محفل انس با قرآن ویژه مذیران -روز سهشنبه 96/11/24

تفسير ابعاد مختلف كفر در محفل انس با قرآن كریم
شيخ كليٌي اص ابَ عوشٍ صبيشي سٍايت كشدُ است كِ گفت :بِ اهام صادق ( ع) عشض كشدم هشا آگاُ فشها كفش دس
كتاب خذاي عضٍجل ( لشآى) چٌذ حالت است؟ اهام صادق ( ع) فشهَدًذ كِ كفش دس لشآى كتاب خذا پٌج حالت
است.
دٍ حالت اص كفش شاهل كفش جحَد ٍ اًكاس است يعٌي اًكاس سبَبيت خذا هي كٌذ ٍ هي گَيذ كِ ًِ خذايي ّستت
ًِ بْشتي ٍ ًِ دٍصخي .يعٌي هعشفت ٍ شٌاخت داسًذ ٍ آى سا خَب هي داًٌذ ٍلي اًكاس هي كٌٌذ.
ايي افشاد دٍ دستِ اص صًذيكّا ّستٌذ كِ بِ آًْا دّشيِ هيگَيٌذ ،ايٌْا كساًي ّستٌذ كِ هيگَيٌذ «ٍها يْلكٌا
ًويكٌذ ».ايٌْا كساًي ّستٌذ كِ ديي ٍ آييي سا با خيالّاي خَدشاى بشاي
اال الذّش ٍ :ها سا جض سٍصگاس ّالن 
خَد جعل كشدُاًذ كِ ّيچ پايِ ٍ حميمتي ًذاسد ٍ دليلي ّن بش گفتاس خَد ًذاسًذ كِ خذاًٍذ ًيض هيفشهايذ«اى
ّن اال يظٌَى :ايي گًَِ سخٌاى بِ غيش اص گواى ٍ خيال چيض ديگشي ًيست ( سَسُ جاثيِ آيِ  »)45ايٌْا
هيپٌذاسًذ ٍ خيال هيكٌٌذ كِ خذايي ٍجَد ًذاسد « سَاء عليْن ء اًزستْن ام لن تٌزسّن ال يَهٌَى ٍ :ايواى
ًويآٍسًذ ٍ كافش هيشًَذ ».ايي ًَع كفش ،كفش جحَد ٍ اًكاس است كِ دس آيِ فَق بِ آى اشاسُ شذُ است.
ًوًَِ ديگش اص كفش جحَد آيِ چْاسم سَسُ ًول است كِ هيفشهايذ«ٍ جحذٍا بْا ٍ استيمٌتْا اًفسْن ظلوا ٍ علَا:
ٍ آًْا چيضّايي سا كِ بِ آى يميي داشتٌذ اص سٍي ستوگشي ٍ سشكشي اًكاس ٍ جحذ هيكٌٌذ» ٍ آيِ ديگش دس
هَسد كفش جحَد ٍ اًكاس سَسُ بمشُ آيِ  89است كِ هيفشهايذ«فلوا جاءّن ها عشفَا كفشٍا :بِ يَْدياى هذيٌِ اص
لبل بِ آهذى پياهبش آگاّي ٍ شٌاخت داشتٌذ پس صهاًي كِ پياهبش آهذ ( با ايٌكِ هيداًستٌذ ٍ هيشٌاختٌذ كِ
ايي ّواى پياهبش است) كفش ٍسصيذًذ ٍ كافش شذًذ».

بعذ ديگش كفش ،كفش بش تشن كشدى چيضي است كِ خذا دستَس دادُ است .دس آيِ «ٍ ار اخزًا هيمالكن ال تسفكَى
دهاء كن ٍ ال تخشجَى اًفسكن هي دياسكن ثن الشستن ٍ اًتن تشْذٍى»(سَسُ بمشُ آيِ  )89بِ ايي كفش اشاسُ شذُ
است.
بعذ ديگش ،كفش بِ هعٌاي بشائت ٍ بيضاسي جستي است .دس آيِ چْاسم سَسُ هوتحٌِ اشاسُ شذُ «كفشًابكن بذا بيٌٌا
ٍ بيٌكن العذاٍُ ٍالبغضاء ابذا حتي تَهٌَا باهلل ٍحذُ لَل ابشاّين (ع) كِ گفت ها بِ شوا كفش ٍسصيذين ٍ دشوٌي
ٍ كيٌِ بشاي ّويشِ هياى ها ٍ شوا آشكاس شذ تا بِ خذاي يگاًِ ايواى آٍسيذ».
بعذ ديگش ،كفش بِ هعٌاي كفشاى ًعوت الْي است .دس آيِ  40سَسُ ًول لَل حضشت سليواى آهذُ كِ «ّزا هي
فضل سبي ليبلَ ااشكش ام اكفش ٍ هي شكش فاًوا يشكش لٌفسِ ٍ هي كفش فاى سبي غٌي كشين :ايي اص فضل پشٍسدگاسم
هيكٌذ
است تا هشا بياصهايذ كِ آيا شكش هيكٌن يا كفش هيٍسصمّ ،شكِ شكش بجا آٍسد بشاي خَيشتي سپاسگضاسي 
بيًياص ٍ گشاهي است».
ٍ ّشكس كفش ٍسصد ّواًا كِ خذاي هي 

