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 ،د عالیق و عواطفی داریمهر یک از ما در درون خو

 .نسبت به چیزهای دیگری کراهت داریم و چیزهایی را دوست داریم

گذارد، ما اثر می های ما درست یا غلط باشد، ولی بر روی باورها و اعمالها یا نداشتنداشتنفارغ از اینکه چقدر دوست

 از آن غفلت کنیم.چه چه خودمان بر این اثرگذاری واقف باشیم و 

 بایست ...ن کارها میتریام دادن خوببرای انج گذشته گفته شد که هایدر درس

 ترین را از یکدیگر تشخیص داد.خوب و خوب -

 تر باشد.ها در آن سادهترینخود را در موقعیت مناسبی قرار داد که انجام دادن خوب -

  .از باورها و اعتقادات زیبا بهره برد -

 ...ش هایاشتنددر تمامی اقدامات فوق تأثیرگذار است، چنانکه گاه به خاطر دوست طبیعتا عالیق انسان

ا رفقای بچون دوست دارد که در حالیکه ممکن است درست باشد یا غلط! ) پنداردچیزی را خوب و یا بد می -

نها انجام آبنابراین کارهای بدی مانند غیبت کردن را که ممکن است در جمع ، ای شرکت کنددر برنامه خود

 (کند.نادیده گرفته و بد بودن آن را برای خودش توجیه می ،شود

ودن بد ب ر حالیکه ممکن است با خوب یا، دگیردنظر می افرادی را دوست و افراد دیگری را دشمن خود در -

ها را از او مشاهده کرده کند که ظلم کردن و یا انجام دادن برخی بدیدوستی میفردی با ) آنها منطبق نباشد!

 و مدیریت کند.(اتواند روابط خود را با به برخی از کارهایش عالقه دارد، نمیخود او و یا به لی چون است، و

م دادن تناسب داشته باشد، چه این موقعیت برای انجا دهد که با عالیقشهایی قرار مید را در موقعیتخو -

کشور برود، بنابراین یک سفر  )چون دوست دارد که به سفر خارج از مضرّ! ترین کار مفید باشد و چهخوب



 

ممکن است آن سفر پذیرد، با اینکه میای که به او پیشنهاد شده است بدون هیچ مالحظهخارجی رایگان را 

 (ثمری برای او نداشته باشد.های بسیار نامناسبی را برای او ایجاد کرده و در نهایت نیز هیچ شرایط و موقعیت

زیباترین باورها  ود، چه اینها بهترین اشته باشانطباق بیشتری دیقش ه با عالک گزیندباورها و عقایدی را برمی -

آنها را های ستداللای که به برخی دارد، ا)در بحث و گفتگو با افراد دیگر، به دلیل عالقه باشند و چه نباشند!

 (پذیرد.پذیرفته و استدالل دیگران را به راحتی نمی

 دارد.ترین کارها ها نقش بسیار مهمی در انجام دادن خوبداشتنبنابراین کنترل کردن عواطف و دوست

 سوره مبارکه اعلیکنترل عواطف در 

 سوره مبارکه اعلی را بخوانید و به ترجمه آیاتش دقت کنید.

 به نام خداوند مهرگستر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 ات را! ام پروردگار بلندمرتبهمنزّه شمار ن (1مَ رَبِّکَ الْأَعْلَى )سَبِّحِ اسْ

 خداوندى که آفرید و منظم کرد، همان  (2الَّذي خَلَقَ فَسَوَّى )

 گیرى کرد و هدایت نمود، ندازهو همان که ا (3) وَ الَّذي قَدَّرَ فَهَدى

 ا که چراگاه را به وجود آورد، و آن کس ر (4) وَ الَّذي أَخْرَجَ الْمَرْعى

 س آن را خشک و تیره قرار داد! سپ (5) فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى

 رد، کیم و هرگز فراموش نخواهى خوانما بزودى )قرآن را( بر تو مى (6) سَنُقْرِئُکَ فَال تَْنسى

 داند! او آشکار و نهان را مىمگر آنچه را خدا بخواهد، که  (7) لْجَهْرَ وَ ما يَخْفىاإِالَّ ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ 

 کنیم! ام هر کار خیر آماده مىو ما تو را براى انج (8) وَ نُيَسِّرُکَ لِلْيُْسرى

 ذکّر ده اگر تذکّر مفید باشد! پس ت (9) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى

 شود. ترسد متذکّر مىخدا مى ه ازو بزودى کسى ک (10) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَْخشى

 گزیند، افراد از آن دورى مى ترینامّا بدبخت (11وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشَْقى )

 شود، همان کسى که در آتش بزرگ وارد مى (12) الَّذي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى

 شود! میرد و نه زنده مىه مىسپس در آن آتش ن (13) ثُمَّ ال يَمُوتُ فيها وَ ال يَحْيى

 . د را تزکیه کرد(، رستگار شدبه یقین کسى که پاکى جست )و خو (14قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى )

 را یاد کرد سپس نماز خواند!  و )آن که( نام پروردگارش (15وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى )

 دارید، ندگى دنیا را مقدم مىلى شما زو (16بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا )

 ه آخرت بهتر و پایدارتر است! در حالى ک (17) وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى

 سمانى پیشین )نیز( آمده است، این دستورها در کتب آ (18) إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى

 در کتب ابراهیم و موسى.  (19) صُحُفِ إِبْراهيمَ وَ مُوسى



 

 

 یرید.بندی کرده و برای هر دسته عنوانی در نظر بگبا توجه به اشتراک میان موضوعات آیات، آنها را دسته

 عنوان دسته آیات دسته آیات

 ......... تا 1 آیات

 

 

 

 13 تا ......... آیات

ند در حالیکه دهتذکّر مردم را  ،امکاناتی که خداوند در اختیار پیامبر قرار داده است تا ایشان

پذیرند و اهل شقاوت ها در مقابل ذکر رسول دو نوع واکنش دارند، اهل خشیت که آن را میانسان

 گردانند.که از آن روی برمی

 تا .... 14 آیات
 

 
 

 19آیات .... تا 
م ابراهیهای گذشتگان چون صحیفه حضرت معرفی اینکه حقایق گفته شده در سوره در صحیفه

 و موسی علیهما السالم نیز بیان شده است.

 وده است:ها را بر اساس نحوه واکنش آنها به ذکر و دعوت رسول به دو گروه تقسیم نمسوره مبارکه اعلی انسان

 پذیرند: اهل خشیتکند، میگروهی که ذکر رسول و آنچه را به آن دعوت می .1

 ها )أشقی(ترینگردانند: بدبختکند، روی میگروهی که از ذکر رسول و آنچه به آن دعوت می .2

ها ترین انسانهمانطور که به یاد دارید، در سوره مبارکه لیل و همچنین در سوره مبارکه شمس به معرفی بدبخت

اعلی را در  های ذکر شده در سوره مبارکههای ذکر شده در آن دو سوره به همراه ویژگی)أشقی( پرداخته شد. ویژگی

 فهرست کنید. جدول زیر

 های اهل خشیت استخراج نمایید.های انسانها، فهرستی از ویژگیبا توجه به این ویژگی

 ویژگی اهل خشیت ها )أشقی(ترین انسانبدبختویژگی 

 اهل عطا و بخشش هستند. در رفتار خود بخل دارند.

  اهل تکبر و غرور هستند.

 
ترین خوبدر زندگی خود دائما به سوی بهترین شدن و 

 کنند.حرکت کرده و در این راه سعی و تالش می

  انجام دادن کارهای خوب برایشان سخت است.

  

  گیرند.ای قرار میدر آتش زبانه کشیده



 

 ویژگی اهل خشیت ها )أشقی(ترین انسانبدبختویژگی 

  گردان هستند.حقایق الهی را انکار کرده و از آن روی

 
اهل طغیان و سرکشی نبوده و حدود الهی را رعایت 

 کنند.می

  کنند.خدا دشمنی کرده و خیانت می با دعوت رسول

 اهل تزکیه هستند. 

هایی را که خداوند به ایشان معرفی ها و بدیخوبی

 دهند.کند، انجام نمیمی
 

  

  

 دهند.زندگی آخرت را بر زندگی دنیا ترجیح می دهند.زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح می

ذیرد. بنابراین به صورت درونی و باطنی بپرا  شتن است، اینکه انسان مطلبیی دابلدر لغت به معنای پذیرش ق «خشیت»

 مراه است.خشیت داشتن لزوما با کنترل تمایالت درونی ه

ین انجام دادن آن باشد، بنابرااز روی اجبار و یا ترس انجام دادن آن کار ممکن است انسان کاری را انجام بدهد، ولی 

یکه انسان در حالکار با میل و رغبت درونی او همراه نیست، در حقیقت او نسبت به آن کار پذیرش درونی ندارد، 

انجام دادن آن  را در درون خود نیز پذیرفته است، بنابراین تمایالت و عواطف خود را در راستای ، آن کار«خشیت»با

 کار قرار داده است.

