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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 و قوم ثمود «علیه السالم»تدبر در قصۀ حضرت صالح

«عاقبت شوم استکبار و طغیانگری»  
«ایمان و تقوا تنها راه نجات بشر»  

 

 فهرست:

 فهرست آیات و سور 

 دعوت همۀ پیامبران به یک دین 

 قوم ثمود(اصحاب حجر( 
 در دل کوه ساخت خانه ی امن 

 

 حضرت صالح صفات 
 امین بودن 

  برای تبلیغ و دعوت مطالبه پاداش ننمودن 

 خداه ی فرستاد 

 صالح( حضرت)شناخت کامل قوم ازد قوم قبل از دعوتمورد اعتما 

 

 دعوت و هدایت حضرت صالح 
  پرستش خدای یگانهتوحید ودعوت به 

 یادآوری نعمتها 

 خیرخواهی و دلسوزی حضرت صالح 

  آوردن معجزه جهت انذارواتمام حجت 

  مقام رسالت نعمتی از جانب خداوند 

 و اطاعت از پیامبر خود دعوت به پرهیزکاری 

 

 حضرت صالح به قوم خود ندرزهایا 
 فرت از خداطلب مغ 
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  خسران انسان با نافرمانی خداوند 

 ناقه امتحان و نشانه ای ازجانب خدا  

  امنیت و نعمت های فراوان آنان ماندگاریعدم 

  و دنیا پرستان مسرفیناز  پیرویعدم 

 صبر و توکل کلید سعادت 

 توکل مؤمنین بر خداوند 

 

 واکنش قوم ثمود درمقابل حضرت صالح 
 یب پیامبرخود همانند اقوام گذشتهتکذ 

 برخورد اشراف قوم متکبران و سران، تکذیب کنندگان و مستضفین ایمان آورندگان(

 ثمود با حامیان حضرت صالح(

  سرپیچی از فرمان الهی 

 ربوبیت تشریعی و توحید الوهیت و عدم پذیرش توحید 

  عذاب الهی برای نزولشتاب 

 تهمت گمراهی و جنون به حضرت صالح 

 دروغگو وهوسباز خطاب کردن حضرت صالح 

  برگزیدن ضاللت و گمراهی)نابینایی(برهدایت)عذاب خوار کننده نتیجه ضاللت

 گمراهی(

 تکذیب انذارهای الهی 

  درشهرهافساد و طغیان 

 تهدید به بیرون راندن از سرزمین خود 

 

 بهانه تراشی قوم ثمود 
 از حضرت صالح معجزه  درخواست 

 خود مانندهاز بشری  عدم پیروی 

 وحی برآنان عدم نزول 

 )فال بد گرفتن وجود حضرت صالح)حضرت صالح را عامل بدبختی خود می دانستند 

 آناننزول فرشتگان بر 

 انکار عذاب الهی 

 

 قو م ثمود  گمراهی علت 
 سرخوشی در نعمت های فراوان 

 لجاجت وخیره سری 
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 غروروسرمستی 

 میشه در امان هستند و هیچ ه به خیال خودشاناز تمدن و شهرسازی) یبرخوردار

 حادثه ای آنها را به خطر نمی اندازد(

  کبرمانع از ایمان آوردن به خدای یگانه 

 عدم پذیرش نصیحت 

 خود تقلید کورکورانه از گذشتگان 

  زیبا جلوه دادن اعمالشان توسط شیطان به دنبال آننادیده گرفتن حقیقت 

 طغیان گری 

 

 علیه پیامبر خود توطئه قوم ثمود 
 ایشان و خانواده اشرساندن قتل با هدف به ح شبیخون به حضرت صال 

  آنان علیه حضرت صالحکید 

 آنان در پی کردن ناقه)انتخاب شقی ترین فرد از میان خود(شقی ترین  اقدام 

 

  مکذّبینسرانجام شوم 
 قوم ثمود خدا علیه مکر 

 عذاب خداوند بعد از فرصت دادن 

 مهلت دادن سه روزه 

 نزول عذاب صبگاهان 

 عذاب سخت الهی گرفتار شدن در 

 )عدم مهلت جهت بازگشت ازعذاب الهی)محقق شدن عذاب الهی 

 قطعی بودن هالکت ظالمان 

 )نابودی ساکنان قوم ثمود)نفرین خداوند بر آنان 

 نجات حضرت صالح و ایمان آورندگان 

 

 عبرت آموزی آیندگان از آثار گذشتگان 
 احاطۀ خداوند بر رفتار اقوام گذشته و آینده 

  و اقوام گذشته سرگذشت قوم ثمود ازآموزی عبرت 

  فراگیر بودن عذاب الهی)همه باانتخاب فرد شقی وراضی به پی پی کردن یک نفرو

  کردن ناقه در آن گناه شریک بودند(

 درک حقیقت با سیر در زمین و تاریخ گذشتگان 

 )عاقبت کفر و انکار دعوت انبیاء)هالکت و نابودی اقوام طغیانگر 

 قبل از نزول عذاب حجت آگاهی دادن واتمام 

 فرصت کافی برای توبه به هر قومی قبل از هالکت آن 
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 تخلف نکردن خداوند از وعدۀ عذاب 

 پاسخ ظلم توسط خداوند در دنیا وآخرت 

 مجازات سخت خداوند 

 عذاب و نابودی اقوام ظالم و کافر نعمتی از جانب خدا 

  فرمان الهیداشتن خداوند از مجازات سرپیچی کنندگان نعدم ترس و بیم 

 نجات بشر در گرو ایمان و تقوا 

 

 شریک بودن افراد جامعه در رضا و غضب خداوند 

 علیه السالم»فرمایش امام علی» 

 

  )آموزه ها و پند های قصۀ ثمودیان و حضرت صالح)ع 
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 فهرست آیات و سور 
 

 محل نزول آیات سوره ردیف

 کهم 37الی  37 اعراف 1

 مدینه 37 توبه 2

 مکه 79 - 67 - 16الی 11 هود 7

 مکه 17الی  7 ابراهیم 4

 مکه 64الی  67 حجر 9

 مکه 97 اسراء 1

 مدینه 46الی  41 حج 3

 مکه 77الی  73 فرقان 6

 مکه 197الی  141 شعراء 7

 مکه 97الی  49 نمل 17

 مکه 76 عنکبوت 11

 مکه 19الی  12 ص 12

 مکه 72 الی 77 غافر 17

 مکه 16و 13 – 14و 17 فصلت 14

 مکه 19 -12و 11 ق 19
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 مکه 49الی  47 ذاریات 11

 مکه 99الی  42 نجم 13

 مکه 71الی  27 قمر 16

 مکه 6 - 9و 4 الحاقه 17

 مکه 27 - 12 بروج 27

 مکه 14الی  11 – 7 فجر 21

 مکه 19الی 11 شمس 22

 

  37الی  37اعراف آیات 

َ َما لَُکْم ِمْن إِٰلٍه َغْیُرهُ قَْد َجاَءتُْکْم بَیِّنَةٌ ِمْن َربِّکُ  دَ ثَُموَو إِلَى  ْم ٰهِذِه أََخاُهْم َصاِلحاً قَاَل یَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاه

ِ َو الَ تََمسُّوَها بُِسوٍء فَیَأُْخَذُکْم َعَذاٌب  ِ لَُکْم آیَةً فََذُروَها تَأُْکْل فِي أَْرِض َّللاه  ( 37) أَِلیمٌ نَاقَةُ َّللاه

هِخذُوَن ِمْن ُسُهوِلَها قُُصوراً وَ  أَُکْم فِي اْْلَْرِض تَت  تَْنِحتُوَن َو اْذُکُروا إِْذ َجعَلَُکْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد َعاٍد َو بَوه

ِ َو الَ تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِدینَ   ( 34) اْلِجبَاَل بُیُوتاً فَاْذُکُروا آالََء َّللاه

ُمْرَسٌل ِمْن اْلَمََلُ الهِذیَن اْستَْکبَُروا ِمْن قَْوِمِه ِللهِذیَن اْستُْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أَ تَْعلَُموَن أَنه َصاِلحاً  قَالَ 

 ( 39) َربِِّه قَالُوا إِنها بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْؤِمنُونَ 

 ( 31) ْم بِِه َکافُِرونَ قَاَل الهِذیَن اْستَْکبَُروا إِنها بِالهِذي آَمْنتُ 

 ( 33) ْرَسِلینَ فَعَقَُروا النهاقَةَ َو َعتَْوا َعْن أَْمِر َربِِّهْم َو قَالُوا یَا َصاِلُح ائْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُکْنَت ِمَن اْلمُ 

ْجفَةُ فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِهْم َجاثِِمینَ   ( 36) فَأََخَذتُْهُم الره

 (37) ْم َو قَاَل یَا قَْوِم لَقَْد أَْبلَْغتُُکْم ِرَسالَةَ َربِّي َو نََصْحُت لَُکْم َو ٰلِکْن الَ تُِحبُّوَن النهاِصِحینَ فَتََولهى َعْنهُ 

 

 37آیه  توبه 

اِب َمْدیََن َو اْلُمْؤتَِفَکاِت َو قَْوِم إِْبَراِهیَم َو أَْصحَ  ثَُمودَ أَ لَْم یَأْتِِهْم نَبَأُ الهِذیَن ِمْن قَْبِلِهْم قَْوِم نُوحٍ َو َعاٍد َو 

ُ ِلیَْظِلَمُهْم َو ٰلِکْن َکانُوا   (37) أَْنفَُسُهْم یَْظِلُمونَ أَتَتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَیِّنَاِت فََما َکاَن َّللاه
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  16الی 16هود آیات- 67 - 79

 َ ً قَاَل یَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاه َما لَُکْم ِمْن إِٰلٍه َغْیُرهُ ُهَو أَْنَشأَُکْم ِمَن اْْلَْرِض َو َو إِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلحا

قَالُوا یَا َصاِلُح قَْد ُکْنَت فِینَا َمْرُجّواً ( 11) َربِّي قَِریٌب ُمِجیبٌ  اْستَْعَمَرُکْم فِیَها فَاْستَْغِفُروهُ ثُمه تُوبُوا إِلَْیِه إِنه 

ا تَدْ  قَْبَل ٰهذَا أَ تَْنَهانَا أَْن نَْعبُدَ  قَاَل یَا قَْوِم أَ ( 12) ُعونَا إِلَْیِه ُمِریبٍ َما یَْعبُُد آبَاُؤنَا َو إِنهنَا لَِفي َشّکٍ ِممه

ِ إِْن َعَصْیتُهُ  نِي فََما تَِزیُدونَ  َرأَْیتُْم إِْن ُکْنُت َعلَى بَیِّنٍَة ِمْن َربِّي َو آتَانِي ِمْنهُ َرْحَمةً فََمْن یَْنُصُرنِي ِمَن َّللاه

ِ َو الَ تََمسُّوَها بُِسوٍء 17ْیَر تَْخِسیٍر )غَ  ِ لَُکْم آیَةً فَذَُروَها تَأُْکْل فِي أَْرِض َّللاه ( َو یَا قَْوِم ٰهِذِه نَاقَةُ َّللاه

 ( 19) ْیُر َمْکذُوبٍ فَعَقَُروَها فَقَاَل تََمتهعُوا فِي َداِرُکْم ثاَلَثَةَ أَیهاٍم ٰذِلَک َوْعٌد غَ ( 14) ُخَذُکْم َعَذاٌب قَِریبٌ فَیَأْ 

ً َو الهِذیَن آَمنُوا َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنها َو ِمْن ِخْزيِ یَْوِمئٍِذ إِنه رَ  ْینَا َصاِلحا ا َجاَء أَْمُرنَا نَجه َو اْلقَِويُّ بهَک هُ فَلَمه

ْیَحةُ فَأَْصبَُحوا فِ ( 11اْلعَِزیُز ) َکأَْن لَْم یَْغنَْوا فِیَها أاَلَ إِنه ( 13) اثِِمینَ ي ِدیَاِرِهْم جَ َو أََخذَ الهِذیَن َظلَُموا الصه

 ( 16ثَُموَد َکفَُروا َربهُهْم أاَلَ بُْعداً ِلثَُموَد )

 ِلحٍ َو َما قَْومُ َو یَا قَْوِم الَ یَْجِرَمنهُکْم ِشقَاقِي أَْن یُِصیبَُکْم ِمثُْل َما أََصاَب قَْوَم نُوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصا

 ( 67لُوٍط ِمْنُکْم بِبَِعیٍد )

 ( 79َکأَْن لَْم یَْغنَْوا فِیَها أاَلَ بُْعداً ِلَمْدیََن َکَما بَِعَدْت ثَُموُد )

