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نمازصحیفه سجادیه و 
احـد داوري

چکیده
ــري در     ــی از تضــاد فک ــبهات ناش ــه ش ــارف اصــیل و پاســخگویی ب ــناخت مع ش

وظیفـه اي خطیـر بـر عهـده دانـش پژوهـان و آگاهـان دینـی مـی گـذارد           ،جوامع امروزي
در ایـن راسـتا نویسـنده بـه     . تا روح معـارف اسـالمی را بـا شـیوه هـاي رسـا تبیـین کننـد        

وي بـا ذکـر اهمیـت مسـاله و     ،موضوع نمـاز در صـحیفه سـجادیه پرداختـه اسـت     بررسی 
رسـالت اصـلی امـام را هـدایت انسـان بـه سـوي اهللا ذکـر         ،تبیین مفـاهیم اصـلی موضـوع   

امـام سـجاد علیـه السـالم از     ،می کند که با توجه بـه شـرایط فرهنگـی و اجتمـاعی محـیط     
و تعـداد معـدودي از ایـن دعاهـا     قالب دعا براي بیـان مقاصـد خـود اسـتفاده کـرده اسـت      

ــت   ــده اس ــر ش ــجادیه ذک ــحیفه س ــاي    . در ص ــاره ه ــر اش ــور مختص ــه ط ــان ب وي در پای
.صحیفه سجادیه به نماز را در یک تقسیم بندي شش گانه بیان نموده است

رسالت،دعا،نماز،صحیفه سجادیه،امام سجاد علیه السالم:واژگان کلیدي
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مقدمه. 1

اي برخاسـته  کنـیم کـه از هـر گوشـه وکنـار آن صـدا ونغمـه       ی مـی ما امروزه در محیطـی زنـدگ  
ودر اینجـا لـزوم   اي ناشـی از تضـاد فکـري ومکتبـی شـکل گرفتـه اسـت       وبا نهضـت ومبـارزه  

تیزبینی وجداسازي سره از ناسـره پیداسـت بـه ویـژه کـه در عصـر مـا شـبهاتی پیـدا شـده کـه            
هـاي علمـی جدیـد اسـت و     فتدر قدیم نبـوده و تأییـداتی پیـدا شـده کـه از مختصـات پیشـر       

ــدات     ــه بســیاري از تأیی ــا بالموضــوع اســت، همچنانک ــان م ــدیم در زم ــبهات ق بســیاري از ش
.1گذشته، ارزش خود را از دست داده است

:مقام معظم رهبري درباره لزوم بیان معارف اصیل اسالمی چنین می فرمایند
ون هـر دو جـورش   کنـیم چـ  حـاال مـا قضـاوت نمـی    -همان جوري که آن جاهـل یـا مغـرض   «

ــت   ــن  اس ــارف     -ممک ــت را، مع ــارف سس ــط را، مع ــارف غل ــت ومع ــده اس ــدان ش وارد می
ریشه وغیـر فنـی را بـا نامهـاي مختلـف وبـا عنـاوین مختلـف بـه خـورد افـراد داده اسـت،             بی

همین طـور بایسـتی اهـل علـم واهـل دیـن وارد بشـوند ومعـارف اصـیل را، معـارف نـاب را،            
2.»نندغلط بودن آن فکر را بیان ک

و بــا توجــه بــه اینکــه محــور تمــامی اعمــال و طاعــات 3از آنجــا کــه نمــاز ســتون دیــن اســت
انسانی است کـه اگـر قبـول شـود عبـادات دیگـر مـورد پـذیرش قـرار مـی گیـرد و اگـر نمـاز              

بســیار 4پــذیرش نشــوددیگر اعمــال و طاعــات عــروج نمــی کنــد و مقبــول واقــع نمــی شــود  
و ایمـان را فزونـی بخشـید و تـا حـدي در ایـن راسـتا        شایسته است که راجـع بـه آن معرفـت    

138، ص پیرامون جمهوري اسالمیمطهري، مرتضی، -1
20/6/79، 127، ص کالم آفتابوحدت و امنیت در -2
3-و نْ أَبِیهع یمرَاهنُ إِبب یلـنْ   عةَ عاررـنْ زع اللَّه دبنِ عرِیزِ بنْ حى عیسنِ عب ادمنْ حیعاً عمج لْتنِ الصب اللَّه دبع

مِ ووالص و جالْح الزَّکَاةِ و لَاةِ ولَى الصع اءۀِ أَشْیسلَى خَمع لَامالْإِس ینفَرٍ ع قَالَ بعأَبِی جلَایالْو أَي و ةُ فَقُلْتاررۀِ قَالَ ز
هِنَّ قُلْشَیلَییلُ علالد وی هالالْو نَّ وهفْتَاحا مأَنَّهۀُ أَفْضَلُ للَایأَفْضَلُ فَقَالَ الْو کنْ ذَلم ی الْفَضْلِ ءف کی ذَللي یالَّذ ثُم ت

.18،ص2،جکافی؛ کلینی، محمد بن یعقوب؛ الَ الصلَاةُ عمود دینکُمفَقالَ الصلَاةُ إِنَّ رسولَ اللَّه ص قَ
ذَا ردت علَیه رد علَیه سـائرُ  قَالَ الصادقُ ع أَولُ ما یحاسب بِه الْعبد علَى الصلَاةِ فَإِذَا قُبِلَت قُبِلَ منْه سائرُ عمله و إِ-4

هلم208،ص1؛ ج؛من ال یحضره الفقیهخ صدوق، محمدبن علی؛ شیع.
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و از رهبـر انقـالب بشـنویم کـه در     1.کوشید کـه لـذت گفتگـو  و مناجـات بـا خـدا را چشـید       
ــاز  ــالس نم ــه اج ــامی ب ــان    ،پی ــین بی ــواي آن را چن ــاز و روح محت ــان نم ــین ش ــرورت تبی ض

:نمودند
نقطـه اي از زمـین بـر    در میان مجموعـه وظـایف خطیـري کـه بـا اسـتقرار حاکمیـت الهـی در         

ــرد   ــی گی ــرار م ــد ق ــده خداون ــدگان زب ــان و بن ــژه  ،دوش مومن ــاز را شــانی وی ــه نم ــرآن اقام ق
ــذینَبخشــیده و آن را در صــدر فهرســت جــاي داده اســت  ــاموا الَّ ــأَرضِ أَقَ ــی الْ ف مــاه إِن مکَّنَّ

