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بسم هللا الرحمن الرحیم

منابر صالح الدین ایوبی
دربیت المقدس

کلمهء منبر که جمع آن منابر است ،اصال کلمهء عربی است که بررای محر مرفعرع ابرا
اطالق میشرا کره برراین محر معمرا خطبراء ،راحرانیان  ،ااعظرین ااسرفا ان رهفره ابره
اعظ  ،نصحیت ارسان ان ارشا ات ینی ااجفماعی میپر ازن .
منبریکه که فاسط صالح ال ین ایابی ر بیت المق س ا ر مسج جامع ابررایی خلیر
ر شهر « حبران » ګذاشفه ش ه ا ما رای آن بحث اریر  ،فراری  ،جای ره ا مقرا خرا
خررای را ر فرراری اخرراطرات مسررلمین ار  .ایررن منابرفاسررط سپهسررا ر بررزرال اسررال
قائ ر ازعرری شررهیر جهرران اسررال صررالح ال ر ین آیررابی ر ایررن امکرران مق ر س افرراریخی
جابجاء ش ه است.
صررالح ال ر ین ایررابی طاریکرره یررا اار ش ر ی  ،از جملرره شخصرریت یررای نام ر ار مشررهار
امجایرر بینظرررری ر فررراری جهررران اسرررال اسرررت  ،اا ر سرررا  1137ر شرررهر فکریرررت
کر سفان چش به جهران کشرا ا ر سرا  1193ر شرهر مشرو اهرات ا ر جامعره امرای
شهر مشو م هان می باش .
ناگعفه نبای گذاشت ،اا بنیان گزار الت ایابیان ر مصر اشا است  .صالح ال ین ایابی
رجنگ مشهارخای با صلیب یا ر سالهای  1187رمنطقه حطین هلسطین فاانسرت ،
صلیب یا را شکست ی ااالین قبله مسلمانان  ،بیت المق س اسایر شرهر یرا هلسرطینی از
جمله شهر الخلی (حبران ) را از سیطره صلیب یا نجات ی .
طاریکه ر هاق یا اار ش ی  ،صالح ال ین ایابی رمزاصلی حاکمیت اسالمی را انسرفه
ا ر پهلای هفاحات نظامی احربی به عات ،ارشا فمرکز افاجه خاصی اشت.
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مسررررررل اسررررررت کرررررره
عررات ،اعررظ افبلیر
ر یمرررررررررره ا یرررررررررران
سررماای از جملرره ر
یررررن مقرررر س اسررررال
مقا امنزلت خاصری
خرررررررا را ارا مررررررری
باش که ب ان شر
مسررررررج ا منبررررررر از
قررررر یمیفرین اسرررررای
عرررررررررررات مرررررررررررر
بخصررررا  ،عررررات
مسررلمانان برره خیررر ا
آگرراه گر انیر ن ایشرران
برره منرراهع شرران بررا ه
است.
یمچنرران مسرررل اسرررت
که منبر امسج یکی
از اسرررای باعظمرررت
خررررا ا بررررس مهرررر
بررررای رسررران ن پیرررا
پرار گاربرررا عظمرررت
بررررره مرررررر ا ملرررررت
است.
فعالی پیامبران را
از آ علیرررره السررررال
گرهفرره فررا خرراف النبررین
محم صلی علیه اسل را هرسفا ه است فا پیا ا سفارات ین الهی ا احی آسرمانی را
از طریو مساج ا منابر ،به مر برسانن ا شریعت (ج) را به آنان فعلی ینر  .حرا
هرقی ن ار که منبر ر مسج باش یا جای یگر ا یا حفی ی یمین منبر مفحرک باش .
از جانررب یگررر خصاصرریت رسررالت جرراا انگی پیررامبر صررلی علیرره اسررل خرراف النبیررین
اگر بطار رست ااعظ  ،فبلی  ،ارشا افبیین نگر  ،این رسرالت مهجرار مانر ه اانسران
مسلمان به عناان ی مکلّف بای جاابگای آن رپیشگاه پرار گاربا عظمت خای باش .
