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مقدمه

در قرآن کریم بیش از یک صد اسم شخص یا قوم، مانند ابراهیم، نوح، عاد، ابی لهب 
و... آمده که به دو دسته قابل تقسیم است.

یک دسته کسانی هستند که دارای رفتاری مثبت اند، از این رو مورد تأیید خدای 
متعال می باشند. در پیامبران بزرگانی چون، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، یوسف، 
یونس و محمد: و یا اشخاص صالحی چون لقمان، همسر فرعون، حضرت 

مریم و مانند ایشان.
قـرآن کریـم هنگامی که از نجات حضرت ابراهیم و لوط8 و هجرت آنان به 

شام سخن می گـویـد، می افـزاید: 
ًة َيْهُدوَن بَِأْمِرنَا َو َأْوَحْيَنا ِإلَْيِهْم  gَوُكلًّ َجَعْلَنا َصالِِحيَن َوَجَعْلَناُهْم َأئِمَّ

fَكاِة َوَكانُوا لََنا َعابِِديَن َلِة َو ِإيَتاء الزَّ ِفْعَل الَْخْيَراِت َو ِإَقاَم الصَّ
قرار  آنان را پيشوايانی  قرار داديم و  آنان را مردانی صالح  همة 
داديم كه به فرمان ما مردم را هدايت می كردند و انجام كارهای 



اشخاص و شاخص ها در قرآن

8

نيک و به پاداشتن نماز، و ادای زكات را به آنان وحی كرديم، 
و آنان تنها ما را عبادت می كردند. 

)انبیاء/72،73(

و در آیه دیگری می فرماید: 
بِآَياِتَنا  َوَكانُوا  َصَبُروا  ا  لَمَّ بَِأْمِرنَا  َيْهُدوَن  ًة  َأئِمَّ ِمْنُهْم  gَوَجَعْلَنا 

fيُوِقُنوَن
و از آنان پيشوايانی قرار داديم كه به فرمان ما مردم را هدايت 

می كردند، چون شکيبا بودند و به آيات ما يقين داشتند. 
)سجده/24(

گرچه از دیدگاه قرآن رفتار همه پیامبران سرمشق زندگی بشر تا رستاخیز است. 
لیکن از برخی از آنان به طور صریح با عنوان الگو نام برده و فرموده است:  

fَقْد َكانَْت لَُکْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُهg
برای شما در )زندگی( ابراهيم و كسانی كه با او بودند سرمشق 

خوبی وجود دارد.
)ممتحنه/4(

همچنین فرمودند:
 

اهلَل  َيْرُجو  َكاَن  لَِّمن  َحَسَنٌة  ُأْسَوٌة  اهلِل  لَُکْم ِفي َرُسوِل  َكاَن  gلََقْد 
fَوالَْيْوَم اْلِخَر َوَذَكَر اهلَل َكِثيًرا

مسّلمًا برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نيکويی است؛ 
برای آنان كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا 

را بسيار ياد می كنند.
)احزاب/21(

مذّمت خدای  مورد  و  بوده  منفی  رفتار  دارای  که  دیگر کسانی هستند  دسته 
را  استکبار  و  کفر، شرک  جریان  که  کسانی هستند  آنان  دارند،  قرار  سبحان 
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مقدمه رهبری می کنند، از قبیل نمرود، فرعون و کسانی که در برابر پیامبران الهی با 
لجـاجت تمـام ایستـادگـی می کردند و مانع فعالّیت آنان بودند، از قبیل قوم 
نوح، عاد و ثمود. طبق بیان قرآن، فرعون و فرعونیان پیشوایانی هستند که 

مردم را به آتش دوزخ دعوت می کنند. 
fًة َيْدُعوَن ِإلَی النَّاِر َوَيْوَم الِْقَياَمِة َل يُنَصُروَن gَوَجَعْلَناُهْم َأئِمَّ

)قصص/41( 

و طبق بیان قرآن، اقوامی چون عاد، ثمود و قوم نوح آن چنان رفتارهای زشتی 
مرتکب شدند؛ که مورد غضب خدای متعال، قرار گرفتند و به عذاب او گرفتار 

آمدند که باید مایه عبرت همگان قرار گیرند. 
آَيًة  لِلنَّاِس  َوَجَعْلَناُهْم  َأْغَرْقَناُهْم  ُسَل  الرُّ بُوا  َكذَّ ا  لَّمَّ نُوٍح  gَوَقْوَم 

fالِِميَن َعَذابًا َألِيًما َوَأْعَتْدنَا لِلظَّ
قوم نوح را هنگامی كه رسولن )ما( را تکذيب كردند غرق 
قرار  مردم  برای  عبرتی  درس  را  آنان  )سرنوشت(  و  نموديم 

داديم و برای ستمگران، عذاب دردناكی فراهم ساخته ايم.
)فرقان/37( 

با عنایت به این که؛ قرآن، کتاب نور و بصیرت، عهده دار هدایت مردم تا روز 
قیامت است سعی ما در این کتاب بر آن است که تا رفتارهای تمام، اشخاص 
مطرح شده در قرآن را به دّقت بررسی نماییم و شاخصه هاي رفتاری آنان را به 
دست آوریم، به همین جهت کتاب مذکور را »اشخاص و شاخص ها در قرآن 

کریم« نام نهادیم.
مثاًل قرآن کریم زمانی که به بیان صفات و رفتارهای ستوده اي از حضـرت 
مي تواند  تنهایی  به  رفتارها،  این  تمامی  واقع  به  است  پرداختـه  یوسف7 

درسی در جهت تکامل انسان ها باشد که از آن جمله است:
1. مقاومت در برابر معصیت

تمّنای  یوسف  از  اش،  خانه  در  زن،  آن  که  هنگامی  کریم،  قرآن  بیان  طبق 
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کامجویی کرد، یوسف گفت: پناه مي برم به خدا، )عزیز مصر( صاحب نعمت 
من است، مقام مرا گرامی داشته )آیا ممکن است بر او ظلم و خیانت کنم(.1
که بعدها همان زن به خطای خود اقرار و به پاکی یوسف7 اعتراف کرد. 

fَولََقْد َراَودتُُّه َعن نَّْفِسِه َفاَسَتْعَصَمg
)یوسف/32(

2. دارابودن شاخص هاي مدیریتی
هنگامی که یوسف7 پس از تعبیر کردن خواب پادشاه از زندان آزاد شد، نزد 
او آمد و پادشاه به او گفت: تو امروز نزد ما جایگاه واال داری و مورد اعتماد ما 

هستی.2
که یوسف7 گفت: مرا سرپرست خزاین )مصر( قرار ده، زیرا که من نگهبانی 
دانا هستم.3 زیرا هنگامی که او شاخص هاي مدیریتی )تخّصص و تعّهد( را، 
او  به  را  داری  خزانه  مسئولیت  که  مي کند  پیشنهاد  پادشاه،  به  خود  داراست 

بسپارد.
3. مخلص بودن

هنگامی که درخت تقوی در وجود حضرت یوسف7 در برابر معصّیت ریشه 
مي زند، میوه هاي آن یکی پس از دیگری ظهور و بروز مي یابـد، کـه رسیـدن 
مورد  در  کریم  قرآن  است.  میوه ها  آن  بهترین  از  یکی  مخلصیـن،  مقـام  به 
الُْمْخَلِصيَنf؛ )او از بندگان مخلص ما بود( ِعَباِدنَا  ایشان می فرماید: gِإنَُّه ِمْن 

)یوسف/24(.

4. نیکوکاری
متعال  خدای  که  روست  این  از  نمي کند.  عنایت  کسی  به  بی دلیل  خداوند 

َُّه  َُّه َربِّي أَْحَسَن َمْثَواَي إِن َّْفِسِه َوَغلََّقِت اأَلبَْواَب َوقَالَْت َهْيَت لََك قَاَل َمَعاَذ اللِّ إِن َّتِي ُهَو فِي بَْيتَِها َعن ن g .1َوَراَوَدتُْه ال
الُِموَنf )یوسف/23( اَل يُْفلُِح الظَّ

ََّك الْيَْوَم لََديْنَا ِمِكيٌن أَِميٌنf )همان/54( ا َكلََّمُه قَاَل إِن  g .2َوقَاَل الَْملُِك ائْتُونِي بِِه أَْستَْخلِْصُه لِنَْفِسي فََلمَّ
ِّي َحِفيٌظ َعلِيٌمf )همان/55(  g .3قَاَل اْجَعْلنِي َعَلى َخَزآئِِن اأَلْرِض إِن
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مقدمه می فرماید: موهبت الهی حکم و علم، جزای نیکوکاری یوسف بود.1
5. علم تعبیر خواب

به حضرت یوسف7 از جانب خدای متعال، علم تعبیر خواب عطا شد. و به 
همین جهت بود که توانست خواب آن دو زندانی و پادشاه مصر را تعبیر کند. 
تأثیر بسزایی  بود که، در سرنوشت حضرت یوسف7  تعبیر خواب  و همان 
داشت، و  او را از زندان آزاد کرد و به مسند خزانه داری نشاند. همان گونه کـه 

خـدای متعـال در سوره یـوسف7 آیـه 56، مي فرمـایـد: 
fنِّا لُِيوُسَف ِفي اأَلْرِض gَوَكَذلَِک َمکَّ

اين چنين يوسف را در آن سرزمين متمّکن ساختيم 
که در ادامه داستان، مي بینیم که این موضوع عینًا برای حضرت یوسف7 

محّقق مي شود.
6. عفو و اغماض

برادران یوسف7 با رفتارهای ناشایستی که در حق او مرتکب شدند، خود 
منتظر برخورد تالفی جویانه اي از او بودند، لیکن یوسف7 به آنان فرمود: 
fاِحِميَن gَقاَل َل َتْثَريَب َعَلْيُکُم الَْيْوَم َيْغِفُر اهللُّ لَُکْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

امـروز مـلمـت و تـوبيخـی بـر شمـا نيـست، خـداوند شما 
را مي بخشد و او مهربانترين مهربانان است.

)یوسف/92(

این بیان نه تنها درسی برای آنان، بلکه درسی برای تمام بشرّیت است.
7. دعوت به خدا پرستی در سخت ترین شرایط

8. وقت شناسی در دعوت به توحید
9. تالش برای اعاده حیثیت
10. دوری از غرور و ُعجب

11. امانتداری

ُه آتَْينَاُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك نَْجِزي الُْمْحِسنِيَنf )یوسف/22( ا بََلَغ أَُشدَّ  g .1َولَمَّ
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12. ترجیح زندان با وجود بی گناهی، بر معصیت پنهان
13. مشورت با پدر

14. تواضع در برابر والدین
15. پیوسته به یاد خدا بودن

16. دغدغه چگونه ُمردن
17. حفظ کرامت انسانی برادران خود و رسوا نکردن آنها

توضیح این موارد با آیات مربوط به آن در کتاب آمده است. بعد از این بحث، 
از باب مقایسه مناسب است به نمونه اي از رفتار اشخاص منفی اشاره اي داشته 

باشیم.
مثاًل صفات و رفتارهایی که قرآن کریم از فرعون بیان نموده، به گونه اي است 
که ماهّیت او را کاماًل روشن مي نماید و قابل تعمیم به همه کسانی است که از 

رحمت خداوند به دورند که برای پیروان قرآن مایه عبرت بسیار است.
1. شکنجه گری و قتل

شکنجه گری و قتل یکی از بارزترین رفتارهای فرعونیان بود که خداوند در آیه 
49 سوره بقره1 خطـاب بـه بنـی اسرائیـل مي فرماید: فرعونیان همواره شما 
را به بدترین صورت آزار مي دادند، پسران شما را سر مي بریدند و زنان شما را 

)برای کنیزی( زنده نگه مي داشتند.
2. تکذیب و انکار آیات الهی 

یکی دیگر از رفتارهای آل فرعون تکذیب و دروغ پنداشتن آیات خداوند است 
که در آیه 52 سوره انفال2 این گونه آمده است:

)حال این مشرکان( همانند نزدیکان فرعون و کسانی است که پیش از آنان 
بودند، آنها آیات خدا را انکار کردند، خداوند هم آنان را به گناهشان کیفر داد.

ُِّحوَن أَبْنَاءُكْم َويَْستَْحيُوَن نَِساءُكْم َوفِي َذلُِكم باَلٌء مِّن  ْينَاُكم مِّْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسَوَء الَْعَذاِب يَُذب  g .1َوإِْذ نَجَّ
fُِّكْم َعِظيٌم ب رَّ

fَِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم َكَفُرواْ بِآيَاِت اللِّ فََأَخَذُهُم الّل بُِذنُوبِِهْم إِنَّ اللَّ قَِويٌّ َشِديُد الِْعَقاِب  g .2َكَدْأِب آِل فِْرَعْوَن َوال



13

مقدمه 3. استبداد
فرعون، دارای شخصّیتی بود، که دوست نداشت حّتی مردم بی اذن او، عقیده اي 
را برای خود انتخاب نمایند، از این رو است که در آیه 123 سوره اعراف این 

گونه آمده است:
فرعون گفت: آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ حتمًا 
این نیرنگ و توطئه ای است، که در ایـن شهـر چیده اید تا اهلش را از آن 

بیرون کنید.1
4. ظلم و استکبار

5. اسرافکاری
6. گمراه ساختن مردم

7. بدگمانی به تمام چیزهای موجود
8. طغیانگری، فسق و فساد

9. غرور و  به ُرخ کشیدن قدرت بر اطرافیان و سبک شمردن آنها 
10. ادعای خدائی

11. بهانه جویی
 12. تفرقه افکنی

 13. تهدید
14. تهمت زدن

15. توطئه و عوام فریبی
مواردی هستند که با استناد به آیات قرآن در این کتاب مورد بحث و بررسی 

قرار گرفته اند.
در این اثر از تفاسیر معتبری چون المیزان، مجمع البیان، تفسیرابوالفتوح رازی، 
نور، به ویژه تفسیر نمونه بهره برده ایم، ترجمه آیات غالبًا با تفسیر نمونه برابر 

است گرچه از ترجمه هاي دیگر نیز استفاده شده است.

fقَاَل فِْرَعْوُن آَمنتُم بِِه قَْبَل أَن آَذَن لَُكْم إِنَّ َهَذا لََمْكٌر مََّكْرتُُموُه فِي الَْمِدينَِة لِتُْخِرُجواْ ِمْنَها أَْهَلَها فََسْوَف تَْعَلُموَنg .1 
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در پایان مقدمه، بر خود الزم می دانم که از تالش و مساعدت هاي برادر ارجمند 
جناب آقای رضا شفیع خانی که اگر همکاری های ایشان نبود این اثر شکل 

نمی گرفت صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.

و من اهلل توفیق 
سید فتاح مرتضوی
عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی;



ویژگی های حضرت آدم7

آدم7 مورد عنایت خاص حق تعالی

آدم7 اولین انسان روی زمین است که نسل بشر به او منتهی مي شود، و خدای 
تازه  تا این مخلوق  از تمام فـرشتگان خـواست کـه  از ِگل آفرید. و  او را  متعال 
از  یکی  حادثه،  این  که  کردند،  سجده اش  همگی  ابلیس،  جز  و  کنند.  سجده  را 

عنایت هاي ویژه خدا به آدم7 بود که مسجود مالئکه قرار گرفت.
عنایت دیگر خدا به او آن بود که، همة اسماء حقایق هستی را به او تعلیم نمود که 

این افتخار نیز نصیب او شد و فرشتگان را از آن بهره اي نبود.
اسماء شد  قرار گرفت و صاحب علم  فرشتگان  آدم7 مسجود  آن که  با وجود 
لیکن، در معرض وسوسه شیطان خطا کار شد و به عقوبت این خطا از بهشت رانده 
شد و در زمین سکنی گزید، اما همین که، به خطای خود پی برد. راه توبه پیش 

گرفت و با این کار افتخاری دیگر را نصیب خود گردانید.1

ِحيُمf )بقره/37( اُب الرَّ َُّه ُهَو التَّوَّ ِِّه َكلَِماٍت فَتَاَب َعَلْيِه إِن ب  g .1فَتََلقَّى آَدُم ِمن رَّ



اشخاص و شاخص ها در قرآن

16

اشخاص و شاخص ها 
آدم شخص است، توبه شاخص است، شاخصی از ایماندر قرآن كريم

به طور کلّی، اتّفاقاتی که برای حضرت آدم، رخ داده، سراسر درس زندگی و 
بندگی و هدایت است برای ما انسانها.

و یکی از درس هایی که، به وضوح از ماجرای آدم7 قابل دریافت است، این 
است که، انسان از ابتدای خلقت با موجودی مواجه است به نام شیطان، که 
حقیقت ذاتش، شیطنت است و به تمام انسان ها، جز مخلصین توان نفوذ دارد. 
و از سوی دیگر، ذات انسان ها نیز، قابل لغزش و انحراف است. که منحرف 
نشدن و در صراط مستقیم ماندن، کاری است بسیار سخت. لیکن، سخت تر 
از آن، این است که، اگر لغزید و منحرف شد انحراف خود را با توبه، تدارک 
و جبران نماید و چنانچه، این توفیق را، به دست آورد؛ خدای را، سپاس گوید 
که در مقام تائبین قرار گرفته است، خدای بزرگ و مهربان، این درس سعادت 
را، به وسیله پدرمان حضرت آدم7 به ما آموخت. باشد که در هنگام نیاز، به 

کارش بندیم.



ویژگی های شیطان 

نام  این  است.  موجود شرور  و  و خوبی  خیر  از  دور شده  معنای  به  کلمه شیطان 
مخصوص ابلیس نیست، ولی چون او به شدت از رحمت خدا رانده و دور شده و 
مظهر شرارت و دوری از خیر است، به حق مي توان او را شیطان خواند. )قرآن حکیم 

و شرح آیات منتخب، صفحه 3(

ویژگي هاي شيطان

1. دشمنی با انسان

یکی از ویژگی هاي شیطان، از دیدگاه قرآن، دشمنی اوست با انسان که در چندین 
جای قرآن، به این مطلب اشاره شده است. از جمله:

در سوره مبارکه بقره، هنگامی که به مردم، مي فرماید: »ای مردم از آنچه در زمین 
است حالل و پاکیزه تناول کنید و از وسوسه هاي شیطان پیروی نکنید« و در ادامه 

مي فرماید: »همانا شیطان برای شما دشمنی است آشکار.«1 
َُّه لَُكْم َعُدوٌّ ّمبِيٌنf)بقره/167( ْيَطاِن إِن ا فِي اأَلْرِض َحاَلاًل َطيِّبًا َواَل تَتَّبُِعواْ ُخُطَواِت الشَّ g . 1يَا أَيَّها النَّاُس ُكُلواْ ِممَّ
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 و بر اساس همین دشمنی است، که او ده ها طرح و نقشه را، بر علیه انسان به 
کار مي گیرد، که در ادامه، به برخی از آنها، اشاره خواهد شد. در آیه اي از سوره 
مبارکه فرقان آمده است: که انسان ستمگر، در روز قیامت، بـا حسـرت پشـت 
دست بـه دنـدان، مي گیرد و مي گوید: کاش در دنیا، با پیامبر خدا، همراهی 
مي کردم، کاش با فالنی دوستی نمي کردم، او مرا از پیروی پیامبر و قرآن گمراه 

کرد، آری دوستی شیطان )از جن و انس( مایه خذالن و گمراهی است.1

2. ايجاد لغزش در انسان

از مصداق هاي بارز و روشن این لغزش، هنگامی بود که خدای متعال حضرت 
آدم و حوا را آفرید و در بهشت جای داد و از آنها خواست که از تمام نعمت هاي 
بهشتی بهره مند شوند و تنها از یک درخت چشم بپوشند، ولی شیطان آن دو 
را به لغزش افکند و با این عصیان، آنان را از آن مقام بلند خارج گردانید و، 

موجب اخراج آن دو گردید.2
از مصداق هاي دیگر این لغزش، مي توان از ماجرای جنگ احـد یاد کرد، آن 
هنگـامی کـه جمعـی از مسلمـانـان به جبهه پشت کردند و منهزم شدند. که 
قرآن در این باره مي فرماید: شیطان آنها را به سبب نافرمانی و بدکرداریشان 

به لغزش افکند.3

3. ترساندن از فقر

روزی  که  است  او  و  است؛  متعال  خدای  شرط،  و  قید  بی  رّزاق  که  این  با 
همه مخلوقات را همیشه و همه جا، به عهده دارد. لیکن شیطان که دشمن 
ُسوِل َسبِياًل، يَا َويَْلتَى لَْيتَنِي لَْم أَتَِّخْذ فاَُلنًا َخلِياًل، لََقْد  الُِم َعَلى يََديِْه يَُقوُل يَا لَْيتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ  g .1َويَْوَم يََعّض الظَّ

ْيَطاُن لِْلِنَساِن َخُذواًلf )فرقان/29-27( ْكِر بَْعَد إِْذ َجاءنِي َوَكاَن الشَّ أََضلَّنِي َعِن الذِّ

ُمْستََقرٌّ  اأَلْرِض  فِي  َولَُكْم  َعُدوٌّ  لِبَْعٍض  بَْعُضُكْم  اْهبُِطواْ  َوقُْلنَا  فِيِه  َكانَا  ا  ِممَّ فََأْخَرَجُهَما  َعْنَها  ْيَطاُن  الشَّ َُّهَما  gفََأَزل  .2 
َوَمتَاٌع إِلَى ِحيٍنf )بقره/36(

ْيَطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُواْ َولََقْد َعَفا الّل َعْنُهْم إِنَّ اللَّ َغُفوٌر  َُّهُم الشَّ ََّما اْستََزل َّْواْ ِمنُكْم يَْوَم الْتََقى الَْجْمَعاِن إِن َِّذيَن تََول  g .3إِنَّ ال
َحلِيٌمf )آل عمران/155(
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شيطان همیشگی انسان است با وسوسه و اغواگری، او را از فقر مي ترساند و گویی در 
گوشش زمزمه مي کند: اگر انفاق کنی و زکات و خمس دهی، گرفتار فقر و 
فالکت مي شوی، و این رفتار شیطان دقیقًا در جهت خالف وعده خداوند متعال 

است، که وعده آمرزش و فضل و احسان مي دهد.1

4. دستور به زشتی ها   

 شیطان کانون شرارت است؛ زیرا دشمن انسان است و تباهی او را مي خواهد، 
و برای رسیدن به مقصود خود، از هر راهی استفاده مي کند؛ که یکی از این 
راه ها، این است که به انسان، فرمان انجام کارهای زشت را مي دهد و بر آنها 
مي گمارد که سخنانی از روی جهل و نادانی )مانند شرک و جبر و ظلم( به خدا 

نسبت دهند.2

5. گمراه سازی

از دیدگاه قرآن کریم یکی از صفات شیطان، گمراه سازی انسان است. که این 
مطلب در آیات متعددی بیان شده است از جمله: آیه شصت سوره مبارکه نساء 
که خدا مي فرماید: شیطان مي خواهد انسان ها را گمراه کند آن گونه گمراهی 
که از هر سعادت و آسایشی دور باشند.3 و در آیه اي دیگر مي فرماید: شیطان 
نسبت به انسان دشمن و گمراه گر روشنی است.4 این گمراه سازی را بعضًا با 
دادن وعده هاي فریبنده و آرزوهای دور، عملی مي کند. و گاه نیز، با تزئین و 
آراستن اعمال نادرست.5 شیطان در اغواگری خود، کار را به جایی رسانده که 

ْيَطاُن يَِعُدُكُم الَْفْقَر َويَْأُمُرُكم بِالَْفْحَشاء َوالّل يَِعُدُكم مَّْغِفَرًة مِّْنُه َوفَْضاًل َوالّل َواِسٌع َعلِيٌمf )بقره/268(  g .1الشَّ
ْيَطاُن يَِعُدُكُم الَْفْقَر َويَْأُمُرُكم بِالَْفْحَشاء َوالّل  ََّما يَْأُمُرُكْم بِالّسوِء َوالَْفْحَشاء َوأَن تَُقولُواْ َعَلى اللِّ َما اَل تَْعَلُموَن؛ الشَّ  g .2إِن

يَِعُدُكم مَّْغِفَرًة مِّْنُه َوفَْضاًل َوالّل َواِسٌع َعلِيٌمf)بقره/268/169( 

اُغوِت  َُّهْم آَمنُواْ بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن قَْبلَِك يُِريُدوَن أَن يَتََحاَكُمواْ إِلَى الطَّ َِّذيَن يَْزُعُموَن أَن  g .3أَلَْم تََر إِلَى ال
ْيَطاُن أَن يُِضلَُّهْم َضاَلاًل بَِعيًداf)نساء/60( َوقَْد أُِمُرواْ أَن يَْكُفُرواْ بِِه َويُِريُد الشَّ

َُّه َعُدوٌّ ّمِضلٌّ ّمبِيٌنf )قصص/15( ْيَطاِن إِن  g .4الشَّ
ْيَطاُن َما َكانُواْ يَْعَمُلوَنf)انعام/43( ُعواْ َولَِكن قََسْت قُُلوبُُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّ  g .5فََلْوال إِْذ َجاءُهْم بَْأُسنَا تََضرَّ
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ِتَک أَلُْغِوَينَُّهْم  حتی به عّزت خدای متعال قسم مي خورد و مي گوید: »َقاَل َفِبِعزَّ
به همین  نمود.  اغوا خواهم  را  تو، همگان  به عّزت  َأْجَمِعيَن«)ص/82(، سوگند 
جهت است که خدای متعال هشدار مي دهد و مي فرماید: مبادا! شیطان، شما را، 
از راه حق بازگرداند )زنهار! پیرویش مکنید( که دشمنی او با شما آشکار است.1 
شیطان هنگامی که خواست آدم و حّوا را فریب دهد، از در خیرخواهی وارد شد 

و سوگند خورد که من نسبت به شما دلسوز و خیرخواه هستم.
fَوَقاَسَمُهَما ِإنِّي لَُکَما لَِمَن النَّاِصِحيَنg

)اعراف/21(

6. كفر، استکبار و نافرمانی در برابر خداوند

انگیز و  اوست و گمراه گر است، وسوسه  انسان دشمن  با  ارتباط  شیطان در 
فریبکار. و در ارتباط با خدای متعال، دارای روحّیه کفر و استکبار. هنگامی که 
خدای متعال آدم را آفرید به مالئکه فرمان داد تا در برابر او سجده کنند، همه 
فرشتگان از فرمان خدا اطاعت نمودند ولی شیطان استکبار ورزید و از سجده 

سرباز زد.2
صفت استکبار در شیطان مهمترین صفتی است که شیطان به آن گرفتار است، 
هر انسانی به هر اندازه به این صفت گرفتار باشد به همان اندازه، شیطان بر 
وجود او سیطره دارد. شیطان در برابر دستورهای خداوند، عصیانگر و نافرمان 
است. حضرت ابراهیم، که از دیدگاه قرآن کریم پیامبری بزرگ و راستگو است؛ 
یعنی gصديقًا نبيًاf)مریم/41(، هنگامی که به پدرخود )عمویش آزر( گفت: ای 
پدر چرا )خدا را رها کردی و( بُتی جماد را که چشم و گوش )و حّس و هوشی( 
ندارد و نمي تواند هیچ نیازی از تو را  برآورده کند پرستش مي کنی؟ ای پدر 
)بدان که( مرا )از وحی خدا( علمی آموختند که تو را آن علم نیاموخته اند. پس 

َُّه لَُكْم َعُدوٌّ ّمبِيٌنf)زخرف/62( ْيَطاُن إِن َُّكُم الشَّ ن  g .1َواَل يَُصدَّ
 g .2َوإِْذ قُْلنَا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدواْ آلَدَم فََسَجُدواْ إاِلَّ إِبْلِيَس أَبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن الَْكافِِريَنf )بقره/34(
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شيطان تو مرا پیروی کن تا به راه راست،هدایتت کنم. ای پدر هرگز شیطان را نپرست، 
که شیطان سخت با خدای رحمان مخالفت و عصیان کرد.1  او در ارتباط با 

نعمت هاي خدای متعال بسیار ناسپاس است.2
خالصه آن که قرآن کریم در معرفی شیطان از عبارت هاي متفاوت و گوناگونی 
استفاده نموده؛ تا ابعاد وجودی او را به طور کامل تبیین نماید از جمله، شیطان 
موجودی است که مي تواند با وسوسه و فریب، انسانی را ُمخبط و دیوانه نماید.3 

او در دل دوستان خود ایجاد ترس و اضطراب مي کند.4
همدم و همنشین بسیار بدی است.5

اهل نیرنگ است.6
موجودی آسیب رسان است.7
دارای کردارهای پلید است.8

تالشش، این است که، انسان را از یاد خدا باز بدارد. 9
فتنه گر است.10

او تا جای انسان را تعقیب می کند که او را به دام اندازد.11 

ِّي قَْد َجاءنِي ِمَن الِْعْلِم َما لَْم   g .1إِْذ قَاَل أِلَبِيِه يَا أَبَِت لَِم تَْعبُُد َما اَل يَْسَمُع َواَل يُْبِصُر َواَل يُْغنِي َعنَك َشْيئًا؛ يَا أَبَِت إِن
يَْأتَِك فَاتَّبِْعنِي أَْهِدَك ِصَراًطا َسِويًّاf )مریم/42ـ43(

ِِّه َكُفوًراf )اسراء/27( ْيَطاُن لَِرب يَاِطيِن َوَكاَن الشَّ ِريَن َكانُواْ إِْخَواَن الشَّ  g .2إِنَّ الُْمبَذِّ
f )بقره/275( ْيَطاُن ِمَن الَْمسِّ َِّذي يَتََخبَُّطُه الشَّ بَا اَل يَُقوُموَن إاِلَّ َكَما يَُقوُم ال َِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّ  g .3ال

ُف أَْولِيَاءُه فاََل تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِن ُكنتُم ّمْؤِمنِيَنf )آل عمران/ 175( ْيَطاُن يَُخوِّ ََّما َذلُِكُم الشَّ  g .4 ِن
ْيَطاُن لَُه قَِرينًا فََساء قِِرينًاf )نساء/38(  g .5َوَمن يَُكِن الشَّ

ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفاf )همان/76(  g .6إِنَّ َكْيَد الشَّ
ْيَطاَن َولِيًّا مِّن ُدوِن اللِّ فََقْد َخِسَر ُخْسَرانًا ّمبِينًاf )همان/119(  g .7َوَمن يَتَِّخِذ الشَّ

 fْيَطاِن فَاْجتَنِبُوُه لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن ََّما الَْخْمُر َوالَْمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّ َِّذيَن آَمنُواْ إِن  g .8يَا أَيَّها ال
)مائده/90(

اَلِة فََهْل أَنتُم ّمنتَُهوَنf )همان/91( ُكْم َعن ِذْكِر اللِّ َوَعِن الصَّ  g .9الَْخْمِر َوالَْمْيِسِر َويَُصدَّ
ْيَطاُن...f )اعراف/27(  g .10يَا بَنِي آَدَم اَل يَْفتِنَنَُّكُم الشَّ

ْيَطاُن فََكاَن ِمَن الَْغاِويَنf )همان/175(  g .11فََأتْبََعُه الشَّ
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اشخاص و شاخص ها 
در قرآن كريم

فساد افکن است.1
وعده می دهد، اما تخلّف مي کند.2

همنشین کسانی است که، از یاد خدا غافل اند3 
موجودی نامرئی و نامحسوس است.4

و مي خواهد که انسان خدای متعال را فراموش کند.5

نتيجه:

با بررسی آیات قرآن کریم معلوم شد که:
ـ شیطان، پیوسته در حال دشمنی با انسان است، 

ـ تالش مي کند در انسان ایجاد لغزش کند،
ـ  او را از فقر و تنگدستی بترساند، 

ـ او را به انجام  زشتی ها، وادار نماید، 
ـ گمراهش سازد، 

ـ خود موجودی است مستکبر و نافرمان و کفر پیشه،
ـ اهل نیرنگ است و آسیب رسان. 

این موارد، شاخص های رفتاری شیطان است. کسی که می خواهد اخالق خود 
و  پرهیز کند.  رفتارهای شیطانی،  از  باید  نماید  تنظیم  قرآنی،  معیارهای  با  را 
توفیق این کار را از خدای سبحان بخواهد؛ در غیر این صورت نه تنها پیرو 

شیطان است، بلکه خود نیز به یک شیطان انسان نما، تبدیل خواهد شد. 

ْيَطاُن بَْينِي َوبَْيَن إِْخَوتِيf )یوسف/100( َّزَغ الشَّ  g .1ِمن بَْعِد أَن ن
 g .2َوَوَعدتُّكْم فََأْخَلْفتُُكْمf )ابراهیم/22(

ْحَمِن نَُقيِّْض لَُه َشْيَطانًا فَُهَو لَُه قَِريٌنf )زخرف/36(  g .3َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر الرَّ
َُّه يََراُكْم ُهَو َوقَبِيُلُه ِمْن َحْيُث اَل تََرْونَُهْم...f )اعراف/27(  g .4إِن

 g .5فََأنَساُهْم ِذْكَر اللfِ )مجادله/19(



ویژگی های حضرت ادریس7

حضرت ادریس7 یکی از پیامبران الهی است که از وی دو بار در قرآن کریم 
یاد شده و به نّبوت و صفات او اشاره شده است؛ یکی در آیه هاي 56 و57 سوره 
او  انبیاء.2 در سوره مریم مي فرماید:  آیه هاي 85 و86 سوره  مریم.1 و دیگری در 
پیامبری صدّیق بود و او را بلندمرتبه گردانیدیم. خدای متعال ادریس را به صفت 
صدّیق، ستوده و اسوه صداقت معّرفی کرده و از مقام بلند و رفیع او نزد خداوند یاد 
کرده است. صدّیق بودن برجسته ترین صفت از صفات حضرت ادریس7 است.

ُمراد از صدّیق

صدّیق صیغه مبالغه است، کسی که بسیار راستگو و پیوسته راستگو باشد صدّیق 
نامیده مي شود.

در فضیلت و اهمّیت صدق و راستگویی روایات بسیاری نقل شده است. که این 

  fَّبِيًّا؛َوَرفَْعنَاُه َمَكانًا َعلِيًّا يًقا ن َُّه َكاَن ِصدِّ  g.1َواْذُكْر فِي الِْكتَاِب إِْدِريَس إِن

fالِِحيَن َُّهم مَِّن الصَّ ابِِريَن؛َوأَْدَخْلنَاُهْم فِي َرْحَمتِنَا إِن  g .2َوإِْسَماِعيَل َوإِْدِريَس َوَذا الِْكْفِل ُكلٌّ مَِّن الصَّ
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موارد از جمله آنهاست.
راستی به دل آرامش مي دهد...؛ کسانی که در سخن راستگوتر باشند در قیامت 

از همه به پیامبر اکرم6 نزدیکترند.
حج  و  گرفتن  روزه  و  خواندن  نماز  کثرت  به  است:  فرموده  صادق7  امام 
ادای  و  راستگویی  به  بلکه  ننگرید،  نیکوکاری شخصی  و  نماز شب  گزاردن، 

امانت او بنگرید.1

الطاف خداي متعال به حضرت ادریس7

صفت صدّیق از آنچنان اهمّیتي برخوردار است که خداي متعال حضرت ادریس 
را پس از آنکه به صفت صدّیق ستوده، لطف خود را نسبت به او بیان داشته 
گردانیدیم  مرتبه  بلند  را  ادریس  )ما  علياf؛  مکانًا  رفعناه  gو  است؛  فرموده  و 
الطاف خداوند به  از  ِعلّي  او را باال بردیم()مریم/57(. مکان  و منزلت و مکانت 

حضرت ادریس است.
یکي دیگر از الطاف خداوند نسبت به حضرت ادریس7 آن است که او را 
همراه حضرت اسماعیل و ذالکفل، در زمره صابران قرار داده و به صابر بودن 

آن حضرت مهر تأیید زده است.2
در آیه اي دیگر خداي متعال حضرت ادریس7 را مشمول رحمت خود معرفي 
خواسته هاي  از  که  او  بودن  صالح  به  و  دانسته  صالحین  جزء  را  او  و  نموده 

بسیاري از پیامبران الهي بوده مهر تأیید زده است.3

جلوه هایي از اخالق ادریس7

در بعضي روایات سه صفت از صفات ادریس ذکر شده است که عبارتند از: 
آهسته سخن گفتن، نرم سخن گفتن و گام ها را به هنگام راه رفتن نزدیک به 

 1. اصول کافی، جلد 2، صفحه 104
ابِِريَنf )انبیا/85(  g .2َوإِْسَماِعيَل َوإِْدِريَس َوَذا الِْكْفِل ُكلٌّ مَِّن الصَّ

الِِحيَنf )همان/86( َُّهم مَِّن الصَّ  g .3َوأَْدَخْلنَاُهْم فِي َرْحَمتِنَا إِن
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ادريس هم گذاشتن او در بیشتر روزهاي سال روزه بود، و هر روز به اندازه تمام اهل 
زمانش عبادت مي کرد. اّولین کسي است که با قلم نوشته است و نیز اّولین 

کسي است که خیاطي کرد و به هنگام خیاطي تسبیح خدا مي گفت.1

نتيجه: 

با بررسي آیات قرآن کریم معلوم شد که ادریس7 پیامبري است:
ـ صادق

ـ بلندمرتبه 
ـ صابر

ـ صالح 
ـ مورد الطاف خداوند

این موارد شاخص هاي رفتار یکي از پیامبران خدا است که پیروان مکتب انبیاء 
با این معیارها تنظیم  باید آن ها را مورد توجه قرار دهند و رفتارهاي خود را 

نمایند.

 1. اخالق پیامبران در قرآن صفحه38 نقل از: بحاراالنوار، جلد 11، صفحه 278 





ویژگي هاي حضرت نوح 7

برحسب قرآن مجید، نوح اولین پیغمبري است که در زمان وي عذاب نازل گردیده 
و هود و صالح و لوط و شعیب و موسي پس از او آمده اند، بر حسب روایات معتبر، 
حضرت نوح و ابراهیم و موسي و عیسي و حضرت محّمد6 انبیاء اولی العزم اند.1
قرآن کریم در آیات مختلف و در سوره هاي متعدد به بیان ماجراي زندگي نوح7 
پرداخته است. ما مواردي را که با هدف این نوشتار بیشتر مناسب است مورد توّجه 

قرار مي دهیم. ابتدا به ویژه گي هاي او مي پردازیم.

ویژگي هاي حضرت نوح 7

1. توّكل بر خدا

 یکي از ویژه گي هاي نوح7 از دیدگاه قرآن کریم  توّکل بر خدا است2. توّکل 
عبارت از این است که انسان همیشه به آنچه مقتضاي حّق است عمل کند و در 

 1. اعالم قرآن، صفحه640.
 g .2فََعَلى اللِ تََوكَّْلُتf )یونس/71(
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این راه به خدا اعتماد کند؛ که خداوند حامي و پشتیبان کساني است که حامي 
و پشتیبان حق مي باشند.1

درنگ  اگر  قوم من،  اي  بیان مي دارد:  قوم خود  به  نوح7 خطاب  آنجا که 
طوالني من و پند دادنم با آیات خداوند بر شما گران است، بر خداوند توّکل 
کرده ام. بنابر این با شریکهایتان هم داستان شوید؛ به گونه اي که کارتان بر 
شما پوشیده نباشد، سپس کار مرا تمام کنید و مهلتم ندهید.2 کاماًل از سخن او 
هویدا است که در راه خود و در هدف خود ذرهّ اي تردید ندارد و به همین جهت 
است که اعالن مي کند حتي در جهت انجام وظیفه حاضر است جان خود را فدا 

کند و این اعالن، نتیجه اعتماد و توّکل به خداوند است.

2. شجاعت

از  است  عبارت  شجاعت  است.  شجاعت  نوح7  ویژگي هاي  از  دیگر  یکي 
نترسیدن. یعني این که انسان از چنان قّوت روحي برخوردار باشد که خود را 

در مقابل دیگران نبازد.3
آیه 71 سوره مبارکه یونس به روشني معلوم  با عنایت به  شجاعت نوح7 
است که قوم خود را به مبارزه مي طلبد و مي گوید:  اگر رسالت من و تبلیغ من 
بر شما سنگین است قدم پیش بگذارید با شریک هایتان هم داستان شوید کار 

را تمام کنید و مهلتم ندهید.
این بیان صریح، تنها از انساني که داراي روحی بزرگ ودارای شجاعت است 
مي تواند صادر شود. زیرا انساني که اسیر ترس باشد یا سخني نمي گوید و  یا 

سخني مي گوید که در جهت بقاء او باشد. و خود را از مهلکه نجات دهد.

 1. فرهنگ مطهر، صفحه209.
تََوكَّْلُت  بِآيَاِت اللِّ فََعَلى اللِّ  َوتَْذِكيِري  َعَلْيُكم مََّقاِمي  َكبَُر  لَِقْوِمِه يَا قَْوِم إِن َكاَن  نُوٍح إِْذ قَاَل  نَبََأ  َعَلْيِهْم   g .2َواتُْل 

ًة ثُمَّ اْقُضواْ إِلَيَّ َواَل تُنِظُروِنf )یونس/71( فََأْجِمُعواْ أَْمَرُكْم َوُشَرَكاءُكْم ثُمَّ اَل يَُكْن أَْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ

 3. فرهنگ مطهر، صفحه329. 
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نوح 3. حساسیت نسبت به ايمان فرزند خود

هنگامي که قوم نوح در برابر دعوت او نافرماني نمودند و سرپیچي کردند، اراده 
الهي بر آن قرار گرفت که آنان را تنبیه کند و جز اندکي را در آب غرق نماید، 
خداوند به نوح7 فرمان داد تعدادي از حیوانات و خانواده خود و مؤمنین را 
سوار کشتي کند تا از عذاب الهي در امان باشند، پسرش از سوار شدن به کشتي 
نافرماني کرد، هنگامي که کشتي در میان امواج کوه پیکر قرار داشت و صحنه 
بسیار وحشت انگیزي پدید آمده بود، دل نوح7 در گرو فرزند بود و از او با 
دلي سرشار از محّبت درخواست سوار شدن به کشتي را مي نمود و مي گفت: 

پسرکم با ما سوار شو و با کافران مباش.1

4. امید و پشتکار

انسانهایي هستند که در راه رسیدن به مقصود وقتي به ظاهر با شکست و عدم 
موّفقّیت مواجه مي شوند دست از کار مي کشند و دیگر آن راه را ادامه نمي هند، 
ولي در برابر اینها انسان هایي هم هستند که در راه رسیدن به مقصود وقتي  
به ظاهر بارها هم با شکست مواجه شوند به دلیل ایمان به راه و هدف و داشتن 
پشتکار، دست از کار نمي کشند و همچنان به فعالّیت خود ادامه مي دهند، بر 
اساس نقل قرآن کریم نوح7 قوم خود را به حّق و حقیقت دعوت مي کند و از 
دعوت خود آنگونه که باید نتیجه نمي گیرد و در طول تبلیغ نهصد و اندي سال 
به فرموده امام صادق7 تنها هشت نفر ایمان مي آورند.2  با این حال دست از 
تبلیغ بر نمي دارد تا جایي که »قوم او مي گویند: اي نوح با ما جّر و بحث کردي 
و زیاد هم جّر و بحث کردي )بس است( اکنون اگر راست مي گویي، آنچه را )از 
عذاب الهي( به ما وعده مي دهي بیاور.«3 بدیهي است چنین بزرگواري شایسته 
است مدال تقّرب و نزدیکي به خداوند بر سینه اش نصب شود، در کجاي تاریخ 

 g .1يَا بُنَيَّ اْرَكب مََّعنَا َواَل تَُكن مََّع الَْكافِِريَنf )هود/42(
 2. قرآن کریم و شرح آیات منتخب، صفحه226 نقل از المیزان، جلد10، صفحه234، آیت اهلل مکارم شیرازی. 

اِدقِيَنf )هود/32(  g .3قَالُواْ يَا نُوُح قَْد َجاَدلْتَنَا فََأْكثَْرَت ِجَدالَنَا فَْأتَنِا بَِما تَِعُدنَا إِن ُكنَت ِمَن الصَّ
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مي شود از چنین انسانهایي سراغ گرفت جز تاریخ انبیاء و اولیاء الهي.

5. شکور بودن

خداوند متعال در عالم الوهیت و ربوبّیت خود، براي بندگانش مدال هاي افتخاري 
فراهم دیده است و اراده فرموده هر کسي را متناسب با کردار و شایستگي اش 
به آن مدال ها مفتخر نماید. یکي از این مدال هاي افتخار، مدال شکور بودن 
این مدال مفتخر  پیامبراني است که به گرفتن  از  است که حضرت نوح7 
است. که البته یک جا دو مدال افتخارآمیز نصیب اوست. خداي متعال در آیه 

3 سوره مبارکه اسراء مي فرماید:  نوح بنده شکرگزاري بود.1
البته باید توجه داشت که شکرگذاري تنها در تشّکر زباني و این که تنها الحمداهلل 
بگوییم خالصه نمي شود، بلکه مرحله باالتر مرحله عمل است. شکر عملي آن 
است که درست بیندیشیم که هر نعمتي براي چه هدفي به ما داده شده است 

آن را در مورد خودش صرف کنیم که اگر نکنیم کفران نعمت کرده ایم...
شاید به همین دلیل قرآن تعداد شکرگزاران واقعي را اندک شمرده است.2

الزم به ذکر است بدون شک همه پیامبران بنده شکرگزار خدا بودند، ولي براي 
نوح7 ویژگي هایي در احادیث وارد شده که او را شایسته این صفت مي داند. 
از جمله این که هر زمان که لباس مي پوشید یا آب مي نوشید یا غذایي مي خورد 
یا نعمت دیگري به او مي رسید، فوراً به یاد خدا مي افتاد و شکرگزاري مي کرد. 

در حدیثي از امام باقر و امام صادق8 مي خوانیم: 
»نوح همه روزه صبحگاه و شامگاه این دعا را مي خواند: خداوندا، من تو را گواه 
مي گیرم که هر نعمتي که صبح و شام به من مي رسد، چه دیني و چه دنیوي، 
همه از سوي تو است، یگانه اي و شریکي نداري، حمد مخصوص تو است و 
شکر هم از آن تو، آن قدر شکرت مي گویم تا از من خشنود شوي، حّتي بعد 

fَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا يََّة َمْن َحَمْلنَا َمَع نُوٍح إِن  g .1ُذرِّ
 2. یکصد موضوع اخالقی در قرآن و حدیث، صفحه468.
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نوح از خشنودي ات )نیز تو را شکر مي کنم(. سپس امام افزود: شکر نوح این گونه 
بود.«1

نتيجه: 

سیری در قرآن کریم نشان داد نوح7 پیامبري است:
ـ  متوّکل بر خداوند

ـ شجاع
ـ حّساس نسبت به ایمان فرزند خود

ـ صاحب امید و پشتکار
ـ شکور

که هر یک از موارد مذکور، شاخص و معیاري است براي پیروان قرآن و پیروان 
انبیاء که مي خواهند رفتارهاي خود را با شاخص ها و معیارهاي قرآني تنظیم 

نمایند.

 1. تفسیر نمونه، جلد 12، صفحه24.





ویژگي هاي همسران نوح و لوط

قرآن کریم همسر نوح و همسر لوط را خیانت کار معرفی مي کند و ارتباط آنان 
را با دو پیامبر عظیم الشأن به حال آنان مفید فایده نمي داند و با این بیان هشدار 
مي دهد که همسر پیامبر بودن و با اولیاء خدا پیوند داشتن بی آن که انسان، خود اهل 
ایمان و عمل صالح باشد نمي تواند او را از عذاب الهی رهایی بخشد. مي فرماید: 
خداوند برای کسانی که کافر شده اند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است، 
از بندگان صالح ما بودند، ولی به همسران خود  بنده  آن دو تحت سرپرستی دو 
خیانت کردند و ارتباط با آن دو پیامبر، سـودی بـه حـالشـان )در برابر عذاب الهی( 

نـداشت. بـه آنهـا گفته شد: وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد مي شوند.1
نبود؛  از جاده عّفت  انحراف  آنها،  البته خیانت  نمونه« مي نویسد:  صاحب »تفسیر 
زیرا هرگز همسر هیچ پیامبری آلوده بی عّفتی نشده است. نویسنده کتاب »اعالم 
قرآن« بیان مي دارد: زوجه نوح والعه نام دارد و گناه او این بود که نوح را به مردم، 

اِخلِيَنf )تحریم/10(  g .1َوقِيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّ
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مجنون معرفی کرده است.1

ویژگي هاي قوم نوح

قرآن کریم همچنان که براي حضرت نوح7 صفات نیکي را شمرده، براي 
قوم نوح نیز که در مقابل او مرتب کارشکني مي کردند، صفات بدي را بیان 

نموده است. از جمله :

1. ظلم بر خويشتن

از بدبختي،  را  پیامبر خدا بود و رسالت داشت که قوم خود  حضرت نوح7 
بي دیني و شرک به خوشبختي، دینداري و یگانه پرستي دعوت کند، و خداي 
به  نمي خواست  و  شوند  هدایت  آنان  مي خواست  نوح7  فرستادن  با  متعال 
آنان ستم نمایـد اما خودشان بر خویشتن ستم مي کردند.2 و ایمان نیاوردن به 
نوح7 و تکذیب او، نافرماني، فسق و... از نشانه هاي ستم آنان برخویشتن 

بود که به برخي از آنها خواهیم پرداخت.

2. دروغ پنداشتن وعده نوح

قرآن کریم در سوره هود مي فرماید:  قوم نوح به حضرت نوح7 مي گفتند: با 
ما ّجر و بحث کردي و زیاد هم ّجر و بحث کردي )بس است( اکنون اگر راست 
مي گویي آنچه را )از عذاب الهي( به ما وعده مي دهي بیاور.3 چنانچه آنان وعده 
نوح را دروغ نمي دانستند، هیچ گاه چنین سخني را بر زبان جاري نمي کردند. 
در سوره شعرا و سوره فرقان مي فرماید:  آنان نه تنها نوح، بلکه همه پیامبران 

را تکذیب مي نمودند.4
 1. کتاب اعالم قرآن، صفحه644.

َِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم قَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَْوِم إِبَْراِهيَم ِوأَْصَحاِب َمْديََن َوالُْمْؤتَِفَكاِت أَتَْتُهْم ُرُسُلُهم   g .2أَلَْم يَْأتِِهْم نَبَُأ ال
بِالْبَيِّنَاِت فََما َكاَن الّل لِيَْظلَِمُهْم َولَِكن َكانُواْ أَنُفَسُهْم يَْظلُِموَنf )توبه/70(

اِدقِيَنf )هود/32(  g .3قَالُواْ يَا نُوُح قَْد َجاَدلْتَنَا فََأْكثَْرَت ِجَدالَنَا فَْأتَنِا بَِما تَِعُدنَا إِن ُكنَت ِمَن الصَّ
بُوا الّرُسَلf )فرقان/37( ا َكذَّ َّمَّ بَْت قَْوُم نُوٍح الُْمْرَسلِيَنf )شعرا/g ،)105َوقَْوَم نُوٍح ل  g .4َكذَّ
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همسران نوح و لوط 3. كفر و شك

سرپوش  و  ورزیدن  کفر  نوح  منطق  بي  و  لجوج  قوم  صفات  از  دیگر  یکي 
انبیاء بود. گر چه این خصوصّیت در  گذاشتن به حقیقت، و تردید در رسالت 
قوم عاد و ثمود هم وجود داشت. قرآن کریم مي فرماید: قوم نوح و عاد و ثمود 
و آنها که پس از ایشان بودند، همانها که جز خداوند از حال آنان آگاه نیست؛ 
پیامبرانشان دالیل روشن براي آنها آوردند، ولي آنها )از روي تعّجب و استهزاء( 
دست از برهان گرفتند و گفتند: ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید کافریم 

و نسبت به آنچه ما را به سوي آن مي خوانید شّک و تردید داریم.1

4. تهديد

شنیدن حقایق براي قوم نوح سنگین و غیرقابل تحّمل مي نمود، آنها براي اینکه 
از شنیدن دعوت حضرت نوح7 خالص شوند او را به سنگسار شدن تهدید 
سنگباران  نداري،  بر  دست  حرفهایت  از  اگر  نوح  اي  مي گفتند:  و  مي نمودند 
خواهي شد.2 ولي نوح7 همچنان در راه خود استوار بود و با تمام توان در 

دعـوت خـود بـه حـق اصـرار مي ورزید.

5. تالش در جهت از بین بردن حق

در  تردید  حقایق،  بر  گذاشتن  سرپوش  پیامبران،  تکذیب  بر  عالوه  نوح  قوم 
تمام تالش  باطل  و  ناشایست  مجادله  با  نوح  تهدید حضرت  و  انبیاء  رسالت 
خود را برای از بین بردن آثار مثبت سخنان حضرت نوح7 که بیان کننده 
به  حق  محو  براي  مي فرماید:   کریم  قرآن  مي گرفتند،  کـار  بـه  بـود  حقایق 
مجادله باطل دست زدند اما من آنها را گرفتم )و سخت مجازات کردم( ببین 

که مجازات من چگونه بود.3
ا تَْدُعونَنَا إِلَْيِه ُمِريٍبf )ابراهیم/9( َّا لَِفي َشكٍّ مِّمَّ َّا َكَفْرنَا بَِما أُْرِسْلتُم بِِه َوإِن  g .1َوقَالُواْ إِن

َّْم تَنتَِه يَا نُوُح لَتَُكونَنَّ ِمَن الَْمْرُجوِميَنf )شعرا/116(  g .2قَالُوا لَئِن ل
ْت ُكّل أُمٍَّة بَِرُسولِِهْم لِيَْأُخُذوُه َوَجاَدلُوا بِالْبَاِطِل لِيُْدِحُضوا بِِه  بَْت قَْبَلُهْم قَْوُم نُوٍح َواأْلَْحَزاُب ِمن بَْعِدِهْم َوَهمَّ  g .3َكذَّ

الَْحقَّ فََأَخْذتُُهْم فََكْيَف َكاَن ِعَقاِبf)غافر/5(
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6. ستمگري، طغیان و فسق

قرآن کریم در سوره مبارکه نجم هنگامي که از هالکت قوم عاد و ثمود سخن 
به میان مي آورد مي فرماید: پیش از اینان، قوم نوح را به هالکت رسانید. چرا 
که آنان بیشتر از همه ظالم و طغیانگر بودند.1 در سوره مبارکه ذاریات فاسق 
بودن قوم نوح را دلیل هالکت آنان قلمداد مي کند و مي فرماید:  همچنین قوم 
نوح را پیش از آنها )قوم عاد و ثمود( هالک کردیم چرا که قوم فاسقي بودند.2

ظلم یکی از شنیع ترین گناهان است. با کمی دّقت و تحلیل عقلی باید گفت: 
است.  آنها  در  که  است  ظلمی  مقدار  به  هم،  دیگر  گناهان  شناعت  و  زشتی 
معنای ظلم عبارت است از خروج از عدالت و حّد وسط.3 ریشه لغوی طغیان 
از طغیان آب گرفته شده هر چند که طغیان در آنجا به معنای »تجاوز از حّد« 
است. آن گاه بعدها به طور عاریت در این معنا یعنی سرکشی انسان در طول 
و  نفس  طغیان  این  سوء  اثر  که  دیده اند  چون  کرده اند؛  استعمال  زندگی اش 

طغیان آب نظیر یکدیگراند.4
فسق یعنی بیرون رفتن چیزی از جای خود5 و در اصطالح خروج از ذی بندگی 

را گویند.6 

نتيجه: 

از دیدگاه قرآن کریم قوم نوح از اقوامی است که: 
ـ مورد مذّمت و سرزنش خدای متعال است

ـ قومی است که نسبت به خویشتن ستمگر بوده
ـ وعده های نوح را دروغ مي پنداشته

َُّهْم َكانُوا ُهْم أَْظَلَم َوأَْطَغىf )نجم/52(  g .1َوقَْوَم نُوٍح مِّن قَْبُل إِن
َُّهْم َكانُوا قَْوًما فَاِسِقيَنf )ذاریات/46(  g .2َوقَْوَم نُوٍح مِّن قَْبُل إِن

 3. المیزان، جلد7 ، صفحه66. 
 4. همان، جلد11، صفحه78.
 5. همان، جلد5، صفحه228.

 6. همان، جلد13، صفحه106.
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همسران نوح و لوط ـ  نسبت به حقیقت کافر و شکاک بوده
ـ  نسبت به نوح اهل تهدید

ـ تالش آنها پیوسته در جهت از بین بردن حق شکل مي گرفته
ـ مردمانی طغیان گر و فاسق بوده اند. 

بررسی موارد نشان دهنده این است که اتّصاف به صفات مذکور مي تواند آدمی 
را شبیه قوم نوح و در زمره آنان قرار دهد، ما که خود را اهل قرآن مي دانیم باید 

با کمک گرفتن از خدای متعال از آن صفات پرهیز داشته باشیم. 
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ویژگي هاي حضرت هود 7

هود در قرآن مجید پیغمبري معرّفي شده که بر قبیلة عاد مبعوث گردیده و برادر 
و یا به عبارت دیگر هموطن ایشان بوده است. در قرآن مجید داستان هود مفّصل 
پیروي  او  از  کمي  عدة  و  مي گردد  مواجه  منکرین  از  زیادي  عدة  با  وي  نیست. 
دچـار خشک  جایي که سه سال  تا  را عذاب مي کند  عاد  قبیله  مي کنند. خداوند 
سالـي و قحطي مي شوند. بـه موجـب قصص اسالمي عدهّ اي مأمور مي شوند که 
براي درخواست باران به مّکه روند و با تضّرع، از خدا درخواست باران کنند. سه 
قطعه ابر سفید و قرمز و سیاه ظاهر مي گردد و به »قیل« که یکي از نمایندگان بوده 
خطاب مي رسد تا یکي از ابرها را انتخاب کند. وي ابر سیاه را بر مي گزیند؛ و براثر 

آن طوفاني عجیب بر پا مي شود تمام قبیله جز هود و پیروانش، ِهالک مي شوند.1

 1. اعالم قرآن، صفحه661 .
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ویژگي هاي هود7

1. دعوت به خداپرستي

او  بود.  با شرک و دعوت به خداپرستي، اصلي ترین رسالت هود7  مبارزه 
همانند سایر پیامبران الهي به قوم خود گفت: 

fْن ِإلٍَه َغْيُرُه gَيا َقْوِم اْعُبُدوْا اهللَّ َما لَُکم مِّ
اي قوم من، خداوند را بپرستيد كه خدايي جز او نداريم. 

)اعراف/65 ـ  هود/50(

اگر چه کافران قوم او در برابر این دعوت، او را به سفاهت و دروغگویي متهم 
مي نمودند: 

fِإنَّا لََنَراَك ِفي َسَفاَهٍة ِوِإنَّا لََنُظنَُّک ِمَن الَْکاِذبِيَنg
)اعراف/66( 

و لیکن او همچنان به دعوت خود اصرارمي ورزید.

2. ناصح امین

هـود کـه قـوم خـود را به خداپرستي دعوت مي نمود، و قومش او را به سفاهت 
و دروغگویي متّهم مي ساختند، او در برابر اتّهام بي منطق آنان با بیاني گویا و 

روشن مي گفت:  
fبِّ الَْعالَِميَن gلَْيَس بِي َسَفاَهه َولَِکنِّي َرُسوٌل مِّن رَّ

من سفيه نيستم، من پيامبري از سوي پروردگار جهانيانم
)اعراف/67(

fُأبَلُِّغُکْم ِرَسالِت َربِّي َوَأنَْا لَُکْم نَاِصٌح َأِميٌنg
آمده ام تا پيام هاي پروردگارم را به شما ابلغ كنم و من براي 

شما خيرخواهي امينم
)اعراف/68(
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3. انجام رسالت بدون چشم داشت مزد هود

تنها طالب پرستش خدا و سعادت  انجام رسالت خود  الهي در  پیامبران  همه 
اعالم  که صریحًا  است  پیامبراني  جمله  از  نیز  هود  و حضرت  بوده اند،  مردم 

مي دارد:  
 fل َأْسَألُُکْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإْن َأْجِرَي ِإلَّ َعَلی الَِّذي َفَطَرِنيg

من در برابر رسالت، از شما پاداشي نمي خواهم، پاداش من جز 
بر عهده آن كس كه مرا آفريده است نيست

)هود/51(

اگر چه آنان بر گمراهي خود اصرار مي ورزیدند و هود7 را در اّدعاي خود بي 
دلیل و خود را در پرستش خدایاِن باطل ثابت قدم مي خواندند.1

4. دلسوزي نسبت به مردم

کردار  دلیل  به  که  بدی  آینده  به  نسبت  و  دلسوز  مردم  به  نسبت  هود7 
ناشایست آنان در انتظارشان بود نگراني داشت. گاهي به آنان یادآوري مي کرد:  
که خدا پس از قوم نوح شما را جانشین قرار داد و در آفرینش بر توانمندي 
شما افزود، بنابر این نعمت هاي خداوند را به یاد آورید باشد که رستگار شوید.2
گاهي قوم خود را به استغفار و توبه دعوت مي نمود، و از انجام کار زشت برحذر 

مي داشت. اگر چه گوش شنوایي برای شنیدن وجود نداشت. 
fِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُکْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍمg

من بر شما از عذاب روزي بزرگ مي هراسم.
)احقاف/21( 

5. توّكل

از صفات برجسته هود7 توّکل است. منطق استوار او در دعوت به پرستش 

 g .1قَالُواْ يَا ُهوُد َما ِجْئتَنَا بِبَيِّنٍَة َوَما نَْحُن بِتَاِرِكي آلَِهتِنَا َعن قَْولَِك َوَما نَْحُن لََك بُِمْؤِمنِيَنf )هود/53(
 g .2َواذُكُرواْ إِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن بَْعِد قَْوِم نُوٍح َوَزاَدُكْم فِي الَْخْلِق بَْسَطًة فَاْذُكُرواْ آالء اللِّ لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَنf )اعراف/69(
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به جان سنگي قومش  نعمت هاي خداوند،  به  توّجه  و  از شرک  پرهیز  و  خدا 
نفوذي نداشت. با اینکه با دلسوزي و مهرباني تمام، همه شیوه هاي ابالغ پیام 
را به کار گرفت؛ نه تنها نتیجه اي حاصل نشد بلکه به سفاهت و دروغ گویي نیز 
مّتهم شد. با این حال گفت: من خداوند را گواه مي گیرم و شما نیز گواه باشید 
که من از شرکي که در برابر او مي ورزید بیزارم، از این روي هر نیرنگي دارید 
در برابر من به کار برید و به من مهلت ندهید؛ من به خداوند، پروردگار خویش 
بر هستي اش  او  نیست مگر  ام، هیچ جنبنده اي  توّکل کرده  پروردگار شما  و 

چیرگي دارد؛ به راستي پروردگار من بر راهي راست است.1

تعریف توّكل

توّکل عبارت از این است که انسان همیشه به آن چه مقتضاي حّق است عمل 
کند و در این راه به خدا اعتماد کند؛ که خداوند حامي و پشتیباني حق مي باشد. 

توکل تضمین الهي است براي کسي که همیشه حامي و پشتیبان حق است.2

نتيجه: 

با بررسي آیات قرآن کریم معلوم مي شود:
ـ دعوت به خداپرستي
ـ ناصح و امین بودن

ـ انجام رسالت بدون چشم داشت مزد
ـ دلسوزی نسبت به مردم
ـ توکل به خداوند متعال

از ویژگي هاي هود7 است. بر پیروان قرآن الزم است که صفات مذکور را 

ا تُْشِرُكوَن؛ِمن ُدونِِه فَِكيُدونِي  ِّي بَِريٌء مِّمَّ ِّي أُْشِهُد اللِّ َواْشَهُدواْ أَن َُّقوُل إاِلَّ اْعتََراَك بَْعُض آلَِهتِنَا بُِسَوٍء قَاَل إِن  g .1إِن ن
ِصَراٍط  َعَلى  َربِّي  إِنَّ  بِنَاِصيَتَِها  آِخٌذ  ُهَو  إاِلَّ  ٍَّة  َدآب ِمن  مَّا  ُِّكم  َوَرب َربِّي  اللِّ  َعَلى  تََوكَّْلُت  ِّي  تُنِظُروِن؛إِن اَل  ثُمَّ  َجِميًعا 

ّمْستَِقيٍمf )هود/54و55و56(

 2. بیست گفتار، صفحه195.
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به عنوان شاخص و معیار، پیوسته مّدنظر داشته باشند و با استمداد از خداوند  هود
تالش الزم را براي به دست آوردن آن صفات به کار گیرند.

ویژگی هاي قوم هود

نام جّدشان مشهور  به  بزرگ قوم حضرت هود است و آن قوم  ّجد  نام  عاد، 
شده اند. قوم عاد طایفه اي از عرب بود که در سرزمین خوش آب و هواي یمن 
در منطقه اي به نام »احقاف« در نزدیکي دریا زندگي مي کردند. کشورشان آباد 
و مردمش شهرنشین و پیامبرشان حضرت هود بود. نامشان در قرآن کریم 24 

بار تکرار شده است. و سوره هاي احقاف و هود نیز، به نام آن هاست.1
قرآن کریم براي قوم عاد خصوصیاتي را بیان نموده که از آن جمله است:

1. اتّهام به هود7

هود، قوم خود را به پرهیز از شرک و پرستش خداي سبحان دعوت مي نمود و 
تمام تالش خود را در جهت هدایت و سعادتمندي آنان به کار مي گرفت، لیکن 
عکس العمل آنان این بود که او را به سفاهت متهّم نمودند و گفتند: »ِإنَّا لََنَراَك 
ِفي َسَفاَهٍة« همچنیـن بـا این که هود روشنترین دالیل را در جهت دعوت به 
و  مي پنداشتند  دلیل  بدون  را  وي  اّدعاي  او  قوم  مي نمود،  ارائه  خدا  پرستش 

مي گفتند:  
 fَيا ُهوُد َما ِجْئَتَنا بَِبيَِّنٍةg

اي هود برهاني براي ما نياورده اي. 
)هود/53(

و سخن دیگرشان این بود که مي گفتند: یکي از خدایان ما به تو آسیب رسانده 
است!2 یعني که تو دیوانه اي!

