
 
 
 
 
 
 

 

 نظام اجتماعی
 مرزداری و اهمیت آن. 8

 

در اهمیت و ارزش مرزداری . شایسته است مسلمانان، مرز کشور اسالمی را از نفوذ بیگانگان حفظ کرده، برای مرزبانان دعا کنند
خاندان او درود فرست و بر محمد و ! خدایا: در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه به خدا عرض می کند( ع)همین بس که امام سجاد 

زت خویش محفوظ بدار و پاسداران آن را به نیروی خود تقویت فرما و از دارایی خود بخشش فراوان مرزهای کشور مسلمانان را به ع
و سالحشان را بُرّان کن و حوزۀ مأموریت آن ها را محکم و استوار نگهدار و جایگاه آنان را  شمار آنان را فراوان. به آن ها عطا کن

آن ها را پی در پی ... ده و لوازم مورد نیاز و مواد غذاییکارهایشان را سر و سامان میان آنان اتحاد و دوستی برقرار کن و . حراست کن
 .فراهم کن و هزینۀ زندگی آن ها را تنها خود بر عهده بگیر و با یاری خود آنان را حمایت کن

که روزهایش را روزه یک شب نگهبانی در راه خدا از هزار شب عبادت بهتر است؛ آن هم شب هایی : فرمود( ص)رسول خدا     
 .بگیرد

بهتر است، و کسی که در حال مرزبانی [ مستحب]در حدیثی دیگر آمده است که یک روز مرزبانی در راه خدا از یک ماه نماز و روزه 
 .نوشته می شود[ در راه خدا]در راه خدا بمیرد برای او تا روز قیامت پاداش مجاهد 

 آثار معنوی مرزداری
کسی که هنگام نگهبانی و مرزداری از دنیا برود ثواب کارش برای وی جریان خواهد داشت و از نعمت : مودفر( ص)رسول خدا    

 .در امان خواهد بود( در قبر)های جاری برخوردار خواهد بود و از فرشته آزمونگر 
مرزداری در راه خدا بمیرد در حدیث دیگر از آن حضرت آمده است که هرکس بمیرد نامه عملش بسته می شود، مگر کسی که هنگام 

 .که ثواب عمل او تا روز قیامت برای وی رشد داده می شود و از امتحان و سؤال قبر نیز در امان است

 برای مرزبانان( ع)قسمتی از دعای امام سجاد 
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ کَثِّرْ . أَیِّدْ حُمَاتَهَا بِقُوَّتِکَ، وَ أَسْبِغْ عَطَایَاهُمْ مِنْ جِدَتِکَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَصِّنْ ثُغُورَ الْمُسْلِمِینَ بِعِزَّتِکَ، وَ     

هُمْ، وَ وَاتِرْ بَیْنَ مِیَرِهِمْ، وَ تَوَحَّدْ بِکِفَایَۀِ مُؤَنِهِمْ، وَ اعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ، وَ مْرَعِدَّتَهُمْ، وَ اشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ، وَ احْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، وَ امْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، وَ أَلِّفْ جَمْعَهُمْ، وَ دَبِّرْ أَ

 .ا یَعْلَمُونَ، وَ بَصِّرْهُمْ مَا لَا یُبْصِرُونَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَرِّفْهُمْ مَا یَجْهَلُونَ، وَ عَلِّمْهُمْ مَا لَ. أَعِنْهُمْ بِالصَّبْرِ، وَ الْطُفْ لَهُمْ فِی الْمَکْرِ
فرما، و آنان  خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرزهای مسلمانان را به نیروی غالب خویش استوار و ایمن گردان، و مرزبانان را به قدرت خود مدد   

 هایشان را برنده و کاری ساز، و از خاندانش درود فرست و بر شمار مرزبانان بیفزا، و سالحخدایا، بر محمد و .پایان خود عطایای بسیار ببخش ی بی را از خزانه
ی آنان را پی در  پیوند آنان را محکم ساز، و خود، کارهاشان را به سامان کن، و توشه. شان را از نفوذ دشمن حفظ فرما همه طرف پاسشان بدار، و پیرامون

شان پیروزی ده و بازویشان را قوی فرمای و با شکیبایی مدد  آنان را بر دشمنان. ی را تو خود بر ایشان سَبُک گردانی مرزبان سنگینیِ وظیفه. پی برسان

شناسند بشناسان، و  خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و به مرزبانان آنچه را نمی.نمای و چنان کن که نیرنگ دشمن را نیک بشناسند و پاسخ گویند

 .بینند بینا ساز انند بیاموز، و چشم دلشان را بدانچه نمید آنچه را نمی
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