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 اعراف( 79تا  73صالح )ع( )آیات  

 مومنان ثمود -4اشراف ثمود   -3  صالح -2  گوینده-1نقش ها: 

 :او هم گفت. فرستادیم را صالح همشهری شان ثَمود، قوم برای هدایت و گوینده

 صالح

  شما  براى پروردگار طرف از  معجزه ای. ندارید  معبودى او جز که بپرستيد را  فقط خدا ! مردم اى

در  که رهایش کنيد ی خداست، نشانه راستگویی من است. معجزه که ماده شتر این: آمده است

دامن  زجرآور عذابی تا مبادا نرسانيد آزاری به او بخورد. بيابان هاى علف از و بچَرد خدا زمين

 در و آنها کرد جانشينان را خدا بعد از هالکت قوم عاد، شما  که بياورید خاطر به و گيرتان شود.

 و می سازید خود براى بلند و باشکوهقصرهای  هایش دشت حاال در که سرزمينی مناسب جایتان داد

و در جامعه خرابکاری  باشيد خدا هاى به یاد نعمت پس،. تراشيد مى ها  خانه خود براى ها  کوه در

 .نکنيد

 :گفتند بودند، آورده ایمان که مستضعفانى به ،مردمولى  گوینده

  شده؟ خدا فرستاده طرف از صالح واقعا  مطمئنيد که شما  آیا  ثمود  اشراف

 :گفتند آنها   گوینده

 ایم آورده ایمان ماموریت رساندن آن است، او آنچه به البته که ما  ثمود مؤمنان

 :مغرور جامعه گفتند افراداما آن  گوینده

 .عقایدی را که شما باور کرده اید، اصال قبول نداریم ما  ولى ثمود  اشراف

 پيچی کردند و گفتند: سر خدا فرمان متکبّرانه از و کشتند را باالخره شتر صالح  گوینده

 .بياور آن عذابی که ما را از آن می ترسانی، به سرمان هستى، خدا فرستادگان از تو واقعا  اگر! صالح ثمود  اشراف

 گوینده
 هایشان خانه در جانشان بی جسم تنها  صبحگاهان، و گرفت فرا را آنها  زلزله ویرانگری سرانجام،

 :گفت و ترکشان کرد در نهایت صالح !بود مانده باقى

 صالح
 شما که کنم چه ولى به اندازه کافی خيرخواهتان بودم؛ و رساندم شما  به پيام خدا را کامل من! قوم اى

 .روی خوش به خيرخواهی مثل من نشان ندادید


