
 



 دعای روز چهاردهم

 نّي فيهِ بالْعَّثَرات وَاَقِلْنّي فيهِ مِنَ الْخَطاّيا وَالْهَفَواتِؤاخِذْتُ للّهُِمَ الاَ

 :عِزَالمُسْلمينَ األفاتِ بِعزَتِکَ ّيالْنّي فيهِ غَرَضاً لِلّْبَالّيا وَتَجْعَ الوَ

و  و عذر خطاها مؤاخذه مفرما هايم در اين روز مرا به لغزش !خدايا
به حق عزت  .ها قرار مده و مرا هدف بالها و آفت بپذير را يماه سستی

 .بخش اهل اسالم ای عزت، و جاللت

منظومدعاترجمه
 يتتتتا التتتته الخلتتتتق يتتتتا رب الفلتتتتق

 
 ای ختتدای انجتتم و شتتمس و شتتفق   

 
 ختتواهم در ايتتن متتاه شتتريف از تتتو متتی

 
 چشتتم پوشتتیدن ز جتترم متتا ستتبق     

 
 ن متتا عصتتیان و غفتتران کتتار تتتو   أشتت
 

 تواختتتتذنا بتتتتذنب قتتتتد محتتتتق  ال 
 

 در میتتتانگتتتر بیايتتتد اختتتذ و دقتتتت  
 

 چتتون کنتتد خلقتتی کتته باشتتد از علتتق 
 

 گتتذار از لطتتف، متتا را ايتتن زمتتان    وا
 

 از خطتتتتا و لغتتتتزش حتتتتال شتتتتبق 
 

 از گناهتتتتانی کتتتته در ايتتتتام عمتتتتر  
 

 روزهتتتا کتتترديم و در لیتتتل غستتتق   
 

 ای ختتتدا از متتتن بالهتتتا دور کتتتن   
 

 نکتتن متتا را نشتتان طعتتن و دق    متتی 
 

 قتتتت رنتتتج و بتتتال نیستتتت متتتا را طا
 

 حفتتظ کتتن متتا را ز شتتر متتا خلتتق     
 

 دور فرمتتتتا آفتتتتت از متتتتا بنتتتتدگان 
 

 مستتتتحق باشتتتیم کتتتال  چتتته متتتیگر 
 

 حتتق شتتان و عتتزت و جاهتتت قستتم   
 

 ای کتتته عتتتزّ مستتتلمینی از ستتتتبق    
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فقرهاولدعا

  :فِيهِ بِالْعَّثَرَاتِ التُؤاخِذْنّياَللَّمهُمَ  

 .رمامؤاخذه مف هايم خدايا در اين روز مرا به لغزش

گاهی انسان در راه اطاعت خدا استت   .به معنای لغزش است« عثره»جم  « عثرات»
، در راه و صراط مستقیم استت  و بنايش بر معصیت نیست و معموال  و به طور متعارف

آيد که دچتار   میيعنی مسائلی پیش  ؛کند میشود که لغزشی پیدا  میدر عین حال گاه و 
 .گويند می «عثره»اين را  .شود میمعصیت 

برای هتدايت آنهتا    رارسوالنی  ،ها گرفته انخداوند متعال براساس پیمانی که از انس
خیر و شتر را بته او تعلتیم    انسان را به قوه عقل مزين نموده و  بر آن افزونفرستاده و 

 .سوی لغزش و خطا و گناه و معصیت روی نیاورده او را امر نموده که ب وداده 
در آن زنتدگی   کته  معینتی گتذارد و در متدت    میصه دنیا عرهر انسانی که پا به  
چترا کته در    ؛بايد در تمام مراحل آن از قوانین و دستورات الهی پیروی نمايتد  ،کند می

 .گیرد میاخذه و محاسبه الهی قرار ؤغیر اين صورت مورد م

و ستعی و   قصد معصیت ندارنتد ، هستندراست بندگان خدا هم زمانی که در راه 
شتود کته بته     متی ولی گتاهی   ؛انجام دهند خداوند را اين است که اطاعتتالششان بر 

 .کنند میواسطه پیشامدهايی خطا 
مثل يك جتايی کته    .لغزد میولی گاهی پايمان  ؛اغلب هم در راه اطاعت هستیم 

دهتد کته    متی يتك وقتت وقتايعی روی     .لغتزد  میپايمان  و يخبندان است، برف است
من ؤاين است که مت  .کنیم میو خدای نکرده معصیت  توانیم خودمان را حفظ کنیم مین

ختواهم کته    متی ی تتو هستتم و ن  بندگ من در راه طاعت و !خدايا :گويد میدر اين دعا 
ست و گاهی لغزش پتیش  من بشرم و بشر در معرض خطا، ولی چه کنم ؛مکنمعصیت 

 .آيد می

ما را بر آنچه كه به فراموشّي ّيا  !ّداّياخ 1:«رَبَنَا الَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا »
 .مواخذه مكن ،[اّيم انجام داده]به خطا 

                                                 
 .1۷7: بقره . 
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 احستاس گنتاه  کستی  وقتی  .اينکه بفهمیم گناه و لغزش داريم خیلی خوب است
و راه استغفار و توبه را در پتیش   ردهرا جبران ک ها ممکن است سعی کند بدی، کند می

 .توبه نمايد و طلب پوزش بخواهد خداوند متعال و ازگیرد 

؟درگذردیماهالغزشازچهکنیمخداوند

 .استت  هتا  و لغتزش  ماه مبارک رمضان بهترين فرصت برای جبران اين اشتباهات
فتت ختويش   رربه دلیل رحمتت ختاص و اوج شتفقت و مهربتانی و      متعال پروردگار

توبه و استتغفار را فرصتتی بستیار مغتتنم و حیتاتی بترای جبتران         ،نسبت به بندگانش
زای  ی ظلمانی و وحشتت ها عاصی و گناهان و ترک فساد و تباهی و خروج از بیراههم

 .فسق و فجور و ورود در راه روشن و نورانی هدايت و رستگاری قرار داده است
درب استغفار و توبه و بازگشت به درگاه پروردگار همیشه به روی بندگان ختدا  

خداونتد  ، باشد و توبته حقیقتی کنتد   حتی اگر شخصی گناه کبیره انجام داده  .باز است
 .بخشد می پذيرد و گناهانش را می رااش  توبه

اگر حقیقی باشد و با لوازم و شرايط روحی و عملتی آن   ،ها توبه از گناه و لغزش
 .زياد و سنگین باشدهم که آن گناه هر چقدر ، شود می سبب آمرزش گناه، همراه گردد

که ستوز و انتدوه و تترس از عتذاب الهتی و      ی ا هبه گون، کند می کسی که توبه واقعی
 .شود می پذيرفتهاش  توبه، رسوايی روز قیامت وجودش را فرا گرفته

