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بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم اْجعلنی فیِه من الُمتوّکلین علیَک واْجعلنی فیِه من الفائِزیَن لََدیَْک واْجعلنی فیِه من الُمَقّربیَن 

الیَک  بإْحسانَِک یاغایََه الّطالِبین. 
خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکالن به درگاهت و مقرر کن در آن از کامروایان حضرتت و مقرر  فرما 

در آن از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت همت جویندگان .

 دعاى
 روز  دهم

ماه  رمضان

یادداشت

محمدحسین بخشیان
کارشناس مذهبی

دعاى روز دهم ماه مبارک رمضــان با بحث زیباى توکل 
آغاز می شــود. توکل به معنــاى اظهار ناتوانــی در کارى و 
 اعتمادکردن به دیگرى اســت. به گفته مرحــوم نراقی در 
جامع السعادات، توکل در فرهنگ دینی آن است که انسان 
تنهــا خداوند را تاثیرگذار در هســتی بدانــد؛ از این رو تنها 
به او اعتماد و از غیر او قطع امید می کنــد و امور خود را به او 

وامی گذارد.
عالمه طباطبایی نیز توکل را آن دانسته است که در امور 
تنها خداوند را موثر بدانیم. شــیخ صدوق در معانی االخبار 
حدیثی از پیامبر اسالم)ص( نقل کرده که طبق آن، توکل 
آن است که انسان بداند آفریدگان هیچ سود و زیانی براى او 
ندارند و فقط به خداوند امیدوار باشد و از غیر او نترسد و تنها 

براى او کار کند.
توکل از فضائل اخالقی و منازل سیر و سلوک به معناى 
واگذارى امور به خدا و اعتماد به او اســت و این که او را تنها 
موثر در وجود بداند. قرآن توکل را الزمه ایمان دانسته است. 
احادیث آن را از ارکان ایمان معرفی کرده اند. برخی از علما، 
یکسان بودن حال انســان قبل و بعد از به دست آوردن مال 
یا از دســت دادن آن را نشــانه وجود توکل در وجود آدمی 

دانسته اند.
باالترین مرتبه توکل این است که انسان همه امور خود را به 
خدا واگذار کند و در برابر خدا اراده اى براى خود قایل نباشد و 
چیزى را بپسندد که خدا براى او رقم می زند. درجه توکل هر 

فردى به درجه ایمان و توحیدباورى او بستگی دارد.
در لسان علماى اخالق در دین اسالم، توکل با کار و تالش 
و توحید افعالی منافاتی ندارد، زیرا اســباب و علل ظاهرى 
تأثیر مســتقل ندارد و تأثیر آنها بسته به مشیت الهی و در 
طول قدرت خداســت. براى توکل آثارى همچون کفایت 
رزق، آسان شــدن کارها و عزت در برابر غیر خدا بیان شده 

است.
توکل با تفویض ارتباط نزدیکی دارد. مرحوم کلینی در 
کتاب الکافی شریف، احادیث مربوط به تفویض و توکل را 

ِل َعلَْیه «  َوُکّ ِ َو الَتّ ْفِویِض إِلَی اهلَلّ در یک بخش به نام »بَاُب الَتّ
آورده است. عبدالرزاق کاشانی توکل را از شاخه هاى تفویض 
دانسته است و به گفته حضرت امام )ره( در چهل حدیث، 
تفاوت توکل و تفویض این است که در تفویض انسان خود 
را بدون قدرت می بیند و تنها خــدا را داراى تأثیر در امور 
می داند، اما در توکل خدا را در کسب خیر و منفعت وکیل 

خود می کند.
توکل با فضایل اخالقی دیگرى همچون رضا و تسلیم نیز 
مرتبط است. از نظر عرفا، مقام رضا و تسلیم برتر از مقام توکل 
است. در مقام توکل، انسان خدا را وکیل خود قرار می دهد، 
اما تعلق به امور دنیوى را کنار نمی گذارد. ولی در مرتبه رضا 
و تسلیم به آن چه  خداوند مقرر کرده است، رضایت می دهد؛ 

