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مطابق درس دوم

استعانت از خداآسمانپیام های 

مقدمه
ارییوکمک،استعانتازمنظوراینجادر.استخواستنیاریوکمکیاری،معنیبهاستعانت
اِیّاکَوَبُدُنَعْایّاکَ)کنیمکمکطلباوازتوانیممیکهاستکسیتنهاخداوندخداست،ازخواستن
راماقیامتروزودرببخشدراماگناهان،کندبرآوردهرامانیازهایتواندمیکهاوستو1(نَسْتَعین
ارییبرایروشهاترینوسادهترینمهمازیکیدعا.باشدماویاوریارزندگیطولدرودهدنجات

نمازهنگامودشمیمستجابآندردعاکهحالتهاییبهترینازیکیالبتهخداستازخواستنوکمک
.است

آنوجایگاه سالمتی اهمیت 

دیگریکسهرازبهتراستانسانیعنیخلقتدستگاهترینپیچیدهوسازندهخالقچونکریمخداوند
وسیلهایهردر.کنندرعایتبایدرانکاتیچه(روحیوجسمی)ماندنسالمبرایانسانهاکهداندمی
آنازهچگونکهداندمیکسهرازبهترآنسازنده.....ویخچاللباسشویی،ماشینموبایل،مانند

همراهدفترچه،کیوسایلاینخریدهنگامومعموالنرودبینازویانرسد،آنبهآسیبیتاکنیماستفاده
است،ودهنبغافلموضوعاینازنیزمخلوقپیچیدهترینخالققطعا.میدهندخریداربهکهاستآن

.داردوجودقرآندرزیستنوسالمسالمتیبارهدرآیه۳۰۰ازبیشهمینبرای
همچنین«بخوریداست؛پاکیزهوحاللزمیندرآنچهازمردم،اى»:میفرمایدکریمقرآندرخداوند

طرخکاهشموجبماهیمصرفکهچراماهی،مثالمیکند،تاکیدخوراکیهاازبعضیبرمصرف
.میشود....خونوفشارقلبضربانشدنمنظموقلبیهایبیماریبهابتال
نهمچنی.داردانسانروانوروحوحتیجسمسالمتدرفراوانیاثراتکهوانگورخرمامصرفیا

شادابیحفظودنبایمنیسیستمعملکردبهبودموجبکهانسانسالمتدرشبانهخوابتاثیربهقرآن
.داردایویژهتوجهشودمیفردونشاط
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چوبارچهطبقوماندیموفادارسالمتنظاموبهکردیمومراعاتمراقبتمااگرکهاینجاستمابحث

ربمادستازکاریچهشدیموبیماریمریضیگرفتاررعایتهااینهمهوجودباوکردیمعملآن

یاقرآنخواهر)بهکهاست(ع)سجادامامسجادیهصحیفهزمینهایندرنظیربیازکتابهاییکیمیآید؟

یککتاب،اینپانزدهمدعایدر(ع)سجادامام.باشدمیدعا۵4ودارایاستمعروف(القرآناخت

.شودمیمبارکقدمشبیماریآناساسبرکهدهدمیآموزشمابهآسمانینسخه

(ع)وگرفتاری از دیدگاه امام سجاد بیماری 

.تاسوستایشسپاسسزاوارخداوندبیماری،زماندروچهسالمتیزماندرچه،(ع)سجادامامنگاهدر

نیزواریگونابیماریدراندازههمانبهگویدمیسپاسراخداوندسالمتیبرایکهاندازههمانبهایشان

.کندمیسپاسگزاریوحکیمعلیمخدایاز

!نمخدایای«لكبالشكرأحقالحالینأى-الهىیا-أدرىفما»:فرمایدمیدعاازفرازیدر(ع)امام

وقت،وداینازیککداموسزاوارتر،درگاهتبهگزاریسپاسبرایحال،دواینازیککدامدانمنمی

است؟ترشایستهپیشگاهتبهثناوسپاسبرای

:گوییدمیخوددوستبهکهاستوقتیمانندبلکهنیست،«ندانستن»معنیبهجاایندر«دانمنمی»البته

.هستمممنونتواززیادخیلیکهاستاینمنظوراینجادر،«کنمتشکرتوازچطوردانمنمی»
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( ع)نعمتهای سالمتی از دید گاه امام سجاد 

