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  پيشگفتار

آن و خانـدان و يـاران و دوسـتان     �سپاس از آن خداست و درود و سالم بـر پيـامبر خـدا    
  حضرت باد ... و بعد:

است كه مساجد را مكاني براي عبادت ... آرامشي براي جانها ...  ذاتيسپاس از آن 
منبري براي اي براي دلها، مرغزاري براي ذاكران ... تجمعگاهي براي مسلمانان ...  سكينه

   فرمايد: هدايت و ارشاد ... و جايي براي سركوب فساد و گمراهي قرار داد. خداوند متعال مي
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×Α%ỳ Í‘ āω öΝÍκ� Îγù=è? ×ο t�≈pg ÏB Ÿωuρ ììø‹t/  tã Ì� ø.ÏŒ «! $# ÏΘ$s% Î) uρ Íο 4θ n=¢Á9 $# Ï !$ tGƒÎ) uρ Íο4θ x.̈“9 $# � tβθ èù$ sƒs† $YΒöθ tƒ 

Ü=‾=s) tG s? ÏµŠÏù ÛUθè=à) ø9 $# ã�≈|Á ö/F{$# uρ ∩⊂∠∪ ãΝåκu‰ Ì“ ôf u‹Ï9 ª! $# z|¡ ôm r& $ tΒ (#θè=ÏΗxå Νèδ y‰ƒÌ“ tƒuρ ÏiΒ  Ï&Î# ôÒsù 3 

ª! $#uρ ä−ã—ö� tƒ tΒ â !$ t± o„ Î�ö�tó Î/ 5>$ |¡ Ïm ∩⊂∇∪﴾   :38 -36[النور[   

يابـد و نـامش در آنهـا      هايى كه خدا رخصت داده كه [قدر و منزلت] آنها رفعت در خانه«
داد  وتجـارت   مردانى كـه  * كنند ياد شود در آن [خانه]ها هر بامداد و شامگاه او را نيايش مى

دارد و از  ىو ستدى آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نمـاز و دادن زكـات بـه خـود مشـغول نمـ      
 نيتـا خداونـد آنـان را بـه بهتـر     . هراسـند  شود مى رو مى و ها در آن زير روزى كه دلها و ديده

و خداونـد بـه هـر     د؛يـ فزاياند پاداش دهد، و از فضل خود بر پاداششـان ب  كه انجام داده ياعمال

  .»دهد يم يحساب روز يكس بخواهد ب

  اي برادر بزرگوار!

كني ... و اسـارت خـود را در حضـور در گلسـتان مسـجد       اي كسي كه به مسجد پشت مي
كنـي ... و بـه گوشـه و     توجهي مي شنوي، اعراض و بي بيني ... هر بار كه كلمات اذان را مي مي

بشتابيد به سـوي نمـاز   "شود  آسمان افكنده مي ي شتابي ... و طنين اذان را كه در گستره پناه مي
  داني!! ي پندگيرندگان مي... تنها برا "... بشتابيد به سوي نماز
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خيـر خـود    ي مسجد مشتاق توست ... آرزوي حضور تو را دارد تا آبادش سازي ... تا مايـه 
خواند ... با ندايي كه از خير و بركت سرشار اسـت   گردي ... همچنان پنج بار در روز تو را مي

  ... ... تا شايد دعوتش را اجابت كني ... و خلوتش را با خير حضورت آباد سازي
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خدا را پاسخ [مثبت] دهيد و به او ايمان آوريد تا [خدا] برخى از گناهانتـان را   ي كننده دعوت !ى قوم ماا«

خـدا را اجابـت نكنـد در زمـين      ي كننـده  و كسى كه دعـوت *بر شما ببخشايد و از عذابى پر درد پناهتان دهد

  ».اند نيست و در برابر او دوستانى ندارد آنان در گمراهى آشكارىكننده [خدا]  درمانده

اي از آن رحـل   ندايش را اجابـت كـن و هـوس را پشـت سـر بگـذار، و در گوشـه        برادر!
  اقامت بيفكن و به خود رجوع كن ...

