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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 همقدم

اهلل  يش بتترا يستت اشکر و همانا 

است، او را حمد گف تتو و اا او کمتت  

-يم و اا او طلب آمراش متت يطلبيم

م اا يبتتريپنتتام متت  يم. بو اهلل تعاليينما

اعمالمتتان.  يمان و بتتديدرون يهاشر

ت کنتتد، گمتترام يرا کتتو اهلل هتتدا  يکس

را کتتو گمتترام  يندارد و کستت  يا کنندم

 ينتتدارد. گتت اه يا ت کنندميسااد، هدا 
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 يبرحقتت  يدهم کو پرس ش شتت ندميم

  يشتتريک ا و بيجز اهلل وج د ندارد، 

دهم کو محمد بنتتدم يم ياست و گ اه

 . أما بعد:باشديم يو يو فرس ادم

کتتو  يکستت  يا  ..ام.يبرادر گرام   

گناهانت تتت  را اا رحمتتت بتتزر  اهلل 

دچار غفلت ستتاخ و استتت... و  يتعال

گناهانت در نزدت بتتزر  هستت ند تتتا 

... و ينتت يبيت بو را نم يهاآنجا کو افق

هتتر بتتار .. ن وسعت آمراش را.يهمچن

نم دنتتت ق تتد بتتو  يک تتتاه يکو برا 
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کتتو  يخ اهي... و ميينمايبااگشت م

أس تتت  ي، يپروردگار بااگرد يس  بو

ن احساس يرد... و همچنيگيرا دربر م

وج د تتت  را در  شکست... و اضطراب

 .گيردبر مي

بو مانند آن است کو کامل بتت دن 

ت بتتو،  ي... و بتترا يخ اهينفست را م

کو همان مع تت ب بتت دن  يدار يشرط

کتتو تتت   يا استتت... و فرامتت ش کتتردم

... يباشتت ي... خطاکتتار متت يانسان هس 

کتتو  ي... و کستت يفرام ش کنندم هستت 
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کو سرشتتت  يکس ..ش د.يدچار ف نو م

او عقل  يو کاال کنديغلبو م ياو بر و

 يگتتاه.. بتترد.ين متت يه ش او را اا بتت 

 يو شاد يااينيخ رد... و بيب ميفر

 .سااديانگر مياو را طغ

وسعت عف  نمتت دن  يت  در کجا

کتتو  يزيتت ... آن چيقرار دار ياهلل تعال

را فتترا گرف تتو استتت... و  يم هس عالَ

ع گش و است... يانسان و جن وس يبرا 

در ک شتتش  يا شتتدم امبر فرستت ادميتت پ

ننم دم است...  يآن ک تاه ينم دن برا 
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وجتت د نتتدارد  يا اء اهللين اوليو همچن

مگر آن کو طمع آن را داش و باشد... و 

بدست آوردن آن رغبتتت داشتت و  يبرا 

 ..باشد.

 ي تعتتالرحمتتت اهلل يت  در کجا

ز را فتترا گرف تتو يتت کتتو همتتو چ يهس 

 يشتت يپ يو بر غضتتب اهلل تعتتال ..است.

استتت کتتو  ين همانيو ا .. گرف و است.

همو مخل قات، چو جامد آنهتتا و چتتو 

آنهتتا را در بتتر گرف تتو  يندميسخن گ 

ن چو ظاهر آنها و چو ياست... و همچن
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 .را  باطن آنها

قتتت ت بتتو تأمتتل يبرادرب! در حق

 يبتترا  ينچو کو اهلل تعالو آ.. .يا  دمنمن

و بتتا  ..ت بو کنندگان آمادم کردم است.

چتتو  يا لحظتتو يبرا  عقب انداخ ن آن

ا و آختترت اا يتت در دن اا آن يثمراتتت 

 .دش يدادم مدست 

اا  يختت اهم تتتا بعضتت ياا شما م

ع ت بتتو يکتتو شتتما را بتتو ستتر يمسائل

آمتتراش  نياادهد و ينم دن دع ت م

عتت  را بتتدنباد دارد و با ياهلل تعتتال
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د تا يش د را مطالعو کنيم يآمراش و

جتتاد نگتتردد... و يشما ا  يبرا  يدينا ام

 .شما را خ ار نسااد يديأس و نا امي

از     ن   يخط  ن وم   دفت       -1

 اوسنف است

قتتت ياگر بر حق ..ام.يبرادر گرام

 يسرشتت  ي، او را دارا يان تأمل کنسان

ف و يو او را ضتتع ...يابيتت ينتتاقم متت 

 جو بو کامل نبتت دن کنندم با ت يک تاه

.. .يابيتت يعقتتل، جستتم و نفستتش متت 

ش يپتت  ينجاست کتتو در نهتتن ستت اليا 
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د کو مرب ط بتتو سرشتتت انستتان يآيم

ف ياو را ضتتع ياستتت... چتترا اهلل تعتتال

-يدم است و قابلِ خطا کردن متت يآفر

 ؟باشد

اا انستتان در  ياهلل تعتتال ..برادرم.

زش خبتتر يتت اا ک اب عز ياريات بسيآ

ات آشکار است يدادم است... در آن آ

اا نتتاقم بتت دن سرشتتت  يکو صتتفات

ا آن ا  يزيتت انستتان وجتت د دارد و گر

وجتت د نتتدارد، ت ستتط او خطاهتتا و 

رد و آن مناسب يگيها ص رت ملغزش
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 ياهلل تعتتال.. باشتتد.يمتت  ينش ويبا آفر

نفُ ي  َ ِي  ن: ديفرمايم  وَخُلِ   َ الِنِوِس  َ

ف خلتتق ي)و انسان ضتتع [28]النساء: 

-يمتت  سبحانو اهللن يشدم است( همچن

نفُ وًَُ ل   ن: ديتت فرما  وَكَ  نفَ الِنِوِس  َ

)و انسان عج د استتت(  [11]اإلسراء: 

