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 23.05.2019 تأریخ        جالل داود محمد

 (فرعون جادوگران و باعور بلعم انیم تفاوت)
 

                   
 میالرح الرحمن هللا بسم
 اند، شده خواستار صایبرص خیش مورد در را بنده نظر نموده لطف صاحب اللپوروال جناب محترم، برادر نکهیاز
 اثر در که ،یو وسرنوشت یو کردار ،یو باره در مختصر کلمه چند مینمایم کوشش شان،یا نظر حسن از تشکر با
 . سمیبنو شد، مبتال آن به طانیش یها وسوسه ای قدمها قدم به قدم یرویپ
 موجود یاله ابتالءآت مرگ وقت تا که باشد، هم زاهد و عابد اریبس ولو یانسان هر یبرا ستیهوشدار قصه نیا
 یهایغلط از قدم به قدم رفتن شیپ و آنها یدواع شمردن ریحق از بزرگ، گناهان اریبس نکهیا عالوتا باشند،یم

 . دهندیم سوق بزرگتر و بزرگ گناهان به را انسان جیتدر به که شوندیم شروع کوچک
 باشند،یم مهلک و میوخ آن جهینت کهیامور و ماحول اعمال، از دیبا نخست، قدم در انسان که شود،یم نیچن جهینت بنا

 د،ییننما زنا که ننموده نازل الفاظ نیا با را زنا از ینه تیآ فیشر قرآن در نیالعالم رب چنانچه. دینما یدار خود
 که هروقت انسان و بوده باز توبه در   مرگ دم تا که نست،یا گرید جهینت. «دینشو کینزد زنا به» که فرموده، بلکه
 به د،ینما جبران آنرا زودتر هرچه باشد، نموده عیضا را یکس حق اگر و نموده توبه دیبا برد، یپ خود اشتباه به
 همه از اولتر آن جهینت رایز ببرد، پناه یبزرگتر اشتباهات و ها خطاء به خود اشتباه و گناه کتمان یبرا نکهیا یجا

 نهفته داستان نیدر زین یگرید یعبرتها بسا که گذاشت، دینبا ناگفته. بود خواهد خودش شتریب یوتباه شدن غرق
 حضرونی ان رب اعوذبک و نیاطیالش همزات من اعوذباهلل. اند

 کی خود از که بود، خود زمان در اسرائیل یبن قوم نام کین و مشهور عابد و زاهد کی صایبرص ای مذکور شخص
 نیا شود،یم دار حامله زن ای دختر آن کهیزمان اما شود،یم زنا عمل مرتکب یزن با یو یروز. داشت عبادتخانه
 .دینمایم دفن یجائ در و دهیرسان قتل به را یو خود، جرم ساختن پنهان یبرا شخص

 کهیزمان. دینمایم انیب را انیجر اصل شانیبرا که نند،یبیم خواب در را خود خواهر دختر، آن برادران آن از بعد
 ثبوت از بعد که کشانند،یم پادشاه نزد محاکمه به را شخص نیا ،یو مقتول جسد دنید با مینمایند، باز را خواهر قبر
 . شودیم محکوم اعدام به جرم
 طانیش یعنی یو به اگر که د،یگویم شیبرا و آمده نزدش طانیش باشد،یم خود اعدام منتظر زندان در یو کهیزمان
 دربار به نکهیا یجا به بازهم برگشته بخت نیا اعوذباهلل،. داد خواهد نجات زندان و مرگ از را او د،ینما سجده
 عمل نیا. دینمایم سجده یو به و خورده گرید بار را طانیش بیفر ابد،ی نجات یابد عذاب از تا نموده توبه یاله

 لحظات نیآخر در چارهیب آن که شود،یم نقدریهم مگر دهد،ینم نجات که اعدام از را او ،یو احمقانه و مجرمانه
  اعوذباهلل. رودیم ایدن از مشرک و شده مرتکب زین را شرک عیشن عمل خود عمر

