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± 
 مقدمه

متعال مى ابشند، كه پروردگار جهانیان است  اّللَ متامى تعريفات خمصوص 
 .ایرانش ابد مهه ی و تیو بر اهل بملسو هيلع هللا ىلص و درود و سالم بر پیامرب ما حممد 

 اما بعد:
متعال  اّللَ  ،می ابشد و خباطر توحیدتوحید قطعا اولنی واجب بر بندگان 

را آفريده و رسوالنش را فرستاده و کتاهبايش را فرو فرستاده و هبشت انس و جن 
بزرگرتين امری که خملوقات  ؛توحیدواالی مقام را به عنوان اپداش معرفی منوده، خباطر 

 ابشد. توحید مینیز به آن دعوت شده اند، 
القا در اين زمینه  یو خباطر امهیت اين اصل چندين خطبه در مسجد نبو 

 یتوحيد از خطبه ها» دا آهنا را در اين کتاب مرتب منودم، و آن رامنودم، بع
( خطبه 14) تعداد خطبه های اين کتاب چهاردهانم گذاری منودم،  «جد نبویمس

 .می ابشد
 متعال خواستارم که آن را سودمند قرار دهد و خالصانه قبول منايد. اّللَ از 

  .مهه ی ایرانش ابدو  تیو بر اهل بملسو هيلع هللا ىلص و درود و سالم بر پیامرب ما حممد 
 
 



  (1)امهيت توحيد
سپاس گفته متعال مى ابشند، او را  اّللَ متامى محد و تعريفات خمصوص مهاان 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر ایو از او 
تواند  را هدايت كند، هیچ کس منیاو  اّللَ هر كه ، میبر یبه او پناه م ستمانيانشا

و گواهی  فتایخنواهد  یگر تيهداو هركس را كه گمراه سازد  او را گمراه سازد
و  نیست، يکتاست و هیچ شريکی ندارد اّللَ حقی جز  رمی دهم كه هیچ معبود ب

درود و سالم  بنده و فرستاده اوست،ملسو هيلع هللا ىلص  مهاان پیامرب ما حممدمی دهم که گواهی 
 .ایران وی ابدو  تیو و بر اهل بابر  اّللَ بسیار و مستدام 

 اما بعد:
پس  يد،ساز  یشهپ ،اوست یستهيرا آنگونه که شا اّللَ  یتقوا اّللَ اى بندگان 

 بنی می روند.شوند و گناه و معصیت ها از می اب تقوا بصریت ها و قلبها روشن 

 :مسلمااننای 
متعال به ما دينی ارزانی منوده که اب فطرت های راست و عقلهای سامل  اّللَ 

موافق است و برای هر زمان و مکان صالحیت دارد و شامل علم و عبادت و 
جز اين را متعال از خملوقات هیچ دينی  اّللَ گفتار و کردار و عقیده می ابشد، 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} دين منی پذيرد،

                                      
القا شده ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ  هجرى در مسجد رسول 1422ذو احلجه سال  24ين خطبه در روز مجعه، ا( 1)

 است.



 7  امهيت توحيد

پس برگزيند، ديگر را  یكه غری از اسالم، آئین  یكسهر  و » ، ترمجه:(1){زب
 .«شود، و او در آخرت از زمره زاینكاران خواهد بود یاز او پذيرفته منهرگز 

در اين دين کلمه ای وجود دارد، هر کس آن را صادقانه و از ته دل بگويد 
عمل منايد، بدون حساب و عذاب  اّللَ و به مقتضای آن خالصانه برای رضای 

می ابشد، که هبرتين گفتارهاست  «اّللَ ال إله إال » وارد هبشت می شود، آن کلمه
و اب فضیلت ترين اعمال و ابالترين شعبه های امیان می ابشد، هر کس آن را 

بگويد، به ابالترين درجات دين ارتقا ایفته است و فقط به زابن ه دل تاز حقیقتا 
ای مسلمان بودن،کافی نیست؛ بلکه الزم است  آوردن آن برای دخول به اسالم

از  ؛به معنای آن آگاهی کامل و به مقتضای آن عمل کندکه شخص مسلمان 
اب اعتقاد راسخ به صحیح بودن آنچه که  ،متعال اّللَ نفی شرک و اثبات يگانگی 

 اين کلمه شامل و خواهان آن است.
احکام و دستورات  تسلیمو مسلمان در امیان و عقیده اش راستگوست و 

می طلبد و رهايی از  اّللَ را فقط از و تقدير می ابشد، حاجات خود  اّللَ و شرع 
 جف} می فرمايد: تعالی اّللَ طلب می کند، سبحانه غم و اندوه را فقط از او 

 جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف

دفعش منى تواند به تو برساند، هیچ کس جز او زایىن  اّللَ اگر » ، ترمجه:(2){حم
 .«و اگر خریی به تو رساند، پس او بر مهه چیز تواانست دنک

                                      
 .85( سوره آل عمران:1)
 .17( سوره األنعام:2)
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عبادتی گرانقدر و از افضل ترين عبادات فقط  ´او  و صدا زدندعا 
روايت ) « مهَن الدَُّعاءه اّللَه لَْيَس َشْيٌء َأْكَرَم َعَلى »فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلصمیباشد، پیامرب 

 .«از دعا اب ارزشرت نیست اّللَ هیچ چیز نزد » ، ترمجه:(1)امحد(
، ترمجه: (2)«الدَُّعاءُ  ؛أَف َضُل الِعَباَدةِ » قَاَل: اب ِن َعَباٍس  َعن  

 .«اب فضیلت ترين عبادات: دعا می ابشد» می گويد:  عباس بن اّللَ عبد
و اگر حوادث و بالهای برای مشا پیش آمد و راه و چاره ها در مقابلت 

؛ زيرا هر کس از او طلب کند؛ به او عطا یدبزن بسته شدند، ذات عظیم را صدا
به  ملسو هيلع هللا ىلصاو را محايت می کند، پیامرب  ؛می کند و هر کس به او پناه بربد

، َوإهَذا اْسَتَعْنَت فَاْسَتعهْن اّللََ َت فَاْسَأله الإهَذا سَ »فرمودند:  عباس  بن اّللَ عبد
َمَة َلوه اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن یَ ْنَفعأوَك بهَشْيٍء، ََلْ یَ ْنَفعأوَك إهََّل بهَشْيٍء الأ َواْعَلْم َأَن ، ّللَه به 

 َلَك، َوَلوه اْجَتَمعأوا َعَلى َأْن َیضأرُّوَك بهَشْيٍء َلَْ َیضأرُّوَك إهََّل بهَشْيٍء َقْد اّلَلأ َقْد َكَتَبهأ 
 اّللَ فقط از  یخواست یهرگاه چیز » ترمجه:، (3)(روايت ترمذی) « َعَلْيكَ اّلَلأ َكَتَبهأ 

و اين را ، کن  یطلب ایر  اّللَ ؛ فقط از یو کمک خواست یخبواه و هرگاه طلب ایر 
يقنی بدان كه اگر مهه امت مجع شوند ات به تو سودى رسانند، نتوانند، مگر آن 

برسانند،  یات به تو زاین ،اگر مهه امت مجع شوندو براى تو نوشته ابشد،  اّللَ چه كه 
 .«مقدر منوده استتو  ایبر  اّللَ كه   آنچه، مگر منی توانند

                                      
 (.8869( رقم حديث: )2/1836سند امحد )( م1)
 (.6/42ى )( تفسری نیسابور 2)
 (.2516( رقم حديث: )4/284امع ترمذى )( ج3)
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اگرچه نیازت کوچک ابشد از طلب منودن از پروردگارت دست مکش، 
عَ اّللََ َسُلوا » می گويد: ~املومننی عايشه  ام ٍء َحََّت الشِ س   ِإن  ملَ  اّللََ فَِإَن  ؛ ُكَل َشي 

هر چیز سوال کنید حتی بند کفشهايتان؛ زيرا  اّللَ از » ، ترمجه:(1)«يُ َیسِ ر ُه ملَ  يَ تَ َیَسر  
اما مرده و غائب؛ مالک و  .«متعال آن را میسر نکند، میسر خنواهد شد اّللَ اگر 

نفع و ضرر خويش نیست، چه برسد به اينکه به ديگران نفع برساند و مرده حمتاج 
هنگام زایرت قربستان مسلماانن، به ما  ملسو هيلع هللا ىلصدعای ديگران است، چنانچه پیامرب 

دستور دادند، که برای آهنا دعای رمحت بکنیم، نه اينکه از آهنا مدد و کمک 
 جبويیم.

از مجله خدشه وارد و پروردگارت به صفت بینايی و شنوايی متصف است و 
در  اّللَ : بنی خود و که،  اين استدر الوهیت او کواتهی ربوبیت او و  منودن در 

 ىن} متعال می فرمايد: اّللَ ! در حالی که یواسطه قرار بده تها و حاجاتدعا

از و  .«اجابت کنمدعای مشا را فقط مرا خبوانید ات » ترمجه:، (2){جهمه ين
و ذبح سر بريدن  ؛مجله اعمالی که اب کلمه توحید و اخالص در تضاد می ابشند

 مخ * مح جح مج حج مث هت مت خت حت} می ابشد: اّللَ برای غری 

{جض مص خص حص مس حسخس جس
مناز و قرابنی بی شک بگو: » ترمجه:، (3)

پروردگار جهانیان است، شريکی ندارد، به من چننی  اّللَ و زندگی و مرگ من برای 
 .«امر شده است، و من از خنستنی مسلماانمن

                                      
 . (4560( رقم: )8/44) أبو يعلى ( مسند1)
 .60( سوره غافر:2)
 .163-162( سوره األنعام:3)
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عبادتی است که شامل فروتنی و خضوع برای پروردگار  و طواف به کعبه
و  یقدمی ه یخان» ترمجه:، (1){خت حت جت} خانه کعبه است،

 .«را طواف منايند (كعبه) یگرام
طواف ابرگاهها و مقربه ها سبب حمروم شدن از مانند:  اّللَ و طواف غری 

 هبشت می گردد.
در جايی که نیاز ابشد احرتام به پروردگار جهانیان  اّللَ و سوگند راستنی به 

متعال می ابشد، به مهنی دلیل  اّللَ ، سبک مشردن ذات اّللَ است و سوگند به غری 
، (2)(روايت ترمذی) « فَ َقْد َكَفَر َأْو َأْشَركَ اّللَه َمْن َحَلَف بهَغْْيه » فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب 
 .«سوگند خبورد، قطعا کفر ورزيده ای شرک کرده است اّللَ هر کس به غری » ترمجه:

هر کس مهره و غریه را برای حمافظت از چشم زخم ای جلب منفعتی استفاده 
 چهمتعال نیازش را برآورده نکند، بلکه عکس آن اّللَ دعا منوده که  ملسو هيلع هللا ىلصکند؛ پیامرب 

 « لَهأ اّلَلأ َفََل َأََتَ  ؛َعَلَق َتَهيَمة  ت َ َمْن » فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلصبرسد، پیامرب  قصد کرده به او
متعال  اّللَ  ؛زدياو یخود ب به یطلسمتعويذ و کس هر  » ترمجه:، (3)(روايت امحد)

 .«را متام نکند مقصودش
از بیعت منودن اب شخصی که به خود تعويذ بسته بود، دست  ملسو هيلع هللا ىلصوپیامرب 

َبَل إهَل »می گويد:  نگه داشت، عقبه بن عامر  فَ َبایََع  ،رَْهطٌ ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَه  َرسأوله  َأق ْ
ٍد، فَ َقالأوا: ََي َرسأوَل  ،تهْسَعة   َبیَ ْعَت تهْسَعة  َوتَ رَْكَت َهَذا؟!  !اّللَه َوَأْمَسَك َعْن َواحه

                                      
 .29( سوره احلج:1)
 (.1535( رقم حديث: )3/194امع ترمذى )( ج2)
 (.17676( رقم حديث: )7/3876امحد )سند ( م3)
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فَ َقْد  ؛َمْن َعَلَق َتَهيَمة  فََأْدَخَل َیَدهأ فَ َقطََعَها فَ َبایَ َعهأ، َوقَاَل:  ؛إهَن َعَلْيهه َتَهيَمة  قَاَل: 
اب ملسو هيلع هللا ىلص آمدند، پیامرب ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ مجعی نزد رسول » ، ترمجه:(1)(روايت امحد) «َأْشَركَ 
 نانه اتمی! اب اّللَ گفتند ای رسول   و از يکی دست نگه داشت، ،ندبعیت منودنه ات 

؟! فرمودند: اين به خود تعويذی بسته؛ پس آن را رها منودی اين وبیعت منودی 
اب او بیعت ملسو هيلع هللا ىلص شخص دست خود را داخل لباسش منود و آن را َکند، پیامرب 

 .«و فرمودند: هر کس به خود تعويذ آويزان کند؛ قطعا شرک ورزيده است ندمنود
واحد و داین پناه برب، زيرا او هبرتين  اّللَ هنگام سختی و غم و اندوه به 

وابسته شد و حاجاتش را  اّللَ تنها به که نفس او اجابت کننده است و هر کس  
از او خواست و به او پناه برد و مهه امورش را به او سپرد؛ او برای مهه ی اهدافش 

وابسته  اّللَ و هر کس به غری ، کافیست و مهه سختی ها را برايش آسان می کند
و قدرت او  تواانيیشد، ای به علم و عقل و تعويذات آن شخص آرام گرفت و بر 

ی کند، من ایریمتعال او را به آن شخص می سپارد و او را  ّللَ ااعتماد منود، 
اين اب نصوص و جتربه شناخته » می گويد: «تیسری العزيز احلمید» صاحب کتاب

 .(2)«شده است
می ابشند: رفنت پیش امور ذيل و از مجله آالت و ابزار انبود منودن دين 

 می فرمايد:  اّللَ شعبده ابزان و ساحران و پرسش از کاهنان و غیب گواین، 
و » ترمجه:، (3){رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}

                                      
 (.17694( رقم حديث: )7/3880سند امحد )( م1)
 (.136)ص: ( تیسری العزيز احلمید2)
 .102( سوره البقرة:3)
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 یگفتند: ما وسیله   یآموختند، مگر اينکه پیشاپیش بدو م یمن یچیز  یبه هیچ کس
 .«آزمايش هستیم، کفر مورز

َا یَ قأولأ  ،ا  َأْو َكاههن ا  َعَرافَمْن أََتى »و در حديث آمده:  فَ َقْد َكَفَر  ؛َفَصَدَقهأ ِبه
َا أأْنزهَل َعَلى حمأََمدٍ  هر کس نزد غیبگو ای کاهنی برود » ، ترمجه:(1)(روايت امحد) «ِبه

 .«انزل شده کفر ورزيده استملسو هيلع هللا ىلص  و او را تصديق منايد؛ قطعا به آنچه بر حممد
و هر کس از ساحران حیله و مکری برای ديگران سوال کند، کیفر و عاقبت 

 حض جض مص خص} تعالی می فرمايد: اّللَ نرینگش به خودش ابز می گردد، 

 .«گردد  یزشت جز دامنگری حیله گران من یو حیله گريها» ترمجه:، (2){مضحط خض
برطرف و اتريکی اب اتريکی برطرف منی شود، اتريکی سحر اب روشنايی قرآن 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني} ،نه اب سحری مثل خودش ،می شود

برای و رمحت  یهببود همايشفا و و از قرآن آنچه را که » ترمجه:، (3){هئ
 .«رمیآو  یمومنان است فرو م

هباترين  عقیده ات را مصون بدار، زيرا عقیده گران - ای مسلمان - پس
کنی   او را ذخریه میترين چیزی است که  چیزی است که مالک آن هستی و عزيز

و شرک نور فطرت را خاموش می کند و سبب بدخبتی و مسلط شدن دمشنان 
 میگردد.

                                      
 (.9667( رقم حديث: )2/1996سند امحد )( م1)
 .43:فاطر سوره( 2)
 .82:اإلسراء سوره( 3)
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 زي ري ٰى جت هب
 مججح حج مث هت * خت حت جت هب خبمب حب جب هئ}

 ،شده است حمکم چنگ بزن یبدان چیزيکه به تو وح» ، ترمجه:(1){جخ مح
 یار بپندی  یقرآن مايه بی شک که و  ی،چرا که تو قطعاً بر راه راست قرار دار 

 .«از مشا پ رسیده خواهد شدبه زودی تو و قوم تو است و 
 متعال به من و مشا در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اّللَ 

  

                                      
 .44-43:الزخرف سوره( 1)
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان منود و است که  اّللَ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اّللَ جز  حقى رهیچ معبود بکه   دهمیم یهناد، و گواه
درود  ،اوست فرستادهبنده و  ملسو هيلع هللا ىلص حممدمهاان دهم که  یم شريكى ندارد، و گواهى

  .ایرانش ابدمهه ى و  اهل بیتبر او و  اّللَ و سالم فروان 

 :مسلمااننای اما بعد: 
اولنی چیزی است که  دومنی رکن بعد از شهادتنی مناز می ابشد و مهچننی

بنده روز قیامت از آن حماسبه می شود، پس در ادای آن اب مجاعت مسلماانن 
سستی نکن، و کسالت را بر طاعت پروردگار جهانیان ترجیح مده و برای آنچه 

 ،خبشش های بیکران آماده کرده ؛متعال برای حفاظت کنندگان آن از اّللَ که 
 ابزمتعال  اّللَ رای بنده به اندازه نزديکیش به کواتهی نکن و دروازه های خریات ب

طاعات و عبادات  ؛، زيرا گناهانکندور   خود را معصیت و گناهان از و دشو  می
 را سخت و سنگنی می کنند.

و پریوی از رسوالن و پیامربان  آندر دعوت دادن به  اّللَ سرافرازی دين 
 ،ابتدا بیماری را کشف کنمیباشد و اين هبرتين و گرامی ترين گفتارهاست، در 

سپس داروی مناسب برايش جتويز کن و حال کسانی را که دعوتشان می دهی و 
به آنچه نیاز دارند را بدان، مهوم و افکار مردم را حتمل کن و افکار خود را به 

 مردم حتمیل نکن.
و بسیار توبه و استغفار کن، زيرا اعتبار در اکمال اپاین کار است نه کواتهی 

، به دنبال آن می ابشدنیکی،  اجنام دادن :و نشانه قبولی نیکی ی آنابتدادر 
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اين قرآن مشا را به مرض و عالج آن راهنمايی می کند؛ » می گويد: قتاده 
 و استغفار سبب ،(1)«امراض گناهان می ابشند و اما عالجشان استغفار می ابشد

بال می ابشد، وب و دفع ورود به هبشت و زاید شدن روزی و هبره ی خ
هیچ بنده ايی در قربش مهسايه ايی حمبوبرت از استغفار » می گويد:  ابومنهال

 .(2)«پیدا نکرده است
 متعال مشا را به سالم درود بر پیامربش امر منوده... اّللَ که   بدانیدسپس 

                                      
 (.7/1932بن كثری )( تفسری ا1)
 (.266امام امحد )ص: ( الزهد2)



  (1)چنگ زدن به توحيد
؛ كه در كمال و جاوداىن متعال مى ابشند اّللَ متامى محد و تعريفات خمصوص 

و عزت و كربای تک و فرزانه است، ذاتی که به هبرتين انمها و صفات متصف 
او را اببت آنچه داده و خبشیده  وز هر شبیه و مانند اپک و منزه است ا است و
 ومی.گمی  سپاس 

نیست، يکتاست و هیچ  اّللَ حقی جز  رو گواهی می دهم كه هیچ معبود ب
 از هنان و رازها آگاه است. ،شريکی ندارد

که اب   بنده و فرستاده اوست،ملسو هيلع هللا ىلص  می دهم که مهاان پیامرب ما حممدو گواهی 
 و مستدام گیمهیش یدرود و سالمحجتی واضح و شريعتی اتابن مبعوث شده، 

 ابد. پرهیزگارشایران و بر  یو  تیو بر اهل ب یبر و  ات روز قیامت و روز جزا

 اما بعد:
برای و  يدساز  یشهست پو ا يستهاو را آنگونه که شا یتقوا اّللَ بندگان  یا

روزی اعمال نیک اجنام دهید؛ که رازها و آنچه در سینه ها و دروهنا خمفی است 
 .شوندمى آشکار 

  :مسلماانن اى
متعال در  اّللَ مهه ى مردم بر حق و يک دين و بر آن فطرت اسالمی که؛ 

وجود آهنا هناده و بر آن هدايت و روشنايی که از آهنا عهد و پیمان بسته بود؛ 
                                      

القا شده ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ  هجرى در مسجد رسول 1419ذو القعده سال  24ين خطبه در روز مجعه، ا( 1)
 است.
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بودند، هنگامی که مدهتا از آهنا گذشت و آاثر يکتا پرستی از وجود آهنا از بنی 
رفت و ان خالصی هايی در آهنا بوجود آمد كه سبب الودگی عقیده آهنا شد و 

ر منجالق شرک قرار گرفتند، انواع و اقسام رونق و صفای توحید از بنی رفت؛ د
جنام دادند، در نتیجه وحدت و يکپارچگی آهنا متالشی ا اّللَ عبادات را برای غری 

متعال پیامربان را به عنوان  اّللَ شد، و بنی آهنا اختالف و درگریی صورت گرفت، 
نداشته بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستاد، ات انساهنا بعد از آن هیچ حجتی 

به سوى امَّت فرستاده شد كه در جاهلى و گمراهی ملسو هيلع هللا ىلص ابشند، پیامرب ما حممد 
كامل به سر مى بردند؛ شرک اساس دين شان، و بت ها سرور و پروردگار آهنا 

آهنا را به دين يکتاپرستی، که ادله بر آن قائم و نشانه ها بر ملسو هيلع هللا ىلص بودند، پیامرب 
 د؛ دعوت داد.صحت آن واضح و شواهد آن را اثبت کرده بو 

مومنان اب عقیده شان مورد خطاب قرار می گریند ات امیان شان بیفزايد، 
 زت رت يب ىب نب مب زب} متعال می فرمايد: اّللَ چنانچه 

ای کسانی که » ترمجه:، (1){ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت
کتابی که بر پیامربش فرو فرستاده، و کتابی که   و پیامربش و اّللَ امیان آورده ايد! به 

 . «از پیش فرو فرستاده، امیان بیاوريد
ات در حمقق بودن دين شان مطمئن ابشند، و از نقص ای اختالل در آن 

متعال رسوالن و پیامربانش را به رهايی از شرک و برائت  اّللَ برحذر ابشند؛ بلکه 
 اينکه حمال است اين کار را اجنام بدهند اب وجود - از مشرکان خماطب قرار داده

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ} می فرمايد:  اّللَ  -

                                      
 .136( سوره النساء:1)
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 دایو )به » ، ترمجه:(1){يت ىت نت مت زت رت يب
 یز ی:( چمی)و گفت ؛میکرد  ینیتع میابراه یخانه )کعبه( را برا یرا که جا یآور( زمان

طواف كنندگان و قیام كنندگان و ركوع  یو خانه ام را برا، من قرار مده کيرا شر 
  .«اپكیزه داركنندگان و سجده  

 زث رث يت نتىت مت زت}فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص خملوقاتش حممد  به برگزيده ترين

پروردگارت دعوت کن، و هرگز از مشرکان  یسو به» ، ترمجه:(2){مث
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ}فرمود: خطاب به او و مهچننی . «مباش

{نب
خموان، که از  اّللَ را اب  یمعبود چی!( هامربیپ یپس )ا» ، ترمجه:(3)

 . «بود یعذاب شدگان خواه
 اّللَ ؛ ات راه هدايت را برگزينند، ه اندقرار گرفتطب اگمراهان اب آن نیز خمو  

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي} فرمود:جَل شأنه 
 ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

به  ديیایاهل کتاب! ب یبگو: ا» ، ترمجه:(4){نث مث زث رث يت
را  یز یو چ م،یرا نپرست اّللَ است، که جز  کسانيما و مشا  انیکه م  یسخن یسو 
پس اگر  هد،دنقرار  رب اّللَ  یرا به جا گريد رخیاز ما ب برخی میاو نساز  کيشر 

 .«میکه ما مسلمان  دی: گواه ابشديیگرداندند، بگو   یدعوت( رو  ني)از ا
                                      

 .26( سوره احلج:1)
 .87( سوره القصص:2)
 .213( سوره الشعراء:3)
 .64( سوره آل عمران:4)
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 در متام عبادات اصل اّللَ زيرا يگانه دانسنت  نیست؛ اينهیچ شگفتی در 
دين و اساس کار می ابشد، و بر آن قبله بنا شده و ملت بر آن اتسیس شده، و 
اولنی دستور در قرآن مهنی می ابشد، و اولنی هنی در آن، هنی از شرک می ابشد، 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من} متعال می فرمايد: اّللَ 
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ * يي ىي

 ، ترمجه:(1){خس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت
از  شیرا که پ یمشا و کسان کهیآن ذات د،یمردم، پروردگار خود را پرستش کن یا»

مشا بگسرتد و آمسان  یرا برا نیکه زم  یذات آن .ديشو  زگاریات پره د،يمشا بودند آفر 
 ی لهیفرو فرستاد و بوس یسر مشا قرار داد و از آمسان آب یابال یرا مهچون سقف

قرار  ینایمهتا اّللَ  یبرا نيمشا ابشند، بنابرا یرا بوجود آورد ات روز  هاوهیآن انواع م
 .«دیدانیم کهیدر حال د،ینده

متعال نکند ورودش در اسالم صحیح  اّللَ ات زمانیکه شخص اقرار به يگانگی 
منی ابشد، و کلمه ی توحید آخرين چیزی است که شخص مسلمان دار فانی را 

روايت ) «اّلَلأ َلق هنأوا َمْواَتكأْم ََّل إهَلهَ إهََّل » می فرمايد:ملسو هيلع هللا ىلص اب آن وداع می گويد، پیامرب 
 .«را به کسانی که در حال مرگ اند؛ تلقنی منايید اّللَ له اال ال إ» ، ترمجه:(2)(مسلم

بن  اّللَ ارتكاب شرک گناهش سنگنی تر از کشنت فرزند می ابشد، عبد 
 قَاَل: َأْكََبأ؟ اّللَه َأيُّ الَذْنبه عهْنَد  :ملسو هيلع هللا ىلص اّللَه تأ َرسأوَل لْ أَ سَ » میگويد: مسعود 

َه  َ َأيٌّ؟ قَالَ ، ، َوهأَو َخَلَقكَ ا   نهد  َأْن ََتَْعَل ّلله : ُثأ َ َأْن تَ ْقتأَل َوَلَدَك َخْشَيَة َأْن : ق أْلتأ ُثأ

                                      
 .22-21( سوره البقرة:1)
 (.916(، حديث رقم:)2/631مسلم ) ( صحیح2)
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پرسیدم بزرگرتين گناه، نزد ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ از رسول ، ترمجه: (1)(متفق علیه) «َیْطَعَم َمَعكَ 
متعال در حالی که او تو را  اّللَ شرک ورزيدن به » متعال چیست؟ فرمودند: اّللَ 

 فرزند اينکه» گفتم: پس از آن کدام گناه بزرگرت است؟ فرمودند: «آفريده است
 . «، از ترس اينکه اب تو غذا خبوردخود را بکشید

لذا هنی از شرک، در قرآن بسیار اتکید شده است، و مهچننی دستور به 
متعال قرآن را اب آن آغاز و آن را تکرار منوده، و برای وضوح آن  اّللَ توحید و 

 یان منوده است.ضرب املثل ب
 ڠ ه، ابراهیم خلیلاولنی دعوت رسوالن بود اّللَ به عبادت و دستور 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ} دعوت پدرش را اب آن آغاز منود:

{يب
ای پدرم! چرا چیزی پرستش می کنی که نه می شنود و نه » ترمجه:، (2)

 . «بیند و نه هیچ نیازی از تو برآورده می سازد می
مردم را ده سال قبل از ملسو هيلع هللا ىلص خاطر امهیت واالى توحید پیامرب ما حممد  و به

 .فرض شدن مناز فقط به آن دعوت مى داد
مهه ی دعوتگران را به آغاز منودن دعوت خويش به توحید سفارش منوده،  و

 ا  إهَنَك ََتِْته قَ ْوم» به مین فرستاد، خطاب به وى فرمودند: وقَّت معاذ ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب 
متفق ) «اّللَه َوَأّن ه َرسأولأ ، اّلَلأ فَاْدعأهأْم إهَل َشَهاَدةه َأْن ََّل إهلََه إهََّل  ؛كهَتابه المهْن َأْهله 

                                      
 (.86(، حديث رقم:)1/63صحیح مسلم )(، 4761( حديث رقم: )6/109حیح خبارى )( ص1)
 .42( سوره مرمی:2)
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 گواهیآهنا خبواه ات   از تو پیش قومی از اهل کتاب می روی؛» ، ترمجه:(1)(علیه
 .«متعال وجود ندارد اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ  كه  دهند

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ} اين گونه دعا می منود: ڠ ابراهیمامام موحدين 

ٍّ}
، «بگردان ظها حمفو  من و فرزندامن را از پرستش بتابر اهلا! » ، ترمجه:(2)

 از نفس ڠ شرک بعد از ابراهیم بالءاز چه کسی » می گويد: ابراهیم تیمی 
 . «خويش در امان است

صحیح ات  به اثبت قدمی بر دين حق و عقیدهرا مهه ی پیامربان يکديگر 
 هئ مئ خئ حئ جئ يي} آخرين حلظه زندگی سفارش منوده اند:

و ابراهیم » ، ترمجه:(3){هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
اين  اّللَ و يعقوب، فرزندان خويش را به اين آينی سفارش کردند: ای فرزندان من! 

 .«آينی را برای مشا برگزيده است، پس منریيد جز اينکه مسلمان ابشیددين و 
 حج}و از مهنی توحید پیامربان در فراش مرگ فرزندان خويش را سوال منودند: 

 خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

آای هنگامی که مرگ يعقوب را فرا رسید، مشا حاضر بوديد؟ » ، ترمجه:(4){حق

                                      
 (.19( رقم حديث: )1/37(، صحیح مسلم )4347( رقم حديث: )5/162حیح خبارى )( ص1)
 .35( سوره إبراهیم:2)
 .132( سوره البقرة:3)
 .133البقرة:( سوره 4)
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آنگاه که به فرزندان خويش گفت: پس از من چه چیزی را می پرستید؟ گفتند: 
يکتا را می پرستیم، و ما تسلیم  اّللَ معبود پدرانت، ابراهیم و امساعیل و اسحاق، 

 .«او هستیم

 مسلماانن: ای
و  کسب آن افتخار آمیز ترين نعمت ها می ابشدهدايت هبرتين مطلب و  

 خل} :و مشکالت می ابشد ها هنگام سختی ،اعتقاد صحیح امان ترين پناهگاه

آانن » ، ترمجه:(1){جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
که امیان آوردند و امیان خود را به شرک آلوده نکردند، امنیت از آن آهناست، و 

 .«آهنا هدايت شدگانند
پناه متعال  اّللَ به تنها و هنگام طوفان فتنه و مشکالت و سختی ها فقط 

 مك لك اك يق ىق} می فرمايد: هلالج لج اّللَ بردن، راه جنات می ابشد، 
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي * ني مي زي

هنگامی که خشمگنی  را ذا النون )يونس(اید کن  و» ، ترمجه:(2){خب
شد، چننی پنداشت که ما هرگز بر او سخت و تنگ منی گریمی، در میان اتريکیها 

من از مهاان جز تو نیست و تو اپک و منزهی  معبود بر حقیفراید برآورد که هیچ 

                                      
 .82( سوره األنعام:1)
 .88-87( سوره األنبیاء:2)
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و مهچننی  دعايش را پذيرفتیم و وی را از غم رها ساختیمپس مجله ستمکاران بودم، 
 .«مومنان را جنات می دهیم

ل کنرت عقیده انب نیت ها را اصالح می منايد، و خواهشات نفسانی را  
و در کار و زندگی انسان برکت، و انم و آوازه را ماندگار می گرداند،  میکند

ابوجهل چطور به سریت و زندگینامه ابوبکر صديق دست می ایبد!، و بالل از 
جا مساوی می ابشند!، اما خسارت دين هیچ عوضی را حلاظ نسب اب ابوهلب ک

 خص حص مس}متعال می فرمايد:  اّللَ منی پذيرد گر چه مقابل طال ابشد، 

، (1){حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
به درستی کسانی که کفر ورزيدند، و در حال کفر مردند، گر چه زمنی را » ترمجه:

 واهددهند، هرگز از آهنا پذيرفته خن)جنات از عذاب( پر از طال کنند، آن را فديه 
 .«شد

 ای مسلماانن:
به خاطر توحید کعبه بنا شده، مهه نسل ها برای طواف آن می روند، و 
مسلماانن در رسیدن به آن رقابت می ورزند، و در جوار آن امیان و در فضايش 

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ} امنیت و آرامش وجود دارد:

که جای خانه کعبه را برای ابراهیم تعینی منودمی و زمانی را  » ، ترمجه:(2){يب ىب
 .«فرمودمی: چیزی را شريک من قرار نده و

                                      
 .91( سوره آل عمران:1)
 .26( سوره احلج:2)
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 ، ترمجه:«لَبَ ْيَك ََّل َشرهیَك َلكَ »در شعار حج نفی شرک وجود دارد: 
ابراهلا! آماده و فرمانربدار دستور تو هستیم، هیچ شريکی نداری، فرمانربدار تو »

ملسو هيلع هللا ىلص ، و هبرتين دعای روز عرفه ابال بردن مقام توحید می ابشد، پیامرب «هستیم
َخْْيأ الدَُّعاءه دأَعاءأ یَ ْومه َعَرَفَة، َوَخْْيأ َما ق أْلتأ َأاَن َوالَنبهيُّوَن مهْن قَ ْبلهي: »میفرمايند: 
ْمدأ، َوهأَو َعَلى كأل ه َشْيٍء الَ مأْلكأ َولَهأ  ال، َوْحَدهأ ََّل َشرهیَك َلهأ، َلهأ اّلَلأ ََّل إهَلَه إهََّل 

هبرتين دعاها، دعای روز عرفه می ابشد، و » ، ترمجه:(1)(روايت ترمذی) «َقدهیرٌ 
معبود بر هبرتين ذکر و گفتاری که من و پیامربان پیشنی گفته اند اينست که: هیچ 

وجود ندارد، يکتاست، شريکی ندارد، اپدشاهی از آن اوست، متامی  اّللَ جز  حقی
 . «ستايش ها خمصوص او می ابشند، و او بر مهه قادر و تواانست

توحید خالص و انب لب مهه ی پیام های آمسانی و اساس مهه ی اداین 
می ابشد و حق و حقیقتی است که بر ما الزم است برای اپسداری آن به غریت 

 رئ} سبحانه می فرمايد: اّللَ آن را از هر ان خالصی حمفوظ نگه بدارمی، بیايیم و 

و » ، ترمجه:(2){ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
را بپرستید، و از طاغوت  اّللَ يقینا ما در میان هر امتی پیامربی فرستادمی، که فقط 

 .«اجتناب کنید

  :اّللَ بندگان 
بنیانگذاری منود، و توحید و آينی انب دعوتش را بر کلمه ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب 

 گذاشت، و هیچ گوينده ای هبرت از  توحید را در ابزماندگانش جبا ڠ ابراهیم
                                      

 (.3585( رقم حديث: )5/541امع ترمذى )( ج1)
 .36( سوره النحل:2)
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متعال را ستايش ننموده، به مقتضای آن عمل منودن؛ اپداش  اّللَ ، «اّللَ إله إال  ال»
و مزدش هبشت می ابشد، و اگر اب متامی آمساهنا و زمنی وزن شود، بر آهنا سنگینی 

متعال هیچ نعمتی بر بنده ای از  اّللَ » می گويد: می کند، سفیان بن عیینه 
 .«رده استارزانی نک اّللَ بندگانش اب ارزش تر از شناخت ال إله إال 

توجه کنید! فقط به زابن آوردن کلمه توحید سودی ندارد، مگر اينکه شخص 
بداند، که عبارتند  و شرائط آن را (1)مفاد و مقتضای آن را به صورت نفی و اثبات

از: علم و يقنی داشنت به معنای آن، و اخالص، و صداقت در عمل به مقتضای 
آن، و دوست داشنت، و تسلیم شدن، و قبول منودن آنچه به آن راهنمايی میکند، 

 عبادت می شود. اّللَ و کفر ورزيدن به هر چه که به غری از 

 ای مسلماانن:
و نقیض هم هستند، که هرگز اب هم توحید و شرک مانند شب و روز ضد 

 .مجع منی شوند، هرگاه شرک مشاهده شد، امیان منتفی می شود
پروردگارت به تو برتری داده و تو را از خوار و ذلیل گردانیدن قلب و چهره  

خويش برای غری از خود حمفوظ منوده، و تو را به شتافنت به سوی خود دعوت 
ط به او بسپار و خود را برای کسی ديگر مینمايد، پس دل و جان خويش را فق

خوار نکن و غری از خالق آمسان ها و زمنی را خموان، چگونه مساوی می شوند 
کسانی که ذات زنده ای را صدا می زنند که هرگز از بنی منی رود، اب کسانی که 
مرده ها را صدا می زنند! و قلب شان وابسته به استخواهنای پوکیده و خاکسرت 

 !.ابشد قربها میشده در 
                                      

 يعنی: نفی متام معبودان ابطل و اثبات آن فقط برای اّلَل متعال. مرتجم.( 1)
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 ای مسلمان:
متعال عبادت  اّللَ بپرهیز، زيرا ذبح کردن فقط برای  اّللَ از ذبح کردن برای غری 

آن پروردگاريست که تو را  اّللَ شرک می ابشد؛  اّللَ حمسوب میشود و برای غری 
آفريده و او به تو اين حیوانی را که سر می بری عطا کرده، پس آن را، جز برای 

 ، ترمجه:(1){ىف يث ىث} ذاتی که تو و آن حیوان را آفريده، ذبح نکن
 .«پس برای پروردگارت مناز خبوان و برای او قرابنی کن»

متعال به تو گوایيی عطا منوده، پس  اّللَ سوگند خنور؛ زيرا  اّللَ و جز اب انم 
فقط شکر گذار او ابش، و به غری از او سوگند خنور، نه به پیامرب و نه به ولی و 

می فرمايد: ملسو هيلع هللا ىلص بزرگی و نه به نعمت و نه به زندگی خملوقی سوگند اید کن، پیامرب 
هر کس » ، ترمجه:(2)(روايت ترمذی) «فَ َقْد َكَفَر َأْو َأْشَركَ  ؛اّللَه َمْن َحَلَف بهَغْْيه »

 .«سوگند خبورد، قطعا کفر ورزيده ای شرک کرده است اّللَ به غری 
حلقه و رشته ها و تعويذها خملوقاتی جامد و بی جان هستند، و تو خملوقی 

 اّللَ زنده!، پس مواظب خويش ابش ات از جايگاه و منزلت خويش بعد از اينکه 
متعال آن را برتری داده، بکاهید، به مجادات پناه مرب، آن را بر سینه و ابزوی 
خويش به هبانه ی اينکه حمافظ بدی ها و جلب کننده خوبی هاست و از چشم 

 ىل مل خل} متعال می فرمايد: اّللَ زخم جنات می دهد، نبند، در حالیکه 

و اگر » ، ترمجه:(3){ينجه ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل

                                      
 .2( سوره الكوثر:1)
 (.1535( رقم حديث: )3/194امع ترمذى )( ج2)
 .107( سوره يونس:3)
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زاینی به تو برساند پس جز او هیچ کس منی تواند آن را برطرف کند، و اگر  اّللَ 
 .«اراده خریی برای تو کند پس هیچ کس فضل او را منی تواند ابز دارد

، (1)روايت امحد() «فَ َقْد َأْشَركَ  ؛َمْن َعَلَق َتَهيَمة  »می فرمايد: ملسو هيلع هللا ىلص و پیامرب 
 .«قطعا شرک ورزيده استهرکس تعويذی به خود آويزان کند؛ » ترمجه:

 متعال تکیه کن و مهه ی امورت را به او بسپار. اّللَ و فقط به 

 ای مسلماانن:
برخی از مردم حکمت آفرينش خويش را منی دانند، لذا هوای نفسانی آهنا 
را از حق دور انداخته، و فتنه ها و مرض ها بر آهنا چریه گشته، عده ای اب 
ساحران و شعبده ابزان و دروغگواین مبتال گشته اند، به هبانه ی اينکه از غیب 

در دادن اموال خويش در و آينده اطالع دارند و در مقابل اين جز گمراهی و ه
 متعال حق را در اين فرموده ی اّللَ راه ابطل چیزی عايدشان منی گردد، در حالی که 

 رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي} خويش بیان منوده:

هیچ کس علم غیب متعال  اّللَ و زمنی جز  ابگو در آمساهن» ، ترمجه:(2){زئ
 . «برانگیخته می شوندکه چه زمانی و منی دانند  داند  منی را

ن»می فرمايد: ملسو هيلع هللا ىلص و پیامرب  َا یَ قأولأ  ا  َأْو َعَراف ا  َمْن أََتى َكاهه فَ َقْد  ؛َفَصَدَقهأ ِبه
َا أأْنزهَل َعَلى حمأََمدٍ  هر کس نزد کاهن ای غیبگويی » ، ترمجه:(3)(روايت امحد) «َكَفَر ِبه

                                      
 (.17628( رقم حديث: )7/3880مسند امحد )( 1)
 .65( سوره النمل:2)
 (.9667( رقم حديث: )2/1996سند امحد )( م3)
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شده کفر ورزيده  انزلملسو هيلع هللا ىلص برود و او را تصديق منايد؛ قطعا به آنچه بر حممد 
 .«است

عده ای از مردم از آنچه به، خبت نگری و جنوم گری و فالگریی و حاضر 
کردن ارواح و خواندن کف دست، می انمند، فريب خورده اند، در نتیجه دچار 

 ىن نن} می فرمايد: اّللَ ، سیل توهم و عدم رضايت به تقدير مبتال شده اند

غیب است پس ايشان آای نزدشان علم » ، ترمجه:(1){ري ٰى ين
  .«نويسند می

 :اّللَ بندگان 
متعال از  اّللَ ، شريکی قرار دهد اّللَ اخالص اتج اعمال است و هرکس اب 

شرک بی نیاز می ابشد و برای بندگانش کفر را منی پذيرد، پس وای بر رای کارانی 
ملسو هيلع هللا ىلص که نه دنیايی مجع منودند! و نه برای آخرت خويش عمل منودند!، پیامرب 

َا َلَْ ی أْعَط َكََلبهسه ثَ ْوََبْ زأورٍ  ال»میفرمايند:   ، ترمجه:(2)(متفق علیه) «مأَتَشب هعأ ِبه
هرکس اينگونه وامنود کند که به او چیزی داده شده است، در حالی که چننی »

به تن کرده )مال ديگری( نباشد، مانند کسی است که پریاهن و شلوار دورغنی 
 .«ابشد

قطعا آرزوی رایکاران به ابد رفت، و تالش شان حتقق نیافت، در دنیا رسوا 
و شهرت طلبی برحذر ابش، زيرا  و در آخرت هیچ اپداش نیکی نیافتند، لذا از رای

                                      
 .41الطور: هسور  (1)
 (.2129( رقم حديث: )6/168(، صحیح مسلم )5219( رقم حديث: )7/35حیح خبارى )( ص2)
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اولنی کسانی که آتش جهنم بر آهنا روز قیامت شعله ور می شود، رایکاران 
 میباشند.

 زي ري ٰى جت هب
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ}

متعال  اّللَ ند جز آن که شده انداده وفرمان » ، ترمجه:(1){جغ مع جع حطمظ
را خملصانه و حق گرااینه بپرستند و مناز را بر اپی دارند و زکات را بپردازند و اين 

 .«است آئنی راستنی
 .عنايت بفرمايد..برکت  عظیم شأنقرآن  درمن و مشا به  متعال اّللَ 

   

                                      
 .5سوره البینة:( 1)
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 خطبه دوم
به احسانش هدايت ایفتگان را است که  اّللَ  یستهيو شکر شا شيستا

اب عدلش گمراهان را بر ضاللت قرار داد، او را سپاسی مانند سپاس و  هدايت داد
بندگانی که او را از آنچه ظاملان به او نسبت می دهد؛ منزه و اپک می دانند، 

 گومی. 
متعال نیست، يكتاست،  اّللَ جز  حقىبر هیچ معبود که   دهمیم یو گواه

 پروردگار عرش از آنچه به او توصیف می کنند منزه است. اّللَ شريكى ندارد، 
و دوست  فرستادهبنده و  ملسو هيلع هللا ىلص می دهم که مهاان پیامرب ما حممد و گواهى

و  اهل بیتدرود و سالم فروان بر او و راستگو و امانتدار است، ابراهلا!  ،اوست
  .وندر بمنهج او بر و  چنگ زدهرا روش او  کهآانن ایرانش

 مسلماانن:ای اما بعد، 
نیست، بلکه امیان واقعی:  جمرد لقبامیان کاالی انچیز ای شعار دادن و 

اعتقاد سامل و کردار صحیح و والء و براء و اصالح ظاهر و ابطن و سخاوت 
 از آسیب رساندن است. امتناعخبشیدن و 

که از   ،جدی و مهیشگی نیاز داردو و دستیابی به توحید به آگاهی درونی 
خدشه وارد متعال  اّللَ فکر و انگیزه ای که در عبوديت  نفسانی هرو هوای نفس 

 .کند؛ را نفی کند  می
از مردگان تقاضای  در نتیجه ؛و هر کس در ورطه ی شرک اکرب قرار گرفت

مانند: کسب مال  - بر طرف منودن فقر ای بیماری منود، ای از آهنا تقاضای منافعی
منود، ای از ابرگاه ها و مردگان کمک خواست، ای آهنا را طواف منود،  - ای فرزند
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چننی شخص از مقام توحید ربوبیت کاسته، و توحید الوهیت  ؛ای برای آهنا نذر کرد
 را کمرنگ ساخته، و به پروردگار جهانیان بد گمان شده، و مرتکب بزرگرتين گناه های

ده، و در آتش جهنم مهیشه جاودان متعال شده، و هبشت بر او حرام ش اّللَ نزد 
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب} می فرمايد:  اّللَ گشته، 

{نث مث زث رث ىتيت نت
شرک ورزد،  اّللَ هر کس به » ، ترمجه:(1)

متعال هبشت را بر او حرام منوده، و جايگاه او دوزخ است، و ستمکاران هیچ  اّللَ 
 .«ایوری ندارند

انتخاب کن، و در را  رستگاریراه پس راه و روش حق را پیش بگری، و 
 جز خودش هیچ جنات دهنده ايی اّللَ حفظ عقیده خويش کوشا ابش، زيرا از عذاب 

است فقط اب خالصانه منودن آنچه برای بندگانش مشروع  اّللَ نیست و آنچه نزد 
 منوده ات اب آن به او تقرب جويند؛ حاصل می شوند.

و هرگز  کی های زندگی می ابشد،دروازه ی امیدواری در اتريتنها و توحید 
متعال را در متامی گفتار و کردار  اّللَ به خواسته ی خويش منی رسید؛ ات اينکه 

خويش يگانه ندانید، اوست که تو را دوابره زنده می کند، و از کردارت تو را 
کارها   همهکه آگاه ابشید  » ، ترمجه:(2){ىب نب مب زب رب} حماسبه می کند

 . «ابز می گردند اّللَ به سوی 
 ،امر منوده امربشیبر پن فرستاد و سالم مشا را به درود اّللَ که   دیبدان پس

.است..
                                      

 .72( سوره املائدة:1)
 .53( سوره الشورى:2)



  (1)مثره هاى توحيد
سپاس گفته متعال مى ابشند، او را  اّللَ متامى محد و تعريفات خمصوص مهاان 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر ایو از او 
متعال او را هدايت كند، هیچ کس  اّللَ ، هر كه میبر یبه او پناه م ستمانيانشا

و  فتایخنواهد  یگر تيهدامنیتواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
نیست، يکتاست و هیچ شريکی  اّللَ جز  حقیمعبود بر گواهی می دهم كه هیچ 

درود و سالم  بنده و فرستاده اوست،ملسو هيلع هللا ىلص  و گواهی می دهم که مهاان حممدندارد 
 .ایران وی ابدو  تیو و بر اهل بابر  اّللَ بسیار و مستدام 

 ما بعد:ا
زيرا تقوا ، دياوست اپس دار  یستهيرا آنگونه که شا اّللَ  یتقوا اّللَ اى بندگان 

 مى ابشد.و شقاوت خمالفت اب آن راه گمراهى  ابشد و كامیاىب مى  راه

 :مسلمااننای 
متعال از نظر يگانگی بی نظری است، و ذات خويش را از شريک و  اّللَ 

مثل و شبیه اپک و منزه گرانیده است، و بندگانش را امر کرده که تنها او را 
و عبادات را متنوع قرار داده است، و يکتاپرستی را اصل و اساس  پرستش کنند،

هیچ  ،و اولنی رکن دين قرار داده، يکتاپرستی اساس مهه ی نیکی ها می ابشد

                                      
القا شده ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ  هجرى در مسجد رسول 1434مجادی اآلخر سال  9مجعه، اين خطبه در روز ( 1)

 است.
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نیکی بدون آن پذيرفته منی شود، عمل نیک کم اب توحید چندين برابر است و 
 .ه کوهها ابشند، گرچه به انداز بدون آن متام اعمال نیک بی ارزش و زوال پذيرند

توحید اولنی دعوت پیامربان و خالصه آن می ابشد، خباطر توحید پیامربان  و
 خم حم جم يل ىل مل خل} سبحانه می فرمايد: اّللَ فرستاده شده اند، 

را پیش از تو  یهیچ پیامرب » ، ترمجه:(1){ىن من خن حن جن يم ىم مم
 ؛جز من نیست معبود بر حقیکردمی که هیچ   یمگر اينکه به او وح ،نفرستادمی

 .«پس مرا بپرستید
 آن هبای  ،می ابشدصريح  اين ابرهدر وجود دارد قرآن  ه ای که درآيهر و 

، و توحید؛ راهنمايی می کند ضدبه پرهیز از ای  آن، اپداش ای ،واجبات بهای و 
 من} مى فرمايد:  اّللَ  است، توحیدبه  دستور قرآندر  اّللَ خنستنی فرمان 

 - .«ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید» ترمجه:، (2){ين ىن نن
 . - را يگانه بدانید اويعنی 

 مه} اجنام دهى آن عهد مى بندد منازى مسلمان اب پروردگارش بر هر و در
فقط تو » ترمجه: {جي يه} غری از تو کسی را منی پرستیم يعنی: {ىه

 .«را عبادت میکنیم و فقط از تو کمک می خواهیم
خنستنی تکلیفی است که بر آانن و  می ابشدبر بندگانش  اّللَ حق  توحیدو 

فَ ْلَيكأْن َأَوَل َما َتْدعأوهأْم »: فرمودند  به معاذ €، پیامرب گرديده استفرض  

                                      
 .25( سوره األنبیاء:1)
 .21( سوره البقرة:2)
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كه مشا مردم را به آن   یخنستنی چیز » ، ترمجه:(1)متفق علیه() «اّللَه عهَباَدةأ  :إهلَْيهه 
 اّللَ جز  یمعبود بر حقهیچ كه ،  ابشداين  دادن بر یگواه  ؛دهید یدعوت م

 .«نیست
رب . «َمن  َربَُّك؟»و خنستنی چیزی که بنده در قرب از آن سوال می شود: 

 تو کیست؟ يعنی: معبود کیست؟!
  اّللَ و به دلیل امهیت آن و به دلیل اينکه هیچ راهی برای جلب رضايت 

براى خويش و فرزندانش به ثبات بر توحید  يکتاپرستان، امام داردجز او وجود ن
، (2){ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه} :ندفرمود ،دعا كردند

 رمان امتی فرمانربداپروردگارا! ما را فرمانربدار خودت قرار ده، و از فرزندان» ترمجه:
 .«پديد آور

 مق حق مف} كرد، فرمود:  از پروردگارش طلب ڠ و يوسف

 .«ان ملحق فرمانیاکمرا مسلمان مبریان و به » ، ترمجه:(3){جك
ثَ ب هْت قَ ْلِبه َعَلى  !قألأوبه الََي مأَقل هَب » اين بود:ملسو هيلع هللا ىلص و از مجله دعاهای پیامرب 

دهلا، دل مرا بر  ی گرداننده و تغیری دهنده  یا» ، ترمجه:(4)(امحدروايت ) «دهینهكَ 
 .«دين خود اثبت و حمکم فرما

                                      
 (.19)( رقم حديث: 1/38(، صحیح مسلم )1458( رقم حديث: )2/119حیح خبارى )( ص1)
 .128( سوره البقرة:2)
 .101( سوره يوسف:3)
 (.12290( رقم حديث: )5/2554سند امحد )( م4)
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 خئ حئ جئ يي} مهنی می ابشد:بلکه وصیت مهه ی پیامربان 

، (1){هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
ابراهیم و يعقوب فرزندان خويش را به اين آينی سفارش کردند؛ ای فرزندان » ترمجه:
 .«متعال اين دين را برای مشا برگزيده، پس منریيد جز اينکه مسلمان ابشید اّللَ من! 

