پس باید مّدتي 
تا مرگ او فرا رسد یا از این دیوانگي ]

 .[(بهبودي یابد

 [9:القمر] {َواْزُدِجرَ  َوقَالُوا َمْجُنونٌ }
از میان ] اي است و دیوانه: و گفتند)

 .(رانده شده است [خردمندان
 و گفتند جز اشخاص اراذل و او باش

 .کند کسی از او پیروی نمی ،قوم
ْأِي َوَما نَ َرى َما نَ َراَك ِإَلَّ َبَشرًا ِمثْ لَنَا َوَما نَ َراَك ات َّبَ َعَك ِإَلَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلُنَا بَاِدَي الرَّ }

نَا ِمْن َفْضل  بَْل نَظُنُُّكْم َكاِذبِينَ   [27:هود]{ َلُكْم َعلَي ْ
و ] بینیم تو را جز انساني همچون خود نمي)

ما . [لذا به پیغمبري تو باور نداریم
بینیم كه كسي جز افراد فرومایه و كوتاه  مي

از تو  [به تو نگرویده و] فكر و ساده لوح ما
نه ! شما اي پیروان نوح. ]استپیروي نكرده 

بینیم و  شما را برتر از خود نمي [نوح و نه
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 .(دانیم مي گو دروغ شما را بلكه
 [333:الشعراء] {قَالُوا أَنُ ْؤِمُن َلَك َوات َّبَ َعَك اأْلَْرَذلُونَ }
به شما  [اشراف و نجباء] آیا ما: گفتند)

ترین و  ایمان بیاوریم، در حالي كه پست
 (.!؟اند افراد از تو پیروي كردهترین  ارزش بي

جایی رسید که از شنیدن ه سخن ب
کامال  اعراض  السالم علیهسخنان نوح 

 ،کرده و حاضر نبودند به آن گوش دهند
کردند که  و یکدیگر را توصیه می

 .نکنیدمعبودان خود را رها 
ُهْم لِتَ ْغِفَر لَُهْم َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم ِفي َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوت ُ . فَ َلْم يَزِْدُهْم ُدَعائِي ِإَلَّ ِفَرارًا}

 [7-2:نوح] {آَذانِِهْم َواْستَ ْغَشْوا ثَِيابَ ُهْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَ ُروا اْسِتْكَبارًا
اّما دعوت و فرا خواندنم تنها بر گریز )

من هر زمان كه ایشان را دعوت  !ایشان افزود
ن را تو آنا [ایمان بیاورند و] ام تا كرده

شان فرو  هاي گوش هاي خود را به بیامرزي، انگشت
شان  هاي و جامه [تا نداي حق را نشنوند] ندكرد

 و [مرا نبینند ةتا قیاف] را بر سر كشیدند
در فسق و فجور و ظلم و زور بیشتر فرو ]

پافشاري كردند و سخت سركشي  [ند و بر كفررفت
 .(تکبر ورزیدندنموده و 

ر دادند که و در اخیر او را اخطا
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دست نکشد او را سنگسار  شاگر از دعوت
 .کرده و خواهند کشت

 [332:الشعراء] {قَالُوا لَِئْن َلْم تَ ْنَتِه يَا نُوُح لََتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمينَ }
بدین رفتار و گفتار ]اگر ! اي نوح: گفتند)
 سنگسارشوندگانپایان ندهي، قطعا  جزو [ خود

 (.خواهي شد
السالم در برابر تکذیب  ح علیهموقف نو -1
 :شقوم

موقف قومش السالم  زمانی که نوح علیه
شرک را  بر را درک نمود و اصرارشان

و متوجه شد که شر و د، کرمشاهده 
با  ،روز بیشتر گردید هبفساد آنها رز

 اعمال خیری که انجام دادهتوسل به 
آنها را  تابود از هللا متعال خواست 

 :هالک نماید
َوِإنِّي ُكلََّما . فَ َلْم يَزِْدُهْم ُدَعاِئي ِإَلَّ ِفَرارًا. َربِّ إِنِّي َدَعْوُت قَ ْوِمي لَْيًل َونَ َهارًاقَاَل }

َدَعْوتُ ُهْم لِتَ ْغِفَر لَُهْم َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذانِِهْم َواْستَ ْغَشْوا ثِيَابَ ُهْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكب َُروا 
فَ ُقْلُت . ثُمَّ إِنِّي َأْعلَْنُت لَُهْم َوَأْسَرْرُت لَُهْم ِإْسرَارًا. إِنِّي َدَعْوتُ ُهْم ِجَهارًا ثُمَّ . اْسِتْكبَارًا

َويُْمِددُْكْم بِأَْمَوال  َوبَنِيَن . يُ ْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدرَارًا. اْست َْغِفُروا رَبَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّارًا
َوقَْد َخَلَقُكْم . َما َلُكْم ََل تَ ْرُجوَن لِلَِّه َوقَارًا. ت  َوَيْجَعْل َلُكْم أَنْ َهارًاَوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّا

َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل . أَلَْم تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق اللَُّه َسْبَع َسَماَوات  ِطبَاقًا. َأطَْوارًا
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. ثُمَّ يُعِيدُُكْم ِفيَها َويُْخرُِجُكْم ِإْخَراًجا. ِمَن اأْلَْرِض نَ بَاتًا َواللَُّه أَنْ بََتُكمْ . الشَّْمَس ِسرَاًجا
قَاَل نُوٌح َربِّ إِن َُّهْم . لَِتْسُلُكوا ِمن َْها ُسُبًل ِفَجاًجا. َواللَُّه َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِبَساطًا

َوقَالُوا ََل َتَذرُنَّ . َوَمَكُروا َمْكرًا ُكبَّارًا.  َخَسارًاَعَصْوِني َوات َّبَ ُعوا َمْن لَْم يَزِْدهُ َمالُهُ َوَوَلُدهُ ِإَلَّ 
َوَقْد َأَضلُّوا َكثِيًرا َوََل تَزِِد . آلَِهَتُكْم َوََل َتَذرُنَّ َودًّا َوََل ُسَواًعا َوََل يَ غُوَث َويَ ُعوَق َوَنْسرًا

أُْدِخُلوا نَارًا فَ َلْم َيِجُدوا لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِممَّا َخِطيئَاتِِهْم أُْغرِقُوا فَ . الظَّالِِميَن ِإَلَّ َضَلًَل 
إِنََّك ِإْن َتَذرُْهْم ُيِضلُّوا . َوقَاَل نُوٌح َربِّ ََل تََذْر َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا. أَْنَصارًا

 [27-5:نوح] {ِعبَاَدَك َوََل يَِلُدوا ِإَلَّ فَاِجرًا َكفَّارًا
من قوم خود را شب و ! پروردگارا: نوح گفت)
 .ام فرا خوانده [به سوي ایمان به تو] روز

اّما دعوت و فرا خواندنم تنها بر گریز ایشان 
ام  من هر زمان كه ایشان را دعوت كرده !افزود

تو آنان را بیامرزي،  [ایمان بیاورند و]  تا
 شان فرو كردند هاي هاي خود را به گوش انگشت

شان را بر  هاي و جامه [شنوندتا نداي حق را ن]
در فسق ] و [مرا نبینند قیافةتا ] سر كشیدند

ند و بر رفتو فجور و ظلم و زور بیشتر فرو 
پافشاري كردند و سخت سركشي نموده و  [كفر

سپس من آنان را آشكارا و با  .تکبر ورزیدند
 [به یكتاپرستي و ایمان راستین] صداي بلند
 گونه علني و هگذشته از این، ب .دعوت كردم

و فردي، دعوت ] ، و به صورت نهاني[جمعي]
: مگفتو بدیشان  .بدیشان رساندم [آسماني را
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از پروردگار خویش طلب آمرزش كنید كه او 
 .[بخشاید و شما را مي] بسیار آمرزنده است

هاي پر  خدا از آسمان باران [اگر چنین كنید]
و با اعطاء . باراند خیر و بركت را پیاپي مي

كند و یاري  ي و فرزندان، شما را كمك مياراید
شما  ةهاي سرسبز و فراوان بهر دهد، و باغ مي
سازد، و رودبارهاي پر آب در اختیارتان  مي
شود كه براي خدا عظمت  شما را چه مي .گذارد مي

در حالي كه خدا شما  ل نیستید؟قایو شكوهي 
هاي  را در مراحل مختلف خلقت به گونه

و در هر گام شما را ] ده استگوناگوني آفری
رهبري و هدایت كرده، و به شما لطف و عنایت 

بینید كه خداوند چگونه  مگر نمي .[نموده است
و  هفت آسمان را یكي باالي دیگر آفریده است؟

ماه را در میان آنها تابان، و خورشید را 
خدا است كه شما را  كرده است؟ [درخشان] چراغ

سپس شما  .فریده استشگفتي آ ةگون از زمین به
گرداند، و بعد شما را  را به همان زمین بر مي

از زمین  [گرداند و زنده مي] شگفتي ةبه گون
خداوند زمین را براي شما  .آورد بیرون مي

هاي  تا از جاده .گسترده و فراخ كرده است
بعد از یأس و نومیدي ] نوح .وسیع آن بگذرید
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: گفت [از ایشان به آستان الهي عرضه داشت و
اند، و  آنان از من نافرماني كرده! پروردگارا

اند كه اموال و  از كساني پیروي نموده
بر آنان نیفزوده  اوالدشان جز زیان و خسران

نیرنگ بزرگي به  [چنین رهبران گمراهي] .است
معبودهاي خود : به آنان گفتند .اند كار برده

را وامگذارید، و َوّد، س واع، َیغوث، یعوق، و 
و بدین وسیله بسیاري از  .سر را رها نسازیدنَ 

این ! پروردگارا! ]اند مردم را گمراه ساخته
و جز  [ترشان گردان ند گمراها خودخواهان گمراه

 [سرانجام، همگي] !گمراهي بر ستمكاران میفزا
غرق شدند، و [ در طوفان] به خاطر گناهانشان

به دوزخ در افتادند، و جز خدا براي خود یار 
كه بتواند از ایشان دفاع ] ري نیافتندو یاو

به دعاي ] نوح .[كند و از دوزخشان برهاند
هیچ احدي ! پروردگارا: گفت [خود ادامه داد و

 .از كافران را بر روي زمین زنده باقي مگذار
كه اگر ایشان را رها كني، بندگانت را گمراه 

سازند، و جز فرزندان بزهكار و كافرِ سرسخت  مي
 (.آورند به دنیا نمي زایند و نمي

 [33:القمر] {هُ أَنِّي َمغْلُوٌب فَانْ َتِصرْ َفَدَعا رَبَّ }
تا آنجا كه نوح پروردگار خود را بفریاد )
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من شكست ! پروردگارا :[و عرضه داشت] خواند
و انتقام ] ام پس مرا یاري و كمك فرما خورده

 .[(مرا از ایشان بگیر

 :استجابت هللا متعال -5

د که هللا متعال خبر داد جا بو ینا در
 آنانکه هیچ امیدی به ایمان آوردن 

کشتی  تا را دستور داد و نوح ،نیست
و منتظر امر پروردگار باشد؛ و بسازد 
را مقرر  نازل شدن عذاب این نشانة

یعنی . کرد که آب از تنور فوران کند
از آسمان که باریدن باران  بعد از آن

ران آغاز شد و آب از هرگوشۀ زمین فو
کرد و حتی از تنور که محل آتش است 

آنگاه به یقین بدان که  ،آب بیرون شد
 هنگامین ا در ؛آید عذاب الهی فرود می

از هر نوع حیوان  السالم نوح علیه باید
خود و سایر  اهل یک جفت را همراه با

و از هللا  ،کندمنان در کشتی سوار ؤم
د تا کشتی را روی آب متعال کمک بخواه

ده و بعد از فرونشتن توفان قرار دا
و آن را در جای امنی فرود آورد؛ 
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به شکر نجات  زمانی که نجات یافت
حمد هللا متعال  ،یافتن از گروه ظالمان

 .ه جا آوردرا ب
فَاْسُلْك  فََأْوَحيْ نَا إِلَْيِه َأِن اْصَنِع اْلُفْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا فَِإَذا َجاَء أَْمرُنَا َوفَاَر الت َّنُّورُ }

ِفيَها ِمْن ُكلٍّ زَْوَجْيِن اثْ نَ ْيِن َوأَْهَلَك ِإَلَّ َمْن َسَبَق َعلَْيِه اْلَقْوُل ِمن ُْهْم َوََل تَُخاِطْبِني ِفي 
فَِإذَا اْستَ َوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك فَ ُقِل اْلَحْمُد  .الَِّذيَن ظََلُموا إِن َُّهْم ُمْغَرقُونَ 

َوقُْل َربِّ أَنْزِلِْني ُمن َْزًَل ُمبَارًَكا َوأَْنَت َخي ُْر  .لَِّذي َنجَّانَا ِمَن اْلَقْوِم الظَّالِِمينَ لِلَِّه ا
 [13-25:المؤمنون] {ات  َوِإْن ُكنَّا لَُمْبتَِلينَ ِإنَّ ِفي ذَِلَك َِليَ  .اْلُمْنزِلِينَ 
و در پناه ] بدو وحي كردیم كه زیر نظر)

ابر رهنمود و آموزش ما و بر [حفاظت و رعایت
 هرگاه فرمان ما. ما به ساختن كشتي بپرداز

 [و دیدي كه] صادر شد [مبني بر هالك ایشان]
 همةجوشد، بالفاصله از  آب از تنور بر مي

را  [نر و ماده] حیوانات از هر نوعي جفتي
سوار كشتي كن، و نیز خانواده و پیروانت را 

فرمان سوار كشتي نما، مگر آن كساني كه قبال  
كه همسرت و پسرت ] شان داده شده است نابودي

گرفتن  با درپیش] كساني كه دربارةو  [باشند مي
راه كفر و ضالل و طغیان و عصیان، بر خود و 

راجع به نجات ]، اند ستم ورزیده [دیگران
چرا كه آنان همگي . با من سخن مگو [ایشان

و دیگر جاي گفتگو ] قطعا  غرق خواهند شد
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سوار ] گاه تو و همراهانت بر كشتيهر .[نیست
شكر و سپاس : استقرار یافتي، بگو [شدي و

خداوندي را سزا است كه ما را از دست قوم 
مرا در ! پروردگارا: و بگو .ستمگر رهانید

جایگاه پرخیر و بركتي فرود آور و تو بهترین 
 [داستان] قطعا  در این .فرودآورندگاني

 برگیرندةو در بر قدرت خدا، ] ي استهای نشانه
و ما به  [ها و پندها براي خردمندان است عبرت

قرون و اعصار به  ةهمگان را در هم] طور مسلم
 .(یمنمای آزمایش مي [اشكال مختلف

َوأُوِحَي إَِلى نُوح  أَنَّهُ َلْن يُ ْؤِمَن ِمْن قَ ْوِمَك ِإَلَّ َمْن َقْد آَمَن َفَل تَ ْبتَِئْس بَِما َكانُوا }
 .ظََلُموا إِن َُّهْم ُمْغَرقُونَ  َواْصَنِع اْلُفْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا َوََل ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذينَ  .يَ ْفَعُلونَ 

َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه َمََلٌ ِمْن قَ ْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه قَاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا 
َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن َمْن يَأْتِيِه َعَذاٌب يُْخزِيِه َوَيِحلُّ َعلَْيهِ  .ا َتْسَخُرونَ َنْسَخُر ِمْنُكْم َكمَ 

َحتَّى ِإذَا َجاَء أَْمرُنَا َوفَاَر الت َّنُّوُر قُ ْلنَا اْحِمْل ِفيَها ِمْن ُكلٍّ زَْوَجْيِن اثْ نَ ْيِن  .َعَذاٌب ُمِقيمٌ 
َوقَاَل ارَْكُبوا فِيَها  .َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعهُ ِإَلَّ قَِليلٌ  َوأَْهَلَك ِإَلَّ َمْن َسَبَق َعلَْيِه اْلَقْولُ 

 [13-15:هود] {ِبْسِم اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَساَها ِإنَّ رَبِّي لَغَُفوٌر رَِحيمٌ 
 [تا كنون] به نوح وحي شد كه جز آنان كه)

كس دیگري از قوم تو  اند، هیچ ایمان آورده
ي كه كارهایبنابراین از . ایمان نخواهد آورد

ما هرچه زودتر سزاي ]  .كنند غمگین مباش مي
اذّیت و آزار و تهمت و تكذیب ایشان را در كف 
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به نوح وحي شد ] و .[دستشان خواهیم گذاشت
كشتي را تحت نظارت ما و برابر تعلیم  [كه

و بدان كه تو و مؤمنان همراه ] وحي ما بساز
دارید و تو از مراقبت و محافظت ما برخور

ون از اشتباه در كار ؤمحفوظ از ظالمان، و مص
از این پس به مشركان . باشید ساختن كشتي مي

ستمگران  [گذشت از] ةو با من دربار [رحم مكن
 [ند وا كه آنان محكوم به عذاب] گفتگو منما

نوح دست  .مسّلما  ایشان غرق خواهند شد
هر زمان كه گروهي . اندركار ساختن كشتي شد

گذشتند، او  راف قوم او از كنار وي مياز اش
: گفتند خندیدند و مي و مي] كردند را مسخره مي

پیغمبري را ترك گفته است و . دیوانه شده است
نوح هم بدیشان ! نجّاري را پیشه كرده است

اگر شما ما را مسخره : گفت مي [پاسخ مي داد و
گونه شما را مسخره  كنید، ما هم همان مي
زودتر خواهید دانست كه عذاب هرچه . كنیم مي

چه  بهرة [در دنیا] خواركننده و رسواكننده
گریبانگیر  [در آخرت] كسي، و شكنجه جاودان
نوح به كار خود ] .گردد كدام یك از مردمان مي

مشغول بود و كافران هم به تمسخر خود ادامه 
مبني بر هالك ] گاه كه فرمان ما تا آن [دادند



 
139 

 ز زمین جوشیدن گرفتدر رسید و آب ا [كافران
: گفتیم [به نوح. و خشم ما به غایت رسید]

اي را، و  سوار كشتي كن از هر صنفي نر و ماده
خاندان خود را، مگر كساني را كه فرمان هالك 

كه همسر و یكي از ] آنان قبال  صادر شده است
كه  [در آن بنشان] و كساني را  [پسران تو است
اندكي بدو و جز افراد . اند ایمان آورده

نوح خطاب به خاندان ] .ایمان نیاورده بودند
: گفت [ر مؤمنانسایو بستگان باایمان خود و 

كه حركت و توّقف  [و نترسید] سوار كشتي شوید
و به ] آن با یاري خدا و حفظ و عنایت هللا است

هنگام ورود به كشتي و حركت آن، و در وقت 
ر لنگر انداختن و خروج از آن، نام خدا را ب

زبان رانید و از حضرت باري یاري بطلبید، و 
از او آمرزش گناهان خود را بخواهید و 

گمان پروردگار من بسیار  بي [بدانید كه
 (.آمرزنده و بس مهربان است

 :عاقبت مؤمنان و کافران -2

اوامر پروردگار را  السالم علیهنوح 
و به  ،کرد یکی پی دیگری اجراء می

قومش  زرگانب ؛ساختن کشتی مصروف شد
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ولی  ،کردند وی تمسخر و استهزاء می بر
 نمود بیان میشان  او صبر کرده و برای

که استهزاء و تمسخر حقیقی زمانی فرا 
عذاب رسواکنندۀ هللا نازل  رسد که می

 .گردد
ْسَخُروا ِمنَّا َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه َمََلٌ ِمْن قَ ْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه قَاَل ِإْن تَ }

َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن َمْن يَأْتِيِه َعَذاٌب يُْخزِيِه َويَِحلُّ عَلَيِْه  .فَِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُرونَ 
 [19-15:هود] {َعَذاٌب ُمِقيمٌ 

هر زمان . نوح دست اندركار ساختن كشتي شد)
كه گروهي از اشراف قوم او از كنار وي 

و ] كردند ا مسخره ميگذشتند، او ر مي
 [دیوانه شده است: گفتند خندیدند و مي مي
كنید، ما هم  اگر شما ما را مسخره مي: گفت مي

هرچه زودتر . كنیم گونه شما را مسخره مي همان
خواهید دانست كه عذاب خواركننده و 

چه كسي، و شكنجه  بهرة [در دنیا] رسواكننده
 گریبانگیر كدام یك از [در آخرت] جاودان

 (.گردد مردمان مي

باآلخره موعد نزول عذاب فرا رسید و 
، و باران شدید از آسمان باریدن گرفت

 ها فوران کرد و از هر طرف زمین چشمه
همه جا را فرا گرفت حتی از تنور که 
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نوح  .دکر فورانآب  ،محل آتش است
همراه با مؤمنان سوار  السالم علیه

یوانات یک یک ح انواعکشتی شد و از 
که  و در حالی را با خود برداشت جفت

ت و از سج میاستعانت  متعال از هللا
ه ، کشتی بخواست می مغفرت ی خودهاخطا

آب که  حرکت آمد و در بین امواج
 ،رفت هر طرف میه ب همانند کوه بود

ش را دید که دور پسر السالم علیهنوح 
او  ،ای نشسته است از کشتی در کناره

به کشتی  و دهورآایمان  تا را صدا زد
د و دوستی کافران را ترک سوار شو

به کوه : او نپذیرفت و گفت اما ،کند
برم تا از غرق شدن نجات پیدا  پناه می

کافران  که به عاقبت بدپدرش  ،کنم
: او را هشدار داد و گفتیقین داشت 

امروز هیچ قدرتي در برابر فرمان خدا 
خره از پذیرفتن آلباداد؛  پناه نخواهد
اباء ورزید و همراه با سخن پدر 

بعد از هالک شدن  ؛دیگران هالک شد
 کافران هللا متعال آسمان را امر کرد که

باریدن باز ایستد و زمین را امر  از
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آب آهسته . کرد که آبش را فرو برد
ظاهر ها  یکه خشک آهسته کم شد تا این

 رو کشتی بر کوه جودی که د گردید
مین معروف است به ز عربجزيرةال سرزمین

نابود باد گروه : گفته شد نشست؛ و
 .!ستمكاران

از هللا متعال خواست تا  السالم علیهنوح 
 تو پسرش را نجات دهد و گفت یا هللا

را نجات  وعده داده بودی که اهل تو
گفت  دهم، ولی هللا متعال خطاب به او می

او از اهل تو نیست زیرا او کافر 
حقیقی تو  و فرمود که وابستگان ،است

که عمل صالح  اند مؤمنان و کسانی
را فهماند که در مورد  او دارند؛ و

سوال  چه علم ندارد از پروردگارش آن
در غیر آن از جملۀ جاهالن  چه ،مکن

 .خواهی بود
 َحتَّى ِإَذا َجاَء أَْمرُنَا َوفَاَر الت َّنُّوُر قُ ْلنَا اْحِمْل ِفيَها ِمْن ُكلٍّ زَْوَجْيِن اثْ نَ ْيِن َوأَْهَلكَ }

َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم  .ِإَلَّ َمْن َسَبَق َعلَْيِه الَْقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه ِإَلَّ قَلِيلٌ 
َوِهَي َتْجرِي بِِهْم ِفي َمْوج  َكاْلِجبَاِل  .اللَِّه َمْجرَاَها َوُمْرَساَها ِإنَّ رَبِّي لَغَُفوٌر رَِحيمٌ 

قَاَل  .اَن ِفي َمْعزِل  يَا بُ َنيَّ ارَْكْب َمَعنَا َوََل َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِينَ َونَاَدى نُوٌح ابْ َنُه وَكَ 
َسآِوي إَِلى َجَبل  يَ ْعِصُمِني ِمَن اْلَماِء قَاَل ََل َعاِصَم الْيَ ْوَم ِمْن أَْمِر اللَِّه ِإَلَّ َمْن رَِحَم 
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َوِقيَل يَا أَْرُض ابْ َلِعي َماَءِك َويَا َسَماءُ أَقِْلِعي  .َوَحاَل بَ يْ نَ ُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقينَ 
 .ْعًدا لِْلَقْوِم الظَّالِِمينَ َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقيَل ب ُ 

َوأَْنَت َأْحَكمُ  َونَاَدى نُوٌح رَبَُّه فَ َقاَل َربِّ ِإنَّ ابِْني ِمْن أَْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ 
قَاَل يَا نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَّهُ َعَمٌل غَي ُْر َصاِلح  َفَل َتْسأَْلِن َما لَْيَس  .اْلَحاِكِمينَ 

قَاَل َربِّ إِنِّي أَُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك  .َلَك بِِه ِعْلٌم إِنِّي أَِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهلِينَ 
ِقيَل يَا نُوُح اْهِبْط  .لَْيَس ِلي بِِه ِعْلٌم َوِإَلَّ تَ ْغِفْر ِلي َوتَ ْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاِسرِينَ َما 

سُُّهْم ِمنَّا ِبَسَلم  ِمنَّا َوبَ رََكات  َعلَْيَك َوَعَلى أَُمم  ِممَّْن َمَعَك َوأَُمٌم َسنَُمت ُِّعُهْم ثُمَّ يَمَ 
 [15-13:هود] {َعَذاٌب أَلِيمٌ 

نوح به كار خود مشغول بود و كافران هم ])
گاه كه  تا آن [به تمسخر خود ادامه دادند

در رسید و  [مبني بر هالك كافران] فرمان ما
و خشم ما به غایت ] آب از زمین جوشیدن گرفت

سوار كشتي كن از هر : گفتیم [به نوح. رسید
اي را، و خاندان خود را، مگر  صنفي نر و ماده
فرمان هالك آنان قبال  صادر شده كساني را كه 

، و [كه همسر و یكي از پسران تو است] است
. اند كه ایمان آورده [در آن بنشان] كساني را

 .و جز افراد اندكي بدو ایمان نیاورده بودند
ایمان خود  نوح خطاب به خاندان و بستگان با]

و ] سوار كشتي شوید: گفت [ر مؤمنانسایو 
ف آن با یاري خدا و كه حركت و توقّ  [نترسید

و به هنگام ورود به ] حفظ و عنایت هللا است
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كشتي و حركت آن، و در وقت لنگر انداختن و 
خروج از آن، نام خدا را بر زبان رانید و از 
حضرت باري یاري بطلبید، و از او آمرزش 

گمان  بي [گناهان خود را بخواهید و بدانید كه
ربان پروردگار من بسیار آمرزنده و بس مه

كشتي با  [مؤمنان سوار كشتي شدند و] .است
امواج كوه پیكر را  [سینة] سرنشینانش

مهر . ]رفت به پیش مي [همچنان] شكافت و مي
پدري در میان این امواجي كه از سر و دوش هم 

 [غلطیدند، موج گرفت رفتند و روي هم مي باال مي
 [جدا از پدر] و نوح پسرش را كه در كناري

بود فریاد زد كه فرزند دلبندم قرار گرفته 
اگر به ]، با ما سوار شو و با كافران مباش

یابي، واال با جملگي  سوي خدا برگردي نجات مي
پسر لجوج و مغرور ] .[ گردي دینان هالك مي بي
روم و مأوي  به كوه بزرگي مي: گفت [نوح
و از ] دارد گزینم كه مرا از سیالب محفوظ مي مي

امروز هیچ قدرتي در : فتنوح گ [ونؤغرقاب مص
مبني بر غرق و هالك شدن ] برابر فرمان خدا

پناه نخواهد داد مگر كسي را كه  [كافران
در همین هنگام ] .مشمول رحمت خدا گردد و بس

و  [موجي برخاست و او را در كام خود فرو برد
ي انداخت و پسر در جدایموج میان پدر و پسر 
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خام، او  و خیال] میان غرق شدگان جاي گرفت
 .[را از راه آب دنیا، به آتش آخرت انداخت

! اي زمین: گفته شد كه [بعد از هالك كافران]
از باریدن ! آب خود را فرو خور، و اي آسمان

ها از  آب [آن گاه به دستور خدا] بایست، و
میان برده شده و فرمان اجرا گردید و كار به 
 انجام رسید، و كشتي بر كوه جودي پهلو گرفت

نابود باد : گفته شد [و در این وقت بود كه]
نوح پروردگار خود را به  !گروه ستمكاران

از  پسرم! پروردگارا: فریاد خواند و گفت
تو هنگامي كه به من دستور ] خاندان من است و

فرمودي، خاندان خود را سوار كشتي كنم، در 
تو  ةو وعد [اي حفظ خاندان مرا داده ةاصل وعد

و تو  [في در آن نیستو خال] راست است
 .داورترین داوران و دادگرترین دادگراني

تو نیست، چرا  اهلپسرت از ! اي نوح: فرمود
به سبب رفتار زشت و كردار پلشتي كه ] كه او

ها فاصله دارد، و  پیش گرفته است با تو فرسنگ
بنابراین . عمل ناشایست است[ ذات او عین

ست یا كه درست ا]چه را از آن آگاه نیستي  آن
كنم  من تو را نصیحت مي. از من مخواه [نادرست

و نداني كه در مكتب ]كه از نادانان نباشي 
آسماني، پیوند بر اساس عقیده است؛ نه گوشت 
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از این كه ! پروردگارا: نوح گفت .[و خون
از تو بخواهم كه  [ از این به بعد]چیزي را 

بدان آگاه نباشم، خویشتن را در پناه تو مي 
خواهم كه مرا  و عاجزانه از آستانت مي]دارم 

اگر بر من . [ي به دور داريهای لغزشاز چنین 
ي از زیانكاران ننمایي و به من رحم نبخشای

كه طوفان همه جا را  پس از آن] .خواهم بود
: گفته شد [ویران كرد، به زبان وحي به نوح

و بدان كه تو و ]از كشتي پیاده شو ! اي نوح
از ] ت ما برخوردارید واز امنیّ  [همراهانت

سالم و  [ها و سایر بالها ها و بیماري قحطي
بركات خدا به روي تو و  [درهاي]بركنارید و 

و نگران ] است [گشوده]هاي همراهت  گروه
نباشید كه محیط سالم و پربركتي خواهید داشت 

از نسل ]هاي دیگري  ها و گروه ملّت[ و بعدها
ها و  ز نعمترا ا [آیند كه آنان شما پدید مي

ولي ایشان در غرور ]كنیم  ها برخوردار مي خوشي
گاه عذاب دردناكي  آن [روند و و غفلت فرو مي

 .(رسد از سوي ما بدانان مي

 فََأْوَحيْ نَا إِلَْيِه َأِن اْصَنِع اْلُفْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا فَِإَذا َجاَء أَْمرُنَا َوفَاَر الت َّنُّوُر فَاْسُلكْ }
ا ِمْن ُكلٍّ زَْوَجْيِن اثْ نَ ْيِن َوأَْهَلَك ِإَلَّ َمْن َسَبَق َعلَْيِه اْلَقْوُل ِمن ُْهْم َوََل تَُخاِطْبِني ِفي ِفيهَ 

فَِإذَا اْستَ َوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك فَ ُقِل اْلَحْمُد  .الَِّذيَن ظََلُموا إِن َُّهْم ُمْغَرقُونَ 
َوقُْل َربِّ أَنْزِلِْني ُمن َْزًَل ُمبَارًَكا َوأَْنَت َخي ُْر  .ِمَن اْلَقْوِم الظَّالِِمينَ  لِلَِّه الَِّذي َنجَّانَا
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 [29-25:المؤمنون]{ اْلُمْنزِلِينَ 
و در پناه ]بدو وحي كردیم كه زیر نظر )

ما و برابر رهنمود و آموزش  [حفاظت و رعایت
هرگاه فرمان ما . ما به ساختن كشتي بپرداز

 [و دیدي كه] صادر شد [ك ایشانمبني بر هال]
جوشد، بالفاصله از همه  آب از تنور برمي

را  [نر و ماده] حیوانات از هر نوعي جفتي
سوار كشتي كن، و نیز خانواده و پیروانت را 
سوار كشتي نما، مگر آن كساني كه قبال  فرمان 

كه همسرت و پسرت ] شان داده شده است نابودي
با در پیش ]كه كساني  دربارةو  [باشند مي

گرفتن راه كفر و ضالل و طغیان و عصیان، بر 
راجع به ] اند، ستم ورزیده[ خود و دیگران

چرا كه آنان . با من سخن مگو [نجات ایشان
و دیگر جاي گفتگو ]همگي قطعا  غرق خواهند شد 

سوار ]هرگاه تو و همراهانت بر كشتي  .[نیست
شكر و سپاس : استقرار یافتي، بگو [شدي و

داوندي را سزا است كه ما را از دست قوم خ
مرا در ! پروردگارا: و بگو .ستمگر رهانید

جایگاه پرخیر و بركتي فرود آور و تو بهترین 
 .(فرودآورندگاني

َوَفجَّْرنَا اأْلَْرَض عُُيونًا فَالْتَ َقى اْلَماُء َعَلى  .فَ َفَتْحنَا أَبْ َواَب السََّماِء بَِماء  ُمن َْهِمر  }
 .نَا َجزَاًء لَِمْن َكاَن ُكِفرَ َتْجرِي بِأَْعيُنِ  .َوَحَملْنَاُه َعَلى ذَاِت أَْلَواح  َوُدُسر   .ْد قُِدرَ أَْمر  قَ 
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 [32-33:القمر] {َكْيَف َكاَن َعَذاِبي َونُُذرِ فَ  .َولََقْد تَ رَْكنَاَها آيَةً فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكر  
پس درهاي آسمان را با آب تند ریزان و )

ي یاي كه گو گونهه ب] .م گشودیمفراواني از ه
درهاي آسمان همه باز شده و هر چه آب است 

ساران زیادي  و از زمین چشمه .[بارد فرو مي
ي تمام زمین گویاي كه  گونهه ب]برجوشاندیم 

و آبها در  [پارچه به چشمه تبدیل شده است یك
از جانب ] هم آمیختند، براي اجراي فرماني كه

و نوح را بر  .بودمقدر شده  [خدا صادر و
ها، سوار  ها و میخ كشتي ساخته شده از تخته

این كشتي تحت مراقبت و مواظبت ما  .كردیم
كرد، براي پاداش دادن به كسي كه بدو  حركت مي

و ] ایمان آورده نشده بود و تصدیق نگشته بود
ما این  .[نعمت وجود او كفران شده بود

كه بیانگر غرق شدن كافران و ] داستان را
در ] به عنوان درس عبرتي [نجات مؤمنان است

آیا هیچ پند . باقي گذاردیم [ها میان ملت
آیا عذاب و عقاب من، و بیم  اي هست؟ گیرنده
هاي من چگونه بوده  ها و برحذر داشتن دادن
آیا واقعیت داشته است، و یا افسانه ! ]؟است

 .([؟بوده است

جا باید به امور ذیل توجه  ینا در
 :مداشته باشی
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قوم  ها توسط سبب اصلی عبادت بت -1
به  را امام بخاری السالم علیهنوح 

از ابن  ،از عطاء ،نقل از ابن جریج
در تفسیر این قول  عنه هللا عباس رضی
 :چنین روایت کرده استهللا متعال 

 {َث َويَ ُعوَق َوَنْسراً َوقَالُوْا ََل تََذرُنَّ آلَِهَتُكْم َوََل َتَذرُنَّ َوّدًا َوََل ُسَواعًا َوََل يَ غُو }
 [23:نوح]

معبودهاي خود را : به آنان گفتند)
وامگذارید، و َوّد، س واع، َیغوث، یعوق، و َنسر 

 (.را رها نسازید

قوم نوح  صالح های مردمان ناماینها »
که وفات یافتند شیطان در  زمانی بود؛
که آنان  شان انداخت که در جایی های قلب
د و نصب نماینهایی را  نشستند بت می
 نام ایشان نامگذاری کنند؛ه را بها آن

را انجام دادند ولی  آنها این کار
که این  زمانی کردند؛ آنها را عبادت نمی
شان   و علم از بین نسل از بین رفتند

ه عبادت های بعدی ب بست، نسل بر رخت
: گوید ابن عباس می .آنها مصروف شدند

ن در میا قوم نوح بعدا   های پرستش بت
ابن جریر در تفسیر . ها رواج یافت عرب
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ی را از محمد بن قیس حدیثآیه این 
 گوید که آنان و می روایت کرده

های صالحی بودند که بعد از آدم  انسان
 ،السالم تا عصر نوح زندگی داشتند علیه

رهروانی داشتند که به  و در هر زمانه
 کردند؛ شان اقتداء می اعمال و اقوال

یافتند، تعدادی از که وفات  زمانی
ی آنان گر تصویرهاا: شان گفتند رهروان

آنها  سوی به را بسازیم و هر وقت
را به عبادت افزایش  بنگریم اشتیاق ما

پس به همین نیت تصویرهایی از  دهد؛ می
از که این نسل  زمانی. ساختندآنها 

های بعدی به دنیا  و نسل دنیا رفتند
ای ه ، ابلیس آنها را شکار وسوسهندآمد

خود نموده به آنان تلقین کرد که 
عبادت را ها تان این تصویر پدران

از نعمت وسیلة آنها ه کردند و ب می
بناء  آنان فریب  ،شدند باران مستفید می

شیطان را خورده به عبادت تصاویر 
 .«مشغول شدند

امام بخاری از ابن عباس روایت کرده 
در  عبادت آنها هایی که بت» :است که
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م نوح رایج بود بعدا  به میان قو
دومة قبیلة کلب که در . ها منتقل شد عرب
را پرستش  «ود»سکونت داشتند  الجندل
 به هذیل تعلق گرفت،« سواع» کردند می

پرداختند که  «یغوث» مراد به عبادت
بنی غطیف  بعد از آنان عبادت یغوث به

، به میراث رسیددر منطقة سباء 
رفت، گ تعلقهمدان  قبیلة به« یعوق»
 ...الکالع رسید به حمیر و آل ذی« رنس»

رسالت نوح  اعتراض که منکران -2
وارد کردند، همان  بر او السالم علیه

 در تاریخ بشر است که بارها یاعتراض
همۀ انبیاء با آن و  ،است تکرار شده
 السالم علیهآنها نوح  اند؛ مواجه شده

 .را مخاطب قرار داده و گفتند

 َبَشًرا ِمثْ لَنَا َوَما نَ رَاَك ات َّبَ َعَك ِإَلَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلُنَا بَاِدَي الرَّْأِي َوَما َما نَ َراَك ِإَلَّ }
 [27:هود] {نَ َرى َلُكْم َعلَي ْنَا ِمْن َفْضل  بَْل نَظُنُُّكْم َكاِذبِينَ 

و ] بینیم تو را جز انساني همچون خود نمي)
ما . [لذا به پیغمبري تو باور نداریم

بینیم كه كسي جز افراد فرومایه و  مي
 [به تو نگرویده و] لوح ما فكر و ساده كوتاه

شما اي پیروان . ]از تو پیروي نكرده است
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شما را برتر از خود  [نه نوح و نه! نوح
 .(دانیم گو مي دروغ شما را بینیم و بلكه نمي

ان همیشگی هللا متعال این سخن منکر
 :فرماید رسالت را نقل کرده می

اَلْت رُُسلُُهْم أَِفي اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض يَْدُعوُكْم لِيَ ْغِفَر َلُكْم ِمْن قَ }
ذُنُوِبُكْم َويُ َؤخِّرَُكْم إَِلى َأَجل  ُمَسمًّى قَالُوا ِإْن أَنْ تُْم ِإَلَّ َبَشٌر ِمثْ لُنَا تُرِيُدوَن َأْن َتُصدُّونَا 

 [33:إبراهيم] {اُؤنَا فَأْتُونَا ِبُسْلطَان  مُبِين  َعمَّا َكاَن يَ ْعُبُد آبَ 
 ةمگر دربار: شان بدیشان گفتند ن   پیغمبرا)

ها و زمین، بدون  آسمان ةوجود خدا، آفرینند
م ِدل و نمونه پیشین، شّك و تردیدي در میان 

تان  خواند تا گناهان او شما را فرا مي؟ است
نظر  تان صرف ناپاك ةاز گذشت] را ببخشاید و

 [تان نسازد و بلكه ها هالك نماید، و بدین زودي
 [رسد تان فرا مي كه در آن مرگ] تا مّدت مشخّصي

مسخره ] آنان. شما را بر جاي و محفوظ دارد
شما جز : گفتند [كنان در پاسخ پیغمبران

و فضیلتي بر ما ] ي همچون ما نیستیدهای انسان
ندارید تا از میان ما شما را برگزینند و 

 [آوران آسماني براي مردمان زمیني كنند مپیا
ي منصرف و چیزهایخواهید ما را از  و شما مي

مان آنها را  دور دارید كه پدران به
ها و زمین  ذكر خلقت آسمان] . اند پرستیده مي
براي ما  [یدگوی اگر راست مي. اي ندارد دهفای
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ید بنمایي های و معجزه] دلیل روشني بیاورید
 .([كنیم يكه ما پیشنهاد م

