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پنج :دعاسی و  درس  

 

دعا   
707هغالؼه :هضاهیش باب   

 افتخار دعا
کتاب هوذط با ها عخى هی گىیذ،دػا ساهی اعت که ها هی تىايین با او استباط بشهشاس کًین و هغمت ههمی اص استباط ؽخقی یک ایمايذاس با  خذاويذ هادس هغلن اص آعماو و صهیى به واعغه

هى و صهیى پای ايذاص هى اعت کشعی  خذاعت. تىايایی دػا کشدو يضد خذا دس آعماو اكتخاسی اعت که او به ايغايهای كشوتى و هذسداو داده اعت:" خذاويذ چًیى هی گىیذ: آعمايها
. ها بایذ با احتشام کاهل با خذا عخى گىیین.(2و7آیات  66اؽؼیا باب)جمیغ ایًها بىجىد آهذ اها به ایى ؽخـ که هغکیى و ؽکغته دل و اص کالم هى اسصاو باؽذ يظش خىاهن کشد .".  

 چرا به دعا محتاجیم ؟
( ها احتیاج يذاسین که دس هىسد خىد چیضی به او 4تا 7آیات  739خذا همه چیض سا دس هىسد ها هی دايذ،او هش کاسی که ايجام هی دهین سا هی بیًذ و هشچه كکش هی کًین سا هیذايذ.)هضاهیش باب

(اها خذا اص ها هی خىاهذ که دس دسگاه او دػا کًین .دس اداهه 8آیه  6کًیذ." )هتی باب .هغیح به ؽاگشدايؼ گلت:"...پذس ؽما حاجات ؽما سا هی دايذ پیؼ اص آيکه اص او عىالبگىیین 
کًین.اكکاسهاو سا به دسجه هؼًىی باال هی کؾذ و هغیح به ؽاگشدايؼ هی آهىصد که چگىيه دػا کًًذ. دػا ها سا هادس هی عاصد که خاسج اص صيذگی خىد سا ببیًین و دس هىسد عاصيذه خىد تلکش 

تشیى سا بشای ها هی خىاهذ و ػاؽن ی کًذ که خىدهاو سا  همايغىس که خذا هی بیًذ ببیًین.دػا بخؾی اص پشعتؼ هاعت و به ها ایى هىهؼیت سا هی دهذ  که دس حضىس خذایی که بهکمک ه
دػا به يلغ خىدهاو اعت و دس کًاس آو عپاعگضاسی اص خالن ا بذايین . پظ هاعت  به کاسهای خىد كکش کًین. تلکش و دػا بشای احتیاجات دیگشاو به ها کمک هی کًذ تا هذس بشکتهای خىد س

اص هشدم هی خىاهذ که به جای خىد و یا دیگشاو به او اػتماد کًًذ.بشای هحبت او.یکی اص دالیل دػا ایى اعت که خذا   

 در چه مىرد بایذ دعا کنیم؟
يؾاو هی دهذ .او يمی خىاعت که هشدم هش باس  که دػا هی کًًذ دهیوًا اص همیى کلمات اعتلاده کًًذ.اها بشایؾاو ساهًمایی  سا داد یک هثالی اص دػا که هغیح به ؽاگشدايؼ یاد 6هتی باب 

( 7ایه 6ؽىد.)هتی بابهی  تکشاس ؽىد بی هؼًا كشاهن کشد .دػا بایذ خالقايه باؽذ اها اگش صیاد   

ه ها يیض عماو اعت بش صهیى يیض کشده ؽىد ياو کلاف ها سا اهشوص به ها بذه و هشك های ها سا ببخؼ چًايکاساده تى چًايکه دس آىت تى بیایذ عمايی يام تى هوذط باد هلکای پذس ها که دس آ
(77تا  9ت ایا 6هیى.)هتی بابىت وجالل و هىت تا ابذاالباد اص آو تىعت آصهایؼ هیاوس بلکه اص ؽشیش ها سا سهایی ده صیشا هلکبخؾین ها سا دس آ هشضذاساو خىد سا هی  