ــلَاة ــانی نمــی داشــت و   2َالص ــان مــردم نقــش بنی ــا داشــتن نمــاز در می ــه اگــر برپ همچــون پای
چنـین تاکیـد   ،استواري بـراي پیشـبرد هـدف هـاي بـزرگ نظـام اسـالمی بـه شـمار نمـی آمـد           

.بلیغی بر اهمیت نماز نمی شد
:و در ادامه چنین توصیه می کنند

شــان نمــاز و روح و محتــوا و گســتره تــاثیر آن در جــان فــرد و ،آشــنایان بــا معــارف اســالمی
3هاي رسا تبیین کنندمجتمع را با شیوه

:و در جاي دیگر این چنین
ــایی      ــاب ه ــات و کت ــاالت و تحقیق ــاره مق ــن ب ــندگان در ای ــان و نویس ــی و محقق ــان دین آگاه
فراهم کنند و بحث نمـاز را بـه طـور مکـرر در همـه جایگـاه هـاي تبلیـغ دیـن بـا زبـان هـا و             

4.شیوه ها و از زاویه هاي گوناگون مطرح گردد

کــه حضــرت امــام خمینــی در جمــع دانشــجویان و در اهمیــت نمــاز در دانشــگاه همــین بــس
حتـی توصـیه مـی کنـد کـه      ،طـالب و اهـالی قـم در بازگشـت از زنـدان شـاه      ،دانشگاه تهـران 

،آقایـان سـعی کنیـد در دانشـگاه پـرچم اسـالم را بـاال ببریـد        «: تظاهر بـه نمـاز خوانـدن بکنیـد    

.10، صرازهاي نمازجوادي آملی، عبداهللا؛ -1
.41:حج-2
) .می باشدir.leader.wwwمنبع بیانات مقام معظم رهبري سایت ( 3-07/07/1376

4 -10/06/1376.
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بــه نمــاز خوانــدن تظــاهر ،اجتماعــا نمــاز بخوانیــد،مســجد بســازید،تبلیغــات مــذهبی بکنیــد
.1»بکنید

صـحیفه کاملـه سـجادیه کـه     ،واما زبـور آل محمـد صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم      
نمونه کامـل قـرآن صـاعد و از بزرگتـرین مناجـات عرفـانی در خلوتگـاه انـس اسـت کـه           

آن کتـابی اسـت الهـی کـه از سرچشـمه نـور       . دست ما کوتاه از نیـل بـه برکـات آن اسـت    
ه سـلوك اولیـاي بـزرگ و اوصـیاي عظـیم الشـان را بـه اصـحاب         اهللا نشات گرفته و طریقـ 

کتـاب شـریفی اسـت کـه سـبک بیـان معـارف الهـی اصـحاب          ،خلوتگه الهـی مـی آمـوزد   
معرفت را چون سـبک قـرآن کـریم بـدون تکلـف الفـاظ در شـیوه دعـا و مناجـات بـراي           

ایـن کتـاب مقـدس چـون قـرآن کـریم سـفره الهـی         ،تشنگان معارف الهـی بیـان مـی کنـد    
ست کـه در آن همـه گونـه نعمـت موجـود اسـت و هـرکس بـه مقـدار اشـتهاي معنـوي            ا

و بـه همـین خـاطر اسـت کـه رهبـر و بنیانگـذار جمهـوري         2خود از آن استفاده مـی کنـد  
موقـع ورود بـه ترکیـه در اولـین نامـه خـود از سـید مصـطفی         ،خمینی کبیـر ،اسالمی ایران

و مـا در ایـن مجـال    . 3بفرسـتند خمینی درخواست مـی کنـد تـا کتـاب صـحیفه را بـرایش      
می خـواهیم موضـوع نمـاز را در صـحیفه سـجادیه بررسـی کنـیم و رابطـه میـان آن دو را          

.مورد کنکاش قرار دهیم

تبیین مفاهیم موضوع. 2
درك وانتقـــال معـــانی، بـــدون بـــه کـــارگیري الفـــاظ میســـر نیســـت وتلقـــی  

ــروز مشــکل در فهــم مقصــود مــی   ــزي گــردغیرهمســان از واژگــان موجــب ب ــذا گری د؛ ل
ــد ودر نوشــتار    ــق دارن ــراي تحقی ــژه ب نیســت از اینکــه برخــی از واژگــان کــه اهمیتــی وی

اي کـه نویسـنده از آنهـا در ذهـن     انـد توضـیح داده شـوند تـا معـانی     مکرر به کار بسته شده
و فراینـد انتقـال پیـام ناکـام نمانـد، بـراي       ددارد به همان صورت بـه خواننـده منتقـل گـرد    

ــن مق ــه ای ــه بررســی  نیــل ب ــن قســمت ب ــاه دو واژه صــود در ای و »صــحیفه ســجادیه«کوت
.پردازیممی»نماز«

.267، ص1؛ جصحیفه امام- 1
.209، ص21ن؛ جیشیپ- 2
.428، ص1ن ؛ جیشیپ- 3
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صحیفه سجادیه-2-1
2شـود، یـا چیـزي کـه در آن نوشـته مـی     1صحیفه در لغت بـه معنـی کتـاب اسـت    

برخـی نیـز در توضـیح    3اسـت، اطـالق شـده  » المبسـوط مـن الشـیء   «در اصل لغت نیز بـه  
-اي از پوسـت سـفید یـا ورقــی اسـت کـه بـر آن مــی      انـد کـه صـحیفه بـه قطعــه    آن آورده

ــه 4).قطعــۀ مــن أدم ابــیض او ورق یکتــب فیــه(نویســند  در قــرآن کــریم نیــز ایــن واژه ب
اگـر چـه جمـع آن در لغـت عربـی بـه       (اسـت  بـه کـار رفتـه   » صـحف «صورت جمع یعنی 

):5نیز آمده است-به کسر و ضم-صحف و صحائف و مُصحفصورت 

6ف موسیأم لم ینبأ بما فی صح-

.7خبر نیافته است] آمده[هاي موسی یا بدانچه در صحیفه

8ان هذا لفی الصحف االولی صحف ابراهیم و موسی-

هـاي ابـراهیم و   هسـت، صـحیفه  ] معنـی [هـاي گذشـته ایـن    قطعا در صـحیفه 
.موسی