 1. تفسیر نور، جلد 6، صفحه347.
َُّقوُل إاِلَّ اْعتََراَك بَْعُض آلَِهتِنَا بُِسَوٍءf )هود/54(  g .2إِن ن
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2. انکار آيات الهي و تکذيب پیامبران

َربِِّهْم  بِآَياِت  gَجَحُدوْا  بود  پروردگار  آیات  انکار  عاد  قوم  دیگر  خصوصیات 
َوَعَصْوْا ُرُسَلُهf)هود/59( به آیات پروردگار انکار ورزیدند و از فرمان پیامبران خدا 
سرپیچیدند در عوض از فرمان هر ستمگر معاندي پیروي کردند gَواتََّبُعوْا َأْمَر 
ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍدf)همان( همچنین آنان تکذیب پیامبران را در کارنامه خود دارند، 
بَْت َعاٌد الُْمْرَسِليَن«)شعرا/123( اّما چون  گرچه آنها تنها هود را تکذیب کردند. »َكذَّ
دعوت هود دعوت همه پیامبران بود، پس در واقع همه انبیاء را تکذیب کرده 
بودند. شعارشان در برابر دعوت هود این بود که مي گفتند: موعظه دادن تو و 
َن  موعظه ندادن تو براي ما برابر است gَقالُوا َسَواء َعَلْيَنا َأَوَعْظَت َأْم لَْم َتُکن مِّ

الَْواِعِظيَنf)شعرا/136(

3. پرداختن به امور بیهوده

یکي از خصوصیات قوم عاد که موجب شده است قرآن از زبان هود7 آنان 
را مورد سرزنش قرار دهد پرداختن آنان به امور بیهوده است که مي فرماید: 

fَأَتْبُنوَن بُِکلِّ ِريٍع آَيه َتْعَبُثوَنg
آيا شما بر هر مکان مرتفعي نشانه اي از روي هوي و هوس 

مي سازيد.
)شعرا/128(

واژه »ریع« در اصل به معني مکان مرتفع است. »تعبثون« از ماده »عبث« به 
معني کاري است که هدف صحیح در آن تعقیب نمي شود. و با توّجه به واژه 
»آیه« که به معني نشانه است روشن مي شود که این قوم متمّکن و ثروتمند 
تّپه ها  و  کوه ها  مرتفع  نقاط  بر  بناهایي  دیگران  بر  تفاخر  و  خودنمایي  براي 
)همچون بُرج و مانند آن( مي ساختند که هیچ هدف صحیحی برای آن نبود 
جز اینکه توّجه دیگران را به آن جلب کنند و قدرت و نیروی خود را به رخ 

سایرین بکشند.
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بلند  هود نقاط  و  کوه ها  باالی  در  هود  قوم  گویا  مي نویسد:  طباطبایی;  عالمه 
ساختمانهایی مي ساختند آن هم به بلندای کوه تا برای گردش و تفریح به آنجا 
روند بدون اینکه غرض دیگری درکار داشته باشند، بلکه صرفًا به منظور فخر 
نمودن به دیگران و پیروی از هوی و هوس این کار را انجام مي دادند که در 

این آیه آنان را به این کار توبیخ می کند.1

4. خلودگرايی در دنیا

مي کنید  بنا  محکم  و  زیبا  وقلعه هاي  قصرها  گفت:  خود  قوم  به  هود7 
لََعلَُّکْم  َمَصاِنَع  gَوَتتَِّخُذوَن  ماند  خواهید  جاودانه  دنیا  در  گویی  که  چنان  آن 
َتْخُلُدوَنf)شعرا/129( کلمه »مصانع« به طوری که گفته اند، به معنای قلعه هاي 
محکم و قصرهای استوار و ساختمان هاي عالی است که مفرد آن »مصنع« 

مي باشد.
و اینکه فرمود: gلعلکم تخلدونf درمقام تعلیل مطلب قبل است، یعنی شما 
وااّل  بمانید،  زنده  جاودانه  امیدوارید  که  مي سازید  بدین جهت  را  قصر ها  این 
اگر چنین امیدی نداشتید هرگز دست به چنین کارهایی نمي زدید؛ چون این 
باقی  دراز  سالهایی  طبعَا  مي سازید  که  بناهایی  این  و  می کنید  که  کارهایی 

می ماند درحالی که عمر طوالنی ترین افراد  از عمر آنها کوتاه تر است.2

5. افراط در قوه غضبیّه

هود7 به قوم خود گفت: 
fَو ِإَذا بََطْشُتم بََطْشُتْم َجبَّاِريَنg

هنگامی كه كسی را مجازات مي كنيد، همچون جّباران كيفر 
مي دهيد.

)شعرا/130( 
 1. ترجمه تفسیر المیزان، جلد 15، صفحه 421.

 2. همان، صفحه 422.
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مراعات  است  شرع  و  عقل  مقتضای  که  را  میانه روی  و  اعتدال  مجازات،  در 
نمي کنید، راه اسراف و افراط را در پی مي گیرید.

در تفسیر »مجمع البیان« آمده است، کلمه »بطش« به معنای کشتن با شمشیر 
و زدن با تازیانه است؛ یعنی شما وقتی مي خواهید شّدتی در عمل از خود نشان 

دهید، آن قدر مبالغه و زیاده روی مي کنید که جّباران مي کنند.1

نتيجه:

با بررسی آیات قرآن کریم معلوم می شود:
ـ اتّهام به هود7
ـ انکار آیات الهی 
ـ تکذیب پیامبران

ـ پرداختن به امور بیهوده
ـ خلودگرایی در دنیا 

ـ افراط در قوه غضبیه
رفتارهای  که  است  الزم  قرآن  پیروان  بر  است.  عاد  قوم  زشت  رفتارهای  از 
مذکور را پیوسته مورد توّجه قرار دهند و با استمداد از خداوند در پرهیز از آنها 

تالش الزم را به کار گیرند.

 1. ترجمه تفسیر المیزان، جلد 15، صفحه422.



ویژگي هاي قوم عاد

نام قبیله عاد بیست و سه بار در قرآن مجید مذکور است. پیغمبری به نام هود بر 
قبیله عاد مبعوث مي گردد و آنان را به پرستش خدای یگانه دعوت مي نماید، فقط 

ّعدة کمی به او گرایش مي یابند و باقی سر از فرمان او باز می زنند.
از نیروی جسمانی و طول عمر متمّتع  در قرآن مجید مسطور است که قوم عاد 

بوده اند و قصور و ابنیه محکم ساخته اند.
خداوند بواسطه نافرمانی آنان را دچار عذاب مي سازد. هفت روز باد صرصر بر ایشان 

مي وزد و همه افراد قبیله عاد، جز هود و پیروان او هالک مي شوند.1

ویژگی قوم عاد

1. كفر و تکذيب پیامبران

قوم عاد و ثمود در منظر قرآن کریم نماد پستی و زشتی به شمار مي روند. خداوند 
خطاب به رسول گرامی اسالم مي فرماید: اگر مردم و مخالفان از دعوتم به حق، 

 1. اعالم قرآن، صفحه426.
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روی گردان شوند بگو: من شما را از صاعقه اي همچون صاعقه عاد و ثمود 
نپرستید  را  پیامبران دعوتشان مي کردند که جز خدا  مي ترسانم؛ هنگاهی که 
مي گفتند: اگر پروردگار مـا مي خـواست فرشتگـانی را نـازل مي کرد از این رو 

1fَفِإنَّا بَِما ُأْرِسْلُتْم بِِه َكاِفُروَنg .ما به آنچه شما مبعوث به آن هستید کافریم
این همان بهانه اي است که قرآن بارها از منکران دعوت انبیا نقل مي کند. در 

آیه هفت سوره فرقان مي فرماید:
و گفتند: چرا این پیامبر غذا مي خورد و در بازارها راه مي رود؟ )نه سّنت فرشتگان 
را دارد و نه روش شاهان را( چرا فرشته اي بر او نازل نشده که همراه وی مردم 

را انذار کند و گواه صدق دعوی او باشد.2
بی خبر از آن که رهبر انسان باید از نوع انسان باشد تا با دردها و نیازها و مسائل 

مختلف زندگی او آشنایی داشته باشد.3
در سوره حج آیه 42 از یک سو به پیامبر6 و مؤمنان دلداری مي دهد و از 
سوی دیگر عاقبت شوم کافران را روشن می سازد، مي گوید: اگر تو را تکذیب 
کنند )امر تازه اي نیست( پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود نیز پیامبرانشان را 

تکذیب کردند.4

2. پیروی از فرمان جبّاران

و ستمگران  جباران  فرمان  از  آنان  پیروی  عاد  قوم  رفتارهای زشت  از جمله 
است. قرآن کریم در آیه 59 سوره هود به سه رفتار از رفتارهای آنان اشاره 
دارد، انکار آیات پروردگار، نافرمانی در برابر پیامبران و پیروی کردن از فرمان 

g .1فَِإْن أَْعَرُضوا فَُقْل أَنَذْرتُُكْم َصاِعَقًة مِّْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوثَُموَد ؛ إِْذ َجاءتُْهُم الّرُسُل ِمن بَْيِن أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم أاَلَّ 
َّا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِروَن؛ فََأمَّا َعاٌد فَاْستَْكبَُروا فِي اأْلَْرِض بَِغْيِر الَْحقِّ  تَْعبُُدوا إاِلَّ اللَ قَالُوا لَْو َشاء َربّنَا أَلَنَزَل َماَلئَِكًة فَِإن

ًة َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدوَنf )فصلت/15-13( َِّذي َخَلَقُهْم ُهَو أََشّد ِمْنُهْم قُوَّ ًة أََولَْم يََرْوا أَنَّ اللَ ال َوقَالُوا َمْن أََشّد ِمنَّا قُوَّ

fَعاَم َويَْمِشي فِي اأْلَْسَواِق لَْواَل أُنِزَل إِلَْيِه َمَلٌك فَيَُكوَن َمَعُه نَِذيًرا ُسوِل يَْأُكُل الطَّ  g .2َوقَالُوا َماِل َهَذا الرَّ
 3. تفسیر نمونه، جلد20، صفحه236.

fبَْت قَْبَلُهْم قَْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوثَُموُد بُوَك فََقْد َكذَّ  g .4َو إِن يَُكذِّ
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عاد هر ستمگر و جّبار دشمن حق. gَواتََّبُعوْا َأْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍدf)هود/59(
»جّبار«کسی است که دیگری را به پیروی ازخود مجبور مي کند یا مي خواهد 

به ظاهر نقص خود را با ادّعای عظمت و تکّبر برطرف سازد.
»عنید« کسی است که با حّق و حقیقت مخالف است و هیچ گاه زیر بار آن 

نمي رود.
که  هرکس  با  که  است  مستکبران؛  و  طاغوت ها  بارز  صفت  صفت  دو  این 
مخالف شدند با قساوت و بی رحمی او را شکنجه می کنند و می کوبند و از میان 

می برند.1

3. خود بزرگ  بینی

بزرگی خاّص خداست هرکس و هر قوم که بخواهد بزرگی کند باید به خاک 
مذلّت بنشیند این قانون الهی است.

َأَشدُّ  َمْن  َوَقالُوا  الَْحقِّ  بَِغْيِر  اأْلَْرِض  ِفي  َفاْسَتْکَبُروا  َعاٌد  ا  gَفَأمَّ
fه ِمنَّا ُقوَّ

قوم عاد به ناحق در زمين تکّبر ورزيدند و گفتند: چه كسی 
از ما نيرومندتر است؟

)فصلت/15( 

ًة َوَكانُوا بِآَياِتَنا  gَأَولَْم َيَرْوا َأنَّ اهلَل الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمْنُهْم ُقوَّ
fَيْجَحُدوَن

آنها قوی تر  از  آنان را آفريده  نمي دانستند خداوندی كه  آيا 
است )به خاطر اين پندار( پيوسته آيات ما را انکار مي كردند.
)فصلت/15( 

قرآن کریم در آیه بعدی به سرانجام کار و ذلّت و خواری آنان اشاره مي کند و 
مي فرماید: سرانجام تند بادی شدید و هول انگیز و سرد وسخت در روزهایی 

 1. تفسیر نمونه، جلد9، صفحه143.
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شوم و پرغبار بر آنان فرستادیم تا عذاب خوار کننده را در زندگی دنیا به ایشان 
بچشانیم، و عذاب آخرت از آن هم خوارکننده تر است )و از هیچ طرف( یاری 

نمي شوند. gَولََعَذاُب اْلِخَرِة َأْخَزی َوُهْم َل يُنَصُروَن1f )فصلت/16( 

نتيجه:

با بررسی آیات قرآن کریم معلوم مي شود:
ـ کفر و تکذیب پیامبران

ـ  پیروی از فرمان جّباران و ستمگران 
ـ خودبزرگ بینی 

که  است  الزم  قرآن  پیروان  بر  است.  عاد  قوم  زشت  رفتارهای  و  صفات  از 
رفتارهای مذکور را پیوسته مورد توجه قرار دهند و با استمداد از خداوند متعال 

در پرهیز از آنها تالش الزم را به کار گیرند.

ِّنُِذيَقُهْم َعَذاَب الِْخْزِي فِي الَْحيَاِة الّدنْيَا َولََعَذاُب اآْلِخَرِة أَْخَزى  َِّحَساٍت ل َّاٍم ن g .1فََأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا فِي أَي
َوُهْم اَل يُنَصُروَنf )فصلت/16(



ویژگی های حضرت صالح7

صالح یکی از پیامبران خداست که نام او هشت بار در قرآن مجید آمده است. او پیامبری 
است که برقوم ثمود مبعوث گردیده و آن قوم را به پرستش خدای یگانه و ترک بت 
هایی که پدرانشان مي پرستیده اند دعوت کرده و در برابر تبلیغ و هدایت ایشان مزد و 

اجری نخواسته است.1 برخی از صفات ایشان را در قرآن کریم مرور مي کنیم.

1. دعوت به خدا پرستی

از مساله  راه هدایت قومش  را در  پیامبران، نخستین گام  نیز همانند سایر  صالح 
توحید و یکتا پرستی آغاز نموده و به آنها گفت:  

fْن ِإلٍَه َغْيُرُه gَيا َقْوِم اْعُبُدوْا اهللَّ َما لَُکم مِّ
ای قوم من، )تنها( خدا را بپرستيد كه جز او معبودی برای شما نيست.
)اعراف/73(

ُپر واضح است که خداپرستی محوری ترین مسأله مکتب انبیاء است و مسائل دیگر 
حول این محور جریان مي یابد.

 1. اعالم قرآن، صفحه416.
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2. دعوت به تقوا

صالح، قوم خود را به خداپرستی دعوت کرد و اعالن نمود که او رسول خدا 
است، رسولی امین، قوم او به جای پذیرش دعوت او به ایمان به خدای یکتا، 

رسالت او و همة پیامبران را تکذیب نمودند.  
gِإْذ َقاَل لَُهْم َأُخوُهْم َصالٌِح َأَل َتتَُّقوَن، ِإنِّي لَُکْم َرُسوٌل َأِميٌن * 

fَفاتَُّقوا اهلَل َوَأِطيُعوِن
صالح به آنان گفت: آيا تقوا پيشه نمي كنيد؟ من برای شما پيامبری  

امين هستم؛ تقوای الهی پيشه كنيد و از من اطاعت كنيد.

3. خيرخواهی

دعوت  الهی  تقوای  و  یگانه  خدای  پرستش  به  را  ثمود  خود  قوم  صالح7 
مي نمود؛ و آنها را از عذاب خداوند برحذر می داشت. اّما آنها نه تنها پند نگرفتند 
بلکه همین مطلب را دستاویزی برای لجاجت خویش قرار دادند و با اصرار از 
او خواستند که اگر راست مي گویی، چرا مجازات الهی دامان ما را نمي گیرد؟ 
تهدید  آن  با  را  ما  آنچه  هستی،  خدا  فرستادگان  از  تو  اگر  صالح  ای  گفتند: 

مي کنی، بیاور.1
صالح گفت: ای قوم من چرا برای بدی قبل از نیکی عجله مي کنید؟2 و عذاب 
الهی را مي طلبید نه رحمت او را، اگر عذاب الهی شما را فرو گیرد مجالی برای 
ایمان آوردن باقی نخواهد ماند، پس چرا از خداوند تقاضای آمرزش نمي کنید 
تا شاید مشمول رحمت او شوید؟ gلَْوَل َتْسَتْغِفُروَن اهلَل لََعلَُّکْم ُتْرَحُموَنf)نمل/46(

این نهایت نادانی و تعّصب است که انسان بخواهد صدق ّمدعی نبوت را از 
طریق مجازات نابود کننده بیازماید نه از طریق تقاضای رحمت.3

g .1وَ قَالُواْ يَا َصالُِح ائْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِن ُكنَت ِمَن الُْمْرَسلِيَنf )اعراف/77(
يِّئَِة قَْبَل الَْحَسنَِة لَْواَل تَْستَْغِفُروَن اللَ لََعلَُّكْم تُْرَحُموَنf )نمل/46( g .2قَاَل يَا قَْوِم لَِم تَْستَْعِجُلوَن بِالسَّ

3. تفسیر نمونه، جلد 15، صفحه490.
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نتيجه:

از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ دعوت به خداپرستی

ـ دعوت به تقوا و خیرخواهی
از ویژگی های حضرت صالح7 است. بر پیروان قرآن کریم الزم است که 
صفات و ویژگی های مذکور را به عنوان شاخص و معیار، پیوسته مّد نظر داشته 
و با استمداد از خداوند متعال، تالشی الزم را برای به دست آوردن آن صفات 

بکار بندند.
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ویژگي هاي قوم ثمود

ثمود یکی از قبایل عرب است. قرآن مجید بیست و شش بار از این قوم یاد کرده 
و به اختصار به قّصه آن پرداخته است.

به موجب قرآن خداوند بر ثمود که قومی مغرور و متکبر بوده و در سنگ های کوه  
برای خود خانه میتراشیدند، صالح7 را به نبّوت مبعوث فرموده تا ایشان را به 

عبادت خدای یگانه دعوت کند و از فساد باز دارد و آنان را از عذاب بترساند.
قوم ثمود به صالح گفتند: ما به تو امیدها داشتیم و هـرگـز تّصور نمي کـردیم که ما 
را از پرستش خدایان باز داری اگر راست مي گویی و خداوند در مقابل اعمال بدی 

که از ما سر مي زند ما را کیفر خواهد داد نشان و آیتی به ما بنما.
صالح، ناقه ای را به ایشان معرفی کرد و گفت: این ناقه خدا، آیت شما خواهد بود 
یک روز باید این ناقه آب بیاشامد و شما هم برای نوشیدن آب روز ُمعّین خواهید 

داشت، ناقه را بگذارید در زمین خدا بچرد و به او آزار نرسانید.
قوم ثمود ناقه راِ پی کردند. صالح به ایشان فرمود: سه روز در خانه های خود بمانید 
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و منتظر باشید و روز چهارم زلزله و صاعقه اي به وقوع پیوست و این قوم به 
کلّی از میان رفتند.1

ویژگی های قوم ثمود

1. ستمگری

بیان  اسالم  گرامی  رسول  برای  را  منافقان  اوصاف  کریم  قرآن  که  هنگامی 
مي کند؛ آنان را کسانی معرفی مي کند که امر به منکر و نهی از معروف مي کنند 
دست هایشان را از انفاق و بخشش مي بندند، خدا را فراموش کردند و اینکه آنان 
مردمانی فاسقند. خدابه آنان وعده آتش دوزخ به صورت دائم داده، و آنها را از 

رحمت خود دور ساخته است.
در ادامه منافقان را مخاطب ساخته مي فرماید: حال شما ]منافقان[ چون کسانی 
است که پیش از شما بودند آنان از شما نیرومند تر و دارای اموال و فرزندان 
از  برخوردار شدند و شما ]هم[  دنیا[  ]در  از نصیب خویش  بودند. پس  بیشتر 
از  بودند.  شما  از  پیش  که  آنان  که  گونه  همان  برخوردار شدید.  خود  نصیب 
نصیب خویش برخوردار شدند و شما ]در باطل[ فرو رفتید همان گونه که آنان 
فرو رفتند آنان اعمالشان در دنیا و آخرت به هدر رفت و آنان همان زیانکارانند.2
پیامبر گرامی اسالم را مخاطب ساخته  بیان فوق، دوباره  از  قرآن کریم پس 

مي فرماید: آیا خبر کسانی که پیش از آنان بودند به ایشان نرسیده است؟
قوم نوح و عاد و ثمود و ابراهیم و اصحاب َمدَین )قوم شعیب7( و شهرهای 
آنان آوردند  زیرو رو شده )قوم لوط(، هرچند پیامبرانشان دالیل روشن برای 

1. اعالم قرآن، صفحه269.
g .2الُْمنَافُِقوَن َوالُْمنَافَِقاُت بَْعُضُهم مِّن بَْعٍض يَْأُمُروَن بِالُْمنَكِر َويَْنَهْوَن َعِن الَْمْعُروِف َويَْقبُِضوَن أَيِْديَُهْم نَُسواْ اللَّ فَنَِسيَُهْم 
إِنَّ الُْمنَافِِقيَن ُهُم الَْفاِسُقوَن؛ َوَعَد الل الُْمنَافِِقيَن َوالُْمنَافَِقاِت َوالُْكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها ِهَي َحْسبُُهْم َولََعنَُهُم الّل َولَُهْم 

ًة َوأَْكثََر أَْمَوااًل َوأَْواَلًدا فَاْستَْمتَُعواْ بَِخالقِِهْم فَاْستَْمتَْعتُم بَِخاَلقُِكْم  َِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم َكانُواْ أََشدَّ ِمنُكْم قُوَّ َعَذاٌب ّمِقيٌم؛ َكال

َِّذي َخاُضواْ أُْولَئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الّدنْيَا َواآلِخَرِة َوأُْولَئَِك  َِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم بَِخاَلقِِهْم َوُخْضتُْم َكال َكَما اْستَْمتََع ال

ُهُم الَْخاِسُروَنf )توبه/67 ـ 69( 
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اهللُّ  َكاَن  gَفَما  بر خویشتن ستم کردند.  بلکه خود  نکرد  آنان ستم  به  خداوند 
لَِيْظِلَمُهْم َولَِکن َكانُوْا َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَنf)توبه/70(

از نکته های مورد توجه در آیات مذکور این است که منافقان پیروان آن اقوامند.
دیگر اینکه همه آن اقوام ذکر شده از کفر و حبط اعمال در یک ردیفند.

بر  ستم  و  ظلم  از  که  بوده  انحرافی  آنان  همه  بدبختی  عامل  که  این  سوم 
خویشتن ناشی مي شده است.

قرآن کریم در آیه اي دیگر به نتیجه و عاقبت ستمگری آنها و کفرشان اشاره 
مي کند و مي فرماید:

و کسانی را که ستم کرده بودند صیحه )آسمانی( فرا گرفت و در خانه هایشان 
به روی افتادند و ُمردند.1

آن چنان )نابود شدند و آثارشان بر باد رفت( که گویی هرگز ساکن آن دیار 
از  باد قوم ثمود  انکار کردند؛ دور  را  بدانیدکه قوم ثمود پروردگارشان  نبودند. 

رحمت پروردگار. gَأَل ِإنَّ َثُموَد َكفُروْا َربَُّهْم َأَل بُْعًدا لَِّثُموَدf)هود/68(

2. اقرار به كفر

از خصوصیات قوم ثمود همانند قوم نوح و عاد این است که پیامبرانشان دالیل 
روشن برای آنان آوردند ولی آنها به جای ایمان آوردن و پذیرفتن دعوت پیامبر 

خود از روی تعّجب و استهزاء دست بر دهان گرفتند و صریحًا گفتند:  
fا َتْدُعونََنا ِإلَْيِه ُمِريٍب مَّ gِإنَّا َكَفْرنَا بَِما ُأْرِسْلُتم بِِه َوِإنَّا لَِفي َشکٍّ مِّ
ما به آنچه شما به آن فرستاده شده ايد كافريم و نسبت به آنچه 

ما را به سوی آن مي خوانيد شّک و ترديد داريم.
)ابراهیم/9(

َُّهْم أاََل بُْعًدا  َّْم يَْغنَْواْ فِيَها أاََل إِنَّ ثَُموَد َكفُرواْ َرب ْيَحُة فََأْصبَُحواْ فِي ِديَاِرِهْم َجاثِِميَن؛َكَأن ل َِّذيَن َظَلُمواْ الصَّ  g .1َوأََخَذ ال
ِّثَُموَدf )هود/68-67( ل
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3. فريب خورده هاي شیطان

یکی از خصلت های قوم ثمود که قرآن کریم آن را متذکر شده است این است 
که، آنان فریب خورده هاي شیطانند، و این فریب خوردگی موجب هالکت آنان 

و ویرانی مساکنشان گردید.
راه  از  را  آنان  رو  این  از  بود  آراسته  برایشان  را  اعمالشان  می فرماید: شیطان 
ُهْم  ْيَطاُن َأْعَمالَُهْم َفَصدَّ )خدا( بازداشت، در حالی که بینا بودند. gَو َزيََّن لَُهُم الشَّ
هم  این که  یعنی  بودند؛  مستبصر  ُمْسَتْبِصِريَنf)عنکبوت/38(  َوَكانُوا  ِبيِل  السَّ َعِن 

فطرتشان و هم انبیاء الهی، آنان را به حقیقت آشنا نموده بودند.

4. مفسده جويی

پیامبر خدا صالح7 که مبعوث به قوم ثمود بود آنان را دعوت به پرستش 
خدا مي کرد و مي فرمود: gَأِن اْعُبُدوا اهللf)نمل/45( آنها به جای گوش سپردن 
به دعوت و به کار بستن آن درصدد مبارزه با او برآمده با یک سلسله سخنان 
بیهوده همه مشکالت از قبیل خشکسالی، کمبود محصول و سایر گرفتاری های 
اجتماعی را از آثار او دانستند و به این اکتفا نکرده، نسبت به قتل صالح نیز 

توطئه چینی نمودند. قرآن کریم مي فرماید:
fَوَكاَن ِفي الَْمِديَنِة ِتْسَعُة َرْهٍط يُْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َوَل يُْصِلُحوَنg
در آن شهر نُه گروهک بودند كه در زمين فساد مي كردند و اصلح 

نمي كردند.
)نمل/48(

آنان گفتند: بیایید قسم یادکنید به خدا که بر او )صالح( و خانواده اش شبیخون 
مي زنیم )و آنها را به قتل مي رسانیم( سپس به ولّی دم او مي گوییم ما هرگز از 

هالکت خانواده او خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق هستیم.1
قابل توجه اینکه آنها به »اهلل« قسم یاد کردند که نشان مي دهد آنان غیر از 

َّا لََصاِدقُوَنf )نمل/49( g .1قَالُوا تََقاَسُموا بِاللِ لَنُبَيِّتَنَُّه َوأَْهَلُه ثُمَّ لَنَُقولَنَّ لَِولِيِِّه َما َشِهْدنَا َمْهلَِك أَْهلِِه َوإِن
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پرستش بُت، به »اهلل« خالق آسمان ها و زمین نیز معتقد بودند.1
خدای  را  همگی  که  گردید  موجب  آنان  زشت  رفتارهای  و  خصلت ها  البته 
َوَقْوَمُهْم  ْرنَاُهْم  َدمَّ gَأنَّا  کند.  رهسپارشان  نیستی  دیار  به  و  نماید  نابود  متعال 

َأْجَمِعيَنf)نمل/51( و کسی از آنان را باقی نگذارد، gَوَثُموَد َفَما َأْبَقیf)نجم/51(

5. نافرمانی از خداوند

این گونه  از معجزه کمک گرفت، و  برای نشان دادن حّقانیت دعوتش  صالح 
گفت: ای قوم من، این ناقه )شتر ماّده( خداوند است که برای شما نشانه اي 
است. بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول باشد و هیچ آزاری به آن نرسانید 

که عذاب خدا شما را خواهد گرفت.2
با تمام تأکیدهایی که صالح درباره آن ناقه کرده بود آنها تصمیم گرفتند آن را 

از بین ببرند، سرانجام آن را از پای درآوردند.
)از هر نعمتی که  صالح گفت: )مهلت شما تمام شد( سه روز در خانه هایتان 
مي خواهید( بهره مند شوید و بعد از آن عذاب الهی فراخواهد رسید. این وعده اي 

است که دروغ نخواهد بود.
fاِعَقُة َوُهْم َينُظُروَن gَفَعَتْوا َعْن َأْمِر َربِِّهْم َفَأَخَذْتُهُم الصَّ

آنها از فرمان پروردگارشان سرباز زدند و صاعقه آنان را فرا 
گرفت در حالی كه نگاه مي كردند بی آن كه قدرت دفاع داشته 

باشند.
)ذاریات/44(

»عتوا« از ماده »ُعُتو« به معنی سرپیچی از اطاعت است، این جمله اشاره به 
نافرمانی هایی است که آنها در طول دعوت صالح داشتند، مانند بُت پرستی، کفر، 

1. تفسیر نمونه، جلد15، صفحه499.
g .2َو يَا قَْوِم َهِذِه نَاقَُة اللِّ لَُكْم آيًَة فََذُروَها تَْأُكْل فِي أَْرِض اللِّ َواَل تََمّسوَها بُِسوٍء فَيَْأُخَذُكْم َعَذاٌب قَِريٌب؛فََعَقُروَها 

َّاٍم َذلَِك َوْعٌد َغْيُر َمْكُذوٍبf )هود/65-64( فََقاَل تََمتَُّعواْ فِي َداِرُكْم ثاََلثََة أَي
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ظلم و از پای درآوردن ناقه اي که معجزه صالح بود.1
fاَها gَفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربُُّهم بَِذنِبِهْم َفَسوَّ

آری پروردگارشان آنان را به نافرمانی شان درهم كوبيده و با 
خاك يکسان كرد.

)شمس/14(

6. تکذيب پیامبران

قوم ثمود از قدیمی ترین اقوامی بودند که در منطقه اي کوهستانی میان حجاز 
آباد، دشت های مسّطح  آنها زندگی مرّفه، سرزمینی  و شام زندگی مي کردند. 
خانه های  و  ُمجلّل  قصرهای  و  زرع،  و  کشت  برای  آماده  و  مساعد  خاک  با 
مستحکم داشتند، اما شکر آن همه نعمت را به جای نیاوردند و سر به طغیان بر 
داشتند، پیامبرشان صالح را تکذیب کردند و آیات الهی را به ریشخند گرفتند.2
بَْت  قرآن مي فرماید: قوم ثمود بر اثر طغیان )پیامبرشان را( تکذیب کردند. gَكذَّ

َثُموُد بَِطْغَواَهاf)شمس/11(
»طغوی« و »طغیان« هر دو یک معنی دارد و آن تجاوز از حّد و مرز است و 
در اینجا منظور تجاوز از حدود الهی و سرکشی در مقابل فرمان هاي اوست. و 

درآیه اي دیگر مي فرماید: 
fبَْت َثُموُد الُْمْرَسِليَن gَكذَّ

قوم ثمود رسولن خدا راتکذيب كردند.
)شعرا/141، ص/13(

 1. تفسیر نمونه، جلد22 ، صفحه367.
 2. همان، جلد 27، صفحه54.
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نتيجه:

با بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ ستمگری و اقرار به کفر
ـ فریب خوردن از شیطان

ـ مفسده جویی
ـ  نافرمانی از خداوند 

ـ تکذیب پیامبران
از صفات و رفتارهای زشت قوم ثمود مي باشد. برپیروان قرآن کریم الزم است 
که رفتارهای مذکور را پیوسته مورد توجه قرار داده و با استمداد از خداوند در 

پرهیز از آنها تالش الزم را به کار گیرند.





ویژگی های ذوالقرنین

قرآن کریم قّصه ذوالقرنین را در سوره مبارکه کهف )آیات 96ـ83(1 بیان نموده و 
به برخی از صفات او اشاره دارد از جمله:

1. رفتارعادالنه

طبق بیان قرآن هنگامی که ذوالقرنین به غروبگاه خورشید رسید مجموعه اي از 
استفاده  آیات چنین  از  آنجا زندگی مي کنند.  را دید که در  بد  انسان هاي نیک و 

َسبَبًا؛فََأتْبََع  َشْيٍء  ُكلِّ  ِمن  َوآتَْينَاُه  اأْلَْرِض  فِي  لَُه  نَّا  َمكَّ َّا  ِذْكًرا؛إِن مِّْنُه  َعَلْيُكم  َسَأتُْلو  قُْل  الَْقْرنَْيِن  ِذي  gَويَْسَألُونََك َعن   .1
َب َوإِمَّا أَن  ْمِس َوَجَدَها تَْغُرُب فِي َعْيٍن َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعنَدَها قَْوًما قُْلنَا يَا َذا الَْقْرنَْيِن إِمَّا أَن تَُعذِّ َسبَبًا؛َحتَّى إَِذا بََلَغ َمْغِرَب الشَّ

بُُه َعَذابًا نّْكًرا؛َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصالًِحا فََلُه َجَزاء  ِِّه فَيَُعذِّ بُُه ثُمَّ يَُرّد إِلَى َرب تَتَِّخَذ فِيِهْم ُحْسنًا ؛قَاَل أَمَّا َمن َظَلَم فََسْوَف نَُعذِّ

َُّهم مِّن ُدونَِها  َّْم نَْجَعل ل ْمِس َوَجَدَها تَْطُلُع َعَلى قَْوٍم ل الُْحْسنَى َوَسنَُقوُل لَُه ِمْن أَْمِرنَا يُْسًرا؛ثُمَّ أَتْبََع َسبَبًا؛َحتَّى إَِذا بََلَغ َمْطلَِع الشَّ

يِْن َوَجَد ِمن ُدونِِهَما قَْوًما الَّ يََكاُدوَن يَْفَقُهوَن  دَّ ِسْتًرا ؛َكَذلَِك َوقَْد أََحْطنَا بَِما لََديِْه ُخْبًرا؛ ثُمَّ أَتْبََع َسبَبًا؛ َحتَّى إَِذا بََلَغ بَْيَن السَّ

قَْواًل؛ قَالُوا يَا َذا الَْقْرنَْيِن إِنَّ يَْأُجوَج َو َمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن فِي اأْلَْرِض فََهْل نَْجَعُل لََك َخْرًجا َعَلى أَن تَْجَعَل بَْينَنَا َوبَْينَُهْم 

َدفَْيِن  ٍة أَْجَعْل بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم َرْدًما،آتُونِي ُزبََر الَْحِديِد َحتَّى إَِذا َساَوى بَْيَن الصَّ نِّي فِيِه َربِّي َخْيٌر فََأِعينُونِي بُِقوَّ ا؛قَاَل َما َمكَّ َسدًّ

fقَاَل انُفُخوا َحتَّى إَِذا َجَعَلُه نَاًرا قَاَل آتُونِي أُْفِرْغ َعَلْيِه قِْطًرا
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مي شود که بر جامعه آنها بی نظمی و بی عدالتی حکم فرما بوده است، از جانب 
خدای متعال مأموریت مي یابد که به آن جامعه سروسامان دهد و عدالت و نظم 

را در آنجا برقرار سازد؛ لذا به آن قوم گفت:
سوی  به  سپس  کرد.  خواهیم  مجازات  است  کرده  ستم  که  را  کسی  »اما 
پروردگارش باز مي گردد و خدا او را مجازات شدیدی خواهد کرد. و اّما کسی 
که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد پاداشی نیکوتر خواهد داشت و ما دستور 

آسانی به او خواهیم داد.«1
این آیه نه تنها عدالت خواهی و قاطعیت درکالم او را، بلکه اعتقاد او به خدای 

متعال و جهان آخرت را به خوبی نشان مي دهد.

2. بهره مندی از مواهب ویژه خدا

طبق مفاد قرآن کریم، ذوالقرنین در یکی از سفرهایش به یک منطقه کوهستانی 
رسید و درآنجا با جمعّیتی مواجه شد که در فهم سخن دیگران مشکل داشتند 
و زبانشان مخصوص خودشان بود و از ناحیه دشمنان سرسختی، به نام های 
»یأجوج« و »مأجوج« در عذاب بودند آنها مقدم ذوالقرنین را که دارای قدرت 

و امکانات عظیمی بود غنیمت شمرده، به او گفتند:
ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد مي کنند. آیا ممکن است ما 
هزینه اي برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها سّدی ایجاد کنی؟ ذوالقرنین در 
پاسخ گفت: آنچه پروردگارم در اختیار من نهاده بهتر است از آنچه شما پیشنهاد 

مي کنید مرا با نیرویی یاری دهید تا میان شما و آنها سّد محکمی قرار دهم.2
مهمترین  ذوالقرنین  که  هنگامی  که  است  این  است  توجه  قابل  بیشتر  آنچه 
نیاز آن جامعه را که نیاز به امنّیـت اسـت احسـاس مي کند و پیشنهاد آنان را 
مي شنود در اینکه باید برای ایجاد امنّیت اقدام نماید، پیشنهاد آنان را مي پذیرد، 
بُُه َعَذابًا نّْكًرا،َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصالًِحا فََلُه َجَزاء الُْحْسنَى  ِِّه فَيَُعذِّ بُُه ثُمَّ يَُرّد إِلَى َرب g .1قَاَل أَمَّا َمن َظَلَم فََسْوَف نَُعذِّ

َوَسنَُقوُل لَُه ِمْن أَْمِرنَا يُْسًراf )کهف/87ـ88(

 g .2قَالُوا يَا َذا الَْقْرنَْيِن إِنَّ يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن فِي اأْلَْرِض فََهْل نَْجَعُل لََك َخْرًجا َعَلى أَن تَْجَعَل بَْينَنَا َوبَْينَُهْم 
ٍة أَْجَعْل بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم َرْدًماf )همان/94ـ95( نِّي فِيِه َربِّي َخْيٌر فََأِعينُونِي بُِقوَّ ا؛ قَاَل َما َمكَّ َسدًّ
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ناحیه خداوند  از  بیان مي کند آنچه دارد  آنها را نمي پذیرد و  ولی کمک مالی 
است لیکن از آنان مي خواهد از جهت نیروی انسانی او را یاری کنند تا با این 

درخواست، آنها را در یک امر امنّیتی ـ اجتماعی مشارکت داده باشد.

3. انتساب همه داشته ها به خداوند

ذوالقرنین پس از آن که درخواست آن قوم را مبنی بر ایجاد سد، میان آنها و 
قوم »یأجوج و مأجوج« پذیرفت از ترکیب مس و آهن سّدی میان آنها ایجاد 
نمود سّد محکمی که طایفه »یأجوج و مأجوج« قادر نبودند از آن باال روند و 

نه حّتی تونلی در آن ایجاد نمایند.1
آن گاه ذوالقرنین با اینکه کار بسیار مهمی انجام داده بود با نهایت ادب گفت: 

بِّيf)کهف/98( این از رحمت پروردگار من است. gَهَذا َرْحَمٌة مِّن رَّ
اگر علم و آگاهی دارم و به وسیله آن مي توانم چنین گام مهمی بردارم از ناحیه 

خدا است و اگر قدرت و نفوذ سخن دارم آن نیز، از ناحیه اوست.
سپس افزود: گمان نکنید این سّد، جاودانی و ابدی است»هنگامی که وعده 
پروردگارم فرارسد آن را در هم مي کوبد و وعده پروردگارم حق است.2 ]اشاره 

به حوادث ظهور قائم)عج([
ذوالقرنین در این گفتار خود به مسأله فنای دنیا و درهم ریختن سازمان آن در 

آستانه رستاخیز اشاره مي کند.3

نتيجه:

 از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ رفتارعادالنه

َدفَْيِن قَاَل انُفُخوا َحتَّى إَِذا َجَعَلُه نَاًرا قَاَل آتُونِي أُْفِرْغ َعَلْيِه قِْطًرا؛ فََما  g .1آتُونِي ُزبََر الَْحِديِد َحتَّى إَِذا َساَوى بَْيَن الصَّ
اْسَطاُعوا أَن يَْظَهُروُه َوَما اْستََطاُعوا لَُه نَْقبًاf )کهف/97-96(

g .2فَِإَذا َجاء َوْعُد َربِّي َجَعَلُه َدكَّاء َوَكاَن َوْعُد َربِّي َحقًّاf )همان/98(
3. تفسیر نمونه، جلد12، صفحه537 .
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ـ بهره مندی از مواهب ویژه خدا
ـ نسبت دادن همه داشته ها به خداوند

ازصفات و ویژگی های ذوالقرنین مي باشد. بر پیروان قرآن کریم الزم است که 
صفات و ویژگی های مذکور را به عنوان شاخص و معیار پیوسته مّد نظر داشته 
و با استمداد از خدای سبحان تالش الزم را برای به دست آوردن آن صفات 

به کار گیرند.

فسادانگيزی یأجوج و مأجوج

در قرآن مجید در دو سوره، از یأجوج و مأجوج سخن به میان آمده است: یکی 
در سوره کهف و دیگری در سوره انبیاء.

این که این قوم در کجا مي زیسته اند سخن فراوان گفته شده، لیکن چون از 
»آیات  نمي شود.  احساس  آن  بررسی  به  نیازی  است،  این کتاب خارج  هدف 
قرآن گواهی مي دهد که این دو نام متعلّق به دو قبیله وحشی خونخوار بوده که 
همواره برای همسایگان خود مزاحمت فراهم مي کردند. همچنین گفته شده 
است که مردم قفقاز به هنگام سفر کوروش به آن منطقه از او تقاضا کردند 
که جلوی حمالت و تجاوزات وحشیان را بگیرد و او نیز اقدام به کشیدن سّد 

معروف ذوالقرنین نمود.1
به هر حال همچنان که در بررسی صفات ذوالقرنین نوشتیم براساس مفاد آیات 
قرآن کریم ذوالقرنین در یکی از سفرهایش به یک منطقه کوهستانی رسید و 
در آنجا با جمعّیتی مواجه شد که از ذوالقرنین درخواست کمک نمودند و گفتند:
ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد مي کنند آیا ممکن است ما 

هزینه اي برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها سّدی ایجاد کنی؟2
پس از این درخواست از ذوالقرنین، او نسبت به ایجاد سّد میان آنها و قوم یأجوج و 
مأجوج اقدام مي کند تا جلوی فساد انگیزی آنان را بگیرد و این اتّفاق نیز مي افتد.

1. همان، صفحه551.
g .2قَالُوا يَا َذا الَْقْرنَْيِن إِنَّ يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن فِي اأْلَْرِض فََهْل نَْجَعُل لََك َخْرًجا َعَلى أَن تَْجَعَل بَْينَنَا َوبَْينَُهْم 

اf )کهف/94( َسدًّ



ویژگي هاي حضرت ابراهیم7

حضرت ابراهیم از پیامبران بزرگ خداوند است که قرآن کریم در آیات عدیده از او 
سخن به میان آورده و در آیه 125 سوره نساء فرموده است: 

»َواتََّخَذ اهللُ ِإْبَراِهيَم َخِليًل«
خدا ابراهيم را به دوستی خود انتخاب كرد.

قرآن کریم در آیات مختلف به شرح ماجرای زندگی ابراهیم پرداخته و به سخنان 
است،  آموزنده  و  ارزشمند  بسیار  آنها  همه  که  است؛  نموده  توّجه  او  رفتارهای  و 
ولی همه آن موارد در این نوشتار مّدنظر نمي باشد، بلکه آنچه مّدنظر است صفات 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  مي تواند  تربیتی  جهت  در  بیشتر  که  است  رفتارهایی  و 
همچنین مواردی که خداوند متعال وجود آن صفت و رفتار را، در ابراهیم7 تأیید 

نموده که ما آنها را مدال افتخار نامیده ایم و در ابتدا نیز به آنها مي پردازیم.



اشخاص و شاخص ها در قرآن

68

مدال های افتخار حضرت ابراهيم7

الهی دارای جایگاه ویژه است، خدای  پیامبران  ابراهیم7 در میان  حضرت 
متعال او را در قرآن با صفات خاّصی ستوده، و او را با مدال هاي ویژه مفتخر 

نموده است. از جمله:
1. مشرک نبودن

خدای متعال به پیامبر اکرم6 مي فرماید: بگو پروردگارم مرا به راه راست 
از  او  و  ابراهیمی  حق گرای  آیین  همان  است  کرده  هدایت  استوار  مکتب  و 

مشرکان نبود.1
مشرکان عقاید انحرافی خود را به ابراهیم نسبت مي دادند.2 خدای متعال با این 

کالم، مشرک بودن او را نفی و او را به این افتخار توصیف مي کند.
2. حق گرا بودن و تسلیم خدا بودن

یهودیان اّدعا مي کردند که ابراهیم یهودی بود. مسیحیان نیز اّدعا داشتند که 
او مسیحی بود. اّما خدای متعال مي فرماید: ابراهیم نه یهودی بود، نه نصرانی، 

بلکه او حق گرا و تسلیم خدا بود و هرگز از مشرکان نبود.3
3. مورد موهبت الهی قرار گرفتن

خدای متعال مي فرماید: اسحاق و یعقوب را به ابراهیم عطا کردیم و در میان 
فرزندانش، پیامبری و کتاب را قرار دادیم. و پاداش او را در دنیا عطا کردیم و 

قطعًا او در آخرت از شایستگان است.4
در یک آیه از چهار موهبت سخن به میان آورده که هریک از آنها موهبتی قابل 

بحث و توّجه ویژه است.
4. الگو و اسوه بودن

َّنِي َهَدانِي َربِّي إِلَى ِصَراٍط ّمْستَِقيٍم ِدينًا قِيًَما مِّلََّة إِبَْراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن الُْمْشِرِكيَنf )انعام/161( g .1قُْل إِن
2. تفسیر نور، جلد3، صفحه 447.

g .3َما َكاَن إِبَْراِهيُم يَُهوِديًّا َواَل نَْصَرانِيًّا َولَِكن َكاَن َحنِيًفا ّمْسلًِما َوَما َكاَن ِمَن الُْمْشِرِكيَنf )آل عمران/67(
َُّه فِي اآْلِخَرِة لَِمَن  َة َوالِْكتَاَب َوآتَْينَاُه أَْجَرُه فِي الّدنْيَا َوإِن يَّتِِه الّنبُوَّ g .4َو َوَهْبنَا لَُه إِْسَحاَق َويَْعُقوَب َوَجَعْلنَا فِي ُذرِّ

الِِحيَنf )عنکبوت/27( الصَّ
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در زمان پیامبر اسالم بعضی از مسلمانان به خاطر حفظ بستگان خود مخفیانه 
یا آشکارا با کّفار دوستی و موّدت داشتند.1 آیه اي نازل شد با این مضمون که، 

برائت از کفار و مشرکان را از حضرت ابراهیم و یارانش بیاموزید.2
زیرا هنگامی که حضرت ابراهیم پایداری پدر را به کفر و شرک دید و از هدایت 

او مأیوس شد از او برائت جست.3
بر اساس آیه مذکور، لباس الگو و اسوه بودن، لباس ُپر افتخاری است که خدای 
متعال آن را برازنده حضرت ابراهیم7 دانسته است. شخصیت دیگری که از 
دیدگاه قرآن شایسته الگو بودن است، وجود مقّدس پیامبر اسالم6 است.4

5. مهربان و بردبار
از جمله افتخاراتی که نصیب حضرت ابراهیم شد این است که خدای متعال او 
را مهربان و بردبار نامیده، و لباس اواه حلیم را بر قامت او پوشانده است5 که 
آیت اهلل مکارم شیرازی این واژه را، به معنای مهربان و بردبار، ترجمه نموده اند.

6 . کسی که وظیفه اش را به طور کامل ادا کرد
قرآن مي فرماید: gَو ِإْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّیf)نجم/37( یعنی ابراهیم همان کسی که 

وظیفه خود را به طور کامل ادا کرد.
آیا مي شود افتخاری باالتر از این وجود داشته باشد که خدای متعال نسبت به 
کسی این گونه فرماید که وظیفه خود را کامل ادا کرد. این کلمات تنها در شأن 

حضرت ابراهیم و در شأن انبیاء و اولیاء الهی است.
7. مطیع محض خدا
8 . شکرگزار خداوند

1. ر ک: تفسیر نور، جلد 9، صفحه 578.
ا تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن اللِ  َّا بَُرءاؤا ِمنُكْم َوِممَّ َِّذيَن َمَعُه إِْذ قَالُوا لَِقْوِمِهْم إِن g .2قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوٌة َحَسنٌَة فِي إِبَْراِهيَم َوال

َكَفْرنَا بُِكْم َوبََدا بَْينَنَا َوبَْينَُكُم الَْعَداَوُة َوالْبَْغَضاء أَبًَدا َحتَّى تُْؤِمنُوا بِاللِ َوْحَدُهf )ممتحنه/4(

3. رک: تفسیر نور، جلد9، صفحه578.
g .4لََقْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اللِ أُْسَوٌة َحَسنٌَةf )احزاب/21(

اٌه َحلِيٌمf )توبه/114( g .5إِنَّ إِبَْراِهيَم ألوَّ
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9. پیامبر برگزیده
10. هدایت یافته راه راست

11.  سعادتمند در دنیا
12. صالح و شایسته

13. به تنهایی یک امت بودن
اینها از مواردی هستند که خدای متعال در سوره مبارکه نحل1 به آنها تصریح 

نموده است.
14. بسیار راستگو

متعال  خدای  که  است  جمله صفاتی  از  ابراهیم  بودن حضرت  راستگو  بسیار 
در قرآن کریم آن را بیان کرده و خطاب به پیامبر عظیم الشأن اسالم6 
مي فرماید: ای رسول یاد کن در کتاب خود، شرح حال ابراهیم را که شخص 

بسیار راست گو و پیامبری بزرگ بود.2
15. اعالن بیزاری

خدای متعال حضرت ابراهیم و اصحابش را به عنوان الگو معرفی کرده و جهت 
آن را اعالن برائت آنان، از کفار بیان نمود است؛ زیرا آنها به قوم مشرک خود 
به کلّی  به جای خدا مي پرستید  بُت های شما که  از شما و  ما  صریحًا گفتند 
بیزاریم. ما مخالف و منکر شماییم و همیشه میان ما و شما کینه و دشمنی 

خواهد بود تا  وقتی که تنها به خدای یگانه ایمان آورید.3
برائت و تبری از کّفار، آن اندازه دارای اهمّیت است که دلیل الگو و اسوه شدن 
است  کّفار  از  بیزاری  مّدعی  هرکس  یعنی  مي گردد؛  معرفی  ابراهیم  حضرت 

مي بایست، چون حضرت ابراهیم آن را به صورت آشکار به زبان آورد.
است  اهمّیت  دارای  اندازه اي  به  یگانه پرستی  و  توحید  ابراهیم  برای حضرت 
َنُْعِمِه اْجتَبَاُه َوَهَداُه إِلَى ِصَراٍط ّمْستَِقيٍم؛  g .1إِنَّ إِبَْراِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانِتًا لِلِّ َحنِيًفا َولَْم يَُك ِمَن الُْمْشِرِكيَن؛ َشاِكًرا ألِّ

الِِحيَنf )نحل/122-120( َُّه فِي اآلِخَرِة لَِمَن الصَّ َوآتَْينَاُه فِي الّْدنْيَا َحَسنًَة َوإِن

َّبِيًّاf )مریم/41( يًقا ن َُّه َكاَن ِصدِّ  g .2َواْذُكْر فِي الِْكتَاِب إِبَْراِهيَم إِن
 3. ممتحنه/4
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بیزاری  او  از  خداست  دشمن  عمویش  که  مي شود  محّقق  او  برای  وقتی  که 
مي جوید.1

همچنانکه صریحًا به عمویش و قومش مي گوید: من از بت هایی که معبود 
شما هستند سخت بیزارم.2

آری، این رفتار زیبا و شجاعانه حضرت ابراهیم است که در تاریخ بشر از او 
پیوسته  تابناک،  شاخص  یک  عنوان  به  او  رفتار  و  مي سازد.  توحید  قهرمان 

مي درخشد.
16. توّکل بر خداوند

هنگامی که حضرت ابراهیم از قوم مشرک خود اعالن برائت و بیزاری مي کند؛ 
و به عموی خود مي گوید: که اگر ایمان آوری من برای تو از خدا طلب آمرزش 
مي کنم. )که از شرک و عصیان گذشته تو در گذرد( سپس رو به درگاه خدا 
کرده مي گوید: بارالها ما در عالم بر تو توّکل کردیم و از همه رو به درگاه تو 

آوردیم و )می دانیم که( بازگشت تمام خلق به سوی توست.3
17. پیوسته در راه خدا بودن

ماجراهای متعّددی برای حضرت ابراهیم اتّفاق مي افتد. او بت ها را به محاکمه 
مي کشد و آنها را مورد سوال قرار مي دهد که چرا غذا نمي خورید؟ چرا حرف 
نمي زنید؟ آنها محکوم به نابودی مي شوند و آنها را مي شکند. و خود نیز محکوم 
مي شود که در آتش افکنده شود، به امر خدا آتش گلستان مي شود. ابراهیم پیروز 
مي شود و با کمال افتخار مي گوید: gِإنِّي َذاِهٌب ِإلَی َربِّي َسَيْهِديِنf)صافات/99( 
تالش  با  ابراهیم7  فرمود،  خواهد  هدایتم  او  و  مي روم  خدا  سوی  به  من 
بی وقفه خود و توفیق خداوند به مقامی دست مي یابد که اسوه و الگوی عالمیان 

مي گردد.

أَ ِمْنُهf )توبه/114( َُّه َعُدوٌّ لِلِّ تَبَرَّ ا تَبَيََّن لَُه أَن  g .1فََلمَّ
ا تَْعبُُدوَنf )زخرف/26( َّنِي بََراء مِّمَّ  g .2َوإِْذ قَاَل إِبَْراِهيُم أِلَبِيِه َوقَْوِمِه إِن

َّنَا َعَلْيَك تََوكَّْلنَا َوإِلَْيَك أَنَْبنَا َوإِلَْيَك الَْمِصيُرf )ممتحنه/4( ب  g .3رَّ
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18. تسلیم در برابر فرامین الهی
در منظومه زندگی حضرت ابراهیم اعتقاد عمیق به یگانگی خدا و تسلیم در 
این  او حول  رفتارهای  ترین مسأله است.که همه  او محوری  برابر دستورات 
از خدا  بود  فرزند خالی  از وجود  او سال ها  کانون خانواده  دارد.  محور جریان 
خواست که فرزندی صالح به او عطا کند.1 دعایش مستجاب شد و فرزند او 
اسماعیل نتیجه آن دعا بود. وقتی که حضرت اسماعیل بزرگتر شد، خدا در عالم 
رویا به حضرت ابراهیم دستور داد که فرزند خود را سر بّبرد، او تسلیم خدا بود 

اّما دستور خدا را با اسماعیل در میان نهاد، و او گفت: 
fابِِريَن gاْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإن َشاء اهللُ ِمَن الصَّ

هرچه مأموری انجام ده كه ان شاءاهلل مرا از بندگان صابر و شکيبا 
خواهی يافت:

)صافات/100( 
با این بیان، اسماعیل نیز تسلیم بودن در برابر فرمان الهی را به پدر اعالن نمود.2

ابراهیم7 شخص است، تسلیم در برابر فرامین خداوند شاخص. هر کسی 
بخواهد ابراهیمی شود شاخصی روشن پیش رو دارد.

19. دعاهای حضرت ابراهیم
مهمترین آرزوهای انسان در دعا تجلی مي یابد، یعنی دعاهای هرکس آرزوهای 
اوست، پس دعاهای انبیاء و اولیا الهی نیز آرزوهای آنها است. آرزوهای بزرگ 

از انسان هاي بزرگ.
قرآن کریم از پیامبران از جمله حضرت ابراهیم دعاهایی را نقل نموده است 

که از آن جمله است:
fالِِحيَن gَربِّ َهْب لِي ُحْکًما َوَألِْحْقِني بِالصَّ

پروردگارا به من دانش عطا كن و مرا به صالحان ملحق فرمای.

الِِحيَنf )صافات/100( g .1َربِّ َهْب لِي ِمَن الصَّ
ا أَْسَلَما َوتَلَُّه لِْلَجبِيِنf )همان/103( g .2فََلمَّ
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fَواْجَعل لِّي لَِساَن ِصْدٍق ِفي اْلِخِريَنg
و برای من در ]ميان[ آيندگان آوازه نيکو گذار.

fَواْجَعْلِني ِمن َوَرَثِة َجنَّه النَِّعيِمg
و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان.

)شعراء/83 ـ 85(

20. میهمان نوازی
حضرت ابراهیم نه تنها از پیامبران بزرگ است بلکه پیامبری اولوالعزم است. او 
صاحب شریعت است و قهرمان توحید، بت شکن است و تسلیم محض خدا. 
اّما او میهمان نواز شایسته اي نیز هست. شاهد این ّمدعا آیه قرآن کریم است 
که مي فرماید: فرشتگان خدا بر ابراهیم خلیل وارد شدند سالم کردند ابراهیم 
پاسخ داد وچون آنها را به شکل بشر دید تّصور کرد که مهمان هستند برای 
آنها کبابی از گوشت گوساله مهیا نمود، ولی دید که آنان دست به طعام دراز 
نمی کنند، بیمناک شد. آنان متوّجه شدند و گفتند بیمناک نباش ما فرستاده خدا 

به قوم لوط هستیم.1
حضرت ابراهیم با این رفتار خود برای بشر درسی ارائه مي کند و آن این که، 
مقام و منزلت شخص هرچه باال باشد مانع آن نمي شود که از یک ارزش بشری 

که عبارت از میهمان نوازی است چشم پوشی کند.
خالصه این که خداوند حضرت ابراهیم را با اوصاف گوناگون درقرآن ستایش 
فرموده است از جمله: اواه، حلیم، بصیر، مخلص، قانت، شاکر، صدیق، مومن، 

محسن، وفی، خلیل، امام، اسوه، اّمه، عابد، حنیف و مسلم.2

ا َرأَى أَيِْديَُهْم اَل  g .1َولََقْد َجاءْت ُرُسُلنَا إِبَْراِهيَم بِالْبُْشَرى قَالُواْ َساَلًما قَاَل َساَلٌم فََما لَبَِث أَن َجاء بِِعْجٍل َحنِيٍذ؛ فََلمَّ
َّا أُْرِسْلنَا إِلَى قَْوِم لُوٍطf )هود/70-69( تَِصُل إِلَْيِه نَِكَرُهْم َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفًة قَالُواْ اَل تََخْف إِن

 2. تفسیر نور، جلد9 ، صفحه331.
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نتيجه:

از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ موّحد و حق گرا بودن

ـ تسلیم خدابودن
ـ مورد موهبت الهی قرار گرفتن

ـ الگو واسوه بودن
ـ مهربانی
ـ بردباری

ـ اداکننده وظیفه به طور کامل
ـ مطیع محض خدا بودن

ـ شکرگزار
ـ برگزیده

ـ هدایت یافته
ـ سعادتمند در دنیا
ـ صالح و شایسته

ـ به تنهایی یک اّمت بودن
ـ بسیار راستگو

ـ بیزار از مشرکان
ـ دارای توّکل، میهمان نوازی و...

بر  است.  خلیل الرحمن7  ابراهیم  حضرت  ویژگی هاي  و  صفات  از  همگی 
موّحدان و مسلمانان و پیروان قرآن کریم الزم است که صفات و ویژگی های 
از  استمداد  با  و  مّدنظر داشته  پیوسته  معیار  به عنوان شاخص و  را  ذکر شده 

خدای سبحان، تالش الزم را  برای به دست آوردن آن صفات، به کارگیرند.



آزر

از جمله کسانی که قرآن کریم از او نام برده آزر است، به گفته تفسیر نمونه، جمعی 
از مفّسران اهل سّنت آزر را پدر واقعی ابراهیم مي دانند؛ در حالی که مفّسران و 
پدِر مادر و بسیاری  را  او  نبوده، بعضی  ابراهیم  آزر پدر  دانشمندان شیعه معتقدند 
عموی ابراهیم دانسته اند.1 آزر یک فرد بُت پرست و گمراه بوده است. ابراهیم به او 
گفت: آیا بتها را معبود خود مي گیری؟ من تو و قوم تو را در گمراهی آشکار مي بینم. 

gَوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أَلبِيِه آَزَر َأَتتَِّخُذ َأْصَناًما آلَِهًة ِإنِّي َأَراَك َوَقْوَمَک 
ِبيٍنf)انعام/74( ِفي َضَلٍل مُّ

 1. تفسیر نمونه، جلد5 ، صفحه303.





ویژگي هاي حضرت لوط7

نام لوط7 بیست و سه بار در قرآن مجید در خالل سوره های انعام، اعراف، حجر، 
انبیاء، حج، شعرا، نمل، عنکبوت، صافات، ص، قمر و تحریم مذکور است.

بنا بر مفاد آیات کریمه قرآنی، لوط7 به حضرت ابراهیم7 ایمان آورد و خود 
او هم رتبه رسالت داشته است.1

ویژگی های حضرت لوط7

1. دعوت به تقوا

بر اساس آیات قرآن کریم یکی از خواسته های حضرت لوط7 دعوت مردم به 
تقوا بوده است؛ که با دلسوزی تمام همچون یک برادر، این مأموریت الهی را انجام 

مي داده است. 
fِإْذ َقاَل لَُهْم َأُخوُهْم لُوٌط َأَل َتتَُّقوَن * َفاتَُّقوا اهلَل َو َأِطيُعوِنg

)شعراء/161و163(

1. اعالم قرآن، صفحه541 . 
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2. امین بودن

لوط7 ضمن این که مردم را به پاکی و تقوا دعوت مي کند، برای اینکه به 
آنان اطمینان دهد، پیامبر بودن و امین بودن خود را گوشزد مي کند و مي فرماید: 

fَأَل َتتَُّقوَن، ِإنِّي لَُکْم َرُسوٌل َأِميٌنg
)شعراء /162(

3. انجام رسالت بدون مزد

لوط7 برای آنکه نشان دهد در دعوت خود هدف ماّدی را تعقیب نمي کند و 
در این دعوت نقطه اتّکایی فوق طبیعت دارد مي گوید: و بر این ]رسالت[ اجری 
از شما طلب نمی کنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. که با این 
سخن نشان مي دهد که نقطه اتّکای او، پروردگار عالمیان است و بس. »َو َما 

َأْسَألُُکْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإلَّ َعَلی َربِّ الَْعالَِميَن«

4. مبارزه با مفاسد اخالقی

فسادی که تار و پود قوم لوط را گرفته بود، این بود که مردان به جای ازدواج 
با زنان، با مردان آمیزش مي نمودند. لوط در مقام مقابله با این فساد گفت: 

َربُُّکْم  لَُکْم  َخَلَق  َما  َوَتَذُروَن  الَْعالَِميَن *  ِمَن  ْكَراَن  الذُّ gَأَتْأُتوَن 
fِمْن َأْزَواِجُکم بَْل َأنُتْم َقْوٌم َعاُدوَن

ای مردم آيا در ميان جهانيان شما به سراغ جنس مرد مي رويد! 
و همسرانی را كه پروردگارتان برای شما آفريده رها مي كنيد! 

به راستی كه شما قوم تجاوزگری هستيد. 
)شعراء/165و166(

لیکن این انتقاد لوط به شّدت مورد خشم قومش قرار گرفت و به جای این که 
اندرزهای آن رهبر الهی را با جان و دل پذیرا شوند، گفتند: ای لوط اگر از این 
سخنان دست برنداری به یقین از اخراج شدگان خواهی بود.1 ولی لوط بی آن که 

َّْم تَنتَِه يَا لُوُط لَتَُكونَنَّ ِمَن الُْمْخَرِجيَنf )شعراء/167( g .1قَالُوا لَئِن ل
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به تهدیدهای آنها اعتنا کند به سخنان خود ادامه داد و گفت: 
fَن الَْقالِيَن gَقاَل ِإنِّي لَِعَمِلُکم مِّ

من دشمن سرسخت اعمال شما هستم.
)شعراء/168(

َن الَْقالِيَن( نشان مي دهد که جمع دیگری از مؤمنان نیز با لوط هم صدا  تعبیر )مِّ
شده و زبان به اعتراض گشوده بودند.

»قالین« از ماده »قلی« به معنی عداوت شدیدی است که در اعماق دل و جان 
آنها روشن  به اعمال  تعبیر، شدت نفرت لوط را نسبت  این  اثر گذارد.  انسان 
مي سازد.1 لوط به خاطر جلوگیری از آن فسادی که قومش به آن مبتال بودند، 
بـه آنـان هشـدار مي داد و مي گفت: آیا عمل بسیار زشتی را انجام مي دهید که 

هیچ یک از جهانیان، پیش از شما انجام نداده است.2

5. درخواست رفع نیاز از خداوند

آن فساد  با  توان  تمام  با  بودند. لوط7  نوع فساد  بدترین  لوط، گرفتار  قوم 
مبارزه کرد، ولی نصیحت هایش اثر نکرد و فساد، جامعه را یک جا به لجن زار 
رسالت  اتمام حّجت شد،  کافی  اندازه  به  آنکه  از  ُمبّدل ساخت؛ پس  متعفّنی 
لوط7 به پایان رسید و او در مقام نیایش وتقاضا به پیشگاه خداوند عرض 

کرد: 
fا َيْعَمُلوَن ِني َوَأْهِلي ِممَّ gَربِّ نَجِّ

پروردگارا من و خاندانم را از آنچه اينها انجام می دهند، رهايی 
بخش. 

)شعراء/169(

1. تفسیر نمونه، جلد 15، صفحه324.
g .2َولُوًطا إِْذ قَاَل لَِقْوِمِه أَتَْأتُوَن الَْفاِحَشَة َما َسبََقُكم بَِها ِمْن أََحٍد مِّن الَْعالَِميَنf )اعراف/80(
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الطاف خداوند به لوط

1. مستجاب الّدعوه بودن

در ذیل عنوان پیشین بیان شد، با آن که لوط تمام توان خود را در اتمام حّجت 
به قوم خود به کار گرفت، ولی نصیحت هایش نتوانست در دل آن قوم گرفتار 
آمده در لجن زار فساد تأثیرگذار باشد، پس نجات خود و خاندانش را از پروردگار 
درخواست نمود. و خداوند از روی لطف و عنایتی که به او داشت دعایش را 

اجابت کرد. 
fْيَناُه َوَأْهَلُه َأْجَمِعيَن* ِإلَّ َعُجوًزا ِفي الَْغابِِريَن gَفَنجَّ

او و تمام خاندانش را نجات داد جز پير زنی كه نجات داده نشد. 
)شعراء/171-170( 

آن پیرزن همسر لوط بود که هرگز به او ایمان نیاورد.
از  جمعیتی  هرگاه  است،  چیزی  باقیمانده  معنی  به  »غبر«  ماده  از  »غابر« 
نقطه اي حرکت کنند و کسی باقی بماند به او »غابر« گویند. به همین جهت 
به باقیمانده خاک »غبار« و به باقیمانده شیر در پستان حیوان »غبره« گفته 

مي شود.

2. حکمت و دانش

از مواهب خداوند به لوط در راه ابالغ رسالت این بود که به او حکمت و علم 
داده بود. gَولُوًطا آَتْيَناُه ُحْکًما َوِعْلًماf)انبیاء/74(
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نتيجه:

از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ دعوت به تقوا

ـ امین بودن
ـ انجام رسالت بدون مزد
ـ مبارزه با مفاسد اخالقی

ـ درخواست رفع نیاز از خداوند
ـ مستجاب الّدعوه بودن

ـ  آراستگی به حکمت و دانش
از صفات و ویژگی های حضرت لوط7 است. بر پیروان قرآن کریم الزم است 
مّدنظر  به عنوان شاخص و معیار  پیوسته  را  که صفات و ویژگی هاي مذکور 
داشته و با استمداد از خدای سبحان تالش الزم را برای به دست آوردن آن 

صفات به کار گیرند.





