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: آسانی بھ ھمراه سختی٢: اسراء و معراج ـ خ١خ   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  : آسانی بھ ھمراه سختی٢: اسراء و معراج ـ خ١خ - ٠٩٣٦خطبھ  -ی جمعھ خطبھ

  خطبھ نخست:

کنیم و از شر  جوییم، از او طلب ھدایت می گوییم، از او یاری می سپاس خدای را، او را سپاس می

تواند گمراھش  آوریم. ھر کس را کھ خدا ھدایت کند ھیچ کس نمی نفس و اعمال بدمان بھ او پناه می

گواھی  ای نخواھی یافت. و کند و ھر کس را کھ خدا گمراه کند ھرگز برایش حامی و ھدایت کننده

اش و  ی اقرار بھ خداوندی دھم کھ معبودی جز هللا نیست، یگانھ است و شریکی ندارد. بھ نشانھ می

دھم کھ سرورمان محمد صلی  اند. و گواھی می تحقیر کسانی کھ او را انکار کرده و بھ او کفر ورزیده

شی بشنود. هللا علیھ وسلم رسول اوست، سرور مخلوقات و بشریت است تا چشمی ببیند و گو

پروردگارا! تا روز قیامت بر سرورمان محمد و بر خاندان و یارانش پاک و مطھرش و بر امانتداران 

دعوت و پرچمداران او درود، سالم و برکت بفرست از ما و ایشان راضی و خرسند باش ای 

  پروردگار عالمیان.

  دانا و باحکمتی. پروردگارا، ما را علمی نیست جز آن چھ بھ ما آموختی، بھ راستی کھ

بار الھا، آن چھ بھ سود ماست، بھ ما بیاموز و از آن چھ بھ ما آموختی، بھ ما منفعت برسان و بر علم 

ما بیفزای، حق را بھ ما حق بنما و توفیق پیروی از آن را نصیبمان گردان و باطل را بھ ما باطل بنما 

شنوند و از  کسانی بگردان کھ سخن را میو توفیق اجتناب از آن را بھ ما ارزانی کن و ما را از 

  ی بندگان نیکوکارت قرار ده. کنند و با رحمت خود ما را در زمره بھترینش پیروی می

  اسراء و معراج:

ھای دینی است کھ خطیبان  چند روز پیش سالگرد اسراء و معراج گذشت، این موضوع از مناسبت

  گویند. ی آن سخن می مساجد معموال درباره

اند، چرا کھ در مورد آن بسیار سخن گفتھ شده است، اما آن  ھا آگاه سلمانان از وقایع این مناسبتتمام م

ھای این وقایع است  ی مصداق چھ امیدوارم توفیق یافتھ و در این خطبھ بھ آن بپردازم، سخن درباره

  اید:فرم زیرا پیامبر صلی هللا علیھ وسلم الگو و سرمشقی برای ما است خداوند متعال می

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ﴾   ﴿ لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل �َّ

  (قطعاً براى شما در [اقتدا بھ] رسول خدا سرمشقى نیكوست)

  )٢١(احزاب: 
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  باشد. ھای او سنت می سخنان او، کردار، موضعگیریھا، سکوت، تأیید و ویژگی

بھ کار گیریم، زیرا از روی ھوا و  پس سنت مطھر پیامبر کھ دستور داده شده بدون استثنا آن را

ھای او  ی صحیح، و موضعگیری گوید؛ عبارتند از: سخنان او یعنی احادیث شریفھ ھوس سخن نمی

  ھایش. نسبت بھ رویدادھایی کھ برایش رخ داده است، و بیانات و ویژگی

  چگونھ اسراء و معراج را بفھمیم:

عراج را درک کرد، جایی کھ پیامبر صلی هللا علیھ توان اسراء و م تنھا با شروع از ماجرای طائف می

  فرماید: وسلم می

(( اللھم إني أشكو إلیك ضعف قوتي، وھواني على الناس، أرحم الراحمین، أنت أرحم الراحمین، إلى 

من تكلني؟ إلى عدو یتجھمني؟ أم إلى قریب ملكتھ أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فال أبالي، غیر أن 

أعوذ بوجھك الذي أشرقت لھ الظلمات، وصلح علیھ أمر الدنیا واآلخرة، أن ینزل عافیتك أوسع لي، 

  بي غضبك، أو یحلَّ بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى وال حول وال قوة إال با� ))

ترین مھربانان، مرا  آورم، ای مھربان ام نزد مردم پیش تو شکایت می ((بار الھا، از ناتوانی و سبکی

سپاری؟ بھ دشمنانی کھ با ترشرویی با من رفتار کنند؟ یا بھ دوستی کھ او را  بھ دست چھ کسی می

ای؟ اگر تو از من خشمگین نیستی از ھیچ چیز باکی ندارم. جز این کھ حفاظت  مالک امورم گردانیده

ھا روشن گشت و  ی آن تمام تاریکی ی تو کھ بھ وسیلھ گیرم بھ نور چھره تو برایم کافی است. پناه می

آن تمام امور دنیا و آخرت اصالح شد، و از این کھ خشم و غضب تو بر من فرود آید، و عتاب و از 

مالمت کردن حق تو است تا آن کھ خشنود شوی، نیست برگرداننده از بدی و توفیق دھنده بھ کار 

  نیک مگر ذات گرامی تان))

  اویانش ثقھ ھستند][ از حدیثی بھ روایت طبرانی کھ در آن یک راوی مدلس و ثقھ است و ر

ترین  اگر دعوت رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم دارای نموداری باشد؛ این نمودار در طائف بھ پایین

کردند، ھمھ بر ضد پیامبر صلی هللا علیھ وسلم توطئھ  کند، ھمھ پیامبر را تکذیب می نقطھ سقوط می

  کردند، اما پیامبر چھ فرمود؟ می

ختی بھ معنای خشم تو بر من است پس آن قدر خشم گیر تا از من فرمود: پروردگارا اگر این س

کنم، ولی سالمتی تو برای من  راضی شوی و اگر بھ معنای خشم تو بر من نیست من صبر می

  تر است. وسیع

با تفاوت بسیار زیاد میان حالت پیامبر و مسلمانان امروز با وجود کوتاھی، انحراف، دوری از روش 

ای بھ سر  ابت، کینھ ورزی و بی بند وباری اما در بحران بسیار سخت و بی سابقھالھی و با وجود رق

  کنند. جنگند و آنان را متھم کرده و علیھ آنان توطئھ چینی می برند. تمام دنیا با آنان می می
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آید و شما ھر روز آن را  نیازی بھ توضیح نیست، بالھایی کھ بر سر فلسطینیان و مردم عراق می

شنوید باور کردنی  بینید و می شنوید باورکردنی نیست، فشارھای غیر قابل تحملی کھ می و میبینید  می

  نیست.