 

  67الی 7ابراهیم آیات 

ُ الهِذیَن ِمْن قَْبِلُکْم قَْوِم نُوحٍ َو َعاٍد َو  ُ َجاَءتُْهْم َو الهِذیَن ِمْن بَْعِدِهْم الَ  ثَُمودَ أَ لَْم یَأْتُِکْم نَبَأ یَْعلَُمُهْم إاِله َّللاه

ا تَْدُعوُرُسلُُهْم بِاْلبَیِّنَاِت فََردُّوا أَْیِدیَُهْم فِي أَْفَواِهِهْم َو قَالُوا إِنها َکفَْرنَا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َو إِ  نَنَا نها لَِفي َشّکٍ ِممه

َشکٌّ فَاِطِر السهَماَواِت َو اْْلَْرِض یَْدُعوُکْم ِلیَْغِفَر لَُکْم ِمْن ذُنُوبِکُْم  ( قَالَْت ُرُسلُُهْم أَ فِي َّللاهِ 7) إِلَْیِه ُمِریبٍ 

ا َکانَ  ى قَالُوا إِْن أَْنتُْم إِاله بََشٌر ِمثْلُنَا تُِریُدوَن أَْن تَُصدُّونَا َعمه َرُکْم إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ ُ  َو یَُؤّخِ ونَا یَْعبُُد آبَاُؤنَا فَأْت

َ یَُمنُّ َعلَى َمْن یََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ 17) ُمبِینٍ  بُِسْلَطانٍ   ( قَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِْن نَْحُن إاِله بََشٌر ِمثْلُُکْم َو ٰلِکنه َّللاه

ِ فَْلیَتََوکهِل اْلُمْؤِمنُ  ِ َو َعلَى َّللاه ( َو َما لَنَا أاَله نَتََوکهَل 11) ونَ َو َما َکاَن لَنَا أَْن نَأْتِیَُکْم بُِسْلَطاٍن إِاله بِِإْذِن َّللاه

ِ فَْلیَتََوکهِل اْلُمتََوکِّ  ِ َو قَْد َهَدانَا ُسبُلَنَا َو لَنَْصبَِرنه َعلَى َما آَذْیتُُمونَا َو َعلَى َّللاه ( َو قَاَل 12) لُونَ َعلَى َّللاه

 أَْو لَتَعُوُدنه فِي ِملهتِنَا فَأَْوَحى إِلَْیِهْم َربُُّهْم لَنُْهِلَکنه الظهاِلِمینَ الهِذیَن َکفَُروا ِلُرُسِلِهْم لَنُْخِرَجنهُکْم ِمْن أَْرِضنَا 

(17 ) 
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  67الی67حجرآیات 

( َو َکانُوا 61) ( َو آتَْینَاُهْم آیَاتِنَا فََکانُوا َعْنَها ُمْعِرِضینَ 67) َو لَقَْد َکذهَب أَْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسِلینَ 

ً آِمنِینَ یَْنِحتُ  ْیَحةُ ُمْصبِِحینَ 62) وَن ِمَن اْلِجبَاِل بُیُوتا ( فََما أَْغنَى َعْنُهْم َما َکانُوا 67) ( فَأََخَذتُْهُم الصه

 (64) یَْکِسبُونَ 

 

  97اسراء آیه 

لُوَن َو آتَْینَا  النهاقَةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُموا بَِها َو َما  دَ ثَُموَو َما َمنَعَنَا أَْن نُْرِسَل بِاْْلیَاِت إاِله أَْن َکذهَب بَِها اْْلَوه

 (97نُْرِسُل بِاْْلیَاِت إاِله تَْخِویفاً )

 

  16الی  16حج آیات 

َکاةَ َو أََمُروا بِاْلَمْعُروِف َو نََهْوا عَ   ِن اْلُمْنَکِر َو لِِلهِ الهِذیَن إِْن َمکهنهاُهْم فِي اْْلَْرِض أَقَاُموا الصهالَةَ َو آتَُوا الزه

 ُ بُوَک فَقَْد َکذهبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َو َعاٌد َو ( 41ُموِر )َعاقِبَةُ اْْل َراِهیَم َو َو قَْوُم إِبْ ( 42) ثَُمودُ َو إِْن یَُکذِّ

َب ُموَسى فَأَْملَْیُت ِلْلَکافِِریَن ثُمه أََخْذتُُهْم فََکیْ ( 47قَْوُم لُوٍط )   (44َف َکاَن نَِکیِر )َو أَْصَحاُب َمْدیََن َو ُکذِّ

  (49َمِشیٍد )فََکأَیِّْن ِمْن قَْریٍَة أَْهلَْکنَاَها َو ِهَي َظاِلَمةٌ فَِهَي َخاِویَةٌ َعلَى ُعُروِشَها َو بِئٍْر ُمعَطهلٍَة َو قَْصٍر 

َمعُوَن بَِها فَِإنهَها الَ تَْعَمى اْْلَْبَصاُر َو أَ فَلَْم یَِسیُروا فِي اْْلَْرِض فَتَُکوَن لَُهْم قُلُوٌب یَْعِقلُوَن بَِها أَْو آَذاٌن یَسْ 

ُدوِر )  ( 41ٰلِکْن تَْعَمى اْلقُلُوُب الهتِي فِي الصُّ

ا تَ  ُ َوْعَدهُ َو إِنه یَْوماً ِعْنَد َربَِّک َکأَْلِف َسنٍَة ِممه  ( 43) عُدُّونَ َو یَْستَْعِجلُونََک بِاْلعََذاِب َو لَْن یُْخِلَف َّللاه

 َ   (46یِّْن ِمْن قَْریٍَة أَْملَْیُت لََها َو ِهَي َظاِلَمةٌ ثُمه أََخْذتَُها َو إِلَيه اْلَمِصیُر )َو َکأ

 

  77الی  73فرقان آیات

ُسَل أَْغَرْقنَاُهْم َو َجعَْلنَاُهْم ِللنهاِس آیَةً َو أَْعتَْدنَا ِللظهاِلِمیَن َعذَ  ا َکذهبُوا الرُّ  ( 73ِلیماً )اباً أَ َو قَْوَم نُوحٍ لَمه
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ّسِ َو قُُروناً بَْیَن ٰذِلَک َکثِیراً ) َو ُکالًّ َضَرْبنَا لَهُ اْْلَْمثَاَل َو ُکالًّ تَبهْرنَا ( 76َو َعاداً َو ثَُموَد َو أَْصَحاَب الره

 (77تَتْبِیراً )

 

  697الی 616شعراء آیات 

 ( إِنِّي لَُکْم َرُسوٌل أَِمینٌ 142) وُهْم َصاِلٌح أَ الَ تَتهقُونَ ( إِْذ قَاَل لَُهْم أَخُ 141) اْلُمْرَسِلینَ  ثَُمودُ َکذهبَْت 

َ َو أَِطیعُونِ 147)  ( َو َما أَْسأَلُُکْم َعَلْیِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِله َعلَى َرّبِ اْلعَالَِمینَ 144) ( فَاتهقُوا َّللاه

 ( َو ُزُروعٍ َو نَْخٍل َطْلعَُها َهِضیمٌ 143) ( فِي َجنهاٍت َو ُعیُونٍ 141) ( أَ تُتَْرُکوَن فِي َما َهاُهنَا آِمنِینَ 149)

َ َو أَِطیعُونِ 147) ( َو تَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بُیُوتاً فَاِرِهینَ 146) ( َو الَ تُِطیعُوا أَْمَر 197) ( فَاتهقُوا َّللاه

ِرینَ 192) ِض َو الَ یُْصِلُحونَ ( الهِذیَن یُْفِسُدوَن فِي اْْلَرْ 191) اْلُمْسِرفِینَ   ( قَالُوا إِنهَما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحه

اِدقِینَ 197) ( قَاَل ٰهِذِه نَاقَةٌ لََها ِشْرٌب َو لَُکْم 194) ( َما أَْنَت إِاله بََشٌر ِمثْلُنَا فَأِْت بِآیٍَة إِْن ُکْنَت ِمَن الصه

( فَعَقَُروَها فَأَْصبَُحوا 191) سُّوَها بُِسوٍء فَیَأُْخَذُکْم َعَذاُب یَْوٍم َعِظیمٍ ( َو الَ تَمَ 199) ِشْرُب یَْوٍم َمْعلُومٍ 

( َو إِنه َربهَک لَُهَو 196) ( فَأََخَذُهُم اْلعََذاُب إِنه فِي ٰذِلَک َْلیَةً َو َما َکاَن أَْکثَُرُهْم ُمْؤِمنِینَ 193) نَاِدِمینَ 

ِحیمُ   ( 197) اْلعَِزیُز الره

 

 97الی  19ل آیات نم 

َ فَِإَذا ُهْم فَِریقَاِن یَْختَِصُمونَ  ثَُمودَ َو لَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى  ( قَاَل یَا قَْوِم ِلَم 49) أََخاُهْم َصاِلحاً أَِن اْعبُُدوا َّللاه

َ لَعَلهُکْم  ( قَالُوا اطهیهْرنَا بَِک َو بَِمْن 41) تُْرَحُمونَ تَْستَْعِجلُوَن بِالسهیِّئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة لَْو الَ تَْستَْغِفُروَن َّللاه

ِ بَْل أَْنتُْم قَْومٌ تُْفتَنُونَ  ( َو َکاَن فِي اْلَمِدینَِة تِْسعَةُ َرْهٍط یُْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض 43) َمعََک قَاَل َطائُِرُکْم ِعْندَ َّللاه

ِ 46) َو الَ یُْصِلُحونَ  لَنُبَیِّتَنههُ َو أَْهلَهُ ثُمه لَنَقُولَنه ِلَوِلیِِّه َما َشِهْدنَا َمْهِلَک أَْهِلِه َو إِنها ( قَالُوا تَقَاَسُموا بِالِله

( فَاْنُظْر َکْیَف َکاَن َعاقِبَةُ َمْکِرِهْم 97) ( َو َمَکُروا َمْکراً َو َمَکْرنَا َمْکراً َو ُهْم الَ یَْشعُُرونَ 47) لََصاِدقُونَ 

ْرنَاُهمْ   ( فَتِْلَک بُیُوتُُهْم َخاِویَةً بَِما َظلَُموا إِنه فِي ٰذِلَک َْلیَةً ِلقَْوٍم یَْعلَُمونَ 91) َو قَْوَمُهْم أَْجَمِعینَ  أَنها َدمه

 (97) ( َو أَْنَجْینَا الهِذیَن آَمنُوا َو َکانُوا یَتهقُونَ 92)
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  76عنکبوت آیه 

ُهْم َعِن السهبِیِل َو َکانُوا َو قَْد تَبَیهَن لَُکْم مِ  ثَُمودَ َو َعاداً َو  ْن َمَساِکنِِهْم َو َزیهَن لَُهُم الشهْیَطاُن أَْعَمالَُهْم فََصده

 (76) ُمْستَْبِصِرینَ 

 

  69الی  61ص آیات 

اُب اْْلَْیَکِة أُوٰلئَِک َو قَْوُم لُوٍط َو أَْصحَ  ثَُمودُ ( َو 12َکذهبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َو َعاٌد َو فِْرَعْوُن ذُو اْْلَْوتَاِد )

ُسَل فََحقه ِعقَابِ 17) اْْلَْحَزابُ  ( َو َما یَْنُظُر ٰهُؤالَِء إاِله َصْیَحةً َواِحَدةً َما لََها ِمْن 14) ( إِْن ُکلٌّ إِاله َکذهَب الرُّ

 (19) فََواقٍ 

 

  71الی  77غافرآیات 

َو  ثَُمودَ ِمثَْل َدأِْب قَْوِم نُوحٍ َو َعاٍد َو (77) لَْیُکْم ِمثَْل یَْوِم اْْلَْحَزابِ َو قَاَل الهِذي آَمَن یَا قَْوِم إِنِّي أََخاُف عَ 

ُ یُِریُد ُظْلماً ِلْلِعبَاِد )  (72( َو یَا قَْوِم إِنِّي أََخاُف َعلَْیُکْم یَْوَم التهنَاِد )71الهِذیَن ِمْن بَْعِدِهْم َو َما َّللاه

 

  66و63 -61و  67فصلت آیات  

ُسُل ِمْن بَْیِن أَْیِدیِهْم 17) ثَُمودَ ِإْن أَْعَرُضوا فَقُْل أَْنَذْرتُُکْم َصاِعقَةً ِمثَْل َصاِعقَِة َعاٍد َو فَ  ( إِْذ َجاَءتُْهُم الرُّ

