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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 17/11/39  استاد اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (سیزدهم جلسه) سوره مبارهک کهف          

 

 .سه امشب صلواتی را عنایت بفرمائیدبرای بهره مندی کامل از جل

هتا صتلوا    بترای هتر کتداز از نیتت    حاجت مستجاب شده داشتته باشتیم      چهاردهنیت بکنیم تا  خواهیم چهاردهمی

 .بفرستیم

شاءاهلل ارتباط ختوبی بتا صتلوا  داشتته     که ما انامشب در مورد بحث صلوا    نقش   ارتباط آن در زندگی    این

درخواستت   پنتاه ببتریم   از خدا نتد   خواهیم از صلوا  کمک بگیریم   به صتلوا   می. باشیم صحبت خواهیم کرد

اهلل به برکت صلوا  بر محمد  آل محمد ، پر ردگار جایگتاه  ءشا  ان قرار بدهدکنیم ما را مشمول صلوا  شدگان 

 .مربوط به صلوا  را به ما عطا کند

کنیم که صلوا  به  سیله ا  معنی شده   هرچه ما قتدر ا  بشناستیم معنتی صتلوا  را     ا لین صلوا  را نثار کسی می

 .ایمبیشتر فهمیده

شناخت، نفتر د متی هتم  جتود نداشتت   اگتر د متی هتم بتوده حضتر            ( ع)قدر صلوا  را حضر  امیرالمومنین

واقع صلوا  در نظاز  الیتی جتاری   الایشان در  اقع معنای صلوا  را به  سیله  الیت معنی کرد   ب. است( س)زهرا

 صلوات بهره ببریماز نظاز  الیی اهلل ءشاانکه شود؛ برای اینمی

که متا هتم در ایتن    شوند؛ برای اینها به عصمت الهی معصوز میکه انسانافتد این استاتفاقی که بوسیله صلوا  می

 صلواته  الیت به عصمت الهی معصوز شویم زنجیر

 صلواتحسنا  شود؛ برای فهمیدن این ست آشکار میحسن در عالم ه یله صلوا  هر چهبه  س
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ستایش زیبایی است   خیلی ارتباط پیتدا   ..به معنای زیبایی است "صلو"که خود است گرفته شده "صلو"صلوا  از 

 صلواتصلوا  ستودن در ما فعال بشود  به برکت اهللءشاانکه کند با حمد که ستودن است؛ برای اینمی

رستد؛ بترای   متی تواند ببینید   طبیعتا با صفا  کمتال بته ختدا    باشد که انسان صفا  کمال را میحمد به این معنا می

 صلواتها دیدن این صفا    مزین شدن به آن

بترای   ؛است   این د  مسا ی هم هستند هرچه علم انسان به صلوا  زیاد شود علم به رحمت خدا در نش زیاد شده

 صلوات ن نسبت به رحمت   صلوا  زیاد شودماکه علماین

هتا    دغدغته  توانتد شود که مییک آرامشی پیدا می انسانبوسیله صلوا  در در ن  افتد، قنی در زندگی اتفاقی می

 صللوات برنتد  از بتین متی   را در زنتدگی  هتا که غصه یهایهایش را برطرف کند؛ برای پدیدار شدن صلوا نگرانی

ختورد کته از آن عصتبانی    ای برمتی به مسئله یا شود  ای ناراحت میشود   از مسئلههر قت که آدز دچار مشکل می

بهتره  دانتیم  ،کته قتدرر را نمتی   کنترل کننده الهیکه از این تواند با صلوا  آن را کنترل کند؛ برای اینمی شود،می

 صلوات  با آن خود را کنترل کنیم ببریم 

که از رحمت جامعه احساس نارضایتی کردید، برای این تان، از  ضع   ا ضاعهر قت ته دلتان از خودتان، از زندگی

 .بفرستید صلواتخدا ناامید نشوید 

 صلواتبفرستید جیبتان نرفت به جای آن انفاق صلوا   در به هر دلیلیان هر قت خواستید انفاق کنید   دستت