بنابراین: میان این کھ مسلمانان این را برای خود شکست بدانند و این کھ آن را تسلط و امتحانی بر 

  خود بدانند، تفاوت بسیار زیادی است.

  شود. انجامد و ناامیدی بھ مرگ منتھی می میاگر آن را شکست بدانند، شکست بھ ناامیدی 

اما اگر حکمت خداوند را در این بدانند کھ این امر رسالتی از سوی خداست بھ این مضمون کھ: ای 

  بندگانم تغییر دھید تا تغییر دھم، بھ سوی من بازگریدید، توبھ کنید و با من آشتی نمایید...

  دھد. میاگر خودمان را تغییر ندھیم خداوند تغییر ن

  ھا حکمت واالیی دارند: درس اول: سختی

درس اول: این پیامبر بزرگی کھ الگوی ماست، با وجود مقام واال، عصمت، پاکی و محبت خداوند بھ 

  کند. او باز ھم خداوند او را آزمایش می

ھ کنم: میان آزمایش پیامبر و وضعیت کنونی مسلمانان تفاوت بسیاری است، اما وجھ تشاب تکرار می

  این دو، وجود آزمایش و امتحان است، از سعد روایت است کھ گفت: گفتم:

ُجُل على َحْسِب ِدینھ،  (( یا رسول هللا، أيُّ الناس أَشدُّ بالء؟ قال: األنبیاُء، ثم األمثُل فاألمثُل، یُْبتَلَى الرَّ

سِب ِدینھ، فما یَْبَرُح البالُء بالعبد حتى فإن كان ِدینُھُ ُصْلباً، اشتَدَّ بالؤه، وإن كان في ِدینھ ِرقَّة، على حَ 

  یترَكھُ یَْمِشي على األرض وما علیھ خطیئة ))

شود؟ فرمود: پیامبران، سپس باتقواتران و  ((ای رسول خدا، چھ کسی بیش از ھمھ آزمایش می

شود، اگر دین او قوی بود آزمایش او سخت  باتقواتران، انسان بر اساس دین خود آزمایش می

کند  شود، آزمایش بنده را رھا نمی د و اگر در دین او سستی بود بر اساس دینش آزمایش میشو می

  تا زمانی کھ بدون گناه روی زمین راه برود))

  [ حدیث صحیح، بھ روایت ترمذی ]

ای برادران گرامی، این فشارھا، و این رویدادھای بزرگی کھ مسلمانان را فرا گرفتھ نباید ما را ناامید 

  دترین خطر شکست درونی است.کند، ب

ھا و  ھای اسراء و معراج: باید از آن بیاموزیم کھ سختی ای برادران گرامی، درس اول از درس

  ھای واالیی دارند. ھا حکمت مصیبت
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ھای دشوار و فشارھای غیر قابل  ی این دین منتظر ماست با آن کھ سختی بھ خدای یگانھ قسم کھ آینده

خواھد پس از آن کھ حقیقت  نده از آن این دین است زیرا خداوند متعال میتحملی وجود دارد اما آی

  دشمن آشکار شد ما را بیدار کند، و ما را بھ حرکت در آورده و بھ سوی خود بکشاند.

  آشکار شدن حقیقت دشمن:

  ترین دستاورد اسالم این است کھ دشمن کامالً شناختھ شده است. بزرگ

اش را از  ااز دی کھ مدعی آن بود را از ست داده است. جایگاه انسانی دشمن محبوبیت و ارزش تمدنی

دست داده است. این بزرگترین دستاورد است. دلیلش آن است کھ راه خداوند تنھا در صورتی پیموده 

  شود کھ بھ دشمن کفر ورزید: می

   فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَى ﴾﴿ فََمْن یَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َویُْؤِمْن بِا�َِّ 

(پس ھر كس بھ طاغوت كفر ورزد و بھ خدا ایمان آورد بھ یقین بھ دستاویزى استوار كھ آن را 

  گسستن نیست چنگ زده است)

  )٢٥٦(بقره: 

ن مادی کھ سپاس از آنان کھ ما را یاری دادند تا بھ آنان کفر ورزیم. ما را کمک کردند کھ بھ این تمد

  کند: کند، کفر ورزیم. تنھا ھمراه بودن با خدا انسان را خوشبخت می انسان را خوشبخت نمی

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب ﴾   ﴿ أََال بِِذْكِر �َّ

  یابد)  (آگاه باش كھ با یاد خدا دلھا آرامش مى

  )٢٨(رعد: 

بود و شان دینش کاھش یافتھ بود ی پنجاه از غرب شگفت زده شده  تردیدی نیست کھ این امت در دھھ

اش رو بھ افول نھاده بود و بھ ھمین دلیل از آن تقلید کرد و گمان نمود کھ آزادی،  و تمدن اسالمی

اش را آشکار  ی حقیقی حقوق بشر، دموکراسی و حق دادخواھی در آن جا است و اکنون دشمن چھره

  کرده است.

  راه جلوگیری از مکر دشمنان:

  ی آشتی با پروردگار این است کھ تنھا راه این است کھ بھ آنان کفر ورزیم.نخستین گام برا

شود  ھای ناحقی بھ ما می ھای واالیی دارند. اکنون ما زیر فشاریم و اتھام ھا حکمت ھا و مصیبت سختی

  اش فرموده است: خوریم کھ خداوند درباره و فریبی می
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  َمْكُرُھْم َوإِْن َكاَن َمْكُرُھْم ِلتَُزوَل ِمْنھُ اْلِجبَاُل ﴾ ﴿ َوقَْد َمَكُروا َمْكَرُھْم َوِعْنَد �َِّ 

(و بھ یقین آنان نیرنگ خود را بھ كار بردند و [جزاى] مكرشان با خداست ھر چند از مكرشان 

  شد) ھا از جاى كنده مى  كوه

  )٤٦(ابراھیم: 

برد. آیا در تمام زمین  یھا را از بین م کند کھ میزان نیرنگ آنان کوه پروردگاری بزرگ بیان می

