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ای هر یک از ما در تعامل با دیگران دائما با رفتارهای مختلفی روبرو هستیم، در این میان در موارد بسیاری ما با برخورده
که نحوه برخورد ما با رفتارهای نامناسب دیگران مناسب و پسندیده ایشان مواجه می همیت اشویم. طبیعتا همانطور 

کنش درست و مناسب ما در مقابل رفت یده دیگران نیز اهمیت فراوانی دارد، این برخورد در حقیقت ارهای پسنددارد، وا
که می گیرد.شگرگزاری و سپاسی در قبال این رفتار است   بایست به بهترین صورت انجام 

کرده و های نمونهبه  کنیدزیر توجه   :آنها را با هم مقایسه 
که محکم به یکی از دو کالس بودم  کردم، تمامی وسایلبه سرعت در حال خارج شدن از  که ستانم برخورد  ی 

کالس پخش شد کف  که بروم، لبخندی زد و خودش هم نقش بر زمین شد دستش بود در  کرد   .و با سر اشاره 
o کالس خارج شدم ن آنکه چیزی بگویم ودمن نیز ب  و رفتم.با سرعت از 
o .کردم  من هم لبخند زدم و از او تشکر 
o  کردن وسایلش گرفتم، از او عذرخواهی  کردم،خم شدم و شروع به جمع  گرمی و محّبت  دستش را با 

کاری دارد، برایش انجام بدهم گر   .کردم و از آن به بعد همواره مراقبت بودم تا ا
کنش که وا که خداوند از انسان خواسته است  کدام سهمی از زیبایی و ُحسن دارند، این در حالی است  های فوق هر 

  بروز دهد. همواره بهترین رفتار را از خود
يُز اْلَغُفور ْحَسُن َعَمَل  َو ُهَو اْلَعز

َ
ُكْم أ ي ُ

َ
ياَة ِلَيْبُلَوُكْم أ ْوَت َو اْْلَ ذي َخَلَق اِْلَ

 1ال َ
یده تا مشا را بيازماید كه كدامتان خوش يزى آمرزنده استكىس كه موت و حيات را آفر ید و او عز  .رفتارتر

                                                            
 2سوره مبارکه ملک، آیه  1



 

 

گزارهتر در مقابل برخوردهای مناسب دیگران داشته باشد، میپسندیده برای اینکه انسان بتواند رفتاری زیباتر و ها بایست 
که او را به جنبه های باشکوه عالم، نیاز به او بهتر شدن و همچنین و باورهایی را در ذهن و قلب خود جای دهد. حقایقی 

 توجه درست و مومنانه به دیگران سوق بدهد.
 زیبا در سوره مبارکه عبسسازنده رفتارهای زیبا، باورهای 

کردید، آیات ابتدایی سوره مبارکه عبس به صحنه موجهه دو نفر با یکدیگر  که در دو درس قبلی مشاهده  همانطور 
گرفت. پردازد. ابعاد مختلف رفتار این دو فرد در درسمی  های قبلی مورد بررسی قرار 

کرده در ادامه آیات سوره مبارکه عبس به جایگاه واالی قرآن، ن که خداوند برای او فراهم  عمت خلقت انسان، طعامی 
گروه اهل بهشت و جهنم اشاره شده است. این آیات را است و همچنین روز قیامت و ویژگی به تفکیک هر دسته های دو 

که در نظر داشتن این حقایق چه تأثیری  کنید  کنید و سپس بیان  کنید، حقایق ذکر شده در آن را یادداشت  بر مطالعه 
  گذارد.رفتار انسان با دیگران می

ٌة ) ْذِكرَّ ا تَّ ل َّ ِإّن َّ  نباید چنین باشد؛ این آیات قرآنی وسیله یادآورى است. (11كَّ
هُّ ) رَّ كَّ ْن شاءَّ ذَّ َّ کند )تا هدایت یابد(. (12َفَّ کس بخواهد، محتواى آن را یاد   که هر 

ٍة ) يف مَّ ر َّ كَّ ٍف مُّ حُّ  است،گرامی و ارجمند هایی شتهها و نو)این قرآن( در صحیفه (13صُّ
ٍة ) رَّ ه َّ طَّ ٍة مُّ وعَّ ْرفُّ  ،از لغو و باطل و تناقض و اختالف(و پاك ) هایی( بلند مرتبه)صحیفه (14مَّ