ویژگي هاي حضرت اسماعیل7

از سوره  بار ذکر گردیده. به موجب آیه 1251  نام اسماعیل در قرآن مجید یازده 
زیارت کنندگان  برای  را  مأمور مي شوند که خانه کعبه  اسماعیل  و  ابراهیم  بقره، 
تطهیر کنند و به موجب آیه 1272 از همین سوره، اسماعیل با ابراهیم در باال بردن 

پایه های کعبه همکاری کرده است. 
در چند مورد نام اسماعیل با ابراهیم و اسحاق یاد شده و در سوره ابراهیم، حضرت 
به وی  را  اسحاق  و  اسماعیل  پیری  زمان  در  را سپاس مي گوید که  ابراهیم خدا 

بخشیده است.3

َرا بَْيتَِي  ِّلنَّاِس َوأَْمنًا َواتَِّخُذواْ ِمن مََّقاِم إِبَْراِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْدنَا إِلَى إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَن َطهِّ g .1َوإِْذ َجَعْلنَا الْبَْيَت َمثَابًَة ل
fائِِفيَن َوالَْعاِكِفيَن َوالّركَِّع الّسُجوِد لِلطَّ

ِميُع الَْعلِيُم  ََّك أَنَت السَّ َّنَا تََقبَّْل ِمنَّا إِن  g .2َوإِْذ يَْرفَُع إِبَْراِهيُم الَْقَواِعَد ِمَن الْبَْيِت َوإِْسَماِعيُل َرب
 3. اعالم قرآن، صفحه128.
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ویژگی هاي اسماعيل7

1. دعا و نیايش

دعا یکی از الطاف بسیار بزرگ خداوند به انسان است. او این امکان را به انسان 
داده تا با دعا، خواسته هایش را با خالق خویش در میان گذارد با او درِد دل کند 
آرزوهایش را بیان کند و خدایش نیز وعده اجابت داده است. دعا رابطه اي است 
صمیمی میان مخلوق و خالق. اگرچه هر چه هست از خالق است، او است که 

به بنده توفیق دعا مي دهد.
هم دعا از تو، اجابت هم ز تو                ایمنی از تو، مهابت هم ز تو

اوست.  مقدار شخصیت  دهنده  نشان  و  کننده  دعا  ارزش وجودی  دعا مظهر 
دعای پیامبران که نشان دهنده خواسته اصلی و اصولی آنان است بسیار قابل 

توّجه و قابل استفاده است.
قرآن کریم دعای برخی از پیامبران را نقل نموده و از برخی از آنان دعاهای 

متعّددی نقل کرده است.
قـرآن  پیـامبـرانـی هستنـد کـه  از جملـه  اسمـاعیـل  و  ابـراهیـم  حضـرت 

کـریـم بـه نقـل دعـای آنـان پـرداختـه، مي فرماید:
گفتند:  مي بردند؛  فرا  را  کعبه  خانه  پایه هاي  اسماعیل  و  ابراهیم  که  هنگامی 

پروردگارا از ما بپذیر، بی گمان تویی که شنوای دانایی.
پروردگارا ما را فرمانبردار خود بگمار و از فرزندان ما امّتی را فرمانبردار خویش 
قرار ده و شیوه هاي پرستشمان را به ما بنما و توبه ما را بپذیر. بی گمان تویی 
که توبه پذیر مهربانی. پروردگارا در میان آنان از خودشان پیامبری را که آیه 
هدایت را برای آنها مي خواند و به آنان کتاب )آسمانی( و فرزانگی مي آموزد 

و به آنها پاکیزگی مي بخشد برانگیز، بی گمان تویی که پیروزمند فرزانه ای.1
فرزندش  و  توحید  قهرمان  ابراهیم  که  است  روشن  خوبی  به  فوق  آیات  از 

ِحيُم،  اُب الرَّ ََّك أَنَت التَّوَّ ََّك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعَلْينَآ إِن يَّتِنَا أُمًَّة ّمْسلَِمًة ل َّنَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمْيِن لََك َوِمن ُذرِّ g .1َرب
 fالَحِكيُم الَعِزيُز  أَنَت  ََّك  إِن َويَُزكِّيِهْم  َوالِْحْكَمَة  الِْكتَاَب  َويَُعلُِّمُهُم  آيَاتَِك  َعَلْيِهْم  يَْتُلو  ْنُهْم  مِّ َرُسواًل  فِيِهْم  َوابَْعْث  َّنَا  َرب

)بقره/129-128(
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خواستارند  دارند.  دغدغه اي  چه  سرزمین  پاک ترین  کعبه  در  اسماعیل، 
زحمات شان در ساخت خانه کعبه مورد پذیرش خدای سبحان قرار گیرد. آن 
دو دغدغه فرزند و ذرّیه خود را  دارند.  درخواست مي کنند که هم خود و هم 

فرزندانشان فرمانبردار ذات حق قرار گیرند.
تا در شیوه  بنمایاند  آنان  به  را  پرستش  خواستارند که خدا شیوه های صحیح 

پرستش به هرج و مرج گرفتار نگردند.
خواستارند تا پیوسته توفیق رجوع به حق را همراه داشته باشند.

خواستارند که نسل آنان به طور مستمر از نور هدایت پیامبران بهره مند باشند 
تا به وسیله کتاب با جهان غیب و با فرزانگی با مجموعه هستی و با پاکیزگی 

با خویشتن خویش رابطه الهی برقرار نمایند.

2. صادق الوعد و خوش قولی

درست پیمان بودن، عهد و معاهده را مقّدس شمردن از اوصاف جوانمردان و 
پیامبران است. اسماعیل درست پیمانی است که خدایش به درست پیمانی او 
از اساسی ترین شرایط زندگی اجتماعی  مهر تأیید زده است.1 وفای به عهد 
است که مي تواند روابط انسان ها را چون کوه استوار سازد و جامعه را به سمت 
و  عهد  به  پایبندی  عدم  آن  برابر  در  دهد.  سوق  پیشرفت  و  ترّقی  قلّه هاي 
پیمان بالی خانمان سوز جامعه است که مي تواند بزرگترین جوامع بشری را به 
بدبختی و فالکت بکشاند. وفای به عهد است که زن و شوهر را یک عمر در 
کنار هم به زندگی مسئوالنه وامی دارد، نه عشق فناپذیر و حبابی عمر. سایر 

روابط و تعامل ها نیز چنین است.
وفای به عهد از سیره انبیاء است. صادق الوعدی وصف اسماعیل7 است.

3. پیامبری

همچنان که پیشتر اشاره شد روزگاری ابراهیم و اسماعیل در هنگام بنای کعبه 

َّبِيًّاf )مریم/54( َُّه َكاَن َصاِدَق الَْوْعِد َوَكاَن َرُسواًل ن g .1َواْذُكْر فِي الِْكتَاِب إِْسَماِعيَل إِن
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دست به دعا داشتند و خواستار این بودند که خدای متعال در ذرّیه آنان پیامبرانی 
قرار دهد. برگزیده شدن اسماعیل به نّبوت رسالت، از اولین استجابت هاي آن 

دعاست که خدای متعال مي فرماید: اسماعیل صادق الوعد و رسول نبی بود.1

4. دارای حّساسیّت نسبت به تربیت دينی خانواده

نخستین مرحله برای تبلیغ رسالت شروع از خانواده خویش است که از همه به 
انسان نزدیکتر مي باشند به همین دلیل پیامبر اسالم6 نیز نخست دعوت خود 
را از خدیجه همسر گرامیش و علی7 پسرعمویش شروع کرد و سپس طبق 

فرمان gَوَأنِذْر َعِشيَرَتَک اأْلَْقَربِيَنf؛ )به بستگان نزدیکش پرداخت(. )شعراء/214(2
او به خانواده  این که  به  خدای سبحان حضرت اسماعیل را توصیف مي کند 
خود دستور مي داد که نماز به پا دارند و زکات بپردازند.3 اقامه نماز وسیله ارتباط 
انسان با خدای سبحان و پرداخت زکات وسیله ارتباط انسان با جامعه، به ویژه 

نیازمندان جامعه است.

5. مرضی پروردگار4

از برجسته ترین صفاتی که ممکن است نصیب یک انسان الهی شود این است 
که عقاید، اخالق و کردارش مورد رضای خدای متعال قرار گیرد، با توصیف 
او  این حقیقت شده است که  به  اشاره  اسماعیل به »مرضی« بودن در واقع 
در کّل برنامه هایش رضایت خدا را جلب کرده بود. اصواًل نعمتی از این باالتر 
نیست که معبود و موال و خالق انسان از او راضی و خشنود باشد به همین دلیل 
در آیه 119 سوره مائده، بعد از آن که نعمت بهشت جـاویـدان را برای بندگان 
ِضَي اهللُّ َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َذلَِک  خاّص خدا بیان مي کند، در پایان مي گوید: »رَّ

1. همان.
2. تفسیر نمونه، جلد13، صفحه96. 

ِِّه َمْرِضيًّاf )مریم/55( َكاِة َوَكاَن ِعنَد َرب اَلِة َوالزَّ g .3َوَكاَن يَْأُمُر أَْهَلُه بِالصَّ
4. همان.
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الَْفْوُز الَْعِظيُم« خداوند از آنها خشنود و آنها نیز از او خشنود خواهند بود و این 
فوز عظیم و رستگاری بزرگی است.

6. تسلیم محض  در برابر فرامین خدا

دنیا محل امتحان برای انسان هاست برخی امتحان ها سخت و طاقت فرساست
ای خدا زین امتحان ها داد داد          امتحان بس خانه ها بر باد داد

برخی امتحان ها هم بسیار سخت است، امتحان ابراهیم آنجا که از جانب خدا 
مأموریت مي یابد فرزندش اسماعیل را ذبح کند و همچنین امتحان اسماعیل 
که در برابر این فرمان باید تسلیم باشد، از این قبیل است. برای ابراهیم بسیار 
سخت است؛ زیرا که سال هاي بسیار از داشتن فرزند محروم بوده و حال که 
او را قربانی کند، برای  باید  بلوغ رسیده،  صاحب فرزند شده و فرزند به سن 
اسماعیل نیز سخت است زیرا که باید جان بر طبق اخالص نهد و تقدیم کند.
پدر دستور خدا رابرای فرزند بیان مي کند و از او نظر خواهی مي نماید با این که 

اسماعیل مي توانست به بهانه هاي متعددی متوّسل شود و بگوید:
الف. این خواب است نه بیداری

ب. کشتن فرزند حرام است.
ج. امر، داللت بر فوریت نمي کند، صبرکن!

د. امر ارشادی است نه مولوی، توصیه است نه واجب.1
لیکن اسماعیل گفت: ای پدر، آن چه را مأمور شده اي انجام ده که به زودی اگر 

خدا بخواهد مرا از صبرکنندگان خواهی یافت.2
این گفتار را اسماعیل با عملش نیز تأیید نمود و خود را در اختیار پدر نهاد تا 
اثبات رسد، که  کارد بر گلویش بساید و رسیدن اسماعیل به مقام تسلیم به 

چنین نیز شد.

1. تفسیر نور، جلد8، صفحه49.
ابِِريَنf )صافات/102ـ103( g .2يَا أَبَِت اْفَعْل َما تُْؤَمُر َستَِجُدنِي * إِن َشاء اللُ ِمَن الصَّ
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7. دارای مقام صبر

انجام ده« اظهار  را مأمور شده اي  آنجا که اسماعیل گفت: »ای پدر آن چه 
رضایت اسماعیل است نسبت به سربریدن و ذبح خودش بود و جملة »به زودی 
اگر خدا بخواهد مرا از صبر کنندگان خواهی یافت« نیز از ناحیه اسماعیل، یک 
نحوه دلجویی است نسبت به پدر مي خواهد به پدر بگوید: من از اینکه قربانی 
ام کنی به هیچ وجه اظهار ترس نمي کنم و در پاسخ چیزی نگفت که باعث 
ناراحتی پدر شود و از دیدن جسد به خون آغشته فرزندش به هیجان درآید، 
بلکه سخنی گفت که اندوهش پس از دیدن آن منظره کاسته شود و این کالم 
خود را، که یک دنیا صفا در آن بود با قید »ان شاءاهلل« بیان نمود تا صفای 

بیشتری پیدا کند.
چون با آوردن این قید کالمش چنین مي شود: من اگر گفتم در این حادثه صبر 
مي کنم اتّصافم به این صفت پسندیده از خودم نیست و زمام امورم نیز به دست 
کسی دیگر است و هر چه دارم از مواهبی است که خدا به من ارزانی داشته و 
از مّنت هایی است که خدا برمن نهاده. اگر او بخواهد، من دارای چنین صبری 

خواهم شد و او می تواند نخواهد و این صبر را از من بگیرد.1

1. ترجمه تفسیر المیزان، جلد17، صفحه231. 
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نتيجه:

از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ اهل دعا و نیایش بودن

ـ صادق الوعد و خوش قولی
ـ حّساس نسبت به تربیت دینی خانواده 

ـ مرضی پروردگار بودن
ـ تسلیم بودن در برابر فرامین خدا 

ـ صبوری
از صفات و ویژگی هاي حضرت اسماعیل7 است.

بر پیروان انبیاء الزم است که صفات و ویژگی هاي مذکور را به عنوان شاخص 
و معیار پیوسته مّدنظر داشته و با استمداد از خدای سبحان تالش الزم را برای 

به دست آوردن آن صفات به کار گیرند.





ویژگی های اسحاق و یعقوب8

از قرآن کریم حضرت اسحاق7 و حضرت یعقوب7  آیاتی  خدای متعال در 
آنها  توضیح  به  همان گونه،  هم  ما  که  است.  نموده  توصیف  یکدیگر  کنار  در  را 
مي پردازیم. لیکن در آیاتی هم تنها به توصیف حضرت یعقوب پرداخته که در بخش 

بعدی، به صورت کامل به حضرت یعقوب7 خواهیم پرداخت.
و  نامبرده  او  از  قرآن کریم  است که  الهی  پیامبران  از  یکی  اسحاق7  حضرت 
او فرزند حضرت  برخی از صفات و ویژگی هایش را مورد توجه قرار داده است. 

ابراهیم7 و پدر حضرت یعقوب7 است.

ویژگي هاي حضرت اسحاق7

1. هدايت يافته

قرآن کریم در آیه 83 سوره انعام درباره حضرت ابراهیم7 سخن مي گوید در آیه 
بعدی مي فرماید: ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه آنان را هدایت 
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نمودیم و نوح راپیشتر هدایت کرده بودیم...1 این چنین نیکوکاران را پاداش 
مي دهیم.

2. صالح و شايسته

قرآن کریم در آیاتی از سوره انبیاء ماجرای حضرت ابراهیم7 را مورد توجه 
قرار داده، در آیه 71 از نجات حضرت ابراهیم و حضرت لوط سخن به میان 
آورده و در آیه بعدی از اینکه ابراهیم را از موهبت وجود فرزندش اسحاق و 
نوه اش یعقوب بهره مند ساخته سخن گفته و در ادامه فرموده است همه آنان 
بودن  صالح  به  متعال  خدای  بیان  این  با  و  دادیم.2  قرار  شایسته  و  صالح  را 
اسحاق7 مهر تأیید زده است. همچنان که در آیه 112 سوره صافات تآکید بر 

این دارد که حضرت اسحاق7 از زمره صالحان بوده است.3 

3. دارای آوازه نیکو و بلند

ابراهیم  به  را  یعقوب  و  اسحاق  اینکه  از  مریم  سوره   49 آیه  در  کریم  قرآن 
بخشایش  از  آنان  به  و  است:  فرموده  بعدی  آیه  در  و  گفته  سخن  بخشیده، 

خویش ارزانی داشتیم و برای آنان نام و آوازه نیکو و بلندی پدید آوردیم.4

4. عبوديّت و بندگی

مقام عبودّیت و بندگی نیز توصیفی است که برای آنها ذکر شده است.5 بندگی 
خدا یعنی وابستگی مطلق به او، یعنی در برابر اراده او از خود اراده اي نداشتن 

و در همه حال سر به فرمان او نهادن.
بندگی خدا بی نیازی از غیر او و بی اعتنایی به ما سوی اهلل و تنها چشم بر لطف 
يَّتِِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيّوَب َويُوُسَف َوُموَسى  g .1َوَوَهْبنَا لَُه إِْسَحاَق َويَْعُقوَب ُكالًّ َهَديْنَا َونُوًحا َهَديْنَا ِمن قَْبُل َوِمن ُذرِّ

َوَهاُروَن َوَكَذلَِك نَْجِزي الُْمْحِسنِيَنf )انعام/84(

g .2َوَوَهْبنَا لَُه إِْسَحاَق َويَْعُقوَب نَافَِلًة َوُكالًّ َجَعْلنَا َصالِِحيَنf )انبیا/72(
الِِحيَنf )صافات/112( ْرنَاُه بِِإْسَحاَق نَبِيًّا مَِّن الصَّ  g .3َوبَشَّ
fْحَمتِنَا َوَجَعْلنَا لَُهْم لَِساَن ِصْدٍق َعلِيًّا  g .4َوَوَهْبنَا لَُهم مِّن رَّ

 g .5َواْذُكْر ِعبَاَدنَا إبَْراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعُقوَب أُْولِي اأْلَيِْدي َواأْلَبَْصاِرf )ص/45(
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او دوختن است. این همان اوج تکامل انسان و برترین شرف و افتخار اوست.1

5. دارای دست نیرومند و چشم بینا

انسان برای پیشبرد هدف هایش به دو نیرو نیاز دارد: نیروی درک و تشخیص 
و نیروی کار و عمل. به تعبیر دیگر باید از »علم« و »قدرت« کمک گرفت تا 

به هدف واصل شد.
خداوند این پیامبران را با تعبیر »صاحب ابصار« به داشتن »درک و تشخیص و 
بینش قوی« و با تعبیر »صاحب ایدی« به داشتن »قّوت و قدرت کافی« برای 

انجام کار توصیف کرده است.2
آنها افراد کم اطالعی نبودند. سطح معرفت و میزان آگاهی شان از آیین خدا و 
اسرار آفرینش و رموز زندگی بسیار باال بود، از نظر اراده و تصمیم و نیروی عمل، 
نیز آنها افرادی سست و ناتوان نبودند، بلکه افرادی با اراده، ُپرقدرت و دارای 
تصمیم قاطع و آهنین بودند. این سرمشقی است برای همه رهروان راه حق که 

بعد از مقام عبودیت و بندگی خدا، به این دو سالح بّرنده مسلّح مي شوند.
با آن چه گفتیم به خوبی روشن شد که دست و چشم در اینجا به معنی دو عضو 
مخصوص نیست، چرا که بسیارند افرادی که این دو عضو را دارند، اّما نه درک 
و شعور کافی دارند و نه قدرت تصمیم گیری و توانایی انجام عمل، بلکه این دو 

صفت کنایه از علم و قدرت است.3

6. دارای خلوص ويژه

از افتخارات حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب است که خدای متعال مي فرماید: 
ما آن ها را با خلوص ویژه اي خالص کردیم و آن یادآوری سرای آخرت بود.4 
آری آنان پیوسته به یاد جهان دیگر بودند. افق دید آنها در زندگی چند روزه 

 1. اخالق پیامبران در قرآن، صفحه94.
 g .2َواْذُكْر ِعبَاَدنَا إبَْراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعُقوَب أُْولِي اأْلَيِْدي َواأْلَبَْصاِرf )ص/45(

 3. اخالق پیامبران در قرآن، صفحه94.
اِرf )ص/46( َّا أَْخَلْصنَاُهم بَِخالَِصٍة ِذْكَرى الدَّ  g .4إِن
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گذر،  زود  زندگی  این  ماورای  در  آنها  نمي شد؛  محدود  آن  لّذات  و  دنیا  این 
سرای جاویدان یا نعمت هاي بی پایانش را مي دیدند و همواره برای آن تالش 

و کوشش مي کردند.
بنابراین منظور از »الّدار« )سرا( که در آیه به طور مطلق ذکر شده، سرای آخرت 
است. گویی غیر از آن سرایی نیست و هر چه غیر از آن، گذرگاهی است به 

سوی سرای آخرت...
دیگران ممکن است گه گاهی به یاد سرای آخرت بیفتند، مخصوصًا هنگامی 
که یکی از دوستانشان از دنیا مي رود یا در مراسم تشییع و یادبود عزیزی حاضر 
مي شوند، ولی این یاد »خالص« نیست و ُمشّوب به یاد دنیا است اّما مردان 
خدا به صورت مستقیم توجهی خالص و عمیق و مداوم به سرای دیگر دارند. 
گویی همیشه در برابر چشمانشان حاضر است و تعبیر »بخالصه« در آیه مذکور 

به همین نکته اشاره دارد.1

7و8. از برگزيدگان و نیکان

به آن  را  یعقوب  از جمله صفاتی که خدای متعال حضرت اسحاق و حضرت 
آورده  شمار  به  نیکان  و  برگزیدگان  از  را  آنان  که  است  این  فرموده،  توصیف 
است.2یعنی آنان برگزیده شدند تا نبی باشند و ایمان و عمل صالح، آنان را تا مقام 
نّبوت و رسالت باال برد. پس آنان از نیکانند. یعنی کسانی هستند که از هر جهت 
نیکند و افکار و اخالق و تمام برنامه هاي زندگیشان نیز نیک است و خداپسند.                                                  
نویسنده کتاب »اخالق پیامبران در قرآن« این گونه می نویسد: تعبیر »عندنا« 
)نزد ما( بسیار ُپرمعنی است و اشاره به برگزیدگی و نیکی آنها نزد مردم نیست 
که گاه در ارزیابی های خود مسامحه و چشم پوشی روا مي دارند، بلکه توصیف 
آنها به این دو  وصف نزد ما محّقق بوده که با دّقت تمام و ارزیابی ظاهر و 

باطن آنها انجام گرفته است.3
 1. اخالق پیامبران در قرآن، صفحه95.

َُّهْم ِعنَدنَا لَِمَن الُْمْصَطَفْيَن اأْلَْخيَاِرf )ص/47(  g .2َوإِن
 3. اخالق پیامبران در قرآن، صفحه96.
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ویژگی هاي یعقوب 7

پیامبران خدا معلّمان بشریتند به دلیل قرار گرفتن آن بزرگواران در موقعّیت 
خاص و شرایط ویژه، بعضًا موجب مي گردید که تا صفتی از صفات آنان و یا 
رفتاری از رفتارشان برجستگی ویژه اي پیدا کند و آموزه هایشان از آن جهت 
خاص، آموزندگی بیشتری داشته باشد. قرآن کریم برای یعقوب7 مواردی 
را به صورت مشترک با پدرش اسحاق بیان نموده که ما در بحث اسحاق7 
به آن پرداختیم و مواردی را هم به صورت اختصاصی آورده است که اینک به 
آن مي پردازیم. یعقوب7 فرزند اسحاق و پدر یوسف7 است که هر سه از 

پیامبرانی هستند که نامشان در قرآن آمده است.

1. توّكل و سفارش به توّكل

هنگامی که برادران یوسف توانستند موافقت یعقوب7 را برای بردن بنیامین 
به مصر به دست آورند برای دومین بار آماده حرکت به سوی مصر شدند و در 
اینجا یعقوب نصیحت و سفارشی به آنها نمود و گفت: ای فرزندان من، از یک 
در وارد نشوید، بلکه از درهای متفّرقه وارد شوید تا توّجه مردم را به سوی خود 
جلب نکنید. سپس اضافه کرد: و من )با این دستور( نمي توانم حادثه اي را که 
از سوی خدا حتمی است از شما دفع کنم... و در پایان گفت: »حکم و فرمان 
از آن خدا است بر او توّکل کرده ام و همه متوّکالن باید بر او توّکل کنند.1 و 

از او استمداد جویند و کار خود را به او وا گذارند.

2. دارای علم ويژه

قرآن کریم پس از آنکه نصایح و سفارشات یعقوب7 را به فرزندانش بیان 
مي کند در ادامه مي فرماید: 

fَو ِإنَُّه لَُذو ِعْلٍم لَِّما َعلَّْمَناُه َولَِکنَّ َأْكَثَر النَّاِس َل َيْعَلُموَنg
او به خاطر تعليمی كه ما به او داديم علم فراوانی داشت ولی 
قٍَة َوَما أُْغنِي َعنُكم مَِّن اللِّ ِمن َشْيٍء إِِن الُْحْكُم   g .1َوقَاَل يَا بَنِيَّ اَل تَْدُخُلواْ ِمن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخُلواْ ِمْن أَبَْواٍب ّمتََفرِّ

إاِلَّ لِلِّ َعَلْيِه تََوكَّْلُت َوَعَلْيِه فَْليَتََوكَِّل الُْمتََوكُِّلوَنf )یوسف/67(
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بيشتر مردم نمي دانند.
)یوسف/68(

علم او مستقیماً منشاء الهی داشته و او متعلّم به تعلیم خداوند سبحان بوده است.

3. امیدوار به لطف خداوند

برادران یوسف در حالی که برادر بزرگتر و کوچکتر را در مصر گذاشته بودند، با 
حال پریشان و نزار به کنعان بازگشتند. پدر که آثار غم و اندوه را در بازگشت از 
این سفر برخالف سفر سابق در چهره های آنان مشاهده کرد، دریافت که حامل 
خبر ناگواری هستند. به خصوص که بنیامین و برادر بزرگتر در میان آنها نبودند. 
هنگامی که برادران جریان حادثه را شرح دادند یعقوب برآشفت و رو به سوی 
آنها کرد و گفت: »هوای نفس شما، این کار را برایتان آراسته  است. من صبر 
مي کنم، صبری زیبا )َفَصْبٌر َجِميٌل( امیدوارم خداوند همه آنان )یوسف، بنیامین 
و برادر بزرگ شان( را به من باز گرداند، چرا که او دانا و حکیم است.«1 یعقوب 
ضمن اینکه آنان را متوّجه صبوری خود مي کند امید خود را نیز به لطف خداوند 

متعال بازگو مي نماید تا آنها را به صبوری و امیدواری به خدا متوّجه گرداند.
در ادامه ماجرا یعقوب7 از فرزندانش مي خواهد بروند و از یوسف و آن دو 
برادر جستجو کنند، ولی از آنجا که فرزندان یعقوب اطمینان داشتند که یوسف 
از بین رفته، از توصیه پدر تعّجب کردند، یعقوب گفت: از رحمت خدا مأیوس 
نشوید که تنها گروه کافران از رحمت خدا مأیوس مي شوند. gَوَل َتْيَأُسوْا ِمن 
ْوِح اهللِّ ِإلَّ الَْقْوُم الَْکاِفُروَنf)یوسف/87( »تحّسس« به  ْوِح اهللِّ ِإنَُّه َل َيْيَأُس ِمن رَّ رَّ
معنی جست وجوی چیزی از طریق حس است، درباره فرق آن با »تجّسس« 
از ابن عباس نقل شده که »تحّسس« در امور خیر است و »تجّسس« در امور 

شر. »روح« به معنی رحمت، راحت و گشایش کار است.2

َُّه ُهَو الَْعلِيُم الَْحِكيُمf )یوسف/83( لَْت لَُكْم أَنُفُسُكْم أَْمًرا فََصْبٌر َجِميٌل َعَسى الّل أَن يَْأتِيَنِي بِِهْم َجِميًعا إِن  g .1قَاَل بَْل َسوَّ
 2. تفسیر نمونه جلد10، صفحه58.
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4. فرو خوردن خشم

یعقوب7 هنگامی که به بازنگشتن بنیامین و برادر بزرگ تر او از مصر آگاه 
شد و دانست که به فراق بنیامین نیز مبتال شده است، همچنان که پیشتر به 
فراق یوسف مبتال شده بود در موقعیت بسیار حزن انگیزی قرار گرفت. با اینکه 
از فرزندانش روی برگرداند و گفت: وااسفا بر یوسف و این حزن و اندوه که 
این مصائب موجب شد تا چشمان او سفید گردد، اّما خشم خود را فرو خورد و 

سخنی ناگوار و نسنجیده بر زبان جاری نساخت.1
این رفتار او نه تنها درسی برای فرزندانش، بلکه درسی است برای همه پیروان 

انبیاء الهی.

5. بزرگواری

ماجرای یوسف7 به آنجا رسید که برادرانش متوجه شدند عزیز مصر همان 
أَلَنَت  َأِإنََّک  gَقالُوْا  گفتند:  او  به  تردید  به  آمیخته  لحنی  با  و  است  یوسف 
آری  )گفت:  َأِخيf؛   َوَهَذا  يُوُسُف  َأنَْا  gَقاَل  یوسفی؟(  همان  تو  )آیا  يُوُسُفf؛ 
من یوسفم و این برادر من است(.)یوسف/90( پس از شناخت، مقّرر شد برادران، 
پیراهن یوسف را به کنعان برند و بر صورت یعقوب اندازند تا بینا شود.2 این امر 
محّقق شد و یعقوب بینا گردید.3 این معجزه شگفت انگیز، برادران را سخت در 
فکر فرو برد و آنان را وادار نمود که درصدد جبران خطای گذشته برآیند. گفتند: 
ای پدر، از خدا آمرزش گناهان ما را خواه که ما خطاکار بودیم.4 پیرمرد بزرگوار 
بی آن که آنها را مالمت و توبیخ کند، گفت: gَقاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر لَُکْم َربَِّيf؛ )به 
ِحيُمf؛ )زیرا  زودی برای شما از پروردگار آمرزش مي طلبم( gِإنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ

او آمرزنده و مهربان است(.

ْت َعْينَاُه ِمَن الُْحْزِن فَُهَو َكِظيٌم )یوسف/84( ر.ک: تفسیر نمونه،  َّى َعْنُهْم َوقَاَل يَا أََسَفى َعَلى يُوُسَف َوابْيَضَّ 1. َوتََول
جلد10، صفحه51.

g .2اْذَهبُواْ بَِقِميِصي َهَذا فََألُْقوُه َعَلى َوْجِه أَبِي يَْأِت بَِصيًرا َوْأتُونِي بَِأْهلُِكْم أَْجَمِعيَنf )یوسف/93(
ا أَن َجاء الْبَِشيُر أَلَْقاُه َعَلى َوْجِهِه فَاْرتَدَّ بَِصيًراf )یوسف/96( g .3فََلمَّ

َّا ُكنَّا َخاِطئِيَنf )همان/97( g .4قَالُواْ يَا أَبَانَا اْستَْغِفْر لَنَا ُذنُوبَنَا إِن
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اینگونه برخورد و گفتار بزرگوارانه از شخصیت بزرگواری چون یعقوب ساخته 
است که آن رفتار ناپسند فرزندانش را در ستم به یوسف نادیده بگیرد و حّتی 

به هیچ گونه سرزنش و مالمتی نیز اقدام ننماید.

6. غم خود را به خدا گفتن

از رفتارهای حضرت یعقوب غم خود را با خدا در میان نهادن است. برادران 
یوسف در حالی که برادر بزرگ تر و کوچک تر خود را در مصر گذاشته بودند؛ 
اندوه  از قّصه آگاه شد غم و  بازگشتند. یعقوب که  با حال پریشان به کنعان 
سراسر وجودش را فراگرفت و از آنان روی برگرداند و گفت: »َیا أََسَفی َعلَی 
ُیوُسَف«. برادران یوسف نیز که از این پیش آمد ناگوار، سخت ناراحت بودند 
گفتند: به خدا تو آن قدر یاد یوسف مي کنی تا که در آستانه مرگ قرار گیری 

و از دنیا بروی.1
یعقوب آن پیر روشن ضمیر گفت:  

f gَقاَل ِإنََّما َأْشُکو بَثِّي َوُحْزِني ِإلَی اهللِّ
من غم و اندوهم را تنها به خدا مي گويم  و تنها به او شکايت مي برم.

)یوسف/86( 

»بَث« به معنی پراکندگی و نیز به معنی چیزی است که نمی توان آن را کتمان 
کرد و در اینجا به معنی اندوه و پریشانی خاطر آشکار است.2

7. دغدغه ايمان فرزندان

طبق بیان قرآن کریم یعقوب7 نسبت به ایمان فرزندانش دل نگران است و 
دغدغه دارد چنانکه مي فرماید: و ابراهیم  و یعقوب )در واپسین لحظات عمر( 
فرزندان خویش  به  و هرکدام  کردند  اسالم وصّیت  آیین  به  را  فرزندان خود 
گفتند: فرزندان من، خداوند این آیین پاک را برای شما برگزیده است و شما جز 

g .1قَالُواْ تَالل تَْفتَُأ تَْذُكُر يُوُسَف َحتَّى تَُكوَن َحَرًضا أَْو تَُكوَن ِمَن الَْهالِِكيَنf )یوسف/85(
2. تفسیر نمونه، جلد4، صفحه55.
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به آیین اسالم )تسلیم در برابر فرمان خدا( از دنیا نروید. در ادامه مي فرماید: آیا 
هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید؟ در آن هنگام که به فرزند 
خود گفت: پس از من چه چیز را مي پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای پدرانت 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا؛ را و ما در برابر او تسلیم هستیم. 
»و نحن له مسلمون«1 او نسبت به معیشت فرزندانش و موقعیت اجتماعی و 
اقتصادی آنان سخنی نمي گوید، بلکه سفارش او به دینداری است و سئوال او 

در مورد اعتقادات و رفتار دین مدارانه آنهاست.

نتيجه:

از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ توّکل و سفارش به توکل 

ـ آراستگی به علم ویژه
ـ امیدواری به لطف خداوند

ـ فرو خوردن خشم
ـ بزرگواری

ـ غم خود را به خدا گفتن
ـ نسبت به ایمان فرزندان دغدغه داشتن

از صفات و ویژگی هاي حضرت یعقوب7 است.
بر همه پیروان انبیاء الزم است که صفات و ویژگی هاي مذکور را به عنوان 
شاخص و معیار پیوسته مّدنظر داشته و با استمداد از خدای سبحان تالش الزم 

را برای به دست آوردن آن صفات به کار گیرند.

يَن فاََل تَُموتُنَّ َإالَّ َوأَنتُم ّمْسلُِموَن؛ أَْم ُكنتُْم ُشَهَداء  ى بَِها إِبَْراِهيُم بَنِيِه َويَْعُقوُب يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّ اْصَطَفى لَُكُم الدِّ g .1َوَوصَّ
إِْذ َحَضَر يَْعُقوَب الَْمْوُت إِْذ قَاَل لِبَنِيِه َما تَْعبُُدوَن ِمن بَْعِدي قَالُواْ نَْعبُُد إِلََهَك َوإِلََه آبَائَِك إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق 

إِلًَها َواِحًدا َونَْحُن لَُه ُمْسلُِموَنf )بقره/133-132(





ویژگي هاي حضرت یوسف7

نام یوسف بیست و شش بار در قرآن مجید مذکور است. در سوره انعام آیه 84 1 
نام وی در عداد انبیاء به شمار رفته و در سوره مومن2 آیه 34  به رسالت او تصریح 

شده است.
خداوند دوازدهمین سوره قرآن یعنی سوره یوسف را »احسن القّصص« نامیده و 
داستان او را از آغاز تا پایان به طور کامل بیان کرده است. داستان یوسف به گفته 
امام احمد غّزالی از آن جهت احسن القّصص است که اسرار محبت را باز مي نماید.3

ویژگی های یوسف7

قرآن کریم به بیان صفات زیبائی از حضرت یوسف7 پرداخته است که هر یک 
يَّتِِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيّوَب َويُوُسَف َوُموَسى  g .1َوَوَهْبنَا لَُه إِْسَحاَق َويَْعُقوَب ُكالًّ َهَديْنَا َونُوًحا َهَديْنَا ِمن قَْبُل َوِمن ُذرِّ

fَوَهاُروَن َوَكَذلَِك نَْجِزي الُْمْحِسنِيَن

ا َجاءُکم بِِه َحتَّی إَِذا َهلََک ُقلُْتْم لَن َیْبَعَث اهلُل ِمن بَْعِدِه  مَّ g .2َولََقْد َجاءُکْم ُیوُسُف ِمن َقْبُل بِالَْبیَِّناِت َفَما ِزلُْتْم ِفي َشکٍّ مِّ
fْرتَاٌب َرُسواًل َکَذلَِک ُیِضلُّ اهلُل َمْن ُهَو ُمْسِرٌف مُّ

3. اعالم قرآن، صفحه669 .
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از آنها می تواند درسی در جهت تکامل انسان باشد که ما برخی از آنها را مورد 
مطالعه قرار داده و بررسی مي کنیم.

1. مقاومت در برابر معصیّت

قرآن کریم مي فرماید: هنگامی که آن زن که یوسف در خانه او بود از او تمّنای 
تو مهّیاست(  برای  آنچه  )به سوی  بیا  را بست و گفت:  کامجویی کرد، درها 
یوسف گفت: پناه مي برم به خدا او )عزیز مصر( صاحب نعمت من است؛ مقام 

مرا گرامی داشته )آیا ممکن است به او ظلم و خیانت کنم؟(1
استفاده از کلمه »معاذ اهلل« از سوی حضرت یوسف7 نشانه اوج خلوص و 
بندگی اوست. او مي داند که در آن لحظه بسیار خطرناک، تنها خدای متعال 
است که مي تواند او را نجات دهد و همین نیز مي شود، و او شایسته دریافت 
بزرگترین مدال افتخار عّفت از جانب خدای متعال مي گردد. یوسف7 از این 
فرصت به دست آمده بهترین استفاده را کرد. او دید اگرچه همه درها بسته 
است اما در پناهندگی خدا باز است پس از آن در وارد شد و مدال افتخاری را 
که مدالی ابدی است نصیب خود کرد. به بشرّیت آموخت که در کاخ حکومتی 
نیز مي توان پاک، عفیف، صادق و امین بود و با تقوای الهی و پناه بردن به خدا 
در مقابل غریزه جنسی که از شدیدترین غرائز است ایستاد و به معصّیت آلوده 
نشد.2 الزم است گفته شود همان زنی که خود را به حضرت یوسف7 عرضه 
کرده بود خود نیز به پاکی و پاکدامنی آن حضرت اقرار و اعتراف مي کند و این 
اقرار هنگامی بود که ماجرا در شهر پیچید و گروهی از زنان شهر گفتند: همسر 
عزیز، جوانش را به خود دعوت کرده. همسر عزیز به سراغشان فرستاد و آنها 
را دعوت کرد؛ یوسف7 وارد مجلس شد آنها با دیدن یوسف7 دست خود 
را بُریدند و همسر عزیز گفت: این همان کسی است که به خاطر )عشق( او 
َُّه  َُّه َربِّي أَْحَسَن َمْثَواَي إِن َّْفِسِه َوَغلََّقِت اأَلبَْواَب َوقَالَْت َهْيَت لََك قَاَل َمَعاَذ اللِّ إِن َّتِي ُهَو فِي بَْيتَِها َعن ن g .1َوَراَوَدتُْه ال

الُِموَنf )یوسف/23 ( اَل يُْفلُِح الظَّ

2. ر .ک: تفسیر نور، جلد 6 ، صفحه57.
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مرا سرزنش کردید )آری( من او را به خویشتن دعوت کردم و او خودداری کرد 
gَولََقْد َراَودتُُّه َعن نَّْفِسِه َفاَسَتْعَصَمf)یوسف/32( 

در ادامه داستان یوسف7 زندانی مي شود و ماجراهای بسیار اتفاق مي افتد. 
سال ها یوسف7 در زنـدان مي ماند و باالخره با تعبیر نمودن خواب پادشاه 
زمینه آزادیش فراهم مي شود و در ادامه پادشاه مصر از زنان مي پرسد جریان 
کار شما چه بود؟ که همسر عزیز به صدق و راستگویی یوسف7 اقرار مي کند 

اِدِقيَنf)یوسف/51( و مي گوید gَأنَْا َراَودتُُّه َعن نَّْفِسِه َوِإنَُّه لَِمَن الصَّ

2. دارا بودن شاخص هاي مديريتی

در قرآن کریم آمده است: هنگامی که یوسف7 به دنبال تعبیر نمودن خواب 
پادشاه از زندان آزاد شد. نزد پادشاه آمد گفت: 
fِإنََّک الَْيْوَم لََدْيَنا ِمِکيٌن َأِميٌنg

تو امروز نزد ما جايگاه وال داری و مورد اعتماد ما هستی. 
)یوسف/55(

یوسف7 گفت: مرا سرپرست خزاین )مصر( قرار ده؛ زیرا که من نگهبانی 
دانا هستم.1

او وقتی که شاخص هاي مدیریتی را در خود مي بیند خود به پادشاه پیشنهاد 
او چنین  به  عهده گیرد. حال چرا  را  مي کند که مسئولیت خزانه داری مصر 

پیشنهادی را مي کند؟
در »تفسیر نور« آمده است: او از خواب پادشاه برای مردم مصر احساس خطر 
الیق  اقتصادی  ناگوار  آمدهای  پیش  از  جلوگیری  برای  را  خود  چون  و  کرد 
مي دانست، این پیشنهاد را به پادشاه کرد. پس در واقع برای جلوگیری از ضرر، 
پیشنهاد حضرت  از  اعالم کرد.2  قبول چنین مسئولیتی  برای  را  آمادگی خود 

ِّي َحِفيٌظ َعلِيٌمf )یوسف/55 (  g .1قَاَل اْجَعْلنِي َعَلى َخَزآئِِن اأَلْرِض إِن
2. ر.ک: تفسیر نور، جلد 6، صفحه103.
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یوسف7 مي توان آموخت که هر جا الزم باشد باید داوطلب مسئولیت شد. 
گرچه آن مسئولیتی حّساس و سنگین باشد. البّته به شرط داشتن شاخص های 

الزم مي توان داوطلب چنین مسئولیت هایی بود.

3. مخلص بودن

حضرت  وجود  در  معصیت،  برابر  در  مقاومت  و  تقوی  درخت  که  هنگامی 
یوسف7 ریشه مي زند میوه هاي آن درخت یکی پس از دیگری ظهور و بروز 
مي یابد که رسیدن به مقام ُمخلَصین یکی از آن میوه ها است و در اینکه آیا او 

به این مقام نائل شده یا نه، قرآن کریم مهر تایید مي زند و مي گوید: 
fِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا الُْمْخَلِصيَنg
او از بندگان مخلص ما بود.

)یوسف/24(

4. نیکوكاری

خداوند بی دلیل به کسی عنایتی نمي کند بنابراین کسانی که حکم و علم از 
خدا دریافت مي کنند با افراد خطا کار و جاهل یکی نیستند. به همین جهت 
خداوند مي فرماید: که موهبت الهی حکم و علم جزای نیکوکاری یوسف7 
بود.1 شاید از این آیه بتوان استفاده کرد کـه خداونـد بـه هـر نیکـوکاری به 

اندازه احسان و نیکو کاریش بهره اي از حکم و علم عنایت می کند.2

5. تعبیر خواب

حضرت یوسف7 پیامبری است که از جانب خدای متعال به او علم تعبیر 
خواب عطا شد.3 به همین جهت بود که توانست خواب آن دو زندانی را تعبیر 

g .1آتَْينَاُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك نَْجِزي الُْمْحِسنِيَنf )یوسف/22(
2. قرآن حکیم با شرح آیات منتخب، صفحه237.
g .3َولِنَُعلَِّمُه ِمن تَْأِويِل اأَلَحاِديِثf )یوسف/21(
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در  که  بود  خواب  تعبیر  همین  و  را.  مصر  پادشاه  خواب  آن،  از  پس  و  کند 
از زندان آزاد و در  سرنوشت حضرت یوسف7 تاثیر بسزایی داشت و او را 
َمسند وزارت خزانه داری نشاند؛ و این گونه کالم خدای متعال در باره او عینًا 

محقق شد. 
fنِّا لُِيوُسَف ِفي اأَلْرِض gَوَكَذلَِک َمکَّ

اين چنين يوسف را در آن سرزمين متمّکن ساختيم.
)یوسف/21(

6. عفو و اغماض

برادران یوسف7 به او بسیار بدی کردند و بر او حسد ورزیدند و از پدر و 
مادر جدایش کردند و حّتی در چاهش انداختند و به پدر دروغ گفتند. طبیعی 
است هنگامی که آنها در برابر یوسف قرار مي گیرند باید به دلیل آن همه ستم 
و دروغ پردازیها، خود را برای مجازات و تقاص آماده کرده باشند. ولی حضرت 

یوسف7 مي فرماید: 
اِحِميَن«  »َل َتْثَريَب َعَلْيُکُم الَْيْوَم َيْغِفُر اهللُّ لَُکْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

امروز ملمت و توبيخی بر شما نيست خداوند شما را مي بخشد 
و او مهربان ترين مهربانان است.

)یوسف/92(

شاید آنان خود نیز چنین اتّفاقی را انتظار نداشتند، یوسف در برابر آن همه بدی 
این گونه بزرگوارانه رفتار نماید.

7. دعوت به خدا پرستی در سخت ترين شرايط

از رفتارهای جالب توجه و درس آموز حضرت یوسف7 این است که وقتی 
از او درخواست مي کنند که خواب هاي  همراهان زندانی او خواب مي بینند و 
آنها را تعبیر کند، او متوجه مي شود که آنها مشرکند و درصدد برمی آید که آنها 
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را به خداپرستی و یگانه پرستی دعوت کند، ابتـدا سـئوال مي کنـد آیا خدایان 
پراکنده بهترند یا خداوند یکتای پیروز؟1 و سپس ادامه مي دهد این معبودهایی 
که غیر از خدا مي پرستید جز اسم های )بی ُمّسما( که شما و پدرانتان آنها را 
)خدا( نامیده اید نیست. خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده و ُحکم تنها از آن 
خدا است و فرمان داده که غیر او را نپرستید و این است آیین پابرجا، ولی بیشتر 

مردم نمي دانند.2 سپس تعبیر خواب آنان را بیان مي کند.

8. وقت شناسی

حّتی آن دو جوان مشرک که در زندان همراه یوسف7 بودند نیز طعم شیرین 
نیکوکاری او را چشیده بودند و به همین جهت بود که برای تعبیر خواب خود، او 
را برگزیدند. حضرت یوسف7 وقتی دید حال که به او اعتماد دارند و خواب 
خود را که نوعی راز است پیش او برمال مي کنند درصدد برآمد تا زمینه تبلیغ 
توحید را فراهم کند و برای رسیدن به مقصود، مناسب دید که به آنان بفهماند 
که حاال که من مورد اعتماد شما هستم و شما مرا نیکوکار می دانید بهتر است 
بدانید که تعبیر خواب دانشی است که پروردگارم به من آموخته است و از آنجا 
شایسته این موهبت الهی شدم که این قومی را که به خدا ایمان ندارند و به 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب  پدرانم  آیین  از  سرای دیگر کافرند ترک گفتم و 
از  این  قرار دهیم؛  را همتای خدا  نبود چیزی  برای ما شایسته  پیروی کردم. 

فضل خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم شکر گزاری نمي کنند3

قُوَن َخْيٌر أَِم الّل الَْواِحُد الَْقهَّاُرf )همان/39( ْجِن أَأَْربَاٌب ّمتََفرِّ g .1يَا َصاِحبَِي السِّ
ْيتُُموَها أَنتُْم َوآبَآُؤُكم مَّا أَنَزَل الّل بَِها ِمن ُسْلَطاٍن إِِن الُْحْكُم إاِلَّ لِلِّ أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدواْ  g .2َما تَْعبُُدوَن ِمن ُدونِِه إاِلَّ أَْسَماء َسمَّ

يُن الَْقيُِّم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعَلُموَنf )یوسف/40( َّاُه َذلَِك الدِّ إاِلَّ إِي

ِّي تََرْكُت ِملََّة قَْوٍم الَّ  ا َعلََّمنِي َربِّي إِن g .3قَاَل اَل يَْأتِيُكَما َطَعاٌم تُْرَزقَانِِه إاِلَّ نَبَّْأتُُكَما بِتَْأِويلِِه قَْبَل أَن يَْأتِيُكَما َذلُِكَما ِممَّ
يُْؤِمنُوَن بِاللِّ َوُهم بِاآلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن ؛ َواتَّبَْعُت ِملََّة آبَآئِي إِبَْراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعُقوَب َما َكاَن لَنَا أَن نّْشِرَك بِاللِّ ِمن 

َشْيٍء َذلَِك ِمن فَْضِل اللِّ َعَلْينَا َوَعَلى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْشُكُروَنf )همان/38-37(
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9. يوسف به دنبال اعاده حیثیّت

پادشاه مصر خواب عجیبی دید، دنبال کسی بود تا که خواب او را تعبیر کند؛ آن 
جوانی که یوسف7 خواب او را تعبیر کرده و از زندان آزاد شده بود از پادشاه 
خواست تا که در زندان نزد یوسف برود و تعبیر را از او جویا شود. او به زندان 
رفت سپس جواب را نزد پادشاه آورد. پادشاه گفت: یوسف را نزد من آورید. 
یوسف به قاصد گفت: نزد پادشاه برو و از او بپرس ماجرای زنانی که دستهای 

خود را بریدند چه بود؟
پادشاه زنان را طلبید و ماجرا را پرسید، آنها گفتند: در او عیبی نبود. همسر عزیز 
گفت: اآلن حق آشکار شد من بودم که او را به سوی خود دعوت کردم و او از 
راستگویان است. یوسف گفت: این که گفتم نظر زنها پرسیده شود به آن خاطر 
بود تا بداند که من در غیاب عزیز به او خیانت نکرده ام تا بی گناهی من کاماًل 

روشن شود1 و حیثّیت من اعاده گردد.

10. مغرور نبودن

ذرّیه  از  زاده  پیامبر  پیامبری  پیــامبر خداست،  این که حضـرت یوسف7  با 
حضرت ابراهیم است و علم تعبیر خواب مي داند و از عهده امتحان بسیار سختی، 
موّفق بیرون آمده، اّما با این وجود هنگامی که در جهت اثبات بی گناهی خود 
اقدام مي کند تا از خود اعاده حیثیت نماید این توان مقاومت در برابر معصّیت 
را به خود نسبت نمي دهد؛ بلکه مي گوید: من هرگز خودم را تبرئه نمي کنم که 

يُق أَْفتِنَا فِي َسْبِع بََقَراٍت  دِّ َكَر بَْعَد أُمٍَّة أَنَْا أُنَبِّئُُكم بِتَْأِويلِِه فََأْرِسُلوِن؛ يُوُسُف أَيَّها الصِّ َِّذي نََجا ِمْنُهَما َوادَّ g .1َوقَاَل ال
ََّعلِّي أَْرِجُع إِلَى النَّاِس لََعلَُّهْم يَْعَلُموَن؛ قَاَل تَْزَرُعوَن  ِسَماٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسنباَُلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر يَابَِساٍت ل

ْمتُْم  ا تَْأُكُلوَن؛ ثُمَّ يَْأتِي ِمن بَْعِد َذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما قَدَّ َسْبَع ِسنِيَن َدأَبًا فََما َحَصدتّْم فََذُروُه فِي ُسنبُلِِه إاِلَّ قَلِياًل مِّمَّ

ا  ا تُْحِصنُوَن، ثُمَّ يَْأتِي ِمن بَْعِد َذلَِك َعاٌم فِيِه يَُغاُث النَّاُس َوفِيِه يَْعِصُروَن؛ َوقَاَل الَْملُِك ائْتُونِي بِِه فََلمَّ لَُهنَّ إاِلَّ قَلِياًل مِّمَّ

ْعَن أَيِْديَُهنَّ إِنَّ َربِّي بَِكْيِدِهنَّ َعلِيٌم؛ قَاَل َما َخْطبُُكنَّ  ُسوُل قَاَل اْرِجْع إِلَى َربَِّك فَاْسَألُْه َما بَاُل النِّْسَوِة الالَّتِي قَطَّ َجاءُه الرَّ

َّْفِسِه قُْلَن َحاَش لِلِّ َما َعلِْمنَا َعَلْيِه ِمن ُسوٍء قَالَِت اْمَرأَُة الَْعِزيِز اآلَن َحْصَحَص الَْحّق أَنَْا َراَودتُّه  إِْذ َراَودتّنَّ يُوُسَف َعن ن

ِّي لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيِب َوأَنَّ اللَّ اَل يَْهِدي َكْيَد الَْخائِنِيَنf )همان/52-45( اِدقِيَن؛ َذلَِك لِيَْعَلَم أَن َُّه لَِمَن الصَّ َّْفِسِه َوإِن َعن ن
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نفس )سرکش( بسیار به بدیها امر مي کند، مگر آنچه را پروردگارم رحم کند.1
این کالم یوسف گوهری ناب و کمیاب است. در تاریخ بشر چنین چیزی را به 
سختی مي توان یافت و اگر یافت شد شایسته است که با نور در چهره حوران 

بهشتی نوشته شود.
البته از آنجا که او از بندگان مخلص خدا بود و تمام قدرت ها و ّقوت ها را از خدا 
مي دانست و برای خود در مقابل خدا قدرتی قائل نبود، خود نگهداری خویش در 
مقابل نفس سرکش را رحمتی از طرف خدا بیان کرد و نه افتخاری برای خود. 
آری یوسف علیه الّسالم خود را منهای رحمت و لطف الهی مانند دیگر افراد بشر 
مي دانست که در برابر شهوات حیوانی به زانو در مي آیند، اگر رحمت خداوند 

شامل حال انسان گردد از سخت ترین امتحانات سربلند بیرون خواهد آمد.2

11. امانتداری

حضرت یوسف7 پیش از آن که با پادشاه مصر مالقات حضوری داشته باشد 
توانسته است در دل او از خود شخصّیتی پاک، امین، عفیف و نیکوکار پدید 
آورد. بی آنکه خود چنین منظوری داشته باشد. به همین جهت پادشاه گفت: 
با پادشاه  یوسف را نزد من آورید تا او را مخصوص خود گردانم.3 زمانی که 
مالقات مي کند و با او سخن مي گوید پادشاه از سخنان او به عقل و درایتش 
پی مي برد و مي گوید: تو امروز نزد ما جایگاه واالیی داری و مورد اعتماد ما 
هستی. پدرش یعقوب قباًل به او گفته بود که پروردگارت تو را برمی گزیند و به 
تو تعبیر خواب مي آموزد و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب کامل مي کند.4 او 
محبوب پدر، محسود برادران، معشوق زلیخا و مورد احترام زندانیان بود و اکنون 

ِحيٌمf )همان/53( َِّي إِنَّ َربِّي َغُفوٌر رَّ ُئ نَْفِسي إِنَّ النَّْفَس أَلمَّاَرٌة بِالّسوِء إاِلَّ َما َرِحَم َرب g .1َوَما أُبَرِّ
2. تفسیر المیزان، جلد11، صفحه201 و ترجمه آن، جلد11، صفحه269.

g .3َوقَاَل الَْملُِك ائْتُونِي بِِه أَْستَْخلِْصُه لِنَْفِسيf )یوسف/54(
َها َعَلى   g .4َوَكَذلَِك يَْجتَبِيَك َربَّك َويَُعلُِّمَك ِمن تَْأِويِل اأَلَحاِديِث َويُتِّم نِْعَمتَُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل يَْعُقوَب َكَما أَتَمَّ

ََّك َعلِيٌم َحِكيٌمf )یوسف/6( أَبََويَْك ِمن قَْبُل إِبَْراِهيَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َرب
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امین پادشاه است تنها پادشاه نیست که او را امین مي نامد خود نیز در تحویل 
غلّه به برادران خود را عادل و بهترین میزبان معّرفی مي کند.1

12. ترجیح زندان بر معصیّت پنهان

نشد  تسلیم  و  نمود  مقاومت  زلیخا  پیشنهاد  برابر  در  یوسف7  که  هنگامی 
خبر در شهر منتشر شد و گروهی از زنان به زلیخا خرده گرفتند که او یوسف 
را به خود دعوت کرده. زلیخا زنان را به قصر خویش دعوت نمود و از یوسف 
خواست به مجلسی که زنان حضور داشتند و مشغول صرف میوه بودند وارد 
شود. یوسف وارد شد و زنان با دیدن چهره بسیار زیبای او به جای بریدن میوه 
دست خود را بریدند و زلیخا گفت: این همان کسی است که به خاطر )عشق( 

او مرا سرزنش کردید.2
از  آمده است که پس  از روایات  آیت اهلل مکارم شیرازی می نویسد: در برخی 
آن که زنان مصر جمال یوسف7 را مشاهده کردند؛ هر یک از ایشان برای 
از  دیگر  پاره اي  در  کردند  دعوت  خود  به سوی  را  او  و  فرستاد  پیغام  یوسف 
روایات آمده است که گروهی از زن هاي مصر که در آن جلسه حضور داشتند 
به حمایت از همسر عزیز مصر برخاستند و دور یوسف را گرفتند و با گفتارهای 
فریبنده او را تشویق به تسلیم شدن در برابر همسر عزیز مصر کردند، به هر 
حال یوسف از چنین دام عجیبی به خدا پناه برد و سختی زندان را بر لّذت زود 
گذر که خشم خدا را در پی داشت ترجیح داد و از خدا خواست که نیرنگ آن 

زنان را از او بر گرداند.3
و گفت: پروردگارا زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن 

می خوانند.4

ِّي أُوفِي الَْكْيَل َوأَنَْا َخْيُر الُْمنِزلِيَنf )یوسف/59( g .1أَن
َّْفِسِه فَاَستَْعَصَمf)یوسف/32( َِّذي لُْمتُنَّنِي فِيِه َولََقْد َراَودتُّه َعن ن g .2قَالَْت فََذلُِكنَّ ال

3. تفسیر نمونه، جلد9، صفحه402. 
ا يَْدُعونَنِي إِلَْيِه َوإاِلَّ تَْصِرْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيِهنَّ َوأَُكن مَِّن الَْجاِهلِيَنf )یوسف/33( ْجُن أََحّب إِلَيَّ ِممَّ g .4قَاَل َربِّ السِّ
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13. مشورت با پدر

یوسف7 به پدرش گفت: پدرم من در خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید 
و ماه در برابرم سجده مي کنند.1

یوسف7 به درایت و دلسوزی پدر اعتماد دارد و مي داند که پدر نزدیکترین 
یار او است و او را پدرم خطاب مي کند که نوعی صمیمّیت و مهربانی در آن 
نهفته است. یعقوب گفت: فرزندم خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن! که 
برای تو نقشه خطرناکی مي کشند، چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است.2

14. تواضع در برابر والدين

یوسف7 در زمان قحطی با مدیریِت بحران اقتصادی مصر به یک موقعّیت 
مناسبی دست یافته و در همین زمان توانسته به صورت ناشناخته به برادران 
خود نیز کمک کند، پس از روشن شدن ماجرا و شناخته شدن یوسف به دستور 
او مّقرر مي گردد برادران پیراهن یوسف را ببرند و بر صورت حضرت یعقوب 
اندازند و تمامی نزدیکان را از کنعان به مصر کوچ دهند. هنگامی که پیراهن 
یوسف بر صورت یعقوب افکنده مي شود او به اذن خدا بینا مي شود. بستگان 
یوسف حرکت مي کنند و وارد مصر مي گردند؛ یوسف هنگام مالقات، پدر و مادر 
خود را در آغوش مي گیرد و آن دو را بر تخت وزارت در کنار خود مي نشاند. 

با این محّبت و تواضع افتخار دیگری بر افتخارات بی شمار خود مي افزاید.3

15. ياد خدا بودن

به گفته قرآن کریم حضرت یوسف7 پیوسته در زندگی ُپرماجرای خود به 
یاد خدای متعال بوده است که به اختصار، به برخی از این موارد اشاره مي شود.
هنگامی که با فتنه زلیخا مواجه مي شود و خود را در مخمصه مي یابد و همه 

ْمَس َوالَْقَمَر َرأَيْتُُهْم لِي َساِجِديَنf )یوسف/4( ِّي َرأَيُْت أََحَد َعَشَر َكْوَكبًا َوالشَّ g .1إِْذ قَاَل يُوُسُف أِلَبِيِه يَا أَبِت إِن
ْيَطاَن لِِلنَساِن َعُدوٌّ ّمبِيٌنf )همان/5( g .2قَاَل يَا بُنَيَّ اَل تَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى إِْخَوتَِك فَيَِكيُدواْ لََك َكْيًدا إِنَّ الشَّ

3. خالصه از آیات 93ـ100.
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درها را به سوی خود بسته مي بیند، مي گوید: معاذاهلل، یعنی پناه مي برم بر خدا.
هنگامی که با فتنه جمع زنان مواجه مي شود و مشکل چند برابر مي گردد و باز 
هم خود را در یک مخمصه دیگر گرفتار می بیند، مي گوید: پروردگارا زندان نزد 

من محبوبتر است از آنچه اینها مرا به سوی آن مي خوانند.
هنگامی که یعقوب7 و خانواده و پسران او از کنعان به مصر آمدند، یوسف 
مي گوید: پروردگارا بخشی )عظیم( از حکومت به من بخشیدی و مرا از علم 
تعبیر خواب آگاه ساختی، ای آفریننده آسمانها و زمین، تو ولّی و سرپرست من 

در دنیا و آخرت هستی، مرامسلمان بمیران و به صالحان ُملحق فرما.1
16. دغدغه چگونه مردن

به چاه و زندان و  افتادن  او تجربه  را دارد،  یوسف7 دغدغه چگونه مردن 
وزارت و... را  از سر گذرانده، پدر و مادرش در مصر در کنارش قرار گرفته اند و 
او در کالمی ضمن بیان بخشی از عنایت ها و توّجهات خدای متعال مي گوید: 
تعبیر  علم  از  مرا  و  بخشیدی  من  به  حکومت  از  )عظیم(  بخشی  پروردگارا 
خواب آگاه ساختی. آنگاه بیان مي دارد: ای آفریننده آسمانها و زمین، تو ولّی و 
سرپرست من در دنیا و آخرت هستی، مرامسلمان بمیران و به صالحان ملحق 

فرما.
آرزوی  صالحان  به  شدن  ُملحق  و  است  یوسف7  دغدغه  ُمردن  مسلمان 

اخروی آن حضرت.

17. شرمنده نکردن برادران

یکی از گفتارهای جالب توّجه حضرت یوسف7، که قرآن کریم آن را بیان 
نموده، کالمی است که آن حضرت پس از رسیدن حضرت یعقوب به مصر بیان 
مي کند و مي فرماید: پدر! این تعبیر خوابی است که قباًل دیده ام، پروردگارم 

الّدنُيَا  فِي  َولِيِّي  أَنَت  َواأَلْرِض  َماَواِت  السَّ فَاِطَر  اأَلَحاِديِث  تَْأِويِل  ِمن  َوَعلَّْمتَنِي  الُْمْلِك  ِمَن  آتَْيتَنِي  قَْد  gَربِّ   .1
الِِحيَنf )یوسف/101( َواآلِخَرِة تََوفَّنِي ُمْسلًِما َوأَلِْحْقنِي بِالصَّ
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آن را حق قرار داد و او به من نیکی کرد، هنگامی که مرا از زندان نجات داد 
و شما را از آن بیابان )به اینجا( آورد، بعد از آن که شیطان میان من و برادرانم 

فساد کرد.1
خطای  و  نمي برد  اسمی  چاه  به  افتادن  از  یوسف7  کالم حضرت  این  در 
برادران را به ُرخ آنها نمي کشد و آنها را شرمنده نمي نماید. آری رفتار، رفتار 

کریمانه و بزرگوارانه اي است که با رفتارهای عاّدی، تفاوت اساسی دارد.

نتیجه:

از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ مقاومت در برابر معصیت

ـ کارآمدی در مدیریت
ـ مخلص بودن

ـ نیکوکاری
ـ دانستن علم تعبیر خواب

ـ اهل عفو و اغماض بودن 
ـ دعوت به خداپرستی در سخت ترین شرایط

ـ وقت شناسی
ـ به دنبال اعاده حیثّیت بودن 

ـ مغرور نبودن
ـ امانتداری

ـ ترجیح دادن زندان بر معصیت پنهان
ـ مشورت نمودن با پدر
ـ تواضع در برابر والدین

ْجِن َوَجاء بُِكم  g .1قَاَل يَا أَبَِت َهَذا تَْأِويُل ُرْؤيَاَي ِمن قَْبُل قَْد َجَعَلَها َربِّي َحقًّا َوقَْد أَْحَسَن بَي إِْذ أَْخَرَجنِي ِمَن السِّ
َُّه ُهَو الَْعلِيُم الَْحِكيُمf )یوسف/100( َِّما يََشاُء إِن ْيَطاُن بَْينِي َوبَْيَن إِْخَوتِي إِنَّ َربِّي لَِطيٌف ل َّزَغ الشَّ مَِّن الْبَْدِو ِمن بَْعِد أَن ن
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ـ پیوسته به یاد خدا بودن
ـ دغدغه چگونه مردن

ـ شرمنده نکردن برادران
همگی از صفات و ویژگی هاي حضرت یوسف7 است.

بر پیروان مکتب انبیاء الزم است که صفات و ویژگی هاي مذکور را به عنوان 
شاخص و معیار پیوسته مّدنظر داشته و استمداد از خدای سبحان تالش الزم 

را برای به دست آوردن آن صفات به کار گیرند.





ویژگي هاي حضرت شعیب7 

ضمن  در  مجید  قرآن  در  بار  ده  نامش  که  است  پیامبرانی  از  یکی  شعیب7 
سوره های اعراف، هود، شعراء و عنکبوت آمده است. با توجه به سوره شعراء، قوم 
شعیب7 اصحاب ایکه بوده اند و بنا بر سور دیگر، شعیب7 بر قوم َمدَین مبعوث 

بوده است.
در سوره قصص از آیه 22 تا 28 از قصه تزویج حضرت موسی با دختر شعیب7 

سخن به میان آمده است.
قرآن کریم در آیه 85 سوره اعراف از مبعوث شدن شعیب7 بر مردم مدین سخن 
به میان آورده است.1 َمدَین در اصل نام یکی از فرزندان ابراهیم خلیل بود و چون 
فرزندان و نواده های او در جایی بر سر راه شام سکونت اختیار کردند این سرزمین، 

مدین نام گرفت.

1. اعالم قرآن، صفحه408.
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ویژگی های شعيب7

1. دعوت به خداپرستی

شعیب7 دعوتش را همانند پیامبران دیگر از مسأله توحید آغاز کرد و گفت:  
بَيَِّنٌة  َقْد َجاءْتُکم  َغْيُرُه  ِإلٍَه  ْن  اْعُبُدوْا اهللَّ َما لَُکم مِّ َقْوِم  َيا  gَقاَل 

fبُِّکْم مِّن رَّ
ای قوم من، خدا را بپرستيد كه جز او معبودی نداريد، دليل 

روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است.
)اعراف/85( 

در آن عصر، بُت پرستی در میان مردم َمدَین بسیار رایج بود.
در برابر این دعوت، قومش به او گفتند: آیا نمازت تو را بر آن مي دارد که ما را 
از عبادت بت ها و پرستش معبودان پدرانمان باز داری؟ اگر شرافت قبیله ات نبود 
ترا سنگسار مي کردیم ، باید یا از شهر ما خارج شوی یا آئین ما را پیروی کنی.
دعوت به خداپرستی و توحید که اصلی ترین و محوری ترین دعوت پیامبران 
الهی بوده است؛ معمواًل با سخت ترین مقاومت اقوام منحرف نیز مواجه مي شده 

است.