ننتاس ت َ
َ
تومرون
خیر ا ّمة اُخرجتت لل ل
قرآن عظی الشان با زیبای خاصی هرما ه است « :کُنتم َ
بالمعروف و ت َ
َ
عن ال ُمنکر» (ساره آ عمران ( )110 :برفری ا ّمت اسال برر سرایر
نهون ل
ام را ر منعکس کر ن ا امر ا نهی پیا الهی انسفه ،ا با ذکر کلمۀ « لنتاس » رسرالت
ّللا را برای ی ایت عما انسان یا حفمی شمر ه است.
اعیان الی ّ
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ر راایات فراریخی
آم ر ه اسررت :زمانیکرره
صرررلی
رسرررا
علیرررره اسررررل مسررررج
م ینرررررررۀ منررررررراره را
اعمررررار ابنررررا نمررررا
اکار اعمراری آن بره
افما رسی  ،محر را
بررررای خطبررره فعیرررین
سراخت کرره ایررن محر
ر «:حالرررت ایسرررفا ه
برره ایرررا خطبرره مرری
پر اخرررررررررت ،الررررررررری
احیانررر  ،خطبررره یرررای
پیرررررررررررررررررررررامبرگرامی
طرررا نی مررری شررر ا
این امر برای پیرامبر
مشرررقّت را ببرررار مررری
اار  ،فا این کره فنره
رخررررررررت خرمررررررررای
خشرررررکی را آار نررررر
صررلی
کرره رسررا
علیه اسرل برر آن
فکیه می مری نمرا ا
برررررررررررررره ماعظرررررررررررررره
میپر اخررررت. .رازی
شخصرررررری ازمررررررر
م ینه اار مسج م ینه ش  ،ابه صحابهء کرا پیشرنها کر نر  ،کره اگرر پیرامبر صرلی
صلی علیره اسرل ر حرین
علیه اسل قبا نمای من چیزی خاای ساخت که رسا
خطبه برآن ی ایسفا ه شا ای اگر خااسفه باش بر آن بنشین اماعظه یرای خرای را
صرلی علیره اسرل
به راحفی اآسانی ارائه ب ار  .این پیشنها را صحابه به رسرا
مطرح نما ن  ،پیامبر اسال این طرح ا پیشنها را قبا کر ا صحابه ( رضی فعرالی
عنه اجمعین) منبری ساخفن .
صلی علیه اسل بر هراز این منبر ساخفه شر ه ایسرفا  ،نالره
میگاین اقفی رسا
از ر خت خرما بلنر شر کره پیرامبر صرلی علیره اسرل سرت بره رخرت خرمرا کره قربال
برررآن فکیرره میکررر  ،کشرری ا رخررت ارا ش ر ( .نارال ر ین السررمها ی ،اهرراء الاهرراء باخبررار
ارالمصطعی ،جل  ،2بیرات ،ارالکفب العلمیه ،صعحه ) .389
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ر راایرررررت یگرررررری
آمرررر ه اسررررت«:پهلررررای
محرررررررررراب رخرررررررررت
خرمرررررررررای خشرررررررررکی
با ،پیررررامبر صررررلی
علیررررره اسرررررل بررررره آن
فکیرررره مرررری کر نرررر ا
رای بررررررررررره سرررررررررررای
اصررحاب ماعظرره مرری
نما ن ر ا پیررا خ ر ا را
به گا حاضررین ر
مجلررس مرری رسرران ن .
برخی اصرحاب بره آن
حضرررررررررت عررررررررر
کر ن  :اجرازه بعرمایر
کرره برررای شررما منبررری
بسررازی فررا بررر آن آمر ه
ماعظرررره هرماییرررر  .آن
حضرررررت اذن ا نرررر .
پرررس منبرررری سررراخفن .
اقفی کره حضررت برر
هراز آن رهفره ا ایررا
خطبه نما نر  ،ناگهران
صرررررر ای نالرررررره ای از
فنررررهء رخررررت خرمررررا
برخاسرررت ا حضررررت
برگشت ،ست رای آن گذاشت ا ساکت ش ).
( نارال ین سمها ی ،اهاء الاهاء باخبار ارالمصطعی  ،صعحه ) .389 388
صلی علیره اسرل از یمرین منبرر بره فر ریس افبلر یرن
مح ثین می هرماین  :رسا
مق س اسال ااحی آسمانی می پر اخت نه فنها مسلمانان را که حضار ر اجفماع اشرفن
مفاجه ای اف ین مق س می ساخفن  ،بلکه به حاضرین مخاطب میگعت :که ایرن پیرا مررا
به سایرین به آنع ه کسانیکه حاضر راجفماع نیسفن نیز برسانی « :فَ ْنیُبَ لنّ ْتْ الشَّتا لِ ُد ا ْلََاِلت َ »
(بای حاضران به غایبان برسانن ).