قدرتی ھست کھ بتواند این کوه کوچک را بھ کشوری دور دست ببرد؟ معبود، پروردگار و سرور ما 

  ھا: کند و با تمام این مکر شدید و این توطئھ ھا را از جا بر می فرماید: مکر و نیرنگ آنان کوه می

ُكْم َكْیدُ  َّقُوا َال یَُضرُّ   ُھْم َشْیئاً ﴾﴿ َوإِْن تَْصبُِروا َوتَت

  رساند) (و اگر صبر كنید و پرھیزگارى نمایید نیرنگشان ھیچ زیانى بھ شما نمى 

  )١٢٠(آل عمران: 

راه روشن است، و آن: آشتی با خدا و اطاعت و فرمانبرداری از روش الھی و اندکی صبر، این راه 

نھ پیروزی در حالی کھ پیروزی است، اما معصیت و نافرمانی بھ ھمراه صبر راه بھ گورستان است 

  انجامد. اطاعت بھ ھمراه صبر بھ پیروزی می

ھای پیامبر صلی هللا علیھ وسلم در طائف بھ حد تحمل ناپذیری رسید. او را تکذیب کردند و او  سختی

  را مسخره کردند و او را آزار دادند تا او را مجبور بھ پناه بردن بھ باغی کردند. او فرمود:

ترین مھربانان، مرا  آورم، ای مھربان ام نزد مردم پیش تو شکایت می توانی و سبکی((بار الھا، از نا

سپاری؟ بھ دشمنانی کھ با ترشرویی با من رفتار کنند؟ یا بھ دوستی کھ او را  بھ دست چھ کسی می

ای؟ اگر تو از من خشمگین نیستی از ھیچ چیز باکی ندارم. جز این کھ حفاظت  مالک امورم گردانیده

ھا روشن گشت و  ی آن تمام تاریکی ی تو کھ بھ وسیلھ گیرم بھ نور چھره برایم کافی است. پناه میتو 

از آن تمام امور دنیا و آخرت اصالح شد، و از این کھ خشم و غضب تو بر من فرود آید، و عتاب و 

ھ کار مالمت کردن حق تو است تا آن کھ خشنود شوی، نیست برگرداننده از بدی و توفیق دھنده ب

  نیک مگر ذات گرامی تان))

  [ از حدیثی بھ روایت طبرانی کھ در آن یک راوی مدلس و ثقھ است و راویانش ثقھ ھستند]

ھیچ دعایی مانند این دعا منطبق بر وضعیت کنونی ما نیست البتھ با در نظر گرفتن تفاوت غیرقابل 

  باور این انسان با وضعیت مسلمانان.

راء و معراج: خداوند سبحان سختی طائف را با آسانی اسراء و معراج ھای اس اولین درس از درس

  جایگزین کرد.
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ای رسیده کھ ھیچ یک  پیامبر در معراج فھمید کھ او اشرف آدمیان و سرور پیامبران است و بھ مرتبھ

  از مخلوقات بھ آن نرسیده، او بھ سدرة المنتھی رسید.

  ﴿ فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى ﴾

  اش آن چھ را باید وحى كند وحى فرمود)  (آن گاه بھ بنده

  )١٠(نجم: 

  ای نتوانستھ است بھ آن برسد، برداشت ما چیست؟ ای از تقرب رسید کھ ھیچ فرشتھ بھ درجھ

  شود. کند پس از آن با آسانی جبران می ھر دشواری کھ مسلمان صادق با آن برخورد می

  ھای اسراء و معراج: از حکمت

اسراء و معراج مرھمی بر یک زخم گذشتھ است و اطمینانی است برای پیامبر مبنی بر این کھ این 

  دعوت سالم خواھد ماند و اکرام و آرامشی برای او در مقابل آزار اھل زمین بھ او است.

اگر مؤمن واقعی باشید، اگر مؤمن توبھ کننده، بازگشت کننده و روی آورنده بھ سوی خدا باشید وقت 

  سختی بھ شما برسد، باید پیامبر الگوی شما باشد، مطمئن باشید کھ پس از این سختی آسانی است.

اگر مؤمن راستین بوده و دستورات الھی را با روی آوردن بھ او و توبھ بھ درگاھش اجرا کنید اگر 

  سختی بھ شما رسد یقین بدانید کھ پس از این سختی بھ سوی خدا سوق داده خواھید شد.

ام: آسایش  وریت مصیبت این است شما را بھ خدا برساند، و شما را بھ او نزدیک کند و بارھا گفتھمأم

  شود. زیاد و رفاه و مال فراوان در بسیاری از اوقات مانعی میان بندگان و پروردگارشان می

د ھای باشکوھی وجو ھا برطرف باشد و خانھ اگر بھ یک سرزمین ثروتمند بروید و تمام نیازمندی

ھا پاکیزه باشد و حکومت استوار باشد، و نیازھای غیر ضروری انسان برآورده  داشتھ باشد، و خیابان

  ھا و سنگ دل ھستند. بینید کھ در آن جا ھمھ از خداوند دورند و غرق در لذت شده باشد، می

جد و خداوند بینید کھ مردم بھ مسا اما اگر بھ سرزمینی آمدید کھ بسیار رنج دیده و ستمدیده است می

  آورند و نسبت بھ خداوند محبت بی نظیری دارند. روی می

ھایی است کھ خداوند برای این امت در نظر گرفتھ است، آن را بھ خاطر خود آن  این بھ لطف سختی

نخواستھ است زیرا شر مطلق در ھستی وجود ندارد، این شری نسبی است کھ برای خیر مطلق بھ 

خداوند بھ وجود خیر در ما پی برده است و امیدواریم این طور باشد، و ما کار گرفتھ شده است، زیرا 

  تحت مراقبت ویژه قرار داریم:

    



7 

: آسانی بھ ھمراه سختی٢: اسراء و معراج ـ خ١خ   

ُ فِیِھْم َخْیراً َألَْسَمعَُھْم ﴾   ﴿ َولَْو َعِلَم �َّ

  ساخت)  یافت قطعا شنوایشان مى  (و اگر خدا در آنان خیرى مى

  )٢٣(انفال: 

اند و خداوند آنان را بھ  کھ یاد خداوند بزرگ را فراموش کردهخواھیم کھ مانند کسانی  از خدا می

  ی ما اجرا نشود: خواھیم این آیھ درباره فراموشی سپرده، نباشیم، و از خداوند می

ُروا بِِھ فَتَْحنَا َعلَْیِھْم أَْبَواَب ُكّلِ َشْيٍء َحتَّى إَِذا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخذْ  ا نَُسوا َما ذُّكِ نَاُھْم بَْغتَةً فَِإَذا ُھْم ﴿ فَلَمَّ

  ُمْبِلُسوَن ﴾

ھا] را  (پس چون آن چھ را كھ بدان پند داده شده بودند فراموش كردند درھاى ھر چیزى [از نعمت

بر آنان گشودیم تا ھنگامى كھ بھ آن چھ داده شده بودند شاد گردیدند ناگھان [گریبان] آنان را گرفتیم 

  و یكباره نومید شدند)

  )٤٤(انعام: 

مھم این است کھ امور را درک کنید چھ بسا بھ شما ببخشد و از شما ستاند و چھ بسا از شما بگیرد و 

  سپس بھ شما ببخشد، و گاھی نبخشیدن عین بخشیدن است.

