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 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  اگر تو را نیامرزد پس کی؟ – 2پیشواز ماه رمضان ، خ  - 1: خ 1162خطبھ  -خطبھ جمعھ 

  خطبھ ی نخست:

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

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

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

ی اقرار بھ خداوندی اش و تحقیر کسانی  معبودی جز هللا نیست، یگانھ است و شریک ندارد. بھ نشانھ

دھم کھ سرورمان محمد صلی هللا علیھ وآلھ  کھ او را انکار کرده و بھ او کفر ورزیده اند. و گواھی می

وسلم رسول امانت را ادا نموده و رسالت را ابالغ نموده و امت را پند داده و سختی ھا را بر طرف 

ه است. بار خدایا ما را از تاریکی ھای نادانی و گمان بھ نور نموده و در راه خدا بھ خوبی جھاد کرد

  معرفت و دانش و از لجنزار شھوات بھ جنت برین خود بیرون ببر. 

  خویشتن داری مھمترین حکمت روزه :

برادران بزرگوار، ما در آستانھ ی دومین عبادت بزرگ در اسالم یعنی روزه ھستیم. اما امام شافعی 
ر جھت منافع خلق است. چھ نفعی از روزه ی این ماه بھ ما می رسد؟ زیرا می گوید: عبادات د

  خداوند زمانی کھ می فرماید: 

ٍة َواْذكُُروا َما فِیِھ ﴾   ﴿ ُخذُوا َما آَتَْینَاكُْم بِقُوَّ

ایم بھ جد و جھد بگیرید و آنچھ را در آن است بھ یاد داشتھ   ([و گفتیم] آنچھ را كھ بھ شما داده

  باشید)

  ] 63ره: [بق

گویی خداوند ما را بر می انگیزد تا حکمت روزه را دریابیم تا خویشتن دار باشیم. آیا ما در راه 
راست حرکت می کنیم؟ آیا روزه ای را کھ خداوند خواستھ می گیریم؟ گاھی با گذر روزھا روزه 

ھای مختلط یکی از عادت ھای ما می شود و رنگ و بوی دینی اش را از دست می دھد. شب نشینی 
تا سحر و غذاھای لذیذ و سخنان نامناسب و غیبت و سخن چینی و از جملھ عادات ما این است کھ دید 
وبازدیدھا و شب نشینی ھا و ومھمانی ھای ما ھمھ در رمضان صورت می گیرد. گویی این ماه فقط 

ی شویم عبادات ما ماه خوردن و آشامیدن است و بنابراین زمانی کھ از اصل دین و حقیقت دین دور م
  صوری و بی مایھ می شود. 

  حکمت روزه پرھیز از شبھات با کمک یقینیات و پرھیز از شرک با کمک توحید:

بھ نظر شما پرسش بزرگ این نیست کھ وقتی خداوند مرا امر بھ روزه ی این ماه نمود قصد او 
  چیست؟ حکمت مطلوب از روزه ی این ماه چیست؟ قرآن کریم می فرماید: 
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یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبِلكُْم لَعَلَّكُْم تَتَّ    قُوَن ﴾﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا كُتَِب َعلَْیكُُم الِصّ

اید روزه بر شما مقرر شده است ھمان گونھ كھ بر كسانى كھ پیش از   (اى كسانى كھ ایمان آورده

  یزگارى كنید)شما [بودند] مقرر شده بود باشد كھ پرھ

  ]183[بقره : 

شھوت ھا و شبھھ ھا وجود دارد. افکاری بی انتھا و گمراه وجود دارد. فکر الحادی، مادی گرا، 
منفعت گرا، و منطقی، اکنون ایده ھا در جھان بسیار فراوان است! و اکثرا دور از روش و برنامھ ی 

ینیات و پرھیز از شرک با توحید است. الھی است. حکمت از روزه پرھیز از شبھات با استفاده از یق
  اینکھ با اطاعت از نافرمانی و از سوء ظن بھ خدا با شناخت او دوری کنید. 

  ﴿ لَعَلَّكُْم تَتَّقُوَن ﴾

  (باشد كھ پرھیزگارى كنید)
  انسان از چھ چیزی پرھیز می کند؟ از چیزی کھ ترسناک، خطرناک و نابودگر باشد. 

یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبِلكُْم لَعَلَّكُْم تَتَّقُوَن ﴾﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن    آََمنُوا كُتَِب َعلَْیكُُم الِصّ

اید روزه بر شما مقرر شده است ھمان گونھ كھ بر كسانى كھ پیش از   (اى كسانى كھ ایمان آورده

  شما [بودند] مقرر شده بود باشد كھ پرھیزگارى كنید)

  ]183[بقره : 

  تصور ھر کس درست باشد حرکت او نیز درست است :

ای برادران، با بررسی دقیق شما پیش از حرکت بھ چھ نیاز دارید؟ چرا بھ خانھ ی دوست خود رفتید 
تا او را ببینید؟ این کار، از یک فکر و از یک تصور نشأت گرفتھ است. اگر تصور درست باشد 

کت درست نخواھد بود. انسان موجودی متحرک حرکت درست است. اگر تصور نادرست باشد حر
است چھ چیزی او را بھ حرکت در می آورد؟ نیاز او بھ غذا و نوشیدنی، این یک نیاز اساسی است، 
تا بھ عنوان یک شخص زنده بماند. چھ چیزی او را بھ حرکت در می آورد؟ نیاز او بھ دیگری، بھ 

ی کھ خداوند در مردان و زنان گذاشتھ نبود نوع بشر ازدواج تا نسل انسان باقی بماند. اگر این شھوت
  منقرض می شد.

