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 شيخ على عبدالرحمن الحذيفي

 



 

 

 اخالص

، وأضل إلى نور الحق والبينات ن الظلمات، فأخرج من شاء محمدهلل الذي أنزل اآليات النيراتال
من شاء بعدله وحكمته فتردد في الغي والهلكات أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له رب األرض والسموات وأشهد أن نبينا وسيدنا محمداً 

ى عبدك ورسولك محمد وعلى آله عبده ورسوله السابق إلى الخيرات اللهم صلي وسلم وبارك عل
 أما بعد: .وصحبه ذوي الدرجات

دنیاى شما  صالح ا ءذریعه ، زیرا كه تقوى توشه آخرت واى مسلمانان! از خدا بترسید

، نه عبادت عابدان براى او ز همه جهانیان بى نیاز است! بدانیدكه خداوند ااست، بندگان خدا

این خود شخص است كه از عبادتش مستفید  ، بلكهنه عصیان عاصیان ضررى نفعى دارد و

 ﴿فرماید: ، لذا خداوند مىاز نافرمانى اش متضرر گردد ومى         

                 ﴾ (63: ثيةالجا).  كسى كه عمل  » :یعنى

كسى كه عمل زشت انجام دهد باز هم براى  ، ودش انجام دادهانجام دهد براى خو نیكو

 .«شما بسوى پروردگارتان باز خواهید گشت ۀسپس هم خودش انجام داده و
انجام این  جز با ، وبندگى خدا آفریده شده از آنجایى كه انسان فقط براى عبادت و

 ندا براین خداوخوشبختى را در دنیا وآخرت نخواهد دید، بن عبادت هرگز روى سعادت و

مقتضاى بندگى  آنچه را كه مخالف با بندگى و ، وشرح داده ، وهانواع عبادت را بیان فرمود

ترك معصیت خودش را به  موده است، تا اینكه مسلمان با انجام عبادت وربوده نیز بیان ف

﴿فرماید: پروردگار نزدیك كند لذا مى           

                   ﴾  :اى مؤمنان ركوع و»(. 55)الحج 

 و .«انجام دهید تا اینكه رستگار شویدپروردگارتان را بپرستید وكارهاى خیر  سجده كنید و

﴿ فرماید:مى                 ﴾  :آنچه »(. 5)الحشر

  .«ز آنچه شما را باز مى دارد باز ایستیداشما مى آورد بیگرید و  پیامبر براى
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را  آنچه شما آنچه شما را از آن باز داشتم باز ایستید و»مى فرمایند:  صرسول مكرّم  و

كثرت  ،ى كسانى كه پیش از شما بودندراستكردم به اندازه توان خود انجام دهید، ب ربدان ام

مسلم از روایت  )بخارى و .«داختالفشان در باره پیامبرانشان آنان را هالك كر سؤال و

 .( هابوهریر

ند مشروع قرار داده با كمال عبادت این است كه بنده مؤمن بوسلیه اعمالى كه خداو

عالم به نزد او تعالى  وردگارتسلیم مطلق در مقابل پر اس فرمانبردارى كامل وساح ، ومحبت

﴿ ، چناكه مى فرماید:تقرب جوید                   

      ﴾  :در مقابل او  بسوى پروردگارتان رجوع كنید و و» (.32)الزمر

همچنین  و «عذاب مسلط گردد وآنگاه كمك نشویدتسلیم شوید پیش از اینكه بر شما 

﴿فرماید: مى                           

   ﴾  :اگرخدا را دوست دارید از من پیروى  (اى پیامبر) :بگو»(.06)آل عمران

خداوند بخشنده مهربان  خدا شما را دوست داشته باشد وگناهانتان را بیامرزد وكنید تا اینكه 

  .«است
خوشنودى او را بدست آورد مگر  خدا تقرب جوید و پس هیچ كسى نمى تواند به نزد

 از هرگونه انحراف و ، واز معصیت پرهیز كرده مشغول شده و اینكه مطابق فرمان او به طاعت

روایت  لام المؤمنین عایشه صدیقه  اجتناب ورزد ، از صاهلل  بدعت گذارى در شرع رسول

هر كس عملى انجام دهد كه در دین ما نیست عملش »فرمودند:  صاست كه رسول اهلل 

هر كس در شرع ما بدعتى پدید آورد كه از جنس آن » فرمودند: و  .)مسلم( .«مردود است

  .مسلم( )بخارى و  .«نباشد بدعتش مردود است

، اخالص عمل قلب است كه خداوند شرط قبولى آن اخالص است عمل و ادت وروح عب

نماید كه مى بارور ، اخالص است كه عمل را پاك كرده وپسنددمى دارد ورا دوست مى او

ل در مقاب ، ورساندبه صاحبش نفع مىآن بوسلیه  اندازد ودر نتیجه خداوند در آن بركت مى
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خداوند بندگان را بدان مكلف ، همچنین اخالص است كه فرمایدآن پاداش نیكو عنایت مى

آنانرا توسط آن مورد آزمایش قرار داده كه اگر آنرا بدست آورند پاداش داده  ، وكرده

﴿ شوند، چنانكه فرموده است:مى هاگر ضایع كنند مؤاخذ شوند ومى       

                      ﴾  :اوست كه »(. 4)الملك

اوست  ، وكنیدیك بهتر عمل مى را بیازماید كه كدام زندگى را آفریده تا اینكه شما مرگ و

﴿ :فرموده نیز و .«غالب بخشنده                 

                ﴾  :اوست  و»(. 5)هود

زمین را درحالى كه عرش وى برآب قرار داشت در شش روز آفرید تا  خدایى كه آسمانها و

﴿ :نیز فرموده است و .«یك بهتر عمل مى كنید را كه كدام اینكه بیازماید شما      

                ﴾  :ما آنچه كه بر زمین»(. 5)الكهف 

، تا اینكه آزمایش كنیم آنان را كه كدام یك بهتر عمل مى است زینت قرار دادیم براى آن

 .«كنند
 بلكه فرمود: «عمال أكثر» :خداوند نفرمود»در تفسیر آیه مى فرماید:  /امام ابن كثیر 

﴿   ﴾ قطب هیچ عملى نمى تواند خوب باشد مگر اینكه خالص براى خدا و و 

( مفقود متابعت اخالص و)  باشد پس هرگاه یكى از این دو شرط صشریعت رسول اهلل 

  .«رودبرباد مى گردد هر عملى باطل شده و

 ﴿فرماید: مى /وفضیل بن عیاض  ﴾ چون اگر عمل درست تر خالص تر و ،

بازهم قبول  خالص نباشد و اگر درست باشد و شود ونباشد قبول نمى درست خالص باشد و

 .«هم درست باشد ، پس الزم است كه هم خالص وشودنمى
، هر امرى كه را مكلف به اخالص كرده است احكام ما همه عبادات و خداوند در

، لذا ایستد باید مقرون با اخالص باشدنهى كه از آن باز مىهر  كند ومسلمان بدان عمل مى
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﴿ فرماید:مى                        

           ﴾ دند مگر اینكه خدا را در حالى پرستش أمر نش و» (.3: لبينة)ا

از باطل روى گردان باشند  ورده وآ، به حق روى دین را براى او خالص كرده باشند كنند كه

﴿فرماید: مى و .«ن محكمیاین است د زكات بپردارند، و نماز برپاى دارند و و     

          ﴾  :را پرستش كن در پس او»(. 0 -4)الزمر 

، بدانید كه عبادت خالص فقط براى ى عبادات را براى او خالص گردانىحالى كه تمام

  .«اوست
دار و »فرمودند: شنیدم كه مى صروایت است كه فرمودند از رسول اهلل  از عمر فاروق 

، پس كسى كه وى عمل مى شودنیت  هر شخص مطابق با با ، ونیت است مدار اعمال بر

كسى كه هجرتش براى  رسول است و رسولش باشد، مهاجر خدا و هجرتش بسوى خدا و

زى است كه براى آن هجرت كرده زنى باشد پس او مهاجر همان چی ازدواج با كسب دنیا یا

 .(مسلم بخارى و) .«است

هر گونه تلوث  را از عملش را پاك كرده وآنها معنى اخالص این است كه مؤمن نیت و

كند مى ایرادى وارد یا در كمال آنها عیب و كند ومى لعمل را باط شائبه اى كه نیت و و

غیره، پس نیت  بدعت گذارى و و، خود خواهى شهرت طلبى و ، مانند ریا ودور نگهدارد

سرگین ملوث نشده باشد چنانكه  عمل خالص مانند شیر خالص است كه به خون و صادق و

﴿فرماید: خداوند مى                       

         ﴾  :شیر )حیوانات  كه براى شما دریبراست و» (.11)النحل

خون شیر خالص بیرون  یان سرگین و، كه ما از شكم آنان براى شما از معبرتى است (ده

 .«آوریم كه براى نوشندگان بسیار گوارا استمى
كند اخالص حكم آنرا عوض مى ، البته نیت وظاهر یكى است لعمل به اعتبار شك 

بجاى اخالص  اگر نیت فاسد بوده و شد حكمى دارد واباخالص كامل  اگر نیت خالص و
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ریاكار شهرت  ، مؤمن مخلص جزو مقربین ودم دیگرى دارنیرنگ حاكم باشد حك فریب و

مخلصانه  خواندند ونماز مى ص ، كساني كه با رسول اهللمعذب است طلب رانده شده و

نان از آ د از آنها راضي شد وـ، خداوندنـزلت را بدست آوردـكردند بهترین منجهاد مى

﴿، خداوند راضى شدند                      

             ﴾  :وكساني كه به نماز هاى » (.66 -4)المؤمنون

 (را )كه با الترین مقام بهشت است ، كسانى كه فردوس أعلىهستند آنهایند وارثان شان پایبند
خداوند متعالى در ستایش این  .«در بهشت همیشه ماندگار خواهند بود، آنها به إرث مى برند

﴿ فرماید: صحابه مى                     

                                 

                   ﴾ (84 -88 :بةالتو.) «اما پیامبر و 

 یشان جهاد كردند، این عده براى ایشان است خیر وامال ه و هستند، با جانها كه با اوكسانى

، خداوند براى آنان باغهایى مهیا كرده كه از زیر آن نهرهایى ارانرستگ دنهمین های نیكى و

 .«این است رستگارى بزرگ جارى است همیشه ماندگار خواهند بود در این با غها و
جهاد  خواندند ونماز مى صن هم بودند كه گرچه با پیامبر یاز طرف دیگر منافقی

، قرار دارند تاینها در بدترین وضعی ،ایمان واقعى خالى بودند الص وخ، اما از اكردندمى

 ﴿خداوند در باره آنان مى فرماید:                    

  ﴾  :حقیق منافقین در پائین ترین طبقات دوزخ قرار دارند، وتبه » (.623)النساء 

 .«مددگارى نحواهى یافت هرگز براى آنان یار و
 ، رانده شده وریا كارن رستگارند و ، مقرب وصانخل، مپس شكل عملى یكى است

 زیانكار.

 مى بینید كسانى كه در میدان جهاد كشته مى شوند وكسانى كه  قارى قرآنند و ،این بنا بر

گروه  كنند همه اینها را خداوند به دوكسانى كه مالشان را در جهت كارهاى خیرخرج مى
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، كسى كه در عملش شت وگروه دیگر در دوزخ خواهد بودتقسیم كرده یك گروه در به

شهرت طلب باشد او را  كسى كه ریا كار و كند واخالص داشته خداوند درجاتش را بلند مى

 .گرداندبه پست ترین درك واصل مى

شده بود به كه پسرش در بدر شهید یمروایت است كه ام حارثه بن سراقه هنگا از أنس 

اى رسول خدا! از حارثه مرا اطالع دهید تا اگر در بهشت  :آمد وگفت صخدمت پیامبر 

، مود: اى مادر حارثه یك بهشت نیست، فرتوانم گریه كنممى در غیر آن تا باشد صبركنم و

. ترین مقام بهشت استفرزندت به فردوس اعلى رسیده كه باال بهشت درجات فراوانى دارد و

 .() بخاری

به مونس قرآن گفته مى »فرمودند:  صروایت است كه پیامبر  باز عبد اهلل بن عمرو و

، زیرا رتبهء تو نزد آخرین واندى امروز هم بخوان و باال بروخهمچنان كه در دنیا مى :شود

 (.، وقال حدیث حسن صحیحترمذى ابوداود و) .«خوانىاى خواهد بود كه مىآیه

 فرمودند: صرسول خدا  :روایت است كه گفت عد األنمارى از ابو كبشه عمرو بن س و

علم داده و او از خدا  دنیا براى چهار نفر است، اول بنده اى كه خداوند به او مال و»

شناسد این بهترین حق خدا را مى ، وكندمى ربا خویشاوندانش صله رحم برقرا ، وترسدمى

اده اما مال نداده ولى نیتش درست است آروز اى كه خداوند به او علم د، دوم بندهبنده است

، چون كه نیتش درست است با كردممى خیرر كا داشتم مثل فالنىكند كه اگر مال مىمى

او بدون  ، وعلم نداده ، سوم بنده اى كه خدا به او مال داده وپاداش برابر است اولى در اجر و

نه حق خدا را  كند وحم مىخویشاوندان صله ر علم چون كه از خدا نمى ترسد نه با

نه علم اما  چهارم بنده اى كه خداوند نه به او مال داده و ،شناسد این بد ترین مقام را داردمى

ین با سومى در كرد اداشت مثل فالنى عمل مىكند كه اگر مال مىنیتش بد است وآروز مى

 .(حدیث حسن صحیح :)ترمذى وقال .«گناه برابر است

  !پس اى مسلمان
حصول سعادت در آخرت انجام  فكر كن این اعمال نیكى كه بخاطر رضاى خدا و

مقربان  روح آن اخالص است چگونه صاحب آن از رستگاران و اساس و و گیردمى
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به  شود وببین كه همین اعمال هنگامى كه از اخالص عارى مى ، وآیدپروردگار بشمار مى

 .گیردزیانكاران قرار مى نده شده گان وگردد چگونه صاحب آن در صف راریا ملوث مى

اولین »فرمودند: مى شنیدم كه صاز رسول خدا  :ت است كه گفتایرو  ةأبو هریر از

شود مردى است كه ظاهراً شهید شده، كسى كه از میان انسانها در روز قیامت محاكمه مى

پرسد از اقرار وى، مىپس  ، وشماردنعمتهایش را بر او بر مى كند ورا احضار مى خداوند او

 ،یا! در راه تو جنگیدم تا اینكه شهید شدمخدا :گوید؟ مىها چكاركردىپس با این نعمت

 قهرمان گفته شود و ینكه به تو شجاع واگویى، بلكه جنگیدى تا فرماید: دروغ مىخداوند مى

، بیندازند به دوزخ اش بكشند و، آنگاه پروردگار دستور میدهد كه او را بر چهرهگفته شد

كند مى را احضار ، اوقرآن خوانده است ، وبه مردم تعلیم داده ، ودوم مردى كه علم آموخته

، مى پرسد پس با این كنداو اعتراف مى شمارد ومى نكه نعمتهایش را بر او برآپس از  و

بخاطر رضاى تو قرآن  به مردم آموزش دادم و علم آموختم و :گویدنعمتها چكار كردى؟ مى

قرآن  و ،، بلكه علم آموختى تا اینكه به تو عالم گفته شودگویى: دروغ مىفرمایدخواندم مى

دهد كه او را بر چهره اش ، سپس دستور مىكه به تو قارى گفته شود وگفته شدخواندى تا این

به او هر  اخ كرده وفراش را روزى سوم مردى كه خداوند  و ،به دوزح بیندازند بكشند و

را بر او  نعمتهایش آورد و، پس از اینكه او را مىثروتى فروان عطاء فرموده است وگونه مال 

هیچ  :گوید؟ مىپرسد پس با این نعمتها چه كردىكند مىاو بدانها اقرار مى شمارد وبر مى

كه من در آنجا بخاطر تو خرج جاى نبوده كه تو دوست داشته باشى در آن خرج شود مگر این

ه تو سخاوتمند گفته شود ، بلكه خرج كردى تا اینكه بگویى: دروغ مىفرماید، مىكردم

به دوزخ انداخته  دهد كه او نیز بر چهره اش كشیده شده و، سپس دستور مىوگفته شد

 .()روایت از مسلم است .«شود

اى رسول خدا! كیست آن كه  :عرض كردم»روایت شده كه گفت:   هاز أبو هریر و

با  كسى كه از ته دل» ، فرمودند:گردده شفاعت شما خوشبخت مىبیشتر از بقیه مردم ب

  .روایت از بخارى است() .«اخالص ال إله إال اهلل بگوید
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در این گفتار وكردارش  به مقتضاى آن عمل كند و ، وكسى كه معنایش را بداند پس

 و ،گویدمى تقلید  یا از روى عادت و ، وآنكه فقط براى ریا اخالص داشته باشد كجا؟! و

كند كجا؟! اگر خواسته باشیم اقسام مختلف به مقتضایش عمل نمى داند ومعنایش را نمى

افعال كه در ظاهر یكى هستند اما به علت وجود یا عدم اخالص در حقیقت از  اقوال و

، پس اى بندگان خدا! اخالص پیشه كنید شودیكدیگر متفاوتند بر شماریم سخن طوالنى مى

حسرت  از نیرنگ شیطان، و حفاظت پروردگار خواهند بود و و ایه شفقتس صین درلكه مخ

 ﴿فرماید: مى   نجات خواهند یافت چنانكه از زبان شیطان زیان، و      

                           ﴾ 

 اینگمراه كردى من حتماً زندگى د گفت پروردگارم! به علت اینكه مرا»(. 23 -04)الحجر: 

همهء شان را گمراه خواهم كرد مگر بندگان  چشم آنان مزین جلو خواهم داد و را در

﴿كلمه بن عامرا بصرى و  أبوعمرو ابن كثیر و .«مخلص ترا    ﴾  بكسر را در آیه

كسانى كه خداوند  ،نافع وكوفى ها به فتح خوانده اند كه معنایش مى شود و ،انده اندالم خو

شرط خداوند براى  ، وودنشان به صفت اخالص برگزیده استآنان را به خاطر متصف ب

 ﴿فرماید: پذیرش توبه وجود اخالص است كه در عملشان مخلص باشند چنانكه مى

                             

                ﴾  :مگر كسانى كه توبه كردند »(. 621)النساء

براى خدا خالص دینشان را  ، وبه ریسمان خدا چنگ زدند وگذشته شان را اصالح نمودند و

  .«بزودى خداوند به مؤمنان پاداش عظیم عنایت خواهد فرمود كردند این گروه با مؤمنانند و
كسى كه نیتش خالص باشد خداوند اصالح » :به أبو موسى أشعرى نوشتند عمر فاروق 

از كم بودن عمل نگران »فرماید: مى على مرتضى  و «كندمردم را تكفل مى بین او و

خداوند » :فرمایدیكى از عابدان مى «دنگران این باشید كه شاید عمل قبول نشو ،نباشید
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چون خواستند عمل كنند با اخالص  ، چون فهمیدند عمل كردند، وبندگانى دارد كه فهمیدند

 .«عمل كردند سر انجام این اخالص آنان را به همه دروازهاى خیر راهنمایى كرد
، فقط طالب در ازاى عملتان چنگ بزنید و به این ركن بزرگ !پس اى مسلمانان

با آنچه  . وده هاى تان را خالص كنیداار ، نیتها وحصول سعادت آخرت باشید رضاى خدا و

، مستحب است كه بنده مسلمان فعل مباح روع قرار داده به خدا تقرب جوئیدمش صپیامبرتان 

پاداش  ح را به نیت ثواب وهرگاه بنده مسلمان فعل مبا را نیز براى طلب اجر انجام دهد و

روایت است كه  ، از سعد بن ابى وقاص كندانجام دهد خداوند پاداش او را چند برابر مى

اه خدا خرج كنى مگر اینكه ر هیچ نفقه اى نیست كه در» :فرمودند ص رسول خدا :گفت

خداوند متعال  .«گذارىشوى حتى لقمه اى كه در دهان همسرت مىپاداش داده مى

﴿رماید: فمى                            

﴾  :كسى كه آرزوى مالقات پروردگارش را دارد باید عمل نیكو انجام »(. 663)الكهف

  .«در پرستش پروردگارش شریك نگرداندهیچ أحدى را  دهد و
اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم ونفعنا  ركبا

 .بهدي سيد المرسلين وقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم وللمسلين

 خطبه دوم

الحمدهلل العزيز الغفور، العليم بذات الصدور أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره 
، الحليم الشكور وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ن الإله إال اهلل وحده الشريك لهشهد أوأ

، اللهم صلي وسلم بارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ه اهلل رحمة للعالمينورسوله أرسل
 .وصحبه أجمعين

 :أما بعد

 داند ود مىچه در دل داریخدا! درهمه حال از خدا بترسید كه خداوند آنگان اى بند

 از خشم و ، ووى صادق باشید طلب رضاى خدا با در، اى بندگان خدا! را مى بیند كردار شما
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یر دیندارى اخالص سهمواره در م ، وپرهیزیدانتقام او حذر كنید از آلوده شدن به محرمات ب

ت كه همین اخالص اس ، بااست صپیامبرتان ، زیرا كه این منهج دینه كنیدنهادر دلهایتان  را

خداوند چنانكه  ،شودباطنتان منور مى گردد وتان بلند مى درجات شود وپاك مىاعمالتان 

﴿فرماید: متعال مى                           

                                   

   ﴾  :بدرستیكه من امر شده ام كه خدا را  (!اى پیامبر) :گوب»(. 62 -66)الزمر

ام كه أولین مسلمان امر شده ، ودینم را فقط براى او خالص گردانم پرستش كنم ومخلصانه 

، بگو خدا را ترسمگ مىاز عذاب روز بزرمن نافرمانى پروردگارم را بكنم  اگر :، بگوباشم

 .«دینم را فقط براى او خالص مى گردانم مى پرستم و
 چیز است كه قلبسه »: فرمودند صروایت است كه رسول خدا  از جبیر ابن مطعم 

هبران ر نصیحت كردن حاكمان و ، وبنده مسلمان از آن بى نیاز نیست، اخالص در عمل

معناى حدیث این  .)روایت از احمد است( .«همراه بودن با جماعت مسلمانان مسلمین، و

پس كسى كه بدانها چنگ بزند خداوند دلش كند صالح مىااست كه این سه خصلت دلها را 

 گرداند.فتنه انگیزى پاك مى خیانت و را از مكر و

همه مسلمین  ما وبه هایمان هادار ها ونیت كردارها و گفتارها وا! در تمامى پروردگار

 اخالص كامل عنایت بفرما.



 

 

 إحسان

 !اى مسلمانان

یسمان به ر ذخیره آخرت است و ا توشه دنیا و، زیرا تقوپیشه كنیدوا قت واز خدا بترسید 

 .چنگ بزنیدمحكم دینـتان 

 ! اى مؤمنان

هر كسى را كه  گزیده اوخداوند اسالم را به عنوان بهترین دین براى همه عالمیان بر

كه ، پیروان این مكتب بزرگ ن مكتب پر افتخار هدایت كرده استخواسته از بندگانش به ای

 ىبلیات از هرگونه شرور و بركتى را كسب كرده و گویا هر خیر و هاین سعادت نصیبشان شد

 .نجات یافتند

، درجه ایمان، درجه م را به سه درجه تقسیم كرده است، درجه اسالموند دین اسالاخد

چونكه نزدیك شدن به ، باالترین درجه دین اسالم است احسان كه احسان بهترین و

احسان به خلق  منـزلت در نزد وى، با احسان به نفس و نیل به قرب و پروردگار جهانیان و

نزدیكتر خواهد شد، گارش پروررا بدست آورد به  میسر است، پس هرگاه بنده این هر دو

 وسایل مختلف قرب و به نفس با ، نفع رساندن وگیردرا در بر مىاحسان جوانب مختلفى 

نفع  ، وباز داشتن آن از تمامى محرمات ، ونیكى انواع گونا گون خیر و نزدیكى به خدا، و

 ، ومنـزلت مؤمنان پس احسان برترین مقام و، احسان رساندن به خلق با تمامى انواع خیر و

است، خداوند متعال مى  نیكو كار ت بندگان صالح وبهترین حال ترین درجات عبادت وباال

﴿فرماید:                          ﴾ 

خودش را تسلیم خدا كرده در كیست از روى دیندارى بهتر از آنكه  و»(. 643)النساء: 

 نده به توحید ورواز ملت ابراهیم كه روى آاست  پیروى كرده ر است وه نیكو كاحالیك

 .«از همه ادیان باطل بود هاعراض كنند

﴿فرماید: مى و           ﴾ كارى نیكو  و» (.643: ة)البقر

 .«دارددوست مى اركنید كه خداوند نیكو كاران 
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نیكو كاران  جهان وعده فرموده ودوگترین پاداش را در هر احسان بزرخداوند در مقابل 

بارحمت  و ودش حفاظت فرمودهـباقدرت خ اطه وـودش احـخاص خ توجه عنایت و را با

سان این ازجمله پاداشهاى اح ،بركت بى حسابى به آنان ارزانى فرموده است خویش خیر و

ترین وجه نى است كه عمل را به نیكوهمراه كسا( معیت خاصه خویشت كه خداوند با )اس

 كند وكمك مى حفاظت كرده و ، وفرمایدتأیید مى دهند لذا آنانرا نصرت وانجام مى

   ﴿ :چنانكه فرمودهفرماید، همهء شئون شان را اصالح مى بخشد وتوفیقشان مى

          ﴾  :كسانى است كه  بدرستى خداوند با»  .(648)النحل

﴿ :فرمایدچنین مىهم و .«كسانى كه آنان نیكو كارند پیشه كردند وتقوا       

    ﴾ «گر پاداشهاى از دی و «بدرستى خداوند هرآ ئینه با نیكو كاران است

كند محبت مى مى یىردار نیكوك احسان این است كه خداوند با آن بنده اش كه در گفتار و

خیرى  هرگاه خداوند با بنده اى محبت كند هر ، وش باشدی، محبتى كه الیق ذات كبریانماید

 ﴿فرماید: ، چنانكه مىگزندى را از او دور مى دارد شر و هر را به او عنایت مى كند و  

     ﴾ (643: ةالبقر.) «دارد نیكو كاران راست مىهر آئینه خداوند دو». 
را آسان  غم آنان نیكو كارى این است كه خداوند هر گر پاداشهاى احسان واز دی

از مكر دشمنان  بخشد واز هر بالئى عافیت مى ، ورهاندگنایى مىآنان را از هر تن ، وكندمى

بهترین  ، وردگذااحسانات منت مى نیكو كاران با انواع خوبى ها و بر ، وداردمحفوظشان مى

انش مى برادر و ، خداوند متعال در باره حضرت یوسف كندمقدر مىعافیت را برایشان 

  ﴿فرماید:                         

    ﴾  :حقیقت  ،ه استكه خداوند بر ما احسان كرد به تحقیق»(. 43)یوسف

خداوند پاداش نیكو كاران را  است زیرا كه رستگارپیشه كند پس كسى كه تقوا این است 
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﴿ فرماید:چنین مىهم و. «ضایع نمى كند         ﴾  :الكهف(

 .«ش كسى را كه عمل نیكو انجام دهداپادبدرستیكه خداوند ضایع نمى كند » (.03
كه بوسیله  دهدجاى مىگر پاداشهاى احسان این است كه خداوند علمى را در دلش دی از

ى ائن، نورى كه خداوند بوسلیه آن رششناسدحق را از باطل باز مى آن حالل را از حرام و

كند چنانكه مى عن دفآات را بوسیله وبیمارى هاى شه هاى شبهات وتاریكي تابد ومى

﴿ :فرمایدمى                            ﴾ :یوسف( 

 به بدینسان و. دادیم علم و حكمت او به، رسید[ خود] رشد كمال به چون و». (44

شهاى  احسان این است كه خداوند نیكو كاران اگر پاددی از .«دهیممى پاداش نیكوكاران

فضلیت آن شریك  همه را در ثواب و ، وگرداندیكو كاران قبلى ملحق مىبه ن بعدى را

 افشاند واز رحمت خویش بر آنان مى ، وفرمایدمى، آنگاه همه را باهم محشور كندمى

﴿فرماید: ، چنانكه مىكندمیرا بر آنان تمام  نعمتش             

                                

                       ﴾ (633 :بةالتو ) .«و 
، كردند پیروى آنان از نیكوكارى به كه كسانى و انصار و مهاجران از نخستین پیشروان

 فرودست كه باغهایى برایشان و. شدند خشنود او از[ نیز آنان] و شد خشنود آنان از خداوند

 بزرگ كامیابى این. اندجاودانه همیشه آنجا در كه ساخت آماده است روان جویباران آن

 .«است
 ز نیكو كاران ستایش كرده وشهاى احسان این است كه پروردگار جهانیان ااگر پاداز دی و

وان بر آنان نازل مى شود، ابركت فر ، وكنندمى ى خیرهمه بندگان براى آنان همیشه دعا

  فرماید:خداوند متعال مى

﴿                      ﴾  :54)الصافات- 

  .«ش میدهیماچنین نیكو كاران را پاداین ر نوح باد ما تحیت ب سالم و»(. 83
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﴿               ﴾  :(.663 -634)الصافات 
 . «میچنین پاداش نیكو میدهاین  را و كارانكهیم باد ما نیاتحیت بر ابر سالم و»

﴿                    ﴾ 
چنین نیكوكاران را پاداش هارون باد ما  موسى و تحیت بر سالم و» (646 -643)الصافات: 

 .  «میمیده نیكو

رسد هر كس به پاداش به همه نیكو كاران مىاست، اما این  ‡پیامبران این درباره  گرچه

 .احسانش اندازه

هر شر  نوازد واداشهاى احسان این است كه خداوند او را باهر خیرى مىگر پاز دی

﴿د، چنانكه مى فرماید: كنوگزندى را از او دور مى             

                       ﴾  :كه نیكو براى كسانى »(. 03)النحل

چقدر خوب البته  البته سراى آخرت بهتر است و ى است ویكارى كرده اند در این دنیا نیكو

داش بزرگترین پا پاداش احسان در آخرت بهترین ثواب واما  و .«گاراناست سراى پرهیز

﴿خواهد بود، لذا مى فرماید:             ﴾  :آیا »(. 13)الرحمن

﴿فرماید: چنین مىهم و. «ينیك پاداش نیكى جز هست            

                          ﴾ :( 41)یونس

 (پاكشان) رخسار برگز هر ، ودتر از بهشتزیا ت است وپاداش مردم نیكو كار بهش»ترجمه: 

در  . )كلمه حسنى(«بهشت اند همیشه در آن متنعم اند ، آنان اهلذلت ننشیند گرد خجلت و

چهرهء بال كیف خداى ذو الجالل است  نظاره كردن بر (هزیاد) وآیه به معنى بهشت است 

 ، ورشان را مى بیننددگاچنانكه احادیث به تواتر رسیده است كه مؤمنان در روز قیامت پرور

ى است سبپاداش منا (رب ذوالجالل چهره بالكیف نظاره كردن بر)این نعمت بسیار بزرگ 

پروردگارش بپرستد كه گویا او را در  هگونبه  ، زیرا احسان این است كه مؤمناحسان یبرا
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بال كیف  ذا خداوند پاداش را نیز همین قرار داد كه در روز قیامت برچهرهل، فبیندمىدنیا 

امید دیدار  عكس كفار كه بدلیل اینكه دلهایشان از شناخت و پروردگار مهربان نظاره كند بر

پرده در نشان را نیز از دیدن پروردگار اپروردگار در پرده بود خداوند در روز قیامت چشم

 ﴿: لذا مى فرماید .نگهداشت        ﴾ ( :63المطففین .)

 .«اندحجاب در پروردگارشان[ لقاى] از روز آن آنان گمان بى[ گویندمى كه. ]نیست چنین»
در دنیا وآخرت این همه  ، ومرتبه دارد پس این احسانى كه در نزد خدا این همه مقام و

 صپیامبر آمده است كه  روایت عمر فاروق به چیست؟ در صحیح مسلم پاداش دارد 

احسان این است كه ». (اإِلْحَساُن َأْن تَ ْعُبَد اللََّه َكأَنََّك تَ َراُه، فَِإْن َلْم َتُكْن تَ َراُه فَِإنَُّه يَ َراكَ ): فرمودند

معناى  .«تو او را نمى بینى او ترا مى بیند گر، ارا مى بینى را بپرستى كه گویا او گونه اى خداب

ایستادنش در مقابل  ودنش به خداوند ونزدیك ب، گام عبادتحدیث این است كه بنده در هن

را  ت انسانیكیف این مقام و ، وبیندچشم او را مى عظمت او را استحضار كند گویا با ذات با

همچنین  ، وبا او محبت داشته باشد ، وتعظیمش كند ، وكند كه از معبودش بترسدوادار مى

یفیتى بنده مؤمن خود بخود ، بلكه با استحضار چنین كدعوت كند تدیگران را به این كیفی

تر  كامل و همهء جزئیاتش آنرا به نحو تمام تر با تالش خواهد كرد كه عبادت را بیاموزد و

 .انجام دهد

حت ینص گفت: اى رسول خداكند كه مردى نقل مى باروایت انس  /إمام طبرانى 

طورى نماز » «ُكْنَت ال تَ َراُه فَِإنَُّه يَ َراكَ َصلِّ َصالَة ُمَودٍِّع، فَِإنََّك ِإْن  »مختصرى بفرمائید، فرمودند: 

معناى  .«را نمى بینى، او ترا مى بیند گر تو خدا، زیرا اگویا این آخرین نماز توستبخوان كه 

گر كسى این است كه ا «ترا مى بیند اونمى بینى  را گر تو اوا» صاین فرموده رسول اهلل 

شد كه خداوند دا را مى بیند باید یقین داشته باكه گویا خكند تواند به گونه اى عبادت نمى

هیچ  در نظر دارد و راباطنش  ظاهر و سكنات و تمامى حركات و ، وحتما او را مى بیند

 .پنهان نمى ماندچیزى از او 
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 صهم مرسل روایت شده آمده است كه رسول خدا  كه هم متصل و درحدیث حارثه 

: در حالى گفت ؟صبح كردى چگونهشب را  ( حارثه!ةُ ثَ يا حارِ  أصبحتَ  يفَ كَ به او فرمودند: )

، ى داردتگفته حقیق؟ هر ىیگوچه مىببین كه  ند:مود، فرم حقیقتاً مؤمن هستمركه یقین دا

دنیا دور داشتم،  ازنفس خودم را  !ات: اى رسول خدگف؟ دلیل گفته تو چیست حقیقت و

شم چ بهشتیان را با وكنم گارم نگاه مىگویا به عرش پرورد، تشنه بودم اروزه و، شبها بیدارم

 صكشند پیامبر فریاد مى دوزخیان ناله و روند وسر مى بینم كه به مالقات یكدیگر مى

نور ، تو بنده اى هستى كه خداوند با گهدارن م: درست دیدى این ایمانت را محكنددفرمو

 .«ایمان دلت را روشن كرده است
 به خدا تقرب جوید و پاى دارد وترین وجه آن براملك را بانماز احسان این است كه بنده 

مردم نیكویى ه ب ، ونیاز كند راز و او مناجات و ساعات آخر شب كه مردم خوابیده اند با در

﴿فرماید: ، خداوند متعال مىكند                    

                         ﴾ 

اندكى را از شب  و بودند نیكوكار این از پیش آنان گمان بى ». (64 -61 ذاریات:ال)

اموالشان در  و ،كردندمغفرت مى ش ورزگاهان از درگاه خدا طلب آمسحر ، وخوابیدندمى

 .«مى شدند قائل محروم حقى ى فقیر سائل وراب
چنانكه خداوند بزرگ منافقین جهاد كنى  شیطان وكفار و نفس و احسان این است كه با

 ﴿رماید: مى ف                             

                             

                                     

                     ﴾ (:آل عمران 

621- 628).                                 
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 به خدا راه در آنچه هر از و، كردند نبرد او همراه انبوه هایىتوده كه پیامبرى بسا چه و»

 را بردباران خداوند و. ندادند نشان زبونى و نشدند ناتوان و نورزیدند سستى رسید آنان

 در را اسرافمان و گناهانمان، پروردگارا: گفتند كه ودنب این جز آنان سخن و ،داردمى دوست

 خداوند پس ،گردان پیروز كافران گروه بر را ما و. بدار استوار را گامهایمان و بیامرز كارمان

 دوست را نیكوكاران خداوند و كرد عطا آنان به را آخرت نیك پاداش و دنیا[ این] پاداش

 .«داردمى
از جاهالن  راه خدا خرج كنى و نادارى در حالت داراى و هر دودر احسان این است كه 

 ﴿گذرى در                           

          ﴾  :انفاق سختى و آسایش در كه آنان»(. 602)آل عمران 

 خداوند و. گذرندمى در مردم[ تقصیر] از و خورندمى فرو را[ خود] خشم و دكننمى

 .«داردمى دوست را نیكوكاران

 خطبه دوم

 ! اى مسلمانان

سرار پنهان ، تقواى كسى كه یقین دارد كه خداوند همه اكنیدپیشه تقوا  از خدا بترسید و

بدانید  ، ومى دارد ه او دوستآنچه ك ، بشتابید بسوى خشنودى خدا ووآشكار او را مى داند

چ كسى نمى تواند رضایت پروردگار را بدست آورد مگر آنكه اوامرش را بجاى آورد كه هی

فرشتگان  است كه خداوند انسانها و همان دارى عبادتى از نواهى اش پرهیز كند این فرمانبر و

را براى شما تعیین بركتى  آفریده است، خداوند برشما احسان كرده كه اوقات با آنرا براى 

 جةاحلمباركهء ذى  ، از اینگونه اوقات دههءاب عبادت در آن چند برابر مى شودفرموده كه ثو
آن روز گناهان زیادى را مى  ، كه خداوند درگیردانجام مى  «فةوقوف به عر»است كه درآن 

ٍم َأْكثَ َر ِمْن َأْن َما ِمْن يَ وْ »فرمودند:  صپیامبر روایت شده كه  ل، از ام المؤمنین عائشه بخشد
 .«يَ ُقوُل َما َأرَاَد َهُؤاَلءِ يُ ْعِتَق اللَُّه ِفيِه َعْبًدا ِمَن النَّاِر ِمْن يَ ْوِم َعَرَفَة َوِإنَُّه لََيْدنُو ثُمَّ يُ َباِهى بِِهُم اْلَمالَِئَكَة ف َ 
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 با)ند ، خداوروز عرفه بنده از جهنم آزاد كند نیست كه خداوند بیشتر از ىیچ روزه»: یعنى

فرشتگان فخر  این بندگانش بر هآنگاه ب شود ونزدیك مى (كیفتى كه الیق ذات پاكش باشد

خواهند كه اینجا جمع شده گان من چه مى! این بندگان مى فرمایدبه فرشت خطاب مى ورزد و

 .«اند
پرسیده شد ایشان باره روز عرفه  در صپیامبر از گفت: روایت است كه   ةاز أبوقتاد و

. «بخشدمىسالى باقى مانده را  گناهان سال گذشته و» «ةِ يَُكفُِّر السََّنَة اْلَماِضَيِة َواْلَباِقيَ »ودند: فرم
 .(روایت از مسلم است)

 

 !  پس اى مسلمانان

ید از اعمال نیك براى خودتان توشه فراهم كن ، وت استفاده كنیدچنین روزهاى پر بركاز 

را از محرمات بدور دارید، خداوند  خود ، ورت یاد كنیدرا بكث خدا مباركه ءدر این ده و

﴿فرماید: متعال مى                         

          ﴾ :از  بشتابید بسوى مغفرتى كه». (602 )آل عمران

 براى ت وـزمین اس ون آسمان وچى آن هنا ئبهشتى كه په آید وپروردگارتان مىجانب 

گدستى در راه خدا انفاق مى كنند تن ، كسانى كه درحال وسعت واستكاران مهیا شده پرهیز 

داوند نیكو كاران را خ كنند وگذر مىاز مردم در  و خورندمى فرو راكسانى كه خشم شان  و

 .   «دوست میدارد

﴿                             

                 ﴾  :داد به خداوند راستى به»(. 43)النحل 

 باز تجاوز و ناپسند كار و ناشایستى از و دهدمى فرمان خویشان به بخشیدن و نیكوكارى و

 . «پذیرید پند كه باشد دهدمى اندرز شما به. داردمى

 



 

 

 ذكر خداى ذو الجالل

عذابش بترسید كه گرفت  از خشم و ، او را اطاعت كنید وپیشه كنیدتقوا  واز خدا بترسید 

تان پروردگار  بدانید كه هیچ عملى از اعمال شما بر عذابش دردناك است و خدا سخت و

 .ماندمخفى نمى

 خدا!گان بند

﴿فرماید: مهربانتان مىپروردگار                      

     ﴾  :بسیار  ایاد خدا ر اى مؤمنان! ذكر و»  (.24 -26)األخزاب

 .«پاكى او را بیان كنیدام ش هر صبح و كنید و
 !اى مسلمانان

همواره به ذكر او مشغول  وكنید  درا یا ترغیب كرده است كه او اخداوند متعال شما ر 

 پاداش عظیم وبر آن  ، وله نزدیكى به خویش قرار داده استذكر خودش را وسی باشید و

﴿فرماید: را وعده فرموده چنانكه مىالیم نجات از عذاب         

               ﴾  :زنانى  مردان و و» (. 03)األحزاب

پاداش عظیمى مهیا كرده  كنند خداوند براى آنان مغفرت ورا به كثرت یاد مى كه خدا

 ص، رسول گرامى ین استگترازوى اعمال بسیار سن در زبان آسان وذكر خدا بر  .«است

 ، از ابو درداء پاكترین اقوال است خبر داده اند كه ذكر خداوند متعال بهترین اعمال و

پاكترین اعمالتان در  آیا شما را از بهترین و»فرمودند:  صگفت رسول خدا روایت است كه 

از خرچ  را بلند كند و نزد مالك تان آگاه نكنم كه از هر عمل دیگرى بیشتر درجات شما

 حتى بهتر از جهاد في سبیل اهلل كه در آن با نقره در راه خدا برایتان بهتر باشد و كردن طال و

بلى اى رسول  :گفتند ؟راشمازنید و آنان گردن مىشما آنانرا  و شویددشمن رو در رو مى

 .(حاكم است ترمذى و روایت از احمد و)ذكر اهلل ذو الجالل.  : فرمودند خدا!
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 و ، ثناصفات كاملهء او گ این است كه با اسماء ویاد كردن خداى بزر  واهلل رمعناى ذك

از آنچه كه الیق ذات پاك او نیست  ، وحل مشكالت مان را از او بخواهیم ستایشش كنیم و

بدنى، ، عبادت یاد او تعالى جوانب مختلفى دارد ، ذكر خداى بزرگ وماو را پاك بدانی

، بهترین ذكر آن است كه با قول استپاك ه اینها ذكر خداى ، عبادت قلبى همعبادت زبانى

، سپس آنچه حج و جهاد في سبیل اهلل و ، مانند نمازگیردقلبى مخلصانه انجام  باور فعل و و

ن انجام داد تالوت قرآن تواكه با زبان مى ى، بهترین ذكرشندقلب بر آن همنوا با كه زبان و

، رهبر واقعى بسوى عقلها، هدایت مستقیم رون، دلهاكریم است، زیرا كه قرآن كریم حیات 

به خداى  وسیله نزدیكى ، وهشت جاویدان، حفاظت كننده از شیطانب خوشنودى خدا و

 تفكر در معانى اش سعادت است. ، ورحمان است، تالوتش عبادت

كسى كه یك حرف از » :فرمودند صگفت رسول خدا روایت است كه  ن مسعود باز ا

یك نیكى در نزد خدا ده  ، وعوض برایش یك نیكى نوشته مى شود واند دركتاب خدا بخ

 ، وبلكه الف یك حرف، الم یك حرفیك حرف است   ،الم :گویم، من نمى نیكى است

 . (روایت از ترمذى است).                  «میم یك حرف است

ردگار متعال پرو: فرمودند ص، پیامبر خدا گفتروایت است كه  از أبو سعید خدرى  و

السَّائِِليَن َوَفْضل اْلُقْرآن  ما أعطیه َأْفَضل َمْن َشَغَلُه اْلُقْرآن َعْن ِذْكِري َوَمْسأَلَِتي َأْعطَْيتُ فرماید: )مى
 .(روایت از ترمذى است) .(َعَلى َسائِر اْلَكاَلم َكَفْضِل اللَّه َعَلى َخْلقه

، به او از آنانى كه از من مشغول كند خواستن ، وكسى كه قرآن او را از ذكر من»یعنى : 

نند گر كالم ها همابرترى كالم خدا بر دی لت ویفض ، وبیشتر خواهم داد داز من خواسته ان

 .«فضلیت خود اهلل بر مخلوقاتش است
 ، مانند ذكربت شده استثا صگیرد كه از رسول اهلل ذكر خدا باید با همان كیفیتى انجام 

گر دی ( ووال إله إال اهلل واهلل أكبر  والحول وال قوة إال باهلل العلي العظيم سبحان اهلل والحمدهللبا )

روایت  ابن جندب  ة، از سمرثابت شده است صانواع ذكرى كه در سنت مطهر رسول اهلل 

سبحان  :چهار جمله استبهترین كالم در نزد خدا »فرمودند:  صگفت رسول خدا است كه 
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روایت . )«كدام كه شروع كنى اشكالى ندارد، از هرال اهلل،  واهلل اكبراهلل، والحمد هلل، وال إله إ

 .(از مسلم است

این »فرمودند:  صرسول اهلل  :گفتروایت است كه  ن جندب با ةاز سمرچنین هم

 .(روایت از احمد است) .«ز خود قرآن هستنداینها ا كلمات بعد از قرآن بهترین كلماتند و

الحول ) :گوب» فرمودند: صرسول اهلل  :گفتت است كه روای از أبو موسى أشعرى 
 .(روایت از بخارى است) .«ن جمله كنـزى ازكنـزهاى بهشت است( زیرا كه ایوالقوة إال باهلل

، این نكته را باید بشمار مى رود ذكر اهلل  نیز صسالم بر سید البشر  درود وچنین هم

، گیردصیغه هاى بدعت آلود انجام  و اید با كیفیت من در آوردىنبدرك كرد كه ذكر خدا 

كسى كه كارى انجام دهد كه »فرمودند:  صآمده است كه رسول خدا  لدر حدیث عائشه 

 .«الف سنت ما باشد كارش مردود استبر خ
اذكارى كه  شام و اذكار صبح و بعضى انواع ذكر مقید است مانند اذكار بعد از نمازها و

 هق است، پس مسلمان باید بكوشد كه در هر حال بگرمطلبعضى دی ، وداراى سبب هستند

روایت  از معاذ ، مؤمنان واقعى بشمار آید وپیشگامان خدا مشغول باشد، تا اینكه جزو  ذكر

براى  هیچ عملى نیست كه آدم آنرا انجام دهد و»فرمودند:  صرسول خدا  :است كه گفت

 :فرمودند ،تى جهاد في سبیل اهللح :گفتند ،نجاتش از عذاب الهى مؤثر تر از ذكر خدا باشد

. «شیر بزند كه شمشیرش از كار بیفتدحتى جهاد في سبیل اهلل مگر آنكه كسى بقدرى شم
 .(طبرانى است روایت از ابن ابى شیبه و)

همواره  صثابت از رسول خدا  چقدر جالب است كه مسلمان بر اذكار جامع و ،بنا براین

روایت  ليةجوير، از ام المؤمنین پاداش عظیم الهى گرددینكه برنده مداومت داشته باشد تا ا

براى اداى نماز صبح از حجرهء ایشان در حالى بیرون رفـتند كه  صاست كه رسول خدا 

( كه ایشان 63، بعد از نماز ضحى )یا چاشت حدود ساعت تسبیح مشغول بود ایشان به ذكر و

پرسیدند از همان اول صبح كه  ،است مشغول ذكر مؤمنین نشسته ولبر گشتند دیدند هنوز ام ا

من بعد از اینكه از تو جدا شدم »: كردى هنوز نشسته اى؟ فرمود: بله فرمودندمى داشتى ذكر
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چهار كلمه را سه مرتبه تكرار كردم كه اگر تمام اذكارى كه امروز خوانده اى با آن وزن 

ن اهلل وبحمده عدد خلقه، سبحا) تر خواهد بود، آن كلمات اینهایند:شود این كلمات سنگین
 .(روایت از مسلم است) .(ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته

آیا ترا از كلماتى »به من فرمودند:  صروایت است كه گفت رسول خدا   مةامااز أبو  و

سبحان اهلل عدد ما خلقه، سبحان ) ،بیشتر باشد روزت بهتر و آگاه نكنم كه از ذكر تمام شب و
ا خلق، سبحان اهلل عدد ما خلق من األرض والسماء، وسبحان اهلل ملء ما في األرض اهلل ملء م

والسماء ، وسبحان اهلل عدد ما أحصى كتابه وسبحان اهلل ملئ ما أحصى كتابه وسبحان اهلل عدد كل 
ابن حبان  روایت از نسائى و). الحمدهلل را نیز همچنین بخوان (شئ سبحان اهلل ملء كل شئ

 .(روایت طبرانى آمده است كه اهلل اكبر را نیز به همین صورت وردكندر  ، واست

 !اى مسلمان

را بیان كنى هرگز نمى توانى آنچنانكه الیق و  ستایش او هرچه كه تو خدا را ذكر كنى و

سفلى با  ثناى او را بجاى آورى ـ تصور كن كه تمامى عالم علوى و سزاوار اوست حمد و

جز  تسبیح ذات ذو الجاللش مشغولند با این وجود مقصرند، و كر واینكه پیوسته و مدام به ذ

ه مى یاد او تعالى غافل نیست چنانك جنى هیچ ذره اى از این كائنات از ذكر و كافران انسى و

﴿فرماید:                             

                     ﴾  :آسمانهاى » (.22)اإلسراء

 هر موجودى تسبیح و گویند وزمین وكسانى كه در آنها هستند همه تسبیح او مى هفتگانه و

 .«وآمرزنده استد البته او برد بار گوید ولى شما تسبیح آنها را نمى فهمیحمد او مى
 پس اى بنده خدا ! 

