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 گِلی خوشبوی در حمام روزی                   رسید از دست محبوبی به دستم

 بدو گفتم که مشکی یا عبیری                         که از بوی دلاویز تو مستم

 بگفتا من گِلی ناچیز بودم                              ولیکن مدتی با گُل نشستم

 کمال هم نشین در من اثر کرد                 و گرنه من همان خاکم که هستم

 گلستان سعدی

 

 

 فرماید:امیر مؤمنان علی )ع( می 

پیش از آنکه کسی رابه دوستی بر گزینی، او را امتحان کن وگرنه بدون آنکه خودت بدانی، به هم نشینی با 

   614بدان گرفتار خواهی شد.   غرر الحکم،صفحه

 

 کمال هم نشین
درس 

 چهاردهم

 بسمه تعالی
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 اهل نماز ونیکی .1

 امام صادق )ع(می فرماید:

ان [واگرنداشتند]حتما[از آنددوستان خودرادر]داشتن[دو ویژگی بیازمایید،اگر درآنها بود]با آنان هم نشین شوی

منوعان در دوری کنید،از آنان دوری کنید،از آنان دوری کنید....؛]اوّل[رعایت اوقات نمازو]دیگری[نیکی به ه

 472، صفحه 2سختی وراحتی.اصول کافی، جلد

 وفای به عهد .2

وقتی به کسی قول می دهید تا کاری را برایش انجام دهید؛وقتی با کسی قرارمی گذارید تا همدیگررا جایی  

نید. کبینید؛ حتی وقتی با خودتان عهد می کنید که.... . در همه این موارد،شما قولی داده ایدو باید به آن وفا  

  خداوند وفای به عهد را نشانه ایمان می داند و می فرماید:

ون کنند.    سوره مؤمنبه راستی که مؤمنان رستگار شدند،کسانی که آنان امانت ها وپیمان خویش رارعایت می

  8و 1آیه های 

 امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرماید:

 صفحه 35اعتماد نکن.         بحا رالانوار،جلد بر دوستی کسی که به عهد خود وفا نمی کند، 

 راست گویی .3

برای اینکه کسی را به درستی بشناسید، تنها به طولانی بودن رکوع و سجود نما امام صادق ) ع( می فر ماید: 

زش نگاه نکنید، بلکه به راست گویی و امانت داری او بنگرید. کسی که زبانش راست گو باشد، اعمالش نیز 

  103صفحه  2هد شد.      اصول کافی،جلد پاک خوا

راست  عاقبتاینجاست که معنای سخن حکیمانه امیر مؤمنان علی علیه السلام بهتر معلوم می شود که فرمود: 

گویی نجات است و عاقبت دروغ گویی، حسرت وپشیمانی. نتیجۀ دروغ گویی، در دنیا خواری ودرآخرت عذاب 

  921جهنم است.   غرر الحکم، صفحه 

 ویژگی های دوست خوب
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کسی که زبانش راستگو باشد،اعمالش نیز پاک خواهد  راست گویی چه تأ ثیری بر اعمال انسان دارد؟  .1

 شد.

 رعایت امانت و حفظ پیمان می باشد.  یکی از ویژ گی های مؤمنان که آنان را رستگار می سازد چیست؟ .2

زیادی بر  دوستان تأثیرات یکدیگر تأثیر می گذارند؟با توجه به شعر بالا، دوستان و هم نشینان چگونه بر  .5

همدیگر دارند به طوری که می توانند صفات خوب رادر انسان تقویت کنند وصفات بدرابپوشانندویا بر 

  عکس.

چراامام صادق)ع( با این همه تآکید ما را از دوستی با کسانی که به نماز بی توجّه اندویا به فکردیگران  .6

به یقین کسی که به فرمان خالق جهان و خواسته اوبرای اقامه نمازبی توجّه است،به  ارد؟نیستند،باز می د

 ما وخواسته های مانیز توجّه ای نخواهد کرد.

 

 

 

 سوالات
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 آشنا هاآن با مقابله و پیشگیری های راه با نیز و بدن به آنها ورود چگونگی،  ها میکروب با علوم درس در گذشته سال

 یاد همچنین دندهمی کاهش را بدن کارایی و قدرت ما سلامتی انداختن خطر به با ها میکروب که دیدیم. شدیم

 میکروب یلهوس به ما جسم بنابراین .دارند را آنها کردن نابود و ها میکروب با مبارزه وظیفه سفید های گلبول که گرفتیم

 می دچار بیماری انواع به آلوده و نامناسب غذاهای از پرهیز عدم بهداشت نکردن رعایت صورت در شود می تهدید ها

 مچونی هرفتارهای شود می تهدید ناپسند های عادت و رفتارها وسیله به نیز ما اخلاق که است این واقعیت. شود

 هاییکروبم انتشار اصلی عامل افتدمی ما اخلاق جان به میکروب مانند غیره و گفتن ناسزا ، غیبت ، تنبلی،  گوییدروغ

 افتنی دست در را ما ن ،نکرد مقابله صورت در و کند می نفوذ درون روح ما آنها وسیله به شیطان است شیطان اخلاقی

  .دهد می شکست جاویدان بهشت و رستگاری به

 .هستند شما نیکوی اخلاق به زدن آسیب دنبال به که ناپسند های عادت و رفتارها از برخی معرفی