تمایل بھ برتری اگر می خواھید آن را برتری در روی زمین بنامید برای جاودان ماندن نام است. اگر 
این خواستھ نبود ھیچ قھرمانی در روی زمین نبود. شما نیاز بھ خوردن دارید تا باقی بمانید و نیاز بھ 

  رید تا نوع خود را جاودان نمایید و نیاز بھ برتری دارید تا نام شما باقی بماند. ازدواج دا
ای برادران، این نیازھا را می توان بر اساس روش الھی کامل پاسخ داد و آنگاه بھ سوی خداوند 
تقرب جست و این نیازھا را نیز می توان بھ بدترین حالت مخالف با روش الھی پاسخ گفت. تمام 

ھمین است. شما نیازھای شرعی دارید، آن را بشناسید و شاید بتوانید طبق روش الھی آن را  داستان
پاسخ دھید کھ در این صورت مومن ھستید و متقی و روزه دار، و در دنیا سالم و آرام و آسوده و 

بھ  ایمن و توفیق یافتھ اید و خداوند از شما حمایت می کند. اگر بر اساس شھوت خود طبق روش الھی
زنی عالقمند شدید با او ازدواج کنید و اگر بھ مالی دل بستید از راه مشروع آن را بدست آورید و 

  برای این کھ مشھور شوید کارھای نیک بسیار انجام دھید. 
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  انسان باید با اطاعت از نافرمانی پرھیز کند:

  ای برادران، ای کسانی کھ ایمان آورده اید: 

یَاُم َكَما  ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذینَ  آََمنُوا كُتَِب َعلَْیكُُم الِصّ

  كُتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبِلكُْم لَعَلَّكُْم تَتَّقُوَن ﴾

اید روزه بر شما   (اى كسانى كھ ایمان آورده

مقرر شده است ھمان گونھ كھ بر كسانى كھ 

پیش از شما [بودند] مقرر شده بود باشد كھ 

  پرھیزگارى كنید)

  ]183[بقره : 

شاید با استفاده از یقینیات از شبھھ ھا و با خشنود سازی خداوند از عذاب او و با اطاعتش از نافرمانی 
او پرھیز کنید. شاید با خوش گمانی بھ هللا از بدگمانی بھ او دور شوید. بھای خوش گمانی بھ خدا، 

نھ شارژھای روزانھ باشد. من مبالغھ بھشت است. گویی خداوند متعال اراده کرده است نمازھای پنجگا
نمی کنم خودتان را شبیھ این موبایل بدانید کھ نیاز بھ شارژ دارد. اگر شارژ نشود صفحھ ی آن 

خاموش می شود و کار نمی کند. باید شارژ شود. شما شارژ روزانھ دارید. نمازھای پنگانھ، شارژ 
ند. اما شارژ خطبھ ی جمعھ تا روز پنج شنبھ با ھفتگی دارید. شارژ نماز تا نماز بعدی با شما می ما

شما است. یک پژوھش مستند، نص، آیھ، حدیث، مثال، داستان و مجموعھ افکاری ھستند کھ در مقابل 
شما مطرح است. این اطمینان شما را افزایش می دھد. گرایش شما را افزایش می دھد. ترس شما را 

ر می کند. این شارژ ھفتگی است. ما شارژ سالیانھ داریم کھ می افزاید. اطاعت شما را از خداوند بیشت
سی روزه و در رمضان است. نمازھا شارژ است و خطبھ ی جمعھ شارژ است و رمضان نیز شارژ 
طوالنی مدت است. سی روز است. اما شارژ حج، شارژ عمر است. مانند روزی کھ از مادر زاده از 

  گناھش توبھ کرده است. 

  ا از روی ایمان روزه بگیرد گناھان گذشتھ اش بخشیده می شود :کسی کھ رمضان ر

بھ ھر حال بھ شما مژده می دھم. انسانی را 
تصور کنید کھ سی وھفت میلیون قرض دارد 
و خانھ اش مصادره شده و باید اقامت جبری 

و محاکمھ و زندان را تحمل کند یعنی یک 
مصیبت سخت. یکی بھ او می گوید: اگر این 

سی روز انجام دھی از تمام این بدھی  کار را
ھا معاف می شوی، نظرت چیست؟ آیا از 

نظر مادی یک ثانیھ ھم درنگ می کند؟ سی 
وھفت میلیون، مصادره، اقامت جبری، 
محاکمھ و زندان، سیدنا سعد ابی وقاص 

سخنی دارد کھ ھر چھ تکرار کنم بازھم از آن 
در میان سھ گروه «سیر نمی شوم، می گوید: 

مردان در قرآن و سنت بھ معنای مذکر بودن نیست بلکھ بھ معنای قھرمان بودن » مرد ھستم من
  است، خداوند متعال می فرماید: 
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  ﴿ ِرَجاٌل َال تُْلِھیِھْم تَِجاَرةٌ َوَال بَْیٌع َعْن ِذْكِر �َّ ﴾

  د)(مردانى كھ نھ تجارت و نھ داد و ستدى آنان را از یاد خدا بھ خود مشغول نمى دار

  ]37[نور: 

در میان سھ گروه من مرد ھستم و در غیر آن من یکی از مردم ھستم. یکی از این سھ تن: ھر « 
  »حدیثی از رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم شنیدم یقین داشتم کھ حقی است از جانب هللا متعال

  وپیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم می فرماید: 

  واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))(( من صام رمضان إیماناً 

  (کسی کھ رمضان را از روی ایمان روزه بگیرد گناھان پیشین او آمرزیده می شود)

  [ متفق علیھ از ابوھریره]

