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َ
ــه  ــاب بـ ــرم خطـ ــر اکـ پیغمـ
امیراملومنین؛هـــر کـــه مـــی 
ـــد  ـــات کن خواهـــد خـــدا را مالق
ـــه ترســـی نداشـــته  ـــی ک در حال
ـــدت  ـــت فرزن ـــد محب باشـــد بای
حســـین علیـــه الســـالم را در دل 

ـــد.  ـــته باش داش

ــردی  ــه ف ــت ک ــدا خواس ــر خ اگ

ــرای خــود  ــن باشــد  و او را ب بهتری

انتخــاب کنــد، در ســازمان دهــی  

وجــودی او، محبــت حســین 

ــد. ــی زن ــم م ــالم را رق ــه الس علی

اگـــر کســـی بـــا صحیفـــه ی 

سجادیه آشنا شـــود و ذوقش را 

از صحیفه پر کنـــد و عالقه مند 

باشـــد کـــه هـــر روز یـــک 

فـــراز صحیفـــه را بخوانـــد به 

بهتریـــن تربیت اهلـــی بیتی 

دسترســـی پیـــدا کرده اســـت.

امـــام صـــادق علیـــه الســـالم 

فرمودند: تربت سیدالشـــهداء 

را بـــرای درمـــان درد هایـــت 

اســـتفاده کن کـــه آن درمان هر 

درد و امـــان از هر خوف اســـت.

امـــام زمـــان علیـــه الســـالم 

فرمودند:هنگامـــی کـــه بـــرای 

حاجتـــی بـــه حضـــرت اباالفضـــل 

متوســـل شـــدی بگـــو» یـــا اباالغـــوث 

ادرکنی«یعنـــی:  ای پـــدر پنـــاه 

ــرس. ــادم بـ ــه فریـ ــدگان، بـ دهنـ

هرکـــه بخواهـــد خـــدا را مالقات 

کند در حالی کـــه گناهانش از بین 

رفته باشـــد باید علی ابن الحسین 

علیه السالم را دوســـت بدارد زیرا 

او از کســـانی اســـت کـــه خداوند 

در بـــاره آنهـــا فرموده ِســـيماُهْم 

ـــُجود. ِفي ُوُجوِهِهـــْم ِمْن أَثَِر السُّ

منبـــر

امام سجاد 
علیه السام

اباالفضل  حضـــرت 
الســـام علیـــه 

صحیفه 
سجادیه

امام حسین 
علیه السام

طب

در طرف راست عرش الهی نوشته شده است: حسین علیه السام چراغ هدایت و کشتی نجات است.

َفَمـــْن يُـــرِِد اللَّـــُه أَْن يَْهِديَـــُه يَْشـــَرْح َصـــْدرَُه لِْلِْســـالِم َو َمـــْن يُـــرِْد أَْن 
ـــماِء  ـــُد ِفـــي السَّ عَّ كَأَنَّمـــا يَصَّ يُِضلَّـــُه يَْجَعـــْل َصـــْدرَُه َضيِّقـــاً َحرَجـــاً 
كَذلِـــَك يَْجَعـــُل اللَّـــُه الرِّْجـــَس َعلَـــى الَّذيـــَن ال يُؤِْمُنـــوَن« 125/انعـــام

امام زمان علیه الســـالم فرمودند:هنگامی کـــه برای حاجتی به حضـــرت اباالفضل 
متوسل شـــدی بگو» یا اباالغوث ادرکنی«یعنی:  ای پدر پناه دهندگان، به فریادم برس.

امیراملومنین)عليه السالم( در بسرت شهادت عباس عليه السالم را طلبيد و او را به سينه اش 

چسبانيد و فرمود: »به زودی در روز قيامت چشمم به وسيله ی وجود تو روشن می گردد.

حضرت ابوالفضل در آئینه گفتار معصومین 

1( گفتار حرضت پيغمر اکرم )صلی الله عليه و آله (:  در يکی از رؤياهای صادقه آمده، پيامرب )صلی الله عليه و آله(به عباس 

)عليه السالم( فرمود: خداوند چشمت را روشن گرداند، تو تا روز قیامت باب الحوائج هستی، از هر که خواستی شفاعت کن.

2( گفتار امیراملومنین)عليه السالم(: عباس )عليه السالم( در پيشگاه خداوند دارای مقام بسيار ارجمندی است خداوند به 

جای دو دست دو بال به او می دهد و او با آن دو بال همچون جعفر طيار در فضای بهشت همراه فرشتگان پرواز می کند« 

و نيز روزی که امام علی)عليه السالم( در بسرت شهادت بود عباس عليه السالم را طلبيد و او را به سينه اش چسبانيد و فرمود: 

»به زودی در روز قيامت چشمم به وسيله ی وجود تو روشن می گردد. 

3( گفتار حرضت زهرا )عليهاالسالم(: روايت شده وقتی که روز قيامت بر پا می شود پيامرب )صلی الله عليه و آله (به علی)عليه 

السالم (می فرمايد: به حرضت زهرا )عليهاالسالم( بگو برای شفاعت و نجات امت چه داری؟حرضت علی )عليه السالم (پيام 

پيامرب )صلی الله عليه و آله(را به حرضت زهرا)عليهاالسالم( ابالغ می کند حرضت زهرا عليهاالسالم در پاسخ می فرمايد: »ای 

امري مؤمنان! دو دست بريده ی پرسم عباس )عليه السالم( برای ما در مورد شفاعت کافی است.

