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  كليد گنج ها

  خالصه  سخن حضرت علي(ع) در نامه خود به فرزندشان درباره دعا 

و با آن مي توانيم درهاي نعمت خداوند را بگشايم و رحمتش را بر خود نازل كليد گنج هاي آسمان و زمين است. دعا

  عمر افزايش -1كنيم.                                                            

  تندرستي بدن   -2          گنجينه هاي رحمت خداوند عبارتند از

  گشايش روزي -3                                                                   

  دعا چراغ هميشه فروزان 

مان دعا كردن به هنگام مواجهه شدن با خطرات و مشكالت امري طبيعي است.ولي دعا كردن تنها مخصوص ز

  مشكالت بزرگ و خطرها نيست.

  مطابق آيات قرآن بايد هميشه و در همه حال از خداوند(به وسيله دعا) كمك و ياري بخواهيم.

  .هميشه نيازمند كمك و ياري خداستانسان خداوند بخواهند زيرا خواسته هاي خود را از انسان ها بايد تمام 

  خاص پروردگار محروم مي كنند. كساني كه دعا نمي كنند در حقيقت خود را از لطف

  خداوند از ما مي خواهد دعا كنيم و او نيز دعاي ما را مي پذيرد.

  نمونه اي از انواع دعاها كه مي توانيم از خداوند ياري بخواهيم.
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  ثمرات دعا و نيايش  

  

  

  رسيدن به جايگاه بلند مرتبه نزد خداوند كه جز با دعا نمي توان به آن رسيد. (ع):گاه امام صادقداثر مهم دعا از دي

  آداب دعا

  رعايت آداب دعا موجب جلب توجه بيشتر خداوند مي شود و دعا زودتر به اجابت مي رسد.

  آداب دعا از ديدگاه پيشوايان ديني:

 كسب درآامد حالل و ادا كردن حق مردم -1

 قبل از دعا نمودن بر محمد و آل محمد صلوات فرستادن -2

  ازجمله دعا كردن در اوقات غنيمتي -3

  صدقه دادن و دعا كردن در مسجد -٤

 در دعاهاي پنهاني ابتدا براي ديگران دعا كردن -5

  �حاجت ها روش امام باقر (ع) به هنگام

  به دعا مي پرداخت. ظهر اذان هنگام �به مسجد مي رفت�خود را معطر مي نـمود  �مي داد صدقه

  (ع)مؤمنان اميراز ديدگاه  دعا نشدن مستجابعلت 

  .شود تر كامل آرزومند جزايو يابد  افزايش كننده درخواست پاداش

  .عطا مي كند آخرت يا جهان جهان اين در درخواست از آن بهتر چيزي خداوند

  .دين شود تباهي مايه درخواست ما ممكن است يا طلب

  اين فايل به سفارش كار گروه آموزشي پيام نسيم جهت استفاده دانش آموزان در ايام تعطيالت طراحي و منتشر شده است.

  https://t.me/payamenasimكانال تلگرامي پيام نسيم: 

  مورد توجه خداوند قرار مي گيريم. -1

  از پاداش روز قيامت بهره مند مي شويم. -2

  دريافت نعمت هاي بيشتر را به دست مي آوريم.در دنيا شايستگي  -3

 رسيدن به آرامش روحي و دوري از احساس اضطراب و نااميدي -4

  هنگام قرائت قرآن

  وقت اذان

  هنگام باریدن باران

 دن سپاه ای)ن و لشکر کفرهنگام روبرو ش


