
 





دعایروزسیزدهم

 لْأَقّْدَارِ وصَّبِرْنِّي فِيهِ عَلَّي كَائِنَاتِ ا وَ رْنِّي فِيهِ مِنَ الّدَنَسِ وَالْأَقْذَارِاللَهُمَ طَهِ
 ؛قُرَةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينةِ الْأَبْرَارِ بِعَوْنِکَ ّيَاصُحّْبَ َوَفِقْنِّي فِيهِ لِلتُقَّي وَ

قضا و  دی و کثافات پاک ساز و بر حوادث خیر و شرِدر اين روز مرا از پلی !ای خدا
نیکوکاران موفق  و پرهیزکاری و مصاحبت او بر تقو صبر و تحمل عطا کن ،قدرت
 .ای مايه شادی و اطمینان خاطر مسکینان ،به ياری خود .دار

ترجمةمنظومدعا
 ای کتتته هستتتتی موجتتتد افتتتراد نتتتاس

 
 حتق ناشتناس   بته هتر   هم دهی روزی 

 
 ن ز آب ديتتن نظیتتف هتتم کنتتی متتوم  

 
 بتتتر تتتتنش از علتتتم پوشتتتانی لبتتتاس 

 
 کن تتو متا را پتاک و طتاهر ايتن زمتان      

 
 هتتتا و چتترک و اختتتتالس  از کثافتتت  

 
 شستشتتو فرمتتا بتته آب فضتتل ختتويش  

 
 هتتا کتته نايتتد در قیتتاس   آن نجاستتت 

 
 هتتتای ظتتتاهر و بتتتاطن همتتته  چتتترک

 
 مستتاس تتتا نگويتتد عقتتل بتتر متتا ال    

 
 هتتم بگتتردان میتتل متتا بتتر آنچتته شتتد   

 
 ختتوف و هتتراس متتا تقتتدير بتتی بهتتر  

 
 کتتتن موفتتتق بهتتتر تقتتتوا حتتتال متتتا  

 
 اندر اين شتهر شتريف ختوش استاس     

 
 ختتوش بتته حتتال متقتتین بتتا عمتتل     

 
 در شتتتبان تتتتار ختتتالی از نعتتتاس    

 
 الهتتی کتتن نصتتیب   ،صتتحبت خوبتتان 

 
 تتتتا کتتتنم از فتتتیض ايشتتتان اقتبتتتاس 

 
 حتتق عتتون و ياريتتت در هتتر زمتتان    

 
 ای تتتو نتتور چشتتم مستتکینان نتتاس    

 ج
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عافقرهاولد

 :اللَهُمَ طَهِرْنِّي فِيهِ مِنَ الّدَنَسِ وَ الْأَقْذَارِ

 .در اين روز مرا از پلیدی و کثافات پاک ساز !ای خدا

چترک گنتاه و   )بتاطنی   کثافتات  ،دنتس منظتور از  ؛ خدايا مرا از کثافات پاک کن
 .های ظاهری است ، کثافات و چرکو منظور از اقذار است (معصیت

هاویگناهانوبدیماهشستش،ماهرمضان

وستايل   و کنتد بستازی   ماهی است کته انستان ختودش را پتاک     ،المبارک رمضان
در ايتن   .سازی را برای خودش فراهم بیاورد تا خدا حکم پتاکی او را صتادر کنتد    پاک

ی هتا  پلیتدی  .خواهیم متا را از پلیتدی و کثافتات و گناهتان پتاک دارد      روز از خدا می
ای  زده مانند آب آلوده و لجتن  ؛کند ل و جان انسان نفوذ میدر د، نفسانی و کثافات گناه

 .گردد زار می مبدل به لجن ،نشین شده و مسیر عبور آب لجن آن ته، که به مرور زمان
در ، ها قرار دهتد  اگر به صورت مداوم انسان خود را در معرض گناهان و زشتی 

بترای انستان    رسوب کرده و به صورت يك عادت زشت و صفت مذموم  میوجود آد
چند گاهی ختود  از اراده کند هر ، بايد انسان با استعانت از خداوند ؛ بنابراينآيد در می
اقتدام نمايتد و بترای    ، هتای روحتی ختود    رسی نموده و به زدودن آلتودگی  حسابرا 

ستازی   با آب توبه و استغفار خود را پتاک و ستالم  ، خشکاندن ريشه اين عادات ناپسند
 .کند

بايتد   .کند می چون گناه آدم را کثیف ؛يعنی کثافات و پلیدی گناه ؛«دنس و اقذار»
برکت بهتره   تا بتوانیم از اين ماه پر یميخود را خوشبو نما ،در اين ماه با استغفار و توبه

 .ببريم

در صتحیفه   ،در دعتاى استتقبال و ورود بته متاه رمضتان      امام زين العابتدين 
 .اند یدهنام "شهر التمحیص "اين ماه را  ،سجاديه

و از عیتب   یئعناى تخلتیص و رهتاي  شت   محص به م :نويسد میراغب اصفهان  
کتردن و   ماه تصفیه بر نفس و پاک ،ماه رمضان .تمحیص به معناى تزکیه و تطهیر است

کتردن قلتب و دل از    ماه صاف .نمودن عیوب و دور کردن خود از گناهان است برطرف
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و ستاير رذايتل اخالقتی     هتا  حسد ،ها عقده ،اه کینه ،ها ماه شستن عداوت .ستها پلیدى
از شر گناهان و نجات يافتن و حرکت در مستیر فتالح و    ،ماه تخلیص خويشتن .است

 .سازى استخودسازى قلب و روح و ماه  ماه پاک .رستگارى و سعادت است

 :اند در فضیلت ماه رمضان فرموده پیامبر گرام 

ماه رمضان، ماه خّدا   :«شَهْرُ الْمَغْفِرَةِوَ هُوَ  … شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللّه عَزَّوَجَلَّ»
 .و ماه مغفرت است

خداى ، غفران و مغفرت اين است که انسان از عذاب و عقاب مصونیت پیدا کند
تقاضتاى ايتن وضتعیت    ، گناه او را بیتامرزد و استتغفار  ، متعال از تقصیرات او درگذرد

 .است از پروردگار با گفتار و کردار

بتال را  ، در ماه رمضان زياد استغفار و دعا کنید که دعتا » :فرمودند ادقامام ص
 2.«نمايد میگناهانتان را محو ، کند و استغفار میاز شما دف  

را حفظ  شهوت خود، کس  که ماه رمضان روزه بگیرد» :فرمودند امام صادق
همته گناهتان   خداوند ، کردن مردم خوددارى کند زبان خود را نگهدارد و از اذيت، کند
 3.«بخشد میاو را 

در صحیفه سجاديه در دعای ختويش هنگتام رستیدن     الحسین بن حضرت عل 
شتدن و متاه پتاکیزگ      متاه پتاک   ،ماه رمضان .اند الطهور نامیده اين ماه را شهر، ماه رمضان

کند و  میها سرايت  به تعبیرى هم خود ماه پاک است و هم طهارت از آن به انسان .است
  .شود میفصل نوين  از طهارت به روى انسان گشوده  ،در اين ماه .کند میپاک  آنها را

فقرهدومدعا

  :صَّبِرْنِّي فِيهِ عَلَّي كَائِنَاتِ الْأَقّْدَارِوَ

 .صبر و تحمل عطا کن ،و قدرت ءو بر حوادث خیر و شر قضا

                                                 
  .۸42، ص 67ج  ؛االنواربحار.  
  .۸۸ص  ؛امالى شیخ صدوق؛  ۸۸۷ص  همان؛. 1
   .۸57ص  ؛همان. ۸
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صبربرمقدراتالهی

کیتد  أآن ت بتر  که قرآن کريم و احاديث اهتل بیتت    يکی از صفات برجسته
ها و تتن   نه به معنی تحمل بدبختی، باشد به معنای پايداری و استقامت می» صبر ،نموده

ه داری در ستختی و تنگتی بت    صبر در لغت به معنای خويشتن .«دادن به حوادث ناگوار
رود و  کتار متی  ه گاهی صبر در مورد شکیبايی نفس و تحمل مصائب ب .کار رفته است

  .که مفهوم آن شجاعت و پايداری و پايمردی است، محاربه گاهی در مورد جنگ و
و يا مصیبت و بالئتی   ممکن است مقدر باشد کسی نزديکانش را از دست بدهد

خواهیم صبر و تحمتل متا را در برابتر     می از خداوند ،در اين فقره بنابراين .به او برسد
و جتزع   ا به کفر بکشتاند ما ر ،بیشتر گرداند تا مبادا آن مصیبت ها و مصیبت ها دشواری
دانتد کته    نمیقضاء و قدری دارد و  ،هر کسی در لوح محفوظ .یمينما  بیتا بیو فزع و 

