
276

ارتباط قلبي با اهللا متعال
خطبه اول

احلمد هللا منزل الكتاب و  هدى وذكرى ألولي األلباب و  والصالة والسالم على نبينا محمد املفضل 
ل

أل
بجوامع اخلطاب و  وعلى آله املطهرين واألصحاب. على البشر

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له و  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله شهادة تنجي صاحبها
يوم الحساب.
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برادران وخواهران مسلمان
ك ملسو هيلع هللا ىلص كالبدى از خوبى وصفات واال ودر حقيقت قرآنى زنده بودند كه با دو پا روى زمين رسول اهللا
خاكى بين انسانها قدم ميزدند و  وكسى را توان شمردن صفات خوب ايشان نيست و  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص

تجسمي خوبيها وزيبائيها بودند و  وهر حركتشان شايان ثنا ومدح. 
از اين درياى بى ساحل خوبيهايي چون در ومرجان بيرون ميكشيم.                                

اخالق پسنديده ونيكوى آن حضرت وصفات كمالشان از چنان مقام وااليى برخوردار بود كه.1
4) (تو پروردگار عالميان در وصف ايشان چنين فرمودند: (o n m l k) (القلم:

داراي خوي وصفات پسنديده وافعال حميده هستي).
البته هيچ جاى تعجبى نيست و  چه خودشان فرمودند: 

َم َمكاِرَم األَْْخَالِق» ََّما بُِعثُْت ِألتَمِّ «إِن
چ و ي جبى ى ج يچ جبىب ى ج يچ ب

اهللا متعال مرا برانگيخته تا مكارم برترين اخالق را كامل كنم(1).
ِ ِ

آرى! نفرمودند: قواعد اخالق را پايه گذارى كنم و  بلكه سخن از مكارم اخالق اخالق بسيار
شايسته زدند.

نملسو هيلع هللا ىلص نمادى است از اخالق بسيار واال ونمونه و  نه آنچه همه خوش اخالقها ميتوانند بدان ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا
دسترسى داشته باشند!

در رحمت ومهر وشفقت به ملت اسالم وبه تمام بشريت نمادى بودند از آقائى وسرورى و  تا.2
بدانجا كه نداى آسمان در حق ايشان چنين فرمود:

(1)  به روايت امام طبرانى.
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(107 (األنبياء: L e d c b a ` M
«و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم».

اهللا متعال در جائى ديگر ميفرمايند:         
(األحزاب: 43 ) L æ å ä ã M
«او نسبت به مؤمنان همواره مهربان بوده است!»

و در سوره مبارك آل عمران آمده است:                 
( (آل عمران: 159 L7 6 5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) M

«پس به [بركت ] رحمت الهى و  با آنان نرمخو [و پُرمِهر] شدى و  واگر درشت خوى وسخت دل 
بودى از پيرامونت پراكنده مى شدند».

و خود آن حضرت نيز درباره خويش چنين فرمودند:
ََّما أَنَا َرْحَمٌة مُْهَداةٌٌ» «يَا أَيَُّها النَّاُس إِن

«اى مردم من رحمتى هستم كه به انسانيت هديه شده ام(1).        »
آرى اى مسلمانان با اين اخالق نيكو وپسنديده بود كه رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصتوانستند به دلها نفوذ كنند 

وانسانها را شيفتة خود نمايند.
دملسو هيلع هللا ىلص در مسجد بوديم.  ملسو هيلع هللا ىلصروايت ميكند: روزى همراه با رسول اهللا  رملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلصانس بن مالك يار وهمراه پيامبر 

مردى روستائى از راه رسيد و  ودر گوشهاى از مسجد شروع كرد به ادرار كردن!     
ملسو هيلع هللا ىلص از ديدن اين صحنه مات ومبهوت شده و  داد زدند: واى.. واى؟..             ياران پيامبر اكرم

فملسو هيلع هللا ىلصفرمودند: رهايش كنيد و  وحشت زده اش نكنيد! پيامبر
همه ساكت شدند تا روستائى بيفرهنگ كارش را تمام كرد.  

