
 



 

 دعای روز هشتم

 المِو اِفشاءَ السَ ،وَ اِطعامَ الطَعامِ ،فيهِ رَحمَةَ االّيتامِ اللهمَ ارزُقنّي

 :بِطَولِکَ ّيا مَلجَاَ االمِلين، وَ صُحّبَةَ الكِرامِ

و خورانتدن   مهرورزى نستبت بته يتیمتان    ،م گردان در اين ماها روزی !خدايا
به فضل و کرمتت اى   .رانشین  با کريمان و همکردن سالم طعام و به آشکار 
 .پناه آرزومندان

منظومدعاترجمه

 ای ختتتتدا روزی بفرمتتتتا مستتتتتدام 
 

 ايتتتتام و اطعتتتام طعتتتام  رحمتتتت  
 

 هتتتا کتتتنم  بتتتر يتیمتتتان مهربتتتانی  
 

 متتتن پتتتدرها را نمتتتايم احتتتترام     
 

 بتتتر فقیتتتران و مستتتاکین و ضتتتیوف 
 

 يم اغتنتتتتامدر غتتتتذا دادن بجتتتتو  
 

 خاصه در اين متاه پتر فتیض و ثتواب    
 

 کتتز بتتدايت فتتوز شتتد تتتا اختتتتام     
 

 هتتم تتتو روزی کتتن ختتدايا از کتترم   
 

 تتتا کتتنم بتتا خلتتق افشتتاء ستتالم      
 

 ن بتتته جتتتای آرم درودبتتتا مستتتلمانا
 

 هتتم تحیتتت هتتر زمتتان در هتتر مقتتام 
 

 هتتم بجتتويم دوری از اشتتخاص بتتد  
 

 مجتنتتتتب باشتتتتم ز اقتتتتوام لئتتتتام 
 

 کتتتم نشتتتینم بتتتا اراذل روز و شتتتب
 

 تتتتتا بیابتتتتد امتتتتر ديتتتتنم انتظتتتتام 
 

 نشتتین باشتتم بتته خوبتتان جهتتان   هم
 ج

 غتتترق در توفیتتتق باشتتتم مستتتتدام  
 ج
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:فقرهاولدعا

  :ةَ االّيتامِفيهِ رَحمَ اللهمَ ارزُقنّي

 .را مهرورزى نسبت به يتیمان ،م گردان در اين ماها خدايا روزی

 ،در اين ماه رمضان به من توفیق بده و روزی من کن که نستبت بته ايتتام    !خدايا
هايی که در دعاهتای روز اول تتا هفتتم متاه مبتارک       همه خواسته .رحمت داشته باشم

يعنتی   ؛بودی روابط بنده با خالق ختويش هايی بود برای به در واق  خواسته، مطرح شد
ولی دعای روز  ؛در حوزه عبادت فردی بود و تقريبا  هی  خواسته اجتماعی مطرح نشد

ها توجه کرده و  ها و عبادات اجتماعی و روابط انسان با ديگر انسان هشتم به حوزه نیاز
 : نکته مهم در ارتباط با مردم بیان کرده است چهار
 .دوستی با کريمان .4 ؛کردن سالم .3 ؛اطعام فقرا و يتیمان .2 ؛نوازی يتیم.1

 : اين است شعبانیهاز جمله دستورات و نصاي  نبوی در خطبه 

با ّيتيمان مردم مهربانّي كنيّد   :«وَ تَحَنَنُوا عَلَى أَّيْتَامِ النَاسِ ّيُتَحَنَنْ عَلَى أَّيْتَامِكُمْ»
 .تا بعّد از شما با ّيتيمان شما مهربانّي كننّد

  : ارسول خد

الجَنَّةَ» بِذلِكَ لَهُ اللّهعَزَّوَجَلَّ أَوجَبَ عَنهُ يَتیماحَتّىيَستَغنىَ   :«مَنعالَ
ش سپري ا كسّي كه ّيتيمّي را در خانّدان خود نگاهّداري كنّد تا دوران كودكّي

نياز گردد، با اّين عمل بهشت را خّداونّد بر او واجب  گردد و از سرپرستّي بّي
 .كنّد مّي

:داستان

پتدرم از دنیتا   : آمد و چنین عرض کرد به حضور رسول خدا  میکودک يتی
از  .شتوهر و سرپرستت نتدارد   ، ختواهرم  .بینوا و بی بضاعت است، مادرم .رفته
 .تا خداوند خشنود گردد به من اطعام کن ،ی که خدا به تو عنايت فرمودهيچیزها

                                                 
 .4 ۸، ص  2 ج   الشیعة؛  وسائل.  

 .6۷ ص  ؛تحف العقول .1
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ستپس بته   ! یيگتو  میچقدر نیکو سخن : او فرمودبه و محزون شده  پیامبر
اگتر   .و جستجو کن ی همسران من بروها با شتاب به حجره :بالل حبشی فرمود

بالل رفت و به جستجو پرداخت و مشتی خرما که  .بیاور ،چیزی از طعام هست

 .آورد يافت و به حضور پیامبر، عدد بود 21
هفتت عتدد آن را بته آن    ، خرماها را سه قستمت کترد   پیامبر مهربان اسالم 
هفت عدد آن را به متادرت بتده و هفتت عتدد     ، بقیه را بگیر :و فرمود یم دادکودک يت

از نتزد رستول    ،کتودک يتتیم در حتالی کته خوشتحال بتود       .ديگر را به خواهرت بده

برخاست و دستت نتوازش بتر    ( يکی از اصحاب)معاذ ، در اين هنگام .رفت خدا

 پیتامبر  .خاطر داد کودک را تسلی، سر آن کودک يتیم کشید و با گفتاری مهرانگیز
کس سرپرستتی  هتر ، قدر بتدان  همین .تو و اين کار تو را ديدم! ای معاذ: به معاذ فرمود

