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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  .آزاد ل
 ٢٠١٣ اگست ٢٣

  

 افسانه ھای قر آنی
 ١۵بخش 

 

 يان را مفيد می ادۀو سياستمداران ھم نمی پذيرند فيلسوفان ھيچ دينی را. مردم ھمان دينی را که دارند می پذيرند

 .دانند

 . از  پيامبران  بنی اسرائيل در قر آن و اسالمید استان ديگر

 . ياد شده است»مسھر« يا »اخنوخ«نام ه اين پيامبر اسمش ادريس است که در تورات از او ب

يش يکی از گوشھا. ھای بدنش کم و موی سرش بسيار بود  مردی فربه و گشاده رو بود مو»وھب«ادريس به روايت 

 او ۀداشت در وجه تسمي گفت در راه رفتن گامھا را کوتاه بر می آھسته سخن می. تر از گوش ديگرش بود  بزرگ

داد و او متفکر قوم  ھای الھی را درس می ھای خدا و سنت گفتند که حکمت اند که او را بدين جھت ادريس می نوشته

ه و نصيحت نمود تا ھفت نفر بعداً ھفتاد و آخرش ھم عظو آنقدر موخواند  مردم را به توحيد فرا می. خود بود 

 .ده و ھمه مطيع او شدندرادريس سلطنت را با نبوت جمع ک. پيروانش به ھزار نفر رسيد 

حمت خداوند شامل صالحان نامبرده شده که مر صابران  و ۀعيل از جملا ادريس و اسم٨۶و ٨۵  انبياء آياتۀدر سور

 .حال شان گرديده است

 سال بعد از ھبوط آدم متولد شده ٨٣٠وی .  پدر فاصله بود ۵ ھای اسالمی آمده که ميان ادريس و آدم در روايت

 است  و نسب او چنين »اخنوع«اش  باشد و نام اصلی نام پدرش يارد و مادرش بره است او از اجداد نوح می. است 

 :است

 . در شھر  بابِل تولد يافته استبن مھالئيل بن قنيان بن انوش بن شيث  بن آدم و اخنوع بن يارد

اند چون او سی صحيفه را تدريس کرده به اين نام خوانده   ادريس را مشتق از دراست دانسته و گفتهۀھا کلم بعضی

 .شده است

) مسرھ(به قولی ادريس ھمان . . تواند مشتق از دراست باشد  يند ادريس اسم عجمی است و نمیگو میھا  بعضی

 ستان واسطه بين خدايان و انسان به حساب آمده استبايونان  در  است که

بيشک او  .کتاب ادريس را ياد کن) اين(و در : خوانيم  به ار تباط ادريس می۵٧ و ۵۶ مريم آيات ۀدر قرآن در سور

 .اورا به جايگاه بلند برديم) ما ( و . گو بود  پيامبری راست
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خشم د شتگان خوبه يکی از فرخداوند : ديم يعنی و را باال برا :تياط اين  آيت چنين است اسالميون به ارروايت 

که ادريس پيامبر شد  زمانی. ای انداخت و سالھا آنجا بود   و بال و پرش را قطع نمود و بعداً او را در جزيرهفتگر

. او باز دھدشته نزد ادريس آمد و خواست او به در گاه خداوند دعا کند تا گناھش بخشيده شود و بال و پرش را به فر

آيا حاجتی  :شته به ادريس گفتفر. ادريس ھم دعا کرد و خداوند ھم اورا بخشيد و بال و پر ش را دو باره به او داد 

خواھم مرا به آسمان ببری تا ملک الموت را د يدار کنم زيرا با ياد او زندگی بر من گوارا  می: داری ؟ ادريس گفت

ن چھارم برد و در آنجا ملوک الموت را ديد که نشسته و سر خود را از روی شته ھم ادريس را به آسمافر.. نيست 

 :دھی ؟عزرائيل جواب داد چرا سرت را تکان می: و گفت . ادريس پيش آمد و سالم کرد . دھد  تعجب حرکت می

 در فکر بودم من. فته و ترا قبض روح کنم و را ميان آسمان چھارم و پنجم گرپرور دگار بر من فر مان داد تا جان ت

 بسيار ميان آسمان چھارم و سوم و سوم با دوم و دوم با اول و ھمچنان ميان آسمان اول ۀکه چگونه با اين ھمه فاصل

