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چكيده
مانى است كه دعاى مكارآن»�ناميده�اند،درياى بى�كرا�«اخت القره كه آن رّصحيفه سجادي

 در قسمتى(ع)ماالخالق چشمه آسمانى بى�پايانى از اين درياى عظيم است.امام معصو
ايد وا به زيور صالحين بياراهد كـه او رى تعالى مى�خواين دعاى شري; از پيشگاه باراز

ا بهدم رگ الهى مره� بـزرّتو اين دو عطياند در پرشاند تا بتـوى بپوا بر وزينت�هاى متقيـن ر
; نمايد وّى است متصصفات حميده و خصال پسنديده كه مايه� سعادت مادى و معنو

ش تحليلهاند.در اين مقاله�،بارواتى كه ناشى از فقدان آن صفات است برا از خطرآنان ر
اه�كارداخته تا در نتيجه،ران پركارهيزه صالحان و پرسيم چهـرات دعا به ترايى عبارمحتو

اج نماييم.ا از بيانات امام استخرا و كلمه عدالت راستگى به تقوى و آرستگاردستيابى به ر
م االخالق،صالحين،متقين،عدالت.دعاى مكارگان كليدى:اژو

بيان مسئله:
مه� در دعاى مكـارمان و با بهترين و زيباتـريـن شـيـوبه مقتضـاى ز(ع)امام زين�العابـديـن

تباطاه ارا به او مى�شناسانند، را بيان مى�كنند،خويشتن آدمى�رى انسان رهاى فطراالخالق نياز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل:سوسن آل راهنما:دكتر سوج.«استاد راحد كراداسالمى،وآن و حديث دانشگاه آزم قرشد علوشناسى ارخته كار. دانش�آمو*
ج».احد كراد اسالمى،ودانش�يار دانشگاه آز
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ب وثيق و متين با محبـوندى وا در پيوتعليم داده،و انسـان را به اوو اتصال به خالق بى�نيـاز ر
ت در اين دعاند.حضرست بى�نياز مى��سازچه غير اوسانند و از هرج مى�رخالق خويشتن به او

اى»���دراپيشگان بيـارا به زيور صالحان و زينت تقـومايند:«مرند متعال مى�فـرخطاب به خداو
اتىا با عبارده�صفت رازاى اين منظور دوند و بردازادامه به تبيين سنخ و جنس اين زينت،مى�پر
ند.زيبا و سبكى شيرين و دل�نشين بر�مى�شمار

.بسط عدل:١
ش دادن آن در جامعه است و ايـنم عدالت ورزيدن و سعى در گستـرنخستين آنها لـزو

ش دامنهد به كلمه عدالت،ب:بايستگى گستردن فرم متص; بود:�ال;:لزود دوبخش دارخو
١ى در سطح جامعه انسانى.ى و دادگرداد ورز

ا در جميع ابعادش بيـن اين است كه عدل اسالمى�ر(ع)نى امام سجـاد عالقه و ميل درو
ت وا از عدالت در عقايد و اخالق،عبادت و معامالت، معاشرش دهد و جامعه ردم گسترمر

اىبر(ع) دار نمايد.امام خورى برن مادى و معنوفتار و خالصه در تمام شئوش،گفتار و رآميز
دگار مى�نمايد:يكـىى از پيشگاه پرورّگ دو تمـندست يافتن به اين هدف بسيار عالى و بـزر

نىّو حلشاند:«ى بپـوا بر وايد.و ديگر آن�كه زينت متقـيـن را به زيور صالحين بيـارآن�كه او ر
».قين،فى بسط العدلّالحين،و ألبسنى زينة المتّبحلية الص
ساند كه اگـرا مـى�رد اين مطلـب ران با ايمان خـو در اين قسمت از دعا بـه پـيـرو(ع)امام 

ند،بايدند عدل و داد بسازا برپا دارا تربيت نمايند و آنان ردم ران الهى مراهند همانند پيامبرمى�خو
٢ى و پاكى.م:تقول:صالحيت و شايستگى،دوگى باشند:اواجد دو ويژو

آن(ع) ا كه امام سجاد دى رارش عدل متعدد است از جمله موايط صالحيت در گسترشر
ت مى�كند،كها به عدل دعودم رى و پاكى شخصى است كه مـرا تخصيص به�ذكر داده،تقور

عايت مى�نمايد.ا رع و پاكى رى باشند وراجد صالحيت تقواگر و
ده است:از سه چيز استعانت و استمداد كن.موى فرد عدل و دادگراى پيشبربر(ع) على

شاى گستر ايشان بر٣ى.ع و تقونى ورم:فزودم،سوعى از مـرّقم:كم توب،دوت خوّل:نياو
سيع پياده�كند،بايدا در سطح واهد عدل رع سخن گفته يعنى آن كس كه مى�خوت ورعدل از كثر

حقش نكنـد،و از مـرزاموا فـرى رى كه در هيچ عملـى تـقـوع بسيار باشـد،بـه�طـوراى وردار
د.اتر نروقدمى�فر

ا در جميع ابعادش بيـناين است كه عدل اسالمـى�ر (ع) نى امام سجـادعالقه و ميل درو
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تا از عدالت در عقايد و اخالق،عبادات و معامالت،معاشرش دهد و جامعه ردم گسترمر
دار نمايد.خورى برى و معنوّن مادفتار و خالصه،در تمام شئوش،گفتار و رو آميز

نشاندن خشم:.فرو٢
نشاندن آتش فتنه و دشمنـى ودن خشم،فـرو»؛فرو خورةائرّو كظم الغيظ،و إطفاء الـن«

دم.اختالف بين مر
ح بلنداى رواستـه و دارنشاندن غضب از صفات پسنديده�اى است كه اشـخـاص آرفرو

ا هستند،آنهايى كه در هنگام خشم بر اعصاب خويشتن مسلط هستند و بر تعدى و اهانتدار
م به حساب مى�آيد،علتشهنگ اسالمى�از صفات مذموا تحمل مى�كنند.خشم در فران رديگر

د احساسش بر عقلش غلبه مى�كند و در آنقتى غضبناك مى�شوا آدمى�وشن است.زيرهم رو
اكنشد.وا بخورس آن رند كه تا يك عمر بايد پشيمانى و افسـوهايى مى�زلحظه� دست به كار

اط،تفريط و اعتدال.نه است:افراد در هنگام خشم سه�گوافر
ىى خشم در شخص،نيروى نيروج�گيرات اوازاط در خشم:به اين معناست كه به موافر

ىلى از سونه كنترقع خشم هيچ�گوى كه در موايد،به�طـوراده�اش به ضع; و سستى مى�گرار
د.«الغضب يفسد االيمان كما يفـسـدد او اعمال نمى�شـوعقل و ايمانش،بر تفكر و عملكـر

ا.كه عسل را تباه مى�كند،چنان�كه سر «خشم ايمان ر٤الخل العسل»؛
ى خشم،به شكلى كه هيچ عاملـىتفريط در خشم:يعنى حالت ضع; و نداشتن نيرو

شن استد و روت»�گفته� مى�شودى�«بى�غيرد.در اصطالح به چنين فرا به خشم آوراند آن رنتو
كه چنين حالتى نيز ناپسند است.

