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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 42/01/39  استاد اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (اردهم هچ    جلسه) سوره مبارهک کهف          

 

سوره مبارکه کهف نیز که در این چند . تا ما را موحد کند (خواهدو ایضا می)تواند آن کریم میهای قرتمامی سوره

خیواهیم  به همین جهت در این جلسه میی . کندای به این موضوع کمک میایم به طور علی حدههفته مهمان آن بوده

ا که این سوره برای موحد شیدن ییی    هایی ربطور مهارتی مروری بر مطالب گفته شده در کالس داشته باشیم و راه

 .باشیم آن عامل.. گذارد برشماریم تا ان شاایایمان می

 :نماییمثبت می کنندبیان میرا که حضار  نکاتی از سوره "موحد شدن در راستای زندگی" حال در راستای موضوع

 .را تمرین کنیمجوانمردی   .1

 حکم خدا هستاین موضوع در راستای ببینیم آیا و یم برای اراده وجه خدا در هرکار به حکم خدا توجه کن .2

 .دهیمانجام  آن اگر حکم خدا بود تا. یا خیر

بیرای انجیام    باید فیرد  .هم به طور اختصاصی یک نوع جدل است هیرهیز کنیم، زیرا توجی هاز جدل و توجی .3

 . دادن کار خوب نیازی به دلیل و مقدمات و این چیزها نداشته باشد

 .برا اساس تاویل زندگی نکردن و ضاوت نکردنزود هنگام ق .4

اش را مهیم باشید و توجیه    انسیان ا بیرای  نمازهباید  برای انجام این تمرین متوجه کردن؛ نمازرا بوسیله  نفس .5

دقیقیه   5گیوییم  شود مییعنی نماز بشود محور متوجه شدن و اگر کسی گفت حواسم یرت می ،تقویت کند

 .اش جلب شودیند تا توجهنماز روبروی قبله بشو بعد قبل 

ببینییم در زنیدگی معمیولی    یم و مصادیق خرد و کالن جهانی فکر کردن را در آورباید  ؛جهانی فکر کردن .6

 .توانیم انجام دهیم که جهانی فکر کنیممیرا چه کارهایی 
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بارکیه  ممیرگ در سیوره    دربیاره خدا . باید دید فرد به مرگ عوض شود و مرگ را لقاء اهلل ببیند ؛یاد مرگ .7

لقاء خیدا   نکته این جاست که !بینندمنین مرگ را لقاء اهلل میوو معلوم است که م "لقاء اهلل" :فرماید عنکبوت می

زشیت   لیذا  ،لقاء اهلل بگذاریم و کم کم یاد مرگ بیفتیم ،نیم جای مرگاما بتو باید. دهدبه فرد بهجت و سرور می

باید  .مان را باز کنیملقاء اهلل همه جا هست کافی است چشم! م مرگ بگویی ،توانیم بگوییم لقاء اهللاست وقتی می

 ییس تر از مرگ نیست ورد و اگر لقاء اهلل بیاید هیچ چیزی شیرینآخدا انسان را از تنهایی در می ایمان داشت که

یم که این فهممی اینگونهدر روایت داریم هرکس این مقدار یاد مرگ بیفتد از شهداست  .کار کرد آن باید روی

 .شهید ساز است ،مقدار یاد مرگ

 بایید کیاری را  نطبیق ایین سیسیتم آدم     فلذاخواهد تمیز و زیبا باشد طبیعتا می انسانآورد زیرا یاد مرگ حتما تقوا می

ا زاسترس کار نباید این  البته .دهدانجام می این کار راکه بار است آخریناین دفعه که حس کند مگر این انجام دهد

مثل این کیه   .دهی و ممکن است برنامه دیگری برایت یی  بیایدبار است که این کار را انجام میآخرین یعنی شد با

خدایی طوری می روم که انگار آخرین بار است که میی روم و بیا    :گوییمی تیی  خودروی بعد سفر زیارتی می

 . کنیدیگری از این مسافرت استفاده  طور شود تاطرز فکر سبب میاین 

در ایین  کیه میا   ایین  !رود نه این که میمییری از دستت می بدست آمده فرصتنی  بدایاد مرگ به معنی این است که 

ایم دیگر تکرار نخواهد شد ممکن است که جلسه بهتری بعدا باشید امیا ایین جلسیه دیگیر      در این جلسه نشستهلحظه 