﴿یاد خدا پیشگام باشى، خداوند بزرگ مى فرماید:  سعى كن كه در ذكر و     
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   ﴾ :خوف  پروردگارت را در دل خود از روى تضرع و» (.433 )األعراف

 .«از غافالن مباش شامگاهان یاد كن و آهسته وآرام صبحگاهان و
 ... بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم

 خطبه دوم

 اى مسلمانان!

هوس شما را از  تقوا پیشه كنید، مبادا هوى و آنچنانكه حق ترسیدن است از خدا بترسید و

یاد  كه خداوند متعال اجر و پاداشى كه در مقابل ذكر و بدانید ، ومنصرف كند جاده حق

توصیف بشر خارج است، مؤمنان اثر این پاداش را در دنیا  ، از تصور وخویش وعده فرموده

 پاداشى كه خداوند در آخرت عنایت فرماید بسیار بزرگتر و كنند ولى مزد واحساس مى

  .پایدارتر خواهد بود

زمین یاد كند وى او را  ات ذكر خداى ذو الجالل این است كه كسى كه او را دراز ثمر

﴿فرماید: در مالء اعلى یاد خواهد كرد چنانكه مى            

  ﴾  

ا سپاسى ام را ن شكر مرا بجاى آورید و پس مرا یاد كنید كه شمارا یاد كنم و» (.634: ةالبقر)

 .«نكنید
 :فرمودند صروایت است كه رسول اكرم   ة، از أبوهریرخداوند با ذكر كنندگان است و

أَنا عند َظنِّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في خداوند متعال فرمود: )
ه بنده ام به من گمان ى هستم كمن همان جای»( نفسي، وِإن ذكرني في َمأٍل ذكرتُه في َمأٍل خيٍر منه

را تنها یاد مى  ، اگر مرا تنها یاد كند من اوهرگاه مرا یاد كند من با او هستم ، وداشته باشد

 . «را یاد خواهم كرد اگر مرا در جمعى یاد كند من در جمعى بهتر از آن او كنم و
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خداوند متعال  ، چنانكهیقین قلب است ثبات و آرامش و از دیگر ثمرات ذكر اطمینان و

﴿فرماید: مى                          ﴾ 

گیرد، آگاه باشید دلها یشان به ذكر خدا آرام مى كسانى كه ایمان آوردند و»(. 48)الرعد: 

 .«خدا آرامش مى یابد كه دلها با یاد
ایمان را افزایش  ثمرات ذكر این است كه در دل محبت خدا را ایجاد میكند و از دیگر

 .میدهد

بنده مؤمن  گردد ومسرور مى سینه ها گشاده و شود، واز بركت آن دشواریها آسان مى و

از  میتواند بوسیلهء آن خودش را از نیرنگهاى شیطان محفوظ دارد حارث بن حارث اشعرى 

را امر فرمود كه بنى  إكریا زخداوند یحیى ابن »ند كه فرمودند: روایت مى ك صرسول خدا

چون  «یان یكى ذكر خداى ذو الجالل بوداسرائیل را به پنچ چیز سفارش كند كه از آن م

او خودش را به آن دژ  ذكر مانند دژ یا قلعه محكمى است كه شخصى را دشمن دنبال كند و

ن است ذكر خداوند متعال كه بندهء مؤمن نمى همچنی از شر آنان محفوظ دارد و رسانیده و

روایت از ) .«بوسیله ذكر خداى ذو الجالل تواند خودش را از مكر شیطان نجات دهد مگر 

               (.ابن حبان است ترمذى و

 ،كندمشكالت را رفع مى از دیگر ثمرات ذكر این است كه گناهان را نا بود كرده و

 تصور باال تر است. ذكر از شمارش و پاداش خالصه اینكه ثواب و

 بندگان خدا!
 مى فرماید: صپروردگار مهربان براى اكرام پیامبرش 

﴿                          

     ﴾  :درود پیامبر بر فرشتگانش و دخداون گمان بى»(. 31)األحزاب 

 .«بگویید سالم باید كه چنان و بفرستید درود او بر[ نیز شما] مؤمنان اى. فرستندمى
 هـ ق6244/ 63/4

 



 

 

 هجرت

 دنیا، كه تقوا سعادت تقوا پیشه كنید چانكه الزم است از خدا بترسید وآنای مسلمانان! 

 ، مسئولیت بزرگ، ونامه مقدسبرگاه ره !گان خدا، بندكندوآخرت را براى شما تضمین مى

وقت  مال و كند كه انسان آنچه در توان دارد أعم از جان ومهم باشد تقاضا مى هدف واال و

گ وآرمان مسئولیت بزر، چه بسا ممكن است كه انسان در راه اداى چنین در راه آن فدا كند

 ، مورد تمسخر وودرا ببازد دوستانش را از دست بدهد، دشمنانش زیاد شمقدسى جانش 

در عین حال  ، وخصومت دشمنان در امان نماند ، از نیرنگ مكاران ودگیراستهزاء قرار 

رش قرار بگیرند بسیار اندك در كنا به نصرتش بشتابند و كسانى كه حرفش را گوش كنند و

آمد، پیش غاز بعثت شان آدر  ص، همین وضعیت دقیقاً براى سید البشر محمد مصطفى باشند

تبلیغ آن  بود كه خداوند ایشان را براى اداء و صولیت رسول اهلل ئ، مسن همین حقیقت واالبیا

فرستاد كه  و ، خداوند زمانى بهترین مخلوقات را بسوى بشریت مبعوث كردمبعوث فرمود

یرات یاز تغ پسچونكه  ،شریعت ایشان محتاج بود گرى به رسالت وجهان بیش از هر زمان دی

جهالت فرو  ریكیهاى شرك وادر ت جهانل كتاب در دین آورده بودند تحریفاتى كه اه و

پیامبرى همهء بشریت به  براىرا  ص ش حضرت محمداگزیدهلذا خداوند بندهء برز ،رفته بود

﴿فرماید: فرستاد لذا مى                      

               ﴾  :اى مردم  :بگو» (.638)األعراف

براستى كه من از طرف خدا براى همه شما پیامبر فرستاده شده ام خدایى كه آنچه در آسمان 

  .«میراندمى كند و، هیچ معبودى جز او نیست زنده مىزمین است مال اوست و
كنند رستش مىپ، دیدند كه مردم خدایان مختلفى را مبعوث شدند ص امبرگامى كه پیهن

 مشكالت وگام مردم در هن ، وغیره را اولیاء و بعضى قبرها و ند وپرستمى بعضى درختان را

 خواهند واز آنان كمك مى خوانند وداى یكتا این مخلوقات عاجز را مىبه جاى خ سختى ها

ذبح  براى آنان نذر و ، وآورندجلب منافع به آنان روى مىبراى  برند وناه مىپبه آنان 

 خواسته ها و دهند كه به خدا نزدیك شان كنند وواسطه قرار مى آنان را وسیله و ، وكنندمى
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فصل مشكالت  دیدند كه آنان براى حل و صپیامبر نین چ، همدعاهایشان را به خدا برسانند

 اشاعهء فحشاء و برند وگویان پناه مىغیب ان وفالبین به دامان ساحران و نزاعات خود و

، فقط به فكر جمع كنندكنند صله رحم را قطع مى، با همسایه بد رفتارى مىكنندمحرمات مى

فروش در نزد آنان برابر  خرید و ، ربا وحرام را ندارند حالل وپرواى  كردن مال هستند و

 .دانندمیراث را یكى مى ، غصب واست

آنقدر  معنوى وابسته شده بود و گسترده مادى ومنافع  دین جاهلى مصالح وآنقدر به این 

 دست كشیدن از منافع مادى و رسوم جاهلى عجین گشته بود كه ترك كردن و با عادات و

ال إله إال اهلل » با دعوت مردم به سوى ص ، پیامبرنمودف ساالرى آن بسیار دشوار مىاشرا
گسترده اى را بهمراه داشت كه ، این كلمه معانى ز كردندكارشان را آغا «محمد رسو ل اهلل

نذر فقط براى او باید  را باید خواند، ذبح و ، در دعا اوا را باید پرستیدفقط یك خداى یكت

دفع مضرت را از او  ، جلب منفعت وكرد، كمك از او باید خواست، پناه به او باید جست

ر انواع عبادتى كه فقط حق خدا ست، دیگ وسجده براى او باید كرد  ، طواف وباید خواست

 ﴿ :فرمایدلذا خداوند متعال مى               ﴾   :الجن(

چنین مه و  .«انیدخوانا مساجد از آن خدا است پس هیچ كسى را باید با خدا نمه و». (68

﴿فرماید: مى                     ﴾  :األنعام(

بیایید كه آنچه پروردگار تان بر شما حرام كرده بخوانم اینكه هیچ  !(اى پیامبر) :گوب»(. 636

 .«چیزى را با او شریك نسازید
 پیروى كرد باید اتباع و صپیامبر از معانى كلمهء شهادت این بود كه فقط از چنین هم

﴿                ﴾  :چه پیامبر به آن»یعنى  (.5)الحشر

آمد تا  صپیامبر رحمت  . «آئیدشت با ز اباز د ازآن را از آنچه شما شما داد آنرا بگیرید و

، دست كشیدن رحم، همسایه دارىطهارت، اخالق نیكو، صله  را بسوى عفت و اینكه انسانها

 آمد تا از آنان بخواهد كه مشكالت و ،حق بخواند استقامت در دین ، وحرام از ظلم و

چنین از آنان ، همقوانین جاهلیت ، نه با فال بینى وفصل كنند مسائلشان را بكتاب خدا حل و
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، تا چ كنندمباح خر درجاى مشروع و بخواهد كه مال را از را ههاى حالل بدست آورند و

تواند برابر دین خدا مساوى هستند تنها چیزى كه بوسیله آن مىدر اعالن كند كه همه انسانها 

﴿فرماید: باشد تقوى است، خداوند مى برتریكى از دیگرى            

                                       

          ﴾  :جز این نیست  !(اى پیامبر) :گوب » (00)األعراف

 تجاوز بدون حق را حرام كرده است، و ، وگناه ، وباطنى كه پروردگار من فحشاى ظاهرى و

یا آنچه را كه  ، وزل نكردهنابا خداوند چیزى را شریك بسازند كه هیچ دلیلى برآن اینكه 

 ﴿فرماید: مى و .«نمى دانید بر خداوند بهتان ببندید               

                                

﴾  :كمك به خویشاوندان امر كو كارىین بدرستیكه خداوند به عدالت و» .(43)النحل ،

تا دهد پند مىكند، خداوند شما را تجاوز نهى مى و تكارهاى زش از فحشاء و كند، ومى

  .«بیاد آوریداینكه 
گامى كه ابو طالب مریض : هنكند كه فرمودمى روایت باز عبد اهلل بن عباس  / ابن جریر

ات ن قریش كه ابو جهل نیز با آنان بود نزد او آمدند وگفتند: برادر زادهابود عده اى از سر

اى  :، أبوطالب گفتگوید، این وآن مىكندچنان مى چنین و دهد وخدایان ما را دشنام مى

كنند كه تو ادعا مى شكایت دارند و از تو ؟چه مى گوینداین قوم تو ! برادر زاده عزیزم

! من فقط یك كلمه از آنان : عموجانفرمود صپیامبر  ،دهىخدایانشان را دشنام مى

عجم به آنان  همه نرا گفتند همه عرب از آنان تبعیت خواهند كرد ونها آآ گرخواهم كه امى

؟ آن كلمه گوئیم چیست، ده كلمه مىجزیه خواهند پرداخت، أبوجهل گفت: یك كلمه نه

كه  ىدر حال د كردند وعقب گر پریدند و، از جا «إله إال اهللال » :گوئیدفرمودند: ب صپیامبر 

﴿: گفتنددادند مى لباسهایشان را تكان مى               
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 ﴾  :كه این خیلى تعجب  ، براستىآیا همه خدایان را یك خدا كرده»(. 3)ص

 .«آور است
 سازد ومى ؟ فهمیدند كه این كلمه انسان را از نوچیستآنها فهمیدند كه معناى این كلمه 

گى همه شئون زند بر خورد و اخالق و معامله و عبادت و در كند كهبه خط اسالم داخل مى

  ﴿كند ىن مطلب را بیان میفقط از اسالم پیروى كند، چنانكه آیه كریمه بروشنى ا

                                

       ﴾  :كه بتحقیق نماز من  !(اى پیامبر) :گوب»یعنى  (.610 -614)األنعام

یى همتا ندگى من براى پروردگار جهانیان است هیچ شریك وز مرگ و تمام عبادات من و و

( كه مشركین ال إله إال اهلل)این است معناى  .«من اولین مسلمانم ام وندارد به همین مأمور شده

، از عهده این گ خواندهمه انسانها را بسوى همین معنى بزر صپیامبر ، از آن فرار كردند

، وى بر آمدبخرود مىبشر بشمار خ ریدر طول تارین مسئولیت گتترگ كه بزرسمسئولیت 

در  ترقى و پیشرفت وبسوى دین ارزشمندى خواند كه بشر را در دنیا به باال ترین مراتب 

نعمتهاى رشك آفرینش براى  مى رساند كه بهشت جاویدان و ابدىآخرت به سعادت 

 مؤمن ویك مجتمع كوچك  ند وگروه اندكى دعوت حضرتش را پذیرفت ،همیشه بماند

ترین شكنجه ها را به طاقت فرسا ترین ومستكبرین بد ، كه مشركین ومستضعف تشكیل دادند

 روى ریگهاى سوزان از جمله شكنجه ، سوزاندن در آتش خواباندن لخت برن چشانیدنداآن

، گروه بودندمى ایستادند سه  ص، كسانى كه در مقابل دعوت پیامبر هاى معمول آنان بود

، دوم: كردندتكبر مخالفت مى دانستند دعوت حق است اما از روى عناد ومىاول: آنانیكه 

سوم: جاهالن گمراه كه واقعاً از روى جهالت  ، وسوختندمى زیدند وروآنانیكه حسد مى

شیطانى و جبهه مشتركى تشكیل داده بودند كه از هیچ  بزحاین مثلث شوم  .كردندانكار مى

بازداشتن دیگران از راه خدا فرو گذاشت  دعوت و وسیله اى براى سركوبى ودسیسه 

﴿. كردندنمى                      
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﴾  :خداوند نورش  را با دهانهاى شان خاموش كنند و خواهند كه نور خدامى»(. 8)الصف

 .«پندارندپسند چه كافران ناگر اهد رساند را به اتمام خو
م ـ، مشركین تصمیپیروان اسالم تنگ گردیدعرصه بر  مشكالت در مكه زیاد شد و

پروردگارت به تو اجازه اكنون  :فرمـود جبریل  به شهـادت برساننـد را صامبرفتندكه پیگر

به دشمنانت  ، همین امشب سر جایت نخواب تا اینكهه هجرت كنىداده است كه به مدین

ند دسته جمعى تصمیم داشت ، مشركین دم دركمین گرفته بودند وهدف شومشان نایل نگردند

، از كردندحالیكه آیات اول سوره یاسین را تالوت مى ، حضرت دربه حضرتش حمله كنند

 ، خداوند نور چشمانشان را از آنان گرفت ومشت خاكى بر آنان پاشیدند در بیرون رفتند و

سه روز  پنهان شدند ودر غار ثور  انبا رفقیش ص، پیامبر آمد كه پیامبر را ندیدندخوابشان 

، تا اینكه رد پا به دم ر ماندند تا اینكه اوضاع آرام شد، مشركین قریش همه جا را پالیدندمنتظ

: ، فرمودبینندكنند ما را مىگر پائین پایشان را نگاه ! ا: اى رسول خدافرمود غار رسید ابوبكر 

رى كه سومشان فچه گمان مى برى در باره دو ن»( ماظنك بإثنين اهلل ثالثهما! )اى ابوبكر

گردیدند، راهى مدینه  سه روز بعد با یك نفر راه بلد بر شتر سوار شدند و .«خداوند است

نیرنگ مشركان  مسلمین بود كه خداوند مكر و پیروز بزرگى براى اسالم و صهجرت پیامبر 

اسالم  ن گمان كرده بودند كه خواهند توانست پیامبر را به شهادت برسانند ورا باطل كرد آنا

 ﴿ناصر پیامبر است  ، غافل از اینكه خداوند یاور وهمیشه نابود كنند براىرا       

                            

                                 

                          ﴾ 

گر شما او را یارى نكنید البته خدواند او را یارى خواهد كرد آنگاه كه یكى ا» (.23: ةب)التو

غمگین مباش كه خداوند با  :همسفر خود گفت از آن دو تن كه در غار بودند به رفیق و

خود كه  بىلشكرهاى غی او را به سپاه و رامش بر او فرستاد وآ وماست آنزمان خدا سكون 
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دعوت اسالم را  و نداى خدا ى كافران را پست گردانید واند مدد فرمود و شما آنرا ندیده اید

 .«دانائیست چیز كمال قدرت و هر را بر مقام بلند داد كه خدا
عد از هم ب چندین مرتبه مورد سوء قصد قرار گرفتند هم قبل از هجرت و صپیامبر 

را ببینم كه نزد محمد عزى سوگند اگر  به الت و :أبو جهل گفت :گویندى، مؤرخان مهجرت

یش بلند نشود، آنگاه با ااز جكه فرقش خواهم كوبید  گى را گرفته بركند سنكعبه سجده مى

گند ترا بخدا سو !كمالح ا: ابرا تحویل دهید، گفتندم ویا نكنید  ست كه از من دفاع كنیدشما

نماز كردند،  نزد كعبه شروع به وردند وآتشریف  صرسول اهلل  فردایشم داد یتحویل نخواه

جلو آمد اما  گ بزرگى را گرفت وجهل سنشان بودند أبوسكه قریش در مجال ىحال در

چه شد؟  :گفتند ،لرزید به عقب برگشتىم به خود ناگهان در حالیكه رنگش را باخته بود و

 گردنش خیلى كلفت بود و او حائل شد كه سرش بسیار بزرگ و گفت: شترى بین من و

قسم به ذاتى كه جانم در  ،او جبرئیل بود فرمودند: صپیامبر  ،بخوردنزدیك بود كه مرا 

، كردندرا در جلو چشم مردم ریزه ریزه مى وىگان آمد فرشتگر جلو مىچنگ اوست ا

، همچنین توسط تندگرفقرار  یكبار توسط منافقین در غزوه تبوك مورد سوء قصد صپیامبر 

زیر درخت هنگام  ط یك مشرك اعرابى درتوس فضاله در حالت طواف و عامر ابن طفیل و

نیز توسط زن  شان و توسط قاصد صفوان ابن امیه در مسجد باز گشت از یكى از غزوات و

وقت به  خواست به حضرتش بخوراند كه سرمى مسموم كرده و رایهودى كه دست گوشتى 

توكل  ودرتمام این حوادث خداوند ایشان را بخاطر توحید كامل  ، وایشان اطالع رسید

﴿فرماید: ، لذا مىبر خداوند داشتند نجاتشان داد مطلقى كه          

 ﴾  :در مسیر . «كافیست او را خداپس كسى كه برخدا توكل كند  و»(. 0)الطالق

، سراقه زیدن گرفتالعرب و ةپیروزى به خارج از جزیر هجرت شان به مدینه نسیم نصرت و

 صابن مالك به طمع صد شترى كه قریش به او وعده داده بودند خودش را به رسول اهلل 

فرمودند:  ، پیامبر به طرف او نگاه كردند ورفت ، اما پاهاى شترش به زمین فرونزدیك كرد

د و قه مسلمان شارى را بپوشى چه حالتى خواهى داشت؟! سر! آنروز كه دسبندهاى كسسراقه
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هنگامى كه ایران فتح گردید دستبند هاى كسرى را  ، حضرت عمر شتاز پیامبر دست بردا

 تحقق یافت. ص بدین ترتیب پیش بینى پیامبر به او پوشاند و

بال بى نظیرى وارد مدینه استق اعزاز و با اكرام و رفیقشان ابوبكر صدیق  با صرسول اهلل 

هر كسى  دانستند وركت مىب دینه قدوم رسالت را به شهر شان باعث خیر ومگردیدند، مردم 

زد  ، سر انجام شترشان درجاى همین مسجد زانوكرد كه حضرتش مهمان او باشندآرزو مى

این قطعه زمین را خریدند و مسجد ساختند  صطرف خدا مأمور بود پیامبر  زیرا كه وى از

سپس  ،رفت كه سراسر جهان را تا روز قیامت منوركند كه از آن نور درخشیدن گرفت و

بدین ترتیب مرحله جدیدى از تاریخ آغاز گردید مرحله  جرات همسرانشان را ساخته وح

بنا برین در زمان رسول اهلل  .سازنده بود اعمال نیك و تأئید و مباركى كه سرشار از نصرت و

نیز از هر جایى كه مسلمان نتواند در آنجا  بودكه هجرت از مكه به مدینه فرض گردید و ص

، هجرت یكى از بهترین اعمال نیك بشمار ر پاى دارد هجرت فرض استینش را بشعائر د

، پیامبر گرفتندكردند امتیاز مىمنـزلت برترى كسب مى آمد كه مردم باداشتن آن مقام ومى

ى كه پیش از آن هاسالم هر گنا» «اهَ لَ ب ْ ما ق ُ  مُ دِ هْ  تَ  رةُ جْ هِ  الْ ، وَ هُ لَ ب ْ ما ق َ  مُ دِ هْ ي َ  المُ اإلسْ »فرموند:  ص

 .«كندى كه پیش از آن بوده نابود مىه، همچنین هجرت نیز هر گناى بردده از بین مبو
د ، هجرت از این شهر منسوخ شد البته از دیگر شهرهایى كه مسلمان نتوانبعد از فتح مكه

را بپرستد هجرت همچنین واجب  پا دارد به شهرى كه بتواند با آزادى خداشعائر دینش را بر

َقِطُع الت َّْوبَُة َحتَّى َتْطُلَع  الَ » هاست، در حدیث است ك َقِطَع الت َّْوبَُة، َوال تَ ن ْ َقِطُع اْلِهْجَرُة َحتَّى تَ ن ْ تَ ن ْ
توبه قطع نمى شود  ، وى شود تا زمانى كه توبه قطع نشودهجرت قطع نم» .«الشَّْمُس ِمْن َمْغرِِبَها

از  صر زمان پیامبر دستور هجرت به مدینه د .«تا وقتیكه خورشید از مغرب طلوع نكند

ش كم بود زیرا باران كم مى بارید، در آمد ا، چونكه مدینه در آمد كشاورزىمعجزات بود

نمود كه ، از نظر وسعت جغرافیائى چنین مىبازرگانى اش نیز كم بود، از نظر صنعت صفر بود

گفت كه تخمینات بشرى مى ، محاسبات وحتى براى خود ساكنانش هم تنگ استمدینه 

، اما بر عكس با آورد اجتماعى زیادى را ببار خواهد رت به مدینه مشكالت اقتصادى وهج

توطئه  هر مكر و ، ومسلمین الزم بود متحقق شد هجرت به مدینه هر خیرى كه براى اسالم و
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زن  مرد و بزرگ و نابود گردید، هركوچك و مسلمین چیده شد باطل و اى كه علیه اسالم و

ء به ایشان اقتدا شانرا از ایشان آموختند و دین ، وزدیك مشاهده كردندرا از ن صسید البشر 

، ند، در مجالس درس شان حاضر شدنددتطبیق كر اخالق ایشان را یاد گرفتند و ، وكردند

تمامى  عمل كردند و سنت را با عمق معانى اش فهمیدند و احادیث ایشان را حفظ كردند و

، در گران رساندندبه دی ین تفاصیلش نقل كردند وبا دقیق تر سكنات ایشان را حركات و

را حتى در داخل خانه  گى ایشانزند ، ورا همراهى كردند ص، پیامبر غزوات جنگ ها و

 سایر زمینه ها را درك كردند و سلوك و معامله و اعم از عبادت و مشاهده كردند و

 صپیامبر اى بود كه به عالقه فوق العاده  ، همهء اینها بخاطر محبت ورساندند آموختند و

چقدر  ، و!مسلمین بر اسالم و صهجرت پیامبر  جالب بود اثر چقدر بزرگ و، داشتند

 .!نعمتهاى فراوانى از بركت هجرت بر مؤمنین سرازیر شد

 مردم در سختى و ، وود داشتجشكى نیست كه در آغاز هجرت مشكالت فراونى و

حجره  و صگاهى من بین منبر پیامبر »ماید: فرمى  ةگنا قرار داشتند چنانكه أبو هریرنت

ت به گمان اینكه گذاشپایش برگردنم مى آمد و، اعرابى مىشدمبیهوش مى لحضرت عائشه 

  ةاز أبو هریر /امام بخارى ، ى كه جز گرسنگى هیچ مشكلى نداشتمحال ، دركه من دیوانه ام

كه  كردندچهره من احساس  هدیه شد، از صپیاله شیر به رسول اهلل كند كه یك نقل مى

 كردم كه من وگرسنه بودم آرزو مىكه از بس ،أهل صفه را صدا بزن، فرمودند: امسنه رگ

پیاله شیر را به یكى یكى نوشانیدم  آلخره آنها را صدا زدم وا، بدو نفرى آنرا بنوشیم صپیامبر 

، نوشیدم ! بنوشةو هریرماندیم فرمودند: أب صل اهلل ورس فقط من و اینكه همه سیر شدند و ات

را  ى كه شمایبه خدا :گفتمبنوش  :دبنوش نوشیدم باز هم فرمودن :فرمودند ،تا اینكه سیر شدم

شد گاهى مى، نوشیدند صسول اهلل ر، باقى مانده را ندارمی به حق فرستاده است دیگر جا

 جرت باه آغاز هاى ، اما این سختىگرسنگى سنگ به شكمشان مى بستنداز  صكه پیامبر 

 رى شد.پایمان آنان س صبر و
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 آنقدر با نرمى و و دمهربانى داشتن یارانشان شفقت و آنقدر با صحابه و صرسول خدا 

رى را نمى توان با آن ماد وچ پدر عطوفت هی كردند كه شفقت وعطوفت با آنان بر خورد مى

، گردیددى فتح مناطق زیا شهرها و اسالم را غالب كرد و، سر انجام خداوند مقایسه كرد

: امروز فرمودند ص، اما رسول اهلل ازیر گردیدغنائم زیادى از هر طرف به مدینه سر اموال و

یك دست  ، ویكى شب ش باشد ویاز روزى است كه یك طشت صبح جلو بهتر حال شما

 .یكى شب لباس صبح بپوشید و

ته است در زمان نبوت از دست رف رسولو گر ثواب هجرت بسوى خدا ا اى مسلمان!

، هجرت یارى بزرگى داردگرى از هجرت را مشروع كرده است كه ثواب بسنوع دیخداوند 

تفریط را  افراط و ،بسوى طاعت بشتاب به معناى ترك كردن است پس گناه را ترك كن و

بسوى  سركشى را ترك كن و ، گناهان واستقامت بشتاب وترك كن بسوى اعتدال 

كوشش  بسوى تالش و لت وآرزوهاى باطل را ترك كن و، كساتسلیم بشتاب فرمانبردارى و

دل بستن به آن را  ، میل به دنیا وموالیت را از خود راضى كنى تا كه خدا و، پشتكار بشتاب و

الُمسِلُم َمن »فرمودند:  ص، پیامبر امید به نعمتهاى بهشت بشتاب بسوى آخرت و ترك كن و
مسلمان كامل كسى است كه » «َوالُمهاِجُر َمن َهَجَر ما َحرَّم اهللُ َسِلَم الُمسِلُموَن ِمن ِلسانِِه َويَِدِه 

مهاجر واقعى كسى است كه آنچه را كه  زبانش آسوده باشند و گر از دست ومسلمانان دی

عبادت »فرموند:  صپیامبر در صحیح مسلم آمده است كه  و .«خدا حرام كرده ترك كند

 ﴿فرماید: خداوند مى. «است فساد مانند هجرت به سوى من در عصر فتنه و  

                               

 ﴾ براستى كسانى كه ایمان آوردند وكسانى كه هجرت كردند و» (.468: ة)البقر 

  .«مهربان است خداوند بخشنده و رند وا، آنها به رحمت خدا امیدوراه خدا جهاد نمودند در
 بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم .....

 خطبه دوم
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 ! اى مسلمانان

رید مگر در حالى كه مسلمان باشید، بندگان نمی و، ا بترسید چنانكه باید ترسیده شوداز خد

﴿فرماید: ! خداوند متعال مىخدا                     

        ﴾  :روز را  خداوند ذاتى است كه شب و»(. 14)الفرقان

گردش  .«درپى آفریده است براى كسى كه خواسته باشد پند بگیرد یا شكر گذارشودپى

شب فوت شود  ست، كسى كه عمل نیكى از او درروز نشانه بزرگى بر قدرت خدا ا شب و

، رانش كندبتواند در شب ج، اگر عملى در روز فوت شد مىانش كندجبرتواند در روز مى

 آموزاند و، صبر مىآموزاندبه مسلمانان درسهاى زیادى مى صاتفاق بزرگ هجرت مصطفى 

سباب عادى انجام گیرد ، خداوند خواسته بود كه هجرت با اكندى مىیراهنما دهد وپند مى

راه بلد براى راهنماى، اگر  ،، شتر براى سوارىابى كه انسانها با آن آشنا هستند، توشه سفراسب

خواست امتش به اما مى ردكبراق سوار مى را بر اوتوانست ىز ماینجا نیخواست خداوند مى

 .ار دارند یارى كنندى كه در اختییهر گاه الزم باشد دینشان را با اسبا وى اقتداء كنند و

 !پس اى مسلمان

ات ، در خانهدین خدا را در وجود خود یارى كنىبزرگترین واجب تو این است كه  

در جامعه حد اقل دعوت بسوى آن  ، ویارى دین با عمل كردن به آن و نصرت، كنى نصرت

 الًاسپس صبر در مقابل مشكالتى كه احتم گردد وكنى متحقق مىاى كه در آن زندگى مى

 .برایت پیش خواهد آمد

امروز وضعیت مسلمانان در جهان بگونه اى است كه باید از درسهاى هجرت نبوى 

كینم هرگز ممكن نیست كه حالت در این عصرى كه مازندگى مى استفاده كنند، امروز و

رشد  سرپا ایستاده و ،همان اسبابى كه در اول دین با دین بهبود یابد مگر به همان روش و

او، صبر در  خدا توكل بر ، صداقت باده است، ایمان حقیقى، توحید خالص، اخالق نیكوكر

مهمترین این اسباب  صمطهر رسول اهلل سنت طبق  ، عبادت با مرتبه احسان ومقابل مشكالت

اِلِق الناَس وخ .َسَنَة َتْمُحَهاحَ حيثما كنَت، وأْتِبِع السَّيَِّئَة الْ  اتَِّق اهللَ »فرمایند: مى صپیامبر  .است
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از تو  ناًااحی گناهى كه اگر پس از هر خطا و، هرجایى كه بودى از خدا بترس» .«بخُلق حسن

مردم با اخالق نیكو  با و ،خواهد كرد را نابود سرزد حتما عمل نیكى انجام بده كه او

  .«كنرفتار

﴿                                 

 ﴾  :اى. فرستندمى درود پیامبر بر فرشتگانش و خداوند گمان بى»(. 31)األحزاب 

  .«بگویید سالم باید كه چنان و بفرستید درود او بر[ نیز شما] مؤمنان

 هـ64/6/6244جمعه: 

 

 



 

 

 از ديدگاه اسالم سحر

بروید كه وى به راه راست  بزنید وچنگ او به ریسمان محكم  و ز خدا بترسیدای مسلمانان! ا

 گارى آشكار همین است.رست

بدترین  ترین كارها نافرمانى خداوند است، وزشت بدانید كه بدترین وگان خدا! اى بند

گناهان كبیره از برزگترین ، باشد خطرش متحقق گناهى است كه ضررش بزرگترین وگناه 

بلكه ارتكاب این گناهان  ،گیردنافرمانى اهلل انجام مى است كه بوسیله آنها معصیت ونى اگناه

 وطبیعى است كه بعضى گناهان از نظر مفاسد  ، ورسول است خدا و به منزله اعالن جنگ با

 ، هرچه كه باگناه، باشدگر خطرناكتر اخروى از بعضى دی سزاى دنیوى و عقوبت و ضرر، و

اصالح  حق و تضاد با دربیشتر هرچه كه  یشتر تصادم داشته باشد وب ،هدف خلقت كائنات

 جامعه واقع گردد بهمان اندازه خطرناكتر است.

برایش  پرستیده شود ونجایى كه خداوند كائنات را آفریده است تا اینكه به یكتایى آاز 

تا  یده وزمین را براى اظهار حق آفر از آنجایى كه آسمان و همتا تراشیده نشود و شریك و

یا پاداش دهد براى  اینكه هر انسانى را بدون اینكه مورد ظلم قرار بگیرد مطابق عملش سزا

كتب آسمانى فرستاد تا اینكه زمین  تحقق این هدف بزرگ ذات قادر با حكمت پیامبران را با

اشد داشته ب ىگارزآنچه با این اهداف ارزشمند ناسابنا براین هر ،را از لوث گناهان پاك كنند

نون الهى سرپیچى اكه از این قیمتعال براى كسان و خداوند قادر در نزد خدا ناپسند است، و

 .آخرت در همدر دنیا  همع تنبیهات را در نظر گرفته است اترین انوعبرتناك كنند بدترین و

گتر بود عقوبتش نیز ازهمه ه بزرگناهان كبیرآنجایى كه شرك به خدا از همهء  از لذا

كرده كه صادر دستور  ، وحرام كرده استلذا خداوند بهشت را برمشرك  ،ستتر اشدید

 ﴿براى همیشه در دوزخ بماند                  

 ﴾  :جز و بخشدنمى، شود آورده شرك او به كه[ را آن] خداوند راستى به»(. 28)النساء 

﴿. «بخشدمى، بخواهد كه كس هر براى را نآ                 
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                 ﴾ (54 :ةالمائد .) :كسى كه به  و»یعنى

است و جایگاهش  او حرام كرده خداوند شریك بیاورد بتحقیق كه خداوند بهشت را بر

شفاعت چ خداوند شفاعت هی .«مددگارى نخواهد بود گران را هیچ یاور ومست ودوزخ است 

شرك بخاطر مفاسد  با، برخورد شدید این نوع د ونكاى را در باره مشرك قبول نمىكننده

، گرددمرتب مىروان انسان  روح و بر جامعه بشری و این پدیده زشتگى است كه بر اثر بزر

 مضراتى كه بر نفس و ن كبیره است هر گناه بر حسب مفاسد واگناه بتاز شرك نو دبع

 .خطر ناك است كائنات مرتب مى شود بزرگ و و هصالح جامع

شرك آوردن به  ه است بلكه سحر مصادف با كفر ورزیدن وریبن كاگناهسحر از  و

ا وْبُنِتَجْاِ»فرمودند:  صا پیامبر خد نرا حرام كرده وآ ، كه خداوند در همهء ادیانخداوند است
؟ گفتند: اى رسول خدا آنها كدامند ،گناه كبیره پرهیز كنیداز هفت  «قاتِبِوْمُالْ ع بْالس ّ

ز به حق كشتن كشتن نفس كه خداوند ج -0سحر   -4  زیدن به خدارشرك و -6فرمودند: 

تهمت  و -5 دفرار از جها -1خوردن مال یتیم.  -3  خوردن ربا -2 آنرا حرام كرده است

  .«گناه باشندزنان مؤمنه اى كه بى  به زدن
ساحر  ، وچونكه سحر، شرك را نیز همراه داردكند باطل مى را سحر همه اعمال ساحر

سجده براى  یانذر كردن  شیاطین یا عبادت جنیات و كه با ىزمان تواند سحر كند تانمى زگهر

یا خواندن آنان یا بول كردن بر قرآن ، آنان پناه جستن به یا، ، یا كمك خواستن از آنانآنان

آنان نزدیك  به اغیره خودش ر ، یا مرتكب شدن گناه كبیره ویم، یا خوردن نجاستكر

كنند و به خدمتش در و شیاطین از او اطاعت مىنكند، هرگاه به خدا شریك ورزید جنات 

حر اكنند، سمى ها  و مشكالتش را برطرفخواسته ،آیند، و در مقابل شرك به خدامى

ارت برگناه جس شود دروغ گفتن، خباثت قلب، وچند گناه را به یكبار مرتكب مىهمیشه 

﴿ :فرمایدچنانكه خداوند مى              ﴾  :آیا »(. 446)الشعراء

﴿ .«؟آیندچه كسانى فرود مىا كه شیاطین بر ر خبر دهم شما         ﴾ 

 .«آیندگوى آلوده به گناه فرود مىهر دروغ بر» (.444)الشعراء: 
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دوستانش  و برادر پدر ورا از  فرزند زن را از شوهر، و، اندازدى مىیبین دوستان جداسحر 

نرا تضعیف آ گذارد ونیز بر اراده انسان تأثیر مى كنیه بر دلها و با محبت و ، وكندجدا مى

در آنچه كه ضرر  مى بیند وضرر رساند مىكند لذا شخص سحر شده در آنچه نفع مى

همسرش را متهم  شود ووى خانواده اش بد گمان مىر ، چه بسا بررساند فایده مى بیندمى

 صرفاً وهم ورا كه تواند این دیدگاه منفى گرفته اند نمى واه اراده اش را از كچون ، وكندمى

 تواند بارد كه نمىاگذچه بسا سحر بر روى مرد تأثیر مى ، واست از خودش دور كندخیال 

كند یا عقل را مختل كشد یا مریض مىچه بسا سحر انسانرا مى همسرش نزدیك شود و

چه بسا  كند وكمر شكن مى خیاالت باطل و انسان را دچار وسوسه هاى پلید و گرداند ومى

، اراده خداوند است بته همه اینها با اجازه ولآورد كه اىم پدیدى را ونفرا ىنابسانیها معیبها و

 فرماید: چنانكه مى، مشیت خداوند متعال جز با اراده وگیرد چون هیچ كارى صورت نمى

﴿                             

      ﴾ (634: ةالبقر .)«آموزند كه بین شخص ورا مىیى اچیز هاز آنان  و 

 گرضررى برسانند مچگونه هیچ كسى نیستند كه به هیقادر   آنان ند وگفامى یىهمسرش جدا

 .«اجازه خداوند با
خورند فریب مىشود كه از ساحران جاهل منتشر مى ومفسد  ىمعموال سحر در میان زنها

را  ا سحر كنند یا به منظور اینكه اورا شخص دیگرى یدهند تا اینكه شوهر مى آنهاچیزى به  و

ه مثال از او ونكچ ،گرىاندن به دیضرر رس ى ویدوست داشته باشد یا بخاطر انتقام جو

گیرد كه براى فاسق صورت مى ، گاهى سحر توسط بعضى مردان اوباش وآیدخوشش نمى

باعث پدید  اندازند وخبث باطنى یا ضرر رساندن به دیگران دست به دامن ساحر مىارضاى 

، ثمره این مصیبت این است كه سحر گردندمشكالتى براى دیگران مى آمدن مصیبت ها و

ه هر دویشان مرتكب گناه بزرگى شده ك، چونشوند دستور دهنده هر دو بد بخت مى كننده و

ستم قرار مورد  ه مظلوم واقع شده وك، اما سحر شونده چوناند مبتال گردیده بلكه به شرك و

كند كه روایت مى بعباس ابن  از /امام طبرانى  .پشتیبانش خواهد بود گرفته خداوند ناصر و
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َحَر، َأْو ُسِحَر لَْيَس ِمنَّا َمْن َتطَي ََّر، َأْو ُتِطي ََّر َلُه َأْو َتَكهََّن، َأْو ُتِكهَِّن َلُه َأْو سَ »فرمودند:  ص پیامبر خدا
ببیند  فال ببیند یا گرى برایش شگون بدونى كند یا كس دیاز ما نیست كسى كه بد شگ» «َلهُ 

 ةباروایت أبوهریر /امام نسائى  و .«یا برایش فال دیده شود، یا سحر كند یا برایش سحر شود
  بدمد به  آن گره بزند آنگاه دركسى كه نخى را »: فرمودند صپیامبر نقل مى كند كه

چیزى )از كسى كه  شود وكسى كه سحر كند مشرك مى ، وتحقیق كه سحر كرده است

 .«شودگذار مىامرش به خودش واغیره( آویزان كند  تعویذات و سنگ و قبیل مهره و
در اصطالح  و ،سببش مخفى باشد چیزى است كه علت وهـر آن  لغت: سحـر در

گذارد دل تأثیر مى جسم و ره هایى است كه برگیا  آمیز دم كردن شرك شریعت: خواندن و

دیگر جدا  وهر را از یكش زن و ، وشودگاه موجب مرگش مىو، كندطرف را مریض  مى و

بر قول راجح از اقوال علماء صاحب آن از بنا ویاد دادن سحركفر است  گرفتن ویاد ، كندمى

﴿: فرمایدچنانكه خداوند مى، اسالم خارج مى شود دائره             

        ﴾ (634 :ةالبقر.) «گونه دانستند هر كسى خریدار اینبراستیكه مى و

 .«، در آخرت بهره اى نخواهد داشتمتاع باشد

﴿          ﴾  :خواهد گار نرود رست جا ساحر هر و»(. 14)طه

  .«شد
بنا بر اعتقاد اهل سنت سحر با  این واقعیت مسلمى است كه سحر یك حقیقت است و

پناه مر فرموده كه سحر به او حر شده ضرر مى رساند لذا خداوند ااجازه خدا به شخص س

، بنا بر رأى اكثر علماء اهل سنت از جمله انواع سحر صرفاً خیاالت است بعضى، برده شود

باید  هزن ساحر است كه مرد ساحر و / امام أبو حنیفه و /امام احمدو  /ك امام مالمذهب 

ثابت شده كه ساحر را  صر پیامباز سه نفر از صحابه  :فرمایدمى /، امام أحمد كشته شود

زنان  گامى كه به استانداران خویش نوشت كه مردان  وهن  ، اول: از حضرت عمركشته اند

، دوم: از حضرت أم میسه نفر از آنان را كشت :گویدمى ةدمجاله بن عب ،را بكشید ساحره

، ایشان را سحر كرده بود كشته شود كهكنیزىثابت شده كه دستور دادند  لالمؤمنین حفصه
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با سحرش  ثابت شده كه ساحرى را كه در نزد ولید بود و   از جندب بن كعب ازدى سوم:

، جات دهدگوید خودش را نر راست مىاگ :گردنش را زد وگفتشمشیر  ایى میكرد بامن هنر

گرفته جلو فسادش  شود تا اینكه مردم از شرش محفوظ بمانند ور به این دلیل كشته مىحاس

موال مسلمین ا عقول و اعتقادات و گردد وریشه هاى شرك از جامعه اسالمى قطع  وشود 

، رسد گرفته شودكن است به مسلمین بجلو مفاسدى كه از این راه مم محفوظ بماند و پاك و

كند پس بنا بر قول زه مىراببا هر شرى م جلب كرده و آرى این اسالم است كه هر خیرى را

اى شوند زیرا كه صحابهمى ندمرد ساحر حتى اگر توبه كنند كشت راجح از اقوال علماء زن و

نمى گوید لذا ه ساحر اكثراً دروغ مىككه ساحران را كشته از آنان طلب توبه نكردند چون

قعاً توبه او ، اگر راست بگوید وكندتوان هیچ گفته اش را باور كرده حتى توبه اى كه اظها مى

ساقط  و، اما نمى تواند حكم قتل را از اتواند نجاتش دهدكرده باشد توبه اش در نزد خدا مى

 همگان آشكار است. باطنى اش بر و ىكند زیرا كه وى مفسدى است كه خبث ظاهر

  ن!او خواهر مسلمبرادر  ،آرى
را سردرگم  بعضى مردمشعبده بازان دروغگو  گهاى ساحران واینجاست كه نیرن تأسف

ى ط و ،شفاى مریض ،آبوى ر ، رفتن برپرواز به هواءبنده آنان مانند حركات فری كرده و

غیبى آنان را دچار  پنهان ودادن از بعضى مسائل  خبر كردن مسافت طوالنى در وقت اندك و

بى سوادانى كه از دین آگاهى ندارند گمان  تعجب كرده است، لذا این جاهالن و حیرت و

كشد كه بعضى از این مى چه بسا كار بدانجا كنند كه این شیاطین از اولیاء خدا هستند ومى

از آنان امید نفع  گیرند ومورد پرستش قرار مى (نعوذ باهلل)ساده لوح  عده اى شیاطین از سوى

حركات جادویى  ها وكه این چشم بندى كنندمىها گمان این بیچاره، برندضرر مى و

اولیاء رحمن خیال ، را داده شده لذا اولیاء شیطانكراماتى است كه از جانب خدا به این ولى! 