ی کته از زيتر دستتش    ير متو هت  خداوند به، و دست نوازش بر سر او بکشد کند میيتی
و  کنتد  متی و گناهی از گناهان او را محو  دهد میحسنه و پاداش خوبی به او ، گذرد می

 1.افزايد میم معنوی او بر درجه و مقا

تكريمايتامدرقرآن

آيینتی جهتانی کته بترای تمتام       در جايگتاه  ،دين مقتدس استالم  ترديد  بی
 هادرباره يتیمان و مسائل مادی و معنوی آن ،ی جامعه انسانی برنامه داردها بخش

 :ی فراوانی داردها برنامه و توصیه
 د شده و افزون بتر ايتن  بار در آيات قرآن وار 23 ،واژه يتیم و مشتقات آن

ولتی مضتمون    ؛در ظاهر آن مشهود نیست ،آياتی نیز هستند که اين واژه و تعبیر
 .آن آيات درباره يتیم است

سه موضوع مهم و اساسی  ،در آيات و روايات اسالمی موجود به طور کلی
 : خورد که عبارتند از می درباره ايتام به چشم

                                                 
 .داستان دوستان . 
 .112 :بقره .1
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:سرپرستیايتام.1

امر سرپرستی کودکان يتیم را از بهترين  شوايان معصومقرآن کريم و پی

و مؤمنان را در اين راستتا راهنمتايی و    آورند می ترين امور به حساب و پسنديده

 هتا نیازهتای آن  ،تا در جامعه يتیمی آواره نماند و در پناه مؤمنان نمايند می تشويق

 :فرمايد می قرآن کريم .برطرف شود

از  1:«...يَتَّممَّي قُلْ إِصْالَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمّْيَسّْمَلُونَکَ عَنِ الْ» 

اصالح كار آنان بهتر است و اگر زنّدگّي : بگو ؟پرسنّد مّي انمتو درباره ّيتي

 .برادران دّينّي شما هستنّد هاآن، خود را با زنّدگّي آنها بياميزّيّد

:یرفتارباايتامهاشیوه.2    

اطعام  هابه آن .پسند بگويید با يتیمان سخن نیکو و دل: فرمايد یم قرآن کريم

خاطر نکرده  را آزرده هارا گرامی داشته و به آنها پناه دهید و هرگز آن هاآن .دهید

  2.و از خود دور نکنید

آن منزلی است کته در   ،بهترين خانه مسلمانان»: فرمايد می  پیامبر اکرم

آن استت   ،هتا  به نیکی رفتار شود و بدترين منزليتیمی زندگی کند که با وی  آن

  3.«جا به يتیمی اهانت گرددکه در آن

هر مرد و زن با ايمتانی کته از روی مهربتانی    »: فرمايد می حضرت علی

خدای متعال به عدد هر مويی کته دستت   ، دست خود را روی سر يتیمی بکشد

 4.«نويسد می يك ثواب برای او ،گذارد می خود را روی آن

                                                 
 .112: بقره.  

 .1 :ماعون ؛6و  7 :ضحى ؛۸  :فجر ؛ ۷ :انسان ؛1۸ و  ۷ :نساء .1

 .4۸4، ص 1ج  ؛مستدرک الوسائل .۸
 .1۸۸ ص ؛ثواب االعمال .4
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:حفظاموالايتام.3  
 : فرمايد میقرآن کريم 

أَمْوَالَهُمْ وَالَ تَتَّبَّدَلُواْ الْخَّبِيثَ بِالطَيِبِ وَالَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى  مّيوَآتُواْ الْيَتَا»
مال ]دهيّد و [باز]و اموال ّيتيمان را به آنان   :«أَمْوَالِكُمْ إِنَهُ كَانَ حُوبًا كَّبِيرًا

عوض نكنيّد و اموال آنان را [ خود]ناپاك [ مال]را با [ نان آمرغوب ]و [ پاك
  .همراه با اموال خود مخورّيّد كه اّين گناهى بزرگ است

شتکم  ، کس اموال يتیمان را به ستم بختورد هر: فرمايد میدر جايی ديگر 
  2.سازد میخويش را از آتش پر 
مگتر  ، شويدنن نزديك به مال يتیما»: فرمايد می 152 ةآي و در سوره انعام

همچنین خداونتد متعتال ستفارش     .«به نیکوترين وجهی که به صالح او باشد
انسان نیکوکار کسی است کته از امتوال   » ه که به ايتام کمك مالی بايد کردکرد

  3.«به يتیم ببخشد ،اش مورد عالقه
با اموال ايتتام   ،هشداری جدی به کسانی است که به نوعی آيات ياد شده

را  هتا ی نیکوکار است که خداونتد نیکتی آن  ها ای به انسان دارند و مژده ارتباط
 .پاسخ نخواهد گذاشت بی

آثارونتايجسرپرستیايتام

 ،گريه کند میهرگاه کودک يتی :فرمايد می رسول خدا: بهشتورود به  .1
ريتزد و ختدای تعتالی     میت خداوند رحمان های او در کف پر مهر و محب اشك
بته گريته درآورده    ،که پتدرش را از دستت داده    میچه کسی اين يتی: فرمايد می

 4.بهشت از آن اوست ،کس او را آرام کنداست؟ هر

                                                 
 .1 :نساء . 

