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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل

 ٢٠١٣ مارچ ١٣

  ھای قرآ نی افسانه

 بخش  نھم

 ھای کارنده کثيف باشد اگر بذر خوب باشد اھميتی ندارد که دست

 ؟

  يو سف جانۀبه ادام

. شنديدند سخی میو آن صدا را از سه فرکرد   افتاد  صدای می  قصر يوسف بود که چون باد  بر او می باالیچمیپر

يست  و بتی که داشت بلند و درويشی سخت بگرش زليخا رسيد  از فشار بی نوائی  گوه بسف   پرچم يویيک روز صدا

سف سر راه يو: زليخا گفتند ه ايمان آوردم بسف خدای يوه ب. من از تو بيزارم : کرد  و بر زمين زد و شکست  و گفت 

ه   جبروت سلطنتی  بۀسف  با طنطنئو قبول کرد روزی که يو.  کنم  گفت من شرم می. بنشين  او بر تو شفقت کند

 .رفت  زليخا سر راه او نشست طرف صحرا می

حمد و : کر خود رسيد  گفت سف با لشو چون يوسف نشست  راه يوکه زليخا بر سر  : ابن بابو يه روايت کرده است 

شايد تو : ا ديد گفت رسف او وقتی يو. زليخا توبه نمود . ی را که شاھان را گدا و گدا را شاھی داده استئسپاس خدا

و . سف گفت حاجتی داری ؟ زليخا گفت بلی يو.  و عشق من صد چندان شده است زليخا باشی ؟ او گفت بلی من ھستم 

که دعا کنی خداوند مرا  آن: حاجت اول : و چھار حاجت عمده خود را چنين گفت  . ختاندو آه خود عصای يوسف را سبا

که مرا به سن چھارده ساله بر گرداند  حاجت  آن :حاجت سوم .شاھی بمن باز دھد آنکه پاد: حاجت دوم . ايمان دھد 

 اردخوب ھر کی دل دارد آرزو د) عشق پيری (آنکه مرا  در نکاح تو در آورد: چھارم 

دعا کن ديد نداشته باش  مل و ترأمايد  تفر خدايت می: ل گفت ئيجبر.. خا درماند چه جواب گويد سف در تقاضای زلييو

خداوند زليخا را به نکاح تو در آورد و : جبر ئيل گفت .سف دعا کرد  زليخا به جوانی باز گشت يو. من بايد اجابت نمايم 

خداوند ھميشه غمخورپيامبران خود .( ستاد   به قصر خود فراو را عقد کرد و يو سف . تو نيز در زمين عقد او ببند 

 ايستاده از کار عشق چون از صحرا باز گشت ديد زليخا به نماز) جنسی آنھاھای  برای رفع ضرورتبوده مخصوصاً 

 عشقی که زليخا به آن) دانيم که صبر يوسف در عشثبازی زياد تر از محمد بوده است باز ھم می.(گون شد منقلب و دگر

که  ينااما ھيچ روايتی نيافتم که نشان دھد بعد از (سف بر زليخا  پيراھنش ر ا از عقب دريد آھنگ يوسف داشت و وي

 پيراھن اور ا از جلو تا پيدا کرد و  )شود خود جناب يوسف چند سال داشتند ؟  ساله می١۴زليخا برای يوسف به امر خدا 

 ؟!! بی حيا؟؟ !!ردد امن پاره کرد  و زفاف ک

چھارده ساله بود که در چنگال عشق زليخا . چاه افتاد ه ھفت ساله بود که ب. سف پنج ساله بود  که آن خوابھا را ديد يو
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ھفت سال ھم  زندانی بود  و ھفت سال ھم رئيس خوار و بار  و زراعت بود  در ھفت سال قحطی ھم .  فتار شد گر

 عبير شدتبش گذشته بود که واعزيز مصر شد  چھل سال از مدت خ

 ١٢٠ سالگی تا ٢۵ سال بود  از سن ٩۵ سلطنت او ۀدر سن چھل سالگی پدر را مال قات کرد  و دور: به روايت ديگر 