2. مبارزه با مفاسد اجتماعی

شعیب7 پس از دعوت به توحید، به مبارزه با مفاسد اجتماعی و اخالقی و 
اقتصادی آنها برخاست و نخست آنان را از کم فروشی و تقلّب و تزویر در معامله 
باز داشت و گفت: اکنون که راه خدا برای شما آشکار شده است پس حّق پیمانه 

و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید.
آن گاه به یکی دیگر از کارهای خالف آنها اشاره کرده، گفت: و در روی زمین 
پس از آنکه )در پرتو ایمان و دعوت انبیاء( اصالح شده است فساد نکنید. این 

برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید.1

1. ر .ک: شعراء، آیات184-181.
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gَفَأْوُفوْا الَْکْيَل َو الِْميَزاَن َوَل َتْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَياءُهْم َوَل ُتْفِسُدوْا 
fْؤِمِنيَن ِفي اأَلْرِض بَْعَد ِإْصَلِحَها َذلُِکْم َخْيٌر لَُّکْم ِإن ُكنُتم مُّ

)اعراف/85(

»تَْبَخُسواْ« از ماده »بخس« در اصل به معنی کم گذاشتن ظالمانه از حقوق 
مردم، و گاه به معنی تقلّب و نیرنگی است که به تضییع حقوق دیگران منتهی 
مي گردد بنابراین جمله مورد بحث دارای معنای وسیعی است که هر تقلّب و 
تزویر در معامله و نیز پایمال کردن حق دیگران را به هر شکلی شامل مي شود.1

نتيجه:

از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ دعوت به خداپرستی

ـ مبارزه با مفاسد اجتماعی
از صفات و ویژگی هاي حضرت شعیب7 است.

بر پیروان انبیاء الزم است که صفات و ویژگی هاي مذکور را به عنوان شاخص 
و معیار پیوسته مّدنظر داشته و با استمداد از خدای سبحان تالش الزم را برای 

به دست آوردن آن صفات به کار گیرند.

1. تفسیر نمونه، جلد15، صفحه333.





اصحاب ایکه

نام اصحاب ایکه چهار بار در قرآن مجید ذکر شده است. »ایکه« به معنی درختان 
در هم پیچیده یا بیشه است. اصحاب ایکه، قوم شعیب7 بودند که در سرزمینی 
ُپر آب و درختی، در میان حجاز و شام زندگی مي کردند و از رفاه و ثروت فراوانی 
به  بود و دست  فرا گرفته  را  آنها  به همین جهت غرور و غفلت  بودند،  برخوردار 

کم فروشی و فساد در زمین مي زدند.
شعیب7 آنان را از این کار برحذر داشت و به توحید و راه حق دعوتشان کرد، اّما 

آنها تسلیم حق نشدند و سرانجام براثر مجازات دردناکی نابود گشتند.1

ویژگی های اصحاب ایکه

1. ستم پیشه گی

از جمله صفاتی که قرآن کریم اصحاب ایکه را به آن صفت مّتصف نموده، ستم 
پیشگی است قرآن مي فرماید:

1. تفسیر نمونه، جلد11، صفحه121.
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gَوِإن َكاَن َأْصَحاُب اأَلْيَکِة لََظالِِميَن َفانَتَقْمَنا ِمْنُهْم َوِإنَُّهَما لَِبِإَماٍم 
fِبيٍن مُّ

انتقام  آنان  از  ما  بودند.  ستمگری  قوم  مسلمًا  ايکه  اصحاب 
گرفتيم و در برابر ستمگری و سركشی ها مجازاتشان كرديم.

)حجر/79-78(

2. تکذيب پیامبران

یکی دیگر از رفتار اصحاب ایکه تکذیب پیامبران بود که قرآن کریم به آن 
تصریح مي کند و مي فرماید:

fَب َأْصَحاُب الِحْجِر الُْمْرَسِليَن gَو لََقْد َكذَّ
اصحاب ايکه رسولن )خدا( را تکذيب كردند.

)حجر/80(

3. اتّهام سحر به پیامبران

یکی دیگر از رفتارهای ظالمانه اصحاب ایکه نسبت دادن جادوگری و سحر 
به پیامبران الهی بوده است، هنگامی که شعیب7 به آنها اعالن مي کند که 
رسول خداوند است. از آنان مي خواهد که راه تقوا پیش گیرند و از او اطاعت 
کنند و کم فروشی نکنند و دیگران را به خسارت نیفکنند و اجناس را با ترازوی 
صحیح وزن کنند و بر اشیاء و اجناس مردم عیب ننهند و در زمین برای فساد 
تالش نکنند.1 آنها در برابر این سخنان شعیب7 گفتند: تو از افسون شدگانی! 
توخود فقط بشری همچون ما هستی، تنها گمانی که درباره تو داریم این است 
که از دروغگویانی، اگر راست مي گویی سنگ هایی از آسمان بر سر ما بباران.2

1. مفاد آیات 177 تا 183 سوره ُشعرا.
َماِء  َُّظّنَك لَِمَن الَْكاِذبِيَن؛ فََأْسِقْط َعَلْينَا ِكَسًفا مَِّن السَّ ْثُلنَا َوإِن ن ِريَن؛ َوَما أَنَت إاِلَّ بََشٌر مِّ ََّما أَنَت ِمَن الُْمَسحَّ g .2قَالُوا إِن

اِدقِيَنf )شعرا/185ـ187( إِن ُكنَت ِمَن الصَّ
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نتيجه:

آیات قرآن نشان مي دهد:
ـ  ستم پیشه گی

ـ تکذیب پیامبران
ـ اتهام سحر به آنان

از رفتارهای زشت اصحاب ایکه بوده است.
بر پیروان قرآن کریم الزم است با استمداد از خدای سبحان از رفتارهای مذکور 

پرهیز نمایند.





ویژگی های ایوب7

حضرت ایوب از جمله پیامبرانی است که نامش در قرآن آمده و به زندگی و برخی 
از ویژگی هاي ایشان اشاره شده است.

ویژگي هاي حضرت ایوب7

1. صبر

حضرت ایوب ثروت قابل توجهی از چارپایان و زمین در اختیار داشته و از نعمت 
زن و فرزند نیز بهره مند بوده است، براثر گرفتاری، همه آنها را از دست می دهد 
و به رنج و مشّقت سنگینی مبتال می گردد، لیکن با شکیبایی و صبر در برابر همه 
آن مصیبت ها و رنج های طاقت فرسا و جانکاه به مقابله برمی خیزد و با مدد ذکر و 
تسبیح خدای سبحان همچنان مقاومت می کند. تا جایی که خدای متعال در حقش 

مي فرماید: 
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fِإنَّا َوَجْدنَاُه َصابًِراg
به راستی ما او را شکيبا يافتيم.

)ص/44( 

و این چنین مدال پر افتخار صبوری را نصیب خود مي کند.

2. استمداد از خدای سبحان

انسان  ندارد،  منافات  متعال  خدای  درگاه  از  استمداد  به  توجه  با  صبر  مقام 
مي تواند هم صابر باشد و هم برای رفع گرفتاری، مصیبت، رنج و مشقت از 
خداوند استمداد کند و یاری بطلبد، ایوب7 که ثروت و دارایی، هم چنین 
زن و فرزند و سالمتی خود را از دست داده بود و با زره فوالدین صبر در برابر 
این مصیبت ها مقاومت مي نمود و در برابر شیطان تسلیم نمي شد و به زانو در 
نبود و مي گفت:  امید  نا  پایان خداوند  از رحمت بی  از سوی دیگر  نمي آمد و 

پروردگارا! شیطان مرا به رنج و مشّقت و عذاب گرفتار کرده است.1

3. مستجاب الدعوه

صبر قابل ستایش و وصف ناپذیر ایوب از یک سو، دعای خالصانه و مستمر او از 
سوی دیگر موجب مي شود تا آغوش رحمت حضرت حق بیش از پیش گشوده 
گردد و دعای خاضعانه ایوب به هدف اجابت اصابت کند خدایش فرمان دهد 
و بفرماید: با پای خود بر زمین بکوب، اینک شستنگاهی سرد و نوشیدنی گوارا 
آماده است.2 ]ُمجّددا[ کسان اش را و نظایر ایشان را همراه آنها، به او بخشیدیم 

تا رحمتی از جانب ما و عبرتی برای خردمندان باشد.3

4. جريان معجزه برای ايّوب

پاداش صبر، عظیم است و استجابت دعا، عزیز. خدای سبحان به پاس صبر 
ْيَطاُن بِنُْصٍب َوَعَذاٍبf )ص/41( نَِي الشَّ ِّي َمسَّ َُّه أَن g .1إِْذ نَاَدى َرب

g .2اْرُكْض بِِرْجلَِك َهَذا ُمْغتََسٌل بَاِرٌد َو َشَراٌبf )ص/42(
g .3َوَوَهْبنَا لَُه أَْهَلُه َوِمْثَلُهم مََّعُهْم َرْحَمًة مِّنَّا َوِذْكَرى أِلُْولِي اأْلَلْبَاِبf )ص/43(
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سنگ شکن اّیوب نه تنها مستجاب الّدعوه قرارش مي دهد، بلکه به اراده ذات 
اّیوب را توانا و ُکن فیکون حق قرار مي دهد. و مي فرماید،  احدّیت خود پای 
به او گفتیم: با پای خود بر زمین بکوب اینک شستن گاهی سرد و نوشیدنی 

نوشین فراهم است.

5. نِعم العبد: بنده نیکو

روزگاری صاحب  گذرانده،  سر  از  را  سنگی  گران  و  عدیده  تجربه هاي  اّیوب 
جسمش  تهی،  دستش  نیز  روزگاری  و  بوده  عیال  و  اهل  و  مکنت  و  ثروت 
و  رفیق  هیچ  که  مي گذرانده،  روزگاری  تنها،  و  یکه  فرزند،  و  بی عیال  علیل، 
همراهی جز صبر و هیچ فریاد رسی جز رب در کنارش نبوده و همین تجربه ها 
که  رسیده  جایی  به  و  پایه ساخته  بلند  الگویی  او  از  و صبر  کرده  آبدیده اش 
مستقیمًا به دستان خدا خلعت بنده نیکو برتن کند و خدایش او را gِنْعَم الَْعْبُد 

اٌبf)ص/44( بخواند. ِإنَُّه َأوَّ

6. اّواب

اّواب، از جمله صفاتی است که قرآن کریم ایوب را به آن توصیف نموده است. 
این کلمه پنج بار در قرآن آمده؛ چهار بار در سوره ص و یک بار در سوره ق. 
بازگشت  این صفت، توصیف شده اند.  به  نیز  داود و سلیمان  اّیوب،  بر  عالوه 
کننده را »اّواب« گویند. اّواب، پیوسته توّجه به خدای سبحان را مّدنظر دارد 
در  که  است  خویشتنداری  او  نشود.  منحرف  خود  اصلی  مسیر  از  هیچگاه  تا 
نهان از خدای رحمان هراس دارد.1 شیطان بر دنیای اّیوب مسلّط شد؛ اموال 
و گوسفندان و زراعت هاي اّیوب را دچار آفت و بال کرد، اّما تأثیری در اّیوب 
نگذاشت، بر بدن اّیوب سلطه یافت و او چنان بیمار گشت که از شّدت درد و 
رنجوری اسیر بستر گردید. اّما با این حال از مقام شکر او چیزی کاسته نشد؛ 

ْحَمن بِالَْغْيِب َوَجاء بَِقْلٍب ّمنِيٍبf )ق/33-32( اٍب َحِفيٍظ؛ َمْن َخِشَي الرَّ g .1َهَذا َما تُوَعُدوَن لُِكلِّ أَوَّ
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دوباره  برآمد؛ خداوند  پیروز  به خوبی  الهی  امتحان سخت  این  از  اّیوب  چون 
نعمت هاي قبل را به او بازگردانید و اّیوب نیز سالمت جسمش را بازیافت.1 او 
در تمام مراحل بال و مصیبت همچنان شاکر بود و هیچ گاه از توّجه به درگاه 
اٌبf)ص/ 44( نائل شد. خدای سبحان غفلت نورزید تا به مقامgِنْعَم الَْعْبُد ِإنَُّه َأوَّ

نتيجه: 

از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ صبوری

ـ استمداد گرفتن از خدای سبحان
ـ مستجاب الّدعوه بودن

ـ بنده نیکو بودن
ـ اّواب بودن

از صفات و ویژگی هاي حضرت ایوب7 است.
بر پیروان انبیاء الزم است که صفات و ویژگی هاي مذکور را به عنوان شاخص 
و معیار پیوسته مّدنظر داشته و با استمداد از خدای سبحان تالش الزم را برای 

به دست آوردن آن صفات، به کار گیرند.

1. تفسیر نور، جلد8، صفحه112.



ویژگي هاي حضرت موسی7

موسی صاحب شریعت و فاتح و منجی ملّت یهود است که ظهور او بین قرون 15 
تا 13 پیش از میالد است. نام موسی صد و سی بار در قرآن مجید مذکور است. و 

وقایع زندگی او بیش از سایر پیغمبران در قرآن یاد شده است.1

ویژگی های موسی7

1. استغفار

هنگامی که موسی7 دوران کودکی را پشت سر نهاد و نیرومند و کامل شد.2 وارد 
شهر شد دو مرد را دید که با یکدیگر جنگ و نزاع مي کردند، یکی از پیروانش و 
دیگری از دشمانش بود. آن که از پیروان او بود در برابر دشمنش از موسی تقاضای 
کمک کرد؛ موسی به یاریش شتافت تا از دست دشمن نجاتش دهد، پس مشتی به 
دشمن او زد او برزمین افتاد و مرد. موسی7 گفت: این نزاع شما از عمل شیطان 

1. اعالم قرآن، صفحه616.
ُه َواْستََوى آتَْينَاُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك نَْجِزي الُْمْحِسنِيَنf )قصص/14( ا بََلَغ أَُشدَّ g .2َولَمَّ
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بود که او دشمن و گمراه کننده آشکاری است.1 او فقط مي خواست دست مرد 
قبطی را از گریبان بنی اسرائیلی جدا کند، هر چند که گروه فرعونیان مستحّق 
بیش از این بودند، اما در آن شرایط اقدام به چنین کاری مصلحت نبود. سپس 

عرض کرد: 
fِحيُم gَقاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت نَْفِسي َفاْغِفْر لِي َفَغَفَر لَُه ِإنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ
پروردگارا من به خويشتن ستم كردم مرا ببخش پس خداوند 

او را بخشيد كه او آمرزنده و مهربان است.
)قصص/16(

مسلّمًا موسی در اینجا مرتکب گناهی نشد، بلکه در واقع ترک اولی از او سر زد. 
هر چند که نمي باید چنین بی احتیاطی ای مي کرد.2 این شیوه همه انبیاء الهی 
است که به محض صدور خطا و ارتکاب ترک اولی از خدای سبحان درخواست 
آمرزش  نمایند. همچنین هنگامی که موسی به میعادگاه رفت و خدای متعال 
با او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا خود را به من نشان بده تا تو را ببینم. 
خدای متعال فرمود: هرگز مرا نخواهی دید، ولی به کوه بنگر اگر درجای خود 
ثابت ماند مرا خواهی دید )یعنی دیدن من از محاالت است، همچنان که ثابت 
ماندن کوه پس از تجلّی من از محاالت است.( هنگامی که پروردگارش بر کوه 
جلوه کرد آن را همسان خاک قرار داده و موسی از مشاهده این صحنه چنان 

وحشت زده شد که مدهوش به زمین افتاد و چون به هوش آمد عرض کرد: 
fُل الُْمْؤِمِنيَن ا َأَفاَق َقاَل ُسْبَحانََک ُتْبُت ِإلَْيَک َوَأنَْا َأوَّ gَفَلمَّ

پروردگارا: منّزهی تو از اينکه با چشم تو را ببينم، به سويت 
بازگشتم و من از نخستين مًومنانم.

)اعراف/143(

َِّذي  ِه فَاْستََغاثَُه ال g .1َوَدَخَل الَْمِدينََة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة مِّْن أَْهلَِها فََوَجَد فِيَها َرُجَلْيِن يَْقتَتاَِلِن َهَذا ِمن ِشيَعتِِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِّ
َُّه َعُدوٌّ ّمِضلٌّ ّمبِيٌنf )قصص/15( ْيَطاِن إِن ِه فََوَكَزُه ُموَسى فََقَضى َعَلْيِه قَاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ َِّذي ِمْن َعُدوِّ ِمن ِشيَعتِِه َعَلى ال

2. تفسیر نمونه، جلد16، صفحه43.
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2. عدم حمايت از مجرمان

در عصر موسی دو گروه در برابر هم صف آرایی کردند، فرعونیان به رهبری 
فرعون از یک سو و بنی اسرائیل به رهبری موسی از سوی دیگر. فرعون و 
مقابل  در  بودند  مجرم  و  ستمگر  قاتل،  گردنکش،  ُمتّکبر،  گروهی  فرعونیان 
نعمت های  به  متّنعم  که  موسی  مظلوم.  و  ستمکش  گروهی  بنی اسرائیل 

خداوندی از جمله رسالت و معجزات است؛ عرض کرد: 
fَقاَل َربِّ بَِما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن َأُكوَن َظِهيًرا لِّْلُمْجِرِميَنg

پروردگارا، به ُشکرانه نعمتی كه به من دادی هرگز پشتيبان 
ستمديدگان  كنار  در  هميشه  بلکه  بود،  نخواهم  مجرمان 

بنی اسرائيل خواهم ايستاد.
)قصص/17( 

3. اطمینان به حمايت خدا

مبارزه موسی7 با فرعون و فرعونیان سالها ادامه داشت تا اینکه به موسی 
وحی رسید که شبانه بنی اسرائیل را از مصر کوچ دهد، موسی به آنان دستور 
نیرو را به  آنان مطلّع شد و مأموران بسیج  از حرکت  اّما فرعون  حرکت داد، 
شهرها فرستاد و به اندازه کافی لشگر و نیرو آماده ساخت. لشکر به تعقیب بنی 
اسرائیل پرداختند و به هنگام طلوع آفتاب به آنان رسیدند. هنگامی که دو گروه 
یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم در 
انبوه و خونخوار  پیش رو دریا و امواج خروشان آب و در پشت سر، لشگری 
با تجهیزات کامل قرار دارد که سخت از ما خشمگین است. در اینجا لحظات 
دردناکی بر بنی اسرائیل گذشت، لحظاتی که تلخی آن غیر قابل توصیف است 
تا جایی که شاید جمع زیادی در ایمان خود متزلزل شدند. اّما موسی همچنان 
و  بنی اسرائیل  نجات  درباره  خدا  وعده هاي  مي دانست  و  بود  مطمئن  و  آرام 
نابودی قوم سرکش تخلّف ناپذیر است. از این رو با یک دنیا اطمینان و اعتماد 
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رو به جمعیت وحشت زده بنی اسرائیل کرد و گفت: چنین نیست، آنها هرگز بر 
ما مسلّط نخواهند شد و یقینا پروردگارم با من است و به زودی مرا هدایت 

خواهد کرد.g 1َقاَل َكلَّ ِإنَّ َمِعَي َربِّي َسَيْهِديِنf)شعراء/62(

4. نیرومندی امین

موسی دید دو مرد با یکدیگر در حال نزاعند که یکی از پیروان او بود و دیگری 
از دشمنانش. آن که از پیروانش بود تقاضای کمک کرد و موسی به یاری او 
برخاست و ُمشتی به سینه دشمن او زد که اتفاقًا بر زمین افتاد و جان سپرد. خبر 
کشته شدن یکی از فرعونیان در مصر پیچید. موسی در انتظار پیامدهای حادثه 
بود که ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری طلبیده بود فریاد مي زند 
و از او کمک مي خواهد و با شخص دیگری گالویز است. موسی به او گفت: 
تو آشکارا انسان ماجراجو و گمراهی هستی هر روز با کسی دعوا داری. موسی 
خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود درگیر شود که مرد فریادش بلند 
شد گفت: مي خواهی مرا بکشی همان گونه که دیروز انسانی را ُکشتی؟ ماجرا 
به فرعون و فرعونیان رسید. جلسه اي تشکیل و ُحکم قتل موسی صادر شد. از 
سوی دیگر مردی تصمیم فوق را به موسی رساند و از او خواست شهر راترک 
کند. موسی به شهر مدین رهسپار شد تا به جایی رسید که مردم َمدین از چاه 
آب مي کشیدند و چارپایان خود را سیراب مي کردند و در کنار آنان دو زن را دید 
که مراقب گوسفندان خویش بودند و به چاه نزدیک نمي شدند. موسی نزدیک 
آنان آمد و پرسید شما چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟ گفتند: ما آنها را آب 
نمي دهیم تا چوپان ها همگی خارج شوند؛ زیرا پدر ما پیرمرد کهنسالی است. 
موسی از شنیدن این سخن ناراحت شد؛ جلو آمد و دلو را در چاه افکند. دلوی 

لَِشْرِذَمٌة  َهُؤاَلء  َحاِشِريَن؛إِنَّ  الَْمَدائِِن  فِي  فِْرَعْوُن  ّمتَّبَُعوَن؛فََأْرَسَل  َُّكم  إِن بِِعبَاِدي  أَْسِر  أَْن  ُموَسى  إِلَى  gَوأَْوَحْينَا   .1
َّا لََجِميٌع َحاِذُروَن؛فََأْخَرْجنَاُهم مِّن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن؛َوُكنُوٍز َوَمَقاٍم َكِريٍم؛َكَذلَِك َوأَْوَرْثنَاَها  َُّهْم لَنَا لََغائُِظوَن؛َوإِن قَلِيُلوَن؛َوإِن

َّا لَُمْدَرُكوَنf )شعراء/51-61(، تفسیر  ا تََراءى الَْجْمَعاِن قَاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِن بَنِي إِْسَرائِيَل؛فََأتْبَُعوُهم ّمْشِرقِيَن؛فََلمَّ

نمونه، جلد15، صفحه243.
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که می گویند چند نفر مي بایست آن را از چاه بکشد با قدرت یک تنه آن را از 
چاه بیرون آورد و گوسفندان را آب داد. سپس رو به سایه آورد و عرض کرد: 
پروردگارا هر خیری که به من بفرستی به آن نیازمندم. پس از ساعتی یکی از 
آن دو زن به سراغ موسی آمد و گفت: پدرم از تو دعوت کرد تا مزد آب دادن به 
گوسفندان را به تو بپردازد. موسی همراه زن رفت و وارد خانه شعیب7 شد.1
را که  را استخدام کن؛ زیرا بهترین کسی  او  از آن دو  زن گفت: پدر!  یکی 
مي توانی استخدام کنی کسی است که قوی و امین باشد. gَقالَْت ِإْحَداُهَما َيا 

َأبَِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت الَْقِويُّ اْلَِميُنf)قصص/26(
دختر شعیب7 قوی بودن موسی را هنگامی مالحظه نمود که دید او با دلوی 
از چاه آب کشید که چند نفر مي بایست آن را از چاه بیرون کشند و امین بودن 
او را هنگامی مالحظه کرد که موسی در مسیر آمدن به خانه شعیب7 به 
دختر گفت: من از پیش حرکت مي کنم و تو پشت سر بیا و از پشت سر در چند 
راهی ها مرا راهنمایی کن.  این سخن موسی به آن خاطر بود که مبادا دختر 
هنگامی که در جلو حرکت مي کند باد بر لباسش بوزد و لباس را از اندام او 
کنار بزند و چشم موسی بر بدن او افتد.2 آن چه بیان شد سخنی است که قرآن 
کریم از زبان دختر شعیب7 نقل نموده است. و در آیه اي دیگر از قول خود 

موسی نقل مي کند که مي گفت: 
fوا ِإلَيَّ ِعَباَد اهلِل ِإنِّي لَُكْم َرُسوٌل َأِميٌن gَأْن َأدُّ

امور بندگان خدا را به من واگذاريد که من فرستاده امينی هستم.
)دخان/18«(

5. دلسوزی

او  شب  سی  مأموریت  رفت.  طور  کوه  به  تورات  احکام  گرفتن  برای  موسی 

1. ر .ک: قصص، آیات25-15.
2.  ر.ک: تفسیر نمونه، جلد16، صفحه64.  
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از وسایلی  استفاده  با  در غیبت موسی، سامری  یافت.  افزایش  به چهل شب 
گوساله اي ساخت و جمعّیت را به پرستش آن فرا خواند. خداوند در میعادگاه به 
موسی فرمود: ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه ساخت.1 
موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت. gَفَرَجَع ُموَسی ِإلَی 

َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفاf)طه/86(
خشمگین بودن و اندوهناکی موسی از روی دلسوزی بود؛ زیرا که نسبت به 
هدایت مردم و سعادتمندی آنها حّساس و عالقه مند بود. هنگامی که چشمش 
به صحنه بسیار زننده گوساله پرستی افتاد گفت: ای قوم من، مگر پروردگارتان 
وعده نیکویی به شما نداد؟ آیا ّمدت جدایی من از شما به طول انجامید یا با 
این عمل زشت مي خواستید غضب پروردگارتان بر شما نازل شود که با وعده 
من مخالفت کردید.2 من با شما عهد کرده بودم که به خّط توحید و راه اطاعت 
پروردگار استقامت کنید، اّما شما همه سخنان مرا از یاد بُردید و در غیاب من 

از اطاعت هارون سرپیچی کردید.

الطاف خدا به موسی7

1. بازگشت موسی به آغوش مادر

برنامه وسیعی برای کشتن نوزادان پِسر بنی اسرائیل ترتیب داده بود.  فرعون 
بیمناک  فرعون  از  که  هنگامی  کرد  الهام  موسی  مادر  به  متعال  خدای  ولی 
شد موسی را در دریای نیل بیفکند. برنامه این بود که خدا موسی را سالمت 
را که  فرعون و همسرش صندوقچه اي  برگرداند.  مادرش  آغوش  به  و  بدارد 
و  فرعون  که  دید  وقتی  فرعون  همسر  گرفتند؛  آب  از  بود  آن  درون  موسی 
فرعونیان قصد کشتن کودک را دارند به فرعون گفت: این کودک نور چشم 
من و تو است او را نکش شاید برای ما مفید باشد و یا او را به عنوان پسر 

اِمِرّيf )طه/85( َّا قَْد فَتَنَّا قَْوَمَك ِمن بَْعِدَك َوأََضلَُّهُم السَّ g .1قَاَل فَِإن
ُِّكْم فََأْخَلْفتُم  ب g .2قَاَل يَا قَْوِم أَلَْم يَِعْدُكْم َربُّكْم َوْعًدا َحَسنًا أَفََطاَل َعَلْيُكُم الَْعْهُد أَْم أََردتّْم أَن يَِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب مِّن رَّ

مَّْوِعِديf )طه/85(
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نوزاد شیر  مّدتی  از  لیکن پس  قتل موسی شد  مانع  او  برگزینیم.1سخن  خود 
خوار گرسنه شد و پستان هیچ دایه ای را به دهان نگرفت و این همان تحریم 
تکوینی الهی بود که همه دایه ها را بر او حرام کرده بود. مأموران تالش کردند 
دایه اي فراهم آورند که به دختری برخورد کردند و او گفت: من مي توانم شما 
را به خانواده اي راهنمایی کنم که مي توانند کفالت این نوزاد را به عهده گیرند 
و خیرخواه او باشند.2 مأموران خوشحال شدند و مادر موسی را به قصر فرعون 
بردند. نوزاد هنگامی که بوی مادر را شنید سخت پستان او را به دهان فشرد. 
برق خوشحالی از چشم ها ُجستن کرد. وقتی موسی پستان مادر را قبول کرد 
هامان وزیر فرعون گفت: فکر مي کنم تو مادر واقعی او هستی و گرنه چرا در 

میان این همه زن تنها پستان تو را پذیرفت؟
اینکه من زنی خوشبو هستم و شیرم بسیار  مادر گفت: ای پادشاه، به خاطر 
شیرین است. حاضران این سخن را تصدیق کردند و هرکدام هدیه و تحفه 
گران قیمتی به او دادند. آری آن کودک باید از شیر پاکی همچون شیر مادرش 

تغذیه کند تا بتواند در بزرگی بر ضّد ناپاکی ها قیام کند و با ناپاکان بستیزد.3
خدای متعال مي فرماید: 

ِه َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها َوَل َتْحَزَن َولَِتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اهلِل  gَفَرَدْدنَاُه ِإلَی ُأمِّ
fَحقٌّ َولَِکنَّ َأْكَثَرُهْم َل َيْعَلُموَن

ما او را به مادرش باز گردانيديم تا چشمش روشن شود و غمگين 
نباشد و بداند وعده الهی حق است ولی بيشتر آنان نمی دانند. 

)قصص/13(

این یکی از الطاف خداوند است که نصیب موسی گردید و او را در آن شرایط 
سخت در آغوش مادر قرار داد.

ِّي َولََك اَل تَْقتُُلوُه َعَسى أَن يَنَفَعنَا أَْو نَتَِّخَذُه َولًَدا َوُهْم اَل يَْشُعُروَنf )قصص/9( ُت َعْيٍن ل g .1َوقَالَِت اْمَرأَُت فِْرَعْوَن قُرَّ
ْمنَا َعَلْيِه الَْمَراِضَع ِمن قَْبُل فََقالَْت َهْل أَُدلُّكْم َعَلى أَْهِل بَْيٍت يَْكُفُلونَُه لَُكْم َوُهْم لَُه نَاِصُحوَنf )قصص/9( g .2َوَحرَّ

3. تفسیر نمونه، جلد16، صفحه36.
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2. بهره مندی از معجزه ها

عدیده ای  معجزهای  از  بهره مندی  موسی،  به  خداوند  الطاف  از  دیگر  یکی 
همچون عصا و ید بیضاء است.

خداوند می فرماید: 
fِبيٍن gُثمَّ َأْرَسْلَنا ُموَسی َوَأَخاُه َهاُروَن بِآَياِتَنا َو ُسْلَطاٍن مُّ

سپس موسی و برادرش هارون را با آيات خود و دليلی روشن 
فرستاديم.

)مومنون/45(

منظور از آیات، معجزاتی است که خداوند به موسی بن عمران داد )آیات نُه 
گانه( و مراد از ُسلَْطاٍن مُّبِیٍن، منطق نیرومند موسی در برابر فرعونیان است.1 
البته اقتضای حکمت خداوندی است که وقتی کسی را به انجام رسالتی سنگین 
مأمور نماید او را به معجزه و منطق استوار نیز مجّهز میکند تا در رسیدن به 

اهداف خود موفق شود.

3. آبرومند و بزرگوار

موسی دارای شخصیتی است که نزد خدای متعال آبرومند است. قرآن کریم 
آنجا که به مؤمنان مي گوید: 

ا  َأُه اهللُ ِممَّ gَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َل َتُکونُوا َكالَِّذيَن آَذْوا ُموَسی َفَبرَّ
fَقالُوا َوَكاَن ِعنَد اهلِل َوِجيًها

ای كسانی كه ايمان آورده ايد، همانند آنهايی نباشيد كه موسی 
را آزار دادند و خداوند او را از آنچه در حّق او مي گفتند مبّرا 

ساخت و او نزد خداوند آبرومند )و گرانقدر( بود. 
)احزاب/69(

 همچنین او دارای شخصیتی است که مدال »بزرگواری« را از حضرت احدیت 

1. همان، جلد14، صفحه248.
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از  اسالم  صدر  مؤمنان  برای  که   هنگامی  کریم  قرآن  است.  کرده  دریافت 
آزمایش قوم فرعون سخن مي گوید، مي فرماید: 

fَولََقْد َفَتنَّا َقْبَلُهْم َقْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاءُهْم َرُسوٌل َكِريٌمg
ما پيش از اينها قوم فرعون را آزموديم و رسول بزرگواری 

به سراغشان آمد.
)دخان/17(

بی تردید وجیه و آبرومند بودن موسی نزد خدای متعال و توصیف شدن او به 
کرامت و بزرگواری، نتیجه تالش ها و زحمت های طاقت فرسای او  از جمله 

آزار و شکنجه های روحی اش به دست فرعونیان است.

نتيجه:

از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ استغفار

ـ عدم حمایت از مجرمان
ـ اطمینان به حمایت خداوند

ـ نیرومندی امین
ـ دلسوزی

ـ مورد حمایت خدا قرار گرفتن
ـ بهره مندی از معجزه

ـ آبرومندی و بزرگواری
از صفات و ویژگی های حضرت موسی7 است. بر پیروان انبیاء الزم است که 
صفات و ویژگی هاي مذکور را به عنوان شاخص و معیار پیوسته مّدنظر داشته 
و با استمداد از خدای سبحان تالش الزم را برای به دست آوردن این صفات 

به کار گیرند.





ویژگي هاي حضرت خضر7

نام خضر در قرآن نیامده، ولی در تفاسیر نام او آمده است.1 جمعی از قریش خدمت 
پیامبر اسالم7 رسیدند و در مورد عالمی که موسی مأمور پیروی از او شد سئوال 
به خضر  را  نازل شد. مفسران قرآن آن عالم  تا 64 سوره کهف  آیات60  کردند، 

تطبیق داده اند.2

ویژگی هاي خضر7

نی بندگی خدا و بهره مند شدن از رحمت ويژه حق و علم لدُّ

در مورد خضر7 مطالبی است که قرآن کریم نسبت به آنها تصریح دارد. هنگامی 
»مجمع  نزدیک  و  صخره  )کنار  خود  عزیمت  نقطه  به  همسفرش  و  موسی  که 
البحرین«( بازگشتند، در آنجا بنده اي از بندگان ما را یافتند که رحمت )و موهبت 
عظیمی( از سوی خود به او داده و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم. 

1. اعالم قرآن، صفحه210.
2. تفسیر نمونه، جلد12، صفحه479.
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ْن ِعَباِدنَا آَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًماf)کهف/65( gَفَوَجَدا َعْبًدا مِّ
تعبیر »وجدا« نشان مي دهد که آنها در جستجوی همان عالم بودند و سرانجام 
ْن ِعَباِدنَاf )بنده اي از بندگان ما( نشان  گمشده خود را یافتند. جمله gَعْبًدا مِّ
مي دهد که برترین افتخار یک انسان آن است که بنده راستین خدا باشد و مقام 
 fَرْحَمًه ِمْن ِعنِدنَاg عبودّیت، انسان را مشمول رحمت الهی مي سازد. منظور از
استعداد شایان و روح وسیع و شرح صدری است که خدا به آن مرد داده بود تا 
پذیرای علم الهی شود. جمله »ِمن لَُّدنَّا« نشان مي دهد که علم او عادی نبوده، 

بلکه آگاهی از بخشی از اسرار این جهان بوده که تنها خدا آن را مي داند.1

1. همان، صفحه486.



ویژگی های حضرت الیاس7

الیاس7 از پیامبرانی است که قرآن مجید دو بار از او نام برده است، یکی در 
سوره انعام آیه 85 که او را همراه زکریا، یحیی و عیسی از صالحین نامیده است و 

دیگری در آیه 123 سوره صافات.1

ویژگي هاي حضرت الياس7

1. دعوت به تقوا و خداپرستی

قرآن کریم در آیه 123 سوره صافات، الیاس را از پیام آوران الهی قلمداد مي کند و 
در آیه بعدی سخن او را بیان مي کند که به قومش گفت: 

gَوِإنَّ ِإلَْياَس لَِمْن الُْمْرَسِليَن * ِإْذ َقاَل لَِقْوِمِه َأَل َتتَُّقوَن َأَتْدُعوَن بَْعًل 
fلِيَن َوَتَذُروَن َأْحَسَن الَْخالِِقيَن؛ اهلَل َربَُّکْم َو َربَّ آبَائُِکُم اأْلَوَّ

بهترين  و  مي خوانيد  را  »بَعل«  بُت  آيا  نمي كنيد؟  پيشه  تقوا  آيا 

لَِمْن  إِلْيَاَس  gَوإِنَّ  و  الِِحيَنf)انعام/85(  الصَّ مَِّن  ُكلٌّ  َوإِلْيَاَس  َوِعيَسى  َويَْحيَى  gَوَزَكِريَّا  صفحه204.  قرآن،  اعالم   .1
الُْمْرَسلِيَنf)صافات/123(
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آفريدگاران را رها مي سازيد؟ و خدايی )را رها مي كنيد( كه 
پروردگار شما و پروردگار نياكان شماست.

)صافات126-123(

زیرا  است؛  اندیشیدن  برای  محّرک  بهترین  مربی(  و  )مالک  »َرّب«  تعبیر 
مهمترین مسأله در زندگی آدمی این است که بداند توّسط چه کسی آفریده 

شده و امروز، صاحب اختیار و مربّی و ولی نعمت او کیست.1

2. بقاء نام نیك

بیـان  قومش  خداپرستی  و  تقوا  به  را  الیاس  دعوت  که  هنگامی  کریم  قرآن 
می کنـد، از عکس العمل قـومش سخن به میـان مي آورد که آن قوم با خیره 
سری به اندرزهای مستدل و هدایت هاي روشن الیاس گوش فرا ندادند و او 

را تکذیب کردند.
خداوند در مورد مجازات آنها مي فرماید: »ولی به یقین همگی )در دادگاه عدل 
الهی( احضار مي شوند و به کیفر اعمال زشت و شوم خود خواهند رسید. ولی 
گروه اندکی از پاکان و نیکان به الیاس ایمان آوردند و قرآن برای آنکه حق آنها 
فراموش نشود، مي فرماید: »مگر بندگان مخلص خدا«2 و در پایان مي فرماید: 

fَوَتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي اْلِخِريَنg
ما نام نيک او )الياس( را درميان امت هاي بعد باقی نهاديم.

)صافات/129(

نتيجه:

آیات قرآن نشان مي دهد که تالش و کوشش حضرت الیاس7، دعوت مردم 
به تقوا و خداپرستی بوده و در این راه با زحمت هاي طاقت فرسا مواجه بوده 
است و خدای سبحان نام نیک او را در میان اّمت هاي بعدی به عنوان الگو و 

نمونه باقی  قرار خواهد داد.
1. تفسیر نمونه، جلد19، صفحه141.

َُّهْم لَُمْحَضُروَن؛ إاِلَّ ِعبَاَد اللِ الُْمْخَلِصيَنf )صافات/128-127( بُوُه فَِإن g .2فََكذَّ



ویژگی های الیسع7

خداوند در قرآن مجید از »الیسع« دو بار نام برده است: یکی در آیه 86 سوره انعام 
و دیگری در آیه 48 سوره ص.1

او از دودمان ابراهیم و از پیامبران بزرگ الهی بوده است. در سوره انعام، نام او در 

ردیف نام اسماعیل، یونس و لوط قرار گرفته که خدای سبحان آنان را بر جهانیان 

برتری داده و در آیه 89 مي فرماید: آنان کسانی هستند که کتاب و حکم و نبّوت 

به ایشان دادیم.2 و در آیه 90 برنامه این پیامبران بزرگ را به عنوان یک سرمشق 

عالی هدایت، به پیامبر اسالم6 معّرفی کـرده، مي فرماید:

الِْكْفِل َوُكلٌّ  َوَذا  َوالْيََسَع  َواْذُكْر إِْسَماِعيَل  الَْعالَِميَن )انعام/68(؛  ْلنَا َعَلى  َولُوًطا َوُكالًّ فضَّ َويُونَُس  َوالْيََسَع  g .1َوإِْسَماِعيَل 
مِّْن اأْلَْخيَاِرf )ص/48(

َةf )انعام/89( َِّذيَن آتَْينَاُهُم الِْكتَاَب َوالُْحْكَم َوالّنبُوَّ g .2أُْولَئَِك ال
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fُأْولَِئَک الَِّذيَن َهَدی اهللُّ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدهg

آنان كسانی هستند كه خداوند هدايتشان كرده، پس به هدايت 

آنان اقتدا كن.

در آیه 48 سوره ص، نام الیسع در ردیف اسماعیل و ذاالکفل از جمله نیکان 

شمرده شده است. 
fْخَياِر ْن اأْلَ gَواْذُكْر ِإْسَماِعيَل َوالَْيَسَع َوَذا الِْکْفِل َوُكلٌّ مِّ



ویژگی های ذوالکفل

نام ذوالکفل دو بار در قرآن کریم آمده است، یکی در آیه  85 سوره مبارکه انبیاء 
و دیگری در آیه 48 سوره مبارکه ص اّما در مورد ماجرای زندگی او مطلبی بیان 

نشده است.1

ویژگي هاي ذوالکفل

1. صابر و صالح بودن

آیه 84 سوره انبیاء در خصوص شرح حال حضرت اّیوب است و در آیه 85 به مقام 
شکیبایی سه تن از پیامبران الهی اشاره کرده مي فرماید:

fابِِريَن َن الصَّ gَوِإْسَماِعيَل َوِإْدِريَس َوَذا الِْکْفِل ُكلٌّ مِّ
صابران  از  همه  كه  آور(  بياد  )را  ذاالکفل  و  ادريس  و  اسماعيل 

بودند.
آنها در طول عمرشان در برابر دشمنان و مشکالت زندگی صبر و مقاومت به خرج 
ابِِريَن )انبياء/58(؛ َواْذُكْر إِْسَماِعيَل َوالْيََسَع َوَذا الِْكْفِل َوُكلٌّ مِّْن اأْلَْخيَاِرf )ص/48( g .1َو إِْسَماِعيَل َوإِْدِريَس َوَذا الِْكْفِل ُكلٌّ مَِّن الصَّ
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دادند و هر یک الگویی از استقامت و پایمردی بودند.
و در آیه بعدی، بزرگ ترین موهبت الهی را در برابر این صبر و استقامت برای 

آنان، چنین بیان مي کند: 
fالِِحيَن َن الصَّ gَوَأْدَخْلَناُهْم ِفي َرْحَمِتَنا ِإنَُّهم مِّ

از  آنها  كه  چرا  ساختيم  وارد  خود  رحمت  در  را  آنان  ما  و 
صالحان بودند.

)انبیاء/86( 

2. ذوالکفل از نیکان است

قرآن کریم در آیه 45 تا 47 سوره مبارکه ص، به برخی از اوصاف برجسته 
آیه  در  دارد، سپس  اشاره  الّسالم  علیهم  یعقوب  و  اسحاق   ، ابراهیم  حضرت 
48 به مقام واال و برجسته اسماعیل، الیسع و ذوالکفل پرداخته و مي فرماید: 

fْخَياِر ْن اأْلَ gَواْذُكْر ِإْسَماِعيَل َوالَْيَسَع َوَذا الِْکْفِل َوُكلٌّ مِّ
قرار گرفتن نام ذوالکفل در ردیف نام انبیاء، گواه بر پیامبر بودن آن حضرت 

است.



ویژگي هاي همسر فرعون

معروف است که همسر فرعون، آسیه نام داشت و نام پدرش »مزاحم« بوده. او 
هنگامی که معجزه موسی را در مقابل ساحران مشاهده کرد اعمـاق قلبش بـه نـور 
ایمان روشن شد و از همان لحظه به موسی ایمان آورد، ولی پیوسته ایمان خود را 
مکتوم مي داشت. وقتی که فرعون از ایمان او با خبر شد بارها او را نهی کرد، ولی 
آن زن با استقامت هرگز تسلیم خواست فرعون نشد. سرانجـام فـرعـون دستـور 
داد دست هـا و پـاهـایش را با میخ ها ببندند و در زیر آفتاب سوزان قرارش دهند و 

سنگ عظیمی بر سینه اش بگذارند.1

ویژگی های همسر فرعون

1. مجذوب ظواهر دنیا نشدن

حاکمّیت فرعون به منطقه وسیعی از سرزمین آفریقا و آسیا، قدرت بالمنازع و اّدعای 
خداییش و زندگی با فر عون در کاخ اموری نبودند که بتوانند آسیه را از ایمان به خدا باز 
دارند و دل او را که با نور ایمان و هدایت، نورانی شده ظلمت و تاریکی بخشند، او در 

برابر کاخ فرعون و زرق و برق هاي خیره کننده آن، مي گوید: 
1. برگزیده تفسیر نمونه، جلد5 ، صفحه222.
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fَربِّ اْبِن لِي ِعنَدَك بَْيًتا ِفي الَْجنَِّةg
پروردگارا، خانه اي برای من نزد خودت در بهشت بساز

)تحریم/11( 

یعنی تجّمالت زندگی فرعونی ذّره ای برای من ارزش ندارد؛ آنچه مي تواند دل 
مرا راضی و خشنود کند قرب به تو و سکونت در بهشت تو است.

2. بیزاری و نفرت از فرعون

ویژگی دیگر او بیزاری و نفرت از فرعون و عمل اوست. رفتارهای ّضد خدایی 
و ّضد بشری فرعون موجب شده که آسیه از او نفرت داشته باشد، اّما خود را 
از این که بتواند مانع ستمگری فرعون و قوم طاغی و ستمگرش شود و آنها 
را در مسیر هدایت الهی قرار دهد عاجز مي بیند. و از خدا مي خواهد که او را از 
ِني ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه  فرعون و رفتارش و از قوم ستمگران نجات بخشد. gَونَجِّ

الِِميَنf)تحریم/11( ِني ِمَن الَْقْوِم الظَّ َونَجِّ

3. تسلیم نشدن در برابر ستم

نشد،  تسلیم  فرعون  برابر ستم هاي  در  و  نمود  ایستادگی  ایمانش  بر  او  چون 
سرانجام فرعون دستور داد دست و پاهایش را با میخ ببندند و در زیر آفتاب 
سوزان قرارش دهند و سنگ عظیمی بر سینه اش بگذارند. و این جمالت که 
فرعون و  از  مرا  و  بساز  بهشت  در  نزد خودت  برای من  »پروردگارا، خانه اي 
آخرین  دعاهای  بخش«  رهایی  ستمگران  گروه  از  مرا  و  ده،  نجات  عملش 
لحظات عمر او بود. خداوند نیز دعای بنده مؤمن پاکباز و فداکار خود را اجابت 

فرمود و او را در کنار یکی از بهترین زنان جهان یعنی مریم 3 قرار داد.
از رسول خدا6 روایت شده است که فرمود: برترین زنان اهل بهشت چهار 
محمد6،  دختر  فاطمه3  خویلد،  دختر  علیها  اهلل  سالم  خدیجه  نفرند 

مریم3 دختر عمران و آسیه3 دختر مزاحم همسر فرعون.1

1. برگزیده تفسیر نمونه، جلد5، صفحه222.



ویژگي هاي مومن آل فرعون
داستان مؤمن آل فرعون تنها در سوره مبارکه غافر بیان شده است، او از نزدیکان 
آشکار  را  ایمان خود  ولی  پذیرفت،  توحید  به  را  و دعوت موسی7  بود  فرعون 
نمي کرد. اّما هنگامی که دید با خشم شدید فرعون جان موسی به خطر افتاده است 

با سخنان مؤثر خود، توطئه قتل او را بر هم زد.

ویژگی هاي مومن آل فرعون

1. فريادگری و شجاعت

توحید  به  را  بود، دعوت موسی7  فرعون  نزدیکان  از  او  اشاره شد  همچنان که 
gَيْکُتُم  پنهان مي داشت  را  ایمان خود  که  داشت  قرار  در شرایطی  ولی  پذیرفت، 
اّما چون دید جان موسی7 در خطر است و فرعون مي گوید:  ِإيَمانَُهf)غافر/28( 

بگذارید موسی را بکشم gَذُروِني َأْقُتْل ُموَسیf)غافر/26(
او فریاد برآورد: آیا مي خواهید مردی را بکشید به خاطر اینکه مي گوید: پروردگار من 

f اهلل است؟ gَأَتْقُتُلوَن َرُجًل َأن َيُقوَل َربَِّي اهللُ
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2. استدالل گری

دالیل  موسی  گفت:  بود.  همراه  برهان  و  استدالل  با  که  برآورد  فریادی  او 
روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است، اگر دروغگو باشد دروغش 
دامن خودش را خواهد گرفت و اگر راست گو باشد )دست کم( بعضی از عذاب 
هایی را که وعده مي دهد به شما خواهد رسید. خداوند کسی را که اسرافکار و 

بسیار دروغگوست هدایت نمي کند.1

3. خیرخواهی و دلسوزی

ویژگی دیگر این مرد الهی خیرخواهی اوست، برای اینکه قوم خود را از ظلمت 
به نور، از کفر به ایمان و از گمراهی به هدایت فراخواند به آنان هشدار مي دهد 
و سرنوشت اقوام پیشین، قوم نوح، عاد و ثمود را به آنان یادآوری مي کند و 
به آنان مي گوید: ای قوم من! من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را صدا 
مي زنند )و از هم یاری مي طلبند و صدایشان به جایی نمي رسد( بیمناکم، همان 
روزی که روی مي گردانید و فرار مي کنید، اّما هیچ پناهگاهی در برابر )عذاب 

خداوند( برای شما نیست.2
او همچنین زودگذر بودن دنیا و همیشگی بودن آخرت و بهره مند شدن انسان 

از اعمال نیک و بد خود را متذّکر مي شود.3
 در ادامه به آنان مي گوید: چرا من شما را به سوی نجات دعوت مي کنم؟ اما 

شما مرا به سوی آتش فرا مي خوانید.4

َِّذي يَِعُدُكْم إِنَّ اللَ اَل  ُِّكْم َوإِن يَُك َكاِذبًا فََعَلْيِه َكِذبُُه َوإِن يَُك َصاِدقًا يُِصْبُكم بَْعُض ال ب g .1َوقَْد َجاءُكم بِالْبَيِّنَاِت ِمن رَّ
اٌبf )غافر/28( يَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّ

َِّذيَن ِمن بَْعِدِهْم  ِّي أََخاُف َعَلْيُكم مِّْثَل يَْوِم اأْلَْحَزاِب؛ ِمْثَل َدْأِب قَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوثَُموَد َوال َِّذي آَمَن يَا قَْوِم إِن g .2َوقَاَل ال
ِّي أََخاُف َعَلْيُكْم يَْوَم التَّنَاِد؛ يَْوَم تَُولّوَن ُمْدبِِريَن َما لَُكم مَِّن اللِ ِمْن َعاِصٍم َوَمن  ِّْلِعبَاِد؛ َويَا قَْوِم إِن َوَما اللُ يُِريُد ُظْلًما ل

يُْضلِِل اللُ فََما لَُه ِمْن َهاٍدf )همان/33-30(

ََّما َهِذِه الَْحيَاُة الّدنْيَا َمتَاٌع َوإِنَّ اآْلِخَرَة ِهَي َداُر الَْقَراِر؛ َمْن َعِمَل َسيِّئًَة فاََل يُْجَزى إاِلَّ ِمْثَلَها َوَمْن َعِمَل  g .3يَا قَْوِم إِن
َصالًِحا مِّن َذَكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأْولَئَِك يَْدُخُلوَن الَْجنََّة يُْرَزقُوَن فِيَها بَِغْيِر ِحَساٍبf )همان/40-39(

g .4َويَا قَْوِم َما لِي أَْدُعوُكْم إِلَى النََّجاِة َوتَْدُعونَنِي إِلَى النَّاِرf )همان/41(
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مرا دعوت مي کنید که به خدای یگانه کافر شوم و همتایی که به آن علم ندارم 
برای او قرار دهم؛ درحالی که من شما را به سوی خداوند عزیز و غّفار دعوت 

مي کنم.1

4. توّكل بر خداوند

او پس از آنکه پندها و نصایح ارزشمند و الهی خود را به اّطالع قومش مي رساند؛ 
به آنان هشدار مي دهد آگاه باشند که  مسرفان اهل آتشند. gَوَأنَّ الُْمْسِرِفيَن ُهْم 

َأْصَحاُب النَّاِرf )غافر/43(
و در ادامه مي گوید به زودی آنچه را به شما مي گویم به خاطر خواهید آورد، من 
ُض  کار خود را به خدا وامی گذارم که خداوند نسبت به بندگانش بیناست gَوُأَفوِّ

َأْمِري ِإلَی اهلِل ِإنَّ اهلَل بَِصيٌر بِالِْعَباِدf)غافر/44(
البته خدای متعال به خاطر، شجاعت، فریادگری، خیرخواهی، دلسوزی و توّکل، 
او را مورد عنایت قرار داد و دست او را گرفت و او را از نقشه هاي سوء آنها نگاه 

داشت gَفَوَقاُه اهللُ َسيَِّئاِت َما َمَکُرواf)غافر/45(

g .1تَْدُعونَنِي أِلَْكُفَر بِاللِ َوأُْشِرَك بِِه َما لَْيَس لِي بِِه ِعْلٌم َوأَنَا أَْدُعوُكْم إِلَى الَْعِزيِز الَْغفَّاِرf )همان/42(





درباره بنی اسرائیل

خدای متعال نعمت خود را بر آنان ارزانی داشت.1 
خدای متعال بنی اسرائیل را )از حیث تعداد پیامبران( بر جهانیان برتری داد.2 

آنها مردم را به نیکی دعوت مي نمودند و خودشان را فراموش مي کردند.
خدای متعال آنان را از دست فرعونیان رهایی بخشید.3 

خدای متعال دریا را برای آنها شکافت و آنها توانستند عبور کنند.4
ستم  خود  به  و  شدند  پرست  گوساله  رفت،  میعادگاه  به  موسی7  که  هنگامی 

کردند. با این وجود خدای متعال گوساله پرستی آنان رابخشید.5 

َّتِي أَنَْعْمُت َعَلْيُكْمf )بقره، 40( g .1يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْذُكُرواْ نِْعَمتَِي ال
ْلتُُكْم َعَلى الَْعالَِميَنf )بقره،47( ِّي فَضَّ َّتِي أَنَْعْمُت َعَلْيُكْم َوأَن g .2يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْذُكُرواْ نِْعَمتَِي ال

ْينَاُكم مِّْن آِل فِْرَعْوَنf )بقره،49( g .3َوإِْذ نَجَّ
g .4َوإِْذ فََرْقنَا بُِكُم الْبَْحَر فََأنَجْينَاُكْمf )بقره،50(

 fَوإِْذ َواَعْدنَا ُموَسى أَْربَِعيَن لَْيَلًة ثُمَّ اتََّخْذتُُم الِْعْجَل ِمن بَْعِدِه َوأَنتُْم َظالُِموَن؛ثُمَّ َعَفْونَا َعنُكِم مِّن بَْعِد َذلَِك لََعلَُّكْم تَْشُكُروَنg .5
)بقره، 51و 52(
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خدای متعال تورات را به خاطر هدایت بنی اسرائیل به موسی7 نازل کرد.1 
آنها از موسی درخواست نمودند که خدا را ببینند، اّما سرانجام به صائقه گرفتار 

آمدند.2 
مخصوص  )شیره  َمّن  نعمت هاي  و  داد  قرار  سایبان  آنها  برای  را  ابر  خداوند 

درخت یا عسل( و َسلوی )پرندگانی چون کبوتر ( برای ایشان فرستاد. 3
خدای سبحان به آنان فرمود بگویید: حّطه )یعنی، گناهان ما را بریز( اّما آنان 

به عنوان مسخره گفتند: حنطه )گندم(4 
الهی  نعمت  دریافت  از  بود که پس  این  اسرائیل  بنی  اخالقی  ویژگی هاي  از 

ناسپاسی مي کردند5 
نافرمانی از خداوند6 

تمسخر حضرت موسی7 
بهانه جویی بی مورد8 

قتل نفس9
سخت دلی10 

تحریف کالم حق11 

1 . َوإِْذ آتَْیَنا ُموَسی الِْکَتاَب َوالُْفْرَقاَن لََعلَُّکْم تَْهَتُدوَن )بقره ،53(
اِعَقُة َوأَنُتْم تَنُظُروَن )بقره ،55(  2. َوإِْذ ُقلُْتْم َیا ُموَسی لَن نُّْؤِمَن لََک َحتَّی نََری اهلَل َجْهَرًة َفَأَخَذْتُکُم الصَّ

لَْوی )بقره، 57(  3. َوَظلَّلَْنا َعلَْیُکُم الَْغَماَم َوأَنَزلَْنا َعلَْیُکُم الَْمنَّ َوالسَّ

َل الَِّذیَن َظلَُمواْ َقْواًل َغْیَر الَِّذي ِقیَل لَُهْم )بقره، 59(  4. َفَبدَّ

َن الَْخاِسِریَن )بقره، 64(  5. ُثمَّ تََولَّْیُتم مِّن بَْعِد َذلَِک َفلَْواَل َفْضُل اهللِ َعلَْیُکْم َوَرْحَمُتُه لَُکنُتم مِّ

ْبِت)بقره ،65(  6. َولََقْد َعلِْمُتُم الَِّذیَن اْعَتَدواْ ِمنُکْم ِفي السَّ

 7.  َقالُواْ أَتَتَِّخُذنَا ُهُزًوا)بقره، 67(

 8-َقالُواْ اْدُع لََنا َربََّک ُیَبیِّن لَّنا َما ِهَي َقاَل إِنَُّه َیُقوُل إِنََّها بََقَرٌة الَّ َفاِرٌض َواَل بِْکٌر َعَواٌن بَْیَن َذلَِک َفاْفَعُلواْ َما ُتْؤَمروَن؛َقالُواْ اْدُع لََنا 

َربََّک ُیَبیِّن لََّنا َما لَْونَُها َقاَل إِنَُّه َیُقوُل إِنَّها بََقَرٌة َصْفَراء َفاِقٌع لَّْونَُها تَُسرُّ النَّاِظِریَن؛َقالُواْ اْدُع لََنا َربََّک ُیَبیِّن لََّنا َما ِهَي إِنَّ الَبَقَر تََشابََه 

َعلَْیَنا َوإِنَّا إِن َشاء اهلُل لَُمْهَتُدوَن )بقره 71-68(

 9. َوإِْذ َقَتلُْتْم نَْفًسا  )بقره،72(

 10.  َقَسْت ُقُلوبُُکم مِّن بَْعِد َذلَِک َفِهَي َکالِْحَجاَرِة أَْو أََشدُّ َقْسَوًة )بقره، 74(

ُفونَُه ِمن بَْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َیْعلَُموَن)بقره، 75( ْنُهْم َیْسَمُعوَن َکاَلَم اهللِّ ُثمَّ ُیَحرِّ  11. أََفَتْطَمُعوَن أَن ُیْؤِمُنواْ لَُکْم َوَقْد َکاَن َفِریٌق مِّ
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نفاق و دورویی 1
جعل کتاب و نسبت دادن آن به خداوند2

سرپیچی از دستورهای خداوند3 
همدیگر را کشتن و آواره کردن4

استکبار5 
تکذیب پیامبران 6
کشتن پیامبران 7

گوساله پرستی8
حریص بودن به زندگی دنیا بیش از سایر مردم9 

دشمنی با جبرئیل10 
دشمنی با خدا و فرشتگان و پیامبران11 

پیروی از سحر و جادو 12
سئوال بی مورد از حضرت موسی 13

تنها خود را به حق دانستن14 

وُکم بِِه ِعنَد َربُِّکْم أََفاَل  ُثونَُهم بَِما َفَتَح اهللُّ َعلَْیُکْم لُِیَحآجُّ  1. َوإَِذا لَُقواْ الَِّذیَن آَمُنواْ َقالُواْ آَمنَّا َوإَِذا َخاَل بَْعُضُهْم إِلََی بَْعٍض َقالُواْ أَُتَحدِّ

تَْعِقُلوَن )بقره، 76(

)بقره، 79( ِّلَِّذیَن َیْکُتُبوَن الِْکَتاَب بَِأْیِدیِهْم ُثمَّ َیُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعنِد اهللِّ  2. َفَوْیٌل ل

ْعِرُضونَُثمَّ )بقره، 83( نُکْم َوأَنُتم مِّ 3.ُ مَّ تََولَّْیُتْم إاِلَّ َقلِیاًل مِّ
 4. أَنُتْم َهُؤالء تَْقُتُلوَن أَنُفَسُکْم َوُتْخِرُجوَن َفِریًقا مِّنُکم مِّن ِدَیاِرِهْم )بقره ، 85(

 5. اْسَتْکَبْرُتْم َفَفِریًقا )بقره، 87(

بُْتْم َوَفِریًقا )بقره،87( 6. َکذَّ
 7. َوَفِریًقا تَْقُتُلوَن )بقره،87(

8. َولََقْد َجاءُکم مُّوَسی بِالَْبیَِّناِت ُثمَّ اتََّخْذُتُم الِْعْجَل ِمن بَْعِدِه َوأَنُتْم َظالُِموَن )بقره،92(
9. َولََتِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَی َحَیاٍة )بقره،96(

ِِّجْبِریَل )بقره،97( ا ل  10.  ُقْل َمن َکاَن َعُدوًّ

ِّلَْکاِفِریَن )بقره، 98( ِّ َوَمآلئَِکتِِه َوُرُسلِِه َوِجْبِریَل َوِمیَکاَل َفإِنَّ اهللَّ َعُدوٌّ ل ا هللِّ .11 َمن َکاَن َعُدوًّ

ْحَر )بقره،102( ْیاِطیَن َکَفُرواْ ُیَعلُِّموَن النَّاَس السِّ  12. َولَِکنَّ الشَّ

 13. أَْم ُتِریُدوَن أَن تَْسَألُواْ َرُسولَُکْم َکَما ُسئَِل ُموَسی ِمن َقْبُل )بقره،108(

 14. َوَقالَِت الَْیُهوُد لَْیَسِت النََّصاَری َعلََی َشْيٍء َوَقالَِت النََّصاَری لَْیَسِت الَْیُهوُد َعلَی َشْيٍء )بقره،113( 
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فضیلت داشتن نسبت به جهانیان1 
کفران نعمت هدایت2 

درخواست نمودن فرمانده و سرپیچی از دستور او پس از انتصاب 3
ثروت داشتن را مالک فرماندهی دانستن 4

کفر و لجاجت در برابر عیسی 5
پیمان شکنی6 

دوری از رحمت خدا7 
سخت دلی8 

تحریف کالم الهی9 
فراموش کاری10 

ترسویی 11
سرپیچی از جهاد12 
فسق و تبهکاری13 

لُْتُکْم َعلَی الَْعالَِمیَن )بقره،122(  1. َوأَنِّي َفضَّ

ْل نِْعَمَة اهللِّ ِمن بَْعِد َما َجاءْتُه َفإِنَّ اهللَّ َشِدیُد الِْعَقاِب )بقره،211( ْن آَیٍة بَیَِّنٍة َوَمن ُیَبدِّ  2. َسْل بَنِي إِْسَرائِیَل َکْم آتَْیَناُهم مِّ

َُّقاتِْل ِفي َسبِیِل اهللِّ َقاَل َهْل َعَسْیُتْم إِن   3. أَلَْم تََر إِلَی الَْمإِل ِمن بَنِي إِْسَرائِیَل ِمن بَْعِد ُموَسی إِْذ َقالُواْ لَِنبِيٍّ لَُّهُم ابَْعْث لََنا َملًِکا ن

ا ُکتَِب َعلَْیِهُم الِْقَتاُل تََولَّْواْ إاِلَّ  ُکتَِب َعلَْیُکُم الِْقَتاُل أاَلَّ ُتَقاتُِلواْ َقالُواْ َوَما لََنا أاَلَّ نَُقاتَِل ِفي َسبِیِل اهللِّ َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمن ِدَیاِرنَا َوأَبَْنآئَِنا َفلَمَّ

الِِمیَن )بقره،246( ْنُهْم َواهللُّ َعلِیٌم بِالظَّ َقلِیاًل مِّ

َن الَْماِل )بقره،247(  4. َولَْم ُیْؤَت َسَعًة مِّ

ا أََحسَّ ِعیَسی ِمْنُهُم الُْکْفَر )آل عمران ،52(  5. َفلَمَّ

یَثاَقُهْم )مائده، 13(  6. َفبَِما نَْقِضِهم مِّ

 7.  لَعنَّاُهْم  )همان(

 8. َوَجَعلَْنا ُقُلوبَُهْم َقاِسَیًة )همان(

َواِضِعِه )همان( ُفوَن الَْکلَِم َعن مَّ  9. ُیَحرِّ

ُرواْ بِِه )همان( ا ُذکِّ مَّ ا مِّ  10. َونَُسواْ َحظًّ

 11. َقالُوا َیا ُموَسی إِنَّ ِفیَها َقْوًما َجبَّاِریَن َوإِنَّا لَن نَّْدُخلََها َحتََّی َیْخُرُجواْ ِمْنَها َفإِن َیْخُرُجواْ ِمْنَها َفإِنَّا َداِخُلوَن )همان/22(

ا َداُمواْ ِفیَها َفاْذَهْب أَنَت َوَربَُّک َفَقاتاِل إِنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن )همان/24(  12. َقالُواْ َیا ُموَسی إِنَّا لَن نَّْدُخلََها أَبًَدا مَّ

 13. َقاَل َربِّ إِنِّي ال أَْملُِک إاِلَّ نَْفِسي َوأَِخي َفاْفُرْق بَْیَنَنا َوبَْیَن الَْقْوِم الَْفاِسِقیَن )مائده، 25(
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تکذیب پیامبران1 
قتل پیامبران2 

کور و کر بودن نسبت به حقایق3  
لعنت شدگان از زبان داوود و عیسی4

عصیان گری و تجاوز5
تارک نهی از منکر6 

گرفتار عذاب دائم7
تحّقق وعده پروردگار8 

درخواست خدای جسمانی از موسی9 
نجات یافتن  از دست فرعونیان به لطف خدا10 

گوساله پرستی11
تحریف حقایق12 

قانون شکنی13 
َمسخ شدن و به شکل میمون در آمدن گروهی از آنان14

بُواْ )مائده،70(  1. لََقْد أََخْذنَا ِمیَثاَق بَنِي إِْسَرائِیَل َوأَْرَسلَْنا إِلَْیِهْم ُرُساًل ُکلََّما َجاءُهْم َرُسوٌل بَِما اَل تَْهَوی أَنُْفُسُهْم َفِریًقا َکذَّ

 2. َوَفِریًقا َیْقُتُلوَن )همان(

واْ )مائده،71(   3. َفَعُمواْ َوَصمُّ

 4. لُِعَن الَِّذیَن َکَفُرواْ ِمن بَنِي إِْسَرائِیَل َعلَی لَِساِن َداُووَد َوِعیَسی ابِْن َمْرَیَم )مائده،78(

