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اگر ، بیازمایید  ویژگی  دو[داشتن] در  را  خود  دوستان:  فرماید  می(ع)صادق  امام:  نیکی  و  نماز  هلا-1

شوید[واگر نداشتند]حتما[ازآنان دوری کنید،از آنان دوری کنید،از آنان آنها بود ]با آنان هم نشین    در

یکی به هم نوعان درسختی وراحتی. دوری کنید...؛]اول[رعایت اوقات نمازو]دیگری[ن

ومی فرماید: داند می ایمان  نشانه را عهد به وفای خداوند: عهد به وفای-2

.)کنند  می  رعایت  را   خویش  پیمان  و  ها  امانت  آنان  که   کسانی، شدند  رستگار  مومنان  که  راستی  به (

طوالنی  به تنها د، بشناسی درستی به  را کسی اینکه   برای: فرماید می(ع)  صادق امام: راستگویی-3

 زبانش   که  کسی.  بنگرید  او  داری  امانت  و  گویی  راست  به  بلکه،   نکنید  نگاه   نمازشسجود و  رکوع  بودن

.شد خواهد پاک نیز اعمالش،  باشد گو راست

.  پشیمانی  و  حسرتدروغ گویی    عاقبت  و  است  نجات  گویی  راست  عاقبت:  فرماید  می  (ع)  علی  امام

.است مجهنّ عذاب اخرت  آخر در و خواری دنیا  در،  گویی دروغ نتیجه

.شود  می گفته شوخی به که است هایی دروغ نتیجه،  بزرگ های دروغ از بسیاری

15 درس

شیطان  مزدوران

دروغ   همچون  رفتارهایی.  شود  می  تهدید  ناپسند  های  عادت  و  رفتارها  برخی  وسیله  به  نیز  ما  اخالق

غیبت،ناسزا گفتن و... تنبلی،  گویی، 

نفوذ   ما  روح  درون  به  آنها  وسیله  به  شیطان.  است  شیطان  اخالقی  های  میکروب  انتشار  اصلی  عامل

می   شکست  جاویدان   بهشت  و  رستگاری  به  فتنیا  دست  در  را   ما،   نکردن  مقابله  درصورت   و   کند  می

 :هستند شما نیکوی اخالق  به زدن آسیب دنبال به که ناپسند عادات  و رفتارها از برخی .دهد

تصمیم  از  دلیل همین به و  کنیم فکر خوب توانیم نمی،  شویم  می زدگی شتاب دچار وقتی: عجله. 1

 مشکل  با  عجول  انسان .باشد   بزرگ  اشتباه   یک  تواند  می  تصمیمی  هر  و  مانیم  می  باز صحیح   گیری

http://t.me/Quranpayamgilan


15 

  t.me/Quranpayamgilan      گروه   پیام های آسمان و قرآن  استان گیالن  –  سال تحصیلی   1400  -1399 

 بی ،   دهد می  انجام  دقت  بدون  و  عجله  با  که  کاری  زیرا؛   است  رو  به  رو  نیز  کاری   دوباره   نام  به  دیگری

 پیامبر .کند کار همان درست انجام صرف را خود  نیروی و وقت است مجبور  دوباره  و بود خواهد نتیجه

دیدی  اگر.  بیندیش  خوب  آن  عاقبت  و  نتیجه  به  اول،   کنی  کاری   گرفتی  تصمیم  هرگاه :  فرمود(ص)  اکرم

.کن  نظر  صرف  آن  است،از  بدی   و  تباهی  اش  نتیجه  دیدی  اگر  و  کن  عمل  تصمیمت  به،   دارد  خوبی  نتیجه

:تنبلی . 2

هدف   برای  اینکه  بدون  اما  ؛ است  برخوردار  خداوند ارزشمند  های  نعمت  از،   همه  مانند  تنبل  انسان

.دهد  می هدر بیهوده  را هایش نعمت بقیه و  سالمتی ،  عمر،  کند تالش  تیدرس

تو   از  را  دنیا  هم  ، دو  این  که  زیرا  ؛بپرهیز  شدت  به  حالی  بی  و  تنبلی  از:  فرماید  می(ع)  صادق  امام

.را آخرت هم و گرفت خواهند

:تنبلی درمان راه 

 در  کند  سستی  و  کوتاهی  کارش  در  امروز  کس  هر:  فرماید  می(ععلی)  مومنان  امیر:  نگری  آینده 

.شود می  مبتال اندوه   و غم به آینده 

 بیشتری  انگیزه   آنها  تالش  و  سعی  دیدن  و  کوشا  دوستان  با  همراهی:  کوشا  های  انسان  با  دوستی

.کند می ایجاد فعالیت و کار برای

.است جدی  و محکم اراده   و عزم تنبلی درمان راه : قاطع تصمیم

 انجام  روز  شبانه  یک  در  که  کارهایی  ببینیم  باید   چیز  هر  از  پیش،   ریزی  برنامه  برای:  ریزی  برنامه

چیست؟  دهیم

که   است  واضح .  کنیم  جدا  کارها  بقیه  ز  ا  را  مهم  کارهای  سپس.  کنیم  یادداشت  ای  برگه  در  را  آنها

اصل   این   به.  شد  مشغول  دیگر   کارهای   به  ماند  باقی  وقتی  اگر  و  داد  انجام  را  تر  مهم  کارهای اول  باید

 .شود می گفته بندی اولویت ریزی،  برنامه مهم

. کند فکر خوب تواند  نمی زیرا بگیرد؟ درستی های تصمیم تواند نمی عجول انسان چرا .1

دو:  کارها.   سرانجام  و  عاقبت  به  یک: اندیشیدن  کدامند؟  شتابزدگی  و  عجله  با  مقابله  راه   دو .2

. خوب تصمیمات  به کردن عمل
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برای   تنبل   انسان  دهد؟  می  دست   از  را  خود   آخرت  و   دنیا  چگونه  تنبل   شخص   دهید  توضیح  .3

دهد  می  هدر  بیهوده   را  خداوند  های  نعمت  بقیه  و  سالمتی  و  عمر  و  کندنمی   تالش  درستی  هدف

. خواند نمی موقع به را نمازش و کند می  استفاده  کمتر آنها از و

موفق باشید              

http://groohedinigilan.blogfa.com/
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