هرچند موافق میلش نباشد.
در منابع اخالقی و عرفانی مراتبی براى توکل ذکر شده 
اســت. طبق این کتاب ها توکل به لحاظ قوت و ضعف سه 

درجه دارد:  
  درجه نخست: در این درجه فرد به گونه اى به خدا اعتماد 
دارد که به یک وکیل اعتماد می کند. مال محمدمهدى نراقی 

این مرتبه را ضعیف ترین درجه توکل دانسته است.
 درجه دوم: در این درجه حال متوکل نسبت به خدا مانند 
حال کودک نسبت به مادرش است که جز او را نمی شناسد و 
به غیر او پناه نمی برد و جز او به کسی اعتماد نمی کند. تفاوت 
این مرحله از توکل با مرحله اول این است که این جا متوکل 
فقط به کسی که بر او توکل کرده، توجه می کند و حتی به 
خوِد توکل نیز توجه ندارد. علماى اخالق دستیابی به این 

مرتبه از توکل را مخصوص خواص می دانند.
 درجه سوم: به گفته علماى اخالق در این درجه، متوکل 
خود را مرده اى در دست هاى مرده شوى می بیند که از خود 
اختیارى ندارد و تنها به اختیار او حرکت می کند. تفاوت این 
مرحله با مرحله دوم توکل در این اســت که در آن مرحله 
متوکل، دعا و تضرع را ترک نمی کند، اما در این جا ممکن 
است متوکل به ســبب اعتماد به عنایت پروردگار، دعا و 
تضرع به درگاه او را نیز ترک کند. مرحوم نراقی این درجه 
از توکل را باالترین درجه آن شــمرده و دستیابی به آن را 
بسیار نادر دانسته است. به باور او، توکل حضرت ابراهیم در 

ماجراى پرتاب او به سوى آتش از این نوع بوده است.

زیبایی توکل 

اوقات شرعی به افق تهران
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شهروند|چند دقیقه مانده بود به سحر؛ یک خودروی پراید داخل گودال کانال افتاده بود. خودرو سه سرنشین داشت؛ یک راننده خانم، یک مرد و یک دختربچه. عملیات نزدیک 
به دوساعت طول کشید، وقتی عملیات به پایان رسید، صدای اذان موذن زاده از رادیو شنیده شد. این بخشی از روایت داوطلبانه »علیرضا نوری صفت« امدادگر جمعیت هال ل احمر 
از امدادگری در ماه رمضان است. برای امدادگران جمعیت  هالل احمر خدمت در رمضان، شیرین تر از ماه های دیگر است. در سفره امدادگرها مثل همه سفره ها، خرما، نان و پنیر پایه 