 .یس باید از این موقعیت استفاده خوب کرد ،شودتکرار نمی

فرصیت  این لحظه تک و فرد است و آدم  یعنیبلکه  ،میردفکر کند که می مدامکه آدم  به این معنی نیستیاد مرگ 

 .برگشت به عقب ندارد

 .اشیمبرای اسباب شأن قائل نب .8

 .ها به هدف تحقق رسیده باشدها در ما تحقق ییدا کرده و تمرینان شاء اهلل که این
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 :(که آیه بسیار مهمی است)مبارکه کهفبر اساس آیه آخر سوره رای موحد شدن ب یتمرینحاال 

موضیوع موحید   که اسیم مهیارت را کنیار    این. های موحد شدن را بدست بیاوریمتوانیم مهارتما از سوره کهف می

 .نامانوس باشد در صورتیکه اصل زندگی مهارت  در موحد شدن استبرای شما ممکن است که ، میگذارمی شدن

ن تیوان را  آکند ولی به تدریج هداتی که حالت روزمره هم ییدا مید شدن یعنی یک سری کارها و مشامهارت موح

گیوییم کیه ایین چهارتیا کیار را بکین ایین        می .مهارت یرسشگری یا مهارت رفع اختالفمثل . کنددر فرد ایجاد می

ا را کرد به تدریج همین که فرد این کاره مهارت در تو ایجاد می شود و این کارها مستقیما به آن کار نمی یردازد اما

 .شودفعال میاو این قوه در 

را انجام  یک سری کارهااگر . ترین باور هستی را مهارتی کرده استبنیادی وندحرف سوره کهف این است که خدا

 .شودتوحید در تو زنده می بدهی

 !اما یک سوال

 ارائه کرده است؟ تانهف چه ییشنهادهای عملی برایکمبارکه سوره  ،به نظر شما برای مهارتی کردن توحید

بعد از میدتی   هددبهایی برای تقویت توحید ییشنهاد شده است که اگر آدم انجام کهف چه مهارتمبارکه  در سوره

 !..خودش از موحد شدن  لذت می برد و موحدی شده است عجب آدمبیند که می

میا  . ردبی ایجاد شده و از آن لیذت میی   ابعد ونبوده  فرد ه یک اخالقی درکمثل این .بله ..؟شود این کار را کردآیا می

ایین   ،بلکیه مبنیای حکیم فقیا خداسیت      !ایمدچار منیت شدهاگر اینگونه باشد  چون. گوییم که خودمان کردیمنمی

است، حاال بلکه خیلی هم برایم مهم هستند چون خدا گفته  ،به این معنی نیست که بقیه مردم برایم مهم نیستندحرف 

داد و ، آدم در مباحث توحیدی بیرود اگر این نیست که . خیلی دوست دارم ، که خدا گفته تو را دوست داشته باشم 

 .است آن به اندازه حکمهم اش شود و بزرگیبلکه بزرگتر می !ستد و محبت  عوض شود

د نگیاه کنید و ییگیری کنید و     نویسی مثال آدم به خودکاری که دارد می یعنی ؛نگاه به اسباب با دقت و توجه .1

هیا بیا   ییگیری کیردن سیبب    .کندتوجه با دقت به اسباب آدم را موحد میهمین حتی  چوندنبال  هم برود 

به اذن خدا  ند،هست یشانبینیم در عالم این اسبابی که به کار گرفتیم سرجاکند زیرا میرا موحد می فرددقت 

د و بعد شما نکنکه خیلی خوب کار می وجود دارداب هم ند و چیزهایی غیر اسبنککار میهم خیلی خوب 
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کند بعد خرد که خدا ال به الی اسباب یک کارهایی می توجه کرداول  باید  !فهمید که خدا هم هستمی

سبک نگاه به اسباب ایین   فلذاخداست و غیر خدا چیزی نیست  همه چیز ،خرد وقتی بزرگتر شد ببیند که نه

-و بعد می. وجود داردفهمد خدا هم دهد که میسباب یک سیر تدریجی به آدم میگونه است که نگاه به ا

شد امیا  کودک با کارهای ما کافر می فرزند، ش خداست و اگر به کار ما بود مثال در تربیتاهفهمیم که هم

 .به دلیل بودن خدا او مومن شد

 باور داشته باشیم باید و این یعنی ه یک یقین داردو این احتیاج ب !..آدم باید از این جا شروع کند که خدا کجا هست

با همه وجود بایید نییت کیرد و    . با دقت و توجه باید به اسباب نگاه کرد تا همیشه خدا را دید. که خدا همه جا هست

