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 (1) یامبر صلی هللا علیه وسلم پ جایگاه وحجیت سنت

و    میکنی  م  شیاو را ستا  ،و سپاس از آن هللا است  شیستا

 ،می بر  یاعمالمان به هللا پناه م   یها  یخود و زشت  یها  یاز بد
هدا  یهرکس  که هللا  ه  تی را  ا  چی کند  کننده  و    ،ندارد  یگمراه 

و   ،ندارد  یکننده ا   تیهدا   چ یه  ،را که هللا گمراه سازد  یهرکس 
به حق  چیکه ه   دهمیم  یگواه   گانه ی  ،ستین  جز هللا  یمعبود 

  امبر یکه محمد بنده و پ  دهمی م یو گواه ،ندارد یکیاست و شر

  .باد  ارانشیاوست و درود هللا بر خاندان او و 

 (2)اما بعد

است  بایستی  و  ستهی که شا  یاز هللا بگونه ا  ، بندگان هللا  یا

 .  پنهانی ونجوا همواره پاسدار او باشیدودر  ،دیپروا کن

 

در مسجد رسول   یقمر  یهجر  ۴۴1  ۴سال ،جمادي اآلخرة 6اين خطبه در روز جمعه    (1)

   .شده است  رادیو سلم ا هیهللا عل یهللا صل

بعد  (2) اما  و سخراني ها   :كلمه  از خطبه ها  استفاده  براي  در لغت عرب  بعد  اما  كلمه 

  ی گر یانتقال حرف از موضع به موضع د  گردد و در زبان عرب براى روش  یاستفاده م

 .  گردد  یاستفاده م
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 (3)  ایها المسلمون

را با   وسلم  هیهللا عل  یصلهللا متعال پیامبراش محمد  

براهین ودین حق در مدت زمانی که پیامبری را برای انسان 

ها نفرستاده بود وکتب آسمانی رها و واگذشته شده بود و 

ودر ،  شرایع الهی دستخوش تحریف وتبدیل گشته شده بود

این زمان با فروغ رسالت اش زمین را پس از آنکه در تاریکی 

کنده شده ها بود روش ساخت ودل ها را پس از آنکه که پ را

ساخت   ،بودند ومتحد  بدبختی    ،یکی  و  در وگمراهی  را 

 .  نافرمانی اش بیان داشت

با کامل ترین آموزه ها وبر ترین کتاب ها    هللا متعال  او را

وهمیشگی که جای   فرستاد وشریعت او را شریعتی پایانی

 ،  هیچ عذر وبهانه ای نمی گذارد

 

 . مسلمانان یا (3)
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روردگار با نور  آموزه ها او از طرف پ  ،برای خالیق قرار داد

تاریکها را روشن وسبب زنده شدن روح   وحی که آن تمامی

 . های انسان ها شد

 :  هللا متعال می فرماید

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي

 }مب خب

  ت ی و هدا  مانیا  قی که او را با توف  یامردهانسان دل  ایآ" 

کرد  نور  میزنده  داد   شیفرارو  یو  با   میقرار  آن  پرتو  در  که 

است که در  یمانند کس ،رودیمردم راه م انیدر م نانیاطم

و   یهای کیتار است  مانده  سرگشته  همچنان  کفر  و  جهل 

ب  تواندی نم آن  کا  نیا  ؟رود  رونیاز  اعمال  در   فران گونه 

 .  [122: ]سورة األنعام ."نظرشان آراسته شده است

به سوی راستی ونیکی    اش  وبرنامه وآموزه های هدایت

 ،  به جز از منبع وحی دانسته نمی شود ،ها
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 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 } حئخئ جئ يي ىي ني مي زي

  ت ی و هدا  مانیا  قی که او را با توف  یامردهانسان دل  ایآ" 