ثابت است. آن چه در ادامه می آید، روایت سه داوطلب  هالل احمر از روزه داری، امدادگری و داوطلبی است.
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همه دعوتیم؛ به خدمت
»علیرضا نورى صفت« دانشــجوى رشــته دامپزشکی اســت. او پایگاه 
امدادونجات را خانه خود می داند و اصال برایش عجیب نیست که لحظه سحر 
یا هنگام افطار در حین یک عملیات نجات یا احیاى یک مصدوم باشد. خاطره 
علیرضا از امدادگرى در ماه رمضان خواندنی است: » سحر ماه مبارک  رمضان 
چند ســال پیش یک خودروى پراید داخل گودال کانال افتاده بود. خودرو سه 
سرنشین داشت یک راننده خانم، یک مرد و یک دختربچه. عملیات نزدیک به دوساعت طول 
کشید، پس از فیکس خودرو، افراد مصدوم از داخل خودرو بیرون آورده و به مراکزدرمانی انتقال 
داده شدند. جالب این جاست همزمان وقتی عملیات به پایان رسید، صداى اذان موذن زاده از 
رادیو شنیده شد. آن روز را بدون ســحر روزه گرفتیم، اما جالب تر این بود که تا پایان روز اصال 
خستگی و ضعف به ما دست نداد! عملیات نزدیک به دوساعت طول کشید.  سفره  افطارى یک 
امدادگر همیشه مختصر است. اگر عملیاتی رخ دهد که با شکم پر از غذا نمی شود امدادرسانی 
کرد.  مثل همه سفره ها، در سفره امدادگرها هم خرما و نان و پنیر پایه ثابت سفره هاست، چون 
پایگاه ما در یک منطقه کویرى اســت، مایعات و نوشیدنی بیشترى مصرف می کنیم. این جا 
آش رشته، شله زرد و شیربرنج طرفدار بیشترى دارد. در ماه رمضان از لحاظ روحی دلهره هاى ما 
در این ماه بیشتر از روزهاى دیگر است. مطمئنا در این ماه انرژى و توان جسمی افراد حادثه دیده 
کمتر شده است؛ این موضوع اما باعث افزایش استرس در میان امدادگران می شود ولی در نقطه 
مقابل خدمت در این ماه برکت، شــیرین تر از ماه هاى دیگر است؛ در این ماه همه دعوتیم؛ به 

بخشش، به خدمت.«

حس  خوب همیارى
»فاطمه نسیمی« امدادگر جمعیت هالل احمر شهرستان یزد 
امدادگر دیگرى اســت که از خاطرات خود در رمضان برایمان 
می گوید: »در رمضان  ســال 95 طرح 30شب، 30مسجد اجرا 
شد. در این طرح که با مشارکت جمعیت هالل احمر و شهردارى 
برگزار می شــد، اجراى طرح به این شــکل بود که در این 30شب ماه 
رمضان هرشــب بعد از افطار به یک مسجد در  محله هاى مختلف یزد می رفتیم 
و از مردم تســت قند و فشــار می گرفتیم. پیش می آمد که در برخی از شب ها 
هیچ مراجعه کننده اى نداشتیم و مردم تنها سوال می پرسیدند؛ این چادر براى 
چه زده شــده و ما توضیح می دادیم ولی بعضی از شب ها این قدر شلوغ می شد 
که نوار قندخون کم می آمد. یکی از شــلوغ ترین شب ها در مسجد محله  در یزد 
بودم که استقبال مردم بسیار بود. یادم هســت آن شب مردم بسیارى مراجعه 
کردند. شب دیگرى هم در پارک شادى مستقر شده بودیم و از مردم تست قند 
و فشار می گرفتیم که یک خانم و آقا فرزندشان را که 5 یا 6 ماه داشت، سراسیمه 
به ســمت ما آوردند. بالفاصله کمک هاى اولیه را انجام دادیم و به نزدیک ترین 
مرکزدرمانی منتقل کردیم. لبخند آن کودک را در پایان ماجرا فراموش نمی کنم. 
آن لحظه فراموش نمی کنم تا سحر سیماى آن کودک روبه روى صورتم بود. یک 

لبخند که حس همیارى را در من تقویت کرد.«

روایت  دا وطلبانه از امدادگری در جمعیت  هالل احمر

 عملیات که تمام شد
 صداى موذن زاده آمد

روزه داری و تندرستی

شــهروند| روزه دارى 
منجر به تشدید بیمارى یا 
تیرویید  غده  بزرگ شدن 
در مبتالیان به کم کارى یا 
پرکارى تیرویید نمی شود 
و بیماران مبتال به تیرویید 
مجاز بــه روزه دارى اند. به 
گــزارش ســالمت نیوز، 
بیشتر مبتالیان به تیرویید 
می توانند روزه بگیرند اما 
بیماران مبتال به پرکارى 
شدید کنترل نشده تیرویید 
و مبتالیان بــه کم کارى 

شــدید تیرویید ابتدا باید بیمارى خود را کنترل و ســپس اقدام به 
روزه دارى کنند.

