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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
  اخالص

  
، وأضل من شاء بعدله ن الظلمات إىل نور احلق والبينات، فأخرج من شاء ممدهللا الذي أنزل اآليات النرياتاحل

أمحد ريب وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال وحكمته فتردد يف الغي واهللكات 
شريك له رب األرض والسموات وأشهد أن نبينا وسيدنا حممداً عبده ورسوله السابق إىل اخلريات اللهم صلي 

  .وسلم وبارك على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه ذوي الدرجات
  :دــعـأما ب

دنياى شما است، بندگان  صالح ا ءذريعه ، زيرا كه تقوى توشه آخرت واز خدا بترسيد! اى مسلمانان
نه عصيان  ، نه عبادت عابدان براى او نفعى دارد وز همه جهانيان بى نياز استبدانيدكه خداوند ا! خدا

لذا ، از نافرمانى اش متضرر گردد و، بلكه اين خود شخص است كه از عبادتش مستفيد مىعاصيان ضررى
ô⎯tΒ Ÿ≅Ïϑ﴿: فرمايدخداوند مى tã $ [sÎ=≈|¹ ⎯Ïμ Å¡øuΖÎ= sù ( ô⎯tΒ uρ u™!$ y™ r& $ pκö n= yè sù ( §ΝèO 4’ n< Î) óΟä3În/u‘ šχθ ãèy_öè? ∩⊇∈∪﴾ 

كسى كه عمل زشت  ، وانجام دهد براى خودش انجام داده كسى كه عمل نيكو « :يعنى  .)15: ثيةالجا(
  .»شما بسوى پروردگارتان باز خواهيد گشت ةسپس هم و انجام دهد باز هم براى خودش انجام داده

انجام اين عبادت هرگز روى  جز با ، وبندگى خدا آفريده شده از آنجايى كه انسان فقط براى عبادت و
 ، وهانواع عبادت را بيان فرمود ندخوشبختى را در دنيا وآخرت نخواهد ديد، بنا براين خداو سعادت و
موده است، تا اينكه مسلمان با رمقتضاى بندگى بوده نيز بيان ف خالف با بندگى وآنچه را كه م ، وشرح داده

$﴿: فرمايد ترك معصيت خودش را به پروردگار نزديك كند لذا مى انجام عبادت و yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# (#ρß‰àfó™ $#uρ (#ρ ß‰ç6 ôã$#uρ öΝä3−/u‘ (#θ è= yèøù$#uρ uöy‚ø9$# öΝà6¯= yè s9 šχθ ßsÎ=øè?﴾ )اى «). 77: الحج
 .»انجام دهيد تا اينكه رستگار شويدپروردگارتان را بپرستيد وكارهاى خير  سجده كنيد و مؤمنان ركوع و

$!﴿ :فرمايد مى و tΒ uρ ãΝä39s?#u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù﴾ )شما  آنچه پيامبر براى«). 7: الحشر
   .»ز آنچه شما را باز مى دارد باز ايستيداى آورد بيگريد و م

 ررا بدان ام آنچه شما آنچه شما را از آن باز داشتم باز ايستيد و«: مى فرمايند صرسول مكرّم  و
اختالفشان در  كثرت سؤال و ،راستى كسانى كه پيش از شما بودندكردم به اندازه توان خود انجام دهيد، ب

  .) ةمسلم از روايت ابو هرير بخارى و( .»دان آنان را هالك كرباره پيامبرانش
اس ساح ، وند مشروع قرار داده با كمال محبتعبادت اين است كه بنده مؤمن بوسليه اعمالى كه خداو

 :، چناكه مى فرمايدعالم به نزد او تعالى تقرب جويد تسليم مطلق در مقابل پروردگار فرمانبردارى كامل و
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﴿(#þθ ç7ÏΡr&uρ 4’ n< Î) öΝä3În/u‘ (#θßϑ Î= ó™ r&uρ …çμ s9 ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% β r& ãΝä3u‹Ï?ù'tƒ Ü>#x‹yè ø9$# §ΝèO Ÿω šχρ ç|ÇΖè?﴾ )بسوى  و« ).54: الزمر
در مقابل او تسليم شويد پيش از اينكه بر شما عذاب مسلط گردد وآنگاه  پروردگارتان رجوع كنيد و

≅ö﴿: فرمايد همچنين مى و »كمك نشويد è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 

ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘ ﴾ )اگرخدا را دوست داريد از من پيروى  )اى پيامبر( :بگو«).31: آل عمران
   .»هربان استخداوند بخشنده م كنيد تا اينكه خدا شما را دوست داشته باشد وگناهانتان را بيامرزد و

خوشنودى او را بدست آورد مگر اينكه مطابق  خدا تقرب جويد و پس هيچ كسى نمى تواند به نزد
بدعت گذارى در شرع  از هرگونه انحراف و ، واز معصيت پرهيز كرده مشغول شده و فرمان او به طاعت

 صول اهللا روايت است كه رس لام المؤمنين عايشه صديقه  اجتناب ورزد ، از صرسول اهللا 
هر « :فرمودند و  .)مسلم( .»هر كس عملى انجام دهد كه در دين ما نيست عملش مردود است«: فرمودند

   .)مسلم بخارى و(  .»كس در شرع ما بدعتى پديد آورد كه از جنس آن نباشد بدعتش مردود است
را  ، اخالص عمل قلب است كه خداوند اوشرط قبولى آن اخالص است عمل و روح عبادت و

نمايد كه در نتيجه خداوند  مى بارور ، اخالص است كه عمل را پاك كرده وپسندد مى دارد و دوست مى
ل آن پاداش نيكو عنايت در مقاب ، ورساند به صاحبش نفع مىآن بوسليه  اندازد و در آن بركت مى

سط آن مورد آنانرا تو ، وخداوند بندگان را بدان مكلف كرده، همچنين اخالص است كه فرمايد مى
شوند،  مى هاگر ضايع كنند مؤاخذ شوند و آزمايش قرار داده كه اگر آنرا بدست آورند پاداش داده مى

%Ï“﴿ :چنانكه فرموده است ©!$# t,n= y{ |Nöθ yϑ ø9$# nο4θ u‹ptø: $#uρ öΝä.uθ è= ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒ r& ß⎯|¡ômr& WξuΚ tã 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# â‘θ àtó ø9$# 

يك بهتر عمل  را بيازمايد كه كدام زندگى را آفريده تا اينكه شما ست كه مرگ واو«). 2: الملك( ﴾∪⊅∩

uθ﴿ :فرموده نيز و .»اوست غالب بخشنده ، وكنيد مى èδuρ “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$ −ƒ r& 

šχ% Ÿ2 uρ …çμ ä©ötã ’ n?tã Ï™!$ yϑ ø9$# öΝà2 uθè= ö7uŠÏ9 öΝä3•ƒ r& ß⎯|¡ômr& Wξ yϑ tã﴾ )اوست خدايى كه آسمانها  و«). 7: هود
 را كه كدام زمين را درحالى كه عرش وى برآب قرار داشت در شش روز آفريد تا اينكه بيازمايد شما و

$﴿ :نيز فرموده است و .»يك بهتر عمل مى كنيد ¯ΡÎ) $ oΨù= yè y_ $ tΒ ’n?tã ÇÚö‘ F{$# Zπ oΨƒÎ— $ oλ°; óΟèδ uθ è= ö7oΨÏ9 öΝåκš‰ r& ß⎯|¡ômr& 

Wξ yϑ tã ∩∠∪﴾ )تا اينكه آزمايش كنيم است زينت قرار داديم براى آن ما آنچه كه بر زمين«). 7: الكهف ،
  .»آنان را كه كدام يك بهتر عمل مى كنند

 &ß⎯|¡ômr﴿ :بلكه فرمود »عمال أكثر« :خداوند نفرمود«: در تفسير آيه مى فرمايد /امام ابن كثير 

Wξ yϑ tã﴾ صشريعت رسول اهللا  قطب مگر اينكه خالص براى خدا و هيچ عملى نمى تواند خوب باشد و 
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برباد  مفقود گردد هر عملى باطل شده و) متابعت اخالص و(  باشد پس هرگاه يكى از اين دو شرط
   .»رود مى

ß⎯|¡ômr& Wξ﴿: فرمايد مى /وفضيل بن عياض  yϑ tã﴾ چون اگر عمل خالص درست تر خالص تر و ،
، پس الزم شود بازهم قبول نمى خالص نباشد و اگر درست باشد و و شود نباشد قبول نمى درست باشد و

  .»هم درست باشد است كه هم خالص و
، هر امرى كه مسلمان بدان عمل را مكلف به اخالص كرده است احكام ما همه عبادات و خداوند در

$!﴿ :فرمايد ، لذا مىايستد بايد مقرون با اخالص باشد هر نهى كه از آن باز مى كند و مى tΒ uρ (#ÿρâÉΔ é& ω Î) 

(#ρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪Ïe$!$# u™!$ xuΖãm (#θ ßϑ‹É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.¨“9$# 4 y7 Ï9≡sŒuρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠs)ø9$# ∩∈∪﴾ )لبينةا :
، به حق ه باشنددين را براى او خالص كرد أمر نشدند مگر اينكه خدا را در حالى پرستش كنند كه و« ).5

 .»ن محكمياين است د زكات بپردارند، و نماز برپاى دارند و از باطل روى گردان باشند و ورده وآروى 
$$Ï‰ç7ôã!﴿: فرمايد مى و sù ©!$# $ TÁ Î=øƒèΧ çμ ©9 š⎥⎪Ïe$!$# ∩⊄∪ Ÿω r& ¬! ß⎯ƒ Ïe$!$# ßÈ Ï9$ sƒø: را  پس او«). 3 -2: الزمر( ﴾#$

، بدانيد كه عبادت خالص فقط براى را براى او خالص گردانى ى عباداتحالى كه تمام پرستش كن در
   .»اوست

دار و مدار «: فرمودند شنيدم كه مى صروايت است كه فرمودند از رسول اهللا  از عمر فاروق 
 ، پس كسى كه هجرتش بسوى خدا ونيت وى عمل مى شود هر شخص مطابق با با ، ونيت است اعمال بر

زنى باشد پس  ازدواج با كسى كه هجرتش براى كسب دنيا يا رسول است و رسولش باشد، مهاجر خدا و
  .)مسلم بخارى و( .»زى است كه براى آن هجرت كرده استاو مهاجر همان چي

شائبه اى  را از هر گونه تلوث و عملش را پاك كرده وآنها معنى اخالص اين است كه مؤمن نيت و
 ، مانند ريا وكند دور نگهدارد مى ايرادى وارد آنها عيب ويا در كمال  كند و مى لعمل را باط كه نيت و

عمل خالص مانند شير خالص  غيره، پس نيت صادق و بدعت گذارى و و، خود خواهى شهرت طلبى و
β¨﴿: فرمايد سرگين ملوث نشده باشد چنانكه خداوند مى است كه به خون و Î)uρ ö/ä3s9 ’ Îû ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# Zοuö9 Ïè s9 ( 

/ä3‹É)ó¡Σ $ ®ÿÊeΕ ’ Îû ⎯Ïμ ÏΡθ äÜç/ .⎯ÏΒ È⎦÷⎫t/ 7^ösù 5ΘyŠuρ $ ·Ψ t7©9 $ TÁ Ï9% s{ $ Zó Í←!$ y™ t⎦⎫Î/Ì≈ ¤±= Ïj9 ∩∉∉∪﴾ )كه يبراست و« ).66: النحل
خون شير  ، كه ما از شكم آنان براى شما از ميان سرگين وعبرتى است )شير ده(حيوانات  براى شما در

  .»را استآوريم كه براى نوشندگان بسيار گوا خالص بيرون مى
كند اگر نيت  اخالص حكم آنرا عوض مى ، البته نيت وظاهر يكى است لعمل به اعتبار شك  
نيرنگ حاكم  بجاى اخالص فريب و اگر نيت فاسد بوده و شد حكمى دارد واباخالص كامل  خالص و
، معذب است رياكار شهرت طلب رانده شده و ، مؤمن مخلص جزو مقربين وم ديگرى داردباشد حك

زلت را بدست ـكردند بهترين من مخلصانه جهاد مى خواندند و نماز مى ص اني كه با رسول اهللاكس
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%t⎦⎪Ï﴿، نان از خداوند راضى شدندآ د از آنها راضي شد وـ، خداوندنـآورد ©!$#uρ ö/ãφ 4’ n?tã öΝÍκÌE≡uθ n= |¹ tβθ ÝàÏù$ pt ä† 

∩®∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθèO Í‘≡uθ ø9$# ∩⊇⊃∪ š⎥⎪Ï% ©!$# tβθèO Ìtƒ }̈ ÷ρ yŠöÏø9$# öΝèδ $ pκ Ïù tβρà$ Î#≈ yz﴾ )11 -9: المؤمنون.( 
كه با الترين مقام (را  ، كسانى كه فردوس أعلىهستند آنهايند وارثان وكساني كه به نماز هاى شان پايبند«

خداوند متعالى در ستايش اين  .»، آنها در بهشت هميشه ماندگار خواهند بودبه إرث مى برند )بهشت است
≈Ç⎯Å3﴿ : فرمايد ه مىصحاب s9 ãΑθ ß™ §9$# š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ …çμ yè tΒ (#ρ ß‰yγ≈ y_ óΟÏλÎ;≡uθ øΒ r'Î/ óΟÎγ Å¡àΡr&uρ 4 šÍ×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝßγ s9 

ÝV≡uö y⇐ø9$# ( y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθßsÎ= øßϑ ø9$# ∩∇∇∪   £‰tã r& ª!$# öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 

y7 Ï9≡sŒ ã— öθ xø9$# ãΛ⎧ Ïàyè ø9$# ∩∇®∪﴾ )يشان امال ه و هستند، با جانها كه با او كسانى اما پيامبر و« ).89 -88 :بةالتو
، خداوند براى آنان باغهايى رستگاران دنهمين هاي نيكى و جهاد كردند، اين عده براى ايشان است خير و

اين است  است هميشه ماندگار خواهند بود در اين با غها و مهيا كرده كه از زير آن نهرهايى جارى
  .»رستگارى بزرگ

، اما از كردند جهاد مى خواندند و نماز مى صن هم بودند كه گرچه با پيامبر ياز طرف ديگر منافقي
: ، خداوند در باره آنان مى فرمايدقرار دارند ت، اينها در بدترين وضعيايمان واقعى خالى بودند الص وخا
﴿¨βÎ) t⎦⎫É)Ï≈ oΨ çRùQ$# ’ Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅xó™ F{$# z⎯ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ⎯s9uρ y‰ÅgrB öΝßγ s9 #·ÅÁ tΡ ∩⊇⊆∈∪﴾ )حقيق تبه « ).145: النساء

  .»مددگارى نحواهى يافت هرگز براى آنان يار و منافقين در پائين ترين طبقات دوزخ قرار دارند، و
  .زيانكار ، رانده شده وريا كارن د ورستگارن ، مقرب وصانخل، مپس شكل عملى يكى است

كسانى كه  مى بينيد كسانى كه در ميدان جهاد كشته مى شوند وكسانى كه  قارى قرآنند و ،اين بنا بر
كنند همه اينها را خداوند به دو گروه تقسيم كرده يك گروه در  مالشان را در جهت كارهاى خيرخرج مى

كه در عملش اخالص داشته خداوند درجاتش را بلند  ، كسىشت وگروه ديگر در دوزخ خواهد بودبه
  .گرداند شهرت طلب باشد او را به پست ترين درك واصل مى كسى كه ريا كار و كند و مى

كه پسرش در بدر شهيد شده بود به خدمت يمروايت است كه ام حارثه بن سراقه هنگا از أنس 
در غير  دهيد تا اگر در بهشت باشد صبركنم و از حارثه مرا اطالع! اى رسول خدا :آمد وگفت صپيامبر 
 ، بهشت درجات فراوانى دارد واى مادر حارثه يك بهشت نيست: مود، فرتوانم گريه كنم مى آن تا

  .)بخاري. ( ترين مقام بهشت است فرزندت به فردوس اعلى رسيده كه باال
 :قرآن گفته مى شودبه مونس «: فرمودند صروايت است كه پيامبر  باز عبد اهللا بن عمرو و

اى خواهد بود كه  ، زيرا رتبهء تو نزد آخرين آيهواندى امروز هم بخوان و باال بروخ همچنان كه در دنيا مى
  ).، وقال حديث حسن صحيحترمذى ابوداود و( .»خوانى مى

دنيا براى « :فرمودند صرسول خدا  :روايت است كه گفت از ابو كبشه عمرو بن سعد األنمارى  و
با خويشاوندانش  ، وترسد علم داده و او از خدا مى ر نفر است، اول بنده اى كه خداوند به او مال وچها



 6

اى كه خداوند به او علم  ، دوم بندهشناسد اين بهترين بنده است حق خدا را مى ، وكند مى رصله رحم برقرا
 خيرر كا م مثل فالنىداشت كند كه اگر مال مى داده اما مال نداده ولى نيتش درست است آروز مى

، سوم بنده اى كه خدا به او مال پاداش برابر است ، چون كه نيتش درست است با اولى در اجر وكردم مى
نه حق  كند و خويشاوندان صله رحم مى او بدون علم چون كه از خدا نمى ترسد نه با ، وعلم نداده داده و

نه علم اما نيتش  بنده اى كه خداوند نه به او مال داده وچهارم  ،شناسد اين بد ترين مقام را دارد خدا را مى
 .»ين با سومى در گناه برابر استكرد ا داشت مثل فالنى عمل مى كند كه اگر مال مى بد است وآروز مى

  .)حديث حسن صحيح :ترمذى وقال(
   !پس اى مسلمان

 اساس و و گيرد مى حصول سعادت در آخرت انجام فكر كن اين اعمال نيكى كه بخاطر رضاى خدا و
ببين كه  ، وآيد مقربان پروردگار بشمار مى روح آن اخالص است چگونه صاحب آن از رستگاران و

گردد چگونه صاحب آن در صف   به ريا ملوث مى شود و همين اعمال هنگامى كه از اخالص عارى مى
  .گيرد زيانكاران قرار مى رانده شده گان و

اولين كسى كه از «: فرمودند مى شنيدم كه صاز رسول خدا  :گفتت است كه ايرو  ةأبو هرير از
كند  را احضار مى شود مردى است كه ظاهراً شهيد شده، خداوند او ميان انسانها در روز قيامت محاكمه مى

؟ ها چكاركردى پرسد پس با اين نعمت پس از اقرار وى، مى ، وشمارد نعمتهايش را بر او بر مى و
گويى، بلكه  دروغ مى: فرمايد خداوند مى ،ر راه تو جنگيدم تا اينكه شهيد شدمد! ياخدا :گويد مى

، آنگاه پروردگار دستور ميدهد كه او را بر گفته شد قهرمان گفته شود و ينكه به تو شجاع واجنگيدى تا 
انده قرآن خو ، وبه مردم تعليم داده ، و، دوم مردى كه علم آموختهبه دوزخ بيندازند اش بكشند و چهره
، مى پرسد كند او اعتراف مى شمارد و مى نكه نعمتهايش را بر او برآپس از  كند و مى را احضار ، اواست

بخاطر رضاى تو قرآن  به مردم آموزش دادم و علم آموختم و :گويد پس با اين نعمتها چكار كردى؟ مى
قرآن خواندى تا  و ،م گفته شود، بلكه علم آموختى تا اينكه به تو عالگويى دروغ مى: فرمايد خواندم مى

به دوزح  دهد كه او را بر چهره اش بكشند و ، سپس دستور مىكه به تو قارى گفته شود وگفته شداين
ثروتى فروان عطاء  به او هر گونه مال و اخ كرده وفراش را روزى سوم مردى كه خداوند  و ،بيندازند

كند  او بدانها اقرار مى شمارد و را بر او بر مى شنعمتهاي آورد و ، پس از اينكه او را مىفرموده است
هيچ جاى نبوده كه تو دوست داشته باشى در آن خرج  :گويد ؟ مىپرسد پس با اين نعمتها چه كردى مى

، بلكه خرج كردى تا اينكه گويى دروغ مى: فرمايد ، مىكه من در آنجا بخاطر تو خرج كردمشود مگر اين
به دوزخ  دهد كه او نيز بر چهره اش كشيده شده و ، سپس دستور مىته شده تو سخاوتمند گفته شود وگفب

  .)روايت از مسلم است( .»انداخته شود
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كيست آن كه بيشتر از بقيه ! عرض كردم اى رسول خدا«: روايت شده كه گفت  ةاز أبو هرير و
 .»له إال اهللا بگويدبا اخالص ال إ كسى كه از ته دل« :، فرمودندگردد مردم به شفاعت شما خوشبخت مى

   .)روايت از بخارى است(
در اين گفتار وكردارش اخالص داشته  به مقتضاى آن عمل كند و ، وكسى كه معنايش را بداند پس

به  داند و معنايش را نمى و ،گويد مى تقليد  يا از روى عادت و ، وآنكه فقط براى ريا و! باشد كجا؟
افعال كه در ظاهر يكى هستند اما  ه باشيم اقسام مختلف اقوال واگر خواست! كند كجا؟ مقتضايش عمل نمى

، پس اى شود به علت وجود يا عدم اخالص در حقيقت از يكديگر متفاوتند بر شماريم سخن طوالنى مى
از نيرنگ  حفاظت پروردگار خواهند بود و و سايه شفقت صين درلاخالص پيشه كنيد كه مخ! بندگان خدا
$tΑ﴿: فرمايد مى   نجات خواهند يافت چنانكه از زبان شيطان ن،زيا حسرت و شيطان، و s% Éb>u‘ !$ oÿÏ3 ‘ÏΖoK÷ƒ uθ øîr& 

£⎯uΖÎiƒ y— _{ öΝßγ s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# öΝåκ̈]tƒ Èθ øî_{uρ t⎦⎫Ïè uΗød r& ∩⊂®∪ ω Î) š‚ yŠ$ t6 Ïã ãΝåκ÷]ÏΒ š⎥⎫ÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩⊆⊃∪﴾ )39: الحجر - 
چشم آنان مزين جلو  را در اينكردى من حتماً زندگى دگمراه  به علت اينكه مرا! گفت پروردگارم«). 40

بن ا بصرى و  أبوعمرو ابن كثير و .»همهء شان را گمراه خواهم كرد مگر بندگان مخلص ترا خواهم داد و
ÅÁ⎫⎥﴿كلمه عامر n= ø⇐ßϑ ø9$#﴾  نافع وكوفى ها به فتح خوانده اند كه  و ،بكسر الم خوانده اندرا در آيه

 ، وودنشان به صفت اخالص برگزيده استكه خداوند آنان را به خاطر متصف ب كسانى ،معنايش مى شود
ω﴿: فرمايد شرط خداوند براى پذيرش توبه وجود اخالص است كه در عملشان مخلص باشند چنانكه مى Î) 

š⎥⎪Ï%©!$# (#θç/$ s? (#θ ßsn= ô¹r&uρ (#θ ßϑ |Á tG ôã$#uρ «!$$ Î/ (#θ ÝÁ n=÷zr&uρ óΟßγ oΨƒÏŠ ¬! šÍ×̄≈ s9'ρ é'sù yìtΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( t∃ôθ y™ uρ 

ÏN÷σãƒ ª!$# t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# #·ô_r& $ VϑŠ Ïàtã ∩⊇⊆∉∪﴾ )مگر كسانى كه توبه كردند وگذشته شان را «). 146: النساء
 دينشان را براى خدا خالص كردند اين گروه با مؤمنانند و ، وبه ريسمان خدا چنگ زدند اصالح نمودند و

   .»اداش عظيم عنايت خواهد فرمودبزودى خداوند به مؤمنان پ
 كسى كه نيتش خالص باشد خداوند اصالح بين او و« :به أبو موسى أشعرى نوشتند عمر فاروق 

نگران اين باشيد  ،از كم بودن عمل نگران نباشيد«: فرمايد مى على مرتضى  و »كند مردم را تكفل مى
، چون فهميدند داوند بندگانى دارد كه فهميدندخ« :فرمايد يكى از عابدان مى »دكه شايد عمل قبول نشو

چون خواستند عمل كنند با اخالص عمل كردند سر انجام اين اخالص آنان را به همه  عمل كردند، و
  .»دروازهاى خير راهنمايى كرد

 ، فقط طالب رضاى خدا ودر ازاى عملتان به اين ركن بزرگ چنگ بزنيد و !پس اى مسلمانان
روع قرار مش صبا آنچه پيامبرتان  و. ده هاى تان را خالص كنيداار ، نيتها وشيدحصول سعادت آخرت با
 ، مستحب است كه بنده مسلمان فعل مباح را نيز براى طلب اجر انجام دهد وداده به خدا تقرب جوئيد

، كند پاداش انجام دهد خداوند پاداش او را چند برابر مى هرگاه بنده مسلمان فعل مباح را به نيت ثواب و
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 هيچ نفقه اى نيست كه در« :فرمودند ص رسول خدا :روايت است كه گفت از سعد بن ابى وقاص 
 .»گذارى شوى حتى لقمه اى كه در دهان همسرت مى اه خدا خرج كنى مگر اينكه پاداش داده مىر

yϑ⎯﴿: فرمايد خداوند متعال مى sù tβ% x. (#θ ã_ötƒ u™!$ s)Ï9 ⎯Ïμ În/u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ù= sù WξuΚ tã $ [sÎ=≈|¹ Ÿω uρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$ t7Ïè Î/ ÿ⎯Ïμ În/u‘ 

#J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪﴾ )كسى كه آرزوى مالقات پروردگارش را دارد بايد عمل نيكو انجام دهد و«). 110: الكهف 
   .»در پرستش پروردگارش شريك نگرداندهيچ أحدى را 

لذكر احلكيم ونفعنا هبدي سيد اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات وا بارك
  .املرسلني وقوله القومي أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم وللمسلني

  
  به دومـطـخ

ن الإله إال احلمدهللا العزيز الغفور، العليم بذات الصدور أمحده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أ
، اللهم ه اهللا رمحة للعاملنينا وسيدنا حممداً عبده ورسوله أرسل، احلليم الشكور وأشهد أن نبياهللا وحده الشريك له

  .صلي وسلم بارك على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  :أما بعد
را مى  كردار شما داند و چه در دل داريد مىدرهمه حال از خدا بترسيد كه خداوند آن! خداگان اى بند

انتقام او حذر كنيد از آلوده  از خشم و ، ووى صادق باشيد با طلب رضاى خدا در! ، اى بندگان خدابيند
، زيرا كه اين دينه كنيدنهادر دلهايتان  ير ديندارى اخالص راسهمواره در م ، وپرهيزيدشدن به محرمات ب

 گردد و تان بلند مى درجات شود و پاك مىهمين اخالص است كه اعمالتان  ، بااست صپيامبرتان منهج 
≅ö﴿: فرمايد خداوند متعال مىچنانكه  ،شود مى باطنتان منور è% þ’ ÎoΤÎ) ßNöÏΒ é& ÷β r& y‰ç7ôã r& ©!$# $ TÁ Î=øƒèΧ çμ ©9 t⎦⎪Ïe$!$# ∩⊇⊇∪ 

ßNöÏΒ é&uρ ÷βL{ tβθ ä.r& tΑ̈ρ r& t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊄∪ ö≅è% þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ÷βÎ) àM øŠ|Á tã ’ În1u‘ z>#x‹tã ?Πöθ tƒ 8Λ⎧Ïàtã ∩⊇⊂∪  È≅ è% ©!$# 

ß‰ç7ôã r& $ TÁ Î=øƒèΧ …ã& ©! ©Í_ƒÏŠ ∩⊇⊆∪﴾ )بدرستيكه من امر شده ام كه خدا را  )!اى پيامبر( :گوب«). 14 -11: الزمر
 :، بگوام كه أولين مسلمان باشم امر شده ، ودينم را فقط براى او خالص گردانم پرستش كنم ومخلصانه 

دينم را فقط  را مى پرستم و ، بگو خداترسم گ مىاز عذاب روز بزراگر من نافرمانى پروردگارم را بكنم 
  .»براى او خالص مى گردانم

بنده مسلمان  چيز است كه قلبسه «: فرمودند صروايت است كه رسول خدا  از جبير ابن مطعم 
همراه بودن با  رهبران مسلمين، و نصيحت كردن حاكمان و ، واز آن بى نياز نيست، اخالص در عمل

صالح امعناى حديث اين است كه اين سه خصلت دلها را  .)تروايت از احمد اس( .»جماعت مسلمانان
  .گرداند فتنه انگيزى پاك مى خيانت و پس كسى كه بدانها چنگ بزند خداوند دلش را از مكر وكند  مى
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همه مسلمين اخالص كامل  ما وبه هايمان  هادار ها و نيت كردارها و گفتارها ودر تمامى ! اپروردگار
  . عنايت بفرما
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   الرحمن الرحيمبسم اهللا
  

  إحسان
  

  !اى مسلمانان
يسمان محكم دينـتان به ر ذخيره آخرت است و ا توشه دنيا و، زيرا تقوپيشه كنيدوا قت واز خدا بترسيد 

  .چنگ بزنيد
  ! اى مؤمنان

گزيده او هر كسى را كه خواسته از خداوند اسالم را به عنوان بهترين دين براى همه عالميان بر
اين سعادت نصيبشان كه ، پيروان اين مكتب بزرگ مكتب پر افتخار هدايت كرده است نبندگانش به اي

  .نجات يافتند ىبليات از هرگونه شرور و بركتى را كسب كرده و گويا هر خير و هشد
، درجه احسان كه ايمان، درجه م را به سه درجه تقسيم كرده است، درجه اسالموند دين اسالاخد

نيل به قرب  چونكه نزديك شدن به پروردگار جهانيان و، ن درجه دين اسالم استباالتري احسان بهترين و
را بدست  احسان به خلق ميسر است، پس هرگاه بنده اين هر دو منـزلت در نزد وى، با احسان به نفس و و

به نفس  ، نفع رساندن وگيرد نزديكتر خواهد شد، احسان جوانب مختلفى را در بر مىگارش پرورآورد به 
باز داشتن آن از تمامى  ، ونيكى انواع گونا گون خير و نزديكى به خدا، و وسايل مختلف قرب و با

 ، ومنـزلت مؤمنان پس احسان برترين مقام و، احسان نفع رساندن به خلق با تمامى انواع خير و ، ومحرمات
⎯ô﴿: تعال مى فرمايداست، خداوند م نيكو كار بهترين حالت بندگان صالح و ترين درجات عبادت وباال tΒuρ 

ß⎯ |¡ôm r& $YΨƒÏŠ ô⎯ £ϑÏiΒ zΝn= ó™ r& …çμyγô_ uρ ¬! uθèδuρ Ö⎯ Å¡øtèΧ yì t7̈?$#uρ s' ©#ÏΒ zΟŠÏδ≡ tö/Î) $ Z‹ÏΖ ym﴾  
ه نيكو كار خودش را تسليم خدا كرده در حاليككيست از روى ديندارى بهتر از آنكه  و«). 125: النساء(

از همه اديان باطل  هاعراض كنند نده به توحيد وروكه روى آاز ملت ابراهيم است  پيروى كرده است و
  .»بود
þθãΖ#)﴿: فرمايد مى و Å¡ôm r& uρ ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ÏΖ Å¡ósßϑø9 كارى كنيد كه خداوند نيكو  و« ).195: ةالبقر( ﴾∪∋®⊆∩ #$

  .»دارد دوست مى ارنيكو كاران 
 عنايت و نيكو كاران را با عده فرموده وجهان ودوگترين پاداش را در هر خداوند در مقابل احسان بزر

بركت بى  بارحمت خويش خير و و ودش حفاظت فرمودهـباقدرت خ اطه وـودش احـخاص خ توجه
معيت خاصه (ت كه خداوند با سان اين اسازجمله پاداشهاى اح ،حسابى به آنان ارزانى فرموده است

تأييد  دهند لذا آنانرا نصرت و م مىترين وجه انجا همراه كسانى است كه عمل را به نيكو) خويش
فرمايد،  همهء شئون شان را اصالح مى بخشد و توفيقشان مى كند و كمك مى حفاظت كرده و ، وفرمايد مى
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βÎ) ©!$# yì¨﴿ :چنانكه فرموده tΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θs)̈?$# t⎦⎪Ï%©!$#̈ρ Νèδ šχθãΖÅ¡øt’Χ﴾ )كسانى  بدرستى خداوند با«  ).128: النحل
β¨﴿ :فرمايد چنين مىهم و .»كسانى كه آنان نيكو كارند پيشه كردند و است كه تقوا Î) uρ ©!$# yì yϑs9 t⎦⎫ ÏΖÅ¡ósßϑø9 $# 

گر پاداشهاى احسان اين است كه خداوند از دي و »بدرستى خداوند هرآ ئينه با نيكو كاران است« ﴾∪®∌∩
ش يى كه اليق ذات كبريا، محبتكند محبت مى نمايد مى يىكردار نيكو با آن بنده اش كه در گفتار و

گزندى را از او  شر و هر خيرى را به او عنايت مى كند و هرگاه خداوند با بنده اى محبت كند هر ، وباشد
β¨﴿: فرمايد ، چنانكه مىدور مى دارد Î) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ÏΖ Å¡ós ßϑø9 هر آئينه خداوند دوست « ).195: ةالبقر( ﴾#$

  .»دارد نيكو كاران را مى
آنان را از  ، وكند مىرا آسان  غم آنان نيكو كارى اين است كه خداوند هر اشهاى احسان وگر پاداز دي
نيكو  بر ، ودارد از مكر دشمنان محفوظشان مى بخشد و از هر بالئى عافيت مى ، ورهاند گنايى مىهر تن

، خداوند كند مقدر مىبهترين عافيت را برايشان  ، وگذارد احسانات منت مى كاران با انواع خوبى ها و
‰ô﴿: انش مى فرمايدبرادر و متعال در باره حضرت يوسف  s%  ∅ tΒ ª!$# !$uΖ øŠn=tã ( …çμ ¯ΡÎ) ⎯ tΒ È, −Gtƒ ÷ É9óÁtƒuρ  χÎ* sù 

©!$# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ t ô_r& š⎥⎫ÏΖ Å¡ós ßϑø9 حقيقت  ،كه خداوند بر ما احسان كرده است به تحقيق«). 90: يوسف( ﴾∪⊂®∩ #$
خداوند پاداش نيكو كاران را ضايع نمى  است زيرا كه رستگاركند پس پيشه كسى كه تقوا اين است 

_ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒçΡ tô̄$¨﴿ :فرمايد چنين مىهم و. »كند r& ô⎯tΒ z⎯ |¡ômr& ¸ξyϑtã﴾ )بدرستيكه خداوند ضايع « ).30: الكهف
  .»ش كسى را كه عمل نيكو انجام دهداپادنمى كند 
كه بوسيله آن حالل را  دهد جاى مىعلمى را در دلش  گر پاداشهاى احسان اين است كه خداونداز دي
هاى شبهات  تاريكي تابد و ى مىائن، نورى كه خداوند بوسليه آن رششناسد حق را از باطل باز مى از حرام و

ϑs9£$﴿ :فرمايد كند چنانكه مى مى عن دفآات را بوسيله وبيمارى هاى شه و uρ x n=t/ ÿ…çν£‰ä©r& çμ≈ oΨ÷s?#u™ $Vϑõ3ãm $Vϑù= Ïãuρ 4 

y7Ï9≡ x‹ x.uρ “ Ì“ øgwΥ t⎦⎫ ÏΖÅ¡ósßϑø9  و. داديم علم و حكمت او به، رسيد] خود[ رشد كمال به چون و«. )22 :يوسف( ﴾#$
شهاى  احسان اين است كه خداوند نيكو كاران بعدى اگر پاددي از .»دهيم مى پاداش نيكوكاران به بدينسان

، آنگاه همه را كند فضليت آن شريك مى ا در ثواب وهمه ر ، وگرداند به نيكو كاران قبلى ملحق مى را
، چنانكه كندميرا بر آنان تمام  نعمتش افشاند و از رحمت خويش بر آنان مى ، وفرمايد باهم محشور مى

≈šχθà)Î6 ﴿: فرمايد مى ¡¡9$#uρ tβθä9 ¨ρF{$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ÌÉf≈yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t⎦⎪Ï%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9⎯≈|¡ôm Î* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ ÷] tã (#θàÊ u‘uρ çμ ÷Ζtã 

£‰ tãr&uρ öΝçλm; ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ìôf s? $ yγtFøtrB ã≈yγ÷ΡF{$# t⎦⎪Ï$Î#≈ yz !$pκÏù #Y‰ t/r& 4 y7Ï9≡ sŒ ã—öθxø9 $# ãΛ⎧Ïàyè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪﴾ )پيشروان و«. ) 100 :بةالتو 
 شد خشنود آنان از وندخدا، كردند پيروى آنان از نيكوكارى به كه كسانى و انصار و مهاجران از نخستين

 كه ساخت آماده است روان جويباران آن فرودست كه باغهايى برايشان و. شدند خشنود او از] نيز آنان[ و
  .»است بزرگ كاميابى اين. اند جاودانه هميشه آنجا در

همه بندگان  شهاى احسان اين است كه پروردگار جهانيان از نيكو كاران ستايش كرده واگر پاداز دي و
   :فرمايد وان بر آنان نازل مى شود، خداوند متعال مىابركت فر ، وكنند مى ى خيربراى آنان هميشه دعا
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﴿íΟ≈ n= y™ 4’n?tã 8yθçΡ ’Îû t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩∠®∪ $̄ΡÎ) y7Ï9≡ x‹ x. “Ì“ øgwΥ t⎦⎫ÏΖ Å¡ósßϑø9 تحيت بر  سالم و«). 80 -79: الصافات( ﴾∪⊂∇∩ #$
   .»ش ميدهيماادچنين نيكو كاران را پاين نوح باد ما 

﴿íΝ≈ n= y™ #’n?tã zΟŠÏδ≡ t ö/Î) ∩⊇⊃®∪ y7Ï9≡ x‹ x. “Ì“ øg wΥ t⎦⎫ÏΖ Å¡ósßϑø9 هيم اتحيت بر ابر سالم و« ).110 -109: الصافات( ﴾∪⊂⊆⊆∩ #$
  . »ميچنين پاداش نيكو ميدهاين  را و كارانكباد ما ني
﴿íΟ≈ n= y™ 4’n?tã 4†y›θãΒ šχρã≈ yδ uρ ∩⊇⊄⊃∪ $ ¯ΡÎ) šÏ9≡ x‹Ÿ2 “Ì“ øgwΥ š⎥⎫ÏΖ Å¡ósßϑø9  )121 -120: الصافات( ﴾∪⊆⊅⊆∩ #$

  .  »ميميده چنين نيكوكاران را پاداش نيكوهارون باد ما  موسى و تحيت بر سالم و«
 اندازهرسد هر كس به  پاداش به همه نيكو كاران مىاست، اما اين  ‡پيامبران اين درباره  گرچه
  .احسانش
هر شر وگزندى را از او  نوازد و باهر خيرى مى گر پاداشهاى احسان اين است كه خداوند او رااز دي
š⎥⎪Ï%©#Ïj9 (#θãΖ﴿: د، چنانكه مى فرمايدكن دور مى |¡ômr& ’Îû ÍνÉ‹≈yδ $ u‹÷Ρ‘‰9$# ×π uΖ|¡ym 4 â‘#t$s!uρ Íοt ÅzFψ $# × öyz 4 zΝ÷è ÏΖs9 uρ â‘# yŠ 

t⎦⎫É)−Gßϑø9 البته سراى  ى است ويوبراى كسانى كه نيكو كارى كرده اند در اين دنيا نيك«). 30: النحل( ﴾#$
پاداش احسان در آخرت بهترين اما  و .»گارانچقدر خوب است سراى پرهيزالبته  آخرت بهتر است و

≅ö﴿: داش خواهد بود، لذا مى فرمايدبزرگترين پا ثواب و yδ â™!#t“y_ Ç⎯≈|¡ômM} $# ωÎ) ß⎯≈|¡ôm M} ). 60: الرحمن( ﴾#$
t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#θãΖ﴿: فرمايد چنين مىهم و. »ينيك پاداش نيكى جز آيا هست « |¡ôm r& 4© o_ó¡çtø:$# ×οyŠ$tƒÎ—uρ ( Ÿωuρ ß,yδ ö tƒ öΝßγyδθã_ãρ 

× tIs% Ÿωuρ î' ©!ÏŒ 4 y7Í×̄≈ s9 'ρé& Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπ ¨Ψpg ø:$# ( öΝèδ $ pκÏù tβρà$Î#≈ yz﴾ )ت است وپاداش مردم نيكو كار بهش«: ترجمه) 26:يونس 
بهشت اند هميشه در  ، آنان اهلذلت ننشيند گرد خجلت و )پاكشان( رخسار برگز هر ، وزيادتر از بهشت
چهرهء بال كيف  نظاره كردن بر )هزياد( ودر آيه به معنى بهشت است  )كلمه حسنى. (»آن متنعم اند

رشان را خداى ذو الجالل است چنانكه احاديث به تواتر رسيده است كه مؤمنان در روز قيامت پروردگا
ى است سبپاداش منا )رب ذوالجالل چهره بالكيف نظاره كردن بر(بزرگ  اين نعمت بسيار ، ومى بينند

، بيند مىپروردگارش بپرستد كه گويا او را در دنيا  هگونبه  ، زيرا احسان اين است كه مؤمناحسان يبرا
ذا خداوند پاداش را نيز همين قرار داد كه در روز قيامت برچهره بال كيف پروردگار مهربان نظاره كند لف
اميد ديدار پروردگار در پرده بود خداوند در روز  عكس كفار كه بدليل اينكه دلهايشان از شناخت و بر

Hξx. öΝåκ﴿: لذا مى فرمايد .پرده نگهداشتدر نشان را نيز از ديدن پروردگار اقيامت چشم ¨ΞÎ) ⎯ tã öΝÍκ Íh5§‘ 7‹Í×tΒöθtƒ 

tβθç/θàfós pR°Q﴾ )پروردگارشان]  لقاى[ از روز آن آنان گمان بى] ندگوي مى كه. [نيست چنين«). 15: المطففين 
در دنيا وآخرت اين همه  ، ومرتبه دارد پس اين احسانى كه در نزد خدا اين همه مقام و .»اند حجاب در

: فرمودند صپيامبر آمده است كه  روايت عمر فاروق به چيست؟ در صحيح مسلم پاداش دارد 
را  گونه اى خدااحسان اين است كه ب«. )كَأَنََّك َتَراُه، فَإِنْ لَْم َتكُْن َتَراُه فَإِنَُّه َيَراَكاِإلْحَسانُ أَنْ َتْعُبَد اللََّه (

معناى حديث اين است كه بنده در  .»تو او را نمى بينى او ترا مى بيند گر، ارا مى بينى بپرستى كه گويا او
 عظمت او را استحضار كند گويا با ت باايستادنش در مقابل ذا نزديك بودنش به خداوند و، گام عبادتهن
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با  ، وتعظيمش كند ، وكند كه از معبودش بترسد وادار مىرا  ت انسانيكيف اين مقام و ، وبيند چشم او را مى
، بلكه با استحضار چنين كيفيتى بنده دعوت كند تهمچنين ديگران را به اين كيفي ، واو محبت داشته باشد

 كامل و همهء جزئياتش آنرا به نحو تمام تر با رد كه عبادت را بياموزد ومؤمن خود بخود تالش خواهد ك
  .تر انجام دهد

حت مختصرى ينص  اى رسول خدا: گفتكند كه مردى  نقل مى باروايت انس  /إمام طبرانى 
گويا اين طورى نماز بخوان كه « »َصلِّ َصالةَ ُمَودِّعٍ، فَإِنََّك إِنْ كُْنَت ال َتَراُه فَإِنَُّه َيَراَك«: بفرمائيد، فرمودند
گر ا« صمعناى اين فرموده رسول اهللا  .»را نمى بينى، او ترا مى بيند گر تو خدا، زيرا اآخرين نماز توست

كه گويا خدا كند تواند به گونه اى عبادت  گر كسى نمىاين است كه ا »ترا مى بيند اونمى بينى  را تو او
 ظاهر و سكنات و تمامى حركات و ، وخداوند حتما او را مى بيند شد كهرا مى بيند بايد يقين داشته با

  .پنهان نمى ماندهيچ چيزى از او  در نظر دارد و را باطنش 
به او  صهم مرسل روايت شده آمده است كه رسول خدا  كه هم متصل و درحديث حارثه 

م ردر حالى كه يقين دا: تگف ؟صبح كردى چگونهشب را  !حارثه) ةُثَيا حارِ أصبحَت يَفكَ: (فرمودند
دليل گفته تو  ، حقيقت وى داردتگفته حقيق؟ هر ىيگو چه مىببين كه  :ندمود، فرحقيقتاً مؤمن هستم

گويا به ، تشنه بودم اروزه و، دنيا دور داشتم، شبها بيدارم ازنفس خودم را  ! ااى رسول خد: تگف؟ چيست
 روند و سر مى بينم كه به مالقات يكديگر مىشم چ بهشتيان را با وكنم  عرش پروردگارم نگاه مى

، تو بنده گهدارن مدرست ديدى اين ايمانت را محك: نددفرمو صكشند پيامبر  فرياد مى دوزخيان ناله و
  .»نور ايمان دلت را روشن كرده استاى هستى كه خداوند با 

ساعات  در تقرب جويد و به خدا پاى دارد وترين وجه آن بر املك را بانماز احسان اين است كه بنده 
، خداوند متعال مردم نيكويى كنده ب ، ونياز كند راز و او مناجات و آخر شب كه مردم خوابيده اند با

öΝåκ﴿: فرمايد مى ¨ΞÎ) (#θçΡ% x. Ÿ≅ö6s% y7Ï9≡sŒ t⎦⎫ ÏΨÅ¡øtèΧ ∩⊇∉∪ (#θçΡ% x. Wξ‹Î= s% z⎯ÏiΒ È≅ ø‹©9 $# $tΒ tβθãè yföκ u‰ ∩⊇∠∪  Í‘$ptô F{$$ Î/uρ öΛèε tβρãÏøó tGó¡o„ ∩⊇∇∪ þ’Îû uρ 

öΝÎγÏ9≡ uθøΒr& A, ym È≅ Í←!$¡¡= Ïj9 ÏΘρã óspRùQ $#uρ ∩⊇®∪﴾ )از  و بودند نيكوكار اين از پيش آنان گمان بى «. )19 -16 :ذارياتال
اموالشان در  ، وكردند مغفرت مى ش ورزگاهان از درگاه خدا طلب آمسحر ، وخوابيدند اندكى را مىشب 

  .»مى شدند قائل حقى محروم ى فقير سائل وراب
 ﴿: رمايدچنانكه خداوند بزرگ مى فمنافقين جهاد كنى  شيطان وكفار و نفس و احسان اين است كه با

⎦ Éi⎪ r'x.uρ ⎯ ÏiΒ %c© É<̄Ρ Ÿ≅ tG≈ s% …çμ yètΒ tβθ•‹În/Í‘ × ÏWx. $ yϑsù (#θãΖ yδ uρ !$yϑÏ9 öΝåκ u5$ |¹r& ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# $ tΒuρ (#θàãè |Ê $ tΒuρ (#θçΡ% s3tGó™ $# 3 ª!$#uρ =Ïtä† 

t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊆∉∪ $ tΒuρ tβ%x. óΟßγs9öθs% HωÎ) β r& (#θä9$s% $uΖ −/u‘ ö Ïøî$# $uΖ s9 $oΨt/θçΡèŒ $ oΨsù#u ó Î) uρ þ’Îû $ tΡÌøΒr& ôMÎm6rOuρ $ oΨtΒ#y‰ ø% r& $tΡöÝÁΡ$#uρ ’n?tã ÏΘ öθs)ø9 $# 

t⎦⎪ÍÏ≈ x6ø9 $# ∩⊇⊆∠∪   ãΝßγ9s?$ t↔sù ª!$# z>#uθrO $u‹÷Ρ‘‰9 $# z⎯ó¡ãm uρ É>#uθrO Íοt ÅzFψ$# 3 ª!$#uρ =Ïtä† t⎦⎫ ÏΖÅ¡ósçRùQ                                  .)148 -146 :آل عمران( ﴾#$
 رسيد آنان به خدا راه در آنچه هر از و، كردند نبرد او همراه انبوه هايى توده كه پيامبرى بسا چه و«
 آنان سخن و ،دارد مى دوست را بردباران خداوند و. ندادند نشان زبونى و نشدند ناتوان و نورزيدند سستى
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. بدار استوار را گامهايمان و بيامرز كارمان در را اسرافمان و گناهانمان، پروردگارا: گفتند كه ودنب اين جز
 عطا آنان به را آخرت نيك پاداش و دنيا]  اين[ پاداش خداوند پس ،گردان پيروز كافران گروه بر را ما و

  .»دارد مى دوست را نيكوكاران خداوند و كرد
 ﴿گذرى از جاهالن در  راه خدا خرج كنى و نادارى در حالت داراى و هر دودر احسان اين است كه 

t⎦⎪Ï%©!$# tβθà)ÏΖ ãƒ ’Îû Ï™!#§ œ£9 $# Ï™!#§ œØ9$#uρ t⎦⎫ ÏϑÏà≈x6ø9 $#uρ xáø‹tó ø9 $# t⎦⎫ Ïù$yèø9 $#uρ Ç⎯ tã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª!$#uρ =Ïtä† š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9 : آل عمران( ﴾#$
 در مردم] تقصير[ از و خورند مى فرو را] خود[ خشم و دكنن مى انفاق سختى و آسايش در كه آنان«). 134
  .»دارد مى دوست را نيكوكاران خداوند و. گذرند مى

  
  خـطـبـه دوم

  ! اى مسلمانان
سرار پنهان وآشكار او را ، تقواى كسى كه يقين دارد كه خداوند همه اكنيدپيشه تقوا  از خدا بترسيد و

چ كسى نمى تواند بدانيد كه هي ، ومى دارد چه كه او دوستآن ، بشتابيد بسوى خشنودى خدا ومى داند
 از نواهى اش پرهيز كند اين فرمانبر رضايت پروردگار را بدست آورد مگر آنكه اوامرش را بجاى آورد و

آفريده است، خداوند برشما احسان  آنفرشتگان را براى  است كه خداوند انسانها و همان دارى عبادتى
، از اينگونه اب عبادت در آن چند برابر مى شودكتى را براى شما تعيين فرموده كه ثوبر كرده كه اوقات با

آن روز  ، كه خداوند درگيردانجام مى  »فةوقوف به عر«است كه درآن  جةاحلمباركهء ذى  اوقات دههء
َيْومٍ  َما ِمْن«: فرمودند صپيامبر روايت شده كه  ل، از ام المؤمنين عائشه گناهان زيادى را مى بخشد

 .» الَْمالَِئكَةَ فََيقُولُ َما أََراَد َهُؤالَِءأَكْثََر ِمْن أَنْ ُيْعِتَق اللَُّه ِفيِه َعْبًدا ِمَن النَّارِ ِمْن َيْومِ َعَرفَةَ َوإِنَُّه لََيْدُنو ثُمَّ ُيَباِهى بِهُِم
كيفتى كه  با(خداوند ، روز عرفه بنده از جهنم آزاد كند نيست كه خداوند بيشتر از ىيچ روزه«: يعنى

به  خطاب فرشتگان فخر مى ورزد و اين بندگانش بر هآنگاه ب شود و نزديك مى )اليق ذات پاكش باشد
  .»خواهند كه اينجا جمع شده اند گان من چه مىاين بند! گان مى فرمايدفرشت
: فرمودند پرسيده شد ايشانباره روز عرفه  در صپيامبر از : گفتروايت است كه   ةاز أبوقتاد و

