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…وناسزا گفنت ، غیبت، تنبلی، دروغ گوییهمچون رفتارهایی. اخالق ما نیز به وسیله برخی رفتارها و عادت های ناپسند تهدید می شود
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درسنامه پیام هفتم درس پانزدهم

کند و در صورت مقابله نکردن، ما می نفوذشیطان به وسیله آنها به درون روح ما . عامل اصلی انتشار میکروب های اخالقی شیطان است
را در دست یافنت به رستگاری و بهشت جاویدان شکست می دهد

.شام هستندنیکوی اخالقبه دنبال آسیب زدن به که برخی از رفتارها و عادت های ناپسند 

.تباه بزرگ باشدیک اشمی تواند مانیم و هر تصمیمی بازمی وقتی دچار شتاب زدگی می شویم، منی توانیم خوب فکر کنیم و به همین دلیل از تصمیم گیری صحیح : عجله-1

خواهد جه بی نتی، دقّت انجام می دهداست؛ زیرا کاری که با عجله و بدون روبه رو با مشکل دیگری به نام دوباره کاری نیز انسان عجول 
بود و دوباره مجبور است وقت و نیروی خود را رصف انجام درست هامن کار کند

گر دیدی نتیجۀ خوبی ا. خوب بیندیشتصمیم گرفتی کاری کنی، اّول به نتیجه و عاقبت آن هرگاه : فرمودپیامرب اکرم صلّی اللّٰه علیه و آله 
.اش تباهی و بدی است، از آن رصف نظر کندیدی نتیجه دارد، به تصمیمت عمل کن و اگر 

ادامه درسنامه
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وده هدر می دهدهایش را بیهمت انسان تنبل مانند همه، از نعمت های ارزشمند خداوند برخوردار است؛ اما بدون اینکه برای هدف درستی تالش کند، عمر، سالمتی و بقیٔه نع: تنبلی -2

م آخرت راتو خواهند گرفت و هرا از ؛ زیرا که این دو، هم دنیا شدت بپرهیزتنبلی و بی حالی به از : فرمایدامام صادق علیه الّسالم می 

درمان تنبلیراه 

می شوداندوه مبتالکس امروز در کارش کوتاهی و سستی کند در آینده به غم و هر : فرمایدامیر مؤمنان علیه الّسالم می : آینده نگری 

جاد می کند کار و فّعالیت ایبیشرتیربای همراهی دوستان کوشا و دیدن سعی و تالش آنها انگیزه :دوستی با انسان های کوشا 

.  تجدی اسمحکم و راه درمان تنبلی، عزم و ارادۀ :تصمیم قاطع 

بقیه کارها جدا سپس کارهای مهم را از. ای یادداشت کنیمدر برگه برای برنامه ریزی، پیش از هر چیز، باید ببینیم کارهایی که در یک شبانه روز باید انجام دهیم چیست؟ آنها را : ریزی برنامه 
.گفته می شوداولویت بندی ، این اصل مهمِّ برنامه ریزیبه . شدانجام داد و اگر وقتی باقی ماند به کارهای دیگر مشغول تر را واضح است که باید اّول کارهای مهم . کنیم
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