اگر مانند کوه گناه داشتھ باشید و اگر این ماه را روزه بگیرید آن طور کھ خداوند خواستھ است بھ 
است نھ عادت و تقوی است نھ نافرمانی و روی آوردن است  شکل اطاعت و نھ عادت، روزه عبادت

  نھ روی گرداندن: 

  (( من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  (کسی کھ رمضان را از روی ایمان روزه بگیرد گناھان پیشین او آمرزیده می شود)

  [ متفق علیھ از ابوھریره]

  * إِْن ھَُو إِالَّ َوْحٌي یُوَحى ﴾ ﴿ َوَما یَنِطُق َعِن اْلَھَوى

  شود نیست) گوید * این سخن بجز وحیى كھ وحى مى   (و از سر ھوس سخن نمى

  ] 4- 3[نجم: 

  حدیثی دیگر: 

  (( من قام رمضان ـ صلى التراویح ـ إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ))

دارد گناھان پیشین او آمرزیده می  بھ پا -تراویح- ((کسی کھ در رمضان از روی ایمان نماز شب

  شود))

  [ متفق علیھ از ابوھریره]

زیرا برخی از علما می گویند: باالترین درجھ ی تالوت قرآن کریم این است کھ در مسجد در حالت 
نماز آن را بخوانید. یعنی باالترین درجھ ی خواندن قرآن ایستاده خواندن و در مسجد و در نماز 

ن نماز تراویح است. بنابراین این ماه ماه قرآن کریم است. این ماه، ماه آمرزش خواندن آن است. ای
است. این ماه ماه توبھ است. این ماه ماه آشتی با خدا است. این ماه ماه روی آوردن بھ خدا است. ماه 

  نماز شب است. این ماه ماه نماز صبح است. 

  من ذنبھ )) (( من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم

  (کسی کھ رمضان را از روی ایمان روزه بگیرد گناھان پیشین او آمرزیده می شود)

  [ متفق علیھ از ابوھریره]
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  کسی کھ خداوند را یاد کند واجب بندگی را ادا کرده و خدا بھ او امنیت و آرامش می بخشد:

  »: است عبادات متناسب با منافع خلق«برادران چنان کھ امام شافعی می گوید: 

﴾ ُ ِ أَْكبَُر َو�َّ   ﴿ َوأَقِِم الصََّالةَ إِنَّ الصََّالةَ تَْنَھى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر َولَِذْكُر �َّ

  (نماز را برپا دار كھ نماز از كار زشت و ناپسند باز مى دارد و قطعا یاد خدا باالتر است و خدا)

  ] 45[عنكبوت: 

ظریف ترین سخنان ابن عباس جایی است از 
ای نماز گزار یاد خداوند «کھ گفتھ است: 

برای تو بزرگتر از یاد تو برای او است و 
اگر او را یاد کردی وظیفھ ی بندگی ات را 

ادا کرده ای و اگر او تو را یاد کند بھ تو 
  ». آرامش می دھد

  ﴿ فَاْذكُُرونِي أَْذُكْركُْم ﴾

  تا] شما را یاد كنم)(پس مرا یاد كنید [

  ]152[بقره: 

  

پس ای نماز گزار، یاد خداوند برای تو بزرگتر از یاد تو برای او است و اگر او را یاد کردی وظیفھ 
  ی بندگی ات را ادا کرده ای و اگر او تو را یاد کند بھ تو آرامش می دھد: 

لَُموَن * الَِّذیَن آََمنُوا َولَْم یَْلبُِسوا إِیَمانَُھْم بِظُْلٍم أُولَئَِك لَُھُم اْألَْمُن ﴿ فَأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاْألَْمِن إِْن كُْنتُْم تَعْ 

  َوُھْم ُمْھتَُدوَن ﴾

(پس اگر میدانید كدام یك از [ما] دو دستھ بھ ایمنى سزاوارتر است * كسانى كھ ایمان آورده و ایمان 

  یافتگانند) ایشان راهاند آنان راست ایمنى و   خود را بھ شرك نیالوده

  ] 82-81[انعام: 

نگفتھ آنان آرامش دارند، آرامش ھم برای آنان و ھم برای دیگران است اما وقتی شبھ جملھ را مقدم 
کنیم، عبارت دارای قصر می شود، آرامش تنھا از آنان است یعنی تنھا مومن از آرامش برخوردار 

  است: 

  ْھتَُدوَن ﴾﴿ أُولَئَِك لَُھُم اْألَْمُن َوھُْم مُ 

  یافتگانند) (آنان راست ایمنى و ایشان راه
اگر او را یاد کنید شما را یاد می کند و اگر شما را یاد کند بھ شما آرامش می دھد. اگر شما را یاد کند 
بھ شما خشنودی عطا می کند و نعمت توفیق و ھدایت و حفظ در پناه خود می بخشد و اگر شما را یاد 

  بھ شما می بخشد:  کند نعمت رستگاری

  (( استقیموا ولن تحصوا ))

  ھای بسیار ببرید)) ((درست باشید و پایداری کنید تا بھره

  [ ابن ماجھ از ثوبان]
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  نماز یعنی یاد خداوند برای شما از یاد شما برای او بزرگتر است.