آن را  کند، او بدون معطلیای همین است که به محض آنکه رسول حقیقتی را به انسان اهل خشیت یادآوری میبر

ن کمترین تردید دهد، چون تمایالت خود را کنترل کرده و هر کاری را که رسول به او بگوید، بدوپذیرفته و انجام می

 دهد.و تأخیری انجام می

های یک از قسمت هرارتباط سوره مبارکه اعلی، یکبار دیگر سوره را مطالعه کرده و در « خشیت»با توجه به نقش محوری 

 بررسی کنید.« خشیت»سوره را با موضوع 

 ارتباط آیات با موضوع خشیت دسته آیات

 دسته اول

وقتی انسان باور طبیعتا هر انسانی از عیب و نقص بیزار است و به کمال و تعالی میل دارد، بنابراین 

ها و که خداوند از هر عیب و نقصی بری است )تسبیح(، به صورت طبیعی از محدودیت کندپیدا 

کند. های خودش و موجودات دیگر فاصله گرفته و به خداوند و آنچه خدایی باشد تمایل پیدا مینقص

یه یابد که خداوند هر چیز را پس از آفریدن، به نهایت تسوکند، درمیوقتی انسان به خلقت نظاره می

و هماهنگی رسانده و او را در جهت رسیدن به هدفش، هدایت کرده است، بنابراین انسان نیز در 



 

 ارتباط آیات با موضوع خشیت دسته آیات

کند با کمال میل و رغبت خود را در اختیار این خدای پاک و منزه از هر نقص قرار داده و سعی می

 تواند به کمال برساند. پذیرفتن برنامه الهی، خود را تا آنجا که می

 دسته دوم

 

 

 

 

 

 

 

 دسته سوم

واطف عکند.( باید تمایالت و اهل تزکیه کردن است )خود را از هر نوع بدی پاک میکسی وقتی 

ار حقیقی شود. چنین کسی رستگخود را کنترل کرده باشد، وگرنه امکان تزکیه برای او فراهم نمی

دهد، و هرگز به میاست. انسان با خشیت به دلیل کنترل عواطفش، همواره آخرت را بر دنیا ترجیح 

تر ت باقیاو در حقیق کند که با حیات آخرتی او در مغایرت باشد.های دنیایی کاری نمیخاطر لذّت

 دهد.تر بودن آخرت را شناخته و بر اساس آن کارهای خود را انجام میو خوب

 دسته چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاهی به کتاب درسی

است و  اوری یو ب اانسان هم تنه ،یبه دوست است. بدون داشتن دوستان واقع ازیانسان ن یروح یازهاین نیاز مهم تر

 تیو حساس تیاز اهم یانتخاب دوست در دوران نوجوان .روبه رو است یبا مشکالت جد یو عاطف یهم از نظر روح

در  یدوست وندیپ یاست و برقرار ییدر حال رشد و شکوفا یبلوغ، عواطف انسان نیدر سن رایبرخوردار است؛ ز ییباال

 نیمچنشود. ه یم یو محبت ورز یکند و  باعث پرورش عواطف نوع دوست یکمک م ییشکوفا نیدوران به ا نیا

 نیا زانیم .رندیپذ یم ریتأث گریشود، آن دو از صفات و حاالت همد یم جادین دو دوست ایب یقلب رابطه یوقت

رف بزند و  حکوشد مانند دوست خود  یاست که شخص م یباالست و گاه به حد اریبس یدر دوران نوجوان یراثرپذی

 کند. یمثل او انتخاب و زندگ

ه وجودت ناخودآگاه، ک زیبا افراد فاسد بپره یاز دوست فرمایند:درباره تأثیر باالی انسان از دوستش می امام علی)ع(

 .یخبر یکه تو از آن ب یدرحال دیربا یرا از آنان م یو بد یناپاک

 :است که یآن کس یدوست واقع

 .باشد شهیخرد آراسته و اهل فکر و اند ییبایبه ز .1



 