َ قَالُوا لَْو َشاَء َربُّنَا َْلَْنَزَل َمالَئَِکةً فَِإنها بَِما  ( 14) أُْرِسْلتُْم بِِه َکافُِرونَ  َو ِمْن َخْلِفِهْم أاَله تَْعبُُدوا إاِله َّللاه

ا   فََهَدْینَاُهْم فَاْستََحبُّوا اْلعََمى َعلَى اْلُهَدى فَأََخذَتُْهْم َصاِعقَةُ اْلعََذاِب اْلُهوِن بَِما َکانُوا یَْکِسبُونَ  ثَُمودُ َو أَمه

ْینَا الهِذیَن آَمنُوا َو َکانُوا یَتهقُونَ 13)  (16) ( َو نَجه

 

 69-61و66ق آیات 

ّسِ َو 11)ةً َمْیتاً َکٰذِلَک اْلُخُروجُ ِرْزقاً ِلْلِعبَاِد َو أَْحیَْینَا بِِه بَْلدَ   ثَُمودُ ( َکذهبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َو أَْصَحاُب الره

(12 ) 
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ِل بَْل ُهْم فِي لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِدیٍد )  (19أَ فَعَیِینَا بِاْلَخْلِق اْْلَوه

 

 19الی 17ت ذاریات آیا 

اِعقَةُ َو ُهْم یَْنُظُرونَ 47) إِْذ قِیَل لَُهْم تََمتهعُوا َحتهى ِحینٍ  ثَُمودَ َو فِي   ( فَعَتَْوا َعْن أَْمِر َربِِّهْم فَأََخَذتُْهُم الصه

 (49) ( فََما اْستََطاُعوا ِمْن قِیَاٍم َو َما َکانُوا ُمْنتَِصِرینَ 44)

 

  99 الی 11نجم آیات 

 ( 44( َو أَنههُ ُهَو أََماَت َو أَْحیَا )47) ( َو أَنههُ ُهَو أَْضَحَک َو أَْبَکى42) إِلَى َربَِّک اْلُمْنتََهى َو أَنه 

ْوَجْیِن الذهَکَر َو اْْلُْنثَى  ( 43) َو أَنه َعلَْیِه النهْشأَةَ اْْلُْخَرى (41) ( ِمْن نُْطفٍَة إِذَا تُْمنَى49) َو أَنههُ َخلََق الزه

ْعَرى46) َو أَنههُ ُهَو أَْغنَى َو أَْقنَى  ثَُمودَ َو  (97) َو أَنههُ أَْهلََک َعاداً اْْلُولَى( 47) ( َو أَنههُ ُهَو َربُّ الّشِ

( فَغَشهاَها 97) ْهَوى( َو اْلُمْؤتَِفَکةَ أَ 92) َو قَْومَ نُوحٍ ِمْن قَْبلُ إِنهُهْم َکانُوا ُهْم أَْظلَمَ َو أَْطغَى( 91) فََما أَْبقَى

 ( 99) ( فَبِأَّيِ آالَِء َربَِّک تَتََماَرى94) َما َغشهى

 

  76الی  17قمرآیات 

هبِعُهُ إِنها إِذاً لَِفي َضالٍَل َو ُسعٍُر )27بِالنُّذُِر ) ثَُمودُ َکذهبَْت  ْکُر 24( فَقَالُوا أَ بََشراً ِمنها َواِحداً نَت ( أَ أُْلِقَي الذِّ

( إِنها ُمْرِسلُو النهاقَِة فِتْنَةً 21( َسیَْعلَُموَن َغداً َمِن اْلَکذهاُب اْْلَِشُر )29ْیِه ِمْن بَْینِنَا بَْل ُهَو َکذهاٌب أَِشٌر )َعلَ 

( فَنَاَدْوا َصاِحبَُهْم 26( َو نَبِّئُْهْم أَنه اْلَماَء قِْسَمةٌ بَْینَُهْم ُکلُّ ِشْرٍب ُمْحتََضٌر )23لَُهْم فَاْرتَِقْبُهْم َو اْصَطبِْر )

إِنها أَْرَسْلنَا َعلَْیِهْم َصْیَحةً َواِحَدةً فََکانُوا َکَهِشیِم  (77( فََکْیَف َکاَن َعَذابِي َو نُذُِر )27فَتَعَاَطى فَعَقََر )

 (71اْلُمْحتَِظِر )

 

  6 -9و1آیات الحاقه 

ا ثَ 4َو َعاٌد بِاْلقَاِرَعِة ) ثَُمودُ َکذهبَْت   ( 9ُموُد فَأُْهِلُکوا بِالطهاِغیَِة )( فَأَمه
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 (6فََهْل تََرى لَُهْم ِمْن بَاقِیٍَة )

 

  17الی 61بروج آیات 

( ذُو اْلعَْرِش اْلَمِجیُد 14( َو ُهَو اْلغَفُوُر اْلَوُدوُد )17إِنههُ ُهَو یُْبِدُئ َو یُِعیُد ) (12إِنه بَْطَش َربَِّک لََشِدیٌد )

( بَِل الهِذیَن َکفَُروا فِي 16) ثَُمودَ ( فِْرَعْوَن َو 13َهْل أَتَاَک َحِدیُث اْلُجنُوِد ) (11یُد )( فَعهاٌل ِلَما یُرِ 19)

ُ ِمْن َوَرائِِهْم ُمِحیٌط )17) تَْکِذیبٍ   (27( َو َّللاه

 

  61الی  66 -7فجر آیات 

ْخَر بِاْلَواِد ) ثَُمودَ َو    (7الهِذیَن َجابُوا الصه

( إِنه َربهَک 17) ( فََصبه َعلَْیِهْم َربَُّک َسْوَط َعَذابٍ 12( فَأَْکثَُروا فِیَها اْلفََساَد )11ي اْلباِلَِد )الهِذیَن َطغَْوا فِ 

 (14لَبِاْلِمْرَصاِد )

 

  69الی  66شمس آیات 

ِ 12( إِِذ اْنبَعََث أَْشقَاَها )11بَِطْغَواَها ) ثَُمودُ َکذهبَْت  ِ َو ُسْقیَاَها )( فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل َّللاه  ( 17نَاقَةَ َّللاه

اَها )  (19( َو الَ یََخاُف ُعْقبَاَها )14فََکذهبُوهُ فَعَقَُروَها فََدْمَدَم َعلَْیِهْم َربُُّهْم بَِذْنبِِهْم فََسوه
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 دعوت همۀ پیامبران به یک دین 

ُسُل ِمْن بَْیِن أَْیِدیِهْم 17َعاٍد َو ثَُموَد )فَِإْن أَْعَرُضوا فَقُْل أَْنَذْرتُُکْم َصاِعقَةً ِمثَْل َصاِعقَِة  ( إِْذ َجاَءتُْهُم الرُّ

 َ  )فصلت((14)...َو ِمْن َخْلِفِهْم أاَله تَْعبُُدوا إاِله َّللاه

در آن هنگام که (31)ترسانم!ای همانند صاعقه عاد و ثمود میگردان شوند، بگو: من شما را از صاعقهاگر آنها روی

ش رو و پشت سر )و از هر سو( به سراغشان آمدند )و آنان را دعوت کردند( که جز خدا را رسوالن از پی

 (31)....نپرستید

 

  قوم ثمود(اصحاب حجر( 
 در دل کوه ساخت خانه ی امن 

 )حجر(( 67) َو لَقَْد َکذهَب أَْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسِلینَ 

  (08)ند!قوم ثمود[ پیامبران را تکذیب کرد« ] اصحاب حجر»و 

 )حجر(( 62) َو َکانُوا یَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بُیُوتاً آِمنِینَ 

 (08)تراشیدند.ها میهای امن در دل کوهآنها خانه

 

 

 حضرت صالح صفات 
 فرستادة خدا 

َ فَِإذَا ُهْم فَِریقَانِ   )نمل(( 49) یَْختَِصُمونَ  َو لَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلحاً أَِن اْعبُُدوا َّللاه

را فرستادیم که: خدای یگانه را بپرستید! اّما آنان به دو گروه تقسیم شدند « صالح»، برادرشان «ثمود»ما به سوی 

 (14)که به مخاصمه پرداختند.

 

ِ َو ُسْقیَاَها ) ِ نَاقَةَ َّللاه  )شمس(( 17فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل َّللاه

ناقه خدا ] همان شتری که معجزه الهی بود[ را با آبشخورش واگذارید )و »به آنان گفت: [ و فرستاده الهی ] صالح

 (31)«مزاحم آن نشوید(!

 

 پیامبری امین 

 )شعراء(( 147) إِنِّي لَُکْم َرُسوٌل أَِمینٌ 

 (311)من برای شما پیامبری امین هستم!

 

 عدم مطالبه پاداش برای تبلیغ و دعوت 

 )شعراء(( 149) ْیِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِله َعلَى َرّبِ اْلعَالَِمینَ َو َما أَْسأَلُُکْم َعلَ 
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 (314)طلبم؛ اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است!من در برابر این دعوت، اجر و پاداشی از شما نمی

 

 صالح(حضرت )شناخت کامل قوم از مورد اعتماد قوم قبل از دعوت 

ا تَْدعُ  قَالُوا یَا َصاِلُح قَدْ  ونَا ُکْنَت فِینَا َمْرُجّواً قَْبَل ٰهَذا أَ تَْنَهانَا أَْن نَْعبَُد َما یَْعبُُد آبَاُؤنَا َو إِنهنَا لَِفي َشّکٍ ِممه

 )هود(( 12) إِلَْیِه ُمِریبٍ 

کنی؟! ، نهی میپرستیدندای صالح! تو پیش از این، مایه امید ما بودی! آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان می»گفتند: 

 (28)«کنی، در شک و تردید هستیم!در حالی که ما، در مورد آنچه به سوی آن دعوتمان می

 

 

 دعوت و هدایت حضرت صالح 

  پرستش خدای یگانهتوحید ودعوت به 

َ َما لَُکْم ِمْن إِٰلٍه َغْیُرهُ   قَْد َجاَءتُْکْم بَیِّنَةٌ ِمْن َربُِّکْم ٰهِذِه َو إِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلحاً قَاَل یَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاه

ِ َو الَ تََمسُّوَها بُِسوٍء فَیَأُْخَذُکْم َعَذاٌب أَِلیمٌ  ِ لَُکْم آیَةً فََذُروَها تَأُْکْل فِي أَْرِض َّللاه  )اعراف(( 37) نَاقَةُ َّللاه

)تنها( خدا را بپرستید، که جز او، معبودی ای قوم من! »و به سوی )قوم( ثمود، برادرشان صالح را )فرستادیم(؛ گفت: 

ای اسممت؛ او الهی برای شممما معجزه« ناقه»برای شممما نیسممت! دلیل روشممنی از طرف پروردگارتان برای شممما آمده: این 

را به حال خود واگذارید که در زمین خدا )از علفهای بیابان( بخورد! و آن را آزار نرسممانید، که عذاب دردناکی شممما را 

 (31)گرفت! خواهد

 

ِ َشکٌّ فَاِطِر السهَماَواِت َو اْْلَْرِض یَْدُعوُکْم ِلیَْغِفَر لَُکْم ِمْن ذُنُوبُِکْم َو  َرُکْم إِلَى أََجلٍ قَالَْت ُرُسلُُهْم أَ فِي َّللاه  یَُؤّخِ

ا کَ  دُّونَا َعمه ٌر ِمثْلُنَا تُِریُدوَن أَْن تَصََُ َََ ى قَالُوا إِْن أَْنتُْم إِاله بَش مًّ ْلَطاٍن ُمبِینٍ ُمسَََ ََُ (  17) اَن یَْعبُُد آبَاُؤنَا فَأْتُونَا بِس

 )ابراهیم(

کند تا گناهانتان آیا در خدا شّک است؟! خدایی که آسمانها و زمین را آفریده؛ او شما را دعوت می»رسوالن آنها گفتند: 

دانیم که( شمممما فهمیم! همین اندازه مییما اینها را نم»)آنها گفتند: « را ببخشمممد، و تا موعد مقّرری شمممما را باقی گذارد!

پرستیدند بازدارید؛ شما دلیل و معجزه روشنی برای ما خواهید ما را از آنچه پدرانمان میانسانهایی همانند ما هستید، می

 (38)«بیاورید!