 .توجه کرد تا خدا را دید

در آیات قرآن است  لذا زداندادر دست انداز میرا جایی فرد  کیک مرتبه یها آنبه اسباب و نگاه به  و توجه دقت

بعید   ،اسبابی نیست کیه اسیتفاده کنید    دیگر شود وزیریای  خالی میکه رسد که انسان در طول مدتی به جاهایی می

خیدا را   یشهبعدش همشااهلل انتا  ببیندسبب بعنوان بار هم خدا را اشکال ندارد که یک ،بیندخدا را به عنوان سبب می

 .دنیبب

هیچ فرقی بین تولد یک  اینکه بگوید! جاهل است  اوگوییم می ،که یک نفر این حرف را بزند سخت استما برای  

عجیب است تولد یک بچه هم عجیب اسیت و ایین    ( ع)یعنی همان قدر که تولد عیسی .نیست( ع)بچه با تولد عیسی

 .شویمل مین چیزهایی که اسباب دارد و آنهایی که ندارد فرق قائآبه خاطر این است که ما بین 

بیرای  میا عادتیا   زییرا   ،رود مثل شفا ییدا کیردن غریب یک دفعه باال میو احساس ما نسبت به یک کار عجیب سطح 

 .میقائل هستی ن استقاللأاسباب یک ش

-مواجیه میی  نوعا این گونه است که در کارهای روزمره انسان با موارد متعددی از کیار   ؛اهل بیت یک سبکی دارند

های طبیعی مثیل بیاد،   دام از این ها یک دعایی دارند مثل لباس یوشیدن، کف  یوشیدن حتی یدیدهبرای هر ک شود،

شیوند کیه   یک لیستی از دعا مواجهه میی با ها دعاها را حفظ کند زیرا بعضی آدم الزم نیست که... طلوع خورشید و 

د مضیامین آن را ییاد بگیرنید و در هنگیام     بایی  اینطور نیست بلکیه  ..دنها را حفظ کننآتعطیل کنند و را باید کارشان 

برای  ،قسمت تقسیم کردند 12زمان را به   علیهم السالم حضرات معصومین. شان مرور کنندرا در ذهن دعاها یانجام کار
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مضامین دعیای حضیرات    خواهیم از این ادعیه استفاده کنیم بایدلذا ما هم اگر میاند هر ساعت یک دعا تعیین کرده

 .شان دارند، یم که ساعت های روز که سبب هستندن باشد و بدانماذهندر 

چقیدر عجییب بیه    ها آنکه  فهمیمرویم میمی ( ع)وقتی سراغ امام معصوم ،مان به اسباب ضعیف استاتفاقا ما توجه

ی خیلی جالب است یعنی  ..دنگذارمیهم برای هر کدام از وسایل حتی اسم . دنکنتوجه می نعلینرنگ لباس و رنگ 

م یمعلوم است که ما دقت بیه ایین سیبب نیدار     م اما وقتی اسم نداردبگذاریمان اسم یهرچیزی مثال لب تابرای  ایدما ب

 .میرا دقیق کن انم یعنی نگاهمیباید اسم بگذار یس

نسیان  ا. بیرد های فرد را به طور طبیعی باال میی کند یعنی توانمندیتبعیت از اسباب را زیاد می، ید توجه به اسبابدتش

کاک کارهای  صطحدرصد ا. رود  باال مییهاوقتی بتواند از اطراف خودش به بهترین وجه استفاده کند توانمندی

رسید کیه آدم درونی     ایی نمیی جی درصد کار بیه  که انقدر توجه به اسباب ضعیف است   بعضی وقتها. شودزیاد می

-را نشیان میی   انشود و اسباب بیشتر خودشی یشتر میبرود امکان وقوع ب باال هرچقدر این ،را بفهمد "خدا هم هست"

 .اش به اسباب هم هستکه توجهشود در عین اینبعد اتکای  به خدا می لذاد نده

زییرا مییزان درییافت  از یوسیته     . شیود اش هم زیاد میی شود میزان محصوالت  و میزان خروجیفردی که یرکار می

 .شودحیات زیاد می

کنیید در  میثال وقتیی از رنیده اسیتفاده میی      ،کنیداز ابزار و وسایل زندگی استفاده می از روی عادت شما یک موقعی

کنیید بیه   همان موقع که دارید از رنده استفاده می خوب است. نبود کار چگونه بودرنده اگر نیست که چیزی ذهنتان 

