ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ی ﻣﮭرﺑﺎن
اﺣﺎدﯾث رﻣﺿﺎن 1427ھـ  -ﺻﻼح اﻣت در ارادهی واﻻ  -درس ) :(60-23ﺷرک ﻧﮭﺎن و ﺷرک
آﺷﮑﺎر
ﺳﭘﺎس ﻣﺧﺻوص ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﺳت و درود و ﺳﻼم ﺑر ﺳرورﻣﺎ ﺣﺿرت ﻣﺣﻣد راﺳﺗﯾن وﻋدهی
اﻣﺎﻧت دار.
اﺷﺎرهی ﻗرآن ﺑﮫ ﺷرک ﺧﻔﯽ:
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ﺑﺎ درس ﺟدﯾدی از دروس ﺻﻼح اﻣت در ارادهی واﻻ در ﺧدﻣت ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾم اﻣﺷب دو
آﯾﮫ ﺧواﻧدم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ھﻣت واﻻ ﻣرﺗﺑط اﺳت ﺧداوﻧد ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ َو َﻣﺎ ﯾُؤْ ِﻣنُ أ َ ْﻛﺛَ ُرھُ ْم ﺑِﺎ ﱠ ِ إِ ﱠﻻ َوھُ ْم ُﻣﺷ ِْرﻛُونَ ﴾
)و ﺑﯾﺷﺗرﺷﺎن ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن ﻧﻣﻰآورﻧد ﺟز اﯾن ﻛﮫ ]ﺑﺎ او ﭼﯾزى را[ ﺷرﯾك ﻣﻰ ﮔﯾرﻧد(
) ﺳوره ﯾوﺳف (

 – 1در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺷرک آﺷﮑﺎر وﺟود ﻧدارد:
ﺑﻧﺎﺑراﯾن در اﯾن آﯾﮫ اﺷﺎرهای ﺑﮫ ﺷرک ﺧﻔﯽ وﺟود دارد ،در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﺷرک آﺷﮑﺎر
وﺟود ﻧدارد .ﺷرک آﺷﮑﺎر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﻼ ﺑودا را ﺑﭘرﺳﺗﯾم اﯾن ﺷرک آﺷﮑﺎر اﺳت اﻣﺎ اﮔر ﺑﺎ
اﻧﺳﺎنھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗﻌﺎﻣل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و از آنھﺎ اطﺎﻋت ﮐﻧﯾم و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺧدا را ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﻧﻔﻊ و ﺿرر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﺳت آنھﺎ اﺳت و آﻧﺎن ارزش و روزی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽدھﻧد؛ اﯾن ﻣورد در دﯾن ﺑﺳﯾﺎر
ﺧطرﻧﺎک اﺳت.
 – 2ﺗوﺣﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ﺧدا ﺷرﯾﮏ ﻗرار ﻧدھﯾم:
دﯾﻧدار ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﮑﺗﺎ ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷرﯾﮑﯽ ﺑرای ﺧداوﻧد ﻗرارن ﻣﯽدھد و ﺗﻣﺎم اﻣور ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر
ﺧدا ﻣﯽداﻧد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را در ھﺳﺗﯽ در ﻗﺑﺿﮫی ﻗدرت ﺧداوﻧد ﻣﯽداﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧدا ارﺗﺑﺎط
دارد و اﮔر ﺗﻧﮭﺎ در راه ﺧدا ﮐﺎر ﮐﻧد ﺧداوﻧد او را در ﻗﺑﺎل ھﻣﮫ ﮐس ﺑس اﺳت.
از ﻧﮑﺎت ﻣﺳﻠم اﯾﻣﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧد آن ﭼﮫ ﺑﮫ او رﺳﯾده ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﮫ او ﻧرﺳد و آن ﭼﮫ ﺑﮫ او
ﻧرﺳﯾده اﺳت؛ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﮫ او ﺑرﺳد .اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﮫ ﺟﺎن اﻧﺳﺎن آراﻣش و آﺳﺎﯾش و راﺣﺗﯽ ﻣﯽدھد
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم ﺧواﻧده اﯾن آﯾﮫ ﻧﮕران ﺑﺎﺷﯾم آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ َو َﻣﺎ ﯾُ ْؤﻣِ نُ أ َ ْﻛﺛَ ُرھُ ْم ﺑِﺎ ﱠ ِ ِإ ﱠﻻ َوھُ ْم ُﻣﺷ ِْرﻛُونَ ﴾
)و ﺑﯾﺷﺗرﺷﺎن ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن ﻧﻣﻰآورﻧد ﺟز اﯾن ﻛﮫ ]ﺑﺎ او ﭼﯾزى را[ ﺷرﯾك ﻣﻰ ﮔﯾرﻧد(
زﯾرا در آن ﺑﮫ ﺷرک ﺧﻔﯽ اﺷﺎره ﺷده اﺳت.
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 – 3ﺷرک ﺧﻔﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺷرک ﺧﻔﯽ :ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ از ﻣﺧﻠوق ﭘﯾروی ﮐرده و از ﺧﺎﻟﻖ ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد .ﺷرک ﺧﻔﯽ :ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ
ﮔﻣﺎن ﮐﻧﯾد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﻣﺎ در ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﻧﮫ در اطﺎﻋت .ﺷرک ﺧﻔﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت اﻧﺳﺎنھﺎ را
در دﺳﺗﺎن ﻗدرﺗﻣﻧدان ﺑداﻧﯾد.
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺳﺗﯽ اﯾﻣﺎن اﺳت:
ﺑرادران ﻣﺎ در اﻣﺗﺣﺎن ﺳﺧﺗﯽ ھﺳﺗﯾم .از اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺳﺧت ﺧداوﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ﻗدرت ﺑﮕﯾرد و اﯾن
ﮐﺎﻓر در ﻧظر ﻣردم اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﮕوﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد و ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻗدرتھﺎی زﻣﯾن
در دﺳﺗﺎن اوﺳت ،اﯾن ﺷﺎﯾد آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑرای ﻣؤﻣن ﺑﺎﺷد.
ﭘس ھرﭼﮫ اﯾﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﻗویﺗر ﺑﺎﺷد ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﻗدرت ﺧداوﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﻗدرت اﺳت و ﻧﺎاﻣﯾدی و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و
ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ازﺷﻣﺎ دور ﻣﯽﺷود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر ﺑﯾﻣﺎری رواﻧﯽای ﮐﮫ ﻣؤﻣن ﺑﮫ آن دﭼﺎر ﻣﯽﺷود ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺿﻌف ﺗوﺣﯾد اوﺳت.
﴿ َو َﻣﺎ ﯾُ ْؤ ِﻣنُ أ َ ْﻛﺛَ ُرھُ ْم ﺑِﺎ ﱠ ِ إِ ﱠﻻ َوھُ ْم ُﻣﺷ ِْرﻛُونَ ﴾
)و ﺑﯾﺷﺗرﺷﺎن ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن ﻧﻣﻰآورﻧد ﺟز اﯾن ﻛﮫ ]ﺑﺎ او ﭼﯾزى را[ ﺷرﯾك ﻣﻰ ﮔﯾرﻧد(
ﭘس ای ﺑرادران ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧﺷﻧود ﺳﺎزی ﯾﮏ ﻗدرت زﻣﯾﻧﯽ ﮔﺎم ﺑرﻣﯽ دارﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗرس
از آن ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ دﺳت ﺧداﺳت؛ ﺑدون آن ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺷرک
ﺧﻔﯽ اﻓﺗﺎدهاﯾد و ﺷرک ﺧﻔﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک اﺳت زﯾرا ﺷﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ ھر ﮔﻧﺎھﯽ ﺑﺧﺷﯾده ﻣﯽﺷود ﺑﮫ
ﺟز ﺷرک.
﴿ إِنﱠ ﱠ َ َﻻ ﯾَ ْﻐ ِﻔ ُر أَ ْن ﯾُﺷ َْركَ ﺑِ ِﮫ ﴾
)ﺧداوﻧد اﯾن را ﻛﮫ ﺑﮫ او ﺷرك آورده ﺷود ﻧﻣﻰ آﻣرزد(
) ﺳوره ﻧﺳﺎء آﯾﮫ( 48 :