 
 نام که دارم،یم عرض مجرمش، دسته و دار و یمدار یکرز قسمت در صاحب اللپوروال محترم تبصره دیتائ با

 کماالت نیاز که بود خواسته و بود تصرف صاحب و عالم شخص که «باعور بلعم» یعنی زین گرید شخص
 یدعا اثر در اما د،ینما استفاده السالم هیعل یموس حضرت القدر لیجل غمبریپ هیعل جنگها از یکی در خود، یروحان

 سرنوشت با را شخص حالت نیا ف،یشر قرآن در که شد، مبتالء یعیفج اریبس حالت کی به السالم هیعل یموس بد
 با زمان و عصر هر در کهییگورهایف ای ها چهره تا است، نموده انیب یخاص شکل به شد، مبتال آن به که یبد

 و یاله اوامر با مبارزه جهت در مردم بیفر و ریتزو به کوشش خود، یروحان القاب و ینید دانش از سؤ، استفاده
 . باشد نموده انسانها خاطرنشان یخوب به ند،ینمایم رولش و هللا دشمنان ساختن خوش
 یمقامها به خود، مرتبه و علم نیا با توانستیم که بود یشخص نیا که د،یفرمایم باعور بلعم قسمت در متعال هللا
 در زبانش که سگ مانند كه شد مبتالء یفیتکل به و خورد نیزم به غلط راه نمودن انتخاب با اما برسد، یروحان بلند
 .بود افتیده بیرون دهنش از حالتى هر
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مْ  َواتْل   َ  َعلَْیه  ي نَبَأ ْنَها فَانَسلَخَ  آیَات نَا آتَْینَاه   الَّذ  نَ  فََكانَ  الشَّْیَطان   فَأَتْبَعَه   م  ینَ  م  ئْنَا َولَوْ ( 175) اْلغَاو  نَّه   ب َها لََرفَْعنَاه   ش  ك   أَْخلَدَ  َولََٰ

لْ  إ ن اْلَكْلب   َكَمثَل   فََمثَل ه    َۚهَواه   َواتَّبَعَ  اْْلَْرض   إ لَى ْكه   أَوْ  یَْلَهثْ  َعلَْیه   تَْحم  ل كَ   ۚیَْلَهث تَتْر 
ینَ  قَْوم  الْ  َمثَل   ذََّٰ   ۚب آیَات نَا َكذَّب وا الَّذ 

مْ  اْلقََصصَ  فَاْقص ص   ونَ  لَعَلَّه    االعراف سورة( 176) یَتَفَكَّر 
 

 :ترجمه
 را او طانیش و شد خارج اتیآ آن از او و میکرد عطا او به را خود اتیآ ما که را کس آن خبر نهایا بر بخوان و
 نیزم به او کنیول اتیآ آن به میبردیم بلند را او میخواستیم اگر و( ۱۷۵. )دیگرد گمراهان از که تا کرد، بیتعق

 زبانش یشو کینزد او به اگر که است، سگ مثل او( حالت) مثال پس. نمود را نفس یهوا یرویپ و فروماند
 نمودند، بیتکذ را ما اتیآ که یمردم مثال نستیا. است برآمده زبانش یبگذار حالش به را او اگر و است برآمده
 االعراف سورة( ۱۷۶. )ندینما تفکر که باشد تا نما، انیب را قصه نیا پس

 
 بدون ف،یشر ثیاحاد و دیمج قرآن اتیآ الفاظ از استفاده با تا ند،ینمایم کوشش یهربار که یهایمفت میدار هم امروز
 تیرضا یبرا باشد،یم حجت خودشان هیبرعل نایع قتیحق در که آنها نزول شان و یاصل میمفاه گرفتن مدنظر
 را خود تنها شتریب که) بانهیعوامفر و کننده گمراه یها یفتو وسلم، هیعل هللا یصل هللا رسول و هللا دشمنان خاطر
 و یابیب را مانیا نور شان یا چهره در نه ،یبنگر شانیا به یوقت کهیحال در. ندینما جعل( سازندیم تباه و داده بیفر
 .را مانیا و صداقت نیطن شان یصدا در نه
 