وخانة  مسجد  اين  گفت:  بدو  ومهربانى  لطافت  با  و   زده  صدا  را  او  نرمى  ملسو هيلع هللا ىلصبه  پيامبر سپس 
وذكر  عبادت  جاى  مسجد  و   نباشد  روا  ريختن  آشغال  ويا  شاشيدن  آن  ودر  و   است  پروردگار 

ونيايش پروردگار وتالوت قرآن است.
سپس يكى را فرستادند تا سطل آبى آورده و  بر جايى كه نجس شده بود بريزد(2).

از تصاوير مهر وسرورى آقايمان به اين حكايت گوش فرا دهيد: 
رملسو هيلع هللا ىلصرسيده گفت: يا رسول اهللا! به من اجازه جوانى پريشان ومست باده اى و  خدمت آن حضرت 

بده زنا كنم!!        
حرفى چه  اين  و   شو  خفه  كشيدند:  داد  سرش  شده  خشمگين  بسيار  بودند  آنجا  در  كه  افرادى 

است و...
ملسو هيلع هللا ىلصدر كمال آرامش ومهر وعطوفت به جوان حيران فرمودند: بيا نزديك من بنشين. پيامبر اكرم

(1)  به روايت امام حاكم والبانى آنرا صحيح شمرده.
(2)  به روايت امام بخارى وامام مسلم.
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آن جوان به پيامبر ملسو هيلع هللا ىلصنزديك شد. آن حضرت به آرامى به او فرمودند: آيا زنا را براى مادرت 
ميپسندى؟        

جوان شرمسار وپريشان گفت: قربانت گردم سرورم و  نه به اهللا قسم!
بملسو هيلع هللا ىلصبه آرامى فرمودند: وهمچنين ديگران آنرا براى مادرانشان نميپسندند. آيا فاحشه را براى  ملسو هيلع هللا ىلصپيامبر

دخترت ميپسندى؟
جوان حيرت زده گفت: فدايت شوم سرورم و  نه به اهللا سوگند.

دملسو هيلع هللا ىلص در كمال آرامش به او فرمودند: وهمچنين ساير مردم آنرا براى دخترانشان نميپسندند.  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
آيا زنا را براى خواهرت روا ميدانى؟

جوان با شرمندگى گفت: قربانت روم سرورم و  نه به اهللا سوگند.
براى  را  فاحشه  آيا  نميدارند.  روا  خواهرانشان  براى  آنرا  ديگران  وهمچنين  ملسو هيلع هللا ىلصفرمودند:  پيامبر 

عمهات ميپسندى؟                        
جوان پريشان گفت: نه به اهللا سوگند و  فدايت شوم.

پيامبر فرمودند: وهمچنين ديگر مردم آنرا براى عمههايشان قبول نميكنند. آيا آنرا براى خالهات 
روا ميدارى؟                                

جوان سرشكسته گفت: نه قسم به پروردگارم و  الهى فدايت شوم.
فملسو هيلع هللا ىلصفرمودند: وهمچنين ديگران آنرا براى خالههايشان روا نميدارند.                 رسول اهللا 

سپس در كمال مهر وشفقت پدرى دستان مباركشان را بر سينة جوان گذاشته وبه درگاه پروردگار 
عالميان دعا كردند: بارالها! گناهان اين مرد را بيامرز و  وقلبش را پاك گردان و  وشرمگاهش را 

حفاظت كن. 
از آنروز به بعد آن جوان بسيار نيكوكار وپرهيزكار گشته هرگز با چشم بد به دخترهاى مردم 

نگاه نكرد(1).      
اين است روش آقا وسرورم؛ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ...