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻣﺎم اﻣور را در اﺧﺗﯾﺎر ﻏﯾر ﺧدا ﺑداﻧم دﭼﺎر ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و اﻓﺳردﮔﯽ ﻣﯽﺷوم.
ﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎاﻣﯾدی و ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن:
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ﮐﮫ اﮔر اﻧﺳﺎن اﺧﺑﺎر را ﺑﺎور ﮐﻧد؛ ﻗﻠب وی ﺗوان ﺷﻧﯾدن آن را ﻧدارد ،دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر
ﻗوی ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎھوش ،ﺛروتھﺎ ،رﺳﺎﻧﮫ ،اﻗﺗﺻﺎد در اﺧﺗﯾﺎر اوﺳت ،ﺗﺣرﯾم ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﻠتھﺎ را ﻧﺎﺑود ﻣﯽﮐﻧد
و ﺑﮫ ﻗول آﻧﺎن آﺷوب ﺑﮫ ﭘﺎ ﻣﯽﺷود .ھﻣﯾن ﺗﺻور ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋث اﻓﺳردﮔﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود .دوای ﻣﺎ
ﺗوﺣﯾد اﺳت و اﯾن ﮐﮫ ﺧداﯾﯽ وﺟود دارد .ھﻣﯾﺷﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑررﺳﯽھﺎ و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﺗﯾره و ﺗﺎرﯾﮑﯽ در
ﻣورد آﯾﻧده ﻣطرح ﻣﯽﺷود ﻣن ﻣﯽﮔوﯾم اﺧﺑﺎر را ﻣﯽﺧواﻧم ﯾﺎ ﺑﮫ آن ﮔوش ﻣﯽدھم و ﺑﺧﺷﯽ از آن را
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ﻗﺑول ﻣﯽﮐﻧم و ﺑﺧﺷﯽ را رد ﻣﯽﮐﻧم .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد وﺟود دارد و ﺗﻣﺎم ﻣﻌﯾﺎرھﺎ
ﺑﮫ دﺳت اوﺳت و ﺷﺎﯾد در ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐوﺗﺎه ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺗﻐﯾﯾر دھد ﺑﻧﺎﺑراﯾن از رﺣﻣت ﻧﺎاﻣﯾد ﻧﺑﺎﺷﯾد،
ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد دارﯾد.
ﺗوﺣﯾد را ﮐﺟﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد:
ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ ﺑﮕوﯾد :ﺗوﺣﯾد را ﮐﺟﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧم؟ ﺗوﺣﯾد را در ﺗﻔﮑر ،ﺗدﺑر ،طﺎﻋﺎت ،ﭘرﺳﺗشھﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯾد اﮔر ﺑﮫ
ﮐمﺗرﯾن ﺣد از ﺗوﺣﯾد دﺳت ﯾﺎﻓﺗﯾد ،اﯾن ﺣد ﮐم ﺷﻣﺎ را از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣردم و از ﻧﺎاﻣﯾدیھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن از
اﻓﺳردﮔﯽ و اﺣﺳﺎس ﯾﺄس آﻧﺎن دور ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارد.
اﯾن آﯾﮫ را ﺑﮫ ذھن ﺑﺳﭘﺎرﯾد:
﴿ َو َﻣﺎ ﯾُ ْؤ ِﻣنُ أ َ ْﻛﺛَ ُرھُ ْم ﺑِﺎ ﱠ ِ إِ ﱠﻻ َوھُ ْم ُﻣﺷ ِْرﻛُونَ ﴾
)و ﺑﯾﺷﺗرﺷﺎن ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن ﻧﻣﻰآورﻧد ﺟز اﯾن ﻛﮫ ]ﺑﺎ او ﭼﯾزى را[ ﺷرﯾك ﻣﻰ ﮔﯾرﻧد(
ﺑﮫ ﻣﺣض اطﺎﻋت از ﯾﮏ ﻣﺧﻠوق و ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ از ﺧﺎﻟﻖ ﺷرک ﺧﻔﯽ روی ﻣﯽدھد ،ﭼﮕوﻧﮫ؟ ﺑﮫ ﻣﺣض
اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧﯾد؛ از ﮐﺟﺎ ﺷروع ﮐردھﺎﯾد؟ اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ھﻧﮕﻔﺗﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ ﺳود
ﺷﻣﺎ اﻓزوده ﺧواھد ﺷد ﻧزد ﺷﻣﺎ از طﺎﻋت ﺧداوﻧد ﺑﺎﻻﺗر اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ راه اﻣرارﻣﻌﺎش ﺷﻣﺎ از ھﻣﯾن
طرﯾﻖ اﺳت .اﯾن ﺑزرگﺗرﯾن ﺷرک اﺳت ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد اﮔر اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑر ﺧودﻣﺎن ﺗطﺑﯾﻖ
ﻧدھﯾم از ﻋذاب ﺧداوﻧد ھرﮔز ﻧﺟﺎت ﻧﻣﯽﯾﺎﺑﯾم.
ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻏﯾر از او اﻣﯾد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎش ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗو را آﻓرﯾده روزی ﻣﯽدھد
ﺑﺎ ﺧدا ﺑﺎش ﺗﺎ ﺧدا را ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑﯾﻧﯽ و ھﻣﮫ را رھﺎ ﮐن و ﻣراﻗب طﻣﻊ ﺧود ﺑﺎش
و اﮔر ﺑﮫ ﺗو ﺑﺑﺧﺷد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺎﻧﻊ او ﻣﯽﺷود و اﮔر او ﺑﮫ ﺗو ﻧﺑﺧﺷد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽﺑﺧﺷد
***
ﺑﻧﺎﺑراﯾن :ﻣﺎ در ﺻدد اﯾن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ از ﺷرک ﺧﻔﯽ دوری ﮐﻧﯾم:
﴿ َو َﻣﺎ ﯾُ ْؤﻣِ نُ أ َ ْﻛﺛَ ُرھُ ْم ﺑِﺎ ﱠ ِ ِإ ﱠﻻ َوھُ ْم ُﻣﺷ ِْرﻛُونَ ﴾
)و ﺑﯾﺷﺗرﺷﺎن ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن ﻧﻣﻰ آورﻧد ﺟز اﯾن ﻛﮫ ]ﺑﺎ او ﭼﯾزى را[ ﺷرﯾك ﻣﻰ ﮔﯾرﻧد(
ﺷﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ آﯾﮫ دﯾﮕر از آن دوری ﮐﻧﯾم:
ت ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺣﯾَﺎ ِة اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ ﴾
﴿ ﯾُﺛَ ِﺑّتُ ﱠ ُ اﻟﱠ ِذﯾنَ آ َ َﻣﻧُوا ﺑِﺎ ْﻟﻘَ ْو ِل اﻟﺛﱠﺎﺑِ ِ
)ﺧدا ﻛﺳﺎﻧﻰ را ﻛﮫ اﯾﻣﺎن آوردهاﻧد در زﻧدﮔﻰ دﻧﯾﺎ و در آﺧرت ﺑﺎ ﺳﺧن اﺳﺗوار ،ﺛﺎﺑت ﻣﻰ ﮔرداﻧد(
) ﺳوره اﺑراھﯾم آﯾﮫ( 27 :

ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ﺧداوﻧد ﺑزرگ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
3
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ض﴾
ﺎوا ِ
ت َو ْاﻷ َ ْر َ
﴿ ا ْﻟﺣ َْﻣ ُد ِ ﱠ ِ اﻟﱠذِي َﺧﻠَﻖَ اﻟ ﱠ
ﺳ َﻣ َ
)ﺳﺗﺎﯾش ﺧداﯾﻰ را ﻛﮫ آﺳﻣﺎنھﺎ و زﻣﯾن را آﻓرﯾد(
) ﺳوره اﻧﻌﺎم آﯾﮫ( 1 :

ﻗرآن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺳﺧن ﮔو و ھﺳﺗﯽ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺧﺎﻣوش:
آﺳﻣﺎنھﺎ و زﻣﯾن واژﮔﺎن ﻗرآﻧﯽ اﺳت و ھﺳﺗﯽ آن ﭼﮫ ﻏﯾر ﺧداﺳت.
آﯾﮫی دوم:
ﺎب ﴾
ﻋﻠَﻰ َ
﴿ ا ْﻟ َﺣ ْﻣ ُد ِ ﱠ ِ اﻟﱠذِي أَ ْﻧ َز َل َ
ﻋ ْﺑ ِد ِه ا ْﻟ ِﻛﺗ َ َ
)ﺳﺗﺎﯾش ﺧداﯾﻰ را ﻛﮫ اﯾن ﻛﺗﺎب ]آﺳﻣﺎﻧﻰ[ را ﺑر ﺑﻧدهی ﺧود ﻓرو ﻓرﺳﺗﺎد(
) ﺳوره ﻛﮭف آﯾﮫ( 1 :

ھﺳﺗﯽ ھﻣﮫ در ﯾﮏ ﮐﻔﮫ و ﮐﺗﺎب در ﮐﻔﮫی دوم ،ﮐﺗﺎب ﻣﯽﮔوﯾد :ھﻣﮫ ﭼﯾز در اﺧﺗﯾﺎر ﺧداﺳت ،ﮐﺗﺎب
ﻣﯽﮔوﯾد:
ﺳ َرةً ﺛ ُ ﱠم ﯾُ ْﻐﻠَﺑُونَ ﴾
ﺳﯾُ ْﻧ ِﻔﻘُوﻧَ َﮭﺎ ﺛ ُ ﱠم ﺗَﻛُونُ َ
﴿ إِنﱠ اﻟﱠ ِذﯾنَ َﻛﻔَ ُروا ﯾُ ْﻧ ِﻔﻘُونَ أَ ْﻣ َواﻟَ ُﮭ ْم ِﻟﯾَ ُ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮭ ْم َﺣ ْ
ﺳﺑِﯾ ِل ﱠ ِ ﻓَ َ
ﺻدﱡوا ﻋ َْن َ
)ﺑﻰ ﮔﻣﺎن ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ ﻛﻔر ورزﯾدﻧد اﻣوال ﺧود را ﺧرج ﻣﻰ ﻛﻧﻧد ﺗﺎ ]ﻣردم را[ از راه ﺧدا ﺑﺎزدارﻧد ﭘس
ﺑﮫ زودى ]ھﻣﮫ[ آن را ﺧرج ﻣﻰ ﻛﻧﻧد و آﻧﮕﺎه ﺣﺳرﺗﻰ ﺑر آﻧﺎن ﺧواھد ﮔﺷت ﺳﭘس ﻣﻐﻠوب ﻣﻰ ﺷوﻧد(
) ﺳوره اﻧﻔﺎل آﯾﮫ( 36 :

ﮐﺗﺎب ﻣﯽﮔوﯾد:
﴿ َوا ْﻟﻌَﺎﻗِﺑَﺔُ ِﻟ ْﻠ ُﻣﺗ ﱠ ِﻘﯾنَ ﴾
)و ﻓرﺟﺎم ]ﻧﯾك[ ﺑراى ﭘرھﯾزﮔﺎران اﺳت(
) ﺳوره اﻋراف (

ﮐﺗﺎب ﻣﯽﮔوﯾد:
﴿ َو َﻣﺎ َر َﻣﯾْتَ إِ ْذ َر َﻣﯾْتَ َوﻟَ ِﻛنﱠ ﱠ َ َر َﻣﻰ ﴾
)و ﭼون ]رﯾﮓ ﺑﮫ ﺳوى آﻧﺎن[ اﻓﻛﻧدى ﺗو ﻧﯾﻔﻛﻧدى ﺑﻠﻛﮫ ﺧدا اﻓﻛﻧد(
) ﺳوره اﻧﻔﺎل آﯾﮫ( 17 :