بوده، بلکه هنگام پیامربان و روش منهج تعلیم توحید به فرزندان خويش 
 مج حج} متعال می فرمايد: اّللَ ، ندپرسیدمی دوابره ا سکرات موت آن را از آهن

 مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

، (2){حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
آنگاه که به  د؟يمشا حاضر بود د،یفرا رسرا  عقوبيمرگ  کهیهنگام ایآ» ترمجه:

گفتند: معبود تو، و  «د؟یپرستیرا م زیپس از من چه چ» فرزندان خود گفت:
او  میو ما تسل م،یپرستیرا م کتاي اّللَ و اسحاق،  لیو امساع میابراه :معبود پدرانت

 .«میهست
آموخت،  می اّللَ فقط به وابستگی به خردسال صحابه را  فرزندانملسو هيلع هللا ىلص و پیامرب 

 اّللََ إهّن ه أأَعل همأَك َكلهَماٍت؛ اْحَفظه  !ََي غأََلمأ »فرمودند:  بن عباس  اّللَ به عبد
َاَهَك، إهَذا سَ اّللََ ََيَْفْظَك، اْحَفظه  ، َوإهَذا اْسَتَعْنَت فَاْسَتعهْن اّللََ َت فَاْسَأله لْ أَ  َتَهْدهأ َتأ

)احکام( به تو چند کلمه می آموزم؛ پسر!  یا» ، ترمجه:(3)روايت ترمذی() «ّللَه به 
 را اید کن، او را در برابر اّللَ کند،   یتو را حفظ م اّللَ رعايت کن، حفظ و را  اّللَ 

                                      
 .132( سوره البقرة:1)
 .133( سوره البقرة:2)
 (.2516( رقم حديث: )4/284امع ترمذى )( ج3)
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و کمک  یخبواه و هرگاه طلب ایر  اّللَ فقط از  یخواست ی، هرگاه چیز یایب یخود م
 .«کن  یطلب ایر  اّللَ ؛ فقط از یخواست

 يه} متعال به ما دستور داده بدون توحید اين دارفانی را وداع نگويیم: اّللَ 

 یا» ترمجه:، (1){ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 د،یاز او است؛ برتس دنیترس ستهي؛ آن گونه که شااّللَ ! از دياآورده انمیا کهیکسان

 .«دیمسلمان ابش نکهيمگر ا ديری و من
شرح صدر و آرامش قلب حاصل متعال  اّللَ ت برای اص منودن عبادلخا اب

 حم جم يل ىل مل خل} ت پرستی رها می شودیمی شود و از شخص

{ممىم خم
خبواهد هدايت کند، سینه اش را  اّللَ هر کس را که » ، ترمجه:(2)

 .«می گشايد اسالمبرای پذيرفنت 
 ام}و سختیها از بنی می روند،  و اب آن اندوهها بر طرف می شوند

، (3){ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
نیست، ا داد که: )پروردگارا!( هیچ معبودی بر حق جز تو دها ندر اتريکی» ترمجه:

 مى گويد: ابن قیم امام ، «گمان من از ستمکاران بودممنزهی! بی اپک و تو
 .(4)«نکرده استهیچ چیزی مانند توحید سختی ها را دفع »

                                      
 .102( سوره آل عمران:1)
 .125( سوره األنعام:2)
 .87( سوره األنبیاء:3)
 (.53وائد )ص:( ف4)
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ملسو هيلع هللا ىلص  قلب ها را اصالح می کند، پیامرب کینه و کدورت ها را از بنی می برد و
َصاٍل ََّل یأغهلُّ َعَلْيههَن قَ ْلبأ »فرمودند:  َه َعَمله ال: إهْخََلصأ ا  مأْسلهٍم أََبدَثََلثأ خه ، ّلله

روايت ) «َماَعةه، فَإهَن َدْعَوََتأْم ُتأهيطأ مهْن َورَائهههمْ الَ ْمره، َولأزأومأ الَ َومأَناَصَحةأ وأََّلةه 
 یابشد حقد و كینه توز  یاگر در قلب مؤمن خصلت اندسه » ، ترمجه:(1)(امحد

 لزوم، و نصیحت ائمه مسلمنی و اّللَ  یوارد قلبش خنواهد گرديد، اخالص عمل برا
 .«گریدی  م زيرا دعايشان مهه را در بر ،مجاعت مسلماانن

گانی خوب؛ بلکه هیچ سعادتی در دنیا جز اب توحید وجود د توحید سبب زن
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث} سبحانه می فرمايد: اّللَ ندارد، 

ای اجنام دهد، کار شايسته  شخصى كههر » ترمجه:، (2){مكىك لك اك
را به حیاتی اپک زنده او  مومن ابشد اودر حالی که خواه مرد ابشد ای زن، 

 .«دارمیمی
 جع}، توحید اساس هنادين زندگانی است که آرزوی مهه ی نفسها می ابشد

پس هر کس از راه هدايت من » ، ترمجه:(3){خف حف جف مغ جغ مع
 .«گرددمی  شود و نه بدخبت می پریوی کند، نه گمراه 

مهه ی مسلماانن شرق و غرب، عرب صف توحید است که سبب وحدت 
 ىه مه جه ين ىن من خن}، فتگر قرار  و عجم 

                                      
 (.21991( رقم حديث: )9/5051سند امحد )( م1)
 .97( سوره النحل:2)
 .123( سوره طه:3)
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ترديد اين است آينی مشا که آيینی يگانه است، و من بی» ، ترمجه:(1){يه
 .«پرستش کنیدپروردگار مشا هستم، پس مرا 

کلمه توحید، کلمه اپک و بلند اپيه ای است، که اساس و ريشه هايش 
متعال  اّللَ بلند مرتبه حمکم و شاخه هايش در فراز آمسان می ابشند، و کلمه ی 

 منود، بدون واسته صحبت ڠ متعال اب موسی اّللَ می ابشد، و اب مهنی کلمه 

معبود هستم، هیچ  اّللَ يقینًا من » ، ترمجه:(2){من خن حن جن يم ىم مم خم}
 .«جز من نیست، پس مرا پرستش کن بر حقی

ملسو هيلع هللا ىلص او منی ابشد، پیامرب  از و هیچ شعبه ای از شعبه های امیان ابالتر
تُّونَ  :َأوْ  - ميَانأ بهْضٌع َوَسْبعأونَ اله »فرمدند:  قَ ْولأ ََّل  :فََأْفَضلأَها ؛شأْعَبة   - بهْضٌع َوسه
ای شصت و  - امیان هفتاد و چند شعبه» ، ترمجه:(3)روايت مسلم() «اّلَلأ إهَلَه إهََّل 

 .«مى ابشد «اّللَ ال اله اال » شعبه است افضل ترين آهنا كلمه - چند
توحید هبرتين گفتارها، و سنگنی ترين چیزها در تراوزی اعمال می ابشد، 

ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب شیطان می ابشد، شر از پناهگاه روزانه و  ده بردهمساوی اب آزاد منودن 
ْمدأ َوهأَو الَ مأْلكأ َوَلهأ  الَلهأ  ، َوْحَدهأ ََّل َشرهیَك لَهأ اّلَلأ َمْن قَاَل: ََّل إهلََه إهََّل »فرمودند: 

اَئَة َمَرةٍ  وَكأتهَبْت لَهأ  ،َكاَنْت َلهأ َعْدَل َعْشره رهقَابٍ   ؛َعَلى كأل ه َشْيٍء َقدهیٌر، ِفه یَ ْوٍم مه
اَئةأ َحَسَنةٍ  اَئةأ َسي هَئةٍ  ،مه ْرز  ،َوحمأهَيْت َعْنهأ مه مهَن الَشْيطَانه یَ ْوَمهأ َذلهَك َحََّت  ا  وََكاَنْت َلهأ حه

يَ  َا َجاَء بههه إهََّل َأَحٌد َعمهَل َأْكَثَر مهْن َذلهكَ  ،ميأْسه َْفَضَل ِمه متفق ) «َوَلَْ َيَْته َأَحٌد ِبه
                                      

 .92( سوره األنبیاء:1)
 .14( سوره طه:2)
 (.35( رقم حديث: )1/46صحیح مسلم ) (3)
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َدُه اَل َشرِيَك لَُه، لَُه اّللَُ اَل إِلََه ِإاَل » هر کس روزی صد ابر» ترمجه:، (1)علیه(  َوح 
ٍء َقِدير  احلَ ُمل ُك َوَلهُ  ال ُد، َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشي  مساوی اب آزاد منودن ده برده  ،بگويد «م 

برايش و برايش صد نیکی نوشته می شود و صد گناه حمو می شود و آن روز 
هبرت از عمل اين فرد اجنام  یهیچ کس عملپناهگاهی از شر شیطان می ابشد و 

 . «کرده ابشدادا   از او که اين ذکر را بیشرت  کسینداده مگر  
منی ابشد، و حرکت هیچ لبی هبرت  اّللَُ اَل إَِلَه ِإاَل از گفنت  ترمعطر  یهیچ زابن

َخْْيأ َما »می فرمايند: ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب وجود ندارد، از حرکت دادن آن برای اين کلمه 
مأْلكأ َوَلهأ  ال، َوْحَدهأ ََّل َشرهیَك َلهأ، لَهأ اّلَلأ ق أْلتأ َأاَن َوالنَبهيُّوَن مهْن قَ ْبلهي: ََّل إهَلَه إهََّل 

هبرتين ذکر و » ، ترمجه:(2)(روايت ترمذی) «ْمدأ، َوهأَو َعَلى كأل ه َشْيٍء َقدهیرٌ الَ 
 اّللَ جز  معبود بر حقیگفتاری که من و پیامربان پیشنی گفته اند اينست که: هیچ 

وجود ندارد، يکتاست، شريکی ندارد، اپدشاهی از آن اوست، متامی ستايش ها 
 . «خمصوص او می ابشند، و او بر مهه قادر و تواانست

داده که بنی مردم متعال وعده  اّللَ کلمه توحید؛ کلمه ی ماندگاری است 
سبحانه  اّللَ ابقی مباند که عده ای آن را بگويند، و مردم را به آن دعوت بدهند، 

كلمه توحید را كلمه اپينده » ، ترمجه:(3){مل يك ىك مك لك} می فرمايد:
 .«اى در نسلهاى بعد از خود قرار داد

                                      
 (.2691( رقم حديث: )8/69(، صحیح مسلم )3293( رقم حديث: )4/126حیح خبارى )ص (1)
 (.3585حديث: )( رقم 5/541امع ترمذى )( ج2)
 .28سوره الزخرف:( 3)
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متعال او را در  اّللَ اپيداری است که هر کس به او چنگ زد  گفتار اثبت و
 َّ ٍّ ٌّ ٰى} می فرمايد:  اّللَ دنیا و آخرت اثبت قدم می کند، 

کسانی را که متعال   اّللَ » ، ترمجه:(1){نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
امیان آوردند، اب گفتار اثبت )کلمه توحید( در زندگی دنیا و آخرت اپيدار 

  .«داردمی
متعال کاملرت  اّللَ كاملرتين خملوقات کسی است که بندگی اش نسبت به 

منزلتش مرتفع میشود، و  ش اثبت،ابشد، و به اندازه حتقق توحید در شخص؛ کمال
متعال او را مورد مغفرت خويش قرار بدهد  اّللَ و تنها شخصی که امید است 

ْرضه الَ َلْو أَتَ ْيَتِنه بهقأَرابه »: مى فرمايد در حديث قدسی تعاىل اّللَ موحد می ابشد، 
َا َمْغفهَرة   ا  ُثَأ َلقهيَتِنه ََّل تأْشرهكأ َبه َشْيئ َخطَاَيَ  ، (2)(روايت ترمذی) «َلَتَ ْيتأَك بهقأَراِبه
سپس در ی، من بیاي یگناه به سو از  گنجايش زمنی،   ی اگر به اندازه» ترمجه:

، اب گنجايش زمنی ای هادرا شريک من قرار ند یکه چیز   یاب من روبرو شو  یحال
توحید بزرگرتين » مى گويد: ابن رجب  .«آمییاستقبال تو ممغفرت و آمرزش به 

توحید نداشته ابشد، مغفرت منی شود، و هر کس کس سبب مغفرت است، هر  
 .(3)«توحید را بیاورد بزرگرتين سبب مغفرت را آورده است

                                      
 .27( سوره إبراهیم:1)
 (.3540( رقم حديث: )5/509امع ترمذى )( ج2)
 (.6)ص: ( أسباب املغفرة3)
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 ىي ني} متعال می فرمايد: اّللَ شیطان هیچ راه نفوذی اب موحد ندارد، 

گمان او بی» ترمجه:، (1){حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 .«کنند، هیچ تسلطی نداردشان توکل میاند و بر پروردگارکه امیان آوردهبر کسانی

 خم حم جم هل} متعال از او دفاع می کند: اّللَ و به اندازه توحید شخص 

{جنحن مم
 .«کنداند؛ دفاع میکه امیان آوردهاز کسانی اّللَ يقیناً » ، ترمجه:(2)

متعال او را از مهلکه ها و  اّللَ در وجودش حمقق منود، هر كس توحید را 
 د:میفرماي ڠ يوسفدر مورد متعال  اّللَ حمفوظ می گرداند،  را و فحشا ها بدی

 ، ترمجه:(3){زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ}
گمان او از بندگان از او دور سازمی، بیرا اين چننی کردمی ات بدی و فحشا »

 .«خملص ماست
هر اندازه توحید در قلب ضعیف ابشد، و به جايش » مى گويد: ابن قیم 

 .(4)«شرک بزرگ ابشد، بیشرت مبتال به فحشا می شود
در زندگی سکون و آرامش دارد، و به اندازه ی امیانش امنیت  موحدانسان 

، (5){جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} ،دارد

                                      
 .99( سوره النحل:1)
 .38( سوره احلج:2)
 .24( سوره يوسف:3)
 (.81وائد )ص:( ف4)
 .82( سوره األنعام:5)
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نیالودند، امینی از آن  اند، و امیان خود را به شرکآانن که امیان آورده» ترمجه:
 .«ها هدايت شدگانندنهاست؛ و آآن

دعای خری موحدان سود می برند، در مناز جنازه دعای هیچ  ازمرده ها 
 ،َما مهْن رَجأٍل مأْسلهٍم مَيأوتأ »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص کس جز موحد پذيرفته منی شود، پیامرب 

َنازَتههه َأْربَ عأوَن رَجأَل    « فهيهه اّلَلأ إهََّل َشَفَعهأمأ  ؛ا   َشْيئّللَه ََّل یأْشرهكأوَن به  ،فَ َيقأومأ َعَلى جه
که هیچ چیزی را اب   که چهل نفر موح د  یهر مسلمان» ، ترمجه:(1)(روايت مسلم)

شفاعت آانن را در حق  متعال اّللَ خبوانند؛  جنازه بر او منازشريک منی کنند،  اّللَ 
 .«او خواهد پذيرفت

متعال هبشت را به او بشارت  اّللَ و هنگامی که مرگ موحد نزديک می شود، 
رأ َكََلمههه: ََّل إهَلَه إهََّل »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص می دهد، پیامرب   «َنةَ الَ َدَخَل  ؛اّلَلأ َمْن َكاَن آخه

ال اله اال » ش در هنگام مرگسخنهر كس آخرين » ، ترمجه:(2)(روايت ابوداود)
 .«شدهبشت خواهد  وارد ابشد، «اّللَ 

آهنا را در روز قیامت  متعال موحدان را در دنیا عزت داده، اّللَ مهانگونه که 
نیاکان را به او  کند، و جايگاهش را ابال برده و هبرتين اپداش  نیز اکرام می

ابتدا ای بعدا وارد  اهل هبشت است، در دهد، هر کس اب توحید وفات کند، می
هبشت می شود، اگر به خاطر گناهانش وارد جهنم شد؛ مهیشه در آن ماندگار 

)متفق  «َنةَ الَ َدَخَل  ؛ا   َشْيئّللَه َمْن َماَت ََّل یأْشرهكأ به »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب منی شود، 

                                      
 (.948( رقم حديث: )3/53صحیح مسلم ) (1)
 (.3113( رقم حديث: )3/159نن ابوداود )س (2)
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شريک قرار  اّللَ که مرگش فرا رسید و هیچ چیزی را به   هر كس» ، ترمجه:(1)علیه(
 .«نداده وارد هبشت می شود

خطاب  ابوهريره ، را کسب مى كنندملسو هيلع هللا ىلص فقط موحدان شفاعت پیامرب 
؟ قَاَل: اّللَ  َرسأولَ َي  قهَياَمةه الَمْن َأْسَعدأ الَناسه بهَشَفاَعتهَك یَ ْوَم »فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص  به پیامرب

 وْ أَ  هه به لْ مهْن ق َ  ا  َخالهص ،اّلَلأ ََّل إهَلَه إهََّل  :قَالَ قهَياَمةه، َمْن الَأْسَعدأ الَناسه بهَشَفاَعِته یَ ْوَم 
هه   یروز قیامت برا یچه كسان اّللَ رسول ای » ، ترمجه:(2)(صحیح خباری) «نَ ْفسه

شفاعت من  روز قیامت بر ی: كساننددارند؟ فرمود یشفاعت مشا سعادت بیشرت 
 .«بگويند اّللَ ، ال إله إال ش و درونشكه از صمیم قلب  ،دارند یسعادت بیشرت 

از دروازه های هشتگانه هبشت که خبواهد ای موحد خالص از هر دروازه 
َ الَما مهْنكأْم مهْن َأَحٍد یَ َتَوَضأأ فَ يأْسبهغأ »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب وارد می شود،  وأضأوَء، ُثأ
: َأْشَهدأ أَ  إهََّل فأتهَحْت َلهأ أَبْ َوابأ  ؛ َوَرسأولأهأ اّللَه َعْبدأ  ا   َوَأَن حمأََمداّلَلأ إهَلَه إهََّل  ْن ََّل یَ قأولأ

کس از مشا هر  » ، ترمجه:(3)(روايت مسلم) «َیْدخألأ مهْن أَی هَها َشاءَ  ،َنةه الَثَمانهَيةأ الَ 
َهُد َأن  اَل إَِلَه ِإاَل » که بطور کامل وضو بگرید و سپس بگويد:  اً  َوَأَن حُمََمداّللَُ َأش 

نیست و  اّللَ جز  یمعبود بر حقهیچ دهم که  یم یگواه - « َوَرُسولُهُ اّللَِ َعب ُد 
هشتگانه هبشت برايش  یدرهامگر اينکه  - اوست یحممد بنده و فرستاده 

 .«وارد شودهر کدام که خبواهد از  د،نشو یگشوده م

                                      
 (.93( رقم حديث: )1/65(، صحیح مسلم )1238( رقم حديث: )2/71حیح خبارى )ص (1)
 (.99( رقم حديث: )1/31حیح خبارى )( ص2)
 (.234( رقم حديث: )1/44صحیح مسلم ) (3)
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 اّللَ هر اندازه توحید بنده بزرگرت ابشد، مغفرت » مى گويد: ابن قیم 
مالقات منايد که هیچ چیزی  تینسبت به او کاملرت می شود، هر کس اب او در حال

 .(1)«را اب او شريک قرار نداده، مهه ی گناهانش را می آمرزد
اهل  ه آهنا ازهفتاد هزار بدون حساب و کتاب وارد هبشت می شوند؛ مه

  یَ َتَطَْيأوَن، َوََّل َیْسرَتْقأوَن، َوََّل  هأمأ اَلذهیَن ََّل »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب توحید می ابشند، 
هستند كه  یآهنا كسان» ترمجه:، (2)(متفق علیه) «َیْكَتوأوَن، َوَعَلى َرِب ههْم یَ َتوََكلأونَ 

كنند و به پروردگارشان، توكل ی  داغ منو گریند   یفال منو و افسون تعويذ 
 .«منايند یم

 ای مسلماانن: سپس
متعال او را  اّللَ ، هر کس ی مسلمان است توحید اب ارزش ترين سرمايه

هدايت داد، توحید را اب دندان های آسیاب حمکم بگرید و از هر چیزی که اب او 
؛ آن را ی سازددارد ای در او خدشه ای وارد می کند ای او را کمرنگ متضاد 

، متعال را صدا بزند، ای قربی را طواف کند اّللَ حمفوظ نگه دارد و هر کس غری از 
ای برای قرب ذبح کند؛ نور و فضايل توحید را از دست می دهد و هیچ عبادتی از 

 د.گری می   قراردر جهنم  هتديد ابديتادله او در معرض وی پذيرفته منی شود و 

 زي ري ٰى جت هب
 مت هب مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن}

بگو من فقط انسانی » ، ترمجه:(3){لك هش مش هس مس هث مث هت
                                      

 (.1/338) ( مدارج السالكنی1)
 (.218( رقم حديث: )1/137صحیح مسلم ) (،5752( رقم حديث: )7/134حیح خبارى )ص (2)
 .110( سوره الكهف:3)
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وحی می شود، که تنها معبوداتن ذاتی يگانه است، پس مثل مشا هستم، به من 
هر کس به لقای پروردگارش امید دارد، اعمال نیک اجنام دهد، و هیچ کس را در 

 .«عبادت پروردگارش شريک نسازد
  ..متعال به من و مشا در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد. اّللَ 
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان منود و است که  اّللَ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اّللَ جز  حقى رهیچ معبود بکه   دهمیم یهناد، و گواه
 فرستادهبنده و  ملسو هيلع هللا ىلص می دهم که مهاان پیامرب ما حممد شريكى ندارد، و گواهى

  .و ایرانش ابد اهل بیتشبر او و  اّللَ درود و سالم فروان  ،اوست

 ای مسلماانن:
، به هر کس از است متعال اّللَ توحید منت بسیار عظیمی از جانب 

بندگانش خبواهد عطا می کند، بر شخص مسلمان الزم است برای جسنت آن در 
 ؛که از خانواده اش هستند ای مسلماهنای ديگر  مهسايه هایخود و فرزندانش و 

 .تالش کند
برحذر نعمت توحید عبارت است از: دعوت دادن خملوقات به آن،  شکر و

 داشنت از هر آفتی که اب اصل ای کمال توحید منافات دارد.
متعال طلب استقامت منودن،  اّللَ از از مجله وسايل استقامت بر توحید: 
کار نیک اجنام دادن، و مسلح بسیار  دوری از بدعات و شبهات و شهوات و 

مشکل مواجه  علم دين و سوال علمای رابنی از اموری که اب منودن خويش اب
  میشود.

 امر منوده... امربشیبر پن فرستاد و سالم مشا را به درود اّللَ که   دیبدان پس



  (1)فضيلت کلمه توحيد
سپاس گفته متعال مى ابشند، او را  اّللَ تعريفات خمصوص متامى محد و مهاان 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر ایو از او 
متعال او را هدايت كند، هیچ کس  اّللَ ، هر كه میبر یبه او پناه م ستمانيانشا

و  فتایخنواهد  یگر تيهدامنیتواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
نیست، يکتاست و هیچ شريکی  اّللَ جز  معبود بر حقیگواهی می دهم كه هیچ 

درود و سالم  بنده و فرستاده اوست،ملسو هيلع هللا ىلص  و گواهی می دهم که مهاان حممدندارد 
 .ایران وی ابدو  تیو و بر اهل بابر  اّللَ بسیار و مستدام 

 اما بعد:
و به  يدساز  یشهپاوست  یستهيرا آنگونه که شا اّللَ  یتقوا اّللَ اى بندگان 

 .یدحمکم اسالم چنگ زن يسمانر 

 :مسلمااننای 
 او به پرستش لزوم متعال و اّللَ شتافنت آهنا در طاعت شرف خملوقات در 

، و در آن پریوزی و مهنی استو بوجود آوردن شان  شحکمت آفرين میباشد، و
 جخ مح جح مج حج مث هت} رستگاری دنیا و آخرت وجود دارد،

                                      
القا شده ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ  هجرى در مسجد رسول 1438مجادی االول، سال  6مجعه، اين خطبه در روز ( 1)

 است.
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و پیامربش اطاعت کند؛ يقیناً به کامیابی  اّللَ که از کس  و هر» ، ترمجه:(1){مخ
 .«عظیمی انئل شده است

شناخت  در سعادت حقیقیو شادمانی و سرور و لذت و حلظه خوش و 
 و يگانگی، و امیان آوردن به اوست. اّللَ 

متعال گفتاری است که در آن ستايش  اّللَ وبرترين و حمبوب ترين گفتار نزد 
 «اّللَ ال إله إال » کلمه توحید يعنی:  اّللَ و مدح او ابشد، و هبرتين تعريفات برای 

می ابشد، کلمه ای که آمساهنا و زمنی بر آن بنا شده اند، و به خاطر او مهه ی 
و پیامربان  کرده  متعال کتاهبا را انزل اّللَ و به خاطر آن  موجودات آفريده شده اند،

 خم حم جم يل ىل مل خل} متعال می فرمايد: اّللَ را فرستاده است، 

و پیش از تو هیچ پیامربی را » ، ترمجه:(2){ىن من خن حن جن يم ىم مم
 جز من نیست، معبود بر حقیهیچ  که؛نفرستادمی، مگر آنکه به او وحی کردمی

 .«پس تنها مرا عبادت کنید
 سبحانه می فرمايد: اّللَ پیامربان قوم خود را ترسانده اند،  ،و به وسیله آن

معبود بر و بگويید هیچ » ، ترمجه:(3){ني مي زي ري ٰى ين ىن نن}
 .«جز من نیست؛ پس از من برتسید حقی

خويش گواهی داده، و هبرتين خملوقاتش حقانیت متعال اب اين کلمه بر  اّللَ 
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه} متعال میفرمايد: اّللَ را گواه گرفته، 

                                      
 .71( سوره األحزاب:1)
 .25( سوره األنبیاء:2)
 .2( سوره النحل:3)
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 اّللَ » ، ترمجه:(1){مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر
 ، و فرشتگان و صاحبان دانشجز او نیست معبود بر حقیهیچ که ؛گواهی داده

در جهان هستی( قیام به عدالت دارد،  اّللَ که )در حالی - دهندنیز گواهی می -
 .«توامنند حکیم است و او، جز او نیست معبود بر حقیهیچ 

بزرگرتين و عادل ترين و و گرانقدر ترين   اين» می گويد: امام ابن قیم 
رانقدر ترين شاهد، برای گرانقدر ترين مشهود گراست ترين گواهی می ابشد، از  

 .(2)«است
بر مهنی کلمه می ابشد، و از حقوق کل دين می ابشد،  ناساس متام ادای

متام عذاب ها به خاطر نگفنت ها اساس شان بر مهنی کلمه می ابشد و متام اپداش
ای کواتهی در مهنی کلمه میباشند، کلمه ای است بلند مرتبه، و دارای فضايل 

که   یفراوان، پس مطلقا اساس اسالم بر مهنی است، و اولنی رکن و بزرگرتين مبناي
بزرگرتين  و اّللَ مهه ی ارکان ديگر بر آن قائم هستند، می ابشد، و نیز رکن امیان به 

 اش است، زيرا امیان بدون آن صحیح نبوده، و جز اب او اپيدار منی شود. اپيه
اساس اين آينی بر مهنی کلمه بوده، و قبله بر آن قرار گرفته، و حق خاص 

ابشد، کلمه ی اسالم، و کلید هبشت، و اب آن  متعال بر مهه ی بندگانش می اّللَ 
ه شده، تقسیم بندی شده، و راندانساهنا به بدخبت و خوشبخت، و پذيرفته 

شوند، مهنی کلمه بنی کفر و اسالم افراد تفاوت می آورد، هیچ شخصی  می
گفتاری هبرت از آن سخن نگفته، و هیچ شخصی هبرت از مدلوالت اين کلمه عمل 

                                      
 .18( سوره آل عمران:1)
 (.3/418دارج سالكنی )( م2)
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َه الَ ، وَ اّللَه  َأرَْبٌع: سأْبَحاَن اّللَه َكََلمه إهَل الَأَحبُّ »فرمدند: ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب ننموده،  ، ْمدأ ّلله
 اّللَ ترين سخن نزد  حمبوب» ، ترمجه:(1)(روايت مسلم) « َأْكََبأ اّلَلأ ، وَ اّلَلأ َوََّل إهلََه إهََّل 

 .«می ابشند «ربأکاّلل   الإله إال اّلل  و سبحان اّلل  و احلمدّلل  و» :متعال
متعال اولیای خويش را به آن  اّللَ مهنی کلمه، کلمه ی پرهیزگاريی است که 

، (2){ني مي زي} تعالی می فرمايد: اّللَ اختصاص داده، می ابشد، 
 .«تقوا ملزم ساختى را به کلمه  و آهنا» ترمجه:

نگ بزند رستگار ی است که هر کس به آن چدستاويز حمکمو مهنی كلمه؛ 
 هي مي خي حي جي ٰه} سبحانه می فرمايد: اّللَ می شود، 

پس هر کس به طاغوت » ، ترمجه:(3){هتمث مت هب مب هئ مئ
امیان آورد، پس به راستی که به دستگریه حمکمی چنگ زده  اّللَ کفر ورزد و به 

 .«است، که آن را گسسنت نیست
تعالی می فرمايد:  اّللَ برتری از خصلتهای او، و ماندگاری مالزم اوست، 

 .«است برترابال و  اّللَ و کالم » ، ترمجه:(4){جفحف مغ جغ مع}
 خف} متعال در کتابش آن را مثال زده، فرموده: اّللَ کلمه طیبه ی است که 

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

                                      
 (.2137( رقم حديث: )6/172صحیح مسلم ) (1)
 .26( سوره الفتح:2)
 .256( سوره البقرة:3)
 .40( سوره التوبة:4)
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{جم
طیبه  ه ىکلم  چگونه مثل زده است؟ اّللَ آای نديدی که » ، ترمجه:(1)

اش آن )در زمنی( اثبت، و شاخه ه ىمهچون درخت طیبه و اپکی است که ريش
 .«در آمسان است

 ىل مل خل}او وسیع و ابز می گردند، واسطه ی ها ب کلمه ای که سینه

{ممىم خم حم جم يل
خبواهد هدايت  اّللَ هر کس را که » ، ترمجه:(2)

يعنی » مى گويد: ابن جريج ، «کند، سینه اش را برای پذيرفنت آن می گشايد
 . (3)«اّللَ به ال إله إال 

 رئ ّٰ ِّ ُّ * ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}و سالمت قلب در مهنی است، 

که مگر کسی ،دنکه مال و فرزندان سودی نبخشروزی» ترمجه:، (4){مئ زئ
 .«بیايد اّللَ اب قلب سلیم )خالی از شرک و کفر و نفاق( به پیشگاه 

ال إله إال » قلب سامل آن است که به» می گويد: بن عباس  اّللَ عبد 
 .(5)«گواهی بدهد «اّللَ 

درست و او دعوت راستینی است که هیچ ابطلی در آن نیست، و گفتار 
، و گواهی راستی است که هیچ دروغی نیکی است که هیچ کجی در آن نیستو 

متعال خاص خويش منوده  اّللَ در آن نیست، و او مثال ابال و برتری است که 

                                      
 .24( سوره إبراهیم:1)
 .125( سوره األنعام:2)
 (.12/106( تفسری طربى )3)
 .89-88( سوره الشعراء:4)
 (.8/2783تفسری ابن ايب حامت )( 5)
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سبحانه  اّللَ است،  ڠ کلمه ی ماندگار در نسل ابراهیمبدون بقیه خملوقات، و  

و )ابراهیم( » ، ترمجه:(1){يل ىل مل يك ىك مك لك} می فرمايد:
های بعد از خود قرار داد، ابشد که )به سوی )توحید( را در نسل ه ىاين کلم

است که در نسل  «اّللَ ال إله إال » اين» می گويد: ابن کثری ، «( ابز گردنداّللَ 
متعال او را از فرزندان  اّللَ خويش قرار داد، که از او پریوی می کند کسی که 

 .(2)«هدايت نصیب کند ڠ ابراهیم
 تعالی اّللَ بر خملوقات می ابشد،  اّللَ نعمت  بزرگرتين «اّللَ اَل إَِلَه ِإاَل »

های خود را آشکار نعمت» ، ترمجه:(3){جهمه ين ىن من خن} میفرمايد:
متعال  اّللَ » می گويد: سفیان بن عیینه ، «و پنهان بر مشا ارزانی داشته است
 .(4)«بر بندگانش ارزانی نکرده است اّللَ اَل إِلَهَ ِإاَل هیچ نعمتی بزرگرت از شناخت اتم 

کلمه ای است که اب دنیا و آنچه در آن است برابری می کند، 
َه ْمدأ الَ ، وَ اّللَه َلَْن َأقأوَل: سأْبَحاَن »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ  رسول ، اّلَلأ ، َوََّل إهَلَه إهََّل ّلله

َا طََلَعْت َعَلْيهه الَشْمسأ  ؛ َأْكََبأ اّلَلأ وَ   :فنتگ» ، ترمجه:(5)(روايت مسلم) «َأَحبُّ إهََلَ ِمه
ُد ّلِلَِ احلَ وَ  ،اّللَِ ُسب َحاَن  رَبُ اّللَُ وَ ، اّللَُ ، َواَل إَِلهَ ِإاَل م  از متام آنچه كه خورشید  نزد من ؛ َأك 

 .«حمبوب تر استبر آن طلوع كرده 

                                      
 .28( سوره الزخرف:1)
 (.7/225ابن كثری )فسری ( ت2)
 .20( سوره لقمان:3)
 (.58وحید ابن رجب )ص:( ت4)
 (.2137( رقم حديث: )6/172صحیح مسلم ) (5)
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خنستنی واجب بر بندگان از حلاظ شناخت و عمل منودن به کلمه توحید 
 ، ترمجه:(1){هي مي خي حي جي ٰه} فرمايد: سبحانه می اّللَ آن می ابشد، 

  سالم ابن تیمیهاالشیخ ، «نیست اّللَ جز  معبود بر حقیپس بدان که هیچ »
مهه ی سلف و ائمه اتفاق نظر دارند، که اولنی چیزی که بندگان به » مى گويد:

  .(2)«آن دستور داده شده اند: دو کلمه ی شهادت می ابشند
َمْن »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ رسول ، و مهچننی آخرين واجب بر بندگان می ابشد

رأ َكََلمههه: ََّل إهَلَه إهََّل  هر » ، ترمجه:(3)روايت ابوداود() «َنةَ الَ َدَخَل  ؛اّلَلأ َكاَن آخه
هبشت خواهد  وارد ابشد، «اّللَ ال اله اال » ش در هنگام مرگسخنكس آخرين 

 .«شد
 تعالی می فرمايد: اّللَ بر استقامت می ابشد، او قطعا  به آن، عامل عامل

إِلََه  اَل َشَهاَدَة أ أي:»:  قال ابن عباس ،{ٰه مه جه هن من خن حن}
که گمان کسانیبی» ، ترمجه:(5){مئ هي مي خي حي جي}، (4)«ِإاَل اّللَُ 

 بن عباس  اّللَ عبد  - است، سپس استقامت کردند، اّللَ پروردگار ما  گفتند:
ها ترسی نیست و پس بر آن - می گويد: يعنی برکلمه شهادت استقامت منودند

  .«ها اندوهگنی شوندنه آن

                                      
 .19( سوره حممد:1)
 (.8/11) ( درء تعارض العقل والنقل2)
 (.3113( رقم حديث: )3/159نن ابوداود )( س3)
 (.5/275فسری ماوردى )( ت4)
 .13( سوره األحقاف:5)
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به صورت  اّللَ اگر گوينده اين کلمه در گفتنش راست ابشد، قلبش از غری 
را  اّللَ کلی اپک و منزه می شود، و هر کس در تلفظش راست ابشد، غری از 

جز او امیدوار منی شود و منی ترسد و اعتماد منیکند دوست منی دارد، و از کسی 
 در او ابقی منی ماند.واهشات نفسانی خو هیچ عالمتی از آاثر نفس اماره و 

فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ رسول و او سبب حمفوظ شدن مال و خونش می گردد، 
َا ی أْعَبدأ مهْن دأونه اّلَلأ َمْن قَاَل: ََّل إهَلَه إهََّل » َسابأهأ  ،َحرأَم َمالأهأ  ؛اّللَه ، وََكَفَر ِبه َوَدمأهأ، َوحه

را بر زابن آورد  «اّللَ ال إله إال » هركس» ، ترمجه:(1)(مسلم تيروا) « اّللَه َعَلى 
مال و خونش حرام  ؛د كفر ورزدنشو یپرستش م اّللَ که جز   يیزهایچ یو به مهه

 .«است اّللَ و حسابش اب  دهيگرد
که دعوت اب آن آغاز می ابشد، است   کلمه توحید خنستنی موردی

دعوت خويش را اب آن آغاز منود، و بر آن از ایرانش بیعت می گرفت، ملسو هيلع هللا ىلص  پیامرب
 و به معاذ دعوتگران را به سرزمنی ها می فرستاد، و اب سفارش منودن به مهنی 

فَاْدعأهأْم  ؛كهَتابه المهْن َأْهله  ا  إهَنَك ََتِْته قَ ْوم»وقَّت او را به مین فرستاد، فرمودند: 
تو پیش » ، ترمجه:(2)(متفق علیه) «اّللَه َوَأّن ه َرسأولأ ، اّلَلأ َشَهاَدةه َأْن ََّل إهَلَه إهََّل  :إهَل 

: كه هیچ كه  آن ها خبواه ات شهادت دهند و ازقومی از اهل کتاب می روی؛ 
 .«متعال وجود ندارد و من فرستاده او هستم اّللَ جز  معبود بر حقی

اجتماع مهه خملوقات اب مهنی کلمه  که  است کلمه ی توحید کلمه ی برابری
سبحانه  اّللَ حاصل می شود و بدون آن در اختالف و درگریی می ابشند، 

                                      
 (.23( رقم حديث: )1/39صحیح مسلم ) (1)
 (.19( رقم حديث: )1/37(، صحیح مسلم )4347( رقم حديث: )5/162حیح خبارى )( ص2)
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 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي} میفرمايد:

 یبه سو  ديیایاهل کتاب! ب یبگو: ا» ، ترمجه:(1){رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 کيرا شر  یز یو چ م،یرا نپرست اّللَ است، که جز  کسانيما و مشا  انیکه م  یسخن

 .«میاو نساز 
ََي أَی َُّها »دند: و فرمملسو هيلع هللا ىلص پیامرب صادقانه بگويد رستگار شود،  آن را هر کس

مردم بگويید:  یا» ، ترمجه:(2)(روايت امحد) «ت أْفلهحأوا ؛اّلَلأ ََّل إهَلهَ إهََّل  :قأولأوا !الَناسأ 
 .«، ات رستگار و كامیاب گرديداّللَ ال إله إالَ 

دند: و فرمملسو هيلع هللا ىلص  پیامربچنگ زننده به اين کلمه ابالترين شعبه امیان را گرفته، 
، (3)(روايت مسلم) «اّلَلأ قَ ْولأ ََّل إهلََه إهََّل  :ميَانأ بهْضٌع َوَسْبعأوَن شأْعَبة ، فََأْفَضلأَهااله »

شعبه است افضل ترين  - ای شصت و چند - امیان هفتاد و چند شعبه» ترمجه:
 .«مى ابشد «اّللَ ال اله اال » آهنا كلمه

آيه ای که متضمن اين کلمه است عظیم ترين آيه ی قرآن می ابشد، و سید 
 استغفار شامل مهنی کلمه می ابشد.

َمْن قَاَل: »کلمه توحید از مهه ی اعمال اجرش بیشرت افزوده می شود؛ پس: 
َوهأَو َعَلى كأل ه َشْيٍء  ،ْمدأ الَ مأْلكأ َولَهأ  الَلهأ  ،َوْحَدهأ ََّل َشرهیَك َلهأ  ،اّلَلأ ََّل إهَلَه إهََّل 

اَئَة َمَرةٍ  اَئةأ َحَسَنةٍ  ،َكاَنْت َلهأ َعْدَل َعْشره رهقَابٍ ؛َقدهیٌر، ِفه یَ ْوٍم مه  ،وَكأتهَبْت َلهأ مه
اَئةأ َسي هَئةٍ  ْرز  ،َوحمأهَيْت َعْنهأ مه يَ  ا  وََكاَنْت َلهأ حه َوََلْ  ،مهَن الَشْيطَانه یَ ْوَمهأ َذلهَك َحََّت ميأْسه

                                      
 .64( سوره آل عمران:1)
 (.16871( رقم حديث: )7/3641مسند امحد )( 2)
 (.35( رقم حديث: )1/46صحیح مسلم ) (3)
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َا َجاَء بههه إهََّل َأَحٌد َعمهَل َأْكَثَر مهْن َذلهكَ  ْفَضَل ِمه ، (1)(متفق علیه) «َيَْته َأَحٌد ِبَه
َدُه ال َشرِيَك َلُه، لَُه » هركس، روزانه صد ابر» ترمجه: ُمل ُك َوَلُه  الال إَِلَه ِإالَ اّلَلُ، َوح 

ٍء َقِدير  احلَ  ُد، َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشي  آزاد ساخنت ده برده،  ه یبگويد، به او به انداز  «م 
 کبرايش نوشته و صد گناه از گناهانش، اپ یرسد و مهچننی صد نیك یثواب م

شود و هیچ كس هبرت از آن  یگردد و آنروز ات شب از شیطان، حفاظت م  یم
 .«كه بیشرت اجنام دهد  یمگر فرد اجنام نداده

َوهأَو  ،ْمدأ الَ مأْلكأ َوَلهأ  الَلهأ  ،َوْحَدهأ ََّل َشرهیَك َلهأ  ،اّلَلأ َمْن قَاَل: ََّل إهلََه إهََّل »و
َرارٍ  ،َعَلى كأل ه َشْيٍء َقدهیرٌ   «َكاَن َكَمْن َأْعَتَق َأْربَ َعَة أَنْ فأٍس مهْن َوَلده إهْْسَاعهيلَ   ؛َعْشَر مه

َدهُ اَل َشرِيَك اّللَُ اَل إَِلهَ ِإاَل » هر كس ده مرتبه بگويد:» ، ترمجه:(2)روايت مسلم()  َوح 
دُ احلَ ُمل ُك َولَُه  اللَُه  ،َلهُ  ٍء َقِدير   ،م  است كه چهار  ی، مانند كس«َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشي 

  .«استآزاد كرده  ینفر از اوالد امساعیل را از قید بردگ
کلمه توحید هبرتين صدقه ای است که نیاز به صرف پول ندارد، 

 هر و» ، ترمجه:(3)(روايت مسلم) «وَكألُّ ََتْلهيَلٍة َصَدَقةٌ »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ  رسول
 .«صدقه است گفنت «اّللَ ال إله إ ال»

و کلمه توحید تنها راه جنات بنده در قرب می ابشد، و اب آن هنگام سوال و 
َقَْبه: المأْسلهمأ إهَذا سأئهَل ِفه  ال»فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ رسول جواب اثبت قدم می شود، 

 ٍّ ٌّ ٰى} َفَذلهَك قَ ْولأهأ: ؛اّللَه َرسأولأ  ا  ، َوَأَن حمأََمداّلَلأ َیْشَهدأ َأْن ََّل إهَلَه إهََّل 

                                      
 (.2691( رقم حديث: )8/69سلم )(، صحیح م3293( رقم حديث: )4/126حیح خبارى )( ص1)
 (.2693( رقم حديث: )8/69صحیح مسلم ) (2)
 (.720( رقم حديث: )2/158صحیح مسلم ) (3)
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 ، ترمجه:(2)(صحیح خباری)« (1){نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
جز  ىحق معبود برهیچ دهد که  ىم ىچون مسلمان در قرب سؤال شود، گواه»

 اّللَ » است: اّللَ  ى و آن اين فرموده ؛است اّللَ  ى فرستاده ملسو هيلع هللا ىلصنیست و حممد  اّللَ 
 .«گرداند  ىدنیا و در آخرت اثبت م یمؤمنان را به قول اثبت در زندگمتعال 

به خاطر  - متعال اّللَ به فضل  - سبک می شوندو پرونده های گناه 
فَ َيْنشأرأ َعَلْيهه تهْسَعة  ٍل جأ رَ ى به تَ ی أؤْ »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ سنگینی اين کلمه، رسول 

َل    جه لٍ  َمدُّ َوتهْسعهنَي سه جه  إهلََه ََّل ْن َأْشَهدأ أَ  :فَ تأْخَرجأ َلهأ بهطَاَقٌة فهيَها ،َبَصره ال، كألُّ سه
ََلتأ ِفه كهَفٍة، َفطَاَشته  ،َعْبدأهأ َوَرسأولأهأ  ا  ، َوَأَن حمأََمداّلَلأ إهََّل  جه فَ تأوَضعأ الس ه

ََلتأ  جه  ىمرددر روز قیامت » ، ترمجه:(3)(روايت امحد) «بهطَاَقةأ الَوثَ قأَلته  ،الس ه
هر  هپن می شود، واو ابز  ىبزرگ را برا ى، و نود و نه پرونده آورده می شود
شود  ىخارج م ىسپس برگه ا طول دارد، كند،ی  كه چشم كار م  پرونده ات جاىي

َهُد َأن  اَل إَِلَه ِإاَل كه در آن نوشته شده است:  ، َعب ُدُه َوَرُسولُهُ  اً ، َوَأَن حُمََمداّللَُ َأش 
شود،  ىديگر گذاشته م ىدر كفه  برگهكفه و يک  بزرگ در  ىپس پرونده ها

 . «شود ىسنگنی م مهان برگهپرونده ها كم وزن و 
َعْت ِفه كهَفةٍ الَ َواته الَسْبَع وَ َوَلْو َأَن الَسمَ »و  نَي الَسْبَع وأضه َعْت  ،َرضه َووأضه

َواته الَسْبَع َوَلْو َأَن الَسمَ ، اّلَلأ رََجَحْت ِبههَن ََّل إهَلَه إهََّل  ؛ ِفه كهَفةٍ اّلَلأ ََّل إهَلَه إهََّل 

                                      
 .27( سوره إبراهیم:1)
 (.4699( رقم حديث: )6/80حیح خبارى )( ص2)
 (.7114( رقم حديث: )3/1472نگا: مسند امحد )( 3)
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نَي الَسْبعَ الَ وَ  ، (1)(روايت امحد) «اّلَلأ َقَصَمْتهأَن ََّل إهلََه إهََّل  ؛كأَن َحْلَقة  مأْبَهَمة    ،َرضه
اگر آمساهنای هفتگانه و زمنی های هفتگانه در يک کفه ترازو قرار داده » ترمجه:

 اّللَُ اَل إِلََه ِإاَل در کفه ی ديگر گذاشته شود،  اّللَُ اَل إِلََه ِإاَل شوند، و کلمه ی 
يک حلقه  به سنگینی می کند، و اگر آمساهنای هفتگانه و زمنی های هفتگانه

 .«می شکند اّللَُ اَل إَِلَه ِإاَل  بسته شده ابشند آهنا را
عهد و پیمانی دارند،  اّللَ اهل اين كلمه شفاعت كنندگان می ابشند، و نزد 

، (2){جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني} سبحانه میفرمايد: اّللَ 
( رمحان عهدی گرفته اّللَ که نزد )ها مالک شفاعت نیستند؛ مگر کسیآن» ترمجه:
 .«ابشد

سعادمتند ترين مردم به شفاعت پیامرب کسانی هستند که در گفنت اين کلمه 
 :قهَياَمةه الَأْسَعدأ الَناسه بهَشَفاَعِته یَ ْوَم »دند: و فرمملسو هيلع هللا ىلص پیامرب ، راستگو و خملص بودند

هه  ا   َخالهصاّلَلأ ََّل إهَلَه إهََّل  :َمْن قَالَ   ، ترمجه:(3)(خباری روايت) «مهْن قَ ْلبههه َأْو نَ ْفسه
كه اب   در روز قیامت شخصی است،شفاعت من به  ند ترين شخصسعادمت»

 .«بگويند اّللَ اخالص و از صمیم قلب، ال إله إال 
و اپداش کسی که آن را صادقانه، و از ته قلب خالصانه، اب يقنی کامل 
بدون ترديد، عامل به آن، و دوری از هر چیزی که اب آن منافات دارد؛ بگويد 

َ َما مهْن َعْبٍد قَاَل: ََّل »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ رسول ، هبشت می ابشد  إهَلَه إهََّل اّلَلأ، ُثأ

                                      
 (.6694( رقم حديث: )3/1386مسند امحد )( 1)
 .87( سوره مرمی:2)
 (.99( رقم حديث: )1/31حیح خبارى )( ص3)
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كه ال اله   یهر بنده ا» ، ترمجه:(1)(متفق علیه) «َنةَ الَ إهَّلَ َدَخَل  ؛َماَت َعَلى َذلهكَ 
 .«شود یوارد هبشت م ،بگويد و بر آن مبرید اّللَ اال 

و دروازه هاى هشتگانه هبشت برای گوينده اين کلمه ابز می شوند، از هر 
کدام خبواهد وارد می شود؛ بلکه هر کس در آن صادق و عامل به مقتضايش 

 ََّل ْن َما مهْن َأَحٍد َیْشَهدأ أَ »فرمدند: ملسو هيلع هللا ىلص  رسد، پیامرب ، آتش جهنم به او منیابشد
ْدق ،َرسأولأ اّللَه  ا  َوَأَن حمأََمد ،إهَلَه إهََّل اّلَلأ   «إهََّل َحَرَمهأ اّلَلأ َعَلى النَاره  ؛مهْن قَ ْلبههه  ا  صه

وأشهد  ،اّللَ أشهد أن ال إله إال » ؛هركس از صمیم قلب» ، ترمجه:(2)(متفق علیه)
 .«گرداندى  آتش جهنم را بر او حرام م متعال اّللَ بگويد،  «اّللَ أن حممدا رسول 

متعال هر كس آن را گفته و در قلبش ذره ای امیان ابشد؛ از جهنم  اّللَ بلكه 
، »در حديث قدسی می فرمايد:   اّللَ بریون می کند،  وَكهَْبهََيئي َوعهَزِته َوَجَلَله

ْنَها َمْن قَاَل: ََّل َلأ  !َوَعَظَمِته  به » ، ترمجه:(3)(روايت خباری) « إهَلَه إهََّل اّلَلأ ْخرهَجَن مه
گفته است، او   اّللَ هر کس، ال اله اال  ؛و عظمتم سو گند یعزت و جالل و بزرگ

 .«مآور  میرا از آتش بریون 
به خاطر امهیت کلمه توحید در هر حلظه از زندگانی بنده؛ شريعت اسالمی 

َمْن قَاَل إهَذا »به التزام آن در متام احوال زندگیش تشويق منوده است، پس فرموده: 
كأل ه ْمدأ، َوهأَو َعَلى  الَ مأْلكأ َوَلهأ  ال َوْحَدهأ ََّل َشرهیَك َلهأ، لَهأ اّلَلأ َأْصَبَح: ََّل إهَلَه إهََّل 

رَقَ َبٍة مهْن َوَلده إهْْسَاعهيَل، وَكأتهَب َلهأ َعْشرأ َحَسَناٍت، َوحأَط  ْدلأ َكاَن لَهأ عَ   ؛َشْيٍء َقدهیرٌ 

                                      
 (.94( رقم حديث: )1/66(، صحیح مسلم )5827( رقم حديث: )7/149حیح خبارى )( ص1)
 (.32( رقم حديث: )1/45(، صحیح مسلم )128( رقم حديث: )1/37حیح خبارى )( ص2)
 (.7510( رقم حديث: )9/146حیح خبارى )( ص3)
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ْرٍز مهَن الَشْيطَانه َحََّت  َعْنهأ َعْشرأ َسي هَئاٍت، َورأفهَع َلهأ َعْشرأ َدرََجاٍت، وََكاَن ِفه حه
َي، َوإهْن قَاََلَا إهَذا َأْمَسى ، (1)(روايت ابوداود) «َكاَن َلهأ مهْثلأ َذلهَك َحََّت یأْصبهحَ   ميأْسه

َدهُ اَل َشرِيَك َلُه، لَهُ اّللَُ اَل إَِلَه ِإاَل » كس هنگام صبح بگويد:هر  » ترمجه: ُمل ُك  ال َوح 
ٍء َقِدير  احلَ َوَلُه  ُد، َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشي  از  ىاو برابر اب آزاد كردن برده ا ىبرا ؛«م 