روايت از مسلم . (»بخشد  مىسالى باقى مانده را  گناهان سال گذشته و« »ِةُيكَفُِّر السََّنةَ الَْماِضَيِة َوالَْباِقَي«
  .)است
  

  !  پس اى مسلمانان
در اين  يد واز اعمال نيك براى خودتان توشه فراهم كن ، وت استفاده كنيدچنين روزهاى پر بركاز 

 #$!©%t⎦⎪Ï﴿: فرمايد را از محرمات بدور داريد، خداوند متعال مى خود ، وبكثرت ياد كنيد را خدا مباركه ءده

tβθà)ÏΖ ãƒ ’Îû Ï™!#§œ£9 $# Ï™!#§ œØ9$#uρ t⎦⎫ÏϑÏà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9 $# t⎦⎫Ïù$ yèø9 $#uρ Ç⎯tã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª!$#uρ =Ïtä† š⎥⎫ÏΖ Å¡ósßϑø9  :آل عمران( ﴾∪⊇⊃⊆∩ #$
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 ون آسمان وچى آن هنا ئبهشتى كه په آيد و پروردگارتان مىى كه از جانب بشتابيد بسوى مغفرت«. )134
گدستى در راه خدا انفاق تن ، كسانى كه درحال وسعت واستكاران مهيا شده پرهيز  براى ت وـزمين اس

داوند نيكو كاران را خ كنند و گذر مىاز مردم در  و خورند مى فرو راكسانى كه خشم شان  مى كنند و
  .   »ارددوست ميد

  ﴿¨βÎ) ©!$# ããΒù'tƒ ÉΑô‰ yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ôm M} $#uρ Ç› !$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4†n1 ö à)ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ï™!$ t±ós xø9 $# Ì x6Ψßϑø9 $#uρ Ä© øöt7ø9$#uρ 4 öΝä3ÝàÏètƒ 

öΝà6̄= yè s9 šχρã ©.x‹ s? ﴾ )فرمان خويشان به بخشيدن و نيكوكارى و داد به خداوند راستى به«). 90: النحل 
  . »پذيريد پند كه باشد دهد مى اندرز شما به. دارد مى باز تجاوز و ناپسند كار و ناشايستى از و دهد مى
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ذكر خداى ذو الجالل
  
  

 عذابش بترسيد كه گرفت خدا سخت و از خشم و ، او را اطاعت كنيد وپيشه كنيدتقوا  واز خدا بترسيد 
  .ماند تان مخفى نمىدانيد كه هيچ عملى از اعمال شما بر پروردگار ب عذابش دردناك است و

  !خداگان بند
$﴿: فرمايد مهربانتان مىپروردگار  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#ρâè0øŒ $# ©!$# #[ø.ÏŒ #ZÏVx. ∩⊆⊇∪   çνθßs Îm7y™ uρ Zοt õ3ç/ ¸ξ‹Ï¹r&uρ ∩⊆⊄∪﴾ 

  .»پاكى او را بيان كنيدشام  هر صبح و بسيار كنيد و ااد خدا ري ذكر و! اى مؤمنان«  ).42 -41: األخزاب(
  !اى مسلمانان

ذكر  همواره به ذكر او مشغول باشيد و وكنيد  درا يا ترغيب كرده است كه او اخداوند متعال شما ر 
را وعده اليم نجات از عذاب  پاداش عظيم وبر آن  ، وله نزديكى به خويش قرار داده استخودش را وسي

≡š⎥⎪ÌÅ2¨﴿: فرمايد موده چنانكه مىفر ©%!$#uρ ©!$# #Z ÏVx. ÏN≡t Å2≡ ©%!$#uρ £‰tãr& ª!$# Μçλm; ZοtÏøó ¨Β #· ô_r& uρ $Vϑ‹Ïàtã ∩⊂∈∪﴾ 
پاداش  كنند خداوند براى آنان مغفرت و را به كثرت ياد مى زنانى كه خدا مردان و و« ). 35: األحزاب(

، رسول گرامى گين استترازوى اعمال بسيار سن در آسان و زبانذكر خدا بر  .»عظيمى مهيا كرده است
روايت  ، از ابو درداء پاكترين اقوال است خبر داده اند كه ذكر خداوند متعال بهترين اعمال و ص

پاكترين اعمالتان در نزد مالك تان آگاه  آيا شما را از بهترين و«: فرمودند صگفت رسول خدا است كه 
نقره در راه خدا برايتان  از خرچ كردن طال و را بلند كند و رى بيشتر درجات شمانكنم كه از هر عمل ديگ

گردن شما آنانرا  و شويد دشمن رو در رو مى حتى بهتر از جهاد في سبيل اهللا كه در آن با بهتر باشد و
 حمد وروايت از ا(.  ذكر اهللا ذو الجالل: فرمودند !بلى اى رسول خدا :گفتند ؟راشمازنيد و آنان  مى

  .)حاكم است ترمذى و
ستايشش  و ، ثناصفات كاملهء او گ اين است كه با اسماء وياد كردن خداى بزر  واهللا معناى ذكر

، ذكر ماز آنچه كه اليق ذات پاك او نيست او را پاك بداني ، وحل مشكالت مان را از او بخواهيم كنيم و
، عبادت قلبى همه اينها ذكر بدنى، عبادت زبانى ، عبادتياد او تعالى جوانب مختلفى دارد خداى بزرگ و

 و ، مانند نمازگيردقلبى مخلصانه انجام  باور فعل و ، بهترين ذكر آن است كه با قول واستپاك خداى 
ن توا كه با زبان مى ى، بهترين ذكرشندقلب بر آن همنوا با ، سپس آنچه كه زبان وحج و جهاد في سبيل اهللا
، رهبر عقلها، هدايت مستقيم رون، كريم است، زيرا كه قرآن كريم حيات دلهاانجام داد تالوت قرآن 

به خداى  وسيله نزديكى ، وهشت جاويدان، حفاظت كننده از شيطانب واقعى بسوى خوشنودى خدا و
  .تفكر در معانى اش سعادت است ، ورحمان است، تالوتش عبادت
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كسى كه يك حرف از كتاب « :ندفرمود صگفت رسول خدا روايت است كه  ن مسعود باز ا
، من نمى يك نيكى در نزد خدا ده نيكى است ، وعوض برايش يك نيكى نوشته مى شود خدا بخواند در

.                  »ميم يك حرف است ، وبلكه الف يك حرف، الم يك حرفيك حرف است   ،الم :گويم
  . )روايت از ترمذى است(

: فرمايد پروردگار متعال مى: فرمودند ص، پيامبر خدا گفتكه روايت است  از أبو سعيد خدرى  و
السَّاِئِلَني َوفَْضل الْقُْرآن َعلَى َساِئر الْكَلَام كَفَْضلِ  ما أعطیه أَفَْضل َمْن َشَغلَُه الْقُْرآن َعْن ِذكْرِي َوَمْسأَلَِتي أَْعطَْيُت(

  .)روايت از ترمذى است( .)اللَّه َعلَى َخلْقه
، به او از آنانى كه از من خواسته خواستن از من مشغول كند ، وكه قرآن او را از ذكر منكسى «: يعنى 

نند فضليت خود اهللا بر مخلوقاتش گر كالم ها همابرترى كالم خدا بر دي لت ويفض ، وبيشتر خواهم داد دان
  .»است

سبحان (با  انند ذكر، مبت شده استثا صگيرد كه از رسول اهللا ذكر خدا بايد با همان كيفيتى انجام 
گر انواع ذكرى كه در دي و) اهللا واحلمدهللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب  والحول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

گفت رسول خدا روايت است كه  ابن جندب  ة، از سمرثابت شده است صسنت مطهر رسول اهللا 
سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا،  واهللا  :چهار جمله استبهترين كالم در نزد خدا «: فرمودند ص
  .)روايت از مسلم است. (»كدام كه شروع كنى اشكالى ندارد، از هراكرب

اين كلمات بعد از «: فرمودند صرسول اهللا  :گفتروايت است كه  ن جندب با ةاز سمرچنين هم
  .)مد استروايت از اح( .»ز خود قرآن هستنداينها ا قرآن بهترين كلماتند و

) الحول والقوة إال باهللا( :گوب« :فرمودند صرسول اهللا  :گفتروايت است كه  از أبو موسى أشعرى 
  .)روايت از بخارى است( .»ن جمله كنـزى ازكنـزهاى بهشت استزيرا كه اي

، اين نكته را بايد درك كرد كه بشمار مى رود ذكر اهللا  نيز صسالم بر سيد البشر  درود وچنين هم
 ل، در حديث عائشه گيردصيغه هاى بدعت آلود انجام  ايد با كيفيت من در آوردى ونبكر خدا ذ

الف سنت ما باشد كارش كسى كه كارى انجام دهد كه بر خ«: فرمودند صآمده است كه رسول خدا 
  .»مردود است

ه داراى سبب اذكارى ك شام و اذكار صبح و بعضى انواع ذكر مقيد است مانند اذكار بعد از نمازها و
خدا مشغول باشد، تا  ذكر هگرمطلق است، پس مسلمان بايد بكوشد كه در هر حال ببعضى دي ، وهستند

 صرسول خدا  :روايت است كه گفت از معاذ ، مؤمنان واقعى بشمار آيد وپيشگامان اينكه جزو 
مؤثر تر از ذكر خدا براى نجاتش از عذاب الهى  هيچ عملى نيست كه آدم آنرا انجام دهد و«: فرمودند

شير حتى جهاد في سبيل اهللا مگر آنكه كسى بقدرى شم :فرمودند ،حتى جهاد في سبيل اهللا :گفتند ،باشد
  .)طبرانى است روايت از ابن ابى شيبه و(. »بزند كه شمشيرش از كار بيفتد
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مداومت همواره  صثابت از رسول خدا  چقدر جالب است كه مسلمان بر اذكار جامع و ،بنا براين
روايت است كه رسول  ليةجوير، از ام المؤمنين ينكه برنده پاداش عظيم الهى گرددداشته باشد تا ا

تسبيح مشغول  براى اداى نماز صبح از حجرهء ايشان در حالى بيرون رفـتند كه ايشان به ذكر و صخدا 
 مؤمنين نشسته ولنوز ام اكه ايشان بر گشتند ديدند ه) 10يا چاشت حدود ساعت (، بعد از نماز ضحى بود

بله : كردى هنوز نشسته اى؟ فرمود مى پرسيدند از همان اول صبح كه داشتى ذكر ،مشغول ذكر است
من بعد از اينكه از تو جدا شدم چهار كلمه را سه مرتبه تكرار كردم كه اگر تمام اذكارى كه «: فرمودند

سبحان اهللا ( :اهد بود، آن كلمات اينهايندتر خو امروز خوانده اى با آن وزن شود اين كلمات سنگين
  .)روايت از مسلم است( .)وحبمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته

آيا ترا از كلماتى آگاه نكنم «: به من فرمودند صروايت است كه گفت رسول خدا   مةامااز أبو  و
هللا عدد ما خلقه، سبحان اهللا ملء ما خلق، سبحان سبحان ا( ،بيشتر باشد روزت بهتر و كه از ذكر تمام شب و

اهللا عدد ما خلق من األرض والسماء، وسبحان اهللا ملء ما يف األرض والسماء ، وسبحان اهللا عدد ما أحصى 
الحمدهللا را نيز  )كتابه وسبحان اهللا ملئ ما أحصى كتابه وسبحان اهللا عدد كل شئ سبحان اهللا ملء كل شئ

در روايت طبرانى آمده است كه اهللا اكبر را نيز به  ، وابن حبان است يت از نسائى وروا(. همچنين بخوان
  .)همين صورت وردكن

  !اى مسلمان
را بيان كنى هرگز نمى توانى آنچنانكه اليق و سزاوار  ستايش او هرچه كه تو خدا را ذكر كنى و

سفلى با اينكه پيوسته و مدام به  ثناى او را بجاى آورى ـ تصور كن كه تمامى عالم علوى و اوست حمد و
جنى هيچ ذره اى از  جز كافران انسى و تسبيح ذات ذو الجاللش مشغولند با اين وجود مقصرند، و ذكر و

ßx﴿: ه مى فرمايدياد او تعالى غافل نيست چنانك اين كائنات از ذكر و Îm6|¡è@ ã& s! ßN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ßìö7¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$#uρ ⎯ tΒuρ 

£⎯ ÍκÏù 4 β Î) uρ ⎯ÏiΒ >™ó© x« ωÎ) ßxÎm7|¡ç„ ⎯ÍνÏ‰÷Κpt¿2 ⎯Å3≈ s9 uρ ω tβθßγs)øs? öΝßγys‹Î6ó¡n@ 3 …çμ ¯ΡÎ) tβ% x. $̧ϑŠÎ= ym #Y‘θàxî ∩⊆⊆∪﴾ )44: اإلسراء.( 
 هر موجودى تسبيح و گويند و زمين وكسانى كه در آنها هستند همه تسبيح او مى آسمانهاى هفتگانه و«

  .»د البته او برد بار وآمرزنده استها را نمى فهميگويد ولى شما تسبيح آن حمد او مى
  ! پس اى بنده خدا 

ä.øŒ﴿: ياد خدا پيشگام باشى، خداوند بزرگ مى فرمايد سعى كن كه در ذكر و $#uρ š −/§‘ ’Îû šÅ¡øtΡ 

% Yæ• |Øn@ Zπ x‹Åzuρ tβρßŠ uρ Ìôγyfø9 $# z⎯ÏΒ ÉΑöθs)ø9 $# Íiρß‰äó ø9 $$Î/ ÉΑ$ |¹Fψ $#uρ Ÿωuρ ⎯ä3s? z⎯ ÏiΒ t⎦,Î#Ï≈ tó ø9 $# ∩⊄⊃∈∪﴾   
 خوف آهسته وآرام صبحگاهان و پروردگارت را در دل خود از روى تضرع و« ).205: األعراف(

  .»از غافالن مباش شامگاهان ياد كن و
  ... بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم
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  خطبه دوم
  !اى مسلمانان

هوس شما را از جاده حق  ، مبادا هوى وتقوا پيشه كنيد آنچنانكه حق ترسيدن است از خدا بترسيد و
، از ياد خويش وعده فرموده كه خداوند متعال اجر و پاداشى كه در مقابل ذكر و بدانيد ، ومنصرف كند

پاداشى  كنند ولى مزد و توصيف بشر خارج است، مؤمنان اثر اين پاداش را در دنيا احساس مى تصور و
   .پايدارتر خواهد بود زرگتر وكه خداوند در آخرت عنايت فرمايد بسيار ب

زمين ياد كند وى او را در مالء اعلى  از ثمرات ذكر خداى ذو الجالل اين است كه كسى كه او را در
þ’ÎΤρãä.øŒ﴿: فرمايد ياد خواهد كرد چنانكه مى $$ sù öΝä.öä.øŒ r& (#ρã à6ô©$#uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρãàõ3s?﴾   

  .»نكنيدنا سپاسى ام را  شكر مرا بجاى آوريد و را ياد كنم وپس مرا ياد كنيد كه شما« ).152: ةالبقر(
خداوند  :فرمودند صروايت است كه رسول اكرم   ة، از أبوهريرخداوند با ذكر كنندگان است و

أَنا عند ظَنِّ عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرُته يف نفسي، وإِن ذكرين يف : (متعال فرمود
هرگاه مرا ياد كند  ، وه بنده ام به من گمان داشته باشدمن همان جايى هستم ك«) ُته يف َمٍأل خريٍ منهَمٍأل ذكر

اگر مرا در جمعى ياد كند من در جمعى  را تنها ياد مى كنم و ، اگر مرا تنها ياد كند من اومن با او هستم
  . »را ياد خواهم كرد بهتر از آن او

: فرمايد ، چنانكه خداوند متعال مىيقين قلب است ثبات و آرامش و از ديگر ثمرات ذكر اطمينان و
﴿t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ ’⎦ È⌡uΚôÜ s?uρ Οßγç/θè= è% Ìø.É‹ Î/ «!$# 3 Ÿωr& Ìò2É‹Î/ «!$# ’⎦È⌡ yϑôÜ s? Ü>θè= à)ø9 كسانى كه ايمان «). 28: الرعد( ﴾#$

  .»خدا آرامش مى يابد با ياد گيرد، آگاه باشيد كه دلها دلها يشان به ذكر خدا آرام مى آوردند و
  .ايمان را افزايش ميدهد از ديگر ثمرات ذكر اين است كه در دل محبت خدا را ايجاد ميكند و

بنده مؤمن ميتواند  گردد و مسرور مى سينه ها گشاده و شود، و از بركت آن دشواريها آسان مى و
 صاز رسول خدا ارث اشعرى بوسيلهء آن خودش را از نيرنگهاى شيطان محفوظ دارد حارث بن ح

را امر فرمود كه بنى اسرائيل را به پنچ چيز  إكريا زخداوند يحيى ابن «: روايت مى كند كه فرمودند
چون ذكر مانند دژ يا قلعه محكمى است كه  »يان يكى ذكر خداى ذو الجالل بودسفارش كند كه از آن م

همچنين است  از شر آنان محفوظ دارد و يده واو خودش را به آن دژ رسان شخصى را دشمن دنبال كند و
بوسيله ذكر  ذكر خداوند متعال كه بندهء مؤمن نمى تواند خودش را از مكر شيطان نجات دهد مگر 

                ).ابن حبان است روايت از ترمذى و( .»خداى ذو الجالل
خالصه اينكه  ،كند فع مىمشكالت را ر از ديگر ثمرات ذكر اين است كه گناهان را نا بود كرده و

  .تصور باال تر است پاداش ذكر از شمارش و ثواب و
  !بندگان خدا

  :مى فرمايد صپروردگار مهربان براى اكرام پيامبرش 
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﴿¨βÎ) ©!$# …çμ tG x6Í×̄≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n?tã Äc©É<̈Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ = |¹ Ïμ ø‹n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡n@﴾ 
 او بر] نيز شما[ مؤمنان اى. فرستند مى درود پيامبر بر فرشتگانش و خداوند گمان بى«). 56: األحزاب(

  .»بگوييد سالم بايد كه چنان و بفرستيد درود

  هـ ق1422/ 10/2

  
  
 



 ٢١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  هجرت

  
وآخرت را براى  دنياتقوا سعادت  ، كهتقوا پيشه كنيد چانكه الزم است از خدا بترسيد وآن! اي مسلمانان

مهم باشد تقاضا  هدف واال و ، مسئوليت بزرگ، ونامه مقدسبرگاه هر !گان خدا، بندكند شما تضمين مى
، چه بسا ممكن است كه وقت در راه آن فدا كند مال و كند كه انسان آنچه در توان دارد أعم از جان و مى

را ببازد دوستانش را از دست بدهد، مان مقدسى جانش گ وآرمسئوليت بزرانسان در راه اداى چنين 
خصومت دشمنان در امان  ، از نيرنگ مكاران ودگيراستهزاء قرار  ، مورد تمسخر ودشمنانش زياد شود

رش قرار بگيرند در كنا به نصرتش بشتابند و در عين حال كسانى كه حرفش را گوش كنند و ، ونماند
پيش غاز بعثت شان آدر  صيقاً براى سيد البشر محمد مصطفى ، همين وضعيت دقبسيار اندك باشند

تبليغ آن  بود كه خداوند ايشان را براى اداء و صوليت رسول اهللا ئ، مسآمد، بيان همين حقيقت واال
فرستاد كه جهان بيش از  و ، خداوند زمانى بهترين مخلوقات را بسوى بشريت مبعوث كردمبعوث فرمود
تحريفاتى كه اهل كتاب  يرات وياز تغ پسچونكه  ،شريعت ايشان محتاج بود و گرى به رسالتهر زمان دي

ش ا گزيدهلذا خداوند بندهء برز ،جهالت فرو رفته بود ريكيهاى شرك وادر ت جهاندر دين آورده بودند 
≈̄'ö≅è% $yγ•ƒr﴿: فرمايد پيامبرى فرستاد لذا مىهمهء بشريت به  براىرا  ص حضرت محمد tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ 

«!$# öΝà6ö‹s9 Î) $ ·èŠÏΗ sd “Ï%©!$# …çμ s9 Ûù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ ⎯Ç‘ ósãƒ àM‹Ïϑãƒuρ﴾ )اى  :بگو« ).158: األعراف
زمين  مردم براستى كه من از طرف خدا براى همه شما پيامبر فرستاده شده ام خدايى كه آنچه در آسمان و

   .»ميراند مى كند و هيچ معبودى جز او نيست زنده مى ،است مال اوست
كنند بعضى  رستش مىپ، ديدند كه مردم خدايان مختلفى را مبعوث شدند ص گامى كه پيامبرهن

به جاى  سختى ها مشكالت وگام مردم در هن ، وغيره را اولياء و بعضى قبرها و ند وپرست مى درختان را
براى  برند و ناه مىپبه آنان  خواهند و از آنان كمك مى خوانند و داى يكتا اين مخلوقات عاجز را مىخ

واسطه قرار  آنان را وسيله و ، وكنند ذبح مى براى آنان نذر و ، وآورند جلب منافع به آنان روى مى
 صپيامبر نين چ، همدعاهايشان را به خدا برسانند خواسته ها و دهند كه به خدا نزديك شان كنند و مى

گويان پناه غيب فالبينان و به دامان ساحران و نزاعات خود فصل مشكالت و نان براى حل وديدند كه آ
، كنند كنند صله رحم را قطع مى ، با همسايه بد رفتارى مىكنند محرمات مى اشاعهء فحشاء و برند و مى

نزد آنان فروش در  خريد و ، ربا وحرام را ندارند حالل وپرواى  فقط به فكر جمع كردن مال هستند و
  .دانند ميراث را يكى مى ، غصب وبرابر است



 ٢٢

 آنقدر با عادات و معنوى وابسته شده بود و گسترده مادى ومنافع  آنقدر به اين دين جاهلى مصالح و
ف ساالرى آن بسيار اشرا دست كشيدن از منافع مادى و رسوم جاهلى عجين گشته بود كه ترك كردن و

كارشان را آغاز  »ال إله إال اهللا حممد رسو ل اهللا« وت مردم به سوىبا دع ص ، پيامبرنمود دشوار مى
را  ، در دعا اوا را بايد پرستيدگسترده اى را بهمراه داشت كه فقط يك خداى يكت، اين كلمه معانى كردند

، جلب نذر فقط براى او بايد كرد، كمك از او بايد خواست، پناه به او بايد جست بايد خواند، ذبح و
ر انواع عبادتى كه ديگ سجده براى او بايد كرد و ، طواف ودفع مضرت را از او بايد خواست و منفعت

β¨﴿ :فرمايد فقط حق خدا ست، لذا خداوند متعال مى r& uρ y‰ Éf≈ |¡yϑø9 $# ¬! Ÿξsù (#θããô‰ s? yì tΒ «!$# #Y‰ tn r& ∩⊇∇∪﴾  )الجن :
≅ö﴿: فرمايد چنين مىمه و  .»انيدخوخدا نانا مساجد از آن خدا است پس هيچ كسى را بايد با مه و«. )18 è% 

(#öθs9$ yès? ã≅ø?r& $ tΒ tΠ§ ym öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn= tæ ( ωr& (#θä.Î ô³è@ ⎯Ïμ Î/ $ \↔ø‹x©﴾ )بياييد كه آنچه  !)اى پيامبر( :گوب«). 151: األنعام
  .»پروردگار تان بر شما حرام كرده بخوانم اينكه هيچ چيزى را با او شريك نسازيد

 ™tΒuρ ãΝä39s?#u$!﴿ پيروى كرد بايد اتباع و صپيامبر از معانى كلمهء شهادت اين بود كه فقط از  چنينهم

ãΑθß™§9 $# çνρä‹ ã‚ sù $ tΒuρ öΝä39pκ tΞ çμ ÷Ψtã (#θßγtFΡ$$ sù﴾ )از آنچه شما چه پيامبر به شما داد آنرا بگيريد وآن«يعنى  ).7: الحشر 
طهارت، اخالق  را بسوى عفت و آمد تا اينكه انسانها صت پيامبر رحم . »آئيدشت با ز اباز د ازآن را

آمد تا از  ،حق بخواند استقامت در دين ، وحرام ، دست كشيدن از ظلم ونيكو، صله رحم، همسايه دارى
، قوانين جاهليت ، نه با فال بينى وفصل كنند مسائلشان را بكتاب خدا حل و آنان بخواهد كه مشكالت و

، تا چ كنندمباح خر درجاى مشروع و د كه مال را از را ههاى حالل بدست آورند وبخواهچنين از آنان هم
تواند يكى از  برابر دين خدا مساوى هستند تنها چيزى كه بوسيله آن مىدر اعالن كند كه همه انسانها 

$ %ö≅è﴿: فرمايد باشد تقوى است، خداوند مى برترديگرى  yϑ̄ΡÎ) tΠ §ym }‘ În/u‘ |·Ïm≡uθxø9 $# $ tΒ t yγsß $pκ ÷] ÏΒ $ tΒuρ z⎯ sÜt/ zΝøOM} $#uρ 

z© øöt7ø9 $#uρ Îö tó Î/ Èd,y⇔ø9 $# βr& uρ (#θä.Î ô³è@ «!$$Î/ $tΒ óΟs9 öΑÍi” t∴ãƒ ⎯ÏμÎ/ $YΖ≈sÜ ù=ß™ β r& uρ (#θä9θà)s? ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪﴾ )33: األعراف( » 
تجاوز بدون حق را  ، وگناه ، وباطنى رى وجز اين نيست كه پروردگار من فحشاى ظاه !)اى پيامبر( :گوب

يا آنچه را  ، وزل نكردهنااينكه با خداوند چيزى را شريك بسازند كه هيچ دليلى برآن  حرام كرده است، و
β¨﴿: فرمايد مى و .»كه نمى دانيد بر خداوند بهتان ببنديد Î) ©!$# ããΒù'tƒ ÉΑô‰ yèø9 $$Î/ Ç⎯≈|¡ômM} $#uρ Ç›!$ tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4†n1 ö à)ø9 $# 

4‘ sS÷Ζ tƒuρ Ç⎯tã Ï™!$t±ós xø9 $# Ì x6Ψßϑø9 $#uρ Ä© øöt7ø9 $#uρ 4 öΝä3ÝàÏè tƒ öΝà6̄= yè s9 šχρã©.x‹ s? ∩®⊃∪﴾ )بدرستيكه خداوند به « .)90: النحل
تجاوز نهى  و تكارهاى زش از فحشاء و كند، و ، كمك به خويشاوندان امر مىكو كارىين عدالت و

   .»بياد آوريدتا اينكه  دهد پند مىكند، خداوند شما را  مى
گامى كه ابو طالب مريض بود هن: كند كه فرمود روايت مى باز عبد اهللا بن عباس  / ابن جرير
ات خدايان ما را دشنام  برادر زاده: ن قريش كه ابو جهل نيز با آنان بود نزد او آمدند وگفتنداعده اى از سر

چه اين قوم تو ! اى برادر زاده عزيزم :بوطالب گفت، أگويد ، اين وآن مىكند چنان مى چنين و دهد و مى
: فرمود صپيامبر  ،دهى كنند كه تو خدايانشان را دشنام مى ادعا مى از تو شكايت دارند و ؟مى گويند



 ٢٣

نرا گفتند همه عرب از آنان تبعيت خواهند نها آآ گرخواهم كه ا من فقط يك كلمه از آنان مى! عموجان
گوئيم چيست  ، ده كلمه مىيك كلمه نه: ه خواهند پرداخت، أبوجهل گفتعجم به آنان جزي همه كرد و

كه  ىدر حال د كردند وعقب گر پريدند و، از جا »إله إال اهللاال « :گوئيدب: فرمودند ص؟ پيامبر آن كلمه
≅Ÿ﴿: گفتنددادند مى  لباسهايشان را تكان مى yè y_ r& sπ oλÎ;Fψ $# $Yγ≈ s9 Î) #́‰Ïn≡ uρ ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ í™ó© ý s9 Ò>$yf ãã ∩∈∪﴾ )آيا «). 5: ص

  .»كه اين خيلى تعجب آور است، براستى همه خدايان را يك خدا كرده
به خط اسالم  سازد و مى ؟ فهميدند كه اين كلمه انسان را از نوچيستآنها فهميدند كه معناى اين كلمه 

از اسالم پيروى كند، گى فقط همه شئون زند بر خورد و اخالق و معامله و عبادت و در كند كه داخل مى
ö≅è% ¨βÎ) ’ÎA﴿كند  ن مطلب را بيان مىيچنانكه آيه كريمه بروشنى ا Ÿξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÎA$yϑtΒuρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# 

∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎŸ° …çμ s9 ( y7Ï9≡x‹ Î/uρ ßNö ÏΒé& O$tΡr& uρ ãΑ̈ρ r& t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çRùQ $# ∩⊇∉⊂∪﴾   
زندگى من  مرگ و تمام عبادات من و كه بتحقيق نماز من و !)اى پيامبر( :گوب«يعنى  ).163 -162: األنعام(

 .»من اولين مسلمانم ام و يى ندارد به همين مأمور شدههمتا براى پروردگار جهانيان است هيچ شريك و
معنى  همه انسانها را بسوى همين صپيامبر ، كه مشركين از آن فرار كردند) ال إله إال اهللا(اين است معناى 

رود  مىبشر بشمار خ ريرين مسئوليت در طول تاگتترگ كه بزرس، از عهده اين مسئوليت گ خواندبزر
در  ترقى و پيشرفت و، بسوى دين ارزشمندى خواند كه بشر را در دنيا به باال ترين مراتب وى بر آمدبخ

گروه  ،هميشه بماندنعمتهاى رشك آفرينش براى  مى رساند كه بهشت جاويدان و ابدىآخرت به سعادت 
، كه مشركين مستضعف تشكيل دادند يك مجتمع كوچك مؤمن و ند واندكى دعوت حضرتش را پذيرفت

، سوزاندن در آتش خواباندن لخت ن چشانيدنداترين شكنجه ها را به آنطاقت فرسا ترين و مستكبرين بد و
مى  صدر مقابل دعوت پيامبر ، كسانى كه هاى معمول آنان بود روى ريگهاى سوزان از جمله شكنجه بر

تكبر مخالفت  دانستند دعوت حق است اما از روى عناد و آنانيكه مى: ، اولگروه بودندايستادند سه 
جاهالن گمراه كه واقعاً از روى جهالت : سوم ، وسوختند مى زيدند ورو آنانيكه حسد مى: ، دومكردند مى

 ومشتركى تشكيل داده بودند كه از هيچ دسيسه  شيطانى و جبهه بزحاين مثلث شوم  .كردند انكار مى
tβρß‰ƒÌ﴿. كردند بازداشتن ديگران از راه خدا فرو گذاشت نمى وسيله اى براى سركوبى دعوت و ãƒ (#θä↔ÏôÜ ã‹Ï9 

u‘θçΡ «!$# öΝÎγÏδ≡ uθøù r'Î/ ª!$#uρ –Λ É⎢ãΒ ⎯ÍνÍ‘θçΡ öθs9 uρ oνÌ Ÿ2 tβρã Ï≈ s3ø9 را با دهانهاى  ر خداخواهند كه نو مى«). 8: الصف( ﴾∪∇∩ #$
  .»پندارندپسند چه كافران ناگر خداوند نورش را به اتمام خواهد رساند  شان خاموش كنند و

فتندكه گرم ـ، مشركين تصميپيروان اسالم تنگ گرديدعرصه بر  مشكالت در مكه زياد شد و
داده است كه به پروردگارت به تو اجازه اكنون  :فرمـود جبريل  به شهـادت برساننـد را صامبرپي

، به هدف شومشان نايل نگردنددشمنانت ، همين امشب سر جايت نخواب تا اينكه ه هجرت كنىمدين
 ، حضرت درند دسته جمعى به حضرتش حمله كنندتصميم داشت مشركين دم دركمين گرفته بودند و

، بر آنان پاشيدندمشت خاكى  ، از در بيرون رفتند وكردند حاليكه آيات اول سوره ياسين را تالوت مى



 ٢٤

در  انبا رفقيش ص، پيامبر خوابشان آمد كه پيامبر را نديدند خداوند نور چشمانشان را از آنان گرفت و
، تا ر ماندند تا اينكه اوضاع آرام شد، مشركين قريش همه جا را پاليدندسه روز منتظ پنهان شدند وغار ثور 

، بينند كنند ما را مىگر پائين پايشان را نگاه ا! رسول خدااى : فرمود اينكه رد پا به دم غار رسيد ابوبكر 
رى كه سومشان خداوند فچه گمان مى برى در باره دو ن«) ماظنك بإثنني اهللا ثالثهما! (اى ابوبكر: فرمود
 صگرديدند، هجرت پيامبر راهى مدينه  سه روز بعد با يك نفر راه بلد بر شتر سوار شدند و .»است

نيرنگ مشركان را باطل كرد آنان گمان كرده  مسلمين بود كه خداوند مكر و اسالم وپيروز بزرگى براى 
، غافل از اينكه هميشه نابود كنند براىاسالم را  بودند كه خواهند توانست پيامبر را به شهادت برسانند و

ωÎ) çνρã﴿ناصر پيامبر است  خداوند ياور و ÝÁΖs? ô‰ s)sù çνt |ÁtΡ ª!$# øŒ Î) çμy_ t÷z r& t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ ã xŸ2 š†ÎΤ$rO È⎦ ÷⎫ oΨøO$# øŒ Î) $yϑèδ † Îû 

Í‘$tó ø9 $# øŒÎ) ãΑθà)tƒ ⎯Ïμ Î7Ås≈|ÁÏ9 Ÿω ÷β t“øtrB χÎ) ©!$# $oΨyè tΒ ( tΑt“Ρr'sù ª!$# …çμ tGt⊥‹Å6y™ Ïμ ø‹n= tã …çνy‰ −ƒr& uρ 7ŠθãΨàfÎ/ öΝ©9 $yδ ÷ρ ts? Ÿ≅ yèy_ uρ sπ yϑÎ= Ÿ2 

š⎥⎪Ï%©!$# (#ρ ã xŸ2 4’n?ø¡9 $# 3 èπ yϑÎ= Ÿ2uρ «!$# š†Ïφ $u‹ù= ãèø9 $# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã íΟŠÅ3ym ∩⊆⊃∪﴾ )گر شما او را يارى ا« ).40: بةالتو
همسفر  نكنيد البته خدواند او را يارى خواهد كرد آنگاه كه يكى از آن دو تن كه در غار بودند به رفيق و

 او را به سپاه و رامش بر او فرستاد وآ وغمگين مباش كه خداوند با ماست آنزمان خدا سكون  :خود گفت
 و نداى خدا ى كافران را پست گردانيد واند ديده ايد مدد فرمود وخود كه شما آنرا ن بىلشكرهاى غي

  .»دانائيست چيز كمال قدرت و هر را بر دعوت اسالم را مقام بلند داد كه خدا
، مؤرخان عد از هجرتهم ب چندين مرتبه مورد سوء قصد قرار گرفتند هم قبل از هجرت و صپيامبر 

گى را كند سن را ببينم كه نزد كعبه سجده مىگند اگر محمد عزى سو به الت و :أبو جهل گفت :گويند ىم
را م ويا نكنيد  ست كه از من دفاع كنيديش بلند نشود، آنگاه با شماااز جكه فرقش خواهم كوبيد  گرفته بر

تشريف  صرسول اهللا  فردايشم داد يگند ترا تحويل نخواهبخدا سو !كمالح ااب: تحويل دهيد، گفتند
گ بزرگى جهل سنشان بودند أبوسكه قريش در مجال ىحال شروع به نماز كردند، در نزد كعبه وردند وآ

 ،لرزيد به عقب برگشت ىم به خود جلو آمد اما ناگهان در حاليكه رنگش را باخته بود و را گرفت و
 گردنش خيلى كلفت بود و او حائل شد كه سرش بسيار بزرگ و شترى بين من و: چه شد؟ گفت :گفتند

چنگ اوست قسم به ذاتى كه جانم در  ،او جبرئيل بود :فرمودند صپيامبر  ،كه مرا بخورد نزديك بود
يكبار توسط منافقين  ص، پيامبر كردند را در جلو چشم مردم ريزه ريزه مى وىگان آمد فرشت گر جلو مىا

 اف وفضاله در حالت طو ، همچنين توسط عامر ابن طفيل وتندگرفقرار  در غزوه تبوك مورد سوء قصد
توسط قاصد صفوان ابن  زير درخت هنگام باز گشت از يكى از غزوات و توسط يك مشرك اعرابى در

خواست به حضرتش  مى مسموم كرده و رانيز توسط زن يهودى كه دست گوشتى  شان و اميه در مسجد
 يد كامل ودرتمام اين حوادث خداوند ايشان را بخاطر توح ، ووقت به ايشان اطالع رسيد بخوراند كه سر
⎯ç﴿: فرمايد ، لذا مىبر خداوند داشتند نجاتشان داد توكل مطلقى كه tΒuρ ö≅©.uθtGtƒ ’n?tã «!$# uθßγsù ÿ…çμ ç7ó¡ym﴾ )الطالق :

 در مسير هجرت شان به مدينه نسيم نصرت و. »كافيست او را خداپس كسى كه برخدا توكل كند  و«). 3
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، سراقه ابن مالك به طمع صد شترى كه قريش به او وعده زيدن گرفتالعرب و ةپيروزى به خارج از جزير
، پيامبر به طرف رفت ، اما پاهاى شترش به زمين فرونزديك كرد صداده بودند خودش را به رسول اهللا 

قه اسر! رى را بپوشى چه حالتى خواهى داشت؟آنروز كه دسبندهاى كس! سراقه: فرمودند او نگاه كردند و
هنگامى كه ايران فتح گرديد دستبند هاى كسرى  ، حضرت عمر دست برداشتد و از پيامبر مسلمان ش

  .تحقق يافت ص بدين ترتيب پيش بينى پيامبر را به او پوشاند و
بال بى نظيرى وارد مدينه گرديدند، استق اعزاز و با اكرام و رفيقشان ابوبكر صديق  با صرسول اهللا 

كرد كه  هر كسى آرزو مى دانستند و بركت مى خير و دينه قدوم رسالت را به شهر شان باعثممردم 
طرف خدا مأمور  زد زيرا كه وى از ، سر انجام شترشان درجاى همين مسجد زانوحضرتش مهمان او باشند

رفت كه  اين قطعه زمين را خريدند و مسجد ساختند كه از آن نور درخشيدن گرفت و صبود پيامبر 
بدين ترتيب مرحله  سپس حجرات همسرانشان را ساخته و ،دسراسر جهان را تا روز قيامت منوركن

بنا  .سازنده بود اعمال نيك و تأئيد و جديدى از تاريخ آغاز گرديد مرحله مباركى كه سرشار از نصرت و
نيز از هر جايى كه مسلمان  بودكه هجرت از مكه به مدينه فرض گرديد و صبرين در زمان رسول اهللا 
، هجرت يكى از بهترين اعمال نيك بشمار ينش را بر پاى دارد هجرت فرض استنتواند در آنجا شعائر د

: فرموند ص، پيامبر گرفتند كردند امتياز مى منـزلت برترى كسب مى آمد كه مردم باداشتن آن مقام و مى
، ى برداز آن بوده از بين مى كه پيش هاسالم هر گنا« »اَهلَْبما قُ ُمِدْهـَت رةُْجهِـالْ، َوُهلَْبما قَ ُمِدْهَي الُماإلْس«

  .»كند ى كه پيش از آن بوده نابود مىههمچنين هجرت نيز هر گنا
د شعائر دينش ، هجرت از اين شهر منسوخ شد البته از ديگر شهرهايى كه مسلمان نتوانبعد از فتح مكه

 يث است كهرا بپرستد هجرت همچنين واجب است، در حد پا دارد به شهرى كه بتواند با آزادى خدارا بر
ى شود هجرت قطع نم« .»َتْنقَِطُع الْهِْجَرةُ َحتَّى َتْنقَِطَع التَّْوَبةُ، َوال َتْنقَِطُع التَّْوَبةُ َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِبَِها الَ«

دستور  .»توبه قطع نمى شود تا وقتيكه خورشيد از مغرب طلوع نكند ، وتا زمانى كه توبه قطع نشود
ش كم بود زيرا ا ، چونكه مدينه در آمد كشاورزىاز معجزات بود صمدينه در زمان پيامبر  هجرت به

، از نظر وسعت جغرافيائى باران كم مى باريد، در آمد بازرگانى اش نيز كم بود، از نظر صنعت صفر بود
فت گ تخمينات بشرى مى ، محاسبات وحتى براى خود ساكنانش هم تنگ استنمود كه مدينه  چنين مى

، اما بر عكس با هجرت به آورد اجتماعى زيادى را ببار خواهد كه هجرت به مدينه مشكالت اقتصادى و
 توطئه اى كه عليه اسالم و هر مكر و ، ومسلمين الزم بود متحقق شد مدينه هر خيرى كه براى اسالم و

را از نزديك  صزن سيد البشر  مرد و بزرگ و نابود گرديد، هركوچك و مسلمين چيده شد باطل و
 اخالق ايشان را ياد گرفتند و ، وء كردندبه ايشان اقتدا شانرا از ايشان آموختند و دين ، ومشاهده كردند

سنت را با عمق معانى  ، احاديث ايشان را حفظ كردند وند، در مجالس درس شان حاضر شدنددتطبيق كر
به  دقيق ترين تفاصيلش نقل كردند و با سكنات ايشان را تمامى حركات و عمل كردند و اش فهميدند و



 ٢٦

را حتى در داخل  گى ايشانزند ، ورا همراهى كردند ص، پيامبر غزوات ، در جنگ ها وگران رساندنددي
 آموختند و ساير زمينه ها را درك كردند و سلوك و معامله و اعم از عبادت و خانه مشاهده كردند و

 چقدر بزرگ و، داشتند صپيامبر العاده اى بود كه به  عالقه فوق ، همهء اينها بخاطر محبت ورساندند
چقدر نعمتهاى فراوانى از بركت هجرت بر  ، و!مسلمين بر اسالم و صهجرت پيامبر  جالب بود اثر

  .!مؤمنين سرازير شد
گنا قرار داشتند نت مردم در سختى و ، وود داشتجشكى نيست كه در آغاز هجرت مشكالت فراونى و

بيهوش  لحجره حضرت عائشه  و صگاهى من بين منبر پيامبر «: فرمايد مى  ةچنانكه أبو هرير
ى كه جز حال ، درت به گمان اينكه كه من ديوانه امگذاش پايش برگردنم مى آمد و ، اعرابى مىشدم مى

پياله شير به رسول اهللا كند كه يك  نقل مى  ةاز أبو هرير /امام بخارى ، گرسنگى هيچ مشكلى نداشتم
كه  از بس ،أهل صفه را صدا بزن: ، فرمودندامسنه ركه گ كردندچهره من احساس ه شد، از هدي ص

پياله  آلخره آنها را صدا زدم وا، بدو نفرى آنرا بنوشيم صپيامبر  كردم كه من و گرسنه بودم آرزو مى
أبو : ودندمانديم فرم صل اهللا ورس فقط من و اينكه همه سير شدند و اشير را به يكى يكى نوشانيدم ت

ى يبه خدا :گفتمبنوش  :دبنوش نوشيدم باز هم فرمودن :فرمودند ،، نوشيدم تا اينكه سير شدمبنوش! ةهرير
شد كه  گاهى مى، نوشيدند صسول اهللا ر، باقى مانده را ندارمي را به حق فرستاده است ديگر جا كه شما

ايمان آنان  صبر و هجرت با آغاز ىها ، اما اين سختىگرسنگى سنگ به شكمشان مى بستنداز  صپيامبر 
  .رى شدپس

عطوفت با آنان  آنقدر با نرمى و و دمهربانى داشتن يارانشان شفقت و آنقدر با صحابه و صرسول خدا 
، سر انجام رى را نمى توان با آن مقايسه كردماد وچ پدر عطوفت هي كردند كه شفقت و بر خورد مى

غنائم زيادى از هر طرف به  ، اموال وگرديدناطق زيادى فتح م شهرها و اسالم را غالب كرد وخداوند 
از روزى است كه يك طشت صبح  بهتر امروز حال شما: فرمودند ص، اما رسول اهللا ازير گرديدمدينه سر

  .يكى شب يك دست لباس صبح بپوشيد و ، ويكى شب ش باشد ويجلو
نوع ز دست رفته است خداوند در زمان نبوت ا رسولو گر ثواب هجرت بسوى خدا ا !اى مسلمان

، هجرت به معناى ترك كردن يارى بزرگى داردگرى از هجرت را مشروع كرده است كه ثواب بسدي
استقامت  وتفريط را ترك كن بسوى اعتدال  افراط و ،بسوى طاعت بشتاب است پس گناه را ترك كن و

، كسالت وآرزوهاى باطل را تابتسليم بش بسوى فرمانبردارى و سركشى را ترك كن و ، گناهان وبشتاب
، ميل به مواليت را از خود راضى كنى تا كه خدا و، پشتكار بشتاب كوشش و بسوى تالش و ترك كن و

: فرمودند ص، پيامبر اميد به نعمتهاى بهشت بشتاب بسوى آخرت و دل بستن به آن را ترك كن و دنيا و
مسلمان كامل كسى است كه « »َيِدِه َواملُهاجُِر َمن َهَجَر ما َحرَّم اُهللاملُسِلُم َمن َسِلَم املُسِلُمونَ ِمن ِلسانِِه َو«

مهاجر واقعى كسى است كه آنچه را كه خدا حرام كرده  زبانش آسوده باشند و گر از دست ومسلمانان دي
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فساد مانند  عبادت در عصر فتنه و«: فرموند صپيامبر در صحيح مسلم آمده است كه  و .»ترك كند
⎪⎥βÎ) š¨﴿: فرمايد خداوند مى. »ه سوى من استهجرت ب Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ z⎯ƒÉ‹ ©9 $#uρ (#ρã y_$yδ (#ρß‰ yγ≈ y_ uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# 

y7Í×̄≈ s9 'ρé& tβθã_ö tƒ |Myϑôm u‘ «!$# 4 ª!$#uρ Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm براستى كسانى كه ايمان آوردند وكسانى « ).218: ةالبقر( ﴾∪∇⊆⊅∩ ‘§
مهربان  خداوند بخشنده و رند وا، آنها به رحمت خدا اميدومودند در راه خداجهاد ن كه هجرت كردند و

   .»است
  .....بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم 

  
  

  خطبه دوم
  ! اى مسلمانان

! ريد مگر در حالى كه مسلمان باشيد، بندگان خدانمي و، ا بترسيد چنانكه بايد ترسيده شوداز خد
uθèδ﴿: فرمايد خداوند متعال مى uρ “ Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ Ÿ≅ øŠ©9$# u‘$yγ̈Ψ9 $#uρ Zπxù= Åz ô⎯ yϑÏj9 yŠ#u‘r& β r& t 2¤‹tƒ ÷ρr& yŠ#u‘r& #Y‘θà6ä© ∩∉⊄∪﴾ 

درپى آفريده است براى كسى كه خواسته باشد  روز را پى خداوند ذاتى است كه شب و«). 62: الفرقان(
قدرت خدا است، كسى كه عمل نيكى روز نشانه بزرگى بر  گردش شب و .»پند بگيرد يا شكر گذارشود

تواند در شب  ، اگر عملى در روز فوت شد مىانش كندجبرتواند در روز  شب فوت شود مى از او در
، صبر آموزاند به مسلمانان درسهاى زيادى مى ص، اتفاق بزرگ هجرت مصطفى رانش كندبج
هجرت با اسباب عادى انجام گيرد  ، خداوند خواسته بود كهكند ى مىيراهنما دهد و پند مى آموزاند و مى
راه بلد براى راهنماى، اگر خداوند  ،، شتر براى سوارىابى كه انسانها با آن آشنا هستند، توشه سفراسب
هر  خواست امتش به وى اقتداء كنند و اما مى ردك براق سوار مى را بر اوتوانست  ىز ماينجا نيخواست  مى

  .كه در اختيار دارند يارى كنندى يگاه الزم باشد دينشان را با اسبا
  !پس اى مسلمان

، كنى ات نصرت ، در خانهدين خدا را در وجود خود يارى كنىبزرگترين واجب تو اين است كه  
در جامعه اى كه در آن زندگى حد اقل دعوت بسوى آن  ، ويارى دين با عمل كردن به آن و نصرت

  .برايت پيش خواهد آمد الًاتى كه احتمسپس صبر در مقابل مشكال گردد و كنى متحقق مى مى
امروز وضعيت مسلمانان در جهان بگونه اى است كه بايد از درسهاى هجرت نبوى استفاده كنند، 

كينم هرگز ممكن نيست كه حالت دين بهبود يابد مگر به همان  در اين عصرى كه مازندگى مى امروز و
رشد كرده است، ايمان حقيقى، توحيد خالص،  ه وسرپا ايستاد ،همان اسبابى كه در اول دين با روش و

سنت طبق  ، عبادت با مرتبه احسان واو، صبر در مقابل مشكالت خدا توكل بر ، صداقت بااخالق نيكو
حيثما كنَت، وأْتبِعِ السَّيِّئَةَ  اتَّقِ اَهللا«: فرمايند مى صپيامبر  .مهمترين اين اسباب است صمطهر رسول اهللا 
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گناهى كه  پس از هر خطا و، هرجايى كه بودى از خدا بترس« .»وخاِلقِ الناَس خبلُق حسن .ُحَهاَسَنةَ َتْمَحالْ
مردم با اخالق نيكو  با و ،خواهد كرد را نابود از تو سرزد حتما عمل نيكى انجام بده كه او ناًااحي اگر
   .»كنرفتار
﴿¨βÎ) ©!$# …çμ tGx6Í×̄≈ n= tΒuρ tβθ= |Áãƒ ’n?tã Äc© É<̈Ζ9$# 4 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θ= |¹ Ïμ ø‹n= tã (#θßϑÏk= y™ uρ $ ¸ϑŠÎ=ó¡n@﴾ )56: األحزاب .(

 چنان و بفرستيد درود او بر] نيز شما[ مؤمنان اى. فرستند مى درود پيامبر بر فرشتگانش و خداوند گمان بى«
   .»بگوييد سالم بايد كه

  هـ12/1/1422: جمعه
  

  
  
 



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  از ديدگاه اسالم سحر

  
گارى برويد كه رستوى به راه راست  بزنيد وچنگ او به ريسمان محكم  و از خدا بترسيد! اي مسلمانان

  .آشكار همين است
گناهى گناه بدترين  ترين كارها نافرمانى خداوند است، و زشت بدانيد كه بدترين و! گان خدااى بند

نى است كه بوسيله اگناهان كبيره از برزگترين گناه، شدبا خطرش متحقق است كه ضررش بزرگترين و
رسول  خدا و بلكه ارتكاب اين گناهان به منزله اعالن جنگ با ،گيرد نافرمانى اهللا انجام مى آنها معصيت و

اخروى از بعضى  سزاى دنيوى و عقوبت و ضرر، و وطبيعى است كه بعضى گناهان از نظر مفاسد  ، واست
بيشتر هرچه كه  بيشتر تصادم داشته باشد و ،هدف خلقت كائنات ، هرچه كه باگناه، باشدگر خطرناكتر دي
  .اصالح جامعه واقع گردد بهمان اندازه خطرناكتر است حق و تضاد با در

