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 .آزاد ل
 ٢٠١٣ مارچ ١٨

 

  افسانه ھای قرآنی
 بخش دھم

  
 شن و منورش سازيمد با روشن کردن چراغ ھای اميد روزندگی دنيای سياھی است که باي

 انا تول فرانس

 

ی که در قرآن ذکر شده  آياتی را ئھا ھای گذشته و اين بخش و  بقيه افسانه شما با خواندن قسمت!! خوانندگان گرانمايه 

و اين باعث ضخيم شدن حجم   .باشند  يعنی تکرار در  تکرار  کسان میيمالحظه خواھيد نمود  که در متن و موضوع 

نام ) آيات متشابه( اسالم و نوکر ھای شيوخ اعراب  به اين نوع آيات دنباله روان. قرآن از نگاه کميت گر ديده است 

خوب حاال به . را به ھمان صفت بپذيرند    دور ساخته  ومردم آنه ئینديات افساناند  تا ذھن خواننده را  از چر هگذاشت

ی  داستانھای بابلی و اا که محتوآن  از ھمين افسانه  ھآن که تقريبا سه بر چھار   در  قره ئیھر صفتی که اين آيات افسان

ما چون !! گردد تا خواندن آن به  عربی  يھودی دارد تعبير و به فارسی خوانده شود بيشتر  ماھيت قرآن آشکار می

شنوانند تا از نگاه معنوی  ما میه ھا را ب اين چنين  افسانه. نمايند يان ھم ھميشه قرآن را تالوت میدانيم و قار عربی نمی

 . صبور  و موجودات بيکاره  تبديل شويمانسانھای  تا باشد که بيشتر و بيشتر به ،ا را زنجير پيج نمايندافکار م

 

نام ه   شخصی است که در قرآن از او بۀ و آن افسانمشترکاً می خوانيمھای قرآنی را  ين بخش  يکی ديگر از افسانهادر

؟؟ برويم به !!يد شتر خدا است گو گاھی ھم می !!خيلی عجيبپيامبر ياد  شده است  و ھمچنان اين پيامبر شتری دارد 

شود  بھتر است او را از ديدگاه اسالم  يح متن فارسی آيات که مربوط اين پيامبر میالبته قبل از تشر. آنی خواندن آيات قر

 معر فی داريم

 . شده است ذکرت قر آن در شصت آيۀ سور١١ و شرح حال شان در ٣٢۵٢ وفات ٢٩۵٣ھبوط: اين پيامبر

نام ثمود ه باشد  و ايشان سمت پيامبری بر قوم و مردمی داشتند که ب اسم شان صالح بن جابر بن ارم بن سام بن نوح می

قوم ثمود را از اوالده قوم عاد که .   سکنی داشتند ، ثمود در شھر حجر که بين حجاز و شام استۀقبيل. شدند ياد می

 نسب صالح ۀست بودند  در بارھا بت پر  آنۀدانند و ھم می)  در بخش گذشته آمدشرح آن ( پيامبر شان ھود نام داشت

حافظ بغوی . گيريم  را می ھر صورت ما يکی دو تای  آنه ی خدمتگاران اسالم  اختالف دارند  بئپيامبر راويان و خدا

:  نويسد نام وھب بن منيه میه  بديگرۀ اما يک مالچ. صالح عبيد بن اسف بن اشنخ بن عبيد بن حاذر بن ثمود: نويسد  می

شد  بود و برای  نام اجدادش ياد میه ای بود که صالح از آن قبيله که ب ثمود قبيله. صالح بن عبيد  بن جابر  بن ثمود است
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ين است که ااما مسعودی  نام صالح را ذکر نکرده و يک جا شالخ نوشته و گمان بر .  ن شدي پيامبری  تعيهھمان مردم ب

ھر صورت نسب شان ھر چی باشد خود شان ھمان صالح است که بر ه ب. اند   عبری شالخ گفتهه صالح باشد  که بھمان 

