
 آهنگ سفرهشتم  درس

 هشتم نكات كنكوری درس

 هدف از خلقت انسان عبادت و بندگی خدا و رسيدن به مقام قرب اوست.. 1

هر چه . ١... عزم و اراده انسان ها متفاوت است.. ٨... باشد. به معنای اراده و قصد می. 2 وعزم: تصميم

ها  درجات انسان. ٦.. نتيجه( است.= ، رسيدن به هدف آسان تر ) معلول )علت(عزم بيشتر باشد 

 ..استواری بر هدف. ٥ آثار عزم قوی:.. بستگی به ميزان عزم و اراده ی آن ها در انجام كار ها دارد.

در ابتدای قدم گذاشتن در راه سعادت باید با خدا پيمان . ٣... شكيبایی و تحمل سختی ها. ٧ ....

با خدا عهد ببندیم و در زمان های خاص، آن را تكرار  ت،بهتر است در زمان های با اهمي. ٣... ببندیم.

. خشنودی خداوند در گرو ) مشروط به ( قدم گذاشتن ما در مسير سعادت و رستگاری 11.. كنيم.

نتيجه آن : رضایت خداوند . 12... به معنای وفای به عهد با خداست.. 11 مراقبت: .خودمان است.

گذشت ایام )علت( ، آفاتی در پی دارد و موجب از هم »فرماید: امام علی )ع( می . 1٨... )معلول(

 «.گسيختگی تصميم ها و كار ها می شود )معلول(

ی ارزیابی )علت( موفقيت و یا عدم مو فقيت در و فاداری به عهد با خدا  به وسيله محاسبه و ارزیابی:

بان ما زیرا او بهترین پشتيباید شكر گزار خدا باشيم،  اگر موفق بودیم،.. مشخص می شود)معلول(.

 ..از خداوند طلب بخشش كنيم. -2.. خود را سرزنش كنيم. -1 اگر ناموفق بودیم، باید:.. بوده است.

به حساب خود :»پيامبر)ص(به عهدمان عمل كنيم)مراقبت(. -١.. دوباره با خداوند عهد ببندیم. -٨

 «رسيدگی كنيد، قبل از این كه به حساب شما برسند.

زیرک ترین انسان كسی است كه از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب  لی )ع(:حضرت ع

داده اند، قطعاً درست و مطابق دستور خدا بوده، می  معصومين )ع( چون هر كاری كه انحام...بكشد

ها  به این معنا نيست كه عين آن الگو گرفتن از معصومين)ع(...توان در هر عملی از آن ها الگو گرفت

 عمل كنيم، بلكه در حد توان باید از ایشان پيروی كنيم.

 