9و اذا الصحف نشرت-

.ها از هم بگشایندو آنگاه که نامه

10ولیأولم تاتهم بینۀ ما فی الصحف اال-

بن محمد؛ اثیر، مبارك؛ ابن1384،ص4، جالصحاح تاج اللغۀ و صحاح العربیۀجوهري، اسماعیل بن حماد؛ - 1
.161، ص3؛جالقاموس المحیط؛ فیروزآبادي، محمد بن یعقوب؛  13، ص3، جالنهایۀ فی غریب الحدیث

.186،ص9، جلسان العربمحمد بن مکرم؛ التی یکتب فیها؛ ابن منظور،- 2
.476، صمفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ - 3
.232، صمعجم الفروق اللغویۀابوهالل عسکري، - 4
.189، صمختار الصحاحمحمد بن عبد القادر؛ - 5
.36:نجم- 6
.استبا تغییرات جزیی استفاده شدهاستاد محمد مهدي فوالدونددر ترجمه آیات قرآن از ترجمه  - 7
.19و18: اعلی- 8
.10:تکویر- 9

.133:طه- 10
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هــاي پیشــین اســت، بــراي آنــان نیامــده آیــا دلیــل روشــن آنچــه در صــحیفه
است؟

.که به کتب آسمانی یا به نامه اعمال در روز قیامت اشاره دارند

السـالم  دعـا از ادعیـه امـام سـجاد علیـه     54صحیفه سـجادیه کتـابی اسـت شـامل     
ــر آنچــه در مقدمــه آن آمــده اســت، در ســال   ــا ب ــنهجــري توســط مح516کــه بن مــد ب

محمــدبن عبــداهللا احمــدبن عبــد العزیــز عکبــري شــنیده شــده و او نیــز آن را از ابومفضــل
-اســت و مخاطــب اصــلی ایــن ادعیــه امــام بــاقر علیــهبــن مطلــب شــیبانی دریافــت کــرده

امـا آنچـه کـه باعـث     . باشـند السـالم مـی  السالم و زیـد یعنـی دو فرزنـد امـام سـجاد علیـه      
خیـر بـه ایـن کتـاب شـده اسـت؛ نـه از حیـث سـند          توجه علماي بزرگ شـیعه در قـرون ا  

بلکــه بــه خــاطر محتــواي عــالی و عمــق معــانی آن اســت کــه آن عبــارات را جــز از امــام 
عالمـه  .داننـد داننـد، اگرچـه زیدیـه آن را متـواتر نیـز مـی      السالم متصـور نمـی  معصوم علیه

:نویسدمجلسی در بحاراالنوار در این باره چنین می

ا مـن سـید السـاجدین، امـا مـن جهـۀ االسـناد        و ال شک لنا فـی أنهـ  
فإنها کالقرآن المجید و هـی متـواترة مـن طـرق الزیدیـۀ ایضـا، و امـا        
مــن حیــث العبــارة فهــی اظهــر ان یــذکر فهــو کــالقرآن المجیــد فــی 
نهایۀ الفصاحۀ، و امـا مـن جهـۀ االحاطـۀ بـالعلوم االلهیـۀ فهـو ایضـا         

1.ظاهر لمن کان ادنی معرفۀ بالعلوم

ازنم-2-2
ــده ،3اي معــین در اوقــات مشــخصوظیفــه،2نمــاز از نشــانه هــاي متقــین بازدارن

نــور چشــم ،5هــاي انبیــااز مهمتــرین ســفارش،4از فحشــا و منکــر و ذکــر اکبــر پروردگــار

.59، ص107، ج؛ بحار االنوارمجلسی، محمد باقر- 1
.3:الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلوة؛ بقره- 2
.103:ان الصلوة کانت علی المومنین کتابا موقوتا؛ نساء- 3
.45:عنِ الْفَحشاء و الْمنْکَرِ و لَذکْرُ اللَّه أَکْبر؛عنکبوتإِنَّ الصالةَ تَنْهى- 4
.17:یا بنی اقم الصلوة؛لقمان- 5



٧

وسـیله نزدیـک   ،3کلیـد بهشـت  ،2داروي تکبـر ،1پیامبر اعظم صـلی اهللا علیـه و الـه و سـلم    
.5استو کوبنده شیطان 4شدن انسان به خداوند

رسالت اصلی صحیفه سجادیه. 3
آیا پداختن به موضـوع نمـاز در صـحیفه سـجادیه درسـت اسـت یـا نـه؟ آیـا هـر           
کتابی که از امام معصوم علیه السالم باقیمانـده باشـد بایـد بـه تمـام مسـائل اشـاره کنـد یـا          

هـا بایـد رسـالت اصـلی صـحیفه سـجادیه را بررسـی کنـیم         خیر؟ براي پاسخ به این سـوال 
.ا نگاهی کوتاه به زندگی امام علیه السالم بیندازیمو ابتد

ــى عشــرعلیهم الســالم و     ــارم از ائمــه اثن ــام چه ــه الســالم ام ــن حســین علی ــى ب ــو محمــد عل اب
ــالم     ــیهم الس ــوم عل ــارده معص ــوم از چه ــمین معص ــید    ،شش ــدین و س ــن العاب ــه زی ــب ب ملق

.الساجدین و سجاد و ذو الثفنات است

ــتالف د   ــه اخ ــرت را ب ــد آن حض ــالهاى تول ــت و در  . ق.ه38و 37و 36ر س ــده اس ــته ش نوش
ــه کــربال . ق.ه61ســال  ــى در واقع ــاقر  23یعن ــام محمــد ب ــى ام ــد آن حضــرت یعن ســال و فرزن

پـس آن حضـرت در واقعـه کـربال     .علیه اسـالم در آن سـال در حـدود چهـار سـال داشـته اسـت       
ود بجنگـد و مثـل   توانسـته اسـت در رکـاب پـدر بزرگـوار خـ      مـى جوانى برومند بوده اسـت کـه  

امـا آن حضـرت بیمـار و بسـترى بـوده اسـت و بـه همـین جهـت از          .دیگران بـه شـهادت برسـد   
قتل او چشم پوشیده

ینی فی للَّه ص جعلَ قُرَّةُ عمحمد بنُ أَبِی عمیرٍ عنْ بکَّارِ بنِ کَرْدمٍ و غَیرِ واحد عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ قَالَ رسولُ ا- 1
.321،ص5؛ جکافیالصلَاةِ؛کلینی، محمدبن یعقوب؛ 