 

 یادآوری نعمتها 

َ َما  لَُکْم ِمْن إِٰلٍه َغْیُرهُ قَْد َجاَءتُْکْم بَیِّنَةٌ ِمْن َربُِّکْم ٰهِذِه َو إِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلحاً قَاَل یَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاه

ِ َو الَ تََمسُّوَها بُِسوٍء فَیَأُْخَذُکْم َعَذاٌب أَِلیمٌ  ِ لَُکْم آیَةً فََذُروَها تَأُْکْل فِي أَْرِض َّللاه  )اعراف(( 37) نَاقَةُ َّللاه

ای قوم من! )تنها( خدا را بپرستید، که جز او، معبودی »فرستادیم(؛ گفت: و به سوی )قوم( ثمود، برادرشان صالح را )

ای اسممت؛ او الهی برای شممما معجزه« ناقه»برای شممما نیسممت! دلیل روشممنی از طرف پروردگارتان برای شممما آمده: این 

که عذاب دردناکی شممما را را به حال خود واگذارید که در زمین خدا )از علفهای بیابان( بخورد! و آن را آزار نرسممانید، 

 (31)خواهد گرفت!

 

 خیرخواهی و دلسوزی حضرت صالح 
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ْحُت لَُکْم َو ٰلِکْن الَ تُِحبُّوَن ال الَةَ َربِّي َو نَصَََََ ِحینَ فَتََولهى َعْنُهْم َو قَاَل یَا قَْوِم لَقَْد أَْبلَْغتُُکْم ِرسَََََ   (37) نهاصََََِ

 )اعراف(

شرط خیرخواهی را  ای»)صالح( از آنها روی برتافت؛ و گفت:  شما ابالغ کردم، و  قوم! من رسالت پروردگارم را به 

 (37)«انجام دادم، ولی )چه کنم که( شما خیرخواهان را دوست ندارید!

 

  آوردن معجزه جهت انذارواتمام حجت 

لُوَن َو آتَْینَا ِسَل بِاْْلیَاِت إِاله أَْن َکذهَب بَِها اْْلَوه ِسُل  َو َما َمنَعَنَا أَْن نُْر ِصَرةً فََظلَُموا بَِها َو َما نُْر ثَُموَد النهاقَةَ ُمْب

 )اسراء((97بِاْْلیَاِت إِاله تَْخِویفاً )

جویان( را بفرستیم جز اینکه پیشینیان )که همین درخواستها را هیچ چیز مانع ما نبود که این معجزات )درخواستی بهانه

ای( که کذیب کردند؛ )از جمله،( ما به )قوم( ثمود، ناقه دادیم؛ )معجزهداشمممممممتند، و با ایشمممممممان هماهنا بودند(، آن را ت

روشمممممممنگر بود؛ اممما بر آن سمممممممتم کردنممد )و نمماقممه را کشمممممممتنممد(. ممما معجزات را فقط برای بیم دادن )و اتمممام حجممت( 

 (47)فرستیم.می

 

  مقام رسالت نعمتی از جانب خداوند 

 

لُُهْم إِْن نَْحُن إِاله  اُء ِمْن ِعبَاِدِه َو َما َکاَن لَنَا أَْن  قَالَْت لَُهْم ُرسَََََُ َ یَُمنُّ َعلَى َمْن یَشََََََ ٌر ِمثْلُُکْم َو ٰلِکنه َّللاه بَشََََََ

ِ فَْلیَتََوکهِل اْلُمْؤِمنُونَ  ِ َو َعلَى َّللاه  )ابراهیم(( 11) نَأْتِیَُکْم بُِسْلَطاٍن إِاله بِِإْذِن َّللاه

ه ما بشری همانند شما هستیم، ولی خداوند بر هر کس از بندگانش بخواهد )و درست است ک»پیامبرانشان به آنها گفتند: 

ای جز بفرمان خدا بیاوریم! توانیم معجزهکند(! و ما هرگز نمیبخشممد )و مقام رسممالت عطا میشممایسممته بداند(، نعمت می

 (33)هراسیم؛( افراد باایمان باید تنها بر خدا توّکل کنند!)و از تهدیدهای شما نمی

 

 و اطاعت از پیامبر خود دعوت به پرهیزکاری 

هقُونَ   )شعراء(( 142) إِْذ قَاَل لَُهْم أَُخوُهْم َصاِلٌح أَ الَ تَت

 (318)کنید؟!آیا تقوا پیشه نمی»هنگامی که صالح به آنان گفت: 

َ َو أَِطیعُونِ فَ   )شعراء(( 144) اتهقُوا َّللاه

 (311)پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید!

 

 حضرت صالح به قوم خود اندرز های 
 طلب مغفرت از خدا 

َ َما لَُکْم ِمْن إِٰلٍه َغْیُرهُ ُهَو أَْنَشأَُکْم ِمنَ  اْْلَْرِض َو اْستَْعَمَرکُْم  َو إِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلحاً قَاَل یَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاه

 )هود(( 11) َربِّي قَِریٌب ُمِجیبٌ  فِیَها فَاْستَْغِفُروهُ ثُمه تُوبُوا إِلَْیِه إِنه 

ای قوم من! خدا را پرستش کنید، که معبودی جز »را )فرستادیم(؛ گفت: « صالح»، برادرشان «ثمود»و بسوی قوم 

او برای شما نیست! اوست که شما را از زمین آفرید، و آبادی آن را به شما واگذاشت! از او آمرزش بطلبید، سپس به 

 (23)«های آنها( است!کننده )خواستهکه پروردگارم )به بندگان خود( نزدیک، و اجابت سوی او بازگردید،

  خسران انسان با نافرمانی خداوند 
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ُ الهِذیَن ِمْن قَْبِلِهْم قَْوِم نُوحٍ َو َعاٍد َو  اِت َو قَْوِم إِْبَراِهیَم َو أَْصَحاِب َمْدیََن َو اْلُمْؤتَِفکَ  ثَُمودَ أَ لَْم یَأْتِِهْم نَبَأ

ُ ِلیَْظِلَمُهْم َو ٰلِکْن َکانُوا   )توبه((37) أَْنفَُسُهْم یَْظِلُمونَ أَتَتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَیِّنَاِت فََما َکاَن َّللاه

و « قوم ابراهیم»و « ثمود»و « عاد»و « قوم نوح»آیا خبر کسممممانی که پیش از آنها بودند، به آنان نرسممممیده اسممممت؟! 

قوم لوط[؛ پیامبرانشان دالیل روشن برای آنان آوردند، « ] شهرهای زیر و رو شده»[ و یبقوم شع« ] اصحاب مدین»

 (38)کردند!)ولی نپذیرفتند؛( خداوند به آنها ستم نکرد، اّما خودشان بر خویشتن ستم می

ِ إِْن َعَصْیتُهُ فََما قَاَل یَا قَْوِم أَ َرأَْیتُْم إِْن ُکْنُت َعلَى بَیِّنٍَة ِمْن َربِّي َو آتَانِي ِمْنهُ َرحْ  َمةً فََمْن یَْنُصُرنِي ِمَن َّللاه

 )هود(( 17تَِزیُدونَنِي َغْیَر تَْخِسیٍر )

م توانای قوم! اگر من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم، و رحمتی از جانب خود به من داده باشد )، می»گفت: 

تواند مرا در برابر وی یاری دهد؟! پس، او کنم، چه کسی میاز ابالغ رسالت او سرپیچی کنم(؟! اگر من نافرمانی 

 (21)افزاید!)سخنان( شما، جز اطمینان به زیانکار بودنتان، چیزی بر من نمی

 

 ناقه امتحان و نشانه ای ازجانب خدا  

ِ َو الَ  ِ لَُکْم آیَةً فَذَُروَها تَأُْکْل فِي أَْرِض َّللاه  تََمسُّوَها بُِسوٍء فَیَأُْخَذُکْم َعَذاٌب قَِریبٌ  َو یَا قَْوِم ٰهِذِه نَاقَةُ َّللاه

 )هود(( 14)

ای است؛ بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول شود؛ هیچ خداوند است، که برای شما نشانه« ناقه»ای قوم من! این 

 (21)«گونه آزاری به آن نرسانید، که بزودی عذاب خدا شما را خواهد گرفت!

 

( َو نَبِّئُْهْم أَنه اْلَماَء قِْسَمةٌ بَْینَُهْم ُکلُّ ِشْرٍب ُمْحتََضٌر 23اقَِة فِتْنَةً لَُهْم فَاْرتَِقْبُهْم َو اْصَطبِْر )إِنها ُمْرِسلُو النه 

 )قمر(( 26)

 (83)فرستیم؛ در انتظار پایان کار آنان باش و صبر کن!را برای آزمایش آنها می« ناقه»ما 

باید در میانشان تقسیم شود، )یک روز سهم ناقه، و یک روز برای آنها( و هر یک  و به آنها خبر ده که آب )قریه(

 (80)در نوبت خود باید حاضر شوند!

 

  امنیت و نعمت های فراوان آنان ماندگاریعدم 

( 146) ( َو ُزُروعٍ َو نَْخٍل َطْلعَُها َهِضیمٌ 143) ( فِي َجنهاٍت َو ُعیُونٍ 141) أَ تُتَْرُکوَن فِي َما َهاُهنَا آِمنِینَ 

َ َو أَِطیعُونِ 147) َو تَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بُیُوتاً فَاِرِهینَ   )شعراء(( 197) ( فَاتهقُوا َّللاه

در این باغها و (312)مانید،کنید همیشه در نهایت امنّیت در نعمتهایی که اینجاست میآیا شما تصّور می

هایی ها خانهو از کوه(310)هایش شیرین و رسیده است؟!در این زراعتها و نخلهایی که میوه(313)ها،چشمه

 (348)پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید!(317)پردازید!تراشید، و در آن به عیش و نوش میمی

 

  و دنیا پرستان مسرفیناز  پیرویعدم 

َ َو أَِطیعُونِ  ( الهِذیَن یُْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض َو الَ 191) ( َو الَ تُِطیعُوا أَْمَر اْلُمْسِرفِینَ 197) فَاتهقُوا َّللاه

 )شعراء(( 192) یُْصِلُحونَ 
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همانها که در زمین فساد (343)و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید!(348)پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید!

 (348)«کنند!کنند و اصالح نمیمی

 

 صبر و توکل کلید سعادت 

 

ِ فَْلیَتََوکهِل اْلُمتَ َو َما لَنَا أاَله نَتََوکه  ِ َو قَْد َهَدانَا ُسبُلَنَا َو لَنَْصبَِرنه َعلَى َما آَذْیتُُمونَا َو َعلَى َّللاه لُونَ وَ َل َعلَى َّللاه  ّکِ

 )ابراهیم((12)

ای زارههای )سعادت( رهبری کرده است؟! و ما بطور مسلّم در برابر آو چرا بر خدا توّکل نکنیم، با اینکه ما را به راه

 (38)«کنندگان، باید فقط بر خدا توّکل کنند!داریم(! و توّکلشما صبر خواهیم کرد )و دست از رسالت خویش بر نمی

 

 توکل مؤمنین بر خداوند 

 

اُء ِمْن ِعبَادِ  َ یَُمنُّ َعلَى َمْن یَشََََََ ٌر ِمثْلُُکْم َو ٰلِکنه َّللاه لُُهْم إِْن نَْحُن إِاله بَشََََََ ِه َو َما َکاَن لَنَا أَْن قَالَْت لَُهْم ُرسَََََُ

ِ فَْلیَتََوکهِل اْلُمْؤِمنُونَ  ِ َو َعلَى َّللاه  )ابراهیم(( 11) نَأْتِیَُکْم بُِسْلَطاٍن إِاله بِِإْذِن َّللاه

درست است که ما بشری همانند شما هستیم، ولی خداوند بر هر کس از بندگانش بخواهد )و »پیامبرانشان به آنها گفتند: 

ای جز بفرمان خدا بیاوریم! توانیم معجزهکند(! و ما هرگز نمیبخشممد )و مقام رسممالت عطا میداند(، نعمت میشممایسممته ب

 (33)هراسیم؛( افراد باایمان باید تنها بر خدا توّکل کنند!)و از تهدیدهای شما نمی

 حضرت صالح درمقابل قوم ثمود واکنش 

 تکذیب پیامبر خود همانند اقوام گذشته 

 )حجر(( 67) َکذهَب أَْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسِلینَ  َو لَقَدْ 

 (08)قوم ثمود[ پیامبران را تکذیب کردند!« ] اصحاب حجر»و 

 )شعراء(( 141) َکذهبَْت ثَُموُد اْلُمْرَسِلینَ 

 (313)قوم ثمود رسوالن )خدا( را تکذیب کردند،

 

ِة أُوٰلئَِک َو ثَُموُد َو قَْوُم لُوٍط َو أَْصَحاُب اْْلَْیکَ (12ْوُن ذُو اْْلَْوتَاِد )ْرعَ َکذهبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َو َعاٌد َو فِ 

ُسَل فََحقه ِعقَابِ (17) اْْلَْحَزابُ   )ص(( 14) إِْن ُکلٌّ إِاله َکذهَب الرُّ

ثمود و لوط  و )نیز( قوم(38)پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت )پیامبران ما را( تکذیب کردند!

