
 بسمه تعالی

 پیام های آسمانی پایه هشتم سیزدهمسؤاالت درس 

 خودت را امتحان کن

 می قرار خداوند توجه مورد كردن دعا با ما .كنید اشاره مورد دو به دارد؟ ههایی فاید چه كردن دعا -1

 روحی آرامش - گیریم

 -دعا همراه با صلوات باشد -حالل بودن مال و دوری از مال حرام .كنید بیان را دعا آداب از مورد چهار -2

قبل  -دعا در وقت قرائت قرآن ، هنگام اذان، زمان باریدن باران و هنگام روبرو شدن سپاه اسالم با كفر باشد

 قبل از آن كه برای خودمان دعا كنیم برای دیگران دعا كنیم. -از دعا صدقه بدهیم

 تأخیر دعا اجابت در بسا چه شوند؟ نمی برآورده فوری دعاها از برخی چرا ، علی حضرت فرمایش بنابر -3

 ولی ای، خواسته را چیزی گاهی .شود تر كامل آرزومند جزای و بیشتر كننده درخواست پاداش تا شود می

 به دعایت گاهی و اند، داده تو به جهان آن یا جهان این در آن از بهتر[ عوض در] و اند نداده تو به را آن

 .بود خواهد تو دین تباهی مایۀ شود، داده اگر كه ای كرده طلب چیزی زیرا است؛ نرسیده اجابت

 نکات متن

 :نویسد می حسن امام خود فرزند به ای نامه در علی حضرت امیرمؤمنان *

 و داده تو به را دعاكردن فرصت اوست، دست در زمین و آسمان های گنجینه كه كسی بدان، [پسرم]  ...»

 رحمت و ببخشد تا بخواهی او از است داده فرمان را تو .است گرفته عهده بر نیز را تو دعای به دادن جواب

 داند، می را تو راز گویی، دل از ر او با چون و شنود، می را ندایت بخوانی، را او هرگاه .كند عطا تا كنی طلب

 را تو مشکالت، در و كند برطرف را هایت غم تا بگشای، او پیشگاهدر  را خود اندوه و بگو او با را خود نیاز پس

 عمر، افزونی كند؛ عطا تواند نمی كسی او جز كه بخواه چیزهایی رحمتش های گنجینه از .رساند یاری

 كلید ]حقیقت در] است، داده كردن دعا اجازۀ تو به كه خداوندی ،[ پسرم [ .روزی گشایش و بدن تندرستی

 را نعمتش درهای دعا، با توانی می خواستی هرگاه پس است، داده قرار تو دست در را خود های گنجینه

 «!كنی نازل خود بر را رحمتش و بگشایی،

 



 حال همه در و همیشه ما قرآن، تعالیم براساسآیا دعا ها فقط برای زمان سختی ها است؟ توضیح دهید.  *

 انجام نیز را كارها ترین كوچک حتی توانیم نمی او خواست و اجازه بدون و نیازمندیم او یاری و خدا به

 ارتباط خدا با همواره وسیله این به بتوانیم تا اند آموخته ما به هایی دعا دین پیشوایان دلیل، همین به. دهیم

 .شویم همند بهر او یاری از و باشیم داشته

 دعای] تا [كنید دعا] بخوانید مرا: گفت پروردگارتان( چیست؟ لَکُم اَستَجِب ادعونی رَبُّکُمُ قالَ وَ* معنی آیه )

 .بپذیرم [را شما

 لطف از را خود حقیقت، در كنند، نمی دعا كه كسانی و شود می خداوند ویژه توجه جلب باعث كردن دعا* 

 اصلی پناهگاه به را انسان كه است فروزانی همواره چراغ همانند كردن دعا. كنند می محروم پروردگار خاص

 .كند می هدایت واقعی و

 كنار در و كند می دعا كه كسی* آدمی چگونه به وسیله دعا و كار و تالش به خواسته هایش می رسد؟ 

 او فقط كه داند می و دارد ایمان خداوند به واقع در خواهد، می خداوند از را خود نیازهای تمامی تالشش،

 تکیه چه و است كرده تکیه و اعتماد مهربان پروردگار به او صورت این در كند؛ حل را مشکالتش تواند می

 تمام یاریگر را او و كند می تکیه آفریدگار به كه كسی مهربان؟ و قادر خداوند از تر مطمئن و تر قوی گاهی

 .كرد خواهد زندگی آرامش در همواره و داشت نخواهد زندگی در غمی و اضطراب هیچ بیند، می مشکالتش