الَت فَاطمۀُ ع فی و روِي عنْ إِسماعیلَ بنِ مهرَانَ عنْ أَحمد بنِ محمد عنْ جابِرٍ عنْ زینَب بِنْت علی ع قَالَت قَ- 2
كنَى فَدعی ما فهتخُطْب...رالصالة وفَرَضبنِ الْکلَاةَ تَنْزِیهاً عالص و نَ الشِّرْكانَ تَطْهِیراً مالْإِیم شیخ صدوق، . اللَّه

22،ص1جالشیعهوسائلحرعاملی، محمد بن حسن؛ .ك.نیزر567،ص3،جمن ال یحضره الفقیهمحمدبن علی؛ 
، 1،جعوالی اللئالیی، محمد بن علی؛ابو جمهور احسائ. مفتاح الجنۀ الصالة: قال صلی اهللا علیه و آله و سلم- 3

.55ص
کلینی، . قُرْبانُ کُلِّ تَقیأَبو داود عنِ الْحسینِ بنِ سعید عنْ محمد بنِ الْفُضَیلِ عنْ أَبِی الْحسنِ الرِّضَا ع قَالَ الصلَاةُ - 4

.265،ص3،ج کافیمحمد بن یعقوب؛ 
.175،صغرر الحکم؛آمدي،عبدالواحد بن محمد؛ مدحرة الشیطانالصالة حصن الرحمن و - 5
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در شجاعت امام سجاد علیـه السـالم همـین بـس کـه هـم در مجلـس عبیـد اللّـه زیـاد و هـم در            
و کـه بــیم قتـل از یکسـو و ســر بریـده پـدر و اسـارت اهــل بیـتش از دیگـر ســ        -مجلـس یزیـد   

هـاى مشـهور و کوبنـده را ایـراد فرمـود و از شـرف       آن خطبـه -کـرد  نفس را در سینه حبس مـى 
ــب   ــاع و دشــمنان غال ــه انقالبهــاى بعــدى شــیعیان را  خــود و خــانواده دف رســوا نمــود و زمین

.فراهم ساخت

یزید اهل بیت را پس از چندى روانـه مدینـه کـرد و امـام علیـه السـالم در مدینـه بـود تـا آنکـه           
مردم مدینه بـر یزیـد بشـوریدند و عامـل او عثمـان بـن محمـد بـن ابـى سـفیان           . ق.ه63سال در

را از مدینه بیرون کردند و افـراد خانـدان بنـى امیـه را کـه در مدینـه در حـدود هـزار نفـر بودنـد           
مروان بن الحکم کـه پیـر و رئـیس خانـدان بنـى امیـه بـود از عبـد اللّـه بـن عمـر            .محاصره کردند
مـروان ایـن درخواسـت را    .انواده او را نـزد خـود پنهـان سـازد ولـى او سـر بـاز زد       خواست که خ

از علــى بــن الحســین کــرد و آن حضــرت از غایــت جــوانمردى آن را پــذیرفت و حــرم خــود را 
یزیـد مســلم بــن عقبـۀ المــرى را بــا دوازده هـزار تــن بــراى    .بـا حــرم مـروان بــه ینبــع فرسـتاد   

ه شـهر مدینـه را سـه روز غـارت کنـد و پـس از سـه        سرکوبى مـردم مدینـه فرسـتاد، و گفـت کـ     
امـا دسـتور داد کـه بـا علـى بـن الحسـین بـه خـوبى رفتـار           .روز دست از جنگ و کشتار باز دارد

.کند زیرا او در قیام مردم مدینه دخالتى نداشته است

اى کـه در تـاریخ بـه جنـگ حـره معـروف اسـت پـس از مقاومـت دلیرانـه           مردم مدینه در واقعه
ــه بســیارى از مــردم آن شــهر را بکشــت و ســه روز در آن   شکســت خ ــن عقب ــد و مســلم ب وردن

غارت و کشتار کـرد و پـس از سـه روز از مـردم بـراى یزیـد بیعـت گرفـت و ایشـان را ملـک و           
.غالم یزید خواند اما به توصیه یزید آزارى به امام نرسانید

یــا 34بــه امامــت رســید و .)ق.ه61(بعــد از شــهادت پــدر بزرگــوارش در کــربال)ع(امــام ســجاد
)ق.ه96یا 95تا سال .(سال امام شیعیان بود35

شـرایط بسـیار دشـواري کـه در عصـر امـام سـجاد علیـه السـالم، بعـد           هبا توجه ب
ــار     ــت جب ــه حکوم ــدیدي ک ــرل ش ــد و کنت ــیش آم ــورا پ ــاجراي عاش ــاز م ــرار ام وي برق

عـا بـراي دفـع نیرنـگ     اسـت؛ امـام خـود در د   اي جـز دعـا نداشـته   بـود؛ امـام چـاره   ساخته
:کندشرایط و موقعیت اجتماعی زمان خود را چنین بیان می،دشمنان

فکم من عدو انتضـی علـی سـیف عداوتـه و شـحذلی ظبـۀ مدیتـه و        
ــوي      ــدد نح ــمومه و س ــل س ــی قوات ــباحده و داف ل ــی ش ــف ل اره
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تــنم عنــی عــین حراســته  اضــمر ان یســومنی صــوائب ســهامه و لــم
ــاق مرا  ــی زق ــروه و یجرعن ــه المک ــبع  ... رت ــباء الس ــی إض ــبأ ال واض

لطریدته انتظـارا النتهـاز الفرصـۀ لفرییسـته و هـو یظهـر لـی بشاشـۀ         
.1الملق و ینظرنی علی شدة الحنق

چــه بســیار دشــمنی کــه شمشــیر عــداوتش را علیــه مــن بــرآورده و 
اش را بـر مـن تیــز   دم تـیغش را بـر مـن بـران سـاخته، و نـوك نیـزه       

مــن مهیــا ســاخته و تیرهــایش را بــراي ا کــرده و زهرهــاي کشــنده ر
ــه و      ــن نخفت ــراقبتش از م ــم م ــه، و چش ــانه رفت ــن نش ــوي م ــه س ب
تصمیم گرفته که مرا آسـیب رسـاند و تلخـی و مـرارتش را بـه کـام       

و ماننـد درنـده اي کـه در انتظـار فرصـت بـراي شـکار        ... من ریـزد  
نشــیند، در کمــین مــن نشســتند؛ در حــالی کــه بــا بــا بــه کمــین مــی

نمایانـد ولـی بـا خشـم فـراوان بـر       گشاده به من مـی وسی چهرهاپلچ
.2نگردمن می