گذاشته است، اولیاء رحمن كسانى گروه فرق دو  نكه شریعت بین ای ىكرده اند در حال

 طاعت كرده وادر هر حال از اوامر خداوند  ود شریعت بوده وپایبند حدباطناً  هستند ظاهراً و

 ﴿ :پایبند نماز جماعت باشند خداوند مى فرماید ، واز محرمات او پرهیز كنند    
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﴾ نه آنان  بر آنان نیست و ىبدانید كه اولیاء خدا هیچ ترس» :یعنى (.10 -14: )یونس

  .«تقوا پیشه كردند شوند آنها كسانى هستند كه ایمان آوردند وغمگین مى
اماتى ظاهر شود كه خالف عادت باشد هرگر از شروط ولى بودن این نیست كه از او كر

امت استقامت بر دین است، این اولیاء شیطان گترین كر، زیرا بزرمردم را به حیرت وادارد و

زندگى شان سراسر مخالف اسالم اما  كندظهور مى ةند كه از آنان كارهاى خارق العادهست

دارند در واقع كارها نپرا كرامت مى جاهالن آنها كند وظهور مىشعبده است این كارها 

، تا اینكه كنندكمك مىانسىشیطانى است كه شیطانها در پدید آوردن آنها به این شیاطین 

 .مردم را به گمراهى بكشانند

 ! اى برادر و خواهرمسلمانپس 

گر چشم بندى دی مار وگرفتن در فضاء، پرواز ، وى آبر ، رفتن برداخل شدن در آتش

بینى كه هیچگونه اگر به زندگى عملى آنان نگاه كنى مى ،شبعده بازى ها ترا نفریبد ها و

خوانند نه در نماز جماعت حاضر ، نه جمعه مىبه شریعت ندارندپایبندى اى  تمسك و

كنند گوش مىل بتذنه هاى مبینى كه تراكنند چه بسا مينه حتى قرآن گوش مى ، وشوندمى

خسارت  براستى كه گروه شیطان در ، اینها گروه شیطانند وسعى در نشر فحشاء دارند و

: گویدبزرگ دارد كه خطاب به آسمان مى وضعیت اینها شباهت زیادى با دجال است آشكار

با اجازه خدا مرده ها را زنده  ، ورویاند، پس مىبرویان :گویدبه زمین مى ، وببار، پس مى بارد

 ، در حالى كه او كافرترین مخلوقات است.كندمى

 عقوبت حكم ساحر را دارند فالبین ها، نجومى ها و از دیگر كسانى كه از نظر مذمت و

از دائره اسالم خارجند چونكه ادعاى علم غیب  گوها هستند كه همه اینها كافر ودیگر غیب

﴿فرماید: خداوند مى كرده اند و                   ﴾ 

یب زمین هستند غ جز اهلل همه كسانى كه در آسمان و !(اى پیامبر) :بگو» :یعنى (.13)النمل: 

از   ةكسى كه آنها را در ادعایشان تصدیق كند نیز كافر است حضرت أبوهریر و .«دانندنمى
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َقُه ِبما يَ ُقْوَل فَ َقْد َكَفَر ِبَما أُْنِزَل َمْن أََتى َكاِهنًا َفَصدَّ »كند كه فرمودند: روایت مى صرسول خدا 
 (.روایت از ابو داود است) .«َعلى ُمَحمٍَّد 

كند تصدیق كند به نزد فالبینى برود آنگاه او را در آنچه كه ادعا مىكسى كه » :یعنى

 . «نازل شده كافر گردیده است صتحقیق كه به آنچه بر محمد 
توان توكل بر خداوند، دعا كند مىاز جمله اسبابى كه سحر را باطل مى

 ، كمال توحيد، ومأثور ، تالوت قرآن كريم، خواندن دعاهاى ثابت وكردن

 دورى جستن از مفسدان و خطر از گرفتار آمدن به دام شرك واحساس 

 ظالمان نام برد.

 خطبه دوم

 ! برادران وخواهران مسلمان

پنهان را  بدانید كه خداوند همهء اسرار آشكار و تقوى پیشه كنید و از خدا بترسید و

﴿ كنید زیرا خداوند مى فرماید: رسول اطاعت از خدا و داند، ومى      

                            ﴾ (المائدة :

بپرهیزید پس اگر روى گردانیدید  (از مخالفت) رسول اطاعت كنید و از خدا و و» (.44

را ما محاسبه خواهیم  شما) ین را بطور آشكار برساندبدانید كه رسول ما فقط وظیفه دارد د

 .«(كرد
توكل بر خداوند  براى نجات از سحر، توحید كامل و ،بندگان خدا! همچنانكه گفتم

﴿فرماید: بهترین سالح است خداوند مى             ﴾  :(.4)الطالق 

پناه جستن به  همچنین دعا و و .«براى او كافى استوكسى كه بر خدا توكل كند پس خدا »

َفعُ  َوالدَُّعاءُ ، َقَدرٍ  ِمنْ  ر  َحذَ يُ ْنجي  اَل »فرمودند:  صخداوند چنانكه رسول اهلل   َلمْ  َوِممَّا نَ َزلَ  ِممَّا يَ ن ْ
نفع  قدر الهى نجات نمى دهد البته دعا حذر كردن از قضاء و ترسیدن و» یعنى  «يَ ْنِزلْ 

ى آن بخش كه هنوز نازل نشده چه برا ، كه نازل شده وبراى آن بخش از تقدیر رساند چهمى
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پایبندى به  نجات از سحر پناه بردن به تالوت قرآن كریم و از دیگر اسباب حفاظت و .«است

 حفظ و»فرمودند:  صشود پیامبر شام خوانده مى صبح و اذكار مسنونه اى است كه هر

 ترك آن سبب حسرت و ، كه گرفتن آن سبب بركت ودرا محكم بگیری هبقر ۀتالوت سور

 توانند به كسى كه آنرا حفظ داشته باشد واهل باطل )یعنى ساحران( نمى محرومیت است و

كشتن  سوزاندن كتب سحر و ،از دیگر اسباب نجات از سحر  .«تالوت كند ضرر برسانند

ع داشت باشد باید در باره ساحران است كه البته این كار را باید حكومت بكند هر كس اطال

را  ، اگر كسىفسادشان محفوظ بمانند چنین افرادى گذارش دهد تا اینكه مردم از شر و

، بوسیله آن انجام گرفته سحر بر او اثر كند عالجش این است كه چیزى كه سحر سحركنند و

 شانه و را باایشان   [لبید بن اعصم]هنگامى كه   ص، چنانكه پیامبرشد سوزانده شود پیدا اگر 

نجات از سحر این  ، همچنین از اسباب عالج ور سحر كرده بود آنها را سوزاندندس چند موى

 لببخشد حضرت عایشه  را از این بیمارى شفا است كه انسان همیشه دعا كند كه خداوند او

طوالنى دعا كردند آنگاه  سحر شدند یكروز خیلى صهنگامى كه پیامبر  :مى فرماید

كه چه كسى سحر كرده  خبر داد ! آیا فهمیدى كه خداوند مرا شفا بخشید وعایشهفرمودند: 

 است؟.

اجرا شده و اثر كرده بود هیچ تعارضى با  صالبته باید دانست كه سحرى كه بر پیامبر 

فكر  هیچ مانعى در امر تبلیغ ایجاد نكرد چونكه این سحر نه بر عقل و عصمت ایشان نداشت و

رده بود كه خداوند شفایشان بشكل یك بیمارى اثر ك ص ضرتكه فقط بر جسم آن ح

 .بخشید

رود خواندن سوره هاى فاتحه، معوذتین، دیگر وسایلى كه در عالج سحر بكار مى از

بین  كنند كه بمرور ازالكرسى است كه این سوره ها اثر آنرا بحدى ضعیف مى ية، وآاخالص

دیگرى از صالحین بر او بخواند، البته به  سىكند كه خودش بخواند یا ك، فرقى نمىرودمى

وجه جایز نیست كه سحر را بسحر باز كنند زیرا خداوند شفاى این امت را در آنچه كه چ هی

 بر او حرام كرده قرار نداده است.

 غیرآن عالج كردن جایز است. البته سحر را با داروهاى مباح دیگر اعم از گیاهى و
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﴿                                  

 ﴾  :اى. فرستندمى درود پیامبر بر فرشتگانش و خداوند گمان بى»(. 31)األحزاب 

 . «بگویید سالم باید كه چنان و بفرستید درود او بر[ نیز شما] مؤمنان
 هـ48/64/6246جمعه:   

 



 

 

 

 

 

 

 شيخ حسين آل الشيخ



 

 

 بسم اهلل ارلحمن ارلحیم

 حقايقي پيرامون حج

، گ است، توحید خالق بزرمهمترین مسئله و اولین فریضه قضیه و گترینبزر ای مسلمانان!

، به همین علت است كه مشقتى از نبودن توحید است هر شرّ و یش با بودن وآسا هرخیر و

 بیان ادله و ، واز دعوت بسوى توحید صسید مخلوقات  هیچ مرحله اى از مراحل دعوت

، حتى در سخترین شرایطى كه دشمن مظاهر آن خالى نبوده است مبارزه با شرك و ، وواهدش

انش دعوت بسوى یار مدینه در میان انصار وپس در خود س رى حضرتش بود وگیدستپى  در

ر اثر آن رحلت فرمودند در ، حتى در آن آخرین بیمارى كه حضرتش بتوحید را ترك نكرد

اسالم  در همین رابطه آمده تا گ ، بنا براین اركان بزردندسفارش نمو باره توحید وصیّت و

 پس توحید اصل است و، نهادینه كند بطور آشكار بیان نموده و اینكه توحید را اعالن كرده و

 . ثمرات آن ل فروع وبقیه مسائ

آن  گ است واى بزربراى قضیهگ رمزى بزر رودحج كه یكى از این شعائر بشمار مى

زویى فقط بسوى او روى روآگونه مشكل هر  رستش وپ، كه در است وحدانیت خداى یكتا

بر  كترین منافع را درپا وگترین بزر ، واال ترین حكمت ها وآوریم، حج عالى ترین مقاصد

﴿ :فرمایدمىچنانكه ، دارد                           

                            ﴾  :(.02)الحج 

نها ردازند كه آپمعبدى مقرر فرمودیم تا به ذكر نام خدا ب ما براى هر أمتى شریعت و و»یعنى: 

اى )، پس خداى شما خدائیست یكتا، همه تسلیم فرمان او باشیدرا از حیوانات روزى داد 

 .«مطیعان را بشارت ده متواضعین و (رسول ما تو
هدف  چند مسئله مهم را بعنوان حقایقى روشن كه مقصود و! در اینجا سروران محترم 

 .كنند بطور اختصار بر مى شماریماصلى حج را آشكار مى
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فرماید: مى ، حضرت جابر توحید آغاز كردند احرامشان را با صپیامبر : اینكه اول

 اَل ، َواْلُمْلكَ  َلك َوالن ِّْعَمةَ  اْلَحْمدَ  إنَّ ، لَب َّْيكَ  َلك َشرِيكَ  اَل  لَب َّْيكَ ، لَب َّْيكَ  اللَُّهمَّ  لَب َّْيكَ : بِالت َّْوِحيدِ  فََأَهلَّ »
: خدایا یعنى (لبیك)فرمودند:  با توحید آغازكردند وحجشان را پیامبر » :یعنى .«َلك َشرِيكَ 

هر  ژه تو و، هر ستایش ویى ندارى ما حاضریمچ شریك، خدایا تو هیحاضریم خدایا حاضریم

این .  بنا بر«شریكى ندارىچ اختیار نیز از آن توست هی سلطه و نعمتى از جانب تو است و

َأفَضُل الَحجِّ الَعجُّ »فرمودند:  مبر پیا، دگفته شواست كه تلبیه با آواز بلند چنین مشروع 
این  «خون قربانى ریخته شود بهترین حج آن است كه در آن صداى تلبیه بلند و» «َوالثَّجُّ 

ان كبیره را درك گناه ك وخطر شر پرستى و، تلبیه كسى است كه وجوب یكتا تلبیه

، گردیده استوشنود خ ئن شده ودگارش مطمرپرو، تلبیه كسى كه قلبش به شریعت كندمى

گاه خدا تقرب ، تلبیه كسى كه جز به بارستایش را صرفاً براى او مى داند ثنا وهرگونه  و

نین چ، خواهدجز او از كسى كمك نمى ، وخواندنمى و هپرستیدجز او را ن جوید ومىن

در تمامى  ش تسلیم بوده وگارروردپاى یك مسلمان مخلص است كه در مقابل حكم بنده

، لذا مُحرم تا به طواف شروع نكرده تلبیه كندكرنش مى ى فقط براى او خضوع وگزند شئون

 .كرده به تلبیه گفتن ادامه مى دهدگ انداختن عقبه شروع نسنتا به  ، وگویدمى

ثابت شده كه جز دو ركن یمانى را استالم نفرموده است، لذا  صپیامبر اینكه از  دوم:

بدلیل شلوغ بودن بوسیدن آن گر ، اببوسد ه واستالم كردچنین است كه حجر اسود را سنت 

 ودستش را ببوسد،  ، فقط دست بكشد وآزار بیافریند ذیت وگران اممكن نباشد یا براى دی

گاه ین هم مشكل باشد ، هر گر ا، ارا ببوسدچیز آن  گر دشوار باشد چیزى را به آن بكشد  وا

اما ركن یمانى، جز  ، وبه طرف آن اشاره كند گفتنیك مرتبه اهلل اكبر  آن رسید  بامقابل 

 .نه اشاره به طرف آن ، نه بوسیدن آن جائز است ودست كشیدن

همه این اعمال را  ،نه بوسیدنش جائز است و، نه استالم آن گردیده ذكر چعالوه بر آن

﴿: رمایدفچنانكه مىداد  گار باید انجامدپروررب جستن به حضور صرفاً بخاطر تق    

         ﴾  :صپیامبر و «پرستندین خانه را بپس باید پروردگار ا» .(0)القریش 
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گ انداختن در جمرات همه بخاطر سن مروه و سعى بین صفا و طواف خانه و»: فرمایدمى

نه از  را باید صرفاً تعبدى انجام دهیم و صپیامبر این افعال . بنا بر«ه كردن ذكر خدا استاقام

خواست كه مىیگامهن ، عمر فاروق یا توقع بركت از آن جنس عمل وگى به روى وابست

 اهللِ  ولَ سُ رَ  يتُ أَ ي رَ نِّ  أَ واَل لَ وَ  رُّ ضُ  تَ اَل وَ  عُ نفَ  تَ اَل  ر  جَ حَ  كَ نَّ أَ  مُ علَ ي أَ نِّ إِ  اهللِ وَ »: اسود را ببوسد فرمودحجر 
، نه ضرر دانم كه تو سنگى هستى نه نفع مى رسانى وگند من مىبخدا سو» «كَ لتُ بَّ ا ق َ مَ  كَ لُ ب ِّ قَ ي ُ 

لذا همه علماى مسلمین  .«بوسیدمگز ترا نمىدیدم كه ترا بوسید هررا نمى صاگر پیامبر خدا 

چ دست كشیدن هی وارد شده بوسیدن و صچه در سنت مصطفى اجماع دارند بر اینكه جز آن

علماى » :فرمایدبن حنبل است مىاثرم كه از اصحاب امام احمد  .چیز دیگرى جائز نیست

امام  و «كردندسالم مى ایستادند و، فقط یك كنار مىزدندرا دست نمى صمدینه قبر پیامبر 

بوسیدن  ها وفرماید: دست مالیدن به قبرأبو الحسن مى»فرماید: در كتاب مجموع مى /نووى 

ایند: زائر نه قبر را دست فرم، فقهاى متبحر خراسان مىنها از بدعتهاى زشت در شریعت استآ

در حاشیه  /امام طحاوى حنفى  .«یرا كه این از عبادات نصارا است، زدنه بــبوس بكشد و

را كه این از عادات اهل كتاب ، زینه ببوسد نه قبر را دست بكشد و فرماید:مراقى الفالح مى

 ركن یمانى ثابت نشده است. ، دست مالیدن جز براى حجر اسود واست

گردیده تا عمره مشروع  مروه به عنوان یك ركن در حج و ینكه سعى بین صفا وا سوم:

فرزندش را  حضرت هاجر و، بنده مؤمنآن اینكه  ، ومقصد بزرگى را در دلها زنده كند اینكه

انجام براى  سر خداوند چگونه آزمایش قرار گرفته بودند و در مشقت و ه، كه چگونوردآبیاد 

قن گردد كه تكیه ی، تا اینكه مسلمان متفرمودان آب زمزم را جارى رفع تشنگى آنو شفایابى 

، پس در هنگام سختى وآزمایش جز به خداى وعال استپناگاه فقط خداى یكتا جل  گاه و

﴿فرماید: مى لذا در قرآن ،جز از او كمك نخواهد متعال پناه نبرد و قادر و    

            ﴾  :(14)النمل.  
مشكلش  خواند وپریشان حال را بدهد هنگامى كه او را مىآیا هست كسى كه جواب »

كمال  قوت و اینكه مسلمان به یقین بداند كه توكل صادقانه بر خداوند و ات و .«را رفع كند
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انسان را به  و كند( است كه هر مشكلى را رفع مىاعتماد بر او، )البته با استفاده از اسباب

 .رساندمقصد مى

گردد جز با اتباع پیامبر در زندگى حاصل نمى رستگارى وچ سعادت : اینكه هیچهارم

سنت هاى  عمل كردن به ارشادات و ، وحركت كردن در مسیر آنحضرت و صگرامى مان 

 ، اخـالق وقضاوت ، حكومت وعملى نورانى حضرتش در تمامى زمینه هاى اعتقادى و

حج كردنتان را از من  چگونگى» «ُخُذوا َعنِّي َمناِسَكُكم»فرماید: ، لـذا مىغـیره وسـلـوك 

ى كه ابن عباس یكردند آنجا چگونه این مقصد را درك د كه حتى صحابه یببین .«بیاموزید

ید این سنت ئپیش خود نگوحج كردند حج كنید و از  صپیامبر  كه گونهآن» :فرمایدمى ب

ردن به روش ــعمل ك وردن وآگترین اهداف حج بیاد ز بزرا .«این فرض است و

َمْن َعِمَل َعَماًل لَْيَس َعَلْيِه َأْمُرنَا »، بى مهرى است غلو و تفریط و بدون افراط و صآنحضرت
 میانه روى و توان از حج گرفت اهمیت اعتدال وگر درسهاى بزرگى كه مىاز دی «فَ ُهَو رَد  

غیره از عبد اهلل  ، امام احمد واست ریط در تمامى اموفرت فراط وا بى مهرى و پرهیز از غلو و

یزه جمع گرمن سن براى به من فرمودند: صامبر یپ :كنند كه فرمودروایت مى بابن عباس 

درحال از یك دست به دست  ، آنها را گرفتد وهفت سنگریزه سفال مانند جمع كردم، كن

أَي َُّها »سنگریزه ها بیندازید، سپس فرمودند: رات مثل این جم ریختند فرمودند درىم دیگر
ينِ  يِن فَإنَّما َأهَلَك َمن كاَن قَبَلُكم الغُُلوُّ ِفي الدِّ م مبادا در دین اى مرد» .«النَّاُس ِإيَّاُكم َوالغُُلوُّ ِفي الدِّ

 .«ما بودند غلو در دین هالك كرد، زیرا كسانى را كه قبل شاز غلو كار بگرید
صراط  ، منهج قویم وتمامى امور بى مهرى در غلو و دورى از نه روى ومیا اعتدال وپس 

، این اعتدال عبارت از عمل به تمامى پیروى كنندمستقیمى است كه همه مؤمنین باید از آن 

، پس این مناسبت مهم ارشادات آنها است پیروى از راهنماى ها و ، وسنت دستورات قرآن و

دینى در آن جمع  شعائر ها وداى یكى از مهمترین عبادتاكه مسلمانان براى  گىوكنگره بزر

گرى وضعیت خویش مسلمانان باید از این فرصت براى باز ن شوند را باید غنیمت شمرده ومى

كتاب ،زالل اسالم وشند تا زندگى شان را با استفاده از سر چشمه صاف وكب ، واستفاده كنند
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گردانند، تا صراط مستقیم منطبق  حق و بر منهج صبیاء محمد مصطفى نسنت سید ا خدا و

برخورد با  كه در رابطه با تعامل و ى، بویژه آن بخشماند اینكه امت از تمامى انواع غلو بدور

شخصیت  افراط كار بگیرد و ، این كه مسلمان در باره دیگران از غلو ودیگران مربوط است

بپندارد هرگز نمى تواند منهج او را مصدر حق  مورد پسندش را تا درجه عصمت باال ببرد و

 .سنت سزاوار نیست این مقام جز براى قرآن و راه درستى باشد و وشرعى 

آنقدر در این  مذمت كند وگر را آنقدر ،كه مسلمانى، مسلمانان دیاین موقفچنین هم و

ناشایستى متهم  فاتبرهانى  آنان را به ص گیرد كه بدون هیچ دلیل وراستا از غلو افراط كار ب

 .در دین نداردهیچ جایگاهى  یزاز دائره اسالم بیرون براند ن گرداند و

 بهترین مخلوقات و ، راه سید المرسلین وادرحمت خدا بر شما ب اى مسلمانان!پس 

، كسى كه در این راه یدگیررا محكم ب صان حضرت محمد بن عبد اهلل گررهبر تمامى هدایت

 ، وأبدى را بدست آورده است سعادت دائمى و در امان مانده و ر شده وگاحركت كند رست

یامبرش حضرت پهدایت  دد مسیر وگراش بربدانید هر روزى كه امت به دین واقعى

سعادت را  سرفرازى و ، وشرافت رد مطمناً عزت وگیش پیبایست ه مىگونه كرا آنص محمد

هاى جمعه نماز كه قرآن وتا زمانى»بود گفته ، یكى از رهبران كلیسا به آغوش كشیده است

هاى كشیش ه حج وجود داشته باشد اسالم بعنوان صخره اى محكم باقى خواهد ماند وگروكن

 .«شیدپا، و ازهم خواهد نیت آن با تصادم كردهتبشیر و نصرا

 :خطبه دوم

ارزشمند  گ ورسد كه بسیار بزر! اینك دارد بر امت اسالمى روزهایى فرا مىاى مسلمانان

كه یپاداش عظیم آنان ، واوند بخاطر آنكه فضیلت این روزها، خدجةاحلى اول ماه ذ ایاست ده

﴿گند یادكرده ند را بیان دارد به این روزها سودهىمدر این روزها عمل نیكو انجام     

     ﴾  :صپیامبر اكرم  و  «شبهاى دهگانه قسم به صبحدم و»  (.4 -6)فجر 

چ موسمى وجود ندارد كه عمل صالح در آن در نزد خدا محبوتر باشد از این یه»فرمایند: مى
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 :دا فرمودندخ ر راهحتى جهاد د !اى رسول خدا :گفتند (یعنى از روزهاى دهگانه)روزها 

چ چیزى از آن هی مالش از خانه بیرون رفته و جان و ، مگر مردى كه باحتى جهاد در راه خدا

 .(ایت از بخارى است)رو .«باشده گردانیدن را بر

شود كه مسلمان بر احسانى را شامل مى نیك و كار خیر وعمل صالح هر  خدا!گان بند

 مسلمانان در، كه از مهمترین آن جستجوى احوال اخالق افعال و دهد اعم از اقوال وانجام مى

آنان  اندوه از غم و گران توجه داشته باشد و، كه انسان به مشكالت دیمكان است هر زمان و

خداوند  حد اقل براى آنان دعاى خیركند تا اینكه حاجت شان را بر آورده كند و ، وكاهد

ان را بر دشمنانشان پیروز آن مشكالتشان را آسان نماید و ، واحوال آنان را اصالح كند

 .گرداند

ال )زیاد گفتن  ،كه در این روزها باید بیشتر انجام داد ىگران اعمالاز دی !برادرمسلمان

: سند جید آمده است طبرانى با است در مسند احمد و وهلل الحمد( –أكبر واهلل  –إله إال اهلل 

آن بهتر باشد مگر  عمل صالح در محبوبتر و و چ روزى نیست كه در نزد خدا بزرگترهی»

هر گاه  ، و«كبیر در این روزها زیاد بگوئیدت تهلیل و تحمید و ، پس تسبیح وروزهاى دهگانه

 ی،مو گرفتن ناخن وپس از روزهاى دهگانه فرار رسید  و ما خواست قربانى كندكسى از ش

ِإَذا رَايْ ُتْم ِهالَل ِذي اْلِحجَِّة َوارَاَد اَحدُُكْم َأْن ُيَضحَِّي »فرمودند:  صخود دارى كند زیرا پیامبر 
  .«فَ ْلُيْمِسْك َعْن َشعرِِه َوَأظاِفرِه َحتَّى ُيَضحِّي

  .()روایت از مسلم

كسى از شما اراده قربانى كردن داشت پس تا  گاه ماه ذى الحجه را دیدید وهر»: نيیع

البته این نهى براى كسانى است كه  .«ناخن خود دارى كند گرفتن مو ونكرده از قربانى 

 سئول یاگرى یعنى مدیكند بلكه كس كنند، اما كسى كه خودش قربانى نمىقربانى مى

 .تعلق نمى گیردو كند این نهى به امى گ خانواده از طرفش قربانىبزر

محبت به همه مسلمین جهان  گ با كمال صداقت واز فراز همین منبر بزر !برادر مسلمان

از این  و ،فریضه سنگینى كه بدوش دارند درك كنند و لیت بزرگوكنیم كه مسئاعالم مى



   

 59 های نماز جمعهای از خطبهدهگزی
 

 

 د وارشا و صدر راه دعوت بسوى هدایت مصطفى پر فضیلت روزهاى  فرصت مهم و

چهار چوب دستورات ، البته در نشر اخالق فاضله استفاده كنند راهنمایى به كارهاى خیر و

 راه همواره باید به عنوان خط مشى دائم و، كه این بندى به قوانین شریعت نبوىـبا پای الهى و

 .كاملى محكم داشته باشیممنهج 

 

 دنا ونبينا محمد بن عبد اهلل.أال وصلوا وسلموا على النبيى المختار والقدوة األخيار سي
 ... اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 



 

 

 شهادت

 برادران مسلمان!

برابرى است، اسالم آمده است  ، بر قرار كردن عدالت ون اهداف اسالمگترییكى از بزر

برابرى عمده  و، پس عدالت ستمى را نابود گرداند گونه ظلم وهر قرار كند و كه عدالت بر

﴿كه تمامى رسالتها بوده است، بل صت محمدى لترین هدف رسا         

                         ﴾  :(. 43)الحدید

میزان فرود آوردیم  با آنان كتاب و ومعجزات فرستادیم  بدرستیكه ما رسوالن خویش را با»

 ۀهم و ،شدگى حاكم باعدالتى كه در تمامى شئون زند. «تا اینكه مردم به عدالت بر خیزند

كردارها را شامل گردد، در هر میدان  گفتارها وهمه  ، ومخلوق را در برگیرد حقوق خالق و

 ﴿ر انسانى از روى عدالت رفتار شود، با ه عدالت حاكم باشد و        

           ﴾  :نیكو  عدالت و هبراستیكه خداوند ب»(. 43)النحل

 .«دهدمىاداى حق خویشاوندان فرمان  كارى و
این برنامه هاى خیر  كند وترسیم مى را اهداف سالم واسالم در حالى این مبادى حق 

اى عملى هراه حل براى رسیدن به آن راهكارهاى سالم وكه كند زى مىپایه ریخواهانه را 

راه است آنرا محفوظ  تضادهایى كه برسر از موانع و كند ودارد كه سالمتى آنرا تضمین مى

شناختن  ، وكند شهادت دادنترین اسبابى كه به بر قرارى عدالت كمك مىارزب  ، ازمى دارد

، شهادت یا گواهى معیارى است كه حق را از باطل ترعایت حقوق آن اس اهمیت و نفس و

 كند.دروغین جدا مى مرزى است كه حق طلبى را از ادعاهاى كاذب و ، وشناسدباز مى

روح براى حقوق است، خداوند جانداران را شهادت بمنزله »فرماید: اء مىمیكى از عل

 اجتماعى و گىرارى زندبراى بر ق «ت صادقانه زنده داشته استادحقوق را باشه و ،باروح

 كردهاى ارادى یا غیر ارادى و عمل ، وداردپى حوادثى كه در افتد، واتفاقاتى كه در آن مى

فرماید: مى / دهد شهادت ناگزیر است، قاضى شریحاى كه رخ مىمشكالت خانوادگى
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یض شفا یابد از پس اگر مى خواهى مرشهادت داروى شفا بخش است،  و، حكم بیمارى»

 .«استفاده كن دارو
 برادران وخواهران مسلمان!

﴿ى است، خداوند متعال مى فرماید: حق شهادت را اداء كردن یك واجب حتم  

    ﴾  :كسانى كه شهادت  .«پاى داریددت را براى خدا بر اشه»(. 4)الطالق

فرماید: خداوند مى ، لذاایمان هستند اهل فضل و در زمرۀ دهند جزو نیكو كاران ومى

﴿         ﴾  :رستگار  نانگر صفات مؤماز دی)»(.  00)المعارج

 .«قائمندآنان بر شهادت شان  (این است كه
گر بر علیه خود احتى مقتضیات مسلمانى است  حق یكى از واجبات ایمان و شهادت بر

﴿ش باشد خویشاوندان ترینكنزدی شخص یا             

                  ﴾  :به عدل واى مؤمنان» (.603)النساء ! 

ان خودتان یا در راه رضاى خدا شاهد باشید )شهادت دهید( ولو آنكه به زی داد برخیزید و

 .«خویشاوندان تان باشد مادر و پدر و
 خدا!گان اى بند

گام هن ، دراول تحمل شهادت یعنى حضور یافتن صر است،ن، شامل دو عاقامت شهادت

 .شهادت در دادگاه یا در حضور قاضى، دوم اداى طى شدن معامالت بستن قرار داد و

دیگر  اى یا بستن قرار دادى یار معاملهاز كسى خواسته شود كه بر س گرفرمایند: اعلماء مى

 ىحاضر شود وكس دیگرمردم متعلق است براى شهادت معامالت اجتماعى كه به حقوق 

، در غیر این صورت گردددر این صورت شاهد شدن واجب مى ،نباشد كه جاى او را پركند

عموم حقوق در  و ،تشویق آمده است و تحمل شهادت مستحب است كه در مورد آن ترغیب

یعنى شاهد شدن مربوط به تحمل شهادت،  ۀاین بود نكات عمد ،حكم فرض كفایى را دارد
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علماء مى فرمایند: اداى شهادت فرض كفایى است  .ا اداى شهادتبدر رابطه  را پذیرفتن و

 .گرددند گناه آن از بقیه ساقط مىشهادت ده كه اگر عده اى بقدر كفایت حاضر شوند و

مى اهى دادن امتناع ورزند در آن صورت همگى بطور یكسان گنهگار گر همه از گواما ا

اداى در صورتیكه آنها از  نباشد و ىگر در جایى جز چند نفر معین كس دیگر، اشوند

شهادت امتناع ورزند حق انسانى ضایع شود در این صورت شهادت دادن فرض عین مى 

 ﴿فرماید: خداوند مى، چنانكه گردد         ﴾ و» (.484: ة)البقر 
باره  این در. «گواهان هرگاه براى اداى شهادت فرا خوانده شوند حق ندارند انكار كنند

اسرار وآبروى دیگران  پنهان كارى و حدود كه حقوق اهلل استدر اما  و ،حقوق العباد است

اهمیتى داشته باشد عكس آن  را محفوظ داشتن بهتر است پس وقتى كه اداى شهادت چنین

فرماید: ناپسند است چنانكه مى ا از نظر شرعى كارى زشت وكتمان شهادت است مسلمًه ك

﴿                   ﴾ «شهادت را كتمان نكنید و و 

 .«گنهكار استهر كسى كه آنرا كتمان كند قلبش 
خداوند بقدرى كه در باره كتمان شهادت لفظ سخت بكار برده  ى از علماء مى فرماید:یك

 .(گنهكار استقلبش د: )اینجا مى فرمای لهجه اى بكار نبردهچ گناهى چنین در باره هی

ل بنقل از چنانكه خداوند متعا ،جنایت عظیمى است گناهى بزرگ وكتمان شهادت پس 

  ﴿شهود وصیت مى فرماید:             ﴾  :المائده(

گنهكاران در آن صورت از  (زیرا كه حتما)كنیم ما شهادت خدا را كتمان نمى و»(. 631

از این  و ،گواهى دادن به دروغفرماید: شهادت زور یعنى مى بابن عباس  «خواهیم بود

مخفى داشتن  مچنین است كتمان آن یعنى پوشیدن وه بزرگترین گناهان كبیره است و

 .شهادت

 !اى مسلمانان

، الزم است بدانیم كه شریعت اسالم گردیداین حقایق ارزشمند برایمان روشن كه حاال 

 دهد آنرا با اصول وراهى براى اظهار حقوق قرار مى كه شهادت را محور اثبات حدود الهى و
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گرداگرد شهادت بشمار  نیندیوارى آه بمنـزلۀبط وابطى احاطه كرده است كه این ظواظ

كجروى  هرگونه انحراف و جلو ، كه در دائره آن اهداف شریعت متحقق گردیده ورودمى

 .گرفته مى شود

 از اعتماد و ، وبیان باشد بر علم و بتنىاصل در شریعت این است كه شهادات م ،بنابراین

  ﴿فرماید: ى، لذا خداوند متعال مردگیچشمه باطمینان سر          

﴾  :دانندگر كسى كه بحق گواهى دهد در حالى كه آنان مىم» .(81)الزخرف». 

﴿مى فرماید:  ران یوسف دچنین خداوند از زبان براهم            ﴾ 
د: اصل این نفرمایعلماء مى .«گر آنچه را كه دانستیمدهیم مما شهادت نمى و»(. 86)یوسف: 

ترین سبب علم باشد كه همان مستندش قوى ، وه شهادت از روى مشاهده عینى باشداست ك

 غصب و زنا و ، ودزدى ط به مشاهده است مانند قتل وپس آنچه كه مربو، است ىشاهد عین

آنچه مربوط به شنیدن است  و ،شداید كسى شهادت دهد مگر اینكه با چشم سردیده بانبغیره 

، مانند عقد اش را بشناسدگوینده و ،اید كسى گواهى شهادت دهد مگر اینكه شنیده باشدنب

 غیره. طالق و اجازه و ، وفروش عقد خرید و نكاح و

 

 !برادران وخواهران مسلمان

آنچه  ، یا خالفانسان در باره چیزى كه نمى داند چه گفتیم شهادت دادنبا توجه به آن

 .رودمى  گناه بزرگى بشمار ، جنایت عظیم وداندكه مى

شهادت  و ،جنایت نباشد در حالى كه این عین شهادت زور است چگونه گناه و ،آرى

با  ، به هر دلیل وكه هیچ بویى از راستى نبرده است زور در نزد علماء شهادت دروغى است

خالف  آن است كه بر زور»ید: فرماىم /ن حجر عسقالنى بعالمه ا .باشدهر انگیزه اى كه 

دیگر اقوال باطل  وت داده مى شود، كه شامل دروغ ب، گاهى به قول نسگفته شودواقعیت 

شود كه در آن صورت به خود شهادت منحصر گاهى به شهادت نسبت داده مى گردد ومى
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وب جلوه زور دروغى است كه در ظاهر بسیار خ»: گر فرموده انددی ىبعضى علما .«گرددمى

 .«گمان برند كه راست استداده شود تا اینكه 
 ن خدا! گابند

﴿خداوند متعال مى فرمای: ، كبیره است گناهانگترین شهادت زور از بزر   

    ﴾  :پرهیز كنیداز شهادت دروغ  و»(. 03)الحج». 
اى »فرمودند:  خطبه دادند و روزى صپیامبر  :كنند كهغیره روایت مى امام ترمذى و

این آیه را تالوت  صگاه رسول اهلل مردم شهادت زور معادل با شرك به خدا است آن

﴿فرمودند:              ﴾ « پس از پلیدى

 .«شهادت دروغ پرهیز كنید وبتها 
 و (نیز روایت شده كه درجه اش حسن است موقوف از ابن مسعود  این روایت با اسناد)

گترین از بزر اآیا خبر ندهم شما ر»سه بار فرمودند:  صپیامبر در صحیحین روایت شده كه 

مادر ،  دن به خدا، عقوق پدر ور، فرمودند: شریك آوبلى یا رسول اهلل :؟ گفتندگناهان كبیره

 رآنقدر این جمله را تكرا و)قول زور(  !دند: خبر دارفرمو آنگاه از حالت تكیه نشستند و

 .«شوندكردیم ساكت مى كردند كه آرزو
چنین باشد، آثارش زشت است، جاى تعجب نیست كه  شهادت زور ضررش واضح و

به  بر قرارى عدالت بوده منصرف و اش كه اظهار حق وكه شهادت را از وظیفه اصلىزیرا 

مقدسى  ۀچرا شهادت از چنین وظیف ،كندبراى ظلم تبدیل مى پشتوانه اى سندى براى باطل و

از بین بردن  قوانین و از هم گسسن احكام و عدالت و براى محو انصاف و منحرف گردیده و

 .استقرار بكار گرفته شود امنیت و

مؤمنانى باشید كه  در جستجوى راه پرهیز گاران و از خدا بترسید و پس بندگان خدا!

﴿فرماید: آنان مى خداوند در باره                 
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   ﴾  :كسانى هستند كه شهادت  (بندگان واقعى خداى رحمان)» (.54)الفرقان

  .«گذرندبـیهوده اى بگذرند كریمانه مى ، بركار لغو وهر گاه ، ودهند دروغ نمى
 ولكم يف القرآن العظيم.... بارك اهلل يل

 خطبه دوم

 !اى مسلمانان

 شریعت اسالم حرص بسیار شدید دارد كه پایه هاى اخوت اسالمى را در جامعه راسخ و

چند  وحدت را در اجتماع بكارد و اسباب از بین بردن اختالف و محبت و ، وكندنهادینه 

 ان اول كار جهت حفظ حقوق و، به همین منظور بود كه از همدستگى را به مردم بشناساند

ریشه  حق تلفى و از بین بردن احتمال هرگونه انكار و معامالت و به ثمر رساندن تعهدات و

مدرك  در گیرى، اسالم قانون گذارى كرد و به سند و اختالف و كن كردن فساد و

)المشهود خير من ، لذا گفته شده كه ید، بزرگترین سند شاهد گرفتن استمشروعیت بخش

﴿خداوند حكیم مى فرماید:  «هد داشته باشد بهتر از نوشته استآنچه شا» لكتاب(ا   

  ﴾ (484 :ةالبقر.) «درجاى دیگر  .«ستد كردید بر آن شاهد بگیرید چون داد و

﴿فرماید: مى         ﴾  :ان خود گواه فر عادل از میدو ن»(.4)الطالق

﴿در مورد دیگرى مى فرماید:  و .«بگیرید                        

   ﴾  :پس هرگاه اموالشان را به آنان پس دادید بر آنان شاهد » (.1)النساء

 .«خداوند كافى است باعتبار حساب رسى بگیرید و
 راه او را محكم بگیرید تا اینكه كامیاب و را بجاى آورید و خدا امر پس اى مسلمانان! او

 .شنودى پروردگارتان را بدست آوریدخو رستگار شوید و

بهترین  از پاكترین وص سالم بر پیامبرمان محمد بن عبد اهلل  آنگاه بدانید كه درود و

 :عبادات است خداوند متعال مى فرماید طاعات و
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﴿                       

     ﴾  :درود پیامبر بر فرشتگانش و گمان خداوند بى»(. 31)األحزاب 

 .«بگویید سالم باید كه چنان و بفرستید درود او بر[ نیز شما] مؤمنان اى. فرستندمى
 هـ41/6/6244



 

 

 

 

 شيخ صالح البدير



 

 

 فرازهايى از توحيد عبادت

 !ن خداگااى بند

شكر نعمتهایش را  چنانكه حق عبادت است پیوسته او را پرستش كنید، و ، واز خدا بترسید

عقوبت او شدیدا  گرفت و از وبجاى آورید كه پاداش شكر در نزد او زیادت نعمت است، 

﴿حذر كنید                         ﴾ 
رید مگر در ینم است از خدا بترسید و ترسیدنچانكه حق ! آناى مؤمنان» (.201)آل عمران: 

 .«حالیكه مسلمان باشید
 اى مسلمانان!

