
 

 

 

 (۲)رفتارشناسی جامعه در برابر گنهکاران

 اشاره
این ماوارد باید  .گنهکار آشنا شدیمفرد در جلسه گذشته با چهار وظیفه در مواجهه با 

را به خاطرمان بسپاریم و به آنها عمل نمااییم؛ زیارا نقاش مهمای در ساعادت ماا و 
ن رابباه از ماا سار بگناد و ناخواساته، دیگران دارد. اگر خدایی ناکرده اشتباهی در ای

 شخصی را از دین رویگردان کنیم، گناه بگرگی را مرتکب شدیم.
های رفتاری در برابار گنهکااران  در ادامه مباحث گذشته، به شش مورد دیگر از نمونه

 پردازیم. به صورت مختصر می

 یر یپذرفتار پنجم: عذر

هاای آسایب ، مانت از بین رفاتنما فرهنگ عذرپذیری و عذرخواهی میانرایج نبودن 
اا  هاا باا هماین دساتور اخالقای ها، قهرها و طاالق از قتلشود. بسیاری  میاجتماعی 

 اجتماعی اسالم قابل پیشگیری است. 
هاای خاود باه فرزنادش محماد  در ضمن سفارش علیامام  ،پیشوای اول شیعیان

 فرماید: می ،حنفیه
 ه و توضیحیبرادرت قبت نکن و بدون گالو گمان با   ّ ات را به خاطر ش راببه»

خواستن، از او جدا نشو؛ زیرا ممکن است دلیلی برای کاری کاه تاو را ناراحات 
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حتای اگار  ؛بپاذیر ،پس عذر کسی را کاه عاذرخواهی کارده .داشته باشد ،کرده
  1.«اگر چنین کردی، مشمول شفاعت خواهی شد .اش دروغین باشد عذرخواهی

هشتم صحیفه ساجادیه، از هشات چیاگ در  و تدای دعای سینیگ در اب امام سجاد
 ؛طلابم از تو پوزش می !خداوندا» :فرماید می کند، از جملهپیشگاه الهی عذرخواهی می

 2.«رفته باشمیار  از من عذرخواهی کرده، ولی من عذرش را نپذکاگر خبا
ناار کدر د، روز شایابر دشمنان خود پ هنگامی که پیامبر اسالمه کان فتح میدر جر

عباه پنااه بارده و در که مخالفان به ک حالی خانه خدا را گرفت، در ره در  یدستگ ،عبهک
ر کشا»فرماود:  امبریابااره خاود بودناد. پدر امبر اسالمیانتظار صدور دستور پ

هاا  دشامن را  رد و گاروهکاروز یاش را پ افت و بندهیاش تحقق  ه وعدهکخدایی را 
کنیاد دربااره شاما چاه تصامیمی  یگمان م !شیا  قر»: سپس فرمود3.«نابود ساخت

تو برادر بگرگوار  .میی انتظار نداریکر و نیآنها در پاسخ گفتند: ما از تو، جگ خ« بگیرم؟
 امبریپ 4و فرزند برادر بگرگوار ما هستی و اآلن قدرت در دست توست. و بخشنده
درباره برادرانش به هنگاام وسف یه برادرم کم یگو من درباره شما همان را می»فرمود: 

اْلَیْوَمروز  گفت: یپ مو  .«ساتیخ نیامروز روز سرزنش و مالمات و تاوب 5: الَتْ ِریَبَعَلْیكو
ه من هنگاام ک چرا ؛ن هنگام، عرق شرم از صورت من جار  شدید: در ایگو عمر می
«. گرفاتم یه از شما انتقام خواهکامروز روز  است »ه به آنها گفته بودم: کورود به م
   6. ن جمله را فرمود، من از گفتار خود شرمنده شدمیا امبریه پکهنگامی 

                                                           
 ؛هعیوسائل الش ؛عاملی حرّ محمد بن حسن ؛ 295، ص4ج ؛هیالفق حضرهیمن ال کتاُب  ؛شیخ صدوق .1
 . 357، ص53ج
سِي :533ص ؛هیسجاد فهیصح ؛. امام سجاد2 ََْعتَذِر  إِلَیَْک... َو مِْن م  مَّ إِنِّي   ... .  ََْعذِْره    ءٍ اْعتََذَر إِلَيَّ فَلَمْ  اللَّه 
ِ الَّذِي َصَدقَ : 331، ص4ج ؛یکافالمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 3 لِِلَه   ، َو َهَزمَ  ، َو نََصَر َعبَْده   َوْعَده    الَْحْمد 