کرد  نور  میزنده  داد   شیفرارو  یو  با   میقرار  آن  پرتو  در  که 

است که در  یمانند کس ،رودیمردم راه م انیدر م نانیاطم

و   یهای کیتار است  مانده  سرگشته  همچنان  کفر  و  جهل 

 .  [122: ]سورة األنعام ."؟ رود رونیاز آن ب تواندی نم

است الهي  وحي  از  نيز  او  عليه   ، وسنت  األمين  روح 

   .السالم بر او نازل نموده است

 :  هللا متعال می فرماید

  {خلمل  حل جل مك لك خك  حك جك مق حق

کرد"  نازل  تو  بر  را  سّنت  و  کتاب  آن  ،هللا  که  و  را  چه 

هللا همواره بر تو بزرگ   لو فض  ؛به تو آموخت  یدانستی نم

 .  [113: ]سورة النساء . "بوده است

 .  سنت است  از حكمت همان  به اتفاق تفسير سلف مراد
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باد   او  بر  درود هللا  و  سالم  که  او  وکردار  سخنان  پس 

 :  هللا متعال مي فرمايد ،جملگی حق و راست است

 *من خن حن جن* ىم مم خم حم جم* ىل مل خل

  {يه ىه مه جه ين

 .  گاه که افول کندآن  ایسوگند به ستاره ثر"

پ ب  امبرتانیکه  به  و  نشده  منحرف  حق  نرفته   راههیاز 

 .  است

قرآن م  یو  شما  بر  هوا  ،خواندیکه  خود   یاز  نفس 

 .  دیگوی نم

]سورة    ."شودیاست که بر او نازل م  یاله  ی  بلکه آن وح

 .  [4-1: النجم

حدیث های پیامبر صلی هللا علیه وسلم موافق با عقل  

که هیچ صاحب خردی   ، وبنیان های اساسی انسانی است

در دین قرار داده   وسلم  هیهللا عل  یصل  را که پیامبر  تعالیمی 
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و اموری را که بر مردم اطاعت از آن را واجب نموده را انکار 

 .  نمی کند

که   چیزی  آن  تصدیق  به  باورمند  که  فرموده قلبی  او 

 . وپیروی از آنچه که به او حکم داده هر گز دوری نمی جوید

وهللا متعال بر پیامبراش دو وحی فرستاده کتاب وسنت  

 ی آن ها که هر دو

متعال   گیرند وهللا  قرارمی  استدالل  در  یکدیگر  با  برابر 

وهر کس   ، ایمان وعمل به این دو را بر همگان واجب نموده

ارد وگمان برد که تنها قرآن در دریافت که بین این دو فرق بگذ

تعالیم دین هللا کافی بوده همانند کسی است که به برخی 

پس تبعیت ،  نکار نمایداز آیات قرآن ایمان وبرخی دیگر را ا

است دیگری  از  برپیروی  دلیلی  ها  آن  از  یکی  و   ، از  كتاب 

(   پيامبر هرگز با يكديگر در تضاد نيستند ) ناسازگار نيستند

 .  آیات قرآن با یدیگر مخالفت ندارند وچناچه که

 :  هللا متعال می فرماید
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   {مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب 

در    یفراوان  ی اختالف و ناهمگون  ، هللا بود  ری اگر از نزد غ" 

 .  [82: ]سورة النساء ."افتندییآن م

پس هر آنچه که پیامبر صلی هللا علیه وسلم به آن امر 

یا نهی فرموده دقیقا همان چیزی است که هللا به آن امر 

   .ونهی نموده است

نزديك است  " :  می فرماید  وسلم  هیهللا عل   یصل  امبریپ

حاليكه بر متكايي تكيه زده مرا تكذيب كند و يكى از شما در  

و مى گويد در نزد ما و شما   ، از من حديث نقل مى نمايد

و هر آنچه در آن از حالل و حرام يافتيم آن را   ،قرآن هست

آگاه باشيد كه آنچه كه رسول   ،حرام و حالل بر مى شمريم

 هللا نيز آن را   ،وسلم حرام نموده  هیهللا عل  یصل  امبریپ  هللا

 )روایت احمد( .  « حرام كرده است

  حجیت سنت پاک   " :  شوکانی رحمه هللا می گویدامام  
عل  یصلپیامبر   قانونگذاری وسلم    هیهللا  در  او  واینکه 
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وهرکس   ، مستقل است از ضروریات دین اسالم بوده است

