
صحیفه سجادیه

دوره اول متوسطه

پایه هشتم

دعای بیست و چهارم

وزارت آموزش و پرورش
معاونت پرورشی و فرهنگی

اداره کل قرآن، عترت و نماز



درس مطابق 
سوم
قرآن  آموزش 

شناخت

مقدمه

فضایمتأسفانهواستشدنرنگکمحالدرامروزجامعهدرویژهبهکهموضوعاتیازیکی

بروالدینوقحقازکافیشناختعدمنیستند؛تقصیربیزمینهایندرهمتبلیغاتومجازی

همهشکنبدوببریم،نامراخودزندگیهاینعمتبزگترینبخواهندماازاگر.استفرزندان

.کردخواهیماشارههانعمتازبسیاریازباالترمادروپدروجودنعمتبهما

اندازهبهادرومپدربهنیکیواهمیتاستشدهسفارشومادرپدربهاحترامبارهاکریمقرآندر

.استدهآورخودوعبادتاطاعتبهدستورازپسبالفاصلهرادستوراینخداوندکهاستای

وتنهااستخداوندحقاستومادرپدرحقازباالترکهحقیتنهاکهشودمیفهمیدهازاینجا

درباشداوندخدفرمانخالفبرآنهافرمانکردکهپیچیسرومادرپدردستورازتوانمیوقتی

.استواجبومادرپدرازاطاعتاینصورتغیر
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به نام او که جان را فکرت آموخت
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(ع)سجادامامنگاهدرمادروپدرجایگاه-1

ةَهَيْبَأَهَابُهُمَااجْعَلْنِياللَّهُمَّ»:فرمایدمیصحیفه۲۴دعایاز۵فرازدر(ع)سجادامام

مکارستپادشاهازترسیدنمانندمادرموپدرازکهدهقرارچنانم!خدایا»1«الْعَسُوفِالسُّلْطَانِ

باوهستیمودخرفتارمراقبستمگرفرمانرواییکبرابردرکههمانگونهیعنی«بترسم

وباشیمخودرفتارمراقببایدنیزمادرمانوپدربرابردرکنیم،میرفتاراحترامنهایت

میگذاشتاحترامکمالخویشوالدینبه2اهللخوییآیت.باشیمداشتهرااحترامنهایت

باآمدندقمفیضیهمدرسهبهنجفازطالبدیداربرایایشانوقتیرفتن،راهدرحتی

داخلبودادهسروحانییککهپدرشانابتداتاایستادنددرجلویداشتندکهمقامیوجود

رخوردباحترامباودارندنگهراخودوالدیناحترامشرایطیهردربایدفرزندان.شود

.وندشاشتباهدچارخودفرزندانبارفتاردراوقاتبعضیدروالدینچندهرکنند

مادریمانندویمکننیکیخودومادرپدربهممکنشیوهبهترینبهبکوشیمبایدما

کینیمهربانمادریچوندوهربهو«الرَّؤُوفِالْأُمِّبِرَّأَبِرَّهُمَاوَ».باشیمآنهابرایدلسوز

.مینمای

وآخرتدنیادرمادروپدربهنیکیاثرات-۲

.کنیممیاشارهنمونهچندبهماکهاستزیادبسیارمادروپدربهنیکیاثرات

وَاللَّهُرَةِالْآخِثَوَابِوَحُسْنَالدُّنْيَاثَوَابَاللَّهُفَآتَاهُمُ»:وآخرتدنیاسعادت-الف

وکردعطاآنانبهراآخرتنیکپاداشودنیااینپاداشخداوندپس«الْمُحْسِنِينَيُحِبُّ

3«دارددوسترانیکوکارانخداوند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.دانشآموزانگرامیدرمرحلهآموزشگاهیمسابقاتصحیفهسجادیهنیازیبهحفظکردنمتنعربیفرازهانیست-1
جلدیمعجمرجالالحدیثوهمچنینصاحباثر۲3ازمراجعتقلیدشیعه،ونویسندهمجموعه(ش13۷1-1۲۷۸)سیدابوالقاسمموسویخویی-۲

.تفسیریالبیانفیتفسیرالقرآنبود
1۴۸/آلعمران-3
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ومادرپدرهبنیکیوآثارثمراتدیگرازبهشتعالیدرجاتبهرسیدن:بهشتبهرسیدن-ب