لا تحت كنتـرد رشد تا خشم خوى در خشم:آن است كه انسان بـكـواعتدال و ميانـه�رو
ا تشديـدند يـا آن رمينه��ساز خشـم شـواملى كه ممـكـن اسـت زد.از عوآورحاكميت عـقـل در

د:ا اين�طور بيان كران آنها رلى مى�توند،وكنند،بسيار
چشمهد او سرجون ودد و از درومى�گرد شخص برنى،كه ريشه� آنها به خوامل دروال;:عو

ص و حسد و ….چشمه كبر و عجب،حرد،مانند سرمى�گير
ا بايد بـانى رامـل درود.عوجب خشم انسان مـى�شـوج مـونى،كه از خـارامل بيـروب:عو

انجى در اختيار نيستند،كمتر مى�توامل خارلى عوكيه نفس ريشه�كن ساخت.وى و تزدسازخو
دخواقع خشم بـرى تقويت كند كـه در مـوا طورد راده� خود اين،انسان بايـد ارجود.باول كركنتـر

سيده است.لياى اسالم راقع خشم از اوشاتى كه در مودد.همانند سفارمسلط گر
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نج شد هم�چواده آدمى�خارل ارفت و از كنتراتر رت فرده� ضرورى خشم،اگر از محدونيرو
اند و تباه مى�كنـد.ازد بيابد،مـى�سـوزاه خوا بر سر رچه ران يا سيلى بنيان�كـن هـرآتشى سـوز

ستا �از مسير درا تباه مى�كند و آدمى�ردها رده�اند:«خشم خرمو نقل است كه فر(ع)ت علىحضر
اىتباط اجرا تغيير مى�دهد،ارده�اند:«خشم شديد،منطق رمو و نيز ايشان فر٥د».دور مى�ساز

شى كن كه آغاز و�«از خشم دور٦د».اكندگى فهم و فكر مى�شوجب پرا قطع و مواستدالل ر
٧انگى و پايانش پشيمانى است».ديو

ا پس ازه»�راست�«كظم غيظ»�و �«اطفاى نـايـرخو در(ع)بنابر اين علت اين�كه امام سـجـاد 
للزا متزاند اساس عدل رح مى�كنند،از اين نظر است كه اعمال خشم مى�توش عدل مطرگستر

نيتجب تسكين غضب و مصود و«كظم غيظ»موادار سازا به گناه و تجاوز وكند و انسان عادل ر
٨دد.عدل و سالم ماندن عادل از ناپاكى� و گناه مى��گر

جنيده:.آشتى دادن دلAهاى از همAر٣
اكندگىفتار پرا كه گرفقم بدار تا آنان رالها!مو»؛«بارقة و إصالح ذات البين أهلAالفرّو ضم«
ا با اصالح دادن آنان ازاد رفيقم ده كه اختالف بين افرند دهم و هم�چنين توقه�اند به�هم پيوو تفر

م.دارميان بر
قبيلا به گناهانى از اد رد و افراند منشأ فساد شواكندگى همانند غضب مى�تواختالف و پر

 حفظاى بر(ع)د.از اين�رو امامادار سازبدگويى و دشنام،تحقير و اهانت،غيبت و تهمت و… و
ندده است.خداوا تقاضا نمواكندگان و اصالح ذات�البين رنددادن پرند پيوعدل از پيشگاه خداو

يزيدآوشته� الهى در؛همگى به ر)١٠٣/ ٣ان،(آل�عمر»اقوّه جميعا و التفرّا بحبلAاللاعتصموومايد:�«مى�فر
،در محيطى كـه)٢٫٢٢٠ة،(البقـر» قل إصالح لهمAخيـرمايـد:«ند مى�فـراكنده نشويد.نيـز خـداوو پر

هاى شيطانى وصت استفاده مى�كنند.فـكـرست از فراد نـادردد افرقه حاصل گراختالف و تفـر
قاهى سوا به ظاللت و گمـردم رى،مرند از نظر معنوا به�كار مى�اندازمنويات خائنانه خويـش ر

ط و تباهىاه سقـوا به رنند و جامعـه رى به خيانت و تجاوز دسـت مـى�زّمى�دهند و از نظر مـاد
هيزيد كه انسان دور افتاده از جماعتق بپراكندگى و تفرمايند:«از پرمى�فر(ع)مى�كشانند.على 

٩گ است».سفند جداشده از گله�،طعمه� گرى كه گوطعمه� شيطان است همان�طور

شاندن عيبAها:دن خوبىAها و پوكر.آشكار٤
شاندن عيب�ها.ب و پوهاى خودن كار»؛و آشكار نموالعائبةفة،و سترو إفشاءالعار«
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ند است كه در ادعيه مأثور بسيار ذكر شده است.اين دو صفت پسنديده از صفات خداو
عا و عقال پسنديده و نيكوف»به�معناى خير،خوبى و احسان و هر عملى است كه شر«معرو

ه عمل نيكّجا متوان را افشا مى�كند و ديگردم ر كسى كه خوبى�هاى مر١٠شناخته شده است.
ا در انجام امور خير تقويت مى�نمايدم مى�كند و آنان را دلگراد خير رفى افرآنان مى�نمايد از طر

(ع)اسـت امـام خوهاى خير تـشـويـق مـى�كـنـد.ايـن درا به كـاردم رف ديگر سـايـر مـرو از طـر

دم نشر دهيم.ا إفشاء نماييم و بين مرف راست:معرو
ى�تعالىساختن خوبى�هاى آنان از صفات باردم مانند آشكـارپنهان داشتن عيب�هاى مر

ا به اين دو خلق انـسـانامت نفس بايد تمرين كننـد و خـويـش راد عالقه�مند به كـراست.افـر
ند.ص; سازّصفت عالى متق نمايند و به اين دوّمتخل

شاندا بپوده به گناهى است و�آن رش آلوادرده است:كسى كه مى�داند برموفر(ص)مل�اكرسور
ىدم از نظر معنوم داشتن سيئات مرب و مكتوستر عيو١١شاند.ا در قيامت مى�پوند او رخداو

ىب آنان نيز زيان�هاى دنيوى و افشاى عيوده��درنده�اى است و پرايد ارزگ و فواى اجر بزردار
ل الإلهوّب شديدالعقاب ذىAالطّونب و قابلAالتّالذغافرمايد:«ند مى�فرد.خداودارى در برو اخرو

اى حفظ عـدلبر(ع)ى مهم است كه امامع به�قـدرضو،اين مو)٣/ ٤٠(غافر،» هو إليهAالمصيـرّإال
فقم بدار تا خوبى�هـاىا مودگارده است:«پرورض نمودر محيط اجتماع به پيشگاه الهـى عـر

م».ا كه به آن مبتال هستد مستور دارا افشا نمايم و عيب كسانى رف راهل معرو
ا پنهان كنندچند عيب�شـان رمنده�اند نه از آنان�كه هرهاى بد شرالبته از كسانى كه از كـار

