


یان آور؟به نظر شما چه کارهایی سودمند است و چه کارهایی ز

بران هم تا حاال شده از کاری که کردید پشیمان شوید و راه ج

نداشته باشید؟ چه حالی دارید؟





میگن وقتی یه میوه رو اینقدر فشار میدی که آبش بیاد بیرون به اون آبمیوه

ن وقت رو وقتی یک روز پر هیاهو، پر از تالش و کوشش و زحمت به انتهاش میرسه، او

.میگن 

ای بیرون میاد؟حاال اگر زندگی یه آدم رو بچلونی ازش چه 

اگر بخواهیم خالصه و عصری از زندگیمون دربیاریم به چی میرسیم؟

.



گم هییییچ راهی برای تا حاال شده یه کاری بکنی بعدش پشیمون بشی ولی هیچ راهی، دقت کن دارم می

جبران نداشته باشی؟

سودی بدست تا حاال شده همه سرمایه ت رو از دست بدی و به نقطه صفر برسی بدون اینکه هیچ

...دبیاری؟ مثل یخ فروشی که لحظه به لحظه یخاش داره آب میشه و  سرمایه ش نابو

یمونه، همه سه دانش آموزی رو تصور کن که سه سال برای کنکور درس خونده ولی روز کنکور خواب م

.سال عمرش سوخت میشه، سوخت؛ باید از اول شروع کنه

حظه انتقال از این از وقتی به دنیا اومدیم ثانیه های عمرمون داره کنتر میندازه تا به ل! حواست هست

.دیملحظه ای که باید هرچی تو زندگی یادگرفتیم و انجام دادیم رو جواب ب. دنیا برسیم

.این لحظه دیگه برگشتی نداره و قابل جبران نیست



.دنتیجه ایی را از آن استخراج کننتا ندادرا تحت فشار قرار چیزی : 

 :به معنای از دست دادن اصل سرمایه است.

 :اطمینان یافتن، از بین رفتن ترس.

 :توصیه و سفارش به دیگران.

 :آنچه با واقعیت منطبق است.

: که انسان را از جزع وفزع و اضطراب دور می کندآرامشی.



یخواهدباور به اینکه دشمن صالح من را م-
باورهای خرافی-
.ت می آوردشخصیتحصیلی باور اینکه مدرک -
-...

نادرستباورهای 

باور به وجود خدا-
تباور به اینکه وعده های خدا حق اس-
استباور به اینکه خداوند ناظر اعمال-
-...

باورهای درست



(هفسورهمبارکهک)نمونهایازعاقبتباورهایدرستونادرستدرقرآن



در معرض خطر تصادف قرار میگیرم-
برای رضای خدا؟ یا برای رأی جمع کردن؟؟-
قت برای نشاط و انرژی گرفتن؟ یا برای و-

گذروندن و لذت بردن؟؟
-...

ویژگی

بستهرد شدن از خیابان با چشم-
صدقه دادن-
بازی کردن-
-...

رفتار







:بنابراین از سوره عصر آموختیم که

.خداوند برای بیان نکات مهم به چیزهایی قسم میخورد

.خداوند به عصر قسم خورده که همه انسانها در زیان هستند

ند و یکدیگر را به حق و تنها کسانی از این زیان ایمن هستند که ایمان داشته و عمل صالح انجام میده

.صبر و استقامت در کارها سفارش میکنند

.ت خدا قرار دهدانسان برای اینکه در زیان نباشد باید ایمان خود را در انجام هر کاری در جهت رضای

اوت نبوده و آنها را به کار انسان برای اینکه در زیان نباشد باید نسبت به دیگران بی تف

.درست تشویق کند و کار درست را از دیگران بیاموزد

  ...........



:تمرین

 نیت خود را از انجام هر کاری بررسی کنیم

مسودمند بودن یا نبودن کارهایمان را ارزیابی کنی

ران یاد بگیرم کاری که می توانیم به دیگران یاد دهیم یا از دیگ

.ن آن نماییمرا شناسایی کنیم و اقدام به یاددادن و یاد گرفت