 .اند  پيامبر شده،باشد  از نسل باقيمانده قوم نوح میوقوم ثمود که بقايای قوم عاد 

ن قصر دارای چند حجره  و اي. گو يند ھنوز خرابه ھايش محسوس است  قصر پادشاھان ثمود  از سنگ بنا شده که می 

قی اراضی مداين  در کنار خليچ عقبه  قصر ثمود در جنوب شر.  شود  د می يا»بفج الناقه«نام ه و اتاق است  و اکنون ب

ن قوم متالشی و به غضب گفتند و چون آ را عادرام می قرار داشته   و اين قصر از قصر ھای عظيم جھان بوده و آن

 خیکن حجر شده بر بودند که از فلسطين آمده سا از تيره يھودی ھا را ثمودارم گفتند  ثمودفتار شد  آن قصرخداوند گر

 مردم مصر ۀھا قبل از موسی بودند زيرا در بار فتند  و آنز يھودانی ھستند که به فلسطين نرفته  اينجا مسکن گراند ا گفته

نند قوم   نياورند مامودند  که اگر ايمانھا را تھديد فر صر يح دارد که آنو بنی اسرائيل  که ايمان نياورده بودند قرآن ت

 .عاد و ثمود  خواھيد شد

در . ھا   ھمه خراب شده است داند که آثار قصور و ابنيه  و عمارات آن  قرن قبل از ميالد می١٨ھا را  جی زيدان  آنجر

ی که ئ  که با ھم تطابق ندارد  ھر مال  زندگی قوم ثمود و پيامبری صالح بر ايشان اختالفات تاريخی زيادی استۀبار

 . خود يک چيزی تاريخی راجع به صالح پيامبر بنويسدۀپيش آمده خواسته از شکمب

 سال  سلطنت حارث پادشاه نبطی  را ٩ست بودند  پنج بت بزرگ داشتند  که اين پنج بت بزرگ مدت اھل ثمود بت پر

ديگر بود  که ھيچ ۀ  چند بتگدۀ عالوه  ب ھبل و قيس، منوت،عزی،ت النام ھایه ھا ب کردند  و بتکده ھای آن حمايت می

   ھبل و منوتکسی حق نداشت آنجا را بخرد و يا قبر بسازد و کسی را دفن کند  و اگر کسی تصرف مالکيت در آن نمايد

بت ھای داخل کعبه ھا  بر  اسمای ھمين بت( ناميدند »لعنات خمس« را به ھمين ملحوظ  ھا را لعن ميکنند  و آن مکان آن

 اميد است  خوانندگان روشنم  )اند معلومات ندارم ه کعبه انتقال داده شدهھا بعداً ب که ھمين بت ھم گذاشته شده است و يا اين

 .سازند

متر پھنای آن بود  خداوند  ٢۵تفاع داشت و  متر ار۵٠بر  باالی آن بت  گنبدی ساختند  که صد گز : به روايت اسالمی 

 را  بر  آن گنبد را که مانند  سر پوش بود  سوراخ کرد  و گنبد بر سر بت فرود آمد   و تخت آن بتوستاد رفای پشه 

کند کاش خداوند چند دانه  ست باشد آدم آرزو می اگر اين موضوع در(.يای عمان  به آب انداخت داشت  باال برد تا به در

کرد تا به راحتی بر مشکالت پيروز  ردم دوام داشت ارسال میھای  موسی و محمد که عليه م ين پشه ھا را در جنگااز

ای قوم من  پيامبر :  صالح کفت.ستادايت آنھا فرسان شدند  خداوند صالح را برای ھدقوم ثمود ترسان و ھرا) ميشدند ؟؟

ئی از رخ موگفتند يک شتر س. دھم  انجام می. چه معجزه و دليل داری ؟  گفت ھر چه که بخواھيد : گفتند. شما ھستم

عھد کنيد او را نکشيد و ايمان بياوريد : مود فر. وی را بخوريم و ھم بچه آورد که ما شير . ميان اين سنگ بيرون آر

 . کند بود می را مانند اجداد شما  قوم عاد ناشود  و شما کنم  و بدانيد اگر خالف عھد کرديد عذاب خدا نازل می چنين می

