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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

صص  سوره مبارکه             04/11/96     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (دوازدهم    ) جلسه    ق

 

 نآ اجابت برای و بیاورید تاندل در ،کند اجابت و بشنودآن را  خداوند دیدوست دار که را حاجتی و آرزو هر

 .بفرستید یصلوات

 ،فردآن  بهش القای برای و بگوید دلتان در ،شود تلقین شناییآ یا دوستبه   دارید تدوس که پندی و نکته هر

 .ختم بفرمایید یصلوات

 ﴾۷۰﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 

 ﴾۷۱﴿تِیکُمْ بِضِیَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَیْرُ اللَّهِ یَأْ

 ﴾۷۲﴿یَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَیْرُ اللَّهِ یَأْتِیکُمْ بِلَیْلٍ تَسْکُنُونَ فِیهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى یَوْمِ الْقِ

هایی از های قرآن آمده و بسیار مبارک است، این است که در هر سوره جلوهیکی از اتفاقات مهمی که در سوره

خوانیم، و... می ءنمل یا شعرا است. آنچه در سورهشود که در هر سوره متفاوت ربوبیّت خداوند معرفی می توحید و

انسان  که شود که انسان خداوند را به اشکال مختلفی شناسایی کند. گاهیبیان کامال متفاوتی دارند. نتیجه این می

د حمد یا بلد یا آل عمران ببین ها کار کند. مثال در سورههای توحید سورهخواهد قرآن را ختم کند، روی جلوهمی

-بقره یا آل حمد با سوره توحید در سوره خداوند خودش را چگونه معرفی کرده است تا اگر کسی از او پرسید،

بستگی دارد.آخرتی که  ،دهدهای مفهومی که فرد انجام میعمران چه تفاوتی دارد، بتواند جواب بدهد. این به ختم

 قصص است.  اوج آیات توحیدی سوره، ۷۰متفاوت است. از آیه  ،نمل است با آنچه در سوره آمده،قصص  سورهدر 

 -۱آیات توحیدی در هر سوره متناسب با رخدادهای همان سوره است، به بیانی هر سوره مشتمل بر دو بخش است: 

دهد حضرت توحید نظری. آیاتی که در دل رخدادها آمده، توحید عملی است. مثال نشان می -۲توحید عملی، 
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 ۷۲و ۷۱، ۷۰ه السالم( یا پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( چه کردند. البته این طور نیست که فقط بگوییم آیات موسی)علی

این آیات گوهر آن آیات توحیدی هستند. اگر کسی بپرسد که چه  اماتوحیدی هستند، همه آیات توحیدی هستند 

دهد که نشان می ۷۲و ۷۱، ۷۰عظیمی زد، آیات  شد موسی )علیه السالم(، موسی )علیه السالم( شد و دست به انقالب

اش عبارت بود از اینکه در این آیات، خداوند را اینطور نگاه موسی )علیه السالم( کسی است که باورهای توحیدی

شود؟ آن کسی که به این آیات اعتقاد داشته باشد، کرد. حاال اگر کسی خداوند را اینطور نگاه نکند چه میمی

 شود.لسالم( میموسی )علیه ا

خوانید، کنند. وقتی آیات توحیدی را میرا تکمیل میدیگر  یک وزنه، وزنهها هرکدام از آیات مثل در سوره

شود. اگر این آیه را انسان بفهمد چه اتفاقی برایش حاصل میاینکه گوید و فهمم این آیه چه میگویید من نمیمی

مادر حضرت موسی  ؛گویدهای مختلفش را برایت میبتدای سوره جلوهگوید بیا تا برایت بگویم و از اسوره می

اعتقاداتشان به این صورت  )علیه السالم(خواهر حضرت موسیو  )علیه السالم(همسر حضرت موسی )علیه السالم(،

 سالم()علیه ال، موسی)علیه السالم(ای باعث شد تا موسیگوییم چه انگیزهخوانیم میبوده است. داستان را که می

 گوید این آیات را بخوان! این آیات همان حقیقت است.شود، مادرش اینطور شود؟ می

 ﴾۷۳﴿ونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُ

کند که در زندگی انسان خیلی بحث شب و روز را مطرح میدر ضمن معرفی خداوند،  ۷۳و  ۷۲، ۷۱از آیات 

ریختگی انسان هم هام و احساسم این است که بحث شب و روز در باخیرا دقتم را کمی بیشتر کرده بندهاهمیت دارد. 