گویا عقلی که این اعتراض را ترتیب 
القاء  اهل باطل داده و در قلوب

کند یکی و آن شیطان است که دشمن  می
 .استها  و همیشکی انسان اآشکار

بر دشمنان زمانی  نصرت و پیروزی -2
های مظلوم  شود که دست انسان به حاصل می

چه نوح  چنان ،به طرف هللا باال شود
 :مودفر السالم علیه

 [13:هود] {َرْدتُ ُهْم أََفَل تَذَكَُّرونَ َويَا قَ ْوِم َمْن يَ ْنُصرُِني ِمَن اللَِّه ِإْن طَ }

فقیر و به ] اگر من مؤمنان! اي قوم من)
را از پیش خود برانم، چه  [گمان شما حقیر

در  [رهاند و از دست انتقام خدا مي] كسي مرا
یچ ه]؟ دهد هللا یاري مي [مجازات شدید] برابر
و نمي اندیشید ] شوید آیا یادآور نمي. [كسي

ي دارند و انتقام ایشان را خدایكه آنان 
 .[(؟گیرد مي

را  وسلم علیه هللا صلیهللا متعال رسول هللا 
 .دهد چنین دستور می

ْيَك ِمْن َوََل َتطُْرِد الَِّذيَن يَْدُعوَن رَب َُّهْم بِالْغََداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َما َعلَ }
ِحَسابِِهْم ِمْن َشْيء  َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعلَْيِهْم ِمْن َشْيء  فَ َتطُْرَدُهْم فَ َتُكوَن ِمَن 
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 [52:األنعام] {الظَّالِِمينَ 
مران كه سحرگاهان [ از پیش خود]كساني را )

و ]خوانند  گاهان خداي را به فریاد مي و شام
[ همه وقت به عبادت و پرستش خدا مشغولند و

نه حساب . او است[ تنها رضایت]منظورشان 
ایشان بر تو است و نه حساب تو بر آنان است 

و هركس در گرو عمل خویش است، چه شاه چه ]
 بارةبه حرف مشركان در ]اگر [. درویش است

آنان را [ این گونه مؤمنان گوش دهي و از خود
 [(.ستمگران خواهي بود ةبراني، از زمر

َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن رَب َُّهْم بِالْغََداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَههُ َوََل تَ ْعُد  َواْصِبْر نَ ْفَسكَ }
نَاَك َعن ُْهْم تُرِيُد زِيَنَة اْلَحيَاِة الدُّنْ يَا َوََل تُِطْع َمْن أَْغَفْلنَا قَ ْلبَُه َعْن ِذْكرِنَا َوات ََّبَع َهوَ  اهُ َعي ْ

 [25:فالكه] {وََكاَن أَْمرُهُ فُ ُرطًا
گاهان  با كساني باش كه صبحگاهان و شام)

خوانند،  پرستند و به فریاد مي خداي خود را مي
طلبند، و چشمانت  ذات او را مي[ و تنها رضاي]

مندان  به سوي ثروتمندان و قدرت]از ایشان 
براي جستن زینت حیات دنیوي [ مستكبر

به خاطر ]برنگردد، و از كسي فرمان مبر كه 
دل او را از یاد [ آرزوپرستي دنیادوستي و

ایم، و او به دنبال آرزوي  خود غافل ساخته
و پیوسته فرمان یزدان ]خود روان گشته است 
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افراط [ همه]و كار و بارش [ را ترك گفته است
 .(و تفریط بوده است

است تبلیغ و  چه بر دعوتگر الزم آن -1
را  که باید آن است الهی رساندن پیام

به مردم برساند و صورت حکیمانه ه ب
؛ اما قبول کند پیشه ین راه صبرا در

مربوط به  شوندگان دعوت از سوی دعوت
داعی نیست، زیرا هللا متعال هر کسی را 

راه راست کند و  که بخواهد هدایت می
سوی ه ه بگشاید ک می کسانیرا بر روی 

چه نوح  چنان .دنکن میرجوع  او
ه فادبینیم که با است السالم را می علیه

های  از هر وسیلۀ ممکن و با شیوه
ین ا مختلف قومش را دعوت کرد و در

نجاه سال صبر نمود ولی راه نهصد و پ
دیگران به  جز گروه اندکیدر نتیجه 

 .او ایمان نیاوردند

َوأَْهَلَك َحتَّى ِإَذا َجاَء أَْمرُنَا َوفَاَر الت َّنُّوُر قُ ْلنَا اْحِمْل ِفيَها ِمْن ُكلٍّ زَْوَجْيِن اثْ نَ ْيِن }
 [13:هود] {ا آَمَن َمَعهُ ِإَلَّ قَِليلٌ ِإَلَّ َمْن َسَبَق َعلَْيِه اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َومَ 

نوح به كار خود مشغول بود و كافران هم ])
گاه كه  تا آن [به تمسخر خود ادامه دادند

در رسید و  [مبني بر هالك كافران] فرمان ما
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ا به غایت و خشم م] آب از زمین جوشیدن گرفت
سوار كشتي كن از هر : گفتیم [به نوح. رسید

اي را، و خاندان خود را، مگر  صنفي نر و ماده
كساني را كه فرمان هالك آنان قبال  صادر شده 

، و [كه همسر و یكي از پسران تو است] است
. اند كه ایمان آورده [در آن بنشان] كساني را

و جز افراد اندكي بدو ایمان نیاورده 
 .(ندبود

ا همسر و پسرش هللا متعال حتی او را ب
دو کافر بودند و نوح  آن. ابتالء نمود

شان انجام  کاری برای هیچ السالم علیه
 :فرماید هللا متعال می. داده نتوانست

ْب َوِهَي َتْجِري بِِهْم ِفي َمْوج  َكاْلِجبَاِل َونَاَدى نُوٌح ابْ َنهُ وََكاَن ِفي َمْعِزل  يَا بُ َنيَّ ارْكَ }
قَاَل َسآِوي إَِلى َجَبل  يَ ْعِصُمِني ِمَن اْلَماِء قَاَل ََل َعاِصَم . َمَعنَا َوََل َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِينَ 

ن َُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرقِينَ   [11-12:هود] {الْيَ ْوَم ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإَلَّ َمْن رَِحَم َوَحاَل بَ ي ْ

كشتي با [ ند ومؤمنان سوار كشتي شد)]
امواج كوه پیكر را [ ةسین]سرنشینانش 

مهر . ]رفت به پیش مي[ چنان هم]شكافت و  مي
پدري در میان این امواجي كه از سر و دوش هم 

[ غلطیدند، موج گرفت رفتند و روي هم مي باال مي
[ جدا از پدر]و نوح پسرش را كه در كناري 

قرار گرفته بود فریاد زد كه فرزند دلبندم 
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اگر به ]با ما سوار شو و با كافران مباش، 
یابي، واال با جملگي  سوي خدا برگردي نجات مي

پسر لجوج و مغرور [. ]گردي دینان هالك مي بي
روم و مأوي  به كوه بزرگي مي: گفت[ نوح
و از ]دارد  گزینم كه مرا از سیالب محفوظ مي مي

امروز هیچ قدرتي در : نوح گفت.[ غرقاب مصؤون
مبني بر غرق و هالك شدن ]فرمان خدا برابر 
پناه نخواهد داد مگر كسي را كه [ كافران

در همین هنگام . ]مشمول رحمت خدا گردد و بس
و [ موجي برخاست و او را در كام خود فرو برد

موج میان پدر و پسر جدایي انداخت و پسر در 
و خیال خام، او ]میان غرق شدگان جاي گرفت 

 [(.ه آتش آخرت انداخترا از راه آب دنیا، ب

 [33:التحريم] {َضَرَب اللَّهُ َمَثًل لِلَِّذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت نُوح  َواْمرََأَت لُوط  } 
خداوند از میان كافران، زن نوح و زن لوط )

 (.را مثل زده است

کنندگان  ان و تکذیبهللا متعال ظالم -5
شان  دهد تا بر گناهان را مهلت می

هرگز آنان را به  ولی ،ه گرددافزود
 .کند حال خودشان رها نمی

 [351:األعراف] {َوأُْمِلي لَُهْم ِإنَّ َكْيِدي َمتِينٌ }

و در عقوبت ایشان ] دهم و به آنان مهلت مي)
. [سازم شان مي ورزم و در گمراهي رهاي شتاب نمي
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و ] من سخت استوار است نقشةگمان طرح و  بي
 پاید و نابودشان ما  ایشان را ميدای
 .[(نماید مي

َوََل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَنََّما نُْمِلي لَُهْم َخي ٌْر أِلَنْ ُفِسِهْم إِنََّما نُْمِلي لَُهْم لِيَ ْزدَاُدوا }
 [375:آل عمران] {ثًْما َولَُهْم َعَذاٌب ُمِهينٌ إِ 

دیناني كه ایمان را داده و  و بي] كافران)
رند كه اگر گمان نب [اند كفر را خریداري كرده

ل رفاه دنیوي وسایو ] دهیم بدیشان مهلت مي
داریم و بر عمرشان  شان مهیّا مي براي
به صالح آنان است، بلكه ما  [یمافزای مي

دهیم تا بر گناهان خود  بدیشان فرصت مي
در آخرت به عذاب شدیدي دچار ] بیفزایند و

اي  براي آنان عذاب خواركننده [گمان بي. آیند
 (.است

ث از پیامبر اسالم در حدی
 :وسلم آمده است علیه هللا صلی

 1.«ِإنَّ اللَّهَ لَيُْمِلي لِلظَّالِِم َحتَّى ِإَذا َأَخَذهُ َلْم يُ ْفِلْتهُ »
که  و زمانی ،دهد هللا متعال به ظالم مهلت می)

 (.ی برایش نیستگیرد، هیچ راه نجات او را می
 را مهلت السالم علیهقوم نوح هللا متعال 

طغیان و سرکشی که  داد تا این طوالنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .صحیح البخاري -1
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را به حد آخر رساندند و گمان کردند 
خدا در امان  که همیشه از عذاب

 :باشند و به صراحت گفتند می
ِإْن ُكْنَت ِمَن  قَالُوا يَا نُوُح قَْد َجاَدلْتَ نَا فََأْكثَ ْرَت ِجَدالَنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا}

 [12:هود] {الصَّاِدِقينَ 
تا ] با ما جروبحث كردي! ي نوحا: گفتند)

و جروبحث را به درازا  [به تو ایمان بیاوریم
. جا كه ما را خسته كردي تا آن] كشاندي

مان از این همه گفتار به لب رسیده است و  جان
. [دیگر تاب تحّمل شنیدن سخنانت را نداریم

كه تو پیغمبري و اگر به ] يگوی اگر راست مي
گیرمان  دا گریبانتو ایمان نیاوریم، عذاب خ

ترساني،  چه را كه ما را از آن مي آن [گردد مي
 (.به ما برسان

، که امر هللا متعال فرا رسید اما زمانی
شان بسته شد و  ویر رراه فرار ب

 .نتوانستند کرده کاری هیچ
يَن َعاًما فََأَخَذُهمُ َولََقْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إَِلى قَ ْوِمِه فَ لَِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنة  ِإَلَّ َخْمسِ }

 [31:العنكبوت] {الطُّوفَاُن َوُهْم ظَالُِمونَ 
فرستادیم، و او  شما نوح را به سوي قوم)

 نهصد و پنجاه سال در میان آنان ماندگار شد
. [و جز گروه اندكي بدو ایمان نیاوردند]

به  [با كفر و معاصي] سرانجام در حالي كه
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ا در كردند، طوفان ایشان ر خود ستم مي
 .(برگرفت

اجابت هللا متعال  و بین دعای مظلوم -6
به همین علت . هیچ حجابی وجود ندارد
به  السالم علیهبه مجردی که نوح 

پرودگارش التجاء کرد، هللا متعال که 
از دست قوم  یهای او چه عذاب دانست می

است، فورا  دعای او را خویش دیده 
 .اجابت کرد

َلُهْم قَ وْ } َفَدَعا رَبَُّه أَنِّي  .ُم نُوح  َفَكذَّبُوا َعْبَدنَا َوقَالُوا َمْجُنوٌن َوازُْدِجرَ َكذََّبْت قَ ب ْ
َوَفجَّْرنَا اأْلَْرَض عُُيونًا فَالْتَ َقى  .فَ َفَتْحنَا أَبْ َواَب السََّماِء بَِماء  مُن َْهِمر   .َمغُْلوٌب فَانْ َتِصرْ 

 [32-9:القمر] {اْلَماءُ َعَلى أَْمر  َقْد قُِدرَ 

 [نوح] یش از ایشان، قوم نوح، بنده ماپ)
و  [گویش نامیدند و دروغ] را تكذیب كردند

 [از میان خردمندان] اي است و دیوانه: گفتند
تا آنجا كه نوح پروردگار  .رانده شده است

 :[و عرضه داشت] فریاد خواند  هخود را ب
ام پس مرا یاري و  من شكست خورده! پروردگارا
پس  .[را از ایشان بگیرو انتقام م]كمك فرما 

درهاي آسمان را با آب تند ریزان و فراواني 
ي درهاي گویاي كه  گونهه ب. ]از هم گشودیم

آسمان همه باز شده و هر چه آب است فرو 
ساران زیادي  و از زمین چشمه .[بارد مي
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ي تمام زمین گویاي كه  گونهه ب] برجوشاندیم
ا در ه و آب [پارچه به چشمه تبدیل شده است یك

از جانب ] هم آمیختند، براي اجراي فرماني كه
 .(مقدر شده بود [خدا صادر و

 :و در حدیث شریف آمده است
َنهُ َوبَ ْيَن اللَِّه ِحَجابٌ »  1.«َواتَِّق َدْعَوَة اْلَمظُْلوِم فَِإنَّهُ لَْيَس بَ ي ْ
زیرا بین او  یداز دعای مظلوم برحذر باش)

 (.ود نداردال هیچ مانع و حجابی وجو هللا متع
اند  و وابستگان مؤمنان کسانی اهل -7

 ،باشندزیور تقوا و صالح مزین  که با
چه قرابت نسبی داشته باشند و یا 

زیرا هللا متعال در جواب  ،نداشته باشند
 :فرمود السالم علیهنوح 

أَْلِن َما لَْيَس َلَك بِهِ يَا نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَّهُ َعَمٌل غَي ُْر َصاِلح  َفَل َتسْ قال }
 [12:هود] {ْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ ِعْلٌم إِنِّي أَِعُظَك أَ 

پسرت از خاندان تو نیست، ! اي نوح: فرمود)
به سبب رفتار زشت و كردار پلشتي ] چرا كه او

ها فاصله  كه پیش گرفته است با تو فرسنگ
. عمل ناشایست است [دارد، و ذات او عین

كه ] چه را از آن آگاه نیستي این آنبنابر
من تو را . از من مخواه [درست است یا نادرست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .صحیح البخاري -1
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و نداني ] كنم كه از نادانان نباشي نصیحت مي
كه در مكتب آسماني، پیوند بر اساس عقیده 

 .[(است؛ نه گوشت و خون

بر   کسی را مقدم مؤمن صادق هیچ -8
داند و خانواده،  هللا متعال نمی رضای

قبیله، جاه و مقام و هر  فرزندان،
را که دارد، در راه کسب رضای هللا  چیزی

این کاری بود  نماید؛ متعال قربان می
را عمال  به اثبات  السالم آن که نوح علیه

: که هللا متعال برایش گفت و همین. رسانید
او از اهل تو نیست، او کافر است و 

چه  برایت زیبنده نیست که در مورد آن
وح من درخواست کنی، ن دانی از نمی
تابعیت  السالم با شنیدن این سخن علیه

حکم هللا متعال اعالن کرد و خود را از 
 :گفت

قَاَل َربِّ إِنِّي أَُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِلي بِِه ِعْلٌم َوِإَلَّ تَ ْغِفْر ِلي َوتَ ْرَحْمِني }
 [17:هود] {َأُكْن ِمَن اْلَخاِسرِينَ 

 از این كه چیزي را! پروردگارا :نوح گفت)
از تو بخواهم كه بدان آگاه  [از این به بعد]

و ] دارم نباشم، خویشتن را در پناه تو مي
خواهم كه مرا از چنین  عاجزانه از آستانت مي

ي و نبخشایاگر بر من . [دور داري ي بهیها لغزش
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 .(ي از زیانكاران خواهم بودننمایبه من رحم 

 داری نام امانتتجرد و  ،اخالص -3
ی از بنده در دنیا و بعد از نیکوی
ر روز خصوص ده ب ،گذارد جا می همرگ ب

نوح . شود قیامت سبب کامیابی بنده می
السالم چون نیت خود را خالص  علیه

سوی هللا ه گردانید و یکسویی کامل ب
کرد حتی از  متعال را در خود ایجاد
هللا متعال او و  همسرو فرزند هم برید؛

 :چنین پاداش دادرا 

ِقيَل يَا نُوُح اْهِبْط ِبَسَلم  ِمنَّا َوبَ رََكات  َعلَْيَك َوَعَلى أَُمم  ِممَّْن َمَعَك َوأَُممٌ }
 [15:هود] {سُُّهْم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيمٌ َسنَُمت ُِّعُهْم ثُمَّ يَمَ 

پس از آن كه طوفان همه جا را ویران )]
! ي نوحا: گفته شد [كرد، به زبان وحي به نوح

و بدان كه تو و ] از كشتي پیاده شو
از ] از امنیّت ما برخوردارید و [همراهانت

سالم و  [ها و سایر بالها ها و بیماري قحطي
بركات خدا به روي تو و  [درهاي] بركنارید و

و نگران ] است [گشوده] هاي همراهت گروه
نباشید كه محیط سالم و پربركتي خواهید داشت 

از نسل ] هاي دیگري ا و گروهه ملّت [و بعدها
ها و  را از نعمت [آیند كه آنان شما پدید مي
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ولي ایشان در غرور ] كنیم ها برخوردار مي خوشي
آن گاه عذاب دردناكي  [روند و و غفلت فرو مي

 .(رسد از سوي ما بدانان مي

 [79:الصافات] {َسَلٌم َعَلى نُوح  ِفي اْلعَالَِمينَ }
میان جهانیان و آن درود بر نوح، در )
 (.است

که در  بعد از آن السالم علیهنوح  -14
سوی هللا این همه صبر و ه راه دعوت ب

 تحمل را از خود نشان داد، از جملة
 .حساب آمده انبیای صاحب عزم ب

اْبِن  َوِإْذ َأَخْذنَا ِمَن النَّبِيِّيَن ِميثَاقَ ُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوح  َوإِبْ َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى}
 [7:األحزاب] {َمْريََم َوَأَخْذنَا ِمن ُْهْم ِميثَاقًا غَلِيظًا

هنگامي را كه از پیغمبران  [یادآور شو)]
چنین از تو و از نوح و  پیمان گرفتیم و هم

از ! [آري. ]ابراهیم و موسي و عیسي پسر مریم
كه در ] آنان پیمان محكم و استواري گرفتیم

و دعوت مردم به اداي مسؤولیّت تبلیغ رسالت، 
 .[(خداشناسي و یكتاپرستي كوتاهي نكنند

 

 کریم در قرآن السالم علیهنوح 
ه اهداف علمی که امید است از تدریس این موضوع ب

 :دست آید
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 السالم علیهکه نوح  را اولین امری -1
 .د ذکر نمایدبا قومش آغاز کر

 السالم علیهعناد و سرکشی قوم نوح  -2
 .را با دلیل بیان کند

 السالم علیهقوم نوح را که  یدالیل -3
کردند با حجت  برای تکذیب وی بیان می

 .و دلیل رد نماید

 :محتوای علمی
در  السالم علیهدعوت نوح های  نشانه

یب گوناگون و استعمال اسال کریم قرآن
 .در دعوت به سوی هللا

قَاَل .ِل َأْن يَأْتِيَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ إِنَّا أَْرَسْلنَا نُوًحا إَِلى قَ ْوِمِه َأْن أَنِْذْر قَ ْوَمَك ِمْن قَ بْ }
يَ ْغِفْر َلُكْم ِمْن ذُنُوِبُكْم  .َأِن اْعبُُدوا اللََّه َوات َُّقوُه َوَأِطيُعونِ  .يَا قَ ْوِم إِنِّي َلُكْم نَِذيٌر ُمبِينٌ 

قَاَل َربِّ . ُكنُْتْم تَ ْعَلُمونَ   خَُّر لَوْ َويُ َؤخِّرُْكْم إَِلى َأَجل  ُمَسمًّى ِإنَّ َأَجَل اللَِّه إِذَا َجاَء ََل يُ ؤَ 
َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوتُ ُهْم  .ْم ُدَعاِئي ِإَلَّ ِفَرارًافَ َلْم يَزِْدهُ  .قَ ْوِمي لَْيًل َونَ َهارًا إِنِّي َدَعْوتُ 

ْكبَ ُروا اْستَ لِتَ ْغِفَر لَُهْم َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم ِفي آذَانِِهْم َواْستَ ْغَشْوا ثِيَابَ ُهْم َوَأَصرُّوا وَ 
فَ ُقْلُت  .َأْسَرْرُت لَُهْم ِإْسَرارًاثُمَّ إِنِّي أَْعلَْنُت لَُهْم وَ  .إِنِّي َدَعْوتُ ُهْم ِجَهارًاثُمَّ  .اْسِتْكبَارًا

نِيَن َويُْمِددُْكْم بِأَْمَوال  َوبَ  .ْم ِمْدرَارًايُ ْرِسِل السََّماَء َعلَْيكُ  .ْم إِنَُّه َكاَن َغفَّارًااْستَ ْغِفُروا رَبَّكُ 
َقْد َخَلَقُكْم وَ  .تَ ْرُجوَن لِلَِّه َوقَارًا َما َلُكْم ََل . َيْجَعْل َلُكْم أَنْ َهارًاَوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّات  وَ 

َوَجَعلَ َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا  .بَاقًاأَلَْم تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق اللَّهُ َسْبَع َسَماَوات  طِ  .َأْطَوارًا
 .ا َويُْخرُِجُكْم ِإْخرَاًجاثُمَّ يُعِيدُُكْم ِفيهَ  .ْم ِمَن اأْلَْرِض نَ بَاتًاَواللَّهُ أَنْ بََتكُ  .َراًجاالشَّْمَس سِ 
قَاَل نُوٌح َربِّ إِن َُّهْم  .ُسُبًل ِفَجاًجا لَِتْسُلُكوا ِمن َْها .َلُكُم اأْلَْرَض ِبَساطًا َواللَُّه َجَعلَ 
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َوقَالُوا ََل  .َمَكُروا َمْكًرا ُكبَّارًاوَ  .َوَولَُدُه ِإَلَّ َخَسارًا ْدُه َمالُهُ َعَصْوِني َوات َّبَ ُعوا َمْن لَْم يَزِ 
َوَقْد َأَضلُّوا َكثِيرًا  .يَ ُعوَق َوَنْسرًاَتَذرُنَّ آلَِهَتُكْم َوََل َتَذرُنَّ َودًّا َوََل ُسَواًعا َوََل يَ غُوَث وَ 

ْن ا َخِطيئَاتِِهْم أُْغرِقُوا فَأُْدِخُلوا نَارًا فَ َلْم يَِجُدوا لَُهْم مِ ِممَّ  .ظَّالِِميَن ِإَلَّ َضَلًَل َوََل تَزِِد ال
إِنََّك ِإْن . َربِّ ََل َتَذْر َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًاَوقَاَل نُوٌح  .ُدوِن اللَِّه أَْنَصارًا

َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَوالَِديَّ َولَِمْن َدَخلَ . فَّارًاَتَذرُْهْم ُيِضلُّوا ِعبَاَدَك َوََل يَِلُدوا ِإَلَّ فَاِجًرا كَ 
 [25-3:نوح]{ بَ ْيِتَي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوََل تَزِِد الظَّالِِميَن ِإَلَّ تَ بَارًا

من قوم خود را شب و ! پروردگارا: نوح گفت)
 .ام فرا خوانده [به سوي ایمان به تو] روز

و فرا خواندنم تنها بر گریز ایشان  اّما دعوت
ام  من هر زمان كه ایشان را دعوت كرده !افزود

تو آنان را بیامرزي،  [ایمان بیاورند و]  تا
 شان فرو كردند هاي هاي خود را به گوش انگشت

شان را بر  هاي و جامه [تا نداي حق را نشنوند]
در فسق ] و [مرا نبینند قیافةتا ] سر كشیدند
ند و بر رفتظلم و زور بیشتر فرو و فجور و 

پافشاري كردند و سخت سركشي نموده و  [كفر
سپس من آنان را آشكارا و با  .تکبر ورزیدند

 [به یكتاپرستي و ایمان راستین] صداي بلند
 گونه علني و گذشته از این، به .دعوت كردم

و فردي، دعوت ] ، و به صورت نهاني[جمعي]
: مگفتبدیشان  و .بدیشان رساندم [آسماني را

از پروردگار خویش طلب آمرزش كنید كه او 
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 .[بخشاید و شما را مي] بسیار آمرزنده است
هاي پر  خدا از آسمان باران [اگر چنین كنید]

و با اعطاء . باراند خیر و بركت را پیاپي مي
كند و یاري  ي و فرزندان، شما را كمك ميدارای

شما  ةهاي سرسبز و فراوان بهر دهد، و باغ مي
سازد، و رودبارهاي پر آب در اختیارتان  مي
شود كه براي خدا عظمت  شما را چه مي .گذارد مي

در حالي كه خدا شما  ل نیستید؟قایو شكوهي 
هاي  را در مراحل مختلف خلقت به گونه

و در هر گام شما را ] گوناگوني آفریده است
رهبري و هدایت كرده، و به شما لطف و عنایت 

بینید كه خداوند چگونه  مگر نمي .[نموده است
و  هفت آسمان را یكي باالي دیگر آفریده است؟

ماه را در میان آنها تابان، و خورشید را 
خدا است كه شما را  كرده است؟ [درخشان] چراغ

سپس شما  .شگفتي آفریده است ةگون از زمین به
گرداند، و بعد شما را  را به همان زمین بر مي

از زمین  [گرداند و ده ميزن] شگفتي ةبه گون
خداوند زمین را براي شما  .آورد بیرون مي

هاي  تا از جاده .گسترده و فراخ كرده است
بعد از یأس و نومیدي ] نوح .وسیع آن بگذرید

: گفت [از ایشان به آستان الهي عرضه داشت و
اند، و  آنان از من نافرماني كرده! پروردگارا
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موال و اند كه ا از كساني پیروي نموده
بر آنان نیفزوده  اوالدشان جز زیان و خسران

نیرنگ بزرگي به  [چنین رهبران گمراهي] .است
معبودهاي خود : به آنان گفتند .اند كار برده

را وامگذارید، و َوّد، س واع، َیغوث، یعوق، و 
و بدین وسیله بسیاري از  .َنسر را رها نسازید

ین ا! پروردگارا! ]اند مردم را گمراه ساخته
و جز  [ترشان گردان ند گمراها خودخواهان گمراه

 [سرانجام، همگي] !گمراهي بر ستمكاران میفزا
غرق شدند، و [ در طوفان] به خاطر گناهانشان

به دوزخ در افتادند، و جز خدا براي خود یار 
كه بتواند از ایشان دفاع ] و یاوري نیافتند

به دعاي ] نوح .[كند و از دوزخشان برهاند
هیچ احدي ! پروردگارا: گفت [ادامه داد وخود 

 .از كافران را بر روي زمین زنده باقي مگذار
كه اگر ایشان را رها كني، بندگانت را گمراه 

سازند، و جز فرزندان بزهكار و كافرِ سرسخت  مي
! پروردگارا. آورند زایند و به دنیا نمي نمي

مرا، و پدر و مادرم را، و همه كساني را كه 
آیند  من در مي خانةو باورمندانه به  مؤمنانه

و ! و سایر مردان و زنان با ایمان را بیامرز
 .!(كافران را جز هالك و نابودي میفزا
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 :شرح آیات و اندرزها
 هد شرح میین سوره ا هللا متعال در -1

قومش را انذار  السالم علیهکه نوح 
دهد که  ، و باز بشارت و وعده میدهد می

 متعال اطاعت کنند، ر هللااگر از اوام
را  شان آمرزد و اجل را می شان گناهان

 طاعت ةاندازد تا زمین به تأخیر می
و همچنان از  بیشتر را داشته باشند

 ،های زندگی دنیا برخوردار شوند نعمت
برای مرگ  شده نیکه اجل تعی تا آن
ه در سورة چ چنان. شان فرا رسد طبیعی
 :فرماید هود می

ُروا رَبَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يَُمت ِّْعُكْم َمتَاًعا َحَسنًا إَِلى َأَجل  ُمَسمًّى َويُ ْؤِت  َوَأِن اْستَ ْغفِ }
 [1:هود] {ُكلَّ ِذي َفْضل  َفْضَلهُ َوِإْن تَ َولَّْوا فَِإنِّي َأَخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَ ْوم  َكبِير  

و این كه از پروردگارتان طلب آمرزش كنید )
به سبب ]برگردید كه خداوند و به سوي او 

شما را تا  [مخلصانه توبةاستغفار صادقانه و 
از مواهب زندگي این ]ي نیكویدم مرگ به طرز 

در آخرت برابر ]سازد، و  مند مي بهره [جهان
 به هر صاحب فضیلت و احساني [عدل و داد خود

اگر هم . دهد فضیلت و احسانش را مي [پاداش]
از عذاب روز  من بر شما روی برگردانید،
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 .(بیمناكم [كه روز قیامت است]بزرگي 

و به آنها فهماند که چون اجل الهی 
 یین کرده استها تع که برای هالکت امت

 .افتد گاه به تأخیر نمی فرا رسد آن
 {َوِلُكلِّ أُمَّة  َأَجٌل فَِإَذا َجاَء َأَجلُُهْم ََل َيْستَْأِخُروَن َساَعًة َوََل َيْستَ ْقِدُمونَ }

 [11:عرافاأل]
مشخّص و ] هر گروهي داراي مّدت زماني)

آنان  [محدود] است، و هنگامي كه زمان [معلوم
تأخیر  [از آن] اي به سر رسید، نه لحظه
پیشي  [بر آن] اي خواهند كرد و نه لحظه

 .(گیرند مي

السالم آرزو داشت که قومش  نوح علیه
سنت و قانون الهی را در مورد اقوام 

 و نهی هللا نند و از امرسرکش و فاسق بدا
به همین سبب آنها  ؛نکنند سرکشیتعالی 

را وعده داد که اگر از هللا اطاعت کنند، 
نازل  بر آنان را رحمت خود باران

شان سیراب  تا زراعت و حیوانات کند می
ها و نهرهای آب شیرین را  شوند و باغ

 .گذارد در اختیارشان می
 ها دوباره متوجه بعد ازین وعده -2

 .پرسد آنها گردیده و با تعجب می
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 [31:نوح] {َما َلُكْم ََل تَ ْرُجوَن لِلَِّه َوقَارًا}

شود كه براي خدا عظمت و  شما را چه مي)
 (ل نیستید؟یشكوهي قا

پرسید که چه چیز  از ایشان می
شود و آنان را از تعظیم  شان می مانع

دارد؟  هللا متعال و طلب ثواب او باز می
را از  ن هللا است که آنانکه ای در حالی

آغاز آفرینش تا کنون از مراحل مختلف 
، در ابتداء آدم گذرانیده است

 ه،گل آفرید را از فشردة السالم علیه
بعدا  نسل او را با قرار دادن نطفه 

نطفه را  ه،در رحم مادر ادامه داد
بعد از چندی به خون بسته تبدیل 

مبدل و خون را به پارچۀ گوشت  هدنمو
ها را  و از آن استخوان ته،ساخ

ها را با  ، بعد از آن استخوانهآفرید
 ،خلقت تکمیله و بعد از گوشت پوشاند

بینا و زبان  چشم ،گوش شنوا به آنان
 ه است؛بخشید گویا و مغز تفکرکننده

 ینپس چه بابرکت است هللا که نیکوتر
 .آفریننده است

های  نشانهپروردگار که این همه 
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چرا مردم از او روی قدرتش آشکار است 
گردان شده و اوامر او را اطاعت 

 نکنند؟
، شیوۀ ترغیب را آن بعد از -3

کند و مردم را به طاعت هللا  اختیار می
خواند و  متعال و مراعات حدودش فرا می

 های قدرت هللا آنها را متوجه نشانه
نور  سازد؛ متعال در آسمان و زمین می

ه مهتاب و درخشندگی آفتاب را ب
متوجه  :گوید آورد؛ و می ادشان میی

که هللا متعال ما را از مواد  باشید
، سپس جسم ما را به دهد زمین پرورش می

 گرداند و در آخر دوباره می زمین بر
هللا  ؛آورد از همین زمین ما را بیرون می

متعال زمین را چگونه هموار و برای 
 زراعت آماده ساخته و راه رفتن بر

، تا به ه استردانیدوی آن را آسان گر
آسانی حرکت کنیم و از مواد زراعتی 

را  آن استفاده نماییم و معادن آن
 .استخراج کنیم

از جهالت قومش به  السالم علیهنوح  -4
برد و با شکستگی  هللا متعال شکایت می
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شب و روز آنها را دعوت : گوید می
بر فرار و  ولی دعوت من جز ،کردم

هر باری ؛ دفزودوری از هدایت آنها نی
، انگشتان خود که آنها را دعوت کردم

خود  فرو بردند و سر شان های گوشرا در 
پیچاندند تا سخنم را  شان را در لباس
عناد خود اصرار  کفر وبر نشنوند، و 

یامبر هللا متعال و بر پ ورزیدند
 .استکبار نمودند

ه دعوت خود را ب السالم علیهنوح 
ضه ها و اسالیب گوناگون عر شیوه
د و یترسان را می داشت؛ گاهی آنان می

داد؛ باری سخن سخت و  گاهی بشارت می
به نرمی و  گفت، و احیانا   شدید می

های  ؛ گاهی به نعمتکرد آهستگی دعوت می
های  داد و زمانی نشانه الهی وعده می

و در نفس  کایناتقدرت هللا متعال را در 
ولی این  رد؛ک نشاندهی می ها انسان

موعظه و اندرز هیچ سودی نبخشید و 
آنها همچنان به عصیان خود اصرار 
کرده و برای ناکام ساختن دعوت دسایس 

یگر ختند و یکداراه انده گوناگونی ب
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 را به اصرار در راه باطل توصیه
 .کردند می

 {َوََل يَ غُوَث َويَ ُعوَق َوَنْسًراَوقَالُوا ََل تََذرُنَّ آلَِهَتُكْم َوََل َتَذرُنَّ َودًّا َوََل ُسَواًعا }
 [21:نوح]

معبودهاي خود را : به آنان گفتند)
وامگذارید، و َوّد، س واع، َیغوث، یعوق، و َنسر 

 .(را رها نسازید

های اصنامی بود که قوم  اینها نام
به عبادت آنها گرفتار  السالم علیهنوح 
قومش را از  السالم علیهنوح . بودند

کرد و شب و روز  می نهی ها عبادت بت
پرستی  کوشید تا آنها را از بت می

سعی  آن همه ولی بعد از متنفر سازد؛
و تالش طوالنی و صرف صدها سال عمر 

رو  هبا حالتی روب ،عزیزش در راه دعوت
آنها  ؛نیست شود که دیگر قابل تحمل می
که به ندای دعوت لبیک  جای اینه ب

دند که کر یکدیگر را وصیت می ،گویند
 !ها را ترک نگویند عبادت بت
ها روایت  ن در مورد این بتمحدثا

 های مردمان صالح نام آنها که ندنک می
که وفات یافتند  زمانی قوم نوح بود؛
شان انداخت که در  های شیطان در قلب
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هایی را نصب  نشستند بت که آنان می جایی
ه نام ایشان را بها د و آننماین

را  رآنها این کا نامگذاری کنند؛
انجام دادند ولی آنها را عبادت 

نسل از بین که این  زمانی کردند؛ نمی
بست،  بر شان رخت  و علم از بین رفتند
ه عبادت آنها مصروف های بعدی ب نسل

ها که  ین بتا از السالم علیهنوح . شدند
سران و از  سبب گمراهی مردم شده بود

سوی باطل فرا ه ر که مردم را بکف
 .هللا متعال شکایت برددند به خوان می

نوح  صبر که کاسة بعد از آن -5
شد و اسالیب و  یزبرل السالم علیه
نتیجه ماند، به  مه بیهای دعوت ه شیوه

و قوم خود را  هللا متعال روی آورده
 :دعای بد نمود و گفت

 [21:نوح] {َوََل تَزِِد الظَّالِِميَن ِإَلَّ َضَلًَل }
 !(او جز گمراهي بر ستمكاران میفز)

إِنََّك ِإْن تََذرُْهْم ُيِضلُّوا . َوقَاَل نُوٌح َربِّ ََل َتَذْر َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا}
 [27-22:نوح] {ِعبَاَدَك َوََل يَِلُدوا ِإَلَّ فَاِجرًا َكفَّارًا

: گفت [به دعاي خود ادامه داد و] نوح)
هیچ احدي از كافران را بر روي ! پروردگارا

كه اگر ایشان را رها  .زمین زنده باقي مگذار
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و جز سازند،  كني، بندگانت را گمراه مي
زایند و به  فرزندان بزهكار و كافرِ سرسخت نمي

 (.آورند دنیا نمي
کفر  و پیشوایان رهبران زیرا آنها

گذاشته حال خود باقی ه بودند و اگر ب
، ن خطرناک بودهشوند، برای موحدا
دعوت و اصالح  راه مانند سنگ بزرگی در

و مانع پیوستن مردم به  گیرند قرار می
متعال  به همین خاطر از هللا شوند؛ آن می

آنان را  یک از درخواست نمود که هیچ
 زیرا اگر بر روی زمین زنده نگذارد؛

زنده بمانند دیگران را گمراه 
شان را همانند خود  سازند و فرزندان می

 .ندنک تربیه میمشرک 
سوی پروردگار ه دعا ب دستبعد از آن 

، پدر و مادر، بلند کرده برای خود
و  خواهد من مغفرت میزنان و مردان مؤ

 :دهد خاتمه می دعایش را به این جمله
 [25:نوح] {َوََل تَزِِد الظَّالِِميَن ِإَلَّ تَ بَارًا}
 !(.و كافران را جز هالك و نابودي میفزا)
شرحی که هللا متعال ارائه نموده  در -6

مخالفت امر  است عقوبت قوم نوح را به
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 :فرماید وی مربوط نموده و می

 {ِممَّا َخِطيئَاتِِهْم أُْغرِقُوا فَأُْدِخُلوا نَارًا فَ َلْم يَِجُدوا لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَصارًا}
 [25:نوح]

در ] شان به خاطر گناهان [سرانجام، همگي])
د، و غرق شدند، و به دوزخ در افتادن [طوفان

كه ] جز خدا براي خود یار و یاوري نیافتند
شان  بتواند از ایشان دفاع كند و از دوزخ

 .([برهاند

تا به این ترتیب به ما بفهماند که 
دن آنها گناهانی بود که سبب غرق ش
 توانست کسی نمی شدند و هیچ مرتکب می

از  .شدن نجات دهد غرق آنها را از
است آمیز این داستان این  نکات عبرت

هالکت روانۀ آتش  مجرده که آنها ب
 .جهنم گردیدند

هللا متعال در سورۀ اعراف داستان دعوت 
را بیان  سوی توحیده ب السالم علیهنوح 

که خیرخواه  که وی در حالی کند و این می
متهم  و امین بود باز هم به گمراهی

 .شد می
قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إِلَه  غَي ْرُُه إِنِّي لََقْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إَِلى قَ ْوِمِه فَ َقاَل يَا }

 .قَاَل اْلَمََلُ ِمْن قَ ْوِمِه إِنَّا لَنَ َراَك ِفي َضَلل  ُمبِين   .َأَخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَ ْوم  َعِظيم  



 
178 

أُبَ لِّغُُكْم رَِساََلِت رَبِّي  .ِمينَ قَاَل يَا قَ ْوِم لَْيَس ِبي َضَللٌَة َوَلِكنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعالَ 
أََوَعِجْبُتْم َأْن َجاءَُكْم ِذْكٌر ِمْن رَبُِّكْم َعَلى  .َوأَْنَصُح َلُكْم َوأَْعَلُم ِمَن اللَِّه َما ََل تَ ْعَلُمونَ 

نَاُه  .رَُجل  ِمْنُكْم لِيُ ْنِذرَُكْم َولِتَت َُّقوا َولَعَلَُّكْم تُ ْرَحُمونَ  َوالَِّذيَن َمَعُه ِفي َفَكذَّبُوُه فَأَْنَجي ْ
 [21-59:األعراف] {بِآيَاتِنَا إِن َُّهْم َكانُوا قَ ْوًما َعِمينَ اْلُفْلِك َوأَْغَرقْ نَا الَِّذيَن َكذَّبُوا 