 
دؽاهی خذا بش سوی صهیى و بشای اجشا اساده او دػا دػابا پشعتؼ خذا و دادو جالل به او آؿاص هیؾىد ها بایذ بضسگی خذا سا بخاعش داؽته باؽین .هغیح يؾاو داد که ها بایذ بشای بشهشاسی پا

.اها هیذايین که ها به ؽشعی بخؾی اص پادؽاهی آیًذه خىاهین بىد که اهشوصه خىاعته های خذا سا دس صيذگیماو بپزیشین. احتیاجاتماو ذواس باؽیناهی.بایذ هؾتاهايه بشای پادؽاهی آیًذه  کًین
گاه باؽین که "ياو سوصايه"ها به ؿزای هؼًىی اؽاسه داسد  .بایذ با كهن کالم که اص کتاب هوذط هیگیشین دس کًاس چیضی که هیخىسینبؼذ اص پشعتؼ خذا  بایذ ها سا به یاد هذف او بیًذاصد. بایذ آ

.ایى آیه به ها یادآوسی هی کًذ که کغايی که بخؾؼ خذا سا هی (725آیه  779هضاهیش باب )اص او دسخىاعت کمک کًین. يىیغًذه کتاب هوذط ويىیغًذه هضاهیش هن ایى کاسسا کشده ايذ.خذا 
بایذ اص ساهی که خىد هؾخـ کشده گًاه سا خىاهذ بخؾیذ که آو هن اص عشین هشبايی ؽذو هغیح اعت که بشای جضئی اص آو بىدو ،ایمايذاساو .)اها خذا كوظ خىاهًذ بایذ دیگشاو سا ببخؾًذ

هغیح به ؽاگشدايؼ داد دس هىسد خغش وعىعه يیض هؾذاس  یذ ،خذا تًها صهايی ایمايذاساو سا هی بخؾذ که آيها يیض بشای بخؾؼ دیگشاو آهاده باؽًذ.(دػایی کهمتؼاول تؼمییذ بگیشيذ.پظ اص 
و دػا و ؽکشگضاسی هغىوالت خىد سا به  ةهی دهذ.يکات دیگشی يیض هغت که هی تىايین واسد دػاهایماو کًین. پىلظ سعىل هی گىیذ:" بشای هیچ چیض ايذیؾه يکًیذ بلکه دس هشچیض با فال

ال هبل اص ؽشوع یک علش بایذ دػا کًین که خذا تىعظ كشؽتگايؼ ها سا دس اهًیت يگاه داسد. هغیح هبل اص ايتخاب دواصده ؽاگشدػ تمام .بشای هث (6آیه  4كیلیپیاو باب )خذا ػشك کًین."
شای هذست و تحمل دػا کشدو (. پظ ههن تشیى تقمیمات صيذگی سا بایذدس هالب دػا و دس يضد خذا بگیشین . دس باؽ جتغیمايی هغیح يضد خذا ب73و72آیات  6ؽب سا دػا کشد )لىها باب

هالب دػا يضد خذا بیاوسین. تماهی صيذگی ها به واعغه دػا بشکت خىاهذ گشكت.ها بایذ يگشايی ها ،ؿمها و ؽادی های خىدسا دس  .تىعظ كشؽته ای آسام گشكت  

 چگىنه دعا کنیم ؟
به ها هی گىیذ:"دػای هشد ػادل دس ػمل هىت بغیاس داسد ."بایذ  76آیه  5ههن اعت بذايین که اگش اص خذا پیشوی يکًین ،يمی تىايین ايتظاس داؽته باؽین که دػاهای ها سا بؾًىد.یؼوىب باب 

هی دهذ خذا دػای کغايی که به او اهمیت يمی دهًذ سا يمی ؽًىد:"هشکه گىػ خىد سا اص تىضیح  9آیه  28دس يضد خذا ػادل باؽین اگش هی خىاهین که به دػاهایماو گىػ دهذ.اهثال باب 
دساص هی کًیذ چؾمهای خىد  بشگشدايذ،دػای او هن هکشوه هی ؽىد ."صهايی بىد که خذا دػاهای هشدم اعشائیل سا به خاعش ؽشاست آيها يؾًیذ:" هًگاهی که دعتهای خىد ساؽًیذو ؽشیؼت 

