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خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست،
و ایمان مرا به كاملترین مراتب ایمان ب رسان ،و یقينم را فاضلترین درجات یقين ساز ،و نيتم را به بهترین نيتها و عملم رابه بهترین اعمال ترفيع ده.
خدایا به لطف خود نيتم را كامل و خالص ساز .و یقينم راثابت و پا برجاى دار و به قدرت خود آنچه را كه از من تباه شده اصالح فرماى.
فرازي ازدعاي مكارم االخالق امام سجاد(ع)

اله ی به مستان ميخانه ات
به عقل آفرینان دیوانه ات
اله ی به آنانكه در تو گ ُمند
نهان از د ل و دیده مردمند
به رندان سر مست آگاه دل
كه هرگز نرفتند جز راه دل
به خم خانه وحدتم راه ده
دل زنده و جان آگاه ده
م ی ده كه چون ریزمش در سبو
برآرد سبو از دل آواز هو
از آن م ی كه چون ری زیش در سبو
همه قُل هو اهلل آید از او

در حدیثی از امام حسين (ع) آمده كه از پدرم امير المومنين علی (ع) درباره ویژگی هاي زندگی
حضرت رسول (ص) و اخالق او سوال كردم و پدرم مشروحا به من پاسخ فرمود.
در بخشی از پاسخ امام آمده است:
پيامبر (ص) با هم نشينانش دائما خوشرو  ،خندان و مالیم بود .هرگز خشن  ،سنگدل  ،پرخاشگر  ،بدزبان  ،عيب جو و
چاپلوس نبود .هيچ كس از او مایوس نمی شد و هر كس به در خانه او می آمد نوميد باز
نمی گشت .خود را از سه چيز ناپسند آزاد كرده بود :مجادله در سخن ،پرگویی و دخالت در كاري كه به او مربوط نبود.
سه كار را با مرد نمی كرد:
كسی را مذمت و سرزنش نمی كرد و لغزش ها و عيوب پنهانی مردم را جستجو نمی كرد و هرگز سخن نميگفت مگر
درمورد اموري كه ثواب الهی را اميد داشت....هر گاه فرد غریب و نا آگاهی با خشونت سخن می گفت و چيزي
ميخواست تحمل می كرد و به یارانش می فرمود  :هركسی را دیدید حاجتی دارد به او عطا كنيد .
هرگز كالم كسی را قطع نمی كرد تا سخنش پایان یابد.
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خداوندا! تو پناه منى در مشكلها ،و اميد منى در سختيها ،و ملجأ و یاورم هستى در آنچه كه بر من نازل شود ؛
پرودگارا! از دل زخمهاى رنج آورى كه قلب را شكسته و چاره را گسسته و دوست را به ناروائى و نيش دشمن
را به همراه داشته،به تو شكایت مىكنم كه اميد به تو بى نيازى از دل دادن با دیگرى است،
پس بگشاى دربهاى بسته را و بنماى روزنه هاى اميد را
كه تو راست تمام نعمتها و از آن توست همه خوبی ها و تویى تنها مقصود آرزوها.

فرازي از نيایش امام حسين عليه السالم در صبح عاشورا

،

گزیده اي از توصيه ها و وصایاي آیت اهلل سيد علی قاضی (ره) :
اطاعت والدین ،حسن خلق ،مالزمت صدق ،موافقت ظاهر با باطن و ترک خدعه و حيله و تقدم در سالم و
نيكویی كردن با هر برّ و فاجر ،مگر در جایی كه خدا نهی كرده.
اهلل اهلل اهلل كه دل هيچ كس را نرنجانيد!