همتا  برايش شريك و پرستيده شود ونجايى كه خداوند كائنات را آفريده است تا اينكه به يكتايى آاز 
تا اينكه هر انسانى را بدون اينكه  زمين را براى اظهار حق آفريده و كه آسمان و از آنجايى تراشيده نشود و

يا پاداش دهد براى تحقق اين هدف بزرگ ذات قادر با حكمت  مورد ظلم قرار بگيرد مطابق عملش سزا
ا اين آنچه ببنا براين هر ،كتب آسمانى فرستاد تا اينكه زمين را از لوث گناهان پاك كنند پيامبران را با

كه از يمتعال براى كسان و خداوند قادر داشته باشد در نزد خدا ناپسند است، و ىگارزاهداف ارزشمند ناسا
 همدر دنيا  همع تنبيهات را در نظر گرفته است اترين انو عبرتناك نون الهى سرپيچى كنند بدترين وااين ق
  .آخرت در

 ،تر استگتر بود عقوبتش نيز ازهمه شديدبزر هگناهان كبيرآنجايى كه شرك به خدا از همهء  از لذا
كرده كه براى هميشه در دوزخ بماند صادر دستور  ، وحرام كرده استلذا خداوند بهشت را برمشرك 

﴿¨βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8u ô³ç„ ⎯Ïμ Î/ ã Ïøó tƒuρ $tΒ tβρßŠ y7Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™!$t±o„﴾ )او به كه] را آن[ خداوند راستى به«). 48: النساء 
çμ…﴿ . »بخشد مى، بخواهد كه كس هر براى را آن جز و بخشد نمى، شود آورده شرك ¯ΡÎ) ⎯ tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s) sù 

tΠ §ym ª!$# Ïμø‹n= tã sπ ¨Ψyf ø9 $# çμ1uρù'tΒuρ â‘$̈Ψ9 $# ( $ tΒuρ š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$|ÁΡr&﴾ )كسى كه به خداوند  و«: يعنى). 72 :ةالمائد
گران را مست ودوزخ است او حرام كرده است و جايگاهش  حقيق كه خداوند بهشت را برشريك بياورد بت

اى را در باره مشرك قبول  شفاعت كنندهچ خداوند شفاعت هي .»مددگارى نخواهد بود هيچ ياور و
بر  اين پديده زشتگى است كه بر اثر شرك بخاطر مفاسد بزر با، برخورد شديد اين نوع د ونك نمى

ن كبيره است هر گناه بر اگناه بتاز شرك نو د، بعگردد مرتب مىروان انسان  روح و ي وجامعه بشر
  .خطر ناك است كائنات مرتب مى شود بزرگ و و هصالح جامع مضراتى كه بر نفس و حسب مفاسد و
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، كه شرك آوردن به خداوند است ه است بلكه سحر مصادف با كفر ورزيدن وريبن كاگناهسحر از  و
گناه از هفت  »قاتبِومالْ عبا السّوبنتَجا«: فرمودند صا پيامبر خد نرا حرام كرده وآ همهء اديان خداوند در

 - 3سحر   -2  زيدن به خدارشرك و -1: ؟ فرمودنداى رسول خدا آنها كدامند: گفتند ،كبيره پرهيز كنيد
 - 6. خوردن مال يتيم -5  رباخوردن  -4 ز به حق كشتن آنرا حرام كرده استكشتن نفس كه خداوند ج

   .»گناه باشندزنان مؤمنه اى كه بى  به تهمت زدن و -7 فرار از جهاد
تواند  نمى زگهرساحر  ، وچونكه سحر، شرك را نيز همراه داردكند  باطل مى را سحر همه اعمال ساحر

يا كمك خواستن از ، سجده براى آنان يانذر كردن  شياطين يا عبادت جنيات و كه با ىزمان سحر كند تا
، يا مرتكب يم، يا خوردن نجاستيا خواندن آنان يا بول كردن بر قرآن كر، پناه جستن به آنان يا، آنان

و شياطين از آنان نزديك نكند، هرگاه به خدا شريك ورزيد جنات  به اغيره خودش ر شدن گناه كبيره و
ها  و مشكالتش را  خواسته ،به خدا آيند، و در مقابل شرك كنند و به خدمتش در مى او اطاعت مى
ارت جس شود دروغ گفتن، خباثت قلب، و چند گناه را به يكبار مرتكب مىحر هميشه اكنند، س برطرف مى

⁄ö≅yδ öΝä3ã ﴿ :فرمايدبرگناه چنانكه خداوند مى  Îm;tΡé& 4’n?tã ⎯ tΒ ãΑ̈” t∴s? ß⎦⎫ ÏÜ≈u‹¤±9 $# ﴾  
”ãΑ̈﴿ .»؟آيند چه كسانى فرود مىين بر ا كه شياطر آيا خبر دهم شما«). 221: الشعراء(  t∴ s? 4’n?tã Èe≅ ä. >8$ ©ùr& 5ΟŠÏOr& 

  .»آيند گوى آلوده به گناه فرود مىهر دروغ بر« ).222: الشعراء( ﴾∪⊅⊅⊅∩
دوستانش جدا  و برادر پدر ورا از  فرزند زن را از شوهر، و، اندازد ى مىيبين دوستان جداسحر 

كند لذا شخص  آنرا تضعيف مى گذارد و نيز بر اراده انسان تأثير مى و كنيه بر دلها با محبت و ، وكند مى
 ، چه بسا بررساند فايده مى بيند در آنچه كه ضرر مى مى بيند وضرر رساند  مىسحر شده در آنچه نفع 

گرفته اند  واه اراده اش را از كچون ، وكند مىهمسرش را متهم  شود و وى خانواده اش بد گمان مىر
چه بسا سحر بر روى مرد  ، وخيال است از خودش دور كند صرفاً وهم ورا كه اين ديدگاه منفى  تواند نمى

كند يا  كشد يا مريض مى چه بسا سحر انسانرا مى همسرش نزديك شود و تواند با رد كه نمىاگذ تأثير مى
چه بسا  كند و ىكمر شكن م خياالت باطل و انسان را دچار وسوسه هاى پليد و گرداند و عقل را مختل مى

چون هيچ ، اراده خداوند است بته همه اينها با اجازه ولآورد كه ا ىم پديدونى را فرا ىنابسانيها معيبها و
=tβθßϑ̄)﴿ : فرمايد  چنانكه مى، مشيت خداوند متعال جز با اراده وگيرد  كارى صورت نمى yètGuŠsù $yϑßγ÷ΨÏΒ $ tΒ 

šχθè%Ìh xãƒ ⎯Ïμ Î/ t⎦ ÷⎫t/ Ï™öyϑø9 $# ⎯Ïμ Å_ ÷ρy—uρ 4 $tΒuρ Νèδ t⎦⎪Íh‘!$ŸÒÎ/ ⎯ÏμÎ/ ô⎯ ÏΒ >‰ ym r& ωÎ) Èβ øŒÎ* Î/ «!$#﴾ )چيز از آنان  و«). 102: ةالبقر
چ كسى نيستند كه به هيقادر   آنان ند وگفا مى يىهمسرش جدا آموزند كه بين شخص و را مىيى اه
  .»اجازه خداوند با گرضررى برسانند مچگونه هي

چيزى به  خورند و شود كه از ساحران فريب مى جاهل منتشر مى ومفسد  ىمعموال سحر در ميان زنها
را دوست داشته باشد يا  ا سحر كنند يا به منظور اينكه اورا شخص ديگرى يدهند تا اينكه شوهر  مى آنها

، گاهى سحر توسط آيد ه مثال از او خوشش نمىونكچ ،گرىاندن به ديضرر رس ى ويبخاطر انتقام جو



 ٣١

گيرد كه براى ارضاى خبث باطنى يا ضرر رساندن به ديگران  فاسق صورت مى اوباش وبعضى مردان 
، ثمره گردند مشكالتى براى ديگران مى باعث پديد آمدن مصيبت ها و اندازند و دست به دامن ساحر مى

ه هر دويشان ك، چونشوند  دستور دهنده هر دو بد بخت مى اين مصيبت اين است كه سحر كننده و
 ه مظلوم واقع شده وك، اما سحر شونده چونمبتال گرديده اند بلكه به شرك ناه بزرگى شده ومرتكب گ

روايت  بعباس ابن  از /امام طبرانى  .پشتيبانش خواهد بود ستم قرار گرفته خداوند ناصر ومورد 
ْو َتكَهََّن، أَْو ُتِكهَِّن لَُه أَْو َسَحَر، أَْو ُسِحَر لَْيَس ِمنَّا َمْن َتطَيََّر، أَْو ُتِطيََّر لَُه أَ«: فرمودند ص پيامبر خداكند كه  مى
ببيند يا برايش فال  فال ببيند يا گرى برايش شگون بدونى كند يا كس دياز ما نيست كسى كه بد شگ« »لَُه

نقل مى كند كه   ةباروايت أبوهرير /امام نسائى  و .»ديده شود، يا سحر كند يا برايش سحر شود
 ، وبدمد به تحقيق كه سحر كرده است آن گره بزند آنگاه دركسى كه نخى را «: دندفرمو صپيامبر 

آويزان ) غيره تعويذات و سنگ و از قبيل مهره و(چيزى كسى كه  شود و كسى كه سحر كند مشرك مى
  .»شود گذار مىامرش به خودش واكند 

 خواندن و: ح شريعتدر اصطال و ،سببش مخفى باشد چيزى است كه علت وهـر آن  :لغت سحـر در
، كند طرف را مريض  مى گذارد و دل تأثير مى جسم و گره هايى است كه بريا  آميز دم كردن شرك

ياد دادن سحركفر  گرفتن وياد ، كند ديگر جدا مى وهر را از يكش زن و ، وشود گاه موجب مرگش مىو
چنانكه خداوند ، ج مى شوداسالم خار بر قول راجح از اقوال علماء صاحب آن از دائرهبنا واست 
ô‰s)s9﴿: فرمايد مى uρ (#θßϑÎ= tã Ç⎯ yϑs9 çμ1utI ô©$# $ tΒ …çμ s9 ’Îû Íοt ÅzFψ $# ï∅ÏΒ 9,≈n= yz﴾ )دانستند هر  براستيكه مى و« ).102 :ةالبقر

  .»، در آخرت بهره اى نخواهد داشتگونه متاع باشدكسى خريدار اين
﴿Ÿωuρ ßx Î=øãƒ ã Ïm$¡¡9 $# ß]ø‹ym 4’tA r& ∩∉®∪﴾ )گار نخواهد شدرود رست جا ساحر هر و«). 69: طه«.   

بنا بر اعتقاد اهل سنت سحر با اجازه خدا به  اين واقعيت مسلمى است كه سحر يك حقيقت است و
انواع سحر  بعضى، پناه برده شودمر فرموده كه سحر به او حر شده ضرر مى رساند لذا خداوند اشخص س

 و /امام احمدو  /امام مالك اكثر علماء اهل سنت از جمله مذهب ، بنا بر رأى صرفاً خياالت است
از سه نفر  :فرمايد مى /، امام أحمد بايد كشته شود هزن ساحر است كه مرد ساحر و / امام أبو حنيفه

گامى كه به استانداران هن  از حضرت عمر: ، اولثابت شده كه ساحر را كشته اند صر پيامباز صحابه 
: ، دومميسه نفر از آنان را كشت :گويد مى ةمجاله بن عبد ،را بكشيد زنان ساحره ردان  وخويش نوشت كه م

ايشان را سحر كرده بود كشته  كه كنيزىثابت شده كه دستور دادند  لاز حضرت أم المؤمنين حفصه
 با سحرش هنر ثابت شده كه ساحرى را كه در نزد وليد بود و   از جندب بن كعب ازدى :، سومشود

ر به اين حا، سجات دهدگويد خودش را ن اگر راست مى :گردنش را زد وگفتشمشير  ايى ميكرد بامن
ريشه هاى شرك از  وگرفته شود جلو فسادش  شود تا اينكه مردم از شرش محفوظ بمانند و دليل كشته مى

فاسدى كه از جلو م محفوظ بماند و موال مسلمين پاك وا عقول و اعتقادات و گردد وجامعه اسالمى قطع 
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با هر  جلب كرده و ، آرى اين اسالم است كه هر خيرى راكن است به مسلمين برسد گرفته شوداين راه مم
 ندمرد ساحر حتى اگر توبه كنند كشت كند پس بنا بر قول راجح از اقوال علماء زن و زه مىرابشرى م

ه ساحر اكثراً دروغ كردند چوناى كه ساحران را كشته از آنان طلب توبه نك شوند زيرا كه صحابه مى
 ، اگر راست بگويد وكند گويد لذا نمى توان هيچ گفته اش را باور كرده حتى توبه اى كه اظها مى مى
ساقط  و، اما نمى تواند حكم قتل را از اتواند نجاتش دهد قعاً توبه كرده باشد توبه اش در نزد خدا مىاو

  .همگان آشكار است باطنى اش بر و ىكند زيرا كه وى مفسدى است كه خبث ظاهر
   !نابرادر و خواهر مسلم ،آرى

 را سردرگم كرده و بعضى مردمشعبده بازان دروغگو  گهاى ساحران واينجاست كه نيرن تأسف
ى كردن مسافت طوالنى ط و ،شفاى مريض ،آبوى ر ، رفتن برپرواز به هواءبنده آنان مانند حركات فري

تعجب كرده است، لذا  غيبى آنان را دچار حيرت و پنهان وى مسائل دادن از بعض خبر در وقت اندك و
 كنند كه اين شياطين از اولياء خدا هستند و بى سوادانى كه از دين آگاهى ندارند گمان مى اين جاهالن و

مورد پرستش  )نعوذ باهللا(ساده لوح  عده اى كشد كه بعضى از اين شياطين از سوى مى چه بسا كار بدانجا
 ها و كه اين چشم بندى كنند مىها گمان  اين بيچاره، برند ضرر مى از آنان اميد نفع و گيرند و ىقرار م

اولياء رحمن ، را داده شده لذا اولياء شيطان! حركات جادويى كراماتى است كه از جانب خدا به اين ولى
من كسانى هستند گذاشته است، اولياء رحگروه فرق دو  نكه شريعت بين اي ىخيال كرده اند در حال

از محرمات او پرهيز  طاعت كرده وادر هر حال از اوامر خداوند  پايبند حدود شريعت بوده وباطناً  ظاهراً و
Iωr& χÎ) u™!$uŠÏ9﴿ :پايبند نماز جماعت باشند خداوند مى فرمايد ، وكنند ÷ρr& «!$# Ÿω ê’öθyz óΟÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝèδ 

šχθçΡt“ øts† ∩∉⊄∪   š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θçΡ% Ÿ2uρ šχθà)−Gtƒ ∩∉⊂∪﴾ )بدانيد كه اولياء خدا هيچ « :يعنى ).63 -62: يونس
   .»تقوا پيشه كردند شوند آنها كسانى هستند كه ايمان آوردند و نه آنان غمگين مى بر آنان نيست و ىترس

مردم را به  اماتى ظاهر شود كه خالف عادت باشد وهرگر از شروط ولى بودن اين نيست كه از او كر
ند كه از آنان كارهاى گترين كرامت استقامت بر دين است، اين اولياء شيطان هست، زيرا بزرحيرت وادارد
 كند و ظهور مىشعبده زندگى شان سراسر مخالف اسالم است اين كارها اما  كند ظهور مى ةخارق العاد
يطانها در پديد آوردن آنها به اين دارند در واقع كارها شيطانى است كه شنپ را كرامت مى جاهالن آنها
  .، تا اينكه مردم را به گمراهى بكشانندكنند كمك مى شياطين انسى

  ! اى برادر و خواهرمسلمانپس 
شبعده  گر چشم بندى ها ودي مار وگرفتن در فضاء، پرواز ، وى آبر ، رفتن برداخل شدن در آتش

پايبندى اى به  بينى كه هيچگونه تمسك و نى مىاگر به زندگى عملى آنان نگاه ك ،بازى ها ترا نفريبد
كنند چه  نه حتى قرآن گوش مى ، وشوند خوانند نه در نماز جماعت حاضر مى ، نه جمعه مىشريعت ندارند

براستى  ، اينها گروه شيطانند وسعى در نشر فحشاء دارند كنند و گوش مىل بتذنه هاى مبينى كه ترا بسا مي
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وضعيت اينها شباهت زيادى با دجال بزرگ دارد كه خطاب به  است شكارخسارت آ كه گروه شيطان در
با اجازه خدا مرده ها را  ، وروياند ، پس مىبرويان :گويد به زمين مى ، وببار، پس مى بارد: گويد آسمان مى
  .، در حالى كه او كافرترين مخلوقات استكند زنده مى

ديگر غيبگوها  را دارند فالبين ها، نجومى ها و عقوبت حكم ساحر از ديگر كسانى كه از نظر مذمت و
: فرمايد خداوند مى از دائره اسالم خارجند چونكه ادعاى علم غيب كرده اند و هستند كه همه اينها كافر و

﴿≅è% ω ÞΟn=÷è tƒ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ |=ø‹tó ø9$# ωÎ) ª!$#﴾ )هللا همه جز ا !)اى پيامبر( :بگو« :يعنى ).65: النمل
كسى كه آنها را در ادعايشان تصديق كند نيز  و .»دانند زمين هستند غيب نمى كسانى كه در آسمان و

قَُه بِما َمْن أََتى كَاِهناً فََصدَّ«: كند كه فرمودند روايت مى صاز رسول خدا   ةكافر است حضرت أبوهرير
  ).روايت از ابو داود است( .»َيقُْولَ فَقَْد كَفََر بَِما أُْنزِلَ َعلى ُمَحمٍَّد 

كند تصديق كند به تحقيق كه به  كسى كه نزد فالبينى برود آنگاه او را در آنچه كه ادعا مى« :يعنى
  . »نازل شده كافر گرديده است صآنچه بر محمد 

، توان توكل بر خداوند، دعا كردن كند مى از جمله اسبابى كه سحر را باطل مى
احساس خطر از  ، كمال توحيد، ومأثور عاهاى ثابت وتالوت قرآن كريم، خواندن د

  .ظالمان نام برد دورى جستن از مفسدان و گرفتار آمدن به دام شرك و
  

  خطبه دوم
  ! برادران وخواهران مسلمان

از خدا  داند، و پنهان را مى بدانيد كه خداوند همهء اسرار آشكار و تقوى پيشه كنيد و از خدا بترسيد و
&θãè‹ÏÛr#)﴿ :نيد زيرا خداوند مى فرمايدك رسول اطاعت و uρ ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™ §9$# (#ρâ‘x‹ ÷n $#uρ 4 βÎ* sù öΝçGøŠ©9 uθs? (#þθßϑn= ÷æ$$ sù 

$ yϑ̄Ρr& 4’n?tã $uΖ Ï9θß™ u‘ à≈ n=t7ø9 $# ß⎦⎫Î7ßϑø9 بپرهيزيد  )از مخالفت( رسول اطاعت كنيد و از خدا و و« ).92: المائدة( ﴾∪⊅®∩ #$
را ما  شما( انيديد بدانيد كه رسول ما فقط وظيفه دارد دين را بطور آشكار برساندپس اگر روى گرد
  .»)محاسبه خواهيم كرد

توكل بر خداوند بهترين سالح  براى نجات از سحر، توحيد كامل و ،همچنانكه گفتم! بندگان خدا
⎯﴿: فرمايد است خداوند مى tΒuρ ö≅©.uθtGtƒ ’n?tã «!$# uθßγsù ÿ…çμ ç7ó¡ym﴾ )وكسى كه بر خدا توكل كند « ).2: القالط

 لَا«: فرمودند صپناه جستن به خداوند چنانكه رسول اهللا  همچنين دعا و و .»پس خدا براى او كافى است
هى قدر ال حذر كردن از قضاء و ترسيدن و« يعنى  »َيْنزِلْ لَْم َوِممَّا َنَزلَ ِممَّا َيْنفَُع َوالدَُّعاُء، قََدرٍ ِمْن ٌرَحذَُيْنجي 

ى آن بخش كه چه برا ، كه نازل شده ورساند چه براى آن بخش از تقدير نفع مى نجات نمى دهد البته دعا
 نجات از سحر پناه بردن به تالوت قرآن كريم و از ديگر اسباب حفاظت و .»هنوز نازل نشده است

تالوت  حفظ و«: دندفرمو صشود پيامبر  شام خوانده مى صبح و پايبندى به اذكار مسنونه اى است كه هر
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 محروميت است و ترك آن سبب حسرت و ، كه گرفتن آن سبب بركت ورا محكم بگيريد هبقر ةسور
از   .»تالوت كند ضرر برسانند توانند به كسى كه آنرا حفظ داشته باشد و نمى) يعنى ساحران(اهل باطل 

بته اين كار را بايد حكومت كشتن ساحران است كه ال سوزاندن كتب سحر و ،ديگر اسباب نجات از سحر
فسادشان  بكند هر كس اطالع داشت باشد بايد در باره چنين افرادى گذارش دهد تا اينكه مردم از شر و

بوسيله  سحر بر او اثر كند عالجش اين است كه چيزى كه سحر را سحركنند و ، اگر كسىمحفوظ بمانند
 ايشان را با  ]لبيد بن اعصم[هنگامى كه   صپيامبر، چنانكه شد سوزانده شود پيدا ، اگر آن انجام گرفته

نجات از سحر اين است  ، همچنين از اسباب عالج ور سحر كرده بود آنها را سوزاندندس چند موى شانه و
 :مى فرمايد لببخشد حضرت عايشه  را از اين بيمارى شفا كه انسان هميشه دعا كند كه خداوند او

آيا فهميدى ! عايشه: طوالنى دعا كردند آنگاه فرمودند روز خيلىسحر شدند يك صهنگامى كه پيامبر 
  .كه چه كسى سحر كرده است؟ خبر داد كه خداوند مرا شفا بخشيد و

اجرا شده و اثر كرده بود هيچ تعارضى با عصمت ايشان  صالبته بايد دانست كه سحرى كه بر پيامبر 
فكر كه فقط بر جسم آن  ين سحر نه بر عقل وهيچ مانعى در امر تبليغ ايجاد نكرد چونكه ا نداشت و
  .رده بود كه خداوند شفايشان بخشيدبشكل يك بيمارى اثر ك ص حضرت
 ية، وآرود خواندن سوره هاى فاتحه، معوذتين، اخالص ديگر وسايلى كه در عالج سحر بكار مى از

كند كه  ، فرقى نمىرود ىبين م كنند كه بمرور از الكرسى است كه اين سوره ها اثر آنرا بحدى ضعيف مى
وجه جايز نيست كه سحر را بسحر چ سى ديگرى از صالحين بر او بخواند، البته به هيخودش بخواند يا ك

  .باز كنند زيرا خداوند شفاى اين امت را در آنچه كه بر او حرام كرده قرار نداده است
  .دن جايز استغيرآن عالج كر البته سحر را با داروهاى مباح ديگر اعم از گياهى و

﴿¨β Î) ©!$# …çμ tGx6Í×̄≈ n= tΒuρ tβθ=|Áãƒ ’n?tã Äc©É< ¨Ζ9$# 4 $ pκ š‰r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θ= |¹ Ïμ ø‹n= tã (#θßϑÏk= y™ uρ $̧ϑŠÎ= ó¡n@﴾ )56: األحزاب .(
 نانچ و بفرستيد درود او بر] نيز شما[ مؤمنان اى. فرستند مى درود پيامبر بر فرشتگانش و خداوند گمان بى«
  . »بگوييد سالم بايد كه

 هـ28/12/1421:   جمعه



  
  
  
  
  
  

  شيخ حسين آل الشيخ

  

  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  حقايقي پيرامون حج
  
  

 ، هرخير وگ است، توحيد خالق بزرمهمترين مسئله و اولين فريضه قضيه و گترينبزر !اي مسلمانان
، به همين علت است كه هيچ مرحله اى از مراحل مشقتى از نبودن توحيد است هر شرّ و يش با بودن وآسا

مظاهر آن  مبارزه با شرك و ، وواهدش بيان ادله و ، واز دعوت بسوى توحيد صدعوت سيد مخلوقات 
پس در خود س رى حضرتش بود وگيدستپى  ، حتى در سخترين شرايطى كه دشمن درخالى نبوده است

، حتى در آن آخرين بيمارى كه را ترك نكرد انش دعوت بسوى توحيديار مدينه در ميان انصار و
اسالم  گ ، بنا براين اركان بزردندسفارش نمو حضرتش بر اثر آن رحلت فرمودند در باره توحيد وصيت و

پس توحيد ، نهادينه كند بطور آشكار بيان نموده و در همين رابطه آمده تا اينكه توحيد را اعالن كرده و
  . ثمرات آن ل فروع وبقيه مسائ اصل است و

وحدانيت آن  گ است واى بزر براى قضيهگ رود رمزى بزر حج كه يكى از اين شعائر بشمار مى
زويى فقط بسوى او روى آوريم، حج عالى ترين روآگونه مشكل هر  رستش وپ، كه در است خداى يكتا
Èe≅à6Ï9﴿ :فرمايد مىچنانكه ، بر دارد كترين منافع را درپا وگترين بزر ، واال ترين حكمت ها ومقاصـــد uρ 

7π ¨Βé& $oΨù= yè y_ % Z3|¡ΨtΒ (#ρã ä.õ‹ u‹Ïj9 zΝó™ $# «!$# 4’n?tã $ tΒ Νßγs% y—u‘ .⎯ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγt/ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# 3 ö/ä3ßγ≈ s9 Î* sù ×μ≈s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ ÿ…ã& s#sù (#θßϑÎ= ó™ r& 3 ÎÅe³o0 uρ t⎦⎫ ÏGÎ6÷‚ßϑø9 $# 

ردازند پمعبدى مقرر فرموديم تا به ذكر نام خدا ب ما براى هر أمتى شريعت و و«: يعنى ).34: الحج( ﴾∪⊇⊃∩
اى رسول ما (، پس خداى شما خدائيست يكتا، همه تسليم فرمان او باشيدكه آنها را از حيوانات روزى داد 

  .»مطيعان را بشارت ده متواضعين و )تو
حج را  هدف اصلى چند مسئله مهم را بعنوان حقايقى روشن كه مقصود ودر اينجا ! سروران محترم 

  .كنند بطور اختصار بر مى شماريم آشكار مى
 فَأََهلَّ«: فرمايد مى ، حضرت جابر توحيد آغاز كردند احرامشان را با صپيامبر اينكه : اول
 :يعنى .»لَك َشرِيَك لَا، ُملَْكَوالْ لَك َوالنِّْعَمةَ الَْحْمَد إنَّ، لَبَّْيَك لَك َشرِيَك لَا لَبَّْيَك، لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك: بِالتَّْوِحيِد

، خدايا خدايا حاضريم خدايا حاضريم: يعنى )لبيك(: فرمودند حجشان را با توحيد آغازكردند وپيامبر «
اختيار نيز  سلطه و نعمتى از جانب تو است وهر  ژه تو و، هر ستايش ويى ندارى ما حاضريمچ شريكتو هي

 مبر پيا، دگفته شواست كه تلبيه با آواز بلند چنين ين مشروع ابنا بر.  »شريكى ندارىچ از آن توست هي
خون قربانى ريخته  بهترين حج آن است كه در آن صداى تلبيه بلند و« »أَفَضلُ احلَجِّ الَعجُّ َوالثَّجُّ«: فرمودند

، كند ان كبيره را درك مىگناه ك وخطر شر پرستى و، تلبيه كسى است كه وجوب يكتا اين تلبيه »شود
 ثنا وهرگونه  ، وگرديده استخوشنود  ئن شده ودگارش مطمرپروتلبيه كسى كه قلبش به شريعت 
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 و هپرستيدجز او را ن جويد و مىگاه خدا تقرب ن، تلبيه كسى كه جز به بارستايش را صرفاً براى او مى داند
در مقابل  اى يك مسلمان مخلص است كه نين بندهچ، خواهد جز او از كسى كمك نمى ، وخواند نمى

، لذا محرم كند كرنش مى ى فقط براى او خضوع وگدر تمامى شئون زند ش تسليم بوده وگارروردپحكم 
كرده به تلبيه گفتن ادامه مى گ انداختن عقبه شروع نسنتا به  ، وگويد تا به طواف شروع نكرده تلبيه مى

  .دهد
چنين تالم نفرموده است، لذا سنت ثابت شده كه جز دو ركن يمانى را اس صپيامبر اينكه از  :دوم

بدليل شلوغ بودن بوسيدن آن ممكن نباشد يا براى گر ، اببوسد ه واست كه حجر اسود را استالم كرد
گر دشوار باشد چيزى را به آن ا ودستش را ببوسد،  ، فقط دست بكشد وآزار بيافريند ذيت وگران ادي

 گفتنيك مرتبه اهللا اكبر  آن رسيد  باگاه مقابل ، هر ين هم مشكل باشد گر ا، ارا ببوسدچيز آن  بكشد  و
نه اشاره به طرف  ، نه بوسيدن آن جائز است واما ركن يمانى، جز دست كشيدن ، وبه طرف آن اشاره كند

  .آن
همه اين اعمال را صرفاً بخاطر  ،نه بوسيدنش جائز است و، نه استالم آن گرديده ذكر چعالوه بر آن

ρ#)﴿: رمايدف چنانكه مىداد  گار بايد انجامدرورپرب جستن به حضور تق ß‰ç6÷è u‹ù= sù ¡>u‘ #x‹≈yδ ÏMøt7ø9 $# ∩⊂∪﴾ 
سعى بين  طواف خانه و«: فرمايد مى صپيامبر و »پرستندين خانه را بپس بايد پروردگار ا« .)3: القريش(

پيامبر ين افعال ابنا بر. »ه كردن ذكر خدا استگ انداختن در جمرات همه بخاطر اقامسن مروه و صفا و
، عمر يا توقع بركت از آن جنس عمل وگى به نه از روى وابست را بايد صرفاً تعبدى انجام دهيم و ص

 رُُّضا َتلََو ُعنفَا َتلَ ٌرَجَح َكنَّأَ ُمعلَي أَنِّإِ اِهللاَو«: اسود را ببوسد فرمودخواست حجر  كه مىيگامهن فاروق 
دانم كه تو سنگى هستى نه نفع مى رسانى  گند من مىبخدا سو« »َكلُتبَّا قََم َكلُبِّقَُي اِهللا ولَُسَر يُتأَي َرنِّا أَولَلََو
لذا همه علماى مسلمين  .»بوسيدم گز ترا نمىديدم كه ترا بوسيد هر را نمى ص، اگر پيامبر خدا نه ضرر و

چ چيز دست كشيدن هي وارد شده بوسيدن و صچه در سنت مصطفى اجماع دارند بر اينكه جز آن
 صعلماى مدينه قبر پيامبر « :فرمايد اثرم كه از اصحاب امام احمد بن حنبل است مى .ديگرى جائز نيست

در كتاب مجموع  /امام نووى  و »كردند سالم مى ايستادند و ، فقط يك كنار مىزدند را دست نمى
دعتهاى زشت در شريعت نها از ببوسيدن آ ها ودست ماليدن به قبر: فرمايد أبو الحسن مى«: فرمايد مى

يرا كه اين از عبادات ، زدنه بــبوس زائر نه قبر را دست بكشد و: فرمايند ، فقهاى متبحر خراسان مىاست
، نه ببوسد نه قبر را دست بكشد و :فرمايد در حاشيه مراقى الفالح مى /امام طحاوى حنفى  .»نصارا است

  .ركن يمانى ثابت نشده است جز براى حجر اسود و، دست ماليدن را كه اين از عادات اهل كتاب استزي
مقصد  گرديده تا اينكهعمره مشروع  مروه به عنوان يك ركن در حج و اينكه سعى بين صفا و :سوم

در  ه، كه چگونوردآفرزندش را بياد  حضرت هاجر و، بنده مؤمنآن اينكه  ، وبزرگى را در دلها زنده كند
رفع تشنگى آنان آب زمزم و انجام براى شفايابى  سر خداوند چگونه آزمايش قرار گرفته بودند و مشقت و
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، پس وعال استپناگاه فقط خداى يكتا جل  قن گردد كه تكيه گاه وي، تا اينكه مسلمان متفرمودرا جارى 
 لذا در قرآن ،جز از او كمك نخواهد متعال پناه نبرد و در هنگام سختى وآزمايش جز به خداى قادر و

⎯﴿: فرمايد مى ¨Βr& Ü=‹Åg ä† § sÜôÒßϑø9 $# #sŒ Î) çν% tæ yŠ ß#Ï±õ3tƒuρ u™þθ¡9    .)62: النمل( ﴾#$
 .»مشكلش را رفع كند خواند و پريشان حال را بدهد هنگامى كه او را مىآيا هست كسى كه جواب «

با استفاده البته (كمال اعتماد بر او،  قوت و اينكه مسلمان به يقين بداند كه توكل صادقانه بر خداوند و ات و
  .رساند انسان را به مقصد مى كند و است كه هر مشكلى را رفع مى) از اسباب

گردد جز با اتباع پيامبر گرامى مان  در زندگى حاصل نمى رستگارى وچ سعادت اينكه هي: چهارم
سنت هاى نورانى حضرتش در  عمل كردن به ارشادات و ، وحركت كردن در مسير آنحضرت و ص

: فرمايد ، لـذا مىغـيره سـلـوك و ، اخـالق وقضاوت ، حكومت وعملى اى اعتقادى وتمامى زمينه ه
چگونه اين  د كه حتى صحابه يببين .»حج كردنتان را از من بياموزيد چگونگى« »ُخذُوا َعنِّي َمناِسكَكُم«

حج كردند حج  صپيامبر  كه گونهآن« :فرمايد مى بى كه ابن عباس يكردند آنجا مقصد را درك
عمل  وردن وآگترين اهداف حج بياد از بزر .»اين فرض يد اين سنت است وئپيش خود نگوكنيد و از 

َمْن َعِملَ َعَمالً لَْيَس َعلَْيِه «، بى مهرى است غلو و تفريط و بدون افراط و صردن به روش آنحضرتــك
پرهيز از  ميانه روى و يت اعتدال وتوان از حج گرفت اهم گر درسهاى بزرگى كه مىاز دي »أَْمُرَنا فَُهَو َردٌّ

 بغيره از عبد اهللا ابن عباس  ، امام احمد واست ريط در تمامى اموفرت افراط و بى مهرى و غلو و
هفت سنگريزه سفال ، يزه جمع كنگرمن سن براى :به من فرمودند صامبر يپ :كنند كه فرمود روايت مى

رات مثل جم ريختند فرمودند در ىم ست به دست ديگردرحال از يك د ، آنها را گرفتد ومانند جمع كردم
أَيَُّها النَّاُس إِيَّاكُم َوالُغلُوُّ ِفي الدِّينِ فَإنَّما أَهلََك َمن كانَ قَبلَكُم الُغلُوُّ «: اين سنگريزه ها بيندازيد، سپس فرمودند

ما بودند غلو در دين بل ش، زيرا كسانى را كه قم مبادا در دين از غلو كار بگريداى مرد« .»ِفي الدِّينِ
  .»هالك كرد

صراط مستقيمى  ، منهج قويم وتمامى امور بى مهرى در غلو و دورى از ميانه روى و اعتدال وپس 
، سنت ، اين اعتدال عبارت از عمل به تمامى دستورات قرآن وپيروى كننداست كه همه مؤمنين بايد از آن 

كه مسلمانان براى  گىپس اين مناسبت مهم وكنگره بزر ،ارشادات آنها است پيروى از راهنماى ها و و
مسلمانان بايد  شوند را بايد غنيمت شمرده و دينى در آن جمع مى شعائر ها و اداى يكى از مهمترين عبادت

وشند تا زندگى شان را با استفاده از سر كب ، وگرى وضعيت خويش استفاده كننداز اين فرصت براى باز ن
صراط  بر منهج حق و صبياء محمد مصطفى نسنت سيد ا كتاب خدا و،المزالل اس چشمه صاف و
كه در رابطه با تعامل  ى، بويژه آن بخشماند گردانند، تا اينكه امت از تمامى انواع غلو بدورمستقيم منطبق 

شخصيت  افراط كار بگيرد و ، اين كه مسلمان در باره ديگران از غلو وبرخورد با ديگران مربوط است و
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راه  واو را مصدر حق بپندارد هرگز نمى تواند منهج شرعى  د پسندش را تا درجه عصمت باال ببرد ومور
  .سنت سزاوار نيست اين مقام جز براى قرآن و درستى باشد و

آنقدر در اين راستا از غلو  مذمت كند وگر را آنقدر ،كه مسلمانى، مسلمانان دياين موقفچنين هم و
از دائره اسالم  گرداند وناشايستى متهم  فاتبرهانى  آنان را به ص هيچ دليل و گيرد كه بدونافراط كار ب
  .در دين نداردهيچ جايگاهى  يزبيرون براند ن

رهبر تمامى  بهترين مخلوقات و ، راه سيد المرسلين وادرحمت خدا بر شما ب !اى مسلمانانپس 
ر گادر اين راه حركت كند رست ، كسى كهيدگيررا محكم ب صان حضرت محمد بن عبد اهللا گرهدايت
بدانيد هر روزى كه امت به دين  ، وأبدى را بدست آورده است سعادت دائمى و در امان مانده و شده و
رد مطمناً گيش پيبايست  ه مىگونه كرا آنص يامبرش حضرت محمدپهدايت  دد مسير وگراش بر واقعى

تا «بود گفته ، يكى از رهبران كليسا سعادت را به آغوش كشيده است سرفرازى و ، وشرافت عزت و
ه حج وجود داشته باشد اسالم بعنوان صخره اى محكم باقى گرهاى جمعه وكننماز كه قرآن و زمانى

  .»شيدپا، و ازهم خواهد نيت آن با تصادم كردههاى تبشير و نصراكشيش خواهد ماند و
  

  :خـطـبـه دوم
 اي ارزشمند است ده گ ورسد كه بسيار بزر فرا مىاينك دارد بر امت اسالمى روزهايى ! اى مسلمانان

كه در اين روزها عمل يپاداش عظيم آنان ، واوند بخاطر آنكه فضيلت اين روزها، خدجةاحلاول ماه ذى 
Ì﴿گند يادكرده ند را بيان دارد به اين روزها سوده ىمنيكو انجام  ôf xø9$#uρ ∩⊇∪ @Α$ u‹s9 uρ 9ô³tã ∩⊄∪﴾ )2 -1: فجر.(  

چ موسمى وجود ندارد كه عمل هي«: فرمايند مى صپيامبر اكرم  و  »شبهاى دهگانه صبحدم و قسم به«
 !اى رسول خدا :گفتند )يعنى از روزهاى دهگانه(صالح در آن در نزد خدا محبوتر باشد از اين روزها 

بيرون رفته مالش از خانه  جان و ، مگر مردى كه باحتى جهاد در راه خدا :دا فرمودندخ ر راهحتى جهاد د
  .)روايت از بخارى است( .»باشده گردانيدن چ چيزى از آن را برهي و

شود كه مسلمان انجام  بر احسانى را شامل مى نيك و كار خير وعمل صالح هر  !خداگان بند
مكان  هر زمان و مسلمانان در، كه از مهمترين آن جستجوى احوال اخالق افعال و دهد اعم از اقوال و مى

حاجت شان را بر  ، واندوه آنان كاهد از غم و گران توجه داشته باشد وانسان به مشكالت دي، كه است
مشكالتشان  ، وخداوند احوال آنان را اصالح كند حد اقل براى آنان دعاى خيركند تا اينكه آورده كند و

  .ان را بر دشمنانشان پيروز گرداندآن را آسان نمايد و
 –ال إله إال اهللا (زياد گفتن  ،كه در اين روزها بايد بيشتر انجام داد ىگران اعمالاز دي !برادرمسلمان

چ روزى نيست كه در هي«: سند جيد آمده است طبرانى با است در مسند احمد و )وهللا الحمد –أكبر واهللا 
 تحميد و ، پس تسبيح وآن بهتر باشد مگر روزهاى دهگانه عمل صالح در محبوبتر و و نزد خدا بزرگتر
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روزهاى دهگانه  و هر گاه كسى از شما خواست قربانى كند ، و»كبير در اين روزها زياد بگوئيدت ل وتهلي
إِذَا َراْيُتْم ِهاللَ ِذي «: فرمودند صخود دارى كند زيرا پيامبر  ي،مو گرفتن ناخن وپس از فرار رسيد 

   .»ِه َوأَظاِفرِه َحتَّى ُيَضحِّيالِْحجَِّة َواَراَد اَحُدكُْم أَنْ ُيَضحَِّي فَلُْيْمِسْك َعْن َشعرِ
   .)روايت از مسلم(

نكرده از كسى از شما اراده قربانى كردن داشت پس تا قربانى  گاه ماه ذى الحجه را ديديد وهر«: يعني
كنند، اما كسى كه  البته اين نهى براى كسانى است كه قربانى مى .»ناخن خود دارى كند گرفتن مو و

كند اين نهى  گ خانواده از طرفش قربانى مىبزر سئول ياگرى يعنى مديلكه كس كند ب خودش قربانى نمى
  .تعلق نمى گيردو به ا

محبت به همه مسلمين جهان اعالم  گ با كمال صداقت واز فراز همين منبر بزر !برادر مسلمان
 از اين فرصت مهم و و ،فريضه سنگينى كه بدوش دارند درك كنند و ليت بزرگوكنيم كه مسئ مى

نشر  راهنمايى به كارهاى خير و ارشاد و و صدر راه دعوت بسوى هدايت مصطفى پر فضيلت روزهاى 
، كه بندى به قوانين شريعت نبوىـبا پاي چهار چوب دستورات الهى و، البته در اخالق فاضله استفاده كنند

  .كاملى محكم داشته باشيممنهج  راه همواره بايد به عنوان خط مشى دائم واين 
  

  .أال وصلوا وسلموا على النبىي املختار والقدوة األخيار سيدنا ونبينا حممد بن عبد اهللا
  ... اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  شهادت
  

  !برادران مسلمان
 م آمده است كه عدالت بربرابرى است، اسال ، بر قرار كردن عدالت ون اهداف اسالمگترييكى از بزر

ت محمدى لبرابرى عمده ترين هدف رسا ، پس عدالت وستمى را نابود گرداند گونه ظلم وهر قرار كند و
‰ô﴿كه تمامى رسالتها بوده است، بل ص s)s9 $ uΖù= y™ ö‘r& $ oΨn= ß™â‘ ÏM≈ uΖÉit7ø9 $$ Î/ $ uΖø9 t“Ρr& uρ ÞΟßγyètΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# šχ#u”Ïϑø9 $#uρ tΠθà)u‹ Ï9 

â¨$̈Ψ9 $# ÅÝó¡É)ø9 $$ Î/﴾ )با آنان كتاب و معجزات فرستاديم و بدرستيكه ما رسوالن خويش را با«). 25: الحديد 
 و ،شدگى حاكم باعدالتى كه در تمامى شئون زند. »ميزان فرود آورديم تا اينكه مردم به عدالت بر خيزند

مل گردد، در هر ميدان عدالت كردارها را شا گفتارها وهمه  ، ومخلوق را در برگيرد حقوق خالق و ةهم
β¨﴿ر انسانى از روى عدالت رفتار شود، با ه حاكم باشد و Î) ©!$# ããΒù'tƒ ÉΑô‰yè ø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM} $#uρ Ç›!$ tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4†n1 öà)ø9 $#﴾ 

  .»دهد مىاداى حق خويشاوندان فرمان  نيكو كارى و عدالت و هبراستيكه خداوند ب«). 90: النحل(
پايه اين برنامه هاى خير خواهانه را  كند و ترسيم مى را اهداف سالم ون مبادى حق اسالم در حالى اي

اى عملى دارد كه سالمتى آنرا تضمين هراه حل براى رسيدن به آن راهكارهاى سالم وكه كند  ريزى مى
ه بر ترين اسبابى كه بارزب  ، ازراه است آنرا محفوظ مى دارد تضادهايى كه برسر از موانع و كند و مى

، شهادت رعايت حقوق آن است اهميت و شناختن نفس و ، وكند شهادت دادن قرارى عدالت كمك مى
مرزى است كه حق طلبى را از ادعاهاى كاذب  ، وشناسد يا گواهى معيارى است كه حق را از باطل باز مى

  .كند دروغين جدا مى و
حقوق  و ،، خداوند جانداران را باروحروح براى حقوق استشهادت بمنزله «: فرمايد اء مىميكى از عل

 افتد، و اتفاقاتى كه در آن مى اجتماعى و گىبراى بر قرارى زند »ت صادقانه زنده داشته استادرا باشه
دهد  اى كه رخ مى مشكالت خانوادگى كردهاى ارادى يا غير ارادى و عمل ، ودارد پى حوادثى كه در

پس شهادت داروى شفا بخش است،  و، حكم بيمارى«: فرمايد مى / شهادت ناگزير است، قاضى شريح
  .»يض شفا يابد از دارو استفاده كناگر مى خواهى مر

  !برادران وخواهران مسلمان
%θßϑŠÏ#)﴿: ى است، خداوند متعال مى فرمايدحق شهادت را اداء كردن يك واجب حتم r& uρ nοy‰≈ yγ¤±9$# ¬! ﴾ 

در  دهند جزو نيكو كاران و كسانى كه شهادت مى .»يدپاى داردت را براى خدا بر اشه«). 2: الطالق(
≡t⎦⎪Ï%©!$#uρ Νèδ öΝÍκÌE﴿: فرمايد ، لذا خداوند مىايمان هستند اهل فضل و زمرة y‰≈pκ y¶Î/ tβθßϑÍ← !$ s% ∩⊂⊂∪﴾ )33: المعارج  .(

  .»قائمندآنان بر شهادت شان  )رستگار اين است كه نانگر صفات مؤماز دي(«
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 گر بر عليه خود شخص يااحتى مقتضيات مسلمانى است  بات ايمان وحق يكى از واج شهادت بر
pκ$﴿خويشاوندانش باشد  ترينكنزدي š‰ r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ (#θçΡθä. t⎦⎫ ÏΒ≡ §θs% ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ u™!#y‰ pκ à− ¬! öθs9 uρ #’n?tã öΝä3Å¡àΡr& Íρ r& È⎦ø⎪ y‰ Ï9≡ uθø9 $# 

t⎦⎫Î/t ø% F{$#uρ﴾ )شهادت (در راه رضاى خدا شاهد باشيد  داد برخيزيد و به عدل و! اى مؤمنان« ).135: النساء
  .»خويشاوندان تان باشد مادر و پدر وولو آنكه به زيان خودتان يا ) دهيد

  !خداگان اى بند
گام بستن قرار داد هن ، دراول تحمل شهادت يعنى حضور يافتن صر است،ن، شامل دو عاقامت شهادت

  .هادت در دادگاه يا در حضور قاضىش، دوم اداى طى شدن معامالت و
ديگر معامالت  اى يا بستن قرار دادى يا از كسى خواسته شود كه بر سر معامله گرا: فرمايند علماء مى

نباشد كه جاى او را  ىحاضر شود وكس ديگرمردم متعلق است براى شهادت اجتماعى كه به حقوق 
اين صورت تحمل شهادت مستحب است كه  ، در غيرگردد در اين صورت شاهد شدن واجب مى ،پركند

اين بود نكات  ،حقوق عموم حكم فرض كفايى را دارددر  و ،تشويق آمده است و در مورد آن ترغيب
علماء مى  .ا اداى شهادتبدر رابطه  يعنى شاهد شدن را پذيرفتن ومربوط به تحمل شهادت،  ةعمد

ند گناه شهادت ده در كفايت حاضر شوند واداى شهادت فرض كفايى است كه اگر عده اى بق: فرمايند
  .گردد آن از بقيه ساقط مى

گر ، امى شوندگر همه از گواهى دادن امتناع ورزند در آن صورت همگى بطور يكسان گنهگار اما ا
اداى شهادت امتناع ورزند حق در صورتيكه آنها از  نباشد و ىدر جايى جز چند نفر معين كس ديگر

 Ÿωuρ z>ù'tƒ﴿: فرمايد خداوند مى، چنانكه گرددن صورت شهادت دادن فرض عين مى انسانى ضايع شود در اي

â™!#y‰ pκ ’¶9$# #sŒ Î) $ tΒ (#θããßŠ﴾ )گواهان هرگاه براى اداى شهادت فرا خوانده شوند حق ندارند  و« ).282: ةالبقر
اسرار  ن كارى وپنها حدود كه حقوق اهللا استدر اما  و ،باره حقوق العباد است اين در. »انكار كنند

وآبروى ديگران را محفوظ داشتن بهتر است پس وقتى كه اداى شهادت چنين اهميتى داشته باشد عكس 
 Ÿωuρ﴿: فرمايد ناپسند است چنانكه مى ا از نظر شرعى كارى زشت وكتمان شهادت است مسلمه آن ك

(#θßϑçGõ3s? nοy‰≈ yγ¤±9$# 4 ⎯tΒuρ $ yγôϑçGò6tƒ ÿ…çμ ¯ΡÎ* sù ÖΝÏO#u™ …çμ ç6ù= s%﴾ »هر كسى كه آنرا كتمان كند  شهادت را كتمان نكنيد و و
  .»گنهكار استقلبش 

چ خداوند بقدرى كه در باره كتمان شهادت لفظ سخت بكار برده در باره هي :يكى از علماء مى فرمايد
  .)گنهكار استقلبش : (داينجا مى فرماي لهجه اى بكار نبردهگناهى چنين 

ل بنقل از شهود وصيت چنانكه خداوند متعا ،جنايت عظيمى است رگ وگناهى بزكتمان شهادت پس 
≈‰Ÿωuρ ÞΟçFõ3tΡ nοy﴿: مى فرمايد pκ y− «!$# !$̄ΡÎ) #]Œ Î) z⎯Ïϑ©9 t⎦⎫ÏϑÏOFψ ما شهادت خدا را كتمان  و«). 106: المائده( ﴾∪∌⊂⊆∩ #$

شهادت : مايدفر مى بابن عباس  »گنهكاران خواهيم بوددر آن صورت از  )زيرا كه حتما(كنيم  نمى
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همچنين است كتمان آن يعنى  از بزرگترين گناهان كبيره است واين  و ،گواهى دادن به دروغزور يعنى 
  .مخفى داشتن شهادت پوشيدن و

  !اى مسلمانان
، الزم است بدانيم كه شريعت اسالم كه شهادت را گرديداين حقايق ارزشمند برايمان روشن كه حاال 

وابطى احاطه كرده است ظ دهد آنرا با اصول و اهى براى اظهار حقوق قرار مىر محور اثبات حدود الهى و
، كه در دائره آن اهداف شريعت رود گرداگرد شهادت بشمار مى نينديوارى آه بمنـزلةكه اين ظوابط 

  .كجروى گرفته مى شود هرگونه انحراف و جلو متحقق گرديده و
اطمينان سر  از اعتماد و ، وبيان باشد بر علم و تنىباصل در شريعت اين است كه شهادات م ،بنابراين
‰ŸωÎ) ⎯tΒ y﴿: فرمايد ، لذا خداوند متعال مىردگيچشمه ب Íκ y− Èd,ys ø9 $$Î/ öΝèδ uρ tβθßϑn= ôètƒ ∩∇∉∪﴾  

چنين خداوند از زبان هم .»دانند گر كسى كه بحق گواهى دهد در حالى كه آنان مىم« .)86: الزخرف( 
‰tΒuρ !$tΡô$)﴿: يدمى فرما ران يوسف دبرا Íκy− ωÎ) $ yϑÎ/ $ uΖôϑÎ= tæ ﴾ )گر دهيم م ما شهادت نمى و«). 81: يوسف