ﮐﺗﺎب ﻣﯽﮔوﯾد:
ض إِﻟَﮫٌ ﴾
ﺳ َﻣ ِ
﴿ َو ُھ َو اﻟﱠذِي ﻓِﻲ اﻟ ﱠ
ﺎء ِإﻟَﮫٌ َوﻓِﻲ ْاﻷَ ْر ِ
)و اوﺳت ﻛﮫ در آﺳﻣﺎن ﺧداﺳت و در زﻣﯾن ﺧداﺳت(
) ﺳوره زﺧرف آﯾﮫ ( 84:

4

ﺷﺮک ﻧﮭﺎن و ﺷﺮک آﺷﮑﺎر

ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﺗو ﺧﺑر ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻣؤﻣﻧﺎن اﺳت ،و ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﺗوﺑﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن و راﺳﺗﮕوﯾﺎن اﺳت و
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورد و ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺟﺎم دھد زﻧدﮔﯽ ﭘﺎﮐﯽ دارد و زﻣﺎم ھﻣﮭﯽ اﻣور ﺑﮫ دﺳت ﺧداوﻧد
اﺳت وﻗﺗﯽ اﯾن آﯾﺎت را در ﻗرآن ﻣﯽﺧواﻧﯾد ﺑﺎﻋث ﭘﺎﯾﺑﻧدی و ﺛﺑﺎت ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺷود:
ت ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺣﯾَﺎ ِة اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ ﴾
﴿ ﯾُﺛَ ِﺑّتُ ﱠ ُ اﻟﱠ ِذﯾنَ آ َ َﻣﻧُوا ِﺑﺎ ْﻟﻘَ ْو ِل اﻟﺛﱠﺎ ِﺑ ِ
) ﺧدا ﻛﺳﺎﻧﻰ را ﻛﮫ اﯾﻣﺎن آوردهاﻧد در زﻧدﮔﻰ دﻧﯾﺎ و در آﺧرت ﺑﺎ ﺳﺧن اﺳﺗوار ،ﺛﺎﺑت ﻣﻰ ﮔرداﻧد(
) ﺳوره إﺑراھﯾم آﯾﮫ( 27 :