نشانه هاى عظمت و نعمتهایش  در دالیل و م كنید، ورا تعظی حق تعظیم است خداچنانكه 

در قدرت بى نظیر آفرینش او فكر كنید تا  در عجائب مخلوقاتش و سلطان و در ملك و و

 .گرددتصدیقتان قوى تر باور و واینكه ایمانتان به او محكم تر 

﴿فرماید: خداوند متعال در كتاب عزیزش مى          ﴾  
فرماید: چنین مىهم و .«گاندر زمین نشانه هایى است براى یقین كنند و» .(43)الذاریات: 

﴿                             ﴾ 
بته نشانه لروز ا اختالف شب و زمین و در آفرینش آسمانها و كه براستى» (.643آل عمران: )

 .«خردهایى است براى صاحبان 
 ،صلح گ وجن ،مغرب ، مشرق ومهیب كائناتى عظیم و ، وبیعج ار ومش ىمخلوقاتى ب

، دانه، فرد وگروه وگیاه  ،روز ، شب ونابار ، باد وسیاره ، ستاره وشرین ، شور وتر خشك و

قدرتمندى  بزرگ و هلإچقدر  و نازنینى خداى پاك و، چقدر مرده، نشانه در پى نشانه زنده و

بنگرند  كه شواهدش را براى آنان ، دالئل قدرتش را براى آنانكه فكر كنند نمایان واست

براى معاندان  وغافالن بیان فرموده است  براىمعجزاتش را  آیات و ، وآشكار كرده است

بركت ، پس با شه كن كرده استهاى منكرین را ری بهانه دالئل و ، وعذرى باقى نگذاشته

 .خدایى كه بهترین آفرینندگان است است
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، پانصد سال استبین آسمان دنیا تا آسمان بعدى فاصله »اید: مفرمى عبد اهلل بن مسعود 

 بین آسمان تا كرسى پانصد سال است، و ، وگر پانصد سال استبین هر آسمان تا آسمان دی و

داند او مى داند باالى عرش است وكیفتیى كه خودش مى خداوند متعال با وعرش باالى آب 

 .«دیچه حالى هستدركه شما 
  جهمیه آورده است.رد این اثر را در  /امام دارمى 

است كه اى گانه در برابر كرسى همچون حلقه آسمانهاى هفت»مى فرماید:  صخدا پیامبر

 .«در برابر كرسى است كرسى در مقابل عرش مانند همان حلقه در كویرى افتاده باشد و
سند خودش  ابن جریر نیز با آنرا در كتاب األسماء والصفات آورده است و /امام بیهقى 

 .قل كرده استنآنرا در تفسیرش 

گانه در دست بال كیف زمین هاى هفت  آسمانها و»نقل شده كه فرمود:  ب ن عباسباز ا

 .«اشداست كه در دست یكى از شما ب خداوند همچون دانه اسپندى
 اى مسلمانان!

بن  عبد اهلل مسلم با روایت  پروردگار بزرگ حدیثى است كه بخارى واز دالئل عظمت 

: گفتآمد و صروایت كرده اند كه فرمود: یكى از احبار یهود خدمت رسول خدا  مسعود 

یك  ، آب را بریك انگشت بر زمینها را ،یك انگشت در روز قیامت خداوند آسمانها را بر

مى آنها را تكان داده وگذاشته بال كیف خویش  گشتیك ان بقیه مخلوقات را بر ، وانگشت

فرماید: پیامبر مى  ، عبد اهلل بن مسعوده منمپادشاه منم پادشا، «أنا الملك أنا الملك»: فرماید

گردید سپس تعجب بقدرى خندیدند كه دندانهایشان نمایان  را دیدم كه از روى باور و ص

﴿: فرمودند                        

                        ﴾  :(15)الزمر .« 
 در جا یك، زمین متقیا روز و. ننهادند ارج، اوست بزرگى سزاوار كه چنان را خداوند و

 منزّه و پاك او. شوند نوردیده درهم او[ قدرت] دست در آسمانها و. اوست[ قدرت] قبضه

 .«است برتر آورندمى شرك آنچه از و است
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به من اجازه داده شده كه در باره فرشته اى از فرشتگان »فرمودند:  صوهمچنین پیامبر 

شانه اش فاصله هفتصد سال نرمى گوش تا  ، بینكه از حاملین عرش است سخن بگویم الهى

  .(روایت از ابو داوداست) .«راه است

هرگاه خداوند »: فرمودند صكند كه پیامبر نقل مى  ةباروایت أبو هریر /امام بخارى  

، گویا زنندلهایشان را به هم مىاتعظیم ب امرى در آسمان صادر كند فرشتگان از روى تسلیم و

خوف از آنان زائل گردد  ، پس وقتى كه مطمئن شوند وخوردگ مىزنجیرى است كه به سن

، آنگاه خود در جواب سوال كننده پروردگارتان چه فرمود؟ :یگر گویندتعجب كنان به یكد

پس چقدر پاك است پروردگار  «بزرگ اوست پروردگار بلند مرتبه و حق گفت و ،گویند

هرگز نمى میرد، این بود  نده است و، هیچ خدایى جز او نیست كه همیشه زباعظمت بزرگ و

عظمت حیرت آور پروردگار داللت  قدرت قاهر و بعضى نصوص كه بر آیات ظاهر و

ه باید تعظیم كنیم تعظیم طورى ك ؟ وخدا را چنانكه الزم است شناختیم ، پس آیاكندمى

 ؟!او هستیم آیا حق او را ادا كردیممخلوقات  ؟ در حالى كه ما بندگان وكردیم

اى »: بر االغى سوار بودیم ، فرمودند صرسول خدا  : من ومى فرماید ذ بن جبل معا

 خدا و :؟ گفتمحق بندگان بر خدا چیست ، وآیا مى دانى كه حق خدا بر بندگان !معاذ

یزى یا چ ، فرمودند: حق خدا بربندگان این است كه او را بپرستند وتر مى داندرسولش به

ه به او شریك نیاورد حق بندگان بر خدا این است كه كسى ك ، وكسى را با او شریك نسازند

 .)متفق علیه(  .«عذابش نكند

 اى مسلمانان!

حق خالصى  سنگین ترین گناه این است كه به خدا شریك آورده شود و بزرگترین ظلم و

 ﴿، یگران را با او مساوى دانسته شودد كه فقط مال اوست به دیگران داده شود و  

                            ﴾  :المائدۀ(

شت را بر او حرام كرده است كسى كه به خدا شریك بیاورد یقینا خداوند به»(. 54

مچنین ه  .«مددگارى نخواهد بود ستمكاران را هیچ یاور و ، وجایگاهش دوزخ است
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﴿ خداوند متعال مى فرماید:                

                                   

           ﴾  :سخن دروغ  از پلیدى بتها و» (.06 -03)الحج

كسى كه به خدا شریك آورد گویا  ، واز مشركان نباشید به خدا روى آورید و پرهیز كنید و

اى را به دره ، یا اینكه باد اوربایندرا مى پرندگان الشخوار او اینكه از آسمان افتاده است، و

 .«ندازدادور دست مى
 بندگان خدا!

بدانیدكه علم داشتن به شرك  ، ووسائل آن بپرهیزید اسباب و اشكال آن و از شرك و

مردم در باره خیر از »: مى فرماید ، حذیفه ابن الیمان خالصى از آن است یگانه راه نجات و

دام آن پرسیدم از ترس اینكه مبادا به باره شرّ مى كردند اما من درسوال مى صرسول خدا 

 .. )متفق علیه(«گرفتار آیم

 اى مسلمانان !

، كه از شریعت پیامبر شان است این كه بعضى مسلمانان كم علمآنچه بسیار تأسف آور 

آگاهى شان محدود است در بعضى از  مطالعه و دید و ، وآگاهى كامل ندارند صمحمد 

صل توحید یا حد اقل اشوند كه با احكام عملى به چیز هایى آلوده مى مسائل اعتقادى و

 ، بنا براین واجب است كه در چنین مواردى هشداركمال مطلوب آن تناقض آشكار دارد

مقتدر كه در این زمینه دالئل  طاعت از پروردگار دانا و ، وداده شود، بویژه در توحید عبادت

 قاطعیت ، این وضوح وار آشكار استبیان آنان بسی قاطع و سنت بسیار روشن و قرآن و

 ، وبحدى است كه تشنه را سیراب كرده، بیچاره را كمك نموده، سرگردان را راه نموده

 ﴿، بخشدپیروزى مى اولیاء رحمن را بر اولیاء شیطان غلبه و          

      ﴾  :آورندنمى ثلىم تو حقّ در[ كافران آن] و»(. 00)الفرقان 

 .«آوریممى بیانتر نیك و راستین[ پاسخى] برایت آنكه مگر
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 اى مسلمانان ! 

، چه در مبانى ، چه در الفاظ واز شرك به خدا پرهیز گردد از لوازم توحید این است كه

نظر نداشته باشد باز هم  كسى كه به غیر خدا قسم مى خورد حتى اگر معناى زشت آنرا در

مواجه با خطر است أما اگر در دلش  اصغر است كه صاحب آن گنهكار و چنین عملى شرك

چنین اعتقادى ق تعظیم است حاین باشد كه آنچه به او سوگند مى خورد مانند خدا مست

گند بخورد یقیناً كسى كه بغیر خدا سو»فرماید: مى صگرامى شرك اكبر است، رسول 

 . (احمد استازروایت ) .«شرك شده استم

، جز به كایتان سوگند نخوریدرش مادران و پدران وبه »مى فرمایند:  صپیامبر چنین هم 

به خدا هم خواستید سوگند  هرگاه كس دیگرى سوگند نخورید و یاچ چیز خدا به هی

 .(وایت از از ابو داود است)ر   .«، راستگو باشیدبخورید

، خوردن جایز نیستغیره سوگند  گى وزند شرف و كعبه ووو ولى  پیغمبربنا بر این به 

 ، اگر كسى چنین گناهى مرتكب شد ونیستدرست صفات او سوگند  أسماء و جز به خدا و

 .باره چنین كارى نكند دو به غیر خدا سوگند خورد واجب است كه توبه كند و

تازه مسلمان شده بودم »روایت مى كند كه فرمود:  از سعد ابن ابى وقاص /امام نسائى 

، اصحاب رسول عزى قسم خوردم كردیم، من به الت وچیزى صحبت مىه كه داشتیم در بار

چون از ، اطالع بده ص، فورا برو به رسول اهلل گفتى: چقدر سخن زشتى گفتندبه من  صاهلل 

آل إله إال اهلل ) :: سه بار بگوحضرتش اطالع دادم، فرمودندبه  ، آمدم ونظر ما تو كافر شدى
 چپ تف كن و سه بار به طرف ، وپناه بجوىشر شیطان به خدا و سه بار از ( وحده الشريك له

 .«باره این اشتباه را تكرار نكنى دو
 اى مسلمانان !

خالق را به مخلوق  كلمات ناشایستى كه از آن نهى شده و زشت و از الفاظ شرك آمیز و

توكلت على )یا  (، وأنتمالى إال اهلل) یا ،)ماشاء اهلل وشئت( :پرهیز كنید، مثل جملهكند تشبیه مى
ما )گفت:  ص پیامبر، در مسند امام احمد آمده است كه مردى به امثال اینها ، و(وعليك اهلل
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)أجعلتنى هلل نداً : فـرمودند ص مبرپیا .«تو بخواهى چه خدا بخواهد وآن» ( یعنىشاء اهلل وشئت
 .«ا بخواهدچه تنها خدبلكه آن گردانیدىآیا مرا با خدا شریك »( بل ماشاء اهلل وحده

 خدا!گان بند

ناتوانى به  جوئید با اظهار حاجت و فقر وبصفات علیاى خدا به او توسل  با اسماء حسنى و

 گونه شرك وجدا كردن توحید از هر با عمل صالح و، به او توسل بجوئید، پیشگاه او

 از ل خود را به خدا نزدیك كنید وس، فقط با انواع مشروع تودبه او توسل بجوئی آلودگى

كند توسل هاى خود ساخته كه انسان را به شرك ملوث مى بدعت آلود و اساس و الفاظ بى

یا حق اولیاء یا  صپیامبر ركت یا حق بیا حرمت یا  صل به جاه پیامبر سنند تود، مایپرهیز كن

 .عمشروى ناهادعا واع توسل ممنوع ونگر ادی

 اى مسلمانان!

دهند بپرهیزید، مانند دلبستگى به تعویذات نجام مىچه كه بعضى مردم عوام یا جاهل ااز آن

، كنند، مهره آویزان مىزنند، نخ گره مىپوشند، مى بینید كه بعضى حلقه مىامثال آن و

به دروازه  حیوان و انسان و گردنپوست دیگر حیوانات به  ، دنب گرگ وبندنداستخوان مى

، یا كنند دور مى ابالیى ر ى را دفع كرده وتگمان اینكه اینها مصیبكنند به آویزان مىغیره  و

الح نظر نكند یا حسد نورزد در حالیكه همه اینها یا طگیرند كه به اصچشم كسى را مىجلو 

، چون ذاتى كه كشاندمى تسپس به هالك به شرك و ایا اسبابى است كه انسان ر شرك و

﴿ذو الجالل است كند فقط خداى مصیبت را دفع مى باید به او پناه برده شود و  

                                 

                ﴾ گر ا»: یعنى (.21 -21ألنعام: )ا

گر خیرى به تو ، و ادآنرا بر طرف ساز دتوانچ كسى جز او نمىزیانى به تو برساند هیخداوند 

اوست حكیم  مسلط است و قاهر و دبندگان خو ، اوست كه بررساند، او برهمه چیز تواناست

 .«آگاه
 اى مسلمانان!
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 شكل ومجلو  كند، وپودها دردى را دوا نمى پناه بردن به این تار و خرافات وگونه این

، از عمران بن حصین بیندازیمدور این واجب است كه این چیزها را گیرد، بنابرمصیبتى را نمى

  این »: نددیدند، فرمود بر بازوى شخصى حلقه اى از برنز صپیامبر روایت است كه

: این جز اینكه سستى را سستى است فرمودند : براى جلو گیرى از ضعف وچیست؟ گفت

این حلقه  بینداز كه اگر با این حالت مردى و ندارد بازش كن و بیشتر بكند فایده دیگرى

 .(روایت از امام احمد است) .«همچنان با تو بود هرگز رستگار نخواهى شد

كسى كه تعویذ ببندد » ،دعاى بد فرمودند ببندد براى كسى كه تعویذ ص چنین پیامبرهم

ر بگردن آویزد خداوند او را كسى كه مهره یا چیز دیگ و خداوند او را به مرادش نرساند

 .«آسایش نبخشد
آمدند ایشان با نه نفر بیعت  صگرى است كه گروهى به خدمت رسول اهلل روایت دی در

 و نه نفر بیعت كردید باكه چه شد  !سوال شد اى رسول خدا. گذاشتندیكى را  كردند و

 وباز كرد عویذش را چونكه او تعویذى بسته داشت آن مرد ت، فرمودند: دهمى را رها نمودید

تعویذ ببندد یقینا كسى كه » فرمودند: با او نیز بیعت كردند و صدور انداخت آنگاه پیامبر 

  .«َأْشَركَ  فَ َقدْ  َتِميَمةً  َعلَّقَ  َمنْ » «مشرك شده است
دستش نخى بسته تب به مردى را دید كه بر اثر  ابن الیمان  يفةحذ»روایت شده كه 

همراه  فرمود: اگر به همین حالت بمیرى و این نخ را نخ را كند و  ابن الیمان يفةداشت حذ

 .«ته باشى بر تو نماز نخواهم خواندداش
 

 اى مسلمانان!

، كسانى كه بروید ده بازانبشع ه شناسان ورستا گویان وغیب فالبینان و مبادا نزد ساحران و

نیرنگ  زیرا همه اینها فریبكار و، دهنداز اسرار پنهان خبر مى دانند ومى ادعا دارند علم غیب

 ف ووایجاد یك سرى حر و، كه با استغاثه از جنات دفرصت طلب هستن دروغ گو و باز و

گران از كسانى كه پیش آنان گرم دارند چه بسا این جادورا خرافات  بازار زرمو و راتااش

م یا درو جس مختلف ذبح كنند و گهاىخواهند كه حیواناتى بارنكنند مىآمد مى ورفت 
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شیاطین  ، كه بدون شك آنان در این زمینه به جنات وغیره را با آن رنگین نمایند و واردی

آورند در حالى كه پیامبر به خداى رحمن شریك مى و دپرستنآنان را مى جویند وتقرب مى

اى غیر خدا خداوند لعنت كند كسى را كه بر» .«َلَعَن اهلُل َمن َذَبَح ِلَغيِر اهللِ »: فرمایندمى ص

  .(روایت از مسلم است). «كند ذبح مى
كاریهاى آنان این است كه به افراد ساده لوحى كه نزد آنان رفت م گها وننیر گراز دی و

دیگر  فالن جا دفنش كنند یا بسوزانند یا به دریا بیندازند وكه دهند كنند چیزى مىوآمد مى

 .شعبده بازى ها انواع خرافات و

 !گان خدابندپس 

 صصادق مان  پیامبرپرهیزید باور كردن آنان ب وسوال كردن از آنان  نزد آنان ورفتن  از

چیزى بپرسد تا چهل شبانه روز نمازش قبول از او و كسى كه نزد ساحرى برود »فرمایند: مى

 .(استروایت از مسلم ) .«نمى شود

چه را در آن او برود وكسى كه نزد ساحر یا فالبینى »: فرمایندمى صپیامبر خدا  چنینهم

روایت ) .«گردیده استنازل شده كافر  صكند تصدیق كند یقینا به آنچه بر محمد ادعا مى

 .(از احمد است

از ما نیست كسى كه » فرمودند:  صپیامبر روایت است كه  از عمران بن حصین 

یا  كندا سحر، یفال ببیند یا برایش فال دیده شود برایش بد شگونى شود یا گونى كند یابدش

 .(روایت از بزار است) .«رایش سحر شودب

 اى مسلمانان!

پلیدى شرك بر  از لوث و ه اى پاك نگهدارید وبگونه شائسعى كنید كه توحید را از هر

وآثار باقى مانده  غار زمین و سنگ و جستن  به درخت و تبركبدانید كه  ، ور باشیدحذ

مشركین مكه درخت سدرى  :گفتاست كه  روایت واقد لیثى  ، از ابوكسى جایز نیست

اسلحه شان را به  در پاى آن براى تبرك مى نشستند و شد وداشتند كه ذات انواط نامیده مى

بیرون آمدیم در سر راه به قصد حنین  صرسول خدا  هنگامى كه با كردندآن آویزان مى

! چنانكه ل خداایان شد بعضى گفتند: اى رسوسبزى نم ناگهان درخت سدر بسیار بزرگ و
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قسم به ذاتى كه جانم »فرمودند:  صپیامبر  ،آنان درختى دارند براى ما نیز درختى تعیین كنید

چیزى گفتید مانند آنچه بنى اسرائیل به حضرت موسى گفتند كه در قبضه اوست شما 

﴿            ﴾ «آنان خدایانى  چنانكهى تعیین كن یبراى ما نیز خدا

 ﴿فرمود:  موسى  «دارند    ﴾  :شما قومى نادان »(. 608)األعراف

گذشتگان شما داشته اند آیا شما نیز آنها را یكى یكى اینها عادات زشتى است كه  «هستید

 .(روایت از احمد است) .«زنده مى كنید

 اى مسلمانان!

نه به قبور  نه جاى تولدشان و نیز تبرك جستن جایز نیست و ص پیامبربدانید كه به قبر 

جاهاى عبادتشان تبرك جائز  لباسها و ات صالحین وآثار ووبه ذچنین هم و ‡ گر پیامبراندی

، دروازه آنان جائز نیست خاك و چنین تبرك جستن به دیوارهاى مساجد و، همنیست

تى اگر مسجد الحرام یا مسجد كشیدن به آنان جائز نیست ح دست همچنین بوسیدن و

نیز دست  آن وبه دست كشیدن  ، وجائز است بوسیدن حجرأسود چهباشد آن صمصطفى 

 كند كه جز ركن یمانى وروایت مى بابن عمر  ى كهبدلیل حدیث ،كشیدن ركن یمانى است

 .. )متفق علیه(از كعبه دست بكشند ىگربه جاى دی صپیامبر حجر أسود ندیدیم كه 

، زیرا حضرت نه تبرك اتباع باشد و كشیدن به این دو ركن باید به نیت تعبد وحتى دست 

َواللَِّه ِإنِّى أُلقَ ب ُِّلَك َوِإنِّى َأْعَلُم أَنََّك َحَجر  »د: گام بوسیدن حجر اسود فرمودنهن عمر فاروق 
َفُع َوَلْواَل أَنِّى رَأَْيُت َرُسوَل اللَّهِ  گند من بخدا سو»  «قَ ب ََّلَك َما قَ ب َّْلُتكَ  ص َوأَنََّك اَل َتُضرُّ َواَل تَ ن ْ

رسانى اگر نمى اى فایده هیچ ضرر و دانم سنگى بیش نیستى وبوسم كه مىمى ترا درحالى

خالصه اینكه تبرك جستن  .«بوسیدمگز ترا نمىدیدم كه ترا بوسید هررا نمى صرسول خدا 

داشته  ى وجوددلیل ص سول اهللسنت ر كه از كتاب خدا وآنچ چیزى جایز نیست مگر به هی

 باشد.

 اى مسلمانان!
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 مردگان است، و زكشاند استغاثه اتباهى مى و تگر انواع شرك كه انسان را به هالكاز دی

 آورند وبراز آنان بخواهد كه حاجتى را  به كمك بطلبد و اینكه انسان آنان را بخواند و

، یا اینكه چیزى به آنان تقرب جوید دننذر كر ودن ونماینكه با ذبح  ، ومشكلى را حل كنند

 یا در كنار قبرها بنشیند و، پرده ها را ببوسد دیوارها و و ، یا دروازه هابرشان طواف كندقبر 

 پرستان واز صفات بت  ى كهیكارها گردی ، وچادر بكشد بر آنان پرده و ومجاورت كند 

كند ست كه اعمال را باطل مىچه بسا بعضى از این كارها شرك اكبر ا اولیاء شیطان است و

﴿فرماید: ، خداوند متعال مىتصادم آشكار داردسنت  با كتاب و و        

                              

                   ﴾ (3 حقاف:أل)ا.  
تا روز قیامت كه  بخواند[ دعا به] را كسى خداوند جاى به كه كسى از گمراهتر كیست و»

، دشمنان شوند هآورد دچون مردم گر و، خبرندایشان از دعاى آنان بى پاسخش را ندهند و

 .«شان را منكر شوندعبادت ، وباشندایشان 

﴿: فرمایدخداوند متعال مىچنین هم                 

                           

                          ﴾ :فاطر( 

60). 

كسانى را كه به جاى او  ، واستر، كه فرمانروایى او چنین است خداوند پروردگار تان»

، دنشنو، نداى شما را نمىید شاننبخواگر اهء خرما نیستند. هست، حتى مالك پوست خوانیدمى

 ، وكنند، شرك شما را انكار مىقیامت روز ، ودادند، پاسختان را نمىگر هم مى شنیدندا و

 .«گاه تو را آگاه نمى سازدچون ذات آهیچ كس 
 !اى مسلمانان
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صالحین به اینكه مثالً در كنار آنها نماز خوانده شود یا  ، وزیاده روى در قبور أنبیاء غلو و

یا بر آنها چادر كشیده شود همه اینها از  گرددآراسته  مزین وگنبد ساخته شود یا بر آنها 

كشاند زیرا كه چنین اعمالى رفته رفته اسبابى است كه انسان را به شرك مى گناهان كبیره و

 .كندقبرها را به بت تبدیل مى

گفتند: هنگامى روایت است كه  بعبد اهلل بن عباس  و لدر بخارى از أم المؤمنین عایشه 

ردائى كه  شان را باصورت بردند در حالت احتضار )جان دادن( بسر مى صول خدا كه رس

جهت بر  كردند ومىشان دور ه چهرآنرا از  شدگ مىنفسشان تن، چون پوشاندندداشتند مى

 ِاتََّخُذوا, َوالنََّصاَرى اْليَ ُهودَ  اللَّهُ  َلَعنَ »فرمودند: نصارى مى داشتن از افعال شركانه یهود و حذر
یامبرانشان را مسجد پنصارى را كه قبور  وخداوند لعنت كند یهود » «َمَساِجد أَنِْبَيائِِهمْ  قُ ُبورَ 

 .«گرفتند
گام بر پاشدن از بد ترین مردم كسانى هستند كه هن» فرمودند: صچنین پیامبر خدا هم

 .«گیرندپیامبرانشان را مسجد مى ىكسانى كه قبرها قیامت زنده باشند و
 !اناى مسلمان

ى است كه در دین ینوشتن همه اینها كارهابر آنها كتیـبه  وگچ كردن  ساختن و قبرها را

از  دنهى فرموده ان صرسول خدا »: گفتروایت است كه  ممنوع ست، از جابر  ما مردود و

. «شوداینكه بر روى آن بنا كرده  بر روى آن نشسته شود و وگچ كارى شود اینكه قبرها 
َوَأن »اسناد صحیح جمله اضافه اى نقل كرده اند با غیره  ترمذى و است، و روایت از مسلم)

 .«ا آن نوشته شود(باینكه  و «َيكُتَب َعليهِ 
هیاج اسدى فرمود: لروایت است كه به ابى ا در صحیح مسلم از على ابن ابى طالب  و

را  ىچ تمثالیمرا فرستاد، مرا فرستاد كه ه صپیامبر ترا براى آن كارى نفرستم كه  آیا»

 .«را نگذارم مگر اینكه هموراش كنمهیچ قبر بلندى  نگذارم مگر اینكه نابودش كنم و
 !خداگان بند
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، وگویا دیگر وسیله اى براى شرك استیا هركس یا پیامبر عبادت خدا در كنار قبر ولى 

ور حتى ، لذا دعا در كنار قباگر بر آن مسجدى بنا نكندحتى مسجد گرفته است  را اینكه قبر

 .از جاهاى قبولیت دعا نیست صپیامبر جائز نیست لذا كنار قبر  ص قبر پیامبر

مردى را دید  /كنند كه على ابن الحسین حافظ ضیاء در المختاره روایت مى أبو یعلى و

و را منع كرد و فرمود: آیا حدیثى را برایتان ا ،كنددعا مى آید ومى صپیامبر كه كنار مرقد 

 ال»شنیده است  صپدرم از جدم و جدّم از رسول اهلل  پدرم شنیده ام، واز بیان كنم كه 
ُلغُِني َتْسِليَمُكمْ  فَِإنَّ ، قُ ُبورًا بُ ُيوَتُكمْ  َوال، ِعيًدا قَ ْبِري تَ تَِّخُذوا قرار  گاه قبر مرا جشن» .«ُكْنُتمْ  أَيْ َنَما يَ ب ْ

 شما سالم و كجا باشید درودكه هر بر من دورد بفرستید ، ونه خانه هایتان را قبرستان ، وندهید

 .«رسدبه من مى
 گرداند.ب صپیروان صادق سید المرسلین  شما را از مهتدین و خداوند من و

 ....ينَ مِ سلِ مُ  ال رِ سائِ لِ م وَ كُ لَ ي وَ لِ  اهللَ  رُ غفِ ستَ أَ وَ  ونَ عُ سمَ ما تَ  ولُ أقُ 

 خطبه دوم

 خدا!گان بند

﴿، ن وآشكار او را ناظر بدانیدنها در است از خدا بترسید و راسزاوچنانكه       

            ﴾ (:664 التوبة .)«از خدا اى مؤمنان !

  .«دیگویان باشباراست بترسید و
 !اى مسلمانان

بر عموم  ، وگانش اجرا كنیمرا بربند شاز جمله تعظیم خداوند این است كه شریعت

با همه  حكم او باشند و رهبرانشان واجب است كه تسلیم شرع خدا و أئمه و مسلمین و

دین خدا به ستیز بر  با خدا و مذاهب منحرف كه ساخته دست بشر است و مكاتب و

، مضافا غیره و يستیالئیك ،ناسیولستى ،سوسیالستى و ،خیزند، مبارزه كنند مانند كمونیستىمى

، كسى كه بر همانند شرك به او در عبادتش است ،خدا در حكمه رك بباید دانست كه ش
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رسولش را انكار كند یا معتقد باشد كه حكم غیر خدا از  مقدم بودن حكم خدا و حق بودن و

را رسول  بهتر یا مثل آنست یا اینكه حكم كردن بر خالف حكم خدا ورسولش  حكم خدا و

ملت اسالم خارج شده از  و، گردیدهزل شده كافر نا صیقینا به آنچه بر محمد  ردجایز بشما

 ﴿فرماید: ، خداوند متعال مىاست              

                         ﴾ (13 نساء:ال). 

ختالفى كه سوگند به پروردگارت كه ایمان نیاورده اند مگر آنكه در ا یست وچنین ن»

به خوبى  ، آنگاه در آنچه داورى كردى هیچ دلتنگى در خود نیابند ودارند تو را داور كنند

 .«گردن بگذارند

﴿مى فرماید: چنین هم                            

                            

            ﴾   (13 نساء:ال).  

به آنچه پیش از تو  بر تو نازل شده وگمان مى برند به آنچه كسانى را كه  (داستان)آیا »

، حال آنكه به خواهند به طاغوت داورى برندكه مى (ندانسته اى)، نازل شده، ایمان دارند

خواهد آنان را به گمراهى دور شیطان مى آنان دستور داده شده است كه به آن كفر بورزند و

 .«درازى بكشاند و
 اى مسلمانان!

، از اعمال شر به قصد تعیین خیر وپرواز دادن پرندگان  و ماهها و روزها گونى بابد ش

فال بد نیست  را باطل كند، این بدشگونى و است كه شریعت اسالمى آمده است آنها ىجاهل

آمده  بخارى، در آفریندضرر مى این ماه صفر نیست كه شر و ، وكندكه تقدیر را عوض مى

چ مرضى در هی» «َصَفرَ  َوال، َهاَمةَ  َوال، ِطيَ َرةَ  َوال، َعْدَوى ال»فرمودند:  صاست كه رسول خدا 

شر  پرواز دادن هیچ پرنده اى در خیر و و هیچ شگون بدى حقیقت ندارد واقع واگیر نیست و

 .«شگون به ماه صفر نیز بى تأثیر است ، وثر نیستؤم
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 گان خدا!بندپس 

 .نمائیدواع خرافات مبارزه با تمامى ان ، وها را به مالك آن وابسته كنیدلد از خدا بترسید و

 .وصلوا وسلموا على خير البشرية محمد بن عبد اهلل )صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم(

 هـ0/4/6244

 

 
      



 

 

 

 

 عبدالبارى الثبيتى شيخ

 



 

 

 گمر

 ! برادران وخواهران مسلمان

 شما و خویشتن را به تقوى و ترس از خدا سفارش مى كنم، زیرا كه تقوى سبب نجات و

 بهترین توشه در دنیا وآخرت است.

﴿                     ﴾  :(. 84 -88)الشعراء

 .«قلب سالم به پیشگاه خدا بیاید گر كسى كه بافرزند نفعى نمى رساند م روزى كه مال و»

 ﴿چنین خداوند متعال مى فرماید: هم                  

                               

   ﴾  :جز این نیست كه در  چشنده مرگ است، ونفسى  هر»(.  683)آل عمران

 دور[ جهنّم] آتش از كه كس هر پس، ش تان به شما كامل داده خواهد شدروز قیامت پادا

 فریب مایه جز دنیا زندگانى و. است شده رستگار شك بى، شود آورده در بهشت به و داشته

 .«نیست
ما آنرا خواهد ، مرگى كه بزودى هركس از بعد از مرگ گ واین است حقیقت مر

چ كسى از ، همرئوس و، رئیس بزرگ ، كوچك ومریض ، سالم وتنگدست ، غنى ودچشی

ه ، یا عمیق ترین درّمرگ نجات نخواهد یافت، گرچه به دور ترین نقطه، یا عالى ترین قله

﴿خداوند، مى فرماید: فرار كند،                    

 ﴾  :گ به سراغ شما خواهد آمد اگر چه در قصر هرجاى كه باشید مر» (.58)النساء

  .«محكم باشید هاى شامخ و
ترین اسرارى گ با اینكه پدیده اى كامال مشخص وآثارش نمایان است یكى از پیچدهمر

ت واداشته وآنان را گیچ كرده هشگران را به حیرژوپ رود كه عقول دانشمندان ومى ربشما

 :به روح بستگى دارد، خداوند متعال مى فرماید، این مشخص است كه مرگ است
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﴿                             ﴾ 
من  روردگار روح از امر پ :، بگوپرسنددر باره روح مى  (!پیامبراى )از تو »(. 83)اإلسراء: 

 .«ا از علم جز اندكى داده نشده استبشم و، است
 كنددر میدان پهلوانى مى را كه قهرمان تنومندى ، ودرستتن سالم و چله و چاق وجوان 

، آن جان مبدل شده است، جسمى كه هیچ حركتى نداردپیكرى بىیك لحظه به  بینید درمى

یائى بو چشم و ، گوش وس از كار افتادمتالشى گردید، حواو نیر آن قوت و جوانى رفت و

پزشك ماهر ، ند، ادیب شیرین سخندانشم سا او یك عالم و، چه بگنگ شد، زبان معطل شد

ته ها مى تواند اجل بسر رسد مگر این داش مخترع چیره دست باشد اما اگر عمر تمام شود و و

﴿جلو مرگ را بگیرد، خداوند حكیم مى فرماید:             

    ﴾  :رسد نه یك لحظه عقب خواهد رفت  گاه اجل شان فراهر »(. 24)یونس

چقدر »مى فرمود:  باالى منبر مى رفت و /عون بن عبد اهلل بن عتبه بن مسعود  .«ه جلون و

د اما در نمى ن، منتظر فردایسانندرده اند اما به پایان نمى رزیادند كسانى كه روز را آغاز ك

یتان تلخ خواهد غرور ها برا فرا رسیدنش را تصور كنید همه آروزها و و، اگر مرگ یابند

 .«شد
مشغول  عافیت لذت مى برد و از سالمتى و انسان در حالى كه كامال تندرست است و

دستور  یرد وگخود خواهى گردنش را بلند مى با غرور و گرمى است وسر تفریح و بازى و

شود شكارش حمله آور مى اى كه بركند ناگهان بیمارى مرگ همچون شیر درندهصادر مى

مفاصلش را سست  ها واستخوان و، را ضعیف ، صدایشمش را نحیفجس، آوردهجوم مى

كند مىپس از اینكه به ناچار از این دنیا كوچ  نیرویش را از بین مى برد و توان و كند ومى

 .یچدـپش را درهم مى النامه اعم

 ، بین ما ومى شویم ترما به او نزدیك هر روز به ما نزدیك و! گنزدیك است مرچقدر 

این عمر در  و و مردگان هستیمز فرا رسیدن مهلت نیست، پس ما جزج اى چ فاصلهاو هی
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 ولا چراغى كه ای، پرپر مى شود پس پژمرده وس است كه اول شكوفا و گلىحقیقت مانند 

 .سپس خاكستر مى شود درخشد واول مى كه، یا ستاره اى گرددسپس خاموش مى روشن و

افتاده  اى خراب شده وهسنگ نده وگاكهاى پراخ آزمندان باید به ریگها و پرستان ودنیا 

لذتهاى حرام گرچه بظاهر  كنجكاوى بنگرند تا بدانند كه راه شهوتها و دقت و روى قبرها با

واهد رسید كه ى خینچه است اما در نهایت هركس به همین جاغ مزین به گل و خوشگوار و

آید حالى به سراغش مى یك مرگ درپـبه حال كسى كه  شاپس خو، صاحبان قبر رسیدند

، حتى را نترساند مرگ او كسى كه قرآن و كه به سرنوشت آزمندان گرفتار نیامده است، و

ا شاخ بزنند بازهم نخواهد یكدیگر ر ها در جلو چشمانش به حركت در آیند وهاگر كو

 پند نخواهد گرفت. ترسید و

پند پذیرفتن است  عبرت گرفتن و گترین وسیله براىامروز در قبرستان مى بینیم بزرچه آن

، كسى كه خواهد بود نبردوش دیگراا ردفاى را بردوش دارد خودش كسى كه امروز جنازه

را تنها خواهند  او ر خواهند گشت، ودیگران از دفن او ب فرداگرى برگشته ن دیفدامروز از 

ر بد باشد اگ ، اگر خوب باشد نتیجه اش خوب واشت فقط عملش در كنارش خواهد بودگذ

 .نتیجه اش بد خواهد بود

، كنندبازى مى خندند وكنند مىجنازه حركت مى مى بینم بعضى كسانى كه با صرماع در

، علت این است كه دلها سخت كند شهرت طلبى در جنازه شركت مى یا اینكه براى ریا و

كه ما  مى خواهیممنان ، از خداوند عذاب قبر را از یاد برده است هول برزخ و قیامت و شده و

ترش سب گ به سراغش خواهد آمد وحال مربه هر ، كسى كه را از این غفلت بیدار كند

قیامت انتظارش را  گاهش قبر خواهد بود، كسى كه در بطن زمین باید بخوابد ورقرا خاك و

براى آن آمادگى  هش خواهد بود، باید بیاد مرگ باشد وگادوزخ جای بهشت یا كشد ومى

هر چیزى كه ، باید خودش را جزو مردگان بشمار آورد زیرا آن فكركند بارهءدر بگیرد و

 تواند او را از تو دور كند ومىلت ، هرگاه ملك الموت بیاید نه ماآمدنى باشد نزدیك است

 انت.طرف دار ه كثرت خویشان ون
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؟ آنها جمع چ كسى را حریف خود نمى دانستندهی د آنانیكه به آرزو رسیدند ونیكجا

را ساختند اما نتوانستند سكونت كنند، اما متأسفانه ما مرگ  ،كردند اما نتوانستند بخورند

در این دنیا  همیشه كنیم كه گویاستانه در دریاى زندگى شنا مىمچنان  و كنیم مى فراموش

َموَت ِإذا نمُتم َواجَعُلوُه َنصَب َأعُيِنُكم ِإذا ُدوا الْ َوتَ َوسَّ )مى فرماید:  /خواهیم ماند، اویس قرنى 
ستید آنرا نصب بیدار ه گناههر خوابید مرگ را بالشت خود تصور كنید وگاه مىهر»  (ُقمُتم

 .«العین خود بدانید
بى اهمیت  ك وكالت آن در چشم او كوچمش گ را بیاد مى آورد دنیا وكسى كه مر

شهرت طلبى  از ریا كارى و یمت قوى دارد وعز همت عالى و ىچنین شخص، جلوه مى كند

، بیاد آوردن مرگ بخاطر این اندیشدهشت و نعمتهاى دائم آن مىبدور است او فقط به ب

كند  ىكش دنیا كناره ، ازیك گوشه بنشیند نیست كه زندگى را بر انسان تلخ كند كه در

قلب  دارد و تولید دست بكشد، بلكه براى آن است كه او را از گناه باز از كار و و ،بترسد

آوریم مىگ را بیاد ، مرگى داشته باشدسازند اما بهر حال كار كند و ،نرم كندسخت او را 

 ؟ با عمل نیك وچى ، بازندگى پس از مرگ را بیاموزیم و گى براى مردنتا اینكه روش آماد

، نهى از منكر ، وشب زنده دارى، امر به معروف ،ا طاعت، با كوشش در عبادت، روزهب

 .غیره كمك به مستمندان و

گر به حماد بن سلمه گفته شود تو فردا مى میرى ا»مى فرماید:  /حمن بن مهدى الرعبد

ذكر  و؟ زیرا كه تمام اوقاتش با عبادت چرا .«كند بیفزایدنمى تواند ذره اى بر آنچه عمل مى

 پُر بود.د اورا و

 ، فریاد رسى مظلومان، وگناهانبا ترك منكرات و ؟گ آمادگى بگیریمبراى مرنه گوچ

صیقل دادن  زى ها ورو ، حسدها، كنیه توزى هایبا از بین بردن دشمن، اداى حقوق دیگران

 .همسایگان رابطه نیكو با خویشان و مادر، و پدر و، با احسان به دلها

را از یاد ببرم گ مر اگر یك لحظه» فرمود:صالح المّرى مى :نویسد كه مى /ابن مبارك 

 .«قلم فاسد مى شود
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ه ، سه نعمت نصیبش مى گردد: زود توبپیوسته مرگ را بیاد آوردكه كسى »ه شده: گفت

 سه چیز یاد ببرد با كسى كه مرگ را از ، وتازگى در عبادت ، قناعت قلب، نشاط وكردن

رضایت را از دست دادن، كسالت در دیر توبه كردن، بخاطر كفاف  روبرو مى شود: ناپسند

كند در وادى غفلت حركت مى نده وخواهشات بر او سایه افگكسى كه ابرهاى  .«عبادت

حرام را ندارد چگونه  ؟ كسى كه پرواى حالل وخواهد براى مرگ آمادگى بگیردچگونه مى

 نماز صبح را با را ترك كرده و كسى كه قرآن خواهد براى مردن آمادگى بگیرد؟ مى

خورد، كسى ، كسى كه مال مردم را به باطل مى خورد كسى كه سود مىجماعت نمى خواند

 ؟ كسى كه زبانش را به غیبت وخواهد براى مردن آمادگى بگیردچگونه مىكند كه زنا مى

عیوب  در جستجوىاوقاتش را  حسد است و قلبش سرشار از كنیه و ى ملوث كرده ونیخبر چ

گذارند چگونه ترویج اخبار دروغین مى وشایعه پراكنى  گران وآبروى دی مسلمین، عزت و

 ؟.مى خواهد براى مردن آمادگى بگیرد

شوند كه در دنیا بمانند یا اینكه به آن مقام كریم ار داده مىیمردن اختگام هن ‡ پیامبران

 ل گردد،ـتقدار نعمتهاى دائم مندهد كه به پیامبرى ترجیح مىل شوند كه بال شك هر قتنـم

ار داده شد ولى ایشان نیز بهشت یبه ایشان اختكه آمده  یشپ  صهمین جریان براى پیامبرمان 

روایت شده  لصحیح مسلم از أم المؤمنین عائشۀ  را انتخاب فرمودند، در صحیح بخارى و

َلْم يُ ْقَبْض نَِبى  »ودند: فرمگامى كه هنوز تندرست بودند مىهن  صپیامبر كه ایشان مى فرماید: 
هش گا قبض روح نشده تا اینكه جای ىچ پیامبرهی» «َقطُّ َحتَّى يَ َرى َمْقَعَدُه ِمَن اْلَجنَِّة ثُمَّ ُيَخي َّرُ 

 گامى كه ایشان مریض شدند وهن. «سپس به او اختیار داده مى شود وببیند در بهشت  ار

آنگاه بهوش آمدند سپس  شدند و روى رانم گذاشته بود لحظه اى بیهوش سرشان بر

خواهم به مى! پروردگارا»  «اأَلْعَلى الرَِّفيقَ  اللَُّهمَّ »فرمودند:  چشمانشان را به سقف دوختند و

دانستم كه این  كنند ورا انتخاب نمى گفتم: بنا برین ماندن با ماخود  با «رفیق اعلى ملحق شوم

: این آخرین پس ام المؤمنین فرمودس ،ودندهمان حدیثى است كه براى ما بیان مى فرم عین

 .«اأَلْعَلى الرَِّفيقَ  اللَُّهمَّ »، جمله اى بود كه ایشان بر زبان آوردند
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هولناكى آن مردم دو  در قیامت و ، وتاریكى آن در قبر و ، وسختى آن مردن وگام هن

 مانند ومى سختى ها ثابت قدم كسانى كه در هنگام مشكالت واول  گروه خواهند شد،  گروه

انى كه با سگروه دیگر ك و ،شوندمژده بهشت داده مى وحشت در امان بوده و از خوف و

 خوارى روبرو خواهند شد. نهایت ذلت و

 ﴿فرماید: خداوند مى                  

                       ﴾  :(. 03)فصلت

، فرشتگان بر آنان فرود آیند ر ما اهلل است سپس استقامت كردندگفتند: پروردگاكسانى كه »

به بهشتى كه وعده داده  را خوش خبرى باد شما گین نشوید وغم ه نترسید ومژده دهند ك و

، كسانى كه در هنگام مرگ استقامت خواهند گان بر مؤمنان فرود مى آیندفرشت .«مى شدید

حشر دلهایشان مطمئن خواهد بود  شدن در روزگیخته هنگام بران در در قبرهایشان و داشت و

هول قیامت در امان خواهند بود، به آنان خواهند گفت: از آنچه بدان روى  از ترس و و

گین نباشید غیره غم مال و عیال و گذاشتید از اهل وه در دنیا بر آنچه ك ، وآورید نترسیدمى

﴿                  ﴾  :ما هستیم دوستان شما در »(. 06)فصلت

آرى ما هستیم دوستان شما در آخرت كه شما را از وحشت قبر  .«در آخرت گانى دنیا وزند

در روز برانگیخته شدن به شما اطمینان مى  داریم ون در صور مأنوس مىهنگام دمید و

 بخشیم.