مستندش  ، وه شهادت از روى مشاهده عينى باشداصل اين است ك: دنفرماي علماء مى .»آنچه را كه دانستيم
 ند قتل وط به مشاهده است مانپس آنچه كه مربو، است ىترين سبب علم باشد كه همان شاهد عين قوى

آنچه مربوط به  و ،ايد كسى شهادت دهد مگر اينكه با چشم سرديده باشدنبغيره  غصب و زنا و ، ودزدى
، مانند عقد اش را بشناسد گوينده و ،ايد كسى گواهى شهادت دهد مگر اينكه شنيده باشدنبشنيدن است 

  .غيره طالق و اجازه و ، وفروش عقد خريد و نكاح و
  

  !مسلمانبرادران وخواهران 
، داند ، يا خالف آنچه كه مىانسان در باره چيزى كه نمى داند چه گفتيم شهادت دادنبا توجه به آن
  .رودمى  گناه بزرگى بشمار جنايت عظيم و

شهادت زور در نزد  و ،جنايت نباشد در حالى كه اين عين شهادت زور است چگونه گناه و ،آرى
 .باشدبا هر انگيزه اى كه  ، به هر دليل وراستى نبرده استكه هيچ بويى از  علماء شهادت دروغى است

، گاهى به قول گفته شودخالف واقعيت  آن است كه بر زور«: يدفرما مى /ن حجر عسقالنى بعالمه ا
شود  گاهى به شهادت نسبت داده مى گردد و ديگر اقوال باطل مى وت داده مى شود، كه شامل دروغ بنس

زور دروغى است «: گر فرموده انددي ىبعضى علما .»گردد دت منحصر مىكه در آن صورت به خود شها
  .»گمان برند كه راست استكه در ظاهر بسيار خوب جلوه داده شود تا اينكه 

  ! ن خداگابند
⊥θç6Ï#)﴿: خداوند متعال مى فرماي، كبيره است گناهانگترين شهادت زور از بزر tFô_ $#uρ š ö̂θs% Í‘ρ–“9 $# ∩⊂⊃∪﴾ 

  .»پرهيز كنيداز شهادت دروغ  و« ).30: الحج(
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اى مردم شهادت «: فرمودند روزى خطبه دادند و صپيامبر  :كنند كه غيره روايت مى امام ترمذى و
⊥θç6Ï#)﴿: اين آيه را تالوت فرمودند صگاه رسول اهللا زور معادل با شرك به خدا است آن tFô_$$ sù š[ô_Íh9 $# z⎯ ÏΒ 

Ç⎯≈rO÷ρ F{$# (#θç6Ï⊥ tFô_ $#uρ š ö̂θs% Í‘ρ–“9$# ∩⊂⊃∪﴾  » شهادت دروغ پرهيز كنيد وپس از پليدى بتها«.  
در  و )نيز روايت شده كه درجه اش حسن است اين روايت با اسناد موقوف از ابن مسعود (

؟ گترين گناهان كبيرهاز بزر اآيا خبر ندهم شما ر«: سه بار فرمودند صپيامبر صحيحين روايت شده كه 
مادر ، آنگاه از حالت تكيه نشستند  دن به خدا، عقوق پدر ورشريك آو: ، فرمودندبلى يا رسول اهللا :گفتند

  .»شوندكرديم ساكت  مى كردند كه آرزو رآنقدر اين جمله را تكرا و) قول زور( !خبر دار: فرمودند و
كه شهادت چنين باشد، زيرا آثارش زشت است، جاى تعجب نيست كه  شهادت زور ضررش واضح و

پشتوانه اى  به سندى براى باطل و بر قرارى عدالت بوده منصرف و اش كه اظهار حق و اصلى را از وظيفه
 براى محو انصاف و مقدسى منحرف گرديده و ةچرا شهادت از چنين وظيف ،كند براى ظلم تبديل مى

  .استقرار بكار گرفته شود از بين بردن امنيت و قوانين و از هم گسسن احكام و عدالت و

مؤمنانى باشيد كه خداوند در  در جستجوى راه پرهيز گاران و از خدا بترسيد و !خدا پس بندگان
š⎥⎪Ï%©!$#uρ Ÿω šχρß‰yγô±o„ u‘ρ﴿: فرمايد باره آنان مى –“9$# #sŒÎ) uρ (#ρ “sΔ Èθøó ¯=9$$Î/ (#ρ“sΔ $YΒ#t Å2 ∩∠⊄∪﴾ )72: الفرقان.( 

 ، بركار لغو وهر گاه ، ودهند  ىكسانى هستند كه شهادت دروغ نم )بندگان واقعى خداى رحمان(«
   .»گذرند بـيهوده اى بگذرند كريمانه مى

  ....بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم
  

  خطبه دوم
  !اى مسلمانان

، كندنهادينه  شريعت اسالم حرص بسيار شديد دارد كه پايه هاى اخوت اسالمى را در جامعه راسخ و
، چند دستگى را به مردم بشناساند باب از بين بردن اختالف ووحدت را در اجتماع بكارد و اس محبت و و

از بين  معامالت و به ثمر رساندن تعهدات و به همين منظور بود كه از همان اول كار جهت حفظ حقوق و
در گيرى، اسالم قانون  اختالف و ريشه كن كردن فساد و حق تلفى و بردن احتمال هرگونه انكار و

، لذا گفته شده كه يد، بزرگترين سند شاهد گرفتن استمدرك مشروعيت بخش گذارى كرد و به سند و
: خداوند حكيم مى فرمايد »هد داشته باشد بهتر از نوشته استآنچه شا« )املشهود خري من الكتاب(
﴿(#ÿρß‰ Îγô©r& uρ #sŒÎ) óΟçF÷è tƒ$t6s?﴾ )مى  درجاى ديگر .»ستد كرديد بر آن شاهد بگيريد چون داد و« ).282 :ةالبقر

ρ#)﴿: فرمايد ß‰Íκ ô−r& uρ ô“ uρsŒ 5Αô‰ tã óΟä3ΖÏiΒ ﴾ )در مورد  و .»فر عادل از ميان خود گواه بگيريددو ن«).2: الطالق
*sŒÎ#﴿: ديگرى مى فرمايد sù öΝçF÷è sù yŠ öΝÍκ ös9 Î) öΝçλm;≡ uθøΒr& (#ρß‰ Íκ ô−r'sù öΝÍκ ö n=tæ 4 4‘ xx.uρ «!$$ Î/ $Y7ŠÅ¡ym ∩∉∪﴾ )پس هرگاه « ).6: النساء

  .»خداوند كافى است باعتبار حساب رسى موالشان را به آنان پس داديد بر آنان شاهد بگيريد وا
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رستگار  راه او را محكم بگيريد تا اينكه كامياب و را بجاى آوريد و خدا امر او! پس اى مسلمانان
  .شنودى پروردگارتان را بدست آوريدخو شويد و

 بهترين طاعات و از پاكترين وص ن محمد بن عبد اهللا سالم بر پيامبرما آنگاه بدانيد كه درود و
  :عبادات است خداوند متعال مى فرمايد

﴿¨βÎ) ©!$# …çμ tG x6Í×̄≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n?tã Äc©É<̈Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ = |¹ Ïμ ø‹n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡n@﴾ 

 او بر] نيز شما[ مؤمنان اى. فرستند مى درود پيامبر بر نشفرشتگا و گمان خداوند بى«). 56: األحزاب(
  .»بگوييد سالم بايد كه چنان و بفرستيد درود

 هـ26/1/1422



  

  

  

  

  

  شيخ صالح البدير

  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  فرازهايى از توحيد عبادت
  

  
  !ن خداگااى بند

شكر نعمتهايش را بجاى آوريد  يد، وچنانكه حق عبادت است پيوسته او را پرستش كن ، واز خدا بترسيد
$﴿عقوبت او شديدا حذر كنيد  گرفت و از وكه پاداش شكر در نزد او زيادت نعمت است،  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# 

(#θãΨtΒ#u™ (#θà)®?$# ©!$# ¨,ym ⎯ÏμÏ?$ s)è? Ÿωuρ ¨⎦è∫θèÿ sC ωÎ) ΝçFΡr& uρ tβθßϑÎ= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪﴾ )ه حق چانكآن! اى مؤمنان« ).١٠٢: آل عمران
  .»ريد مگر در حاليكه مسلمان باشيدينم است از خدا بترسيد و ترسيدن

  !اى مسلمانان
 در ملك و نشانه هاى عظمت و نعمتهايش و در داليل و را تعظيم كنيد، و حق تعظيم است خداچنانكه 
محكم تر  در قدرت بى نظير آفرينش او فكر كنيد تا اينكه ايمانتان به او در عجائب مخلوقاتش و سلطان و

  .گرددتصديقتان قوى تر باور و و
Îû’﴿: فرمايد خداوند متعال در كتاب عزيزش مى uρ ÇÚö‘ F{$# ×M≈ tƒ#u™ t⎦⎫ ÏΖÏ%θçΗø>Ïj9 ∩⊄⊃∪﴾  )در  و« .)20: الذاريات
=χÎ) ’Îû È,ù﴿: فرمايد چنين مىهم و .»گانزمين نشانه هايى است براى يقين كنند yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 

É#≈ n=ÏF÷z $#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9 $#uρ ;M≈ tƒUψ ’Í<'ρ T[{ É=≈t6ø9 F{$# ∩⊇®⊃∪﴾ )زمين  در آفرينش آسمانها و كه براستى« ).190: آل عمران
  .»خردبته نشانه هايى است براى صاحبان لروز ا اختالف شب و و

 ،تر خشك و ،صلح گ وجن ،مغرب ، مشرق ومهيب كائناتى عظيم و ، وبيعج ار ومش ىمخلوقاتى ب
مرده، نشانه در پى  ، زنده ودانه، فرد وگروه وگياه  ،روز ، شب ونابار ، باد وسياره ، ستاره وشرين شور و
، دالئل قدرتش را براى آنانكه قدرتمندى است بزرگ و هلإچقدر  و نازنينى ، چقدر خداى پاك ونشانه

 براىمعجزاتش را  آيات و ، وآشكار كرده استبنگرند  كه شواهدش را براى آنان فكر كنند نمايان و
هاى منكرين را ريشه كن  بهانه دالئل و ، وبراى معاندان عذرى باقى نگذاشته وغافالن بيان فرموده است 

  .خدايى كه بهترين آفرينندگان است استبركت ، پس با كرده است
بين هر  و ،پانصد سال استبين آسمان دنيا تا آسمان بعدى فاصله «: ايدمفر مى عبد اهللا بن مسعود 
 وعرش باالى آب  بين آسمان تا كرسى پانصد سال است، و ، وگر پانصد سال استآسمان تا آسمان دي

  .»ديچه حالى هستدرداند كه شما  او مى داند باالى عرش است و خداوند متعال با كيفتيى كه خودش مى
   .جهميه آورده استرد اين اثر را در  /امام دارمى 
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است كه در كويرى اى گانه در برابر كرسى همچون حلقه آسمانهاى هفت«: دمى فرماي صخدا پيامبر
  .»كرسى در مقابل عرش مانند همان حلقه در برابر كرسى است افتاده باشد و

سند خودش آنرا در  ابن جرير نيز با آنرا در كتاب األسماء والصفات آورده است و /امام بيهقى 
  .قل كرده استنتفسيرش 
گانه در دست بال كيف خداوند زمين هاى هفت  آسمانها و«: قل شده كه فرمودن ب ن عباسباز ا

  .»است كه در دست يكى از شما باشد همچون دانه اسپندى
  !اى مسلمانان

 بن مسعود  عبد اهللا مسلم با روايت  پروردگار بزرگ حديثى است كه بخارى واز دالئل عظمت 
در روز قيامت : گفتآمد و صد خدمت رسول خدا يكى از احبار يهو: روايت كرده اند كه فرمود

بقيه مخلوقات را  ، ويك انگشت ، آب را بريك انگشت بر زمينها را ،يك انگشت خداوند آسمانها را بر
پادشاه منم ، »أنا امللك أنا امللك«: فرمايدمى آنها را تكان داده وگذاشته بال كيف خويش  گشتيك ان بر

تعجب بقدرى  را ديدم كه از روى باور و صپيامبر : فرمايد مى  ود، عبد اهللا بن مسعه منمپادشا
$﴿: گرديد سپس فرمودندخنديدند كه دندانهايشان نمايان  tΒuρ (#ρ â‘y‰s% ©!$# ¨, ym ⎯ÍνÍ‘ ô‰ s% ÞÚö‘ F{$#uρ $Yè‹Ïϑy_ …çμçGŸÒö6 s% 

tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ÝV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#uρ 7M≈ −ƒÈθôÜtΒ ⎯ÏμÏΨŠÏϑu‹Î/ 4 …çμ oΨ≈ ysö7ß™ 4’n?≈ yè s?uρ $ £ϑtã šχθä.Î ô³ç„ ∩∉∠∪﴾ )را خداوند و «. )67: الزمر 
 و. اوست]  قدرت[ قبضه در جا يك، زمين قيامت روز و. ننهادند ارج، اوست بزرگى سزاوار كه چنان

 برتر آورند مى شرك آنچه از و است منزّه و پاك او. شوند نورديده درهم او]  قدرت[ دست در آسمانها
  .»است

كه از  به من اجازه داده شده كه در باره فرشته اى از فرشتگان الهى«: فرمودند صپيامبر  وهمچنين
روايت از ابو ( .»شانه اش فاصله هفتصد سال راه است، بين نرمى گوش تا حاملين عرش است سخن بگويم

   .)داوداست
خداوند امرى در  هرگاه«: فرمودند صكند كه پيامبر  نقل مى  ةباروايت أبو هرير /امام بخارى  

، گويا زنجيرى است كه به زنند لهايشان را به هم مىاتعظيم ب آسمان صادر كند فرشتگان از روى تسليم و
 :يگر گويندخوف از آنان زائل گردد تعجب كنان به يكد ، پس وقتى كه مطمئن شوند وخورد سنگ مى

اوست پروردگار بلند  ق گفت وح ،، آنگاه خود در جواب سوال كننده گويندپروردگارتان چه فرمود؟
، هيچ خدايى جز او نيست كه هميشه باعظمت پس چقدر پاك است پروردگار بزرگ و »بزرگ مرتبه و

عظمت حيرت  قدرت قاهر و هرگز نمى ميرد، اين بود بعضى نصوص كه بر آيات ظاهر و زنده است و
ه بايد تعظيم كنيم طورى ك ؟ وتيمخدا را چنانكه الزم است شناخ ، پس آياكند آور پروردگار داللت مى

  !؟او هستيم آيا حق او را ادا كرديممخلوقات  ؟ در حالى كه ما بندگان وتعظيم كرديم
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آيا مى  !اى معاذ«: بر االغى سوار بوديم ، فرمودند صرسول خدا  من و: مى فرمايد معاذ بن جبل 
: ، فرمودندتر مى داندرسولش به دا وخ :؟ گفتمحق بندگان بر خدا چيست ، ودانى كه حق خدا بر بندگان

حق بندگان بر  ، ويزى يا كسى را با او شريك نسازندچ حق خدا بربندگان اين است كه او را بپرستند و
  .)متفق عليه(  .»ه به او شريك نياورد عذابش نكندخدا اين است كه كسى ك

  !اى مسلمانان
حق خالصى كه فقط مال  ريك آورده شود وسنگين ترين گناه اين است كه به خدا ش بزرگترين ظلم و

⎯﴿، يگران را با او مساوى دانسته شودد اوست به ديگران داده شود و tΒ õ8Îô³ç„ «!$$Î/ ô‰ s)sù tΠ§ ym ª!$# Ïμ ø‹n= tã sπ ¨Ψyfø9 $# 

çμ1uρù'tΒuρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $tΒuρ š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪﴾ )اورد يقينا خداوند كسى كه به خدا شريك بي«). 72: المائدة
مددگارى نخواهد  ستمكاران را هيچ ياور و ، وشت را بر او حرام كرده است جايگاهش دوزخ استبه
⊥θç6Ï#)﴿ :همچنين خداوند متعال مى فرمايد  .»بود tFô_ $$sù š[ô_Íh9$# z⎯ ÏΒ Ç⎯≈rO÷ρ F{$# (#θç6Ï⊥ tFô_ $#uρ š ö̂θs% Í‘ρ–“9 $# ∩⊂⊃∪  u™!$ xuΖ ãm 

¬! uö xî t⎦⎫Ï.Î ô³ãΒ ⎯Ïμ Î/ 4 ⎯ tΒuρ õ8Î ô³ç„ «!$$Î/ $ yϑ̄Ρr( s3sù §yz š∅ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# çμàsÜ ÷‚ tFsù çö ©Ü9$# ÷ρr& “ Èθôγs? ÏμÎ/ ßw†Ìh9$# ’Îû 5β%s3tΒ 9,‹Ås y™ 

از مشركان  به خدا روى آوريد و سخن دروغ پرهيز كنيد و از پليدى بتها و« ).31 -30: الحج( ﴾∪⊆⊃∩
را  پرندگان الشخوار او آورد گويا اينكه از آسمان افتاده است، وكسى كه به خدا شريك  ، ونباشيد
  .»اندازد اى دور دست مى را به دره ، يا اينكه باد اوربايند مى

  !بندگان خدا
بدانيدكه علم داشتن به شرك يگانه راه نجات  ، ووسائل آن بپرهيزيد اسباب و اشكال آن و از شرك و

سوال  صمردم در باره خير از رسول خدا «: مى فرمايد ان ، حذيفه ابن اليمخالصى از آن است و
  .)متفق عليه. (»پرسيدم از ترس اينكه مبادا به دام آن گرفتار آيم باره شرّ مى كردند اما من در مى

  !اى مسلمانان 
 ص، كه از شريعت پيامبر شان محمد است اين كه بعضى مسلمانان كم علمآنچه بسيار تأسف آور 

احكام  آگاهى شان محدود است در بعضى از مسائل اعتقادى و مطالعه و ديد و ، وارندآگاهى كامل ند
، بنا كمال مطلوب آن تناقض آشكار داردصل توحيد يا حد اقل اشوند كه با  عملى به چيز هايى آلوده مى

ار طاعت از پروردگ ، وداده شود، بويژه در توحيد عبادت براين واجب است كه در چنين مواردى هشدار
، اين ار آشكار استبيان آنان بسي قاطع و سنت بسيار روشن و مقتدر كه در اين زمينه دالئل قرآن و دانا و

، بحدى است كه تشنه را سيراب كرده، بيچاره را كمك نموده، سرگردان را راه نموده قاطعيت وضوح و
,Ÿωuρ y7tΡθè?ù'tƒ @≅sVyϑÎ/ ωÎ) y7≈oΨ÷∞Å_ Èd ﴿، بخشد پيروزى مى اولياء رحمن را بر اولياء شيطان غلبه و و ysø9 $$ Î/ z⎯ |¡ôm r& uρ 

#·Å¡øs? ∩⊂⊂∪﴾ )و راستين]  پاسخى[ برايت آنكه مگر آورند نمى مثلى تو حقّ در]  كافران آن[ و«). 33: الفرقان 
  .»آوريم مى بيانتر نيك
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  ! اى مسلمانان 
، كسى كه به چه در مبانى الفاظ و ، چه دراز شرك به خدا پرهيز گردد از لوازم توحيد اين است كه

نظر نداشته باشد باز هم چنين عملى شرك اصغر  غير خدا قسم مى خورد حتى اگر معناى زشت آنرا در
مواجه با خطر است أما اگر در دلش اين باشد كه آنچه به او سوگند مى  است كه صاحب آن گنهكار و

: فرمايد مى صگرامى اكبر است، رسول چنين اعتقادى شرك ق تعظيم است حخورد مانند خدا مست
  . )احمد استازروايت ( .»شرك شده استمگند بخورد يقيناً كسى كه بغير خدا سو«

چ ، جز به خدا به هيكايتان سوگند نخوريدرش مادران و پدران وبه «: مى فرمايند صچنين پيامبر هم 
   .»، راستگو باشيدبخوريد به خدا هم خواستيد سوگند هرگاه كس ديگرى سوگند نخوريد و ياچيز 

  .)وايت از از ابو داود استر(
 ، جز به خدا وغيره سوگند خوردن جايز نيست گى وزند شرف و كعبه ووو ولى  پيغمبربنا بر اين به 

به غير خدا سوگند خورد  ، اگر كسى چنين گناهى مرتكب شد ونيستدرست صفات او سوگند  أسماء و
  .ره چنين كارى نكندبا دو واجب است كه توبه كند و

تازه مسلمان شده بودم كه «: روايت مى كند كه فرمود از سعد ابن ابى وقاص /امام نسائى 
به من  ص، اصحاب رسول اهللا عزى قسم خوردم كرديم، من به الت و چيزى صحبت مىداشتيم در باره 

، نظر ما تو كافر شدىچون از ، اطالع بده ص، فورا برو به رسول اهللا گفتىچقدر سخن زشتى : گفتند
و سه بار از شر ) آل إله إال اهللا وحده الشريك له( :سه بار بگو: حضرتش اطالع دادم، فرمودندبه  آمدم و

  .»باره اين اشتباه را تكرار نكنى دو چپ تف كن و سه بار به طرف ، وپناه بجوىشيطان به خدا 
  !اى مسلمانان 

كند  خالق را به مخلوق تشبيه مى ى كه از آن نهى شده وكلمات ناشايست زشت و از الفاظ شرك آميز و
، امثال اينها ، و)وعليك توكلت على اهللا(يا  ،) وأنتماىل إال اهللا( يا ،)ماشاء اهللا وشئت( :پرهيز كنيد، مثل جمله

چه خدا آن« يعنى) ما شاء اهللا وشئت(: گفت ص پيامبردر مسند امام احمد آمده است كه مردى به 
آيا مرا با خدا «) أجعلتـىن هللا نداً بل ماشاء اهللا وحـده(: فـرمودند ص مبرپيا .»بخواهى تو بخواهد و

  .»چه تنها خدا بخواهدبلكه آن گردانيدىشريك 
  !خداگان بند

، پيشگاه اوناتوانى به  جوئيد با اظهار حاجت و فقر وبصفات علياى خدا به او توسل  با اسماء حسنى و
، دبه او توسل بجوئي آلودگى گونه شرك وجدا كردن توحيد از هر ل صالح وبا عمبه او توسل بجوئيد، 

توسل هاى  بدعت آلود و اساس و الفاظ بى از ل خود را به خدا نزديك كنيد وسفقط با انواع مشروع تو
يا حرمت يا  صل به جاه پيامبر سنند تود، مايكند پرهيز كن خود ساخته كه انسان را به شرك ملوث مى

  .عمشروى ناهادعا واع توسل ممنوع ونگر ايا حق اولياء يا دي صپيامبر حق ركت يا ب
  !اى مسلمانان
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، امثال آن دهند بپرهيزيد، مانند دلبستگى به تعويذات و چه كه بعضى مردم عوام يا جاهل انجام مىاز آن
، دنب بندند ، استخوان مىكنند ، مهره آويزان مىزنند ، نخ گره مىپوشند مى بينيد كه بعضى حلقه مى

گمان اينكه كنند به  آويزان مىغيره  به دروازه و حيوان و انسان و گردنپوست ديگر حيوانات به  گرگ و
الح نظر طگيرند كه به اص چشم كسى را مى، يا جلو كنند  دور مى اباليى ر تى را دفع كرده واينها مصيب

سپس به  به شرك و ااست كه انسان ريا اسبابى  نكند يا حسد نورزد در حاليكه همه اينها يا شرك و
كند فقط خداى ذو الجالل  مصيبت را دفع مى ، چون ذاتى كه بايد به او پناه برده شود وكشاند مى تهالك

β﴿است  Î) uρ y7ó¡|¡ôϑtƒ ª!$# 9hÛØÎ/ Ÿξsù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ωÎ) uθèδ ( βÎ) uρ y7ó¡|¡ôϑtƒ 9ösƒ¿2 uθßγsù 4’n?tã Èe≅ ä. &™ó© x« ÖƒÏ‰ s% ∩⊇∠∪ uθèδ uρ ãÏδ$s)ø9 $# 

s− öθsù ⎯ÍνÏŠ$t6Ïã 4 uθèδ uρ ãΛ⎧Å3ptø:$# çÎ7sƒø:$# ∩⊇∇∪﴾ )چ كسى گر خداوند زيانى به تو برساند هيا«: يعنى ).18 -17: ألنعاما
 ، اوست كه برگر خيرى به تو رساند، او برهمه چيز تواناست، و ادآنرا بر طرف ساز دتوان جز او نمى
  .»اوست حكيم آگاه است و مسلط قاهر و دبندگان خو

  !اى مسلمانان
مصيبتى را  شكل ومجلو  كند، و پودها دردى را دوا نمى پناه بردن به اين تار و خرافات وگونه اين
روايت است كه  ، از عمران بن حصين بيندازيمدور اين واجب است كه اين چيزها را گيرد، بنابر نمى

براى جلو گيرى از : چيست؟ گفتاين «: ندديدند، فرمود بر بازوى شخصى حلقه اى از برنز صپيامبر 
بينداز  اين جز اينكه سستى را بيشتر بكند فايده ديگرى ندارد بازش كن و: سستى است فرمودند ضعف و

روايت از امام ( .»اين حلقه همچنان با تو بود هرگز رستگار نخواهى شد كه اگر با اين حالت مردى و
  .)احمد است

كسى كه تعويذ ببندد خداوند او « ،دعاى بد فرمودند ببندد براى كسى كه تعويذ ص چنين پيامبرهم
  .»كسى كه مهره يا چيز ديگر بگردن آويزد خداوند او را آسايش نبخشد و را به مرادش نرساند

 آمدند ايشان با نه نفر بيعت كردند و صگرى است كه گروهى به خدمت رسول اهللا روايت دي در
، دهمى را رها نموديد و نه نفر بيعت كرديد باكه چه شد  !سوال شد اى رسول خدا. گذاشتنديكى را 
با او  صدور انداخت آنگاه پيامبر  وباز كرد چونكه او تعويذى بسته داشت آن مرد تعويذش را : فرمودند

   .»أَْشَرَك فَقَْد َتِميَمةً َعلََّق َمْن« »تعويذ ببندد يقينا مشرك شده استكسى كه « :فرمودند نيز بيعت كردند و
 يفةدستش نخى بسته داشت حذتب به مردى را ديد كه بر اثر  ابن اليمان  يفةحذ«روايت شده كه 

ته باشى بر تو نماز همراه داش اگر به همين حالت بميرى و اين نخ را: فرمود نخ را كند و ابن اليمان 
  .»نخواهم خواند

  
  !اى مسلمانان
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، كسانى كه ادعا دارند برويد ده بازانبشع ه شناسان ورستا گويان وغيب ن وفالبينا مبادا نزد ساحران و
 دروغ گو و نيرنگ باز و ، زيرا همه اينها فريبكار ودهند از اسرار پنهان خبر مى دانند و مى علم غيب

را خرافات  بازار زرمو و راتااش ف ووايجاد يك سرى حر و، كه با استغاثه از جنات دفرصت طلب هستن
خواهند كه حيواناتى  كنند مى آمد مى وگران از كسانى كه پيش آنان رفت دارند چه بسا اين جادو گرم
، كه بدون شك آنان در غيره را با آن رنگين نمايند و وارجسم يا درو دي مختلف ذبح كنند و گهاىبارن

آورند در  شريك مىبه خداى رحمن  و دپرستن آنان را مى جويند و شياطين تقرب مى اين زمينه به جنات و
خداوند لعنت كند كسى را كه براى غير خدا « .»لََعَن اُهللا َمن ذََبَح ِلَغريِ اِهللا«: فرمايند مى صحالى كه پيامبر 

   .)روايت از مسلم است(. »كند  ذبح مى
كنند  كاريهاى آنان اين است كه به افراد ساده لوحى كه نزد آنان رفت وآمد مىم گها وننير گراز دي و

شعبده بازى  ديگر انواع خرافات و فالن جا دفنش كنند يا بسوزانند يا به دريا بيندازند وكه دهند  چيزى مى
  .ها

  !گان خدابندپس 
: فرمايند مى صصادق مان  پيامبرپرهيزيد باور كردن آنان ب وسوال كردن از آنان  نزد آنان ورفتن  از

روايت از ( .»چهل شبانه روز نمازش قبول نمى شودچيزى بپرسد تا از او و كسى كه نزد ساحرى برود «
  .)استمسلم 
كند  چه ادعا مىرا در آن او كسى كه نزد ساحر يا فالبينى برود و«: فرمايند مى صپيامبر خدا  چنينهم

  .)روايت از احمد است( .»گرديده استنازل شده كافر  صتصديق كند يقينا به آنچه بر محمد 
گونى كند از ما نيست كسى كه بدش« :فرمودند  صپيامبر است كه روايت  از عمران بن حصين 

روايت ( .»رايش سحر شودبيا  كند، يا سحرفال ببيند يا برايش فال ديده شود برايش بد شگونى شود يا يا
  .)از بزار است

  !اى مسلمانان
 ، ور باشيدذپليدى شرك بر ح از لوث و ه اى پاك نگهداريد وبگونه شائسعى كنيد كه توحيد را از هر

واقد  ، از ابووآثار باقى مانده كسى جايز نيست غار زمين و سنگ و جستن  به درخت و تبركبدانيد كه 
در  شد و مشركين مكه درخت سدرى داشتند كه ذات انواط ناميده مى :گفتروايت است كه  ليثى 

به  صرسول خدا  مى كه باهنگا كردند اسلحه شان را به آن آويزان مى پاى آن براى تبرك مى نشستند و
اى : ايان شد بعضى گفتندسبزى نم بيرون آمديم در سر راه ناگهان درخت سدر بسيار بزرگ وقصد حنين 
قسم به ذاتى «: فرمودند صپيامبر  ،چنانكه آنان درختى دارند براى ما نيز درختى تعيين كنيد! رسول خدا

≅﴿نى اسرائيل به حضرت موسى گفتند كه چيزى گفتيد مانند آنچه بكه جانم در قبضه اوست شما  yèô_ $# !$ uΖ©9 

$Yγ≈ s9 Î) $yϑx. óΟßγs9 ×πyγÏ9#u™﴾ »موسى  »چنانكه آنان خدايانى دارندى تعيين كن يبراى ما نيز خدا فرمود :﴿tΑ$s% 
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öΝä3̄ΡÎ) ×Π öθs% tβθè= yγøg rB﴾ )ن شما گذشتگااينها عادات زشتى است كه  »شما قومى نادان هستيد«). 138: األعراف
  .)روايت از احمد است( .»داشته اند آيا شما نيز آنها را يكى يكى زنده مى كنيد

  !اى مسلمانان
 گر پيامبراندينه به قبور  نه جاى تولدشان و نيز تبرك جستن جايز نيست و صپيامبر بدانيد كه به قبر 

چنين تبرك ، هميستجاهاى عبادتشان تبرك جائز ن لباسها و ات صالحين وآثار ووبه ذچنين هم و ‡
كشيدن به آنان  دست ، همچنين بوسيدن ودروازه آنان جائز نيست خاك و جستن به ديوارهاى مساجد و

 ، وجائز است بوسيدن حجرأسود چهباشد آن صجائز نيست حتى اگر مسجد الحرام يا مسجد مصطفى 
روايت  بر ابن عم ى كهبدليل حديث ،نيز دست كشيدن ركن يمانى است آن وبه دست كشيدن 

. از كعبه دست بكشند ىگربه جاى دي صپيامبر حجر أسود نديديم كه  كند كه جز ركن يمانى و مى
  .)متفق عليه(

، زيرا حضرت عمر فاروق نه تبرك اتباع باشد و حتى دست كشيدن به اين دو ركن بايد به نيت تعبد و
 لَُك َوإِنِّى أَْعلَُم أَنََّك َحَجٌر َوأَنََّك الَ َتُضرُّ َوالَ َتْنفَُع َولَْوالَ َواللَِّه إِنِّى ُألقَبِّ«: دگام بوسيدن حجر اسود فرمودنهن

دانم سنگى بيش  بوسم كه مى مى ترا گند من درحالىبخدا سو«  »قَبَّلََك َما قَبَّلُْتَك صأَنِّى َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه 
گز ترا ديدم كه ترا بوسيد هر نمىرا  صرسانى اگر رسول خدا  نمى اى فايده هيچ ضرر و نيستى و

سنت  كه از كتاب خدا وآنچ چيزى جايز نيست مگر خالصه اينكه تبرك جستن به هي .»بوسيدم نمى
  .داشته باشد ى وجوددليل ص رسول اهللا

  !اى مسلمانان
اينكه انسان  مردگان است، و زكشاند استغاثه ا تباهى مى و تگر انواع شرك كه انسان را به هالكاز دي

اينكه  ، ومشكلى را حل كنند آورند وبراز آنان بخواهد كه حاجتى را  به كمك بطلبد و آنان را بخواند و
 و ، يا دروازه هابرشان طواف كندق، يا اينكه بر چيزى به آنان تقرب جويد نذر كردن ودن ونمبا ذبح 

 گردي ، وچادر بكشد آنان پرده و بر ومجاورت كند  يا در كنار قبرها بنشيند و، پرده ها را ببوسد ديوارها و
چه بسا بعضى از اين كارها شرك اكبر است كه  اولياء شيطان است و پرستان واز صفات بت  ى كهيكارها

ô⎯tΒuρ ‘≅|Ê﴿: فرمايد ، خداوند متعال مىتصادم آشكار داردسنت  با كتاب و كند و اعمال را باطل مى r& ⎯ £ϑÏΒ 

(#θããô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ⎯tΒ ω Ü=‹Éf tGó¡o„ ÿ…ã& s! 4’n<Î) ÏΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# öΝèδ uρ ⎯tã óΟÎγÍ← !% tæ ßŠ tβθè=Ï≈ xî ∩∈∪ #sŒ Î) uρ uÅ³ãm â¨$̈Ζ9$# (#θçΡ% x. öΝçλm; 

[™!#y‰ ôãr& (#θçΡ% x.uρ öΝÍκ ÌEyŠ$t7Ïè Î/ t⎦⎪Ì Ï≈ x. ∩∉∪﴾ )5 :حقافألا(.   
تا روز قيامت پاسخش را كه  بخواند] دعا به[ را كسى خداوند جاى به كه كسى از گمراهتر كيست و«

عبادتشان  ، وباشند، دشمنان ايشان شوند هآورد دچون مردم گر و، خبرند ايشان از دعاى آنان بى ندهند و
  .»را منكر شوند
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≡4ãΝà6Ï9﴿: فرمايد خداوند متعال مىچنين هم sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ çμs9 Û ù= ßϑø9$# 4 t⎦⎪Ï%©!$#uρ šχθããô‰s? ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρßŠ $tΒ šχθä3Î=÷Κtƒ 

⎯ ÏΒ A ÏϑôÜÏ% ∩⊇⊂∪  βÎ) óΟèδθããô‰ s? Ÿω (#θãè yϑó¡o„ ö/ ä.u™!$ tãßŠ öθs9 uρ (#θãè Ïÿ xœ $tΒ (#θç/$ yftGó™ $# ö/ ä3s9 ( tΠ öθtƒuρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# tβρãàõ3tƒ öΝä3Å2÷Å³Î0 4 Ÿωuρ 

y7ã∞Îm;uΖ ãƒ ã≅÷WÏΒ 9Î7yz ∩⊇⊆∪﴾ )13 :فاطر(.  
، خوانيد كسانى را كه به جاى او مى ، واستريى او ، كه فرمانرواچنين است خداوند پروردگار تان«

، گر هم مى شنيدندا ، ودشنون ، نداى شما را نمىيد شاننبخواگر ا. هء خرما نيستندهستحتى مالك پوست 
گاه تو را آگاه چون ذات آهيچ كس  ، وكنند ، شرك شما را انكار مىقيامت روز ، ودادند پاسختان را نمى

  .»نمى سازد
  !اى مسلمانان

گنبد صالحين به اينكه مثالً در كنار آنها نماز خوانده شود يا بر آنها  ، وزياده روى در قبور أنبياء غلو و
اسبابى است  يا بر آنها چادر كشيده شود همه اينها از گناهان كبيره و گرددآراسته  ساخته شود يا مزين و

  .كند ه قبرها را به بت تبديل مىكشاند زيرا كه چنين اعمالى رفته رفت كه انسان را به شرك مى
هنگامى كه : گفتندروايت است كه  بعبد اهللا بن عباس  و لدر بخارى از أم المؤمنين عايشه 

ردائى كه داشتند  شان را باصورت بردند  بسر مى) جان دادن(در حالت احتضار  صرسول خدا 
داشتن از افعال  حذرجهت بر  ند وكرد مىشان دور ه چهرآنرا از  شد گ مىنفسشان تن، چون پوشاندند مى

خداوند « »َمَساجِد أَْنبَِياِئهِْم قُُبوَر ِاتََّخذُوا، َوالنََّصاَرى الَْيُهوَد اللَُّه لََعَن«: فرمودند نصارى مى شركانه يهود و
  .»گرفتنديامبرانشان را مسجد پنصارى را كه قبور  ولعنت كند يهود 

گام بر پاشدن قيامت زنده ترين مردم كسانى هستند كه هن از بد« :فرمودند صچنين پيامبر خدا هم
  .»گيرند پيامبرانشان را مسجد مى ىكسانى كه قبرها باشند و

  !اى مسلمانان
 ى است كه در دين ما مردود وينوشتن همه اينها كارهابر آنها كتيـبه  وگچ كردن  ساختن و قبرها را

گچ از اينكه قبرها  دنهى فرموده ان صدا رسول خ«: گفتروايت است كه  ممنوع ست، از جابر 
ترمذى  روايت از مسلم است، و(. »شوداينكه بر روى آن بنا كرده  بر روى آن نشسته شود و وكارى شود 

  .»)ا آن نوشته شودباينكه  و »َوأَن َيكُتَب َعليِه«اسناد صحيح جمله اضافه اى نقل كرده اند با غيره  و
ترا براى  آيا«: هياج اسدى فرمودلروايت است كه به ابى ا ى طالب در صحيح مسلم از على ابن اب و

را نگذارم مگر اينكه نابودش كنم  ىچ تمثالمرا فرستاد، مرا فرستاد كه هي صپيامبر آن كارى نفرستم كه 
  .»را نگذارم مگر اينكه هموراش كنمهيچ قبر بلندى  و

  !خداگان بند
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 را ، وگويا اينكه قبرديگر وسيله اى براى شرك استهركس  يايا پيامبر عبادت خدا در كنار قبر ولى 
جائز نيست  ص ، لذا دعا در كنار قبور حتى قبر پيامبراگر بر آن مسجدى بنا نكندحتى مسجد گرفته است 

  .از جاهاى قبوليت دعا نيست صپيامبر لذا كنار قبر 
مردى را ديد كه كنار  /ين كنند كه على ابن الحس حافظ ضياء در المختاره روايت مى أبو يعلى و

پدرم آيا حديثى را برايتان بيان كنم كه از : و را منع كرد و فرمودا ،كند دعا مى آيد و مى صپيامبر مرقد 
، قُُبوًرا ُبُيوَتكُْم َوال، ِعيًدا قَْبرِي َتتَِّخذُوا ال«شنيده است  صپدرم از جدم و جدم از رسول اهللا  شنيده ام، و

بر من دورد  ، ونه خانه هايتان را قبرستان ، وقرار ندهيد گاه قبر مرا جشن« .»كُْنُتْم أَْيَنَما َيْبلُُغنِي كُْمَتْسِليَم فَإِنَّ
  .»رسد به من مى شما سالم و كجا باشيد درودبفرستيد كه هر

  .گرداندب صپيروان صادق سيد المرسلين  شما را از مهتدين و خداوند من و
  ....َنيِمسِلُمـال رِساِئِلم َوكُلَي َوِل اَهللا ُرغِفَتسأََو ونَُعسَمما َت ولُأقُ

  
  خطبه دوم

  !خداگان بند
$ ﴿، نهان وآشكار او را ناظر بدانيد در است از خدا بترسيد و راسزاوچنانكه  pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θà)®?$# ©! $# 

(#θçΡθä.uρ yì tΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈¢Á9$# ∩⊇⊇®∪﴾  )ديگويان باشباراست از خدا بترسيد و! اناى مؤمن«). 119 :التوبة«.   
  !اى مسلمانان

 أئمه و بر عموم مسلمين و ، وگانش اجرا كنيمرا بربند شاز جمله تعظيم خداوند اين است كه شريعت
مذاهب منحرف كه  با همه مكاتب و حكم او باشند و رهبرانشان واجب است كه تسليم شرع خدا و

 و ،خيزند، مبارزه كنند مانند كمونيستى ين خدا به ستيز بر مىد با خدا و ساخته دست بشر است و
همانند شرك  ،خدا در حكمه ، مضافا بايد دانست كه شرك بغيره و يستيالئيك ،ناسيولستى ،سوسيالستى

رسولش را انكار كند يا معتقد  مقدم بودن حكم خدا و ، كسى كه بر حق بودن وبه او در عبادتش است
بهتر يا مثل آنست يا اينكه حكم كردن بر خالف حكم رسولش  از حكم خدا و باشد كه حكم غير خدا

ملت اسالم خارج از  و، گرديدهنازل شده كافر  صيقينا به آنچه بر محمد  ردرا جايز بشمارسول  خدا و
©Ÿξsù y7În/u‘uρ Ÿω šχθãΨÏΒ÷σãƒ 4 ﴿: فرمايد ، خداوند متعال مىشده است ®Lym x8θßϑÅj3ysãƒ $ yϑŠÏù t yf x© óΟßγoΨ÷t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Åg s† þ’Îû 

öΝÎηÅ¡àΡr& % [` tym $£ϑÏiΒ |MøŠŸÒs% (#θßϑÏk= |¡ç„ uρ $VϑŠÎ= ó¡n@﴾ )65 :نساءال(.  
ختالفى كه دارند تو را داور سوگند به پروردگارت كه ايمان نياورده اند مگر آنكه در ا چنين نيست و«
  .»به خوبى گردن بگذارند يابند و، آنگاه در آنچه داورى كردى هيچ دلتنگى در خود نكنند
öΝs9 ﴿: مى فرمايدچنين هم r& t s? ’n<Î) š⎥⎪Ï%©!$# tβθßϑãã÷“ tƒ öΝßγ̄Ρr& (#θãΨtΒ#u™ !$ yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9 Î) !$ tΒuρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ y7Î=ö6s% tβρß‰ƒÌãƒ β r& 

(#þθßϑx.$ y⇔tFtƒ ’n<Î) ÏNθäó≈©Ü9$# ô‰ s% uρ (#ÿρâÉΔ é& β r& (#ρ ãàõ3tƒ ⎯ÏμÎ/ ß‰ƒÌãƒuρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# β r& öΝßγ̄= ÅÒãƒ Kξ≈ n= |Ê #Y‰‹Ïè t/ ∩∉⊃∪﴾   )60 :نساءال(.   
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به آنچه پيش از تو نازل شده،  گمان مى برند به آنچه بر تو نازل شده وكسانى را كه  )داستان(آيا «
ه است ، حال آنكه به آنان دستور داده شدخواهند به طاغوت داورى برند كه مى )ندانسته اى(، ايمان دارند

  .»درازى بكشاند خواهد آنان را به گمراهى دور و شيطان مى كه به آن كفر بورزند و
  !اى مسلمانان

است كه  ى، از اعمال جاهلشر به قصد تعيين خير وپرواز دادن پرندگان  و ماهها و روزها گونى بابد ش
 ، وكند تقدير را عوض مىفال بد نيست كه  را باطل كند، اين بدشگونى و شريعت اسالمى آمده است آنها
 ال«: فرمودند صآمده است كه رسول خدا  بخارى، در آفريند ضرر مى اين ماه صفر نيست كه شر و

 هيچ شگون بدى حقيقت ندارد چ مرضى در واقع واگير نيست وهي« »َصفََر َوال، َهاَمةَ َوال، ِطَيَرةَ َوال، َعْدَوى
  .»شگون به ماه صفر نيز بى تأثير است ، ور نيستثؤشر م پرواز دادن هيچ پرنده اى در خير و و

  !گان خدابندپس 
  .نمائيدبا تمامى انواع خرافات مبارزه  ، وها را به مالك آن وابسته كنيدلد از خدا بترسيد و

  .)صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم(وصلوا وسلموا على خري البشرية حممد بن عبد اهللا 
  هـ3/2/1422

  

  
       



  

  

  

  دالبارى الثبيتىعب شيخ
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  گمر
  
  

  ! برادران وخواهران مسلمان
شما و خويشتن را به تقوى و ترس از خدا سفارش مى كنم، زيرا كه تقوى سبب نجات و بهترين توشه در 

  .دنيا وآخرت است
﴿ tΠöθtƒ Ÿω ßì xΖ tƒ ×Α$tΒ Ÿωuρ tβθãΖ t/ ∩∇∇∪ ωÎ) ô⎯tΒ ’tA r& ©!$# 5=ù=s)Î/ 5ΟŠÎ= y™﴾ )فرزند  روزى كه مال و«). 89 -88: الشعراء

 .ä≅‘ ﴿: چنين خداوند متعال مى فرمايدهم .»قلب سالم به پيشگاه خدا بيايد گر كسى كه بانفعى نمى رساند م

<§øtΡ èπ s)Í← !#sŒ ÏNöθpRùQ $# 3 $ yϑ̄ΡÎ) uρ šχöθ©ù uθè? öΝà2u‘θã_é& tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ( ⎯ yϑsù yyÌ“ ôm ã— Ç⎯tã Í‘$̈Ψ9 $# Ÿ≅Åz÷Šé& uρ sπ̈Ψyf ø9 $# ô‰ s)sù y—$ sù 3 $ tΒuρ 

äο4θuŠy⇔ø9 $# !$u‹÷Ρ‘$!$# ωÎ) ßì≈ tFtΒ Í‘ρã äóø9 جز اين نيست كه  چشنده مرگ است، ونفسى  هر«).  185: آل عمران( ﴾∪∋∇⊆∩ #$
 به و داشته دور]  جهنّم[ آتش از كه كس هر پس، ش تان به شما كامل داده خواهد شددر روز قيامت پادا

  .»نيست فريب مايه جز دنيا زندگانى و. است شده رستگار شك بى، شود آورده در بهشت
 ، غنى وما آنرا خواهد چشيد، مرگى كه بزودى هركس از بعد از مرگ گ واين است حقيقت مر

چ كسى از مرگ نجات نخواهد يافت، ، همرئوس و، رئيس بزرگ ، كوچك ومريض ، سالم وتنگدست
yϑoΨ÷ƒr& (#θçΡθä3$﴿: خداوند، مى فرمايده فرار كند، ، يا عميق ترين درطه، يا عالى ترين قلهگرچه به دور ترين نق s? 