راه درﻣﺎن ﺷرک ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ ﮐﻼم ﺧداوﻧد اﺳت:
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرادران اوﻟﯾن ﺧطر ﺷرک ﺧﻔﯽ اﺳت و اوﻟﯾن درﻣﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻼم ﺧداوﻧد ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﺎﺷﯾم.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻣﺎء ﻣﯽﮔوﯾد ":ﺑرﺗری ﺳﺧن ﺧداوﻧد ﺑر ﺳﺧن ﺑﻧدﮔﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﺗری ﺧداوﻧد ﺑر ﺑﻧدﮔﺎن اﺳت".
ﮔواه ﺧداوﻧد ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﻗرآن ﮐﻼم اوﺳت ﭼﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد؟
ﺑرادران ،ﮔﺎھﯽ ﺧداوﻧد ﺷﮭﺎدت ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﯾن ﻗرآن ﮐﻼم اوﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ؟
ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫی دﻗﯾﻖ ،ﻗرض رﺑﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺳود را دارد .ﺷﻣﺎ ھزار ﺗﺎ ﻗرض دادﯾد و  1200ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﭘس داده ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺎل رﺑﺎ ﺧوار را ﻧﺎﺑود ﻣﯽﮐﻧد .ﻧﺎﺑودی ﻣﺎل رﺑﺎﺧوار ﮔواه
ﺧداوﻧد ﺑرای ﺑﻧدﮔﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗرآن ﺳﺧن او اﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﯾﮕر وﻗوع وﻋده و وﻋﯾد ﮔواھﯽ از
ﺧداوﻧد اﺳت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﻗرآن ﮐﻼم اوﺳت.
ﺑﮫ ﺧدا اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫای در ﺣدود  300ﻣﺗر در ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺣﻠﮫھﺎی ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻋرﺑﯽ
دارد و ﯾﮏ ﻓروﺷﮕﺎه ﺗﺟﺎری از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓروﺷﮕﺎهھﺎ از آن او اﺳت و ﻧﯾز ﯾﮏ اﻧﺑﺎر و ﯾﮏ دﻓﺗر و
ﺧﺎﻧﮫای ﺑرای ﻓرزﻧدش دارد و ﭘس از ﯾﮏ ﻗرض رﺑوی ﺧﺎﻧﮫی ﺧودش ،ﺧﺎﻧﮫی ﻓرزﻧدش ،ﻣﻐﺎزه و
دﻓﺗر و اﻧﺑﺎرش را ﻓروﺧت وﻟﯽ ﺑﮭﺎی اﯾن اﻣوال ﭘس از ﺳودھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﮐﻔﺎف ﻗرض رﺑوی را ﻧﮑرد.
ﺧداوﻧد وﻋده و وﻋﯾد ﺧود را اﺟرا ﻣﯽﮐﻧد .وﻗوع وﻋده و وﻋﯾد ﮔواھﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ اﺳت ای ﻣؤﻣن ﮐﮫ
ﺧداوﻧد اﯾن ﻗرآن را ﻧﺎزل ﮐرده اﺳت و ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ از ﺷرک ﺧﻔﯽ ﭘﺎک ﺷوﯾم ،ﻣﯽﺧواھﯾم ﺗوﺑﮫ
ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ،ﯾﻘﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
در زﻣﺎن ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻌﺎدل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟!
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ،ھر وﻗت ﻗرآن را ﺑﺧواﻧﯾد ﺗﻌﺎدل در ﺷﻣﺎ ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷود .ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧم
ﮐﮫ ﻧﻘص ﺑزرﮔﯽ در ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﻣﯽﺧواﻧد .زﯾرا ھﺟوم رﺳﺎﻧﮫای ھﻣﯾﺷﮫ وﺟود دارد .ﭘﺎﯾﮫی اﯾن
ھﺟوم ﺑر ﺷرک ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت .اﯾن ھﺟوم ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻗدرﺗﻣﻧدان ،ﻣﻔﺳدان ،ﮐﺷورﮔﺷﺎﯾﺎن و ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن
اﺳت .اﯾن ھﺟوم رﺳﺎﻧﮫای ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه ﻋﻣوﻣﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد .اﺳﺗدﻻلھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾن
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اﺳﺗدﻻﻻت ﺑﺎ اﺳﻼم در ﺗﺿﺎد اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎدل دارﯾد؟