ملسو هيلع هللا ىلص به قلب آن جوان راه پيدا كرده  با اين اسلوب زيبا و  وبا مهر وشفقت پدرى و  پيامبر اكرم
و  زشتى وقباحت آنچه در پى آن بود را براى او روشن نمود. واين باعث شد او جوانى پرهيزكار 

وپاك دامن وخدا ترس شود. 
برادران وخواهران عزيز:

ارتباط قلبي با اهللا متعال هم يكي از نعمتهاى بزرگ پرودگار متعال مى باشد واين ارتباط به سبب 
اعمالى ميسر مى گردد كه خالص براى اهللا متعال باشد و  اعمال قلبى بسيار مهم است و  چرا كه 
انسان با آن مى تواند نزد اهللا متعال به درجه هايى نايل شود و  در حالى كه نشسته باشد وعمًال كارى 

م

انجام نداده باشد و  البته اين بدين معنا نيست كه هرگز كار نيكى انجام ندهد وهرگز نمازى نخواند 

(1)  به روايت امام احمد.
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و  نه و  بلكه ممكن است كسان ديگرى باشند كه بيشتر از شما كار كنند و  يعنى بيشتر نماز بخوانند 
و  صدقه بدهند وحج كنند و  مساجد را پاكيزه نگه دارند و  وطاعتهاى ديگر انجام دهند و  اما از 

لحاظ مرتبه ودرجه پايينتر از شما باشند و  چرا؟!
زيرا شما با اعمال دل مى توانيد نزد اهللا متعال مراتب باالترى را به دست بياوريد و  واز آن جهت 

كه كار دل خود در بسيارى مواقع بيشتر از كار اندامهاى ديگر و  انسان را باال مى برد.
براى نمونه ابوبكر صديق رضي اهللا عنه به خاطر اين كه بيشتر از همه نماز شب و  روزه وشب 
زنده دارى داشت از امت اسالمى پيش نيفتاده است و  زيرا چه بسا در ميان آنها كسانى ديگرى هم 
بوده اند كه از ابوبكر رضي اهللا عنه بيشتر عبادت مي كرده اند و  اما ابوبكر رضي اهللا عنه به خاطر 

چيزى كه در دلش آرام گرفته بود و  گوى سبقت از آنها ربود.
باالتر  و   ندارند  را  آن  كه  كسانى  از  را  او  و   يابد  تحقق  انسان  سينه  ى  در  اعمال  اين  اگر  پس 
مى خيزيد  بر  مى خوانيد  نماز  وقتى  شما  داشت.  توجه  آن  به  بايد  كه  است  چيزهايى  اين  مى برد... 
وركوع مى كنيد و  روزه مى گيريد و  مى آييد ومى روييد و  رمى جمرات مى كنيد و  دور كعبه 
مى گرديد و  وضو مى گيريد و  اينها اعمال اندامهاى بدن است و  در قضيه ى دل كارهايى هست 
كه از اينها كم اهميت  تر نيست و  بلكه باالتر وواالتر از آن است و  با وجود اين كه الزم است اين 

دو با هم جمع گردند.
اما گاهى انسان با زيركى و  تفكر وايمان خويش به مراتبى مى رسد باالتر از كسى كه بيشتر از او
اعمال ظاهرى دارد. ابن قيم رحمه اهللا مى فرمايد: «راه خشنودى ومحبت و  انسان را حركت مى دهد

هر چند او در بستر خود آرميده باشد و  و چند مرحله او را پيش مى برد!».(1)
اگر انسان با خويشتن خويش بينديشد ودر درون خود بگويد كه هر اتفاقى بيفتد از پروردگار
من و   مى دانى  بهتر  پروردگارا  وبگويد  است  بهتر  او  براى  اين  كه  است  مطمئن  و   است  خشنود 
خوار ومن  هستى  عزت  صاحب  تو  و   توانايى  تو  ناتوانم  من  و   هستى  مطلق  داناى  تو  نمى دانم 
وبى مقدار و  وهمچنان در دل خود اين احساس را داشته باشد وبا خود تكرار كند و  در دلش اين
احساسات را بپروراند و  يعنى تأمل وتفكر و  همين او را نزد اهللا عزوجل به درجات وااليى مى
رساند و  او را به اهللا متعال نزديك مى گرداند و  هر چند ديگران از لحاظ كارهاى فيزيكى از او

فعالتر باشند.
برادران وخواهران مسلمان... دنيا خانه اى است كه از سختى ودرد خالى نيست وانسان در آن از
نُ جْ سِ نْيَا مى فرمايد: «الدُّ وسلم)  آله  وعلى  عليه  اهللا  اهللا (صلى  رسول  نمى ماند.  امان  در  وغصه  غم 

ِر»[مسلم] افِ »»نَّةُ الْكَ نِ و  وَج ُؤْمِ نَّاملْ نَ
«دنيا زندان مومن وبهشت كافر است». 