 .  آن را انکار کند از دین بهره ای نبرده است

  وسلم   هیهللا عل  یصل  گفتاروکردارپیامبراشهللا متعال  

شر کینه ی دشمنان را از خطا واشتباه مصون داشته واو را از 

نحو  به  را  اش  رسالت  تا  داشته  محفوظ  اش  وبدخواهان 

 .  کامل برساند

 

 :  هللا متعال می فرماید

 يت ىت نت  زتمت رت يب ىب نب مب زب رب

 }يفىق ىف يث ىث مثنث زث رث

پروردگارت در مورد نکوهش    یآنچه را از سو  !امبریپ  یا"

 نی اهل کتاب بر تو نازل شده است به مردم برسان و اگر چن

مردم حفظ   بیهللا تو را از آس  ،یارا نرسانده  یاله  امیپ  ،ینکن

 .  [67: ]سورة المائدة ."کندیم
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هركس به تو گفت كه ":  گويدعايشه رضي هللا عنها مي

پنهان   ،محمد چيزي را از آنچه كه خداوند بر او نازل فرموده

 :  فرمايدزيرا خداوند مي  .گويددروغ مي  ،ساخته است

 { ىق زتمت رت يب ىب نب مب زب رب

پروردگارت در مورد نکوهش   یآنچه را از سو  !امبریپ  یا  "

: ]سورة المائدة.  "  اهل کتاب بر تو نازل شده است به مردم
 . متفق علیه ". [67

اگر حدیثی از پیامبربه  "  :امام اوزاعی رحمه هللا می گوید

زیرا   ،پس بر تو باد از آنکه به کالم غیر او رجوع کنی،  تو رسید

 پیامبر که حدیث

   . "صلی هللا علیه وسلم از جانب هللا است

بندگان را به بهشت برین    وسلم  هیهللا عل  یصلو رسول  

روزی یکی از فرشتگان درتمثال انسانی   ،دعوت می نماید

 وسلم هیهللا عل  یصل امبریپبه نزد  

   ،آمد



یامبر صلی هللا علیه وسلم پ جایگاه وحجیت سنت  10 

alqasim.com-a 

گفتند اي  "پس  خانه  که  است  مانند شخصي  او  مثال 

کرده و دعوتگري فرستاده پهن    ،ساخته و سفره اي در آن

هرکس  .است کند  ،پس  اجابت  را  مي   ،دعوتگر  خانه  وارد 

دعوتگر را اجابت   ،و هرکس  .شود و از آن سفره مي خورد

آنگاه به   .وارد خانه نمي شود و از آن سفره نمي خورد  ،نکند

 ، خانه  : آنگاه گفتند  آنرا توضيح دهيد تا بفهمد  :يکديگر گفتند
وسلم   هیهللا عل  یمحمد صل  ، رهمان بهشت است و دعوتگ 

وسلم اطاعت   هیهللا عل  یاز محمد صل  ،پس هر کس  .است

هرکس  ،کند و  است  کرده  عت  اطا  خدا  از  حقيقت  از   ،در 

در حقيقت از خدا   ،وسلم نافرماني کند  هیهللا عل  یصل  محمد

است کرده  صل  .نافرماني  محمد  اين  عل  یو  وسلم   ه یهللا 

.  « يکديگر جدا ساخته است   است که مسلمانان و کفار را از
 بخاری( )روایت 

تفسیر وشرح آیات    وسلم  هیهللا عل  یصلوسنت پیامبر  

است کریم  و   ،قرآن  توضیح  را  بوده  مجمل  که  آیاتی  وآن 

ساخته شود  ،آشکار  می  گرفته  شرعی  احکام  آن  از    .ونیز 
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گردد می  نازل  آن  مبنای  بر  الهی  می   ،وآیات  متعال  هللا 

   :فرماید

 { ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

مردم آنچه را که    یتا برا   میقرآن را بر تو نازل کرد  نیو ا  "

 شندیندیباشد که آنان ب  ؛یکن  انیب   ،نازل شده است  شانیبرا
 .  [44: ]سورة النحل ."