إِوَّ  ن : ديتت فرماياو م ين دربارميهمچن

مَنوَا ِ  وََري   ِ َن الََِمَنوَ   ََ وَلَ   و الس   َّ

وَالََِرِضِ وَالًِِبَ  ن ِ أَ  ََبَيِنَ  َفِ مَِلمِلِ َ َ  ن 

الِنِوِسَنفُ إِوَّهُ كَ  نفَ  وَ َشِ َقِنَ مِ ِ َن وَحَمَلَ َن

)متتا  [72]األحتتزاب:  ظَلُ م ن جَ ُ ل   ن
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هتتا ن و کتت مينت را بر آسمانها و اماام

م و اا برداشتتت ن آن يعرضتتتو داشتتت 

دند و يکردنتتد و اا آن ترستت  يخ ددار

آن را انسان حمل نم د، همانا او ظالم 

نفَ خُلِ   َ ، و جاهتتل استتت( إِفَّ الِنِوِس  َ

سَّهُ الشَّرُّ جَزُوو ن * وَإِذَا هَلُ و ن * إِذَا مَ

-19]المعتتار :  مَسَّهُ الَِخيِ  ُر مَ ُ و   ن

با يانستتان کتتم طاقتتت و ناشتتک) [21

بو  يب يدم شدم است * هرگام م يآفر

کنتتد * و يمتت  يقتتراريرسد، بتت ياو م

-يل متت يرسد، بخيبو او م يکيچ ن ن
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إِفَّ : ديتت فرمايمتت  يگتتردد(. اهلل تعتتال

)همانتتا  [66]الحتت :  الِنِوِسَنفَ لَكَ ُ رٌ

ن يا  يتمام ..انسان کفران کنندم است(.

انستتان  يکو برا  يگر صفاتيصفات و د

ن استتت کتتو يتت بتتر ا  يليوج د دارد دل

و .. انستتان وجتت د نتتدارد. يبرا  يکمال

اا مشخ تتات  يا خطا نم دن مشخ و

انستتان عال  جل وو اهلل .. انسان است.

ن صفات خلتتق نکتتردم استتت، يرا بو ا 

آن  يبتترا  ييحکمتتت بتتاالمگر آن کو 

 .دانديآن را م ش،دارد کو خ د
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خطاکتتار  يکو بتترا  يياا حکم ها

ن است يخلق شدن انسان وج د دارد ا 

 يکو مسلمان با ت بو و بااگشت بو س 

و  ..پروردگارش را عبتتادت کنتتد. يو

 يدر برابر رحمتتت و عفتت  و لطتتف و

و اا آنجا کتتو انستتان بتتا .. رد.يقرار بگ

 يبرا  ست، ت بون صفات خلق شدم ا يا 

او قان ن شدم استتت و درب آن بستت و 

برپتتا امتتت يکتتو ق يش د، تا امتتانينم

 ش د.

گناهتتت باعتت   ..ام.يبرادر گرام
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 يديتت نش د تا در درونت دچتتار نتتا ام

... علتتت يکنتت ياگر ت  گنام م.. .يگرد

آن انسان ب دنت است... و خ است اهلل 

آبتتاد  ين را کستتانيکند کو اميحکم م

کتتار هستت ند و بعتتد اا کننتتد کتتو خطا

 يو اهلل تعتتال.. کننتتد.يشان ت بو ميخطا

ن يتت ا .. رد.يپتت يمتت  آنهتتا را  يز ت بتتوين

استتت کتتو قستتم  ياهلل تعتتال يفرس ادم

»والذي و س  ي : ديفرمايخ رد و ميم

بيده ل  لم تذوب ا لذهب اهلل ت نلو بكم 

ولً  نب بق   م م  ذوب ف أيس     روف اهلل 
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)قستتم ]روام مستتلم[  «ت نلو أي  ر ل م

کو جان من در دست اوستتت،  يبو کس

-يشما را م يد، اهلل تعالياگر گنام نکن

-يآورد کو گنام متت يرا م يبرد و ق م

طلتتب  يکنند و اا پس آن اا اهلل تعتتال

-يآنهتتا را متت او ند و ينمايآمراش م

 آمراد(.

ن بتتو يا .. برادر مسلمنوم. يبداف ا

 يدهد کو در هتتر امتتانيآن دع ت نم

ستتااد يکو ما را ملزب مم... بليخطا کن

او را  يشتتترهلل اهلل تعتتتال يکتتتو اا رو
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م و بتتا نفستتمان مجاهتتدت ياطاعت کن

د يدر وقت خطا نم دن با يول.. م.يينما

 يم گنام نشد و با ت بو اا خطاکاريتسل

 ..م.يخار  ش 

أرزو  داف مدم خطنك  نر  يتم  نم -2

 هس  د

... يکنتت يکو گنام م يس يت  تنها ن

متتردب را بتتو  يهمتتو يبلکتتو اهلل تعتتال

-يدم است کو خطاکار ميآفر يا گ نو

وجتت د  يع تتم  يکس يباشند... و برا 

او را  ينتتدارد، مگتتر آن کتتو اهلل تعتتال
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امبران يمع  ب قرار دهد و آن شامل پ

ل يتت ن دليبتتو همتت  ..و رستت الن استتت.

»ك  ا اب  ن : فرم دم است رس د اهلل

 «مدم خطنب وخي  ر الخط  ناين ال  اب   ف

فرانتتدان آدب  ي]روام ال رم ي[ )همتتو

ن يار خطاکتتار هستت ند و به تتريبستت 

-يار ت بو کننتتدگان متت يخطاکاران، بس

 باشند(.

انسان را کامل عال  اهلل جل واگر 

 يهر فرد يد کو خطا نکند، برا يآفريم

اا خطتتا وجتت د  يا آدب بهتترمياا بنتت 
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ن استتت کتتو يتت بتتر ا  يلين دليا  .نداشت

 يکند[ و منظتت ر انستتانيانسان ]خطا م

 .ش ديگنام نم مياست کو تسل

من نا ال ي ما 

 ستتتاء قتتتط

 

ومن لو الحسنى  

 فقتتتتتتتتتتتط

 

-يمتت  هلل تعتتالىن جهتتت ا يبو هم

وَلَ ِ مُؤَاخِذُ اللَّ  هُ ال َّ  نَِ بِمَ  ن : ديفرما

 كَسَبُ ا مَن تََركَ وَلَو ظَ ِِرهَن مِنِ دَابَّ  ٍَ

)اگتتر اهلل متتردب را بتتو [ 45]فتتاطر: 