عمر او  يگصدو بيست سال بود  ) ....شايد ھم ھردو مثل داوود و سليمان و ؟؟ پس او سلطان بود نه پيامبر.(سالگی

سف را  در قعر رود نيل ختالف شد باالخره تابوت آھنين يو ما دفن شود و اۀگفتند به محل یووقتيکه او فوت شد مردم م

 . ه مند  گردندروی آن عبور کند و ھمه از آن بھرگذاشتند تا آب از 

چون وفات کرد بدنش را موميائی گرفتند  و در تابوتی گذاشتند   سال زندگی کرد و ١٢٠سف حضرت يو :وايت د يگر ر

کت آن بھره مند شود و اين صندوق قير اندود در زير آب آب از روی آن بگذرد  و ھمه از برنيل انداختند  تا و در رود

اورا  بنا بر خواھش بنی اسرائيل ۀ بود  تا حضرت موسی به مصر آمد  و چون خواست از مصر  بيرون رود  جناز

 . ھمراه برد

کدام به زعم خود اين افسانه را نوشته و با کلمات متفاوت ھمه در ھای قرآنی و دنباله روان اسالم ھر  ين افسانهمفسر

   باشد ر جمالت ھمه يکسان میيسف نموده اند که با تغيی از داستان يوئگيری ھا مجموع نتيجه

اند   آن نوشتهۀی رنگارنگ در بارھا  کننده ھای اسالم ھر کدام شرحسف پيامبر که در قرآن درج شده و دعااستان يواين د

ين مبحث از آن نوشتم مکمال و مفصالً در  تورات نوشته شده است  که البته باز نويسی آن ا من خيلی با اختصار  در و

 ؟؟!!ھا خواھد بود نه چيز  نو  از روی متن  تورات تکرار ھمين نوشته

باره بخوانند  و ببينند  سف را دو  يوۀخود ياد آوری نمايم که اين سورشدۀ خبر نگھداشته  طنان بیواھم به ھمو حال ميخ

ی ھمين آيات را  در که  عزيزی را از دست بدھند و قارکجای اين افسانه مقدس است ؟؟ و به ياد بياورند روزی را 

کنند  اما شما که  از سوز دل گر يه می  دانند ی که فارسی اين سوره را نمیئمسلماً آنھا. مراسم جنازه و فاتحه بخوانند 

گويد يعنی از عشق زليخا  سخن در ميان است  لبخندی خواھيد زد و به يقين در آينده دنبال چنين  میفھميد قاری چه  می

 خرافاتی نخواھيد رفت ؟؟

 و آن داستان حضرت ھود است که با می خوانيمديگری  را به روايت تاريخ اسالم از متن قر آن ۀ رويم افسان حال می

 .کنند  کمتر از آن ياد میکه در قرآن گفته شده اما مسلمانان وجودی

 ياز دھم قرآن ھم به اسم ۀآيت در قرآن آورده شده است و يک سوره يعنی سور٢۴ آن در ده موضوع در ۀھود و افسان

 . جناب ھود نامگذاری شده است

 .باشد  زياد اين سوره ھم  راجع به نوح و کشتی سازی  او می از موضوعات متفرقه ياد شده و آيات ھودۀسوردر 

زش  کنيد از پروردگار تان طلب آمر! و ای قوم من : ( نيم کهخوا ھود  میۀ   به ار تباط افسان۵٨ تا آيت ۵٢ز آيت ا

ی بر نيروی ئآسمانی را پی در پی  بر شما فرو ريزد و نيرو) باران ( تا )  و توبه کنيد (  سپس به سوی او باز گرديد

گفتار ) خاطر ( برای ما دليلی روشنی نياورده ای  و ما به ! ای ھود : گفتند .  :تان بيفزايد  و گناھکارانه روی نگردانيد 