یا هر دو. اگر گفتی من شب بدی داشتم، و هم ریخته است یا مشکلش در شب است یا روز هنقش دارد. هرکس ب

 .ید بگویی روز خوبی هم نداشتمبا الجرم

 ﴾۷۳﴿ونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُ

فی کرده هم شب و هم روز دارد. در آیات پیشین هم خداوند خودش را به شب و روز معر ،انسان از رحمت خداوند

گوید همان کسی که شب را سرمد قرار نداد، همان که روز را می ۷۱است. اگر از ما بپرسند خدا کیست؟ در آیه 

روز در کند و اگر گویی آنکه شب را روز میپیوسته و سرمد قرار نداد. اگر این سوال را شب از شما بپرسند، می

 داللت به دیگری دارد. کند. هر کدام گویی آنکه روز را شب میبپرسند، می
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کند به خاطر رسیدن کارکرد شب و روز چیست؟ سکونت و ابتغاء فضل است. غایت اینکه انسان در دنیا زندگی می

ترین عوامل رسیدن به فضل است. شب وروز یکی از مهم ،های خلقتبه فضل و کمال است. یکی از غایت

کِتَابٌ أُحْکِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ »فرماید: ود میه شکوفایی استعدادهای انسان است. در سوره مبارکه

 -۲غیر خدا را نپرستید،  -۱گوید شما سه کار را انجام دهید تا ما دو کار را برای شما انجام دهیم: آخرش می ۱« خَبِیرٍ

دهیم و دیگر اینکه هر فضلی احسن به شما میتوبه کنید. اگر این سه کار را انجام بدهید یک متاع -۳استغفار کنید، 

به این « لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ َو»سوره قصص حرف )واو(  ۷۳ کنیم. در آیهمی آن را بالفعلدر شما به صورت بالقوه است، 

هایی که شب ت. اگر هر کس مجموعهاس «لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ»، معادل «هِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِلِتَسْکُنُوا فِی»شود که معنی می

-جرم به شکر دست پیدا میال برایش گذشت، سکونت بود و مجموعه روزهایی که برایش گذشت، ابتغاء فضل بود،

 کند.

     دارد؟ تفاوتی چه وتوبه استغفار .نپرستد را خدا غیر و کند استغفارو  توبه باید پس :سوال

است. هز نعمتادردانی شکر به معنای ق استغفار یعنی طلب غفران، توبه یعنی رویش را از سمت خداوند برنگرداند. -

کر یعنی شی خود. فطرت و استعدادهاپنهان کردن شکر در مقابل کفر است. شاکر به معنای کافرنبودن است، یعنی 

و وند به اه خداکساختار انسان متعادل باشد. علمش متناسب با عملش باشد و بالعکس. شاکر کسی است که قوایی 

 است. ریخته نیست. مثل ماشینی که سالم همهکند، انحرافی در آن نیست و بداده است درست کار می

دو  ا خداوندبه(. تاستغفار و تو غایت انسان این است که سه کار گفته شده را انجام دهد )عدم پرستش غیر خدا،

. ایت برسدغه این بهای انسان است و شب و روز را قرار داده تا پاداش به او بدهد. بدست آوردن فضل جزء غایت

رای بن امکان یشتریبشأن روز و شب آنقدر باالست که اگر از انسان بپرسند کدام امکانات در انسان مهیا شده که 

غن ان در رونانم ،روز باشد ،شب باشد و روزمان ،مانگوید شب و روز. اگر شبکند، میرسیدن به فضل را مهیا می

 !است

                                                           
اسْتَغْفِرُواْ وَ أَنِ  (۲أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ  إِنَّنىِ لَکمُ مِّنْهُ َنذِیرٌ وَ بَشِیرٌ) (۱)الر کِتَابٌ أُحْکِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ : ۳تا  ۱سوره هود آیه  ۱