انتتد)انجاب آنچو کستتب کتتردم يواسطو

آن  ينمتت د بتتر روي( مؤاخ م مانددادم

 .گ اشتتت(ينم يباق يا ن[ جنبندمي]ام
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انسانها است  يتمام يدربارم يوين آيا 

آنها مس حق مجااات هستت ند  يو تمام

دهنتتد، يآنچو انجتتاب متت  يو بو واسطو

و در  هالک شدن بر آنها واجب استتت

ن گ نتتو استتت کتتو در يتت قت امتتر ا يحق

 يباشتتند، ولتت يشان م فاوت ميخطاها

آنها مش رک است  ين تماميکو ب يرام

در  ين است کو اا عظمتتت اهلل تعتتاليا 

 يباشتتند و اا بزرگداشتتت ويغفلت م

ش ند... مستتألو نتت هلل گنتتام يمنحرف م

ستتت، بلکتتو مستتألو فقتتط عظمتتت ين
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-ياست کو در حق او گنام م يشخ 

 .ميکن

 ياگر تأمتتل کنتت  ..اب.يبرادر گرام

-ياب مياا گناهانش ال  يهر گناهکار

ت بتتو و  ي... و عتتزب ختت د را بتترا ابدي

-يجزب م ياهلل تعال يبااگشت بو س 

استتت کتتو  يرا او اا افتتراديتت ا.. کنتتد.

ن بتتو يتت و ا .. شتت د.يم خطتتا نمتت يتستتل

 يآن است کو رحمت اهلل تعال يواسطو

ع شتتدم استتت و او در آن يبر مردب وس

د بتتو يتت پس چرا مسلمان نبا.. باشد.يم
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ن رحمتتت طمتتع داشتت و باشتتد... و يتت ا 

 ي  شدن بتتو اهلل تعتتاليان در نزدبندگ

گر ش ند و بو ت بو مبادرت يکديب يرق

استتت کتتو وجتت د  ين راهتت يوراند و ا 

 يم دن رام آن در حق همتتويدارد و پ

 .آنها واجب است

    ر   أ   راد م   بنت به بر گ نه  -3

 رديگ

بتترادرب... آنچتتو اا ت بتتو کتتو بتتو 

ن استتت ي... ا يش يآن دع ت م يس 

را بتتر هتتر آن  عتتال اهلل جتتل وکتتو 
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بلکو .. واجب فرم دم است. يگناهکار

بر هر متتؤمن واجتتب نمتت دم استتت و 

شتت د... و يمان او ميصالح و ا ا شامل 

ز يتت امبران و رستت النش نيتت آن را بتتر پ

ل ين دليواجب فرم دم است... و بو هم

رَبَّ َ  ن : ت بتتو نمتت د و گفتتت آدب

حَمِ َ  ن ظَلَمِ َن  َوِ ُسَ َن وَإِفِ لَمِ تَ ِ ِِر لَ َن وَتَِر

رِمنَ ]األعتتراف:  لَ َكُ   وَنَّ مِ  نَ الَِخنس  ِ

)پروردگتتارا! بتتو خ دمتتان ظلتتم  [23

و رحمت  يامرايم و اگر ما را نينم د

بتتو . (م بتت ديانکاران ختت اهياا ا ينکن
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قَ  ن َ : گفتيم يل م سين دليهم

رَبِّ إِوِّي ظَلَمِتُ وَ ِسِي أَنغِ ِِر لِي أَ َ َ  َر 

]الق تتم:   ُ   رُ ال  رَّحِيمُلَهُ إِوَّهُ هُ َ الِ َ

[ )گفت: پروردگارا! بو خ دب ظلتتم 16

را  يامرا و او ويتت نمتت دب، پتتس متترا ب

 يار آمرانتتدميد، همانتتا او بستت يتت آمرا

 دائماً رحمت کنندم است(.

در  ياريتت اخ  يبرادرب! ت بو امتتر

باشتتد... بلکتتو آن بتتو يرام مسلمان نم

بر ما واجب است، همان  يف ر يط ر

وَتُ بُ   ا : ديفرمايم يتعالگ نو کو اهلل 
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إِلَو اللَّهِ جَمِي  ن  َمُّ َن الِمُؤِمِ ُ   فَ لَ َلَّكُ  مِ 

مؤمنتتان!  ي[ )و ا 31]الن ر:  تُ ِلُِل   فَ

د، باشتتد يياهلل ت بو نما يبو س  يهمگ

 د(.يکو رس گار ش 

بادر بال  بة في 

 وق هتتتتتتتتتا

 

فالمرء مرهتت ن  

 بمتتا قتتد جنتتام

 

وان هز الفرصتتة 

 إن أمکنتتتتتت

 

فتتاا بتتالکرب  ما 

 س ى من جنام

 

رحم   ب ب  ر غ   بب  يت   نل اهلل -4

 گرأ ه است يشيپ

: و تأمتتل کتتنيتت ن آيتت برادرب! در ا 

 ِكَ َبَ رَبُّكُمِ وَلَو وَ ِسِهِ الرَّحِمَََ  َوَّهُ مَن

وَمِاَ مِ ِكُمِ سُ ب ا بًَِ َنلٍََ ثُمَّ تَ  نبَ مِ  نِ 
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لَََ أَََوَّ  هُ غَ ُ   رٌ رَحِ  يمٌ  بَ ِ  دِهِ وَ َ   ِ

)پروردگارتان بر خ دش  [54ألنعاب: ]ا 

 يرحمت را واجب فرم دم است، کستت 

را  ييجهالتتت بتتد ياا شما کتتو اا رو

د يانجاب دهد، سپس بعد اا آن ت بو نما

ار يو اصتتتالح کنتتتد، همانتتتا او بستتت 

دائماً رحمت کنندم است(...  يآمراندم

ن يبتت عتتال  اهلل جل ونگام ش د چگ نو 

آنچتتو بتتر نفستتش اا رحمتتت واجتتب 

اا  يرين ت بتتو پتت يدم استتت و بتت فرم 

فرمتت دم  ييبندگانش، چتتو جمتتع بنتتد
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و، يتت ل در آخر آين دلياست... و بو هم

کجتتا يدو صفت رحمت و آمراش را 

 .جمع کردم است

عتتال  اهلل جتتل ورحمت  ..برادرم.

