
  )ع(العابدین امام زین والدتبه مناسبت فرارسیدن سالروز 

  )ع(اي از سخنان امام سجاد مجموعه

 برم از این که  بارخدایا به تو پناه می«: آن حضرت سر به زیر افکند و فرمود» .من براي خدا تو را بسیار دوست دارم«: گفت) ع(مردي به امام سجاد

من هم تو را به خاطر آن کس که تو مرا براي او «: سپس به آن مرد فرمود» .لی که تو مرا دشمن بشماريمرا به خاطر تو دوست داشته باشند در حا

  )26، حکمت )ع(تحف العقول، باب سخنان امام سجاد(» .دارم دوست داري، دوست می

 کی فرما، و ثروتی که مرا به کبر و خودبینی آلوده هاي خیر و نی هاي حالل روانه ساز، و خرج کردن و انفاق مالم را متوجه راه خدایا روزیم را از راه

بار خدایا، همنشینی و مصاحبت با فقیران را محبوب من قرار . کند یا به ظلم و ستم بکشاند و یا در پی آن گرفتار طغیان و سرکشی گردم از من دور کن

  )30دعاي  ي سجادیه، صحیفه. (نیکو یاري ده يده، و در نشست و برخاست با آنان مرا به صبر

 اي را خوار بشماریم، یا  قصد چیزي کنیم که  ما را در آن حقی نباشد بریم از این که ستمگري را یاري کنیم، یا ستمدیدهبه تو پناه می! بارخدایا ...

یا به آرزوهاي دور و دراز مبتال  پسندي شویمبریم از این که در دل خیال فریب کسی را بپروریم و از کردار خویش دستخوش خودبه تو پناه می! خدایا بار

 )8ي سجادیه، دعاي صحیفه. (گردیم

  ] هري، از فقهاي مدینه) ع(از نامه معروف امام سجادگمان مبر که خدا عذر تو را بپذیرد و از تقصیرت درگذرد؛ هیهات]:... به محمد بن مسلم ز !

است که دین خدا را بر مردمان آشکار کنند و پنهان مدارند؛ و بدان که کوچکترین خدا در قرآن از علما پیمان گرفته . که چنین نخواهد بود! هیهات

اي و راه گمراهی را بر او آسان  نگرانی ستمگر را بدل به آسودگی کرده ترین گناهی که بر دوش داري این است که دل و سبک اي  چیزي که تو پنهان کرده

ترسم که فرداي قیامت با این گناه در میان خیانتکاران  از آن می. پذیرفتن دعوت او صورت گرفته است اي، و این کار با نزدیک شدن تو به او و ساخته

بخشید  جاي داشته باشی و از تو بپرسند از آنچه گرفتی و به ستمکاري ستمگران کمک کردي، و بپرسند چرا چیزي را که حق تو نبود از کسی که به تو

 داد، و چرا در آن هنگام که تو را به خود نزدیک کرد از باطلی جلوگیري نکردي؟ ه حق هیچ کس را نمیگرفتی، و چرا به کسی نزدیک شدي ک

هاي نادانان را براي خود صید کرده ي تو دل و به وسیله... اند براي چرخاندن آسیاب ستم خویشاند و محوري ساختهآیا چنان نیست که تو را دعوت کرده

هاي خاص و عام را به سوي آنها جلب نکرد؛ چه اندك  ي تو بر فساد آنها سرپوش ننهاد و دل شان به اندازه ترین یاران یرومندترین وزیران و ن اند؟ نزدیک

  !بود آنچه به تو دادند در برابر آنچه که از تو گرفتند و چه اندك بود آنچه براي تو آباد کردند در برابر آنچه که بر تو خراب کردند

کردند و به فرمان تو به کار  که در نزد مردم پیدا کردي و اعتقاد ایشان به خویش بهره گرفتی، چه آنان از رأي تو پیروي میتو از موقعیتی ... 

