
صحیفه سجادیه

دوره اول متوسطه

پایه نهم

دعای هشتم

وزارت آموزش و پرورش
معاونت پرورشی و فرهنگی

اداره کل قرآن، عترت و نماز



دوم درس مطابق 
در پناه ایمانپیام های آسمان

مقدمه

تمامبایممیتوانچگونهکهدانستیموشدیمآشناایمانمفهومبا«ایمانپناهدر»درسدر

ارزشمندمراتثباهمچنین.بیفزاییمخودایمانبروبیاوریمایمانشناختیمکهخداییبهوجود

انجامواوذکروخدایادباهمچنین.شدیمآشناآنوتقویتدستیابیراههایوزندگیدرایمان

روحیآرامششدیم،آشناایمانتقویتودستیابیراههایعنوانبهگناهانازدوریوهانیکی

یزندگدرایمانآثارازراهدفیبیوگمیدرسرازرهاییوناراحتیواضطرابنداشتن

.نمودیمبررسی

تودهناساخالقونامالیماتازخدابهجستنپناهدربارهسجادیهصحیفههشتمدعای

بیانراخطر۴۴(ع)سجادامامشدهتنظیمفرازدهدرکهدعاایندر.استناپسندیدهوکردارهای

.ردمیبپناهمتعالخداوندبه«بکاعوذ»کلمهباونامالیماتخطراتایندرواستکرده

وبر،صسستىوحسد،چیرگىوخشم،توفانوحرص،هیجانازمىآورمپناهتوبهخدایا،»

«.جابىتعصبروحیهوشهوت،درافراطوبدخویى،وقناعت،کمى

.رودمیحقرحمتسمتبهخطراتاینازوجودتمامباحضرتو

.پرداختخواهیمشریفدعایاینچهارویکفرازهایبررسیبهنوشتارایندر
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به نام او که جان را فکرت آموخت
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حرصهيجانازمىآورمپناهتوبهخدايا،،«الْحِرْصِهَيَجَانِمِنْبِكَأَعُوذُإِنيِّاللَّهُمَّ»•

.استآمدهمرتبه۵حرصکلمهکریمقرآندر

بردندارنیازآنبهآنچهآوردنجمعبرراآدمیکهنفسانیاستوصفتیحالتحرص:«حرص»

.میانگیزد

باتهخواسانسانازودادهقرارفعالیتوزحمتووکوششوکارعبادتمحلرادنیاکریمخداوند

.بپرهیزدوسستیبلیتنازبایدانساناینبنابر.شودمندبهرهآخرتدنیایازبتواندتاکندآبادرادنیاوجودتمام