و .. اف تتو استتت.يز وستتعت يبر همو چ

 يزيتت معتتالم و مظتتاهر آن در هتتر چ

رحم ش  يو اا رو.. باشد.يم ج د م

جتتاد کتتردم يدم استتت و ا يکو آفراست 

کنتتد و يآن اندم متت  يو اا رو ..است.

 يو ت ستتط آن روا.. د.يتت فرمايعطا م

حاصتتل  يضتت ياا مر يدهد و شتتفايم
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 يو ت ستتط آن ت بتتو ..د.يتت فرمايمتت 

کنتتد و آنهتتا را يبندگانش را قبتت د متت 

آمتتراد... پتتس چگ نتتو استتت کتتو يم

اهلل  يمسلمان اا ت بو نمتت دن بتتو ستت 

 يو يبتتو ستت  تشتت و بااگ يتعتتال

دانتتد کتتو يکنتتد و او متت يم يخ ددار

 يشتت يبتتر غضتتبش پ يرحمت اهلل تعال

داختتل بهشتتت  يو کستت .. گرف و است.

اا آتتتش جهتتنم  يشتت د... و کستت ينم

ابتتد، مگتتر بتتا رحمتتت و يينجات نمتت 

استتت  ن رس د اهلليا .. .يآمراش و
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»ال  ح  د م  دخا الً   َ : ديفرمايکو م

با عملش داخل بهشتتت  ي)کس« ب مله

رستت د  يز ا يتت ش د(، گف ند: و ت  نينم

وال  و  ن إال  ف م  م  دوي » اهلل؟ فرم د:

ز، مگر آن کو اهلل ي)و من ن «اهلل برحم ه

 .(مرا بپ شاندبا رحم ش 

 يبو طرف اهلل تعال يرو ..برادرم.

هلل بتتو ا  ن حالتتت استتت کتتويدر ا  کن!

ستتبحانو او .. کنتتد.يمتت  يت  رو يس 

را و گناهتتان .. کنتتد.يعف  را قب د متت 

تتت  بتتو  يآمراد، بلکتتو او اا ت بتتويم
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.. گردد.ين شکل خ شحاد ميدتريشد

را  يخ دت رحمت اهلل تعتتال يپس برا 

 برگرداندن اا ت بو حراب نکن! يبا رو

کو بداند رحمتتت  يکس ..ب  رادرم.

.. و گنام او را پ شاندم استتت. ياهلل تعال

ختت د  يبااگشت بو س  عال اهلل جل و

و او وعدم بو .. را واجب فرم دم است.

قب د ت بو نمتت دم استتت و ت ستتط آن 

ت بتتو  يسپس بو س .. دهد.يپاداش م

 ين اا رويتت نکند... و ا  يو اس غفار رو

استتت...  يم ويف بتت دن ت تتميضتتع
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 !انکار خ اهد ب ديا

: ديتت فرمايمتت  ياهلل تعتتال.. برادرب.

 ِدَََّ بِ  ه دَِِ وَ   َ وَالَّ  ذِي جَ  نبَ بِنلق  ِّ

نبُوفَ  ُولَئِكَ هُمُ الِمُ َّقُ  فَ * لَ ُمِ مَن مَش  َ

وِ ِدَ رَبِّ ِمِ ذَلِ  كَ جَ  زَابُ الِمُِلس  ِ ِينَ * 

لِيُكَ َِّر اللَّهُ وَ   ِ ُمِ  َس  ِ َ َ الَّ  ذِي وَمِلُ   ا 

وَمًَِزِمَ ُمِ  َجَِرهُمِ بََِحِسَنِ الَّ  ذِي كَ  نوُ ا 

کو  ي[ )و کس35-33]الزمر:  مَ ِمَلُ فَ

 اورد و آن را يتت را با ختت د ب ييراس گ 

زگاران هستت ند يق کند، آنان پرهيت د

آنهتتا نتتزد پروردگارشتتان آن  ي* برا 
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ن يتت خ اهنتتد و ا ياست کتتو متت  يزيچ

ک کتتاران استتت * تتتا اهلل يپتتاداش ن

انتتد را پتتاک ن آنچو را انجاب دادميبدتر

کند و بو آنها به ر اا آنچو را کو انجتتاب 

 دادند، پاداش دهد(.يم

د يتت اهلل مراعات شما را کند، بنگر

زگاران را يچگ نو اعماد پره يتعال اهلل

د: اود: يتت نمايم متت يبو دو قسمت تقستت 

 کتت  و اهلليعمتتل بتتد و دوب: عمتتل ن

د کتتو پتتاداش يتت فرمايان متت يبسبحانو 

آنها را  يهاياست... و بد يکي، نيکين
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 ن اا رحمتتت اهلليتت کنتتد... و ا يپاک متت 

باشتتد و اگتتر بتتر يبو آنهتتا متت  سبحانو

ب اساس اعمالشان م رد حساب و ک ا

ش ند... يرند، مس حق ع اب ميقرار گ

 يبتتر رحمتتت اهلل تعتتال يديتت ن تأکيو ا 

 .باشديم

ع يمم  رزو وس    يدارا ياهلل ت   نل -5

 است

مخل قتتات  يدانتت يا ميآ.. برادرب.

 يدانيا ميو آ.. خطاکار هس ند. يهمگ

شان دو گروم يکو آنها بر اساس خطاها
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 يدر بهشت... و گروه يهس ند: گروه

 !در آتش جهنم

 يآمراشتت  يدارا  ياگتتر اهلل تعتتال

-يداخل بهشت نم يع نب د، احديوس

و آمراش  يرحمت اهلل تعال يول.. شد.

ک چتت  کنندگان را  گناهان ت بو ،يو

ت ستتط آن مستت حق بتتو .. استتت. کردم

باشتتند و يمتت  ياا طرف اهلل تعال يکين

آنهتتا بهشتتت را  ياعماد و ت بتتو يبرا 

 اهلل ين نتتدا يا . پاداش قرار دادم است..