شااهلل معنی ایتن جمت   را   که انبرای این .استخدا ند   تهلیل تسبیح، حمددر ر ایا  هست که صلوا  هم  زن 

چطتور بته نیتت    اینکه هاباشد   علم آن را پیدا کنیم   معنای این تواندیک صلوا  چگونه می پی ببریم که بفهمیم  

 صلواتها صلوا  بفرستیم این

در خواهتد    فرستد این به این معنا است کته همته خیترا  را بترای محمتد   آل محمتد متی        قتی کسی صلوا  می

 صلواتتواند باشد؛ برای د ر کردن رذائل اخ قی از خودمان نه بخیل   نه حسود میحقیقت این شخص 

هرگاه از خودتان، تنبلی   انواع   اقساز بیماری   کرختی رنج بردید   احساس کردید شما را به ر زمرگی کشتانده  

 .بفرستید صلوات که از این  حالت خارج شوید  بحث ر زمرگی برایتان مهم شد، برای این
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را بیشتتر  ( ص)خدا ند توفیق بدهد که هم قدر پیتامبر  اهللءشاان برای اینکه است (ص)علق به پیامبرتدر این ایامی که م

 صلوات قدر شناسی کنیمبشناسیم   هم بیشتر  

شود، خیلی ذکر عجیبی است، شب   ر ز جمعه صواب ا لین خاصیت   دعای مستجابِ صلوا  شامل خود فرد می

را  صللوات خص این شب جمعه که شب می د هست، غفلت نکنیم   به صور  ختاص  اال، باندزیادی برایش گفته

 .بفرستیم

 .انقدر هدایت را در عالم جاری کن که کسی در دنیا نباشد که هدایت نشود خدایا: معنای صلوا 

 .باشداین جلسه ان شاء اهلل جلسه پایانی سوره کهف می

  خصوصتیت   کتابی که فرستاده عوج نیست   این خیلی مهم استها خبر بدهد که برای خدا مهم است که به انسان

هم قائم است   هم قیاز آفرین  . جود دارد است یعنی در  اقع عنصر قیاز در آن مهم این گونه است که قیّ اربعدی

 .کندها را بعهده بگیرد   آنها را قائم تواند  الیت آنکه عوج ندارد قائم است یعنی میع  ه بر این. است

 .رسد   بد ن شک اثر داردعوج ندارد یعنی اگر کسی آیاتش را گور کرد   عمل کرد حتما به نتیجه می

ار عتوج نتدارد قیتاز    کته بتر بنتده    است یعنی حتما یک نز لیار نازل شدهخصوصیت سومش این است که بر بنده

 .تگیرد   خصوصیت بعدیش هم انذار اسآفرین است  الیت  لی رابه عهده می

ن چیزی که درست یا نادرست است تاب تنبه است یعنی انسان را از آکتابِ انذار یعنی ک. کتابِ انذار   بشار  است

 .کند که درست رفتند یا نرفتنددهد   معلوز میکند؛ بشار  است یعنی به انسان شاخص راه میآگاه می

کنتد اعتمتاد بته ختدا     ه رجوع بته کتتاب متی   این خصوصیت یک سری لوازز دارد   آن لوازز این است که فردی ک

 .داشته باشد

که آیا  به سمت یک جمع بندی کلی ( ع)تا اینجا آیا  ا لیه بود   حاال آیا  آخر بعد از داستان جناب ذ القرنین

 .رفت
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 :به بعد 99آیا  

را گرفته شتده    ای جلوی چشمانشان کند این گونه است که پردهخصوصیت کارآفرینی که در این سوره مطرح می

به این صور  استت   مصادیق این کار .همین منجر شده که به یاد خدا نیفتند    قدر  شنیدن را هم از دست دادند 

بینیتد    کنیتد   یتک نتور   تصتویر متی     است، یعنی شما االن به تخته نگاه میتوجهی این است  ارکه ذکر خاصیت