ايندن عيب اين كسان كمك بر معاصـى اسـت،بـنـابـرند كه پنهـان نـمـونداردست از آنان بـر
 نشر عيب و سيئة گناه�كار ادامه پيدا كنـد و١٢اسـت.دن عيب چنين اشخاصـى روآشكار كر

د و بر اثرده حياتش دريده مى��شوايش آبرويى نمانده و پرد و حس كند كه ديگر برهمگانى شو
اى جامعهد چنين انسانى برجود و وند و باك نداراين احساس عمال به هر معصيتى دست مى�ز

الناسّمايند: «شرل لقمان مى�فراز قو(ع) ساند.علىد و به عدالت اجتماعى آسيب�مى�رضرر دار
ادم او رد از اين�كه مربدترين خلق كسى است كه باك ندار١٣اه الناس مسيئا»؛من اليبالى أن ير

حال گناه بينند.در

اضع:مAخويى و تو.نر٥
م و ماليم و خلقفقم بدار تا با طبـع نـرالها!مـو»؛«بارو لينAالعريكة،و خفضAالـجـنـاح«

ت نمايم.دم معاشراضع،با مرتنى و توفرو
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د و در خلقمى�به�كار مى�رو«لين»�به�معناى نر١٤«عريكة»در لغت به�معناى�«طبيعت»�است.
ىستگارشد و راه رعالى�ترين ر١٦نت است.ضد خشو و١٥د.مى�روه به�كارو معانى به�طور استعار

شددم و ردر ميان مر(ص) ل�خدا سوذ عميق رآن نفوم�خويى است.قـرش�اخالقى و نرتو خودر پر
حمةفبما ران مى�نمايـد: «عنو(ص)مش�خلقى و گذشت�پيامبـر�اكـرل خوا محصـوسريع اسالم ر

؛پس تو به لط;)١٥٩/ ٣ان،(آل�عمر»لكا من حووّ غليظ القلب النفضًّاه لنت لهم و لو كنت فظّمنAالل
د تودى بى�شك از گرى و سخت�دل بوشت�خوى شدى و اگر درم�خوحمت الهى با آنان نـرو ر

اكنده مى�شدند.پر
تابا بازد،زيرامش بيشتر مى�شـوأم با صلح و آرندگى توفيق انسـان در زم�خويى،توبا نر

ادم�خويى با افـرد.گاهى هـم نـراهد بوم�خو خـوى با انسان نـرجب همـكـارمنفى نداشتـه،مـو
م�خويى،سستى ونرد ازدد.البته مقصوى آنان مى�گرفتارش�رشت�خو،مايه� خوخشمناك و در

ندم�خو هستند از سستى و كسالت به �دورمنان در عين حال كه نرا كه مؤتى نيست،زيربى�تفاو
ند.كنارنت و تندخويى برى هستند،از خشوّو در حالى كه قاطع و جد

ا،ازد راضع»آن است كه انسان خـوتنى است.«تـواضع و فرو«خفض�الجناح»كنايه از تـو
تر نداند و نيز به�معناى شكسته نفسى و افتادگى آمدهند،بركسانى كه در جاه و مقام از او پايين�تر

اخفض جناحك لـمـنومايد:«ند مى�فـر خداو١٧ان باالتر نبيـنـد.ا از ديگرد راست كه آدمى�خـو
١٨امش است. ن و آر.كلمه��«خفض»�در لغت به�معناى سكو)٢١٥/ ٢٦اء،(الشعر»منينبعك منAالمؤّات

ا به�معناى پروبال و «خفض جناح» ر١٩ابانيدن دانسته�اند.دن و خوا به�معنى پايين آوربعضى آن ر
خىده�اند.برع زبانى و عقلى شمراضع و خضوابانيدن بال و كنايه از مبالغه در تودن و يا خوگستر

دف پايين مى�آورا به طـرد رتفاع است و بال�هاى خودن ارنده در حال كم كـرمانى كه پرا به زآن ر
٢٠ده�اند.تشبيه نمو

اى مخاطب،ه برت استعارا به صورده تا مفاهيم زيبايى را هم�نشين ذلت كرآن جناح رقر
ت ود كه در معاشـرد انسانى به�كـار مـى�روه در موراژد.بدين معنا كـه ايـن وبه نمايش بـگـذار

ا احساس كننـد وع او راضع و خضـود كه آنها توى روبه�رو مى�شـوگفتگو با پدر و مادر طـور
شان اظهـارابرا در برتنـى رد و نهايت فـروچك مى�شمارابر آنها كـوا در برد ربفهمند كـه او خـو

تى صحيح است كه ذل جانشينداشت در صورد.اين برحمت دارمى�نمايد و به ايشان مهر و ر
٢١ه از حسن تربيت است.ى باشد.پس استعارارمعناى خو

تنى درا داشته و از فرومنان روگان دين،علما و مؤابر بزرا در براضع رهنگ اسالم،توفر
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ده است.هش كرتشان ـ نكوانمندان ـ به�خاطر ثروان و تومايگان،مستكبرمقابل فرو

فتار:.حسن ر٦
فتار و متانتفيق حسن رالها!تو»؛بارنAالريح،و طيبAالمخالقـةة،و سكوو حسنAالسير«

ما.ت عطا فردر معاشر
چشمهنمان سره و نيات درونگى سريـرى از چگونى� ما در اعمال ظاهرش بروه و روسير

د.اماماهد بوه نيز بد خوب است و اگر بد باشد سيره نيز خوب باشد سيره خود.اگر سريرمى�گير
(ع) و امام صادق٢٢ن است».ه� درون،دليل حسن سريـره� برومايند:«خوبى سيرمى�فر(ع)على

ندا اصالح نمايد خداود ره خومايند:«فساد ظاهر از فساد باطن است و آن�كس كه سريرمى�فر
تاست حـضـرخـوع درضـوه مواين حـسـن سـيـر بنـابـر٢٣مايـد».ا اصـالح مـى�فـرش رآشكـار

ى وست�كارمان و در هر محيط تحقق يابد منشأ دردر اين قطعه از دعا هر ز(ع) زين�العابدين 
سيع باقـى ودد كه عدل اجتماعى در سطـح وجب مى�گـرد و موصحت عمل جامعه مـى�شـو

فقا موالها! مسلمانان رض مى�كنند:«بارند عربه پيشگاه خداو(ع) امام سجاد٢٤پايدار بماند.
ند».و در ادامهش پسنديده در پيش گيـره�ى حميده و روندگى سيرن زبدار كه در جميع شئـو

ان دينىادرفق بدار كه در مقابل برا موالها!مسلمانـان ر»؛بارنAالريحو سكوماينـد:«دعا مى�فر
ا كه بايد در مقابل كفار داشته بـاشـنـدت و شدتى راج قـدرم�خو و ماليم باشند و امـود نـرخو
ن آميخته و به مهر و محبت تبديل�كنند.امش و سكوا به آرنشانند و آن رفرو

ا ذكرم�االخالق» دو احتمـال رت در دعاى «مكارعالمه سيدعلى خان در ذيل اين عبـار
ضيح امام كه اين احتمال در تو٢٥قار است.يح»�كنايه از وّن�الرسكول:«ومى�كند،احتمال او
ده سپس كظماست بسط عدل نموخو در آغاز اين قطعه از دعا در (ع)ا امامضعي; است.زير