است کو متتا را متت رد خطتتاب سبحانو 
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دهد تا ما را بتتو اهتتل بهشتتت يقرار م

قُاِ مَ  ن وِبَ  ندِيَ الَّ  ذِمنَ : ديملحق فرما

 َسَِرأُ ا وَلَو  َوِ ُس  ِ ِمِ لَ  ن تَقِ َُط   ا مِ  نِ 

رَحِمََِ اللَّهِ إِفَّ اللَّهَ مَ ِ ُِر الذُّوُ بَ جَمِي    ن 

[ 53]الزمتتر:  إِوَّهُ هُ َ الِ َ ُ   رُ ال  رَّحِيمُ

شان يبندگان من کو بر جانها ي)بگ : ا 

د يتت اند اا رحمت اهلل نا اماسراف نم دم

-يگناهتتان را متت  يد، اهلل تمتتامينگرد

دائماً  يار آمراندميآمراد، همانا او بس

 رحمت کنندم است(.

آورد است کو رس د  رمياب هر
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» ف وب  د ا     نب ذوب   ن : فرمتت د اهلل

أ  نغ رهت  ت ذوب نذوب إوي  ,أقن : من رب

أقن  له ربه: ولم وبدي  ف له رب ن م  ر 

الذوب ومَخذ به. أ  ر لهت ثم مكث م  ن 

وربمتتا  -شنب اهلل ثم   نب ذوب   ن مخ  ر 

ثم  ذوب ذوب ن مخر. أقن : م  ن رب  -قاد

إوي  ذوبت ذوب ن مخ  ر أ  نغ ر ل  ي ق  ن  

ربه: ولم وبدي  ف له رب ن م  ر ال  ذوب 

ش  نب  ومَخذ به. أ  ر له. ثم مك  ث م  ن

وربمتتا قتتاد  –اهللت ثم   نب ذوب ن مخر 

ثم  ذوب ذوب ن مخر. أقن : من رب إوي  –
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 ذوبت ذوب ن أنغ ره لي. أق  ن  ل  ه رب  ه: 

ولم وب  دي  ف ل  ه رب   ن م    ر ال  ذوب 

ومَخذ به. أق  ن  رب  ه: غ   ر  ل ب  دي 

مرتکب گنتتام  يا بندم) «ألي ما من شنب

د: پروردگتتارا! متتن يتت گ يش د و ميم

امرا ياب، پس مرا بدمش يمرتکب گناه

 يد: بنتتدميگ يو پروردگارش بو او م

 ياو پروردگتتار يمن دانست کتتو بتترا 

آمراد، آن را يوج د دارد کو گنام را م

 يآمراد، سپس کمياو م يگرف و و برا 

آنچتتو اهلل بخ اهتتد درنتت   يبو انداام
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شتت د يگر متت يد يکردم و مرتکب گناه

گتتر را يد يسپس گناه -ا فرم د: ي –

د: پروردگتتارا! يگ يدهد و مياب مانج

اب، پس مرا گر انجاب دادميد يمن گناه

 ي: بنتتدمديگ يامرا! پروردگارش ميب

 ياو پروردگتتار يمن دانست کتتو بتترا 

آمراد، آن را يوج د دارد کو گنام را م

 يسپس کم آمراد،ياو م يگرف و و برا 

آنچتتو اهلل بخ اهتتد درنتت   يبو انداام

شتت د يگر متت يد يکردم و مرتکب گناه

گتتر را يد يسپس گناه -ا فرم د: ي –
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د: پروردگتتارا! يگ يدهد و ميانجاب م

اب، پس مرا گر انجاب دادميد يمن گناه

 يد: بنتتدميگ يامرا! پروردگارش ميب

 ياو پروردگتتار يمن دانست کتتو بتترا 

 آمراد، آن را يوج د دارد کو گنام را م

د: يتت گ يرد و پروردگتتارش متت يتت گيم

دب پتتس هرچتتو يتت را آمراخ د  يبندم

ام ]روخ اهتتتد انجتتتاب دهتتتد(. يمتتت 

 مسلم[. و )بخارايي(بخاري

گف تتو  حسن ب ري رحمتتو اهللبو 

کنتتد، يمتت  ياست کو گنتتاه يمرد :شد
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-يد، سپس گنام متت ينمايسپس ت بو م

د، سپس گنتتام ينمايکند، سپس ت بو م

د، تتتا چتتو يتت نمايکند، سپس ت بو ميم

 ؟ابديين عمل ادامو ميوقت ا 

شناستتم ين را نمتت يا : فتگ حسن

ن عمل اا اخالق مؤمنان يمگر آن کو ا 

 .باشديم

را اا  يپتتس اهلل تعتتال ..ب  رادرم.

طمع داش ن بو وسعت آمراشش  يرو

 :و بگ  ..عبادت کن!.

يتتتتتتا رب إن 

عظمتتت ننتت بي 

فلقتتد علمتتت  

بتتتأن عفتتت ک 
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إن کتتتتتتان ال 

يرجتتتت ک إال 

 محستتتتتتتتن

 

فمتتتن التتت ي  

يتتدع  ويرجتت  

 المجتتتتتتتترب

 

ک رب أدعتتتت 

کمتتتا أمتتترت 

 تضتتتتتتتترعًا

 

فتتتترنا رددت  

يتتديف فمتتن نا 

 يتتتتتتتتترحمُ

 

متتتالي إليتتت  

وستتتيلة إلتتتى 

 الرجتتتتتتتتتا

 

وجميل عف ک  

 ثم إنتتي مستتلم

 

 ي ِ شدف از رحمت اهلل ت   نلممَ -6

 حرام است

ات برادرب چگ نو اا قبتت د ت بتتو

و  يشتت ي س متت يمأ ياهلل تعال ت سط

اهلل جل  يدانياست کو م ين در حاليا 

ع استتت و يوستت  يراشآم يدارا  عال و

ز را فرا گرف و است يرحمت او همو چ

او صتتفات جاللتتو و جمالتتو  يو بتترا 
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 ي س شتتدن اا قبتت ليمأ.. وج د دارد.