 .ای کوچک  برد ستيدند  و بزرگ آن ھمان بود  که پشهکه می پر ثمود ھفتاد بت داشتند  قوم

ذيب کردند  تا کھا صالح را ت را  دعوت کرد  و آن سال آنھا ١٢٠ سالگی  بر آنھا نازل شد  و ١۶حضرت صالح در 

 ددار که ده ماھه  آبستن باش سران و خرد مندان آنھا  جمع شدند  و معجزه خواستند و آنھم شتر شير ده و بچه

اذن خدا و به شفاعت حضرت ه کردند  ب بانی ھا در مقابلش میکردند  و قر ھا تعظيم می در ميان ھمان سنگی که آن 

ديک بود عقلھا  از سر بيرون رود  کوه بر خود بلرزيد  و سر  فته شد  و صدای مھيبی کرد  که نزصالح  سنگ شگا

ر نداشتند  بدين آسانی و سرعت  اعجاز از صالح ظاھر شود  يک شتر بيرون آمد  و روی زمين ايستاد  چون ھيچ انتظا

حضرت . چه زود اجابت کرد  تورا در خواست کن  فرزندش را ھم بيرون آورد  : ھا عملی گردد   گفتند  و منظور آن

يد به اين با( دور مادرش گردش کرد ه صالح از خدا در خواست کرد  ھمان لحظه بچه شتری  از آن ناقه جدا شد  و ب
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  !!)  بلی معجزه: گفت 

مود  يک روز  خداوند مقرر فر: اين مردم بی بند و بار بگوه ب: صالح ه ب:  خطاب شد .آن شھر نھر آبی  عظيم بوددر 

با زمان آب خوردن تمام قوم =زمان آب خوردن يک شتر (؟ !!آب شھر مخصوص شما باشد  و يک روز خوراک شتر

 بلی) ثمود ؟؟

داد چنانچه کودک و بزرگ شھر  ه بود  تمام آب نھر را می آشاميد  ولی در مقابل  به مردم شير میآنروز که آب حق ناق

به غذا احتياج  سخت طنان که  ھمو!!پين شتر ھا را به کابل بفرستايکی از!! ای خدا (از شير ناقه بھره مند شدند  

 )فرستند را به دوبی می ھای شانی که در کابينه و پارلمان افغانستان استند شير ئدارند چون شتر ھا

زاده و ا  فردی سرخ موی و سرخ روی که زنروز ديگر آب مخصوص مردم بود تا عاقبت روزی آنقوم  جمع شدند   و

اش  ند  بچهن ناقه را موقع آب خوردن  پی کردنام قدار و آه  ب!!) بوده  خلقی و يا ھم اخوان-حتماً پرچمی(کبود چشم بود 

شود  و عالمتش اين  نھا خبر داد  که عذاب بر شما نازل میبه آين موقع حضرت صالح  ا کرد  در  به جانب کوه فرار

بيرق در اين سه رنگ (گردد و روز سوم سياه خواھد شد  شود  روز بعد سرخ می ھای شما زرد می است  که فردا رنگ

 )تبيرق ما نيسکه  باقيست!! شالمان و بلژيک به کار رفته، منتھا با ترکيب ديگری، در ھر صورت جای شکر

از اين وعده غير قابل تکذيب  سه روز گذشت  عصر روز سوم  صدای مھيبی . ھای تان  سه روز  زندگی کنيد در خانه 

فت  که ھر يک و باد تندی سخت وزيدن گر !!)  مثل انتحاری طالبان کرام(ھا را از جای تکان داد  بلند شد  که دلھای آن

 ۀھا و قصور  و آثار و ابني ساخت  تمام خانه بيد  و ھالک میکو کرد  و بر زمين می ثمود را بلند میاز افراد آنقوم  

 .ريزه  يکسان شدھا با خاک آن

  صالح و قومش  گفته شده ۀين ھمه روايت و حکايت دنباله روان اسالم می پردازم به آيات قرآنی که در بارابعد از  