اند، و  پیوسته مشركان، دشمنان حق بوده)]
ما [ از جمله. اند كافران با پیغمبران جنگیده
شان  كه در میان]نوح را به سوي قوم خود 

او بدیشان . فرستادیم[ خته شده بودبرانگی
براي شما جز خدا معبودي ! اي قوم من: گفت
از شما ]من . پس تنها خدا را بپرستید. نیست

قیامت و حساب و كتابي . باشم و دلسوزتان مي
ترسم  مي[ در میان است و اگر نافرماني كنید

و به دوزخ ] دچار عذاب آن روِز بزرگ شوید 
ما شما : قوم او گفتنداشراف و رؤساي [. روید
در گمراهي و سرگشتگيِ [ دور از حق و]را 

گونه  هیچ! اي قوم من: گفت. بینیم آشكاري مي
گمراهي در من نیست و دچار سرگشتگي هم 

اي از سوي پرودرگار  ولي من فرستاده. نیستم
[ محوّله از سوي]هاي  من مأمورّیت. جهانیانم

ما را كنم و ش پروردگارم را به شما ابالغ مي
دهم و از جانب خدا چیزهایي  پند و اندرز مي

دانم كه شما  مي[ گردد و به من وحي مي]
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كتاب ]كنید از این كه  آیا تعجّب مي. دانید نمي
اندرزي از سوي پروردگارتان بر [ آسماني پر

زبان مردي از خودتان به شما برسد تا شما را 
در پرتو هراس ]بیم دهد و پرهیزگار شوید و 

اب و عقاب، و پرهیز از موجبات خشم از عذ
امید آن باشد كه مشمول رحمت و رأفت [ خدا

با وجود این همه دالیل ]گردید؟ اّما آنان 
. او را تكذیب كردند[ روشن ایمان نیاوردند و

پس ما او و كساني را كه با وي در كشتي 
بودند نجات دادیم، و كساني را كه آیات 

ب نمودند، غرق ما را تكذی[ خواندني و دیدني]
[ كور دل و]كردیم، چرا كه آنان مردمان 

 [(.دیدند و حق را نمي]نابینایي بودند 

 :و اندرزها آیات شرح
 السالم علیهاولین امری که نوح  -1

سوی آن فراخواند توحید و ه قومش را ب
. یگانه بود عبادت خالصانۀ هللا واحد و

 دعوتش تنها نیست؛ در السالم علیهنوح 
لین سخن تمام پیامبران الهی لکه اوب

که هللا را به یگانگی عبادت  این بود
شریک آوردن به او اجتناب  کنید و از
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چه در داستان هود، شعیب  چنان نمایید؛
السالم مشاهده خواهیم  و صالح علیهم

سوی توحید اساس و ه دعوت ب زیرا .کرد
تهداب هر رسالت آسمانی را تشکیل 

یاء دهد و به همین علت انب می
السالم بیشترین وقت خود را صرف  علیهم

ین راه ا همین موضوع نموده و در
آماده قبول هر نوع خطرات و مشکالت 

اند و این امر در دعوت ابراهیم  شده
ی بیشتر از هر پیامبر دیگر السالم علیه
که  کنیم مشاهده می و ؛یافته است تجلی

را از سوی قوم  زیادی چه مشکالت
 باآلخره که این تا ود،پرستش تحمل نم بت

 .زنده در آتش انداخته شد
دعوت توحید را با  السالم علیهنوح 
 عرضهاز عذاب پروردگار  ترساندن

خوار و  نموده و به زبان یک فرد غم
 : مهربان گفت

 [59:األعراف] {إِنِّي َأَخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَ ْوم  َعِظيم  }
ترسم دچار عذاب آن روِز بزرگ  مي! من)
 .([و به دوزخ روید] وید ش

مراد از روز بزرگ، روز قیامت است 
با عذاب  قوم نوح نکه مشرکا
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شوند و قبل از  شان مواجه می های سرکشی
ر دنیا طوفان بر آنها مسلط آن د

 .گردد می
 ؟چگونه بود او جواب قوم

 [23:افاألعر ] {قَاَل اْلَمََلُ ِمْن قَ ْوِمِه إِنَّا لَنَ رَاَك ِفي َضَلل  مُبِين  }
 ما شما را: اشراف و رؤساي قوم او گفتند)
در گمراهي و سرگشتگيِ آشكاري  [دور از حق و]
 .(بینیم مي

قوم نوح در برابرش سکوت  ةامع
 ،قومش بزرگانکردند، اما اشراف و 

را محبت جاه  که قلب و ذهن شان کسانی
نمایی و خودخواهی و ریاء  وجالل، خود

؛ فتنداین سخنان را گ ،پر کرده بود
 بودندهمان مترفین و عیاشانی  آنان

 :فرماید شان میکه هللا متعال در مورد
َوقَالُوا  .َوَما أَْرَسلْنَا ِفي قَ ْريَة  ِمْن نَِذير  ِإَلَّ قَاَل ُمت َْرفُوَها إِنَّا بَِما أُْرِسلْتُْم بِِه َكاِفُرونَ }

 [15-11:سبأ] {َعذَّبِينَ َنْحُن َأْكثَ ُر أَْمَواًَل َوَأْوََلًدا َوَما َنْحُن بِمُ 
ما به هر شهر و دیاري كه پیغمبري را )

: اند جا گفته سران و متنّعمان آن، ایم فرستاده
و  .اید باور نداریم چه آورده ما بدان

اموال و اوالد  [در دنیا] ما كه: اند گفته
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عالقه و محبّت خدا  نشانةاین ] بیشتري داریم و
ز عذاب ما هرگ [به ما است، و در آخرت هم

 (.شویم بینیم و شكنجه نمي نمي

که خود را اشراف و سبحان هللا، کسانی 
که  جای اینه نامند، ب بزرگان قوم می

در برابر اصالح  ،رهبران اصالح باشند
سنگر گرفته و از ابتدای رسالت 

 و آسمانی تا امروز در برابر هر دعوت
از حسد و  یسوی خیره هر دعوتگر ب

ه مثابة ب و استفاده کردهکینه 
ع در راه دعوت اسالمی ترین مان بزرگ

چه مشاهده  چنان اند؛ قرار گرفته
همین اشراف و بزرگان قوم  خواهیم کرد

 :گویند به پیامبر هللا می السالم علیههود 
 [22:األعراف] {لََنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذبِينَ  إِنَّا لَنَ رَاَك ِفي َسَفاَهة  َوإِنَّا}
آخر این چه ]؛ دانیم ما شما را ابله مي)

اي و این چه چیز  دعوتي است كه راه انداخته
و ما شما را  ![؟خواني است كه ما را بدان مي

 .(پنداریم گویان مي دروغ زمرةاز 

السالم  و اشراف قوم صالح علیه رهبران
 :گفتند خطاب به مؤمنان می

يَن اْسُتْضِعُفوا لَِمْن آَمَن ِمن ُْهْم أَتَ ْعَلُموَن قَاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا ِمْن قَ ْوِمِه لِلَّذِ }
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قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا إِنَّا  .َأنَّ َصاِلًحا ُمْرَسٌل ِمْن رَبِِّه قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْؤِمُنونَ 
 [72-75:األعراف] {بِالَِّذي آَمنُْتْم بِِه َكاِفُرونَ 

او به اشراف و رؤساي متكبّر قوم )
آیا : مستضعفاني كه ایمان آورده بودند گفتند

اي از جانب  دانید كه صالح فرستاده واقعا  مي
 [مستضعفان پاسخ دادند و]؟ است خود پروردگار

چه او بدان مأمورّیت یافته  ما بدان: گفتند
[ به مستضعفان] مستكبران .است ایمان داریم

چه شما بدان ایمان  ولي ما بدان: گفتند
 (.، ایمان نداریمدارید

و قومش  السالم علیههللا متعال از شعیب 
 :کنند چنین حکایت می

قَاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا ِمْن قَ ْوِمِه لَُنْخرَِجنََّك يَا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعَك }
 [55:األعراف] {ا َكارِِهينَ ِمْن قَ ْريَتِنَا أَْو لَتَ ُعوُدنَّ ِفي ِملَّتِنَا قَاَل أََولَْو ُكنَّ 

كه خویشتن ] اشراف و سران متكبّر قوم شعیب)
دانستند كه دین خدا را  را باالتر از آن مي

حتما  تو و ! اي شعیب: گفتند [بپذیرند، بدو
اند از شهر و  كساني را كه با تو ایمان آورده

ین آیكنیم مگر این كه به  آبادي خود بیرون مي
ین شما آیآیا ما به  :شعیب گفت. یددرآیما 

آن را به سبب باطل و ] یم در حالي كهآی در مي
! ؟پسندیم داریم و نمي دوست نمي [نادرست بودن
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 .([هرگز چنین كاري ممكن نیست]
ها و اوامر  این است نتیجة رهنمایی

و این است برخوردی که با  ،سران باطل
انجام   پیامبران و رهبران اصالح

 .دهند می

شان از  های ردم که قلبم اما عموم -2
سالم و از محبت  ها  ها و حسادت کینه

دنیا و جاه و جالل دنیایی پاک است، 
در هر زمان و مکان از انبیاء 

السالم پیروی کرده و از دعوت حق  علیهم
برای فهم و درک  .اند حمایت نموده

 کافی است که به بهتر این سنت همیشگی
 دهیم، گوشسخنان هرقل امپراتور روم 

 وسلم علیه هللا صلیکه مکتوب پیامبر  زمانی
برایش رسید، ابوسفیان را که برای 

جا رفته بود احضار کرد و  تجارت به آن
آیا : پرسید از وی های دیگر ضمن سوال

اشراف و بزرگان قوم از او پیروی 
کنند یا ضعفا و مستمندان قوم؟  می

 قوم مستمندانو  ضعفا: ابوسفیان گفت
: ؛ هرقل گفتاند دهاز او پیروی کر
 .باشند گونه می پیروان انبیاء همین
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قریش با رسول هللا  سرداران
دشمنی کردند، در برابر  وسلم علیه هللا صلی

ع دسایس کار گرفتند، انواایشان از 
شب و روز مکر و تدبیر سنجیدند، اما 

شان ایتدبیر الهی باالتر از تدبیر 
چه را سنجیده بودند نقش  بود و هر آن

دعوت رسول هللا . آب کرد بر
ه استقرار تام گا آن وسلم علیه هللا صلی

عذاب و  پیدا کرد که بزرگان قریش به
مجازات الهی مواجه شدند، بعضی از 

ند، و ایشان در بدر و احد بقتل رسید
در برابر جهاد و مبارزة  دیگر برخی

و  شدندوسلم مغلوب  علیه هللا پیامبر صلی
ن هر چند مشرکا دین هللا استقرار یافت،

 :پسندیدند را نمی آن
که قوم نوح  مالحظه کنید -3

ا چه حد در طعنه زدن و ت السالم علیه
او را با  !ندکن تحقیر وی اسراف می

تأکید و تشدید مخاطب قرار داده و 
 :گویند می

 [23:األعراف] {إِنَّا لَنَ رَاَك ِفي َضَلل  مُبِين  }
 (.یمبین ما تو را در گمراهی آشکاری می)
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ای کاش فقط او را گمراه  
ی ین هم قدما اما آنها از ،خواندند می

کنند  فراتر گذاشته و برایش اعالن می
قدر واضح است که هر  اش آن که گمراهی

 .تواند را مالحظه کرده می کسی آن
در  السالم علیهنوح  ،پیامبر هللا

در وجود من هیچ : گویند شان می جواب
که من بل ،اثری از گمراهی نیست

هستم که همۀ  پیامبر آن پروردگاری
های خود پرورش  جهانیان را با نعمت

را با شریعت خود  دهد و ارواح شان می
 .سازد معطر می

من پیام هللا متعال را به شما 
اوامر، نواهی و مواعظ او . رسانم می

کار را  کنم و این را به شما ابالغ می
با کمال خیرخواهی و بدون هیچ نظر 

های هللا  ؛ من از سنتدهم انجام می داشتی
دانیم که شما  چیزهایی را می

من از صفات هللا متعال و  دانید؛ نمی
قدرت کامل او و عذابی که به دشمنانش 

 که شما کنم درک میدهد، چیزهایی را  می
هیچ دانم که  می فهمید؛ نمی آن را
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 .مجرمی از عذاب او در امان نیست
قومش کوشد تا به  بعد از آن می 

شگفت و  ین هیچ جایا بفهماند که در
از جنس خودشان  یتعجب نیست که پیامبر

آمده و آنها را از عذاب الهی 
تا از تجاوز به محارم هللا  ،بترساند

بپرهیزند و اهلیت نزول رحمت الهی را 
در خود پیدا کنند و رضای هللا متعال را 

 .دست آورنده ب
در  پیشة او و عناد اما قوم سرکش

ابر این تواضع و نصیحت مخلصانه بر
 .گرفتند نابخردانه یموقف

آنها جز تکذیب و تمسخر بر نوح 
به  جواب دیگری نداشتند؛ السالم علیه

و پیروانش  السالم علیههمین علت نوح 
تی نجات یافتند و توسط کش

 .سرکش غرق گردیدند کنندگان تکذیب
ت هالک شدن آنان را چنین عل کریم قرآن

 : کند بیان می
 [21:األعراف] {إِن َُّهْم َكانُوا قَ ْوًما َعِمينَ }
نابینایي [ كور دل و]چرا كه آنان مردمان )

 [(.دیدند و حق را نمي]بودند 
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کور بودند و از آنها از دیدن حق 
قومی که هر و  !حجت و برهان غافل
ن ستحق چنام ،حالتش چنین باشد
 .مجازاتی خواهند بود

های  درس، اندرزهای و ین داستانا در
 .زیادی نهفته است

؛ از جمله مقابلۀ سفاهت با گذشت
را به گمراهی  السالم نوح علیه آنها

و  با کمال تواضع اومتهم کردند، ولی 
 هیچ گمراهی در وجودم: گفت فروتنی
، ، بلکه پیامبر هللا متعال هستمنیست

یعنی او همیشه در موقف دفاع از 
 .رسالت خود قرار داشت

سوی توحید ه دعوت ب مالسال علیهنوح 
 :دهد را ادامه می

با صبر و استقامت  السالم علیهنوح 
دهد و  سوی توحید را دامه میه دعوت ب

های  چنان به تکذیب و تهمت قومش هم
خره هللا باآل. ندکن فشاری میباطل پا

 .دهد متعال از خاتمۀ مهلت خبر می
يَا قَ ْوِم اْعبُُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إِلَه  غَي ْرُُه أََفَل  َولََقْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إَِلى قَ ْوِمِه فَ َقالَ }
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فَ َقاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْوِمِه َما َهَذا ِإَلَّ َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُرِيُد َأْن يَ تَ َفضَّلَ  .تَ ت َُّقونَ 
ِإْن ُهَو ِإَلَّ  .ْعنَا بَِهَذا ِفي آبَائِنَا اأْلَوَّلِينَ َعلَْيُكْم َوَلْو َشاَء اللَُّه أَلَنْ َزَل َمَلئَِكًة َما َسمِ 

نَا إِلَْيِه أَِن  .قَاَل َربِّ اْنُصْرِني بَِما َكذَّبُونِ . رَُجٌل بِِه ِجنَّةٌ فَ تَ رَبَُّصوا بِِه َحتَّى ِحين   فَأَْوَحي ْ
الت َّنُّوُر فَاْسُلْك ِفيَها ِمْن ُكلٍّ زَْوَجْيِن  اْصَنِع اْلُفْلَك بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا فَِإَذا َجاَء أَْمرُنَا َوفَارَ 

اثْ نَ ْيِن َوأَْهَلَك ِإَلَّ َمْن َسَبَق َعلَْيِه اْلَقْوُل ِمن ُْهْم َوََل تَُخاِطبِْني ِفي الَِّذيَن ظََلُموا إِن َُّهْم 
ُد لِلَِّه الَِّذي َنجَّانَا ِمَن فَِإذَا اْستَ َوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك فَ ُقِل اْلَحمْ . ُمْغَرقُونَ 

ِإنَّ ِفي َذِلَك . َوأَْنَت َخي ُْر اْلُمْنزِلِينَ َوقُْل َربِّ أَنْزِلِْني ُمن َْزًَل ُمبَارًَكا  .اْلَقْوِم الظَّالِِمينَ 
 [13-21:المؤمنون] {َِليَات  َوِإْن ُكنَّا لَُمْبتَلِينَ 

در داستان پیغمبران عبرت و ! اي مؤمنان)]
ما نوح را به سوي قوم خودش [ گي استدرس زند
! اي قوم من: او بدیشان گفت. فرستادیم
را بپرستید، چرا كه [ یكتا یگانة]خداوند 

از عذاب خدا و ]آیا . معبودي جز او ندارید
[ زوال نعمتي كه به شما داده است

پرهیزید؟ اشراف و سران كافر قوم او  نمي
ده این مرد جز انساني همچون شما نبو: گفتند

با ]ولي او [ و در اّدعاي نبّوت دروغگو است]
و ]خواهد بر شما برتري گیرد  مي[ این اّدعاء

اگر [. خویشتن را سرور و آقاي شما گرداند
پیغمبري را به میان ما روانه ]خواست  خدا مي

[ براي این منظور]حتما  فرشتگاني را [ كند
[ تاریخ]ما چنین چیزي را در . فرستاد مي
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كه انساني ]ایم  ن خود نشنیدهپدران پیشی
خدا  نمایندةاّدعاي نبّوت كند و خود را 

او فقط مردي است كه مبتال به نوعي [. بداند
او صبر  دربارةاز جنون است، پس باید مّدتي 

تا مرگ او فرا رسد یا از این دیوانگي ]كنید 
چون مرا ! پروردگارا: نوح گفت[. بهبودي یابد

دانند،  ا دروغ ميو دعوتم ر]كنند  تكذیب مي
مرا یاري داده [ نابودشان گردان، و بر آنان

بدو وحي كردیم كه زیر نظر . و پیروز گردان
ما و برابر [ و در پناه حفاظت و رعایت]

. رهنمود و آموزش ما به ساختن كشتي بپرداز
صادر [ مبني بر هالك ایشان]هرگاه فرمان ما 

جوشد،  آب از تنور بر مي[ و دیدي كه]شد 
فاصله از همة حیوانات از هر نوعي جفتي بال
را سوار كشتي كن، و نیز [ نر و ماده]

خانواده و پیروانت را سوار كشتي نما، مگر 
شان داده شده  آن كساني كه قبال  فرمان نابودي

و دربارة [ باشند كه همسرت و پسرت مي]است 
گرفتن راه كفر و ضالل و  با درپیش]كساني كه 

ستم [ خود و دیگران طغیان و عصیان، بر
با من سخن [ راجع به نجات ایشان]اند،  ورزیده

چرا كه آنان همگي قطعا  غرق خواهند شد . مگو
هرگاه تو و [. و دیگر جاي گفتگو نیست]
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استقرار [ سوار شدي و]همراهانت بر كشتي 
شكر و سپاس خداوندي را سزا است : یافتي، بگو

: بگوو . كه ما را از دست قوم ستمگر رهانید
مرا در جایگاه پرخیر و بركتي ! پروردگارا

قطعا  . فرود آور و تو بهترین فرودآورندگاني
بر قدرت ]هایي است  نشانه[ داستان]در این 

ها و پندها براي  خدا، و در برگیرندة عبرت
همگان را ]و ما به طور مسلم [ خردمندان است

[ در همة قرون و اعصار به اشكال مختلف
 (.ییمنما آزمایش مي

 :و اندرزها آیات شرح
به آرامی و  السالم علیهنوح  -1

خواهد که هللا متعال  مهربانی از آنها می
نموده و کسی را با او شریک  را عبادت

 قومش ننسازند؛ اما اشراف و مستکبرا
با کبر و غرور با او برخورد 

کنند که  را متهم می و او نمایند می
را  خود خواهد به بهانۀ دعوت گویا می

فضیلت خود  و به مقام رهبری برساند
زیرا او  را بر مردم ثابت سازد؛

مانند سایر مردم از جنس بشر است و 
ی بر دیگران ندارد که او را تهیچ مزی
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 .بسازد هللا تعالی رسول و پیامبر
همان دروغ و تهمتی  دقیقا   ،این سخن

است که فرعون در برابر موسی 
 .اشتابراز دو برادرش  السالم علیه

قَالُوا َأِجئْتَ نَا لِتَ ْلِفتَ نَا َعمَّا َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَا َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكْبرِيَاُء ِفي اأْلَْرِض }
 [75:يونس] {َوَما َنْحُن َلُكَما بُِمْؤِمنِينَ 

اي  آیا به پیش ما آمده ![اي موسي: ]گفتند)
ي چیزهای [د و تقالید وعقای] تا ما را از

رداني كه پدران و نیاكان خود را بر منصرف گ
و ] خواهید بزرگي ایم، و مي آن دیده و یافته

در زمین براي شما دو نفر باشد؟ ما  [ریاست
 .(آوریم وجه به شما ایمان نمي به هیچ

قبال  در  اساس تردید این اتهام بی
اما . ه استئه گردیدسورۀ هود ارا

خواهد بر مردم  السالم می که نوح علیه این
ه دست را ب  شان رهبری برتری یافته و

این  باشد، چرا که ورد، هرگز درست نمیآ
اخالق برای انبیاء زیبنده نیست، بلکه 

نی ز خصایص اشراف و بزرگان و مستکبراا
 زیر یوق د مردم را بهنخواه است که می
 .درآورند بندگی خود

کرام که در اولین  اما انبیاء
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زندان همۀ مردم فر گویند میشان  پیام
و  از خاک آفریده شدهو آدم  اند آدم

 ،است اها تقو معیار برتری بین انسان
آنها  بر چگونه این اتهام و برچسپ

 !گردد؟ تطبیق می
گاه بر  السالم هیچ انبیاء علیهم ؛بله

بلکه در  ،اند مردم فخرفروشی نکرده
به صورت طبیعی در مقام  آخر کارزار

حیث ه رهبری مردم قرار گرفته و ب
 و اند مطرح گردیده پیشتازان اصالح
شده و از  جمع ایشان مردم پیرامون

و این  ،اند دساتیر آنان متابعت کرده
همان چیزی است که مستکبران و 

 . ان از آن هراس دارندتپرس شهرت
السالم  دانند که انبیاء علیهم آنها می

اند که فضیلت خود را  گاه نخواسته هیچ
ا طبیعت ؛ امبر دیگران تحمیل کنند

 آنان چنین است کهلیت وو مسؤ وظیفه
حیث معماران زمین و ه باآلخره ب

پیشتازان خالفت و اصالح باید صدای حق 
شاپیش مردم از را بلند نموده و در پی
ه عنوان د و بدعوت دین دفاع کنن
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و در  ،مردم تبارز نمایند پیشوای
از  الگوی نیکی حق و فضیلت از پیروی
ین عاقبتی است ا ذارند؛جا گه خود ب

ستکبران خیلی سنگین تمام که بر م
این توان را  نازیرا آن شود؛ می

وسیلۀ علم و عمل صالح ه ندارند که ب
برتری خود را ثابت کنند، بلکه 

را از طریق  عظمتو خواهند عزت  می
صاحب  و های بزرگ انتساب به خانواده

 .تصاحب کنند  و قدرتثروت 
این فکر گاه به  هیچ السالم علیهنوح 

فروشی و خرنبود که بر مردم ف
پیام هللا  خواست بلکه می ،منشی کند بزرگ

به  کرد که دریافت می چنان متعال را آن
 را لیت و مکلفیتیوؤمردم برساند و مس

ه خوبی انجام ب این مورد داشت که در
توانیم که برتری  گفته می ؛ لهذادهد

بود که  این السالم علیهنوح مورد نظر 
 خود ایمانی لیتوی واجب و مسؤدر ادا

بیشتر از  و از همۀ مردم پیشی گیرد،
دیگران در ادای رسالت خود تالش کند و 

ی از خود ین راه صبر و تحمل بیشترا در
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ین مسیر بهترین ا و در نشان دهد،
ثال اخالق نیک و سیرت پاکیزه نمونه و م

 .باشد
خواهد در علم و عمل صالح  که می کسی

و شب و روز در  ،گیرد بر دیگران پیشی
بدون  ،تالش است تا به این هدف برسد

بلند همت، شریف و هدفمند  یشک انسان
که بدون هیچ امتیازی بر  اما کسی ؛است

 ،دیگران تمنای فضیلت داشته باشد
 بینی انسانی است که گرفتار خودبزرگ

و این صفت او را نه دین  است، گردیده
ن به آ پذیرد و نه اخالق انسانی می

قبول آن را عقل  هم دهد و نه می اجازه
را  ای همین صفت است که عده ؛ وکند می

جا گرفتار نموده  به کبر و غرور بی
 .است و باید با آن مقابله صورت گیرد

 :اشراف قوم نوح گفتند -2
  [21:المؤمنون] {َوَلْو َشاءَ اللَّهُ أَلَنْ َزَل َمَلئَِكةً } 
ا به میان ما پیغمبري ر] خواست اگر خدا مي)

براي این ] حتما  فرشتگاني را [روانه كند
 (.فرستاد مي [منظور

که اگر هللا متعال  شان این بود منظور
خواست رسالتی را برای اهل زمین  می
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ای را برای انجام  هحتما  فرشت ،بفرستد
ین صورت ا در. کرد این کار مؤظف می

متمم این جمالت قرار  جملة مذکور
 :دگیرد که گفتن می

 [21:المؤمنون]{ َما َهَذا ِإَلَّ َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُرِيُد َأْن يَ تَ َفضََّل َعلَْيُكمْ }
و ] این مرد جز انساني همچون شما نبوده)

با این ] ولي او [گو است در اّدعاي نبّوت دروغ
 (.خواهد بر شما برتري گیرد مي [اّدعا

 اگر که که مرادشان این بود یا این
واست رسالت او را ثابت خ هللا متعال می

 با ویای را همراه  حتما  فرشته ،سازد
فرستاد تا به صدق رسالتش شهادت  می
فرقان نقل شده  چه در سورة چنان ؛دهد

 :است که گفتند
 [7:الفرقان] {َلْوََل أُنْزَِل إِلَْيِه َمَلٌك فَ َيُكوَن َمَعهُ نَِذيًرا}
است كه  نشدهاى به سوى او نازل  چرا فرشته)
 .(؟دهنده باشد راه او بیمهم

 هللا متعال به این شبهات در سورۀ
 :انعام چنین جواب داده است مبارکة

َولَْو  .َوقَالُوا َلْوََل أُنِْزَل َعلَْيِه َمَلٌك َوَلْو أَنْ زَلْنَا َمَلًكا لَُقِضَي اأْلَْمُر ثُمَّ ََل ي ُْنظَُرونَ }
 [9-5:األنعام] {لََبْسنَا َعلَْيِهْم َما يَ لِْبُسونَ َجَعْلنَاهُ َمَلًكا َلَجعَلْنَاهُ رَُجًل َولَ 

اي به پیش او  شد اگر فرشته چه مي: گویند مي)
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و در حضور ما بر نبّوت و صدق گفتارش ] بیاید
اگر  :[گواهي دهد تا بدو ایمان بیاوریم؟ بگو

 جنبةو موضوع ] اي به پیش او بفرستیم فرشته
گي خدا حسي و شهود پیدا كند، برابر سنّت همیش

اند و پس از  آنان كه طلب معجزه كرده ةدربار
اند و نابود  معجزه سر برتافته مشاهدة
و فرمان هالك ]  گذرد ، كار از كار مي[اند گشته

زنده ] و دیگر مهلت [گردد ایشان صادر مي
اي  اگر هم فرشته .شود بدیشان داده نمي [ماندن

كردیم، او را به شكل  مي [مؤّید پیغمبر] را
تا آنان بتوانند او را ] آوردیم ان در ميانس

در این صورت . ببینند و سخنانش را فهم كنند
و ایشان را دچار  [شد باز هم اشكال برطرف نمي

 .(كردیم كه قبال  در آن بودند همان اشتباهي مي

است که اگر هللا متعال  خالصۀ مطلب این
فرستاد  می ای را همراه پیامبران فرشته

شان شهادت دهد، و یا  تتا به صدق رسال
 کردند پیشنهاد می ناهای را که آن نشانه

صورت آنها را  ، در آننمود نازل می
که کفر  اینمجرد ه داد بلکه ب مهلت نمی

و یا  کرد، میهالک  د آنان راورزیدن می
چه هللا  چنان ؛شد می پاکه قیامت بر این
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 :فرماید متعال می
َما نُ نَ زُِّل اْلَمَلِئَكةَ ِإَلَّ بِالَْحقِّ َومَا   .ِة ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدقِينَ َلْو َما تَأْتِينَا بِاْلَمَلِئكَ }

 [5-7:الحجر] {انُوا ِإًذا ُمْنظَرِينَ كَ 
به جاي ] راستگویاني، چرا زمرةتو اگر از )

 آوري فرشتگان را به پیش ما نمي [آوردن قرآن
ما  .![؟تا بر پیغمبري تو گواهي دهند]

جز به حق و به همراه حق نازل  فرشتگان را
اگر بدانان ] كنیم و هنگامي كه نازل شوند نمي

دیگر بدیشان مهلت داده  [ایمان نیاورند
گیرشان  و فورا  عذاب الهي گریبان] شود نمي
 .[(گردد و مجال ماندن نخواهند داشت مي

 :دفرمای و می
نَا اْلَمَلِئَكُة أَْو نَ َرى رَب َّنَا لََقِد َوقَاَل الَِّذيَن ََل يَ ْرُجوَن لَِقاءَنَا َلْوََل أُنْ } زَِل َعلَي ْ

يَ ْوَم يَ َرْوَن اْلَمَلِئَكَة ََل بُْشَرى يَ ْوَمِئذ  . اْسَتْكبَ ُروا ِفي أَنْ ُفِسِهْم َوَعتَ ْوا عُتُ وًّا َكبِيرًا
 [22-23:الفرقان] {لِْلُمْجرِِميَن َويَ ُقولُوَن ِحْجًرا َمْحُجورًا

در روز ] قات ماكه امیدي به مال آنان)
ندارند  [رستاخیز نداشته و قیامت را قبول

 آیند چرا فرشتگان به پیش ما نمي: گویند مي
یا چرا  [؟تا بر صدق رسالت تو گواهي دهند]

تا خودش در ] بینیم پروردگار خود را نمي
و به ما بگوید كه او تو  شده برابرمان ظاهر

واقعا  آنان خویشتن را  [؟را فرستاده است



 
199 

و از حّد خود بسي پا را ] اند رگ پنداشتهبز
و در ظلم و طغیان سخت سركشي  [فراتر
بینند و در آن  روزي فرشتگان را مي .اند نموده

روز مژده و نویدي براي بزهكاران در میان 
و بلكه روزي است كه از ترس ] نخواهد بود

! !پناه: گویند مي [آورند و فریاد برمي
 .(!!امان

فرشته را به صورت  در آن صورت آنان
زیرا فرشته به شکل  ،دیدند بشر می

شد بلکه در قیافة  اصلی خود ظاهر نمی
در آن صورت  و  گشت، انسانی ظاهر  می

واقع  فهمی غلطهم در اشتباه و  باز
دانستند که او انسان  شدند و نمی می
به شکل انسان  ای که یا فرشته است

 .ظاهر شده است
 :ندفتالسالم گ قوم نوح علیه -3
 [21:المؤمنون] {َما َسِمْعنَا بَِهَذا ِفي آبَائِنَا اأْلَوَّلِينَ }
پدران پیشین [ تاریخ]ما چنین چیزي را در )

كه انساني اّدعاي نبّوت كند و ]ایم  خود نشنیده
 [(.خدا بداند نمایندةخود را 

 ما از پدران خود در مورد نوحیعنی 
ین ا از .ایم نشنیده و دعوت وی چیزی
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مدت  آنان شود که شان معلوم می نسخنا
ری از نبوت و انبیاء خب طوالنی در بی
که خود با عقل  و زمانی مانده بودند؛

و درایت خود نتوانستند حق را از 
 آباء و اجداده باطل تشخیص دهند، ب

انسان  درست مانند خود مراجعه کردند؛
ادی بر خود النفسی که هیچ اعتم  ضعیف

. رو دیگران است ندارد و همیشه دنباله
بر  یکه هیچ دلیل و برهانمردمی 

ندارند و راه دیگری  اعمال خود
آباء و  ه روشکه ب یابند جز این نمی

را چون  و آن مراجعه کنند خود اجداد
و مقدسی بر سر و روی خود  شئ متبرک

بمالند؛ البته این در صورتی است که 
 خود سرگشتگیو  آنها در این حیرانی

باوری از  از روی خوشصادق باشند، و 
اما اگر  .نیاکان خود تقلید نمایند

روی تعنت و ضدیت  این مخالفت را از
و  السالم انجام دهند با انبیاء علیهم

دهند که از چیزهای را نسبت  ایشانبه 
 در آن صورتهستند،  و مبراء آن پاک

 اند شده یتر مرتکب گناه و معصیت بزرگ
 ؛باشند و مستحق مجازات بیشتری می
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دهند که  خود اجازه میه آنها ب زیرا
پیامبر الهی را بر اساس وهم و گمان 

که  خود مجنون بخوانند، باوجود این
از  السالم بیش پیامبران علیهمدانند  می

از نیروی عقل و درایت هر کس دیگر 
ان بیش از هر ش و سخنان برخورداراند

اما . سخن دیگر موزون و معقول است
 زشت تارا به صف آنان این نابخردان

 :گویند کنند و در مورد شان می یاد می
 [25:المؤمنون] {تَ َربَُّصوا بِِه َحتَّى ِحين  ِإْن ُهَو ِإَلَّ رَُجٌل بِِه ِجنَّةٌ ف َ }
او فقط مردي است كه مبتال به نوعي از )

 او صبر كنید ةجنون است، پس باید مّدتي دربار
تا مرگ او فرا رسد یا از این دیوانگي ]
 .[(بودي یابدبه

شاید با گذشت زمان دیوانگی و جنون 
! سرش دور شود و حالتش آشکار گردداز 

ترین تهمت و افترایی است که  این بزرگ
هللا . بر همة پیامبران الهی زده شده است

 :فرماید ین مورد میا عزوجل در
أَتَ َواَصْوا . وا َساِحٌر َأْو َمْجُنونٌ َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم ِمْن َرُسول  ِإَلَّ قَالُ }

 [51-52:رياتالذا] {بِِه بَْل ُهْم قَ ْومٌ طَاُغونَ 
كه اینان شما را تكذیب ] همین گونه)
هیچ پیغمبري به سوي مردمان پیش از  [دارند مي
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او : اند ایشان نرفته است، مگر این كه گفته
به ] مگر همدیگر را .جادوگر یا دیوانه است

نه، بلكه ! ؟اند سفارش كرده [سخني گفتن چنین
 (.ندا گري آنان مردمان طغیان
 ؛اند دیگر را وصیت کردهگویا آنها یک
های  نیست زیرا نفس تعجبالبته هیچ جای 

ن در هر زمان و مکان مشابه امستکبر
شان متفق  های است و شهوات و خواسته

است، به همین سبب هیچ جای تعجب نیست 
حق و دشمنی و  شان در برابر اگر موقف

ان با داعیان حق مشابه باشد و ش عداوت
 کنند ن وارد میمصلحا هایی که بر سرزنش
چه محمد  چنان. قریب باشد نیز
 :وسلم را گفتند علیه هللا صلی
 [2:الحجر] {َوقَالُوا يَا أَي َُّها الَِّذي نُ زَِّل َعلَْيِه الذِّْكُر إِنََّك لََمْجُنونٌ }
گمان ] اي كسي كه: دگوین مي [تمسخركنان] و)
قرآن بر تو نازل گشته است،  [بري از آسمان مي

 (!اي تو حتما  دیوانه

وسلم  علیه هللا و در تسلیت به رسول هللا صلی
 :ه استگفته شد

َما يُ َقاُل َلَك ِإَلَّ َما َقْد ِقيَل لِلرُُّسِل ِمْن قَ ْبِلَك ِإنَّ رَبََّك لَُذو َمْغِفَرة  َوُذو ِعَقاب  }
 [11:فصلت] {أَلِيم  
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چیزي  [كافران و منافقان و جاهالن] از طرف)
ي كه چیزهایشود، مگر همان  به تو گفته نمي

. قبال  به پیغمبران پیش از تو گفته شده است
ي نازیبایي و سخنان ناروایهاي  و چنین نسبت]

خالصه نه دعوت تو به . بدیشان داده شده است
تهمت اي است، و نه  سوي یكتاپرستي مطلب تازه

مسّلما  . [ایمان دین و بي و تكذیب مردمان بي
در حق ] پروردگار تو داراي آمرزش فراوان

در حق ] و داراي مجازات دردناك [مؤمنان
 .(است [كافران

 این عکس العمل او در برابر
شرمانه و تجاوز آشکار  بی های سرزنش

روی سوی پروردگارش ه این بود که ب
ت و و از او تعالی طالب نصر آورد

 .معاونت در برابر دشمنان گردد
 [22:المؤمنون] {بِّ اْنُصْرِني بَِما َكذَّبُونِ قَاَل رَ }

مرا در برابر ! گاراپرورد: گفت[ نوح)]
 .(تكذیب آنان یارى ده

اندوهی را که در اثر تکذیت و 
رسد با نصرت و  من میه شان ب افتراء

 !ت تسلیت بخشیانپا امداد بی
السالم را  وح علیههللا متعال این دعای ن
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او را  کند؛ و شنود و استجابت می می
که وسیلة  بسازددهد تا کشتی  دستور می

بعد از  .باشد نجات او و پیروانش می
د، وش میکه از ساختن کشتی فارغ  آن

را که مورد ضرورت او و چیزهای 
با خود در کشتی بر  باشد اش می خانواده

که  هللا متعال او را از این دارد؛ و می
 نجات کند خواستظالمان کافر در برای

و چون طوفان پایان  نماید؛ نهی می
، باید نشیند میو کشتی در زمین  یابد می

او و پیروانش حمد و ثنای هللا متعال را 
و  انلماظ شر خاطر نجات یافتن ازه ب

السالم  د و نوح علیهنروجا آ هسرکشان ب
از هللا تعالی درخواست کند که او را در 

 .ان مبارکی فرود آوردمک
 :افزاید در پایان این داستان می -4
 [13:المؤمنون] {ِإنَّ ِفي َذِلَك َِليَات  َوِإْن ُكنَّا لَُمْبتَلِينَ }
بر ]هایي است  نشانه[ داستان]قطعا  در این )

ها و پندها  عبرت ةقدرت خدا، و در برگیرند
و ما به طور مسلم [ براي خردمندان است

قرون و اعصار به اشكال  همةهمگان را در ]
 (.نماییم آزمایش مي[ مختلف
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با  السالم علیهتا در داستان نوح 
دهی نرا نشا یها و اندرزهای قومش درس

 .اید که دعوتگر به آن ضرورت داردنم
َرٌة أِلُوِلي اأْلَلْبَاِب َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفت ََرى َوَلِكْن َتْصدِ } يَق لََقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعب ْ

 [333:يوسف] {الَِّذي بَ ْيَن يََديِْه َوتَ ْفِصيَل ُكلِّ َشْيء  َوُهًدى َورَْحَمةً لَِقْوم  يُ ْؤِمنُونَ 
یعني یوسف و ]، به حقیقت در سرگذشت آنان)

برادران و دیگر پیغمبران و اقوام ایماندار 
عبرت براي همه  [هاي بزرگِ  ایمان، درس و بي

 افسانةیك  [دچه گفته ش آن. ]اندیشمندان است
نبوده، و  [و داستان خیالي و دروغین] ساختگي
 هاي كتاب [یك وحي بزرگ آسماني است كه] بلكه

 پیشین را تصدیق و پیغمبران [اصیل انبیاي]
 [به عالوه] كند، و را تأیید مي [راستین]

ها در  انسان] ي است كهچیزهایبیانگر همه 
ه ها نیاز دارند، و ب سعادت و تكامل خود بدان

 [همه] هدایت و رحمت براي [مایةهمین دلیل 
 .(آورند كساني است كه ایمان مي

گی سخن و از این داستان پاکیز
و  به شیوة نیکها  بدیبا مقابله 

بردن به هللا متعال در وقت مشکالت  پناه
کنیم که هللا  آموزیم، و مشاهده می را می

و  خوارین را به متعال چگونه مفسدا
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ن را اسازد و صالح رسوایی مواجه می
 .دده نصرت می

آموزیم که  می السالم علیهاز نوح 
چگونه از پروردگارش نصرت خواست و در 

های او تعالی شکر و سپاس  برابر نعمت
ین داستان ا درهمچنین  ؛جا آورده ب

بینم  عاقبت تمرد و عصیان و کفر را می
ی بشریت مایة ها نسل برای که تا هنوز
  .باشد می پند و عبرت