َکانُواْ َیْعَتُدوَن )مائده،78(  5. َذلَِک بَِما َعَصوا وَّ

 6. َکانُواْ اَل َیَتَناَهْوَن َعن مُّنَکٍر )مائده،79(

 7. َوِفي الَْعَذاِب ُهْم َخالُِدوَن )مائده،80(

ْت َکلَِمُت َربَِّک الُْحْسَنی َعلَی بَنِي إِْسَرائِیَل )اعراف ،137(  8. َوتَمَّ

 9. َقالُواْ َیا ُموَسی اْجَعل لََّنا إِلًَها َکَما لَُهْم آلَِهٌة )اعراف ،138(

ْن آِل ِفْرَعوَن )اعراف ،141(  10. َوإِْذ أَنَجْیَناُکم مِّ

 11. َواتََّخَذ َقْوُم ُموَسی ِمن بَْعِدِه ِمْن ُحلِیِِّهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَُّه ُخَواٌرا )اعراف ،148(

ًعا َوَیْوَم اَل َیْسبُِتوَن اَل  ْبِت إِْذ تَْأتِیِهْم ِحیَتانُُهْم َیْوَم َسْبتِِهْم ُشرَّ  12. واَْسَألُْهْم َعِن الَْقْرَیِة الَّتِي َکانَْت َحاِضَرَة الَْبْحِر إِْذ َیْعُدوَن ِفي السَّ

تَْأتِیِهْم َکَذلَِک نَْبُلوُهم بَِما َکانُوا َیْفُسُقوَن )اعراف ،163( 

 13. همان

ا نُُهواْ َعْنُه ُقلَْنا لَُهْم ُکونُواْ ِقَرَدًة َخاِسئِیَن )اعراف ،166( ا َعَتْواْ َعن مَّ  14. َفلَمَّ
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داشتن جایگاه شایسته و روزی پاکیزه از سوی ایزد مّنان1
فساد نمودن در روی زمین و برتری جویی2  

نجات یافتن از دست دشمن3 
نازل شدن غذای آماده برای آنان4 
گمراه شدن آنان به دست سامری5 

داشتن کتاب آسمانی از سوی خدای متعال6
خدای متعال عیسی را برای بنی اسرائیل الگو ونمونه قرار داد7

خدای متعال بنی اسرائیل را بنده خود خواند8
آنان را از عذاب خوارکننده فرعون نجات داد9

آنان را به خاطر علم بر جهانیان هم زمان خود، برگزید10
به آنان کتاب آسمانی تورات، حکومت و نّبوت داد و از خوردنی هاي پاکیزه و 

دلپسند به آنان روزی نمود و آنان را بر اهل زمانه برتری داد11
به آنان نسبت به امر دین دالیل روشن داد12 

آنان اهل اختالف بودند، آن هم از روی آگاهی13 
آنان معجزات خدا را جادو مي دانستند14

یَِّباِت )یونس،93( َن الطَّ أَ ِصْدٍق َوَرَزْقَناُهم مِّ أْنَا بَنِي إِْسَرائِیَل ُمَبوَّ  1. َولََقْد بَوَّ

ا َکبِیًرا )اسراء، 4( تَْیِن َولََتْعُلنَّ ُعُلوًّ  2. َوَقَضْیَنا إِلَی بَنِي إِْسَرائِیَل ِفي الِْکَتاِب لَُتْفِسُدنَّ ِفي اأَلْرِض َمرَّ

ُکْم )طه، 80( ْن َعُدوِّ  3. َیا بَنِي إِْسَرائِیَل َقْد أَنَجْیَناُکم مِّ

لَْوی )همان( لَْنا َعلَْیُکُم الَْمنَّ َوالسَّ  4. َونَزَّ

اِمِريُّ )طه،85(  5. َوأََضلَُّهُم السَّ

 6. َولََقْد آتَْیَنا ُموَسی الُْهَدی َوأَْوَرثَْنا بَنِي إِْسَرائِیَل الِْکَتاَب )غافر، 53(

َِّبنِي إِْسَرائِیَل )زخرف، 59(  7. إِْن ُهَو إاِلَّ َعْبٌد أَنَْعْمَنا َعلَْیِه َوَجَعلَْناُه َمَثاًل ل

تََّبُعوَن )دخان، 23(  8. َفَأْسِر بِِعَباِدي لَْیاًل إِنَُّکم مُّ

ْیَنا بَنِي إِْسَرائِیَل ِمَن الَْعَذاِب الُْمِهیِن )دخان، 30(  9. َولََقْد نَجَّ

 10. َولََقِد اْخَتْرنَاُهْم َعلَی ِعلٍْم َعلَی الَْعالَِمیَن )دخان، 32(

لَْناُهْم َعلَی الَْعالَِمیَن )جاشیه،16( یَِّباِت َوَفضَّ َن الطَّ َة َوَرَزْقَناُهم مِّ  11. َولََقْد آتَْیَنا بَنِي إِْسَرائِیَل الِْکَتاَب َوالُْحْکَم َوالنُُّبوَّ

ْمِر )جاثیه، 17( َن اأْلَ  12.  َوآتَْیَناُهم بَیَِّناٍت مِّ

 13.  َفَما اْخَتلَُفوا إاِلَّ ِمن بَْعِد َما َجاءُهْم الِْعلُْم بَْغًیا بَْیَنُهْم )همان(

 14.  َقالُوا َهَذا ِسْحٌر مُّبِیٌن )صف،6(



فرعون

به  موارد  در همه  و  است  مذکور  بار  و هشت  فرعون شصت  نام  مجید  قرآن  در 
فرعون یا فرعون های زمان حضرت موسی توّجه دارد. فرعون از پیش می دانست 
که در بنی اسرائیل شخصی ظهور خواهد کرد و فرزندان اسرائیل را نجات خواهد 
داد و بساط جبروت و نخوت او را واژگون خواهد کرد. از این رو دستور داد فرزندان 

ذکوری که در خاندان اسرائیلیان متولّد مي شوند را به هالکت رسانند.1

صفات فرعون

1. شکنجه گری و قتل

قرآن کریم صفات بسیاری از فرعون و اطرافیان او را بیان نموده است که شکنجه 
گری و قتل یکی از آنهاست. آیه 49 سوره بقره خطاب به بنی اسرائیل مي فرماید: 

 1. اعالم قرآن، صفحه482.
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که فرعونیان همواره شما را بـه بـدتریـن صورت آزار مي دادنـد، پسـران شمـا 
را سر مي بریدند و زنان شما را )برای کنیزی( زنده نگه مي داشتند.1

بنی  پسران  فرعون  چرا  که  این  در  بنی اسرائیل:  فرزندان  بریدن  سر  علّت 
اسرائیل را سر مي برید، سخنان گوناگونی گفته شده است. بعضی گفته اند که او 
در خواب دید که شعله آتشی از سوی بیت المقدس برخاست و تمام خانه هاي 
مصر را فرا گرفت و خانه هاي قبطیان )فرعونیان( را سوزاند، ولی خانه هاي بنی 
اسرائیل سالم ماند. او از تعبیر کنندگان خواب توضیح خواست و آنها گفتند: از 
سرزمین بیت المقدس مردی خروج مي کند که سلطنت و قدرت فرعونیان را 
نابود خواهد کرد. بعضی دیگر گفته اند که، کاهنان )کسانی که اّدعا مي کردند 
با جن در ارتباط اند و از آینده و خبرهای غیبی اطالع دارند( این مطلب را به 
داده  را  این خبر  پیامبران گذشته  معتقدند که  نیز  برخی  و  دادند  فرعون خبر 
بودند که به گوش فرعون رسیده است. به هر حال، او با کشتن پسران بنی 
اسرائیل مي خواست از قیام چنین کسی جلوگیری کند. برخی مفّسران معتقدند 
که فرعونیان برای تضعیف بنی اسرائیل این نقشه را طرح کرده بودند تا نسل 
ذکور آنها را که توانایی قیام و جنگ دارند، براندازند و دختران و زنان آنان را 
ندارند برای خدمت کاری زنده نگه دارند.  تنهایی قدرت قیام و مبارزه  به  که 
در ضمن از آیه 25 سوره غافر2 استفاده مي شود که کشتن پسران و زنده نگه 
داشتن زنان بنی اسرائیل حّتی پس از قیام حضرت موسی7 نیز ادامه داشت: 
»هنگامی که موسی حق را از نزد ما برای آنها آورد، گفتند: پسران کسانی را 

که به موسی ایمان آوردند بکشید و زنانشان را زنده نگه دارید.«3

2. تکذيب آيات الهی و انکار آنها

یکی دیگر از رفتارهای آل فرعون تکذیب و دروغ پنداشتن آیات خداوند بود که 
 1. َیُسوُمونَُکْم ُسَوَء الَْعَذاِب ُیَذبُِّحوَن أَبَْناءُکْم َوَیْسَتْحُیوَن نَِساءُکْم

ا َجاءُهم بِالَْحقِّ ِمْن ِعنِدنَا َقالُوا اْقُتُلوا أَبَْناء الَِّذیَن آَمُنوا َمَعُه َواْسَتْحُیوا نَِساءُهْم  2. َفلَمَّ
 3. تفسیر نمونه، جلد16، صفحه12.
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خداوند در آیه 11 سوره مبارکه آل عمران به این مطلب اشاره نموده و در آیه 
52 سوره انفال1 مي فرماید: »حال این گروه مشرکان همانند نزدیکان فرعون و 
کسانی است که پیش از آنان بودند، آنها آیات خدا را انکار کردند، خداوند هم 
آنان را به گناهانشان کیفر داد.« همچنین در آیه 103 سوره اعراف2 مي فرماید: 
سپس به دنبال آنها )پیامبران پیشین( موسی را به آیات خویش به سوی فرعون 
و اطرافیان او فرستادیم اّما آنها )با عدم پذیرش( به آن )آیات( ظلم کردند. و 
در آیه دیگری مي فرماید: سرانجام ِکسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی 

رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند.
تکذیب، عاقبت گناه: این آیه به آخرین مرحله کفر کافران اشاره دارد که گناه و 
آلودگی همچون بیماری خوره به جانشان افتاده و روح ایمان آنان را خورده و از 
بین برده و کار را به جایی رسانیده که سر از تکذیب آیات الهی در مي آورند و 
از آن هم فراتر رفته تا جایی که ُکفر آنها را به استهزا و مسخره کردن پیامبران 
و آیات الهی وامی دارد. در نهایت به مرحله اي مي رسند که دیگر هیچ وعظ و 
اندرز و انذاری در آنان موثر نیست و جز تازیانه عذاب دردناک الهی راهی باقی 
از یاغیان و جانیان نشان  نمي ماند. نگاهی به صفحات تاریخ زندگی بسیاری 
مي دهد که آنها در آغاز کار چنین نبودنـد و نـوری از ایمـان نیز در قلب آنهـا 
مي تابید، ولی ارتکاب گناهان پِی در پی سبب شد که روز به روز از ایمان و 
تقوی فاصله بگیرند و سرانجام به آخرین مرحله کفر برسند. در تاریخ نقل شده 
که وقتی حضرت زینب3 مشاهده کرد که یزید بن معاویه با گفتن کلمات و 
اشعار کفرآمیزی که بیانگر ایمان نداشتن او به اساس اسالم بود، همه چیز را به 
مسخره گرفته، بعد از حمد الهی و درود بر پیامبر6 چنین فرمود: )خداوند 
راست گفت که gُثمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُؤوا...f)روم/10( یعنی اگر تو امروز با 
این اشعار کفرآمیز اسالم و ایمان را انکار مي کنی، جای تعجب نیست. این همان 

بُواْ بِآَیاتَِنا َفَأَخَذُهُم اهللُّ بُِذنُوبِِهْم َواهللُّ َشِدیُد الِْعَقاِب  1. َکَدأِْب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذیَن ِمن َقْبلِِهْم َکذَّ
 2. ُثمَّ بََعْثَنا ِمن بَْعِدِهم مُّوَسی بِآَیاتَِنا إِلَی ِفْرَعْوَن َوَملَئِِه َفَظلَُمواْ بَِها َفانُظْر َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة الُْمْفِسِدیَن
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چیزی است که خدا فرموده که مجرمان سرانجام آیات ما را تکذیب مي کنند.1

3. استبداد

اینکه فرعون دارای شخصّیتی بود که حّتی دوست نداشت بدون اجازه او مردم 
عقیده و ایمانی را نیز برای خود انتخاب نمایند قرآن کریم در آیه 123 سوره 
مبارکه اعراف به این مطلب مي پردازد و مي فرماید: فرعون گفت آیا پیش از 
آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید حتمًا این نیرنگ و توطئه اي است 

که در این شهر )و دیار( چیده اید تا اهلش را از آن بیرون کنید.2
شاید فرعون با این جمله مي خواست هم موسی7 را تحقیر کند و هم اظهار 
کند که من نیز حقیقت جو و حقیقت طلبم و اگر در کار موسی7 واقعّیتی 
وجود داشت، خودم به مردم اجازه مي دادم که ایمان بیاورند ولی این شتاب شما 
نشان مي دهد که نه تنها حقیقتی در کار نیست، بلکه نوعی توطئه و تبانی بر 

ضّد مردم مصر در جریان است.3

4. ظلم

ظلم از جمله صفاتی است که خدای متعال فرعون را به آن مّتصف نموده است. 
آنجا که مي فرماید: فرعونیان و کسانی که پیش از آنها بودند آیات پروردگارشان 
را تکذیب کردند، ما هم به خاطر گناهانشان آنها را هالک کردیم و فرعونیان 

را غرق نمودیم و همه آنها ظالم )و ستمگر( بودند.4

5. استکبار

به  متعّدد  آیات  در  کریم  قرآن  که  است  فرعون  برجسته  صفات  از  استکبار 
 1. ر.ک: تفسیر نمونه، جلد16، صفحه374.

َکْرُتُموُه ِفي الَْمِدیَنِة لُِتْخِرُجواْ ِمْنَها أَْهلََها َفَسْوَف تَْعلَُموَن  2. َقاَل ِفْرَعْوُن آَمنُتم بِِه َقْبَل أَن آَذَن لَُکْم إِنَّ َهَذا لََمْکٌر مَّ
 3. ر.ک: تفسیر نمونه، جلد6، صفحه300.

َکانُواْ  َوُکلٌّ  ِفْرَعوَن  آَل  َوأَْغَرْقَنا  بُِذنُوبِِهْم  َفَأْهلَْکَناُهم  َربِِّهْم  بآَیاِت  بُواْ  َکذَّ َقْبلِِهْم  ِمن  َوالَِّذیَن  ِفْرَعْوَن  آِل  َکَدأِْب   .4 
َظالِِمیَن )انفال/54(
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آن پرداخته است از جمله مي فرماید: فرعون و لشگریانش به ناحق در زمین 
استکبار کردند و پنداشتند به سوی ما بازگردانده نمي شوند.1

و در آیه دیگری مي فرماید: بعد از آنها موسی و هارون را با آیات خود به سوی 
فرعون و اطرافیانش فرستادیم، اما آنها تکبر کردند )و زیر بار حق نرفتند چرا 
که( آنها گـروهی ُمجـرم بـودنـد.2 و در آیـه دیگـری نیـز او را بـه بـرتری 

جویی مّتصف می نماید.3

6. اسراف كاری

صفت دیگر از صفات فرعون اسرافکاری است، قرآن کریم مي فرماید:
fَوِإنَّ ِفْرَعْوَن لََعاٍل ِفي اأَلْرِض َوِإنَُّه لَِمَن الُْمْسِرِفيَنg

همانا فرعون برتری جويی در زمين داشت و از اسرافکاران بود.
)یونس/83(

انسان  از حد، در کاری است که  اسراف به معنی وسیع کلمه هرگونه تجاوز 
انجام مي دهد. گرچه غالبًا در مورد زیاده روی در هزینه ها به کار می رود.4 مثاًل 
طبق این معنی ُپرخوری، ضایع کردن حقوق دیگران غیبت، بُهتان و امثال اینها 

همگی اسراف است؛ زیرا که هر کدام از این ها به نوعی تجاوز از حّد است.

7. گمراه كردن مردم

رهبران اجتماعی خودخواه و مستکبر خود گمراهند و بدیهی است که پیوسته 
انتظاری  آنها  انتظار هدایت مردم توسط  مردم را نیز گمراه خواهند ساخت و 

غیرمنطقی است.
تکه ابری که بود ز آب تهی              کی تواند که کند آبدهی

قرآن مي فرماید: 
 1. َواْسَتْکَبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي اأْلَْرِض بَِغْیِر الَْحقِّ َوَظنُّوا أَنَُّهْم إِلَْیَنا اَل ُیْرَجُعوَن )قصص/39(

 2. ُثمَّ بََعْثَنا ِمن بَْعِدِهم مُّوَسی َوَهاُروَن إِلَی ِفْرَعْوَن َوَملَئِِه بِآَیاتَِنا َفاْسَتْکَبُرواْ َوَکانُواْ َقْوًما مُّْجِرِمیَن )یونس/75(
 3. َوإِنَّ ِفْرَعْوَن لََعاٍل ِفي اأَلْرِض )همان/83(

 4. یکصد موضوع اخالقی در قرآن و حدیث، صفحه508.
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fَوَأَضلَّ ِفْرَعْوُن َقْوَمُه َوَما َهَدیg
فرعون قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدايت نکرد.

)طه/79(

8. بدگمانی

انسان هاي منحرف معمواًل نسبت به اشخاص دیگر گرفتار بدگمانی هستند، 
افراد دیگر را بعضًا دشمن خود مي پندارند و آنها را دیوانه و نا متعادل تصّور 

مي کنند. بر این اساس، فرعون به موسی مي گوید: 
fأَلَُظنَُّک َيا ُموَسی َمْسُحوًراg

ای موسی! گمان مي كنم تو ديوانه ای. 
)اسراء/101(

و  مي ترسد  کس  همه  از  باشد،  داشته  بد  گمان  که  کسی  فرمود:  علی7 
وحشت دارد.1 و نگرانی جانکاهی دائمًا بر روح او مستولی است که نه مي تواند 
یار و مونسی غمخوار برای روزهای درماندگی پیدا کند و نه شریک و همکاری 

برای فعالّیت هاي اجتماعی.

9. طغیانگری، فسق و فساد

از دیدگاه قرآن کریم شقاوت و بدبختی انسان نتیجه طغیان و دنیا پرستی او و 
سعادت و خوشبختی اش ثمره خوف از خدا و ترک هوای نفس اوست.2 فرعون 
از جمله کسانی است که در طغیانگری جزء چهره هاي کم نظیر تاریخ است. 

خدای متعال به موسی7 فرمان مي دهد: 
fاْذَهْب ِإلَی ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغیg

به سوی فرعون برو كه او طغيان كرده است.

 1. المحجة البیضاء، جلد5، صفحه268.
ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونََهی النَّْفَس َعِن الَْهَوی؛  نَْیا؛ َفإِنَّ الَْجِحیَم ِهَي الَْمْأَوی؛ َوأَمَّ ا َمن َطَغی؛ َوآثََر الَْحَیاَة الدُّ  2. َفَأمَّ

َفإِنَّ الَْجنََّة ِهَي الَْمْأَوی )نازعات/37-41(، ر.ک: تفسیر نمونه، جلد26، صفحه109.
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)طه/24(

انسانی که طغیانگر است، فاسق نیز خواهد شد. لذا قرآن کریم مي فرماید: 
fِإنَُّهْم َكانُوا َقْوًما َفاِسِقيَنg

فرعونيان قوم فاسقی بودند.
)نمل/12(

آری انسانی که طغیانگر باشد مفسد و خطاکار نیز هست.1 اگر فرعون مفسد 
نبود هیچگاه پسران بنی اسرائیل را سر نمي برید و آنان را قتل عام نمي کرد.

10. به ُرخ كشیدن قدرت

از صفات پَست انسان هاي گمراه و طغیانگر این است که حکومت، سلطنت و 
قدرت خود را به رخ مردم مي کشند تا به این وسیله هم مردم را بترساند و آنها 
را تفهیم کنند که آنها چیزی ندارند و تا پایه هاي حکومت ظالمانه خود را بیشتر 
تثبیت نمایند. فرعون در میان قوم خود ندا مي داد و مي گفت: ای قوم من، آیا 
حکومت مصر از آن من نیست و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟ آیا 
نمي بینید. مگر نه این است که من از این مردی که از خانواده و طبقه پستی 

است و هرگز نمي تواند فصیح سخن بگوید برترم.2
در برابر اینها اولیای خدا هستند که همه چیز از جمله آسمان را، زمین و حّتی 

زنده بودن و مردن خود را متعلّق به خدا مي دانند.

11. ادعای خدايی

وقتی که گمراهی، قدرت طلبی و دنیا دوستی بر وجود انسانی سیطره پیدا کرد 
و اطرافیان ُمتملّق و مدیحه گو نیز بر آتش قدرت طلبی او دمیدند دیگر انسان 
را در میان مردم بالمنازع مي بیند و قطعًا پا فراتر و فراتر نهاده، ادعای خدائی 

 1. إِنَُّه َکاَن ِمَن الُْمْفِسِدیَن ؛ َوُجُنوَدُهَما َکانُوا َخاِطئِیَن )قصص،آیات4و8(
نَْهاُر تَْجِري ِمن تَْحتِي أََفاَل ُتْبِصُروَن؛ أَْم أَنَا   2. َونَاَدی ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِه َقاَل َیا َقْوِم أَلَْیَس لِي ُملُْک ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَ

ْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهیٌن َواَل َیَکاُد ُیبِیُن )زخرف/52-51( َخْیٌر مِّ
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نیز مي کند، این بالیی بود که سر فرعون آمد و گفت: 
fَأنَا َربُُّکُم اأْلَْعَلیg

من پروردگار برتر شما هستم. 
)نازعات/24(

و این اتّفاق، هنگامی برای فرعون افتاد که موسی7 به دستور خدای متعال 
مقابل  در  او  ولی  کند،  هدایت  حقیقت  و  راست  راه  به  را  فرعون  شد  مأمور 
دعوت موسی7 و مواجهه با معجزات او، او را تکذیب نمود و از فرمان  الهی 

سرپیچی نمود و ندای gَأنَا َربُُّکُم اأْلَْعَلیf سر داد.

12. سبك شماری اطرافیان

ترین هدف حاکمان خودسر و شیطان صفت  حفظ قدرت و حکومت، اصلی 
از جمله  از هر وسیله اي استفاده مي کنند  این هدف  به  است و برای رسیدن 
قتل، شکنجه، تهدید و تحقیر و در این زمینه حتی به اطرافیان خود نیز رحم 

نمي کنند.
قرآن کریم مي فرماید: 

fَفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُهg
فرعون قوم خود را سبک شمرد، در نتيجه از او اطاعت كردند. 
)زخرف/24(

سپس مي فرماید: 
fِإنَُّهْم َكانُوا َقْوًما َفاِسِقيَنg

آنان قومی فاسق بودند. 
)زخرف/24(

او نه تنها  شاید فاسق بودن قوم فرعون موجب شده بود که در برابر تحقیر 
ایستادگی نکنند بلکه مطیع او نیز باشند.
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13. بهانه جويی

بیان شد که حفظ قدرت و حفظ حکومت برای حاکمان غیر الهی اصلی ترین 
هدف است. هنگامی که به حق دعوت مي شوند یا باید بپذیرند که نفس اجازه 
نمي دهد، یا باید صریحًا مخالفت کنند و یا به بهانه اي متوّسل شوند. فرعون با 
موسی، هم صریحّا مخالفت مي نمود وهم به بهانه متوّسل مي شد و مي گفت 
اگر موسی راست مي گوید، چرا دستبندهای طال به او داده نشده؟ یا اینکه چرا 

فرشتگان دوشادوش  او نیامده اند )تا گفتارش را تأیید کنند(؟1

14. تفرقه افکنی

این سیاست  که  بیانداز حکومت کن.  تفرقه  گفته مي شود:  که  شنیدیم  بارها 
دولت هاي انگلیسی است. درست است که این مسأله امروزه سیاست معمول 
استعمارگر پیر است ولی این مسأله در تاریخ جوامع بشری ریشه چند هزار ساله 
دارد، و یکی از رفتارهای فرعون بوده است. قرآن کریم مي فرماید: فرعون در 
زمین برتری جویی کرد و اهل آن را به گروه هاي مختلفی تقسیم نمود. گروهی 
را به ضعف و ناتوانی مي کشاند، پسرانشان را سر مي برید و زنانشان را )برای 
کنیزی و خدمت( زنده نگه مي داشت او به یقین از مفسدان بود.2 بدیهی است 
که هر اندازه شعور و آگاهی مردم بیشتر باشد حاکمان طغیانگر در برنامه های 

خود از جمله تفرقه افکنی کمتر موّفق خواهند شد.

15. تهديد

پیشتر هم گفتیم که هدف اصلی و اساسی حاکمان طاغوت بقاء قدرت و حفظ 
حکومت است و برای این منظور از هر وسیله اي بهره مي گیرند از جمله: تهدید 
که در تاریخ حاکمان توّسل به تهدید بسیار زیاد است. فرعون هم هنگامی که 

 1. َفلَْواَل ُألِْقَي َعلَْیِه أَْسِوَرٌة مِّن َذَهٍب أَْو َجاء َمَعُه الَْماَلئَِکُة ُمْقَتِرنِیَن )زخرف/53(
ْنُهْم ُیَذبُِّح أَبَْناءُهْم َوَیْسَتْحیِي نَِساءُهْم إِنَُّه َکاَن   2. إِنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل أَْهلََها ِشَیًعا َیْسَتْضِعُف َطائَِفًة مِّ

ِمَن الُْمْفِسِدیَن )قصص/4(
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با ایمان آوردن ساحران مواجه مي شود مي گوید: سوگند مي خورم که دستها و 
پاهای شما را به طور مخالف )دست راست با پای چپ، یا دست چپ با پای 

راست( قطع مي کنم، سپس همگی را به دار مي آویزم.1

16. تهمت زدن

به  ناتوان مي شوند  این است که هرگاه در مقابل منطق،  از شیوه مستکبران 
در  که  فرعون هنگامی  تهمت.  از جمله  متوّسل مي شوند  حربه هاي مختلفی 

برابر منطق استوار حضرت موسی7 ناتوان شد گفت: 
fَوَقاَل َساِحٌر َأْو َمْجُنوٌنg

اين مرد يا ساحر است، يا ديوانه،
)ذاریات/51(

امام صادق7 فرمود: بهتان آن است که انسان در مورد کسی چیزی را بگوید 
که آن چیز در او وجود نداشته باشد.2

17. توطئه و عوام فريبی

چنین به نظر مي رسد که بر اساس نقل هاي تاریخ، حاکمان مستبد و مستکبر 
به عمل ساحران عقیده جّدی دارند و چنین مي پندارند که توّسط ساحران و 
جادوگران مي شود خطرهایی را که متوّجه حکومت آنان است پیش بینی کرد 
اینکه  از وقوع خنثی نمود. یک نظر تفسیری در مورد  و آن خطرها را پیش 
چرا فرعون پسران بنی اسرائیل را مي کشت، این است که این کار به دستور 
ساحران و جادوگران بود تا از تولّد و بقاء کسی که ممکن است در آینده قاتل 
فرعون باشد، جلوگیری شود. به هر حال در پندار این حاکمان بی اعتقاد به خدا، 

خطرهای بزرگ تنها با دست ساحران قابل دفع است. 
َعنَّ أَْیِدَیُکْم َوأَْرُجلَُکم مِّْن ِخاَلٍف ُثمَّ أُلَصلَِّبنَُّکْم أَْجَمِعیَن )اعراف/124( و نیز: طه/71  و شعراء/49  1. أُلَقطِّ

 2. اصول کافی، جلد2 ، باب غیبت، حدیث 7. 
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در  او  معجزات  و  موسی7  وجود  با  را  خود  که حکومت  وقتی  فرعون هم 
خطر مي بیند و در برابر منطق الهی او ناتوان مي شود به اطرافیان خود دستور 
مي دهد: بروید همه جادوگران و ساحران دانا را نزد من آورید، gَوَقاَل ِفْرَعْوُن 
اْئُتوِني بُِکلِّ َساِحٍر َعِليٍمf)یونس/79( البته او غفلت داشت از این که قدرت الهی 

را نمي شود با سحر و جادو بی اثر نمود.
یعنی  داشت  را  مردم  فریب  قصد  عمومی  فراخوان  این  با  فرعون  هم  شاید 
و  است  جادوگر  یک  خود  موسی  که  کند  وانمود  چنین  مردم  به  مي خواست 
چیزهایی هم که به عنوان معجزه ارائه مي کند جادو و سحر است تا نظر مردم 
را از یک مطلب الهی به یک مطلب معمولی که در جامعه آن روز وجود داشته 

است منحرف نماید.

18. غرور و خودپسندی

از دیدگاه قرآن فرعون نماد شیطان است. یعنی انگار تمام صفات شیطانی در 
وجود او جمع شده بود، از جمله غرور و خود پسندی. فرعون در میان قوم خود 
ندا داد و گفت: ای قوم من، آیا حکومت مصر از آن من نیست و این نهرها 
تحت فرمان من جریان ندارد؟ آیا نمي بینید. مگر نه این است که من از این 
مردی که از خانواده و طبقه پستی است و هرگز نمي تواند فصیح سخن بگوید 

برترم.1

نتيجه:

آیات قرآن نشان مي دهد: 
ـ شکنجه گری و قتل

ـ تکذیب آیات الهی و انکار آن
ـ استبداد

نَْهاُر تَْجِري ِمن تَْحتِي أََفاَل ُتْبِصُروَن؛ أَْم أَنَا   1. َونَاَدی ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِه َقاَل َیا َقْوِم أَلَْیَس لِي ُملُْک ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَ
ْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهیٌن َواَل َیَکاُد ُیبِیُن )زخرف/52-51( َخْیٌر مِّ
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ـ ظلم
ـ استکبار
ـ اسراف

ـ گمراه کردن مردم
ـ بدُگمانی

ـ طغیان گری، فسق و فساد
ـ به ُرخ کشیدن قدرت

ـ ادعای خدایی
ـ َسُبک شماری اطرافیان

ـ بهانه جویی
ـ تفرقه افکنی

ـ تهدید
ـ تهمت زدن

ـ توطئه و عوام فریبی
ـ غرور و خودپسندی

از رفتارهای زشت فرعون بوده است.
رفتارهای  از  سبحان  خدای  از  استمداد  با  است  الزم  کریم  قرآن  پیروان  بر 

فرعون که شیطان مجسم بود پرهیز نمایند.

رفتارهای فرعونيان

وقتی تعادل درونی یک انسان یا یک قوم در اثر افراط در تمایل به یک جهت 
بهم ریـزد، در وجـودش ظلـم جـانشین عـدل مي شود و عقل او هم که باید 
رهبری شخص را به عهده داشته باشد زیر پا قرار مي گیرد و نفس بر وجودش 
چیره مي شود و رفتارهایی ضد ارزش و انسانی از او صادر مي شود. آل فرعون از 
این قبیل است که قرآن کریم صفات و رفتارهایی را از آنان بیان نموده است 
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که به برخی از آنها اشاره مي کنیم.

1. تکبّر، گردن كشی و تکذيب پیامبران

خدای متعال موسی و برادرش هارون را با معجزات و منطق نیرومند به سوی 
اّما آنها تکّبر کردند و آنان مردمی، برتری جو  فرعون و اطرافیان او فرستاد، 

بودند. gَفاْسَتْکَبُروا َوَكانُوا َقْوًما َعالِيَنf)مومنون/46(
به  ما  آیا  گفتند:  که  بود  این  آنها  برتری جویی  روشـن  نشانـه هاي  از  یـکی 
آنها  بیاوریم، در حالی که بنی اسرائیل که قوم  ایمان  انسان همانند خودمان 

باشند بردگان ما هستند.1
fبُوُهَما َفَکانُوا ِمَن الُْمْهَلِکيَن gَفَکذَّ

آنان اين دو را تکذيب كردند و سرانجام هلك شدند.
)مومنون/48(

2. فسق

فرعون قوم خود را تحمیق مي کرد و عقول آنها را سبک مي شمرد، در نتیجه 
قومش هم از او اطاعت مي کردند.

این راه و رسم همه حکومت های جّبار  صاحب »تفسیر نمونه« می نویسد: و 
و فاسد است که برای ادامه خودکامگی، باید مردم را در سطح پایینی از فکر 
و آگاهی نگه دارند و با انواع وسایل آنها را تحمیق کنند. زیرا بیداری ملّت ها 
و آگاهی  و رشد فکریشان بزرگترین دشمن حکومتهای خودکامه و شیطانی 

است.
جالب این که آیه مورد بحث با این جمله تکمیل و تمام مي شود که آنان قومی 

فاسق بودند gِإنَُّهْم َكانُوا َقْوًما َفاِسِقيَنf)زخرف/54(
یعنی اگر این قوم از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل خارج نبودند، تسلیم چنین 
تبلیغات و سخنان بی اساسی نمي شدند. آری آنها فاسقانی بودند که از فاسقی 
 1. إِلَی ِفْرَعْوَن َوَملَئِِه َفاْسَتْکَبُروا َوَکانُوا َقْوًما َعالِیَن؛ َفَقالُوا أَنُْؤِمُن لَِبَشَرْیِن ِمْثلَِنا َوَقْوُمُهَما لََنا َعابُِدوَن )مومنون/47-46(
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همچون خود تبعیت مي کردند.1 فسق آنان موجب خشم خدای متعال شد و از 
آنان انتقام گرفت و همه را غرق نمود و این اثر فسق آنان بود.2

3. اتهام سحر

خدای متعال، موسی7 را با معجزات نه گانه به سوی فرعون و فرعونیان 
فرستاد و آنها به جای آنکه به موسی ایمان آورند و دعوت او را بپذیرند، گفتند: 

fِبيٌن gَهَذا ِسْحٌر مُّ
اين سحری است آشکار. 

)نمل/13(

منطق  برابر  در  پیوسته  که  است  منطق  بی  هواپرست  انسان هاي  شیوة  این 
استوار، با تهمت وارد میدان مي شوند تا طرف مقابل را از میدان به در کنند.

4. انکار آيات الهی

این که فرعونیان آیات الهی را منکر مي شدند به این خاطر نبود که نسبت به 
آیات و معجزات آگاهی نداشتند و یا نسبت به حّقانیت آنها در تردید بودند، بلکه 
از روی ظلم و سرکشی و نفس پرستی بود که آیات الهی را انکار مي نمودند. 
در حالی که در دل به آن یقین داشتند gَوَجَحُدوا بَِها َواْسَتْيَقَنْتَها َأنُفُسُهْم ُظْلًما 

اf)نمل/14( َوُعُلوًّ
و در پایان آیه آنان را مفسد قلمداد مي کند و مي فرماید: 

fَفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الُْمْفِسِديَنg
پس بنگر سرانجام تبهکاران و مفسدان چگونه بود

)نمل/14(

5. ظلم

 1. تفسیر نمونه، جلد21، صفحه89.
ا آَسُفونَا انَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفَأْغَرْقَناُهْم أَْجَمِعیَن )زخرف/55(  2. َفلَمَّ
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خصلت ظلم و رفتارهای ظالمانه یکی دیگر از صفات فرعونیان است. در آغاز 
رسالت حضرت موسی، خدای سبحان به او دستور مي دهد که به سراغ قوم 
الِِميَنf)شعرا/10( و آنها را  فرعون که قومی ستمگر است برود gَأِن اْئِت الَْقْوَم الظَّ

به اطاعت خداوند دعوت کند.
نکته قابل توجه این است که این آیه بر تنها صفتی که از فرعونیان تکیه کرده، 
ظلم است و میدانیم ظلم معنای گسترده اي دارد که شرک یکی از مصادیق 
آن و استثمار و استعباد و شکنجه بنی اسرائیل مصداق دیگری از آن است. از 
این گذشته آنها با اعمال خالفشان قبل از هرکس به خود ظلم مي کردند.پس 
در نتیجه، مبارزه با ظلم در تمام ابعاد آن، هدف اصلی دعوت انبیاء بوده است.1

6. ثروت اندوزی

ثروت اندوزی رفتار دیگری از رفتار فرعونیان است، که این هم یکی از عواملی 
بوده که مانع تأثیر تبلیغ حضرت موسی مي شده است، لذا خدای متعال در مقام 
باغها و چشمه ها و گنج ها و قصرهای  از  را  آنها  ما  آنان مي فرماید:  مجازات 

مجلل بیرون راندیم gَوُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكِريٍمf)شعراء/58(2

7. بهره مندی از ثروت

بهره مندی از ثروت یکی دیگر از علل طغیان فرعون و فرعونیان بود که با 
موسی7  که  جایی  تا  مي شدند.  مردم  گمراهی  موجب  آن  از  گرفتن  بهره 
زندگی  در  بسیار  اموال  و  زینت  را  اطرافیانش  و  فرعون  تو  پروردگارا،  گفت: 
پروردگارا،  مي سازند.  گمراه  تو  راه  از  را  مردم  اینان  پروردگارا،  داده ای.  دنیا 
اموالشان را نابود کن gَربََّنا اْطِمْس َعَلی َأْمَوالِِهْمf)یونس/88( »طمس« به معنی 
محو کردن و بی خاصّیت نمودن چیزی است. این تقاضای موسی7 نشان 
مي دهد که چه اندازه موجبات رنجش خاطر او را فراهم آورده بوده اند که لب 

 1. تفسیر نمونه، جلد15، ص196.
 2. َفَأْخَرْجَناُهم مِّن َجنَّاٍت َوُعُیوٍن؛ َوُکُنوٍز َوَمَقاٍم َکِریٍم )شعراء/58-57(
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به نفرین گشوده است.

8. قتل، شکنجه و ايجاد ترس

کفر فرعون و فرعونیان از سویی و طغیان درونی، از سوی دیگر موجب مي شد 
بنی  همواره  و  نکنند  کوتاهی  جنایتی  هیچ  از  خود  سلطه  بقاء  برای  آن ها  تا 
اسرائیل را به بدترین صورت آزار مي دادند gَيُسوُمونَُکْم ُسَوَء الَْعَذاِبf)بقره/49( 

پسرانشان را سر مي بریدند و زنانشان را برای کنیزی نگه مي داشتند gيَُذبُِّحوَن 
َأْبَناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءُكْمf)همان( 

رفتن  چیزی  دنبال  معنی  به  »سوم«  ماده  از  مضارع  فعل  »یسومون«  کلمه 
است و چون فعل مضارع معنای دوام و استمرار را   مي بخشد درمی یابیم که 
بنی اسرائیلیان به طور مداوم زیر شکنجه فرعونیان بوده اند.1 حّتی کسانی که 
به موسی ایمان آوردند، زیر فشار شدیدی از ناحیه فرعون و اطرافیانش قرار 
داشتند و ایمان آوردنشان با ترس از آنان عجین بود که مبادا مورد شکنجه قرار 

ن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأن َيْفِتَنُهْمf)یونس/83( گیرند gَعَلی َخْوٍف مِّ

9. پیمان شکنی

پیمان شکنی یکی دیگر از رفتارهای ناشایست فرعونیان بوده است، هنگامی 
که بال بر آنان مسلّط مي شد می گفتند: ای موسی، از خدایت برای ما بخواه 
به عهدی که با تو کرده رفتار کند و دعایت را در حّق ما مستجاب سازد. اگر 
این بال را از ما مرتفع کنی قطعًا به تو ایمان مي آوریم و بنی اسرائیل را با تو 

خواهیم فرستاد.
بر  آنان  از  به آن مي رسیدند،  از مّدت معّینی که  را، پس  اما هنگامی که بال 
مي داشتیم پیمان خویش را مي شکستند و در نتیجه نه خود ایمان مي آوردند و 
ْجَز ِإلَی  ا َكَشْفَنا َعْنُهُم الرِّ نه بنی اسرائیل را از زنجیر اسارت رها مي ساختند. gَفَلمَّ

َأَجٍل ُهم بَالُِغوُه ِإَذا ُهْم َينُکُثوَنf)اعراف/135(
 1. تفسیر نمونه، جلد1، صفحه248.
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10. تمسخر

خود  میل  به  را  حوادث  جریان  که  بین  بزرگ  خود  بودند  مردمانی  فرعونیان 
تفسیر مي کردند و هنگامی که نیکی و نعمت به آنان مي رسید و در آرامش و 
لیاقت و شایستگی ماست و موقعی که  راحتی بودند مي گفتند: این به خاطر 
با او بودند نسبت  بدی و بال به آنان مي رسید آن را به موسی و کسانی که 
َسيَِّئٌة  ُتِصْبُهْم  gَوِإن  اوست.  کسان  و  موسی  شومی  از  مي گفتند:  و  مي دادند 

َعُهf)اعراف/131(  يَُّروْا بُِموَسی َوَمن مَّ َيطَّ
مي گفت:  موسی  که  هنگامی  آنها  تا  بود  شده  موجب  خودبزرگ بینی  همین 
به مسخره  انها مي آورد  برای  را  آیات خدا  و  پروردگار جهانیانم  فرستاده  من 
ْنَها َيْضَحُکوَنf)زخرف/47(  ا َجاءُهم بِآَياِتَنا ِإَذا ُهم مِّ مي گرفتند و مي خندیدند. gَفَلمَّ

نتيجه:

از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ تکّبر، گردنکشی و تکذیب پیامبران

ـ فسق
ـ اتّهام به سحر

ـ انکار آیات الهی
ـ ظلم

ـ ثروت اندوزی
ـ بهره مندی از ثروت

ـ قتل، شکنجه و ایجاد ترس
ـ پیمان شکنی

ـ  تمسخر
از رفتار و ویژگی هاي فرعونیان است. بر پیروان قرآن کریم و مکتب انبیاء الزم 

است با استمداد از خدای سبحان از رفتارهای مذکور پرهیز نمایند.





قارون

نام قارون چهار بار در قرآن مجید مذکور است. در سه مورد فقط نامی از او برده 
شده و در آیات 76 تا 82 سوره قصص  داستان قارون بیان شده است.1

معلومات  تورات  از  و  بود  نزدیک موسی7  بستگان  از  قارون  که  است  معروف 
قابل مالحظه اي داشت. وی نخست در صف مؤمنان بود ولی غرور و ثروت، او را 
به آغوش کفر کشاند و به مبارزه با پیامبر خدا وادار ساخت و مرگ عبرت انگیزش 

درسی برای همگان شد.2

ویژگی هاي قارون

 1. اعالم قرآن، صفحه488.
 2. تفسیر نمونه، جلد 16، صفحه153.
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1. استکبار

آیه 39 سوره مبارکه عنکبوت از سه تن از گردنکشانی که هرکدام نمونه هایی 
بارز از قدرت شیطانی بودند نامبرده و مي گوید:  )و قارون و فرعون و هامان 

را( نیز هالک کردیم.1
استکباری  قدرت  مظهر  فرعون  غفلت،  و  غرور  با  توأم  ثروت  مظهر  قارون 
همراه با شیطنت، و هامان الگویی از همکاری با ظالمان مستکبر بود. آن گاه 
مي افزاید: )موسی با دالیل روشن به سراغشان آمده( و حّجت را بر آنها تمام 
ولی   fاأْلَْرِض ِفي  gَفاْسَتْکَبُروا  کردند  برتری جویی  زمین  در  آنان  )اّما  کرد، 

نتوانستند )برخدا( پیشی گیرند( و از قدرت او بگریزند.
همچنان که مالحظه شد، قرآن کریم صفت استکبار را صفت مشترک هر سه 

تن بیان فرموده است.

2. اهل گناه و معصیت

خدای متعال هم خالق انسان است و هم رب و پرورش دهنده او، و نسبت به 
او رحیم است و مهربان و هیچگاه عذاب انسان را طالب نیست پس چنانچه 

انسانی به عذابی گرفتار آید رفتار خود او موجب آن بوده است.
همچنان که بیان شد. آیه 39 سوره عنکبوت به صفت استکبار قارون و فرعون 
و هامان اشاره داشت و در آیه 40 به اهل معصیت و گناه بودن آنها اشاره دارد و 
مي فرماید که مجازات آنها به دلیل گناهکار بودن آنها بوده است. gَفُکلًّ َأَخْذنَا 
بَِذنِبِهf که خداوند برخی از آنها را به واسطه طوفانی از سنگریزه و برخی را 
به واسطه صیحه آسمانی و برخی دیگر را با فرو بردن در زمین و دیگران را با 
غرق کردن، مجازات فرمود. البته خداوند هرگز به ایشان ستم نکرد، ولی آنها 

خود برخویشتن ستم کردند.2
 1. َوَقاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َولََقْد َجاءُهم مُّوَسی بِالَْبیَِّناِت َفاْسَتْکَبُروا ِفي اأْلَْرِض َوَما َکانُوا َسابِِقیَن )عنکوب/39(

ْن َخَسْفَنا بِِه اأْلَْرَض َوِمْنُهم  ْیَحُة َوِمْنُهم مَّ ْن أََخَذْتُه الصَّ ْن أَْرَسلَْنا َعلَْیِه َحاِصًبا َوِمْنُهم مَّ  2. َفُکالًّ أََخْذنَا بَِذنبِِه َفِمْنُهم مَّ
ْن أَْغَرْقَنا َوَما َکاَن اهلُل لَِیْظلَِمُهْم َولَِکن َکانُوا أَنُفَسُهْم َیْظلُِموَن )عنکوب/40( مَّ



اشخاص و شاخص ها 
در قرآن كريم

177

3. ستمکاری

یکی دیگر از صفاتی که قارون به آن متّصف شده است ستمکاری است. قرآن 
کریم مي فرماید: 

fِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِمن َقْوِم ُموَسی َفَبَغی َعَلْيِهْمg
قارون از قوم موسی بود اّما بر آنان ستم كرد.

)قصص/76(

4. سرخوش بودن

خدای متعال ثروت بسیار زیادی را نصیب قارون نموده بود و به اندازه اي گنج 
در اختیار داشت که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود.1

او گرفتار جنون ثروت بود و همین امر موجب مي شد با سرمستِی تمام در میان 
مردم خودنمایی کند.

fِإْذ َقاَل لَُه َقْوُمُه َل َتْفَرْح ِإنَّ اهلَل َل يُِحبُّ الَْفِرِحيَنg
اين همه شادِی مغرورانه مکن! كه خدا  او گفتند:  به  قومش 

شادی كنندگان مغرور را دوست نمي دارد.
)قصص/76(

»فـرحیـن« جمع »فرح« به کسانی گفته مي شود که بر اثر به دست آوردن 
چیزی مغرور و متکّبر شده و از باده پیروزی سرمست اند.2

5. غرور علمی

مي گفتند:  او  به  و  داشتند  او  به  نسبت  ارزشمندی  نصیحت هاي  قارون  قوم 
مکن،  فراموش  دنیا  از  را  بهره ات  باش،  آخرت  طالب  مکن،  مغرورانه  شادی 
نیکی کن همان گونه که خدا به تو نیکی کرده است و در زمین در جستجوی 

ِة )قصص/76(  1. َوآتَْیَناُه ِمَن الُْکُنوِز َما إِنَّ َمَفاتَِحُه لََتُنوُء بِالُْعْصَبِة ُأولِي الُْقوَّ
 2. تفسیر نمونه، جلد16، صفحه154.
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فساد مباش.1
قارون در برابر این نصیحت ها چنین تّصور مي کرد که این نصیحت ها به دلیل 
آن است که دیگران چشم دیدن ثروت او را ندارند؛ لذا مي گفت: این ثروت را 
به وسیله دانشی که نزد من است به دست آورده ام. gَقاَل ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعَلی ِعْلٍم 

ِعنِديf)قصص/78( به شما مربوط نیست که من با ثروتم چگونه رفتار مي کنم.

6. اهل تفاخر

فخر فروشی و ثروت خود را به رخ مردم کشیدن، یکی دیگر از صفات قارون 
ثروتمندان خودخواه و  تمام  بلکه  نیست،  او  به  رفتار منحصر  این  البته  است. 

گردنکش همین رفتار را دارا مي باشند.
قرآن کریم مي فرماید: 

fَفَخَرَج َعَلی َقْوِمِه ِفي ِزيَنِتِهg
روزی قارون )با تمام زينت خود در برابر قومش ظاهر شد(

)قصص/79(

از کلمه »فی زینته« چنین برمی آید که با شکل و قیافه و زینتی در میان مردم 
ظاهر شده بود که اختصاص به خود او داشت و با تمام توان خود را آراسته بود.
طبق بیان قرآن مردم دو دسته شدند، دنیاطلبان مي گفتند: ای کاش همانند 
آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم. در مقابل این ها، گروهی عالم و 
اندیشمند مي گفتند: وای بر شما، ثواب الهی برای کسانی که ایمان آورده اند و 
عمل صالح انجام مي دهند بهتر است، اّما جز صابران آن را دریافت نمي کنند.2

نتيجه:

نَْیا َوأَْحِسن َکَما أَْحَسَن اهلُل إِلَْیَک َواَل تَْبِغ الَْفَساَد ِفي  اَر اآْلِخَرَة َواَل تَنَس نَِصیَبَک ِمَن الدُّ  1. َوابَْتِغ ِفیَما آتَاَک اهلُل الدَّ
اأْلَْرِض إِنَّ اهلَل اَل ُیِحبُّ الُْمْفِسِدیَن )قصص/77(

نَیا َیا لَْیَت لََنا ِمْثَل َما ُأوتَِي َقاُروُن إِنَُّه لَُذو َحظٍّ َعِظیٍم؛ َوَقاَل الَِّذیَن ُأوُتوا الِْعلَْم َوْیلَُکْم   2. َقاَل الَِّذیَن ُیِریُدوَن الَْحَیاَة الدُّ
ابُِروَن )قصص/80-79( اَها إاِلَّ الصَّ َِّمْن آَمَن َوَعِمَل َصالًِحا َواَل ُیلَقَّ ثََواُب اهللِ َخْیٌر ل
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از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ استکبار ورزی

ـ اهل معصیت بودن
ـ ستمکاری

ـ سرخوش بودن
ـ غرور عملی داشتن

ـ اهل تفاخر بودن
از رفتارهای زشت قارون است.

بر پیروان قرآن کریم الزم است با استمداد از خدای سبحان از رفتارهای مذکور 
پرهیز نمایند.





ویژگی های هامان  

نام هامان شش بار در قرآن مجید ذکر شده است؛ که چهار بار نام وی پس از فرعون قرار 
گرفته و به تبه کاری او در زمین و هالکت و غرق شدنش تصریح شده است.1

هامان همان کسی است که فرعون به او دستور مي دهد برایش قصر بلندی بسازد 
تا از فراز آن به خدای موسی دست یابد.

1. خطاكاری

از دیدگاه قرآن کریم از رفتارهای هامان خطاکار بودن اوست. خدا مي فرماید: 
fِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َكانُوا َخاِطِئيَنg

مّسلمًا فرعون و هامان و لشکريانشان خطاكار بودند.

 1. اعالم قرآن، صفحه659.
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)قصص/8(

2. استکبار

استکبار و سرکشی از صفات زشت مشترک بین هامان و فرعون و قارون بوده 
از قدرت  بارز  از هر سه، که هر کدام نمونه اي  است. آیه 39 سوره عنکبوت 

شیطانی بودنده اند نام برده است.1
قارون مظهر ثروت توام با غرور و غفلت، فرعون مظهر قدرت استکباری همراه 

با شیطنت، و هامان الگویی از همکاری از ظالمان مستکبر بود.
fَولََقْد َجاءُهم مُّوَسی بِالَْبيَِّناِت َفاْسَتْکَبُروا ِفي اأْلَْرِض َوَما َكانُوا َسابِِقيَنg
موسی با دليل روشن به سراغشان آمد و حّجت را بر آنها تمام 
كرد، اّما آنان در زمين برتری جويی كردند؛ ولی نتوانستند بر خدا 

پيشی گيرند و از قدرت او بگريزند. 
)عنکوب/39(

3. اّتهام كذب به پيامبران

از رفتارهای زشت هامان اتهام جادوگری و کذب به موسی7 است، خدای 
هامان  و  فرعون  ولی  فرستاد،  روشن  دلیلی  با  خود  آیات  با  را  موسی  متعال 
بِآَياِتَنا  ُموَسی  َأْرَسْلَنا  gَولََقْد  دروغگوست.  بسیار  ساحری  او  گفتند  قارون  و 

اٌبf)غافر/24-23( ِبيٍن؛ ِإلَی ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَقاُروَن َفَقالُوا َساِحٌر َكذَّ َوُسْلَطاٍن مُّ
این شیوه، شیوه همه مستکبران تاریخ بوده، که وقتی در برابر منطق استوار پیامبران 

الهی تاب مقاومت نداشتند به حربه اتّهام به سحر و کذب متوّسل مي شدند.

نتيجه:

از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ خطاکاری

ـ استکبار ورزی

 1. َوَقاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َولََقْد َجاءُهم مُّوَسی بِالَْبیَِّناِت َفاْسَتْکَبُروا ِفي اأْلَْرِض َوَما َکانُوا َسابِِقیَن )عنکوب/39(



ـ اتّهام کذب به پیامبران 
از رفتارهای زشت هامان بوده است.

بر پیروان قرآن الزم است با استمداد از خدای سبحان از رفتارهای مذکور پرهیز 
نمایند.

ویژگی های سامری

لفظ سامری در سوره طه سه بار ذکر شده و داستان وی برحسب قرآن مجید بدین 
غیبت  در  و  رفت  کوه  به  روز  مّدت چهل  تورات  گرفتن  برای  موسی  است:  قرار 
خویش هارون را به جانشینی خود انتخاب کرد و سامری از این غیبت استفاده نمود 
و قوم موسی را فریفت و برای آنها مجسمه ای به صورت گوساله ساخت و در درون 
آن لوله هایی تعبیه کرد به صورتی که چون باد از آن لوله ها مي گذشت، بانگی چون 

بانگ گاو تولید مي شد.
را  آنان  است. هر چه هارون  و خدای موسی  بُت، خدای شما  این  سامری گفت 
به موسی  نبخشید.  نمود سودی  یگانه دعوت  پرستش خدای  به  و  نصیحت کرد 
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وحی رسید که بنی اسرائیل از راه حق برگشته اند، پس او به جانب قوم خویش 
بازگشت و بر هارون برآشفت. هارون اظهار داشت که آنان را موعظه کرده اّما 
سخنش مقبول نیفتاده و از ترس آن که مبادا در بنی اسرائیل تفرقه پیدا شود 
گناهکاری آنان را تحّمل کرده است. آن گاه موسی سامری را مورد خطاب و 
عتاب قرار داده و علّت اقدام او را بدین کار زشت پرسید. سامری گفت: آنچه 
دیگران ندیدند من دیدم، قبضه اي از اثر رسول برداشتم و سپس آنرا افکندم 
و موافق دلخواه خود عمل کردم. موسی وی را گفت: کیفر تو آن است که در 
زندگانی »المساس« گویی به خدای خود بنگر اینک آنرا خواهیم سوزاند و پس 

از سوختن آنرا به دریا خواهیم افکند.

رفتارهای شيطانی سامری

بر اساس بیان قرآن کریم در غیاب حضرت موسی رفتارهای شیطانی عدیده اي 
از سامری صادر شد.

gَوَأَضلَُّهُم  ساخت.  گمراه  را  موسی  قوم  که  بود  این  رفتارها  آن  از  یکی 
f)طه/85( اِمِريُّ السَّ

دیگر آن بود که از هنر در مسیر انحراف مردم استفاده نمود، و از زیورهایی که 
از طریق ظلم و گناه در دست فرعونیان قرارگرفته بود برای مردم مجّسمه اي 
ساخت که صدایی همچون صدای گوساله واقعی داشت. gَفَأْخَرَج لَُهْم ِعْجًل 

َجَسًدا لَُه ُخَواٌرf)طه/88(
به  را  موسی  تعلیمات  دیدند،  را  این صحنه  وقتی  اسرائیل  بنی  که  آن  دیگر 

فراموشی سپردند و به یکدیگر گفتند: 
fَفَقالُوا َهَذا ِإلَُهُکْم َو ِإلَُه ُموَسی َفَنِسَيg

اين خدای شما و خدای موسی است و سامری پيمانی را كه با 
خدا بسته بود فراموش كرد. 

)همان(



لقمان حکیم

نام لقمان در دو آیه از قرآن در سوره 31 آمده و به همین مناسبت آن سوره به 
نام لقمان موسوم است در حدیثی از پیامبر اسالم6 نقل است که فرمود: »به 
حق مي گویم که لقمان پیامبر نبود ولی بنده اي بود که بسیار فکر مي کرد و یقینش 
عالی بود. خدا را دوست مي داشت و خدا نیز او را دوست داشت و نعمت حکمت را 

بر او ارزانی کرده بود...«

ویژگی های لقمان حکيم

1. لقمان مورد لطف خداوند است

خدای متعال به لقمان حکمت عطا فرمود1 و به هرکس حکمت عطا شود به او 
خیر فراوانی داده شده است.2 امام باقر7 فرمود: حکمت همان فهم، معرفت و 
شناخت عمیق است. شناختی که انسان را به بندگی خدا و رهبر آسمانی وا دارد و 

 1. َولََقْد آتَْیَنا لُْقَماَن الِْحْکَمَة )لقمان/12(
 2. َوَمن ُیْؤَت الِْحْکَمَة َفَقْد ُأوتَِي َخْیًرا َکثِیًرا )بقره/269(
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از گناهان بزرگ دور سازد.
امام صادق 7 فرمود: رأس حکمت طاعت خداوند است.1

راغب گوید: حکمت، رسیدن به حق به واسطه علم و عقل است.
آموزش حکمت یکی از وظایف انبیاء الهی است.

حکمت گمشده مومن است. که این کالم امیرمؤمنان علی7 است.2

2. نمونه هاي حکمت

خداوند در آیات 22 تا 38 سوره اسراء دستورهایی داده و در پایان مي فرماید: 
این اوامر و نواهی حکمت هایی است که پروردگارت به تو وحی کرده است، 
که آن دستورها عبارتند از: یکتا پرستی و دوری از شرک، احسان و احترام به 
والدین به خصوص درهنگام پیری، گفتار کریمانه و تواضع همراه با محبت، 
دعای خیر کردن در حّق آنان، پرداخت حّق الهی به اولیای خدا و فقرا و در 
راه ماندگان، پرهیز از اسراف و ولخرجی، میانه روی در مصرف، پرهیز از نسل 
کشی و عمل نامشروع جنسی، دوری از تّصرف در مال یتیم، ادای حّق مردم 
و دوری از کم فروشی، پیروی نکردن از چیزی که به آن هیچ علم و آگاهی 

نداری و دوری از راه رفتن متکبرانه.3

3. شرک مهمترين دغدغه لقمان

از  فرزند  آینده  و  انسان  وجود  در  محّبت ها  ترین  شدید  از  فرزند  به  محبت 
مهمترین دغدغه ها است. مهمترین دغدغه لقمان در مورد فرزندش این است 
زبان  با  را  دغدغه  این  لقمان  ندهد.  قرار  همتایی  و  خدا شریک  برای  او  که 
با لفظ »یابّنی« خطاب  را  او  او مي خواهد و  از  آمیز  موعظه به شکل محّبت 
مي کند و به او این چنین مي گوید: فرزندم چیزی را همتای خدا قرار نده، زیرا 

 1. تفسیر نور، جلد7 ، صفحه241 به نقل از امالی صدوق، صفحه 487
 2. نهج البالغه، حکمت80.

 3. تفسیر نور، جلد7، صفحه241. 
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که شرک به خدا قطعًا ستمی بزرگ است،1 اینکه شرِک به خدا ستمی بزرگ 
است منطق قرآن و عقل است. در منطق قرآن معصّیتی باالتر از شرک وجود 
ندارد، که خدای آنرا نمي بخشد. اّما گناهان پایین تر از شرک را خواهد بخشید.2

4. معنای شرک

شرک، معنای وسیع و گسترده اي دارد که بارزترین آن شرک به معنای بت 
پرستی است و این نوع شرک، به فتوای فقها موجب خروج از جرگه دین و 

سبب ارتداد انسان مي شود.
شرک معانی دیگری نیز دارد، از جمله اطاعت بی چون و چرا از غیر خدا و 
پیروی از هوای نفس و وابستگی به هرگونه قدرت و مقام و مال و مدرک، قبیله 

و هر امر دیگری که در جهت خدا نباشد.3

آثار شرک

شرک دارای آثاری است که از آن جمله است:

1. حبط عمل

شرک، کارهای خوب انسان را از بین مي برد همانگونه که آتش درختان سبز 
یک جنگل را از بین مي برد. خدای متعال خطاب به پیامبر مي فرماید:

اگر مشرک شوی، تمام اعمالت نابود مي شود.4

2. اضطراب و نگرانی

قرآن مي فرماید: مثال کسی که از خدا جدا شود مثال کسی است که از آسمان 

ْرَک لَُظلٌْم َعِظیٌم )لقمان/13(  1. َوإِْذ َقاَل لُْقَماُن اِلبْنِِه َوُهَو َیِعُظُه َیا بَُنيَّ اَل ُتْشِرْک بِاهللِ إِنَّ الشِّ
 2. إِنَّ اهللَّ اَل َیْغِفُر أَن ُیْشَرَک بِِه َوَیْغِفُر َما ُدوَن َذلَِک لَِمن َیَشاُء َوَمن ُیْشِرْک بِاهللِّ َفَقِد اْفَتَری إِثًْما َعِظیًما)48( إِنَّ 

اهللَّ اَل َیْغِفُر أَن ُیْشَرَک بِِه َوَیْغِفُر َما ُدوَن َذلَِک لَِمن َیَشاُء َوَمن ُیْشِرْک بِاهللِّ َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعیًدا )نساء/ 116 (
 3. ر.ک: تفسیر نور، جلد7، صفحه247.

 4. لَئِْن أَْشَرْکَت لََیْحَبَطنَّ َعَمُلَک َولََتُکونَنَّ ِمَن الَْخاِسِریَن )زمر، 65(
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پرتاب شود و طعمه انواع پرندگان قرار گیرد و هر ذرّة او به مکان دوری پرتاب 
شود.1

3. اختالف و تفرقه

در جامعه توحیدی، محور همه چیز خداوند است رهبر، قانون و راه خدا را تعیین 
مي کند و همه دور همان محور مي چرخند. ولی در جامعه شرک آلود، به جای 
خدای واحد، طاغوت ها، سلیقه ها و راه هاي متعّدد وجود دارد و مردم را دچار 

اختالف و تفرقه مي نماید.
قـرآن مي فرماید: از مشرکان نباشید از کسانی که )به خاطر سلیقه هاي شخصی 

و نظرّیات از پیش ساخته( عامل تفرقه  می شوند.2

4. خواری و ذلت در قیامت

قرآن مي فرماید: با خدای واحد معبود دیگری قرار ندهید که با مالمت به دوزخ 
پرتاب خواهید شد.3

یُح ِفي َمَکاٍن  ْیُر أَْو تَْهِوي بِِه الرِّ َماء َفَتْخَطُفُه الطَّ ِ َغْیَر ُمْشِرِکیَن بِِه َوَمن ُیْشِرْک بِاهللِ َفَکَأنََّما َخرَّ ِمَن السَّ  1. ُحَنَفاء هلِلَّ
َسِحیٍق )حج، 31(

ُقوا ِدیَنُهْم َوَکانُوا ِشَیًعا ُکلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْیِهْم َفِرُحوَن )روم،31 و 32(  2. َواَل تَُکونُوا ِمَن الُْمْشِرِکیَن؛ِمَن الَِّذیَن َفرَّ
ْدُحوًرا )اسراء، 39(  3. َواَل تَْجَعْل َمَع اهللِّ إِلًَها آَخَر َفُتلَْقی ِفي َجَهنََّم َمُلوًما مَّ



ویژگی هاي داوود7

حضرت داوود7 یکی از پیامبران الهی است که قرآن کریم در بیست آیه، داستان 
رسالت او را بیان نموده و مقام واالیش را ستوده است، داود از پیامبرانی است که 
خداوند نعمت دنیا و آخرت را به او بخشیده است. از نظر دنیایی حکومتی نیرومند 
عبادت  به  و  بود  بیدار  را  از شب  بسیاری  که  بود  چنان  معنوی  نظر  از  و  داشت 

پروردگار مشغول، و نیمی از روزهای سال را روزه مي گرفت.1
الطاف و موهبت هاي خداوند به داود

کریم  قرآن  که  بود  سبحان  خداوند  عدیده  موهبت هاي  و  الطاف  مشمول  داوود 
مواردی از آنها را بیان نموده است از جمله:

1. مقام عبودّیت

مواجه  بُت پرستان  و  مشرکان  کارشکنی هاي  با  اسالم6  پیامبر  که  هنگامی 
مي شود، خدای سبحان برای تسلّـی خاطر او مي فرماید: در برابر آن چه مي گویند 

 1. اخالق پیامبران در قرآن کریم، صفحه141.
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شکیبا باش و به خاطر بیاور بنده ما داوود صاحب قدرت را، که او بسیار توبه کننده 
اٌبf)ص/17( کلمه  ْيِد ِإنَُّه َأوَّ بود gاْصِبْر َعَلی َما َيُقولُوَن َواْذُكْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا اأْلَ

»َعْبَدنَا« گویای عبودیت داوود7 است.

2. قوت و قدرت

قّوت و قدرت یکی دیگر از مواهب خدای سبحان به داوود7 است، همچنان 
که در آیه فوق مورد اشاره قرار گرفت نیروی جسمانی داوود در ّحدی بود که 
در میدان جنگ بنی اسرائیل با جالوِت ستمگر، با یک ضربه نیرومند به وسیله 
سنگی که از فالُخن رها کرد او را از باالی مرکب به خاک افکند و در خون خود 
غلتاند. از نظر سیاسی هم حکومتی نیرومند داشت که با قدرت تمام در برابر 
دشمنان مي ایستاد. حّتی گفته اند که در محراب عبادت او، هزاران تن شب تا 
صبح به حال آماده باش بودند. از نظر نعمت ها نیز خدا انواع نعمت هاي ظاهری 

و باطنی را به او ارزانی داشته بود.
به این ترتیب داوود مردی بود نیرومند در جنگ ها، خاص در عبادات موفق در 

علم و دانش و حکومت، و در عین حال صاحب نعمت فراوان.1

3. تسخير كوهها و همنوایی آنها با داوود

و  داوود، تسخیر کوهها  به  متعال  و موهبت هاي خدای  الطاف  از  دیگر  یکی 
همنوایی آنها با اوست. که مي فرماید: 

fْشَراِق ْرنَا الِْجَباَل َمَعُه يَُسبِّْحَن بِالَْعِشيِّ َواْلِ gِإنَّا َسخَّ
ما كوه ها را مسّخر او ساختيم كه هر شامگاه و صبحگاه با او 

تسبيح مي گفتند
)ص/18(

4. همنوایی پرندگان

همنوایی پرندگان با داوود نیز از توّجهات خاص خدای متعال به او است که 
 1. تفسیر نمونه، جلد19، صفحه236.
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مي فرماید: 
fْيَر َمْحُشوَرًة gَوالطَّ

پرندگان را نيز دسته جمعی مسّخر او كرديم.
fاٌب gُكلٌّ لَُّه َأوَّ

و همه اين پرندگان بازگشت كننده به سوی او بودند.
)ص/19( 

این تسبیح، همراه با صدای ظاهری با نوعی درک و شعور نیز همراه بوده که 
در باطن تمام ذّرات عالم این موضوع است؛ زیرا تمامی موجودات جهان از یک 
نوع عقل و شعور برخوردارند. در نتیجه هنگامی که پرندگان صدای دل انگیز 
آن پیامبر بزرگ را به وقت مناجات مي شنیدند با او یکصدا مي شدند و غلغله 

تسبیح آنها در هم مي آمیخت.1

5. محکم كردن پایه هاي حکومت او

خدای سبحان مي فرماید: 
fَوَشَدْدنَا ُمْلَکُهg

و حکومت او را استحکام بخشيديم
)ص/20( 

آن چنان که همه سرکشان و دشمنان از او حساب مي بردند.