ٍة ) رَّ فَّ ْيدي سَّ
َّ
 ها(،فرستادگانی )از فرشتهدر دست  (15ِبأ

ٍة ) رَّ رَّ کرامت( و  (16ِكراٍم بَّ  .هستند نیکوکارکه بزرگوار )با 
 در این آیات:حقایق ذکر شده 

کی است. -  قرآن جایگاه بسیار واالیی دارد و در نهایت رفعت و پا
گرفت - های بسیار بزرگ خداوند به ما مند شدن یکی از نعمتو از آن بهره ندر معرض چنین حقیقت بلندی قرار 

 هاست.انسان
کرده و  - گوشزد  که حقایق الهی را برای تمامی ما   برد.غفلت را در ما از میان میقرآن ذکر است و بدین ترتیب است 
کند.بخواهد و شرایط و مقدمات این بهرهبایست انسان مندی از قرآن میبرای بهره -  مندی را فراهم 
- ....................................................................................................................

................................................ 
- ....................................................................................................................

................................................ 
 این حقایق بر رابطه زیبا با دیگران:باور به تأثیر 

کسی جایگاه ویژه و بلند قرآن را بشناسد، در هر حالتی برایش اهمیت پیدا می - که خود را در معرض وقتی  کند 
 آن قرار داده و از آن بهره ببرد.

که او را از ذکر قرآن بهرهن فردی در هر موقعیتی تالش میچنی - کاری انجام دهد  مند سازد. بنابراین در کند تا 
کند.مواجهه با دیگران، تالش می که بیشترین بهره را از قرآن برای او ایجاد  کاری را انجام دهد   کند تا 



 

 

- ....................................................................................................................
................................................ 

- ....................................................................................................................
................................................ 

 

هُّ ) رَّ ْكفَّ
َّ
ْنسانُّ ما أ ِتلَّ اْْلِ کافر و ناسپاس است! (17قُّ که چقدر   کشته باد انسان 

 ْ ي ِ شَّ
َّ
هُّ )ِمْن أ قَّ لَّ  ؟است )خدایش( از چه چیزى او را آفریده (18ٍء خَّ

هُّ ) رَّ د َّ قَّ هُّ فَّ قَّ لَّ ٍة خَّ ْطفَّ کمالش آفرید، آناى او را از نطفه (19ِمْن نُّ ( راگاه )از بدو خلقت تا انتهاى 
کرد،اندازه  گیرى 

هُّ ) رَّ س َّ بيلَّ يَّ برایش آسان  سپس راه )انتخاب خیر و شر را به دادن عقل و اراده و اختیار( (20ثُّ َّ الس َّ
 ساخت،

هُّ ) رَّ ْقبَّ
َّ
أ هُّ فَّ ماتَّ

َّ
کرد. (21ثُّ َّ أ  سپس او را میراند و در قبر 

هُّ ) رَّ ْنشَّ
َّ
که بخواهدسپس آن (22ثُّ َّ ِإذا شاءَّ أ  انگیزاند.او را زنده برمی ،گاه 

هُّ ) رَّ مَّ
َّ
ْقِض ما أ ا يَّ ل َّ لَّ َّ  (23كَّ

اطاعت و شکر  ،هاچنین نیست )که انسان در برابر اوامر او و این نعمت
کمال( انجام نداده دهنمو ، بلکه( او هنوز آنچه را به او دستور داده )به 

 است.
 حقایق ذکر شده در این آیات:

کند و قدردان آن باشد. انسان -  باید به نعمت خلقت خود توجه 
که چگونه از نطفه - کنیم  گر توجه  کفر و ای بیا مقدار خلق شده و مسیر زندگی برایمان فراهم شده است، از 

 شویم.ناسپاسی خارج می
کرده است، سپس ما را می - کرد.میراند و در نهایت خداوند مسیر زندگی را برای ما آسان   برانگیخته خواهد 
که وظیفه اوست در انجام دستورات الهی، به سرانجام نرسانده است. -  انسان آنچه را 
- ....................................................................................................................

................................................ 
- ....................................................................................................................

................................................ 
 تأثیر باور به این حقایق در رابطه زیبا با دیگران:

شویم، بدین ترتیب در نی نمیمقدار بدانیم، دچار غرور و خودبیبیای وقتی ما خودمان را خلق شده از نطفه -
کرده و رفتارهای زیبایی در مقابل برخوردهای ایشان برخورد با دیگران می توانیم به ارزش و جایگاه ایشان توجه 

 داشته باشیم.