4( گفتار امام حسني )عليه السالم(: حرضت سيدالشهداء در مورد برادرش حرضت ابوالفضل )عليه السالم( سخنان زيادی 

دارد و مادراينجا فقط به يک جمله اکتفا می کنيم که بعد از شهادت عباس فرمود: ای برادر خداوند عامليان به تو جزای خري 

بدهد که تو در راه خدا بطور کامل جهاد کردی

5( گفتار امام سجاد )عليه السالم(: روزی نگاه امام سجاد عليه السالم در مدينه به فرزند حرضت ابوالفضل عليه السالم 

افتاد، بی اختيار اشک از چشامنش رسازير شد، آنگاه فرمود: »هيچ روزی بر رسول خدا سخت تر از روز جنگ احد نبود در 

آن روز عمويش حرضت حمزه شري خدا و شري رسول خدا کشته شد و بعد از آن هيچ روز بر رسول خدا سخت تر از روز 

جنگ موته نبود که در آن روز پرس عمويش جعفر طيار کشته شد. آنگاه فرمود: هيچ روزی سخت تر از روز شهادت حسني 

نبود، 30 هزار نفر از دشمن که می پنداشتند از امت اسالم هستند حسني را احاطه منودند و در ريخنت خون او به خدا تقرب 

می جستند، به نصيحت امام حسني گوش نکردند و از روی ظلم و دشمنی آن حرضت را به شهادت رساندند و سپس فرمود: 

»خداوند رحمت کند عباس را، ايثار کرد و دچار مصائب و امتحان عظيم گرديد و جانش را فدای برادرش حسني منود، تا آنجا 

که دستهايش در اين راه قطع گرديد، خداوند به جای آن دو دست دو بال به او عنايت کرد که در بهشت همراه فرشتگان 

با آن دو بال پرواز کند چنانچه خداوند به جعفر بن ابی طالب نيز دو بال عنايت کرد که در بهشت به پرواز درآيد. و آنگاه 

امام سجاد )عليه السالم( اين جمله را در شأن حرضت ابوالفضل العباس )عليه السالم( فرمود: »برای عباس عليه السالم در 

پيشگاه خداوند بزرگ مقامی بس ارجمند است که همه شهيدان در روز قيامت به آن مقام حرست می برند« 

6( گفتار امام صادق )عليه السالم(: »عموی ما عباس، عليه السالم پرس علی عليه السالم، بينشی تيز و دقيق و اميانیمحکم 

و استوار داشت در رکاب برادرش با دشمنان جهاد کرد و به خوبی از عهدهی آزمايش الهی برآمد و به مقام شهادت رسيد. « 

و نيز در فرازی از زيارتنامه منقول آن حرضت خطاب به حرضت ابوالفضل )عليه السالم( می خوانيم: سالم بر تو ای بندهی 

شايسته ی و پريو فرمان خدا و رسول خدا )صلی الله عليه و آله( و امريمؤمنان )عليه السالم( و حسن )عليه السالم( و حسني 

)عليه السالم(. و نيز در فراز آخر زيارتنامه فوق می خوانيم که حرضت امام صادق عليه السالم خطاب به حرضت ابوالفضل 

)عليه السالم (می فرمايد: »گواهی می دهم که تو در امر دينت هيچ گونه سستی نکردی و در برابر دشمن باز نايستادی و 

به راستی با کامل بصريت و آگاهی از دنيا رفتی در حالی که اقتدا به صالحان منودی و از پيامربان پريوی کردی« 

7( گفتار امام هادی عليه السالم: در فرازی از زيارت ناحيهی مقدسه امام هادی می خوانيم: »سالم بر ابوالفضل العباس 

پرس امريمؤمنان، 1- آنکه با کامل مواسات و ايثار و برادری جانش را نثار برادرش حسني کرد 2- آنکه دنيا را وسيله آخرت قرار 

داد 3- آنکه خود را فداکارانه فدای برادر منود 4- آنکه نگهبان دين و سپاه حسني بود 5- آنکه تالش بسيار برای آب رسانی                         

به سوی لب تشنگان منود 6- آنکه دو دستش در راه خدا قطع شد«. 

 »پس كىس را كه خدا بخواهد هدايت منايد، دلش را به پذيرش اسالم مى گشايد و هر كه را 

بخواهد گمراه كند، دلش را سخت تنگ مى گرداند چنان كه گويى به زحمت در آسامن باال مى رود. اين گونه، 

خدا پليدى را بر كساىن كه اميان منى آورند قرار مى دهد.«

بیان استاد:  این آیه می خواهد نشان دهد که اگر کسی می خواهد بداند که خداوند او را هدایت کرده یا نه، به رشح صدرش 

نگاه کند، ببیند آیا رشح صدر دارد یا نه. اگر فرد گرچه خیلی خوابش می آمد اما بیدار شد و مناز صبح خود را خواند، یعنی 

رشح صدر دارد. یک کار دنیایی نام بربید که در آن سختی نباشد. اگر کسی بخواهد برای تفریح هم به جاده ی چالوس برود 

باید چند ساعت راه را تحمل کند، گاه ساعت ها در ترافیک مباند. ادعا می کند کار عقالیی هم انجام می دهد. چه طور در 

چنین جایی سختی کشیدن عقالنی است، در مسائل دینی هم انسان بپذیرد. بله، کسی که برای مناز از خواب خود می گذرد، 

خامنی که حجاب خود را حفظ می کند کار سختی می کند. کسی که این مسائل را رعایت نکند قلبش رشح صدر ندارد، انتظار 

نداشته باشد که مشکالتش حل شود. اگر از اهلبیت-علیهم السالم- درخواستی دارید، باید خود را با ایشان منطبق کنید. 