 .صالح او در آن امر است

من بته شتما حتديثی بتاز گتويم کته        :گويد می امام علیاز قول نباته  بن اصبغ
وند هتی   خدا :سپس رو به ما کرد و فرمود .سزاوار است هر مسلمانی آن را حفظ کند

ز اينکته  تر است ای او بهتر و آبرومندجز آنکه برا ،منی را در اين دنیا کیفر نکندؤبنده م
منی را ؤگاهی خدا بنده مت  :سپس فرمود .گردد و آبرويش بريزددر قیامت به کیفر او باز

هر مصتیبتی کته    :و اين آيه را خواندش در تنش يا مالش يا فرزندش و يا اهل ،بال دهد
 1.گتذرد  می حاصل عمل خود شماست و خداوند از بسیاری از آن هم در ،به شما رسد

 گذرد و عفو متی  می از بسیاری هم :فرمود و تا سه بار دستش را به هم چسبانید و می
حتمتا  حکمتتی دارد و    ،بینتد  می رسد و داغ جوان می اگر مصیبت فرزند به کسی 2.کند

در روايتت داريتم پتنج چیتز      .هتد داد مزد او را خواو خداوند تبارک و تعالی هم اجر 
  :کند می است که کفه اعمال انسان را در روز قیامت سنگین

داغ  صبر بتر  .5 ؛ذکر الاله اال اهلل .4 ؛ذکر سبحان اهلل.3 ؛ذکر الحمدهلل .2 ؛ذکر اهلل اکبر .1
  .مصیبت فرزند و جوان و

                                                 
 .۸2 :شوری.  

 .۸ 1ص  تحف العقول؛ .1
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از  ، خصال شیخ صدوق و ديگتر کتتب معتبتر روايت    ، در عیون اخبار الرضا 

 قوچ  ،که حق تعال  به ازاى ذب  اسماعیل میهنگا: چنین نقل شده است امام رضا

ای ؛ آرزو کترد  حضترت ابتراهیم  ، را فرستاد تا به جاى او ذبت  شتود   (گوسفندی)
تتا   ،شتد  متی شد فرزندش را به دست خود ذب  کند و مأمور به ذب  گوسفند ن میکاش 

مصتیبت پتدرى   ، شتود  متی دل و جان او وارد  به سبب درد و مصیبت  که از اين راه به
باشد که عزيزترين فرزندش را به دست خود در راه خدا ذب  کترده تتا از ايتن طريتق     

در اين اثنا خطاب وح  از  .را به دست آورد ها باالترين درجات اهل ثواب در مصیبت
 ؟ستنزد تو کی ،پروردگار جلیل به ابراهیم خلیل رسید که محبوب ترين مخلوقات من

 هی  مخلوق  پیش من محبوب تر از حبیب تتو محمتد  : عرضه داشت ابراهیم
 .نیست

: گفتت  ابتراهیم  ؟پس وح  آمد که آيا او را بیشتر دوست دارى يا خودت را
فرزند او را بیشتر دوستت  : خداوند متعال فرمود .تر است از خودم محبوب ،او پیش من

پتس   .فرزند او را بیشتتر دوستت دارم  : عرض کرد ابراهیم؟ دارى يا فرزند خود را

، به دستت دشتمنان از روى ستتم   ( امام حسین) آيا ذب  فرزند او: حق تعال  فرمود
 ؟سوزاند يا ذب  فرزند ختودت بته دستت ختودت در اطاعتت متن       میبیشتر دل تو را 

در اين هنگام  .سوزاند میذب  او به دست دشمنان بیشتر دلم را ! پروردگارا: عرض کرد

 پس به يقین جمع  که ختود را از امتت محمتد   ! اى ابراهیم؛ خطاب کرد خداوند

ذبت   ، را از روى ظلم و ستم و با عتداوت و دشتمن    فرزند او حسین، شمارند می
مستوجب خشتم و   ،کنند و به اين سبب میگونه که گوسفند را ذب   همان ،خواهند کرد
 .گردند میعذاب من 

ناله و فرياد بر آورد و قلب و جتان او بته   ، از شنیدن اين خبر جانکاه ابراهیم
داشت تتا اينکته وحت  از جانتب      میدرد آمد و بسیار گريه نمود و دست از گريه بر ن

اگتر او را بته دستت     ،گريه تو بر فرزندت اسماعیل! اى ابراهیم :پروردگار جلیل رسید

و و شتهادتش کتردى    اى که تتو بتر حستین    فدا کردم به گريه، کردى میخود ذب  
امتام   ،در پايتان  .را بته تتو دادم   هتا  بدين سبب باالترين درجات اهل ثواب در مصیبت

  :وجلاين است مفهوم قول خداوند عز: ودفرم رضا
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 1.«وَ فَّدَّيناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ»
و  فرمايتد  می را عطاء خداوند تبارک و تعالی باالترين درجات ،در ازاء داغ فرزند

حکمت نیستت و بايتد بتر آن     بی ،رسد می که به انسان ها تو مصیب ها بقیه بال همچنین
 .صبر کرد

 .داشتم که از دنیتا رفتت  ای  هسال فرزند سه :ندفرمود می حاج شیخ علی اکبر برهان
اهتل  در خواب ديدم فرزندم بزرگ شده و ناتا اينکه يك شب  ؛من خیلی ناراحت بودم

چنتین   ايتن ستت و  ابتر برهتان   فرزند شیخ علی اک، گفتند اين پسر نااهل می همه .است
 .خدا را شکر کردم بر ايتن پتیش آمتد    ،از خواب که بیدار شدم .آبروی من را برده بود

 .به صالح و خیر ماست ها پس گرفتاری

درسهجاسفارشبهصبر

، انسانی کته شتهوت دارد   .پای معصیتی در کار است گاهی :صبر بر معصیت .1 
انسانی کته حتب رياستت    ، که هوای نفس داردانسانی ، انسانی که حس گرسنگی دارد

اما بايد مقاومت کنتد و ختودش    ؛گرچه دشوار است، االن که معصیتی پیش آمده، دارد
 .اين صبر بر معصیت است .را از گناه و معصیت بازدارد

کل است کته طاعتت ختدا و کتار ختوب      اين برای انسان مش :صبر بر طاعت .2
و ثتروت  ام  من کته زحمتت کشتیده    .انسان است خالف طب  و میلاينها بر، دانجام ده
يتا متثال     حاال مقداری از آن را به ديگری بدهم؟ اين بترايم دشتوار استت    ،ام پیدا کرده

 ؛کار دشواری استت  ،داری نخوردن در هنگام روزه کردن و چیزی فرض کنید که امساک
پايتداری  ام  ی نفستانی هتا  يعنی کاری است برخالف میل من و بايد در مقابتل خواستته  

در حیطته   ،دارد می اين استقامت در مقابل هواهايی که انسان را از اطاعت خدا باز .کنم
 .قسم دوم صبر است

؛ شتود  متی  گاه نیز پیشتامدهای نتاگواری بترای انستان واقت       :صبر بر مصیبت .3
خالصته  ، فقیتر و گرستنه استت   ، کنتد  متی  دشتمن اذيتتش  ، شتود  متی  خراباش  خانه

از  .شود که اينها برخالف طبعش است می در روزگار برايش پیداو حوادثی  ها گرفتاری
و باليتايی   ها مصیبت اينهاهمه  ...و شدن خانه خراب، شدن ورشکسته، فرزند دادن دست

                                                 
 . الصافات 2۸ و تفسیر نمونه؛ ذیل آیه  115 ص، 44و ج  14  ص ،1 ج  ؛حاراألنوارب.  
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معمتوال    ،آيتد  می اين بالها پیش يعنی وقتی ؛است که تحملش برای انسان دشوار است
سر  ناله و شیون، کند می تابی بی ،کند می دست و پايش را گم، بازد می انسان خودش را

 اينجتا  .کارهتايش درستت نشتود   ، انحتراف پیتدا بکنتد    شتود  متی  و اينها باعث زند می
محکم بايستد و از خط در نرود و  ها يعنی در مقابل مصیبت ؛گويند صبر بر مصیبت می

طاقتت و   بلکته  ؛طاقتت نشتود   بتی تاب و  بی و کندمصیبت را تحمل  ،داری با خويشتن
را در کمتال   هتا  مصتیبت ، کنتد مقابله  ها و با اين مصیبت کردهودش را ذخیره نیروی خ

کند و طاعت و عبادت خدا را بته جتا   د را وادار به بردباری خو وکند مردانگی تحمل 
 .بیاورد

هتا و مصتائب و    ها و آستودگی  اعم از خیر و شر و سختی ،صبر بر مقدرات الهی
، در میان اقستام صتبر   .رود ه به شمار میاز جمله صفات حمید ،صبر بر طاعت خداوند