ها( هر یک )از این گروه(31)[، اینها احزابی بودند )که به تکذیب پیامبران برخاستند(!اصحاب األیکه ] قوم شعیبو

 (31)رسوالن را تکذیب کردند، و عذاب الهی درباره آنان تحقق یافت!

 

ّسِ َو   (12) ثَُمودُ َکذهبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َو أَْصَحاُب الره

کردند و پیامبری به نام حنظله داشتند[ و قوم قومی که در یمامه زندگی می« ] اصحاب الرسّ »از آنان قوم نوح و  پیش

 )ق((38)ثمود )پیامبرانشان را( تکذیب کردند،
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 برخورد اشراف قوم ثمود با تکذیب کنندگان و مستضفین ایمان آورندگان ،متکبران و سران(

 حامیان حضرت صالح(

 ٌل ِمْن َربِّهِ ََلُ الهِذیَن اْستَْکبَُروا ِمْن قَْوِمِه ِللهِذیَن اْستُْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أَ تَْعلَُموَن أَنه َصاِلحاً ُمْرسَ قَاَل اْلمَ 

 )اعراف(( 39) قَالُوا إِنها بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْؤِمنُونَ 

 آیا )براستی( شما یقین دارید که صالح از»)ولی( اشراف متکبر قوم او، به مستضعفانی که ایمان آورده بودند، گفتند:  

 (34)«ایم.ما به آنچه او بدان مأموریت یافته، ایمان آورده»آنها گفتند: « طرف پروردگارش فرستاده شده است؟!

 

  سرپیچی از فرمان الهی 

 )حجر(( 61) نَا فََکانُوا َعْنَها ُمْعِرِضینَ َو آتَْینَاُهْم آیَاتِ 

 (03)ما آیات خود را به آنان دادیم؛ ولی آنها از آن روی گرداندند!

 

 َو الَ تََمسُّوَها بُِسوٍء فَیَأُْخَذُکْم َعَذاُب یَْوٍم َعِظیمٍ ( 199) قَاَل ٰهِذِه نَاقَةٌ لََها ِشْرٌب َو لَُکْم ِشْرُب یَْوٍم َمْعلُومٍ 

 ُمْؤِمنِینَ  َما َکاَن أَْکثَُرُهمْ ( فَأََخَذُهُم اْلعََذاُب إِنه فِي ٰذِلَک َْلیَةً َو 193) فَعَقَُروَها فَأَْصبَُحوا نَاِدِمینَ  (191)

ِحیمُ 196)  )شعراء( (197) ( َو إِنه َربهَک لَُهَو اْلعَِزیُز الره

 (344)آب قریه(، و برای شما سهم روز معینّی است! ای است )که آیت الهی است( برای او سهمی )ازاین ناقه»گفت: 

سمممرانجام بر آن )ناقه( حمله (342)«کمترین آزاری به آن نرسمممانید، که عذاب روزی بزرم شمممما را فرا خواهد گرفت!

و عذاب الهی آنان را فرا گرفت؛ (343)کردند؛ )و هالک نمودند( سمپس از کرده خود پشمیمان شمدند!« پی»نموده آن را 

 (347)و پروردگار تو عزیز و رحیم است!(340)!ولی بیشتر آنان مؤمن نبودندای است؛ ، آیت و نشانهدر این

 

 )قمر(( 27فَنَاَدْوا َصاِحبَُهْم فَتَعَاَطى فَعَقََر )

 (87)آنها یکی از یاران خود را صدا زدند، او به سراغ این کار آمد و )ناقه را( پی کرد!

 

 

  ریعی و توحید الوهیتربوبیت تش وعدم پذیرش توحید 

ِ َشکٌّ فَاِطِر السهَماَواِت َو اْْلَْرِض یَْدُعوُکْم ِلیَْغِفَر لَُکْم ِمْن ذُنُوبُِکْم َو  َرُکْم إِلَى أََجلٍ قَالَْت ُرُسلُُهْم أَ فِي َّللاه  یَُؤّخِ

ى قَالُوا إِْن أَْنتُْم إِاله بََشٌر ِمثْلُنَا تُِریُدوَن أَْن تَُصدُّونَا عَ  ا َکاَن یَْعبُُد آبَاُؤنَا فَأْتُونَا بُِسْلَطاٍن ُمبِینٍ ُمَسمًّ ( 17) مه

 )ابراهیم(

کند تا گناهانتان آیا در خدا شّک است؟! خدایی که آسمانها و زمین را آفریده؛ او شما را دعوت می»رسوالن آنها گفتند: 

دانیم که( شمممما فهمیم! همین اندازه میها را نمیما این»)آنها گفتند: « را ببخشمممد، و تا موعد مقّرری شمممما را باقی گذارد!

پرستیدند بازدارید؛ شما دلیل و معجزه روشنی برای ما خواهید ما را از آنچه پدرانمان میانسانهایی همانند ما هستید، می

 (38)«بیاورید!

 

 

  عذاب الهی برای نزولشتاب 

( 33) قَالُوا یَا َصاِلُح ائْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُکْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلینَ  فَعَقَُروا النهاقَةَ َو َعتَْوا َعْن أَْمِر َربِِّهْم وَ 

 )اعراف(
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ای صممالح! اگر تو از فرسممتادگان )خدا( »را پی کردند، و از فرمان پروردگارشممان سممرپیچیدند؛ و گفتند: « ناقه»سممپس 

 (33)«کنی، بیاور!هستی، آنچه ما را با آن تهدید می

 

َ لَعَلهُکْم تُْرَحُمونَ قَاَل یَا   )نمل(( 41) قَْوِم ِلَم تَْستَْعِجلُوَن بِالسهیِّئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة لَْو الَ تَْستَْغِفُروَن َّللاه

طلبید نه رحمت او را(؟! کنید )و عذاب الهی را میای قوم من! چرا برای بدی قبل از نیکی عجله می»صمممممممالح( گفت: 

 (12)«کنید تا شاید مشمول رحمت )او( شوید؟!مرزش نمیچرا از خداوند تقاضای آ

 

 

 جنون به حضرت صالح و تهمت گمراهی 

ِرینَ   )شعراء(( 197) قَالُوا إِنهَما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحه

 (341)ای!(ای صالح!( تو از افسون شدگانی )و عقل خود را از دست داده»)گفتند: 

 

  خطاب کردن حضرت صالحوهوسباز دروغگو 

ْکُر َعلَْیِه ِمْن بَْینِنَا بَْل ُهَو َکذهاٌب أَِشٌر ) أَ   )قمر( ( 21َسیَْعلَُموَن َغداً َمِن اْلَکذهاُب اْْلَِشُر ) (29أُْلِقَي الذِّ

فهمند چه کسممی ولی فردا می (84)آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شممده؟! نه، او آدم بسممیار دروغگوی هوسممبازی اسممت!

 (82)است! دروغگوی هوسباز

 

 عذاب خوار کننده نتیجه ضاللت گمراهی(برگزیدن ضاللت و گمراهی)نابینایی(برهدایت( 

ا ثَُموُد فََهَدْینَاُهْم فَاْستََحبُّوا اْلعََمى َعلَى اْلُهَدى فَأََخَذتُْهْم َصاِعقَةُ اْلعََذاِب اْلُهوِن بَِما کَ   انُوا یَْکِسبُونَ َو أَمه

ْینَا الهذِ 13)  )فصلت((16) یَن آَمنُوا َو َکانُوا یَتهقُونَ ( َو نَجه

ه ب -آن عذاب خوارکننده-اّما ثمود را هدایت کردیم، ولی آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند؛ به همین جهت صمممماعقه 

جام می که ان ها را فروگرفت!خاطر اعمالی  ند آن م (33)داد که ای جاتو کسممممممممانی را  ند ن ند و پرهیزگار بود  ان آورد

 (30)بخشیدیم!

 

 تکذیب انذارهای الهی 

 )قمر(( 27َکذهبَْت ثَُموُد بِالنُّذُِر )

 (81)طایفه ثمود )نیز( انذارهای الهی را تکذیب کردند،

 

 

  درشهرهافساد و طغیان 

 )فجر(( 12( فَأَْکثَُروا فِیَها اْلفََساَد )11الهِذیَن َطغَْوا فِي اْلباِلَِد )

 (38)و فساد فراوان در آنها به بار آوردند؛(33)یان کردند،همان اقوامی که در شهرها طغ

 

  از سرزمین خودلح حضرت صاتهدید به بیرون راندن 
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ْم َربُُّهْم لَنُْهِلَکنه َو قَاَل الهِذیَن َکفَُروا ِلُرُسِلِهْم لَنُْخِرَجنهُکْم ِمْن أَْرِضنَا أَْو لَتَعُوُدنه فِي ِملهتِنَا فَأَْوَحى إِلَْیهِ 

 )ابراهیم(( 17) الظهاِلِمینَ 

ما قطعاً شمممممممما را از سمممممممرزمین خود بیرون خواهیم کرد، مگر اینکه به آیین ما »)ولی( کافران به پیامبران خود گفتند: 

 (31)کنیم!ما ظالمان را هالک می»در این حال، پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که: « بازگردید!

 

 بهانه تراشی قوم ثمود 

 ت صالحاز حضر معجزه درخواست 

اِدقِینَ  ( قَاَل ٰهِذِه نَاقَةٌ لََها ِشْرٌب َو لَُکْم ِشْرُب یَْوٍم 194) َما أَْنَت إِاله بََشٌر ِمثْلُنَا فَأِْت بِآیٍَة إِْن ُکْنَت ِمَن الصه

 )شعراء( ( 191) َو الَ تََمسُّوَها بُِسوٍء فَیَأُْخَذُکْم َعَذاُب یَْوٍم َعِظیمٍ ( 199) َمْعلُومٍ 

 (341)«ای بیاور!گویی آیت و نشانهط بشری همچون مائی؛ اگر راست میتو فق

 (344)ای است )که آیت الهی است( برای او سهمی )از آب قریه(، و برای شما سهم روز معینّی است!این ناقه»گفت: 

 (342)«کمترین آزاری به آن نرسانید، که عذاب روزی بزرم شما را فرا خواهد گرفت!

 

 خود همانندبشری از  عدم پیروی 

 )قمر(( 24فَقَالُوا أَ بََشراً ِمنها َواِحداً نَتهبِعُهُ إِنها إِذاً لَِفي َضالٍَل َو ُسعٍُر )

 (81)آیا ما از بشری از جنس خود پیروی کنیم؟! اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خواهیم بود!»و گفتند: 

 

 وحی برآنان عدم نزول 

ْکُر َعلَ   )قمر(( 29ْیِه ِمْن بَْینِنَا بَْل ُهَو َکذهاٌب أَِشٌر )أَ أُْلِقَي الذِّ

 (84)آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده؟! نه، او آدم بسیار دروغگوی هوسبازی است!

 

 )فال بد گرفتن وجود حضرت صالح)حضرت صالح را عامل بدبختی خود می دانستند 

می دهد این قوم با وجود امکانات و نعمت های فراوان دچار  )عامل بدبختی قوم اعمال خودشمممممممان بود.این آیه نشمممممممان

 مشکالت و مصائبی بودند .حضرت هم فرمود اعمال خودتان مایه ی بدبختی است(

ِ بَْل أَْنتُْم قَْوٌم تُْفتَنُونَ   )نمل(( 43) قَالُوا اطهیهْرنَا بَِک َو بَِمْن َمعََک قَاَل َطائُِرُکْم ِعْنَد َّللاه

ت )و فال )نیک و( بد شما نزد خداس»)صالح( گفت: « ما تو را و کسانی که با تو هستند به فال بد گرفتیم!» آنها گفتند:

 (13)خورده!گردد(؛ بلکه شما گروهی هستید فریبهمه مقّدرات به قدرت او تعیین می

 

 آنانبر نزول فرشتگان 

ُسُل ِمْن بَْیِن أَْیِدیِهْم َو 17قَِة َعاٍد َو ثَُموَد )فَِإْن أَْعَرُضوا فَقُْل أَْنَذْرتُُکْم َصاِعقَةً ِمثَْل َصاعِ  ( إِْذ َجاَءتُْهُم الرُّ

َ قَالُوا لَْو َشاَء َربُّنَا َْلَْنَزَل َمالَئَِکةً فَِإنها بَِما أُْرِسْلتُ   )فصلت(( 14) ْم بِِه َکافُِرونَ ِمْن َخْلِفِهْم أاَله تَْعبُُدوا إاِله َّللاه
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در آن هنگام که (31)ترسممانم!ای همانند صمماعقه عاد و ثمود مین شمموند، بگو: من شممما را از صمماعقهگردااگر آنها روی

رسوالن از پیش رو و پشت سر )و از هر سو( به سراغشان آمدند )و آنان را دعوت کردند( که جز خدا را نپرستید آنها 

و ما به آنچه شمممممممما مبعو  به آن هسمممممممتید کرد؛ از این رخواسمممممممت فرشمممممممتگانی نازل میاگر پروردگار ما می»گفتند: 

 (31)«کافریم!