پیامبر صلی هللا علیه وسلم به اصحاب ودیگر افراد امت 

وکامل   ،خویش زیباترین  و  بهترین  به  را  ومعبودشان  هللا 

تا جایی که انگار او را با   ، وجه ممکن تعریف وشناساند  ترین 

وپیامبران وامت ،  اوصاف کمال جالل شاهد کرده ومی نگرند

های قبلی وآنچه که بر آنان گذشته است را بیان فرمود تا 

انگار آنان در میان آنها بوده اند وشیوه های خوبی وبدی را 

امت اش به طوردقیق و واضح بیان نمود به گونه ای   برای

از   پیامیری  اینگونه که هیچ  امت اش  برای  قبلی  پیامبران 

 .  شرح نداده بود 
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مسلمان از  ،  اگرسنت پیامبر صلی هللا علیه وسلم نبود

نماز رکعات  حج   ، تعداد  اعمال  چگونگی  ونه  زکات  میزان 

وعمره ونه از قوانین تجارت واحکام ازدواج ودیگر احکام آگاه  

هللا    ": گويدی  عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه م  ، نمی شدند

محمد   و   ملسو هيلع هللا ىلصمتعال  علم  هيچ  به  ما  حاليكه  در  فرستاد  را 

و ما هر آنچه كه از او مى ديديم را انجام   ، آگاهى نداشتيم

 .  "  مى داديم

آمد و از او   عنه  مردى نزد عمران بن حصين رضي هللا

درباره مسايلى سوال نمود و گفت تنها پاسخ من را از قرآن 

يا يافته اى كه در كتاب آ   :عمران گفت  ،بده نه از چيز ديگرى

هللا به اينكه نماز ظهر چهار ركعت بوده و بايد آهسته خوانده 

 ؟و تعداد ركعات نمازها و ميزان زكات و مانند آن ها را  ؟شود
آيا براى كتاب هللا مفسرى كه اين موارد را   :در ادامه گفت

همانا هللا به تمامى آن ها حكم كرده   ،؟توضيح دهد يافته اى

 .  رسول هللا مفسر آنان است و سنت
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گوید می  هللا  رحمه  تیمه  ابن  اسالم  سنت    ":  وشیخ 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم قرآن را تفسیر وتبین می 

 .  " کند وبر آن داللت می کند

وپیامبر صلی هللا علیه وسلم با بهترین وبرترین چیزها  

هللا متعال هرگز بندگان اش را براى   و  در دنیا و آخرت آمده

شن شدن و فهم آموزه هاى دين به سوى احدى حواله رو 

مسلمانان را بر حفظ سنت نبوى و رسانيدن   بلكه  ، نتموده

 .  آن به سوى بندگان هللا تشويق نموده است

  ، هر يك از شما حاضرين  » پیامبر صلی هللا علیه وسلم
چه بسا فرد   برساند  ،اين احكام را به كساني كه حضور ندارند 

شخص   از  دريابد   ،حاضرغايب  بهتر  را  )متفق  .  «  مطلب 

 علیه(

آمده  آن  با  وسلم  علیه  صلی هللا  پیامبر  که  آنچه  وهر 

بوده   ،است آنها واجب  از  واطاعت  پیروزی  بندگان  تمام  بر 

اجتناب وپرهیز از آن واجب  ،ونیز هر آنچه که از نهی فرموده

 :  هللا متعال می فرماید ،است
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 {جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

و    دیر یاموال به شما داد آن را بگ   نیاز ا  امبریو هر چه پ  "

 .  [7: ]سورة الحشر.  " د ییباز آ  ،از هر چه شما را باز داشت

بنده ای به حقیقت یابد  وهیچ  مگر    ،ایمان دست نمی 

آنکه قلب اش هر آنچه که پیامبر صلی هللا علیه وسلم آورده 

و  ،است کرده  تصدیق  پیرویبپزیرید  را  از   ودر  یک  از هیچ 

و در دل وخاطراش از   ،آموزه های او تردیدی نداشته باشد

پذیرش آنچه که پیامبر صلی هللا علیه وسلم به آن خبر داده 

 . احساس درماندگی واعراض ننماید

 :  هللا متعال می فرماید

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب

 }حس جس مخ محجخ جح مج حج مث

هستند که صادقانه به هللا و    یمؤمنان فقط آن کسان  "