 .2  :همان .1

 .5 1و  ۸۸  :بقره .۸

 .112ص  ، ۸ج  ؛تفسیر فخررازی .4
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 :فرمود پیامبر اکرم: همنشینی با پیامبر. 2

 و كسّي كه ّيتيمّي را سرپرستّي :«أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِّي الْجَنَةِ إِنَمَا عَنَى »
 . كنار ّيكّدّيگر خواهيم بود ،در بهشت[ انگشت]ّد اّين دو مانن، كنّد مّي

 :فرمايد می حضرت محمد :محو گناهان .3

وَاّلَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الَيَلِي مُسْلِمٌ يَتِيماً فَيُحَسِنُ وَالَيَتَهُ وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَي رَأْسِهِ اِالَ »
وَ مَحَا عَنْهُ بِكُّلَ  ۀًحَسَنَ ۀٍوَ كَتَبَ ّلَهُ بِكُّلِ شَعْرَ ۀًدَرَجَ ۀٍرَفَعَهُ اهللُ عَّزَوَجَّلَ بِكُّلِ شَعْرَ

هر مسلمانّي ، سوگنّد به كسّي كه جانم در قّبضه قّدرت اوست  :«ئهًسَيِ ۀٍشَعْرَ
سرپرستّي خوبّي از عهّده والّيت و ه ب را به عهّده بگيرد و  مّيكه سرپرستّي ّيتي

هر موّيّي كه از زّير  به عّدد ،ت بر سر او بكشّدآن ّيتيم برآّيّد و دست محّب
برد و ّيک ثواب  مّيخّداونّد متعال ّيک درجه مقام او را باال  ،گذرد مّيدستش 

 .كنّد مّينوّيسّد و ّيک گناه از او كم  مّيدر نامه عمل وي 

 : فرمود رسول خدا :شدن حاجات بر آورده .4

وَامْسَحْ رَأْسَهْ وَ أَطْعِمْهُ  اِرْحَمِ الْيَتِيمَ  اَتُحِبُ اَنْ ّيَلِينَ قَلّْبُکَ وَ تُّدْرِكَ حَاجَتَکَ؟ »
آّيا دوست داري دلت نرم و   :«مِنْ طَعَامِکَ ّيَلِينُ قَلّْبَکَ وَ تُّدْرِكُ حَاجَتَکَ

ت بر سر بر ّيتيم ترحم كن و دست محّب [:گاه فرمود آن] آرزوّيت برآورده شود؟
 .به او بخوران تا قلّبت نرم و حاجتت روا گردد ،خوداو بكش و از غذاي 

 باعث نور در محشر  ،يم يتیمتکر .5 
، بلکته صتحرايی تاريتك استت     ؛نتدارد وجود خورشید و ماه  ،روز قیامت

  :دکن می چند چیز نور محشر را فراهم .روشنايی آنجا را شما بايد تامین کنید
 .دهد می موض  وضو روشنی؛ گیرد می کسی که درست وضو: وضوء*  

                                                 
 .72۸2، حدیث ۸5 ص  ،۸ج  ؛الكنزالعمّ . 
 .7221، حدیث 76 ص  همان؛ .1
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صتورت او  ، بگريتد اگر کسی در دل شب از ختوف ختدا   : گريه خوف * 
 .شود می نورانی
 باعث نورانیت قبتر و محشتر و صتراط    ،خواندن نماز عشاء: نماز عشاء *

 .شود می
 .شود می تباعث نورانی ،در تاريکی به مساجد رفتن * 
کته بته ديگتری     ای هلئهتر مست  ازای به : دادن مسايل دين آموختن و ياد * 
 .ندانداز می هزار قالده نور در گردن او بیاموزد،
که از زيتر دستت شتخص     یيهر موازای به : دست بر سر يتیم کشیدن * 

 .فرمايد می در محشر نوری به آن شخص عطا نوازشگر عبور کند،

قلبیجال.6

 : پنج چیز دل را صفا دهد و سختی قلب را برطرف کند: پیامبر اکرم
. 4 ؛مته شتب  نی دراستغفار  .3  ؛دست به سر يتیم کشیدن. 2 ؛علما با همنشینی. 1

 1.روزه. 5 ؛شب درخوابیدن  کم

درکالممعصومینمهربانیبايتیمان

چند کتودک را  ، گذشت می روزی در راه اصلی مدينه رسولحضرت 
گوينتد   می کنند و می ديد که طفلی را دوره کرده و او را به نداشتن پدر سرزنش

کتودک   .باشتد  می ولی پدر ما فالن است و دارای شأن و مقام ؛که تو پدر نداری
 .يتیم بنای گريستن گذاشت

من پسر : کنی؟ گفت می چرا گريه: نزد او رفت و پرسید پیامبر گرامی
مادرم شوهر کرد و مرا از خود رانتد و  ، فالنی هستم که در جنگ احد کشته شد

: فرمتود  و پیامبر مهربان او را نتوازش و آرام کترد   .خواهرم نیز فوت کرده است

خواهرت  فاطمه و مادرت ،م و همسرمهست من پدر تو، تنداگر پدرت را کش
                                                 

  .6 1ص ؛ ترجمه احمد جنتی ؛نصایح هلل مشكینی؛آیت ا.  
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ای کودکان اکنون مرا سترزنش  ! نها  ،کودک خوشحال شد و فرياد برآورد .است
سپس حضرت  .نکنید که پدر و مادر و خواهر من از همه شما بهتر و برتر است

نیز او را نوازش و پاکیزه نمود  حضرت فاطمه .او را به حضرت فاطمه سپرد

 در خانه حضرت فاطمته  لباسی پاک بر او پوشانید و تا رحلت پیامبر و
 1.بود

آگتاه   ،وقتی از حال زنتی کته مشتك آب بتر دوش دارد     حضرت علی
، کنتد  میيتیمان او را نوازش  .رود میدارد و به خانه آن زن  میبر میطعا ،شود می

