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نگاهی به نماز و
ســــیرهعبادی

بهورز
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بهورز

بهورز

• حکمت نامه جوان ،محمدي ريشهري.
• زندگاني امام جواد(ع) از والدت تا شهادت ،عالمه قزويني ،ترجمه
سيدمحمد صالحي.
• نماز و عبادت امام جواد(ع) ،عباس عزيزي.
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چند سخن از امام جواد(ع):
آرامش ،زينت عبادت و خشوع ،زينت نماز است.
بنده حقيقت ايمان را نمييابد مگر آن که دينش را بر
شهوتش ترجيح دهد.
کسي که به خدا اعتماد کند خداوند شادماني را به او نشان
ميدهد.
به دعا بال برطرف ميشود.
سه چيز است که بنده را به رضاي الهي ميرساند :استغفار
زياد ،فروتني و صدقه دادن زياد
سه چيز رفتار نيکان است :برپايي واجبات ،دوري از محرمات
و مواظبت از غفلت در دين.
به ضعيفان خود مهرباني کنيد و رحمت خدا را با مهرباني
به آنان ،جلب کنيد.

بهورزان و مربيان نمونه سال 91

جواني ،بهار زندگي
در فرهنگ عربي دو واژه رايج در مورد جوان وجود دارد .يکي
« فتي» به معني شادابي وطراوت و ديگري « شاب» به معناي
شکوفايي و حرارت.
امام علي (ع) ميفرمايد « :دل جوان ،مانند زمين خالي است که
هر چه در آن افکنده شود آن را ميپذيرد».
رسول خدا (ص) در آغاز بعثت ،تالش خود را بر دعوت از جوانان
متمرکز کرد و به اصحاب خود توصيه ميکرد:
« اوصيکم بالشبان خيرا ً فانهم اُرق افئده» شما را نسبت به جوانان
به نيکي سفارش ميکنم ،چرا که آنها دلهاي رقيقتري دارند و
نيز امام صادق(ع) براي تبليغ مکتب اهل بيت به يکي از اصحابش
فرمود « :عليک باالحداث فانهم اسرع الي کل خير» بر تو باد به
جوانان! چرا که آنان به سوي نيکيها پرشتابترند.
رسول خدا (ص) فرمود « :خداوند بزرگ ،جواني را که جوانياش
را در راه بندگي خدا سپري کند دوست دارد» و فرمود « :برتري
جوان عبادت پيشه که در نوجواني به عبادت روي آورده بر پيراني
که در بزرگي به عبادت روي ميآورند مانند برتري پيامبران بر
ديگر مردمان است».
پيامبر عزيز اسالم (ص) فرمود « :خداوند بزرگ به جوان عبادت
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امام نهـــم ،نامش محمد و کنيهاش ابوجعفر و القابش تقي و
جواد است.
مادرش « سبيکه» از خاندان ماريه قبطيه همسر پيامبر اسالم
است که بانويي با فضيلت و برترين زنان زمان خود و پدرش
حضرت علي بن موسيالرضا(ع) ،هشتمين پيشواي شيعيان بود.
روزي که پدرش به شهادت رسيد حدود هشت سال داشت و در
سن بيست و پنج سالگي به شهادت رسيد و در کاظمين به خاک
سپرده شد.

کننده نزد فرشتگان افتخار ميکند» و ميفرمايد « :بندهام را
بنگريد براي من خواستههاي نفساني خود را کنار نهاده است»
و فرمود:
« هيچ جواني ،خوشيها و سرگرميهاي دنيا را کنار ننهاد و در
جواني به استقبال بندگي خدا نرفت ،مگر آن که خداوند به
وي پاداش  72صديق ميدهد» آن گاه فرمود « :خداوند بزرگ
ميفرمايد :اي جواني که شهوت را به خاطر من رها کردهاي و
جوانيت را در راه من سپري کردهاي ،تو در پيشگاه من مانند
برخي فرشتگاني».
امام صادق(ع) فرمود « :محبوبترين مردم نزد خداوند ،جوان
کم سن و خوش سيمايي است که جواني و زيبايياش را در راه
اطاعت خداوند قرار داده است».
امام جواد(ع) که امام رضا(ع) دربارهاش فرمود « :مبارکترين
مولود اسالم است ».اولين امامي است که در سن کودکي به
امامت رسيد و در سن جواني به شهادت رسيد.
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