ãΝœ3.Í‘ ô‰ ãƒ ÝV öθyϑø9 $# öθs9 uρ ÷Λä⎢Ζä. ’Îû 8lρã ç/ ;οy‰ §‹t±•Β﴾ )گ به سراغ شما خواهد آمد هرجاى كه باشيد مر« ).78: النساء
   .»محكم باشيد اگر چه در قصر هاى شامخ و

 رترين اسرارى بشما ينكه پديده اى كامال مشخص وآثارش نمايان است يكى از پيچدهگ با امر
، اين مشخص ت واداشته وآنان را گيچ كرده استهشگران را به حيرژوپ رود كه عقول دانشمندان و مى

=štΡθè﴿:به روح بستگى دارد، خداوند متعال مى فرمايداست كه مرگ  t↔ó¡o„ uρ Ç⎯ tã Çyρ”9$# ( È≅è% ßyρ”9$# ô⎯ ÏΒ Ì øΒr& ’În1 u‘ 

!$ tΒuρ ΟçFÏ?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟù=Ïè ø9$# ωÎ) WξŠÎ= s%﴾ )روح از امر  :، بگوپرسنددر باره روح مى  )!پيامبراى (از تو «). 85: اإلسراء
  .»ا از علم جز اندكى داده نشده استبشم و، من است پروردگار 
 بينيد در مى كند در ميدان پهلوانى مى هرا ك قهرمان تنومندى ، ودرستتن سالم و چله و چاق وجوان 

آن قوت  ، آن جوانى رفت وجان مبدل شده است، جسمى كه هيچ حركتى ندارد پيكرى بىيك لحظه به 
سا او ، چه بگنگ شد، زبان يائى معطل شدبو چشم و ، گوش ومتالشى گرديد، حواس از كار افتادو نير و

 مخترع چيره دست باشد اما اگر عمر تمام شود و هر وپزشك ما، ند، اديب شيرين سخندانشم يك عالم و
sŒ#﴿: ته ها مى تواند جلو مرگ را بگيرد، خداوند حكيم مى فرمايداجل بسر رسد مگر اين داش Î) u™!% ỳ óΟßγè= y_r& 
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Ÿξsù tβρãÏ‚ ø↔tFó¡tƒ Zπ tã$ y™ ( Ÿωuρ tβθãΒÏ‰ ø)tFó¡o„﴾ )خواهد رسد نه يك لحظه عقب  گاه اجل شان فراهر «). 49: يونس
چقدر زيادند «: مى فرمود باالى منبر مى رفت و /عون بن عبد اهللا بن عتبه بن مسعود  .»ه جلون رفت و

فرا  و، اگر مرگ د اما در نمى يابندن، منتظر فردايرده اند اما به پايان نمى رسانندكسانى كه روز را آغاز ك
  .»هد شديتان تلخ خواغرور ها برا رسيدنش را تصور كنيد همه آروزها و

 تفريح و مشغول بازى و عافيت لذت مى برد و از سالمتى و انسان در حالى كه كامال تندرست است و
كند ناگهان بيمارى  دستور صادر مى گيرد و خود خواهى گردنش را بلند مى با غرور و گرمى است وسر

، ا نحيفمش رجس، آورد شود هجوم مى شكارش حمله آور مى اى كه بر مرگ همچون شير درنده
پس از  نيرويش را از بين مى برد و توان و كند و مفاصلش را سست مى ها واستخوان و، را ضعيف صدايش

  .يچدـپش را درهم مى الكند نامه اعم مىاينكه به ناچار از اين دنيا كوچ 
 چ فاصلهاو هي ، بين ما ومى شويم تر ما به او نزديك هر روز به ما نزديك و! گنزديك است مرچقدر 

است كه اول  گلىاين عمر در حقيقت مانند  و و مردگان هستيمز فرا رسيدن مهلت نيست، پس ما جزج اى
، يا ستاره اى گردد سپس خاموش مى روشن و ولا چراغى كه اي، پرپر مى شود پس پژمرده وس شكوفا و

  .سپس خاكستر مى شود درخشد و اول مى كه
 افتاده روى قبرها با اى خراب شده وهسنگ نده وگكهاى پرااخ آزمندان بايد به ريگها و پرستان ودنيا 
 مزين به گل و لذتهاى حرام گرچه بظاهر خوشگوار و كنجكاوى بنگرند تا بدانند كه راه شهوتها و دقت و

به حال  شاپس خو، واهد رسيد كه صاحبان قبر رسيدندى خيغنچه است اما در نهايت هركس به همين جا
كسى  آيد كه به سرنوشت آزمندان گرفتار نيامده است، و ى به سراغش مىحال يك مرگ درپـكسى كه 
يكديگر را شاخ  ها در جلو چشمانش به حركت در آيند وه، حتى اگر كورا نترساند مرگ او كه قرآن و

  .پند نخواهد گرفت بزنند بازهم نخواهد ترسيد و
پند پذيرفتن است كسى كه  تن وعبرت گرف گترين وسيله براىامروز در قبرستان مى بينيم بزرچه آن

گرى ن ديفد، كسى كه امروز از خواهد بود نبردوش ديگراا ردفاى را بردوش دارد خودش  امروز جنازه
اشت فقط عملش در كنارش را تنها خواهند گذ او ديگران از دفن او بر خواهند گشت، و فردابرگشته 

  .نتيجه اش بد خواهد بودر بد باشد اگ ، اگر خوب باشد نتيجه اش خوب وخواهد بود
، يا اينكه براى كنند بازى مى خندند و كنند مى جنازه حركت مى مى بينم بعضى كسانى كه با صرماع در
 هول برزخ و قيامت و ، علت اين است كه دلها سخت شده وشهرت طلبى در جنازه شركت مى كند ريا و

به ، كسى كه كه ما را از اين غفلت بيدار كند مى خواهيممنان ، از خداوند عذاب قبر را از ياد برده است
گاهش قبر خواهد بود، كسى كه در بطن رقرا ترش خاك وسب گ به سراغش خواهد آمد وحال مرهر 

هش خواهد بود، بايد بياد مرگ گادوزخ جاي بهشت يا كشد و قيامت انتظارش را مى زمين بايد بخوابد و
هر ، بايد خودش را جزو مردگان بشمار آورد زيرا فكركندآن  بارهءدر براى آن آمادگى بگيرد و باشد و
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نه  تواند او را از تو دور كند و مىلت ، هرگاه ملك الموت بيايد نه ماچيزى كه آمدنى باشد نزديك است
  .انتطرف دار كثرت خويشان و

؟ آنها جمع كردند اما چ كسى را حريف خود نمى دانستندهي د آنانيكه به آرزو رسيدند ونيكجا
چنان  و كنيم  مى فراموشرا ساختند اما نتوانستند سكونت كنند، اما متأسفانه ما مرگ  ،توانستند بخورندن
مى  /در اين دنيا خواهيم ماند، اويس قرنى  هميشه كنيم كه گويا ستانه در درياى زندگى شنا مىم

خوابيد مرگ را بالشت  گاه مىهر«  )إِذا قُمُتمَموَت إِذا منُتم َواجَعلُوُه َنصَب أَعُينِكُم ُدوا الَْوَتَوسَّ(: فرمايد
  .»ستيد آنرا نصب العين خود بدانيدبيدار ه گناههر خود تصور كنيد و
، بى اهميت جلوه مى كند ك ومشكالت آن در چشم او كوچ گ را بياد مى آورد دنيا وكسى كه مر

هشت شهرت طلبى بدور است او فقط به ب از ريا كارى و يمت قوى دارد وعز همت عالى و ىچنين شخص
 ، بياد آوردن مرگ بخاطر اين نيست كه زندگى را بر انسان تلخ كند كه درانديشد و نعمتهاى دائم آن مى

توليد دست بكشد، بلكه براى آن است كه  از كار و و ،كند بترسد ىدنيا كناره كش ، ازيك گوشه بنشيند
گ را ، مرگى داشته باشدسازند اما بهر حال كار كند و ،نرم كندرا قلب سخت او  دارد و او را از گناه باز

؟ با عمل نيك چى ، بازندگى پس از مرگ را بياموزيم و گى براى مردنآوريم تا اينكه روش آماد مىبياد 
، كمك به نهى از منكر ، وشب زنده دارى، امر به معروف ،با طاعت، با كوشش در عبادت، روزه و

  .غيره مستمندان و
گر به حماد بن سلمه گفته شود تو فردا مى ميرى نمى تواند ا«: مى فرمايد /حمن بن مهدى الرعبد

  .پر بودد اورا ذكر و ؟ زيرا كه تمام اوقاتش با عبادت وچرا .»كند بيفزايد ذره اى بر آنچه عمل مى
اى حقوق اد ، فرياد رسى مظلومان، وگناهانبا ترك منكرات و ؟گ آمادگى بگيريمبراى مرنه گوچ

 پدر و، با احسان به صيقل دادن دلها زى ها ورو ، حسدها، كنيه توزى هايبا از بين بردن دشمن، ديگران
  .همسايگان رابطه نيكو با خويشان و مادر، و

را از ياد ببرم قلم فاسد گ مر اگر يك لحظه« :فرمود صالح المرى مى :مى نويسد كه /ابن مبارك 
  .»مى شود
، قناعت ه كردنزود توب: ، سه نعمت نصيبش مى گرددپيوسته مرگ را بياد آورده ككسى «: ه شدهگفت

دير توبه : روبرو مى شود ناپسند سه چيز ياد ببرد با كسى كه مرگ را از ، وتازگى در عبادت قلب، نشاط و
خواهشات بر او كسى كه ابرهاى  .»رضايت را از دست دادن، كسالت در عبادتكردن، بخاطر كفاف 

؟ كسى كه خواهد براى مرگ آمادگى بگيرد چگونه مىكند  در وادى غفلت حركت مى نده وافگسايه 
كسى كه قرآن را ترك  خواهد براى مردن آمادگى بگيرد؟  حرام را ندارد چگونه مى پرواى حالل و

، كسى كه مال مردم را به باطل مى خورد كسى كه سود جماعت نمى خواند نماز صبح را با كرده و
؟ كسى كه زبانش را به غيبت خواهد براى مردن آمادگى بگيرد چگونه مىكند  د، كسى كه زنا مىخور مى
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در جستجوى عيوب مسلمين، اوقاتش را  حسد است و قلبش سرشار از كنيه و ى ملوث كرده ونيخبر چ و
مردن مى خواهد براى گذارند چگونه  ترويج اخبار دروغين مى وشايعه پراكنى  گران وآبروى دي عزت و

  .؟آمادگى بگيرد
ل شوند قتنـشوند كه در دنيا بمانند يا اينكه به آن مقام كريم م ار داده مىيمردن اختگام هن ‡ پيامبران

همين جريان براى پيامبرمان  ل گردد،ـتقدهد كه به دار نعمتهاى دائم من پيامبرى ترجيح مىكه بال شك هر 
ايشان نيز بهشت را انتخاب فرمودند، در صحيح بخارى ار داده شد ولى يبه ايشان اختكه آمده  يشپ  ص

گامى كه هنوز هن  صپيامبر : روايت شده كه ايشان مى فرمايد لصحيح مسلم از أم المؤمنين عائشة  و
قبض  ىامبرچ پيهي« »لَْم ُيقَْبْض َنبِىٌّ قَطُّ َحتَّى َيَرى َمقَْعَدُه ِمَن الَْجنَِّة ثُمَّ ُيَخيَُّر«: فرمودند تندرست بودند مى

گامى كه ايشان هن. »سپس به او اختيار داده مى شود وببيند در بهشت  اهش رگا روح نشده تا اينكه جاي
آنگاه بهوش آمدند سپس  روى رانم گذاشته بود لحظه اى بيهوش شدند و سرشان بر مريض شدند و

خواهم به رفيق اعلى  مى! پروردگارا«  »اَألْعلَى الرَِّفيَق اللَُّهمَّ«: فرمودند چشمانشان را به سقف دوختند و
همان حديثى  دانستم كه اين عين كنند و  را انتخاب نمى بنا برين ماندن با ما: گفتمخود  با »ملحق شوم

اين آخرين جمله اى بود كه ايشان بر زبان : پس ام المؤمنين فرمودس ،است كه براى ما بيان مى فرمودند
  .»اَألْعلَى الرَِّفيَق اللَُّهمَّ«، آوردند
گروه خواهند هولناكى آن مردم دو  در قيامت و ، وتاريكى آن در قبر و ، وسختى آن مردن وگام هن

وحشت در  از خوف و مانند و سختى ها ثابت قدم مى كسانى كه در هنگام مشكالت واول  شد،  گروه
خوارى روبرو خواهند  وانى كه با نهايت ذلت سگروه ديگر ك و ،شوند مژده بهشت داده مى امان بوده و

  .شد
β¨ ﴿: فرمايد خداوند مى Î) š⎥⎪ Ï%©!$# (#θä9$ s% $ oΨš/u‘ ª!$# §ΝèO (#θßϑ≈ s)tFó™ $# ãΑ̈”t∴ tGs? ÞΟÎγøŠn=tæ èπ x6Í×̄≈ n= yϑø9 $# ωr& (#θèù$sƒrB Ÿωuρ (#θçΡt“ øtrB 

(#ρ ãÏ±÷0r& uρ Ïπ ¨Ψpgø:$$ Î/ © ÉL©9 $# óΟçFΖ ä. šχρß‰ tãθè?﴾ )ر ما اهللا است سپس پروردگا: گفتندكسانى كه «). 30: فصلت
خوش خبرى باد  گين نشويد وغم ه نترسيد ومژده دهند ك ، فرشتگان بر آنان فرود آيند واستقامت كردند

، كسانى كه در هنگام مرگ گان بر مؤمنان فرود مى آيندفرشت .»به بهشتى كه وعده داده مى شديد را شما
حشر دلهايشان مطمئن خواهد  شدن در روزگيخته م برانهنگا در در قبرهايشان و استقامت خواهند داشت و

آوريد  از آنچه بدان روى مى: هول قيامت در امان خواهند بود، به آنان خواهند گفت از ترس و بود و
$!ß⎯øtwΥ öΝä.äτ ﴿گين نباشيد غيره غم مال و عيال و گذاشتيد از اهل وبر آنچه كه در دنيا  ، ونترسيد uŠÏ9 ÷ρ r& ’Îû Íο4θuŠys ø9$# 

$ u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû uρ Íοt ÅzFψ$#﴾ )آرى ما هستيم  .»در آخرت گانى دنيا وما هستيم دوستان شما در زند«). 31: فصلت
در روز  داريم و هنگام دميدن در صور مأنوس مى ودوستان شما در آخرت كه شما را از وحشت قبر 

  .برانگيخته شدن به شما اطمينان مى بخشيم
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 با سختى هاى مرگ روبرو شوند در كمال اهانت و ، وآنان فرود آيد امى كه پيك مرگ برگهن كفار
öθs9﴿ذلت بسر خواهند برد  uρ #“t s? ÏŒ Î) šχθßϑÎ=≈©à9 $# ’Îû ÏN≡t yϑxî ÏNöθpRùQ $# èπs3Í×̄≈ n= yϑø9 $#uρ (#þθäÜÅ™$ t/ óΟÎγƒÏ‰ ÷ƒr& (#þθã_Ì ÷zr& ãΝà6|¡àΡr& ( 

tΠ öθu‹ø9 $# šχ÷ρt“ øg éB z>#x‹tã Èβθßγø9 $# $yϑÎ/ öΝçFΖ ä. tβθä9θà)s? ’n?tã «!$# uö xî Èd, ptø:$# öΝçGΨä.uρ ô⎯tã ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ tβρç É9õ3tFó¡n@ ∩®⊂∪﴾ )93: األنعام.(  
 و[ اند گشاده را خود دستان فرشتگان و اند مرگ سكرات در ستمكاران كه گاه آن، ببينى چون و«

 خداوند بر ناحق به آنچه]  سزاى[ به وزامر].  شوى مى زده شگفت[ آوريد بيرون را جانهايتان:] گويند مى
   .»شويد مى داده كيفر كننده خوار عذاب به، كرديد مى سركشى آياتش از]  آنكه سزاى به[ و گفتيد مى

باره آنان  دنيا را خواهند كرد چنانكه خداوند در هگشت بآرزوى باز  حسرت آنان زياد مى شود وو
©#﴿: مى فرمايد ¨Lym #sŒ Î) u™!% ỳ ãΝèδ y‰ tn r& ßNöθyϑø9 $# tΑ$s% Éb> u‘ ÈβθãèÅ_ ö‘ $# ∩®®∪ þ’Ìj?yè s9 ã≅yϑôãr& $[s Î=≈|¹ $yϑŠÏù àMø.t s?﴾ )المؤمنون :

 در كه باشد گردان باز مرا، پروردگارا: گويد، آيد آنان از كسى سوى به مرگ كه گاه آن تا«). 100 -99
مفسرى  كه تابعى و /ةقتاد »همد انجام نيك كار، ام كرده فروگذار] را نيك كارهاى آنجا[ كه سرايى

نكرده كه به دنيا باز گردد تا اينكه نزد مال  گند او آرزوبخدا سو«: فرمايدمشهور است در باره اين آيه مى 
به عبادت  و كه بر گردد به شهوترانى مشغول شود، بلكه آروزكرده است دنيا جمع كند و عيال برود و و

كند از  عذاب تمنا مى هنگام ديدن اى كه آنچه كافر در ز بنده، پس خداوند خشنود باد اخدا مشغول شود
  .»هم اكنون انجام دهد

  .....بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم
  

  ه دومـبـخط
، را در نظر داشته باشيد او آشكار همه احوال پنهان و در ، ودچنانكه بايد تقوا پيشه كني از خدا بترسيد و

چقدر محتاج اين است كه خداونـد قـدمش را ثابـت    ، احتضار قرار داردشخصى كه در حال  !خدا بندگان
باشـد، تـا اينكـه از دنيـا بـا       »ال إِلََه إِال اللَُّه«به وى توفيق بخشد تا اينكه آخرين كالمش از دنيـا   نگهدارد و

رسول خـدا   :روايت است كه گفت ، از معاذ بن جبل خدا حافظى كند »ال إِلََه إِال اللَُّه«گترين كلمه بزر
 إلـه إال اهللا الكسـى كـه آخـرين كالمـش     « .»َمْن كَانَ آِخُر كَالِمِه ال إِلََه إِال اللَُّه َدَخلَ الَْجنَّةَ«: فرمود ص

  . )روايت از أبو داود است( .»باشد داخل بهشت مى گردد
  .»گردد بهشت بر او واجب مى« »الَْجنَّةُ ُهت لََبَجَو« :ستمسند احمد آمده ا در و

تلقين كلمه شهادت در هنگام مرگ به اين دليل مستحب است كـه هـر   «: مى فرمايد /ه ابن قيم عالم
شيطان هم به بنـده   وحشت روبرو است كه به آن عادت ندارد، و شخص در وقت مردن با جهانى از هول و

نزديك است پس از ترس اينكه مبادا غافل شود تلقين كلمه شهادت مسـتحب اسـت عـالوه بـر آن گفـتن      
هنگام مردن تأثير زيادى در محو گناهـان دارد، چونكـه بنـده اى كـه در ايـن حالـت بـدان اقـرار          كلمه در

مضمونش را مى داند، پـس در چنـين حـالتى خواهشـاتش مـرده       كند حتماً از قلبش به آن يقين دارد، و مى
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سـاس  پـس از احسـاس غـرور اكنـون اح     نفس پس از اعراض كردن اينـك روى آورده اسـت، و   است، و
كند، حرص دنيا ديگر از دلش بيرون شـده پـس ايـن شـهادت خاتمـه اعمـالش قـرار         ناتوانى مى عاجزى و

 با پروردگارش روبرو مى كند زيرا كه وى با گـواهى و  خواهد گرفت، لذا او را از گناهانش پاك كرده و
پايان سخنان ابـن  (. »پنهانش يك استو آشكار  باطن و شهادتى خالص به پيشگاه خدا مى رود كه ظاهر و

  )./قيم 
اسـتقبال   شود كه حاضر شدن بـر بـالين مريضـى كـه در حـال احتضـار و       همچنين از حديث فهميده مى

، همچنين علمـاء مسـتحب   مأنوسش گردانند كه كلمه را بيادش آورند و برد مستحب است تا مرگ بسر مى
، از به پروردگارش حسن ظـن پيـدا كنـد    كهمى دانستند كه در هنگام مردن از اعمال نيك او ياد شود تا اين

ال َيُموَتنَّ أََحٌد ِمْنكُْم إِالَّ َوُهَو ُيْحِسُن الظَّنَّ بِاللَِّه َعـزَّ  «: فرمودنـد  صروايت است كه پيامبر خدا  جابر 
ــلَّ ــه اهللا     « »َوَج ــه ب ـــگر اينك ــرد م ــما نمي ــى از ش ــيچ كس ــل  –ه ــد   –عزوج ــن داشــت باش ــن ظ                               .»حس

  . )روايت از مسلم است(
ان را از زبـ  نيكهاى مرده سخن گفتـه شـود و   سنت مطهر ترغيب داده شده كه از محاسن و همچنين در

 ال«: فرمودنـد  صروايت است كـه پيـامبر    ل بدى هايش نگه داشته شود، در صحيح بخارى از عائشه 
به آنچه عمل كرده  ، زيرا كه آنانمرده ها را دشنام ندهيد« .»قَدَُّموا َما إِلَى أَفَْضْوا قَْد فَإِنَُّهْم اَتاَألْمَو َتُسبُّوا

  .»بودند رسيدند
نوعى بيمـارى در آن شـايع    به مدينه آمدم ،«: از أبو األسود روايت است كه گفت در صحيح بخارى و

، درباره صاحب آن به نيكى از حضورشان گذشتشستم ، جنازه اى ن ، خدمت عمر بن خطاب شده بود
، جنازه ديگرى گذشت همچنين از او به نيكى سـخن  فرمودند واجب شد سخن گفته شد حضرت عمر 

: سومى گذشت از او بدى سخن گفته شد، فرمودندجنازه  ،واجب شد: فرمودند گفته شد حضرت عمر 
همچنـان كـه از    :فرمودنـد ! د اى امير المـؤمنين ه چيزى واجب شچ: گفتم: گويد ، أبو األسود مىواجب شد

 هـر « »الَْجنَّـةَ  اللَِّه أَْدَخلَُه بَِخْيرٍ أَْرَبَعةٌ لَُه َشهَِد ُمْسِلمٍ أَيَُّما«: فرمودنـد  ص، پيـامبر  شنيدم گفتم صپيامبر 
ر سه اگ: يمگفت »داوند او را در بهشت داخل مى كندمسلمانى كه چهار نفر براى او به خير گواهى دهند خ

دو نفـر، ديگـر ازيـك نفـر      و: ؟ فرمودنـد دو نفـر  :حتـى اگـر سـه نفـر باشـند، گفتـيم      : نفر بودنـد، فرمودنـد  
  .گواهى دشمن قبول نمى شود ، وراستگويان معتبر است در چنين قضيه اى رأى فضالء و .»نپرسيديم

  ق مسـلمان بـر  از حقـو  ، وگر چيز ناپسندى ديد آنرا بپوشاندمستحب است كسى كه ميت را مى شويد ا
، در صـحيح  بـرايش دعـا كنـد    او نماز بخوانـد، و  ، برين است كه جنازه اش را تشييع كندبرادر مسلمانش ا

در نظـر  (احتسـاب   كسى كه با ايمـان و : فرمودند صروايت است كه رسول خدا   ةبخارى از أبو هرير
وند از دفـنش فـارغ شـ    ه شـود و او نمـاز خوانـد   پى جنازه مسلمان حركت كند تا اينكـه بـر   در) داشتن اجر
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پـيش از   ، وكسى كه بر او نماز بخوانـد و هر قيراط به اندازه كوه احد است ،پاداش او دو قيراط خواهد بود
  .دفن برگردد پاداش او يك قيراط است

 نبايد أدا شود چونكه خداوند سبحا ، قرض خدا نيزقرضش معلق است تا اينكه أداء شودروح مؤمن به 
  .كه با او وفا شود ر استاليق ت

  .»گيرد جز به لقاء اهللا آرام نمى مؤمن« »لَيَس ِللُمؤِمنِ راحةٌ ُدونَ ِلقاِء اهللا«: مى فرمايد ابن مسعود 
﴿¨βÎ) ©!$# ããΒù'tƒ ÉΑô‰ yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM} $#uρ Ç› !$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4†n1 ö à)ø9$# 4‘sS ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ï™!$t±ós xø9 $# Ì x6Ψßϑø9 $#uρ Ä© øöt7ø9 $#uρ 4 öΝä3ÝàÏè tƒ öΝà6̄= yè s9 

šχρã ©.x‹ s? ﴾ )از و دهد مى فرمان خويشان به بخشيدن و نيكوكارى و داد به خداوند راستى به«). 90: النحل 
  .»پذيريد پند كه باشد دهد مى اندرز شما به. دارد مى باز تجاوز و ناپسند كار و ناشايستى

  هـ ق19/1/1422: جمعه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  گىيقت مردانحق
  

  
  .، كه تقوا تنها وسيله نجات استپيشه كنيدتقوا  از خدا بترسيد و اي مؤمنان

⎯z﴿: فرمايد خداوند متعال مى ÏiΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# ×Α% ỳ Í‘ (#θè% y‰|¹ $ tΒ (#ρß‰ yγ≈ tã ©!$# Ïμ ø‹n= tã﴾ )برخى از آن « ).23: األحزاب
  .»دكردن ا خدا بستند كامال وفاكه ب ىپيمان گ مردانى هستند كه به عهد وبزر ،مؤمنان
Α%ỳ×﴿: مى فرمايدچنين هم Í‘ ω öΝÍκ Îγù=è? ×οt≈ pgÏB Ÿωuρ ììø‹t/ ⎯ tã Ì ø.ÏŒ «!$# ÏΘ$ s%Î) uρ Íο4θn=¢Á9 $# Ï™!$ tGƒÎ) uρ Íο4θx.̈“9 $#   tβθèù$ sƒs† $YΒöθtƒ 

Ü=̄=s)tGs? ÏμŠÏù ÛUθè= à)ø9$# ã≈|Áö/F{$#uρ ∩⊂∠∪﴾ )تجارتى آنان را از ياد خدا و چ كسب وهي كه پاك مردانى« ).37: النور 
طرب است ضم ها در آن حيران وه ديد از روزى كه دلها و دادن زكات غافل نگرداند و اقامت نماز و

    .»سانند اهر ترسان و
گرى را معانى بسيار دي مقابل جنس مخالفش استعمال مى شود و دردر اصل لغت جز آنكه  كلمه مرد

ست بر ديگرى برترى اگاه خواسته باشند يكى را كه داراى امتياز بيشترى ره عربها، نيز شامل مى شود
براى كسى كه در مقابل مشكالت  و »مرد ترين آن دو مرد«يعنى ) أرجل الرجلني( :دهند مى گويند

يلى به كسى گاه بخواهند خهر و »مرد همه وقت«يعنى ) رجل الساعة( :گويند مقاومت داشته باشد مى
  .»او از مردان قومش است«يعنى ) هو من رجاالت قومه: (گويندافتخار كنند مى 

 ،هوم معروف آن در مقابل جنس مخالفكه اين كلمه در قرآن كريم استعمال شد عالوه از مفگامى هن
، مثالً مى برد ال مىاارزش مرد را ب به آن افزودگرديده كه واقعاً شرافت و نيز گرىمعانى بسيار ارزشمند دي

: كند استعمال مى ‡گزيده اش يعنى پيامبرانبرگان در جايى كلمه مرد را صفتى براى بند بينيم كه قرآن
﴿!$tΒuρ $ uΖù= y™ ö‘r& ∅ÏΒ y7Î= ö6s% ωÎ) Zω% ỳ Í‘ û© ÇrθœΡ öΝÍκ ös9 Î)﴾ )پيش از تو نفرستاديم مگر مردانى كه ما  و«). 43: النحل

 مردانگى تعبيرى است كه براى گر مى بينيد كه وصفجايى دي در »بسوى آنان وحى فرود مى آوريم
%!™u﴿: فرمايد ، خداوند متعال مىهنده حق استعمال مى شوديارى د مردان شجاع و ỳ uρ ×≅ ã_u‘ ô⎯ÏiΒ $|Áø% r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $# 

4© tëó¡o„ tΑ$ s% #© y›θßϑ≈ tƒ χÎ) V|yϑø9 $# tβρãÏϑs?ù'tƒ y7Î/ x8θè= çFø)u‹Ï9 ólã ÷z$$ sù ’ÎoΤ Î) y7s9 z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9 از  و«). 20: القصص( ﴾∪⊂⊅∩ #$
پس سرداران درباره تو توطئه كرده اند كه ترا بكشند  !گفت اى موسىآمد و دوان آخر شهر مردى دوان

  .»بيرون شو از شهر بدرستيكه من براى تو از خير خواهان هستم
$tΑ﴿: خداوند متعال مى فرمايدچنين هم s% uρ ×≅ã_ u‘ Ö⎯ÏΒ÷σ•Β ô⎯ÏiΒ ÉΑ#u™ šχöθtãö Ïù ÞΟçFõ3tƒ ÿ…çμuΖ≈ yϑƒÎ) tβθè=çFø)s?r& ¸ξã_u‘ β r& 

tΑθà)tƒ }†În1 u‘ ª!$# ô‰ s% uρ Μ ä.u™!% ỳ ÏM≈ uΖÉit7ø9 $$ Î/ ⎯ÏΒ öΝä3În/§‘﴾ )گفت مردى از آل فرعون كه ايمانش را  و«). 28: غافر
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هاى حالى كه براى شما نشانه  پروردگارم اهللا است در :گويد كشيد كه مى پنهان مى كرد آيا مردى را مى
  .»پروردگارتان آورده استكارى از جانب آش

دعوتش را رونق بخشند  همواره در تالش مردان واقعى بودند كه او را يارى كنند و ص مىپيامبر گرا
اللَُّهمَّ أَِعزَّ اِإلْسالََم بِأََحبِّ َهذَْينِ الرَُّجلَْينِ : (دعا مى فرمود ، وروردگارش چنين نعمتى را مى خواستپلذا از 
در نزد تو محبوبتر اسالم را با هريك از اين دو مرد كه  !پروردگارا«). بِأَبِى َجْهلٍ أَْو بُِعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ إِلَْيَك

روايت (  .عمر در نزد وى محبوبتر بود: گويد ، راوى مى»يا عمر بن خطاب ، أبو جهل واست عزت بخش
  .)از ترمذى است

عزت  نشر دعوت و دربتوانند  گى حقيقى داشته وداندر تالش مردانى بودند كه مر صپيامبر آرى 
  .ثر داشته باشندؤاسالم نقش م

اتفاق بزرگى بود كه مردانگى او را در همان لحظات اول مسلمانى اش آشكار  اسالم عمر فاروق 
ت نمى كردند اسالمشان را ظاهر كنند اما با آمدن عمر فاروق اعالن أنمود، تا پيش از اين مسلمانان جر

روايت از بخارى ( .»كه عمر مسلمان شد ما عزت يافتيم ىاز روز«: فرمايدمى دند، ابن مسعود كر
  .)است

، در قريش كسانى قوى تر از او هم بودند مردانگى نگاورى او نبودج بدن و قوتدر  عمر گى مردان
احترام به  ت وبد محيد اعتماد به نفسش بود كه مردم خود به خود وادار مى شدند با او در ايمان محكم و

  .او بنگرند
پس از  يل كرد و روى به كعبه آورد وابقيه صحابه مخفيانه هجرت كردند اما عمر شمشيرش را حم

خطاب به آنان  ار عموم اعالن كرد، وركعت نماز در مقام ابراهيم هجرتش را در انظ گذاردن دو طواف و
نبال من تا همسرش بيوه بماند د رزندش يتيم وف ، وى مى خواهد مادرش بر او گريه كندهر كس«: فرمود

  .دنبالش كندت نكرد أاما كسى جر .»..پشت اين تپه بيايد
 شنا و اندازى و به فرزندانتان تير« :مى فرمايد عمر فاروق براى آموزش مردانگى برنامه مى ريزد و

  .»را به آنان تلقين كنيد زيبا اشعار پر معنى و اسب سوارى بياموزيد و
پرتالش براى حصول آن  مردان جدى و ال واگى يك صفت اساسى است كه صاحبان همت ومردان

همچون  هم شكل مردانند و طاز دست بدهند ديگر مرد نيستند فق، كسانى كه اخالق مردان را مى كوشند
با تربيت درست  راسخ مى گردد و ،، مردانگى با عقيده محكمبى خاصيتند كف روى آب بى وزن و

وم مردم صرفاً يك معيار مادى با الگوى خوب رشد مى كند، معيار مردانگى از ديد عم يابد واليش مى پا
مرد خوبى است،  .اش كامل باشد، سرمايه اش زياد باشد ، كسى كه ظاهرى زيبا داشته باشد، توانايىاست

ز جلو پيامبر ، مردى ااخالقش خوب باشد مردانگى در شريعت اسالم اين است كه انسان اعمال و اما معيار
استگارى اين شايسته است كه اگر خو: درباره اين چه ميگوئيد؟ اصحاب گفتند: گذشت فرمودند ص
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كند پذيرفته شود، اگر شفاعت كند قبول گردد، اگر سخن بگويد حرفش شنيده شود، آنگاه ساكت 
اگر : گفتند؟ باره اين چه ميگوئيد در :فرمودند ص، پيامبر شدند، تا اينكه مسلمان فقيرى گذشت

 و ،، اگر شفاعت كند شايسته نيست كه شفاعتش قبول گرددارى كند شايسته نيست پذيرفته شودخواستگ
هذا خري من ِملِء األرض : (فرمودند ص، پيامبر شايستگى ندارد كه سخنش شنيده شوداگر سخن بگويد 

روايت از (                             .  »شود اين از همه آنها بهتر است اگر زمين از امثال او پر«) ِمثلِ هذا
  .)بخارى است

روايت است كه  شادابى چهره شان تشخيص داده نمى شوند، از على  مردان از ضخامت جسم و
، هنگامى كه باال چيزى بياورد دستور دادند كه باالى درختى برود و به ابن مسعود  صپيامبر  :فرمود
براى چه مى خنديد؟ : دندفرمو ص، رسول خدا كش خنديدندصحابه از ساقهاى باري رفت بعضى مى

  ).روايت از احمد است(. سنگين تر از كوه احد است در ميزان ، پاى عبد اهللا بن مسعود بخدا قسم
احساس مسئوليت  همكارى و ، تعاون وشهامت مردانگى حقيقى، راى استوار، سخن نيكو، مروت و

  .است
خير خواهى براى همگان بخاطر رضاى خدا  نصيحت و از توحيد و، تحمل مسئوليت در دفاع مردانگى

%!™u﴿: فرمايد خداوند متعال مى. است ỳ uρ ×≅ ã_u‘ ô⎯ÏiΒ $ |Áø%r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $# 4©të ó¡o„ tΑ$ s% #© y›θßϑ≈ tƒ χÎ) V|yϑø9 $# tβρã Ïϑs?ù'tƒ y7Î/ 

x8θè= çFø)u‹Ï9 ólã ÷z$$ sù ’ÎoΤ Î) y7s9 z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9 در اين حال مردى از دور ترين نقطه شهر  و« ).20: القصص( ﴾∪⊂⊅∩ #$
در باره تو مشورت مى كنند كه ترا به قتل رسانند بزودى از  )بار فرعون در(سران ! آمد وگفت اى موسى

  .»مهربانم باره تو بسيار خير خواه ومن در  -بدانكه و–شهر بيرون گريز 
كى است خدواند حكيم زير ف با حرص و، جلو گيرى از كار خالمردانگى قوت در سخن، اظهار حق

%tΑ$s﴿: مى فرمايد uρ ×≅ã_ u‘ Ö⎯ÏΒ÷σ•Β ô⎯ ÏiΒ ÉΑ#u™ šχöθtãö Ïù ÞΟçFõ3tƒ ÿ…çμ uΖ≈yϑƒÎ) tβθè=çFø)s?r& ¸ξã_ u‘ βr& tΑθà)tƒ }†În1 u‘ ª!$# ô‰s% uρ Μ ä.u™!% ỳ 

ÏM≈ uΖÉit7ø9 $$ Î/ ⎯ ÏΒ öΝä3În/§‘ ( βÎ) uρ à7tƒ $\/É‹≈ Ÿ2 Ïμ ø‹n= yè sù …çμ ç/É‹ x. ( βÎ) uρ à7tƒ $]% ÏŠ$|¹ Νä3ö6ÅÁãƒ âÙ÷èt/ “Ï%©!$# öΝä.ß‰ Ïè tƒ ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ öκu‰ ô⎯ tΒ 

uθèδ Ô∃Îô£ãΒ Ò>#¤‹ x. ∩⊄∇∪﴾ )به فرعونيان(ومرد مؤمنى از آل فرعون كه ايمانش را پنهان مى داشت «). 28: غافر( 
دله أ حاليكه با معجزه و ر، دپروردگار من اهللا است مى كشيد :گويد آيا مردى را به جرم اينكه مى :گفت

دروغش بر خود اوست  )گناه(، اگر او دروغگواست شما آمده است) هدايت(ا براى روشن از جانب خد
خدا البته  و) شد همه تان هالك خواهيد(از وعده هاى او بعضى به شما برسد  اگر راستگو باشد و) ليكن(

  .»دروغگو را هرگز هدايت نخواهد كرد مردم ستمگار و
است،  ، بخاطر ترس از روزى دشوارخواهشاتتسلط بر  انگى مقاومت در برابر مظاهر فريـبنده ومرد

%Α×﴿: خداوند متعال مى فرمايد ỳ Í‘ ω öΝÍκÎγù= è? ×οt≈pg ÏB Ÿωuρ ììø‹t/ ⎯ tã Ì ø.ÏŒ «!$# ÏΘ$s% Î) uρ Íο4θn= ¢Á9$# Ï™!$tGƒÎ) uρ Íο4θx.̈“9 $#   tβθèù$sƒs† $YΒöθtƒ 

Ü=̄=s)tGs? ÏμŠÏù ÛUθè=à)ø9 $# ã≈|Áö/F{$#uρ ∩⊂∠∪﴾ )تجارتى آنانرا از ياد  پا ك مردانى كه هيچ كسب و«). 37: النور
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 ديده ها در آن حيران و از روزى كه دلها و ، وفل نگردانددادن زكات غا اقامت نماز و خداوند و
  . »هراسانند مضطرب است ترسان و

اهداف متعالى را به فراموشى سپرده  دگى ومقصد زن غرق در ملذاتند و كسانى كه در پى شهوات و 
نه كسانى كه  از آفريدگار جهان روى گردانند از مردانى نيستند كه ما از آنان سخن مى گوئيم و اند و

لى است، اينها مردان مغزهاى شان از فكر سازنده خا شان از حكمت و يقيافه هاى فريبنده دارند، اما زبانها
ست كه قرآن از آنان ستايش مى كند، ، سخن ما از مردانى ان كارى نداريمقالبى هستند، كه ما با  آنا

﴿š⎥⎪Ï%©!$# tβθà±ôϑtƒ ’n?tã ÇÚö‘ F{$# $ZΡöθyδ #sŒ Î) uρ ãΝßγt6sÛ%s{ šχθè= Îγ≈ yfø9 $# (#θä9$s% $ Vϑ≈ n=y™ ∩∉⊂∪ z⎯ƒÏ%©!$#uρ šχθçG‹Î6tƒ óΟÎγÎn/t Ï9 #Y‰ ¤fß™ 

$Vϑ≈ uŠÏ% uρ ∩∉⊆∪ š⎥⎪ Ï%©!$#uρ tβθä9θà)tƒ $uΖ −/u‘ ô∃Î ñÀ $# $̈Ψtã z>#x‹tã tΛ ©⎝ yγy_ ( χÎ) $yγt/#x‹ tã tβ% x. $·Β#t xî ∩∉∈∪ $ yγ̄ΡÎ) ôN u™!$ y™ #v s)tGó¡ãΒ 

$YΒ$ s)ãΒuρ ∩∉∉∪ t⎦⎪Ï%©!$#uρ !#sŒ Î) (#θà)xΡr& öΝs9 (#θèù Ìó¡ç„ öΝs9 uρ (#ρ çäI ø)tƒ tβ%Ÿ2uρ š⎥÷⎫ t/ šÏ9≡sŒ $ YΒ#uθs% ∩∉∠∪﴾ )67 -63: الفرقان .(
كنند با  )تابىع و(هرگاه مردم جاهل به آنها خطاب  ، وروندفروتنى  زمين به تواضع و روى كسانى كه بر«

قيام براى رضاى خدا روز  آنان هستند كه شب را به سجده و ، وجواب دهند) زبان خوش و(سالمت نفس 
 :گويند مي )تضرع دائم به دعاء و(وآنان هستند كه ) روز را به نيكى با خلق به شب آرند و( كنند

پروردگارا عذاب جهنم را از ما برگردان كه سخت عذاب مهلك دائمى است، كه آنجا بسيار بد قرار گاه 
]  شان شيوه[ و ورزند نمى بخل و كنند نمى روى زياده كنند، انفاق چون كه آنان و .بد منـزلگاهى است و

  .»است معتدل] حد دو[ اين بين
دنباله رو ديگران باشد اگر ديگران كار  نداشته و اين مردانگى نيست كه جوان از خودش استقالل

خوب كردند او هم كار كند اگر بدكردند او كار بد كند هر كار خالفى كه دوستانش انجام دادند او نيز 
انجام دهد تا اينكه به گمان آنها مرد باشد، آيا از عالمات مردانگى حقيقى اين است كه حد اكثر آرزوى 

شهوترانى حرام  سرپرست به عياشى و بدور از چشم خانواده و معنى باشد ويك جوان شب گذرانى بى 
را بطرف  جوانى كه زن زيبايى او ؟ مرد اين است يا جوانى كه قلبش به مسجد وابسته باشد ومشغول باشد

جوانى  جوانى كه مخفيانه بخاطر خدا صدقه كند، و ، ومن از خدا مى ترسم :خودش بخواند اما او بگويد
غضب  گروه اول مورد خشم و. بخاطر خدا هم از او جدا شود اطر خدا باكسى دوست شود وكه بخ

در روزى كه هيچ سايه اى جز سايه  ، اما گروه دوم را خداوند دوستشان مى دارد وخداوند قرار مى گيرند
  .او نباشد آنها را در سايه عرش خودش جاى مى دهد

 ادبيات شان پر مغز و هدفمند است شعر و مردان كامل وسيرت  تاريخ مسلمانان سرشار از مردانگى و
اين اواخر امت اسالمى  متأسفانه در ،با معنى است، كه در آن نشانى از ميل به خنثى صفتى ديده نمى شود

الفاظ  ،شام نمى رسدمى از مردانگى از آن به يپيداكرده است كه بوكار ودر بعضى زمينه ها با ادبياتى سر
  .مسخره به خنثى صفتى ميل آشكار و ، وپوچركيك، نغمه هاى 
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شرى است كه پديدار مى شود شورش عليه فطرت سليم ببد ترين مرضى كه در تاريخ هر ملت 
آن فطرت وطنيت پاك آفريده است، مظهر اين بيمارى اين است كه مرد خودش را  خداوند انسانها را بر

  .زن خودش را به مرد تشبيه كند زن وبه 
زنجير  ، ودارش گويا يك زن است، موهاى بلندكر رفتار و در حركات وكسى كه ى گكجاست مردان

، اينگونه چه بسا رقصيدن مانند زنان، اين صفات كجا صفات مردانست غمزه و ، راه رفتن با ناز وگردن
عالمت در جامعه اسالمى زنگ خطرى براى جامعه است، چونكه وجود چنين اعمالى  رفتارها تخم فساد و

چنين  صانحطاط اخالق امت اسالم است، لذا پيامبر  شكست و شورش عليه فطرت بشرى و اف وانحر
الُْمَتَشبِّهَِني ِمَن الرَِّجالِ بِالنَِّساِء، َوالُْمَتَشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء  صلََعَن َرُسولُ اللَِّه (افرادى را لعنت كرده اند 

  .)است بعباس حديث از بخارى باروايت ابن ( .)بِالرَِّجالِ
دشان را به زنانى را كه خو لعنت كرده اند مردانى را كه خودشان را به زنان و صرسول خدا «: ىيعن

لعنت كرده اند  صپيامبر «: گرى چنين آمده استشبيه همين معنا در حديث دي .»مردان  تشبيه مى دهند
: پايان فرمودندودر  »شبيه مى دهندودشان را به مردان تزنانى كه خ مردانى را كه خودشان را به زنان و

  . »بيرون كنيد هاي تان آنها را از خانه«. )أَْخرُِجوُهْم ِمْن ُبُيوِتكُْم(
 مردانگى و صفات كههاى مسلمانان را طورى بار آورده اند چهناكاره ب داتى واربعضى وسائل تربيتى و

انكه سزاوار است چن نمى آيند، و اگر بشناسند از عهده آن بر نمى شناسند ورا هاى مردان  وليتئمس
با زنان  را است كه در تالش است مرداناى ، اين دستاورد برنامه از پيش تعيين شده انجامش نمى دهند

يكى را مرد  مى خواهد لباس زن و ، واى شرعى هريك از آنان معطل بمانديكى كند تا اينكه مسئوليت ه
  .مى شودشد كم كم باطن هم يكى  ىكند، كه اگر ظاهر يك

چه بسا كمياب  كمرنگ و جهى خود مردان ضعيف ووگى بر اثر بى تخصائص مردان صفات وگاه هر
كم كم به همه  دائره فساد و شده روبرو ،ذلت و امت به ناتوانى  ، خانه به ويرانى وتشود جامعه به هالك

  .جا كشيده خواهد شد
  .اآلياِت َوالذَّكرِ احلَِكيمِ َعنِي َوإِيَّاكُم بِما ِفيِه ِمنبارَك اُهللا ِلي َولَكُم ِفي القُرآِن الَعِظيمِ َوَنفَ

  
  

   خــطبـه دوم
  

  !و خواهران مسلمان برادران
چه از اگر، آنها آيند بياد مى كنيم كودكان قهرمان فلسطين كه صحبت از مردانگى مى گامىامروز هن

ند كه مى رمانان دالورى هستهق كردار براستى كه مردان حقيقى و واراده روى نظر سنى كوچك اما از 
 ، نه باجهاد مى كنند دارند عمال در راه خدا ، آنها در كنار سفره قرآن تربيت شدند وتوان آنها را مرد ناميد
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بى خاصيتى كه بعضى به آن عادت كرده اند، بسيارى از اين  سخنان سرد و تو خالى و كلمات مسجع و
 گ مى گويند كه نه با تفنگ ولذا به آنان كودكان سن ،ه اندمردان تاريخ ساز هنوز به سن بلوغ نرسيد

اينهايند مردان با شهامت كه به  ، وشمن را زبون مى كنند، اين است مردانگىخمپاره كه با سنگ دارند د
، بلكه در تفنگ نمى ترسند متجاوزان تسليم شوند، از تير و يان ووقيمت حاضر نيستند در برابر زور گهيچ 

قبله اول مسلمين آزاد گردد، براستى  سپارند تا اينكه قدس شريف و جان مى نه سپر مى كنند وبرابر آن سي
كودكان  ، اين اطفال قهرمان ومى ورزدإبا  بردگى ننگ و از ذلت و كه كه اين همت مردانه است، همتى
ه شان ويران خانه وكاشان چشمانشان زندانى شدند، ولو جدر برادرانشان  سنگ ديدند كه چگونه پدران و

چون كوه استوار همجز سنگ ديگر سالحى در اختيار ندارد، اما خودش را كودك با اينكه گرديد، اين 
ت اشغالگر سيبرابر تانگ صهيونر يك سنگ حاضر است د با هراسى و يچگونه خوف وهبدون  مى بيند و

 ى شجاعانه فرزاندان و، ولقهرمان پرورى كه گامهاى مظلومانهخوشا به حال مادران  مقاومت كند، و
  .شهادت به خويش تبريك مى گويند گرگوشه هايشان را بسوى مرگ وج

عظيمى تقديم نمود سالهاست كه سر زمين فلسطين را با  بانى هاى، و قرلى صبر كرداين ملت خي
، دشمنى ر برابر دشمن غاصب مقاومت مى كندچوب د ناگزير با سنگ و ، وگين مى كندخونش دارد رن

يمانش را ـپ هد وع ، وگناه هان را مى كشد ، بىغصب مى كندرا مال وه از اشغال فلسطين عالكه 
  .شكند مى

ه ثبت كرد قهرمانى هاى زيادى در تاريخ مقدس رشادت ها وحرم فرزندان فلسطين در دفاع از اين 
 به ظلم و ترين وضع فجيع ترين و وحشى چنان بابى رحم است هم ند، اما يهود غاصب كه دشمنى قلدر وا

  .ستمش ادامه مى دهد
مدعى دفاع از حقوق بشر چرا حاضر نيست  پيشرفته و متمدن و اصطالحكه جهان به است سؤال اينجا 

امنيت  يى كه صلح واه قطعنامه پيمان ها وكجاست ! روى دستش بزند؟ وجلو اين دشمن متجاوز بايستد 
به كمك  و گرفته اردست متجاوز  ، وكند جلو گيرى مى يتبشردرحق از جنايت  كند و مين مىضرا ت

گ صلح را حاكم اند كه فرهن مدعى ، وزنند كجا هستند كسانى كه دم از صلح مى! ؟مظلوم مى شتابد
بينند كه  موشك ها را نمى وها  گتفناين  از چشمشان پنهان است وها اين كشتارگر م !؟خواهند كرد

توان وكودكان سوزاند، پير مردان نا جسمها را مى ، دلها وندك  دى ها را به ويرانه تبديل مىچگونه دارد آبا
  .گيرد انى مىبشير خوار را قر

چ قيمت از دين قربانيها مردان مبارزى خواهند بود كه به هي شاء اهللا ثمره اين خونها و ما مطمئنيم كه ان
ه ارزش ى فريبندشعارها هاى تو خالى و ادعا همچنين يقين داريم كه بزودى اين ،شان نخواهند گذشت

غير عادالنه را  اى كه هنوز صلح دروغين و كرايه قلمهاى مغرض و و، خودش را از دست خواهد داد
  .كنند خواهد شكست دارند ماتيك مى زنند آرايش مى
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جوهر اعتقاداتش  چنان بعنوان محور وامت اسالمى با خدايش عهد كرده است كه قدس شريف هم
، بلكه بايد نيز جاى دارد مان مان كه در اعماق دلهاياحساسات  انديشه ها و قدس نه تنها در  ،باقى بماند

اى از خاك آن سازش نخواهيم  مصالح دنيوى ما باال تر است، كه در ذره گفت كه قدس از همه آرزوها و
تجاوزاتى كه دشمن دارد اعمال  هءهم بدون قدس بى معنى خواهد بود، و ىسازش كرد، هر گونه صلح و

، از نظر امت سر زمينهادى كردن اين وبشمول اسكان دادن يهوديان در اراضى اشغالى بقصد يه مى كند
  .مردود است كما اينكه قبل از اين اشغال خود فلسطين مردود بوده است اسالمى غير قانونى و
 Ÿω﴿لدريها فشار بياورد، ق چند كه سازشها و، هر اسالمى خواهد ماند ، اسالمى بوده وسرزمين فلسطين

ß§t↔÷ƒ($ tƒ ⎯ ÏΒ Çy÷ρ §‘ «!$# ωÎ) ãΠöθs)ø9 $# tβρãÏ≈ s3ø9 تا  .»رگر قوم كافنا اميد نمى شود از رحمت خدا م و« ).87: يوسف( ﴾#$
  .چنان ادامه خواهد داشتقربانى هم مبارزه و نگشته صاحبان اصلى اش بازه زمانى كه فلسطين ب

 ، احساسات ومعراج ، سفر إسراء ونبوى داردسنت  مسئوليت مسلمين در برابر قدس ريشه در قرآن و
ئله اى نيست كه سفلسطين مگره زده است، بنا بر اين مسئله سر نوشت مسلمانان را با اين سرزمين مبارك 

امت اسالمى  ءسرنوشت آينده گذشته وصرفاً به زمين مربوط باشد بلكه اين قضيه بعنوان بخشى از تاريخ 
شند سرزمين زمانى كه بكولمانان در اين زمينه تمام نخواهد شد، مگر مسئوليت مس ، وبايد باقى بماند

به  را دارد از لوث يهود پاك كنند و صمعراج پيامبر  سراء وإدس را كه افتخار پذيرايى از سفر مبارك ق
  . كنترول امت اسالمى در آورند

﴿ª!$#uρ –ΛÉ⎢ ãΒ ⎯ÍνÍ‘θçΡ öθs9 uρ oνÌ Ÿ2 tβρã Ï≈ s3ø9   ).8: الصف( ﴾#$
  .»گرچه كافران ناپسند پندارند داوند كامل كننده نور خود استو خ«
﴿ ¨βÎ) ©!$# …çμ tGx6Í×̄≈ n= tΒuρ tβθ= |Áãƒ ’n?tã Äc© É<̈Ζ9$# 4 $ pκ š‰r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θ=|¹ Ïμ ø‹n= tã (#θßϑÏk= y™ uρ $ ¸ϑŠÎ= ó¡n@﴾ )56: األحزاب .(

بر او درود بفرستيد و چنان ] شما نيز[اى مؤمنان . ندفرست بى گمان خداوند و فرشتگانش بر پيامبر درود مى«
  .»كه بايد سالم بگوييد

 
  هـ ق17/2/1422
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  لفعبادت وحقيقت آن در نزد سل
  

آنان  از ش نعمتهاى بسيارى عنايت فرموده اماگان خودخداوند متعال بر بند: فرمايد سلف مى يكي از
گر چه اندك باشد مى تواند بهاى همه نعمتها قرار بگيرد ، شكر اخواسته استتطاعتشان شكر به اندازه اس

با خطر ضايع شدن رو  قرار داده وگر شكر نكند نعمت را در معرض زوال بنده ا ،دنباش بسيارهرچند كه 
  .داندگر برو مى

 كمى سست گردد در آن نشاط و چنانكه و، گردد همتش سست نمى گيرد و قلب مؤمن آرام نمى
جبران خستگى ها دارد  فرصت ، وزل نزديك شدهـمن :دهد كه اى نفس ا مىدبه وى ن آفريند و حرك مىت

، دوستانت فاصله ايجاد گردد بين تو و زل مقصود از پاى بمانى وـ، مبادا قبل از رسيدن به منفرا مى رسد
 :فرمود ؟غول بودچه كارى مشدر خانه اش بيشتر به  بپرسيده شد كه ابن عمر  / عكه از نافيهنگام

  .»نماز وء وتالوت قرآن بين وض وضوء براى هر نماز و« »َمصَحُف ِفيما َبيَنُهماـالُوضوُء ِلكُلِّ َصالٍة َوال«
مردمى را در يافتم «: فرمايد مىگويد  تالش سلف در عبادت سخن مى زكه اگامى هن /حسن بصرى 

بر رفتن آن غمگين  نيا خوشحال نمى شدند وچيزى از اسباب دكسانى همنشينى داشتم كه از آمدن  با و
، آنها به كتاب شتند بى ارزش تر بودگذا ، بلكه دنيا در نظر آنان از خاكى كه بر آن قدم مىنبودند

در قيام  ، وستادنديا شد به نماز مى ، چون شب مىپيامبرش به تمام معنى عامل بودندسنت  پروردگار شان و
  .»بود سجده اشك بر رخسارشان جارى مى و

، گرفت، روزه مى آن يك روز،ى را از دست مى داد براى جبراناحيانا نماز جماعتگر ا بابن عمر
  .كرد زاد مىآ يك غالمى و، تا صبح به عبادت مشغول مى شديك شب  و

چ كسى را نديدم كه هي«: فرمود /فاطمه بنت عبد الملك همسر أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز  
، نماز عشاء را مى خواند كه بيشتر از او عدالت داشته باشدنه كسى  ، وروزه بدارد گذارد و بيشتر از او نماز

از قيامت  نشست و رختخواب مىروى  آمد گاهى بر شد تا اينكه خوابش مى ميبه ذكر خدا مشغول  و
آنگاه بر  گريست مى لرزيد و شك خيس از آب بر خود مىجهمچون گن گفت و وآخرت سخن مى