 

 انکار عذاب الهی 

ا ثَُموُد فَأُْهِلُکوا بِالطهاِغیَِة )4َکذهبَْت ثَُموُد َو َعاٌد بِاْلقَاِرَعِة )  )الحاقه((6( فََهْل تََرى لَُهْم ِمْن بَاقِیٍَة )9( فَأَمه

با عذابی « ثمود»اّما قوم (1)د )و نتیجه شمممممممومش را دیدند(!عذاب کوبنده الهی را انکار کردن« عاد»و « ثمود»قوم 

 (0)بینی؟!آیا کسی از آنها را باقی می(4)سرکش هالک شدند!

 

 قو م ثمود  گمراهی دلیل 

 سرخوشی در نعمت های فراوان 

هِخذُونَ  أَُکْم فِي اْْلَْرِض تَت وراً َو تَْنِحتُوَن  َو اْذُکُروا إِْذ َجعَلَُکْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد َعاٍد َو بَوه ُهوِلَها قُصََََََُ ِمْن سََََََُ

ِ َو الَ تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِدینَ   )اعراف(( 34) اْلِجبَاَل بُیُوتاً فَاْذُکُروا آالََء َّللاه

قرار داد، و در زمین مسممتقر سمماخت، که در دشممتهایش، قصممرها « عاد»و به خاطر بیاورید که شممما را جانشممینان قوم 

ها می تراشمممممممید! بنابر این، نعمتهای خدا را متذکر شممممممموید! و در ها، برای خود خانهکنید؛ و در کوهنا میبرای خود ب

 (31)«زمین، به فساد نکوشید!

 

 لجاجت وخیره سری 

ْعِدِهْم الَ  ِذیَن ِمْن بَ له َعاٍد َو ثَُموَد َو ا ِذیَن ِمْن قَْبِلُکْم قَْوِم نُوحٍ َو  له َبأُ ا َیأْتُِکْم نَ َجاَءتُْهْم  أَ لَْم   ُ یَْعلَُمُهْم إِاله َّللاه

ا تَْدُعونَ ُرُسلُُهْم بِاْلبَیِّنَاِت فََردُّوا أَْیِدیَُهْم فِي أَْفَواِهِهْم َو قَالُوا إِنها َکفَْرنَا بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َو إِ  نَا نها لَِفي َشّکٍ ِممه

 )ابراهیم(( 7) إِلَْیِه ُمِریبٍ 

و آنها که پس از ایشان بودند؛ « ثمود»و « عاد»و « قوم نوح»از شما بودند، به شما نرسید؟!  آیا خبر کسانی که پیش

همانها که جز خداوند از آنان آگاه نیسممممت؛ پیامبرانشممممان دالیل روشممممن برای آنان آوردند، ولی آنها )از روی تعّجب و 

اید، کافریم! و نسبت به آنچه ما را به سوی شده ما به آنچه شما به آن فرستاده»استهزا( دست بر دهان گرفتند و گفتند: 

 (7)«خوانید، شّک و تردید داریم!آن می

در آن شک و تردید داریم لجبازی کرده و با این شیوه خواسته اند پیامبر  ،]اینها با بیان اینکه مابه آنچه شما آورده اید 

 خود را مجبور به سکوت کنند[

 

 

 

 غروروسرمستی 

( 146) ( َو ُزُروعٍ َو نَْخٍل َطْلعَُها َهِضیمٌ 143) ( فِي َجنهاٍت َو ُعیُونٍ 141) ي َما َهاُهنَا آِمنِینَ أَ تُتَْرُکوَن فِ 

َ َو أَِطیعُونِ 147) َو تَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بُیُوتاً فَاِرِهینَ   )شعراء(( 197) ( فَاتهقُوا َّللاه
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در این باغها و (312)مانید،ت در نعمتهایی که اینجاسمممممممت میکنید همیشمممممممه در نهایت امنیّ آیا شمممممممما تصمممممممّور می

هایی ها خانهو از کوه(310)هایش شممممممیرین و رسممممممیده اسممممممت؟!در این زراعتها و نخلهایی که میوه(313)ها،چشمممممممه

 (348)پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید!(317)پردازید!تراشید، و در آن به عیش و نوش میمی

 

 همیشه در امان هستند و هیچ حادثه ای  به خیال خودشانن و شهرسازی)از تمد یبرخوردار

 آنها را به خطر نمی اندازد(

هِخذُوَن ِمْن ُسُهوِلَها قُُصوراً وَ   أَُکْم فِي اْْلَْرِض تَت  تَْنِحتُوَن َو اْذُکُروا إِْذ َجعَلَُکْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد َعاٍد َو بَوه

ِ َو الَ تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِدینَ اْلِجبَاَل بُیُوتاً فَاْذکُ   )اعراف(( 34) ُروا آالََء َّللاه

قرار داد، و در زمین مسممتقر سمماخت، که در دشممتهایش، قصممرها « عاد»و به خاطر بیاورید که شممما را جانشممینان قوم 

ای خدا را متذکر شممممممموید! و در ها می تراشمممممممید! بنابر این، نعمتهها، برای خود خانهکنید؛ و در کوهبرای خود بنا می

 (31)«زمین، به فساد نکوشید!

 

 )حجر(( 62) َو َکانُوا یَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بُیُوتاً آِمنِینَ 

 (08)تراشیدند.ها میهای امن در دل کوهآنها خانه

ْخَر بِاْلَواِد ) ثَُمودَ َو   )فجر( (7الهِذیَن َجابُوا الصه

 (7)ساختند(!بریدند )و از آن خانه و کاخ میعظیم را از )کنار( دّره می هایکه صخره« ثمود»و قوم 

 

  کبرمانع از ایمان آوردن به خدای یگانه 

 )اعراف(( 31) قَاَل الهِذیَن اْستَْکبَُروا إِنها بِالهِذي آَمْنتُْم بِِه َکافُِرونَ 

 (32)«افریم!اید، کولی( ما به آنچه شما به آن ایمان آورده»)متکبران گفتند: 

 

 نصیحت ناپذیری 

ْحُت لَُکْم َو ٰلِکْن الَ تُِحبُّوَن ال الَةَ َربِّي َو نَصَََََ ِحینَ فَتََولهى َعْنُهْم َو قَاَل یَا قَْوِم لَقَْد أَْبلَْغتُُکْم ِرسَََََ   (37) نهاصََََِ

 )اعراف(

شما ابالغ »)صالح( از آنها روی برتافت؛ و گفت:  شرط خیرخواهی را ای قوم! من رسالت پروردگارم را به  کردم، و 

 (37)«انجام دادم، ولی )چه کنم که( شما خیرخواهان را دوست ندارید!

 

 خود تقلید کورکورانه از گذشتگان 

اِلُح قَْد ُکْنَت فِینَا َمْرُجّواً قَْبَل ٰهَذا أَ تَْنَهانَا أَْن نَْعبَُد َما یَْعبُُد آبَاُؤنَا َو إِنهنَا کٍّ  قَالُوا یَا صَََََ ا تَْدعُ  لَِفي شَََََ ونَا ِممه

 )هود(( 12) إِلَْیِه ُمِریبٍ 

نی؟! کپرسمممتیدند، نهی میای صمممالح! تو پیش از این، مایه امید ما بودی! آیا ما را از پرسمممتش آنچه پدرانمان می»گفتند: 

 (28)«کنی، در شک و تردید هستیم!در حالی که ما، در مورد آنچه به سوی آن دعوتمان می

 

 زیبا جلوه دادن اعمالشان توسط شیطان به دنبال آنت نادیده گرفتن حقیق 
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دهُهْم َعنِ  ْیَطاُن أَْعَمالَُهْم فَصَََ اِکنِِهْم َو َزیهَن لَُهُم الشََه بِیِل َو َکانُوا َو َعاداً َو ثَُموَد َو قَْد تَبَیهَن لَُکْم ِمْن َمسَََ  السََه

 )عنکبوت((76) ُمْستَْبِصِرینَ 

یز )هالک کردیم(، و مساکن )ویران شده( آنان برای شما آشکار است؛ شیطان اعمالشان را ن« ثمود»و « عاد»ما طایفه 

 (10)را برای آنان آراسته بود، از این رو آنان را از راه )خدا( بازداشت در حالی که بینا بودند.

 

 طغیان گری 

 (شمس)( 11َکذهبَْت ثَُموُد بَِطْغَواَها )

 (33)را( تکذیب کردند، بر اثر طغیان، )پیامبرشان« ثمود»قوم 

 

 

  علیه پیامبر خود توطئه قوم ثمود 
  ایشان و خانواده اشرساندن قتل با هدف به شبیخون به حضرت صالح 

ِ لَ 46) َو َکاَن فِي اْلَمِدینَِة تِْسعَةُ َرْهٍط یُْفِسُدوَن فِي اْْلَْرِض َو الَ یُْصِلُحونَ  نُبَیِّتَنههُ َو ( قَالُوا تَقَاَسُموا بِالِله

 )نمل(( 47) أَْهلَهُ ثُمه لَنَقُولَنه ِلَوِلیِِّه َما َشِهْدنَا َمْهِلَک أَْهِلِه َو إِنها لََصاِدقُونَ 

بیایید قسممم یاد کنید »آنها گفتند: (10)کردند.کردند و اصممالح نمیو در آن شممهر، نه گروهک بودند که در زمین فسمماد می

: ما گوییمرسانیم؛( سپس به ولّی دم او می[ و خانواده اش شبیخون می زنیم )و آنها را به قتل میبه خدا که بر او ] صالح

 (17)«هرگز از هالکت خانواده او خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق هستیم!

 

  آنان علیه حضرت صالحکید 

ْرنَاُهْم َو 97) َو َمَکُروا َمْکراً َو َمَکْرنَا َمْکراً َو ُهْم الَ یَْشعُُرونَ  ( فَاْنُظْر َکْیَف َکاَن َعاقِبَةُ َمْکِرِهْم أَنها َدمه

 )نمل(( 92) ( فَتِْلَک بُیُوتُُهْم َخاِویَةً بَِما َظلَُموا إِنه فِي ٰذِلَک َْلیَةً ِلقَْوٍم یَْعلَُمونَ 91) قَْوَمُهْم أَْجَمِعینَ 

بنگر عاقبت توطئه آنها چه شد، که (48)کردند!لی که آنها درک نمیآنها نقشه مهّمی کشیدند، و ما هم نقشه مهّمی؛ در حا

های آنهاسمممت که بخاطر ظلم و سمممتمشمممان خالی مانده؛ و در این این خانه(43)ما آنها و قومشمممان همگی را نابود کردیم؛

 (48)نشانه روشنی است برای کسانی که آگاهند!

 

 رین فرد از میان خود(آنان در پی کردن ناقه)انتخاب شقی تشقی ترین  اقدام 

ِ َو ُسْقیَاَها ) (12إِِذ اْنبَعََث أَْشقَاَها ) ِ نَاقَةَ َّللاه فََکذهبُوهُ فَعَقَُروَها فََدْمَدَم َعلَْیِهْم َربُُّهْم ( 17فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل َّللاه

اَها )   )شمس( ( 14بَِذْنبِِهْم فََسوه

ناقه خدا ] همان شتری که معجزه الهی بود[ »[ به آنان گفت: اده الهی ] صالحو فرست (38)ترین آنها بپاخاست،آنگاه که شقی

ولی آنها او را تکذیب و ناقه را پی کردند )و به هالکت رساندند(؛ از (31)«را با آبشخورش واگذارید )و مزاحم آن نشوید(!

