
 سجادیِ صحیفِ

 .است الحسیي تي علی العاتذیي زیي ضیعیاى، چْارم اهام هٌاجات ٍ دعاّا از ای هجوَعِ سجادیِ، صحیفِ کتاب

 

 ّا ٍیژگی

 ٍ دعا هَضَع در اگرچِ کتاب ایي. است هعرٍف «المرآى اخت» ٍ «هحوذ آل زتَر» ٍ «تیت اّل اًجیل» تِ کتاب ایي

 حساس هسائل ٍ ضرعی احکام ٍ لَاًیي ٍ عرفاًی، ٍ اسالهی هعارف ٍ علَم حمایك از تسیاری ضاهل ٍلی است، ًیایص

 .است کردُ اضارُ تذاًْا اهام دعا لالة ٍ ضکل در کِ است اخاللی ٍ ترتیتی ٍ اجتواعی ٍ سیاسی

 

 اسٌاد

 تي زیذ ترادرش ٍ تالر هحوذ ٍ کردُ اهال سجاد کِ است تَدُ ًیایص ٍ دعا ۹۷ از ای هجوَعِ کاهلِ، سجادیِ صحیفِ

 ّارٍى تي هتَکل تِ آى از حفاظت ترای داضتِ اختیار در کِ ًسخْای علی تي زیذ. اًذ ًَضتِ ًسخِ دٍ در را آى علی

 .دّذ هی

 رٍایت را دعا ۸۶ هي ٍ ضذُ سالط دعا ۱۱ هي از: »گَیذ هی ٍ است صادق جعفر اصحاب از ّارٍى تي هتَکل

 کٌذ هی هماتلِ تالر هحوذ ًَضتِ تا ٍ کردُ عرضِ صادق جعفر تِ داضتِ اختیار در کِ را ای هجوَعِ هتَکل. «کٌن هی

 ۷۶ تٌْا حاضر هجوَعة در کِ ًَیسذ هی را دعا ۸۶ صحیفِ، دعای ۹۷ هجوَعِ از اٍ. یاتذ ًوی آًْا تیي تفاٍتی ّیچ ٍ

 .است هَجَد آى دعای

. است هَجَد تیٌین هی صحیفِ از ّن اهرٍزُ چٌاًکِ دعا ۷۶ فمط هطْری هسلن تي احوذ تي هحوذ رٍایت در

 ۷۶ ّویي است، هاًذُ تالی سجادیِ کاهلِ صحیفِ از آًچِ حاضر حال در ٍ است افتادُ دعا ۱۱ صحیفِ اصل از تٌاترایي

 .دعاست

 اگر است ًسخِ ّسار سِ از تیص ایراى در کتاب ایي خطی ّای ًسخِ. است حذیثی کتاتْای تریي ًسخِ پر از صحیفِ

. ًذارًذ ّن تا چٌذاًی تفاٍت ّا ًسخِ ایي سثة تذیي ٍ است اٍل هجلسی ًسخِ از ترگرفتِ ًسخ، ایي از تسیاری چِ

 داًذ هی طریك ّسار ۸۷۶ از تیص را صحیفِ تِ خَد طریك تعذاد اٍل هجلسی

 .تاضذ هعصَم غیر کالم تَاًذ ًوی کِ است آى از حاکی صحیفِ تالغت ٍ فصاحت حال ایي تا

 .است ضذُ ترجوِ اًگلیسی زتاى تِ چیتیک ٍیلیام تَسط تار ًخستیي سجادیِ صحیفِ