خبرهایی براي تمام عمر
همه روزنامههاي جهان را ورق میزنم ،خبري نيست .هيچ اتفاقی نيفتاده است .اتفاقهاي مهم را توي روزنامه
نمینویسند .این خبرها چهقدر غيرضروري است! این خبرها كوچكاند و معمولی.
این خبرها زندانیاند؛ زندانی روز و ساعت ،آفتاب كه غروب كند خبرها بوي كهنگی میگيرند.
من اما دنبال روزنامهاي میگردم كه خبرهایش تا هميشه تازه باشد ،داغداغ .روزنامهاي كه هيچ بادي آن را
با خود نبرد .دعا میكنم و فرشتهاي برایم روزنامهاي میآورد .فرشته میگوید :این همان روزنامهاي است كه
هيچ طوفانی را یاراي آن نيست تا برگی از آن را با خود ببرد .این روزنامه بوي ازل و ابد میدهد و خبرهایش
هرگز كهنه نخواهد شد و به سادگی نمیتوان از آن گذشت .این روزنامه همه روزنامههاست ،روزنامه سالها و
عمرها
فرشته میگوید :براي خواندن و دانستن هر خبرش باید آن را زندگی كنی ،آن وقت میفهمی كه
اخبار بهشت هم در این روزنامه است ،آگهی رستگاري نيز.
در نخستين صفحه روزنامه این آمده است:
هر كس به قدر ذرهاي نيكی كند آن را خواهد دید و هر كس به قدر ذرهاي بدي كند آن را خواهد دید.
فرشته میرود و من میمانم و روزنامه خدا ،روزنامهاي كه براي خواندنش عمري وقت الزم است.
من دیگر روزنامهاي نخواهم خواند ،تنها همين خبر براي من بس است.
عرفان نظرآهاري

روزي رسول خدا (صل اهلل عليه و آله) نشسته بود،عزرایيل به زیارت آن حضرت آمد ،پيامبر از او پرسيد:
اي برادر! چندین هزار سال است كه تو مأمور قبض روح انسان ها هستی
آیا در هنگام جان كندن آنها دلت براي كسی سوخته است؟
عزرایيل گفت در این مدت دلم براي دو نفر سوخت…:
 -۱روزي دریایی طوفانی شد و امواج سهمگين آن یك كشتی را در هم شكست همه سر نشينان كشتی غرق شدند،تنها یك زن
حامله نجات یافت او سوار بر پاره تخته كشتی شدو امواج مالیم دریا او را به ساحل آورد و در جزیره اي افكندو در همين هنگام
فارغ شد و پسري از وي متولد شد،من مأمور شدم كه جان آن زن را بگيرم،دلم به حال آن پسر سوخت.
 -2هنگامی كه شداد بن عاد سالها به ساختن باغ بزرگ و بی نظير خود پرداخت و همه توان و امكانات و ثروت خود را در
ساختن آن صرف كرد و خروارها طال و جواهرات براي ستونها و سایر زرق و برق آن خرج نمود تا تكميل نمود .وقتی خواست به
دیدن باغ برود همين كه خواست از اسب پياده شود و پاي راست از ركاب به زمين نهد ،هنوز پاي چپش بر ركاب بود كه فرمان
از سوي خدا آمد كه جان او را بگيرم ،آن تيره بخت از پشت اسب بين زمين و ركاب اسب گير كرد و مرد ،دلم به حال او سوخت
بدین جهت كه او عمري را به اميد دیدار باغی كه ساخته بود سپري كرد اما هنوز چشمش به باغ نيفتاده بود اسير مرگ شد.
در این هنگام جبرئيل به محضر پيامبر (صل اهلل عليه و آله) رسيد و گفت اي محمد! خدایت سالم می رساند و می فرماید :به
عظمت و جاللم سوگند  ،شداد بن عاد همان كودكی بود كه او را از دریاي بيكران به لطف خود گرفتيم و از آن جزیره دور
افتاده نجاتش دادیم و او را بی مادر تربيت كردیم و به پادشاهی رساندیم ،در عين حال كفران نعمت كرد و خود بينی و تكبر
نمود و پرچم مخالفت با ما بر افراشت،سر انجام عذاب سخت ما او را فرا گرفت،
تا جهانيان بدانند كه ما به آدميان مهلت می دهيم ولی آنها را رها نمی كنيم.