( ها بایذ عشیوه فحیح دػا کشدو سا بیاهىصین .75آیه  7پىؽايیذو چىو دػای بغیاس هی کًیذ اجابت يخىاهن يمىد صیشا که دعتهای ؽما پش اص خىو اعت.")اؽؼیا بابسا اص ؽما خىاهن   
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 بایذ بشعبن اساده خذا دػا کًین (7

ایى هايىو ( 42آیه  22لىها باب)لکه به اساده تى"دػاهای ها يبایذ علبکاسايه باؽذ و اص خذا بخىاهین هشچه ايتظاس داسین به ها بذهذ. دس باؽ جتغیمايی هغیح دػا کشد " يه به خىاهؼ هى ب
ىصین   که ایى اهش هاسا هادس هی عاصد که جلىی دػاهایی سا که خذا اص ها يخىاعته بگیشین.یىحًای و ها يیض بایذ ایًگىيه دػا کًین . ها با هغالؼه کالم دس هىسد اساده خذا هی آهصيذگی او بىد 
  (74ه آی 5)اول یىحًا باب"داسین که هشچه بشحغب اساده او عىال يمائین ها سا هی ؽًىد:" و ایى اعت آو دلیشی که يضد وی سعىل يىؽت

 کًین دػا ایماو با بایذ (2

و اگش اص ؽما کغی هحتاج به حکمت باؽذ عىال بکًذ پظ :"هیگىیذ  6و 5یه آ 7گىیی به آو سا داسد یؼوىب باب که خذا دػاهای ها سا هی ؽًىد و هذست پاعخبایذ ایماو داؽته باؽین 
عن هیؾىد هىج دسیاعت که اص باد سايذه و هتالخذایی که هش کظ سا به عخاوت ػغا هیکًذ و هالهت يمی يمایذ و به او داده خىاهذ ؽذ لکى به ایماو عىال بکًذ و هشگض ؽک يکًذ هايًذ 

ی دس پادؽاهی خىد سا هیذهذ .اگش دسعت دػا کًین .اگش چه ایى بذاو هؼًا يیغت که هش چه اص خذا بخىاهین به ها بذهذ خذا تمام هؾکالت ها سا دس ایى ديیا بشعشف يمیکًذ اها پیؾًهاد هکاي"
که ها سا بشای پادؽاهی آهاده عاصد خذا هیذايذ چه بشای ها خىاهذ داد که به ها کمک کًذ تا سؽذ هؼًىی داؽته و ؽخقیتی هغیح گىيه یابین  خذايیض ها سا خىاهذ ؽًیذ و به يىػی به ها جىاب

کشد و هذت صیادی سا هًتظش تىلذ پغشايؼ دػا بهتش اعت به همیى خاعش همیؾه هش چه سا که بخىاهین به ها يمی دهذ گاهی با دسخىاعت ها هىاكوت کشده و ها سا هًتظش يگه هیذاسد .اعحام 
اها باص هیتىايین اص او دسخىاعت کمک يمایین هؾکالت سا هبىل کشده و اص آيها پًذ گیشین "و هیذايین که به (.گاهی خذا ها سا با ؽشایظ صيذگی تادیب هیکًذ  26تا  20ایات  25هايذ )پیذایؼ باب

 ( 28یه آ 8دس کاس هی باؽًذ ")سوهیاو باب ساده او خىايذه ؽذه ايذ همه چیضها بشای خیشیت ایؾاو جهت آيايی که خذا سا دوعت هیذاسيذ و به حغب ا

ایی اعت که خذا بشای ها ايجام هی دهذ. بًابشایى خذا کغايی سا که فادهايه دس پی او هغتًذ دوعت داسد وها بایذ ایماو داؽته یاؽین که هش اتلاهی که بشای ها اهشوصه هی اكتذ بخاعش کاسه
ا خذاعت که هی تىايذ دس صيذگی به ها کمک کًذ.همیؾه "چؾماو خذاويذ به عىی فالحاو اعت و کاهل دس دػاهایماو بخىاهین که اساده خىد و يه ها اجشا ؽىد و بذايین که تًهبایذ با ایماو 