:ازتوبهواقعیایهنمون
 .شدعوانهدر بصره زن  بتود بته نتام     نوشته است معراج السعادۀدر کتاب  فاضلنراقى

در آن حضتور   شدعوانهشتد مگتر اينکته     از فسق و فجور منعقد نم  مجلس  در بصره
اى  به در خانه، گذشت ى بصره م ها روزى با جمع  از کنیزان خود در کوچه .يافت م 

 .در اينجا خروش و غوغتاي  استت  ! اللَه سبحان :گفت .رسید که از آن خروش بلند بود
کنیتز   .آن کنیز رفتت و برنگشتت   .کنیزى را به اندرون خانه فرستاد تا از امر جويا شود

را فرستاد و به او ستفارش کترد    میکنیز سو .او هم رفت و برنگشت .ديگرى را فرستاد
، اين غوغتاى مردگتان نیستت   ، اى خاتون :گفت .کنیز رفت و برگشت .که زود برگردد

ختود   ،چون اين را شنید شعوانه! ماتم بدکاران و نامه سیاهان است .ماتم زندگان است
کنتد و از عتذاب    موعظته مت    ديد واعظ  در آنجا نشسته و جمع  را .به اندرون رفت
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که شعوانه به داختل    میهنگا .گريه و زارى مشغولند هترساند و ايشان همگ  ب م  خدا
 :دواعظ اين آيه را تفسیر کر، رسید

 إِذَآ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَاناً ضَيِقاً وَ زَفِيراً إِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانٍ بَعِيّدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُظاً وَ»
خشم ، دور آنان را بّبينّد هاز فاصل [دوزخ]چون  1:«مُقَرَنِينَ دَعّمّمَوْاْ هُنَالِکَ ثُّبُوراً

در مكانّي تنگ از آن ، شنونّد و چون به زنجير بسته شّده و خروشّي از آن مّي
 .ّدخواهن آنجاست كه ناله زننّد و مرگ خود را مّي .انّداخته شونّد

صتتداى وحشتتتناک و ، بینتتد آنتتان را از مکتتان  دور، کتته ايتتن آتتتش   میهنگتتا
کته در جتاى     میشتنود و هنگتا   مت  ، همراه است زدن شديد آلودش را که با نفس خشم

فريتاد واويتالى   ، در حال  که در غتل و زنجیرنتد  ، تنگ و محدودى از آن افکنده شود
 .شود آنان بلند م 

من يک  ، اى شیخ :سخت در او اثر کرد و گفت، شعوانه چون اين آيات را شنید
البتته اگتر    :آمرزد؟ واعظ گفتت  خداوند مرا م  ،آيا اگر توبه کنم .روسیاهان درگاهماز 

شعوانه متنم   :گفت .چه گناه تو مثل گناه شعوانه باشداگر، آمرزد توبه کن  خدا تو را م 
 ،خدا ارحم الراحمین است و البته اگر توبه کنت   :واعظ گفت .گناه نکنم که بعد از اين
نه گريه کرد و بنتدگان و کنیتزان ختود را آزاد کترد و مشتغول      شعوا .شوى آمرزيده م 

به نحوى که بدنش گداخته شد و بته   .نمود ى خود را م ها عبادت شد و تالف  گذشته
خود را بسیار ضتعیف و  ، روزى در بدن خود نگريست .نهايت ضعف و ناتوان  رسید

دانتم در آخترت جتانم     نم ، در دنیا به اين نحو گداخته شدم! آه، آه :گفت .نحیف ديد
مالزم درگتاه متا   ، دل خوش دار پس نداي  از غیب به گوش او رسید که! چگونه است

 2.تا در روز قیامت ببین  جزاى ما را، باش
 

 که سیل ندامت نشُستن گناه        خواهکس  عذر ،نیامد در اين در
 

چتون   ؛قبول  آن از طترف خداونتد قطعت  استت    ، اگر توبه واقع  صورت گیرد
 :خداوند فرموده

                                                 
 .۸  – 1  :فرقان.  
 .۷2ص  ؛چهل داستان از عظمت قرآن. 1
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 ست كه توبه را ازاو :«ّيَقّْبَلُ التَوْبََْ عَنْ عِّبادِهِ وَ ّيَعْفُوا عَنِ السَيِئاتِ وَ هُوَ الَذِى»
 .بخشّد شود و گناهان را مى بنّدگانش پذّيرا مى

شتود کته    براى انسان يقین حاصتل مت   ، ناپذيراست جا که وعده خدا تخلفاز آن 
 .تحالت انتظارى براى قبول  توبه نیسهی   .و قبول  همان توبه همان

و  بهتترين فرصتت بترای جبتران اشتتباهات     کته  متاه مبتارک   امید است در ايتن  
هتای متا را ناديتده     ، با رعايت موارد فوق کاری کنیم که خداونتد لغتزش  ستها لغزش

هايمان مواختذه نفرمايتد و متا را مشتمول عفتو       گناهان و لغزش دلیلگرفته و ما را به 
 .رار دهدبخشش خود ق

فقرهدومدعا

 :الْهَفَوَاتِاَقِلْنِیفِیهِمِنَالْخَطَايَاوَوَ

 .هايم را بپذير و عذر خطاها و سستی 

:معنایاقاله

يعنتی اگتر   . باشد کردن و موافقت فسخ معامله می اقاله در اصطالح فقه، درخواست
خريتدار   کسی بعد از خريتدن يتا فتروختن کتااليی، پشتیمان شتده و از فروشتنده يتا        

را نمايد و فروشتنده يتا خريتدار ايتن     ( فسخ و رف  عقد)زدن معامله  همه درخواست ب
 .گويند می« اقاله»درخواست را قبول کند، اين را 

گويیم؛ خدايا تو ختود دستتور بته     کنیم و می در اين دعا از خدا درخواست اقاله می
ی و مشتری بتدون دلیتل بتاز    ا ای جنسی را که فروخته ای و به فروشنده گفته اقاله داده
ختواهم گناهتانم را    می حال من هم از تو تقاضای اقاله دارم و از تو .قبول کن ،گردانده
 .یببخش

گناهاندردعاهااقالهدرخواست

 :فرمايد هم در دعای کمیل می امیرالمومنین

ّبادَتِکَ وَ اَمَرْتَهُمْ اَقِلْنّي عَّثْرَتّي وَاغْفِرْ زَلَّتّي فَاِنَّکَ قَضَيْتَ عَلّي عِّبادِكَ بِعِ»
 و لغزشم را نادّيّده با من اهل اقاله باش !خّداّيا:«بِّدُعآئِکَ وَ ضَمِنْتَ لَهُمُ الْاِجابَةَ
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زّيرا كه تو خود بنّدگانت را فرمان دادي و به  ؛بگير و گناهم را بيامرز
 .مور ساختّي و اجابت دعاّيشان را ضمانت كرديأكردن به درگاهت م دعا

