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هم کالمی از صفر تا صد



از کوزه همان ربون رتاود که رد6درس 
...اوست

تعریف و اهمیت کالم



(تعریف کالم)...از کوزه همان برون تراود که در اوست

. گفته می شود« کالم»هب هر  سخن یا کاری که بخواهد مطلبی را هب مخاطبی انتقال دهد–
:یست ، یعنی اینکهبدین رتتیب، هم کالمی تنها هب سخن گفتن با همدیگر ن –
با  دهیم آن را با رفتارمان بگوییم و یاگاهی قصد می کنیم چیزی را هب کسی بگوییم ولی رتجیح می–

حاالت خود بیان کنیم،
از او انراحتیممثال از کسی دلخوری داریم با او حرف نمی زنیم ات بفهمد که–
کنیم هب او هدهی می دهیم و یا کسی را دوست داریم و می خواهیم دوست داشتن خود را هب او ارباز–

...یا



...کالم آن قدر مهم است که

.هیچ کار خیر یا شری بدون ارتباط با کالم نیست–
کلم هر کسی اصالح شود اخالق او اصالح می شود– .کالم و ت
.این کاراه می تواند خیر یا شر باشد. با کالم خیلی از کاراهی نشدنی شدنی می شود–
م دعایی بهترین القا رد بهبود حال خود و کال. بدین رتتیب کالم باب تأثیر رد عالم است. کالم منشأ انواع القاء است– . دیگران است و بهترین نوع القا است
تلقین اهی مثبت و امیدبخش نجاتبخش و. بدین رتتیب کالم باب تأثیر رب خود است. کالم منشأ انواع تلقین است–

. تلقین اهی منفی و مأیوس کننده تخریب کننده است
. سهولت یا سختی رد انجام کار خیر یا شر با کالم صورت می گیرد–
کار و باوراه چه خوب و چه بد هب وسیله کالم انتقال می شوند– .اف
.کالم ربوز خلقیات از جمله تکبر، بخل، رتس و حسادت است –



کافی کالم7درس  ...کالبدش
آشنایی با اجزای کالم



(آشنایی با اجزای کالم... )کالبدشکافی کالم
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 می و فرصت اهیی که مانند ارب8درس 
...گذرند

رض کالم ارتقای غ



و فرصت هایی که مانند 
...ابر می گذرند

(ارتقای غرض کالم)

.تابستان شده بود در مسجد  محله بودیم همانجا که محل زندگی ما بود–

لعه خیلی اهل مطا: کمی، گفت: مصطفی از من پرسید محمد رضا را می شناسی؟ گفتم–
: گفتکه چه شود؟: گفتم. می خواهم به او پیشنهاد بدهم کتابی را با هم بخوانیم. است

وم  می خواهم از او یاد بگیرم، فکر می کنم صفات خوبی دارد که وقتی به او نزدیک تر ش
ا تمام یعنی صفات خوب م: به شوخی و خنده به او گفتم. به آن صفات، نزدیک تر می شوم

!  شد دیگه

: از آنجایی که هر سخنی برای مصطفی مهم بود حرف من را بی پاسخ نگذاشت و گفت–
. بودن با او خیلی پرفایده است! خیلی پاکه! محمد رضا خیلی خوبه

قرار شد با هم پیش محمد رضا برویم و با او به بهانه ای برنامه ای مشترک را –
. برنامه ریزی کنیم

ه از اون موقع ب. محمد رضا را دعوت کردیم به خوندن یک کتاب باهم و او هم قبول کرد–
نیم و بعد هر وقت سه تایی همدیگر را می دیدیم سعی می کردیم بیشتر با هم گفتگو ک

ات او بهانه جور می کردیم تا محمدرضا بیشتر از خودش مثال بزنه و ما بیشتر از صف
ا چون هر موقعی مسائل جزیی زندگی  و برخوردهایش با پدر و مادرش ر. آشنا بشویم

.می گفت برای ما خیلی جالب و عجیب بود

.حس او به پدر و مادرش و آدابی که تو زندگی داشت خیلی جالب بود–



...لحظه هایت  از طال مهم تر هستند

ت را از بین نبری، وقتی می خواهی از کالم اهیت بهترین بهره اه را ببری و اواقت –
رض کالم ات را ارت – قا بخشی،و وقتی می خواهی کالم اهیت مفید باشند و غ
زم ممکن است؟– آیا بدون ربانمه رزیی و ع
:پس آماده شو و این مراحل را دنبال کن–



کافی سخنان و حاالت9درس  چهره و موش
صفات ردونی مان

ارزیابی کالم



سخنان و حاالت چهره و صفات درونی مان، زیر ذره بین

ر صحبت با چه کسانی بیشت . 1
می کنیم؟

رد چه محل اهیی دچار . 2
لغزش می شویم؟

بیشتر محبت ما هب دیگران. 3
می شود یا کمتر؟

آیا می توانیم افیده اهی . 4
ربسانیم؟بیشتری را هب دیگران



10درس 

...یق رت کنیمارث کالم خود را بیشتر و دق 
اصالح و تقویت  کالم



دوری کردن از محل اهی . 1
لغزش کالم

دوری از هر گوهن کدورت و . 2
کینه 

افزایش خیرخواهی ربای . 3
دیگران

انراحت نشدن از واکنش. 4
اهی منفی دیگران

تقویت و پیاده سازی . 5
خودتوقعات از دیگران رد ردون

دعا کردن ربای دیگران. 6

...اثر کالم خود را بیشتر و دقیق تر کنیم