با سختى هاى مرگ روبرو شوند در  ، وامى كه پیك مرگ بر آنان فرود آیدگهن كفار

﴿ذلت بسر خواهند برد  كمال اهانت و                

                            

                      ﴾  :و»  (.40)األنعام 
 اندگشاده را خود دستان فرشتگان و دانمرگ سكرات در ستمكاران كه گاه آن، ببینى چون

 به آنچه[ سزاى] به امروز[. شوىمى زده شگفت] آورید بیرون را جانهایتان:[ گویندمى و]
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 خوار عذاب به، كردیدمى سركشى آیاتش از[ آنكه سزاى به] و گفتیدمى خداوند بر ناحق

  .«شویدمى داده كیفر كننده
 دنیا را خواهند كرد چنانكه خداوند در هگشت بباز  آرزوى حسرت آنان زیاد مى شود وو

﴿باره آنان مى فرماید:                          

     ﴾  :آنان از كسى سوى به مرگ كه گاه آن تا»(. 633 -44)المؤمنون 

[ را نیك كارهاى آنجا] كه سرایى در كه باشد گردان باز مرا، روردگاراپ: گوید، آید

مفسرى مشهور است در باره این  كه تابعى و /ةقتاد «دهم انجام نیك كار، امكرده فروگذار

عیال برود  نكرده كه به دنیا باز گردد تا اینكه نزد مال و گند او آرزوبخدا سو»فرماید: آیه مى 

به عبادت  و كه بر گردد شهوترانى مشغول شود، بلكه آروزكرده است به دنیا جمع كند و و

عذاب  هنگام دیدن اى كه آنچه كافر در، پس خداوند خشنود باد از بندهخدا مشغول شود

 .«كند از هم اكنون انجام دهدتمنا مى

 .....بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم

 خطبه دوم

 !خدا ، بندگانرا در نظر داشته باشيد او آشكار مهه احوال پنهان و در ، ودپيشه كني چنانكه بايد تقوا از خدا برتسيد و
به وى توفيق خبشد  چقدر حمتاج اين است كه خداوند قدمش را ثابت نگهدارد و، شخصى كه در حال احتضار قرار دارد

خدا  «ال ِإَلَه ِإال اللَّهُ »گرتين كلمه ا با بزر باشد، تا اينكه از دني «ال ِإلََه ِإال اللَّهُ »تا اينكه آخرين كالمش از دنيا 

 َمْن َكاَن آِخُر َكالِمِه ال ِإَلَه ِإال»فرمود:  صرسول خدا  :روايت است كه گفت ، از معاذ بن جبل حافظى كند
 . (داود استروايت از أبو ) .«باشد داخل هبشت مى گردد إله إال اهللالكسى كه آخرين كالمش » .«َدَخَل اْلَجنَّةَ  اللَّهُ 

 .«گرددبهشت بر او واجب مى» «اْلَجنَّةُ  هُ ت لَ بَ جَ وَ » :ستمسند احمد آمده ا در و
تلقني كلمه شهادت در هنگام مرگ به اين دليل مستحب است كه هر شخص در وقت »مى فرمايد:  /عالمه ابن قيم 

به بنده نزديك است پس از ترس  شيطان هم وحشت روبرو است كه به آن عادت ندارد، و مردن با جهاىن از هول و
هنگام مردن تأثري زيادى در حمو   اينكه مبادا غافل شود تلقني كلمه شهادت مستحب است عالوه بر آن گفنت كلمه در

مضمونش را مى  كند حتماً از قلبش به آن يقني دارد، وگناهان دارد، چونكه بنده اى كه در اين حالت بدان اقرار مى
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پس از احساس  نفس پس از اعراض كردن اينك روى آورده است، و الىت خواهشاتش مرده است، وداند، پس در چنني ح
كند، حرص دنيا ديگر از دلش بريون شده پس اين شهادت خامته اعمالش قرار ناتواىن مى غرور اكنون احساس عاجزى و

شهادتى خالص به  را كه وى با گواهى وبا پروردگارش روبرو مى كند زي خواهد گرفت، لذا او را از گناهانش پاك كرده و
 (./پايان سخنان ابن قيم . )«پنهانش يك استو آشكار  باطن و پيشگاه خدا مى رود كه ظاهر و

 شود كه حاضر شدن بر بالین مریضى كه در حال احتضـار و همچنین از حدیث فهمیده مى

، أنوسـش گرداننـد  م كه كلمـه را بیـادش آورنـد و    برد مستحب است تااستقبال مرگ بسر مى

كـه بـه   همچنین علماء مستحب مى دانستند كه در هنگام مردن از اعمال نیك او یاد شود تا این

ال »فرمودنـد:   صروایت اسـت كـه پیـامبر خـدا      ، از جابر پروردگارش حسن ظن پیدا كند
هیچ كسى از شما نمیرد مــگر اینكـه   » «يَُموَتنَّ َأَحد  ِمْنُكْم ِإالَّ َوُهَو ُيْحِسُن الظَّنَّ بِاللَِّه َعزَّ َوَج لَّ 

 . (روایت از مسلم است) .«حسن ظن داشت باشد –عزوجل  –به اهلل 

 نیكهاى مرده سخن گفته شود و سنت مطهر ترغیب داده شده كه از محاسن و همچنین در

روایت است كـه پیـامبر    ل ان را از بدى هایش نگه داشته شود، در صحیح بخارى از عائشه زب

، مرده هـا را دشـنام ندهیـد   » .«َقدَُّموا َما ِإَلى َأْفَضْوا َقدْ  فَِإن َُّهمْ  اأَلْمَواتَ  َتُسبُّوا ال»دند: فرمو ص

 .«به آنچه عمل كرده بودند رسیدند زیرا كه آنان
نوعى بیمـارى   به مدینه آمدم ،»: از أبو األسود روایت است كه گفت در صحیح بخارى و

، شسـتم ، جنـازه اى از حضورشـان گذشـت    ن بن خطاب ، خدمت عمر در آن شایع شده بود

، جنـازه  فرمودنـد واجـب شـد    درباره صاحب آن به نیكى سـخن گفتـه شـد حضـرت عمـر      

 ،فرمودند: واجـب شـد   دیگرى گذشت همچنین از او به نیكى سخن گفته شد حضرت عمر 

گویـد:  ، أبو األسـود مـى  سومى گذشت از او بدى سخن گفته شد، فرمودند: واجب شدجنازه 

شـنیدم   صهمچنـان كـه از پیـامبر     :! فرمودنـد ه چیزى واجب شد اى امیـر المـؤمنین  گفتم: چ

مسـلمانى   هـر » «اْلَجنَّ ةَ  اللَّ هِ  َأْدَخلَ هُ  ِبَخْيرٍ  َأْربَ َعة   َلهُ  َشِهدَ  ُمْسِلمٍ  أَيَُّما»فرمودند:  ص، پیامبر گفتم

یم: اگر گفت «بهشت داخل مى كندداوند او را در كه چهار نفر براى او به خیر گواهى دهند خ

دو نفـر، دیگـر    ؟ فرمودنـد: و دو نفـر  :: حتى اگر سه نفر باشـند، گفتـیم  سه نفر بودند، فرمودند
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گـواهى   ، وراسـتگویان معتبـر اسـت    در چنین قضیه اى رأى فضـالء و  .«ازیك نفر نپرسیدیم

 دشمن قبول نمى شود.

از حقوق  ، ودید آنرا بپوشاند گر چیز ناپسندىمستحب است كسى كه میت را مى شوید ا

برایش  او نماز بخواند، و ، برین است كه جنازه اش را تشییع كندبرادر مسلمانش ا  مسلمان بر

: كسـى  فرمودنـد  صروایت است كه رسول خـدا    ة، در صحیح بخارى از أبو هریردعا كند

او  د تـا اینكـه بـر   پى جنازه مسلمان حركت كن احتساب )در نظر داشتن اجر( در كه با ایمان و

هر قیـراط بـه انـدازه     ،وند پاداش او دو قیراط خواهد بوداز دفنش فارغ ش نماز خوانده شود و

پـیش از دفـن برگـردد پـاداش او یـك قیـراط        ، وكسى كه بر او نماز بخواند وكوه احد است

 است.

كـه  بایـد أدا شـود چون   ، قرض خدا نیزقرضش معلق است تا اینكه أداء شودروح مؤمن به 

 .ر است كه با او وفا شودالیق ت نخداوند سبحا

جـز بـه لقـاء اهلل آرام     مـؤمن » «لَيَس ِللُمؤِمِن راح ة  ُدوَن ِلق اِء اهلل»مى فرماید:  ابن مسعود 

 .«گیردنمى

﴿                               

                  ﴾  :داد به خداوند راستى به»(. 43)النحل 

 باز تجاوز و ناپسند كار و ناشایستى از و دهدمى فرمان خویشان به بخشیدن و نیكوكارى و

 .«پذیرید پند كه باشد دهدمى اندرز شما به. داردمى
 هـ ق64/6/6244جمعه: 

 



 

 

 گىحقيقت مردان

 .، كه تقوا تنها وسیله نجات استپیشه كنیدتقوا  از خدا بترسید و ای مؤمنان

 ﴿فرماید: خداوند متعال مى                  ﴾  :األحزاب(

با خدا بستند كامال كه  ىپیمان گ مردانى هستند كه به عهد وبزر ،برخى از آن مؤمنان» (.40

 .«دكردن وفا

﴿مى فرماید: چنین هم                       

                   ﴾  :كه پاك مردانى» (.05)النور 

از  دادن زكات غافل نگرداند و اقامت نماز و تجارتى آنان را از یاد خدا و یچ كسب وه

   .«سانند اهر طرب است ترسان وضم ها در آن حیران وه دید روزى كه دلها و
معانى بسیار  مقابل جنس مخالفش استعمال مى شود و دردر اصل لغت جز آنكه  كلمه مرد

گاه خواسته باشند یكى را كه داراى امتیاز بیشترى ره عربها، گرى را نیز شامل مى شوددی

براى  و «مرد ترین آن دو مرد»( یعنى أرجل الرجلين) :ست بر دیگرى برترى دهند مى گویندا

مرد همه »( یعنى رجل الساعة) :گویندكسى كه در مقابل مشكالت مقاومت داشته باشد مى

( یعنى هو من رجاالت قومهگویند: ) یلى به كسى افتخار كنند مىگاه بخواهند خهر و «وقت

 .«او از مردان قومش است»
هوم معروف آن در مقابل كه این كلمه در قرآن كریم استعمال شد عالوه از مفگامى هن

ارزش  به آن افزودگردیده كه واقعاً شرافت و نیز گرىمعانى بسیار ارزشمند دی ،جنس مخالف

گزیده برگان ن در جایى كلمه مرد را صفتى براى بند، مثالً مى بینیم كه قرآبردال مىامرد را ب

﴿كند: استعمال مى ‡اش یعنى پیامبران                 ﴾ 
 «پیش از تو نفرستادیم مگر مردانى كه بسوى آنان وحى فرود مى آوریمما  و»(. 20)النحل: 

یارى  مردان شجاع و ف مردانگى تعبیرى است كه براىگر مى بینید كه وصجایى دی در

﴿فرماید: ، خداوند متعال مىهنده حق استعمال مى شودد            
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﴾  :سرداران  گفت اى موسى!آمد و دوان از آخر شهر مردى دوان و»(. 43)القصص

پس بیرون شو از شهر بدرستیكه من براى تو از خیر درباره تو توطئه كرده اند كه ترا بكشند 

 .«خواهان هستم

﴿خداوند متعال مى فرماید: چنین هم             

                         ﴾  :غافر(

كشید كه پنهان مى كرد آیا مردى را مىگفت مردى از آل فرعون كه ایمانش را  و»(. 48

شكارى از جانب هاى آحالى كه براى شما نشانه  پروردگارم اهلل است در :گویدمى

 .«پروردگارتان آورده است
دعوتش را  همواره در تالش مردان واقعى بودند كه او را یارى كنند و ص مىپیامبر گرا

اللَُّهمَّ َأِعزَّ دعا مى فرمود: ) ، وروردگارش چنین نعمتى را مى خواستپرونق بخشند لذا از 
اسالم را با  پروردگارا!»(. بِأَِبى َجْهٍل َأْو بُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ  اإِلْساَلَم بَِأَحبِّ َهَذْيِن الرَُّجَلْيِن ِإلَْيكَ 

یا عمر بن  ، أبو جهل ودر نزد تو محبوبتر است عزت بخشهریك از این دو مرد كه 

 .(روایت از ترمذى است)  .گوید: عمر در نزد وى محبوبتر بود، راوى مى«خطاب

نشر دعوت  دربتوانند  گى حقیقى داشته ورداندر تالش مردانى بودند كه م صپیامبر آرى 

 .ثر داشته باشندؤعزت اسالم نقش م و

اتفاق بزرگى بود كه مردانگى او را در همان لحظات اول مسلمانى  اسالم عمر فاروق 

ت نمى كردند اسالمشان را ظاهر كنند اما با أنمود، تا پیش از این مسلمانان جراش آشكار 

كه عمر مسلمان شد ما  ىاز روز»فرماید: مى ردند، ابن مسعود آمدن عمر فاروق اعالن ك

 .(روایت از بخارى است) .«عزت یافتیم
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، در قریش كسانى قوى تر از او هم نگاورى او نبودج بدن و قوتدر  عمر گى مردان

اعتماد به نفسش بود كه مردم خود به خود وادار مى  بودند مردانگى او در ایمان محكم و

 احترام به او بنگرند. ت وبید محد شدند با

یل كرد و روى به كعبه آورد ابقیه صحابه مخفیانه هجرت كردند اما عمر شمشیرش را حم

ار عموم اعالن ركعت نماز در مقام ابراهیم هجرتش را در انظ گذاردن دو پس از طواف و و

فرزندش یتیم  ، وى مى خواهد مادرش بر او گریه كندهر كس»خطاب به آنان فرمود:  كرد، و

 .دنبالش كندت نكرد أاما كسى جر .«نبال من تا پشت این تپه بیاید..همسرش بیوه بماند د و

اندازى  به فرزندانتان تیر» مى فرماید: عمر فاروق براى آموزش مردانگى برنامه مى ریزد و

 .«را به آنان تلقین كنید زیبا اشعار پر معنى و اسب سوارى بیاموزید و شنا و و
پرتالش براى  مردان جدى و ال وانگى یك صفت اساسى است كه صاحبان همت ومردا

هم  طاز دست بدهند دیگر مرد نیستند فق، كسانى كه اخالق مردان را حصول آن مى كوشند

 ،، مردانگى با عقیده محكمبى خاصیتند همچون كف روى آب بى وزن و شكل مردانند و

با الگوى خوب رشد مى كند، معیار  یابد و الیش مىبا تربیت درست پا راسخ مى گردد و

، كسى كه ظاهرى زیبا داشته باشد، وم مردم صرفاً یك معیار مادى استمردانگى از دید عم

مردانگى در شریعت  مرد خوبى است، اما معیار .اش كامل باشد، سرمایه اش زیاد باشدتوانایى

گذشت  صاز جلو پیامبر ، مردى اخالقش خوب باشد اسالم این است كه انسان اعمال و

استگارى كند فرمودند: درباره این چه میگوئید؟ اصحاب گفتند: این شایسته است كه اگر خو

پذیرفته شود، اگر شفاعت كند قبول گردد، اگر سخن بگوید حرفش شنیده شود، آنگاه 

 ؟باره این چه میگوئید در :فرمودند ص، پیامبر ساكت شدند، تا اینكه مسلمان فقیرى گذشت

، اگر شفاعت كند شایسته نیست كه ارى كند شایسته نیست پذیرفته شودگفتند: اگر خواستگ

 ص، پیامبر شایستگى ندارد كه سخنش شنیده شوداگر سخن بگوید  و ،شفاعتش قبول گردد

شود این از همه آنها  اگر زمین از امثال او پر»( هذا خير من ِملِء األرض ِمثِل هذافرمودند: )

 .(روایت از بخارى است)                              . «بهتر است
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روایت  شادابى چهره شان تشخیص داده نمى شوند، از على  مردان از ضخامت جسم و

چیزى  دستور دادند كه باالى درختى برود و به ابن مسعود  صپیامبر  است كه فرمود:

 ص، رسول خدا یكش خندیدندصحابه از ساقهاى بار رفت بعضى، هنگامى كه باال مىبیاورد

سنگین تر از  در میزان ، پاى عبد اهلل بن مسعود دند: براى چه مى خندید؟ بخدا قسمفرمو

 (.روایت از احمد است). كوه احد است

احساس  همكارى و ، تعاون وشهامت مردانگى حقیقى، راى استوار، سخن نیكو، مروت و

 مسئولیت است.

خیر خواهى براى همگان  نصیحت و از توحید و ، تحمل مسئولیت در دفاعمردانگى

﴿فرماید: بخاطر رضاى خدا است. خداوند متعال مى              

                             

﴾ در این حال مردى از دور ترین نقطه شهر آمد وگفت اى موسى!  و» (.43ص: )القص

در باره تو مشورت مى كنند كه ترا به قتل رسانند بزودى از شهر بیرون  (بار فرعون در)سران 

 .«مهربانم باره تو بسیار خیر خواه ومن در  -بدانكه و–گریز 
كى است زیر ف با حرص و، جلو گیرى از كار خالمردانگى قوت در سخن، اظهار حق

﴿خدواند حكیم مى فرماید:                       

                               

                             

  ﴾  :به )ومرد مؤمنى از آل فرعون كه ایمانش را پنهان مى داشت »(. 48)غافر

 در، پروردگار من اهلل است مى كشید :گویدآیا مردى را به جرم اینكه مى :گفت (فرعونیان

، اگر او ا براى )هدایت( شما آمده استدله روشن از جانب خدأ حالیكه با معجزه و

از وعده هاى او  دروغش بر خود اوست )لیكن( اگر راستگو باشد و (گناه)دروغگواست 
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دروغگو را  خدا البته مردم ستمگار و شد( و بعضى به شما برسد )همه تان هالك خواهید

 .«هرگز هدایت نخواهد كرد
، بخاطر ترس از روزى خواهشاتتسلط بر  دانگى مقاومت در برابر مظاهر فریـبنده ومر

﴿است، خداوند متعال مى فرماید:  دشوار                   

                         ﴾  :(. 05)النور

دادن زكات  اقامت نماز و تجارتى آنانرا از یاد خداوند و پا ك مردانى كه هیچ كسب و»

 مضطرب است ترسان و دیده ها در آن حیران و از روزى كه دلها و ، وفل نگرداندغا

 . «هراسانند
اهداف متعالى را به  ندگى ومقصد ز غرق در ملذاتند و كسانى كه در پى شهوات و 

از آفریدگار جهان روى گردانند از مردانى نیستند كه ما از آنان سخن  فراموشى سپرده اند و

مغزهاى شان  شان از حكمت و یقیافه هاى فریبنده دارند، اما زبانهانه كسانى كه  مى گوئیم و

، سخن ما از ان كارى نداریملى است، اینها مردان قالبى هستند، كه ما با  آناز فكر سازنده خا

﴿ست كه قرآن از آنان ستایش مى كند، مردانى ا              

                           

                              

                            

   ﴾  :فروتنى  ى زمین به تواضع ورو كسانى كه بر»(. 15 -10)الفرقان

زبان خوش(  كنند با سالمت نفس )و (تابىع و)هرگاه مردم جاهل به آنها خطاب  ، وروند

روز را  )و قیام براى رضاى خدا روز كنند آنان هستند كه شب را به سجده و ، وجواب دهند

پروردگارا  :گویندمي (تضرع دائم به دعاء و)به نیكى با خلق به شب آرند( وآنان هستند كه 

عذاب جهنم را از ما برگردان كه سخت عذاب مهلك دائمى است، كه آنجا بسیار بد قرار 
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 بخل و كنندنمى روى زیاده كنند، انفاق چون كه آنان و .بد منـزلگاهى است گاه و

 .«است معتدل[ حدّ دو] این بین[ شانشیوه] و ورزندنمى
دنباله رو دیگران باشد اگر  ل نداشته واین مردانگى نیست كه جوان از خودش استقال

دیگران كار خوب كردند او هم كار كند اگر بدكردند او كار بد كند هر كار خالفى كه 

دوستانش انجام دادند او نیز انجام دهد تا اینكه به گمان آنها مرد باشد، آیا از عالمات 

 معنى باشد و مردانگى حقیقى این است كه حد اكثر آرزوى یك جوان شب گذرانى بى

؟ مرد این است یا شهوترانى حرام مشغول باشد سرپرست به عیاشى و بدور از چشم خانواده و

را بطرف خودش بخواند اما  جوانى كه زن زیبایى او جوانى كه قلبش به مسجد وابسته باشد و

جوانى كه  جوانى كه مخفیانه بخاطر خدا صدقه كند، و ، ومن از خدا مى ترسم :او بگوید

 . گروه اول مورد خشم وبخاطر خدا هم از او جدا شود خاطر خدا باكسى دوست شود وب

در روزى كه  ، اما گروه دوم را خداوند دوستشان مى دارد وغضب خداوند قرار مى گیرند

 هیچ سایه اى جز سایه او نباشد آنها را در سایه عرش خودش جاى مى دهد.

ادبیات  هدفمند است شعر و مردان كامل و سیرت تاریخ مسلمانان سرشار از مردانگى و

متأسفانه  ،با معنى است، كه در آن نشانى از میل به خنثى صفتى دیده نمى شود شان پر مغز و

ى از یپیداكرده است كه بوكار واین اواخر امت اسالمى در بعضى زمینه ها با ادبیاتى سر در

مسخره به  میل آشكار و ، وپوچ الفاظ ركیك، نغمه هاى ،شام نمى رسدممردانگى از آن به 

 .خنثى صفتى

شرى پدیدار مى شود شورش علیه فطرت سلیم ببد ترین مرضى كه در تاریخ هر ملت 

آن فطرت وطنیت پاك آفریده است، مظهر این بیمارى این  است كه خداوند انسانها را بر

 زن خودش را به مرد تشبیه كند. زن وبه است كه مرد خودش را 

دارش گویا یك زن است، موهاى كر رفتار و در حركات وكسى كه گى كجاست مردان

چه بسا رقصیدن مانند زنان، این صفات كجا  غمزه و ، راه رفتن با ناز وزنجیر گردن ، وبلند

زنگ خطرى براى جامعه است، چونكه وجود  ، اینگونه رفتارها تخم فساد وصفات مردانست

 شكست و شورش علیه فطرت بشرى و راف وعالمت انحدر جامعه اسالمى چنین اعمالى 
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َلَعَن َرُسوُل چنین افرادى را لعنت كرده اند ) صانحطاط اخالق امت اسالم است، لذا پیامبر 
حدیث از بخارى ) .(اْلُمَتَشبِِّهيَن ِمَن الرَِّجاِل بِالنَِّساِء، َواْلُمَتَشب َِّهاِت ِمَن النَِّساِء بِالرَِّجالِ  صاللَِّه 

 .(است بعباس  باروایت ابن

زنانى را كه  لعنت كرده اند مردانى را كه خودشان را به زنان و صرسول خدا »ى: یعن

: گرى چنین آمده استشبیه همین معنا در حدیث دی .«دشان را به مردان  تشبیه مى دهندخو

ودشان را به مردان زنانى كه خ لعنت كرده اند مردانى را كه خودشان را به زنان و صپیامبر »

بیرون  های تان آنها را از خانه». (َأْخرُِجوُهْم ِمْن بُ ُيوِتُكمْ پایان فرمودند: )ودر  «تشبیه مى دهند

 . «كنید
 صفات كههاى مسلمانان را طورى بار آورده اندچهناكاره ب داتى واربعضى وسائل تربیتى و

 ر نمى آیند، واگر بشناسند از عهده آن ب نمى شناسند ورا هاى مردان ولیتئمس مردانگى و

است كه اى ، این دستاورد برنامه از پیش تعیین شده انكه سزاوار است انجامش نمى دهندچن

اى شرعى هریك از آنان معطل با زنان یكى كند تا اینكه مسئولیت ه را در تالش است مردان

شد كم كم باطن هم  ىیكى كند، كه اگر ظاهر یكرا مرد  مى خواهد لباس زن و ، وبماند

 مى شود. یكى

چه  كمرنگ و جهى خود مردان ضعیف ووگى بر اثر بى تخصائص مردان صفات وگاه هر

 و شده روبرو ،ذلت و امت به ناتوانى  ، خانه به ویرانى وتبسا كمیاب شود جامعه به هالك

 .كم كم به همه جا كشیده خواهد شد دائره فساد

 .اآلياِت َوالذَّكِر الَحِكيمِ  َفَعِني َوِإيَّاُكم ِبما ِفيِه ِمنبارَك اهللُ ِلي َوَلُكم ِفي الُقرآِن الَعِظيِم َون َ 

  خطبه دوم

 !و خواهران مسلمان برادران

، آنها آیندبیاد مى كنیم كودكان قهرمان فلسطینكه صحبت از مردانگى مىگامىامروز هن

انان رمهق كردار براستى كه مردان حقیقى و واراده روى چه از نظر سنى كوچك اما از اگر

عمال  ، آنها در كنار سفره قرآن تربیت شدند وند كه مى توان آنها را مرد نامیددالورى هست
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بى خاصیتى  سخنان سرد و تو خالى و كلمات مسجع و ، نه باجهاد مى كنند دارند در راه خدا

كه بعضى به آن عادت كرده اند، بسیارى از این مردان تاریخ ساز هنوز به سن بلوغ نرسیده 

شمن خمپاره كه با سنگ دارند د گ مى گویند كه نه با تفنگ ولذا به آنان كودكان سن ،اند

قیمت حاضر اینهایند مردان با شهامت كه به هیچ  ، ورا زبون مى كنند، این است مردانگى

، بلكه در برابر تفنگ نمى ترسند متجاوزان تسلیم شوند، از تیر و یان وونیستند در برابر زور گ

قبله اول مسلمین آزاد گردد،  سپارند تا اینكه قدس شریف وجان مى ر مى كنند وآن سینه سپ

، این اطفال مى ورزدإبا  بردگى ننگ و از ذلت و كه براستى كه این همت مردانه است، همتى

چشمانشان زندانى لو جدر برادرانشان  كودكان سنگ دیدند كه چگونه پدران و قهرمان و

جز سنگ دیگر سالحى در كودك با اینكه ویران گردید، این  خانه وكاشانه شان شدند، و

 هراسى و یچگونه خوف وهبدون  چون كوه استوار مى بیند وهماختیار ندارد، اما خودش را 

خوشا به حال  ت اشغالگر مقاومت كند، وسیبرابر تانگ صهیونر یك سنگ حاضر است د با

گرگوشه هایشان را ج عانه فرزاندان و، ولى شجاقهرمان پرورى كه گامهاى مظلومانهمادران 

 .شهادت به خویش تبریك مى گویند بسوى مرگ و

عظیمى تقدیم نمود سالهاست كه سر زمین  بانى هاى، و قرلى صبر كرداین ملت خی

ر برابر دشمن غاصب چوب د ناگزیر با سنگ و ، وگین مى كندفلسطین را با خونش دارد رن

گناه هان را ، بىغصب مى كندرا مال اشغال فلسطین  عالوه از، دشمنى كه مقاومت مى كند

 شكند.یمانش را مىـپ هد وع ، ومى كشد

 قهرمانى هاى زیادى در تاریخ مقدس رشادت ها وحرم فرزندان فلسطین در دفاع از این 

 ترین ووحشى چنان بابى رحم است هم ند، اما یهود غاصب كه دشمنى قلدر وه اثبت كرد

 .ستمش ادامه مى دهد لم وترین وضع به ظفجیع

مدعى دفاع از حقوق بشر چرا  پیشرفته و متمدن و اصطالحكه جهان به است سؤال اینجا 

 پیمان ها وكجاست ! روى دستش بزند؟ وحاضر نیست جلو این دشمن متجاوز بایستد 

جلو گیرى  یتبشردرحق از جنایت  كند ومین مىضامنیت را ت یى كه صلح واه قطعنامه

؟! كجا هستند كسانى كه دم از به كمك مظلوم مى شتابد و گرفته اردست متجاوز  و، كندمى
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از ها این كشتارگر م ؟!گ صلح را حاكم خواهند كرداند كه فرهنمدعى ، وزنندصلح مى

دى ها را به بینند كه چگونه دارد آباموشك ها را نمى وها  گتفناین  چشمشان پنهان است و

توان وكودكان شیر خوار را سوزاند، پیر مردان ناجسمها را مى لها و، دكندویرانه تبدیل مى

 گیرد.انى مىبقر

چ قربانیها مردان مبارزى خواهند بود كه به هی شاء اهلل ثمره این خونها و ما مطمئنیم كه ان

 هاى تو خالى وادعا همچنین یقین داریم كه بزودى این ،قیمت از دین شان نخواهند گذشت

اى كه كرایه قلمهاى مغرض و و، ه ارزش خودش را از دست خواهد دادبندشعارهاى فری

 كنند خواهد شكست.غیر عادالنه را دارند ماتیك مى زنند آرایش مى هنوز صلح دروغین و

جوهر  چنان بعنوان محور وامت اسالمى با خدایش عهد كرده است كه قدس شریف هم

نیز  مانمان كه در اعماق دلهایاحساسات  شه ها وقدس نه تنها در اندی  ،اعتقاداتش باقى بماند

مصالح دنیوى ما باال تر است، كه در  گفت كه قدس از همه آرزوها و، بلكه باید جاى دارد

بدون قدس بى معنى  ىسازش اى از خاك آن سازش نخواهیم كرد، هر گونه صلح وذره

ل اسكان دادن یهودیان در تجاوزاتى كه دشمن دارد اعمال مى كند بشمو هءهم خواهد بود، و

مردود  ، از نظر امت اسالمى غیر قانونى وسر زمینهادى كردن این واراضى اشغالى بقصد یه

 است كما اینكه قبل از این اشغال خود فلسطین مردود بوده است.

لدریها فشار ق چند كه سازشها و، هر اسالمى خواهد ماند ، اسالمى بوده وسرزمین فلسطین

    ﴿بیاورد،          ﴾  :نا امید نمى شود  و» (.85)یوسف

 مبارزه و نگشته صاحبان اصلى اش بازه تا زمانى كه فلسطین ب .«رگر قوم كافاز رحمت خدا م

 چنان ادامه خواهد داشت.قربانى هم

، معراج ، سفر إسراء وداردسنت نبوى  مسئولیت مسلمین در برابر قدس ریشه در قرآن و

گره زده است، بنا بر این مسئله سر نوشت مسلمانان را با این سرزمین مبارك  احساسات و

ئله اى نیست كه صرفاً به زمین مربوط باشد بلكه این قضیه بعنوان بخشى از تاریخ سفلسطین م

ن در این زمینه مسئولیت مسلمانا ، وامت اسالمى باید باقى بماند ءسرنوشت آینده گذشته و
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دس را كه افتخار پذیرایى از سفر شند سرزمین مبارك قزمانى كه بكوتمام نخواهد شد، مگر 

به كنترول امت اسالمى در  را دارد از لوث یهود پاك كنند و صمعراج پیامبر  سراء وإ

 . آورند

﴿           ﴾  :(.8)الصف 
 .«گرچه كافران ناپسند پندارند كامل كننده نور خود است و خداوند»

﴿                                  

 ﴾  :ى فرستند. ابى گمان خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود مى»(. 31)األحزاب

 .«مؤمنان ]شما نیز[ بر او درود بفرستید و چنان كه باید سالم بگویید
 

 هـ ق65/4/6244



 

 

 لفعبادت وحقيقت آن در نزد س

ش نعمتهاى بسیارى عنایت فرموده گان خودخداوند متعال بر بندفرماید: سلف مى یكي از

د مى تواند بهاى گر چه اندك باش، شكر اتطاعتشان خواسته استآنان شكر به اندازه اس از اما

گر شكر نكند نعمت را در معرض زوال بنده ا ،دنباش بسیارهمه نعمتها قرار بگیرد هرچند كه 

 .داندگربا خطر ضایع شدن رو برو مى قرار داده و

كمى سست گردد در آن  چنانكه و، گرددهمتش سست نمى گیرد وقلب مؤمن آرام نمى

 فرصت ، وزل نزدیك شدهـمن د كه اى نفس:دها مىدبه وى ن آفریند وتحرك مى نشاط و

بین  زل مقصود از پاى بمانى وـ، مبادا قبل از رسیدن به منجبران خستگى ها دارد فرا مى رسد

در خانه اش  بپرسیده شد كه ابن عمر  / عكه از نافیهنگام، دوستانت فاصله ایجاد گردد تو و

وضوء » «َمصَحُف ِفيما بَينَ ُهما َصالٍة َوال الُوضوُء ِلُكلِّ » فرمود: ؟چه كارى مشغول بودبیشتر به 

 .«نماز وء وتالوت قرآن بین وض براى هر نماز و
مردمى »فرماید: مىگوید تالش سلف در عبادت سخن مى زكه اگامى هن /حسن بصرى 

چیزى از اسباب دنیا خوشحال نمى شدند كسانى همنشینى داشتم كه از آمدن  با را در یافتم و

شتند بى گذا، بلكه دنیا در نظر آنان از خاكى كه بر آن قدم مىن غمگین نبودندبر رفتن آ و

، چون پیامبرش به تمام معنى عامل بودندسنت  پروردگار شان و، آنها به كتاب ارزش تر بود

 .«بود سجده اشك بر رخسارشان جارى مى در قیام و ، وستادندیاشد به نماز مىشب مى
، روزه مى آن یك روز،ى را از دست مى داد براى جبرانجماعت احیانا نمازگر ا بابن عمر

 .كردزاد مىآ یك غالمى و، تا صبح به عبادت مشغول مى شدیك شب  ، وگرفت

چ كسى را هی»فرمود:  /فاطمه بنت عبد الملك همسر أمیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز  

، ه بیشتر از او عدالت داشته باشدكنه كسى  ، وروزه بدارد ندیدم كه بیشتر از او نماز گذارد و

روى  آمد گاهى برشد تا اینكه خوابش مىميبه ذكر خدا مشغول  نماز عشاء را مى خواند و

شك خیس از آب جهمچون گن گفت واز قیامت وآخرت سخن مى نشست ورختخواب مى

 .«آنگاه بر رویش لحاف مى كشیدم گریستمى لرزید وبر خود مى
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هفتاد سال بود كه تكبیر أولى از اعمش فوت نشده »است كه فرمود: روایت  /از وكیع  و

ندیدم كه او یك ركعت گز ، هروى رفت وآمد داشتم بیش از شصت سال بود كه با بود و

 .«ى بخواندنماز قضائ
 ،ض را تنها نخوانده ام مگر دو بارگز نماز فرهر»فرماید: سلیمان بن حمزه مقدسى مى

ایشان در حالى این سخن را  .«یا این دو بار اصال نماز نخوانده امگوكنم كه چنین احساس مى

 .سال عمر داشت (43)دودحمى فرمود كه 

از محبت زندگى از كسانى كه دلهایشان سرشار از گذار نمونه هایى  این بود اشارات و

جوارحشان  ، دلهایشان مطمئن وچنین سعادتى همواره چشمانشان خنك، لذا باداشتن خدا بود

بجاى آنكه  ، وكشیدندمى بجاى آنكه بسوى گناه گام بردارند بسوى محبت قدم  ام بود وآر

نزدیكى با او دلهایشان را  نافرمانى خدا در دلشان خطور كند اراده تقرب و اراده معصیت و

گناه حركت كند بسوى طاعت بدنشان بسوى بقیه اعضاء و بجاى آنكه زبان  كرد، ومنور مى

 .كردميعبادت حركت  و

، زده محبت عبادت در دلشان موج مىبیش از هم صمان گرامىهویداست كه رسول 

ه خداوند ونكگترین مظهر عبادت ایشان این بود كه در همه حال تسلیم امر خدا بودند چبزر

﴿ى فرماید: م              ﴾  :و»(.  643)النساء 
كه  ىگاه دیندارى بهتر از كسى باشد كه خودش را تسلیم خدا كرده در حالكیست كه از ن

استغفار  ذكر و ههمواره ب ترسید وحضرتش در همه حال از خدا مى .«وى نیكو كار است

 (.َأْكثَ َر ِمْن َسْبِعيَن َمرَّةً  َواللَِّه ِإنِّي أَلْستَ ْغِفُر اللََّه َوأَُتوُب ِإلَْيِه ِفي اْليَ ْومِ )فرماید: چنانكه مىمشغول بود 

و از  یعنى قسم به خدا كه هر روز بیش از هفتاد مرتبه توبه نموده»  (.روایت از بخارى است)

ه دبودند شبى سیزمى . ایشان هر شب به عبادت خدا مشغول«كنمخدا طلب مغفرت مى

مباركشان ورم اى پاهكه ، وآنقدر نماز ها را طوالنى مى كردند ركعت نماز مى خواندند

را در مشقت  شد كه اى رسول خدا شما چرا اینقدر خودچون از ایشان پرسیده مى كرد ومى
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آینده شما را بخشیده  ، خداوند همه گناهان گذشته و(بر فرض بودن)مى اندازید در حالى كه 

  .«باشمگذار خدا نآیا بنده شكر »   (؟َأَفال َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا)فرمودند: است مى
 (.مسلم است روایت از بخارى و)

پیامبر خدا ست كه تعجب اینجا ،كردندصدقه مى گرفتند وحضرتش به كثرت روزه مى و

هنگى بین رهبرى امتشان هما گونه مى توانستند بین این همه عبادت بسیار دشوار وچ ص

تقواى من  مى ترسم وبخدا سوگند من از همه شما بیشتر از خدا »فرمایند: ، چنانكه مىبیاورند

با  ، ونماز مى خوانم ، وافطار مى كنم گیرم وروزه مى ، شما بیشتر است با این وجوداز همه 

روایت از )  .«پس كسى كه از سنت من روى گرداند از من نیست، كنمزنها ازدواج مى

 .(بخارى است

ه اصالح مى شود پرستش پروردگار یكتایش، ن دل جز به عبادت و»فرماید: مى / ابن تیمیه

نه شادابى  برد و، نه لذت مىه احساس سرورن كند ومى ، نه احساس نعمتونه رستگار

ملذات این دنیا را بیابد  گر همه نعمتها و، حتى ابیندنه آسایش مى یابد و، نه آرامش مىبیندمى

كه او  كنده فطرتا فقرى در خود احساس مىونكبیند چباز هم روى اطمینان وآرامش را نمى

معبود  مطلوب و پس خداى یكتا ست كه محبوب وداند گررا به پروردگارش محتاج مى

 .«اوست
 ى است كه خداوند بر انسان فرض گردانیده ویاداى آن عبادتها ،پرستشانواع گترین بزر

روایت   ة، از حضرت أبوهریراوند بر انسان حرام گردانیده استاجتناب از محرماتى كه خد

گز بنده من هر»فرماید: خداوند متعال مى :فرمودند كه ص ود رسول خداشده كه فرم

ده ام خودش را به من نزدیك تر از آنچه كه من بر او فرض كرتواند به چیزى محبوبنمى

 .)روایت از بخارى است(  .«كند

كردند گى سلف سر تاسر عبادت بوده باید دید كه چگونه شروع مىحاال كه زندپس 

در جواب این  / ، عالم ربانى عالمه ابن قیماین عبادتها را مقدم مى داشتندز وكدام یك ا

 در آن وقت خدا تر باشد وب، عبادتى است كه در نزد خدا محبوبهترین عمل»فرماید: سوال مى

گام حضور مهمان مثالً در هن»مى فرماید:  گاه در توضیح این مطلبآن .«بیشتر راضى كند را
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همچنین  و ،غول شدن به اداى حق او از عبادت مستحب بهتر استمش ى از مهمان ویپذیرا

تالوت قرآن  ودر آخر شب مشغول شدن به نماز  و، دهاخانو است اداء كردن حقوق همسر و

، در هنگام اذان بهتر این است كه از عبادات نفلى دعا بهتر از هر كار دیگرى است ذكر و و

هنگام فرا رسیدن اوقات نماز فرض  ، ورددبه جواب دادن مؤذن مشغول گ اش دست بكشد و

، بهتر استگرى آن از هر عمل دی در حضورپس س وترغیب مردم به نماز جماعت  دعوت و

 كه شخص محتاجى به كمك جانى یا مالى نیاز داشته باشد مشكل او را رفع كردن و ىگامهن

م بیمارى یا فوت ، در هنگابهتر استاى گیرى او شتافتن از هر عبادت نفلى دست به كمك و

 ، واوراد نفلى ترجیح دارد شركت در جنازه او بر عبادات و ، رفتن به عیادت ور مسلمانىدبرا

اذیت  وسرازیر شدن آزار  نامالیمات در مسیر دعوت و شدن با مشكالت و وگام رو برهن در

یشنى بهتر از انزوا وگوشه ن، میان مردم ماندن در تحمل كار گرفتن و از صبر و، از سوى مردم

 .«است
گر در ، اتلف عبادت در حركت استچنان در منازل مخبنده مؤمن هم»فرماید: مىپس س

، در جمع ذكر گاه كنى حضور داردعُبّاد ن، درمیان را مى بینى جمع علماء نگاه كنى او

، حتى داردمى پروردگارش گام برخواسته  ابقط، مشودكنندگان و صدقه كنندگان دیده مى

 .(/پایان سخنان ابن قیم . )«دگرى باشدیسانى اش درجاى فوآسایش ناگر لذت 

این  از .«پرستش خودم نیافریده امانسانها را جز براى  جنیات و»فرماید: خداوند متعال مى

﴿كریمه:  آیه              ﴾  :ستى آشكار درب (.31)الذاریات

مان را سرشار خداوند جز اینكه ما زندگى براى عبادت آفریده نشده ایم و گردد كه ما جزمى

 ، پس نماز ودیگرى را از ما نخواهد پذیرفت زندگى عبادت پروردگار بگذرانیم هیچ گونه زا

امانت دارى عبادت است، اطاعت وخدمت  ى ویحج عبادت است، راستگو زكات و روزه و

رار داشتن روابط حسنه با خویشاوندان وفاى به عهد برق و ،، صله رحمىوالدین عبادت است

، مسافر عبادت است ن ومستمندا مان وییت ، نیكى با همسایگان  ونهى از منكر امر به معروف و

عبادت گناهان  پشیمانى از توبه و رسول و ، محبت خدا وتالوت عبادت است ذكر و و دعا
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قدر  قضاء و برابر ها عبادت است، درشكر در مقابل نعمت صبر در مقابل آزمایشات و ،است

تش ترسیدن همه اینها بوقع از عذاب و پروردگار امیدوار بودن و، به رحمت الهى تسلیم بودن

 عبادت است.

 امروز ماچه كه هر آن ، وروبرو بوده اند نطول تاریخ با آدر تمام مشكالتى كه مسلمانان 

در مفهوم عبادت و تطبیق در شروط  با آن دست بگریبان هستیم بخاطر انحرافاتى است كه

 متابعت و ، ومتابعت صورت گرفته است، اخالص براى خدا اساسى عبادت یعنى اخالص و

پس ترك اخالص نتیجه اش این شده كه عبادتى كه باید براى  صپیروى از رسول اهلل 

ن  جام مى گیرد حتى اگر اینا توانش ان خداى یكتا مخصوص مى بود براى بندگان عاجز و

یا ، وگروهى با توسل جستن به صالحین گواولیاء اهلل باشند فرشتگان و ، پیغمبران وبندگان

انحراف در متابعت نتیجه  ، وامیدوارند كه این بندگان صالح، آنان را به خدا نزدیك كنند!