 :خوانیم ها می مقدسه بعد از سالم در زيارت ناحیه

أَللّهُمَ صَلِ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد وَاقّْبَلْ تَوْبَتّي، وَارْحَمْ عَّبْرَتّي، وَ أَقِلْنّي عَّثْرَتّي، »
محمّد  بر !بارخّداّيا:«وَ نَفِسْ كُرْبَتّي، وَاغْفِرْلّي خَطيئَتّي، وَ أَصْلِّمحْ لّي فّي ذُرِّيَتّي

توبه مرا قّبول فرما و بر اشکِ چشمم ترحم نما و  و آلِ او رحمت فرست و
انّدوه مرا زائل كن و  و حزن و [با من اقاله كن]پوشى فرما  لغزش مرا چشم

 .من بّبخشاى و خانّدان و نسلِ مرا براّيم اصالح فرما گناهم را بر

پرهیزازخطاوبیهودگی

بسیاری از  .ودش معرفتی حاصل می گناه از ضعف ايمان و سستی تقوا و جهل و بی

ولی به گناه آلوده نشدند؛ يعنی انسان  ؛ايم که معصوم نبودند بزرگان را ديده و شنیده

ولی  ؛ای برسد که به واسطه ايمان و يقین و تقوای باال، گناه نکند تواند به درجه می

 .بزند خطا و اشتباه ممکن است از او سر

که آنان حتی از  در همین است فرق بزرگان دين و عرفان با معصومین

 .هم پاک و مبرا هستند اترين خط کوچك

 ،کنند و بهترين خطاکاران همه آدمیان خطا می»: فرمود رسول مکرم اسالم 
 1.«کنندگان هستند توبه

هتا   پس ما بايد همواره در حال توبه از خطاهای خويش باشیم تا جبتران کاستتی  
هاست کته از بنتدگان    ذر پذيرندهخداوند عزوجل بهترين ع .شود و خدا از آنها بگذرد
يعنتتی زود  ؛" ستري  الرضتتا " بته طتتوری کته او بتته    .گتتردد متی ختويش زود راضتتی  

معروف است و بندگان خويش را به سوی رحمت و مغفرت خويش فترا  شونده  راضی
 .خواند می

                                                 
 .717، ص  ج  ؛درالمنثور . 
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پس متا نیتز   ؟ گناهان ما را بیامرزد تواند عذر ما را پذيرفته و میچه کسی غیر از او 
خطاهتايی   دلیلخواهیم که عذر ما را به  میروز به درگاه الهی پناه برده و از او در اين 

 .بپذيرد و از گناهان ما درگذرد ،ايم که انجام داده
 .نیز بايد از خطای ديگران بگذريمما  ،برای آنکه خداوند از خطای ما بگذرد

ی از خطابدترين مردم کسی است که عذر نپذيرد و »: فرمود امیرالمؤمنین علی

 1.«نگذرد ديگران

روزی يك نفر مسیحی به آن حضترت  : آمده است در سیره اخالقی امام باقر
 .تو گاو هستی :انت بقر: جسارت کرد و گفت

: مستیحی گفتت   .من بتاقرم  !نه :ال انا باقر: امام بدون اينکه خشمگین شود، فرمود
آن مرد بترای   .آشپز بود مادرم يك بانوی !آری: تو پسر آن زن آشپز هستی؟ امام فرمود
گتو   تو پسر زن ستیاه چترده، زنگتی و دشتنام    : اينکه امام را عصبانی کند، دوباره گفت

گتويی، ختدا متادرم را بیتامرزد و اگتر دروغ       متی اگر تو راست  :امام پاسخ داد .هستی
پايتان امتام را    وقتی آن مرد مسیحی بردباری و حلم بی .گويی، خداوند تو را ببخشد می

بر نفس خود مسلط بتود،   ها هرگز خشمگین نشد و کامال  کرد که با اين اهانت مشاهده
  2.زبان بر شهادتین جاری کرد و مسلمان شد

فقرهسومدعا

 :الْافَاتِ لَاتَجْعَلْنِّي فِيهِ غَرَضَاً لِلّْبَلَاّيَا وَ وَ

 .قرار مده های عالم و مرا هدف بالها و آفت

بال،شريكزندگی

آفتت الزمته    و ريفی است که بايد به آن توجته کنتیم و آن اينکته بتال    در اينجا نکته ظ
کتته حضتترت  چنتتان. زنتتدگی دنیاستتت و زنتتدگی در دنیتتا بتتدون بتتال امکتتان نتتدارد 
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اصال  اين روزگار، در بال پیچیده  .«الّدُّنْيَا دَارٌ بِالّْبَلَاءِ مَحْفُوفَةٌ»: فرمايد می امیرالمومنین
کیست که در زندگی ختود بتال نداشتته باشتد؟     . استشده و اطرافش را بال فرا گرفته 

 .البالء است کیست که مصیبت نداشته باشد؟ اصال  دار، دار
. کند، شايسته نیست بگويد خدايا، هی  باليی بر ستر متن نیتاور    میکه دعا   میپس آد 

اصال  خدا ما را خلق کترده  . اين درخواست، برخالف سنت طبیعت و سنت الهی است
اصال  بال به . اش امتحان است ز طريق بالها امتحانمان کند و اين بالها همهبرای اينکه ا

پس بال به منزله يتك واقعیتت، شتريك زنتدگی دنیتايی       ؛معنای اختیار و امتحان است
وری نباشد که من نشتانه بالهتا   ط !خدايا :گويد میولی اين دعا با ظرافتی لطیف  ؛است

  1.نه و هدف استبه معنای نشا« غرض». و آفات قرار گیرم
وری نباشد که همه بالها و حوادث روزگتار، مترا هتدف قترار     طگويد  میدر اينجا 

داده باشند که همواره تیر بال بر من فرود بیايد و من غترق در مصتیبت و بتال و آفتت     
البته اين دعايی معقول و شايسته است که اگر از ختدا چنتین چیتزی بختواهیم،     . باشم

 .خوب است

 بالهاانواع

 ،شود، چند جهتت دارنتد و هتر کتدام از جهتتی      بالها و مصائبی که بر ما وارد می
سن بوده و از جهتی نیز بايد از خداوند بخواهیم که اثترات منفتی آن را از متا    دارای حُ
  .دور سازد

 گتاه  انتد و  گاه فتردی  ،ای اند و گاهی درجه گاهی کیفری ،اما بالها و امتحانات الهی
 : تير تقسیم مذکور چنین استصو .گروهی جمعی و