م که بعضی از ئيجز اين نمی گو) چيزی ( ما . ريم کنيم  و ما به تو ايمان نمی آو تو معبود ھايمان را رھا نمی

گواه باشيد که من از ) ز ني( ما گيرم و ش ھمانا من خدا را گواه می: گفت ) ھود ( تو رسانده اند  ه انمان  آسيبی بمعبود

ھمانا من . ندھيددھيد بيزارم غير از او پس ھمگی برای من نقشه بکشيد  آنگاه مرا مھلت  قرار می) خدا ( يک آنچه شر

گيرنده ) خداوند =( که او  ست توکل کردم ھيچ جنبنده ای نيست مگر آنبر هللا که پروردگار من   و پروردگار شما

راستی که ه پس اگر روی بر گردانيد ب .راه راست است ه بی گمان پروردگارم ب)  و بر آن چيره است (پيشانی اش است 

دگارم گروه ديگر ی را جا نشين شما ه شده بودم به شما رساندم و پرورآنچه را که با آن  به سوی شما فر ستاد) من ( 

و ھنگامی . ی گمان پروردگارم  بر ھمه چيز نگھبان است سانيد  بتوانيد  بر ھيچ زيانی به او نمی) شما ( خواھد کرد  و 
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ھا را از  خويش نجات داديم و آن) سوی ( مان ما رسيد  ھود  و کسانی که با او ايمان آورده بودند  به رحمتی از که فر

ا فرمانی کردند  را انکار کردند  و از پيامبران او ن دگار شانعاد بود که آيات پرور) قوم (اين و .  عذاب سخت رھانديم 

اه باشيد دنبال دارند  آگه روز قيامت لعنت ب) نيز ( ين دنيا و اھا در مان ھر سر کش دشمن حق پيروی کردند  آنو از فر

 )؟؟!! دعای بد خداوند . (باد) ھالکت (  ھان بر عاد قوم ھود دوری و .زيدند عاد به پروردگار شان کفر ور) قوم ( که 

 زنده !سال قبل در پارک زرنگار  که شعار ھای عمده عبارت بود از مرده باد۴٠مردم  تقر يبا دم آمد از تظاھرات يا(

  ؟؟)يض باد و يا ھالکت بادگفتند مر ھا نمی  اما آن!باد

شود که مسلماً در بحث جداگانه از آن محترم و شتر   داستان حضرت صالح شروع می۶٠ين سوره بعد از آيت ادر 

 چيز  دفعتاً ٧٣بتی خواھيم داشت  اما در ھمين سوره ضمن  خواندن داستان صالح در آيت خوب و عالی شان ھم صح

 در .آيا من می زايم!! ای وای بر من: گفت ) ساره : (چنين است . خوانيم مستقيماً از داستان ابراھيم و ساره  ديگری می

   از نوشتن اين آيت از خوانندگان(؟ . بی است راستی اين چيز عجيه پير است ؟ ب) نيز ( حالی که پير زنم و اين شوھرم 

 الب و غير مترقبه بود با کمالجمنظوری نداشتم  اما چون خيلی . خواھم  انمايه مخصوصاً خانمان معذرت میگر

 !بلی) ؟؟ کند  قرآن از زايمان ھم ياد می؟ !! ) آنرا ھم نوشتم (معذرت

دنبال آن قسمتی از ه گو يند او ھم پيامبر بود و ب و شعيب که می آيات بعدی اختصاص دارد به قوم لوط. بعد اين آيت 

 ؟!!داستان موسی آمده است الی آخر 

) سوی قوم (و به : خوانيم   به بعد راجع به قوم عاد و پيامبر شان ھود چنين می۶۵ ت از آي اعرافۀ سوردر قرآن در

 بر شما نيست     ) راستين (  معبودیستش کنيد که جز اورای قوم من خدا را پ: گفت ) ديم فر ستا( عاد برادر شان ھود را