  .»ف مى كشيدمرويش لحا
بيش  هفتاد سال بود كه تكبير أولى از اعمش فوت نشده بود و«: روايت است كه فرمود /از وكيع  و

  .»ى بخواندنديدم كه او يك ركعت نماز قضائگز ، هروى رفت وآمد داشتم از شصت سال بود كه با
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چنين احساس  ،دو بارض را تنها نخوانده ام مگر گز نماز فرهر«: فرمايد سليمان بن حمزه مقدسى مى
 )90(دودحايشان در حالى اين سخن را مى فرمود كه  .»گويا اين دو بار اصال نماز نخوانده امكنم كه  مى

  .سال عمر داشت
، لذا از محبت خدا بودزندگى از كسانى كه دلهايشان سرشار از گذار نمونه هايى  اين بود اشارات و

بجاى آنكه  جوارحشان آرام بود و ، دلهايشان مطمئن وكچنين سعادتى همواره چشمانشان خنباداشتن 
نافرمانى خدا در  بجاى آنكه اراده معصيت و ، وكشيدندمى بسوى گناه گام بردارند بسوى محبت قدم 

بقيه اعضاء و بجاى آنكه زبان  كرد، و نزديكى با او دلهايشان را منور مى دلشان خطور كند اراده تقرب و
  .كرد ميعبادت حركت  كند بسوى طاعت و گناه حركتبدنشان بسوى 

گترين ، بزرزد ه محبت عبادت در دلشان موج مىبيش از هم صمان  گرامىهويداست كه رسول 
⎯ô⎯tΒuρ ß ﴿: ى فرمايده خداوند مونكمظهر عبادت ايشان اين بود كه در همه حال تسليم امر خدا بودند چ |¡ômr& 

$YΨƒÏŠ ô⎯£ϑÏiΒ zΝn= ó™ r& …çμ yγô_ uρ ¬! uθèδ uρ Ö⎯ Å¡øtèΧ﴾ )گاه ديندارى بهتر از كسى باشد كه كيست كه از ن و«).  125: النساء
 ترسيد و حضرتش در همه حال از خدا مى .»كه وى نيكو كار است ىخودش را تسليم خدا كرده در حال

َوأَُتوُب إِلَْيِه ِفي الَْيْومِ أَكْثََر ِمْن َواللَِّه إِنِّي َألْسَتْغِفُر اللََّه (: فرمايد چنانكه مىاستغفار مشغول بود  ذكر و ههمواره ب
و از  يعنى قسم به خدا كه هر روز بيش از هفتاد مرتبه توبه نموده«  ).روايت از بخارى است( ).َسْبِعَني َمرَّةً

ه ركعت نماز مى دبودند شبى سيز  مى ايشان هر شب به عبادت خدا مشغول. »كنم خدا طلب مغفرت مى
چون از ايشان پرسيده  كرد و مباركشان ورم مىپاهاى كه ماز ها را طوالنى مى كردند ، وآنقدر نخواندند

، )بر فرض بودن(را در مشقت مى اندازيد در حالى كه  شد كه اى رسول خدا شما چرا اينقدر خود مى
آيا بنده «   )؟ًراأَفَال أَكُونُ َعْبًدا َشكُو(: فرمودند آينده شما را بخشيده است مى خداوند همه گناهان گذشته و

   .»گذار خدا نباشمشكر 
  ).مسلم است روايت از بخارى و(
گونه چ صپيامبر خدا ست كه تعجب اينجا ،كردند صدقه مى گرفتند و حضرتش به كثرت روزه مى و

: فرمايند ، چنانكه مىبياورندهنگى بين رهبرى امتشان هما مى توانستند بين اين همه عبادت بسيار دشوار و
، شما بيشتر است با اين وجودتقواى من از همه  وگند من از همه شما بيشتر از خدا مى ترسم وبخدا س«

پس كسى كه از سنت من ، كنم با زنها ازدواج مى ، ونماز مى خوانم ، وافطار مى كنم گيرم وروزه مى 
  .)روايت از بخارى است(  .»روى گرداند از من نيست

پرستش پروردگار يكتايش، نه اصالح مى شود ونه  عبادت ودل جز به «: فرمايد مى / ابن تيميه
، نه آرامش بيند نه شادابى مى برد و ، نه لذت مىه احساس سرورن كند و مى ، نه احساس نعمترستگار

ملذات اين دنيا را بيابد باز هم روى اطمينان وآرامش  گر همه نعمتها و، حتى ابيند نه آسايش مى يابد و مى
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پس داند گر كند كه او را به پروردگارش محتاج مى ه فطرتا فقرى در خود احساس مىونكبيند چ را نمى
  .»معبود اوست مطلوب و خداى يكتا ست كه محبوب و

اجتناب از  ى است كه خداوند بر انسان فرض گردانيده وياداى آن عبادتها ،پرستشانواع گترين بزر
روايت شده كه فرمود رسول   ةحضرت أبوهرير، از اوند بر انسان حرام گردانيده استمحرماتى كه خد

تر از آنچه  تواند به چيزى محبوب گز بنده من نمىهر«: فرمايد خداوند متعال مى :فرمودند كه ص خدا
  .)روايت از بخارى است(  .»ده ام خودش را به من نزديك كندكه من بر او فرض كر

ز كردند وكدام يك ا چگونه شروع مىگى سلف سر تاسر عبادت بوده بايد ديد كه حاال كه زندپس 
بهترين «: فرمايد در جواب اين سوال مى / ، عالم ربانى عالمه ابن قيماين عبادتها را مقدم مى داشتند

گاه در آن .»بيشتر راضى كند را در آن وقت خدا تر باشد وب، عبادتى است كه در نزد خدا محبوعمل
مشغول شدن به اداى حق  ى از مهمان ويحضور مهمان پذيراگام مثالً در هن«: مى فرمايد توضيح اين مطلب

در آخر شب  و، دهاخانو همچنين است اداء كردن حقوق همسر و و ،او از عبادت مستحب بهتر است
، در هنگام اذان بهتر اين دعا بهتر از هر كار ديگرى است ذكر و تالوت قرآن و ومشغول شدن به نماز 

هنگام فرا رسيدن  ، وبه جواب دادن مؤذن مشغول گردد بكشد واست كه از عبادات نفلى اش دست 
بهتر گرى آن از هر عمل دي در حضورپس س وترغيب مردم به نماز جماعت  اوقات نماز فرض دعوت و

به  كه شخص محتاجى به كمك جانى يا مالى نياز داشته باشد مشكل او را رفع كردن و ىگام، هناست
، ر مسلمانىد، در هنگام بيمارى يا فوت برابهتر استاى عبادت نفلى  گيرى او شتافتن از هردست كمك و

شدن با  وگام رو برهن در ، واوراد نفلى ترجيح دارد شركت در جنازه او بر عبادات و رفتن به عيادت و
تحمل كار  از صبر و، اذيت از سوى مردم وسرازير شدن آزار  ناماليمات در مسير دعوت و مشكالت و
  .»از انزوا وگوشه نيشنى بهتر است، يان مردم ماندنم در گرفتن و

گر در جمع علماء ، اتلف عبادت در حركت استچنان در منازل مخبنده مؤمن هم«: فرمايد مىپس س
، در جمع ذكر كنندگان و صدقه كنندگان گاه كنى حضور داردعباد ن، درميان را مى بينى نگاه كنى او

سانى اش درجاى ف، حتى اگر لذت وآسايش ندارد مى ارش گام برپروردگخواسته  ابقط، مشود ديده مى
  .)/پايان سخنان ابن قيم . (»دگرى باشدي

: كريمه اين آيه از .»پرستش خودم نيافريده امانسانها را جز براى  جنيات و«: فرمايد خداوند متعال مى
﴿ $ tΒuρ àMø)n= yz £⎯Ågø:$# }§ΡM}$#uρ ωÎ) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9﴾ )گردد كه ما جز براى عبادت  ستى آشكار مىدرب ).56: الذاريات

 عبادت پروردگار بگذرانيم هيچ گونه زمان را سرشار ا خداوند جز اينكه ما زندگى آفريده نشده ايم و
 ى ويحج عبادت است، راستگو زكات و روزه و ، پس نماز وديگرى را از ما نخواهد پذيرفت زندگى

برقرار داشتن روابط  و ،، صله رحمىوالدين عبادت استامانت دارى عبادت است، اطاعت وخدمت 
ن مستمندا مان وييت ، نيكى با همسايگان  ونهى از منكر حسنه با خويشاوندان وفاى به عهد امر به معروف و
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گناهان  پشيمانى از توبه و رسول و ، محبت خدا وتالوت عبادت است ذكر و و ، دعامسافر عبادت است و
قدر الهى  قضاء و برابر شكر در مقابل نعمتها عبادت است، در قابل آزمايشات وصبر در م ،عبادت است
  .تش ترسيدن همه اينها عبادت استبوقع از عذاب و پروردگار اميدوار بودن و، به رحمت تسليم بودن

با آن دست  امروز ماچه كه هر آن ، وروبرو بوده اند نطول تاريخ با آدر تمام مشكالتى كه مسلمانان 
يبان هستيم بخاطر انحرافاتى است كه در مفهوم عبادت و تطبيق در شروط اساسى عبادت يعنى بگر

پس  صپيروى از رسول اهللا  متابعت و ، ومتابعت صورت گرفته است، اخالص براى خدا اخالص و
ترك اخالص نتيجه اش اين شده كه عبادتى كه بايد براى خداى يكتا مخصوص مى بود براى بندگان 

، وگروهى با اولياء اهللا باشند فرشتگان و ، پيغمبران وجام مى گيرد حتى اگر اين  بندگاننا توانش ان عاجز و
انحراف  ، و!يا اميدوارند كه اين بندگان صالح، آنان را به خدا نزديك كنندتوسل جستن به صالحين گو

ا مشروع كه نه خدا بدانها ن در متابعت نتيجه اش اين شده كه انواع گونا گونى از عبادت هاى بى اساس و
، اينگونه عبادتها ساختگى چه بسا تش مشروع گردانيده پديد آمده استبراى ام صنه رسول  امر كرده و

صورت چه از نظر اسلوب  ، چه از نظر شكل وكند، چه از نظر كم وكيف اوراد ظهور مى به شكل ذكر و
  .ا تشريع الهى نيستمردود است زير مكان همه اينها نظر زمان و از چه و اداء

كند از عبادت  ، هنگامى كه كار مىبه شعائر تعبدى منحصر كرده اند بعضى مفهوم عبادت را صرفاً
عبادت  ، اين برداشت عمومى از دين وكند از كار دست مى كشد هنگامى كه عبادت مى كشد و دست مى

ين به زندگى ؟ ده كار داردكسب او چ كار و ، وزندين به حجاب  :گويد است وگويا زبان حالشان مى
معامالت ربوى  ؟ دين چه دخلى در سود واسالم به لباس زن چه كار دارد! شخصى من چه كار دارد؟

، لذا مى بينيم كردن آن در چهار ديوارى مسجد استمنحصر  مقصود كنار زدن دين از زندگى و! ؟دارد
مى بينيد كه  و ،دارد ظلم دست بر نمى ، وسود خوارى قارى قرآن از خيانت و ، وروزه دار كه نمازگذار و

بر خواست با مردان بيگانه وآرايش حرام پرهيز  نشست و زن نماز گذار و روزه دار از بى حجابى و
  .كند نمى

، نيت خوب همهء أعمال روزمرهء انسان كه نفس بشرى بدانها ميل دارد  با! خواهران مسلمان برادران و
ت مبدل مى عباد ، به طاعت وحتى كارهاى مباح با نيت ، وگردد تبديل مىبه عبادت  كند و ارزش پيدا مى

مند در دفتر وهر صاحب تجارتخانه، كار ، تاجر در مغازه وشود كشا ورز در كشتزار، كار گر دركارخانه
هرگاه به عبادت تبديل شود  ، واند كارش را به عبادت مبدل سازدشغلى در محل شغل خويش مى تو

 درخشندگى آنرا با دروغ و كند و تقلب فاسد نمى با ، وكند را با خيانت ملوث نمى ديگر صاحبش آن
تصور شامل  ، وگرداند، اين است مفهوم گسترده عبادت مكدر نمى خوردن حق ديگران سياه و با نيرنگ و

 كند كه فقط از او خير و جوشان مبدل مى ، كه مسلمان را به چشمه اى فياض وهمه جانبه از طاعت و
اراده اش براى  عزم و ، ورحمت فواره مى كند، چنين انسانى همتش باال مى گيرد فايده و بركت و
 غم و كند و ، بنابراين اشك مظلومان را پاك مىگردد هميارى ديگران تقويت مى كمك و ، وعبادت
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ام اين كارها معنى در تم ، وگذارد دردمندان مرحم مى كسان و زخم بى بر ، ونشاند اندوه بينوايان را فرو مى
كلف مى داند كه گرسنه را آرى اين انسان خودش را م .كامش را از آن شرين عبادت را متجلى مى بيند و

سير كند، از مظلوم حمايت كند، مشكل مجبور را رفع نمايد، قرض قرضدار را أداء گرداند، پريشان را 
  .هر مانعى را از راه بردارد دفع كند و، هرگزندى را از مخلوقات راهنمائى كند، جاهل را بياموزاند

اعمال  ، وو جديدى بر ساختمان أمت بگذارى تو هر روز مى توانى خشت خوب! اى مسلمان ،آرى
، پس گوش كن كه پيامبر بزرگوارمان محمد مصطفى مندى را به ميزان حسناتت بيفزايىارزش سنگين و
إِْصالَُح ذَاِت « :قَالَ. قَالُوا َبلَى. »َدَرَجِة الصَِّيامِ َوالصَّالَِة َوالصََّدقَِة أَالَ أُْخبُِركُْم بِأَفَْضلَ ِمْن«: چه ميفرمايد ص

آيا شما را به كار راهنماى نكنم كه از «: يعنى  ).روايت از ابو داود است( .»الَْبْينِ َوفََساُد ذَاِت الَْبْينِ الَْحاِلقَةُ
 قرار كنيد و اينكه بين يكديگر صلح بر: فرمودند ،ول اهللابله يارس :؟ گفتندصدقه بهتر باشد نماز و روزه و

َمْن َعاَد : (ين درباره عيادت مريض فرمودندهمچن و .»بدانيد كه به هم اندازى نابود كننده نيكى ها ست
روايت از ترمذى ( .)َن الَْجنَِّة َمْنزِالًَمرِيًضا أَْو َزاَر أًَخا لَُه ِفى اللَِّه َناَداُه ُمَناٍد أَنْ ِطْبَت َوطَاَب َمْمَشاَك َوَتَبوَّأَْت ِم

دهد  ندا مى را اى او ، يا برادرى را بخاطر خدا مالقات كند منادىكسى كه حال مريضى را بپرسد« ).است
براى خودت در بهشت آماده  جايگاهى ، با اين كارخوش باد گامهايى كه برداشتى كه خوش باش و

: فرمودند صكند كه رسول خدا نقل مى  ةوايت أبو هريرامام مسلم در صحيح خودش با ر و .»كردى
، آنرا كنار زد، خداوند ه خارى ديد كه سر راه افتاده استمردى در حالى كه داشت به راه مى رفت شاخ«

از پيامبر   ةهمچنين در صحيح مسلم با روايت أبو هرير .»را بخشيد بخاطر آن او اين عملش را پسنديد و
بد بر من عرضه شد در ميان اعمال نيك ديدم  عم از خوب وأمت من اأعمال «: ندنقل شده كه فرمود ص

دانستن عمل صالح  منحصر .»نيز برايش ثواب نوشته شده است كه موانعى كه از سر راه ديگران برداشته
، باعث شده كه طالبان تقوى اوقاتشان را صرف تكرار اعمال محدودى كنند گويا در عبادت مخصوص

نقش داشتن در  لذا از آباد كردن زمين و ،يله كسب رضاى پروردگار نمى دانندعمال را وسغير اين ا
  .تماعى شانه خالى كردندمسائل اج

  ! خواهران مسلمان برادران و
د مثالً شرك برد پرهيز نمائي بين مى كند يا ثوابش را از از آنچه كه عبادت را باطل مى از خدا بترسيد و

öθs9﴿ :شهرت طلبى، چنانكه خدواند مى فرمايد كارى ويار و، ورزيدن به خداى يكتا uρ (#θä.u õ° r& xÝÎ6ys s9 Οßγ÷Ζ tã $̈Β 

(#θçΡ% x. tβθè= yϑ÷ètƒ﴾ )يا .»كنند نه برباد خواهد رفت هر آنچه عمل مىئياگر شرك ورزند هر آ«  ).88: األنعام 
ما دستور  جام دهد كه ازكسى كه عملى ان«: فرمايد مى صبدعت گذارى در دين چنانكه رسول گرامى 

  .)روايت از مسلم است( .)فَُهَو َردٌّ ،َمْن َعِملَ َعَملًا لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرَنا( .»ندارد عملش مردود است
، حيثيت چه در آبرو و چه درمال و ، چه در جان وحق آنانرا تلف نمودن ، وبه ديگران ظلم كردن يا

نادار از امت من كسى است كه در روز  مفلس و«: فرمودند  ص زيرا در حديث آمده است كه رسول اهللا
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اما يكى را دشنام داده، به ديگرى تهمت زده، مال آن يكى زكات حاضر مى شوند  روزه و قيامت با نماز و
به آنان داده  ، از نيكى هايش برداشته شده وآن يكى را كتك زده ، خون آن ديگرى را ريخته ورا خورده

، از گناهان آنان گرفته بردوش او گذاشته شده حق آنان اداء نگردد ايش تمام ومى شود اگر نيكى ه
  .)روايت از مسلم است( .»خته مى شودوآنگاه به دوزخ اندا

كند بعضى كلمات زشتى است كه  از اين گونه كارهايى كه عبادت را باطل يا ثوابش را زائل مى و
 صروايت شده كه رسول خدا   ةرد، از أبوهريرانسان بدون در نظر داشت عواقب آن بر زبان مى آو

بخاطر آن هفتاد  ، كه خداوند را خشمگين مى كند ور زبان مى آوردگاهى انسان كلمه اى ب«: فرمودند
   ).روايت از ابن ماجه است( .»ود اما وى بدان اهميتى نمى دهدسال در قهر جهنم پائين مى ر

بخدا سوگند خداوند فالنى را نمى بخشد اما  :گفت مردى مى« :كه فرمودند صهمچنين پيامبر 
بخشيدم ولى عمل  ، من او راكند كه فالنى را نمى بخشم كيست كه از طرف من ادعا مى :خداوند فرمود
  .)روايت از مسلم است( .»ترا باطل كردم

: فرمودند صرسول اهللا  :روايت شده كه گفت  ةهمچنين در صحيح مسلم با روايت أبوهرير  
بايد اين شاخه را دوركنم تا اينكه مسلمانان اذيت  :ديد كه شاخ درختى بر سر راه پائين آمده گفتمردى «

 عبوديت خداوند مقتضى آن است كه مؤمن همه اعضاء و »بخاطر اين عملش داخل بهشت گرديدنشوند 
حرام  بجاى آورى اوامر او مشغول دارد مثالً ترك شنيدن آنچه شنيدنش را به طاعت خدا و جوارحش

استعمال  ، حفاظت چشم از محرمات خدا وبراى خدا عبادت بداند الحاد را است مانند سخنان أهل كفر و
ديگر  ، مشغول داشتن زبان را به ذكر خدا ومطالعه سالم را عبادت بداند آن در جاى حالل مانند تالوت و

 اظت آن از سخنان بيهوده وحف غيره و نهى از منكر صلح جويى و سخنان نيكو همچون امر به معروف و
، هيچ چيزى را جز آنچه كه بداندپا را عبادت  دست و ، كنترل برا عبادت بدانداستهزاء ر غيبت و دروغ و

 طاعت و جهت عبادت و جز در دست نگيرد و طبق رضاى خدا باشد با در جهت خوشنودى خدا و
جمعه وكسب حالل و ديگر موارد  مانند رفتن بسوى نماز هاى جماعت و ،خوشنودى خدا گام برندارد

  .مشروع
  : فرمايد خداوند متعال مى

﴿ ö≅ è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ |¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øtxΧuρ †ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ ÎŸ° …çμ s9 ( y7 Ï9≡x‹Î/uρ ßNöÏΒ é& O$ tΡr&uρ 

ãΑ̈ρ r& t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡çRùQ$#﴾ )163 -162: األنعام.(  
 پروردگار، خداوند راه در]  همه[ مرگم و ام زندگانى و عبادتم و نمازم گمان بى )اي پيامبر( :بگو«

  .»مسلمانانم] از كس[ نخستين من و ام يافته فرمان اين به و ندارد شريكى او .است جهانيان
 هـ21/12/1421:   جمعه
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  اهللا الرحمن الرحيم بسم
  

  خودكشي

 

≅‘ ﴿ احلمدهللا مالك امللك ومصرف األيام القائل à2uρ >™ó© x« …çνy‰ΨÏã A‘#y‰ ø)ÏϑÎ/﴾ )سبحانه  أمحده). ٨: الرعد
اهللا وحده ال شريك له العزيز الغفار، والواحد القهار،  إله إال سأله العظمة واالعتبار، وأشهد أن الأشكره وأو

النفس وقتلها وأشهد أن سيدنا ونبينا حممداً عبده ورسوله دعا إىل اهللا وأخذ حبجز العباد عن النار، وحذرهم ظلم 
  .ما تعاقب الليل والنهار وما تساقط ورق األشجار –صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم  –واالنتحار 
  :بعــد امـا

، تقوى سبب نجات در دنيا وآخرت است، زيرا كه كنم به تقوى سفارش مى شما و خويشتن را 
$ ﴿: يدفرما متعال مى خداوند pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ (#θà)®?$# ©!$# ¨, ym ⎯Ïμ Ï?$s)è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θèÿ sC ωÎ) ΝçFΡr& uρ tβθßϑÎ= ó¡•Β﴾ )آل عمران :

  .»باشيدحاليكه مسلمان  درنميريد مگر   و بترسيدچنانكه مى بايد ازخدا  ،مؤمنان اى« ).102
، كه در اجتماعى گوناگونى رنج مى برد امروز جوامع غربى از بيمارى هاى جسمى و! خدا بندگان
 شراب و خوردن، رود كه با آن دست بگريبان است از دستاوردهاى منفى تمدن مادى بشمار مى حقيقت

 حصول سعادت و و تلخدام مخدرات نتيجهء تالش نافرجامى است كه براى فرار از حقيقت  سقوط در
 جهنم آن تمدن منحط و از، خودكشى آخرين راه حلى است كه براى فرار خوشبختى انجام مى گيرد

ازهم پاشيدگى روابط  و بعدى،تك  ديت و، توجه سريع بسوى ماگردد پيامد هاى سوء آن انتخاب مى
نا اميدى  از آنكه در مقابل يأس و پس، تخانوادگى ، احساس سردرگمى بوجود آورده اس اجتماعى و

، آورند دار نمود كه به خودكشى روىرا وا آنانتسليم شدند انديشهء نجات از مشكالت زندگى مادى 
  .ت كه احتياج به توضيح داشته باشدازآن اس آشكارترآمارهاى اعالن شده در اين زمينه 

نه  ، وببرد، زيرا نه ايمانى دارد كه به آن پناه بعيد نيست كه به خودكشى روى آوردكافر  از البته
نها در شرايطى پا ، آنگهداردنه جامعه اى كه محبـتش او را سرگرم  اى كه به آغوشش برگردد، و خانواده

  .محرومندسرپرستى خانواده  ، كه از عطوفت وگذارند به جامعه مى
 مادى، داللت بر اين دارد كه با وجود پيشترفتهاى كه سراسر عالم را فرا گرفته خودكشى پديدهء

، بلكه است خوردهمين ضروريات اساسى انسان عاجز مانده و شكست أبزرگ وگسترده تمدن امروز از ت
راى وجودش ارزش ب نه وشناسد  حيران رها ساخته كه نه براى زندگى اش هدفى مى سرگشته ورا  او

  .وآرمانى قائل است
 روايتى در صحيحش از سهل بن سعد ساعدى  /، امام بخارى جديدى نيست پديدهء خودكشى

 :فرمودند مردى كه به شدت با مشركين مى جنگيد نگاه كردند و به ص پيامبر«: نقل مى كند كه فرمود
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 ادامههمچنان  را دنبال كرد و ، مردى اول دوزخ را ببيند به اين نگاه كنددارد مردى از أه دوستهر كس 
د خوابي رويش وبراى آنكه زودتر بميرد شمشيرش را برسينه گذاشت  داد تا اينكه آن شخص زخمى شد و

 مى دهد كه مردم او انجاماعمالى بسا يك بنده  چه«: فرمودند ص پيامبر ،»تا اينكه از پشتش بيرون آمد
انجام مى دهد كه در چشم مردم  اعمالىچه بسا  ، وندارند اما در واقع او دوزخى استبهشتى مى پ را

عمال به پايان كار اعتبار ا كه ارزش و براستىدوزخى پنداشته مى شود در حال كه وى بهشتى است 
  .»بستگى دارد

در  حوادثى، اما هرگاه امروز چنين بته اتفاق كم سابقه اى است، كه الاسالم اتفاق افتاده درصدر اين
آن  معالجه براى ويك جامعه اسالمى تكرار شود بايد آنرا جداً بعنوان يك زنگ خطر تلقى نمود 

  .راهكارهاى مناسب در پيش گرفت
داوند آفريدگار به ما عنايت فرموده، و نعمت ارزشمندى است كه شناسى است كه خ زندگى اين

هم  بخشيده و ما، اين پروردگار مهربان است كه آنرا به ما واجب است استفادهء بهينه از آن بر و فاظتح
روح  نعمت زندگى ندارد و آوردنانسان هيچگونه نقشى در پديد  ، ومى ميراند كند و اوست كه زنده مى

اب را در آخرت عذ گناه و سخترينجنايت بشمار آمده كه  ،امانتى است در نزد وى، پس تجاوز برآن
حديث از ( .»كُلُّ الُْمْسِلمِ َعلَى الُْمْسِلمِ َحَراٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضُه«: فرمودند  ص، پيامبر بدنبال خواهد داشت

مالش،  بر مسلمان حرام است خونش و مسلمانچيز  هر«: يعنى  ). ةاست بروايت أبوهرير مسلم
  .»وآبرويش
  ةاز أبو بكر ،بين دو مسلمان را حرام كرده است كه اسالم جنگ از زندگى است  حـفاظت براى
تا مسلمان عليه يكديگر گاه دو هر«: فرمودند مىكه  شنيدم صاز رسول خدا : است كه فرمود روايت

؟ قاتل كه معلوم است مقتول چرا ،اى رسول خدا :، گفتمدوزخند درمقتول هردو  شمشير بكشند قاتل و
  .)مسلم  بخارى و(  .»كشتن حريفش بود پى درز چونكه او ني :فرمودند
دارو استفاده  به مسلمان دستور داده كه از غذاء و شريعت، آنجاى كه حفاظت زندگى واجب است از

تلف گردد گويا خودش  دارو استفاده نكند و غذاء و، بلكه اگر از بماندكند تا اينكه زندگى اش محفوظ 
زندگى اش را تهديد  است تا جايى كه اگر گرسنگى فشار بياورد و كه قابل مؤاخذه كردهرا قصداً هالك 

را نيز  شراب وخنـزير  اسالم عزيز براى نجات جان او حتى خوردن محرمات از قبيل گوشت مرده و كند
مت مريض سال براىمباح كرده است بلكه در چنين وضعيتى خوردن محرمات واجب است چنانكه 

حتى  حالت نشسته و در نمازتوان خواندن نا نانكه براى مريض وچ ، وخوردن روزه فرض جايز است
سالمتش بخطر  محفوظ بماند و انسانهمهء اينها فقط بخاطر اين است كه زندگى  ،درازكشيده مجاز است

، اوند نعمت زندگى را به او بخشيدهبلكه خد نكردهبازوى خودش كسب  ، انسان زندگى را با توان ونيفتد
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زندگى است هيچ كس ندارد، چناكه مى  كه آفريدگار مرگ و آننعمت را جز مالك  اختيار سلب اين و
(ΡÎ̄$ ﴿: فرمايد uρ ß⎯ ósuΖ s9 ⎯Ä© ôvéΥ àM‹ÏϑçΡuρ ß⎯ øtwΥuρ tβθèOÍ‘≡ uθø9    ).23: الحجر( ﴾#$

  .»ميراثبريم ما و ميرانيم مى و كنيم مى زنده ما يقين به و«: ترجمه
نا  ، ياتنگدستى او را به زانو در آورد ، يا فقر وكندا چند كه بيمارى دردناك انسان شدت پيد هر

، كه اگر دست به خودكشى بزند هر صورت نبايد شكست را بپذيرد و دراميدى اعصابش را درهم بكوبد 
=ωuρ (#þθè﴿ دوزخى خواهد بود شودچنين جنايتى مرتكب  çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $VϑŠÏm u‘ ∩⊄®∪ ⎯tΒuρ ö≅yèøtƒ 

y7Ï9≡ sŒ $ZΡ≡ uρ ô‰ãã $Vϑù= àßuρ t∃ öθ|¡sù ÏμŠÎ=óÁçΡ #Y‘$tΡ 4 tβ%Ÿ2uρ šÏ9≡ sŒ ’n?tã «!$# #· Å¡o„﴾ )را خويشتن و «: ترجمه .)30:النساء 
 ستمگري پس او و دشمنيهر كس چنين كند از روي  و .است مهربان شما به]  نسبت[ خداوند كه، مكشيد

  .»آسانست اين كار براي خدا ورا به زودى در آتش دوزخ در آوريم 
از غسل كردن با آب سرد بخاطر  ذات السالسل جنب شد و غزوهكه در  هنگامى عاص  بنعمرو « 

 و نفرمودندخنده چيزى  جز صپيامبر  همين آيه استدالل نمود و بهترس از جانش امتناع ورزيد 
    .)ابوداود است ازروايت ( .»استداللش را با سكوت پذيرفتند

كند گويا در  كه خودش را خفه مى كسى«: فرمودند صروايت شده كه رسول اهللا   ةهرير أبو از
 .»در داخل دوزخ با نيزه كشته استكشد گويا  مىنيزه  كند وكسى كه خودش را با داخل دوزخ خفه مى

  .)صحيح بخارى(
ايمان روايت جندب ابن عبد اهللا در اين مسجد حديثى بر: فرمود كهروايت شده  /حسن بصرى  از

 :كه گفتبسته باشد  دروغ ص پيامبرنيست كه جندب بر  ممكن ونكرده ايم   فراموشكرده كه تا كنون 
با  ميان امت هاي گذشته مردى بود كه زخمى شده بود بي صبرى كرد و در«: فرمودند صرسول اهللا 

من پيش از اينكه من بندهء  :فرمود خداوند، خونريزى كرد تاكه مردآنقدر  زد و رگ راچاقو دستش 
  .)صحيح بخارى( .»حرام كردم را بر او بهشت، خودش را كشت جانش را بگيرم پيش دستى كرد و

 روحيه واندوه بوده  ى به هيچ عنوان قابل توجيه نيست هر چند كه انسان قلبش مملو از غم وخودكش
از پايــش در  زندگىت مشكال هر چند كه حوادث زمانه او را خورد كرده و ، واش شكست خورده باشد

آنچه كه از  كه از او فرار كرده و استناكتر از چيزى  خطرآورده باشد بهر حال آنچه كه به او پناه برده 
  .استدست داده چندين برابر آن چيزي است كه بدست آورده 

ى پى ها يكدرد شوند و مىناراحتيها بى وقفه سرازير  ، وول داريم كه غمهاى زندگى بسيارندقب همه 
، در ابعاد زندگى از يكديگر متفاوتند همه دردانيم كه انسانها در اين جهان  نيز مي رسد و ديگرى سر مى

بهانه نمى  اينها، اما همهء  غيره شقاوت و ، سعادت وذلت و عزت، تنگدستى ، داراى وتندرستى بيمارى و
  .كند ودنابكشتن خويش زندگي اش را  با زندگى خشم گيرد و شود كه انسان بر
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سنت خدا در زندگى دگرگون  ، واز سكنه خالى شده دنيااين استدالل را بپذيريم بنا بر اين  اگر
 خودكشى كننده گمان مى برد كه ،تبديل نيست تغيير و قابلگردد در حالى كه سنت خدا هرگز  مى

است كه او با ن ، حقيقت اينيستاز مشكالت رهايى خواهد يافت در حالى كه اين فريبى بيش  بدينوسيله
سكرات مرگ آغاز  دردهاى نزع روح و با، خودش را به بحران بزرگ ترى مى سپارد كه اين كار

رت براى مرتكب چنين جنايتى در سراى آخ خداوندعقوبت كه  با انواع مختلفى از عذاب و گرديده و
  .يابد آماده كرده است ادامه مى

؟ جز اينكه خودش را نا بود كند كسب مى تىمنفعكه به خودكشى روى مى آورد چه  كسى راستى
يا به هر وسيله ديگرى به اين اميد  ، يا پرت كردن وآويختن بدار، يا با خوردن زهر، يا سوزاندن كرده و

، در حاليكه خداوند بنابر مقتضاى ين ديگر مشكالت وجود نداشته باشدبعد از ا كهمرگ را انتخاب كرده 
 گرفتهپاداشى از جنس عملش براى او در نظر  ى عمل كرده است وو خويش عكس اراده اش با عدالت

  .تر خواهد بود مدت آن طوالنى تر و است كه مسلماً اين عذاب سخت
 ، يااشد چنانچه درجايى نا مؤفق بماندورشكسته ب اش اراده عزم و ايمانش ضعيف بوده و در كه كسى

خانواده  در ، ياقعيت تلخى دچارگرددبخورد، يا به وا شكستيك كارتجارى  در ، يادردى ببيند
زندگى  گرديده و تار جلو چشمش تيره و دنيا در، تواند آنرا تحمل كند نمى، مشكالتى برايش پيش بيايد

براى نجات از اين عذابى  ، وگردد دلش خاموش مى ، بنا برين شعلهء اميد درشود مى مبدلبه عذاب تلخ 
  .ست به خودكشى مى زندد كهاست 

 شيوهرا به  انسانحكمتى كه خويش مى داند   بربنا  ر اين زندگى سنت خداوند است، ود آزمايش
ديگرى را  و بخشد ، يكى را غنا مىكند ديگرى را تندرست مى ، يكى را بيمارهاى گوناگونى مى آزمايد

گوناگون از ديگر شيوه  آفاتهمچنين مرگ دوستان و عزيزان وكمبود ما يحتاج زندگى و  ، وتنگدستى
=Νä3̄Ρuθè ﴿: فر مايد هاى آزمايش خداوندى است چنانكه مى ö7oΨs9 uρ &™ó© ý Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃öθsƒø:$# Æíθàf ø9$#uρ <Èø)tΡuρ z⎯ ÏiΒ ÉΑ≡ uθøΒF{$# 

Ä§àΡF{$#uρ ÏN≡ t yϑ̈W9 $#uρ 3 Ì Ïe±o0uρ š⎥⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ t⎦⎪Ï%©!$# !#sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈ |¹r& ×πt7ŠÅÁ•Β (#þθä9$ s% $̄ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ) uρ Ïμø‹s9 Î) tβθãèÅ_≡ u‘ ∩⊇∈∉∪ y7Í×̄≈ s9 'ρé& 

öΝÍκ ön= tæ ÔN≡ uθn= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ×π yϑôm u‘uρ ( šÍ×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβρß‰ tGôγßϑø9 شما را  قطعاً و«: ترجمه). 157 -156 -155 :ةالبقر. (﴾#$
مژده  و ،كنيم آزمايش مى هاكمبود ميوه  جانى و زيان مالى و گرسنگى و ترس و) همچون امور(ببرخى از 

بسوى او باز  ما از آن خدائيم و: گويند مى رسد ، كسانى كه هنگامى كه بالئى بدانان مىبده بردباران را
 )قتبه حقي(رحمت خاص خداوند وآنها  الهى و الطاف ودرود ه ، آن گروهند مخصوص بگرديم مى

در  ، ونيافريده كسانياين سنت ديرينه خداوند است كه بندگانش را . »بسوى خدا هدايت يا فتگانند
uθèδ ﴿ گذاشته است تفاوتوجههء اجتماعى ميان آنان  منصب و امكانات اعم از مال و روزى و uρ “Ï% ©! $# 

öΝà6n= yè y_ y#Í×̄≈ n= yz ÇÚö‘ F{$# yì sù u‘uρ öΝä3ŸÒ÷è t/ s− öθsù <Ù÷è t/ ;M≈ y_u‘yŠ ﴾ )ذاتى است كه شمارا  خداوندو «  ).165: األنعام
  .»ات گوناگونى برترى بخشيده استدرج بابعضى از شما را بر بعضى ديگر  اده ودر زمين جانشين قرار د
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اندآنانيكه به  ين دقت كنيد مى بينيد بسيار بودهمؤمن سيرت و صكتاب خدا وسنت پيامبر  در اگر
به  آنان، اما چونكه گرفته اند كه كوهها را مى لرزاندمورد سخترين آزمايشات الهى قرار مختلفاشكال 
زائل  مصيبت وبهر حال سختى  .شدند ايمان به تقدير خداوندى مسلح بودند سرخرو استقامت و صبر و

مشكلى، يا بخشيدن  رفعآزمايش براى  ، شايد مصيبت وكند، از كجا معلوم وضعيت تغيير مى شود و مى
رسيده آنرا تحمل كند به هدف  رضايت، پس اگر انسان با دن منـزلتى آمده باشديا بلند كر ، وگناهى
اذيتى به مسلمان نمى  اندوه و غم و دشوارى و و خستگى هيچ«: فرمايند مى صچنانكه رسول اهللا . است

صحيح ( .»وسيله آن گناهانش را مى پوشاندخداوند ب اينكهرسد حتى خارى كه به پايش مى خلد مگر 
  .)ب ةأبو هرير بروايت أبو سعيد خدرى و بخارى

قدر الهى  گيرد پس چرا قلبش قضاء و مى قرارآزمايش پروردگار كه انسان بهر حال مورد  حاال   
، فقط آدمهاى صد در صد تسليم خدا نگردد ، ونباشد آراممصيبت  روحش در هنگام سختى و را نپذيرد و

  .بجوش مى آيد غضب وخشم  از رضايت شرايطى بجاى تسليم و چنين درصبر هستند كه دلهايشان  بى
از داخل  اينهاآفرينند چونكه  ، خودشان براى خود مصيبت مىتى دائمبا جوش و ناراح مردم بعضى
من  چگونه! ؟كه ديگران سرمايه دارند كنم درحالى خورند كه چگونه من فقير زندگى را مى خودشان

گويا مى  ، وكند مى متهمبه شكلى كه در واقع خداوند را در عدالتش ! ؟ديگران سالمند شوم و مريض مى
، او كند حقيقى اعتراض مى داناى ودارد به مالك  )نعوذ باهللا( كند و د دارد ظلم مىپندارد كه خداون

 چه بسا شود و نا اميدى برزندگى اش چيره مى و دهد بدينوسيله دين را كه در قلبش حاكم بود از دست مى
≅Ÿω ã ﴿: دهند، خداوند مى فرمايد مى سوقكه وسوسه ها او را به عواقب وخيمى  t↔ó¡ç„ $¬Η xå ã≅ yèøtƒ﴾ )األنبياء :

⎯ß﴿: فرمايد مى و .»كند سوال نمى شود درباره آنچه مى خداوند«: ترجمه ). 23 øtwΥ $oΨôϑ|¡s% ΝæηuΖ ÷t/ öΝåκ tJ t±ŠÏè ¨Β ’Îû 

Íο4θuŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 4 $ uΖ÷è sù u‘uρ öΝåκ |Õ÷è t/ s− öθsù <Ù÷è t/ ;M≈y_ u‘yŠ﴾ )در كه روزى شان را  هستيم ما«: ترجمه  ).32: الزخرف
  .»برترى داديم درجاتىبعضى را بر بعضى ديگر با  زندگى دنيا بين شان تقسيم كرديم و

 وخشم  صبرى و ، اما هرگاه مشكلى پيش بيايد بىقدر ايمان داريم گوئيم كه به قضاء و مى ما ءهمه
ا در ر جايشقدر هنوز بعنوان يك عقيده راسخ  خود نشان مى دهيم زيرا ايمان بقضاء و عجيبى از فغان

جوامع اسالمى ما تربيت  اگر .اهيم نا درستى استوار گرديده استمف يا اينكه اين عقيده بر دلها نيافته، و
، هميشه، با خود كشى از دست بدهد براىپخته اى بيابند چرا يك مسلمان سعادت اخروى اش را  سالم و

ز از زندگى دنيا را ني آخرت سهم خودش دادنجاى تأسف است كه اين بيچاره با از دست  چقدر و
  .بدست نمياورد

ونه است چگ و كند؟ از آن نفرت مى گرداند و مى روىاين انسان مظلوم از زندگى ارزشمندش  چرا
 و خانه و،  شد اگر دلش با نور ايمان پر مى اندازد؟ خطر مى به، دينش را كه در آخرين ساعات زندگى

كردند هرگز در آخرين  مى راسخين را در قلب او ارزش هاى د مسجد پايه ها و دانشگاه و مدرسه و
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مقاومت  ، وصبر در هنگام آزمايش اهميت واگر ارزش  ، وانداخت لحظات زندگى دينش را بخطر نمى
  .كشيد اين رسوايى نمى به كار، هرگز مقابل مشكالت به او آموخته مى شددر 

ببخشد اين  خاطربه او اطمينان  ترل كند وگناه كن ، نتواند انسان را در هنگام سختى وبه خدا ايمان اگر
نرفته است ايمان به  فراترپرده خيال  خالى است كه از نوك زبان و ايمان نيست بلكه يك ادعاى خشك و

به  كند و مشكالت آن عوض مى دنيا و غمهاىشر آن، ديدگاه انسان را نسبت به  قدر اعم از خير و قضاء و
نيز شيرين است، اينجاست كه انسان فقر را  تلخىدر آن صورت  معنى مى بخشد كه همه چيز ارزش و

با چنين  .را روزنه اى بسوى اميد مى شمارداندوه  ، واى براى صبر وسيله، شكست را زهد، بيمارى را جهاد
 نفس و برغلبه   ، وبه نوعى موفقيت ناراحتى ها تغيير شكل مى دهند و همه درد ها و كهديدگاهى است 
مؤمن تعجب آور است مؤمن  شأن«: فرمايند مى صمان  گرامى، رسول گردند مبدل مى شهوات نفسانى

شكر مى كند كه به خوشحالى دست يابد  اگر، فقط براى مؤمن است ، اين امتيازاست همه شئونش خير
صحيح ( . »كند كه اين نيز برايش خير است صبر مى بخورداگر به نا راحتى بر  ، واين برايش خير است

  .) صهيببا روايت  مسلم
ناله بدر آيد  فغان و صبرى و از بى سنگينى نكند و انسانمشكالت بر  آنكه اثرات مصيبتها و بخاطر

، بهر سوكه مى نگريد آيا دچار مشكالت هستند در نظر بگيرد او مانندكافى است كه ديگر كسانى را كه 
چقدر زيادند  و مصيبت وجود دارد؟ناله كننده كس ديگرى مى بينيد؟ چقدر  و داغديده وجز مريض 

بستر  دراز بر ساليان، چقدر زيادند بيمارانى كه اى از آنان شنيده نمى شود ، حتى نالهكه جز صبر كسانى
 مقروضند و كه مشكل دارند و آنانچقدر زيادند  و كنند؟ پهلو عوض مى كشند و درد مى خوابيده اند و

  .ضربه ديده اند؟
، سختى گرديدند از بقيه مردم دچار مشكل و بيش، بلكه آنان شدندآزمايش  ‡پيامبران  حتى
⎯tΑ$s% Éb>u‘ ß ﴿گرديد،  زندانى يوسف  ôfÅb¡9 $# =ymr& ¥’n<Î) $£ϑÏΒ û© Í_tΡθããô‰ tƒ Ïμ ø‹s9 Î)﴾ )گفت« :ترجمه ).33: يوسف : 

[y﴿ . »كه مرا بسوى آن فرا مى خوانندزندان بهتر است براى من از آنچه ! اپرودگار) يوسف( Î7 n=sù ’ Îû 

Ç⎯ ôfÅb¡9 $# yì ôÒÎ/ t⎦⎫ÏΖÅ™﴾ )كرد در زندان چندين سال درنگ و«: ترجمه ).42: يوسف«.  
از مكه به مدينه هجرت  ص، چنانكه پيامبرمان حضرت محمد خانه هايشان اخراج شدند از آنان
كشان را دندان مبار مهمتر از آن در غزوه احد مشركين جسم شريفشان را خون آلود كردند و ، وكردند
را با مرض بسيار سختى آزمايش نمود كه  خداوند، پيامبرش حضرت أيوب  نمودند همچنين شهيد

بود  بيمارحضرت ايوب هيجده سال  :ثابت شده كه ايشان فرمودند ص، از پيامبرمان صبر كرد فقطايشان 
مصيبت ايشان افزود  بهباز آنچه كه  ،گرفت را از ايشان دور مى تا جايى كه جز دوتا برادر، همه كس خود

šUθ﴿داد  دستعيال بسيار داشت همه را از  اين بود كه با وجود كه مال و •ƒ r&uρ øŒÎ) 3“yŠ$ tΡ ÿ…çμ −/u‘ ’ ÎoΤr& z©Í_ ¡¡tΒ 
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•‘Ø9$# |MΡr&uρ ãΝymö‘ r& š⎥⎫ÏΗ ¿q≡§9$# ∩∇⊂∪ $ uΖö6 yftG ó™ $$ sù …çμ s9 $ oΨøt±s3sù $ tΒ ⎯Ïμ Î/ ⎯ÏΒ 9hàÊ ( çμ≈oΨ ÷s?#u™uρ …ã& s#÷δ r& Νßγ n= ÷VÏΒ uρ 

óΟßγ yè ¨Β ZπtΗ ôqy‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡÏ‰Ψ Ïã 3“tò2 ÏŒuρ t⎦⎪Ï‰Î7≈ yè ù=Ï9 ∩∇⊆∪﴾ )اى رسول  يادكن( و«: ترجمه  .)84- 83 :األنبياء
تو از همه مهربانان  رسيده و سخترنج  مرا بيمارى و! ايوب را وقتى كه دعا كرد كه اى پررودگار )حال

 و ساختيم دور داشت خود در كه را رنجى و رديمك اجابت را]  دعايش[ پس ،عالم مهربان ترى
 به عبادتگزاران براى پندى جهت به و خويش جانب از رحمتى به آنان با را آنان مانند] نيز[ و اش خانواده

  .»بخشيديم او

به نماز  يادكن و راپريشان گرديدى بال فاصله خدا  نگرانى و هرگاه دچار ترس و! مسلمان اى پس
آمد  مشكلى برايشان پيش مى هرگاه ص، پيامبر گرداند مطمئنقلبت را  شاد و حت راروى آور تا كه رو

 مةنماز را اقا! بالل« : ترجمه .)َيا بِاللُ، أَِقمِ الصَّالةَ، َوأَرِْحَنا بَِها: (فرمودند مى ، وآوردندبه نماز روى مى 
 امادر آمدت كم بود  ى داشتى ومال اندك اگر .)ابوداودسنن ( .»كه ما را بوسيله آن آرامش بخشىكن تا 

$ ﴿: دينت محكم بود بگو uΖç6 ó¡ym ª!$# zΝ÷èÏΡuρ ã≅‹Å2 uθ ø9$#﴾ )ما را كافى است و  خدا«: يعنى ).173: آل عمران
  .»بهترين كار ساز است او

 بهرا  خود ، ومقابل نيرنگ هاى شيطان تسليم شدندر  ، وفتنر در خود فرو سو تنها زيستن و يك از
بستر  بودنخير خواه دور  از سوى ديگر از رفقاى صالح و ، وغم ها سپردن جوش و تيها وامواج ناراح

و  است كه همهء سختى ها قهرمانانى، شيوه مزّين شدن به حليه صبر اما. مؤفقى براى خود كشى است بسيار
، پس شودند شكست ناپذير متقبل مى آزاده و وجدانى اراده اى محكم و ، وناماليمات را باسينه اى گشاده

 راهها فرارويت تاريك بنمايد صبر كن كه پيروزى در و بپيچنددرهم  چند كه مصيبتها انباشته شده و هر
  .هر سختى آسانى بدنبال دارد هرگرفتارى آسودگى و كهبدان  پى صبر خواهد آمد، و

 خود او است كه چنين جنايت وحشيانه و بدوشنيست كه همهء مسئوليت خودكشى كننده  شكى
، چونكه اگر اين شخص بخشى از مسئوليت را بايد بپذيرد نيز، اما جامعه عمل زشتى را انجام داده است

 در بارهء دردها و ، يا كسى كه او را در بغل مى گرفت ويافت مىاى  سينه گشاده قلب مشفق و
و راه را برويش كرد اگر خير خواهى را مى يافت كه با تقديم نصيحتى به ا مى دلناراحتيهايش با او درد 

را مطمئن  او اى مى يافت كه اشكاالتش را دور كند و طلبهيا استادى يا  عالمى، اگر  نمود مىروشن 
 خويشاوند دلسوزى كه به او پناه مى برد و كه ازحالش مى پرسيد و داشت، اگر همسايه اى مى گرداند

و به  داشتند از حال همديگر خبر مى مى بود اگر جامعه آگاهى مى داشت همه كه مهربانبرادرى كه با او 
 و نداشتكرد ديگر مشكلى بنام خودكشى وجود  رسيدند اگر در چنين جوى زندگى مى يكديگر مى داد
  . ى نبود كه چنين موضوعى مطرح گرددلزوم

  …بارك اهللا ىل ولكم يف الـقرآن العظيم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  بكر صديق ابو
  
  

اهللا فال مضل له  هإن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد
صلى اهللا  اً عبده ورسوله وحده ال شريك له وأشهد أن حممدهادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا اهللا فال لومن يضل

  .ًكثريا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً
  :أما بعد

  .توشه آخرت است و دنيا ، زيرا كه تقوى سعادتتقوى پيشه كنيد از خدا بترسيد و! اى بندگان خدا
كردار شان  به سيرت و رهبران الگوى شان افتخار ميكنند و ها همواره به شخصيتها و ملت! اى مسلمانان

  .نان بشمار آيندمع آج ، تا اينكه ازكنند از آنان پيروى مى يرند وگ اُنس مى
  را دوست مى كسى است كه او انسان با« »اَلَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ«: مى فرمايند صرسول گرامي اسالم  

  ).روايت از صحيح مسلم است(.  »دارد
كه  ى، تمام فضائلدوش او سنگينى نكند جانباز پيامبر بر ةهيچ مسلمانى نيست كه احسان صحاب

از بركت جانفشانيهاى  ههم ،سعادت دانش و عبادت و ايمان و كنند اعم از ىمسلمانان به آن افتخار م
 ء، براستى كه آنان درهمهراه خدا جهاد نمودند براى دفاع از آن در دين را تبليغ كردند و .صحابه است

  .بودند امتكاملترين افراد اين ،فقه دانش و دين و علم و عقل و اعم از  زمينه ها
انى ، بايد از كسپيروى كند كسى از اگر قرار است كسى« :ميفرمايد سعود حضرت عبد اهللا بن م

هستند  ص ، آنها اصحاب محمدامان نيست از فتنه در زنده ك از دنيا رفته اند، زيرا كهنپيروى نمود كه اي
 وهمه عميق تر  علم شان از شان از همه پاكتر وي، قلبها امت بودند اين كه به خدا سوگند بهترين افراد

