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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 :5جلسه  پرسش و پاسخ

 

که با لحن  ستیچ باتریز ؟جملهیکجا بود میبگوئ نکهیا یبجا دیسالم. استاد ببخش -

  درست باشد؟

عزیزم کجا بودی من خیلی نگران شما بودم...یم من خیلی سالم و عرض ادب. می توانیم بگوی

 نگران شدم...

 

 ؟میرا در خودمان اصالح کن ینیحس خود کم ب میتونیچطور م -

نفس باالیی  تمام امورمان را به خدا می سپاریم. به کسانی که پایین تر از ما هستند ولی اعتماد به

اقع بین باشیم. به این نکته دارند نگاه کنیم. با تمرکز و تفکر بر ویژگی ها و توانایی های خود، و

و این ما هستیم  توجه کنیم که مردم در قضاوت ها و نگاه هایشان ظاهربین و سطحی نگر هستند

 که می توانیم با حفظ اعتماد به نفس، آنها را تحت تاثیر قرار دهیم و خودمان را به آنها بقبوالنیم. 

 

افراد از اول هست رو  تیکه در وضع یتفاوت ،یاز زندگ تینکردن ها و رضا سهیدر مورد مقا -

و هر روز داره موفق تر  کنهیظلم م کنهیکه گناه هم م یکس یعنیکرد؟  شهیم هیچطور توج

 ؟شهیم
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این سوال به طور جزئی بیان  شاید الزم باشدالبته و  یست.عاقبت ظلم و گناه، توفیقات بیشتر ن

 بشود.

 

 شود کرد؟ یو هدر دادن وقت چه م یحوصلگ یاصالح حس ب یبرا -

نامه و تقویت عزم و اراده است. و تفکر در عاقبت تنبلی نیز می تواند رفع بی حوصلگی نوشتن بر

 به ما کمک کند.

 

 .. ممنوندیبفرمائ یحاتیشدن توض یعصبان اصالح زودلطفا در مورد  -

و یا  ها ه باشد. مصرف زیاد سردییشه ای جسمی نیز داشتزود عصبانی شدن ممکن است ر

به زود عصبی شدن کمک می کنند، بنابراین تعادل مزاج مهم است. ولی مهمتر برخی مزاج ها 

از آن، رفع حساسیت ها و وابستگی ها است. مثال فکر کنید کسی که گوشی اش نو باشد و 

سی که چند سال است که می خواهد گوشی اش را آسیب ببیند زودتر عصبی می شود یا ک

عوض کند و به دنبال بهانه می گردد و اگر آسیب ببیند خوشحال هم می شود...پس این 

وابستگی های ما بایستی رفع بشود. و راهش همین تفکر و موعظه است. و تلقین مکرر به نفس. 

محمد و  یفرستادن )اللّهم صلّ عل« صلوات» ادیکامل ز دهیبا عقو آیت ا... بهجت فرمودند: 

 آل محمد(.
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بر خورد  دیهستند چگونه با یو از خود راض یناراض شهیسالم در مواجهه با افراد که هم -

 ردیگ یضورت م یرییمادر و مادر شوهر باشد چه تغ گاهیفرد اگر بزرگتر و جا نیکرد؟ا

 .در جواب

 است از خودراضی بودن.با عرض سالم، نارضایتی متفاوت 

کسانی که همیشه ازخودراضی هستند، نظراتشان را بشنوید و اگر درست نبودند ترتیب اثر ندهید. 

 و بر عیب آنها نیز تمرکز نکنید و برای شان دعا کنید. 

ه شخصیت بنا بکرد، سپس همدردی  وکسانی که ناراضی هستند، را می توان باهاشون صحبت 

 به سمت شادکامی هدایت نمود. طرف و شرایط، می توان سکوت کرد یا تالش کرد آنها را 

 

 اصالح کرد؟ دیرا چطور با ینیخودبزرگ ب -

 ، خودبزرگ بین نمی شویم.یمباش هر چقدر خودواقع بین

 هر چقدر به باالتر از خود نگاه کنیم، خود بزرگ بین نمی شویم.

 هر چقدر به ضعف و ناتوانی خود توجه کنیم این مشکل بهتر حل می شود.

 

که دور از هر  میریبکار بگ دیرا با یو بروزات یدر برابر خانواده شوهر چگونه کالم -

 .باشد هیگونه حاش
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ستی ادب در یه خودشان کنید تا راحت باشید. ولی این قاعده که همیشه بایاخالق تان را شب

 رعایت الفاظ داشت و تقوا را رعایت نمود را فراموش نکنید. 

این مطلب هم بسیار مهم است که تالش کنید در مواجهه با آنها کدورت و ناراحتی وجود 

 ت و سخن تان اثر نگذارد .نداشته باشد که در حاال

 و می توانید گفتگوها را کوتاه تر ولی مؤثرتر کنید.