6. اعطای حکمت و دانش

از جمله عنایت هاي ویژه خداوند به داوود اعطای حکمت و دانش به او است 
که مي فرماید: 

fَوآَتْيَناُه الِْحْکَمةg
حکمت و دانش به او داديم.

)ص/20(
 1. تفسیر نمونه، جلد19، صفحه239.
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7. توان آخرین سخن

خداوند، منطق نیرومندی را که از عمق اندیشه و خردمندی حکایت مي کرد 
در اختیار داوود نهاده بود و او نه تنها در مقام داوری که در همه جا حرف آخر 

را مي زد.
خدای متعال فرمود:  

fَوَشَدْدنَا ُمْلَکُه َوآَتْيَناُه الِْحْکَمَة َوَفْصَل الِْخَطاِبg
و فرمانروايی او را استوار كرديم و به او فرزانگی و گفتار 

پايانبخش داديم.
)ص/20(

8. نرم شدن آهن

از مواهب دیگر خدای متعال به داود نـرم نمـودن آهـن بـه دسـت اوسـت 
حدیثی  در  می نویسد:  نمونـه«  »تفسیـر  صـاحب  الَْحِديَدf)سبأ/10(  لَُه  gَوَألَنَّا 
آمده است که خداوند به داوود وحی فرستاد: »تو بنده خوبی هستی، جز اینکه از 
بیت المال ارتزاق مي کنی« داوود چهل روز گریه کرد و از خدا راه حل خواست، 
خداوند آهن را برای او نرم کرد و او هر روز زرهی مي ساخت... و به این وسیله 

از بیت المال بی نیاز شد.

9. خالفت خدا در زمين

این گونه شرح  قرآن ماجرایی را که در یک دادرسی برای داوود پیش آمده 
مي دهد که طرفین دعوا، مّدعی و مدّعی علیه از محراب داوود باال رفتند که 
این رفتاری غیرطبیعی بود پس وقتی بر داود وارد شدند او از دیدن آنها ترسید؛ 
زیرا فکر کرد قصد سوئی درباره اش دارند، اّما آن دو گفتند: نترس، دو تن شاکی 
هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده، در میان ما به حق داوری کن، یکی 
از آن دو شروع به سخن کرد و گفت: این برادر من است او نود و نُه میش دارد 
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و من یک میش، او اصرار مي کند که این یکی را هم به من واگذار و در سخن 
بر من غلبه کرده است.

داوود پیش از آنکه گفتار طرف مقابل را بشنود رو به شاکی کرد و گفت: مسلمًا 
تو ستم  بر  به میش هایش،  افزودن آن  برای  تو،  با درخواست یک میِش  او 

نموده است...«
ظاهراً طرفین نزاع با شنیدن این سخنان قانع شدند و جلسه را ترک نمودند. 
را  آداب مجلس قضا  ولی  بوده،  عادالنه  اینکه قضاوتش  با  متوّجه شد  داوود 
رعایت ننموده و پیش از اینکه نظر طرف مقابل را بشنود در گفتارش شتاب 
آمرزش  پروردگارش  »از  و  پشیمان شد  کار خود  از  به همین جهت  ورزیده، 
طلبید و به سجده افتاد و توبه کرد«1خدای متعال پس از بیان ماجرای فوق 
مي فرماید: »ما این عمل را بر او بخشیدیم، و او نزد ما دارای مقامی واال و 

سرانجامی نیکوست.«2
در ادامه خطاب به داود مي فرماید: »ای داوود، ما تو را خلیفه )و نماینده خود( 

در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن...«3
ِفي  َخِليَفًة  َجَعْلَناَك  gِإنَّا  دادیم  قرار  زمین  در  خلیفه  را  تو  ما  فرمود:  این که 
اأْلَْرِضf این اعطاء او موهبت و لطف خداوند است به داود. در اینکه داوود 
لیاقت و شایستگی الزم را دارا بوده حرفی نیست و قطعًا آن شایستگی در این 

موهبت مؤثر بوده است، لیکن این موهبت، موهبت الهی است.

9. حضرت سليمان

سلیمان7، از موهبت هاي خداوند به داوود7 است، کسی که خدای متعال 
در موردش مي فرماید: بنده خوبی؛ زیرا همواره به سوی خدا بازگشت مي کرد 

اٌبf)ص/ 30( gِنْعَم الَْعْبُد ِإنَُّه َأوَّ
 1. َفاْسَتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َراِکًعا َوأَنَاَب )ص،24(

 2. َفَغَفْرنَا لَُه َذلَِک َوإِنَّ لَُه ِعنَدنَا لَُزلَْفی َوُحْسَن َمآٍب )همان، 25(
 3. َیا َداُووُد إِنَّا َجَعلَْناَک َخلِیَفًة ِفي اأْلَْرِض َفاْحُکم بَْیَن النَّاِس بِالَْحقِّ )همان، 26(
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10. كتاب زبور

از  داشته،  که  شایستگی  سبب  به  پیامبری  هر  است.  داوود 7  کتاب  زبور، 
فضلیت خاّصی برخوردار شده است، یکی »خلیل اهلل« دیگری »کلیم اهلل«، 
آن یک »روح اهلل« و پیامبر اسالم »حبیب اهلل« و به داوود هم زبور عطا شد.

قرآن مي فرماید: 
fْلَنا بَْعَض النَِّبيِّيَن َعَلی بَْعٍض َوآَتْيَنا َداُووَد َزبُوًرا gَولََقْد َفضَّ

ما بعضی از پيامبران را بر بعضی ديگر برتری داديم و به داوود 
زبور بخشيديم.

)اسراء/ 55(

11. سپاسگزاری

از جمله اخالق و کردار پیامبران الهی این است که به محض توجه به خطا 
و ترک اولی، از خداوند طلب آمرزش مي نمودند، به سجده مي افتادند و توبه 
محض  به  اینکه  دیگر  َوَأنَاَبf)ص/24(  َراِكًعا  َوَخرَّ  َربَُّه  gَفاْسَتْغَفَر  مي کردند 
هایش  نعمت  سایر  و  نعمت  آن  پاس  به  را  خداوند  نعمتی،  با  شدن  مواجه 

سپاسگزاری مي نمودند.

نتيجه

از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود: 
ـ رسیدن به مقام عبودّیت

ـ داشتن قّوت و قدرت
ـ تسخیر کوه ها و همنوایی کوه ها و پرندگان

ـ محکم نمودن پایه هاي حکومت
ـ مجّهز بودن به حکمت و دانش از ناحیه خداوند

ـ فصل الخطاب بودن در احکام 
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ـ نرم کردن آهن 
ـ خلیفه خدا بودن در زمین

ـ اعطای سلیمان و زبور از طرف خداوند
ـ سپاسگزاری

از صفات و ویژگی هاي حضرت داوود7 است.بر پیروان انبیاء الزم است که 
صفات و ویژگی هاي مذکور را به عنوان شاخص و معیار پیوسته مّدنظر داشته 

و در جهت تقّرب به خدای سبحان تالش نمایند.





ویژگی های جالوت

در آیات 252ـ250 سوره بقره، نام جالوت مذکور است و قّصه طالوت و داستان 
کشته شدن جالوت به دست داوود7 از آیه 252ـ247 مندرج است.1

فساد در زمين

هنگامی که قرآن کریم روبرو شدن لشگریان طالوت را با جالوت و هزیمت سپاه جالوت 
و کشته شدن جالوت به دست داوود7 را بیان مي کند، در ادامه مي فرماید:

gَو لَْوَل َدْفُع اهللِّ النَّاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لََّفَسَدِت اأَلْرُض َولَِکنَّ اهللَّ ُذو 
fَفْضٍل َعَلی الَْعالَِميَن

و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسيله بعضی ديگر دفع نمي كرد 
زمين را فساد فرا مي گرفت. ولی خداوند نسبت به جهانيان لطف 

و احسان دارد.
) بقره، 251( 

 1. اعالم قرآن، صفحه273.
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این آیه نشان مي دهد که خواست خدای این بوده است که با قتل جالوت به 
دست حضرت داوود7 زمین را از لوث وجود جالوت فساد انگیز پاک سازی کند.

رفتار زشت اصحاب َسبت

در قرآن مجید تنها یک بار در آیه 47 سوره نساء1 نام اصحاب سبت ذکر شده 
است. اّما در سوره های دیگر نیز به داستان آنها اشاره دارد، از جمله آیه 61 سوره 

بقره، آیه هاي 65 و 82 سوره مائده و آیه 163 سوره اعراف.2
اصحاب سبت جماعتی از بنی اسرائیل بودند که در ساحل دریا زندگی مي کردند 
و روز شنبه، روز تعطیل آنها بود که وظیفه داشتند در آن روز دست از کار و 

کسب و صید ماهی بکشند و به مراسم عبادت آن روز بپردازند.
لیکن آنها با حیله شرعی قانون شکنی نمودند و حوضچه هایی حفر مي نمودند 
که روزهای شنبه ماهی ها در آن حوضچه وارد مي شدند و آنها روز یکشنبه آن 

ماهی ها را صید مي نمودند.
قرآن کریم این رفتار آنان را تعّدی و تجاوز قلمداد نموده است و مي فرماید: 

fْبِت gِإْذ َيْعُدوَن ِفي السَّ
خدا(  نافرمانی  )و  تجاوز  شنبه،  روزهای  در  آنان  كه  زمانی 

مي كردند.
)اعراف/163(

»سبت« در لغت به معنی استراحت و آسایش است، روز شنبه نیز در نزد یهود 
روز تعطیلی و استراحت است، پس این نام بر این روز باقی ماند.3

همین نافرمانی و عدم پای بندی به پیمان الهی موجب گردید تا آنان مورد 
کریم  قرآن  در  بد  الگوی  و  مثل  عنوان  به  و  گیرند  قرار  متعال  خدای  لعنت 

مطرح شوند.
ْبِت  1. أَْو نَلَْعَنُهْم َکَما لََعنَّا أَْصَحاَب السَّ

 2. اعالم قرآن، صفحه152.
 3. تفسیر نمونه، جلد6، صفحه419.



ویژگی های سلیمان

حضرت سلیمان7 یکی از پیامبران الهی است که قرآن کریم از او نامبرده و زندگی 
و صفات و ویژگی هاي آن حضرت را مورد توجه قرار داده است او پیامبری است که 

در دنیا دارای سلطنت و حکومت بود و در آخرت نیز دارای مقام بلندی است.
او دارای صفات و امتیازات ویژه اي بوده است که از آن جمله است:

1. برخورداری از موهبت دانش و آگاهی

حضرت سلیمان از موهبت علمی برخوردار بود که خدای متعال او را از آن موهبت 
برخوردار ساخته بود، همچنان که پدرش حضرت داوود7 نیز از این موهبت الهی 

برخوردار بود.1

2. سپاسگزاری

سپاسگزاری از صفات سلیمان7 است چنانکه مي گفت: سپاس خداوند را که ما 
را بر بسیاری از بندگان مومن خود برتری داد.2

 1. َولََقْد آتَْیَنا َداُووَد َوُسلَْیَماَن ِعلًْما )نمل،15(
ْن ِعَباِدِه الُْمْؤِمنِیَن )همان( لََنا َعلَی َکثِیٍر مِّ ِ الَِّذي َفضَّ  2. َوَقااَل الَْحْمُد هلِلَّ
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3. آشنایی به زبان پرندگان

از عنایت هاي خدای متعال به حضرت سلیمان7 این بود که آشنایی به زبان 
پرندگان را به او تعلیم داده بود.1

4. بهره مندی از نعمت ها

سلیمان7 هنگامی که سپاس خدای را به زبان مي آورد،  به مردم مي گفت: 
به ما زبان مرغان آموخته اند و از همه چیز بهره اي بخشیده اند. از بیان او معلوم 

مي شود که از نعمت هاي بسیاری بهره مند بوده است.2

5. بهره مندی از سپاه بزرگ

حضرت سلیمان از یک سپاه و لشگر بزرگی بهره مند بود که جّن و انس و 
مرغان، افراد آن لشگر را تشکیل مي دادند.3

6. اهل دعا بودن

سلیمان7 اهل دعا بود او مي گفت: پروردگارا در دلم افکن تا نعمتت را که 
به من و پدر و مادرم بخشیده اي سپاس بگزارم و کردار شایسته اي که تو را 
بندگان شایسته  زمره  در  به بخشایش خود،  مرا  و  آورم  به جای  خشنود کند 

خویش درآور.4

7. آغاز نامه با بسم اهلل الرحمن الرحيم

قرآن کریم نقل مي فرماید: هنگامی که سلیمان7 به ملکه سبا نامه نوشت، 
و ملکه نامه را گشود گفت: نزد من نامه اي ارزشمند افکنده اند، آن نامه از سوی 
سلیمان است و متن آن این است، بسم اهلل الرحمن الرحیم با من گردنکشی 

ْیِر )نمل،16(  1. ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّ
ْیِر َوُأوتِیَنا ِمن ُکلِّ َشْيٍء )همان(  2. ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّ

ْیِر َفُهْم ُیوَزُعوَن )نمل، 17(  3. َوُحِشَر لُِسلَْیَماَن ُجُنوُدُه ِمَن الِْجنِّ َواْلِنِس َوالطَّ
 4. َوَقاَل َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُکَر نِْعَمَتَک الَّتِي أَنَْعْمَت َعلَيَّ َوَعلَی َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَْرَضاُه َوأَْدِخلْنِي بَِرْحَمتَِک 

الِِحیَن )نمل، 19( ِفي ِعَباِدَک الصَّ
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نکنید و گردن نهاده نزد من آیید.1

8. دلخوش به داده هاي خداوند

آگاه  آن  محتوای  از  و  مي رسد  سبا  ملکه  به  سلیمان7  نامه  آنکه  از  پس 
مي شود برای این که در برخورد با سلیمان چگونه باید رفتار کند با اطرافیان 
خود به شور مي نشیند و پس از آن تصمیم مي گیرد که هدیه اي برای سلیمان 
مدد  مالی  با  من  به  آیا  مي گوید:  آن  از  آگاهی  از  پس  سلیمان  اّما  بفرستد. 
مي رسانید؟ آنچه خدا بر من ارزانی داشته است از آنچه به شما داده بهتر است.2 
از این گفتار سلیمان معلوم مي گردد او در تمام لحظات به یاد خدا است، و به 

داده هاي او دلخوش است.

9. توّجه به خداوند در اوج قدرت و شوكت

پس از آن که سلیمان از هدیه ملکه سبا آگاه شد، از اطرافیان خود پرسید کدام 
یک از شما پیش از آنکه آنان گردن نهاده نزد من آیند مي تواند تخت آن زن 

را پیش من آورد؟
دیوساری از جن گفت: من آن را پیش از آنکه از جایت برخیزی برایت مي آورم 
و من در این کار بسی توانمنِد درستکارم آن یکی که دانشی از کتاب )آسمانی( 
با خویش داشت، گفت: من پیش از آنکه چشم بر هم زنی آن را برایت مي آورم 
از بخشش  این  دید گفت:  برجا  پای  نزد خود  را  )تخت(  آن  و چون سلیمان 
)های( پروردگار من است تا بیازمایدم که سپاس مي گزارم یا ناسپاسی مي کنم.3

تَْعُلوا َعلَيَّ  ِحیِم؛ أاَلَّ  الرَّ ْحَمِن  الرَّ َوإِنَُّه بِْسِم اهللِ  إِنَُّه ِمن ُسلَْیَماَن  ُألِْقَي إِلَيَّ ِکَتاٌب َکِریٌم؛  الَمَلُ إِنِّي  أَیَُّها  َیا  َقالَْت   .1 
َوأُْتونِي ُمْسلِِمیَن )نمل/31-29(

ونَِن بَِماٍل َفَما آتَانَِي اهلُل َخْیٌر  ا َجاء ُسلَْیَماَن َقاَل أَُتِمدُّ  2. َوإِنِّي ُمْرِسلٌَة إِلَْیِهم بَِهِدیٍَّة َفَناِظَرٌة بَِم َیْرِجُع الُْمْرَسُلوَن؛ َفلَمَّ
ا آتَاُکم بَْل أَنُتم بَِهِدیَّتُِکْم تَْفَرُحوَن )نمل/35- 36( مَّ مِّ

َن الِْجنِّ أَنَا آتِیَک بِِه َقْبَل أَن   3. َقاَل َیا أَیَُّها الَمَلُ أَیُُّکْم َیْأتِینِي بَِعْرِشَها َقْبَل أَن َیْأُتونِي ُمْسلِِمیَن؛ َقاَل ِعْفریٌت مِّ
َن الِْکَتاِب أَنَا آتِیَک بِِه َقْبَل أَن َیْرتَدَّ إِلَْیَک َطْرُفَک  َقاِمَک َوإِنِّي َعلَْیِه لََقِويٌّ أَِمیٌن؛ َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعلٌْم مِّ تَُقوَم ِمن مَّ
ا ِعنَدُه َقاَل َهَذا ِمن َفْضِل َربِّي لَِیْبُلَونِي أَأَْشُکُر أَْم أَْکُفُر َوَمن َشَکَر َفإِنََّما َیْشُکُر لَِنْفِسِه َوَمن َکَفَر َفإِنَّ  ا َرآُه ُمْسَتِقرًّ َفلَمَّ

َربِّي َغنِيٌّ َکِریٌم )نمل/40-38(
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از این کالم سلیمان معلوم مي شود که در اوج قدرت به یاد خدا بودن و آن را 
از خدا دانستن از سیره پیامبران الهی است.

10. بنده نيکو بودن

از صفات برجسته و بسیار قابل توّجه حضرت سلیمان7 این است که خدای 
متعال او را به مدال ُپر افتخار »نِْعَم الَْعْبُد« مفتخر مي نماید و بر اینکه او بنده 

نیکویی بوده است مهر تأیید مي زند.

11. رجوع كننده به خدا

مدال  بلکه  است،  مفتخر  بودن  الَْعْبُد«  »نِْعَم  صفت  به  تنها  نه  سلیمان7 
اٌب«)ص/30( بودن، مدال دیگری از ناحیه خدای متعال به اوست. »أَوَّ

12. دارای حکومتی پرشکوه

سپاسگزاری،  توفیق  دعاهایش  از  یکی  در  و  دعاست،  اهل  که  سلیمان7 
کردار شایسته و قرار گرفتن در زمره صالحان را از خدا طلب مي کند و در دعایی 
دیگر، از خدا مي خواهد که سلطنت و حکومتی را به او عنایت کند که پس از 

او کسی دیگر را نسزد،1که دعایش نیز مستجاب مي گردد.

13. ُمسّخر بودن باد برای او

خدای متعال باد را برای سلیمان7 ُمسّخر نمود که به فرمان او هر جا که 
مي خواست روان مي شد.2 این هم یکی دیگر از الطاف الهی به سلیمان است.

14. مسّخر بودن موجودات سركش برای او

نه تنها باد در تسخیر سلیمان7 بود، بلکه خدای متعال شیاطین و دیوها را 
نیز در تسخیر او قرار داده بود، شیاطین و دیوانی که به بّنایی و غّواصی توانایی 

اُب )ص، 35( ْن بَْعِدي إِنََّک أَنَت الَْوهَّ َحٍد مِّ  1. َقاَل َربِّ اْغِفْر لِي َوَهْب لِي ُملًْکا الَّ َینَبِغي أِلَ
یَح تَْجِري بَِأْمِرِه ُرَخاء َحْیُث أََصاَب )ص،36( ْرنَا لَُه الرِّ  2. َفَسخَّ
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همکاری  به  حاضر  که  داشتند  وجود  نیز  دسته اي  شیاطین  از  البته  داشتند.1 
نبودند، از این رو خداوند آنها را در غل و زنجیر کرده بود تا مانع خرابکاری 

آنان گردد.2

15. خدا محبوب واقعی سليمان

نگاه انسان هاي عاّدی به محبوب خود، نگاهی مستقل است و آن محبوب معبر 
نیست، لیکن انبیاء، اولیاء و انسان هاي اهل معرفت به هر چیزی نگاه مي کنند 
آن را نشانه اي از خدا و آیه اي از آیات الهی مي دانند و اگر به چیزی هم عشق 
بورزند به خاطر خدا عشق مي ورزند. سلیمان7 یکی از شخصیت هاي بارز 

این گروه است. قرآن کریم مي فرماید:
عصر گاهان اسبان چابک و تند رو را بر سلیمان عرضه داشتند، او گفت: من 
این اسب ها را به خاطر پروردگارم دوست دارم )و مي خواهم از آنها در جهاد 
استفاده کنم او همچنان به آنها نگاه مي کرد( تا از دیدگانش پنهان شدند. )آنها 
به قدری جالب بودند که گفت:( بار دیگر آنها را نزد من باز گردانید و دست به 

ساق ها و گردنهای آنها کشید )و آنها را نوازش داد.(3
سلیمان از نیروی رزمی خود، سان مي بیند: از این آیه و قراین گوناگونی که در 
اطراف آن وجود دارد، چنین برمی آید که روزی عصر، سلیمان از اسبان تیزرو 
آماده کرده بود، سان مي دید و مأموران  و چابک خود که برای میدان جهاد 
از آن رو که یک پادشاه عادل  او رژه مي رفتند.  از جلوی  با اسب های مزبور 
و صاحب نفوذ باید ارتشی نیرومند داشته باشد و یکی از وسایل مهّم ارتش، 
مرکب هاي تندرو است، این توصیف در قرآن بعد از ذکر مقام سلیمان بازگو 
این  به  او  نشود که عالقه  تصّور  این که  برای  اینجا  در  است. سلیمان  شده 

اٍص )ص،37( َیاِطیَن ُکلَّ بَنَّاء َوَغوَّ  1. َوالشَّ
نِیَن ِفي اأْلَْصَفاِد )ص،38(  2. َوآَخِریَن ُمَقرَّ

اِفَناُت الِْجَیاُد ؛ َفَقاَل إِنِّي أَْحَبْبُت ُحبَّ الَْخْیِر َعن ِذْکِر َربِّي َحتَّی تََواَرْت بِالِْحَجاِب ؛   3. إِْذ ُعِرَض َعلَْیِه بِالَْعِشيِّ الصَّ
ْعَناِق )ص،33-31( وِق َواأْلَ ُردُّوَها َعلَيَّ َفَطِفَق َمْسًحا بِالسُّ
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خاطر  به  را  اسبان  این  من  گفت:  دارد،  دنیاپرستی  جنبه  ُپرقدرت،  اسب هاي 
پروردگارم دوست دارم و مي خواهم از آنها در جهاد استفاده کنم. آنگاه بر آنها 
نشاط  برای سلیمان  چنان  پنهان شدند. صحنه  دیدگانش  از  تا  چشم دوخت 
آور و زیبا بود که دستور داد: بار دیگر آنها را نزد من بازگردانید. هنگامی که 
مأمورانش این فرمان را اطاعت کردند و اسب ها را بازگرداندند، سلیمان خود 
آنها را مورد نوازش قرار داد و دست به ساق ها و گردن هاي آنها کشید و به این 
وسیله، هم مربّیان آنها را تشویق کرد و هم از آنها قدردانی نمود. معمول است 
که وقتی مي خواهند از مرکبی قدردانی کنند، دست بر سر و صورت و یال و 
گردن و پایش مي کشند. البته چنین ابراز عالقه اي که انسان را در هدف هاي 

واالیش کمک مي کند، از پیغمبر بزرگی همچون سلیمان تعّجب آور نیست.1

16. حضرت سليمان مدیری الگو و الهی

وادی  به  تا  مي کرد  حرکت  خود  لشکر  با  سلیمان  مي فرماید:  کریم  قرآن 
تا  بروید  خانه هاي خود  به  مورچگان  ای  مورچه اي گفت:  رسیدند،  مورچکان 
این  سخن  از  سلیمان  نکند،  پایمال  ناآگاهانه  را  شما  لشگریانش  و  سلیمان 

مورچه با تبّسمی خندان شد.2
از این آیات معلوم مي گردد یکی از اصول و شرایط رهبری و مدیریت، سعه 
صدر است، حضرت سلیمان جمله »اَل َیْشُعُروَن« را از مورچه اي مي شنود ولی 

به روی خود نمي آورد و لبخند مي زند.
همچنین معلوم مي گردد که باید انتقاد را از هر کس شنید و استقبال نمود.3 

گرچه دارای ُپست و مقامی نباشد.
همچنین در قرآن کریم آمده است که: سلیمان جویای حال پرندگان شد و 

 1. تفسیر نمونه، جلد19، صفحه272.
 2. َحتَّی إَِذا أَتَْوا َعلَی َواِدي النَّْمِل َقالَْت نَْملٌَة َیا أَیَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِکَنُکْم اَل َیْحِطَمنَُّکْم ُسلَْیَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل 

َم َضاِحًکا )نمل، 18و19( َیْشُعُروَن ؛ َفَتَبسَّ
 3 . ر.ک: تفسیر نور، جلد6، صفحه406.
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هدهد را ندید، گفت: چه شده که هدهد را نمي بینم؟ آیا حضور دارد یا غایب 
است. قطعًا او را کیفری سخت خواهم داد یا او را سر مي برم، مگر آن که برای 

غیبت خود نزد من دلیلی روشن و عذری موّجه بیاورد.1
از آیات فوق معلوم مي گردد، تفّقد از زیر دست، بازدید از کار آنان و جست و جو 
از احوالشان از اصول اخالقی و مدیریتی است. معلوم مي گردد مسائل بزرگ، 

مدیر را نباید از توّجه به مسائل کوچک باز دارد
ـ مدیر نباید زود قضاوت کرده و نیروهای تحت امر خود را مّتهم کند، شاید 

مشکلی در میان باشد که نداند.
ـ تیزبینی و دّقت و تسلّط، شرط الزم برای رهبری است.

ـ نظارت دقیق بر حضور و غیاب نیروها، در کارهای تشکیالتی یک ضرورت 
است همانگونه که تخلّف بی دلیل از مقّررات و ترک کردن پست خود گناهی 

نابخشودنی است.
ـ برای مجازات متخلّفان باید کیفرهای متعّددی قرار دارد تا در اجرای قانون 

به بن بست نرسیم.
ـ قاطعیت و عذرپذیری در کنار یکدیگر الزم است.

ـ در مدیرّیت و تشکیالت، سهل انگاری ممنوع است.
ـ نباید راه دفاع را به روی مّتهم بست.

ـ در برابر منطق و استدالل باید تسلیم شد.
ـ در یک تشکیالت، برای هر کار و ماموریتی، حکم و مجّوزی الزم است.

ـ آزادی بیان، یکی از ویژگی هاي صالحان است.
ـ در حکومت صالحان تملّق و ترس وجود ندارد.

ـ بزرگان و مسئوالن حکومت نباید منبع اطالعات خود را در افراد یا گروه هاي 
خاّصی منحصر کنند.

ـ در گزارش ها، اخبار قطعی و تایید شده باید گفته شود.

ْذبََحنَُّه أَْو لََیْأتَِینِّي بُِسلَْطاٍن  بَنَُّه َعَذابًا َشِدیًدا أَْو أَلَ َعذِّ ْیَر َفَقاَل َما لَِي اَل أََری الُْهْدُهَد أَْم َکاَن ِمَن الَْغائِبِیَن؛ أَلُ َد الطَّ  1. َوتََفقَّ
مُّبِیٍن )نمل، 20و21(
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از منطقه ی حکومتی الزم  از خارج  افراد یا سازمانی برای خبرگیری  ـ وجود 
است )البته نه برای جاسوسی، بلکه برای دعوت و ارشاد یا آمادگی دفاعی(

ـ آنچه در یک خبر مهم است قطعی بودن آن است، خواه خبرنگار بزرگ باشد 
یا کوچک.

ـ مسئوالن حکومت، تنها بر خبرهای قطعی تکیه کنند.1

نتيجه:

از بررسی آیات قرآن معلوم مي شود:
ـ برخورداری از موهبت دانش و آگاهی

ـ سپاسگزاری
ـ آشنایی به زبان پرندگان

ـ بهره مندی از نعمت هاي بسیار
ـ برخورداری از سپاهی بزرگ

ـ اهل دعا بودن
ـ دلخوش بودن به داده هاي خداوند

ـ در اوج قدرت به خداوند توّجه داشتن
ـ بنده نیکو بودن

ـ اّواب بودن به درگاه خدا 
ـ حکومتی پر شکوه داشتن

ـ باد و موجودات سرکش را در تسخیر داشتن
ـ خدا را محبوب واقعی دانستن

ـ به قدرت مدیرّیت الهی مجّهز بودن
از صفات و ویژگی هاي حضرت سیلمان7 است. بر پیروان قرآن کریم و انبیاء 
الزم است که صفات و ویژگی هاي مذکور را به عنوان شاخص و معیار پیوسته 
مّدنظر داشته و با درس آموزی از آنها در جهت کمال و تقّرب به خدای متعال 

تالش الزم را به کار گیرند.
 1. تفسیر نور، جلد6، صفحه 410 با اندکی تلخیص و تغییر.



یونس 7

حضرت یونس7 یکی از پیامبرانی است که نامش در قرآن آمده و صحنه هایی 
از زندگی او مورد توجه قرار گرفته است. او مأمور هدایت شهر نینوا و مردم آن 
سامان بود. یونس7 به سبب کارهای ناروای مردم و اصرار آنها بر کفر و الحاّد 
شهر را ترک کرد و به راه خود ادامه داد تا به ساحل دریا رسید و در آن جا بر کشتی 
سوار شد، کشتی در مسیر حرکت با طوفان شدیدی مواجه شد؛ مسافران نگران 
از کشتی  قرعه  قید  به  باید  ما هست که  میان  در  و گفتند: فردی گنهکار  شدند 
بیرون انداخته شود تا از خطر طوفان مصون بمانیم.، قرعه به نام یونس درآمد و 
آنها مي گفتند: این شخص فردی صالح است، بار دوم و سوم نیز قرعه به نام او 
درآمد در نتیجه او را در دریا انداختند و »ماهی بزرگی او را به کام خویش فرو برد 

gَفالَْتَقَمُه الُْحوُتf)صافات، 140(

ویژگی هاي یونس7

1. توّجه به حقیقت توحید و اعتراف به خطا

یونس7 گمان مي کرد تمام رسالت خویش را در میان قوم نافرمانش انجام داده 
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از این در میان  و حّتی ترک اولی نشده است. در حالی که سزاوار بود بیش 
آنها مي ماند و صبر و استقامت بیشتری به خرج مي داد تا شاید بیدار شوند و 

به سوی خدا آیند.
داد  قرار  فشار  در  را  او  متعال  خدای  اولی،  ترک  همین  خاطر  به  سرانجام 
آن  در  رفت  فرو  نهنگ  کام  در  که  موقعی  اّما  بلعید.  را  او  عظیمی  نهنگ  و 
ظلمت ها)ی متراکم( صدا زد )خداوندا( جز تو معبودی نیست منّزهی تو، من از 
ُلَماِت َأن لَّ ِإلََه ِإلَّ َأنَت ُسْبَحانََک ِإنِّي ُكنُت ِمَن  ستمکاران بودم gَفَناَدی ِفي الظُّ

الِِميَنf)انبیاء/87( الظَّ
به حقیقت  را نسبت  توّجه عمیق خود  أَنَت«  إاِلَّ  إِلََه  با گفتن »الَّ  یونس7 
توحید و یگانگی معبود و با گفتن »ُسْبَحانََک« منّزه بودن ذات احدّیت را از هر 
الِِمیَن« اعتراف به خطای خویش و  عیب و نقص و با گفتن »إِنِّي ُکنُت ِمَن الظَّ
ترک اوالیی را که از او صادر شده بود را نشان مي دهد و ثابت مي کند که او 
شایستگی الزم را برای دریافت مقام نبّوت دارا بوده: گر چه خوِد این بازگشت 
و توّجه و اعتراف به خطا نیز از لطف و عنایت خداوند بوده است. قرآن کریم 
در آیه 49 سوره قلم1 این مورد را بیان نموده، مي فرماید: و اگر نعمت خدایش 
)توفیق توبه و شمول رحمت الهی( به یاری او نیامده بود )از شکم ماهی( بیرون 

افکنده مي شد در حالی که نکوهیده بود.

2. استجابت دعا

شایستگی و اخالص یونس در هنگام دعا موجب مي گردد دعایش به استجابت 
برسد و در زمره مستجاب الدعوه ها قرار گیرد و خدایش بفرماید: 

fْيَناُه ِمَن الَْغّم gَفاْسَتَجْبَنا لَُه َونَجَّ
ما دعای او را به اجابت رسانديم و از اندوه نجاتش داديم

)انبیاء/88(

بِِّه لَُنبَِذ بِالَْعَراء َوُهَو َمْذُموٌم   1. لَْواَل أَن تََداَرَکُه نِْعَمٌة مِّن رَّ
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3. صالح بودن

از الطاف خداوند به یونس این بود که او را برگزید و از صالحان قرارش داد 
الِِحيَنf)قلم/50( gَفاْجَتَباُه َربُُّه َفَجَعَلُه ِمَن الصَّ

در تفسیر نمونه آمده است: خداوند به دنبال آن بار دیگر، مأموریت هدایت قوم 
یونس را بر عهده او نهاد و او به سراغ آنها آمد و همگی ایمان آوردند.1

درسی از زندگی یونس

مواردی که ذکر شد هر یک درس آموزنده اي برای پیروان قرآن است، توّجه به 
حقیقت توحید، گوهر ارزشمندی است که هیچگاه نباید لحظه اي از آن غفلت 

نمود.
که الزم  است،  خداوند  بزرگ  نعمت هاي  از  گناه،  به  اقرار  و  به خطا  اعتراف 
است از خدا بخواهیم توفیق آن را به ما عنایت فرماید، آدم7 نیز به گناهش 
اعتراف نمود تا سعادتمند شد. یونس7 چون به گناهش اعتراف نمود برگزیده 

شد و در زمره صالحان قرار گرفت.

 1. تفسیر نمونه، جلد24، صفحه423.





ویژگی های اصحاب کهف

از منظر قرآن کریم رفتارهای اصحاب کهف در آن عصر با توّجه به شرایط خاّص 
آن زمان، در خود درس هایی را در بردارد که مي تواند بهترین درس برای کسانی 
باشد که طالب حّق و حقیقت اند و مي خواهند در جهت کمال و تکامل قدم بردارند 

و تقرب به حق متعال را به دست آورند. که از آن جمله است:

1. ایمان به خدا

پروردگارشان  به  که  بودند  جوانمرد  انسان هاي  از  مجموعه اي  کهف  اصحاب 
gَوِزْدنَاُهْم  افزود  آنان  ایمان  بر  بَِربِِّهْمf و خدای متعال هم  gآَمُنوا  آوردند  ایمان 

ُهًدیf)کهف/13( و شد نور علی نور.

2. یکتاپرستی شعار اصحاب كهف

درس دیگری که در رفتار سرتاسر نور اصحاب کهف مشاهده مي شود یکتاپرستی 
آنان است. جامعه اي که اصحاب کهف شهروندان آن جامعه بودند جامعه فاسدی 
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بود که شرک، تار و پود آن را از هم گسسته بود لیکن اصحاب کهف گروهی 
نبودند که در فساد جامعه هضم شوند، بلکه تصمیم داشتند در برابر آن فساد 
خود را محفوظ نگهدارنـد و شعـار آنـان ایـن بـود کـه مي گفتند: پروردگار ما، 
پروردگار آسمان و زمین است هرگز جز او کسی را به خدایی نخواهیم خواند.1

3. قيام عليه شرک

هنگامی که فساد شرک بر ارکان جامعه مسلّط شود سه راه بیشتر وجود ندارد، 
یکی تسلیم شدن، دیگری مبارزه برای اصالح فساد جامعه و سوم این که خود 
را از فساد محفوظ داشتن. البته راه سوم هنگامی منطقی به نظر مي رسد که راه 

دوم از حیث شرایط قابل عمل نباشد.
اصحاب کهف راه سوم را انتخاب نمودند و به تعبیر قرآن کریم به پا خواستند 
gِإْذ َقاُمواf)کهف/14( و برخالف عموم مردم گفتند: پروردگار ما همان پروردگار 

آسمان ها و زمین است و هرگز جز او کسی را به خدایی نخواهیم خواند.2

4. دغدغه نسبت به انحرافات جامعه

انحراف  و  به گمراهی  نسبت  دیگران  نیز مي توانستند همانند  اصحاب کهف 
جامعه بی تفاوت باشند، و سکوت کنند لیکن چنین نکردند، آنها مشرک بودن 
جای  به  را  شرک  انتخاب  و  مي دانستتند  منطق  بی  عقیده اي  را  خود  قوم 

یکتاپرستی، افترا به خداوند تلّقی مي کردند.3

5. هجرت به دستور رهبری

از بیان قرآن کریم چنین بر مي آید که هجرت اصحاب کهف و پناه بردن آنان 
به غار به دستور رهبری گروه انجام گرفت، زیرا که مي فرماید:

َماَواِت َواأْلَْرِض لَن نَّْدُعَو ِمن ُدونِِه إِلًَها )کهف، آیه14( َُّنا َربُّ السَّ  1. َفَقالُوا َرب
 2. همان 

ِن اْفَتَری َعلَی اهللِ َکِذبًا )کهف،  3. َهُؤاَلء َقْوُمَنا اتََّخُذوا ِمن ُدونِِه آلَِهًة لَّْواَل َیْأُتوَن َعلَْیِهم بُِسلَْطاٍن بَیٍِّن َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ
)15
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آنگاه که از مشرکان و آنچه جز خدای مي پرستند فاصله گرفتید، به غار پناه 
برید، تا پروردگارتان از رحمت خود برای شما گشایشی بخشد و برایتان در کار 

)و سرنوشت( شما گشایشی فراهم آورد.1

6. دعا و نیایش

دعا، بیان آرزوهای انسان هاي خداشناس است که تحّقق آن آرزوها را از خدا 
طلب مي کنند، اصحاب کهف نیز مانند انبیای الهی، مهمترین خواسته هاي دل 
را با زبان نیایش و دعا از خدا طلب نمودند و آنگاه که به غار پناه بردند، گفتند: 
ما رشدی در کارمان  برای  به ما عطا کن و  از سوی خود رحمتی  پروردگارا 

فراهم ساز.2

7. دقت در بهداشتی بودن غذاها

از رفتارهای قابل توّجه اصحاب کهف دّقت آنان به بهداشتی بودن غذایی است 
که تصمیم به خرید آن دارند، تفسیر نمونه در این باره مي نویسد:

جالب اینکه در این داستان مي خوانیم که اصحاب کهف بعد از بیداری با اینکه 
قاعدتًا بسیار گرسنه بودند و ذخیره بدن آنها در این مّدت طوالنی مصرف شده 
بود، ولی باز به کسی که مأمور خرید غذا مي شود توصیه مي کنند که هر غذایی 
پاکتر  از همه  نفر غذایش  بنگرد در میان فروشندگان کدامین  بلکه  را نخرد، 

است، آن را انتخاب کند.3
زیرا  است.  شده  ذبح  حیوانات  به  ناظر  این سخن  گفته اند  مفّسران  از  بعضی 
آنها مي دانستند در آن شهر افرادی هستند که گوشت هاي آلوده و احیانًا مردار 
مي فروشند و یا بعضی از آنها اصواًل کسب و کارشان آلوده به حرام بوده است.به 

ْرَفًقا  ْن أَْمِرُکم مِّ  1. َوإِِذ اْعَتَزلُْتُموُهْم َوَما َیْعُبُدوَن إاِلَّ اهلَل َفْأُووا إِلَی الَْکْهِف َینُشْر لَُکْم َربُُّکم مِّن رَّحمته وُیَهیِّْئ لَُکم مِّ
)کهف، 16(

 2. َفَقالُوا َربََّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَک َرْحَمًة َوَهیِّْئ لََنا ِمْن أَْمِرنَا َرَشًدا )کهف،10(
 3. َفلَْینُظْر أَیَُّها أَْزَکی َطَعاًما )کهف، 19(
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این خاطر آنها توصیه مي کنند که از خرید طعام از چنین اشخاصی پرهیز شود، 
ولی ظاهراً این جمله مفهوم وسیعی دارد که هر گونه پاکی ظاهری و باطنی 
را شامل مي شود و این توصیه اي است به همه رهروان راه حق که نه تنها به 
غذای روحانی بیندیشند، بلکه مراقب پاکی غذای جسمانیشان نیز باشند. پاک 
از هر گونه آلودگی، که حّتی در بحرانی ترین لحظات زندگی نیز این اصل را 

فراموش نکنند.
امروز بسیاری از مردم جهان به اهمّیت این دستور در یک قسمت پی برده اند 
و سعی دارند غذای آنها از هر نوع الودگی ظاهری به دور باشد، مثاًل غذاها 
را در ظرف هاي سرپوشیده و دور از دست هاي آلوده و گرد و غبار نگهداری 
مي کنند. البته این کار بسیار خوبی است ولی به این مقدار نباید قناعت کرد. 
بلکه باید غذاها از آلودگی به حرام، ربا، غش و تقلب و هرگونه آلودگی باطنی 

نیز پاک باشد.
در روایات اسالمی تأکید فراوانی روی غذای حالل و تأثیر آن در استجابت دعا 

و صفای قلب شده است.
در روایتی مي خوانیم کسی خدمت پیامبر آمد، عرض کرد »احب ان یستجاب 

دعائی«؛ دوست دارم دعای من به اجابت برسد
پیامبر فرمود: »طّهر ماکلک و ال تدخل بطنک الحرام«؛ غذای خود را پاک کن 

و غذای حرام در معده خود وارد منما.1

8. زیركی در راه ایمان

از توصیه هاي درس آموز اصحاب کهف، توصیه به آن کسی است که مأمور 
خرید غذا مي شود که در رفتن به شهر و  خرید زیرکی و دّقت به خرج دهد و 

هیچ کس را از وضعّیت آنها آگاه نسازد.2

 1. تفسیر نمونه، جلد12، صفحه376.
ْف َواَل ُیْشِعَرنَّ بُِکْم أََحًدا )کهف، 19(  2. َولَْیَتلَطَّ
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از آیه 19 سوره کهف معلوم است که آن گروه کاماًل مي دانسته اند که »مؤمن 
باید رازدار و هوشیار باشد و با اصول ایمنی، دشمن را از وجود خود آگاه نکند. 
لحاظ  مسئولیتش  در  را  مراقبت هاي الزم  باید  مي پذیرد  مسئولیت  که  کسی 

کند.«1
آنان از رازداری، دو هدف را تعقیب مي کردند؛ یکی سنگسار نشدن و دیگری 
از دست ندادن آئین یکتاپرستی و وادار نشدن به آئین جامعه که آئین شرک 

بود. لذا گفتند:
اگر مشرکان بر شما دست یابند سنگسارتان خواهند کرد، یا شما را به آئین 

خودشان باز خواهند گردانید و در این صورت هرگز رستگار نخواهید شد.2

9. الطاف ایزدی به اصحاب كهف

انسان موجودی است آزاد و مختار که مي تواند به تشخیص و تعّقل خود، دین 
و عقیده اي را انتخاب نماید و یا از انتخاب یک عقیده و دین پرهیز داشته باشد. 
ایمان  پروردگارشان  به  خود  انتخاب  با  که  بودند  جوانمردانی  کهف  اصحاب 
آوردند. خدای متعال نیز به تعبیر قرآن کریم بر هدایتشان افزود.3 و آنگاه که 
آنان قیام کردند و به پا خواستند برخالف دیگر افراد جامعه گفتند: پروردگار ما 
همان پروردگار آسمان ها و زمین است، هرگز جز او کسی را به خدایی نخواهیم 
خواند. پس خدای متعال به دلهایشان نیرو و استحکام بخشید،4خواست و اراده 
آنان که به توفیق الهی بود، همراه شد با هدایت و استحکام بخشی خدا. و این 
آیند و به قرب  امتحان بسیار سختی، موفق بیرون  از  آنان  دو موجب گردید 
حق متعال برسند و رفتار آنان نیز به عنوان برگی زّرین برای درس آموزی بشر 

ماندگار شود.

 1. تفسیر نور، جلد5، صفحه154.
 2. إِنَُّهْم إِن َیْظَهُروا َعلَْیُکْم َیْرُجُموُکْم أَْو ُیِعیُدوُکْم ِفي ِملَّتِِهْم َولَن ُتْفلُِحوا إًِذا أَبًَدا )کهف، 20(

 3. إِنَُّهْم ِفْتَیٌة آَمُنوا بَِربِِّهْم َوِزْدنَاُهْم ُهًدی )کهف، 13(
 4. َوَربَْطَنا َعلَی ُقُلوبِِهْم إِْذ َقاُموا )کهف، 14(
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نتيجه:

از بررسی آیات قرآن کریم معلوم مي شود:
ـ ایمان به خدا و یکتاپرستی

ـ قیام علیه شرک
ـ داشتن دغدغه نسبت به انحرافات جامعه

ـ هجرت به دستور رهبری
ـ دعا و نیایش

ـ دّقت در بهداشت
ـ زیرکی در راه ایمان

ـ مورد لطف ویژه خدا قرار گرفتن
پیروان قرآن الزم است که  بر  از صفات و ویژگی هاي اصحاب کهف است. 
صفات و ویژگی هاي مذکور را به عنوان شاخص و معیار پیوسته مّد نظر داشته 
و با استمداد از خدای سبحان تالش الزم را برای به دست آوردن این صفات 

به کار گیرند.



ویژگی هاي زکریا 7

حضرت زکرّیا یکی از پیامبران الهی است که قرآن کریم از او نامبرده و زندگی و 
صفات و ویژگی هاي آن حضرت را مورد توّجه قرار داده است.

زکرّیا7 تا زمان پیری صاحب فرزند نشده بود و کفالت حضرت مریم به عهده 
او بود. او در زندگی خود از الطاف و مواهب بی شمار خدای سبحان بهره مند شد 

که از آن جمله است:

1. مستجاب الدعوه بودن 

چنان که اشاره شد او تا زمان پیری از نعمت فرزند بهره اي نداشت و در جایی گفت: 
fَربِّ َل َتَذْرِني َفْرًداg

پروردگارا مرا تنها مگذار.
)انبیاء،89(  و در جایی دیگر گفت: 

fيًَّة َطيَِّبًة gَربِّ َهْب لِي ِمن لَُّدْنَک ُذرِّ
پروردگارا به من از سوی خويش فرزندی پاكيزه عطا كن.

)آل عمران، 38( 
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و نیز فرمود: پروردگارا استخوانم ُسستی گرفته و برف پیری بر سرم نشسته 
است. پروردگارا هرگز در دعای تو سخت دل نبوده ام و من پس از خویش از 
وارثان بیمناکم و همسرم نازاست، پس، از پیشگاه خود به من وارثی عطا فرما 

تا هم وارث من باشد و هم وارث آل یعقوب، و پروردگارا او را مقبول گردان.1
پس دعایش مستجاب شد و خدایش فرمود: ای زکرّیا ما تو را به پسری نوید 

مي دهیم که نام او یحیی است، پیش از این همنامی برای او قرار نداده ایم.2
همچنین فرمود: دعای او را اجابت کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش 

را برای بّچه دار شدن اصالح کردیم.3
ستایش خدای متعال از زکرّیا

خدای متعال در قرآن کریم حضرت زکرّیا را این گونه مي ستاید:

2. شتاب در خير و نيکوكاری 

خدای متعال زکریا7 را به شتاب در کار خیر مّتصف نموده است، کلمه خیر و 
خیرات در آیات متعّددی از قرآن به کار رفته، خیر ضّد شر است. قرآن با عبارت هاي 

مختلف نسبت به انجام کار خیر فرمان مي دهد، از جمله در آیه اي مي فرماید: 
fَفاْسَتِبُقوْا الَْخْيَراِتg

به انجام خيرات بشتابيد.
)بقره/148(

و در آیه دیگر آن دسته از اهل کتاب را که در انجام کار نیک شتاب دارند، جزء 
صالحان محسوب نموده است.4

أُْس َشْیًبا َولَْم   1. ِذْکُر َرْحَمِة َربَِّک َعْبَدُه َزَکِریَّا ؛ إِْذ نَاَدی َربَُّه نَِداء َخِفیًّا ؛ َقاَل َربِّ إِنِّي َوَهَن الَْعْظُم ِمنِّي َواْشَتَعَل الرَّ
أَُکن بُِدَعائَِک َربِّ َشِقیًّا؛ َوإِنِّي ِخْفُت الَْمَوالَِي ِمن َوَرائِي َوَکانَِت اْمَرأَتِي َعاِقًرا َفَهْب لِي ِمن لَُّدنَک َولِیًّا؛ َیِرُثنِي َوَیِرُث 

ِمْن آِل َیْعُقوَب َواْجَعلُْه َربِّ َرِضیًّا )مریم، 2 تا 6(
ُرَک بُِغاَلٍم اْسُمُه َیْحَیی لَْم نَْجَعل لَُّه ِمن َقْبُل َسِمیًّا  )مریم، 7(  2. َیا َزَکِریَّا إِنَّا نَُبشِّ

 3. َفاْسَتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَُه َیْحَیی َوأَْصلَْحَنا لَُه َزْوَجُه )انبیاء، 90(
الِِحیَن )آل عمران، 114(  4. َوُیَساِرُعوَن ِفي الَْخْیَراِت َوُأْولَئَِک ِمَن الصَّ
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و در مورد زکرّیا7 مي فرماید: دعای او را مستجاب کردیم و یحیی را به او 
بخشیدیم و همسرش را برای او شایسته گردانیدیم؛ زیرا آنان به کارهای نیک 

مي شتافتند.1
از شاخص هایی است که  شتاب در کار خیر مطلوب خدای سبحان است و 
مي تواند ارزش و منزلت انسان را تعالی بخشد، شاید همین شتاب در کار خیر 

زکریا7 بوده که او را به مقام ُمستجاب الّدعوه بودن رسانیده است.

3. اهل دعا بودن

اهل دعا بودن یکی دیگر از صفاتی است که خدای سبحان زکریا 7 را به 
آن توصیف نموده و فرموده است: 

fَوَيْدُعونََنا َرَغًبا َوَرَهًباg
ما را از روی بيم و  اميد مي خواندند.

)انبیاء، 90(

دعای عبد به درگاه حق، مطلوب ذات احدّیت است و از سیره انبیاء الهی است.

4. اهل خشوع بودن

خدای سبحان مي فرماید: خانواده زکرّیا در برابر ما خشوع داشتند یعنی خضوعی 
لََنا  gَوَكانُوا  مسئولیت  احساس  با  آمیخته  ترسی  و  احترام  و  ادب  با  آمیخته 

َخاِشِعيَنf)انبیاء، 90(
صاحب »تفسیر نمونه« مي نویسد: ذکر این صفات سه گانه ممکن است اشاره 
به این باشد که آنها به هنگام رسیدن به نعمت، گرفتار غفلت ها و غرورهایی 
که دامن افراد کم ظرفّیت و ضعیف االیمان را به هنگام وصول به نعمت مي گیرد 
خیرات،  در  و  نمي کردند  فراموش  را  نیازمندان  حال  همه  در  آنها  نمي شدند. 
سرعت داشتند، آنها در حال فقر و غنا، بیماری و سالمت، همواره متوّجه خدا 
بودند و به خاطر اقبال نعمت گرفتار کبر و غرور نمي شدند. بلکه همواره خاشع 

 1. َفاْسَتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَُه َیْحَیی َوأَْصلَْحَنا لَُه َزْوَجُه إِنَُّهْم َکانُوا ُیَساِرُعوَن ِفي الَْخْیَراِت  )انبیاء، 90(
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و خاضع بودند.1

5. صالح بودن

از افتخارات بزرگی که از ناحیه خدای متعال نصیب زکرّیا7 شده است این 
آیه  در  است.  نموده  مفتخر  بودن  پرافتخار »صالح«  مدال  به  را  او  که  است 
85 سوره انعام خدای سبحان نام »زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را مي برد 
جنبه  آنها  مقامات  یعنی  بودند«؛  صالحان  از  اینها  همه  که  مي کند  اضافه  و 
تشریفاتی و اجباری نداشت. بلکه در پرتو عمل صالح در پیشگاه خدا شخصّیت 

fالِِحيَن َن الصَّ و عظمت یافتند gَو َزَكِريَّا َوَيْحَيی َو ِعيَسی َو ِإلَْياَس ُكلٌّ مِّ

نتيجه:

از بررسی آیات قرآن کریم معلوم مي شود:
ـ مستجاب الّدعوه بودن

ـ شتاب در نیکوکاری
ـ اهل دعا و خشوع بودن 

ـ صالح بودن
از صفات و ویژگی هاي حضرت زکرّیا 7 است. بر پیروان مکتب انبیاء الزم 
است که صفات و ویژگی هاي مذکور را به عنوان شاخص و معیار پیوسته مّد 
نظر داشته و با استعانت از خدای سبحان تالش الزم را برای به دست آوردن 

آنها به کار گیرند.

 1. تفسیر نمونه، جلد13، صفحه492.



ویژگی هاي یحیی7

یحیی7 یکی از پیامبران الهی است که نامش پنج بار در قرآن ذکر شده 
است.1 او فرزند زکرّیا7 است و با حضرت عیسی معاصر و شش ماه از او 
است. نموده  را تصدیق  نّبوت عیسی  بوده که  نخستین کسی  و  بوده  بزرگتر 

از عمر زکرّیا و همسرش  نیز جالب است زیرا سالیان درازی  او  داستان تولد 
آنها  که  مي رسید  نظر  به  بعید  بسیار  طبیعی  معیارهای  نظر  از  و  بود  گذشته 
صاحب فرزندی شوند ولی ایمان به قدرت پروردگار و مشاهده وجود میوه هاي 
تازه در غیر فصل، در کنار محراب عبادت مریم )کفالت و سرپرستی مریم بر 
عهده زکرّیا بود( قلب زکرّیا را لبریز از امید ساخت که شاید در فصل پیری، 
میوه فرزند بر شاخسار وجودش آشکار شود. به همین دلیل هنگامی که مشغول 
نیایش بود از خداوند تقاضای فرزند کرد2 و در این موقع فرشتگان او را در حالی 
که در محراب ایستاده و مشغول نیایش بود، صدا زدند که خداوند تو را به یحیی 

 1. اعالم قرآن، صفحه666.
 2. تفسیر نمونه، جلد2، صفحه534.
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بشارت مي دهد. در حالی که کلمه خدا )حضرت مسیح( را تصدیق مي کند و 
آقا و رهبر خواهد بود و از هوی و هوس برکنار و پیامبری از صالحان است.1

خدای متعال در آیه مزبور پنج صفت از اوصاف یحیی7 را بیان نموده است.
« حضرت مسیح ایمان مي آورد و با ایمان  و حمایت  1. اینکه او »بَِکلَِمٍة مَِّن اهللِّ
از او سبب تقویت مسیح7 مي گردد، زیرا یحیی7 نخستین کسی بود که 
نمود و چون  او دعوت  به سوی  را  را تصدیق کرد و مردم  نّبوت مسیح7 
در میان مردم به زهد و پاکدامنی شهرت داشت گرایش او به مسیح7 اثر 

عمیقی در توّجه مردم به او گذاشت.
2. و دوم اینکه او َسید است، عالمه طباطبایی)ره( در این مورد مي فرماید: کلمه 
»سّید« به معنای کسی است که زمامدار امور سواد مردم و جماعت آنان باشد 
و امور زندگی و معاش آنان را در دست داشته باشد. این معنای اصلی کلمه 
است ولی بعدها در مورد هر چیز بزرگتر استعمال شد و شریف هر قومی را سّید 
آن قوم نامیدند، و این از آن جهت بوده که زمامداری همواره مستلزم شرافت 
و احترام است، حال یا به خاطر حکمرانی در میان مردم یا داشتن مال بیشتر و 

یا به خاطر فضیلتی دیگر.2
3. او حصور است، حصور کسی است که با پاک بودن از اثرات غریزه جنسی و 
دور کردن غلبه شهوت در خویش خواهنده و متمایل به زنان نیست.3و به تعبیر 

دیگر، خویشتن را از شهوات بازگرفته4 است.
4 و 5. این که یحیی7 پیامبری بزرگ بوده است و از صالحان و شایستگان 
خواهد بود. همچنانکه قرآن کریم در آیه اي دیگر نیز او را در ردیف زکرّیا و 

ًقا بَِکلَِمٍة مَِّن اهللِّ َوَسیًِّدا َوَحُصوًرا َونَبِیًّا  ُرَک بَِیْحَیی ُمَصدِّ 1. َفَناَدْتُه الَْمآلئَِکُة َوُهَو َقائٌِم ُیَصلِّي ِفي الِْمْحَراِب أَنَّ اهللَّ ُیَبشِّ
الِِحیَن )آل عمران، (39 َن الصَّ مِّ

2. ترجمه تفسیر المیزان، جلد3، صفحه276.
3. مفردات راغب.

4. تفسیر روح الجنان، جلد3، صفحه31.
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عیسی و الیاس از صالحان به شمار آورده است.1
در سوره مبارکه مریم در مورد یحیی7 آمده است: ای یحیی کتاب )خدا( را 
با قّوت بگیر، و ما فرمان نبّوت ) و عقل کافی( در کودکی به او دادیم و به او 
رحمت و محّبت و پاکی )روح و عمل( از ناحیه خود بخشیدیم و  او پرهیزگار 
بود. او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و جّبار )و متکّبر( و عصیانگر نبود. و 
سالم بر او در آن روز که تولّد یافت و آن روزی که مي میرد و آن روز که زنده 

و برانگیخته مي شود.2
آیات فوق به مواهبی که خدای سبحان به یحیی عطا نموده اشاره مي کند، که 

از آن جمله است:
ـ خداوند نبّوت، عقل و درایت را در کودکی به او بخشیده است.

ـ به او رحمت و محّبت نسبت به بندگان عطا نموده است.
ـ به او پاکی روح و جان و عمل موهبت نموده است.

ـ به او توفیق پرهیزگاری عنایت فرموده.
ـ او را نسبت به پدر و مادرش خوش رفتار و نیکوکار قرار داده.

ـ و این که یحیی مردی ستمگر و متکّبر و آلوده به گناه نبوده است.
ـ بلکه او مورد توّجه و درود خدا است در هنگام تولد و مرگ و هنگام برانگیخته 

شدن.
بیان  سیاق  بحث،  مورد  گانه  سه  جمالت  سیاق  که  مي شود  روشن  اینجا  از 
تَِقیًّا«  کلمات احوال آن جناب نسبت به خالق و مخلوق است. جمله »َوَکاَن 
ا بَِوالَِدْیِه« وضع او را نسبت به  حال او را نسبت به پروردگارش و جمله »َو بَرًّ
پدر و مادرش بیان مي کند، و جمله »َو لَْم َیُکن َجبَّاًرا َعِصیًّا« رفتار او را نسبت 
به سایر مردم شرح مي دهد. حاصل معنای این جمله، این است که آن جناب، 

الِِحیَن )انعام، 85( َن الصَّ  1. َوَزَکِریَّا َوَیْحَیی َوِعیَسی َوإِلَْیاَس ُکلٌّ مِّ
ا بَِوالَِدْیِه َولَْم َیُکن َجبَّاًرا َعِصیًّا؛  ٍة َوآتَْیَناُه الُْحْکَم َصبِیًّا؛ َوَحَنانًا مِّن لَُّدنَّا َوَزَکاًة َوَکاَن تَِقیًّا؛َوبَرًّ  2. َیا َیْحَیی ُخِذ الِْکَتاَب بُِقوَّ

َوَساَلٌم َعلَْیِه َیْوَم ُولَِد َوَیْوَم َیُموُت َوَیْوَم ُیْبَعُث َحیًّا )مریم/12ـ15(
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نسبت به مردم رؤوف و خیرخواه و متواضع بوده است. ضعفای ایشان را یاری 
مي کرده و آنهایی را که آمادگی هدایت و رشد داشته اند هدایت مي نموده است 
و با این بیان، این معنا نیز روشن مي شود که بعضی از مفّسرین کلمه »عصیًا« 

را به عاصی نسبت به پروردگار تفسیر کرده اند که تفسیر درستی نیست.1

نتيجه:

از بررسی آیات قرآن کریم معلوم مي شود:
ـ ایمان داشتن به حضرت مسیح7

ـ سّید بودن
ـ حصور بودن

ـ صالح و شایسته بودن
ـ بهره مند شدن در کودکی، از موهبت نبّوت و عقل و درایت

ـ محبت کردن نسبت به بندگان خدا 
ـ بهره مندی از موهبت پاکی روح و جان 

ـ خوش رفتاری نسبت به پدر و مادر
ـ ستمگر و متکّبر نبودن

ـ مورد توّجه و درود خداوند متعال قرار گرفتن.
از صفات و ویژگی های حضرت یحیی7 است. به پیروان انبیاء الزم است که 
صفات و ویژگی هاي مذکور را به عنوان شاخص و معیار پیوسته مّدنظر داشته 
و با استعانت از خدای سبحان تالش الزم را برای به دست آوردن این صفات 

به کار گیرند.

 1. تفسیر المیزان، جلد14، صفحه25. 



حضرت مریم3

سوره  دوازده  در  که  است  مریم3  حضرت  آمده  قرآن  در  نامش  که  زنی  تنها 
31مرتبه از او نام برده شده است که 12 بار آن به صورت عیسی بن مریم است و 

بقیه به نام خود اوست. حّتی یک سوره از قرآن به نام اوست.1

جلوه های ایمان حضرت مریم3:

را  االقصی  مسجد  از  گوشه ای  و  شد  جدا  خاندانش  از  مریم3  حضرت  زمانی 
انتخاب نمود و در آنجا مشغول عبادت شد2و برای اینکه از چشم مردم کنار باشد 
پرده ای آویخت، خدا متعال روح الُقُدس را به شکل انسانی به سوی او فرستاد،3 مریم 
تصّور کرد که او انسان است پس از او ترسید و گفت: من از تو به خدای رحمان پناه 

مي برم، اگر انسان با شرافت و پرهیزکاری هستی از من دور شو.4
 1. تفسیر نور، جلد1، صفحه142.

 2. َواْذُکْر ِفي الِْکَتاِب َمْرَیَم إِِذ انَتَبَذْت ِمْن أَْهلَِها َمَکانًا َشْرِقیًّا )مریم/16(
 3. َفاتََّخَذْت ِمن ُدونِِهْم ِحَجابًا َفَأْرَسلَْنا إِلَْیَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل لََها بََشًرا َسِویًّا )همان/17(

ْحَمن ِمنَک إِن ُکنَت تَِقیًّا )همان/18(  4. َقالَْت إِنِّي أَُعوُذ بِالرَّ
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این کالم جلوه ای از ایمان مریم است که به اندازه ای زیبا است که آیه اي از 
کالم الهی را تشکیل مي دهد.

مریم یگانه زن شایسته اي است که افتخار مي یابد روحی از جانب خدای متعال 
در او دمیده شود و به دلیل پاکدامنیش، الگوی جهانیان گردد.1

هنگامی که روح القدس به او گفت: من مأموریت دارم از جانب پروردگار پسری 
است من صاحب  ممکن  پاسخ گفت: چگونه  در  مریم  بخشم،2  تو  به  پاکیزه 
فرزند شوم در حالی که بشری با من تماس نداشته و من بدکاره نبوده ام!3 مریم 
نمي دانست که پاکدامنی او، آن چنان شایستگی به او خواهد داد که مدال هاي 

افتخار متعّددی را از خدای متعال دریافت خواهد نمود.

ویژگی های حضرت مریم3

1. بسیار راستگو

خدای متعال در آیه اي از قرآن کریم حضرت مریم را با صفت صدّیقه که به 
معنای بسیار راست گو است، ستوده است و بر بسیار راستگویی آن بانوی بزرگ 

مهر تأیید زده است.4

2. پاكدامنی

بزرگوار است که خدای  برجسته آن  بسیار  از صفات  پاکدامنی حضرت مریم 
متعال در قرآن کریم با این صفت از او یاد نموده است.5

3. تصديق انبیاء گذشته

و  خود  زمان  پیامبران  به  تنها  نه  مریم  حضرت  کریم،  قرآن  بیان  اساس  بر 
َقْت بَِکلَِماِت َربَِّها َوُکُتبِِه َوَکانَْت ِمَن الَْقانِتِیَن   1. َوَمْرَیَم ابَْنَت ِعْمَراَن الَّتِي أَْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفیِه ِمن رُّوِحَنا َوَصدَّ

)تحریم/12(
 2. َقاَل إِنََّما أَنَا َرُسوُل َربِِّک أِلََهَب لَِک ُغاَلًما َزِکیًّا )مریم/19(

 3. َقالَْت أَنَّی َیُکوُن لِي ُغاَلٌم َولَْم َیْمَسْسنِي بََشٌر َولَْم أَُک بَِغیًّا )همان/20(
یَقٌة )مائده/75( ُسُل َوُأمُُّه ِصدِّ ا الَْمِسیُح ابُْن َمْرَیَم إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمن َقْبلِِه الرُّ  4. مَّ

 5. َوالَّتِي أَْحَصَنْت َفْرَجَها )انبیاء/91( و )تحریم/12(
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فرزندش حضرت عیسی7 ایمان داشت و آنان را مورد تصدیق قرار مي داد، 
بلکه همه پیامبران الهی و کتاب هاي آنان را تصدیق مي نمود.1

4. مطیع فرمان خدا

مطیع فرمان خدا بودن  نیز از صفاتی است که خدای متعال حضرت مریم را 
به این صفت ستوده است.2

5. الگوی زنان عالم

ویژگی های حضرت مریم از جمله بسیار راستگو بودن، پاکدامنی، تصدیق انبیاء 
گذشته و مطیع فرمان خدا بودن، صفاتی هستند که موجب شده اند تا خدای 
متعال او را به عنوان اسوه و الگویی برای همه زنان در هر سرزمین و زمانی 

معرفی نماید.3

نتيجه:

از بررسی آیات قرآن کریم معلوم مي شود:
ـ صداقت

ـ پاکدامنی
ـ تصدیق انبیاء گذشته

ـ مطیع فرمان خدا بودن
ـ الگوی زنان عالم معرفی شدن 

از صفات و ویژگی هاي حضرت مریم3 است.
بر پیروان قرآن به ویژه زنان و دختران الزم است که صفات و ویژگی هاي 
مذکور را به عنوان شاخص و معیار پیوسته مّدنظر داشته و با استعانت از خدای 

سبحان تالش الزم را برای به دست آوردن این صفات به کار گیرند.
َقْت بَِکلَِماِت َربَِّها َوُکُتبِِه )تحریم/12(  1. َوَصدَّ

 2. َوَکانَْت ِمَن الَْقانِتِیَن )همان(
ِّلَِّذیَن آَمُنوا.... َوَمْرَیَم ابَْنَت ِعْمَراَن )همان/12-11(  3. َوَضَرَب اهلُل َمَثاًل ل





حضرت عیسی7

الطاف خداوند به حضرت عيسی7

حضرت عیسی7 از پیامبران اولوالعزم است که بسیار مورد لطف خدای متعال 
قرار گرفته است، که به برخی از آنها اشاره مي شود.

