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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٢ جون ٢٧

 

   شيطان بانوح عليه السالمۀمکالم
  

مندی خواست  تا  قوم  خويش رااز  چنگال  است  که با تمام  حوصله یه السالم  يکی از پيامبرانيحضرت نوح  عل

جه نگرفت و ھر چه  قوم  خويش  را  به  يحت كرد  نتي  ؛ ھر چه آنھا  را  نصیول.     نجات دھد یجھل  و بت پرست

  . داشت  كرد،  قومش  از گمراھی  دست برنمی داد  و اعالم  خطر می عذاب الھی   ھشدار می

   :  گفت ه  به نوح عليه السالم کردوضعيت  به حدی رسيد که قوم  خطاب

 ، حاال وقت آن رسيده ی ھم  نمودیحت خود پافشاريار بر نصي، و بسیبا ما جّر و بحث  زياد كرد!    نوح یا« 

  ».اوري  بیدھ ی به ما وعده  میاست  که اگردر گفتار خويش صادق ھستی، آن  چه را از عذاب الھ

مان يا) تاكنون(جز آنان  كه «   :شود     مییه السالم  وحيگار  به  نوح  عل  پروردیدر  اين  وقت  است که از سو 

ن يدھند غمگ ی كه بت پرستان انجام  میئن از كارھايمان نخواھد آورد،  بنابرايچ كس از قوم تو، ايگر ھياند، د آورده

   )٣۶  و٣٣:ياتآ ھود ۀسور. (»مباش

نا َو ال ينِنا َو َوحْ يَو اْصنَِع اْلفُْلَك بِأَعْ «  : گردد    مکلف مییتن  كشتنوح عليه السالم  از جانب  پروردگار به   ساخ 

 آنھا كه ستم ۀو دربار!  بسازی ما كشتیَن ظَلَُموا إِنَّھُْم ُمْغَرقُوَن؛ و اكنون در حضور ما و طبق وحي الَّذِ ی فِ یتُخاِطْبنِ 

  ) .٣٧  ت آي: ھود ۀسور( ». ھستندی آنھا غرق شدنۀكردند شفاعت مكن كه ھم

م طوفان  که ي  عظی  و بالیز مطابق  فرمان هللا ، قوم  خود را از عذاب سخت  الھيه السالم   نيحضرت  نوح  عل

   .افزودند ی با آنھم ؛  قومش  به  لجاجت خود  میدارد ، ول یدر پيش رو دارند  برحذر م

د  روز به روز بر لجاجت و آزار آنھا  يد یرا  ميزوس شد، يت شدن قوم  مأي  از ھدایه السالم  به طور كلينوح  عل 

  نوح عليه ی برایدي امۀچ  روزنياند  كه   ھ  مسخ   شدهی  و روحیشود و آنھا آن  چنان از نظر فكر یافزوده  م

  .   زن وفرزندش ھم نصحيت پدر  را گوش نکرد یحت السالم  برای  جذب قومش باقی نماند ،

اند،   مان آوردهيْؤِمَن  ِمْن قَْوِمَك  إاِلَّ َمْن قَْد آَمَن؛ جز آنعده  كه تا كنون ايلَْن « :   م  فرمودپرودگاربه نوح عليه والسال

  )۴٠سوره ھود  آيه (» .مان نخواھد آورديچ كس از قوم  تو ايگر ھيد
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  :ن كردين نفري  وآنان  را  چنبيند ن  میينوح عليه السالم  قوم  خويش  را سزاوار  نفر: در ھمين  وقت  است که   

!  پروردگارالُِدوا إاِلَّ فاِجراً  َكفَّارا؛ يِضلُّوا ِعباَدَك  َو ال ياراً إِنََّك  إِْن تََذْرھُْم  يَن دَ يَربِّ  ال تََذْر َعلَى ااْلَْرِض  ِمَن اْلكافِرِ « 

كنند و جز  ی  بندگانت را گمراه  میبگذارن زنده  مگذار،  چرا كه  اگر آنھا را زنده ي زمی از كافران  را رویاحد

  )٢٧ و٢۶ ھود  آيات ۀسور. (»آورند ی  گنھكار و كافر به وجود نمینسل

 كه یگيرد،   آب ن،  از شرق  وغرب ھمه  جا را  فرا میين  وقت است که  طوفان  عظيمی  از آسمان  و زميدر ا

 یل  به آبشارھاين تبدي  زمیخت و  ھمه جاير ین  ميبر زم  بود كه یليآمد  باران  نبود، بلكه چون س یاز آسمان  م

  . رگرديدينظيم و بيعظ

شتی  باقی کی که در بيرون ئھمه جا را آب گرفت و کشتی نوح عليه السالم در سطح آب قرار گرفت ، وھمه انسانھا

  .  به  ھالکت  رسيدندشدهمانده  بودند،  غرق  

  : گويد يد و خطاب  به نوح  عليه السالم  کرده و میآ  نوح  عليه السالم  می نزده گويند  در ھمين اثنا  شيطان  ب می

  !تو حقى بر گردن  من دارى، که من مى خواھم  آن را  برايت ادا  کنم

  :و گفت) در تعجب فرو رفت(عليه السالم  نوح 

 !وردیآ  چه جای بسيار تعجب است که من حقی بر تو داشته باشم، با آنھم بگو چه حقی؟ باز با خود

  : شيطان  خطاب به نوح عليه السالم کرد و گفت

 قومت  کردى و آنھا را غرق  نمودى، و احدى  باقى نماند که من او را گمراه سازم، ۀنى  که درباريھمان نفر

 آنھا يند و من به گمراه ساختنآگرى به دنيا يکه  نسل د ن من تا مدتى  در بيکاری  با سر خواھم برد ، تااينيبنابرا

  .مشغول  شوم

    کنی ؟  جبرانحاال ديگر چه را مى خواھى: نوح به شيطان گفت 

  : شيطان گفت 

   :ن سه  موقع  دارمين  فاصله را به  بندگان در ايک تريکه من نزد!  اد من باشيدر سه موقع  به 

  !اد من  باش يرد ؛  به يــ  ھنگامى که خشم،  تو را فرا مى گ

  !اد من  باش يدو نفر قضاوت مى کنى ؛  به ان يــ  ھنگامى که م

   !»اد من  باش يست؛  بازھم به  يچ  کس در آنجا نيگانه اى تنھا ھستى ، و ھيــ  ھنگامى که با زن  ب

  پايان

 

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن

  و مـــديــــر مطـالعات سـتراتـــيژيک افغان

   جرمنی-کلتوری دحق الرهمسؤول مرکــز 

 

 

 