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﺧن ﺧداوﻧد ﺑﺎزﮔردﯾد و اطﻣﯾﻧﺎن ﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﻧﺎﺑود ﮐردن ھﺳﺗﯽ ﺑرای ﺧداوﻧد آﺳﺎنﺗر از اﯾن
اﺳت ﮐﮫ وﻋدهھﺎﯾش را ﺑرای ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﺣﻘﻖ ﻧﮑﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺧداوﻧد در ﺗﻌﺎﻣل ھﺳﺗﯾد در واﻗﻊ ﺑﺎ
ھﺳﺗﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﮔواه ﻋظﻣت ﺧداوﻧد اﺳت ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﻣﻌﺟزه آﺳﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﮔواھﯽ ﻣﯽدھد ﮐﻼم
ﺧدا اﺳت .اﯾن آﻣوزهھﺎی ﺳﺎزﻧده اﺳت .وﻗﺗﯽ ﻗرآن ﻣﯽﺧواﻧﯾد و آن را ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻧﯾد؛ ﺑﮫ روﺷﯽ ﮐﮫ
ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗدﻻﻻت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن اﺳت ،رﻓﺗﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد .ھﻣﯾﺷﮫ ﻗواﻧﯾﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ از ﺣرﮐت زﻧدﮔﯽ
اﺳﺗﻧﺑﺎط و ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﻗواﻧﯾن ﻋﻧﺎﯾت اﻟﮭﯽ ﻧﺎم دارد .اﯾنھﺎ را ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽداﻧﯾد و
ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﯾد.
ﻗواﻧﯾن ﻋﻧﺎﯾت اﻟﮭﯽ:
ﻣﺛﻼ :وﻗﺗﯽ ﺗﻘﻠب ﮐﻧﯾد ﺳود ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽﮔﯾرد .طﺑﯾﻌﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﻧﺎﻓﻖ ﺑﺎﺷﯾد ﻗدرت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ دﺳت
ﻣﯽآورﯾد .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ از زﻧدﮔﯽ ﺑرداﺷت ﺷده اﺳت .ﻣؤﻣن ھﻣﯾﺷﮫ در
ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ اﻣﺗﺣﺎن ﺳﺧت ﻗرار دارد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑﺎطﻠﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻧﺎزل ﻧﮑرده ،ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد،
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﻣر ﺧداوﻧد و رﺳول او ﭼﻧﮓ ﻣﯽزﻧد ،اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ زﯾﺎن ﺑﯾﻧد اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺧداوﻧد او را ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﻋﻧﺎﯾت اﻟﮭﯽ ﻗرار ﻣﯽدھد .ھزاران داﺳﺗﺎن در اﯾن ﺑﺎره وﺟود دارد:
ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫی ﺑﺳﯾﺎر ﺳودﻣﻧد ،ﻓروش ﻧﻘدی ،ﺳود ﺑﺳﯾﺎر در ﮐﺎﻻی ﺣرام ﯾﺎ ﺷﺑﮭﮫ دار وﺟود دارد .اﮔر از
اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﮐﺎﻻ ﺧودداری ﮐردﯾد ﺳود ﻓراواﻧﯽ را از دﺳت ﻣﯽدھﯾد .اﯾن ﻗواﻧﯾن از ﺣرﮐت زﻧدﮔﯽ
ﻧﺷﺄت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن وﻗﺗﯽ ﺧودداری ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﻣﯽﮔوﯾﯾد :ﭘﻧﺎه ﺑرﺧدا ،ﺧداوﻧد ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت ،اﯾن
ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽدھم .وﻗﺗﯽ ﺧودداری ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را ﺗﺣت ﭘوش ﻗواﻧﯾن ﻋﻧﺎﯾت اﻟﮭﯽ ﻗرار
ﻣﯽدھد و ﺑﮫ روﺷﯽ دﯾﮕر ﭼﻧد ﺑراﺑر آﻧﭼﮫ از دﺳت دادهاﯾد را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﻘﯾن
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﮔواه اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗرآن ﮐﻼم او اﺳت.
ب﴾
﴿ َﻛﻔَﻰ ﺑِﺎ ﱠ ِ ﺷ َِﮭﯾدا ً ﺑَ ْﯾﻧِﻲ َوﺑَ ْﯾﻧَﻛُ ْم َو َﻣ ْن ِﻋ ْﻧ َدهُ ِﻋ ْﻠ ُم ا ْﻟ ِﻛﺗَﺎ ِ
)و ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ ﻛﺎﻓر ﺷدﻧد ﻣﻰ ﮔوﯾﻧد ﺗو ﻓرﺳﺗﺎده ﻧﯾﺳﺗﻰ ﺑﮕو ﻛﺎﻓﻰ اﺳت ﺧدا و آن ﻛس ﻛﮫ ﻧزد او ﻋﻠم
ﻛﺗﺎب اﺳت(
) ﺳوره رﻋد (