1. خداوند معجزات و دالیل روشنی به او عطا کرد.1
2. با روح القدس او را تأیید و یاری مي نمود.2

3. وحی بر او نازل مي کرد.3
4. عیسی، کلمه اهلل است.4

5. او در دنیا و آخرت آبرومند است.5
 1. َوآتَْیَنا ِعیَسی ابَْن َمْرَیَم الَْبیَِّناِت  )بقره/87؛ 253(

 2. َوأَیَّْدنَاُه بُِروِح الُْقُدِس )همان(

 3. َوَما ُأوتَِي ُموَسی َوِعیَسی )بقره/136(؛ إِنَّا أَْوَحْیَنا إِلَْیَک َکَما أَْوَحْیَنا إِلَی نُوٍح َوالنَّبِیِّیَن ِمن بَْعِدِه َوأَْوَحْیَنا إِلَی إِبَْراِهیَم َوإِْسَماِعیَل 

َوإِْسَحاَق َوَیْعُقوَب َواأَلْسَباِط وَ ِعیَسی .... )نساء/163(

ْنُه اْسُمُه الَْمِسیُح ِعیَسی ابُْن َمْرَیَم )آل عمران/45(؛ ..... إِنََّما الَْمِسیُح ِعیَسی  ُرِک بَِکلَِمٍة مِّ  4. إِْذ َقالَِت الَْمآلئَِکُة َیا َمْرَیُم إِنَّ اهللَّ ُیَبشِّ

ابُْن َمْرَیَم َرُسوُل اهللِّ َوَکلَِمُتُه  )نساء/171(

نَْیا َواآلِخَرِة )آل عمران/45(  5. الَْمِسیُح ِعیَسی ابُْن َمْرَیَم َوِجیًها ِفي الدُّ
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6. از ُمقّربان الهی است.1
7. خدای متعال در گهواره به او توان سخن گفتن داد.2

8. او را از صالحین قرار داد.3
9. به او قدرت اعجاز بخشید. که معجزات حضرت عیسی این بود که از ِگل 
چیزی شبیه پرنده مي ساخت و در آن مي دمید و آن گل پرنده اي مي شد و یا 
کور مادزاد را شفا مي داد، مبتالیان به پیسی را بهبود مي بخشید و مرده را زنده 

مي کرد و مردم را از آنچه در خانه خود داشتند خبر مي داد.4
10. خدا او را به سوی خود باال برد.5

11. به او انجیل را نازل نمود.6
12. او را مایه برکت قرار داد.7

13. او را الگویی برای بنی اسرائیل قرار داد.8
14. او را محبوب پیروانش گردانید.9

15. به نماز و زکات سفارشش نمود.10
16. او را نسبت به مادرش نیکوکار قرار داد.11

بِیَن )همان/45(  1. َوِمَن الُْمَقرَّ

 2. َوُیَکلُِّم النَّاَس ِفي الَْمْهِد َوَکْهاًل )همان/46(

الِِحیَن )انعام/85( َن الصَّ الِِحیَن)همان/46(؛ َوَزَکِریَّا َوَیْحَیی َوِعیَسی َوإِلَْیاَس ُکلٌّ مِّ  3. َوِمَن الصَّ

ْیِر َفَأنُفُخ ِفیِه َفَیُکوُن َطْیًرا  یِن َکَهْیَئِة الطَّ َن الطِّ بُِّکْم أَنِّي أَْخُلُق لَُکم مِّ  4. َوَرُسواًل إِلَی بَنِي إِْسَرائِیَل أَنِّي َقْد ِجْئُتُکم بِآَیٍة مِّن رَّ

ِخُروَن ِفي بُُیوتُِکْم إِنَّ ِفي َذلَِک آلَیًة  بِإِْذِن اهللِّ َوُأبِْرُئ األْکَمَه واأَلبَْرَص َوُأْحیِي الَْمْوتَی بِإِْذِن اهللِّ َوُأنَبُِّئُکم بَِما تَْأُکُلوَن َوَما تَدَّ

ْؤِمنِیَن)آل عمران/49(؛ إِْذ َقاَل اهللُّ َیا ِعیسی ابَْن َمْرَیَم اْذُکْر نِْعَمتِي َعلَْیَک َوَعلَی َوالَِدتَِک إِْذ أَیَّدتَُّک بُِروِح  لَُّکْم إِن ُکنُتم مُّ

ْیِر  یِن َکَهْیَئِة الطَّ الُْقُدِس ُتَکلُِّم النَّاَس ِفي الَْمْهِد َوَکْهاًل َوإِْذ َعلَّْمُتَک الِْکَتاَب َوالِْحْکَمَة َوالتَّْوَراَة َواِلنِجیَل َوإِْذ تَْخُلُق ِمَن الطِّ

إِْسَرائِیَل  بَنِي  َکَفْفُت  َوإِْذ  بِإِْذنِي  الَْموتَی  ُتْخِرُج  َوإِْذ  بِإِْذنِي  َواأَلبَْرَص  اأَلْکَمَه  َوُتْبِرُئ  بِإِْذنِي  َطْیًرا  َفَتُکوُن  ِفیَها  َفَتنُفُخ  بِإِْذنِي 

َعنَک إِْذ ِجْئَتُهْم بِالَْبیَِّناِت )مائده/110(

َفَعُه اهللُّ إِلَْیِه )نساء/158(  5. إِْذ َقاَل اهللُّ َیا ِعیَسی إِنِّي ُمَتَوفِّیَک َوَراِفُعَک إِلَيَّ )آل عمران/55(؛ بَل رَّ
 6. َوآتَْیَناُه اِلنِجیَل )مائده/46(

 7. َوَجَعلَنِي ُمَباَرًکا أَْیَن َما ُکنُت )مریم/31(
َِّبنِي إِْسَرائِیَل )زخرف/59(  8. َوَجَعلَْناُه َمَثاًل ل

 9. َوَجَعلَْنا ِفي ُقُلوِب الَِّذیَن اتََّبُعوُه َرأَْفًة َو َرْحَمًة )حدید/27(
َکاِة )مریم/31( اَلِة َوالزَّ  10. َوأَْوَصانِي بِالصَّ

ا بَِوالَِدتِي )همان/32(  11. َوبَرًّ
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17. او را جّبار و شقی قرار نداد.1

ویژگی هاي حضرت عيسی7

1. دعوت به خداپرستی

دعوت به خداپرستی و پرهیز از شرک، اصلی ترین و محوری ترین برنامه همه 
پیامبران خدا بوده است. حضرت عیسی در معرفی خود گفت: من بنده خدایم و 
اولین برنامه اي را هم که، اعالم کرد پرستش و عبادت خداوند بود.2 اصرار به 
حضرت مسیح بر یکتاپرستی و تأکید به اینکه راه مستقیم همین است و بس. 

پاسخی است محکم به طرفداران تثلیث و دیگران.

2. روشنگری و تبیین حقايق

بوده است؛  از شعارهای حضرت عیسی7  تبیین حقایق یکی  و  روشنگری 
چون او با دالیل روشن و معجزات آمد گفت: من برای شما حکمت آورده ام و 
آمده ام تا درباره بعضی از آنچه در آن اختالف مي کنید برای شما تبیین کنم، 

پس از خداوند پروا داشته باشید و مرا اطاعت کنید.3

3. مدد خواهی برای حفظ آيین الهی

حضرت عیسی7 ماموریت داشت که قوم بنی اسرائیل را به پرستش خدای 
یگانه دعوت کند و او این مأموریت را این گونه آغاز نمود که به آنان گفت: من 
از سوی پروردگارتان برای شما نشانه اي آورده ام. من از ِگل بر اي شما )چیزی( 
به شکل پرنده مي سازم، در آن مي دمم که به اذن و اراده خدا پرنده اي مي گردد. 
همچنین به اذن خدا، کور مادرزاد و مبتالیان به پیسی را بهبود مي بخشم و 

مردگان را زنده می کنم.4

 1. َولَْم َیْجَعلْنِي َجبَّاًرا َشِقیًّا )همان/32(
 2.  َوإِنَّ اهلَل َربِّي َوَربُُّکْم َفاْعُبُدوُه )همان/36(

بَیَِّن لَُکم بَْعَض الَِّذي تَْخَتلُِفوَن ِفیِه َفاتَُّقوا اهلَل َوأَِطیُعوِن  ا َجاء ِعیَسی بِالَْبیَِّناِت َقاَل َقْد ِجْئُتُکم بِالِْحْکَمِة َوأِلُ  3. َولَمَّ
)زخرف/63(

ْیِر َفَأنُفُخ ِفیِه َفَیُکوُن  یِن َکَهْیَئِة الطَّ َن الطِّ بُِّکْم أَنِّي أَْخُلُق لَُکم مِّ  4. َوَرُسواًل إِلَی بَنِي إِْسَرائِیَل أَنِّي َقْد ِجْئُتُکم بِآَیٍة مِّن رَّ
َطْیًرا بِإِْذِن اهللِّ َوُأبِْرُئ األْکَمَه واأَلبَْرَص َوُأْحیِي الَْمْوتَی بِإِْذِن اهللِّ )آل عمران/49(
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من تصدیق کننده توراتی هستم که پیش روی من است و )آمده ام( تا برخی 
از چیزهایی که بر شما )به عنوان تنبیه( حرام شده بود برایتان حالل کنم.1

به راستی که خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، او را بپرستید که این 
راه مستقیم است.2

پس چون عیسی از آنان احساس کفر کرد، گفت: چه کسانی هستند یاران من 
در حرکت به سوی خدا؟ حواریون )شاگردان مخصوص او( گفتند: ما یاوران 
تو گواهی ده که ما تسلیم  ایم و  آورده  ایمان  به خدا  )دین( خدا هستیم که 

)خدا( هستیم.3
این کار حضرت عیسی7 برنامه اي الهی بود برای مشخص شدن نیروهای 

وفادار و مومن و جدا شدن جبهه حق از باطل.

نتيجه:

از بررسی آیات قرآن کریم معلوم مي شود:
ـ ُمقّرب بودن
ـ صالح بودن

ـ مایه برکت قرار گرفتن
ـ دعوت به خداپرستی

ـ روشنگری و تبیین حقایق
ـ یاری خواستن از پیروان خود برای حفظ آیین الهی و...

از صفات و ویژگی هاي حضرت عیسی7 است. بر پیروان انبیاء الزم است 
مّدنظر  پیوسته  به عنوان شاخص و معیار  را  که صفات و ویژگی هاي مذکور 
داشته و با استمداد از خدای سبحان تالش الزم را برای به دست آوردن این 

صفات به کار گیرند.
َم َعلَْیُکْم )همان/50( َِّما بَْیَن َیَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوأِلُِحلَّ لَُکم بَْعَض الَِّذي ُحرِّ ًقا ل  1. َوُمَصدِّ

 2. إِنَّ اهللَّ َربِّي َوَربُُّکْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقیٌم )همان/51(
ا أََحسَّ ِعیَسی ِمْنُهُم الُْکْفَر َقاَل َمْن أَنَصاِري إِلَی اهللِّ َقاَل الَْحَواِریُّوَن نَْحُن أَنَصاُر اهللِّ آَمنَّا بِاهللِّ َواْشَهْد بَِأنَّا   3. َفلَمَّ

ُمْسلُِموَن )همان/52(



مردی از دوردست

با  نام،  ذکر  بدون  را  مردی  داستان  یس،  مبارکه  سوره   20 آیه  در  کریم  قرآن 
ویژگی های خاّصی بازگو می کند و با تعبیر »رجل« از او یاد مي کند. غالب مفّسران 

نام او را »حبیب نّجار« ذکر کرده اند.1 قرآن مي فرماید: 
fَوَجاء ِمْن َأْقَصی الَْمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعی َقاَل َيا َقْوِم اتَِّبُعوا الُْمْرَسِليَنg
مردی )با ايمان( از نقطه دور دست شهر با سرعت و شتاب به سراغ 
گروه كافران آمد و گفت: ای قوم من! از فرستادگان خدا پيروی كنيد. 
)یس/20(

ویژگی های او

قرآن کریم از آن مرد مومن و مجاهد ویژگی هایی را بیان مي دارد که از آن جمله 
است:

 1. تفسیر نمونه، جلد18، صفحه348.
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1. دفاع از رهبران الهی

او که مردی بی نام و نشان و تنهاست، از قوم خود درخواست مي کند که از 
پیامبران و رهبران الهی پیروی کنند. او به همین منظور خود را از نقطه دور 
دست شهر به مرکز آن رسانیده، تا ایمان خود را به رسوالن و حمایت خود را 
از آنان به طور آشکار به مردم اظهار نماید و ضمن دلسوزی، به قوم خود بگوید 

که سعادت آنها در صورتی محّقق مي شود که از رسوالن تبعّیت نمایند.

2. شجاعت

او خود را یّکه و تنها با سرعت و شتاب از نقطه دوردست به مرکز شهر رسانده 
تنهایی و مخاطره آمیز بودن اقدامش، چیزی نیست که بتواند در برابر شجاعت او و 
احساس مسئولیتش عرض اندام نماید و او را از مسیری که انتخاب نموده باز دارد.

3. دارای منطق و استدالل

این مومن مجاهد که از جانب خدای سبحان به عنوان الگو و نمونه اي برای 
انسان ها معرفی شده، دارای شخصّیتی است با منطق و استدالل. او از مردم 
مي خواهد از رسوالن پیروی کنند و برای به حق نشان دادن این خواسته بـه 
دو دلیـل متوسـّل مي شود، یکی این که مي گوید: این رسوالن در دعوت شما 
به سوی خدا دنبال منفعت مادی نیستند، نه از شما مالی مي خواهند و نه ُپست 
و مقامی و نه سپاس و تشّکری. بنابراین چنین اشخاصی برای پیروی و تبعّیت 

شایستگی الزم را دارا می باشند.
دلیل دیگری که ارائه مي کند این است که این رسوالن خود انسان هاي هدایت 
یافته ای هستند. بدیهی است که تنها انسان های هدایت یافته شایستگی پیروی 

ْهَتُدوَنf)یس/21( دارند. gاتَِّبُعوا َمن لَّ َيْسَألُُکْم َأْجًرا َوُهم مُّ

4. عبوديّت با بصیرت

او در استدالل دیگر به عبودّیت همراه با بصیرت خود اشاره مي کند و کسی 
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را شایسته پرستش مي داند که خالق و پدیدآورنده و همچنین مبدأ و منتهای 
هستی باشد، او استدالل خود را به صورت سئوال مطرح می کند و مي گوید: 
من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است و شما همگی به سوی او 
بازگشت داده مي شوید؛ یعنی چون او آفریننده است و سرنوشت جهان دیگر نیز 
در َید قدرت او است، پس تنها او شایستگی پرستش و عبودّیت را دارد. gَوَما 

لِي َل َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني َوِإلَْيِه ُتْرَجُعوَنf)یس/22(
از آن که خالق بودن و منتها بودن را شاخص اصلی و اساسی معبود  او پس 
و  پوشالی مي پردازد،  معبودهای  و  بُت ها  به وضعّیت  ادامه  در  معرفی مي کند 
مي گوید: آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد 
زیانی به من برساند شفاعت آنها کمترین فایده اي برای من ندارد و نمي تواند 
مرا )از مجازات او( نجات دهد؟ اگر چنین کنم من در گمراهی آشکاری خواهم 

بود. من به پروردگارتان ایمان آوردم، پس به سخنان من گوش فرا دهید.1
حاصل این که، بُت ها موجوداتی بی  خاصیتند لذا شایستگی معبود بودن را ندارند 

و هر کس موجودات بی حاصل را بپرستد سخت در گمراهی است.

5. آمرزيده و گرامی

آن مؤمن مجاهد  بر  لجوج  قوم  آن  استفاده مي شود که  قرآن چنین  آیات  از 
شوریدند و او را به شهادت رسانیدند، هنگامی که داشت به شهادت مي رسید از 
جانب خدای متعال به او گفته شد: وارد بهشت شو. gِقيَل اْدُخِل الَْجنََّةf)یس/26(

من  قوم  کاش  ای  گفت:  دید  خود  نصیب  را  شهادت  مقام  که  مؤمن  مرد 
است  داده  قرار  داشتگانم  گرامی  از  و  آمرزیده  مرا  پروردگارم  که  مي دانستند 
gَقاَل َيا لَْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن؛ بَِما َغَفَر لِي َربِّي َوَجَعَلِني ِمَن الُْمْکَرِميَنf)یس/27-26(

عاّلمه طباطبایی در این باره مي نویسد: 

ْحَمن بُِضرٍّ الَّ ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشْیًئا َواَل ُینِقُذوِن؛إِنِّي إًِذا لَِّفي َضاَلٍل مُّبِیٍن؛إِنِّي   1. أَأَتَِّخُذ ِمن ُدونِِه آلَِهًة إِن ُیِرْدِن الرَّ
آَمنُت بَِربُِّکْم َفاْسَمُعوِن )یس/25-23(
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کار  به  خدا  خالیق  از  طائفه  دو  درباره  علی االطالق  )الُْمْکَرِمیَن(  کلمه  این 
بِالَْقْوِل َوُهم  َيْسِبُقونَُه  ْکَرُموَن؛ َل  ِعَباٌد مُّ مي رود: یکی مالئکه، که در آیه gبَْل 
که  مؤمنین  از  افرادی  در  دیگری  و  رفته  کار  به  َيْعَمُلوَنf)انبیاء/27-26(  بَِأْمِرِه 
ایمان شان کامل بوده حال چه اینکه از مخلِصین به کسر الم باشند که در آیه 
ْکَرُموَنf)معارج/35( و یا از مخلصین به فتحه الم باشند که  gُأْولَِئَک ِفي َجنَّاٍت مُّ
ْکَرُموَنf)صافات/40-42( ذکر خیرشان  در آیه gِإلَّ ِعَباَد اهلِل الُْمْخَلِصيَن... و َوُهم مُّ

شده است.1

 1. تفسیر المیزان، جلد17، صفحه116.



اصحاب اُخدود

قرآن کریم در آیه 4 سوره بروج مي فرماید: مرگ بر شکنجه گران صاحب گودال 
آتش. gُقِتَل َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِدf)بروج/4(

اصحاب اخدود چه کسانی هستند که خدای متعال این چنین آنان را مورد نفرین 
قرار داده است؟

عّده اي از مّورخین نوشته اند، »ذونواس« حاکم یمن که یهودی بوده )یا به یهودیت 
گرویده( نجران را محاصره کرده و مردم آن را به قبول یهودّیت مجبور ساخته است 

و کسانی را که از قبول کیش یهود سرباز زده اند، در خندق آتش انداخته است.1

ویژگی اصحاب ُاخدود

شکنجه گری و قساوت قلب

از آیات قرآن کریم چنین بر مي آید که اصحاب اخدود  مردمانی شکنجه گر و دارای 
قساوت قلب بوده اند.
 1. اعالم قرآن، صفحه 135.
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 قرآن مي فرماید: »مرگ بر شکنجه گران صاحب گودال »آتش«، آتشی عظیم 
انجام  با مومنان  را  آنچه  و  بودند  و شعله ور، هنگامی که در کنار آن نشسته 

مي دادند را )با خونسردی و قساوت( تماشا مي کردند.«1
شکنجه گران، خندق بزرگی از آتش فراهم ساخته و مومنان را وادار می کردند 
دست از ایمان خود بردارند، اّما هنگامی که با مقاومت ایشان روبرو مي شدند 

آنها را در آن خندق مي انداختند و به آتش مي کشیدند.
»اخدود« به معنی شکاف وسیع و  عمیق در زمین است و به تعبیری دیگر، 
گودال ها و خندق هاي بزرگ را »اخدود« می گویند. این واژه در اصل از »ّخد« 
به معنی دو فرورفتگی که در سمت راست و چپ بینی انسان قرار دارد، گرفته 
نیز ظاهر  زمین  بر صورت  به گودالی که  کنایی  به طور  است و سپس  شده 

مي شود، اطالق شده است.
»وقود« در اصل به معنی ماّده ای است که با آن آتش مي افروزند )مثل هیزم(، 
و با وجود اینکه همة آتش ها احتیاج به هیزم و مانند آن دارد تعبیر »ذات الوقود« 
اشاره به کثرت مواد آتش زایی است که شکنجه گران به کار مي گرفتند و طبعًا 

آتش بسیار دامنه دار و ُپرشعله اي به وجود مي آمد. سپس در ادامه مي فرماید: 
fَو َما نََقُموا ِمْنُهْم ِإلَّ َأن يُْؤِمُنوا بِاهلِل الَْعِزيِز الَْحِميِدg

آنها هيچ ايرادی بر مومنان نداشتند جز اينکه به خداوند عزيز 
و حميد ايمان آورده بودند. 

)بروج/8(

تعبیر به »عزیز« )قدرتمند شکست ناپذیر( و »حمید« )شایسته هر ستایش و 
دارای هر کمال( در حقیقت پاسخی است به جنایت های صاحبان گودال های 
به چنین خدایی ُجرم و گناه  ایمان  آنان، یعنی مگر  آتش و دلیلی است ضد 

است؟
ضمنًا تهدید و هشداری نیز به شکنجه گران در طول تاریخ است که خداوند 

ْخُدوِد؛ النَّاِر َذاِت الَْوُقوِد؛ إِْذ ُهْم َعلَْیَها ُقُعوٌد؛ َوُهْم َعلَی َما َیْفَعُلوَن بِالُْمْؤِمنِیَن ُشُهوٌد)بروج/7-4(  1. ُقتَِل أَْصَحاُب اأْلُ
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عزیز و حمید در کمین آنهاست.1

اصحاب َقريه

قرآن کریم از جماعتی نام برده به نام اصحاب قریه، که با یک صیحه آسمانی 
ناگهانی همگی خاموش شدند.2

این جماعت چه رفتارهای زشتی داشته اند که این چنین گرفتار عذاب شدند؟

1. تکذیب پیامبران
به فرمان خدا دو تن رسول برای هدایت اصحاب قریة انطاکیه فرستاده شده، 
اّما آن قوم رسوالن را تکذیب کردند3 و سپس آن دو رسول به وسیله رسول 

سوم تأیید شدند، اّما باز مردم گفتند: 
ْحمن ِمن َشْيٍء ِإْن َأنُتْم  ْثُلَنا َوَما َأنَزَل الرَّ gَقالُوا َما َأنُتْم ِإلَّ بََشٌر مِّ

fِإلَّ َتْکِذبُوَن
شما مانند ما بشر هستيد و فرقی با ما نداريد تا مقام رسالت 
نفرستاده است و فقط شما  باشيد، خداوند هيچ حکمی  داشته 

دروغ مي گوييد.
)یس/15( 

پیامبری  به  را  پیامبران  تنها  نه  آنان  است  مشهود  آیه  این  از  همچنان که 
نمي پذیرفتند، بلکه پیامبران را به دروغگویی نیز مّتهم مي ساختند.

2. به فاِل بد گرفتن پیامبران
این بود که به رسوالن  انطاکیه  از رفتارهای زشت اصحاب قریه  یکی دیگر 
مي گفتند: ما شما را به فال بد گرفته ایم و وجود شما را شوم مي دانیم. gَقالُوا 

 1. تفسیر نمونه، جلد26، صفحه336.
 2. إِن َکانَْت إاِلَّ َصْیَحًة َواِحَدًة َفإَِذا ُهْم َخاِمُدوَن )یس/29(

ْزنَا )همان/14( بُوُهَما َفَعزَّ  3. إِْذ أَْرَسلَْنا إِلَْیِهُم اثَْنْیِن َفَکذَّ
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ِإنَّا َتَطيَّْرنَا بُِکْمf)یس/18(

3. توّسل به زور و تهدید
توسل به زور و تهدید از شیوه ُمستکبران و کسانی است که از پذیرش حق 
استنکاف دارند، متأسفانه اینان پذیرش حق را حقارتی برای خود مي پندارند و 
اصحاب قریه نیز چون در برابر منطق روشن رسوالن خدا، منطق قابل ارائه ای 
نداشتند، لذا روحّیه استکباری آنان، آنها را وادار مي نمود با تهدیدی صریح و 

آشکار نّیات شوم خود را بیان نمایند، پس گفتند: 
fنَّا َعَذاٌب َألِيٌم نَُّکم مِّ gلَِئن لَّْم َتنَتُهوا لََنْرُجَمنَُّکْم َولََيَمسَّ

اگر از اين سخنان دست برنداريد شما را سنگسار خواهيم كرد 
و شکنجه دردناكی از ما به شما خواهد رسيد. 

)یس/18(

4. اسراف کاری
و  دلی  به سنگ  را  آنها  و  تکذیب،  را  این که رسوالن  با وجود  قریه  اصحاب 
شکنجه تهدید نمودند، اّما باز رسوالن الهی با منطق گویای خود آنها را پاسخ 

دادند و  گفتند: شومی شما از خودتان است اگر درست بیندیشید.1
و  فرا گرفته  را  تیره روزی و حوادث شوم، جامعه شما  و   بدبختی  اگر  یعنی 
برکات الهی از میان شما َرخت بربسته است، عامل آن را باید در درون جان 
خود و افکار منحط و اعمال شوم تان جست وجو کنید، نه در دعوت ما. بلکه شما 

ْسِرُفوَنf)یس/19( گروهی اسرافکارید. gبَْل َأنُتْم َقْوٌم مُّ
اگر توحید را انکار مي کنید و به شرک روی مي آورید، دلیل آن اسراف و تجاوز 
از حق است و اگر جامعه شما گرفتار سرنوشتی شوم شده، سبب آن نیز زیاده 

روی در ارتکاب گناه و آلوده شدن به شهوات است.

ْرُتم )یس/19(  1. َقالُوا َطائُِرُکْم َمَعُکْم أَئِن ُذکِّ
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نتيجه:

از بررسی آیات قرآن کریم معلوم مي شود:
ـ تکذیب پیامبران و به فال بد گرفتن آنان 

ـ توّسل به زور و تهدید
ـ اسراف کاری

با  قرآن  پیروان  است  الزم  لذا  است.  بوده  قریه  اصحاب  زشت  رفتارهای  از 
استعانت از خدای سبحان از رفتارهای مذکور پرهیز داشته باشند.
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اصحاب فیل

فیل  اصحاب  را  آنان  که  دارد  اشاره  داستان جماعتی  به  در سوره ای  کریم  قرآن 
نامیده و آن سوره نیز سوره فیل نامیده شده است. که داستان آنها به اختصار چنین 

است:
اثبات خوش خدمتی به نجاشی سلطان مسیحی حبشه،  اَبرهه پادشاه یمن برای 
کلیسای بسیار زیبا و بی نظیری بنا کرد و تصمیم گرفت آنجا را کانون حّج عرب 
سازد و مرکزّیت مّکه را به آنجا منتقل کند. عرب که سخت به مّکه و کعبه عالقه 
ابراهیم خلیل7 مي دانستند احساس خطر کردند  آثار بزرگ  از  را  داشتند و آن 
و طبق بعضی از روایات، گروهی مخفیانه کلیسا را آتش زدند و طبق نقل دیگر، 
بعضی آن را آلوده ساختند، که در کل آن کلیسا را بی اعتبار کردند و از بین بردند 

که این عمل، واکنش شدیدی بود به دعوت ابرهه.
ابرهه نیز سخت خشمگین شد و تصمیم گرفت خانه کعبه را به کلّی ویران سازد تا 
هم انتقام گرفته باشد و هم عرب را متوجه معبد جدید کند. پس با لشگری عظیم 
که بعضی از جنگجویانش بر فیل سوار بودند عازم مّکه شد، هنگامی که لشگریان 
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به شهر مکه رسیدند، پرندگانی همانند پرستو از سوی دریا فرا رسیدند در حالی 
که هر یک از آنها، سه سنگریزه به اندازة نخود با خود به همراه داشتند، یکی به 
منقار و دو تا در چنگال ها، پس سنگریزه ها را بر سر لشکریان ابرهه فرو ریختند 
که به هر کدام از آنها اصابت مي کرد هالک مي شد، بعضی گفته اند: سنگریزه ها 
به هر جای بدن مهاجمان مي خورد آن را سوراخ مي کرد و از طرف دیگر خارج 
مي شد. ابرهه نیز مورد اصابت سنگ واقع شد و مجروح گشت، او را به صنعا 

)پایتخت یمن( بازگرداندند و در آنجا چشم از دنیا فروبست.
اهمّیت این حادثه به قدری بود که آن سال را عام الفیل »سال فیل« نامیدند 

و آن را به عنوان مبدأ تاریخ عرب برگزیدند.1

* توطئه اصحاب فيل

قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم6 با اشاره به حادثه مذکور مي فرماید: آیا 
ندیدی پروردگارت با فیل سواران چه کرد؟

سپس مي افزاید: 
fَألَْم َيْجَعْل َكْيَدُهْم ِفي َتْضِليٍلg

آيا نقشه آنان را ضللت و تباهی قرار نداد؟ 
)فیل/2(

به کلیسای یمن  امید که  این  به  را خراب کنند  آنها قصد داشتند خانه کعبه 
به  تنها  نه  اّما  سازند،  آنجا  متوّجه  را  عرب  قبایل  تمام  و  بخشند  مرکزّیت 
مقصودشان نرسیدند بلکه این ماجرا بر عظمت مّکه و خانه کعبه افزود. منظور 
از »تضلیل« )گمراه ساختن( این است که آنها هرگز به هدف خود نرسیدند. 
سنگ های  با  که  فرستاد،  گروه  گروه  را  پرندگانی  آنان  سر  بر  متعال  خدای 
کوچک آنان را هدف قرار مي دادند، سرانجام آنها را همچون کاه خورده شده 

)و متالشی( قرار داد.

 1. ر.ک: اعالم قرآن، صفحه156 و تفسیر نمونه، جلد27 ، صفحه335.



ویژگی های اصحاب الجّنه )بهشتیان(

از جمله افرادی که قرآن کریم در مورد آنان سخن گفته اصحاب الجّنه )بهشتیان( 
است که خداوند در آیات متعّدد برای آنان صفاتی را متذّکر شده است که برخی 
از آنها را مرور مي کنیم تا بدانیم که از دیدگاه قرآن بهشتیان چه کسانی هستند و 
دارای چه صفاتی مي باشند که این خود مي تواند برای هر شخصی معیاری باشد تا 

خود را بشناسد و جایگاه آینده خود را بداند.

1. ایمان و عمل صالح

قرآن کریم به عنوان یک قاعده کلی مي فرماید: 
ِفيَها  ُهْم  الَْجنَِّة  َأْصَحاُب  الَِحاِت ُأولَِئَک  َوَعِمُلوْا الصَّ gَوالَِّذيَن آَمُنوْا 

fَخالُِدوَن
كسانی كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام داده اند، آنان اهل 

بهشت اند و هميشه در آن خواهند ماند. 
)بقره/82( 
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و در آیه اي دیگر مي فرماید: 
gلِّلَِّذيَن َأْحَسُنوْا الُْحْسَنی َوِزَياَدٌه َوَل َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَل ِذلٌَّة 

fُأْولَِئَک َأْصَحاُب الَْجنَِّه ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن
دارند،  آن  بر  افزون  و  نيک  پاداش  كردند  نيکی  كه  كسانی 
اهل  آنان  نمي پوشاند،  را  هايشان  چهره  ذلّت  و  تاريکی  و 

بهشت اند و جاودانه در آن خواهند ماند. 
)یونس/26(

منظور از »ِزَیاَدٌه« در این آیه ممکن است پاداش های مضاعف و فراوانی باشد 
که گاهی ده برابر و گاهی هزاران برابر، بر آن افزوده مي شود. »َیْرَهُق« از ماده 
»رهق« به معنی پوشاندن قهری و اجباری و »َقَتٌر« به معنی غبار یا دود است.

2.  نيکوكاری

از جمله کسانی که قرآن کریم آنان را از بهشتیان محسوب کرده نیکوکاران 
)ُمحسنین( هستند.

خدواند در آیه 12 سوره احقاف هدف از نزول قرآن را این گونه بیان مي فرماید: 
fلُِّينِذَر الَِّذيَن َظَلُموا َوبُْشَری لِْلُمْحِسِنيَنg

تا ظالمان را بيم دهد و برای نيکوكاران بشارتی باشد.
و در آیه بعدی محسنین را تفسیر نموده، مي فرماید: 

ُهْم  َوَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َفَل  اْسَتَقاُموا  ُثمَّ  اهللُ  َربَُّنا  َقالُوا  الَِّذيَن  gِإنَّ 
َكانُوا  بَِما  َجَزاء  ِفيَها  َخالِِديَن  الَْجنَِّه  َأْصَحاُب  ُأْولَِئَک  َيْحَزنُوَن؛ 

fَيْعَمُلوَن
كسانی كه گفتند: پروردگار ما اهلل است، سپس استقامت كردند، 
نه از ما ترسی برای آنان است و نه اندوهگين مي شوند. آنان 
اهل بهشت اند و جاودانه در آن مي مانند، اين پاداش اعمالی 

است كه انجام مي دادند.
)احقاف/13ـ14(
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بنابراین »محسنین« کسانی هستند که از نظر اعتقادی در خّط توحید و از نظر 
عمل در خّط استقامت و صبرند.

تعبیر به »اصحاب« )یاران( اشاره به همنشینی دائم آنها با نعمت های بهشتی 
است و جمله »َجَزاء بَِما َکانُوا َیْعَمُلوَن« هم داللت مي کند به این که بهشت را 
به بها مي دهند، نه به بهانه و هم به اصل آزادی اراده و  اختیار انسان نظر دارد.

3. خضوع در برابر پروردگار

پروردگار است، قرآن  برابر  آنان در  از صفات اهل بهشت خضوع  یکی دیگر 
کریم مي فرماید: 

الَِحاِت َوَأْخَبُتوْا ِإلَی َربِِّهْم ُأْولَِئَک  gِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ
fَأْصَحاُب الَجنَِّة ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن

و  دادند  انجام  شايسته  كارهای  و  آوردند  ايمان  كه  كسانی 
اهل  آنان  كردند،  خشوع  و  خضوع  پروردگارشان  برابر  در 

بهشت اند و جاودانه در آن خواهند ماند.
)هود/23( 

نتيجه:

از بررسی آیات قرآن کریم معلوم می شود:
ـ ایمان و عمل صالح

ـ نیکوکاری
ـ خضوع در برابر پروردگار

از صفات و ویژگی های برجسته بهشتیان است.
لذا بر پیروان قرآن الزم است که تا صفات و ویژگی های مذکور را به عنوان 
شاخص و معیار پیوسته مّدنظر داشته و با استعانت از خدای سبحان تالش الزم 

را برای به دست آوردن این صفات به کار گیرند.
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ویژگی های اصحاب الّنار )جهّنمیان(

قرآن کریم برای جهّنمیان صفات و خصوصیاتی را بیان نموده است که مواردی از 
آنها را مرور مي کنیم.

1. كفر و تکذیب آیات الهی

از مواردی که جهّنمیان در قرآن به آن مّتصف شده اند، کفر و تکذیب آیات الهی 
است.

خداوند مي فرماید: 
ِفيَها  ُهْم  النَّاِر  َأْصَحاُب  ُأولَِئَک  بِآَياِتَنا  بُوْا  َوَكذَّ َكَفروْا  gَوالَِّذيَن 

fَخالُِدوَن
كسانی كه كافر شدند و آيات ما را دروغ پنداشتند اهل دوزخند 

و هميشه در آن خواهند بود.
)بقره/39( 

ُپرواضح است میان کفر و تکذیب آیات خدای سبحان، مالزمه وجود دارد؛ یعنی هر 
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کس کافر باشد به یقین آیات خدا را نیز تکذیب خواهد نمود؛ زیرا که کفر در 
حقیقت همان پوشاندن حقایق و انکار آن است.

2. ارتداد از دین 

ویژگی هاي جهنمیان  از  دیگر  یکی  نیز  دین  از  ارتداد  قرآن کریم،  دیدگاه  از 
است. لذا مي فرماید: 

gَو َمن َيْرَتِدْد ِمنُکْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفُأْولَِئَک َحِبَطْت 
ِفيَها  ُهْم  النَّاِر  َأْصَحاُب  َوُأْولَِئَک  َوالِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ِفي  َأْعَمالُُهْم 

fَخالُِدوَن
كسی كه از آيينش برگردد و در حال كفر بميرد، تمام اعمال 
نيک او در دنيا و آخرت بر باد مي رود و آنان اهل دوزخند و 

هميشه در آن خواهند بود.
)بقره/217(

معنی ُمرتَد: مسلمانی که از اسالم خارج شود و کفر اختیار کند، مرتد نامیده 
می شود. و ُمرتَد بر دو قسم است: ُمرتد فطری و ُمرتد ملّی. ُمرتد فطری کسی 
است که پدر و مادر او یا یکی از آنها در هنگام به دنیا آمدن او مسلمان باشند 
و خود او نیز پس از تمیز مسلمان باشد و سپس کافر شود و مرتَد ملّی مقابل 

این تعریف است.1 

3. رباخواری

رباخواری از دیدگاه قرآن کریم یکی از اعمال پلید و زشت به شمار مي رود، 
حرکات رباخواران در روز قیامت همانند حرکات دیوانگان، نامتعادل خواهد بود. 
قرآن کریم این مطلب را در آیه 275 سوره بقره بیان نموده و در ادامه ضمن 
توصیه رباخواران به توبه و دست برداشتن از رباخواری، می فرماید: اّما کسانی 
که بازگردند )و بار دیگر مرتکب این گناه شوند( اهل آتشند و همیشه در آن 

 1. آیت اهلل سیستانی، رساله توضیح المسائل، صفحه612. 
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می مانند gَو َمْن َعاَد َفُأْولَِئَک َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَنf. پس رباخواران 
نیز کسانی هستند که گروهی از جهّنمیان را تشکیل مي دهند. 

4. غرق در گناه و معصّيت بودن

غرق در گناه و معصّیت بودن ویژگی دیگری از رفتار و صفات جهّنمیان است. 
قرآن کریم با صراحت تمام این مسئله را بیان نموده و به صورت یک قانون 

کلّی مي فرماید:
َأْصَحاُب  َفُأْولَِئَک  َخِطيَئُتُه  بِِه  َوَأَحاَطْت  َسيَِّئًه  َكَسَب  َمن  gبََلی 

fالنَّاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن
سراسر  گناه،  آثار  و  شوند  گناه  مرتکب  كه  كسانی  آری، 
آن  در  جاودانه  و  آتشند  اهل  آنان  بپوشاند،  را  وجودشان 

خواهند ماند.
)بقره/81 ( 

نکته ها:

الف( »کسب سّیئه«، کسب و به معنی تحصیل کردن چیزی از روی اراده و 
اختیار است. بنابراین جمله »بَلَی َمن َکَسَب َسیَِّئًة« اشاره به کسانی است که با 

علم و اختیار مرتکب گناه مي شوند.
تعبیر »کسب« شاید از این نظر باشد که گناهکار در یک محاسبه کوته بینانه، 

انجام گناه را به سود خویش و ترک آن را به زیان خود مي پندارد.
ب( »احاطت به خطیئته«، خطیئه در بسیار موارد به معنی گناهی است که از 
روی عمد تحّقق نیافته، ولی در آیه مورد بحث به معنی گناه کبیره یا آثار گناه 

است که بر قلب و جان انسان مي نشیند.
مفهوم احاطه گناه این است که انسان آن قدر در گناهان فرو رود که زندانی 
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برای خود بسازد که منافذ آن بسته باشد.1

5. سركشی از پذیرش آیات الهی

قرآن کریم فرزندان آدم را مخاطب ساخته، مي فرماید: ای فرزندان آدم، اگر 
رسوالنی از خود شما به سراغ تان بیایند که آیات مرا برای شما بازگو کنند )از 
آنان پیروی کنید(، کسانی که پرهیزگاری پیشه سازند و عمل صالح انجام دهند 
نه غمناک  و  آنهاست  بر  ترسی  نه  بکوشند(  دیگران  و  در اصالح خویش  )و 

مي شوند.2
و در آیه بعدی مي افزاید: 

النَّاِر  َأْصَحاُب  ُأْولََِئَک  َعْنَها  َواْسَتْکَبُروْا  بِآَياِتَنا  بُوْا  gَوالَِّذيَن َكذَّ
fُهْم ِفيَها َخالُِدوَن

و آنان كه آيات ما را تکذيب كنند و در برابر آن تکّبر ورزند 
اهل دوزخند، جاودانه در آن خواهند ماند. 

)اعراف/36(

همچنان که مالحظه مي نمایید، قرآن کریم سرکشی و استکبار از پذیرش آیات 
الهی را از صفات دوزخیان به شمار آورده و در آیات متعّدد نسبت به آن تأکید 

مي ورزد.

6. تالش در تضعيف آیات الهی

قرآن  که  است،  دوزخیان  ویژگی هاي  از  یکی  الهی  آیات  تضعیف  در  تالش 
کریم نسبت به این مسأله تصریح دارد، هر چند که پیش از بیان آن، در آیه ای 
از بشارت سخن مي گوید و مي فرماید: کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح 

 1. تفسیر نمونه، جلد1، صفحه323.
وَن َعلَْیُکْم آَیاتِي َفَمِن اتََّقی َوأَْصلََح َفاَل َخْوٌف َعلَْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزنُوَن  نُکْم َیُقصُّ ا َیْأتَِینَُّکْم ُرُسٌل مِّ  2. َیا بَنِي آَدَم إِمَّ

)اعراف/35(
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انجام دادند آمرزش و روزی ُپر ارزشی برای آنهاست.1 یعنی نخست آنها با آب 
آمرزش و مغفرت الهی شست وشو داده شده، پاک مي شوند، سپس انواع الطاف 

و نعمت هاي ارزشمند خداوند شامل حالشان مي گردد.
و در آیه بعدی به یکی از رفتارهای دوزخیان اشاره مي کند و مي فرماید: 

fَو الَِّذيَن َسَعْوا ِفي آَياِتَنا ُمَعاِجِزيَن ُأْولَِئَک َأْصَحاُب الَْجِحيِمg
و آنان كه در )محو( آيات ما تلش كردند و چنين مي پنداشتند 
كه مي توانند بر ارادة حتمی ما غالب شوند، اصحاب دوزخند.

)حج/51( 

اینجا تالش و  به معنی دویدن است و در  از ماده »سعی« در اصل  »سعو« 
کوشش در راه ویرانگری و تخریب و از بین بردن آیات الهی است.

»معاجزین« از ماده »عجز« در اینجا به معنی کسانی است که مي خواهند بر 
نیروی بی پایان الهی پیروز شوند.2

7. پيروی از شيطان

یکی دیگر از ویژگی هاي دوزخیان پیروی از شیطان است، به فرموده قرآن، 
آتش  اهل  که  مي کند  دعوت  را  حزبش  فقط  و  است  انسان  دشمن  شیطان 

ِعيِرf)فاطر/6(  سوزان جهّنم باشند. gِإنََّما َيْدُعو ِحْزبَُه لَِيُکونُوا ِمْن َأْصَحاِب السَّ
عمل  شّدت  و  تشّکل  دارای  که  است  گروهی  و  جماعت  معنی  به  »حزب« 
باشند و معمواًل به گروهی و جمعّیتی گفته مي شود که از برنامه و هدف خاّصی 

پیروی مي کنند. 
شیطان، حـزب خـود را به آلودگی و گناه، به پلیدی های شهوات، به شرک و 

طغیان و ستم  و سرانجام به آتش جهّنم دعوت مي نماید.3

ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َکِریٌم )حج/50( الَِحاِت لَُهم مَّ  1. َفالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 2. تفسیر نمونه، جلد14، صفحه136.
 3. تفسیر نمونه، جلد18، صفحه184.
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8. شرک و گمراه ساختن دیگران

شرک و گمراه ساختن دیگران یکی دیگر از ویژگی هاي دوزخیان است. قرآن 
کریم مي فرماید: هنگامی که انسان را زیانی رسد پروردگار خود را مي خواند 
و به سوی او باز مي گردد. اّما هنگامی که )خداوند( نعمتی از خود  به او عطا 
کند، آنچه را که به خاطر آن قباًل خدا را مي خواند از یاد مي برد و برای خداوند 
همتایانی قرار مي دهد، تا مردم را از راه او منحرف سازد، بگو: از کفرت بهره 
گیر )چند روزی را به غفلت و غرور طی کن، اما بدان( که از دوزخیانی. gَو َجَعَل 
ِ َأنَداًدا لُِّيِضلَّ َعن َسِبيِلِه ُقْل َتَمتَّْع بُِکْفِرَك َقِليًل ِإنََّک ِمْن َأْصَحاِب النَّاِرf)زمر/8( هلِلَّ

9. اسراف

به  ویژگی های دوزخیان  از  دیگر  الهی، یکی  از حدود  تجاوز  و  اسراف کاری 
شمار مي رود. قرآن کریم در سوره مبارکه غافر به بیان مباحثه و مجادله میان 
مؤمن آل فرعون با فرعونیان پرداخته و بیان مي دارد که کار او به جایی رسید 
که فرعونیان او را به بت پرستی دعوت کردند، اّما مؤمن آل فرعون گفت: ای 
قوم من، من شما را به سوی نجات دعوت مي کنم، اّما شما مرا به سوی آتش 

فرا مي خوانید؟
مرا دعوت مي کنید که به خداوند یگانه کافر شوم. همتایی که به آن علم ندارم 
برای او قرار دهم، در حالی که من شما را به سوی خداوند عزیز و غّفار دعوت 

مي کنم.
قطعًا آنچه مرا به سوی آن مي خوانید نه دعوتی )و حاکمّیتی( در دنیا دارد و 
نه در آخرت. )به همین دلیل( تنها بازگشت ما درقیامت به سوی خداست و 

ُمسرفان اهل آتشند. gَوَأنَّ الُْمْسِرِفيَن ُهْم َأْصَحاُب النَّاِر1f)غافر/43( 

ْکُفَر بِاهللِ َوُأْشِرَک بِِه َما لَْیَس لِي بِِه ِعلٌْم َوأَنَا   1. َوَیا َقْوِم َما لِي أَْدُعوُکْم إِلَی النََّجاِة َوتَْدُعونَنِي إِلَی النَّاِر؛ تَْدُعونَنِي أِلَ
نَا إِلَی اهللِ َوأَنَّ  نَْیا َواَل ِفي اآْلِخَرِة َوأَنَّ َمَردَّ اِر؛ اَل َجَرَم أَنََّما تَْدُعونَنِي إِلَْیِه لَْیَس لَُه َدْعَوٌة ِفي الدُّ أَْدُعوُکْم إِلَی الَْعِزیِز الَْغفَّ

الُْمْسِرِفیَن ُهْم أَْصَحاُب النَّاِر )غافر/43-41(
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10. دل خوشی صرف به مال و فرزند

از ویژگی های دوزخیان است.  به مال و فرزند یکی دیگر  دل خوشی صرف 
منافقان  اوصاف  از  برخی  به  مجادله،  مبارکه  سوره  از  آیاتی  در  کریم  قرآن 
فرزندان  و  اموال  به  خود  مشکالت  حّل  برای  غالبًا  آنان  زیرا  پرداختهاست؛ 
)سرمایه های اقتصادی و نیروهای انسانی( خود تکیه می کنند. خدا در آیه 17 

این سوره مي فرماید: 
ُأْولَِئَک  َشْيًئا  اهلِل  َن  مِّ َأْوَلُدُهم  َوَل  َأْمَوالُُهْم  َعْنُهْم  ُتْغِنَي  gلَن 

fَأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن
هرگز اموال و اولدشان آنان را از عذاب الهی حفظ نمي كند، 

آنها اهل آتشند و جاودانه در آن مي مانند.
و  اقتصادی  سرمایه هاي  است.  سبحان  خدای  دست  در  مشکالت  حّل  کلید 
نیروهای انسانی را نیز او آفریده و در اختیار انسان قرار داده است. سرمایه هاي 
اقتصادی و نیروهای انسانی را در جای خدا نشاندن و آنها را در تأثیرگذاری، 

مستقل دیدن، کفر محض است.

11. چشم و گوش بسته، پی چيزی رفتن

دوزخ سخن  به  کافران  ورود  از  ملک،  مبارکه  از سوره  آیاتی  در  کریم  قرآن 
افکنده مي شوند،  دوزخ  در  بیان مي دارد: هنگامی که گروهی  آورده  میان  به 
نگهبانان دوزخ از آنها مي پرسند مگر پیامبری به سراغ شما نیامد که شما را 

انذار کند و تا وضعیت شما امروز این گونه نباشد؟1
می گویند: چرا، آمد ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم خداوند هرگز چیزی 
نازل نکرده و شما در گمراهی بزرگی هستید، نه تنها آنان را تصدیق نکردیم، 
بلکه به مخالفت با ایشان برخاستیم و آنان را گمراه خواندیم.2 اگر ما گوش 
شنوا داشتیم یا تعّقل مي کردیم در میان دوزخیان نبودیم gَوَقالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع 

 1. ِفیَها َفْوٌج َسَألَُهْم َخَزنَُتَها أَلَْم َیْأتُِکْم نَِذیٌر )ملک/8(
َل اهلُل ِمن َشْيٍء إِْن أَنُتْم إاِلَّ ِفي َضاَلٍل َکبِیٍر )همان/9( بَْنا َوُقلَْنا َما نَزَّ  2. َقالُوا بَلَی َقْد َجاءنَا نَِذیٌر َفَکذَّ
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ِعيرf)ملک/10( َأْو نَْعِقُل َما ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب السَّ
داشتن گوش شنوا و استفاده از نور عقل، عامل رشد تکامل و در نهایت عامل  

نجات انسان است. خدا به ما این توفیق را عنایت فرماید. ان شاءاهلل.

نتيجه:

از بررسی آیات قرآن کریم معلوم مي شود:
ـ کفر و تکذیب آیات الهی

ـ ارتداد از دین
ـ رباخواری

ـ غرق بودن در گناه و معصّیت 
ـ سرکشی از پذیرش آیات الهی

ـ تالش در تضعیف آیات خدا
ـ پیروی از شیطان

ـ گمراه ساختن دیگران
ـ اسراف کاری

ـ دلخوشی به مال و فرزند
ـ چشم و گوش بسته، پی چیزی رفتن

از رفتارهای زشت جهّنمیان است.
از  استعانت  با  و  داشته  مّدنظر  پیوسته  را  رفتارها  آن  قرآن  پیروان  است  الزم 

خدای سبحان از آنها پرهیز نمایند.



اصحاب رَس

قرآن کریم در آیه 38 سوره مبارکه فرقان1 و آیه 12 سوره مبارکه ق از اصحاب 
َرس2 نامبرده است. اّما اصحاب َرس چه کسانی هستند؟

تفسیر نمونه می نویسد: اصحاب َرس قومی بودند که درخت صنوبری را که »یافث« 
فرزند نوح َغرس کرده بود، مي پرستیدند. آنها دوازده شهر آباد داشتند که بر کنار 
بُت پرستی فرو رفتند  نام »رس« واقع شده بود. هنگامی که در کفر و  به  رودی 
خداوند پیامبری از بنی اسرائیل به سوی آنها فرستاد اما ایمان نیاوردند. پیامبر برای 
قلع ماّده فساد، از خدا تقاضا کرد که آن درخت بخشکد و درخت به فرمان خدا 
خشکید. آنها هنگامی که چنین دیدند سخت ناراحت شدند و تصمیم به کشتن آن 

پیامبر گرفتند و به همین منظور چاهی عمیق کندند و او را در آن افکندند.
خداوند به خاطر این اعمال زشت و ستم هایشان، آنها را به عذاب شدیدی گرفتار 

 1. َوَعاًدا َوثَُموَد َوأَْصَحاَب الرَّسِّ 
بَْت َقْبلَُهْم َقْوُم نُوٍح َوأَْصَحاُب الرَّسِّ َوثَُموُد  2. َکذَّ
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کرد و نـابـود ساخـت.1 و در جـای دیگـر مي نویسد: اصحاب رس قومی بودند 
را  او  که  داشتند  حنظله  نام  به  پیامبری  و  مي زیستند  یمامه  سرزمین  در  که 

تکذیب کردند و سرانجام در چاهش افکندند.2

ویژگی های اصحاب َرس

تکذيب پیامبران

بیان  گونه  این  معاد  به  مربوط  بحث های  ادامه  در  ق،  سوره  در  کریم  قرآن 
می دارد که زمانی پیامبر اسالم6 با جماعتی مواجه شد که معاد و نبّوت 
را تکذیب مي نمودند و خدا برای تسلّی خاطر او فرمود: فقط تو نیستی که این 
گروه کافر، تو و محتوای دعوتت را ـ خصوصًا درباره معاد ـ تکذیب کردند، 
پیش از آنان قوم نوح و اصحاب رس و قوم ثمود )پیامبرانشان( تکذیب کردند. 

سِّ َوَثُموُدf)ق/12( بَْت َقْبَلُهْم َقْوُم نُوٍح َوَأْصَحاُب الرَّ gَكذَّ
اقوامی که تکذیب پیامبران الهی منشأ گمراهی آنان بود، همگی گرفتار بدبختی 

و فالکت و عذاب شدند.

سخن دو دوست، يکی مؤمن و ديگری دنیاپرست

قرآن کریم از آیه 32 تا 45 سوره مبارکه کهف به ماجرای دو دوست یا دو برادر 
که یکی نماد دنیاپرستی و دیگری نماد فردی مؤمن است، اشاره دارد و خطاب 

به پیامبر اسالم6 مي فرماید:
برای مردم مثالی بزن: دو مرد که برای یکی از آنان دو باغ از انواع انگورها قرار 
دادیم و گرداگرد آن را با درختان نخل پوشاندیم و در میان شان زراعتی ُپربرکت 
قرار دادیم. هر دو باغ میوه هاي فراوان آورده بود و میان آن نهر بزرگی جاری 

 1. تفسیر نمونه، جلد22، صفحه238.
 2. تفسیر نمونه، جلد15، صفحه92.
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ساخته بودیم، صاحب باغ درآمد فراوانی داشت....1

1. غرور

برادر دنیاپرست با این که از نعمت هاي بسیاری بهره مند بود و مي بایست در 
برابر آنها شکرگزار خدای متعال باشد، اّما غرور او را فراگرفت و طغیان کرد و 
فخرفروشی را پیشه نمود. و به دوستش گفت: من از نظر ثروت از تو برتر، و از 

نظر نفرات از تو نیرومندترم. gَأنَا َأْكَثُر ِمنَک َماًل َوَأَعزُّ نََفًراf)کهف/34(

2. جادوانه دیدن ثروت خود

هنگامی که به باغ خود وارد شد گفت: من گمان نمي کنم این باغ هرگز نابود 
شود. gَو َدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظالٌِم لَِّنْفِسِه َقاَل َما َأُظنُّ َأن َتِبيَد َهِذِه َأبًَداf)همان/35(

3. انکار قیامت

او پس از آنکه دارایی خود را به ُرخ دوستش کشید، افکار جاودانه بودن ثروت 
بر وجودش مستولی شد، قدم فراتر نهاد و به فکر انکار قیامت افتاد و گفت:

این  با  من  باشد،  کار  در  هم  قیامتی  )اگر  گردد  پا  بر  قیامت  نمي کنم  باور 
شخصیت و مقامی که دارم( اگر به سوی پروردگارم بازگردانده شوم جایگاهی 

بهتر از اینجا خواهم یافت.2
پود وجودش  تار و  بر  دنیاپرستی  بود که دنیاخواهی و  اینها منطق آن کسی 

حاکم بود.

1. گفتار دوست با ایمان
ایمان و دارای اعتقادات استوار بود، در مقام تبیین  با  انسانی  آن دیگری که 
حقایق گفت: آیا به خدایی که تو را از خاک، سپس از نطفه آفرید و پس از آن 

َحِدِهَما َجنََّتْیِن ِمْن أَْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَما بَِنْخٍل َوَجَعلَْنا بَْیَنُهَما َزْرًعا؛ ِکلَْتا الَْجنََّتْیِن  ُجلَْیِن َجَعلَْنا أِلَ َثاًل رَّ  1. َواْضِرْب لَُهم مَّ
ْرنَا ِخاَللَُهَما نََهًرا )کهف/33-32(. آتَْت ُأُکلََها َولَْم تَْظلِْم ِمْنُه َشْیًئا َوَفجَّ

ْنَها ُمنَقلًَبا )کهف/36( اَعَة َقائَِمًة َولَئِن رُِّددتُّ إِلَی َربِّي أَلَِجَدنَّ َخْیًرا مِّ  2. َوَما أَُظنُّ السَّ
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تو را مرد کاملی قرار داد کافر شدی.1

2. موّحد بودن
را  تا عقاید خود  برآمد  او اشاره نمود، درصدد  از آن که به مراحل خلقت  پس 
برای او بازگو نماید و گفت: ولی من کسی هستم که اهلل پروردگار من است 
و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمي دهم. gلَِّکنَّا ُهَو اهللُ َربِّي َوَل ُأْشِرُك 

بَِربِّي َأَحًداf)کهف/38( 
و به دوستش گفت: چرا هنگامی که وارد باغت شدی نگفتی این نعمتی است 

که خدا خواسته است و نیرویی جز از ناحیه خدا نیست؟2

3. امید به خدا
به  امیدواریش  از  خود،  عقاید  بیان  و  دوستش  روشنگری  به  اقدام  از  پس  او 
خدای متعال سخن به میان مي آورد: اگر مي بینی من از نظر مال و فرزند از تو 
کمترم، شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من دهد و مجازات حساب شده اي از 
آسمان بر باغ تو فرو فرستد، به گونه اي که آن را به زمین بی گیاه لغزنده ای 
ُمبّدل کند، یا آب آن در اعماق زمین فرو رود، به گونه اي که هرگز نتوانی آن 

را به دست آوری.3
اتفاقًا عذاب الهی نازل و ظرف چند لحظه باغ و تمام میوه هاي آن نابود شد 
پیوسته  بود،  کرده  صرف  آن  در  که  هزینه هایی  خاطر  به  دنیاپرست  مرد  و 
داربست هایش  با  باغ  تمام  در حالی که  و  به هم مي مالید  را  دست های خود 
فروریخته بود، می گفت: ای کاش کسی را همتای پروردگارم قرار نداده بودم.4

اَک َرُجاًل )همان/37(  1. َقاَل لَُه َصاِحُبُه َوُهَو ُیَحاِوُرُه أََکَفْرَت بِالَِّذي َخلََقَک ِمن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ

َة إاِلَّ بِاهللِ )همان/39(  2. َولَْواَل إِْذ َدَخلَْت َجنََّتَک ُقلَْت َما َشاء اهلُل اَل ُقوَّ

َماِء َفُتْصبَِح َصِعیًدا َزلًَقا؛ أَْو ُیْصبَِح َماُؤَها َغْوًرا َفلَن  َن السَّ  3. َفَعَسی َربِّي أَن ُیْؤتَِیِن َخْیًرا مِّن َجنَّتَِک َوُیْرِسَل َعلَْیَها ُحْسَبانًا مِّ

تَْسَتِطیَع لَُه َطلًَبا )همان/41-40(

ْیِه َعلَی َما أَنَفَق ِفیَها َوِهَي َخاِوَیٌة َعلَی ُعُروِشَها َوَیُقوُل َیا لَْیَتنِي لَْم ُأْشِرْک بَِربِّي أََحًدا   4. َوُأِحیَط بَِثَمِرِه َفَأْصَبَح ُیَقلُِّب َکفَّ

)همان/42(



ابوالهب و همسرش

یکی از اشخاصی که قرآن کریم از او نام برده ابوالهب است، که سوره »َمَسد« 
پیامبر  عموهای  از  یکی  کنیه  ابولهب  است.  شده  نازل  همسرش  و  او  درباره 

اسالم6 است.

مال اندوزی و زشت كاری

ابولهب و همسرش با پیامبر اسالم6 سخت دشمنی مي ورزیدند و این رفتار 
ناپسند از ابتدای رسالت حضرت محّمد6 تا مرگ ابولهب همچنان ادامه داشته 

است.
در مورد شأن نزول سوره »َمَسد« قول معروف این است که پیامبر پس از نزول 
ْقَربِيَنf)شعراء/214( خویشاوندان خود را در پای کوه صفا  اأْلَ آیه gَوَأنِذْر َعِشيَرَتَک 
جمع کرد و خود بر فراز کوه رفت و فرمود: اگر به شما بگویم که از پشت این کوه 
سپاهی گران به جنگ شما مي آید آیا مرا باور خواهید داشت؟ همه گفتند: البته باور 

خواهیم کرد.
پیامبر6 فرمود: من به شما اعالن خطر مي کنم و بدانید که عذابی سخت در 
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انتظار کافران است.
بدین ترتیب پیامبر اکرم رسالت خود را بر ایشان آشکار ساخت. ابوالهب گفت: 
تّبَا لک، آیا ما را برای شنیدن چنین سخنی جمع کرده بودی؟ که سوره »مسد« 

در جواب سخن ابوالهب نازل شد.1
به  از مواقع همچون سایه  ابولهب در بسیاری  استفاده مي شود که  از روایات 
او فروگذار نمي کرد،  از هیچ کارشکنی در حق  دنبال رسول خدا6 بود و 
به خصوص که زبانی زشت و آلوده داشت. تعبیرات َرکیک و زننده ای به کار 
مي برد و از این نظر شاید سرآمد تمام دشمنان آن حضرت محسوب مي شد. 
به همین جهت آیات سوره َمَسد با صراحت، خشنودی او و همسرش را به باد 

انتقاد مي گیرد و مي فرماید: 
f gَتبَّْت َيَدا َأبِي لََهٍب َوَتبَّ

بريده باد هر دو دست ابوالهب
)مسد/1(

fَما َأْغَنی َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَبg
هرگز مال و ثروتش و آنچه به دست آورد به حالش سودی نبخشيد
)مسد/1(

در  که  بود  مغروری  ثروتمند  مرد  ابوالهب  که  مي شود  استفاده  تعبیر  این  از 
کوشش هاي ضّد اسالمی، بر اموال و ثروت خود تکیه مي کرد.

fَسَيْصَلی نَاًراً َذاَت لََهٍبg
و به زودی وارد آتشی شعله ور و ُپر لهب می شود. 

)همان/3(

fالََة الَْحَطِب gَواْمَرَأُتُه َحمَّ
و )نيز( همسرش، در حالی كه هيزم كش )دوزخ( است.

)مسد/4(

 1. ر.ک: اعالم قرآن، صفحه91.



حضرت محمد6

حضرت محمد6 آخرین فرستاده خدا است، پس از او پیام آوری از ناحیه خدا 
برای بشر نخواهد آمد، او خاتم انبیاء الهی و پیامبر اسالم است، قرآن کریم بر او 
نازل شده است که هدایت انسان ها را تا رستاخیز به عهده خواهد داشت. نام مبارک 

محّمد6 چهار بار در قرآن ذکر شده است.

ویژگی هاي خاتم انبياء محمد مصطفی6

1. شخصیتی كه بايد اطاعت شود

خدای متعال به مؤمنان دستور مي دهد و از آنان مي خواهد که مطیع فرمان خدا 
اأَلْمِر  َوُأْولِي  ُسوَل  الرَّ َوَأِطيُعوْا  اهللَّ  َأِطيُعوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  gَيا  باشند.  رسولش  و 

ِمنُکْمf)نساء/59(
و اگر کسی نافرمانی کند و از حدود الهی تجاوز نماید، او را در آتشی وارد مي کند 

که جاودانه در آن خواهد ماند.1
 1. َوَمن َیْعِص اهللَّ َوَرُسولَُه َوَیَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدِخلُْه نَاًرا َخالًِدا ِفیَها َولَُه َعَذاٌب مُِّهیٌن )نساء/14(
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2. شخصیّتی كه مومنین بايد به او رجوع كنند

خاتم انبیاء شخصیتی است که خدای متعال به مؤمنان دستور مي دهد و از آنان 
مي خواهد که هر گاه در چیزی نزاغ داشتند، آن را به خدا و پیامبرش بازگردانند 
و از آنها داوری طلبند، که این کار برای آنها بهتر و پایانش برای ایشان نیکوتر 
بِاهللِّ  ُتْؤِمُنوَن  ُكنُتْم  ِإن  ُسوِل  َوالرَّ اهللِّ  ِإلَی  وُه  َفُردُّ َشْيٍء  ِفي  َتَناَزْعُتْم  gَفِإن  است. 

َوالَْيْوِم الِخِر َذلَِک َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًلf)نساء/59(

3. استغفار برای بندگان

او  به  را  ارجمندی  مقام  متعال  خدای  که  است  شخصّیتی  انبیاء6  خاتم 
عنایت فرموده است که چنانچه برای کسی از خدای متعال طلب آمرزش کند 
خدایش او را مورد بخشش قرار مي دهد، او واسطه است و توسل به او مایه 
َلُموْا َأنُفَسُهْم َجآُؤوَك َفاْسَتْغَفُروْا اهللَّ َواْسَتْغَفَر لَُهُم  رحمت است. gَولَْو َأنَُّهْم ِإذ ظَّ

ِحيًماf)نساء/64( ابًا رَّ ُسوُل لََوَجُدوْا اهللَّ َتوَّ الرَّ

4. وجود او مانع نزول عذاب است.

خاتم انبیاء محّمد مصطفی6 در عالم هستی از مقامی برخوردار است که 
حضور و وجود با برکت او در هر مکان و هر جمعی باشد، آن مکان و جمعّیت 
بَُهْم َوَأنَت ِفيِهْمf)انفال/33(  از نزول عذاب در امان خواهند بود. gَو َما َكاَن اهللُّ لُِيَعذِّ

5. ولّی و سرپرست است

از ویژگی هاي برجسته رسول خاتم6، والیت و سرپرستی اّمت است، خدای 
متعال والیت و سرپرستی او را در ردیف والیت خود قرار داده و فرموده است: 
َلَة  الصَّ يُِقيُموَن  الَِّذيَن  آَمُنوْا  َوالَِّذيَن  َوَرُسولُُه  اهللُّ  َولِيُُّکُم  gِإنََّما 

fَكاَة َوُهْم َراِكُعوَن َويُْؤُتوَن الزَّ
سرپرست و ولّی شما، تنها خداست و پيامبر او و كسانی كه ايمان 
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آورده اند، همانان كه نماز را به پا مي دارند و در حال ركوع، زكات 
مي دهند. 