-کنید   نمتی کند اما اگر کسی حواستان را پر  کند توجه نمیایجاد میکنید   این توجه ب فاصله داللت توجه می

انستان در زنتدگی    مشکل. نداریم ا در ن ما  جود دارد اما توجه به آنمثالش این است که خیلی از استعداده .فهمید

 از طلب   خواستشود که یک زنجیره دارد که فعال بودن یا نبودن توجه   اراده با توجه فعال می. همین توجه است

کته خواستت بته    هنگامیاراده همان طلب استت   .رسد به ارادهشود   میبعد این خواستن تقویت میشود   شر ع می

 .ای شود که آن خواست تبدیل به شدن شوداندازه

 کند   اگر به ستمت دیگتر بتر د توجته بته     کنی طلب   اراده را فعال میکند، ز ز که میتوجه مثل د ربین عمل می

توانتد بته آختر  توجته کنتد زیترا د رربیتنش بته ستمت          اگر انسان به دنیا توجته کنتد نمتی   لذا ر د همان سمت می

ذکر ختدا   غیتر ختدا بتا هتم جمتع       . شونداست، در ر ایت داریم که ذکر دنیا   آخر  با هم جمع نمیدنیاچرخیده

 .شودنمی

کستی  . بشوند   یاد خدا هم باشد زیرا با هم مغایر  دارنتد تواند بر د مجلس عر سی   لهو  لعب مث  یک نفر نمی

ار هرکسی توجه. ار به کارهای بیهوده باشد مگر این که کارهای مفید را از دست بدهدتواند در زندگی توجهنمی

 .شودای جمع شود از یک امر مهم حتما د ر میبه یک امر بیهوده

کند  لی می  را انتخاب در موقع انتخاب جهادخدا برایش مهم باشد  اگر کسی امر. شوندبعضی چیزها باهم جمع نمی

 .تواند جهاد را نتخاب کندیش مهم نباشد در موقع انتخاب نمیاگر امر خدا برا

یعنی  ندارد ارن توجه، به همان مقدار به ضدهای آار به چه چیزهایی هستانسان باید در زندگی بگردد ببیند توجه

بعضتی چیزهتا از هتم د ر    . شود که از چه چیزهایی غفلتت دارد اگر کسی زندگی خودر را بررسی کند متوجه می

اگر کسی هدف نداشته باشتد در زنتدگی اصت      .دار نبودن در زندگیدار بودن در زندگی   هدفهستند مث  هدف

 .تواند هدفی را دنبال کندنمی
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 .شودکذب باهم جمع نمی مث  خیر  شر، حسن   سوء، صدق  

 .شودتوجه به بعضی چیزها منجر به قطع توجه نسبت به بعضی چیزها در زندگی می

زیترا   ،طلب خیر کرده تتا ستودتان بخشتد    بحق برایتان بگویم که نخست شر را ترک کرده   آنگاه: آمده در ر ایت

 .خوبی سودتان ندهد هم جمع کنید،خوبی   بدی را با شما چون 

 .ن اینها با هم در  اقع سیستم نفاق استجمع دید

 .سازندکند اینها باهم نمیاین که آدز اهل محاسبه دنیاست   بعد آخر  را هم قاطی آن می

- قتتی متی   شود،ار هم جلب میآدز خیال کارهای خوب بکند توجه. های جلب توجه، خیال استیکی از مهار 

ای توجته دارد کته حکتم ختدا را اجترا کنتد         یعنی انسان هرلحظته گوییم ذکر خدا یعنی ذکر تقوا، ذکر حکم خدا 

 . شودشود   منصرف میهرکه به این توجه کند از غیر خدا غافل می

گویتد ای کتار   لذا بعتدا متی  شود حواسش به حکم خدا نیست ها میمحر میتدر یک مدل  قتی که فرد مواجه با 

قدر از  بعضی آنشوند   ها متوجه حکم خدا نمییعنی که آدز شود حواس پرتی   حواس پرتیاین می ..حواسم بود