از  ،ر هتر لقمته  دهتد و د  میپزد و با دست خويش به آنها لقمه  میغذا  هابرای آن
  2.کنتد  متی کانته  ی کودهتا  بازی هامادر و يتیمان او عذرخواهی کرده و حتی با آن

ی او از هتا  متوجته زن فقیتری شتد کته بچته      ،در میتان راه  همچنین آن حضرت
زير ديگ که تنها آب در آن  ،هاکردند و زن برای آرام کردن آن میگرسنگی گريه 
بته ايتن   ، کنتد  متی که برايشان غتذا تهیته   تا خیال کنند ، افروخت میبود را آتش 

با عجلته   ،با مشاهده اين صحنه حضرت علی .را گرسنه خوابانید هاوسیله آن
مقداری آرد و روغن و برنج بر شتانه  ، به همراه قنبر به منزل رفت و ظرفی خرما

 .خويش گذاشت و به خانه آن زن رفت و اجتازه ورود خواستت و داختل شتد    
را از خواب بیدار کرد و با دستت ختويش بته     هات و آنغذا پخ هاسپس برای آن

  3.را سترگرم و خوشتحال نمتتود   هتا آن ،ی کودکانته هتتا بتا بتازی   و غتذا داد  هتا آن

سرپرستی و تأمین مخارج حدود صد خانواده  در روايت آمده که امام سجاد

                                                 
 .4۸4، ص 1ج  ؛مستدرک الوسائل . 
 .۸،  ح 51،  ص  ج   ؛بحاراالنوار .1

 .5۸ ،  ص  ج  ؛پند تاریخ ؛موسى خسروى .۸
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از يتیمان و فقرای مدينه را به عهده داشت و با دست ختويش بته يتیمتان غتذا     
 1.نمود میرا تکريم و نوازش  هاآن داد و می

 .امید که بتوانیم وظايفمان را در قبال ايتام جامعه به خوبی به انجام برسانیم

:فقرهدومدعا

 :وَ إِطْعَامَ الطَعَامِ

  .و خوراندن طعام

سفره افطاری داشته  و در ماه رمضان روزی من کن تا اطعام طعام کنم !خدايا
هتای حستنه    يکتی از ستنت  ، غذا دادن بته متردم   داری و فرهنگ سفره .باشم
است که در بین جامعته متا نیتز آداب و رستوم خاصتی را بته ختود         میاسال

 .اختصاص داده است

هتا بتا    کتدام عمتل   :را گرفتت و پرستید   مردی لگام مرکب پیامبر اکترم 
ه متردم و نیکتو   دادن بت  غتذا »: تر است؟ حضرت در جواب او فرمتود  فضیلت
 2.«کردن با مردم صحبت

چیز است که اگر کسی يکتی   پنج»: فرمودند پیامبر اکرم در حديث آمده است که
 :شود میداخل بهشت  ،از آنها را انجام دهد

 .را سیراب کند ای تشنه .1
 .را سیر کند ای گرسنه. 2
 .را بپوشاند ای برهنه .3
 .ای را سوار نمايد پیاده .4
 3.«کند دآزاه خدا ادر ر ،ردو سختی قرار دارا که در مشقت  و عبدیبنده  .5

                                                 
 .6 ،  ح 71،  ص 47ج  ؛بحاراالنوار . 

 .۸6۸ص  ،7۷ج  همان؛. 1
 .1 1ص  نصایح؛. ۸
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دادنپاداشافطاری

و تترويج   انفتاق ، پیوند ارحتام ، تجديد ديدارها، ب انس و الفتسب ،دادن افطاری
داری  در تترويج فرهنتگ روزه  ، تترين اثتر افطتاری    هاست و اما مهم و دوستی ها خوبی
 ،خشتد ب ای هم به ماه مبارک رمضتان متی   العاده ضمن آنکه شادی و طراوت فوق .است

از ايمتان و صتبر    ،داران در برخورد بتا يکتديگر   کند تا روزه افطاری موقعیتی فراهم می
وَتَوَاصَّموْا بِّمالْحَقِ وَتَوَاصَّموْا    ».يکديگر تاثیر بگیرند و اعتقتادات ختود را تقويتت کننتد    

تحتت فشتار    ،خواران در اثر تترويج فرهنتگ صتحی  افطتاری     روزه معموال 1؛«بِالّصَّبْرِ
 .گیرند ر میروانی قرا

 : حضرت فرمود که روايت ديگرى است از امام صادق

داد گوستفندى   دستور مت  ، گرفت روزى که روزه م  العابدين جدم امام زين»
ستر   ها شد حضرت به ديگ میهنگام عصر که  .بپزند ،ذب  کنند و آن را تکه تکه نموده

را  هتا  ظترف : فرمود میس سپ، که روزه بود در حالی؛ زد تا بوى آن را استشمام کند می
 .اين ظرف را پتر کنیتد   ،خانوادهفالن براى و اين ظرف را  ،خانوادهفالن براى  .بیاوريد
ختود  آن وقتت   .شتد  متی کرد که ببرند تتا غتذا تمتام     میطور براى همه سفارش  همین

  2 .«کرد میبا نان و خرما افطار  ،حضرت

فقرهسومدعا

  .کردن سالم و به آشکار :و اِفشاءَ السَالمِ
کتردن   سالم کنم و از سالم ،منی را ديدمؤهر مدر اين ماه روزی من کن تا  !خدايا

 .خجالت نکشم
ت استت و در  یمعنای تحبه يکی از آنها ، آمده است یسالم در لغت به معانی گوناگون

  3.«وَالسَالمُ عَلّي مَنِ اتَّبَعَ الهُّدي» :آيه شريفه آمده است

                                                 
 .۸: عصر . 