 نارک در چیز آن اگر شرایطی چنین در گردیم می چیزی دنبال داریم عجله خیلی که حالی در گاهی عجله: .1

 وبخ توانیمنمی شویم می شتابزدگی دچار وقتی که چون کنیم پیدا را آن توانیم نمی معمولا   ، باشد هم ما

 بزرگ اهاشتب یک تواند می یتصمیم هر و مانیم می باز صحیح گیری تصمیم از دلیل همین به و کنیم فکر

 .باشد

 

 

 شکمک به وقتی وا عقل زیرا ؛است بیشتر مردم همه از عجول انسان پشیمانی :فرماید می السلام علیه علی حضرت

 244 صفحه غررالحکم .    باشد گذشته کار از کار دیگر که آیدمی

 

 مزدوران شیطان

 درس

پانزدهم   
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 ، دهدمی انجام دقت بدون و عجله با که کاری زیرا ؛است روروبه نیز کاری دوباره نام به دیگری مشکل عجول با انسان

 صلی اکرم پیامبر کند کار همان درست انجام صرف را خود نیروی و وقت است مجبور دوباره و بود خواهد نتیجهبی

 : فرمود آله و علیه الله

 تصمیمت به ،دارد خوبی نتیجهدیدی  اگر .بیندیش خوب آن عاقبت و نتیجه به اول ،کنی کاری یگرفت تصمیم هرگاه

 559 صفحه 48جلد بحارالانوارکن.  نظر صرف آن از است، بدی و اش تباهینتیجه یدید اگر و کن عمل

 .است سستی و تنبلی ،کندمی نفوذ انسان روح قلعه در که اخلاق های آفت از دیگر یکی تنبلی: .2

 

 رفتگ خواهد تو از را دنیا هم ،دو این که زیرا بپرهیز؛ شدت به حالی بی و تنبلی از :فرماید می السلام علیه صادق امام

 83صفحه3 جلد کافی اصول  .       را آخرت هم و

 ،کند تلاش درستی هدف برای اینکه بدون اما ؛است برخوردار خداوند ارزشمند هاینعمت از ،همه مانند تنبل انسان

 نمی موقع به را نمازش او ،کند می استفاده کمتر آنها از و دهدمی هدر بیهوده را هایش نعمت بقیه و سلامتی ،عمر

 رکمت پاکیزگی و نظافت به و کندنمی کمک اش خانواده به خانه کارهای در ،کندمی کوتاهی خواندن درس در خواند

 .اندازدمی زحمت به را اطرافیانش همواره ،حالی بی و نظمی بی با و دهدمی اهمیت

 : از عبارتند تنبلی درمان راه

 نگری آینده .1

 المث عنوان به. دارد زحمت برایمان و است سخت کمی که دلیل این به فقط دهیم، نمی انجام را کارها برخی ما گاهی 

 موقعیت یا کار نداشتن دلیل به آینده در اما بگذرانیم، تفریح و بازی با فقط را وقتمان و نخوانیم درس توانیم می ما

 .باشیم گذشته حسرت و اندوه در همیشه مناسب،

 

 تلامب اندوه و غم به آینده در کند سستی و کوتاهی کارش در امروز هرکس :فرماید می السلام علیه علی مومنان امیر

 255 حکمت البلاغه نهج. شود می
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 کوشا های انسان با دوستی .2

 طالعهم همچنین. کند می ایجاد فعالیت و کار برای بیشتری انگیزه آنها تلاش و سعی دیدن و کوشا دوستان همراهی

 لاشت برای را ما انگیزه تواندمی اند، درخشیده تاریخ طول در تلاششان و سعی دلیل به که موفق های انسان زندگی

 .کند دوچندان بیشتر

 قاطع تصمیم .3

 این کاش ای میگویمی فقط و کنیممی پردازی خیال دهیم، انجام را کاری و شویم کار به دست اینکه جای به ما گاهی

 هک خودمانیم این بلکه. شوند نمی انجام کارها خیال، و کاشکی و آرزو با اما. شد می طور این شد می چه یا بشود طور

 .شویم کار به دست امروز همین از خداوند بر توکل با و بگیریم جدی تصمیم یک کردن، فردا و امروز جای به باید

 صفحه الحکم غرر                       . است جدی و محکم اراده و عزم تنبلی، درمان راه: فرماید می السلام علیه علی

476 

 ریزی برنامه .4

 که ارهاییک ببینیم باید چیز، هر از بیش ریزی، برنامه برای. است ریزی برنامه تنبلی، با مبارزه اساسی هایگام از یکی

 کارها بقیه از را مهم کارهای سپس. کنیم یادداشت ای برگه در را ها آن چیست؟ دهیم انجام باید روز شبانه یک در

 .کنیم جدا

 

 

 

 

 

 

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

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

 .خوب تصمیمات

 درستی هدف برای تنبل انسان دهد؟ می دست از را خود آخرت و دنیا چگونه تنبل شخص دهید توضیح .5

 یم استفاده کمتر آنها از و دهد می هدر بیهوده را خداوند های نعمت بقیه و سلامتی و عمر و کندنمی تلاش

 خواند نمی موقع به را نمازش و کند

 

 سوالات