 

 

که برانگیخته شدن در قیامت  - است توجه وقتی به نعمت خلقت خودمان و نحوه آن و همچنین عاقبت آن 
کنیم، موقعیتکنیم، به مسئولیت خود در قبال خداوند پی میمی ها، بریم. وقتی به مسئولیت خودمان توجه 

که به دلیل مسولیت الهی خود، یم  بهترین رفتار برخوردها و حواشی آن برای ما جلب نظر نموده و تنها اهتمام دار
 را در مقابل برخوردهای دیگران داشته باشیم.

- ....................................................................................................................
................................................ 

- ....................................................................................................................
................................................ 

 

ْنسانُّ ِإىل ِر اْْلِ ْنظُّ ْليَّ عاِمِه ) فَّ  ،پس انسان باید به خوراك خویش بنگرد (24طَّ

ا ) ب ً ا اْْلاءَّ صَّ ْبنَّ بَّ ا صَّ ن َّ
َّ
یخ (25أ چشمه و تیم )به شکل باران و برف و ما آب را به ریزش خاصی فرو ر

 ،(رود

ا ) ق ً ْرضَّ شَّ
َّ
ا اْْل ْقنَّ قَّ گیاهان و  سپس این زمین را شکافتیم شکافتنی )متناسب (26ثُّ َّ شَّ حال 

 ،درختان(
ا ) ب ً ْتنا فهيا حَّ ْنبَّ

َّ
أ یانپس در آن دانه (27فَّ  ،شمار(یدیم )با اقسام مختلف و بیاى رو

ْضبًا ) بًا وَّ قَّ که چندین نوبت چیدهو درخت انگور و سبز (28وَّ ِعنَّ  ،شودمی یجاتی 
ًل ) ْ ونًا وَّ َنَّ ْيتُّ یتون و خرما (29وَّ زَّ  ،و درخت ز
ْلبًا ) داِئقَّ غُّ کشیده مملّو از درختاو باغ (30وَّ حَّ  ،ن تنومند و بزرگهایی حصار 

ا ) ب ً
َّ
ًة وَّ أ ِكهَّ گاه، و میوه (31وَّ فا  و علف چرا

ْم ) ْنعاِمكُّ
َّ
ْم وَّ ِْل كُّ تاعًا لَّ پایانتان.براى برخوردارى شما و  (32مَّ  چهار

 حقایق ذکر شده در این آیات:
کردن انسان به طعامش به او نشان می - که چگونه خداوند نظر  کرده دهد  اسباب الزم برای زندگی او را فراهم 

 است.
گیاهی متناسب با ویژگیلوازم رشد خداوند  - گیاهان فراهم نموده است. هر  ها و و شکوفایی را برای تمامی 

که ظرفیت گیاهان با خواص متفاوت ای پیدا میدارد، خواص ویژههایی  که انواع  کند و بدین ترتیب است 
 گیرد.شکل می

گیاهی علی - کدام مورد استفاده و بهرههر   گیرد.مندی انسان قرار میرغم آنکه خواص متفاوتی دارد، ولی هر 
- ....................................................................................................................

................................................ 
- ....................................................................................................................

................................................ 



 

 

 اثر باور به این حقایق در رفتار زیبا با دیگران:
کدام یابد درمیدر مواجهه با دیگران انسان  - که دارند، یا حتی ها و رغم تفاوتعلیها نیز از انسانکه هر  نواقصی 

کارآیی مشخصی برخوردار هستن که مخصوص خود ایشان است.از   د 
که ما در برخورد با هر انسانی به تواناییباور این حقیقت موجب می - ها هرگز انساناو توجه نموده و ویژه های شود 

کرد و این بر  کسی با توجه به ظرفیت و توانمندی او برخورد خواهیم  را با یکدیگر مقایسه نکنیم. بنابراین با هر 
  افزاید.بال دیگران میزیبایی رفتار ما در ق

- ....................................................................................................................
................................................ 

- ....................................................................................................................
................................................ 