 . کنیمدقت ه اتفاقی می افتاد نبود چرنده این وسیله به عنوان سبب و این که اگر 

انگییزه  . کنید کنید و فیرد را مصیرف گیرا میی     که به اقتصاد بهتری برسد سیبب را حیذف میی   زندگی غربی برای این

 .رسدبه توحید نمی هاگهیچ ،دوشبموفق هم در کارش  اذل به خاطر منفعت مادی است مه شابابسامدیریت 

کنید و دیگیری ایین اسیت کیه      ب میی بگوییم انسان را دنییا طلی   کهاول این :توجه به سبب و اسباب دو رویکرد دارد

-اگر توجه به سبب را مدیریت کنیم برآیند توجه به سبب خدا خیواهی میی  .کندبگوییم اتفاقا انسان را خدا خواه می

 .توجه به سبب است ،القرنین وخصوص در داستان ذ ههای خاصی که در سوره وجود دارد بلذا یکی از کار ،شود
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خیلیی رییز و    تدسیتورا  (ص)و یییامبر  علییهم السیالم   اهل بییت  زا ها ،ترین چیز ز ابتداییکنیم ادر روایات وقتی نگاه می

ییک    (ص)این طیور نیسیت کیه یییامبر    . مثال حتی برای نوع نشستن در سر سفره آداب دارند ،تسا هدش دراوجزئی 

ا قبل  دستت را بشور و در دعایی به شما یاد بدهد سم غذا از بین برود اما سبب آن را گفته که برای سمی نشدن غذ

 .سیره خیلی مهم است لذابه چه چیزهایی توجه داشته است   (ص)سیره این نکات را ریز به ریز ذکر کرده که ییامبر

 .سیر گذر از اسباب ؛توجه به سبب همان گذر است یعنی بهره مندی بهینه از شرایا طبیعی حیات

اش را  ههی شیود و مواج کند وقتی یرکار میی انسان را یرکار می ،از آنتوجه به اسباب به خاطر ایجاد خالقیت استفاده 

همد که کیار شیده ولیی سیببی نبیوده      فب هک دنکیم ادیی هرخالابها یک جایی خالی البه الی این صحنه ،کندزیاد می

 یلی ع  یارب یسبب اما  دش زیچ نالفبیند که این آدم می بعدافتد ولی سبب نبوده و اتفاق میشود انجام میکار . است

میان از اسیباب و   اسیتفاده  اعون ام لیکه یک شخص ده حرفه بلد است وده از اسباب مثل ایناستفا. است نبوده رهاظلا

 .فهمد که یرکار باشدآن کسی می مهاین را . مان از اسباب کم استبهره

-در زمان جنگ این طور شد که فرماندهان ارت  درس خوانده بودند و خیلی هم وارد بودند و در زمیان شیاه دوره  

سازی یک منطقه یک سیری  ها اینها را موحد کرد زیرا دیدند برای یاکدیدن بسیجی اماهای خاص گذرانده بودند 

کیس   را همیان  اما یک دفعه یک آدم معمولی آمد گفت چیزی نیست و رفت فتح کرد و این الزم استنیرو و ابزار 

 .کندفهمد درک میکه امداد غیبی را می

زییرا آن   ،دهد عجیب استیمانجام کار  که  این سببی موحدشود که برای یک آدم سیر توجه به اسباب طوری می

مندی از اسباب هم مهم توجه و سرعت بهره ،گوییم سیرمی وقتی .ست که برای  عجیب استهقدر در توحید غرق 

 .به عنوان یک مهارت دانستباید این را یعنی است 

حیید فطیری دارد کیه بایید تبیدیل بیه توحیید        انسان در اوایل دنییا ییک تو  . خواهدموحد شدن و موحد بودن سن می

توجه به یی  زمینیه  )تراش فعالهرچقدر فرد در زندگی. نیاز به اقدام و عملیات داریم مه نآ یارب که ،شهودی شود

بشود به طور طبیعی خودش را در معیرض اسیباب   ( شودایمان و اسالم که اگر حذف بشود تبدیل به شرک بیشتر می

 .قرار داده است
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فیاذا  "انشیرا  کیه   مبارکه در سوره  ،انسان تکامل  به تربیت ساختارش است ؛ییدا کردن میدان عمل صالح .2

 تکیوینی و  قسمتی از آنبالقوه است که  یاهانسان یر از توان خواهد بگویدمی گوید،را می "نصبات فغفر

 .دهدتشریعی است که به انسان میدان عمل می شبخشی دیگر

 وکند زیرا عمل چیر  اسیت و ایمیان    ایمان او به خدا افزای  ییدا می ،بردهر چقدر فرد توان عمل صالح  را باال ب