شـود.   مسجد تنگ نمي ي اي در گستره صفاي دلها در گرو آباد كردن آن است. هيچ سينه
گردد) گلستان مسجد به نور هدايت درخشان اسـت   ملول و دل آزرده نمي(هيچ كسي در آن 

  كند.     يكتاپرستي را مشمول رحمت خود مي ي و هر بنده



  فضيلت رفتن به مسجد

دهـي ... از تأسـف    روي چه فضيلتي را از دست مي اگر بداني وقتي به مسجد نمي ...برادر
  گزي ... و حسرت انگشت به دهان مي

  چيند: اي از آن بر مي هاي تازه رود، ببين چه ميوه او مي ي اد خدا به خانهكسي كه براي ي

  شود: هاي بهشتي نصيبش مي ـ منزلگاه1

گردد ... اگر هـم   اي دنيوي نصيبت مي اگر به تو بگويند كه هرگاه به فالن جا بروي، جايزه
.. خـودت را بـه   كنـي تـا بـدانجا برسـي .     شتابي و تالش بسياري مي دور باشد به سوي آنجا مي

كنـي ... و همچـون مبـارزي كـه بـه ميـدان جنـگ         ات غلبه مي اندازي ... بر ناتواني زحمت مي
كني ... حال كه رفتن تو به مسجد آسانتر ... و اجر و ثـوابش   شتابد، به سوي آنجا شتاب مي مي

  كني؟!! تر است چه مي بزرگتر و فراوان
  ه و حاضر به يراق باشي؟بهتر نيست كه دامن به كمر بزني ... و آماد

فرمود: هر كه به مسجد رفت و آمـد كنـد، بـه     �نقل است كه رسول خدا  �از ابو هريره
 كنـد.  كند خـدا بـراي او در بهشـت، منزلگـاهي فـراهم مـي       اي كه رفت و آمد مي همان اندازه

  روايت بخاري و مسلم)(
  وار تحسين است!اين پاداشي است كه باالتر از آن نيست ... و ثوابي است كه سزا

اش انديشه كني ... و زينـتش را بـه    هاي برين ... اگر در زيبايي منزلگاهي جاودانه در بهشت
آن را به تماشا بنشيني ... و از وسـايل و   ي آن را نظاره كني ... و جلوه ي چشم ببيني ... و منظره

ــ   د!! و اســباب ... و جمــال و نيكــويي آن آگــاه شــوي، ســخت متحيــر و سرگشــته خــواهي ش
  كني ... هاي خود را براي رسيدن به آن صرف مي گرانبهاترين سرمايه

رسيدن به آن دشوار نيست ... بلكه يك رفت و يـك آمـد اسـت ... پيـاده روي و گـردش      
براي درخواست زكات جـان   خدا ... و ي است ... گامهاي ثابتي است كه براي آبادسازي خانه

ي. واقعـاً كـه بهتـرين رسـتگاري     دار و ياد خـدا، بـر مـي   ذكر  ي و صفاي احساس ...   به وسيله
...  "بشتابيد به سوي نماز، بشتابيد بـه سـوي رسـتگاري   "گويد:  ... وقتي كه مؤذن اذان مياست

حتي اگر تنها رستگاري همان منزلگاه نيكو در بهشت برين باشد، باز هم رفتن به مسـجد قابـل   
  شمار است! ه فضايل آن فراوان و فوايدش بيتوجه و اهتمام بود ... چرا كه نه؟ در حاليك
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برادر! اگر خواستي واقعاً زمان را غنيمت بشماري، بهترين زمان آن وقتي است كه به سوي 
  شتابي. رستگاري مي

نماز صبح را بخـوان، خـدا را صـدا بـزن و در تنـگ غـروب، شـب زنـده داري را غنيمـت          
  بشمار.

  بهشت برين الهي جاي گيري. تا پاداش و حسنات حقيقي را نصيب بري و در

  ـ پوشاندن گناهان: 2

ريزد و تو را بـه درجـاتي بـاال     آن گناهانت را مي ي داري، خدا به وسيله هر قدمي كه بر مي
وضـو   ـيـا مـؤمن    ـ مسـلمان    ي فرمايد: هرگـاه بنـده   زمينه مي در اين �خواهد برد. رسول خدا

ود مرتكب شده باشد با آب يا آخرين بگيرد و صورتش را بشويد، هر گناهي كه با چشمان خ
شـود، و هرگـاه دسـتانش را بشـويد، هـر گنـاهي را كـه بـا          آب از صورتش خارج مي ي قطره

شود، تا آنكه از  آب، از دستانش خارج مي ي دستانش انجام داده باشد، با آب يا آخرين قطره
  (روايت مسلم)گناه پاك گردد. 

اه كن تا شايد با اين گامها، گناهانـت آمرزيـده   روي، گامهايت را كوت هرگاه به مسجد مي
  شوند.