َت ِمَن قَالُوا يَا نُوُح قَْد َجاَدلْتَ نَا فََأْكثَ ْرَت ِجَدالَنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا ِإْن ُكنْ }
َوََل يَ ن َْفُعُكْم ُنْصِحي  .قَاَل إِنََّما يَأْتِيُكْم بِِه اللَّهُ ِإْن َشاَء َوَما أَنْ تُْم بُِمْعِجزِينَ . الصَّاِدِقينَ 

أَْم  .َلُكْم ِإْن َكاَن اللَُّه يُرِيُد َأْن يُ ْغوِيَُكْم ُهَو رَبُُّكْم َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ  ِإْن أَرَْدُت َأْن أَْنَصحَ 
َوأُوِحَي إَِلى نُوح   .يَ ُقولُوَن افْ تَ َراهُ قُْل ِإِن افْ تَ َريْ تُهُ فَ عََليَّ ِإْجَراِمي َوأَنَا بَرِيءٌ ِممَّا ُتْجرُِمونَ 

َواْصَنِع الْفُْلَك  .ِإَلَّ َمْن قَْد آَمَن َفَل تَ ْبتَِئْس بَِما َكانُوا يَ ْفَعُلونَ  أَنَّهُ َلْن يُ ْؤِمَن ِمْن قَ ْوِمكَ 
َوَيْصَنُع الُْفْلَك وَُكلََّما   .بِأَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا َوََل ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن ظََلُموا إِن َُّهْم ُمْغَرقُونَ 

ا ِمْنُه قَاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َمرَّ َعلَْيِه َمََلٌ ِمْن قَ ْوِمِه َسِخُرو 
َحتَّى  .َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن َمْن يَأْتِيِه َعَذاٌب يُْخزِيِه َوَيِحلُّ َعلَْيِه َعَذاٌب ُمِقيمٌ  .َتْسَخُرونَ 

زَْوَجْيِن اثْ نَ ْيِن َوأَْهَلَك ِإَلَّ َمْن َسَبَق  ِإَذا َجاَء أَْمرُنَا َوفَاَر الت َّنُّوُر قُ ْلنَا اْحِمْل ِفيَها ِمْن ُكلٍّ 
َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم اللَِّه َمْجَراَها  .َعلَْيِه اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه ِإَلَّ قَلِيلٌ 

اِل َونَاَدى نُوٌح ابْ نَهُ َوِهَي َتْجرِي بِِهْم ِفي َمْوج  َكاْلِجبَ  .َوُمْرَساَها ِإنَّ رَبِّي لَغَُفوٌر رَِحيمٌ 
قَاَل َسآِوي إَِلى َجَبل   .وََكاَن ِفي َمْعِزل  يَا بُ َنيَّ ارَْكْب َمَعنَا َوََل َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِينَ 

يَ ْعِصُمِني ِمَن اْلَماِء قَاَل ََل َعاِصَم الْيَ ْوَم ِمْن أَْمِر اللَِّه ِإَلَّ َمْن رَِحَم َوَحاَل بَ يْ نَ ُهَما 
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َوقِيَل يَا أَْرُض ابْ َلِعي َماَءِك َويَا َسَماءُ أَقِْلِعي َوِغيَض اْلَماءُ  .ُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقينَ اْلَموْ 
َونَاَدى نُوٌح رَبَّهُ  .َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوقِيَل بُ ْعًدا لِْلَقْوِم الظَّالِِمينَ 

قَاَل يَا نُوُح   .َكُم اْلَحاِكِمينَ ْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوأَْنَت َأحْ فَ َقاَل َربِّ ِإنَّ ابِْني ِمْن أَ 
إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَّهُ َعَمٌل غَي ُْر َصاِلح  َفَل َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنِّي أَِعظَُك 

ُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِلي بِِه ِعْلٌم َوِإَلَّ قَاَل َربِّ إِنِّي أَ  .َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ 
ِقيَل يَا نُوُح اْهِبْط ِبَسَلم  ِمنَّا َوبَ رََكات  َعلَْيَك  .تَ ْغِفْر ِلي َوتَ ْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاِسرِينَ 

تِْلَك ِمْن أَنْ بَاِء  .ا َعَذاٌب أَلِيمٌ َوَعَلى أَُمم  ِممَّْن َمَعَك َوأَُمٌم َسنَُمت ُِّعُهْم ثُمَّ يََمسُُّهْم ِمنَّ 
اْلغَْيِب نُوِحيَها إِلَْيَك َما ُكْنَت تَ ْعَلُمَها أَْنَت َوََل قَ ْوُمَك ِمْن قَ ْبِل َهَذا فَاْصبِْر ِإنَّ اْلعَاِقبَةَ 

 [19-12:هود] {لِْلُمتَِّقينَ 
تا ] با ما جرو بحث كردي! اي نوح: گفتند)

و بحث را به و جر [به تو ایمان بیاوریم
. جا كه ما را خسته كردي تا آن] درازا كشاندي
كه تو پیغمبري و اگر به ] يگوی اگر راست مي

گیرمان  تو ایمان نیاوریم، عذاب خدا گریبان
چه كه ما را از آن مي ترساني، به  آن [گردد مي

است كه آن را به شما  هللااین : گفت .ما برسان
، [تضاء كندو حكمتش اق] رساند اگر بخواهد مي

و ] درمانده كنید [خدا را] توانید و شما نمي
ید و یا از آن نمایاز نزول عذاب او جلوگیري 

هرگاه خدا  .[بگریزید و خویشتن را برهانید
به خاطر فساد درون و گناهان ] بخواهد شما را

گمراه و هالك كند، هرچند كه بخواهم  [فراوان
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ا شما را اندرز دهم، اندرز من سودي به شم
خدا . [گیرد و پندهایم در شما نمي] رساند نمي

پروردگار شما است و به سوي او برگردانده 
آیا  .[رسید و به مجازات خود مي] شوید مي

را از  [قرآن] این [محّمد] گویند كه مشركان مي
پیش خود ساخته است و آن را به دروغ به خدا 

اگر آن را از پیش خود : نسبت داده است؟ بگو
اشم و به دروغ به خدا نسبت داده ساخته ب

 [ام و سزاي جرم بزرگي مرتكب شده]، باشم
و مجازات آن را ] من بر گردن من است جنایت

ولي اگر من راستگو باشم، شما . خواهم دید
بر ] شما جنایت [آثار] و من از [گناهكارید
و به گناه شما ] باشم سالم مي [كنار و

تا ] نان كهبه نوح وحي شد كه جز آ .[سوزم نمي
كس دیگري از قوم  اند، هیچ ایمان آورده [كنون

ي كارهایبنابراین از . تو ایمان نخواهد آورد
به نوح وحي شد ] و. كنند غمگین مباش كه مي

كشتي را تحت نظارت ما و برابر تعلیم  [كه
 [گذشت از] دربارةو با من  وحي ما بساز

كه آنان محكوم به ] ستمگران گفتگو منما
نوح  .مسّلما  ایشان غرق خواهند شد [د ونا عذاب
هر زمان كه . اندركار ساختن كشتي شد دست

گروهي از اشراف قوم او از كنار وي 
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: گفت مي؛ نوح كردند گذشتند، او را مسخره مي مي
كنید، ما هم  اگر شما ما را مسخره مي

امروز از . ]كنیم گونه شما را مسخره مي همان
خندیم و فردا  ي ميخبري شما از پیام آسمان بي

گیرتان  به سبب شكنجه و عذابي كه گریبان
هرچه زودتر  .[نشینیم گردد به تمسخرتان مي مي

خواهید دانست كه عذاب خواركننده و 
چه كسي، و شكنجه  بهرة [در دنیا] رسواكننده

گیر كدام یك از  گریبان [در آخرت] جاودان
نوح به كار خود مشغول بود ] .گردد مردمان مي

تا  [كافران هم به تمسخر خود ادامه دادندو 
 [مبني بر هالك كافران] آن گاه كه فرمان ما

و خشم ] در رسید و آب از زمین جوشیدن گرفت
سوار كشتي : گفتیم [به نوح. ما به غایت رسید

اي را، و خاندان  كن از هر صنفي نر و ماده
خود را، مگر كساني را كه فرمان هالك آنان 

كه همسر و یكي از پسران ] است قبال  صادر شده
كه  [در آن بنشان] ، و كساني را[تو است

و جز افراد اندكي بدو . اند ایمان آورده
نوح خطاب به خاندان ] .ایمان نیاورده بودند

: گفت [ر مؤمنانسایو بستگان باایمان خود و 
كه حركت و توّقف  [و نترسید] سوار كشتي شوید

و به ] هللا است آن با یاري خدا و حفظ و عنایت
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هنگام ورود به كشتي و حركت آن، و در وقت 
لنگرانداختن و خروج از آن، نام خدا را بر 
زبان رانید و از حضرت باري یاري بطلبید، و 
از او آمرزش گناهان خود را بخواهید و 

گمان پروردگار من بسیار  بي [بدانید كه
ؤمنان سوار م] .آمرزنده و بس مهربان است

كشتي با سرنشینانش امواج  [و كشتي شدند
به پیش  [همچنان] شكافت و پیكر را مي كوه
مهر پدري در میان این امواجي كه از . ]رفت مي

سر و دوش هم باال مي رفتند و روي هم مي 
و نوح پسرش را كه در  [غلطیدند، موج گرفت

قرار گرفته بود فریاد  [جدا از پدر] كناري
شو و با  زد كه فرزند دلبندم با ما سوار

اگر به سوي خدا برگردي نجات ]، كافران مباش
دینان هالك  مي یابي، واال با جملگي بي

به : گفت [پسر لجوج و مغرور نوح] .[گردي مي
گزینم كه مرا از  روم و مأوي مي كوه بزرگي مي

نوح . ونؤو از غرقاب مص]دارد  سیالب محفوظ مي
 امروز هیچ قدرتي در برابر فرمان خدا: گفت
پناه  [مبني بر غرق و هالك شدن كافران]

نخواهد داد مگر كسي را كه مشمول رحمت خدا 
در همین هنگام موجي برخاست و . ]گردد و بس

و موج میان پدر  [او را در كام خود فرو برد
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شدگان  ي انداخت و پسر در میان غرقیو پسر جدا
و خیال خام، او را از راه آب ] جاي گرفت

بعد از هالك ] .[انداختدنیا، به آتش آخرت 
آب خود را ! اي زمین: گفته شد كه [كافران

از باریدن بایست، و ! فرو خور، و اي آسمان
ها از میان برده  آب[ آن گاه به دستور خدا]

شده و فرمان اجرا گردید و كار به انجام 
و در ]رسید، و كشتي بر كوه جودي پهلو گرفت 

گروه نابود باد : گفته شد [این وقت بود كه
نوح پروردگار خود را به فریاد  !ستمكاران

كنعان كه ]پسرم ! پروردگارا: خواند و گفت
از خاندان من [ امواج او را فرو بلعیده است

تو هنگامي كه به من دستور فرمودي، ]است و 
 ةخاندان خود را سوار كشتي كنم، در اصل وعد

 تو راست است وعدةو  [اي حفظ خاندان مرا داده
و تو داورترین داوران  [در آن نیست و خالفي]

پسرت ! اي نوح: فرمود .و دادگرترین دادگراني
به سبب ]از خاندان تو نیست، چرا كه او 

رفتار زشت و كردار پلشتي كه پیش گرفته است 
 [ها فاصله دارد، و ذات او عین با تو فرسنگ

چه را از آن  بنابراین آن. عمل ناشایست است
از من  [ست یا نادرستكه درست ا]آگاه نیستي

كنم كه از نادانان  من تو را نصیحت مي. مخواه
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و نداني كه در مكتب آسماني، پیوند ]نباشي 
نوح  .[بر اساس عقیده است؛ نه گوشت و خون

از این ]كه چیزي را  از این! پروردگارا: گفت
از تو بخواهم كه بدان آگاه نباشم،  [به بعد

عاجزانه از  و]دارم  خویشتن را در پناه تو مي
ي به های خواهم كه مرا از چنین لغزش آستانت مي
ي و به من رحم نبخشایاگر بر من . [دور داري

پس از آن  ].ي از زیانكاران خواهم بود ننمای
جا را ویران كرد، به زبان وحي  كه طوفان همه

 از كشتي پیاده شو! اي نوح: گفته شد [به نوح
ت ما از امنیّ  [و بدان كه تو و همراهانت]

ها و سایر  ها و بیماري از قحطي]برخوردارید و 
بركات خدا  [درهاي] سالم و بركنارید و [بالها

و ]است  [گشوده]هاي همراهت  به روي تو و گروه
نگران نباشید كه محیط سالم و پربركتي 

هاي  ها و گروه ملّت [خواهید داشت و بعدها
را  [آیند كه آنان از نسل شما پدید مي]دیگري 

ولي ] كنیم ها برخوردار مي ها و خوشي ز نعمتا
آن گاه  [روند و ایشان در غرور و غفلت فرو مي

این  .رسد عذاب دردناكي از سوي ما بدانان مي
هاي پیشیني كه تو آنان  هاي مّلت قصّه و داستان]

جزو اخبار غیب است كه آن را به  [اي را ندیده
و  نه تو. كنیم وحي مي [!اي پیغمبر اسالم]تو 
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 .دانستید نه قوم تو پیش از این، آن را نمي
ي شكیبای [در برابر اذّیت و آزار قوم خود]پس 
گونه كه پیغمبران پیشین در برابر  همان]كن 

ي كردند، و شكیبایاذّیت و آزار اقوام خود 
 .(از آنِ پرهیزگاران است كه سرانجام [بدان

را  یو بیچارگ عجزین تصویر ا در
قدرت را به تن کرده که لباس  بینیم می

که ردای کنیم  را مشاهده میاست، ضعفی 
و ترس  است، قوت را به شانه انداخته

که از کنیم  نظاره می را و هراسی
ن ایجاد اهای مستکبر شدن حق در دل غالب

به شکل تحقیر و چالش  و شده است
 :دنگوی می آنان و است؛ تبارز کرده

ِإْن ُكْنَت ِمَن فََأْكثَ ْرَت ِجَدالَنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا  قَالُوا يَا نُوُح قَْد َجاَدلْتَ نَا}
 [12:هود] {الصَّاِدِقينَ 
تا ] با ما جرو بحث كردي! اي نوح: گفتند)

و جرو بحث را به  [به تو ایمان بیاوریم
. جا كه ما را خسته كردي تا آن] درازا كشاندي
كه تو پیغمبري و اگر به ] يگوی اگر راست مي

گیرمان  یمان نیاوریم، عذاب خدا گریبانتو ا
چه كه ما را از آن مي ترساني، به  آن [گردد مي

 (.ما برسان
عذاب دردناکی را که ما را از آن 
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ما هرگز ترا  !ترسانی، فرود آور می
و به این انذارها  !کنیم تصدیق نمی

 !دهیم هیچ اهمیتی نمی
همچنان آرام و  السالم علیهاما نوح 

 نگرد و در برابر نها میبا وقار به آ
باکی آنها از حدود  این تکذیب و بی

رود و از  اخالق نبوی بیرون نمی
بلکه  ایستد؛ مینحق باز  کردن بیان
کند  میارشاد حقیقتی سوی ه ب را آنها
و اند  درک آن عاجز ماندهاز که 

چه ما را  کنند که آن جاهالنه مطالبه می
 در !ترسانی، برما فرود آور از آن می

او جز رساندن پیام الهی کاری  که حالی
هللا  کارفرود آوردن عذاب  ندارد، و

ست که وقت نزول است، هللا تعالی امتعال 
کند و مصلحت در  عذاب را تعین می

داند و  عذاب را می تأخیرتعجیل و یا 
او  فقط و فقط قوانیننات این کای در

تواند  و هیچ پیامبر نمی ،نافذ است
مکلف  پیامبر ؛مایدامر او را رد ن

حق  خود تا آخرین لحظۀ حیات که است
از  یشرایط  را بیان کند و تحت هیچ

نشینی  عقب رسالت خویش بیان و ابالغ
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او را تکذیب  شقومهرچند د، ننمای
 . نموده و به چالش گیرند

ََل يَ ن َْفُعُكْم نُْصِحي ِإْن وَ  .قَاَل إِنََّما يَأْتِيُكْم بِِه اللَُّه ِإْن َشاَء َوَما أَنْ تُْم بُِمْعِجزِينَ }
 {أَرَْدُت َأْن أَْنَصَح َلُكْم ِإْن َكاَن اللَُّه يُرِيُد َأْن يُ ْغوِيَُكْم ُهَو رَبُُّكْم َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ 

 [11-11:هود]
رساند  است كه آن را به شما مي هللااین : گفت)

، و شما [و حكمتش اقتضاء كند] اگر بخواهد
و از ] درمانده كنید [راخدا ] توانید نمي

ید و یا از آن نماینزول عذاب او جلوگیري 
هرگاه خدا  .[بگریزید و خویشتن را برهانید

به خاطر فساد درون و گناهان ] بخواهد شما را
گمراه و هالك كند، هرچند كه بخواهم  [فراوان

شما را اندرز دهم، اندرز من سودي به شما 
خدا  .[گیرد و پندهایم در شما نمي] رساند نمي

پروردگار شما است و به سوي او برگردانده 
 .[(رسید و به مجازات خود مي] شوید مي

سبب ه اگر سنت الهی این باشد که ب
 قانوناین  ،این گمراهی هالک شوید

الهی نافذ خواهد شد و نصیحت من هیچ 
البته نه  نخواهد رساند؛نفعی به شما 

که هللا متعال شما را از  خاطر اینه ب
ه شود، بلکه ب فائده گرفتن مانع می
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که شما خود از قبول نصیحت  خاطر این
 ین صورتا و در ،شوید گردان می یرو

نافذ گردیده  تانالهی در مورد قانون
 .سازد و شما را گمراه می

د هللا متعال را از یتوان گز نمیشما هر
کردن مقدراتش عاجز گردانید، نافذ

ضۀ که باشید در قب ییزیرا در هر جا
او هستید و تدبیر و تقدیر امورتان 

ست و از حساب و مجازات ا دست اوه ب
 .توانید او فرار کرده نمی

 [11:هود] {ُهَو رَبُُّكْم َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ }
او پروردگار شما است و به سوی او )

 (.شوید بازگردانیده می
ین ا در السالم علیه سیاق داستان نوح

ن وی مشرکاه سب شگفتیمقطع به صورت 
 گردد و از استقبال ایشان قریش بر می

این  زیرا گوید؛ ین داستان سخن میا از
شباهت زیادی با تعامل  داستان
 اسالم با پیامبر قریشیان

اند که  آنها مدعی ؛دارد وسلم علیه هللا صلی
نماید و  افتراء می وسلم علیه هللا صلیمحمد 

خود ها ساخته و پرداختۀ  این داستان
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قبل از این که  قرآن کریم .تاس او
السالم  دوباره به داستان نوح علیه
را رد برگردد این تصور کفار قریش 

 .فرماید نموده و می
{ أَْم يَ ُقولُوَن افْ تَ َراُه قُْل ِإِن افْ تَ رَيْ تُُه فَ َعَليَّ ِإْجَراِمي َوأَنَا بَرِيٌء ِممَّا تُْجرُِمونَ }

 [15:هود]
 این [ّمدمح] گویند كه آیا مشركان مي)
را از پیش خود ساخته است و آن را به  [قرآن]

اگر آن را : دروغ به خدا نسبت داده است؟ بگو
از پیش خود ساخته باشم و به دروغ به خدا 

ام و  جرم بزرگي مرتكب شده]، نسبت داده باشم
و مجازات ] من بر گردن من است جنایت [سزاي

ولي اگر من راستگو باشم، . آن را خواهم دید
بر ] شما جرم [آثار] و من از [ما گناهكاریدش

و به گناه شما ] باشم سالم مي [كنار و
 .[(سوزم نمي

ت و اگر به آنها بگو افتراء جرم اس
من مرتکب این جرم شوم نتیجة آن را 

افتراء که دانم  من می خواهم دید؛
پس چگونه ممکن است که  ،گناه است

؟ من از تهمت افتراء و !مرتکب آن شوم
ر گناهان چون شرک و تکذیب سای

 .بیزارم
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جا  ینا جملة معترضه که دراین 
داستان روند با  گنجانیده شده است،
زیرا غرض و هدف  ؛در قرآن مخالف نیست

از بیان داستان را به صورت سریع 
داستان دوباره به  روندتذکر داده و 
گردد و صحنۀ دوم  میبر سوی قوم نوح 

ین ا در کند؛ این داستان را بیان می
کنیم که نوح  صحنه مشاهده می

اوامر هللا متعال را از طریق  السالم علیه
 .نماید اخذ میوحی 

َوأُوِحَي إَِلى نُوح  أَنَّهُ َلْن يُ ْؤِمَن ِمْن قَ ْوِمَك ِإَلَّ َمْن َقْد آَمَن َفَل تَ ْبتَِئْس بَِما َكانُوا }
 {ظََلُموا إِن َُّهْم ُمْغَرقُونَ  ْحيِنَا َوََل تَُخاِطبِْني ِفي الَِّذينَ َواْصَنِع اْلُفْلَك بِأَْعيُنِنَا َووَ . يَ ْفَعُلونَ 

 [17-12:هود]
 [تا كنون] به نوح وحي شد كه جز آنان كه)

كس دیگري از قوم تو  اند، هیچ ایمان آورده
ي كه كارهایبنابراین از . ایمان نخواهد آورد

[ به نوح وحي شد كه] و .كنند غمگین مباش مي
حت نظارت ما و برابر تعلیم وحي ما كشتي را ت

ستمگران  [گذشت از] دربارةو با من  ؛بساز
 [ند وا كه آنان محكوم به عذاب] گفتگو منما

 .[(مسّلما  ایشان غرق خواهند شد

ه به پایان رسیده و دعوت ب دادن بیم
وقتی ، دیگر آخر خود نزدیک شده است
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 .برای جدل باقی نمانده است
 [12:هود]{ ...قَ ْوِمَك ِإَلَّ َمْن قَْد آَمنَ  َلْن يُ ْؤِمَن ِمنْ }
كس دیگري از قوم تو ایمان نخواهد  هیچ)
 (.آورد

استعداد پذیرش که  هایی بزیرا قل 
، ایمان آوردند، اما ندایمان را داشت

 ،اند که تا حال ایمان نیاورده آنانی
هللا  .استعداد پذیرش ایمان را ندارند
به  متعال که از هر چیز آگاه است،

 این پیام را وحی کرد؛ السالم علیهنوح 
به امور ممکن و غیرممکن  همة او از

داند که  آگاه است و می صورت کامل
مجالی برای پیشبرد دعوت باقی نمایده 

ای  هیچ فایده از این پس دعوت است و
دهد که ای  بناء  دستور می .دربر ندارد

از کفر و تکذیبی که مرتکب  نوح
هیچ  ،دهند که می یهای ند و چلنجا هشد

 .خود راه مدهه تشویشی ب
 [12:هود] {َفَل تَ بْتَِئْس بَِما َكانُوا يَ ْفَعُلونَ }
كنند غمگین  بنابراین از كارهایي كه مي)
 (.مباش

ه یعنی احساس ناامیدی و پریشانی ب
سخنان هیچ تو دست ندهد، به این 
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هراسی  شان هایاهمیت مده و از تهدید
ی ضرر به هیچ صورت؛ آنها نداشته باش

توانند، و از عاقبت  رسانده نمی به تو
آنها غمگین مباش زیرا هیچ خیری از 

 .باشد آنها متصور نمی
، اکنون فرصت به آنها را رها کن

 .پایان رسیده است
 [17:هود]{ ...َوَوْحيِنَا اْلُفْلَك بِأَْعيُنِنَا َواْصَنعِ }
كشتي را تحت نظارت ما و برابر تعلیم وحي )
 .(بساز ما

 [17:هود] {ظََلُموا إِن َُّهْم ُمغَْرقُونَ  َوََل ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذينَ }
ستمگران گفتگو  [گذشت از]دربارة و با من )
مسّلما   [ند وا كه آنان محكوم به عذاب] منما

 .[(ایشان غرق خواهند شد

و امر  گردیده آنها تعین سرنوشت
الهی در موردشان صادر شده است، در 

، نه برای آنها دیگر سخن مگو وردم
ه خاطر شان دعاء کن و نه ب هدایت
فیصله صادر چون  شان عجله نما، هالکت

 .شود شده و بر دعاء اثری مرتب نمی
آور  انگیز و دهشت هول بعد از آن صحنة

 .یابد طوفان آغاز می
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اَن ِفي َمْعِزل  يَا بُ َنيَّ ارَْكْب َوِهَي َتْجِري بِِهْم ِفي َمْوج  َكاْلِجبَاِل َونَاَدى نُوٌح ابْ َنهُ وَكَ }
قَاَل َسآِوي إَِلى َجَبل  يَ ْعِصُمِني ِمَن اْلَماِء قَاَل ََل َعاِصَم . َمَعنَا َوََل َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِينَ 

ن َُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرقِينَ   [11-12:هود] {الْيَ ْوَم ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإَلَّ َمْن رَِحَم َوَحاَل بَ ي ْ

كشتي با  [ؤمنان سوار كشتي شدند وم)]
 شكافت و پیكر را مي سرنشینانش امواج كوه

مهر پدري در میان . ]رفت به پیش مي [همچنان]
این امواجي كه از سر و دوش هم باال مي رفتند 

و نوح پسرش  [و روي هم مي غلطیدند، موج گرفت
قرار گرفته  [جدا از پدر] را كه در كناري

فریاد زد كه فرزند دلبندم با ما سوار  بود
اگر به سوي خدا ]، شو و با كافران مباش

دینان  برگردي نجات مي یابي، واال با جملگي بي
: گفت [پسر لجوج و مغرور نوح] .[گردي هالك مي

گزینم كه مرا  روم و مأوي مي به كوه بزرگي مي
. ونؤو از غرقاب مص]دارد  از سیالب محفوظ مي

امروز هیچ قدرتي در برابر فرمان : نوح گفت
پناه  [مبني بر غرق و هالك شدن كافران] خدا

نخواهد داد مگر كسي را كه مشمول رحمت خدا 
در همین هنگام موجي برخاست و . ]گردد و بس

و موج میان پدر  [او را در كام خود فرو برد
شدگان  ي انداخت و پسر در میان غرقیو پسر جدا
، او را از راه آب و خیال خام] جاي گرفت
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 [(. ، به آتش آخرت انداختدنیا
جا  ترس و وحشت یک نوع جا دو ینا در

و  ،خاموش شده است، ترس و خوف طبیعت
نهاده  بشری نفس ترسی که در طبیعت

كشتي با سرنشینانش امواج ) .شده است
شكافت و به پیش  پیكر را مي كوه
انگیز نوح  این صحنة هول در (.رود مي

بیند  م یکی از پسرانش را میالسال علیه
ای ایستاده و با آنها  ر کنارهکه د

 .سوار کشتی نشده است
ن صحنه در قلبش محبت با دیدن ای

افتد و فرزند  پدری به چوش و خروش می
ای )زند که  نافرمانش را صدا می

فرزندم به کشتی سوار شو و همراه با 
ی فرزند نافرمان به ول( کافران مباش

هیچ  پدر از محبت واین ندای ممل
 حقیقت دهد و جوان مغرور اهمیتی نمی

کند و با  را درک نمی انگیز صحنة هول
به کوه پناه ) :گوید پروایی می بی
 .(دارد می برم، کوه مرا از آب نگه می

پدر مهربان که حقیقت این طوفان را 
زند که  بار دیگر فریاد می یک ،داند می
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 عذاب هللاهیچ چیز کسی را از  امروز)
تواند، تنها  متعال نجات داده نمی

د، کسانی را که هللا متعال رحم کرده باش
،  کوه امروز هیچ .(یابند نجات می

ه درد بی و پشیبان حامی ، گاههپنا
 .جز رحمت هللا متعال ،خورد انسان نمی

در همین هنگام موجي برخاست و میان )
پدر و پسر جدایي انداخت و پسر در 

 (.ي گرفتشدگان جا رقمیان غ
ما که امروز بعد از هزاران سال این 

از تصور آن خوانیم،  داستان را می
ناک بدن ما به لرزه  حالت وحشت

بینیم که  سر می افتد، گویا به چشم می
ین پیکر آب پای کوه کشتی در بین امواج

چاره پیوسته  شود و پدر بی و باال می
خواهد که خود  کند و از پسرش می می صدا

اما پسر که گرفتار  بدهد؛را نجات 
غرور جوانی شده است، از پذیرش این 
نداهای آگنده از محبت و دوستی 

گیرودار   این کند، و در خودداری می
 رسد و صحنه را به موج سرکشی فرا می
چیز به  دهد، و همه سرعت پایان می
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ال و جوابی ؤهیچ س رسد؛ گویا پایان می
 .نبوده است

ته و ترس و اکنون که طوفان آرام گرف
دهشت به پایان رسیده و کشتی بر فراز 

بار دیگر  جودی به زمین نشسته است، یک
محبت و  السالم علیهدر قلب دردمند نوح 

 . آید اشتیاق پسر به حرکت می
َونَاَدى نُوٌح رَبَُّه فَ َقاَل َربِّ ِإنَّ ابِْني ِمْن أَْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوأَْنَت َأْحَكُم }

 [15:هود] {ْلَحاِكِمينَ ا
نوح پروردگار خود را به فریاد خواند و )
او  طوفان كه امواج] پسرم! پروردگارا: گفت

تو ] از خاندان من است و [را فرو بلعیده است
هنگامي كه به من دستور فرمودي، خاندان خود 

حفظ خاندان  وعدةرا سوار كشتي كنم، در اصل 
خالفي در  و] تو راست است وعدةو  [مرا دادي
و تو داورترین داوران و دادگرترین  [آن نیست
 (.دادگراني

فرزندم از جملۀ ! ای پروردگار
داده بودی است، و تو وعده  خانوادة من

شکی  !دهی را نجات می که خاندان مرا
و برحق است تو احکم نیست که وعدۀ ت

و هر فیصله و امر تو  باشی الحاکمین می
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نوح ! از روی حکمت و تدبیر است
ای را  وعده خواهد تا السالم از هللا می علیه
در مورد نجات اهلش کرده بود عملی که 
و از حکمت او تعالی در مورد  کند؛

 ای که انجام شده بود وعده و فیصله
 .پرسد می

رسد و  می فرا ین لحظه جواب الهیا در
کند که نوح  ی را بازگو میتحقیق
 در بله، است؛از آن غافل  السالم علیه

خونی اعتبار  پیوندمیزان الهی 
عقیده  ارتباط و پیوندبلکه  ،ندارد

 زند؛ است که زندگی اجتماعی را رقم می
به و چنین کسی  پسر نوح مؤمن نبود،

خدا  پیامبر صورت از جملۀ خاندان هیچ
 .تواند بوده نمی

جواب الهی در نهایت قوت و تأکید 
نازل شد و شباهت زیادی به تنبیه و 

 .تتهدید داش
يَا نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَّهُ َعَمٌل غَي ُْر َصاِلح  َفَل َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك بِهِ قال }

 [12:هود] {ْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ ِعْلٌم إِنِّي أَِعُظَك أَ 
پسرت از خاندان تو نیست، ! اي نوح: فرمود)

پلشتي به سبب رفتار زشت و كردار ] چرا كه او
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ها فاصله  كه پیش گرفته است با تو فرسنگ
. عمل ناشایست است [دارد، و ذات او عین

كه ] چه را از آن آگاه نیستي بنابراین آن
من تو را . از من مخواه [درست است یا نادرست

 (.كنم كه از نادانان نباشي نصیحت مي

شود و به  ساکت می السالم علیهنوح 
طلب  اواز  پروردگارش رجوع نموده و

نات کند؛ همراه با نوح، کای مغفرت می
شود و حیات جدید همراه  نیز آرام می

محبت و ایمان دوباره آغاز با 
نوح با قومش به و داستان گردد؛  می

تا  های آینده عنوان عبرتی برای نسل
 .ماند قیام قیامت باقی می

 :وسایل ارزیابی و پیگیری

که بین  نام بعضی از انبیاء را -1
ند، ا السالم مبعوث شده اوح علیهمآدم و ن

 .ذکر نمایید

السالم را  وت شیث علیهدالیل نب -2
 .بیان کنید

السالم را  علیهدالیل نبوت ادریس  -3
 .بیان نمایید
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السالم را مشخص  نسب نوح علیه -4
 .سازید

 آیا این نکته را مناقشه کنید که -5
ه سوی السالم اولین پیامبر ب نوح علیه

 السالم؟ اهل زمین بود یا آدم علیه

یاد ه از حدیث شفاعت ب را چه آن -6
 .، بیان کنیددداری

السالم چند  بین آدم و نوح علیه -7
 سال فاصله وجود داشت؟

السالم چند مرتبه در  نوح علیهنام  -8
 ذکر شده است؟ کریم قرآن

السالم را  ت نوح علیهطبیعت رسال -9
 .واضح سازید

را در السالم  نوح علیه روش -11
 .ماییده سوی هللا بیان ندعوت ب

موقف قوم نوح را در برابر  -11
ش به صورت خالصه و مختصر و دعوت او

 .شرح دهید

السالم  موقفی را که نوح علیه -12
اتخاذ کرد،  خود در برابر تکذیب قوم

 چگونه بود؟

جوابی را که هللا متعال در  -13
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السالم ارائه  علیه برابر درخواست نوح
 .نمود توضیح دهید

توضیح دهید که عاقبت کار دو  -14
( السالم و قومش نوح علیه)وه مخاصم گر

 ؟چگونه شد

قوم نوح پرست شدن  علل بت -15
 .یدیالسالم را بیان نما علیه

هایی را  نام بعضی از بت -16
یم األیام مورد عبادت بنویسد که در قد

 .اند قرار گرفته

ن رسالت که منکرا شبهاتی را -17
کنند ذکر  مطرح میالسالم  نوح علیه

رد نموده، و هر یک را با دلیل 
 .نمایید

نوح  دعوت های نشانه -18
نام  در برابر قومش را السالم علیه

 .بگیرید

دعوت خود را در  محبت چگونه -19
 دهید؟ جای می شوندگان  های دعوت دل

 هب شوندگان را دعوت چگونه -21
پایبندی به حدود شرعی  طاعت الهی و

 ؟کنید تشویق می
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های  آیا از آیات و نشانه -21
برای اقناع  شمار پروردگار بی

 کنید؟ شوندگان استفاده می دعوت

 شوندگان دعوتآیا در برابر  -22
 گیرید؟ از صبر و حوصله کار می

متنوع  مختلف و وسایل از آیا -23
 ؟کنید الی هللا استفاده میدر راه دعوت 

که  اولین شیوه و اسلوبی را -24
ه کار السالم در دعوت قومش ب نوح علیه

 .برد بیان کنید

دالیل سرکشی و گمراهی قوم  -25
 .السالم را بیان کنید علییهنوح 
 دالیلی را که قوم نوح -26
خود  برای عناد و سرکشی السالم علیه

کردند، بیان نموده و هر یک  ارائه می
 .را با دلیل رد کنید
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 السالم بعد از نوح علیه
آیا بشریت از سرگذشت نوح و قومش 

پس از این  آیا و استفاده بردند؟
پیش آموز راه راست را در  داستان عبرت

 اند؟ گرفته
کریم داستان  کنیم که قرآن مشاهد می

دهد که بعد از قوم  هایی را شرح می امت
. ندا هذاشتگبه دنیا پا السالم  نوح علیه
 ح در صفحات تاریخ پیچیده شد،قوم نو
السالم را  که نوح علیهکسانی را  طوفان

که  و کسانی غرق کرد،تکذیب کرده بودند 
نشین آنها نجات یافتند، در زمین جا

و این سنت الهی در موردشان  ند،شد
 :تحقق پذیرفت که

 [325:األعراف]{ َواْلَعاقَِبةُ لِْلُمتَِّقينَ }
 .(متقیان است آن عاقبت از) 

 :فرمود السالم علیههللا متعال به نوح 
َعَك َوأَُممٌ ِقيَل يَا نُوُح اْهِبْط ِبَسَلم  ِمنَّا َوبَ رََكات  َعلَْيَك َوَعَلى أَُمم  ِممَّْن مَ }

 [15:هود] {َسنَُمت ُِّعُهْم ثُمَّ يََمسُُّهْم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيمٌ 
و ] از كشتي پیاده شو! اي نوح: شد گفته)

از امنیّت ما  [بدان كه تو و همراهانت
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ها و سایر  ها و بیماري از قحطي] برخوردارید و
بركات خدا  [درهاي] سالم و بركنارید و [بالها

و ] است [گشوده] هاي همراهت وهبه روي تو و گر
نگران نباشید كه محیط سالم و پربركتي 

هاي  ها و گروه ملّت [خواهید داشت و بعدها
را  [آیند كه آنان از نسل شما پدید مي] دیگري

ولي ] كنیم ها برخوردار مي ها و خوشي از نعمت
آن گاه  [روند و ایشان در غرور و غفلت فرو مي

 .(رسد بدانان مي عذاب دردناكي از سوي ما

دهد  چرخ تاریخ به حرکت خود ادامه می
 های سریع یکی پی گامو حوادث با 

که موعد الهی  گذرد تا این دیگری می
رسید و از نسل نوح  میبار دیگر فرا  یک

که در زمین متفرق شده  السالم علیه
بودند، عاد و بعد از آن ثمود به 

نحراف رفته و مورد عقاب قرار ا
 .گیرند می

 [15:هود] {َوأَُمٌم َسنَُمت ِّعُُهْم ثُمَّ يََمسُُّهْم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيمٌ }
از ] هاي دیگري ها و گروه ملّت [و بعدها)]

ها  را از نعمت [آیند كه آنان نسل شما پدید مي
ولي ایشان در ] كنیم ها برخوردار مي و خوشي

آن گاه عذاب  [روند و غرور و غفلت فرو مي
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 (.رسد ما بدانان مي سويدردناكي از 

چه  ، چنانگردد می بار دیگر برجاهلیت 
هایی که بعد از  بین نسل در آن قبل از

زندگی زمین  روی السالم در آدم علیه
 جز هللاکسی را  شانو تعداد کردند می
ولی با . به وجود آمد داند نمی جالله جل

های زیادی  که نسل توان گفت میتأکید 
مسلمان تولد  السالم بعد از آدم علیه

 السالم علیهوفق دین آدم  و بر شده
که شکار شیطان  د، تا اینکردنزندگی 

 متعال منحرف و به گردیده و از دین هللا
نوح  ین هنگاما دریدند، جاهلیت گرای

 انمبعوث گردیده و با آن السالم علیه
باآلخره مشرکین سرکش غرق  ؛مقابله کرد

 و مسلمانان السالم علیهشدند و نوح 
 .همراهش نجات یافتند

ین واقعه در روی زمین هیچ ا بعد از
چه نوح  کافر و مشرکی باقی نماند چنان

بعد از نوح . دعا کرده بود السالم علیه
های پی در پی  نیز نسل السالم علیه

بار دیگر  که یک تا این مسلمان زیستند
راه گردیده و به سوی از سوی شیطان گم
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عاد و که قوم  جاهلیت منحرف شدند
 .ثمود از آن جمله بودند

زندگی داشتند که  1قوم عاد در احقاف
واقع است و ثمود در  عربة الجزيز در جنوب 

شمال  در شهرهای حجر زندگی داشتند که
جزیره بین تبوک و مدینه موقعیت 

این دو قوم در اوج قدرت و . دارد
ثروت قرار داشتند و از هر نوع نعمت 

که شکر  این جای هولی ب. مستفید بودند
رند به کفران روی وجا آ هالهی را ب

آورده و سرکشی اختیار نمودند و 
جای توحید و متابعت از دین الهی  هب

راه شرک و سرکشی در پیش گرفتند که 
در نتیجه مستحق عذاب الهی گردیده و 

نها نیز در داستان آ .یکسر هالک شدند
 السالم علیهمانند داستان نوح ه

زهایی نهفته است که و اندر ها موعظه
باید مورد توجه قرار گرفته و از 

 .آنها عبرت گرفته شود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های ریگی  احقاف جمع حقف و به معنای تپه -1
 .است
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 سوی هللاه و دعوت ب السالم علیههود 