بينيم  می) و نادانی (  سفاھت بيگمان ما تو را در: ھا که اشراف بودند  گفتند  واکثر آن . .کنيد  آيا پرھيز گاری پيشه نمی

ر من نيست  بلکه من د) نادانی و ( نه سفاھت ای قوم من ھيچ گو: پنداريم  گفت  يان میگو ا مسلماً ترا از دروغو م

سانم  و من خير خواه امينی  ر ھای پروردگارم را به شما می يامپ. دگار جھانيان ھستم پرور) جانب( فرستاده  ای از 

سد  مردی از خود شما برای شما بر) ن زبا(که پندی از سوی پروردگار تان بر  آيا تعجب کرده ايد اين. برای شما ھستم 

ينش قرار داد و شما را در آفر) آن ( ياد آوردی ھنگامی که پس از قوم نوح شما را جانشينانتا شما را بيم دھد و به

آيا به :گفتند  )  بر قولش مصمم نيست. (ھای خدا را به ياد آوريد  شايد رستگار شويد  داد پس نعمت) و قدرت ( فزونی 

يان ھستی  گو ند رھا کنيم ؟ پس اگر از راستستيدمی پر کنيم و آنچه را نياگان ما ای که تنھا خدا را عبادت ما آمده) نزد(

دگار پرور) جانب ( قيق عذاب و غضب از به تح :گفت) ھود .( دھی بياور  به ما وعده می) از عذاب الھی ( آنچه را 

و نياگان تان کنيد که شما    مینامھای  مجادله)  باره ( است آيا با من در ) و شما را فرا گر فته ( تان بر شما واقع شده 

 دليل خيلی معقول و عالی( آن نازل نکرده  است ۀدر  بار)  و بر ھانی(که خداوند ھيچ دليل  نھاده ايد در حالی) بر بتھا(

و ( با شما از منتظرانم پس او و کسانی را که با او بودند به رحمت ) نيز ( پس شما منتظر باشيد  بی گمان من !!!) 

 منان نبودند قطع کرديم ؤکردند  و از م را  تکذيب می  کسانی  که آيات ماۀات داديم و ريشخويش نج) سوی( از ) لطفی 

 شود  به بعد داستان صالح و شترش دو باره شروع می٧٣ تو از آي)   ؟؟ کمال کردی(

به بعد  ١٢۴ی سازی آن با جمالت ديگر آمده و از آيت ت دو باره داستان نوح و کش١٢٣ تا آيت  مبارکه الشعریۀ سوردر

که  را تکذيب کردند  ھنگامی) خدا ( پيامبران ) نيز ( عاد) قوم :(خوانيم  شان ھود چنين میراجع به قوم عاد و پيامبر

پس از خدا . مبری امين ھستم  راستی من برای شما پياه سيد ؟ بتر نمی) از خدا ( آيا: ھا گفت برادر شان ھود به آن

) ۀعھد(ز شما نمی طلبم مزد من تنھا بر ھيچ مزدی ا) دعوت ( اين ) رساندن  ( سيد و مرا اطاعت کنيد  و من بربتر

 که قدرت سياسی نداشت نازل می آيت ھای مشابھی در زمان اقامت محمد در مکه زمانی.(پروردگار  جھانيان است 

بيھوده  )وا و ھوس واز روی ھ(ی نشانه ای تفعآيا بر ھر مکان مر !!) خواست  مزدی نمیء او ھم در ابتدا ؟شده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

) کسی را(اودانه می مانيد ؟ و چون ج) در دنيا(ئی که کنيد گو محکم و استوار بنا می) و قلعه ھا ( می سازيد؟ و قصر ھا

سيد که شما را به آنچه  و از کسی بترسيد  و مرا اطاعت کنيد پس از خدا بتر. دھيد  کيفر دھيد  ھمچون جباران  کيفر می

ھا و  باغ) ھمچنين به(و . فرموده است )  و ياری ( شما را به چھار پايان و فرزندان مدد . است دانيد  مدد کرده  می