ــا     ــب دع ــداف و مقاصــد خــود رادر قال ــیاري از اه ــام بس ــرایطی ام ــین ش در چن
نمــود و از آنجــایی کــه امــام مســئول هــدایت انسانهاســت، لــذا رســالت اصــلی  بیــان مــی

.صحیفه نیز هدایت جامعه بشري به سوي اهللا خواهد بود

ــن   ــر ای ــه ذک ــا     البت ــان دع ــتفاده از زب ــه اس ــت ک ــده نیس ــالی از فای ــز خ ــه نی نکت
بلکـه ائمـه دیگـر نیـز در مـواقعی      ،مخصوص حضـزت امـام سـجاد علیـه السـالم نیسـت      

-بـراي رسـاندن مقصـود خـود از ابـزار دعـا نیـز اسـتفاده مـی         ،کـرد که شرایط ایجاب مـی 

ـ      171توان بـه خطبـه   نمودند براي نمونه می ه خطبـه اسـت   نهـج البالغـه اشـاره کـرد کـه ن
آسـتانه جنـگ   بلکـه یـک دعـاي پرمعناسـت کـه امـام علیـه السـالم در         ،و نه کالم معمولی

ــاه صــفر ســال    ــارانش در م ــه و ی ــی معوی ــا قاســطین یعن ــود و در 37ب ــراد فرم هجــري ای

.49، دعايصحیفه سجادیه- 1
.استبا اندکی تغییرات  استفاده شدهدکتر علی شیروانیدر ترجمه عبارات صحیفه از ترجمه - 2
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اللهـم  : خطبـه چنـین آغـز مـی شـود     . 1پایان آن اصـحاب خـود را بـه جهـاد دعـوت نمـود      
2....الذي جعلته رب السقف المرفوع و الجو المکفوف

چرا در صـحیفه سـجادیه بـه مسـاله نمـاز کمتـر پرداختـه شـده         .4
؟است

و بـا توجـه بـه شـرایطی کـه      هاسـت گفتیم که وظیفه اصـلی امـام هـدایت انسـان    
ــت  ــالم داش ــه الس ــام علی ــلی    ،ام ــالت اص ــام رس ــین و انج ــراي تبی ــانمودن را ب ــیوه دع ش

بینـیم کـه در صـحیفه    کنـیم مـی  اه مـی حال وقتی بـه صـحیفه نگـ   . خویش انتخاب کرده بود
اینجاســت کــه ایــن . ســجادیه حــدود ده مــورد فقــط بــه مســاله نمــاز اشــاره شــده اســت 

ه شـده  تـ شـود کـه چـرا در صـحیفه سـجادیه بـه مسـاله نمـاز کمتـر پرداخ         سوال مطرح می
است؟

پاسخ این سوال را این چنین می توان داد که 

یسـت بلکـه قسـمتی از ادعیـه را     اول اینکه صـحیفه شـامل تمـام ادعیـه حضـرت ن     
چرا که در روایات مختلفـی اشـارات بسـیر زیـادي بـه اعمـال و رفتـار حضـرت         . داراست

. در باب نمـاز شـده اسـت کـه نشـلن از اهمیـت فـوق العـاده نمـاز در نـزد حضـرت دارد           
زمـانی کـه علـی بـن الحسـین علیـه السـالم بـه         : به عنوان مثال ابان بـن تغلـب مـی گویـد    

-و هنگــامی کــه از حضــرت مــی3کــرداش تغییــر مــیاســت رنــگ چهــرهنمــاز بــر مــی خ

آیـا مـی دانیـد در برابـر چـه کسـی مـی        : دهـد پاسـخ مـی  ،پرسندکه چرا چنین شده اسـت 
ــاز بخــوانیم؟  ــزار   4خــواهیم نم ــبانه روز ه ــر ش ــه در ه ــت شــده ک ــاز از حضــرت روای ب

م امامبـا  دیـد کـه کنـد یوسـف بـن اسـباط نیـز از پـدرش نقـل مـی       . 5گـزارد رکعت نماز می
: اش تــا طلــوع فجــر چنــین نجــوا مــی کــردکــرد و در ســجدهپروردگــارش مناجــات مــی

.471،ص 6،جپیام اماممکارم شیرازي، ناصر و همکاران؛ - 1
.171؛ خطبه نهج البالغه- 2
.231،ص1، ج؛ علل الشرایعشیخ صدوق، محمد بن علی- 3
.143و142،ص2، جاالرشادشیخ مفید، محمد بن محمد؛ - 4
و 232،ص 1، جعلل الشرایع؛ شیخ صدوق، محمد بن علی؛ 81،ص2،جکشف الغمهاربلی، علی بن عیسی؛ - 5
.143،ص2، جاالرشادشیخ مفید، محمد بن محمد؛. ك.ر
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گـاهی حضـرت از صـبح تـا شـب      . 1سجد وجهی متعفـرا فـی التـراب لخـالقی و حـق لـه      
به طواف و عبادت مشـغول مـی شـد و زمـانی کـه دیگـر کسـی او را نمـی دیـد بـه راز و           

سـماواتک و هجعـت عیـون انامـک     نیاز با پروردگار می نشسـت کـه الهـی غـارت نجـوم      
و ابــواب مفتحــات للســلئلین جئتــک لتغفرلــی و ترحمنــی و ترینــی وجــه جــدي محمــد   

2صلی اهللا علیه و آله و سلم فی عرصات القیامه

ــه     ــی از ادعی ــط یک ــت و فق ــري نیس ــه خب ــن ادعی ــدام از ای ــحیفه از هیچک در ص
عــاي چنــد و در آن د3خواندنــدحضــت وجــود دارد کــه حضــرت موقــع نمــاز شــب مــی

.صفحه اي حضرت هیچ اشاره اي به نماز نمی کنند

دوم اینکه مـا فقـط در مـورد کتـاب خداونـد یعنـی قـرآن کـریم داریـم کـه تبیـان            
ولی در مـورد کتـاب دیگـري ایـن ادعـا نشـده اسـت کـه بایسـتی همـه چیـز در            4کل شی

صـحیفه  با ایـن حـال اشـاره هـاي بسـیار لطیفـی بـه مسـاله نمـاز در          ،آن مطرح شده باشد
.ها می پردازیمسجادیه شده است که اینک به بررسی آن

اشاره هاي صحیفه سجادیه به نماز-5
در بخش قبلی دکر شد کـه امـام سـجاد علیـه السـالم پـس از نمـاز شـب دعـایی          
: را می خواندنـد کـه در صـحیفه سـجادیه نیـز ذکـر شـده اسـت و چنـین آغـاز مـی شـود            