اقامت دينش برگزيده  ، آنان گروهي بودند كه خداوند براى صحبت پيامبر وتكلفشان از همه كمتر بود
  .»بود

 ةبى كه بوسليـبلكه در هر سب هدايتى و دينى و علمى و آنها در هر فقهى و: ميفرمايند /امام شافعى
 ةبهتر از رأى خودمان دربار ما ةهدايت كسب نمود از ما جلو بودند رأى آنان در بار توان علم و آن مى

  .شتن استيخو
برايشان  از آنان خشنود گرديده و به ما خبر داده است كه او خداوند همواره از صحابه ستايش نموده و

  .مهيا كرده است ىبهشت جاويدان
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 انصار وآنانكه بطاعت خدا هاجرين وصدر اسالم سبقت بايمان گرفتند از م آنانكه در« :ترجمه

اى بر خدا و، آنها از خدا خدا از آنها خشنود است و) روز قيامت تا(پيروى آنان كردند از ساير امت 
 د ونير درختناش نهرها جاريست مهيا ساخته كه در آن بهشت تا ابد متنعم باشزنها بهشتى كه از آ ةهم

  .»اين به حقيقت سعادت بزرگ است
كارنامه  واسالم داشته  به جهت خدمت در ىكردار بى نظير پذير وآنان تالش جبران نايك از  هر

ورق زدن دفتر شيرين خاطرات آنان دلها زنده  با ،شته استذانشدنى اى از خود بيادگار گفراموش 
با شناختن  ، وآنان سعادت به استقبال مى شتابداز با پيروى  و ،آيد همتها به جهش درمى ميشود و

مقتدا  رهبر و كردار زرينشان را مشعل راه و توان خصال نيكو و مناقب درخشانشان مى ت وسير
  .برگزيد

آموختند،  از قرآن مىاى  سلف همچنانكه به فرزندان شان سوره«: ميفرمايد /امام ابن الجوزى 
  .»آموختند را نيز مى بمحبت ابوبكر وعمر 

 جسته ابوبكر صديق حاب به كارهاى خير سبقت مىاص ةبهترين صحابه كه بيش از هم ترين و كامل
 ، در ميان قريش بسيار محترم واست عبد اهللا بن عثمان بن عامر قريشى ،بوده است اسم كامل ايشان

علم انساب عرب مهارت فوق العاده  ايشان در تاريخ و ،محبت داشتند وي الفت و همه با و .محبوب بود
  .جستند شان با ايشان الفت مىنظيراخالق كم  ودانش  اى داشتند مردم بدليل عقل و

 به دامان اسالم شتافت و ىما نند اشتياق بى هنگامى كه اسالم ظهور كرد صديق اولين كسى بود كه با
ه اى حتى هبر هيچ مقطع و گز درره دار ماند وين صداقت پايابر را تصديق نمود و صصادقانه رسول اهللا 

  .ندروى اجماع دا در اطالق لقب صديق برمين مسلهمه  ،دچار كسالت هم نگرديد
 :، گفتيدبراى شما پيامبر فرستاده شده ام اى مردم :من گفتم« :رمايندفمي صگرامى اسالم  رسول
  .)روايت از صحيح بخارى است( .»يىگو بود كه گفت راست مى گوئى ابوبكر صديق دروغ مى

 .يدواولين مردى بود كه به اسالم گراين بنابر آنرا به آغوش كشيد، بدون تردد او به اسالم دعوت شد و
 قدر و فرزانه از آن بزرگ مرد .شته استذاخاطرات تابناكى بجاى گ كارنامه درخشان وابوبكر صديق 

 ،مبشره بود ةاز عشر شخصيتاولين  شد و ، ايشان اولين خليفهدار بودربرخو ذيرىمنزلت وصف ناپ
 ، شفقت وشدت حياء، كثرت تقوى، اخالق واال. دا يارى نموپيامبر ر عاشقانه از اسالم دفاع كرد و

عقل كاملى كه  ايشان به دليل فطرت سالم و. صديق بود ةقاطعيت از صفات عمد وسخاوت  و، درىابر
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جار نزا ها نفرت وي شراب نخورد، بلكه بشدت از اين گونه نار ساي تمام زندگيش بت نپرستيد و داشت در
  .راستگو بودو ، بلكه ايشان به تمام معنى يك صديق ان شنيده نشدغى از ايشدر تمام زندگى درو. داشت

 ةمان اولين لحظات پنچ نفر از عشردر ه صديق اولين كسى بود كه دعوت به اسالم را آغاز نمود و 
كه  ،عبد الرحمن بن عوف ، وزبير ، وسعد ، وطلحه ، وحضرت عثمان. مبشره بدست ايشان مسلمان شدند

 آزار قرار گرفت و ايشان اولين كسى بود كه مورد اذيت و ص، بعد از پيامبر اضى بادشان ر خدا از همه
كسانى  همةرأس  در ها را تحمل نمود ايشانه ترين شكنجبد. ور شد از مكه به حبشه هجرت نمايدمجب

، وفات مبعوث شدند تا هنگام صاز لحظه اى كه پيامبر . كه افتخار صحبت پيامبر را داشتندقرار داشت 
هيچ كسى  ،ت كاملى كه ايشان با پيامبر داشترفاق ايشان همواره در ركاب آنحضرت بود صحبت و

  .بود صرغمخوار پيامب مواره مونس وه وى. دراين افتخار شريك نبود
جنگ بدر  ، درهى نمودراهم در غار ثور پيامبر را يارى و ايشان تنها كسى بود كه در سفر هجرت و

از  ، تجارت مى كرد ومال پربركتى داشت، با پيامبر در خيمه شان حضور داشتود كه ايشان تنها كسى ب
قرار   ص، بلكه انفاق ايشان بيشتر از بقيه مورد استفاده و ستايش پيامبر نمود راه خدا انفاق مى آن در

  .»مال ابوبكر به كار من نيامد ةبه انداز ىهيچ مال« »َما َنفََعنِي َمالٌ قَطُّ كََمالِ أَبِي َبكرٍ«: گرفت لذا فرمودند
راه خدا  ، درآنچه از كفافش زياد تر مى بود بود و ايشان از هر كس ديگرى از آسايش طلبى دورتر

رسول خدا « :ميفرمايد عمر فاروق ، ، روزى رسيد كه او تمام مالش را فداى اسالم كردكرد خرج مى
 چهعمر براى خانواده ات  :مبر از من پرسيدند، پياراه خدا انفاق كنيم به ما دستور دادند كه در ص

 خدا و :گفت ؟ات چه گذاشته اى براى خانواده ،، از ابوبكر پرسيدندنصف مالم را :گفتم ؟گذاشتى
  .)است روايت از ابو داود( .»در هيچ ميداني نتوانستم از ابوبكر سبقت جويم :، عمر گفترسولش را

حاجت دنيايش را  نطلبيد و لما مخلوقى ، هرگز ازبودى پاكروح  ابوبكر صديق داراى نفس شريف و
  .شالقم را بده :گفت ، حتى اگر شالق از دستش مي افتاد به كسى نمىاز كسى نخواست

خليلم به من دستور داده كه از انسانها چيزى « »ئاًاَس َشْيلَ النَّأَأَْس الَّ أَنْ أََمَرنِْي إِنَّ َخِليِلي « :مى فرمود
  ).است ت از امام احمدرواي(  .»نطلبم

در دل  ايشان يقينى كه ايمان و اب هيچ كس نميتواند و، افراد امت سنگين تر بود ةايمان صديق از هم
ايمان همه از  بوبكرايمان ا صايمان تمامى امت را وزن كنند بجز رسول  گرا ، حتىداشت رقابت كند

  .امت سنگين ترخواهد بود
كرد  قضاوت مى داد و فتوا مى صايشان در حضور پيامبر  ،نها بودترين آ ذكى وى عالم ترين صحابه و

  .ديگرى نداشت ساين منزلت را ك و ،يدش مى نموديپيامبر تأ و
  . ترين ما بود ابوبكر عالم: فرمايد مى ابو سعيد خدرى ، اين مقام شامخ او را مى شناختند صحابه 
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را آن، مگر اينكه ايشان ه آن اختالف كننداردر زمان خالفت ايشان هيچ مسأله اى نبود كه امت در ب
جاى دفن پيامبر را . آنان را بر ايمان ثابت داشت را به امت تفهيم نمود و صپيامبر  وفات ةفاجع، حل كرد

بجاى  را او  صآيد پيامبر  ستون دين بشمار مى كه نماز، مسأله ميراث پيامبر را حل نمود ،ين كرديتع
اميرحج  ،، پيامبر ايشان را در آنكه از مدينه عازم گرديد اولين كاروان حجى .ين نمودنديخودشان امام تع

  .نددين كريتع
هيچ بابى در  ت از همه علوم دقيق تر است واعلم مناسك حج در عباد«: دشيخ اإلسالم مى فرماي

ا هرگز اور داشتند نمى به علم وافر صديق اطمينان ص، اگر پيامبر تر از مسائل حج نيست عبادات مشكل
  .»كردند ين نمىيتع

اينكه ايشان  يا و بوده باشدهيچ مسأله اى از صديق ثابت نشده كه مخالف با نص «: همچنين ميفرمايد
مسائلى كه بعد از وفات صديق با ايشان اختالف شده  ىحتى در بعض ،مسأله شرعى اشتباه كرده باشد در

  .»قول راجح قول صديق است
زاهدترين صحابه در زندگى  ،ا جهاد از مدينه بيرون نرفته استحج يا عمره يتمام زندگى جز براى  در
هنگامى كه «: فرمايد مى لدختر شان عايشه صديقه  ،راه خدا مى داد كرد در هر چه مال جمع مى، بود

  .»هيچ گونه مالى از خود بجاى نگذاشت پدرم فوت كرد
شجاع ترين  . درميان امت بدوش داشت را حافظ قرآن نقش امين و ص ايشان پس از وفات پيامبر

  .بود  صاين امت بعد از رسول خدا شخصيت
نمى  ىهيچ كسى درين ميدان با او برابر ،تر بود صحابه شجاع ةابوبكر ازهم« :فرمايد  سالم مىشيخ اإل

ابوبكر صديق هميشه ترجيح مى داد ، دشمن ترسيده باشد ازجنگ  درهرگز از او ثابت نشده كه  »كند
، در بدر تنها با پيامبر در از ايشان حفاظت نمايد بعنوان سپر استعمال كند و صى پيامبر ارا بر خودش

  .از پيامبر دور نشد ت قدم بود وابحنين ث خيمه بود، در أحد و
هنگامى  صيرا پيامبر ز ،هرگز ترس به دلم راه نيافت گرغار دي بعد از شب«: مى فرمايد خود ايشان

نگران نباش كه خداوند به عهده گرفته  !ابوبكر: ره خودشان احساس كردند فرمودندبا كه نگرانى مرا در
  .»گرداند است اين دعوت را پيروز

قلبى ثابت  ، باهمه خيمه گسترانيده بود بر صفات پيامبر و گانى كه باهمزدگى  تبه درآن دهشت و
  .يك همه را روشنائى بخشيدشمان تارزبان راند كه چ همتى واال چنان كلمات مؤثرى بر استوار و و

هر كسى « .»َيُموُت الَ اَهللا َحيٌّ ُبُد اَهللا فَإِنَّانَ َيْعكَ داً قَد َماَت َوَمْنمَُّمَح داً فَإنَُّبُد ُمَحمََّمن كانَ َيْع«: فرمود
 پرستد خداوند زنده است و را مى كسى كه خدا و ،د اكنون محمد از دنيا رفته استيكه محمد را مى پرست

  .»دمير  ىز نمهرگ
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نند روباه ه ماهم ما كه ابوبكر صديق شروع به سخنرانى كردنديهنگام«: مى فرمايد حضرت انس 
  .»تشويقمان كردند كه مثل شير شديم قدربوديم آن

 ، اسالم رانمود هبرىر نظيرى امت را قاطعيت بى حمكت و با عدالت و ص سول خدار پس از ىو
داشت از درى كه بيرون غيره وجود  مخالفين بسيارى كه اعم از مرتدين ومردم را با آنهمه  برپاى داشت و

هنگاميكه  صعقلشان كامل تر بود، پيامبر  رأى ايشان از همه صحابه استوارتر و ،، باز گرداندرفته بودند
  .كرد تند ابوبكر اولين كسى بود كه در مجلس شروع به سخن گفتن مىفاز يارانشان مشورت ميگر

، ايشان اختالف رأى ميكرد اگر كسى با ،ده رأى ايشان مورد عمل قرار ميگرفتيپيچ م ودر مسائل مه
 ، عمر فاروق صلح حديبيه اتفاق افتاد اسيران بدر و چنانكه در مورد ،گزيدند مىبرايشان را  رأى پيامبر
رتمام د .كرد رأى محكمى كه صديق داشت به ايشان رجوع مى نبوت به دليل عقل كامل و عصر در نيز

پيامبر را در يافته باشند جز  نوادگانش همه مسلمان شده و فرزندان و مادر و صحابه شخصى كه پدر و
  .ندارد صديق كس ديگرى وجود
 وجود ندارد و هم منافق مؤمنى است كه در آن يك مشرك و دهاين خانوا« :شيخ اإلسالم مى فرمايد

، بعضى خانه نفاق ايماننند و ةعضى خانه ها، خانب :شود گفته مى،اين فقط ويژگى خانواده صديقى است
دختر صديق  لام المؤمنين عايشه صديقه كه ايمان بود ةاز همين خان .»خانه صديق خانه ايمان است

  . رشد نمود بدست پدر تربيت يا فت و بوجود آمد و
كه قرآن يهنگام، در انفاق دست بازى داشت مجاهد بود و شب زنده دار و صديق هميشه روزه دار و

توانستند قرائتش را گوش كنند،  از شدت گريه مردم نمى خواند اشكش را نمى توانست كنترل كند و مى
كرد هم  مىجنازه شركت در هم، داشت يك روز هم روزه مى در، به هر كار نيكى سبقت مى جست

نى كه جمع شود هر مسلما اين صفات در و ،خوراند را غذاء مى ىهم مسكين را عيادت مى نمود و ىمريض
  .گردد وارد بهشت مى
 صوى گاهى در حضور وگاهى در غياب پيامبر ،رين مردم زمانش بودتسخنور ترين و ابوبكر فصيح

مالقات  آمدند پيش از مى صمال قات پيامبر  هائى كه براى با هيئت فرمود و بجاى ايشان خطبه ايراد مى
وى بسيار  حضرتش با گز پيامبر را نرنجانيد وروى ه ،كرد زمينه را فراهم مى نشست و حضرتش با آنان مى
  . جانى داشتند محبت فوق العاده و

؟ ت داريدسرا بيشتر دو پرسيدم چه كسى صاز رسول اهللا «: دمي فرماي   صحضرت عمرو بن عا
عمر : مودندفر  وى؟ بعد از :گفتم، پدرش را: فرمودند ؟چه كسى را ازمردان :گفتم ،عايشه را: فرمودند

  ).روايت از بخارى است(  .»ار
مى  رفتند وگ باوى أنس مى كردند و اش مال قات مى را در خانه شب او هر صبح و صپيامبر اكرم «

  .»من است ابوبكر برادر :فرمودند
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درتمام آن مادرم مسلمان بودند  آورم پدر و از زمانى كه به ياد مى« :فرمايند مى لشه حضرت عاي
 وى از اسالم و پيامبر با .»شام به خانه ما نيايند صبح و هرت كه رسول خدا هيچ روزى نبوده اسسالها 

  .به مسائلى دينى ميپرداختند يا گفتند و مصالح مسلمين سخن مى
 صرسول خدا. كه پيامبر او را دوست داشته اند آيا نبايد كسى را دوست بداريم !هان اى مسلمانان و 
  .)روايت از ترمذى است( .»اى است ابوبكر چقدر مرد شايسته«. »كرنِعَم الرَُّجلُ أَُبوَب« :فرمايند مى

Ÿω ÷β﴿:  فرمودندد، غار نگرانى او را ديدن كه در هنگامى ،مهربان بودند ى مشفق وو با پيامبر t“ øtrB χÎ) 

©!$# $ oΨ yè tΒ﴾ )غمگين مباش كه خدا باما است« ).40: بةالتو« .  
 و ،كردند كسى كه محبوب ترين همسر رسول خدا بود دختر صديق ازدواج با صمان امى پيامبر گر

  .ددندر آغوش وى جان سپر حضرتش در حجره و
پيامبرانى بارى به  برد و حلم دررا  او صرسول اهللا  و .بركت براى اين امت بود ابوبكر باعث خير و

  ) .روايت ازمسلم است(  .تشبيه كردند إعيسى  همچون ابراهيم و
نصرت اسالم فداى رسول اهللا  تمامى مالش را بخاطر كنار رسول خدا بود ودرمالش  جان و با ايشان 
ران جبما احسانش را  كند وبكه برما احسانى ه هيچ كسى نبود«: تا جائى كه حضرتش فرمودند ،نمود

روايت از ترمذى ( .»كردخواهد رانجبروز قيامت  كرده باشيم مگر ابوبكر كه احسانش را خداوند درن
  ).است

وارد بهشت  پيامبر بلكه اولين كسى خواهد بود كه بعد از »ابوبكر بهشتى است« :يامبر فرمودندلذا پ
ديگر اولين كسى خواهى بود كه از امت من وارد بهشت  ابوبكر تو« :چنانكه فرمودند. گردد مى
  .)است روايت از ابو داود( .»ىگرد مى

ايشان را  صحابه  ،قه دعوت خواهد شدصد جهاد و روزه و بهشت از درهاى مختلف نماز و بلكه در
  .ستندينگر احترام مى تقدير وديده  به او با دوست داشتند  و

و يك ب گند يك شوبخدا س« »واهللا لَلَيلَةٌ ِمن أَبِي َبكر َخٌري ِمن ُعَمَر َوآلِ ُعَمَر« :حضرت عمر فرمود
  .»با ارزش  تر است عمرخاندان  روز ابوبكر از عمر و
ما در زمان : فرمايد مى بعبد اهللا بن عمر  »سرورما است ابوبكر بهترين ما و« :ايدهمچنين مى فرم

  ).روايت از بخارى است. (هيچ كسى را از ابوبكر برتر نمى ديديم صپيامبر 
يكى از  على بن ابى طالب ، ناميدند بر اثر همين محبت بود كه صحابه فرزندانشان را به نام او مى

  .ناميد عثمان سومى را و عمرديگرى را  فرزندانش را ابو بكر،
مسلمين  همه ما وطرف خداوند به ايشان از  اين بود شمه اى از مناقب صديق  !سروران محترم

  .يدنزلتش را بداـمن قدر و ، پس حق اين يار رسول اهللا را بشناسيد وپاداش نيكو عنايت فرمايد
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z⎯ÏiΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ﴿ ،أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ÷σßϑ ø9$# ×Α% ỳ Í‘ (#θ è% y‰|¹ $ tΒ (#ρ ß‰yγ≈tã ©!$# Ïμ ø‹n= tã ( Νßγ ÷Ψ Ïϑ sù ⎯̈Β 4©|Ós% 

…çμ t6 øtwΥ Νåκ÷]ÏΒ uρ ⎯̈Β ãÏàtF⊥ tƒ ( $ tΒ uρ (#θ ä9£‰t/ Wξƒ Ï‰ö7s? ∩⊄⊂∪﴾ )23: األحزاب.(  
 وفا كردند پس برخى )كامالً( كه به عهدشان با خدامنان بزرگ مردانى هستندؤبرخي از آن م« :ترجمه
 مقاومت كرده و) فيض شهادت(برخى به انتظار  و) ندبه راه خدا شهيد شد تا(ايستادگى كردند  برآن عهد

  .»را تغيير ندادند هيچ عهد خود
  

  ه دومــبــطـــخ
  

متنانه وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له تعظيماً لشأنه اعلى توفيقه وحسانه والشكرله إهللا على  احلمد
  .ينا حممداً عبده ورسوله وأشهد أن سيدنا ونب

  :أما بعد
ن شيوه اى كه اولش اصالح شده بدانيد كه آخر اين امت اصالح پذير نيست مگر به هما! اى مسلمانان

كه بهترين مخلوقات بعد از رسول  صاخالق اصحاب پيامبر  سيرت و اين آشنايى با تاريخ وبود، بنابر
زندگى كند  صمطابق سيرت حضرت محمد خواهد  بودند راه را بروى مؤمنى كه مى صخدا 
، براستى كه سيرت آنان الگويى دهد زندگى را رونق مى بخشد و اخبار آنان دلها را قوت مى گشايد و مى

 ، اين حق مسلم آن شمعهاى فروزان وپى آن بايد شتافت مشعلى كه در است كه بايد بدان اقتدا كرد و
 بكوشند كه راه و بشناسند و زلت آنان راـمن و آيندگان قدر ةايد هملذا ب ،رهبران جان بركف اسالم است

  .نوردند اشتياق در عشق و سيرى را كه آنان پيموده اند بام
 بخاطر رضاى خدا از مالت در ، وىيى  پيشه كن تا از صديقين بشمار آيراستگو! پس اى مسلمان

افسردگى را  نيكى غم  و مخلوقات نيكى كن كه با ، وا مصرف كن تا گناهانت بخشيده شودراه خد
، كن كه صبر شيوه صالحين است ى رسيد صبررآزا اذيت و اسالم به تو راه خدا و ، چنانچه درزدايد مى

رگير شم بچ دست ديگران است ، از آنچه دركت بيندازدربه كسب حالل بسنده كن تا خداوند در مالت ب
 ، ايمان وت خواهد افتادياپيا نا خواسته به باش كه دن ، به دنيا بى رغبتتا با شخصيت ترين آنان باشى

، هميشه براى رستگارى است ةبيابى، علم بياموز كه وسيليقينت را محكم كن تا در بهشت مقام باال تري 
عاقبت نيكو ازآن تو  ، امانت دارى پيشه كن تاترين مخلوق خدا گردى مند خدا زندگى كن تا سعادت

، هرچه مى توانى استوار باشد سنگين و تو ىأت  پيشه كن تا ركردارت همواره حمك ، درگفتار وباشد
جنازه  پىدر بيماران را بيشتر عيادت كن و بيشتر كمك كن و به مستمندان نماز بيشتر ذخيره كن و روزه و

باش تا گذشت داشته  باش و بردبار، بيشتر حركت كن  تا اينكه از درهاى مختلف بهشت فراخوانده شوى
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نشانه ، احترام داشته باش كه اين محبت محبت و صاصحاب رسول اهللا  ا، بقرارگيرى اينكه مورد گذشت
  .ت داشته باش تا با آنان حشر گردىآنها را دوس، است صمحبت تو با پيامبر 

 و ،شمار آيىبخود پياده كن تا از صديقين  در ، اين صفات راآنچه برشمرديم صفات صديقين بود
  .رستگارگردي

 .مان توفيق عمل عنايت فرمايد  ةخداوند به هم
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  !نه شكست اُحد پيروزي بود
  

و ستايش مخصوص ذات اهللا متعال است، و درود و سالم بي پايان بـر رسـول خـدا و آل و     هر گونه سپاس
  .اصحاب و همة دوستدارانش باد

ك شكست نبـود كـه يـك پيـروزي واقعـي      همچنانكه از عنوان اين مقاله پيداست، غزوة  احد نه تنها ي
  . براي اسالم و مسلمين بود، اين مطلبي است كه ما در اين مقاله با اختصار آنرا توضيح خواهيم داد

  :انگيزة جنگ احد
را هنگامي مبعوث فرمود كه جامعة بشري چندين قـرن   صخداوند متعال پيامبر گرامي و بزرگوارمان 

ي كرده بود، و زندگي بشري تاريك ترين ادوارِ جهالـت و گمـراهيش   را بدون هيچ رسول و پيامبري سپر
 صرا سپري مي كرد، و تمام جامعة آنروز در اوج انحراف و سر در گمي غرق بود، پيـامبر بزرگوارمـان   

دعوت شان را يكه و تنها آغاز كردند، و رفته رفته تعداد اندكي كه بـه ايشـان ايمـان آوردنـد يعنـي يـاران       
بة فداكار آنحضرت در كنار ايشان به نشر دين اسالم در سراسـر جهـان پرداختنـد و در برابـر     جانباز و صحا

كافران معاند و لج باز كه در عوض پذيرش دعوت حـق، در مقابـل آن شمشـير كشـيده بودنـد سـينه سـپر        
  .كردند

رد كفـر و  در غزوة بدر كه اولين نب صاين مجاهدان قهرمان و سر بكف با رهبري پيامبر بزرگوارشان  
اسالم بود با دشمن روبرو شدند، نتيجه اين شد كه به لطف خداوند توانا دين حـق پيـروز گرديـد و پـرچم     

هر كدام آنان بر . ندگي به مكه باز گشتندمشركان با شكست و رسوايي و سر افگاسالم به اهتزاز در آمد و 
آنـان سـخت دشـوار افتـاد و داغ      گريست و نالـه ميكـرد، ايـن شكسـت بـر      كشتگان نبرد حق عليه باطل مي

  !پرسوزي بر دلشان گذاشت
اينجا بود كه سران مشرك قريش تصميم گرفتنـد از مسـلمانان انتقـام بگيرنـد لـذا شـروع بـه آمـادگي          

نمودند، يك سال كامل آمادگي گرفتند، تا سر انجام نيروهايشان را جمع كردند و سازماندهي نمودند، تـا  
م هجري قمري لشكر كفر از مكه عازم مدينه گرديد، تا  انتقام شكست بـزرگ  اينكه در ماه شوال سال سو
  .بدر را از مسلمانان بگيرند

لشكر كفر در دامنة كوه احد كنار وادي پيچه شد، البته از ميان مسلمانان هم كساني بودند كه چـون در  
ياروي با لشكر مشركين به مشورت دادند كه براي رو صغزوة بدر نتوانسته بودند شركت كنند، به پيامبر 

  .خارج از شهر مدينه بروند
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  : آمادگي براي جنگ
باآلخره مسلمانان تصميم گرفتند به جاي دفاع از داخل شهر براي رويارويي دشـمن بـه خـارج از شـهر     

پس از اداي نماز جمعه به منزل تشريف بردنـد، و انـدكي بعـد در حـالي بيـرون       صعازم شوند، لذا پيامبر
  :لباس جنگ پوشيده و كامال براي نبرد با دشمن آماده بودند و فرمودند آمدند كه

براي هيچ پيـامبري شايسـته نيسـت كـه     «) لَبَِس لَأَمَته أن َيَضَعه حىت َيحكَُم اُهللا َبيَنُه َوَبَني َعُدوِِّه ينبغي ِلَنبِيٍّ ما(
  .»ين دشمنش فيصله كندد بين او و ببعد از پوشيدن لباس جنگ آنرا بيرون آورد تا اينكه خداون

بنابر اين با هزار نفر به قصد نبرد با سه هزار نيروي دشمن از شهر بيـرون آمدنـد، در مسـير راه مدينـه تـا      
أحد، رئيس منافقين عبد اهللا ابن ابي ابن سلول تقريبا با يك سـوم لشـكر كـه فريـب او را خـورده بودنـد از       

  !لشكر مسلمين جدا شده و به مدينه باز گشت
بدون اينكه به  او و هوادارانش اهميتي داده و اعتنايي كـرده باشـند بـه راهشـان ادامـه       صول خدا رس 

دادند، تا اينكه به دامنة كوه احد رسيدند و در كناره وادي نزديـك بـه كـوه احـد جـاي گرفتنـد و طـوري        
  !صف آرايي كردند كه رو به دشمن و پشت شان به طرف كوه احد قرار گرفت

گويا بين لشكر مسلمانان و شهر مدينه طوري قرار گرفتند كـه پشتشـان بـه طـرف شـهر       لشكر مشركين 
اميـر و رهبـر و بـه عنـوان يـك فرمانـده        صمدينه و رويشان به طرف لشكر مسلمانان بود، رسول گرامي 

مؤفق و كارشناس چيره دست تشخيص دادند كه پنجاه نفر تير انداز به فرماندهي عبـداهللا بـن جبيـر بـر سـر      
وه كوچكي كه در دامنة كوه احد كنار وادي قرارگرفته بود سنگر بگيرنـد و بـه هـيچ عنـوان از جايشـان      ك

  !خورند تكان نخورند، حتي اگر ديدند كه پرندگان الشخوار جنازة مسلمانان را دارند مي
  :به هر مناسبتي چقدر جذاب و شيرين است، در اينجا فرمودند صكلمات نوراني آن رسول معظم 

شـويم مـا    اگر ديديد ما كشته هم مـي «) َتْشَركُوَنا فَالَ غَنِْمَنا قَْد َرأَْيُتُموَنا َوإِنْ َتْنُصُروَنا فَالَ ُنقَْتلُ َرأَْيُتُموَنا إِنْفَ(
  .»كنيم باز هم با ما شركت نكنيد را ياري نكنيد و اگر ديديد كه پيروز شديم و غنيمت جمع مي

صف ها را براي جنگ آماده كردند، و خودشان بر خالف  صمي صبح روز بعد يعني شنبه پيامبر گرا
  .معمول براي باال بردن روحية مجاهدان دو سپر پوشيده بودند

ايشان يك روز پيش از جنگ لشـكر را معاينـه كـرده و جوانـاني را كـه كوچـك تشـخيص دادنـد بـر          
دو  برافـع بـن خـديج     گرداندند، و به بقيه اجازه دادند كه در جنگ شركت كنند، سمره بن جندب و

  . نوجواني بودند كه هر كدام فقط پانزده سال سن داشت
مشركين قريش نيز براي جنگ آماده مي شدند، لشكر آنان حدود سه هزار نفر نيرو داشت،  از آن ميان 

  !دويست اسپ سوار به فرماندهي ابو سفيان بود
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نـد و بنـدگان خـدا را بـه نـا بـودي       خواسـتند نـور خـدا را خـاموش كن     آنان به گمان خودشان مي! آري
بكشانند، در برابر اين لشكر كامال آماده و تـا دنـدان مسـلح، خداپرسـتان  هفتصـد نفـر بيشـتر نبودنـد، كـه          

  !يشان يا پيروزي و يا شهادت بودوآرز
كه رهبر و الگوي معنويت بودند، در اين فرصت به يارانشان روحيه دادند، و آنانرا به جهاد  صپيامبر  
  .بارزه تشويق كردند و به صبر و مقاومت ترغيب نمودندو م
  

  :آغاز جنگ
شدند، شمشير ها از نيـام   اينك دو لشكر حق و باطل در برابر يكديگر قرار گرفته بودند و آمادة نبرد مي

كشيده، كمانها آماده، و تيرها رديف شده بود، حـزب رحمـن و حـزب شـيطان هـر كـدام لحظـه شـماري         
  .تظر دستور آغاز جنگ بودندكردند و همه من مي

دستور جنگ را صادر فرمودند، و نيروها به هم نزديك شدند، قهرمانان از هر دو  صسر انجام پيامبر  
طرف با هم در آويختند، ميدان جنگ به شدت گرم شده بود، ابتكار و برتري همواره از آن مسلمانان بود، 

  .مت پيروزي اش را بر بندگان مؤمنش نازل فرمودديري نپاييد كه مسلمانان غالب شدند و خداوند نع
گـروه تيـر انـداز    ! لشكر مغرور مشركين شكست خورد و پرچم شان به زمين افتاد و پا به فرار گذاشتند 

توانند  باالي كوه وقتي شكست سخت مشركين و فرار آنان را ديدند گويا مطمئن شدند كه آنها ديگر نمي
  !بر گردند

آمدند و با ساير مسلمانان به جمع كردن غنيمت پرداختند و بدينوسيله جايگـاهي را   لذا بيشترشان پائين 
فرموده بودند حفاظـت كننـد و فرماندهشـان تأكيـد داشـت كـه از آن حفاظـت كننـد رهـا           صكه پيامبر 

  !كردند
ليـد  خالـد بـن و  ! اينك سنگر مهمي خالي شده بود، و در واقع برج مراقبت و ديدباني از كار افتاده بود 

كه تا آن هنگام در صف مشركين بود از فرصت استفاده كرد و بـا گروهـي از پشـت جبـل رمـاة و بقـولي       
و ! سواره از پشت كوه احد دور زد و در قدم اول بقيه تيراندازان را كه بر سر كوه بودند به شـهادت رسـاند  

  !غافلگيرانه از پشت به مسلمانان حمله كرد
و مسـلمانان در محاصـره نيروهـاي سـوارة مشـركين از يكسـو و       بدين ترتيب وضـعيت دگرگـون شـد     

ن شكسـت خوردنـد، و جمعيـت آنـان     و گروهي از مسلمانا! نيروهاي پيادة آنان از سوي ديگر قرار گرفتند
  !نده شدپراگ

مشركين روحيه گرفتند و پرچم هاي خاك آلودشان را از زمين  بلند كردند، و ضد حملـه شـديدي را   
  !ي محكم مجاهدين دچار هرج و مرج گرديد و كشتار بزرگي در مسلمانان براه افتادصفها! آغاز كردند
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مسلم است كه اين قضا و قدر الهي بود، و قطع نظر از عامل و مسبب ظاهري اين حادثة دردناك، آنچه 
سـت  لـذا  آنـاني را كـه خداونـد خوا    ! چون خداوند چنين مقدر كـرده بـود  !  اتفاق افتاد بايد اتفاق مي افتاد

  .افتخار شهادت بخشيد
در سخت ترين شرايطي كه ياران جان نثارشان به علت يك شـايعة   صجالب است كه رسول گرامي 

دروغين سردرگم شده و از ايشان دور افتادند، با كمال شجاعت نه تنهـا در ميـدان نبـرد،  مقاومـت كردنـد      
  !كه با صداي بلند و رسا، ياران شان را صدا مي زدند

نا مشركين رسول محبوب را شناسايي كردند و به سـوي ايشـان حملـه آور شـدند، و تصـميم      در اين اث 
را به شهادت برسانند و صورت مبارك شـان را زخمـي كردنـد و دنـدان      صداشتند كه آن رسول مكرم 

مباركشان را با سنگ شهيد كردند، دو حلقه خُود يا كاله حفاظتي بر رخسار مباركشان فرو رفت، و آنقدر 
شان را با سنگ زدند كه از پا ماندند و در يكي از حفره هايي افتادند كه ابو عامر فاسـق بـه همـين منظـور     اي

  !!حفر كرده بود
حضرت را بغل گرفـت و از   دستشان را گرفت و با كمك طلحه بن عبيداهللا  علي ابن ابي طالب  

  !دت رسيدبه شها صدر دفاع از حضرتش  حفره بيرون آمدند، و مصعب بن عمير 
نزديك شدند اما چند نفـر از صـحابه قهرمـان چنـان جانبازانـه از حضـرتش        صمشركين به رسول اهللا 

  !دفاع كردند كه هر ده نفرشان به شهادت رسيدند ص
بـه دفـاع    صبـا تمـام نيـرو از آن رسـول معظـم       بسپس طلحه بن عبيد اهللا و سعد بن ابي وقـاص  

  ! ن نزديك شودپرداختند و نگذاشتند كه دشمن به ايشا
فلج شـل شـد و از    صدر دفاع از آن حضرت  در همين دفاع جانانه  بود كه  دست حضرت طلحه 

  .كار افتاد
هماننـد سـپري در جلـوي ايشـان      صنيز به خاطر حفاظت از آن پيامبر محبـوب   حضرت ابودجانه 

  !كردآمد به او ميخورد اما از جايش حركت نمي  قرار گرفته بود كه هر چه تير مي
شيطان با صداي بلند فرياد زد محمد كشته شد، اين شايعه در روحيـه صـحابه تـأثيري بـدي گذاشـت،       

دچار هرج و مرج شدند و بسياري از آنان با نا اميدي صحنة نبرد را ترك كردند، طبعا خداوند چنين مقدر 
روي آوردنـد، و فريـاد   با كمال شجاعت و با جرأت بي نظيري به سوي مسـلمين   صكرده بود، اما پيامبر 

زدند و بدينوسيله به صحابه و ياران جان نثارشان كه با خبر شهادت حضرت دچار يـأس و نـا اميـدي شـده     
صـف ناپـذيري    بودند اميد بخشيدند، تا صداي حضرت بلند شد و چشمشان به ايشان افتاد بـا خوشـحالي و  

  .ر آن پياده شده بودندخود را به ايشان رساندند، همه به سوي واديي آمدند كه اول د
نمودنـد،  ص اينك پشت شان به طرف كوه بود و با آرامشي نسبي شروع به مداواي حضـرت رسـول   

وقتـي دختـر عزيزشـان    . خون را از چهره حضرت شسـت و بـر سرشـان آب ريخـت     علي ابن ابي طالب



  

 99

ند و بـر  شـود تكـة حصـيري را سـوزا     ديد كه هر چه با آب مي شويند خون قطع نمي لحضرت فاطمه 
  .روي زخم گذاشت تا اينكه خون قطع شد

به شدت خسته شده بودند به حدي كه از فرط خستگي نتوانستند بـر روي سـنگي    صرسول محبوب  
نشست و حضرت با گذاشتن پاي مباركشان بر دوش طلحه توانسـتند بـاال    لذا حضرت طلحه ! باال بروند

  . بروند
  :پايان جنگ

به محل جنگ آمدند تا  صو مشركين صحنه را ترك كرده بودند، پيامبر  اينك جنگ پايان يافته بود
تلفات را بررسي كنند، وجود شهداء، صحنة تكان دهنده اي را ترسيم ميكرد، بويژه  اينكه شهداء بـا وضـع   
فجيعي مثله شده بودند يعني گوش و بيني و بعضي اعضاي ديگر آنان بريده شده بـود، لـذا مـردم از شـهيد     

  .زيادي از صحابه و مجاهدين آنهم با اين وضع فجيع دچار ترس و رعب شده بودند شدن عدة
بودند،كـه ناگـاه ديدنـد در     بخصوص در جستجوي عموي عزيزشان حضرت حمـزه   صحضرت 

وسط وادي به شكل هولناكي مثله شده است شكمش پاره، و گـوش و بينـي اش بريـده شـده بـود، در آن      
  .كشيدند، همه اين جريانات در روز شنبه اتفاق افتاد كه هنوز نفس ميميان تعدادي زخمي هم بودند 

باآلخره جنگ پايان يافت، تعداد شهداء بيش از هفتاد نفر و كشتگان مشركين بيست و دو نفر بود، امـا   
  .خوشا به سعادت مؤمنان كه شهداي ما در بهشت و كشتگان دشمنان اسالم در دوزخ است

  : جنگدرسها و پندهايي از اين 
همچنانكه گفتيم احد پيروزي بود نه شكست، اين نبرد سراسر درس و پند و عبرت بـود، حـوادث ايـن    
نبرد صفات درخشاني از تاريخ اسالم را رقم مي زند كه نسل ها در نسل باقي خواهد ماند، خداوند شصـت  

 صرسـول گرامـي    آيه در كتاب عزيزش نازل فرمود كه تا قيامت خواهد درخشيد، اين غزوه در روحيـة 
  .كردند تأثير بسيار عميقي داشت كه تا آخرين لحظات زندگي همواره آنرا ياد مي

  :فضايل صحابه 
اين دين ثمرة جانفشاني ها  و تحمل سختي ها و مصيبت هاي فراواني است كه به دست ما رسيده است 

حابة جـان نثارشـان   و صـ  صو گذشتگان و طليعه داران ايـن امـت و در رأس شـان رسـول معظـم اسـالم       
  .مشكالت و آزمايشات تلخي در راه نشر و دفاع از اين دين مقدس اسالم تحمل كرده اند

در اين غزوه هشتاد و چند زخم برداشتند، و دشـمنان او   صحابي جليل القدر حضرت انس بن النضر 
ت تا اينكه خـواهرش  را چنان مثله كرده و اعضايش را از بدنش جدا كرده بودند كه هيچ كس او را نشناخ

  .از نشانة اي كه در انگشتش داشت توانست او را بشناسد
در احد هفتاد زخم برداشت، ولي ما براي اين دين چـه كـاري انجـام     صحابي ديگري سعد بن ربيع  

با اينكـه افتخـارات زيـادي داشـتند و سـبقت بـه ايمـان و         صداديم؟ صحابه فداكار و جان نثار رسول اهللا 
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از مهمترين افتخارات شان بود از هيچ گونه قرباني و فدا كاري در راه خدا دريغ  صسول اهللا صحبت با ر
  !!نكردند

زخم ها برداشتند، و حماسه ها آفريدند، و اجساد شان در راه دين تكه تكه و پاره پاره شد و بـا انگيـزه    
بچه هايشـان را يتـيم گذاشـتند تـا     و شور و هيجان وصف ناپذيري در راه خدا جان باختند، و زنها را بيوه و 

  .توانستند دين الهي را كامل و سالم بما برسانند
   !پس شما اي مسلمانان
، اين شخصيتهاي اسـتثنايي تـاريخ را بشناسـيد و از آنـان بخـاطر كوشـش هـا و        قدر صحابه بزرگوار 

و قـدرداني كنيـد و بـر    تالش هاي بي نظير، و فداكاري ها و قربانيهاي وصف ناپذيرشان در راه دين تشكر 
بگوئيد، يعني خداوند از آنان راضي و خوشنود باد زيرا  آنان درود و رحمت بفرستيد و با ذكر نام آنان 

z©ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ﴿كه خداوند واقعا از آنان راضي و خوشـنود گرديـده اسـت،     àÊ u‘ uρ çμ ÷Ζtã﴾   و در كـالم
  .مجيدش بارها اين رضايتش را اعالن كرده است

  خطر گناه
گناه است كه عذاب الهي را دعوت ميكند، در غزوة احد فقط يك گناه بـه ظـاهر كوچـك و يـك نـا      
فرماني بود كه سبب گرديد دهها صحابه و مجاهد قرباني گردند، و فقط يك گناه كوچك و يك لغـزش  

  !!.از بهشت بيرون رانده شود بود كه باعث شد آدم 
معمولي مي تواند تأثير زيادي داشته باشد،  زني فقط بخاطر زندان گاهي يك گناه كوچك و به ظاهر  

  !!.كردن يك گربه به دوزخ رفت
پس شما اگر ميخواهيد هميشه رستگار باشيد طاعت و بندگي پروردگارتان را محكم بگيريد تـا اينكـه    

كه دستاويز دشمن در سختي ها در نمانيد، و مشكالت براي شما آسان گردد، و مبادا كارهايي انجام دهيد 
  .قرار گيرد و از آنان به عنوان نيرو عليه شما استفاده كند

  جوانان صحابه 
دو نفر از شهداي  غزوة احد سمره ابن جندب و رافع ابن خديج بودند همان دو نوجواني بودند كه هـر  

ار و در نتيجـة بـردن   كدام آنان پانزده سال بيشتر عمر نداشتند، آري اين همان دو نوجواني بودند كه با اصر
  !به آنان اجازة شركت در جنگ را عنايت فرمود صشرط كشتي، پيامبر 

بنابر اين دين اسالم با خون اينگونه صحابه مؤمن و فداكار مانند اين نوجوانان و امثـال آنهـا  بدسـت مـا     
و با احسـاس   رسيد است، آنها وقتشان را صرف لهو و لعب و بازي و تفريح نمي كردند، بلكه پدران مؤمن

  .شان آنها را درست تربيت كرده بودند، و ثمرة تربيت درستشان را حاصل كردند
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شايسته است بپرسيم كه امروز پيران و جوانان ما براي اين دين چه كار كردند؟ امروز انگيزة جوانان مـا  
تعلـق و  چيست؟ چه آرماني در سر مي پرورانند؟ هم و غم شـان چيسـت؟ بـه آينـده چگونـه مـي نگرنـد؟        

  !وابستگي شان به چيست؟
كنيد كه از رفقاي سوء و دوستان بد بپرهيزيد كه اينگونه دوستان در سـخترين   پس سعي! دانيم همه مي 

و دشوارترين شرايط كه شما به آنها نياز داشته باشيد شما را تنها خواهند گذاشت، اينگونه دوستان و يـاران  
باشيد با شما هستند، اما در هنگام سختي و دشواري دشـمن شـما   تا وقتي كه پول و نعمت و آسايش داشته 

  !!.خواهند بود
و  صكه منافقين در چه شرايط سخت و حساسي خـود را از صـف پيـامبر گرامـي     ! مالحظه فرموديد

كنار كشيدند و آنها را تنها رها كردند، پـس بكوشـيد دوسـتان نيـك و صـالحي پيـدا        صحابه عزيزشان 
غياب و در هر شرايطي از شما حمايـت كننـد، و همـواره در پـي نفـع و مصـلحت و        كنيد كه در حضور و

  .ر شما باشند و از شما دفاع كننداخوشنامي شما باشند و هرگاه الزم بود مخلصانه در كن
  صالح جامعه

نبرد حق و باطل و كشمكش حق طلبان و باطل پرستان همواره بوده است و خواهـد بـود، امـا پيـروزي     
بنابر ايـن هرگـز از اصـالح جامعـه و هـدايت مـردم       . ستگاري ابدي فقط از آن پرهيزگاران استنهايي و ر

  .مأيوس نشويد
بر آزار و اذيت و زخم زبان و هر گونه رنج و مشقتي صبر كردند، تـا اينكـه اسـالم     صپيامبر گرامي  

نتيجـة هركـاري در    رشد كرد و هدايت عام گرديد و مردم گروه گروه به دين خدا داخل شـدند، پايـان و  
مردم را به سوي اسالم فرا خوانيد، و از دعا بـه عنـوان    دست خداوند است شما به دعوت حق ادامه دهيد و

يك پشتوانة محكم استفاده كنيد و مطمئن باشيد كه هـدايت انسـانها بدسـت آفريـدگار و پروردگـار آنهـا       
  .است
بـود، امـا در    »!!سربلند بـاد هبـل  «و شعارش  ابوسفيان در غزوة احد رهبري مشركين را به عهده داشت 

  .ميگفت و نه تنها هبل كه تمام بتهايش را فرو گذاشت »ال إله إال اهللا«فتح مكه 
در احد بود، اما روزي آمد كه همين وحشـي   صوحشي قاتل حمزه قهرمان عموي بسيار عزيز پيامبر  

  .رين فتنه ها را از سر راه امت برداشتمسلمان شد  مسليمه كذاب مدعي نبوت را كشت، و يكي از بزرگت
مسلمان هرگز نبايد مغرور شود و همواره بايد  از دگرگوني بر حذر باشد و از خداوند بخواهـد كـه او    

را بر دين حق ثابت قدم بدارد، زيرا كه قلب همه بندگان در اختيار خداوند اسـت و هرگونـه كـه بخواهـد     
  .مت  بخواهيدچرخاند پس از خداوند ثبات و استقا مي

  :واجب بودن توبه
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بنده هر چند كه در گناه غرق شود توبه، همة گناهان او را پاك ميكند و حتي اگر تمام آسمان و زمين 
  .را پر كرده باشد،  باز هم قابل بخشش است

خالد بن وليد سپه ساالر و فرماندة اسپ سواران لشكر مشركين بود و تعدادي از بهترين و فاضـل تـرين   
را به شهادت رساند، اما وقتي خداوند سينه اش را گشـود و قلـبش را بـراي پـذيرش      صه رسول اهللاصحاب

  :آمد، و عرض كرد صاسالم آماده كرد براي بيعت، خدمت پيامبر 
  :شرط من اين است كه گناهانم را ببخشيد فرمود! اي رسول خدا 
گناهان گذشته را نابود مـي   هجرتد، و مگر ندانستي كه اسالم گناهان گذشته را نابود ميكن! اي خالد«
  . »أََما َعِلْمَت أَنَّ اِإلْسالََم َيْهِدُم َما كَانَ قَْبلَُه َوأَنَّ الْهِْجَرةَ َتْهِدُم َما كَانَ قَْبلََها« .»كند
پس خود را از لجنزار گناه نجات دهيد و از همه گناهان باز گرديد و توبه كنان به سوي پروردگارتـان   

و بدانيد كه نيكي ها گناهان را از بين مي برد، و واقعا از چنگ زدن به اين دين غفلت نكنيـد  ! دروي آوري
  . بلكه به آن افتخار كنيد كه براي احياء و نشر و دفاع از آن خونها ريخته شده است

  :صبر در برابر خويشاوندان
قرار ميگيرد، كه با خـودش و  انسان مؤمن گاهي بوسيلة اقارب و خويشاوندانش مورد ابتالء و آزمايش 

  .با دين و عقيده اش به ستيز و مخالفت مي پردازند، پس در اين صورت حتما از صبر و تحمل كار بگيريد
خانه و كاشانه و مال و فرزندشان را رها كردند، و به قصـد كشـتن آنحضـرت     صخويشاوندان پيامبر  
بودنـد جنايـت    صلكه پسر عمو هـاي رسـول اهللا   به مدينه آمدند، و با وجود اينكه آنان نزديكان و ب ص

هايي كه آنان در حق حضرت و ياران شان مرتكب شدند بـويژه در مثلـه كـردن و بريـدن اعضـاي شـهداء       
  !!اكثر كفار بيگانه چنين جنايتي نكردند

در فتح مكه، از اين جنايـت كـاران هـم در گذشـت و آنـان را بخشـيده و        صاما اين پيامبر بزرگوار  
  !»برويد كه شما آزاديد«) لَقَاءِاذَْهُبْوا فَأَْنُتْم الطُّ: (ندفرمود

را الگـو و رهبـر انتخـاب     صپس شما امت اسالمي در صبر و برد باري و بخشش و گذشـت، پيـامبر    
كنيد و با خويشاوندان رابطه و صله رحمي بر قرار كنيد و از هر آنچه باعـث آزار و رنجـش شـما از سـوي     

  !وشي كنيدشود چشم پ آنان مي
رود، و در وحـدت   سعي كنيد هميشه متحد زندگي كنيد كه در اختالف و پراگندگي تالشها هدر مـي  

ندگي و اختالف در رأي دوري كنيد كه شود، همواره از پراگ و اتفاق دلها صاف و بازوي امت محكم مي
  .گردد اينها باعث شكست مي

 ﴿Ÿω uρ (#θ ãã t“≈ uΖs? (#θ è= t±øtG sù |=yδ õ‹s?uρ ö/ä3çt† Í‘﴾ )مي شويد و  نزاع و اختالف نكنيد كه سست« ).46: األنفال
  . »نيروي تان هدر مي رود
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آيد،  هر گز از شادي و خوشحالي ايمن نباشيد كه چه بسا گناه ها و نا فرمانيها از خوشحالي ها پديد مي
ابه خوشحال شـدند و  آميزد، در احد با ديدن غنايم صح و چه بسا شيريني خوشحالي با تلخي غم در هم مي

تير اندازان براي جمع كردن آن سنگر را خالي كردند، كه با شكست روبـرو شـدند، دنيـا هميشـه بـه يـك       
ماند، پس بر سختي هاي آن صبر كنيـد، و بـر خوشـي هـا و نعمـت هـايش هميشـه خـداي          حالت باقي نمي

  .مهربان را شاكر باشيد
  ‡جايگاه پيامبران 

انسانها مخلوق و بنده خدا هستند و همـه حـاالت شـادي و غمـي كـه سـاير        نيز مانند ساير ‡پيامبران 
رسد، آنها  نبايد از مقام عبوديت و بندگي باالتر برده شوند و نـه   شدند به آنها نيز مي انسانها با آن روبرو مي

  .از شان و منزلت شان كاسته شود
كرده بودند، صحابه در كنارشـان   روز احد دو زره پوشيده و لباس جنگ به تن صپيامبر گرامي مان  