(خذاويذ دس ؽشایغی که تحت کًتشل داسد هیتىايذ ایمايذاساو سا هذایت کًذ گاهی اگش به  75ایه  34به عىی كشیاد ایؾاو و گىػ های وی به عىی كشیاد ایؾاو ".)هضاهیش باب اوگىؽهای 
 يگاهی بیًذاصین دس هی یابین که خذاويذ چگىيه به دػاهایماو پاعخ داده اعت . گزؽته خىد

 عشص تلکش فحیح (3

با خىد سوساعت بىده با دسکی ػمین اص گًاهاو خىد و احتیاج  بایذ کاهالً وهتی دس دػا به دسگاه خذا هیشوین بایذ كشوتى باؽین بایذ دسک کًین که خذا چوذس بضسگ و ها چوذس کىچک هغتین 
ًاهکاس تشحن باجگیشی که حویش ؽمشده ؽذه بىد عش خىد سا يضد خذا خن کشده و دػا کشد "خذایا بش هى گ،ؾؼ اص او به دسگاه او سوین .هغیح هثلی اص یک باجگیش و كشیغی سا گلت بخ

ظ كشیغی که بش صيذگی خىد بغیاس هـشوس بىد دػاهای او ؽًیذه (هغیح گلت که دػاهای او تىعظ خذا ؽًیذه خىاهذ ؽذ چىو بغیاس كشوتى اعت بش ػک 73یه  آ 78كشها.")لىها باب 
که خذا صهايی که هـشوسین به ها تىجهی يمی کًذ :"صیشا که خذاويذ هتؼال اعت لیکى بش كشوتًاو يظش هیکًذ و اها هتکبشاو سا اص دوس يؾاو هیذهذ  73آیه  738يخىاهذ ؽذ .هضاهیش باب 

 هیؾًاعذ."

ها واهؼی يیغت به هش بذوو خذا اص صيذگی لزت خىاهًذ بشد و تًها هبل اص هشگ به خذا سوی هیاوسيذ .اها خذا ايگیضه واكکاسؽاو سا هیذايذ و هیذايذ که تىبه آي بشخی اكشاد گماو هیکًًذ که
دػا داسد که  750یش که پش اص دػاهاعت هايًذ کتاب هضاه کتاب هوذط.حال اگش ياگهاو بمیشيذ و یا تا باصگؾت هغیح صيذه بمايًذ يوؾه آيها خشاب خىاهذ ؽذ .خذا كشیب داده يمی ؽىد 

ص كکش ها عاخته خىاهذ ؽذ و به اگش هش سوص کتاب سا هغالؼه کًین .رهًی پشوسػ خىاهین داد که خذا سا خؾًىد خىاهذ کشد .عشو یاد گشكت و یا دػاهای هغیح و ؽاگشدايؼ.آهیؾىد اص 
 .یذه ها و اػمال خىدهاو كکش يکًینکن هتىجه هیؾىین که بایذ بغىس کاهل به او اعمیًاو کشده و تًها به ا ى يغبت دسعت تش با خذا فحبت خىاهین کشد کنهمی

 ؟چه زمانی بایذ دعا کنیم
داؽت که بشای دػا کشدو به جای خلىتی ح دوعت ها هی تىايین دس هش صهاو و دس هش ؽشایغی دػا کًین دهیوًا همايًذ آسصوهایماو. كشهی يمی کًذ که دس خايه باؽین دس علش یا عشکاس . هغی

(بشخی اكشاد دوعت داسيذ دس عاػات هؾخقی دػا 4آیه  2که يحمیا يیض ایى کاس سا ايجام داد)يحمیا باب سیظ اوسژايغی يیض دػا کًین همايغىبشود و تًها باؽذ،اها ها هی تىايین وعظ یک ؽشا
( . پىلظ گلت:"همیؾه دػا کًیذ." ایى 70آیه  6باس دس سوص دػا هی کشديذ.)دايیال باب 3و دايیال هش دو  77آیه  55یغًذه هضاهیش باب ( يى2آیه  92کًًذ،هؼمىاًل آؿاص و پایاو سوص)هضاهیش باب

 بذیى هؼًا يیغت که هش دهیوه سوص با خذا فحبت کًین بلکه يؾاو هی دهذ که تمام صيذگی سا بایذ با دػا و فحبت با خذا بگزسايین.

