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 درسنامه پیام هفتم                                              

 صادقیه –آموزش و پرورش   ناحیه یک                               آموزشگاه :  راهیان نور                                          استان سیستان و بلوچستان                                            دبیر :فاطمه خزاعی        

 درس دوم :استعانت از خدا 

 گوییم می آن در و خوانیم می را حمد سوره مرتبه ده کم دست روز، شبانه هر در ما                           استعانت = طلب یاری از خدا 

 و تنها از تو یاری می جوییم   رستیمپ یم ار وت نهات خدایا:          نَسْتَعین اِیّاکَ وَ نَعْبُدُ ایّاکَ                             

 

 صبر ا،ه سختی و مشکالت دربرابر بتوانیم ما اگر. است داشتن تقوا و کردن صبر کرد، جلب را خداوند یاری توان می که هایی راه از یکی : صبر و تقوا-1

 .کرد ماخواهد نصیب را خود یاری پیش، از خداوندبیش ،کنیم دوری گناهان از موقعیتی، هر در و کنیم

 .کرد پیروزی شایسته این را آنان که احد، جنگ در خود غفلت و اشتباه از مسلمانان پشیمانی و توبه و برابرمشکالت در ایستادگی و صبر: مانند 

 

 .کند دوری آنها گناهان از با شدن مواجه هنگام در انسان یعنی تقوا

راه های بهره مندی از یاری خدا 

دعا
یاری دادن

خداوند 
صبرو تقوا
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 یاری دین خدا-2

 .است داده یاری وعده کنند یاری را او که کسانی به خداوند

 . اوست دین یاری                               بندگان ما توسط او، یاری اوندازخد منظور

 خدا راه در جهاد                                                        

 اموالمان و جان با دین از دفاع                              یاری دین یعنی 

 محرمات ترک و واجبات انجام در خداوند دستورات به عمل                                                

   

 

 

 

 

 

 

 و یاری وعده ،مقابل در و است دانسته    خودش یاری   را آن که است ارزشمند خداوند نزد قدر آن کار این

 .کنند می یاری را او که است داده کسانی به قطعی کمک

٣ 

 اید! ای کسانی که ایمان آورده                                                                                                                یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا

 .اگر )آیین( خدا را یاری کنید،                                                                                                                       إِن تَنصُرُوا اللَّهَ

 داردو گامهایتان را استوار می کندیاری میشما را                                                                                            ﴾۷﴿یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَكُم 

  مُسَوَِّمِینَ : الْمَلَائِكَةِ مِنَ آلَافٍ بِخَمْسَةِ رَبَُّكُمْ یُمْدِدْکُمْ هَذَا فَوْرِهِمْ مِنْ وَیَأْتُوکُمْ وَتَتََّقُوا تَصْبِرُوا إِنْ بَلَى                 آیه مرتبط با صبر و تقوا

 می فرستد شما مدد به است اسالم سپاه مخصوص نشان که پرچمی با را فرشته هزارپنج خدا بیایند شتابان   شما سر بر کافران چون باشید، پرهیزکار و کنید پیشه مقاومت و صبر اگر بلی 
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 است کردن دعا خداوند، یاری جلب برای ها راه ترین ساده و ترین مهم از یکی  دعا              -3

 

 

 

 

 چرا ؟           گاهی اوقات از خداوند چیزهایی درخواست می کنیم که اجابت نمی شود                

 به مصلحتمان نیست  -1

 خداوند بهتر از هرکس سود و زیان ما را می داند  -2

 به جای خواسته ما چیز مفید تر و مناسب تر به ما می دهد  -3

 

 

 

 

 

 

 یاری می طلبد  و  است .    نمازگزار با خدا سخن می گوید هنگام نمازیكی از بهترین حالت های دعا در آن مستجاب می شود                

 و          با لطف ورحمت بیش تر رفتار می کند     او توجه بیش تری دارد     خداوند به               

 وَقَالَ رَبَُّكُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ

 بخوانید تا دعای شما مستجاب کنمکه مرا با ی شما فرمود خدا 

 

 رسول خدا درباره دعاهایی که برآورده نمی شود می فرمایند

 شود می دنیامستجاب همین در یا دعایش-1    اینكه       مگر خواند نمی را خداوند مسلمانی هیچ

 کند   یم ذخیره قیامت روز در برایش را آن خداوند یا-2                                                              

 آمرزد می را گناهانش از بخشی   دعا آن برابر در یا-3                                                              

 

 

  