 .7 ۸ص  ،67ج  ؛بحاراالنوار .1
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 1.زيرا سالم از هرگونه نقص و عیب و فناستت  ؛سالم است ،و يکی از اسماء اللّه
 2.باشتتتد آوردن هتتتم متتتی  گفتتتتن و تهنیتتتت بتتته زبتتتان    و بتتته معنتتتای درود 

بلکته   ؛تحیت و درود از اموری نیستند کته بعتد از ظهتور استالم حتادث شتده باشتد       
 .مصاديق مختلف آن در میان اقوام و ملل پیش از اسالم نیز سابقه دارد

ت در وجود دارد که نشانگر وجود اين ستن قرآن کريم تعبیراتی در آيات مختلف 
 : از جمله آنها است؛ملل گذشته 

السَالمُ عَلَّيَ ّيَوْمَ وُلِّدْتُ وَ »و « وَلَقَّدْ جائَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالّبُشْري قالُوا سَالما»
   «ّيَوْمَ أَمُوتُ وَ ّيَوْمَ اُبْعَثُ حَيَا

ر زمتتان حضتترت ابتتراهیم و حضتترت ت کتته دايتتن دو آيتته نشتتانگر آن استت

در زمتان عترب جتاهلی نیتز      .تحیت و سالم وجود داشته استت  عیسی
 :نوعی از تحیت رواج داشته است که حکايت ذيل بیانگر آن است

شنیدن آيات قرآن کريم بته حضتور پیتامبر     برای ،روزی يکی از اعراب جاهلی»

حضترت در   .انعم صباحا: فتبرای تحیت چنین گ ،رسید و در ابتدای سخن اکرم
بهتر از اين فرستاده و آن اين است کته بگتويیم ستالم     خدای من تحیتِ: جواب فرمود

 3.علیکم

يتد  ؤکه م رسوم و آداب مختلفی از ملل پیشین نقل کرده است ،و همچنین تاريخ
شتارع  . اين گفته است که در اقوام پیش از اسالم نیز، سالم و تحیت وجود داشته است

عادات پستنديده مرستومِ در میتان امتهتای پتیش از       ،اسالم در بسیاری از مواردمقدس 
اب در آن ستنن و آد  را خود را امضا نموده است و سپس برخی اصالحات و تغییترات 

 .را جبران نموده است، آن يی در آنها وجود داشتهها مواردی که کاستیدر و  انجام داده
بته تکلتم نیتز از     ورود بته خانته و آغتاز    ،سنت پسنديده سالم و تحیت هنگام ديتدار 

آن را تأيید نموده و دستورات خاصی نیز برای آن وض  مقدس رع مواردی است که ش
 .نموده است

                                                 
 . لویس معلوف ؛المنجد.  

 .فرهنگ معین. 1

 .فرازهایی از تاریخ اسالم؛ جعفر سبحانی .۸
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های خداوند است که از آسمان به زمین آمده و انتشتار   و نام  میسالم يکی از اسا

در گستتره  ی فطری و خداشناسی و ختداگرايی را  ها گرايش، و رواج آن بر روی زمین

کتردن نشتانه    ستالم  .نمايد میزمین تقويت نموده و زمینه تکامل انسانها را بیشتر فراهم 

هتای   برای همین است کته انستان   .گیرد میتواض  است و جلوی کبر و غرور انسان را 

 بنابراين .دهندوق  دارند به آنها سالم کردن نیستند و از ديگران ت حاضر به سالم ،متکبر

نفتاق را از بتین   ، کردن بلند سالم .نمايد میتی را در انسان سرکوب نیّنین مَکردن چ سالم

ها بوده و مشکالت زيتادی را   نفاقی که يکی از مشکالت روحی و روانی انسان ؛برد می

 .در عرصه مسائل فردی و اجتماعی به همراه دارد

زدن  آغتاز بته حترف    ،کردن پیش از سالم سهرک»: فرمودند حضرت محمد 

اول سالم  ،گفتن با کسی زدن و سخن پیش از حرف :و فرمودند پاسخش را ندهید ،کرد

 .«کنید

السالمچیست؟منظورازافشاء

تواند انتشار دوستی و محبتت بتین    می ،منظور از افشاء سالم اين فقره از دعا،در 

که دو مسلمان به يکديگر برسند و بته هتم ستالم کننتد،       میزيرا هنگا ؛مسلمانان باشد

يکتی از   ،ستالم  زيرا ؛آيد میبینی بین طرفین پیش  گاه است که نوعی امنیت و خوش نآ

گاه استت کته همته بتا      آن ،های خداوند است و هرجا که نام خداوند در میان باشد نام

 .گردند میآرامش با يکديگر روبرو 

بلکه به معنای آن است کته انستان    ؛به معنای بلند سالم کردن نیست ،افشاء سالم

 1.سالم کند، هرکسی که برخورد کرد به

اين است که انستان   ،افشای سالم»: فرمايد در روايتی می حضرت امام صادق

 1.«نورزد کردن بخل در سالم، کند به هر مسلمانی که برخورد می

                                                 
 .25 ، ص  ج  ؛ادب فنای مقربان.  
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 کردنپاداشسالم

 : فرمود رسول خدا

االِنفَاقُ مِنَ االِقتَارِ : ال ّيستَكمِلُ عَّبّدٌ االّيمانِ حَتّّي ّيَكوُنَ فيهِ ثَالثُ خُّصالٍ »
تا  ،ايمان بنده کامل نشود   :«وَاالِنّصَافُ مِن نَفسِکَ وَبَذلُ السَّلَامِ لِجَمِيعِ العَالَم

 :در او سه خصلت باشد
   ؛انفاق در راه خدا با وجود تنگدست . 1
  ؛انصاف درباره خود. 2