 عزوجل
ها و  در این مبحث قرآنی درس

گر سرگذشت هود  اندرزهایی است که بیان
از  .باشد و مقابلة قوم وی با او می

 :جمله
دعوت خود را با  السالم علیههود  -1

ستی و محبت با قومش آغاز اظهار دو
عواطف و دوستی خاطر جلب ه و ب کرده

ه را ب« ای قوم من» آنها همیشه کلمة
رد تا به آنها بفهماندکه ب کار می

 .پیوندهای نسبی وجود دارد شان بین
بر توحید و عبادت خالصانۀ هللا  -2

شرک  نماید؛ چرا که متعال تأکید می
بدترین نوع افتراء و تهمت بر هللا 

 .ل استمتعا

خلص م یدعوتگر او کند که می بیان -3
آنها  طریق دعوت از خواست بود و نمی

. مقامی دست یابد و منصب به مال،
زیرا همین چیزها است که ذهن مشرکان 

شان را به خود مصروف ساخته و افکار
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  .را به بازی گرفته است

دهد که سبب  به آنها تذکر می -4
که زندگی و زراعت شان  ،باریدن باران

ه آن وابسته است، استغفار و اطاعت ب
از هللا متعال است نه شرک و عصیان از 

همچنان ازدیاد قوت جسمانی . دین الهی
 چون ،نیز بخشش الهی است و عقالنی

و  خواست به مربوط تمام این امور
 .هللا متعال است ارادة

در  السالم علیهدالیل و معجزۀ هود  -5
بود نه  ویشریعت و تعلیمات ارزشمند 

که مردم تقاضای آن را در معجزاتی 
. نددآور ولی به آن ایمان نمی ،ندشتدا

های  واقعیتدر آسا  اما تعالیم معجزه
ی فطرت سالم سوه زندگی راه خود را ب
 .نماید و ضمیر بیدار باز می

 السالم علیههود  کنیم که مشاهده می -6
که تنها است با انبوهی از  در حالی

را از  شانن مقابله نموده عقایدمشرکا
کند، و افکارشان را  بیخ ویران می

 دراو  هر چند .خواند لوحانه می ادهس
ن تنها است، اما ایما ا  ین راه ظاهرا
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 ناپذیر کامل و اعتماد و یقین تزلزل
، عزوجل های هللا او به حقانیت وعده

چه هللا  کند چنان همیشه او را همراهی می
نقل کرده  وی متعال از زبان

 .فرماید می

 [55:هود]{ َفكِيُدونِي َجِميًعا ثُمَّ ََل تُ ْنِظُرونِ }
جوییم بپردازید و  همگي به نیرنگ و چاره)

 (.مهلتم مدهید

ن عاقبت و نهایت کار ظالما  -7
ه ب .همیشه شرمساری و هالکت بوده است

که با پیامبران الهی از  خصوص آنانی
عناد کار گرفته و در راه دعوت ایشان 

 .ندا موانع ایجاد نموده

مستکبران و جباران  راه و روش -8
عاقبت  و بوده مردمهمیشه گمراه کردن 

 .نیستهالکت و نگونساری  چیزی جز آن

یب لعنت الهی در دنیا همیشه نص -9
 .استن و کافران اسدمف، بغاوتگران

عذاب الهی در آخرت شدیدتر و  -11
تر است و همین است خسران و  سوزنده

 .زیان آشکار

خود را با دعوت  السالم علیههود  
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سوی عبادت ه توحید و فرا خواندن ب
ولی از سوی  ؛نماید مخلصانۀ هللا آغاز می

 شود میبا تکذیب و دشنام مواجه  شقوم
خوانند؛  عقل می وغگو و بیو او را در

پیامبر گرامی هللا متعال سخنان آنها را 
 نماید که از تصحیح کرده و تأکید می

و ا فرستاده شده است؛ پروردگارسوی 
و  السالم علیهیاد قوم نوح ه را ب نآنا

قوم  اما اندازد سرنوشت آنها می
، سخنان او جای پذیرفتن هب گرش طغیان
و  شوند وارد میسرکشی و عناد  از در

هایی را که  عذاب خواهند تا میاز او 
عذاب  آخراالمر. ددهی بیاور وعده می

و کافران را از بین  شود میالهی نازل 
قرانی  قسمت از آیاتین ا در. برد می

 :رسد به نظر مینکات ذیل 
دعوت توحید بر زبان همۀ  -1

 شان پیامبران جاری بوده و جوهر دعوت
 .دهد را تشکیل می

 جاه و مقامثروتمندان و صاحبان  -2
پیامبر پیش از دیگران به تکذیب 

اند که از اوضاع آنها چون. پردازند می
 .برند آلوده با فساد استفاده می
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یامبر گرامی هللا را به پ ن،مستکبرا -3
کنند،  عقلی و عدم درک امور متهم می بی
 یرا دعوت اصالحی که از سوی انبیاز

های  گردد زمینه السالم طرح می علیهم
های نامشروع آنها را از بین  استفاده

گذار که آنها با  برد و نمی می
استفاده از بغاوت و فساد سوء
 .ندکناندوزی  ثروت

با را  شان انسخن السالم علیههود  -4
کند و  بیان نیک و الفاظ نرم رد می

وید کاری که او در پیش گرفته گ می
، بلکه قبل از او نوح بدعت نیست

نیز همین دعوت را مطرح  السالم علیه
و شما در حقیقت جانشینان  ،کرده است

های  باشید که هللا متعال نعمت قوم او می
 .تان ساخته است خود را شامل حال

از ذکر توحید  السالم یهعلقوم هود  -5
این عمل  ؛نمایند اظهار تعجب می

ست که باطل و جاهلیت ا نمایانگر آن
شان جای گرفته و ضمیردر اعماق 
حق در نظرشان جلوه  حیثباآلخره به 

را غیرقابل نقد و مناقشه  کند و آن می
 .دانند می
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کند از  السالم تعجب می هود علیه -6
 فداکاریکه آنان در راه باطل  این
 تا جایی کهدهند  و قربانی می کنند می

 !خاطر آن هالک شونده بهمه ند احاضر
زیرا باطل چیزی جز اوهام و خرافاتی 
نیست که از سوی مردم اختراع گردیده و 

 .هایی است که هیچ حقیقی ندارد نام

نتیجۀ پیروی از باید بدانیم که  -7
ه هالکت و بربادی و زوال باطل همیش

 . نعمت ها است

 .فرماید متعال میهللا 
لََنظُنَُّك ِمَن  قَاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْوِمِه إِنَّا لَنَ َراَك ِفي َسَفاَهة  َوإِنَّا}

أُبَ لِّغُُكْم . قَاَل يَا قَ ْوِم لَْيَس ِبي َسَفاَهٌة َوَلِكنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعالَِمينَ  .اْلَكاِذبِينَ 
َأَوَعِجبْتُْم َأْن َجاءَُكْم ِذْكٌر ِمْن رَبُِّكْم َعَلى رَُجل   .أَنَا َلُكْم نَاِصٌح أَِمينٌ ِرَساََلِت رَبِّي وَ 

ِمْنُكْم لِيُ ْنِذرَُكْم َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بَ ْعِد قَ ْوِم نُوح  َوزَادَُكْم ِفي اْلَخْلِق َبْسطَةً 
قَالُوا َأِجْئتَ نَا لِنَ ْعُبَد اللََّه َوْحَدُه َونََذَر َما َكاَن يَ ْعبُُد  .تُ ْفِلُحونَ فَاذُْكُروا آََلَء اللَِّه لََعلَُّكْم 

قَاَل قَْد َوَقَع َعلَْيُكْم ِمْن رَبُِّكْم رِْجٌس  .آبَاُؤنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدقِينَ 
تُُموَها أَنْ تُْم َوآبَاؤُُكْم َما نَ زََّل اللَّهُ بَِها ِمْن ُسْلطَان  َوَغَضٌب أَُتَجاِدلُونَِني ِفي َأْسَماء  َسمَّيْ 
فَأَْنَجيْ نَاُه َوالَِّذيَن َمَعُه بَِرْحَمة  ِمنَّا َوَقطَْعنَا َدابَِر  .فَانْ َتِظُروا إِنِّي َمَعُكْم ِمَن اْلُمنَْتِظرِينَ 
 [72-22:األعراف] {الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َوَما َكانُوا ُمْؤِمنِينَ 

ما : و اشراف كفرپیشه قوم او گفتند رؤسا)
 زمرةو ما شما را از ؛ دانیم شما را ابله مي
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! اي قوم من: هود گفت .پنداریم گویان مي دروغ
اي از سوي  بلكه من فرستاده. من ابله نیستم

من احكام و اوامر  .پروردگار جهانیانم
رسانم و من  پروردگار خود را به شما مي

آیا تعجّب  .ندرزگوي امیني براي شما هستما
اندرزي  [كتاب آسماني پر] كه كنید از این مي

از سوي پروردگارتان بر زبان مردي از خودتان 
به یاد . به شما برسد تا شما را بیم دهد

آورید آن زماني را كه شما را بعد از قوم 
نوح وارثان زمین كرد و شما را در میان 

همندتر و از مملكت مردمان از سلطنت شكو
فراختر و از قدرت جسماني بیشتري برخوردار 

و ] هاي خدا را به یاد آورید پس نعمت. دنمو
 .باشد كه رستگار شوید [ها را بگزارید شكر آن
تا ما را بر  اي آیا به پیش ما آمده: گفتند

مان  آن داري كه ب تاني را رها سازیم كه پدران
ا را بپرستیم اند و تنها خد آنها را پرستیده

به ما  پس چیزي را بر سر ما بیاور كه! ؟و بس
: هود گفت .گویاني دهي، اگر از راست وعده مي

 [تان با حق به سبب نافرماني و دشمنانگي]
مسّلما  عذاب بزرگي و خشم سترگي از سوي 

گمان  شود و بي پروردگارتان بر شما واقع مي
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 دربارةآیا با من . گردد دامنگیرتان مي
كنید كه از الوهیّت جز نامي  ي ستیزه ميایه بت

ندارند و شما و نیاكان شما بر آنها نام خدا 
اید، و هیچ  اید و معبودشان نامیده گذارده

از  [كه داّل بر الوهیّت آنها باشد] گونه حجّتي
اكنون . ]جانب خدا در حقّ آنها نازل نشده است

باشید و  [عذاب خدا] در انتظار [كه چنین است
عذاب طوفانِ ] پس .مانم مي م با منتظرانِ من ه

هود و مؤمناني  [باد دامنگیرشان گردید، و ما
را كه با او بودند در پرتو لطف و مرحمت خود 

ي بخشیدیم، و كساني را كه آیات ما را رهای
تكذیب كردند و از زمره مؤمنان نشدند، نابود 

 .(و مستأصل گرداندیم

سوی  هکند که ب هللا متعال بیان می -1
و  ؛شان هود را فرستادموم عاد برادرق

او را به این اعتبار برادرشان 
خواند که از نسب خودشان و از میان  می
 چه در مورد قوم باشد، چنان شان می قوم
هود  .برادران عرب :شود گفته می عرب
مانند سایر انبیاء آنها  السالم علیه
سوی عبادت هللا واحد فرا خواند و ه را ب

چرا از اعمالی  {أََفَل تَ ت َُّقونَ }: فرمود در اخیر
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کنید که باعث خشم پروردگار  پرهیز نمی
گردد؟ چرا از شرک و معاصی باز  می
ایستید؟ این سخنان در حقیقت  نمی
دهندۀ انکار و تعجب هود  نشان
است و به زبان حال  السالم علیه
چگونه مرتکب شرک و معاصی  :گوید می
اد دارید قوم یه که ب شوید در حالی می

 با عذاب یاعمال چنینخاطر ه نوح ب
 باز متوجه قوم. مواجه شدند سخت الهی

آیا عقل  {أََفَل تَ ْعِقُلونَ }: گوید می خود گردیده
ندارید که بین شما و سرکشی و عصیان 

سپس ! تعالی حایل گردد؟ از او امر هللا
، از با تغیر اسلوب در بیان موضوع

ی ارائه سو شرح و فایدۀ بیشتر یک
نماید و از سوی دیگر خستگی را از  می

ی و این اسلوب کند میدوری  هخوانند
 ها آن را در داستان کریم قرآناست که 

 .کار بسته استه ب
قَاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْوِمِه إِنَّا لَنَ رَاَك ِفي َسَفاَهة  َوإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن } -2

 [22:ألعرافا] {اْلَكاِذبِينَ 
ما : و اشراف كفرپیشه قوم او گفتند رؤسا)

 زمرةو ما شما را از ؛ دانیم شما را ابله مي
 .(پنداریم گویان مي دروغ
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و  سران گذشتچه قبال   چنان «مالء»
جا  ینا در را گویند؛ثروتمندان قوم 

 ،را با آن ذکر نموده است {الَِّذيَن َكَفُروا}قید 
رداران قوم زیرا تعدادی از اشراف و س

 السالم علیهعاد ایمان آورده و از هود 
متابعت کرده بودند، بر خالف قوم نوح 

ایمان  سران قومش از که هیچ یک
 .نده بودنیاورد

و شاید این وصف برای مذمت بیشتر 
زیرا آنها  ؛این طبقه ذکر شده باشد

پیامبر هللا متعال را تنها سفیه 
نگفتند، بلکه او را فرو رفته در 

جا  ینا در« ِفي»کلمه  عقلی خواندند؛ بی
کند و معنای  مفهوم ظرفیت را اداء می

شود که تو کامال   آنها چنین می عبارات
و هیچ  ای عقلی غرق شده در سفاهت و بی

و به دنبال آن  !نداری یراه نجات
تو از جملة دیگر افزودند که 

گویانی هستی که ادعای رسالت  دروغ
ست که چنین ا مفهوم این کالم. کنند می

اند  رسالت نمودهکه دعوای  همۀ کسانی
باشند و تو یکی از آنها  غگو میودر

 .هستی
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در برابر آنها از  السالم علیههود 
 با آنانادب و گذشت کار گرفته  نهایت

که  با وجود این ،معاملۀ بالمثل نکرد
دشمنان او دانست  می السالم علیههود 
ی روی ها ترین انسان عقل ترین و بی گمراه
جا حسن ادب و اخالق  ینا در. اند زمین

کنیم که  را مشاهده می ای هفرهیخت
  گ و کسانین دعوتگران بزرشایستۀ شأ

قرار مرکز رهبری دعوت  است که در
با زبان نرم  السالم علیههود . دارند

عقل  فهماند که سفیه و بی به آنها می
، باشم میبلکه پیامبر هللا متعال  منیست

ست که پیام الهی را ا ن اینوظیفۀ م
از این دعوت چیزی به شما برسانم، من 

سعادت  چون ،مخواه مینخیر شما را  جز
 یامین شخص من ؛استدر گرو آن  شما

هللا متعال را با کمال  پیامکه هستم 
شما ؛ رسانم میداری به شما  امانت

شما ه ب من در سخنانی که دانید که می
هللا  گونه برپس چ ،گو نیستمدروغ گویم می

 .متعال دروغ را جایز بدانم
 [21:األعراف] {أََوَعِجبْتُْم َأْن َجاءَُكْم ذِْكٌر ِمْن رَبُِّكْم عََلى رَُجل  ِمْنُكْم لِيُ ْنِذرَُكمْ } -1
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كتاب آسماني ]كنید از این كه  آیا تعجّب مي)
اندرزي از سوي پروردگارتان بر زبان [ پر

شما را بیم مردي از خودتان به شما برسد تا 
در پرتو هراس از ]دهد و پرهیزگار شوید و 

[ عذاب و عقاب، و پرهیز از موجبات خشم خدا
امید آن باشد كه مشمول رحمت و رأفت 

 .(گردید؟

که پیام پروردگار و  ینا آیا از
او به زبان مردی از قوم  اندرزهای

رسد تعجب کرده و از  خودتان به شما می
ین ا د ازکنید؟ بع قبول آن انکار می
یادشان ه های هللا را ب تنبیه، فضل ونعمت

ین تذکر نافع واقع آورد تا شاید ا می
نگری  و در عملکرد خود باز گردد

گوید که هللا متعال  به آنها می. نمایند
شما را جانشین قوم نوح گردانید و 

د، شما را قوت جسمی و مالی بخشی
و  مملکت و تمدن شما را وسعت داد؛

نماید  ن تذکر را تکرار میبار دیگر ای
نها رهیاب شده و به فالح آتا باشد که 

چه قبل از ایشان نوح  چنان. دست یابند
ومش را مخاطب قرار داده ق السالم علیه
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 :و فرمود
َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل  .أَلَْم تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق اللَُّه َسْبَع َسَماَوات  ِطبَاقًا}

 .ثُمَّ يُعِيدُُكْم ِفيَها َويُْخرُِجُكْم ِإْخرَاًجا .َواللَّهُ أَنْ بََتُكْم ِمَن اأْلَْرِض نَ بَاتًا .ْمَس ِسَراًجاالشَّ 
 [23-35:نوح] {لَِتْسُلُكوا ِمن َْها ُسُبًل ِفَجاًجا .َواللَّهُ َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِبَساطًا

بینید كه خداوند چگونه هفت آسمان  مگر نمي)
و ماه را در  كي باالي دیگر آفریده است؟را ی

 ها تابان، و خورشید را چراغ میان آن
خدا است كه شما را از  كرده است؟ [درخشان]

سپس شما را  .شگفتي آفریده است گونةزمین به 
گرداند، و بعد شما را به  به همان زمین بر مي

از زمین  [گرداند و زنده مي] شگفتي گونة
د زمین را براي شما خداون .آورد بیرون مي

هاي  تا از جاده .گسترده و فراخ كرده است
 .(وسیع آن بگذرید

با الفاظ و اسالیب مختلف آنها را 
دهد، گاهی آنها را  مخاطب قرار می

در دهد،  ترساند و باری بشارت می می
های هللا متعال یاد آور  از نعمت جایی
شود و زمانی از عذاب الهی هشدار  می
 .دهد می

همه مناقشه و  د از اینبع -4
 :گویند خره میمباحثه باآل

 [73:األعراف] {َر َما َكاَن يَ ْعُبُد آبَاُؤنَاَأِجئْتَ نَا لِنَ ْعبَُد اللَّهَ َوْحَدهُ َونَذَ }
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اي تا ما را بر آن داري  ما آمدهنزد آیا )
مان آنها را  كه ب تاني را رها سازیم كه پدران

 .(!؟م و بساند و تنها خدا را بپرستی پرستیده
خواهی  پرسند که از ما می با تعجب می

 یهللا واحد را عبادت کنیم و چیزهای تا
کردند، ترک  را که پدران ما عبادت می

 !.نماییم
پس اگر »قابل قبول این سخنی است غیر

از آن عذابی که ما را  ،گویی راست می
 .«ترسانی بیاور می

پیامبر هللا با شنیدن این انکار 
چلنج دادن آنها با جمالت بیشرمانه و 

 :دهد خبر میمطمئن از نصرت الهی 
 [73:األعراف] {قَاَل قَْد َوَقَع َعلَْيُكْم ِمْن رَبُِّكْم رِْجٌس َوَغَضبٌ }
یقینا  از سوى پروردگارتان بر شما عذاب )
  (.است خشمي مقّرر شده و

 خاطر بیانه ذکر غضب بعد از رجس ب
را  انتقام حتمی این مطلب است که رجس

ممکن به دنبال دارد و نجات از آن 
از آن  السالم علیهرجسی که هود . نیست

کند، همان عذابی است که  یادآوری می
 :فرماید و می شدهقمر ذکر در سورۀ 
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إِنَّا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم رِيًحا َصْرَصًرا ِفي يَ ْوِم  .َكذََّبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َونُُذرِ }
 {َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َونُُذرِ  .تَ ْنزُِع النَّاَس َكأَن َُّهْم أَْعَجاُز َنْخل  ُمن َْقِعر .ْسَتِمرٍّ َنْحس  مُ 

 [23-35:القمر]
تكذیب [ هم پیغمبر خود، هود را]قوم عاد )

ها و  آیا عذاب و عقاب من، و بیم دادن. كردند
 !؟هاي من به چه منوالي بوده است برحذر داشتن

تناك و سردي را در یك روز ما تندباد وحش
ادامه داشت، بر  [هفت شب و هشت روز]شومي كه 

بادي كه مردمان را  .آنان وزان و روان كردیم
ي گویاي كه  گونهه داشت، ب از زمین برمي

ي هستند كه از جا كنده خرمایهاي درختان  تنه
آیا عذاب و عقاب من، و بیم  .شده باشند

 ةدربار] هاي من ها و برحذر داشتن دادن
چگونه و به چه منوالي بوده  [مخالفان

 .(!؟است

پرسد،  بعد از آن با انکار و تعجب می
با من مخاصمه  یهای نامآیا در مورد 

را وضع ها تان آن ید که پدرانکن می
اند و شما بدون هیچ دلیل و  کرده

کنید، در  برهانی از آنها تقلید می
که هللا متعال هیچ دلیل و حجتی در  حالی
پس در  .یید آنها نازل نکرده استتأ
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را  انتظار نزول عذابی باشید که آن
ما و من هم باش. اید خواست نمودهدر

و در اخیر دیدیم که  کشم؛ انتظار می
عاقبت امرشان به کجا انجامید؟ هللا 

فضل و ه متعال پیامبر و مؤمنان را ب
د و مشرکان را هالک رحمت خود نجات دا

 .نمود
َشْيء  بِأَْمِر رَب َِّها فََأْصَبُحوا ََل يُ َرى ِإَلَّ َمَساكِنُ ُهْم َكَذِلَك َنْجزِي اْلَقْومَ  تَُدمُِّر ُكلَّ }

 [25:األحقاف] {اْلُمْجرِِمينَ 
همه چیز را به فرمان  [تندبادي است كه])

 پس. سازد كوبد و نابود مي پروردگارش درهم مي
بر گرفت و  از چندي، تندباد ایشان را در]

اي درآمدند كه جز  به گونه [و هالك گشتند
ما این ! خورد شان چیزي به چشم نمي هاي خانه

را سزا و كیفر  کار جنایتسان مردمان 
 .(دهیم مي

 :فرماید هللا عزوجل می
 َوإَِلى َعاد  َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعبُُدوا اللَّهَ َما َلُكْم ِمْن إِلَه  غَي ْرُهُ ِإْن أَنْ تُْم ِإَلَّ }

 .ي َفطَرَنِي أََفَل تَ ْعِقُلونَ يَا قَ ْوِم ََل َأْسأَُلُكْم َعلَْيِه َأْجرًا ِإْن َأْجرَِي ِإَلَّ َعَلى الَّذِ  .ُمْفتَ ُرونَ 
لَى َويَا قَ ْوِم اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يُ ْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدرَارًا َويَزِدُْكْم قُ وًَّة إِ 

قَالُوا يَا ُهوُد َما ِجئْتَ نَا بِبَ ي َِّنة  َوَما َنْحُن بِتَارِِكي آلَِهتِنَا َعْن  .وَّتُِكْم َوََل تَ تَ َولَّْوا ُمْجرِِمينَ ق ُ 
ِإْن نَ ُقوُل ِإَلَّ اْعتَ َراَك بَ ْعُض آلَِهتِنَا ِبُسوء  قَاَل إِنِّي  .قَ ْوِلَك َوَما َنْحُن َلَك بُِمْؤِمنِينَ 
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ِمْن ُدونِِه َفكِيُدوِني َجِميًعا ثُمَّ ََل  .نِّي بَرِيٌء ِممَّا ُتْشرُِكونَ َواْشَهُدوا أَ ُأْشِهُد اللََّه 
إِنِّي تَ وَكَّْلُت َعَلى اللَِّه رَبِّي َورَبُِّكْم َما ِمْن َدابَّة  ِإَلَّ ُهَو آِخٌذ بِنَاِصيَِتَها ِإنَّ رَبِّي  .تُ ْنِظُرونِ 

َولَّْوا فَ َقْد أَبْ لَغُْتُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه إِلَْيُكْم َويَْسَتْخِلُف رَبِّي فَِإْن ت َ  .َعَلى ِصَراط  ُمْسَتِقيم  
َولَمَّا َجاَء أَْمرُنَا َنجَّي ْنَا  .قَ ْوًما غَي ْرَُكْم َوََل َتُضرُّونَُه َشْيئًا ِإنَّ رَبِّي َعَلى ُكلِّ َشْيء  َحِفيظٌ 

نَاُهْم ِمْن َعَذاب  غَِليظ  ُهوًدا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمة  ِمنَّ  َوتِْلَك َعاٌد َجَحُدوا  .ا َونَجَّي ْ
َوأُتِْبُعوا ِفي َهِذِه الدُّنْ يَا لَْعنَةً . بِآيَاِت رَبِِّهْم َوَعَصْوا رُُسَلُه َوات َّبَ ُعوا أَْمَر ُكلِّ َجبَّار  َعنِيد  

 [23-53:هود] { بُ ْعًدا لَِعاد  قَ ْوِم ُهود  َويَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َأََل ِإنَّ َعاًدا َكَفُروا رَب َُّهْم َأََل 
هود را هم به سوي قوم عاد كه خودش از )

: هود به قوم عاد گفت. آنان بود روانه كردیم
جز  [بدانید] خداي را بپرستید و! اي قوم من

؟ ورزید آیا پرهیزگاري نمي. او معبودي ندارید
 [تبلیغ رسالت و بیان] در برابر! اي قوم من
. كنم ز شما پاداشي درخواست نميآن، من ا

پاداش من تنها بر آن كسي است كه مرا آفریده 
از ! اي قوم من .؟فهمید آیا نمي. است

پروردگارتان آمرزش را بطلبید و به سوي او 
برگردید تا آسمان را بر شما ریزنده و 

و باران و بركات آن را بر شما ]بارنده كند 
بر ي نیرویو  [پیاپي و فراوان گرداند

از حق و ! اي قوم من]. تان بیفزاید نیروي
و بر ]كارانه روي برنتابید  جنایت [حقیقت  

تو ! اي هود: گفتند .[گناه مصّمم و مصّر نشوید
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كه بر صحّت چیزي ]اي  دلیلي براي ما نیاورده
و ما به  [خواني داللت كند كه ما را بدان مي

كنیم و  خاطر سخن تو خدایان خود را رها نمي
چیزي جز این  .آوریم ایمان نمي به تو

ي به تو بالییم كه یكي از خدایان ما گوی نمي
من خدا را : گفت [هود در پاسخش]رسانده است 

كه من از  گیرم و شما هم گواهي دهید گواه مي
ه ب .و بركنارم پرستید بیزار مي ي كهچیزهای
. پرستید گریزان و بیزارم از هرچه مي] جز خدا

همگي به نیرنگ و چاره  [حال كه چنین است
من بر خدا . یم بپردازید و مهلتم مدهیدجوی

ام كه پروردگار من و پروردگار شما  تكیه كرده
اعم از انسان و ] اي هیچ جنبنده. است

نیست مگر این كه خدا بر او تسلّط  [غیرانسان
كه ]گمان خداي من بر صراط مستقیم  بي . دارد

از ]ر اگ .قرار دارد [جاده عدل و داد است
زیرا بر . باكي نیست]روي بگردانید  [دعوت من

و من رسالتي را كه  [رسوالن پیام باشد و بس
 پروردگارم. مأمور بدان بودم به شما رساندم

كسان دیگري را به جاي  [میراند و شما را مي]
با ] ترین زیاني نشاند و شما كم شما مي

بدو  [روگرداني از پرستش و دوري از عبادتش
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گمان پروردگار من مراقب و  بي. نیدرسا نمي
و كردار و رفتار شما از ] مواظب هر چیزي است

 .[گردد سزا و جزا نمي ماند و بي او پنهان نمي
مبني بر نابودي قوم ]هنگامي كه فرمان ما 

در رسید، هود و مؤمنان همراه او را در  [عاد
پرتو مرحمت خود نجات دادیم و ایشان را از 

این هم قوم عاد  .رهانیدیمعذاب سخت و شدید 
ل یو دال [آفاق و انف س]هاي  بودند كه آیه

پروردگارشان را انكار و تكفیر كردند و از 
پیغمبر خدا هود و در اصل از فرمان ]فرمان 

پیغمبران خدا سركشي نمودند و از دستور  [همه
در این  .ر سركش عناد پیشه اي پیروي كردنده

از رحمت ] ردو ط [مردمان]دنیا دچار نفرین 
همین طور ]شدند و در روز قیامت نیز  [یزدان

شوند و  به لعنت و طرد از رحمت گرفتار مي
. [گردند منفور خدا و فرشتگان و مردمان مي

نیست ! هان. عاد به خداي خود كافر شدند! هان
 .(عاد قوم هود و نابود باد

گردد که  و به این ترتیب واضح می
الم و قومش الس اصل قضیه بین هود علیه

اختالف در ربوبیت هللا متعال و پیروی از 
یعنی مسألة حاکمیت و  ،او بوداوامر 
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بود که چه و این سؤال مطرح  پیروی؛
و از چه کسی  کسی حق حاکمیت را دارد؛
این موضوع به . باید اطاعت صورت گیرد

بیان ین آیت کریمه ا صورت مختصر در
 :شده  است

 [59:هود] {آيَاِت رَبِِّهْم َوَعَصْوا رُُسلَهُ َوات َّبَ ُعوا أَْمَر ُكلِّ َجبَّار  عَنِيد  َوتِْلَك عَادٌ َجَحُدوا بِ }
آفاق ]هاي  این هم قوم عاد بودند كه آیه)

و دالیل پروردگارشان را انكار و [ و انف س
تكفیر كردند و از فرمان پیغمبران خدا 
سركشي نمودند و از دستور هر سركش عناد 

 (.كردنداي پیروي  پیشه

م رسول هللا و گناه آنها عصیان از حک 
در  ان بود؛رپیروی از امر مستکب

کند،  که اسالم برعکس آن امر می حالی
ن و اخواهد که مستکبر یعنی از مردم می

سوی ه را ترک نموده و ب افکار شان
اطاعت از اوامر هللا و رسول او روی 

و همین نکتۀ جدایی و حد فاصل . آورند
و جاهلیت و بین کفر و ایمان بین اسالم 

و در هر رسالت آسمانی و در زبان . است
ر پیامبر برحق همین نکته جاری ه
 .باشد می
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ه سوی که دعوت ب از همین جا است
 ورزد که در اولین قدم اصرار می توحید
ها از تبعیت و قبول حکم  انسان باید
هللا اجتناب کرده و بر ضد طاغوتان و غیر

توحید و . ندم نمایاربابان باطل قیا
نازل شخصیت و ت دادن یکتاپرستی از دست

ن را از آزادی و پیروی از مستکبرا
را  شرک و کفر دانسته و مرتکبین آن

ق هالکت در دنیا و عذاب اخروی مستح
ها را آزاد  هللا متعال انسان .داند می
پس باید آزاد زندگی  ،یده استآفر
 متعال در برابر هیچ کس و جز هللا کنند

تسلیم و بندگی فرود  دیگری سر
آزادی خود را حفظ نموده  و ،نیاورند

 یدر برابر هیچ طاغوت، رئیس و زعیم
زیرا همین  ،رنداز حریت خود نگذ

آزادی است که آنها را کرامت و 
 و چون آزادی را از ،بخشد بلندی میسر

شان  دست بدهند، هیچ نوع کرامتی برای
شان  ویر ماند و راه نجات بر باقی نمی
 جامعة انسانی که بناء  . شود بسته می

به هیچ صورت  ،بپذیرحاکمیت غیرهللا را 
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 .تواند مدعی کرامت انسانی شده نمی
هللا را که حاکمیت و ربوبیت غیر کسانی

معذور شمرده  وجههیچ ، به پذیرند می
توانند که ما در  شوند و گفته نمی نمی

وضعیف بودیم؛ چون آنها دنیا مغلوب 
یت و مستکبران در اقلیت قرار در اکثر

 ؛ اگر اینها واقعا  خواهاندارند
ترین قربانی  بودند با کم آزادی می

در  ورند؛دست آه را ب توانستند آن می
ند برابر این چ با قبول ذلت که حالی

عنوان ه خواسته بقربانی را با دل نا
ذلت و خواری به اربابان قدرت  بهای
 .پردازند می

، زیرا ندهالک شدقوم عاد باآلخره 
ی اطاعت آنها از اوامر هر طاغوت سرکش

که  هالک شدند در حالی آنها کردند؛
 به دنباللعنت الهی در دنیا و آخرت 

 .آنان بود
 [23:هود] {َوأُتِْبُعوا ِفي َهِذهِ الدُّنْ يَا لَْعَنةً َويَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ }
 و طرد [مردمان]در این دنیا دچار نفرین )
شدند و در روز قیامت نیز  [اناز رحمت یزد]
همین طور به لعنت و طرد از رحمت گرفتار ]
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شوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان  مي
 [(.گردند مي

نموده و سبب شرح شان را  حالت سپس
د ردا بار دیگر اعالن می شان را یک هالکت

 :فرماید می و
 [23:هود] {َأََل ِإنَّ َعاًدا َكَفُروا رَب َُّهمْ }
 (.عاد به خداي خود كافر شدند! هان )

و بعد از آن بر آنها نفرین 
 :فرستد می

 [23:هود] { بُ ْعًدا لَِعاد  قَ ْوِم ُهود  َأََل }
 (.عاد قوم هود نیست و نابود باد! هان)

از  و با این تحدید و تأکید ووضاحت
لعنت فقط  گویا ،شود آنها یاد آور می

تا  آدرس آنها فرستاده شده بودبه 
َأََل ب ُْعًدا لِعَاد  قَ ْوِم } .دبه آنها نازل گرد مستقیما  

 [23:هود] {ُهود  
کریم با  خط سیر دعوت اسالمی در قرآن

های  د تا نشانهگرد این وضاحت شرح می
راه را برای رهروان این عقیده و مسیر 

نه فقط از . در هر زمان واضح گرداند
بلکه از  ،گوید سخن میگذشته با ما 

و نه فقط . دهد می ها نیز خبر آینده
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را این دعوت  ینجماعت نخست رهروان و
نازل  آنها بر مستقیما   کریم که قرآن

 و در آن روزگار بر طغیان و شد می
، دهد مخاطب قرار می جاهلیت شوریدند

ی را نیز در بر ها گروه تمامبلکه 
جاهلیت  ها به مساف گیرد که در آینده می
را و همین نکته است که قرآن  ند؛رو می

 دعوت و رهنمای کتاب همیشه جاوید برای
دایمی حرکت اسالمی در هر عصر و زمان 

 .گرداند می
 وسایل ارزیابی و پیگیری

السالم  از نوح علیه آیا بشریت بعد -1
 گرفتند؟ درس

تعال به نوح هایی را که هللا م وعده -2
اده دالسالم و فرزندان مسلمانش  علیه
 شمارید؟رب بود

های  امت نوضعیت قوم عاد در میا -3
 ؟جاهلی چگونه بود

 ؟ندعاد در کجا سکونت داشتقوم  -4

السالم دعوت قوم خود را  هود علیه -5
چرا با اظهار دوستی با ایشان آغاز 

 کرد؟
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بتی که هود از اظهار دوستی و مح -6
د، چه استفاده السالم با قومش نمو علیه
 کنید؟ می

منظورتان از دعوت به دست آیا  -7
، مال و منصب :پاداشی از قبیلآوردن 
 ؟استمقام 

را که هللا متعال به  های انواع عذاب -8
 شمارید؟ربود بقوم عاد وعده داده 

آیا همیشه به استغفار و طاعت و  -9
بند یپا ی هللا تعالیها شکر نعمت

 .دیباش می

در برابر شیاطین جنی و انسی  -11
 ؟دداری یچه موقف

 خود های دعوتی آیا در فعالیت -11
و بر مسألة توحید و رد شرک توجه 

 تأکید بیشتر دارید؟

شجاعت، اطمینان و  بهآیا  -12
 آراسته های هللا عزوجل اعتماد به وعده

 هستید؟

به  خود برد دعوت آیا در پیش -13
 بند هستید؟یپا« تعامل نیکو» اصل

 شوندگان دعوتآیا در برابر   -14
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 گیرید؟ از صبر کار می
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 و قوم ثمود السالم علیهصالح 

ید بن ، صالح بن عببنده و رسول هللااو 
ماسح بن عبید بن حادر بن ثمود بن 

و  السالم علیهعاثر بن آدم بن نوح 
منسوب به قبیلۀ ثمود بود که از جمله 

ه یعرب قحطان ب یل و از اوالدةعرب اص
و در منطقۀ حجر سکونت  نددآم حساب می

ند که بین حجاز و تبوک موقعیت داشت
بعد از قوم هود آنها  .داشت
رز کرده و مشهور تبا( عاد)السالم  علیه

به معصیت و جاهلیت  و ،گردیدند
ها آغاز  گرفتار شده و به عبادت بت

شان صالح  هللا متعال برای هدایت نمودند؛
را فرستاد که از قوم  السالم علیه

نسب و فضیلت او را  خودشان بود و
از آنها  السالم علیهصالح  ند؛شناخت می

خواست تا هللا واحد را عبادت نموده و 
 بردار شوند؛ ثمود ها دست عبادت بتاز 

عناد ورزیده و از او در برابر او 
ای شدند که دال بر صدق او  طالب معجزه

آنها با اشاره به صخرۀ بزرگی  باشد؛
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ین ا اگر از: جا بود گفتند که در آن
صخره شتری بیرون آوری که چنین و 

بی را صفات عجیب و غری چنان باشد و
ماهه  دهذکر کردند، و گفتند شتر 

به تو ایمان  ...و حامله باشد
آوریم و پیغمبر بودن تو را تصدیق  می
اگر : السالم گفت صالح علیه؛ کنیم می
که  خواست شما را به همان صورتیدر
برآورده سازم آیا به من خواهید  می

، و بله: همه گفتند آورید؟ ایمان می
عهد و پیمان  السالم علیهبا صالح 

با دعا و  سالمال علیهصالح  .بستند
تضرع به سوی هللا عزوجل روی آورد و از 

 را چه او درخواست نمود تا آن
هللا متعال . خواهند برآورده سازد می

را استجابت  السالم علیهدعای صالح 
تا شگافته  نموده و سنگ را امر کرد

را بیرون  ای حامله شود و شتر بزرگ و
گونه که توصیف نموده  رد، درست همانوآ

هیبتناک و  زمانی که این صحنة .بودند
و  آور را مشاهده نمودند منظرۀ شگفت

را  قدرت هللا متعال را درک کردند و آن
نبوت  بر دلیل قاطع و برهان روشن
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یافتند، تعدادی  السالم علیهصالح 
 السالم علیهرسالت صالح  و ایمان آورده

شان  را تصدیق نمودند، اما اکثریت
گمراهی خود عناد ورزیده و به کفر و 

ن و اباقی ماندند و سخنان مستکبر
ه سخن ب. اشراف قوم را قبول کردند
 السالم علیهجایی رسید که از شتر صالح 

را  ده و قصد کشتن آنآمبه تنگ 
مجبور بودند که آب را  چون ،نمودند

روز کامل را  یک ،با شتر تقسیم کرده
دهند و روز دیگر آنها  اختصاص به آن

استفاده  از آن شان با حیوانات
آنها خواستند که با کشتن . نمایند

شتر، خود را از شر آن نجات داده و 
شیطان این  .را نصیب شوند یآب بیشتر

به نظرشان زیبا جلوه داد و را عمل 
شان برای انجام این عمل  ترین بدبخت

 السالم علیهصالح ؛ نادرست آماده شد
آنها را از قتل شتر منع کرده و از 

وار آن با خبر ساخته بود، عاقبت ناگ
را  السالم علیهولی آنها سخنان صالح 

و در کمین نشستند تا  نادیده گرفتند
ه باآلخره شتر را به قتل ک این
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 خبر السالم علیهصالح  رساندند؛ وقتی
شد، آنها را سه روز مهلت داد، اما 

شان را  آنها که غرور و تکبر چشمان
کور کرده بود، این سخن صالح 

را نیز اهمیت نداده و حتی  السالم علیه
و با خود  کشتن او را کردندقصد 

 و با ،بفرستیدشترش  گفتند او را نزد
خود سوگند یاد کردند که صالح 

اش حبس نموده و  را در خانه السالم علیه
رسانند و اگر قوم جا به قتل ب در همان

او شدند،  بهای اش طالب خون و خانواده
 .خبری نمایند انکار وزیده اظهار بی

ناگهان  و ،زمان مهلت به سر رسید
آواز کوبنده و هیبتناکی از آسمان 

قوی در زمین واقع  و زلزلة نازل شده
و  همگی هالک شدند گردید و در اثر آن

بر زمین سار  شان نگون جان های بی جسم
 .افتاد

که از آن دیار عزم  السالم علیهصالح 
 .فرمود خطاب به آنانده بود کر هجرت

 [79:األعراف] {يَا قَ ْوِم لََقْد أَبْ لَغُْتُكْم رَِسالَةَ رَبِّي َوَنَصْحُت َلُكمْ }
من ! اي قوم من: گفت [السالم علیهصالح ]پس )
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به شما رساندم و شما را پیام پروردگارم را 
 (.پند دادم

تان بسیار  به خاطر هدایت و رهنمایی
چه را در  کوشش نمودم و تمام آن

و با  ،ه کار بستماختیار داشتم ب
کردار و نیتم در این راه تالش  ،گفتار
 .کردم

 [79:عرافاأل]{ََل ُتِحبُّوَن النَّاِصِحينَ  َوَلِكنْ }
 .(ما نصیحت کنندگان را دوست نداریدولی ش)