روایاتراساسبنمیکنداستفادهدرستجهتدرخودشتواناییهنرازکهکسیهروسستونشاطبیانسان

.استمحرومخدارحمتاز

رهباایندر(ع)باقرامام.بردپناهخداوندبهمراتبشهمهدرحرصازبایدانساناینهاهمهبااما

دورترآمدنشونبیرراهمیپیچدخودگردبربیشترهرچهاست؛ابریشمکرمماننددنیابرحریص:میفرماید

.میشود

حرصانواع

.دانشوعلمشدنزیادبرحرصمانندخوبحرص•

داروناپیمادیاموردرحرصبردمیپناهخدابهآنوهیجانفوراناز(ع)امامکهبدحرص•

ازوثروتومالآوریجمعدرورزیدنحرصمانند.کنداسیرراانسانوشودانساندلبستگیباعثکهدنیا

.آخرتبردنیاد

خشمتوفانازميآورمتوپناهبهياخدابار،«الْغَضَبِسَوْرَةِوَ»•

.استآمدهجوشبهوآمدههیجانبهغضبمعنیوشدتمعنیبهسَوْرَةِ

عقلاختیاردرغضبکهشرطیبهاستغضبازبهرهمندیاستدادهانسانهابهخداوندکهنعمتهاییازیکی

خودرتیآخودنیاییومعنویومادیمنافعازنمیتوانستندنبودانسانهاوجوددرغضبیهقوهاگر.باشد

اینبنابر.شدندمیغیرتیوبیدشمنانبرابردرپذیریظلمسستی،ثباتی،بیترس،دچاروکنندمحافظت

بغض»از(ع)اماماینجادر.استدادهقرارانساناختیاردرمتعالیارزشیکعنوانبهراشجاعتخداوند

.برندمیپناهخداوندبه«نشدهمهار

؟بردمیاهپنخدابه(ع)سجاداماماینگونهکهگذاردمیانسانوجسمروانروح،درتاثیراتیچهغضبمگر



غضبپیامدهای

.شودمیومحوکندنمیکاراصالًعقلعصبانیتلحظهدر:عقلتعطیلی-۱

هاعیبساختنوآشکارتولید-۲

(کندمیبروز..........،عصبیهای،تیکمعده،سرطانزخم)روانیوبیماریافسردگیتولید-۳

گناهانانواعبهابتالبرایسازیزمینه-۴

تنیسممکنتربیتخشمبا«الغَضَبمَعَأَدَبَال»:فرمودندزیباروایتیدر(ع)علیامام

وغضبخشمبرغلبههکارهایرا

فکرردباریوبصبرمنابعدربارهدائماً:آخرتهمودنیادرهموغضبخشموحشتناکعواقبدربارهکردنتفکر-۱

.دهدمیپرورشراعقلتفکراین.کنیم

غروروتکبروفخرخودوجوددرونیستپایداردنیااینبهودلبستگیدنیاحبکهدانستباید:شناسیدنیا-۲

.کنیمدرمانراولجاجت

علیمیامانندهاییذکرنشودمهارخشمشنداردامکانکنداحساسخداوندحضوردرراخودشاگرانسان:ذکر-۳

.ناظریاشاهدیا

کارآنعواقبسنجیدنبرایکارهادادنانجامازقبلدرنگوصبربهکردنعادت-۴

تقویتساناندرراخشمکه.....وسرشبکشدادمانندمنفیجمالتکهوکسانیعصبیآدمهایباهمنشینیعدم-۵

.میکنند

اینکاربرای.شودتتقویمادربردباریصفتخدایاریبهتابزنیمبردباریبهراخودحداقلنیستیمهمبردباراگر-۶

حضرتآنانینوروچهره(ص)پیامبریادعصبانیتهنگامیاونموداشارهخنکآبباوضومانندراهکارهاییبهباید

.نماییمخاموشراخودخشمآتشصلواتذکرباوکنیم

حسدوغلبهچيرگيازآورمميتوپناهبهخدايابار«الْحَسَدِغَلَبَةِوَ»

معنیبهحسدکهاستاینآنمشهورترینکهاندکردهگوناگونیتعاریفاخالقعلمایحسدبامعنایرابطهدر

دروبرودبینازاودرنعمتآناینکهبرایکردنآرزوودیگرمومنانسانزندگیدرنعمتدیدنازشدناندوهگین

.کندنعمتآنرفتنبینازبرایهماقدامیاستممکنشخصآنپیشرفته،حالت

سعیدرستیرمسازهمماونشویمناراحتفرمودهعنایتدیگرانبهخداکهنعمتیازیعنیغبطه:وغبطهحسدتفاوت

.آوریمبدسترانعمتآنکنیم
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.بردمیپناهمتعالخداوندبهحسدوغلبهچیرگیاز(ع)امامشریففرازازبخشدراین