بـا ايـن وجـود    ! جنگيدنـد  كردند و پيشـاپيش مـي   جنگيدند، و جبريل و ميكائيل به شدت از ايشان دفاع مي
  !و دندان مبارك شان شهيد شد! چهره مباركشان زخمي شد

پس همة كارها در اختيار خداست و فقط ذات متعال اوست كه مالك نفع و ضـرر اسـت، اگـر پيـامبر      
شدند و خون از بدن مباركشان جاري نمـي   مالك نفع و ضرري براي خودشان مي بودند، زخمي نمي ص

شد، پس عبادت و پرستش را فقط براي ذات متعال پروردگار مخصوص كنيد و در برابر ذات جبار و قهار 
  .او تواضع و عاجزي اختيار كنيد تا ذات منان و مهربانش شما را به منزل مقصودتان برساند

  :كوه احد
ها گمان ميكنند كوه احد خاصيتي دارد، لذا از منطقة اطراف آن خاك و سنگ به نسبت تبـرك   بعضي

در دامنـة احـد بـه شـهادت      صدارند، همچنانكه توضيح داديم بيش از هفتاد نفر از ياران رسول اهللا  بر مي
شـت بايـد از ايـن    وري ميدارسيدند و خود حضرت رسول زخمي شـدند اگـر احـد بركـت و كرامـت و ز     

گيري ميكرد، پس هر گاه خود را به خدا بسپاريد و در هر مشكل و مصيبتي فقط بـه او تعـالي   حوادث جلو
  .پناه ببريد كه مشكل كشا فقط اوست

اخالق انساني و اسالمي تقاضا ميكند كه انسان به كساني كه از لحاظ ديني خدمت و فدا كـاري كـرده   
نان تقدير و ستايش كند، همچنين از بهترين صفات يك بنده مؤمن اين است اند حق آنان را بشناسد و از آ

وفـادار باشـد، و ارزش و اهميـت جانبـازي و قربـاني و       صكه نسـبت صـحابه رسـول فـداكار رسـول اهللا      
فداكاري آنان را بداند، خون شهداء احد هيچگاه نبايد از خاطره ها فراموش شود همچنانكه رسول گرامي 

فاتشان شهداي احد را فراموش نكردند، در آخرين سال زندگي شان كـه بـه رحمـت حـق     تا هنگام و ص
كردنـد،   پيوستند، پس از هشت سال بر شهداي احد نماز جنـازه خواندنـد گويـا بـا آنـان خـدا حـافظي مـي        

  :خداوند متعال ميفرمايد
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بعضـي   )خدا خواسته است(اما . برنامه اين است، و اگر خدا ميخواست خودش از آنان انتقام ميگرفت«

ند، خداوند هر گز كارهايشان را ناديـده  دش ايد، كساني كه در راه خدا كشته از شما را با بعضي ديگر بيازم
را رهنمود ميكند و حال و وضع شان را خوب و عالي گيرد و بي مزد نمي گذارد بزودي خداوند آنان  نمي

  . »مينمايد، و آنان را به بهشتي داخل خواهد كرد كه آنرا بديشان معرفي كرده است
پس از بزرگان و پيشتازان و نخبگان اين دين تقدير و تشكر كنيد و به آنـان بـا چشـم اجـالل و احتـرام      

دوستان بد و ناباب بپرهيزيد، شخصيت صحابة جان نثـار  بنگريد و از دين و مقدسات آن حفاظت كنيد، از 
  .را بشناسيد و حقوقشان را رعايت كرده و از مقام شامخ و منزلت واالي آنان دفاع كنيد صرسول اهللا 

ايشـان را   صهيچ كس را نديدم كه شخصي را بـه انـدازه اي كـه اصـحاب محمـد      : ابوسفيان ميگويد
  .دوست داشتند دوست داشته باشد

  :تمشكال
آيد پاي از مشكالت و سختي و مصيبتها نصيب شده كـه   هاي آن به سادگي بدست نمي بهشت و نعمت

جز با عبور از آن به بهشت نمي توان رسيد، راه طوالني و دشوار، و پر از موانع و خستگي كه مؤمن بايد از 
ا ايـن خـواري و فروتنـي    همة اينها عبور كند امتحان شكست و پيروزي با خواري و فروتني همراه است امـ 

ببخشـد  موجب عزت و پيروزي مي شود، و خداوند سبحان هر گاه بخواهد بنده اي را عزت و سـر بلنـدي   
شكند و آنگاه پيشرفت و ترقي او به سوي عزت و سـر بلنـدي بـه انـدازة تواضـع و فروتنـي و        او را مي اوال

اسـت،  ) ي او به قضا و قـدر امتحـان خداونـد   و به اندازة تسليم و خوشنود(شكستگي او در برابر پروردگار 
تواننـد آنـرا    ها و نعمتهاي مهيا كـرده اسـت كـه بـا عمـل نمـي      ند براي بندگان خودش در بهشت قصرخداو

بدست آورند، قيمت آن مجموعه اي از امتحانات سخت و دشوار و تحمل مشكالت و مصـيبتها در كـورة   
بان اسبابي را برايش فراهم ميكند كـه او را بـه آن قصـر    آزمايشات دنياست لذا خداوند حكيم و منان و مهر

در راه دين (ها و نعمت ها برساند و اين اسباب همين امتحانات الهي و تحمل سختي و مصيبتها و مشكالت 
است، آري اينگونه امتحانات بدين جهت است تا اينكه باطن انسـان كـه از ديگـران    ) و عقيده و نشر اسالم
تصفيه كند و حقايق پنهان را ظاهر و آشكار گرداند، پس به آنچه خداوند براي شـما   پنهان است را پاك و

مقدر فرموده راضي و خوشنود و در برابر اوامر و قضا و قدرش يكسره تسليم باشيد، يكي از علماي سـلف  
  :ميفرمايد

دگي دنيـا  اگر مشكالت و سختي ها نبود ما در آخرت مفلس و فقير به ميدان محشـر وارد ميشـديم، زنـ   
هميشه به يك حالت باقي نمي ماند، هميشه در گردش و حركت است، شكست و پيروزي عـزت و ذلـت،   
بيماري و تندرستي، دارايي و ناداري همه اينها جزو تقدير خداوند و سر نوشت انسان است و بر همـه بايـد   
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ذخيره كنيد و توشـه   بگذرد، پس فرصت را غنيمت بشماريد، و از نعمت هاي كه داريد براي آخرت خود
  .جمع كنيد و بدانيد كه هر كس دنيا و لذتهاي دنيا را برگزيند دين و دنيايش را خراب كرده است

 :زيارت شهداي احد
نمودنـد،   كردند، و بر ايشان دعا مي آنان را زيارت مي صـ زيارت شهداي احد مشروع است، پيامبر 1

 أَْهلَ َعلَْيكُْم السَّلَاُم«: به زيارت قبر ها بروند چنـين بگوينـد  آموختند،كه هر گاه  و به صحابه شاگردانشان مي
سـالم بـر شـما اي    « »الَْعاِفَيةَ َولَكُْم لََنا اللََّه أَْسأَلُ ِحقُونَ،الَ بِكُْم اللَُّه َشاَء إنْ َوإِنَّا َوالُْمْسِلِمَني، الُْمْؤِمنَِني ِمْن الدَِّيارِ

ا هم اگر خدا بخواهد به شما خواهيم پيوست، براي خود و براي شـما  م! اي مؤمنان و مسلمانان! اهل آبادي
   ).975 /104حديث شماره  38 /7صحيح مسلم كتاب الجنائز (. »خواهم وند سالمتي و انجام خير مياز خدا

  .نه براي شهداي احد و نه براي ساير شهداء هيچگونه دعاي مخصوص وجود ندارد
  :درستاشتباهات و كارهاي نا

از زيارت شهداي احد فقط بخاطر اين است كه بر ايشان دعا كنيم، بنـابر ايـن اسـتغاثه يعنـي بـه      مقصود 
كمك طلبيدن و كمك خواستن از آنان به هيچ عنوان جـايز نيسـت زيـرا هـر گونـه كمكـي فقـط از خـدا         

واسـتن  خواسته مي شود و كاري كه متعلق به خدا و در حيطة قدرت ذات متعال اهللا است آنـرا از غيـر او خ  
  :شرك اكبر است، چنانكه خداوند متعال ميفرمايد )نعوذباهللا(

﴿ Ÿω uρ äí ô‰s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω y7 ãè xΖtƒ Ÿω uρ x8•ÛØtƒ ( β Î* sù |M ù= yè sù y7 ¯ΡÎ* sù #]ŒÎ) z⎯ÏiΒ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇⊃∉∪﴾  
  ).106: يونس(

نـه سـودي مـي رسـاند و نـه       و بجاي خدا كسي و چيزي را پرستش مكن و به فرياد مخوان كه بـه تـو  «
  .»ي از ستمكاران و مشركان خواهي شدزياني، اگر چنين كن

ـ دعا كردن در حضور مردگان، به اين صورت كه كسي رو بطرف قبر بايستد و دستانش را بلند كنـد  2
و دعا نمايد كار نادرست است كه هيچ كدام از صحابه و اهل بيت و علمـاي بزرگـوار ديـن چنـين كـاري      

اند بنابر اين چنين عمل يك كار جديد و نو پيدا و به اصطالح شرعي بـدعت در ديـن اسـت، و هـر     نكرده 
گمراهي است و هر بدعت يعني هر كاري كه در ديـن اسـالم سـند شـرعي      صبدعت طبق فرمودة پيامبر 

  .نداشته باشد مردود و سبب انحراف و گمراهي امت اسالمي است كه بايد آنرا ترك كرد
ورة فاتحه يا بعضي سوره هاي ديگر قرآن كريم بر ارواح شهداء نيز از كارهاي بـدعت و  ـ خواندن س3

  .نو پيداست كه در دين سند ندارد
ـ مساجد و جاههايي كه در مدينة منـوره زيـارت آنهـا مشـروع گرديـده يعنـي بـه نيـت ثـواب انسـان           4
  :تواند به زيارت آنها برود عبارت اند از مي
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مسـاجد و جاههـاي تـاريخي ديگـري     . قباء، قبرستان  بقيع، و شهداي احـد  مسجد شريف نبوي، مسجد 
كه در مدينه وجود دارد زيارت آنها هيچگونه ثواب و فضيلتي ندارد بنابر اين به نيت زيارت و ثواب نبايـد  

  .به آن جاهها رفت
  .سلمه وآله وصحب علىسيدنا حممد و علىاهللا  صلىو
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  لهىآزمون ا

  
  

 ودهد  ، زيرا كه تقوى نعمت را افزايش مىپيشه كنيدتقوى  ، از خدا بترسيد ونانكه بايدچآن !بندگان خدا
  .كند عذاب را دفع مى

كار هايى كه انجام خواهند  مدت عمرشان را، و نوشت انسانها وسرخداوند ! برادران وخواهران مسلمان
رزقشان را  همچنين مال و معين فرموده و خلقت مقدر و زگذاشت را در آغاد نبجاى خواهكه آثارى وداد 

زندگى را آفريده است تا اينكه آنان را بيازمايد كه چه كسى بهتر عمل  تقسيم كرده است، آنگاه مرگ و
سكونى  قدر الهى ركنى از اركان ايمان است، يعنى هيچ حركت و ، بنا براين باور داشتن به قضاء وكند مى

 تمام ذرات اين هستى با قدرت و ، وارادة خدا واست وخبه گر مافتد  هان اتفاق نمىدر هيچ گوشه اى از ج
  .ادامه حيات مى دهند پديد آمده وحكمت او 

چنانكه سردى يها است، هماننابسام مملو از مشقت ها و و، ها دشوارى ها و دنيا سرشار از سختىگى زند
، لذا زير در زندگى انسان داخل مى شودگنيز نا حوادث مختلف گرمى ناگزير است آزمايشات و و
Νä3̄Ρuθè=ö7oΨs9 ﴿: وند مى فرمايدداخ uρ &™ó© ý Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃öθsƒø:$# Æíθàf ø9$#uρ <Èø)tΡuρ z⎯ ÏiΒ ÉΑ≡ uθøΒF{$# Ä§àΡF{$#uρ ÏN≡ tyϑ̈W9 $#uρ 3 ÌÏe±o0 uρ 

š⎥⎪ÎÉ9≈ ¢Á9  جان و كمبود در مال و و گرسنگى هر آينه ما شمارا با اندكى از ترس و« ).155: ةالبقر( ﴾∪∋∋⊆∩ #$
 گونه مشكالت ودر واقع اين  .»را ژده بده صبر كنندگانم )!پيامبراى (تو  م وكني ميوه ها آزمايش مى

Å¡ym=|﴿كند  ستين را از مدعيان دروغين جدا مىمؤمنان راكه اى است  مصيبتها وسيله r& â¨$̈Ζ9$# β r& (#þθä.u øIãƒ β r& 

(#þθä9θà)tƒ $̈ΨtΒ#u™ öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖtFøãƒ ∩⊄∪﴾ )گمان كرده اند مردم كه به صرف ادعاى ايمان آيا « ).2: العنكبوت
رفتن  گر باكورهپاك نمى شود مگز نفس انسان هر و .»گيرندآزمايش قرار ن مورد ابتالء و شوند وگذاشته 

 :فرمايد مى /عالمه ابن جوزى  ،كند نامردان جدا مى آزمايشات الهى در واقع مردان را از ، واختنگد و
چگاه مورد آزمايش قرار نگيرد نه هي قرار بماند و عافيتش همواره بر كسى كه آرزو دارد كه سالمت و«

 ، كافر باشد ياببيندرنج  و دنه اسالم را شناخته است هر نفسى بايد در معناى مكلف بودن را فهميده و
ادا كسى آرزو داشته باشد كه از درد ، مبتحمل دشوارى ها گى بنا شده است بر مشقت ها وزند ، ومسلمان

، »هى ابتالءگا كند گاهى نعمت و نشيب حركت مى فراز و ، انسان هميشه درحاصل كند نجاتآزمايش  و
گان برايش سجده كردند زمانى هم فرا رسيد كه از بهشت اخراج شد، معناى كه روزى فرشت آدام 

، پس مشقت واقع مى گردد سختى و رهايش دآرزو آزمايش اين است كه انسان بر خالف خواسته ها و
ابتالء آزمايش قرار  ومورد ، مؤمن اگر يكى بيشتر س بايد بچشد يكى كمتر وك تلخى زندگى را همه
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غرور  هنگام آسايش گرفتار فتنه و اما انسان ،كه پاك گردد نه آنكه عذاب ببيند گيرد براى آنست مى
≈Νßγ﴿دهد  ان مىبى صبرى نشگام سختى از خود در هن گرديده و tΡöθn= t/uρ ÏM≈ oΨ|¡ys ø9$$ Î/ ÏN$ t↔Íh‹¡¡9 $#uρ öΝßγ̄= yès9 tβθãèÅ_ö tƒ 

گاهى ممكن  .»گردندبدى ها آزمايش كرديم تا شايد باز  بنيكى ها و ار آنان و«). 168: األعراف( ﴾∪∇∌⊆∩
است ظاهراً با  گاهى ممكن ناپسندى گردد اما در حقيقت به نفعش تمام شود و است انسان ظاهراً دچار امر

پس از كجا معلوم شايد از جاى كه  ،كيفيت پسنديده اى رو برو شود اما در حقيقت برايش رنج آور باشد
: فرمايد از جايى كه بيم ضرر دارى خير نيصيبت گردد خداوند متعال مى نى وياميد خير دارى شر بب

﴿#© |¤tãuρ βr& (#θèδ tõ3s? $\↔ø‹x© uθèδ uρ ×ö yz öΝà6©9 ( #© |¤ tãuρ β r& (#θ™6Ås è? $\↔ø‹x© uθèδ uρ @ Ÿ° öΝä3©9 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷ètƒ óΟçFΡr& uρ Ÿω šχθßϑn= ÷ès? ∩⊄⊇∉∪﴾ 
شايد چيزى را  شايد چيزى را نا پسند پنداريد در حالى كه آن براى شما خير است و و« ).216: ةالبقر(

  .»نمى دانيدشما  خداوند مى داند و دوست بداريد در حالى كه آن براى شما بد باشد و
تا اينكه تحملش برايت آسان  ،پيش بيايد براى تحمل آن آماده كنپس خودت را قبل از آنكه مشكل 

ايشى در نزد خدا ساعت مشخصى آزم هرگاه با مشكلى برخوردى بى صبرى نكن كه هر ابتالء و ، وگردد
، چه بسا يك كلمه انسان را ىكه پشيمان شودهانت بيرون كنى  نا راحتى كلمه اى از ، مبادا با خشم ودارد

قلبش تغير  ماند و مصيبت ثابت مى با اراده هميشه در هنگام سختى و كشد مؤمن كامل و به هالكت مى
، پاداش خداوند را بياد آور تا اينكه مشكالت بر تو شود زبانش به شكايت باز نمى ، ودهد جهت نمى

سختى  همواره در هنگام مشكالت و عقلمندان ت بگذرد،بدون شكاي آزمايش با آسانى و سنگينى نكند و
، خوشحالى دشمن را نيز بردوش نكشد گيرند تا اينكه عالوه بر تلخى حوادث تحمل كار مى ها از صبر و

 رنج و غم تو باخبر شود حتماً خوشحال خواهد شد، پنهان داشتن درد و چونكه دشمن اگر از رنج و
به صبر عادت بده كه اين  س درهنگام آزمايش خودت راعاقل است، پ مصيبت از صفات مردان زيرك و

، كسانى كه در اين صبر چند روزى بيش نخواهد بوداحتياج به  آزمايش بزودى بر طرف خواهد شد و
بر خالف اينها صبر كنندگان پاداش  كنند و را هالك مى مصيبت صبر ندارند در واقع خود وقت رنج و

⎥﴿كنند  عظيمى كسب مى t⎪Ì“ ôf uΖs9 uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρ çy9|¹ Οèδ tô_ r& Ç⎯ |¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè= yϑ÷ètƒ ∩®∉∪﴾ )و« ).96: النحل 
اداش پ صابران اجر و »كردند خواهيم داد براستيكه ما صبر كنندگان را پاداشى بهتر از آنچه كه عمل مى

شوند بلكه  ش داده مى، يعنى بخاطر صبرى كه داشته اند در مقابل هر عمل دو باره پاداشان مضاعف است
  .رستگارى به صبر آنان بستگى دارد پيروزى و خداوند همراه با آنان است و حساب است و پاداش آنان بى

 بدان كه اين ابتالء و! آزمايش گذاشته است پس اى كسى كه خداوند ترا در معرض امتحان و
 دهد و كيم گاهى نعمت مى، خداوند حپاك شوى آزمايش بخاطر آن است كه پند بگيرى صيقل يابى و

براى رزق غم بخورى  ، پس مبادا فرصت را از دست بدهى ودهد نعمت مى آزمايد و ، گاهى مىآزمايد مى
ى همچنان خواهد آمد كه خداوند رساندن آنرا به تو تضمين كرده است، تا زمانيكه عمرى باقيست روز

﴿$tΒuρ ⎯ÏΒ 7π −/!#yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) ’n?tã «!$# $ yγè%ø—Í‘﴾ )هيچ جنبند اى در زمين نيست مگر اينكه روزى آن «). 6: هود
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اگر حكمتش  تقاضا كند كه راهى را بر تو بندد حتما رحمتش تقاضا خواهد كرد كه  »بر خداوند است
راه ديگرى برويت بازكند كه براى تو مفيدتر باشد، امتحان وآزمايش است كه مرتبه نيكان را باال مى برد 

چه ! اى رسول خدا :گفتم: فرمايد مى ى وقاص بكند،  حضرت سعد ابن ا را زياد مى پاداش شان و
، پيامبران، سپس نيكو كاران، سپس بقيه به ترتيب درجاتشان« :كسانى بيشتر آزمايش خواهند شد فرمود

اگر دينش  شود اگر دينش محكم باشد آزمايشش شديد تر و اش آزمايش مى هركسى به اندازه ديندارى
گيرند تا جائيكه برروى  ، مؤمنان همواره مورد آزمايش قرار مىباشد آزمايشش كمتر خواهد بود سست

  .)روايت از بخارى است( »رود اما يك گناه هم ندارد زمين راه مى
به آتش  خسته شد ابراهيم  پر مشقتى است، آدم  آزمايش راه دشوار و مسلماً راه ابتالء و

طاقت  ، ايوب به شكم ماهى فرو رفت ، يونس ارد رفتزير ك انداخته شد اسماعيل 
 ، وبا قيمت اندكى بفروش رسيد راج شد وخدر بازاركاال  فرساترين مشكالت را تحمل كرد، يوسف 

با  صپيامبرمان حضرت محمد  ، وى گناه به زندان افتادب  به او تهمت زده شد و ، ودر چاه انداخته شد
  .پنچه نرم فرمود ها دست و سختى اقسام مشكالت و انواع و

دنيا براى هيچ كس بى درد سر  ،كنى آزمايش حركت مى در همان خط امتحان و! تو نيز اى مسلمان
  .آسايش فراوان بيابيد نخواهد بود هر چند كه در آن نعمت و

او اراده خير داشته  كسى كه خداوند در باره« »ْن ُيرِِد اُهللا بِِه َخْيراً ُيِصْب ِمْنُهَم«: ايندفرم مى صپيامبر 
كسى كه خداوند او را براى «: يكى از علماء مى فرمود  ).روايت از بخارى است( »كند باشد آزماشش مى

مصيبت واقعى آن است كه در دين باشد  .»ها خواهد شد سختى بهشت آفريده هميشه دچار مشكالت و
ش را پاك نكند وگناه ها لند مى، كه درجات مؤمن را بسالمت است عالوه از آن هر مصيبتى عافيت و

كسى است كه از  مصيبت زده حقيقى ، ورا به خدا نزديك نكند مصيبت است ، هر نعمتى كه انسانكند مى
، ادث دنيا زود گذر، حوتاع دنيا از دست دادى نارحت نباش، پس براى آنچه از مثواب محروم بماند

اى كه براى  ، هر كسى در دنيا به اندازهآور است نديشيدن در باره آن ماللا ، وز آن غم آورسخن گفتن ا
خورد برابرند، درد  كند با كسى كه غم مى ، كسى كه در آن خوشحالى مىخورد عذاب مى بيند آن غم مى

براى بى «: يدفرما مى ، حضرت أبوالدرداءهاى اوست غمهايش پيامد خوشى لذتها، و ةهاى آن زاييد
 ، وگيرد نافرمانى خداوند جز در اين دنيا انجام نمى كه معصيت وارزش بودن دنيا همينقدر كافى است 

  .»زد خداوند است ترك دنيا الزم استبراى حصول آنچه در ن
  !پس اى بنده خدا

، كمبود ها را بر اى جبران كن ، آنچه را كه از دست دادهزى مشغول شوكه برايت مفيدتر باشدبه چي 
، به خود تلقين كن كه زه رب األرباب عاجزانه التماس كنابر درو ، ورا اصالح نما خطاها طرف كن و

مشقت نبود هرگز آرزوى يك ساعت آسايش  ، اگر شدت رنج ومصيبت زود گذر است تا آسان بگذرد
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ا نا اميد ، مبادن باشىتيرين آنا دل بركن تا غنى ، از آنچه در دست مردم است چشم بردار وكردى را نمى
 ، واى پروردگار را بر خويش بياد آور، غم را باخوشنودىاره سيل نعمته، هموگردى كه رسوا خواهى شد

، شب عذاب هرچند كه طوالنى شود سر انجام صبح قدر از خويش دفع كن و به حتمى بودن قضاء باور
ر هميشه به يك حال باقى نمى ، روزگاتآسايش اس اندوه آغاز سهولت و پايان غم و اميد خواهد دميد، و

، ت مگر اينكه بزودى آسان خواهد شدهيچ مشكلى نيس ، وديگرى در پى دارد ة، قضيماند، هر قضيه
و آسانى غالب نخواهد  نبودسختى ، هيچگاه يك الت انباشته شود هرگز مأيوس نشودهرچند كه مشك

، ممكن نيست كه مؤمنى به خدا آسان گردد عاجزى كن تا هر مشكلى برايت ، نزد خدا تضرع وشد
هنگامى كه   م صبر را بنوشد مگر اينكه در برويش باز خواهد شد، يعقوب جا نزديك باشد و

از او گرفته ، حتى وقتى كه فرزند ديگرش مدتها طلول كشيد، هرگز مأيوس نشد ، وفرزندش را گم كرد
 ، بلكه آرزو كرد كه خداوند هر دواميد وار بود ، همچنان به پروردگار يكتاشد اميدش قطع نگرديد

©﴿كجا به او بر گرداند، فرزندش را ي |¤ tã ª!$# βr& © Í_u‹Ï?ù'tƒ óΟÎγÎ/ $·èŠÏΗsd﴾ )همه خداوند است اميد«). 83: يوسف 
 رنج و هر درد و ستايش است و فقط پرودگار يكتايمان اليق هر گونه ثنا و .»آورد باز من پيش را آنان
همه درها برويت  ند وگسايه افگاه حوادث روزگار بر تو  ، پس هركلى را فقط به او بايد شكايت بردمش

به هيچ كسى  ألم جز بارگاه او تعالى به هيچ درى مراجعه نكن و تسكين درد و بسته شد براى رفع مشكل و
 دست تضرع و ، شب هنگام كه تاريكى بر همه جا خمه گسترانيد رويت به خدا بر گردان واميد نبند

كارت را آسان  ن بخواه كه مشكلت را رفع كند ومهربا از خداى كريم و عاجزى بسوى آسمان بلند كن و
يكسويى به او متوجه گردد  دل با مطمئن باش كه اگر يقينت به ذات مشكل كشا محكم گردد و گرداند و

Βr& Ü=‹Åg̈⎯ ﴿دعا ردد نخواهد شد  ä† § sÜôÒßϑø9 $# #sŒÎ) çν% tæ yŠ ß#Ï±õ3tƒuρ u™þθ¡9 آيا آن كيست كه دعاى « .)62: النمل( ﴾#$
توانا توكل  ى قادر وبر خدا .»سازد غم آنان را بر طرف مى رنج و كند و گان مضطر را اجابت مى بيچاره
 /، فضيل بن عياض تا درهاى رحمتش را برويت باز كندعاجز بسوى او پناه ببر  قلب خاشع و با كن و
هر آنچه كه مواليت  ، إله وچيزى از آنان نخواستى هر گاه از مخلوقات نا اميد شدى و«: فرمايد مى

 سماعيل را با توكل بر خداوند درافرزندش  و ههمسرش هاجر ، ابراهيم دهد خواسته باشى به تو مى
، همين فرزند روزى به پيامبرى رسيد كه نه آبى نه گياهى بود و )لم يزرع(جاى رها كرد كه در آن وادى 

ز شكم ماهى بيرون انداخته شد هنگامى كه ا ، يونس فرمود زكات امر مى عيالش را به نماز و اهل و
حتى لباس هم نداشت از بين نرفت، پس كسى كه خودش را به  در آن صحراى سوزان با اينكه تنها بود و

Hω tμ≈s9﴿به كثرت بخوان ، لذا دعاى حضرت يونس را رسد خدا بسيپارد به مقصود مى Î) HωÎ) |MΡr& šoΨ≈ ys ö6ß™ ’ÎoΤ Î) 

àMΖà2 z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9 ، براستيكه من از عبودى جز تو نيست پاك هستى خداياهيچ م«). 87: بياءاألن( ﴾#$
  .»ستمكاران بودم



  

 111

اينكه خداوند اين دعا را بخواند مگر  هيچ كس نيست كه مشكلى داشته باشد و: فرمايند علماء مى
 یبَِّر( : ردم كه هر كس هفت مرتبه بگويدتجربه ك: فرمايد مى /، عالمه ابن قيم كند مشكلش را حل مى

﴿ ’ÎoΤ r& z© Í_¡¡tΒ •‘Ø9 $# |MΡr& uρ ãΝym ö‘r& š⎥⎫ÏΗ¿q≡§9 تو از همه  به من مصيبت رسيده است و! پروردگارا« ).83: األنبياء( ﴾#$
اميدت را به او  ، وكند، پس خودت را بخدا بسپار خداوند مشكلش را حل مى .»، مهربان ترىمهربانان

ز او بخواه كه مشكلت را ا ، ون كه بسيار مهربان استى واگذار كوابسته كن، وكارت را به پروردگار
دعا كن  كرده و وابستگى را از مخلوق قطع كن، اوقات اجابت دعا را جستجو ، هرگونه اميد وآسان كند

سيار از دعا كردن ب ، مبادا مدت آزمايش را طوالنى فكر كنى وغيره ، آخر شب وهمچون حالت سجده
از  ، ودعا نماى تو مكلفى كه صبر كنى و ، وشده برايت پيش آمده آزمايش حساب ، زيرا كهخسته شوى

ر حال ساعت گشايش ، چونكه بهآزمايش طول بكشد ، هر چند كه ابتالء ورحمت خدا مأيوس نگردى
مهربان است،  ها بخواه كه در را برويت باز كند كه او بسيار مشفق ومشكل نزديك است، از باز كننده در

مشكلى كه خداوند ترا بدان گرفتاركند جز خود او هيچ كسى نخواهد توانست آن  ريقين داشته باش كه ه
كه عمرش بسيار به  كريا زكند بر انجام دادن آن قادر است  را رفع كند زيرا او هركارى كه اراده

ران را به بهترين پيامب ، بلكه ازانسانهافاضل ترين  توانا فرزندى از بهترين و ، خداوند قادر وپيرى رسيده بود
شوهرش نيز بكلّى  ،گفت كه مى كرد و ناتوانى شكايت مى كه همسرش از پيرى و ، ابراهيم او بخشيد
  .د خداوند به آنان مژده فرزند دادپير شده بو

استغفار كن كه گناهان موجب حرمان عقوبت  ات كم است توبه و هرگاه احساس كردى كه روزى
، ات صادقانه نبوده داً در زندگى خودت جستجو كن شايد توبه، اگر دعايت اجابت نشد مجداگردند مى

ز پروردگار بخشاينده نخواهى تر ادست باز ، كه سخاوتمندتر وباز به دعا روى آور و آنرا تصحيح كن
، هرگاه مشكلت حل شد كند بالء را دفع مى ، مصيبت ومستمندان كمك كن كه صدقه ، به فقراء ويافت

بدان كه مغرور بودن به سالمتى از بزرگترين آزمايشات است، زيرا  كن و ستايش پروردگار را بسيار
، عواقب كار را در نظر داشته باشد عقوبت ممكن است مدتى به تأخير افتد، عاقل كسى است كه آينده و

ه اشتدخد يقين چر اراده او مى باتدبير و به اينكه همه كائنات را او آفريده و قدر الهى و همواره به قضاء و
  .در برابر اوامرش تسليم باش امتحانش صبركن و و مدر مقابل حك باش و
⎯ %è≅ ﴿  يمِجِالرَّ يطاِنالشَّ َنَم اِهللاَب وذُُعأَ ©9 !$ uΖu;‹ÅÁãƒ ωÎ) $tΒ |=tFŸ2 ª!$# $uΖ s9 uθèδ $ uΖ9s9 öθtΒ 4 ’n?tãuρ «!$# È≅2uθtGuŠù= sù 

šχθãΖÏΒ÷σßϑø9 داوند رسد مگر آنچه كه خ هرگز به ما مصيبتى نمى !)اى پيامبر(بگو « ).51: بةالتو( ﴾∪⊆∋∩ #$
    .»بر خدا بايد توكل كنند مؤمنان ، وما ياور ، اوست دوست وبرايمان نوشنته باشد

  ...بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم
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  خطبه دوم
   !اى مسلمانان

، اگر بى نياز شد ه كندكسى است كه همواره تقوا پيش، سعادتمند روزگار به يك حال باقى نمى ماند
اگر مورد آزمايش قرار گرفت كمكش  كند و ، اگر محتاج شد بى نيازش مىكند ترازويش را سنگين مى

 ، وبيمارى سالمتى ، درفراخى تنگى ، دركند، پس در هر حال تقوى پيشه كن، زيرا كه با داشتن تقوى مى
آنچه كه مقدر نباشد  ، آن را دفع كرد وتوان نمىاى  ، آنچه كه مقدر باشد به هيچ وسيلهغنا مى بينى در فقر

تنها  ، وايت است كه تقدير را آسان مى كندضر، توكل در هيچ وسيله اى نمى توان حاصلش كرد با
اين تدبير خدا براى بنده  ريزد و نامه مىبرايش بر كند و خداوند است كه سر نوشت انسان را انتخاب مى

، داود بن سليمان اى بندهتر است بر خداوند از خود بنده مهربان و ،استبهتر از تدبير بنده براى خويشتن 
، حسن رضايت در سن توكل در آنچه كه بدست نياوردهح :عالمت تقواى مؤمن سه چيز است: فرمايد مى

، كسى كه به انتخاب خداوند صبر در آنچه كه از دست داده است حسن و ،آنچه كه بدست آورده
از او راضى خواهد  ير باشد به او خواهد رسيد ولى خداوند بر او مهربان شده ورضايت دهد آنچه در تقد

سد اما خداوند ر كسى كه به انتخاب خداوند راضي نباشد باز هم آنچه در تقدير است به او مى ، وگرديد
  .ارداه فرارى از او تقدير وجود ندبا اين وجود هيچ ر ، واز او راضى نخواهد بود ، وبر او مهربان نشده

كند راضى  به آنچه كفايتت مى يت كم باشد وزوهااينكه آر :؟ فرمودغنا چيست :از حكيمى پرسيدند
برايش در اين ابتالء هيچ بنده اى نيست كه به وى مصيبتى برسد مگر اينكه : فرمايد مى /شريح  .باشى

 و، چه كه هست نبودهنكه بزرگتر از آناي :دوم، اينكه اين مصيبت در دينش نبوده :اول، سه نعمت است
  .بر عنايت فرموده كه صبر كرده استاينكه خداوند به او ص :سوم

  ...فقد أمركم  مث صلوا وسلموا عباد اهللا على خري خلق اهللا حممد بن عبد اهللا 
  .هـ ق 5/1/1422: هجمع
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  ن الرحيممبسم اهللا الرح
  

  خطبه
  

   !اي بندگان خدا
كسى كه تصديقش  ، ويابد از پروردگارش بترسد نجات مىكه  ، كسىقوا پيشه كنيدت از خدا بترسيد و 

  .شد او بهترين اميد اميدواران استبا كسى كه به او اميدوار ، وى شودكند پشيمان نم
  !مسلمانان اى

 ،او آمده است ةبه قصد زيارت خان به او پناه آورده و خوشا به حال كسى كه بسوى خدا آمده و
رست كسانى درج فهكه نامش در  اى ن است پس خوشا به حال چنين بندهامهرب خدايى كه بسيار كريم و
  .شتابند عمل نيك مى شده كه بسوى كار خير و

  ! بندگان خدا
 گيرد اعم از عبادات و مى در بررا  بشر، همه مصالح ترين دينلشام دين اسالم بعنوان كاملترين و

نا آرامى حفاظت  جامعه را از شورش و ، وكند غيره كه فرد را پاك مى تعزيرات و حدود و معامالت و
 ملوث شدن به گناهان باز زند تا از ارتكاب منكرات و لجام مى كند و مى كنـترولنفوس بشر را  كند و مى

تواند در زندگى دنيا  ، هيچ كسى نمىدارد باز مىاخالق زشت  هاى پست وكار، انسان را از ايستند
  .اسالم نعمل كردن به دي دن وخوشبخت گردد مگر با چنگ ز سعادتمند و

اگر خداى نكرده ايمان به شرك ملوث  ، وشود اخالص زياد شود پاداش آن زياد مى هرگاه ايمان و
كردند حج  ادت مىبميان مشركين قريش كسانى بودند كه ع ، درگردد گردد پاداش عمل كم مى

بلكه  ، وكردند ان نوازى مى، مهمكردند ، صله رحمى مىدادند ، صدقه مىكردند ، عمره مىرفتند مى
گردش نظام كائنات را اداره  ومخلوقات را آفريده است  كه كردند كه فقط خداوند است اعتراف مى

وسيله  خويشتن واسطه و پرستيدند اما بين خدا و هنگام سختى خدا را با اخالص مى حتى در و ،كند مى
طلب  كردند از آنان كمك مى خواستند و نذر مى ، برايشان ذبح وخواندند ، كه آنان را مىدادند قرار مى

، توانند براى آنان شفاعت كنند مىآنان به خدا نزديك ترند چون ، به گمان اينكه كردند شفاعت مى
پدرشان ابراهيم را برايشان  دين را مبعوث فرمود تا اينكه صخداوند متعال پيامبرمان حضرت محمد 

همه عبادات شان را اين كردار آنان  ، وادت صرفا حق خدا استيم كند كه عببه آنان تفه ، وتجديد كند
تمامى انواع عبادت را فقط  استغاثه و نذر و ذبح و ، سپس با آنان جنگيد تا اينكه دعا وفاسد كرده است

غيره كه هيچ كسى غير خدا  يدن گناهان وشبخ مريض وى همچنين طلب شفا و ،براى خدا انجام دهند
ى ي، قبر صرفا جاضريح نروند دعا به پاى قبر و براى نماز و ، ود فقط از خدا بخواهندانجامش ده دتوان نمى

 ،يا چاهى از چاهاى دوزخ است است كه براى مردگان در نظر گرفته شده كه يا باغى از باغهاى بهشت و
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الً هر مخلوقى در آنچه كه معمو زكمك خواستن از مرده از بزرگترين گناهان است بلكه كمك خواستن ا
، هيچ نجات كند توان آنرا ندارد مثل اين است كه غرق شده اى از غرق شده ديگر طلب كمك و

، اين دا رجوع كنيد، پس به خمگر اينكه اميدش نقش بر آب است ببندد شخصى نيست كه به مخلوق اميد
د بهترين ، خداونه گمان نداشته باشيد روزى مى دهداز جايى ك بدون سبب و سبب و خداوند است كه با

، بين مى برد زاها گناهان را يكني جبران كننده شرك فقط توحيد است و ، كفاره واست وريا دوست و
كسى كه جز پروردگارش از كس ديگرى اميد داشته باشد كه مشكلش را حل كند در عالم خيال زندگى 

امثال آن از غير خدا  و ، همين كه انسان بوسليه تعويذنا ممكنى را طلب كرده است محال و چيز كند و مى
إِنَّ الرُّقَى، «: فرمايد مى ص، پيامبر تعلق به غير خدا ست خود وابستگى واست رفع حاجتش را خواسته 
  ).احمد استز روايت ا( .»َوالتََّماِئَم، َوالتَِّولَةَ، ِشْرٌك

   .»گره شرك است بند و تعويذ و بدرستيكه دم كردن نامشروع و« 
 ، يا انسان را از آفات ونمى تواند حكم خدا را تبديل كند است كه هرگزجانى  بىي تعويذ چيز

تعويذ  ،همسرش وبچه  ،دن خودشرا به آرزويش برساند، كسانى كه به گر يا او و مصيبتها حفاظت كند
پس رابطه خودت را با خدا محكم  ،كند خوار مى واگذار كرده وتعويذ خداوند آنان را به همان  دمى بند
، واگذار كن را به او  ودتخ ، وزارى كن پيش او خواهش و و ،جات خودت را از او بخواهاياحت كن و

س خدا براى او كسى كه بر خدا توكل كند پ قلبت مطمئن گردد و ت برآورده شود وتاينكه مشكال ات
ى حفاظتش نمايد هيچ دشمنى نم ، تكفل كند ود بنده اى را كه بر او توكل كرده، هرگاه خداونكافيست

  .نده ات را توكل قرار ناتوانى ، ور او طمع كند، توكلت را نا توانىد ندتوا
 بى وـباره امور غي از آنان در ، وخرافات آنانرا باوركردن ، وبگويانـغي رفتن پيش ساحران و كه بدان و

يا  چه آينده نظر خواستن يا از آنان براى جلب منفعت يا دفع مضرتى كمك خواستن پنهانى چه گذشته و
، بلكه دليل بر اين است كه چنين انسانى بر سستى توكل است به آن راضى بودن دليل بر ضعف عقيده و

 ص، پيامبرخدا استناراضى  قدر الهى وآنچه كه خداوند برايش در تقدير نوشته خشمگين و قضاء و
روايت از صحيح مسلم (  »ٍدى ُمَحمَّقَْد كَفََر َبَما أُْنزِلَ َعلَقَُه بَِما َيقُْولُ فَاِهناً فََصدَّافاً أَْو كَْن أََتى ُعرََّم«: فرمايند مى

كند تصديق نمايد يقينا به  را در آنچه كه ادعا مى او يعنى كسى كه نزد غيبگو يا فالبينى برود و«  ).است
  .»محمد  نازل شده كافر گرديده استآنچه بر 

 نه كيد و نزديكتر كند و وا بيشتر تواند آنر رزقى كه خداوند مقدر فرموده نه حرص حريص مى
وقتى فهميدم كه روزى مرا هيچ كس «: فرمايد مى / ، حسن بصرىدورتر حسادت كسى آنرا كمتر و

شعبده بازان نه نمى تواند رزق  پس افتادن به پاى ساحران و »لبم مطمئن شدقتواند بخورد  مىنغير خودم 
دارند  ىدسترس كسانى كه قدرت و«: فرمايد مى /رطبى امام ق .نه اجل را مؤخر كند را جلوتر بيندازد و
  .»نين منكراتى را با قاطعيت بگيرندگانهاى رسمى بر آنان واجب است كه جلو چرديگر ا چون محتسب و
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راست باشد، چونكه پرهيز از قسم دليل بر آن است كه تو  اگر ىاز قسم خوردن بپرهيز حت
خوردى جز به اسمى از اسماء يا صفتى از صفات خداوند  چنانچه قسم ، وكنى پروردگارت را تعظيم مى

 خلق و قدر خداوند و ، به قضاء وغيره پيامبر ولى و هرگز به غير خدا قسم نخور مانند كعبه و قسم نخور، و
ى ي، از آنجااستقامت داشته باش در مقابل احكام آزمايشات الهى صبر و و ،تدبيرش يقين كامل داشته باش

مشقتهاست پس در هر صورت به آنچه برايت مقدر  تكاليف و سختى ها و از مشكالت وسرشار  دنيا كه
، چنين نيست كه در ركنى از اركان دين استق چونكه ايمان به قضاء و ،داشته باش وربا گرديده ايمان و

كسويى كامل بسوى خدا درهاى ي وزارى در دعا و توجه  و ، با اصراردر يابدهر چه انسان آرزو كند 
هرگاه يكى غالب  اميدش مساوى باشد، ، مؤمن بايد بيم ويابد آرزوها تحقق مى و ،شود حمتش باز مىر

، كسى كه گردد دچار مى ىبيمش غالب شود به نوعى نا اميد ، كسى كه ترس وگردد هالك مى شود
را از ندازه اى مطلوب است كه تو ه اگرفت خدا بى خيال مى ماند، ترس ب اميدش غالب شود از عذاب و
لت احساس نكردى بدان حالوت عمل صالح را در د ، هرگاه شرينى ودارد آنچه خداوند حرام كرده باز

بهشتى  دنيا بدان كه در ، وتسا ، زيرا خداوند شكوركه ضعف دارى، همچنان كوشش كن تا آنرا دريابى
 ت ايمان وبهشت دنيا حالو(است كه هركسى در آن داخل نشود در بهشت آخرت داخل نخواهد شد 

 اسير كسى است كه نفس و ، وكه قلبش از پروردگارش غافل باشد محروم كسى است) عبادت است
جماعت مسلمين در مساجد كه خانه هاى خداست ايمان  ، نماز بارا در چنگ داشته باشند خواهشاتش او

&ÉΟÏ%r﴿: مى فرمايد چنانكه خداوند متعال، دارد از محرمات باز مى را زياد كرده به چهره نور بخشيده و uρ 

nο4θn= ¢Á9$# ( χÎ) nο4θn= ¢Á9$# 4‘ sS÷Ζ s? Ç∅tã Ï™!$t±ós xø9 $# Ìs3Ζ ßϑø9 $#uρ﴾ )نماز را برپاى دار كه نماز از  و« ).45: العنكبوت
سبب  حسن عمل و سالمت ايمان و حالل نوشيدن دليل بر حالل خوردن و »منكر باز مى دارد فحشاء و

! اى سعد«. )1(»َوِةْعيا َسعُد أَِطب َمطَعَمَك َتكُن ُمسَتَجاُب الدَّ«: فرمايد مى  ص رب، لذا پيامقبوليت دعا است
  . »روزى حالل بخور تا اينكه هميشه دعايت قبول گردد

 روحت پاك گردد، در رفتار سود بپرهيز، تا اينكه نفس و و دادنستد حرام بخصوص گرفتن  از داد و
پى حصول  ، كسى كه دردشمنى براى خدا عمل كن براى خدا واساس دوستى  ديگران بر برخورد با و

، ندارضاى خدا باشد حتى اگر مخلوق از او ناراضى گردند خداوند دلهاى مردم را بسوى او برخواهد گرد
، مظلوم دامن ترا خواهد گرفت ديگران بپرهيز كه ظلم در آخرت مضاعف شده و ستم بر از ظلم و

تجاوز  ، پس حقوق ديگران را به آنان بر گردان ودعايش قبول مى شود ست، كه معموالمستجاب الدعاء ا
=tΒuρ ΝÎ⎯﴿ب كارى حرام را حتما بدنبال دارد، يا ارتكا ،، ظلم هميشه ترك عملى صالحنكن ôàtƒ öΝà6Ζ ÏiΒ çμ ø%É‹ çΡ 

$\/#x‹ tã #Z Î7Ÿ2 ∩⊇®∪﴾ )چشاندعذابى بزرگى به او خواهيم كسى كه از شما ظلم كند  و« ).19: الفرقان«.  
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دارد بايد همتى  ، كسى كه بسوى خدا گام برمىعيوب خودش مشغول باشدبه عاقل كسى است كه 
علمى داشته باشد كه راه را برايش نشان دهد  رشد دهد، و ن پيش براند، ورا همچن عالى داشته باشد كه او

، در نظر داشته باشگارت را پيوسته و همواره ارشادش كند، پس بسوى خدا گام بردار، نعمتهاى پرود
 ،بهتان بپرهيز غيبت و از بازى كردن با آبروى ديگران با ، واصالح كن عيوب خودت را همواره جستجو و

، َهذَا َشْهرِكُْم ِفي، َهذَا َيْوِمكُْم كَُحْرَمِة، َحَراٌم َعلَْيكُْم َوأَْعَراَضكُْم، َوأَْمَوالَكُْم ِدَماَءكُْم إِنَّ«: فرمايد مى صپيامبر
آبروى شما بريكديگر همانند حرمت اين روز در اين  مال و به يقين بدانيد كه خون و«  .»َهذَا َبلَِدكُْم ِفي
   .»در اين شهر براى شما حرام است ،ماه

هرگناه ديگرى عقوبتش بيشتر است،  از ، حسدىادارت كند كه بهتان بتراش خواهشات و مبادا حسد و
كه است  ، آنچه دراين ميان مذموم است اينتر ببيندهمنوعانش بر انسان طبيعتاً دوست دارد خودش را از

، پس اين خصلت اشد كه حتماً به حريفش ضربه بزنداصرار داشته ب قدر نارضى باشد و كسى از قضاء و
صبر داشته باشد خداوند  ، پس كسى كه تقوا وهمواره تقوا پيشه كن گردان ورزشت را از خودت دو

برعبادت مداومت داشته  ، واخالق نيكو مزين كن با خويشتن را ، وع مى رساندوسيله تقوايش به او نفب
  تكبر محفوظ مى كمك خواستن از خدا انسان را از برد و اكارى را از بين مىي، كه كثرت عبادت رباش
، چه بزرگ كند، از گناهان چه كوچك باشد نهى از منكر مصيبت را دفع مى امر به معروف و ، ودارد

، شيطان كند عذاب را جلب مى برد و مى نعمتها را از بين ، وكند بدن را سست مى كه گناه قلب وبپرهيز 
را به  او ، وعقوبت را از يادش مى برد ، ودهد لذت بخش جلوه مى راى انسان گناهان را بسيار زيبا وب

لوث شد كم كم اگر يكبار م كند تا اينكه به گناه ملوثش كند، و ر مىامغفرت خداوند اميدو رحمت و
، شيطان گردد سست مى سراى آخرت كند و بنا بر اين حركتش بسوى خدا و شود و بطور دائم آلوده مى

از  ، وافراد زيادى را شكار كرده است، پس بدنبال شيطان مرو دامهاى رنگارنگى براى انسان نشانده و
، كه از نشانه هاى ادت بسيار كنعب ، پس از اتمام حج طاعت ومجاهدت در برابر او كوتاه نيا مقاومت و

  .پى آن انسان توفيق يابد اعمال نيك بيشترى انجام دهد قبوليت عمل نيك اين است كه در
  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

﴿ ¨βr& uρ #x‹≈yδ ‘ ÏÛ≡ uÅÀ $ VϑŠÉ)tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈?$$ sù ( Ÿωuρ (#θãè Î7−Fs? Ÿ≅ç6¡9 $# s− §xtGsù öΝä3Î/ ⎯ tã ⎯Ï& Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡ sŒ Νä38¢¹uρ ⎯Ïμ Î/ öΝà6̄= yè s9 

tβθà)−Gs? ∩⊇∈⊂∪﴾ )ديگر[ راههاى از و كنيد پيروى آن از پس، است اين من راست راه آنكه و«). 153: األنعام [
 است نموده سفارش آن به را شما كه حكمى است اين. كنند جدا] خدا[ او راه از را شما كه مكنيد پيروى

  .»كنيد پيشه پروا تا
  .....  يل ولكم يف القرآن العظيمبارك اهللا
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  خطبه دوم
  !اى مسلمانان

نگهبانى مقرر  بر هر چيز ناظر و ، ودنيا آخرتى، هر عمل حسابى دارد زندگى مرگى بدنبال دارد و
 بايد رفيق زنده اى داشته باشى كه با ، ناگزيرهر عمل پايانى دارد ، هرگناه عقوبت واست، هر نيكى پاداش

تو بدى خواهد  اگر پست باشد با شريف باشد اكرامت خواهد كرد و اگروى ، دفن گردد گاز مر تو پس
تو بدون او برانگيخته نخواهى شد، جز او از تو سؤال نخواهد  تو حشر نخواهد شد، و ، اين رفيق جز باكرد

 ، واو انس نخواهى گرفت ، اگر صالح باشد جز بانيكو انتخاب نكن شد، پس اين رفقيت را جز صالح و
وانى اعمال صالح بيشتر انجام ت ، پس هرچه مىاو عمل توست ، ود جز از او نخواهى ترسيداگر زشت باش

اش بپرهيز به  از نواهى ، اوامرش را بجاى آور وبكوش كه آنرا تقويت كنى ، وبر دينت استوار باش ، وبده
از  عمل صالح مسلح كن و علم و خودت را به ايمان و ، ومقتضياتش را انجام بده ، ودينت چنگ بزن

كه اينها راست ترين در مواعظ قرآنى تدبر كن  ، وصحنه هاى تكان دهنده عبرت بياموز حوادث و
، نه تمام شدنى است ، ومشغول باش كه ذكر وقت مشخص نداردياد خدا  به ذكر و ره، همواداستانها است

و را توفيق بخشيده شكر وند را بر اينكه تخدا ، وكوتاهى هاى زيادى دارد انسان زيرا پيوسته استغفار كن
  .كن

  ......مث صلوا وسلموا على خري خلق اهللا حممد بن عبد اهللا  فقد أمركم بالصالة والسالم على نبيه 
  هـ ق14/12/1421: جمعه

 
  

 

 