دانستند؛ و این براي خود تو نبود، بلکه براي رغبت  کردي حرام می شمردند و اگر حرام می کردي آن را حالل می اگر چیزي را حالل می. خواستند برمی

... . دوستی و دنیاخواهی تو و ایشان د به مقام دنیایی تو، همچنین رفتن علما از میان ایشان، و چیره شدن جهل و نادانی بر تو و بر ایشان، و ریاستمردم بو

  ))ع(تحف العقول، باب سخنان امام سجاد(

 باشد و من به یاري او برنخواسته باشم، و از این که کسی  اي ستمی رفته آورم از این که در حضور من بر ستمدیده عذر گناه به درگاه تو می! خداوندا

و از ...  اي کرده و من سپاسش را به جا نیاورده باشم، و از این که خطاکاري از من عذري خواسته باشد و من عذرش را نپذیرفته باشم، در حق من نیکی

 )38ي سجادیه، دعاي  فهصحی.(... این که بر عیب مؤمنی آگاه شده باشم ولی آن را نپوشانده باشم

 به او بگویید که خداي را روزي است که باطل کاران در آن دچار خسران : امام فرمود. انداخت در مدینه مرد ولگردي بود که مردمان را به خنده می

 )492، ص5، جةالحیاي  ترجمه(. خواهند شد

 یاز گردان و بر کاري برگمار که در روز بازپسین از من خواهی و روزهاي عمر مرا ن دارد بی مرا از هر کاري که پرداختن به آن از تو بازم می! خداوندا

ي  صحیفه(. و عبادت مرا به عجب و غرور تباه مکن و بر دست من کارهاي خیر در حق مردم جاري کن... اي مصروف ساز در کاري که مرا براي آن آفریده

  )20سجادیه، دعاي

  ترین مردم نزد  آگاه باشید که دشمن. نیست جز با نیک فهمی] پذیرفته[و عبادتی  ،نیست جز به نیت] مقبول[کرامتی نیست جز به تقوا و کرداري

 )17، حکمت )ع(تحف العقول، باب سخنان امام سجاد(. خدا کسی است که خود را پیرو امامی بداند اما به کردار او پایبند نباشد

 ي زهد ، درباره)ع(تحف العقول، باب سخنان امام سجاد(. خواب بگذرد هر که از شبیخون ترسد از بسترگرم جدا شود و از(  

 



 2، حکمت )ع(تحف العقول، باب سخنان امام سجاد(. هر که خود را ارجمند شمارد دنیا در چشمش حقیر گردد(  

  صبوري کرده است و بزرگتر از او کسی هر که به امید پاداش آخرت از دنیا صبر کند همانا براي رسیدن به امري مهم در برابر امري خرد و ناچیز

  )55، صالحکمه میزان(. اي بداند که بدان رسیده و غنیمتی بشمرد که به دست آورده است سالمتی از دست دادهرا که است که آنچه از دنیا 

 21، حکمت )ع(تحف العقول، باب سخنان امام سجاد(. نسبت صبر به ایمان چون سر است به بدن، و هر که صبر ندارد ایمان ندارد(  

 تحف العقول، باب سخنان (» .ي ارزش خود نداند آن که دنیا را مایه«: فرمود» ترین مردم کیست؟ پر ارزش«: پرسید که) ع(شخصی از امام سجاد

  )3، حکمت )ع(امام سجاد

 را براي  صدقهاین منت گذاري دلیل آن است که تو آن . [...] خود توست برايدر واقع ي خود بر هیچ کس منت مگذار زیرا که آن صدقه  با صدقه

  )ي حقوق ، رساله)ع(تحف العقول، باب سخنان امام سجاد(. نهادي خواستی بر دیگري به آن سبب منت نمی اي و اگر براي خود می خود نخواسته

 به آن است بدهد ولی چنین نکند، خداوند او را به رو درآتش خواهد افکنداي اضافی داشته باشد و بتواند آن را به مومنی که نیازمند  هر کس جامه .

 )550، ص4، جةالحیاي  ترجمه(

 زکات و قرض و عاریه ندادن، و سنگدل بودن نسبت به اهل فقر و فاقه، و ... ظلم حکام در قضاوت، : کنند گیري میگناهانی هستند که از باران جلو

 )672، ص5،جةالحیاي  ترجمه(. ، و رد کردن سائل در شبزنان ظلم کردن به یتیمان و بیوه

 خوانند که گرفتار شوند اینان فقط زمانی تو را می. آورد کند و بال و گرفتاري از پایشان در می مرا از آنان قرار مده که خوشی سرمستشان می! خداوندا

و دست خواهش به سویت بر  افتند ها در این هنگام در برابر تو به خاك میافتند که به مصیبتی سخت گرفتار آیند، و تن و تنها هنگامی به یاد تو می