 . َوْحَده  اْْلَْحَزابَ 
ََخٍ کَرِيٍم َوقَْد قَدَ  همان:. 4 ٌََخ کَرِيٌم َوابْن   نُّ َخیْراً َونَق ول  َخیْراً  ُّوَن قَال وا نَظ  ن ْرَت قَاَل فَإِنِّي َماَذا تَق ول وَن َوَماَذا تَظ 

ف   ََِخي ي وس  اْلَیْومالَتْ ِریَب»  ََق ول  کََما َقاَل  مو  . « َعَلْیكو
 . 93. یوسف: 5
مکاارم ناصار ؛ 313، ص9 ج ؛ یقرطبا ری)تفسا الجاامت ألحکاام القارآن ؛قرطبایمحمد بان احماد . 0

 . 33، ص50ج ؛نمونه ریتفس و دیگران؛ شیرازی
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 رفتار ششم: عدالت 

ابتدا تا انتهای محاکمه از « عدالت و اعتدال در انجام وظایف قضایی و کیفری»رعایت 
قارآن کاریم باا که اسالم بر دوش ما نهاده اسات. دیگر وظایفی است فرد گنهکار، از 

َوال...»واجاب دانساته اسات:  ، رعایت آن در برابر دشمنان را نیاگن وظیفهایاشاره به 
َعلی َقْوم  آنو

َُ ْمَش كو َُّ واَیْجِرَم َتْعِدلو  کتای، شاما را باه گنااه و تاریدشمنی باا جمع» 1«:...َأالَّ
 .«شاندکعدالت ن

ِليَ ِباْلَقَضاِء فَ »نیگ در این زمینه فرموده است:  مؤمنانامیر َواِس َمِن اْبت  ْم   ْلي  َشلاَ ِة َو   َبْيَنه  ِفي اْْلِ
َظِر َو ِفي اْلَمْجِلِس  هاا باه  میاان مسالمان]بایاد[ شاد، مباتال کسی که به قضاوت  2:ِفي النَّ
 .«هم در نگاه، هم در اشاره و هم در جایگاه نشستن ؛تساوی برخورد کند

رای حکام گنهکار در محکمه عدل، قاضی یاا ماأمور اجافرد شدن جرم ثابت بعد از 
مسلم درباره تفسایر  بن روی داشته باشند. محمدزیادهنسبت به اجرای حکم او نباید 

وَن» آیه شریفه: ـاِلمو الظَّ ـمو ولِئَكهو ِهَفأو وَداللَّ دو حو وهاَوَمْنَیَتَعدَّ ِهَفمَتْعَتدو اللَّ ودو دو نهاا یا» 3«:ِتْلَكحو
ند، ساتمگر کس از آن تجاوز کهر  د! وینکحدود و مرزها  الهی است؛ از آن تجاوز ن

درستی که خداوند بر زناکار غضب کرده و  به»: کرده استنقل  از امام باقر، «است
صد تازیانه برایش مقرر نموده است. اگر کسی بخواهد دوبااره بار او غضاب کناد و 

 4.«جاویم صد تازیانه را افگایش دهد، من در پیشگاه الهی از چنین شخصی بیگاری می
مان حکومتش، به قنبر دساتور در ز روزی امام علینابت روایی نیگ آمده است: در م

تازیاناه  ساه حد، خشمگین شاد و داد که بر مردی حد جاری کند. قنبر هنگام اجرای
 5تازیانه بر او زد. فرمود و سه قصاص قنبر را امام علی بیشتر زد.

                                                           
 . 3. مائده: 1

 . 333، ص 3 ج ؛تهذیب األحکام ؛شیخ طوسی. 2

 . 339. بقره: 3

انِي: 111، ص1 ج ؛یتفسیر العیاش ؛عیاشیمحمد بن مسعود . 4 َ غَضَِب َعلَی الزَّ فََجَعَل لَه  َجلَْد مِائَةٍ  إِنَّ الَِله

ِ   فََمْن غَضَِب َعلَیْهِ فََزاَد َفَأنَا إِلَی  .ء بَرِي  مِنْه    الَِله

 . 330، ص7ج ؛یکافالمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 5
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 رفتار هفتم: سرزنش نکردن