مبتالیان به پرکارى تیرویید کــه تحت درمان قرار نگرفته و در 
فاز پرکارى شدید تیرویید هستند و عالیمی مثل عطش شدید، 
تپش قلب، تعریق زیاد و گرسنگی شدید دارند، تا رفع این عالیم 
و کنترل بیمارى طبق نظر پزشــک معالج ممکن است مجاز به 
روزه دارى نباشــند. اما پس از آغاز درمان، معمــوال بعد از چند 
هفته، پرکارى تیرویید در بیشــتر بیماران کنترل می شود و پس 
از کنترل کامل بیمارى، مبتالیان تحت درمــان می توانند روزه 
بگیرند. مبتالیان به پرکارى تیرویید قبل از ماه رمضان باید اقدام 
به کنترل و درمان بیمارى خود می کردند تا در ماه رمضان بتوانند 
روزه بگیرند ولی آنهایی که به هر دلیل قبــل از ماه رمضان اقدام 
به ایــن کار نکرده اند، می توانند پس از درمــان، قضاى روزه خود 
را به جا بیاورند. در کم کارى تیرویید نیز بیشــتر بیماران مجاز به 
روزه دارى هستند، مگر کم کارى شدید تیرویید داشته باشند که 
با نظر پزشک ممکن است بیمار نتواند روزه بگیرد. به طورکلی در 
کم کارى تیرویید، بیشــتر بیماران می توانند با مصرف داروهاى 
خود در وعده افطار و ســحر روزه بگیرند. روزه دارى سبب تشدید 
بیمارى یا بزرگ شــدن غده تیرویید در مبتالیان به کم کارى یا 

پرکارى تیرویید نمی شود.

بیماری تیرویید 
چیست؟

تیروییــد یــک غــده 
پروانه اى شکل است که در 
جلوى گردن قرار دارد. این 
غده هورمون تیروکســین 
)T4( و ترى یدو تیرونین 
)T3( را تولیــد و به داخل 
خون ترشــح می کند. این 
هورمون ها تولید انرژى را در 

بدن برعهده دارند.
تیرویید افراد ســالم به 
هورمون  کافــی  میــزان 
می ســازد و در اعمال مهــم بدن اثر می گــذارد. ایــن هورمون ها 
سوخت وساز بدن ازجمله آن که چه مقدار کالرى مصرف و چه مقدار 
احساس گرما کنیم را تنظیم می کنند. تیرویید همچنین وزن افراد را 

تنظیم می کند.
اگر فعالیت غده تیرویید زیاد شود یا تنظیم کننده هاى غده تیرویید 
مانند هیپوفیز، به این غده فشــار بیاورند و باعث تولید زیاد هورمون 

شوند، پرکارى تیرویید بروز می کند. 
پرکاری تیرویید:  

پرکارى تیرویید بیمارى اى اســت که باعث می شود مقدار زیادى 
هورمون به بافت هاى بدن برسد. علل متفاوتی براى پرکارى تیرویید 
وجود دارد اما عالیم و نشــانه هاى آن مشــابه است. به علت افزایش 
سوخت وساز بدن بیماران احساس گرماى بیشترى می کنند و اغلب با 

وجود مصرف غذاى زیاد کاهش وزن دارند.
کم کاری تیرویید:   

اگر فعالیت غده تیرویید کم شود، کم کارى تیرویید به وجود می آید. 
کم کارى تیرویید زمانی رخ می دهد که غده تیرویید میزان هورمون 
تیروییدى به خصوص هورمون T4 را کمتر از حد طبیعی تولید کند. 
نتیجه این اتفاق کاهش بسیارى از فعالیت هاى بدن است. هورمون 
T4 عملکردهاى اساسی بدن را از قبیل ضربان قلب، هضم غذا، رشد 

جسمی و ذهنی تنظیم می کند.

آیا مبتالیان به تیرویید می توانند روزه بگیرند؟


