
 
 
 

 بسمه تعالی                                                  

 4 داستان

 بقره( 260تا  258ابراهیم )ع( و عزیر)ع( )آیات  

 

 یرزَعُ -4  نمرود -3  ابراهیم -2  گوینده-1نقش ها: 

 

 گوینده 

   یر دقت کرده اید؟ زَآیا به سرگذشت ابراهیم و عُ

  و  کبر روی از  او ولی بود، داده پادشاهى او به خداوند که کسی نَمرود، حال به  نكردی نظر آیا

جواب   ابراهیم به او که  گاه  آن  کرد؟  می چون و چرا ی پروردگارش  درباره  ابراهیم  با  غرور

 :داد

 میراند مى   و کند مى زنده که  است  کسى همان   من خداى ابراهیم 

 :نمرود گفت گوینده 

 . میرانم  مى و  کنم  مى زنده هم  من نمرود

 ابراهیم گفت:   گوینده 

 ابراهیم 
  از  را آن  هستى، جهان  بر  حاکم گویى  مى که  تو  پس  آورد، مى مشرق از  را خورشید  خداوند

 بیاور   مغرب

 گوینده 

        خدا دست چنین مردم بدکاری را  و شد درمانده و مبهوت کافر مرد آن نگامه  این در

 گیرد.   نمی

      و  دیوارها که حالى در کرد، عبور  آبادى یك کنار از  که کسی؛ چون داستان عُزَیرهم  یا

  با  او بود،  پراکنده سو  هر در هایشان  استخوان مرده و  آن  مردم و بود ریخته فرو  هایش سقف

 :گفت خود



 
 
 

  

 

 

 کارگروه جشنواره قرآنی نردبان آسمان                                                                                                                           

 دبستان پسرانه سادات                                                                                                                            

 ؟  کند  مى زنده مردم این شهر را بعد از مردنشان چطور  خداوند عزیر 

 گوینده 
سال  بعد زنده اش کرد و پرسید: چند  و سال گرفت  100جانش را برای مدت  خداوند پس

 در حال مرگ ماندی؟ 

 .روز   یك  از  قسمتى   یا  روز، یك  عزیر 

 گوینده 

  با  که  کن نگاه خود  نوشیدنى و  غذا به  صد سال مرده بودی!  بلكه ! و خداوند به او گفت: نه

  این  است. شده متالشى  چگونه که کن نگاه خود االغ اما به. است نیافته تغییر ها سال گذشت

حاال به   . زنده شدن تو را نشانه قدرتمان برای مردم قرار دهیمرا ترتیب دادیم تا  ماجَرا

    همشان میكنیم و گوشت و پوست بر روی آن استخوان های االغت نگاه کن که چطور سر

 زیر، اعتراف کرد: می رویانیم!  همین که چگونگی زنده شدن مردگان برایش روشن شد، عُ 

  . بله میدانم که خدا از عهده هر کاری بر می آید عزیر 

 :گفت ابراهیم که نگامى ه  آور  یاد به و گوینده 

 کنى؟   مى زنده را مردگان   چگونه که  بده  نشان من  به! پروردگارا ابراهیم 

 این را باور نداری؟  مگر :   خداوند به او گفت  گوینده 

 . دلم آرام بگیرد  که آن براى  ولى چرا، ابراهیم 

 گوینده 

  خود  نزد را آنها و بگیر را کالغ و کبوتر خروس، پرنده؛ طاووس، خداوند به او گفت: چهار

  پرندگان  گاه  آن  ده، قرار را آنها  از  قسمتى کوهى  هر  بر  و مخلوطشان کن. سپس  قطعه  قطعه 

 . است کاردُرست تواناى که خداوند  بدان  و بیایند   تو پیش  سرعت  تا به صدایشان بزن، را