 داشتند، را السالم هیعل یموس حضرت با مقابله قصد فرعون دعوت با کهیجادوگران با را ره تفاوت که نجاستیاز
 به متعال هللا شگاهیپ به گفته نیالعالم برب آمنا ،یو امیپ تیحقان درک و السالم هیعل یموس معجزه قتیحق دنید با اما

 یپاها و دستها که فرعون دیتهد جواب در که ماندند، محکم خود مانیا به و آوردند راسخ مانیا چنان و افتاد سجده
 .میهست بازگردننده خود رب یسو به ما ست،ین مشکل چیه که داشتند، انیب باکانه یب بندم،یم بیصل به دهیبر را شما

 
وَسىَٰ  إ لَىَٰ  َوأَْوَحْینَا  فَغ ل ب وا( 118) یَْعَمل ونَ  َكان وا َما َوبََطلَ  اْلَحق   فََوقَعَ ( 117) یَأْف ك ونَ  َما تَْلقَف   ه يَ  فَإ ذَا  َۖعَصاكَ  أَْلق   أَنْ  م 

ینَ  َوانقَلَب وا ه نَال كَ  ر  ینَ  السََّحَرة   َوأ ْلق يَ ( 119) َصاغ  د  ینَ  ب َرب    آَمنَّا قَال وا(120) َساج  وَسىَٰ  َرب   ( 121) اْلعَالَم   ونَ َوَهار   م 

ذَا إ نَّ   ۖ لَك مْ  آذَنَ  أَنْ  قَْبلَ  ب ه   آَمنت م ف ْرَعْون   قَالَ ( 122) وه   لََمْكر   َهَٰ َكْرت م  ینَة   ف ي مَّ وا اْلَمد  ج  ْنَها ل ت ْخر  ونَ  فََسْوفَ   ۖأَْهلََها م   تَْعلَم 

یَك مْ  َْل قَط  عَنَّ ( 123) لَك م أَْید  نْ  َوأَْرج  اَلف   م   ینَ  َْل َصل  بَنَّك مْ  ث مَّ  خ  نقَل ب ونَ  َرب  نَا إ لَىَٰ  إ نَّا قَال وا( 124) أَْجَمع   سورة( 125) م 

 االعراف
 

 :ترجمه
 همه دیبلع( او معجزه) ناگهان( را خود یعصا) انداخت چون را، خود یعصا اندازیب که مینمود یوح یموس به و
( انیفرعون) شدند مغلوب پس( ۱۱۸) شد باطل ساحران اعمال و شد واقع حق پس( ۱۱۷) را آنها یچشمبند و بیفر
 انیعالم رب به میآورد مانیا ما گفتند( ۱۲۰) افتادند سجده به ساحران و( ۱۱۹) بازگشتند شکسته و خوار و
 باشم، داده اجازه شما یبرا من نکهیاز قبل دیآورد مانیا شما ایآ: فرعون گفت( ۱۲۲) هارون و یموس رب(۱۲۱)
 دانست دیخواه یبزود پس د،یینما رونیب آن از آنرا مردم تا دیا دهیشیاند شهر نیدر که شماست سهیدس نیا که شکیب
 گفتند( ۱۲۴) زمیآویب بیصل با را شما همه و گریکدی برخالف را شما یپاها و دستها مینما قطع البته( ۱۲۳)
 (االعراف سوره( )۱۲۵) میهست گردننده باز خود رب یسو به شک بدون ما(: ساحران)

 
 اعمالنا ئاتیس من و انفسنا شرور من باهلل اعوذ
 ریخ یعل اللهم یصل و انت، اال اله ال کله شأننا لنا اصلح و نیع طرفة انفسنا یال تکلنا فال ارجو رحمتک اللهم
 نیآم. نیالتابع و صحبه و آله یعل و محمد خلقک

 
 احترام با
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