کسی که دامئاً دروغ می گوید، چه طور می تواند از امیراملومنین-علیه السالم- حاجتی داشته باشد! چه حقی دارد که بگوید 

چرا امام حسین-علیه السالم- حاجت مرا منی دهد؟! 

»َو َمْن يُرِْد أَْن يُِضلَُّه« یعنی چه؟ یعنی خداوند همه ی راهنامیی های الزم را به فرد کرده است، به او عقل داده است ولی او 

عقل را زیر پا له کرده و هوا و هوس خود را پیروی کرده است. از قامر و شطرنج خوشش می آید، از موسیقی لذت می برد، 

اگر دسته کلید کسی را پنهان کند و فرد 48 ساعت دنبال آن بگردد لذت می برد، از ظلم کردن خوشحال می شود. این فرد 

گمراه شده است. کسی که به مادرش ناسزا می گوید هالک می شود، چون شاید خداوند به دزد یا رشابخوار فرصت داده 

باشد، اما عاق مادر را محل سقوط قرار داده است. 

پس ما باید هر چیزی را که اسباب هدایت مان را فراهم می کند یاد بگیریم. مناز خواندن اسباب هدایت ما است، منازمان 

را درست کنیم، مراقب پدر و مادرمان باشیم و ... اگر عمل به دستورات دین در وجود ما نهادینه شد، رشح صدر در ما پیدا 

می شود، به قرآن خواندن میل پیدا می کنیم، بعضی به حوزه علمیه میل پیدا می کنند، برخی به کتاب های شهید مطهری 

میل پیدا می کنند. 

بعضی ها رسمایه های خوبی دارند، اما منی توانند از آن ها استفاده کنند، این افراد باید به امئه-علیهم السالم- متوسل شوند. 

آقای بهجت-رحمه الله علیه- می فرمودند: مثل ما تنبل نباشید، زود زود به مشهد بروید. گاهی موانع بزرگی با یک بار 

مشهد رفنت از رس راه ما برداشته می شوند. نوری که در اهلبیت-علیهم السالم- هست، در امام رضا-علیه السالم- هم هست. 

هنگامی که به حرم رفتید به عدد اسم ابجد امام رضا-علیه السالم- یعنی هزار و یک بار »یا رئوف و یا رحیم« بگویید. زیارت 

کنید، مناز بخوانید و بعد به امام رضا-علیه السالم- بگویید: »دست خالی آمده ام گره به کارم افتاده است، شام مشکلم را 

حل کنید.« برگردید و ببینید امام رضا-علیه السالم- چه طور مسیر را برای تان هموار می کند. او حجت خداست، پناه شیعه 

است. آسامن و زمین و آنچه بین آن دو است، در اختیار امام رضا )علیه السالم( است. 

خود را قطره ای در دریای امامتش فرض کن تا محبتش را نسبت به خود درک کنی.

ِ ُحسيٌن ِمْصَباُح ُهًدى َو َسِفيَنُة َنَجاٍه  ِانَُّه لََمْكُتوٌب َعْن َيِميِن َعْرِش اللَّ

علیـــه: اللـــه  رحــــمة  خمینـــی  امـــام 
اراده خدا بر آن  بوده و هست که اسالم و قرآن را 

جاویدنگه دارد و لذا حسین بن علی را 

برانگیخت تا خون پاک او در امتداد 

تاریخ بجوشد و دین خدا را 

آبیاری کند و از وحی 

پاسداری کند

اللـــه: حفظـــه  رهـــری  معظـــم  مقـــام 
ـــود  ـــالم نب ـــه الس ـــجاد علی ـــام س ـــای ام ـــالش ه ـــر ت اگ
ــالم  ــه السـ ــین علیـ ــام حسـ ــهادت امـ شـ
ـــی  ـــار آن من ـــود و آث ـــده ب ـــع ش ضای
ـــارم  ـــام چه ـــهم ام ـــد. س مان
ـــهم  ـــالم س ـــه الس علی
عظیمـــی اســـت

غد  يـريه
نشـریه داخـلی هیئت حجـت ابن الحسـن  شـــماره - 92

:

ْيَت َعَلى َأَحٍد ِمْن َأْوِلَياِئك   ِهيِد َصاَلًة َكِثيَرًة تاَمًة َزاِكَيًة ُمَتَواِصَلًة ُمَتَواِتَرًة ُمَتَراِدَفًة َكَأْفَضِل َما َصلَّ يِق الشَّ دِّ َرى الصِّ ْرِض َو َمْن َتْحَت الثَّ ِتَك َعَلى َمْن َفْوَق اْلَ ِقيِّ َو ُحجَّ ِقيِّ النَّ َماِم التَّ َضا اْلُمْرَتَضى اْلِ ُهَم  َصِل  َعَلى  َعِلِي  ْبِن  ُموَسى  الرِّ  اللَّ