  :انسان باید با اطاعت از خداوند از خشم او و با خشنودی اش از عذابش در امان باشد 

  روزه: 

یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبِلكُْم لَعَلَّكُْم تَتَّ    قُوَن ﴾﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا كُتَِب َعلَْیكُُم الِصّ

اید روزه بر شما مقرر شده است ھمان گونھ كھ بر كسانى كھ پیش از   (اى كسانى كھ ایمان آورده

  شد كھ پرھیزگارى كنید)شما [بودند] مقرر شده بود با

  ]183[بقره : 

شاید با یقینیات از شبھھ ھا و با اطاعت از خشم خدا و با خشنودی اش از عذاب او و با تقرب از 
دوری اش در امان مانید. اگر مفعول را حذف کنیم فعل مطلق می شود. از چھ چیزی پرھیز می کنید؟ 

  ا و از ھر مصیبتی پرھیز می کنید: از ھر نوع بدی، از ھر نوع گناه و از دوری از خد

یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبِلكُْم لَعَلَّكُْم تَتَّ    قُوَن ﴾﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا كُتَِب َعلَْیكُُم الِصّ

اید روزه بر شما مقرر شده است ھمان گونھ كھ بر كسانى كھ پیش از   (اى كسانى كھ ایمان آورده

  [بودند] مقرر شده بود باشد كھ پرھیزگارى كنید) شما

  ]183[بقره : 

  این روزه است. 

  زکات نفس انسان را پاک و از بخل و خساست تمیز می کند:

  زکات: 

ُرُھْم َوتَُزِكّیِھْم بَِھا ﴾   ﴿ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِھْم َصَدقَةً تُطَِھّ

  شان سازى)  اكیزهاى بگیر تا بھ وسیلھ آن پاك و پ  (از اموال آنان صدقھ

  ] 103[توبھ: 

خداوندی بھ شما می گوید: این زکات تو را پاک و تمیز می کند، چھ چیزی را پاک می کند؟ ثروتمند 
را از خساست پاک می کند. چگونھ است وقتی بیماری سرطان داریم. بیماری کشنده و نابود کننده ای 

بیماری نابود کننده ای است کھ انسان را دچار می کند و او را داریم. بھ خدا مبالغھ نمی کنم، خساست 
احمق می کند. فقیرانھ زندگی می کند تا ثروتمند بمیرد. از جوانی کھ پدرش اموال فراوانی برایش بھ 

جا گذاشتھ بود ولی او را تربیت نکرده بود و خدا را برایش معرفی نکرده بود، چند روز پس از 
ند: بھ کجا می روی؟ من مجبورم یک سخن را دقیق تکرار کنم. گفت: می مرگ پدرش از او پرسید

روم بھ یاد روح پدرم مست کنم. او را تربیت نکرده و خداوند را بھ او نشان نداده بود. اموالی را 
برایش گذاشتھ است. علمی بھ او نیاموختھ است. پسرم! علم بھتر از ما است. زیرا علم تو را حفظ می 

ل را حفظ می کنی و مال با خرج کردن کم می شود و علم با انفاق کردن پاک می شود. کند و تو ما
پسرم! مال اندوزان در زندگی شان مرده اند و دانشمندان تا روزگار است جاودان اند، جسم آنان رفتھ 

  است اما نام ھایشان در دل ھا جاودان است.
سال داشت و ھمھ عمرش را در راه آموزش برادری کھ باری بھ دیدن او رفتھ بودم و بیش از صد 

قرآن گذرانده بود بھ من گفت: من سی وھشت نوه دارم. اکثر آنان حافظان قرآن ھستند. مومن خودش 
و خانواده اش و فرزندان و دختران و دامادھا و عروس ھا و نوه ھایش مبارک اند. شوھر و زن پیر 
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نشان و سی وھشت نوه کھ اکثر آنان حافظان قرآن شدند. پسرانش با ھمسرانشان و دخترانش با شوھرا
  اند باقی مانده اند.

  ای برادران گرامی: 

ُرُھْم َوتَُزِكّیِھْم بَِھا ﴾   ﴿ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِھْم َصَدقَةً تُطَِھّ

  شان سازى)  اى بگیر تا بھ وسیلھ آن پاك و پاكیزه  ( از اموال آنان صدقھ

  ] 103[توبھ: 

  و فقیر را از کینھ و مال را از ناحقی پاک می کند،  ثروتمند را از خساست

  ﴿ َوتَُزِكّیِھْم ﴾

  شان سازى)  (تا بھ وسیلھ آن پاكیزه
نفس ثروتمند را رشد می دھد. شادمانی را در دل کسانی کھ آنان را کمک نموده اند، می بیند. آنان را 

می بیند جامعھ بھ او اھمیت می  آرامش می دھد. دل آنان را شاد می کند. نفس فقیر را پاک می کند.
دھد. مال را از ناحقی در اموال دیگران پاک می کند. نفس فقیر را رشد می دھد. نفس ثروتمند را 

  واال می سازد. این زکات است: 

ُرُھْم َوتَُزِكّیِھْم بَِھا َوَصِلّ َعلَْیِھْم إِنَّ َصَالتََك َسكَ    ٌن لَُھْم ﴾﴿ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِھْم َصَدقَةً تَُطِھّ

شان سازى و برایشان دعا كن زیرا   اى بگیر تا بھ وسیلھ آن پاك و پاكیزه  (از اموال آنان صدقھ

  دعاى تو براى آنان آرامشى است)

  ] 103[توبھ: 

  حج بھ خاطر این است کھ انسان بداند کھ خداوند می داند:

  ست خداوند متعال می فرماید: برادران، حج، آیھ ی دقیقی وجود دارد کھ در سیاق حج وارد شده ا

َ یَْعلَُم ﴾   ﴿ ِلتَْعلَُموا أَنَّ �َّ

  داند)  (تا بدانید كھ خدا مى

  ]97[مائده: 

وقتی شما می دانید کھ خداوند تمام مشکالتی کھ بر شما وارد شده را می داند و اگر یقینا بدانید کھ 
نید کھ خداوند می داند نمی توانید از او خداوند می داند امکان ندارد از او نافرمانی کنید. اگر بدا