حث توجته   ذکتر خیلتی مهتم     ب! کنند که این کار بدی بودکنند که حتی بعدر هم احساس نمیاین ذکر غفلت می

توجته استت   ناحیته  های سخت از که درمان خیلی از بیماری اهمیت دارداز این جهت   .است   باید به آن دقت کرد

 .آیدطور که خود دردها هم از توجه است مث  بیماری  سواس هم از توجه به اموری بدست میهمان 

 .امید است که ر ز به ر ز بهتر شود اگر برآیند حرکا  انسان مثبت باشد،

خنرانی از بعتد از ست   ر یتد  قتتی  متی  جلسه سخنرانی فرد عالمییک به شما  قتی بحث توجه این قدر مهم است که 

هرکس یک موضوعی برایش مهم شتده استت   ازیتن ر  مطلبتی را      چه چیزی دستگیر  شد، سید که هرکسی بپر

بینیتد  متی دهتد    متی را  دیگر گتور  مجددا صوتش بعد همان جلسه را همان شب یا فردای آن ر ز،  .کندبازگو می

 !استهم نرسیده ارگوراص  به  موارد در جلسه گفته شده   ا خیلی از 

عدز شتنوایی دارد یعنتی   شنیدن دارد   عدز توجه، ارتباط مستقیم با  ارتباط مستقیم با شود  شنیدن می توجه منجر به

 .د   بالعکسونشمطالب مربوط به آن را می اگر توجه کسی نسبت به یک چیزی جلب بشود
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آن باشتد،   ییت اجرا های توجه این است که مث  کسی قصدر از آمدن جلسه شتنیدن نکتا  کتاربردی     یکی از راه

  برای کاربردی کردن . کند   برای توجه به این باید نکا  دریافتی را با خود تکرار کندخدا ند آن رابه ا  عطا می

 .ها را کاربردی بشنودمطالب باید آن

-هلل در نماز خواندن، به  یژه نماز شب   نمازهایی که توجهءااششنیدن تابع ذکر است   این خیلی جالب است که ان 

خوانیم، که صدای خدا را بشنویم   ک ز خدا در ما جاری شود نماز می به قصد اینکهما . ار باالست،حواسمان باشد

شنود، یعنتی اگتر کستی    ار به نماز به عنوان شنیدن ک ز خدا باشد حتما بعد از نماز ک ز خدا را میاگر انسان توجه

ر این است که متوجه ذکر است   نشانه فعال بودن ذکر فعال بودن بعد از نماز ک می از خدا در در نش شنید به خاط

خوانی حتما یک هاتفی از غیب به نعمت   رحمتی شما را داللت می دهد مث   ای چته  یعنی نماز می .شنوایی است

 .رسداگر کسی این اتفاق برایش نیفتد طبیعتا چیزی هم از غیب برایش نمی! چه حال خوبی! نماز خوبی

ختوانیم بتا خودمتان    مان شنیدن ک ز خدا را تمرین کنیم   هر نمازی که میجلسه بعد این است که با نمازهاین تمری

باید جنس آن ک ز خدا . آن قدر کلنجار بر یم که این ذکر در ما جاری شود! بگوییم خدا با این نماز چه به ما گفت

گوید آرامتش داشتته   ین است که کسی در نش میکند مثل اهمین که آدز حس لذ  می. باشد، یا حکم خدا باشد

 .باشد

ک ز خدا از جنس . دد از آن استفاده کنتوانمی های نمازر هم پیاز دارد فلذاانسان عبد خدا است   تک تک بحث

 .بیندنوعا انسان هرچیزی را با صدا می. کندحقیقت است   انسان آن را به  سیله رضایت   نعمت درک می

 .شود   فضای دیگری استها از حالت مشاهده خارج میسیستم چشیدنی

مث  توجه به نماز با دیدن خیلتی    کند توجه یعنی ز ز کردن ر ی یک چیز،بحث توجه با بحث دیدن خیلی فرق می