یمچنرران پیررامبر صررلی علیرره اسررل رحجرر الا اع ر جمررع کثیررری ر حالیکرره بررا ی
تْ ْ َ ْوعَتی لم ْ
تام َ»(بایر
س ل
تن َ
شفر ا ساار با هرما  « :فَ ْنیُ َب لنّ ْْ الشَّا لِ ُد ا ْلََاِلت َ فَ ُتر َّ ُم َبنَّ َ
حاضران بره غایبران برسرانن  .چره بسرا شرنان ه ی غیرر مسرفقیمی کره فاانرایی حعرظ بیشرفری
نسبت به شنان ه ی مسفقی ار ).
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منبر بیت المقدس :
بعررر از اینکررره صرررالح الررر ین
ایررررابی بیررررت المقرررر س را ر
سررررالهای  1187از فصرررررف
صلیبی یا بیران کشری اآنران
را ر جنررگ حطررین (1187
) شکسرررررررررت سرررررررررخفی ا ،
امسررررررررررج ا قصرررررررررری را از
فصررررف صرررلیبی یرررا بیرررران
اار  ،بررررره اعمرررررار ،فررررررمی
افررررررزئین مسررررررج ا قصرررررری
پر اخرررت .ر پهلرررای سرررایر
خررر مت یررر ایت هرما نررر فرررا
منبرررر زیبرررای رابررررای مسرررج
بیررت المقر س امسررج ابرررایی
ر شرررهر «حبرررران
خلیررر
» از چرررراب زیبررررا امحکمرررری
آما ه سازن  .بن این اظیعه
را ر سررررررررررا  1168برررررررررره
نارالررررر ین زنگررررری کررررره ر
منطقررره حلرررب زمرررا حکامرررت
اسرررررالمی را ب سرررررت اشرررررت
اعطا نما  ،نارالر ین زنگری
به مشهار فرین نجاران شرهر
مشو احلب ی ایت هرما  ،فا به ساخفن این منبر زیبا که فاری اسال یمچا زیبای سرت
کاری را نه ی ه است ،از چاب یای قیمفی به اسرع اقت ممکن اما ه سازن .
مؤرخین مینایسن طرح نجاری ،حکاکی اکنر نکاری ایرن منبرر فاسرط نارالر ین زنگری بره
نجار مشهارشهر مشو بنا « االخترینی » سپر ه ش  ،مطابو راایات سراخفن  ،حکراکی
اکن نکاری این منبر م ت فقریب ه سا را ربر گرهت .
منبر نارالر ین زنگری معرراف بره منبرصرالح الر ین از مشرهارفرین منبریرای باسرفانی ر
شهرمبارک بیت المق س احر ابراییمی می باش .
منبری که نارال ین محما زنگی سفار ساخت آن را ا ا صالحال ین یاسف بن ایراب
ر حبران حاضر کرر ،
آن را ر مسج األقصی ر بیت المق س امسج ابرایی خلی
فحعررهای باسررفانی -اسررالمی اسررت کرره مسررلمانان را برره یررا راز پیرررازی ا هررف المبررین بیررت
المق س االین قبله مسلمانان احرر ابراییمری رشرهر الخلیر چهرارمین مکران مقر س بررای
مسلمانان میان از .
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این منبر از جنس چاب «االرز» ساخفه ش ه ،ا مزین به فزئینافی از جنس عاج ا ص ف
با .
ابا العباس فقی ال ین احم بن علی مقریزی (845 - 766ق) ،مشرهارفرین مرارک کشرار
مصری ر سالهای یشف انه یجری مینایسر  « :ماننر ایرن منبرر رطرا فراری اسرال
ساخفه نش ه است».

متون کند نکاری شده درمنبرنور الدین زنگی :
قابرررررر فررررررذکر اسررررررت کرررررره
ییچگانه مری اکاکره اینری
ر کررراری سررراخفمانی ایرررن
منبررر برره کررار نرهفرره اسررت.