استه�ها در ابقـاىده است.هر يك از اين خـونشاندن آتش خشم و… تقاضا نـمـوغيظ و فـرو
استار خو(ع)ن ريح»�امامثر هستند.جالب آن�كه پيش از�«سكوى آن مؤعدل اجتماعى و پايدار

قار»�باشد با عدل اجتماعـىن�الريح به�معنـاى��«وه� مسلمانان شده است.اگر سكـوحسن سير
د.تناسب ندار

/٨(االنفال،»ا و تذهب ريحكما فتفشلوعوله و التنازسوه و رّااللو أطيعوجه به آيه�«م:با تواحتمال دو

اع نكنيد كه سست شويد و هيبـت شـمـا از بـيـنلش اطاعت كنيد و با هـم نـزسـواز خدا و ر؛)٤٦
دهلت آوراى دوه بـر»�به استعـارريحت است و كلمـه�«لت و غلبه و نـصـر»،دوريحاد از�«د.مـربرو

ش،شبيه به باد است در وزيدن و جريـانذ امرلت و نفوهاى دوشده،از اين جهت كه انجام كـار
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ن ريح به�معناى�«از دستت باشد،پس سكولت و غلبه و نصر اگر ريح به�معناى دو٢٦ان آن.رو
لىب است،وم و نامطلون �الريح»�در امر مذمود «سكوارد.در بيشتر مواهد بولت و غلبه»�خودادن دو

ه� مسلمانان است.ازدن درباريح»�دعانموّن�الرت «و سكودر اين دعا از عبار(ع)منظور امام سجاد 
ا مالقات �مى�نمايند درامش،همديگر رد و در حين صلح و آرفق بدارا مواهد كه آنان رخدا مى�خو

ند و بـالت و غلبه نگـيـره صوان دينى خويش چهـرادرامش باشند و در مقابـل بـركمال صـ; و آر
٢٧امالقات كنند.ن آنان رامش و سكوآر

اج غلبه وساختن امولت است.يعنى آشكارت و صواين�«ريح»�در هر دو معنى قدربنابر
لت باصوت واج قدرنشاندن اموكين در حين جنگ است و فروى در مقابل كفار و مشرپيروز

ت�شانّدت و مـوّشته محـبسيله رت�هاست و بديـن�وضع عادى و معاشـران ايمانـى در وادربر
٢٨دد.چه محكم گرهر

دم است آن�قدر مهـمت با مـرب كه مايع حسن معـاشـردر آيين مقدس اسالم خلـق خـو
ابستگىاند واملى است كه مى�تـومايند:«فقدان آن از جمله عومى�فـر(ص)مل�اكرسواست كه ر

مايند: «سهمى�فر(ص)ل�خداسو ر٢٩قطع نمايد».(ص) ل�خدا سوند و را از خداوانسان مسلمان ر
ض شد آن سه چيـزد و نه به خدا».عرچيز است كه اگر در كسى نباشد نه به من بستـگـى دار

داند،حسند بگرا از خوسيله آن نادانى جاهل رد:«حلمى�كه شخص مسلمان به�وموچيست؟فر
٣٠د».دارند بازا از معاصى خداوايى كه او رت كند،و تقودم معاشرسيله آن با مرخلقى كه به�و

سيدهايات� راساس روءخلق است كه برتر از نداشتن حسن خلق ابتال به سوبدتر و زيان�بار
اين آثار حسناى عبادات و طاعات باشد.بنابرچه دارا به عذاب خدا مبتال مى�كند.اگرآدمى�ر
د بسنده كنيم.ال;:د،به دو مورنده�اى كه دارد ارزاران از موا مى�توت ـ حسن�خلق ـ رمعاشر

تّايت جلب محبش�خلق باش،كه�برمايند:«خومى�فر(ع)ت علىت:حضرّايجاد انس و محب
دند:«منمواست كه فر نقل شده (ع)ت علىمينه اختالف.از حضرفتن ز ب:از بين �ر٣١مى�كند.

دد.ه و نيك مى�گر پاكيزتشد،معاشرته»؛هر كس اخالقش نيكو شوحسنت خليقته طابت عشر
ايش پيدادياد آن افزد و با ازچشمه مى�گيرش اخالقى از ايمان انسان سرت خوبه اين صور
ادگى�هاى افر از ويـژ٣٢مت است.ش�اخالقى،تمرين و مـداوامل ايجاد خـومى�كند و از عـو

م داشتـهى نرتنى است.هر كس خـوأم با مالطفت و فروفتار تـوم�خويى و رمن و متقى،نـرمؤ
ش �اخالقـىم�زبانى از ديگر مظاهر خـودار است و نرخوردمانش بـرت دائمى�دوّباشد از محـب

ى� تعالى هستند.ت�بارحمت و عنايت خاص حضرل راست و صاحبان اخالق حميده،مشمو
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.گزينش تفضل:٧
دن تفضل»؛و سبقت�جويى به فضيلت و اختيار كرّلو السبق إلىAالفضيلة،و إيثار التفض«

ما.من عطا فران بربر ديگر
دده مى�شود اعمالى به��كار برتر است و اين كلمه در مورجه بلند و برفضيلت به�معناى در

مفتن در فضيلت به�معناى محترفيعى باشند.سبقت گراى مقام رش و اهميت داركه از نظر ارز
ده شدحمتى گشـوده�اند:«هر كس به رويـش در رموفر(ص)مل�اكرسوصت اسـت.ردن فرشمر

د و از نيل به خيرقت به رويش بسته مى�شوا نمى�داند آن در،چه ود زيرا مغتنم بشمرالبته آن ر
٣٣دد».م مى�گرمحرو

ده استفاده  ازاست نموخواى مسلمانان درند براز پيشگاه خداو(ع) سبقت در فضيلت كه امام
از؛)١٤٨/ ٢ة، (البقر»اتا الخيرفاستبقود:«موندفرب و سعادت�بخش است.خداوصت�هاى خوتمام فر

صت مناسبهاى خير سبقت� بگيريد پيش از آن�كه فرانجام كارايط مساعد استفاده كنيد و درشر
امل مهمفتن در فضيلـت از عـو پيشى�گر٣٤م بمانيـد.ا از دست بدهيد و از كار نيك مـحـرور

د از بهترين فضيلت�هاست.كسانى كـه درحفظ عدل اجتماعى است،چه آن�كه عـدل،خـو
اى تحققا به�كار مى�بندند و بـرش سبقـت رند قطعا در اقامه عـدل روفضيلت سبقت مى�گيـر

ا از دست نمى�دهند و با مسامحه و سستى،خويشصتى ربخشيدن به عدل اجتماعى هيچ فر
٣٥ند.م نمى�سازگ الهى محروفيق بزرا از تور

د به�معناىنفس گفته شوى»�است و اگر ايثار برگزيدن چيزدن و برنمو«ايثار»به�معنى «اختيار
/٨٧(االعلى،»نياّن الحياة الدثروبل تؤمايد:«ند مى�فر خداو٣٦د»�است.ى بر خو«مقدم داشتن ديگر