ها حتای  کرامت انسانکرد؛ زیرا خداوند اراده کرده است  فرد گنهکار را نباید سرزنش

 ساجاداماام د. ناخود بپرداز ۀد به زندگی روزمرنبتوانتا حفظ شود نیگ بعد از گناه 

 ؛سفارش باود رد، سهک به موسی ه خضرکهایی  ن سفارشیآخر»فرموده است: 

 1«.نکسرزنش م ،س را به گناهی که کردهکچ یاز جمله: ه

ترین گناهاان تااریخ  ترین و زشت یکی از بگر در حق وی،  یوسف برادرانعمل 

هاای  و پس از تحمل ساختی کردبا عنایت الهی نجات پیدا  بشریت است. یوسف

بارادران باه وقتای شاد. نظیری  به آسودگی رسید و صاحب قدرت و نفوذ بی ،فراوان

ولای ایان معلام د؛ باوسرزنش آناان یا بهترین زمان برای انتقام و  ،ندیدرساو محضر 

 ؛نظار کارد صارف ،توبیخی که برادرانش مستحق آن بودنادو از انتقام نه تنها مهربان، 

ٌَ ا »به رحمت خدا امیدوار سااخت: آنان را راه توبه را نیگ به آنان نشان داد و بلکه  قلا
اِحمي ْ َحلم  اللرَّ

َ
َو أ ْم َو ه  ه  َلك  م  اْلَيْوَم َيْغِفر  اللَّ وساف گفات: اماروز مالمات و ی» 2«:نَتْثريَب َعَلْيك 

 «ن مهربانان است!یتر بخشد و او مهربان ست! خداوند شما را مییخی بر شما نیتوب

به اثر وضعی سارزنش و شاماتت دیگاران  از امامان معصومروایات متعددی در 

َب »فرموده است:  جمله امام صادق اشاره شده است؛ از نَّ
َ
َبه    َمْن أ نَّ

َ
ْؤِمنًا أ ْنَيا ال  م  ه  ِفي اللدُّ لَّ

کسی که ماؤمنی را سارزنش کناد، خداوناد او را در دنیاا و آخارت ماورد  3:َو اآلِخَرةِ 

 «.  سرزنش قرار خواهد داد
 

 دبختددم کدده رددموبدا   ددر بدده بدد ب  
 

 بيدد بم  ددی دک ددون بددمش دب ک دد ب     
 

 دا دگددم بدد ب خ بشدد م خددود ک  ددته   
 

 4دا و گدددم رمیي یسددد م خدددود ب  دددته 
 

                                                           

وَسی بَْن عِْمَرانَ  :555، ص5ج ؛خصالال ؛شیخ صدوق. 1  الَْخضِر  م 
ََْوَصی بِهِ : َل  کَاَن آِخر  َما   ََْن قَاَل لَه 

َََحداً بَِذنْبٍ   ... .ت َعیَِّرنَّ 

 .93. یوسف: 2

 . 213، ص3ج ؛یکافالمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 3
4. https://ganjoor.net/ferdousi/shahname/fereydoon/sh20  
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 نجستن یرفتار هشتم: برتر 

بهتار  ،کاراندر روایات متعددی به ما دستور داده شده که خود را از دیگران حتی گنه
 ندانیم.  تر گناه و کم

نبی می از باودم کاه شاب فارا رساید.  گوید: خدمت حضرت رضاااحمد ب گ 
. آنگااه «شب شده، نگد ما بمان»حضرت فرمود:   حضرت اجازه خواستم که بروم.

در اتاقی برای من پهان  شان را دادند که رختخواب شخصی به خادم منگل دستور
ولای خادا کجاا؟ مان  ۀخود گفتم: من کجا و خان اکند. وقتی به آن اتاق رفتم، ب

خوابیدن در بستر امام کجا؟ همین که این افکار باه ذهانم آماد، حضارت  کجا و 
نسابت  ،ینواز ای احمد! مبادا به خاطر این میهمان»فرمود:  مرا صدا زد و  رضا

باه عیاادت  روزی امیرمؤمنان .ات احساآ برتری داشته باشی به برادران دینی
عة عص  ای صعصعه! عیادت مرا مایاه فرمود: پس از عیادت و صوحان رفت  بن ص 

 چرا که من فقط باه تکلیاف خاودم در عیاادت ؛فخر خود بر برادرانت قرار مده
   1.«کردن از تو عمل کردم

 کند: گونه عرض میمکارم األخالق، به پیشگاه الهی این در دعای امام سجاد
ًا َظلاِهرًا ِإاَّ   َو َا َتْرَفْعِني» َّ ْجِدْث ِللي ِعل َتِني ِعْنَد َنْفِسي ِمْثَلَهاَ َو َا ت  َْ ََ اِس َدَ َجًة ِإاَّ َح ِفي النَّ