)مائده/55(

به گفته مفّسران، منظور از gو الذين آمنوا...f در این آیه امیر مومنان علّی ابن 
ابیطالب7 است که در حال رکوع انگشتر خود را به سائلی بخشید.

6. دعوتش حیات بخش است.

آن  دعوت  بودن  حیات بخش  اسالم6  گرامی  پیامبر  ویژگی هاي  دیگر  از 
حضرت است که هم حیات ماّدی و دنیوی و هم حیات معنوی و اخروی را در 

بر مي گیرد. قرآن کریم مي فرماید:  
لَِما  َدَعاُكم  ِإَذا  ُسوِل  َولِلرَّ هلِلِ  اْسَتِجيُبوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  gَيا 

fيُْحِييُکْم
ای كسانی كه ايمان آورده ايد دعوت خدا و پيامبر را اجابت 
كنيد هنگامی كه شما را به سوی چيزی مي خواند كه به شما 

حيات مي بخشد.
)انفال/24(

7. مورد حمايت خدا و مؤمنان

رسول  سنگین  بسیار  مسئولیت  به  عنایت  با  متعدد  موارد  در  متعال  خدای 
و  خود  حمایت  و  مي دهد  قرار  خود  لطف  مورد  را  حضرت  آن  خاتم6، 

مؤمنان را نسبت به ایشان بیان مي نماید و مي فرماید: 
fَيا َأيَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَک اهللُّ َوَمِن اتََّبَعَک ِمَن الُْمْؤِمِنيَنg

ای پيامبر، خداوند و مؤمنانی كه از تو پيروی مي كنند برای 
حمايت تو كافی است.

)انفال/64( 
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8. رحمت برای عالمیان

از ویژگی هاي رسول خاتم6 این است که وجود او هم رحمت برای عالمیان 
است و هم رحمت برای مؤمنان، گویی مؤمنان از ناحیه آن حضرت مشمول دو 

رحمت مي باشند. قرآن کریم در آیه اي مي فرماید: 
fَو َما َأْرَسْلَناَك ِإلَّ َرْحَمًه لِّْلَعالَِميَنg

ما تو را جز برای رحمت جهانيان نفرستاديم.
)انبیاء/107(

و در آیه دیگر مي فرماید: 
fيُْؤِمُن بِاهللِّ َويُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِنيَن َوَرْحَمٌة لِّلَِّذيَن آَمُنوْا ِمنُکْمg

و  مي كند  تصديق  را  مؤمنان  )تنها(  و  دارد  ايمان  خدا  به  او 
رحمت است برای كسانی از شما كه ايمان آورده اند.

)توبه/61( 

9. هدايت يافته و دعوت كننده به راه راست

یکی دیگر از ویژگی هاي پیامبر اسالم 6 این است که او از جانب خدای 
متعال هدایت یافته به صراط مستقیم است.

fْسَتِقيٍم gُقْل ِإنَِّني َهَداِني َربِّي ِإلَی ِصَراٍط مُّ
)انعام/161( 

fْسَتِقيٍم gَو ِإنََّک لََتْدُعوُهْم ِإلَی ِصَراٍط مُّ
)مومنون/73( 

یعنی به طور قطع و یقین، تو آنان را به راه راست دعوت مي کنی. گر چه در 
بعضی از روایات اسالمی »صراط مستقیم« به والیت علی7 تفسیر شده، 
ولی چنین روایاتی بیان بعضی از مصداق هاي روشن است و با وجود مصادیق 

دیگر مانند قرآن و ایمان به مبدأ و معاد و تقوا و جهاد، منافات ندارد.



اشخاص و شاخص ها 
در قرآن كريم

267

10. دلسوز و مهربان

دلسوزی و مهربانی رسول خاتم6 نسبت به مومنان، از جمله صفاتی است 
مردم  به  خطاب  و  است  دانسته  متّصف  آن  به  را  پیامبر  سبحان  خدای  که 

مي فرماید:
َحِريٌص  َعِنتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َأنُفِسُکْم  ْن  مِّ َرُسوٌل  َجاءُكْم  gلََقْد 

fِحيٌم َعَلْيُکم بِالُْمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَّ
به يقين رسولی از خود شما به سويتان آمد كه رنج هاي شما بر 
او سخت است و بر هدايت شما اصرار دارد و نسبت به مومنان 

رئوف و مهربان است.1 
)توبه/128( 

دلسوزی پیامبر اکرم6 نسبت به اّمت، به حّدی زیاد بود که تا مرز هالکت 
پیش مي رفت، که خدای متعال فرمود: گویی مي خواهی به خاطر اعمال آنان، 

خود را از فرط اندوه هالک کنی اگر به این گفتار ایمان نیاورند.2
و در آیه اي دیگر فرمود: گویی مي خواهی جان خود را از شدت اندوه از دست 

بدهی به خاطر اینکه ایمان نمي آورند.3

11. آگاهی از گذشته و آينده

یکی از ویژگی ها و صفات برجسته رسول خاتم6 آگاهی از گذشته و آینده 
است، آیه 258 سوره بقره درباره بحث و گفتگوی نمرود با حضرت ابراهیم7 
است. برخی از مفسران در تفسیر این جمله از آیه که مي فرماید: »آیا ندیدی و 
علم نداری« گفته اند که علم پیامبر6 فراتر از زمان زندگی دنیایی ایشان 
بوده و ایشان به خواست خدا از گذشته و آینده خبر داشته اند، به همین جهت 
ماجرای  از  پیامبر6  یعنی  ندیدی«  »آیا  مي فرماید:  پیامبرش  به  خداوند 

 1. تفسیر نمونه، جلد8، صفحه205.
 2. َفلََعلََّک بَاِخٌع نَّْفَسَک َعلَی آثَاِرِهْم إِن لَّْم ُیْؤِمُنوا بَِهَذا الَْحِدیِث أََسًفا )کهف/6(

 3. لََعلََّک بَاِخٌع نَّْفَسَک أاَلَّ َیُکونُوا ُمْؤِمنِیَن )شعراء/3(
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ابراهیم و نمرود خبر داشته و گویی آن را دیده بوده است.1

12. گرفتن پیمان الهی از ساير پیامبران درباره پیامبر اسالم

آیه 81 سوره آل عمران این نکته را بیان مي کند که تمام پیامبران: طبق 
عهد و پیمانی که با خدا بستند موّظف بودند که اگر پیامبری از پیامبران خدا را 
درک کردند به او ایمان آورند و یاری اش کنند.2مصداق روشنی از آن پیامبران، 
این زمینه نقل شده که روشن  پیامبر اسالم6 است. روایات متعّددی در 
نیز  او  درباره وّصی  بلکه  پیامبر6،  درباره شخص  تنها خداوند  نه  مي کند 
پیمان گرفته است. از امام صادق7 روایت شده است: خداوند هیچ پیامبری را 
مبعوث نکرد مگر اینکه از او پیمان گرفت که به نبّوت محمد6 و پیشوایی 

علی7 ایمان بیاورد.3

13. اخالق نیکو

اخالق  است.  نیکو  اخالق  به  بودن  ُمتخلّق  ویژگی هاي رسول خاتم6  از 
پیامبر6 یکی از علّت هاي اصلی پیشرفت اسالم بوده است، اخالق خوب 
بود. قرآن  آورده  بزرگوار گرد  را دور آن  که مسلمانان و مومنان صدر اسالم 
کریم مي فرماید: به )برکت( رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی 
را  آنها  پس  مي شدند،  پراکنده  تو  اطراف  از  بودی  دل  و سنگ  اگر خشن  و 
ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن، اما هنگامی 
که تصمیم گرفتی )قاطع باش و( بر خدا توّکل کن، زیرا خداوند متوّکالن را 

دوست دارد.4
اخالق رسول خاتم6 به گونه اي بود که خدای متعال درباره اش مي فرماید: 

 1. اطیب البیان، جلد3، صفحه24.
 2. المیزان، جلد3، صفحه381.

 3. منشور جاوید، جلد6، صفحه10.
واْ ِمْن َحْولَِک َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم  ا َغلِیَظ الَْقلِْب اَلنَفضُّ  4. َفبَِما َرْحَمٍة مَِّن اهللِّ لِنَت لَُهْم َولَْو ُکنَت َفظًّ

لِیَن )آل عمران/159( ْل َعلَی اهللِّ إِنَّ اهللَّ ُیِحبُّ الُْمَتَوکِّ ِفي اأَلْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوکَّ
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fَوِإنََّک لََعلی ُخُلٍق َعِظيٍمg
و تو اخلق عظيم و برجسته ای داری

)قلم/4( 

اخالقی که عقل در آن حیران است. لطف و محّبتی بی نظیر، صفا و صمیمّیتی 
بی مانند، صبر و استقامتی بی پایان، و تحّمل و حوصله ای توصیف ناپذیر:

پیامبرا، اگر مردم را به بندگی خدا فرا مي خوانی تو خود بیش از همه عبادت 
مي کنی و اگر از کار بد بازشان مي داری تو قبل از همه خودداری مي ورزی، آزارت 
مي کنند و تو اندرزشان مي دهی، ناسزایت مي گویند و تو برایشان دعا مي کنی، بر 
بدنت سنگ مي زنند و خاکستر داغ بر سرت مي ریزند و تو برای هدایتشان دست 
به درگاه خدا بر مي داری! »ُخلق« از ماده »خلقت« به معنی صفاتی است که از 

انسان جدا نمي شود و همچون جزئی از خلقت و آفرینش انسان مي گردد.
وجود چنین ُخلق عظیمی در پیامبر دلیل آشکاری بر عقل و درایت آن حضرت 
و نفی نسبت هاي دشمنان بود. در حدیثی پیامبر6 فرمود: »انّما بعثت ِل 
م مکارم الخلق« من برای این مبعوث شده ام که فضایل اخالقی را تکمیل  تمَّ
کسی  درجه  به  خود  خلق  حسن  با  »مؤمن  فرمود:  دیگری  حدیث  در  کنم. 

مي رسد که شبها به عبادت مي ایستد و روزها روزه دار است.«

14. الگوی نیکو

رسول گرامی اسالم6 الگو و سرمشقی نیکو است، قرآن کریم مي فرماید: 
اهلَل  َيْرُجو  َكاَن  لَِّمن  َحَسَنٌه  ُأْسَوٌة  اهلِل  لَُکْم ِفي َرُسوِل  َكاَن  gلََقْد 

fَوالَْيْوَم اْلِخَر َوَذَكَر اهلَل َكِثيًرا
مسّلمًا برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نيکويی است 
برای آنان كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخير دارند و خدا را 

بسيار ياد مي كنند. 
)احزاب/21(
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بهترین الگو برای شما در تمام زندگی، شخص پیامبر6 است و روحّیات 
عالی او نظیر استقامت و شکیبایی، هوشیاری و درایت، اخالص و توّجه به خدا 
و تسلّط بر حوادث و... هر کدام مي تواند نمونه و سرمشقی برای همه مسلمانان 

باشد.
»ُأْسَوٌه« در اصل به معنی حالتی است که انسان هنگام پیروی کردن از دیگری 
به خود مي گیرد و به تعبیر دیگر، همان تأّسی جستن و اقتدا کردن است. بنابر 
این جمله »لََقْد َکاَن لَُکْم ِفي َرُسوِل اهللِ ُأْسَوٌه َحَسَنٌة« مفهومش این است که 
برای شما در پیامبر6 تأّسی و پیروی خوبی است و مي توانید با اقتدا به او، 

خطوط خود را اصالح کنید و در مسیر صراط مستقیم قرار گیرید.1

15. او خاتم پیامبران است

َوَخاَتَم  اهلِل  ُسوَل  رَّ َولَِکن  َجالُِکْم  رِّ مِّن  َأَحٍد  َأبًَا  ٌد  ُمَحمَّ َكاَن  ا  gمَّ
fالنَِّبيِّيَن

محمد پدر هيچ يک از مردان شما نبوده و نيست و لکن )او( 
رسول خدا و ختم كننده و آخرين پيامبران است.

)احزاب/40(

16. او چراغ تابناک است

او شاهد و گواه اعمال امت خود و گواه بر انبیاء پیشین است که خود گواه اّمت 
به سوی خدا  او دعوت کننده  بیم دهنده است،  نوید رسان و  او  بودند.  خویش 
به فرمان او و چراغی روشنی بخش است. gَيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا 

ِنيًراf)همان/46-45( ًرا َونَِذيًرا؛ َوَداِعًيا ِإلَی اهلِل بِِإْذِنِه َوِسَراًجا مُّ َوُمَبشِّ

17. مورد درود خداوند

gانَّ اهلَل َو َمَلئَِکَتُه يَُصلُّوَن َعَلی النَِّبيِّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا 

 1. تفسیر نمونه، جلد17، صفحه243.



اشخاص و شاخص ها 
در قرآن كريم

271

fَعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما
پيامبر درود مي فرستند، ای كسانی  بر  خداوند و فرشتگانش 
كه ايمان آورده ايد )با اين پيام جهان هستی هماهنگ شويد و( 
بر او درود فرستيد و سلم گوييد و كامًل تسليم )فرمان او( باشيد.
)همان/56(

18. آزاردهنده او ملعون است1

19. راه او راه مستقیم است

ْسَتِقيٍمf)یس/4-3( gِإنََّک لَِمَن الُْمْرَسِليَن ؛ َعَلی ِصَراٍط مُّ

20. او مشمول مواهب الهی است

خدای متعال برای رسول خدا6 پیروزی آشکاری در صلح حدیبّیه فراهم 
ساخت تا گناهان گذشته و آینده اي که مخالفان در پندار خود به آن حضرت 
نسبت مي دادند و او را جنگ طلب، آتش افروز، بی اعتناء به سّنت هاي راستین، 
غیر قابل انعطاف و... مي پنداشتند ببخشد، و نعمتش را بر او تمام کند و به راه 
راست هدایتش فرماید و پیروزی شکست ناپذیری نصیبش گرداند. یعنی چهار 
موهبت بزرگ: مغفرت، تکمیل نعمت، هدایت و نصرت. gِإنَّا َفَتْحَنا لََک َفْتًحا 
َر َو يُِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَک َو َيْهِدَيَک  َم ِمن َذنِبَک َو َما َتَأخَّ ِبيًنا * لَِيْغِفَر لََک اهللُ َما َتَقدَّ مُّ

ْسَتِقيًما * َو َينُصَرَك اهللُ نَْصًرا َعِزيًزاf)فتح/3-1( ِصَراًطا مُّ

21. از روی هوای نفس سخن نمي گويد

یاد  افول مي کنند سوگند  به همه ستارگان آسمان هنگامی که  خدای متعال 
مي کند که محمد6 منحرف نشده و مقصد را گم نکرده و از روی هوای 

نفس سخن نمي گوید و آنچه مي گوید وحی است که بر او نازل شده است.

ِهیًنا )احزاب/57( نَْیا َواآْلِخَرِة َوأََعدَّ لَُهْم َعَذابًا مُّ  1. إِنَّ الَِّذیَن ُیْؤُذوَن اهلَل َوَرُسولَُه لََعَنُهُم اهلُل ِفي الدُّ
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gَوالنَّْجِم ِإَذا َهَوی * َما َضلَّ َصاِحُبُکْم َوَما َغَوی * َوَما َينِطُق َعِن الَْهَوی * ِإْن 
ُهَو ِإلَّ َوْحٌي يُوَحیf)نجم/4-1(

22. پیروزمند همه اديان

يِن  gُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهَدی َوِديِن الَْحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلی الدِّ
fُكلِِّه َولَْو َكِرَه الُْمْشِرُكوَن

خدای سبحان رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا او 
را بر همه اديان غالب سازد، هر چند مشركان كراهت داشته 

باشند. 
)صف/9(.

مذاهب  بر  پیشرفت علمی،  نظر  از  و هم  منطق  نظر  از  اسالم، هم  سرانجام 
دیگر غالب آمد و دشمنان را از بخش هاي وسیعی از جهان عقب راند و جای 
آنها را گرفت و هم اکنون نیز در حال پیشروی است. البته مرحله نهایی این 
پیشروی با ظهور حضرت مهدی)عج( تحّقق مي یابد که این آیات، خود دلیلی 

بر آن ظهور عظیم است.1

23. شرح صدر داشتن

از ویژگی هاي رسول گرامی اسالم و از موهبت های بزرگ خداوند به ایشان 
داشتن شرح صدر است. gَألَْم نَْشَرْح لََک َصْدَرَكf)انشراح/1(

از  تقاضایی  پیامبر فرمود »من  نمونه« مي نویسد: در حدیثی  صاحب »تفسیر 
کردم:  عرض  نمي کردم.  را  تقاضا  این  مي داشتم  دوست  و  کردم  پروردگارم 
خداوندا، پیامبران قبل از من جریان باد را در اختیارشان قرار دادی و بعضی 

مردگان را زنده مي کردند. خداوند فرمود:
آیا تو یتیم نبودی پناهت دادم؟ گفتم: آری.

 1. تفسیر نمونه، جلد24، صفحه85.
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فرمود: آیا گمشده نبودی هدایتت کردم؟ عرض کردم: آری ای پروردگار
فرمود: آیا سینه ات را گشاده و پشتت را سبکبار نکردم؟ عرض کردم: آری ای 

پروردگار«
انبیاء است و به راستی اگر کسی  بنابراین نعمت شرح صدر مافوق معجزات 
حاالت پیامبر6 را به دّقت مطالعه کند و میزان شرح صدر او را در حوادث 
سخت و پیچیده دوران عمرش بنگرد، یقین مي کند که این کار از طریق عاّدی 
ممکن نیست، بلکه یک تأیید الهی و ربّانی است. به خاطر همین شرح صدر 
بود که پیامبر6 به عالی ترین وجه، مشکالت رسالت را پشت سر گذاشت و 

وظایف خود را در این راه به خوبی انجام داد.
آری خدای متعال با همین شرح صدر بود که آن حضرت را در انجام رسالت 
بسیار سنگین و کمرشکن موّفق نمود و او را بلند آوازه ساخت gَو َرَفْعَنا لََک 
ِذْكَرَكf)انشراح/4(، که نام او همراه اسالم و قرآن همه جا پیچید و در کنار نام 

»اهلل« هر صبح و شام وقت اذان بر فراز مأذنه ها برده مي شود.
جبرئیـل بـه رسول خدا گفته بود: در عظمت مقام تو همین بس هنگامی که 

نام خدا برده مي شود نام تو نیز همراه با آن ذکر مي گردد.

نتيجه: 

با بررسی آیات قرآن کریم معلوم مي شود:
ـ ُمطاع بودن
ـ مرجع بودن

ـ مورد پذیرش قرار گرفتن استغفارش
ـ وجودش مانع نزول عذاب بودن

ـ بر اّمت والیت و سرپرستی داشتن
ـ دارای دعوت حیات بخش 

ـ مورد حمایت خدا و مومنان بودن
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ـ رحمتی برای عالمیان 
ـ داعی به راه راست 
ـ دلسوزی و مهربانی

ـ آگاهی از گذشته و آینده
ـ ُخلق عظیم داشتن
ـ الگوی نیکو بودن

ـ خاتم پیامبران بودن
ـ چراغ تابناک بودن

ـ مورد درود خداوند بودن
ـ ملعون بودن آزار دهنده او 

ـ مستقیم بودن راهش
ـ مشمول مواهب الهی بودن
ـ نگفتن از روی هوای نفس

ـ داشتن شرح صدر
و نهایت این که او پیروزمند همه ادیان است.

محّمد  حضرت  اسالم  بزرگ  پیامبر  صفات،  و  ویژگی  از  همگی  اینها  که 
مصطفی6 است.

مطالبات حضرت حق از خاتم انبياء6

خدای متعال در قرآن کریم انجام اموری را از خاتم انبیاء6 مطالبه نموده و 
به صورت دستوری خواستار تحّقق آن امور شده است، مواردی از آنها را مورد 

بررسی قرار مي دهیم.

1. پیکار در راه خدا

پیکار در راه خدا از مواردی است که خدای متعال پیامبر خود را به آن دستور 
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نیز  را  مومنان  و  کند  اقدام  خود  وظیفه  به  نسبت  مي خواهد  او  از  و  مي دهد 
ِض  نسبت به آن تشویق نماید. gَفَقاِتْل ِفي َسِبيِل اهللِّ َل ُتَکلَُّف ِإلَّ نَْفَسَک َوَحرِّ

الُْمْؤِمِنيَنf)نساء/84(

2. داوری بین مردم و عدم دفاع از خیانت پیشگان

از  از جمله وظایف رسول خدا6 است که حضرت حق  داوری بین مردم 
َأنَزلَْنا  gِإنَّا  نکند.  حمایت  خائنان  از  که  مي خواهد  همچنین  و  مي خواهد  او 
لِّْلَخآئِِنيَن  َتُکن  َوَل  اهللُّ  َأَراَك  بَِما  النَّاِس  بَْيَن  لَِتْحُکَم  بِالَْحقِّ  الِْکَتاَب  ِإلَْيَک 
انًا  َخِصيًما * َوَل ُتَجاِدْل َعِن الَِّذيَن َيْخَتانُوَن َأنُفَسُهْم ِإنَّ اهللَّ َل يُِحبُّ َمن َكاَن َخوَّ

َأِثيًماf)نساء/105و107(

3. پیام رسانی روشن

حضرت محّمد6 پیام رسان خداوند است، او نه تنها موّظف به پیام رسانی 
است بلکه موّظف است پیام خداوند متعال را به صورت واضح و روشن ابالغ 
نماید. این مطلب را قرآن کریم در آیات متعدد بیان نموده است، از جمله در آیه 
92 سوره مائده به مسلمانان دستور مي دهد، اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنند 
و از مخالفت با او بترسند، سپس مخالفان را تهدید مي کند، اگر روی بگردانند، 
بدانند که ابالغ آشکار و روشن وظیفه پیامبر است. gَفِإن َتَولَّْيُتْم َفاْعَلُموْا َأنََّما 

fَعَلی َرُسولَِنا الَْبَلُغ الُْمِبيُن

4. انجام هر كاری فقط برای خدا

محّمد مصطفی6 برجسته ترین عبداللهی است که تمام حرکات و سکنات 
و فعالّیت هایش در جهت رضایت حضرت حّق است، که او مأموریت مي یابد آن 
را اعالن کند و بگوید: نماز و تمام عبادات و زندگی و مرگ او همه برای خداوند 
پروردگار جهانیان است، همتایی برای او نیست و به این امر مأموریت دارد و 
او نخستین مسلمانان است. gُقْل ِإنَّ َصَلِتي َو نُُسِکي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي هلِلِّ َربِّ 
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ُل الُْمْسِلِميَنf)انعام/162ـ163( الَْعالَِميَن * َل َشِريَک لَُه َو بَِذلَِک ُأِمْرُت َوَأنَْا َأوَّ

5. تسلیم حق متعال بودن

انبیاء6 تسلیم حق متعال بودن است،  از خاتم  از مطالبات خداوند متعال 
خدای متعال از او مي خواهد آن را اعالن کند و بگوید: من مأمورم که نخستین 
َل َمْن َأْسَلَم َوَل  مسلمان باشم و از مشرکان نباشم. gُقْل ِإنَِّي ُأِمْرُت َأْن َأُكوَن َأوَّ

َتُکونَنَّ ِمَن الُْمْشِرَكيَنf)انعام/14( 

6. ترس از عذاب الهی

ترس از عذاب الهی در وجود حضرت محّمد6 قطعی و یقینی است مگر 
ممکن است برترین و عالمترین انسان از چنین صفتی برخوردار نباشد، لیکن 
خداوند متعال از او مي خواهد تا ترس خود را از عذاب الهی اعالن نماید، قطعًا 

در این اعالن حکمتی نهفته است. 
fُقْل ِإنَِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍمg

بگو: من اگر نافرمانی پروردگارم كنم از عذاب روز بزرگ 
مي ترسم.

)انعام/15(، )یونس/15( 

7. بررخود شايسته با مومنان و طرد نکردن خداجويان

از  پذیرفتن یکی دیگر  به خوبی  را  آنان  و  داشتن  برخورد شایسته  با مومنان 
مطالبات حضرت حق از خاتم انبیاء است، که به او دستور مي دهد و مي فرماید: 

fَو ِإَذا َجاءَك الَِّذيَن يُْؤِمُنوَن بِآَياِتَنا َفُقْل َسَلٌم َعَلْيُکْمg
هر گاه كسانی كه به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيند به آنان 

بگو: سلم بر شما.
)انعام/54(
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این آیه به صورت یک قانون کلّی به پیامبر6 دستور مي دهد که افراد با 
ایمان را ـ هر چند گناهکار باشند ـ نه تنها طرد نکند بلکه به خوبی بپذیرد.1

همچنین از رسولش مي خواهد کسانی را که خدا را مي خوانند از خود دور نکند 
gَوَل َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهم بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ يُِريُدوَن َوْجَهُهf)انعام/52(

مشرکان انتظار داشتند پیامبر6 امتیازاتی برای ثروتمندان نسبت به طبقه 
فقیر قائل شود، بی خبر از آنکه اسالم آمده تا به این امتیازات پوچ و بی اساس 
پایان دهد. بدین رو آنها اصرار داشتند که پیامبر6 دسته فقیران را از خود 
براند، اما قرآن با ذکر دالیل زنده پیشنهاد آنان را نفی مي کند و در جمله بعد 
مي فرماید: دلیلی ندارد که اشخاص با ایمان را از خود دور سازی، برای اینکه 
»نه چیزی از حساب آنان بر تو است و نه چیزی از حساب تو بر آنان، که آنها 

را طرد کنی و از ستمگران گردی.«2
منظور از حساب، حساب اعمال است. مشرکان، یاران فقیر پیامبر را به خاطر 
نداشتن ثروت، به دوری از خدا مّتهم مي کردند و مي گفتند: اگر اعمال این افراد 
در پیشگاه خدا مورد قبول است. پس چرا از نظر زندگی، مرّفه قرارشان نداده 

است؟
همچنین آنها را مّتهم مي کردند که ایمانشان به خاطر تامین زندگی است. قرآن 
در پاسخ مي گوید: به فرض هم که چنین باشد حسابشان با خداست، همین 
اندازه که ایمان آورده و در صف مسلمین قرار گرفته اند به هیچ وجه نباید طرد 

شوند، به این ترتیب جلوی بهانه جویی هاي اشراف قریش را مي گیرد.3

8. پرهیز از عبادت غیر خدا

از جمله مطالبات حضرت حق از خاتم انبیاء این است که اعتقاد درونی خود را 
با صدای رسا در برابر مشرکان اعالن نماید و بگوید: 

 1. تفسیر نمونه، جلد5 ، صفحه259.
الِِمیَن )انعام/52(  2. َما َعلَْیَک ِمْن ِحَسابِِهم مِّن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِک َعلَْیِهم مِّن َشْيٍء َفَتْطُرَدُهْم َفَتُکوَن ِمَن الظَّ

 3. تفسیر نمونه، جلد5، صفحه256.
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gُقْل ِإنِّي نُِهيُت َأْن َأْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللِّ ُقل لَّ َأتَِّبُع 
fَأْهَواءُكْم

من از پرستش كسانی كه غير از خدا مي خوانيد نهی شده ام و 
از هوی و هوس هاي شما پيروی نمي كنم. 

)انعام/56(

9. دوری از مجالس اهل باطل

دوری از مجالس اهل باطل نیز از مطالبات خداوند متعال از پیامبر خاتم6 
است که از او و از پیروان او مي خواهد هرگاه کسانی را دیدند که آیات خدا 
gَو  بپردازند.  دیگری  به سخن  تا  بگردانند  روی  آنها  از  مي کنند،  استهزاء  را 
َحِديٍث  ِفي  َيُخوُضوْا  َحتَّی  َعْنُهْم  َفَأْعِرْض  آَياِتَنا  ِفي  َيُخوُضوَن  الَِّذيَن  َرَأْيَت  ِإَذا 

َغْيِرِه«)انعام/68(
»خوض« در اصل یعنی وارد شدن در آب و راه رفتن و شنا کردن در آن. اّما این 
کلمه در قرآن به وارد شدن در مطالب باطل و بی اساس اطالق گردیده است.
سپس اضافه مي کند: این موضوع به اندازه اي اهمّیت دارد که »اگر شیطان از 

یاد تو ببرد، هرگز پس از آن یاد آمدن، با این جمعّیت ستمگر منشین«
* سئوال: مگر ممکن است شیطان بر پیامبر مسلّط گردد و باعث فراموشی 

او شود؟
در جواب باید گفت اگر چه روی سخن در آیه با پیامبر است، اّما منظور پیروان 
او هستند که اگر گرفتار فراموشکاری شدند و در جلسات آمیخته با گناه کافران 
شرکت کردند، به محض اینکه متوّجه شدند، باید از آنجا برخیزند و بیرون روند.
نظیر ایـن بحث در گفت وگوهای روزانه ما در ادبّیات زبان های مختلف دیده 
اما هدفش این است که  انسان روی سخن را به کسی می کند،  می شود که 

دیگران بشنوند.1

 1. تفسیر نمونه، جلد5، صفحه289.
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10. دوری از كسانی كه دين را به بازی گرفته اند

خدای متعال به پیامبر دستور مي دهد و مي فرماید: 
fْنَيا ْتُهُم الَْحَياُة الدُّ gَو َذِر الَِّذيَن اتََّخُذوْا ِديَنُهْم لَِعًبا َولَْهًوا َوَغرَّ

رها كن كسانی را كه آيين )فطری( خود را به بازی و سرگرمی 
گرفتند،  و زندگی دنيا آنان را مغرور ساخته است.

)انعام/70(

اشاره به اینکه آیین آنها از نظر محتوا واهی و بی اساس است. البته این آیه 
اختصاصی به کافران ندارد و شامل همه کسانی مي شود که مقّدسات و احکام 
الهی را بازیچه نیل به هدفهای ماّدی قرار مي دهند و دین را وسیله دنیا، و حکم 

خدا را بازیچه اغراض شخصی مي سازند.
سپس به پیامبر6 دستور مي دهد: »و با این )قرآن( به آنان یاد آوری نما تا 

گرفتار )عواقب شوم( اعمال خود نشوند.«1

11. مأمور به عدالت

یکی از مطالبات حضرت حق از خاتم انبیاء6 اجرای عدالت است و از او 
مي خواهد که این دستور را بر زبان جاری سازد و مي فرماید: 

fُقْل َأَمَر َربِّي بِالِْقْسِطg
بگو: پروردگارم مرا به عدالت امر كرده است

)اعراف/29(

عدالت، مفهوم وسیعی دارد که همه اعمال نیک را در بر مي گیرد؛ زیرا حقیقت 
عدالت آن است که هر چیز را در مورد خود به کار برند و به جای خود نهند. 

عدل چه بَود؟ وضع اندر موضعش
ظلم چه بود؟ وضع در نا موضعش
پیامبر خاتم6 شایسته ترین کسی است که مي تواند مأمور باشد به عدالت، 
ْر بِِه أَن ُتْبَسَل نَْفٌس بَِما َکَسَبْت لَْیَس لََها ِمن ُدوِن اهللِّ َولِيٌّ َواَل َشِفیٌع َوإِن تَْعِدْل ُکلَّ َعْدٍل الَّ ُیْؤَخْذ ِمْنَها   1. َوَذکِّ

)انعام/70(
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عدالتی که به طور فطری مطلوب همه انسان ها است.

12. برخورد مناسب با منافقان

از جمله دستورهای حضرت حق به پیامبر خاتم6 برخورد مناسب داشتن 
با منافقان است.

مسلمانی  اظهار  ظاهر  در  که  بود  جماعتی  گرفتار  روز،  آن  اسالمی  جامعه 
مي کردند و در باطن کافر بودند و اعتقادی به خدا و پیامبر نداشتند، لذا قرآن 

کریم آن جماعت را منافق مي نامد.
خدای متعال در برابر رفتار زشت و کارشکنی و مخالفت صریحشان با دستورات 
پیامبر اکرم6، به او دستور مي دهد »هرگز بر مرده هیچ یک از آنان نماز 
نخوان و بر کنار قبرش )برای دعا و طلب آمرزش( نایست، چرا که آنان به خدا 
و رسولش کافر شدند و در حالی که فاسق )و مخالف فرمان خدا( بودند از دنیا 

رفتند. gِإنَُّهْم َكَفُروْا بِاهللِّ َوَرُسولِِه َوَماُتوْا َوُهْم َفاِسُقوَنf)توبه/84(
آنان چه مردمانی بودند و چه رفتارهایی داشتند که موجب گردید  به راستی 
للعالمین است چنین دستوری دهد و  پیامبرش که رحمتًا  به  رحمان و رحیم 
چنین برخوردی را از او بخواهد؟ در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود 
که اگر منافقان از رحمت خدا دورند، پس چرا خداوند به آنها محّبت کرده و این 
همه مال و فرزند )نیروی اقتصادی و انسانی( را در اختیارشان قرار داده است؟
آیه مورد بحث در پاسخ، روی سخن را به پیامبر6 کرده مي گوید: »مبادا 
آنچه مردم ظاهربین  )زیرا خالف  تو شود؛  مایه شگفتی  فرزندانشان  اموال و 
خیال مي کنند، این برای آنها نعمت نیست،( بلکه خدا مي خواهد آنان را به این 

وسیله در دنیا عذاب کند و جانشان برآید در حالی که کافرند.«1
آیه به این واقعیت اشاره مي کند که امکانات اقتصادی و نیروهای انسانی در 
دست افراد ناصالح، غالبًا مایه دردسر و بال و بدبختی است؛ زیرا چنین اشخاصی 

نَْیا َوتَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم َکاِفُروَن )توبه/85( بَُهم بَِها ِفي الدُّ  1. َواَل ُتْعِجْبَک أَْمَوالُُهْم َوأَْواَلُدُهْم إِنََّما ُیِریُد اهللُّ أَن ُیَعذِّ
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تربیت  ایمان و  با  فرزندان  نه  به درستی مصرف مي کنند و  را  اموال خود  نه 
یافته اي دارند، بلکه اموالشان مایه غفلت آنها از خدا و مسائل اساسی زندگی 
است و فرزندانشان هم در خدمت ظالمان و فاسدان قرار مي گیرند و به انواع 

انحرافات اخالقی مبتال مي شوند.
شاید برای کسانی که ثروت و نیروی انسانی را اصیل می پندارند و چگونگی 
دورنمای  اشخاص  گونه  این  زندگانی  نیست،  مطرح  برایشان  آن  مصرف 
دل انگیزی داشته باشد. اما اگر به متن زندگی آنها نزدیک تر شویم و در عین حال 
به این حقیقت توجه کنیم که چگونگی بهره برداری از این امکانات نیز مطرح 

است، تصدیق خواهیم کرد که چنین کسانی هرگز افراد خوشبختی نیستند.1

13. طلب آمرزش ننمودن برای مشركان

یکی دیگر از مطالبات خدای متعال از پیامبر اسالم6 و مومنان طلب آمرزش 
ننمودن برای مشرکان است، که به این مطلب تصریح نموده مي فرماید: »برای 
)از خداوند( طلب آمرزش  پیامبر و مومنان شایسته نیست که برای مشرکان 
کنند، هر چند از نزدیکان باشند، پس از آن که برای آنان روشن شد که این 

گروه اهل دوزخند.«2

14. تنها خدا را بخوان

بر اساس آیات قرآن کریم، رسول خاتم6 ماموریت هاي بسیار متّنوعی را 
دارا بود، که در آیات 104 تا 106 سوره یونس به موارد زیر اشاره شده است. 

fَوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن الُْمْؤِمِنيَنg
او مأموريت دارد از مومنين باشد.

 )104(

 1. تفسیر نمونهف جلد8،  صفحه80.
ُأْولِي ُقْربَی ِمن بَْعِد َما تََبیََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب  لِلُْمْشِرِکیَن َولَْو َکانُواْ   2. َما َکاَن لِلنَّبِيِّ َوالَِّذیَن آَمُنواْ أَن َیْسَتْغِفُرواْ 

الَْجِحیِم )توبه/113(
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fيِن َحِنيًفا َوَل َتُکونَنَّ ِمَن الُْمْشِرِكيَن gَوَأْن َأِقْم َوْجَهَک لِلدِّ
و روی خود را به آيينی متوّجه سازد كه از هر گونه شرك خالی است.
)105(

و  مي پوشد  چشم  منحرف  روش هاي  و  آیین ها  از  که  است  کسی  »حنیف« 
است.  فطرت  موافق  که  آیینی  همان  مي شود،  خداوند  مستقیم  آیین  متوّجه 
بنابراین نوعی اشاره به فطری بودن توحید است که در درون آن نهفته است، 

زیرا انحراف چیزی است که خالف فطرت باشد.1
سودی  نه  که  را  چیزی  خدا  جز  دارد،  ماموریت  خاتم6  رسول  همچنین 
خواهد  ستمکاران  از  کند  چنین  اگر  که  نخواند  زیانی،  نه  و  مي رساند  او  به 
َن  َك َفِإن َفَعْلَت َفِإنََّک ِإًذا مِّ بود. gَوَل َتْدُع ِمن ُدوِن اهللِّ َما َل َينَفُعَک َوَل َيُضرُّ

الِِميَنf)یونس/106( الظَّ
قابل به ذکر است که همه این اوامر و دستورات، دستور به یکایک مؤمنین و 
پیروان آن حضرت نیز هست که باید در تمام لحظات عمر و زندگی خود آنها 

را به کار گیرند.

15. استقامت

قسمتی از مطالبات خدای متعال از رسول خاتم6 در سوره هود آمده است، 
از  را مورد مطالعـه قـرار مي دهیم که »استقامت«  آنها  از  اینجا برخی  ما در 

جمله آنها است.
هنگامی که قرآن کریم سرگذشت پیامبران و اقوام پیشین و رمز موفقیت و 
پیروزی آنها را برای رسولش بیان مي کند، در آیه 112 دستور مهّمی را برای 

وی صادر مي کند و می فرماید: 
fَفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَتg

پس همانگونه كه فرمان يافته اي استقامت كن.
)هود/112(

 1. تفسیر نمونه، جلد صفحه398.
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و همچنین کسانی که با تو به سوی خدا آمده اند باید استقامت کنند gَو َمن 
َتاَب َمَعَکf)همان( استقامتی بی افراط و تفریط؛ gَو َل َتْطَغْوْاf)همان(

16. به پا داشتن نماز

نماز  پا داشتن  به   6 از رسول خاتم  از مطالبات خدای متعال  یکی دیگر 
است که مي فرماید:

fَن اللَّْيِل َلَة َطَرَفِي النََّهاِر َو ُزلًَفا مِّ gَو َأِقِم الصَّ
در دو طرف روز و اوايل شب نماز را به پا دار.

)هود/114(

ظاهر تعبیر »طرفی النهار« )دو طرف روز( این است که نماز صبح و مغرب را 
بیان می کند که در دو طرف روز قرار گرفته و »ُزلف« منطبق بر نماز عشاء 

است.1

17. صبر

صبر نیز یکی دیگر از مطالبات خدای متعال از رسول خاتم6 است؛ زیرا 
ایشان  از  آن  دنبال  به  می دهد،  نماز  داشتن  پا  به  دستور  او  به  که  هنگامی 
می خواهد که صابر و شکیبا باشد و صبر پیشه کند و صابران را از نیکوکاران به 

شمار می آورد. gَو اْصِبْر َفِإنَّ اهللَّ َل يُِضيُع َأْجَر الُْمْحِسِنيَنf)هود/115(

18. پرستش و توكل

قرآن کریم در آیه پایانی سوره هود، هنگامی که علم غیب آسمان ها و زمین 
را منحصر به خدای متعال می داند و بازگشت همه کارها را به سوی خدا بیان 

می کند، در ادامه به رسولش دستور داده مي فرماید: 
fْل َعَلْيه gَفاْعُبْدُه َو َتَوكَّ

پس او را پرستش كن و بر او توّكل نما. 

 1. تفسیر نمونه، جلد9، صفحه265.
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19. مؤمنان را به زير بال و پَر خود گرفتن 

به زیر بال و پرگرفتن مومنان یکی دیگر از مطالبات خدای متعال از رسول 
خاتم6 است که از او مي خواهد که بال عطوفت خود را برای مومنان فرود 

آرد. gَو اْخِفْض َجَناَحَک لِْلُمْؤِمِنيَنf)حجر/88(
این تعبیر، کنایه زیبایی از تواضع و مالطفت است و اشاره دارد به پرندگان که 
چون مي خواهند نسبت به جوجه هاي خود  اظهار محّبت کنند، آنها را زیر بال و 

پَر خود مي گیرند و در مقابل حوادث و دشمنان حفظشان مي کنند.1

20. استفاده از حکمت و اندرز

یکی از دستورهای خدای متعال به پیامبر اسالم6 این است که با حکمت 
َربَِّک  َسِبيِل  ِإلِی  gاْدُع  نماید.  دعوت  پروردگار  راه  به  نیکو  مجادله  و  اندرز  و 

بِالِْحْکَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُنf)نحل/125(
»حکمت« به معنی علم و منطق و استدالل، در اصل به معنی منع آمده است 
و چون علم و منطق و استدالل مانع از فساد و انحراف است به آن »حکمت« 
مي گویند. به هر حال نخستین گام در دعوت به سوی حق استفاده از منطق و 
استدالل است و به عبارت دیگر دست انداختن در درون اندیشه مردم و به حرکت 

درآوردن آن و بیدار ساختن عقل هاي خفته، نخستین گام محسوب مي شود.2

21.  شب زنده داری

شب زنده داری نیز از مطالبات حضرت حق از رسول خاتم6 است که از او 
مي خواهد پاسی از شب را از خواب برخیزد و قرآن و نماز بخواند، و آن را یک 
به مقام در خور ستایش »مقام  پیامبر مي داند و رسیدن  برای  وظیفه اضافی 
َأن  َعَسی  لََّک  نَاِفَلًه  بِِه  ْد  َفَتَهجَّ اللَّْيِل  ِمَن  gَو  او وعده مي دهد.  به  را  محمود« 

ْحُموًداf)اسراء/79 ( َيْبَعَثَک َربَُّک َمَقاًما مَّ

 1. تفسیر نمونه، جلد11، صفحه132.
 2. همان، جلد11، صفحه455.



اشخاص و شاخص ها 
در قرآن كريم

285

زیرا  است؛  ستایش برانگیز  که  است  برجسته اي  بسیار  مقام  محمود«  »مقام 
»محمود« از ماده »حمد« به معنای ستایش است و چون این کلمه به طور 
مطلق آمده، شاید اشاره به این باشد که ستایش همگان را از اولّین و آخرین 

متوّجه تو مي کند.
تفسیر  کبری«  »شفاعت  مقام  عنوان  به  را  محمود«  »مقام  اسالمی  روایات 
کرده اند؛ زیرا پیامبر6 از بزرگترین شفیعان در عالم دیگر است و آنها که 

شایسته مقام شفاعت باشند مشمول چنین شفاعت بزرگی خواهند شد.1

22. دستور پیامبر به خانواده در خصوص نماز

خدای متعال از رسول خاتم6 مي خواهد که خانواده خود را به نماز فرمان 
َلِة َواْصَطِبْر َعَلْيَهاf)طه/132( دهد و بر انجام آن شکیبا باشد. gَو ْأُمْر َأْهَلَک بِالصَّ

23. آمرزش طلبی از خدا

آمرزش طلبی از خدا یکی دیگر از مطالبات خدای متعال از رسول خاتم6 
است. می فرماید: 

fاِحِميَن بِّ اْغِفْر َو اْرَحْم َو َأنَت َخْيُر الرَّ gَو ُقل رَّ
بگو پروردگارا مرا ببخش و رحمت كن، و تو بهترين رحم كنندگانی. 
)مومنون/118(

24.  با مومنان بودن

بودن  مؤمنان  با  خاتم6  رسول  از  سبحان  خدای  مطالبات  از  دیگر  یکی 
است. در تفاسیر آمده است:

جمعی از ثروتمندان مستکبر و اشراف عرب به حضور پیامبر6 رسیدند و 
در حالی که به مردان با ایمان همچون سلمان، ابوذر، صهیب و خباب اشاره 
مي کردند و گفتند: ای محمد، اگر تو در صدر مجلس بنشینی و این افراد را از 

 1. همان، جلد12، صفحه 225.
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خود دور سازی ما نزد تو خواهیم آمد، ولی با وجود این گروه جای ما نیست.
آیه نازل شد و به پیامبر6 دستور داد: با کسانی باش که پروردگار خود را 
صبح و عصر مي خوانند و تنها رضای او را مي طلبند. gَو اْصِبْر نَْفَسَک َمَع الَِّذيَن 

f)کهف/28( َيْدُعوَن َربَُّهم بِالَْغَداِه َو الَْعِشيِّ

پس از نزول آیه پیامبر اکرم6 به یارانش فرمود: ستایش خدای را نمودم تا 
این که به من دستور داد با امثال شما باشم.1

خدای متعال هنگامی که به حضرت رسول6 دستور داد با مؤمنان باشد، 
در ادامه افزود:

و هرگز به خاطر زیورهای دنیا، چشمان خود را از آنان برمگیر و از کسانی که 
قلبشان را از یاد خدا غافل ساختیم اطاعت مکن، همانا که از هوای نفس پیروی 

کردند و کارهایشان افراطی است.2

25. بی توّجهی به دنیاداران

از جمله مطالبات خدای سبحان از رسول خاتم6 این است که به دنیای 
دنیاداران چشم ندوزد و مي فرماید: هرگز چشمان خود را به نعمت هاي ماّدی 
که به گروه هایی از کافران و مخالفان داده ایم میفکن، این نعمت هاي ناپایدار، 
شکوفه هاي زندگی دنیاست و برای آن است تا آنان را در آن بیازماییم و روزی 
نَّ َعْيَنْيَک ِإلَی َما َمتَّْعَنا بِِه َأْزَواًجا  پروردگارت بهتر و پایدارتر است. gَو َل َتُمدَّ

نَيا لَِنْفِتَنُهْم ِفيِه َوِرْزُق َربَِّک َخْيٌر َوَأْبَقیf)طه/131(  ْنُهْم َزْهَرَة الَْحَياِه الدُّ مِّ
البته باید توّجه داشت که این قبیل دستورها به رسول خاتم6 دستور به 

عموم پیروان و مسلمانان است.

 1. تفسیر نمونه، جلد12، صفحه415.
نَْیا َواَل ُتِطْع َمْن أَْغَفلَْنا َقلَْبُه َعن ِذْکِرنَا َواتََّبَع َهَواُه َوَکاَن   2. ُیِریُدوَن َوْجَهُه َواَل تَْعُد َعْیَناَک َعْنُهْم ُتِریُد ِزیَنَة الَْحَیاِة الدُّ

أَْمُرُه ُفُرًطا )کهف/28(
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26. دفع بدی با بهترين شیوه

که  مي خواهد  او  از  و  مي دهد  دستور  خود6  رسول  به  سبحان  خداوند 
بدی هاي دشمنان و مخالفان را به بهترین راه و روش دفع نماید. gاْدَفْع بِالَِّتي 

ِهَي َأْحَسُنf)مومنون/96(

27. دستور به انتخاب جانشین

جانشین  انتخاب  خاتم6  رسول  از  متعال  خدای  مهّم  بسیار  مطالبات  از 
او  به  و  مي خواهد  او  از  آن حضرت  برکت  با  عمر  سال  آخرین  در  که  است 
دستور مي دهد تا آنچه را از سوی پروردگارش بر او نازل شده است کاماًل به 
مردم ابالغ نماید و اگر چنین نکند رسالت او را انجام نداده است آن گاه به 
پیامبر6 که گویا از واقعه خاصی نگرانی داشته است دلداری مي دهد که در 
ادای این رسالت ترسی نداشته باشد؛ زیرا خداوند از خطرات احتمالی نگهش 
بَِّک َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت  ُسوُل بَلِّْغ َما ُأنِزَل ِإلَْيَک ِمن رَّ مي دارد. gَيا َأيَُّها الرَّ

ِرَسالََتُه َواهللُّ َيْعِصُمَک ِمَن النَّاِسf)مائده/67(
دیده  زیادی  روایات  تسّنن  اهل  و  شیعه  دانشمندان  مختلف  کتاب های  در 
پیامبر  برای  جانشین  تعیین  درباره  آیه  این  مي گوید  صراحت  با  که  مي شود 

6 و سرنوشت آینده اسالم و مسلمین در غدیر ُخم نازل شده است.1

28. بیان حقیقت

کافران و مشرکان از حضرت رسول6 توّقعات و انتظاراتی داشتند، از جمله 
از آن حضرت طلب مي کردند مانند  را  آنها معجزه خاّصی  از  این که هر یک 
خانه هایی از طال، نزول فرشته، تبدیل سرزمین خشک مّکه به باغستان و یا 
که انتظار داشتند پیامبر آنها را از آینده و گذشته آگاه سازد و حتی اینکه خود 

پیامبر6 فرشته شود یا فرشته اي همراه او باشد!
که خدای متعال در برابر این توّقعات و انتظارات بی جا به رسول خاتم دستور 

 1. تفسیر نمونه، جلد5، صفحه5.
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مي دهد بگو: من نمي گویم خزاین خدا نزد من است، و من )جز آنچه خدا به 
من بیاموزد( از غیب آگاه نیستم و من به شما نمي گویم من فرشته ام، تنها 
از آنچه به من وحی مي شود پیروی مي کنم. gُقل لَّ َأُقوُل لَُکْم ِعنِدي َخَزآئُِن 
اهللِّ َول َأْعَلُم الَْغْيَب َول َأُقوُل لَُکْم ِإنِّي َمَلٌک ِإْن َأتَِّبُع ِإلَّ َما يُوَحی ِإلَّيf)انعام/50(

»خزائن« جمع »خزینه« به معنی منبع و مرکز هر چیزی است.
همچنین در برابر انتظارات غیر منطقی آنان دستور مي دهد که حقیقت را بیان 

کند و به آنان بگوید:
از غیب  اگر  و  آنچه خدا بخواهد  نیستم مگر  زیان خویش  و  من مالک سود 
باخبر بودم سود فراوانی برای خود فراهم مي کردم و هیچ بدی )و زیانی( به من 

نمي رسید، من تنها برای گروهی که ایمان مي آورند بیم دهنده و نوید رسانم.
29. فرمان هاي دهگانه

طور  به  را  ُمحّرمات  اصول  که  مي خواهد  خاتم6  رسول  از  متعال  خدای 
صریح بیان کند،  

بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم:
1( اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید.

2( به پدر و مادر خود نیکی کنید.
3( فرزندانتان را از )ترس( فقر نکشید، ما شما و آنان را روزی مي دهیم.

4( نزدیک کارهای زشت نروید، چه آشکار باشد چه پنهان.
5( انسانی را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید، مگر به حق.

این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش مي کند شاید درک کنید.
6( و به مال یتیم جز به بهترین صورت )و برای اصالح( نزدیک نشوید، تابه 

حّد رشد خود برسد.
7( حّق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید، هیچ کس را جز به مقدار تواناییش 

تکلیف نمي کنیم.
مورد  در  اگر  حّتی  کنید،  رعایت  را  عدالت  مي گویید،  که سخنی  هنگامی   )8
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نزدیکان )شما( بوده باشد.
9( به پیمان خدا وفا کنید، این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش 

مي کند تا متذّکر شوید.
)و  پراکنده  راه هاي  از  و  کنید  پیروی  آن  از  است،  من  مستقیم  راه  این   )10
انحرافی( پیروی نکنید که شما را از طریق حق دور مي سازد، این چیزی است 

که خداوند شما را به آن سفارش مي کند، شاید پرهیزکاری پیشه کنید.1
30. پیروی وحی و ایستادگی در برابر مشرکان

اکرم6  پیامبر  به  پرستان  بت  و  مشرکان  از  قرآن جماعتی  نزول  از  پس 
گفتند: قرآن دیگری بیاور یا آن را تبدیل کن و آیاتی که درباره نکوهش بُت ها 

است از آن بردار.
خدای متعال در برابر این درخواست هاي پوچ از رسول خاتم6 مي خواهد 
که بگو: من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم، فقط از چیزی که بر 
من وحی مي شود پیروی مي کنم، اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از مجازات 
روز بزرگ )قیامت( مي ترسم. gِإْن َأتَِّبُع ِإلَّ َما يُوَحی ِإلَيَّ ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت 

َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍمf)یونس/15( 
31. دعوت به خدا همراه با بصیرت

یکی دیگر از مطالبات خدای سبحان از رسول خاتم6 این است که راه و 
روش خود را به صورت مشخص بیان کند سپس از او مي خواهد که بگوید: این 
راه من است، من و پیروانم با بصیرت کامل همه مردم را به سوی خدا دعوت 
مي کنیم، منزه است خدا و من از مشرکان نیستم. gُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإلَی 

اهللِّ َعَلی بَِصيَرٍه َأنَْا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن اهللِّ َوَما َأنَْا ِمَن الُْمْشِرِكيَنf)یوسف/108(

ْن إْماَلٍق نَّْحُن  َم َربُُّکْم َعلَْیُکْم أاَلَّ ُتْشِرُکواْ بِِه َشْیًئا َوبِالَْوالَِدْیِن إِْحَسانًا َواَل تَْقُتُلواْ أَْواَلَدُکم مِّ  1. ُقْل تََعالَْواْ أَْتُل َما َحرَّ
اُکْم  َم اهللُّ إاِلَّ بِالَْحقِّ َذلُِکْم َوصَّ نَْرُزُقُکْم َوإِیَّاُهْم َواَل تَْقَربُواْ الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواَل تَْقُتُلواْ النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
بِالِْقْسِط اَل  َوالِْمیَزاَن  الَْکْیَل  َوأَْوُفواْ  ُه  َیْبُلَغ أَُشدَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّی  الَْیتِیِم إاِلَّ  َماَل  تَْقَربُواْ  تَْعِقُلوَن؛ َواَل  لََعلَُّکْم  بِِه 
ُروَن؛ َوأَنَّ َهَذا  اُکم بِِه لََعلَُّکْم تََذکَّ نَُکلُِّف نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها َوإَِذا ُقلُْتْم َفاْعِدلُواْ َولَْو َکاَن َذا ُقْربَی َوبَِعْهِد اهللِّ أَْوُفواْ َذلُِکْم َوصَّ
اُکم بِِه لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن )انعام/153-151( َق بُِکْم َعن َسبِیلِِه َذلُِکْم َوصَّ ُبَل َفَتَفرَّ ِصَراِطي ُمْسَتِقیًما َفاتَّبُِعوُه َواَل تَتَّبُِعواْ السُّ
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32. هدایت مردم، دستمزد رسالت
از جمله مواردی که خدای سبحان از رسول گرامی اسالم مي خواهد این است که:
fُقْل َما َأْسَألُُکْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإلَّ َمن َشاء َأن َيتَِّخَذ ِإلَی َربِِّه َسِبيًلg

شما  از  پاداشی  هيچ  خدا(  آيين  )ابلغ  آن  برابر  در  من  بگو: 
نمی طلبم مگر كسی كه بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزيند.
)فرقان/57(

یعنی اجر و پاداش من هدایت شماست، آن هم از روی اراده و اختیار، نه اکراه 
و اجبار و این تعبیر، نهایت لطف و محبت پیامبر6 را نسبت به پیروانش 

روشن مي سازد که مزد خود را سعادت و خوشبختی آنان مي شمرد.1
33. شکور بودن

خدای متعال در آیه 65 سوره ُزمر خطاب به پیامبر اکرم می فرماید: »به تو و 
همه پیامبران پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی تمام اعمالت تباه مي شود 

و از زیان کاران خواهی بود.2
و در آیه بعدی به دلیل اهمّیت پرستش خدا و اهمیت شکرگزاری به او دستور 

مي دهد و مي فرماید: 
fاِكِريَن ْن الشَّ gبَِل اهلَل َفاْعُبْد َوُكن مِّ

بلکه تنها خداوند را عبادت كن و از شکرگزاران باش.
34.  روی گرداندن از مخالفان

هنگامی که رسول اکرم6 با همه تالش برای هدایت مردم، با لجاجت و 
سرکشی مواجه مي شود، مي گوید: 

fَياَربِّ ِإنَّ َهُؤَلء َقْوٌم لَّ يُْؤِمُنوَنg
پروردگارا اينها قومی هستند كه ايمان نمی آورند

)زخرف/88( 

 1. تفسیر نمونه، جلد15، صفحه133.
 2. لَئِْن أَْشَرْکَت لََیْحَبَطنَّ َعَمُلَک َولََتُکونَنَّ ِمَن الَْخاِسِریَن
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و خدای متعال دستور می دهد: 
fَفاْصَفْح َعْنُهْم َوُقْل َسَلٌمg

پس )اكنون كه چنين است( از آنان روی بگردان و بگو سلم 
بر شما.

)زخرف/89(

الّبته نه سالمی به عنوان دوستی و تحّیت، بلکه به عنوان جدایی و بیگانگی.
35. تالوت قرآن

با آن که قرآن کریم یک بار به صورت دفعی بر قلب مبارک رسول اهلل نازل 
شده و پس از آن نیز به صورت تدریجی پیوسته تا پایان عمر شریف آن حضرت 
نازل مي شده است، در عین حال قرآن از آن چنان اهمّیتی برخوردار است که 
خدای متعال به ایشان دستور مي دهد که شب هنگام بپاخیزد1و قرآن را با دّقت 
و تأّمل بخواند. gُقِم اللَّْيَل ِإلَّ َقِليًل ، ِنْصَفُه َأِو انُقْص ِمْنُه َقِليًل َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتِِّل 

الُْقْرآَن َتْرِتيًلf)مزمل/3-2( 
36. دلبستگی به خدا

یکی دیگر از مطالبات خدای سبحان از رسول خاتم6 این است که تنها به 
خود او دلبستگی داشته باشد. 

fَواْذُكِر اْسَم َربَِّک َوَتَبتَّْل ِإلَْيِه َتْبِتيًلg
و نام پروردگارت را ياد كن و تنها به او دل ببند.

)مزمل/8(

»تبتل« از ماده »بتل« به معنی انقطاع است. از این رو به حضرت مریم)س( 
»بتول« گفته شده است؛ زیرا که هیچ همسری را برای خود انتخاب نکرده بود 
و اگر به بانوی اسالم، فاطمه زهرا3 نیز »بتول« گفته مي شود به خاطر آن 
است که او از زنان عصر خود از نظر اعمال و رفتار و معرفت جدا برتر بود و به 

حالت انقطاع الی اهلل رسیده بود.

 1. ُقِم اللَّْیَل إاِلَّ َقلِیاًل )مزمل/2(
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»تبّتل« آن است که انسان با تمام قلبش به خدا توّجه کند و از ما سوی اهلل 
منقطع شود و اعمالش را فقط به خاطر او به جا آورد و غرق در اخالص گردد.1
از بس که نفس به یاد وصل تو زدم
نام تو به جای نفسم مي آید

37. پاکیزگی پوشش و...
از دیگر مطالبات خدای سبحان از رسول خاتم6 پاکیزگی پوشش است و در 
سوره مبارکه ُمّدثر هنگامی که از او مي خواهد، برخیزد انذار کند و پروردگارش 
را بزرگ بشمارد، از او نیز مي خواهد که لباسش را پاک کند و از پلیدی دوری 
َأيَُّها  نماید و مّنت گذار و فزون طلب نباشد و به خاطر خدا شکیبایی کند. gَيا 
َتْمُنن  ؛َوَل  َفاْهُجْر  ْجَز  الرُّ َو  ْر؛  َفَطهِّ َوِثَيابََک  ؛  َفَکبِّْر  َوَربََّک  ؛  َفَأنِذْر  ُقْم  ؛  ثُِّر  الُْمدَّ

َتْسَتْکِثُر ؛ َولَِربَِّک َفاْصِبْرf)مدثر/7-1(
38. تندی نکردن با یتیم

به  را  خود  موهبت هاي  از  موهبت  سه  مبارکه ضحی  سوره  در  متعال  خدای 
داده، گمشده  پناهش  بوده  یتیم  او  اینکه  6 گوشزد مي کند:  اکرم  رسول 

بوده هدایتش کرده و فقیر بوده بی نیازش ساخته.2
پس از بیان مواهب سه گانه از او مي خواهد که:

ا بِِنْعَمِة  ائَِل َفَل َتْنَهْر * َو َأمَّ ا السَّ ا الَْيِتيَم َفَل َتْقَهْر * َو َأمَّ gَفَأمَّ
fْث َربَِّک َفَحدِّ

با يتيم تندی نکند، سئوال كننده را از خود نراند و نعمت هاي 
پروردگارش را بازگو كند. 

)ضحی/11-9(

و  نهایت شکر  از  تعبیراتی که حاکی  و  است  زبان  با  گاه  نعمت  بازگو کردن 
سپاس باشد و گاه با عمل است، به این ترتیب که از آن در راه خدا انفاق و 

 1. تفسیر نمونه، جلد25، صفحه178.
 2. أَلَْم َیِجْدَک َیتِیًما َفآَوی؛ َوَوَجَدَک َضاالًّ َفَهَدی ؛َوَوَجَدَک َعائاًِل َفَأْغَنی )ضحی/6ـ8(



اشخاص و شاخص ها 
در قرآن كريم

293

بخشش کند. بخششی که نشان دهد خداوند نعمت فراوانی به او عطا کرده 
است.

البته واژه »نعمت« تمام نعمت هاي ماّدی و معنوی را شامل مي شود، از این 
رو در حدیثی امام صادق7 فرمود: »معنی آیه چنین است، آنچه خدا به تو 
بخشیده و برتریت داده و روزیت عطا فرموده و نیکی به تو کرده و هدایتت 

نموده همه را بازگو کن.«1
39. پیوسته در کاری بودن

پیوسته به کار بودن از دستورهای خدای سبحان به رسول خاتم6 است 
که در سوره مبارکه انشراح، ابتدا سه نعمت از نعمت هایی را که به حضرت 
رسول6 ارزانی داشته یادآوری نموده و بازگو مي کند که به تو شرح صدر 
دادیم و بار سنگین کمر شکن را از دوش تو برداشتیم و تو را در همه عالم 
بلند آوازه نمودیم، پس بدان که بـا هر سختی آسانی است. آن گـاه دستـور 

مي فرماید: 
fَفِإَذا َفَرْغَت َفانَصْب ، َو ِإلَی َربَِّک َفاْرَغْبg

پس هنگامی كه از كار مهمی فارغ مي شوی به مهم ديگری 
بپرداز و به سوی پروردگارت متوّجه باش.

)انشراح/8-7(

انواع قلب در قرآن

ُمراد از قلب در قرآن، روح و مرکز ادارکات است. سه نوع قلب را قرآن معرفی 
می کند:

1. قلب سلیم، 2. قلب منیب، 3. قلب مریض.
1. ویژگی هاي قلب سلیم

 1. تفسیر نمونه، جلد27، صفحه109.
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الف. قلبی که جز خدا در آن نیست. »لیس فیه احد سواه«1
ب. قلبی که پیرو راهنمای حق، توبه کننده از گناه و تسلیم حق باشد.2

ج. قلبی که از حب دنیا، سالم باشد.3
د. قلبی که با یاد خدا، آرام گیرد.4

هـ . قلبی که در برابر خداوند، خاشع است.5
البته قلب مومن، هم با یاد خداوند آرام مي گیرد و هم از قهر او مي ترسد. gِإَذا 
ُذِكَر اهللُّ َوِجَلْت ُقُلوبُُهْمf)انفال/2( همانند کودکی که هم به والدین آرام مي گیرد 

و هم از آنان حساب مي برد.
2. ویژگی های قلب مریض

َأْغَفْلَنا  ُتِطْع َمْن  الف. قلبی که از خدا غافل است و الیق رهبری نیست. gَل 
َقْلَبُهf)کهف/28(

ا الَِّذيَن في ُقُلوبِِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن  ب. دلی که دنبال فتنه و دستاویز مي گردد. gَفَأمَّ
َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاء الِْفْتَنِةf)آل عمران/7(

ج. دلی که قساوت دارد. gَجَعْلَنا ُقُلوبَُهْم َقاِسَيًةf)مائده/13(
ا َكانُوا َيْکِسُبوَنf)مطففین/14( د. دلی که زنگار گرفته است. gبَْل َراَن َعَلی ُقُلوبِِهم مَّ

هـ. دلی که مهر خورده است. gَطَبَع اهللُّ َعَلْيَها بُِکْفِرِهْمf)نساء/155(
3. ویژگی قلب ُمنیب

قلب ُمنیب، آن است که بعد از توجه به انحراف و خالف، توجه و انابه کرده و 
به سوی خدا باز گردد. ویژگی بارز آن تغییر حاالت در رفتار و گفتار انسان است.

خداوند در آیات قرآنی، نُه ویژگی برای قلب کفار بیان کرده است:
نِکَرٌةf )نحل/22( الف. انکار حقایق. gُقُلوبُُهم مُّ

 1. نور الثقلین، جلد4، صفحه57.
 2. نهج البالغه، خطبه214.

 3. تفسیر صافی.
َع إِیَمانِِهْم )فتح/4( ِکیَنَة ِفي ُقُلوِب الُْمْؤِمنِیَن لَِیْزَداُدوا إِیَمانًا مَّ  4. ُهَو الَِّذي أَنَزَل السَّ

 5. أَن تَْخَشَع ُقُلوبُُهْم لِِذْکِر اهللِ )حدید/16(
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ب. تعصب. gِفي ُقُلوبِِهُم الَْحِميََّةf )فتح/26(
ج. انحراف و گمراهی. gَصَرَف اهللُّ ُقُلوبَُهمf )توبه/127(

د. قساوت و سنگدلی. gَفَوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة ُقُلوبُُهمf )زمر/22(
هـ. موت. gَل ُتْسِمُع الَْمْوَتیf )روم/52(

و. آلودگی و زنگار. gبَْل َراَن َعَلی ُقُلوبِِهمf )مطففین/14(
ز. مرض. gِفي ُقُلوبِِهم مََّرٌضf )بقره/10(

ح. ضیق. gْجَعْل َصْدَرُه َضيًِّقاf )انعام/125(
ط. طبع. gَطَبَع اهللُّ َعَلْيَها بُِکْفِرِهْمf )نساء/155(

قلب انسان، متغیر و تاثیر ناپذیر است. لذا مؤمنان این چنین دعا مي کنند: gَربََّنا 
َل ُتِزْغ ُقُلوبََنا بَْعَد ِإْذ َهَدْيَتَناf )آل عمران/8( 

خدایا دلهای ما را بعد از آنکه هدایت نمودی، منحرف مساز.
امام صادق 7 فرمودند: این جمله )آیه( را زیاد بگویید و خود را از انحراف 

ایمن و در امان ندانید.1

 1- تفسیر نمونه، جلد1، صفحه53.
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