علت  به  ونگرانى  ودلتنگى  افسردگى  ديد  خواهد  كند  تامل  زمانه  اين  اهل  حال  در  آنكه 
دلمشغولى هاى فراوان وبيمارى هاى مختلف روانى بسيار شده است. تا جايى كه كار برخى از آنان 
به خودكشى رسيده است. براى همين به شدت نياز است تا روش ومنهجى كه باعث به وجود آمدن 

(1)  مدارج السالكين و  (176/2) از ابن قيم.
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شده  گشوده  سينه ها  آن  واسطة  به  كه  روشى  شود.  شناخته  مى شود  خوش  وزندگى  طيبه»  «حيات 
وشادى وبهجت وسرور به بار آورد.

واين  باارزش  خواسته هاى  اين  آمدن  دست  به  اسباب  در  است  تاملى  اين  وخواهران...  برادران 
معانى بلند و  بر اساس منهج دو «وحى» يعنى كتاب وسنت و  وسيرت سرور پيامبران صلى اهللا عليه 

وعلى آله وسلم 
 نخستين اين اسباب محقق گرداندن ايمان به اهللا متعال است. ايمانى كه محبت اهللا ورسولش را به 
وجود مى آورد و  واينكه ترس واميد را تنها براى اهللا قرار دهيم وكارها را به او بسپاريم ودر كنار 

حدود او بايستيم واز آن تجاوز نكنيم:
h g f ed c b a  ̀_ ^ ] \ [ Z Y

م م
 M

( L l k j i (النحل: 97
(هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند ومؤمن باشد قطعا او را با زندگى پاكيزه اى حيات [حقيقى] 

بخشيم ومسلما به آنان بهتر از آنچه انجام مى دادند پاداش خواهيم داد)
(الطالق: 2) L o n m l k j i Mii

(... وهر كه تقواى اهللا را پيشه سازد [اهللا] برايش راه برون رفتى قرار خواهد داد)
سعادت وخوشبختى در طاعت الهى است وشادى وسرور در عبادت او... از سويى ديگر بدبختى 
با همة معانى خود وتنگى وسختى زندگى به مفهوم كامل خود و  در شرك به اهللا وبدعت در دين 
ودر گناهان وبدى ها است. آنچه انسان بدكار دچار آن مى شود مانند دلتنگى وسنگدلى وغم وغصه 
و  تنها مجازاتى است زودهنگام وچنانكه ابن قيم رحمه اهللا مى  فرمايد: جهنمى است در دنيا وپيش 

از آخرت. 
( 124 اهللا متعال مى فرمايد: L Ì Ë Ê É È Ç Æ Å M (طه:

(هر كس از ذكر (ياد) من روى بگرداند در حقيقت زندگى تنگ [و سختى] خواهد داشت)
اى انسان مسلمان... بدان تنها كسى كه تدبير امور در دست اوست اهللا متعال مى باشد و  واو نست 
به بندة مومنش از خودش نيز مهربانتر است... پس در برابر او سجده بياور وبه او اعتماد كن وبه فضل 
وكرم او اميدوار باش تا زندگى ات خوش شود وقلبت آرام گيرد وشادى ات افزون گردد واگر بر 

اهللا توكل كرده اى خود را اسير خياالت واوهام بد مكن.
(الطالق: 3) L }| { z y x w M

(...و هر كس بر اهللا توكل كند او براى وى بس است ...)
يعنى اهللا او را در همة كارهايش ودر همة چيزهايى كه برايش مهم است و  كافى خواهى بود.