ًة َباِطَنًة ِعْنَد َنْفِسي ِبَقَدِ َها ََ ِلي ِذلَّ ْحَدْث
َ
ا  بااال  ا در نظار ماردم درجاهگااه مارهر» 2«:أ
بر ، به همان اندازه، در نفس خودم خوارم گردان و عگتی آشکار نصیب مان  یم

 .«که به همان اندازه در نفس خودم ذلیلم گردانیمگر این ،نکن

 نکردن دیام نا: نهم رفتار

تارین  انگیگه، اولین و اساسایاست؛ زیرا انگیگه  مثالی برای انسان بی« موتور ماشین بی»
 ،انگیاگهنتیجه وجاود به عنوان « داشتن آرزو»است. از همین روست که جگء ی  کار 

نداشاتن  بلکه الزمه زندگی بشر است. پیامبر اعظام ؛پسند نیستتنها منفی و نا نه
: ه اساتکردن همه کارهای روزمره دانساته و فرماود آرزو و امید را مساوی با تعبیل

چ ماادر  یهاا نباود، ها د در انساانیاگر ام .مت من استه رحمت اید و آرزو، مایام»
                                                           

 . 332، ص3  ج ؛ الخرائج و الجرائح ؛. قبب الدین راوند 1

 .93ص  ؛هیسجاد فهیصح ؛. امام سجاد2
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 به قول شاعر: 1.»اشتک  یچ باغبانی نهالی نمیداد و ه یر نمیفرزند خود را ش

 گدددم ی دددودا  يدددا و د يدددر  ندددم  
 

 2کددم ی دد یرا ب   دد ن بددي   ددجم     
 

باه او فرماود:  میابراه شد. لیم خلیابراهمهمان مجوسی فردی نقل شده است: 
امیادی از  نم. مجوسی با نااک ی مییرایای واحد ایمان بیاوری، تو را پذاگر به دین خد

رد  و کاچرا او را اطعاام ن !میابراهای  :ردکوحی  مینگد او رفت. خداوند به ابراه
ساال اسات او را باا هماه  ه من هفتادک حالی ر دهد، دریینش را تغیه دکشرط کردی 

انی بارا  تاو یارد ، چاه زکا نی مایشب مهماا ی نم؟ اگر او را ک فرش اطعام میک
ی از یرایبا شتاب به دنبال مجوسی رفت و او را برگرداند و باه پاذ میداشت؟ ابراه

ماجرا را بارایش  میاو پرداخت. مجوسی گفت: چرا نظرت عوض شد؟ وقتی ابراه
، ه باودتعریف کرد، مجوسی که متوجه این همه لبف و مهربانی حضارت حاق شاد

 !رد؟ ساپس گفات: اباراهیمکاگونه با من رفتار خواهاد نیی تو اگفت: آیا واقعاً خدا
 3ن تا به آن ایمان بیاورم.کدینت را بر من عرضه 

ای نیگ راه تفریط را انتخاب کارده و باا راه دیگاری کاه آن هام سااخته سفانه عدهأمت
کار به ساوی کنند و به جای راهنمایی کردن گنهشیبان است، مسیر غلبی را دنبال می

توبه و اصالح، عذاب الهی و ترآ از عدالت حضرت حاق را نادیاده گرفتاه و  جاده
هماین روسات کاه کنناد. از اإلیمان فراهم مایزمینه تکرار گناه را برای افراد ضعیف

ٌِ »فرموده است:  امیرمؤمنان علی َجلاِء َو اْلَخلْوِف   َخْير  اْْلَْعَما ٌ  الرَّ برتارین کارهاا،  4؛اْعِتَدا
 .«بودن امید و ترآ است اعتدال و یکسان

 نکردن سرنوشت   نییرفتار دهم: تع

بخیری یا شاری  محاسبه و داوری درباره انسان و به دنبال آن، حکم نمودن به عاقبت
                                                           

تِي َو لَْو َل اْْلََمل   :391ص ؛نیأعالم الد ؛یلمیدحسن بن محمد . 1 َما َرَضَعْت َوالَِدٌة َولََدَها   اْْلََمل  َرْحَمٌة ِْل مَّ
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از آنجا که اطالع کامل از زندگی  .ی  فرد، در گرو اطالعات کامل و دقیقی از اوست
الق اوسات، حساابگری او نیاگ ای از بندگان خدا، فقط در اختیار آن شخس و خ بنده

