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 خداوند  از استعانت

   پرستیم  می را تو تنها(  خدایا):  نَعبُدُ اِیّاکَ

 .خواهیم می یاری تو از تنها و: نَستَعینُ اِیّاکَ وَ

 :خداوند یاری از مندی ه  بهر های راه 

 گناهان   از،   موقعیتی هر  در  و  کنیم  صبری ها ، سخت  و  مشکالت  برابر  در  بتوانیم  ما  اگر:  تقوا  و  صبر. 1

 .کرد خواهد ما نصیب را خود یاری،  پیش از بیش کنیم،خداوند دوری

  خداوند  منظور.    است  داده   یاری  وعده   کنند  یاری  را  او  که  کسانی  به  خداوند:  خداوند دادن  یاری. 2

  اموالمان   و   جان  با  دین  از  دفاع  خدا،   راه   در   جهاد  با  ما   یعنی؛   اوست   دین   یاری  بندگان،   ما   او،توسط  یاری  از

  و   ایم  کرده   یاری  را  خداوند  واقع  در  ،  ماتمحرّ  ترک  و  واجبات  انجام  در  خداوند  دستورات  به  عمل  با  و

 خودش   یاری  را  آن  که  است  ارزشمند  خداوند  نزد  آنقدر  کار  این.  ایم  شده   او  دین  پایداری  و  ثبات  موجب

 .کنند می یاری را  او که است داده  کسانی به قطعی کمک و یاری وعده   مقابل در و است دانسته

از بهترین    .است کردن دعا،  خداوند یاری جلب برای ها راه  ترین ساده  و  ترین مهم از یکی: دعا. 3

نماز گزار در بخش های مختلف نماز با  حالت هایی که دعادر آن مستجاب می شود،هنگام نماز است. 

 و   ماند  نمی  پنهان  خداوند  از  بندگان  از  یک  هیچ   دعای  خداوند سخن می گوید واز او یاری می طلبد و

  ی م  درخواست  را  چیزهایی  خداوند  از  اوقات  گاهی  البته.  گذارد  ینم  پاسخ   بی  را  کس  هیچ   درخواست  او

 جای  به  است،   آگاه   ما  زیان  و  سود  از  دیگری  کس  هر  از  بهتر  که  خداوند.  نیست  مصلحتمان  به  که  کنیم

 به ما می دهد.  است تر  مناسب و مفیدتر که را چیزی،  ما خواسته
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  شیرین  یا تلخ

 :زندگی سرانجام

ا کُنتُم تَعَملو   ةَ الَجنَّ اُدُخلوا  یَقولوَن َسالٌم َعلَیکُُم    طَیِّبینَ ةُ کاملاَلئ  الَّذیَن تَتَوّفاُهُم     که  کسانی  همان .  نَ ِب 

  [ پاداش ]  به،   باد  شما  بر  درود :  گویند   می[  آنان  به  و، ]   ستانندمی    پاکند  که  حالی  در  را   جانشان  فرشتگان

 .شوید  وارد بهشت به دادید می انجام نچهآ
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