 ،پذیرد شما حق را نمی منحرفطبیعت 
بناء  در مسیر نادرست که نتیجة آن 
عذاب حتمی و دایمی بود تا آخر پیش 

 .رفتید
صراحتا  هشت بار در  نام صالح

 ذکر شده است و داستان او کریم قرآن
 .است آمدههای ذیل  هقومش در سور با
( 51-53)حجر ( 9)ابراهيم ( 27-23)هود ( 73)توبه ( 79-71)اعراف )

عنکبوت ( 51-15)نمل ( 359-313)شعراء ( 15)فرقان ( 12)حج ( 59)اسراء 
القمر ( 53)النجم ( 15-11ريات الذا( 32)ق ( 37)فصلت ( 31)ص ( 15)
 .(5-1)الحاقه ( 35-33)الشمس ( 9)الفجر ( 21-12)

را به  در اخیر توجه خوانندة گرامی
ترین مسایل مربوط به داستان صالح  مهم
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 :کنم و قومش جلب می السالم علیه
هللا متعال با فرستادن صالح  -1

سوی قوم ثمود، عذر ه ب السالم علیه
بر و برهان را  ایشان را قطع و حجت

 : فرمود آنان قایم نموده و

 [37:فصلت] {َوأَمَّا ثَُموُد فَ َهَديْ نَاُهمْ }
اما ثمودیان، پس آنان را هدایت  و)

 .(كردیم

های خیر و  یعنی برای قوم ثمود راه
سوی ه م، آنها را بیشر را بیان کرد

ی های خیر رهنمای اسالم دعوت و به راه
با همۀ ت الهی البته این سن. نمودیم

 :فرماید چه می اقوام است چنان
 [35:اْلسراء] {َوَما ُكنَّا ُمَعذِّبِيَن َحتَّى نَ ب َْعَث رَُسوًَل }
مجازات [ هیچ شخص و قومي را]و ما )

براي )]نخواهیم كرد، مگر این كه پیغمبري 
 (.روان سازیم[ آنان مبعوث و

دعوت ثمود را از  السالم علیهصالح  -2
و در اولین قدم نقطۀ درست آغاز کرد 

که عبارت بنیاد و اساس همۀ امراض را 
تحت  ،از شرک در الوهیت هللا متعال است

 ،شرک در الوهیت و عبادت. تداوی گرفت
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 ،آید حساب میه ترین نوع شرک ب خطرناک
آن اقرار به ربوبیت در موجودیت  چون

هللا متعال . ندارد ای در بر هفایدهللا هیچ 
 :می فرماید

 {ُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إِلَه  غَي ْرُهُ َوإَِلى ثَ }
 [71:األعراف]

صالح را به سوي قوم ثمود كه خودش از )
اي : شان گفت صالح بدي. آنان بود فرستادیم

جز [ دانید كهو ب]خداي را بپرستید ! قوم من
 (.او معبودي ندارید

إِنِّي َلُكْم . ِإْذ قَاَل لَُهْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأََل تَ ت َُّقونَ  .وُد اْلُمْرَسِلينَ َبْت ثَمُ َكذَّ }
 [311-313:الشعراء]{ َرُسوٌل أَِمينٌ 

و ]قوم ثمود پیغمبران را دروغگو نامیدند )
آن زمان كه . [از آنان فرمانبرداري نكردند
پیشه  آیا تقوا: برادرشان صالح بدیشان گفت

گمان  من بي. [ترسید؟ و از خدا نمي]؟ سازید نمي
 .(تان پیغمبر امیني هستم براي

َولََقْد أَْرَسلْنَا إَِلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا َأِن اْعبُُدوا اللََّه فَِإَذا ُهْم فَرِيَقاِن }
 [15: النمل]{ َيْخَتِصُمونَ 

ما به سوي قوم ثمود برادرشان صالح را )
تاپرستي یكتا ایشان را به ]روانه كردیم 

كه خدا را  [دعوت كند و بدیشان بگوید
تقسیم شدند و  اّما آنان به دو گروه. بپرستید
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 (.به كشمكش پرداختند

 هایی السالم با ذکر نعمت صالح علیه -3
ه کردند، ب می حسدیدند و  را می که آن

گذار بر قومش استفاده حیث وسیلۀ تأثیر
برای بنده سزاوار نسیت که  چون ،نمود
های هللا متعال مستفید شود و باز  عمتاز ن

 او و نافرمانی آنها را در راه معصیت
 :فرماید هللا تعالی می .کار برد هب

َوإَِلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعبُُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إِلَه  غَي ْرُُه ُهَو }
ْم فِيَها فَاْستَ ْغِفُروُه ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه ِإنَّ رَبِّي قَرِيٌب أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَكُ 

 [23:هود]{ ُمِجيبٌ 
به سوي قوم ثمود یكي از خودشان را )

: گفت[ به آنان. ]فرستادیم كه صالح نام داشت
خدا را بپرستید كه معبودي جز او ! اي قوم من

او است كه شما را از . براي شما وجود ندارد
یده است و آباداني آن را به شما زمین آفر

پس، از او طلب آمرزش . واگذار نموده است
را بنمایید و به سوي او [ گناهان خویش]

[ به بندگانش]گمان خداوند من  بي. برگردید
استغفارشان  ةاست و استغفار و انگیز]نزدیك 
كه ]است [ دعاي كساني] پذیرندةو [ داند را مي

وانند و به یاریش خ او را مخلصانه به زاري مي
 [(.طلبند مي
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 .َوَنْخل  طَْلُعَها َهِضيمٌ  َوزُرُوع   .ِفي َجنَّات  َوعُُيون  . ُكوَن ِفي َما َهاُهنَا آِمنِينَ أَتُ ت ْرَ }
 [319-312:الشعراء]{ َوتَ ْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل ب ُُيوتًا فَارِِهينَ 

نید كه جهان سراي ك چنین تصّور مي]آیا )
شما در نهایت امن و امان  [جاودانگي است و

شوید؟ در میان  در ناز و نعمت جهان رها مي
، و زارها سارها؟ و در میان كشت ها و چشمه باغ

هاي نرم و شاداب و  هایي كه میوه نخلستان
ها  رسیده دارند؟ و ماهرانه در دل كوه

و در آنها و بسازید ]هایي را بتراشید  خانه
 .([به عیش و نوش بپردازید؟

ثمود با برخورد خیلی زشت و  قوم -4
السالم  به بدترین شکل دعوت صالح علیه

رسالت او را به این . را رد کردند
ند که ؛ صالح مانند گمان رد کرد

هللا متعال  به یک انسان است و سایرین
فردی از میان بشر را به زیبد که  نمی

اگر هللا : و باز گفتند رسالت برگزیند؛
کار متعال انسانی را به این 

و ! ؟تو چیستانتخاب  دلیلگمارد،  می
 .ما را انتخاب نکرد؟یکی از چرا 

شود که  می از خالل آیات قرآنی معلوم
بر  السالم علیهمخالفت آنها با صالح 

آنها و  اساس حقد و حسد صورت گرفت،
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گفتند که دعوت تو در حقیقت، خروج  می
هللا . باشد می ما آباء و اجداد روشاز 

 :ایدفرم متعال می
أَلَْم يَأْتُِكْم نَ بَُأ الَِّذيَن ِمْن قَ بِْلُكْم قَ ْوِم نُوح  َوَعاد  َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن بَ ْعِدِهْم ََل }

َكَفْرنَا يَ ْعَلُمُهْم ِإَلَّ اللَّهُ َجاءَتْ ُهْم رُُسلُُهْم بِالْبَ ي ِّنَاِت فَ َردُّوا أَيِْديَ ُهْم ِفي أَفْ َواِهِهْم َوقَالُوا إِنَّا  
قَاَلْت رُُسلُُهْم أَِفي اللَِّه َشكٌّ . َما أُْرِسلْتُْم بِِه َوإِنَّا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونَ نَا إِلَْيِه ُمرِيب  بِ 

فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض يَْدُعوُكْم لِيَ ْغِفَر َلُكْم ِمْن ذُنُوِبُكْم َويُ َؤخِّرَُكْم إَِلى َأَجل  
تُْم ِإَلَّ َبَشٌر ِمثْ لُنَا تُرِيُدوَن َأْن َتُصدُّونَا َعمَّا َكاَن يَ ْعبُُد آبَاُؤنَا فَأْتُونَا ُمَسمًّى قَالُوا ِإْن أَن ْ 

 [33-9:إبراهيم] {ِبُسْلطَان  مُبِين  
آیا به شما نرسیده است خبر كساني كه پیش )

قوم نوح و عاد و  [از قبیل]ند؟ بوداز شما 
ند ا ثمود و كسان دیگري كه پس از ایشان آمده

داند و  نمي] آنان را [تعداد] و جز خدا كسي
. شناسد نمي[ ایشان را چنان كه باید

ل روشن و معجزات آشكاري دالیشان  پیغمبران
شان را بر  هاي ولي آنان دست ،شان آوردند براي
ما ایمان : گفتندو  هاي پیغمبران گذاشتند نده

نداریم به چیزي كه به همراه آن فرستاده 
چیزي كه ما را بدان  ةاراید و درب شده
شان  پیغمبران .خوانید سخت در شّك و گمانیم مي
وجود خدا،  دربارةمگر : ن گفتنده آناب

ها و زمین، بدون م ِدل و نمونه  آسمان آفرینندة
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او شما . پیشین، شّك و تردیدي در میان است؟
تان را ببخشاید و  خواند تا گناهان را فرا مي

 [رسد تان فرا مي مرگ كه در آن]تا مّدت مشخّصي 
: آنان گفتند. شما را بر جاي و محفوظ دارد

و ] چون ما نیستید ي همهای شما جز انسان
فضیلتي بر ما ندارید تا از میان ما شما را 

آوران آسماني براي مردمان  برگزینند و پیام
خواهید ما را از  و شما مي [زمیني كنند

مان  دور دارید كه پدران ي منصرف و بهچیزهای
براي ما دلیل روشني . اند پرستیده ها را مي آن

 (.بیاورید

 .ا ِإًذا لَِفي َضَلل  َوُسُعر  فَ َقالُوا أََبَشًرا ِمنَّا َواِحًدا نَ تَِّبُعُه إِنَّ . َكذََّبْت ثَُموُد بِالنُُّذرِ }
 [25-21:القمر] {نِنَا بَْل ُهَو َكذَّاٌب َأِشرأَأُلِْقَي الذِّْكُر َعلَْيِه ِمْن بَ يْ 

ها و برحذر  قوم ثمود نیز بیم دادن)
را تكذیب كردند  [پیغمبر خود صالح]هاي  داشتن

آیا از : آنان گفتند .و دروغش نامیدند
انساني از خودمان پیروي كنیم كه تنها هم 
هست؟ در صورت پیروي از او، ما گمراه و 

 ما همةآیا از میان  .دیوانه خواهیم بود
وحي  [ا و داراافراد بزرگ و محترم و دان]

بلكه او . [چنین نیست! نه! ]بدو شده است؟
 .(بسیار دروغگو و خودخواه است
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قَالُوا يَا َصاِلُح قَْد ُكْنَت فِينَا َمْرُجوًّا قَ ْبَل َهَذا أَتَ ن َْهانَا َأْن نَ ْعُبَد َما يَ عْبُُد آبَاُؤنَا }
 [22:هود] {ا َتْدُعونَا إِلَْيِه ُمرِيب  َوإِن َّنَا لَِفي َشكٍّ ِممَّ 

امید  ةپیش از این مای! اي صالح: گفتند)
ي كه چیزهایآیا ما را از پرستش . ما بودي

ما راجع  ؟كني پرستیدند نهي مي مان مي پدران
كني به شّك و  چه ما را بدان دعوت مي بدان

 (.!ایم تردید عجیبي گرفتار آمده
السالم در جواب آنها  صالح علیه -5

متعال به  گفت؛ در رساندن رسالت هللا
م و هیچ نوع شما کامال  امین هست

زیرا  ،اتهامی بر من وارد نشده است
من در بدل تبلیغ و دعوتی که انجام 

دهم هیچ نوع اجر و پاداشی از شما  می
تعال مرا به که هللا م خواهم اما این نمی

 هللا، فضل و رحمت پیامبری برگزیده است
آن  بخواهد که به هر کسباشد  تعالی می

هر کاری را و او  دارد ارزانی می را
در چنین  دهد؛ بخواهد انجام می که

توانم از امر هللا متعال  حالتی چگونه می
مخالفت کنم و با توافق بر دین باطل 

که هللا  شما مرتکب معصیت شوم؟ در حالی
 .متعال پادشاه و مالک همۀ اشیاء است
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َوَما َأْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن َأْجر  ِإْن .َه َوَأِطيُعونِ فَات َُّقوا اللَّ  .إِنِّي َلُكْم رَُسوٌل أَِمينٌ }
 [315-311:الشعراء] {َأْجرَِي ِإَلَّ َعَلى َربِّ اْلَعالَِمينَ 

 .تان پیغمبر امیني هستم گمان براي من بي)
و در  .پس از خدا بترسید و از من اطاعت كنید

قبال تبلیغ دعوت اجر و پاداشي از شما 
اجر و پاداش من جز بر . كنم درخواست نمي

 .(پروردگار جهانیان نیست

قَاَل يَا قَ ْوِم أَرَأَيْ تُْم ِإْن ُكْنُت َعَلى بَ ي َِّنة  ِمْن رَبِّي َوآتَانِي ِمْنُه رَْحَمًة فََمْن يَ ْنُصرُِني }
 [21:هود] {ِمَن اللَِّه ِإْن َعَصْيتُهُ فََما تَزِيُدونَِني غَي َْر َتْخِسير  

، اگر من به من بگویید! اي قوم من: گفت)
، از سوي [دعوت شما به پرستش خداي یگانه در]

خدا دلیل روشني داشته باشم و او از جانب 
داده باشد، [ نبّوت و رسالت]خود به من رحمت 

، چه كسي مرا حال اگر از فرمان او سركشي كنم
دهد و از عذاب  خدا یاري مي [خشم]در برابر 

بر زیان و  شما كه جز! سازد؟ او رستگار مي
 .[(یدافزای هالك من نمي

السالم  که ثمود از صالح علیه زمانی -6
طالب معجزه  آوردن عنوان شرط ایمانه ب

که با دیدن معجزه  دادندشدند و وعده 
ین وعدۀ خود ا آورند، در ایمان می

از زیرا بعد  ،صادق و جدی نبودند
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، باز مشاهده نمودندکه معجزه را  آن
هللا متعال . وردندنیا هم ایمان

 .فرماید می

َوَما َمنَ عَنَا َأْن نُ ْرِسَل بِاِْليَاِت ِإَلَّ َأْن َكذََّب بَِها اأْلَوَّلُوَن َوآتَ يْ نَا ثَُموَد النَّاقَةَ }
 [59:اْلسراء] {ُمْبِصَرًة َفظََلُموا بَِها َوَما نُ ْرِسُل بِاِْليَاِت ِإَلَّ َتْخوِيًفا

مادي ]چیزي ما را از انجام این معجزات )
دارد، مگر این كه گذشتگان  باز نمي [پیشنهادي
ما . اند تكذیب كرده[ پس از مشاهده]آنها را 

آوردیم  بیروناز سنگ ] یبراي قوم ثمود شتر
هویدا  معجزة]شان گسیل داشتیم كه  به سوي [و
اّما آنان نسبت بدان كفر . روشنگري بود [و

ورزیدند و ما معجزات را جز براي بیم دادن 
 .(سازیم اجرا نمي[ دم و اتمام حجّتمر]

در جریان دعوت  السالم علیهصالح  -2
سوی حق، توضیح داد که دو چیز ه قومش ب

گردد که  باعث گمراهی و هالکت انسان می
یکی تقلید از گذشتگان گمراه و دیگری 

 .لذا به آنها فرمود باشد؛ اسراف می

الَِّذيَن يُ ْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض  .وا أَْمَر اْلُمْسرِِفينَ َوََل تُِطيعُ  .فَات َُّقوا اللََّه َوَأِطيُعونِ }
 [352 -353:الشعراء] {َوََل ُيْصِلُحونَ 

و از  .از خدا بترسید و از من اطاعت كنید)
آن  .برداري مكنید فرمان اسراف كنندگان فرمان
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نمایند و اصالح  كساني كه در زمین تباهي مي
 .(كنند نمي

ساخت که  را متوجه همچنان آنها
ه به ترین عامل نجات و داخل شد مهم

 .، توبه و استغفار استرحمت الهی
َوإَِلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعبُُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إِلَه  غَي ْرُُه ُهَو }

ِه ِإنَّ رَبِّي قَرِيٌب تُوبُوا إِلَيْ  أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم فِيَها فَاْستَ ْغِفُروُه ثُمَّ 
 [23:هود] {ُمِجيبٌ 
به سوي قوم ثمود یكي از خودشان را )

: گفت[ به آنان. ]فرستادیم كه صالح نام داشت
خدا را بپرستید كه معبودي جز او ! اي قوم من

او است كه شما را از . براي شما وجود ندارد
زمین آفریده است و آباداني آن را به شما 

پس، از او طلب آمرزش . اگذار نموده استو
را بنمایید و به سوي او [ گناهان خویش]

[ به بندگانش]گمان خداوند من  بي. برگردید
استغفارشان  ةاست و استغفار و انگیز]نزدیك 
كه ]است [ دعاي كساني] پذیرندةو [ داند را مي

خوانند و به یاریش  او را مخلصانه به زاري مي
 [(.طلبند مي

ثمود بعد از قتل شتر برای از  -1
السالم نیز دسیسه  بین بردن صالح علیه
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را  خواستند در خفا آن و می نمودند
کنند، درست مانند سایر  اجرا
 که کارن در هر عصر و زمان جنایت

را جنایت را دور از چشم مردم اج
خود  نموده و نزد مردم انکارکنند  می

ه ند، بنمای گناه معرفی می را کامال  بی
این گمان که هللا متعال آنها را 

 .شنوند شان را نمی سخن بیند و نمی

قَالُوا  .وََكاَن ِفي اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة رَْهط  يُ ْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َوََل ُيْصِلُحونَ }
 {َمْهِلَك أَْهِلِه َوإِنَّا َلَصاِدقُونَ تَ َقاَسُموا بِاللَِّه لَنُبَ يِّتَ نَُّه َوأَْهَلُه ثُمَّ لَنَ ُقوَلنَّ لَِولِيِِّه َما َشِهْدنَا 

 [19-15:النمل]
ن ه  گروهك  [كه حِجر نام داشت]در آن شهر )

كردند و به  بودند كه در سرزمین تباهي مي
این ] .پرداختند نمي [حال خویش و جامعه]اصالح 
بر آنان تنگ  عرصه راین صالح آیها كه  گروهك

دیگر براي هم: گفتند [كرده بود، به یكدیگر
به خدا سوگند بخورید كه بر صالح و 

زنیم و آنان را به قتل  اش شبیخون مي خانواده
یم كه ما گوی رسانیم، سپس به ولي دم او مي مي

 ایم و اش شركت نداشته خانواده [وي و] در كشتن
 (.یمراستگوی [مگویی چه مي در آن]

که مسحقین عذاب را  هللا متعال زمانی -3
دهد از  قرار می مورد مجازات و عقاب
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نداشته و از  یهیچ کسی ترس و هراس
عاقبت کار خود خوفی به او راه 

چه ثمود را در حالی  چنان. یابد نمی
هالک نمود که آنها در اوج قدرت و قوت 

 .قرار داشتند

َمْكرِِهْم أَنَّا  فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن عَاقِبَةُ  .َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُهْم ََل َيْشُعُرونَ }
فَتِْلَك بُ يُوتُ ُهْم َخاوِيًَة بَِما ظََلُموا ِإنَّ ِفي ذَِلَك َِليًَة لَِقْوم   .َدمَّْرنَاُهْم َوقَ ْوَمُهْم َأْجَمِعينَ 

 [52-53:النمل] {يَ ْعَلُمونَ 
براي نابودي ] مهمي كشیدند نقشةایشان )

و ما هم نقشه مهمي  [صالح و پیروان او
در حالي . [ات او و پیروانشبراي نج]، كشیدیم

بنگر كه عاقبت،  .كه ایشان خبر نداشتند
و كار آنان به كجا ]ایشان چه شد  توطئة

كه ما آنان و قوم  [كشید؟ عاقبت، این شد
هاي  این، خانه .ایشان همگي را نابود كردیم

ایشان است كه بر اثر ظلم و ستم فرو تپیده 
ر این مسّلما  د. است و خالي از سكنه شده است

امر عبرت بزرگي است براي كساني كه آگاه و 
 .(فهمیده باشند

هللا متعال از هیچ کسی در مورد  -11
 یترس و بیم های هالک کردن آنها دپیآم
آن کسی که شتر اند  بعضی گفته. ندارد

از عاقبت کار خود ترس  را کشته بود
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اند که پیامبر  گفته ای عدهو  ،نداشت
از عاقبت هالک شدن  السالم علیههللا صالح 

سخن اول درست اما . آنها خوف نداشت
روند و 1گوید چه ابن کثیر می چناناست 

 .کند می را تأیید آیت نیز آن
ر موارد عاد در اکث کریم قرآن -11

قوم )و ثمود ( السالم قوم هود علیه)
 ؛کند را یکجا ذکر می( السالم علیهصالح 

اند در مورد این دو قوم  بعضی گفته
ل کتاب در همده و انیا توراتدر  ذکری

ولی  دانستند؛ بارۀ آنها چیزی نمی
کند که موسی  بیان می کریم قرآن
در مورد آنها خبر داده  السالم علیه
 .است

أَلَْم . َوقَاَل ُموَسى ِإْن َتْكُفُروا أَنْ ُتْم َوَمْن ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا فَِإنَّ اللََّه لَغَِنيٌّ َحِميدٌ }
نَ بَأُ الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم قَ ْوِم نُوح  َوَعاد  َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن بَ ْعِدِهْم ََل يَ ْعَلُمُهْم ِإَلَّ يَأْتُِكْم 

ِسْلتُْم اللَّهُ َجاءَتْ ُهْم رُُسلُُهْم بِالْبَ ي ِّنَاِت فَ َردُّوا أَيِْديَ ُهْم ِفي أَفْ َواِهِهْم َوقَالُوا إِنَّا َكَفْرنَا بَِما أُرْ 
 [9-5:إبراهيم] {إِنَّا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونَ نَا إِلَْيِه ُمرِيب  بِِه وَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

زاد المسیر از ابن جوزی و تفسیر  -1
 .القرآن العظیم از ابن کثیر
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اگر شما و همه كساني كه در : و موسي گفت)
زمین هستید كافر شوید و ناسپاس گردید، به 

نیاز  رسد، چرا كه خداوند بي خدا زیاني نمي
آیا به شما نرسیده است خبر . ستوده است

[ از قبیل]د؟ ان كساني كه پیش از شما بوده
قوم نوح و عاد و ثمود و كسان دیگري كه پس 

تعداد ]اند و جز خدا كسي  از ایشان آمده
نمي داند و ایشان را چنان ]آنان را [ شمار بي

شان دالیل روشن  پیغمبران. شناسد نمي[ كه باید
و بدیشان ]شان آوردند  و معجزات آشكاري براي

هاي  دهانشان را بر  هاي ، ولي آنان دست[نمودند
و از تبلیغ آنان جلوگیري ]پیغمبران گذاشتند 

نمودند و سّد راه رسالت آسماني و دشمن دعوت 
ما ایمان نداریم به : گفتند[ الهي شدند و

و ]اید  چیزي كه به همراه آن فرستاده شده
كنیم و  دالیل و معجزات شما را قبول نمي

 دربارةو [ نماییم تان را تصدیق نمي رسالت
خوانید سخت در شّك و  ما را بدان مي چیزي كه
و به یكتاپرستي و قانون آسماني ]گمانیم 

 [(.یقین و باور نداریم

توانیم که  ین به یقین گفته میابنابر
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در مورد آنها به بنی  السالم علیهموسی 
ئیل خبر داده است و علت عدم ااسر

تذکر آنها در منابع اهل کتاب شاید 
سرزمین  این باشد که این دو قوم از

عرب بودند و اهل کتاب چندان توجهی 
. به حفظ و ضبط اخبار شان نداشتند

اگر چه داستان آنها در زمان موسی 
 1.مشهور بود السالم علیه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

قصص االنبیاء و تفسیر القرآن العظیم  -1
 .هردو از ابن کثیر
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و قوم او در  السالم علیهصالح 

  کریم قرآن
 :فرماید هللا متعال می

اللََّه َما َلُكْم ِمْن إِلَه  غَي ْرُُه َقْد َوإَِلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا }
َجاءَْتُكْم بَ ي َِّنٌة ِمْن رَبُِّكْم َهِذِه نَاقَُة اللَِّه َلُكْم آيًَة َفَذرُوَها تَْأُكْل ِفي أَْرِض اللَِّه َوََل 

بَ ْعِد َعاد   َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمنْ . تََمسُّوَها ِبُسوء  فَ يَْأُخذَُكْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 
َوبَ وََّأُكْم ِفي اأْلَْرِض تَ تَِّخُذوَن ِمْن ُسُهولَِها ُقُصورًا َوتَ ْنِحتُوَن اْلِجبَاَل ب ُيُوتًا فَاذُْكُروا آََلءَ 

قَاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا ِمْن قَ ْوِمِه لِلَِّذيَن  .اللَِّه َوََل تَ ْعثَ ْوا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 
ِعُفوا لَِمْن آَمَن ِمن ُْهْم أَتَ ْعَلُموَن َأنَّ َصاِلًحا ُمْرَسٌل ِمْن رَبِِّه قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسَل بِِه اْسُتضْ 

فَ َعَقُروا النَّاقََة َوَعتَ ْوا َعْن  .قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا إِنَّا بِالَِّذي آَمنْتُْم بِِه َكاِفُرونَ  .ُمْؤِمُنونَ 
فََأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفةُ . َوقَالُوا يَا َصاِلُح ائْتِنَا بَِما تَِعُدنَا ِإْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلينَ  أَْمِر رَبِِّهمْ 

فَ تَ َولَّى َعن ُْهْم َوقَاَل يَا قَ ْوِم لََقْد أَبْ َلغُْتُكْم ِرَسالََة رَبِّي  .فََأْصَبُحوا ِفي َدارِِهْم َجاثِِمينَ 
 [79-71:األعراف] {ُتِحبُّوَن النَّاِصِحينَ َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلِكْن ََل 

صالح را به سوي قوم ثمود كه خودش از )
اي : صالح بدیشان گفت. آنان بود فرستادیم

جز  [و بدانید كه]خداي را بپرستید ! قوم من
بر ]بزرگي  ةهم اینك معجز. او معبودي ندارید
از سوي پروردگارتان  [صدق پیغمبري من

این شتر خدا است  [آن]تان آمده است و  براي
اي  كه به عنوان معجزه [هاي خاصّ خود با ویژگي]
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و یك شتر عادي و معمولي ]براي شما آمده است 
پس آن را به حال خود واگذارید تا در . [نیست

زمین هر كجا خواست بچرد، و بدان آزاري 
عذاب  [اگر آزاري برسانید]مرسانید كه 

داشته و به یاد  .گردد دردناكي دچارتان مي
باشید كه خداوند شما را جانشینان قوم عاد 

حجر، میان حجاز و ]كرده است و در سرزمین 
هاي آن  در دشت. استقرار بخشیده است [شام
ها  هاي آن خانه ها برافرازید و در كوه كاخ

هاي خدا را به  پس نعمت. بتراشید و بسازید
كارانه  یاد داشته باشید و در زمین، تباه

اشراف و رؤساي متكبّر  .دازیدفساد راه مین
قوم او به مستضعفاني كه ایمان آورده بودند 

دانید كه صالح  آیا واقعا  مي: گفتند
مستضعفان ]؟ اي از جانب پروردگار است فرستاده

چه او بدان  ما بدان: گفتند [پاسخ دادند و
 مستكبران .مأمورّیت یافته است ایمان داریم

چه شما  بدانولي ما : گفتند [به مستضعفان]
پس شتر را  .بدان ایمان دارید، ایمان نداریم

كردند و از فرمان پروردگار خود سركشي  پي
راست ] اگر! اي صالح: نمودند و گفتند

چه را كه به  پیغمبراني، آن زمرةاز  [يگوی مي
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و عذابي را كه ما را از آن ] دهي ما وعده مي
 در نتیجة] !بر سر ما بیاور [ترساني مي

قصرها و ]اي  زلزله [جویي و طغیانگري ستیزه
و ]ایشان را در برگرفت  [هاي مستحكم خانه

و  [زندگي پرزرق و برق آنان را در هم كوبید
پس . در شهر و دیار خود خشكیدند و مردند

از آنان روي برتافت  [صالح با دلي پر اندوه]
من پیام پروردگارم را به ! اي قوم من: و گفت

پند دادم، ولي شما  شما رساندم و شما را
 .(دارید اندرزگویان را دوست نمي

سوی ه کند که ب هللا متعال بیان می -1
فرستاد را  السالم علیهقوم ثمود صالح 

بود، و او را  شان سرزمینکه از قوم و 
از  .به همین اعتبار برادرشان خواند

امام عبدهللا به ابی لیلی در مورد 
برادر  نصارا رایهود و احیانا  که  این

در جواب گفت  ،پرسیده شد کنند خطاب می
و  ،به اعتبار منطقه و وطن برادر است

 .به همین آیت استدالل نمود
بعد از  السالم علیهپیامبر هللا صالح 

ه که آنها را مانند سایر انبِیاء ب آن
سوی توحید و عبادت هللا متعال فرا 



 
283 

 :شان گفت خواند، برای
 [73:األعراف] {ِمْن رَبُِّكمْ  ْتُكْم بَ ي َِّنةٌ َقْد َجاءَ }
بر صدق پیغمبري ]بزرگي  ةهم اینك معجز)
تان آمده  از سوي پروردگارتان براي [من
 (.است

و پروردگار متعال در سورة هود بیان 
که معجزۀ او شتری بود که  ه استنمود

و این  ،بیرون آمد ای از میان صخره
رد  صالح رادعوت  که آنان زمانی بود

در  .شک نمودند شداقتکرده و در ص
سورۀ شعراء تصریح شده است که آنها 

این معجزه را طلب  السالم علیهاز صالح 
 .ت او را به چالش گرفتندکرده و صداق

 [154:الشعراء] {فَْأِت بِآيَة  ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقينَ }
اي را به  گویاني، معجزه راست ةزمراگر از )

 (.ما بنما

ره از اول تا آخر مضمون سو ةبا مالحظ
دعوت در قدم اول  یابیم که در می ،آن
از عذاب  ترساندنسوی هللا متعال و ه ب
بعد از  و صورت گرفت و در قدم دوم او
و  ورزیدندکه قوم ثمود عناد  آن
نشانۀ صداقت او شدند،  هانخوا
اما . نشان داده شدمعجزه شان  برای
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به ترتیب حوادث و بیان  کریم قرآن
اهتمام نکرده است، بلکه  های آن وقت
ها و شرح  جا به بیان عبرت ینا در
های الهی و هدایات پیامبران  سنت

قرآن کریم . کند ترکیز بیشتر می
جایی مختصر و در  ها را در داستان

 و کند، جایی با شرح و بسط بیان می
و ، آورد میگاهی در آن تقدیم و تأخیر 

بینیم  هایی را می در آن زیادت احیانا  
اما هیچ  ،ه در جای دیگر وجود نداردک

 هو هم نیستآنها  در بیننوع تعارضی 
و یکدیگر را تکمیل  دنباش صحیح می

 .کنند می
از  {ِمْن رَبُِّكمْ } :آمده استدر توصیف معجزه 

آوردن این  ؛استجانب پروردگارتان 
کند که اجرای این امر  قید بیان می

خارق العاده از سوی شخص صالح 
صورت نگرفته است و او  مالسال علیه
از  را تواند این امر فوق العاده نمی

در  این قید. جانب خود اجراء کند
وسیلۀ ه ی که هللا متعال بتمام معجزات

مورد تأیید قرار  خود را ءآن انبیا
ین جمالت فهمیده ا از .موجود استداده 
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 توسطکه  هایی شود که خوارق و کرامت می
عمل  نیز گردد ظاهر می هللا اولیاء

را از  بلکه هللا متعال آن نیست،شان خود
 .سازد جاری می ایشان طریق
اش  السالم چگونگی معجزه صالح علیه -2

 :فرماید را بیان نموده می

َهِذِه نَاقَُة اللَِّه َلُكْم آيًَة َفَذرُوَها تَْأُكْل ِفي أَْرِض اللَِّه َوََل تََمسُّوَها ِبُسوء  }
 [71:األعراف] {أَلِيمٌ  فَ يَْأُخذَُكْم َعَذابٌ 

 [هاي خاصّ خود با ویژگي]این شتر خدا است )
پس . اي براي شما آمده است كه به عنوان معجزه

آن را به حال خود واگذارید تا در زمین هر 
 كجا خواست بچرد، و بدان آزاري مرسانید كه

عذاب دردناكي دچارتان  [اگر آزاري برسانید]
 (.مي گردد

 «عظیم»ب را در سورۀ شعراء عذا
رد ناک س عذاب بزرگ و دپ ؛خوانده است

 «قریب»را  و در سورة هود آن .است
سه روز بعد از کشتن  چون ،خوانده است

جا  ینا در. نازل گردید ر آنانشتر ب
نموده هللا متعال مضاف  نامشتر را به 

 یبعض. را نشان دهد تا بزرگی آن
 چون مالکی در زمین نداشت آن گویند می
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هللا متعال به . ه استخواند {اقَُة اللَّهِ نَ }را 
آنها گفته بود که آبی که در 

بین شما و این  ،تان قرار دارد دسترس
روز  یک ؛ طوری کهددگر شتر تقسیم می

مکمل نصیب این شتر خواهد بود و 
قرار  شمایکروز مکمل در اختیار 

 .دیگیرد تا از آن استفاده نمای می
 [355:الشعراء] {ا ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يَ ْوم  َمْعُلوم  قَاَل َهِذهِ نَاقَةٌ لَهَ }
اي را  شتر ماده هللا تعالیهنگامي كه ])

آسا براي صالح پدیدار كرد، صالح  معجزه
كه خدا آن را ]این شتري است : گفت[ بدیشان
یك روز سهم آب متعّلق [. شما نموده است ةمعجز

ه دیگري سهم آب متعّلق ب ةبه آن و روز جداگان
 (.شما است

َنًة لَُهْم فَارْتَِقب ُْهْم َواْصطَِبرْ } نَ ُهْم   .إِنَّا ُمْرِسُلو النَّاقَِة ِفت ْ َونَ بِّئ ُْهْم َأنَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة بَ ي ْ
 {َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َونُُذرِ  .فَ نَاَدْوا َصاِحبَ ُهْم فَ تَ َعاطَى فَ َعَقرَ  .ُكلُّ ِشْرب  ُمْحَتَضرٌ 

 [13-27:القمر]
ماده شتر را براي امتحان ایشان ما )

كند و  خواهیم فرستاد، بنگر و ببین كه چه مي
ي داشته شكیبایآید و بسیار  بر سر آنان چه مي

شان را از  كه خدا با تو است، و دست]باش 
به آنان  .[اذیت و آزارت كوتاه خواهد كرد
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بگو كه آب میان ایشان و شتر تقسیم شده است 
ز متعلق به شتر شما و یك رو ازیك روز ]

نوبت هر كدام كه باشد، بر سر آب . [است
كه ]قوم ثمود، یار خود را صدا زدند  .رود مي

باكانه دست  او هم بي. [بیا این شتر را بكش
آیا عذاب و عقاب  .كرد كار شد و شتر را پيه ب

هاي من به  ها و برحذر داشتن من، و بیم دادن
 (.چه منوالي بوده است

فَ َقاَل لَُهْم رَُسوُل اللَِّه نَاقََة اللَّهِ  .ِإِذ انْ بَ َعَث َأْشَقاَها .وُد ِبطَْغَواَهاَكذََّبْت ثَمُ }
 {َوََل َيَخاُف ُعْقبَاَها .َفَكذَّبُوهُ فَ َعَقُروَها َفَدْمَدَم َعلَْيِهْم رَب ُُّهْم بَِذنِْبِهْم َفَسوَّاَها .َوُسْقيَاَها

 [35-33:الشمس]
خود  قوم ثمود با طغیان و سركشي)
و ] تكذیب كردند [پیغمبرشان، صالح را]

ترین  آن گاه كه بدبخت .[دروغگویش نامیدند
. تا شتر را َپي بكند] ایشان برخاست و رفت

دیگران هم جلو او را نگرفتند، و لذا همچون 
 [صالح] خدا ةفرستاد .[او بزهكار شدند

كاري به شتر خدا نداشته باشید : بدیشان گفت
او را  .بش باز نداریدو او را از نوبت آ

. كردند و كشتند گو نامیدند و شتر را پي دروغ
شان بر آنان خشم گرفت و  پس خدا به سبب گناه

 .شان ساخت ایشان را هالك كرد و با خاك یكسان
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 .(ترسد و خدا از عاقبت كارشان نمي

شود که  از مجموع آیات فهمیده می
نشانه و معجزۀ الهی در وجود شتر این 

 آن آزار ویچ کسی نباید به ه بود که
در خوراک و آب  د وبرسان یاذیت

مراد از . دنماینوشیدنی آن تعرض 
ست که آن شتر ا این {اهلل}به  {ارض}اضافت 
و بگذارند تا از نباتات خودر  را 
چه مردم برای خود  و از آن ،دبچر

و جمع   اند و یا درو نموده کاشته
ین آیت در ا در. منع شود اند، کرده
 مراعاة النظيرصنعت ادبی  {أَْرِض اللَّهِ }و  {نَاقَُة اللَّهِ }ت جمال
 {ُسوء  } ةو از کلم؛ کار رفته است هب

شود که عذاب الهی بر هر  فهمیده می
زیرا نهی در  ؛گردید نوع اذیت مرتب می

و  رازسیاق نکره واقع شده و هر نوع آ
در بر اذیت اعم از خورد و بزرگ را 

 .گیرد می
ن پیامبر هللا صالح بعد از آ -3

های  یاد نعمته آنها را ب السالم علیه
به آنان هللا متعال  از طرف اندازد که می

ن اوارث ان راآن که این است و عطا شده
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 ایشان را تمدن قوم عاد گردانیده و
که  ه استجای داد پهناوریدر سرزمین 

ها و قصرها آباد  در آن اقسام خانه
 .فرماید و می. اند نموده

 [71:األعراف] {تَِّخُذوَن ِمْن ُسُهولَِها ُقُصورًا َوتَ ْنِحُتوَن اْلِجبَاَل ب ُُيوتًات َ }
ها برافرازید و در  هاي آن كاخ در دشت)
 (.ها بتراشید و بسازید هاي آن خانه كوه

ها،  از فنون صنعتی، مهندسی ساختمان
تراشی که به  نجاری دقیق و هنر سنگ
ه و آور شدادآنها الهام کرده بود ی

از قوت جسمی و صبری که به ایشان 
نقل . دهد بود، تذکر می هارزانی گردید

 یهای در زمستان در خانه آنان است که
ها تراشیده بودند زندگی  که در دل کوه

جا  های که در آن خانه ، چونکردند می
ساخته بودند در مقابل باران و 

و در سایر  ؛داشتها مقاومت  طوفان
زندگی  ن هموارزمیهای سال در  فصل

زراعت و کار خود مصروف کرده و به 
 .شدند می

کریم چگونه قوم هود را  قرآن ببنید
 انجانشین سازد که آنان را متوجه می
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به قوم ثمود و  ،گردانیدهقوم نوح 
قوم عاد  انشما را جانشین گوید می

این طرز بیان یکی از اسالیب  ؛ساختیم
موعظه و های  رورشاز  یکی تربیه و

ست که هللا ا رز است و مفهوم آن ایناند
احسان خود  متعال آنها را با فضل و

وع نوازش داده و آنها را از هر ن
خوردار عظمت و جالل در زندگی دنیا بر

و هر نوع وسایل عمران و  ،است کرده
آسایش را در اختیار آنها قرار داده 

ین همه ا که از پس برای کسی ؛است
، اشدبتکریم و تعظیم بر خوردار 

د را با ارتکاب معاصی که خو زیبد نمی
ست که ابلکه شایسته  ؛ملوث نماید

احترام خود را  یتگونه مردم شخص این
کرامتی را که هللا متعال و  نمایند
از ارزش  ،شان کرده پایمال نکنند نصیب