کشد او دنیا و آخرت  ولی قصد من این نیست کھ این نافرمان گمراه سست ایمان بھ خداوند کھ رنج می

ھای خداوند است. دنیا و  ترین آفریده دنیا را بھ دست آورده، او از بدبخترا از دست داده و دشمن 

  آخرتش را از دست داده است.

دارد و با وجود این  قصد من انسان مؤمن پایبندی است کھ اسالم را در خود و خانھ و کارش بر پا می

صلی هللا علیھ وسلم را کشد. این انسان پیامبر  کشد. از در آمد کم و مشکالت فراوان رنج می رنج می

  دھد. در این موضوع الگوی خود قرار می

او بھ سختی افتاده است بنابراین: پس از این دشواری آسانی است. او در سختی افتاده است بنابراین: 

  پس از این سختی، کشش و سوق یافتن بھ سوی خداوند وجود خواھد داشت:

ُ یَعْ ﴿ َوَعَسى أَْن تَْكَرُھوا َشْیئاً َوُھَو    ﴾لَُم َوأَْنتُْم َال تَْعلَُمونَ َخْیٌر لَُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َشْیئاً َوُھَو َشرٌّ لَُكْم َو�َّ

دارید و آن  (و بسا چیزى را خوش نمى دارید و آن براى شما خوب است و بسا چیزى را دوست مى

  دانید.) داند و شما نمی  براى شما بد است و خدا مى

  )٢١٦(بقره: 

نخستین درس برای مؤمن پایبند: اگر بھ سختی افتادید باید رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم را الگو و 

سرمشق خود قرار دھد و پس از این سختی آسانی است و پس از این دشواری دلبستگی بھ هللا وجود 
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  دارد.

  این درس نخست است.

  ثبات و سستی در ھنگام دشواری:

افتاد و بلکھ پیامبر صلی هللا علیھ وسلم نھ تنھا  این رویداد برایش اتفاق نمی خواست زیرا اگر خدا نمی

گیری و کردارش نیز برای ما قانونگذاری کرده است، از انس روایت است کھ  با گفتار بلکھ با موضع

  گفت: رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم فرمود:

هللا، وما یخاف أحد، ولقد أتت علي ثالث من بین (( لقد أوذیت في هللا، وما یؤذى أحد، ولقد أخفت في 

  یوم ولیلة، ومالي طعام إال ما واراه إبط بالل ))

ام کھ ھیچ کس مانند آن آزار ندیده است و در راه خداوند چنان ترسانده  ((در راه خداوند آزار دیده

خوراک من  ام کھ کسی مانند من ترسانده نشده است و سھ شبانھ روز بر من گذشت و تنھا شده

  آورد.)) چیزی بود کھ بالل در زیر بغل خود برایم می

  [ حدیث صحیح، بھ روایت ترمذی ]

امتحان شده و در امتحان پیروز شده است. در طائف امتحان شده است. پاسخ الھی اسراء و معراج 

  بود، پاسخی در نھایت بزرگواری:

  ﴿ إِنَّا َوَجْدنَاهُ َصابِراً ﴾

  تیم)(ما او را شكیبا یاف

  )٤٤(ص: 

  نباید ایمان شما سست شود:

ِ ﴿ إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَْوقُِكْم َوِمْن أَْسفََل ِمْنُكْم َوإِْذ َزاَغِت اْألَْبَصاُر َوبَلَغَِت اْلقُلُوُب اْلَحنَاِجَر َوتَ  ُظنُّوَن بِا�َّ

  َشِدیداً ﴾ الظُّنُونَا (*) ُھنَاِلَك اْبتُِلَي اْلُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً 

ھا  ھا خیره شد و جان (ھنگامى كھ از باالى [سر] شما و از زیر [پاى] شما آمدند و آن گاه كھ چشم

بردید * آنجا [بود كھ] مؤمنان در آزمایش قرار  ھایى [نابجا] مى  بھ گلوگاھھا رسید و بھ خدا گمان

  گرفتند و سخت تكان خوردند)

  )١١-١٠(احزاب 

  نابود شدگان فرو افتاده:

  ای بی سابقھ است: بھ خدا سوگند چیزی کھ در جھان اسالم جریان دارد تکان و زلزلھ
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ُ َوَرُسولُھُ إِالَّ ُغُروراً ﴾   ﴿ َوإِْذ یَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذیَن فِي قُلُوبِِھْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا �َّ

اش جز   گفتند خدا و فرستاده ھایشان بیمارى است مى دل (و ھنگامى كھ منافقان و كسانى كھ در

  اى ندادند)  فریب بھ ما وعده

  )١٢(احزاب: 

بھ خدا سوگند در این روزھا کسانی وجود دارند کھ در اصل دین تردید دارند و دین را یکی از اوھام 

ای بزرگ کجا گوید: خداوند کجا است؟ این خد کند می دانند. کسی کھ نماز را ترک می زندگی می

  کند؟ است؟ چرا ما را یاری نمی

  ﴿ ُھنَاِلَك اْبتُِلَي اْلُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاالً َشِدیداً ﴾

  (آنجا [بود كھ] مؤمنان در آزمایش قرار گرفتند و سخت تكان خوردند)

  )١١(احزاب: 

  ثابت قدمان راستین:

  فرماید: اما خداوند متعال می

َ َعلَْیِھ فَِمْنُھْم َمْن قََضى نَْحبَھُ َوِمْنُھْم َمْن یَْنتَظِ  ُر َوَما بَدَّلُوا ﴿ ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَھُدوا �َّ

  تَْبِدیالً ﴾

اند كھ بھ آن چھ با خدا عھد بستند صادقانھ وفا كردند برخى از آنان بھ   (از میان مؤمنان مردانى

  یدند و برخى از آنھا در [ھمین] انتظارند و [ھرگز عقیده خود را] تبدیل نكردند)شھادت رس

  )٢٣(احزاب: 

  او با خدا است و بھ الوھیت او مطمئن است:

  ﴿ َوُھَو الَِّذي فِي السََّماِء إِلَھٌ َوفِي اْألَْرِض إِلَھٌ ﴾

  (و اوست كھ در آسمان خداست و در زمین خداست)

  )٨٤(زخرف: 

  گردد: د کھ امور بھ او باز میاطمینان دار

  ﴿ َوإِلَْیِھ یُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُّھُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَْیِھ ﴾

  شود پس او را پرستش كن و بر او توكل نماى) (و تمام كارھا بھ او بازگردانده مى 

  )١٢٣(ھود: 

  ھا بھ دستان او است: اطمینان دارد کھ کلیدھای زمین و آسمان
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  ُھْم ِمْن ُدونِِھ ِمْن َوِلّيٍ َوَال یُْشِرُك فِي ُحْكِمِھ أََحداً ﴾﴿ َما لَ 

  گیرد)  (براى آنان یاورى جز او نیست و ھیچ كس را در فرمانروایى خود شریك نمى

  )٢٦(كھف: 

  از ابی درداء از پیامبر صلی هللا علیھ وسلم روایت است کھ فرمود:

ان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وما أخطأه لم (( لكل شيء حقیقة، وما بلغ عبد حقیقة اإلیم

  یكن لیصیبھ ))

رسد تا زمانی کھ بداند کھ ھرچھ قرار است بھ  ((ھر چیزی حقیقتی دارد وبنده بھ حقیقت ایمان نمی

  رسد)) او برسد میرسدو وھر چھ بھ او نرسد نمی

  [ حدیث بھ روایت احمد وطبرانی با سند مطمئن ]

اما اگر یکی از منحرفان بگوید: من مشکلی ندارم. این بزرگترین مشکل است: این کھ از امت خود 

جدا شوید. این بزرگترین مشکل است: این کھ اندوه این امت را تحمل نکنید، درد آن شما را بھ درد 

است. این  ھایی کھ بر سر آن آمده پاره پاره نشود. این بزرگترین مشکل نیاورد، دل شما از مصیبت

  انسان خودش مشکل است.

ھایش منسوب نیست  کسی کھ بھ امت خود منسوب نیست، بھ مقدسات خود، بھ اصول خود، بھ ارزش

ھای خود دلبستھ است. تنھا ھدف دشمن این است کھ انسانی شھوت پرست،  و تنھا بھ شھوات و لذت

  کند. را خشنود می ای است کھ دشمن فرمانبردار، منافق و دروغگو بسازد. این نمونھ

  درس دوم: دستور دھنده خود ضامن و یاور است:

آموزد کھ  درس دوم از مجموعھ دروس اسراء و معراج این است کھ: اسراء و معراج بھ ما می

  باشد. دھد بی تردید ضامن و حافظ و یاور نیز می خداوند تا زمانی دستور می

  کند؟ رھا میکنید اما او شما را  آیا او را فرمان برداری می

  سپارد؟ کنید اما او شما را بھ دشمن می آیا او را فرمان برداری می

  کند؟ کنید اما او شما را یاری نمی آیا او را فرمان برداری می

  کند؟ کنید اما او از شما را محافظت نمی آیا او را فرمان برداری می

تا زمانی کھ خداوند دستور دھنده انجامد.  ترین مسألھ در عقیده است. این بھ شرک می این خطرناک

  باشد حتما ضامن ھم است:

  دستور داده بھ دستوراتش پایبند باشید بنابراین ضامن موفقیت شما در زندگی است.
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  دستور داده دخترانت را باحجاب تربیت کنی، پس او ضامن سالمتی و ازدواجشان است.

  ان برای شما است.دستور داده مال حالل بگیرید و بنابراین ضامن روزی فراو

  تا زمانی کھ خداوند دستور دھنده است بی تردید ضامن، حافظ و یاور است.

  کنیم: باید بھ این دین بزرگ بسیار اعتماد داشتھ باشید. این را از برخی آیات قرآنی برداشت می

َدُھْم فِي تَْضِلیٍل (*) َوأَْرَسَل َعلَْیِھْم َطْیراً أَبَابِیَل ﴿ أَلَْم تََر َكْیَف فَعََل َربَُّك بِأَْصَحاِب اْلِفیِل (*) أَلَْم یَْجعَْل َكیْ 

یٍل (*) فََجعَلَُھْم َكعَْصٍف َمأُْكوٍل ﴾   (*) تَْرِمیِھْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسّجِ

(مگر ندیدى پروردگارت با پیلداران چھ كرد * آیا نیرنگشان را بر باد نداد * و بر سر آنھا دستھ 

افكندند * و [سرانجام   ل فرستاد * [كھ] بر آنان سنگھایى از گل [سخت] مىدستھ پرندگانى ا بابی

  شده گردانید)  خدا] آنان را مانند كاه جویده

  (فیل )

خواھد شما وعده  ای؟ چھ کسی از شما این را دیده است؟ خداوند می چرا خداوند فرموده است: آیا ندیده

  ھد آن ھستید.و خبر دادن او را طوری برداشت کنید کھ گویا شا

اید کھ بزرگترین قدرت روی زمین،  آیا شما درحال این روه معاصر با این رویداد بزرگ ھستید؛ ندیده

  شرق و غرب از درون متالشی شد، چگونھ؟

ھا عقب ماند؟ آیا  کند. چگونھ از ھمھ دولت قدرتی کھ سالح اتمی دارد کھ پنج قاره را پنج بار نابود می

  بینیم. آینده در قلمرو این دین است: ا ھر روز میھایی ر ندیدید؟ نشانھ

یِن ُكلِِّھ ﴾   ﴿ ُھَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَھُ بِاْلُھَدى َوِدیِن اْلَحّقِ ِلیُْظِھَرهُ َعلَى الّدِ

(اوست كسى كھ پیامبر خود را بھ [قصد] ھدایت با آیین درست روانھ ساخت تا آن را بر تمام ادیان 

  پیروز گرداند)

  )٣٣ (توبھ:

  ھا: ھا و اصول ی ارزش عرصھ

ھا  ھا و اصول ی ارزش پنجاه سال پیش تقریبا اگر درست باشد، در روی زمین چیزی بھ نام عرصھ

  ھا وجود داشت: ھا و اصول وجود داشت. سھ بلوک بزرگ از ارزش

  ھای غربی. ھای شرقی و ارزش ھای اسالمی، ارزش ارزش

  از درون فرو پاشید و ھمھ چیز تمام شد: جنگ سرد میان شرق و غرب بود. وقتی شرق
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ُ اْلُمْؤِمنِیَن اْلِقتَاَل ﴾   ﴿ َوَكفَى �َّ

  (و خدا [زحمت] جنگ را از مؤمنان برداشت)

  )٢٥(احزاب: 

  ھا دو بلوک بزرگ ماندند: ھا و اصول ی ارزش در عرصھ

  ھا و اصول اسالمی. ھای غرب و اصول آن و ارزش ارزش

ھایش  بھ دلیل قدرت فراوان و ثروت غیر منطقی و ھوش و تجربھ از شما پنھان نیست کھ غرب

ھای آزادی را مطرح کرد.  توانست ارزشی را مطرح کند کھ بینش ساکنان زمین را برباید. ارزش

توانیم آن را بفھمیم. اما در وقت خودش ارزش آن  ارزش آزادی نباید اکنون درک شود. بھ سختی می

الت، حقوق بشر و عدالت خواھی و برابری فرصت و احترام بھ تمام ھای عد بسیار زیبا است. ارزش

  ادیان...

ھا و اصولی کھ غرب طرح نمود بینش ساکنان زمین را ربود. آرزوی ھر انسانی بھ دست  این ارزش

دھند. کسی کھ گرین کارت داشتھ باشد  آوردن این کارت سبز شده است. گویا با آن بھشت را بھ او می

ھا را معطوف بھ  ی توجھ شود. در حقیقت این رویداد با دین رقابت کرد. و ھمھ ت میگویا وارد بھش

  غرب کرد.

ھای مثبت رویدادھای سپتامبر این بود کھ غرب در لجنزار غرق شد و بھ عنوان یک تمدن،  از جنبھ

ارزش، محبوبیت پایان یافت و بھ عنوان یک قدرت سرکوبگر، جنایتکار، سرکش باقی ماند. این 

  زرگترین دستاورد این دین بود.ب

  ھا و اصول اسالم باقی ماند. ھا تنھا ارزش ھا و اصول ی ارزش در عرصھ

  نجات جھان در اسالم است:

کنم: خداوند، دانشمندی را در سرزمین غرب بھ اسالم ھدایت نمود و بھ  این سخن را بسیار تکرار می

کنم جھان اسالم بتواند بھ دلیل شکاف میان  ور نمیھا گفت: من با اقلیت مسلمان بریتانیا پیوست. بھ آن

آن و غرب در مدت زمان مطلوب بھ غرب برسد اما بسیار مطمئنم کھ جھان در مقابل مسلمانان سر 

  تعظیم فرود خواھد آورد؛ زیرا نجات جھان در اسالم است.

نی در ھر جایی در باور کردنی نیست. با آن کھ فشارھا بر مسلمانان غیرقابل تحمل است و ھر مسلما

شود و با این فشار غیر قابل تحمل، بھ خدا  جھان از پیش متھم و مجرم است و چنین ارزیابی می

ھای دموکراسی و آزادی برای غیر  گویم: از سفر اخیر خودم تمام ارزش سوگند سخنی بھ شما می

رند کھ جوان از ترس گی مسلمانان است اما مسلمانان در ھر جایی اکنون طوری مورد تعامل قرار می
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اند. نخستین دینی کھ بھ  شود. افرادی ھستند کھ زیر فشارھا مجبور بھ تغییر نام خود شده آن پیر می

  یابد، اسالم است. شکل غیر منطقی گسترش می

ھایی در راس جامعھ آشنا شدم کھ تازه اسالم آورده اند. چرا اسالم  در کشوری دور دست با انسان

اند؟ زیرا رھایی جھان در این  ی فشار وارد شده اند؟ چرا بھ حلقھ ی اتھام شده رد دایرهاند؟ چرا وا آورده

  دین نھفتھ است.

گوید: کل جھان در مقابل مسلمانان سر تعظیم فرود خواھد آورد؛ زیرا  این دانشمند ھدایت یافتھ می

آن را ارائھ دھند و بھ نجات جھان در اسالم است بھ این شرط کھ: بھ خوبی آن را بفھمند و بھ خوبی 

ی انسانی واالی آن و  اید بھ ارائھ خوبی اجرا کنند و شما بھ فھم عمیق و ژرف آن فراخوانده شده

  اید تا خداوند ما را یاری کند تا بر غرب پیروز شویم. اجرای آن دعوت شده

  درس سوم: نتایج جھاد و صبر:

آموزد اگر جھاد و صبر نباشد خداوند در  ییکی دیگر از دروس اسرا و معراج: این است کھ بھ ما م

  شد. زمین پرستیده نمی

باید بھ یقین بدانید کھ یک نبرد ازلی و ابدی در تمام روی زمین میان حق و باطل وجود دارد. این 

  نبرد در ھمھ جا وجود دارد:

ُ َالْنتََصَر ِمْنُھْم َولَِكْن ِلیَْبلَُو بَْعَضُكْم بِ    بَْعٍض ﴾﴿ َولَْو یََشاُء �َّ

كشید ولى [فرمان پیكار داد] تا برخى از شما را بھ  خواست از ایشان انتقام مى   (و اگر خدا مى

  وسیلھ برخى [دیگر] بیازماید)

  )٤(محمد: 

امکان داشت خداوند کفار را در یک سرزمین یا یک قاره و مؤمنان را در جایی دیگر بیافریند اما 

حکمت خداوند این بوده کھ اینان را با آنان آزمایش کند و آنان را با اینان بیازماید. این اختالط 

  ھای منتاقض، رحمتی برای دو طرف است. گرایش

بود خداوند در روی زمین پرستش  وزد کھ اگر جھاد و صبر نمیآم بنابراین: اسراء و معراج بھ ما می

  گفتیم. یافت و ما در این مکان توحید هللا را نمی شد و اسالم در میان مغرب و مشرق نمی نمی

این کشوری است کھ در گذشتھ مسلمان نبود. اگر جھاد اصحاب بزرگوار نبود و بھ این کشور نیامده 