وتنگناها...  مصيبت ها  هنگام  در  است  بودن  صبور  خوشبختى  آوردن  دست  به  براى  دوم  سبب   
رسول اهللا (صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم) مى فرمايد:

اُء َشَكَر و   «َعَجبًا ِألَمِْر الُْمْؤمِِن و  إِنَّ أَمَْرُه ُكلَُّه َخيٌْر و  َولَيَْس َذاَك ِألََحٍد إِالَّ لِلُْمْؤمِِن و  إِْن أََصابَتُْه َسرَّ
ي ر ى م و ى و ي ى يو ر ى م و ى و ي ى

اُء و  َصبََر فََكاَن َخيًْرا لَُه» (مسلم) فََكاَن َخيًْرا لَُه و  َوإِْن أََصابَتُْه َضرَّ
ِ ٍ ِ س ِ ِِن ِ سِ ر ر ِ ِِن ِر ِ
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«عجيب است كار مومن كه همة امورش برايش خير است و  واين خصوصيت نيست مگر براى 
انسان مومن و  كه اگر خوبى وخوشى به او برسد شكر كرد و  كه اين برايش خير خواهد بود واگر 

ناخوشى وزيانى به او رسد صبر كرد كه اين نيز برايش خير خواهد شد» [به روايت امام مسلم]
أقول قولي هذا و  وأستغفر اهللا لي ولكم و  فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

خطبه دوم
تِهِ  وَ عْ ا بِدَ نْ دَعَ ووابهِ وَمَ حَ لى آلِهِ وَأصْ دٍ و  وَعَ اامّ حَ ا مُ لىَ نَبِينّ ممالَمُ عَ الَةُ وَالسَّ املِنيْ و  وَالصَّ بِّ العَ

م
الال ِِ رَ دُ هللاِ بباحلَمْ

يْن. مِ الدِّ إلىَ يَوْ
أمّا بعد: 

اهللا سبحانه وتعالى مي فرمايد: 
(الحجرات: 10) L ¹ ³² ± ° ¯ ® ¬ M

«در حقيقت  و  مؤمنان  باهم  برادرندپس  ميان  برادرانتان  صلح وصفا برقرار كنيد»
و لِمُ أَخُ َاملُسْ در صحيح مسلم از رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم روايت شده كه فرمودند: «

وا  را  او  ونه   مي كند  ستم   او  بر  نه   و   مسلمان  است   برادر  «مسلمان    « هُ لِمُ يُسْ وَالَ  هُ  ُمُ ل يَظْ الَ  لِمِ  مِماملُسْ
مي گذارد ونه او را تسليم  دشمن مي كند». 

از سوى ديگر ُخلق وخوى مردم متفاوت بوده و  احساسات و  علم و  ذكاوت و  مزاج وادراكشان 
بايد  دعوتگر  كه  مى شود  باعث  امر  وهمين   ... است  گوناگون  ورويكردهايشان  وآرزوها  مختلف 
اين  از  يك  هر  براى  مناسب  وراههاى  و   بپردازد  ودعوت]  ارتباط  برقرارى  [براى  راه  انتخاب  به 

سرشتهاى مختلف وعقلهاى متفاوت برگزيند.
تحصيلكرده  بعضى  و   خو ترند  نرم  وبعضى  و   مى شوند  خشمگين  زود  مردم  از  بعضى  و   آرى 

وبعضى بى سواد و  بعضى در جامعه با قدر ومنزلت اند وبرخى ديگر فاقد آن.
و بلكه على رضى اهللا عنه در بيانى در توصيف قلوب بصورت كلى مى فرمايد: 

همة قلب ها وحشى ورام نشدنى اند وهر كسى با آنها الفت يابد به او استقبال نشان مى دهند.
على رضى اهللا عنه آنها را به حيواناتى غير اهلى تشبيه كرده كه به صورت سرشتى الفت نمى شناسند 