.بگذارداحترامخودمادروپدربهبایدیابددستبهشتباالیدرجاتبهبخواهدکسهراست

فرزندان،روزیوفراوانیعمرطولچونمختلفیاثراتمادروپدربهنیکیبرایمختلفروایاتدر

کنزدینمازازبعددعاکهحال.استشدهبردهنام......وجهادوپاداشمرگ،راحتیگناهان،صالح،آمرزش

پدربراینمازهرازبعد(ع)سجادامامصحیفه۲۴دعایبرکتبهپساینازکنیمعهدبیاییدپساستتر

نساناهربرایآخرتیوذخیرهمعنویتوفیقومادر،پدربرایمغفرتوطلبمناجات،دعاکنیمومادرمان

.اندرسیدهباالتردرجاتبهراهاینازبسیاریکه.است

آنهانکردنفراموشوصیت،بهعملواجبات،انجاممرگشانازبعدومادرپدربرایفرزندکاربهترین

.استآنانبرایخیراتدادنومستحبیاعمالانجامصدقه،پرداختعمر،آخرتا

ازبعدکهاستمردیقیامتروزدرنیکانسرور:فرمودنیکوکارفرزندانمورددر(ص)خدارسول

.باشدکردهنیکیآنهابهومادرشپدرمرگ

:فرمایندمیاینگونهام24دعایدرحضرتامّاو

دربارهبایدکهآنجاازگردان،وآهستهآرامآنانبرایراصدایمخدایا«صَوْتِيلَهُمَاخَفِّضْاللَّهُمَّ»-1

سخنآنهابالندبصدایبایابزنیمفریادآنانسربرنبایدهرگزکنیمرعایتراواحترامادبنهایتوالدینمان

اماماز.استندهگویبهواحترامتواضعنشانهآرام،ولحنآهستهصدایباگفتنسخنآنکهضمن.بگوییم

گرممشوخیرهدوآنبهکهشدهروایت«الرَُّحْمَةِمِنَالذُُّلُِّجَناحَلَهُمااخْفِضْوَ»:آیهمعنایبارهدر(ع)صادق

ازوجلوتردهمقراردوآندستانازباالترراودستتمبرباالترآنهاصدایازراصدایتولطافت،مهربانیبا

.نروراهآنان
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آنانبرایراسخنم«كَلَامِيلَهُمَاأَطِبْوَ»:میفرمایندبعدیجملهدرو-۲
شایستهسخنىآنهاباو)1«كَرِيمًاقَوْلًالَهُمَاوَقُلْ»آیهبهفرازاینفرماودلنشینخوشایند
رم،نسخنبا:گویدمیآیهاینمعنایدرطبرسیمرحوم.دارداشارهنیز(بگوى
درکهاینهگوبهدهقرارخطابراآنانباشدنداشتهزشتیکهوزیبانیکولطیف،
.باشددوآنتکریمبردارنده
خلق.گردانومالیمنرمآنانباراوخویمخلقو«عَرِيكَتِيلَهُمَاأَلِنْوَ»-3
ساساحماباآنانکهباشدمالیمونرمچنانبایدومادرپدربابرخورددرماوخوی
.بگذارندمیاندرمابارانیازهایشانوباشندداشتهراحتی

ماهایدلاگر.سازمهربانومتمایلآنانبهرادلم«قَلْبِيعَلَيهِمَااعْطِفْوَ»-۴
رفتارآنهاباتکلفباووظیفهانجامرویازوصرفانباشدمهربانوالدینمانبهنسبت
بهعالقهوقعشباوشودخطراتیدچارآنهابامارابطهاستممکنباشیمداشتهنیکو
دل.کنیمکوتاهیآنهابهنیکیدروشویمدلسردمدتیازپسونکنیمخدمتآنها
ازمارفتاروحرکاتهمهواستمحبتوعشقوکانونانسانوجوداساسواصل
نباشدیظاهردهیممیانجامبرایشانکهراکاریهربایدپسگیردمیچشمهسرآن
.کنیمخدمتآنهابهدلتهازو

یکینومالیمتمدارا،بهآنانباکهکنچنانمرا«رَفِيقاًبِهِمَاصَيرْنِيوَ»-۵
پیرویاربیمامامادروپدراگر.قراردهخوشرفتاردوهربهنسبتمراو.کنمرفتار
وکنیمدرکراآنهاشرایطوباشیممهربانوخونرمآنهابابایدصورتهردرباشند
.دهیمانجامنیکیومالیمتباآنهابهنسبتراخودوظیفه