فردیبالی.1

اثر خطاها و گناهانی  برای انسان در هر لحظه از زمان ممکن است بر: کیفری (الف
اتفاقاتی رخ دهد که ختود او از آن آگتاهی نتدارد و کستی کته گنتاه و        ،که انجام داده

ان را ملزم گردد که اين امر انس میمستحق عقوبت الهی  ،دهد میمعصیت الهی را انجام 
بابتت  به سرعت از  ،خطا و گناهی از او سر زد ،دارد در صورتی که از روی جهالت می
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يی هتا  بالها و آفت ،توبه نموده و از درگاه الهی آمرزش طلب نمايد تا اينکه خداوند آن
 :فرمايد چنانچه خداوند در قرآن می .باشد را از او دف  نمايد میکه در انتظار او 

  :«کَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَکَ مِن سَيِئَةٍ فَمِن نَفْسِکَمَا أَصَابَ»

از طرف خداوند استت و آنچته    ،رسد میتو  هآنچه که از روی خیر و نیکی ب
 . از طرف خود توست ،رسد میتو  هکه از بدی ب

ستتحق آزار و شتکنجه   به سبب اعمال و کتردار ختودش استت کته م    انسان 
العمل کار ختود   ن مصائب و بالها نتیجه اعمال و در واق  عکسو اي شود می

 .اوست

 :و به گفته شاعر
 

 نتدا  اين جهان کتوه استت و فعتل متا      
 

 ستتوی متتا آيتتد نتتداها را صتتدا    

 
 

 
 .مثل باليی که بر حضرت ابراهیم وارد شد: ای درجه (ب

اجتماعی.2

 هتا  ذشته، گرفتار طوفتان افراد و اقوام مختلفی که در قرون و اعصار گ: کیفری (الف
مانند قوم نوح، لوط، عاد، ثمود، شعیب و  ؛اند ی آسمانی گرديدهها ها و عذاب و صاعقه

مان، از جمله کسانی هستتند کته در معترض بالهتا و آفتات قترار       ها  فرعون، قارون و
قرآن کريم در ستوره   .بوده است خود آنهانتیجه اعمال سوء و زشت همه که  اند گرفته

ستوره   ،70آيته   هستوره توبت   ،102و  101سوره هود آيتات   ،40تا  27آيات عنکبوت 
 9ستوره روم آيته    و 59سوره کهف آيته  ، 58و  57سوره قصص آيات  ،13يونس آيه 

همه داللت بر سوء عمل اقوام پیشین داشته و بالهتا و مصتائب را نتیجته اعمتال آنتان      
  .داند می
کته بته دنبتال آنهتا منتاف       رستد   انسان میبه هايی  گاهی بالها و مصیبت: ای درجه (ب
 ؛مانند جهاد در راه خدا که آن همه مشتقت و رنتج دارد   ؛شود نصیب انسان می  میعظی

نظیتر   ،ولی به دنبال آن عزت و عظمت و سربلندی دنیا و آخرت و دستاوردهای مادی
شتدن و   دانیم که در جهاد، شهادت، مجتروح  همه می .شود غنائم جنگی نصیب بشر می
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چنتان   ولتی اثترات جهتاد آن    ؛شدن نهفته است و گاهی اسارت را به دنبتال دارد  جانباز
مثتل   ؛رود شتمار متی  ه عظیم است که اين مصائب در برابر آن بسیار کوچك و ناچیز ب

 .و محاصره مسلمینطالب  جريان شعب ابی
راه بته   نبترد  ،نتاز پترورده تتنعم    " را کته چت  ؛رفت انبايد به استقبالشگونه بالها را  اين

 "جايی
 ؛ختوان ملتوک نگتردد    شايسته ،خام به آتش پخته شود و تا پخته نشود  که گوشت چنان

 ،آدمی هم خام است و جز به آتش مصتائب و بلیتات پختته نشتود و تتا پختته نشتود       
 .نشود جالله جلالملوک  شايسته بساط ملك

های وقتوع آن را   نهاما اگر بال کیفری باشد، بايد با توبه و استعانت از خداوند، زمی 
 : یميگو و اينجاست که می بین برد از

1 .«اَللّّمهُمَّ اغْفِرْ لِّي الذُّنُوبَ الَّتّي تُنْزِلُ الّْبَالءَ»
  

کريمقرآنديدگاهازبالهافلسفه

 هايی مصیبت و بالها برای معصومین روايات و کريم قرآن به گذرا نگاهی با
 آنهتا  از برختی  بته  ذيتل  در که شده ذکر هايی فلسفه و حکمت رسد، می ها انسان به که

 :دشو می اشاره
هاانساندرفروتنیوخشوعوتضرعحالتايجاد.1

 از دست تا شد می نازل ها امت از يکسری بر بالهايی قرآن، آيات برخی براساس
 .شود خاش  و نرم آنها های دل و بردارند سرکشی و طغیان

 2:«الضَرّاءِ لَعَلَهُمْ ّيَتَضَرَعُونَ فَأَخَذْناهُمْ بِالّْبَأْساءِ و مٍ مِنْ قَّبْلِکَأُمَ  لَقَّدْ أَرْسَلْنا إِلى وَ»

 تنگت   بته  را آنتان  و فرستتاديم  ،بودنتد  تو از پیش که هاي  امت سوى به ما يقین به و 
 .درآيند خاکسارى و زارى به تا ساختیم دچار بیمارى و معیشت
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 بالهتا  .است آن سازی انسان و تربیتی فلسفه یبت،مص و بال های فلسفه از يکی بنابراين
 پتی  و برداشته خويش انانیت و صفتی فرعون و سرکشی از دست انسان شود می باعث
 ختود  ضتعف  و عجتز  بته  ديگر سوی از و برده خداوند نهايت بی قدرت و عظمت به
 .شود گاهآ

بندگانآزمايشوامتحان.2
 بنتدگان  بترای  آزمتايش  بستر نمودن راهمف ها، سختی و بالها های فلسفه ديگر از 
 .است

 وَ اْألَنْفُسِ وَ اْألَمْوالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ مِنَ ءٍ بِشَّيْ لَنَّبْلُوَنَكُمْ وَ»
 1:«الّصّابِرّينَ بَشِرِ وَ الّثَمَراتِ

 و هتا  جان و اموال در کاهش  و گرسنگ  و ترس از چیزى به را شما قطعا  و
 .را شکیبايان دهب مژده و آزمايیم م  محصوالت

 متردم  کارهتای  بتاطن  از خداونتد  مگر که کند خطور ذهن به پرسش اين است ممکن
 قترآن  کته  استت  اين نه مگر بفهمد؟ را چیزی آنها امتحان با خواهد می که است ناآگاه
 هستتی  عتالم  در بزرگتی  و کوچتك  امتر  هی  حتی و حرکتی هی  و  ذره هی  :فرموده
 چه؟ يعنی امتحان پس است؟ خداوند نزد آشکار و معلوم آنکه گرم ،نیست