 .کردن به همه سالم. 3

 : خوانیم می چنیندر روايتی 
فرمان سجده آدم را بته مالئکته صتادر کترد و شتیطان از       ،که خداوند متعال  میهنگا»

او را طترد نمتود و    ،خداوند متعال به شیطان دستور ختروج داده ، سجده سرپیچی کرد

به سوی : مودفر پس خطاب به آدم !بر تو باد ،قیامت همانا لعنت من تا روز: فرمود
ستپس آدم بتر آنهتا ستالم      !اهلل و برکاته  سالم علیکم و رحمة: بگوگروه مالئکه برو و 

که آدم بته    میپس هنگا !سالم و رحمت خدا بر تو باد: کرد و مالئکه در جواب گفتند
اين تحیت تو و فرزنتدانت بعتد از   » :خداوند فرمود، سوی پروردگار خود مراجعه کرد

 3.«باشد اين می

:فقرهچهارمدعا

 :جَاَ االمِلينبِطَولِکَ ّيا مَل، وَ صُحّبَةَ الكِرامِ

 .اى پناه آرزومندان ،به فضل و کرمت ،نشین  با کريمانو هم

 ،های پاک و متدين و اهل کرامتت در اين ماه به من توفیق بده که با انسان !خدايا
 .مرا با نیکان همنشین کن !خدايا .همنشین شوم

                                                                                                                 
 .1، ص ۸۸ج  ؛بحاراالنوار.  
 .75 ص ؛التحفة السنیة مخطوط؛ سید عبد اهلل الجزائری. 1

 .۸7 ج ؛بحاراألنوار. ۸
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همنشینیباکريمان

، اخالق خوش، با ايمان های در گرو همنشینی با انسان ،خوشبختی دنیا و آخرت
دوستان ناباب هم در دنیا بترای انستان مشتکل     .صادق و نیکوکار است، متدين، متعهد

 .کنند و هم در آخرت ايجاد می
های شترافتمند   دوستی و معاشرت يا همنشینی با انسان، کردن اسالم به مصاحبت

 .ای دارد های ويژه سفارش ،محترم و کريم، و بزرگوار
االيمان و خطاکار  های ضعیف ما از دوستی و معاشرت با انسان ،یدر فرهنگ دين 

های کريم و بزرگوار نشست و برخاست کنیم  اند با انسان ايم و دستور داده برحذر شده
 :کند را قرآن به ما معرفی می  میهای گرا که البته اين انسان

پرهيزكارترّين  ،ن شما در نزد خّداترّي همانا گرامّي  :«اِنَ اَكْرَمَكُمْ عِنّْدَاهللِ اَتْقيكُم» 
 .شماست

 : فرمود اسالمی میرسول گرا
 2.«همنشینی با بدهاست ،مصاحبت با خوبان و بدترين اعمال ،بهترين کارها»

سلمانفارسی

و امیرالمتؤمنین و   سلمان فارسی با همنشتینی و مجالستت بتا پیتامبر اکترم     

 .«السلمان منّا اهل البیت» :فرمودند به جايی رسید که پیامبر اکرم  ،خوبان

از منتزل بیترون    روزی پس از رحلت رسول خدا  :گويد میسلمان فارسی 

پتس از  ، ای ستلمان  :حضترتش فرمتود   .را ديتدم  منان حضترت علتی  ؤم رامی .آمدم
بتر   !منتان ؤم امیر ،ای حبیب من، عرض کردم .بر ما ستم روا داشتی ،رحلت رسول خدا

اندوه رستول ختدا    جز آنکه غم و [ما ستم روا نیستبر مثل ش] مثل شما مخفی نیست

گتاه   آن .باعتث کوتتاهی متن در زيتارت شتما گشتت       ،بر من مستولی و همتان  

به منزل فاطمه رهسپار شو کته او مشتتاق    نوناک، ای سلمان :فرمود منان علیؤم امیر

                                                 
 .۸  :حجرات . 
 .۷5 ص  ؛الخبارا جامع .1
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ه از جانتب خداونتد بترای او آورد    ،را که از بهشتای  هخواهد هدي می ديدار توست و
 .را به تو دهد ،شده است

پتس از وفتات    ،از بهشتت ای  ههديت  !منتان ؤای امیر م :عرض کردم :سلمان گويد

 ؟رسیده به فاطمه ،رسول خدا 
 !آری ای سلمان :فرمود

در خانته را  ، رهستپار شتدم   به خانه فاطمه ،من با سرعت تمام :سلمان گويد
محضر مبارک  .ازه ورود دادپشت در آمد و به من اج ،خدمتکار حضرت ،هفض .کوبیدم

آن حضرت نشسته و عبايی بر ستر کشتیده و ختود را     .شرفیاب شدم ،حضرت فاطمه
 [گتويم  متی  در متورد آنچته  ]بنشتین و  ! ای سلمان :فرمود ،پوشیده بود و چون مرا ديد

همین جا نشستته بتودم و در متورد وفتات رستول ختدا        ،بدان که من ديشب .بینديش

من خود بتا دستتانم    .را فرا گرفته بودام  سینه ،غم و اندوه .به فکر فرو رفته بودم 
 و گشتوده شتد   در خانته  ،ناگاه بدون آنکه کسی در خانه مرا بگشايد ،در خانه را بستم

متن   .برخاستم ،وقتی وارد اتاق شدند .بر من وارد شدند که بسیار زيبا بودند چهار بانو
 ؟مدينه هستید يا مکهيا شما از اهل آ :آشنايی کردم و گفتماظهار نا

بلکته   .حتی اهل زمین هم نیستتیم  ؛هنه اهل مک ،ما نه از اهل مدينه هستیم :گفتند
ما را فرستاده تتا تتو را    ،خداوند جهانیان !ای دخت رسول خدا، ما از حورالعین هستیم