درپبهتوجهچهاگر.دهقرارآنهاودلسوزغمخوارمرا«شَفِيقاًعَلَيهِمَاوَ»-6
بایدفرزندانهستندغمگینآنهاکهشرایطیدراست،واجبشرایطهمهدرومادر
رَبِّقُلْوَالرَّحْمَةِمِنَالذُّلِّجَناحَلَهُمااخْفِضْوَ».باشندداشتهآنهابهبیشتریتوجه

انآنبرابردرمهربانیسرازراخویشفروتنیبالدو2«صَغِيراًرَبَّيانِيكَماارْحَمْهُما
.پروردندخردیدرمراچنانکهکنرحمترادوآن!پروردگارا:بگووآر،فرود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲3/اسرا-1
۲۴/اسرا-۲



مانندومادرمپدرازکهکنچنانمخدایا«الْعَسُوفِالسُّلْطَانِهَيْبَةَأَهَابُهُمَااجْعَلْنِياللَّهُمَّ»•

.ستمکارپادشاهازترسیدن

لذااند،یرفتهپذرااوسرپرستیواقعدرشوندمیحاضرستمگرپادشاهخدمتدرکهکسانی

همزندفرمیخواهدخداوندازبالفاصلهفوقتشبیهازپس.دارندرااوبهخدمتآمادگی

.باشدداشتهمهربانمادریچونحالتیوالدینبهنسبت

شومجازاتومتوبیخاینکهترسازستمکارپادشاهیجلویکههمانطورکنکمکمخدایا

ترامواحادبزانویمادرموپدرمقاموابهتبرابردروبرسممقاماینبهدارم،ولرزترس

.بگذارم

(الرَُّءُوفِالْأُمُِّ)..کنمنیکیمهربانمادریهمچونهردووبه•

بهخداکهاچرکندنیکیخودومادرپدربهکهکسیحالبهخوشا:فرمایدمی(ع)باقرامام

برایشاناندرفتهدنیااینازوالدینشاگرکهاستکسیخوبفرزند.افزایدمیاوعمر

...وبگذارددوستانشانبهاحترامبخواند،نمازودعابدهد،صدقه

شَرْبَةِنْمِلِصَدْرِيأَثْلَجَوَ،الْوَسْنَانِرَقْدَةِمِنْلِعَيْنِيأَقَرَّبِهِمَابِرِّيوَلِوَالِدَيَّطَاعَتِياجْعَلْ»•

ازنظرمدرآنان،بهرانیکوکاریامواطاعتو«هَوَاهُمَاهَوَايَعَلَىأُوثِرَحَتَّىالظَّمْآنِ

خنکترنه،تشذائقهدرگواراشربتازسینهام،سوزبرایوشیرینترخوابآلودهخواب

.مباشداشتهدوستبیشترخودخواستۀبهنسبترادوهرخواستۀتاگردان

میشمابهوذاغوآببدونالبتهدهندمیشمابهسنگینیپشتیکولهیککنیدتصور

.نماییدطیهاانتتابایدایوقفهواستراحتیهیچبدونراکیلومتریچندجادهاینگویند

میخودتوانتمامبا...است؟چگونهشمانظرازوآبخوابرسیدپایانبهکاراینوقتی

مکمکخدایا....بریدمیلذتیچهحالتدرایننوشید،میخنکآبلیوانیکوروید
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داردراخوابلذتکهوکسیتشنهشخصمثلدهندمیوکاریدستورمنبهومادرمپدروقتیکن

.نمایماقدامآنهاازبیشتریاطاعتبرای

«كَثُرَاِنْوَبِهِمَابِرُّيأَسْتَقِلَّوَ،قَلَّاِنْوَبِيبِرَّهُمَاأَسْتَكْثِرَوَرِضَاهُمَارِضَايَعَلَىأُقَدِّمَوَ»•
بارۀدرراخودنیکوکاریوشمارمزیادباشد،اندکچندهرخود،حقّدرراایشاننیکوکاریو