حسدعوارض•

ارشکدراوچرایاشدهباالتردوستشنمرهچرامثالکهخوردمیحسرتواستناراحتشخص:روحیعوارض-۱

.استشدهترموفق

.میکندآبرابدنحسدداریمروایاتدر:جسمیعوارض-۲

.شودمیمختلفیجسمیهایومریضیمعده،زخمهاضمه،سوءباعثحسد

حسددرمانهایروش•

منبهودادهیکسبهراچیزیاگراینکهبهتوجهوخدارحمانیتورزاقیتصفتبهوتوجهشناسیخداتقویت-۱

.استداشتهحکمتیحتمااستنداده

.برخورداریمآنازکهنعمتهاییدربارهتفکر:شناسیخود-۲

.نیستپایدارواستشدنیتمامدنیا:شناسیدنیا-۳

حسددرمانعملیهایروش

وسختیزخسحروخواندرساگربرسیمموفقیتباالیدرجاتبهمیتوانیمنیزما:وسختکوشیخیزیسحر-۱

.باشیمکوش

دیگرانوفیقتطلبخداازوکنیمدعامیورزیمحسداوبهکهکسیبرایمیتوانیمتا:شکرورضاحالتتقویت-۲

.باشیمداشتهراوخود

صبریوکمسستيازآورمميپناهتوبهخدايابار«الصَّبْرِضَعْفِوَ»•

بهرامومنینسایروهممیکندصبرخودشهممومنفرداستصبروخوشبختیسعادتهایکلیدترینمهمازیکی

.میکندتوصیهصبر

.استایمانازنصفی،صبراَلْإِيمَانِنِصْفُاَلصَّبْرُ:فرمود(ص)پیامبر

زودرسیدلکامبهصبرازمقصودگنجکلیداستصبر

یتمعصبرصبر،طاعتبرصبر،مصیبتبرصبر:استقسمسهصبرمشهورروایاتدر:صبرانواع
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پیشاوبرایزندگیردمشکلیومصیبتیکههنگامیباشدضعیفانسانتوحیدینگاهاگر:مصیبتبرصبر-1

.میشودجسمیآسیبدچارحتیوفلجروحیومعنوینظرازآید

نخواهدراوعباداتطاعاتانجامبرایالزمشوقوانگیزهباشدداشتهصبرضعفانساناگر:طاعتبرصبر-۲

.کندرهانیزراواجباتشاستممکنحتیشود،میمشکلدچارخداوندباارتباطشووداشت

نعمتاینازسیکاگر،میکندمحافظتگناهبرابردرراانسانمحکمسپریکمانندصبر:معصیتبرصبر-۳

درومیشوندابتپراوسویبهدائماکهگناهانتیربرابردرآدماینوشودمیحفاظبیزندگیاشنباشدبرخوردار

.استسپربیگناهجاذبههایبرابر

صبرتقویتراههای

عاصمیار،ناصیاحکیم،یابصیر،یاذکر«رَاجِعُونَإِلَيْهِوَإِنَّالِلَّهِإِنَّا»قرآنیهایذکربیان:ذکریراهکارهای-1