8( گفتار امام زمان )عج(: حرضت آيت الله العظمی مرعشی نجفی )ره( فرمودند: يکی از علامی نجف ارشف که مدتی 

به قم آمده بود، برای من نقل کرد، مشکل داشتم به مسجد جمکران رفتم، درد دمل را به حرضت ولی عرص )عج( عرض کردم 

و از او خواستم که وساطت کرده از درگاه خدا شفاعت کند تا مشکل من حل گردد. برای اين منظور به طور مکرر به مسجد 

جمکران رفتم، ولی نتيجه ای نگرفتم تا اينکه روزی در آن مسجد در هنگام مناز دمل شکست و خطاب به امام زمان )عج( عرض 

کردم: »موالجان! آيا جايز است که در محرض شام باشم و به ديگری متوسل شوم؟ شام امام من می باشيد، آيا زشت نيست 

با وجود امام امتی حتی به علمدار کربال قمر بنی هاشم عليه السالم متوسل شوم و او را نزد خدا شفيع قرار دهم؟ از شدت 

ناراحتی بني خواب و بيداری قرار گرفته بودم ناگهان با چهره ی نورانی قلب عامل امکان حرضت حجة )عج( روبرو شدم، بی 

درنگ سالم کردم جواب سالم را داده و فرمودند: نه تنها زشت نيست و ناراحت منی شوم که به علمدار کربال متوسل گردی، 

بلکه به شام راهناميی نيز می کنم که هنگام توسل به علمدار کربال چه بگويی؟ هنگامی که برای برآورده شدن حاجت به آن 

حرضت متوسل شدی بگو: يا اَبَاالَغوِث ادرکنی؛ يعنی: ای پدر پناهدهندگان، به فريادم برس و به من پناه ده. 

خواص و آثار تربت سیدالشهداء )علیه السام(

1-شفای همه ی امراض   2-امان از همهی ترسها  3-رزق وسیع   4-علم نافع   5-ازدیاد عقل   6-حفظ از هر سوء و بدی

هامنطور که حرضت صادق )علیه السالم( فرمودند:

ْبَِة الطَّاِهرَِة الُْمطَهَّرَِة الُْمبَاَركَِة َو ِبَحقِ  الَْملَكِ  الَِّذي  ُهَو َخازِنَُها َو الَْماَلئَِكِة الُْموَكَّلِنَي  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم اللَُّهمَّ ِبَحقِّ َهِذِه الرتُّ

ْبَِة ِرزْقاً َواِسعاً َو ِعلاْمً نَاِفعاً َو َعْقاًل َو  َعلَيَْها َو ِبَحقِّ الَْوِصِّ الَِّذي َوارَتُْه َو ِبَحقِّ الَِّذي ُهَو َمْدفُوٌن ِمْن َوَرائَِها اْجَعْل ِل ِف َهِذِه الرتُّ

فَْهامً َو إِْدَراكاً ِف بَاِب الِْعلِْم َو ِشَفاًء ِمْن كُلِّ َداٍء َو أََماناً ِمْن كُلِّ َخْوٍف َو َخْصٍم َو ِحْفظاً ِمْن كُلِّ ُسوٍء ِبرَْحَمِتَك يَا أَرَْحَم الرَّاِحِمنَي.

در روایت نقل شده شخصی خدمت امام صادق )علیه السالم( رسید و پرسید که مردی بیامریهای بسیار دارد و با وجود 

استفاده از داروهای مختلف درمان نشده است.

امام صادق )علیه السالم( فرمود: تربت امام حسین )علیه السالم( را برای درمان دردهایت استفاده کن که آن درمان هر درد و 

امان از هر خوف است. و هنگامی که آنرا در دست میگیری بگو:اللَُّهمَّ إِنِّ أَْسأَلَُك ِبَحقِّ َهِذِه الطِّيَنِة َو ِبَحقِ  الَْملَكِ  الَِّذي  أََخَذَها 

ٍد َو أَْهِل بَيِْتِه َو اْجَعْل ِفيَها ِشَفاًء ِمْن كُلِّ َداٍء َو أََماناً ِمْن  َو ِبَحقِّ النَِّبيِّ الَِّذي قَبََضَها َو ِبَحقِّ الَْوِصِّ الَِّذي َحلَّ ِفيَها َصلِّ َعَل ُمَحمَّ

تَُك ِمْن بَْعِدَك َو النَِّبيُّ الَِّذي  ا الَْملَُك الَِّذي أََخَذَها فَُهَو َجرْبَئِيُل ع أََراَها النَِّبيَّ ص فََقاَل َهِذِه تُْربَُة ابِْنَك تَْقتُلُُه أُمَّ كُلِّ َخْوٍف ثُمَّ قَاَل أَمَّ

َهَداِء. ٌد ص َو الَْوِصُّ الَِّذي َحلَّ ِفيَها فَُهَو الُْحَسنْيُ ع َسيُِّد َشبَاِب الشُّ قَبََضَها ُمَحمَّ

به حرضت گفتم شفا بودن تربت را متوجه شدم، اما چگونه تربت امان از هر امر ترسناکی است؟

آنحرضت فرمود: اگر از سلطان یا هر امر دیگری ترسیدی، بدون تربت سیدالشهداء )علیه السالم( از منزل خارج نشو.