جيح مى�دهيد.ا ترندگى دنيا ر؛بلكه شما ز)١٦
(ع)امت خلق است.عـلـىايثار و تفضل در اين دعاى شري; بهترين و عالـى�تـريـن كـر

٣٧اى انسان�ها».امت اخالقى است برل،بهترين كرّمايند:«ايثار و گزينش تفضمى�فر

ىصي; شده بخشش و انفاق چيزت توت است.به اين صورتبه سخاوايثار باالترين مر
ن علىA أنفسهم و لو كـان بـهـمثـروو يؤمايـد:«ند مى�فرا كه انسان با آن محتـاج اسـت،خـداور

د احتياج داشتند. «يكـى ازچه خود اگرا بر خوان ردند ديگـر؛اختيار كر)٩/ ٥٩(الحشـر،»خصاصة
نه�هاى مهـم ود كه نمـوفت سريع اسالم،ايثار مسلمـيـن صـدر اسـالم بـوامل مهم پـيـشـرعو

ادثد است و در عصر ما نيـز حـوجوتكان�دهند�ه آن در تاريخ جنگ�ها و پشت جبـهـه�هـا مـو
ارسعتى بيشتر چه در جنگ با دشمنان اسالم و چه در پشت جبـهـه�هـا تـكـرصدر اسالم بـا و
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وجان است.«تبه آن ايثارد كه باالترين مراتبى داراى بيان آن نيست.ايثار نيز مرا يارديد كه قلم رگر
.)٢٠٧/ ٢ة،(البقر»ف بالعباده رؤّه و اللّضاتAاللى نفسه ابتغاء مراس من يشرّمنAالن

ايم اخالقى است در حفظ عدلا كه از عالى�ترين كربى�گمان ايثار تفضل ر(ع)امام سجاد 
ااد رفته و افردمى�كه با ايثار تفضل خو گرا مرمى�دانند.زيرخشان و بارزى دراى اثراجتماعى دار

ند و فكـرگز انديشه ظلم در سر نـمـى�پـرورار مى�دهند،هـرد قـرل عنايت ابتدايـى خـومشمـو
سد واى آنان،به عدل اجتماعى آسيب بـرى و تعدى نمى�نمايند تا بر اثر عـمـل نـاروگناه�كار

دند.دم دچار ستم و تجاوز گرمر

ان:نش ديگر.اجتناب از سرز٨
ك گويند وا ترنش يكديگـر رفق بدار كه سـرزا موالها!مسلمـانـان ر»؛بارك التعييـرو تر«

زبان به مالمت اين و آن نگشايند.
د بر اثر آن درتكب گناه مى�شودى كه مر فر٣٨«تعيير» از «عار» است به�معناى ننگ است.

دخش مى�كشد و مـورابه رنش كننده،آن عيـب رد.سـرزد مى�آورجوخويشتن عيب و ننگـى بـه�و
اياتم است. در روار مى�دهد.«تعيير»� در اخالق اسالمى�از صفات ناپسند و مذمومالمتش قر

تكب عملىش شده است و مرد مسلمان كه دچار لغزدن يك فرنش نموت تعيير ناظر به سرزّمذم
دمده�اند:«مرمو فر(ع) امام صادق٣٩ده است.ع نموا ممنوع آن رام است و شارشده از نظر دينى حر

ىى گناه مبتال هستند،يا آن�كه در سالمت و عافيت�اند.مبتاليان به بيـمـارنه�اند يا به بيمارگودو
٤٠د باشيد».ند در عافيت و سالمت خوار خداوگزار دهيد و شكرى قرم و دلسوزّحد ترا مورگناه ر

دهنش كند به گناهى كه از آن توبه نـمـوا سـرزد رادر خومايند:«كسى كه بـرمى�فـر(ص)مل �اكرسور
٤١د».تكب شوا مردش آن گناه رد تا خواست،نمى�مير

نش اين وادار نمايد و زبان به سرزان وا به تعيير ديگراند آدمى�ره�هاى مختلفى مى�توانگيز
خى ناشى از عيب اخالقـى وء نيت و ناپاكدلى است،بـرآنها نشانه سـوآن بگشايد.بعضـى از

دن است.غفلت از خويشتن است،و بعضى ناشى از خامى�فكر و بى�مطالعه تالفى نمو
د عالقه�منده� حب ذات به خود و به غريزست دارا دودى به�طور طبيعى خويشتن رهر فر

قى مى�نمايد و تاّد تلا اهانت به شخصيت خوا تحمل نمى�كنـد و آن راست.هتك و تحقير ر
هنىد عمل مونش كه خوشد.تعيير و سرزد مى�كوض خواى دفاع از عرد برت دارآن�جا كه قدر

د،زبان به اهـانـتا تحريك مى�كند،مهياى مقـابـلـه مـى�شـواست،احساس مالمـت شـده ر
كننده نيز پاسخ مى�گويد و گاهى باعث بروز مفاسدى سنگيـن وكننده مى�گشايد،تعييرتعيير
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٤٢دد.ان مى�گرقابل جبرغير

مت در آنئت در گناه و مداومينه گناه و جرنش باعث زار مالمت و سرزقات تكرگاهى او
تد.حضرد مى�گيـرت عادى�به �خود،معصيـت صـورا قبح گناه از ميان مـى�رود،زيـرمى�شو

ادد و افرا مشتعل� مى�سازنش،آتش لجاج رى در مالمت و سرزمايند:«زياده�رومى�فر(ع)على
٤٣د».امى�دارستشان وهاى نا درى به كارا با عناد بيشترر

ك احسان نابهAجا:.تر٩
مستحق.ك ـ احسان،به غير»؛ـ ترّالمستحقو اإلفضال على غير«

جه مسلمانان به اين نكته است كه احسان عملـى اسـت در اين�جا جلب تـو(ع)هدف امام
د و اشخاصى كه استحقاق واقع شوط آن�كه در جاى شايسته وبسيار پسنديده و مأجور به شـر

ا ممكنى كنند،زيرددارد و نابه�جا خوند.بايد از احسان بى�مورار گيرل آن قرند مشمواهليت دار
دد.به�طور مثاله�اى از مفاسد و اختالالت گـرد كه منشأ پارا ببار آوراقعى گناهان راست در مو

دط آن�كه فرح و پسنديده است، به�شـرده است بسيار ممدوبخشيدن كسى كه به شما ستم نمـو
تد عفو استحقاق و شايستگى داشته باشـد و از عـفـو و بـخـشـش اصـالح يـابـد.حـضـرمور
مايه و لئيم همان�قدر اثر منفىاد فروان در افرارگوامت خلق و گذشت بزرمايند:«كرمى�فر(ع)على

٤٤دد».د و مايه اصالح مى�گراد كريم اثر مثبت دارد افرجود كه در ود و فساد به�بار مى�آورمى�گذار

ند اين است كه مسلمـانـان احـسـاناز پيشگاه خـداو(ع) ت زين�العابـديـناسته حضـرخو
فىك گويند و از انجام چنين�معروند ترد كسانى كه استحقاق و اهليت ندارا در مورخويشتن ر