مأَللَّه الْم لْـکا ذَا الْمـلْطَانِ    یالْسو بِـالْخُلُود ـدـعِ تأبتَنمنُـود  الْمـرِ جو حضـرت رد ان بـه   5بِغَی
در . رحمــت بــی کــران پروردگــار و نــاچیز بــودن طاعــت هــاي بنــدگان اشــاره مــی کنــد 

سایر دعاهاي صحیفه سـجادیه اشـاره هـاي مختلفـی بـه نمـاز شـده اسـت کـه آنهـا را در           
ـ    ب ذکـر خـواهیم کـرد و البتـه گـاهی  یـک دعـا را        چند بخش تقسیم می کنـیم و بـه ترتی

.در ذیل چند عنوان می آوریم که باتوجه به برداشت هاي متعدد از آن می باشد

.100،ص2،جکشف الغمه؛ اربلی، علی بن عیسی- 1
.151،ص4،جالمناقبابن شهر آشوب، محمد؛ - 2
.32، دعايصحیفه سجادیه- 3
4 -کُلِّ شَییاناً لبت تابالْک کلَیشْرىنَزَّلْنا عب ۀً ومحر و دىه و ینءملسلْم89:؛ نحلل.
.32، دعايصحیفه سجادیه- 5
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واجبات وحدود نماز،اوقات-5-1
:امام سجاد علیه السالم در هنگام ورود ماه مبارك رمضان چنین دعا می نمودند

ــمأللَّهو ،ــه آلــد ومحلَــى مــلِّ عص تیاقـــو لَــى مع ـــه یـــا ف ــلَواتقفْنَ ــس الصالْخَم
ووظَائفهــا الَّتــی وظَّفْــت، وأَوقَاتهــا الَّتــی فَرَضْــتبِحـدودها الَّتــی حــددت، وفُرُوضــها الَّتــی  

قَّت1و

ــات      ــر اوق ــاه ب ــن م ــا را در ای ــت و م ــد و آل او درود فرس ــر محم ــدایا ب ــار خ ب
هــاي پنجگانــه بــه گونــه اي کــه حــدود آن را مشــخص و واجبــاتش را الزم و        نماز

.آگاه فرما،شروطش را مقرر داشتی و اوقاتش را معین ساختی

ــدود    ــاز ح ــه نم ــد ک ــی آی ــر م ــین ب ــا چن ــن دع ــات ،واجبات،از ای ــروط و اوق ش
آنهـا را  ،مشخص دارد کـه بایسـتی از قـرآن و سـایر احادیـث ائمـه اطهـار علـیهم السـالم         

ست آورد که به خاطر اختصار آن را بـه مجـال دیگـر موکـول مـی کنـیم کـه هـر یـک          به د
.از این موارد نیازمند نگارش مقاله بلکه کتابهایی است تا حق مطلب ادا شود

نماز شب-5-2
پیامبر اعظم صلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم پـس از سـفارش اکیـد بـه نمـاز شـب و          

:رموداثر مداومت آن در پاك شدن از گناهان ف

اي مــردم هــیچ بنــده اي نیســت جــز آنکــه ریســمانی چنــد بــر اعضــاي او گــره   
فرشــته اي نــزد وي مــی آیــد و مــی ،پــس چــون ثلثــی از شــب گذشــت،خــورده اســت

برخیز و خدا را یاد کن کـه صـبح نزدیـک شـده اسـت؛ اگـر حرکـت کـرده برخیـزد          : گوید
بـه پـا خیـزد و وضـو     و خدا را یاد کنـد یـک گـره از گـره هـاي او بـاز مـی شـود و اگـر          

همــه گـره هــا گشــوده مــی شــود تـا اینکــه بــا چشــمی شــاد و   ،بگیـرد و بــه نمــاز ایســتد 
2.روشن وارد صبح می شود

.44، دعاينیشیپ- 1
عن علی بن مهزیار عن إسماعیل بن عباد عن الحسن بن محمد عن سلیمان بن سابق عن أحمد بن محمد عن - 2

عبد اهللا بن لهیعۀ عن أبی الزبیر عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال خطبنا رسول اهللا ص فحمد اهللا و أثنى علیه ثم 
لصالة فإنها عمود دینکم کابدوا اللیل بالصالة و اذکروا اهللا قال أیها الناس بعد کالم تکلم به علیکم بالصالة علیکم با

کثیرا یکفر عنکم سیئاتکم إنما مثل هذه الصلوات الخمس مثل نهر جار بین یدي باب أحدکم یغتسل منه فی الیوم 
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بـا ذکـر ایـن    . 1پس معلوم می شود که گره هـاي روز را نمـاز شـب بـاز مـی کنـد      
اهمیــت بــراي نمــاز شــب بایــد متــذکر شــد کــه بیشــتر اشــاره هــاي صــحیفه ســجادیه در 

حضـرت در ایـن ادعیـه از یـک     . بـوط بـه نمـاز شـب در مـاه رمضـان اسـت       مورد نماز مر
طرف از خداوند می خواهـد کـه در شـب هـاي مـاه رمضـان بـه نمـاز شـب توفیـق دهـد            

:تا شب هاي رمضان بر کوتاهی ما گواهی ندهد

منَـا      أللَهتبِطَاع قَاتَـهـنْ أَویزو ،ـاكنَـا إیتادببِع نْهاشْح ،لَـکأَعلَـى     وع ــارِهـی نَهنَّـا ف
یــدیکوالتَّضَــرُّعِ إلَیــک والخُشُــوعِ لَــک، والذِّلَّــۀِ بــینَ الصـــالَةِصیـامـــه، وفــی لَیلــه علَــى 

 لُهال لَینَا بِغَفْلَۀ، ولَیع هارنَه دشْهتَّى ال ی2.بِتَفْرِیطح

از و سـاعاتش را بـه طاعـت مـا آراسـته      بارخدایا این مـاه را بـا عبـادت مـا پـر سـ      
یاریمـان ده تـا روزش را روزه بـداریم و شــبش را بـه نمـاز و زاري و خشـوع بــه       ،گـردان 

درگاهـت و خـواري در پیشـگاهت بـه سـر آوریــم تـا روزش بـر غفلـت مـا و شـبش بــر           
.کوتاهی ما گواهی ندهد