اینکهاست،فراهمطبیعتدرکههاییوروزیرزقازبردنلذتونعمتهاساختنگوارا-1

احتسیببرم،لذتهواازبنوشم،راهانوشیدنیبخورم،راهاوغذاهامیوهانواعتوانممی

میاستسالموقتیانسانراموارداینوهمهشوممندبهرهمحیطازباشم،داشتهوسفر

.دهدانجامتواند

منبهسالمتیهنگامدرپاکیزههایروزیورزقازاستفادهبرکتبه:ونشاطشادی-2

.بروموادهخانوخودروزیبرایوتالشسعیدنبالبهبتوانمکهدادیسالمتیونشاطحال

بهحاللونانندکباشد،کارداشتهشغلبخواند،درسکند،فعالیتکهباشدسالمبایدانسان

.بیاورددست

شومموفقوتطاعتبهقوتاینباکهدادیقوتیمنبهسالمتیبرکتبه:الهیاطاعت-۳

.خواهدمیسالمتیسایرعبادات،وگرفتن،روزهنمازخواندن،

یقوخودتبهخدمتراهدرمرااندامپروردگارا:فرمایدمیکمیلدعایدر(ع)علیامام

.بدارواستوارثابتراودلمگردانونیرومند

سومفراز 

رایهنگامتندرستیکهدرآنروزیهایپاکیزهاترابهمنگواراساختهوبآیا

قمدادهودرخواستخشنودیواحسانتنشاطبخشیدیوباآنبرطاعتخویشتوفی

توانایمکردهبودیبرایشکرگزاریتشایستهاست؟
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(ع)بیماری از دید گاه امام سجاد نعمتهای 

راماروانوروحوکمرکهگناهسنگینهایبارشودمیباعثبیماری:گناهانبخشش-1

پیدایماریبزماندرکهحالیبرکتازوکندپروازبتواندماروحوشودسبکشکسته،

.سیمبرتوحیدقلهبهوشویمساختهخودونیکوکارانسانیتوانیممیکنیممی

بردرراماروحکههاییوآلودگیاستحمامیکمانندبیماری:روحسازیپاک-2

.کندمیمطهروپاکراکردهوکثیفپلیدراماجانوگرفته

رااوچشموشودمیغفلتخوابازانسانشدنبیدارباعثبیماری:انسانساختنبیدار-۳

.کندمیوبیدارشدهدمیقرارتوبهشرایطدرراشخصوکندمیباز

گویدمیموالناجناب

استبیداریهمهبیماریوقتاستبیماریگهزاریوحسرت

تواستفغفارجرمازکنیمیتوبیمارشویمیکهزمانآن

میآوریدیاوتذکرمنبهآیدمیبیماریکههنگامیدارند،تاکیداینجادر(ع)سجادامام

چگونهکهدهیمیتذکرمنبهوبزنمکناردارمکهراوگناهانیهازشتیچگونهکهکنی

.بندمبکاردرستجهتدرراتوهایداده

فراز چهارم 

رمناکنونکهبیمارمومرابهاینبیماریآزمودهایوایندردهاراچوناننعمتبیا

ردانیوازگناهانیتحفهدادهایتابارگناهانمراکهبرپشتمسنگینیمیکندسبکگ

عمتقدیمراکهدرآنفرورفتهامپاکیزهفرماییومرابهتوبههشداردهیویادکردن

سببزدودنگناهانکنی؟
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ایستگاه تفکر 

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

؟(ایاک نستعین )بجوییم 

بعضی اوقات دعایمان مستجاب نمی شود؟چرا •

؟  ک کند پیروی از دستورات خدا می تواند به حفظ سالمتی ما کمچرا •

اکید بر آن  و تپزشکان امروزی نسبت به استفاده از این دستورات  نظر 

چگونه ارزیابی می کنید؟را 

ام سالمتی  هنگام بیماری ودر هنگ( ع)باید شیوه رفتاری امام سجاد چرا •

؟سر مشق ما قرار بگیرد
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بیماریوانسان مومن وانسان کافر نسبت به نعمتهای سالمتی مقایسه نگاه 

کافرانسانمومنانسان

بررسی

اعتقادبهخدانداردلذایاریخداونددرزندگی
.ازدستمیدهد(سالمتیوبیماری)

ددرفقطخداونداستبدوننیازبهدیگرانمیتوان
همهکارهاازجملهبیماریوسالمتیبههمهکمک

ویاریکند

اعتقادبهسازندهوخالقحکیموعلیمدرزندگی
ندارد(سالمتیوبیماری)