اﻓﻌﺎل ﺧداوﻧد ﻋز وﺟل ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎﻧش ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﻓﻌﺎل او ﺑرای ﺗﺄﮐﯾد ﺳﺧﻧﺎﻧش ﻣﯽآﯾد .اﻓﻌﺎل او
ﻣﯽآﯾد ﺗﺎ ﮔواه ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﻼم او ﺣﻘﯾﻘت اﺳت.
ﺑﺎری ﭘزﺷﮑﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣض
اﺳت .از ارﺷﺎدات ﭘﯾﺎﻣﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺳوم ﻏذا و ﯾﮏ ﺳوم آب ﺗﻧﺎول ﮐﻧد و ﯾﮏ ﺳوم
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را ﺑرای ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن ﻧﮕﮫ دارد .اﯾن ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .ﭘزﺷﮑﺎن در داﻧﺷﮑدهی ﭘزﺷﮑﯽ از ﺳﯽ ﺳﺎل
ﭘﯾش ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺧود ﺗﺄﮐﯾد داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻧوﺷﯾدن آب ﺑﺎ ﻏذا زﯾﺎن دارد؛ زﯾرا ﻣﺎدهی ﺗرﺷﺢ ﺷده ﺑرای
ھﺿم را رﻗﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎنھﺎ را از ﻧوﺷﯾدن در ﺑﯾن ﻏذا ﻣﻧﻊ ﻣﯽﮐردﻧد و ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﺑﺎﯾد ﺳﮫ
ﺳﺎﻋت ﭘس از ﻏذا ﺑﻧوﺷد .اﯾن ﭘزﺷﮏ ھﻧوز ھم زﻧده اﺳت .او در اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎ ھﻣﮑﺎراﻧش اﺧﺗﻼف
ﻧظر دارد .او ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ﺣدﯾث رﺳول ﷲ ﻣﺗﮑﯽ اﺳت و ﺑﺎور دارد اﯾن ﺣدﯾث اﺟﺗﮭﺎد ﺧود او ﻧﯾﺳت .از
ﻋﻠم و ﺗﺄﻣﻼت و دادهھﺎی طﺑﯾﻌت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ وﺣﯽ اﺳت .ﭼراﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﻲ ﯾُوﺣَﻰ ﴾
﴿ َو َﻣﺎ ﯾَ ْﻧطِ ُ
ﻖ ﻋ َِن ا ْﻟﮭ ََوى * ِإ ْن ھُ َو ِإ ﱠﻻ َوﺣْ ٌ
)از ﺳر ھوس ﺳﺧن ﻧﻣﻰ ﮔوﯾد * اﯾن ﺳﺧن ﺑﺟز وﺣﯾﻰ ﻛﮫ وﺣﻰ ﻣﻰ ﺷود ﻧﯾﺳت(
) ﺳوره ﻧﺟم (