: ازدر ایـن دعــا بــه ســه ویژگـی نمــاز شــب نیــز اشـاره شــده اســت کــه عبارتنــد    
ــه ســوي پروردگــار  .1 ــرایس او و.2تضــرع ب ــت در پیشــگاهش . 3خشــوع ب ــرُّعِ (ذل والتَّضَ

).یدیکإلَیک والخُشُوعِ لَک، والذِّلَّۀِ بینَ 

:و از طرف دیگر ماه رمضان را ماه شب زنده داري معرفی می کند

دمالْحو      رَهلِ شَـهـبالس لْـکـنْ تـلَ معي جلّه الَّـذرَ  لضَـانَ، شَـهمامِ   رـیرَ الصشَـه...
3وشَهرَ الْقیامِ، الَّذي أُنْزِلَ فیه الْقُرْآنُ

مــاه ،را مــاه خــود) احســان پروردگــار(ســپاس خــدا را کــه یکــی از آن راه هــاي 
.ماه شب زنده داري که در آن قرآن فروفرستاده شد... ماه روزه . رمضان قرار داد

:دگان به قیام به عبادت تشویق شده اندماهی که در آن بن

ن خمس اغتساالت فکما ینقى بدنه من الدرن بتواتر الغسل فکذا ینقى من الذنوب مع مداومته الصالة فال یبقى م
ء أیها الناس ما من عبد إال و هو یضرب علیه بحزائم معقودة فإذا ذهب ثلثا اللیل و بقی ثلثه أتاه ملک فقال ذنوبه شی

له قم فاذکر اهللا فقد دنا الصبح قال فإن هو تحرك و ذکر اهللا انحلت عنه عقدة و إن هو قام فتوضأ و دخل فی الصالة 
.190و189، صاالمالیشیخ مفید، محمد بن محمد؛ . العینریرانحلت عنه العقد کلهن فیصبح حین یصبح ق

.116، صحکمت عباداتجوادي آملی، عبداهللا؛ - 1
.44، دعايصحیفه سجادیه- 2
.44، دعاينیشیپ- 3
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ــم صِ  أللَّهــائ خَصو فــائ ــک الْوظَ ـــا تلْ فَـایــنْ ص م ــت ــت جعلْ ــکوأَنْ ــرُوضِ تلْ الْفُ
فیـه مـنَ الصـیامِ، ورغَّبـت     وفَرَضْـت ... الَّـذي اخْتَصصـتَه مـنْ سـائرِ الشُّـهورِ     رمضَـانَ شَهرَ

1القیامِفیه منَ

ــده    ــرین آن وظــایف و برگزی ــره خــالص ت ــاه رمضــان را در زم ــو م ــار خــدایا ت ب
و روزه داري ... مــاهی کــه بــه دیگــر مــاه هــا امتیــاز دادي ،تــرین آن واجبــات قــرار دادي

.را در آن واجب ساختی و بندگان را در آن به قیام براي عبادت تشویق کردي

ربرترین نماز و بهترین نمازگزا-5-3
امــام ســجاد علیــه الســالم از خــدا مــی خواهــد کــه او را در کنــار بهتــرین نمــاز   

ــد  ــرار ده ــزاران ق ــایش و    ،گ ــام فضــلت ه ــا تم ــا را ب ــرین نمازه ــه برت ــی ک ــاز گزاران نم
:رساترین مراتب خشوع آن به جاي آورده اند

ــا ــافظینَ  وأَنْزِلْنَ ــا الْح هنَازِلمبینَ لــی صــۀَ الْم ــا منْزِلَ یهفــاال هکَانــی  ر ـــا ف ینَ لَهــؤَد الْم
   كـدبع نَّــها سلَى مـا عهقَاتأَو ــولُکسرا       وهودـجسـا وهکُوعـی رف ــهآلو ـهلَیع اتُــکلَوص

2وأَبلَغهالْخُشُوعِفَواضلها علَى أَتَم الطَّهورِ، وأَسبغه وأَبینِ وجمیعِ

را همپایــه کســانی قــرار ده کــه بــه مراتــب نمــاز رســیده انــد و ارکــانش را  و مــا 
ــد    ــی آورن ــه جــاي م ــات خــود ب ــد و آن را در اوق ــرده ان ــظ ک ــده و  ،حف ــه بن ــان ک آن س

ــاد  –پیــامبرت  ــر آل او ب ــر او و ب در رکــوع و ســجود و ،مقــرر کــرده–کــه درود خــدا ب
ــارت    ــرین طه ــام ت ــرین و تم ــل ت ــا کام ــایش ب ــه آداب و فضــیلت ه و آشــکارترین و هم

.رساترین مراتب خشوع

قبولی نماز و نماز کامل-5-4
ــت و      ــذیر اس ــان پ ــار امک ــف پروردگ ــا لط ــا ب ــل تنه ــاز کام ــاي آوردن نم ــه ج ب
افرادي کـه خـود نمـاز را در بـاالترین مراتـب خـود بـه جـاي مـی آورنـد خـود بـه ایـن              

:رحمت پروردگار اشاره می کنند

ــا ی ــک إلَی ــت کَیب ــو ــی لَ ــی، إلهِ ــفَار عینَ ــقُطَ أَشْ ــى تَس ــتحتَّ بانْتَحو ــع نْقَطــى ی حتَّ
ورکَعـت لَـک حتَّـى ینْخَلـع صـلْبِی، وسـجدت       قَـدماي، صوتی، وقُمـت لَـک حتَّـى تَتَنَشَّـرَ     

.45، دعاينیشیپ- 1
.44، دعاينیشیپ- 2
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اســتَوجبت بِــذَلک مــا...حــدقَتَاي، وأکَلْــت تُــرَاب االرضِ طُــولَ عمــرِيتَتَفَقَّــأَلَــک حتَّــى 
1محو سیئَۀ واحـدة منْ سیئـاتی

ــار خــدایا  ــد و   !ب ــر هــم افت ــان ایســتم کــه پلــک چشــمانم ب اگــر در آســتانت چن
چندان بـه نالـه و زاري فریـاد بـرآورم کـه صـدایم خـاموش شـود و چنـدان بـه درگاهـت            

وع ایسـتم کـه اسـتخوان هـاي     بایستم که پاهایم آماس کند و چنـدان بـه درگاهـت بـه رکـ     
کمرم از هم بپاشد و آنقـدر بـه سـجد افـتم کـه دیـدگانم از کاسـه درآیـد و در تمـام عمـر           

هرگـز سـزاوار حتـی بخشـایش یکـی از گناهـانم نخـواهم        ... خویش خـاك زمـین خـورم    
.بود

