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 )ص(مولود مبارک حضرت محمد 
 

 دِر مصطفی که ماییم خـــاکِ   دیــوِر شمع ه  ـبیا ساقی ای ن
 م ماـیـکباب )ص( ور محمدـن ز  آفتـــــــابیم ما ذره گـــــر اگر

 )بیدل(

 

تالش ورزید  او عالمیان خواند. را رحمت بر دوازدهم ربیع االول روز میالِد مسعوِد پیامری است که خدای بزرگ او

 فقر و او خود تمام زندگی را در تقوی رهنمایی کند.  تعص ب را به شاهراِه هدایت و که یک جامعهٔ سراپا شرک و

رمت و در بدل گردیده اند و انشقاقیهای مختلِف  بدبختانه امروز مسلمانان به گروه تقوی زیست و  میاِن شان حتی ح 

 د امروز آب خودبیچارگان بو گذشته مساجد پناهگاه امن برای مسافران و در میان رفته است.  عصمت مساجد نیز از

ی دلت خانه م این وسواس در را پ ف کرده باید به سوی این پناهگاه امن بروی زیرا که دیگر بدبختانه امن نیست و

ز کند که مبادا اینجا یک حادثهٔ انتحاری رخ بدهد و  ان ایش عبادت نداشته اند از هستیی بی گناهان را که قصدی ج 

 

مسجد برای عبادت جای مناسب باقی نمی  دِل آدم خانه کند؛ در وسواس حریم مسجد تشویش و که در هنگامی بگیرد و

 النا گفته بود:  مو ماند.

 را ساعتی تازه کن این جاِن ما  ساعتی اارـه یـخان در آ  درــان

 بخــــــارا ساعتی تا سمرقند و  قِر عشـــتا زقونیه بتابـــــد نو
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قونیه تافت گوشه  را ساعتی روشن کند اما نور عشقی که از رابخا خواست که نورعشق سمرقند و آری موالنا می

دهند مجبور  دف حمله قرار میخانقاه صوفیان را ه مسجد و مصر وقتی می بینم که در گوشهٔ جهان را روشن کرد. 

 به تقریب مولوِد شریف سخن بگویم.  )ص( پیشگاه حضرت نبی کریم دگی درافگن سر می شوم که با

حجة الوداع گفته بودی با آنچه امروز ما  ه را تو درتقوی آنچ ای اسوهٔ حسنهٔ فقر و ان وعالمی آری ای رحمت بر

  می شود. جبینم پدیدار رِق سرد خجلت برع می گذارم و مسلمانان می کنیم برابر

 لوداع گفته بودی:حجة ا ام اسالم می کنیم نمی توانم مطرح کنم ولی این است خالصهٔ آنچه تو درروز به نه را امچآن
 

طبهٔ حجة الوداع حضرت نبی کریم  )ص( خ 

شما خواهم بود  دانم که باِر دیگر این جا با گویم. نمی این جا برای تان می در ای مردم بشنوید آنچه را امروز و»

 این شهر برای تان مقدس است. این ماه و حیثیت شما مقدس است چنانکه این روز؛ ملکیت شما و خوِن شما؛  ؟ یانه

 اطراِف آن است( مکه و)منظور 

 

ام خون های ریخته شده تم قدم های من است. جاهلیت اکنون اینجا زیر وراشید که تمام اعمال مشرکانهٔ د  آگاه ب بدانید و

ابن ربیعه بن الحارث است که به وسیلهٔ ه ذیل  ت. اولین خونی را که می بخشم خوندوران جاهلیت بخشیده شده اس در

 کنم.  معاف می دیگران سود های ربای عمم عباس بن عبدالمطلب را من پیش از رام است وِربا ح ک شته شده بود.