تقرب تو به خداست و جايگـاه تـو را بـه     ي داري در حاليكه مايه به سوي مسجد قدم بر مي
  برد. درجات تقوي و بهشت باال مي

.. ولي گـام تـو بـه سـوي مسـجد،      .دارند  مي برادر ... به ياد داشته باش كه همه مردم گام بر
حان، جايگاه وااليي دارد ... و گامي است براي ذكر و ياد خدا ... قـدمي بـراي   نزد خداوند سب

پاسخ به نداي او ... استجابت اوامر او ... رغبت به فضل او .. خوف از شـدت او ... و عالقـه بـه    
  ذات و صفات اوست.

 داري، بـه فضـل و جـود    يابيم پاداش از جنس عمل است ... و هر چه گام بر از اينجا در مي
هايـت   پوشاندن گنـاه  ي خدا اميدوار خواهي شد ... چرا كه خداوند سبحان، گامهاي تو را مايه

  دهد تا با آمرزش آنها به اميد خود دست يابي و از رستگاران باشي. قرار مي
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خواَنـد و   هم به عبادت خدا از طريق گام برداشتن به سـوي مسـاجد فـرا مـي     �رسول خدا
ريزد و به درجات واال مـي رسـاند    آن گناهان را مي ي خدا به وسيلهفرمايد: شما را از آنچه  مي

خبر دهم؟ گفتند: بله اي رسول خدا! فرمود: وضو گرفتن هنگـام انجـام امـور ناپسـند، رفـت و      
آمد بسيار به مساجد و انتظار نماز را پس از هر نماز كشيدن. به اين ريسـمان چنـگ بزنيـد. بـه     

  مسلم)(روايت اين ريسمان چنگ بزنيد. 
توجهي ... و حسرت بزرگي است ... كه مسـلمان نـداي رسـتگاري     خسران و بي ي اين مايه

زند بشـنود ... و از عظمـت و وااليـي گـام برداشـتن خـود ... و از ثـواب و         را كه او را صدا مي
خشنودي خدا در صورتي به سويش بيايـد خبـر داشـته باشـد ... سـپس از آن روي بگردانـد و       

  خويش شود ... دنباله رو هوس
شود  اي مي زيان در معامله ي اين عبادت آشكاري ... در لحظات اندكي است ... كه نه مايه

  برد ... بلكه خود، لحظاتي است مملوء از لذت و سعادت! و نه لذتي را از بين مي
چه زيانكار كسي كه اين لحظات را به متاع اندكي بفروشد ... و از آنها روي گـردان شـود   

در خانه خود سرگرم ... يـا بـه معـامالت خـود مشـغول ... يـا در اتومبيـل خـود مسـرور و          ... و 
خوشحال ... يا در محرمات غرق ... يا به دنبـال تماشـاي فـيلم و سـريال ... و يـا رقـص و آواز       

  باشد ...
چه رستگار كسي كـه ايـن لحظـات را بـر سـاير اعمـالش تـرجيح دهـد ... و آنهـا را جـزء           

اي خود بداند ... پس با آرامش و سكون به سوي مسجد گام بردارد تا رضاي واالترين آرزوه
هـا و   خدا و سراي آخرت را طلـب كنـد ... و آب وضـو، سـرد و سـالمت بـر چهـره و دسـت        

پاهايش جاري شود ... و پوست او را شاداب گرداند ... احساس خود را تسـكين دهـد و جـان    
رسد جز اطمينان و آرامـش در قلـبش نيسـت     خدا مي ي خود را تهذيب كند ... و وقتي به خانه

  كه او را براي خاكساري در برابر خالق هستي آماده گردانده است!!
هـاي خـدا    خود پاكي ورزد سپس به يكـي از خانـه   ي نقل است: هر كه در خانه �پيامبراز 

كنـد و   يكي از واجبات خدا را به جاي آورد، گامهايش يكي گناه را پاك مي رهسپار شود، تا
  (روايت مسلم)برد.  ديگري مقام او را باال مي



    

  9                                                                                 برادر! مسجد، مشتاق توست
  

  ـ كسب حسنات:3

 ي كني، مراد تو چه كسي است؟ ... تـو قصـد خانـه    داني ... وقتي به مسجد رو مي برادر: مي
ارد ... تـو بـه سـوي خـدا،     خدا را داري ... و فضيلت قصد به خاطر فضيلتي است كه مقصود د

كنـد و اگـر طلـب آمـرزش      هم اگر صدايش بزني، اجابت ميگذاري ... او  اش مي خانهقدم به 
دهد ... و تـو را در رفـت و آمـد و در نمـازت      آمرزد ... و اگر درخواست كني، مي كني ... مي

 "بشـتابيد بـه سـوي رسـتگاري    "گردانـد ... حـال بـه معنـاي      مشمول رحمت و رسـتگاري مـي  
  رسيدي؟!!

