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 یان بلعم باعور و جادوگران فرعونتفاوت م
 

ازینکه برادر محترم، جناب اللپوروال صاحب لطف نموده نظر بنده را در مورد شیخ برصیصا خواستار شده 
، که ویاند، با تشکر از حسن نظر ایشان، کوشش مینمایم چند کلمه مختصر در باره وی، کردار وی وسرنوشت 

  در اثر پیروی قدم به قدم قدمها یا وسوسه های شیطان به آن مبتال شد، بنویسم.
این قصه هوشداریست برای هر انسانی ولو بسیار عابد و زاهد هم باشد، که تا وقت مرگ ابتالءآت الهی موجود 

 قدم به قدم از غلطیهایمیباشند، عالوتا اینکه بسیار گناهان بزرگ، از حقیر شمردن دواعی آنها و پیش رفتن 
  کوچک شروع میشوند که به تدریج انسان را به گناهان بزرگ و بزرگتر سوق میدهند.

بنا نتیجه چنین میشود، که انسان در قدم نخست، باید از اعمال، ماحول و اموریکه نتیجه آن وخیم و مهلک 
ی از زنا را با این الفاظ نازل ننموده که میباشند، خود داری نماید. چنانچه رب العالمین در قرآن شریف آیت نه

نتیجه دیگر اینست، که تا دم مرگ دِر توبه باز بوده و «. به زنا نزدیک نشوید»زنا ننمایید، بلکه فرموده، که 
انسان هروقت که به اشتباه خود پی برد، باید توبه نموده و اگر حق کسی را ضایع نموده باشد، هرچه زودتر آنرا 

زیرا  به جای اینکه برای کتمان گناه و اشتباه خود به خطاء ها و اشتباهات بزرگتری پناه ببرد، جبران نماید،
نتیجه آن اولتر از همه غرق شدن وتباهی بیشتر خودش خواهد بود. ناگفته نباید گذاشت، که بسا عبرتهای دیگری 

 ان یحضرون نیز درین داستان نهفته اند. اعوذباهلل من همزات الشیاطین و اعوذبک رب
شخص مذکور یا برصیصا یک زاهد و عابد مشهور و نیک نام قوم بنی اسرائیل در زمان خود بود، که از خود 
یک عبادتخانه داشت. روزی وی با زنی مرتکب عمل زنا میشود، اما زمانیکه آن دختر یا زن حامله دار میشود، 

 ه و در جائی دفن مینماید.این شخص برای پنهان ساختن جرم خود، وی را به قتل رسانید
بعد از آن برادران آن دختر، خواهر خود را در خواب میبینند، که برایشان اصل جریان را بیان مینماید. زمانیکه 
قبر خواهر را باز مینمایند، با دیدن جسد مقتول وی، این شخص را به محاکمه نزد پادشاه میکشانند، که بعد از 

  شود.ثبوت جرم به اعدام محکوم می
زمانیکه وی در زندان منتظر اعدام خود میباشد، شیطان نزدش آمده و برایش میگوید، که اگر به وی یعنی شیطان 
سجده نماید، او را از مرگ و زندان نجات خواهد داد. اعوذباهلل، این بخت برگشته بازهم به جای اینکه به دربار 

شیطان را بار دیگر خورده و به وی سجده مینماید. این عمل  الهی توبه نموده تا از عذاب ابدی نجات یابد، فریب
مجرمانه و احمقانه وی، او را از اعدام که نجات نمیدهد، مگر همینقدر میشود، که آن بیچاره در آخرین لحظات 

   عمر خود عمل شنیع شرک را نیز مرتکب شده و مشرک از دنیا میرود. اعوذباهلل
ال صاحب در قسمت کرزی مداری و دار و دسته مجرمش، عرض میدارم، که نام با تائید تبصره محترم اللپورو

که شخص عالم و صاحب تصرف بود و خواسته بود که ازین کماالت « بلعم باعور»شخص دیگر نیز یعنی 
روحانی خود، در یکی از جنگها علیه پیغمبر جلیل القدر حضرت موسی علیه السالم استفاده نماید، اما در اثر 

بد موسی علیه السالم به یک حالت بسیار فجیعی مبتالء شد، که در قرآن شریف، این حالت شخص را با  دعای
سرنوشت بدی که به آن مبتال شد، به شکل خاصی بیان نموده است، تا چهره ها یا فیگورهاییکه در هر عصر و 

فریب مردم در جهت مبارزه با زمان با استفاده سؤ، از دانش دینی و القاب روحانی خود، کوشش به تزویر و 
  اوامر الهی و خوش ساختن دشمنان هللا و رولش مینمایند، به خوبی خاطرنشان انسانها نموده باشد.