 (۳یرٍ)عَذَابَ یَوْمٍ کَبِ أَخَافُ عَلَیْکمُ إِنىّ إِن تَوَلَّوْاْ فَوَ هُفَضْلَ ضْلٍفَذِى  جَلٍ مُّسَمًّى وَ یُؤْتِ کلُتُوبُواْ إِلَیْهِ یُمَتِّعْکُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلىَ أَ ثمُ رَبَّکمُ
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 ،نباشد شب ،شب گرا یعنی فتد.انمی قاتفا فضلی ءبتغاا ،دبیایکه  هم روز ،نباشد مشاآر و سکونت موجب شب گرا

 یشافزا من ناتو کند،نمی اپید یشافزا من نشاد مثال ؛رداند فضلی ءبتغاا نیز روزش و رداند ار مشاآر و سکونت

 گفت نفر یک رگا. شود زیادتر نتشسکو باید هم شب به شب .شود زیاد فضل ءبتغاا باید روز به روز کند.نمی اپید

 ،ستا شبتر شبش چون رم.اد بیشتری سکونت عمرم هایشب زا نقدرا یعنی ،گذشته عمرم های شب زا راین مقدا

 .ستا روزتر نیز شروزپس 

 دارد؟ نآقر در هاییهمولف چه فضلء ابتغا: لاسو

 نسانا که انمندیتو هرگونه رد.اد مختلفی هایحالت ست.ا نعمت یا رزق یا علم بعضی یابر یابر فضل ءبتغاا -

 هافضل میگویند. بعضی «فضل ءبتغاا» ،کند ستفادها کمال مسیر در و آورد بدستآن را  کردن جو و جست با ندابتو

 یا مبین هافضل بعضی میباشد. برتر هایفضل ءجز حکمت .هستند برتر هایفضل ءجز حکمت یا کتاب تعلیم مثل

 .کبیرند

 ؟چیست سکونت شاخص ل:اسو

 شجاعت و ترس معد دث.احو زا نترسیدن و نکردن هول ؛ستا سترسا و برااضط شتناند ،سکونت شاخص -

 ست.ا

 اند؟در قرآن چه مواردی به سکونت معرفی شده ل:اسو

  .کنید اپید ار سه ینا رتباطا باید خودتان کهاست  شده دهاد نسبت زوجیت و شب، ذکر به سکونت قرآن در -

 و سکینه .میآید بوجود اخد هار در جهاد ثرا در کنید. سکینه اپید ار سکینه حاال ،ریماد سکینه فجر مبارکه سوره در

 و جهاد رتباطا باید حاال ست.ا جهاد به واسطه سکینه و ستا زوجیت و شب ،ذکره اسطو به سکونت ریم.اد سکونت

 .کرد اپید ار ذکر و شب و زوجیت

 فرق سکونت و سکینه چیست؟ ل:اسو

 .گویندمی سکینه ار جتماعیا سکونت ست.ا رابرقر جتماعیا فتح باالخص ،لهیا فتح حالت که ستا وقتی سکینه -
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 بعضی روزشان برمیگردد. روز و شب ریختن همبه به ختالالتا همه هستند. زندگی مفاهیم ترین یاپایه روز و شب

 به سمت هایشانشب بعضی و روزهایشان بالعکس. برخی نیز بعضی است و کوتاه خیلی شانشب و ستا بلند خیلی

 پس زا یعنی ،شودمی شب بلند ،رداند تحرک که یابنده ؟چه یعنی شدن ّممتد حاال .رودمی پیش شدن ّممتد

 کند.می خرج روز و کند می ذخیره نیرو شب واسطه به فرد که هستند طوری روز و شب .نمیآید بر خود کارهای

 کارهایشان در که کسانی میشوند. تنبلی دچار ینهاا .کنند خرج نندانمیتو کردن خرج موقع و گیرندمی فقط برخی

 .ستا بلند روزهایشان ،رنداد عجله کارهایشان در که هایی آن وهستند  بلند شب ینهاا ،رنداد تاخیر

 هستند؟ ذکر اهل خیلی هابلند شب یعنی :لاسو

 زهاندا زا بیش نآ در چربی که ستا بدنی مثل سکونت، بخورد همبه فضل ابتغاء و سکونت زناتواگر  .خیر - 

 بلند شبش رد.اند عمل اما رداد علم ست.ا نکرده خرج اما رداد پتانسیل شود.می سست بدن وقت آنو  میشود ذخیره

 بخاطر .روز نه و رنداد شب نه ،میشوند ییاجرا کارهای رداو که آقایانی مثل ،رداد زیاد عمل که فردی .استشده 