آن هتم نته    .صبر و شکیبايی در برابر مشیت و خواست خداوند است، زيباترين صبرها
تتا   بلکه بر تقديرات الهی راضی و خشنود باشتد  ؛صبری که به اجبار آن را تحمل کند

هتا و مصتائب    گاهی ستختی  .آنان نازل نمايد خداوند صلوات و رحمت خودش را بر
قترآن   .مؤمن تشخیص داده شتود  تا مؤمن از غیر، رود کار میه ها ب ای آزمايش انسانبر

 :فرمايد کريم در اين زمینه می

الّثَمَرَاتِ  الْاَنفُسِ وَ الْجُوعِ و نَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَ وَ لَنَّبلُوَنَكُم بِشَئٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ»

صَابَتْهُم مُّصِيّبَةٌ قَالُوا اِنَا لِلَهِ و اِنَا اِلَيهِ رَاجِعُونَ اُولئِکَ الّصَابِرّينَ الَذِّينَ اِذَا اَ وَ بَشِر

 1:«عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِهِمْ وَ رَحْمَةٌ اُولَئِکَ هُمُ الْمُهتَّدُونَ

زيتان متالی و جتانی و کمبتود     ، گرستنگی ، و شما را به اموری چون تترس  
آنتان کته اگتر    ، را کننتدگان  استتقامت  کنیم و بشارت بتده  ها آزمايش می میوه

خدا هستیم و به سوی او بتاز   ما از آنِ گويند می، مصیبتی ناگوار به آنها برسد
شتده و   آنها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل يیها همان هااين .گرديم می
 .هدايت يافتگاننداز  آنها
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 :خوانیم می در دعای عرفه امام حسین
اُحِبُ تَعَجیلَ متا اَخَترْتَ وَ   بارِکَ لی فی قَدَرِکَ حَتَی الكَ و وَ خِزلی فی قَضائِ...» 

 [مقدرات]برايم خیر مقدر کن و در قدر  ،خدايا در قضای خود 1:«...ال تأخیِرَ مَا عَجاللْتَ
 ،ای برايم برکت قرار بده، تا آنجا کته عجلته در آنچته تتو بته تتأخیر انداختته        ،خويش

 . باشم  ای، تأخیرش را دوست نداشته ا تو پیش انداختهدوست نداشته باشم و آنچه ر
که نیتل بته آن بته     از مقامات بلند عرفانی است ،ت خداوندصبر و رضا به مقدرا

 .پذير نیست سادگی امکان

تواند پس از آن همه ستم  می کسی چون امام حسینچنین می شود که  و اين
عَلی   صَبَرا »يش فرياد سر دهد پايانی عمر خو در لحظات، که کشیده و ظلم که ديده

 !ام خدايا به تقدير تو راضی :«قَضائِكُ
: فرمايد می در اين فقره از دعااين است که  .مما نیز بايد در اين مسیر حرکت کنی

ه از قضا و کرا پیشامدهايی  تا يعنی حالت صبر و قوه صبر به من بده ؛«صبرنی فیه و»
 .متحمل نماي م رخ می دهد،قدر تو براي

:فقرهسومدعا

   :صُحّْبَةِ الْأَبْرَارِوَفِقْنِّي فِيهِ لِلتُقَّي وَ وَ 

 .موفق دار ،و بر تقوی و پرهیزکاری و مصاحبت نیکوکاران
 

روزهثمرهبرترين،اتقو
  :ستاروزه هم تقونتیجه  .کن اتقورعايت من را موفق به  !خدايا

مُ الّصِيامُ كَما كُتِبَ عَلَّي الَذّينَ مِنْ قَّبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ ّيا أَّيُهَا الَذّينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُ» 
  2:«تَتَقُونَ

گونته کته بتر     همتان ، روزه بر شما نوشته شتده ! ايد ای افرادی که ايمان آورده
 .تا پرهیزکار شويد ،نوشته شد ،کسانی که قبل از شما بودند

                                                 
  .دعای روز عرفه امام حسین.  
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چیست؟اتقو

نیز بته    میروح آد ،ومندی نیازمند استپرورش و نیر، به مراقبت  میاگر جسم آد
پوشتانیم و   میاگر جسم خود را در لباس  .حفاظت و صیانت و تکامل و رشد نیاز دارد

حفتظ بهتتر    رایبلکه بت  ؛کردن آن را نداريم قصد محدود ،دهیم میدر هر محیطی قرار ن
ی آن بترا  ،کنتیم  متی محافظت  ها کنیم و اگر روحمان را از آفات و آسیب میچنین ، آن

گونته صتیانت از قلتب و روح را     اين .دامن آن را نیااليد ها و پستی ها است که آلودگی
ست از محافظت چیزی از هرچته کته بته    ا عبارت« وقايه»تقوا از ماده  .اند نامیده« تقوا»

 1.رود میيعنی حفظ نفس از آنچه بیم آن  پس تقوارساند و  میآن زيان 

هرگاه در زمینی وارد شتدی کته در   : ت؟ گفتاز سالکی پرسیدند تقوا چگونه اس
م و خويشتتن را مواظبتت   يگیتر  متی دامتن بر  :نتد گفت کنی؟ میچه  ،آن خار وجود دارد

کته تقتوا    یتد، در دنیتا نیتز چنتین کن   : گفتت  .نچستبد  تا خار و خاشاک به ما مینماي می
 2 .گونه است اين

 : حضرت فرمود، سؤال شد ادر مورد تفسیر تقو از امام صادق

آن است كه  اتقو 3:«ن ال ّيفقّدك اهلل حيث امرك و ال ّيراك حيث نهاكا»
 ،غاّيب و در جاّيّي كه نهّي فرموده ،خّداونّد تو را در جاّيّي كه امر فرموده

 .حاضر نّبينّد
خداوند امر فرموده او را عبادت کنیم و در زمان عبادت و بندگی حاضر باشیم و 

ضر نشويم و همیشه خدا را نتاظر  در مجلس گناه و معصیت حا تاهمچنین امر فرموده 
 .بر اعمال خود بدانیم

 تقواوترکگناه

هتم  ، هم احاطته بته عتالم بترزخ داشتت     ، آن عارف بزرگ، شیخ رجبعلی خیاط
 .سیطره به عالم قیامت

                                                 
 .5۸2ص  ؛مفردات الفاظ القرآن كریم؛ راغب اصفهانی.  
 .7۸۷، ص 1ج   ؛سفینه البحار .1
 .اباب تقو ؛میزان الحكمة .۸
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های برزخی تو باز شد؟ چه شد که رابطه بتا   چه شد که چشم :از ايشان پرسیدند
آيا دو فرشته بر تو نازل شدند و  فنا رسیدی؟ به مقامکه امام زمان پیدا کردی؟ چه شد 

 ؟درس فنا را به تو آموختند
 ام يکی از دختران اقتوام شتیفته   .سال سن داشتم23حدود  .من جوان بودم: فرمود

هتی  منعتی    .تقاضای گناه کرد، محیط گناه آماده بود، در خانه خلوتی قرار گرفتیم .شد
: رو به آستمان کتردم و گفتتم   ، ه خود آمدميك مرتبه ب .برای انجام گناه وجود نداشت

 دلیلبه بلکه  ؛بهشت يا ترس از جهنم دلیلکنم آن هم نه به  میمن اين گناه را ن !خدايا
ديتدم   .از اطتاق بیترون آمتدم    .خدايا تو هم بیا زيتر بغتل مترا بگیتر    ! تو تو و به عشق

 .بینم می شانقیقیی باطنی و حها مردم را با قیافه به نور حقیقت باز گشته وهايم  چشم

؟تقوامحدوديتاستيامصونیت

 .فرق است بتین محتدوديت و مصتونیت    .است  مصونیت، تقوا محدوديت نیست
ماننتد   .محدوديتی است که عین مصونیت استت  ،بگذاريم  اگر هم نام آن را محدوديت

حتافظ او از گزنتد   ، کنتد کته در عتین محتدوديت     می که انسان در آن زندگیای  هخان
 .است..( .مثل سرما و گرما و)های خارج از خانه  آسیب

 از ناحیه اخالقی و معنوی بته انستان آزادی   ،تقوا در درجه اول و به طور مستقیم
 ،طمت   ،حترص   تهکند و رش می دهد و او را از قید رقیت و بندگی هوا و هوس آزاد  می

در زنتدگی   ،ولی به طور غیتر مستتقیم   ؛دارد  میشهوت و خشم را از گردنش بر ،حسد
 .بخش انسان است اجتماعی هم آزادی

بته   ،يك کمال نفسانی است که آدمی بعد از مدتی جهاد و مبتارزه بتا نفتس    اتقو
تواند در درون خود ايجاد نموده و نفس ختود را همتواره از آلتودگی     می شیوه مشروع