چه در آیات  چنان. و حیثیت خود نکاهد
 :کار رفته است هذیل نیز همین اسلوب ب

رَّْمنَا بَِني آَدَم َوَحَمْلنَاُهْم ِفي الْبَ رِّ َوالَْبْحِر َورَزَقْ نَاُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َولََقْد كَ }
 [73:اْلسراء] {َوَفضَّْلنَاُهْم َعَلى َكثِير  ِممَّْن َخَلْقنَا تَ ْفِضيًل 

ایم، و  گرامي داشته را فرزندان آدمما )
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هاي  بر مركب] آنان را در خشكي و دریا
ایم، و از چیزهاي پاكیزه  مل كردهح [گوناگون

ایم، و بر بسیاري از  شان نموده و خوشمزه روزي
 .(ایم شان داده آفریدگان خود كامال  برتري

ْلُتُكْم َعَلى يَا بَِني ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِتَي الَِّتي أَنْ َعْمُت َعلَْيُكْم َوأَنِّي َفضَّ }
 [17:البقرة] {اْلَعالَِمينَ 
به یادآورید نعمتي را ! اسرائیلاي بني )

ام، و به پیمان من  كه بر شما ارزاني داشته
كه پاداش نیكو و ]وفا كنید تا به پیمان شما 

وفا كنم، و تنها از من  [بهشت برین است
 .(بترسید

دم اول به ین اسلوب تربیتی در قا در
 ازوی  که بخشد مخاطب این احساس را می

 است؛ر گرامی برخوردا و م ارجمندمقا
خواهد که حق این  بعد از آن از وی می

و  ؛جا آورد هعزت نفس و کرامت را ب
زد که ارتکاب معاصی سبب ور تأکید می

عزتی گردیده و انسان را  بی و اهانت
ست ا از مقام و جایگاهی که شایسته او

این  ؛دهد به پستی و حقارت سقوط می
بر نفس  یاثر مثبت غالبا  نوع تربیت 
ین از چن مخاطب و ،ذاردگ شنونده می
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از سوی  .برد میها بیشتر نفع  موعظه
دیگر چون نفس انسانی در ذات خود از 

عظمت و احساس بزرگی برخوردار نوعی 
کننده با استفاده از آن  ، موعظهاست

 گردیدهبه شخصی که مرتکب معاصی 
تو فردی از خانوادۀ شریف و : گوید می

پدر و  ،هستیدارای اصل و نسبت بزرگ 
های شریف بودند، پدرت از  مادرت انسان

برخوردار  و بزرگی سیادت چنان و چنین
بود، برای شخصی مانند تو سزاوار 

های نادان و گرفتار  نیست که با انسان
و گرفتار  باشی عاصی همنیشنی داشتهم

. !شوی آلود گناههای بیهوده و کار
خاطری ه بیشتر مردم از معاصی ب

را با بزرگی  آن که شوند بردار می دست
اما  .دانند و کرامت خود مناسب نمی

وقتی است که عالج المصیبت بزرگ و مرضی 
که هیچ  رو شود روبهکسانی انسان با 

امت و عزتی برای خود قایل نوع کر
کند که در  فرقی نمی انش برای و نیستند

د و یا در قطار نها باش زمرۀ انسان
در بودن ، حقیر بودن و عزیز اتحیوان
حتی گاهی اهانت  سان است و ان یکنزدش
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 را بیشتر دوست دارند وو حقارت 
 انش برای ،بندگی شهوات و خواهشات نفس

 ،هبل؛ است قاطعیتتر از  بخش تلذ
 یمثابۀ معماه ها ب گونه انسان این
قابل نفوذ در برابر ینحل و سنگ غیرال

کوشد تا  میوقتی  د،نگیر داعی قرار می
که  و وقاریحیاء  از طریق استعانت به

را د آنان اروجود د انسانی در هر نفس
، مشاهده هدایت نمایدراه راست ه ب
های حیاء در  مهچشسرکند که همۀ  می
سعی اگر  ؛خشکیده است د این آدموجو
عاطفۀ احترام به نفس  تاد کن می

را در  انسانیواالی  مقام وتکریم
کند  مشاهده می ،ورددرآحرکت ه وجودش ب

رین ت ینینیت به پاکه از مقام انسا
 لهذا ؛طبقۀ حیوانیت سقوط نموده است

با  ،فطرتی انسان پست چنیندر برابر 
و هیچ عالجی برای  شود متوقف میحیرت 
 کریم قرآن مین دلیلبه ه .یابد آن نمی

به این نوع تذکیر و موعظه توجه 
اسالیب حیث یکی از ه را ب و آننموده 

 ینا در ؛کار برده است همؤثر تربیت ب
های خاص را  که نعمت داستان بعد از آن
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 عموم، اکنون به صورت هبیان نمود
های هللا متعال  نعمت {فاذکروا آَلء اهلل}: فرماید می

و با استعمال آن در  ریدویاد آه را ب
جا  هرا ب شکر آن ،راه خیر و صالح

را در راه عصیان های هللا  نعمت و ریدوآ
را  هاآن اوو کفر و اعمالی که 

کار نبرید و مرتکب فساد  هپذیرد ب نمی
 .نشوید

ین اشراف و متکبران قوم ا بعد از -4
منان مستضعف را ؤالسالم م صالح علیه

 :گفتندمخاطب قرار داده 

 [75:األعراف] {أَتَ ْعَلُموَن َأنَّ َصاِلًحا ُمْرَسٌل ِمْن رَبِِّه قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْؤِمنُونَ }
اي از   هدانید كه صالح فرستاد ميآیا واقعا  )

مستضعفان پاسخ دادند ]جانب پروردگار است؟ 
چه او بدان مأمورّیت  ه آنما ب: گفتند [و

 (.یافته است ایمان داریم

ما قبال  در ضمن داستان پیامبر خدا 
 اشراف والسالم گفتیم که  نوح علیه

که در هر زمان و مکان  اند قوم سران
انع در برابر م ترین به عنوان بزرگ

و پیروان  ؛اند اصالح قرار گرفته
السالم همیشه مردمان  علیهم ءانبیا
اند و ثروتمندان عیاش  بوده مستضعف
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پیروی  الهی وقت از پیامبران هیچ
های مستضعف  انسان چون بر ؛اند نکرده
سنگین تمام  شخص دیگر ی ازپیرو
و در قلب آنها محبت قدرت و  ،شود نمی

لذا سخن حق را به  ؛مقام وجود ندارد
 ؛نمایند دقت شنیده و از آن متابعت می

اران که همیشه اما اشراف و سرد
مشکل اند،  مردم سوار بوده های هبرشان
که رهبری و قیادت شخص دیگری را  است

به پذیرفته اوامر و نواهی او را 
خصوص اوامری  به ،معرض اجرا درآورند

و  گیرد را می شان های که جلو اسراف
را در حدود حق و اعتدال  شان تشهوا

ن مطابق اسؤال مستکبر .دهد توقف می
و بر  هطرح گردیدم همین سنت همیشگی

 نیز ناجواب مستضعف قانوناساس همین 
 :ارائه گردیده است

 [75:األعراف] {قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْؤِمُنونَ }
چه او آورده است ایمان  ما به آن)

 .(ایم آورده
ین همن نیز مطابق امستکبر اسخپو 
 :وارد شده استسنت 

فَ َعَقُروا النَّاقََة َوَعتَ ْوا َعْن أَْمِر رَبِِّهْم َوقَالُوا يَا َصاِلُح  .إِنَّا بِالَِّذي آَمنْتُْم بِِه َكاِفُرونَ }
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 [77-72:األعراف] {ائْتِنَا بَِما تَِعُدنَا ِإْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلينَ 
چه شما بدان ایمان دارید،  آن  هولي ما ب)

كردند و از  پس شتر را پي .ایمان نداریم
: فرمان پروردگار خود سركشي نمودند و گفتند

 ةاز زمر [يگوی راست مي] اگر! اي صالح
و ] دهي چه را كه به ما وعده مي پیغمبراني، آن

بر سر  [عذابي را كه ما را از آن مي ترساني
 .(ما بیاور

ن به قتل ر چه شتر توسط یک تاگ
را به همۀ  ، ولی هللا متعال آنرسید

به  چرا کهن منسوب نمود، امستکبر
توافق و رضایت آنها صورت گرفته بود 

فَ نَاَدْوا } :فرماید قمر میچه در سورۀ  چنان
برای  به این ترتیب [29:القمر]{ َصاِحبَ ُهْم فَ تَ َعاَطى فَ َعَقرَ 

و لو  فهماند که این گونه اعمال می ما
به  ،توسط عدة اندک انجام شودکه  این

 به طور قوم منسوب گردیده و همه تمام
مورد عقاب قرار  به خاطر آن سان یک
 .گیرند می

َنًة ََل ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد } َوات َُّقوا ِفت ْ
 [25:األنفال] {اْلِعَقابِ 
و مصیبتي به دور دارید خویشتن را از بال )
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گردد كه ستم  كه تنها دامنگیر كساني نمي
بلكه اگر جلو ستمكاران گرفته نشود، ]كنند  مي

و بدانید كه  [سوزد خشك و تر به گناه آنان مي
 .(خداوند داراي كیفر سخت و مجازات شدید است

 ها امتشود که  ین آیات فهمیده میا از
در خیر و شر با هم متضامن بوده و 
اگر در برابر منکرات سکوت نمایند در 

که توان جلوگیری از آن را  حالی
خاطر ه دارند، هللا متعال آنها را ب

مورد مجازات قرار داده و  شان سکوت
ابو داود و ترمذی از  .کند نابود می

که  کند عنه روایت می هللا ابوبکر صدیق رضی
ای مردم شما این آیه را : وی گفت

 :خوانید می
{ ي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيُكْم أَنْ ُفَسُكْم ََل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهَتَديْ ُتمْ يَا أَ }

 [335:المائدة]
و خویشتن ]مواظب خود باشید ! اي مؤمنان)

را از معاصي و گناهان به دور دارید و 
هاي جامعه شما را  هوشیار باشید كه آلودگي

و ]افتید هنگامي كه شما هدایت ی. [نیاالید
راه خداشناسي را در پیش گرفتید و دیگران را 

د و از كار بد نیز به كار نیك خواندی
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گمراهي گمراهان به شما زیاني  [بازداشتید
 .(رساند نمي

من از : دگوی عنه می هللا ابوبکر صدیق رضی
شنیدم که  وسلم علیه هللا رسول هللا صلی

 :فرمود می
يَ ُعمَُّهْم اللَّهُ  لظَّالَِم فَ َلْم يَْأُخُذوا َعَلى يََديِْه َأْوَشَك َأنْ ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رَأَْوا ا»
1.«بِِعَقاب  

 

دست و  ببینندرا  یظالمکه مردم شخص  زمانی)
است که هللا متعال همۀ آنها  زود، او را نگیرند

 .(قرار دهد خود را مورد عقاب و مجازات
شان از  که روابط یپس باید مسلمانان

 شان تنها به کدامو هر  است هم گسسته
، عبرت اندیشند میمصلحت شخصی خود 

بینند که  را می اگر ظالمی؛ و بگیرند
 ایستاده است، شانامروز در کنار

 شان خالفحتما  بر  فردا بدانند که
دشمن همیشه برای کوبیدن . خواهد بود

یک بخش امت اسالمی بخش دیگری را 
 که امروز در برد، برای کسی کار می هب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

سنن ابوداود؛ آلبانی حدیث مذکور را  -1
 .داند صحیح می



 
299 

ها و  ایستاده است، همۀ خواسته شکنار
از  سازد تا آورده میشهواتش را بر

اما  ؛دست آورده را ب اهدافش طریق وی
که اهدافش برآورده شد، در همان  همین

گرداند و همان  او نیز پشت می بهلحظه 
بر سر برادرش  که قبال   را اهیروز سی

. آورد بر سر او نیز می آورده بود
ین ا سلمانان ازین باید مابنابر
دسایس شوم  فریبها عبرت گرفته  داستان

و بنگرند که دشمن  را نخورنددشمنان 
به چه هدفی دوستان پنهانی از بین ما 

ین ا خواهد از می دشمن ؛کند انتخاب می
 پیدا کردههای ما تسلط طریق بر کشور

و امت ما را به ذلت و خواری 
ین ا اگر مسلمانان از .بکشانند
قرآنی پند و اندرز بگیرند  های داستان

دانند که سکوت در برابر ظلم  حتما  می
که دیر  شر پنهانی است ،ید آنیو تأ

 شود و میشان نیز یا زود دامنیگر خود
و در  ،داردالهی را به دنبال  وبتعق

نتیجۀ آن سرزمین ما پارچه پارچه شده 
و  ،شود های دشمن در آن محکم می و قدم
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معنوی ما در های مادی و  داشته ةهم
گیرد که نه  خدمت چنان دشمنی قرار می

پروای دوستی ما را دارد و نه به عهد 
 .و پیمان خود ایستاده است

که در مقابل  السالم علیهقوم صالح 
این گناه به  ،کشتن شتر سکوت کردند

مورد  هسر یک شان منسوب گردیده وهمۀ
که فقط  در حالی ؛عذاب قرار گرفتند

 ؛شتر اقدام نمود شان به قتلنفر یک
اما این کار در انظار عامه و به 

آنها  ؛صورت گرفت همه  رضایت
آن بدبخت را از کارش منع توانستند  می

نگذارند که مرتکب این جنایت  کنند و
 او که مانع ولی در عوض این ؛شود

 ؛نمودندشوند، او را تشویق و ترغیب 
 فراگیرعذاب شامل و به همین علت 

 همین اکنون .گرفتهمةشان را دربر 
که تحت اشغال  یهایی مسلمان ملت نیز

قرار دارند، کسانی از هموطنان 
 و خودشان در برابر ظلم تسلیم شده

جای  هو ب اند پذیرفتهو ذلت را پسی 
و  نندکه در مقابل ظالم قیام ک این

، در خدمت آن تسلط او را خاتمه بخشند
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 ستحقم خاطربه همین  ؛دنگیر قرار می
غاصب بر دشمن  شوند و میلهی مجازات ا

مادی و  هستیو بر شان حاکم  سرزمین
این عقوبتی  ؛گردد شان مسلط می معنوی

 ،شود گیر ظالم نمی دامناست که تنها 
و  گیرد دربر می بلکه دیگران را نیز

این  .رسد های آینده نیز می حتی به نسل
عقوبت شدید و این انتقام دردناک هللا 

ست که ما در خاطر این اه متعال ب
 به چاپلوسیو نموده مقابل ظلم سکوت 

 .مصروف شدیم ظالم
باآلخره به پیامبر هللا صالح  -5

 :گویند السالم می علیه
 [77:األعراف] {ائْتِنَا بَِما تَِعُدنَا ِإْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلينَ }
پیغمبراني،  ةاز زمر[ گویي راست مي]اگر )
و عذابي را ] دهي چه را كه به ما وعده مي آن

بر سر ما [ كه ما را از آن مي ترساني
 (.بیاور
خاطر توهین و تحقیر صالح ه ب آنان 

 .دزدنالسالم او را به اسمش صدا  علیه

 [75:األعراف] {فََأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفةُ } 
 .(ای آنها را فراگرفت زلزله)

 :فرماید و در سورۀ هود می
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 [27:هود] {َحةُ الَِّذيَن ظََلُموا الصَّيْ  َوَأَخذَ }
و وحشتناك صاعقه و امواج ]صداي شدید )

 [قوم ثمود]، افراد ستمكار [هراسناك زلزله
 (.را در برگرفت

 :فرماید و در سورة فصلت می
َوأَمَّا ثَُموُد فَ َهَديْ نَاُهْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى فََأَخَذتْ ُهْم َصاِعَقةُ الَْعَذاِب }

 [37:فصلت] {َكانُوا َيْكِسُبونَ   اْلُهوِن بَِما
و اّما قوم ثمود، ما ایشان را رهنمود )

و آنان كوردلي را بر هدایت ترجیح  كردیم
كردند،  ي كه ميیدادند، و لذا به سبب كارها

اي ایشان را فرو  عذاب خواركننده ةصاعق
 .(گرفت

 :فرماید در سورة ذاریات می

 [11:الذاريات] {َذتْ ُهُم الصَّاِعَقةُ َوُهْم يَ ْنظُُرونَ فَ َعتَ ْوا َعْن أَْمِر رَبِِّهْم فََأخَ }
آنان از فرمان پروردگارشان سر باز زدند )

و صاعقه ایشان را فرا گرفت و آنان خیره 
و نابودي خویش را ]كردند  خیره بدان نگاه مي

دیدند و قدرتي بر دفاع از خویشتن  مي
 .[(!نداشتند

آواز  {الصَّْيَحةُ }زلزله و تکان شدید  {الرَّْجَفةُ }
را  یرعد و برق {الَصاِعَقةُ }و  بندهبلند و کو

گویند که در اثر برخورد ابرهای دارای 
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این  .آید وجود میه مثبت و منفی ب شارژ
جمالت و کلمات هیچ منافاتی با هم 

زیرا وقتی رعد و برق بر زمین  ؛دنندار
فرود آید سبب بیهوشی و حتی مرگ 

رانی منازل و ها و حیوانات و وی انسان
نزول صاعقه  ؛گردد سوختن درختان می

باشد  همراه با آواز بلند و کوبنده می
 .آید ها به لرزه می که از هیبت آن دل

گرفتار  ها قوم ثمود به همۀ این عذاب
فرود آمد که  انصاعقه بر آن ؛شدند

و زلزلۀ  ،دهنده داشت صدای مخیف و تکان
 وقتیپس . شدیدی را با خود آورد

آنها را آواز بلند » :گوید می کریم قرآن
و یا « و هیبتناکی در خود پیچید

همۀ این « صاعقه بر آنها فرود آمد»
سخنان درست بوده و اختالفی با هم 

 .ندارند
را با  شان ممکن است که هللا متعال هالکت

 هوسیلۀ فرستادن صاعقه اسباب عادی و ب
 به سویبرقی  شارژاز  واز ابر ممل

هم ممکن  یا و اشد؛ده بزمین مقدر کر
است که این صاعقه را به صورت فوق 



 
304 

آفریده  قوم صالحخاطر هالکت ه العاده ب
هر ه ب. ه باشدو بر آنها فرود آورد

که پیامبر هللا صالح  هشداری صورت
م ده بود واقع شد و آن قودا السالم علیه

انجام در اثر گمراهی و جنایتی که 
 .ندبودند هالک شد داده

 [75:األعراف]{ ُحوا ِفي َدارِِهْم َجاثِِمينَ فََأْصبَ }
 (.و در شهر و دیار خود خشكیدند و مردند)

جان بر  و بی ست که سرنگونا مراد این
صالح  ؛ده و سرد شده بودندافتازمین 
 گذشته و از نااز کنار آن السالم علیه

اظهار تأسف  که ایمان نیاوردند ینا
 با هر وسیلۀ من :گوید کند و می می
شما را نصیحت کوشش کردم تا  مکنم

ا نصیحت کنندگان را دوست شمولی  ،کنم
افتد  می چنین اتفاقاحیانا  . نداشتید

نصیحت   دوستش را در زندگیشخصی که 
دهد و  اما او به حرفش گوش نمی کند، می

سپس خطاب  ،اندازد خود را به هالکت می
ای برادر چقدر برایت : گوید به او می

 .نکردیگفتم اما قبول 
که صالح  آمده استدر سورۀ هود 
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بعد از کشتن شتر قومش را  السالم علیه
چون مهلت به پایان  ،سه روز مهلت داد

رسید، هللا متعال او وسایر مؤمنان را 
و ظالمین را گرفتار عذاب نجات داده 

 السالم علیهنجات صالح شاید  .گردانید
ن همراهش با دور کردن آنها او مؤمن

ول عذاب و صاعقه صورت از مکان نز
از  پیشاین آیت باید  .گرفته باشد

مدلول آن قبل  ونشد چ آیت قبلی ذکر می
از مدلول آیت قبلی است، یعنی این 

 السالم علیهصالح  نخطاب بعد از دور شد
اما در کالم  ؛جا صورت گرفته است از آن

عربی معمول است که گاهی برای 
 جلوگیری از سکتگی لفظی ترتیب معانی

در  خصوصه گردد ب و مفاهیم ترک می
که مراعات ترتیب لفظی در آن سخنی 

ین گفته ابنابر ؛شود ضروری پنداشته می
توانیم که بیرون شدن صالح  می

جا زمانی صورت گرفته  از آن السالم علیه
 ،است که عالیم نزول عذاب ظاهر گردید

و اظهار تأسف  قراردادن آنها مخاطبو 
هالکت آنها صورت  بعد از ،شان  به حال
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 .وهللا اعلم .بودگرفته 
*** 

 :فرماید هللا متعال می
َوإَِلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعبُُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إِلَه  غَي ْرُُه ُهَو }

  .ا إِلَْيِه ِإنَّ رَبِّي قَرِيٌب ُمِجيبٌ أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم فِيَها فَاْستَ ْغِفُروُه ثُمَّ تُوبُو 
ِفي قَالُوا يَا َصاِلُح قَْد ُكْنَت ِفينَا َمْرُجوًّا قَ ْبَل َهَذا أَتَ ن َْهانَا َأْن نَ ْعبَُد َما يَ ْعبُُد آبَاُؤنَا َوإِن َّنَا لَ 

َعَلى بَ ي َِّنة  ِمْن رَبِّي َوآتَانِي قَاَل يَا قَ ْوِم أَرَأَيْ تُْم ِإْن ُكْنُت  .َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونَا إِلَْيِه ُمرِيب  
َويَا قَ ْوِم َهِذهِ  .ِمْنهُ رَْحَمًة فََمْن يَ ْنُصرُنِي ِمَن اللَِّه ِإْن َعَصْيتُهُ فََما تَزِيُدونَِني غَي َْر َتْخِسير  
يَْأُخذَُكْم َعَذاٌب نَاقَُة اللَِّه َلُكْم آيًَة فََذرُوَها تَْأُكْل ِفي أَْرِض اللَِّه َوََل تََمسُّوَها ِبُسوء  ف َ 

فَ َلمَّا . فَ َعَقُروَها فَ َقاَل تََمت َُّعوا ِفي َدارُِكْم ثََلثََة أَيَّام  ذَِلَك َوْعٌد غَي ُْر َمْكُذوب   .قَرِيبٌ 
نَا َصاِلًحا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمة  ِمنَّا َوِمْن ِخْزِي يَ ْوِمِئذ  ِإنَّ رَبَّكَ  ُهَو  َجاَء أَْمرُنَا َنجَّي ْ

َكَأْن لَْم   .َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحُة فََأْصَبُحوا ِفي ِديَارِِهْم َجاثِِمينَ  .اْلَقِويُّ اْلَعزِيزُ 
 [25-23:هود] {يَ غْنَ ْوا فِيَها َأََل ِإنَّ ثَُموَد َكَفُروا رَب َُّهْم َأََل بُ ْعًدا لِثَُمودَ 

به ]به سوي قوم ثمود یكي از خودشان را )
. فرستادیم كه صالح نام داشت [ان پیغمبرعنو
خدا را بپرستید ! اي قوم من: گفت [به آنان]

و ] كه معبودي جز او براي شما وجود ندارد
او است . [باشد كسي غیر او مستحقّ پرستیدن نمي

كه شما را از زمین آفریده است و آباداني آن 
و نیروي ]را به شما واگذار نموده است 

 عطابرداري از آن را به شما  وري و بهره بهره
پس، از او طلب . [و در شما پدید آورده است
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ید و به سوي بنمایرا  [گناهان خویش] آمرزش
و با انجام عبادات و دوري از ]او برگردید 

منكرات، مغفرت و مرحمت او را بخواهید و 
بدانید كه اگر در این كار صادق باشید، 

ا را یابد و دعاي شم خداوند شما را در مي
 [به بندگانش]من  پروردگارگمان  بي. [پذیرد مي

استغفارشان  ةاست و استغفار و انگیز]نزدیك 
كه ]است  [دعاي كساني] ةو پذیرند [داند را مي

خوانند و به یاریش  او را مخلصانه به زاري مي
 ةپیش از این مای! اي صالح: گفتند .[طلبند مي

ي ایچیزهآیا ما را از پرستش . امید ما بودي
و از ]كني؟  پرستیدند نهي مي مان مي كه پدران

چنین  داري كه نیاكان و هم عبادت بتاني باز مي
ادت آنها عادت كرده و الفت خودمان به عب

چه ما را بدان  ه آناجع بما ر [!؟ایم گرفته
كني به شّك و تردید عجیبي گرفتار  دعوت مي

شود كه خدا را به یگانگي  مگر مي]! ایم آمده
گري بتان و شفیعان به  ید و بدون میانجيپرست

اي : گفت .[این غیرممكن است! ؟خدا تقّرب جست
در دعوت شما ]ید، اگر من بگویبه من ! قوم من

، از سوي خدا دلیل [به پرستش خداي یگانه
روشني داشته باشم و او از جانب خود به من 
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داده باشد، حال اگر از  [نبّوت و رسالت]رحمت 
ي كنم، چه كسي مرا در برابر فرمان او سركش

دهد و از عذاب او رستگار  خدا یاري مي [خشم]
شما كه جز بر زیان و هالك من ! ؟سازد مي
این ! اي قوم من [:صالح گفت] .یدافزای نمي

بر ]اي است  شتر خدا است و براي شما معجزه
چون شتران دیگر نیست  چرا كه هم. صدق نبّوت من

پس آن را . [ي داردا هاي خارق العاده و ویژگي
 [از مراتع و علفزارها]رها كنید تا در زمین 

اگر ]بخورد و اذّیت و آزاري بدان مرسانید كه 
چه زودتر به عذاب سختي گرفتار هر [چنین كنید

الح ص. اّما آنان شتر را سر بریدند .یدآی مي
خود سه روز  ةدر خانه و كاشان: بدیشان گفت
زندگاني شما و بدانید كه مهلت ]زندگي كنید 

پس از این سه روزه . به پایان رسیده است
حیات، عذاب خدا به سراغ شما متكبّران و 

آید و طومار عمرتان را در هم  سركشان مي
اي است كه دروغ نخواهد  این وعده. [نوردد مي
مبني بر عذاب قوم ]هنگامي كه فرمان ما  .بود
در رسید، صالح و مؤمنان همراه او را  [ثمود

و از ] تو لطف و مرحمت خود نجات دادیمدر پر
و از  [ون و از عذاب محفوظ داشتیمؤهالك مص
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 [بد و هولناك]ي آن روز رسوایخواري و 
پروردگار تو  [!اي پیغمبر]. رهانیدیم

و به قّوت و عّزت و نصرت ]نیرومند و چیره است 
و ]صداي شدید  .[او اطمینان داشته باش

، [زلزله وحشتناك صاعقه و امواج هراسناك
را در برگرفت و در [ قوم ثمود]افراد ستمكار 
خود خشكیدند و بر روي  ةخانه و كاشان

ي هرگز ساكن آن دیار گویچنان كه  آن .افتادند
. اند جا نكوشیده و در آباداني آن]اند  نبوده

قوم ثمود ! هان. [!صاحب ویران و خالي و بي
اي ]! هان. آفریدگار خود را انكار كردند

و از رحمت ]نابود باد قوم ثمود  [!مردمان
 .[(دخدا مطرو

کند  ین سوره هللا متعال بیان میا در -1
قوم ثمود برادرشان صالح  به سویکه 
تا آنها  ه استالسالم را فرستاد علیه
و اطاعت از هللا واحد توحید  به سویرا 

بعد از آن قوم ثمود را  ؛دعوت نماید
یاد ه مخاطب قرار داده و آنها را ب

 در. اندازد پیدایش آنها از زمین می
جا خلقت انسان را به صورت مجمل  ینا

ذکر نموده است و در جاهای دیگر به 
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چگونگی آفرینش انسان را بیان  تفصیل
مؤمنون چه در سوره  چنان. نماید می
 : فرماید می

ْنَساَن ِمْن ُسَللَة  ِمْن ِطين  } ثُمَّ  .نُطَْفًة ِفي قَ َرار  َمِكين   ثُمَّ َجَعْلنَاهُ  .َولََقْد َخلَْقنَا اْْلِ
َخَلْقنَا النُّطَْفَة َعَلَقًة َفَخَلْقنَا اْلَعَلَقَة ُمْضغًَة َفَخَلْقنَا اْلُمْضغََة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَامَ 

 [31-32:المؤمنون] {َلْحًما ثُمَّ أَْنَشأْنَاهُ َخْلًقا آَخَر فَ تَبَاَرَك اللَّهُ َأْحَسُن اْلَخالِِقينَ 
اي از گِل  ما انسان را از ع صاره)

اي  سپس او را به صورت نطفه .ایم آفریده
 [رحم مادر] درآورده و در قرارگاه استوار

سپس نطفه را به صورت لخته  .دهیم جاي مي
خوني، و این لخته خون را به شكل قطعه گوشت 

سان  هاي، و این تكّه گوشت جویده را ب جویده
آوریم، و بعد بر  ميهاي ضعیفي در استخوان
پوشانیم، و از آن پس او  ها گوشت مي استخوان

با دمیدن جان ] اي بخشیده و را آفرینش تازه
واال . هیم كرددیگري خوا ةپدید [به كالبدش

كه بهتریِن اندازه  هللا است مقام و مبارك
 .(گیرندگان و سازندگان است

های قدرت هللا در  آنها را متوجه نشانه
نماید تا شاید درک  ان میآفرینش خودش

آن ذاتی که توان ایجاد و  نمایند
آفرینش را دارد، بر اعاده و دوباره 
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و  ،ش بیشتر استها توان کردن انسان زنده
که بار اول آفریده   یتنها همان ذات

ها را دوباره زنده  تواند انسان است، می
ین، منطقی و درست نیست ابنابر؛ سازد

توان  کسی کهو که می آفریند  که بین آن
. آفرینش را ندارد، مساوات قایل شد

یادآور  یبعد از آن از نعمت دیگر
شود که عبارت از سپردن اعمار زمین  می

 {َواْست َْعَمرَُكْم ِفيَها} :فرماید و می استها  به انسان
شما را معماران زمین قرار داد و این 

بخشید تا در آن نهرها  به شما توان را
سازید و بهای انبوه  اغرا حفر کرده و ب

د و یقصرهای شامخ و زیبا اعمار نمای
ها و بحرهای زمین، معادن  از نعمت

چه را که  ها استفاده نموده و هر آن هکو
هللا متعال خلق کرده است به خدمت خود 

این توانمندی را از  هللا تعالی ؛بگیرید
ها و علم و  طریق الهام و تعلیم صنعت

 ها و تفنن در تمهار کسب اعطای صبر در
 ،ه استها به شما بخشید ین صنعتا

 :یدفرما چه در جای دیگر می چنان
َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بَ ْعِد َعاد  َوبَ وََّأُكْم ِفي اأْلَْرِض تَ تَِّخُذوَن ِمْن }
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ِه َوََل تَ ْعثَ ْوا ِفي اأْلَْرِض ُسُهولَِها ُقُصورًا َوتَ ْنِحتُوَن اْلِجبَاَل بُ ُيوتًا فَاذُْكُروا آََلَء اللَّ 
 [71:األعراف] {ُمْفِسِدينَ 
و به یاد داشته باشید كه خداوند شما را )

 جانشینان قوم عاد كرده است و در سرزمین
استقرار بخشیده  [حجر، میان حجاز و شام]

خیز، و  هاي مسطّح و حاصل سرزمیني با دشت. ]است
هاي مستحكم و مستعّدي كه  با كوهستان

ها برافرازید و  هاي آن كاخ در دشت [توانید مي
پس . ها بتراشید و بسازید هاي آن خانه در كوه

هاي خدا را به یاد داشته باشید و در  نعمت
 .(كارانه فساد راه میندازید زمین، تباه

 :فرماید و در داستان هود می
َوزَادَُكْم ِفي اْلَخْلِق َبْسطَةً فَاذُْكُروا َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بَ ْعِد قَ ْوِم نُوح  }

 [29:األعراف] {آََلءَ اللَِّه لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 
به یاد آورید آن زماني را كه شما را بعد )

از قوم نوح وارثان زمین كرد و شما را در 
میان مردمان از سلطنت شكوهمندتر و از مملكت 

ردار فراختر و از قدرت جسماني بیشتري برخو
و ] هاي خدا را به یاد آورید پس نعمت. كرد

باشد كه رستگار  [ها را بگزارید شكر آن
 (.شوید
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ها  آوری از نعمتبه تعقیب یاد
 :فرماید می

 [23:هود] {فَاْستَ ْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه ِإنَّ رَبِّي قَرِيٌب ُمِجيبٌ }
 از او آمرزش بخواهید، سپس به سوى او)

[ به بندگانش]پروردگارم  رازی: بازگردید
 (.دعاى آنان است ةاجابت كنند نزدیك و
سزاوار بخشندۀ این  تعاملهمین زیرا 

او  به سویباید مردم  .ها است نعمت
شان  رجوع کرده و از او مغفرت گناهان

را بخواهند و امیدوار قبول توبه 
مت زیرا او تعالی صاحب رح. باشند

 هاشامل، رحیم و اجابت کنندۀ دعا
 . است
هللا متعال با حکایت از زبان آنها  -2
 :فرماید می

 [22:هود] {قَالُوا يَا َصاِلُح قَْد ُكْنَت ِفينَا َمْرُجوًّا قَ ْبَل َهَذا}
امید  ةپیش از این مای! اي صالح: گفتند)

 .(ما بودي

 السالم علیهشان در برابر صالح  جواب
که دعوتش را  قبل از این و. این بود

خواند بشان را پوچ افکارو  کند آغاز
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 یرا بدگویی کند، انسان شان و خدایان
او  سیمایو در  بود خوب و نیک

اما  شد های رشد و هدایت دیده می نشانه
ون امیدشان از او قطع شده و اکن
یا . یأس مبدل شده است به شان های گمان
در  ناکه امیدوار بودند با آن این

ان ش دین بهها اشتراک کرده و  پرستش بت
او را انسان با اخالق  چون ؛داخل گردد

را  آناناما  .و نرم خوی دیده بودند
ها نهی کرد، با انکار و  از عبادت بت

 :تعجب به او نگرسته و گفتند
 [22:هود]{ أَتَ ن َْهانَا َأْن نَ ْعبَُد َما يَ ْعبُُد آبَاُؤنَا َوإِن َّنَا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونَا إِلَْيِه ُمرِيب  }
مان  ي كه پدرانچیزهاییا ما را از پرستش آ)
و از عبادت بتاني ]؟ كني پرستیدند نهي مي مي

چنین خودمان به  ن و همداري كه نیاكا باز مي
![ ایم؟ عبادت آنها عادت كرده و الفت گرفته

كني به  چه ما را بدان دعوت مي ه آنما راجع ب
 (.ایم شكّ و تردید عجیبي گرفتار آمده

 وی که ینا وم صالح قبل ازق! سبحان هللا
 شان خطاهایو  خود را آغاز نماید دعوت

را برمال سازد، از او امید خیر 
او را دارای فهم و علم  ،داشتند
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صدای  که به مجرد این اما ؛دانستند می
 شان دعوت را بلند نمود و افکار باطل

، در برابر او گرفتانتقاد  را زیر
 دشمنی و عداوت ا ویده و بنموقیام 

همین منطق در  بله؛. !را شروع کردند
هلیتی از سوی اهل باطل طرح هر جا

محمد  چه قریش چنان ؛گردیده است
را قبل از آغاز دعوتش  وسلم علیه هللا صلی

یچ ه و خواندند میو گامین و راست
اما  ؛یاد نداشتنده دروغی را از او ب

ه از سوی هللا متعال ب که اعالن نمود همین
شده است تا مردم را مبعوث  یپیامبر

قیامت  اگوی، و بترساند بشارت دهد
 ،دست شده همبر ضد او  همه پاشد،بر

راه ه برا  ها انواع و اقسام دسیسه
انداختند و با هزاران حیله کوشیدند 

چه هللا متعال وحی کرده  تا او را از آن
در  اعالن کردند که و ،است دور سازند

و محبوب ما بهترین دوست صورت  آن
 .واهد بودخ

نَا غَي َْرهُ } نَا إِلَْيَك لِتَ ْفَترَِي َعلَي ْ َوِإًذا ََلتََّخُذوَك  َوِإْن َكاُدوا لَيَ ْفتِنُوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحي ْ
 [71:اْلسراء] {َخِليًل 
هاي گوناگون  با نیرنگ] نزدیك بود كافران)
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چه  آن [حكم]تو را از  [و نیروهاي زر و زور
ایم، دور  قرآنش نامیده و]  ایم به تو وحي كرده

و فقراء را از پیش تو ] منصرف گردانند [و
جز قرآن را به ما  [در عمل، حكم] تا [برانند

 نسبت دهي، و آن گاه تو را به دوستي گیرند
 .[(و همدمي تو را بپذیرند]

ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو َوَلْن تَ ْرَضى َعْنَك الْيَ ُهوُد َوََل النََّصارَى َحتَّى تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهْم قُْل }
اْلُهَدى َولَِئِن ات َّبَ ْعَت أَْهَواَءُهْم بَ ْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلعِْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ 

 [323:البقرة] {َوََل َنِصير  
یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خوشنود )

تحریف شده ] ینآیكه از  نخواهند شد، مگر این
: بگو. ایشان پیروي كني [هاي نادرست و خواست

و اگر از . تنها هدایت الهي هدایت است
ها و آرزوهاي ایشان پیروي كني، بعد از  خواست

و با دریافت وحي ] اي كه علم و آگاهي یافته آن
، [الهي، یقین و اطمینان به تو دست داده است

هیچ سرپرست و یاوري از جانب خدا براي تو 
تو را كمك و یاري نخواهد و خدا ] نخواهد بود

 .[(كرد

و در هر جا و هر زمان پیامبران 
 :الهی را چنین تهدید نمودند

 [31:إبراهيم] {لَُنْخرَِجنَُّكْم ِمْن أَْرِضنَا َأْو لَتَ ُعوُدنَّ ِفي ِملَّتِنَا}
گردید یا این كه  ین ما باز ميآییا به )



 
317 

 .(كنیم شما را از سرزمین خود بیرون مي

 قوم صالح که ستب اجای بستی تعج
پاکیزگی  از حسن اخالق و السالم علیه

اما غافل  ،گذشتۀ او امیدوار بودند
از فرصت به  باید که ینا ماندند از
پیامبران . کننداستفاده  دست آمده

 :گفتند الهی همیشه می
 [25:األعراف]{ َوأَنَا َلُكْم نَاِصٌح أَِمينٌ }

 .(و من اندرزگوي امیني براي شما هستم)

گز در قصدشان این بود که من هرم
ام و  نشده یبرابر شما مرتکب خیانت

یاد ندارید، پس ه هیچ دروغی از من ب
چگونه جرأت کرده و بر هللا متعال دروغ 

 بندم؟ می
ین ا قبل از السالم علیهاگر از صالح 

راه رشد ه امید خیر داشتید و او را ب
نزد شما  یدانستید، تاریخ و نیکی می و

 شمادر بین  او و استرخشان شفاف و د
 ای و تعامل بزرگوارانه  هپاکیززندگی 
ین صورت آیا الزم ا در ،است داشته

نبود که با مالحظۀ اخالق نیک او به 
 را دعوت اوو  یدشتافت ی میوق تصدی
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 !؟گفتید میلبیک 
چرا تا زمانی که به خدایان تان 
تعرض نکرده بود از او انتظار خیر 

عیب  که ض اینلی به محو ،داشتید
که  گفتو  آشکار ساختتان را  های بت

د، انسان ناینها قابل عبادت نیست
این آیا  !شد؟ یردارکو بدخیر  بی
بتنی بر شهوات و م های شما گیری قفمو

 !؟نیستهوای نفس و تعصب کور کورانه 
 :فرماید می تعالیهللا  -3

َنة  ِمْن رَبِّي َوآتَانِي ِمْنُه رَْحَمًة فََمْن يَ ْنُصرُِني قَاَل يَا قَ ْوِم أَرَأَيْ تُْم ِإْن ُكْنُت َعَلى بَ ي ِّ }
 [21:هود] {ِمَن اللَِّه ِإْن َعَصْيتُهُ فََما تَزِيُدونَِني غَي َْر َتْخِسير

به من بگویید، اگر من ! اي قوم من: گفت)
، از سوي [در دعوت شما به پرستش خداي یگانه]

 خدا دلیل روشني داشته باشم و او از جانب
داده باشد، [ نبّوت و رسالت]خود به من رحمت 

حال اگر از فرمان او سركشي كنم، چه كسي مرا 
دهد و از عذاب  خدا یاري مي[ خشم]در برابر 

شما كه جز بر زیان و ! سازد؟ او رستگار مي
 (.افزایید هالك من نمي

 آنان را السالم علیهصالح  خداپیامبر 
هر  دهد و میمخاطب قرار با سخنان نرم 
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او مبنی بر  چند یقین دارد که دعوت
 اما خطاب به آنان  ،دلیل و برهان است