ھا و صبر ایشان نبود خداوند را در  خود را فدا نمیکردند و اگر تالش بودند و دار و ندارشان و جان

  پرستیدیم. این کشور نمی
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  لذت زندگی در بودن رسالت و ھدف نھفتھ است:

زندگی خوردن و نوشیدن نیست. این زندگی چارپایان است. زندگی ھدفی دارد کھ آن را محقق 

  ست کھ بھ آن فراخوانی:سازی. اصلی است کھ بھ آن چنگ زنی. زندگی دعوتی ا

ِ َوَعِمَل َصاِلحاً َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِمیَن ﴾ ْن َدَعا إِلَى �َّ   ﴿ َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّ

خوش گفتارتر از آن كس كھ بھ سوى خدا دعوت نماید و كار نیك كند و گوید من [در   (و كیست

  شدگانم) برابر خدا] از تسلیم 

  )٣٣(فصلت: 

تر  ھای بی ھدف بیھوده زندگی ھدفی بزرگ است. بھ خدا سوگند این سفر اخیر، انسانی را از انسان

برند ولی بھ طرز باور  برد. در باالترین حد از دنیا لذت می نوشید و لذت می خورد و می نیافتم کھ می

ود را از دست شوند. چرا؟ زیرا آنان انسانیت خود را و ارزش انسانیت خ نکردنی در آن بدبخت می

  اند. اند. رسالتی کھ خداوند بھ آنان داده را از یاد برده داده

کند؛  اش اقدام می ھای حیوانی کند و برای پاسخ بھ شھوت ھایش را رھا می انسان وقتی اصول و ارزش

کند. انسانی است کھ نزد خداوند خوار  شود کھ خداوند در روز قیامت بھ او توجھی نمی انسانی می

  د.شو می

تر از خودتان برای خودتان وجود دارد؟ چھ چیز برایتان مھم است؟  بھ من بگویید چھ چیزی مھم

بخورید، بیاشامید، یا فرزندانتان را پرورش دھید؟ یا بھ سوی خداوند بخوانید؟ یا الگوی پیرامونیان 

ایید و سنت سرور خود باشید؟ این کھ این دین بزرگ را تثبیت کنید و کتاب خداوند بزرگ را تبیین نم

ی نگرانی و  کند؟ ارزش شما نزد خداوند بھ اندازه پیامبران را بیان نمایید. چھ چیزی شما را نگران می

  تالش شما است.

سرور مخلوقات و دوست خداوند صلی هللا علیھ وسلم با پای پیاده بھ طائف رفت تا تکذیب شود و 

رماید: اگر خشم تو بر من نیست پس مھم نیست در ف اش کنند و آزارش دھند و با این وجود می مسخره

حالی کھ در مقام واالیی قرار داشت و عشق، اطاعت و علم داشت. حال چھ رسد بھ یک مسلمان کھ 

ی روی زمین در اختیار او است و دین صحیح دارد اما در  قرآن را بھ ھمراه دارد و بزرگترین برنامھ

  کند؟ فھم و اجرا و گسترش آن کوتاھی می

شود. رسالت خود را  ھایتان شروع می باید بھ موضوعی مھم بپردازید اما پس از این موضوع سختی

کنید و راز وجود خود را بدانید و ھدف از بودنتان را بدانید  کشید و ھدف خود را تبیین می بھ دوش می

  و بنابراین در زندگی دنیا و آخرت خوشبخت شوید.
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  و باالخره:

کھ محاسبھ شوید، حسابرسی کنید. اعمال خود را پیش از آن کھ بسنجند خود  خودتان را پیش از آن

بسنجید. بدانید کھ ملک الموت از ما عبور کرده و سراغ دیگری رفتھ و از دیگران عبور کرده و بھ 

سوی ما خواھد آمد پس باید بھ ھوش باشیم. باھوش کسی است کھ خود را محکوم کند و برای پس از 

کند و از خداوند آرزوھای بلند  ھایش پیروی می د و ناتوان کسی است کھ از شھوتکن مرگ کار می

  خواھد. می

* * *  

  ی دوم: خطبھ

دھم  دھم کھ تنھا معبود او است. دوست نیکان است و گواھی می سپاس خداوند جھانیان را. گواھی می

ا درود و سالم بر سیدنا محمد و باشد. اخالق واالیی دارد. خداوند اش می کھ سیدنا محمد بنده و فرستاده

  آل و اصحاب او بفرست.

  آسانی بھ ھمراه سختی:

یک درس دیگر از دروس اسراء و معراج باقی مانده است: کھ بھ ما بیاموزد ھمراه سختی آسانی 

شود. این سختی کھ مسلمانان در  است. پیروزی پس از صبر است و آرامش پس از سختی حاصل می

  دشواری است کھ خداوند اراده کرده است.زیند سختی و  آن می

تواند آن را از آنان رفع کند. اما باید با او آشتی کنند. رفع این  اما ھمھ چیز بھ دست خداوند است. می

گردیم. اگر تغییر  ی ما است. پس توپ در زمین ما است. اگر بازگردید باز می ھا در گرو توبھ سختی

  فرماید : دھد. خداوند در ھمین مفھوم می کنید خداوند اوضاع ما را تغییر می

*) فَِإنَّ ﴿ أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك (*) َوَوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَرَك (*) الَِّذي أَْنقََض َظْھَرَك (*) َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَرَك (

  َمَع اْلعُْسِر یُْسراً ﴾

[دوش] تو برنداشتیم * [بارى] كھ [گویى]  ایم * و بار گرانت را از  ات را نگشاده  (آیا براى تو سینھ

  پشت تو را شكست * و نامت را براى تو بلند گردانیدیم * پس [بدان كھ] با دشوارى آسانى است)

  )٥- ١(شرح 

  خداوند نگفتھ است: پس از سختی آسانی است فرمود: با، این سختی با آسانی ھمراه است.

  توبھ راه گشایش است:
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ای کھ تقوای خداوند در آن است. فروشگاھی کھ صاحب  شود. خانھ خوانده میای کھ در آن نماز  خانھ

خواھد، این  فروشد. رضای خداوند را می ای می گوید. کاالی خوبی را با قیمت منصفانھ آن دروغ نمی

  باشند. جامعھ نیک می

آشتی کنید. باید  گویم: شاید ھمھ بھ خدا بازگردیم. ھرگز یکی یکی امکان ندارد. باید با خداوند من نمی

تان بازنگری کنید. کار خداوند را در  ھای خود را بررسی کنید. باید در زندگی توبھ کنید. باید حساب

  امور خود در پیش گیرید تا خداوند در اموری کھ بھ دست شما نیست شما را یاری کند.