م هتای نفتس امتاره را کنتترل و را     و سرکشتی  هتا  به گناه و خطا حفظ نمايد و خواسته
عنتان اختیتار در    ،ست و بر مرکب ضبط نفس سوار استگاهش تقوا   تکیه  که آن .نمايد

دهتد و   متی  در کمتال ستهولت فرمتان    ،دست خودش است و به هر طرف که بخواهد
 .کند می  حرکت



    /  دعای روز سیزدهم 161  

 :فرمايد  می 112در خطبه  امام علی

مَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ حَتَى أَسْهَرَتْ إِنَ تَقْوَى اللَهِ حَمَتْ أَوْلِيَاءَهُ مَحَارِمَهُ وَ أَلْزَ»
 .«هماجِرَهُمْ الْخَّبَرَ لَيَالِيَهُمْ وَ أَظْمَأَتْ هَوَ

دوستان ختدا را در حمايتت ختود قترار داده و آنهتا را از      ، يعنی تقوای خدا
داشتته استت و ختوف ختدا را متالزم       نگته  ،تجاوز به حريم محرمات الهتی 

 هتای آنهتا را زنتده و بیتدار نگته      تا آنجا که شبهای آنها قرار داده است  دل
 .کرده است (تشنگی روزه)داشته و روزهای آنها را قرين تشنگی

تقوا را به معنای آن حالت معنوی و روحانی ذکر کرده که حافظ ، ها  در اين جمله
 .عنوان يك اثر از آثار تقوا ذکر کترده استت    او نگهبان از گناه است و ترس از خدا را ب

 بلکه يکی از آثار تقتوا ايتن   ؛توان دانست که تقوا به معنای ترس نیست می جا همین از
اولین قدم در مراعات تقتوا و   ،ترک گناه .دهد می ست که خوف خدا را مالزم دل قرارا

رعايتت   الزمه ترک گناه هم .کند می دعوت اآياتی است که ما را به رعايت تقوعمل به 
البته کسانی که چنین تالشی در رعايت حتدود الهتی   واجبات و ترک محرمات است و 

البته از تأيیدات الهی هم برختوردار خواهنتد   ، و انجام فرمان خدای تعالی داشته باشند
و بدانیتد ختدا بتا پرهیزکتاران      1:«اعْلَمُوا أَنَ اللَهَ مَّمعَ الْمُتَقّمينَ  وَ»:فرمايد می خداوند .بود
 .است

اارزشتقو

مصتال  فتراوان و تالشتی    ، ای دقیتق  تصور کنید که با نقشه ساختمان باشکوهی را
 ،استحکام قرار گرفتته  اما چون بر سرزمینی با خاک سست و بی ؛گسترده بنا شده است

زار کشتت   نظر بگیريد که در شتوره  ريزد و نیز زراعتی را در میپايد که فرو  میديری ن
 .نشتیند  متی بته بتار ن   ،رستد  میشده که چون خاک مناسبی ندارد و آب درست به آن ن

تترين سترزمین    بنیان کار خیر اگر بر سرزمین تقوا کته محکتم   ؛اند نیز چنین میاعمال آد
غفلتت و  ، ی کبر و رياها ترين ساختمان خواهد بود که طوفان مستحکم ،بنا شود ،است

 .هواپرستی و گناه آن را ويران نخواهد کرد
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خواهتد  آب ن گتاه بتی   هتی   ،شوداگر در کشتزار تقوا زرع  ،ريشه درخت عمل آدمی
سترزمینی بتا آب فتراوان و ختاک      ،که سترزمین تقتوا  چرا  ؛ثمر نخواهد ماند شد و بی
سخن در باب ارزش و اهمیت تقوا بسیار است که با توجه به مجتال   .خیز است حاصل

 .کنیم میبه همین کوتاه سخن بسنده  ،اندک اين نوشتار

 درزندگیانسانآثاروثمراتتقوا

ی از آثار و برکات تقوا در دنیا و بخشی از آن در آخرت به انسان متقتی عطتا   بخش
 :پردازيم میله به آن ئگردد که در حد وس  اين مس می

 :فرمايد می خداوند :تونجاتازمشكالاتقو.1

كس هر و 1:«...ّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال ّيَحْتَسِبُهَ ّيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَوَ مَنْ ّيَتَقِ اللَ »
و او را از جاّيى  آوردهراه نجاتى براى او فراهم  خّداونّد، تقواى الهى پيشه كنّد

 .دهّد  مّيروزى  ،كه گمان نّدارد

رابطه مستقیم بین گناه و تنگی معیشت از يك  ،ی خداوند در زمینها يکی از سنت
  .سو و استغفار و معنويت با وسعت روزی از سوی ديگر است

ىبینوروشناتقو.2

از زيرکی » :اند بینی اشاره کرده در حديثی به نقش ايمان در روشن پیامبر اکرم
  2.«نگرد میچرا که او با نور الهی  ؛من بترسیدؤم

 :فرمايد میکند و  مینقش نور الهی را در شناخت حقیقت به نحو لطیفی بیان  ،يکی از مفسران
 .تاب همچون آفتاب عالم ،همچون آينه است و وجود و هستی پروردگار ،قلب آدمی»

 ؛نوری در آن منعکس نخواهد شد ،و هوس تیره و تار کند ااگر اين آينه را زنگار هو

                                                 
 .۸ـ  1: طالق.  
 .5، حدیث  7، ص 7۸ج  ؛بحاراالنوار. 1
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نور  ،که در پرتو تقوا و پرهیزکاری صیقل داده شود و زنگارها از میان برود  میاما هنگا
 1.«کند میشود و همه جا را روشن  میدر آن منعکس ، فروغه آن آفتاب پرکنند خیره
 :فرمايد می داوند در قرآنخ

 ّيا أَّيُهَا الَذّينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللَهَ ّيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَ ّيُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيِئاتِكُمْ وَ»
  :«الْفَضْلِ الْعَظيمِّيَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَهُ ذُو

بتراى   ،یزيتد ختدا بپره  [مخالفت فرمان]اگر از  ،ايد  اى کسان  که ايمان آورده
بین  خاص  کته    روشن]دهد   می اى براى جداي  حق از باطل قرار  شما وسیله

پوشتاند و   متی و گناهان شما را  [در پرتو آن حق را از باطل خواهید شناخت
 .فضل و بخشش عظیم دارد ،آمرزد و خداوند  می  شما را

 مصونیتعاملتقوا.3

تشبیه در  .مصونیت است، شود میحاصل کارکرد ديگر تقوا که به دنبال روشن بینی 
  :از تقوا به لباس تعبیر شده است ،جالبی در قرآن

   .است ّينبهتر ،لّباس تقوا 3:«وَلِّبَاسُ التَقْوَىَ ذَلِکَ خَيْرٌ»

يی است که ها همان جامه ،لباس»: فرمايند میدر تفسیر اين فراز از آيه  امام باقر
زيرا شخص پاکدامن اگرچه برهنه از  ؛امنی استعفاف و پاکد ،پوشند و لباس تقوا می

، هرچند پوشیده از لباس باشد ،شود و آلوده دامن میعیبی از او آشکار ن، لباس باشد
 4.«يش آشکار استها عیب
را در برابر سرما و گرمتا و خطترات     میآد ،گونه که لباس مادی توان گفت همان می
ین تقتوا نیتز چنت   ، است  میيه زينت آدپوشاند و ما میعیوب جسمانی را ، کند میحفظ 

 .به همراه دارد انسانجسم و روح  ایثیراتی را برأت

                                                 
 .41 ، ص۸ج  ؛تفسیر نمونه.  