نوشته و ده گناه كم و ده درجه ابال  ىاو ده نیك ىفرزندان امساعیل است و برا
ماند و اگر آن را شب  ىشود و آن روز ات شب از شیطان، در امان م ىبرده م
  .«شود ىمهان مزاای ات صبح به او داده م ؛بگويد

وهنگامی که از طهارتش فارغ شد، و آن را گفت؛ دروازه های هشتگانه 
ْن َأَحٍد یَ َتَوَضأأ »دند: و فرمملسو هيلع هللا ىلص پیامرب بر رويش ابز می شوند،  هبشت  ،َما مهْنكأْم مه

: َأْشَهدأ أَ الفَ يأْسبهغأ  َ یَ قأولأ إهََّل  ؛َوَرسأولأهأ  هأ َعْبدأ  ا  َوَأَن حمأََمد ،اّلَلأ  إهَلَه إهََّل ْن ََّل وأضأوَء، ُثأ
کس از مشا که هر  » ، ترمجه:(2)(روايت مسلم) «َنةه الَثَمانهَيةأ الَ فأتهَحْت َلهأ أَبْ َوابأ 

َهُد أ» بطور کامل وضو بگرید و سپس بگويد:  هُ َعب دُ  اً َوَأَن حُمََمد ،اّللَُ  إَِلَه ِإاَل اَل َأش 
نیست و حممد بنده  اّللَ جز  یمعبود بر حقهیچ دهم که  یم یگواه - «َوَرُسولُهُ 

هشتگانه هبشت برايش گشوده  یمگر اينکه درها - اوست یو فرستاده 
 .«ندشو می

إهَذا قَاَل »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب و کلمه توحید ابتدا و انتهای اذان می ابشد، 
ُثَأ قَاَل: َأْشَهدأ  ، َأْكََبأ اّلَلأ  َأْكََبأ اّلَلأ  َأْكََبأ، فَ َقاَل َأَحدأكأمأ: اّلَلأ  َأْكََبأ اّلَلأ مأَؤذ هنأ:  ال

َ قَاَل: َأْشَهدأ َأَن حمأََمد ،اّلَلأ ، قَاَل: َأْشَهدأ َأْن ََّل إهَلَه إهََّل اّلَلأ َأْن ََّل إهَلَه إهََّل  َرسأولأ  ا  ُثأ

                                      
 (.3113( رقم حديث: )3/159د )نن ابوداو ( س1)
 (.234( رقم حديث: )1/44صحیح مسلم ) (2)
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َ قَاَل: َحَي َعَلى الَصََلةه، قَاَل: ََّل  ،اّللَه َرسأولأ  ا  ، قَاَل: َأْشَهدأ َأَن حمأََمداّللَه  َحْوَل  ُثأ
َ قَاَل: َحَي َعَلى  ،ّللَه َوََّل ق أَوَة إهََّل به  ، قَاَل: ََّل َحْوَل َوََّل ق أَوَة إهََّل به الُثأ َ  ،ّللَه َفََلحه ُثأ

قَاَل: ، اّلَلأ ُثَأ قَاَل: ََّل إهَلَه إهََّل  ، َأْكََبأ اّلَلأ  َأْكََبأ اّلَلأ  َأْكََبأ، قَاَل: اّلَلأ  َأْكََبأ اّلَلأ قَاَل: 
از  یهرگاه يك» ، ترمجه:(1))روايت مسلم( «َنةَ الَ َدَخَل  ؛مهْن قَ ْلبههه  ،اّلَلأ ََّل إهَلَه إهََّل 

، أكرب، اب أشهد أن ال اّللَ أكرب  اّللَ أكرب، گفنت مؤذن بگويد:  اّللَ أكرب،  اّللَ مشا اب 
 اّللَ ، و اب أشهد أن حممدا رسول اّللَ مؤذن بگويد: أشهد أن ال إله إال  اّللَ إله إال 

و اب حي علي الصاله مؤذن بگويد: ال  اّللَ مؤذن بگويد: أشهد أن حممدا رسول 
 ّللَ إال اب ةو اب حي علي الفالح مؤذن بگويد: ال حول وال قو  ّللَ إال اب وةحول وال ق

ته قلب بگويد: ال  او از اّللَ أكرب و اب ال إله إال  اّللَ أكرب مؤذن بگويد:  اّللَ و اب 
 .«شود ی، وارد هبشت ماّللَ إله إال 

نَي َیْسَمعأ »و  َوْحَدهأ ََّل َشرهیَك  ،اّلَلأ مأَؤذ هَن: َأْشَهدأ َأْن ََّل إهَلَه إهََّل  الَمْن قَاَل حه
يتأ به  ا  َوَأَن حمأََمد ،َلهأ   ؛ا  ْسََلمه دهینله َوبه  ،َوِبهأَحَمٍد َرسأوَّل   ، َرب   ّللَه َعْبدأهأ َوَرسأولأهأ، َرضه

اذان بگويد: هر كس بعد از شنیدن » ، ترمجه:(2))روايت مسلم( «غأفهَر َلهأ َذنْ بأهأ 
َهُد َأن  اَل إَِلَه ِإاَل  َدُه اَل َشرِيَك َلُه َوَأَن حُمََمداّللَُ َأش    َراب ً ّللَِ َعب ُدُه َوَرُسولُُه، َرِضیُت ابِ  اً  َوح 

اَلِم ِدينإلِ َوابِ  َومبَُحَمٍد َرُسوالً    .«دنشو  ىیده مخبش؛ گناهانش (3)اً س 
و در مناز نیز هنگامی که شخص مسلمان آن را براپ می دارد، اب کلمه ی 
توحید منازش را آغاز می کند، و مناز شخص بدون تشهد صحیح نیست، و قبل 

                                      
 (.385( رقم حديث: )2/4صحیح مسلم ) (1)
 (.386( رقم حديث: )2/4صحیح مسلم ) (2)
 بنده و ملسو هيلع هللا ىلص و حممد داردن ىشريك ،جز اّلَل نیست ىمعبود بر حقهیچ دهم كه  ىم ىگواه»رمجه: ( ت3)

 «.شدم ىو دين اسالم راض ملسو هيلع هللا ىلص به ربوبیت اّلَل و رسالت حممد ،اوست ىفرستاده 
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از اينکه منازگذار سالم بدهد، دعا را اب توسل اب کلمه توحید شروع می کند: 
«،  ،َوَما َأْسَرْفتأ  ،َوَما َأْسَرْرتأ َوَما َأْعَلْنتأ  الَلهأَم اْغفهْر َله َما َقَدْمتأ َوَما َأَخْرتأ

رأ  المأَقد همأ َوأَْنَت  الأَْنَت  ،َوَما أَْنَت َأْعَلمأ بههه مهِن ه  روايت ) «ََّل إهَلَه إهََّل أَْنتَ  ،مأَؤخ ه
و پنهان و  آنچه را که در گذشته و آينده ،امیابر اهلا! بیامرز بر » ، ترمجه:(1)(مسلم

 ی،منودم و آنچه تو از من به آن داان تر  یآشکار اجنام دادم و آنچه از حد گذر 
جز  یمعبود برحق هیچ، یتو سبقت دهنده و جلو برنده و هم به عقب اندازنده ا

 .«تو وجود ندارد
مأْلكأ  ال َوْحَدهأ ََّل َشرهیَك َلهأ، لَهأ اّلَلأ ََّل إهَلَه إهََّل »بعد از هر مناز می فرمودند: 

هیچ معبود بر » ، ترمجه:(2)(متفق علیه) «ْمدأ، َوهأَو َعَلى كأل ه َشْيٍء َقدهیرٌ الَ َوَلهأ 
 ه یمه ،از آن اوست یاپدشاه ،ندارد یيكتاست شريك ،وجود ندارد اّللَ جز  یحق

 .«دارد یتوااني یو بر هر چیز ، اوست ه یستايشها شايست
، پس خامته می داد کلمه توحیدرا اب  اکرب  اّللَ و  ّللَ و احلمد  اّللَ و سبحان 

ْثَل زََبده  ،َخطَاََيهأ  رأ غفَ تأ » فرمودند:  ، ترمجه:(3)(روايت مسلم) «َبْحره الَوإهْن َكاَنْت مه
 .«ده می شوندیگناهانش گر چه به اندازه کف درای ابشند؛ خبش»

وقتی ابالی کوه ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب  ،می کند یمهراهتوحید  نیزو در مناسک حج 
، (4)(روايت مسلم) «، وََكََبَهأ اّللََ قهْبَلَة، فَ َوَحَد الفَاْسَتْقَبَل » :صفا و مروه می رفت

 .«بزرگی و يگانگی اید می منودرا به  اّللَ رو به قبله می منود، » ترمجه:
                                      

 (.771( رقم حديث: )2/185صحیح مسلم ) (1)
 (.593( رقم حديث: )2/95(، صحیح مسلم )844( رقم حديث: )1/168حیح خبارى )( ص2)
 (.597( رقم حديث: )2/98صحیح مسلم ) (3)
 (.1218( رقم حديث: )4/38صحیح مسلم ) (4)
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 ،وََكََبَهأ  ،اّللََ َفَحمهَد  ؛َمْشَعَر، فَ َرقهَي َعَلْيهه  ال ملسو هيلع هللا ىلصالَنِبُّ أََتى »و در مزدلفه 
مشعر احلرام آمد، ملسو هيلع هللا ىلص زمانیکه پیامرب » ، ترمجه:(1)(روايت نسائى) «َوَهَلَلهأ َوَوَحَدهأ 

، ال إله إال اّللَ إله إال  اکرب وال اّللَ و  ّللَ و احلمد  اّللَ ابالی آن رفت؛ سپس سبحان 
 .«(يعىن ذکر و دعا منود) .وحده ال شرك له.. اّللَ 

أ َعَلى كأل ه َشَرٍف مهَن  ،إهَذا قَ َفَل مهْن َغْزٍو َأْو َحجٍ  َأْو عأْمَرةٍ » و ْرضه الَ یأَكَب ه
: ََّل إهَلَه إهََّل  مأْلكأ َولَهأ  ال َوْحَدهأ ََّل َشرهیَك َلهأ، َلهأ اّلَلأ َثََلَث َتْكبهْيَاٍت، ُثَأ یَ قأولأ

هنگام ابزگشت از » ، ترمجه:(2)(متفق علیه) «ْمدأ، َوهأَو َعَلى كأل ه َشْيٍء َقدهیرٌ الَ 
كرد، سه ابر تكبری   یعبور م یكه از مكان مرتفع  یحج ای عمره، وقتای جهاد، 

َدُه اَل َشرِيَك َلُه، لَُه اّللَُ فرمود: اَل إِلََه ِإاَل  یسپس م ،گفتیم ُد، احلَ ُمل ُك َولَُه  ال َوح  م 
ٍء َقِدير    .«َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشي 

 - مانند ده روز اول ذواحلجه - اوقات طاعات و خوبیها مواسم و درو 
و هر کس در جملسی نشست مستحب است که کلمه توحید به کثرت اید شود، 

زاید شده بود، قبل از اينکه از آن جملس بلند  و گناه آلودبیهوده گفتار که در آن  
َْمدهَك، َأْشَهدأ أَ »شود گفت:  ْن ََّل إهَلهَ إهََّل أَْنَت، َأْسَتْغفهرأَك َوأَتأوبأ سأْبَحاَنَك الَلهأمَ َوِبه

هه َذلهكَ  ؛إهلَْيكَ  پروردگارا! » ، ترمجه:(3)(روايت ترمذی) «إهََّل غأفهَر َلهأ َما َكاَن ِفه ََمْلهسه
 معبود بر حقیدهم كه هیچ  یم گواهیو ستايش اليق توست،  ی و منزه کاپ

                                      
 (.4038( رقم حديث: )4/174ى نسائى )سنن كرب  (1)
 (.593( رقم حديث: )2/95(، صحیح مسلم )844( رقم حديث: )1/168حیح خبارى )( ص2)
 (.3433( رقم حديث: )5/431) جامع ترمذى( 3)
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 ؛«كنم  یتوبه م بسوی توو كنم   یم آمرزشمغفرت و غری از تو نیست، از تو طلب 
 خبشد. یرا م ،آنچه كه از او در آن جملس رخ داده است اّللَ مگر اينكه 

َتی َقظَ  - َمْن تَ َعارَ »و  َ َدَعا - افَ َقاهلَ  - مهَن اللَْيله  - َأي: اس  يَب  ؛ُثأ ، َلهأ اْستأجه
هر کس شب » ، ترمجه:(1)(خباریروايت ) «قأبهَلْت َصََلتأهأ َوَصَلی؛ فَإهْن تَ َوَضَأ 

دعايش پذيرفته  ؛را گفت، سپس دعا منود كلمه توحیدهنگام از خواب پريد؛  
 .«شود یپذيرفته م شو مناز خواند، مناز  فتو اگر بلند شد و وضو گر  میشود،

لهيمأ، ََّل الَ َعظهيمأ ال اّلَلأ ََّل إهَلَه إهََّل » گفته می شود:و پريشانی   و هنگام اندوه
، ََّل إهَلَه إهََّل الَعْرشه ال َربُّ اّلَلأ إهَلَه إهََّل  ْرضه َوَربُّ الَ  َربُّ الَسَماَواته َوَربُّ اّلَلأ َعظهيمه

بزرگ و  اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ » ، ترمجه:(2)(متفق علیه) «َكرهيه الَعْرشه ال
كه پروردگار عرش بزرگ وجود   اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ  ،بردابر، وجود ندارد

وجود  كرمیكه پروردگار آمساهنا و زمنی و عرش    اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ  ،ندارد
 .«ندارد

اب اين کلمه قبل از طلب حاجت منودن سبب  اّللَ تعريف و متجید منودن 
 مك لك اك يق ىق} سبحانه می فرمايد: اّللَ پذيرش دعا می شود، 

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

و » ، ترمجه:(3){مئهئ خئ حئ جئ يي * ني مي زي
که خشمگنی )از میان قومش( رفت، پس ذوالنون )يونس( را )به اید آور( هنگامی

                                      
 (.1154( رقم حديث: )2/54حیح خبارى )( ص1)
 (.2730) ( رقم حديث:8/85(، صحیح مسلم )6346( رقم حديث: )8/75حیح خبارى )( ص2)
 .88-87( سوره األنبیاء:3)
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گریمی، پس )وقتی که در شکم ماهی فرو چننی پنداشت که ما هرگز بر او تنگ منی
جز تو نیست، تو منزهی!  معبود بر حقیها ندا داد که: هیچ رفت( در اتريکی

پس دعای او را اجابت کردمی، و از اندوه جناتش ، گمان من از ستمکاران بودمبی
 .«دادمی

َا رَجأٌل مأْسلهٌم ِفه َشْيٍء َقطُّ »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب   اّلَلأ إهََّل اْسَتَجاَب  ؛ََلْ َیدْعأ ِبه
 اين دعا یمسلمانهیچ  (ڠ به دعای يونس)» :، ترمجه(1)(روايت ترمذى) «َلهأ 
 .«كند  یدعايش را اجابت م یتعال اّللَ مگر اين كه  ؛نکردهرا 

متعال می ابشد،  اّللَ کفاره ی سوگند به غری توحید  و مهنی کلمه 
فَ ْلَيقأْل: ََّل  ؛عأَزىالَمْن َحَلَف فَ َقاَل ِفه َحلهفههه: َوالََلته وَ »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ  رسول

سوگند اید كند، ابيد  یهركس، به الت و عز » ، ترمجه:(2)(متفق علیه) «اّلَلأ إهَلهَ إهََّل 
 .«بگويد اّللَ ال اله اال 

و هر کس هنگام وفات بود مستحب است که اين کلمه به او تلقنی شود، 
 ، ترمجه:(3)(روايت مسلم) «اّلَلأ ََّل إهَلَه إهََّل  :لَق هنأوا َمْواَتكأمْ »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ رسول 

 .«را به کسانی که در حال مرگ اند تلقنی منايید اّللَ ال اله اال »
هر کس بر دينی غری از اسالم ابشد اب مهنی کلمه دعوت می شود، گرچه 

نزديک شد، وفات ابوطالب  ی کههنگامدر آخرين حلظه زندگی اش ابشد، 
، َكلهَمة  َأْشَهدأ َلَك اّلَلأ قأْل: ََّل إهَلَه إهََّل  !ََي َعم ه »پیش او رفت و فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب

                                      
 (.3505 (، حديث رقم:)5/844) امع ترمذى( ج1)
 (. 1647( رقم حديث: )5/81(، صحیح مسلم )4860( رقم حديث: )6/141حیح خبارى )( ص2)
 (.916(، حديث رقم:)2/631( صحیح مسلم )3)
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َا عهْنَد  اب ات  :اّللَ  اله اال ال» بگو:من!  یعمو  یا» ، ترمجه:(1)(متفق علیه) «اّللَه ِبه
 .«دهم یگواه  اّللَ بر امیان تو نزد اين کلمه 

 و سپس؛ ای مسلماانن:
اّلَلُ قَ و م  أََعَزاَن ََن ُن »فرمود:   عزت واقعی در توحید می ابشد، عمر

اَلمِ   ،«اسالم عزت خبشید متعال ما را اب اّللَ ما قومی هستیم که » ، ترمجه:(2)«اِبإِلس 
که   یاقرار عالمت و دلیل بر اسالم شخص است، و  گواهی دادن به کلمه توحید

هر کس کلمه توحید را به زابن نیاورد از  ندارد،هیچ سودی  کردار ابشدف  لخما
حتقیق  ندازه یابر و قوت و ضعف مسلماانن  ،میگرددلذت دنیا و آخرت حمروم 

 سنجش آهنامیباشد، پس کلمه ی توحید میزان  شانگفتار و کردار ر  داين کلمه 
متعال از آن ها  اّللَ در نزدشان مستحکم شد  و نزد مردم می ابشد، اگر اّللَ نزد 

شد از ابضعیف توحید پیش آهنا ند و اگر کند و ترقی  بنراضی می شود و عزت ای
 .دگردنو انتوان می   دور می شوند و سست اّللَ 

 زي ري ٰى جت هب
 هت هبمت مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه}

 اّللَ جز  معبود بر حقی چیبدان که ه پس» ، ترمجه:(3){مس هث مث

                                      
 (. 24( رقم حديث: )1/40(، صحیح مسلم )1360( رقم حديث: )2/95حیح خبارى )( ص1)
 (.208( رقم: )1/62ستدرک حاکم )منگا: ( 2)
 .19( سوره حممد:3)
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من طلب مغفرت ؤ مردان و زانن م یآمرزش خبواه و برا شيگناه خو   یو برا ستین
 .«داندیمشا را م جای ماندنمشا را و  جای رفت و آمداست که  اّللَ و  ،کن

 متعال به من و مشا در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اّللَ 
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان منود و است که  اّللَ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم یهناد، و گواه
درود  ،اوست فرستادهبنده و  ملسو هيلع هللا ىلص حممد مهاان دهم که یم شريكى ندارد، و گواهى

  .و ایرانش ابد اهل بیتشبر او و  اّللَ و سالم فروان 

 :مسلمااننای 
شناخت معنای کلمه توحید و عمل منودن به آن و دوری از چیزهای که اب 

صل منودن حمتوای نصوص وارده شده آن منافات ای در تضاد می ابشند شرط حا
متعال،  اّللَ در اين زمینه می ابشد؛ پس معنای آن: نفی معبوديت به حق غری از 

، اين چیزی بود که کفار قريش می ابشدمتعال  اّللَ فقط برای و اثبات معبوديت 
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك} سبحانه می فرمايد: اّللَ ، بودندمنکر آن 

معبود بر هیچ آهنا بودند، که وقتی به آهنا گفته می شد: » ، ترمجه:(1){زن
 .«متعال نیست، سرکشی می کردند اّللَ جز  حقی

 فقط اقرار منودن شان به توحید ربوبیت فايده ای به آهنا نرساند.
کس به معنای کلمه ی توحید آگاه تر ابشد، و به مقتضای آن اثبت   و هر

تر، میزان اعمال نیکش سنگنی تر می شود، تفاوت مردم به اندازه حتقق شروط 
متعال در متام  اّللَ اين کلمه يگانه دانسنت  ر  کلمه توحید می ابشد، و روح و سِ 

                                      
 .35( سوره الصافات:1)
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عباداتش شريک  ل و درمتعا اّللَ عبادات می ابشد، هر کس خملوقی را در حقوق 
 می ابشد. «اّللَ إله إال  ال» :و منافی و انقض قرار داد، اين عملکردش ابطل کننده

خوشبخت وسعادمتند کسی است که از توحیدش حمافظت منوده و اب آن 
مبرید، بدون اينکه توحیدش را اب نواقض آن آلوده کند، ای به آن خدشه ای وارد 
کند، ای به آنچه در توحیدش نقص می آورد، آن را آلوده منايد، و توحید آرزوی 

 مق حق مف} متعال می ابشد: اّللَ مهه ی بندگان صاحل 

 .«ان ملحق فرمانیاکمرا مسلمان مبریان و به » ، ترمجه:(1){جك
 ...متعال مشا را به درود و سالم بر پیامربش امر منوده اّللَ سپس بدانید که 

                                      
 .101( سوره يوسف:1)



 (1)حمبوبرتین عمل نزد اّلَل متعال

سپاس متعال مى ابشند، او را  اّللَ متامى محد و تعريفات خمصوص بدرستی که 
نفس خود و  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر ایگفته و از او 

متعال او را هدايت كند، هیچ  اّللَ ، هر كه میبر یبه او پناه م ستمانياعمال انشا
خنواهد  یگر تيهداکس منی تواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 

نیست، يکتاست و هیچ  اّللَ جز  معبود بر حقیو گواهی می دهم كه هیچ  فتای
درود  بنده و فرستاده اوست،ملسو هيلع هللا ىلص  و گواهی می دهم که مهاان حممدشريکی ندارد 

 .ایران وی ابدو  تیو و بر اهل بابر  اّللَ ام بسیار و مستدو سالم 

 اما بعد:
و به  يدساز  یشهاوست پ یستهيرا آنگونه که شا اّللَ  یتقوا اّللَ اى بندگان 

 .یدحمکم اسالم چنگ زن يسمانر 

 ای مسلماانن:
آانن برای  را هستند نیها و زمو آنچه را در آمسان ديمتعال بندگان را آفر  اّللَ 

ها کامل گرداند ات تنها را بر آن شيآشکار و پنهان خو  یهانعمت د ومسخر منو 
متعال را تنها  اّللَ  ،قرن مدت ده ڠ بعد از آدمها انسان ،او را عبادت کنند

جلوه  باياز بندگان ز  یبرخ یها را براپرستش بت طانیش نکهيکردند ات امی  عبادت 
را فرستاد و به  امربانیمتعال پ اّللَ سپس  ،آوردندرو ها داد و آانن به عبادت بت

                                      
القا شده ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل  هجرى در مسجد رسول 1438مجادی االول، سال  6مجعه، اين خطبه در روز ( 1)

 است.
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و  برگردانند اّللَ به عبادت را تنها را انزل کرد ات مردم  شيخو  یهامهراه آانن کتاب
قرار  دیموافق توح زیرا ن آهنافطرت به بندگانش اين است که  اّللَ  یمهرابنمجله از 
که تنها   نيسرشته شده است، و ا دیتوح یعني یاهلبر فطرت  یهر نوزادپس  ،داد

 مخ جخ مح جح مج} :ديفرمایم  اّللَ  ،است یقیمعبود حق یو 
 .«آن سرشته استمردم را بر  اّللَ كه   یفطرت» ، ترمجه:(1)﴾جسحس

 یدر فاسد منودن فطرت مردم دارد ات آانن را از خشنود یسع طانیش
 ؛برايشان مهیا شده اندپرنعمت  های درهبشتکه   یابدنعمت های پروردگارشان و از 

ْلتأْم »: ديفرمایم ملسو هيلع هللا ىلص اّللَ رسول ، حمروم سازد َأََّل إهَن َرَب ه َأَمَرّنه َأْن أأَعل هَمكأْم َما َجهه
َا َعَلَمِنه یَ ْومهي َهَذا، كألُّ َماٍل ََنَْلتأهأ َعْبد إهّن ه َخَلْقتأ عهَبادهي حأَنَفاَء كأَلهأْم،  َحََلٌل، ا  ِمه

ْم َما َأْحَلْلتأ ََلأْم،  َوإهََّنأْم أَتَ ْتهأمأ الَشَياطهنيأ  فَاْجَتالَْتهأْم َعْن دهینهههْم، َوَحَرَمْت َعَلْيهه
آگاه » ، ترمجه:(2)(روايت مسلم) «َوَأَمَرَْتأْم َأْن یأْشرهكأوا َبه َما َلَْ أأنَ ز هْل بههه سأْلطَاان  

من در از آنچه به دانید،  یبه من امر كرده ات آنچه را كه مشا من متعال! اّللَ ابشید 
كه به بندگامن   یفرمايد: هر مال یممتعال  اّللَ  به مشا بیاموزم، اين روزم آموخته است
ها به نزد آن نیاطیو ش دميآفر  يكتاپرستبندگامن را  یمن مهه داده ام حالل است،

ها حالل گردانده را که بر آن يیزهایدور ساخته و چ شاننيها را از دو آن دهآم
سازند که بر  کيرا شر  یز یحرام ساختند و به آانن دستور داد که به من چ ،بودم
 .«بودم کردهانزل ن یلیدلهیچ آن 

                                      
 .30:( سوره الروم1)
 (.2865( رقم حديث: )8/158صحیح مسلم ) (2)
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 می گرید،اجنام  اّللَ در حق که   یگناه  نيبزرگرت ارتکاب مردم را به  سیابل
گناه بزرگرت است؟   نیشد که کدام دهیپرس ملسو هيلع هللا ىلص اّللَ از رسول  ،می دهددعوت 

َه َأْن ََتَْعَل »: ندفرمود  یبرا نکهيا» ، ترمجه:(1)(هیمتفق عل) «، َوهأَو َخَلَقكَ ا  نهد   ّلله
 .«است دهيکه او تو را آفر   یدر حال ،یقرار ده يیو مهتا کيشر  اّللَ 
 :ندفرموده ا سبحانه اّللَ پرداختند چنانکه  اّللَ  ریاز مردم به عبادت غ یار یبس
 انمیمردم ا شرتیباما » ، ترمجه:(2){جن يم ىم مم خم}
 .«آورندیمن

اجنام عملی که هر اشاره منود: به آن می توان که   یانمیایب میآاثر وخ مجله از
ام  ،دندار  نیکی یاپداش چیه ینيدبی  خاطربه  - ابشد کیهر چند که ن - دهد
! ابن ُجدعان اّللَ رسول  یگفت: ا ملسو هيلع هللا ىلص اّللَ  خطاب به رسول ~ شهيعا نیاملومن

 یبه او سود نيا ایآ داد؛یو به مستمندان غذا م منودیرِحم م یصله تیدر جاهل
: َرب ه اْغفهْر َله ا  إهنَهأ ََلْ یَ قأْل یَ ْوم ؛ََّل یَ ْنَفعأهأ »: ندفرمود ملسو هيلع هللا ىلص اّللَ خواهد رساند؟ رسول 

او  یبرا یسود چیکار ه  نيا» ، ترمجه:(3)(مسلم تيروا) «َخطهيَئِته یَ ْوَم الد هینه 
 رزشمورد آم امتیپروردگارا گناه مرا در روز ق :نگفت یاو روز  رايز  ،خنواهد داشت

 . «قرار ده
و گرفتار شدن  اّللَ گرفنت سبب خشم   - شرک یعني - گناه بزرگ  نيا و

 ىف يث ىث نث} فرموده:  اّللَ . می شود یصاحبش در ذلت و بدخبت

                                      
 (.86(، حديث رقم:)1/63صحیح مسلم )(، 4477( حديث رقم: )6/18حیح خبارى )( ص1)
 .17هود: سوره ( 2)
 (.2865( رقم حديث: )8/158صحیح مسلم ) (3)
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{يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف
که   یکسان  یآر » ، ترمجه:(1)

 یدر زندگ یاز پروردگارشان و ذلت یخشم یگرفتند به زود  (به پرستش)گوساله را 
 .«دیخواهد رس شانيبه ا ایدن

دست و اپ خواهد  هایها و ان آرامها و غصهدر غم شهیصاحب آن مه و
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم} :ديفرمایم  اّللَ  ،زد

{جيحي يه ىه
را خبواهد گمراه کند دلش را سخت  سهرک (اّللَ ) و» ، ترمجه:(2)

 .«رودیبه زمحت در آمسان ابال م يیچنانکه گو  ،گرداندیتنگ م
 یابد در آتش ابق یاو را از ورود به هبشت ابز خواهد داشت و برا اّللَ  و
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب} :ديفرمایم  اّللَ ماند، خواهد 

متعال هبشت را بر او  اّللَ شرک ورزد،  اّللَ هر کس به » ، ترمجه:(3){ىتيت نت
 .«دوزخ است یحرام منوده، و جايگاه و 

را  يشگرفتار نشوند و پروردگار خو   طانیش دامبندگان در  نکهيا یبرا
هر  یمتعال برا اّللَ نسازند و ات ابد در آتش جهنم ماندگار نشوند،  نیخشمگ

برحذر دارد و به پرستش پروردگار  سیفرستاد ات آانن را از دعوت ابل یامرب یپ یامت
امر  به آن تایآ بیشرتينانزل منود، و در  شيخو  یاز سو  يیهافراخواند، و کتاب

 نیمه ،که در قرآن آمده  یدستور  نیاول و، نددیقرآن دال بر توح تایآ یمنود و مهه

                                      
 .152( سوره األعراف:1)
 .125( سوره األنعام:2)
 .72املائدة:( سوره 3)
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مردم،  یا» ، ترمجه:(1){ين ىن نن من} :ديفرمایم  اّللَ  ،است
 .«دیپروردگار خود را پرستش کن

از  یهن ،در قرآن یهن نیو اول د،یرا مورد عبادت قرار ده ی: تنها و یعني
که   یدر حال پس» ، ترمجه:(2){خس حس جس مخ جخ مح} شرک است:

 .«دیقرار نده یکانيشر  اّللَ  یبرا دیدانیم
مساوی اب يک سوم قرآن می ابشد، به خاطر اينکه در اجر سوره اخالص و 

 تیوحدانشامل است که  یاهيقرآن آ یهيآ نيبزرگرت  و ،است دیشامل حبث توح
 .است یالکرس ةيآو آن  :است اّللَ 

 دیدر مکه تنها به توحبعد از بعثت خويش به مدت ده سال  ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب 
 یگر يپس از د یکي نيد عيسپس شرا پرداخت،یمن یگر يد زیو به چ دادیدعوت م

ات وفاتش به آن  زین عتيبه شر  دیو پس از آن به مهراه توح ديانزل گرد یبر و 
، اله َعَلى فهْطَرةه  َأْصَبْحَنا»: می فرمودندو صبحگاه و شامگاه  ،دعوت می داد ْسََلمه
، َوَعَلى دهینه نَبهي هَنا حمأََمدٍ اله َوَعَلى َكلهَمةه  يَم َحنهيف ،ْخََلصه َلةه أَبهيَنا إهبْ َراهه  ا  َوَعَلى مه

بر فطرت اسالم و بر » ، ترمجه:(3)(امحد تيروا) «مأْشرهكهنيَ  ال، َوَما َكاَن مهَن ا  مأْسلهم
که   میت پدرمان ابراهل  و بر م ملسو هيلع هللا ىلص حممد امربمانیپ نياخالص و بر د یکلمه

  .«میو از مشرکان نبود، صبح منودبود و مسلمان  يکتاپرست

                                      
 .21( سوره البقرة: 1)
 .22( سوره البقرة: 2)
 (.15596( رقم حديث: )6/3241مسند امحد )( 3)
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صبح سوره  یهیدر دو رکعت قبل پس ،منودیآغاز م دیروز خود را اب توحو 
 ؛رساندیم نایبه اپ دیاب توح زیو روز خود را ن کردیکافرون و اخالص را قرائت م

 .خواندیکافرون و اخالص را م  ی در دو رکعت مناز وتر سوره پس
به نزد  نشینی ابديه کي یروز  ،سفارش منوده دیبه توح زیرا ن شيو و امت خ

 وارد ،کن که اگر آن را اجنام دهم  يیراهنما یآمد و گفت: مرا به کار  ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب 
َمْكتأوبََة،  ال، َوتأقهيمأ الَصََلَة ا  ََّل تأْشرهكأ بههه َشْيئوَ  ،اّللََ تَ ْعبأدأ »: ندفرمود ،هبشت شوم

 اّللَ فقط » ، ترمجه:(1)(هیعلمتفق ) «َمْفرأوَضَة، َوَتصأومأ رََمَضانَ  الَوت أَؤد هي الزََكاَة 
فرض را به جا  یهاو مناز گردانن کيرا شر  یز یو اب او چ کنرا عبادت   متعال

  .«ریگو رمضان را روزه   کنو زکات واجبت را ادا  آور
 ،کنند  عتیب یاب و  یگانگيبه  اّللَ  یکه بر بندگ  اددیم دستوررا  رانشایو 

 تهْسَعة  َأْو مَثَانهَية  َأْو َسْبَعة ، ملسو هيلع هللا ىلصكأَنا عهْنَد َرسأوله اّللَه »: ديگو یم  عوف بن مالک
فَ َعََلَم ن أَبایهعأَك؟  !اّللَه َقْد َبیَ ْعَناَك ََي َرسأوَل ق أْلَنا:  ؟اّللَه َأََّل ت أَبایهعأوَن َرسأوَل فَ َقاَل: 

 تيروا) «ْمسه الَ ، َوالَصَلَواته ا  ، َوََّل تأْشرهكأوا بههه َشْيئاّللََ َعَلى َأْن تَ ْعبأدأوا  قَاَل:
 یپس و  میبود ملسو هيلع هللا ىلص اّللَ نزد رسول نه ای هشت ای هفت نفر ما ترمجه: ، (2)(مسلم

ما اب مشا بیعت  اّللَ ای رسول : میگفت «د؟یکنیمن عتیب اّللَ اب رسول  ایآ» فرمودند:
و  دیرا عبادت کن اّللَ که   نيبر ا» :ندفرمود م؟یکن  عتیاب تو ب یز یبر چه چمنودمی! 
  .«پنجگانه یهامنازاداء و بر  دینگردان کيرا شر  یز یاب او چ

                                      
 (.14(، حديث رقم:)1/33صحیح مسلم )(، 1397( حديث رقم: )2/105حیح خبارى )( ص1)
 (.1043( رقم حديث: )3/97صحیح مسلم ) (2)
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 دستور میدادبه آانن  فرستادیم گريد هانیکه دعوتگران را به سرزم  یهنگام
فرستاد و به او  نمیرا به  معاذ  آغاز منايند، دیتوحدعوت خويش را اب که 

َشَهاَدةه َأْن ََّل إهَلَه إهََّل  :فَاْدعأهأْم إهَل  ؛كهَتابه المهْن َأْهله  ا  إهَنَك ََتِْته قَ ْوم»: فرمودند
از اهل کتاب  یتو به نزد قوم» ، ترمجه:(1)(هیمتفق عل) «اّللَه ، َوَأّن ه َرسأولأ اّلَلأ 

 یگواه  :یخوانیآن فرا م یبه سو  اکه آانن ر   یز یچ نیپس خنست ؛رفت یخواه
 .«ستاو  فرستادهو حممد  ستین اّللَ جز  حقی معبود برهیچ که   نيدادن به ا

خنست  آمدندیبه نزد او م گريد یاز شهرها يیهاکه فرستاده  یهنگام و
به نزد او آمدند پس  سیعبدالق یهاابر فرستاده کي ،دادیم دایرا به آانن  دیتوح

قَاَل:  ، َوَرسأولأهأ َأْعَلمأ اّلَلأ قَالأوا:  َوْحَدهأ؟ ّللَه ميَانأ به اله أََتْدرأوَن َما »: فرمودندبه آانن 
 ، ترمجه:(2)(یخبار  تيروا) «...اّللَه َرسأولأ  ا  َوَأَن حمأََمد ،اّلَلأ إهَلَه إهََّل  ََّل ْن أَ َشَهاَدةأ 

. هبرت می دانند یو رسول و  اّللَ گفتند:  «ست؟یچ اّللَ به  انمیا دیدانیم ایآ»
و حممد،  ستین اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ ن که يدادن به ا یگواه» :ندفرمود

  «است.. اّللَ  یفرستاده
ها بپردازند به عبادت بت طانیاز ش یو ری فرزندانشان به پ نکهياز ا امربانیپ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ} :ندفرمود ڠ اّللَ  لیخل میابراه. دندیترسیم

ٍّ}
 .«بگردان ظها حمفو  من و فرزندامن را از پرستش بت» ، ترمجه:(3)

                                      
 (.19( رقم حديث: )1/37مسلم )(، صحیح 4347( رقم حديث: )5/162حیح خبارى )ص (1)
 (.53( رقم حديث: )1/20حیح خبارى )ص (2)
 .35( سوره إبراهیم:3)
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َأْخَوَف َما » :ندفرمود ،داشت میب شيبر امت خو  ،از آن زین ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب و
ْركأ  :ْيكأمأ َأَخافأ َعلَ  ، (1)(امحد تيروا) «الر هََيءأ َقاَل: ، ف َ َفسأئهَل َعْنهأ  ،ْصَغرأ الَ الش ه

شد:  دهیپرس ،است اصغردارم شرک  میب مشاکه از آن بر   یز یچ نيشرت یب» ترمجه:
  .«یکار   ای: ر ندفرمود ست؟یچ اصغرشرک 

: ندخطاب به معاذ فرمود ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب می ابشد، شبر بندگان اّللَ حق  دیتوح
 اّللَه َحقُّ  َوَرسأولأهأ َأْعَلمأ، قَاَل: اّلَلأ قَاَل:  ؟عهَباده ال َعَلى اّللَه أََتْدرهي َما َحقُّ  !ََي مأَعاذأ »

معاذ!  یا» ، ترمجه:(2)(هیمتفق عل) «ا  َأْن یَ ْعبأدأوهأ َوََّل یأْشرهكأوا بههه َشْيئ :عهَباده الَعَلى 
 هبرت می دانند، یو رسول و  اّللَ گفت:  «ست؟یبر بندگان چ اّللَ حق  یدانیم ایآ

چیزی او  او را عبادت کنند و اب :است که نيبر بندگان ا اّللَ حق » :ندفرمود
 .«نددهن رارق کيشر 

 ینینش هيابد ،دکنیو از آتش جهنم دور م کيبنده را به هبشت نزد د،یتوح
َا ی أَقر هبأِنه مهَن » :گفتو  آمد  ملسو هيلع هللا ىلص پیامربنزد  ّْنه ِبه َنةه َوَما ی أَباعهدأّنه مهَن الَناره، الَ َأْخَبه

 ُّ َ َنَظَر ِفه َأْصَحابههه، ُثَأ قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: َفَكَف الَنِبه  َلَقْد هأدهيَ  :َأوْ  - َلَقْد وأف هقَ ، ُثأ
ُّ َكْيَف ق أْلَت؟ قَاَل:  ، - ، ا   ََّل تأْشرهكأ بههه َشْيئاّللََ تَ ْعبأدأ : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: فََأَعاَد، فَ َقاَل الَنِبه

مَ   !اّللَ رسول  یا» ، ترمجه:(3)(هیمتفق عل) «َوتأقهيمأ الَصََلَة، َوت أْؤِته الزََكاَة، َوَتصهلأ الَرحه
 ،دكنکرده و از آتش دوزخ دور    کيکه مرا به هبشت نزدی خرب بده  مرا به کار 

 نکهيا ای ،داده شد قیاو توف :فرمودندانداخت و  رانشایبه  ینگاه ملسو هيلع هللا ىلص اّللَ رسول 

                                      
 (.24126( رقم حديث: )10/5628مسند امحد ) (1)
 (.30(، حديث رقم:)1/34صحیح مسلم )(، 7373( حديث رقم: )9/114حیح خبارى )( ص2)
 (.13(، حديث رقم:)1/23صحیح مسلم )(، 5983( حديث رقم: )8/5حیح خبارى )( ص3)
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سوال خود را دوابره  زیاو ن ؟یگفت: چه گفت  یپس به آن اعرابس ،شد تيهدا
و  کننوی  کيرا شر  یز یو چ کنرا عبادت   اّللَ : ندفرمود ملسو هيلع هللا ىلصیامرب پ ،تکرار کرد

 .«کنرا حفظ   یشاونديخو  وندیو پ دهبو زکات را  داررا براپ  مناز
 ،وجود خنواهد داشت دیو آخرت، بدون توح ایدر دن یسعادت چیه و

 ، ترمجه:(1)(امام امحد تيروا) «ت أْفلهحأوا ؛اّلَلأ ََّل إهلَهَ إهََّل  :قأولأوا»دند: و فرمملسو هيلع هللا ىلص  پیامرب
  .«ات رستگار و كامیاب گرديدبگويید ، اّللَ ال إله إالَ »

 ،ابشد وارد هبشت خواهد شد کلمه شهادتاش اب  خامته سک  هر و
رأ َكََلمههه: ََّل إهَلَه إهََّل »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص  پیامرب روايت ) «َنةَ الَ َدَخَل  ؛اّلَلأ َمْن َكاَن آخه

 «اّللَ ال اله اال » ش در هنگام مرگسخنهر كس آخرين » ، ترمجه:(2)ابوداود(
  .«شدهبشت خواهد  وارد ابشد،

 ،بدایید و از آتش جهنم جنات مو شمی هبشت وارد  دری بر آن مب سک  هر و
َنة، َوَمْن َلقهَيهأ یأْشرهكأ الَ َدَخَل  ا   ََّل یأْشرهكأ بههه َشْيئاّللََ َمْن َلقهَي »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب 

برود  اّللَ به مالقات  یدر حال سهرک» ، ترمجه:(3)(مسلم تيروا) «بههه َدَخَل الَنارَ 
در حال شرک  سوارد هبشت خواهد شد و هرک ؛نداده قراربه او شرک  یز یکه چ

  .«خواهد شد جهنموارد  ؛برود اّللَ  داريبه د
که در قلب دارند   یو اخالص انمیتفاوت ا یبه اندازه انموحد کین اعمال

مسلمان از آن برخوردار که   یا سرمايه نيهبرت  ند،از نظر درجه و ارزش متفاوت ا

                                      
 (.16871( رقم حديث: )7/3641مسند امحد )( 1)
 (.3113( رقم حديث: )3/159نن ابوداود )( س2)
 (.93( رقم حديث: )1/66صحیح مسلم ) (3)
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 تفظاحمست و ا یکه بر عهده  یز یچ نيتر پروردگار است و مهم دیاست توح
ی که بر قصوانخدشه وار منودن ای  ای اموری که منجر به ابطل منودناز  شدیتوح

 نيتر و اپک نيتر فیلط دیتوح» :ديگو یم  میابن ق ،ابشدیم آن وارد می شوند،
و آن را  کندمی  به آن خدشه وارد  یز یچ نيرت کم  لذا ،زهاستیچ نيتر و صاف

است که  یدیمانند لباس سف گذارد، پس اویم ریمنوده و در آن اتث نیچرک
 نياست که کمرت  یصاف و اپک ینهيو به مانند آ ماندیبر آن م یاثر  نيتر کوچک

 .(1)«گذاردیبر آن اثر م زیچ
 یکارها  یسر بزند مهه یاگر از آانن شرک ه،منود یوح امربانشیبه پ  اّللَ 

 :می فرمايد  اّللَ ؟ شد!چه ابپس حال ديگران  !؛ابطل خواهد شد کشانین
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب}

از  شیکه پ  یبه تو و به کسان براستی و» ، ترمجه:(2){مخ جخ مح
و از  می شود ، يقینا اعمالت انبودیشد که اگر شرک بورز  یوح ،تو بودند

 .«دش یخواه نکارانایز 
که کعبه   یداشت و در حالاز شرک هراس  ڠ لیخل میابراه ،دلیل نیمهب

{ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ} خواست: نیچن اّللَ از  کردیرا بنا م
 ، ترمجه:(3)

 .«بگردان ظها حمفو  من و فرزندامن را از پرستش بت»

                                      
 (.194كتاب فوائد )ص:(  1)
 .65( سوره الزمر:2)
 .35( سوره إبراهیم:3)
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هراس  شرتیبابيد  گرانيد ،از شرک هراس دارد ڠ لیخل میابراهزمانی که 
 ابشند.داشته 

 امربانی، روش پدنیپرسآن  ازمهیشه به فرزندان، و  نياساس داصل و  آموزش
 دیتوح را ازفرزندان خود که در بسرت مرگ بود   یدر حال ڠ عقوبي ،است

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج} سوال کرد:

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص

آای هنگامی که مرگ يعقوب را فرا رسید، مشا حاضر » ، ترمجه:(1){حق مف خف
گفت: پس از من چه چیزی را می پرستید؟ بوديد؟ آنگاه که به فرزندان خويش  

يکتا را می پرستیم،  اّللَ ، ابراهیم و امساعیل و اسحاق، را پدرانت تو و گفتند: معبود
 .«و ما تسلیم او هستیم

قَاَلْت: ِفه  ؟اّلَلأ أَْیَن »: دیخردسال پرس یاز دخرت  ملسو هيلع هللا ىلصحممد ما  امربیپ و
  ها. آمسان ابالیگفت:  «کجاست؟  اّللَ » ، ترمجه:(2)(مسلم تيروا) «الَسَماءه 

علم از مجله الزم گرفنت دروس اهل و  حیصح یاعتقاد یهاکتاب  یمدارسه
تَ رَْكتأ فهيكأْم َشْيَئنْيه َلْن »: فرمودند ملسو هيلع هللا ىلص اّللَ رسول  ،می ابشند نياسباب ثبات بر د

لُّوا بَ ْعَدمهأَا: كهَتاَب  دو مشا  انیدر م» ، ترمجه:(3)(حاکم تيروا) «َوسأَنِته  ،اّللَه َتضه
 اّللَ : کتاب ديشو یهرگز گمراه من ؛ديیام که اگر به آن متسک جو گذاشته  یابق زیچ

 .«و سنت من
                                      

 .133( سوره البقرة:1)
 (.537( رقم حديث: )2/70صحیح مسلم ) (2)
 (.318( رقم حديث: )1/93ستدرک حاکم )م (3)
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مهرتين چیزی که بر تو ایدگریی » می گويد: شیخ حممد بن عبدالوهاب 
آن الزامی است: شناخت توحید قبل از شناخت مهه ی عبادات ديگر حتی مناز 

 .(1)«می ابشد
 ڠ وسفي ،است امربانیراه و روش پ ن،يبر د یدار يثبات و اپدعا بر 

{جك مق حق مف} :فرمودند
مرا مسلمان مبریان و » ، ترمجه:(2)

  .«ان ملحق فرمانیاکبه 
از شبهات از اسباب  یآن و دور  تیو درک امه اّللَ  دیتوح بزرگداشت

 است. تيهدا

 زي ري ٰى جت هب
 هت هبمت مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه}

 اّللَ جز  معبود بر حقی چیبدان که ه پس» ، ترمجه:(3){مس هث مث
من طلب مغفرت ؤ مردان و زانن م یآمرزش خبواه و برا شيگناه خو   یو برا ستین

 .«داندیمشا را م جای رفت و آمد مشا را و جای ماندناست که  اّللَ و  ،کن
 متعال به من و مشا در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اّللَ 

                                      
 (.27اصول امیان )ص:( 1)
 .101( سوره يوسف:2)
 .19( سوره حممد:3)
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 خطبه دوم

و منت داد  قیتوفاحسان منود و است که  اّللَ  یستهيو شکر شا شيستا
متعال نیست، يكتاست،  اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم یهناد، و گواه

 فرستادهبنده و  ملسو هيلع هللا ىلص می دهم که مهاان پیامرب ما حممد شريكى ندارد، و گواهى
  .و ایرانش ابد اهل بیتشبر او و  اّللَ درود و سالم فروان  ،اوست

 ای مسلماانن:
اب کفر و جز  دشو یم تزکیهاب آن  نفس بشریاست که  یز یچ نيتر بزرگ دیتوح

مهان  نيو ا شودیحمقق من؛ ندشو یپرستش م اّللَ غری که به   يیزهایچ یبه مهه دنيورز 
َا اّلَلأ َمْن قَاَل: ََّل إهلََه إهََّل » :فرمودند ملسو هيلع هللا ىلص اّللَ رسول  ،است نیشهادت یمعنا ، وََكَفَر ِبه

َسابأهأ َعَلى  ،َحرأَم َمالأهأ  ؛اّللَه ی أْعَبدأ مهْن دأونه  ، (1)(مسلم تيروا) « اّللَه َوَدمأهأ، َوحه
پرستش  اّللَ که جز   يیزهایچ یرا بر زابن آورد و به مهه «اّللَ ال إله إال » هركس» ترمجه:

 .«است اّللَ و حسابش اب  دهيمال و خونش حرام گرد ؛د كفر ورزدنشو  یم
برطرف  شيهایسختمهه ی  ؛را در وجود خود حمقق سازد دیتوح سک  هر

اجرش پذيرفته و نیکش  اعمال و هپروردگارش را به دست آورد یشده و خشنود
و بدون حساب  هشد دهيشده و گناهانش آمرز  گوارا  شیو زندگ هبرابر شد ينچند

و ثبات بر  نياز نعمت د ربرت ینعمت چیو ه ديو عذاب وارد هبشت خواهد گرد
 .ستیآن ن

...امر منوده امربشیمشا را به درود و سالم بر پ متعال اّللَ که   دیبدان سپس

                                      
 (.23( رقم حديث: )1/39صحیح مسلم ) (1)



 (1)بزرگی و عظمت اّلَل متعال
سپاس گفته متعال مى ابشند، او را  اّللَ تعريفات خمصوص متامى محد و قطعا 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر ایو از او 
متعال او را هدايت كند، هیچ کس  اّللَ ، هر كه میبر یبه او پناه م ستمانيانشا

و  فتایخنواهد  یگر تيهدامنیتواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
نیست، يکتاست و هیچ شريکی  اّللَ جز  معبود بر حقیگواهی می دهم كه هیچ 

درود و سالم  بنده و فرستاده اوست،ملسو هيلع هللا ىلص  و گواهی می دهم که مهاان حممدندارد 
  .ایران وی ابدو  تیو و بر اهل بابر  اّللَ بسیار و مستدام 

 اما بعد:
و به  يدساز  یشهاوست پ یستهيرا آنگونه که شا اّللَ  یتقوا اّللَ اى بندگان 

 .یدحمکم اسالم چنگ زن يسمانر 

 ای مسلماانن:
متعال بندگان را از عدم به وجود آورد، به آهنا انواع نعمت ها ارزانی  اّللَ 

را از آهنا دور کرد، و فطرت سلیم انعام کننده و احسان  منود، مشکالت و سختیها
از نیازشان به آب و  پروردگار كننده را دوست مى دارد، و نیاز دهلا به شناخت

است، هیچ سعادتی در دنیا و آخرت جز اب  بیشرت خوراک و نفس کشیدن

                                      
شده القا ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل  هجرى در مسجد رسول 1432مجادی االول، سال  18مجعه، اين خطبه در روز ( 1)

 است.
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هبرت  متعال را اّللَ متعال وجود ندارد، کسانی که  اّللَ شناخت و حمبت و عبادت 
 .و امیانشان راسخ تر است شناختند؛ بیشرت او را تعظیم منوده

بندگی قلب بزرگرت و ابدوام تر از بندگی اعضای جوارح می ابشد، زيرا که 
متعال  اّللَ در هر وقت الزم می ابشد، اعمال جوارح نیز برای اصالح و بزرگداشت 

متعال بنده را مهان اندازه مقام و منزلت  اّللَ » می گويد: می ابشند، ابن قیم 
 و اگر بنده (1)«متعال را در قلبش جايگاه و منزلت بدهد اّللَ می دهد، که او 

و قلبش به او آرام  حاصل می شود اّللَ به  خود را خوب بشناسد اطمینان پروردگار
 تر متعال و صفاتش آگاه تر ابشد، توکلش به او صحیح اّللَ می گردد و هر کس به 

و کاملرتين انساهنا از حلاظ بندگی:  و قوی تر می گردد و از او بیشرت می ترسد
متعال را تعظیم منوده و او را اب متام امساء وصفاتش پرستش  اّللَ کسی است که فقط 

 .منايد
ايش مدح و تعريف و متعال انمهای نیکويی است، مهه ی انمه اّللَ و برای 

ابشند و کاملرتين و برترين صفات از آن او می ابشند و مهه ی صفاتش،  متجید می
، الَ سأْبَحاَن ذهي »در رکوع می فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص  صفات کمال می ابشند، پیامرب ََبأوته

