
عواملى كه انسان را از هدف خود باز مى دارد
٤ واژه عمده اى كه انسانها را از مسير
يا هدف خود در اين زندگى باز مى دارد

چيست؟

١. َلغو ( بيهوده، بى بار، بى ثمر، بى حاصل )

َلغو يعنى :  كارى كه بر آن هيچ
حاصلى نيست

نه عقل، و نه شرع تأييدش مى كند
اما در زندگى ما ها خيلى است.

اين همان است كه به غفلت ، عمر را،
طى مى كنيم.

سخن لغو

عمل لغو

Unfruitful 
Ineffective
Nonsense 
Abrogation 

مؤمنني به لغو كارى ندارند
در زندگى كارتان بيهوده

نيست.

٢. عبث ( بى نتيجه، بى انتها، بى حاصل)

عبث كارى است كه انتهاى آن به نتيجه اى
نمى رسد.

خيال مى كنيد كه اين دنيا را خداوند به
عبث بوجود آورده؟

Unfruitful 
Ineffective

Futile
Useless

٣. َلعب (به معناى بازى)

زندگى را به بازى گرفنت

در عالم خيال و اثرى ندارد

عده اى عمر شان را در اين دنيا به بازى
مى گذرانند. مثل شاه و وزير

بعد از آن نقش بازى كردن به خود مى آيند و
مى فهمند كه وقت گرانمايه خود را تلف كردند

در لعب
واقعيت و حقيقتى پشت

سر آن نيست

Game
Play

Role play
Playing part

َلهو ( سرگرمى، گيجى گمراهى)
(اين اثر دارد)

گاه در زندگى امورى براى ما پيش مى آيند كه
آنها براى ما مثبت هستند ( اگر ما درست بدا نيم)
اما اين امور عامل بازماندن ما، ايستادن ما، در

زندگى مى شود .

اى كسانى كه ايمان آورديد ٢ چيز شما
را در زندگى لهو مى كند (سوره نور٢٦)

١. مال - نعمت خدا بر انسان.
٢. فرزند - لطف اٰلهى براى انسان

اين دو شما را باز مى دارند از اهداف
بعدى تان

اين اشتباهى است براى انسانها:
در اين دنيا اينها ابزار و وسيله هستند

مال مى شود هدف در اين دنيا و
اين لهو است

أوالد مى شود هدف در اين دنيا و
اين لهو است

Amusement 
Play

Not getting result
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