واين مسأله در ميدان نصيحت ودعوت آشكار مى گردد واهللا اعلم .
آيا كسى راضى مى شود كه جهل يا ناآگاهى ويا تصرف ناشايست در كارها را به او نسبت دهيم. 
انسانى كه جاهل خوانده شود به شدت خشمگين مى گردد و  ولذا مى بينيم چنانچه اشتباهى به او 
گوشزد شود عصبانى مى گردد وبعد از اينكه به حقيقت پى برد در صدد مقابله با آن برمى آيد از 

ترس اينكه مبادا جهل [گذشته اش] آشكار گردد.
دورى  هستيم  وى  با  ونزديكى  ارتباط  ايجاد  صدد  در  كه  شخصى  و   دعوت  وعرصه  مجال  در 
مى گزيند و  بلكه شايد به انگيزه دفاع از خود و  اذيت وآزار هم برساند و  وهر كس كه در تربيت 
دادن غير اهلى ها حكمت وبصيرت به كار برد إن شاء اهللا در هدايت كردن مردم موفق خواهد بود.

كسى تربيت موفقى دارد كه بر جنبه خوب موجود و  در مردم تأكيد كرده و  بدون ارتكاب ريا 
و  به خاطر عنايت واهتمام به تربيت يافتگانش اشتباهات وحماقتهايشان را ناديده بگيرد و  تا اينكه به 
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سرچشمه خير ونيكى در درونشان نفوذ مى كند و  در اين هنگام بذر محبتش در دل تربيت يافتگان 
كاشته شده واعتمادشان را جلب كرده است.

مقدارى سعه صدر واحاطه به سرشت انسانها ضامن تحقق خير در مردم است به گونه اى كه تعداد 
زيادى گمانش را نمى برند. بايد مالحظه توانمنديهاى مدعو ومستواى احساساتش را نيز اضافه كرد 
و  چيزى به او گفته نشود كه عقلش توانايى هضم آن را ندارد كه نتيجه آن يا نفرت وسرگردانى 

است ويا پريشانى خاطر وانديشه وافتادن در تاريكى فتنه وآشوب.
بيان  كه  است  آن  ووجود  حكمت  وتأثيرگذار  بزرگ  نشانه هاى  از  يكى  مناسب  اوقات  انتخاب 
جامعى از ابن مسعود رضى اهللا عنه آن را متبلور نموده است: قلب مردمان گاهى متمايل بوده اقبال 
مى كنند. وگاهى هم پشت كرده وبريده اند و  به هنگام تمايل واقبالشان آنان را دريابيد و  وبه هنگام 

بريدن وپشت كردن رهايشان سازيد.
در مقابل مسائلى كه در مورد اصناف وطبقات مردم و  ُخلق وخوى هاى متفاوت مردم ومالحظه 
وقايع ومناسبت ها و... گفتيم. دقت نظر در مورد آن چيزى كه به سويش مى خوانيم نيز بسى مهم 
است وبى شك حكمت مقتضى تأمل در مراتب امور دعوت است تا اينكه به ترتيب اهميت عرضه 
شوند و  ولذا قضاياى عقيده واصول دين وآئين در درجه اول قرار مى گيرد و  زيرا اگر اين مسائل 

در بنده اى صحيح نباشند و  كار نيك وعمل شايسته برايش سودمند نخواهد بود: 
u t s r q p o n m l k j i h g f e d c  M

(105 – 103 z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ L (الكهف:
در  كوششهايشان  كه  هستند  كسانى  كيست؟* مردم  زيانكارترين  دهم  خبر  شما  به  آيا  «بگو: 
زندگي دنيا گم ونابود شده با اين حال گمان مى كنند كار نيك انجام مى دهند. آنها كساني هستند 
كه به آيات پروردگارشان وديدار او كافر شدند به خاطر همين كفر به مبدأ ومعاد اعمالشان نابود 

شد و  لذا روز قيامت ميزاني براي آنان برپا نخواهيم كرد».
در دعوت و  هم كليات هست وهم جزئيات و  هم واجبات وهم مستحبات و  هم محرمات وهم 
مكروهات و  هم قضاياى بزرگ وهم قضاياى كوچك ... هر كدام بايد جايگاهش شناخته شده 