چاب یای این منبرر برا هرن
بی نهایرت هنری برا یر ربرط
ا ه ش ه است.
ایررررررن منبررررررر ر بررررررا فرین
حصهء خای ارای فراجی
زیبای میباش  .ر ایرن منبرر
آیررره مفبرکررره ( 90ـ ) 93
ساره النح اایه  18ساره
الفابرررررره بررررررا هررررررن خاصرررررری
کن نکاری احکراکی گر یر ه
است.

حکتتاکی زاویتتش شتتر ی
منبر :
ر قسرررمت چرررب ایرررن منبرررر
ناشرررفه ذیررر بررره چشررر مررری
الرررحمن
خررار  « :بسر
الررررحی  ،مرررر بعملررره العبررر
العقیررر ىلررم رحمفرره ،الشررا ر
لنعمفرره ،المجای ر هرره سرربیله
المرابط ألع اء ینه ،الملك العا نار ال ین ،ر ن اإلسال االمسرلمین ،منصرف المظلرامین
مررن الظررالمین ،بررا القاسر محمررا بررن زن رره بررن اق سررنقر ،ناصررر میررر المررؤمنین ،عررز
نصاره ،ا ا اقف اره ا علم مناره ،انشر هه الخاهقین لایفه ا عالمه ا عرز الیراء الفره
ا ذ عررار نعمفرره ،اهررف لرره اعلررم ی یرره ،ا قررر بالنصررر االزلعررم عینیرره برحمفررك یررا رب
العالمین ،اذلك هه شهار سن ربع اسفین اخمس مئ » .
(به نا خ اان بخشرن مهربران .سرفار بره سراخت آن را بنر ه هقیرر ا محفراج رحمرت خر ا،
شاکر نعمف  ،کاشن ه ر رای  ،ر بن کنن ه شمنان ین  ،پا شاه عا  ،نارال ین اسرال
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ا مسلمین ،سفانن ه حو مظلامان از ظالمران ،اباالقاسر محمرا بن زنگری ،ابایاسرف ناصرر
امیرالمؤمنین که خ اان یاران را گرامی ب ار ا اقف ار را ثابرت گر انر  ،پایگرای را
بلن ر گر ان ر ا ر میرران مررر پرررچ ا ره ر اا را براهراشررفه نمای ر ا یرراران الررف را
گرامی ب ار ا کاهران نعمف را خاار گر انر ا بره رحمفرت ای پرار گرار جهانیران ا آن
ر ماهیای سا  564یجری با ).

حکاکی بر در منبر :
اباظررایر جلرری کرره خ ر ای بیررامرز آن را سرراخت .آن را سررلمانبن معررالی کرره خ ر ا اا را
بیرررامرز  ،سررراخت .آن را حمیررر بن ظرررایر کررره خررر ای بیرررامرز  ،سررراخت .آن را هضرررای ا
اباالحسن ا پسر یحیی الحلبی که خ اان ایشان را رحمت کن  ،ساخفن
.حکاکی بر جان راست خطی از بنش :
به نا خ اان بخشن ه مهربان .ر خانهیایی خ اانر اذن ا ه کره بلنر شرا ا ذکرر شرا ر
آنیا اس اا ،صب ا شا حمر ا ثنرای اا میکننر  ،مر انری کره نره فجرارت ا نره هرراخفن،
آنیا را از ذکر خ اان ا اقامه نماز ا ا ن زکات باز نمی ار .

حکاکی در جان چپ خطی :
برره نررا خ اان ر بخشررن ه مهربرران .یمانررا کسرری کرره برره خ اان ر ر راز آخرررت ایمرران بیرراار
مساج خ اان را آبا میکن ا کسی کره نمراز بره پرا ار ا زکرات ب یر از کسری جرز خر ا
نفرس  ،پس شای که آنان از ی ایت یاهفگان باشن .

حکاکی بر روی گنبد :
به نا خ اان بخشن ه مهربان .خ اان به ع ا احسان ا اطعا نز یکان عرات میکنر ا
از هحشا ا منکر ا ب ی باز می ار  ،شما را پن می ی  ،باش که پن گیریر  .زمرانی کره برا
خ ا عه میبن ی به عه خا اهرا ار باشری ا ایمران را بعر از اسرفحکا آن نشرکنی ا خر ا
را میزان قرار یی  ،خ اان آنچه را که نمی انی می ان  ،نباشری ماننر کسری کره رشرفها
پاره ش بع از اسفحکا آن ،گرایی از امفی یسفی که یمانرا شرما را خ اانر میآزمایر فرا
ر راز قیامت به شما آشکار شرا آنچره ر آن اخرفالف اشرفی  ،خر ا اگرر بخاایر شرما را
امفی ااح میگر ان ا لکن.