توحآورده  مانیا  امبرشیپ در  و  رسالت   دیاند  و  پروردگار 

به خود راه ندادند و با    یدی ترد  چیو عمل به اسالم ه  امبریپ
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که در   ندیهان یا   .در راه هللا جهاد کردند   شیخو  و جان  مال

 . [15: ]سورة الحجرات. " ندیگویراست م ،مانیا یادعا

بلکه ایمان بنده درست نخواهد بود مگر آنکه بر مبنای 

شرع وسنت پیامبر صلی هللا علیه وسلم در تمام امور دینی 

در این زمان قلب   ،بزرگ آن قضاوت شودچه  چه کوچک و

در  یابد وهرگز  به شرح صدر دست می  او  تعالیم  برابر  در 

پیروی به آن دچار سختی و درماندگی نمی شود ودر برابر  

هللا   ،تمام فرامین وآموزه هایش سر تسلیم فرود می آورد

 : متعال می فرماید

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 }جف  مغ جغ  مع جع مظ حط مض

ب   ،نه   " م  جای آنان  قلمداد  مومن  را  به   .کنندیخود 

آن  ،پروردگارت سوگند مگر  بود  نخواهند  مومن  در آنان  که 

  ، و پس از صدور حکم  رندیبپذ  یداورشان تو را به  اختالفات
در   شانیهاقضاوت تو را با جان و دل قبول کنند و در دل 
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سر    مالا نداشته باشند و کا  ی دیناراحتى و ترد  چیمورد ه  نیا

 .  "  فرود آورند  میتسل

وهللا متعال از روی فضل ورحمت اش پیامبراش را برای 

گز کالم وخلفای راشدین هر  ،ت کنیمیما فرستاد که از او تبع

  ، کسی را مقدم بر سخن پیامبر صلی هللا علیه وسلم نکردند
 ه یهللا عل  یصل  هرگز سنت رسول  ":  عثمان رضی هللا عنه

 .  "  را به خاطر سخن ونظر کسی رها نمی کردیم وسلم

هللا  صلی  پیامبر  از  تبعیت  وجوب  بر  امامان  وتمامی 

استوار وخود آنان این شیوه  .  علیه وسلم اتفاق یقین دارند 

پیمودواند گوید،  را  می  هللا  رحمه  شافعی  تمام   ":  امام 

مسلمان بر این اجماع کرده اند که اگر برای هر فردی سنت 

جایزنیست که آن را با نظرفرد دیگری رها ،  پیامبر آشکارشد 

 .  " کند

پس واجب است که بندگان در تمام امور زندگی شان از  

 .  پیامبر صلی هللا علیه وسلم پیروی نمایند

 :   متعال می فرمایدهللا
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 {ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

  د ینکن  یشدستیپ  امبرشیبر حکم هللا و پ   !مؤمنان  یا  "
 .  [1: ]سورة الحجرات. "

بدین معنا که قبل از او در کارها   " :  ابن کثیر رحمه هللا 

 .  " شتاب ننماید بلکه در تمام امور دنبال روی او باشد

سنت رسول هللا صلی هللا علیه وهرکاری که بر خالف  

 ، وسلم باشد خیر وخوبی درآن نیست

رسول هللا صلی    ":  سفیان بن عینیه رحمه هللا می گوید

بوده میزان  وبزرگترین  برترین  وسلم  علیه  سپس   ،هللا 

  ، سیرت وآموزه هایشان  ،سزاواراست که تمام امور بر اخالق
وده پس هر آنچه که موافق بود هر آینه حق ب  ،عرضه گردد

 ،  وهر آنچه که ناسازگار بود باطلی بیش نیست 

ومخالفت نمودن با اوامر پیامبر صلی هللا علیه وسلم 

شد خواهد  وآخرت  دنیا  در  وذلت  خواری   پیامبر   .موجب 



یامبر صلی هللا علیه وسلم پ جایگاه وحجیت سنت  18 

alqasim.com-a 

»خوارو پست می شود هر آنکس که :  صلی هللا علیه وسلم

 ( روایت احمد). با دستور من مخالفت ورزد«

 :  وآن سبب زیان وبدعقباتی است

 :  هللا متعال می فرماید

 }خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

بداند که ما    ،اوردین   مان یا  امبرشیو هر کس به هللا و پ" 

:  ]سورة الفتح  ."میاآماده کرده  ،براى کافران آتشى افروخته
13]  . 