 .کنمتوجه به تکبیراالحراز یعنی توجه دارز که نفی غیر می مث . کندفرق می

به طور طبیعی آدز  قتی چشمش را  .شود سعی کنید با چشم باز توجه داشته باشیدتان در نماز زیاد که توجهبرای این

شود، اما در نماز توصیه شده که چشم را نبندید این به این خاطر است که توجته در  ار بیشتر میبندد میزان توجهمی

 .چشم باز بیشتر شود
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ها مقتدز بتر توجته    ها   م کتعریف. مهم استنماز ها مهم است، تعریف از زندگی   ها   تعریفدر توجه، م ک

 .است

ریزد ها بهم میهایش را درست کند باید مطالعه   تفکر کند بنابراین اغلب نظاز تعریفکه تعریفهر انسانی برای این

از  شود که چتی خواهد تغییر بدهد   معلوز نمیمی شود،تا فرد با شرایط ناهنجار ر بر  می. شودها خراب می  توجه

نظاز توجهی چته متی    معلوز است که اینگونه ...های  ارداتی   صادراتی   است   یک ذهن پر از تعریفکجا آمده

 !..شود

  .جاری است  جود دارد ذهن مادر جامعه    هایی که خیلی ایراد نسبت به تعریف

کند مگتر ایتن   قومی را را خوب نمیهیچ  خد ا ضاع. باه استشرایط داریم   گزاره به صور  مطلق اشتبرای تغییر، 

تی باید شرایط طبق متراد متا باشتد     گوییم در هر حالگوییم بلکه میاین موضوع را تغییر نمی. یر کنندکه خودشان تغی

ن مورد شکست می خوریم   تسلیم یا سومی نتفکر در د میطرز مراد هیچ کس نیست   با این  بر  فقکه دنیا در حالی

 .شویممی

 .ای درنگ خانم ادیب بعضی از تعاریف آمده استدر لحظه

 .های نهج الب غه را بخواندتقویت شود حکمت هایشها   م کخواست تعریف هرکس

های نهج الب غه انتخاب از این جهت حکمت. فرق داردای با هم م کی   تعریفی یا ر ایا  توصیه ر ایا  غرری  

 .شده سیدرضی است

در دست داشته باشتید راجتع    خواهد ب خص اگر ر ایا  اهل تسنن راا ر ایا  تخصص میبه طورکلی کار کردن ب

 .توانید ر ایت داشته باشیدمی به هرچیزی

علم آن، علم بنیادی . باشد ها میها باالدست تعریفها هست    بعضی از م کباالدست م ک ،هابعضی از تعریف

به  انتتوجه دها دقت نکنیاگر به م ک. در صدد کشف تعاریف استتفکری که .   تفکر آن، تفکر بنیادی است

.نخواهید دیداص   شود   بعضی چیزها راچیزهای دیگر معطوف می  

..یک د ر قرآن خواندن با را باید با تفکر بنیادی درست کرد مث تعاریف    
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متان بته   شتود توجته  رایمان مطرح متی هر موضوعی که ب. شودهمیشه کنترل فکر   کنترل رفتار منجر به رستگاری می

 .شودکنترل رفتار   فکرمان معطوف می

بته بعتد    101از آیا   .)در کل قرآن منحصر به فرد است انشآیا  انتهایی  اقعا آیا  زیبا   جالب هستند   مضامین

 (.است به فرد منحصر آمدهبیانی که در آیا  

دهتد یعنتی انستان بته نتوعی      استتطاعت در شتنیدن را ربتط متی    ا عدز را بطاع در ذکر عدز توجه یا انق102   101آیه 

ها   ساختارهای طبیعی   تکوینی ار به انسانشود   توجهشود   برای بندگان شأنی بیشتر از خدا قائل میمشرک می

 ار بته شتود کته توجته   این منجر می .شودتواند ببیند   نظرر به اسباب جلب میعلت مطلق را نمی اذلشود بیشتر می