خواننده محترم !
نبایر هرامررا کررر کرره رسررالت هررافحین اقامانر انان شررهیر جهرران اسررال رجنررب اپهلررای
اینکرره برره هفاحررات اامررار نظررامی ایفمررا خررای را بخررر می انر  ،فاجرره خررا ااساسرری
خای رابه راشنگری ،فعلی افربیه جامعه نیز معطراف مری اشرفن  .صرالح الر ین ایرابی
با ساخفن اجابجا کر ن ایرن منبرر ر مسرج بیرت المقر س امسرج حضررت ابررایی خلیر ،
ر جنررب اینکرره برره زیبررای ایررن مسرراج فاجرره بعمر آار  ،بلکرره بررا نصررب ایررن منررابر ،برررای
انسجا مسلمین افنایر جاانان اکاهه مسلمانان اسفعا ه عظی ابزرگی را بعمر اار ه انر
کره یا گرار هرامرا
از منابر مسرج بیرت المقر س امسرج ابررایی خلیر
که از یری
ناش نی صالح ال ین ایرابی ا نارالر ین زنگری میباشر کره رخراطرات انران زنر ه اسرت.
خ اان آنان را غریو رحمت نما ه اجنت هر اس نصیب شان بگر ان .
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حریق منبر صالح الدین ایوبی :
حریرررررو منبرررررر صرررررالح
الررررر ین ایرررررابی یکررررری از
اسرررفانهای غررر انگیرررزی
اسرررررت کررررره فرررررایناز ر
خرررررررراطرات مسررررررررلمانان
ر بیرررررررررت
بخصرررررررررا
المقررررررر س زنررررررر ه برررررررا ه
اخطررررات آنررررا برررا فررراثر
بیررررران می ارنررررر ر مررررراه
جنررررررررررررررررررراری 2019
زمانیکررره ( نایسرررن ه ایرررن
رسررراله ) از مسرررج بیرررت
المقررررر س زیرررررارت مررررری
نمررا مفررالی ایررن مسررج
ر حالیکررررررره اشررررررر از
چشررررررمان ا سرررررررازیر
میشررا  ،اسرررفان حریرررو
مسرررررررررررررج ا قصررررررررررررری
ابخصا منبرر صرالح
الرررر ین ایررررابی را برررررای
بیان می اشت .
ر فرررراری ۱۹۶۹/۸/۲۱
رژیرر صهیانیسررفی طرری
ی خبرری اعرال اشرت
یاانرره
کرره ی ر شررخ
بنا «دنیس مایكت روِتان» مسرج ا قصری را بره آفر شری  .گرچره اسرراییلی یرا اعرال
اشفن ه این شخ اسفرالیایی یك مسیحی یاانه با  ،اما برخی منابع معفبر نیز برر ایرن
عقی ه یسرفن ره ای یرك یهرا ی فاریسرت برا ا از لحراظ سرالمت عقلری نیرز یری مشر لی
ن اشت .
شی ه ش ه مسج ا قصی  ۱۵۰۰مفرمربع از  ۴۴۰۰مفرمربع مساحت لری
بخ به آف
مسررج را ربرمرری گرهررت .ر آفر سررازی ،منبررر زیبررای «صتتالح التتدین ایتتوبی» ،مسررج
عمر ،محراب «زكریا» ،مقا ا ربعین ،سه رااق ممف از جناب بره شرما برا سرفان یرا ا
ایاان یا ا فزیینات سقعی بر سط مسرج هررا ریخرت .ا سرفان اصرلی ره گنبر رای آن
اسفاار با ا اجزایی از گنب اخلری ره مرزین برا  ،محرراب ا یااریرای جنرابی ،پاشر
مرمری ا  ۴۸پنجره گچی ،شیشه یای رنگی ا هر یا ،ساره اسرراء ره برا اشری یرای
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معرررق ا فررذییب ش ر ه ناشررفه ش ر ه بررا از بررا ی محررراب برره سررای شرررق امف ر ا اشررت ا
بسیاری از فزیینات ا آیات قرآنی طی این آف سازی از بین رهت .