برایم : فرماید می به لهجة مترددانه
بگویید اگر با برهان و دلیل برایم 
ثابت باشد که من رسول هللا هستم و هللا 

برایم ت خود متعال از روی رحم
از  هم ، بازپیامبری بخشیده باشد

دین باطل  هه بکرد سرپیچیمر او واا
ین صورت چه کسی ا در ؛کنم تشما موافق

و از عذاب او نجات  کند مرا کمک می
آیا خدایان باطل شما مرا  دهد؟ می

که از  یی؟ آنهاتوانند داده مینجات 
آیا شما . نداکمک کردن به خود عاجز

دهید؟ شما که بندگان  مرا نجات می
عاجزی هستید که حتی برای خود نفع و 

 .توانید ده نمیرسان یضرر
که در برابر سوال  این است حقیقت

صالح  به همین خاطر شتند؛جوابی ندا
 پرسش خودبه تعقیب  السالم علیه
 :فرماید می

 [21:هود] {فََما تَزِيُدونَِني غَي َْر َتْخِسير  }
شما كه جز بر زیان و هالك من )
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 (.یدافزای نمي
علیه ضمن تفسیر  هللا استاد سید قطب رحمة

 :فرماید ل میآیة ذی
قَالُوا يَا َصاِلُح قَْد ُكْنَت فِينَا َمْرُجوًّا قَ ْبَل َهَذا أَتَ ن َْهانَا َأْن نَ ْعُبَد َما يَ عْبُُد آبَاُؤنَا }

 [25-23:هود] {َوإِن َّنَا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونَا إِلَْيِه ُمرِيب  
امید  ةپیش از این مای! اي صالح: گفتند)

ي كه چیزهایز پرستش آیا ما را ا. ما بودي
ه اجع بكني؟ ما ر پرستیدند نهي مي مان مي پدران

كني به شكّ و تردید  چه ما را بدان دعوت مي آن
 .(ایم عجیبي گرفتار آمده

ما به تو امیدوار بودیم، به سبب 
دانشي که داشتي، و خردي که از آن 
برخوردار بودي، و راستي و درستي در 

 ةو اندیش رفت، و حسن تعبیر تو سراغ مي
به خاطر همه . اي که در تو بود پسندیده

این  ةولي هم. اینها جاي امید ما بودي
امیدها بر باد رفت و نقش بر آب 

 .گردید
 [22:هود]{ أَتَ ن َْهانَا َأْن نَ ْعُبَد َما يَ ْعبُدُ }
مان  ي که پدرانیآیا ما را از پرستش چیزها)
 (.؟کني پرستیدند نهي مي مي

اي صالح هر ! استاین تکلیف کمرشکني 
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! مگر این راخواهي بگو و بخواه  چه مي
ما انتظار نداشتیم که چنین چیزي را 

ي به تو بسته یجا چه امید بي! يیبگو
دیگر ما به شّک و تردید ! بودیم
ایم نسبت به چیزي که ما را  افتاده

شّک و تردیدي پیدا . کني بدان دعوت مي
ه از این به بعد به سبب آن ایم ک کرده

ي به گمان و یگو چه مي تو و آن ةربارد
 :افتیم دو دلي مي

 [22:هود]{ َوإِن َّنَا لَِفي َشكٍّ ِممَّا تَْدُعونَا إِلَْيِه ُمرِيب  }
کني به  چه ما را بدان دعوت مي ما راجع بدان

 .!(یما شکّ و تردید عجیبي گرفتار آمده
چه نباید مایه  بدین منوال قوم از آن

بلکه . شوند ميي شود دچار شگفتي شگفت
چه را که حّق است و واجب است،  آن

ن شمارند، و از ای ناروا و ناپسند مي
کنند که چرا برادرشان  حیرت و دهشت مي

صالح آنان را به پرستش خداي یگانه 
چرا باید چنین باشند؟ این . خواند مي

حیرت و دهشت نه از روي دلیل و برهان 
اّما بدان جهت . و تدّبر و تفکّر است

شان این  ست که نیاکان و پدرانا
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هاي ساختگي را  خداگونه
 .!اند پرستیده مي

کند  تحجّر و جمود مردمان را چنان مي
د یه از حّق آشکار شگفت کنند، و عقاک

را با عمل آباء و اجداد بسنجند و 
 !برآورد کنند

بدین ترتیب یک بار و دو بار و سه 
توحیدي و  ةشود که عقید بار آشکار مي

پرستي در اصل خود دعوت به  یگانه
دعوت . آزادي کامل و شامل و صحیح است

به رها شدن عقل انسان از بندهاي 
تقلید، و از کمندهاي وهم و گمان، و 
از زنجیرهاي خرافاتي که متکّي به هیچ 

 .دلیل و مدرکي نیست
 :گفتار قوم ثمود به صالح

 [22:هود]{ قَْد ُكْنَت فِينَا َمْرُجوًّا قَ ْبَل َهَذا}
 .(امید ما بودي ةپیش از این مای)

ما را به یاد اعتماد و اطمیناني 
قریش به راستي و  ةاندازد که قبیل مي

. سّلم داشتندو علیه هللا امانت محّمد صّلي
 خدایولي چون آنان را به سوي ربوبیّت 

یگانه فراخواند، مانند قوم صالح این 
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او : سخن را ناپسند شمردند و گفتند
پرداز  او دروغگو و دروغ .جادوگر است

فراموش کردند که بر راستي و . است
اند و نسبت بدو  امانت او گواهي داده

اعتماد و اطمینان خود را اظهار 
 .اند داشته

یک سرشت است و یک داستان است که با 
ذشت زمان و در طول روزگاران تکرار گ
 .شود مي

او  جدگوید که  صالح همان چیزي را مي
 :ه استنوح آن را گفت

قَاَل يَا قَ ْوِم أَرَأَيْ تُْم ِإْن ُكْنُت َعَلى بَ ي َِّنة  ِمْن رَبِّي َوآتَانِي ِمْنُه رَْحَمًة فََمْن يَ ْنُصرُِني }
 [21:هود] {ِمَن اللَِّه ِإْن َعَصْيتُهُ فََما تَزِيُدونَِني غَي َْر َتْخِسير

به من بگویید، اگر من ! اي قوم من: گفت)
، از سوي [ش خداي یگانهدر دعوت شما به پرست]

خدا دلیل روشني داشته باشم و او از جانب 
داده باشد، [ نبّوت و رسالت]خود به من رحمت 

حال اگر از فرمان او سركشي كنم، چه كسي مرا 
دهد و از عذاب  خدا یاري مي[ خشم]در برابر 

شما كه جز بر زیان و ! سازد؟ او رستگار مي
 (.افزایید هالك من نمي

اگر من در دل خود حقیقت ! ناي قوم م
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پروردگارم را آشکارا بیابم و گماني 
در آن نداشته باشم و کامال  بدانم راه 

ید و نظرتان یگو همین است و بس، چه مي
چیست؟ خدا در حّق من مهرباني فرموده 

برگزیده است و مرا براي رسالت خود 
ي به من یها است و با بخشیدن ویژگي

رسالت  ةیستیاري داده است و شا مرا
چه کسي مرا در برابر خشم . کرده است

کند اگر من  دهد و کمک مي خدا یاري مي
سرپیچي و سرکشي کنم و در  هللااز فرمان 

ندن دعوت او به شما کوتاهي ورزم رسا
؟ که شما را از دست ندهم اینامید  به

من سودمند به  واریآیا این امید
افتد و مرا در برابر خدا یاري  مي
 :هرگز ؟دهد مي

 [21:هود] {فََمْن يَ ْنُصرُنِي ِمَن اللَِّه ِإْن َعَصْيتُهُ فََما تَزِيُدونَِني غَي َْر َتْخِسير}
خدا یاري [ خشم]چه كسي مرا در برابر )
شما كه ! سازد؟ دهد و از عذاب او رستگار مي مي

 (.افزایید جز بر زیان و هالك من نمي

ما جز زیاني بر زیان من نمي ش
من  ةشم خدا را بهرخ .یدیافزا
سازید، و مرا از کرامت و شرافت  مي
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ي دنیا یکنید، و رسوا رسالت محروم مي
. رسانید و عذاب آخرت را به من مي

و . اینها هم زیاني پس از زیاني است
چیزي جز زیانمندکردن، و بر سنگیني 
گناهان افزودن، و به دشواري و سختي 

 .انداختن نیست
*** 

 :دفریای هللا متعال می
إِنِّي َلُكْم  .ِإْذ قَاَل لَُهْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأََل تَ ت َُّقونَ  .َكذََّبْت ثَُموُد اْلُمْرَسِلينَ }

َوَما َأْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن َأْجر  ِإْن َأْجرَِي ِإَلَّ َعَلى َربِّ  .فَات َُّقوا اللَّهَ َوَأِطيُعونِ  .َرُسوٌل أَِمينٌ 
َوزُرُوع  َونَْخل  طَْلُعَها  .ِفي َجنَّات  َوعُيُون   .ِفي َما َهاُهنَا آِمنِينَ  أَتُ ت ْرَُكونَ  .اْلَعالَِمينَ 

َوََل ُتِطيُعوا أَْمَر  .فَات َُّقوا اللََّه َوَأِطيُعونِ  .َوتَ ْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل ب ُُيوتًا فَارِِهينَ  .َهِضيمٌ 
قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن  .ُيْصِلُحونَ الَِّذيَن يُ ْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َوََل  .اْلُمْسرِِفينَ 

قَاَل َهِذِه نَاقَةٌ  .َما أَْنَت ِإَلَّ َبَشٌر ِمثْ لُنَا فَْأِت بِآيَة  ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدقِينَ  .اْلُمَسحَّرِينَ 
 .يَ ْوم  َعِظيم   ُخذَُكْم َعَذابُ َوََل تََمسُّوَها ِبُسوء  فَ يَأْ  .لََها ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يَ ْوم  َمْعُلوم  

فََأَخَذُهُم اْلَعَذاُب ِإنَّ ِفي ذَِلَك َِليًَة َوَما َكاَن َأْكثَ رُُهْم  .فَ َعَقُروَها فََأْصَبُحوا نَاِدِمينَ 
 [359-313:الشعراء] {َوِإنَّ رَبََّك لَُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ  .ُمْؤِمنِينَ 
و ]گو نامیدند  قوم ثمود پیغمبران را دروغ)

آن زمان كه  .[برداري نكردند فرماناز آنان 
آیا تقواپیشه : برادرشان صالح بدیشان گفت

گمان  من بي .[؟ترسید و از خدا نمي]سازید؟  نمي
پس از خدا  .تان پیغمبر امیني هستم براي
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و در قبال  .بترسید و از من اطاعت كنید
تبلیغ دعوت اجر و پاداشي از شما درخواست 

ز بر پروردگار اجر و پاداش من ج. كنم نمي
كنید كه  چنین تصّور مي] آیا .جهانیان نیست

شما در نهایت  [جهان سراي جاودانگي است و
 شوید؟ امن و امان در ناز و نعمت جهان رها مي

و در میان  ها و چشمه سارها؟ در میان باغ
هاي نرم و  ي كه میوههای كشتزارها، و نخلستان

و ماهرانه در دل  شاداب و رسیده دارند؟
و بسازید و در ] ي را بتراشیدیها ها خانه كوه

از خدا [ ؟آنها به عیش و نوش بپردازید
و از فرمان  .بترسید و از من اطاعت كنید

آن كساني  .برداري مكنید اسراف كنندگان فرمان
. كنند نمایند و اصالح نمي كه در زمین تباهي مي

تو : گفتند [قوم ثمود به صالح پاسخ دادند و]
. ادوشدگان و دیوانگان هستي و بسج ةاز زمر

آخر ]تو انساني همچون خود ما بیش نیستي، 
اگر از  [اي؟ بري كه پیغمبر شده چگونه گمان مي

 .اي را به ما بنما گویاني، معجزه راست ةزمر
آسا  اي را معجزه هنگامي كه خدا شتر ماده]

: گفت [براي صالح پدیدار كرد، صالح بدیشان
آن را معجزه شما  كه خدا] این شتري است

هم آب متعّلق به آن و یك روز س. [نموده است



 
327 

دیگري سهم آب متعّلق به شما  ةروز جداگان
ترین آزاري به آن نرسانید كه اگر  كم .است

چنین كنید عذاب روز بزرگ، شما را فرو خواهد 
 كشتند و [با تیر] ولي آنان شتر را .گرفت

ز عذاب خدا را در چند قدمي خود دیدند و ا]
عذاب ایشان را فرو  .پشیمان شدند [خود ةكرد
. [و پشیماني بدیشان سودي نبخشید] گرفت

و . است درس عبرتي [سرگذشتِ ] مسّلما  در این
قوم ثمود هم ایمان نیاوردند و همچون ] اكثر

مؤمنان [ ةنیز از زمر] ایشان [قوم عاد
بر ]گمان پروردگار تو چیره  بي .نشدند
 .(است [در حق مؤمنان]مهربان  [كشان و گردن

انبیاء  ةین سوره تکذیب هما در -1
به قوم ثمود منسوب شده است در 

السالم را  تنها صالح علیه ناکه آن حالی
ت که سا علت آن این .نمودندتکذیب 

با  اوتکذیب یک پیامبر که صداقت 
، در شده باشد ثابت لیل و برهاند

چرا  ؛حقیقت تکذیب همۀ پیامبران است
 ین ناحیه هیچ فرقیا ران ازپیامب که 
السالم  آنها صالح علیه. ندارند باهم

 که وی ایشان در حالیرا تکذیب کردند 
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خود را تقوا فراخواند و  به سویرا 
به حیث پیامبر امین بر دعوت و رسالت 
الهی معرفی کرد و اعالن نمود که هیچ 
 نوع خیانتی نسبت به دعوت مرتکب نشده

دعوت هیچ نوع ین تبلیغ و ا و از است،
 .خواهد پاداشی از مردم نمیمزد و 

 هایی ویژگیرا با چنین  شکه دعوت کسی
باید دعوتش با رضا و  ،کند مطرح می

 .رغبت مورد قبول واقع شود

 .وع  َوَنْخل  طَْلُعَها َهِضيمٌ َوزُرُ  .ِفي َجنَّات  َوعُُيون   .أَتُ ت ْرَُكوَن ِفي َما َهاُهنَا آِمنِينَ }
 [319-312:الشعراء] {ِمَن اْلِجبَاِل ب ُُيوتًا فَارِِهينَ َوتَ ْنِحتُوَن 
كنید كه جهان سراي  چنین تصّور مي]آیا )

شما در نهایت امن و امان  [جاودانگي است و
در میان  شوید؟ در ناز و نعمت جهان رها مي

و در میان كشتزارها، و  ها و چشمه سارها؟ باغ
هاي نرم و شاداب و  ي كه میوههای نخلستان

ها  و ماهرانه در دل كوه سیده دارند؟ر
ها  و بسازید و در آن]ي را بتراشید های خانه

 .[(به عیش و نوش بپردازید؟

شود و  های الهی یاد آور می از نعمت
فرماید هللا متعال شما را در استفاده  می
 اد گذاشته و أمن وآزها  ین نعمتا از
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و امان را برای شما هدیه کرده است 
. های هللا متعال همین است متترین نع بزرگ

های  ، خانهها از همۀ نعمت وزمین ممل
ها که با  کوه دل مستحکم و زیبا در

ظرافت ساخته شده است  و نهایت مهارت
 و آنها در کمال امنیت و آرامش در

 .نددبر سر می هها ب ین نعمتا
و سؤالی  السالم علیه صالحشاید انکار 

اشد رح کرده است به این معنی بکه مط
کنید که در همین حالت  گمان می که

کنید که  آیا گمان می  !مانید باقی می
از هر طرف شما  که های الهی نعمتاین 

نیت کامل را در خود پیچیده و در ام
هیچ کسی توان شوید،  از آن مستفید می

 تان ها و آرامش که نعمت را ندارد این
و  ندو بدبختی تبدیل ک حرمانرا به 

خوف و هراس را بر شما  ،عوض امنیته ب
تان در  که موقف ؟ در حالیمسلط نماید

ها کفران است و  برابر صاحب این نعمت
از شکرگزاری اثری در شما دیده 

 شود؟ نمی
 السالم علیهشاید پیامبر هللا صالح  یا
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این موقف آنها را مورد انکار قرار 
فهماند که گمان  داده به آنها می
و نعمت ین ناز ا مبرید که شما در

باقی  ای بدون هیچ جزاء و محاسبه
ین حالت آرام ا اگر شما از مانید؟ می

چنین برداشت  ،ها از نعمت وو ممل
اید که حیات شما فقط در همین  کرده

 جهاندنیا بوده و در ورای این دنیا 
دیگری برای حساب و کتاب وجود ندارد 

انجام و از اعمال خیر و شری که 
د، اگر چنین یشو یمحاسبه نم دهید می

 خطاه کنید، بدانید که ب فکر می
روزی به پای  شما حتما   ؛اید رفته

شوید و از اعمالی  محاسبه کشانده می
و  الؤمورد س اید انجام دادهکه 

 .گیرید قرار می بازپرس
ین آیات درخت خرما را به صورت ا در

 :فرماید خصوصی یادآور شده و می
 [312:شعراءال] {َوَنْخل  طَْلُعَها َهِضيمٌ }
هاي نرم و شاداب و  ي كه میوههای و نخلستان)

 .(رسیده دارند؟

 رفته استکار  هجا ضمیر مؤنث ب ینا در
که درختان  ما را متوجه سازدتا 
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و حاصل  بودهخرمای آنها از جنس مثمر 
. ثمر نه از جنس بی داشته است؛بسیار 

های قابل امتنان  لذا یکی نعمت
 درخت خرما که با وجود این .باشد می
داخل است، اما « ها باغ»در جمع  نیز

 را به صورت خصوصی یاد بازهم آن
 .دهد کند تا فضل خاص خود را نشان می

به این خاطر از درخت خرما  و یا شاید
به صورت ویژه نام برده که این چیز 

شان  اموالترین  نافع در نزد آنها از
 .بوده است

را به  آنانبعد از آن بار دیگر  -2
کند  میتقوی و اطاعت از هللا متعال امر 

 پیشگان اسرافقبول امر و و از همراهی 
که در زمین غیر  آنانی ،دنمای نهی می

. از فساد هیچ کار دیگری ندارند
أئمه و رهبران  پیشگان منظور از اسراف

گمراهی و کفر و سرداران قوم صالح 
بعد از ذکر فساد  ند؛ا السالم علیه

وصیف نیز ت  یژگیآنان را به این و
تا  شوند؛ نمیگاه اصالح  کند که هیچ می

نشان دهد که فساد آنها همیشه و 
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 ای از مفسدان عدهبر خالف  .است دایمی
که گاهی کارهای نیک از آنها سر 

 :جواب قومش این بود. زند می
 [351:الشعراء] {إِنََّما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّرِينَ }
انگان هستي و جادوشدگان و دیو ةتو از زمر)
 .(بس

نمودند؛ و عقل  به نقصان او را متهم
 به سوی ما را به همین خاطر گفتند تو

 :و باز گفتند. کنی این سخنان دعوت می
 [351:الشعراء] {أَْنَت ِإَلَّ َبَشٌر ِمثْ لُنَاَما }
 (.بیش نیستيتو انساني همچون خود ما )

پیامبر  که از جنس بشر باشد و کسی 
کردند  گمان نمی نآنا. دتوان بوده نمی

جواب  .که پیامبر از جنس بشر باشد
این اعتراض واهی در سورۀ نوح به 

پیامبر بعد از آن  .آمده استتفصیل 
 طلب کردند و گفتند اگر ای همعجز خود

ای  در دعوای رسالت صادق هستی معجزه
به صورت واضح ما را تسلیم  بیاور که

السالم در  صالح علیه .تو گرداند
 :شان گفت بجوا
ِبُسوء  فَ يَْأُخذَُكْم  َوََل تََمسُّوَها. َهِذِه نَاقٌَة لََها ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يَ ْوم  َمْعُلوم  }
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 [352-355:الشعراء] {َعَذاُب يَ ْوم  َعِظيم  
شما  ةكه خدا آن را معجز]این شتري است )

یك روز سهم آب متعّلق به آن و . [نموده است
م آب متعّلق به شما دیگري سه ةروز جداگان

ترین آزاري به آن نرسانید كه اگر  كم .است
چنین كنید عذاب روز بزرگ، شما را فرو خواهد 

 (.گرفت

این نشانه و معجزۀ الهی بود که به 
هللا متعال  .عطاء نمود السالم علیهصالح 

وعدۀ خود را راست گردانیده و بعد از 
که شتر را به قتل رساندند، عذابی  آن

وعده کرده بود بر قوم ثمود را که 
ت را نیز عقوب نازل کرد و این جزاء و

که در  ؛سبب عبرت و پند گردانید
بر  عصیان و سرپیچی از امر هللا ةنتیج
 .دشنازل  نآنا

به  السالم علیهاکثریت قوم صالح 
به  ؛رسالت و صداقت او ایمان نداشتند

عذابی را که مقدر  همین خاطر هللا تعالی
هیچ . آنها نازل فرمود کرده بود بر

ین کار وجود ا غرابت و شگفتی در
است و ذات  و غالب هللا عزیز، چون ندارد
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و در ا ؛شود نمی مغلوب گاه هیچ عزیز
 نیز اوج عزتی که دارد رحیم و مهربان

براي انتقام  فقط ست و عذابش راه
بلکه برای تأدیب  ،کند جویي نازل نمی

را  نامفسد احیانا   و اصالح اهل زمین
پس او در  ؛دهد مورد مجازات قرار می

 عین عزت خود رحیم است و در تأدیب
 .بین باریک گران عصیان

نباید  [357:الشعراء] {فََأْصَبُحوا نَاِدِمينَ } از جملۀ
چنین فهمید که آنها از کشتن شتر 

ندامت ؛ نادم گردیده و توبه کردند
از  که آنها مانند پیشمانی کسی بود

لذا  ؛د هراس داردخو عاجل جرم عقوبت
نبود و به  مانی توبۀ حقیقییشاین پ

 توبة چه نانای نداشت، چ آنان فایده
در وقت غرق شدن برایش سودی  فرعون
 .نبخشید
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 و صالحهود  زندگی هایی درس

 السالم ماعلیه
 مسلمان شخصبرای  

های آسمانی  رسالت که ینا تأکید بر -1
و مرجع  فتهچشمه گراز یک منبع سر

دارند و تکذیب یک پیامبر به واحدی 
 .معنای تکذیب همۀ پیامبران است

 [321:الشعراء] {َكذََّبْت َعاٌد اْلُمْرَسلِينَ }

کار  شود تا فرد گناه گناه باعث می -2
 .ها گرفتار شوند و دیگران به مصیبت

1.«لرِّْزَق بِالذَّْنِب ُيِصيبُهُ ِإنَّ الرَُّجَل لَُيْحَرُم ا»
 

محروم  وزیز را خود به سبب گناه شخص)
 .(گردد می

 [1:الشورى] {َوَما َأَصابَُكْم ِمْن ُمِصيَبة  فَِبَما َكَسَبْت أَيِْديُكْم َويَ ْعُفو َعْن َكثِير  }
رسد، به  چه از مصایب و بال به شما مي آن)

خداوند  و. اید خاطر كارهایي است كه خود كرده
كه ]كند  گذشت مي[ از كارهاي شما]از بسیاري 
یا با كارهاي اید و  ا توبه نمودهشما از آنه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

؛ شیخ آلبانی حدیث مذکور بن ماجهسنن ا -1
 .داند را حسن می
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اعمال زدوده و پاك  ةنیك آنها را از نام
 [(.اید كرده

سکوت کردن مردم در برابر  -3
ت، آنها را شامل عقوبت و عذاب منکرا

 :فرماید می هللا تعالی چه چنان. سازد می

 [357:الشعراء]{ فَ َعَقُروها فََأْصَبُحوا نَاِدِمين}
كشتند و [ با تیر]ولي آنان شتر را )

 (.پشیمان شدند

 [77:األعراف] {فَ َعَقُروا النَّاقَةَ َوَعتَ ْوا َعْن أَْمِر رَبِِّهمْ }
كردند و از فرمان پروردگار  پس شتر را پي)

 (.خود سركشي نمودند

نفر  معلوم است که قتل شتر از سوی یک
چون مردم در برابر ولی  ،صورت گرفت

ن دادند، سکوت کرده و موافقت نشا آن
 .مع قاتلین گردیدنددر ج

ِإنَّ اللَّهَ َل :"قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعِن اْلَعْرِس بن ُعَمي َْرَة، قَالَ »
يُ َعذُِّب اْلَعامََّة بَِعَمِل اْلَخاصَِّة، َحتَّى تَ ْعَمَل اْلَخاصَُّة بَِعَمل  تَ ْقِدُر اْلَعامَُّة َأْن تُ غَي َِّرُه َوَل 

 1.«غَي ِّرُُه، فََذاَك ِحيَن يَْأَذُن اللَّهُ ِفي َهلِك اْلَعامَِّة َواْلَخاصَّةِ ت ُ 
از عرس به عمیره روایت است که هللا متعال )

عام مردم را به سبب گناه یک تعداد خاص هالک 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .المعجم الكبیر للطبراني -1
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که این تعداد خاص اعمالی را  نمی کند مگر این
را  مرتکب شوند که عام مردم توان تغییر آن

 در کنند، آن اقدام نمیتغییر  بهلی دارند و
عام و  تین وقت است که هللا متعال فرمان هالکا

  .(کند خاص را صادر می
 به همین خاطر است که باید فریضة

صورت  امر به معروف و نهی از منکرات
کاران دوری هاز مجالس گن گیرد، و

 دادنو از ادای شهادت دروغ  ، وگردد
ه اهلیت کسانی ک رأی در انتخابات به

با  شود، واجتناب  و شایستگی ندارند
همنشینی و خورد  پیشگان ن و فساداظالم

رسول هللا . و نوش صورت نگیرد
  از سخن زدن صحابه را وسلم علیه هللا صلی
ابا سه نفری که از جنگ تبوک  با

علما از  .ند منع کردندبود ورزیده
کنند که در  این حادثه چنین برداشت می

شرایط باید از اهل  صورت موجودیت
گزیدن به دو  و دوری معاصی دوری شود؛

 ویژةکه  ی،قلب دورییکی  :استصورت 
دوری زبانی و دیگری  است؛کافران 

که در برابر مؤمنان عاصی  (ترک سخن)
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 .گیرد صورت می
ی و گمراهی یبصیرت و بینا ،هدایت -4

چه هللا  ؛ چنانکوردلی و تاریکی است
 :فرماید تعالی می

 [17:فصلت] {ا ثَُموُد فَ َهَديْ نَاُهْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى الُْهَدىَوأَمَّ }
و اّما قوم ثمود، ما ایشان را رهنمود )

و راه خیر و راه شر را بدیشان ]كردیم 
را بر [ و گمراهي]و آنان كوردلي [ نمودیم
 (.ترجیح دادند[ و رهنمود الهي]هدایت 

خاطر آزمایش ه گاهی آیات الهی ب -5
گردد و سبب  ابتالی قومی نازل میو 

  :شود هدایت اقوام دیگر می

َنةً لَُهْم فَارْتَِقب ُْهْم َواْصطَِبرْ }  [27:القمر] {إِنَّا ُمْرِسُلو النَّاقَِة فِت ْ

ما ماده شتر را براي امتحان ایشان )
كند و  خواهیم فرستاد، بنگر و ببین كه چه مي

اشته آید و بسیار شكیبایي د بر سر آنان چه مي
شان را از  كه خدا با تو است، و دست]باش 

 [(.اذیت و آزارت كوتاه خواهد كرد

با عناد باطل در برابر حق  -6
حق  امر ولی در نهایت ،کند ایستادگی می

؛ در شود پیروز می جالله جلهللا  فرمانبه 
این  چیزی جزانسان  وظیفة این میان
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و   ها، امکانات، تمام توانایی نیست که
ه وی را در پیروزی حق یاری ک یاسباب

 .کار بندد به رساند می

*** 
 :مراجع مطالعة شخصی

 همان مراجع سابق

 :وسایل ارزیابی و پیگیری

اسم و نسب پیامبر هللا صالح  -1
 السالم را بنویسید؟ علیه

السالم به کدام قبیله  صالح علیه -2
 منسوب بود؟

نوع از قبیلة ثمود به کدام  -3
 ؟بودعرب منسوب  انواع

السالم چه چیزی را  الح علیهقوم ص -4
 کردند؟ عبادت می

 ؟داشتنددر کجا زندگی این قوم  -5

چگونه های خود را  خانهقوم ثمود  -6
 ؟ساختند می

 السالم چه بود؟ معجزة صالح علیه -7

السالم با شتر چه  قوم صالح علیه -8
 کردند؟
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 وظیفة انبیاء چیست؟ -9

فرق بین کرامت و معجزه   -11
 چیست؟

که بین صالح  را گفتگویی  -11
ورت گرفت به صورت السالم و قومش ص لیهع

 .خالصه ذکر کنید

به  را چه کسی قوم صالح  -12
 ؟کشتن ناقه تحریک کرد

السالم  چرا قوم صالح علیه  -13
 .به قتل رساندند شتر را

شتر را به قتل  که بعد از آن  -14
چه  انالسالم با آن ساندند، صالح علیهر

 کرد؟

خواستند  که ثمود می دلیل این  -15
 رسانندبه قتل  را سالمال صالح علیه

 .بگویید

هللا عزوجل کدام نوع عذاب را   -16
 بر قوم ثمود فرود آورد؟

السالم در  چرا صالح علیه  -17
هالکت قومش آنها  از نهایت امر و بعد

 را مخاطب قرار داد؟

السالم به  صالح علیه از خطاب  -18
 ؟کنیم قومش چه استفاده می
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که از داستان  را هایی ارزش  -19
ذکر  آید دست میه م بالسال صالح علیه

 .کنید

پیامبران  های چرا داستان  -21
 خوانیم؟ علیهم السالم را می

 که برای هر را صفاتی  -21
 .دعوتگر ضروری است، نام بگیرید

بین موقف ثمود در برابر   -22
السالم و موقف قریش در  صالح علیه

مقارنه و  ،وسلم علیه هللا برابر محمد صلی
 .کنید مقایسه

هللا »نام به « ناقه»در اضافت   -23
 چه حکمتی نهفته است؟ «جالله جل

هللا هایی را که  برخی از نعمت -24
السال عطا  تعالی برای قوم صالح علیه

 .کرده بود برشمارید

هللا عزوجل کشتن  که سبب این  -25
 گران منسوب ساخت را به همة طغیان شتر

که فقط یک شخص  در حالی ؟بود چه بود
 .را به قتل رساند آن

 چیست؟« یحهالص»مراد از  -26

 چیست؟« الصاعقه»از  نظورم -27
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 چیست؟« الرجفه»مراد از  -28

هللا تعالی ثمود را چه گونه به  -29
 هالکت رساند؟

گران در برابر  موقف طغیان -31
 ؟استدعوتگران چگونه 

 :؟فهمید کریمه چه می ةین آیا از  -13
 .{فََأْصَبُحوا ِفي َدارِِهْم َجاثِِمينَ }

شان  امتی که در بین حال  -32
 ؟استد، چگونه فساد عام گرد

السالم به قوم خود  صالح علیه  -33
 چه گفت؟

انتخاباتی که دولت در   -34
، چگونه عضو فعال کند اندازی می راه
 ؟شود می

در برابر عبارات صحیح عالمت   -35
 و در برابر جمالت نادرست عالمت( ص)
 بگذارید؟( غ)

  هللا عزوجل با فرستادن صالح
ثمود حجت را  به سویالسالم  علیه
 ( ) .قایم نمود ایشان بر

 منسوب  بایده قبیلة ثمود به عرب
 ( ) .بود
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 های هللا السالم ذکر نعمت صالح علیه 
حیث یکی از وسایل ه را ب جالله جل

دعوت استعمال کرد تا بر ایشان 
 ( ) .بگذارد یاثر بیشتر

 به قوم صالح و قوم  اهل کتاب
 ( ) .عاد بسیار توجه دارند

 تامردم در مقابل منکر ةسکوت عام 
) .سازد آنها را شامل عقوبت می

 ) 

 عاد  به سویالسالم  صالح علیه
 (       ) .فرستاده شده بود

  هللا  قوم ثمود ایمان نیاوردندچون
 .متعال آنها را هالک نمود

(       ) 

  ثمود در منطقة حجر در بین حجاز
 ( ) .و شام زندگی داشتند

 :های کمکی فعالیت

ی و های منبر در مجالس علمی، خطبه -1
ها، از سرگذشت پیامبران  سخنرانی
 .السالم صحبت کند علیهم

های پیامبران،  در مورد داستان -2
 .دکنهای کوچکی منتشر  جزوه
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های  کودکان را از طریق رساله -3
های ویدیو با پیامبران  کوچک و کست

 .خدا آشنا سازد

مفاهیم وارداتی و نادرستی که در  -4
 شود، السالم پخش می مورد انبیاء علیهم

چه را یهود از اسرائیلیات  خصوص آن به
کنند تصحیح  و دیگر چیزها  شایع می

 .نماید

ها و  گروهای کاری و یا پوهنتون -5
های پیامبران  ها را با اسم کلینک

 .نامگذاری کند

های پیامبران را در قالب  داستان -6
شعر و ترانه در آورد، تا برای امت و 
همة مردم تبدیل به یک میراث فرهنگی 

 .شود

های  گیری از داستان با الهام -7
های تلویزیونی بسازد  پیامبران سریال

های پوچ و  تا بدیلی باشد برای داستان
 .ارزش دیگر بی

 :وسایل ارزیابی و پیگیری

 اآزمونی تحصیلی در رابطه ب -1
 .محتوا علمی برنامه



 
345 

پیگیری میزان مشارکت فرد در  -2
 .های جانبی فعالیت

کاری مالحظة میزان تالش فرد در هم -3
با کسانی که در جهت تصحیح دیدگاه 
اهل کتاب در رابطه با انبیا کار 

 .کنند می

مطابقت رفتار فرد  میزانتوجه به  -4
برداشت  ءهای انبیا چه از داستان با آن
 .است نموده

شخصی برای سنجش  ای هانجام مصاحب -5
چه از  میزان عمق درک فرد از آن

ها و پندهایی که از  ها، درس حکمت
های پیامبران برداشت نموده  داستان

 .است

ای جهت  کارگیری فورمه تهیه و به -6
شناخت میزان دستاوردها و اجرای منهج 

 .مقرر

 :اهداف مطالعة شخصی
 السالم آدم علیه( 1)
السالم  مراجعی که داستان آدم علیه -1

 .را ذکر کرده است بشناسد

های صحیح و مورد  میان کتاب -2
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هایی که داستان  اعتماد و کتاب
امبران را با اسرائیلیات نقل پی

 .اند فرق بگذارد کرده

دالیلی را که ابلیس برای  -3
دادن اجتناب از سجده آدم  جلوه نیک
 .شمرد ذکر نماید السالم برمی علیه

مفاهیم گفتگوی پروردگار با  -4
السالم  را  مالیکه در مورد آدم علیه

 .واضح سازد

حکم پروردگار در مورد  -5
السالم بر روی  گردانیدن آدم علیه خلیفه

 .زمین را بیان کند

السالم  ساختن آدم علیه کیفیت آماده -6
برای خالفت و مقدمات این استخالف را 

 .بیان نماید

های رابطه بین آدم  ویژگی -7
السالم و ابلیس را، از آغاز خلقت  علیه

 .آدم واضح سازد

آدم  نافرمانیدر مورد قضیة  -8
پروردگار و کیفیت  امرالسالم از  علیه

 .وی بحث کندتوبة 

میان گناه آدم در مقابل  فرق -9



 
347 

پروردگارش و گناه ابلیس را ذکر 
 .نماید

حکمت خلقت ابلیس را ذکر   -11
جالله  نموده، و توضیح دهد که چرا هللا جل

 حواء را خلق نمود؟

نقش زن را در روشنی فهم   -11
 .مسؤولیت حواء بیان کند

بعضی از اسرائیلیات قصة   -12
نموده،  السالم را ذکر خلقت آدم علیه

کریم  موافقت یا مخالفت آنها با قرآن
شده پیرامون  بر شبهات پخش و کیفیت ردّ 

 .این موضوع را بیان کند

 هنگامدالیلی را که ابلیس   -13
برای  آدم کردن سجده بامخالفت 

 .پروردگار ارائه نمود بیان کند

رفتار مالیکه در مقابل   -14
فرمان الهی در امر سجده کردن را 

 .بیان نماید

کمت الهی در خلیفه قرار ح  -15
 .السالم را توضیح دهد دادن آدم علیه

بیان کند که به چه دلیل   -16
ابلیس از جملة مالیکه نبود، و چرا 
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 .مجازات شد

کیفیت رسیدن ابلیس به آدم   -17
که  السالم در جنت را با وجود این علیه

جا بیرون رانده  هللا تعالی وی را از آن
 .بود شرح دهد

ء از چه بیان کند که حوا  -18
 .چیز خلق شده بود

توضیح دهد، بهشتی که آدم   -19
کرد و سپس  السالم در آن زندگی می علیه

 ست؟ا از آن بیرون شد کجا

 آیا آدم نبی و رسول بود؟  -21

در صورتی که نبی بوده   -21
چگونه مرتکب معصیت شد، در حالی که 

السالم از گناه  انبیاء علیهم
 اند؟ معصوم

 اولین السالم علیه آیا آدم  -22
بشر بود و قبل از وی هیچ فردی 

 وجود نداشت؟ او انندهم

 پندهای داستان آدم  -23
 است؟ ها کدام السالم علیه

 السالم نوح علیه( 2)
مسألة فراگیر بودن طوفان نوح  -1
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السالم بر تمام کرة زمین را  علیه
 .تحقیق کند

شیوة ساخته شدن کشتی توسط نوح  -2
السالم و موقف قوم وی را در  علیه

 .بیان نماید برابر او

اسباب نجات و اسباب هالکتی را که  -3
السالم ذکر  وحی در داستان نوح علیه

 .کرده است برشمارد

ای را در توضیح  بحث و یا مقاله -4
السالم به سوی هللا  شیوة دعوت نوح علیه

 .متعال، آماده کند

اشارات طول عمر سرورمان نوح  -5
بودن تعداد کسانی را  السالم و کم علیه

 .ایمان آوردند بیان داردکه به وی 

بودن نوح  دالیل اولوالعزم -6
 .السالم را بیان کند علیه

ها و پندهایی را که  خالصة درس -7
السالم همراه  توان از موقف نوح علیه می

 .دست آورد ارائه نماید با فرزندش به

السالم به ابوالبشر  چرا نوح علیه -8
 .ثانی ملقب گردید

ن را بیا کریم دالیلی از طریق قرآن -9
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السالم  مبنی بر این که نوح علیه کند
تمام تالش خویش را در جهت دعوت به 

و از تمام  ،کار برد جالله به سوی هللا جل
های موجود و ممکن در جهت تحقق  شیوه

 .این امر کار گرفت

حکم کودکانی را که در   -11
السالم همراه  واقعة طوفان نوح علیه

 .مادر و پدرشان هالک شدند بیان نماید

که کشتی  را کان کوه جودیم  -11
مشخص السالم برآن قرار گرفت  نوح علیه

 .نماید

السالم را  حجم کشتی نوح علیه  -12
 .بیان دارد

 السالم ادریس علیه( 3)
که در رابطه  را آیات و احادیثی -1

السالم آمده است بیان  با ادریس علیه
 .کند

آیات و احادیثی را که از ادریس  -2
 .آوری کند عگویید جم السالم سخن می علیه

السالم و  مکان تولد ادریس علیه -3
مردمی که وی برای هدایت آنان مبعوث 
شده بود و همچنین شریعتی که آورده بود 
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 .را مشخص نماید

 السالم صالح علیه( 4)
السالم  صالح علیه مطلب را که این -1

ای از جانب هللا تعالی برای قوم  فرستاده
 .ثمود بود با دلیل بیان کند

السالم  گو بین صالح علیهخالصة گفت -2
 .و قومش را بیان نماید

موقف ثمود هنگامی که معجزه را  -3
دیدند بیان دارد، و بگوید که چرا 

 .شتر صالح را سربریدند

بیان کند که گناهان برای گنهکار  -4
بدبختی به دنبال دارد، و داستان هود 

 .است دعاالسالم شاهد این م علیه

این مسأله که عاقبت سکوت از  -5
را با ذکر شود  سبب خسران مین حق گفت

السالم بیان  دالیلی از داستان هود علیه
 .کند

 :مراجع مطالعة شخصی

 .کریم قرآن -1

 .قصص االنبیاء؛ از نجار -2

 .قصص االنبیاء؛ از ابن کثیر -3

 .احمد بهجتقصص االنبیاء؛ از  -4
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