نا مشروع كه نه خدا بدانها امر  اش این شده كه انواع گونا گونى از عبادت هاى بى اساس و

، اینگونه عبادتها ساختگى تش مشروع گردانیده پدید آمده استبراى ام صنه رسول  و كرده

صورت  ، چه از نظر شكل وكند، چه از نظر كم وكیفاوراد ظهور مى چه بسا به شكل ذكر و

مردود است زیرا تشریع الهى  مكان همه اینها نظر زمان و از چه و چه از نظر اسلوب اداء

 .نیست

كند ، هنگامى كه كار مىبه شعائر تعبدى منحصر كرده اند دت را صرفاًبعضى مفهوم عبا

، این برداشت كند از كار دست مى كشدهنگامى كه عبادت مى كشد واز عبادت دست مى

 كار و ، وزندین به حجاب  :گویدعبادت است وگویا زبان حالشان مى عمومى از دین و

چه كار دارد؟! اسالم به لباس زن چه كار ین به زندگى شخصى من ؟ دكسب او چه كار دارد

 ؟! مقصود كنار زدن دین از زندگى ومعامالت ربوى دارد ؟ دین چه دخلى در سود ودارد

 ، وروزه دار ، لذا مى بینیم كه نمازگذار وكردن آن در چهار دیوارى مسجد استمنحصر 

ید كه زن نماز گذار مى بین و ،داردظلم دست بر نمى ، وسود خوارى قارى قرآن از خیانت و

 .كندبر خواست با مردان بیگانه وآرایش حرام پرهیز نمى نشست و و روزه دار از بى حجابى و
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 خواهران مسلمان! همهء أعمال روزمرهء انسان كه نفس بشرى بدانها میل دارد  با برادران و

، به با نیتحتى كارهاى مباح  ، وگرددبه عبادت تبدیل مى كند و، ارزش پیدا مىنیت خوب

 ، تاجر در مغازه وت مبدل مى شود كشا ورز در كشتزار، كار گر دركارخانهعباد طاعت و

اند كارش را به مند در دفتر وهر صاحب شغلى در محل شغل خویش مى توتجارتخانه، كار

هرگاه به عبادت تبدیل شود دیگر صاحبش آن را با خیانت ملوث  ، وعبادت مبّدل سازد

خوردن حق  با نیرنگ و درخشندگى آنرا با دروغ و كند وقلب فاسد نمىت با ، وكندنمى

همه  تصور شامل و ، وگرداند، این است مفهوم گسترده عبادتمكدّر نمى دیگران سیاه و

كند كه فقط از او خیر جوشان مبدل مى ، كه مسلمان را به چشمه اى فیاض وجانبه از طاعت

اراده  عزم و ، و، چنین انسانى همتش باال مى گیردرحمت فواره مى كند فایده و بركت و و

، بنابراین اشك مظلومان را گرددهمیارى دیگران تقویت مى كمك و ، واش براى عبادت

دردمندان مرحم  كسان وزخم بى بر ، ونشانداندوه بینوایان را فرو مى غم و كند وپاك مى

 .كامش را از آن شرین مى بیند ودر تمام این كارها معنى عبادت را متجلى  ، وگذاردمى

كلف مى داند كه گرسنه را سیر كند، از مظلوم حمایت كند، آرى این انسان خودش را م

مشكل مجبور را رفع نماید، قرض قرضدار را أداء گرداند، پریشان را راهنمائى كند، جاهل را 

 .ردهر مانعى را از راه بردا ، هرگزندى را از مخلوقات دفع كند وبیاموزاند

و جدیدى بر ساختمان أمّت  ! تو هر روز مى توانى خشت خوباى مسلمان ،آرى

، پس گوش كن كه پیامبر مندى را به میزان حسناتت بیفزایىارزش اعمال سنگین و ، وبگذارى

 َأاَل ُأْخِبرُُكْم بَِأْفَضَل ِمْن َدرََجِة الصَِّياِم َوالصَّاَلةِ »چه میفرماید:  صبزرگوارمان محمد مصطفى 
روایت از ابو داود ) .«ِإْصاَلُح َذاِت اْلبَ ْيِن َوَفَساُد َذاِت اْلبَ ْيِن اْلَحاِلَقةُ » :قَاُلوا بَ َلى. قَالَ «. َوالصََّدَقةِ 

 :؟ گفتندصدقه بهتر باشد نماز و آیا شما را به كار راهنماى نكنم كه از روزه و»یعنى:   (.است

بدانید كه به هم اندازى نابود  قرار كنید و ر صلح برفرمودند: اینكه بین یكدیگ ،بله یارسول اهلل

َمْن َعاَد َمرِيًضا َأْو زَاَر َأًخا لَُه ین درباره عیادت مریض فرمودند: )همچن و .«كننده نیكى ها ست
 (.از ترمذى استروایت ) .(ِفى اللَِّه نَاَداُه ُمَناٍد َأْن ِطْبَت َوطَاَب َمْمَشاَك َوتَ بَ وَّْأَت ِمَن اْلَجنَِّة َمْنزالً 

ندا  را اى او، یا برادرى را بخاطر خدا مالقات كند منادىكسى كه حال مریضى را بپرسد»
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براى خودت  جایگاهى ، با این كارخوش باد گامهایى كه برداشتى دهد كه خوش باش ومى

كند نقل مى  ةامام مسلم در صحیح خودش با روایت أبو هریر و .«در بهشت آماده كردى

ه خارى دید كه مردى در حالى كه داشت به راه مى رفت شاخ»فرمودند:  صول خداكه رس

 .«را بخشید بخاطر آن او ، آنرا كنار زد، خداوند این عملش را پسندید وسر راه افتاده است
أعمال »نقل شده كه فرمودند:  صاز پیامبر   ةهمچنین در صحیح مسلم با روایت أبو هریر

بر من عرضه شد در میان اعمال نیك دیدم كه موانعى كه از سر  بد عم از خوب وأمت من ا

دانستن عمل صالح در عبادت  منحصر .«نیز برایش ثواب نوشته شده است راه دیگران برداشته

، باعث شده كه طالبان تقوى اوقاتشان را صرف تكرار اعمال محدودى كنند گویا مخصوص

نقش  لذا از آباد كردن زمین و ،مى دانندیله كسب رضاى پروردگار نغیر این اعمال را وس

 .تماعى شانه خالى كردندداشتن در مسائل اج

 ! خواهران مسلمان برادران و

د برد پرهیز نمائیبین مى كند یا ثوابش را ازاز آنچه كه عبادت را باطل مى از خدا بترسید و

 اند مى فرماید:شهرت طلبى، چنانكه خدو كارى ویار ، ومثالً شرك ورزیدن به خداى یكتا

﴿              ﴾  :نه ئیاگر شرك ورزند هر آ»  (.88)األنعام

بدعت گذارى در دین چنانكه رسول گرامى  یا .«كنندبرباد خواهد رفت هر آنچه عمل مى

َمْن ) .«مردود است ما دستور ندارد عملش كسى كه عملى انجام دهد كه از»فرماید: مى ص
 .(روایت از مسلم است) .(فَ ُهَو َرد  ،َعِمَل َعَماًل لَْيَس َعَلْيِه َأْمُرنَا

چه در آبرو  چه درمال و ، چه در جان وحق آنانرا تلف نمودن ، وبه دیگران ظلم كردن یا

 نادار از امت من مفلس و»فرمودند:   ص ، زیرا در حدیث آمده است كه رسول اهللحیثیت و

اما یكى را دشنام داده، زكات حاضر مى شوند  روزه و كسى است كه در روز قیامت با نماز و

آن یكى را كتك  ، خون آن دیگرى را ریخته وبه دیگرى تهمت زده، مال آن یكى را خورده

حق آنان  به آنان داده مى شود اگر نیكى هایش تمام و ، از نیكى هایش برداشته شده وزده
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 .«خته مى شودگناهان آنان گرفته بردوش او گذاشته شده وآنگاه به دوزخ اندا ، ازاداء نگردد
 .(روایت از مسلم است)

كند بعضى كلمات زشتى از این گونه كارهایى كه عبادت را باطل یا ثوابش را زائل مى و

روایت شده   ةاست كه انسان بدون در نظر داشت عواقب آن بر زبان مى آورد، از أبوهریر

، كه خداوند را ر زبان مى آوردگاهى انسان كلمه اى ب»فرمودند:  صول خدا كه رس

ود اما وى بدان اهمیتى بخاطر آن هفتاد سال در قهر جهنم پائین مى ر خشمگین مى كند و

  (.روایت از ابن ماجه است) .«نمى دهد

بخدا سوگند خداوند فالنى را نمى  :گفتمردى مى» :كه فرمودند صهمچنین پیامبر 

، من او كند كه فالنى را نمى بخشمكیست كه از طرف من ادعا مى بخشد اما خداوند فرمود:

 .(روایت از مسلم است) .«بخشیدم ولى عمل ترا باطل كردم را

 صرسول اهلل  :روایت شده كه گفت  ةهمچنین در صحیح مسلم با روایت أبوهریر  

باید این شاخه را دوركنم  :آمده گفتمردى دید كه شاخ درختى بر سر راه پائین »فرمودند: 

عبودیت خداوند  «بخاطر این عملش داخل بهشت گردیدتا اینكه مسلمانان اذیت نشوند 

بجاى آورى اوامر او  را به طاعت خدا و جوارحش مقتضى آن است كه مؤمن همه اعضاء و

 لحاد راا مشغول دارد مثالً ترك شنیدن آنچه شنیدنش حرام است مانند سخنان أهل كفر و

استعمال آن در جاى حالل مانند  ، حفاظت چشم از محرمات خدا وبراى خدا عبادت بداند

دیگر سخنان نیكو  ، مشغول داشتن زبان را به ذكر خدا ومطالعه سالم را عبادت بداند تالوت و

 حفاظت آن از سخنان بیهوده و غیره و نهى از منكر صلح جویى و همچون امر به معروف و

، هیچ چیزى را بداندپا را عبادت  دست و ، كنترل برا عبادت بدانداستهزاء ر یبت وغ دروغ و

جهت  جز در دست نگیرد و طبق رضاى خدا باشد با جز آنچه كه در جهت خوشنودى خدا و

جمعه  مانند رفتن بسوى نماز هاى جماعت و ،خوشنودى خدا گام برندارد طاعت و عبادت و

 ع.وكسب حالل و دیگر موارد مشرو

 فرماید: خداوند متعال مى
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﴿                        

            ﴾  :(.610 -614)األنعام 

، خداوند راه در[ همه] مرگم و مازندگانى و عبادتم و نمازم گمان بى )ای پیامبر( :بگو»

[ از كس] نخستین من و امیافته فرمان این به و ندارد شریكى او .است جهانیان پروردگار

 .«مسلمانانم
 هـ46/64/6246جمعه:   

 



 

 

 خودكشي

﴿ الحمدهلل مالك الملك ومصرف األيام القائل        ﴾  :(. 8)الرعد
اهلل وحده ال شريك له العزيز  إله إال سأله العظمة واالعتبار، وأشهد أن الأشكره و أو سبحانه  أحمده

الغفار، والواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى اهلل وأخذ بحجز العباد 
ما  –صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم  –عن النار، وحذرهم ظلم النفس وقتلها واالنتحار 

 .تعاقب الليل والنهار وما تساقط ورق األشجار
 بعد: امـا

تقوى سبب نجات در دنیا وآخرت ، زیرا كه كنمبه تقوى سفارش مى شما و خویشتن را 

﴿ید: فرمامتعال مى خداوند، است                  

    ﴾  :نمیرید  و بترسیدچنانكه مى باید ازخدا  ،مؤمنان اى» (.634)آل عمران

 .«باشیدحالیكه مسلمان  درمگر  
اجتماعى گوناگونى رنج مى  ! امروز جوامع غربى از بیمارى هاى جسمى وخدا بندگان

ریبان رود كه با آن دست بگاز دستاوردهاى منفى تمدن مادى بشمار مى حقیقت، كه در برد

دام مخدرات نتیجهء تالش نافرجامى است كه براى فرار از  سقوط در شراب و خوردن، است

، خودكشى آخرین راه حلى است خوشبختى انجام مى گیرد حصول سعادت و و تلخحقیقت 

، توجه سریع گرددپیامد هاى سوءِ آن انتخاب مى جهنم آن تمدن منحط و ازكه براى فرار 

خانوادگى ، احساس  ازهم پاشیدگى روابط اجتماعى و و دى،بُعتك  دیت وبسوى ما

نا امیدى تسلیم شدند اندیشهء  از آنكه در مقابل یأس و پس، تسردرگمى بوجود آورده اس

، آمارهاى دار نمود كه به خودكشى روى آورندرا وا آناننجات از مشكالت زندگى مادّى 

 .اج به توضیح داشته باشدت كه احتیازآن اس آشكارتراعالن شده در این زمینه 

، زیرا نه ایمانى دارد كه به آن پناه بعید نیست كه به خودكشى روى آوردكافر  از البته

نه جامعه اى كه محبـتش او را سرگرم  اى كه به آغوشش برگردد، ونه خانواده ، وببرد
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اده سرپرستى خانو ، كه از عطوفت وگذارند، آنها در شرایطى پا به جامعه مىنگهدارد

 .محرومند

، داللت بر این دارد كه با وجود كه سراسر عالم را فرا گرفته خودكشى پدیدهء

مین ضروریات اساسى انسان عاجز مانده أبزرگ وگسترده تمدن امروز از ت مادىپیشترفتهاى 

حیران رها ساخته كه نه براى زندگى اش  را سرگشته و ، بلكه اواست خوردهو شكست 

 .راى وجودش ارزش وآرمانى قائل استب نه وشناسد هدفى مى

 در صحیحش از سهل بن سعد ساعدى  /، امام بخارى جدیدى نیست پدیدهء خودكشى

مردى كه به شدت با مشركین مى جنگید نگاه  به ص پیامبر»نقل مى كند كه فرمود:  روایتى

، مردى كندل دوزخ را ببیند به این نگاه دارد مردى از أه دوستهر كس  :فرمودند كردند و

براى آنكه زودتر بمیرد  داد تا اینكه آن شخص زخمى شد و ادامههمچنان  را دنبال كرد و او

 ص پیامبر ،«د تا اینكه از پشتش بیرون آمدخوابی رویش وشمشیرش را برسینه گذاشت 

ندارند اما در بهشتى مى پ را مى دهد كه مردم او انجامبسا یك بنده اعمالى  چه»: فرمودند

انجام مى دهد كه در چشم مردم دوزخى پنداشته مى  اعمالىچه بسا  ، واو دوزخى استواقع 

 .«عمال به پایان كار بستگى دارداعتبار ا كه ارزش و براستىشود در حال كه وى بهشتى است 
، اما هرگاه امروز چنین بته اتفاق كم سابقه اى است، كه الاسالم اتفاق افتاده درصدر این

 ومعه اسالمى تكرار شود باید آنرا جداً بعنوان یك زنگ خطر تلقى نمود در یك جا حوادثى

 .آن راهكارهاى مناسب در پیش گرفت معالجه براى

داوند آفریدگار به ما عنایت فرموده، و نعمت ارزشمندى شناسى است كه خ زندگى این

است كه  ، این پروردگار مهربانما واجب است استفادهء بهینه از آن بر و حفاظتاست كه 

انسان هیچگونه نقشى در پدید  ، ومى میراند كند وهم اوست كه زنده مى بخشیده و ماآنرا به 

جنایت بشمار  ،روح امانتى است در نزد وى، پس تجاوز برآن نعمت زندگى ندارد و آوردن

ُكلُّ »: فرمودند  ص، پیامبر اب را در آخرت بدنبال خواهد داشتعذ گناه و سخترینآمده كه 
  (. ةاست بروایت أبوهریر مسلم)حدیث از  .«ُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَرام  َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضهُ الْ 

 .«مالش، وآبرویش بر مسلمان حرام است خونش و مسلمانچیز  هر»: یعنى
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از  ،بین دو مسلمان را حرام كرده است از زندگى است كه اسالم جنگ  حـفاظت براى

تا گاه دو هر»فرمودند:  مىكه  شنیدم ص: از رسول خدا است كه فرمود یتروا  ةأبو بكر

 ،اى رسول خدا :، گفتمدوزخند درمقتول هردو  مسلمان علیه یكدیگر شمشیر بكشند قاتل و

)بخارى   .«كشتن حریفش بود پى درچونكه او نیز  :؟ فرمودندقاتل كه معلوم است مقتول چرا

 .مسلم ( و

 به مسلمان دستور داده كه از غذاء و شریعت، دگى واجب استآنجاى كه حفاظت زن از

 دارو استفاده نكند و غذاء و، بلكه اگر از بمانددارو استفاده كند تا اینكه زندگى اش محفوظ 

كه قابل مؤاخذه است تا جایى كه اگر  كردهتلف گردد گویا خودش را قصداً هالك 

اسالم عزیز براى نجات جان او حتى  كندزندگى اش را تهدید  گرسنگى فشار بیاورد و

را نیز مباح كرده است بلكه در  شراب وخنـزیر  خوردن محرمات از قبیل گوشت مرده و

مت مریض خوردن روزه سال براىچنین وضعیتى خوردن محرمات واجب است چنانكه 

حتى  حالت نشسته و در نمازتوان خواندن نا چنانكه براى مریض و ، وفرض جایز است

 محفوظ بماند و انسانهمهء اینها فقط بخاطر این است كه زندگى  ،یده مجاز استدرازكش

اوند بلكه خد نكردهبازوى خودش كسب  ، انسان زندگى را با توان وسالمتش بخطر نیفتد

كه آفریدگار مرگ  آناختیار سلب این نعمت را جز مالك  ، ونعمت زندگى را به او بخشیده

﴿ناكه مى فرماید: زندگى است هیچ كس ندارد، چ و         

 ﴾  :(.40)الحجر  

 .«میراثبریم ما و میرانیممى و كنیممى زنده ما یقین به و»ترجمه: 
تنگدستى او را به زانو در  ، یا فقر وكندچند كه بیمارى دردناك انسان شدت پیدا  هر

دست به  هر صورت نباید شكست را بپذیرد و درش را درهم بكوبد نا امیدى اعصاب ، یاآورد

 ﴿ دوزخى خواهد بود شود، كه اگر چنین جنایتى مرتكب خودكشى بزند    
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          ﴾ (:03النساء). كه، مكشید را خویشتن و »: ترجمه 

 ستمگری پس او و دشمنيهر كس چنین كند از روی  و .است مهربان شما به[ نسبت] خداوند

 .«آسانست این كار برای خدا را به زودى در آتش دوزخ در آوریم و
از غسل كردن با آب  ت السالسل جنب شد وذا غزوهكه در  هنگامى عاص  بنعمرو » 

خنده  جز صپیامبر  همین آیه استدالل نمود و بهسرد بخاطر ترس از جانش امتناع ورزید 

   .(ابوداود است از)روایت  .«استداللش را با سكوت پذیرفتند و نفرمودندچیزى 

كند ه مىكه خودش را خف كسى»: فرمودند صروایت شده كه رسول اهلل   ةهریر أبو از

در داخل دوزخ كشد گویا مىنیزه  كند وكسى كه خودش را باگویا در داخل دوزخ خفه مى

 .()صحیح بخارى .«با نیزه كشته است

فرمود: جندب ابن عبد اهلل در این مسجد حدیثى برایمان  كهروایت شده  /حسن بصرى  از

 دروغ ص پیامبرب بر نیست كه جند ممكن ونكرده ایم   فراموشروایت كرده كه تا كنون 

میان امت های گذشته مردى بود كه زخمى  در»: فرمودند صرسول اهلل  :كه گفتبسته باشد 

، خونریزى كرد تاكه مردآنقدر  زد و رگ رابا چاقو دستش  شده بود بي صبرى كرد و

خودش را  بندهء من پیش از اینكه من جانش را بگیرم پیش دستى كرد و :فرمود خداوند

 .صحیح بخارى() .«حرام كردم را بر او تبهش، كشت

اندوه  ى به هیچ عنوان قابل توجیه نیست هر چند كه انسان قلبش مملو از غم وخودكش

 هر چند كه حوادث زمانه او را خورد كرده و ، واش شكست خورده باشد روحیه وبوده 

ناكتر از  خطر از پایــش در آورده باشد بهر حال آنچه كه به او پناه برده زندگىمشكالت 

آنچه كه از دست داده چندین برابر آن چیزی است كه  كه از او فرار كرده و استچیزى 

 .استبدست آورده 

 شوند ومىناراحتیها بى وقفه سرازیر  ، وول داریم كه غمهاى زندگى بسیارندقب همه 

ابعاد  ههم دردانیم كه انسانها در این جهان نیز مي رسد وها یكى پى دیگرى سر مىدرد

، ذلت و عزت، تنگدستى ، داراى وتندرستى ، در بیمارى وزندگى از یكدیگر متفاوتند
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 با زندگى خشم گیرد و بهانه نمى شود كه انسان بر اینها، اما همهء  غیره شقاوت و سعادت و

 .كند نابودكشتن خویش زندگي اش را 

سنت خدا در زندگى  ، وشدهاز سكنه خالى  دنیااین استدالل را بپذیریم بنا بر این  اگر

خودكشى كننده  ،تبدیل نیست تغییر و قابلگردد در حالى كه سنت خدا هرگز دگرگون مى

از مشكالت رهایى خواهد یافت در حالى كه این فریبى بیش  بدینوسیله گمان مى برد كه

 با، خودش را به بحران بزرگ ترى مى سپارد كه است كه او با این كار، حقیقت این نیست

عقوبت كه  با انواع مختلفى از عذاب و سكرات مرگ آغاز گردیده و دردهاى نزع روح و

 .یابدرت آماده كرده است ادامه مىبراى مرتكب چنین جنایتى در سراى آخ خداوند

؟ جز اینكه خودش كندكسب مى منفعتىكه به خودكشى روى مى آورد چه  كسىراستى

یا به هر وسیله  ، یا پرت كردن وآویختن بدار، یا وزاندنبا خوردن زهر، یا س را نا بود كرده و

، ین دیگر مشكالت وجود نداشته باشدبعد از ا كهدیگرى به این امید مرگ را انتخاب كرده 

 وى عمل كرده است و خویش عكس اراده اش با عدالتدر حالیكه خداوند بنابر مقتضاى 

مدت آن  تر ومسلماً این عذاب سختاست كه  گرفتهپاداشى از جنس عملش براى او در نظر 

 .تر خواهد بودطوالنى

اشد چنانچه درجایى نا ورشكسته ب اشاراده عزم و ایمانش ضعیف بوده و در كهكسى

بخورد، یا به واقعیت تلخى  شكستیك كارتجارى  در ، یادردى ببیند ، یامؤفق بماند

 , دنیا درواند آنرا تحمل كندت نمى، خانواده مشكالتى برایش پیش بیاید در ، یادچارگردد

 ، بنا برین شعلهء امید درشودمى مبدلزندگى به عذاب تلخ  گردیده و تار جلو چشمش تیره و

 .ست به خودكشى مى زندد كهبراى نجات از این عذابى است  ، وگردددلش خاموش مى

را  نانساحكمتى كه خویش مى داند   بربنا  در این زندگى سنت خداوند است، و آزمایش

، یكى را غنا كند دیگرى را تندرستمى ، یكى را بیمارهاى گوناگونى مى آزماید شیوهبه 

همچنین مرگ دوستان و عزیزان وكمبود ما یحتاج  ، ودیگرى را تنگدستى و بخشدمى

فر ماید: گوناگون از دیگر شیوه هاى آزمایش خداوندى است چنانكه مى آفاتزندگى و 
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﴿                          

                             

                        ﴾. (631 -633 :ةالبقر- 

 زیان مالى و گرسنگى و همچون( ترس و شما را ببرخى از )امور قطعاً و»(. ترجمه: 635

، كسانى كه هنگامى كه مژده بده بردباران را و ،كنیمآزمایش مى هاكمبود میوه  جانى و

، آن گروهند گردیمبسوى او باز مى گویند: ما از آن خدائیم ومى رسدبالئى بدانان مى

بسوى خدا  (قتبه حقی)رحمت خاص خداوند وآنها  الهى و الطاف ودرود ه مخصوص ب

در  ، ونیافریده یكسان. این سنت دیرینه خداوند است كه بندگانش را «هدایت یا فتگانند

 گذاشته است تفاوتاعى میان آنان وجههء اجتم منصب و امكانات اعم از مال و روزى و

﴿                    ﴾  :األنعام(

بعضى از شما را بر  ذاتى است كه شمارا در زمین جانشین قرار داده و خداوندو »  (.613

 .«ستات گوناگونى برترى بخشیده ادرج بابعضى دیگر 
 ین دقت كنید مى بینید بسیار بودهمؤمن سیرت و صكتاب خدا وسنت پیامبر  در اگر

گرفته اند كه كوهها را مى مورد سخترین آزمایشات الهى قرار مختلفاندآنانیكه به اشكال 

 ایمان به تقدیر خداوندى مسلح بودند سرخرو استقامت و به صبر و آنان، اما چونكه لرزاند

، شاید كند، از كجا معلوموضعیت تغییر مى شود وزائل مى مصیبت وختى بهر حال س .شدند

، دن منـزلتى آمده باشدیا بلند كر ، ومشكلى، یا بخشیدن گناهى رفعآزمایش براى  مصیبت و

 ص. چنانكه رسول اهلل آنرا تحمل كند به هدف رسیده است رضایتپس اگر انسان با 

اذیتى به مسلمان نمى رسد حتى خارى  اندوه و و غم دشوارى و و خستگى هیچ»فرمایند: مى

 بخارى)صحیح  .«وسیله آن گناهانش را مى پوشاندخداوند ب اینكهكه به پایش مى خلد مگر 

 .(ب ةأبو هریر بروایت أبو سعید خدرى و
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گیرد پس چرا قلبش قضاء مى قراركه انسان بهر حال مورد آزمایش پروردگار  حاال  

صد در صد تسلیم  ، ونباشد آراممصیبت  روحش در هنگام سختى و و قدر الهى را نپذیرد و

 شرایطى بجاى تسلیم و چنین درصبر هستند كه دلهایشان ، فقط آدمهاى بىخدا نگردد

 .بجوش مى آید غضب وخشم  از رضایت

 اینهاآفرینند چونكه ، خودشان براى خود مصیبت مىبا جوش و ناراحتى دائم مردم بعضى

كه دیگران سرمایه  كنم درحالى خورند كه چگونه من فقیر زندگىرا مى انخودشاز داخل 

؟! به شكلى كه در واقع خداوند را در دیگران سالمند شوم ومن مریض مى چگونه؟! دارند

دارد به  (نعوذ باهلل) كند وگویا مى پندارد كه خداوند دارد ظلم مى ، وكندمى متهمعدالتش 

، او بدینوسیله دین را كه در قلبش حاكم بود از دست كندمى حقیقى اعتراض داناى ومالك 

كه وسوسه ها او را به عواقب  چه بسا شود ونا امیدى برزندگى اش چیره مى و دهدمى

 ﴿دهند، خداوند مى فرماید: مى سوقوخیمى      ﴾ ( :40األنبیاء .)  :ترجمه

 ﴿: فرمایدمى و .«مى شودكند سوال ندرباره آنچه مى خداوند»           

                 ﴾  :ما»: ترجمه  (.04)الزخرف 
بعضى را بر بعضى دیگر با  كه روزى شان را در زندگى دنیا بین شان تقسیم كردیم و هستیم

 .«برترى دادیم درجاتى
صبرى ، اما هرگاه مشكلى پیش بیاید بىقدر ایمان داریم گوئیم كه به قضاء ومى ما ءهمه

قدر هنوز بعنوان یك عقیده  خود نشان مى دهیم زیرا ایمان بقضاء و عجیبى از فغان وخشم  و

 .دیده استاهیم نا درستى استوار گرمف یا اینكه این عقیده بر را در دلها نیافته، و جایشراسخ 

پخته اى بیابند چرا یك مسلمان سعادت اخروى اش را  جوامع اسالمى ما تربیّت سالم و اگر

جاى تأسف است كه این بیچاره با از  چقدر ، وهمیشه، با خود كشى از دست بدهد براى

 .ز بدست نمیاوردآخرت سهم خودش از زندگى دنیا را نی دادندست 
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 و كند؟از آن نفرت مى گرداند ومى روىزشمندش این انسان مظلوم از زندگى ار چرا

اگر دلش با نور  اندازد؟خطر مى به، دینش را ونه است كه در آخرین ساعات زندگىچگ

ارزش هاى دین را در قلب او  مسجد پایه ها و دانشگاه و مدرسه و و خانه و،  شدایمان پر مى

اگر ارزش  ، وانداختر نمىكردند هرگز در آخرین لحظات زندگى دینش را بخطمى راسخ

، هرگز مقابل مشكالت به او آموخته مى شدمقاومت در  ، وصبر در هنگام آزمایش اهمیت و

 .كشیداین رسوایى نمى به كار

 خاطربه او اطمینان  گناه كنترل كند و ، نتواند انسان را در هنگام سختى وبه خدا ایمان اگر

پرده خیال  خالى است كه از نوك زبان و و ببخشد این ایمان نیست بلكه یك ادعاى خشك

 غمهاىشر آن، دیدگاه انسان را نسبت به  قدر اعم از خیر و نرفته است ایمان به قضاءِ و فراتر

معنى مى بخشد كه در آن صورت  به همه چیز ارزش و كند ومشكالت آن عوض مى دنیا و

اى  وسیله، شكست را را جهاد نیز شیرین است، اینجاست كه انسان فقر را زهد، بیمارى تلخى

همه درد  كهبا چنین دیدگاهى است  .را روزنه اى بسوى امید مى شمارداندوه  ، وبراى صبر

شهوات نفسانى  نفس و برغلبه   ، وبه نوعى موفقیت ناراحتى ها تغییر شكل مى دهند و ها و

ت مؤمن همه مؤمن تعجب آور اس شأن»: فرمایندمى صمان  گرامى، رسول گردند مبّدل مى

شكر مى به خوشحالى دست یابد  اگر، فقط براى مؤمن است ، این امتیازاست شئونش خیر

كند كه این نیز برایش خیر صبر مى بخورداگر به نا راحتى بر  ، وكند كه این برایش خیر است

 .( صهیب)صحیح مسلم با روایت  . «است

ناله  فغان و صبرى واز بى ى نكند وسنگین انسانمشكالت بر  آنكه اثرات مصیبتها و بخاطر

، بهر دچار مشكالت هستند در نظر بگیرد او مانندبدر آید كافى است كه دیگر كسانى را كه 

ناله كننده كس دیگرى مى بینید؟ چقدر  و داغدیده وسوكه مى نگرید آیا جز مریض 

شنیده نمى  اى از آنان، حتى نالهكه جز صبر كسانىچقدر زیادند  و مصیبت وجود دارد؟

پهلو عوض  كشند ودرد مى بستر خوابیده اند و دراز بر سالیان، چقدر زیادند بیمارانى كه شود

 .ضربه دیده اند؟ مقروضند و كه مشكل دارند و آنانچقدر زیادند  و كنند؟مى
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سختى  از بقیه مردم دچار مشكل و بیش، بلكه آنان آزمایش شدند ‡پیامبران  حتى

 ﴿گردید،  ندانىز ، یوسف گردیدند               ﴾ 
كه مرا ا! زندان بهتر است براى من از آنچه پرودگار)یوسف(  : گفت» :ترجمه (.00)یوسف: 

﴿ . «بسوى آن فرا مى خوانند         ﴾  :و»: ترجمه (.24)یوسف 
 .«رد در زندان چندین سالك درنگ
از مكه به مدینه  ص، چنانكه پیامبرمان حضرت محمد خانه هایشان اخراج شدند از آنان

 مهمتر از آن در غزوه احد مشركین جسم شریفشان را خون آلود كردند و ، وكردندهجرت 

را با مرض  خداوند، پیامبرش حضرت أیوب  نمودند همچنین شهیددندان مباركشان را 

ثابت شده كه ایشان  ص، از پیامبرمان صبر كرد فقطار سختى آزمایش نمود كه ایشان بسی

را  بود تا جایى كه جز دوتا برادر، همه كس خود بیمارحضرت ایوب هیجده سال  :فرمودند

 مصیبت ایشان افزود این بود كه با وجود كه مال و بهباز آنچه كه  ،گرفتاز ایشان دور مى

   ﴿داد  دسترا از  عیال بسیار داشت همه             

                               

          ﴾ (:82- 80 األنبیاء).  اى  یادكن) و»: ترجمه

 رسیده و سخترنج  ایوب را وقتى كه دعا كرد كه اى پررودگار! مرا بیمارى و (رسول حال

 خود در كه را رنجى و كردیم اجابت را[ دعایش] پس ،تو از همه مهربانان عالم مهربان ترى

 به و خویش جانب از رحمتى به آنان با را آنان مانند[ نیز] و اشخانواده و ساختیم دور داشت

 .«بخشیدیم او به عبادتگزاران براى پندى جهت

یادكن  راپریشان گردیدى بال فاصله خدا  نگرانى و مسلمان! هرگاه دچار ترس و اى پس

مشكلى  هرگاه ص، پیامبر گرداند مطمئنقلبت را  شاد و به نماز روى آور تا كه روحت را و

يَا ِبالُل، أَِقِم الصَّالَة، َوأَرِْحَنا فرمودند: )مى ، وآوردندآمد به نماز روى مى ىبرایشان پیش م
 .(ابوداود)سنن  .«كه ما را بوسیله آن آرامش بخشىكن تا  مة! نماز را اقابالل» ترجمه:  .(هِبَا
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﴿دینت محكم بود بگو:  امادر آمدت كم بود  مال اندكى داشتى و اگر       

 ﴾  :بهترین كار ساز است ما را كافى است و او خدا»یعنى:  (.650)آل عمران». 

 ، ومقابل نیرنگ هاى شیطان تسلیم شدندر  ، وفتنر در خود فرو سو تنها زیستن و یك از

خیر  از سوى دیگر از رفقاى صالح و ، وغم ها سپردن جوش و امواج ناراحتیها و بهرا  خود

، شیوه مزّین شدن به حلیه صبر . امامؤفقى براى خود كشى است بستر بسیار بودنخواه دور 

 اراده اى محكم و ، وو نامالیمات را باسینه اى گشاده است كه همهء سختى ها قهرمانانى

 چند كه مصیبتها انباشته شده و ، پس هرشكست ناپذیر متقبل مى شودند آزاده و وجدانى

 پى صبر خواهد آمد، و ت تاریك بنماید صبر كن كه پیروزى درراهها فراروی و بپیچنددرهم 

 .هر سختى آسانى بدنبال دارد هرگرفتارى آسودگى و كهبدان 

خود او است كه چنین جنایت  بدوشنیست كه همهء مسئولیت خودكشى كننده  شكى

، یردبخشى از مسئولیت را باید بپذ نیز، اما جامعه عمل زشتى را انجام داده است وحشیانه و

، یا كسى كه او را در بغل مى یافتمىاى سینه گشاده چونكه اگر این شخص قلب مشفق و

كرد اگر خیر خواهى را مى یافت كه مى دلناراحتیهایش با او درد  در بارهء دردها و گرفت و

اى مى طلبهیا استادى یا  عالمى، اگر  نمودمىبا تقدیم نصیحتى به او راه را برویش روشن 

كه  داشت، اگر همسایه اى مى را مطمئن گرداند او كه اشكاالتش را دور كند ویافت 

مى  مهربانبرادرى كه با او  خویشاوند دلسوزى كه به او پناه مى برد و ازحالش مى پرسید و

یكدیگر  دادو به  داشتندبود اگر جامعه آگاهى مى داشت همه كه از حال همدیگر خبر مى

 و نداشتكرد دیگر مشكلى بنام خودكشى وجود ى زندگى مىرسیدند اگر در چنین جومى

 . ى نبود كه چنین موضوعى مطرح گرددلزوم

 …بارك اهلل لى ولكم في ال قرآن العظيم

 
     



 

 

 

 الشيخ عبدالمحسن القاسم



 

 

 ابوبكر صديق 

 هن يهدإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا م
 وحده ال شريك له وأشهد أن هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل اهلل فال لاهلل فال مضل له ومن يضل

 ً.صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرا اً عبده ورسولهمحمد

 أما بعد:

 توشه و دنیا ، زیرا كه تقوى سعادتتقوى پیشه كنید از خدا بترسید و! اى بندگان خدا

 .آخرت است

به سیرت  رهبران الگوى شان افتخار میكنند و ها همواره به شخصیتها و! ملتاى مسلمانان

 .مع آنان بشمار آیندج ، تا اینكه ازكننداز آنان پیروى مى یرند وگكردار شان اُنس مى و

را  كه او كسى است انسان با» «اَْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ »مى فرمایند:  صرسول گرامي اسالم  

 (.)روایت از صحیح مسلم است.  «دارد دوست مى

، تمام دوش او سنگینى نكند جانباز پیامبر بر ۀهیچ مسلمانى نیست كه احسان صحاب

از  ههم ،سعادت دانش و عبادت و ایمان و كنند اعم ازكه مسلمانان به آن افتخار مى ىفضائل

راه خدا جهاد  براى دفاع از آن در د ودین را تبلیغ كردن .بركت جانفشانیهاى صحابه است

كاملترین ،فقه دانش و دین و علم و عقل و اعم از  زمینه ها ء، براستى كه آنان درهمهنمودند

 .بودند امتافراد این 

، باید از پیروى كند كسى از اگر قرار است كسى» :میفرماید حضرت عبد اهلل بن مسعود 

، آنها امان نیست از فتنه در زنده ته اند، زیرا كهك از دنیا رفنپیروى نمود كه ایانى كس

شان از همه ی، قلبها امت بودند این هستند كه به خدا سوگند بهترین افراد ص اصحاب محمد

، آنان گروهي بودند كه تكلفشان از همه كمتر بود همه عمیق تر و علم شان از پاكتر و

 .«اقامت دینش برگزیده بود خداوند براى صحبت پیامبر و
بى كه ـبلكه در هر سب هدایتى و دینى و علمى و میفرمایند: آنها در هر فقهى و /امام شافعى

ما بهتر از رأى  ۀهدایت كسب نمود از ما جلو بودند رأى آنان در بار توان علم وآن مى ۀبوسلی

 شتن است.یخو ۀخودمان دربار
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از آنان خشنود  ه اوبه ما خبر داده است ك خداوند همواره از صحابه ستایش نموده و

 مهیا كرده است. ىبرایشان بهشت جاویدان گردیده و

﴿: فرمایده ميوبوره تسدر                   

                            

                ﴾ (.633: بة)التو 

انصار وآنانكه  صدر اسالم سبقت بایمان گرفتند از مهاجرین و آنانكه در» :ترجمه

 ت و( خدا از آنها خشنود اسروز قیامت تاپیروى آنان كردند از سایر امت ) بطاعت خدا

یر درختناش نهرها جاریست مهیا ساخته زنها بهشتى كه از آ ۀهماى بر خدا و، آنها از خدا

 .«این به حقیقت سعادت بزرگ است د ونكه در آن بهشت تا ابد متنعم باش

اسالم  به جهت خدمت در ىكردار بى نظیر پذیر ویك از آنان تالش جبران نا هر

ورق زدن دفتر  با ،شته استذاود بیادگار گنشدنى اى از خفراموش كارنامه  وداشته 

آنان از با پیروى  و ،آیدهمتها به جهش درمى شیرین خاطرات آنان دلها زنده میشود و

توان خصال مناقب درخشانشان مى با شناختن سیرت و ، وسعادت به استقبال مى شتابد

 .مقتدا برگزید رهبر و كردار ز رّینشان را مشعل راه و نیكو و

از قرآن اى  سلف همچنانكه به فرزندان شان سوره»میفرماید:  /بن الجوزى امام ا

 .«آموختندرا نیز مى بآموختند، محبت ابوبكر وعمر مى
جسته اصحاب به كارهاى خیر سبقت مى ۀبهترین صحابه كه بیش از هم ترین وكامل

، در میان است یشىعبد اهلل بن عثمان بن عامر قر ،بوده است اسم كامل ایشان ابوبكر صدیق

علم  ایشان در تاریخ و ،محبت داشتند وی الفت و همه با و محبوب بود. قریش بسیار محترم و

شان با نظیراخالق كم  دانش و انساب عرب مهارت فوق العاده اى داشتند مردم بدلیل عقل و

 جستند.ایشان الفت مى
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به دامان  ىما ننداق بىاشتی هنگامى كه اسالم ظهور كرد صدیق اولین كسى بود كه با

گز ره دار ماند وین صداقت پایابر را تصدیق نمود و صصادقانه رسول اهلل  اسالم شتافت و

در اطالق لقب صدیق مسلمین همه  ،ه اى حتى دچار كسالت هم نگردیدهبر هیچ مقطع و در

 .ندروى اجماع دا بر

، پیامبر فرستاده شده ام براى شما اى مردم :من گفتم» :رمایندفمی صگرامى اسالم  رسول

)روایت از صحیح  .«یىگوبود كه گفت راست مى گوئى ابوبكر صدیقدروغ مى :گفتید

 .بخارى است(

اولین مردى بود كه به این آنرا به آغوش كشید، بنابر بدون تردد او به اسالم دعوت شد و

آن  شته است.ذاخاطرات تابناكى بجاى گ كارنامه درخشان وابوبكر صدیق  ید.واسالم گر

 شد و ، ایشان اولین خلیفهدار بودربرخو ذیرىمنزلت وصف ناپ قدر و فرزانه از بزرگ مرد

د. شدت پیامبر را یارى نمو عاشقانه از اسالم دفاع كرد و ،مبشره بود ۀاز عشر شخصیتاولین 

 ۀقاطعیت از صفات عمد وسخاوت  و، درىابر ، شفقت وحیاء، كثرت تقوى، اخالق واال

تمام زندگیش بت نپرستید  عقل كاملى كه داشت در . ایشان به دلیل فطرت سالم وودصدیق ب

. در تمام زندگى جار داشتنزا ها نفرت ویشراب نخورد، بلكه بشدت از این گونه نار سای و

 راستگو بود.و ، بلكه ایشان به تمام معنى یك صدیق ان شنیده نشددروغى از ایش

مان اولین لحظات پنچ در ه به اسالم را آغاز نمود وصدیق اولین كسى بود كه دعوت  

 ، وزبیر ، وسعد ، وطلحه ، ومبشره بدست ایشان مسلمان شدند. حضرت عثمان ۀنفر از عشر

ایشان اولین كسى  ص، بعد از پیامبر اضى بادكه خدا از همه شان ر ،عبد الرحمن بن عوف

ترین ه به حبشه هجرت نماید. بدور شد از مكمجب آزار قرار گرفت و بود كه مورد اذیت و

كه افتخار صحبت پیامبر را كسانى قرار داشت  همۀرأس  در ها را تحمل نمود ایشانه شكنج

ایشان همواره در ركاب ، مبعوث شدند تا هنگام وفات ص. از لحظه اى كه پیامبر داشتند

افتخار هیچ كسى دراین  ،ت كاملى كه ایشان با پیامبر داشترفاق آنحضرت بود صحبت و

 .بود صرغمخوار پیامب مواره مونس وه وى. شریك نبود
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 ، درهى نمودراهم در غار ثور پیامبر را یارى و ایشان تنها كسى بود كه در سفر هجرت و

، مال پربركتى داشت، با پیامبر در خیمه شان حضور داشتجنگ بدر ایشان تنها كسى بود كه 

، بلكه انفاق ایشان بیشتر از بقیه مورد نمودراه خدا انفاق مى از آن در تجارت مى كرد و

هیچ » «َما نَ َفَعِني َمال  َقطُّ َكَماِل أَِبي َبكرٍ »: قرار گرفت لذا فرمودند  صاستفاده و ستایش پیامبر 

 .«مال ابوبكر به كار من نیامد ۀبه انداز ىمال
، ر مى بودآنچه از كفافش زیاد ت بود و ایشان از هر كس دیگرى از آسایش طلبى دورتر

 عمر فاروق ، ، روزى رسید كه او تمام مالش را فداى اسالم كردكردراه خدا خرج مى در

، پیامبر از من راه خدا انفاق كنیم به ما دستور دادند كه در صرسول خدا » :میفرماید

براى  ،، از ابوبكر پرسیدندنصف مالم را :گفتم ؟گذاشتى چهعمر براى خانواده ات  :پرسیدند

در هیچ میداني نتوانستم از  :، عمر گفترسولش را خدا و :گفت ؟ات چه گذاشته اىادهخانو

 .(است روایت از ابو داود) .«ابوبكر سبقت جویم
 نطلبید و لما مخلوقى ، هرگز ازى بودپاكروح  ابوبكر صدیق داراى نفس شریف و

 :گفتسى نمى، حتى اگر شالق از دستش مي افتاد به كحاجت دنیایش را از كسى نخواست

 .شالقم را بده

خلیلم به من دستور داده كه از » «ئاً اَس َشيْ َل النَّ أَ َأسْ  الَّ  َأنْ  َأَمَرِنيْ  ِإنَّ َخِليِلي » :مى فرمود

 (.است روایت از امام احمد)  .«انسانها چیزى نطلبم
 كه یقینى ایمان و اب هیچ كس نمیتواند و، افراد امت سنگین تر بود ۀایمان صدیق از هم

 صایمان تمامى امت را وزن كنند بجز رسول  گرا ، حتىدر دل داشت رقابت كند ایشان

 .ایمان همه امت سنگین ترخواهد بوداز  بوبكرایمان ا

 داد وفتوا مى صایشان در حضور پیامبر  ،ترین آنها بودذكى وى عالم ترین صحابه و

 .دیگرى نداشت سا كاین منزلت ر و ،یدش مى نمودیپیامبر تأ كرد وقضاوت مى

ترین : ابوبكر عالمفرمایدمى ابو سعید خدرى ، این مقام شامخ او را مى شناختند صحابه 

 . ما بود
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، مگر اینكه ه آن اختالف كننددر زمان خالفت ایشان هیچ مسأله اى نبود كه امت در بار

را بر ایمان ثابت آنان  را به امت تفهیم نمود و صپیامبر  وفات ۀفاجع، را حل كردآنایشان 

ستون دین  كه نماز، مسأله میراث پیامبر را حل نمود ،ین كردی. جاى دفن پیامبر را تعداشت

كه از  اولین كاروان حجّى ین نمودند.یبجاى خودشان امام تع را او  صآید پیامبر بشمار مى

 .نددین كریامیرحجّ تع ،، پیامبر ایشان را در آنمدینه عازم گردید

هیچ  ت از همه علوم دقیق تر است واعلم مناسك حجّ در عباد»د: م مى فرمایشیخ اإلسال

 به علم وافر صدیق اطمینان ص، اگر پیامبر تر از مسائل حجّ نیستبابى در عبادات مشكل

 .«كردندین نمىیتعا هرگز اور داشتندنمى
 یا و باشدبوده هیچ مسأله اى از صدیق ثابت نشده كه مخالف با نص »: همچنین میفرماید