دوری کنید. اگر بدانید کھ خداوند می داند نمی توانید بھ مخلوقاتش بدی کنید و اگر بدانید کھ خداوند 
می داند نمی توانید یک درھم حرام بخورید. اگر بدانید کھ خداوند می داند امکان ندارد از او نافرمانی 

بدانید کھ خداوند می داند. و زکات بھ خاطر این است کھ پاک شوید و کنید. حج بخاطر این است کھ 
رشد کنید و فقیر و ثروتمند را پاک می کند و فقیر و ثروتمند را واالیی می بخشد و نماز ذکر خداوند 

  بزرگ است و یاد شما برای خدا و یاد خداوند برای شما است: 

  ﴿فَاْذُكُرونِي أَْذكُْركُْم ﴾

  ید [تا] شما را یاد كنم)(پس مرا یاد كن

  ]152[بقره: 
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اگر او شما را یاد کند بھ شما آرامش، خشنودی، خوشبختی، ھمسر نیک و فرزندان نیک و شھرت 
  خوب و آرامش می دھد. خداوند می فرماید: 

  ﴿ َسیَْھِدیِھْم َویُْصِلُح بَالَُھْم ﴾

  گرداند)  نماید و حالشان را نیكو مى (بھ زودى آنان را راه مى 

  ]5[محمد: 

  بھ شما بی شمار نعمت می دھد. بنابراین این حدیث را حفظ کنید و در سردر خانھ تان قرار دھید: 

  (( استقیموا ولن تحصوا ))

  ھای بسیار ببرید)) ((درست باشید و پایداری کنید تا بھره

  [ ابن ماجھ از ثوبان]

  یعنی نعمت ھای حاصل از پایبندی را نمی توانید بشمارید.

  ه عبادت اخالص:روز

برادران گرامی، روزه عبادت اخالص است. گاھی انسان در اخالص خود شک می کند. اما اگر 
روزه داشتھ باشد و روزه در چنین روزھای گرمی کھ درجھ حرارت بھ چھل و چھار یا چھل و پنج 

ود و درجھ می رسد و ساعت دوازده از تشنگی در حد مرگ قرار می گیرد و وارد خانھ اش می ش
یخچال و آب سرد آماده است و کسی او را نمی بیند. چھ چیزی او را از ریختن قطره ای آب در 

دھانش باز می دارد؟ ایمانش بھ خدا، گویی وقتی روزه می گیرید، خداوند بھ شما می گوید: شما مرا 
را منع می  دوست دارید. شما بھ من ایمان دارید و بھ علم و وجود من ایمان دارید. چھ چیزی شما

  کند؟
یخچال در اختیار شما است وآب سرد در مقابل شما و شما تنھا در خانھ اید و تمام پنجره ھا بستھ 

  است. یک لیوان آب بنوشید. نمی توانید.
بنابراین گفتھ اند: روزه عبادت اخالص است. این معنا برایتان آشنا است؛ پدر پسرش را دستور داد 

د. روشن است کھ این بھ نفع پسر است. دستور داده تکالیف خود را بنویسد. تا دندان ھایش را تمیز کن
روشن است کھ این دستور بھ نفع فرزند است. شاید صدھا پند واندرز بھ فرزندش دھد، روشن است 

کھ ھمھ بھ نفع او می باشد. اما اگر فرزند بسیار گرسنھ باشد و غذا روی میز گذاشتھ شده و بسیار لذیذ 
در بھ فرزندش بگوید: نخور، این روشن نیست. پدرش خورد و غذا حالل است ولی او باشد و پ

گرسنھ است. نخور. می گوید: چشم. این پسر چھ می کند؟ این پسر اعتماد کامل بھ پدر خود دارد. 
خداوند شما را از زنا، شراب، دزدی و دروغ نھی کرده است. اما بھ شما گفتھ است: نخور، آب 

ساعت بدون آب، یک لقمھ ھم نخور، چشم اطاعت می شود. بنابراین گفتھ اند: روزه  ننوش، دوازده
عبادت اخالص است. شما دلیل قطعی دارید کھ بھ خدا ایمان دارید. و از او می ترسید و یقینا می دانید 

ل کھ او شما را می بیند و حتی اگر در خانھ تنھا باشید. روزه عبادت اخالص است. او شما را از حال
منع کرده است. اما مشکل بزرگی وجود دارد. اگر خداوند شما را از حالل ھا در رمضان منع نموده 
است پس باید از باب اولی ترک حرام کنید. شما را از خوردن و نوشیدن منع کرده است پس عقالنی 

نید؟ و است کھ خوراک و نوشیدنی را بھ خاطر پروردگارتان رھا کنید و دروغ بگویید؟ و غیبت ک
خیانت کنید؟ محال است. حالت سختی بھ شما داده است. یک حالل ، طبیعی است کھ جھان ھمھ می 
خورند و می نوشند. شما بھ عنوان مسلمان در روزھای تابستان نباید بخورید و بیاشامید. اگر دستور 

اھان از او خداوند را در ممنوعیت حالل ھا اطاعت کردید آیا عقالنی است کھ در حرام ھا و گن
پیروی نکنید؟ محال است. ھزاران بار محال است. بنابراین روزه اراده ی اطاعت از خداوند را قوی 
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می کند. حالل ھا را رھا کرده اید پس باید قبل از آن حرام ھا را ترک کنید و این مفھوم سخن پیامبر 
  صلی هللا علیھ وآلھ وسلم است کھ در حدیث صحیح می فرماید: 

  (( كل عمل ابن آدم لھ، إال الصیام فإنھ لي وأنا أجزي بھ ))

((ھر عملی از اعمال انسان برای خود او و بھ نفع اوست، جز روزه کھ آن برای من است و من 

  پاداش ان را می دھم))