روزھﺎ ﮔذﺷت و او ﺑر دﯾدﮔﺎه ﺧود اﺻرار داﺷت .ﭘزﺷﮑﺎن ﻧظری دﯾﮕر ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﯽداﻧد ﺗﺎ اﯾن
ﮐﮫ ﮐﺷف ﮐرد ﮐﮫ اﮔر آب ﺑﺎ ﻏذا ﺑﺧورﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت؛ زﯾرا ﮐﺷف ﮐردﻧد ﮐﮫ اﮔر آب زﯾﺎد ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣﺎدهی
ھﺎﺿﻣﮫ ﻧﻔوذ ﻣﯽﮐﻧد و آن راﺑﮫ ﻣﯾﺎن ذرهھﺎی ﻏذا ﻣﯽﺑرد و ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾن ﮐﮫ ﺗﮑﮫھﺎی ﻏذا ﺑﮫ ھم ﭼﺳﺑﯾده
ﺑﺎﺷد آب آن را از ھم ﺟدا ﻣﯽﮐﻧد و رﺳﯾدن اﺳﯾد ﮐﻠر را ﺑﮫ آن آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن:
ﻲ ﯾُو َﺣﻰ ﴾
﴿ َو َﻣﺎ َﯾ ْﻧ ِط ُ
ﻖ ﻋ َِن ا ْﻟ َﮭ َوى * ِإ ْن ھُ َو ِإ ﱠﻻ َوﺣْ ٌ
)از ﺳر ھوس ﺳﺧن ﻧﻣﻰ ﮔوﯾد * اﯾن ﺳﺧن ﺑﺟز وﺣﯾﻰ ﻛﮫ وﺣﻰ ﻣﻰ ﺷود ﻧﯾﺳت(
ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺷﻣﺎ ﯾﻘﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ھر ﺣرف و ھر ﺣرﮐﺗﯽ در اﯾن ﮐﺗﺎب از ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺣض ﻧﺎﺷﯽ ﺷده
اﺳت .ﻣﺳﺄﻟﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورﯾد اﯾن ﮐﺗﺎب ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎطل از ھﯾﭻ ﺳوﯾﯽ ﺑﮫ آن راه ﻧدارد.
ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑﺎ ﺗدﺑر:
ﺑرادران ،ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل در درﺟﮫی ﺳوم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ب َوأَﻗَﺎ ُﻣوا اﻟﺻ َﱠﻼةَ ﴾
﴿ َواﻟﱠ ِذﯾنَ ﯾُ َﻣ ِ ّ
ﺳﻛُونَ ﺑِﺎ ْﻟ ِﻛﺗَﺎ ِ
)و ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻛﺗﺎب ]آﺳﻣﺎﻧﻰ[ ﭼﻧﮓ درﻣﻰ زﻧﻧد و ﻧﻣﺎز ﺑرﭘﺎ داﺷﺗﮫاﻧد(
) ﺳوره اﻋراف آﯾﮫ( 170 :

ﻣؤﻣن راﺳﺗﯾن ﻣﺄﻣورﯾت دﻋوﺗﮕری دارد .او از ﺷرک ﺧﻔﯽ ﭘرھﯾز ﻣﯽﮐﻧد .اوﻟﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﯾن اﺳت .ﺳﭘس
اﺳﺗدﻻﻻت ﺧود را ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎن ﺛﺎﺑت ﮐﮫ ﻗرآن اﺳت ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﺳﭘس ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﻣردم را ﺑﮫ ﺗﻣﺳﮏ و
ﭼﻧﮓ زدن ﺑﮫ ﻗرآن وادارد:
ب﴾
﴿ َواﻟﱠ ِذﯾنَ ﯾُ َﻣ ِ ّ
ﺳﻛُونَ ﺑِﺎ ْﻟﻛِ ﺗَﺎ ِ
)و ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻛﺗﺎب ]آﺳﻣﺎﻧﻰ[ ﭼﻧﮓ درﻣﻰ زﻧﻧد(
7

ﺷﺮک ﻧﮭﺎن و ﺷﺮک آﺷﮑﺎر

و ﺧداوﻧد آﻧﺎن را ﺳﺗوده اﺳت.
ﺧواﻧدن ﻗرآن ﺑﺎ ﺗدﺑر:
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرادران ،ﻣﺎ در رﻣﺿﺎن ﮐﮫ ﻣﺎه ﻗرآن اﺳت ،ھﺳﺗﯾم .ﺑﺎر دﯾﮕر :ﮐﺎش ﻗرآن را ﺑﺎ ﺗدﺑر ﺑﺧواﻧﯾد و
ﮐﻣﯾت ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﮭم ﻧﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ آﯾﮫ ،ﺧود را ﺑﺎ آن ﺑﺳﻧﺟﯾد .ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن آﯾﮫ در ﮐﺟﺎی ﮐﺎر ﻗرار
دارﯾد؟ اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑر ھﻣت ﻣﯽاﻓزاﯾد .و ان ﺷﺎء ﷲ ﺻﻼح اﻣت در آن اﺳت .اﯾن ﮐﮫ از ﺷرک
ﺧﻔﯽ ﺑﺗرﺳﯾد .آن را ﺑﺎ ﻗول ﺛﺎﺑت درﻣﺎن ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس ﻣردم را ﺑﮫ ﺗﻣﺳﮏ ﺑﮫ ﻗرآن وادارﯾد ﺗﺎ دﻋوﺗﮕر ﺑﮫ
راه راﺳت ﺑﺎﺷﯾد .ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ دﻋوت دادﯾد در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫی ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺛﺑت ﺷود.
ﺑرادران ،از ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎن ﺧواﺳﺗﺎرم ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﮫ اﺳﺗدﻻﻻت و ﺳﭘس ﺑﮫ آراﻣش دروﻧﯽ ﺗﺑدﯾل
ﮔردد.
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