مسائلى كه بعد از وفات صدیق  ىحتى در بعض ،مسأله شرعى اشتباه كرده باشد اینكه ایشان در

 .«با ایشان اختالف شده قول راجح قول صدیق است
زاهدترین  ،ا جهاد از مدینه بیرون نرفته استتمام زندگى جز براى حج یا عمره ی در

دختر شان عایشه صدیقه  ،راه خدا مى داد كرد درهر چه مال جمع مى، صحابه در زندگى بود

 .«هیچ گونه مالى از خود بجاى نگذاشت هنگامى كه پدرم فوت كرد»فرماید: مى ل
 درمیان امت بدوش داشت. را  حافظ قرآن نقش امین و ص ایشان پس از وفات پیامبر

 .بود  صاین امت بعد از رسول خدا شخصیتشجاع ترین 

هیچ كسى درین میدان با او  ،تر بودصحابه شجاع ۀبوبكر ازهما» :فرماید سالم مىشیخ اإل

ابوبكر صدیق ، دشمن ترسیده باشد ازجنگ  درهرگز از او ثابت نشده كه  «نمى كند ىبرابر

از ایشان حفاظت  بعنوان سپر استعمال كند و صى پیامبر اهمیشه ترجیح مى داد خودش را بر

 .از پیامبر دور نشد ت قدم بود وابحنین ث د، در أحد و، در بدر تنها با پیامبر در خیمه بونماید

یرا پیامبر ز ،هرگز ترس به دلم راه نیافت گرغار دی بعد از شب»: مى فرماید خود ایشان

نگران نباش كه  !: ابوبكرباره خودشان احساس كردند فرمودند هنگامى كه نگرانى مرا در ص

 .«رداندگ خداوند به عهده گرفته است این دعوت را پیروز
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 ، باهمه خیمه گسترانیده بود بر صفات پیامبر و گانى كه باهمزدگى  تبه درآن دهشت و

شمان تاریك همه را زبان راند كه چ همتى واال چنان كلمات مؤثرى بر استوار و قلبى ثابت و

 .روشنائى بخشید

 .«يَُموتُ  الَ  اهلَل َحي   ُبُد اهلَل فَِإنَّ اَن يَ عْ كَ  دًا َقد َماَت َوَمنْ مَّ ُمحَ  دًا فَإنَّ ُبُد ُمَحمَّ َمن كاَن يَ عْ »فرمود: 
را  كسى كه خدا و ،د اكنون محمد از دنیا رفته استیهر كسى كه محمد را مى پرست»

 .«دمیر ىهرگز نم پرستد خداوند زنده است ومى
ه هم ما كه ابوبكر صدیق شروع به سخنرانى كردندیهنگام»: مى فرماید حضرت انس 

 .«تشویقمان كردند كه مثل شیر شدیم قدره بودیم آننند روباما

، نمود هبرىر نظیرى امت راقاطعیت بى حمكت و با عدالت و ص سول خدار پس از ىو

غیره وجود  مردم را با آنهمه مخالفین بسیارى كه اعم از مرتدین و برپاى داشت و اسالم را

عقلشان  ن از همه صحابه استوارتر ورأى ایشا ،، باز گرداندداشت از درى كه بیرون رفته بودند

تند ابوبكر اولین كسى بود كه فهنگامیكه از یارانشان مشورت میگر صكامل تر بود، پیامبر 

 .كرددر مجلس شروع به سخن گفتن مى

ایشان اختالف  اگر كسى با ،ده رأى ایشان مورد عمل قرار میگرفتیپیچ در مسائل مهم و

صلح حدیبیه  اسیران بدر و چنانكه در مورد ،گزیدندمىبر ایشان را رأى ، پیامبررأى میكرد

رأى محكمى كه صدیق  نبوت به دلیل عقل كامل و عصر در نیز ، عمر فاروق اتفاق افتاد

نوادگانش  فرزندان و مادر و درتمام صحابه شخصى كه پدر و كرد.داشت به ایشان رجوع مى

 .ندارد صدیق كس دیگرى وجودپیامبر را در یافته باشند جز  همه مسلمان شده و

 هم منافق مؤمنى است كه در آن یك مشرك و دهاین خانوا» شیخ اإلسالم مى فرماید:

 ۀبعضى خانه ها، خان :شودگفته مى،این فقط ویژگى خانواده صدیقى است وجود ندارد و

ام كه ایمان بود ۀاز همین خان .«، خانه صدیق خانه ایمان استبعضى خانه نفاق ایماننند و

 . رشد نمود بدست پدر تربیت یا فت و دختر صدیق بوجود آمد و لالمؤمنین عایشه صدیقه 
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، در انفاق دست بازى داشت مجاهد بود و شب زنده دار و صدیق همیشه روزه دار و

از شدت گریه مردم  خواند اشكش را نمى توانست كنترل كند وكه قرآن مىیهنگام

یك روز هم روزه  در، ، به هر كار نیكى سبقت مى جستتوانستند قرائتش را گوش كنندنمى

را غذاء  ىهم مسكین را عیادت مى نمود و ىكرد هم مریضمىجنازه شركت در هم، داشتمى

 .گرددهر مسلمانى كه جمع شود وارد بهشت مى این صفات در و ،خوراندمى

هى در غیاب وى گاهى در حضور وگا ،رین مردم زمانش بودتسخنور ترین وابوبكر فصیح

 صمال قات پیامبر  هائى كه براىبا هیئت فرمود وبجاى ایشان خطبه ایراد مى صپیامبر

گز روى ه، كردزمینه را فراهم مى نشست ومالقات حضرتش با آنان مى آمدند پیش ازمى

 . جانى داشتند وى بسیار محبت فوق العاده و حضرتش با پیامبر را نرنجانید و

را بیشتر  پرسیدم چه كسى صاز رسول اهلل »د: مي فرمای   صحضرت عمرو بن عا

 :گفتم، : پدرش رافرمودند ؟چه كسى را ازمردان :گفتم ،: عایشه را؟ فرمودندت داریدسدو

 (.)روایت از بخارى است  .«ا: عمر رمودندفر  وى؟ بعد از

س باوى أن كردند واش مال قات مىرا در خانه شب او هر صبح و صپیامبر اكرم »

 .«من است ابوبكر برادر :مى فرمودند رفتند وگمى
مادرم مسلمان بودند  آورم پدر واز زمانى كه به یاد مى» :فرمایندمى لشه حضرت عای

 .«شام به خانه ما نیایند صبح و هرهیچ روزى نبوده است كه رسول خدا درتمام آن سالها 
 .به مسائلى دینى میپرداختند یا وگفتند مصالح مسلمین سخن مى وى از اسالم و پیامبر با

. كه پیامبر او را دوست داشته اند آیا نباید كسى را دوست بداریم !هان اى مسلمانان و 

)روایت  .«اى است ابوبكرچقدر مرد شایسته». «نِعَم الرَُّجُل أَبُوَبكر» :فرمایندمى صرسول خدا

 .از ترمذى است(

 ﴿فرمودند: د، غار نگرانى او را دیدن كه درامىهنگ ،مهربان بودند ى مشفق وو با پیامبر

       ﴾ (23: بةالتو.) «غمگین مباش كه خدا باما است» . 
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دختر صدیق ازدواج كردند كسى كه محبوب ترین همسر رسول  با صمان امى پیامبر گر

 .ددندر آغوش وى جان سپر حضرتش در حجره و و ،خدا بود

بارى به  برد و حلم دررا  او صرسول اهلل  و .بركت براى این امت بود یر وابوبكر باعث خ

 ) روایت ازمسلم است( . .تشبیه كردند إعیسى  پیامبرانى همچون ابراهیم و

نصرت اسالم فداى  تمامى مالش را بخاطر كنار رسول خدا بود ودرمالش  جان و با ایشان 

ما  كند وبكه برما احسانى ه هیچ كسى نبود»: تا جائى كه حضرتش فرمودند ،رسول اهلل نمود

 رانجبروز قیامت  كرده باشیم مگر ابوبكر كه احسانش را خداوند درنران جباحسانش را 

 (.)روایت از ترمذى است .«كردخواهد

 پیامبر بلكه اولین كسى خواهد بود كه بعد از «ابوبكر بهشتى است» :لذا پیامبر فرمودند

دیگر اولین كسى خواهى بود كه از امت  ابوبكر تو» :نكه فرمودند. چناگرددوارد بهشت مى

 .است( روایت از ابو داود) .«ىگردمن وارد بهشت مى

صحابه  ،صدقه دعوت خواهد شد جهاد و روزه و بهشت از درهاى مختلف نماز و بلكه در

 ستند.ینگراحترام مى تقدیر ودیده  به او با ایشان را دوست داشتند  و 

گند یك وبخدا س» «واهلل لََليَلة  ِمن أَِبي َبكر َخير  ِمن ُعَمَر َوآِل ُعَمرَ » مر فرمود:حضرت ع

 .«با ارزش  تر است عمرخاندان  و یك روز ابوبكر از عمر وب ش
فرماید: ما مى بعبد اهلل بن عمر  «سرورما است ابوبكر بهترین ما و» همچنین مى فرماید:

 ز ابوبكر برتر نمى دیدیم. )روایت از بخارى است(.هیچ كسى را ا صدر زمان پیامبر 

 على بن ابى طالب ، نامیدندبر اثر همین محبت بود كه صحابه فرزندانشان را به نام او مى

 .نامید عثمان سومى را و عمریكى از فرزندانش را ابو بكر، دیگرى را 

 همه ما وطرف از خداوند به ایشان  این بود شمه اى از مناقب صدیق  !سروران محترم

زلتش را ـمن قدر و ، پس حق این یار رسول اهلل را بشناسید ومسلمین پاداش نیكو عنایت فرماید

 .یدنبدا
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 ﴿ ،أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم                    

                        ﴾  :(.40)األحزاب 

وفا  (كامالً) كه به عهدشان با خدامنان بزرگ مردانى هستندؤبرخي از آن م» ترجمه:

برخى به انتظار  ( وندبه راه خدا شهید شد برآن عهد ایستادگى كردند )تا كردند پس برخى

 .«ا تغییر ندادندر هیچ عهد خود )فیض شهادت( مقاومت كرده و

 ه دومخطب

متنانه وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له اعلى توفيقه و حسانه والشكرله إهلل على  الحمد
 .تعظيماً لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله 

 :أما بعد

ه اولش ن شیوه اى ك! بدانید كه آخر این امت اصالح پذیر نیست مگر به همااى مسلمانان

كه بهترین  صاخالق اصحاب پیامبر  سیرت و این آشنایى با تاریخ واصالح شده بود، بنابر

خواهد مطابق سیرت بودند راه را بروى مؤمنى كه مى صمخلوقات بعد از رسول خدا 

زندگى را  بخشد واخبار آنان دلها را قوت مى گشاید وزندگى كند مى صحضرت محمد 

 مشعلى كه در ه سیرت آنان الگویى است كه باید بدان اقتدا كرد و، براستى كدهدرونق مى

لذا  ،رهبران جان بركف اسالم است ، این حق مسلم آن شمعهاى فروزان وپى آن باید شتافت

سیرى را كه آنان م بكوشند كه راه و بشناسند و زلت آنان راـمن و آیندگان قدر ۀاید همب

 .دنوردن اشتیاق در عشق و پیموده اند با

بخاطر رضاى خدا  ، وىیى  پیشه كن تا از صدیقین بشمار آی! راستگوپس اى مسلمان

مخلوقات نیكى كن كه نیكى  با ، وا مصرف كن تا گناهانت بخشیده شودراه خد از مالت در

كن  ى رسید صبررآزا اذیت و اسالم به تو راه خدا و ، چنانچه درزدایدافسردگى را مى غم  و

، از كت بیندازدر، به كسب حالل بسنده كن تا خداوند در مالت بن استكه صبر شیوه صالحی

 ، به دنیا بى رغبترگیر تا با شخصیت ترین آنان باشىشم بچ دست دیگران است آنچه در
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یقینت را محكم كن تا در بهشت مقام  ، ایمان وت خواهد افتادیاپباش كه دنیا نا خواسته به 

 ، همیشه براى خدا زندگى كن تا سعادترستگارى است ۀیلبیابى، علم بیاموز كه وسباال تری 

 ، درگفتار وعاقبت نیكو ازآن تو باشد ، امانت دارى پیشه كن تاترین مخلوق خدا گردى مند

 ، هرچه مى توانى روزه واستوار باشد سنگین و تو ىأكردارت همواره حمكت  پیشه كن تا ر

 پىدر بیماران را بیشتر عیادت كن و كن وبیشتر كمك  به مستمندان نماز بیشتر ذخیره كن و

 باش و بردبار، جنازه بیشتر حركت كن  تا اینكه از درهاى مختلف بهشت فراخوانده شوى

 محبت و صاصحاب رسول اهلل  ا، بباش تا اینكه مورد گذشت قرارگیرىگذشت داشته 

ت داشته دوس آنها را، است صنشانه محبت تو با پیامبر ، احترام داشته باش كه این محبت

 .باش تا با آنان حشر گردى

خود پیاده كن تا از صدیقین  در ، این صفات راآنچه برشمردیم صفات صدیقین بود

 .رستگارگردی و ،شمار آیىب

 .مان توفیق عمل عنایت فرماید  ۀخداوند به هم

 

 



 

 

 نه شكست! اُحُد پيروزی بود

درود و سالم بي پایان بـر رسـول   و ستایش مخصوص ذات اهلل متعال است، و  هر گونه سپاس

 خدا و آل و اصحاب و همۀ دوستدارانش باد.

همچنانكه از عنوان این مقاله پیداست، غزوۀ  احـد نـه تنهـا یـك شكسـت نبـود كـه یـك         

پیروزی واقعي برای اسالم و مسلمین بود، این مطلبي است كه ما در این مقاله با اختصـار آنـرا   

 توضیح خواهیم داد. 

 :احد انگيزة جنگ

را هنگامي مبعوث فرمود كه جامعۀ بشـری   صخداوند متعال پیامبر گرامي و بزرگوارمان 

چندین قرن را بدون هیچ رسول و پیامبری سپری كرده بود، و زنـدگي بشـری تاریـك تـرین     

ادوارِ جهالت و گمراهیش را سپری مي كرد، و تمام جامعۀ آنروز در اوج انحـراف و سـر در   

دعوت شان را یكه و تنها آغـاز كردنـد، و رفتـه رفتـه      صبر بزرگوارمان گمي غرق بود، پیام

تعداد اندكي كه به ایشان ایمان آوردند یعني یاران جانباز و صحابۀ فداكار آنحضرت در كنار 

ایشان به نشر دین اسالم در سراسر جهان پرداختند و در برابر كـافران معانـد و لـج بـاز كـه در      

 قابل آن شمشیر كشیده بودند سینه سپر كردند.عوض پذیرش دعوت حق، در م

در غزوۀ بدر كه اولین  صاین مجاهدان قهرمان و سر بكف با رهبری پیامبر بزرگوارشان  

نبرد كفر و اسالم بود با دشمن روبرو شدند، نتیجه این شد كه به لطف خداوند توانا دین حـق  

ندگي با شكست و رسوایي و سر افگمشركان پیروز گردید و پرچم اسالم به اهتزاز در آمد و 

گریست و ناله میكرد، این به مكه باز گشتند. هر كدام آنان بر كشتگان نبرد حق علیه باطل مي

 شكست بر آنان سخت دشوار افتاد و داغ پرسوزی بر دلشان گذاشت!

اینجا بود كه سران مشرك قریش تصمیم گرفتند از مسلمانان انتقام بگیرند لـذا شـروع بـه     

ادگي نمودند، یك سال كامل آمادگي گرفتند، تا سر انجام نیروهایشان را جمـع كردنـد و   آم

سازماندهي نمودند، تا اینكه در ماه شوال سال سوم هجری قمـری لشـكر كفـر از مكـه عـازم      

 مدینه گردید، تا  انتقام شكست بزرگ بدر را از مسلمانان بگیرند.
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ه شد، البته از میان مسلمانان هم كساني بودند لشكر كفر در دامنۀ كوه احد كنار وادی پیچ

مشـورت دادنـد كـه بـرای      صكه چون در غزوۀ بدر نتوانسته بودند شركت كنند، بـه پیـامبر   

 رویاروی با لشكر مشركین به خارج از شهر مدینه بروند.

 : آمادگي براي جنگ

ي دشـمن بـه   باآلخره مسلمانان تصمیم گرفتند به جای دفاع از داخـل شـهر بـرای رویـاروی    

پس از ادای نمـاز جمعـه بـه منـزل تشـریف بردنـد، و        صخارج از شهر عازم شوند، لذا پیامبر

اندكي بعد در حالي بیرون آمدند كه لباس جنگ پوشیده و كامال برای نبرد بـا دشـمن آمـاده    

 بودند و فرمودند:

ــامبری  »( ُه َوبَ  يَن َع  ُدوِّهِ لَ  ِبَس أَلَمتَ  ه أن َيَض  َعه حت  ى َيحُك  َم اهللُ بَينَ   ينبغ  ي لَِنبِ  ي   م  ا) ــرای هــیچ پی ب

د بـین او و بـین   شایسته نیست كه بعد از پوشیدن لباس جنگ آنرا بیرون آورد تا اینكه خداونـ 

 .«دشمنش فیصله كند
بنابر این با هزار نفر به قصد نبرد با سه هزار نیروی دشمن از شهر بیـرون آمدنـد، در مسـیر    

عبد اهلل ابن ابي ابن سلول تقریبا با یك سوم لشكر كه فریـب   راه مدینه تا أحد، رئیس منافقین

 او را خورده بودند از لشكر مسلمین جدا شده و به مدینه باز گشت!

بدون اینكه به  او و هـوادارانش اهمیتـي داده و اعتنـایي كـرده باشـند بـه        صرسول خدا  

اره وادی نزدیك به كوه احـد  راهشان ادامه دادند، تا اینكه به دامنۀ كوه احد رسیدند و در كن

جای گرفتند و طوری صف آرایي كردند كه رو به دشمن و پشت شان بـه طـرف كـوه احـد     

 قرار گرفت!

لشكر مشركین گویا بین لشكر مسلمانان و شهر مدینه طوری قرار گرفتند كـه پشتشـان بـه     

رهبر و بـه  امیر و  صطرف شهر مدینه و رویشان به طرف لشكر مسلمانان بود، رسول گرامي 

عنوان یك فرمانده مؤفق و كارشناس چیره دست تشخیص دادند كه پنجاه نفـر تیـر انـداز بـه     

فرماندهي عبداهلل بن جبیر بر سر كوه كوچكي كه در دامنۀ كـوه احـد كنـار وادی قرارگرفتـه     
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بود سنگر بگیرند و به هیچ عنوان از جایشان تكـان نخورنـد، حتـي اگـر دیدنـد كـه پرنـدگان        

 خورند!جنازۀ مسلمانان را دارند مي الشخوار

به هر مناسبتي چقدر جذاب و شیرین است، در اینجـا   صكلمات نوراني آن رسول معظم 

 فرمودند:

اگر دیدید ما كشـته هـم   »( َتْش رَُكونَا فَ الَ  َغِنْمَنا َقدْ  رَأَيْ ُتُمونَا َوِإنْ  تَ ْنُصُرونَا َفالَ  نُ ْقَتلُ  رَأَيْ ُتُمونَا فَِإنْ )

كنیم باز هم بـا مـا   ما را یاری نكنید و اگر دیدید كه پیروز شدیم و غنیمت جمع ميشویم مي

 .«شركت نكنید
صـف هـا را بـرای جنـگ آمـاده كردنـد، و        صصبح روز بعد یعني شـنبه پیـامبر گرامـي    

 خودشان بر خالف معمول برای باال بردن روحیۀ مجاهدان دو سپر پوشیده بودند.

كر را معاینه كرده و جواناني را كـه كوچـك تشـخیص    ایشان یك روز پیش از جنگ لش

دادند بر گرداندند، و به بقیه اجازه دادند كه در جنگ شركت كنند، سمره بن جندب و رافـع  

 دو نوجواني بودند كه هر كدام فقط پانزده سال سن داشت.  ببن خدیج 

نیـرو   مشركین قریش نیز برای جنگ آماده مي شـدند، لشـكر آنـان حـدود سـه هـزار نفـر       

 داشت،  از آن میان دویست اسپ سوار به فرماندهي ابو سفیان بود!

خواستند نور خدا را خاموش كنند و بندگان خدا را به نـا  آری! آنان به گمان خودشان مي

بودی بكشانند، در برابر این لشكر كامال آماده و تا دندان مسلح، خداپرستان  هفتصد نفر بیشتر 

 پیروزی و یا شهادت بود! یشان یاونبودند، كه آرز

كه رهبر و الگوی معنویت بودند، در این فرصت به یارانشـان روحیـه دادنـد، و     صپیامبر  

 آنانرا به جهاد و مبارزه تشویق كردند و به صبر و مقاومت ترغیب نمودند.

 آغاز جنگ:

د، شـدن اینك دو لشكر حق و باطل در برابر یكدیگر قرار گرفته بودنـد و آمـادۀ نبـرد مـي    

شمشیر ها از نیام كشیده، كمانها آماده، و تیرها ردیف شده بود، حزب رحمن و حزب شیطان 

 كردند و همه منتظر دستور آغاز جنگ بودند.هر كدام لحظه شماری مي
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دستور جنـگ را صـادر فرمودنـد، و نیروهـا بـه هـم نزدیـك شـدند،          صسر انجام پیامبر  

د، میدان جنگ به شـدت گـرم شـده بـود، ابتكـار و      قهرمانان از هر دو طرف با هم در آویختن

برتری همواره از آن مسلمانان بود، دیری نپایید كه مسلمانان غالـب شـدند و خداونـد نعمـت     

 پیروزی اش را بر بندگان مؤمنش نازل فرمود.

لشكر مغرور مشركین شكست خورد و پرچم شان به زمین افتـاد و پـا بـه فـرار گذاشـتند!       

االی كوه وقتي شكست سخت مشركین و فرار آنـان را دیدنـد گویـا مطمـئن     گروه تیر انداز ب

 توانند بر گردند!شدند كه آنها دیگر نمي

لذا بیشترشان پائین آمدند و با سایر مسلمانان به جمع كردن غنیمت پرداختند و بدینوسـیله   

كـه از آن  فرموده بودند حفاظت كنند و فرماندهشان تأكید داشت  صجایگاهي را كه پیامبر 

 حفاظت كنند رها كردند!

اینك سنگر مهمي خالي شده بود، و در واقع برج مراقبت و دیـدباني از كـار افتـاده بـود!      

خالد بن ولید كه تا آن هنگام در صف مشركین بود از فرصت استفاده كـرد و بـا گروهـي از    

تیراندازان را كـه   پشت جبل رماۀ و بقولي سواره از پشت كوه احد دور زد و در قدم اول بقیه

 بر سر كوه بودند به شهادت رساند! و غافلگیرانه از پشت به مسلمانان حمله كرد!

بدین ترتیب وضعیت دگرگون شد و مسلمانان در محاصره نیروهـای سـوارۀ مشـركین از     

ن شكسـت  یكسو و نیروهای پیادۀ آنـان از سـوی دیگـر قـرار گرفتنـد! و گروهـي از مسـلمانا       

 نده شد!آنان پراگ خوردند، و جمعیت

مشركین روحیه گرفتند و پرچم های خاك آلودشان را از زمین  بلند كردند، و ضد حمله 

شدیدی را آغاز كردند! صفهای محكم مجاهدین دچار هرج و مرج گردید و كشتار بزرگـي  

 در مسلمانان براه افتاد!

اهری ایـن حادثـۀ   مسلم است كه این قضا و قدر الهي بود، و قطع نظر از عامل و مسبب ظـ 

دردناك، آنچه اتفاق افتاد باید اتفاق مي افتاد!  چون خداوند چنین مقدر كرده بود! لذا  آناني 

 را كه خداوند خواست افتخار شهادت بخشید.
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در سخت ترین شرایطي كه یاران جان نثارشان به علت  صجالب است كه رسول گرامي 

افتادند، با كمال شجاعت نه تنهـا در میـدان    یك شایعۀ دروغین سردرگم شده و از ایشان دور

 نبرد،  مقاومت كردند كه با صدای بلند و رسا، یاران شان را صدا مي زدند!

در این اثنا مشركین رسول محبوب را شناسایي كردند و به سوی ایشان حمله آور شـدند،   

ن را را بـه شـهادت برسـانند و صـورت مبـارك شـا       صو تصمیم داشتند كه آن رسول مكرم 

زخمي كردند و دندان مباركشان را با سنگ شهید كردند، دو حلقه خُود یا كاله حفـاظتي بـر   

رخسار مباركشان فرو رفت، و آنقدر ایشان را با سـنگ زدنـد كـه از پـا ماندنـد و در یكـي از       

 حفره هایي افتادند كه ابو عامر فاسق به همین منظور حفر كرده بود!!

حضـرت را بغـل    ن را گرفت و با كمك طلحه بـن عبیـداهلل   دستشا علي ابن ابي طالب  

بـه شـهادت    صدر دفـاع از حضـرتش    گرفت و از حفره بیرون آمدند، و مصعب بن عمیـر  

 رسید!

نزدیك شدند اما چند نفر از صحابه قهرمـان چنـان جانبازانـه از     صمشركین به رسول اهلل 

 ند!دفاع كردند كه هر ده نفرشان به شهادت رسید صحضرتش 

بـه   صبا تمام نیـرو از آن رسـول معظـم     بسپس طلحه بن عبید اهلل و سعد بن ابي وقاص 

 دفاع پرداختند و نگذاشتند كه دشمن به ایشان نزدیك شود! 

فلج شل  صدر دفاع از آن حضرت  در همین دفاع جانانه  بود كه  دست حضرت طلحه 

 شد و از كار افتاد.

همانند سپری در جلوی  صاظت از آن پیامبر محبوب نیز به خاطر حف حضرت ابودجانه 

 آمد به او میخورد اما از جایش حركت نمي كرد!ایشان قرار گرفته بود كه هر چه تیر مي

شیطان با صدای بلند فریاد زد محمد كشته شد، این شایعه در روحیه صحابه تأثیری بـدی   

یدی صحنۀ نبـرد را تـرك كردنـد،    گذاشت، دچار هرج و مرج شدند و بسیاری از آنان با نا ام

با كمال شجاعت و با جرأت بـي نظیـری بـه     صطبعا خداوند چنین مقدر كرده بود، اما پیامبر 

سوی مسلمین روی آوردند، و فریاد زدند و بدینوسیله به صحابه و یاران جان نثارشـان كـه بـا    

ای حضرت بلند خبر شهادت حضرت دچار یأس و نا امیدی شده بودند امید بخشیدند، تا صد
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صف ناپذیری خود را به ایشان رساندند، همه بـه   شد و چشمشان به ایشان افتاد با خوشحالي و

 سوی وادیي آمدند كه اول در آن پیاده شده بودند.

اینك پشت شان به طرف كوه بود و با آرامشي نسبي شـروع بـه مـداوای حضـرت رسـول      

ضرت شست و بر سرشـان آب ریخـت.   خون را از چهره ح نمودند، علي ابن ابي طالبص 

شـود  دید كه هر چه با آب مي شویند خون قطـع نمـي   لوقتي دختر عزیزشان حضرت فاطمه 

 تكۀ حصیری را سوزاند و بر روی زخم گذاشت تا اینكه خون قطع شد.

به شدت خسته شده بودند به حدی كه از فرط خستگي نتوانسـتند بـر    صرسول محبوب  

نشست و حضرت با گذاشتن پـای مباركشـان بـر     لذا حضرت طلحه روی سنگي باال بروند! 

 دوش طلحه توانستند باال بروند. 

 پايان جنگ:

بـه محـل    صاینك جنگ پایان یافته بود و مشركین صحنه را ترك كـرده بودنـد، پیـامبر    

جنگ آمدند تا تلفات را بررسي كنند، وجود شهداء، صحنۀ تكان دهنده ای را ترسیم میكرد، 

اینكه شهداء با وضع فجیعي مثله شده بودند یعني گوش و بیني و بعضي اعضـای دیگـر     بویژه

آنان بریده شده بود، لذا مردم از شهید شدن عدۀ زیادی از صحابه و مجاهـدین آنهـم بـا ایـن     

 وضع فجیع دچار ترس و رعب شده بودند.

بودند،كـه ناگـاه    بخصوص در جستجوی عموی عزیزشان حضرت حمـزه   صحضرت 

دیدند در وسط وادی به شكل هولناكي مثله شده اسـت شـكمش پـاره، و گـوش و بینـي اش      

كشـیدند، همـه ایـن    بریده شده بود، در آن میان تعدادی زخمي هم بودند كه هنوز نفـس مـي  

 جریانات در روز شنبه اتفاق افتاد.

ست و دو باآلخره جنگ پایان یافت، تعداد شهداء بیش از هفتاد نفر و كشتگان مشركین بی 

نفر بود، اما خوشا به سعادت مؤمنان كه شهدای مـا در بهشـت و كشـتگان دشـمنان اسـالم در      

 دوزخ است.

 درسها و پندهايي از اين جنگ: 
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همچنانكه گفتیم احد پیروزی بود نه شكست، این نبرد سراسر درس و پنـد و عبـرت بـود،    

ند كه نسـل هـا در نسـل بـاقي     حوادث این نبرد صفات درخشاني از تاریخ اسالم را رقم مي ز

خواهد ماند، خداوند شصت آیه در كتاب عزیزش نازل فرمود كه تا قیامت خواهد درخشید، 

تـأثیر بسـیار عمیقـي داشـت كـه تـا آخـرین لحظـات          صاین غزوه در روحیۀ رسول گرامـي  

 كردند.زندگي همواره آنرا یاد مي

 :فضايل صحابه 

ختي ها و مصیبت های فراواني است كه به دست ما این دین ثمرۀ جانفشاني ها  و تحمل س

و  صرسیده است و گذشتگان و طلیعه داران این امت و در رأس شـان رسـول معظـم اسـالم     

صحابۀ جان نثارشان مشكالت و آزمایشات تلخي در راه نشر و دفاع از این دین مقدس اسالم 

 تحمل كرده اند.

ین غزوه هشتاد و چند زخم برداشتند، و در ا صحابي جلیل القدر حضرت انس بن النضر 

دشمنان او را چنان مثله كرده و اعضایش را از بدنش جدا كـرده بودنـد كـه هـیچ كـس او را      

 نشناخت تا اینكه خواهرش از نشانۀ ای كه در انگشتش داشت توانست او را بشناسد.

دیـن چـه    در احد هفتاد زخم برداشت، ولي ما بـرای ایـن   صحابي دیگری سعد بن ربیع  

با اینكه افتخارات زیادی داشتند  صكاری انجام دادیم؟ صحابه فداكار و جان نثار رسول اهلل 

از مهمتـرین افتخـارات شـان بـود از هـیچ گونـه        صو سبقت به ایمان و صحبت با رسـول اهلل  

 قرباني و فدا كاری در راه خدا دریغ نكردند!!

ساد شان در راه دین تكـه تكـه و پـاره پـاره     زخم ها برداشتند، و حماسه ها آفریدند، و اج 

شد و با انگیزه و شور و هیجان وصف ناپذیری در راه خدا جان باختند، و زنها را بیـوه و بچـه   

 هایشان را یتیم گذاشتند تا توانستند دین الهي را كامل و سالم بما برسانند.

  پس شما اي مسلمانان!
ایي تـاریخ را بشناسـید و از آنـان بخـاطر     ، ایـن شخصـیتهای اسـتثن   قدر صحابه بزرگـوار  

كوشش ها و تالش های بي نظیر، و فداكاری ها و قربانیهـای وصـف ناپذیرشـان در راه دیـن     
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بگوئیـد، یعنـي    تشكر و قدرداني كنید و بر آنان درود و رحمت بفرستید و با ذكر نـام آنـان   

نان راضي و خوشنود گردیده خداوند از آنان راضي و خوشنود باد زیرا كه خداوند واقعا از آ

﴿است،            ﴾        و در كـالم مجیـدش بارهـا ایـن رضـایتش را اعـالن

 كرده است.

 خطر گناه

گناه است كه عذاب الهي را دعوت میكند، در غزوۀ احد فقط یك گناه به ظاهر كوچك 

قرباني گردند، و فقط یـك گنـاه   و یك نا فرماني بود كه سبب گردید دهها صحابه و مجاهد 

 از بهشت بیرون رانده شود!!. كوچك و یك لغزش بود كه باعث شد آدم 

گاهي یك گناه كوچك و به ظاهر معمولي مي تواند تأثیر زیادی داشته باشد،  زني فقط  

 بخاطر زندان كردن یك گربه به دوزخ رفت!!.

بنـدگي پروردگارتـان را محكـم    پس شما اگر میخواهید همیشه رستگار باشـید طاعـت و    

بگیرید تا اینكه در سختي ها در نمانید، و مشكالت برای شما آسان گـردد، و مبـادا كارهـایي    

 انجام دهید كه دستاویز دشمن قرار گیرد و از آنان به عنوان نیرو علیه شما استفاده كند.

 جوانان صحابه 

ن خدیج بودند همان دو نوجـواني  دو نفر از شهدای  غزوۀ احد سمره ابن جندب و رافع اب

بودند كه هر كدام آنان پانزده سال بیشتر عمر نداشتند، آری این همان دو نوجواني بودند كـه  

به آنان اجازۀ شـركت در جنـگ را عنایـت     صبا اصرار و در نتیجۀ بردن شرط كشتي، پیامبر 

 فرمود!

انند این نوجوانان و امثال آنها  بنابر این دین اسالم با خون اینگونه صحابه مؤمن و فداكار م

بدست ما رسید است، آنها وقتشان را صرف لهو و لعب و بازی و تفـریح نمـي كردنـد، بلكـه     

پدران مؤمن و با احساس شان آنها را درست تربیت كرده بودند، و ثمرۀ تربیـت درستشـان را   

 حاصل كردند.
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دیـن چـه كـار كردنـد؟ امـروز       شایسته است بپرسیم كه امروز پیران و جوانان ما برای این

انگیزۀ جوانان ما چیست؟ چه آرماني در سر مي پرورانند؟ هم و غم شـان چیسـت؟ بـه آینـده     

 چگونه مي نگرند؟ تعلق و وابستگي شان به چیست؟!

كنید كه از رفقای سوء و دوستان بد بپرهیزید كه اینگونه دوستان دانیم! پس سعيهمه مي 

یط كـه شـما بـه آنهـا نیـاز داشـته باشـید شـما را تنهـا خواهنـد           در سخترین و دشوارترین شـرا 

گذاشت، اینگونه دوستان و یاران تا وقتي كه پـول و نعمـت و آسـایش داشـته باشـید بـا شـما        

 هستند، اما در هنگام سختي و دشواری دشمن شما خواهند بود!!.

امبر مالحظه فرمودید! كه منافقین در چـه شـرایط سـخت و حساسـي خـود را از صـف پیـ       

كنـار كشـیدند و آنهـا را تنهـا رهـا كردنـد، پـس بكوشـید          و صحابه عزیزشان  صگرامي 

دوستان نیك و صالحي پیدا كنید كه در حضور و غیـاب و در هـر شـرایطي از شـما حمایـت      

كنند، و همواره در پي نفع و مصلحت و خوشنامي شما باشند و هرگاه الزم بـود مخلصـانه در   

 ما دفاع كنند.ر شما باشند و از شاكن

 صالح جامعه

نبرد حق و باطل و كشمكش حق طلبان و باطل پرستان همواره بوده است و خواهـد بـود،   

اما پیروزی نهایي و رستگاری ابدی فقط از آن پرهیزگاران است. بنابر ایـن هرگـز از اصـالح    

 جامعه و هدایت مردم مأیوس نشوید.

و هر گونه رنج و مشقتي صـبر كردنـد، تـا    بر آزار و اذیت و زخم زبان  صپیامبر گرامي  

اینكه اسالم رشد كرد و هدایت عام گردید و مردم گروه گروه بـه دیـن خـدا داخـل شـدند،      

مـردم را بـه    پایان و نتیجۀ هركاری در دست خداوند است شما به دعوت حـق ادامـه دهیـد و   

نیـد و مطمـئن باشـید    سوی اسالم فرا خوانید، و از دعا به عنوان یك پشتوانۀ محكم استفاده ك

 كه هدایت انسانها بدست آفریدگار و پروردگار آنها است.

 «!!سربلند باد هبـل »ابوسفیان در غزوۀ احد رهبری مشركین را به عهده داشت و شعارش  
 میگفت و نه تنها هبل كه تمام بتهایش را فرو گذاشت. «ال إله إال اهلل»بود، اما در فتح مكه 
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در احد بود، امـا روزی آمـد كـه     صن عموی بسیار عزیز پیامبر وحشي قاتل حمزه قهرما 

همین وحشي مسلمان شد  مسلیمه كذاب مدعي نبوت را كشت، و یكي از بزرگترین فتنـه هـا   

 را از سر راه امت برداشت.

مسلمان هرگز نباید مغرور شود و همواره باید  از دگرگوني بر حـذر باشـد و از خداونـد     

ین حق ثابت قدم بدارد، زیرا كه قلب همـه بنـدگان در اختیـار خداونـد     بخواهد كه او را بر د

 چرخاند پس از خداوند ثبات و استقامت  بخواهید.است و هرگونه كه بخواهد مي

 :واجب بودن توبه

بنده هر چند كه در گناه غرق شود توبه، همۀ گناهان او را پاك میكند و حتـي اگـر تمـام    

 ،  باز هم قابل بخشش است.آسمان و زمین را پر كرده باشد

خالد بن ولید سپه ساالر و فرماندۀ اسپ سواران لشكر مشركین بود و تعدادی از بهتـرین و  

را به شهادت رساند، اما وقتي خداوند سـینه اش را گشـود و    صفاضل ترین صحابه رسول اهلل

 كرد: آمد، و عرض صقلبش را برای پذیرش اسالم آماده كرد برای بیعت، خدمت پیامبر 

 ای رسول خدا! شرط من این است كه گناهانم را ببخشید فرمود: 

گناهـان   هجـرت ای خالد! مگر ندانسـتي كـه اسـالم گناهـان گذشـته را نـابود میكنـد، و        »

لَ ُه َوَأنَّ اْلِهْج َرَة تَ ْه ِدُم َم ا  » .«گذشته را نابود مـي كنـد   َك اَن َأَم ا َعِلْم َت َأنَّ اإِلْس اَلَم يَ ْه ِدُم َم ا َك اَن قَ ب ْ
َلَها  . «قَ ب ْ
پس خود را از لجنزار گناه نجات دهید و از همه گناهان باز گردید و توبه كنان به سـوی   

پروردگارتان روی آورید! و بدانید كه نیكي ها گناهان را از بین مـي بـرد، و واقعـا از چنـگ     

اع از آن خونها زدن به این دین غفلت نكنید بلكه به آن افتخار كنید كه برای احیاء و نشر و دف

 ریخته شده است. 

 :صبر در برابر خويشاوندان
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انسان مؤمن گاهي بوسیلۀ اقارب و خویشاوندانش مورد ابتالء و آزمایش قرار میگیرد، كه 

با خودش و با دین و عقیده اش به ستیز و مخالفت مي پردازند، پس در این صـورت حتمـا از   

 صبر و تحمل كار بگیرید.

خانه و كاشانه و مال و فرزندشان را رها كردند، و به قصد كشـتن   صر خویشاوندان پیامب 

به مدینه آمدند، و با وجود اینكه آنان نزدیكان و بلكه پسر عمو های رسول اهلل  صآنحضرت 

بودند جنایت هایي كه آنان در حق حضرت و یاران شان مرتكـب شـدند بـویژه در مثلـه      ص

 بیگانه چنین جنایتي نكردند!!كردن و بریدن اعضای شهداء اكثر كفار 

در فتح مكه، از این جنایت كـاران هـم در گذشـت و آنـان را      صاما این پیامبر بزرگوار  

 !«بروید كه شما آزادید»( َلَقاءِاْذَهبُ ْوا فَأَنْ ُتْم الطُّ بخشیده و فرمودند: )
را الگـو و   صپس شما امت اسالمي در صـبر و بـرد بـاری و بخشـش و گذشـت، پیـامبر        

هبر انتخاب كنید و با خویشاوندان رابطه و صله رحمي بر قرار كنید و از هر آنچه باعث آزار ر

 شود چشم پوشي كنید!و رنجش شما از سوی آنان مي

رود، و سعي كنید همیشه متحد زندگي كنید كه در اختالف و پراگندگي تالشها هدر مي 

ندگي و اختالف همواره از پراگ شود،در وحدت و اتفاق دلها صاف و بازوی امت محكم مي

 گردد.در رأی دوری كنید كه اینها باعث شكست مي

 ﴿                ﴾  :ــال ــه  » (.21)األنف ــد ك ــزاع و اخــتالف نكنی ن

 . «مي شوید و نیروی تان هدر مي رود سست
ه ها و نا فرمانیها از خوشحالي هـا  هر گز از شادی و خوشحالي ایمن نباشید كه چه بسا گنا

آمیـزد، در احـد بـا دیـدن     آید، و چه بسا شیریني خوشحالي با تلخي غـم در هـم مـي   پدید مي

غنایم صحابه خوشحال شدند و تیر اندازان برای جمع كردن آن سنگر را خالي كردند، كه بـا  

ي هـای آن صـبر   ماند، پس بـر سـخت  شكست روبرو شدند، دنیا همیشه به یك حالت باقي نمي

 كنید، و بر خوشي ها و نعمت هایش همیشه خدای مهربان را شاكر باشید.

 ‡جايگاه پيامبران 
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نیز مانند سایر انسانها مخلوق و بنده خدا هستند و همـه حـاالت شـادی و غمـي      ‡پیامبران 

ت و بندگي رسد، آنها  نباید از مقام عبودیشدند به آنها نیز ميكه سایر انسانها با آن روبرو مي

 باالتر برده شوند و نه از شان و منزلت شان كاسته شود.

روز احد دو زره پوشیده و لباس جنگ به تن كرده بودند، صـحابه   صپیامبر گرامي مان  

كردنـد و پیشـاپیش   در كنارشان جنگیدند، و جبریل و میكائیل بـه شـدت از ایشـان دفـاع مـي     

 خمي شد! و دندان مبارك شان شهید شد!جنگیدند! با این وجود چهره مباركشان زمي

پس همۀ كارها در اختیار خداست و فقط ذات متعال اوست كه مالك نفع و ضرر اسـت،   

شدند و خون از بدن مالك نفع و ضرری برای خودشان مي بودند، زخمي نمي صاگر پیامبر 

 مباركشــان جــاری نمــي شــد، پــس عبــادت و پرســتش را فقــط بــرای ذات متعــال پروردگــار

مخصوص كنید و در برابر ذات جبار و قهار او تواضع و عاجزی اختیار كنیـد تـا ذات منـان و    

 مهربانش شما را به منزل مقصودتان برساند.

 :كوه احد

ها گمان میكنند كوه احد خاصیتي دارد، لذا از منطقۀ اطراف آن خاك و سنگ بـه  بعضي

 صز هفتاد نفـر از یـاران رسـول اهلل    دارند، همچنانكه توضیح دادیم بیش انسبت تبرك بر مي

در دامنۀ احد به شهادت رسیدند و خـود حضـرت رسـول زخمـي شـدند اگـر احـد بركـت و         

گیری میكرد، پس هر گاه خود را بـه خـدا   وری میداشت باید از این حوادث جلوكرامت و ز

 ت.بسپارید و در هر مشكل و مصیبتي فقط به او تعالي پناه ببرید كه مشكل كشا فقط اوس

اخالق انساني و اسالمي تقاضا میكند كه انسان به كساني كه از لحاظ دیني خدمت و فـدا  

كاری كرده اند حق آنان را بشناسد و از آنان تقدیر و ستایش كند، همچنین از بهترین صفات 

وفادار باشد، و ارزش  صیك بنده مؤمن این است كه نسبت صحابه رسول فداكار رسول اهلل 

ازی و قرباني و فداكاری آنان را بداند، خون شهداء احد هیچگاه نباید از خاطره و اهمیت جانب

تـا هنگـام وفاتشـان شـهدای احـد را فرامـوش        صها فراموش شود همچنانكه رسول گرامـي  
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نكردند، در آخرین سال زندگي شان كـه بـه رحمـت حـق پیوسـتند، پـس از هشـت سـال بـر          

 كردند، خداوند متعال میفرماید:نان خدا حافظي ميشهدای احد نماز جنازه خواندند گویا با آ

﴿                                   

                                      

﴾   :(.1 -2)محمد                                                                                       

خـدا خواسـته   )برنامه این است، و اگر خدا میخواست خودش از آنان انتقام میگرفت. اما »

ند، خداونـد  دشـ اید، كساني كه در راه خدا كشـته  یازمبعضي از شما را با بعضي دیگر ب (است

گیرد و بي مزد نمي گذارد بزودی خداونـد آنـان را رهنمـود    هر گز كارهایشان را نادیده نمي

میكند و حال و وضع شان را خوب و عالي مینماید، و آنان را به بهشتي داخل خواهد كرد كه 

 . «آنرا بدیشان معرفي كرده است
پیشتازان و نخبگان این دین تقدیر و تشكر كنید و به آنان با چشم اجالل  پس از بزرگان و

و احترام بنگرید و از دین و مقدسـات آن حفاظـت كنیـد، از دوسـتان بـد و نابـاب بپرهیزیـد،        

را بشناسید و حقوقشـان را رعایـت كـرده و از مقـام      صشخصیت صحابۀ جان نثار رسول اهلل 

 نید.شامخ و منزلت واالی آنان دفاع ك

 صابوسفیان میگوید: هیچ كس را ندیدم كه شخصي را به اندازه ای كه اصحاب محمـد  

 ایشان را دوست داشتند دوست داشته باشد.