 .16: انفال. 1
 .17: اعراف. ۸
 .177، ص ج  ؛تفسیر القمی .4
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 شدنکارهانجاتازمشكالتوآسان.4

دانتم کته    متی ای را  من آيه»: در حديثی از ابوذر غفاری نقل شده که پیامبر فرمود
ستی کته تقتوا    ک" ، اين آيه استکند و آن میآنها را کفايت ، اگر مردم به آن چنگ زنند

 1.«"...کند و میخداوند راه نجاتی برای او فراهم ، پیشه کند

رالهیئتعظیمشعا.5

توجهی به  بی، شود میايمانی که خود منجر به گناهان فراوان ديگری  يکی از آثار بی
آن است که  يکی از آثار پرمنفعت تقوا در قرآن .ر الهی استئی دينی و شعاها ارزش

الهی پیشه کنند و تنها از آن کسانی است که تقوای  ،ر دينیئشعا شمردن فضیلت بزرگ
اين کار نشانه تقوای  ،کسی که شعائر الهی را بزرگ شمارد» .پرهیزکار باشند

 2.«هاست دل

 پذيرشعمل.6

عملی که در سترزمین تقتوا    .تقوا ذکر شده است ،در آيات قرآن مالک قبولی عمل
زار ريا و غفلت و  نشیند و تخم عملی که در شوره یمدهد و به بار  میثمر ، کاشته شود

خطتابی عتام    ؛«انما يتقبل اهلل من المتقین» آيه شريفه .حاصل است بی، طم  ريخته شود
ايتن   .و مالکی قطعی برای پذيرش عمل است  میبرای همه اعمال آد  میعمو  میو حک

بترای تقترب بته     هتا بیل و قابیل آمتده استت کته هرکتدام از آن    ها  آيه به دنبال حکايت
پروردگار کاری را انجام دادند که از يکی قبول شد و از ديگری مقبول نیفتتاد کته ايتن    

 :داند میبیل را تقواپیشگی او ها  دلیل قبولی عمل، فراز پايانی آيه

ما وَ لَمْ ّيُتَقَّبَلْ مِنَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَّبَأَ ابْنَّيْ آدَمَ بِالْحَقِ إِذْ قَرَبا قُرْباناً فَتُقُّبِلَ مِنْ أَحَّدِهِ»
   :«الْآخَرِ إِلَى آخِرِ الْآّيَةِ

                                                 
 .۸27 ، ص2 ج  ؛مجمع البیان.  

 .۸1: حج. 1

  .1۸: مائده. ۸



    /  دعای روز سیزدهم 167  

كه هركّدام عملّي را   مّيهنگا .داستان دو فرزنّد آدم را به حق بر آنها بخوان
اما از ّيكّي پذّيرفته شّد و از دّيگري  ؛انجام دادنّد [به پروردگار]براي تقرب 
: گفت بيلها  .خواهم كشت تو را ،به خّدا سوگنّد: گفت [قابيل] .پذّيرفته نشّد

 .پذّيرد مّيخّدا تنها از پرهيزكاران 

 رهايیازترسواندوه.7

گاه موجبات تترس و   ،آرزوها و تمايالت بشری، ی زندگیها مشکالت و گرفتاری    
در ايتن میتان متردم در شتیوه      .بته همتراه دارد    میاضطراب و يأس و اندوه را برای آد

گتروه اول   .ای فعالنتد  ن منفعتل و عتده  ای در مقابتل آ  عتده ؛ دو گروهند ،مواجهه با آن
 ،ندارنتد  متی بینند و چون پشتتوانه محک  میقدرت برخورد با اين مشکالت را در خود ن

د نمايت  میتار سیمای زندگیشان را تیره و  ،هويتی پوچی و بی، همواره يأس و اضطراب
ی و دار و گروه دوم با اتکا به نیروی الهی و صبر و تحمل در برابر سختی و خويشتتن 

را  هتا پتاداش و ثمتره ايتن مجاهتدت آن     .پردازنتد  میبه مقابله با مشکالت  ،پرهیزکاری
 :دکن میچنین بیان  خداوند اين

همان کسانی که ايمان آوردنتد  ، همانا اولیای الهی را نه ترسی است و نه اندوهی !نها« 
تبتديلی   ی ختدا را ها وعده .ستهابشارت در دنیا و آخرت برای آن، کردندو تقوا پیشه 

 1.«اين همان رستگاری بزرگ است و نیست

 محبوبیتنزدخداوند.8

سرچشتمه    متی ای استت کته از ذات آد   غريتزه  ،شتدن  داشتن و محبوب واق  دوست   
امتا   .ی ارزش و فضیلت آدمی و نشان از نتوع شخصتیت او دارد  ها گیرد و از نشانه می

ستزايی  از اهمیتت ب  ،ماينکه چه کسی را دوست بداريم و محبوب چه کسی واق  شوي
 ،تر باشیم و بزرگان را بیشتر دوستت بتداريم   هرچه محبوب افراد مهم .برخوردار است

مندترين وجتود   محبوب ارزش ،در اين میان تقواپیشگان .ارزش وجودی ما بیشتر است
  2!؟محبوب خالق خويش باشد  میکه آد ،و چه سعادتی از اين باالتر اند هستی

                                                 
 .74-71: یونس.  

 .۸7: آل عمران. 1
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بازمردانهوسدامنوماجرایزنپاک

پادشتاه    :روايت کترده  الصادق محمد بن کلین  به سند معتبر از حضرت جعفر
که به صتدق   برادرى ،و آن قاض  ى داشتا و آن پادشاه قاضی اسرائیل بود در میان بن 

 .اى داشت که از اوالد پیغمبران بود زن صالحه و آن برادر و صالح موسوم بود
مرد قابتل  : به قاض  گفت .کارى بفرستددنبال ه به خواست ک پادشاه شخص  را م 

کس  معتمدتر از بترادر ختود    :قاض  گفت .اعتمادی را طلب کن که به آن کار بفرستم
 :او ابا کترد و گفتت   .پس برادر خود را طلبید و تکلیف آن امر به او نمود .گمان ندارم

 :ناچار پذيرفت و گفت .کردقاض  بسیار تالش و اصرار  .رمگذابزن خود را تنها توانم  نم 
و خاطر من بستیار بته او    مگر همسرم ،من به هی  چیز تعلق خاطر ندارم! اى برادر
و کارهتاى او را  ، پس تو به جای من مواظب او باش و به امتور او بترس   .متعلق است

آن زن از کته   در حتالی  .قاض  قبول کرد و برادرش بیترون رفتت   .بساز تا من برگردم
 .ض  نبودرفتن شوهر را

 اوآمتد و از حتوايج    ه نتزد آن زن مت   مکرر ب، پس قاض  به مقتضاى وصیت برادر
محبتت آن زن بتر او غالتب شتد و او را      تا اينکه .نمود و به کارهاى او اقدام م  سؤال

بته   ،کنت  قاض  سوگند خورد کته اگتر قبتول ن    .زن امتناع و ابا کرد .زنا کردبه تکلیف 
 من اين کتار را  .خواه  بکن آنچه م : گفت .زنا کرده استگويم که اين زن  پادشاه م 
 .نخواهم کرد

و نزد من ثابت شده  زن برادرم زنا کرده: فت و گفتقاض  به نزد پادشاه ر
پادشتاه مترا   : و گفتت  پس آمد به نزد زن .او را سنگسار کن :پادشاه گفت .است

اال تتو را سنگستار    و گتذرانم  م  ،کن اگر قبول  .که تو را سنگسار کنم امر کرده
 .ختتواه  بکتتن  متتیآنچتته  ،کتتنم متتن اجابتتت تتتو نمتت   : گفتتت .کتتنم متت 

 وقتت    و قاض  مردم را خبر کرد و آن زن را به صحرا برد و او را سنگسار کترد 
در آن زن رمق  بتاق   به خواست خدا  .بازگشت ،گمان کرد که او مرده استکه 

بته ستختی حرکتت     .مدحرکت کرد و از گود بیرون آ ،شدچون شب  .مانده بود
بتر در   .بود به ديرى رسید که در آنجا راهبی تا کرد و خود را بر زمین می کشید 

آن زن را ديد و از قصه او  ،چون راهب در را گشود .آن دير خوابید تا صب  شد
بر او رحم کرد و او را به دير خود  راهب .زن قصه خود را بازگفت .سؤال نمود
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 ثروتتی فتراوان   و  نداشتت  یفرزنتد  اوداشت و غیر  آن ديران  پسر خردى .برد
ى او التیتام يافتت و فرزنتد    ها آن زن را مداوا کرد تا جراحت راهبپس  .داشت

داشتت کته او را ختدمت      متی غال راهتب آن  .خود را به او داد که تربیتت کنتد  
 ،شتوى ناگر به معاشرت متن راضت    : و گفتزن شد و به ا غالم عاشق .کرد م 

اين امر ممکن نیست که  .بکن ،خواه  میآنچه : گفت .کنم و م جهد در کشتن ت
 .از من صادر شود

آزمايد و خوشا به حال  می ها ترين آزمون گاه خداوند بندگانش را به سخت
 .فروشتد  نمتی کنتد و خشتم ختدا را بته رضتايت متردم        کسی که صبر پیشه می

ايتن زن  : فتت پس آن غالم آمد و فرزند راهب را کشت و به نزد راهب آمد و گ
 .الحال فرزنتد تتو را کشتته استت    ، زناکار را آوردى و فرزند خود را به او دادى

دانت  کته متن بته تتو چته        چرا چنین کردى؟ م : به نزد زن آمد و گفت راهب
ديگتر نفتس متن راضت      : فتگ راهب .کردم؟ زن قصه خود را بازگفت ها نیکی
درهم بتراى خرجت  بته او    و بیست  بیرون رو .شود که تو در اين دير باش  نم 

