
 داستان عیادت رفتن حضرت رسول
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

 
 
 

 داستان های مثنوی

 با نثر روان 
 

 مهدی سیاح زاده

 

 

 
عیادت رفتن حضرت رسولداستان   

 

 

 

 

 

 
 

 «پیمانه و دانه» برگرفته از کتاب 

 مهدی سیاح زاده
 (۲۰۰۸) ۱۳۸۷ -جلد  ۳ -لس آنجلس  -انستیتو پژوهش ایران 
 (۲۰۱۷) ۱۳۹۶- -جلد  ۶  -لس آنجلس -انستیتو پژوهش ایران 

 (۲۰۲۰) ۱۳۹۹ -پنجمچاپ  -تهران  -ندیش انتشارات مهر ا
 
 

 



 داستان عیادت رفتن حضرت رسول
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

2 

 

 راه را بر ما چو بُستان کن لطیف
 منزل ما، خود تو باشی ای شریف

٢/٢٥٥٣ 

 
 داستان عیادت رفتن حضرت رسول

( ٢١٤١) دفتر دوم از بیت   

 

یکی از صحابه ی حضرر  رورول اکررم بی رار برود        

ت  پیامبر بنا به خلق و خوی بزرگوارانه خود بره ییراد  او رفر   

زیرا ییاد  از بی ار محاون بسیار دارد: اگرر او دوورت باشر ،    

می توانر  دوورتی را مسرتحکر ترر کنر  و اگرر دشر ن باشر ،         

م کن اوت به دووت مب ل شود و یا ح اقل کینه اش تخفیف 

 یاب   

هنگامی روول خ ا به بالین او روری  کره نزدیره بره     

شفقت پیامبر،  جان دادن بود  پیامبر او را نوازش فرمود و ه ین

در او اثر گذارد و وبب بهبودی او شر   بی رار گفرت: بی راری     

من این بخت را برایر پ ی  آورد که شاه دین به دیر ار مرن بره    

خانه ام آم  و به یُ ن ق م او بود که بهبود یرافتر  چره فرخنر ه    

رنج و دردی بود که وبب درخشی ن این نور رح ت بر مرن و  

 خانه ام ش   
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 و چون پی بر را ب ی  زن ه ش  ا

 گوییا آن دَم مر او را آفری  

 گفت: بی اری مرا این بخت داد 

 کآم  این ولطان بَرِ من بام اد 

٢/٢٢٥٣ 

پیغ بررر پرورری : آیررا هررذای زهرررآگین خرروردی و یررا  

 دیایی کردی که به این روز نزار گرفتار ش ی؟ 

بی ار گفرت: هرذای بی راری زایری نخروردم، امرا نرور        

ب ش  ذهنر روشن شرود و بره خراآر آوردم کره     حضور تو وب

بی اری من ناشی از دیایی اوت کره یاجزانره بره درگراه خر ا      

یرض کردم  و آن این که: ای روول خ ا، تو ما را ه رواره از  

ارتکاب به گناه برر حرذر مری داری  چنران از یرذاب جهرنر و       

جزای وختی که خ اون  بر بن گان گناهگار خود خواه  داد، 

گویی که من بینوا ه واره از دچار شر ن بره یرذاب    وخن می 

 آخر  وحشت دارم 

 از تو ته ی  و وَیی ی می روی  

 مُجرمان را از یذاب بَس ش ی  

 مُضَطرب می گشتر و، چاره نبود 
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 بن  محکر بود و قفل ناگشود

٢/٢٤٦٥ 

این اوت که به درگاه خ ا دیا کردم که: بارالها، اگر 

یذاب آن را در ه ین دنیا برر مرن   گناهی از من ور زده اوت، 

 روا دار و مرا در آن دنیا از یذاب و جزای خود یفو فرما  

 من ه ی گفتر که یارب آن یذاب 

 هر درین یالر بران بر من شتاب 

 تا در آن یالر فراهت باش م 

 در چنین درخواوت حلقه می زدم 

 این چنین رنجوریی پی ام ش  

 جان من از رنج، بی آرام ش  

٢/٢٤٧٥ 

به نظر مری رور  کره باریتیرالی دیرای مررا مسرتجاب        

کرده، یذاب آن دنیا را برا ایرن بی راری برر مرن ارزانری داشرته        

اورت  پیررامبر خرر ا فرمررود: ای مررد مررامن، بجررای ایررن دیررای   

وخت، بهتر بود به خ ا یرض می کردی که: ای آوان کننر ه  
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ی االخررهِ حَسَرنَه و   رَبَّنا، آتِنا فِی الر ننیا حَسَرنه وَ فَر   »دشواری ها: 

