ـﺪ از اﺳﻼم
ـﺶ ﺑﻌـ
ـﺖ و آراﻣـ
اﻣﻨﯿـ
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪی :اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻫﺒﺖ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺷﮑﺮﮔﺰاری آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و
ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪی اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
داده و از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ» :ﯾﺎآﯾﻬﺎاﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا اذﮐﺮوا ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮑﻢ«ای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﺎآﯾﻬﺎاﻟﻨﺎس اذﮐﺮوا ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮑﻢ« ای ﻣﺮدم
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
وی ﯾﮑﯽ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻌﻤﺖ اﺳﻼم را اﻣﻨﯿﺖ
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻣﻨﯿﺖ از ﻧﻌﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻗﺪر آن را
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ از ﻧﻌﻤﺖ رزق و روزی ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖﺗﺮ
اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آن را ﻣﻘﺪمﺗﺮ از رزق و روزی
ﻗﺮار داده اﺳﺖ» :و اذﻗﺎل اﺑﺮاﻫﯿﻢ رب اﺟﻌﻞ ﻫﺬا ﺑﻠﺪا آﻣﻨﺎ وارزق
اﻫﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮات« .و ﺑﻪ ﯾﺎدآور ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺷﻬﺮی اﻣﻦ ﻗﺮار ده و اﻫﻞ آن را از ﺛﻤﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
روزی ده.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮ رزق و روزی در ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ وﻗﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪراﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رزق و روزی و اﻣﺮارﻣﻌﺎش ﺑﺮوﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﻨﺰل را ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ اﻓﺰود :در ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن از
ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب ﻟﺬت ﺑﺒﺮد درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﺧﻮف و وﺣﺸﺖ او را اﺣﺎﻃﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و اوﻟﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﻀﺮت
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ اﺳﺖ»:و اذﻗﺎل
اﺑﺮاﻫﯿﻢ رب اﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ آﻣﻨﺎ واﺟﻨﺒﻨﯽ و ﺑﻨﯽّ أن ﻧﻌﺒﺪاﻻﺻﻨﺎم«.
و ﺑﻪ ﯾﺎدآور زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ را
اﻣﻦ ﻗﺮار ده و ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺖ ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﻢ دور ﺑﺪار.
ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( ﺧﻮاﺳﺘﻪ اوﻟﺶ اﻣﻨﯿﺖ
ﺷﻬﺮ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ دوﻣﺶ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ و دوری از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖﻫﺎ

ﺑﻮد ،اﻓﺰود :در ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﻋﺒﺎدتﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم
داد» :ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻰ و ﻗﻮﻣﻮا ﻟﻠﻪ ﻗﺎﻧﺘﻴﻦ ،ﻓﺎن
ﺧﻔﺘﻢ ﻓﺮﺟﺎﻻ و رﻛﺒﺎﻧﺎ ﻓﺎذااﻣﻨﺘﻢ ﻓﺄذﻛﺮوااﻟﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻜﻢ ﻣﺎﻟﻢ
ﺗﻜﻮﻧﻮا ﺗﻌﻠﻤﻮن« ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻧﻤﺎز وﺳﻄﯽ ﻣﻮاﻇﺒﺖ
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪا ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺑﭙﺎﺧﯿﺰﯾﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ از دﺷﻤﻦ از ﺧﻄﺮی ﺑﯿﻢ
داﺷﺘﯿﺪ ،ﭘﯿﺎده ﯾﺎ ﺳﻮاره ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎزﮔﺰارﯾﺪ و
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﯾﻤﻦ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺪا را ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮﺧﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط وﺟﻮب
آن اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻫﺒﺖ
و ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ دارد ﭘﺲ
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺷﮑﺮﮔﺰاری آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ،اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و
ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را از ﺑﺮﮐﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ را از ﻣﺎ ﺳﻠﺐ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم دﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی
اﺳﺖ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ در ﭘﺎﯾﺎن از ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻓﺘﺎﺣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﯾﺸﺎن در ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران
ﻗﺪرداﻧﯽ و از زﺣﻤﺎت ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.