خواننده محترم !
منبررر فخریررب ش ر ه ر مسررج
مبارک بیت المق س به اساس
هرمرران شررایانه ملرر حسررین
پا شررراه ار ن  ،بررر ان فررراخیر
غررررررر فرررررررمیم امرمررررررت
کررراری بررره کشرررار پا شرررایی
ار ن انفقررررا ابرررره پاینفرررران
ینریرررررررررای اسرررررررررالمی ار ن
فحایررر ا ه شررر  ،اشرررخ
پا شرراه ار ن جاللفمرراب ملر
حسررررین از امررررار فرررررمی آن
سرپرسررفی امراقبررت میکررر ،
فرررا فررررمی ممرمرررت مجررر آن
سررریع ا مطررابو منبررر اصررلی
صرررررررارت گیرررررررر  ،ایمررررررره
مصرررررررارف مرررررررالی آن را از
خزانررره الرررت شرررایی فا یررره
نما  .ر ضمن مل حسین
ی ایت هرمرا نر فرا زمانیکره
فرررمی منبراصررلی  ،برره پایرران
میرس  ،اکار آن بطار کلری
فکمیررررر میگرررررر  ،منبرررررری
یگری بطار عاجر سراخفه
شا اغر خطبه اما مسج بیت المق س به ق س انفقا ا ه شا .
ر ایررن بازسررازی  16یررزار  500قطعرره چرراب کرره طررا برخرری از آنهررا از چن ر میلیمفررر
فجااز نمی کن  ،بره کرار رهفره اسرت .طرا آن  6مفرر ا عرر پرایین آن  4مفرر ا عرر
با ی آن  1مفر است  ،قاب فذکر است که ر امار پیان کاری چراب یرا ازسرر ا مری
اسفعا ه نشر ه بلکره از شریاه بسریار ینرری ا محکمری اسرفعا ه شر ه اسرت کره فراکنان ر هرن
حکاکی انجاری بی سابقه با ه است ااین شیاه هن ینری ر این منبرر فراریخی را نشران
می ی  .ر این منبر از فزئینات ین سی ،خطاط عربی ا ینریرای اسرالمی اسرفعا ه بعمر
آم ه است .
ثرانی ایرن اظیعره را
بع از اهات جاللفماب مل حسین  ،پسر جاللفماب مل عب
بر ا گرهررت ،ا ر حر ا  40نعررر مهنر س اانجینررران هنرری امشررهاری را از کشررار یررای
اسالمی ازجمله انجینران ار نی  ،سراریی  ،فرکری  ،مصرری  ،مالیزیرا  ،ام ربری غرر
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اشراف برفرمیمات این منبر عات نمرا  ،ر ضرمن عکرس یرای اصرلی ایرن منبرر را کره
ر مررازی ملرری لن ر ن  ،امررازی یررای کشررار یررای اراپررای امررازی ایررا ت مفحر ه امریکررا
اجا اشت بره اخفیرار معمراران اانجینرران گذاشرفه شر  .افقریبر امیلران ا اصر یرزار
ینار ار نی را با ی فرمی آن به مصرف رسانی  .با خره کرار فررمی ایرن منبرر رسرا
 1993برره زیبررای خاصرری آن برره افمرا رسرری ابررا مراس ر خاصرری فاسررط کشررار پا شررایی
ار ن به بیت المق س انفقا ا رمح اصلی ا جابجاء انصب ش .

خوانندهء محترم!
طاریکه رهاق ی یا آار ش ی منبر یکی از مهمفررین اسرای اطرالع رسرانی ر مسراج
بشمار میرا ا رطا فاری اسال  ،مسلمانان جایگاه  ،مقا امنزلت منبر را بسیار مق س
میشمارن .
علماء با ایرا اعظ انصای  ،ماعظه یا  ،اخطبه یا اصا ارشفه یای بنیا ین شرریعت
غرای محم ی صلی علیه اسل را ابالغ  ،فحلی  ،فرجمه ا برا فشرریحات خرای آنررا
به سمع ملت مسلمه میرسانن .