تحمیلبرخودتراصبر:فرمایدمی(ع)حسنامامبهخطابویکمسینامهدر(ع)علیامام:عملیراهکارهای-۲

.کن

(تَصَب ُّر)نکصبروتمرینبگیرراصبورانسانهایقیافهبزن،صبوریبهراخودتبرسیصبربهخواهیمی

.داردانسانملتحافزایشدراساسینقشآناولیاءوخدابهنسبتمحبتتقویتصبر،نوعسههردرکلیطوربه

.برمميپناهتوبهقناعتکميازبارخدايا«الْقَنَاعَةِقِلَّةِوَ»•

.نشودحرصوخواهیزیادهوگرفتارکنداکتفاواقعیاشهاینیازاندازهبهانسانیعنیقناعت

.ورزیدمخالفتحرصباقناعتوسیلهبه:فرموند(ع)علیامام

.شودآراستهصفتاینبهمیتواندباشدداشتهگیریاندازهزندگیاشسبکدرانساناگر

برمميپناهتوبهاخالقبدیازخدايابار«الْخُلْقِشَكَاسَةِوَ»•

اسالمدرخلقحسنالعادهفوقاهمیت

.استایمانهایمیوهترینشیرینازواستخُلقسوءمقابلخُلقحسن

شخصیتظاهردرآنچه.میگیردبردرراوبیرونیدرونیهایزیباییهمهکهداردوسیعیبسیارمعنایخلقحسن

همینهباشارهاوست،درکهتراودهمانبرونکوزهازالمثلضرب.اوستزیبایباطنمحصولشودمیدیدهفرد

ستاندوبینوگذارد،نمیپازیررادیگرانحقوقخوست،نرموخوشرو،داردخلقحسنکهفردی.داردمطلب

.داردمحبوبیت

.استخلقحسناسالم«الخُلقِحُسنُاإلسالمُ»:فرموند(ص)رسولخدا
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پازیرراگراندیحقوقاومیشونداذیتشخصیچنینبابودنازدیگرانکهاستخلقسوءخلق،حسنمقابلنقطه

.نداردخوشیاحساسبودناوباازومیگذارد

خلقسوءعواقب

.نیستبخشنتیجهاعمالش-۱

.قبرفشار-۲

.اعمالنابودی-۳

خلقسوءاباستعسلچونصالحعملنیست،کاردرعسلدیگربریزندعسلسرکهرویاگرفرمود(ع)صادقامام

.رودمیبینوازشودمیفاسد

.توبهدرتوفیقعدم-۴

درمان بد اخالقی  

یداردودرریشهژنتیکیوارث«خلقبد»اگربخواهددرمانشودبایدبهریشههایشتوجهکردگاهیخلقسوء

.میآوردمرحلهعالجبایدتدابیرسختتریبهکارگرفتهشود،گاهیبیماریهایجسمیبداخالقی

.مشکالتروحیوروانیمانندذهنآشفتهومنفینگرینیزمیتوانندباعثبداخالقیشوند

وداشتنظرفیتییاخودشیفتگی،تکبر،بخل،سوءظن،وکمع جبهایبداخالقیصفاترذیلهایمانندگاهیریشه

آلودگی.یرنیستبینظمیوکمبودمهارتهایارتباطیوکالمیدربهوجودآمدنبداخالقیبیتاثهمچنین.کینهاست

.بداخالقیرادرجامعهافزایشدهدنیزمیتواندهوا،محیطهایشلوغ،ومشکالتاقتصادی
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چهارمفراز

.گوييمنسخعلمي،اموردرآگاهيبدوناينكهازبرمميتوپناهبهخداياعِلْمٍبِغَيْرِالْعِلْمِفِينَقُولَأَوْ...............•

داردجنبهدوعبارتاین

سخنحوزهبهمربوط-1

.استدانشوعلمحریمحوزهبهمربوط-۲

عملییقینوعلمبدونانسان،کهاستاینداردوجودمختلفجوامعدرمتاسفانهکههاییچالشبزرگترینازیکی

.دهدانجام

.استوتخمینجهلاساسبروندارموباوریقینآنبهکهچیزیازبرممیتوپناهبهخدایا

قرآندرالمتعخدایکهاستانسانبهخداوندبزرگنعمتهایجزءگفتنسخنمیگویداستوارسخنهموارهمومن

ایننعمتاینشکر.آموختاوبیانبه(۴/رحمن)«البيانعلمه»فرمایدمیواستدادهنسبتخودشبهکریم

.باشدآگاهیبرمبتنیومستندآگاهانه،بایدسخنکهاست

نگوییمسخندانیمنمیکهچیزیدرباره

نداردرادانمینمگفتنشجاعتکهاستگویندهشخصیتضعفدانش،وعلمبدونکردننظراظهاردالیلازیکی

میبینازاختالفکندسکوتناداناگر:شدهگفتهروایاتدردلیلهمینبه.استتزلزلگرفتارشخصیتینظرازو

.رود

نداریموآگاهیعلمآنبهکهآنچههرازپیرویخطراتازموردچند

.اندازدخطربهراآبرومندافرادآبروی-۱

.بردمیبینازجاهمهدروبازاریاوخانهدرراسالمودوستانهروابط-۲

.بردمیبینازرامافکریاستقالل-۳

.شودمیعجوالنهقضاوتهایچشمهسر-۴

علمغیرازپیرویزشتعادتازجامعهوخودعالجراه

:بدانیماستخوب

.هستیموقضاوتهااعمالتمامومسئولشودمیضبطوثبتخداپیشگاهدرماازعملیوسخنهر•

.نکنیمرفتارآگاهناولوحسادهافرادمثلخودفکریرشدومعلوماتسطحبردنباالبا•
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مخاطب انتشارات نویسنده نام کتاب