و ختدا   ايتن زر را توشته کتن   : او را از دير بیترون کترد و گفتت    یداد و در شب
 .کارساز توست

دار  روی بتتر ديتد متردى را   .زن در آن شتب راه رفتت تتا صتب  بته دهت  رستید       
بیستت درهتم   : گفتنتد ، از سبب آن حال ستؤال نمتود   .هنوز زنده است لیو ؛اند کشیده

او را بتر دار   ،که بیست درهم قترض دارد عده چنان است که هرد و نزد ما قاقرض دار
مترد را  پتس زن بیستت درهتم را داد و     .رنتد وآ او را فرو نمت   ،کشند و تا ادا نکند م 

مترا از  تتو   .هی  کس بر من مثل تو حق نعمت نتدارد  !اى زن: مرد گفت .خالص کرد
 .آيم در خدمت تو م  ،روى هر جا که م پس  ؛مردن نجات دادى

آمتاده حرکتت    هتا  کشتتی  ،در کنار دريتا  .پس همراه بیامدند تا به کنار دريا رسیدند
تتو  : مرد به زن گفت .سوار شوند ها خواستند بر آن کشتی و جمع  بودند که م  ندبود

 میمتزد کتار کتنم و طعتا     بته  هتا  در اينجا توقف نما تا من بروم و براى اهل اين کشتی
کشت  شما چته  در : آمد و گفت ها نزد اهل آن کشتی مرد بهپس  .نزد تو آورمبگیرم و  

و اين کشت  ديگر خال  است کته متا ختود     و جواهر ها انواع متاع: متاع هست؟ گفتند
قدر کته   آن !بسیار: شود؟ گفتند ما چند م ى شها قیمت اين متاع: گفت .شويم سوار م 
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 ،شتت  شماستت  از مجموع آنچته در ک  چیزى دارم که من: گفت .دانیم حسابش را نم 
 :گفتند .بهتر است

: گفتند .ايد کنیزک  دارم که هرگز به آن حسن و جمال نديده: چه چیز است؟ گفت
که يک  از شما برود و او را ببینتد و بتراى   به شرط آن .فروشم م : گفت .به ما بفروش

 .و زر به من بدهید تتا متن بتروم    شما خبر بیاورد و شما آن را بخريد که آن کنیز نداند
فرستاند و خبتر آورد کته چنتین    را ايشان قبول کردند و کس   .آخر او را تصرف کنید
 .ام کنیزى هرگز نديده

و چتون او برفتت و    هزار درهم به ايشان فروخت و زر گرفتت  پس آن زن را به ده
تو : چرا؟ گفتند: گفت .برخیز و بیا به کشت : و گفتندزن آمدند ايشان به نزد ، ناپیدا شد
تتو را بته زور   ، ي یتا اگتر ن : گفتند .آقاى من نبودمرد آن : گفت .ى تو خريديمرا از آقا

زن را بر روى کشت  متاع سوار کردند و خود همه در کشت  ديگتر در آمدنتد   . بريم م 
 .نمودندرا روان  ها و کشتی

خدا بادى فرستاد و کشت  ايشان بتا آن جماعتت همته     ،چون به میان دريا رسیدند
از پتس زن   .اى بترد  نجات يافت و باد او را به جزيره ها زن با متاع غرق شدند و کشت 

ديد مکان خوش  است و  .کشت  فرود آمد و کشت  را بست و بر گرد آن جزيره برآمد
م و از ايتن آب و  متان  در اين جزيتره مت   : با خود گفت .دار دارد ها و درختان میوه آب
بتا جتديت   ای  هگتاه بنتد  هر .در رستد  کنم تا مترگ  خورم و عبادت اله  م  م  ها  میوه
اگتر نتوانتد   و شتوند   شیطان و نیروهتايش بستیج متی    ،خواهد به سمت کمال برود می

 .به گناه بیندازندفريبد تا او را  اطرافیان او را می ،شخص مورد نظر را بفريبد
 کته  اسرائیل که در آن زمتان بتود   بن پس خدا وح  فرمود به پیغمبرى از پیغمبران 

بايد که تتو و   .اى از بندگان من هست بنده ،پادشاه و بگو که در فالن جزيرهنزد برو به 
و ستؤال  اهل مملکت تو همه به نزد او برويد و به گناهان خود نزد او اقرار کنید و از ا

چون پیغمبر آن پیغتام را   .تا من گناهان شما را بیامرزم ،گذردکنید که از گناهان شما در
شاه با اهل مملکتش همه بته ستوى آن جزيتره رفتنتد و در آنجتا      پاد ،دبه پادشاه رسان

 .همان زن را ديدند
درم زنتا  زن بترا : اين قاض  به نزد من آمد و گفت: نزد او رفت و گفتپس پادشاه 

نتزد متن    شتاهدی  در حتالی کته  ، م که او را سنگسار کننتد کرده است و من حکم کرد
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خواهم که بتراى متن    م  .کرده باشم یمحرا، ترسم که به سبب آن م  .گواه  نداده بود
 .بنشین .خدا تو را بیامرزد: زن گفت .استغفار نماي 

من زن  داشتم در نهايتت فضتل و   : شناخت و گفت پس شوهرش آمد و او را نم 
و ستفارش او را بته    راضت  نبتود   او به رفتتنم  در حالی که از شهر بیرون رفتم .صالح

او زنا کترد و  : برادرم گفت ،منمودوال او سؤال ون برگشتم و از احچ .برادر خود کردم
از خدا بطلب  .ترسم که در حق آن زن تقصیر کرده باشم م  .شدسنگسار به مجازاتش 
 .و او را در پهلوى پادشاه نشاند بنشین .خدا تو را بیامرزد: زن گفت .که مرا بیامرزد

ا تکلیتف بته   عاشتق او شتدم و او ر   .برادرم زن  داشت: فتپس قاض  پیش آمد و گ
 .نزد پادشاه او را متهم به زنا ساختم و به دروغ او را سنگسار کتردم  .قبول نکرد .زنا کردم

 .بشنو: پس رو به شوهرش کرد که .خدا تو را بیامرزد: زن گفت .از براى من استغفار کن
آن زن را بیرون کتردم و   ،در شب: پس راهب آمد و قصه خود را نقل کرد و گفت

خدا تو : گفت .به تقصیر من ،اى او را دريده باشد و کشته شده باشد رندهترسم که د م 
 .بشتنو : زن به راهتب گفتت   .پس غالم آمد و قصه خود را نقل کرد .بنشین .را بیامرزد
 .خدا تو را بیامرزد: پس گفت
زن  .و قصته ختود را نقتل کترد     آويزان کرده بودند آمتد دار ی که او را به پس آن مرد

پتس آن زن   .بدى کرده بتود  ،سبب در برابر نیک  چون او ب  .ا نیامرزدخدا تو ر: گفت
همه قصته متن    ،و آنچه شنیدى هستم من زن تو: عابده به شوهر خود رو کرد و گفت

خواهم که اين کشتت  پرمتال را متصترف     م  .شوهر نیست و مرا ديگر احتیاج  به بود
که از دست مردان چته   بین   م .شوى و مرا در اين جزيره بگذارى که عبادت خدا کنم

پس شوهر او را گذاشت و کشت  را با متال متصترف شتد و پادشتاه و اهتل       .ام کشیده
 1.مملکت همگ  برگشتند

 شدنگناهانورهايیازآتشبخشیده.9

از ديگر ثمرات مهم تقوا آن است که گناهانی که پرهیزکار از روی غفلت در گذشته 
هرکس » .گردد میچنین مايه رهايی او از آتش جهنم  اينشود و  میبخشیده  ،انجام داده

                                                 
  .الحیات عین؛ محمد باقر مجلسى . 
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در  1.«هايش را از او بزدايد و پاداشش را بزرگ گرداند خداوند بدی ،از خدا پروا کند
: فرمايد میشود و  میوعده رهايی از آتش به متقین داده  «لیل»سوره  17آيه 
 .«شوند میدور داشته  از آتش جهنم ،باتقواترين مردم»

 عاقبتوپاداشبهشتیحسن.11

سرانجام پسنديده از ». دهد میی است که خداوند به متقین باالترين نعمت ،سن عاقبتحُ
 2.«آن متقین است

ی آن کته در قترآن وعتده داده    هتا  بهشت و انواع نعمتت ، سن عاقبتیدنبال چنین حُه ب

ست کته بته   اين همان بهشتی ا» .گردد میسد و از اين نعمات متنعم ر می  میبه آد ،شده

 3.«دهیم میبه میراث  ،هريك از بندگان ما که پرهیزکار باشند

در »: فرمايتد  متی پتردازد و   متی و در آيه ديگر به تفصیل بیشتری از اين نعمات بهشتی 