برای ما يکسان است  چه ما را پند دھی  يا پند : گفتند . سم تر ن از عذاب روز بزرگ بر  شما می ھمانا م.چشمه ھا

را تکذيب کردند در ) ھود =( پس او . عذاب نخواھيم شد ) ھر گز(ا و م. وش پيشينيان نيست ر) ھمان ( اين جز . ندھی 

مگر اين جانيان و .( نشانه ای است و بيشتر آنھا مؤمن نبودند ) راجما( يناھا را ھالک کرديم  بيگمان در نتيجه ما آن

ھا را ھالک  که آناند مؤمن ھستند ؟؟  شده جمع کرزی ھمه چون گرگانی وحشی دور ھم لت آدمکشان کشور ما که در دو

 . دو باره داستان صالح است١۴١بعد از آيت .بان است و بی ترديد پروردگار تو پيروز مند مھر ) ؟؟نمی نمائی

ستاديم  تا ھا فر در روز ھای شوم بر آن) رد و س( تند باد شديد ) ما ( پس : خوانيم   می١٨ تا ١۶ فصلت آيت ۀدر سور

از ھيچ ( نده تر است  و آنھا ھا بچشانيم و بی گمان عذاب آخرت  خوار کن  به آنعذاب خوار کننده را در زندگی دنيا

 ٢١ از آيت  احقافۀسور  در .کار بودند نجات داديمنی را که ايمان آورده بودند و پرھيزياری نخواھند شد  و کسا) سوی

عاد را به ياد آور  که چون قومش را در ) وم ق(داستان ھود  برادر ) ای پيامبر:( شود    داستان چنين دنبال می٢٨تا آيت  

شدار دھندگانی پيش از او  و بعد از او  گذشته بودند  وشدار داد  و به راستی ھوھ) ريگستانھا =( احقاف ) سر زمين (

پر ( از ای تا ما را   ا آمدهآي :گفتند ) ھا  آن( سم  تر ستيد  بيگمان من از عذاب  روز بزرگ بر شما می نپرجز هللا را: که 

علم : گفت) ھود .( ای  برايمان بياور  ما وعده دادهه يانی  آنچه بگو معبود ھای مان برگردانی پس اگر از راست) ستش

سانم  و ليکن من شما را قومی ر ام  به شما می ه آن فرستاده شدهتنھا نزد خدا است و من آنچه را که ب) تحقق آن وعده ھا(

راه واديھاشان است  ه را به صورت ابری  که رو ب) عذاب(پس ھنگامی که آن . کنيد مینادانی ) پيوسته(بينم که   می

است  ) عذابی ( بلکه اين ھمان) ھود گفت نه .( بارد  می) باران ( اين ابری است که بر ما : گفتند) خوشحال شدند ( ديدند 

ويران ( مان پروردگارش مه چيز را به فرھ. .ی در آن است کرديد  بادی است که عذاب دردناک که در آمدنش شتاب می

به . دھيم  مان را کيفر میگونه گروه مجر شد  ما اين ھای شان  ديده نمی کند  پس چنان شدند که جز خانه نا بود می) و 

ا ھ ايم  و برای آن نداده) و تمکن ( قدرتی داديم که به شما آن قدرت ) تمکن و ( چنان) قوم عاد  (–ھا  راستی ما به آن

را ) از عذاب الھی ( پس گوشھای شان و نه چشمھای شان و نه دلھای شان چيزی . گوش  و چشمھا  و دلھا قرار داديم 

آنچه را که به ) سر انجام ( کردند  و  چون آيات خدا را انکار می) و به حال شان سودی نبخشيد ( ھا دفع نکرد از آن

 را که اطراف شما  ئی) و آبادی ھا ( يه ھا و به راستی ما قر.گر فت  را فرو ھا فتند  آنگر ريشخند  می) مسخره و (

 سياف و ، محقق،خليلی، ئی  يک بار فقط يک بار به جان فھيم اگر راست ميگو!! ای خدا جان ( اند ھالک کرديم  بوده