  :دفرماين می مذکور پرسش به خپاس در مطهری شهید
 معلوم به تبديل را مجهولی اينکه برای ،دهند می قرار امتحان مورد را چیزی وقت يك»

 اينکته  مثتل  ؛برنتد  متی  کتار  بته  مقیتاس  و میزان عنوان به را چیزی منظور بدين و کنند
 فقتط  تترازو  .استت  چقتدر  آن واقعتی  وزن که بفهمند تا گذارند می ترازو در را کااليی
 و کنتد  متی  معلوم را جسم واقعی وزن که است اين فقط اثرش است، کردن وزن وسیله
 .ها مقیاس و میزان ساير است همچنین .ندارد جسم آن کردن کم يا زياد در تأثیری هی 

 و آوردن فعتتل بتته قتتوه از آن و دارد هتتم ديگتتری معنتتی امتحتتان رو ايتتن از
 به يعنی ؛کند می امتحان دئشدا و اهبال وسیله به خداوند اينکه پس .است نمودن تکمیل
 ،اهت بال و دئشتدا  فلستفه  .رساند می ،است آن اليق که کمالی به را کسی هر اينها وسیله

                                                 
 .55  :بقره.  



 (زمزمه روزه داران) رتوشه راهیان نو ره/     191                                                                                                 

 و جته در بتردن  بتاال  و وزن کردن زياد بلکه ؛نیست کمیت و درجه و وزن سنجش فقط
 .است آن اهداف از نیز کمیت به دادن افزايش

 شخصتیت  اندازه و معنوی درجه و حد و واقعی وزن که کند نمی امتحان خداوند
  1.«شود افزوده بنده آن شخصیت حد يا و شود معلوم کسی

استانسانگناهانپیامدوبازتاببالها.3
 و او نادرست عملکرد فاتمکا و نتیجه ،آيد می انسان سر به که بالهايی از برخی
 .است داده انجام که است گناهانی

 2:«كَّثيرٍ عَنْ ّيَعْفُوا وَ أَّيّْدّيكُمْ كَسَّبَتْ فَّبِما مُّصيّبَهٍ مِنْ أَصابَكُمْ ما وَ»

 از [ختدا ] و شماستت  ختود  دستتاورد  ستبب  به ،برسد شما به مصیبت  هر و
 .گذرد م  در بسیارى

 بتال  بلکته  ؛شتود  نمی نازل نعمت متعال، خداوند از نافرمانی و معصیت و گناه با
 گنتاه  نشتود،  نازل ما بر گناه از ناشی مصیبت و بال اينکه برای بیايیم پس .شود می نازل
 .یمينما خود نصیب را الهی رحمت و برکت آن ازای در و نموده ترک را

پاداشآنوترکگناه

ی انستان  هتای الهتی بترا    تترين و دشتوارترين آزمتايش    ترک گناه يکی از سخت

: فرمتود  قدر مهم است که پیامبر گرامتی استالم   اين موضوع آن .شود محسوب می
 .«پرهیز از محرمات است ،برترين اعمال»

توانند از اين آزمون الهی سربلند و موفق بیرون بیايند که به  افرادی می دلیلبدين 
یدن بته  و رست  باشند در جلوت و خلوت خويش ايمان و باور قلبی داشته ،حضور خدا
ای  انسان بايد به مرحلته  .گردد جز از طريق مجاهدت با نفس حاصل نمی ،چنین باوری

حضترت   ،ختدا  ه ختاطر تترک گنتاه بت    .برسد که خود را همواره در محضر خدا ببینتد 
، نمايتد  کند، ديده برزخی شیخ رجبعلی خیتاط را روشتن متی    يوسف را عزيز مصر می
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کند و عالمته محمتدتقی جعفتری را بته      تبديل می «میرداماد»طلبه فقیر مازندرانی را به 
 .سازد منین موفق میؤديدار امیرالم

عالمهجعفریوترکگناه

 1376در تابستتان   متفکر و فیلسوف بزرگ حضرت عالمه محمدتقی جعفری
عامل موفقیت خود را در تحصتیل علتم و تترويج     ،در جم  تعداد زيادی از خصیصین

بتا   ،کستب نمتوده   البالغته  نهتج تی که در شرح و تفسیر معارف نورانی اسالم و موفقی
بخش نقل فرمودنتد کته بترای تمتام مشتتاقان ستعادت و        دهنده و الهام ای تکان خاطره

شترط فرمودنتد    اکیتدا   ،ايشان قبل از ذکر خاطره ذيل .آموزنده و مفید است ،رستگاری
در : فرمتود  آن مرحتوم  .نقتل نشتود   ،که تا زمانی که معظم لته در قیتد حیتات هستتند    

يك شب گرم تابستان بته دلیتل گرمتای     در ،ی جوانی و اقامت در نجف اشرفها سال
پیوستتن بته جمت      بترای منی را ؤدعتوت مت   ،بیش از اندازه و سختی اقامت در حجره
 .پذيرفتم ،فضاليی که در بیت آن شخص بودند

طبتق معمتول بته     ،شخصی که به طنزگويی و متزاح معتروف بتود    ،در آن جلسه
من عکس زيبای زنی شايسته از يکتی از  : گويی پرداخت و اعالم داشت و بذله شوخی

ام تتا دوستتان حاضتر در     ختود آورده  با را کشورهای اروپايی که در جرايد چاپ شده
آن شخص از دوستان حاضر در جلسه درخواستت کترد    .جلسه ببینند و قضاوت کنند

با صراحت و بدون  ،هده کردهر کس عکس را مشا ،داری و تقدس بدون تظاهر به دين

به طتور حضتوری و    منینؤتعارف بگويد بین يك لحظه مالقات و ديدار با امیرالم
 .گزيند می يك را بر کدام ،يك عمر زندگی زناشويی با صاحب اين عکس

 کتدام در  داد و افتراد هتم هتر    عکس آن زن را به نوبت به افتراد نشتان متی   پس 
افتراد بیننتده اظهتار     معمتوال   .دادنتد  می س نظریسلیقه خود از عک فراخور برداشت و

شتااهلل در لحظته مترگ و عتالم بترزخ از نزديتك        را که ان داشتند حضرت امیر می
وقتتی کته    .من پنجمین نفر بودم! زندگی با اين زن مهم است ،اما در اين دنیا ؛بینیم می

د لرزيتدم و  به ختو  .طوفانی در قلبم به وجود آمد ،خواست عکس را به من نشان دهد
آيتا بته راستتی ستزاوار استت      ! چه آزمون حستاس و بزرگتی استت   : پیش خود گفتم