 (31)ا خاک یکسان و صاف کرد!این رو پروردگارشان آنها )و سرزمینشان( را بخاطر گناهانشان در هم کوبید و ب

 

  مکذّبینسرانجام شوم 

 قوم ثمود خدا علیه مکر 
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ْرنَاُهْم َو 97) َو َمَکُروا َمْکراً َو َمَکْرنَا َمْکراً َو ُهْم الَ یَْشعُُرونَ  ( فَاْنُظْر َکْیَف َکاَن َعاقِبَةُ َمْکِرِهْم أَنها َدمه

 )نمل(( 92) ْم َخاِویَةً بَِما َظلَُموا إِنه فِي ٰذِلَک َْلیَةً ِلقَْوٍم یَْعلَُمونَ ( فَتِْلَک بُیُوتُهُ 91) قَْوَمُهْم أَْجَمِعینَ 

بنگر عاقبت توطئه آنها چه شد، که (48)کردند!آنها نقشه مهّمی کشیدند، و ما هم نقشه مهّمی؛ در حالی که آنها درک نمی

ت که بخاطر ظلم و سمممتمشمممان خالی مانده؛ و در این های آنهاسممماین خانه(43)ما آنها و قومشمممان همگی را نابود کردیم؛

 (48)نشانه روشنی است برای کسانی که آگاهند!

 

 عذاب خداوند بعد از فرصت دادن 

اٌد َو ثَُموُد ) ْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َو عَََ ذهبَََ ْد کَََ بُوَک فَقَََ ذِّ ( َو 47( َو قَْوُم إِْبَراِهیَم َو قَْوُم لُوٍط )42َو إِْن یُکَََ

َب ُموَسى فَأَْملَْیُت ِلْلَکافِِریَن ثُمه أََخْذتُُهْم فََکْیَف َکاَن نَِکیِر )أَْصحَ   )حج((44اُب َمْدیََن َو ُکذِّ

و (18)ای نیست؛( پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود )پیامبرانشان را( تکذیب کردند.اگر تو را تکذیب کنند، )امر تازه

اصحاب مدین )قوم شعیب(؛ و نیز موسی )از سوی فرعونیان( تکذیب شد؛ اّما و (11)همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط؛

من به کافران مهلت دادم، سمممممممپس آنها را مجازات کردم. دیدی چگونه )عمل آنها را( انکار نمودم )و چگونه به آنان 

 (11)پاسخ گفتم(؟!

 

 مهلت دادن سه روز 

 )هود(( 19) ثَةَ أَیهاٍم ٰذِلَک َوْعٌد َغْیُر َمْکذُوبٍ فَعَقَُروَها فَقَاَل تََمتهعُوا فِي َداِرُکْم ثاَلَ 

هایتان مهلت شمممما تمام شمممد!( سمممه روز در خانه»))اما( آنها آن )ناقه( را از پای در آوردند! و )صمممالح به آنها( گفت:  

 (24)«د!ای است که دروغ نخواهد بومند گردید؛ )و بعد از آن، عذاب الهی فرا خواهد رسید؛( این وعدهبهره

 

 گاهانحنزول عذاب صب 

ْیَحةُ ( فَأََخَذتُْهُم 62) َو َکانُوا یَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بُیُوتاً آِمنِینَ  ( فََما أَْغنَى َعْنُهْم َما 67) ُمْصبِِحینَ الصه

 )حجر((64) َکانُوا یَْکِسبُونَ 

و (01)ه )مرگبار(، صبحگاهان آنان را فرا گرفت؛اّما سرانجام صیح(08)تراشیدند.ها میهای امن در دل کوهآنها خانه

 (01)آنچه را به دست آورده بودند، آنها را از عذاب الهی نجات نداد!

 

 

 گرفتار شدن در عذاب سخت الهی 

ْجفَةُ افَأََخَذتُْهُم   )اعراف(( 36) فَأَْصبَُحوا فِي َداِرِهْم َجاثِِمینَ  لره

 (30)هاشان باقی مانده بود.جانشان در خانهبحگاهان، )تنها( جسم بیسرانجام زمین لرزه آنها را فرا گرفت؛ و ص

 

ْیَحةُ َو أََخَذ الهِذیَن َظلَُموا    )هود(( 13) فَأَْصبَُحوا فِي ِدیَاِرِهْم َجاثِِمینَ  الصه

 (23)هایشان به روی افتادند و مردند...و کسانی را که ستم کرده بودند، صیحه )آسمانی( فروگرفت؛ و در خانه

اِعقَةُ ( فَعَتَْوا َعْن أَْمِر َربِِّهْم فَأََخَذتُْهُم 47) إِْذ قِیَل لَُهْم تََمتهعُوا َحتهى ِحینٍ  ثَُمودَ َو فِي   َو ُهْم یَْنُظُرونَ الصه

 )الذاریات((49) فََما اْستََطاُعوا ِمْن قِیَاٍم َو َما َکانُوا ُمْنتَِصِرینَ ( 44)
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شد:  «ثمود»و نیز در سرگذشت قوم  سپمّدتی کوتاه بهره»عبرتی است در آن هنگام که به آنان گفته  شید )و  س مند با

آنها از فرمان پروردگارشان سرباز زدند، و صاعقه آنان را فراگرفت در حالی که )خیره خیره( (11)«منتظر عذاب(!

شند(!کردند )بینگاه می شته با ستند از چنان بر زمین افتادند که تو(11)آنکه قدرت دفاع دا شتند و نتوان ستن ندا ان برخا

 (14)کسی یاری طلبند!

 

 )قمر((71فََکانُوا َکَهِشیِم اْلُمْحتَِظِر )َصْیَحةً َواِحَدةً إِنها أَْرَسْلنَا َعلَْیِهْم  (77فََکْیَف َکاَن َعَذابِي َو نُذُِر )

[ بر آنها فرستادیم و بدنبال آن ظیمما فقط یک صیحه ] صاعقه ع(18)پس )بنگرید( عذاب و انذارهای من چگونه بود!

 (13)کند!آوری میهمگی بصورت گیاه خشکی درآمدند که صاحب چهارپایان )در آغل( جمع

  

 )عدم مهلت جهت بازگشت ازعذاب الهی)محقق شدن عذاب الهی 

 )ص((19) َما لََها ِمْن فََواقٍ  َصْیَحةً َواِحَدةً َو َما یَْنُظُر ٰهُؤالَِء إِاله 

کشند که هیچ مهلت و بازگشتی برای آن وجود ندارد )و )با این اعمالشان( جز یک صیحه آسمانی را انتظار نمیاینها 

 (34)سازد(!همگی را نابود می

 

 قطعی بودن هالکت ظالمان 

 

ا فَأَْوَحى إِلَْیِهْم َربُُّهْم لَنُْهِلَکنه َو قَاَل الهِذیَن َکفَُروا ِلُرُسِلِهْم لَنُْخِرَجنهُکْم ِمْن أَْرِضنَا أَْو لَتَعُوُدنه فِي ِملهتِنَ 

 )ابراهیم(( 17) الظهاِلِمینَ 

ما قطعاً شمممممممما را از سمممممممرزمین خود بیرون خواهیم کرد، مگر اینکه به آیین ما »)ولی( کافران به پیامبران خود گفتند: 

 (31)کنیم!هالک میما ظالمان را »در این حال، پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که: « بازگردید!

 

 )نابودی ساکنان قوم ثمود)نفرین خداوند بر آنان 

 )هود( (16َکأَْن لَْم یَْغنَْوا فِیَها أاَلَ إِنه ثَُموَد َکفَُروا َربهُهْم أاَلَ بُْعداً ِلثَُموَد )

از )باد قوم ثمود  آنچنان که گویی هرگز سممممماکن آن دیار نبودند! بدانید قوم ثمود، پروردگارشمممممان را انکار کردند! دور

 (20)رحمت پروردگار(!

 

 )نجم(( 91) فََما أَْبقَى ثَُمودَ َو 

 (43)را، و کسی از آنان را باقی نگذارد!« ثمود»و همچنین قوم 

 

 نجات حضرت صالح و ایمان آورندگان 

ِذیَن آَمنُوا َمَعهُ بَِرْحَمٍة ِمنه  اِلحاً َو اله ْیَنا صََََََََ ا َجاَء أَْمُرَنا نَجه مه ا َو ِمْن ِخْزيِ یَْوِمِئٍذ إِنه َربهَک ُهَو اْلقَِويُّ فَلَ

 )هود(( 11اْلعَِزیُز )
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و هنگامی که فرمان )مجازات( ما فرا رسمممید، صمممالح و کسمممانی را که با او ایمان آورده بودند، به رحمت خود )از آن 

 (22)ذیر است!عذاب( و از رسوایی آن روز، رهایی بخشیدیم؛ چرا که پروردگارت قوی و شکست ناپ

 

  )نمل( (97) َو أَْنَجْینَا الهِذیَن آَمنُوا َو َکانُوا یَتهقُونَ 

 (41)و کسانی را که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند نجات دادیم!

 

 عبرت آموزی آیندگان از آثار گذشتگان 
 احاطۀ خداوند بر رفتار اقوام گذشته و آینده 

ُ ِمْن َوَرائِِهْم ُمحِ   )بروج((27یٌط )َو َّللاه

 (88)و خداوند به همه آنها احاطه دارد!

  و اقوام گذشته سرگذشت قوم ثمود آموزی ازعبرت 

اِعقَةُ َو ُهْم یَْنُظُرونَ 47) َو فِي ثَُموَد إِْذ قِیَل لَُهْم تََمتهعُوا َحتهى ِحینٍ   ( فَعَتَْوا َعْن أَْمِر َربِِّهْم فَأََخَذتُْهُم الصه

 )الذاریات( (49) تََطاُعوا ِمْن قِیَاٍم َو َما َکانُوا ُمْنتَِصِرینَ ( فََما اسْ 44)

پس مند باشید )و سمّدتی کوتاه بهره»عبرتی است در آن هنگام که به آنان گفته شد: « ثمود»و نیز در سرگذشت قوم 

الی که )خیره خیره( آنها از فرمان پروردگارشان سرباز زدند، و صاعقه آنان را فراگرفت در ح(11)«منتظر عذاب(!

چنان بر زمین افتادند که توان برخاستن نداشتند و نتوانستند از (11)آنکه قدرت دفاع داشته باشند(!کردند )بینگاه می

 (14)کسی یاری طلبند!

 

َو أَْصَحاِب َمْدیََن َو اْلُمْؤتَِفَکاِت  َو قَْوِم إِْبَراِهیمَ  ثَُمودَ أَ لَْم یَأْتِِهْم نَبَأُ الهِذیَن ِمْن قَْبِلِهْم قَْوِم نُوحٍ َو َعاٍد َو 

ُ ِلیَْظِلَمُهْم َو ٰلِکْن َکانُوا   )توبه((37) أَْنفَُسُهْم یَْظِلُمونَ أَتَتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبَیِّنَاِت فََما َکاَن َّللاه

 و« قوم ابراهیم»و « ثمود»و « عاد»و « قوم نوح»آیا خبر کسانی که پیش از آنها بودند، به آنان نرسیده است؟! 

قوم لوط[؛ پیامبرانشان دالیل روشن برای آنان آوردند، « ] شهرهای زیر و رو شده»[ و قوم شعیب« ] مدیناصحاب »

 (38)کردند!)ولی نپذیرفتند؛( خداوند به آنها ستم نکرد، اّما خودشان بر خویشتن ستم می

 

  (49ِلَمةٌ فَِهَي َخاِویَةٌ َعلَى ُعُروِشَها َو بِئٍْر ُمعَطهلٍَة َو قَْصٍر َمِشیٍد )فََکأَیِّْن ِمْن قَْریٍَة أَْهلَْکنَاَها َو ِهَي َظا

ای که بر چه بسیار شهرها و آبادیهایی که آنها را نابود و هالک کردیم در حالی که )مردمش( ستمگر بودند، بگونه

قفها!( و چه بسیار چاه پر آب که سقفهای خود فروریخت! )نخست سقفها ویران گشت؛ و بعد دیوارها بر روی س

 )حج((14)صاحب ماند؛ و چه بسیار قصرهای محکم و مرتفع!بی

  فراگیر بودن عذاب الهی)همه باانتخاب فرد شقی وراضی به پی کردن ناقه پی کردن یک نفرو

  در آن گناه شریک بودند(

ِ َو ُسْقیَاَها ) ِ نَاقَةَ َّللاه اَها )( 17فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل َّللاه  ( 14فََکذهبُوهُ فَعَقَُروَها فََدْمَدَم َعلَْیِهْم َربُُّهْم بَِذْنبِِهْم فََسوه

 )شمس(

ناقه خدا ] همان شممممتری که معجزه الهی بود[ را با آبشممممخورش واگذارید )و »[ به آنان گفت: و فرسممممتاده الهی ] صممممالح

ردند )و به هالکت رسمماندند(؛ از این رو پروردگارشممان ولی آنها او را تکذیب و ناقه را پی ک (31)«مزاحم آن نشمموید(!

