صحیفه سجادیه
دعای پانزدهم
پایه هفتم

دوره اول متوسطه

وزارت آموزش و پرورش
معاونت پرورشی و فرهنگی
اداره کل قرآن ،عترت و نماز

به نام او که جان را فکرت آموخت

مطابق درس دوم
پیام های آسمان

استعانت از خدا

مقدمه
استعانت به معنی یاری ،کمک و یاری خواستن است .در اینجا منظور از استعانت ،کمک و یاری
خواستن از خداست ،خداوند تنها کسی است که می توانیم از او طلب کمک کنیم (ایّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیّاکَ
نَسْتَعین ) 1و اوست که می تواند نیازهای ما را برآورده کند  ،گناهان ما را ببخشد ودر روز قیامت ما را
نجات دهد و در طول زندگی یار ویاور ما باشد .دعا یکی از مهم ترین وساده ترین روشها برای یاری
وکمک خواستن از خداست البته یکی از بهترین حالتهایی که دعا در آن مستجاب می شود هنگام نماز
است.
اهمیت سالمتی وجایگاه آن
خداوند کریم چون خالق وسازنده پیچیده ترین دستگاه خلقت یعنی انسان است بهتر از هر کس دیگری
می داند که انسانها برای سالم ماندن (جسمی و روحی ) چه نکاتی را باید رعایت کنند  .در هر وسیلهای
مانند موبایل ،ماشین لباسشویی ،یخچال و .....سازنده آن بهتر از هر کس می داند که چگونه از آن
استفاده کنیم تا آسیبی به آن نرسد ،ویا از بین نرود ومعموال هنگام خرید این وسایل یک دفترچه ،همراه
آن است که به خریدار میدهند .قطعا خالق پیچیدهترین مخلوق نیز از این موضوع غافل نبوده است،
برای همین بیش از  ۳۰۰آیه در باره سالمتی وسالم زیستن در قرآن وجود دارد .
خداوند در قرآن کریم میفرماید« :اى مردم ،از آنچه در زمین حالل و پاکیزه است؛ بخورید» همچنین
برمصرف بعضی از خوراکیها تاکید میکند ،مثال ماهی ،چرا که مصرف ماهی موجب کاهش خطر
ابتال به بیماری های قلبی و منظم شدن ضربان قلب وفشار خون  ....میشود .
یا مصرف خرما وانگور که اثرات فراوانی در سالمت جسم وحتی روح و روان انسان دارد .همچنین
قرآن به تاثیر خواب شبانه در سالمت انسان که موجب بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن و حفظ شادابی
ونشاط فرد می شود توجه ویژه ای دارد.
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بحث ما اینجاست که اگر ما مراقبت ومراعات کردیم وبه نظام سالمت وفادار ماندیم و طبق چهار چوب
آن عمل کردیم و با وجود همه این رعایتها گرفتار مریضی وبیماری شدیم چه کاری از دست ما بر
میآید؟ یکی ازکتابهای بی نظیر در این زمینه صحیفه سجادیه امام سجاد (ع) است که به (خواهر قرآن یا
اخت القرآن) معروف است ودارای  ۵4دعا می باشد  .امام سجاد (ع) در دعای پانزدهم این کتاب ،یک
نسخه آسمانی به ما آموزش می دهد که بر اساس آن بیماری قدمش مبارک می شود.
بیماری وگرفتاری از دیدگاه امام سجاد (ع)
در نگاه امام سجاد (ع) ،چه در زمان سالمتی وچه در زمان بیماری ،خداوند سزاوار سپاس وستایش است.
ایشان به همان اندازه که برای سالمتی خداوند را سپاس می گوید به همان اندازه در بیماری ونا گواری نیز
از خدای علیم وحکیم سپاسگزاری می کند.
امام (ع) در فرازی از دعا می فرماید« :فما أدرى  -یا الهى  -أى الحالین أحق بالشكر لك » ای خدای من!
نمی دانم کدام یک از این دو حال ،برای سپاس گزاری به درگاهت سزاوارتر ،و کدام یک از این دو وقت،
برای سپاس و ثنا به پیشگاهت شایسته تر است؟
البته «نمی دانم» در این جا به معنی «ندانستن» نیست ،بلکه مانند وقتی است که به دوست خود می گویید:
«نمی دانم چطور از تو تشکر کنم» ،در اینجا منظور این است که خیلی زیاد از تو ممنون هستم.
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فراز سوم
آیاهنگامتندرستیکهدرآنروزیهایپاکیزهاترابهمنگواراساختهوبرای
درخواستخشنودیواحسانتنشاطبخشیدیوباآنبرطاعتخویشتوفیقمدادهو
توانایمکردهبودیبرایشکرگزاریتشایستهاست؟
نعمتهای سالمتی از دید گاه امام سجاد (ع)
-1گوارا ساختن نعمتها و لذت بردن از رزق وروزی هایی که در طبیعت فراهم است ،اینکه
می توانم انواع میوه ها وغذا ها را بخورم ،نوشیدنی ها را بنوشم ،از هوا لذت ببرم ،سیاحت
وسفر داشته باشم ،از محیط بهره مند شوم وهمه این موارد را انسان وقتی سالم است می
تواند انجام دهد.
-2شادی ونشاط :به برکت استفاده از رزق و روزی های پاکیزه در هنگام سالمتی به من
حال نشاط و سالمتی دادی که بتوانم به دنبال سعی وتالش برای روزی خود و خانواده بروم.
انسان باید سالم باشد که فعالیت کند ،درس بخواند ،شغل داشته باشد،کار کند ونان حالل به
دست بیاورد .
 -۳اطاعت الهی :به برکت سالمتی به من قوتی دادی که با این قوت به طاعت تو موفق شوم
نمازخواندن ،روزه گرفتن ،و سایرعبادات ،سالمتی می خواهد.
امام علی (ع) در دعای کمیل می فرماید  :پروردگارا اندام مرا در راه خدمت به خودت قوی
ونیرومند گردان ودلم را ثابت واستوار بدار.
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فراز چهارم
یااکنونکهبیمارمومرابهاینبیماریآزمودهایوایندردهاراچوناننعمتبرمن