  1«قِنایَذاب َ اَلنّار

 آتِنا فی دارِ دُنیانا حَسَن 

 آتِنا فی دار یُقبانا حَسَن

 راه را بر ما چو بُستان کن لطیف

 منزل ما، خود تو باشی ای شریف

٢/٢٥٥٢ 

*** 

 شرح مختصر

 

ر البالی این داوتان ، نُه داوتان کوتاه و بلن  مولوی د

دیگر را نقل می کن  که در اهلب آن ها بیشتر موضوع اتحاد و 

پیووتگی به پیر و مرش  و وفرای بره یهر  تدکیر  شر ه اورت         

مبنای این داوتان هنگامی شکل می گیرد که مولروی در ادامره     

ناشی از  داوتان پیش )ایت اد کردن بر ت لق خرس(، زیان های

                                                 
پروردگارا در این دنیا »، ووره ی بقره  مینی آیه: ٢٠١آیه ی  -قرآن مجی    -١

خیر و نی ت بر ما یطا فرما  و در ورای آخر  نیز خیر و رح ت خود را به ما 
 «ر ارزانی فرما و از شکنجه  آتش دوزخ ما را دور نگاه دا
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پیروی از نفس و ایت اد به ابلهان را بر می ش رد و به آنجا مری  

رو  که می گوی  دووتی با ابلهان کاری ناصواب اوت، زیررا  

دووتی آنان اهلب موجب آزار و اذیت  مری شرود  )ه رانطور    

که دووتی خرس وبب کشته ش ن آن مرد دالور گردیر   ( و  

اح ق می بن د، وسرت و   مهر تر از این، یه  و پی انی که آدم

بی پایه اوت  چرا ایرن گونره اورت؟ زیررا کره افسرار زنر گی        

یاآفی و روانی اح ق ها را نفس، جابرانه به دورت گرفتره  بنرا    

براین وقتی ووگن  می خورد، برا هرر ت ایرل نفرس، مری توانر        

 ب قولی و ب  یه ی کن   

نتیجه این که ابلهان تا هنگامی که نفس شهریار وجود 

ا اوت، ن ی توانن  با خ ا و انبیاء و اولیراء پیونر ی داشرته    آن ه

باشن   اما اگر کسی کوچکترین رشته ای از ای ان بره حقانیرت   

حق و پیامبران و اولیاء اهلل در درونش باشر ، یهر  و وفرای او،    

وی را  به آن منبع خیر و برکت متصل می کن  و  ه ین مایه ی 

ن موضوع اوت که مولوی روتگاری او می شود پس از بیان ای

را نقل می کنر  ترا   « ییاد  رفتن حضر  روول»ه ین داوتان 

نشان ده  که وفاداری به یه  و پی ران و نیرز داشرتن ای ران بره      
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حق، می توان  نه تنها جسرر و روان انسران را ورالر نگراه دارد،     

 بلکه وبب بهبودی بی اری شخص را فراهر وازد  

وی در این داوتان دارد پیام بسیار مهر دیگری که مول

این اوت که برخالف نظر بسیاری از دین  اران متیصب، لذ  

دنیوی هیچ مغایرتی با ویاد  اُخروی ن ارد  ایرن آرور نیسرت    

که اگر در این دنیا محرومیرت ن اشرته باشری، اگرر در خوشری      

خوشحالی و نی ت و جالل باشی، اگر از ه ره ی نی رت هرای    

 اً در آن دنیا جرزای بر  خرواهی    این جهان بهره من  شوی، حت

دی   مولوی از زبان پیامبر این پیغرام اواوری را مری دهر  کره:      

« رَبَّنا، آتِنا فِی ال ننیا حَسَنه وَ فَی االخرهِ حَسَنَه و قِنایَذاب َ اَلنّرار »

پروردگارا در این دنیا خیر و نی ت بر ما یطا فرما  و در ورای »

ما ارزانی فرما و از شکنجه   آخر  نیز خیر و رح ت خود را به

 «آتش دوزخ ما را دور نگاه دار 

*** 
 