 .است

 ستيد خدا را بپر! ای قوم من: ديم گفت ستافر(ثمود برادر شان صالح را ) سوی قوم(و به :  ٧٩ تا ٧٣ اعراف آيت ۀسور

 ماده دگار تان  برای شما آمده است  اينپرور)سوی(شما نيست ھمانا دليل رو شنی از برای ) راستين(که جز او معبودی 

نث ؟؟ و ما ؤ شتر ھم داشته آنھم از جنس مخدا(وا گذاريد) حال خوده ب(ای شما معجزه ای  است پس او را  برشتر خدا

که عذاب دردناکی شما سانيد  نر) و آسيبی(را آزار بخورد  و آن) بچرد و علف(که در زمين خدا ) دانستيم بيخبران نمی

قرار داد و در زمين مستقر ) آنان(عاد جانشينان ) قوم( ا را پس ازو به ياد آوريد ھنگامی که شم: فت  را خواھد گر

ياد آوريد  و ه ھای خدا را  ب ھا می تراشيد پس نعمت ھا خانه کنيد  و در کوه ھای آنھا  قصر ھا بنا می   که در دشتساخت

) ھمان(کردند  به مستضعفان به  از قوم او که گردنکشی می) و بزرگان(   اشراف.نکوشيد) وتباھی(در زمين به فساد  

ستاده پروردگارش فر) طرف(استی يقين داريد  که صالح از ره آيا شما ب: کسانی از آنان  که ايمان آورده بودند  گفتند 

ه ما ب: کردند  گفتند  آنان که گردنکشی می.  ستاده شده  ايمان داريم ما به آنچه او بدان فر: گفتند ) ھا آن(شده است ؟؟ 

مان پروردگار شان  سر باز زدند  و پس ماده شتر را پی کردند و از فر: کافريم ) منکر و ( ايد  نچه شما ايمان آوردهآ

فت  ھا را فرا گر آنگاه زلزله  آن . دھی بياور ما وعده میه ھستی آنچه را ب) خدا(امبران اگر تو از پي! ای صالح : گفتند 

 من پيام! ای قوم : گفت دانيد  و ھا روی گر از آن) صالح(پس )  و مردند(ھای  خود از پای در آمدند  خانهدر نتيجه در 

 . م را به شما رسانيدم  و برای شما خير خواھی کردم  ولی شما خير خواھان را دوست نداريدپروردگار

هللا را ! ای قوم من: گفت )  ستاديمفر(ثمود برادر شان صالح را  ) قوم(و به سوی    : ۶٨تا    ۶١ ھود آيات ۀسور

طايفه ثمود از نسل بابا آدم  کنم اين  فکر می(يد آورد ستيد که معبودی جز او برای شما نيست او شما را از زمين پدبپر

و شما را در آن  به آباد کردنش گمارد  پس از او )  ؟؟ اند ھا از زمين پيدا شده ساند که آنر باشند چون اين آيت مین

ای : فتند اجابت کننده  است گ) و(ھمانا پروردگارم  نزديک ) و توبه کنيد(مرزش طلبيد سپس به سوی او باز گرديد آ
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راستی  ه ستيدند  باز ميداری ؟  و بيا ما را از پرستش  آنچه نياگان مان می پرتو اميدی داشتيم  آه ين ما باپيش از! صالح

من خبر دھيد که اگر ه ب! ای قوم من : ديد ھستيم گفت کنی  سخت در شک و تر سوی  آن دعوت میه ما از آنچه ما را ب

کرده باشد  پس اگر نا من  عطا ه پروردگارم داشته باشم  و از جانب خود  رحمتی بآشکاری  از ) و حجت(من دليل 

 اين! ای قوم من . کند ؟ پس شما جز زيان بر من نخواھيد افزود  مانی او کنم  چه کسی مرا  در برابر خدا  ياری میفر

چرد  و ھيچ آزاری به آن نرسانيد   خدا ب پس بگذاريدش  در زمين.ت  که برای شما نشانه ای استماده شتر خداوند اس