کنتد، بستم اهلل را   ا من را سیر متی ذکنم که غخورز به این توجه میمثال آن این است که  قتی غذا می .خدا کم شود

ای بستم اهلل  های ذاکر بتا هتر لقمته   گوید، آدزکند همان ابتدا بسم اهلل را میکنم؛  لی کسی که توجه میفرامور می

 .به علت اصلی است ناشچون توجه ..شودخورده میبا ذکر خدا  ناشد که هرلقمهنکند   حس مینگویمی

این به خاطر  ! بودیمافتد که باید یاد خدا هم میتازه یادمان می دعب  شود دهیم   تماز میما خیلی کارها را انجاز می

 .مان خیلی پررنگ استاین است که شأن اسباب برای

برد   بعتد از ایتن     اندی سال خوابشان می یک گر هی سیصد. استخدا ند در این سوره اسباب را به سخره گرفته

هتایش ستفت شتده    که یک طرف بدنشان عضلهکه زخم بستر بگیرند بد ن اینشوند بد ن اینهمه سال که بیدار می

خوابانتد، بته ختاطر    کند   خدا میاین یعنی خدا بیدار می .که همین دیر ز خوابیده باشندمث  این. شوندباشد بلند می

انتد  گوییم خدایا اسباب بهانهخوانیم، زیرا میر را برای این که هرموقع از شب خواستیم بیدار شویم میهمین آیه آخ

صتد ستال بخوابانتد   بعتد بیتدار      تواند تو را سیخدا می ایآ. خواهم تو مرا بیدار کنی  علت همه امور تویی   من می

 .تواندبله می ؟کند

شود، کسانی کته اعمالشتان گتم شتده     رین مردز از نظر عمل مطرح میدر این آیا  بحث زیان بارت: 101   101آیه 

هرکستی فکتر   . کنند بهتترین هستتند  یعنی سعی   عملی ندارند که بتوانند به آن تکیه کنند  لی در عین حال فکر می

ی یاهت در پیشتگاه ختدا بترای عرضته چته کار      اگتر از ایتن افتراد بپرستی     "یحسبون انهم یحستنون صتنعا  "کند که می

 لتی   .تواند سعی   کارهایش را بشمارد، سعی   توانی که بتواند نجاتش دهتد کند اما نمیشر ع به گفتن می..؟داری
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البته این خیلی جالب استت کته فرهنتگ اهتل بیتت علتیهم       . کند که کارهایش خیلی زیاد استدر عین حال فکر می

 .قائل نبودندالس ز این گونه است که برای هیچ کداز از اعمالشان در نزد خدا شأن 

 . دنهست "یحسبون صنعا"کنند که فکر می "یحسبون"است   یک طرف هم  "ضل سعی"یک طرف 

، توقع شکر   اجر از کسی نتدارد امتا   دوشنجاز دهد  قتی خالصانه برای خدا ابه طور کلی اعمالی که انسان انجاز می

اگتر کستی شتکرگذار ا  نباشتد      ،کنتد دهد   دیگتران را در آن شتریک متی    قتی که اعمال را برای خدا انجاز نمی

است در هنگاز محاسبه احساس شود که چون برای خدا حساب باز نکردهاین گونه می "ضل سعی". شودناراحت می

کند نمکتدان در دستتش   فکر می! دست من نمک ندارد!  فاستچقدر دنیا بی! شناسند  را نمیکند که همه قدر امی

 ...است

سعی مطلق برای حیا  دنیاست   گرنه ت شی که برای آخر  باشد گم . یعنی در راه رسیدن به دنیا "فی الحیاه دنیا"

مثتل متادری کته بترای فرزنتدر      . شتد متی نوشت گم نشود، یعنی ا  حساب خود را در دفتر خدا ننوشته اگر مینمی