البته اين . فت و اکنون ترا ديدم و جانش را گر ام که در آسمان چھارم جان ترا بگيرم مور شدهأبا زمين است من م

زندان ادريس گناھان فرچون : يندگو ھا می  آن،ق داردانه گويان اسالمی فراز افسروايت با روايت  تعدادی ديگر 

قابيل را ديد از خدا خواست که او را به سوی خود باال ببرد و خداوند ھم اجابت نمود و او را در آسمان جھارم برد و 

 .محمد در شب معراج او را ديده و با ھم احوالپرسی نموده اند

 .ادريس به صورت زنده داخل بھشت شد و بر نگشت: يندگو  اسالم میيک تعداد از کله جنبانان

) خضر و ادريس  - الياس–عيسی ( دانند    چھار پيامبری که زنده استند میۀاسالم گرايان ادريس را يکی  از جمل 

ين چھار پيامبر از  پيروان اسالم چنين می پندارند که دو نفر ا.ھا نيز تماس خواھيم گرفت  آنۀکه البته  با زندگی نام

بعضی ) الياس و خضر ( و دو نفر ديگر شان در زمين ھستند ) عيسی و ادريس(باشند  زنده دو نفر آن در آسمان می

گويند که الياس و  باشند اما گروھی ديگر می ين اسالميون عقيده دارند که الياس و خضر ھر دو يک نفر  میااز

موريتی در خشکی ھا دارد و خضر در جزاير و در يا أند  که الياس مست بودند  و ھر دو زنده استخضر با ھم دو

اما خداوند . ديد دارند   پيامبری خضر شک و ترۀدر  بار) علمای دين(البته نا گفته نبايد گذاشت که يک تعداد از . ھا

ات نوش گاھی در آن محل آب حيات برود و يک کمی آب حي ھرمی بايدو خضر خضر را به آب حيات رھنمون شد 

 جان نمايد

) اخنوخ ( نام او در تورات . سد ر دانند و او با چھار واسطه به شيث پسر آدم می بسياری ادريس را جد پدر نوح می

 ۀت احاطأ ھي حساب و– پيمبری و علم آن به علم نجوم ۀ عالوه گويند  که ب باشد  و می است و در عربی ادريس می

 در زمان پيامبری ادريس فر شتگان .ختھا آمو ختن لباس را به انسانرز دواشت  و نخستين کسی بود که طکامل د

گفتند و با مردم نشست و بر خاست  سخن می. کردند دادند و سالم می آمدند و با مردم دست می به ميان مردم می

 .داشتند

 .ده بودندمالحی پرداخته مشرک و ميگسار شه مان قابيل و بيشتر بقوم ادريس مردمی بودند که از دود

گرفت و شبھا  او روزھا روزه می. خت س آورد و اول کسی بود که جامه دويل از آسمان صحفی برای ادريئجبر

 تھمين اس) از مزايای پيامبری (خواند و در افطار طعام بھشتی برای او می آوردند  نماز می

 .دانسته اند) کيومرث(برخی پادشاه معاصر ادريس را 

فت ولی مردم او را نان ندادند  خداوند او را باال برد و از ن گريدحطی شد دعا کرد باران باربا يک قادريس مواجه 

 غذا ھای بھشتی به او داد

 ٩١٩ او را وصی خود نمود و او .ند و فرزندش متوشلخ پديد آمدل عمر کرد که او را به آسمان برد سا٣۵۶ادريس
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 .در نوح استسال عمر کرد و پسرش لمک را وصی خود نمود و لمک پ

 .مودت و سپس صحيفه به او عنايت فرخخداوند علوم گذشته را به او آمونويسد  مسعودی می

 .گفتند داد او را ادريس می ادريس مردی جسيم و عظيم الخلقه بود چون او بسيار درس می

باران نيامد و و در ھمين مدت ) ؟؟ مردمسپيامبر وتر(ادريس از بيم دشمنان بيست سال گوشه نشين و منزوی شد

ھا غضب کرده جمع شدند و استغفار  قحطی عظيمی رخ داد و   مردم فھميدند که از دعای ادريس بوده که بر آن

ادريس اولين . ستاد ھا باران فر و ادريس ھم تقاضای عفو کرد و خداوند بر آن) امثل پرچمی ھاوخلقی ھ( کردند

زندان آدم درس را به فر خته شده ادريس چگونگی آن آموءا و آنچه به حضرت آدم از اسميت بودمدرس عالم بشر