 فکر نکنی اين نهور!! يا  عجله نما خدا ؟؟دلقک ھای شورای نظار و امثال شان برو و قدرت خدائی ات را نشان بده

ھا متشکل خواھند  اين. نشينند  االی  اين جانيان و درنده خوی ھا می ببان شده منتظر نازل شدن قھر و غضب تومردم قر

به ( را ) خود(و آيات  !! ) را از بين خواھند برد اران شانھا بلکه تمام باد  تنھا اينشد و  با مبارزات پيگير و انقالبی نه

جای خداوند برای ه ھا ب پس چرا کسانی را که آن .ديم تا شايد باز گردند بيان کر) ھا برای آن(ن گوناگو) صورتھای

دروغشان ) نتيجه ( گر فتند  ياريشان نکردند؟ بلکه از نظر شان کم شدند  و اين بود ) خود(معبود ) بخدا(تقرب ) قصد(

  و غيره صحبت شده استيدن جن ھا از محمد قر آن شنۀدر باربه بعد ٢٩از آيت .بستند  و آنچه را افترا می

که تند بادی بی خير و  ھنگامی) نشانه ای است (عاد) ومقداستان ( در ) نيز ( و  : چنين است ۴١ الذاريات آيت ۀسور

گر اينکه آن را مانند استخوان پوسيده که بر ھيچ چيز نميگذشت  م) تند بادی  ( ۴٢ستاديم  آيت ر آنان فرکت ببر

مانند باد . شدار ھای منوعذاب و ھ) بنگريد ( تکذيب کردند پس ) نيز ( عاد) قوم :(٢٠تا  ١٨ القمر آيت ۀسور.داند ميگر

ھا تنه ھای   که آنئیکند  گو بر می) از جا ( مردم را که   ستاديمرھا ف النی بر آندر روز شوم طو) سرد ووحشتناکی (
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 اند کن شده نخل ريشه

ھفت شب و )خداوند( عاد با تند بادی  سر کش  و سرد به ھالکت رسيدند  ) قوم ( و اما  :٨ تا ۶آيات :  الحاقه ۀسور

ھای   فت ؟؟ مگر چندين بار در قر آن نگفتی که تمام کار چرا اينقدر وقت گ(ھشت روز پی در پی بر آنھا مسلط نمود 

 تو خالی ۀسيدند باد  مانند تنه ھای پوت( ا آنقوم ر) آن ( آنگاه ) ؟؟توانی انجام دھی  مشکل دنيا را در يک لحظه می

!!  الھی(مانده باشد ؟؟  بينی که باقی ھا کسی را می پس آيا از آن.می ديدی ) و ھالک شده ( ختان خرما بر زمين افتاده در

  )؟گلب الدين ھم ھمين کار به شکل مدرن آن نمود 

گند به و به زوج و فرد و سو) ذيحجه ( ه بھای دھگانوش  سو گند به صبح:چنين ميخوانيم  ٨  تا١ الفجر از آيتۀ  سوردر

سو ! اخدا ي( د نيست ؟ گندی برای  صاحب خرسو) چيز ھا( ين اآيا در . و می رود) کت ميکند حر( که  شب ھنگامی

 عاد چه کرد ؟) قوم ( آيا نديدی که پروردگارت با ) ای پيامبر (  !! )فت را باور دارم گند نخور من بدون آن ھم حر

 ۀصق ٨ت و بعد از آي. يده نشده بود که ھمانند آن در شھر ھا آفر. ند  بودعظمت و قدرتارم که دارای و اھل ) ھمانعاد (

ھا  پس در آن .کردند) و سر کشی ( يان غکسانی که در شھر ھا ط) ھمان :(  يد گ  می١۴تا ١١ثمود است و در آيت 

 .دگار تو در کمين گاه است يقينا پرور.را بر آنان فرو آورد  عذاب ۀزيانآنگاه پروردگارت تا . بسيار فساد به بار آوردند

