 ‐ 34817ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺮک ﭼﯿﺴﺖ ،و ﺷﺮک ﭼﻪ اﻧﻮاﻋ دارد؟
ﺳﻮال
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺷﻨﻮم و ﻣﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮک اﮐﺒﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮک اﺻﻐﺮ اﺳﺖ .ﻣﺷﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ
دو ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﯾ از واﺟﺒﺎت ﺣﺘﻤ و از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺮک و ﺧﻄﺮ آن و اﻧﻮاﻋﺶ را ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪش ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﺪه و اﺳﻼﻣﺶ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮک در ﻟﻐﺖ ﯾﻌﻨ :ﺷﺮﯾ ﻗﺮار دادن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﯾ را ﺷﺮﯾ دﯾﺮی ﺑﺮداﻧﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﮐﺲ دﯾﺮی را در اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺷﺮﯾ او ﮐﻦ ،ﯾﻌﻨ آن ﮐﺎر را ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺤﻮل ﮔﺮدان.
اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺮﻋ آن :ﻗﺮار دادن ﺷﺮﯾ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در رﺑﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدت ﯾﺎ ﻧﺎمﻫﺎ و ﺻﻔﺎت اوﺳﺖ.
ﻧﺪّ ﯾﻌﻨ :ﻧﻈﯿﺮ و ﻫﻤﺘﺎ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل از ﻗﺮار دادن اَﻧﺪاد و اﻧﺒﺎز و ﻫﻤﺘﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬ ﮐﺮده و در آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری،
ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻟﻪ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻧ ﻗﺮار ﻣٔﻫﻨﺪ ﻧﻮﻫﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻓَﻼ ﺗَﺠﻌﻠُﻮا ﻟﻪ اﻧْﺪَاداً واﻧْﺘُﻢ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ ]ﺑﻘﺮه) [۲۲ /ﭘﺲ ﺑﺮای اﻟﻪ
ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻧ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣداﻧﯿﺪ(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﺟﻌﻠُﻮاْ ﻟﻪ اﻧﺪَادا ﻟّﻴﻀﻠﱡﻮاْ ﻋﻦ ﺳﺒِﻴﻠﻪ ﻗُﻞ ﺗَﻤﺘﱠﻌﻮاْ ﻓَﺎنﱠ ﻣﺼﻴﺮﻛﻢ اﻟَ اﻟﻨﱠﺎرِ ]اﺑﺮاﻫﯿﻢ) [۳۰ /و ﺑﺮای اﻟﻪ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻧ ﻗﺮار
دادﻧﺪ ﺗﺎ ]ﻣﺮدم را[ از راه او ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻮ :ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺗﺶ اﺳﺖ(.
و در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺣﺎﻟ ﺑﻤﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻟﻪ ﻫﻤﺘﺎﯾ را ﻓﺮا ﻣﺧﻮاﻧﺪ ،وارد آﺗﺶ
ﻣﺷﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۴۴۹۷و ﻣﺴﻠﻢ ).(۹۲
اﻧﻮاع ﺷﺮک:
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺼﻮص ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ،ﺷﺮک ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن را از دﯾﻦ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎرج ﺷﺪن از دﯾﻦ
ﻧﻤﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎ ،ﺷﺮک ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺷﻮد :ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ،و ﺷﺮک اﺻﻐﺮ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻣﭘﺮدازﯾﻢ:
ﻧﺨﺴﺖ :ﺷﺮک اﮐﺒﺮ:
ﯾﻌﻨ آﻧﻪ ﺑﻨﺪه آﻧﭽﻪ را از ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ـ در رﺑﻮﺑﯿﺖ و اﻟﻮﻫﯿﺖ و ﻧﺎمﻫﺎ و ﺻﻔﺎت وی ـ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ اﻟﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮک ﮔﺎه آﺷﺎر اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮک ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻗﺒﻮر و ﻣﺮدﮔﺎن و ﻏﺎﯾﺒﺎن ﻣﭘﺮدازﻧﺪ.