 .شود یناراحت م زین گرانیبلکه از گناه د ست،ینه تنها خود اهل گناه ن  .2

 بند و بار فرمود:امام علی در نهی از دوستی با افراد بی

جلوه  بایخود را ز زشتی او کارها رایبند و بار رفاقت کند ز یکه مسلمان با افراد ب ستین ستهیسزاوار و شا

 و باشد.دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ ا یم

 

 .دوستانش است رخواهیخ .3

 امام صادق)ع( درباره اهمیت خیرخواهی دوستان فرمود:

 دهد. هیمرا به من هد یها بیاست که ع یدوستانم نزد من کس نیمحبوب تر

 :عبارت اند ازدوستی  فیاز حدود و وظا یبرخ 

 احترام به دوست .1

ا ضایع نکن، زیرا رفرماید: به اتکای رابطه صمیمانه و دوستانه، حق برادرت امام علی)ع(در این مورد می

و نخواهد تای دیگر دوست برد. و کسی که حقش را ضایع ساختهاین عمل، رابطه دوستی را از بین می

 ماند.

 میانه روی در دوستی .2

 اسرارت به دوسترهیز از گفتن همه الف( پ

ق به او اعتماد حال به طور مطل نیمحبت خود را نثار دوست کن، و در عامام علی)ع( در این مورد فرمود: 

 و در میان مگذار.خواهی با تو رفتار کند، با او رفتار کن. اما همه اسرارت را با ا. همانگونه که میمکن

 جا از دوستب( نداشتن توقع بی

و  نیه خشمگانتظار ندارد، هموار یکه از دوست خود جز فداکار یکسمورد فرمود:  امام علی)ع( در این

 .ناراحت است

 ج( پرهیز از عالقه افراطی

 

کند. بنابراین انسان هایی است که عواطف و تمایالت انسان در آن بروز پیدا میها یکی از مهمترین موقعیتدوستی

ا ایشان، تمرین شود و چگونگی رفتار بهایش، کسانی که با آنها دوست میدوستیتواند کنترل عواطف را در بستر می

 کند.

را  درکند تشخیص عقالنی فش میهایی است که تالروی داشتن از جمله مولفهخیرخواه بودن، احترام گذاشتن و میانه

 بر عواطف او حاکم کند و کنترل کردن تمایالت را در فرد ایجاد نماید.

ته و از دوستی با هر تان با ایشان در نظر گرفعیارهای خوب و بد بودن را در انتخاب دوستان خود و تعاملشما باید م

 کسی و یا انجام دادن هر کاری در روابط دوستی پرهیز نمایید.

 تمرین عملی

کند، او باید  ترلکنترین کار انسان باید بتواند عواطف و تمایالت خود را چنانکه گفته شد، برای انجام دادن خوب

کند تا توان این های عملی زیر کمک میتمرین عالیقش را با توجه به آنچه انجام دادن آن درست است، مدیریت کند.

 در شما افزایش یابد.و مدیریت کنترل 



 

 تمرین اول

الهی  ش ذکرهمچنین پذیرو  انع برای تزکیه کردنترین مسوره مبارکه اعلی ترجیح دادن دنیا بر آخرت را اصلی

لیل برای ترجیح تر از دنیاست و همین دکند که آخرت بهتر و باقیضمنا سوره مبارکه اعلی بیان میکند. معرفی می

 دادن آخرت بر دنیا کافی است.

دهیم، طبیعتا بتر است ترجیح های خود، آنچه را که بهتر و باقیگیریبر این اساس چنانکه ما بتوانیم در تصمیم

 ا کنیم.ترین کار را پیدو تمایالت خود را کنترل کرده و بدین ترتیب توفیق انجام خوب توانیم عواطفمی

زیادی سیار بکم و یا عالقه  هاکارهای دنیایی نوشته شده است که ممکن است ما به آندر جدول زیر فهرستی از 

یان موارد زیر بگویید مد. با بررسی مندی بهتر و ماندگارتری هستنبرخی از این موارد دارای لذّت و بهرهداشته باشیم. 