 ؟آيا چنين نيست ؟) فتن را سياف و شورای نظار ووحدتی ھا ھمه  از تو آمو خته اند ؟؟  پس کمين گر(

ود و چی حال ببينيم که حضرت ھود که اين ھمه مردم برايش تباه شدند و مورد خشم و غضب خداوند قرار گر فتند کی ب

 . ميخواست

ياح پسر حلوث پسر عاد  پسر عوص پسر سام بن نوح ھود پسر عبدهللا پسر ر:  اند که  يه و قطب راوندی نوشتهابن بابو

ھا  ه که آنھيامر اله شته اند  که چون ھدايت يافت  در ميان قوم خود  ببود و در  وجه تسميه او نو) عابر( است  نام ھود 

کرده   پس از ھبوط آدم زندگی می٣٠۴۴ اند  ودر دوره  سال نوشته٨٠٧عمر ھود را . ھود گفتند گمراه بودند  او را 

يلی محل قبر ھود را سر زمين  طوۀوفا عليشاه گيالنی که خود يکی از مداحان در  باريان بوده در   مدح نام. است

م دو قبر ظاھر شد که يکی قبر ھود و  ستان وادی السال در قب١٢۵٠احقاف گفته است و نظر به روايات ديگر در سال 

 و قوم  ھود را عاد می. و اکنون قبه کاشی دارد  )  از قبر شترش چيزی و خبری در دست نيست(ديگری قبر صالح بود 

ست شده و خداوند ھود را بر آنھا بر  آنھا بت پرۀ حضر موت  سکنی داشتند و ھم،ھند،  عراق،گفتند که در حجاز

 کردند  ديگر قوم عاد در اراضی احقاف در شمال حضر موت  زندگی میبه روايت. انگيخت 

شما را ی که  خلق کرد ئسيد  از آن خدابه خدا ايمان آوريد  و بتر: گفت کرد  و می حضرت ھود قوم عاد را نصيحت می

گز  ٢٠٠ شما را ۀساي ھفتاد گز و داد و خورد ترين شما راباال ه چھار صد گز قد بيک شما را ياد کنيد خدای را که ھر. 

 اين نوع روايت به نظر من يک کمی  !! )(ھای بلند قد زنده باد آدم(؟؟ !!  تا از جمله راستکاران باشيد قرار داد

ھا  ه اگر اعضای بدن آن ستيدن ؟ و دوم اينکت و يا امتيازی باشد برای خدا پرصفد توان اين نمی: وحشتناک است  چون

تر بوده باشد  سيم خواھد نمود و اگر اعضای بدن شان کوچکاشد که قيافه مضحکی را ترد شان بھم  متناسب به طول ق

و   ،دانم در ھر صورت از موجوديت و قد خانم ھای آن آقايان چيزی ننوشته اند نمی خواھد نمود باز ھم مضحکتر جلوه

 )؟؟!!که آن بيچاره ھا چی حال داشتند معلوم نيست 

ھا ھود بود  و ھيچ استقبالی از او نکردند  تا به عذاب خدا مبتال شدند  و بعضی از  رھبر آن قبيله بودند  که ١٣قوم عاد 

 ھزار که مجموعاً ٧٠٠اند که قوم عاد ھفت قبيله بودند  و ھر قبيله  نوشته )  کاسه ھای داغ تر از آش(ين مال ھا ا

و اکثر مردم اين قوم  تا چھار  )  ھوشياری بودندھای   بقيه آدم( آنھا ھفت نفر ايمان آورد ۀشدند  و از ھم  می۴٩٠٠٠٠

 سدر ری آنھا نوبت به صالح پيامبر میکردند  و اوالد عاد قوم ثمود شدند که برای رھب صد سال عمر می