 

ةُّ ) اخ َّ ِت الص َّ ِإذا جاءَّ گوش (33فَّ که صیحه   خراش )نفخه دوم صور( در رسد،پس هنگامی 
خيِه )

َّ
ْرءُّ ِمْن أ ِفر ُّ اْلَّ ْومَّ يَّ که آدمی از برادرش می (34يَّ  ،گریزدروزى 

بيِه )
َّ
ِه وَّ أ ِ م 

ُّ
 ،و از مادر و پدرش (35وَّ أ

نيِه ) ِتِه وَّ بَّ  ،و از همسر و پسرانش (36وَّ صاِحبَّ
ٌن 

ْ
أ ِئٍذ شَّ ْومَّ ْم يَّ ِ اْمِرٍئ ِمْْنُّ

ل  ِلكُّ
ْغنيِه )  (37يُّ

که او را به خود گرفتاری و براى هر انسانی در آن روز  کارى خواهد بود 
 دارد.میمشغول 

ْس  ِئٍذ مُّ ْومَّ وٌه يَّ جُّ ٌة )وُّ  ،ایی در آن روز روشن و درخشان استهچهره (38ِفرَّ
ٌة ) ْبِشرَّ ْستَّ ٌة مُّ  خندان و شادمان. (39ضاِحكَّ

ٌة ) رَّ بَّ هْيا غَّ لَّ ِئٍذ عَّ ْومَّ وٌه يَّ جُّ کدورت است.و چهره (40وَّ وُّ  هایی در آن روز بر آنها غبار و 
ٌة ) رَّ تَّ ها قَّ قُّ ْرهَّ گرفته و پوشانده است. یسیاهی و تاریک (41تَّ  آن را فرا 

ةُّ ) رَّ جَّ ةُّ اْلفَّ رَّ فَّ مُّ اْلكَّ ولِئكَّ هُّ
ُّ
کافران فاجر (42أ  ند.)گناهکار( هست آنان همان 

 حقایق ذکر شده در این آیات:
اند و چون در زندگی برای خود شأن قائل شدهد، نکنفرار مینیز ترین افراد خود از نزدیک هاآدمنوع در قیامت  -

که در ارتباط با دیگران، به دنبال منافع خود باشند. بنابراین در قیامت از دیگران فرار میهمین باعث  شود 
 کنند.می

گشاده و روشن و در نهایت سرور و شادی وصف های سعادتمند سوره را با داشتن چهرهخداوند انسان - های 
کافر را با چهرهنموده و در مقابل انسان گرفته و تیرههای   کند.معرفی می هایی غبار 

که ایمان نداشته و مرتکب  - گناهکاری است. بنابراین هر انسانی  کفر و  گرفتگی و تیرگی است،  آنچه موجب 
گرفتگی و سیاهی در زندگی خود و در روابط با دیگران ایجاد میگناه می  کند.شود، نوعی غبار 



 

 

- ....................................................................................................................
................................................ 

- ....................................................................................................................
................................................ 
 اثر باور به این حقایق در رفتار زیبا با دیگران:

در ارتباط با دیگران به دنبال منافع خود شود، میبرای خود شأنی فراتر و متفاوت از دیگران قائل نکه  یانسان -
کرده و با ایشان نیست، بلکه مبتنی بر ارزشمندی خود آنها   د.کنبرخورد میرابطه بر قرار 

گشاده و شادمان هستند، باور به این حقیقت ما را سوق هایی با چهرهسعادتمند، انسانهای انسان - های 
گشاده داشته باشیم.می که در برخورد با دیگران رویی   دهد 

- ....................................................................................................................
................................................................................................... 

- ....................................................................................................................
................................................................................................... 

کتاب درسی: دوستی با خدا )محبت به خدا و آثار آن(  درس نهم 
که به زندگی آدمی جهت کارهای انسان است. همین محبتو ها محبت و دوستی سرچشمه بسیاری از تصمیم هاست 

که محبت شدیدتر باشد، تأثیر آمی گستردهن در زندگی عمیقدهد. به هر میزان   تر است.تر و 
o  :که دوست می»حضرت علی علیه السالم می فرماید  «.داردارزش هر انسانی به اندازه چیزی است 

کماالت و زیبایی بسپارد، زندگی گر انسان دل به سرچشمه  که ایمان انسان به اش رنگ و بوی دیگری میا گیرد. هر میزان 
برد و صفات خوب را جایگزین شود. محبت الهی صفات بد را از بین میخدا بیشتر می خدا بیشتر شود، محبتش نیز به

 کند.بخشد و زندگی حقیقی به او عطا میکند. در واقع عشق به خدا مانند اکسیری، مرده را حیات میآن می
o  :یدقلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا نده»امام صادق علیه السالم می فرماید.» 
o « ًَشّدُ ُحّب