هللا متعال در قسمت بلعم باعور میفرماید، که این شخصی بود که میتوانست با این علم و مرتبه خود، به مقامهای 
ن راه غلط به زمین خورد و به تکلیفی مبتالء شد كه مانند سگ که زبانش بلند روحانی برسد، اما با انتخاب نمود

 در هر حالتى از دهنش بیرون افتیده بود.
ِكنَّهُ ( َولَْو ِشئْنَا لَرَ 175)َواتُْل َعلَْیِهْم نَبَأَ الَِّذي آتَْینَاهُ آیَاتِنَا فَانَسلََخ ِمْنَها فَأَتْبَعَهُ الشَّْیَطاُن فََكاَن ِمَن اْلغَاِویَن  فَْعنَاهُ بَِها َولََٰ

ِلَك َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذیَن َكذَّبُوا أَْخلََد إِلَى اْْلَْرِض َواتَّبََع َهَواهُ ۚ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعلَْیِه یَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ یَ 
ْلَهث ۚ ذََّٰ

   ( سورة االعراف176تَفَكَُّروَن )بِآیَاِتنَا ۚ فَاْقُصِص اْلقََصَص لَعَلَُّهْم یَ 
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 ترجمه:
و بخوان بر اینها خبر آن کس را که ما آیات خود را به او عطا کردیم و او از آن آیات خارج شد و شیطان او را 

و اگر میخواستیم او را بلند میبردیم به آن آیات ولیکن او به زمین  (17۵تعقیب کرد، تا که از گمراهان گردید. )
و پیروی هوای نفس را نمود. پس مثال )حالت( او مثل سگ است، که اگر به او نزدیک شوی زبانش فروماند 

برآمده است و اگر او را به حالش بگذاری زبانش برآمده است. اینست مثال مردمی که آیات ما را تکذیب نمودند، 
 سورة االعراف (17۶پس این قصه را بیان نما، تا باشد که تفکر نمایند. )

مروز هم داریم مفتیهای که هرباری کوشش مینمایند، تا با استفاده از الفاظ آیات قرآن مجید و احادیث شریف، ا
بدون مدنظر گرفتن مفاهیم اصلی و شان نزول آنها که در حقیقت عینا برعلیه خودشان حجت میباشد، برای 

گمراه کننده و عوامفریبانه )که بیشتر  رضایت خاطر دشمنان هللا و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم، فتوی های
تنها خود را فریب داده و تباه میسازند( جعل نمایند. در حالیکه وقتی به ایشان بنگری، نه در چهره ای شان نور 

 ایمان را بیابی و نه در صدای شان طنین صداقت و ایمان را.
ابله با حضرت موسی علیه السالم را داشتند، ازینجاست که تفاوت ره را با جادوگرانیکه با دعوت فرعون قصد مق

اما با دیدن حقیقت معجزه موسی علیه السالم و درک حقانیت پیام وی، آمنا برب العالمین گفته به پیشگاه هللا متعال 
به سجده افتاد و چنان ایمان راسخ آوردند و به ایمان خود محکم ماندند، که در جواب تهدید فرعون که دستها و 

 .ما را بریده به صلیب میبندم، بی باکانه بیان داشتند، که هیچ مشکل نیست، ما به سوی رب خود بازگردننده هستیمپاهای ش
( 118)( فََوقََع اْلَحقُّ َوبََطَل َما َكانُوا یَْعَملُوَن 117َوأَْوَحْینَا إِلَىَٰ ُموَسىَٰ أَْن أَْلِق َعَصاَك ۖ فَإِذَا ِهَي تَْلقَُف َما یَأْفُِكوَن )

( َرِبِّ ُموَسىَٰ 121(قَالُوا آَمنَّا بَِرِبِّ اْلعَالَِمیَن )120( َوأُْلِقَي السََّحَرةُ َساِجِدیَن )119فَغُِلبُوا ُهنَاِلَك َوانقَلَبُوا َصاِغِریَن )
َكرْ 122َوَهاُروَن ) ذَا لََمْكٌر مَّ تُُموهُ فِي اْلَمِدینَِة ِلتُْخِرُجوا ِمْنَها أَْهلََها ۖ فََسْوَف ( قَاَل فِْرَعْوُن آَمنتُم بِِه قَْبَل أَْن آذََن لَُكْم ۖ إِنَّ َهَٰ
ْن ِخاَلٍف ثُمَّ َْلَُصِلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعیَن )123تَْعلَُموَن ) ( 125( قَالُوا إِنَّا إِلَىَٰ َربِِّنَا ُمنقَِلبُوَن )124( َْلُقَِطِّعَنَّ أَْیِدیَُكْم َوأَْرُجلَُكم ِمِّ

  سورة االعراف
 ترجمه:

و به موسی وحی نمودیم که بیانداز عصای خود را، چون انداخت )عصای خود را( ناگهان )معجزه او( بلعید 
پس مغلوب شدند  (118پس حق واقع شد و اعمال ساحران باطل شد ) (117همه فریب و چشمبندی آنها را )

گفتند ما ایمان آوردیم به رب  (120و ساحران به سجده افتادند ) (119)فرعونیان( و خوار و شکسته بازگشتند )
گفت فرعون: آیا شما ایمان آوردید قبل ازینکه من برای شما اجازه  (122رب موسی و هارون )(121عالمیان )

داده باشم، بیشک که این دسیسه شماست که درین شهر اندیشیده اید تا مردم آنرا از آن بیرون نمایید، پس بزودی 
قطع نمایم دستها و پاهای شما را برخالف یکدیگر و همه شما را با صلیب بیآویزم البته  (123خواهید دانست )

 سوره االعراف(( )12۵گفتند )ساحران(: ما بدون شک به سوی رب خود باز گردننده هستیم ) (12۴)
 اعوذ باهلل من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا

اصلح لنا شأننا کله ال اله اال انت، و صلی اللهم علی خیر اللهم رحمتک ارجو فال تکلنا الی انفسنا طرفة عین و 
 خلقک محمد و علی آله و صحبه و التابعین.

 آمین 
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