 ظیم و میانجیمسیح رئیس کهنه ع
جاصه وسود به دسگاه خذا سا يذاؽت جض کاهى اػظن و آو هن كوظ یک باس هیچکظ اوهتی  خیمه دس فحشا به ػًىاو هکايی بشای ػبادت عاخته ؽذ ،جالل خذا بش تابىت ػهذ هی دسخؾیذ.

د خذا اهشاس هی کشد .او هیايجی بىد ،تًها ساه اهت بشای فحبت با خذا و ایى اهش تا يغل ها عىل م گًاهاو هشدم اعشائیل سا يضایؼ گًاهاو (بىد. دس آو سوص او تمپىس )بخؾادس عال ،دس سوص کی
( خذا هوذط 20آبه  70و باباذا گؾىد)ػبشايیکؾیذ.هايىو هیايجی گشی بشای هشدم ،بشای ػیغی هغیح گزاؽته ؽذ و او هیايجی ایمايذاساو اعت. او با هشگؼ ساهی "تاصه و صيذه" سا بغىی خ

ذ گشكته ايذ هی تىايًذ به دسگاه او بیایًذ و دس پی که تؼمیغیح ساهی سا گؾىده اعت که کغايی می تىايًذ بغىس هغتوین با او دس استباط باؽًذ اها ػیغی هادل اعت پظ ايغايهای گًاهکاس يو ػ
بًابشایى  (9آیه  7تا گًاهاو ها سا بیاهشصد و ها سا اص هش ياساعتی پاک عاصد".)اول یىحًا باب  بخؾؼ باؽًذ با ػلن بش ایى واهؼیت که "اگش به گًاهايماو اػتشاف کًین ،او اهیى و ػادل اعت

ا پایاو دػاهای خىد اص ػباست "دس يام ایمايذاساو تؼمیذی بىاعغه ػیغی هغیح يضد خذا دػا هی کًًذ چىو او دػاهای هاسا به حضىس خذا هی بشد. به همیت خاعش اعت که دس آؿاص و ی
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( هغیح بشخاعته 75آیه  4ػیغی هغیح يیض راتی ايغايی همايًذ ها داؽت پظ هاسا دسک هی کًذ و هی تىايذ "هن دسد ضؼق های ها ؽىد ")ػبشايیاو بابهغیح " اعتلاده هی کًین. ػیغی 

" ...هغیح که هشد بلکه يیض بشخاعت آيکه به دعت ساعت خذا هن و اکًىو هیايجی اعت و پادسهیايی کغايی که دس يام او دػا هی کًًذ سا ايجام هی دهذ: ؽذه ،بشدعت ساعت پذس اعت
 (34آیه  8هغت و هاسا يیض ؽلاػت هی کًذ.")سوهیاو باب

م خىاعته ها و تما(. او 78آیه  28ایًها بخاعش ػؾن او به ها و هذستی اعت که به او داده ؽذه اعت )هتی باب به خذا سا ايجام هی دهذ و همه هغیح کاسی كشاتش اص سعايذو دػاهای ها 
ا آیًذ يجات بی يهایت بخؾذ چىيکه دائمًا صيذه اعت تا ؽلاػت ایؾاو سا بکًذ")ػبشايیاو آيايی سا که به وعیله وی يضد خذ که بشد:"اص ایى جهت يیض هادس اعت احتیاجات ها سا يضد خذا هی

 ( 25آیه  7باب

هغیح . ػیغی  (23آیه  76پذس به اعن هى علب کًیذ به ؽما ػغا خىاهذ کشد ")یىحًا باب اصآهیى به ؽما هی گىین که هشآيچه  وػذه او به ؽاگشدايؼ سا هبل اص هشگؼ به یاد آوسیذ:" آهیى
ؽت بلکه او سا دس ساه جمیغ ها تغلین يمىد چگىيه ؽلاػت پیشوايؼ سا کشده و دػاهای آياو سا يضد خذا هیاوسد و دس صيذگی آيها دس جىاب دػاهایؾاو دخالت داسد."او که پغش خىد سا دسیؾ يذا