ط مسئول خانھ و کار آید. ھر شخصی از ما فق اگر افراد بھ خداوند بازگردند گشایش گروھی پیش می

اش آیا در آن نافرمانی  اش و خانھ و خودش است. پس در عبادات و اذکار و طاعات و چشم پوشی

  شود؟ آیا در آن انحراف وجود دارد؟ می

  نافرمانی مانع گشایش است:

  ای بھ نام تمدن، پیشرفت و اطالع از رویدادھای جھان، شب نشینی باشد. شاید در خانھ

کند و  کند. میان شما و توبھ مانع ایجاد می ر خانھ میان شما و خداوند ایجاد مانع میاین شب نشینی د

  ستاند. گشایش را از امت می

کند: از عمرو  کند. خوردن مال حرام شما را از خداوند دور می چشم چرانی شما را از خدا دور می

م کھ در حجھ الوداع برای بن احوص روایت است کھ گفت: از رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم شنید

  فرمود: مردم می

(( أال وإن الشیطان قد أیس أن یُْعبََد في بلدكم ھذا أبداً، ولكن سیكوُن لھ طاعةٌ فیما تحتقرون ِمْن 

  أعمالكم، فسیَْرضى بھ ))

((ھان کھ شیطان از پیروی شدن در این سرزمین شما برای ھمیشھ ناامید شده است اما در کارھایی 

  شمارید از او پیروی خواھد شد و بھ آن خشنود خواھد شد)) کھ سبک می

  [حدیث صحیح، بھ روایت ترمذی ]

شود.  یعنی ھرگز در جھان اسالمی بتی بھ معنای سنتی بت نخواھید دید اما گناھان بیشماری انجام می

شمارند. شیطان از فرمانبرداری شدن در سرزمین شما ناامید شده  چیزی کھ انسان آن را صغیره می

  است اما از کارھای ناچیز شما راضی خواھد شد.

. تا کار خود را دقیق انجام ندھید و در طاعت کامل خداوند این دوری از خداوند دلیلش گناھان است

ھا  ای صورت گیرد کھ عقل نکوشید تا این ارتباط را با خدا برقرار کنید و گشایش برایتان آید و معاملھ

  شود. ھرگز رستگار نخواھید شد. ی شما آغاز می ای کھ پس از توبھ را برباید، معاملھ
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  در دنیا وارد بھشت شوید:

شود. این بھشت تقرب بھ خدا  نیا بھشتی است کھ اگر کسی وارد آن نشود وارد بھشت آخرت نمیدر د

  نام دارد:

  ﴿ َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّھ َجنَّتَاِن ﴾

  (و ھر كس را كھ از مقام پروردگارش بترسد دو باغ است)

  )٤٦(رحمن: 

فََھا لَُھْم ﴾   ﴿ َویُْدِخلُُھُم اْلَجنَّةَ َعرَّ

  کند) ھشتى كھ براى آنان وصف كرده آنان را وارد می(و در ب

  )٦(محمد: 

کنیم و  در دنیا تالش کنید. در زندگی، در اوج جوانی تالش کنید بھشت را تجربھ کنید. بسیار دعا 

ھای نادانی و توھم بھ نور شناخت و علم و از لجنزارھای شھوت بھ  بگوییم: خداوندا ما را از تاریکی

ببر. بھشت خداوند در دنیا در دسترس شما است. کافی است مراقب اعضای خود بھشت تقرب بیرون 

باشید. مراقب چشم، گوش، زبان، خانھ و کارتان باشید. شما با خدایید. شما در بھشت تقرب ھستید. 

شود کھ دار و ندارشان را برای این تقرب  ای برای کسانی می وقتی طعم تقرب را بچشید بھانھ

  دھند. می

  دعا:

ای ھمراه  ي ھدایت یافتگان درگاھت قرار ده و با آنان کھ گناھانشان را آمرزیده ارالھا ما را در زمرهب

ای برکت نِھ. و ما را در پناه خویش  گردان. و بھ دوستی گیر با دوستانت و در آنچھ بما ارزانی داشتھ

ی را قدرت محاسبھ تو از زشتی و پلیدیھا دورگردان چرا کھ قضا و قدر در دست توانای توست و کس

  نیست.

شود و کسی کھ تو او را دشمن باشی عزت نیابد. تو بزرگ و  گرش باشی خوار نمی کسی کھ تو یاری

خواھیم و بھ سوی تو  ای و ما از تو آمرزش می واالیی ھستی پروردگار ما. ھر چھ بخواھی ستوده

  کنیم. توبھ می

نمایی. خداوندا ما  ا تو ما را بھ کارھای نیک ره میخداوندا ما را بھ کارھای نیک رھنمون کن کھ تنھ

  دانی و رھنمایی. را بھ اخالق نیک مزین نما کھ تنھا تو بھترین آن را می

دین ما را برای ما نیک و اصالح بفرما کھ این دین عصمت ایمان ماست. و دنیای ما را نیک بگردان 

بازگشت ما بھ آن جاست. و از ھمھ چیز در  کھ ما را در آن زندگی است. و آخرتمان را نیک بدار کھ

زندگی برای ما خیر قرار بده و مرگ را بر ما آسان کن ای سرور ما ای موالی ما ای پروردگار 
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جھانیان. بار خدایا با حالل خود ما را از حرام بی نیاز کن و با طاعت خود ما را از نافرمانی حفظ 

ود بی نیاز بفرما. بار خدایا با فضل و رحمت خود بفرما و با فضل و کرم خویش ما را از غیر خ

ی حق و دین را واالیی ببخش و اسالم را پیروز گردان و مسلمانان را عزیز بفرما و شرک و  کلمھ

مشرکان را خوار نما. دشمنان خود و دشمنان دین را خوار کن ای پروردگار جھانیان. آنان را متفرق 

  بر آنان مصیبت نازل فرما ای پروردگار جھانیان. گردان و میان آنان اختالف بینداز و

بار خدایا با نابودی آنان قدرت خود را نشان بده چنان کھ قدرت آنان را با نابودی ما نشان دادی ای 

  ی دعا ھستی. پروردگار جھانیان تو شنوا و نزدیک و اجابت کننده

    

 