َ
ذیَن آَمُنوا أ

َ
َکُحّبِ اهلِل َو اّل وَنُهْم  ْندادًا ُیِحّبُ

َ
ِخُذ ِمْن ُدوِن اهلِل أ اِس َمْن َیّتَ (؛ و 165)بقره، « ا هلِلَِّ ... َو ِمَن الّنَ

کسانیگیرند، آنان را دوست میبعضی از مردم همتایانی را به جای خدا می  دارند مانند دوستی خدا. اما 
 اند به خدا محبت بیشتری دارند.که ایمان آورده

 کند:محبت به خدا، آثار زیر را در پی دارد. البته انجام موارد زیر هم محبت انسان را به خداوند تقویت می
 . پیروی از خداوند1

که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعالم می  کند.خداوند عمل به دستوراتش را 
o «ِبُعوني وَن اهلَل َفاّتَ ُکْنُتْم ُتِحّبُ (؛ بگو 31)آل عمران، « ُیْحِبْبُکُم اهلُل َو َیْغِفْر َلُکْم ُذُنوَبُکْم َو اهلُل َغُفوٌر َرحیٌم  ُقْل ِإْن 

گناهانتان را ببخشد و خداوند بسیار  کنید تا خدا دوستتان بدارد و  ید، از من پیروی  گر خدا را دوست دار ا
 نده مهربان است.آمرز



 

 

o  :که از فرمان خدا سرپیچی می«ما َاَحّبَ اهلَل َمن َعصاه»امام صادق علیه السالم فرمود کسی  کند، او را ؛ 
 دوست ندارد.

گر برخی خواستهخداوند در خواسته هایش سخت است، مطمئن هایش فقط و فقط به مصلحت ما نظر دارد و حتی ا
که این دستور برای رستگاری   ما ضروری است.هستیم 

 . دوستی با دوستان خدا2
که در مسیر بندگی خدا حرکت می کسانی  کنند، دوستان خدا هستند و برترین انبیا و اولیای الهی، مجاهدان راه حق و 

باشند. البته دوستی با این دوستان خدا بیت ایشان علیهم السالم میاین دوستان، رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و اهل
ی همراه باشد.و مح  بت به ایشان نیز باید مانند محبت به خداوند، با عمل و پیرو

 . بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان3
همه پیامبران، از حضرت نوح علیه السالم و حضرت ابراهیم علیه السالم تا پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله زندگی خود 

گذراند داری، با دوستی در برنامه تمام پیامبران الهی بوده است. دین« جهاد در راه خدا»ند و را در مبارزه با ستم و پلیدی 
که پایه و اساس بنای اسالم « ال اله اال اهلل»آورد. جمله شود و برائت و بیزاری از دشمنان خدا را به دنبال میخدا آغاز می

 به خدای یگانه.« آری»ی است و به هرچه غیر خدای« نه»است، « آری»و یک « نه»است، مرکب از یک 
 داری بر دو پایه استوار است: دین

  توّلی = دوستی با خدا و دوستان او 
  تبّری = بیزاری از باطل و پیروان او 

باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از محبت و »کنند: امام خمینی رحمة اهلل علیه به مسلمانان جهان سفارش می
کنندعشق نسبت به ذات حق و   «.نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز 

----- 
یم، بنابراین هر انسانی می که به آن عالقه دار کردن آنچه اعمال و رفتار ما تحت تأثیر چیزهایی است  بایست با مدیریت 

 زمینه الزم را برای رفتارهای درست خود و همچنین ارتقای آن فراهم نمایند.به آن تمایل دارد، 
تر از روزهای قبل عمل خواهد در این مسیر هر روز بهبه خداوند است و می کیینزد کسی هدف اصلی زندگی اشوقتی 

بایست محّبت خود را به خداوند و تمامی های مختلف زیباتر نماید، بنابراین مینموده و دائما برخورد خود را در موقعیت
که می توان نسبت به انجام دادن اعمال درست و زیبا اهتمام داشته کماالت الهی ارتقا دهد، تنها در این صورت است 

 و بر آن مداومت نمود.
کردن با دوستان خداوند و همچنین دشمنی با دشمنان خداوند می ی از دستوران الهی، دوستی  توانیم بنابراین با پیرو