، وَ  الوَ  و منزه است  کاپ» ، ترمجه:(2)روايت نسائى() «َعَظَمةه الكهَْبهََيءه، وَ الَمَلكأوته
 .«و عظمت است ى، بزرگقدرت، فرمانرواىي کپروردگارى كه مال

                                      
 (.4/9) ( الكافیة الشافیة1)
 (.1048( رقم حديث: )1/227نن نسائى )( س2)
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ي »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص کمال مطلق در مهه ی اشیاء از آن اوست، پیامرب  ََّل أأْحصه
كَ  ،ثَ َناء  َعَلْيكَ  توامن  ىمن» ، ترمجه:(1)روايت مسلم() «أَْنَت َكَما أَثْ َنْيَت َعَلى نَ ْفسه

خود را مدح كرده  تو كهچنانچه   كنم،  تمدح كه شايسته توست؛  طور تو را آن
 .«اى

متعال را از عیب و  اّللَ و متامی آهنايی که در آمساهنا و زمنی می ابشند؛ 
 حس جس مخ جخ مح} سبحانه می فرمايد: اّللَ نقص اپک و منزه می دانند، 

 متعال را اّللَ  ند،ا نیها و زمآنچه در آمسان» ، ترمجه:(2){مص خص حص خسمس
  .«و او پریوزمند و حکیم است نديگو یم حیتسب

 مئ خئ حئ ىيييجئ ني}: هفرمود  اّللَ و مهگی او را سجده می کنند، 

آنچه در آمساهنا » ، ترمجه:(3){خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
ند و )نیز( کن  یسجده م اّللَ  یکه در زمنی هستند برا  یوجود دارد و جنبده هاي
 .«ندورز  یفرشتگان و آانن تکرب من

می ابشد، اب هبرتين وجه آفريد، و در   اّللَ آفرينش و فرمان فقط از آن 
آفرينش خويش ابداع منود، پنجاه هزار سال قبل از آفرينش آمساهنا و زمنی مقادير 
خملوقات و هستی را مقدر منود، حکم و فرمان از آن اوست و هیچ احدی اب او 
در آن شريک نیست، هیچ برگرداننده ای به قضا و قدر او نیست، و هیچ اعرتاضی 

فرمان او نیست، مهیشه زنده است و منیمرید، مهه خملوقات حتت قهر و فرمان برای 

                                      
 (.486( رقم حديث: )2/51صحیح مسلم ) (1)
 .1( سوره احلشر:2)
 .49( سوره النحل:3)
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و قبضه ی او می ابشند، آهنا را می کشد و دوابره زنده می کند، آهنا را به خنده 
و گريه در می آورد، ثرومتند و فقری می کند، در رحم مادر هر طور خبواهد شکل 

 .می دهد
 مگر ؛ستین یاجنبنده چیه» ، ترمجه:(1){يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}

 .«است شیشانیپ ندهری گ  او آنکه
بنی دو انگشت او می ابشند، هر طور خبواهد تدبری می کند، قلب بندگان 

هر طور خبواهد آهنا را می چرخاند، پیشانی آهنا به دست اوست، امور حبرانی و 
 .پیچیده اب قضا و قدر او می ابشند

کس بر او غالب منی شود و اگر   هیچ کسی اب او درگری منی شود، و هیچ
متعال ننوشته و خنواسته ضرری برسانند؛  اّللَ مهه ی امتها مجع شوند که به کسی که 

هیچ کس منیتواند به او ضرری بدهد و اگر مجع شوند که به او فائده ايی برسانند، 
 .متعال منی خواهد، هیچ کس منی تواند به او فائده ايی برساند اّللَ در حالی که 

متعال انزل منوده، ابز بدارد و هیچ کس  اّللَ هیچ کس منی تواند عذابی را که 
غری از او آن را دور منی کند، هر چه خبواهد، می آفريند و هر اراده ايی کند، اجنام 

شوند،  می دهد، از آنچه اجنام می دهد، سوال منی شود اما خملوقات سوال می
بی نیاز است، بر مهه چریه و مسلط  قائم به ذات خويش است، از خملوقاتش

است، کلید های غیب نزد او هستند، هیچ کس جبز او از آن اطالعی ندارد، علم 
غیب را حتی از مالئکه خمفی منوده است، پس مالئکه منی دانند فردا چه کسانی 

 مریند، ای در اين هستی قبل از رخداد حوادث، منی دانند چه رخ می دهد. می
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ط او تدبری امور بندگانش را می کند، امر و هنی می کند، فرمانرواست فق
می خبشد و منع می کند، ابال و اپينی می برد، اوامرش بر حسب اوقات پیاپی 
هستند و حسب اراده و مشیئت او تنفیذ می شوند، هر چه خبواهد صورت میگرید 

، (1){اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث} و هر چه خنواهد منی شود،
 کنند،یم ازیهستند از او درخواست ن نیها و زمدر آمسان کهیکسانمتام  » ترمجه:

 .«است یو او هر روز در کار 
امورش: مشکالتی را برطرف می کند و زاین ديده ای را عوض دهد  مجلهاز 

 جغ} و فقریی را بی نیاز سازد و دعايی را اجابت کند، در مورد خويش فرموده:

 .«میانبوده غافل خود نشيآفر  از هرگز ما و» ، ترمجه:(2){خف حف جف مغ
، آنچه شده و می شود و نشده را علمش مهه جا و مهه چیز را فرا گرفته

میدانند، هیچ ذره ايی حرکت منی کند؛ مگر اب اجازه او، هیچ برگی منی ريزد مگر 
اب علم دانش او، هیچ چیزی از او خمفی نیست، نزد او خمفی و ظاهر برابر هستند، 

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك} سبحانه می فرمايد: اّللَ 

 ای د،يبگو  سخن یپنهان انی كه:کس  ندکساني» ، ترمجه:(3){ىن نن من
 .«ندرو  راه روز درو  د،نشو  پنهان شب در کهانیکس  و ،اآشکار 

 می گويد: ~شنود، عايشه خملوقات خود را از ابالی عرش می  صداى
َه الَْمدأ » َع َْسْعأهأ اَلْصَواَت، َلَقْد َجاَءته ال ّلله  ملسو هيلع هللا ىلصمأَجادهَلةأ إهَل الَنِبه ه  اَلذهي َوسه
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َيةه البَ ْيته   يل ىل مل خل} فَأَنْ َزَل اّلَلأ: ؛َما َأْْسَعأ َما تَ قأولأ  ،تأَكل همأهأ، َوَأاَن ِفه اَنحه
 مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

 خمصوص ذاتى مى ابشند،و ستايش  تعريف» ، ترمجه:(2)(روايت امحد)« (1){ىه
 پیامرب آمد( نزد ~ زن جمادله )خوله، او گنجايش متام صداها را داردشنواىي که 

كه ى شنیدم  منرا وى سخنان  بودم من در گوشه خانهاب او صحبت می منود،  و
 ه یرا که درابر  یسخن زن اّللَ  یبه راست» انزل منود: اّلَل  پس ،چه می گويد

مشا را  یگفتگو   اّللَ و  دیشن بردیم تيشکا اّللَ و به  کردیشوهرش اب تو جمادله م
 .«شنوا و بیناست اّللَ ، قطعا دیشنیم

 اّلَل کردار بندگانش در شب خیلی اتريک از او انپديد نیستند، 
{ىن نن من * رن مم ام يل} :فرمايدیم

 تو کهذاتى  » ، ترمجه:(3)
 انیم را تو خاست بر و نشست و حرکت زین ند ویبیم یز یخیم بر کهیهنگام را

 .«ندیبیم کنندگانسجده
از ابالی هفت آمسان حرکت مورچه سیاه را بر صخره سیاه در شب اتريک 

 می بیند.
خزائن و گنجینه هايش در آمساهنا و زمنی پر می ابشند، و دو دستش برای 

خرج  شب و روز» ،«َوالَنَهارَ  َسَحاءأ الَلْيلَ » انفاق و خرج منودن هپن می ابشند،
هر طور خبواهد انفاق می کند، خیلی بذل و خبشش  ،«می خبشد می کند و
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میکند، سخاوتش بسیار زاید است، قبل از خواسنت و بعد از آن می خبشد، در 
نْ َيا»يک سوم آخر هر شب به آمسان دنیا فرود می آيد:   ،كأَل لَْيَلٍة إهَل الَسَماءه الدُّ

 ، رأ نَي یَ ْبَقى ث ألأثأ اللَْيله اآلخه يَب َلهأ ف َ حه : َمْن َیْدعأوّنه فََأْسَتجه َمْن َیْسأَلأِنه ؟ َيقأولأ
متعال هر شب بعد از گذشت دو سوم  اّللَ » ، ترمجه:(1)متفق علیه() «؟فَأأْعطهَيهأ 

را  ید ات و نخوا یم رام یفرمايد: چه كس یآيد و م یشب به آمسان دنیا فرود م
 .«؟چه کسی از من طلب می کند ات به او ارزانی کنمو  اجابت كنم؟

 و هر كس از او طلب نكند از او خشمگنی می شود.
دروازه های بذل و خبشش او برای بندگانش ابز هستند؛ پس درایهايی 
مسخر منوده، و جويبارهايی جاری منوده، و رزقهايی مسخر منوده، به خملوقات 

سوق داده؛ پس به مورچه در درون زمنی، و به پرنده ها در  رزق و روزی شان را
 حم جم يل ىل مل} هوا و به ماهی ها در درای رزق و روزی داده است،

 نکهيمگر ا ست؛ین نیدر زم یاجنبنده چیه و» ، ترمجه:(2){يم ىم مم خم
 .«است اّللَ ( ه یبر )عهد شيروز 

رزق و روزيش مهه را فرا گرفته؛ پس روزی جننی را در رحم مادرش و روزی 
قوِی تنومند را در سلطنتش سوق داده است، کرمی و سخاومتند است، بذل و 
خبشش را دوست می دارد و اگر طلب شود می خبشد و اگر نیاز و حاجتی از 
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 خل حل} غری او طلب شود؛ خشنود منی شود و هر خری و خوبی از آن اوست،

 .«می ابشند اّللَ مهه از جانب  د،يدار  ی کهنعمتهر » ، ترمجه:(1){حمخم جم هل مل
َأرَأَیْ تأْم َما أَنْ َفَق مأْنذأ » می فرمايد:ملسو هيلع هللا ىلص رزق و روزيش کم منی شوند، پیامرب 

آای » ، ترمجه:(2)متفق علیه() «فَإهنَهأ َلَْ یَغهْض َما ِفه َیدههه  ؟َخَلَق الَسَماَء َواَلْرضَ 
میدانید از بدو آفرينش آمساهنا و زمنی چقدر انفاق منوده، ولی چیزی از آنچه در 

 .«دارد، کم نشده است راستش دست
و اگر مهه ی بندگان از او طلب کنند و به مهگی آنچه خواسنت بدهد؛ 

از رب خويش روايت می کند، ملسو هيلع هللا ىلص هیچ چیزی از ملک او کم منی شود، پیامرب 
َنكأْم قَامأوا ِفه َصعهيٍد  !ََي عهَبادهي» :هفرمودکه  رَكأْم َوإهْنَسكأْم َوجه َلْو َأَن َأَوَلكأْم َوآخه

ٍد َفَسأَلأوّنه  َا عهْندهي إهََّل َكَما  ،فََأْعطَْيتأ كأَل إهْنَساٍن َمْسأَلََتهأ  ؛َواحه َما نَ َقَص َذلهَك ِمه
َل الَبْحرَ  یَ ْنقأصأ ال بندگان من!  ىا» ترمجه:، (3)روايت مسلم() «مهْخَيطأ إهَذا أأْدخه

از من  گیابيستید و مه ىاگر اول و آخر مشا از انس و جن در سرزمنی هپناور 
من موجود است  ىاز آنچه كه در خزانه  ،دهمبآنچه كه خبواهد  هبه مه و خبواهید

 .«فرو كنید را در درایىي شود؛ مانند آن است كه سر سوزىن ىكم من  ىچیز 
سبحانه چندين برابر می کند، پس يک نیکی نزد  اّللَ ثواب اعمال نیک را 

او به ده برابر ات هفتصد برابر ات چندين برابر ديگر اضافه می گردد، اجر طاعاتی 
را که در مدت زمان خیلی کم اجنام می گریند؛ خیلی زاید می کند، پس شب قدر 

                                      
 .53( سوره النحل:1)
 (.993( رقم حديث: )3/77(، صحیح مسلم )4684( رقم حديث: )6/73حیح خباری )( ص2)
 (.2577( رقم حديث: )8/16صحیح مسلم ) (3)



 91  و عظمت اّلَل متعال یبزرگ

ی ابشد ماه برابر اب روزه کل سال م هر از هزار ماه هبرت است و روزه سه روز در
و اگر بنده خالصانه برای رضای او مالی انفاق منود؛ آن را چندين برابر به او بر 

در بذل و خبشش ابالتر از آرزو اضافه می دهد، پس به هبشتیان ، می گرداند
چیزی عطا می کند، که نه چشمی ديده و نه گوشی شنیده و نه در قلب انسانی 

متعال او را به  اّللَ اطر او رها کند، خطور کرده و اگر بنده چیزی را فقط به خ
 هبرتين وجه عوض می دهد. 

 حئ جئ يي} از مهه ی خملوقات بی نیاز است و مهه حمتاج او هستند،

 اّللَ مردم! مشا به  یا» ، ترمجه:(1){هب مب خب حب هئجب مئ خئ
 .«ستوده است ،ازینیاست که ب اّللَ تنها  و ديازمندین

 رساندن به او را ندارند. بندگان توان نفع و ضرر
سبحانه می ابشد، کرسی  اّللَ بلند مرتبه و بزرگ است، کرسی جای دو قدم 

او آمسان و زمنی را فراگرفته اند، آمساهنای هفتگانه در مقابل کرسی مانند حلقه 
ای از آهن که در يک زمنی هپنای بی آب و علف انداخته شده است، و عرش 

لوقات است، و اپينی عرش درایست، عرش را مالئکه ايی متعال بزرگرتين خم اّللَ 
محل می کنند که بنی نرمه گوش يکی از آهنا ات گردنش مسافت هفتصد سال 

رب ما ابالی عرش خويش آنگونه که شايسته جالل و عظمت اوست ، است
 .میباشد و او از عرش و غریه بی نیاز است

چیزی او را احاطه نکرده، چشمها را درک میکند  مهه را احاطه منوده و هیچ
و می بیند و هیچ چیزی او را درک منی کند، قدرتش مهه ی خملوقات را فرا گرفته، 
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عرش و کرسی نزد او ضعیف می ابشند، گر چه در چشم خملوقات بزرگ میباشند، 
دست  ابآهنا را  ، سپسپیچاندى روز قیامت م سبحانه اّللَ پس آمساهنای هفتگانه را 

، أَْیَن  الَأاَن »گويد: ى  م سپس فته،راست خود گر  أونَ  الأَْیَن  ؟َبارأونَ الَ َملهكأ  ؟مأَتَكَب ه
: أَْیَن الَ ُثَأ َیْطوهي  َمالههه، ُثَأ یَ قأولأ نَي بهشه أونَ الأ أَْیَن  ؟َبارأونَ الَ َرضه )روايت  «؟َتَكَب ه

 «كجايند اپدشاهان ستمگر؟ كجايند متكربان؟  ،منم اپدشاه» ، ترمجه:(1)مسلم(
كجايند اپدشاهان ستمگر؟ » را در دست ديگرش میگرید و میگويد: سپس زمینها

 .«كجايند متكربان؟
نَي َعَلى إهْصَبٍع، وَ الَ وَ  ،ََيَْعلأ الَسَمَواته َعَلى إهْصَبعٍ »و َماَء َوالَثَرى َعَلى  الَرضه

َ یَ هأزُّهأنَ ، إهْصَبعٍ ََلئهَق َعَلى الَ إهْصَبٍع، وَ  : ،ُثأ َ یَ قأولأ ، َأاَن  الَأاَن  ُثأ متفق ) «َملهكأ  الَملهكأ
ت و زمنی را گشان کآمساهنا را بر يمتعال در روز قیامت،  اّللَ » ترمجه:، (2)علیه(

 کرا بر ي خملوقاتانگشت و ساير  کرا بر ي کانگشت و آب و خا  کبر ي
 فرمانرواگويد: من   ىم به حرکت در می آورد وسپس آهنا را دهد  ىانگشت، قرار م

 .«هستم فرمانروامن ، هستم
وحی آمساهنا به شدت به لرزه در می افتند، و اهل  سخنش به و هنگام

 می ابشد، ڠ به هوش می آيد جربئیلآمسان بیهوش شوند، و اولنی کسی 

 ، ترمجه:(3){َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر} آمساهنا از وی به هراس درآيند،
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شکافته و  گريکدي( بر فراز یها )خباطر عظمت اهلاست که آمسان کينزد»
يعنی: نزديک است که آمساهنا از ترس » می گويد: ضحاک ، «شوند یمتالش

 .(1)«متعال شکافته شوند اّللَ عظمت 
قهْسَط الََّل یَ َنامأ َوََّل یَ ْنَبغهي َلهأ َأْن یَ َناَم، ََيْفهضأ »، اپيدار و اپبرجا است

 ، َویَ ْرفَ عأهأ، ی أْرَفعأ إهلَْيهه َعَملأ الَلْيله قَ ْبَل َعَمله الَنَهاره، َوَعَملأ الَنَهاره قَ ْبَل َعَمله اللَْيله
َجابأهأ النُّورأ، َلْو َكَشَفهأ َلَْحَرَقْت سأبأَحاتأ َوْجهههه َما انْ َتَهى إهلَْيهه َبَصرأهأ مهْن َخْلقههه   «حه

ترازوی اعمال خوابد و خواب شايسته او نیست،  یمن» ، ترمجه:(2)روايت مسلم()
و رزق بندگان را اپينی و ابال می منايد، اعمال شب، قبل از روز بعد، و اعمال 

 اّللَ روز، قبل از شب بعد، به سوی او ابال برده می شود، حجاب و مانع ديد 
جهان متام و انوار جاللش شکوه و عظمت متعال؛ نور است، اگر آن را بردارد، 

 .«از بنی خواهد بردبه منتهای حد نظرش را  یهست
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث} تدبری منوده،را مهه ی امور 

 متعال )متام عامل هسَّت اّللَ » ، ترمجه:(3){زن رن مم ام يل ىل مل
را( از آمسان گرفته ات زمنی، زير پوشش تدبری خود قرار داده است، سپس تدبری 

مشاريد، به  ىاست که مشا م آن هزار سال از ساهلاىي ه ىکه انداز   ىامور در روز 
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق}، «گردد  ىاو ابز م ىسو 

                                      
 (.5/235فسری ابن كثری )( ت1)
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و » ، ترمجه:(1){جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل
 گريد یای)مرکب گردد( و هفت در  ایقلم شود، و در  نیزم یدرختان رو  مهه یاگر 

 .«است میحک وزمندری پ اّللَ  ديتردیب بد،اییمن نایاپ اّللَ سخنان  د،يایبه مدد آن ب
قوی است، هیچ چیزی او را عاجز منی کند و اگر چیزی خبواهد به او 
میگويد: ابش، پس می شود، دستورش مانند يک چشم به هم زدن بلکه کمرت از 

لشکراینی دارد، که هیچ کس از آهنا غری از او اطالع ندارد، شهر قوم آن است، 
را واژگون منود و آن را زيرو رو منود، هنگامی که بنی اسرائیل از پذيرفنت  ڠ لوط

احکام تورات امتناع ورزيدند، ابالی سرشان کوهی مانند چرت و سايه قرار داد، 
سبحانه خويش را به کوه جتلی منود؛ پس  اّللَ آهنا يقنی منودند که بر آهنا می افتد، 

اين صحنه را مشاهده منود، بیهوش  ڠ کوه تکه تکه گشت، هنگامی که موسی
 افتاد.

به شدت می لرزاند و سخت درهم کوبیده میشود  - در آخر زمان - زمنی را
 و مهوار میگردد و کوهها را از جا کنده و پراکنده می کند و اب دمیدن صور اولی

و مضطرب شوند و اب  نگرانمهه خملوقات  - آن را می دمد ڠ که اسرافیل  -
بیهوش می شوند و میمریند، و اب سومى به سوى میدان حمشر  صور دومی مهه

متعال برای فیصله و قضا فرود می آيد  اّللَ برانگیخته می شوند و هنگامی که 
 آمساهنا برای تعظیم و از ترس او شکاف می گریند.

                                      
 .27( سوره لقمان:1)
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، ستايش کنندگان متعال ابالتر از وصف، توصیف کنندگان و مدح اّللَ 
میباشد، هیچ شريک و مانند و شبیه و مثالی ندارد، پیامربان رب خويش را 

روزی را  ڠ و خاشع شدند، داودشناختند، پس برای او بسیار فروتن و عابد 
شب را به عبادت بر می خواست، ملسو هيلع هللا ىلص روزه و روزی افطار می منود، و پیامربمان 
خشوع کننده آه کشنده و  ڠ ابراهیمات جايی که قدمهای مبارکش ورم منود، و 

بود و هر کس روش و منهج پیامربان را طی کند، راه  اّللَ و توبه کننده بسوی 
 .و آرامش را حاصل منوده است سعادت

 زي ري ٰى جت هب
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض}

را  اّللَ ها و آن» ، ترمجه:(1){خك حك جك مق مفحق خف
در  نیمتام زم امتیروز ق کهیدر حال ،اوست نشناختند یچنانکه سزاوار بزرگ

در دست راست اوست، او منزه و برتر  دهیچیها درهم پمشت اوست و آمسان
 .«پندارندیاو م کياست از آنچه شر 

 متعال به من و مشا در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اّللَ 
  

                                      
 .67( سوره الزمر:1)



 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى   96

 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان منود و است که  اّللَ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم یهناد، و گواه
 فرستادهبنده و  ملسو هيلع هللا ىلص می دهم که مهاان پیامرب ما حممد شريكى ندارد، و گواهى

  .و ایرانش ابد اهل بیتشبر او و  اّللَ درود و سالم فروان  ،اوست

 :مسلمااننای 
مدح و تعريف را دوست ندارد، هبمنی خاطر نفس  اّللَ هیچ احدی به اندازه 

و حمبت و ثنا  اّللَ خويش را تعريف منوده است و اصل برتری انساهنا به شناخت 
متعال را شناخت و قلبش سامل بود، او را  اّللَ و تعريف او می ابشد و هر کس 

شود بیشرت  اّللَ دوست می دارد و تعظیم و تقديرش کند، هر اندازه شناختش به 
 .طاعات و عباداتش اضافه می شوند

در قلب  اّللَ را کم می کنند و اگر بزرگداشت و عظمت  اّللَ گناهان تعظیم 
 اّللَ بنده متمکن شد؛ هرگز به گناه جرأت منی کند، سبب هر گناه، جهل به 

 میباشد.
عبادتی که بنده اب  متعال طاعات را بزرگ می دارد و بزرگرتين اّللَ بزرگداشت 

آن به پروردگارش نزديک می شود؛ يگانه دانسنت او در عبادت می ابشد، پس از 
طلب نکرده و از هیچ کس غری از او کمک خنواسته و هیچ  اّللَ هیچ کس غری از 

 .عبادتی را جز برای او اجنام منی دهد
را  اّللَ شريک قرار دهد چننی شخصی قدر و عظمت  اّللَ و هر کس اب 

متعال  اّللَ ندانسته است و به خويشنت به خاطر شرکش ظلم منوده است و هر کس 
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او را به تعظیم خويش و يگانه دانستنش در عبادات هدايت منوده، بر او الزم 
 است که ديگران را نیز به توحید دعوت دهد.

 ...امر منوده امربشیمشا را به درود و سالم بر پ متعال اّللَ که   دیبدان سپس



  (1)اّلَل متعال تعظيم
سپاس گفته متعال مى ابشند، او را  اّللَ متامى محد و تعريفات خمصوص قطعا 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر ایو از او 
متعال او را هدايت كند، هیچ کس  اّللَ ، هر كه میبر یبه او پناه م ستمانيانشا

و  فتایخنواهد  یگر تيهدامنیتواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
نیست، يکتاست و هیچ شريکی  اّللَ جز  معبود بر حقیگواهی می دهم كه هیچ 

درود و سالم  بنده و فرستاده اوست،ملسو هيلع هللا ىلص  مهاان حممد و گواهی می دهم کهندارد 
  .ایران وی ابدو  تیو و بر اهل بابر  اّللَ بسیار و مستدام 

 اما بعد:
و به  يدساز  یشهاوست پ یستهيرا آنگونه که شا اّللَ  یتقوا اّللَ اى بندگان 

 .یدحمکم اسالم چنگ زن يسمانر 

 ای مسلماانن:
ارزش هر علمی بستگی به معلومات آن دارد، و اب ارزش ترين علوم و برترين 

سبحانه و بزرگداشتش ابالتر از  اّللَ متعال می ابشد و شناخت  اّللَ آهنا شناخت 
 .هر نیاز می ابشد، بلکه از مهمرتين ضرورایت می ابشد

بندگانش را بر فطرت حمبت و شناختش آفريده است، و قلب نیز به  اّللَ و 
 حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج} مهنی منظور آفريده شده،

                                      
القا شده ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل  هجرى در مسجد رسول 1437مجادی االول، سال  24مجعه، اين خطبه در روز ( 1)

 است.
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دگرگونی در  فطرت اهلی است، که مردم را بر آن آفريده است،» ، ترمجه:(1){خصمص
 .«نیست اّللَ آفرينش 
ستی است که هر کودکی بر آن متولد می شود و شیاطنی جن يکتاپر  مهنیو 

در حديث   اّللَ و انس برای منحرف منودن فطرت خملوقات تالش می کنند، 
 ؛َخَلْقتأ عهَبادهي حأَنَفاَء كأَلهأْم، َوإهََّنأْم أَتَ ْتهأمأ الَشَياطهنيأ »: ديفرمایمقدسی 

 يكتاپرستبندگامن را  یمهه» ، ترمجه:(2)مسلم(روايت ) «فَاْجَتالَْتهأْم َعْن دهینهههمْ 
 .«نددور ساخت شاننيو آهنا را از د دهبه نزد آهنا آم نیاطیو ش دميآفر 

و هر مسلمانی به مالزمت فطرتش دستور داده شده ات اَنرافی که در آن 
 .و ات امیان مومنان اضافه شود صورت گرفته به اصلش برگردد

متعال آایتش را دلیل بر ربوبیت و الوهیت خويش قرار داده است و  اّللَ و  
اگر درای جوهر بوده و درایهای ديگر نیز برای کمکش گسرتش ایبند، هرگز کلمات 

 و آایتی که نشانگر او هستند به اپاین منی رسند. اّللَ 
و پیامربان برای بیان و تکمیل اين توحید فطری مبعوث شده اند و توحید 

از بزرگرتين چیزهای است که آوردند،  - در افعالش اّللَ يگانه دانسنت  - یتربوب
چرا که او اصلی از اصول امیان است و يکی از انواع توحید سه گانه ای است 

متعال به خاطر آن بندگانش را آفريده است، بلکه دلیلی بر توحید الوهیت  اّللَ که 
ید عبادت )مستحق عبادت بودنش( متعال بر توح اّللَ و عبادت است و اب آن 

                                      
 .30( سوره الروم:1)
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حجت گرفته و شرک در آن بزرگرتين و زشت ترين نوع شرک می ابشد و هیچ 
 کس در الوهیت اشتباه منی کند مگر کسی که حقش را جبا نیاورده ابشد.

 هلالج لج اّللَ متعال در ذات و صفات و افعالش کامل است و از مجله صفات  اّللَ 
اب او نیست، مهانطور که هیچ شريکی در ربوبیت است که هیچ شريکی در آن 

{جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض} :ديفرمایم  اّللَ الوهیتش نیست، 
(1) ،

که او پروردگار مهه چیز ، پروردگاری را جبومی در حالیاّللَ بگو: آای غری » ترمجه:
 .«است؟!

و او سبحانه در آفرينش و فرمانروايی و رزق و تدبری امور يگانه و تنهاست، 
آفريننده ای است که هیچ خالقی اب او نیست، پديد آورنده آمساهنا و زمنی است، 
آفريده و برابر منوده و هر چیز را به نیکوترين وجه آفريد و او آفريننده داانست، 

را در روز قیامت بر می انگیزد و برانگیخنت  مهانگونه که ابتدا آفريد، دوابره آهنا
مستحق عبادت نیست، فقط  اّللَ شان برای او آسانرت می ابشد، هیچ کس غری از 

 جي يه ىه} متعال مستحق عبادت است، زيرا او آفريدگار و خالق است، اّللَ 

است  یمانند کس ند،يآفر یم کهیکس  ای» ، ترمجه:(2){يي ىي خيمي حي
 .«!د؟يری گیپند من ای! آند؟يآفر یکه من

 نت مت زت} و او سبحانه فرمانرواست و فرمانروای از آن اوست،

 ، ترمجه:(3){ىق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت
                                      

 .164( سوره األنعام:1)
 .17( سوره النحل:2)
 .13سوره فاطر:( 3)
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او  یرا که به جا یکسانپروردگار مشا اپدشاهی از آن اوست و   اّللَ اين است »
 .«ستندیمالک نرا خرما  ه یپوست انزک هست دیخوانیم

مالک خملوقاتش است، هر آنچه در آمساهنا و زمنی هست از آن  و او
اوست و مهه خملوقات فرمانربدار و تسبیح گواین او هستند و مهگان او را سجده 

 می کنند.
سروری از آن اوست که هیچ شريکی ندارد و مهه بندگان او سید است، و 

 ، ترمجه:(1){لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف} او هستند،
( رمحان اّللَ که به بندگی سوی )ها و زمنی نیست؛ مگر اينآمسانهیچ چیز در »

 .«می آيند
فرمانروايی مطلق و کامل و مهیشگی از آن اوست، فرمانروای دنیا و روز 

 لك خك} جزاست و در روز قیامت جتلی و ظاهر می شود و می فرمايد:

 .«ست؟یاز آِن ک يیامروز فرمانروا» ، ترمجه:(2){مكجل
، (3){مل خل حل} فرموده اش جواب می دهد: پس خودش اب اين

 .«يگانه و قهار می ابشد اّللَ فرمانروايی از آن » ترمجه:
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متعال به تنهايی امور خملوقات و ملکش را اداره می کند، بنابراين  اّللَ 
 ، ترمجه:(1){زيمي ري ٰى ين} فرمانروايی مهگان فقط به دست او می ابشد،

 .«از آِن او است يیو فرمانروا نشيکه آفر   دیآگاه ابش»
امر و هنی می کند و می آفريند و روزی می دهد و می خبشد و منع میکند 

برتری می دهد و عزت بعضی را و  فرو می آورد اه بعضی راو منزلت و جايگ
 حض جض مص خص} میدهد و ذلت می دهد و زنده می کند و می مریاند،

شب را بر روز » ، ترمجه:(2){مغجف جغ مع مظجع حط مض خض
 .«خورشید و ماه را مسخر گردانید پیچد وروز را بر شب میپیچد، و می

، (3){ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى}
را  نیو زم آوردیم ونری و مرده را از زنده ب آوردیم ونری زنده را از مرده ب» ترمجه:

 .«سازدیپس از مردنش زنده م
مهه ی خملوقات حتت اراده و خواست او هستند، قلب و چهره و پیشانی 
انساهنا به دست او می ابشند، امور حبرانی و پیچیده اب قضا و قدر او می ابشند، 
بر هر آنچه که شخص اجنام می دهد مراقب است، آمسان و زمنی به فرمان او اپ 

و » ، ترمجه:(4){حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن} برجا هستند،
 ىل مل يك ىك}و ،«داردینگه م ؛افتد نیآمسان را از آن که بر زم
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که )از نظام خود( از آن داردیرا نگه م نیها و زمآمسان» ترمجه:، (1){يلام
 .«منحرف شوند

 ىف} و مهه ی آهنايی که در آمساهنا و زمنی هستند از او طلب می کنند،

 .«است یو او هر روز در کار » ، ترمجه:(2){اك يق ىق يف
و از مجله امور او: گناهی را می آمرزد، و گمراهی را هدايت می دهد، و 
نگرانی را بر طرف می کند و شکسته ای را عوض می دهد و فقریی را بی نیاز 

 حف جف مغ جغ} تعالی می فرمايد: اّللَ می سازد و دعايی را اجابت می کند، 

 .«میا)خود( غافل نبوده نشيو )ما هرگز( از آفر » ، ترمجه:(3){خف
دستوراتش پی در پی هستند، و فرمانش انفذ است، هیچ ذره ای در اين 
هستی جز اب اجازه او حرکت منی کند، هر چه خبواهد اجنام می گرید و هر چه 
خنواهد صورت منی گرید، هر چه خبواهد می آفريند و هر آنچه خبواهد اجنام میدهد، 

د و هیچ و شمنی و اهیچ كس مانع خبشش فرمانش حساب شده و دقیق است، 
و هیچ کسی منیتواند  عطا كند یچیز  ختهحمروم سااو را كه   یتواند به كس یكس من

نیست و هیچ کس قضاء و قدر او  حکم او را رد کند، هیچ رد کننده ای برای
مانع مراد او منی شود و منی تواند کالم او را تغیری دهد و مقادير خملوقات را پنجاه 

ه آمساهنا و زمنی را بیافريند؛ مقدر منود و اگر مهه ی خملوقات هزار سال قبل از اينک
متعال مقدر ننموده را بوجود بیاورند؛ هرگز منی توانند  اّللَ مجع شوند چیزی را که 

                                      
 .41( سوره فاطر:1)
 .29( سوره الرمحن:2)
 .17( سوره املؤمنون:3)
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متعال مقدر منوده؛ هرگز منی توانند و اگر  اّللَ و اگر خبواهند مانع چیزی ابشند که 
متعال ضررش را منی خواهد؛  اّللَ که امتی برای زاین رساندن شخصی مجع شوند،  

هرگز منی توانند به او ضرری برسانند و اگر مجع شوند ات به شخصی نفع برسانند 
متعال اجازه نفعش را نداده؛ هرگز منی توانند به او سودی برسانند، هر  اّللَ که 

کس را خبواهد به فضل خويش هدايت دهد و هر کس را خبواهد به عدل خويش 
 جف مغ} گمراه سازد و اگر اراده چیزی کند فقط می فرمايد: ابش، پس می شود،

 شود،یابز خواست من کند،یاو( از آنچه م)» ، ترمجه:(1){حق مف خف حف
 .«شوندیو آانن ابز خواست م

 حك جك مق حق}سخنش هبرتين کالم است، کالمش ابتدا و انتها ندارد، 

، (2){جنحن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك
گردد( و هفت جوهر  ) ایقلم شود، و در  نیزم یدرختان رو  مهه یو اگر » ترمجه:

 .«بداییمن نایاپ اّللَ سخنان  د،يایبه مدد آن ب گريد یایدر 
مهه ی اشیاء را فرا گرفته، از آنچه صورت گرفته و می گرید و نگرفته علمش 

و منی گرید؛ آگاهی دارد و آنچه خملوقات اجنام داده و می دهند؛ اطالع دارد و 
از آنچه در خشکی و درای است؛ آگاهی دارد و هیچ برگی منی ريزد مگر اينکه 

 ، ترمجه:(3){يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث} آن را می داند،
 .«ستیاز او پنهان ن نیها و در زمدر آمسان یاذره ه یانداز  به»

                                      
 .23( سوره األنبیاء:1)
 .27( سوره لقمان:2)
 .3سبأ:( سوره 3)
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و از آنچه از ما پنهان ای آشکارا است و از وسوسه سینه ها و اسرار آهنا 
و آنچه ماده ها بدان ابردار هستند؛ اطالع دارد و کلید غیب را جز او کسی 
منیداند و دانش مهه ی خملوقات در مقابل علم او مانند قطره ای از درای می ابشد 

 ىخضر خطاب به موس زد پسگنجشکی به درای نوک و علم مهه به اراده اوست،  
ْثَل َما نَ َقَص » گفت:  علیهما السالم َما نَ َقَص عهْلمهي َوعهْلمأَك مهْن عهْلمه اّللَه إهََّل مه

علم من و تو در برابر علم » ، ترمجه:(1)متفق علیه() «َهَذا العأْصفأورأ مهَن الَبْحره 
 .«از درای برداشت کاست كه اين گنجش ، كمرت از مقدار آىباّللَ 

و شنوايی او مهه ی صداها را فرا گرفته، صدای آهنا بر او خمتلط و متشابه 
ای  که در گوشه  ~منود، عايشه  ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب منیشود، زنی شکايت مهسرش را نزد 

متعال از ابالی  اّللَ از منزل بود، قسمتی از سخنان آن زن برايش انمعلوم بود، 
 حم جم يل ىل مل خل} هفت آمسان گفتارش را شنید و اين آيه را انزل منود:

سخن  اّللَ  یبه راست» ، ترمجه:(2){منىن خن حن جن يم ىم مم خم
و  دیشن بردیم تيشکا اّللَ و به  کردیشوهرش اب تو جمادله م ه یرا که درابر  یزن

 .«دیشنیمشا را م یگفتگو   اّللَ 
بر مهه اشیاء احاطه منوده، پس افعال بندگانش در اتريکی شب  و بینايیش

 بر او پنهان نیستند و مهه کردارشان در کمنی اوست.

                                      
( رقم حديث: 7/103(، صحیح مسلم )3401( رقم حديث: )4/154حیح خباری )( ص1)
(2380.) 
 .1:اجملادلة سوره( 2)
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از آن جايی که خملوقات آفرينش او هستند پس فرمانروايی فقط از آن اوست، 
تنها از آِن  يیفرمانروا» ، ترمجه:(1){مبهب خب حب جب} سبحانه می فرمايد: اّللَ 
 .«است اّللَ 

قواننی و احکام و حدود و شرعش هبرتين قواننی می ابشند و هیچ فرمانروايی 
هبرت از او وجود ندارد و او هبرتيِن فرمانروااین می ابشد، هیچ رد کننده ای بر حکم 
او وجود ندارد، پروردگارت به کسی ظلم منی کند، مهرابن تر از او کسی نیست، 

مادر به فرزندش، رمحتش مهه ی اشیاء را پس او مهرابن ترين است، مهرابن تر از 
متعال دارای صد رمحت می ابشد، يکی را انزل منوده، که اب آن  اّللَ فرا گرفته، 

خملوقات در میان خويش مهرابنند و نود و نه رمحت را در نزد خويش نگه داشته 
 است.

سخاومتند است کسی مثل او سخی منی ابشد، نیکی و بذل و خبشش به 
را دوست می دارد، از ابال و اپينی به آهنا رزق می دهد، فضلش بزرگ خملوقاتش 

{ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر} و گنجینه هايش اپاین انپذيرند،
(2) ،

 .«دهد؟یم یروز  نیها و زممشا را از آمسان یبگو: چه کس» ترمجه:
دست هايش برای انفاق پر می ابشند و انفاق چیزی از آن کم منی کند، 

َأرَأَیْ تأْم » :فرمودندملسو هيلع هللا ىلص  ، پیامرب«شب و روز می خبشد» ،«َوالَنَهارَ َسَحاءأ الَلْيَل »
، (3)متفق علیه() «فَإهنَهأ ََلْ یَغهْض َما ِفه َیدههه  ؟َما أَنْ َفَق مأْنذأ َخَلَق الَسَمَواته َواَلْرضَ 

                                      
 .57:األنعام سوره( 1)
 .24:سبأ سوره( 2)
 (.993( رقم حديث: )3/77(، صحیح مسلم )4684( رقم حديث: )6/73حیح خباری )( ص3)
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آای می دانید از بدو آفرينش آمساهنا و زمنی چقدر انفاق منوده، ولی چیزی » ترمجه:
 .«آنچه در دست دارد، کم نشده استاز 

 مظ حط مض} سبحانه می فرمايد: اّللَ دعای بندگانش را می پذيرد، 

{حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع
چون بندگامن، از  و» ، ترمجه:(1)

 کهیدعاکننده را هنگام یدعا کم،يکه من نزد  یتو درابره من بپرسند، بگو: به راست
 .«کنمیمرا خبواند؛ اجابت م
و  نیاول - مهه ی بندگاناگر  نیازها بر او سنگینی منی کند،برآورده منودن 

 یچیز او از  کد و هر ينابيست یدر سرزمنی هپناور  - هاو جناهنا انس ين شان،آخر 
موجود  او یاز آنچه كه در خزانه  د،دهبد نآنچه كه خبواه کبه هر يو د نخبواه

چیزی از آب نان كه هرگاه سوزن به درای فرو برده شود، چ ؛كاهدى  من یاست چیز 
 كم خنواهد شد.آن  

از انساهنا گرفته ات جنها،  - رزق مهه ی خملوقات را به عهده گرفته است
 و» ، ترمجه:(2){يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل} - مسلمان و کفار

 .«است اّللَ ( ه یبر )عهد شقرز  نکهيمگر ا ست؛ین نیدر زم یاجنبنده چیه
 خبشش او بدون منت است و او هبرتين روزی دهندگان است، دروازه هایو 

خری را برای بندگانش ابز منوده است، پس درایهای مسخر گردانیده و هنر های 
جاری منوده و روزی های زایدی عطا منوده و به بندگانش نعمت های فراوانی 

ها عطا کرده، هر بدون سؤال منودن آن ها عطا منوده و آنچه سؤال کردند به آن 

                                      
 .186( سوره البقرة:1)
 .6( سوره هود:2)
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َمْن َیْسأَلأِنه »شب حاجات و نیاز بندگانش را به آهنا عرض می کند و می فرمايد: 
چه کسی از من طلب می کند ات به او ارزانی » ، ترمجه:(1)متفق علیه() «؟فَأأْعطهَيهأ 

 .«کنم
آنچه » ، ترمجه:(2){حمخم جم هل مل خل حل}هر خریی از جانب اوست، 

 .«می ابشند اّللَ مهه از جانب  د،يدار ها از نعمت 
به هر خملوقی رزقش را رسانیده، جننی را در شکم مادرش رزق داده و به 
مورچه در النه اش و به پرنده در فراز آمسان و به ماهی ها در اعماق درای روزيشان 

{جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين} را رسانیده،
و » ، ترمجه:(3)

 یها و مشا روز به آن اّللَ  ند،ری گیخود را بر دوش من یروز  کهیجنبدگان اریچه بس
 .«دهدیم

نزديک و اجابت کننده است، دوست ندارد که نیازها از غری او طلب شوند 
و هر کس از او طلب نکند از او خشم می گرید و حمروم کسی است که، از غری 

طمع کند، هیچ کس مثل او به شنیدن شنیدن گفتارهای زشت و اندرست؛  اّللَ 
صبور نیست، به او شرک می ورزند، برای او فرزند می خوانند، سپس آن ها را 

 عافیت می دهد و به آن ها رزق می دهد.
اهل طاعتش را اب فضل و کرم خويش موفق منوده و به آهنا بعد از توفیق 

است، کمرتين نیکی را اپداش می دهد و چندين دهد، شکور  دادن اپداش می

                                      
 (.758( رقم حديث: )2/175(، صحیح مسلم )1145( رقم حديث: )2/52حیح خباری )( ص1)
 .53( سوره النحل:2)
 .60( سوره العنكبوت:3)
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برابر نیکی می دهد، نیکی در نزد او ده برابر و چندين برابر اضافه می شود و 
برای بندگانش در هبشت نعمت هايی مهیا منوده که نه چشمی ديده و نه گوشی 
شنیده و نه در قلب انسانی خطور منوده و مهیشه آهنا را راضی می کند و میگويد: 

يتأْم؟ فَ َيقأولأوَن: َوَما لََنا ََّل نَ ْرَضى َوَقْد َأْعطَْيَتَنا َما َلَْ ت أْعطه َأَحدا  مهْن » َهْل َرضه
: َأاَن أأْعطهيكأْم َأْفَضَل مهْن َذلهَك، قَالأوا: ََي َرب ه  َوَأيُّ َشْيٍء َأْفَضلأ  !َخْلقهَك، فَ َيقأولأ

لُّ َعَلْيكأْم رهضْ  : أأحه متفق ) «َفََل َأْسَخطأ َعَلْيكأْم بَ ْعَدهأ أََبدا   ،َواّنه مهْن َذلهَك؟ فَ َيقأولأ
در نباشیم؟  ىگويند: چرا راض  ىو خشنود هستید؟ م ىآای راض» ، ترمجه:(1)علیه(

 ،ىکه به هیچ يک از خملوقاتت عنايت نکرده ا  ىداشته ا ارزاىن به ما نعمتهاىي حاىل كه
گويند: پروردگارا! چه   ىآانن م ،کنم  ىفرمايد: هبرت از اين، به مشا عنايت م ىم

ام را شامل حال مشا  ىفرمايد: رضايت و خشنودى هبرت از اين است؟ م ىچیز 
 .«شومی گردامن و بعد از آن، هرگز از مشا انخشنود من  ىم

ذاتش بی نیاز است، مهه نیازمند او هستند و مهه خملوقات حاجات خود را 
 يم ىم} خوراک و نوشیدنی ندارد،از او طلب میکنند، سید کامل است، نیاز به 

 نه زاده و نه زاده شده است» ، ترمجه:(2){مه جه ين ىن من * حن جن
 . «ستیاو نبوده و ن یکس مهانند و مهتا  چیو ه

                                      
( رقم حديث: 8/144(، صحیح مسلم )6549( رقم حديث: )8/114حیح خباری )( ص1)
(2829.) 
 .4-3( سوره اإلخالص:2)
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هرگز برای خود مهسر و فرزندی » ، ترمجه:(1){ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}
 .«انتخاب نکرده

{مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب}و 
در » ، ترمجه:(2)

 خن حن}، «ندارد و فرمانروايیش خباطر عاجزی نیستاپدشاهیش هیچ شريکی 

{ينجه ىن من
  .«هیچ معبود ديگری اب او نیست» ، ترمجه:(3)

از او اطاعت منی شود مگر اب لطفش و از او سرپیچی منی شود مگر اب 
 يي} علمش، قائم به ذات خويش است و مهه وابسته و نیازمند او هستند،

مردم! مشا به  یا» ، ترمجه:(4){هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ
 .«ستوده است ،ازینیاست که ب اّللَ تنها  و ديازمندین اّللَ 

اطاعت فرمانربان هیچ سودی به او منی رساند و گناه جمرمان هیچ ضرری به 
د، اين تقوا نبر پرهیزكارترين قلب ابشاو منی رساند و اگر مهه انسان ها و جن ها 

ترين قلب  کاگر بر بدترين و اناپو  افزايدی من فرمانروايی او، بر یو پرهیزكار 
توانید به ی هرگز من بندگان ،كم خنواهد كرد  یچیز  فرمانروايی اواز  ید، اين بدنابش

 د.نزاین برسان اود به نتوانی هرگز من و دنبرسان یفايده و سود او
زنده و جهان هستی را نگه دار و مدبر است، نه چرت او را فرا می گرید 

ی أْرَفعأ إهلَْيهه » اعمال و رزق بندگان را اپينی و ابال می منايد، و نه خواب، ترازوی
                                      

 .3سوره اجلن:( 1)
 .111سوره اإلسراء:( 2)
 .91سوره املؤمنون:( 3)
 .15( سوره فاطر:4)
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َجابأهأ النُّورأ، َلْو  ، حه َعَملأ اللَْيله قَ ْبَل َعَمله الَنَهاره، َوَعَملأ الَنَهاره قَ ْبَل َعَمله اللَْيله
 ، ترمجه:(1)روايت مسلم() «َكَشَفهأ َلَْحَرَقْت سأبأَحاتأ َوْجهههه َما انْ َتَهى إهلَْيهه َبَصرأهأ 

اعمال شب، قبل از روز بعد، و اعمال روز، قبل از شب بعد، به سوی او ابال »
شکوه متعال؛ نور است، اگر آن را بردارد،  اّللَ ، حجاب و مانع ديد برده می شود

 .«از بنی خواهد بردبه منتها نظرش را  یمتام جهان هستو انوار جاللش و عظمت 
 از آنعزت است، جبار و در قدرت خويش استوار است،  بزرگ و عظیم

، قوی است به هیچ معاون و پشتیبانی ستو ا یعظمت رداو ست و کربایء و ا
 نیاز ندارد، بلند مرتبه است هیچ مانندی ندارد، مهه جز او انبود می شوند.

 جي} و هیچ چیزی به وی احاطه منی کند، هردکاحاطه   اشیاء را مههعلمش 

و او  بنداییها او را در منچشم» ، ترمجه:(2){ييٰذ ىي مي خي حي
 .«بداییها را در مچشم

، (3){مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع}
ها درهم در مشت اوست و آمسان نیمتام زم امتیروز ق کهیدر حال» ترمجه:

 .«در دست راست اوست دهیچیپ
خملوقات منی شود و هیچ احدی  جهت رضايتاو طلب شفاعت به واسطه 

 - جای دو قدم شان - پیش او شفاعت منی کند مگر به اجازه وی، کرسی وی
ِإاَل َكَحَلَقٍة ِمن  َحِديٍد الِقَیت   ،َما الُكر ِسيُّ ِف الَعر شِ »فرا گرفته، و  آمساهنا و زمنی را

                                      
 (.179( رقم حديث: )1/111صحیح مسلم ) (1)
 .103( سوره األنعام:2)
 .67( سوره الزمر:3)
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كه در میان   ،است در مقابل عرش مانند حلقة آهنیىن ىكرس» ترمجه:، (1)«ِف َفاَلةٍ 
 .«افتاده ابشد ىدشت بزرگ

و عرش بزرگرتين خملوقات است، مالئکه ای او را محل می کنند که بنی نرمه 
 گوش يکی از آهنا ات گردنش مسافت هفتصد سال است.

و مناسب ذات و عظمت  ستهيشامتعال ابالی عرش است مهانطور که  اّللَ 
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر} می ابشد، بی نیاز از عرش و غری او اّللَ و  اوست

( بر فراز یها )خباطر عظمت اهلاست که آمسان کينزد» ، ترمجه:(2){َُّّ
متالشی  اّللَ يعنی: از ترِس عظمت و بزرگی . «شوند یشکافته و متالش گريکدي

شوند، و هنگامی که وحی بکند آمساهنا به شدت به لرزه در افتند، و اهل آمسان 
 بی هوش شوند، و به سجده افتند.

بعد  است (4)آخرو چیزى وجود ندارد  اوقبل از است،  (3)اولمتعال  اّللَ 
و و ا و نیستاابالتر از  ىو هیچ چیز  است (5)و ظاهرا و چیزى نیست وااز 

بر مهه چیز تواانىي، قدرت ها از آن او  ،غری از چیزی نیست و است (6)ابطن
میباشند، هیچ چیزی در دنیا و آمسان او را عاجز منی کند، دستورش مانند يک 

                                      
 (.4/204(، تفسری قرطىب )1/342گا: احملرر الوجیز )( ن1)
 .5( سوره الشورى:2)
 األول: يكى از انمهاى اّلَل متعال مى ابشد. مرتجم.( 3)
از انمهاى اّلَل متعال مى ابشد، زيرا مهه ى خملوقات از بنی مى روند، تنها او فنا انپذير  اآلخر: يكى( 4)

 است. مرتجم.
 الظاهر: يكى از انمهاى اّلَل متعال مى ابشد، و معناى ابال مى ابشد. مرتجم.( 5)
 الباطن: يكى از انمهاى اّلَل متعال مى ابشد. مرتجم.( 6)
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چشم به هم زدن بلکه کمرت از آن می ابشد، جندی و لشکرهای دارد که جز او 
کسی از آن اطالع ندارد، وقتی دنیا به اپاین می رسد، زمنی به شدت لرزانده 

 ت درهم کوبیده و مهوار می شود و کوهها از جا کنده به تندی روانمیشود و سخ
اولی مهه ی خملوقات مضطرب  نفخ صوروسخت متالشی و پراکنده می شوند و اب 

و نگران می شوند و اب دومی مهه بیهوش شده و میمریند و اب سومی مهه به سوی 
 حمشر برانگیخته می شوند.

است، کمال و مجال مطلق برای  اپک، مقدس و منزه از هر عیب و نقص
 مهىه جه ين} و هیچ مهتا و مانندی ندارد، اوست، هیچ شريک و مثالی ندارد

 یو او شنوا ستیمهانند او ن زیچ چیه» ، ترمجه:(1){حي جي يه
 .«ناستیب

 ای مسلماانن: سسپ
او هستند را دوست  آای الزم نیست پروردگاری را که اين ها صفات و افعال

بدارمی، و او را ستايش و تعريف منايیم و عبادات خويش را خالصانه برای او جبای 
 بیاورمی.

متعال را به درستی بشناسد، به او نزديک می شود و خود را  اّللَ هر کس 
ذلیل می منايد و اب او اُنس و آرامش حاصل می کند و  برای او فروتن و خار و

شده و از عذابش در هراس می شود و حاجاتش را فقط از او  امیدوار اپداش او
 طلب منوده و به او توکل می کند.