و ﮔﺎه ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮک ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﻟﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﯾﺎ ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن؛ زﯾﺮا
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺮک آﻧﺎن از ﻧﻮع ﺷﺮک اﮐﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎرج ﺷﺪن از دﯾﻦ ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺨﻔ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در ﻇﺎﻫﺮ
ادﻋﺎی اﺳﻼم ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻔﺮ و ﺷﺮﮐﺸﺎن را ﭘﻨﻬﺎن ﻣداﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮک آﻧﺎن دروﻧ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮی.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻪ ﮔﺎه ﺷﺮک در اﻋﺘﻘﺎد اﻓﺮاد اﺳﺖ:
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮک ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻪ در ﺧﻠﻘﺖ و زﻧﺪه ﮐﺮدن و ﻣﯿﺮاﻧﺪن و ﻣﻠ و ﺗﺼﺮف در اﯾﻦ
ﺟﻬﺎن ﺷﺮﯾﻨﺪ.
ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﮐﺲ دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﻪ دارای ﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و از او در ﺣﻼل ﮐﺮدن و ﺣﺮام ﮐﺮدن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﺎ ﺷﺮک ﺑﻪ اﻟﻪ در ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﻪ دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ﮐﻪ اﻟﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮک را
ﻧﻤﺑﺨﺸﺪ ،و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :وﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣﻦ ﻳﺘﱠﺨﺬُ ﻣﻦ دونِ اﻟﻪ اﻧﺪَاداً ﻳﺤﺒﻮﻧَﻬﻢ ﻛﺤﺐِ
اﻟﻪ] ﺑﻘﺮه) [۱۶۵ /و ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎﯾ] ﺑﺮای او[ ﺑﺮﻣﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﭼﻮن اﻟﻪ دوﺳﺖ ﻣدارﻧﺪ(.
ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﻪ ﻏﯿﺐ ﻣداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺮک در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺮف ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻓﻀﯿﺎن و ﺻﻮﻓﯿﺎن
ﻏﺎﻟ و ﺑﺎﻃﻨﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ راﻓﻀﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن ﻏﯿﺐ را ﻣداﻧﻨﺪ و ﺑﺎﻃﻨﯿﺎن و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهی
اوﻟﯿﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد را دارﻧﺪ .ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﮐﺴﺎﻧ از رﺣﻤﺘ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮرداﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ او در ﺣﻖ ﻣﺮدم
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣآﻣﺮزﻧﺪ و از ﺑﻨﺪﮔﺎن در ﻣﮔﺬرﻧﺪ!
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و ﮔﺎه اﯾﻦ ﺷﺮک در ﺳﺨﻦ رخ ﻣدﻫﺪ:
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ اﻟﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ وی ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ در ﮐﺎری ﮐﻪ ﺟﺰ اﻟﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺴﺖ از وی
ﯾﺎری ﻣﺟﻮﯾﻨﺪ .ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ وﻟ ﯾﺎ ﻣﻼﺋﻪ ﯾﺎ از ﺟﻨﯿﺎن ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮق دﯾﺮ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮک
اﮐﺒﺮ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را از دﯾﻦ ﺧﺎرج ﻣﮐﻨﺪ.
ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﯾﻦ را ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﻣدﻫﻨﺪ ﯾﺎ اﻟﻪ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣداﻧﻨﺪ ﯾﺎ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و روزی دﻫﻨﺪهی دﯾﺮ را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦّﻫﺎ از ﺷﺮک اﮐﺒﺮ اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫ اﺳﺖ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ]ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ[ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻧﻤﺷﻮد.
و ﮔﺎه ﺷﺮک در ﮐﺎرﻫﺎ رخ ﻣدﻫﺪ:
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ اﻟﻪ ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺠﺪه ﺑﺮد ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨ وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻢ اﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ
آن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﯾﺎری دﻫﺪ ،و ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓ اﺻﻞ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و ﻓﺎﻋﻞ
ﺧﻮد را از اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻣﺳﺎزد.
دوم :ﺷﺮک اﺻﻐﺮ:
ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺮک اﺻﻐﺮ ،ﻫﺮ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮک اﮐﺒﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻧﺼﻮص از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺮک ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ﻧﻤرﺳﺪ ]و اﻧﺴﺎن را از دﯾﻦ ﺧﺎرج ﻧﻤﺳﺎزد[.