یا   عقل  یا  رفتار  یا  گفتار  با  نبوی  از سنت  که  وهرکس 

نماید اعراض  او ،  قیاس  به  متعال  هللا  که  را  آنچه  پس 

  .وبزرگداشت اش امر کرده را به جای نیاورده است

 :  هللا متعال می فرماید

 مص خص حص مس*  حس جس مخ جخ مح

 يل ىل مل خل* حط مض خض جضحض

 }حم جم
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تو    !امبریپ   یا"  ما  و  همانا  امت  اعمال  بر  گواه  را 

کافرانمژده به  هشداردهنده  و  مؤمنان  به    ، دهنده 
و   دی اوریب  مانیتا شما مردم به هللا و رسولش ا،  میافرستاده

و صبح و شام با   ،دیبدار  یو او را گرام  دیی نما  یاریرا    امبریپ

 .  دیی بستا  یهللا را به پاک ،نماز خواندن

ب  هیبیکسانى که در حد  دی تردی ب تو  در   ،کنندیم  عتی با 

 .  [10-8: ]سورة الفتح ."کنندیم  عتیواقع با هللا ب

اخذ برگرداند واز  نبوی روی  از سنت  از آن    وهرکس که 

سرباز زند یا اینکه در کالم او وآن چه که او آورده شک نماید 

  ، ویا با عقل ویا از روی هوی وحوس اش به آن پشت نماید
روز قیامت بر آنچه که انجام داده حسرت خواهد خورد هللا 

 : می فرماید متعال

 }يب ىب  نب مب زب  رب  يئ ىئ  نئ مئ زئ

  ، شوددر آتش جهّنم دگرگون مى  شانیهاروزى که چهره" 
از هللا و   ایکاش در دن  یا  :ندیگویم  یمانیبا حسرت و پش

   ."م یاطاعت کرده بود امبریپ
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وهرکس از سنت نبوی برایش چیزی روشن شد وبه آن  

آن نشانه ی گمرای   ،دست یافت اما آن را با آگاهی ترک کرد

 .  استقلب اش 

که رسول هللا    یزی چ"  :ابو بکر رضی هللا عنه می گوید

پا   هیهللا عل  یصل آن  به  نم  بندیوسلم  رها  را   ی بوده است 

که من م   ؛کنم از سفارشات او را رها   ی زیترسم اگر چ  یچرا

  ."کنم گمراه شوم

پیامبر صلی هللا علیه وسلم را کنار  که  وهرکس   سنت 

مقدم   دیگر  چیزی  آن  بر  ویا  او مستحق   ، نمایدگذارد  پس 

 .  وعده عذاب شدید و درد ناک هللا است

پس هر كس از    »:  پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمودند

 متفق علیه . «از من نيست  ،سنت من روي بگرداند

نفاقی که "  :وشیخ اسالم ابن تیمه رحمه هللا می گوید

   . "در قرآن بیان شده همان نفاق به سنت رسول هللا است
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از   نمی   تاریکیومردم  رها  و  خارج  ها  ی  وسرگردانی 

واز فتنه ها وگستردگی وفراوانی اختالف آسوده نمی   ، شوند

هللا   ی صل امبریپمگر آنکه دست نیاز به سوی سنت  ، شوند

 .  دراز کنند ودر تمامی احوال همراه با آن باشد وسلم هیعل

اگر   یبه راست  »:  فرمودند  وسلم  هیهللا عل   یصل  امبریپ

 ار ی بس  یاز شما پس از من بماند اختالف و چند دستگ  یکی

 ن ی راشد  یدر آن صورت به سنت من و سنت خلفا  ؛ ندیب  یم

.  «   بندیو با چنگ و دندان به آن پا  دییپس از من تمسک بجو
 روایت ابوداود( )

از   عل  یصل  امبریپوتبعیت  سبب محبت   وسلم  هیهللا 

 .  هللا وبخشش گناهان می شود

 :  هللا متعال می فرماید

 نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 رث يت ىت نت  زتمت رت  يب ىب * مب زب رب ىئيئ