(ع)ت علىده حضرموفى به فرمستحق از طراد غيرد افرى نمايند.احسان نابه�جا در مورددارخو

د و جامعه ازا مى�شومانى اجرا عدل زدم،زيرف ديگر ظلم به مرف است و از طرظلم به معرو
اد نااهل وك احسان به افردند و ترب گركوامل ضدعدل سردد كه عودار مى�گرخورايد آن برفو

اك آن رده و از مسلمانـان تـرض نموند عرمينه بسط عدل،به پيشـگـاه خـداومستحـق در زغير
ده است كسى كهف و عمل خير ستم كرمايند:«به معرومى�فر(ع)ت علىاسته است.حضرخو

٤٥اهلش اعمال نمايد».د غيرا نابه�جا و در مورآن ر

.حقAگويى:١٠
چهه سخن حق گويـم و اگـرارفق بدار ـ كه همـوالها!ـ مـو»؛بارّ و إن عزّل بالحـقو القو«

جب مشقت باشد.مو
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د به�معناى�فته است،گاهى�«حق»�گفته مى�شوب به معانى متعددى به�كار ر«حق»��در لغت عر
اب،اب»��و در مقابل باطل و ناصو«عدل»��در مقابل ظلم،گاهى�«حق»��به�معناى�«صحيح و صو

٤٦فته اسـت.اقعى به�كـار راقع و نفس�االمر»�در مقابل ناحـق و غـيـروگاهى�«حق»�به�معـنـاى�«و

ه و لو علىA أنفسـكـم أوّامين بالقسط شهـداء لـلّا قـونوا كوذين آمنـوّياأيها المايـد:«ند مى�فـرخداو
ده�ايد!برپا كنندگان عدل و داد باشيد؛اى كسانى كه ايمان آور)١٣٥/ ٤(النساء،»الدين و األقربينالو

ديكان شما باشد.چند به زيان شما يا پدر و مادر يا نزاهى دهيد،هراى خدا گوو بر
لى طالبان حق ود واجه مى�سازاحتى�ها و مشكالت موا با نارعايت حق و عدالت آدمى�رر

ى و سعادت انسانى است،تحمل مى�كنند و در دنيا ازا كه مايه� تعالى معنوعدل مشكالت آن ر
ند.ه�مند مى�شوند بهرد خداوحمت نامحدودارو در قيامت از رخور و محبوبيت اجتماعى برّعز

ارك نگفته جز آن�كه ذليل و خوا ترى حق رمايند:«هيچ عزيزمى�فر(ع)ىامام� حسن�عسكر
٤٧سيده است».گى ر و بزرّده جز آن�كه به عزا اخذ ننموشده است و هيچ ذليلى حق ر

فق حق:ال;:شناختن حق و تميز آن از باطل است.ب:ازدن بر وايط اصلى عمل نموشر
ـ خالصانه و پاك باشد تا از هدايت حضرخداو ـ گفتن حق  تند استمداد نمايد كه مجاهده�اش 

»هم سـبـلـنـاّا فينا لـنـهـديـنذيـن جـاهـدوّالومايـد:«ند مـى�فـردار باشـد.خـداوخـورى�تعالـى بـربـار
د هدايتاه�هاى خوا به راه ما مجاهدت كنند،به يقين آن�ها ر؛و كسانى كه در ر)٦٩/ ٢٩ت،(العنكبو

ا از آنن و چرن چوا شناخت بـدوقتى حق ران است.ج:وكارديد خدا با نيكـومى�كنيم و بى�تـر
ندى از حق،اطاعت از خداوستى كه پيروخالف صالحش باشد.بـه�درچند برى كند،هرپيرو

 نقـل شـده اسـت كـه(ع)د.از علـىاهـنـد بـول فيـض او خـواد مطيـع حـق مـشـمـواسـت و افـر
تر از باطلد او محبوى�تعالى كسى است كه عمل به حق نزد باردم نزتر از همه� مرمايند:«برمى�فر

جب جلب منفعت ودد و عمل به باطل موى گره وچه عمل به حق مايه نقص و اندوباشد.اگر
فق بدار كها مواهند كه مسلمانان رند مى�خواز خداو(ع)  امام سجاد٤٨د».قعيت او شوايش موافز

جب مشقت باشد.اى آنان سنگين و موچه آن سخن بره سخن حق بگويند اگرارهمو

د:دن خوبىAها و بسيار ديدن بدىAهاى خو.كمAشمر١١
لـى و مــن قــوّ و إن قــلّــرّلـى و فـعــلــى،و اســتــكــثــار الــشو اسـتـقــالل الــخــيــر و إن كــثــر مــن قــو«

چنـدم.هر انجام مى�دهم كم �بشمـرً و عمالًالا كه قـوهاى خوبى رفقم بدار تا كـارالها!مـو»؛بارفعلى
م هر چند ناچيز باشد.گ بشمرد بزرا كه با زبان و عمل از من صادر مى��شوبسيار باشد و بدى�هايى ر

ا با زبان و عمل انجام مى�دهد و چنينده كه آن رى نام برت دعا از خير در عبار(ع)امام سجاد
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د.اگراى خدا به�جا آورا بر; آن�ها رّاجبات دينى و اعمال خوبى باشد كه مكلاند وى مى�توخير
ت آمده بندگى و اطاعت باشد معناى سخـناز كلمه��«خير»�كه در اين عبـار(ع) تد حضرمقصو

ا كه زبان و عمل در پيشگاه مقدست انجـامفقم بدار تا عباداتى رالها!مـود كه بارامام آن مى�شو
ل دعاى امام يك امـرت مدلوم.در اين صورا قليل و كم بشـمـرچه بسيار باشـد آن رداده�ام،گر

ا! بندگانت با سعـى ودگاراف به اين� است كه:پرورحيدى و اعتقادى است و مفاد آن اعـتـرتو
ستس توّا كه�شايسته مقام مقدا ادا كنند و عباداتى رمجاهده بسيار قادر نيستند حق بندگيت ر

عملدم با زبـان واز كلمه��«خير» در دعا نيكى و احسان به مـر(ع) د امام انجام دهند.اگر مقصـو
اد،زيرچك بشمرگ باشد كوا هر چند بزرد رم است احسان كننده عمل خير خوباشد،هم�چنان الز

:ازًد و ثانيااهد بوار و سنگين خواى دريافت كننده احسان ناگو:برًالدن آن اوگ به�حساب آوربزر
٤٩ند نيست.ضايت خداود و اين�كار به رى مى�شوت گذارّدن احسان استشمام مند كرانموگ وبزر

د انجام�ص;:زود مگر با سه وف، تتميم و تكميل نمى�شومايند:«عمل معرو مى�فر(ع)ضاامام ر
چك�د.با كوا مى�سازارا گودن،و پنهان �داشتن؛با عجله در كار خـيـر؛آن رچك شمردادن،كو

٥٠ده�ايد.ا تتميم نموگ مى�نمايى.و با پنهان داشتنش؛آن را بزردنش؛آن رشمر

ا كه با زبان و عمل از منفقم بدار بدى�ها رالها!مومايند:بارمى�فر (ع)در جمله بعدى امام
ستى كه شرور و بدى�هايى كهچك و ناچيز باشد.به�درم هر چند كوگ شمرد بزرصادر مى�شو
اگ بشمريم و با اهميت تلقى نمايـيـم.زيـرا بزرچك و ناچيز مى�آيد بايد آن�هـا ربه�نظر ما كـو