 يو ک تتتاهعال  اهلل جل وت بو جهل بو 

ن يو همچنتت  ..باشتتد.يمتت  يدر حتتق و

طان است کو مؤمن ي  شاد شدن شعبا

پروردگارش  يم دن رام بو س يرا اا پ

را  يبااگشتتت بتتو و دارد و راميباا م

 عال اهلل جل و لين دليبندد... بو هميم

 س شدن بندگانش اا رحم ش ياا مأ

وَلَ  ن : ديتت فرمايباشد و متت ينم يراض

تَيِئَسُ ا مِنِ رَوِحِ اللَّهِ إِوَّهُ لَن مَيِ  ئَ ُ مِ  نِ 

]ي سف:  رَوِحِ اللَّهِ إِلَّن الِقَ ِمُ الِكَنأُِروفَ
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د، يتت د نگردي)و اا رحمت اهلل نا ام [87

-يد نمتت ينا ام يرا اا رحمت اهلل کسيا

در منتتابع  گردد، مگر گروم کتتافران(. 

م چگ نو ينيم تا ببيت بو گ ر کن يثيحد

کشتت و  را  نفتتر کو صتتد يکس ياهلل تعال

-اين نشان متتيآمراد... و ياست را م

با کشتت ن صتتد جايز است ا يآدهد کو 

 ؟! س شدينفر اا ت بو مأ

وإن کنتتتتتتت 

أننبتتتت فقتتتم 

  رواع تتتتتتت 

 

إلى کريم يقبتتل  

 االع تتتتتتت ارْ

 

وانهتتإ إلتتى 

متت لى عظتتيم 

 الرجتتتتتتتتتا

يغفتتتر بالليتتتل  

 ننتت ب النهتتارْ

 

نر ت به ك  ده يبس يب ده ياهلل ت نل -7
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 را دوست دارد

 يبدان کو متتؤمن.. اب.يبرادر گرام

اا  يوج د ندارد، مگر آن کو بتتا بعضتت 

رد، يتت گيش قرار متت يگناهان م رد آاما

: ديفرمايم همان گ نو کو رس د اهلل

  نده مال وله ذوب إ»من من وبد مؤمن 

ال ي َ ب د ال ي َت  و ذوب ه  مقيم وليه 

ال م نرق  ه ح   و م   نرَ ال  دوينت إف 

 إذاالمؤمن خل    م      نت ت اب   نت وس  نبت 

ت مگتتر نيس يمؤمن ي)بندم «ذكر ذكر 

 يعادت دارد کو امان يآن کو بو گناه
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د، دهيگر آن را انجاب ميبعد اا امان د

دارد کتتو اا آن جتتدا  يا آن کو گنتتاهي

شتت د، يا جتتدا متت يتت نشدم و با آن اا دن

دم يمؤمن همرام با دچار ف نو شدن آفر

ار ت بو کنندم استتت و يشدم است و بس

شتت د،  يادآوريکند و اگر يفرام ش م

]السلسلة ال حية برقم ش د(. يم  کر م

بندگان  يبرا  عال اهلل جل و([. 2276)

ر ننمتت دم يرا تقتتدمتتؤمن گنتتام کتتردن 

 يآن کو آنها بتتو ستت  ياست، مگر برا 

کنند و در برابر رحمتت ش و  ياار يو
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ختت د را  ياش و آمتتراش ويمهربتتان

 يبداننتتد و کستت  م رد س اد واقع شدم

ر ياو تقتتد يبتترا سبحانو  ت اهلليکو عنا

ابد... سپس ييق ت بو ميشدم باشد، ت ف

.. شتت د.يم يدوست داش ن يآن نزد و

    َّهَ مُِل   بُّ ال َّ    َّابِينَ وَمُِل   بُّ إِفَّ الل

ار ي)اهلل بستت [ 222]البقرة:  الِمُ ََط ِّرِمنَ

دارد و يت بتتو کننتتدگان را دوستتت متت 

ز يتت کننتتد را نيم يکو طلب پاک يکسان

عتتال  اهلل جتتل ورا يادارد( يدوست م

ار ت بتتو کننتتدم را دوستتت يبستت  يبندم
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گتتردد يشاد م يو يدارد و با ت بويم

 يان نم دم و بو او مهرباناحس يو بو و

»هلل : فرم دم است کند، رس د اهلليم

 شد أرح ن ب  بَ وبده المؤمن من رجا 

واسعة األطراف فالة  –أي  رض دومَ 

وم ه راحل ه ولي ن ط نم  ه وش  رابه  –

أ يع ر سه أ نم و مَ أنس يقظ وق  د 

ذهبت راحل هت ح و اش   د ولي  ه الل  ر 

ج  ع وال طب  و من ش  نب اهللت ق  ن :  ر

إلو مكنويت أرجع أ نم و مَت ثم رأ  ع 

دتر ياهلل شتتد) «ر سه أنذا راحل ه و ده
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متتؤمنش شتتاد  يبندم ياا آن اا ت بو

بتتزر   يابتتانيب در يگردد کو مرديم

او  يقتتترار داشتتت و باشتتتد و ستتت ار

-يدنيش و ن شيهمراهش باشد و غ ا 

اش بر آن قرار داش و باش، ستترش را 

ش گتت ارد و ختت ابين[ ميام ي]بر رو

ن يتت گتتردد و ا يدار ميب برد و دوبارميم

او رف تتو  ياستتت کتتو ستت ار يدر حال

 يو يبتترا  ياستتت و گرمتتا و تشتتنگ

ا آنچتتو اهلل يتت اف تتو استتت و يشتتدت 

بخ اهد، فرم د: بتتو مکتتان ختت د بتتاا 
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-يگردد و خ ابش ميگردد و بر ميم

کنتتد و يبرد، سپس سرش را بلنتتد متت 

استتت(.  ياو نتتزد و يند کو س اريبيم

 [.)بخارايي(لبخاري]روام ا 

اگر ت بتتو اا »: گف و است ابن قيم

)اهلل يزها نزد وين چيتريدوست داش ن

دم را بو ين آفريتري( نباشد، گراميتعال

د و دوستتت يتت فرمايگنتتام ام حتتان نمتت 

آورد کتتو يد متت ين را پديداش ن ت بو ا 

سااد تا بر ياش را بو گنام مب ال مبندم

د و يتت واجتتب شتت د کتتو ت بتتو نما يو
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را يابد، ايش يافزا  يت بندم نزد ومحب