 .داده و او بود که قلم و نوشتن و خواندن  را به مردم ياد داد

شلخ که دارای فرزندان زيادی بود و در آخر نام متوه ادريس دارای پسری بود ب :يدگو صاحب تاريخ بلعمی می

 . پيامبر از نسل اوستعمرش پسری از برای او متولد شد به نام لمک که نوح 

صيف نموده است و نظر  و برخوردار از مقام بر جسته توئیگو  راست،قرآن ادريس را به صفاتی چون صبر

بر او ) قابيل(او اولين پيامبری بود که جبرئيل برای ارشاد و ھدايت نسل : ت  او چپنين اسۀدانشمندان اسالمی در بار

 داشته و توبه کنند و طبق دستورات آئين او عمل کنندکفر خويش دست برغيان و سر کشی و وحی نازل کرد تا از ط

 . لمک انتقال يافت– متوشلخ – اخنوخ –نام ھای برد ه پيامبری ادريس   به فرزندانش ب

 .اند  سال نوشته٣۵٠ سال و مسعودی ٣۶۵ سال ابن اثير٣٠٠يعقوبی عمر ادريس را 

 .دمبر می شناسی که اسالم اورا پيا شخصی به نام ادريس يھودۀاين بود زندگی نام

 است  و در قرآن در  آياتی زيادی از او ذکری شده  شعيبحال بپر دازيم به شرح زندگی پيامبر ديگری که اسمش

 است

 پنج پيامبر از عرب فرستاده اونديثی از محمد به روايت بن عباس خدو ھمچنان بايد ياد آوری نمود که نظر به حد

 ند باش شعيب و محمد می -  اسمعيل–صالح  - ود است که عبار ت از ھ

ء مادرش به نام مکيل دختر لوط  و لقبش خطيب االنبيا. شعيب بن صيفون بن عيقا بن ثابت بن مدين بن ابراھيم است 

 . بود

. کرد ھای مفصل می کردند و او برای مردم سخنرانی شعيب از پيامبرانی بود که مردم بسيار  به او مراجعه می 

 .به روايت اسالميون پنجاه صحيفه برای شعيب نازل شده استنظر 

بنی ان  پيامبرۀنام شعيب بن مھرم بن حضور بن عديع  از جمله البته بايد عرض نمود که شخصی ديگری ھم ب

اسرائيل است که قوم او ھم اورا تکذيب کردند تا باالخره سران قوم جمع شده بر سر شعيب بيچاره ر يختند و او را 

 .  سال عمر کرده است۴٣ند  و او کشت

! ای قوم من: گفت ) فرستاديم( مدين بر ادر شان شعيب را) مردم(و به سوی : خوانيم  می ٨۵ اعراف آيت ۀدر سور 

ً دليل روشنی از ) راستين(خدا را بپرستيد که جز او معبودی  دگار تان برای پرور) طرف(برای شما نيست  مسلما

) چيزی(چيز ھای مردم را ) اموال و(ادا کنيد و از ) ودرست(زو را کامل مانه و تراپي) حق(شما آمده است پس 

  .اين برای شما بھتر است. اگر ايمان داريد . نکاھيد  و در زمين پس از اصالحش فساد نکنيد 

ورده است  باز آ  را تھديد کنيد  و از راه خدا کسی را که به او  ايمان) مردم (  و بر سر راھی نشينيد که -٨۶آيت   

يد سر انجام و او شما را بسيار گرداند و بنگرياد آوريد زمانی را که اندک بوديد ه خواھيد و ب داريد  و آن را کج می

 مفسدان چگونه بود
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ايمان نياورده ) ديگر ( گروھی  اند  و ام ايمان آورده  و اگر گروھی از شما  به آنچه من  به آن فرستاده شده– ٨٧آيت 

 تا خداوند ميان ما داوری کند که او بھترين داوران است) و منتظر بمانيد (  صبر کنيد اند پس

ً : گفتندکردند از قوم او که سر کشی می ) و بزرگان(  اشراف – ٨٨آيت   را با تو ايمان تو و کسانی ای شعيب  قطعا

باز ( آيا : گفت ) شعيب ( خويش  بيرون خواھيم کرد يا اينکه به آئين ما باز گرديد ) و ديار ( اند  از شھر  آورده