 که در هته شدفدر آياتی مشابھی ک(را پی کردند ) ماده شتر(پس آنھا آن. ک شما را فرا گيرد ديزعذابی ن) آنگاه(که   

دانم کدام يک  يدن ؟؟ نمیوقت چر گو يد که در ين آيت شريف میاتقسيم آب و در نوبت شتر او را پی کردند و در

 ھای تان بھره سه روز در خانه: تگف) صالح به آنھا( آنگاه) ؟؟!!صورت ھمه آيات خداوندی است درست است؟ به ھر 

ما فرا ) عذاب( که دروغ نخواھد بود  پس چون  فرمان ای است اين وعده) و بعد از آن عذاب خواھد آمد(ديد مند گر

ی آن روز  ئو از رسوا) ازآن عذاب(ويش خ)  سوی(يمان آورده بودند  به رحمتی از رسيد صالح و کسانی  که با او ا

) بانگی مرگبار(ۀ و کسانی که ستم کرده بودند  صيح. مند است ت داديم  و بی گمان پروردگار تو  ھمان قوی پيروزنجا

) قوم(اند  آگاه باشيد که  نبوده) ديار( در آن ئیچنان که گو.ھای خود  به روی افتادند و مردند  پس در خانه. فت فرو گر

مادر کالن من ھم از کسی که (  باد) و ھالکت ( ثمود دوری ) قوم(بر !  ھان ورزيدند  دگار شان کفر میود به پرورثم

که ابوالھب  و  ميدانم خداوند چرا چنين دعای بد ميکند  مثلی ن امانمود کرد چنين دعای بد می بدش می آمد و اذيتش می

کرد اما ھمه را به  ستاد تا نصيحت شان میفر  يا ماليکه ای را میو .  جن، ديو،زنس را دعای بد نمود کاش يک پشه

ی خداوند  دانستن اين دعای بد کردنھاۀدر بار!!  دانم  نمی) باشد ؟؟   باد ھم اسرافيل بودهۀکه دمند مثلی. باد  کشت 

 منتظرم!!  را روشن سازند ن احتياج به کمک خوانندگان دارم تا ذھن م

 .شود ھيم شروع می داستان ابرا۶٩از آيت 

ھنگاميکه برادر شان صالح به . را تکذيب کردند) خدا( ثمود پيامبران ) قوم(  :١۵٩ تا    ١۴١ از آيت ء الشعراۀسور

پس از خدا بتر سيد و مرا اطاعت کنيد . نميتر سيد ؟بيگمان من برای شما پيامبری امين ھستم ) از خدا ( آيا : ھا گفت  آن

 .پرور دگار  جھانيان است ) ۀعھد(ی طلبم مزد من تنھا  بر ھيچ مزدی از شما نم) دعوت  (  ينا) رساندن( و من بر . 

نويسم  نه اين آيت ھای   ديگر را اينجا تکراری میۀ ھای از سورتاميداوارم فکر نکنيد که من آي!! خواننده گرانمايه (

) اين(ن رھا ميکنند ؟ در اينجا ايم) نعمتھای ( شما در ) می پنداريد که ( آيا ) ستاخداوند است که تکرار در تکرار آمده 

ھا  رسيده است ؟  و شاد مانه از کوه) نرم و ( زراعتھا و نخل ھای که شگو فه ھايش ) درين ( ھا و چشمه ھا  و  باغ

ن را مان اسراف کاراو فر!!)  اين شد دليل معقول.(را اطاعت کنيد ن سيد و مپس از خدا بتر. ھای ميتراشيد  نهخا

جز اين نيست که تو ) ای صالح :( گفتند . کنند  کنند  و اصالح نمی کسانی که در زمين فساد می) ھمان ( اطاعت نکنيد  

 ماده اين: گفت ) صالح . ( گو يانی  نشانه ای بياور  تو جز بشری  ھمانند ما نيستی  پس اگر از راست. از جادو شدگانی 

ی است و  کمترين  آزاری به آن نوبت روز معين) نيز ( خوردن  و برای شما است که برای او يک نوبت آب شتری 