وج د  ينزد ت بو کنندگان محبت خاص

 «.دارد

ت ب  ه در ذا  خ   دو وب  ند   -8

 است يسيو 

ل بر شتتناخت يبرادر دل يت بو: ا 

 يمتتؤمن اا پروردگتتارش و حقتت ق و

باشد... همان گ نو کتتو بتتا اطاعتتت يم

-ياو را عبادت متت  ينم دن اا اهلل تعال

کند، الاب يمت يتبع يو اا امر و دينما

اش در يک تتتاه ياست کتتو اا او بتترا 
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ن يتت د. و ا يتت طاعت، طلب آمتتراش نما

اا  يا صتتالحيتت  ياست کو رس ل يراه

ن يتت د. ا يتت نمايمؤمنان اا آن تخلف نمتت 

 ياست کو با ت بو اهلل تعتتال رس د اهلل

 يکند و ام ش را بو ستت يرا عبادت م

»م  ن : ديفرمايکند و ميم ييآن راهنما

 ا إلو اهلل أ  نوي  ت   ب  م ن ال نِ ت ب

متتردب  ي)ا  «إلو اهلل أي الي م مناَ مرة

د کتتو متتن بتتو ييتت اهلل ت بو نما يبو س 

م( ينمايصدبار ت بو م ياهلل روا يس 

متتان گف تتو ياا حک يکتت ي]روام مسلم[. 
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ز يتت عارف در شش چ يتل شغماست: 

شتت د، او ياد متت ي ياهلل تعال ياست: وق 

اد يتت نفستتش  يکند... وق يرا بزر  م

در  يوق .. کند.ير ميش د آن را حقيم

-ينگتترد، درس متت يم يات اهلل تعاليآ

آمتتت اد... و اگتتتر اشتتتخا  را در 

نتتد، اا آن بتتاا يا شتته ت ببي ينافرمان

 يعف  نم دن اهلل تعال يس د... وق يا يم

بتتو  يگردد... و وق تت ياد ش د، شاد مي

شتت د، استت غفار يمتت  رادآويتت گناهانش 

 «.دينمايم
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ادآور ش ! کتتو ي.. .ابيبرادر گرام

آن خلتتق  يکو مخل قات برا  ي يعب د

تر اا انجاب شعائر استتت، عياند، وسشدم

است کتتو  يزيآن چ يبلکو شامل تمام

 يوست دارد و اا آن راضتت د ياهلل تعال

مل سخنان و اعماد، چتتو اش د و شيم

باشتتد... و يمتت  يو چتتو بتتاطن يظاهر

دوست دارد و دوستتت  يآنچو اهلل تعال

آن عبتتادت شتت د، ت بتتو دارد ت ستتط 

إِفَّ اللَّهَ مُِلبُّ ال َّ َّابِينَ وَمُِل  بُّ .. است.

ار ت بتتو کننتتدگان ي)اهلل بس الِمُ ََط ِّرِمنَ
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کتتو طلتتب  يرا دوستتت دارد و کستتان

 ز[ دوست دارد(.يکنند را ]نيم يپاک

 تكبر است يدارو يت به -9

اهلل جتتل وعتتال  يت بتتو بتتو ستت 

اا آن  يو کس.. باشد.يبزر  م يخير

گردانتتد، مگتتر شتتخم يبتتر نمتت  يرو

در امرش  ياهلل تعالبو م کبرِ اورگ ... 

کند و عمدا اا اطاعتتت يم ياح راميب

کنتتد... رستت د يمتت  يختت ددار ياا و

»إف م  ن  ح  بكم : فرم دم استتت اهلل

وليت و قربكم م ي مًلس ن م م القينمَ 
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 حسنوكم  خالق   نت وإف  ب    كم إل  ي 

ن م   م : القينم  َ و ب   دكم م   ي مًلس   

. «الثرثنروف والم شدق فت والم  ي ق ف

و نتتزد متتن ن شما يتري)دوست داش ن

نزد ن شما در محل نشس ن يتر ينزد

استتت کتتو  يامت، کستت يدر روا قمن، 

باشتتد و يمتت  يکتت ترياختتالق ن يدارا 

و  شتتما نستتبت بتتو متتن نيم نفرتتتر

در محل نشس ن نزد من ن شما يدورتر

ان و يتتت هتتت دم گ ي، بامتتتتيدر روا ق

هقتتان هستت ند( يفس س کنندگان و م ف
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ان و فستت س يتت هتت دم گ يگف نتتد: ب

هقتتان يم، پس م فيشناسيکنندگان را م

 هستتت ند؟ فرمتتت د: يچتتتو کستتتان

]السلستتلة )م کبتتران(.  «»الم كب  روف

 .([791ال حيحة رقم )

 کتتو نستتبت بتتو يشخ تت  يوق تت 

ن يدورتتترباشتتد، مغرور متتيمسلمانان 

شخم بو رحمت و مکانت نزد رس د 

امت است... پس وضع ير روا قد اهلل

 يکو نستتبت بتتو اهلل تعتتال يو حاد کس

کتتو اا  يباشد... کستت يکبر دارد چو مت
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و طمع داش ن بتتو  يپنام بردن بو نزد و

 ي، خ دداريرحمت و آمراش اهلل تعال

ست او ين يکند، چگ نو است... شکيم

امتتت ين متتردب در روا قياو دورتتتر

 باشتتد...يم ينسبت بو رحمت اهلل تعال

آتتتش  يبتتو او وعتتدم يبلکو اهلل تعتتال

جهتتنم و حتتراب شتتدن بهشتتت را دادم 

»ال : فرم دم استتت است، رس د اهلل

مدخا الً َ من كنف أ  ي قلب  ه مثق  ن  

 يکتتو بتتو انتتداام ي)کس «حبَ من كبر 

ز در قلبش تکبر وج د ين چيک چک ر
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 ش د(.يداش و باشد، داخل بهشت نم

ن استتت کتتو يتت اا ظلم و جهتتل ا 

داشتت و نت بو مردب ت اضع مسلمان نسب

خاشتتع  يو در مقابتتل اهلل تعتتال باشد...