 باشيم؟) و بيزار ( اگر چه ازآن کراھت داشته ) گرديم 

بر خدا دروغ بسته ايم و   يقاگر ما به آئين شما باز گرديم پس از آنکه خدا ما را  از آن نجات داد  به تحق - ٨٩آيت 

روردگار ما بر پ) ودانش ( علم ) زيرا ( بخواھد مگر آنکه هللا پروردکار ما .  ما نيست که به آن باز گرديمۀشايست

 ايم ھمه چيز احاطه دارد ما بر خدا توکل کرده

 داورانی)  وراھکشايان( که تو بھترين . داوری کن ) راھی بکشا و ( ميان قوم مان  بحق  !پروردگارا

ً  :از قوم او که کافربودندکفتند) و بزرگان ( و اشراف  - ٩٠آيت  شما زيانکار خواھيد  اگرازشعيب پيروی کنيد  قطعا

 بود

 مرد ند ھای خود از پا درآمدند و ھا را فرا گرفت  پس در خانه آن) شديدی(  آنگاه زلزله -٩١آيت

اند و  نبوده) ديار و خانه ھا ( يا ھر گز در آن که گو) بود شدند  چنان نا( آنان که شعيب را تکذيب کردند -٩٢آيت 

 يانکار بودندان که شعيب را تکذيب کردند خود زآن

پروردگارم را به شما  براستی من پيامھای! ای قوم من : از آنان روی گرداند و گفت ) شعيب (  آنگاه -٩٣آيت

  بخورم ؟سافسو) و بی ايمان ( کافِر   ونه  بر گروهنمودم  پس چگ) ونصيحت (رساندم و برای شما خير خواھی

وعنکبوت به ار تباط شعيب پيامبر  موضوعات مشابھی  را که در   ھودۀخوانندگان گرامی اگر در آيات ذيل از سور

) براستی(ام  نه چنين نيست  اين  دارند فکر نکنند من تکراری نوشته  اعراف در فوق خواندند مطالعه میۀآيات سور

 ات قرآنی استآي

ستيد که ای قوم من هللا را بپر: فت گ) ستاديم فر( مدين برادر شان شعيب را ) م قو(  و به سوی – ٨۴سوره ھود آيت 

بينم و من بر  شما از عذاب  من شما را در نعمت می. معبودی جز او بر ای شما نيست و پيمانه و ميزان را کم نکنيد 

  سم رت روز فر ا گير می

در زمين به کم ند ھيد  و دھيد و اشياء مردم را ) و کامل ( پيمانه و ميزان را با عدالت تمام !  ای قوم منو - ٨۵آيت 

 شيدنکو) و تباھی ( فساد 

ين مورد با صدور آياتی ابان ھم در کانداران شکايت داشته و هللا مھروشی  دکه اين پيامبر گرانمايه از کم فر مثل اين

 ؟؟!!است تش را صادر فرموده اھداي

بر ای شما بھتر است و من بر شما نگھبان ) از مال حالل(خداوند ۀ  اگر ايمان د اشته باشيد باقی گذاشت– ٨۶آيت 

 .نيستم

ستيدند رھا کنيم يا آنچه د که آنچه را که نياگان ما می پردھ مان میآيا نمازت به تو فر! ای شعيب  : گفتند-  ٨٧آيت 

  برد بار عاقلی ھستی ) مردی ( ام دھيم ؟ بی گمان تو خواھيم  در اموالمان انج را می

آشکاری از پروردگارم د اشته باشم  ) و حجت ( به من خبر دھيد اگر من دليل ! ای قوم من: گفت ) شعيب ( - ٨٨آيت

خواھم با شما مخالفت  و من نمی) آيا نبايد از او اطاعت  کنم؟( ی بمن عطا کرده باشد ئو از سوی خود رزق نيکو

 من جز اصالح تا آنجا که توانی دارم نمی)  مرتکب شومو خود(زی که شما را از آن نھی ميکنم   چيۀنم در بارک

 .گردم بر او تو کل کردم و به سوی او باز می. خدا نيست ) فضل ( فيق من جز به  خواھم و تو
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سد آنچه که به قوم نوح بر) عذابی ز ني( با من سبب نشود که به شما ) و مخالفت(دشمنی ! و ای قوم من -  ٨٩آيت | 

 .يا قوم ھود يا قوم صالح رسيد و قوم لوط از شما چندان دور نيست

ھمانا پروردگارم مھر بان ) و توبه کنيد (  و از پروردگار تان آمرزش بطلبيد  سپس به سوی او باز گرديد – ٩٠يت آ