 پس.پشيمان شدند ) ای خود  از کرده( سانيد  که عذاب روز بزرگ شما را فرو ميگيرد  پس آنرا پی کردند آنگاه نر

ديد ن نبودند  و بی تربيشتر آنھا مؤمنشانه ای است و )  ماجرا ( فت بيگمان درين ھا را  فرو گر آن) الھی  ( عذاب

 پروردگار تو  پيروز مند مھر بان است

 يابد کند و داستان  قوم لوط آغاز می ر میي موضوع تغي١۶٠از آيت 

آيات خود را ) ما ( پيامبران را تکذيب کردند و ) قوم ثمود(و به راستی اصحاب حجر : ٨۴  الی٨٠ الحجر از آيت ۀسور

)  برای خود ( ھای   ھا خانه ھا با خاطری مطمئن  و آسوده  از کوه آن. روی گردان بودند ھا از آنان  ھا داديم  پس آن به آن

عذاب الھی (دست آورده بودند ه و آنچه را ب. فت آنھا را فرو گر) بانگ مرگبار(پس صبحگاھان  صيحه .می تراشيدند 
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 از آنھا د فع نکرد) را 

  است به بعد راجع به خلقت آسمانھا صحبت شده85از آيت 

 پردازد به داستان صالح پبامبر و چنين می    می۵٣ تا   ۴۵ ھمه داستان سليمان است از آيت ۴۴ النمل که تا آيت ۀسور

 :مايدفر

ھا دو گروه شدند که  ستيد آنگاه آنخدای يگانه بپر: ثمود برادر شان صالح را فرستاديم  که ) قوم ( و به راستی به سوی 

جای رحمت عذاب الھی ه و ب( بيد  چرا پيش از نيکی  بر بدی می شتا!ای قوم من : گفت ) حصال( داختند به مخاصمه پر

ما بتو و کسانی  که با تو ھستند  :گفتند  چرا از خداوند آمرزش نميخواھيد تا شايد مورد رحمت قرار گيريد ؟) طلبيد را می

 و .گيريد  مايش  قرار می مورد آزھی ھستيد کهگروبد شما نزد خدا ست  بلکه شما فال : گفت ) صالح ( فال بد زده ايم 

گند ياد کنيد که به خدا سو: کردند  گفتند  کردند  و اصالح نمی بودند که در زمين فساد می نفر٩) حجر ( شھر ) آن ( در 

ما ھنگام : ئيمگو او می) دم ( سپس به ولی ) ھا را ميکشيم و آن(زنيم  و خانواده اش  شبيخون می) صالح (حتما بر او 

برای (ھا  و آن. گو ھستيم  ان ما راستو بيگم)  و از آنھا خبر نداريم( خانواده اش  ھرگز حاضر نبوديم ھالکت  و نابودی

الک آنھا  و نجات صالح و برای ھ( بيری حيله و تد) نيز ( ار بردند و ما حيله و نيرنگی  به ک) قتل صالح و پيروانش

پس بنگر عاقبت نيرنگ  .ھا نميدانستند که آن در حالی) ؟؟  هحيله و تدبير خدا يعنی چ ،انديشيدن(انديشيديم ) پيروانش

کردند   ست  که به سزای ستمی که میھا ھای آن پس اين خانه. د کرديم بود ؟ ما آنھا و قومشان ھمگی را ناشان چه ش

 و کسانی را که ايمان آورده و .ند دان نشانه ای است  برای گروھی که می) ماجرا(ين اخالی مانده است  بيگمان در

 .شود  لوط شروع میۀ به بعد افسان۵۴از آيت . ھيزگار بودند  نجات داديمپر

جيح دادند  لذا به ھا نا بينائی را بر ھدايت تر  آنديم  پسثمود را ھدايت کر )قوم (   و اما :١٨ و   ١٧ فصلت آيت ۀسور 

نی را که ايمان آورده بودند و و کسا. فت گر) فرو (ننده آنھا را اب خوار کعذۀ کردند  صاعق آنچه می) خاطر ( 