 د.تان به کدامیک از موارد زیر را حاضر هستید به خاطر دستیابی به دیگری نادیده بگیریکه عالقه

 دیدن یک برنامه جذاب تلویزیونی -

 خوردن یک شام حسابی و خوشمزه -

 اردوی تفریحی با جمع دوستان -

 نفر آزمون کنکور سراسری شدن 10جزء  -

 عرصه تئاتر و سینما بازیگر شدن در -

 کسب مدال در مسابقات المپیک -

 سالم و تندرست بودن -

 دارای اعتبار و احترام بودن در نزد مردم -

 داشتن امکانات مالی قابل توجه -

دست بدهید، آن کدامیک  اگر قرار باشد تنها یکی از موارد فوق را انتخاب کرده و به خاطر آن تمامی موارد دیگر را از

 .................................................................................خواهد بود؟ ...

وق صرف نظر کنید؟ آن تان به تمامی موارد فتوانید مورد دیگری را ذکر کنید که حاضر باشید برای آن از تمایلآیا می

 .............................را بیان کنید. ....................................................

خیر بیشتر د و از جنبه آخرتی داردر جدول زیر در مقابل هر یک از کارهای دنیایی، کار دیگری نوشته شده است که 

ی در مقابل کار آخرت . خودتان را ارزیابی کنید که به چه میزان حاضر به انجام دادن آنبرخوردار استو ماندگارتری 

 ید.آن کار دنیایی هست



 

 کا دنیایی
 کار آخرتی 

 بهتر و ماندگارتر(کار )

ن کار را خواهم کرد، 
ت ای

به سرع

ی
ی هم خوشحال م

خیل
شوم. 

ی نه با  
ن کار را خواهم کرد، ول

ای

ت.
ت اس

ی برایم سخ
ت، کم

رضای
 

ب 
ی آن فکر کنم، انتخا

باید رو

ت.
ت اس

ی سخ
برایم خیل

 

ی
نم

ن کار را بکنم، اگرچه 
توانم ای

ی دارم. 
س خوب

ت به آن ح
نسب

 

به هیچ وجه، چرا اصال باید 

ی بکند.
ن کار

ی چنی
کس

 

دیدن یک برنامه جذاب 

 تلویزیونی

کمک کردن به مادرم در 

 کارهای خانه

     

خوردن یک شام حسابی 

 و خوشمزه

دادن آن شام به یک نیازمند و 

 اکتفا کردن به نان و پنیر

     

اردوی تفریحی با جمع 

 دوستان

مراجعه به مرکز نگهداری 

سالمندان جهت همراهی با 

 آنها و خوشحال کردن ایشان

     

نفر اول آزمون مدرسه 

 شدن

کمک درسی به چند نفر از 

هایشان ها که در درسبچه

 اند.عقب افتاده

     

داشتن یک مسئولیت 

خوب در مدرسه برای 

 دیگراندستور دادن به 

 کمک به کسی که مسئول

است برای آنکه بهتر بتواند 

 مسئولیتش را انجام بدهد.

     

مراقبت از سالمت بدن 

 خود

 رفتن به میدان نبرد 

 برای دفاع از کشور

     

های اندز نمودن پولپس

عیدی برای خرید چیزی 

 خواهم.که می

ارسال کمک مالی برای افراد 

 زدهزلزله

     

 

 دومتمرین 

نسان در مواجهه با اکند که انسان باید در مقابل ذکر الهی خشیت داشته باشد، بنابراین سوره مبارکه اعلی بیان می

 گر را لحاظ کند. بایست سالیق شخصی خود و حتی افراد دیاده است، نمیدانجام دادن کاری که خداوند به آن دستور 

و نماز  ستینتوقف  یبرا یمحل گرید ستدیمکان نا نیوقت نماز شده است و اگر اتوبوس در ا یبه عنوان مثال در سفر

و اگر شما اصرار  توقف کرد دیبه مقصد نبا دنیزود رس یمعتقدند که برا زیتمام مسافران اتوبوس ن ای. اغلب شودیقضا م

 ،ن آنها واجبردم الزم است و ناراحت نکردشوند. هرچند احترام میاز شما ناراحت م دیو اتوبوس را متوقف کن دیکن

 .دیاتوبوس را متوقف و نماز را اقامه کن دیبا کمال احترام و ادب و اصرار و تکرار، با یول
 



 

های زیبایی خلق شده ولی صحنه ،اندمواقعی را به یاد آورید که در اثر انجام حکم الهی برخی از افراد اعتراض کرده

 ای از آن یادداشت کنید.خاطره است.

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

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

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

ای خاطره است. های بدی خلق شدهولی صحنه ،اندمواقعی را به خاطر بیاورید که با اینکه اغلب یا تمام مردمی راضی بوده

 در خصوص چنین موقعیتی یادداشت کنید.

