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 ای خُنُک جانی که عیب خویش دید 
 هر که عیبی گفت، آن بر خود خرید 

٢/٣٠٣٤ 

 

 داستان نماز خواندن چهار هندو

 ( ٣٠٢٧از بیت  -) دفتر دوم 

 

چهار نفر هندو به مسجدی رفتند و هر یک با نیتیی بیه   

میذنن مسیجد آمید و    نماز ایستادند. هنگام نماز خواندن آنیان،  

شروع کرد به انان گفیت.. یییی از هنیدو هیا از میذنن :ر یید        

حاال وقت کدام نماز ا ت؟ دیگری گفیت  آهیای   یو هنگیام     

نماز حرف زدی و نمازت باطل شده.  ومی رو کرد به دومیی  

و گفت  آهای عمو،  و چرا به او طعنه می زنیی، نمیاز  یو هی      

می. کیه حیرف نی دم،      باطل ا ت. چهارمی گفیت  احممیدا ،  

 نمازم باطل نشده ا ت. 

 :س نماز هر چهاران شد  باه 

 عیب گویان بیشتر گُ  کرده راه 

٢/٣٠٣٣ 

*** 
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

، موحیوی بیه میا انیدرز      «مسجد ضرار»در :ایان دا تان 

می دهد و می گوید  دیدی چگونه مسجد منافقان به امیر خیدا   

درس عبر ی برای  و شیود کیه همیواره     ویران شد؟ همی. باید

اعمال خود را بیا را یتی و در یتی مکمبیک ب نیی  یا  یو نیی  از         

  ازندگان مسجد ضرار دیگر نشوی. 

 بر مکمبک زن کار خود ای مبرد کار 

  ا نسازی مسجد اهل ضکرار 

٢/٣٠٢٥ 

زیییرا در درون همییه ی انسییان هییا، همییان شییقاوت و   

دارد. موحوی می گوید  بدکاری  ازندگان مسجد ضرار وجود 

 و که اکنون منافقان را مسخره می کنی، به خود غَرّه مشو. اگر 

نیک نظر کنی،  و نی  در زمره ی آن ها هستی. ای. همان :یامی 

خیود بییش   »ا ت که انبیاء و اوحیا، همواره به انسان می دهند  ا 

 انسان را در ه  بشینند.« بینی

 1:س بر آن مسجد کُنان  َسخُر زدی

                                                 
 مسجد کُنان   ازندگان مسجد.  َسخُر زدن  مسخره کردن. -١
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 چون نظر کردی،  و خود زیشان بُدی 

٢/٣٠٢٦ 

موحوی دا تان دیگری در همیی. زمینیه در دفتیر اول     

روزی حضرت آدم با   1دارد که در همی. مجموعه آمده ا ت.

نظر حقیارت بیه ابسییس نگریسیت و بیا خیود گفیت  می. از او         

باال رم. بر اثر همی. خودبیش بینی نا:سند،  از  وی خیدا بیه او   

ای آدم، همی. شیطان که ایی. قیدر او را حقییر  میی      ندا ر ید 

:نداری، اگر به مشیت احهی، خسی  و خیوی او  ییییر یابید، میی      

 واند کوه را از جا برکنید و بیا عبیادت خیود از  یدها میذم.       

:س آن بدی را که در دیگران می بینیی،   را تی.  بقت بگیرد.

بیت  در  و نی  هست و باید همواره از  المت نفیس خیود موا   

را « نماز خوانیدن چهیار هنیدو   »کنی.اینجا موحوی همی. دا تان 

نقل می کند. در ای. دا تان، هندو ها نماد اغسیب میردم جهیان    

هستند که به قول حضرت عیسی عسیه احسالم  خَسی را در چش  

 2برادر خود می بینند، اما چوب را در چشی  خیود  نمیی بیننید.    

 ی گوید  ای. ا ت که موحوی در ادامه دا تان م

                                                 
 .یر شمردن ابسیسقح دا تان  -١
  انجیل متی . -٢
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 ای خُنُک جانی که عیب خویش دید 

 1هر که عیبی گفت، آن بر خود خرید

 زآن که نی  او ز عیبستان بُده  ت 

 2وآن دگر نیمش ز غیبستان بُده  ت

٢/٣٠٣٤ 

*** 
 

 

 

                                                 
ا به  عادت کسی )ای خُنُک جانی( که عیب های خود را ببیند و هر خوش -١

 عیبی را که در دیگران دید، در خود نی  جستجو کند .
اشاره ا ت به خسقت آدم که نی  آن از خاک )عیبستان= ممل عیب و نقص(  -٢

  بوده و نی  دیگر از خدا. )غیبستان(