: حضرت در جاي دیگر به این توفیق الهی چنین اشاره می کند

قَدوفنَا بِتَولَّییرتَولى تَقْصع هامیقو هامیص ک2یق

.و با توفیق توست که ما با کوتاهی به روزه و نماز در آن برخاستیم

ماه رمضان و نماز-5-5
در بررسـی نمـاز شــب  در صـحیفه ســجادیه اشـاره هــایی بـه رابطــه نمـاز و مــاه       

ط بـه یــک  رمضـان گردیـد کـه ذکـر آنهـا تکـرار مکــررات خواهـد بـود لـذا در اینجـا فقـ           
حضـرت در هنگـام وداع بـا مـاه رمضـان بـا اشـاره بـه نمـاز          . مورد دیگر اشاره می نمـاییم 

در این ماه بـه بیـان ایـن مسـاله مـی پـردازد کـه انسـان بـا ایـن نمـاز خـود را در معـرض              
:رحمت پروردگار قرار می دهد

وقیامـه لمـا عرَّضْـتَنَا    بِصـیامه ضـینَ  بِأَمرِك نَهـاره، وقُمنَـا بِعونـک لَیلَـه متَعرِّ    فَصمنَا
3منْ مثُوبتکإلَیـهلَه منْ رحمتـک، وتَسببنَا 

ــاه   ــه فرمــان تــو روز ایــن م ــو در ) رمضــان(پــس ب ــه مــدد ت را روزه گــرفتیم و ب
ه در ایـن مـا  ) بـه عبـادت و نمـاز   (شب آن به عبادت تـو پرداختیمـو بـا روزه داري و قیـام     

ــیله       ــم و آن را وس ــرار دادی ــاختی ق ــراهم س ــا ف ــراي م ــه ب ــت ک ــر رحمت ــود را در مع خ
.دریافت ثواب تو ساختیم

.16، دعاينیشیپ- 1
.45، دعاينیشیپ- 2
.45، دعاينیشیپ- 3
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البته از ایـن فـراز دعـا مـی تـوان رابطـه نمـاز و رحمـت پروردگـار را بـه خـوبی            
.درك کرد که از اختصاص عنوان جداگانه به آن خودداري می کنیم

تعقیبات نماز-5-6
خـود را بـه زیـور نمـاز     ،ي خـویش بـه نجـوا مـی پـردازد     نمازگزاري که بـا خـدا  

نمــاز جــز مناجــات بــا پروردگــار و بــراي ،مــی آرایــد و بــا صــورت آن شــکل مــی گیــرد
مناجات حقیقـی جـز وجـه پایـدار خـدا نیسـت؛ پـس بـراي نمـازي کـه نمـازگزار بـا آن             

وجـه اللهـی کـه شـعاع آن     ،سـهمی جـز مشـاهده وجـه اهللا بـاقی نمـی مانـد       ،عجین شـده 
از اینجـا راز  . ه حـدود داخلـی و حواشـی خـارجی نمـاز را زیـر پوشـش گرفتـه اسـت         هم

اذکاري که پیش از شروع نماز آمده و نیـز آنچـه بـه عنـوان تعقیبـات بـه نمـاز ملحـق مـی          
1.روشن می گردد،شود

همـانطوري کـه نیـایش    ،براي تعقیبـات نمـاز حـد و مـرزي خـاص تعیـین نشـده       
امـام سـجاد علیـه السـالم نیـز بـراي       . وصـی نـدارد  هاي پیش از نماز زمـان و وقـت مخص  

ذکري مــی گویــد و از خداونــد مــی خواهــد توفیــق دهــد تــا در تعقیبــات  ،تعقیبــات نمــاز
:آري او به یاد پدر و مادرش است. نمازهایش همیشه این دعا را بر زبان بیاورد

مـی أَ      أللَّهفی واتـلَوـارِ صبـی أَدـا فمکْرَهی ذـنـنْ   الَ تُنْسنـاً م ـی کُـلِّ    آنـاءفـی، وللَی
2ساعۀ منْ ساعات نَهارِي

در لحظـه هـاي شـب و سـاعت هـاي روزم همـواره       ،بار خدایا در پـی نمازهـایم  
.قرار ده) پدر و مادرم(مرا در یاد ایشان 

این عبـارت بسـیار کوتـاه هـم اصـل تعقیبـات را اثبـات مـی کنـد و هـم یکـی از            
.آموزش می دهد،ه دعا براي پدر و مادر استبهترین تعقیبات را ک

.159و158، صرازهاي نمازجوادي آملی، عبداهللا؛ - 1
24، دعاي صحیفه سجادیه- 2
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نتیجه.6
ــن و اســالم     ــژوه و دلســوزان دی ــش پ ــه هــر دان ــن وظیف ــارف اصــیل دی ــان مع بی

وآنجـا کـه نمـاز سـتون دیـن      است بایـد معـارف اصـیل دینـی را بـه مـردم بیـان کننـد و        
راجــع بــه آن معرفــت و ایمــان را فزونــی ایــدمحــور تمــامی اعمــال و طاعــات انســانی ب

ــا خــدا را    ب ــذت گفتگــو  و مناجــات ب ــه ل ــید ک ــن راســتا کوش ــا حــدي در ای خشــید و ت
هالسـالم کـ  دعـا از ادعیـه امـام سـجاد علیـه     54صحیفه سجادیه کتابی اسـت شـامل   .چشید

الســالم و زیــد یعنــی دو فرزنــد امــام ســجاد مخاطــب اصــلی ایــن ادعیــه امــام بــاقر علیــه
کــه آن باعــث شــده اســت انی آنمحتــواي عــالی و عمــق معــوباشــندالســالم مــیعلیــه

شــرایط بســیار هبــا توجــه بــ.ندانندالســالم متصــورعبــارات را جــز از امــام معصــوم علیــه
دشــواري کــه در عصــر امــام ســجاد علیــه الســالم، بعــد از مــاجراي عاشــورا پــیش آمــد و 

امـام بسـیاري از اهـداف و    ،بودکنترل شـدیدي کـه حکومـت جبـار علـوي برقـرار سـاخته       
صـحیفه شـامل تمـام    و بـا توجـه بـه اینکـه     نمـود  قالـب دعـا بیـان مـی    مقاصد خـود رادر 

بـه طـور مختصـر برخـی اشـاره هـاي لطیـف بـه نمـاز در صـحیفه           ادعیه حضرت نیسـت  
.سجادیه شده است که به آنها اشاره شد
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