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

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

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

 نویسید.د آمده است را بهای زیبایی که توسط شما بر اساس شجاعت در انجام حکم الهی به وجوتعدادی از صحنه

 خلق زیبایی
واکنش مثبت برخی در 

 حین انجام کار

واکنش منفی برخی در 

 حین انجام کار

واکنش دیگران بعد از 

 انجام کار

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 
   

بودند، زبان به  همان افرادی که در ابتدا ناراضی و ناراحت ،شود بعد از شجاعت در انجام حکم الهیبسیاری مواقع می

 کنند.و ابراز نمیدهند انجام میشان ها را در دلگشایند. البته برخی نیز این تحسینتحسین فرد می

 

 تمرین سوم

کنیم. ده توانیم نقش عواطف و عالیق را مشاهنقش عواطف تا آن حد است که در تحلیل بسیاری از خطاهای خود می

کنیم که با یدا میپطبیعتا چنانکه اعمال خود را مورد محاسبه قرار داده و به این نقش واقف شویم، این توفیق را نیز 

 کنترل عواطف خود، زمینه برطرف شدن این خطاها را فراهم نماییم.

نقش عواطف را در  فهرست نموده ورسد را در جدول زیر تعدادی از کارهایی را که قبال انجام داده و به نظرتان خطا می

 گیری آن خطاها بررسی کنید.شکل

 خطایی که پیش آمده
 تحلیل خطای خود

عدالتیبی جانیامدن بیخوش  جاآمدن بیخوش  تدبیریبی   

     



 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

تفاوت که در  نیعدم کنترل عواطف است. با ا یکه آن هم نوع افتدیاتفاق م یریتدبیب لیما به دل یاز خطاها یاریبس

د را نشان خو یجانیرفتار را نداشته و به طور ناخودآگاه عواطف ه نیداشتن بهتر یبرا یریگمیآن موقع قدرت تصم

 هم حاصل شود. ریدببا کنترل بهتر عواطف، ت جیبه تدر دی. که بادهندیم

 

 تمرین چهارم

ی هاتی ما با انساناست. طبیعتا وقمیکی از کارهایی که نقش مهم و تأثیرگذاری بر کنترل عواطف ما دارد، روابط دوستی 

تیب عواطف ما شود و بدین ترهای آنها و همچنین رفتار آنها برای ما خوشایند میروکنیم، به مرور باخوب دوستی می

 گیرد.ها قرار میدر جهت خوبی

انجام  الم، دوستی با کسی که در حال خدمت کردن به جامعه است، دوستی با رفیقی که نسبت بهدوستی با یک ع

تواند نقش تعیین دوستی با اهل بیت علیهم ااسالم، همه میو از همه مهمتر دادن دستورات خداوند اهتمام جدی دارد، 

 ای در کنترل عواطف ما داشته باشد.کننده

 یشتر کنید.بکسانی تهیه کنید که باید دوستی خودتان را با ایشان ه و فهرستی از سالگی خود را برداشت 15دفتر 

 در مقابل نام هر کدام یادداشت کنید که چگونه دوستی خود را با او بیشتر خواهید کرد.

 چگونه رفاقتم را با او بیشتر کنم. خواهم با او رفیق شوم.نام کسی که می

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

های مدرسه که خیلی نام یکی از بچه

خوش اخالق است و البته نسبت به 

انجام دادن دستورات الهی خیلی جدی 

 است.

 

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

نام یکی از اهل محل که انسان با خدایی 

 کند.بسیار به دیگران کمک میاست و 

 

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

ام نام یک عالم در اطراف محل زندگی

که الزم است بیشتر در خدمتشان رفت 

 و آمد داشته باشم.

 



 

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

 نام یکی از شهدای دوران دفاع مقدس

 

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

نام یکی از اهل بیت علیهم السالم که 

تر با ایشان قصد دارم به صورت جدی

ارتباط برقرار کرده و از دوستان خاص 

 ایشان باشم.

 

ن کارهای خوبی تاب به عنوان سیره پیامبر گرامی اسالم ذکر شده است، از بهتریطبیعتا کارهایی که در ضمیمه این ک

الم نقش بسزایی تواند انجام بدهد. طبیعتا انجام دادن این کارها برای دوستی با اهل بیت علیهم الساست که کسی می

 خواهد داشت.
 

 
  