اا  يد... و دائمتتاً مشتتغ د نافرمتتاننباش

 !باشداصرار  ياا رو يو

منف و ش نخت اهلل ما بر ايت به دل -10

 است يت نل

-ياست کو ت بتتو متت  يمؤمن کس

 ياس غفار و بااگشت بو س  ... و باکند

ن يشتت رياو ب باشتتد،يهمرام م ياهلل تعال
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شناخت را نسبت بو مردب بو ختت دش 

گتتران يقت آن دارد و نسبت بو ديو حق

شتت ر يب يشناخت او نسبت بو اهلل تعتتال

اا حالش اطتتالهلل  يرا او وق ياست... ا

ف بتت دن آن يدارد و ناقم ب دن و ضع

ن اا صفات عفتت  يداند... و همچنيرا م

نم دن و آمتتراش و رحمتتت نتتزد اهلل 

اجتتب و يمطلتتع استتت... بتتر و يتعال

د و همتترام آن يتت ش د کتتو ت بتتو نمايم

د ينيبينم يا رگز بو گ نواو را ه ..باشد.

 يمرتکتتب گنتتام شتت د... ولتت  کو عمدًا
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ا يتت ابتتد... يينفستتش غفلتتت متت  يوق تت 

-يکند... ميغلبو م ياو بر و يزميغر

 يطلبد و بتتو ستت يس د و آمراش ميا 

دانتتد يرا متت يد، اينمايت بو م ياهلل تعال

ت بو را دوستتت دارد و اا  يکو اهلل تعال

 .دينماياصرار بر گنام بغإ م

ا رار ب  ر گ   نه داش   ن بنو  ث  -11

 ش ديمًنزا  م

ها بو سبب بتيعم ب بالها و م 

ش د، همان گ نتتو يجاد ميگنام کردن ا 

نبَكُمِ : ديفرمايم يکو اهلل تعال وَمَن  َ   َ



 دوازده امر برای تشویق شدن به توبه //60

 

مِنِ مُقِيبٍََ أَبِمَن كَسَبَتِ  َمِدِمكُمِ وَمَ ِ ُ    

 يب ي[ )و م تت 30:ي]الش ر وَنِ كَثِي  ٍر

 يست کو بو شتتما برستتد، مگتتر بتترا ين

د و ]باعتت  يا آنچو خ دتان کسب کردم

]اا گناهان[ متت رد  ياريش د تا[ بسيم

 رد(.يبخشش قرار گ

ل ت بتتو يتت ن دليبتتو همتت .. برادرب.

  گناهتتان يباعتت  رهتتا شتتدن اا ن تتا

و آن باعتت  بتتر طتترف شتتدن .. است.

ن انتتدوم تتت  ن رفتت يمشکل ت  و اا بتت 

گف تتو  .. ابتتن قتتيم رحمتتو اهللباشد.يم
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ر طلب آمراش و دفتتع ياما تأث»: است

 ينمتت دن مشتتکالت و انتتدوم و تنگتت 

استتت کتتو نتتزد اهتتل مل هتتا و  يزيتت چ

مش رک است ]و همو  يعاقالن هر ام 

-ينند کو[ نافرمانيبين گ نو ميآن را ا 

جتتاد مشتتکالت، يها و فستتاد باعتت  ا 

 يتتيو داروش د ينو ميس ياندوم و تنگ

 [.4/208« ]ااد المعاد ندارد مگر ت بو

ار هستت ند و يمجااات گناهان بس

ن يباشتتند و باعتت  اا بتت يخطرناک متت 

 يتتيشتت ند و دارويمتت  يرفتت ن روا
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باعتت  . ندارند، مگتتر طلتتب آمتتراش

جاد گردد و يش ند تا قس ت قلب ا يم

.. ابد، مگر با ت بتتو.ييآن قلب رقت نم

و کم اا او باع  م نفر شدن مخل قات 

بتتدن و اا  ياف ن و سس يق يشدن ت ف

شتت ندو و اا آنهتتا ين رف ن برکت متت يب

  يتت وج د دارد کو باع  نزد يم ارد

پتتس عاقتتل .. شتت ند.يشدن هالکت م

د و يتت است کو بو سرعت ت بو نما يکس

 .آورد يرو يبو سالم 

ت به ك    ده از گ   نه ب  ه منو   د  -12
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 وكرده است ياست كه گ نه يكس

استتت کتتو نتتزد  ينيو نشين باديا 

کتتو  يا کستت يتت آمد و گفت: آ رس د

دهتتد و اا يگناهان را انجاب متت  يتمام

کنتتد و او در يرا ترک نمتت  يآنها م رد

را  ياا ک چتت  و بزرگتت يتت ن حالت نيا 

کند، مگتتر آن کتتو آن بتتو او يترک نم

اا بو ين حالت نيا در ا يش د، آيدادم م

»أ   ا : فرمتت د؟ ت بتتو وجتت د دارد

 ؟(يا دما مستتلمان شتت يتت )آ « س  لمت 

دهم کو پرستت ش يم يگفت: من گ اه
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جز اهلل وج د نتتدارد  يبر حق يش ندم

: فرمتت د. ياهلل هستت  يو تتت  فرستت ادم

»ت    ا الخي  را ت وت   رك الس  يئن ت 

 «أ  يً ل ن اهلل ل  ك خي  را  كل   ن

ها را ير را انجاب بدم و بديخ ي)کارها

 يتتترک کتتن و اهلل ت ستتط آنهتتا تمتتام

گفت: . هد(ديت  قرار م يرها را برا يخ

 »و م«: فسق و فج رب را؟ فرم د يح 

ر بتت کهمچنان اهلل ا  اهلل أکبر،گفت: . )بلو(

]صتتحي   گفت تا آن کتتو دور شتتد.يم

 [.3164ال رغيب برقم )
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فرم دم است:  امبرين پي]همچن 

« لَ  هُ ذَوِ  بَ لَن كَمَنِ الذَّوِبِ مِنِ ال َّناِبُ»

است  ي)ت بو کنندم اا گنام بو مانند کس

نکتتردم استتت( )ستتنن ابتتن  يکو گناه

 1([يو حسنو آلبان 4250ماجو 
 

ن پاراگراف ت سط م رجم اضافو يا - 1

 شدم است.

 يا من أسا في ما مضى ثتتم اع تترف

 

  
 کن محسنًا فيمتتا بقتتي تلقتتى الشتترف  

 واستتتمع کتتتالب اهلل فتتتي تنزيلتتتو 

 

  
 د ستتلفإن ين هتت ا يغفتتر لهتتم متتا قتت   
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