 .زحمت بکشد   از کودک توقع داشته باشد

کند لذا آدز باید تصتمیم بگیترد کته کتارر را      قتی مقصد ا  حیا  دنیا شد، به طور طبیعی حیا  دنیا ا  را گم می

دهید،  اگرقر  میمث . برای خدا انجاز دهد   اجرر را هم از خدا بگیرد   از قدردانی نکردن دیگران دلش نگیرد

که شما به  سیله اهل بیت علیهم این یعنی این. بخواهید( ع)بدهید بعد هم اجرر را از امیرالمومنین (ع)به امیرالمومنین

 .کنیدالس ز ایمانتان را قوی می

هتایش را  اگر انسان سراغ قرآن بر د   مت ک  ..شدندخواندند دچار اشتباه نمیها حتی اگر یک د ر قرآن را میآدز

 .شوددرست کند هیچ  قت گمراه نمی

کتار   .کفر استت  نوعی دوخاین  ،دنک یرازگرکش ام زاتوقع داریم ا    دهیم ما  قتی کاری را برای کسی انجاز می 

 .را باید فقط برای خدا انجاز بدهیم

-شما در هر عملی که انجتاز متی   .درک انعم یامتیا ق "یوز الحساب"توجه به  صور توان به توجه به لقاء خدا را می

-دهید لقاء خدا برایتان امکان پذیر است   لقا خدا در هر عمل م قا  با حکم خداست پس انسان در هر عملی متی 

 .تواند لقا خدا را ببیند
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-بچه هرکاری مث . دهیم، اگر به  سیله آن به لقاء خدا نرسیم آن کار  زنی پیش خدا نداردانجاز می هرکاری که ما

 زن هرکاری لقاء خداست   این است   اریز ر آن به لقاء خدا نرسد  زن نداردهرکاری که فرد د ...داری، آشپزی  

اعمالی کته در آن لقتااهلل نتدارد     .انجاز داده که عمل نیست یعنی یک سری کار .شودکه رابطه انسان با عمل قطع می

گویید لقاخدا، یکتی از  جتوه آن،    قتی شما می. شودسقط میشود که هیچ ارتباطی با ا  ندارد یعنی ای میمثل بچه

 .استحکم خداست باید   نبایدی که خدا قرار داده ینعی

کاری را ر ز قرار بگذارید از ام. کنمبه حکم خدا این کار را می مییوگبکه  تسا هنوگنیاظرف شستن ما  هرابرد مث 

 .دهیمبانجاز  ار که خدا نگفته انجاز ندهیم   هر کاری که حکم خداست

خواهتد   یتک بتار آدز بایتد جستارتش را      جسار  می. از تصمیما  در زندگی  اقعا تصمیما  مهمی استبعضی 

 .دهم مگر به حکم خدااختیارا انجاز نمی ار داشته باشد   با خودر قرار بگذارد که هیچ کاری

 :آیه آخر

-ماز افتخار هستی در این خ صته متی    ت ..  ا رب قران   نز ل تصدی  حی   کتاب داریاز  (ص)تماز افتخار پیامبر

 تفایرد امش اب لوسر نِم   افت اهنت).که یکی هست   دیگر هیچ ه حی به من گفت ."انما الهکم اله  احد "شود که 

مضتمون   همت ه نیایعنی  "انما الهکم اله  احد"که  هتفر هرازگ نیا ی ر ربکه همه  حی یعنی همین (!تسا ز ک نیا

 .کل کتاب الهی در یک اسم آمده است. تسا  حی

اهلل   یتک نیتت دنیتایی هتم     رتی در ذهنتان بیا رید متث  لقتاء  که یک حاجت آخبکند   مهمتر اینهرکسی یک نیت 

 .است صلوا  بفرستیدهایی که در جمع شدهبکنید   بعد برای استجابت نیت

یک صلوا  هم برای نیت بغل دستیهایتان بفرستید   مطمئن باشید چون خودتان دعا نکردید   دیگتری برایتتان دعتا    

 .شوده حتما مستجاب میکرد
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