.آورمحساببهاندکباشد،بسیارچندهرایشان

داریهاندهزشبمثالعنوانبهبکنیمراومادرپدرزحماتجبراننمیتوانیمکنیمفکرمقدارهرما

میایشانماتزحازکوچکینمونهمادرتوسطفرزندبیماریهنگامدروقفهبیمراقبتووپرستاریها

عملیشکرو(هللاًالحمدهلل،وشکرگفتن)زبانیشکر.استنعمتشکربارزمصداقمادرازتشکر.باشد

بامادرابفرزند.شودقدردانیاوازاستکشیدهمادرکههاییسختیهمهبخاطرعملدرکهآنست

ازیکیکرشکندبرآوردهآورد،زبانبهآنکهازقبلرااوهایوخواستهگویدسخنآمیزمحبتزبان

وَلَئِنْمْلَأَزِيدَنَُّكُشَكَرْتُمْلَئِنْ...»:فرمایمیخداوند.استالهیونعمتهایتوفیقاتشدنزیادراههای

ناسپاسیرواگافزودخواهیمشمابر(راخودنعمت)کنیدگذاریشکراگر«لَشَدِيدٌعَذَابِيإِنَُّكَفَرْتُمْ

1.استشدیدمجازاتمکنید،

رپدجایگاهچونداند،میپدرشدعایمدیونکردهکسبکهرامعنویمقاماین۲مرعشیاهللآیت

.گیردمیزوددعایشاناصطالحبهوباالستخدانزدومادر

راخودنیکیهای،عکسبهوببیندبسیارراآنهابایدفرزندباشدهمکموالدینوخوبیهاینیکیهااگر

کندجبرانرانوالدیزحماتتوانستهنکندگمانفردتامیشودعثباروحیهاینبداندوبشماردناچیز

.بداندمادروپدرزحماتمدیونراخودهموارهبایدوبکشدوالدینبهخدمتازدستو
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۷/ابراهیم-1
یوی،کتابخانهایرادرقمتاسیسکردکهامروزهازلحاظتعدادوکیفیتنسخههایخط.ازمراجعتقلیدشیعهپسازآیتاهللبروجردیاست-۲

.کهناسالمی،نخستینکتابخانهایرانوسومینکتابخانهجهاناسالمبهشمارمیرود



.استشدهاشارهحق۵۰بهدرآنکهاست(ع)سجادامامکتابهایازدیگریکیحقوقرساله:گرامیآموزاندانش

تخراجاسراذکرشدهآندرکهحقوقیازحقدهکتاباینبهمراجعهبا.ومادرپدروحقمعلم،حقهمسایه،حقمانند

.کنیدبررسیخوددرسکالسیاوخانواده،جمعدروکنید

پدرحقمادرحق

بررسی

8

الت حق پدر بر فرزند به واسطه تامین نیاز ها واص
خانوادگی

حق مادر بر فرزند به واسطه دوران بار داری  
وشیر دهی 

(محبت زبانی وعملی)قدر دانی از پدر  ند تالش وبی خوابی مادر برای رشد وتربیت فرز

اسلببعدبردمیحمامبهراپدرشحسنحاجرسیدمیراهازسلیمانیشهیدهرگاه

بوسید،میودادمینوازشرااشچروکیدهدستهایبابا،کنارنشستومیشستمیراهایش

بیمارستان،رساندراخودشمعطلیبیآمدسوریهازبودبستریبیمارستانمادرشکههنگامی

مادرابوقتی.هایشوخواهربرادروحتیبروندبیرونخواستهمهازاتاقتویآمدکههمین

پایفکراوصورتشمادرخستههایپارویکشیدمیرادستشوزدکنارراپتوشدتنها

تاریخمردبزرگآنکهواقعا.دادمیشستشورامادرپایچشمشاشکهایباوگذاشتهمادر

«.باشیدشهیدبایدشویدشهیدخواهیدمیاگر»:گفتمیراست

ابر مرد تاریخ



بیشتر بدانیم
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!نکنسالماوبه*

بسیارتسفارشامادینیهایمتندردیگرانبهکردنسالممورددرکهدانیممی

ثناءهاییاستنیزکردنسالمهمینمورددرحتیبدانیداستجالبامااست،شدهزیادی

بههکسانیکدربارهمثال!استالزممابرنکردنسالممواردبرخیدروداردوجود

امامهنمونبرای.استآمدهایبازدارندهدستوراتکنندمیاحترامیبیخودوالدین

شوددادهالمسآنهابهنیستسزاوارکههستندگروهشش»:فرمایندمیالسالمعلیهعلی

وآوازوسازاهل.۴خوارانشراب.3بازانشطرنجوقماربازان.۲ونصارییهود.1:

«.(هرزهوبددهنگویندگان)شاعران.6.میدهنددشناممادرانشانبهکسانیکه.۵طنبور

!نخواننمازاوسرپشت*

رایطشتمامکهنمازیپیش»:داشتعرضهالسالمعلیهصادقامامبهشخصی

رشتدسخنانباراآنانوداردتندرفتاریمادرشوپدربااینکهجزداراسترانماز

کنیم؟اقتداءاوبهمیتوانیمماوداراستراامامتشایستگیآیاراند،می

وداردتناشایسرفتاریمادرشروپدبازمانیکهتا»:فرمودندپاسخدرحضرت

«.نخواننماراوسرپشتکند،میناراحتخودراوالدین



؟یستچمادروپدربهنیکیدر(ص)معصومامامانوخداوندفراوانتاکیداتدلیلشمانظربه-1

؟باشیمداشتهراسپاسگزارینهایتخودمادروپدرازبایدچرا-۲

؟شودیموآخرتدنیاسعادتموجبومادرپدربهنیکیچراکهکنیدبیانواندیشهتاملبا-3

؟باشدبایدچگونهوالدینبابرخورددرگفتنسخنوکالمویژگی-۴

بارهدرءاسراسورا۲۴و۲3آیهدوبارهدرکهمهمینکاتنورتفسیریاونمونهتفسیربهمراجعهبا-۵

کنید؟بیانشودمیبرداشتمادروپدربارفتاریهایزیبایی
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که(ع)سجادامام۲۴دعایاز6و۵فرازبهتوجهبابیاییدعزیزآموزدانش

بااندازهچهتامببینیتاکنیمارزیابیراخودوالدینبارفتارنحوه،کردیمبررسی

.داردمطابقت(ع)سجادامامفرمایشات

مخاطب انتشارات نویسنده نام کتاب

عموم پیام مقدس مجید فیاضی
عالیجناب  پدر 
حضرت مادر 

عموم کتابسرای  احمد دادوند 
حقوق والدین در 

ادیهآینه صحیفه سج
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بیشتر بخوانیم
صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السالم 6و 5متن دعای 

برای مطالعه و آشنایی با برخی واژگان 
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دنچنانمقراردهکهازپدرومادرممانندترسی!خدایا
.بترسمازپادشاهستمکار

.السُّلْطَانِالْعَسُوفِاللَّهُمَّاجْعَلْنِیأَهَابُهُمَاهَیْبَۀَ

نیکیکنممادریمهربانوبههردوهمچون الْأُمِّالرَّؤُوفِوَأَبِرَّهُمَابِرَّ

خوابواطاعتونیکوکاریامرابهآنان،درنظرماز
شیرینترخوابآلوده

قْدَۀِرَوَاجْعَلْطَاعَتِیلِوَالِدَیَّوَبِرِّیبِهِمَاأَقَرَّلِعَیْنِیمِنْ
الْوَسْنَانِ

نه،،ازشربتگوارادرذائقۀتشسوزسینهاموبرای
استۀخنکترگردانتاخواستۀهردورانسبتبهخو

خودبیشتردوستداشتهباشم

هَوَایَمِنْشَرْبَۀِالظَّمْآنِحَتَّىأُوثِرَعَلَىأَثْلَجَلِصَدْرِیوَ
هَوَاهُمَا

رابرخشنودیخودپیشاندازموخشنودیآنها
د،باشاندکنیکوکاریایشانرادرحقّخود،هرچند

زیادشمارمو
قَلَّوَأَسْتَکْثِرَبِرَّهُمَابِیوَاِنْضَاهُمَارِأُقَدِّمَعَلَىرِضَایَ

اشد،ببسیارخودرادربارۀایشانهرچندنیکوکاری
اندکبهحسابآورم

کَثُرَبِهِمَاوَاِنْبِرّیوَأَسْتَقِلَّ

ومهربانآهستهصدایمرادرمحضرآنان!خدایا لَهُمَاصَوْتِیخَفِّضْاللَّهُمَّ

ودلنشینپاکیزهوگفتارمرا لَهُمَاکَلَامِیأَطِبْوَ

نرمکنوخویوخصلتمرانسبتبهآنان لَهُمَاعَرِیکَتِیأَلِنْ،وَ

مهربانسازودلمرابههردو عَلَیْهِمَاقَلْبِیاعْطِفْوَ

مداراونرمشومرانسبتبههردواهل رَفِیقاًوَصَیِّرْنِیبِهِمَا

گرداندلسوزو شَفِیقاًوَعَلَیْهِمَا