 خواهممی من .یزندرمی همبه پس ،ستا بیشتر رنداد که نسیلیپتا زا ،رداد ها آن زا جامعه که توقعی نامیز کهینا

 به مربوط دهم که نتقالا یتروسیع مفهوم یک به شدن روشن و شدن تاریک مفهوم زا ار روز و شب مفهوم

 یعنی روز و شب جای .ستا طوالنی روزهایشان دیگر برخی و شبهایشان برخی ست.ا نسانا ساختار کارآمدی

-می شکل ینا به و رنداد روز و شب ختالالتا دافرا ینا .عمل یک روز و انجام بدهند عمل باید یک شب که جایی

 با که دیافرا نوعا میدهند. نجاما روز ،بدهند نجاما شب باید کهرا  کارهایی دافرا ینا شناخت. ار نسانهاا ناتو

 شود.می مخلوط روزشان و شب کنندمی کار رکامپیوت

 و ستا خسته شانذهن افرد ،کنندمی روز ار خودشان شب ،کنند می کار مجازی صورت به موبایل با که هایی آن یا

-می پیر زود دافرا ینا ..ستا وحشتناک خیلی رند.اد روز شب وختالالت ا نیز ینهاا .شودمی جابجا روزشان و شب

 .شوند

ا ر رکا این گرا شوید. رابید هم 4 یا ۳ ساعت ،بیدابخو و کنید خاموش ار وسایل همه ۱۰ ساعت من! هراخو !من درابر

 همبه همخوامی ،رداند شکالیا میگوید فرد ست.ا ریختگی همبه نوع زا ختاللشا میشوید. ختاللا دچار ،نکنید

 ، ودهی نجاما صالح عمل ،ورندآمی تشریف زمان ماما وقتی نیانمیتو دیگر ،باشی ینگونهااگر  مااباشد  !باشم ریخته

 ورند.آنمی حساب به سالم های آدم ءجز ار وا ،کنند اجد ار سالم دمهایآ ستنداخو گرا
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 شتهاد حتیاجا شما به زمان ماما ستا ممکن حال هر به !باش زمانت ماما فکر به قلاال ،نیستی خودت فکر بهاگر 

 ..باشند

 دارد؟ تاثیر رادها در روز و شب در اختالل یاآ :سوال

 در درونی دهارا ینابنابر باشد.می وا یطاشر تابع اراده،ین ا است. روز و شب اختالل ،دهارا در ختاللا ردامو زا یکی -

 دهد.  نجاما ندانمیتو درون زا ،دهد نجاما محیطی باید ار برنامههایش کند.نمی اپید جریان وا

-می و میشدیم دوچرخه راسو صبح ناذا زا قبل دیم.امید نجاما باطنی یتاهد با ار کارها بعضی وقتها بعضی ما

 فجر سوره صبحشان نماز در یشانا نیم.ابخو نماز یریاجز للهاآیت سر پشت تا بود دور خیلی که مسجدی رفتیم

 ما میشود. محشور )علیه السالم(حسین  ماما با ندابخو فجر سوره صبح نماز در هرکس فهمیدیم بعد ندند.امیخو

 بود. شده سازگار کار ینا با مانطبع دیگر

-به پس ،آیدمی بشاخو الطلوعین بین ،بدابخو دیر شب گرا کرد. صالحا عینطلولا بین در باید ار روز و شب نظرم به

 ندانمیتو مشاآر دیگر ،شودمی ریخته همبه درصد 99 نوعا عینالطلوبین، خورد همبهکه  شب و روز ریزد.می هم

 نمی ما اچر یدگومی ببرد. فرد پیش ار جدی و مهم کارهای ندتوانمی هم دیگر طرف زا کند. اپید راستقرا آن در

 ار روز و شب گرا ست.ا ریخته بهم روزت و شب چون ،ستا ساده بشاجوبدهیم؟ نجاما ار کارها خیلی نیماتو

 سیم.رمیتوفیقات  زا بسیاری به کنیم صالحا

 دو یکی پس !کنیم زیاد ار مانعتسا ۲4 مجبوریم ،برسیم ناکارهایم به ینکها یابر ما گفتمی ما به هیانشگاد دستاا