 .تسلی دهیم ،در رحلت جانسوز پدرت

 ؟نامت چیستت  :تممن رو به يکی از آنها کرده و گف :فرمايد می حضرت زهرا
که متن بترای    رو از آن :گفت ؟نامیدند« ذرّه » چرا تو را  ،حبیب من :گفتم .«ذرّه» گفت

نام متن   :؟ گفتنام تو چیست :رو به ديگری کرده و گفتم .ام اری آفريده شدهابوذر غف
چتون متن بترای ستلمان آفريتده       :گفت ؟گفتم چرا سلمی نامیده شدی .است« سلمی»

 .ام شده
تتو   !حبیب متن  :گفتم «قدودهم» :گفت ؟می کرده و گفتم نام تو چیستبه سورو 

رو به  .ام اسود کندی آفريده شده بن من نیز برای مقداد :گفت ؟چرا مقدوده نامیده شدی
 ؟ای هچرا عماره نامیده شتد  :گفتم .«ارهعم» :گفت ؟نام تو چیست :گفتم ،چهارمی کرده

را بته متن دادنتد کته     ای  هگتاه هديت   آن .ام هياسر آفريده شتد  بن من نیز برای عمار :گفت
  .ام مقداری از آن را برای تو کنار گذاشته
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بشتقاب ستفیدی آورد کته در آن خرمتا      گاه حضرت زهرا آن [سلمان گويد]
تر و از مشتك خوشتبوتر   از برف ستفید ، تر بزرگ« خشك نانج»خرمايی که که از  .بود
 .از حمل آنها حیران بودم از آنها ده تا به من عنايت فرمود که من .بود

افطار کن و هسته آنهتا را نتزد    ها شب با اين رطب :سپس رو به من کرد و فرمود
خارج شدم و ، من از محضر آن بانوی بزرگوار رخصت طلبیده :سلمان گويد .من بیاور

اين  !ای سلمان :گفتند می ،خوردم می کس بربه هر ،در بین راه .به سوی منزلم راه افتادم
 ؟ وی مشك خوشبويی است که با توستب چه

 .تا اينکه به منتزل رستیدم   !من کتمان کردم که همراهم چیزی است :سلمان گويد
 .در آنها نديدمای  هافطار نمودم و هی  هست ها با آن رطب ،هنگام افطار

اجتازه ورود بته متن    ، در را کوبیتدم ، فردا خدمت حضرت فاطمه شرفیاب شتدم 

فرموديد که هستته   !ای دخت رسول خدا :شدم و عرض کردموارد اتاق  .عنايت فرمود

که پس  ،آن حضرت تبسم فرمود .نداشتندای  هولی آنها هی  هست ؛بیاورمرا  ها آن رطب

از نخلتی   هتا  اين رطب !ای سلمان :گاه فرمود آن .از وفات پدر بزرگوارش نخنديده بود

را با دعايی کاشتته کته    اهست که خداوند متعال در بهشت برای من نشانده است و اينا

که من هر بامداد و شتامگاه آن  ، آن را به من تعلیم داد پدر بزرگوارم رسول خدا 

 .آن دعا را به من هم ياد بدهید !بانوی من :عرض کردم .خوانم می دعا را

مالقات کنتی   [نه با خشمش]اگر دوست داری خداوند را با خشنودی او  :فرمود

در روايتت   .پس بر اين دعتا مواظبتت کتن    ،و ضرر نرساندو وسوسه هی  شیطانی به ت

 ،تو را تتب فترا نگیترد    ،کنی می اگر دوست داری تا در دنیا زندگی :ديگری آمده است

 .بر اين دعا مداومت کن

 :حضرت فرمودند .اين دعا را به من ياد بدهید :سلمان گويد عرض کردم

بِسمِ اهللِ النُورِ علَّي ، بِسمِ اهلل النُورِ النُورِ، ورِبِسمِ اهللِ النُ، بِسمِ اهلل الرَحمنِ الرَحيمِ»

، بِسمِ اهللِ الَذي خَلَقَ النُورَ مِنَ النُورِ، بِسمِ اهللِ الَذي هُوَ مُّدَبِرَ االُمُور، النُور

، كِتابٍ مَسطُورِ فّي، وُ اَنزَلَ النُورَ عَلّيَ الطُورِ، اَلحَمّدُاهلل الَذي خَلَقَ النُورَ مِنَ النُورِ

بِقَّدَرٍ ، وَ الّبَحرِ المَسجورِ، وَ السَقفِ المَرفُوعِ، وَالّبَيتِ المَعمُورِ، فّي رِقٍ مَنشورِ
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وَ بِالخَيرٍ المَشهورِ وَ ، بِسمِ اهللِ الَذي هُوَ بِالعِزِ مَذكُورِ، عَلّي نَّبِّيٍ مَحّبوُرٍ، مَقّدُورٍ

 .«عَلَّي السَراءِ وَ الضَراءِ مَشكُور

گتاه آن را بته    آن، فرا گرفتم من اين دعا را از حضرت زهرا :مان گويدسل

يتاد دادم و همته    ،ه که تب گرفته بودنتد ش از هزار نفر از اهل مدينه و مکبی

 1.يافتند می به اذن خدا بهبود ،خواندند می آنها چون

:فقرهپنجمدعا

 :بِطَوْلِکَ ّيَا مَلْجَأَ الْآمِلِين

 .اه آرزومنداناى پن ،به فضل و کرمت

ايتن چهتار دعتا را در حتق متا       ،يی کته بته متا دادی   ها نعمت به حق !خدايا
 .پناه آرزومندان هستیکه ای کسی  ،مستجاب کن