 ! شهوات مبادله کنیم آن مرد بزرگ را با ابیطالب بن ای ديدار با علی لحظه
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از جتا برخاستتم و جلسته را تترک کتردم و متورد        ،بدون اينکه عکس را ببیتنم 
 .خود را با ناراحتی به حجره رستاندم اما اعتنايی نکردم و  ؛اعتراض حاضران واق  شدم
روی پلته نشستتم    .اما به دلیل نامناسب بودن هوا داخل نشدم ؛درب حجره را باز کردم

 .به خواب رفتم ،در حالی که سرم را به ديوار تکیه داده بودمو 
بزرگ يافتم که تعدادی از علمای گذشته حضتور   ناگهان خود را در سالنی نسبتا 

روی آن  ابیطالتب  بن ای قرار داشت و حضرت علی جلسه کرسیداشتند و در صدر 
نیتز بته همتراه آن حضترت      ...قنبر غالم حضرت و مالك اشتر و .کرسی نشسته بودند

بته محضتر ختود فترا      ،مرا مورد خطاب قرار دادنتد و بته نتام    حضرت امیر .بودند
در آغتوش آن  خود را بعد ای  لحظهو  ناپذيری از جا برخاستم با شوق وصف .خواندند

من نیز امام را با همتان   ،آن حضرت مرا مورد لطف و محبت قرار دادند .حضرت ديدم
در همین حال بیدار  .بردم میديدم و لذت  می ،خصوصیاتی که در روايات خوانده بودم

 ،شتدن  شدم و متوجه شدم از لحظه نشستن در کنار درب حجتره تتا مالقتات و بیتدار    
ناپذير خود را بته جلسته    با حالتی وصف .شیده استدقیقه طول ک هشتچیزی حدود 

به آنان گفتم من نتیجه انتختابم   .آقايان رساندم و ديدم همه سرگرم همان عکس هستند
 1.ها در زندگی علمی نصیبم گشت اين موفقیت ،از آن لحظه به بعد .را گرفتم

رتبهودرجهارتقاء.4

 دلیتل  به نه شود، می وارد صال  های انسان و الهی انبیاء بر که بالهايی از بسیاری
 کمتال  درجته  ارتقتاء  بترای  بلکته  ؛هستند گناهان پلیدی از پیراسته آنها که آنها گناهان
 .تآنهاس

 :شده نقل علی امام از روايتی در

 :«إِنَّالْبَلَاءَلِلظَّالِمِأَدَبٌوَلِلْمُؤْمِنِامْتِحَانٌوَلِلْأَنْبِیَاءِدَرَجَةٌ»

 بترای  و امتحتان  ،متؤمن  بترای  و استت  تأديب ،ستمگر انسان برای بال همانا
 .هدرج و مقام ،پیامبران

                                                 
 .رمز موفقیت بزرگان . 
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 :است منقول باقر ماما از ديگر جای در يا

 1:«إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَّبّْداً غَتَّهُ بِالّْبَلَاءِ غَتّاً» 

 .کند می غرق دئشدا در را او بدارد، دوست را ای بنده که وقتی خداوند

 بته  ختدا  محبتت  و لطتف  نشتانه  ختدا،  بنده و مؤمن برای مصیبت و بال براينبنا
 .شود می او روح و شخصیت تکامل و شکوفايی و رشد مايه ،بال اين زيرا ؛اوست

 
 

 استت  تتر  مقترب  بزم اين در که هر 
 

 دهنتتتد متتتی بیشتتتترش بتتتال جتتتام 
 

 

 و لطتف  نشتانه  آنهتا  بلکته  ؛کترد  قلمداد الهی قهر نبايد را بالها و دئشدا بنابراين
  .آنها از استفاده کیفیت به دارد بستگی تند،سه الهی رحمت

غفلتخوابازشدنبیداروبال.5

 2:«الّثَمَراتِ لَعَلَهُمْ ّيَذَكَرُونَ وَ لَقَّدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِنينَ وَ نَقْصٍ مِنَ» (الف

 دچتار  صتوالت مح کمبتود  و خشکستال   بته  را فرعونیتان  متا  حقیقت در و 
 .گیرند عبرت که باشد .کرديم

  :شده وارد صادق امام از روايتی در بنابراين

 و بتال  بته  گنتاه  آن پتی  در ،ورزد گنتاهی  او و بخواهتد  را ای بنده خیر خداوند هرگاه»
 بترای  خداونتد  هرگتاه  و بینتدازد  استتغفار  يتاد  بته  را او تا سازد می گرفتارش مصیبتی
 تتتا بخشتتد نعمتتتی او بتته ،شتتود مرتکتتب گنتتاهی او و خواهتتد بتتدی و شتتر ای بنتتده

 فرمتوده  استت  ايتن  .دهد ادامه را گناه آن و ببرد يادش از را استغفار و خواهی آمرزش
 ؛"گیتريم  متی  فترو  را آنتان  تدريج به ،دانند نمی خود که راهی از" که عزوجل خداوند
 3.«ورزند می گناه که هنگامی در نعمت دادن وسیله به يعنی

                                                 
 .5۸6 ص ؛همان.  
  .۸2 :اعراف .1

 .5۸۸ص ؛همان .۸
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رتبهخاکگذاشتفرعونصو
 تقاضتا  و آمدنتد  فرعتون  نتزد  مصتر  مردم .نشست فرو نیل رود ،فرعون زمان در
 مرتبته  .نیستتم   ضرا شما از من :گفت فرعون .اندازد جريان به را رود آب که نمودند
 همان به نیز سوم مرتبه در .داد را جواب انهم باز .کردند آب درخواست و آمدند دوم

 دارنتد  متا  حیوانتات  فرعتون،  گفتند مردم بار چهارمین براى .نیدگردا بر را آنها ،جواب
 ختداى  ،نینتدازى  جريتان  بته  را رود اگتر  .شتود  متی  خشك هايمان زراعت و میرند می

 .کنیم می انتخاب ديگرى
 در ولت   ؛شتد  بیرون آنها با هم خودش شويد، جم  بیابان در همه :گفت فرعون

 بتا  گتذارده،  خاک بر صورت شنیدند، می را شصداي نه و یندب می را او آنها نه که محل 
 !پروردگتارا  :گفتت  می و کرد دعا و درخواست به شروع و نمود اشاره شهادت انگشت
 دانتم  متی  .ام آمده تو پیشگاه در ،بیايد خود آقاى سوى هب که ذلیل و خوار اى بنده مانند
 بته  را آن ،شخوي کرم و لطف هب .آورد جريان به را نیل رود ندارد قدرت تو جز کس 
 بته  فرعتون  .نداشتت  ستابقه  آن از پیش که شد جارى طورى هب نیل رود .انداز جريان
 بته  همته  پتس  .آوردم در وضت   ايتن  هبت  و کردم جارى را نیل رود من :گفت مصريان
 .نمودند تجديد را پرستش مراسم و افتادند سجده
 دارم اى دهبنت  !پادشتاها  :کرد عرض و آمد فرعون نزد مردم ، صورت هب جبرئیل 