ا مكرر درا آن رى و جسور مى�شويم و بى�پروتكابش جرچك آمد در ارمان كوقتى گناه به نظرو
دار در گناه هر چند از معاصى صغيـر بـاشـد،نـزمكرر انجام مى�دهيم،غافـل از آن�كـه اصـر

ايت شده اسـترو(ص) مل اكرسوتاهى از رگ است.حديث كوى�تعالى بسيار عظيم و بـزربار
ا ناچيز وى رّمايند: «هيچ شرمى�فر(ص)مل�اكرسود بحث است:رى هر دو دستور موركه حاو

چه درا بسيار نبينيد اگرخوبى رچك باشد و هيچ كار خير وتان كوچه در نظرحقير نشمريد اگر
٥١گ بيايد».تان بزرنظر

ساندن صفات:.به كمال ر١٢
ده�اند:ا در اين قسمت از دعا بيان نموق رساندن صفات فواه�هاى به كمال رت رحضر

أىّفض أهلAالبدع،و مسـتـعـمـل الـرم الجمـاعـة،و راعة،و لـزوّام الـطو أكمل ذلك لـى بـدو«
گذاشتناهى با جماعت مسلمين و فروم اطاعت و همرسيله تداوا به�و»اين خصلت�ها رعالمختر

أى ساختگى در دين كامل سازاهل بدعت و عمل كننده به ر
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الها! كم»؛بارمAالجماعـةاعة،و لزوّام الطال}:اطاعت دائمىAخدا:«أكمل ذلك لى بـدو
دجونده و شري; است در وحى ارزا كه دو حالت روگ شدن بدى�ها ردن خوبى�ها و بزرشمر

ط توندگى مطيع بى�قيد و شرد كه تا آخر زنه�اى طى شوم به�گوحق تكميل كن،به اين�كه عمر
ى،طاعة:بيشـتـر درمانبـرع»:انقياد و فـروّنيم.�«الـطمانت سرباز نـزباشيم و لحظـه اى از فـر

اندن خـدادن و خوا كه امر شده است و دعـاكـرأى و اختيار است در آنـچـه رى با ردارمانبـرفر
دن خدا وگى يادكرگى در آنچه كه منظور شده است.ـ معنى دقيق طاعت هـمـان بـه بـزربزر

ى�تعالى هميشه و همه جـاط از بارستى كه اطاعت بى�قيد و شـرست ـ به�درتسبيح و تنزيـه او
ى انسان�هاست.ى و معنوّط اصلى تعالى و تكامل در سعادت مادشر

م جماعت سخن گفته وام اطاعت از لزو پس از دعا به دو(ع)امام حدت مسلمين:ب:و
»�با مسلمانـانم الجماعـةو لـزوان حق باشد:«ه در ص; پيـرواراهد كه همـوند مى�خـواز خداو

اى آثار ومن و مسلمانان،داردم مؤاهى با مرى مهم است.همرهيز داشتن امرقه پردن و از تفربو
اهى بات شد.همران كاسب سعادت دنيا و آخرى است،به تنهائى نمى�توى و اخروائد دنيوفو

د.ضه مى�دارا به آدمى�عرگاه مى�كند و لياقت خدمت به ايشان رضع آنان آا به ومسلمانان،انسان ر
م شده وضات الهى محروحقيقت از فيوفت و از مسلمانان جدا شد،درت رقتى به خلوانسان و
دم باشد وم مرندگى مالزن زم است در تمام شئومن الزمانده.مؤهاى خير بازى از كاراز بسيار

د و به عالج مشكالت آنان اقدام نمايد.د آنان خبر گيراز در
مايند:«دست خدا بر سر جمعيت است و شيطان هم�قدم كسى استمى�فر (ص)ل�خداسور

جه داشته باشيم كه منظور از اين جماعت در آيات و البته تو٥٢كه با جماعت مخالفت كند».
فحق و جمعيت سالك الى�الله است،نه جمعيتى كه منحرمجتمع برايات جماعت سالم ورو

از(ص) مل �اكـرسود.از راه و در بدعت و ظاللت است و به ظاهر ادعاى مسلـمـانـى�دارو گمـر
٥٣چه عددشان اندك باشد».د:«منظور جمعيت اهل حق است گرموسيدند؟فرجماعت امت پر

»؛فرو گذاشتن اهلعأى المخترّفض أهلAالبدع،و مستعمل الرو ر«ى از بدعت:ج:دور
أى ساختگى در دين.بدعت و عمل كننده به ر

ىدد،ياگفتـارى قبلى ايجاد گرن پيشينه و الگوى است كه بدوى بدعت،چيزمعناى لغو
ك گفتـن اهـلد به تـراست دارخواز خـدا در(ع)  امام٥٤دد.ى گرن پيشينه� بـرزبـان جـاركه بـدو

ندى خداودارمانبرافق نشان دادن سرپيچى از فرى مودن و به آن�ها روا اهل بدعت بوبدعت؛زير
ى ومانبراه فرد.رش ندار است ساز(ع)د تقاضاى امام ام طاعت كه مـوراست.و اين�كار با دو
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ل فقد أطاعسـوّمن يطعAالـراست:«(ص) امىل�گرسـواطاعت از ذات اقدس الهى،اطاعـت ازر
ده است.ا اطاعت� نموند را اطاعت كند قطعا خداول خدا رسو؛كسى كه ر)٨٠/ ٤(النساء،»ّهالل

اجعلنى من أهلعنى باالقتصاد،وّد و آله،و متّ على محمّ صلّهمّالل«ى در امور:د:ميانهAرو
ا ازدان و من ره�مند گرى بهرا به ميانه�روست و من رد فرالها!بر محمد و آل او درو»؛بارداد…ّالس
ده….اراهنمايان به خير قران و رست�كاردر

فطـرسط و عدم تمايل بـه دواه ميانه و ودن و گزينـش رى به�معناى پيمـواعتدال و ميانـه�رو
لى در زبانفته شده است.وى و اعتدال از ريشه�«قصد»�گـر ميانه�رو٥٥اط و تفريط مى�باشـد.افر
د.و كلمه اقتصاد هم فقط در امـورسى كلمه«قصد»�به�معناى�«اعتدال»�اساسا به�كـار نـمـى�روفار

،٥٧ى در منابع اسالمى،با الفاظى مانند «قصد»ه� ميانه�رواژ و٥٦د.ار مى�گيرد استفاده قرمالى مور
د احكـام وحيد در تاروپونه كه اصل تـو استعمال شده است.همـان�گـو٥٩سط»،«و٥٨«اقتصـاد»

پيچيده شده،اصل اعتدال نيز در تشريع احكام(ع)ه ائمه ايات و سيرت اسالمى�و آيات و روارمقر
اسّا شهداء على الننوسطا لتكوة وّو كذلك جعلناكم أممايد:«ند مى�فرديده است.خداولحاظ گر