كند و پيش از تشرف به  ت نصيب تو مياز عنايات وافر خداوند سبحان اين است كه حسنا
  .برد محضرش ... و قبل از كوبيدن در سرايش ... تو را به درجاتي باال مي

خـود بـه سـوي     ي فرمود: هر كه از خانه آمده كه �نقل از پيامبراز عقبه بن عامر جهني به  
سند ... و كسـي  نوي دارد ده حسنه برايش مي مسجد بيرون بيايد، دو فرشته با هر قدمي كه بر مي

كه در مسجد نشسته و منتظر نماز است مانند كسي است كه به قنوت ايستاده و تـا زمانيكـه بـه    
  آيد. گردد، جزء نمازگزاران به شمار مي اش باز خانه

، صدقه است و هر قـدمي كـه بـه    سخن نيكوفرمود:  آمده كه �نقل از پيامبرهريره به از ابو
  (روايت بخاري و مسلم)آيد.  اب ميداري صدقه به حس مي سوي صدقه بر

  ـ مژده به راه روندگان به سوي مساجد:4

رونـد تـا بـه     هـا راه مـي   به كسـاني كـه در تـاريكي   «: فرمود  �است كه پيامبراز بريده نقل 
  (روايت ابو داوود و ترمذي). »نور و روشنايي كامل در روز قيامت دهيد ي مساجد برسند، مژده

دارد مناسـب   كسي كه در تاريكي به سوي مسـجد گـام بـر مـي    اين مژده براي جنس عمل 
گذارد ... تا با امـام، نمـاز    خدا تاريكي را پشت سر مي ي است ... از آنجا كه او با رفتن به خانه

آيند نور و روشني كاملي در عـوض بـه او    صبح بخواند، خداوند در روزي كه خالئق گرد مي
  عطا خواهد كرد!



  فضيلت نماز در مسجد

ه خاطر داشته باش كه مسجد بازار سود آوري براي آخرت است ... چرا كه گام برداشتن ب
به سوي آن حكم حسنه ... و ماندن در آن حكم رحمت ... و انتظار كشيدن بـراي نمـاز حكـم    

  يك نماز را دارد.

  ـ ثواب انتظار كشيدن براي نماز در مسجد:1

يك از شـما پيوسـته تـا زمـاني كـه       هر«فرمود:  �ل خدانقل است كه رسو �ابو هريرهاز 
شود كه به سوي خـانواده   برد، و تنها آنچه مانع او مي منتظر نماز ديگر است، در نماز به سر مي

  (متفق عليه). »نماز استاش برود 
اي از  در ايـن فضـل بـزرگ پروردگـار تأمـل كـن ... نشسـتن در گوشـه         پس اي برادر!

لبتـه آن نشسـتن، موجـب اطمينـان، آرامـش، راحتـي،       خدا معادل ثواب نماز است كه ا ي خانه
  گردد! خشوع، سكينه و شادابي جان مي

 ي هاي خدا نيست ... و عاطـل و باطـل در خانـه    كجاست كسي كه به دنبال آبادسازي خانه
نشيند تا زماني كه امام جماعت نزديك است كه نماز را تمـام كنـد، او بـا سـنگيني و      خود مي

  د!!شو سستي وارد مسجد مي
  او كجا و اين پاداش بزرگ كجا؟!!

كشـد، فرشـتگان خـداي رحمـان      نشيند و انتظار نماز را مي بلكه مؤمن هرگاه در مسجد مي
كنند. كمـا اينكـه رسـول     برايش طلب رحمت و مغفرت ميفرستند و به جاي او  بر او درود مي

كـه در آن نمـاز    نيدر اين باره فرموده: فرشتگان تا زماني كه هر يك از شـما در مكـا   �خدا
گوينـد:   فرسـتند و مـي   خوانده ايد، هستيد و تـا وقتـي كـه حـدثي از شـما سـر نـزده، درود مـي        

  .بر او رحمت فرست !پروردگارا پروردگارا! او را بيامرز،
گويد: هر كه تصور كند كه تنها آن كسي كه در مسجد بـه نمـاز ايسـتاده     معاذ بن جبل مي