تحفهدادهایتابارگناهانمراکهبرپشتمسنگینیمیکندسبکگردانیوازگناهانی
کهدرآنفرورفتهامپاکیزهفرماییومرابهتوبههشداردهیویادکردنعمتقدیمرا
سببزدودنگناهانکنی؟
نعمتهای بیماری از دید گاه امام سجاد (ع)

-1بخشش گناهان  :بیماری باعث می شود بار های سنگین گناه که کمر و روح و روان ما را
شکسته ،سبک شود و روح ما بتواند پرواز کند و از برکت حالی که در زمان بیماری پیدا
می کنیم می توانیم انسانی نیکوکار و خود ساخته شویم و به قله توحید برسیم.
 -2پاک سازی روح :بیماری مانند یک حمام است وآلودگی هایی که روح ما را در بر
گرفته و جان ما را پلید وکثیف کرده را پاک و مطهر می کند.
-۳بیدار ساختن انسان :بیماری باعث بیدار شدن انسان از خواب غفلت می شود و چشم او را
باز می کند و شخص را در شرایط توبه قرار می دهد وبیدارش می کند.
جناب موالنا می گوید
حسرت و زاری گه بیماری است

وقت بیماری همه بیداری است

آن زمان که می شوی بیمار تو

می کنی از جرم استفغفار تو

امام سجاد (ع) در اینجا تاکید دارند ،هنگامی که بیماری می آید به من تذکر و یاد آوری می
کنی که چگونه زشتی ها وگناهانی را که دارم کنار بزنم و به من تذکر می دهی که چگونه
داده های تو را در جهت درست بکار بندم .
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ایستگاه تفکر

•

به نظر شما چرا باید تنها خدارا عبادت کنیم ؟(ایاک نعبد) واز او یاری
بجوییم (ایاک نستعین )؟

•

چرا بعضی اوقات دعایمان مستجاب نمی شود؟

•

چرا پیروی از دستورات خدا می تواند به حفظ سالمتی ما کمک کند ؟
نظر پزشکان امروزی نسبت به استفاده از این دستورات و تاکید بر آن
را چگونه ارزیابی می کنید؟

•

چرا باید شیوه رفتاری امام سجاد (ع) هنگام بیماری ودر هنگام سالمتی
سر مشق ما قرار بگیرد؟
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تفاوت دیدگاه انسانهای خدا پرست وکافر در نوع نگاه به بیماری
انسان مومن در شرایط سختی وبیماری باید فرصت سازی کند واصطالحا از تهدید ها فرصت
بسازد از دید یک انسان خداپرست همانطور که سالمتی فرصتی برای رشد اوست ،بیماری نیز
یک فرصت برای رشد ومکمل سالمتی اوست .ولی کافران یعنی آن کسانی که به خداوند و
روز قیامت معتقد نیستند موقعی که مریض می شوند دچار افسردگی و اضطراب و آشفتگی
های درونی می شوند چون هدف زندگی مادی بوده و دیگر تامین نمی شود این افراد از دنیا
فقط ظاهر آن را می بینند .