 رابید زود که بود فهمیده ار ینایعنی  رسم.نمی کارهایم به نشوم رابید زودتر گرا چون مشومی رابید زودتر ساعت

 ،نشود نعمت ناکفر دچار و باشد شاکر هدخوامی کسی گرا ،یدگومی ۷۳ آیه .کندمی برکت با ار روزش طول شدن

 .کند ستفادها ،روز فضل ءبتغاا و شب سکونت زا

 ؟کنند کار چه ستا شده جابجا روزشان و شب که هایی شغل :لاسو

 شب و روز بین در شانابخو یابر زمانهایی مثال؛ باشند شتهاد شیفتهایشان در عاتامر سری یک باید دافرا ینا -

 آن بودن سرحال و خوشحال آنها عاتامر نشانه باشند. سرحال نندتوامی نهچگو که بدانند خودشان باید کنند. تعبیه

 کنند. صالحا و دندگربر باید پس ،میرود ییاقهقر حالت به سیرشان ،شتنداد خما و خمودی حالت موقع هاست. هر
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 شده ثابت پزشکی لحاظ زا و ستا تغییر قابل ینا ،ببرد باال ار شاناحتسترا قدرت بیدناخو قعیامو در ستا ممکن

  ست.ا

 شب ست.ا شتباها ،ستا باخو معادل شب بگوید کسی گرا بد.ابخو ار شب همه نفر یک که نیست ینا سر مانبحث

 خیلی فضل ءبتغاا کنند.می فرق مفاهیم ینا ست.ا فضل ءبتغاا معادل روز ،نیست کار معادل روز ست.ا سکونت معادل

 .نیست باخو معادل اما باشی شتهاد باخو نیتوامی هم فضل ءبتغاا میان در هست. نیز کردن فکر و نشستن به قعامو

 ممکن لبتها شود. تقسیم روز و شب بین باخو و باشیم شتهاد باخو زا یابهره باید روز در هم و شب در هم اظاهر

 به روز و شب بین باخو نسبت کنم. کار مفصل هم ار روز و بمابخو مفصل ار شب همخوامیمن  بگوید کسی ستا

 .ستا متغیر ساعت 9 تا 4 زا و دارد فیزیولوژیک یطاشر به بستگی کامال باخو و رداد بستگی فرد هر طبیعت

  ؟ستا بد خیلی هم عینالطلو بینزا بعد باخو ل: آیااسو

 .نیست خیلی آن هتاکر ،نه -

در  میکنم. توهینآمیز شتابرد من و میزنند حرفی یک من به که ستا ینا ستا شب ویژگی که سکونت نشانه

 کسی زا تلنگری محض به و ماریخته همبه ،رماند سکونت من یعنی ینا ..نگفتم چیزی من که گویدمی مقابل فرد

 هفته دو یکی ،نباشد هماهنگ نشاائقهذ با حرفی که ستا کافی فقط هستند. گونهینا دافرا غلبا مروزها ریزم.می بهم

 !کنندمی قهر آنکه جالب حتی یا ریزندمی بهم

 ؟دهید ائهرا روز و شب شتناد یابر تمرین یک ل:اسو

 ینا آیا رد.اد بدو بدو و تحرک چقدر و رداد مشاآر چقدر ببیند ،کند ثبت ار خودش وجودی وضعیت هرکسی -

 یا بچه یک که میفهمیم آنجایی زا ار مشاست. آروا امشآر زا بیشتر تحرکش ینکها یا رنداد نیاهمخو با هم دو

 چه حوصله سیمپرمی وا زا وقتی و رماند حوصله میگویداینکه  یا بریزد همبه ندامیتو ار فرد حتیار به حرف یک

 ینا !رماند ار دو تا حوصله ماا کنم تحمل نمامیتو ،باشد بچه اگر یک گویدمی ؟چقدر و ریاند ار چیزهایی

 کاری هم با که زمانی تا اما رماد هم ار بچه تا پنج حوصله من بگوید کسی ستا ممکن یا .ستا فرد موجود وضعیت

 .ریزممی هممن به ،میزنند حرف کالس دیگر طرف هایبچه وقتی گویدمی یا باشند شتهاند
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-از آن یکی ای ستا معیوب دو ره مانامشآر و کتحر آیاکه  شویممی متوجه ،میکنیم ثبت ار خود وضعیت وقتی