 دوستدار است

ستی که ما  تو را در ميان خود نا فھميم و به دو  نمیئیگو ه میبسياری از آنچه را ک! ای شعيب:  گفتند – ٩١آيت |

 |ديم و تو نزد ما گرانقدر نيستیکر قبيله ات نبود مسلماً تو را سنگسار می) احترام ( بينيم  و اگر  توان می

را پشت سر او )فرمان (  است؟ و من نزد شما گرامی تر از خداوندۀ آيا قبيل! ای قوم من : گفت ) شعيب  ( - ٩٢آيت 

   احاطه دارد،بی گمان پروردگارم به آنچه انجام ميدھيد! خويش  انداخته ايد

عمل ميکنم به زودی خواھيد ) به روش خود ( شما به روش خود  تان عمل کنيد من ھم !  و ای قوم من -٩٣آيت 

شما انتظار بکشيد  و ! آيد  که رسوايش کند و چه کسی خود دروغکو است دانست چه کسی عذاب  به سراغ شان می

 با شما در انتظارم) نيز ( من 

خود ) سوی ( مان ما فرا رسيد شعيب و کسانی را که به او ايمان آورده بودند  به رحمتی از   و چون فر– ٩۴آيت  

و ( فت پس در ديار خود به رو افتادند فرو گر) بانگی مرگبار= (تم کردند صيحه اینجات داديم  و کسانی را که س

 ؟) دند مر

ھمان . مدين) قوم ( باد بر ) و ھالکت ( دوری ! آگاه باشيد . نبودند ) ديار (  ھر گز در آن ئی چنان که گو-٩۵آيت 

 شدند) و ھالک ( ثمود دور )قوم(  گو نه که

 ؟؟!!دعای بد خداوند در آيت فوق

 دندرا تکذيب کر) خدا ( پيامبران ) قوم شعيب( = که  یاصحاب-١٧۶سوره شعراء آيت 

 نمی تر سيد ؟) از خدا ( آيا :ھا گفت   ھنگامی که شعيب به آن– ١٧٧آيت  

 ھمانا من برای شما پيامبری امين ھستم- ١٧٨آيت 

 سيد و مرا اطاعت کنيد پس از خدا بتر -١٧٩آيت  

دگار پرور) ۀعھد(ز شما نمی طلبم مزد من تنھا بر ھيچ مزدی ا) دعوت ( اين ) رساندن (  و من بر – ١٨٠آيت  

 جھانيان است

 .در آيات زيادی از زبان پيامبران چنين کلماتی در قر آن آمده است

 نباشيد) و کم فرو شان (  پيمانه را تمام بدھيد و از کاھندگان – ١٨١آيت|

  و با ترازوی درست وزن کنيد– ١٨٢آيت |

 اميد است شاروال کابل اين آيت را بخواند!! باز ھم کم فروشی  

 شيدو در زمين به فساد نکو) ع نکنيد و حق آنھا را ضاي( ز ھای مردم را کم ندھيد و چي-١٨٣آيت 

 يد بتر سيدکه شما و آفريدگان نخستين را آفر و از کسی -١٨۴آيت|

 . جز اين نيست که تو از جادو شدگانی) ای شعيب : (  گفتند -١٨۵آيت 

 گو يان می پنداريم و تو را از دروغ.  و تو جز بشری ھمانند ما نيستی -١٨۶آيت|

 ندازما بي) سر( ی از آسمان را بر ايانی پاره گو ز راستپس اگر ا-١٨٧يت آ

 دھيد دانا تر است پروردگارم به آنچه انجام می: گفت ) شعيب  ( - ١٨٨آيت 

 بی گمان  آن عذابی بزرگی.ھا را فرو گرفت   پس او را تکذيب کردند آنگاه عذاب روز سايه آن-١٨٩آيت 
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 نشانه ا ی است و بيشتر آنھا مؤمن نبودند) ما جرا ( مان در  ين گ بی -١٩٠ت آي

 ديد پروردگار تو پيروز مند مھر بان است و بی تر-١٩١آيت

ای قوم من خدا را بپر ستيد و : پس کفت .  و به سوی مدين برادر شان شعيب را فر ستاديم– ٣۶ عنکبوت آيت ۀسور