داشتن انسان برای قضاوت نمودن نسابت  در انحصار آنهاست. کتاب الهی، صالحیت
 کند:گونه روایت می به خودش را این

َم » ْنسان  َيْوَمِئذو ِبما َقدَّ ا اْْلِ ؤ  َنبَّ ْنسان  َعلى  ي  َر َبِل اْْلِ خَّ
َ
ْلقلى  َو أ

َ
در » 1«:َمعلاذيَرو    َنْفِسِه َبصيَرٌة َو َلْو أ

ه کابل نناد!ک ا پس فرستاده آگاه مییش یه از پکی یارهاکآن روز انسان را از تمام 
ی یهر چند )در ظاهر  برا  خود عاذرها ؛انسان خودش از وضت خود آگاه است

 «بتراشد!

شاود باه او گفتاه مای اسات کاه همین شناخت  کامل از پرونده اعمال خودسبب به 
ْتِسَكاْلَیـْوَمَعَلْیـَكَحسـیباًْأِکتاَبَكَکتیاْقَر»گر خود شود: خودش حساب َُ )و باه او » 2«:ِب

   «.ش باشییه امروز، خود حسابگر خوکافی است کتابت را بخوان، کم:  ییگو می

خداوناد متعاال اسات. در ساه آیاه از قارآن باه  ،حسابگر دوم و اصلی هار انساانی
دانسته اسات؛ ماثالً در را منحصر در ذات مقدآ ربوبی « ُحکم و قضاوت»صراحت، 

ـَو» سوره انعام با تأکید فراوان گفته است: َوهو ْكـمو اْلحو َأالَلـهو اْلَحـقِّ مو ِهَمْوالهو واِإَلیاللَّ دُّ رو مَّ ثو
اْلحاِسبین َو  قی آنهاست، باازیه موال  حقکسپس )تمام بندگان  به سو  خدا » 3«:َأْسَر

ن حساابگران یتار تیست و او، سارم و داور ، مخصوص اوکه حکد یگردند. بدان می
 . «است

گنهکار گفته شاد، فرد کنون درباره دهمین وظیفه نسبت به  شدن آنچه تا برای روشن
جهنمای »کردن باه  ها صالحیت حکم آوریم تا معلوم شود که ما انسان میشاهد چند 

 را نداریم.« بودن دیگران
یاا پوشایدن چیاگی و نیاگ باه  به معنای پوشاندنای عربی است که واژه :ری: تکفالف

معناای اول مقصاود ماا در اینجاا  4دین خواندن آمده اسات. معنای کسی را کافر و بی
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اسات. قارآن « شدن گناهان توساط حسانات پوشیده»به معنای است که در حقیقت 
ئات...» باره فرموده است: این کریم در ـیِّ ـْذِهْبَنالسَّ اْلَحَسـُاِتیو کاه باه درساتی » 1«:... ِإنَّ

 .  «برد کارهای نی ، اعمال زشت را از بین می
ایم، به سبب اعمال نایکش بهشاتی کردهمحکوم گنهکاری را که به جهنم فرد بسا  چه

، حضارت ساال ماناده باه رحلات پیاامبر سهو سال هشتم هجری چنانکه باشد. 
 و باودتصمیم، ساّری  پاک کند.القری و مظاهر شرک از أمرا فتح مکه  گرفت تصمیم

های ایمان در وجاودش که هنوز ریشه« حاطب. »شدند میاهل مکه نباید از آن باخبر 
ای به قاریش نوشات و باه وسایله یا  زن برایشاان محکم نشده بود، نامه محرمانه

کاه  خدا فرستاد تا هنگام رسیدن سپاه اسالم به مکه، در آمادگی کامل باشند. رسول
و زبیار را بارای یاافتن آن زن  علایماام ااز طریق وحی از جریان آگاه شده بود، 

در منبقه حلیفاه او را یافتناد و پاس از بررسای وساایلش، چیاگی وقتی مأمور کرد. 
 هقانت نشد و او را تهدید کرد. زن که شجاعت و استقامت فرستاد علیامام نیافتند. 