 و خزائن کلید .ام هسپرد او به را آنها اختیار و ام داده امتیاز خود بندگان ساير بر را او که
 دوستت  من که را کس  .کند می دشمن  من با بنده آن ول  ؛اوست دست در هم اموالم
 چنتین  کیفتر  .نمايتد  متی  دوستت   دشتمنم،  من که سک هر با و است دشمن او با ،دارم
 ،باشد من اختیار در اگر .است بدى و ناپسند بنده بسیار :گفت فرعون ؟چیست اى بنده
 ختود  قضتاوت  دارم تقاضا شود، کیفر چنین بايد اگر :گفت .کنم می غرق دريا در را او
 کنتد،  مخالفتت  ختود  آقتاى  بتا  کته  اى بنتده  ستزاى » نوشت نوفرع و بنويسید برايم را

 در استت  نمتودن  غترق  فقتط  زد،ور یدوست دوشمنانش با و بدارد دشمن را دوستانش
 ختود  مهتر  بتا  را نامه اين ستا خوب :تگف جبرئیل .داد او دست هب را نوشته و «دريا
 و فرعتون  کترد  اراده خداونتد  کته  گتاه  آن .زد مهر و گرفت را نوشته فرعون .کنید مهر

 کته  قضاوت  اينك :گفت و داد دستش به را نامه همان جبرئیل نمايد، غرق را فرعونیان
 .شوى غرق بايد ؛شود می انجام ،کردى خود رهدربا
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          نتده   راهتم  ختويش  بته  ،فتزون  جترم  از     نتده   پنتاهم  اگتر  کنم هچ يارب
  1نتتده  هتتمآ و اشتتك بتته مرحمتتت  تتتا       تهتت  دستتت روم متتین تتتو درگتته از

 ستختی  و بتال  نزول ليدال از يکی او، فرستادگان و الهی های نشانه و آيات تکذيب .6
  .است بوده پیشین واماق بر

 2:«بيالً وَ أَخْذًا فَأَخَذْناهُ الرَسُولَ فِرْعَوْنُ  فَعَّصى»

 .گرفتیم فرو سخت  به را او ما پس ؛ورزيد عصیان فرستاده آن به فرعون

فقرهچهارمدعا

:بِعِزَتِكَيَاعِدزَالْمُسْلِمِینَ

 .بخش اهل اسالم ای عزت به حق عزت و جاللت، 

معنایعزت

قدر مقامش عالی باشد و بزرگی داشته باشد کته   معنای عزت اين است که کسی آن
هی  کس نتواند به او دسترسی پیدا کند؛ يعنی هی  کس نتواند مزاحمش بشود و هتی   

 .چیز نتواند به او اصابت کند
هم توانتايی بتر ارائته     .باشد ناپذير می به معنای قدرتمندی است که شکست عزيز

ولتی بتا ايتن     ؛استت  کنندگان کوبنده تکذيب های بزرگ دارد و هم درهم آيات و نشانه
اش همه جا را فرا گرفته و در نهايت قتدرت، بستیار    حال رحیم است و رحمت واسعه

خداست که بر همه موجودات قادر است . عزيز به تمام معنا، خداست .باشد مهربان می
وان ندارد که برخالف اراده و هی  کس دسترسی به ذات مقدس او ندارد و هی  کس ت

 .خدا کاری بکند
پس بخواهیم از خدای عزيز که به حق عزتش، متا  . اين معنای عزت خداوند است

افتتد و عتذرمان را بپتذيرد، در     میهايی که برايمان اتفاق  را بازخواست نکند، به لغزش
ای نباشتد   زند و بخواهیم که وض  بته گونته   میهايی که از روی خطا از ما سر  نابکاری

                                                 
 .هاى دعا قصص الدعاء یا داستان؛ میر خلف زاده . 
 .7 : مزمل. 1
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به حق عزت و برتتری و بزرگتواری   . که در اين دنیا، نشانه تیرهای باليا و آفات شويم
 : تو، همانا که

 .اي منان عزت بخشيّدهؤتوّيّي كه به م :«لِلَهِ الْعِزَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ»

 :نقل شده که فرمود در حديثی از پیامبر

:2«كُلِ ّيَوْمٍ اَنَا الْعَزِّيزُ فَمَنْ اَرَادَ عِزَ الّدَارَّيْنِ فَلْيُطِعِ الْعَزِّيزَاِنَ رَبَكُمْ ّيَقُولُ » 

هرکس عزت دو جهان را پس  !منم عزيز: گويد پروردگار شما همه روزه می 
  .خواهد، بايد اطاعت عزيز کند می

 ،در ستاعات آختر عمترش   : ختوانیم  متی  در حاالت امتام حستن مجتبتی   
از او درخواست موعظته   ابی سفیان بن از يارانش به نام جُبادهکه يکی   میهنگا
 : د، فرموداينم

سُلْطَانٍ فَاخْرُجْ مِنْ ظِلِ مَعّْصِيةِ اهللِ اِلَّي عِزِ  عَشِيرَةٍ وَ هَيّْبَةً بِلَا وَ اِذَا اَرَدّتَ عِزّاً بِلَا»
 3:«طَاعَةِ اهللِ

اشتن قدرتِ حکومت، هرگاه بخواهی بدون داشتن قبیله عزيز باشی و بدون د
و در پنتاه عتزت    بیترون بیتا  از سايه ذلت معصتیت ختدا    ،هیبت داشته باشی
شود و با انجتام   انسان با طاعت و عبادت، دارای عزت می .طاعت او قرار گیر

گناه و معصیت، حتی اگر دارای عزت بوده باشتد، عتزت او از بتین خواهتد     
 .رفت

 عاقبتبرصیصایعابد

 :خوانیم سرگذشت يکی از عابدان دهر میدر قرآن در داستان 

                                                 
 .۷: منافقون . 
 .۸۷4، ص 5 ج  ؛كنز العمال .1

 .۸6 ، ص 41ج  ؛بحاراالنوار. ۸
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ءٌ مِنْکَ إِنِّي أَخافُ اللَهَ رَبَ  كَمَّثَلِ الشَيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فلما كفر قالَ إِنِّي بَرِي» 
 1.«الْعالَمِين

 .شود به برصیصای عابد اند داستان مربوط می مفسرين در ذيل اين آيه نوشته
متردم بیمتاران ختود را بترای      .الدعوه شده بود مستجاب کهار بود عابد روزگ ،برصیصا