 و در زمين به فساد  نکو شيدبه روز باز پسين اميدوار باشيد 

 ھای مختلف ازين موضوع ياد آوری نمودی تا حال چندين بار در  سوره!! ای پروردگار مھر بان 

 ؟) و مردند ( ھای  خود به رو افتادند  فت پس در خانهب کردند پس زلزله آنان را فرو گر آنگاه او را تکذي-٣٧آيت|

ی مجبور باشد آياتی ورد  که قارشان پيش بيا ط زندگی وضعی را برایاميدوارم ھموطنان خوبم در صورتی که شراي

شان بخواند لطفاً به قاری و يا مال صاحب خصوصی بگوئيد تا از خواندن آيات فوق منصرف شود   آن را برایراز ق

 . دانيد چون شما مفھوم آنرا می

سال  ٢۴٢يد که گو اشت اما بن عباس میاند که شعيب عمر طوالنی کرد  يعنی چھار صد سال عمر د راويان نوشته

مگر ! !ور دگارا پر(سوده شد و دعا کرد خداوند او را جوان نمود  نزد قوم آمد عمر کرد  و يک مرتبه پير و فر

 باز آنھا را به خدا )نميشد تا اين ھمه زحمت کشيدن و جوان ساختن او يکی ديگر را به پيامبری می گماشتی ؟؟ 

يق اولی حرف تو عتماد نکر ديم اينک که جوانی بطرآنروز که پير مرد بودی ما به تو ا: تند دعوت نمود  و قوم گف

 من صد ھزار نفر از قوم تو را عذاب می! ای شعيب : خطاب شد . ئیکنيم آنچه را ميگو يد و باور نمیرا نخواھيم شن

بدان ! پرور دگارا : عرض کرد شعيب . کنم چھل ھز ار نفر از بدان و کفار و فسقه و شصت ھزار  از نيکان 

ھا را  به سبب مداھنه و معامله ای که با بدان داشتند و بدی: کنی ؟ خطاب شد  مستحق عذابند نيکان را چرا عذاب می

 ؟؟)بھانه ای خوبی برای مالوچلی وامثالھم (.ديدند و نھی نکردند و برای غضب من غضب نکردند

يچاره و فقير ما روا داشته و فقط ھزار  نفر جانی و آدمکش را در وطن ما  شود اين لطفت  را بر مردم ب می!! الھی 

  ؟؟ئی عذ آب نما،اند که ھمه را به خاک و خون کشيده

. اوند او را يبينا فرمود يست که دو چشمش کور شد باز خداند که شعيب آنقدر از خوف خدا گر از محمد روايت کرده

بار اورا بينا  شود فقط يک  مال عمر يک چشم دارد و به آسانی می(بينا شد يست و کور شد تا سه بار کور و باز گر

اگر برای . ام  اگر برای ترس از جھنم است تو را بخشيدم و از جھنم آزاد کرده! ای شعيب: خطاب رسيد  !!) ساخت

ھنم و نه جاز دانی  که نه برای ترس  تو خودت می! پروردگارا: عرض کرد . بھشت است بھشت را به تو بخشيدم 

 شوق ۀيو من به شوق لقای تو گر. ی اروی طمع بھشت است بلکه از شوق َمحبت تست که در  دل من قرار  داد 

 ستم که ترا خدمت کندموسی بن عمران را به سوی تو ميفر: خطاب شد .. ميکنم 

 خدمت نمودن موسی  ن  اينخوانندگان معزز شايد به خاطر داشته باشند که م(بود ده سال موسی در خدمت شعيب . و

 ، موسی، داوود،ھای نوح در شش بخش که شامل افسانه) پيامبران( را به شعيب در  زندگينامه موسی زير عنوان 

ست که او ھم پيامبر است و در  دان ام  موسی به خدمت شعيب آمد نمی عيسی و محمد است  نوشته، لوط، ابراھيم

در آن بحث تا البته . ا دختر شعيب شد  و بعد با ھمين دختر ازدواج نمود  شعيب عاشق ساق پای صفورۀديکی خاننز

 يان عشقی بود يا خدمت؟؟ جر،ی ده سال در خدمت شعيب  بودکه چرا موس يح شده است  اينيک اندازه مفصل تشر

ھا به اشکال  ز آنجه دوم که در قرآن اا در بخش بعدی از چند پيامبر درھای قرآنی ر يکی ديگر از داستانھا و افسانه 

 .، مشترکاً خواھيم خواندمختلف يادآوری شده 

 