علمررای امرررازی مانن ر ه ارثرره ا نبیرراء  ،امررراز ر مسرراج جررامع ابخصررا بررزر از
یمررین اصررا اساسرری یررن مقر س اسررال ااصررا کرره مرررفبط برره زنر گی مسررلمانان باشر ر
خطبه جمعه ااعیا فعریف افاضی ا بیان می نماین .
اصا از لحاظ اسالمی هرق نمیکن که منبر از چه ساخفه ا چه سراخت را اشرفه باشر .
اصا بحث بررین نیسرت کره سراخت هزیکری منبرر از چره باشر  ،منبرر چرابی باشر یرا منبرر
سمنفی ،منبر سنگی باش ایا ی ساخت این منبر از این باش  ،مه ایرن اسرت کره از منبرر
بای برای فنایر اراشنگرای مر اسفعا هء سال ا رسفی بعم ای .
بررر ااعظررین منررابر اسررت رماعظرره یررا ا خبطرره یررای خررای یمزیسررفی ،انسرران اس رفی،
برا ری ااخات ا ر نهایت صل افرقی انسانی را فبلی اارشا هرماین .
ین برای خ مت ارینمایی بشریت ین رحمن ا رحی  ،شعقت ا فرح  ،ګذشرت ا هرصرت
فابه ا بازګشت به امر حو اراسفی باش .
مسلمان ا عال ین مکلف به رسان ن حو است ا بر ن مر به جنت به جبر ا اکراه اا
ممکن نیست ا ا اینکه کار مسرلمانی نیسرت کره بره (کُتن فتیکُن) براار ار  .بره فعرالی
قا ر افاانا باار ار که اګر آن ذات خااسفه با یمه مسلمان ا ایر صرال میبا نر  .ایرن
انسان ا انفخاب انسران اسرت کره سرخن حرو بررای رسری  ،منطرو آن ګعفره شر ا ینراز یر
شرارت کن  .کار مال امنبر ،شریعت ا ین است که راه حو ا راه منبر برحو را پیررا
کن ا خا پا اشت کار ا انفخاب خای را بر ار  .چین منبرر ،منبرر رحمرت ا راه نجرات
است.
صررلی ّللا
ر صررحی مسررل برره راایررت ابامسررعا انصرراری رضرری عنرره ،از رسررا
علیْه اسل راایت است «:م ْن علی خی ٍْر هله مثْ ْجر هاعله » (مسل (()1893یرکس
به کار خیری راینمایی کن  ،اجر با اجر انجا ین ه ی آن برابر است)
لذا برر فمرا علمراء ،خطبراء ،مرؤعظین اکاهره مسرئالین یرن اسرت کره ر فبلیر ارشرا ات
ینرری چرره از راه منبررر باش ر ا یررا یر غیررر منبررر از مالیمررت انرمرری اسررالمی کررار گیرن ر .
تب لبا ْل لح ْک َمت لة َوا ْل َم ْو لع َت لة
طاریکه پرار گار با عظمت مرا مری هرمایر «:ا ْد ُ
ع لإلَتی َ
ست لبی ل َر لبّ َ
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س ُن » (با حکمت ا ان رز نیکا ،به راه پرار گرارت عرات
سنَ لة َو َجا لد ْل ُه ْم بلالَّتلی لِ َی َْحْ َ
ا ْل َح َ
ا مناظره کن)( .ساره نح )125/
نما! ا با آنان به راشی که نیکافر است ،اسف
الر ْهررو یکرران هرری
ر حر یث صررحیحی رسررا
صررلی ّللا عل ْیرره اسررل میهرمایر  «:ىن ّ
ش ْیءٍ ى زانه ا ی ْنزع م ْن ش ْیءٍ ى شانه» ( )2594مسل ) (نرمی ر یرکاری که باشر
آن را ارزشمن میساز ا ر یر کاری که نرمی ا مالیمت نباش بیارز میگر ).
یمچنان پیامبرصلی ّللا علیْه اسل میهرمای  «:م ْ
الر ْهرو ی ْحرر ْ ْالخیْرر » ( مسرل
رن ی ْحرر ْ ّ
(( )2592یر کس از نر خایی محرا شا  ،از خیر محرا ش ه است).
وماعنینا اال البالغ المبین
امین ال ین « سعی ی ـ سعی اه انی »
جناری ـ  2019مسج مبارک ا قصی
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