 نسانا یسساا مشکالت زا یکی چون میشویم. ،ریماد کاذب مشاآر که قعیامو متوجه همچنیند. راد مشکلها 

 چون ست.ا قبهامر و ثبت همین آن زا خروج هار دهد. مشاآر ار خودش گناه با ستا ممکن و ستا کّبرم جهل

 ،داد نجاما نامیتو موجود وضعیت ءحصاا زا بعد که کاری دومین میدهد. بروز ار خودش کاذب مشاآر ینا جایی

 زا دوری، روز و شب در نامناسب های تغذیه زا دوری مانند ؛میکند بیشتر ار امش اوآر که ستا کارهایی نجاما

  نامناسب. و نابهنجار تصاویر زا دوری ،نامناسب زمان در خبارا

 ؟کند چه کار باید نمیرسد خودش ستههایاخو به کسی گرا ل:اسو

 راقر ولویتا در ار رداد وجود آن به رسیدن مکانا که هاییآن ،کند لیست ار خودش ستههایاخو باید فردی چنین -

 میرسد. نیز بزرگش ستههایاخو میکند و به اپید ناتو تدریج به .دهد

و  نده نجاما تصمیمگیری هیچ روز طول در شما گفتم وا به؟ کنم رچه کا میگفت و بود ریخته همبه بسیار فردی

 و شو بلند صبح ناذا زا قبل .کن فکر نه و بگیر تصمیم نه ،کن شتایادد را رنداد تصمیمگیری به نیاز موضوعاتی که

إِنَّ » ست.ا مشاآر و سکونت محل شب ازیر بگیر. تصمیم یکی یکی ،کردی شتایادد که موضوعاتی تمام یابر

 ست.ا شبانه تصمیمات همان «نَاشِئَةَ اللَّیْلِ » ۲« هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًانَاشِئَةَ اللَّیْلِ 

 ؟چیست علت کنیم، عمل انستیمنتو روز نآ یافرد اما فتیمگر تصمیم شب ار کاری گرا ل:اسو

 شتهاد دوجو تبرگش و رفت ینا بار ده ستا ممکن کند. موکول آن بعدی شب به ار موفقیت عدم علتیابی باید -

 بیشتر تانوقت زا برابر ۱۰تا  ۳ خودتان نسبت به ،کردید عمل روز و کردید موکول شب به ار تصمیمات گرا .باشد

 .میکنید ستفادها

 کار در نتیجه و میشود گرفته حداو آنِ در که ستا تصمیماتی خاطر به ،میشوند نجاما یاعجله که کارهایی تمام

 .شود نجاما بار چند باید

 ؟نمیشود ظالم ،کند رعایت ار روز و شب نسانا گرا ل:اسو

                                                           
 6سوره مزمل آیه  ۲
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 .میشود شاکر چون بله -

 .فکر میکنم موردش در 4 و ۳ ساعت مشبا .زنممی افرد ار حرف ینا گویممی ،بزنم شما به حرفی خواهممی من

 به رسیدن یابر یعنی ؛ستا لّتفع باب زا تفکر ؟!نرسد چیز همه به و کند کنترل ار فکرهایش نسانا میشود مگر

 من آشفته ذهن نشاندهنده ،میدهم موقعی هر ار پیامی هر من که ینا کنیم. یجادا پذیرش خودمان در مقصدی

 ؟!کند عمل کی دیگر وقت آن چون اگر اینطور باشد پس کند فکر موقع هر ،بدهم جازها ذهنم به نباید من ست.ا

 میگیرد. تصمیم من به جای ونداخد هم روز طول در و هستم متصل لهیا لهاما به من بگوید کسی ستا ممکن

 .ستا صبح نماز زا قبل نوعا ماا باشد صبح ۱۰ ساعت سحرش اششغل بخاطر مثال فردی یابر ستا ممکن

 شب جابجایی ریجبه تد و ستا ختاللا ،بگیرد فرد زا ار نهاروز تحرک ،شب در تمرکز گرا که ستا ینا یگرد نکته

 .کند یجادا هم وشیمافر باال سنین در ستا ممکن کند اپید مهادا گرا و فتدا می تفاقا روز و

 .بریممی پایان به ار جلسه و کنیممی عرض تبریک ار )سالم اهلل علیها(زینب  صدیقه حضرت تولد
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