  [ متفق علیھ ازابوھریره ]

  نماز برای او و حج و راستی و امانت داری و اطاعت و پایداری برای او است: 

  (( كل عمل ابن آدم لھ، إال الصیام فإنھ لي وأنا أجزي بھ ))

((ھر عملی از اعمال انسان برای خود او و بھ نفع اوست، جز روزه کھ آن برای من است و من 

  پاداش ان را می دھم))

  [ متفق علیھ ازابوھریره ]

  این روزه اطاعت از اراده ی الھی است.
ت روشن شود شما بیشتر بھ آن روی می آورید. شما پاداش بنابراین برادران، ھر چھ حکمت اطاع

دارید. اما وقتی حکمت اطاعت را نمی دانید و بھ آن روی می آورید پاداش آن چند برابر است. ھر 
چھ حکمت اطاعت بیشتر روشن شود پاداش کمتر می شود. اما ھر چھ کمتر حکمت روشن شود یعنی 

. نخور و ننوش. ولی شما نمی توانید یک بیگانھ را بھ روزه غذا حالل است و من انسانم باید بخورم
قانع کنید. بھ شما می گوید: توان روزه ندارم. چرا نخورم؟ مسلمان دلیل زیبایی دارد او پیرو 

  دستورات هللا است. 

  (( كل عمل ابن آدم لھ، إال الصیام فإنھ لي وأنا أجزي بھ ))

بھ نفع اوست، جز روزه کھ آن برای من است و من  ((ھر عملی از اعمال انسان برای خود او و

  پاداش ان را می دھم))

  [ متفق علیھ ازابوھریره ]

  چشم پوشی باید در تمام سال باشد اما در رمضان برجستھ تر می شود:

برادران بزرگوار از بدیھیاتی کھ باید در طول سال باشد ولی در رمضان بیشتر برجستھ می شود 
  ند متعال می فرماید:چشم پوشی است، خداو

  ﴿ قُْل ِلْلُمْؤِمنِیَن یَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِھْم ﴾

  (بھ مردان با ایمان بگو دیده فرو نھند و پاكدامنى ورزند)

  ] 30[ نور: 

شما در خانھ نشستھ اید خانھ تاریک است. در مقابل شما ساختمانی دیگر است. بالکن دارد. ھمسایھ با 
آید. اگر کامال بھ زیبایی ھای او نگاه کنید آیا کسی در روی زمین وجود  لباس نا مناسب بیرون می

  دارد کھ این تخلف را ثبت کند؟ محال است. خداوند متعال می فرماید: 
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  ﴿ یَْعلَُم َخائِنَةَ اْألَْعیُِن َوَما تُْخِفي الصُُّدوُر ﴾

  داند)  ([خدا] نگاھھاى دزدانھ و آنچھ را كھ دلھا نھان مى دارند مى

  ] 19[غافر: 

  داند.  خداوند تنھا نگاه ھاى دزدانھ و آنچھ را كھ دلھا نھان مى دارند، مى
برادران، چکیده ی سخن این کھ رمضان یک دوره ی فشرده است کھ می تواند بھ نجات از آتش 

منتھی شود و حتی با بخشش تمام گناھان و نافرمانی ھا و حتی خشنودی خداوند پایان یابد بھ شرط این 
  کھ روزه باشد و عادت نباشد. 

  رمضان یک مشارکت درونی میان فقرا و ثروتمندان است :

یک نکتھ ی دیگر، ثروت ھرگز احساس گرسنگی نمی کند. روزه را رھا کنید غذا وجود دارد. 
نوشیدنی فراھم است. ھمھ چیز درجھ یک است. اما در رمضان درد گرسنگی احساس می شود. او 

ت و با اختیار خود گرسنگی را احساس می کند. اما کسی کھ بی اختیار احساس اکنون روزه دار اس
گرسنگی می کند، فقیر است.یعنی در رمضان مشارکت درونی میان فقرا و ثروتمندان احساس می 

  شود. اکنون روزه دار است اما در روزھای عید ھرگز مشکلی ندارد.
وجود دارد اما فقیر غیر از رمضان گرسنھ است. انواع مختلف غذا ونوشیدنی و آب میوه و میوه ھا 

گویی خداوند خواستھ حالت فقیر را در زمان گرسنگی اش، تجربھ کنیم . خداوند خواستھ بھ شمای 
ثروتمند بگوید کھ با تفکر فقیرانھ زندگی کنید. می خواھد کھ حالت فقر را تجربھ کنید. تفاوت بسیار 

صد تازیانھ خورد و میان کسی کھ خودش آن تازیانھ را دریافت میان کسی کھ بھ او می گویید: فالنی 
می کند، تفاوت بسیار است. فکر آسان است اما تجربھ ی آن دشوار است. گویی خداوند در این ماه 

  می خواھد ثروتمند دردھای فقیر را بکشد و از ھمھ مھمتر درد گرسنگی او را تجربھ نماید. 