 بخشیده شده است. ها به تحقیق که تمام این ربا
 

به  را آنان نفس های خود )ج( استند. خدا تان امانت زنان شما نزد !! خدا بترسید خود از رابطه با زنان ای مردم در

 شما از کنید. اگر زنانمورد شان رعایت  شوهری را در حقوق زنا شماست که بر شما حالل کرده اند و کالم خدا بر

 برسانید. شان را لباس منافی عفت روگردان استند شما هم نفقه و اعمال

 بدان پناه ببرید گمراه نمی شوید. گذارم اگر می را خود سنت و خدا میان شما کتاب من در

های  زانم و را بپرستید خود ندارد. پس پروردگار شما امتی دیگر وجود از بعد من پیامبری نیست و ای مردم؛ بعد از

من سپارش  به رضای خاطر برسانید. را زکوة های خود و اه رمضان روزه بگیریدم در کنید؛ ادا را انهٔ خودپنجگ

 خدا می بدین ترتیب است که وارد بهشت را اطاعت کنید و خود امیران خانهٔ خدا بپردازید. می کنم که به زیارت

 چه جواب خواهید داد؟ بارهٔ من می پ رسند ؛ ررا د شما شوید. و

 ام دادیرا انج مأموریت خود را برای ما رساندی و شاهدی می دهیم که پیغام خدا مردم فریاد زدند: و

ن ربیع بن ا میه ب و« الهی توشاهد باش!» گفت: سه بار شهادت به سوی آسمان کرد و انگشت )ص( وآنگاه نبی کریم

ل ف سه بار او  از وقتی عمر گریست. م نازل شد ویمهٔ الیوم اکملت  لکم دین کآنگاه آیهٔ کر و ار کردرا تکر گفتهٔ او خ 

 گریه اش را پ رسیدند پاس خ داد: دلیل

ن پیشی نماز )ص(پیامبر به امامت اذان داد و )رض( آنگاه بالل کامل شدن نمی آید. و ز نابال کامل شدن چیزی ج  به دن»

 خوانده شد.

 این خطبه همچنان فرمود: ِمشکوة المصابیح در الترمذی وبه روایت بخاری؛ 
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گردن  من گمراه شوید و شما می پ رسد مبادا که بعد از تان از بارهٔ اعمال او در گردید و می بر پروردگار شما نزد»

 های همدیگر را با شمشیر بزنید.

 سوریه؛ یمن و افغانستان؛ را در نتیجهٔ عمل شان خود گمراهی سقوط کرده اند.  ختانه مسلمانان امروز تا همان حدبدب

آنچه  زا خدا بایستیم و برابر ما آنگاه که در میان ب رده اند.  از حتی مصونیت اماکن پرستش خدا را نیز مصر ببینید.

سرافگندگی دیگر چه متاع خواهیم داشت آیا حضرت شیخ فرید الدین  می کنیم حساب پس بدهیم غیر از و کرده ایم 

ست نگفته است که؟ما مسلما حق عطار نیشاپوری در  نان د ر 
 

 کو؟ر گنج عشق جان کسی کامگا بر کو؟ ارــردبـب   نج اعتکاف دلـک   در

فـــ  کو؟ پرهیزگار یک صوفیی محقق  اهخانقـ نشینان ـــهاندر میان ص 

 کو؟ کارمرد یک کاردیده و ریک پی ک نج صومعه در مسجد و پیشگاه در

 کو؟ اق یکی خرقه داربی نف بی زرق و گاناین جامه ژند دوست از خالص برای

 و؟ک روزگار زین پیش بوده اند درین زگـارراهنمایان رو رد وـم ردانــم

 و؟کـ ســــــوار تقوی توک ل و مرکب بر سروران یک تن زمجاهده  اندر صف

 و؟ـک ارغ بر ان پیشرو آخـــــــقـساب از  راه بیکـــــران درینانده ایم سرگشته م

 موج زن رر آن بحسوی گوه عطار

 و؟کـ سینه ترا رهگذار ز در درونج  

 

 
          

 


