
 (ع) سجاد امام دعاهای از فرازهایی

 

 کارّای ها اس ّزیک کِ چزا ات؛ آگاّی اس تؼذ دادًت ػافیت تز ٍ ػلوت اس پس پَضیت پزدُ تز را تَ سپاس! تارالْا

 تذ کارّای خفا در ٍ ای ًساختِ رسَا تَ ٍ این ضذُ سضتی هزتکة ٍ ای ًساختِ ػلٌی را آى تَ ٍ این کزدُ دار ػیة

 تز را ها کِ فزهاى تسیار چِ ٍ این ضذُ هزتکة ها کِ ًکَّیذُ تسا چِ ای، ًٌوَدُ داللت آى تز را کسی تَ ٍ این کزدُ

 کِ سدین آى ارتکاب تِ دست کِ خطاّا تسا ٍ اًذٍختین کِ ّا سضتی تسا ٍ کزدین تخطی آى اس ها ٍ فزهَدی هطلغ آى

 تَ ػافیت تَدی، تَاًاتز آى افطای تز دیگزی ّزکس اس تَ ٍ دیگز؛ تیٌٌذگاى اس صزفٌظز  ای، داضتِ اطالع آى اس خَد تَ

 .گزفت را ّایطاى گَش جلَی سذی چَى ٍ افتاد فزٍ ٍار پزدُ ایطاى چطواى جلَی در

 ٍ فزها تقَیت رٍی هیاًِ ٍ دّص تا ٍ تاسدار رٍی سیادُ ٍ جا تی پاشٍ  ریخت اس هزا ٍ ٍی خاًذاى ٍ هحوذ تز درٍد! تارالْا

 تِ را اًفاقن ٍ فزها تأهیي حالل  راُ اس را رٍسین ٍ قَت ٍ دار  ًگاُ تثذیز اس خَیص لطف تِ ٍ تیاهَس سٌجی ًیک هي تِ

 .ستاى تاس ضَد، سزکطی تِ هٌجز ٍ هٌتْی یا گزدد ػجة هایِ هي در کِ را هال آى ٍ دار هؼطَف خیز ّای راُ

 هي درتارُ کِ احساًی اس ٍ ام تزًخاستِ اٍ یاری تِ ٍ گزفتِ قزار ستن هَرد هي پیص در کِ ای رسیذُ ستن اس! تارالْا

 ام ًپذیزفتِ را ٍی پَسش هي ٍ خَاستِ پَسش هي اس کِ تذکاری آدم اس ٍ ام ًیاٍردُ جای تِ را اش ضکزاًِ ٍ یافتِ اًجام

 را آى ٍ تَدُ هي تزػْذُ کِ حقذاری حق اس ٍ ام ًکزدُ ایثار اٍ تِ ٍ آٍردُ سؤال رٍی هي تِ کِ هستوٌذی اس ٍ

 اس ٍ آهذُ  پیص هزا کِ ّزگٌاّی اس ٍ ام ًکزدُ پَضی پزدُ را آى ٍ ضذُ آضکار هي تز کِ هؤهٌی ػیة اس ٍ ام ًپزداختِ

 .طلثن هی پَسش تَ سَی تِ ام، ًذاضتِ دٍر تِ را خَد آى

 خَد تز ٍ کار آى تز تَ تَاًایی ٍ داری سیطزُ تزآى هي اس تیطتز خَد تَ کِ ای ٍاداضتِ کاری تِ هزا تَ ّواًا! تارالْا

 ًفس اس ٍ گزدد هی تَ خطٌَدی هایِ کِ تثخص هي تِ را آى هي ًفس اهکاًات اس پس است؛ هي تَاى اس تیطتز هي

 .تاضذ تَ رضای هایِ کِ تستاى آى ػافیت ػیي در هي

 در هي تِ هصیثتی چَى ٍ تَیی اهیذم هایِ گزدم هحزٍم چَى ٍ تَیی هي تزگ ٍ ساس ضَم غوگیي چَى  !تارخذایا 

 تِ تَأش ضَد تثاُ چِ ّز ٍ کٌی هی جثزاى را آى کِ تَیی دّن، کف اس را ّزچِ ٍ کٌن هی ساری تَ درگاُ تِ رسذ

 تال، آٍردى رٍی اس پیص خذا، ای پس کزد، تَاًی دگزگَى را آى کِ تَیی افتذ ًاخَش را تَ ّزچِ ٍ آٍری هی اصالح

 رًج. ًوای ّذایتن طزیق ضَم گوزاُ آًکِ اس پیص ٍ فزهای ًصیثن تَاًگزی طلة، اس پیص ٍ تخص ػافیتن ًؼوت

 .تخص ارضاد حسي هزا ٍ دار ارساًی هي تِ ایوٌی رستاخیز رٍس در ٍ فزها دٍر هي اس را تٌذگاى جَیی ػیة

 اتزام ٍ خَیی کج ٍ قٌاػت کوی ٍ طاقتی تی ٍ رضگ چیزگی ٍ خطن ضذت ٍ آس آضَب، اس تزم هی پٌاُ تَ تِ! خذایا تار

 ٍ درآهذى تکلّف در اس ٍ غفلت خَاب در رفتي فزٍ ٍ ّذایت تا هخالفت  ٍ َّس اس پیزٍی ٍ ػصثیت چیزگی ٍ ضَْت

 ًاچیش ٍ تَاًگزاى تالیذى خَد ٍ طاػت اًگاری تشرگ ٍ هؼصیت اًگاضتي خزد ٍ گٌاُ تز اصزار ٍ حق تز تاطل گشیٌص

 .است ًوَدُ ًیکی ها تِ کِ کسی درتارُ ًاسپاسگشاری ٍ سیزدستاى تا رفتاری کج ٍ چیشاى تی ضوزدى


