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 داستان های مثنوی
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 چرا به عیادت من نیامدی ؟

 

 

 

 

 

 
 

 «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  -انتشارات مهر اندیش 
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 هرکه خواهد همنشینی با خدا 
 تا نشیند در حضور اولیا 

٢/٢١٦٣ 

 
 وحی خدا  به  حضرت موسی : چرا به عیادت من نیامدی ؟

 ( ٢١٥٦از بیت  -) دفتر دوم 

 

از خدا به حضرت موسی علیه السالم وحی رسید کهه   

چرا بیمار شدم بهه عیهادتن نیامهدیو موسهی   هت        ای موسی،

بارالها، تو پاک و از هر نقص و عیب مبرایی. بیمهاری در شه     

 تو نیست. پرورد ارا، راز این بیا  را به من بگشا. 

خدا فرمود  یکی از بند ا  خاص من )یکی از اولیاء( 

 بیمار است. در حقیقت او منن. بیماری او بیماری من است.

 ی بنده ی خاص  ُزین   ت  آر

  شت رنجور، او منن نیکو ببین 

 هست معذوریش، معذوری من 

 هست رنجوریش، رنجوری من 

٢/٢١٦١ 

*** 
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 شرح مختصر

 

این داستا  کوتاه، بالفاصله پس از آغاز داستا  پهیش  

)عیادت رفتن حضرت رسول( نقل می شود. آنجها کهه مولهوی    

 در محاسن عیادت از بیمار، می  وید 

 یادت کرد  تو فایده ست در ع

 1فایده آ  باز با تو عایده ست...

 الزم شمار 2پس صله یارا  ره

 هرکه باشد  ر پیاده،  ر سوار

٢/٢١٤٣ 

در این مورد که عیادت کرد  از بیمار و یها دیهدار از   

اشهد، تویهی    دوستا  چه عایدی ممکن است برای تو داشهته ب 

می دهد که   چهو  نمهی تهوانی بهارن مهردم را ببینهی، این هور        

فرض کن که در هر وجودی،  نج های الهی نه ته است. پس 

تالش کن با مهر و محبت  نیهاز ههای آنها  را بهرآورده کنهی،      

شاید بتوانی راهی به درو  این  نج و به سوی پرورد ار خود 

 بیابی.

                                                 
 معنی مصراع  در عیادت کرد  بیمار، فایده هایی هن عاید تومی شود. -١
 صله  پیوستن، پیوند. صله ی یارا  ره  پیوند با همرها .   -٢
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 بودچو  تو را آ  چشن بارن بین ن

  نج می پندار اندر هر وجود

٢/٢١٥٥ 

وحی کرد  خدا »اینجا است که مولوی همین داستا  

را نقل می کند تا شهاهد ماهالی باشهد در ایهن     « به  موسی )ع(...

باب که همه  انبیاء و اولیاء، چنا  در حضرت حق فانی اند کهه  

حتی بیماری آنا ،  ویی بیماری خدا است. به این لحاظ است 

 یه می کند  که توص

 هرکه خواهد همنشینی با خدا 

 1تا نشیند در حضور اولیا 

٢/٢١٦٣  

*** 
 
 

 

                                                 
 دا همنشینی کند .هر کس همنشینی با خدا را رالب است ، باید با اولیای خ -١