که در برخورد ها را در خود ارتقا دهیم و این مطلب نقش محّبت نسبت به انجام دادن خوبی بسزایی در این خواهد داشت 
 تر نماییم.با دیگران دائما رفتارهای زیبا و پسندیده خود را زیبا

 تمارین عملی برای شناخت رفتارهای زیبا و بکارگیری آن در زندگی
که ما رفتارهای زیبا را به درستی بشناسیم و آنها را در موقعیت م تا به مرور به های مختلف زندگی بکار بگیریالزم است 

کردهای زیر در این زمینه به در زندگی تبدیل شود. تمرینستمر ما رفتار جاری و م کمک خواهد   .شما 



 

 

کنیم.: با توجه به حقایق سوره مبارکه عبس، برخوردهای خود را با دیگران مناسبمرین اولت  تر و زیباتر 
که باور به آنها، علم و اهتمام ما را نسبت به انجام دادن رفتارهای  در مطالعه سوره مبارکه عبس با حقایقی آشنا شدیم 

 دهد. این باورها عبارتند از:زیبا ارتقا می
بایست به این مندی از آن نیست، بنابراین ما در هر رفتاری میهیچ نعمتی در عالم ارزشمندتر از قرآن و بهره -

که با دیگران  مان از قرآن مندیساز بهرهداریم، رفتار خود را زمینهمسئله اهتمام داشته باشیم و در هر برخوردی 
 بدانیم.

که نسبت به خلقت خود و فرآیند آن تا برانگیخته شدن در قیامت توجه داشته باشیم و در ارتباط با  - الزم است 
ف دیگران به این نیازمندی خود توجه داشته باشیم. در این صورت در رفتارهای خود بیش از همه به انجام وظای

 و دستورات الهی توجه خواهیم داشت.
کرد. بنابراین ها و جایگاه مخصوص به خود را دارد و هیچ انسانی را نمیهر انسانی ویژگی - توان با دیگری مقایسه 

کار ما میهای دیگران و برخورد نمودن با ایشان متناسب با این ظرفیتتوجه به قابلیت  افزاید.ها بر زیبایی 
که برای خود  - کند، هرگز رفتار مناسبی با آنها شأن قائل بوده و برای منافع خود با دیگران ارتباط برقرار میکسی 

بایست منافع و جایگاه خود را در ارتباط با دیگران نادیده بگیریم و برخوردی از سر نخواهد داشت. بنابراین می
 .تواضع و فروتنی با ایشان داشته باشیم

گشاده -  بشود. انبساط و امید بیشتر در دیگرانهمراه بوده و موجب  روییرفتار ما باید با 
گرفتن هر یک از معیارهای  کرده و سپس با در نظر  کنون تعدادی از برخوردهای روزانه و جاری خود را در جدول زیر فهرست  ا

کنید.ذکر شده، صورت زیباتر و مناسب  تری برای آن برخورد یادداشت 

که با رفتار دیگران  معیارهای  دهم.انجام میبرخوردی 
 صورت زیباتر  و نیکوتر آن برخورد برخورد زیباتر

 
 

مندی بیشتر از بهره
 و قرآن ذکر

 
توجه به نیازمندی 

 خود
 

 قصد انجام وظیفه
 

تناسب با 
 هاظرفیت
 
گرایی عدم نفع

 شخصی
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 رعایت تواضع
 

رویی و گشاده
 ایجاد امید و سرور

 

 
 

 

 وم: با مراجعه به روایات اهل بیت، برخوردهای زیبا را بشناسیم.دتمرین 
به دست آوردن  یالسالم در خصوص اصالح روابط و برخوردها ذکر شده است. برا همیعل تیاز اهل ب یشماریب اتیروا

کتاب  میتوانیم اتیروا نیاز ا یبرخ کن «غررالحکم و درر الکلم فیتصن»به   .میرجوع 
از  دفر «انصاف»ند. در صفت هست برخوردار یاز درخشش خاص «مدارا»و  «انصاف»صفات دو صفت  نیا نیدر ب

 تیبرخوردها با خالق نیبا ا کندیم یسع «مدارا»و در صفت  شودیو ناراحت م ریکمتر دلگ گرانینامناسب د یبرخوردها
کند یشتریب  .برخورد 

کنیم، تا انجام دادن این استخراج توانیم برخی از این روایات را می کرده و به عنوان تابلویی در جلوی دیدگان خود نصب 
 مان تبدیل شود.قبیل رفتارها به شیوه جاری زندگی

 
 
 

  