د و باه آوردر و نامه حاطب را از میان موهای خاود پیامبر را دید، ناچار به تسلیم شد
باه پایاان رساید، ناگد  علیامام داد. مأموریت، با ذکاوت و استقامت  علیامام 
را احضار و « حاطب» خدا برگشتند و نامه را به آن حضرت دادند. رسول پیامبر

علت خیانتش را جویا شدند.حاطب جواب داد: به خدا و رساول خادا ایماان دارم و 
خبااب اعاالم  بان ه در مکاه دارم. عمارعلت این کارم، زن و چند فرزندی است ک

جوانب بود،  هحواسش به همه ک ولی پیامبر خدا ،آمادگی کرد که حاطب را بکشد
تاو  !ای عمر» بودن حاطب را رد کرد و فرمود: قضاوت عمر مبنی بر منافق و جهنمی

   2.«دانی، شاید خداوند گناه او را به خاطر حضورش در جنگ بدر بیامرزدچه می

توان دلیل بر جهنمی بودن یا بهشاتی باودن آناان    افراد را نمیمر نوع :حتضارا: ب
 دانست.

که نصاف  حالی دادن دید، در اسرائیل مرد مؤمنی را در حال جانیکی از پیامبران بنی
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هاا بدنش در زیر دیواری قرار گرفته بود و نیمی در بیرون دیاوار و پرنادگان و ساگ
یکی از بگرگاان ساتمگر دریدند. در شهری دیگر جنازه می و بدن او را متالشی کرده

با پارچاه ابریشام کفان نماوده و در اطاراف آن  ،بر تخته چوبی نهادهشهر را دید که 
 !عرض کرد: خداونادا اند که بوی عود از آنها بلند است.هایی نهادهتخته چوب، منقل

 هاولای، بناد همارد .نیکدهم که تو حاکم عادلی هستی و به کسی ظلم نمیگواهی می
زدن به تو شرک نورزید، مر  او را آنگوناه  هم به چشم مؤمن تو بود و به اندازه ی 

زدن باه تاو ایماان نیااورده  هم به چشم مقدر کردی و این مرد ظالم که به اندازه ی 
 !ای بناده مان بود، اینگونه مورد تکریم و تشییت قرار گرفت! خداوند به او وحی کرد:

مؤمن نگد  هکنم. آن بندگونه که گفتی، من حاکم عادل هستم و به کسی ظلم نمیهمان
من گناهی داشت، مر  او را به آن شکل قرار دادم تا مجازات گناهش باشد و وقتای 

کند، گناهی بر گردنش نمانده باشد. اما این بنده ظالم، کار نیکای که من را مالقات می
ورتی قرار دادم که پااداش کاار نیا  او را در هماین نگد من داشت، مر  او را به ص
   1گونه نیکی و طلبی از من نداشته باشد.دنیا داده باشم و هنگام مر ، هیچ

برای رعایت اختصاار باا که  نیگ وجود دارد« توبه و شفاعت»شواهد دیگری همچون 
یکای از  هگنهکاری به واسابفرد هر ممکن است بنابراین  .کنیماشاره از آنها عبور می

جریاان ؛ بارای مثاال ، از عذاب جهنم نجات یابد و ما اطالع نداشته باشایمموارداین 
وظیفاه ، تأییدی برای آوردن ساحران پس از مشاهده معجگه حضرت موسی ایمان

ساحرانی که عمری را در باطل و خدمت باه فرعاون  2تعیین نکردن سرنوشت است.
و آیین و خدای او ایمان آوردند که نموناه  چنان به موسیسپری کردند، عاقبت آن

در دعاای  سیدالشاهداءحضارت شادند. « ورزان در راه ایمااناستقامت»کاملی از 
 :ه و فرموده استعرفه به این ماجرا اشاره نمود

ای خدایی که ساحران روزگار موسی را پس از سالیان طاوالنی کاه منکار حاق »
هاای که آنان غرق در نعمات حالی هالکت رهایی بخشیدی؛ در هبودند، از ورط
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پرستیدند و با خدا دشمنی و خوردند، ولی غیر او را میالهی بوده و رزقش را می
 1.«نمودند کردند و پیامبرانش را تکذیب میمخالفت می

فارد نکاردن سرنوشات  تعیاین»کنون درباره  آنچه تاذکر این نکته ضروری است که 
عاقبات  اینکاه معصاوم ،دارد و آننیاگ ساتثنایی گفته شد، ی  تبصره و ا« گنهکار

کسی را به صورت کلی یا جگئی به خاطر مصلحت خاصی مشخس کرده باشاد کاه 
 های متعدد تاریخی نیگ دارد.نمونه

                                                           
 . 244، ص5 ج ؛إقبال األعمال ؛ابن طاووآعلی بن موسی . 1


