وﻗﺘﯽ ﮐﻪ د ل ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎد ﺧﺪا
ﻧﺮم و ﻓﺮوﺗﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ »ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ
ﺣﻖ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺗﻮرا ﺟﺰ ﻣﮋده رﺳﺎن و ﺑﯿﻢ دﻫﻨﺪه ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و ﻗﺮآن را
ﺟﺪا ﺟﺪا و ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﺎ درﻧﮓ و ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺑﺨﻮاﻧﯽ و آن را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺣﻮادث ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻧﺎزل
ﮐﺮدﯾﻢ« ﻋﺮﻓﻪ روز دﻋﺎ و ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎت دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻓﺎت ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ روز ﺑﺰرگ ﻋﺮﻓﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه و آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﺧﺪا و ﺻﺤﺒﺖ
ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ؛ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻣﻌﺒﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻣﺮا
ﺑﭙﺮﺳﺖ و ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای ﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﺮﭘﺎدار ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ زﻣﺎن وﻗﻮﻋﺶ را ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺪارم ،آﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺎداش دﻫﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درﯾﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺟﺰ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ و ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺳﻮق دادﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺸﮑﯽ
ﻧﺠﺎت دﻫﺪ از ﺧﺪا روی ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻄﺎف ﺧﺪا را
ﻫﻤﻮاره در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺳﭙﺎس اﺳﺖ.
آﯾﺎ اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺧﺸﮑﯽ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﺑﺮد ﯾﺎ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ از ﺷﻦ و ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﺑﯿﺪ؟
ﯾﺎ اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﭘﺲ
ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﻨﮓ و رﯾﮓ ﻣﯽ آورد ﺑﺮﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﻏﺮﻗﺘﺎن ﮐﻨﺪ؟ آﻧﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﺧﺪا ﺑﺮای ﺧﻮد
دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪه ای ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺗﻮرا ﺟﺰ ﻣﮋده رﺳﺎن و
ﺑﯿﻢ دﻫﻨﺪه ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و ﻗﺮآن را ﺟﺪا ﺟﺪا و ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ
آن را ﺑﺎ درﻧﮓ و ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻧﯽ و آن را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
ﺣﻮادث ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﮕﻮ ﺧﺪا را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ رﺣﻤﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ذات
ﯾﮑﺘﺎی او را ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﺎم ﻧﯿﺰ از آن

ﻫﺎ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ وﯾﮋه اوﺳﺖ و ﺑﮕﻮ ﻫﻤﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻫﺎ وﯾﮋه ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﻓﺮزﻧﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻪ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺷﺮﯾﮑﯽ دارد و ﻧﻪ او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺎر و ﯾﺎوری اﺳﺖ و او را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎر.
ﺑﮕﻮ ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ ﺟﻦ و اﻧﺲ ﮔﺮد آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺮآن را ﺑﯿﺎورﻧﺪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪش را ﺑﯿﺎورﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻫﻤﺎﻧﺎ در اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮد م از ﻫﺮ ﻣﺜﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮ دم ﺟﺰ اﻧﮑﺎر و ﮐﻔﺮان آن ﻧﻌﻤﺖ
ﻋﻈﯿﻢ را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮا اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽ آورﯾﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ از
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﺳﻮزان ﻣﮑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ای ﭘﺮآب و ﺳﻮزان روان ﺳﺎزی ﯾﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﻏﯽ از درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ و اﻧﮕﻮر ﺑﺎﺷﺪ و از ﻻﺑﻼی آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺮﻫﺎ
روان ﮐﻨﯽ ﯾﺎ آﺳﻤﺎن را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ای ﻗﺪرت داری ﭘﺎره
ﭘﺎره ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻔﮑﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﺪا و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را روﺑﻪ روی ﻣﺎ ﺑﯿﺎوری ﯾﺎ
ﺧﺎﻧﻪ ای از ﻃﻼ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ روی و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺖ را
ﺑﺎور ﻧﻤﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ.
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ﺑﮕﻮ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﻐﺰان ﯾﺎوه ﮔﻮ
را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ آﯾﺎ ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﺸﺮی دارای ﻣﻘﺎم و رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ را
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ .و ﭼﯿﺰی ﻣﺮدم را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن آﻣﺪ از اﯾﻤﺎن
آوردن ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﺸﺮی را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﮕﻮ در اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺠﺎی ﺑﺸﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آراﻣﯽ راه ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای را از آﺳﻤﺎن ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻧﺎزل ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ زﯾﺮا ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮ ﻫﺮ ﮔﺮﺋﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻨﺲ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮕﻮ ﺑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ در ﺻﺪق ﻧﺒﻮﺗﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن او
ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آﮔﺎه و ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ را ﺧﺪا ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ او ﻫﺪاﯾﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﺎن را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮﻋﻨﺎدﺷﺎن ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزد ﻫﺮﮔﺰ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﺮای آﻧﺎن ﯾﺎوراﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ و آﻧﺎن را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رو درﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﻮر و ﻻل و ﮐﺮ ﻣﺤﺸﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺸﺎن دوزخ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ﻓﺮو ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺷﻌﻠﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ اﯾﻢ ﮐﯿﻔﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻣﺎ ﮐﺎﻓﺮ
ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﺪا از ﻫﻢ و رﯾﺰ رﯾﺰ و ﭘﻮﺳﯿﺪه
ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ؟
آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ؟ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ
ﻗﺮارداده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی در آن ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺟﺰ اﻧﮑﺎر
ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﺤﺸﻮرﺷﺪن در آن را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪ  9ﻣﻌﺠﺰه روﺷﻦ
دادﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﮔﺎﻫﺎن ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﭙﺮس ﮐﻪ آن ﻣﻌﺠﺰه ﻫﺎ ﭼﻪ
ﺑﻮد؟ ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﻌﺠﺰات ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ای ﻣﻮﺳﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻮ
را ﺟﺎدو ﺷﺪه ﻣﯽ ﭘﻨﺪارم ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ داﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﻫﺎ
را ﮐﻪ ﺑﺼﯿﺮت آور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ
و ای ﻓﺮﻋﻮن ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺷﺪه ﻣﯽ ﭘﻨﺪارم.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ آﻧﺎن را از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺣﺮﮐﺖ داده و ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ او و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻏﺮق ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺲ از ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﯿﻢ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﻮﯾﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻋﺪه آﺧﺮت ﺑﺮﺳﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻣﯽ آورﯾﻢ.
آﯾﺎ ﺑﺮای اﻫﻞ اﯾﻤﺎن وﻗﺖ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ دﻟﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﯾﺎد ﺧﺪا و
ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻧﺮم و ﻓﺮوﺗﻦ ﺷﻮد؟ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ دادﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه روزﮔﺎر ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ در اﻣﻮر
دﻧﯿﺎ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن ﺑﻪ آرزوﻫﺎی دور و دراز ﺑﺮآﻧﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺸﺖ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﻬﺎﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺷﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن
ﺑﺪﮐﺎر و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا زﻣﯿﻦ را ﭘﺲ از ﻣﺮدﮔﯽ اش
زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ) .ﺳﻮره ﻃﻪ ،اﺳﺮاء و ﺣﺪﯾﺪ(
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