  الزم نرسيده است. برد، به درك در نماز به سر مي
  كند. گويد: هر كه در مسجد بنشيند با پروردگارش همنشيني مي سعيد بن مسيب مي



    

  11                                                                                 برادر! مسجد، مشتاق توست
  

ــا    ي آيــا كســي كــه در خانــه ــا ذكــر و تــدبر و در قــرآن و علــم آمــوزي و دعــا، ب خــود ب
كنــد ... ماننــد كســي اســت كــه در برابــر نمايشــهاي مزخــرف و   پروردگــارش همنشــيني مــي

  نشيند؟!! زش ميار هاي سخيف و بي سرگرمي
  شتان بين مشرق ومغربـرت        ارت مشرقة وسـس

خورشيد درخشان و تابان به حركت درآمده و من نيز با آن به راه افتادم، چـه بسـيار اسـت    
  فاصله طلوع كننده تا غروب كننده.

انـداخت، آن هـم بـه خـاطر تشـويق       نماز عشاء را تا نصف شب به تأخير مـي  �رسول خدا
  پاداشي كه انتظار كشيدن براي نماز دارد.ديگران به 
شـبي، نمـاز عشـاء را تـا پاسـي از شـب بـه تـأخير          �نقل است كه  رسول خـدا  � از انس

انداخت سپس بعد از آنكه نماز را خواند بـه مـا رو كـرد و فرمـود: مـردم نمـاز خواندنـد و در        
  (روايت بخاري)برند.  ه سر ميجايشان نشستند، ولي تا زمانيكه به انتظار نماز نشسته اند، در آن ب

سعي كن زود به مسجد بروي و حتي اإلمكان در صف اول سمت راسـت امـام    !پس برادر
يا پشت سرش يا در نزديكترين مكـان بـه او بايسـتي چـرا كـه نمـاز در نزديكـي امـام، پـاداش          

  بزرگ و اثر شگفتي بر نمازگزار دارد!
دانسـتند كـه نـدا سـردادن و      گر مـردم مـي  ا« فرمود: �ااز ابوهريره نقل است كه رسول خد

بـراي بدسـت   صف اول چقدر فضيلت دارد، سپس به درك اين فضيلت نايل نيايند جز آنكـه  
  (متفق عليه). »انداختند شك قرعه مي ، بيآوردن آن قرعه بياندازند

  ـ ثواب نماز جماعت:2

  ثواب نماز جماعت بر هيج كسي پوشيده نيست.
. »از جماعت بيست و هفـت مرتبـه از نمـاز فـرادي برتـر اسـت      نم« رمايد:ف مي �رسول خدا

   (روايت بخاري و مسلم)
كنـد و خانـه اش را تـرجيح     دانم چگونـه مسـلماني در ايـن خيـر فـراوان كوتـاهي مـي        نمي

گـويي آن مقـداري كـه بـراي رهـايي از دوزخ و ورود بـه        ،خوانـد  دهد و در آن نماز مـي  مي
  ه است.بهشت الزم است براي خود تضمين كرد
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مبادا خودت را به اشتباه بينـدازي و از ايـن پـاداش بـزرگ محـروم بمـاني و        !پس اي برادر
 ي نكند تحت تأثير كسي قرار بگيري كه ايمانش ضعيف و دين داري اش سست است و خانـه 

  دهد. خدا و هواي نفس را بر اوامر الهي ترجيح مي ي خود را بر خانه
تر از نماز  هيچ نمازي براي منافقان، سنگين«: فرمود �هريره نقل است كه رسول خداز ابوا

دانستند كه اين دو چقدر فضيلت دارند، ولو سـينه خيـز بـه سـوي      صبح و عشاء نيست. اگر مي
  (روايت بخاري و مسلم). »آمدند آنها مي

آنها اين است كه نسبت به اداي نمـاز صـبح و نمـاز     ي در صفات منافقان انديشه كن، نشانه
شـود كـه يكـي از صـفات      نگين هستند ... پس مؤمن چگونه براي خود راضـي مـي  عشاء سرس

  نفاق را كسب كند؟!! و خود را از پاداش بزرگ محروم سازد.
هر كه نماز عشاء را به جماعت بخواند، حكم احياي يـك نيمـه   « فرمايد: مي  �رسول خدا

ي يـك شـب كامـل را    شب و هر كه نماز عشاء و نماز صبح را به جماعت بخواند، حكم احيـا 
  (روايت ترمذي). »خواهد داشت