فعالیت های هیئت حجت ابن الحسن علیه السام:



امام ســـجاد منبــر
علیه السام

صـحیفه
سجادیه

ما در مسیر زندگی نیاز به منابعی داریم که فکر ما را بسازد، اما نه هر منبعی. ما نیاز به خوراک فکری داریم، صحیفهی 

سجادیه که سوغات کربالست، عالیرتین خوراک فکری برای ما است. من معتقدم  صحیفهی سجادیه تنها کتابی استکه فی 

زماننا هذا شیعه راسیراب می کند  و همه ی مطالب قرآن و نهج البالغه و اصول کافی در آن وجود دارد ؛ یعنی اگر کسی 

با صحیفهی سجادیه آشنا شود و ذوقش را از صحیفه  پر کند و عالقه مند باشد که هر روز یک فراز صحیفه را بخواند به 

بهرتین تربیت اهل بیتی دسرتسی پیدا کرده است. برای همین گفته شده زبور ، زبور کتابی جامع است ، نه یک کتاب 

دعا ؛ یعنی اعتقادات، تهذیب، اخالق، سیر و سلوک و... همه در آن وجود دارد. دعای اولش که راجع به توحید است را 

ببینید. چه کسی می تواند این مطالب را بگوید؟ دعای دومش راجع به رسول خداست، چه کسی می تواند رسول خدا 

)صلی الله علیه وآله( را اینگونه معرفی کند؟ پس اگر من خواستم قالب، و عقبه ی فکری ام را درست کنم طوریکه خدشه 

ناپذیر باشد، باید صحیفه بخوانم، لذا فکری که بر اساس صحیفه درست شود، می تواند قالب اخالق، اعتقادات، رفتار و 

ایامن را درست کند و همه ابعاد زندگی ما را تحت الشعاع قرار دهد.

خالصه اینکه عزیزان ما رس سفره ی اهل بیت)علیهم السالم( با افکاری که اهل بیت )علیهم السالم( ارائه می دهند اصالح 

می شویم؛ اصالح همین است. حال اگر کسی بپرسد چرا به خواندن صحیفه ی سجادیه عالقه نداریم؟

در جواب خواهم گفت که ما باید حب و بغضامن را تنظیم کنیم، تولی و تربایامن را تنظیم کنیم، و دوستی و محبت 

دوستان اهلبیت )علیهم السالم( را در قلبامن نگه  داریم.

 اگر محبت دشمنان اهلبیت )علیهم السالم( را ولو به اندازه ی رسسوزنی در قلبامن جا دادیم، والیتامن قطع می شود؛ 

هامنطور که از خیلیها قطع شد.

آنوقت لذت مناجات از فرد گرفته می شود، توفیق زیارت امام رضا )علیه السالم( از او گرفته می شود، توفیق خواندن 

مفاتیح نخواهد داشت. مشغول روزنامه و مجله و اخبار و سایت می شود، ولی وقتی به صحیفه ی سجادیه می رسد 

منی تواند آنرا بخواند و تا نگاه می کند رویش را برمی گرداند.

این ادبار نسبت به صحیفه سجادیه نتیجهی کمرنگ شدن محبت و والیت اهلبیت )علیه السالم( است.
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حضور پیامران در کربال آن قدر جريان امام حسني )علیه السالم( در سازماندهي و استقامت در دين مهم است 
که خدا قبل اينکه هر  پيغمربي را به پيغمربي برساند، يک بار او را به کربال برده، تا در آنجا گريه کند و رسمايه بگیرد، تا 

بتواند پيغمربي کند. وقتي که ابراهيم )علیه السالم( به کربال آمد، خدا حسني )علیه السالم( را به او معّرف کرد و آن جا بودکه 

جريان اسامعيل )علیه السالم(  را براي امتحان او قرار داد وفرمود: »َوفََديْناُه ِبِذبٍْح َعظيٍم«. متام آنچه الزم است در راه خدا 

حاصل شود و متام کارهايي که اگر خدا در ما ببيند، مي پسندد، همه در محبّت حسني )علیه السالم(  جمع شده است.

کارایی محبت حسین )علیه السالم( در مسیر خدا    حال ما بايد به اين بپردازيم که خدا در محبّت 
امام حسني )علیه السالم( چه چيزي قرار داده است که اين قدر کارايي دارد. عزیزان! هر قدر که شام آدم خويب باشيد و 

لياقت خويب ها را داشته باشيد، براي خوب شدن مانع دارید ومنیتوانید قدم از قدم بردارید.هامنطور که اگر درِب ظرف 

محتوي اِتِر را برداريد، رسيع بخار مي شود و چيزي از آن مني ماند؛ اميان نيز همني طور است، در معرض خطر و آفت است. 