 { نث مث  زث
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  روى یاز من پ  ، دیاگر هللا را دوست دار   :بگو  ! امبریپ  یا" 

 تان یتا هللا شما را دوست بدارد و گناهان شما را برا  ،دیکن

 .  آمرزنده و بس مهربان است اریو هللا بس امرزدیب

پس   ،برتافتند  یاگر رو  ،دیاطاعت کن  امبریاز هللا و پ  :بگو

ندارد دوست  را  کافران  هللا  همانا  که  آل    .بدانند  ]سورة 

 .  [31-32-: عمران

  ، و پیروی کندوهرکس از پیامبر اطاعت کرده واز سنت ا
   ،به وعدهی بهشت برین داده شده است

امتيان من   ه»هم  : فرمودند   وسلم   هیهللا عل   ی صل  امبریپ

صحابه   .وارد بهشت خواهند شد مگر کسي که امتناع ورزد«

کردند خدا  :عرض  رسول  ورزد   !اي  مي  امتناع  کسي   ؟چه 
وارد بهشت مي شود   ،»هرکس كه از من اطاعت كند  :فرمود

امتناع ورزيد ه   ،در حقيقت  ،از من نافرماني کند  ، و هر کس

 )روایت بخاری(است «

عل  یصل  وپیامبر در   لموس  هیهللا  بستن  دنیا  از  چشم 

همه چیز را به طور کامل وتمام بیان نمودند تا جایی   حالی که
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که پرنده ای در آسمان پرواز نکرده مگر آنکه از آن ما را آگاه 

 .  ساختند

آداب وخوردن   وایشان  ونشستن  وایستادن  خوابیدن 

ما عرش   ، وآشامیدن حتی شیوه قضای حاجت برای  ونیز 

و وکرسی   وبهشت  وآتش جهنم  وفرشتگان وجن  وآسمان 

نمودند   مابیان  برای  را  است  آن  در  آنچه  وهر  قیامت  روز 

 .  بگونه ای که انگار آن را می بینیم

مسولیت   وسلم  هیهللا عل  یصل  امبریپوبندگان نسبت به  

 .  دارند

عل  یصل   ایشان  چنانچه حجه    وسلم  هیهللا  خطبه  در 

تی ومشقت دعوت به الوداع بعد از گذشت سال ها در سخ

  ، دیمن خواهند پرس  یاز شما درباره  »  :اسالم ایراد نمودندکه
که رسالت   میدهیم  یگواه  :گفتند  ؟گفت  دیپس چه خواه

پس انگشتش را رو   ، ینمود  حتیو نص  یرا ابالغ و ادا کرد

بارالها کرد و فرمود  به ما اشاره  و  برد  باال  گواه    !به آسمان 
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.  «   عبارت را تکرار کرد  نیسه بار ا  ،باشگواه    !بارالها   ،باش
 روایت مسلم()

وهللا متعال نیز به آنکه او رسالت اش را به طور کامل 

 ادا نموده است 

گواهی داده است واو را نیز از دنیا نبرد تا اینکه حجت را  

 .  به طور کامل بر امت اش تمام نماید

 { يترث ىت نت مت زت رت  يب ىب نب  مب زب

را براى شما کامل کردم و نعمت خود را    نتانیامروز د  "

.  "   دمیاسالم را براى شما پسند  نیبر شما تمام نمودم و د
 . [3: ]سورة المائدة

  أيها المسلمين ،وبعد

اسالم دین  واساس  اصل  توحید  :پس  به  و    شهادت 

رسالت   به  وگواهی  هللا  عل  یصل  امبریوپیگانگی   هیهللا 

بهره   ،که هیچ یک از این دو به تنهایی وبدون دیگری   ،وسلم

 .  ومنفعتی برای بنده نخواهد داشت
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 :  هللا متعال می فرماید

 }حطمظ مض خض حض جض مص

 مان یا  ،میاکه نازل کرده  یو قرآن  امبرشیپس به هللا و پ  "

:  التغابن]سورة  .  "   به اعمال شما آگاه است  ،و هللا   .د یاوریب
8]  . 

