ﻧﻌﻤـﺎت ﭘﺮوردﮔـﺎر ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻣـﻮﺟﺐ
ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺎ از ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ اﻓﺮوز :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻏﻔﻠﺖ آﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را دﭼﺎر ﺧﻮد ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﺎ از ﯾﺎدﺧﺪا و واﺟﺒﺎت و ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ اﻓﺮوز اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﯿﺮاف در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ و درود ﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان
و ﯾﺎران ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻏﻔﻠﺖ آﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را دﭼﺎر ﺧﻮد ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﺎ از ﯾﺎدﺧﺪا و واﺟﺒﺎت و ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﯽﺷﻮد..
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ،ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ را از آزﻣﻮنﻫﺎی
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﯾﺪ اﻣﻮال و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺷﻤﺎ را از ﻳﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻜﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ
َ
زﻳﺎﻧﻜﺎر اﺳﺖ» :ﻳَﺎ أ ﻳُّﻬ َﺎ اﻟَّﺬِﻳﻦ َ آﻣَﻨُﻮا ﻻَ ﺗُﻠْﻬ ِﻜ ُﻢْ
َ
َ
أ ﻣْﻮَاﻟُﻜ ُﻢْ وَﻻَ أ وْﻻَ دُﻛ ُﻢْ ﻋ َﻦ ْ ذ ِﻛ ْﺮ ِ اﻟﻠَّﻪِ وَﻣَﻦ ْ
ُ
ﻳَﻔْﻌَﻞ ْ ذ َﻟِﻚ َ ﻓ َﺄ وﻟَﺌِﻚ َ ﻫُﻢُ اﻟْﺨ َﺎﺳ ِﺮ ُونَ«
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎب آزﻣﻮن ﭘﺮوردﮔﺎن اﺳﺖ و
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﯽ ﺳﺮاﻓﺮاز
ﮔﺮدد و ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮐﺎذب و ﺳﺮاب ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ را ﻧﺨﻮرد و
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد و رﺿﺎﯾﺖ وی را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎل و اوﻻد ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻃﺎﻋﺖ و
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎ را ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﺳﺎﯾﻞ
آزﻣﻮن اﻧﺴﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ؛ آدﻣﯽ ﻓﻄﺮﺗﺎً ﻓﺮزﻧﺪش را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد .ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد اﻧﺴﺎن ﺣﻼل ﺧﺪا را ﺣﺮام
ﮔﺮداﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺮام ﺧﺪا را ﺣﻼل ﮐﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪ ﺛﻤﺮه ﻗﻠﺐ و ﭘﺎره ﺗﻦ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎرض ﺧﺸﻨﻮدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺗﻘﻮای
اﻟﻬﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻧﺴﺎن دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺷﻮد و از
ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮد.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪای
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻋﻼج و درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮ وی دﺷﻮار ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽرﻓﺖ و در ﻧﻤﺎز ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎاﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﻧﻤﺎز ،ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ و ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽﺷﺪ.