شام چگونه مي توانيد اين همه بدي و آفات را از وجود خود خارج کنيد تا خوب مبانید؟ جز محبّت و واليت امام حسني )علیه 

السالم(، هيچ قدريت در اين عامل حريف اين همه بدي نيست.به همني خاطر، در زمان که نه  پيغمربي هست، نه معجزه اي 

هست و نه امامي ؛ شام مؤمن مانديد. حتی اگر  بدي هم وجود شام را بگريد، به محرم که مي رسيد، مي گوييد: حسني. متام 

هستی در گرو محبت حسین )علیه السالم( هستي در گروه محبّت حسني )علیه السالم(  است. در هستي چيزي نيست، 

اصالً هيچ مزه اي در عامل وجود  ندارد، و اگر شام حتي در ماّديات مزّه اي مي بينيد، به خاطر نام حسني )علیه السالم( است. 

غذايي که به نام امام حسني )علیه السالم(  پخته مي شود، مزه ي ديگري دارد، چايي که براي ايشان درست مي شود، طعم 

ديگري دارد.چاي يک ماده است، ول چطورطعم يک ماده با نام حسني )علیه السالم( تغيري مي کند؟!  چطور يک زمني از 

حسني )علیه السالم( لياقت گرفت که شفاء شد؟ اين چه اکسريي است؟ اين خاکي که پست ترين موجود است، چطور 

چنني شأن و لياقتي پيدا کرد؟! به ما مي فهامنند که وقتي گِل تو هم با حسني )علیه السالم(  رسشته شده است، مانند خاک 

کربال با ارزش می شود.

کیمیاگری خدا با حسین )علیه السالم(    حسني )علیه السالم( آقاست و مي خواهد آقايي بدهد. انبياء را 
رس پا نگه داشته است. حرضت عييس )علیه السالم( به کربال آمد و گريه کرد. ما مني توانيم برخي مطالب را هضم کنيم. 

به ايشان گفتند: آهوهاي زيادي آن جا هستند. ايشان کثافات اين آهوها را برداشت و به حّواريون فرمود: بو کنيد. گفتند: 

اين بوي ُمشک و عنرب است. فرمود: اين عطر به خاطر اين است  که اين ها در خطّه ي کربال افتاده است! خدا با حسني 

)علیه السالم(  کيمياگري مي کند. خدا مي داند که کيمياگري خود را در کجا قرار بدهد، لذا همه ي هستي به محبّت حسني 

)علیه السالم( رس پاست و اگر حسین )علیه السالم(  نبود، همه جا را کفر و رشک گرفته بود.

 

در روایات مختلف صفات بسیاری برای وجود نازنین امام سجاد )علیه السالم( نقل شده است، که به تعدادی از آنها اشاره می مناییم:

ا- امام سجاد )علیه السالم( هامنند جدش امیراملومنین )علیه السالم( در هر شبانه روز هزار رکعت مناز می خواند.

2-امام زین العابدین )علیه السالم(، هنگامی که به مناز می ایستاد رنگ مبارکش تغییر می کرد.

3-ایستادن ایشان در مناز مانند ایستادن بنده ی ذلیل در مقابل پادشاهی بلندمرتبه بود.

4-در وقت مناز اعضای بدن ایشان از ترس خدا می لرزید.

5-هر بار که مناز می خواند مانند شخصی بود که آخرین مناز خود را می خواند.

6-ایشان هر شب دینار و درهم و غذا برای فقرا می برد.

7-وقتی بدن نازنین امام سجاد )علیه السالم( را غسل می دادند اثر انبانهای غذا بر دوش او مانده بود.

8-ایشان از هم غذا شدن با مادرشان خودداری می کردند و می فرمودند: دوست ندارم دستم پیشی بگیرد به لقمه ای که چشم 
مادر من به آن سبقت گرفته است.

9-وقتی کسی به ایشان سخن ناروا می گفت، می فرمودند: اگر شام راست می گوئید، خدا مرا بیامرزد؛ و اگر دروغ می گوئید خدا 
شام را بیامرزد.

10-حرضت سجاد )علیه السالم( امور خود را به دیگران واگذار منیکرد، از کنیز ایشان نقل شده که هرگز برای موالیم غذا نیاوردم 
و هیچ شبی برای ایشان بسرت نگسرتدم.

11-ایشان بیست بار با شرت به حج رفت و حتی یک بار هم به او شالق نزد.

12-آن حرضت صد خانواده  از فقرای مدینه را رسپرستی میکرد.

13-ایشان فقرا و یتیامن و نابینایان را بر رس سفره ی خود میهامن میکرد و با دست خود به ایشان غذا می داد و برای اهل و عیال 
آنها غذا می فرستاد.

14-امام سجاد )علیه السالم( 20 سال بر مصائب پدر بزرگوارشان گریستند.

15-طعامی منی دید و آبی منی نوشید مگر اینکه بر مصائب اباعبدالله )علیه السالم( گریه می کرد.

16- روز ها را روزه میگرفت و شبها به عبادت مشغول بود بحدی که به جسم مبارکش زیان رسانیده و آن را فرسوده منوده بود.

17- شیطان خطاب به آن حرضت اینچنین گفت : ای علی تو در حقیقت زین العابدین هستی هامنطور که به این لقب نامیده 
شده ای، و من شیطان هستم به خدا قسم عبادت پیغمربان و رسوالن الهی را از آدم تا خاتم دیده ام و از هیچکدام از آنها عبادتی 

مانند عبادت تو مشاهده نکرده ام. 