وسرجاى خودش قرار داده شود.
گمان مى كنم مسأله واضح تر از آن باشد كه نياز به تفصيل سخن باشد وبه عنوان سند ومدرك 
به روش معاذ بن جبل رضى اهللا عنه بنگريد كه به عنوان نماينده وفرستاده پيغمبر صلى اهللا عليه وآله 
وسلم به يمن رفت ومنهج وروشش را پيغمبر صلى اهللا عليه وآله وسلم با اين فرموده خود برايش 

ترسيم كرد:
إِذَا  الَى و  فَ َ تَعَ وا اهللاَّ دُ اَنْ يُوَحِّ اَ ِلَى أ مْ إ وهُ عُ َوَّلَ ما تَدْ نْ أ لْيَكُ اَابِ و  فَ اَ ت ل الكِ نْ أَهْ اَاقَوْم مِ لَى مُ عَ دَ ِنَّكَ تَقْ «إ
ا و لوْ
إِ

إِذَا ص مْ و  فَ لَيْلَتِهِ لَ مْ وَ هِ يياتٍ فِي يَوْمِ لَو سَ صَ مْ مْ خَ لَيْهِ ََ  أنَّ اهللا قَدْ فَرَضَ ع
تابِ و  تمٍ مِن أهلِ الكِ اامِن أهلِ الكِ

لَ لَ م بِرْهُ أَخْ  ذَلِكَ و  فَ
مٍ مم
ْ
ٍمٍ

رَفُوا عَ
ِِ

(بخاري) مْ» يرِهِ ْلَى فَقِ تُرَدُّ ع مْ فَ نِيِّهِ لَ غَ لَ ن ذُ مِ مْ و  تُؤْخَ الِهِ ْوَ َم اةً فِي أ مْ زَكَ وَيْهِ وْ ل َ افْتَرَضَ عَ َنَّ اهللاَّ ْ أ
ِ

يَي م بِرْهُ أَخْ ْفَ
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«به درستى كه به ميان قومى از اهل كتاب مى روى ولذا اولين چيزى كه بايد آنها را به سويش
بخوانى شهادت به وحدانيت اهللا ورسالت محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم است. اگر در اين مورد
است. كرده  فرض  آنها  بر  نماز  وعده  پنج  شبانه روز  هر  در  اهللا  كه  بده  ياد  آنها  به  كردند  اطاعت 
واگر در اين مورد اطاعت كردند پس به آنها ياد بده كه اهللا زكات را بر آنها فرض كرده و  از

ثروتمندانشان گرفته شده وبه فقرايشان داده مى شود».
 C  B  M سبحانه: قوله  في  عليه  والسالم  بالصالة  أمرمت  من  على وسلموا  صلوا  اهللا!  عباد 
(  56 (األحزاب:   L  P  O  N  M L  K  J  I  HG  F  E  D
لهم والتابعني  و   أجمعني  وأصحابه  آله  وعلى  محمد  ورسولك  عبدك  على  وسلِّم فصلِّ  اللهم  و  

بإحسان إلى يوم الدين.
البيت األبرار و  اللهم إنا نشهدك حب نبيك و  وأهل بيت  اللهم ارضَ عن الصحابة األخيار و  وآل

ومن سار على نهج نبيك صلى اهللا عليه وآله وسلم. و  نبيك و  وأصحاب نبيك
انصر اإلسالم واملسلمني و  ودمر أعداءك أعداء الدين. َا حتب وترضى و  اللهم اللهم وفقنا ملِ

أرحم يا  برحمتك  و   وامليتني  منهم  األحياء  املسلمني  وجميع  وأمهاتنا  وآلبائنا  لنا  اغفر  اللهم 
و  أنت وليها وموالها و  ربنا آتنا في  الراحمني و  اللهم آتِ نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها

الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.
واإلحسان وإيتاء ذي القربى و  وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي و   عباد اهللا! إن اهللا يأمر بالعدل

يي

يعظكم لعلكم تذكرون.
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