                                      
 .11( سوره الشورى:1)
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را ستايش کند و او را بسیار تعريف و ثنا کند؛ مقامش ابال  اّللَ هر کس 
متعال مدح و تعريف را برای خود دوست ندارد، به  اّللَ مریود و هیچ کس مثل 

را دوست بدارد و او را فقط  اّللَ مهنی خاطر خود را تعريف منوده است، هر کس 
متعال او را دوست می دارد و از او خشنود می شود و او را  اّللَ عبادت کند، 

  وارد هبشت کند.

 زي ري ٰى جت هب
به راستی » ، ترمجه:(1){مض خض حض مصجض خص حص مس خس}

 .«، اينست راه راست، پروردگار من و پروردگار مشاستاّللَ که 
 متعال به من و مشا در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اّللَ 

   

                                      
 .51وره آل عمران:( س1)
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان منود و است که  اّللَ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم یهناد، و گواه
 فرستادهبنده و  ملسو هيلع هللا ىلص می دهم که مهاان پیامرب ما حممد شريكى ندارد، و گواهى

  .و ایرانش ابد اهل بیتشبر او و  اّللَ درود و سالم فروان  ،اوست

 :مسلمااننای 
خملوقاتش را شريک قرار بدهد، از توحید پروردگار جهانیان  اّللَ هر کس اب 

 را اب او مساوی دانسته است. اّللَ او بد گمان شده و غری  کاهیده و به
متعال مشرک را منی خبشد  اّللَ شرک مهه ی اعمال نیک را از بنی می برد و 

شرک ، و او را وارد هبشت منی کند و برای مهیشه در جهنم ماندگار می شود
منی و بدترين تغیریی است که بر فطرت اجیاد می شود، و بزرگرتين فساد روی ز 

اصل و اساس هر بال و مصیبت و مرکز مهه ی آفات و بیماريها می ابشد، ضررش 
 بسیار بزرگ و خطرانک می ابشد.

َنسی گناهان چنان بزرگ است؛ که بر بنده مجع شوند، سپس او را به 
هالکت مریسانند، و بنی شخص و قلبش فاصله اجیاد می کند، گناه هر اندازه در 

متعال مهان اندازه بزرگ می ابشد، به کوچکی  اّللَ د ديد شخص کوچک ابشد نز 
 گناه ننگر، بلکه به عظمت ذاتی بنگر که او را انفرمانی می کنی.

...امر منوده امربشیمشا را به درود و سالم بر پ متعال اّللَ که   دیبدان سپس



  (1)شناخت رب خویش
سپاس گفته متعال مى ابشند، او را  اّللَ متامى محد و تعريفات خمصوص مهاان 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر ایو از او 
متعال او را هدايت كند، هیچ کس  اّللَ ، هر كه میبر یبه او پناه م ستمانيانشا

و  فتایخنواهد  یگر تيهدامنیتواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
نیست، يکتاست و هیچ شريکی  اّللَ جز  معبود بر حقیگواهی می دهم كه هیچ 

درود  بنده و فرستاده اوست،ملسو هيلع هللا ىلص  می دهم که مهاان پیامرب ما حممدندارد و گواهی 
  .ایران وی ابدو  تیو و بر اهل بابر  اّللَ ار و مستدام بسیو سالم 

 :بعداما 
؛ يدساز  یشهاوست پ یستهيرا آنگونه که شا اّللَ  یتقوا اّللَ اى بندگان 

 خوشبختی در پریوی هدايت است و بدخبتی در پریوی خواهشات نفسانی است.

 :مسلمااننای 
ابشند و کمال سعادت او متواضع  متعال خملوقات را آفريد ات فرمانربدار و اّللَ 

اولنی اصلی که بر بنده الزم است و امیان به او می ابشد و  اّللَ در شناخت 
ش از آن پرسیده ه بنده در قرب کاست  چیزی و اولنی شناخت پروردگارش است 

 می شود.

                                      
 القا شده است.ملسو هيلع هللا ىلص  هجرى در مسجد رسول اّللَ  1426صفر، سال  15مجعه، اين خطبه در روز ( 1)
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متعال خملوقات را از عدم آفريد و به آهنا نعمتهای بی مشاری عطا منود  اّللَ 
، (1){يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل} ،و رزق شان را بعهده گرفت

 اّللَ  هآن بر عهد ىمگر اينکه روز  ؛در زمنی نیست ىو هیچ جنبده ا» ترمجه:
 .«است

 خس حس جس مخ جخ} جهانیان را بعد از اينکه چیزی نبودند بوجود آورد،

از زمان گذشت و  ىهر آينه بر انسان مدت» ، ترمجه:(2){حض جض مص خص حص مس
 .«در خور ذکر نبود ىاو چیز 

 زيمي ري ٰى ين} که در آفرينش و رزق و تدبری يکتاست،  پروردگاری

ن آاز  آگاه ابشید که آفرينش و فرمانرواىي» ، ترمجه:(3){جئ يي ىي ني
 .«ايت بزرگ استهن یپروردگار جهانیان ب اوست؛

متصف است،  بودن و قهار فرد است، به صفت بزرگی و جبار یيگانگدر 
استوار است، بر بندگانش چریه است، و مهار مهه امور به دست اوست، قدرمتند 

 يبرت ىب نب مب زب رب} از صرف عبادات برای غریش راضی منی شود،

 اّللَ  کنید،  ىاگر انسپاس» ، ترمجه:(4){نثىث مث زث رث ىتيت نت مت زت
پسندد که  ىم ،پسندد ىبندگانش من ىرا برا ىنیاز است و انسپاس از مشا ىب

 .«سپاسگزار ابشید
                                      

 .6( سوره هود:1)
 .1( سوره اإلنسان:2)
 .54( سوره األعراف:3)
 .7( سوره الزمر:4)
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در هر خملوقی نشانه ايی دال بر وحدانیت خويش قرار داده است ات وابستگی 
قلب به پروردگارش بیشرت شود، دو عالمت بزرگ بر وحدانیت خويش قرار داده 

ایدآوری می کنند؛ شبی که مهه چیز را  اّللَ ما را به يگانگی و  که پیاپی می آيند
هر يکی ديگری را سريع دنبال  چیز را واضح می کند، هو روزی که مه می پوشاند

پوشاند یر روز مبشب را » ، ترمجه:(1){ام يل ىل مل يك} می کند،
  .«طلبد ىو روز شتاابن آن را م

و خورشید و ماه در يک مسار دقیقی در چرخشند، صاحبان خرد را به 
در آورده، اين طلوع می کند و آن ديگری پشت می دهد، چرخشی منظم  حریت

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق} تقدمی و أتخری منی شود،

آفتاب را نسزد که به ماه رسد و شب » ، ترمجه:(2){جن مم خم حم هلجم
 .«شناورند ىگرید و مهه در فلک  ىرا نسزد که بر روز پیش

ما سايه می کند، ما از هیچ مینی که ما را محل می کند و آمسانی که بر ز 
 مظ حط} ،می ابشند کدام بی نیاز نیستیم، آفرينشی حمکم و تدبریی از آفريدگار

است، مشا به  اّللَ اين آفرينش » ، ترمجه:(3){خفمف حف جف مغ جغ مع جع
 .«؟را آفريده اند ىمن نشان دهید که غری او چه چیز 

                                      
 .54( سوره األعراف:1)
 .40( سوره يس:2)
 .11( سوره لقمان:3)
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افتخار  ؛اين هستی است ی تدبری کنندهچننی از اينکه بنده ی  انمسلم
{يي ىي ني مي زي ري ٰى} می کند،

 من بگو: پروردگار» ، ترمجه:(1)
 .«مرا به راه راست هدايت کرده است

پرستش منی کند، هیچ يک از  هیچ کس را جز پروردگار اين هستی 
پناه میربد،  او عبادات را برای غری از او اجنام منی دهد در سختی ها و گرفتاريها به

 حك جك مق حق مف خف حف جف} ،ترسددر ظاهر و ابطن فقط از او می 

منى تواند برساند، هیچ کس جز او  حمنَّت ضرر وبه تو  اّللَ اگر » ، ترمجه:(2){خكلك
 .«دندفعش ک

منی ترسد و از آهنا امید  ،به او ضرر و مصیبتی برسانندمردگان از اينکه پس 
 احسان ندارد.
و در قلب امانی است و بر روح  به او غالب است تنها پناه بردن ،در عقل

 برتسد، هیچ کس او را وحشت زده منیکند، اّللَ و روان آرامشی است و هر کس از 
بلکه قلبش اثبت و اعضا و جوارحش آرام می گردد و خوشا به نفسی که جز اب 

گر امیان ا » ، ترمجه:(3){ٰر ٰذ يي ىي مي خي} انس منی گرید، اّللَ 
 می گويد: ابو سلیمان دارانی ، «از من برتسیدفقط رتسید، ناز آهنا  آورده ايد

 .(4)«مگر اينکه ويران شود ؛جدا منی شودترس از هیچ قلبی »

                                      
 .161( سوره األنعام:1)
 .17( سوره األنعام:2)
 .175( سوره آل عمران:3)
 (.1/254) ( الرسالة القشریية4)
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 که از او بیشرت می ترسند،،  کسانی هستند  اّللَ بندگان به  نزديکرتينو 
ّللَه »می فرمايند:  ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب ، (1)(متفق علیه) «َوَأَشدُّكأْم َلهأ َخْشَية   ،إّنه  َأْعَلمأكأْم به
 .«شناسم و از او بیشرت می ترسم را از مشا هبرت می اّللَ من » ترمجه:

برتسد  اّللَ هر کس فقط از  ی امیان است،او مقتض از لوازم اّللَ و ترس از 
 ىي مي} سبحانه می فرمايد: اّللَ ويش ابز می شوند، ه ر دروازه های هبشت ب

هر کس را که از ايستادن به پیشگاه پروردگارش » ، ترمجه:(2){ٰر ٰذ يي
 .«رداد غاب ود ،ترسیده ابشد

هر کس  متعال دو ترس را بر بنده اش مجع منی کند، اّللَ علم می گويند:  اهل
در روز قیامت آرامش می دهد و هر کس را در دنیا آرامش  ،را در دنیا ترساند

 قیامت او را می ترساند. در - نرتسیدو از رب خويش  - دهد
پس مراقب پروردگارت ابش و از خالق خويش برتس، از خوشبخرتين 

 .پروردگارت می شوی خملوقات نزد
ازبنی رفنت  - ای امینی از وحشت چیز مرغوببدست آوردن در  اّللَ و از غری 

امیدوار  - ای کسب سالمتی ،ای طلب رزق و روزی ،آنو شفاء بیماری و ای درمان 
امیدوار ابش، زيرا مهه خملوقات در طبیعتشان ضعیف و انتوان  اّللَ و فقط به نباش 

برای برجلب نفع برای خويش و دفع ضرر از آن عاجزند و آهنا هنا آهستند، قطعا 
مگر اينکه امیدش به  !؟ديگران عاجزترند و هیچ احدی به خملوقی امیدوار نشد

وابسته نکن، هیچ چیزی جز  اّللَ به غری از  راپس آرزو و امید خويش  ،ابد رفت

                                      
 .(2356( رقم حديث: )7/90، صحیح مسلم )(6101( رقم حديث: )8/26( صحیح خبارى )1)
 .46( سوره الرمحن:2)
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 اّللَ و امیدوار کرم و بذل و خبشش بیکران  ذلت در مقابل طلبت عايدت منی شود
ذلت قلب در  است عبادت است و اّللَ پس امیدوار شدن آنچه نزد  ،متعال ابش

 متعال عزت نفس و ابال رفنت درجه و مقام و رسیدن به آرزوها میباشد. اّللَ مقابل 
و آرامش نفس در سپردن امور به آفريدگارش می ابشد، وابستگی آن به 

از احوال  اّللَ که به اید آورد و بداند   ،می شود چند برابرزمانی  آفريدگارش خالق و
ش تواان می ابشد، پس التکو در امورش مهرابن و در برطرف منودن مش آن آگاه

در بذل و خبشش وابسته  خبیل چرا به خملوقی عاجز در برطرف کردن مشکالت و
 شد؟

متولی امورت  کافی است وبرای تو   در متام امور زندگیت تپروردگار و 
عهده سپردی و مهه ی امورت را به او اگر حاجات و نیازهای خويش را به  ،است

و هرکس که بر » ، ترمجه:(1){جبحب هئ مئ خئ حئ جئ} او واگذار منودی،
 .«است یاو را کاف اّللَ  ،توکل کند اّللَ 

و در او عذاب از و ترس  اّللَ خوشبخت کسی است که امیدوار رمحت 
متصف به اين ويژگی های واال عبادات فروتن و مطیع و ذلیل او ابشد و پیامربان 

 خض حض} فرمايد: و اهلش می ڠ مورد زکرایمتعال در  اّللَ بودند، 

، (2){خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض
امید و بیم ما را به  شتافتند و اب یم ینیکوکار  (اجنام)گمان آانن در   یب» ترمجه:

 .«ما فروتن بودند یخواندند و برایفراید م
                                      

 .3( سوره الطالق:1)
 .90( سوره األنبیاء:2)
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 اّللَ است جزء سبقت گریندگانند،  اّللَ در امیدواری به آنچه نزد  پیامربان
 سویو ب» ، ترمجه:(1){ىي مي خي} :فرمود ملسو هيلع هللا ىلص حممد شامرب پی بهخطاب متعال 

 .«)برای تذلل و عبادت( بشتابپروردگارت 
 اضافهامیانش  مقدار کم و به  بنده گناهان  ، از مقداراّللَ و امیدواری به 

برای بنده ايی خبواهد، آن خری را متعال  اّللَ اگر » گويد:  می ابن قیم  میشود،
و ترسیدن از او موفق خويش را ات حد توانش و هنايت تالشش به امیدوار بودن به 

به مقدار راسخ بودن امید  موفقیت الزمه موفقیت هستند پساينها زيرا  ،می گرداند
 .(2)«حاصل می شود ،و ترس در قلب

اری است، هر کس از خالقش ترسید؛ اب و و ترس از خملوقات ذلت و خ
و در زندگی اش خوشبخت و درک و فهمش زاید و از پند  عزت زندگی کند

ترسد،  ىآن که م» ، ترمجه:(3){مغ جغ مع} د:و سبحانه فرم اّللَ شود،  پذيران
 .«پذيرد ىپند م

 رت يب ىب نب مب} می فرمايد:  اّللَ ، و نصیحتها پندبگری اندرزهاواب 

 .«ترسد یکه م  یکس  یاست برا یدر اين عربت» ، ترمجه:(4){زت

                                      
 .8( سوره الشرح:1)
 (.107)ص: ( شفاء العلیل2)
 .10سوره األعلى:( 3)
 .26( سوره النازعات:4)
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 زب رب يئ ىئ نئ} برايش سعادت و پند و درس ابشد،و قرآن 

{رت يب ىب نب *
ما قرآن را بر تو انزل نکرده امی که به رنج » ، ترمجه:(1)

 .«ترسند یکه از اّلَل م  یکسان  یایدآور  یز براجی، افت
 جم هل مل} و او سبب خبشش و آمرزش و اپداش بیشمار می شود،

{خن حن جن مم خم حم
از  ناهندر که   یکسان  یبرا» ، ترمجه:(2)

 .«ترسند، آمرزش و مزد فراوان است یپروردگارشان م
متعال را جلوی ديدگان خويش قرار ده و از مکر و جمازاتش در  اّللَ پس 

امان نباش و از قطع شدن رزق و روزی، ای اتخری افتادن شفا، ای بدخبتی؛ و غریه 
 مب خب حب جب} فرمايد: سبحانه می اّللَ نرتس،  اّللَ را از کسی غری از 

{خت حت جت هب
از آانن نرتسید و از من برتسید ات نعمتم » ، ترمجه:(3)

 .«را بر مشا کامل گردامن، و ات هدايت شويد
کمک پروردگار قوی می ابشد بنده به تنهايی ضعیف و انتوان است و حمتاج  

بنده از کمک خملوقات بی نیاز می شود، هر کس برای رسیدن  و اب کمک او 
خود را در درایفت هدفش متعال کمک نگرید و  اّللَ از به هدفش تالش کند، اما 

رويش بسته می شوند و جلوی رويش مهه ی بحمتاج او نداند؛ مهه ی دروازه ها 
فرمودند:  بن عباس  اّللَ به عبد ملسو هيلع هللا ىلص مکسب و مقصدها سخت می شوند، پیامرب

َفِظ  !اَی ُغاَلمُ » َفِظ اّللََ ِإّن ِ أَُعلِ ُمَك َكِلَماٍت؛ اح  ُه جُتَاَهَك، ِإَذا اّللََ  ََي َفظ َك، اح   جتَِد 
                                      

 .3-2( سوره طه:1)
 .12( سوره امللك:2)
 .150( سوره البقرة:3)
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َأِل السَ  َتِعن  ابِ اّللََ َت فَاس  تَ َعن َت فَاس   یا» ، ترمجه:(1)(روايت ترمذی) «ّللَِ ، َوِإَذا اس 
تو را حفظ  اّللَ را رعايت کن،  اّللَ )احکام( به تو چند کلمه می آموزم؛ پسر! 

فقط از  یخواست ی، هرگاه چیز یایب یرا اید کن، او را در برابر خود م اّللَ کند، یم
 .«کن  یطلب ایر  اّللَ ؛ فقط از یو کمک خواست یخبواه و هرگاه طلب ایر  اّللَ 

 يه ىه مه} ،مدار دين می ابشد اّللَ مدد خواسنت از 

 .«میجوي یم یم و تنها از تو ایر یپرست یتنها ترا م» ، ترمجه:(2){جي
 مئ خئ حئ} دستور می دادند،به آن اقوام خويش را  پیامربان و

مدد جويید  اّللَ به قومش گفت: از  یموس» ، ترمجه:(3){حبخب جب هئ
دين عبارت است » می گويد: ابن تیمیه  االسالمشیخ ، «و صرب پیشه سازيد

 .(4)«پرستش نشود و از غری او مدد طلب نشود اّللَ از اينکه جز 
کمال بی نیازی بنده در وابستگی او به پروردگارش می ابشد، و از فضل 

او را مدد کند، پس رزق  ؛ست که هر کس به او وابسته شدا بر بندگانش اين اّللَ 
به  اب طاعت و عبادت و مدد خواسنت از او آسان می گردد و اب توکل و فروتنی

 ري * ين ىن نن من زن رن} سبحانه می فرمايد: اّللَ اضافه می گردد، او 

                                      
 (.2516( رقم حديث: )4/284امع ترمذى )( ج1)
 .5( سوره الفاحتة:2)
 .128( سوره األعراف:3)
 (.90گا: احلسنة والسیئة )ص:( ن4)
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 یاو راه یبرا اّللَ  برتسد، اّللَ و هرکس از » ، ترمجه:(1){ىييي ني مي زي
 .«برد یدهد که گمانش را من یم یاو را روز  یگشايد و از جايیم

 يث} سبحانه می فرمايد: اّللَ پر از آفات و انگواری ها است،  زندگیو 

 .«را در رنج و حمنت بیافريده امی یآدم» ، ترمجه:(2){يق ىق يف ىف
 اّللَ لعنت  - ابلیسدارد و در رأس آهنا  انس و جندمشنانی از  هر خملوقی

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}سبحانه می فرمايد:  اّللَ میباشد،  - بر او ابد

 .«مهاان شیطان دمشن مشا است پس آن را دمشن خود قرار دهید» ، ترمجه:(3){ّٰرئ
و  نیستبی نیاز متعال  اّللَ به از بدی ها بردن پناه گرفنت و پناه  درو بنده 

پروردگاری که متصف به تواانيی و قهر و عزت است، هر کس به او پناه برد، آزار 
و به او منی رسد  عقب می ماند و اذيت هیچ کس به او منی رسد و ضرر از او

ُثَأ قَاَل: َأعأوذأ  ،َمْن نَ َزَل َمْنزهَّل  » :فرمودندملسو هيلع هللا ىلص گرچه سببش قائم ابشد، پیامرب 
َحََّت یَ ْرُتَهَل مهْن َمْنزهلههه  ،َلَْ َیضأَرهأ َشْيءٌ  ؛ الَتاَماته مهْن َشر ه َما َخَلقَ اّللَه بهَكلهَماته 

: أعوذ سپس گفت ،فرود آمد جای هر کس» ، ترمجه:(4)روايت مسلم() «َذلهكَ 
؛ از شر آنچه آفريده است اّللَ  ی جومی به کلمات اتمه یپناه م» ...اّللَ بكلمات 

 .«رساند، ات از آن منزل کوچ کند یبه او گزند من یچیز 

                                      
 .3-2( سوره الطالق:1)
 .4( سوره البلد:2)
 .6سوره فاطر:( 3)
 (.2708( رقم حديث: )8/76صحیح مسلم ) (4)
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از زمانی که اين حديث را شنیدم به آن عمل منودم، » می فرمايد: قرطبی 
پس هیچ چیزی به من ضرری نرسانید ات اينکه آن را رها منودم، پس عقربی در 
مهديه در هنگام شب مرا نیش زد پس درون خود انديشیدم، انگهان ایدم آمد که 

 .(1)«پناه بربم اّللَ فراموش کردم اب اين کلمات به 
و خملوقات مهیشه در معرض سختی و ضرر هستند و هرگز زندگیش گوارا 

، زيرا مهه سود و ن به اودنپناه بر و  ذاتیبه چننی اب توسل جسنت منی شود مگر 
هرگز  ،ضرری برساندو ت ابشند و هر کس تالش کند که به زاین ها به دست او می

َواْعَلْم َأَن » می فرمايد:ملسو هيلع هللا ىلص خنواهد، پیامرب  اّللَ مادامی که  ،به آرزويش منی رسد
 اّلَلأ َمَة َلوه اْجَتَمعأوا َعَلى َأْن َیضأرُّوَك بهَشْيٍء َلَْ َیضأرُّوَك إهََّل بهَشْيٍء َقْد َكَتَبهأ الأ 
 یات به تو زاین ،اگر مهه امت مجع شوندبدان » ، ترمجه:(2)(روايت ترمذى) «كَ َعَليْ 

 .«مقدر منوده استتو  ایبر  اّللَ كه   آنچه، مگر منی توانندبرسانند، 
از شر خملوقات و از  صبحمتعال به پیامربش دستور داده ات به آفريدگار  اّللَ 

شر اتريکی شب و از شر حسود پناه بگرید و ذات تواانيی که تواانيی از بنی بردن 
گرینده از   اتريکی های اين هستی را دارد، تواانيی برطرف منودن آنچه شخص پناه

پناه می گرید و در مهه امورش  اّللَ را دارد و کسی که به  ؛آن می هراسد و می ترسد
  به او پناه می جويد، پناهگاهی حمکم از اهل شر و مکاران است.

جز او هیچ پناهگاهی و و ایوری در سختیها  ! ما هیچ ایرو پروردگار ما
ه دمنو و پناه برنده به او، خالص ترين نوع دعا را استفاده  اّللَ ندارمی، طلب کننده از 

                                      
 (.7/36) ( املفهم ملا أشكل من تلخیص كتاب مسلم1)
 (.3505 (، حديث رقم:)5/844) امع ترمذى( ج2)
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و طلب مدد منودن از پروردگار عظیم، پناهگاه پیامربان و نیاکان در وقت  است
 ىل مل خل} سبحانه می فرمايد: اّللَ سختیها و دسیسه ها می ابشد، 

و آنگاه » ، ترمجه:(1){جن يم ىم مم خم حم جم يل
 در یکه من اب هزار فرشته که پ  ،پذيرفت اّللَ خواستید و  یکه از پروردگاراتن ایر 

 .«کنمی  آيند ایريتان م یم پی
چه » ، ترمجه:(2){جخ مح جح مج حج} سبحانه فرمودند: اّللَ و 

 .«خبواهند کرسد هر گاه او را به كم یبه فراید درمانده م سیك
حاجتش برآورده  و هر کس مردگان را صدا بزند، صدای او را منی شنوند و

 يف ىف يث ىث نث مث زث} فرمايد: سبحانه می اّللَ منی شود، 

 ، ترمجه:(3){ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك * ىق
، هم نیستند یمالک پوست میان هسته خرماي صدا می زنیداو  غریرا که  یچیزهاي»

 .«شنوند و اگر بشنوند، اپسختان نگويند یو اگر آهنا را خبوانید، صدايتان را من
 اّللَ رفتند پس از گها شدت  هو اندو و غم ها  و اگر به تو مصیبتی رسید

 جف مغ جغ مع جع مظ} ،متعال که داننده غیبهاست کمک و مدد خبواه

{حق مف خف حف
گويد:   میرا بیافريند،  یچون خبواهد چیز » ، ترمجه:(4)
 .«شود یموجود شو، پس موجود م

                                      
 .9( سوره األنفال:1)
 .62( سوره النمل:2)
 .14-31( سوره فاطر:3)
 .82( سوره يس:4)
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در مهه افعال بندگان، اعتقادی صاف و سعادتی است  اّللَ دانسنت  يگانهو 
 و آرامشی در قلب هاست. می گرید که مهه ی جمتمع را در بر

 زي ري ٰى جت هب
 * يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من}
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

مردم!  یا» ، ترمجه:(1){خس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث
را که پیش از مشا بوده اند آفريده  یپروردگاراتن را پرستش کنید که مشا و کسان

است که زمنی را برايتان گسرتاند  یپروردگاراتن ذات ،است، ابشد که پرهیزگار شويد
فرو فرستاد و اب آن انواع میوه ها را  یاز آمسان آب قرار داد و یو آمسان را سقف

که مشا   یقرار ندهید در حال یمهتااین اّللَ  یبوجود آورد ات روزيتان ابشد، پس برا
  .«دانید یم

 متعال به من و مشا در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اّللَ 
  

                                      
 .22( سوره البقرة:1)
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان منود و است که  اّللَ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم یهناد، و گواه
درود  ،اوست فرستادهبنده و  ملسو هيلع هللا ىلص حممدمهاان دهم که  یم شريكى ندارد، و گواهى

  .و ایرانش ابد اهل بیتبر او و  اّللَ و سالم فروان 

 :مسلمااننای 
ابز می شوند و  اّللَ دروازه های سعادت و خوبی ها اب معلق بودن قلب به 

دروازه شر و بدی اب توبه و استغفار بسته می شود و صحت و عافیت قلب در 
از حلاظ حمبت و  اّللَ به وابستگی قلب به  ترک گناه می ابشد و نعمت های دنیا

تو را از انفرمانیش دور نگه متعال  اّللَ فضلش می ابشد، پس ترس به ترس و امید 
سوق متعال  اّللَ ش تو را به تدارد و حمب می ش واطاعت را به می دارد و امید او تو

قرار  اّللَ می دهد، پس اعمالت را خالصانه و به هبرتين وجه در ظاهر و ابطن برای 
متعال از درون نیت ها اطالع دارد و به خمفی ها  اّللَ بده، مهراه اب يقنی به اينکه 

 .و اسرار بینا و داانست
 .متعال مشا را به سالم درود بر پیامربش امر منوده.. اّللَ بدانید که  سپس



  (1)عقيده مسلمان
سپاس متعال مى ابشند، او را  اّللَ متامى محد و تعريفات خمصوص بدرستی 
نفس خود و  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر ایگفته و از او 

متعال او را هدايت كند، هیچ  اّللَ ، هر كه میبر یبه او پناه م ستمانياعمال انشا
خنواهد  یگر تيهداکس منی تواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 

نیست، يکتاست و هیچ  اّللَ جز  معبود بر حقیو گواهی می دهم كه هیچ  فتای
درود  بنده و فرستاده اوست،ملسو هيلع هللا ىلص  گواهی می دهم که مهاان حممدو  شريکی ندارد 

  .ایران وی ابدو  تیو و بر اهل بابر  اّللَ بسیار و مستدام و سالم 

 اما بعد:
كسى   يد،ساز  یشهپ ،اوست یستهيرا آنگونه که شا اّللَ  یتقوا اّللَ اى بندگان 

شود یكه تصديقش كند پشیمان من  ایبد و كسى كه از پروردگارش برتسد جنات مى
 واران است. امید ،و كسى كه به او امیدوار ابشد او هبرتين امید

 :مسلمااننای 
مهه مصاحل که ،  است دين اسالم بعنوان كاملرتين و شاملرتين دينبی شک 

گرید اعم از عبادات و معامالت و حدود و تعزيرات و غریه كه   بشر را در بر مى
كند و نفوس   و جامعه را از شورش و ان آرامى حفاظت مى كند  مى کفرد را اپ

زند ات از ارتكاب منكرات و ملوث شدن به گناهان یكند و جلام م  بشر را كنرتل مى
                                      

القا شده ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ  هجرى در مسجد رسول 1421ذو احلجه، سال  14مجعه، اين خطبه در روز ( 1)
 است.
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دارد، هیچ كسى  ابز ايستند، انسان را از كارهاى پست و اخالق زشت ابز مى
و عمل مگر اب چنگ زدن  ؛تواند در زندگى دنیا سعادمتند و خوشبخت گردد منى

و شود  هرگاه امیان و اخالص زاید شود اپداش آن زاید مى، كردن به دين اسالم
 شرک سبب انبود شدن اعمال نیک می گردد.

 رفتند حج مىو كردند   در میان مشركنی قريش كساىن بودند كه عبادت مى
 اّللَ و صدقه می دادند و صله رحم می کردند حتی به وحدانیت  كردندیعمره م و

را خالصانه عبادت  اّللَ ها  سختیدر آفرينش و تدبری امور اعرتاف می کردند و در 
و  اّللَ پرستیدند اما بنی  را اب اخالص مى اّللَ و حَّت در هنگام سخَّت می کردند 

خواندند، برايشان ذبح و  آانن را مى ودادند،  خويشنت واسطه و وسیله قرار مى
كردند، به گمان   استند و طلب شفاعت مىمى خو  کكمكردند از آانن    نذر مى

را مبعوث منود؛ ات دين ملسو هيلع هللا ىلص متعال حممد  اّللَ ، ندهست نزديكرت اّللَ اينكه آانن به 
 اّللَ را آگاه سازد که عبادت صرفا حق  را جتديد منايد و آهنا ڠ پدرشان ابراهیم

متعال است، و اين عملکرد آانن متام عباداتشان را فاسد کرده است، پس اب آهنا 
 اّللَ جهاد منود ات دعا و نذر و مدد خواسنت و متام انواع عبادات را فقط برای 

 متعال اجنام دهند.
طلب شفای مريضان و خوشبخت منودن خويشاوندان و خبشیدن  مهچننیو 

 اّللَ تواانيی آن را دارد؛ فقط از  اّللَ وری که فقط گناهان و عالوه از اينها از ام
زيرا آهنا منزل مردگانی  و براى مناز و دعا به اپى قرب و ضريح نروند، خبواهندسبحانه 

 هستند که ای در انز و نعمت هستند ای در عذاب و جهنم می ابشند.
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 خواسنت از هر کخواسنت از مرده است بلكه كم کاز بزرگرتين گناهان كم
مثل در توان آهنا نیست؛ نیز از بزرگرتين گناهان می ابشد،  خملوقى در آنچه كه

و هیچ  و جنات كند کاين است كه غرق شده اى از غرق شده ديگر طلب كم
کسی از بنده ای امیدوار نشده مگر اينکه امید و گمانش به ابد فنا رفته، پس به 

استفاده اسباب و بدون آن از جايی که متعال اب  اّللَ متعال روی آوريد؛ زيرا  اّللَ 
 .هبرتين دوست و ایور استمتعال  اّللَ رزق و روزی میدهد و  نداشته ابشیدگمان 

كسى را از بنی می برند،   گناهاناست، و نیکی ها،  توحید  :فاره شرکک
امید داشته ابشد در عامل خیال زندگى برای حل مشکلش به غری پروردگارش كه 
 .حمال و ان ممكىن را طلب كرده استكند و چیز   مى

رفع حاجتش را خواسته  اّللَ له تعويذ و امثال آن از غری یمهنی كه انسان بوس
إهَن الرَُّقى » می فرمايد:ملسو هيلع هللا ىلص ، پیامرب است اّللَ خود وابستگى و تعلق به غری  ،است

ْركٌ  ؛َوالَتَمائهَم َوالت هَوَلةَ   یتعويذها و آنچه برا و (2)رقیه» ، ترمجه:(1)روايت امحد() «شه
 .«می ابشند کشود شر  یحمبت زن و شوهر اجنام م

تغیری را  اّللَ هرگز منى تواند حكم چیز جامد و بی روحی می ابشد،  تعويذو 
 ، ای انسان را از آفات و مصیبتها حفاظت كند و ای او را به آرزويش برساند،دهد

متعال  اّللَ ه آويزان می کنند؛ کسانی که تعويذ را بر گردن فرزندان ای زانن ای غری 
حمكم كن  اّللَ پس رابطه خودت را اب ، كند  یواگذار كرده و خوار مآانن را به مهان 

ات اينكه و به او پناه برب و امرت را به او بسپار،  و احتیاجات خودت را از او خبواه

                                      
 (. 9667( رقم حديث: )2/840سند امحد )( م1)
 رقیه به دم گويند، منظور آن دم های که شرکی ابشند. مرتجم.( 2)
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، (1){جبحب هئ مئ خئ حئ جئ} ،و قلبت مطمئن گرددده مشكالتت برآور 
 .«است یاو را کاف اّللَ  ،توکل کند اّللَ و هرکس که بر » ترمجه:

متعال بنده متوکل به خويش را کفايت بکند و او را حفاظت  اّللَ و اگر 
توکلت را عاجزی و عاجزيت را  دمشىن منى تواند در او طمع كند،کند، پس هیچ 
 توکل قرار مده.

كردن و از   ابور ا راو خرافات آهنرفنت نزد ساحران و غیب گواین  بدانو 
 آانن درابره امور غیىب و پنهاىن چه گذشته و چه آينده نظر خواسنت ای از آانن

طلب جدايی انداخنت بنی زن و مرد ای حمبت انداخنت بنی آهنا ای به آن راضی 
دلیل بر ضعف عقیده و سسَّت توكل است، بلكه دلیل بر اين است كه بودن؛ 

برايش در تقدير نوشته  متعال اّللَ آنچه كه  چننی انساىن بر قضاء و قدر اهلى و
ن»می فرمايد: ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب  خشمگنی و انراضى است، َفَصَدَقهأ  ا  َأْو َعَراف ا  َمْن أََتى َكاهه

َا یَ قأولأ  َا أأْنزهَل َعَلى حمأََمدٍ  ؛ِبه هر » ، ترمجه:(2)روايت امحد و حاکم() «فَ َقْد َكَفَر ِبه
ملسو هيلع هللا ىلص و او را تصديق منايد قطعا به آنچه بر حممد کس نزد کاهن ای غیبگويی برود 

 .«انزل شده کفر ورزيده است
و آن كند منی  بیشرت و نزديكرت مقدر منوده را حرِص حريصی  اّللَ و رزقی که 

زمانیکه فهمیدم که » می گويد: را کراهیت افراد منع منی کند، حسن بصری 
س رفنت پیش شعبده پ. «روزی من نصیب کسی ديگر منی شود قلبم آرام گرفت

 می گويد: ابزان سبب زود رسی رزق انسان و أتخری مرگ آن منی گردد، قرطبی 

                                      
 .3( سوره الطالق:1)
 (.15( رقم حديث: )1/8م )(، مستدرک حاک9667( رقم حديث: )2/1996سند امحد )( م2)
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مانند هیأت امر به معروف و هنی از منکر كساىن كه قدرت و دسرتسى دارند »
يعنی:  - و ديگر ارگاهناى رمسى بر آانن واجب است كه جلو چننی منكراتى

و اب آهنايی که پیش آهنا می روند  بگریند را اب قاطعیت - ساحران و شعبده ابزان
 .(1)«بشدت برخورد کنند

پرهیز از قسم دلیل بر آن زيرا حَّت اگر راست ابشد،  ،از قسم خوردن بپرهیز
كىن و چنانچه قسم خوردى جز به امسى از امساء   پروردگارت را تعظیم مى است كه

كعبه و   :مانند - قسم خنور اّللَ قسم خنور و هرگز به غری  اّللَ ای صفَّت از صفات 
 . - وىل و امانت و پیامرب

 و و در مقابل احكاميقنی داشته ابش  اّللَ و به تقدير و آفرينش و تدبری 
از آجناىي كه و تسلیم امورش ابش،  آزمايشات اهلى صرب و استقامت داشته ابش

هاست پس در هر  دنیا سرشار از مشكالت و سخَّت ها و تكالیف و مشقت
چرا که امیان به آن  به آنچه برايت مقدر گرديده امیان و ابور داشته ابش،صورت 

اب  چننی نیست كه هر چه انسان آرزو كند در ایبد،رکنی از ارکان دين است، 
، درهای رمحت ابز می شود و اّللَ در دعا و کامل روی آوردن به و زارى اصرار 

 مطلوب حاصل می شود.
هرگاه يكى غالب گردد میدش برابر ابشند، بر مومن الزم است که ترس و ا

دچار صاحبش را انبود کند، هر کس ترس او غالب ابشد، به نوعی ان امیدی 
ىب خیال مى ماند،  اّللَ از عذاب و گرفت  گردد، كسى كه امیدش غالب شودیم

 که تو را از حمرمات ابز بدارد.  ترس به اندازه اى مطلوب است

                                      
 (.5/633) ( املفهم1)
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عملت را  ،حل را در دلت احساس نكردىهرگاه شريىن و حالوت عمل صا
متعال شکور است و بدان در دنیا هبشتی است هر کس وارد  اّللَ متهم کن زيرا 

از آن نشود، وارد هبشت قیامت خنواهد شد و حمروم کسی است که قلبش 
و اسری کسی است که خواهشات نفسانی او را اسری  پروردگارش غافل ابشد

مسلماانن در مساجد امیان را افزايش می دهد و چهره بگردانند و مناز اب مجاعت 
 مسحص خس} تعالی می فرمايد: اّللَ چنانكه را منور و از حمرمات ابز می دارد، 

و مناز را براپى دار » ، ترمجه:(1){مضحط خض حض جض مص خص
 .«كه مناز از فحشاء و منكر ابز مى دارد

نوشیدن دلیل بر سالمت امیان و حسن عمل و  حالل خوردن و حالل
َتكأْن  ؛َأطهْب َمْطَعَمكَ  !ََي َسْعدأ »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب لذا سبب قبولیت دعا است، 

اى سعد! روزى حالل خبور ات » ، ترمجه:(2)روايت طرباىن() «مأْسَتَجاَب الَدْعَوةه 
 .«اينكه مهیشه دعايت قبول گردد

حرام خبصوص گرفنت و دادن سود بپرهیز، ات اينكه نفس و  از داد و ستد
 .گردد  کروحت اپ

 اّللَ و دمشىن براى  اّللَ در رفتار و برخورد اب ديگران بر اساس دوسَّت براى 
ابشد حَّت اگر خملوق از او انراضى  اّللَ عمل كن، كسى كه در پى حصول رضاى 

 .دهلاى مردم را بسوى او برخواهد گرداند اّللَ زيرا  ؛گردند

                                      
 .45( سوره العنكبوت:1)
ضعیف جدا دانسته. رمحه هللا (. اسناد اين حديث را شیخ آلباىن 6495( رقم حديث: )6/310) ( املعجم األوسط2)

 مرتجم.
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از ظلم و ستم بر ديگران بپرهیز كه ظلم در آخرت مضاعف شده و دامن 
شود، یترا خواهد گرفت، مظلوم مستجاب الدعاء است، كه معموال دعايش قبول م

عملى صاحل،  کتر  حتماپس حقوق ديگران را به آانن بر گردان و جتاوز نكن، ظلم 
 مخ جخ مح} تعالی می فرمايد: اّللَ  ای ارتكاب كارى حرام را بدنبال دارد،

عذاىب بزرگى به او  ،و كسى كه از مشا ظلم كند» ، ترمجه:(1){خس حس جس
 .«خواهیم چشاند

به عیوب خودش  جبای عیوب ديگران عاقل كسى است كهبه درستی 
گام   اّللَ ، كسى كه بسوى و در عبادت پروردگار به جديت قیام کند مشغول ابشد

 پیش براند، و رشد دهد، نیدارد ابيد مهَّت عاىل داشته ابشد كه او را مهچن مى بر
و علمى داشته ابشد كه راه را برايش نشان دهد و مهواره ارشادش كند، پس بسوى 

نظر داشته ابش، عیوب خودت را  گام بردار، نعمتهاى پرودگارت را پیوسته در  اّللَ 
مهواره جستجو و اصالح كن، و از ابزى كردن اب آبروى ديگران اب غیبت و هبتان 

 كأْم َحَرامٌ نَ يْ ب َ إهَن دهَماءَكأْم َوَأْمَواَلكأْم َوَأْعَراَضكأْم » فرمايد: مى ملسو هيلع هللا ىلص بپرهیز، پیامرب
به » ، ترمجه:(2)(متفق علیه) «بَ َلدهكأْم َهَذاَكحأْرَمةه یَ ْومهكأْم َهَذا، ِفه َشْهرهكأْم َهَذا، ِفه 

يكديگر مهانند حرمت اين روز در اين  يقنی بدانید كه خون و مال و آبروى مشا بر
 .«ماه، در اين شهر براى مشا حرام است

، حسد از زدن مردم وا داردهبتان  را بهو ت نفسانی مبادا حسد و خواهشات
 انسان طبیعتًا دوست دارد خودش را از همگناه ديگر عقوبتش بیشرت است،   هر

طوری برخورد  مذموم است اين است كه زمینهاين  برتر ببیند، آنچه در شنوعان
                                      

 .19( سوره الفرقان:1)
 .(1218( رقم حديث: )4/38(، صحیح مسلم )67( رقم حديث: )1/34صحیح خبارى ) (2)
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و اصرار داشته ابشد كه حتمًا به  استضى ااز قضا و قدر انر  کند که انگار
گردان و مهواره تقوا   حريفش ضربه بزند، پس اين خصلت زشت را از خودت دور

بوسیله تقوايش به او  متعال اّللَ كسى كه تقوا و صرب داشته ابشد ا  زير پیشه كن، 
عبادت مداومت  نفع مى رساند، و خويشنت را اب اخالق نیكو مزين كن، و بر

خواسنت از  کبرد و كم كه كثرت عبادت رایكارى را از بنی مىچرا  داشته ابش، 
هنى از منكر مصیبت را  انسان را از تكرب حمفوظ مى دارد، و امر به معروف و اّللَ 

بزرگ بپرهیز كه گناه قلب و بدن را سست  و کاز گناهان كوچ كند،  دفع مى
د، شیطان براى نكن  د و عذاب را جلب مىنبر  د، و نعمتها را از بنی مىنكنیم

 انرا از ایدش شدهد، و عقوبت انسان گناهان را بسیار زيبا و لذت خبش جلوه مى
به دوابره كند ات اينكه   امیدوار مى اّللَ ت و مغفرت به رمحمدام مى برد، و او را 

گردد،   سست مى قیامتو  اّللَ راين حركتش بسوى بكند، بنا  آلوده شانگناه 
براى انسان نشانده و افراد زایدى را شكار كرده است،  ینیشیطان دامهاى رنگ

کثرت   و بهپس بدنبال شیطان مرو و از مقاومت و جماهدت در برابر او كواته نیا 
صاحل اجنام عمل صاحل ، كه از نشانه هاى قبولیت عمل اعمال صاحل اجنام ده

 می ابشد.پى آن ديکری در 

 زي ري ٰى جت هب
 يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب}

راه راست اين است » ، ترمجه:(1){ىف يث ىث نث مث رثزث
 اّللَ كه مشا را از راه   ،من، پس از آن پریوى كنید و از راههاى ديگر پریوى مكنید

                                      
 .153( سوره األنعام:1)



 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى   138

شايد پرهیزگار  ،کند  یمشا را بدان سفارش م اّللَ اين است آنچه  ،كنندمی  جدا 
 .«شويد

 متعال به من و مشا در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اّللَ 
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان منود و است که  اّللَ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اّللَ جز  بر حقی معبودهیچ که   دهمیم یهناد، و گواه
 ،اوست فرستادهبنده و  ملسو هيلع هللا ىلص حممدما  پیامربدهم که  یم شريكى ندارد، و گواهى

  .و ایرانش ابد اهل بیتشبر او و  اّللَ درود و سالم فروان 

 ای مسلماانن:اما بعد، 
آخرتى، هر عمل حساىب دارد، و بر هر  زندگى مرگى بدنبال دارد و دنیا

چیز انظر و نگهباىن مقرر است، هر نیكى اپداش، هرگناه عقوبت و هر عمل 
 اپایىن دارد، انگزير ابيد رفیق زنده اى داشته ابشى كه اب تو پس از مرگ دفن گردد

ابشد اب تو بدى خواهد كرد،  بدابشد اكرامت خواهد كرد و اگر  خوباگر  که
شد، جز او از تو سؤال  دتو برانگیخته خواهاب  تو حشر خواهد شد و اين رفیق اب

اب او انس خواهى گرفت،  ، اگر صاحل ابشدآن را صاحل قرار دهخنواهد شد، پس 
 !او عمل توست ی؛ترسمی ابشد از او  بدو اگر 

تواىن اعمال صاحل بیشرت اجنام بده و بر دينت استوار ابش و  پس هرچه مى
بپرهیز به دينت  ی اوتقويت كىن، اوامرش را جباى آور و از نواهرا  بكوش كه آن
مقتضیاتش را اجنام بده و خودت را به امیان و علم و عمل مفاد و چنگ بزن و 

صاحل مسلح كن و از حوادث و صحنه هاى تكان دهنده عربت بیاموز و در 
به ذكر و اید مهواره  می ابشندمواعظ قرآىن تدبر كن كه اينها راست ترين داستاهنا 

كواتهى   اپاینی ندارد و برو و تعطیلی  یكه ذكر وقت مشخص،  مشغول ابش اّللَ 
 .ش سپاس گوتوفیق اطررا خب اّللَ پیوسته استغفار كن،  و تقصریات خويش ها
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بدرستی درود و سالم بفرستید،  اّللَ حممد بن عبد اّللَ هبرتين خلق  برسپس 
 .بر پیامربش امر منوده.. فرستادن سالمدرود و متعال مشا را به  اّللَ  که



  (1)حسن ظن به اّللَ 
سپاس گفته متعال مى ابشند، او را  اّللَ متامى محد و تعريفات خمصوص  مهاان

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر ایو از او 
تواند  او را هدايت كند، هیچ کس منی اّللَ ، هر كه میبر یبه او پناه م ستمانيانشا

و گواهی  فتایخنواهد  یگر تيهدااو را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
و نیست، يکتاست و هیچ شريکی ندارد  اّللَ جز  معبود بر حقیمی دهم كه هیچ 

بسیار و درود و سالم  بنده و فرستاده اوست، ملسو هيلع هللا ىلص ی دهم که مهاان حممدگواهی م
  .ایران وی ابدو  تیو و بر اهل بابر  اّللَ مستدام 

 اما بعد:
و به  يدساز  یشهاوست پ یستهيرا آنگونه که شا اّللَ  یتقوا اّللَ اى بندگان 

 .یدحمکم اسالم چنگ زن يسمانر 

 ای مسلماانن:
 ادهتمتعال رسوالنش را فرس اّللَ بر بندگانش است و خباطر آن  اّللَ حق  :توحید

در عبادات متعال  اّللَ يگانه دانسنت  :و کتاهبايش را انزل منوده و حقیقت توحید
آن را دوست دارد  اّللَ می ابشد و عبادت اسم جامع و شاملی است که هر چه 

پس  را فرا می گرید، - از گفتار و کردار ظاهری و ابطنی - و از آن راضی است
از و ابدوام تر بزرگرت  قلب و عبادت ،هستخودش به خاص  قلب عبادتِ برای 

                                      
القا شده ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل  هجرى در مسجد رسول 1439ربیع اآلخر، سال  18مجعه، اين خطبه در روز ( 1)

 است.
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از اعمال  ،و وارد شدن اعمال قلب در امیان عبادت اعضای جوارح می ابشد
، پس امیانی که اب شناخت و هبرتين وجه بر قلب قائم می ابشنداولی تر جوارح 

 مکمالت آن می ابشند ءاتبع و جز  است، اعمال ظاهریاصلی ابشد، مقصود 
؛ پس عمل قلب آهنا پذيرفته و اصالح می شوند ،ل قلباعمااب در نظر گرفنت و 

و اگر اعمال ظاهری از اعمال قلب خالی ابشند،  استو اساس عبادت  روح
 می فرمايد:ملسو هيلع هللا ىلص مانند جسد مرده ايی می ماند که در آن روحی نیست، پیامرب 

َسدأ كألُّهأ، َوإهَذا َفَسَدْت َفَسَد الَ إهَذا َصَلَحْت َصَلَح  ،َسده مأْضَغة  الَ َأََّل َوإهَن ِفه »
 یبدانید كه در بدن، عضو » ، ترمجه:(1)(متفق علیه) «َقْلبأ الَسدأ كألُّهأ، َأََّل َوههَي الَ 

دارد و  یوجود دارد كه صالح و فساد ساير اعضا، به صالح و فساد آن، بستگ
 .«آن، قلب است

و اب آن اعمال برتری پیدا  آنچه در قلب هاست ىبندگان در برتر  ىبرتر 
 فرمودند:ملسو هيلع هللا ىلص به آن می نگرد، پیامرب متعال  اّللَ میکنند و قلب جايگاهی است که 

  ََّل یَ ْنظأرأ إهَل َأْجَسادهكأْم، َوََّل إهَل صأَورهكأْم، َوَلكهْن یَ ْنظأرأ إهَل ق ألأوبهكأمْ اّللََ إهَن »
نگرد،  یمشا من یبه تن ها و پیکره ها اّللَ » ، ترمجه:(2)(روايت مسلم) «َوَأْعَمالهكأمْ 

 .«نگرد یبلکه به دهلا و اعمال مشا م
است؛  اّللَ اتکید شده: حسن ظن به  بسیارو از مجله اعمال قلب که به آن 

از فرايض اسالم و يکی از حقوق و واجبات توحید می ابشد و معنای  ينپس ا
و انمها و  سبحانه اّللَ کامل و شامل آن: هر گمان نیکی که شايسته کمال ذات 

                                      
 .(1599( رقم حديث: )5/50، صحیح مسلم )(25( رقم حديث: )1/20( صحیح خبارى )1)
 .(2564( رقم حديث: )8/11صحیح مسلم ) (2)
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متعال است و اساس او بر  اّللَ ذات فرع علم  حسن ظنصفات او می ابشد و 
متعال و عزت و احسانش و قدرت و علمش و انتخاب  اّللَ شناخت وسعت رمحت 

برای  اّللَ بی شک حسن ظن به  نیکويش می ابشد، هرگاه اين شناخت کامل شد،
منودن برخی از امساء و  اب مشاهدهحسن ظن بنده مثره و نتیجه می دهد و گاهی 

 متعال به وجود می آيد. اّللَ صفات 
 حسنات ابشد، مهان اندازه وهر کس در قلبش معنای حقیقی امساء و صف

ظنی که مناسب هر اسم و صفت ابشد در قلب او بوجود می آيد؛ زيرا هر صفتی 
 حسن ظن خاصی دارد. عبوديت و

را  و کمال و بزرگواری و مجال و برتريش بر خملوقاتش حسن ظن به او 
 متعال بندگانش را دستور داده، در فرموده اش: اّللَ الزم می کند و به مهنی دلیل 

{خب حب جب مئهئ خئ}
را  نیکوکاران اّللَ کنید مهاان   یو نیک» ، ترمجه:(1)

را نیکو  اّللَ حسن ظن به » می گويد: سفیان ثوری ، «داردمی دوست 
قبل از وفات خويش خباطر بزرگی منزلتش اتکید منود، ملسو هيلع هللا ىلص  پیامربو  .«گردانید

نأ » می گويد: جابر  روايت ) « ّللَه به الَظَن ََّل مَيأوَتَن َأَحدأكأْم إهََّل َوهأَو َيأْسه
نیكو  اّللَ هیچ كس از مشا منرید، مگر اينكه گمانش نسبت به » ، ترمجه:(2)(مسلم
 .«ابشد

 و فروتن خود را به خاطر حسن ظن شان تعريف منوده و بندگان خاشع اّللَ 
سبحانه  اّللَ است، تسهیل عبادت را برای آهنا بشارتی فوری و کمکی قرار داده 

                                      
 .195( سوره البقرة:1)
 .(2877( رقم حديث: )8/165صحیح مسلم ) (2)
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 جخ مح * مج حج مث هت مت حتخت جت هب} می فرمايد:

جبويید  یو از صرب و مناز ایر » ، ترمجه:(1){حص مس خس حس جس مخ
که يقنی دارند   یآن کسان، که آن گران و دشوار آيد جز بر فروتنان  یو به راست