بررسی
مقایسه نگاه انسان مومن وانسان کافر نسبت به نعمتهای سالمتی وبیماری

انسان مومن
فقطخداونداستبدوننیازبهدیگرانمیتوانددر
همهکارهاازجملهبیماریوسالمتیبههمهکمک
ویاریکند

انسان کافر
اعتقادبهخدانداردلذایاریخداونددرزندگی
(سالمتیوبیماری)ازدستمیدهد.
اعتقادبهسازندهوخالقحکیموعلیمدرزندگی
(سالمتیوبیماری)ندارد
اعتقادبهقرانکریمبهعنوانراهنمازندگیوسعادت
انسانندارد

سازندهوخالقمابهترازهرکسدیگرخیرونفع مارادر
سالمتیوبیماریمیخواهد
خداونددرقرآنکریمبیشاز۳۰۰آیهدربارهسالمت
وسالمزیستنبرایماآوردهاست
امامسجاد(ع)درصحیفهسجادیهیکنسخهآسمانی
اعتقادبهامامان(ع)کهازطرفخدابرایمانسخه
برایسالمتیوبیماریمیدهد.خداوندخیرمحض
آسمانیبرایسالمتیوبیماریآوردهاند،ندارد
استپسدربیماریبرکتوجوددارد
بیمارییکنعمتاستوباعثبخششگناهانوپاک
چونبهخداوروزقیامتایماننداردبهنعمتهایبیماری
شدنروحازآلودگیوبیدارشدنازخوابغفلتمی
درزندگیمعتقدنیست
شود
بهخداونظامحکیمانهاومعتقداستلذادربیماری
دچاربیتابیوجزعوفزعنمیشودوالحمدهللمی
گوید
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بهخدامعتقدنیستلذادربیماریدچارافسردگی
وآشفتگیهایدرونیوجزعوفزعمیشود

بیشتر بدانیم
پسرک پدربزرگش را تماشا کرد که نامه ای می نوشت .
باالخره پرسید :
 ماجرای کارهای خودمان را می نویسید ؟ درباره ی من می نویسید ؟پدربزرگش از نوشتن دست کشید و لبخند زنان به نوه اش گفت :
 درسته درباره ی تو می نویسم اما مهم تر از نوشته هایم مدادی است که با آن می نویسم .می خواهم وقتی بزرگ شدی مانند این مداد شوی .
پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید .
 اما این هم مثل بقیه مدادهایی است که دیده ام .بستگی داره چطور به آن نگاه کنی  .در این مداد  ۵خاصیت است که اگر به دستشان بیاوری  ،تا آخر عمرت با
آرامش زندگی می کنی .
ویژگی اول :
می توانی کارهای بزرگ کنی اما نباید هرگز فراموش کنی که دستی وجود دارد که حرکت تو را هدایت می
کند .
اسم این دست خداست .
او همیشه باید تو را در مسیر ارده اش حرکت دهد .
ویژگی دوم :
گاهی باید از آنچه می نویسی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی  .این باعث می شود مداد کمی رنج
بکشد اما آخر کار  ،نوکش تیزتر می شود .
پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی .

ویژگی سوم :
مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده کنیم .
بدان که تصیح یک کار خطا  ،کار بدی نیست  .در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری مهم
است.
ویژگی چهارم :
چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست  ،زغالی اهمیت دارد که داخل چوب است .

پس همیشه مراقبت درونت باش چه خبر است .
ویژگی پنجم :
همیشه اثری از خود به جا می گذارد .
بدان هر کار در زندگی ات می کنی ردی به جا می گذارد و سعی کن نسبت به هر کاری می کنی هوشیار باشی
و بدانی چه می کنی
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عالی ترین گوشی که همیشه همراه ماست ،گوشی خوب دعاست وهر جا ودر
هر کاری که گیر کنیم همیشه آنتن می دهد .پس باخانواده ،دبیر وروحانی مدرسه
ومحل خود ،گفتگو نمائیدواز آنها پیرامون چگونگی استفاده وبهره مندی بیشتر از باغ
سبز دعا ،راهنمایی ومشاوره بگیرید.

نام کتاب

نویسنده

انتشارات

مخاطب

خواهر قرآن

سید جواد بهشتی
،ناصرنادری

مدرسه

کودکان
ونوجوانان

لذ ت تندرستی

عزت اهلل صالحی
اصل

زعیم

عموم

نسخه شفا بخش

سید حسین فتاحی
معصوم

سخن گستر

عموم
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بیشتر بخوانیم
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متن دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السالم
برای مطالعه و آشنایی با برخی واژگان

التماس دعا
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