داستان اصیحاب   و هم (ع)داستان حضرت موسیدر است، هم  د که این در سوره مشهودنگذارروی هم اثر می لمع

و کننید میثال اصیحاب کهیف ییک فضیای طیاغوتی را عیوض کردنید          همه اینها میدان عمل صالح ایجاد می ،کهف

 .ندنمودهجرت 

 .رودصالحت باال می دهی میدان عملمیبه طور طبیعی وقتی عمل صالح انجام 

اسیت کیه   عمیل ایین   این ویژگی  توجه کرد،خصوصیت عمل صالح باید به یم، کنمیمطر  که را بحث عمل صالح 

 .اش احراز شده و مقبولیت در درگاه خدا را داردها شایستگیمنطبق باشرایا است و با لحاظ اولیت

 . شروع کنگوییم خب از دو می ییدا کنیخواهی مثال اگر مهارت یک را نمی یعنیها ت مهارتخصوصی

حتما اما نکته مهم این است که . شوددر دل  توحید زنده و شکوفا می ،ا زیاد کند  رهرقدر فرد میدان عمل صالح

 .عمل را انتخاب کند ،بایستی فرد با اتکا به حکم خدا

هم یک عمل صالح  وعملی که در لحظه بهترین جلوه الهی را داشته باشد یعنی  و این ریمگفتیم یک احسن عمل دا

 .باشد وندن احسن عملی که مورد رضایت خداآیعنی که داریم 

-های مختلف مواجیه میی  ای با انتخاباحسن عمل یعنی در هر لحظه. باالتر از احسن عمل است در ابتداعمل صالح 

  ید اما یک جایه باشممکن است به خیال خودتان احسن عمل انجام داد. احسن عمل است ،انتخاب بهترین و مشوی

ییک قیو     انانجام داد و خدا برایشی   (ع)ایراد دارد اما عمل صالح هیچ ایرادی ندارد مثل قربانی که حضرت ابراهیم

 .فرستاد

است که خدا  یلمععمل صالح  لذاکند ا احراز میعملی است که صالحیت قبول در درگاه خدا ر همانعمل صالح 

 .شود عمل صالحوقتی مهر قبول به عمل خورد می ،دهیدست که شما انجام میهاما احسن عمل کاری  ،قبول کند
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  !تسا فرح یلیخ ماهداد ماجنا حلاص لمع نم هک دنکب ار اعدا نیا دناوتب یسک هکنیانیمه یارب

اگیر  . کنید را احیراز میی   وندهر عمل خوبی که با عمل خوب بعدش مقبولیت خداعمل صالح یعنی در روایات آمده 

یک موقعی رفتن به یک شهری، وارد  .کار خوبی کردید که ادامه داشت معلوم است که خدا آن را قبول کرده است

 .کندایجاد می را برای فردشدن در جمعی، رفتن در یک شغلی میدان عمل صالح 

را خیودش را محیروم کنید مییدان اشیتباه       ،اگر کسیی از  تیدبیر  . های عمل صالح نیاز به شجاعت و تدبیر دارندمیدان

 .دمایانتخاب نرا تواند میدان عمل صالح کند و اگر از شجاعت خودش را محروم کند نمیانتخاب می

 .یم که در شما بهترین توفیق اثر گذاری را ایجاد کندبخواه وندها این است که از خدادر مورد خانمعمل صالح 

حضور شیما و علیم   به این ترتیب شود وان به اطراف دقیق میتنگاهبعد  و دکنیمیدان عمل این است که شما نگاه می

 .شودخیلی مهم می ،جریان سازی در عمل صالح اذل کندشما در یک جایی میدان ایجاد می

 ،ویژگیی عمیل صیالح   . ناخالصیی نداشیته باشید    شاباید سطح ،مورد قبول استن کاری که آخود عمل صالح یعنی 

به ایین  . عمل صالح یعنی عمل خالص. خدا نباشداز غیر  باطن  ای دریعنی هیچ انگیزه، خالصانه بودن برای خداست

ر انتخاب یس روی فک اردنظام تدبیر هم د ،هست آن است که صال  هم در یعمل خالص که هدش هتفگخاطر صالح 

 .داردوجود شود و درون  هم جریان می

خیود عمیل صیالح بیاالتر از     . کنید هرچیزی است که برای شما مقدمات احسن عمل را ایجاد میی  ،میدان عمل صالح