  وزانھ اش را داراست :وجوب زکات فطر بر کسی کھ روزی ر

یک نکتھ ی دیگر:زکات بر ثروتمندان است 
اما خداوند در رمضان زکات فطر را بر چھ 

کسی واجب کرده است؟ بر ھر کسی کھ 
روزی روزانھ اش را دارا باشد. کسی کھ 

بتواند یک وعده غذا بخورد. باید زکات فطر 
نیز طعم بدھد. خداوند خواستھ است بھ فقیر 

انفاق را بچشاند. ھم چنین خواستھ ثروتمند 
حالت گرسنگی را تحمل کند. و از فقیر 

خواستھ در سال یک بار طعم انفاق را بچشد. 
شما باید زکات فطر را بدھید و بدون پرداخت 

زکات فطر روزه بھ سوی خداوند باال نمی 
رود. و ھر انسانی کھ یک وعده ی غذایی 

  . خداوند با زکات فطر خواستھ طعم انفاق را بچشاند.دارد باید زکات بدھد
  برادران گرامی بار دیگر می گویم: 

  (( من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  (کسی کھ رمضان را از روی ایمان روزه بگیرد گناھان پیشین او آمرزیده می شود)

  [ متفق علیھ از ابوھریره]
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  صلى التراویح ـ إیماناً واحتساباً، غفر لھ ما تقدم من ذنبھ))(( من قام رمضان ـ 

بھ پا دارد گناھان پیشین او آمرزیده می -تراویح–((کسی کھ در رمضان از روی ایمان نماز شب 

  شود))

  [ متفق علیھ از ابوھریره]

خواھم از او طلب این سخنم را تکرار می کنم. از خداوند بزرگ طلب آمرزش می کنم و از شما می 
  آمرزش کنید تا شما را بیامرزد. ای رستگاری آمرزش خواھان از تو طلب آمرزش می کنم. 

* * *  

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

دارد. خداوندا درود و سالم بر سیدنا  دھم کھ سیدنا محمد بنده و فرستاده اش می باشد. اخالق واالیی
  محمد و آل و اصحاب او بفرست. 

  کسی کھ رمضان را درک کند و بخشیده نشود زیان کار است:

برادران گرامی، پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ 
وسلم بر منبر خود باال رفت و پایش را در پلھ 
ی اول گذاشت و فرمود: آمین، در پلھ ی دوم 

ن، پلھ ی سوم را باال رفت و نیز فرمود: آمی
فرمود: آمین، اصحاب چیزی نفھمیدند. وقتی 

نماز تمام شد و خطبھ بھ پایان رسید گفتند: ای 
رسول خدا بھ چھ آمین گفتی؟ فرمود: جبرئیل 
نزد من آمد و گفت: این مھمترین سخن خطبھ 

کسی کھ رمضان را درک کند اما «-است
مانی بخشیده نشود زیان دیده است، پس چھ ز

  ».بخشیده خواھد شد؟
ماه توبھ ، ماه روزه، ماه تراویح، ماه نماز 

صبح در مسجد، کسی کھ رمضان را درک کند و آمرزیده نشود زیان کار است پس چھ زمانی بخشیده 
خواھد شد؟ این ماه ماه توبھ است. ماه تقرب، محبت، نماز، قرآن، عبادت است. بھ خدا مانعی برای 

ی کھ مردم در شب نشینی ھا و مھمانی ھا در ماه ھای رمضان بھ آن عادت رھا کردن عادت ھای
دارند، وجود ندارد. آن را بھ بعد از رمضان موکول کنید. این دید و بازدیدھا را بھ بعد از رمضان 

محّول دھید. این ماه را ماه عبادت قرار دھید. مغرب نماز بخوانید. غذای متعادلی بخورید. برای 
بیشتر مردم وقتی  -سخنم دقیق است–ه شوید. تالش کنید در تراویح با خدا باشید. امیدوارم تراویح آماد

رمضان می آید خداوند را عبادت کنند و پایبند باشند. پس از پایان آن بھ عادت ھای خود بپردازند. 
  رمضان دوم آمد باال و پایین رفت اما از آن ھیچ استفاده ای نبرد.

لھ است کھ بھ دستاوردھایی می رسد. در طول سال ادامھ می یابد. رمضان تصور کنید رمضان یک پ
دوم می آید و یک پلھ باال می رود و ادامھ می یابد. پایین آمدنی در کار نیست. صعود و صعود وجود 
دارد. خداوند از رمضان چنین خواستھ است. ھر ماھی کھ کار می کنید یک پرش نوعی است کھ در 

یابد. نماز صبح را سی روز در مسجد جامع خواندید پس از رمضان نماز را در  طول سال ادامھ می
مسجد ادامھ دھید. عشاء را پس از رمضان در مسجد می خوانید پس از پایان رمضان نماز را در 

  مسجد ادامھ دھید زیرا: 
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في ذمة (( من صلى الفجر في جماعة فھو في ذمة هللا حتى یمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فھو 

  هللا حتى یصبح ))

((کسی کھ نماز صبح را با جماعت بخواند تا شب در پناه خدا است و کسی کھ عشاء را با جماعت 

  بخواند تا صبح در پناه خداست))

  [ أحمد]

ِ َعزَّ َوَجلَّ )) ِة �َّ ْبَح فَُھَو فِي ِذمَّ   (( َمْن َصلَّى الصُّ

  شب در پناه خدا است))((کسی کھ نماز صبح را با جماعت بخواند تا 

  [سنن ابن ماجة از َسُمَرةَ اْبِن ُجْنَدٍب ]

  (( َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء فِي َجَماَعٍة فَُھَو َكَمْن قَاَم نِْصَف اللَّْیُل ))

  (( کسی کھ نماز عشاء را با جماعت بخواند مانند کسی است کھ نیمھ ی شب نماز خوانده است))

ُ َعْنھُ][ مسلم از ُعثَْماَن ْبِن َعفَّ    اَن َرِضَي �َّ

اگر نماز صبح را با جماعت و نماز عشاء را با جماعت برگزار نمودید شما در آن روز و شب کامال 
  در پناه خدا ھستید. 