مارادرسازندهوخالقمابهترازهرکسدیگرخیرونفع
سالمتیوبیماریمیخواهد

ادتاعتقادبهقرانکریمبهعنوانراهنمازندگیوسع
انسانندارد

آیهدربارهسالمت۳۰۰خداونددرقرآنکریمبیشاز
وسالمزیستنبرایماآوردهاست

کهازطرفخدابرایمانسخه(ع)اعتقادبهامامان
آسمانیبرایسالمتیوبیماریآوردهاند،ندارد

نیدرصحیفهسجادیهیکنسخهآسما(ع)امامسجاد
خداوندخیرمحض.برایسالمتیوبیماریمیدهد

استپسدربیماریبرکتوجوددارد

ماریچونبهخداوروزقیامتایماننداردبهنعمتهایبی
درزندگیمعتقدنیست

پاکبیمارییکنعمتاستوباعثبخششگناهانو
یروحازآلودگیوبیدارشدنازخوابغفلتمشدن

شود

یبهخدامعتقدنیستلذادربیماریدچارافسردگ
وآشفتگیهایدرونیوجزعوفزعمیشود

یبهخداونظامحکیمانهاومعتقداستلذادربیمار
دچاربیتابیوجزعوفزعنمیشودوالحمدهللمی

گوید

خدا پرست وکافر در نوع نگاه به بیماری تفاوت دیدگاه انسانهای 

فرصتهاتهدیدازواصطالحاکندسازیفرصتبایدوبیماریسختیشرایطدرمومنانسان

نیزبیماری،اوسترشدبرایفرصتیسالمتیکههمانطورخداپرستانسانیکدیدازبسازد

وخداوندهبکهکسانیآنیعنیکافرانولی.اوستسالمتیومکملرشدبرایفرصتیک

آشفتگیواضطرابوافسردگیدچارشوندمیمریضکهموقعینیستندمعتقدقیامتروز

دنیاازافراداینشودنمیتامیندیگروبودهمادیزندگیهدفچونشوندمیدرونیهای

.بینندمیراآنظاهرفقط
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.نوشتمیاینامهکهکردتماشاراپدربزرگشپسرک

:پرسیدباالخره

؟نویسیدمیمنیدرباره؟نویسیدمیراخودمانکارهایماجرای-

:گفتاشنوهبهزنانلبخندوکشیددستنوشتنازپدربزرگش

.نویسممیآنباکهاستمدادیهایمنوشتهازترمهمامانویسممیتویدربارهدرسته-

.شویمداداینمانندشدیبزرگوقتیخواهممی

.ندیدآندرخاصیچیزوکردنگاهمدادبهتعجبباپسرک

.امدیدهکهاستمدادهاییبقیهمثلهمایناما-

ابعمرتآخرتا،بیاوریدستشانبهاگرکهاستخاصیت۵مدادایندر.کنینگاهآنبهچطوردارهبستگی
.کنیمیزندگیآرامش

:اولویژگی

میدایتهراتوحرکتکهداردوجوددستیکهکنیفراموشهرگزنبایداماکنیبزرگکارهایتوانیمی
.کند

.خداستدستایناسم

.دهدحرکتاشاردهمسیردرراتوبایدهمیشهاو

:دومویژگی

رنجمیکمدادشودمیباعثاین.کنیاستفادهتراشمدادازوبکشیدستنویسیمیآنچهازبایدگاهی
.شودمیتیزترنوکش،کارآخرامابکشد

.شویبهتریانسانشودمیباعثرنجاینکهچراکنیتحملراهاییرنجبایدکهبدانپس

:سومویژگی

.کنیماستفادهکنپاکازاشتباهیککردنپاکبرایدهدمیاجازههمیشهمداد

مهمهدارینگدرستمسیردرراخودتاینکهبرایواقعدر.نیستبدیکار،خطاکاریکتصیحکهبدان
.است

:چهارمویژگی

.استچوبداخلکهدارداهمیتزغالی،نیستمهممدادخارجیشکلیاچوب

.استخبرچهباشدرونتمراقبتهمیشهپس

:پنجمویژگی

.گذاردمیجابهخودازاثریهمیشه

باشییارهوشکنیمیکاریهربهنسبتکنسعیوگذاردمیجابهردیکنیمیاتزندگیدرکارهربدان
کنیمیچهبدانیو

بیشتر بدانیم
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ودرجاوهردعاستخوب،گوشیماستهمراههمیشهکهگوشیترینعالی
مدرسهیوروحان،دبیرباخانوادهپس.دهدمیآنتنهمیشهکنیمگیرکهکاریهر

باغازبیشتردیمنوبهرهاستفادهچگونگیپیرامونآنهانمائیدواز،گفتگوخودومحل
.بگیریدومشاوره،راهنماییدعاسبز

مخاطب انتشارات نویسنده نام کتاب

کودکان  
ونوجوانان

مدرسه  
ی  سید جواد بهشت
،ناصرنادری

خواهر قرآن  

عموم زعیم              
عزت اهلل صالحی

اصل
لذ ت تندرستی

عموم سخن گستر
احی  سید حسین فت
معصوم

نسخه شفا بخش
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بیشتر بخوانیم
متن دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السالم 

برای مطالعه و آشنایی با برخی واژگان 
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التماس دعا
10