18- وقتى حسني بن عل به شهادت رسید زنان بنى هاشم لباس مشىك پوشيدند. بخاطر شدت مصیبت از گرما و رسما شكايتى 
نداشتند. حرضت عل بن الحسني عليه السالم بعلت اقامه عزا براى ايشان غذا درست ميكرد.

19- هنگامی که طالب علم یعنی کسی که در پی فراگیری علوم اهل بیت علیهم السالم است خدمت آن حرضت می رسید می 
فرمود: خوش آمدی ای کسیکه رسول خدا نسبت به او و رعایت حال او سفارش منوده است طالب علم وقتی از منزلش خارج می 

شود قدم بر خشک و تری منیگذارد مگر اینکه تا زمین هفتم همگی برای او تسبیح می گویند.
20- امام صادق علیه السالم فرمود: حرضت زین العابدین چهل سال روزها را روزه می گرفت و شبها به مناز و عبادت مشغول 
بود و همواره در عزای پدر می گریست، هنگام افطار غالم آن حرضت آب و غذا فراهم منوده، عرض می کرد: بفرمایید. حرضت 
می فرمود قتل ابن رسول الله جايعا قتل ابن رسول الله عطشانا پرس پیامرب را در حالیکه تشنه و گرسنه بود به شهادت رساندند. 
این کالم را تکرار می کرد و اشک می ریخت تا آب و غذای حرضت با اشک دیدگانش آمیخته می شد و این برنامه حرضت تا آخر 

عمر ادامه داشت.

21- در خطبه مسجد جامع دمشق فرمود: أَنَا ابُْن َعِلٍّ الُْمرْتََض أَنَا ابُْن فَاِطَمَة الزَّْهرَاِء أَنَا ابُْن َخِديَجَة الُْكرْبَى أَنَا ابْنُ  الَْمْقتُولِ  ظُلاْمً 

أَنَا ابُْن الَْمْجزُوِز الرَّأِْس ِمَن الَْقَفا أَنَا ابُْن الَْعطَْشاِن َحتَّى قََض أَنَا ابُْن طَِريِح كَْرباََلَء أَنَا ابُْن َمْسلُوِب الِْعاَمَمِة َو الرَِّداِء أَنَا ابُْن َمْن بََكْت 

َناِن يُْهَدى أَنَا ابُْن َمْن  اَمِء أَنَا ابُْن َمْن نَاَحْت َعلَيِْه الِْجنُّ ِف اْلَرِْض َو الطَّرْيُ ِف الَْهَواِء أَنَا ابُْن َمْن َرأُْسُه َعَل السِّ َعلَيِْه َماَلئَِكُة السَّ

اِم تُْسبَى . َحرَُمُه ِمَن الِْعرَاِق إَِل الشَّ
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هرکـس هـر روز صبـح بگویـد» اللهـم العـن الجبـت و الطاغـوت« خـدای متعـال هفتـاد هـزار 
حسـنه بـه او مـی دهـد و هفتـاد هـزار گنـاه از او پـاک مـی کنـد و او را هفتـاد هـزار درجـه بـاال مـی بـرد.

صحیفه کامله ســـجادیه، دعای نوزدهم

جز محّبت و واليت امام حسني )علیه السالم(، هيچ قدريت در اين عامل حريف اين همه 

بدي نيست.به همني خاطر، در زماين که نه  پيغمري هست، نه معجزه اي هست و نه 

امامي ؛ شام مؤمن مانديد. 

من معتقدم  صحیفه ی سجادیه تنها کتابی است که فی زماننا هذا شیعه راسیراب 
می کند  و همه ی مطالب قرآن و نهج البالغه و اصول کافی در آن وجود دارد.

خدا با حســـین علیه الســـالم کیمیا گری می کند لذا همه ی هســـتی به محبت حسین 

علیه السالم سرپاســـت و اگر حســـین نبود همه ی عالم را کفر و شرک فرا گرفته بود.

حســـین  امام 
علیه الســـام

ٍد َو آلِِه َو نَبِّْهنی لِِذكْرَِك فی أَْوَقاِت الَْغْفلَِة َو اْسَتْعِملْنی  »اَللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

ِبطَاَعِتَك فی أَيَّاِم الُْمْهلَة« 
»بار خدايا، درود بفرســـت بر محمـــد و خاندانش و در اوقات غفلتم به ياد خـــود آگاهى ده و در 
ايام فرصتم بـــه طاعت خود برگمـــار.« دعای 20 صحیفه ی ســـجاديه/ مـــکارم اخالق/فراز29

بیان اســـتاد: گاهی انســـان به یاد مـــی آورد کـــه نام اهلبیـــت: را بر زبـــان جـــاری کند؛ یا علـــی بگوید، 
یا حســـین بگویـــد. گاهـــی در خانه می تـــوان، با صـــدای بلند قـــرآن خوانـــد یـــا اذان گفت، حتی مـــی توان 

از بچه هـــا خواســـت دست هایشـــان را بـــاال بیاورنـــد و دعایی کننـــد. از خـــدا بخواهیم همیشـــه ذکر خودش 