  ارشادات صحیح رسول هللا از اجتھاد خودش نیست بلکھ وحی است :

یک نکتھ ی دیگر:پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ 
ھ خرما می خورد و وسلم پیش از افطار س

نماز مغرب را می خواند و سپس غذا می 
خورد. مسالھ ی غیرقابل باور این است کھ 
قند خرما بھ طور کلی سریع ترین نوع قند 

است. تنھا در ده دقیقھ از دھان بھ خون می 
رسد. وقتی سھ خرما خوردید قند آن بھ مرکز 

سیری ذھن می رسد و پس از خوردن سھ 
دقیقھ وقت نماز مغرب خرما و گذشت ده 

احساس می کنید سیر ھستید بنابراین با اعتدال 
مصرف می کنید. انسان چھ زمانی سیر می 
شود؟ با یکی از این دو حالت؛ مورد اول کھ 

مناسب نیست؛ معده را پر می کنید و سیر می شوید و سپس مرکز سیری ذھن پیام را دریافت می 
آن بھ مرکز سیری ذھن برسد آنگاه مانند یک وعده ناھار با کند. پس وقتی سھ خرما بخورید و قند 

اعتدال بھ غذا می پردازید. من بھ کشورھای زیادی سفر کرده ام. در بریتانیا میوه را قبل از غذا می 
خورند و در برزیل پیش از غذا میوه می خورند. طبیعی است. اصل این است کھ میوه را قبل از غذا 

  بخورید. دلیل: 

ا یَْشتَُھوَن ﴾﴿ َوفَ  ا یَتََخیَُّروَن * َولَْحِم َطْیٍر ِممَّ   اِكَھٍة ِممَّ

  (و میوه از ھر چھ اختیار كنند * و از گوشت پرنده ھر چھ بخواھند)

  ]21- 20[واقعة: 



13 

اگر تو را نیامرزد پس کی؟ – 2پیشواز ماه رمضان ، خ  - 1خ   

تجربھ کنید تا این عادت ھمیشگی شود. شما پس از غذا، سیب می خورید. آن را پیش از غذا بخورید. 
عتدال غذا بخورید. بسیار زیبا است. گرسنگی شدیدی احساس نمی شود.زیرا و منتظر باشید تا با ا

مرکز سیری قند میوه ھا را احساس کرده است. قند میوھا سریع ترین نوع قند از نظر رسیدن بھ خون 
است. ده دقیقھ از دھان تا خون فاصلھ دارد. اگر در خون قند باشد این قند بھ مرکز سیری می رسد و 

  د. چھ کسی این را بھ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم آموختھ است؟ آگاه می شو

  ﴿ َوَما یَْنِطُق َعِن اْلَھَوى * إِْن ھَُو إِالَّ َوْحٌي یُوَحى ﴾

  شود نیست) گوید * این سخن بجز وحیى كھ وحى مى   (و از سر ھوس سخن نمى

  ]4- 3[نجم: 

وسلم از اجتھاد خودش نیست و از داده ھای زمان بنابراین ارشادات صحیح پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ 
  و محیط و اختراعات خودش نیز نمی باشد، بلکھ: 

  ﴿ َوَما یَْنِطُق َعِن اْلَھَوى * إِْن ھَُو إِالَّ َوْحٌي یُوَحى ﴾

  شود نیست) گوید * این سخن بجز وحیى كھ وحى مى   (و از سر ھوس سخن نمى

  ]4- 3[نجم: 

ول سال پیش از غذا یک تکھ میوه بخورید تا غذا را بھ اندازه بخورید. خودتان را عادت دھید در ط
  پیش از آن کھ سیر شوید، سیر خواھید شد. 

  دعا :

اى قرار ده و ما  اى ھدایت فرما و از آنان كھ عافیت بخشیده و ما را در زمره كسانى كھ ھدایت فرموده
اى  ورزیدى و بآنچھ را كھ بر ما ارزانى داشتھرا مورد مھر قرار ده در میان آنان كھ بایشان مھر 

اى حفظ كن، زیرا توئى كھ فرمان بھ حق  بركت عطا فرما، و ما را از شّر حكمى كھ مقّرر داشتھ
میدھى و كسى را بر تو فرمانى نیست و ھمانا خوار نگردد آنكھ تواش مورد مھر قرار داده و دوست 

اى، واال و بزرگ و رفیعى اى  او را دشمن داشتھ اى، و عزیز و محترم نباشد آنكھ خود گرفتھ
پروردگار ما. و در آنچھ فرمان دادی سپاس می گزاریم. از تو آمرزش می خواھیم و بھ درگاه تو 

توبھ می کنیم. خداوندا ما را بھ کارھای نیک رھنمون باش کھ تنھا تو ما را بھ کارھای نیک ره می 
زین نما کھ تنھا تو بھترین آن را می دانی و رھنمایی. دین ما را نمایی. خداوندا ما را بھ اخالق نیک م

برای ما نیک بفرما کھ این دین عصمت ایمان ماست. و دنیای ما را نیک بگردان کھ ما را در آن 
زندگی است. و آخرتمان را نیک بدار کھ بازگشت ما بھ آن جاست. و از ھمھ چیز در زندگی برای ما 

بر ما آسان کن ای سرور ما ای موالی ما ای پروردگار جھانیان. بار خدایا  خیر قرار بده و مرگ را
با حالل خود ما را از حرام بی نیاز کن و با طاعت خود ما را از نافرمانی حفظ بفرما و با فضل و 
کرم خویش ما را از غیر خود بی نیاز بفرما. بار خدایا با فضل ورحمت خود کلمھ ی حق ودین را 

و اسالم را پیروز گردان ومسلمانان را عزیز بفرما و آنان را در سراسر جھان یاری  واالیی ببخش
نما و در تمام روی زمین ای پروردگار جھانیان یاری گر ما باش. خداوندا قدرت خود را با عذاب بر 

  دشمنانت بھ ما بنما ای بزرگوارترین بزرگواران.
 