چیتزی نتزد ختدا    » :فرماينتد  متی ، ه بهترين عمل چیستباره اينکدر امام باقر
کتس   بخواهنتد و هتی    ،افضل از اين نیست که از او تقاضا کنند و از آنچه نزد اوست

واهتب  تکبر ورزند و از م، نزد خداوند از کسانی که از عبادت او، تر و منفورتر مبغوض
 2.«نیست، کنند میتقاضا ن او

 3:داستانگوهرشادوجوانکارگر

حتاجتی   گاه شما نیتاز و  .آشنايی انسان با خداست دعا بهترين راه برای اتصال و
بعتد   .فالنی استت  ،شکلتان را حل کندتواند م می گويند تنها کسی که می به شما ،داريد

 رويتد و  متی  هتر روز  کنیتد و  می آشنايی را باز باب صحبت و رويد و می شما پیش او
 و يتا خواستته ختود برستید    به شما چه  ،آمد و رفت در اين عرض حاجت و .آيید می

گر او انسان بتزرگ و  و اايد  دوست شده هم صحبت و با آن طرف ديگر آشنا و ،نرسید
                                                 

 .فاطمه الزهرا نامه زندگیشهید دستغیب؛ .  

 .بحار االنوار. 1

 . 2 ؛ ص كلید بهشت، نماز. ۸
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ارش شويد که ديگر حاجت ختود را از يتاد   د چنان دوست ممکن است آن ،باشدکاملی 
يی هتا  گاه انستان بته گرفتتاری    .ندانید برای چه کاری پیش او آمده بوديد اصال  ببريد و
 ختدا را بته او معرفتی    شود که ديگر از انسانها هتم کتاری ستاخته نیستت و     می دچار
 بته  رود و می برای رسیدن به حاجت ،باشدهر چند هم که با خدا بیگانه  ،او کنند و می
همین مقدمه آشنايی و دوستی بتین او   کند و می و ارادت نیاز گاهش عرض سالم ودر
کنتد تتا او را    می قدر معطلش آن ،دار او باشد اينجاست که اگر خدا دوست. خداست و

 .دوستی خود برساند به مقام عشق و

 انتد  روايت کرده .بود پارسا و القدر بانويی جلیل ،بانی مسجد گوهرشاد ،شادگوهر
مقنعته و   ،در اثتر بتاد   .به محتل مستجد رفتت    ها روزی طبق معمول برای سرکشی کار

بیچتاره دل از کتف    جتوان  .کنار رفت و کارگر جوانی چهره او را ديد  میحجاب او ک
شاد صبر و طاقت از او ربود تا آنجا که مريض شد و و بیمتاری او را  داد و عشق گوهر

 .مرگ نزديك کرد به

گرفتت جريتان را    تصمیم ،مادرش که احتمال از دست رفتن فرزند را جدی ديد
مهتم   ،اگر جان خودم را هم از دستت بتدهم   :گفت و شاد برساندبه گوش ملکه گوهر

 .داو ش واکنشفت و منتظر شاد گاو موضوع را به گوهر .نیست

د تتا از  متن نگفتیت  چترا زودتتر بته     !اينکه مهم نیستت  :ملکه با خوشرويی گفت
برو به پسترت بگتو متن بترای      :گفت زنناراحتی يك بنده خدا جلوگیری کنیم؟ و به 

هتر  يکتی اينکته مِ  ؛ بل از آن بايد دو کار صورت بگیردقولی  ؛ازدواج با تو آماده هستم
به مسجد برو  ،اگر قبول داری .در اين مسجد تازه ساز ،چهل روز اعتکاف توست ،من

و شرط ديگر اين است که بعتد   نماز و عبادت خدا را به جای آورو تا چهل روز فقط 
کتار   ،يریذپ میحال اگر تو شرط را  .من بايد از شوهرم طالق بگیرم ،از آماده شدن تو
 .خود را شروع کن

از ايتن متژده حتالش ختوب شتد و       ،شاد را شنیدوقتی پیغام گوهر جوان عاشق
او رفتت و   .حاضترم  ،بگتويی  اگر چهتل ستال هتم    ،چهل روز که چیزی نیست :گفت

شتاد  يش ازدواج و وصال گوهرها به امید اينکه پاداش نماز ،مشغول نماز در مسجد شد
 .باشد
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شاد قاصدی فرستاد تا از حال جوان خبر بگیترد تتا اگتر آمتاده     گوهر ،روز چهلم
شود و  میفردا چهل روز تو تمام  :قاصد به جوان گفت .او هم آماده طالق باشد ،است
 .او هم شرط خود را انجام دهد ،نتظر است تا اگر تو آماده هستیملکه م

 ،شاد به نماز پرداخته و حاال پس از چهل روزجوان عاشق که ابتدا با عشق گوهر
از تتو   شاد خانم بگتو اوال  به گوهر :جواب داد ،حالوت نماز کام او را شیرين کرده بود

 .تو ندارمممنونم و دوم اينکه من ديگر نیازی به ازدواج با 

جتوان   !منظورت چیست؟ مگر تو عاشق گوهرشتاد ختانم نبتودی؟     :قاصد گفت
هنوز بتا معشتوق حقیقتی     ،را بیمار و بی تاب کردم شادوقت که عشق گوهر آن: گفت

من  .خواهم میپد و جز او معشوقی نت میولی اکنون دلم به عشق خدا  ؛آشنا نشده بودم
شاد هم ممنتون هستتم کته    اما از گوهر ؛گیرم می م و فقط با او آراما هنوس شدأبا خدا م

 .شد تا معشوق حقیقی را پیدا کنمث مرا با خداوند آشنا کرد و او باع

، در واق  گوهرشاد هدفش هم همین بود که بدين وسیله او را از عشق مخلوق
.                 دبه عشق خالق برسان