هـا   بسياري از جوانان از رفتن به مسجد، به خاطر ناتواني يا دوري مسجد و از اين قبيل بهانه
در بيابـان! دعـوت شـوند،     خوشـگذاراني آورند ... حال اگر به يك مسابقه ورزشي يا  عذر مي

  همچون يك سوار جنگجو عازم آن خواهند شد.
كنـد و از   كتوب مؤذن، از رسول خدا به خاطر سختي راه منتهي به مسجد سؤال ميابن ام م

گويـد: اي رسـول خـدا! راه مدينـه مملـوء از       خواهـد كـه او را معـذور دارد و مـي     حضرت مي
بشـتاب بـه   «ات موذي و جانوران درنده است. رسول خدا فرمود: هر گاه اذان را شـنيدي  رحش

  به سوي مسجد رهسپار شو. »يسوي نماز، بشتاب به سوي رستگار
  ديگر اينكه حضور در نماز جماعت از عوامل تقويت ايمان و سركوبي شيطان است.

هيچ سه نفـري در روسـتا يـا    « فرمود: شنيدم كه مي  �درداء نقل است: از رسول خدااز ابو 
ي شـده  بياباني وجود ندارد كه در ميان آنها نماز اقامه نشود، جز آنكـه شـيطان بـر آنهـا مسـتول     

است. پس بر شما باد خواندن نماز به جماعت چرا كـه گـرگ تنهـا گوسـفندان دور افتـاده را      
  .»درد مي
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هر گاه ديديد كه كسي به مساجد عادت «فرمود:   �سعيد نقل است كه رسول خدااز ابو
  فرمايد: وجل مي خداي عزّه، گواه ايمان او باشيد. پيدا كرد

﴿$ yϑ‾Ρ Î) ã� ßϑ÷è tƒ y‰Éf≈|¡ tΒ «!$# ôtΒ š∅ tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ$# ﴾.  

  ».كند تنها كساني كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارند، مساجد خدا را آباد مي«
پس خوشا به حال كسي كه دلش را به مساجد پيوند زده ... و آنها را نور چشم خـود قـرار   

ال طمأنينـه و آسـايش اسـت ... و از    كنـد ... و در آنهـا بـه دنيـ     داده ... از آنها آرامش طلب مي
شـود ... از عـذاب    برد ... به تالوت قرآن مشغول مي هاي دنيوي به آن پناه مي ها و خواهش فتنه

ترس دارد ... و از حساب و كتـاب خـائف اسـت ... مراقـب امـور اخـروي خـود هسـت و بـه          
  بندد! رحمت پروردگارش اميد مي

اي جـز   هفت نفر را خدا در روزي كه سـايه « رمود:ف  �نقل است كه پيامبر � از ابوهريره
آورد: امامي عادل، جواني كه در عبادت و پرستش  خود گرد مي ي او نيست، زير سايه ي سايه

خورده، دو نفري كه بـه خـاطر    افته، كسي كه دلش به مساجد پيوندو جل پرورش ي خداي عزّ
 ن به خاطر اوست، مـردي كـه زنِ  كنند، و گرد آمدن و جدا شدنشا خدا با يكديگر دوستي مي

گويد: من از خـدا تـرس دارم، كسـي كـه      و مرد مي با حسن و جمالي او را (به زنا) فرا خواند،
صدقه داده، و آنرا پنهان كرده تا جايي كه دست چپ او از چيـزي كـه دسـت راسـتش انفـاق      

  .»شده است كرده، خبر ندارد و مردي كه خدا را در خلوت ياد كرده و چشمانش پر از اشك
هاي واهي خود را فريب دهد ... چـرا كـه او    د و با بهانهن نبايد خود را به اشتباه بيندازمسلما

كند ولـي جـز آنچـه را كـه از      به تنهايي در برابر خدا خواهد ايستاد، و به اطراف خود نگاه مي
  يابد!! پيش فرستاده نمي

كند ... و همـه چيـز از دسـتت     مي پس برادر بزرگوار! مراقب باش كه مرگ تو را غافلگير
آوردي ... در  ها روي مـي  رود ... در حالي كه تو از مساجد رويگردان بودي ... به سرگرمي مي

شدي ... خداوند مـن   خواندي و گاهي منحرف مي كردي ... گاهي نماز مي نمازها كوتاهي مي
ا از آبـادگران  و شما را در آنچه موجب محبت و خشنودي اوست اوسـت توفيـق دهـد و مـا ر    

 خود گرداند. ي خانه