  وسلم  هیهللا عل  یصل  امبریپوبنده در شهادت به رسالت  

هللا متعال   صادق نیست مگر با پیروی و فرمانبرداری از او 

 :  می فرماید

 { حمخم جم يل ىل  مل خل 

از هللا اطاعت کرده است    ،اطاعت کند  امبریهر کس از پ  "

 .  [80: ]سورة النساء. " ،کند ی چیو هر کس سرپ

وگفتارها وکردارهای او حجت ها و براهین شرعی بوده 

ونیز سیرت وآموزه هایش جملگی دین بوده که با پایه به آن 

سوال  او  از  قبرهایشان  در  بندگان  وتمامی  باشند  دیندار 

 . ابتال وامتحان قرار خواهند گرفتخواهند شد وبا او مورد 
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 أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم 

 .  مطرود به هللا از شر شيطان پناه مى برم

 نت مت زت رت يب ىب  نب  مب زب  رب  يئ

 يف * يث ىث نث  زثمث رث يت  ىت 

 { يك ىك مك اكلك  يق ىق 

با    امتیدر ق  ،اطاعت کنند  امبریکه از هللا و پو کسانى   "

آنان   دانیو شه  قانیو صد  امبرانیپ به  که هللا  و صالحان 

خواهند بود و  نیهمنش ،و بهشت داده است تی نعمت هدا

 هستند نانیهمنش نیبهتر نانیا

فضل و احسان هللا    ،بهشت  یهاو نعمت   ینیهمنش  نیا

آگاه است و خود م  یو کاف  .است که    داندیاست که هللا 

.  ""  در بهشت فراهم نموده است  یبندگانش چه پاداش  یبرا
 .  [70-69: ]سورة النساء{

 الشأن برکت قرار دهد   میما و شما در قران عظ  یهللا برا
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 خطبه دوم 

و او را    میکن  یم  شیاحسان او ستا  ی هللا متعال را برا

سپاس   ،که داده  ینموده و لطف  تیکه عنا  یقیبه خاطر توف

جز   یمعبود به حق  چیکه ه  دهم  یم  یو گواه   .میگزار  یم

او   گاهیجا  نگونهیندارد و ا  یکیاست و شر  گانهی   .ستیهللا ن

  ، ما محمد  امبریکه پ  دهم  یم  یو گواه  می نما  یم  میرا تعظ
پیامبر و یاران و سالم ودرود فراوان بر    و رسول اوست  دهبن

 .  و خاندان اش باد

 :  ایها المسلمون

به بزنید  که    کتاب  وچنگ  زیرا  )قرآن(    ریسمانی آن  هللا 

 ،  محکمی است

پیامبرو   گرامی  وسلم  سنت  عليه  بزرگ    صلى هللا  را 

پایدار   صلى هللا عليه وسلم  و بر سنت رسول  ،بدارید  هللا 

صلى هللا بر روش وسنت    پایداری واستقامت  درو   ،باشید 
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ری بخیو عاقبت    رای و اندیشهعصمت  سبب    عليه وسلم

 .  شودانسان می 

هللاز  امام رحمه  گوید  هريُّ  علمای »  :می  جمله  واز 

گفتنما  گذشته   پیامبر   :دمی  روش  و  به سنت  زدن  چنگ 

 .  « می باشد سبب نجات صلى هللا عليه وسلم

سنت  در  که  آنچه  هر  از  نیاز  بی  بندگان  از  یک  وهیج 

 .  نیستند صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

هللا   رسول  سنت  به  زمین  اهل  عليه ونیاز  هللا  صلى 

از بلکه بیشتر   نیازشان به آب وغذا می باشد  همانند  وسلم

 . آن

در سنت  تا زمانی که  پایدار نمی مانند  اهل زمین مگر  و  

 .  در میانشان باشد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

که وقتی  الزمان  آخر  او  ودر  شد    سنت  تعالیم  و  ترک 

پاین   ، بین رفت  از  از زمینمال  کاپیامبران   هللا متعال عالم 

 .  بر پا می داردرا وباال را خراب می کند وقیامت 
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 سپس بدانید که هللا متعال شما را امر به درود بر پیامبر 

 .  فرمان داده است صلى هللا عليه وسلم
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