-این است کیه بسترسیازی میی    ،مثل هجرتی که اصحاب کهف کردند. احسن عمل است ،احسن عمل است اما بستر

-ای که تربیت میشود بچهش میادار میدان عملمثال خانم خانه .کنیمبستر ایجاد می کند یعنی با ورود به یک جایی

یعنیی مسییر    ،گیوییم انتخیاب مییدان   وقتی می .تواند میدان  را هم ییدا کندهرکسی نقش  را ییدا کند میاگر  .کند

 .ممتد که در آن اعمال احسن فراوانی تعریف می شود

 .ستاوردهای آناهتمام برای افزای  سعی و حفظ د .3

 ادخی  نفی شیباهت  و (اندچون همه مخلوقات با هم در یک سری چیزها شبیه)های مخلوقاتتوجه به شباهت .4

مخلوقیات را   بیشیتر یعنیی بتوانیید هرچیه     توجه به شباهت مخلوقات از یک سمت ؛به هیچ یک از مخلوقات

 .شبیه هم ببینید
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 . توحید است و این اصل !هست اما ،شبیه هیچ مخلوقی نیست وندخدا ولی 

-دهد نیه آن گونیه کیه مخلوقیات میی     بینند، خدا میبینید نه آن گونه که موجودات و مخلوقات میخدا می

 (تسا تیمها اب رایسب هک..تسا هروس رخآ هیآ زا مراهچ هتکن نیا ).دهند

یک نیتی که شما را تا عیرش   ،یک چیز خیلی خوب ،بکنددر ذهن  هرکسی یک نیت خیلی خوب  سالکرخآ رد

بدون فوت زمان ها را از ما دورکند، یک نیتی که بتواند ش این باشد که همه بدیایک نیتی که خصوصیت ،باال ببرد

بدهد، هم قدرت داشته و علم یتی که به ما قدرت نیک  ،یک نیتی که ما را از طفولیت خارج کند ،ما را اصال  کند

ییک مرتبیه آدم بفهمید     بعداسمی از اسماء خدا را در شما زنده کند  ،ن نیت به واسطه نعمتآم و هم علم و بعد باشی

داند غییر  می از این جهت است کهگذارد که غیر خدا هیچ چیز در عالم وجود ندارد و اگر به خودش هم احترام می

هیای دینیی و   به عنوان غایت همیه حرکیت  که وحید را از خدا بخواهیم که ت دعب .هیچ چیز در عالم وجود ندارد خدا

یب ما بکند به نحوی که تا آخر عمر از آن جدا نشویم و همه مشیکالت و مسیائل در ذییل آن سیهل و     صنالهی بوده 

هیای میا و باورهیای میا خیارج      از ذهن هفضای شرک و شک و شبهکه کنیم هم مییک نیتی . راحت و شیرین بشود

ه تین بیه گنیاه بیدهیم و هرکیاری را گنیاه و ثیواب  را بیه راحتیی          هشیم به خاطر شرک و شک و شبحاضر نبا .بشود

د و ان شیااهلل  تشخیص دهیم و جرات  را داشته باشیم که ثواب  را انتخاب کنیم و گرای  مان گیرای  معنیوی باشی   

 مه ام روطنیا ..ایجاد می شود در او تحولی وخواندرکسی که سوره کهف را خوانده و مینیم با هنیت مان را جمع بز

در میا ایجیاد    مهی  ده تغییراتیی رخی خواندیم و  نامرمع زا یتقو کی رد ار فهک شریک می شویم یعنی ما هم سوره 

خیلیی   ..هیم بیودیم   ما هم دستمان را بلند کنیم و بگیوییم کیه میا     ..؟کهفیون نیأ:گفتند در قیامت  رگا روطنیا ..کرد

 .یک صلوات بفرستید ور ذهن بیاورید اینها را د  همه..زده شد و نفهمیدیم ولی ما بودیم یاهژیوحرف های 

حسن  متفگ الاب رد هک ییاهاعد .دانم که شما به این دعاها اطمینان دارید ولی من خیلی اطمینان دارممن می

ی کهف سوره ماسیت تیا همیشیه   مبارکه امیدوار باشید و احساس کنید سوره  ..دوبنسبت به این سوره  ماظن

 گیردد، شود و جاری میها در وجود ما ثبت میها بعضی سورهوقتبعضی  .(و این خیلی مهم است)زندگی

 .برای جاری شدن  صلوات

 

تعجیل رد فرج امام زمان 
 صلوات( عج)