 ( 32آیه  8با وی همه چیض سا به ها يخىاهذ بخؾیذ ؟)سوهیاو باب 

 

آيها سا اص بیى ذ گًاهاو ؽما بخؾیذه خىاهذ ؽذ و خذا بشای همیؾه س تؼمیاؽت که باػث خىؽحالیغت . دذ یاكتیذ سابغه ای خاؿ با خذا اص عشین پغشػ خىاهیذ داگش دس بشکت خذا تؼمی
 ذ ، گًاهاو هش سوص ؽما سا يیض خىاهذ بخؾیذ.یخىاهذ بشد و پظ اص آو اگش ػمیوًا هتأعق ؽذه و دس پی بخؾؼ باؽ

 ذی ها را نیس می شنىد؟آیا خذا دعای غیر تعمی
ی ؽًىد.بشای هثال خذا دػای کشيیلیىط اگش چه بذوو تؼمییذ دس هغیح هیچ گًاهی بخؾیذه يمی ؽىد ههن اعت بذايین که خذا دػای کغايی سا که دس پی ؽًاخت او وساههایؼ هغتًذ سا ه

عش بشکاتؼ تؾکش هی کًًذ و اص او کمک هی خىاهًذ او يیض خؾًىد هی ؽىد اها (. وهتی هشدم اص خذا  بخا74و73آیات  76باب– 6تا 7آیات  70و لیبیا سا هبل اص تؼمیذؽاو ؽًیذ)اػمال باب
ذ به ػیغی هغیح هشتبظ که تىعظ تؼمی اهًذ ؽذکغايی که پیام يجات خذا سا يمی پزیشيذ ،يمی تىايًذ اص خذا  ايتظاس ؽًیذو دػاهایؾاو سا داؽته باؽًذ.گًاهايؾاو تًها صهايی بخؾیذه خى

الل خىد ايتخاب کشده يمی تىايذ بحث کًذ. خذا به همه هخلىهاتؼ تىجه داؽته و دػای هشؽخـ ػادلی جهیچکظ دس هىسد سوؽی که او بشای  ه خذا بًا کشده وؽىيذ .ایى سوؽی اعت ک
 سا هی ؽًىد اها همکى اعت كىسًا پاعخ يذهذ و یا همکى اعت پاعخ دػاهایماو سا عىسی دسیاكت کًین  که ايتغاس آو سا يذاسین .

 ه:خالص
 خذا دػای همه کغايی که كشوتى و ػادل هغتًذ خىاهذ ؽًیذ. (7
 بایذ یاد بگیشین که دسعت و بشای چیضهای فحیح دػا کًین. (2
 پظ اص تؼمیذ،بشای بخؾایؼ گًاهاو به واعغه هغیح دػا هی کًین. (3
 دػاهایماو بایذ ؽاهل ایى هىاسد باؽًذ:  (4

 پشعتؼ و احتشام بشای خذا و ػیغی هغیح 
  باصگؾت عشیغ هغیح جهت بشهشاسی پادؽاهی خذادسخىاعت بشای 
 دسخىاعت کمک بشای خىايذو کتاب هلذط،خذهت به خذا و تؼلین کالم 
 اػتشف به گًاه يضد خذا 
 ؽکش خذا بشای بشکتی که هش سوصه اص او هی گیشین 
 دسخىاعت کمک اص خذا بشای کغايی که هی دايین هحتاج هغتًذ 
 ه خىد و کمک بشای آهذو آيها به عمت اودسخىاعت اص خذا بشای حمایت اص خايىاد 

 آیاتی برای مطالعه:
 6آیه  4كیلیپیاو باب

 باب های برای مطالعه:

 70اػمال باب 

 702و 57هضاهیش باب 

 ایمايذاساو تؼمیذی اعت ،او هیايجی گشی دػاهای ها سا يضد خذا هی کًذ و بشای گًاهاو ها يضد خذا ؽلاػت هی علبذ.ػیغی هغیح کاهى اػظن 
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  74تا 7آیات  78لىها باب 

 5آیه  2اول تیمىتائىط باب 

  24آیه  9و باب 74آیه  4ػبشايیاو باب

 

 


