
 تو زیباترین مراعات نظیری

 سجاد ـ سجده ـ سجاده

زاد جوجه یا جگر یا کباب میل جوجه بخورید یا اصال یه جایی توی هوای آ تاحاال شده با خانواده برید بیرون شهر

توی فضای باز یک تکه گوشت رو رها کنه بعد کنید؟ دیدید چقدر زنبور و مگس جمع میشه ؟ اگر یک نفر بیاد 

سوزن انداختن نیست چون اون زنبورها دارن ذره  از زنبور دیگر جای از مدت کوتاهی تمام اون گوشت میشه پر

به اون اصال رحم نمیکنند اما چرا این حرف رو زدم؟ چون دارم  ذره اون گوشت رو برای خودشون مک میزنن و

 تدریس میکنم امام صادق علیه السالم میفرمایند: ماای شطبق فرمایش امامم بر

 حمله شیطان ها بر مومنان بیشتر از حمله زنبورها به گوشت تازه ست

یعنی توی این وانفسای زندگی توی این زندگی که ادم از صبح که از خونه میاد بیرون تا شب که برمیگرده  

نگاه کن...دروغ بگو...حرف زشت بزن ...به پدرو مادرت خونه شیطان ها مکرر به اون حمله میکنند )به ان خانم 

 احترام نزار و..... (

درت هم داره ق. . . . هزار برابر ما افراد رو فریفته باشه  20هزار برابر ما سابقه داره و یا شاید 10اقا شیطان شاید  

زبان شیطان که خطاب به  یات ازاین آ 17و  16اصال بزارید رجوع کنم به قرآن که توی سوره ی اعراف آیات 

 : خدا داره میگه

ن ها )یعنی ما(حتما برسر راه راست توهم خواهم .....من برای)فریفتن(آ

ن ها و از طرف راست و چپشان به آاز پشت سر  و نگاه از پیش رو، آنشست

 میتازم..... . 

ز چهار طرف از جلو از عقب از دقت کنید این شیطان قدرتمند داره به خدا میگه من ا . . .  یک لحظه صبر کنید

همچین راست و از چپ به انسان حمله میکنم اما یا فراموش کرد یا خدا از ذهنش پاک کرد یا اصال خدا اجازه 

ولی به سمت ما حمله میکنه نام برد  که رو یطرف 4 از کاری رو بهش نمیده و اون چیه . . . . .  اینه که شیطان

 اما منظور من از باال و پایین چیه؟ ه . . . . . .  پایین سمت باال وسمت طرف رو اصال یادش رفت اونم  2



؟ در زمان امام سجاد علیه السالم که شیطان  من منظورم رو از امام سجاد علیه السالم یاد گرفتم اما اون چیه

طعا و دند قمیکر سجاد علیه السالم کوچکترین تبلیغی امام توسط حکام ظالم به اون مملکت چیره شده بود و

چطور معارف دین ناب  پس امام سجاد علیه السالم چیکار کردن؟. . . . .  یقینا برای حجت خدا اتفاقی می افتاد 

 بود . . . . اون دو طرف خالصی از شیطان رو به ما یاد دادن اونم با رفتارشونمحمدی رو تبلیغ میکردند ؟ اوشون 

طرف باال دعا کردن که دستاتو ببری باال رو به اسمون از خدا  عرض کردم دو طرف باال و پایین هست . . . 

و پایین یعنی سجده کردن یعنی  ه بخوای از خدا هرچی تودلت هست  حاجت بگیری و اون طرف دیگه پایین

پیشونیت رو بزاری روی خاک از خدا هرچه دل تنگت میخواد بخوای امام سجاد این دو کار رو به ما خوب یاد 

لقبشون سجاد چون و امام سجاد علی هست  اسم  جده های ایشونه همه ی شما میدونید کهدادن یکیش س

شون یاد گرفتن و از ای . . . . . .  میکردند که مردم لقب سجاد یعنی کسی که زیادی سجده میکندسجده انقدر 

ا یفه سجادیه به میک راه مستقیم رسیدن به خدا سجده ست و راه بعدی رو امام سجاد با کتابی به اسم صح که

 معرفی کردن 

من خواهش میکنم برای یک بارهم که شده برید و یکی از دعاهای اون کتاب رو بخونید که امام سجاد علیه 

شده صحیفیه  ابعد (دعاهای امام سجاد) السالم فقط و فقط دارن دعا میکنند و اصال اون اسم اون کتاب بوده 

یدیم باید جطور دعا کنیم اصال فهم االن میفهمه که ای بابا ما تاره زهتا ه، وقتی ادم اون کتاب رو میخون سجادیه

مگر میشه هیچکدوم از ما حاجت نداشته باشیم؟ مگر کسی توی این  ا باید چطوری خواند که جوابتو بده ،ر خدا

ش دنیا هست که هیچ حاجتی از خداش نداشته باشه پس چه بهتر که اون طوری که خود خدا دوست داره به

 متوسل بشی و از شر شیطان در امان بمونی... 

 

 

 

 

 

 