 مشكالت:

آید پـای از مشـكالت و سـختي و مصـیبتها     های آن به سادگي بدست نميبهشت و نعمت

ني و دشـوار، و پـر از   نصیب شده كه جز با عبور از آن به بهشت نمـي تـوان رسـید، راه طـوال    

موانع و خستگي كه مؤمن باید از همۀ اینها عبور كند امتحان شكست و پیروزی بـا خـواری و   

فروتني همراه است اما این خواری و فروتني موجب عـزت و پیـروزی مـي شـود، و خداونـد      

شـكند و آنگـاه   او را مـي  ببخشـد اوال سبحان هر گاه بخواهد بنـده ای را عـزت و سـر بلنـدی     
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یشرفت و ترقي او به سوی عزت و سر بلندی به انـدازۀ تواضـع و فروتنـي و شكسـتگي او در     پ

برابر پروردگار )و به اندازۀ تسـلیم و خوشـنودی او بـه قضـا و قـدر امتحـان خداونـد( اسـت،         

ها و نعمتهـای مهیـا كـرده اسـت كـه بـا عمـل        ند برای بندگان خـودش در بهشـت قصـر   خداو

، قیمت آن مجموعه ای از امتحانـات سـخت و دشـوار و تحمـل     توانند آنرا بدست آورندنمي

مشكالت و مصیبتها در كورۀ آزمایشات دنیاست لذا خداوند حكیم و منان و مهربان اسبابي را 

برایش فراهم میكند كه او را به آن قصر ها و نعمت ها برساند و این اسـباب همـین امتحانـات    

راه دین و عقیـده و نشـر اسـالم( اسـت، آری      الهي و تحمل سختي و مصیبتها و مشكالت )در

اینگونه امتحانات بدین جهت است تا اینكه باطن انسان كه از دیگران پنهان اسـت را پـاك و   

تصفیه كند و حقایق پنهان را ظاهر و آشكار گرداند، پس به آنچه خداونـد بـرای شـما مقـدر     

ه تسلیم باشید، یكي از علمای فرموده راضي و خوشنود و در برابر اوامر و قضا و قدرش یكسر

 سلف میفرماید:

اگر مشكالت و سختي ها نبود ما در آخرت مفلس و فقیر به میدان محشـر وارد میشـدیم،   

زندگي دنیا همیشه به یك حالت باقي نمي ماند، همیشه در گردش و حركت است، شكسـت  

جزو تقدیر خداوند و و پیروزی عزت و ذلت، بیماری و تندرستي، دارایي و ناداری همه اینها 

سر نوشت انسان است و بر همه باید بگذرد، پس فرصت را غنیمت بشمارید، و از نعمت های 

كه دارید برای آخرت خود ذخیره كنیـد و توشـه جمـع كنیـد و بدانیـد كـه هـر كـس دنیـا و          

 لذتهای دنیا را برگزیند دین و دنیایش را خراب كرده است.

 زيارت شهداي احد:

كردند، و بر ایشان دعا آنان را زیارت مي صای احد مشروع است، پیامبر ـ زیارت شهد6

آموختند،كه هر گاه بـه زیـارت قبـر هـا برونـد چنـین       نمودند، و به صحابه شاگردانشان ميمي

يَارِ  َأْهلَ  َعَلْيُكمْ  السَّاَلمُ »بگویند:   َأْس َألُ  ِحُق وَن،الَ  ِبُكمْ  هُ اللَّ  َشاءَ  إنْ  َوِإنَّا َواْلُمْسِلِميَن، اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنْ  الدِّ
سالم بر شما ای اهل آبادی! ای مؤمنـان و مسـلمانان! مـا هـم اگـر خـدا       » «اْلَعاِفَيةَ  َوَلُكمْ  لََنا اللَّهَ 
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ونـد سـالمتي و انجـام خیـر     بخواهد به شما خواهیم پیوست، بـرای خـود و بـرای شـما از خدا    

  (.453 /632شماره حدیث  08 /5صحیح مسلم كتاب الجنائز ). «خواهممي

 نه برای شهدای احد و نه برای سایر شهداء هیچگونه دعای مخصوص وجود ندارد.

 :درستاشتباهات و كارهاي نا

مقصود از زیارت شهدای احد فقط بخاطر این است كـه بـر ایشـان دعـا كنـیم، بنـابر ایـن        

یسـت زیـرا هـر    استغاثه یعني به كمك طلبیدن و كمك خواستن از آنان به هیچ عنوان جـایز ن 

گونه كمكي فقط از خدا خواسته مي شود و كاری كه متعلق به خدا و در حیطۀ قـدرت ذات  

شـرك اكبـر اسـت، چنانكـه خداونـد متعـال        (نعوذباهلل)متعال اهلل است آنرا از غیر او خواستن 

 میفرماید:

﴿                               

﴾   :(.631)یونس 

و بجای خدا كسي و چیزی را پرستش مكن و به فریاد مخوان كه بـه تـو نـه سـودی مـي      »

 .«ي از ستمكاران و مشركان خواهي شدرساند و نه زیاني، اگر چنین كن
سـتد و  ـ دعا كردن در حضـور مردگـان، بـه ایـن صـورت كـه كسـي رو بطـرف قبـر بای         4

دستانش را بلند كند و دعا نماید كار نادرست است كه هـیچ كـدام از صـحابه و اهـل بیـت و      

علمای بزرگوار دین چنین كاری نكرده اند بنابر این چنین عمل یك كار جدید و نو پیدا و به 

گمراهي است و هر  صاصطالح شرعي بدعت در دین است، و هر بدعت طبق فرمودۀ پیامبر 

كاری كه در دین اسالم سند شرعي نداشته باشـد مـردود و سـبب انحـراف و      بدعت یعني هر

 گمراهي امت اسالمي است كه باید آنرا ترك كرد.

ـ خواندن سورۀ فاتحه یا بعضي سوره هـای دیگـر قـرآن كـریم بـر ارواح شـهداء نیـز از        0

 كارهای بدعت و نو پیداست كه در دین سند ندارد.

نۀ منوره زیارت آنها مشروع گردیده یعني به نیت ثـواب  ـ مساجد و جاههایي كه در مدی2

 تواند به زیارت آنها برود عبارت اند از:انسان مي
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مسجد شریف نبـوی، مسـجد قبـاء، قبرسـتان  بقیـع، و شـهدای احـد. مسـاجد و جاههـای           

تاریخي دیگری كه در مدینه وجود دارد زیارت آنها هیچگونه ثـواب و فضـیلتي نـدارد بنـابر     

 نیت زیارت و ثواب نباید به آن جاهها رفت.این به 

 سلم.ه و آله وصحب علىسيدنا محمد و  علىاهلل  صلىو 
 



 

 

 آزمون الهى

، زیرا كه تقوى نعمت را پیشه كنیدتقوى  ، از خدا بترسید ونانكه بایدچآن بندگان خدا!

 .كندعذاب را دفع مى ودهد افزایش مى

كار هایى كه  مدت عمرشان را، و سانها ونوشت انسربرادران وخواهران مسلمان! خداوند 

معین فرموده  خلقت مقدر و زگذاشت را در آغاد نبجاى خواهكه آثارى وانجام خواهند داد 

زندگى را آفریده است تا  رزقشان را تقسیم كرده است، آنگاه مرگ و همچنین مال و و

قدر  ر داشتن به قضاء و، بنا براین باوكنداینكه آنان را بیازماید كه چه كسى بهتر عمل مى

سكونى در هیچ گوشه اى از جهان  الهى ركنى از اركان ایمان است، یعنى هیچ حركت و

حكمت او  تمام ذرات این هستى با قدرت و ، وارادۀ خدا واست وخبه گر مافتد اتفاق نمى

 .ادامه حیات مى دهند پدید آمده و

یها است، اننابسام از مشقت ها و مملو و، هادشوارى ها ودنیا سرشار از سختىگى زند

گزیر در زندگى نیز نا حوادث مختلف گرمى ناگزیر است آزمایشات و چنانكه سردى وهم

 ﴿وند مى فرماید: دا، لذا خانسان داخل مى شود              

                   ﴾ (633: ةالبقر.) « هر

میوه ها آزمایش  جان و كمبود در مال و گرسنگى و آینه ما شمارا با اندكى از ترس و

مصیبتها  گونه مشكالت ودر واقع این  .«را ژده بده صبر كنندگانم (!پیامبراى )تو  م وكنیمى

﴿كند عیان دروغین جدا مىستین را از مدمؤمنان راكه اى است وسیله     

                ﴾  :گمان كرده اند مردم آیا » (.4)العنكبوت

نفس انسان  و .«گیرندآزمایش قرار ن مورد ابتالء و شوند وكه به صرف ادعاى ایمان گذاشته 

 آزمایشات الهى در واقع مردان را از ، واختنگد رفتن و كورهگر باپاك نمى شود مگز هر

 كسى كه آرزو دارد كه سالمت و» فرماید:مى /عالمه ابن جوزى  ،كند نامردان جدا مى

چگاه مورد آزمایش قرار نگیرد نه معناى مكلف بودن را هی قرار بماند و عافیتش همواره بر
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 ، ومسلمان ، كافر باشد یاببیندرنج  و داید درنه اسالم را شناخته است هر نفسى ب فهمیده و

، مبادا كسى آرزو داشته باشد كه از تحمل دشوارى ها گى بنا شده است بر مشقت ها وزند

كند گاهى نشیب حركت مى فراز و ، انسان همیشه درحاصل كند نجاتآزمایش  ودرد 

زمانى هم فرا رسید گان برایش سجده كردند كه روزى فرشت ، آدام «هى ابتالءگا نعمت و

 كه از بهشت اخراج شد، معناى آزمایش این است كه انسان بر خالف خواسته ها و

س باید بچشد ك ، پس تلخى زندگى را همهمشقت واقع مى گردد سختى و رآرزوهایش د

كه پاك  گیرد براى آنستابتالء آزمایش قرار مى ومورد ، مؤمن اگر یكى بیشتر یكى كمتر و

گام در هن گردیده وغرور  هنگام آسایش گرفتار فتنه و اما انسان ،عذاب ببیندگردد نه آنكه 

﴿دهد بى صبرى نشان مىسختى از خود                  

﴾  :گردندبدى ها آزمایش كردیم تا شاید باز  بنیكى ها و ار آنان و»(. 618)األعراف». 
 ناپسندى گردد اما در حقیقت به نفعش تمام شود و گاهى ممكن است انسان ظاهراً دچار امر

گاهى ممكن است ظاهراً با كیفیت پسندیده اى رو برو شود اما در حقیقت برایش رنج آور 

از جایى كه بیم ضرر  نى ویپس از كجا معلوم شاید از جاى كه امید خیر دارى شر بب ،باشد

﴿فرماید: یبت گردد خداوند متعال مىدارى خیر نیص           

                            ﴾ 

شاید  شما خیر است وشاید چیزى را نا پسند پندارید در حالى كه آن براى  و» (.461: ةالبقر)

شما نمى  خداوند مى داند و چیزى را دوست بدارید در حالى كه آن براى شما بد باشد و

 .«دانید
تا اینكه تحملش  ،پیش بیاید براى تحمل آن آماده كنپس خودت را قبل از آنكه مشكل 

ى در ایشآزم هرگاه با مشكلى برخوردى بى صبرى نكن كه هر ابتالء و ، وبرایت آسان گردد

كه دهانت بیرون كنى  نا راحتى كلمه اى از ، مبادا با خشم ونزد خدا ساعت مشخصى دارد

با اراده همیشه در  كشد مؤمن كامل و، چه بسا یك كلمه انسان را به هالكت مىپشیمان شوى
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زبانش به شكایت باز  ، ودهدقلبش تغیر جهت نمى ماند ومصیبت ثابت مى هنگام سختى و

آزمایش با  اش خداوند را بیاد آور تا اینكه مشكالت بر تو سنگینى نكند و، پادشودنمى

 سختى ها از صبر و همواره در هنگام مشكالت و ت بگذرد، عقلمندانبدون شكای آسانى و

، خوشحالى دشمن را نیز بردوش نكشد گیرند تا اینكه عالوه بر تلخى حوادثتحمل كار مى

 خبر شود حتماً خوشحال خواهد شد، پنهان داشتن درد وغم تو با چونكه دشمن اگر از رنج و

به  عاقل است، پس درهنگام آزمایش خودت را مصیبت از صفات مردان زیرك و رنج و

این صبر چند روزى احتیاج به  صبر عادت بده كه این آزمایش بزودى بر طرف خواهد شد و

را هالك  واقع خود مصیبت صبر ندارند در ، كسانى كه در وقت رنج وبیش نخواهد بود

﴿كنند بر خالف اینها صبر كنندگان پاداش عظیمى كسب مى كنند ومى      

              ﴾  :براستیكه ما صبر  و» (.41)النحل

اداش شان پ صابران اجر و «كردند خواهیم دادكنندگان را پاداشى بهتر از آنچه كه عمل مى

، یعنى بخاطر صبرى كه داشته اند در مقابل هر عمل دو باره پاداش داده مضاعف است

 پیروزى و خداوند همراه با آنان است و حساب است وشوند بلكه پاداش آنان بىمى

 .رستگارى به صبر آنان بستگى دارد

اشته است! بدان كه این آزمایش گذ پس اى كسى كه خداوند ترا در معرض امتحان و

، خداوند حكیم پاك شوى آزمایش بخاطر آن است كه پند بگیرى صیقل یابى و ابتالء و

، پس مبادا فرصت را از دهدنعمت مى آزماید و، گاهى مىآزمایدمى دهد وگاهى نعمت مى

براى رزق غم بخورى كه خداوند رساندن آنرا به تو تضمین كرده است، تا  دست بدهى و

﴿ى همچنان خواهد آمد نیكه عمرى باقیست روززما              

  ﴾  :هیچ جنبند اى در زمین نیست مگر اینكه روزى آن بر خداوند است»(. 1)هود» 
اگر حكمتش  تقاضا كند كه راهى را بر تو بندد حتما رحمتش تقاضا خواهد كرد كه راه 

ت بازكند كه براى تو مفیدتر باشد، امتحان وآزمایش است كه مرتبه نیكان را باال دیگرى بروی

اى  :فرماید: گفتممى ى وقاص بكند،  حضرت سعد ابن اپاداش شان را زیاد مى مى برد و



   

 050 های نماز جمعهای از خطبهگزیده
 

 

پیامبران، سپس نیكو كاران، سپس » :رسول خدا! چه كسانى بیشتر آزمایش خواهند شد فرمود

شود اگر دینش محكم اش آزمایش مى، هركسى به اندازه دیندارىنبقیه به ترتیب درجاتشا

، مؤمنان سست باشد آزمایشش كمتر خواهد بوداگر دینش  باشد آزمایشش شدید تر و

رود اما یك گناه هم گیرند تا جائیكه برروى زمین راه مىهمواره مورد آزمایش قرار مى

 .(روایت از بخارى است) «ندارد

به  خسته شد ابراهیم  پر مشقتى است، آدم  آزمایش راه دشوار و و مسلماً راه ابتالء

 ، ایوب به شكم ماهى فرو رفت ، یونس زیر كارد رفت آتش انداخته شد اسماعیل 

با قیمت اندكى  راج شد وخدر بازاركاال  طاقت فرساترین مشكالت را تحمل كرد، یوسف 

 ، وى گناه به زندان افتادب  تهمت زده شد وبه او  ، ودر چاه انداخته شد ، وبفروش رسید

 .پنچه نرم فرمود سختى ها دست و اقسام مشكالت و با انواع و صپیامبرمان حضرت محمد 

دنیا براى هیچ كس  ،كنىآزمایش حركت مى ! در همان خط امتحان وتو نیز اى مسلمان

 .دآسایش فراوان بیابی بى درد سر نخواهد بود هر چند كه در آن نعمت و

كسى كه خداوند در باره او اراده » «ْن يُرِِد اهلُل بِِه َخْيرًا ُيِصْب ِمْنهُ مَ »ایند: فرممى صپیامبر 

یكى از علماء مى فرمود:   (.روایت از بخارى است) «كندخیر داشته باشد آزماشش مى

 .«ها خواهد شدسختى كسى كه خداوند او را براى بهشت آفریده همیشه دچار مشكالت و»
، كه سالمت است مصیبت واقعى آن است كه در دین باشد عالوه از آن هر مصیبتى عافیت و

را به خدا  ، هر نعمتى كه انسانكندش را پاك مىنكند وگناه هادرجات مؤمن را بلند مى

، پس كسى است كه از ثواب محروم بماند مصیبت زده حقیقى ، ونزدیك نكند مصیبت است

ز ، سخن گفتن اادث دنیا زود گذر، حواز دست دادى نارحت نباشتاع دنیا براى آنچه از م

اى كه براى آن ، هر كسى در دنیا به اندازهندیشیدن در باره آن مالل آور استا ، وآن غم آور

خورد كند با كسى كه غم مى، كسى كه در آن خوشحالى مىخورد عذاب مى بیندغم مى

 ، حضرت أبوالدرداءهاى اوستیش پیامد خوشىغمها لذتها، و ۀبرابرند، درد هاى آن زایید

نافرمانى خداوند جز  براى بى ارزش بودن دنیا همینقدر كافى است كه معصیت و»ید: فرمامى

 .«زد خداوند است ترك دنیا الزم استبراى حصول آنچه در ن ، وگیرددر این دنیا انجام نمى
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 !پس اى بنده خدا

، اى جبران كن، آنچه را كه از دست دادهاشدزى مشغول شوكه برایت مفیدتر ببه چی 

زه رب األرباب عاجزانه التماس بر دروا ، ورا اصالح نما خطاها كمبود ها را بر طرف كن و

مشقت  ، اگر شدت رنج ومصیبت زود گذر است تا آسان بگذرد، به خود تلقین كن كه كن

مردم است چشم ، از آنچه در دست كردىنبود هرگز آرزوى یك ساعت آسایش را نمى

، همواره ا نا امید گردى كه رسوا خواهى شد، مبادن باشىتیرین آنادل بركن تا غنى بردار و

به حتمى بودن  باور ، واى پروردگار را بر خویش بیاد آور، غم را باخوشنودىسیل نعمته

، شب عذاب هرچند كه طوالنى شود سر انجام صبح امید قدر از خویش دفع كن و قضاء

ر همیشه به یك حال ، روزگاتآسایش اس اندوه آغاز سهولت و پایان غم و مید، وخواهد د

ت مگر اینكه بزودى هیچ مشكلى نیس ، ودیگرى در پى دارد ۀباقى نمى ماند، هر قضیه، قضی

سختى ، هیچگاه یك الت انباشته شود هرگز مأیوس نشود، هرچند كه مشكآسان خواهد شد

آسان  عاجزى كن تا هر مشكلى برایت زد خدا تضرع و، نو آسانى غالب نخواهد شد نبود

جام صبر را بنوشد مگر اینكه در  ، ممكن نیست كه مؤمنى به خدا نزدیك باشد وگردد

مدتها طلول كشید،  ، وهنگامى كه فرزندش را گم كرد  برویش باز خواهد شد، یعقوب 

، ش قطع نگردیداز او گرفته شد امید، حتى وقتى كه فرزند دیگرش هرگز مأیوس نشد

فرزندش را یكجا  ، بلكه آرزو كرد كه خداوند هر دوامید وار بود همچنان به پروردگار یكتا

 ﴿به او بر گرداند،            ﴾  :همه خداوند است امید»(. 80)یوسف 

هر  ستایش است و وفقط پرودگار یكتایمان الیق هر گونه ثنا  .«آورد باز من پیش را آنان

گاه حوادث روزگار بر تو سایه  ، پس هركلى را فقط به او باید شكایت بردمش رنج و درد و

ألم جز بارگاه او تعالى به  تسكین درد و همه درها برویت بسته شد براى رفع مشكل و ند وگاف

مه ، شب هنگام كه تاریكى بر همه جا خبه هیچ كسى امید نبند هیچ درى مراجعه نكن و

از خداى  عاجزى بسوى آسمان بلند كن و دست تضرع و گسترانید رویت به خدا بر گردان و

مطمئن باش كه اگر  كارت را آسان گرداند و مهربان بخواه كه مشكلت را رفع كند و كریم و
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یكسویى به او متوجه گردد دعا ردد نخواهد  دل با یقینت به ذات مشكل كشا محكم گردد و

﴿شد              ﴾  :آیا آن كیست كه » .(14)النمل

ى بر خدا .«سازدغم آنان را بر طرف مى رنج و كند وگان مضطر را اجابت مىدعاى بیچاره

تا درهاى رحمتش را برویت عاجز بسوى او پناه ببر  قلب خاشع و با توانا توكل كن و قادر و

چیزى از آنان  هر گاه از مخلوقات نا امید شدى و»فرماید: مى /یل بن عیاض ، فضباز كند

 و ههمسرش هاجر ، ابراهیم دهدموالیت هر آنچه كه خواسته باشى به تو مى ، إله ونخواستى

نه  (لم یزرع)جاى رها كرد كه در آن وادى  سماعیل را با توكل بر خداوند درافرزندش 

زكات  عیالش را به نماز و فرزند روزى به پیامبرى رسید كه اهل و، همین نه آبى گیاهى بود و

هنگامى كه از شكم ماهى بیرون انداخته شد در آن صحراى سوزان با  ، یونس فرمودامر مى

حتى لباس هم نداشت از بین نرفت، پس كسى كه خودش را به خدا بسیپارد  اینكه تنها بود و

 ﴿به كثرت بخوان س را ، لذا دعاى حضرت یونرسدبه مقصود مى     

           ﴾  :عبودى جز تو نیست پاك هیچ م»(. 85)األنبیاء

 .«، براستیكه من از ستمكاران بودمهستى خدایا
اینكه این دعا را بخواند مگر  فرمایند: هیچ كس نیست كه مشكلى داشته باشد وعلماء مى

ردم كه هر كس هفت : تجربه كفرمایدمى /، عالمه ابن قیم كندوند مشكلش را حل مىخدا

﴿ یبِّ رَ ) مرتبه بگوید:            ﴾  :پروردگارا» (.80)األنبیاء !

ل خداوند مشكلش را ح .«، مهربان ترىتو از همه مهربانان به من مصیبت رسیده است و

ى امیدت را به او وابسته كن، وكارت را به پروردگار ، وكند، پس خودت را بخدا بسپارمى

 ، هرگونه امید وز او بخواه كه مشكلت را آسان كندا ، وواگذار كن كه بسیار مهربان است

دعا كن همچون حالت  كرده و وابستگى را از مخلوق قطع كن، اوقات اجابت دعا را جستجو

سیار از دعا كردن ب ، مبادا مدت آزمایش را طوالنى فكر كنى وغیره ، آخر شب وسجده

 تو مكلفى كه صبر كنى و ، وآزمایش حساب شده برایت پیش آمده ، زیرا كهخسته شوى
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، چونكه آزمایش طول بكشد ، هر چند كه ابتالء واز رحمت خدا مأیوس نگردى ، ودعا نماى

ها بخواه كه در را برویت باز كننده در ر حال ساعت گشایش مشكل نزدیك است، از بازبه

مشكلى كه خداوند ترا بدان  مهربان است، یقین داشته باش كه هر كند كه او بسیار مشفق و

 گرفتاركند جز خود او هیچ كسى نخواهد توانست آن را رفع كند زیرا او هركارى كه اراده

، خداوند قادر ى رسیده بودكه عمرش بسیار به پیر كریا زكند بر انجام دادن آن قادر است 

، ابراهیم بهترین پیامبران را به او بخشید ، بلكه ازانسانهافاضل ترین  توانا فرزندى از بهترین و و

 شوهرش نیز بكلّى پیر شده  ،گفت كهمى كرد وناتوانى شكایت مى كه همسرش از پیرى و

 .د خداوند به آنان مژده فرزند دادبو

استغفار كن كه گناهان موجب  ات كم است توبه وىهرگاه احساس كردى كه روز

، اگر دعایت اجابت نشد مجداداً در زندگى خودت جستجو كن گردندحرمان عقوبت مى

دست  ، كه سخاوتمندتر وباز به دعا روى آور و ، آنرا تصحیح كنات صادقانه نبودهشاید توبه

، مندان كمك كن كه صدقهمست ، به فقراء وز پروردگار بخشاینده نخواهى یافتتر اباز

بدان  ، هرگاه مشكلت حل شد ستایش پروردگار را بسیار كن وكندبالء را دفع مى مصیبت و

كه مغرور بودن به سالمتى از بزرگترین آزمایشات است، زیرا عقوبت ممكن است مدتى به 

 ه قضاء و، همواره بعواقب كار را در نظر داشته باشد تأخیر افتد، عاقل كسى است كه آینده و

 اشته باش ودخد یقین چراراده او مى باتدبیر و به اینكه همه كائنات را او آفریده و قدر الهى و

 .در برابر اوامرش تسلیم باش امتحانش صبركن و و مدر مقابل حك

  ﴿  يمِ جِ الرَّ  يطانِ الشَّ  نَ مَ  اهللِ بَ  وذُ عُ أَ                  

           ﴾ (36: بةالتو.) « هرگز به ما مصیبتى  !(اى پیامبر)بگو

بر خدا باید  ، وما یاور ، اوست دوست وداوند برایمان نوشنته باشدرسد مگر آنچه كه خنمى

   .«توكل كنند مؤمنان
 بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم...

 ه دومخطب
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  اى مسلمانان!
، اگر كسى است كه همواره تقوا پیشه كند، سعادتمند روزگار به یك حال باقى نمى ماند

اگر مورد  كند و، اگر محتاج شد بى نیازش مىكندبى نیاز شد ترازویش را سنگین مى

كند، پس در هر حال تقوى پیشه كن، زیرا كه با داشتن آزمایش قرار گرفت كمكش مى

، آنچه كه مقدر باشد به غنا مى بینى در فقر ، وبیمارى سالمتى ، درفراخى تنگى ، درتقوى

هیچ وسیله اى نمى توان  آنچه كه مقدر نباشد با ، آن را دفع كرد وتواناى نمىهیچ وسیله

تنها خداوند است كه  ، وایت است كه تقدیر را آسان مى كندضر، توكل در حاصلش كرد

این تدبیر خدا براى بنده بهتر از  ریزد ونامه مىبرایش بر كند ومىسر نوشت انسان را انتخاب 

، داود بن اى بندهتر است برخداوند از خود بنده مهربان و ،تدبیر بنده براى خویشتن است

سن توكل در آنچه كه بدست ح :فرماید: عالمت تقواى مؤمن سه چیز استسلیمان مى

صبر در آنچه كه از دست داده  حسن و ،ده، حسن رضایت در آنچه كه بدست آورنیاورده

، كسى كه به انتخاب خداوند رضایت دهد آنچه در تقدیر باشد به او خواهد رسید ولى است

كسى كه به انتخاب خداوند راضي  ، واز او راضى خواهد گردید خداوند بر او مهربان شده و

از او راضى  ، وو مهربان نشدهسد اما خداوند بر ارنباشد باز هم آنچه در تقدیر است به او مى

 .اه فرارى از او تقدیر وجود نداردبا این وجود هیچ ر ، ونخواهد بود

به آنچه كفایتت  یت كم باشد وزوهااینكه آر :؟ فرمودغنا چیست :از حكیمى پرسیدند

فرماید: هیچ بنده اى نیست كه به وى مصیبتى برسد مگر مى /شریح  .كند راضى باشىمى

نكه ای دوم:، اینكه این مصیبت در دینش نبوده اول:، در این ابتالء سه نعمت است برایشاینكه 

بر عنایت فرموده كه صبر كرده اینكه خداوند به او ص سوم: و، بزرگتر از آنچه كه هست نبوده

 .است

 فقد أمركم ... ثم صلوا وسلموا عباد اهلل على خير خلق اهلل محمد بن عبد اهلل 
 ق .هـ 3/6/6244: هجمع



 

 

 خطبه

  اي بندگان خدا!

كسى  ، ویابداز پروردگارش بترسد نجات مى، كسى كه قوا پیشه كنیدت از خدا بترسید و 

شد او بهترین امید امیدواران با كسى كه به او امیدوار ، وى شودكه تصدیقش كند پشیمان نم

 .است

 !مسلمانان اى

او آمده  ۀبه قصد زیارت خان ه وبه او پناه آورد خوشا به حال كسى كه بسوى خدا آمده و

كه نامش در  اى ان است پس خوشا به حال چنین بندهمهرب خدایى كه بسیار كریم و ،است

 .شتابندعمل نیك مى رست كسانى درج شده كه بسوى كار خیر وفه

 بندگان خدا! 

 گیرد اعم ازمى در بررا  بشر، همه مصالح ترین دینلشام دین اسالم بعنوان كاملترین و

جامعه را از شورش  ، وكندغیره كه فرد را پاك مى تعزیرات و حدود و معامالت و عبادات و

زند تا از ارتكاب لجام مى كند ومى كنـترولنفوس بشر را  كند ونا آرامى حفاظت مى و

باز اخالق زشت  هاى پست وكار، انسان را از ایستند ملوث شدن به گناهان باز منكرات و

خوشبخت گردد مگر با چنگ زدن  تواند در زندگى دنیا سعادتمند وسى نمى، هیچ كداردمى

 .اسالم نعمل كردن به دی و

اگر خداى نكرده ایمان به  ، وشوداخالص زیاد شود پاداش آن زیاد مى هرگاه ایمان و

میان مشركین قریش كسانى بودند كه  ، درگرددشرك ملوث گردد پاداش عمل كم مى

، كردند، صله رحمى مىدادند، صدقه مىكردند، عمره مىرفتندمىكردند حج ادت مىبع

مخلوقات را  كه كردند كه فقط خداوند استبلكه اعتراف مى ، وكردندمهمان نوازى مى

هنگام سختى خدا را با  حتى در و ،كندگردش نظام كائنات را اداره مى وآفریده است 

، كه آنان را دادندوسیله قرار مى ه وخویشتن واسط پرستیدند اما بین خدا واخالص مى

طلب شفاعت  كردند از آنان كمك مى خواستند ونذر مى ، برایشان ذبح وخواندندمى

، توانند براى آنان شفاعت كنندمىآنان به خدا نزدیك ترند چون ، به گمان اینكه كردندمى
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پدرشان ابراهیم را  دین را مبعوث فرمود تا اینكه صخداوند متعال پیامبرمان حضرت محمد 

این كردار آنان  ، ویم كند كه عبادت صرفا حق خدا استبه آنان تفه ، وبرایشان تجدید كند

استغاثه  نذر و ذبح و ، سپس با آنان جنگید تا اینكه دعا وهمه عبادات شان را فاسد كرده است

یدن شبخ و مریضى همچنین طلب شفا و ،تمامى انواع عبادت را فقط براى خدا انجام دهند و

براى  ، وانجامش دهد فقط از خدا بخواهند دتوانغیره كه هیچ كسى غیر خدا نمى گناهان و

ى است كه براى مردگان در نظر گرفته ی، قبر صرفا جاضریح نروند دعا به پاى قبر و نماز و

كمك خواستن از مرده  ،یا چاهى از چاهاى دوزخ است شده كه یا باغى از باغهاى بهشت و

هر مخلوقى در آنچه كه معموالً توان آنرا  زرگترین گناهان است بلكه كمك خواستن ااز بز

، هیچ نجات كند ندارد مثل این است كه غرق شده اى از غرق شده دیگر طلب كمك و

دا ، پس به خمگر اینكه امیدش نقش بر آب است ببندد شخصى نیست كه به مخلوق امید

ه گمان نداشته باشید از جایى ك بدون سبب و ب وسب ، این خداوند است كه بارجوع كنید

جبران كننده شرك فقط  ، كفاره واست وریا ، خداوند بهترین دوست وروزى مى دهد

، كسى كه جز پروردگارش از كس دیگرى بین مى برد زاها گناهان را یكنی توحید است و

نا  محال و یزچ كند وامید داشته باشد كه مشكلش را حل كند در عالم خیال زندگى مى

امثال آن از غیر خدا رفع حاجتش  و، همین كه انسان بوسلیه تعویذ ممكنى را طلب كرده است

ِإنَّ الرَُّقى، »فرماید: مى ص، پیامبر تعلق به غیر خدا ست خود وابستگى واست را خواسته 
 (.احمد استز روایت ا) .«َوالتََّمائَِم، َوالت َِّوَلَة، ِشْرك  

  .«گره شرك است بند و تعویذ و ردن نامشروع وبدرستیكه دم ك» 
، یا انسان را از نمى تواند حكم خدا را تبدیل كند جانى است كه هرگز بىی تعویذ چیز

بچه  ،دن خودشرا به آرزویش برساند، كسانى كه به گر یا او و مصیبتها حفاظت كند آفات و

پس  ،كندخوار مى گذار كرده وواتعویذ خداوند آنان را به همان  دتعویذ مى بند ،همسرش و

 پیش او خواهش و و ،جات خودت را از او بخواهااحتی رابطه خودت را با خدا محكم كن و

قلبت مطمئن  ت برآورده شود وتاینكه مشكال ا، تواگذار كن را به او  ودتخ ، وزارى كن

اى را كه د بنده ، هرگاه خداونس خدا براى او كافیستكسى كه بر خدا توكل كند پ گردد و
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ر او طمع كند، د ندحفاظتش نماید هیچ دشمنى نمى توا ، تكفل كند وبر او توكل كرده

 .نده ات را توكل قرارناتوانى ، وتوكلت را نا توانى

باره  از آنان در ، وخرافات آنانرا باوركردن ، وبگویانـغی رفتن پیش ساحران و كه بدان و

ه نظر خواستن یا از آنان براى جلب منفعت یا دفع چه آیند پنهانى چه گذشته و بى وـامور غی

، بلكه سستى توكل است مضرتى كمك خواستن یا به آن راضى بودن دلیل بر ضعف عقیده و

قدر الهى وآنچه كه خداوند برایش در تقدیر  دلیل بر این است كه چنین انسانى بر قضاء و

َقُه ِبَما اِهنًا َفَصدَّ افًا َأْو كَ ْن أََتى ُعرَّ مَ »فرمایند: مى ص، پیامبرخدا استناراضى  نوشته خشمگین و
یعنى كسى كه نزد »  (.روایت از صحیح مسلم است)  «دٍ ى ُمَحمَّ يَ ُقْوُل فَ َقْد َكَفَر بََما أُْنِزَل َعلَ 

محمد  كند تصدیق نماید یقینا به آنچه بر را در آنچه كه ادعا مى او غیبگو یا فالبینى برود و

 .«دیده استنازل شده كافر گر
نه  نزدیكتر كند و وتواند آنرا بیشتر رزقى كه خداوند مقدر فرموده نه حرص حریص مى

وقتى فهمیدم كه روزى »فرماید: مى / ، حسن بصرىدورتر حسادت كسى آنرا كمتر و كید و

 پس افتادن به پاى ساحران و «لبم مطمئن شدقتواند بخورد مىنمرا هیچ كس غیر خودم 

 /امام قرطبى  .نه اجل را مؤخر كند نه نمى تواند رزق را جلوتر بیندازد وشعبده بازان 

گانهاى رسمى بر ردیگر ا دارند چون محتسب و ىدسترس كسانى كه قدرت و»فرماید: مى

 .«نین منكراتى را با قاطعیت بگیرندآنان واجب است كه جلو چ
م دلیل بر آن است كه تو راست باشد، چونكه پرهیز از قس اگر ىاز قسم خوردن بپرهیز حت

چنانچه قسم خوردى جز به اسمى از اسماء یا صفتى از  ، وكنىپروردگارت را تعظیم مى

، به غیره پیامبر ولى و هرگز به غیر خدا قسم نخور مانند كعبه و صفات خداوند قسم نخور، و

زمایشات در مقابل احكام آ و ،تدبیرش یقین كامل داشته باش خلق و قدر خداوند و قضاء و

 سختى ها و سرشار از مشكالت و دنیا ى كهی، از آنجااستقامت داشته باش الهى صبر و

داشته  وربا مشقتهاست پس در هر صورت به آنچه برایت مقدر گردیده ایمان و تكالیف و

، چنین نیست كه هر چه انسان در ركنى از اركان دین استق چونكه ایمان به قضاء و ،باش

كسویى كامل بسوى خدا درهاى ی وزارى در دعا و توجه  و ، با اصراردر یابدآرزو كند 
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هرگاه  امیدش مساوى باشد، ، مؤمن باید بیم ویابدآرزوها تحقق مى و ،شودرحمتش باز مى

 ىبیمش غالب شود به نوعى نا امید ، كسى كه ترس ویكى غالب گردد هالك مى شود

گرفت خدا بى خیال مى ماند، ترس  و ، كسى كه امیدش غالب شود از عذابگردددچار مى

 ، هرگاه شرینى ودارد ندازه اى مطلوب است كه تو را از آنچه خداوند حرام كرده بازه اب

لت احساس نكردى بدان كه ضعف دارى، همچنان كوشش كن حالوت عمل صالح را در د

سى در آن بهشتى است كه هرك دنیا بدان كه در ، وتسا ، زیرا خداوند شكورتا آنرا دریابى

عبادت است(  داخل نشود در بهشت آخرت داخل نخواهد شد )بهشت دنیا حالوت ایمان و

 اسیر كسى است كه نفس و ، وكه قلبش از پروردگارش غافل باشد محروم كسى است

جماعت مسلمین در مساجد كه خانه هاى  ، نماز بارا در چنگ داشته باشند خواهشاتش او

چنانكه خداوند ، دارداز محرمات باز مى ه چهره نور بخشیده وخداست ایمان را زیاد كرده ب

﴿متعال مى فرماید:                        ﴾ 
حالل خوردن  «منكر باز مى دارد نماز را برپاى دار كه نماز از فحشاء و و» (.23)العنكبوت: 

  ص ر، لذا پیامبسبب قبولیت دعا است حسن عمل و سالمت ایمان و ن دلیل برحالل نوشید و

اى سعد! روزى حالل بخور تا ». (1)«َوةِ عْ يا َسعُد َأِطب َمطَعَمَك َتُكن ُمسَتَجاُب الدَّ »فرماید: مى

 . «اینكه همیشه دعایت قبول گردد
روحت پاك  فس وسود بپرهیز، تا اینكه ن و دادنستد حرام بخصوص گرفتن  از داد و

دشمنى براى خدا عمل  اساس دوستى براى خدا و دیگران بر برخورد با و گردد، در رفتار

پى حصول رضاى خدا باشد حتى اگر مخلوق از او ناراضى گردند خداوند  ، كسى كه دركن

دیگران بپرهیز كه ظلم در آخرت  ستم بر ، از ظلم وندادلهاى مردم را بسوى او برخواهد گرد

ست، كه معموال دعایش ، مظلوم مستجاب الدعاء ادامن ترا خواهد گرفت شده و مضاعف

، ظلم همیشه ترك تجاوز نكن ، پس حقوق دیگران را به آنان بر گردان وقبول مى شود
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﴿ب كارى حرام را حتما بدنبال دارد، یا ارتكا ،عملى صالح            

     ﴾ (64فرقان: ال.) «عذابى بزرگى به او كسى كه از شما ظلم كند  و

 .«خواهیم چشاند
دارد ، كسى كه بسوى خدا گام برمىعیوب خودش مشغول باشدبه عاقل كسى است كه 

علمى داشته باشد كه  رشد دهد، و ن پیش براند، ورا همچن باید همتى عالى داشته باشد كه او

ارشادش كند، پس بسوى خدا گام بردار، نعمتهاى راه را برایش نشان دهد و همواره 

 ، واصالح كن ، عیوب خودت را همواره جستجو وگارت را پیوسته در نظر داشته باشپرود

 ِدَماءَُكمْ  ِإنَّ »فرماید: مى صپیامبر ،بهتان بپرهیز غیبت و از بازى كردن با آبروى دیگران با
به »  .«َهَذا بَ َلدُِكمْ  ِفي، َهَذا َشْهرُِكمْ  ِفي، َهَذا يَ ْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ ،  َرام  حَ  َعَلْيُكمْ  َوَأْعَراَضُكمْ ، َوَأْمَواَلُكمْ 

در  ،آبروى شما بریكدیگر همانند حرمت این روز در این ماه مال و یقین بدانید كه خون و

  .«این شهر براى شما حرام است
ناه دیگرى عقوبتش هرگ از ، حسدىادارت كند كه بهتان بتراش خواهشات و مبادا حسد و

، آنچه دراین میان تر ببیندبیشتر است، انسان طبیعتاً دوست دارد خودش را از همنوعانش بر

اشد كه حتماً به اصرار داشته ب قدر نارضى باشد و كه كسى از قضاء واست  مذموم است این

 ،همواره تقوا پیشه كن گردان ور، پس این خصلت زشت را از خودت دوحریفش ضربه بزند

خویشتن  ، ووسیله تقوایش به او نفع مى رساندصبر داشته باشد خداوند ب پس كسى كه تقوا و

اكارى را از ی، كه كثرت عبادت ربرعبادت مداومت داشته باش ، واخالق نیكو مزین كن با را

 امر به معروف و ، ودارد تكبر محفوظ مى كمك خواستن از خدا انسان را از برد وبین مى

، چه بزرگ بپرهیز كه گناه كند، از گناهان چه كوچك باشدر مصیبت را دفع مىنهى از منك

راى ب، شیطان كندعذاب را جلب مى برد ومى نعمتها را از بین ، وكندبدن را سست مى قلب و

را  او ، وعقوبت را از یادش مى برد ، ودهدلذت بخش جلوه مى انسان گناهان را بسیار زیبا و

اگر یكبار ملوث  كند تا اینكه به گناه ملوثش كند، ور مىاداوند امیدومغفرت خ به رحمت و

 سراى آخرت كند و بنا بر این حركتش بسوى خدا و شود وشد كم كم بطور دائم آلوده مى
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افراد زیادى را شكار كرده  ، شیطان دامهاى رنگارنگى براى انسان نشانده وگرددسست مى

، پس از اتمام مجاهدت در برابر او كوتاه نیا قاومت واز م ، واست، پس بدنبال شیطان مرو

پى آن  ، كه از نشانه هاى قبولیت عمل نیك این است كه درعبادت بسیار كن حج طاعت و

 انسان توفیق یابد اعمال نیك بیشترى انجام دهد.

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
﴿                              

           ﴾  :این من راست راه آنكه و»(. 630)األنعام 

[ خدا] او راه از را شما كه مكنید پیروى[ دیگر] راههاى از و كنید پیروى آن از پس، است

 .«كنید پیشه پروا تا است نموده سفارش آن به را شما كه مىحك است این. كنند جدا
 ..... بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم



 

 

 خطبه دوم

 !اى مسلمانان

 بر هر چیز ناظر و ، ودنیا آخرتى، هر عمل حسابى دارد زندگى مرگى بدنبال دارد و

باید رفیق  ، ناگزیرداردهر عمل پایانى  ، هرگناه عقوبت ونگهبانى مقرر است، هر نیكى پاداش

شریف باشد اكرامت خواهد  اگروى ، دفن گردد گاز مر تو پس زنده اى داشته باشى كه با

تو بدون  تو حشر نخواهد شد، و ، این رفیق جز باتو بدى خواهد كرد اگر پست باشد با كرد و

نیكو  الح واو برانگیخته نخواهى شد، جز او از تو سؤال نخواهد شد، پس این رفقیت را جز ص

د جز از او اگر زشت باش ، واو انس نخواهى گرفت ، اگر صالح باشد جز باانتخاب نكن

بر  ، ووانى اعمال صالح بیشتر انجام بدهت، پس هرچه مىاو عمل توست ، ونخواهى ترسید

اش بپرهیز از نواهى ، اوامرش را بجاى آور وبكوش كه آنرا تقویت كنى ، ودینت استوار باش

عمل صالح  علم و خودت را به ایمان و ، ومقتضیاتش را انجام بده ، وچنگ بزن به دینت

در مواعظ قرآنى تدبر كن  ، وصحنه هاى تكان دهنده عبرت بیاموز از حوادث و مسلح كن و

مشغول باش كه ذكر وقت یاد خدا  به ذكر و ره، همواكه اینها راست ترین داستانها است

كوتاهى هاى زیادى  انسان زیرا ، پیوسته استغفار كنستنه تمام شدنى ا ، ومشخص ندارد

 .و را توفیق بخشیده شكر كنخداوند را بر اینكه ت ، ودارد

ثم صلوا وسلموا على خير خلق اهلل محمد بن عبد اهلل  فقد أمركم بالصالة والسالم على نبيه 
...... 
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