ھای خود ادامه دادند خداوند  ستش بت و خدا را پر ستش نکردند و به پرچون قوم عاد به گفتار پيامبر شان گوش ندادند 
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را  سيد از  بيخ و بنياد آنر ش میا بر آنھا نازل کرد که ھرچه جلو و ھشت روز  بادی خيلی بد و تندی رھم ھفت شب

که در  اما اين( و آن نسل گناه کار از بين رفتند  تعمير ھا را خراب خالصه باد ھمه چيز را خراب نمو د. ميکند 

شود و صالح پيامبر آنھا شده و گفته  نام قوم ثمود ياد می هدانم آن نسل بعدی که ب رفتن تمام  قوم عاد نمی صورت از بين

 ۀباشند  در صورتی که از مردم عاد کسی باقی نمانده  و بدنھای چھار صد متر  ھمين قوم عاد میۀز اوالد که اشود می

ھر ه ب)  ؟؟ دوجود آمده باشه ھا ب چه شده است چطور ممکن است نسل ديگری متصل به از بين رفتن آنشان پارچه پار

قالغ وصی و جانشين ھود بود و به رتبه پيامبری . يقطان، قحطان، صورت حضرت ھود سه پسر داشت  بنام ھای قالغ

 مثل (د .حد رشد و بلوغ رسيد  زمين را بر قبايل قسمت نمود و برای ھر طايفه حدودی  معين  نموه رسيد  و چون ب

و جناب شان قبل ) د يعت پدرش بدرد بخور نبوشايد شر(دعوت نمود يعت نوح اومردم را  به شر) د منؤمحمد گل  خان م

را وصی خود کرد  ) ماخور ( پسر خود را به پيامبری گماشت و راغو بعداً پسر خود ) راغو ( که از دنيا بروند  ينااز 

 .)ن  پيامبراۀ اين شد سلسل(و او تارخ را وصی خود نمود و تارخ پدر ابراھيم بود 

و اسم اعظم و صندوق عھد را به  جانشين ھود  وحی رسيد که  ودايع نبوت را که چون نوری بود  به قالغ پسر و

 ١٢و رھبری نمود و ) ری ؟؟ نه پيامب(کرد  يروغ بن فالغ پس از پدر سلطنت می. زندش يروغ سپرد و از دنيا رفت فر

 نفھميدم مردم را (وی رھنمائی ميکرد ين مدت مردم را بخدا و فضيلت و تقاعی  و عرقی داشت  و در حکومت شرسال

 ؟؟)دعوت ميکرد يا حرف و تبليغ  به زور شمشير

کرد  و با سالطين جبار عصر  ھمداستان شده  و يروغ را بدست يکی از اوالد  عوج  در عصر او ساحری بود سحر می

 .بن عناق کشت و پنج نفر اوالد او را  که ھمه از انبياء بودند  کشت

 و اتحاديه ( به آنھا وحی رسيد که ھمه متحد شوند پيامبر معاصر بودند١۴٠٠ عصر در آن: سد نوي مسعودی می

شاھی بنام طھمسان پاد. ه قتل برسانندو کسانی که اھانت و کمک  در قتل يروغ کردند  ھمه را ب !!) پيامبران را بسازند

ستی  رپشرک و بت . قدرت افزون يافت  به کفر . سال سلطنت کرد  و او مرد  جبار و ستمگار و ظالم بود  ٢٨٩بود که 

سطر و نوشتن آن   باخواندن اين چند . ( پيامبر را کشتند٨١۴  کمک اوالد عوجکارش باال گر فت و  در عصر او با

تال آزادکان  زير   در ھمين پور٢٠١٢مبر  نو٢٠منتشره ) پغمانی ( ه  آقای  دانشمند عاليقدر و گرانمايۀنظر به نوشت

 ؟؟!!زياد تر !! بلی) د شدم ق معت١٢۴٠٠٠به ) خر کاری دريای علم است  ( عنوان

 .صاروغ از انبياء و او صيا بود  جا نشين پدر و جدش شد

 ادامه دارد                                                                                   

 

 

 