 .«گردند  یاو ابز م یپروردگارشان را مالقات خواهند کرد و يقنی دارند به سو 
متعال کسب منودند، پس  اّللَ مقام رفیعی خباطر شناخت  ۏ و پیامربان

که به رب خود داشتند، پس خباطر حسن ظنی   امور خود را به او سپردند
رها منود و در آن زمان در جوار کعبه هاجر و پسرش امساعیل را  ڠ ابراهیم

و پشت داد  ڠ آجنا آب هم نبود، سپس ابراهیم درمکه هیچ کسی نبود و 
ََذا  !ََي إهبْ َراههيمأ » او را دنبال منود و گفت: ژ رفت، هاجر أَْیَن َتْذَهبأ َوَترْتأكأَنا ِبه

َرار  ؟َوادهي اَلذهي لَْيَس فهيهه إهْنٌس َوََّل َشْيءٌ ال َوَجَعَل ََّل یَ ْلَتفهتأ  ،ا  فَ َقاَلْت َلهأ َذلهَك مه
ََذاّلَلأ فَ َقاَلْت َلهأ: آ ،إهلَْيَها روايت ) «ََّل یأَضي هعأَنا ا  قَاَلْت: إهذ ،قَاَل: نَ َعمْ  ؟ اَلذهي َأَمَرَك ِبه

 یكه هیچ كس و هیچ چیز   یدره اابراهیم! ما را در اين  یا» ، ترمجه:(2)(خبارى
 ،چندين ابر، اين مجله را تكرار كرد؟ و یرو  یكجا مب یكن  یوجود ندارد، رها م

به تو چننی  اّللَ : آای آنگاه، هاجر گفت ،كرد  یبه او توجه من ڠ اما ابراهیم
ما را  اّللَ هاجر گفت: در اين صورت،  ی،داده است؟ ابراهیم گفت: بل یدستور 

 .«ضايع خنواهد كرد

                                      
 .46( سوره البقرة:1)
 .(3364( رقم حديث: )4/142( صحیح خبارى )2)
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 آنچه صورت گرفت، شد، پس آب اب برکتی جوشید او پس نتیجه حسن ظن
پیامرب  ڠ و خانه کعبه آابد گرديد و اید آن برای مهیشه ماندگار شد و امساعیل

 مرسلنی و امام متقنی قرار گرفت.شد و از نوادگان و نسل او خامت 
سپرد  اّللَ پس صرب منود و کارش را به  ،دو پسرش گم شدند ڠ و يعقوب

{هل مل خل حل جل مك لك} و فرمود:
من شكايت » ، ترمجه:(1)

 .«برم یم اّللَ و اندوهم را تنها به نزد  یپريشان حال
 و اينکه او هبرتين حفاظت کنندگان است، اّللَ و قلبش پر از حسن ظن به 

 مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت} ابقی ماند و فرمود:

 یب ،آانن را به من ابز گرداند ه یمه اّللَ امید است كه » ، ترمجه:(2){جخ
 .«ستاحکیم  وگمان او داان 

 يل ىل مل خل} و فرزندانش را به آن دستور داد و فرمود:

 يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم

{جي
فرزندامن! برويد و از يوسف و برادرش جستجو  یا» ، ترمجه:(3)

انامید  اّللَ انامید نشويد، چرا که جز گروه کافران از رمحت  اّللَ کنید و از رمحت 
 .«گردند  یمن

                                      
 .86( سوره يوسف:1)
 .83( سوره يوسف:2)
 .87( سوره يوسف:3)
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سختی وجود بنی اسرائیل مشکالتی که توان آن را نداشتند، رسید و اب و به 
به  ڠ و امید و چاره به او ابقی ماند، موسی اّللَ غم و اندوه، حسن ظن به 

 مثحج هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ} قومش فرمود:

مدد جويید و صرب پیشه سازيد که اين  اّللَ از » ، ترمجه:(1){جح مج
است و به هر کس از بندگانش که خبواهد آن را به مریاث متعال  اّللَ آن  زمنی، از

 .«دهد و سراجنام نیک از آن پرهیزگاران است یم
شدند، درای جلويشان و مهراهانش سنگنی  ڠ کالت برای موسیمشو 

 خم حم جم يل} و فرعون و لشکراینش از پشت و هنگامیکه

{مم
 .«فرعونیان گرفتار شدمیما در چنگال ایران موسی گفتند: » ، ترمجه:(2)

گواهی بزرگ به اعتماد و حسن ظن او به رب قادر   اّللَ کلیم   پیامربجواب 
{ين ىن من خن جنحن يم} و تواان،

چننی نیست، هرگز  فرمود» ، ترمجه:(3)
 .«پروردگارم اب من است، و رهنمودم خواهد كرد

 مه} پس وحی اهلی به چیزی آمد که ذهن و گمان خطور منی کرد،

 ُّ * ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه

{نب مب زب * يئ ىئ نئ مئ زئ * ّٰ ِّ
 ، ترمجه:(4)

                                      
 .128( سوره األعراف:1)
 .61( سوره الشعراء:2)
 .62( سوره الشعراء:3)
 .66-63( سوره الشعراء:4)
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فرمان دادمی که اب عصايت به درای بزن، پس درای از هم شکافت  یپس به موس»
شد و در آجنا ديگران را به آهنا نزديک کردمی،  یاز آن مانند کوه بزرگ یو هر خبش

 .«جنات دادمی، و فرعونیها را در درای غرق کردمی یو مهراهانش را مهگ یموسو 
و حسن ظن به او پیامرب ما  اّللَ خملوقات از حلاظ عبادت و بندگی  برترينو 

و پریوزی دينش  اّللَ ابشد، قومش او را اذيت کردند پس به وعده  میملسو هيلع هللا ىلص حممد 
ْئَت َأْن أأْطبهَق َعَلْيههمأ »مطمئن ماند، فرشته کوهها خطاب به او فرمود:  إهْن شه

 اّللََ  مهْن َأْصََلِبههْم َمْن یَ ْعبأدأ اّلَلأ َبْل َأْرجأو َأْن َيأْرهَج : ملسو هيلع هللا ىلص اّللَ َرسأولأ ْخَشَبنْيه؟ قَاَل الَ 
، دو كوه سخت ىخواه ىگر ما » ، ترمجه:(1)(متفق علیه) «ا  َوْحَدهأ ََّل یأْشرهكأ بههه َشْيئ

 متعال اّللَ : بلكه من امیدوارم كه ندفرمود ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب ،چسبامن ىمكه را بر آانن، م
 ىرا عبادت كنند و چیز  متعال اّللَ را بوجود آورد كه فقط  آانن، كساىن ىاز نسلها

 .«نسازند کرا اب او شري
را رها  اّللَ حسن ظن به ملسو هيلع هللا ىلص سخت ترين و بدترين ظروف پیامرب ما  درو 

ه برد، سپس کفار آهنا را دنبال اشد و در راه به غاری پن خارجننمود، از مکه 
که به مهراهش دلداری   یآهنا رسیدند، پس در حال دوربرمنودند، انگهان کفار 

اب  اّللَ اندوهگنی مباش، » ، ترمجه:(2){جخمخ مح جح مج حج} میداد؛ فرمودند:
 .«ماست

َغاره: َلْو َأَن َأَحَدهأْم َنَظَر إهَل الَوََنْنأ ِفه  ملسو هيلع هللا ىلصق أْلتأ لهلَنِبه ه » فرمود:  ابوبکر
ثْ َننْيه  !ْبَصَراَن َُتَْت َقَدَمْيهه! فَ َقاَل: ََي َأَب َبْكرٍ َلَ َقَدَمْيهه  متفق ) « ََثلهثأهأَمااّلَلأ َما ظَنَُّك به

                                      
 .(1795( رقم حديث: )5/181، صحیح مسلم )(3231( رقم حديث: )4/115( صحیح خبارى )1)
 .40( سوره التوبة:2)
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اگر يک نفر از آهنا به  :میدر غار بود : وقَّتمگفت ملسو هيلع هللا ىلص به پیامرب» ، ترمجه:(1)(علیه
بکر نظرت درابره دو و اب ىفرمودند: ا ملسو هيلع هللا ىلص اّللَ رسول  ،بیند یما را م ،اپينی بنگرد

 .«سومنی نفر آهناست چیست؟ اّللَ كه   ىنفر 
اذيتی و غم و اندوه و جنگ برخورد منود، اب  اينکه از هر طرف و اب وجود

در کل دنیا می رسد و  به مرور زمان اما او يقنی کامل داشت که اين دين
 بَ ْيَت َمَدٍر َوََّل اّلَلأ ْمرأ َمْبَلَغ الَلْيله َوالَنَهاره، َوََّل َیرْتأكأ الَ لََيْبلأَغَن َهَذا »میفرمودند: 

 ، ترمجه:(2)(روايت امحد) «إهََّل َأْدَخَلهأ َهَذا الد هیَن بهعهز ه َعزهیٍز، َأْو بهذأل ه َذلهيلٍ  ،َوَبرٍ 
 ىچادر  ى هیچ خانه ،اند، خواهد رسید رسیدهكه شب و روز   اسالم ات جاىي»

 ىاهل ىشود كه اسالم در آن داخل نگردد، اين وعده  ىپیدا من ىو گل ىای سنگ
 .«اب عزت عزيزان ای ذلت ذلیالن حتقق پیدا خواهد کرد

کشید در حاىل كه او خواب بود، ملسو هيلع هللا ىلص يک ابديه نشینی مششری را بر پیامرب 
: اَبرِزاً ِبهِ  - ا  َوهأَو ِفه َیدههه َصْلتفَاْسَتْيَقْظتأ » فرمودند:ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب  فَ َقاَل: َمْن ، - َأي 

:  ؟مَيَْنعأَك مهِن ه  وعند  .(3)(متفق علیه) «َوَلَْ ی أَعاقهْبهأ َوَجَلسَ ، - َثََلَث   - اّلَلأ فَ قأْلتأ
پس بیدار شدم و ديدم كه اب مششری » ، ترمجه:«َفَسَقَط الَسْيفأ مهْن َیدههه »: (4)أمحد

مرا از كشنت تو  یآنگاه، به من گفت: چه كس ،سرم ايستاده است یابالبرهنه، 
و در ، «، و او نشستاو را جمازات نكرد - سه ابر - اّللَ دارد؟ گفتم:  میابز 

 .«مششری از دستش افتاد» امحد آمده: روايت
                                      

 .(2381( رقم حديث: )7/108، صحیح مسلم )(4663( رقم حديث: )6/66( صحیح خبارى )1)
 (.17162)( رقم حديث: 7/3745سند امحد )( م2)
 .(843( رقم حديث: )7/62، صحیح مسلم )(2910( رقم حديث: )4/39( صحیح خبارى )3)
 (.15159( رقم حديث: )6/3148سند امحد )( م4)
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 اّللَ ترين خملوقات در حسن ظن به  اب يقنی انبعد از پیامرب  ٪و صحابه 
 مل خل حل جل مك لك خك حك} تعالی می فرمايد: اّللَ متعال می ابشند، 

 ، ترمجه:(1){من خن حن جن مم خم حم جم هل
جنگ اب مشا گرد آمده اند، از آهنا  یگفتند که مردم برابه آهنا  که مردم   یکسان»

ما را بسنده است و چه  اّللَ برتسید، و اين سخن بر امیانشان بیفزود و گفتند: 
 .«است ینیکو ایور 

ای پناهش  ،آمد ات او منازش را آهسته خبواند ابوبکر صديق  نزدابن دغنه 
يت ذکفار قريش اجازه ابه  و  ،يعنی عهد و پیمان دفاع از او - را از او برگرداند

می گردامن و  فرمود: من عهد و پیمان تو را بر ابوبکر صديق  - دهدبرا  او
 .(2)روايت خباری() پناه می جومی  اّللَ به 

َأْن نَ َتَصَدَق، فَ َواَفَق َذلهَك  ا  یَ ْوم ملسو هيلع هللا ىلص اّللَه َأَمَراَن َرسأولأ » :فرمود و عمر 
:  َماَّل   ، ؛ ا  َيْوَم َأْسبهقأ َأَب َبْكٍر إهْن َسَبْقتأهأ یَ ْومالعهْندهي، فَ قأْلتأ ْئتأ بهنهْصفه َماَله َفجه

َْهلهكَ َما أَبْ َقْيَت  :ملسو هيلع هللا ىلص اّللَه َرسأولأ  َله فَ َقاَل قَاَل:  ْثَلهأ قَاَل: َوأََتى أَبأو  ؟له : مه فَ قأْلتأ
َْهلهَك؟  :ملسو هيلع هللا ىلص اّللَه  فَ َقاَل َلهأ َرسأولأ ، هأ َبْكٍر بهكأل ه َما عهْندَ  قَاَل: أَب  َقی ُت هَلُُم َما أَبْ َقْيَت له

دادن امر صدقه ما را به  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَ رسول » ، ترمجه:(3)(روايت ابوداود) « َوَرُسوَلهُ اّللََ 
پس اب خود گفتم: امروز از ابوبکر  ،بود یمنودند و اتفاقا نزد من در آن هنگام مال

امروز مهان روز است و اب نصف  ؛مری اگر قرار ابشد سبقت بگ ،مری گ  یسبقت م

                                      
 .173( سوره آل عمران:1)
 .(2297( رقم حديث: )3/96( صحیح خبارى )2)
 (.1678( رقم حديث: )2/54نن ابوداود )( س3)
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 یاهلت ابق یفرمودند: چقدر برا خطاب به منملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ رسول  ،مال خود آمدم
فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَ لش آمد و رسول  مقدار و ابوبکر اب مهه مانی؟ گفتم: مهیگذاشت

و رسولش را نزد آهنا  اّللَ ؟ او گفت: یگذاشت  یاهلت ابق یبکر! چقدر براو اب یا
 .«گذاشتم  یابق

 پیش خدجیه سید زانن جهانیان ابتدای وحی آمد و فرمودند:ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب 
ي» يتأ َعَلى نَ ْفسه رْ  ؛: َكََل ~َخدهََيةأ َلهأ فَ َقاَلْت  ،َلَقْد َخشه َيأْزهیَك   َمااّللَه وَ ف َ  !أَْبشه

َم، َوَُتْمهلأ  اّللَه وَ ، ا   أََبداّلَلأ  بأ الإهَنَك لََتصهلأ الَرحه ْعدأوَم، َوتَ ْقرهي الَ َكَل، َوَتْكسه
من نسبت به جان » ، ترمجه:(1)(متفق علیه) «ق ه الَ الَضْيَف، َوتأعهنيأ َعَلى نَ َوائهبه 

تو را  اّللَ  سوگند اّللَ به  ؛گفت: هرگز  ~خدجیه  ،كنم  ىخود، احساس خطر م
مستمندان را و  مى كىنمشا صله رحم  سوگند اّللَ به ضايع و انبود خنواهد كرد، 

و در راه حق، مشكالت را حتمل  مناىي ىم ، از مهماانن پذيراىيكىن  ىم کكم
 .«كىن  ىم

دوست من » می گويد: طی منودند، سفیان  سلف امت به مهنی روشو 
ندارم که حماسبه من بر نیکی ها و بديها بدست پدر و مادرم ابشند، پروردگارم از 

 .(2)«پدر و مادرم هبرت است
ابراهلا! من توکل راستنی » اين بود: و يکی از دعاهای سعید بن جبری 

 .(3)«و حسن ظن را از تو می خواهم

                                      
 .(160( رقم حديث: )1/97، صحیح مسلم )(3حديث: )( رقم 1/7( صحیح خبارى )1)
 (.36، البن أيب الدنیا )ص:( احملتضرين2)
 (.35343( رقم: )7/22صنف ابن أيب شیبة )( م3)
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نیکو است، به  اّللَ و در میان جن ها نیکوکار وجود دارد، گمانشان به 
 مق حق مف خف حف جف} يقنی دارند؛ از گفتارهای آهنا: اّللَ قدرت و علم وسیع 

کنیم یرا در زمنی انتوان من اّللَ دانیم که  یما م» ، ترمجه:(1){مك لك خك حك جك
 .«و اب گرخينت نیز انتوانش نسازمی

متعال آهنا را  اّللَ سوگند خبورند،  اّللَ اگر به کسانی هستند که   اّللَ از بندگان 
متعال می ابشد، يکی از  اّللَ خباطر حسن ظن او به  اين فقطتربئه می کند، 

وظايف مسلمان نسبت به پروردگارش اينست که به او در هر زمان و در هر 
 و هبرتين جايی که ابيد به او حسن ظن داشته ابشد حالت حسن ظن داشته ابشد
يقنی داشته ابشد که او نزديک است می ابشد و  در حال دعا و مناجات اب او

 و دعايش را می پذيرد و امیدش را از بنی منی برد و ان امیدش منی کند.
و از اسباب پذيرش توبه: حسن ظن داشنت شخص به پروردگارش است، 

یَ ْغفهرأ  فَ َعلهَم َأَن َلهأ َرب    ؛ا  َأْذَنَب َعْبدهي َذْنب» از رب خود روايت می کند: ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب 
لَذْنبه الذَ  ْئتَ  ،ْنَب َوَيَْخأذأ به  ، ترمجه:(2)(متفق علیه) «فَ َقْد َغَفْرتأ َلكَ  ؛اْعَمْل َما شه

که گناهان را میبخشد و در   ،دارد ربیکرد و دانست که   یمن گناه ی بنده»
 .«خواهد، بکندی ام را خبشیدم، هر چه م کند؛ اينک بندهی  مقابل گناه جمازات م

آشکار می گردند، در  هاو در سختی ها حسن ظن ظاهر و بد گمانی 
گمان های اندرست و گمان   اّللَ و ديگران به  غزوه احد اهل امیان اثبت قدم شدند

متعدد  اّللَ و در غزوه احزاب ظن و گمان ها نسبت به  های جاهلیت منودند

                                      
 .12( سوره اجلن:1)
 .(2758( رقم حديث: )8/99، صحیح مسلم )(7507( رقم حديث: )9/145( صحیح خبارى )2)
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 رن مم ام يل ىل} :متعال در مورد گروهی فرمودند اّللَ گرديدند، 
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن * زن

در آجنا مؤمنان در معرض امتحان در آمدند و سخت متزلزل » ، ترمجه:(1){خئ
و  اّللَ گفتند:   یاست، م یکه در دهلايشان بیمار   یزيرا منافقان و آهناي، شدند

 .«نداده اند یپیامربش جز فريب به ما وعده ا
می  اّللَ يقنی داشتند که مصیبتها آزمايشی از جانب   و اما صحابه

 متعال در مورد آهنا فرمودند: اّللَ ابشند که به دنبال آهنا پریوزی و فرج می آيد، 
 هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم}

{هب مب هئ مئ
است که  یمومنان گفتند: اين مهان چیز »ترمجه: ، (2)

و پیامربش راست گفتند، و جز امیان  اّللَ و پیامربش به ما وعده داده بودند، و  اّللَ 
 .«ديگر به آهنا نیفزود یو تسلیم شدن چیز 

می ابشد؛  اّللَ راه جنات در وقت سختی ها و غم و اندوه فقط حسن ظن به 
غم و اندوهی که به آهنا آمده بود را  ،پس آن سه نفری که به جنگ تبوک نرفتند

 مل خل} سبحانه می فرمايد: ّللَ ابرطرف نکردند،  اّللَ جز اب حسن ظن به 

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

حکم آهنا به که را پذيرفت   آن سه تنمتعال توبه  اّللَ و نیز » ، ترمجه:(3){َّ
                                      

 .12-11( سوره األحزاب:1)
 .22األحزاب:( سوره 2)
 .118( سوره التوبة:3)
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 :بدون عذر و آن سه نفر تبوک از جنگ شانختلفبه سبب )اتخری انداخته شد 
که حکمشان موقوف   ،بودند ڤ بن ربیع همرار میه و اکعب بن مالک و هالل بن 

ات آنگاه که زمنی اب مهه گشادگیش  (بود و بعد از پنجاه روز توبه شان پذيرفته شد
 پروردگارو خود دانستند که جز  گنجیدی  بر آهنا تنگ شد و جان در تنشان من

به او پذيرفت ات را توبه آانن  اّللَ  آورند ندارند پس یکه بدان رو ی  هیچ پناهگاه
 .«ابز آيند، که توبه پذير و مهرابن است

بر ایری و پریوزی بندگانش و ولی هايش هیچ کس  ت،قوی و تواانس اّللَ و 
ات و قطعیات میباشد، یغری از او غالب منی شود و اعتماد به پریوزی او جزء يقین

 رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب} فرمايد: تعالی می اّللَ 

کند، هیچ کس بر مشا   یمشا را ایر  اّللَ اگر » ، ترمجه:(1){ىثيث نث مث زث
 ویاز  بعد یچه کسپس ، به غری نصرت واگذاردرا  غلبه خنواهد کرد و اگر مشا

 .«هدی می دایر مشا را 
امیان آورد و عمل او هر کس به  ،و او سبحانه خبشاينده و مهرابن است

حالش می شود،  شامل اّللَ صاحل اجنام دهد و امیدوار رمحت او ابشد؛ رمحت 
َكَتَب ِفه كهَتابههه، فَ هأَو عهْنَدهأ فَ ْوَق   :ْلقَ الَ َلَما َقَضى اّلَلأ » می فرمايد:ملسو هيلع هللا ىلص  پیامرب

: إهَن َرْْحَِته ال  اّللَ كه   یهنگام» ، ترمجه:(2)(متفق علیه) «َغَضِبه  َسَبَقتْ َعْرشه
عرش قرار دارد، نوشت: مهاان رمحت  یابالكه نزد او و   یخملوقات را آفريد، در كتاب

 .«دارد سبقتمن بر خشم من 

                                      
 .160( سوره آل عمران:1)
 .(2751( رقم حديث: )8/95، صحیح مسلم ) (3194( برقم: )4/106) خبارى ( صحیح2)
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گشايش هر کس زندگیش سخت و تنگ گرديد؛ پس حسن ظن فرج و  
لنَاسه » فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص است، پیامرب َلَْ تأَسَد فَاقَ تأهأ،  ؛َمْن نَ َزَلْت بههه فَاَقٌة، فَأَنْ َزََلَا به

كأ  ؛ّللَه َوَمْن نَ َزَلْت بههه فَاَقٌة فَأَنْ َزََلَا به  لٍ اّلَلأ فَ يأوشه ٍل َأْو آجه روايت ) « َلهأ بهرهْزٍق َعاجه
كس حمتاج و نیازمند شد و نیازش را از مردم طلب منود، هر » ، ترمجه:(1)(ترمذى

طلب  اّللَ حمتاج و نیازمند شد و نیازش را از کس هر   شود و ینیازش برطرف من
 .«دهد یدير ای زود به او رزق و روز  اّللَ است كه  کپس نزدي ،منود

ای فرزندم! اگر از » :دفرمو  اّللَ خطاب به فرزندش عبد زبری بن عوام 
انتوان شدی، پس از موالی من  - وام هامیاز پرداخت  - چیزی از آنپرداخت 

سوگند من نفهمیدم قصدش کیست، ات  اّللَ به  می گويد: اّللَ کمک خبواه، عبد
سوگند من هیچ  اّللَ : به ويدگ  اّللَ عبد ،اّللَ گفتم: پدرم! موالی تو کیست؟ فرمود: 

زبری  یمگر اينکه گفتم: ای موال ؛واقع نشدمدر سختی در پرداخت وام او  قتو 
 .(2)يت خبارى(روا) «وامش را پرداخت کن، پس آن را پرداخت می منود
دارد، هر کس به بی نیازی و  یو او سبحانه آمرزش و بذل و خبشش وسیع

سبحانه  اّللَ د، کنمی   حاجتش را برآوردهکرم و آمرزش او حسن ظن داشته ابشد، 
ُعوّن » در يک سوم آخر هر شب به آمسان دنیا فرود می آيد و می فرمايد: َمن  َيد 

َتِجیَب َلهُ  أَُلِِن َفأُع ِطَیهُ  ؟َفَأس  تَ غ ِفُرّن َفَأغ ِفَر َلهُ  ؟َمن  َيس   ، ترمجه:(3)(متفق علیه) «َمن  َيس 
 طلب می کند؛چه كسى از من  ،ات او را اجابت كنم ؛چه كسى مرا مى خواند»

 .«ات او را بیامرزم ؛چه كسى از من آمرزش مى خواهد ،ات به او عطا كنم
                                      

 (.2326 (، حديث رقم:)4/541) امع ترمذى( ج1)
 .(3129( رقم حديث: )4/87( صحیح خبارى )2)
 .(758( رقم حديث: )2/175، صحیح مسلم ) (1145( برقم: )2/25) خبارى ( صحیح3)
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ََّل َتغهيضأَها نَ َفَقٌة، َسَحاءأ اللَْيَل »متعال پر می ابشند،  اّللَ و دو دست 
 .«انفاق منودن آهنا را کم منی کند، شب و روز می خبشد» .(1)«َوالَنَهارَ 

توبه پذير است از توبه بنده اش خوشحال می شود و شب  متعال اّللَ و 
و روز دستش را دراز می کند ات  توبه کند روز کارکند ات گناه  دستش را دراز می

متعال اينست، کسی که بطرف او  اّللَ و از کمال صفات  توبه کندشب  هکارگنا
متعال حمتاج  اّللَ اب حسن ظن به  کند و نیازمندترين حالتی که بندهی  من شبیايد منع

برود،  اّللَ که مرگش نزديک ابشد و دنیا را وداع و به طرف   استاست هنگامی 
نأ الَظَن به » فرمودند:ملسو هيلع هللا ىلص  پیامرب روايت ) « ّللَه ََّل مَيأوَتَن َأَحدأكأْم إهََّل َوهأَو َيأْسه
نیكو  اّللَ هیچ كس از مشا منرید، مگر اينكه گمانش نسبت به » ، ترمجه:(2)(مسلم
 .«ابشد

و اثبات عبوديت و بندگی او  اّللَ از دستور در اين عبادت فرمانربداری 
ملسو هيلع هللا ىلص ، پیامرب می رسدبرای بنده آنچه به پروردگار خويش گمان کند؛  میباشد و
نَي َیْذكأرأّنه یَ قأولأ اّلَلأ تَ َعاَلی: » فرمودند: ، َوَأاَن َمَعهأ حه متفق ) «َأاَن عهْنَد َظن ه َعْبدهي َبه

منامی و  ىکه به من دارد، رفتار م  من اب بنده ام بر اساس گماىن» ، ترمجه:(3)(علیه
 .«کند، من اب او هستمى  که مرا اید م  ىهنگام

                                      
 .(993( رقم حديث: )3/77، صحیح مسلم )(4684( رقم حديث: )6/73( صحیح خبارى )1)
 .(2877( رقم حديث: )8/165صحیح مسلم ) (2)
 .(2675( رقم حديث: )8/62، صحیح مسلم )(7405( برقم: )9/211) خبارى ( صحیح3)
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 ،حسن ظن ندارد اّللَ هیچ بنده ای به » می گويد:  بن مسعود اّللَ عبد
متعال به او به اندازه گمانش عطا می کند، زيرا مهه خوبیها بدست  اّللَ مگر اينکه 

 .(1)«ابشد او سبحانه می
متعال دروازه خری  اّللَ داده شد؛ پس در واقع  اّللَ بنده حسن ظن به  بهو اگر 

قسم به » می گويد: بن مسعود  اّللَ بزرگی در دين برای او گشوده است، عبد
ذاتی که هیچ معبود حبقی جز او نیست! هیچ بنده ايی نعمتی هبرت از حسن ظن 

 .(2)«داده نشده اّللَ به 
مردم به اندازه گمانشان به پروردگار می ابشد، اما مؤمن پس  و اعمال
 اّللَ نیکو منود و اعمالش را نیکو گردانید و اما کافر گمانش به  اّللَ گمانش را به 

 پس اعمالش را بد منود. ؛بد بود
هبشت ورود به اسالم و کمال امیان در اين عبادت است و آن راه  خوبیو 

يک عبادت قلبی است که سبب حسن ظن ، ابشدبرای صاحب اين عبادت می 
به اندازه » می گويد: قیم ابن او می شود، امام به و اعتماد منودن  اّللَ توکل بر 

ابشد، هبمنی خاطر برخی توکل می حسن ظن و امید به پروردگارت، توکلت به او 
به توکل  اّللَ در واقع: حسن ظن به  تعبری منودندمتعال  اّللَ را به حسن ظن به 

بدگمان است تصور منی شود  اّللَ دعوت می کند؛ زيرا توکل در وجود کسی که به 
 .(3)«و کسی که امیدوار او نیست، توکل ندارد

                                      
 (.4/136) ( الرتغیب والرتهیب1)
  (2/333.)( حسن الظن ابّلَل 2)
 (.2/121) ( مدارج السالكنی3)
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متعال، توبه منودن  اّللَ از مجله آاثر اين عبادت: آرامش قلب، روی آوردن به 
در آن  وجود ندارد، اّللَ از اعتماد و امید به  - بعد از امیان - و هیچ شرح صدری

 ،ََّل َعْدَوى» فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلصويژگی است که به فال نیک دعوت می دهد، پیامرب 
بأِنه  هیچ مرضى در واقع از خودش » ، ترمجه:(1)(متفق علیه) «َفْألأ الَوََّل طهَْيََة، َوی أْعجه

 .«هیچ شگون بدى حقیقت ندارد، من فال نیک را دوست دارم واگری نیست و
متعال است و فال نیک:  اّللَ بدفالی: بدگمانی به » می گويد: حلیمی 
 .(2)«است اّللَ حسن ظن به 

قوت  صاحبشاست به  برای کرم و تنومندی کمکهبرتين   حسن ظن
 رزقاعتماد منود؛  اّللَ هر کس به » :می گويد ساجی  اّللَ میبخشد، ابو عبد

 .(3)«استهبرتين توشه و استعداد  توکلخويش را حمفوظ منود و 
گفته شد: ای ابو حازم! سرمايه تو چیست؟ فرمود:   بن دينار  سلمهبه 

 .(4)«و ان امیدی از آنچه در دست مردم است اّللَ اعتماد به 
هر كس كه گمانش به پروردگارش نیکو ابشد، نفس و مال خويش را 

، (5){ممجن خم حم جم هل مل} متعال: اّللَ میبخشد، اب يقنی به اين فرموده 
متعال  اّللَ از هر چیز که ابشد پس انفاق کنید،  (اّللَ ه )در راه چآنر و ه» ترمجه:

 .«عوضش را خواهد داد

                                      
 .(2675( رقم حديث: )8/62، صحیح مسلم )(7405( برقم: )9/211) خبارى ( صحیح1)
 (. 311)ص: ( فتح اجملید شرح كتاب التوحید2)
 (.9/310) ( حلیة األولیاء3)
 (.5/421) ( الطبقات الكربى4)
 .39( سوره سبأ:5)
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اعتماد کند،  اّللَ هر کس در رزقش به » می گويد: سلیمان دارانی ابو 
در خوش اخالقی او افزوده شود، و به دنبال آن بردابری می آيد و نفس او در 

 .(1)«شوندمی انفاق منودن آن سخاومتند می گردد و وسوسه هايش در مناز کم 
 اعمال نیک اعتماد به وعده هايش و است و اب اّللَ و او به امید آنچه نزد 

 جف مغ} است، مهانگونه که در اين فرموده آمده: برندهفضل او به امید اب و 

{حقمق مف خف حف
آنچه از اعمال نیک اجنام دهند، از ثواب » ، ترمجه:(2)

 .«گردندی  آن حمروم من
متعال اب بندگانش به اندازه گمانشان بر خورد می کند و اپداش آهنا  اّللَ و 

به مثل اعمالشان می ابشد، پس هر کس به او گمان نیک داشته، برايش مهان 
گمان نیکش حاصل می شود، و هر کس غری از اين گمان کند، قطعا زاین ديده، 

 ،فَ ْلَيظأَن َبه َما َشاءَ  ؛ْبدهي َبه : َأاَن عهْنَد َظن ه عَ  اّلَلأ قَاَل » فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب
: میفرمايد  اّللَ » ، ترمجه:(3)(روايت امحد) «فَ َلهأ  ا  فَ َلهأ، َوإهْن َظَن َشر   ا  إهْن َظَن َخْيْ 

اگر خواهد بکند،  ، هر گمانی میمن نزد گمان بنده خويش در حق خود هستم
خود را از  یبرده پس هبره  یخود را برده و اگر گمان بد یبرد هبره  یگمان خوب

 .«آن گرفته است
متعال او را هرگز ان امید  اّللَ حسن ظن داشته ابشد، پس  اّللَ و اگر بنده به 

 ىن} حسن ظن داشته ابشد روز قیامت می گويد: اّللَ منی کند و کسی که به 

{مب خب حب * هئ مئ خئ حئ * يي ىي ني مي زي * ٰى ين
(4) ،

                                      
 (.3/612) احملدثنی أبصبهان( طبقات 1)
 .115( سوره آل عمران:2)
 (.17253( رقم حديث: )7/3755سند امحد )( م3)
 .19( سوره احلاقة:4)



 159  حسن ظن به اّللَ 

من يقنی داشتم که حساب خود را خواهم  ،خبوانیدمرا اعمال ید انمه يبیا» :ترمجه
 .«، در هبشتی برينپسنديده و خوش خواهد بود یپس او در يک زندگ، ديد

 :مسلمااننو سپس: ای 
و قوی و عظیم است، اگر چیزی اراده کند، به او  متعال کرمی و بزرگ اّللَ 

می گويد: ابش، پس می شود، به حمافظت قرآن و ایری دينش وعده داده است 
را برای پرهیزگاران قرار داده است و هر کس را خبواهد بیشمار )خوب( و اجنام 

 رزق می دهد و غم و اندوه کسی را که به او پناه برد از بنی می برد.
زاید ابشد، يقینش به او زاید می شود، و هر  اّللَ و معرفتش به  کس علم  هر

کس به او بد گمان است، در واقع سبب اصلیش جهل او به کمال انمهای نیکو 
سبحانه  اّللَ و صفات او می ابشد و اين از ويژگی های زمان جاهلیت می ابشد، 

 یگمان  اّللَ به » ، ترمجه:(1){حيخي جي يه ىه مه جه} می فرمايد:
 .«مانند گمان اهل جاهلیت )کفار( می کردندابطل 

و  اّللَ متعال: حسن ظن به  اّللَ و از مجله مثره های امیان به امساء و صفات 
 ردن مهه ی کارها را به او می ابشند.پاعتماد منودن به او و س

 زي ري ٰى جت هب
پروردگار، جهانیان چه گمان  به» ، ترمجه:(2){يث ىث نث مث}

 .«داريد
  ... متعال به من و مشا در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد اّللَ 

                                      
 .154( سوره آل عمران:1)
 .87( سوره الصافات:2)
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان منود و است که  اّللَ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم یهناد، و گواه
 فرستادهبنده و  ملسو هيلع هللا ىلص حممدمی دهم که مهاان پیامرب ما  شريكى ندارد، و گواهى

  .و ایرانش ابد اهل بیتبر او و  اّللَ درود و سالم فروان  ،اوست

 ای مسلماانن:
د و ابشمتعال در نیک بودن اعمال ظاهر می  اّللَ حقیقت حسن ظن به 

زمانی حسن ظن مفید است که اعمال نیک ابشند و خوش گمان ترين انساهنا به 
فرمانربدارترين آهنا می ابشد و هر اندازه گمان بنده به پروردگارش نیکو ابشد،  اّللَ 

مهان اندازه اعمالش نیک می شوند، هر کس اعمالش بد ابشد، گماهنايش  دقیقا
امین متعال  اّللَ بد هستند و هر وقت حسن ظن به گناه نزديک شود از مکر  اّللَ به 

اعت و عبادت تشويق منود، پس او می گردد و حسن ظن اگر صاحبش را به ط
 مفید است و اگر حسن ظن در قلبی کم ابشد، در اعضاء بدن گناه ظاهر میشود.

 .سالم بر پیامربش امر منوده..درود و متعال مشا را به  اّللَ سپس بدانید که 



  (1)ندگان به توحيدد كنر اخدشه و 
سپاس گفته متعال مى ابشند، او را  اّللَ متامى محد و تعريفات خمصوص  مهاان

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر ایو از او 
هیچ کس پس متعال او را هدايت كند،  اّللَ ، هر كه میبر یبه او پناه م ستمانيانشا

و  فتایخنواهد  یگر تيهدامنی تواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
نیست، يکتاست و هیچ شريکی  اّللَ جز  معبود بر حقیگواهی می دهم كه هیچ 

درود  بنده و فرستاده اوست،ملسو هيلع هللا ىلص حممد  مهاان پیامرب ما ندارد و گواهی می دهم که
  .ایران وی ابدو  تیو و بر اهل بابر  اّللَ بسیار و مستدام و سالم 

 بعد: اما
و به  يدساز  یشهاوست پ یستهيرا آنگونه که شا اّللَ  یتقوا اّللَ اى بندگان 

  .یدحمکم اسالم چنگ زن يسمانر 

 :مسلمااننای 
متعال می ابشد، و  اّللَ سعادت بنده در کمال بندگی و عبادتش برای 

 اّللَ عبوديت و بندگی زمانی حمقق می شود؛ که اعمال شخص خالصانه برای 
ابشند و اگر بنده کار نیکی اجنام بدهد اما ملسو هيلع هللا ىلص متعال و مطابق اب هدی پیامرب 

 تعالی می فرمايد: اّللَ نباشد؛ عمل او هیچ و پوچ می ابشد،  اّللَ خالصانه برای 

                                      
القا شده ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ  هجرى در مسجد رسول 1426ذوالقعدة، سال  28مجعه، اين خطبه در روز ( 1)

 است.
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{رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}
ما به سراغ متام » ترمجه: ،(1)

اعماىل كه آهنا اجنام دادند مى رومی و مهه را مهچون ذرات غبار پراكنده در هوا 
 .«كنیمیم

متعال اجنام بدهد، اما مطابق اب هدی و  اّللَ و اگر عملش را خالصانه برای 
َمْن َعمهَل »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص نباشد؛ عملش مردود می ابشد، پیامرب ملسو هيلع هللا ىلص سنت پیامرب 

كند   یهر كس كار » ، ترمجه:(2)روايت مسلم() «فَ هأَو َردٌّ ؛لَْيَس َعَلْيهه َأْمرأانَ  َعَمَل  
 .«كه برابر دستور ما نباشد، آن كار مردود است

و اگر عملش خالصانه و مطابق هدی نبوی ابشد، در اين صورت عملش 
 حص مس خس حس} سبحانه می فرمايد: اّللَ مقبول و تقدير شده می ابشد، 

كساىن كه امیان به درستی  » ، ترمجه:(3){مض خض حض جض مص خص
 .«ابغهاى فردوس منزلگاهشان است ؛آوردند و عمل صاحل اجنام دادند

و دين اسالم بر نفی و اثبات اپيه گذاری شده است و اسالم شخص جز 
اب هر دو صحیح منی ابشد، برائت از معبودان ابطل و از پریوان آهنا، و اثبات 

 خي حي جي ٰه} می فرمايد:  اّللَ متعال،  اّللَ عبوديت فقط برای 

{هس مس هث هتمث مت هب مب هئ مئ هي مي
(4) ،

                                      
 .23الفرقان:( سوره 1)
 .(1718( رقم حديث: )5/132صحیح مسلم ) (2)
 .107( سوره الكهف:3)
 .256( سوره البقرة:4)
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که   یامیان بیاورد، به راست اّللَ کس که به طاغوت کفر ورزد، و به   هرپس » ترمجه:
 .«داانست ی،شنوا اّللَ نیست و  یچنگ زده است که گسستن یبه دستاويز حمکم

َا ی أْعَبدأ مهْن دأونه اّلَلأ َمْن قَاَل: ََّل إهَلَه إهََّل »و پیامرب فرمودند:   ؛اّللَه ، وََكَفَر ِبه
َسابأهأ َعَلى  ال » هر کس» ، ترمجه:(1)روايت مسلم() « اّللَه َحرأَم َمالأهأ َوَدمأهأ، َوحه

مال و خونش ، کافر شود  ند؛شو  یپرستش م اّللَ بگويد و به آنچه جز  «اّللَ اله اال 
 .«است  اّللَ شود و حساب )ابطن او( اب  یحرام م

 و بزرگرتين دستور در اسالم دستور به توحید می ابشد و بزرگرتين هنی در
َأيُّ الَذْنبه »سوال شد: ملسو هيلع هللا ىلص  ضد آن يعنی شرک می ابشد، پیامرب آن، هنی از

َه َأْعَظمأ؟ قَاَل:  کدام گناه » ترمجه: ،(2)متفق علیه() «َوهأَو َخَلَقكَ  ا   نهد  َأْن ََتَْعَل ّلله
که او   ی، در حالیقرار ده یشريک متعال اّللَ  یبرااينکه : ندبزرگرت است؟ فرمود

 .«تو را آفريده است
 اّللَ و دعوت مهه ی پیامربان در دستور دادن اقوام خويش به يگانه دانسنت 

در عبادت و هشدار آهنا از شرک ای اطراف شرک قرار گرفنت؛ متفق بوده است، 
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ} تعالی می فرمايد: اّللَ 

يقینا ما در میان هر امتی پیامربی فرستادمی، و » ، ترمجه:(3){ىبيب نب
 .«را بپرستید، و از طاغوت اجتناب کنید اّللَ که فقط 

                                      
 .(23( رقم حديث: )1/39صحیح مسلم ) (1)
 .(86( رقم حديث: )1/63، صحیح مسلم )(6811( برقم: )8/641) خبارى ( صحیح2)
 .36( سوره النحل:3)
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كه دستور داده است الزم بگرید؛ نفس را آنگونه    اّللَ و هر کس عبادت 
و مال و فرزند و منزلش در امان می ابشند و در قرب و روز حمشر و روز حساب 

 حم جم يل ىل مل خل} سبحانه می فرمايد: اّللَ در امان می شود، 

آانن که امیان آوردند و امیان خود را » ، ترمجه:(1){جن يم ىم مم خم
 .«ست، و آهنا هدايت شدگانندبرايشان امن ا به شرک آلوده نکردند، آهنا

توحید خالص گناهان را از بنی می برد و اشتباهات را اپک می کند و مانع 
فَإهَن اّلَلَ َحَرَم َعَلى الَناره َمْن قَاَل: ََّل إهلََه »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص ورود جهنم میشود، پیامرب 

متعال آتش دوزخ را  اّللَ » ، ترمجه:(2)متفق علیه() «إهََّل اّلَلأ، یَ ْبَتغهي بهَذلهَك َوْجَه اّللَه 
 .«بگويد، حرام كرده است اّللَ ( را خباطر خشنودی اّللَ اله اال  بر كسی كه )ال

هر کس توحید واجب و مستحب را حمقق منود، بدون حساب و کتاب وارد 
هأمأ اَلذهیَن »از اوصاف آهنا خرب داده است، فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص هبشت می شود، پیامرب 

، (3)متفق علیه() «َیْسرَتْقأوَن، َوَّل یَ َتَطَْيأوَن، َوَّل َیْكَتوأوَن، َوَعَلى َرِب ههْم یَ َتوََكلأونَ َّل 
داغ  ،گریند  یفال منو گریند،   یهستند كه تعويذ و افسون من یآهنا كسان» ترمجه:

 .«منايند یكنند و به پروردگارشان، توكل می  من
 متعال وابسته است و امورشان را به او سپرده اند. اّللَ پس قلبهايشان به 

عواقب شرک خطرانک می ابشد، اعمال را ابطل و رب العاملنی را انراض 
 مث هت مت خت حت جت هب مب} تعالی می فرمايد: اّللَ می کند، 

                                      
 .82( سوره األنعام:1)
 (.218( رقم حديث: )1/137(، صحیح مسلم )5752( رقم حديث: )7/134)حیح خبارى ص (2)
 (.218( رقم حديث: )1/137(، صحیح مسلم )5752( رقم حديث: )7/134حیح خبارى )ص (3)
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 براستی و» ، ترمجه:(1){مخ جخ مح جح مج حج
يقینا ی، شد که اگر شرک بورز  یوح ،از تو بودند شیکه پ  یبه تو و به کسان

 .«دش یخواه نکارانایشده و از ز  اعمالت انبود
 «َدَخَل الَنارَ  ؛َمْن َماَت َوهأَو َیْدعأو مهْن دأونه اّللَه نهد ا  »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب  و

يكتا را دعا  اّللَ كه مبرید در حالیكه غری از ی  كسهر  » ، ترمجه:(2)روايت خبارى()
 .«دو شمی  دهد به آتش جهنم داخل مهتا و مانندى قرار مى اّللَ كند و براى   مى

 اّللَ ، چنانچه بلکه اين عملش ماندگاريش را در جهنم الزم می گرداند
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت} سبحانه می فرمايد:

آمرزد،  یمن ؛را که به او شرک آورند یگناه کسانمتعال   اّللَ قطعا » ، ترمجه:(3){اكلك
 .«آمرزد یخبواهد م سهر ک یرا برا، ديگر نو گناها

و از آجنايیکه شرک هالکت شخص را در دنیا و آخرت الزم می کند، 
 ٰذ} متعال او را از آن حمفوظ کند: اّللَ دعا منودند؛ که  ڠ ابراهیم خلیل

{ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 ظها حمفو  من و فرزندامن را از پرستش بت» ، ترمجه:(4)

 .«بگردان
از  ڠ کسی به شرک بعد از ابراهیمچه  » می گويد: ابراهیم تیمی 

 .«نفس خويش در امان است
                                      

 .65( سوره الزمر:1)
 .(4497( رقم حديث: )6/23( صحیح خبارى )2)
 .116( سوره النساء:3)
 .35( سوره إبراهیم:4)
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و هبرتين چیزی که دعوتگر بدان دعوت می دهد کلمه توحید و مدلوالتش 
، المهْن َأْهله  ا  إهَنَك ََتِْته قَ ْوم»فرمودند:  به معاذ ملسو هيلع هللا ىلص می ابشند، پیامرب  كهَتابه

تو نزد قومی از » ، ترمجه:(1)متفق علیه() «اّلَلأ فَاْدعأهأْم إهَل َشَهاَدةه َأْن ََّل إهلََه إهََّل 
جز  معبود بر حقی: كه هیچ آهنا خبواه ات شهادت دهند از اهل کتاب می روی؛

 .«متعال وجود ندارد اّللَ 
 اّللَ را صدا زند، به نفس خويش ستم منوده است،  اّللَ و هر کس غری از 

 مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل خل} تعالی می فرمايد:

{حي جي ٰه
به تو  یرا خموان كه سود یكس  اّللَ و به غری از » ، ترمجه:(2)

 یاز ستمكاران و مشركان خواه یرساند، اگر چننی كن یبه تو من یخبشد و زاین یمن
 .«شد

هر کس پیش بتی زانو زد ای برای قربی سرخم منود، و از او امید سود و 
فائده ای داشت، پس او چیز حمالی طلب منوده و سراب را آب پنداشته است، 

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع} تعالی می فرمايد: اّللَ 
 مم خم حم جم يل ىل مل خل * خل حل جل مك لك خك

{ىم
را  یچیز  اّللَ است که به جز  یگمراه تر از کس  یچه کسو » ، ترمجه:(3)

دهد و آانن از  یروز قیامت به او جواب من که ات  ،به فراید خبواند و پرستش کند

                                      
 (.19( رقم حديث: )1/37(، صحیح مسلم )4347( رقم حديث: )5/162)حیح خبارى ( ص1)
 .106( سوره يونس:2)
 .6-5( سوره األحقاف:3)
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عبادت اب  آاننند، حشر شو خربند و چون در قیامت مردم  یغافل و ب اننفرایدخوا
 .«و عبادتشان را انکار کنند فرایدخواهندگان خويش دمشن ابشند گان وكنند 

گان و از آهنا طلب حاجت منودن؛ صدايست که شنیده صدا زدن مرد  و
 زث} سبحانه می فرمايد: اّللَ منیشود، و مشکالتی هستند که برآورده منی شوند، 

 يك ىك مك لك اك * ىق يف ىف يث ىث نث مث

 زي ري ٰى ىنين نن من زن ممرن ام يل ىل مل

 ه یپوست انزک هست دیخوانیاو م یرا که به جا یکسانو  » ، ترمجه:(1){مي
شنوند و اگر بشنوند،  یو اگر آهنا را خبوانید، صدايتان را من ستندیمالک نرا خرما 

 اّللَ و روز قیامت شرک مشا را انکار می کنند و هیچ کس مانند  اپسختان نگويند
 .«آگاه خربدارت منی کند

و زایده روی و غلو در مردگان و نیاکان سبب کفر بنی آدم و ترک دينشان 
آن در اين فرموده اش برحذر داشته  ازملسو هيلع هللا ىلص گرديده است، در حالی که پیامرب 

 «غألأوُّ ِفه الد هینه الفَإهََّنَا َأْهَلَك َمْن َكاَن قَ ْبَلكأمأ  ؛غألأَو ِفه الد هینه الإهََيكأْم وَ »است: 
غلو در دين كساىن كه  مهااناز غلو و افراط بپرهیزيد؛ » ، ترمجه:(2)روايت نسائى()

 .«كرد  کهال را قبل مشا بودند 
بدترين خملوقات کسانی هستند که بر قبور معتکف شوند و آهنا را به  و

إهَذا  أأولَئهكه »فرمودند:  ~املومننی ام سلمه به ام ملسو هيلع هللا ىلص صدا زنند، پیامرب  اّللَ جای 
د - َعْبدأ الَصالهحأ ال :َأوه  - َماَت فهيههمأ الَرجألأ الَصالهحأ   ،ا  بَ َنْوا َعَلى َقَْبههه َمْسجه

                                      
 .14-31( سوره فاطر:1)
 (.3057( رقم حديث: )1/602ى )( سنن نسائ2)
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َرارأ  يهه تهْلكه الصَُّوَر، أأولَئهكه َوَصَورأوا فه   ، ترمجه:(1)متفق علیه() «اّللَه ْلقه عهْنَد الَ شه
بر قرب  ؛كرد  یاز میانشان فوت م یهستند كه هرگاه بنده ای مرد صاحل یاينها قوم»

بدترين  اّللَ كشیدند؛ اينها نزد   یساختند و اين تصويرها را در آن م یم یاو مسجد
 .«هستند اتخملوق

و سحر نور امیان را خاموش و اساس اسالم را منهدم می کند، اّلَل تعالی 
 ، ترمجه:(2){اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق} می فرمايد:

هبره اى در آخرت  ؛مى دانستند هر كسى خريدار اين گونه متاع ابشديقینا »
 .«خنواهد داشت

سبحانه  اّللَ رفنت پیش کاهنان فسادی در دين و نقص در عقل می ابشد، 
بگو » ، ترمجه:(3){َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي} می فرمايد:

 . «دنای دمنرا هیچ کس علم غیب  اّللَ در آمساهنا و زمنی جز 
ن»می فرمايد: ملسو هيلع هللا ىلص و پیامرب  َا یَ قأولأ  ،ا  َأْو َعَراف ا  َمْن أََتى َكاهه فَ َقْد  ؛َفَصَدَقهأ ِبه

َا أأْنزهَل َعَلى حمأََمدٍ  هر کس نزد کاهن ای غیبگويی » ، ترمجه:(4)امحد(روايت ) «َكَفَر ِبه
 .«انزل شده کفر ورزيده استملسو هيلع هللا ىلص  برود و او را تصديق منايد قطعا به آنچه بر حممد

پوشنده را  - از قبیل حلقه ها و بندها و صدفها و مانند آهنا - تعويذات و
ُّ »افزايند، متعال منی  اّللَ جز سستی و ضعف در توکل بر  ِفه  رَجأَل   ملسو هيلع هللا ىلص رََأى الَنِبه

                                      
 (.528( رقم حديث: )2/66(، صحیح مسلم )434( رقم حديث: )1/94حیح خبارى )( ص1)
 .102( سوره البقرة:2)
 .65( سوره النمل:3)
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َنةه القَاَل: مهَن َوَْيََك َما َهذههه؟ مهْن صأْفٍر، فَ َقاَل: َحْلَقة  َیدههه  َأَما إهََّنَا ََّل قَاَل: ، َواهه
َلْحَت أََبدا  َتزهیدأَك إهََّل َوْهن  «ا  ؛ اْنبهْذَها َعْنَك، فَإهَنَك َلْو مأَت َوههَي َعَلْيَك َما َأف ْ

 ،ديد یدر دست مرد نگیر ی زرد انگشرت  ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب» ، ترمجه:(1)روايت امحد()
 ىبیمار  ی)يعن واهنه است یاين چیست؟ مرد گفت: اين براوای بر تو پرسید: 