 (31)آنها )و سرزمینشان( را بخاطر گناهانشان در هم کوبید و با خاک یکسان و صاف کرد!
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)نتیجه :انسان به راضی بودن گناهی که دیگران انجام می دهندویا با انتخاب فرد گناهکار و خاطی 

 ه را مرتکب نشده باشد(در گناه آن فرد شریک است هرچند خود گنا

 

 

  تاریخ گذشتگانبررسی درک حقیقت با سیر در زمین و 

اُر َو َمى اْْلَْبصَ أَ فَلَْم یَِسیُروا فِي اْْلَْرِض فَتَُکوَن لَُهْم قُلُوٌب یَْعِقلُوَن بَِها أَْو آَذاٌن یَْسَمعُوَن بَِها فَِإنهَها الَ تَعْ 

ُدوِر )ٰلِکْن تَْعَمى اْلقُلُوُب الهتِي فِي ا  )حج(( 41لصُّ

آیا آنان در زمین سیر نکردند، تا دلهایی داشته باشند که حقیقت را با آن درک کنند؛ یا گوشهای شنوایی که با آن )ندای 

 (12)شود.هاست کور میشود، بلکه دلهایی که در سینهحق را( بشنوند؟! چرا که چشمهای ظاهر نابینا نمی

 

 هالکت و نابودی اقوام طغیانگر()عاقبت کفر و انکار دعوت انبیاء 

ِلحٍ َو َما قَْوُم َو یَا قَْوِم الَ یَْجِرَمنهُکْم ِشقَاقِي أَْن یُِصیبَُکْم ِمثُْل َما أََصاَب قَْوَم نُوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصا

 )هود( (79َن َکَما بَِعَدْت ثَُموُد )( َکأَْن لَْم یَْغنَْوا فِیَها أاَلَ بُْعداً ِلَمْدیَ 67لُوٍط ِمْنُکْم بِبَِعیٍد )

و ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من، سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح 

آنچنان که گویی هرگز از ساکنان آن )دیار( (07)گرفتار شدند، گرفتار شوید! و قوم لوط از شما چندان دور نیست!

 (74)مدین )و اهل آن( از رحمت خدا، همان گونه که قوم ثمود دور شدند!نبودند! دور باد 

ُسَل أَْغَرْقنَاُهْم َو َجعَْلنَاُهْم ِللنهاِس آیَةً َو أَْعتَْدنَا ِللظهاِلِمیَن َعذَ  ا َکذهبُوا الرُّ  (73اباً أَِلیماً )َو قَْوَم نُوحٍ لَمه

ّسِ َو  ثَُمودَ َو َعاداً َو   )فرقان(( 76قُُروناً بَْیَن ٰذِلَک َکثِیراً )َو أَْصَحاَب الره

و قوم نوح را هنگامی که رسوالن )ما( را تکذیب کردند غرق نمودیم، و آنان را درس عبرتی برای مردم قرار دادیم؛ 

)همچنین( قوم عاد و ثمود و اصحاب الّرس ] گروهی که (13)ایم!و برای ستمگران عذاب دردناکی فراهم ساخته

 (10)پرستیدند[ و اقوام بسیار دیگری را که در این میان بودند، هالک کردیم!بر را میدرختان صنو

 

 قبل از نزول عذاب واتمام حجت آگاهی دادن 

جهت دلداری پیامبر وتهدید مشرکان خداوند ))فرقان( (77َو ُکالًّ َضَرْبنَا لَهُ اْْلَْمثَالَ َو ُکالًّ تَبهْرنَا تَتْبِیراً )

 ی اقوام گذشته دارد( اشاره به نابود

 (17)و برای هر یک از آنها مثلها زدیم؛ و )چون سودی نداد،( همگی را نابود کردیم!

 

 فرصت کافی برای توبه به هر قومی قبل از هالکت آن 

 )حج((46َو َکأَیِّْن ِمْن قَْریٍَة أَْملَْیُت لََها َو ِهَي َظاِلَمةٌ ثُمه أََخْذتَُها َو إِلَيه اْلَمِصیُر )

و چه بسیار شهرها و آبادیهایی که به آنها مهلت دادم، در حالی که ستمگر بودند؛ )اّما از این مهلت برای اصالح 

 (10)خویش استفاده نکردند.( سپس آنها را مجازات کردم؛ و بازگشت، تنها بسوی من است!
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 خداوند از وعدۀ عذاب عدم تخلف 

ا تَعُدُّونَ َو یَْستَْعِجلُونََک بِاْلعََذابِ َو لَْن  ُ َوْعَدهُ َو إِنه یَْوماً ِعْنَد َربَِّک َکأَْلِف َسنٍَة ِممه  )حج(( 43) یُْخِلَف َّللاه

کنند؛ در حالی که خداوند هرگز از وعده خود تخلّف نخواهد کرد! و یک روز آنان از تو تقاضای شتاب در عذاب می

 (13)شمرید!ا مینزد پروردگارت، همانند هزار سال از سالهایی است که شم

 

 پاسخ ظلم توسط خداوند در دنیا وآخرت 

(ِمثَْل َدأِْب قَْوِم نُوحٍ َو َعاٍد َو ثَُموَد َو 77) َو قَاَل الهِذي آَمَن یَا قَْوِم إِنِّي أََخاُف َعلَْیُکْم ِمثَْل یَْوِم اْْلَْحَزابِ 

ُ یُِریُد ُظْلماً ِلْلعِ   )غافر((72( َو یَا قَْوِم إِنِّي أََخاُف َعلَْیُکْم یَْوَم التهنَاِد )71بَاِد )الهِذیَن ِمْن بَْعِدِهْم َو َما َّللاه

و از عادتی (18)ای قوم من! من بر شما از روزی همانند روز )عذاب( اقوام پیشین بیمناکم!»آن مرد باایمان گفت: 

ترسم؛ و خداوند فر و طغیان( میهمچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بودند )از شرک و ک

زنند )و از ای قوم من! من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را صدا می(13)خواهد.ظلم و ستمی بر بندگانش نمی

 (18)رسد( بیمناکم!طلبند و صدایشان به جایی نمیهم یاری می

 

  خداوند سختبسیار مجازات 

( بَِل الهِذیَن َکفَُروا فِي 16) ثَُمودَ ( فِْرَعْوَن َو 13تَاَک َحِدیُث اْلُجنُوِد )َهْل أَ  (12إِنه بَْطَش َربَِّک لََشِدیٌد )

 )بروج(( 17) تَْکِذیبٍ 

آیا داستان لشکرها به تو رسیده (38)گرفتن قهرآمیز و مجازات پروردگارت به یقین بسیار شدید است!

 (37)یب حقند،ولی کافران پیوسته در تکذ(30)لشکریان فرعون و ثمود؟!(33)است،

 

 )فجر((14إِنه َربهَک لَبِاْلِمْرَصاِد )( 17) فََصبه َعلَْیِهْم َربَُّک َسْوَط َعذَابٍ 

به یقین پروردگار تو در کمینگاه )ستمگران( (31)به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت!

 (31)است!

 

  خداعذاب و نابودی اقوام ظالم و کافر نعمتی از جانب 

 

( َو أَنههُ 44( َو أَنههُ ُهَو أََماَت َو أَْحیَا )47) ( َو أَنههُ ُهَو أَْضَحَک َو أَْبَکى42) َو أَنه إِلَى َربَِّک اْلُمْنتََهى

ْوَجْیِن الذهَکَر َو اْْلُْنثَى ( َو أَنههُ 43) ْْلُْخَرىَو أَنه َعلَْیِه النهْشأَةَ ا( 41) ( ِمْن نُْطفٍَة إَِذا تُْمنَى49) َخلََق الزه

ْعَرى46) ُهَو أَْغنَى َو أَْقنَى  فََما أَْبقَى ثَُمودَ َو  (97) َو أَنههُ أَْهلََک َعاداً اْْلُولَى( 47) ( َو أَنههُ ُهَو َربُّ الّشِ

( فَغَشهاَها َما 97) تَِفَکةَ أَْهَوى( َو اْلُمؤْ 92) َو قَْوَم نُوحٍ ِمْن قَْبُل إِنهُهْم َکانُوا ُهْم أَْظلََم َو أَْطغَى( 91)

 )نجم((99) فَبِأَّيِ آالَِء َربَِّک تَتََماَرى( 94) َغشهى

و اینکه اوست که (18)گردد؟!)و آیا از کتب پیشین انبیا به او نرسیده است( که همه امور به پروردگارت منتهی می

ای از نطفه(14)و اوست که دو زوج نر و ماّده را آفرید...(11)و اوست که میراند و زنده کرد،(11)خنداند و گریاند،

و اینکه بر خداست ایجاد عالم دیگر )تا عدالت اجرا (12)ریزد(،شود )و در رحم میهنگامی که خارج می

و اینکه اوست پروردگار ستاره (10)نیاز کرد و سرمایه باقی بخشید،و اینکه اوست که بی(13)گردد(،

ک را هال« عاد نخستین»ه انسان نرسیده است که در کتب انبیای پیشین آمده( که خداوند قوم )و آیا ب(17)«!شعرا»
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و نیز قوم نوح را پیش از آنها، چرا که (43)را، و کسی از آنان را باقی نگذارد!« ثمود»و همچنین قوم (48)کرد؟!

سپس آنها (41)م لوط( را فرو کوبید،و نیز شهرهای زیر و رو شده )قو(48)آنان از همه ظالمتر و طغیانگرتر بودند!

 (44))بگو:( در کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید داری؟!(41)را با عذاب سنگین پوشانید!

 

  داشتن خداوند از مجازات سرپیچی کنندگان فرمان الهینعدم ترس و بیم 

 )شمس( (19َو الَ یََخاُف ُعْقبَاَها )

 (34)[ بیم ندارد!ستمگرانو او هرگز از فرجام این کار ] مجازات 

 

 نجات بشر در گرو ایمان و تقوا 

 )نمل(  (97) َو أَْنَجْینَا الهِذیَن آَمنُوا َو َکانُوا یَتهقُونَ 

 (41)و کسانی را که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند نجات دادیم!

 

 شریک بودن افراد جامعه در رضا و غضب خداوند 

 

 المعلیه الس»فرمایش امام علی» 

، و انهما َعقَر ناقَةَ ثَموَد َرُجٌل واِحٌد ...ایُّها النّاُس، انهما یجمع النّاَس الهرَضی و السهخطُ 

َضی فقاَل  وهُ بالّرِ ُهُم هللاُ بالعذاِب لَّما َعمُّ ما کان ف« فَعَقَُروها فَأَصبَُحوا نادمین»سبحانه فَعَمه

اَرِة. أَیُّها النّاُس َمن ُخواَر  ااّل أَن خاَرت أَرُضُهم بالَخسفَةِ  السهکهِة الُمحَماِة فی االرِض الَخوه

  َسلََک الطهریَق الواِضَح َوَرَد الماَء الواِضَح َوَرَد الماَء و َمن خالََف َوقََع فی التِّیهِ 

ای مردم، همه افراد جامعه در خشنودی و خشم شریک می باشند، چنانکه شتر ماده ...

، زیرا همگی و پا برید، اّما عذاب آن تمام قوم ثمود را گرفت ثمود را یک نفر دست 

ماده شتر را پی کردند و سرانجام پشیمان :»آن را پسندیدند.خداوند سبحان می فرماید 

سرزمین آنان چونان آهن گداخته ای که در زمین نرم فرو رود، فریادی زد و «شدند.

آب میرسد، و هر کس از راه  فرو ریخت، ای مردم آن کس که ازراه آشکار برود به

 راست منحرف شود سرگردان می ماند.  

 «نهج البالغه 102خطبه ی »
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علیه »ظاهرا خطاب به حضرت موسی «علیه السالم» آیات سوره حضرت ابراهیم

نموده به اشاره نیز از جمله ثمود و عاد، نوح اقوامبه  خداوند می باشد که« السالم

 ر نمودمهمین دلیل این آیات را هم ذک

 

 دیان و حضرت صالح)ع( آموزه ها و پند های قصۀ ثمو 

 خسران و زیان انسان:

 اطاعت ازمستکبرین، مسرفین و دنیا پرستان  -3

شریک بودن انسان در اعمال منتخب خود )انتخاب غلط می تواند همۀ انسانها را به -8

 ورطۀ نابودی بکشاند(

 اعمال قوم عامل بدبختی آنان-1

 غرور و طغیان گری و دنیا طلبی سبب گمراهی و ضاللت انسانها-1

 های دنیا و مغرور شدن به آنهافریفتن امنیت ظاهری و نعمت -4

 رستگاری انسان در:

 تقوای الهی و اطاعت از رهبران الهیداشتن -3

 صبر و توکل مؤمنین برخدا-8
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