خواستند که برای مريض آنها دعا کند و او دعتا   بردند و از او می طلب شفا پیش او می
ختواهری   ،استرائیل  سته بترادر از اشتراف بنتی    . رستید  کرد و دعای او به اجابت می می

ولتی   ؛را به اطبتا نشتان داده بودنتد    چند او هر .بودبیماری روانی پیدا کرده داشتند که 
فتردا ختواهر    .شیطان در خواب آنان را به ياد برصیصا انداخت .حالش بهبود نیافته بود

ختواهر را بته او    .خويش را به صومعه برصیصا آوردند تا به برکت دعای او شفا گیترد 
قتدر   و آن در اين هنگام شیطان وارد شد .سپردند و رفتند تا او شفايش را از خدا بگیرد

 .و با دختر زنا کرد وسوسه شد تا سرانجامرد را وسوسه ک عابددر اين خلوت 
شتیطان بتر او   . پشیمان شتده بتود  اينکه مرتکب بدترين گناهان شده،  از برصیصا
بهتتر استت او را    .ممکن است فردا دختتر آبتروی تتو را ببترد     :او گفت به وارد شد و

شتیطان  . آيند فردا برادرانش به دنبال او می :فتعابد گ .بکشی تا سند رسوايی تو نباشد
و شفا برطرف شد  من، بیماری او بگو که به دعای به آنها بردارانش آمدندوقتی  :گفت

دختتر را کشتت   . برصیصا جنايت دوم را هم مرتکب شد. به منزل بازگشت وپیدا کرد 
که در راه بودنتد   برداران آن دختره صورت انسانی، در مسیر شیطان ب. و او را دفن کرد

و  و آنتان را از فتنته برصیصتا آگتاه کترد      تا به دنبال خواهر خود بیايند، قترار گرفتت  
برادران آمدند پیش برصیصا و . هنمايی کرداآنان را به محل دفن خواهرشان رهمچنین 

بترادران کته اطتالع از    . او شفا پیدا کرد و رفت :برصیصا گفت. سراغ خواهر را گرفتند
 ،پیدا کرده بودند، به محل دفن خواهر که از قبل شیطان به آنهتا گفتته بتود   قتل خواهر 

 .رفتند و جنازه خواهر را در آنجا پیدا کردند
امیتر بتا جمعتی بته تحقیتق       .اين خبر در تمام شهر پیچید و به گوش امیر رسید

 و فرمان اعدامبیرون کرده گاهش  پس از قطعیت خبر، آن عابد را از عبادت و پرداختند
در حضور جمعیتت بستیار، عابتد را بتاالی چوبته دار       ،در روز معینی .دکرصادر را او 

وقتی که او در باالی چوبه دار قرار گرفت، شیطان در نظرش مجسم شد و به او  .بردند

                                                 
 .7 : حشر . 
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 ،اطاعتت کنتی   ،گويم میاين من بودم که تو را به اين روز افکندم و اگر آنچه را  :گفت
 .داهم داتو را از اين مهلکه نجات خو

کتافی   ،تنها يك سجده برای من انجتام دهتی   :شیطان گفت چه کنم؟ :عابد گفت
 .توانم سجده کنم میبینی، ن میدر اين حالت که  :عابد گفت .است

 .کند میای کفايت  اشاره :شیطان گفت
گونته ستجده    اشاره کرد و شتیطان را ايتن   ،دستش چشم خود يا با ةعابد با گوش

 1.از دنیا رفت د و کافردادم جان  کرد و همان
ذلتت و   کسی که عزت خود را با انجام گناه بهای از عاقبت سوءِ  اين است نمونه

 .تبديل کرددرماندگی خواری و 
ششچیزدرششجا

شش چیز ! ای موس »: چنین وحی کرد  عمران بن خداوند بلند مرتبه به موسی
هرگتز   کته گردند  دنبال آن میام؛ ولی مردم در جای ديگر  را در شش محل پنهان کرده

 :نخواهند يافت[ آنها را در آنجا]
 إنّّي وَضَعْتُ الرَاحَةَ فِّي الْجَنَةِ وَ هُمْ ّيَطْلُّبُونَهَا فِّي الّدُنْيَا، »

 اِنّّي وَضَعْتُ الْعِلْمَ فِّي الْجُوعِ وَ الْجَهّْدِ وَ هُمْ ّيَطْلُّبُونَهُ فِّي الشِّبَع، 

 قِيَامِ اللَيْلِ وَالنَاسُ ّيَطْلُّبُونَهَا فِّي اَبْوَابِ السَلَاطِينَ، وَضَعْتُ الْعِزَه فِّي   إنّّي

 إِنّّي وَضَعْتُ الرَفْعَه وَالّدَرَجَه فِّي التَوَاضُعِ وَالنَاسُ ّيَطْلُّبُونَهَا فِّي التَكَّبُّرِ، 

 الْقَالِ، ا فِّي الْقِيلِ وَّيَطْلُّبُونَهَ النَاسُفِّي لُقْمَه الْحَلَالِ وَ  إنّّي وَضَعْتُ اِجَابَه الّدُعَاءِ

 2:«إنّّي وَضَعْتُ الْغِنَّي فِّي الْقَنَاعَه وَالنَاسُ ّيَطْلُّبُونَهَا فِّي كَّثْرَه الْمَعْرُوضِ وَلَمْ ّيَجِّدُوهُ اَبَّداً

  .گردند ولی مردم در دنیا دنبال آن می ؛به راستی راحتی را در بهشت قرار دادم .1
ولتی متردم    ؛را در گرسنگی و تالش قرار دادم[ نو فراگیری آ]به راستی من دانش  .2

 .گردند دنبال آن میبه بودن   در سیر
ولتی   ؛قترار دادم  [و نمتاز شتب  ]بیتداری    را در شب [و شرف]زت  به راستی من ع .3

  .جويند شاهان می همردم عزت را در خان

                                                 
 .ذیل آیه المیزان و نمونه ،مجمع البیان.  
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 تکبر و خود ولی مردم در ؛مرتبگی و مقام را در فروتنی قرار دادم به راستی من بلند .4
 1.گردند برتر بین  دنبال آن می

و داد و ]ولی مردم در قیل و قتال   ؛به راست  اجابت دعا را در لقمه حالل قرار دادم .5
  .گردند دنبال اجابت دعا میبه [ فرياد

ولتی متردم آن را در زيتادی متال و      ؛نیازی را در قناعت قرار دادم به راست  من بی .6
در طلتبش  و موفتق بته آنچته    ]هرگز آن را نخواهنتد يافتت    کنند و ثروت جستجو می

 [.نخواهند شد هستند،

                                                 
 هرگز نخورد آب زمینی كه بلند است    گی آموز اگر طالب فیضى افتاد.  