عموم
مرکزبینالمللی
ترجمهونشر

(ص)المصطفی
حجتمنگنهچی

رهیافت:بیراههها
هاییازدعایهشتم
صحیفهسجادیه

عموم دفترنشرمعارف
محمدجوادحاجعلی

اکبری
استعاذه
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 نام  وره وآیه رو  مقاب ه با خش  و  ب

 ۱۳۴و۱۳۳آلعمران تقوی

  ۲رعد ذکرویادخدا

  ۳شوری نادیدهگرفتناشتباهات

 ۱ ۲اعراف استعاذهوپناهبردنبهخدا

  
 

آمدهغضبوخشمنشاندنفروبرایفراوانیآیاتکریمقرآندر

بایزنشماکنیم،میاشارهآنهاازبرخیبهزیرجدولدرکهاست

.نماییداضافهرادیگریآیاتودقتبررسی



بیشتر بخوانیم
متن دعای هشتم صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السالم 

برای مطالعه و آشنایی با برخی واژگان 

9

ترجمه فرازها
ازتوفانحرصوتندبهتوپناهمیآورم!خدایا مِنْهَیَجَانِالْحِرْصِع وذُبِکَاللَّه مَّإِنیِّأَ

خشمشدّتو الْغَضَبِسَوْرَةِوَ
حسدچیرگیو الْحَسَدِغَلَبَةِوَ

وناتوانیصبر وَضَعْفِالصَّبْرِ
قناعتکمیو الْقَنَاعَةِقِلَّةِوَ

اخالقناسازگاریو شَکَاسَةِالْخُلْقِوَ
وپافشاریوسماجتشهوت وَإِلْحَاحِالشَّهْوَةِ

وعادتوخویهواداریِلجوجانه وَمَلَکَةِالْحَمِیَّةِ
وپیرویازهواینفسوناسازگاری وَم تَابَعَةِالْهَوَى

وتجاوزازهدایت وَم خَالَفَةِالْه دَى
غفلتخوابو الْغَفْلَةِسِنَةِوَ

وانجامکارسختوپرمشقُّت وَتَعَاطِیالْکُلْفَةِ
باطلبرحقدادنبرتریو الْبَاطِلِعَلَىالْحَقِإِیثَارِوَ

گناهبرپافشاریو لْمَأْثَمِعَلَىاالْإِصْرَارِوَ
نافرمانیوگناهکوچکشمردنو الْمَعْصِیَةِاسْتِصْغَارِو

طاعتسنگیندانستنو الطَّاعَةِاسْتِکْبَارِوَ
وفخرفروشیثروتمندان وَم بَاهَاةِالْم کْثِرِینَ

تهیدستانتحقیرو بِالْم قِلِینَالْإِزْرَاءِوَ
وبدیسرپرستینسبتبهزیردستمان وَس وءِالْوِلَایَةِلِمَنْتَحْتَأَیْدِینَا
انوخوبیوترکسپاسنسبتبهکسیکهبهمااحس

کرده
الْعَارِفَةَعِنْدَنَااصْطَنَعَوَتَرْکِالشُّکْرِلِمَنِ

رابهتوپناهمیآوریمازاینکهستمکاری!خدایا
یاریکنیم

ظَالِماًنَعْضُدَأَوْأَنْ

یاستمدیدهایراتنهاگذاریم أَوْنَخْذُلَمَلْه وفاً
یاآنچهکهبرایماحقنیست أَوْنَرُومَمَالَیْسَلَنَابِحَقٍّ

درامورعلمی،سخنگوییمبدونآگاهییا غَیْرِعِلْم أَوْنَقُولَفِیالْعِلْمِبِ