 .   نجات داديم،ار بودندگپرھيز

ھا گفته شد   که به آن ھنگامی)  ای استنشانه (ثمود ) داستان قوم(در ) ھمچنان(و : ۴۵ تا ۴٣ الذاريات از آيت ۀسور

ھا از فرمان پرور دگارشان   آنگاه آن. صت داريد فر) که تنھا سه روز( بھره مند شويد ) از زندگی ( مدتی کوتاه 

چنان بر زمين . ( کردند نگاه می) به عقوبت خود(الی که آنان  حفت  در ردند  پس صاعقه آنھا را در بر گرپيچی کسر

 قرآن  ازی ديگرۀبرويم سور)  از کی ؟؟ ( انتقام بگيرند ) برای خود ( که توان بر خاستن نداشتند  و نتوانستند ) افتادند 

 را بخوانبم

  راجع به صالح پيامبر و شترش می١۵ تا آيت ١١خورد و از آيت   الشمس در شروع سوره خداوند قسم میۀدر سور

ای بر(  شقی ترين شان آنگاه که. تکذيب کردند)  پيامبر شان را،وطنيانشان( کشی  ثمود از روی سر) مقو:  (خوانيم 

ولی . (  گذاريد با آبشخورش وا ماده شتر خدا را :ھا گفت  به آن) صالح ( مبر خدا پس پيا. خاست  بر) اقدام به جنايت 

ان شان  بر سر شان عذاب  سبب گناھدگار شان بهاه ماده شتر را پی کردند پس پروراو را تکذيب کردند  آنگ) ھا  آن

از سر انجام آن ) خداوند ( و ) !!خاطر پی کردن يک شتر ماده ھالک شدند ه ھا فقط ب آن(.آورد  و با خاک يکسان کرد 

  نداردبيم

:  فرمايد   است که چنين می۵١ موسی است يک آيت به قوم ثمود اختصاص داده شده و آن آيت ۀ النجم که افسانۀدر سور

 . باقی نگذاشت) کسی را(پس ) ھالک کرد(ثمود را ) نيز(و 

) جنس( آيا از يک بشری از : گفتند  گان را تکذيب کردند وھشدار دھند) نيز (  ثمود )قوم (  :٣١ تا ٢٣ القمر آياتۀسور

آيا از ميان ما تنھا بر او وحی . آنگاه ما در گمراھی و ديوانگی خواھيم بود ) اگر چنين کنيم ( مان پيروی کنيم ؟ خود

. د است خدا خواھد دانست  چه کسی دروغگوی خود پسن. بلکه او دروغگوی خود پسند است  )خير ( نازل شده است؟ 
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شان باش  و صبر پيشه ) پايان کار ( منتظر ) ای صالح ( ستيم  پس فر میھا   را برای آزمايش  آن ماده شتر بيگمان ما

تقسيم شده است  ھر که در نوبت خود بايد حاضر ) و ناقه ( ھا  در ميان آن) قر يه (  ده  که ھمانا آب ھا خبر کن  و به آن

 عذاب و ھشدار )بنگريد(پی کرد  پس ) شتر را( و دست بکار شد ) آمد و( صدا زدند  آنگاه د راھا يار خو  پس آن.باشد  

به صورت گياه خشک ) ھمگی (ستاديم  پسھا فر بر آن) بانگ مرگباری(ی من چگونه بود ؟ بيگمان ما يک صيحه ھا

ا در آنو قت ماده شتری برايت آنقدر ھا برايت ارزش ندارند  ام در مملکت ما انسان!!  خداوندا  .(ای در آمدند خرد شده

تو سط بندگان ريش دارت ) ونکه  مال خودت بود ؟؟ درست است ؟؟ چمھم بود  که قومی را بخاطر آن ھالک نمودی ؟؟

 لطفاً يک جوابی ارسال نما

ثمود به بانگ  )قوم ( پس اما . بنده را تکذيب کردنددر ھم کو) قيامت(عاد ) قوم(ثمود و ) قوم :(۵ و ۴ الحاقه آياتۀسور

 . سھمگين ھالک شدند

 ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