 یجز اينكه انتوان یا : آنرا در بیار زيرا فايدهندفرمود ملسو هيلع هللا ىلص اّللَ جسم( رسول  یانتوان
، یا كه آنرا پوشیده  یمبری  یو اگر در حال ،دهد، خنواهد داشتی تو را افزايش م

 . «شد یهرگز رستگار خنواه
َمْن »می فرمايد: ملسو هيلع هللا ىلص متعال می ابشد، پیامرب  اّللَ و پوشیدن تعويذ شرک به 

هرکس تعويذی به خود آويزان » ، ترمجه:(2)روايت امحد() «فَ َقْد َأْشَركَ  ؛َعَلَق َتَهيَمة  
 .«کند شرک منوده است

متعال او را به آن می سپارد، پس  اّللَ و هر کس چیزی به خود آويزان کند 
روايت ) «وأكهَل إهلَْيهه  ؛ا  ْن تَ َعَلَق َشْيئمَ »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص هالک می شود، پیامرب 

 .«هرکس چیزی به خود آويزان کند؛ به آن سپرده می شود» ، ترمجه:(3)ترمذی(
امید برکت نداشته ابشید و نه به واسطه ی آهنا برکت  از درختها و سنگها

 می ابشند، که سود و زاینی منی رسانند. اّللَ حاصل می شود، بلکه آهنا از خملوقات 
درست نیست، و هر  اّللَ و رخينت خون به نیت عبادت و ثواب جز برای 

ملسو هيلع هللا ىلص امرب متعال ذبح منايد در ورطه ی شرک قرار می گرید، پی اّللَ کس برای غری 

                                      
 (. 20319( رقم حديث: )8/4608مسند امحد )( 1)
 (.17628( رقم حديث: )7/3880مسند امحد )( 2)
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 لعنت منوده اّللَ » ، ترمجه:(1)روايت مسلم() «اّللَه  َمْن َذَبَح لهَغْْيه اّلَلأ َلَعَن »فرمودند: 
 .«ذبح كند اّللَ غری  ىكه برارا   ىكس

ملسو هيلع هللا ىلص متعال صرف منی شود، پیامرب  اّللَ و نذر عبادتی است که برای غری 
َيهأ  ؛اّللََ َمْن َنَذَر َأْن یأطهيَع »فرمودند:  هه  ؛فَ ْليأطهْعهأ، َوَمْن َنَذَر َأْن یَ ْعصه  «َفََل یَ ْعصه

پس از او  ؛اطا عت کند اّللَ هرکس نذر کرد كه از » ، ترمجه:(2)روايت خبارى()
 .«نكند یپس انفرمان ؛کند  یو هرکس نذر کرد كه از او انفرمان ،اطاعت منايد

پناه منود؛ او را پناه می دهد و هر کس به لب طمتعال  اّللَ  زو هر كس ا
َمْن »می فرمايد: ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب کند، مى   به او واگذارمتعال او را  اّللَ غری او پناه برد؛ 

َ قَاَل: َأعأوذأ بهَكلهَماته  ،نَ َزَل َمْنزهَّل   ََلْ َیضأَرهأ َشْيٌء  ؛ الَتاَماته مهْن َشر ه َما َخَلقَ اّللَه ُثأ
 ،فرود آمد جايی هر کس» ، ترمجه:(3)روايت مسلم() «َحََّت یَ ْرُتَهَل مهْن َمْنزهلههه َذلهكَ 

جومی به  یپناه م «الَتاَماِت ِمن  َشرِ  َما َخَلقَ  اّللَ أعوذ بكلمات » :سپس گفت
رساند، ات از  یبه او گزند من یچیز  ،از شر آنچه آفريده است اّللَ  ی کلمات اتمه

 .«آن منزل کوچ کند
و اگر متام مصیبتهای زمان و سختی های روزگار بر تو وارد شدند؛ از غری 

طلب مدد و ایری مکن و غری از او را صدا نزن، برای مرده ای که در قرب  اّللَ 
است ای استخواهنای پوکیده در حلد؛ سرخم نکن و هدف و آرزوی خود را به 

 حج} هناست مطرح کن؛ زيرا آجنا دعاها اجابت می شوند،ذاتی که ابالی آمسا

                                      
 .(1978( رقم حديث: )6/85صحیح مسلم ) (1)
 .(6696) ( رقم حديث:8/142( صحیح خبارى )2)
 (.2708( رقم حديث: )8/76صحیح مسلم ) (3)
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رسد هر  یبه فراید درمانده م سیكچه  » ، ترمجه:(1){جخ مح جح مج
 .«خبواهد کگاه او را به كم

 يي ىي ني مي}و هیچ راه فرار از آزمايش و ابتالء او نیست، 

آای مردم گمان برده اند که اگر بگويند: » ، ترمجه:(2){جب هئ مئ خئ حئ جئ
 .«گریند؟!  یشوند، و آهنا مورد آزمايش قرار من یامی، رها م امیان آورده

به تو مصیبتی رسید آن را اب خشنودی و تسلیم شدن به تقدير خويش  اگرو 
{ييٰذ ىي مي خي حي} سبحانه می فرمايد: اّللَ مقابله کن، 

هر » ، ترمجه:(3)
 .«کند  یقلبش را هدايت م اّللَ امیان بیاورد،  اّللَ به  سک

 مصیبتیاو مردی است که به او » می گويد:در تفسری آيه  علقمه 
است، پس به آن راضی می شود و تسلیم آن  اّللَ رسیده، پس می داند که از نزد 

 .(4)«می شود
چیزی که برای تو نوشته نشده؛ اندوهگنی مباش؛ زيرا اندوه آن را از  برای

بنی منی برد و از پشیمانی عدم احتیاط قبل از صورت گرفنت تقدير و سرنوشت از 
فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب استفاده کلمه لو بر حذر ابش؛ زيرا اين کلمه از شیطان است، 

ْز، َوإهْن َأَصاَبَك َشْيٌء َفََل تَ قأْل: ّللَه اْحرهْص َعَلى َما یَ ْنَفعأَك، َواْسَتعهْن به »  َوََّل تَ ْعجه
فَإهَن َلْو تَ ْفَتحأ  ؛ َوَما َشاَء فَ َعلَ اّلَلأ َلْو َأّن ه فَ َعْلتأ َكاَن َكَذا وََكَذا، َوَلكهْن قأْل: َقَدَر 

                                      
 .62:النمل سوره( 1)
 .2:العنكبوت سوره( 2)
 .11:التغابن سوره( 3)
 (.23/421) ( جامع البیان ِف أتويل القرآن4)
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مفید است حريص برايت که   ىبر چیز » ، ترمجه:(1)روايت مسلم() «َعَمَل الَشْيطَانه 
 ىشد خبواه، و انتوان مشو، و اگر دچار بال و مصیبَّت ىایر  متعال اّللَ ابش، و از 

خواسته مهان  اّللَ شد، بلکه بگو: هر آنچه  ىکردم، چننی م  ىگو: اگر چننی مم
 .«گشايد  ىشیطان م ىراه را برا او گفنت  اگر زيراخواهد شد، 
بسپار، هرگز جز چیزی که برای تو نوشته شده متعال  اّللَ را به  امورت

بگو: » ، ترمجه:(2){يف ىف يث ىث نث مث زث رث}نصیبت منی شود، 
 .«است برامیان مقرر منوده متعال اّللَ جز آنچه  ،رسد یمن یهرگز به ما چیز 

 َحََّت  میَانِ اإلِ ِإَنَك َلن  جتََِد طَع َم  !اَی ُبَِنَ »البنه:  عبادة بن صامت  قال
ِطَئكَ  تَ ع َلمُ  طََأَك ملَ  َيُكن  لُِیِصیَبكَ  ،َأَن َما َأَصاَبَك ملَ  َيُكن  لُِیخ  ، ترمجه: (3)«َوَما َأخ 

ای پسرم! هرگز طعم امیان را » خطاب به فرزندش گفت: عباده بن صامت 
نبوده  منی ایبی ات زمانی که بدانی آنچه به تو رسیده هرگز احتمال خطا و اشتباه

  .«و آنچه به تو نرسیده هرگز احتمال رسیدن به تو نبوده است
فقط اعتماد بر اسباب اب قلب و اعضای بدن؛ نقصی در توحید می ابشد 
و تعطیل اسباب عاجزی است، بلکه الزم اين است که اسباب مباح استفاده 

  .متعال ابشد اّللَ شوند اب اين وجود که قلب وابسته به 
سبحانه سختی ها آسان می شوند و رزق و روزی  اّللَ توکل منودن به  ابو 

 زاید می شود و سختی ها از بنی می روند.

                                      
 (.2664( رقم حديث: )8/56صحیح مسلم ) (1)
 .51( سوره التوبة:2)
 (.4700( رقم حديث: )4/362سنن ابوداود )( 3)
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 :فرمايدسبحانه می  اّللَ غروری بیش نیست،  اّللَ در امان بودن از مکر و 
آای » ، ترمجه:(1){مت زت رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ}

 .«ندی گردجز زاینکاران امین من اّللَ از مکر ؟ در امانند اّللَ پنداشتند که از مکر 
 سبحانه می فرمايد: اّللَ امیدی واقعی است،  ان اّللَ میدی از رمحت ا و ان

{زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ}
 ی جز گمراهانو چه کس» ، ترمجه:(2)

 .«شود یاز رمحت پروردگارش مايوس م
 امید و ترس اب حمبت راه و روش منصفانه می ابشد. بنیو مجع 

دروازه های خمفی دارد، شیطان هنايت تالش خود را بکار می برد و شرک 
: َأْخَوَف َما َأَخافأ َعَلى أأَمِته » فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص که بندگان از آهنا وارد شوند، پیامرب

ْركأ   نيشرت یب» ، ترمجه:(3)امحد( تيروا) «الر هََيءأ َقاَل: ، ف َ َفسأئهَل َعْنهأ  ،ْصَغرأ الَ الش ه
شد: شرک  دهیپرس ؛است اصغرشرک  :دارم میب شيکه از آن بر امت خو   یز یچ

  .«یکار   ایر » :ندفرمود ست؟یچ اصغر
و رای مرض عامالن می ابشىد عمل نیک را فاسد و پروردگار را خشمگنی 

َأََّل » فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص می کند و رای برای نیاکان از دجال خطرانکرت است، پیامرب
َا هأَو َأْخَوفأ َعَلْيكأْم عهْندهي مهَن  أكأْم ِبه يحه الَدَجاله  الأأْخَبه  ،بَ َلى ق أْلَنا: :قَالَ  ؟َمسه

ْركأ  فَ َقاَل: َأْن یَ قأوَم الَرجألأ یأَصل هي، فَ يأَزی هنأ َصََلَتهأ لهَما یَ َرى مهْن َنظَره  ؛فهيُّ الَ الش ه

                                      
 .99سوره األعراف:( 1)
 .56( سوره احلجر:2)
 (.24126( رقم حديث: )10/5628مسند امحد ) (3)
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تر از  کآای مشا را از آن چه در نزدم ترسنا » ، ترمجه:(1)روايت ابن ماجه() «رَجألٍ 
 کشر » :ند! پس فرموداّللَ رسول  ی: بله اندمسیح دجال است خرب ندهم؟ گفت

كه به او   یشخص یكه شخص مناز بگذارد و منازش را براست  و آن اين یپنهان
 .«نگرد زيبا سازد یم

متعال امیدوار شد و نبايد هدف از  اّللَ اعمال نیک را ابيد فقط از  اپداش
آن زينت دنیا ابشد و هر کس قلبش را خباطر کار نیکش به زينت دنیا وابسته منود 

 نئ}سبحانه می فرمايد:  اّللَ عملش ضايع و در آخرت از رایکاران می ابشد، 
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث *

اعمالشان  ،دنیا و زينت آن را خبواهند که زندگاىنکسانی  » ، ترمجه:(2){ىل
ايشان ، نبینند دهیم و آهنا در آجنا کاسَّت ىهنا مآرا در اين جهان متام و کمال به 

ندارند و آنچه در دنیا کرده بودند  یاند که در آخرت جز آتش هبره ا یکسان
 .«رود، و کارهايشان پوچ و ابطل است یهدر مبه ضايع و 

متعال حمبوب تر نیست و هیچ چیزی در  اّللَ هیچ کسی نزد مسلمان از 
متعال گرامی تر نیست، پس او در قلبش عظیم و در درونش بزرگ  اّللَ قلبش از 

و در دوستی او راستگويی، جز اب انم او سوگند منی خورد و سوگند به غری او 
توحید می ابشد، شرک در  - مانند کعبه و پیامرب و امانت و ولی - سبحانه

                                      
 (.4204( رقم حديث: )5/291سنن ابن ماجه )( 1)
 .16-15( سوره هود:2)
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، (1)روايت ترمذی() «فَ َقْد َكَفَر َأْو َأْشَركَ  ؛اّللَه َمْن َحَلَف بهَغْْيه »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص  پیامرب
 .«سوگند خبورد، قطعا کفر ورزيده ای شرک کرده است اّللَ هر کس به غری » ترمجه:

متعال در قلب ها منافات و  اّللَ و زاید سوگند خوردن اب تعظیم و احرتام 
سبحانه  اّللَ تضاد دارد، پس حتی اگر راستگو ابشی در قسم خوردن مراعات کن، 

{جضحض مص} می فرمايد:
 .«کنیدسوگند های خود را حفظ  » ، ترمجه:(2)

 و از سوگند دروغنی شديدا بپرهیز؛ زيرا سوگند غموس انمیده می شود.
 - سوگند می خورد اّللَ : تصديق منودن کسی که به اّللَ و از مجله تعظیم 

ََّل »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص  پیامرب می ابشد، - اگرچه شنونده دروغ سوگند خورنده را بداند
َبئهكأْم، َمْن َحَلَف به   فَ ْلَْيَْض، َوَمْن ََلْ ّللَه  فَ ْلَيْصدأْق، َوَمْن حألهَف لَهأ به ّللَه َُتْلهفأوا ِبه

به پدرانتان سوگند » ، ترمجه:(3)روايت ابن ماجه() «اّللَه ْيَس مهَن  فَ لَ ّللَه یَ ْرَض به 
هر  ىو برا ،كند، ابيد راست بگويدى  سوگند اید م اّللَ به انم  سخنوريد و هر ك

 ىراض اّللَ انم  سوگند كه به  ىابيد بپذيرد و كس ؛سوگند اید شد اّللَ به انم  سك
 .«نیست اّللَ نشود از مقربنی درگاه 

سؤال منود  اّللَ است: اگر شخصی از تو اب انم  اّللَ و از مجله گرامی داشنت 
 فََأعهيذأوهأ، ّللَه َمنه اْسَتَعاَذ به » فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلصآن را دست خالی برنگردانی، پیامرب 

يبأوهأ ّللَه َوَمْن َسَأَل به  اگر » ، ترمجه:(4)(روايت ابوداود) « فََأْعطأوهأ، َوَمْن َدَعاكأْم فََأجه

                                      
 (.1535( رقم حديث: )3/194امع ترمذى )( ج1)
 .89( سوره املائدة:2)
 (.2101( رقم حديث: )3/240سنن ابن ماجه )( 3)
 (.1672( رقم حديث: )2/52بوداود )نن ا( س4)
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از مشا  اّللَ اب انم  ىاز مشا پناه خواست، او را پناه دهید و اگر كس اّللَ اب انم  ىكس
مشا را دعوت منود، دعوتش را قبول  ىطلبید، پس به او بدهید و اگر كس ىچیز 

 .«كنید
آزار و اذيت پروردگار  - از گرمی و سردی - بد گفنت زمانه ای تغری جو

ی أْؤذهیِنه اْبنأ آَدَم، َیسأبُّ : قَاَل اّلَلأ »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص جهانیان است، پیامرب 
، أأقَ ل هبأ اللَْيَل َوالَنَهارَ  ؛َوَأاَن الَدْهرأ  ،الَدْهرَ   ، ترمجه:(1)روايت خبارى() «بهَيدهي اَلْمرأ

مرا اذيت میكند، روزگار را دشنام میدهد در حالیكه  فرزند آدمفرموده:   اّللَ »
 .«من می چرخامنروزگارم و فرمان در دست من است، شب و روز را خالق من 

و خباطر گرامی داشنت دين، آمسان و زمنی قائم شدند و هبشت و جهنم 
ند و مسخره منودن دين ای احکامش ای اهلش آهنايی که به دين ه اآماده شد

 نت} می فرمايد:  اّللَ شخص را از اسالم خارج می کند، متمسک هستند؛ 
 يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت
 ىاگر از آهنا بپرس» ، ترمجه:(2){يلام ىل مل يك ىك مك * اك

کردمی بگو: ى  م ىابز  دمی ومنو  ىم شوخىگويند: ما اب هم   ىم ؟کرديد  ىکه چه م
يقینا مشا  یاوريد پسنعذر ؟ کرديد  ىو آایت او و پیامربش را مسخره م اّللَ اب آای 
 .«افر شديدك  ،تاناز امیان بعد

گمان بد مکن؛ از مستحق بودنتان بیشرت از آن داده شده ايد، ای   اّللَ و به 
به آهنا عطا منوده را حقری کنی و اين  اّللَ نعمتی را که در دست ديگران است و 

                                      
 .(4826( رقم حديث: )6/133( صحیح خبارى )1)
 .66-65( سوره التوبة:2)
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 اّللَ گمان جاهلیت است، پس هر چه در اين هستی است به دستور و حکمت 
 حيخي جي يه ىه مه جه} تعالی می فرمايد: اّللَ متعال می ابشد، 

آهنا درابره » ، ترمجه:(1){رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
گفتند: آای   یو م گماهناى اندرست مهانند گماهناى دوران جاهلیت داشتند  اّللَ 

ممكن است اب اين وضع دخلراشى كه مى بینیم پریوزى نصیب ما بشود؟ بگو: مهه 
 .«است اّللَ کارها به دست 

و تصوير و عکس برداری از گناهان کبریه است و صاحب آن به آتش جهنم 
 َعلأ َلهأ بهكأل ه كألُّ مأَصو هٍر ِفه الَناره، َيأْ »فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص ، پیامرب است هتديد شده

هر تصوير » ، ترمجه:(2)متفق علیه() «ِفه َجَهَنمَ  اِبهَ  بأ َعذَ ی أ ، صأورٍَة َصَورََها نَ ْفسٌ 
دهد كه او  ىقرار م ىهر تصوير که کشیده نفس ىدر آتش است، و به ازا ىگر 

 .«جهنم عذاب دهد را در
متعال را بدان، پس او در ملکش عظیم است، ابالی عرش  اّللَ و قدر 

خويش است، در تشريعاتش اب حكمت است، پس بر آنچه بر مشا فرض گردانیده 
از منازهای فرض در سر وقت ادا کردنشان حمافظت کن و از کواتهی در آن برحذر 

َنا َوبَ ْيَنهأمأ َعْهدأ اَلذهي بَ ْينَ ال»فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص ابش زيرا مناز ستون دين است، پیامرب 
پیمان بنی ما و آهنا » ، ترمجه:(3)روايت ترمذی() «َفَمْن تَ رََكَها فَ َقْد َكَفرَ  ؛الَصََلةأ 

 .«دشو كه آن را ترك كند كافر   ىمناز است، كس

                                      
 .154( سوره آل عمران:1)
 (.2110( رقم حديث: )6/161(، صحیح مسلم )7042( رقم حديث: )9/42حیح خبارى )( ص2)
 (.2621( رقم حديث: )4/365امع ترمذى )( ج3)
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 روی بیار؛ اعمالت درست می شوند. اّللَ و در مهه حاالت خويش فقط به 

 زي ري ٰى جت هب
 مس حسخس جس مخ * مح جح مج حج مث هت مت خت حت}

{جض مص خص حص
 یو مرگ من برا یو زندگ یبگو: مناز و قرابن» ، ترمجه:(1)

به من چننی امر شده است، و من از  داردن یشريک ،پروردگار جهانیان است اّللَ 
 .«خنستنی مسلماانمن

 متعال به من و مشا در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اّللَ 
  

                                      
 .163-162األنعام:( سوره 1)
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان منود و است که  اّللَ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم یهناد، و گواه
 فرستادهبنده و  ملسو هيلع هللا ىلص می دهم که مهاان پیامرب ما حممد شريكى ندارد، و گواهى

  .و ایرانش ابد اهل بیتبر او و  اّللَ درود و سالم فروان  ،اوست

 :مسلمااننای اما بعد: 
دين اب ارزش ترين چیزی است که مالک آن هستی، پس دينت را اب دوری 
از فتنه ها حمافظت کن؛ زيرا فتنه ها قلب را می گریند و شبهات و بديها را جلب 

: تَ  - َوَمن اْسَتْشَرَف إهلَْيَها»فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلصمی کنند، پیامرب   «َأَخَذْتهأ  - َهای  لَ َلَع إِ طَ َأي 
خواهد  دامنگریو هر کس که به سراغ فتنه برود، او را » ، ترمجه:(1)خبارى(روايت )

 .«کرد
و چشمهايت را از نگاه انحمرم حمفوظ کن؛ زيرا اين عمل تزکیه ای برای نفس 

 ىب} می فرمايد:  اّللَ و ابال رفنت درجات می ابشد،  اّللَ و فرمانربداری 

{مثنث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب
به » ، ترمجه:(2)

 یمؤمن بگو: چشمان خود را )از نگاه به انحمرمان( فرو گریند و اپكدامن مردان
 .«ورزند، اين برايشان اپكیزه تر است

ش است، و مجالش در حجابش و زينتش در متسک رده ازيبايی زن در پ
هبرتين مثال در اين زمینه می ابشند،  ڤ جسنت به دينش می ابشد، و زانن صحابه

                                      
رِف هُ »، لفظ خبارى: (7082( رقم حديث: )9/51( صحیح خبارى )1) َتش   مرتجم.«. َمن  َتَشَرَف هَلَا َتس 
 .30( سوره النور:2)
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 سبحانه می فرمايد: اّللَ و حیايشان پریوی شود، از آهنا در حجاب و پوشش 
 جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن}

پیامرب، به زانن و دخرتان خود و  یا» ، ترمجه:(1){خبمب حب جب هئ مئ خئ
زانن مؤمنان بگو که چادر خود را، برخود فرو پوشند اين مناسب تر است، ات 

 .«شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند
و شنیدن موسیقی از گناهانی است که قلب را اتريک و مانع شنیدن قرآن 

َوامٌ  ْأتهنَيَ لَيَ »فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلصمی ابشد، پیامرب  لُّوَن  َأق ْ  أي: الز ان - رَ اله مهْن أأَمِته َیْسَتحه
در میان امت من » ترمجه:، (2)روايت خبارى() «َمَعازهفَ  الوَ  ،ْمرَ الَ وَ  ،رهیرَ الَ وَ  -

 .«دانندیرا حالل م ىپیدا خواهند شد كه زان، ابريشم، شراب و آالت موسیق ىافراد
شنود کالم پروردگار جهانیان است، در آن بو هبرتين چیزی که بنده آن را 

 نور و هدايت و شفا وجود دارد.
و مال حالل؛ صالح در دين و تواانيی در جسم و هدايت فرزندان و برکت 

تعالی  اّللَ دعا و اقتدای به پیامربان می ابشد،  در بذل و خبشش و سبب پذيرش
پیامربان!  یا» ، ترمجه:(3){جئحئ يي ىي ني مي زي ري} می فرمايد:

 .«عمل صاحل اجنام دهیداپكیزه و حالل خبوريد، و  یاز خوراكیها
 و مال حرام بی برکت و مضر و پشیمان آور و سبب مردود شدن دعا میگردد. 

...بر پیامربش امر منودهسالم  و متعال مشا را به درود اّللَ بدانید که  سپس

                                      
 .59( سوره األحزاب:1)
 مرتجم.«. لََیُكونََن ِمن  أَُمِِت أَق  َوام  »، لفظ خبارى: (5590( رقم حديث: )7/106( صحیح خبارى )2)
 .51سوره املؤمنون: (3)



  (1)انمهاى نيک اّلَل متعال
سپاس متعال مى ابشند، او را  اّللَ متامى محد و تعريفات خمصوص براسَّت كه 

نفس خود و  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر ایگفته و از او 
متعال او را هدايت كند، هیچ  اّللَ ، هر كه میبر یبه او پناه م ستمانياعمال انشا

خنواهد  یگر تيهداکس منی تواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
کتاست و هیچ نیست، ي اّللَ جز  معبود بر حقیو گواهی می دهم كه هیچ  فتای

 بنده و فرستاده اوست،ملسو هيلع هللا ىلص  می دهم که مهاان پیامرب ما حممدشريکی ندارد و گواهی 
 .ایران وی ابدو  تیو و بر اهل بابر  اّللَ بسیار و مستدام درود و سالم 

 :بعداما 
، هر يدساز  یشهاوست پ یستهيرا آنگونه که شا اّللَ  یتقوا اّللَ اى بندگان 

اعراض منايد هالک  اّللَ کس از پروردگارش برتسد جنات ایبد و هر کس از تقوای 
 .شود

 ای مسلماانن:
متعال يکی از ارکان امیان می ابشد، بلکه از اساسیرتين رکنها  اّللَ شناخت 

متعال برترين و  اّللَ می ابشد، و مابقی اتبع او هستند، معرفت امساء و صفات 
واجب ترين چیزی است که قلبها آن را کسب می کند، و به نفسها می رسد، و 

                                      
 القا شده است.ملسو هيلع هللا ىلص  هجرى در مسجد رسول اّللَ  1426شوال، سال  23مجعه، اين خطبه در روز ( 1)
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اپکرتين و هبرتين چیزی » می گويد: عقلها آن را درک می کنند، امام ابن قیم 
 .(1)«سبحانه می ابشد اّللَ که در دنیا وجود دارد، شناخت و حمبت 

متعال  اّللَ کل قرآن به نگاه منودن و تدبر کردن در صفات و افعال و امسای 
ذکر و اید امساء و صفات » می گويد: دعوت میدهد، شیخ االسالم ابن تیمیه 

 .(2)«خوردن و نوشیدن استذکر بیشرت از در قرآن متعال  اّللَ و افعال 
متعال او را  اّللَ متعال را اید کند و دوست بدارد؛  اّللَ و هر کس صفات  

به شخصی که سوره اخالص را می خواند، بشارت ملسو هيلع هللا ىلص دوست می دارد و پیامرب 
َي ه َشْيٍء َیْصَنعأ َذلهكَ »فرمودند: متعال او را دوست می دارد،  اّللَ داد؛ که   ؟َسلأوهأ له
ُّ  ،َفَسأَلأوهأ  َا، فَ َقاَل الَنِبه بُّ َأْن َأقْ َرَأ ِبه ، َوَأاَن أأحه َفةأ الَرْْحَنه َََّنَا صه : ملسو هيلع هللا ىلصفَ َقاَل: له

أوهأ َأَن   ،کند  یاز او بپرسید که چرا چننی م» ، ترمجه:(3)متفق علیه() « َيأهبُّهأ اّللََ َأْخَبه
توصیف شده است مهرابن  اّللَ  )اخالص( در اين سورهزيرا گفت:   ،پرسیدند یاز و 

 متعال اّللَ : به او بگويید که ندفرمود ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب  ،من دوست دارم اين سوره را خبوامن
 .«داردمی هم او را دوست 

 و انمهای او سبحانه هبرتين انمها و صفاتش کاملرتين صفات می ابشند،
 ست،یمهانند او ن زیچ چیه» ، ترمجه:(4){حي جي يه مهىه جه ين}

 .«ناستیب یو او شنوا
 است. اليقبرای هر مسلمان شناخت و فهم معنای آهنا و 

                                      
 (.166روضة احملبنی ونزهة املشتاقنی )ص:( 1)
 (.5/310) ( درء تعارض العقل والنقل2)
 (.813)( رقم حديث: 2/200(، صحیح مسلم )7375( رقم حديث: )9/115حیح خباری )( ص3)
 .11( سوره الشورى:4)
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است،  خبشاینده و بسيار مهربنخیلی ما سبحانه و تعالی  پروردگارپس 
َه »رمحتش مهه چیز را فرا گرفته و رمحتش وسیع ترين صفاتش می ابشد،  َئَة إهَن ّلله  مه

َدة  َبنْيَ ، َرْْحَةٍ  ْنَها َرْْحَة  َواحه ، فَبهَها یَ َتَعاطَفأوَن، اَلَ َبَهائهمه وَ الْنسه وَ اله وَ ن ه اله أَنْ َزَل مه َوام ه
َا تَ ْعطهفأ  َا َیرَتَاَْحأوَن، َوِبه َوتهْسعهنَي َرْْحَة   ا   تهْسعاّلَلأ َوْحشأ َعَلى َوَلدهَها، َوَأَخَر الَوِبه

َا عهَباَدهأ یَ ْوَم  ، داردمتعال صد رمحت  اّللَ » ، ترمجه:(1)متفق علیه() «قهَياَمةه الیَ ْرَحمأ ِبه
که انزل کرده است   بنی جن ها و انساهنا و چهاراپاین و حشراترا  ااز آهن یيک

 اب یاساس آن حیواانت وحشر کنند و ب  یم یبدان اب هم عطوفت و مهرابن
رمحتش را نگهداشت ات بدان در روز نود و نه ات ، منايند یم یفرزندانشان مهرابن

 .«مرمحت قرار دهدبندگانش را مورد قیامت 
هبره می برد و هر  اّللَ و هیچ شخصی وجود ندارد، مگر اينکه از رمحت 

متعال است و هر عذابی که  اّللَ نعمتی که مشاهده می کنید از نعمت های 
نوشته  و اين» می گويد:  برطرف می شود از رمحت اوست؛ امام ابن قیم

 اّللَ مانند عهد و پیمانی از جانب  (2)(رمحت من بر خشم من سبقت گرفته)يعنی: 
و هر  ،(3)«متعال به خملوقات است و اگر آن نبود خملوقات حال ديگری داشتند

 به اولی تر می گردد. اّللَ نزديکرت ابشد، رمحت  اّللَ کس به 
است: هر طور که می خواهد در خملوقاتش تصرف  سبحانه فرمان رواو او 

می منايد، هیچ جنبده ايی منی جنبد و آرام منی شود؛ مگر اب علم و اراده او، امر 

                                      
 (.2752( رقم حديث: )8/96(، صحیح مسلم )6000( رقم حديث: )8/8حیح خباری )( ص1)
 .«ن رمحِت سبقت غضيبإ»( 2)
 (.369)ص: ( خمتصر الصواعق املرسلة3)
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عزت و ذلت می دهد و هیچ چیز او را  ،و هنی می کند، بدون مانع و ابزدارنده
کلید   در امورش انتوان منی کند، پس امورت را به مهچننی فرمانروايی بسپار، زيرا

مهه چیزها به دست او می ابشند، در مهه احوالت فقط به او توکل کن؛ او را 
 نزديک خود می ایبی.

است: از هر عیب و نقصی منزه  بسيار اپک و مقدس «وسقدُّ » و او
است، به صفات کمال موصوف است، پس هیچ معبودی و هیچ ولی اب او صدا 

 زده منی شود.
می ابشد: از هر عیبی و خللی در صفاتش سامل است،  َلسَلم و سا و او

 مل خل} می فرمايد:  اّللَ مهه خملوقات پروردگار ما را از اين منزه می دانند، 

است او را  نیها و زمآنچه در آمسان» ، ترمجه:(1){مم خم حم جم يل ىل
 .«نديگو یم حیتسب

حقشان را است: خملوقاتش از اينکه او به آهنا ظلم کند ای  مؤمن و او 
اپمیال منايد در امانند، پس تقوا پیشه کنید، زيرا اعمال نیکتان حمفوظ و چندين 

 برابرند.
بر خملوقاتش است: از مهه اسرار و راز دهلا آگاه  مهيمن و مسلطو او 

 است، پس اگر او را انفرمانی منوديد، از مکرش در امان نباشید.

                                      
 .1( سوره اجلمعة:1)
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متعال  اّللَ انش است، بر اقوال و افعال بندگاست شاهد  ديشهو او 
از آنچه اجنام  اّللَ و » ، ترمجه:(1){خس حس جس مخ جخ} میفرمايد:

 .«ستیدهید، غافل ن مى
است: مغلوب منی شود، به مهه چیز عزت خبشید سپس بر آن  غالبو او 

د: نمی فرمايملسو هيلع هللا ىلص چریه شد، مهه سختی ها خباطر عزت او ذلیل و نرم شدند، پیامرب 
ْجنهَحتهَها خأْضَعاان   الْمَر ِفه الَسَماءه، َضَرَبته الَ  اّلَلأ إهَذا َقَضى » لهَقْولههه،  َمََلئهَكةأ ِبَه
َلةه س ه الكَ  در آمسان  اّللَ آنگاه که » :، ترمجه(2)روايت خبارى() «َعَلى َصْفَوانٍ  ْلسه

کند، فرشتگان به منظور نشان دادن اطاعت و خضوعشان در   ىرا صادر م یامر 
 ىمانند صدا که بر اثر آن صداىي  ،دهند ىابهلايشان را حرکت م اّللَ برابر فرمان 

 .«شود ىصاف پديدار م ىصخره ا ىبرخورد زجنری بر رو 
 اّللَ و هر کس اب طاعت و فرمانربداری به او نزديک شود، عزت می ایبد، 

 کهیکس» ، ترمجه:(3){خصمص حص مس خس حس جس مخ} سبحانه می فرمايد:
 .«است اّللَ از آن  یخواهان عزت است، پس )بداند که( عزت مهگ

و هر کس اب انفرمانی و گناه اب او مبارزه منود؛ ذلیل می شود، پس به گناه 
 ننگر، به ذاتی بنگر که او را انفرمانی می کنی.

                                      
 .74( سوره البقرة:1)
 (.4800( رقم حديث: )6/121حیح خباری )ص (2)
 .10:فاطر سوره( 3)
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 حض جض} متعال می فرمايد: اّللَ است،  بَّلتر و برتر «عليٌّ أعلى» و او

او ابال  یبه سو  زهیسخن اپک» ترمجه:، (1){جع مظ حط مض خض
 .«بردیو عمل صاحل را ابال م رودیم

است: خملوقاتش را به آنچه می خواهد جمبور منود و هیچ احدی  جبارو او 
{حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ} امتناع منی ورزد:

 ، ترمجه:(2)
گويد:   ىرا خبواهد به آن م ىامر او اين گونه است که هرگاه چیز به راسَّت كه »

 .«آيد ىپس پديد م ؛پديد بیا
، (3){حف جف مغ جغ مع جع مظ} به آمسان و زمنی فرمود:

 .«خواه ای انخواه بیايید گفتند: فرمانربدار آمدمی» ترمجه:
 و او سبحانه قلوب شکسته را آرام و ترمیم می کند.

هیچ چیزی عظیم تر و است: مهه اشیاء انچیزند،  بسيار بزرگ «کبری» و او
 جف مغ جغ مع جع} متعال می فرمايد: اّللَ بزرگرت از او نیستند، 

در مشت  نیمتام زم امتیدر روز قو » ، ترمجه:(4){مفحق خف حف
 .«در دست راست اوست دهیچیها درهم پاوست و آمسان

                                      
 .10:فاطر سوره( 1)
 .82:يس سوره( 2)
 .11( سوره فصلت:3)
 .67( سوره الزمر:4)
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نَي َعَلى إهْصَبٍع، َوالَشَجَر الَ ََيَْعلأ الَسَمَواته َعَلى إهْصَبٍع وَ » َعَلى إهْصَبٍع، َرضه
 ، ترمجه:(1)متفق علیه() «ََلئهقه َعَلى إهْصَبعٍ الَ َماَء َوالَثَرى َعَلى إهْصَبٍع، َوَسائهَر  الوَ 
انگشت و درختان را بر  کت و زمنی را بر يشانگ کآمساهنا را بر يمتعال  اّللَ »
انگشت،  کانگشت و ساير خاليق را بر ي کرا بر ي کانگشت و آب و خا  کي

 .«دهد یقرار م
است: برای هیچ کسی جز او تکرب جايز  متکَب تنها وحده: «املتکرب» و او

  اّللَ نیست، هر کس از خملوقاتش تکرب بورزد، جايگاهش جهنم است، 
متکربان جهنم جايگاه  آای» ، ترمجه:(2){زت رت يب ىب نب} میفرمايد:

  .«؟نیست
متعال واجب است و مهچننی تواضع  اّللَ و بر بنده عاجزی و فروتنی برای 

 برای بندگانش.
است: اين هستی را بوجود آورد و در آفرينش آن  آفریدگار «خالق» و او

ابداع منود، هر کس به آن أتمل منايد به شگفت آيد، آفريدگاری که در آفرينش 
 ، ترمجه:(3){جح مج حج مث}متعال می فرمايد: اّللَ متقن است، 

 .«گان استد ننآفري که هبرتين  اّللَ بزرگوار است، »

                                      
( رقم حديث: 8/125(، صحیح مسلم )4811( رقم حديث: )6/126حیح خباری )( ص1)
(2786.) 
 .60:الزمر سوره( 2)
 .14:املؤمنون سوره( 3)
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است: خملوقات و هستی را از عدم بوجود  بوجود آورنده «ابرئ» و او
متعال  اّللَ آورد؛ ستارگان و ماه و خورشید و خملوقاتی در فلک را بوجود آورد، 

)معنی(  ىهر يک در مدار » ، ترمجه:(1){مع جع مظ حط} میفرمايد:
 .«شناورند

 هر کس به آن تفکر کند به دهشت در آيد و پند گرید.
است: خملوقات را هر طور که خبواهد به صفات  شکل دهنده «مصور» و او

 خي حي جي يه} متعال می فرمايد: اّللَ و هیئات متفاوت شکل داده است، 

از آهنا  ىبرخ» ، ترمجه:(2){ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
از  ىروند، و برخ ىدو اپ راه م ىاز آهنا بر رو  ىروند، برخ ىبر شكم خود راه م

 .«روند ىچهار اپ راه م ىآهنا بر رو 
 نئ مئ زئ} را در هبرتين شکل آفريد، اّلَل متعال می فرمايد: انسانو 

 .«مهاان ما انسان را در هبرتين شکل آفريدمی» ، ترمجه:(3){رب يئ ىئ
به وعید است: تصوير را بر بندگانش حرام گردانیده و آهنا را  مصورو او 

روايت ) «َصو هرَ مأ  ال اّلَلأ َلَعَن » فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص عذاب شديد داده و لعنت منوده، پیامرب

                                      
 .33:األنبیاء سوره( 1)
 .45( سوره النور:2)
 .4( سوره التنی:3)
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كألُّ » و فرمودند:، «تصويركشان را لعنت كرده استمتعال  اّللَ » ، ترمجه:(1)خبارى(
 .«هر تصوير بردار در آتش جهنم است» ، ترمجه:(2)متفق علیه() «مأَصو هٍر ِفه الَناره 

حمو رجوع کننده را بنده است: گناهان هر  خبشاینده بسيار «غفور» و او
می کند، گرچه گناهانش بی انتها ابشند، کفر و سحر و مبارزه اب پیامربش؛ را از 

متعال که مقرون اب توبه بود؛ خبشید،  اّللَ ساحران فرعون، اب يک سجده ی برای 
، (3){نن من زن رن مم ام يل ىل مل} متعال می فرمايد: اّللَ 

که توبه کند و امیان   یکس  یمن بسیار آمرزنده هستم برا كه  یو به راست» ترمجه:
 .«آورد و کار شايسته اجنام دهد، آنگاه راه ایبد

است: مهه ی خملوقات حتت قهر و قبضه ی او می ابشند، روح  قهارو او 
هر کس را، هر وقت خبواهد می گرید، هیچ چیزی در اين هستی صورت منی گرید؛ 

 آن تالش کند. حتققمگر اب اراده و مشیئت او، اگر چه بنده برای 
است: دروازه های رزق و رمحت و اسباب آن را برای بندگانش  فتاحو او 

 برای آهنا امور و حاالت سخت و پیچیده را می گشايد. می گشايد و
 تعالی میفرمايد: اّللَ است: بنده را از آمسان و زمنی روزی می دهد،  رزاقو او 

{رئزئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر}
بگو: از آمساهنا » ، ترمجه:(4)

 .«يکتا اّللَ بگو:  ؟دهد ىم ىبه مشا روز  ىو زمنی چه کس

                                      
 (.2086( رقم حديث: )3/59صحیح خبارى ) (1)
 .(2110( رقم حديث: )6/161، صحیح مسلم )(2225( رقم حديث: )3/82( صحیح خبارى )2)
 .82( سوره طه:3)
 .24( سوره سبأ:4)
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مهه چیز را شامل منوده، پس هیچ جنبنده ايی در زمنی  رزق و روزيش اب
متعال می ابشد، جننی ها را در شکم مادرشان  اّللَ وجود ندارد مگر اينکه رزقش بر 

و درندگان را در دشت و بیاابن و پرندگان را در النه شان و ماهی ها  رزق داده
 را در اعماق درای رزق داده است.

واهد، هر آنقدر که خبواهد، می دهد، است: به هر کس خب وهابو او 
خزينه و گنجینه آمسان ها و زمنی به دست او می ابشند، به پیامربان در سن پریی 
فرزندان نیک خبشید و سلیمان از پروردگار وهابش اپدشاهی که به هیچ احدی 

ابد و  - و اقسام معجزه ها خبشید بعد از او ندهد، سؤال منود، پس به او انواع
 . - شمه های مس، مهه را رام او منودمیجن و چ

رازها و امور خمفی را می داند، برای او آنچه : داانستبسيار  «علیم» و او
 مم} سبحانه می فرمايد: اّللَ اجنام می دهند؛ از قبیل قول و فعل پنهان منی ابشد، 

 .«داانست یبر هر چیز  اّللَ و » ، ترمجه:(1){من خن حن جن
در گوشی ها و علنی و راز و پنهان ترين : شنواستبسيار  «مسیع» و او

ها را می شنود، اگر صدايت را بلند کنی می شنود و اگر آن را برای دوستت 
خمفیانه عرض منودی، نیز می شنود و اگر آن را در درون خويش زمزمه کنی؛ آن 

 را می داند.
بیند، : امور خمفی را هر چند ريز ابشند، می بيناستبسيار  «بصری» اوو 

از او ذره ايی پنهان نیست اگر چه خمفی ابشد، در اتريکی شب آنچه زير خاک 
 بسیار اتريک می بیند. پنهان است را می بیند، قعر درای را در شب

                                      
 .75( سوره األنفال:1)
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است: حرکت مورچه بر صخره در اتريکی شب؛ از او  ظاهر و بطنو او 
در درون  خمفی نیست، اگر ظاهر و علنی اجنام دهد تو را می بیند و اگر چه

 مي زي} فرمايد: متعال می اّللَ منزلت خمفیانه اجنام بدهی؛ تو را نیز می بیند، 

 .«گمان پروردگارت در کمنی است  ىب» ، ترمجه:(1){ني
بر او اطالع و آگاهی دارد؛ از اينکه  اّللَ اگر شخص يقنی داشته ابشد که 

 او را بر گناه و معصیت ببیند حیا می کند.
خللی وجود ندارد، هیچ است: در احکام و شريعت او  حکيمخيلی او 

متعال را مراجعه و بررسی کند ای آهنا  اّللَ برای هیچ احدی جايز نیست که احکام 
 لك خك} متعال می فرمايد: اّللَ را کاهش و ای مورد حبث و جدل قرار بدهد، 

هیچ را کند و فرمان و حکمش   یحکم م اّللَ و » ، ترمجه:(2){حلخل جل مك
 .«كننده اى نیسترد  

 :فرمايدمتعال می  اّللَ بلکه الزم است که تسلیم و راضی و مطیع آهنا ابشد، 
{زي ري ٰى ين ىن}

 .«کند  ىخواهد حکم م ىبه هر چه م اّللَ » ، ترمجه:(3)
برای بندگانش جز شريعت مطهر او چیز ديگری مناسب نیست، هر کس 

 متعال او را خوار و ذلیل می کند. اّللَ دين و شريعت او را به مسخره گرید، 
برايشان مهرابن است، رزق آن ها را بسیار است: اب بندگانش  لطيفاو 

 آهنا احساس منی کنند. مریساند طوری که
                                      

 .14( سوره الفجر:1)
 .41( سوره الرعد:2)
 .1( سوره املائدة:3)
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است: هیچ چیزی از او خمفی  آگاهخيلی به امور بندگانش  «خبری» و او
 يت ىت} متعال می فرمايد: اّللَ نیست، از حقیقت هر کاری آگاه است، 

 .«بپرس ىآگاه ذات،پس از » ، ترمجه:(1){رث
است: در جمازات بندگانش بسبب گناهانشان  بردبرخيلی  «حلیم» و او

عجله منی کند و فضل و احسانش را از آهنا به خاطر گناهانشان ابز منی دارد، او 
را انفرمانی و معصیت می کنند و او به آهنا رزق می دهد، گناه می کنند به آهنا 

و کرم مهلت می دهد، علنا گناه اجنام می دهند؛ آهنا را میپوشاند، پس به بردابری 
نسبت به خودت مغرور نباش، چه بسا تو را در حالی که غافل هستی گرفتار  اّللَ 

 ، ترمجه:(2){ٰر ٰذ يي ىي مي خي} متعال می فرمايد: اّللَ عذاب منايد، 
 .«پروردگار کرمیت مغرور کرده استنسبت به تو را  یچه چیز ای انسان! »

آمسان ها به است: هنگامی که وحی می کند،  بزرگبسيار عظيم و و او 
از شدت ترس به لرزه در افتند، هنگامی که آن را اهل آمسان  لرزه در آمده ای

 میشنوند، بی هوش شده و برای او سجده کنان افتند.
است: برای عمل کم؛ بسیار زاید عطا می کند و خیلی از لغزش  شکورو او 

زيرا نیکی ها را می خبشد، پس هیچ عمل نیکی را اگرچه کم ابشد، حقری نشمار، 
 ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي} سبحانه می فرمايد: اّللَ چندين برابر می شود، 

                                      
 .59( سوره الفرقان:1)
 .6االنفطار:( سوره 2)
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افزايیم، یاش م کند به نیکوىي  ىکار نیکس  و هر ک» ، ترمجه:(1){َّ ٍّ ٌّ ٰى
 .«آمرزنده و شکر پذير است اّللَ زيرا 

است: اعمال بندگان را حفظ منوده و  حفاظت کنندهخيلی  «حفیظ» و او
پروردگارم » ، ترمجه:(2){حن جن يم ىم مم} فرمايد: مشارد، میاقوالشان را می 
 .«کند  ىرود و فراموش من ىهرگز به خطا من

را در  ڠ ت و زاین ها حمفوظ می دارد، يونسهالکو بندگانش را از 
را در  ڠ حالیکه در شکم ماهی و در اعماق درای بود حفاظت منود و موسی

 حالی که شری خوار بود، در درای حفاظت منود، پس برای حفاظت خود و
تعويذهای شرکی استفاده کن و نه پیش از توکل منا، پس نه  اّللَ فرزندانت به 

 جادوگران و غیب گواین برو. 
 قویاست: هیچ چیز او را عاجز منی کند، در گرفتش  تواان قوی وو او 

اگر خباطر چیزی مؤاخذه کند؛ هالک » می گويد: $ ابن جريراست، 
 .(3)«میکند

 - قوم لوط - ، شهری را که فاحشه اجنام دادنددستور داد ڠ به جربيل
واژگون کند، آهنا را اب کناره ابلش ابال برد، سپس آن را اب کل ساکنانش واژگون 

 زت} متعال می فرمايد: اّللَ منود و آن را نشانه و عربت در طول اتريخ قرار داد، 

                                      
 .23( سوره الشورى:1)
 .52( سوره طه:2)
 (.15/373) ( جامع البیان3)
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و مشا صبح و شب » ، ترمجه:(1){نث مث رثزث * ىت نت مت
 .«ورزيد؟! ىكنید، آای خرد من  ىاز كنار آهنا عبور م

را  انفرمانیهر کس به قدرت ذاتی، که او را انفرمانی می کند، دقت منايد، 
 رها مى كند.

است: از مرضها و بیماری ها شفا و  شفا دهنده «شاِف» سبحانه و او
{حق مف خف حف} متعال می فرمايد: اّللَ عافیت می دهد، 

و » ، ترمجه:(2)
 .«دهد ىاو مرا شفا م ،هرگاه بیمار شوم

 ب هستند، الزم است که قلب به آهنا وابسته نشود.اسباز مجله ا داروهاو 
 .کندقبل از سوال بذل و خبشش می   ،است نعمت دهنده «انمنَ » و او

خملوقات خويش را اب است: مهه ی  سبحانه حمسن و احسان کننده اّللَ و 
 فضل و احسان خويش پوشانده است.

ذل و خبشش می کند و زاید می خبشد، بنی او و ببسیار است:  کرياو و 
بندگانش هیچ پرده و حجابی وجود ندارد، پس طلب کن که پروردگار تو بزرگوار 
است و هنگامی که دروازه رزق را برای بنده اش بگشايد، هیچ احدی مانع او 

{خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح} سبحانه می فرمايد: اّللَ منی شود، 
(3) ،

 .«تواند آن را ابز دارد ىگشايد هیچ كس من  ىمردم م ىبرا اّللَ كه   رمحَّت» ترمجه:

                                      
 .138-137( سوره الصافات:1)
 .80( سوره الشعراء:2)
 .2( سوره فاطر:3)
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ِیي ِمن  َعب ِدِه ِإَذا َرَفَع َيَدي ِه إِلَی هِ »است،  متصف به حيا «حیيٌّ » و او َتح   - َيس 
أَله عبُده عطاءً  راً  - َيس  هنگامی که » ، ترمجه:(1)(ابوداودروايت ) «َأن  يَ ُرَدمُهَا ِصف 

آهنا  از اينکه - طلب عطا و خبشش شوداز او  - بلند منايد بنده اش دستهايش را
  .«را خالی برگرداند، حیا می کند

است: از خملوقاتش غافل نیست و حق آهنا را اپمیال  رقيب و آگاهو او 
و ما هرگز » ، ترمجه:(2){خف حف جف مغ جغ} تعالی می فرمايد: اّللَ منیکند، 

 .«از آفرينش غافل نبوده امی
 و از آنچه در درون سینه ها خمفی است اطالع دارد، حسن بصری 

متعال به بنده ای رحم كند، که هنگام هر کاری توقف کند و بنگرد،  اّللَ » میگويد:
متعال بود؛ آن را ادامه دهد و اگر برای غری از او بود؛ عقب  اّللَ اکر کارش برای 

پس قبل از هر کاری تفکر کن و دست نگه دار، اگر آن برای ، (3)«کشی کند
 متعال بود؛ پیش برو و اگر برای غریش بود؛ عقب کشی کن. اّللَ 

است: اب احسان هايش و ترک  دوست داشتنیبسيار  «ودود» و او
د و هر کس چیزی را خباطر رضای او رها دار  می را دوستانفرمانیها؛ بندگانش 

 عطا می کند.کند، به او بیشرت 
است: توبه کنندگان و توکل کنندگان  تحمب صاحب بندگان نیکش برایو او 

 دوست می دارد.از بندگانش و نیاکان را 

                                      
 (. 1488( رقم حديث: )1/553سنن ابو داود ) (1)
 .17( سوره املؤمنون:2)
 (.36335( رقم: )19/366صنف ابن أيب شیبة )( م3)
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است: بزرگواری و ستايش و متجیدش زاید است،  بزرگواربسيار  «جمید» و او
هیچ بزرگی جز بزرگواری او نیست، هر بزرگی از ديگران در واقع خبشش و احسانی 

 آن او می ابشد.از 
است: در مهه ی افعالش مستحق ستايش  ستوده شدهبسيار  «محید» و او

در خوشی و انخوشی ستايش می شود، ستايش او، يکی از  و ثنا می ابشد،
َه الَ وَ » فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلص بزرگرتين اعمال نیک می ابشد، پیامرب يَزاَن، ال مه  ََتََْلأ ْمدأ ّلله

َه الَ  وَ اّللَه َوسأْبَحاَن  روايت ) «ْرضه الَ َما َبنْيَ الَسَمَواته وَ  - ََتََْلأ  :َأوْ  – ََتََْلنه ْمدأ ّلله
، پر ّللَ و احلمد  اّللَ كند و سبحان   ی، میزان را پر مّللَ احلمد» ، ترمجه:(1)مسلم(

 .«كنند  یای بنی آمسان و زمنی را پر م ،كننده هستند
است: به شؤون خملوقاتش قائم  و اپیدار زنده «حيٌّ قیوم» سبحانهو او 

 آنچههر » ، ترمجه:(2){اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث}است، 
 .«است ىکه در آمساهنا و زمنی است سائل درگاه اوست، و او هر روز در کار 

 در: مهیشه تنها بوده و اب او کسی شريک نبوده و یكتاست «أحد» و او
 مهه ی کماهلا و برتری ها تک است، هیچ کس در امورش اب او مشارکت ندارد.