 4.«وانايندو نهرها در قرارگاه صدق نزد پادشاهی  ها حقیقت مردم پرهیزکار در میان باغ

 .سن عاقبت عطا فرمايده متقین قرار دهد و حُامید است که خداوند ما را از جمل

  .خّداّيا مرا با خوبان همنشين كن :وَ صُحّْبَةِ الْأَبْرَارِ

در کته   دتوفیق دو چیز را به ما بدهاز خدا بخواهیم  .اين هم دعای مهمی هست

مترا توفیتق    !اول اينکه خدايا .بلکه همه چیزها را داده است ،خیلی چیزها اين صورت

کنتد   متی  آن نیروی درونی است که انستان را وادار  ،تقوا).داشته باشم اتقو بده که ملکه

توفیتق بتده بته صتحبت و     مرا اينکه ديگر  (بر اينکه معصیت نکند و اطاعت خدا بکند

 .رفاقت و معاشرت با نیکان

داشتن دوستت   های معصومین ترين نیازهای زندگی انسان و خواسته از مهم

های  ترين خواسته يکی از مهم، ماه استجابت دعا، رمضان در دعاهای ماه .شايسته است

                                                 
 .5: طالق.  
 .1۷ : اعراف. 1
 .7۸: مریم. ۸
 .55 -54: قمر. 4
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مترا موفتق   ! خدايا» :مخوانی در دعای روز هشتم می .انسان همین امر شمرده شده است

 .«های بزرگوار همراهی با انسانبدار به 

 :کنیم دعای روز سیزدهم درخواست میو در  «و صحبة الکرام»

  .نيكانبا موفقم بّدار براي تقوا و رفاقت  :«رصُحّْبَةِ الْأَبْرَاوَفِقْنِّي فِيهِ عَلَى الْتُقَى وَ »

 :کنیم دعای روز شانزدهم زمزمه می و در

 .در اّين روز موفقم بّدار به هماهنگّي و دوستّي با نيكان :«رالْأبْرَا ةِقَوافِمُلِ وَفِقْنِّي فِيهِ » 

ازديدگاهقرآنوهمنشینخوبدوستهایويژگی

اهلايمان.1

 :فرمايد رآن میق

 وَعَمِلُوا آمَنُوا الَذِّينَ إِلَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضُهُمْ لَيَّبْغِّي الْخُلَطَاء مِنْ كَّثِيرًا وَإِنَ» 
   :«هُمْ مَا وَقَلِيلٌ الّصَالِحَاتِ

انتد و   يی که ايمان آوردههاکنند، مگر آن بسیاری از دوستان به يکديگر ستم می
 .اما عدّه آنان کم است ؛عمل صال  و شايسته دارند

پیشگانپروا.2

:خوانیمدرقرآنمی

 [قيامت]دوستان در آن روز  :«الْأَخِلَاء ّيَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِّبَعْضٍ عَّدُوٌ إِلَا الْمُتَقِينَ»
 .دشمن ّيكّدّيگرنّد، مگر پرهيزكاران

 .معلوم می شود دوستی با متقین پايدار و ثمر بخش است

                                                 
 .14: ص.   
 .7۸: زخرف.  1
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ندگیاهلعبادتوب.3

آيتا  ! ای محمتد : آمدند و گفتند گروهی از سران مشرک قريش نزد پیامبر اکرم

ای و توقت  داری متا    خشنود نشده...( تازه مسلمانان فقیر و)گونه افراد به همراهی با اين

اگر آنها را از خود دورسازی، شايد نتزد  ! قرار گیريم هاپیروی کنیم و در کنار آن هااز آن

اينجا بتود کته ايتن     .عنوان دوستانت در اطرافت باشیم باپیروی کنیم و تو آيیم و از تو 

 : آيه نازل شد

و كسانّي را   :«وَالَ تَطْرُدِ الَذِّينَ ّيَّدْعُونَ رَبَهُم بِالْغَّدَاةِ وَالْعَشِّيِ ّيُرِّيّدُونَ وَجْهَهُ »
خواننّد و جز ذات پاك او نظري نّدارنّد، از خود دور  كه صّبح و شام خّدا را مّي

 .اگر آنها را طرد كنّي، از ستمگران خواهّي بود!...نمك

شود که دوستان اهل عبادت و اخالص را به هی  قیمتی نبايد از  از آيه فوق استفاده می

 .دست داد

گويانیاءوراستبان.4

: فرمايد از جمله می ؛کند قرآن گاهی افرادی را دوستان و رفقای نمونه معرفی می
اطاعت کند، همنشین کسانی خواهد بود که خدا، نعمت  کسی که خدا و پیامبر را»

 .«تمام کرده، از پیامبران و شهدا و صالحان هاخود را بر آن
 .رفيقان خوبّي هستنّد هاو آن  :«وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِيقًا »

 یتحقدوس

و  نکته ديگری که بعد از انتخاب دوستان شايسته اهمیت دارد، حفظ دوستان است
بنابراين شايسته است تالش . ی حفظ ايشان، مراعات حق دوستی استها يکی از راه

 :فرمود حضرت علی .کنیم حقوق دوستی را به خوبی ادا کنیم

                                                 
 .51: انعام.   
 .76: نساء.  1
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گاه با اعتماد به  هيچ  :«والتضيعنّ حقّ اخيک اتّكاالً علّي ما بينک و بينه» 
 .رفاقتّي كه بين تو و دوستانت وجود دارد، حق آنها را ضاّيع مكن

 :شود اشاره می و دوستان فراوان است که به اهم آنهاحقوق دوستی 

 :خیرخواههمباشند.1

همواره دوست خود  2:«و امحض اخاك النّّصيحة حسنة كانت او قّبيحة»: فرمود علی
که او را ]ظاهر زشت  را با پندهای مخلصانه، اندرز ده چه خوب باشد و چه به

 .[برنجاند

:حامیهمباشند.2

 :فرمود علی

 3:«ّيكون الّصّّدّيق صّدّيقاً حتّّي تحفّظ اخاه فّي ثالثٍ فّي نكّبة و غيّبته و وفاتهال»
توانّد دوست واقعّي باشّد، مگر آنكه رشته دوستّي را در سه حالت  دوست نمّي
در .   ؛در هنگام فقر و تنگّدستّي . : دوستش را فراموش نكنّدو حفّظ كنّد 

نسّبت به ]و پس از مرگش.   ؛(و در مسافرت است)زمانّي كه حضور نّدارد
 .[اهل و عيال و ّيا انجام كار خير براي او

:باخوشرويیبرخوردکنند.3

و ماّيه ]خوشروّيّي وام دوستّي   :«والّبشاشة صّبالة المودّة»: فرمود علّي
 .است[ّيابّي دوست

                                                 
 . ۸نامه  ؛نهج البالغه.   
 .همان.  1
 .۸4 حكمت  ؛همان.  ۸
 .7حكمت  ؛همان.  4
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:قدمشویدرآشتیپیش.4

نفس خود   :«احْمِلْ نَفْسَکَ مِنْ أَخِيکَ عِنّْدَ صَرْمِهِ عَلَى الّصِّلَةِ»: فرمود علّي

 .وادار كن [دوستّي و تّداوم آن]را نسّبت به برادرت به برقراري پيونّد

 :اشرابهترپاسخدهیهديه.5

 : آن حضرت فرمود

  :«بما ّيربّي عليها و الفضل مع ذلک للّبادي و اذا اسّدّيت اليک ّيّد فكافيها...»

رتري از ولّي با اّين حال، ب ؛و چون به تو احسان كردنّد، بيشتر از آن بّبخش...