و اهلبیـــت: را به ما الهـــام فرماید. خواندن ســـوره ی قدر، فرســـتادن یک صلـــوات، حتی یک اســـتغفار یا دادن 

یـــک لیـــوان آب به اهـــل خانه، یک ســـالم، یک وضـــو، این ها همه راههای رســـیدن بـــه خداســـت. از یک کار 

کوچک غفلـــت نکنید کـــه در آخرت اجـــر عظیـــم دارد. خداوند ســـبحان به لطـــف حکمت و صنـــع زیبایش 

خردهـــا را ســـاخت و دانایان را آزمـــود ، از مردم اموری بـــزرگ طلب کرد و کلیـــد آنها را امـــوری کوچک و ناچیز 

قـــرار داد.کارهای کوچکی خواســـته ولـــی نتایج بـــزرگ داده. فرمـــود: هرکـــس روزی اندک را کوچک شـــمارد 

از روزی فـــراوان محـــروم ماند. مبـــدأ همه ی بدیهـــا و گناهان، کوچک شـــمردن امـــور حقیر و ناچیز اســـت.

مطالب مهمی پیرامون صحیفه سجادیه

اَلُم َعلَى َسیِِّدنَا َو  اَلُة َو السَّ ِ َربِّ الْعالَمیَن َو الصَّ حیِم الَْحْمُد ِلَّ ْحمنِ الرَّ ِ الرَّ ِجیم  بِْسمِ الَّ ْیَطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ »أَُعوُذ بِالَّ

يِن« ِ َعلَى  أَْعَدائِِهْم أَْجَمِعینَ  ِمَن اْلَن إِلَي ِقیاِم يْوِم الدِّ اِهِرين  َو لَْعَنَة الَّ ٍد َو آلِِه الطَّ نَِبیَِّناَ َو َحِبیَب ُقلُوبَِنا أَبِي الَْقاِسِم ُمَحمَّ

 » ِ َاُم َعَلْیَك َیا َأَبا َعْبِد اللَّ »السَّ

معرفت به جریان عاشورا  خوب است که انسان در جريان اباعبدالله )علیه السالم( ، به یک معرفت و ديد واقعي 
برسد. ما باید در مورد هر کاری که   در جریان امام حسین )علیه السالم( انجام میدهیم به معرفت  برسیم. يعني اگر گريه 

مي کنيم، بايد بدانيم که اين گريه، يک اليه ي معرفتي به همراه  دارد. اگر سياه پوش هستيم، از باب تصادف نيست؛ یعنی  

خداي متعال با توجه به اينکه خالق است و حقيقت هستي در اختيار اوست،در خلقت هرچه را الزم بوده لحاظ کرده است.

خلقت الهی بر اساس نیاز برش مثالً ما نیاز به حرف زدن داشتیم و براي همني، خداوند جريان به نام نطق را 
در وجود ما قرار داده است. 

در عامل هستي بقای نسل الزم بوده است، و لذا خدا اسباب نسل را در هر جا که الزم بوده، قرار داده و بني زن و مرد 

عالقه قرار داده است، »َمَودًَّة َو رَْحَمًة«.انسان نياز به تالش و کار داشته، خدا سيستم بدن  را به  گونه اي قرار داده است 

که توانايي ده ساعت کار را دارد. در واقع خدا اّول نقشه را کشيده و برنامه را تکميل منوده و بعد متناسب با آن، نيازهاي 

ما را برآورده کرده است.

نقش سیدالشهداء در تربیت انسان نیاز به تربیت هم همینطور است، خداي متعال در این عامل يک مسريي 
را براي تربيت انسان تعيني منوده و يک شخصيتي هم به نام امام حسني )علیه السالم( قرار داده است. من بايد بفهمم 

که بني تربيت من و اباعبدالله )علیه السالم( چه رابطه اي وجود دارد. اين خيل مهم است. اگر ما بفهميم که جايگاه 

امام حسني )علیه السالم( در تربيت ما چيست، در گريه کردن، سياه پوشيدن،اقامه ی عزا و زیارت کم نخواهيم گذاشت.

معرفت، يعني فهميدن اين رابطه.

محبت حسین )علیه السالم(  در دل بهرتین بنده خدا  ما نسبت به اهمیت ارتباط با امام حسین )علیه 
السالم( معرفت نداریم، اين مطلب را امام مي فهمد که با بيان زيبا مي فرمايد: »َمْن أََراَد اللَُّه ِبِه الَْخرْيَ قََذَف ِف قَلِْبِه ُحبَّ 

«،یعنی اگر خدا خواست که فردي بهرتين باشد و او را برای خود انتخاب کند، در سازماندهي وجودي او، محبّت  الُْحَسنْيِ

حسني )علیه السالم(  را رقم مي زند.

  شناخت خدا با حب حسین )علیه السالم(    اگر کيس بخواهد خدا را بشناسد، بايد با حّب حسني )علیه 

السالم(  خدا را بشناسد، شناخت خدا با تفکر و مطالعه حاصل منیشود؛ افراد در همه حال به دنبال حفظ جان خود هستند. 

اگر کيس بخواهد متام جان خود را در راه دين  ايثار کند، جز با محبّت امام حسني )علیه السالم( امکان پذير نيست.