ا امتى ميانه ـ معتدل ـ ساختيم تا؛و اين�چنين شما ر)١٤٣/ ٢ة،(البقر»ل عليكم شهيداسوّنAالرو يكو
اه باشد.هم بر شما گو(ص)اه باشيد وپيامبردمان گوبر مر

 و(ع)� هدىّو ائم(ص)مندگى�پيامبر�اكرانى شده در زاوآن به آن عنايت فراصل اعتدال كه در قر
ى در مسائـل و امـورد.اقتصاد و مـيـانـه�روشنى ديـده مـى�شـوشان بـه�روفتـاردر كليه اعـمـال و ر

د و بى�نهايـتا مفاهيمى�كه نامـحـدوم است نه در همه جا و همه چيز.زيـرب و الزد،خـومحدو
د و حقايق هستـىند.مانند:عالم شدن،عاشق شدن.و شهـوسط ميانه هم�نـدارمى�باشند حـدو

مينها در زآن اعتدال رند.قرسط ندارق كميت�ها هستند،لذا بى�نهايت�اند و در نتيجه حدون فوچو
د.فتار و… منظور داشته و بر آن تأكيد مى�ورزدى و شخصى،اعم از عبادت،گفتار و رامور فر

ىنتيجهAگير
ادّى كامل است،امام سـجنامه انسان سازم االخالق از صحيفه سجاديه يك بردعاى مكار

ن طبيـبـىگاه�اند و چـود انسان آجـواياى وگزيده خدا به علم الهـى و بـه تـمـام زوالم بـرّعليه�الـس
ش مى�دهند.يعنى:در زيباترين و عـمـيـق�تـريـن حـاالتا در حين نيايـش آمـوزحاذق،انسـان ر

ند و در گرو آن بسط عدل و امور اعتقادى، اخالقى،ا بيان مى�دارزينت�هاى متقين و زيور صالحين ر
ن ماندن از ضاللتاينكه مصوا تأكيد مى�نمايند.وسياسى،اقتصادى،اجتماعى و سياسى و…ر

د.ت مى�گيرى تعالى صورفقط به سبب هدايت الهى از بار



٥ ٠ تفسير و مفاهيم سال�هيجدهم

.٥/٢٣٨.همان،٣١
.١٤٣حمتى/جم� رانكنا ويليام كى،تر.فلسفه اخالق،فر٣٢
.٧/٤٤٤ان الحكمة،.ميز٣٣
؛زبدة البيان١/٣٢٦ام المخالفين،.منهج الصادقين فى الز٣٤

.١/٤٦٦آن،في أحكام القر
.١١٨دهى/سى چهارح صحيفه سجادية،مدر.شر٣٥
؛لـسـان٣/١٩٨؛مجـمـع الـبـحـريـن،١٥٠دات/.المـفـر٣٦
.٤/٧ب،العر
.٣/٣٨٧الحكم و درر الكلم،.غرر٣٧
.٤٢٨دات/.المفر٣٨
.٢/١٧م االخالق،فلسفى،ح و تفسير دعاى مكار.شر٣٩
.٣٠٥ل/.تح; العقو٤٠
.١/١١٣اظر،هة النواطر و نز.تنبيه الخو٤١
.١/٣٢٦ح،.آفاق الرو٤٢
.٨٤ل/.تح; العقو٤٣
.٣/٣٤٧الحكم و درر الكلم،.غرر٤٤
.٤٧٦.همان/٤٥
.٣/٢٨١آن،س القر؛قامو١٥٦دات/.المفر٤٦
؛فلسفه اخالق در اسالم،غرويان /٤٨٩ل/.تح; العقو٤٧
٩١.
.٢/٤٦٩ان الحكمه،.سز٤٨
ـ ١٢٩.رياض العابدين،قهپايى/٤٩  ١٣٢.
.٢/٣٩٧سائل،ك الو.مستدر٥٠
.١٦.همان/٥١
.٢/٥٢٧ان الحكمة،.ميز٥٢
.١٦٤٤/ح ١العمال،؛كنز٢/١٠٣سائل،ك الو.مستدر٥٣
.٢/٥٥؛العين،١/١٦٤.مجمع البحرين،٥٤
/٣؛مجمع� البحرين،٩/٢٦٧آن،.التحقيق في كلمات القر٥٥

.٥/٥٤؛العين،١٢٧
.٣/٢م االخالق،ح و تفسير دعاى مكار.شر٥٦
.١٠/٤٨٩ان الحكمة،.ميز٥٧
.همان.٥٨
.١/١٧٤ى، ـ مطهر(ع)ه ائمهى در سيرى ـ سيره نبو.سير٥٩

/٢حى بر دعاهاى صحيفه سجاديه�ـ�،د و شناخت ـ شر.شهو١
٢٣٥.

.٢/٤٩م االخالق،فلسفى،ح و تفسير دعاى مكار.شر٢
.١٥.نهج البالغة /خ٣
.٢/٣٠٢.الكافى،٤
.١/٣٥٧.غرر الحكم و درر الكلم،٥
.٧/٢٣٣ان الحكمة،؛ميز٧١/٤٢٨ار،االنو.بحار٦
.٢/٢٨٨.غرر الحكم و درر الكلم،٧
.٢/٤٩م االخالق،ح و تفسير دعاى مكار.شر٨
.١٢٧.نهج البالغة/خ٩

.٣/٩٣و:٤/٣٢٨آن،س قر؛قامو٥٢٩دات/.المفر١٠
.٧/١٤٥ان الحكمة،.ميز١١
.١٤١فع ـ�/م االخالق ـ ارح دعاى مكار.شر١٢
.٧/٤٩٤ان الحكمة،.ميز١٣
.٥/٢٨٢؛مجمع البحرين،١٠/٤٦٦ب،.لسان العر١٤
/١٠آن،؛التحقيق فى كلمات القـر٧/٢٢٢آن،س قر.قامو١٥

٢٧٨.
.٤/٢٨٤؛النهاية ابن اثير،٧٥٢دات/.المفر١٦
.٢١٥اج السعادة/.معر١٧
.٤/٢٠٢.مجمع البحرين،١٨
.١٣/١٧٩آن الكريم،.التحقيق فى كلمات القر١٩
.٢/٦٥٨؛الكشاف،٧/٣٢٦ى،از.التفسير الكبير،فخرر٢٠
.٧/٣٢٦.التفسير الكبير،٢١
.٣/١٧٠الحكم و درر الكلم،.غرر٢٢
.٤/٤٣٢ان الحكمة،؛ميز١/٨سائل،ك الو.مستدر٢٣
.٣٢٩.فى ضالل الصحيفة/٢٤
.٣٥٩ى/مخشر.اساس البالغة،ز٢٥
/٣ح صحيفة سيد السـاجـديـن،.رياض السالكين فـي شـر٢٦

٢٢٤.
.١٤٠ ـ ٢/١٣٩م االخالق،ح و تفسير دعاى مكار.شر٢٧
.١/٣٨٢ح،.آفاق الرو٢٨
.٣/١٣٩ان الحكمة،.ميز٢٩
.٣/١٤٣.غرر الحكم و درر الكلم،٣٠