است: مهه ی خملوقات در مهه ی حاجاتشان به او  بی نياز «صمد» و او
نیازمند می ابشند و به او شکاایت آهنا رسانده می شوند و به او مصیبت و 

 سختی های آهنا عرض می شوند.

                                      
 (.223( رقم حديث: )1/140ح مسلم )صحی (1)
 .29( سوره الرمحن:2)
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از آن فقط است: هنگام سختی و مصیبت پناهگاه  سيد و سرورو او 
 اوست.

است: قدرتش اتم و بر مهه چیز انفذ و جاری  تواانبسيار  «قدير» و او
بر » ، ترمجه:(1){مخ جخ مح جح مج} است، به آتش سوزان فرمود:

 .«ابراهیم سرد و سالمت ابش
 ڠ مواج دستور داد برای موسینه شد که دستور داد و به درایی آن گو 

 برگشت. راه خشک ابشد، بعدا درای اب کاملرتين حالتش
 احساناست: به بندگانش  نيکوکار و نيکو صفت و افعال «بر  » و او

منوده و احوال و امور آهنا را اصالح می کند، به مطیع و فرمانربدار چندين برابر 
 مغ} اجر داده و به گناهکاران در معاف منودن گناهانشان احسان منوده است،

 .«که او احسان کننده و مهرابن استبه درسَّت  » ، ترمجه:(2){خف حف جف
کس   هراست: هیچ توبه ايی را رد منی کند،  توبه پذیربسيار  «ابتوَ » و او

در شب ای روز به او رجوع منايد، او را می پذيرد؛ بلکه او را دوست می دارد، 
توبه کنندگان را دوست  اّللَ مهاان » ، ترمجه:(3){جخ مح جح مج} می فرمايد:

 .«دارد
است: هر اندازه بنده در گناه و انفرمانی زایده  معاف کننده «عفو  » و او

 روی منوده، بعد توبه کند، مهه گناهانش را معاف می کند.
                                      

 .69( سوره األنبیاء:1)
 .28( سوره الطور:2)
 .222( سوره البقرة:3)
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و  شفقتاست: از ابب  مهربنبسيار  نسبت به خملوقاتش «رؤوف» و او
- اگر چه انفرمانی او را کنند - مهرابنی رزق و روزی را برای آهنا سرازير می کند

نسبت به مردم رئوف و  اّللَ مهاان » ، ترمجه:(1){رن مم ام يل ىل} ،
 .«مهرابن است

از  اّللَ است: هیچ نیازی به خملوقاتش ندارد، دست های  غنی و بی نيازو او 
 ،(2)«َوالَنَهارَ ََّل َتغهيضأَها نَ َفَقٌة، َسَحاءأ الَلْيَل »آنچه انفاق می کند پر هستند، 

از پروردگارش  ملسو هيلع هللا ىلص، پیامرب «انفاق منودن آهنا را کم منی کند، شب و روز می خبشد»
َنكأْم قَامأوا ِفه  !ََي عهَبادهي»روايت می کند:  رَكأْم َوإهْنَسكأْم َوجه َلْو َأَن َأَوَلكأْم َوآخه

ٍد َفَسأَلأوّنه  َا عهْندهي إهََّل  ،فََأْعطَْيتأ كأَل إهْنَساٍن َمْسأَلََتهأ  ،َصعهيٍد َواحه َما نَ َقَص َذلهَك ِمه
َل الَبْحرَ  َكَما یَ ْنقأصأ ال بندگان  ىا» ، ترمجه:(3)روايت مسلم() «مهْخَيطأ إهَذا أأْدخه

از من  مههابيستید و  ىمن! اگر اول و آخر مشا از انس و جن در سرزمنی هپناور 
من  ىاز آنچه كه در خزانه  ،دهمباز مشا آنچه كه خبواهد  کبه هر ي طلب كنید،

فرو  را در درایىي مانند آن است كه سر سوزىن ،شود ىكم من  ىموجود است چیز 
 .«كنید

 سپس؛ ای مسلماانن:
 تعريفمتعال اب انمهای نیکويش صدا زده می شود و اب صفات وااليش  اّللَ 

متعال هر کس فقط او را صدا بزند و تعريف منايد را؛ دوست دارد  اّللَ می شود و 
                                      

 .143( سوره البقرة:1)
 .(993( رقم حديث: )3/77، صحیح مسلم )(4684( رقم حديث: )6/73( صحیح خبارى )2)
 (.2577( رقم حديث: )8/16صحیح مسلم ) (3)
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را اب متام امساء و صفاتش  اّللَ و کاملرتين انسان ها از حلاظ عبادت کسی است، که 
متعال بی مشارند، از آن ها نود و نه ات اسم می ابشند  اّللَ پرستش منايد و انمهای 

معانی آن ها و عمل به مقتضای اب شناخت  - که هر کس آن ها را حفظ منايد
 وارد هبشت می شود. - آن ها

 زي ري ٰى جت هب
 زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ}

 او را بدان انمهايش می ابشند، اّللَ از آن  نیکوترين انمها» ، ترمجه:(1){مت
به کیفر به زودى اينان  ؛واگذاريد ،ورزند ىاحلاد م اّللَ ى آهنا را که به انمها ،خبوانید

 .«خود خواهند رسیداعمال 
 متعال به من و مشا در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اّللَ 

  

                                      
 .180األعراف: ( سوره1)
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان منود و است که  اّللَ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم یهناد، و گواه
 فرستادهبنده و  ملسو هيلع هللا ىلص حممدما  مهاان پیامربدهم که  یم شريكى ندارد، و گواهى

  .و ایرانش ابد اهل بیتبر او و  اّللَ درود و سالم فروان  ،اوست

 ای مسلماانناما بعد: 
اب امساء و صفات و  اّللَ کلید دعوت پیامربان و چکیده پیام آهنا؛ شناخت 

 .افعالش می ابشد
استحقاق دارد از انمهای نیکو و صفات برتر، مستلزم  و آنچه اّللَ شناخت 

بزرگداشت و تعظیم و ترس و هیبت و دوست داشنت و توکل منودن به او و خشنود 
شدن به قضا و قدرش و صرب بر مصیبتها می ابشد و به اندازه شناختش، در 

 .می شودپروردگار قلبها تعظیم و احرتام 
 کنندو احرتام و تقدير می اند؛ او را بیشرت تعظیماو را بیشرت شناخته که و کسانی  

را بداند يقینا می داند مشکالتی که به او  اّللَ و هر کس امسای نیکو و صفات 
می رسند و بالهايی که بر او انزل می شوند از انواع مصلحتهايی است که علم 

دارد،  متعال الزمه ی امساء و صفات خويش را دوست اّللَ و  او به آن منی گنجد
پس او کرمی است، بندگان کرمی و سخاومتند را دوست می دارد، حلیم و بردابر 
است بردابران را دوست می دارد، علیم و داانست، علماء را دوست می دارد، 

 شکور است، شکر گذاران را دوست می دارد.
بر پیامربش امر منوده...و سالم مشا را به درود  اّللَ که   بدانیدسپس 



 (1)سم حكيم اّلَل متعالا
متعال مى ابشند، او را سپاس گفته  اّللَ متامى محد و تعريفات خمصوص مهاان 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیجسته و طلب آمرزش م یر ایو از او 
تواند او  یکس من  چیرا هدايت كند، ه سهر ك اّللَ  ،میبر یبه او پناه م ستمانيانشا

 یو گواه فتایخنواهد  یگر تيداگمراه سازد هاو  را گمراه سازد و هركس را كه 
ندارد و  یکيشر  چیو ه کتاستي ست،ین اّللَ جز  معبود بر حقی چیدهم كه ه یم

بنده و فرستاده اوست، درود و سالم  ملسو هيلع هللا ىلص مهاان پیامرب ما حممدمی دهم که  یگواه
 ابد. یو  رانایو  تیبر او و بر اهل ب اّللَ و مستدام  اریبس

 بعد: اما
و به  ،ديساز  شهیاست پ ستهيرا آنگونه که شا هلىا یتقوا اّللَ بندگان  یا

 .یدحمکم اسالم چنگ زن يسمانر 

 ای مسلماانن:
فطرت سلیم به آفريدگار اين عامل، که ذات و صفاتش کامل هستند؛ گواهی 
میدهد، ذاتی که دارای صفات کمال و بزرگواری و نیکوست، مهه ی تعريفات و 
سپاس و ستايشها از آن او هستند و اثبات صفات کمال و تعريفات برتر از مجله 

 متعال می ابشد. اّللَ تعظیم و احرتام 
متعال بیشرت از نود ابر در قرآن کرمی مقرون اب  اّللَ نیکوی و يکی از امسای 

عزت و علم و مهارت و فراتری و پذيرش و ستايش آمده است و هیچ حرکت و 
                                      

 القا شده است.ملسو هيلع هللا ىلص  هجرى در مسجد رسول اّللَ  1441شوال، سال  13مجعه، اين خطبه در روز ( 1)
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آرامشی در اين هستی وجود ندارد، مگر اينکه مدلول و مفاد آن اسم بر آن 
شیاء را می ابشد؛ که مهه ی ا حکيم متعال اّللَ داللت دارد، پس از مجله امسای 

در جای و مکان مناسبش قرار داده است در آفرينش و فرمان و دستوراتش حکیم 
بوده و هست، از حکمت بی هنايتش؛ عقلها از احاطه آن عاجز و زابهنا از 
تعريف آن انتوان شده اند، خباطر حکمت بی کران او مهه ی موجودات در اين 

 حس جس مخ جخ مح} می فرمايد:تعالی  اّللَ هستی او را به اپکی اید می کنند، 

را به اپكى  اّللَ  ها و زمنی استدر آمسان آنچه» ، ترمجه:(1){مص خص حص خسمس
 .«ستا حكیمو  زيستايند و او عز مى

 جئ يي} و او سبحانه ذاتی حکیم، در آمساهنا و زمنی پرستش می شود،

ى است كه در ذاتاو » ، ترمجه:(2){جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ
 .«است داانآمسان و در زمنی معبود است و او حكیم و 

 مل خل}نفس خويش را خباطر اينکه اب حکمت است، ستوده؛ فرموده: 

، (3){مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
آمساهنا و هر چه در زمنی است از  است که هر چه در اّللَ ستايش از آن » ترمجه:

 .«ستايش از آن اوست و او حکیم و آگاه استآن اوست و در آن جهان نیز 
خويش را اينگونه تعريف منوده؛ که تکرب از آن اوست، و آيه را به ذات 

 ىق يف يثىف ىث نث مث زث} اينکه اب حکمت است اپاین داد،

                                      
 .1( سوره احلديد:1)
 .84( سوره الزخرف:2)
 .1( سوره سبأ:3)
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در آمساهنا و زمنی خاص اوست، و اوست پریوزمند  یبزرگوار » ، ترمجه:(1){يق
 .«و حکیم

و او در آمساهنا و زمنی لشکراینی دارد، آهنا را آنگونه که می خواهد اب 
 حج مث هت ختمت حت جت هب}حکمت خويش تدبری می کند، 

{مج
می ابشند و او غالب  اّللَ آمسان و زمنی از آن  یلشکرها» ، ترمجه:(2)

 .«و ابحکمت است
ذات خويش را به اينکه اب حکمت  را ندا داد و ڠ پروردگار ما، موسی

ای موسی! من » ، ترمجه:(3){مئ خئ حئ جئ يي ىي} است معرفی منود،
 .«غالب و تواان و اب حکمتم اّللَ 

را اين گونه تعريف منود از جانب ذاتی اب حکمت که هر چیز را در  کتابش
جا و مکان مناسب قرار داده است، اين کتاب آایتش حمکم و شامل بر متامی 

 من زن رن مم ام يل ىل} تعالی می فرمايد: اّللَ حکمتها می ابشد، 

سپس از جانب  فتهایآن استحکام  تایاست که آ یکتاب» ، ترمجه:(4){ىن نن
 .«شده است انیب یآگاه، به روشن یمیحک

 مخ جخ مح} و اب حكمت خويش رزق و روزی مردم را كم و زاید می کند،

 مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس
                                      

 .37( سوره اجلاثیة:1)
 .7( سوره الفتح:2)
 .9( سوره النمل:3)
 .1( سوره هود:4)
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{جف
نتواند ابزش دارد و  ی منیبر مردم بگشايد کس اّللَ که   یرمحت» ، ترمجه:(1)
نتواند جز او روانش دارد و اوست پریوزمند و  ی منیرا دريغ دارد کس یچون چیز 

 .«حکیم
اعرتاف منوده و به  اّللَ  و مالئکه به عاجزی و کم علمی خويش در مقابل

 نت مت زت رت} عظمت علم و حکمت او اقرار منوده و تسلیم امورش شدند،

و  یتو اپک و بزرگ گفتند:» ، ترمجه:(2){ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت
 .«حکیمیکه داان و   يی، اين تو یما جز آن ندانیم که به ما آموخته ا

و حاملنی عرش و اطرافیان آن برای مومنان دعای مغفرت و دعای ورود 
متعال  اّللَ هبشت های پر انز و نعمت می کنند و دعای خويش را اب اسم حکیم 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} اپاین می دهند،

 ترمجه:، (3){جه ين ىن من حنخن جن يم
از پدران و مهسران و فرزندانشان که صاحل بوده اند به  یپروردگارا! آهنا و کسان»

گمان تو تواان و اب حکمت   یب یوارد کن که به آانن وعده داده ا یهبشت یابغها
 .«یهست

                                      
 .2( سوره فاطر:1)
 .32البقرة:( سوره 2)
 .8( سوره غافر:3)
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 وحی و پیامی که بر پیامربان انزل شده از جانب ذاتی اب حکمت می ابشد،
 اّللَ » ترمجه:، (1){من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم}

 .«ی کندم یکه پیش از تو بودند اينچننی وح  یحکیم، به تو و کسانو پریوزمند 
متعال را اب اسم حکیم  اّللَ برای حتقق امید و آرزوهای خويش  ۏ پیامربان

اب اسم حکیم دعا منود که برای ما رب خويش را  ڠ می زدند؛ ابراهیمصدا 

 ىئ نئ مئ زئ رئ} ما بیاموزد،پیامربی بفرستد که قرآن و دين را به 

 نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ

در میان امت مسلمه رسوىل بر انگیز، ات آایت تو  اراپروردگ» ترمجه:، (2){ىت
بدرسَّت ، را بر آانن تالوت كند، و كتاب و حكمتشان بیاموزد، و تزكیه شان كند

 .«كه تو خود عزيز و حكیمى
فرمود: رب من  را رها منود و هجرت کرد وشهر و قومش  ڠ ابراهیم

، (3){مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث} حکیم است،
مهاان او عزيز و حکیم کنم ی  پروردگارم هجرت م یمن به سو و فرمود: » ترمجه:
 .«است

شد در حالی که صاحب فرزند نبود، مالئکه عمرش بزرگ  ڠ ابراهیم
مهسرش را به فرزندی بشارت دادند، در حالی که زنش انزا و پری بود، او از اين 

                                      
 .3( سوره الشورى:1)
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 داان و اب حکمت است، اّللَ بشارت مالئکه تعجب منود، مالئکه گفتند: مهاان 
گفتند: پروردگار تو » ، ترمجه:(1){مث هت مت هب هئمب مئ هي مي}

 .«اينچننی گفته است و او حکیم و داانست
فرج اهلی بعد ازدست دادن يوسف و اب شکیبايی و انتظار  ڠ و يعقوب

متعال هبرتين زمان را برای  اّللَ برادرش در وجود خويش اين ابور را اثبت کرده که 
متعال در آماده سازی  اّللَ حتقق منودن امیدش انتخاب می کند و به حکمت 

اسباب از بنی رفنت اين غم و اندوههايش يقنی داشت، پس اب امید کاملش و دعا 
 مت خت حت جت مبهب خب} متعال روی آورد، اّللَ اسم حکیم به  منودن اب

است،  کمن صرب نی ه یو پیش» ، ترمجه:(2){جخ مح جح مج مثحج هت
 یگمان او دااني  یآانن را به من ابز گرداند، ب ه یمه متعال اّللَ امید است كه 

 .«حكیم است
بعد از مدت زمان  ڠ يوسفو بعد از برطرف شدن مشکالت از 

متعال را بیاد  اّللَ طوالنی که به مصیبتها و سختیها مبتال بود شکر نعمت و فضل 
 مي زي ري ٰى ين ىن} متعال را از اين امور بیان منود، اّللَ آورد و حکمت 
 خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 یوقت متعال اّللَ  یو به راست» ، ترمجه:(3){جخ مح جح مج مثحج هت مت

                                      
 .30( سوره الذارایت:1)
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مشا را پس از آنکه شیطان بنی من و برادرامن اختالف که از زندان رهامی منود، و 
پروردگارم هر چه  یبه راست ،افکنده بود از صحرا ابز آورد، در حق من نیکیها کرد

 .«حکیم است یگمان او داان  یدهد، ب یخبواهد سنجیده و دقیق اجنام م
متعال متضمن حکمت او در آفرينش و اوامرش در اراده ی  اّللَ اسم حکیم 

متعال  اّللَ  اب عزت» می گويد: $ می ابشد، امام ابن قیممتعال  اّللَ ی و کونی دين
 اّللَ کمال قدرتش و اب حکمتش کمال علمش اثبت می شود و اب اين دو صفت 

متعال هر چه می خواهد فیصله می کند؛ امر و هنی می کند و اپداش و عقاب 
 .(1)«می دهد، اين دو صفت مصدر آفرينش و فرمانروايی می ابشند

و اب حکمت خويش مهه ی خملوقات را در هبرتين نظام آفريد و هبرتين ترتیب 
را به آهنا داد و تدبری آهنا را متقن و کامل منود و تقديرش را نیکو گرداند و به هر 

 مب هئ}تعالی می فرمايد:  اّللَ خملوقی چیزی که مناسب حالش بود عطا منود، 

خبشیده و سپس آن را  یرا هست یهر چیز » ، ترمجه:(2){مث هت مت هب
 .«هدايت کرد

و خملوقات را از اينکه در آفرينش او نقص ای بیهودگی پیدا کنند؛ حتدی 
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب * زب رب يئ ىئ نئ مئ} منود،

ی؟ بین یم یپس ابر ديگر نظر کن، آای در آمسان شکاف» ، ترمجه:(3){رث يت

                                      
 (.116)ص: ( اجلواب الكاِف ملن سأل عن الدواء الشاِف أو الداء والدواء1)
 .50( سوره طه:2)
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نگاه تو خسته و درمانده به نزد تو ابزخواهد  ابر ديگر نیز چشم ابز کن و بنگر
 .«گشت

متعال پیشنهاد  اّللَ و اگر عقل مهه ی خملوقات مجع شوند ات مثل آفرينش 
متعال در اين موجودات گذاشته از قبیل  اّللَ بدهند ای مشابه و نزديک به آنچه 

متعال  اّللَ  زيبايی و نظام و اتقان البته که عاجز و انتوان می مانند، هبمنی دلیل
خملوقات را تنها در تفکر به حکمتهايی که در خملوقاتش هناده و مهچننی به اطالع 

 نث مث} بعضی از زيبايی های آهنا و اتقانشان؛ دستور داده است، فرموده:

{يف ىف يث ىث
در آمساهنا و  یبگو: بنگريد كه چه چیز » ، ترمجه:(1)

 .«زمنی است؟
حکمت خويش ذات خويش و دين مبنی اسالم و اوامر و منهیات دين  و اب

اسالم را برای بندگانش معرفی منود و کتابش را انزل منود و در آن بیان منود که 
زندگانی در دنیا جز اب اپيبندی اب دين امکان صالح توبه ی ما را می پذيرد و 

شريعتش جز اين  اگر در دستورات و» انپذير است، برخی از سلف می گويند:
حکمت بزرگ که اصل مهه ی خوبیها و هبرتين لذات است نبود، البته که مهنی 

 .«کافی بود
بندگانش را به سختیها مبتال  ؛حکیم استدر دستور َکونی اش و او سبحانه 

می کند ات گناهان آهنا را اپک و درجاتشان را ابال بربد و بنده اب امیان آوردن به 
تقدير خويش و راضی شدن به آن و استفاده از اسباب مشروع؛ برای برطرف 
منودن مصیبتها دستور داده شده، ات تقدير اهلی را اب تقديرش برطرف منايد و چیزی 

                                      
 .101( سوره يونس:1)



 209  اسم حكيم اّلَل متعال

ابيد خشنود و تسلیم  - مانند مرگ و امثالش - رطرف منودنش را نداردکه توان ب
متعال و منصفانه بودن قضای او و حکمت  اّللَ آن شود و به غالب بودن حکم 

انفذ شدن بر او؛ گواهی می دهد و چیزی که به او رسیده امکان خطايش نبوده 
او را الزم  اّللَ و آنچه خطا رفته امکان اصابتش نبوده است و عدل و حکمت 

 منوده است.
بعضی از حکمت های خويش را برای بندگانش بیان و ظاهر   اّللَ و 

می کند، پس برای آهنا حکمت نزول قرآن را بیان منوده؛ ات مومنان اثبت قدم 
 جف مغ جغ} شوند و مهچننی هدايت و بشارتی برای آهنا می ابشد، فرموده:

، (1){مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
پروردگارت انزل کرده است ات مومنان  یآن را به حق از سو  جربيلبگو: » ترمجه:

 .«مسلماانن ابشد یبرا یرا اثبت قدم گرداند و هدايت و بشارت
و رسوالنش را فرستاده ات هیچ فردی حجت و دلیلی در ندانسنت و جاهل 

 نت مت زت رت يب ىب} بودنش به دين اسالم نداشته ابشد،

 فرستادمی مژده دهنده و بیم دهنده یپیامربان» ، ترمجه:(2){مثنث زث رث يت ىت
 .«نباشد یحجتهیچ  اّللَ بر بعد از فرستادن پیامربان را  انمردم ات

و مهچننی از حکمت ابتال منودن مردم به گرفتاری و مصیبتها خرب داده است 
 ىي ني مي} که؛ راستگويی مومنان و صربشان را ظاهر کند، فرموده:

 هت مت حتخت جت هب مب خب * جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

                                      
 .102( سوره النحل:1)
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پندارند که مهنی که  یآای مردم م» ، ترمجه:(1){جح مج حج مث
و به  گردند؟  یشوند و آزمايش من یم بگويند: امیان آورده امی به حال خود رها

آانن را که راست  اّللَ را که پیش از آانن بودند آزمودمی، پس البته  یکسان  یراست
 .«دارد، و دروغگواین را نیز معلوم خواهد داشت یگفتند معلوم م

متعال علم غیب را از خملوقات خمفی منوده و آن را  اّللَ و بنابر حکمتی، 
 جم هل خلمل حل جل} خاص خويش قرار داده، فرموده:

 .«داند و او حکیم و آگاه است یهنان و آشکار را م» ، ترمجه:(2){حم

 سپس ای مسلماانن: 
ست، هر چه خبواهد در اين هستی يکتا اّللَ از آن فقط آفرينش و فرمان 

کس منیتواند   اجنام می دهد و هر چه خبواهد در شرع خويش حکم می کند و هیچ
 اّللَ او را ابزخواست منايد و هیچ گفتاری در حکمت او خدشه ای وارد منی کند، 

در برابر متعال  اّللَ » ، ترمجه:(3){حق مف خف حف جف مغ} تعالی می فرمايد:
 .«گردند  یشود و آهنا ابزخواست م یدهد ابز خواست من یآنچه اجنام م

متعال دستور داده شده و  اّللَ  «حکیم» و بنده به عبوديت مدلوالت اسم
متعال  اّللَ در مهه اشیا يقنی منايد، به خلقت زيبا و استوار  اّللَ اگر به حکمت 

می ترسد  اّللَ را تعظیم منوده و از  اّللَ لذت می برد و در آن تفکر می منايد و شرع 

                                      
 .3-2( سوره العنكبوت:1)
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و از ارتکاب گناه شرم می کند و تسلیم دستورات و منهیاتش می شود و 
متعال او را بنابر حکمتی که خواسته، هدايت کرده؛  اّللَ خوشحالیش از اينکه 
سعادت بشر  یاب حکمت برا یشرع از جانب ذات نيو اچندين برابر می شود، 

آنچه  نکهيابه شود و  یراض یاهل ريبه تقد دیرس یبتیو مصآمده است و اگر به ا
 مم} ، تسلیم شود،او وجود دارد ریدر آن صالح و خ ،مقدر منوده شيبرا اّللَ 

چه بسا چیزها كه مشا از آن » ، ترمجه:(1){منىن خن حن جن يم ىم
 .«كراهت داريد در حاىل كه خریاتن در آن است

او د و یدان یکه آن را من  ،هنفته یحکمتصحنه ها  نيکه پشت ا  کن  نیقي و
فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلص امربید، پابش یمتعال م اّللَ  یدر نعمتها یو انخوش یدر خوش

َْمره  ا  َعَجب» ََحٍد إهََّل لهْلمأْؤمهنه  !مأْؤمهنه  الله إهْن َأَصابَ ْتهأ  ؛إهَن َأْمَرهأ كأَلهأ َخْْيٌ، َولَْيَس َذاَك له
روايت ) «َلهأ  ا  لَهأ، َوإهْن َأَصابَ ْتهأ َضَراءأ َصََبَ َفَكاَن َخْيْ  ا  َسَراءأ َشَكَر َفَكاَن َخْيْ 

شأن مومن شگفت انگیز است، زيرا متام امورش به خری او متام » ، ترمجه:(2)(مسلم
 اّللَ ، یمومن هنگام شاد ،ديگر ندارد یشود و اين وضعیت را جبز مومن، كس یم

كند ابز   یگويد، و اين به نفع اوست و هنگام مصیبت، صرب پیشه م  یرا سپاس م
 .«هم به خری اوست

منوده است خوش  یو کون یو اراده شرع دهيآن را آفر  اّللَ که   یبه زندگ پس
 دهد. یم تياب حکمت بسپار، به تو فراتر از آرزوها یابش و امورت را به ذات

                                      
 .216( سوره البقرة:1)
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 زي ري ٰى جت هب
 ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه}

دهد که هیچ معبود  یم یگواه  اّللَ » ، ترمجه:(1){مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
کند، و فرشتگان   یم یدهد که او دادگر  یم یجز او نیست، و نیز گواه یبر حق

جز او نیست و او عزيز  یدهند که هیچ معبود بر حق یم یو اهل علیم نیز گواه
 .«و حکیم است

 در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... متعال به من و مشا اّللَ 
  

                                      
 .18( سوره آل عمران:1)



 213  اسم حكيم اّلَل متعال

 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان منود و است که  اّللَ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم یهناد، و گواه
 فرستادهبنده و  ملسو هيلع هللا ىلص حممدپیامرب ما مهاان  دهم که یم شريكى ندارد، و گواهى

  .و ایرانش ابد اهل بیتبر او و  اّللَ درود و سالم فروان  ،اوست

 :مسلمااننای 
را برای بندگانش معرفی منوده، نه  متعال اهداف بزرگ آفرينش و اوامرش اّللَ 

مهه ی اهداف و حکمت های ريز و کل تفاصیل آهنا را و هر آنچه از اهداف و 
حکمت هايش برايشان خمفی می ماند از قبیل حکمت آفرينش و ابداع و امر و 

متعال  اّللَ شرع و قضا و قدرش؛ شناخت عمومی آهنا کافی می ابشد، که حتما 
گرچه تفاصیل آن را ندانند و تفاصیل آن از امور غیبی   حکمتی در آن داشته،

  متعال خاص خويش منوده است. اّللَ است که 
 امر منوده... امربشیبر پن فرستاد و سالم مشا را به درود اّللَ که   دیبدان پس



 (1)اّلَل متعالغضب 
متعال مى ابشند، او را سپاس گفته  اّللَ متامى محد و تعريفات خمصوص مهاان 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیجسته و طلب آمرزش م یر ایو از او 
تواند  یکس من  چیاو را هدايت كند، ه اّللَ هر كه  ،میبر یبه او پناه م ستمانيانشا

 یو گواه فتایخنواهد  یگر تيدااو را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد ه
و ندارد  یکيشر  چیو ه کتاستي ست،ین اّللَ جز  معبود بر حقی چیدهم كه ه یم

و  اریبنده و فرستاده اوست، درود و سالم بس ملسو هيلع هللا ىلص گواهی می دهم که مهاان حممد
 ابد. یو  رانایو  تیبر او و بر اهل ب اّللَ مستدام 

 بعد: اما
هر و  ،ديساز  شهیست پو ا ستهيرا آنگونه که شا هلىا یتقوا اّللَ بندگان  یا

 .او اعراض منود؛ هالک شود ایدو هر كس از  کس تقوا را پیشه منود رستگار شود

 ای مسلماانن:
رسولش آمده،  خويش را به خملوقاتش آنطور که در قرآن و سنتمتعال  اّللَ 

و تدبر معرفی منوده و برای او مثال اعلی در انمها و صفاتش وااليش می ابشد 
و عبادت منودن او اب آن انم و صفتها راه رسیدن به حمبت و هبشتش در صفات 

می ابشد و وسیله ايی برای رسیدن به مثره های آن از ترس و امید و حمبت و توکل 
 و غریه می ابشد.
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متعال می ابشد،  اّللَ اثبت منودن امساء و صفات  :ين امتو عقیده سلف ا
 اّللَ آمده اند و از مجله صفات  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَ و سنت رسول  اّللَ مهانگونه که در کتاب 

متعال می ابشد، پس  اّللَ  غضب که سبب خوف و ترس از او می شود: صفت
متعال خشم می گرید و راضی می شود، البته مثل هیچ يک از خملوقاتش و هر  اّللَ 

متعال عقوبتهای  اّللَ متعال آاثری دارند و از مجله آاثر غضب  اّللَ صفتی از صفات 
 مك لك اك يق ىق}متعال می فرمايد:  اّللَ عمومی دنیا و بالها می ابشند، 

که انبود شده   یبه راست ؛گریدو هر کس که خشم من او را فرا  » ، ترمجه:(1){ىك
بیماری است که هیچ دارويی  اّللَ غضب » می گويد: سفیان بن عیینه ، «است
 .(2)«ندارد

سبحانه  اّللَ گاهی سبب انبودی عمل بنده می شود، متعال   اّللَ و انرضايتی 
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص} می فرمايد:

را به خشم  اّللَ اين به خاطر آن است كه آن ها از آن چه » ، ترمجه:(3){مع
اوست كراهت داشتند از  یموجب خشنودکه كردند و آن چه را    یآورد، پریو  یم

 .«اعمال شان را انبود كرد اّللَ اين رو 
 متعال از قومی خشم بگرید از آهنا انتقام می گرید، می فرمايد: اّللَ و اگر 

 آهناوقَّت ما را به خشم درآوردند از » ، ترمجه:(4){هئ مئ خئ حئ}

                                      
 .81( سوره طه:1)
 (.2/263) ( شعب اإلمیان2)
 .28( سوره حممد:3)
 .55( سوره الزخرف:4)
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متعال صادر  اّللَ عذاب از غضب » می گويد: امام ابن قیم ، «انتقام گرفتیم
 .(1)«شعله ور منی شود اّللَ می شود و آتش جهنم جز اب غضب 

متعال قومهايی را جمازات کرده اند و اخبار آهنا را برای ما بیان منوده ات  اّللَ 
 فرموده:  اّللَ ما از سرکشی و انفرمانی که آهنا مرتکب شده اند برحذر ابشیم، 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت}

بر آانن خورده است و  یهر كجا ابشند مهر خوار » ، ترمجه:(2){مل يك ىك
گرفتار   یو به خشم اهل بندای یمن تیمردم امن مانیپ ایو  اّللَ  مانیپ هيجز در سا

 .«شدند
متعال را بعد از اينکه برای آهنا آورده  اّللَ و اقوامی آایت و نشانه های 

بر قومی  اّللَ شدند؛ تکفری کردند، پس سزاوار خشمی بر خشمی ديگر شدند و 
َب اّللََ إهَن »فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلصخشم گرفت پس چهره آن ها را مسخ منود، پیامرب   َغضه

ْبٍط مهْن َبِنه إهْسَرائهيلَ  روايت ) «ْرضه الَ َفَمَسَخهأْم َدَواَب َیدهبُّوَن ِفه  ؛َعَلى سه
و آهنا را  ديگرد  نیخشمگ لیاسرائ یبناز  یمتعال از گروه اّللَ » ، ترمجه:(3)(مسلم
 .«روندیراه م نیزم یمنود که در رو  ليتبد یواانتیبه ح

برحذر داشته  اّللَ هیچ پیامربی نیامده مگر اينکه قوم خويش را از خشم 
 مف خف حف جف مغ جغ} :خطاب به قومش فرمود ڠ ، موسیاست

                                      
 (.371)ص: ( حادي األرواح1)
 .112( سوره آل عمران:2)
 (.1951( رقم حديث: )6/70حیح مسلم )( ص3)
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پروردگاراتن دامنگریاتن  یاز سو  یای خواستید که خشم» ، ترمجه:(1){مق حق
 .«؟شود

بر نفس خويش ترسیدند، زيد بن عمرو  اّللَ صاحبان فطرت سلیم از خشم 
بن نفیل قبل از بعثت بریون رفت و از دين سؤال می کرد اب عاملی از علمای يهود 

ََّل َتكأونأ َعَلى دهینهَنا، َحََّت ََتْخأَذ »: د منود، پس از دينشان سؤال منود، گفتندر برخو 
يبهَك مهْن َغَضبه  ، َوََّل َأْحْهلأ مهْن اّللَه ، قَاَل زَْیٌد: َما َأفهرُّ إهََّل مهْن َغَضبه اّللَه بهَنصه

بر آينی ما ات » ، ترمجه:(2)(روايت خبارى) «، َوَأََّن َأْسَتطهيعأهأ؟ا  أََبد ا   َشْيئاّللَه َغَضبه 
را نچشی قرار منی گریی! زيد گفت: من از خشم  اّللَ زمانی که قسمتی از خشم 

حتملش تواانيی را ندارم، من چطور  اّللَ فرار می کنم، من هرگز طاقت غضب  اّللَ 
 .«م؟را دار 

اب امید رمحت و رضايتش و ترس از خشم و عذابش  اّللَ و مسلمان به سوی 
 اّللَ متعال می شود؛ شرک است،  اّللَ می شتابد و بزرگرتين چیزی که سبب خشم 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث} تعالی می فرمايد:

{يكمل ىك
 یبه زود ،گرفتند  معبود خودکه گوساله را   یکسانمهاان  » ، ترمجه:(3)

 .«گرید  یفرا م یدنیايشان را خوار  یرسد و زندگ یبه آانن م اّللَ از جانب  یخشم
 ملسو هيلع هللا ىلص متعال می ابشد، پیامرب اّللَ و مناز خواندن به طرف قربها از اسباب خشم 

دَ  اْشَتَد َغَضبأ اّللَه َعَلى» فرمودند: روايت امام ) «قَ ْوٍم اََّتَذأوا ق أبأوَر أَنْبهَيائهههْم َمَساجه

                                      
 .86( سوره طه:1)
 (.3827)( رقم حديث: 5/40حیح خبارى )( ص2)
 .152( سوره األعراف:3)
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خود را  یكه قبور انبیااست   یبر قوممتعال  اّللَ خشم شديد » ، ترمجه:(1)(مالک
 .«مسجد قرار دادند

اب انمگذاری خويش به آن صفت منازعه  اّللَ هر کس اب صفتی از صفات 
اْشَتَد »فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلص متعال او را خالف قصدش عذاب می دهد، پیامرب اّللَ کند 

َلهكه اّللَه َغَضبأ  غضب » ، ترمجه:(2)(روايت امحد) «ْمََلكه الَ  َعَلى رَجأٍل َتَسَمى ِبه
 .«که خود را شاهنشاه بنامداست  کسی بر  متعال  اّللَ شديد 

متعال کرمی است، دوست دارد بندگانش از او طلب کنند و از کسانی  اّللَ 
َمْن » فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلصکه، از سؤال کردن او تکرب می ورزند، خشم می گرید، پیامرب 

حاجتش  اّللَ کسیکه از » ، ترمجه:(3)(روايت ترمذی) «یَ ْغَضْب َعَلْيهه  ؛اّللََ ََلْ َیْسَأله 
 .«کند  یبر او غضب م اّللَ را طلب نکند، 

متعال کفر را دوست منی دارد و به کفر راضی نیست و اگر بنده ايی  اّللَ و 
 ىف يث ىث} فرموده اند:  اّللَ مرتکب کفر شد از او خشم می گرید، 

{يك ىك مك لك اك يق ىق يف
آهناىي كه سینه » ، ترمجه:(4)

 یعذاب بزرگبرايشان بر آهنا است و  اّللَ خود را براى كفر گسرتده ساختند غضب 
 .«است

                                      
 (.593( رقم حديث: )1/240وطا مالک )( م1)
 (.10528( رقم حديث: )2/2148سند امحد )( م2)
 (.3706( رقم حديث: )5/387امع ترمذی )( ج3)
 .106( سوره النحل:4)
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و اصالح جمتمع در اصالح ابطن و ظاهر می ابشد پس هر کس بدی در 
 اّللَ درون خود خمفی کند و خالف آن را بروز دهد چننی شخصی نسبت به 

 يل} متعال می فرمايد: اّللَ به او می رسد،  اّللَ بدگمان بوده و غضب 
 زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم ام

 ات» ، ترمجه:(1){خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني
بدگمانند، عذاب کند بر  اّللَ مردان و زانن منافق و مردان و زانن مشرک را که بر 

بر آهنا خشم گرفت و لعنتشان کرد وجهنم را برايشان  اّللَ حلقه زند و  یگردشان بد
 .«است یآماده کرده است و جهنم بد سراجنام

حق هبرتين خملوقات پیامربان می ابشند، هر کس آهنا را اذيت کند؛ مست
 َعَلى اّللَه اْشَتَد َغَضبأ »فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلصسخت ترين غضب اهلی می ابشند، پیامرب 

 چهرهكه   ی، بر قوممتعال اّللَ » ، ترمجه:(2)(متفق علیه) «اّللَه قَ ْوٍم َدَمْوا َوْجَه َنِبه ه 
 .«شد نیرا خون آلود گردانیدند، بشدت خشمگ امربشیپ

پیامربان به قتل می رسند، بدخبرتين خملوقات کسانی هستند که بدست 
ٌّ اّللَه اْشَتَد َغَضبأ »فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب  ، ترمجه:(3)(متفق علیه).« َعَلى َمْن قَ َتَلهأ َنِبه

 .«گردد  نیكشته شود، بشدت خشمگ  یامرب یكه توسط پ  یبر كسمتعال  اّللَ »
متعال  اّللَ را به خشم درآورد  اّللَ و هرکس اولیاء و دوستان و بندگان صاحل 

يَ ع ِِن: نَ َفراً  - أَغ َضب َتُهم  لَئهْن كأْنَت »فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلصاز او خشمگنی می شود، پیامرب 

                                      
 .6( سوره الفتح:1)
 (.1793حديث: )( رقم 5/179حیح مسلم )ص (،4074( رقم حديث: )5/101حیح خبارى )( ص2)
 (.1793( رقم حديث: )5/179حیح مسلم )ص (،4076( رقم حديث: )5/101حیح خبارى )( ص3)
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گر ابعث خشم ا » ، ترمجه:(1)(روايت مسلم) «َلَقْد َأْغَضْبَت رََبكَ  - ِمَن الَصَحابَةِ 
 نیمتعال را خشمگ اّللَ در واقع،  - يعنی: گروهی از صحابه را - یادهيآانن گرد

 .«یاساخته
سروصدا و بیتابی در هنگام مصیبت تقدير را عوض منی کند و جزای چننی 

طَ »فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلصشخصی مانند عملکردش می ابشد، پیامرب  :  - َوَمْن َسخه َأي 
 یهر كس از تقدير اهل» ، ترمجه:(2)(ترمذیروايت ) «فَ َلهأ السُّْخطأ  - َعَلى الَقَدرِ 

 .«هبره اوست اّللَ  یانخشنود ابشد، انخشنود
 اّللَ اب گفتار ای کردار سبب عذاب اهلی می شود،  اّللَ از راه  و ابزداشنت

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} سبحانه می فرمايد:

{مه جه ين ىن من خن حن جن
که   یکسان» ، ترمجه:(3)

کنند، پس از آنکه دعوت او را، اجابت کرده اند نزد   یجدال م اّللَ درابره 
 سخت یعذاببرايشان  و اّللَ پروردگارشان حجتشان انچیز است بر آهناست خشم 

ِ َولَِرُسولِهِ  َجاَدُلوا ال»می فرمايد:  ابن عباس ، «است َتَجابُوا ّللَِ  ؛ُمؤ ِمِننَی بَ ع َد َما اس 
اب مؤمنان بعد از » ، ترمجه:(4)«لَِیُصدُّوُهم  َعِن اهلَُدى، َوَطِمُعوا َأن  تَ ُعوَد اجلَاِهِلَیةُ 

و رسولش را اجابت منودند؛ جمادله کردند ات آهنا را از هدايت  اّللَ اينکه فرمان 
 .«ابزدارند و در برگشنت آهنا به زمان جاهلیت طمع داشتند

                                      
 (.2504( رقم حديث: )7/173حیح مسلم )( ص1)
 (.2396( رقم حديث: )4/202امع ترمذی )( ج2)
 .16( سوره الشورى:3)
 (.12/264فسری ابن كثری )( ت4)
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کس به آنچه می داند، عمل نکند پس او از زمره کسانی است که   و هر
بر آهنا غضب گرفته، آن کسانی که به مسلماانن دستور داده شده که در هر  اّللَ 

 اّللَ متعال آهنا را از راه و روش آهنا دور نگه دارد.  اّللَ رکعت از مناز دعا کنند ات 
ودنشان، بزرگ و عظیم معرفی منوده متعال حقوق پدر و مادر را خباطر گرانقدر ب

قرار داده و انرضايتی خويش را در  آهناو رضايت خويش را معلق به رضايت 
ِرَضى الَربِ  ِف »گويد:   می بن عمرو  اّللَ انرضايتی آهنا قرار داده است، عبد

در رضايت  اّللَ رضايت » ، ترمجه:(1)«ِرَضى الَواِلِد، َوَسَخُط الَربِ  ِف َسَخِط الَواِلدِ 
 .«قرار داردپدر در انرضايتی  اّللَ پدر است و انرضايتی 

بکشد مستحق غضب و را خون مسلمان حمفوظ است هر کس مسلمانی 
 يل ىل مل يك ىك} می فرمايد:  اّللَ می شود،  اّللَ لعنت 

، (2){زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
را به عمد بکشد، کیفر او جهنم است که در آن مهواره  یهر کس مؤمن» ترمجه:

خته بزرگ آماده سا یبر او خشم گرید و لعنتش کند و برايش عذاب اّللَ خواهد بود و 
 .«است

و اموال مسلماانن در امان می ابشند هر کس به مال شخص مسلمان جتاوز 
َمْن َحَلَف »فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلصمتعال می ابشد، پیامرب  اّللَ کند، مستحق وعید سخت 

: ُمَتَعمِ د - َعَلى ميَهنيه َصَْبٍ  رٌ  - اً َأي  َا َماَل اْمرهٍئ مأْسلهٍم هأَو فهيَها فَاجه لَقهَي  ؛یَ ْقَتطهعأ ِبه

                                      
 (.1899)( رقم حديث: 3/464امع ترمذی )( ج1)
 .93( سوره النساء:2)
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 - هر كس به انحق قسم خبورد» ، ترمجه:(1)(متفق علیه) « َوهأَو َعَلْيهه َغْضَبانأ اّللََ 
اب  یدر حال رآورد؛د رفتصدر را  یمسلمانو اب قسم دروغنی مال  - يعنی عمدا

 .«بر او خشمگنی است اّللَ شود كه  یرو به رو م متعال اّللَ 
مهیشه در  - در حالیکه دروغ گو ابشد - و اگر زنی اب مهسرش لعان منود

 مل خل حل جل مك لك خك حك} تعالی می فرمايد: اّللَ می ابشد،  اّللَ غضب 

بر او ابد  اّللَ  خشمپنجم آن زن ابيد بگويد:  ه یو در مرتب» ، ترمجه:(2){هل
 .«اگر شوهرش از راستگواین ابشد

از او خشم می گرید،  اّللَ و هر کس در ظلم و ستمی دست داشته ابشد 
ََلْ  - يُِعنُی َعَلى ظُل مٍ  :َأو   - َمْن َأَعاَن َعَلى خأصأوَمٍة بهظأْلمٍ »می فرمايد:  ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب 

 نزاعیكه در   یكس» ، ترمجه:(3)(روايت ابن ماجه) « َحََّت یَ ْنزهعَ اّللَه یَ َزْل ِفه َسَخطه 
ات است،  اّللَ خشم  مهیشه در ؛برساند یایر  - ظلم یاجرا ای مهکاری - ظاملانه

 .«وقَّت كه از آن دست بردارد
و زابن از آزمون سنجش بندگان است، گاهی يک کلمه سبب رستگاری 

َكلهَمةه لإهَن َأَحدَكأْم لََيَتَكَلمأ به »می فرمايد:  ملسو هيلع هللا ىلصبنده ای هالکت او می شود، پیامرب 
َا َسَخطَهأ إهَل اّلَلأ فَ َيْكتأبأ  ؛ َما َیظأنُّ َأْن تَ ْبلأَغ َما بَ َلَغتْ اّللَه مهْن َسَخطه  یَ ْومه   َعَلْيهه ِبه

را كه موجب شخص سخنی گاهی يک   مهاان» ، ترمجه:(4)(روايت ترمذی) «یَ ْلَقاهأ 

                                      
 (.138( رقم حديث: )1/85حیح مسلم )ص (،6676( رقم حديث: )8/137حیح خبارى )( ص1)
 .9( سوره النور:2)
 (.2404( رقم حديث: )3/415نن ابن ماجه )( س3)
 (.2319( رقم حديث: )4/149امع ترمذی )( ج4)
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 یآورد و خودش متوجه اثر آن نیست و به وسیله  یاست، بر زابن م اّللَ خشم 
 .«نويسد یاو م یکه او را مالقات کند، برا  یغضبش را ات روز  متعال اّللَ آن سخن 

تعالی  اّللَ و فرار منودن از میدان جهاد و جنگ اب دمشنان، سبب خشم 
 مع جع مظ حط مض خض حض جض} سبحانه می فرمايد: اّللَ میشود، 

، (1){مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
مگر به قصد  ؛هر کس در آن هنگام به آانن پشت کند و فرار منايدو » ترمجه:
خواهد شد  اّللَ ن؛ گرفتار خشم اجماهدگر از يد یوسنت به گروهی پاینربد  يیجاجبا

 .«است یبد جايگاه چهو جايگاه او دوزخ خواهد بود و 
و حق نعمت ها قدر دانی آهنا می ابشد، و تکرب و فراموش منودن احسان 

 رث يت ىت نت مت} سبحانه می فرمايد: اّللَ کننده جمازاتش زودرس است، 

که روزيتان کرده   یاپکیزه ا یزق هار از » ترمجه: ،(2){يث ىث نث مث زث
 .«خبوريد و در آن جتاوز نکنید، آنگاه خشم من دامنگریاتن خواهد شد امی،

شد، دمشنی اب چننی  اّللَ و هرکس مرتکب اموری شد که ابعث خشم 
 زب رب يئ} تعالی می فرمايد: اّللَ شخصی الزم و دوستی اب او حرام است، 

بر  اّللَ اى اهل امیان هرگز قومى را كه » ، ترمجه:(3){زت رت يب ىب نب مب
 .«آانن غضب كرده ایر و دوستدار خود مگریيد

                                      
 .16( سوره األنفال:1)
 .81( سوره طه:2)
 .13حنة:( سوره املمت3)
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بر بندگان الزم است که برای قیامت استعداد کامل داشته و اعمال نیک 
ه بر بندگان در میدان حمشر می ابشد و ب اّللَ اجنام دهند؛ زيرا شديدترين خشم 

موسی و عیسی در آن موقف  ابراهیم و: آدم و نوح و ۏ خاطر پیامربانمهنی 
َب »بزرگ می گويند:  ْثَلهأ، َوَلْن  ا  َيْوَم َغَضبالإهَن َرَب ه َقْد َغضه َلَْ یَ ْغَضْب قَ ْبَلهأ مه
ْثَلهأ  پروردگارم چنان خشمگنی است كه » ، ترمجه:(1)(متفق علیه) «یَ ْغَضَب بَ ْعَدهأ مه

 ینكرده است و بعد از اين هم، هرگز چننی خشم یقبل از اين، هرگز چننی خشم
 .«خنواهد كرد

 و سپس ای مسلماانن:
است بندگانش را از خشم خويش برحذر داشته،  قویمتعال تواان و  اّللَ 

( یمشا را از )انفرمان متعال اّللَ » ، ترمجه:(2){جك مق حق} فرموده:
 .«دارد یخودش برحذر م

متعال نباشند؛ زيرا اگر  اّللَ و بر بندگان الزم است که مغرور صرب و بردابری 
او خشم بگرید و اجازه عذاب بدهد پس هیچ ابزدارنده ايی از تقدير اهلی وجود 
ندارد و اگر بندگان مرتکب گناه شدند و او نعمتهايش را برايشان ارزانی منود پس 

 سبحانه می فرمايد: اّللَ ی می ابشد، اين عالمت و نشانه نزديک بودن عذاب اهل

                                      
 (.194( رقم حديث: )1/127حیح مسلم )ص (،4712( رقم حديث: )6/84حیح خبارى )( ص1)
 .28( سوره آل عمران:2)
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من  تدبریبه آانن مهلت میدهم بیگمان » ، ترمجه:(1){رن مم ام ىليل مل}
 .«حمكم است

دروازه های توبه و خری و رضايت  درجوع منودن اّللَ و اگر بندگان به سوی 
 خويش را برايشان می گشايد.

 زي ري ٰى جت هب
 هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ}

است، مانند کسی است  اّللَ در پی خشنودی آای كسى كه » ، ترمجه:(2){مث
 .«است یسراجنام بسیار بد است وو جايگاه او دوزخ  ابزگشت اّللَ خشم  هکه ب

 متعال به من و مشا در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اّللَ 
  

                                      
 .183( سوره األعراف:1)
 .162( سوره آل عمران:2)
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان منود و است که  اّللَ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اّللَ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم یهناد، و گواه
 فرستادهبنده و  ملسو هيلع هللا ىلص می دهم که مهاان پیامرب ما حممد شريكى ندارد، و گواهى

  .و ایرانش ابد اهل بیتبر او و  اّللَ درود و سالم فروان  ،اوست

 ای مسلماانن:
 اّللَ و موجب کسب رمحتش می ابشد،  اّللَ فرمانربداری سبب جلب رضايت 

 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي} فرمايد: تعالی می

رمحت من مهه چیز را در برگرفته، » ، ترمجه:(1){ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
و  می دهندو زكات  تقوا را پیشه می سازندد كه کر خواهم   یكساننصیب  آن را 

 .«ورندمی آبه آایت ما امیان 
بر بندگانش؛ سبقت گرفنت رمحت او بر غضبش  اّللَ و از وسعت رمحت 

ْلَق: إهَن َرْْحَِته الَ قَ ْبَل َأْن ََيْلأَق   َكَتَب كهَتاب  اّللََ إهَن »فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلصمیباشد، پیامرب 
، فَ هأَو َمْكتأوٌب عهْنَدهأ فَ ْوَق  مهاان » ، ترمجه:(2)(روايت خبارى) «َعْرشه الَسَبَقْت َغَضِبه

را نوشت که: رمحت من بر خشمم  یا دن خملوقات، نوشتهيآفر  ش ازیپمتعال  اّللَ 
 .«عرش قرار دارد یگرفته است و آن نوشته نزد او ابال  یشیپ

                                      
 .156( سوره األعراف:1)
 (.7554( رقم حديث: )9/160حیح خبارى )( ص2)
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می ابشد  - اّللَ ان شاء  - از مجله موانع خشم او اّللَ و پناه جسنت از خشم 
 «َسَخطهكَ الَلهأَم َأعأوذأ بهرهَضاَك مهْن »اين بوده:  ملسو هيلع هللا ىلص و از مجله دعاهای پیامرب

 .«از قهرت پناه مى برم تو به رضايتابر اهلا! » ، ترمجه:(1)(روايت مسلم)
متعال تالش می کند  اّللَ مسلمان زيرک و ابهوش مهیشه برای جلب رضايت 

 و نفس خويش را از ارتکاب اموری که سبب غضب او می شود ابز می دارد.
 ..امر منوده. امربشیبر پن فرستاد و سالم مشا را به درود اّللَ که   دیبدان پس

  

                                      
 (.486( رقم حديث: )2/51حیح مسلم )( ص1)
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