اﯾﻦ ﺷﺮک ﻏﺎﻟﺒﺎ از دو ﺟﻬﺖ رخ ﻣٔدﻫﺪ:
اوﻻ :از ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺒﺎﺑ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ اﺟﺎزهی آن را ﻧﺪاده اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آوﯾﺰان ﮐﺮدن ﺗﻌﻮﯾﺬ و ﻣﻬﺮه و دﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﯾﻨﻪ ﺳﺒﺒ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻧﺴﺎن ﯾﺎ دور ﮐﺮدن ﭼﺸﻢ ﺑﺪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﻟﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋ ﯾﺎ ﻗَﺪَری
وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :از ﺟﻬﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺑﺮﺧ از ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ ]اﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ[ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﻟﻪ ،ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺒﺎراﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ :اﮔﺮ ﺧﺪا و ﻓﻼﻧ ﻧﺒﻮد ]ﯾﺎ اﻣﯿﺪم ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺧﺪاﺳﺖ[  ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
ﻋﻠﻤﺎ ﺿﻮاﺑﻄ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮک اﺻﻐﺮ از ﺷﺮک اﮐﺒﺮ در ﻧﺼﻮص دﯾﻨ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
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 ‐۱اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﮐﺎر ﺷﺮک اﺻﻐﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ در ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۲۷۷۷۴۲از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺗﺮﺳﻢ ،ﺷﺮک اﺻﻐﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ،ﺷﺮک اﺻﻐﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :رﯾﺎء .اﻟﻪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟ روزی ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﭘﺎداش ﻣدﻫﺪ ]ﺑﻪ
رﯾﺎﮐﺎران[ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ]ﻧﯿ [ﺗﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن رﯾﺎ ﻣﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﭘﺎداﺷ ﻧﺰدﺷﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ؟ آﻟﺒﺎﻧ در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۹۵۱آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 ‐۲اﮔﺮ ﻟﻔﻆ ﺷﺮک در ﻧﺼﻮص ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮه ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﯾﻌﻨ ﺑﺪون ال ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﻨﻈﻮر ،ﺷﺮک اﺻﻐﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﺎلّﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺳﻨﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :إن اﻟﺮﻗ واﻟﺘﻤﺎﺋﻢ واﻟﺘّﻮﻟَﺔ ﺷﺮك رﻗﯿﻪﻫﺎ ]ی ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋ [و ﺗﻤﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻪ ﺷﺮک اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ) (۳۸۸۳ﺑﺎ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ )) .(۳۳۱رﻗﯿﻪ :دﻋﺎﻫﺎﯾﯿ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﯾﺎ دﻋﺎﻫﺎی
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎﻧ ﻧﺎﻓﻬﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ورد و اﻓﺴﻮن ﺳﺎﺣﺮان ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻤﯿﻤﻪ :ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪﻫﺎﯾ
از ﺳﻨ ﯾﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﯾﺎ دﻋﺎﻫﺎ و اورادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن آوﯾﺰان ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﻟﻪ:
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺒﺖ زن در دل ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ در دل زن ﻣﺷﻮد(.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺮک در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺷﺮک اﺻﻐﺮ اﺳﺖ.
 ‐۳اﯾﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﯾ ﻧﺺ ﺷﺮﻋ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻟﻔﻆ ﺷﺮک در آن ،ﺷﺮک اﺻﻐﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ اﮐﺒﺮ .ﺑﺪون
ﺷ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﻧﺼﻮص ﺷﺮع ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا آﻧﺎن آﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﯾﻦ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .از
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،رواﯾﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮداود ) (۳۹۱۰از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ آورده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﺤﺴﻦ
داﻧﺴﺘﻦ ]اﺷﯿﺎء ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ[ ﺷﺮک اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺮار ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎر دﭼﺎر آن ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را
ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد ﺟﻤﻠﻪی ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎر دﭼﺎر آن ﻣﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺤﺪث ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ ]ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧ از راوﯾﺎن در ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ درج ﺷﺪه[ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻧﺤﺲ
داﻧﺴﺘﻦ را ﺟﺰو ﺷﺮک اﺻﻐﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺷﺮک اﮐﺒﺮ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ از
ﺑﯿﻦ ﻧﻤرود ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از آن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد.
 -۴اﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻟﻔﻆ ﺷﺮک ﯾﺎ ﮐﻔﺮ را ﻃﻮری ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸﺎن ﺷﺮک اﺻﻐﺮ ﺑﻮده و ﻧﻪ ﺷﺮک
اﮐﺒﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺨﺎری ) (۱۰۳۸و ﻣﺴﻠﻢ ) (۷۱از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻬﻨ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺑﺎران دﯾﺸﺐ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗ ﺑﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻣداﻧﯿﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮد؟
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ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻟﻪ و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش آﮔﺎهﺗﺮﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺻﺒﺢ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؛ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﺑﺎران ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورد و ﺑﻪ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪ .و آن ﮐﺲ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.
ﮐﻔﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ،در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﺮی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻧﻌﻤﺘ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدم ﮔﺮوﻫ از آﻧﺎن ﺑﻪ آن ]ﻧﻌﻤﺖ[ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :از
ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺷﻮد ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻧﺰال ﺑﺎران را ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺳﺒﺐ اﯾﻦ
ﮐﺎر داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ]ﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺎران[ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺳﺒﺐ ﺑﺎران ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻔﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻔﺮ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ﻧﻌﻤﺖ اﻧﺴﺎن را از دﯾﻦ ﺧﺎرج ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻧﻮﻋ ﮐﻔﺮ اﺻﻐﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﻫﺴﺘ ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﺎران را ﻓﺮو ﻣﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،دﭼﺎر ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮک اﺻﻐﺮ ﮔﺎه آﺷﺎر اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﯾﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺬ و ﻣﻬﺮه و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ]ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﺑﺪیﻫﺎ[ و
ﮐﺎرﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ.
و ﮔﺎه ﻣﺨﻔ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎ.
ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﺎه در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﻘﺎد رخ ﻣدﻫﺪ:
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ ﮐﺴ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﺐ ﺳﻮد و دﻓﻊ زﯾﺎن اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺳﺒﺐ ﻗﺮار ﻧﺪاده ،ﯾﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﮐﺖ دارد اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﺳﺨﻦ رخ دﻫﺪ:
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻼن ﺳﺒﺐ ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ ،اﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﺮ ﺧﻮد ﺑﺎران را ﻓﺮو
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ]ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﭼﺎر ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ﺷﺪه[ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
اﻟﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺧﺪا و ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻌﻮﯾﺬ ﯾﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی را ﺑﻪ ﻫﺪف دﻓﻊ ﺑﻼ ﯾﺎ رﻓﻊ آن ﺑﻪ ﺧﻮد
آوﯾﺰان ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺒﺒ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻋ ﯾﺎ ﻗﺪری ﻗﺮار ﻧﺪاده دﭼﺎر ﺷﺮک ]اﺻﻐﺮ[
ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺒﺮک ،ﭼﯿﺰی را ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣﺘﺒﺮک ﻧﺮداﻧﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﺪن در
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ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺴﺢ آن و ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﺧﺎک آن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ.
اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﻮد درﺑﺎرهی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺮک ﺑﻪ دو ﻧﻮع اﮐﺒﺮ و اﺻﻐﺮ ،اﻣﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ آن در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل اﻧﺪک اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮک ـ ﭼﻪ ﮐﻮﭼ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ـ دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﺷﺮک ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨ ﻋﺒﺎدت و ﻃﺎﻋﺖ او ﺑﻪ ﯾﺎﻧ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﺎوﯾﺪان ﺷﺪن ﻣﺸﺮﮐﺎن را آﺗﺶ واﺟﺐ ﻧﻤﻮده و آﮔﺎﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺣﺮام ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ :انﱠ اﻟﻪ ﻻ ﻳﻐْﻔﺮ انْ ﻳﺸْﺮكَ ﺑِﻪ وﻳﻐْﻔﺮ ﻣﺎ دونَ ذَﻟﻚَ ﻟﻤﻦ ﻳﺸَﺎء وﻣﻦ ﻳﺸْﺮِكْ ﺑِﺎﻟﻪ ﻓَﻘَﺪِ اﻓْﺘَﺮى اﺛْﻤﺎً ﻋﻈﻴﻤﺎً ]ﻧﺴﺎء/
) [۴۸ﻣﺴﻠﻤﺎ اﻟﻪ اﯾﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺷﺮک ورزﯾﺪه ﺷﻮد ﻧﻤﺑﺨﺸﺎﯾﺪ و ﻏﯿﺮ از آن را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺑﺨﺸﺎﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ
اﻟﻪ ﺷﺮک ورزد ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫ ﺑﺰرگ ﺑﺮﺑﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻧﱠﻪ ﻣﻦ ﻳﺸْﺮِكْ ﺑِﺎﻟﻪ ﻓَﻘَﺪْ ﺣﺮم اﻟﻪ ﻋﻠَﻴﻪ اﻟْﺠﻨﱠﺔَ وﻣﺎواه اﻟﻨﱠﺎر وﻣﺎ ﻟﻠﻈﱠﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻧْﺼﺎرٍ ]ﻣﺎﺋﺪه) [۷۲ /ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻟﻪ
ﺷﺮک آورد ﻗﻄﻌﺎ اﻟﻪ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮ او ﺣﺮام ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺟﺎﯾﺎﻫﺶ آﺗﺶ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﺘﻤﺎران ﯾﺎوراﻧ ﻧﯿﺴﺖ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ دﯾﻨﺪار و ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ارﺗﺎب ﺷﺮک ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭘﻨﺎه آورد ﺗﺎ او را از
ﺷﺮک ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻪ ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ در دﻋﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد :واﺟﻨُﺒﻨ وﺑﻨ انْ ﻧَﻌﺒﺪَ اﻻﺻﻨَﺎم] اﺑﺮاﻫﯿﻢ) [۳۵ /و ﻣﻦ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را از اﯾﻨﻪ ﺑﺖﻫﺎ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﻢ ،دور ﺑﺪار( .ﯾ از ﺳﻠﻒ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،دﯾﺮ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺧﻮد را از ﺑﻼ در
اﻣﺎن ﻣداﻧﺪ؟!
ﭘﺲ ﺑﺮای ﺑﻨﺪهی راﺳﺘﯿﻦ راﻫ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر از ﺷﺮک ﺑﺘﺮﺳﺪ و از ﭘﺮوردﮔﺎرش اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را از اﯾﻦ ﺑﻼ
ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و ﻫﻤﺎن دﻋﺎی ﺑﺰرﮔ را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﯾﺎد داد ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﺮک در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﻣﺨﻔﺗﺮ از ﺻﺪای ﭘﺎی ﻣﻮرﭼﻪ اﺳﺖ ،و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫ ﺷﺮک ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ را از ﺗﻮ
دور ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻮ :اﻟﻠﻬﻢ إﻧ أﻋﻮذ ﺑﻚ أن أﺷﺮك ﺑﻚ وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ ،وأﺳﺘﻐﻔﺮك ﻟﻤﺎ ﻻ أﻋﻠﻢ ﯾﻌﻨ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣآورم از آﻧﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﺮک آورم و ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادهام از ﺗﻮ آﻣﺮزش ﻣﺧﻮاﻫﻢ .آﻟﺒﺎﻧ اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ
) (۳۷۳۱ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻔﺮ اﮐﺒﺮ ﺑﺎ ﮐﻔﺮ اﺻﻐﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺣﻢ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﮐﻔﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗ ﺑﺎ ﻫﻢ دارد؟
ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺷﺨﺺ از اﺳﻼم ﻣﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻓﺎﻋﻞ آن را ﺧﺎرج از دﯾﻦ و ﻣﺮﺗﺪ و ﮐﺎﻓﺮ ﻣداﻧﯿﻢ.
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اﻣﺎ ﺷﺮک اﺻﻐﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ﺷﺨﺺ از اﺳﻼم ﻧﻤﺷﻮد؛ ﺑﻠﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺧﻮد ﺑﺎﻗ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺎﻋﻞ آن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮی ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﻗﺮار دارد ،زﯾﺮا ﺷﺮک اﺻﻐﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ اﻟﻪ ﻗﺴﻢ دروغ ﺑﺨﻮرم ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﻟﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ راﺳﺖ ادا ﮐﻨﻢ
ﯾﻌﻨ وی ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﻟﻪ را ]ﮐﻪ ﺷﺮک اﺻﻐﺮ اﺳﺖ[ زﺷﺖﺗﺮ از ﻗﺴﻢ دروغ ﺑﻪ اﻟﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ
ﻣﻠﻌﻮم اﺳﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻟﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ دلﻫﺎی ﻣﺎ را ﺗﺎ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪارش ﻣﺷﺘﺎﺑﯿﻢ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻪ دارد و از ﮔﻤﺮاﻫ ﺑﻪ ﻋﺰت او ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮﯾﻢ،
ﭼﺮا ﮐﻪ او آن زﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻣﯿﺮد و اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺟﻨﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد .و اﻟﻪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اوﺳﺖ.
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