 .كننّده است آن آغاز

كنّي، سرزنش كن شرّ  برادرت را با احسانّي كه در حق او مّي»: فرمود همچنين

  .او را با بخشش بازگردان

:چیننكردنبهسخنتوجهگويیواجتنابازعیب.6

چرا و چگونه   :«فكيف بالعائب الّذي عاب اخاه و عيّره بّبلواة»: فرمود علّي

ادر خوّيش گوّيّد؟ و او را به بالّيّي كه گرفتار است، جو، عيب بر آن عيب

 .سرزنش مّي كنّد

و ]چين  هر كس سخن  :«مَنْ اَطاعَ الواشِّيَ ضَيَّع الّصَّّدِّيقَ»: و نيز فرمود

 .وستّي را به نابودي كشانّده استرا پيروي كنّد، د [پرداز دروغ

                                                 
 . ۸نامه  ؛همان.   
 .71حكمت  ؛همان.  1
 .5۷ حكمت  ؛همان.  ۸
 .42 خطبه  ؛همان.  4
 .1۸6حكمت  ؛همان.  5
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 :پرهیزازحسادت.7

به :«وَدَّةِحَسَّدُ الّصَّّدّيقِ مِنْ سُقْمِ المَ» :فرمود علّي نسبت حسادت
 نشانه]دوست، واقعی]بیماری[یهااز غیر دوستیاست[بودنو در. و

:جایديگرفرمود
  :«فَإِذَا رَأَى أَحَّدُكُمْ لِأَخِيهِ غَفِيرَةً فِّي أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ فَلَا تَكُونَنَّ لَهُ فِتْنَةً»

رتري در مال و همسر و نيروي بّدنّي پس اگر ّيكّي از شما براي برادر خود، ب
 .او شود [حسادت]انگيزي  مشاهّده كنّد، مّبادا اّين برتري موجب فتنه

:رفتاریبادوستاجتنابازبد.8

که [دوستی]و پاداش  3:«وليس جزاء من سرّك ان تسوءه»: فرمود امیرالمؤمنین علی
 .کرده، اين نیست که با او بد رفتاری کنیتو را خوشحال 

:هیزازبدگمانیپر.9

الّيغلّبنّ عليک سوء الظّن فانّه الّيّدع بينک و بين صّدّيقٍ » :فرمود علّي
زّيرا بّدگمانّي بين شما  ؛[نسّبت به دوستت]گمانّي  چيره نشود بر تو بّد  :«صفحاً

 .و دوستت گذشت را از بين مّي برد

 : فروشی ممنوعیت فخر .10

هرگاه مرد نسّبت   :«فقّد فارَقَهُ إذا احتَشَمَ الرَجُلُ أخاهُ»: فرمود حضرت امير
 .[و دوستّي را قطع كرده]كنّد، از او جّدا شّده  [و فخر]به برادرش بزرگّي 

                                                 
 .۷ 1حكمت  ؛همان.   
 .1۸خطبه  ؛همان.  1
 . ۸نامه  ؛همان.  ۸
 .12۸، ص ۸4ج  ؛بحاراالنوار.  4
 .75 ، ص  ۸ج  ؛همان.  5
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:پرهیزازمناقشه.11

 [دوستان]هر كس با برادران  :«من ناقش االخوان قلّ صّدّيقه» :آن حضرت فرمود 
 .مناقشه كنّد، دوستان او كم شود

:ازشوخینابجاومباهاتپرهیز.12

ان اردت ان ّيّصفولک ودّ اخيّمک فّمال تمازحنّّمه والتمارّينّّمه     »: فرمود لّيع
خواهّي دوستّي باصفا داشته باشّي، بّما بّمرادر و    اگر مّي  :«والتّباهينّه والتشارّنّه

و خّصّمومت   [و فخرفروشّمّي ]نكن، جّدل نكن و مّباهّمات  [نابجا]دوستت شوخّي
 .نكن

و  [و نتابود ]د،دوستی کهتن را فاست  [ناحق]مراء و جدل»: دموفر دیها امام
کنتد و کمتترين چیتزی کته در آن هستت، طلتب        ی عمیق را باز متی ها عقده

خواهی، اساس و پايه عوامتل قطت     گی و غلبه چیرگی بر دوست است و چیر
 3.«است [ی دوستان]ها ارتباط

فقرهچهارمدعا

  :بِعَوْنِکَ ّيَا قُرَةَ عَيْنِ الْمَسَاكِين

 .ان خاطر مسکینانای مايه شادی و اطمین ،به ياری خود

ای کستی  ، به کمك و ياری خودت اين چهار دعای من را مستجاب کتن  !خدايا
 .که روشنی چشم فقرا هستی

کسانی که با انجام عبادت و بندگی ختدا   ؟فرمايد می خداوند چه کسانی را ياری
و  فرمايتد و اگتر دعتا    می خداوند آنها را ياری ،ی زندگیها در کوران ،کنند می را ياری

 .فرمايد می دعای آنها را مستجاب ،داشته باشند ییازن

                                                 
 .672۸، ح 6 4ص  ؛غررالحكم.   
 . 16ص  ،۸5ج  ؛بحاراالنوار.  1
 .۸52۷، ح  16ص  ؛منتخب میزان الحكمة.  ۸



    /  دعای روز سیزدهم 179  

 :فرمايد می خداوند

 او نيز شما را ّياري، اگر خّداونّد را ّياري كنيّد  :«إِن تَنّصُرُوا اللَهَ ّيَنّصُرْكُمْ» 
  .كنّد مّي

 چتتو يتتاری کنیتتد آن يگانتته ختتدا   
 

 تتتتدا نیتتز يتتاری کتتتند بتتر شتتما  خ 
 

وندوتوکلخداياری

لَهُ فَال غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ ّيَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَذِي ّيَنّْصُرُكُمْ مِنْ بَعّْدِ وَ إِنْ ّيَنّْصُرْكُمُ ال»
پس هرگز كسّي  ؛اگر خّداونّد شما را ّياري كنّد 2:«نعَلَى اللَهِ فَلْيَتَوَكَلِ الْمُؤْمِنُو
پس چه ، و اگر خّداونّد دست از ّياري شما بردارد بر شما چيره نخواهّد شّد

 .باّيّد مؤمنان تنها بر خّداونّد توكل كننّد! ّياري خواهّد كرد؟كسّي شما را 

يتاری   حتمتا   ،ناپذير الهی است که اگر بخواهتد متا را يتاری کنتد     اين سنت تخلف
تمتام  ، قابلیتت نداشتته باشتیم   ، هتا  هتا و سترپیچی   خواهد کرد و اگر ما در اثر نافرمانی

 .و کمك نمايندتوانند ما را ياری  نمیهای جهان  قدرت

اگر شما خدا را »له مهم را در آيات مختلفی گوشزد کرده است که ئند اين مسخداو
يعنتی   ؛است که يتاری خداونتد   روشن .«خداوند شما را ياری خواهد کرد ،ياری کنید

 .ياری دين خدا وگرنه خداوند هی  نیازی به کسی ندارد

نگتی  چه بسا ج .البته الزم نیست نصرت خداوند منحصر باشد به پیروزی در جنگ
 ؛که به صورت ظاهر اولیای خدا شکست بخورند و دشمنانشان بتر آنتان چیتره شتوند    

 .به نف  مؤمنان خواهد بود ولی نتیجه قطعا 

و ياران بسیار اندکش در برابر سپاه بسیار زياد و  نبرد نابرابر امام حسیناش  نمونه 
 .(اهلل علیه تلعن)مجهز يزيد 

                                                 
 .۸: محمد . 
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اهلل با تمام خويشان و يارانش به شهادت  عبد یبهرچند حضرت ا ،در آن نبرد تاريخی
به نف  امام و به  قطعا اش  ولی نتیجه ؛رسیدند و به صورت ظاهر يزيد بر او غلبه کرد

آنها تارومار شدند و هم در ، زيان يزيد و اصحابش بود که هم در کوتاه مدت
يزيد و  نام حسین چون گوهری درخشان در قلب تاريخ ماندگار شد و نام ،مدتدراز

و يزيد نابود حسین زنده  ،يزيديان به مزبله تاريخ فرو افکنده شد و تا جهان زنده است

 :کرد سؤال طلحه از امام سجاد بن ابراهیم .خوانده خواهد شد و شکست خورده

موق  نماز جواب  :فرمودند باالخره شما پیروز شديد يا يزيد؟ حضرت سجاد
حضرت ، وقتی به نام پیامبر اکرم رسید .ذان گفتذن اؤم، موق  اذان شد .خواهم داد
 ؟ یامبر اکرم جد من است يا جد يزيدپ :فرمودند
خواستت ايتن    متی  يعنی يزيد ؛پس ما پیروز شديم :حضرت فرمود .جد شما :گفت
 .ولی نتوانست ؛نام نباشد

 رایاين است کته متا بت    ،بنابراين آنچه در اين موقعیت خطرناک فعلی اهمیت دارد
ت و آرمانمان دفاع کنیم و چون دوران انقالب ام قط خدا از دين و سرزمین وو ف خدا

البتته   .محابا به سراغ دشمن اصلی برويم و با اطمینان خاطر به پیش بتتازيم  بی ،اسالمی
گرفتن مصال  ملی و مذهبی و با مشتورت بتا خردمنتدانمان و بتا استتفاده از       با در نظر

کته در ايتن    بتر ختدا  ن کامل بته هتدف و بتا توکتل     ابزارهای مادی و معنوی و با ايما
 .ندارد امعنهرگز شکست صورت 

 هشتدار نیتز  ، دهد بته يتاری محبتوب    می ضمن اينکه ما را بشارت ،اين آيه مبارکه
دهد که در صورتی از ياری او برخوردار خواهیم بود که قابلیت نصترتش را داشتته    می

 .باشیم