  )5566 حدیث ،الحکمه میزان(. دارند می

 ارمغانی را که به پیشگاهت آرند هر زنی  کنی آنان را که دست نیاز به سوي تو دراز کنند، اي خداوندي که واپس نمی نمی اي خداوندي که تحقیر

 )46ي سجادیه، دعاي  صحیفه(... خوانی آن کس را که از تو دوري گزیده است اي خداوندي که به خود فرا می... شدمقدار باچند که خرد و بی

 که از هنگام نماز عشا تا سحر مشغول طواف و عبادت بود و وقتی دید دیگر کسی پیرامونش نیست، نگاهی  امام سجاد را دیدم گوید می طاووس فقیه

. اند و درهاي رحمت تو به روي سائالن گشوده است اند و چشمان آفریدگانت خفته لهی، ستارگان آسمان تو غروب کردها«: به آسمان انداخت و گفت

اي واي  ...«: حضرت سپس گریست و گفت» .ي قیامت به من نشان دهی را در عرصه) ص( ام تا مرا بیامرزي و به من رحم کنی و رخسار جدم محمد آمده

، آیا با سبکباران خواهم گذشت؟ یا با »بار افکنید«، و به گرانباران گفته شود »بگذرید«، آن گاه که به سبکباران گفته شود بایستم از فردا که در برابر تو

و  سوزانی؟ پس امید من ها آیا مرا به آتش می اي غایت آرزو«: حضرت باز هم گریست و شروع به خواندن این ابیات کرد »...گرانباران بار خواهم افکند؟

: دوباره گریست و گفت» .شود ام و در میان مردمان گنهکاري چون من یافت نمی شود؟ آري، من اعمال زشت و پستی آورده چه می] به تو[محبت من 

ه بندگانت ب نیکوکاريبا شوي و  دهی که گویی نافرمانی نمی شوي و چنان بردباري نشان می شوي که انگار دیده نمی چنان نافرمانی می! پاك و منزهی تو«

 .حضرت سپس به سجده افتاد» .نیازي من، از آنان بی سروری که تو، اي کنی چندان که گویی تو به آنان نیاز داري، در حالاظهار دوستی و محبت می

است ) ع( حسین بن علی نه شما که پدرت, ما گنهکاران و نافرمانان باید چنین کارهایی بکنیم«: عرض کردم... به حضرت نزدیک شدم و: گوید میطاووس 

   »)!ص(و جدت رسول خدا) ع(و مادرت فاطمه زهرا

خداوند بهشت را براي کسی آفریده که اطاعتش . هیهات، هیهات، اي طاووس، سخن از پدر و مادر و جدم براي من مگو«: حضرت رو به من کرد و فرمود

اي که  مگر نشنیده. باشد شیاز قره که او را نافرمانی کند، هر چند داي کسی خلق کرهر چند غالمی حبشی باشد و دوزخ را بر ،کند و کار نیک انجام دهد

؟ به خدا قسم که فرداي »نپرسندنباشد و از حال یکدیگر نسبت خویشاوندي گاه که در صور دمیده شود آن روز میانشان آن «: فرماید خداي متعال می

  )20052 حدیث ،الحکمه میزان(» .فرستی که پیشاپیش می اي قیامت هیچ چیز به کار تو نیاید، مگر کار شایسته

 برم از نفسی  میو به تو پناه ...  برم از کاهلی و سستی، و اندوه و ترس و بخل، و غفلت و سنگدلی، به تو پناه می! خداوندا: از دعاي ابوحمزه ثمالی

  ... .شنوده نشود، و کاري که سود ندهد و از شکمی که سیر نگردد، و دلی که فروتن نشود، و دعایی که ،که قانع نشود

ایم، پس از ما درگذر، زیرا تو از ما بدین کار  اي که درگذریم از آن که بر ما ستم کرده، و اینک ما بر خود ستم کرده به راستی تو در کتابت فرموده! خداوندا

گرفتاري و اندوه،  هنگامبه  من اي پناه ...ایم و اینک ما به درگاهت سائل آمده ي خود نرانیم، اي که خواهندگان را از در خانه و به ما فرمان داده. سزاوارتري

  .ن که بند اسیر گسلد و از گناه کثیر گذردآاي  ،رسم به گاه سختیو اي فریاد

  ]ترین  خرتم، اي مهربانمرا از خود جدا مکن و از خویش دور مساز، اي نعیم و بهشتم، و اي دنیا و آ : ...]، نیایش مریدانهاز مناجات خمس عشر

  .مهربانان


