پیام نهم درس هشتم  :همدلی و همراهی
 -1ویژگی های دوست خوب و بد را بنویسید.

دوستان خوب

دوستان بد

نزدیک تر از خویشاوند
برترین اندوخته و سرمایه
عامل زنده شدن روح و روان
انسان

پاره ای از آتش
ترسناک تر از هر چیز
شمشیری زیبا اما زهرآلود

 فکر می کنید توصیف های ستون ّاول درباره چه چیز یا چه کس ی است؟

 -2چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردار است؟
اول این که در سنین بلوغ ،عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند دوستی در این دوران به این
شکوفایی کمک می کند و باعث پرورش عواطف نوع دوستی و محبت ورزی می شود .دوم اینکه وقتی عالقه قلبی بین دو
دوست ایجاد می شود ،آن دو از صفات و حاالت همدیگر تأثیر می پذیرند.
 -3مثالی از میزان اثرپذیری در دوران نوجوانی از دوست را بنویسید .این میزان بسیار باالست و گاه به حدی
است که شخص می کوشد مانند دوست خود حرف بزند و مثل او انتخاب و زندگی کند.
 -4میزان تأثیرپذیری ازحاالت و عواطف دوست درکدام دوره سنی بیشتراست؟
الف -جوانی

ب -کودکی

ج -نوجوانی

د -خردسالی

 -5روند اثرپذیری ازدوست دردوران نوجوانی چگونه است و چگونه به سرانجام می رسد؟
این اثرپذیری بسیار آرام و تدریجی است به گونه ای که گاه حتی خود انسان نیز متوجه آن نمی شود و به مرور به همرنگی
کامل با دوستانش می انجامد.
 -6با توجه به سخن امام علی ( ع ) چرا ازدوستی با افراد فاسد باید پرهیزکرد؟
زیرا وجود ناخودآگاه انسان ،ناپاکی و بدی را از آنان می رباید  ،درحالی که او از آن بی خبر است.

 -6-1حضرت علی ( ع ) در باره ی اثر پذیری از دوست چه فرمودند؟ حدیث باال
فعالیت کالس ی
 -7شاید شما نمونه هایی از این اثرپذیری تدریجی را از دوستان پیرامون خود دیده باشید .این نمونه ها را برای دوستان
خود بیان کنید .همنشین بد ،بیماریهای روحی و اخالقی اش را به دوستش انتقال می دهد.
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اساسا قیمت هر انسان ،با نوع رفاقتهایش مشخص میشود .پیامبر فرمودند :از همنشین بد بپرهیز ،که او قطعهای از
آتش است! دوستیاش به تو سودی نرسانده و به عهدش نیز وفا نمیکند.
اثر پذیری مثبت از دوستان خوب :امانتداری ـ راز داری – وفای به عهد – درس خواندن – احترام به دیگران
مهم  :باال بودن میزان تأثیری که دوستان بر اخالق و رفتار ما می گذارند ،اهمیت دقت در انتخاب دوستان را به خوبی
آشکار می کند .پس شایسته است دوستان خود را با معیارهایی انتخاب کنیم که در نهایت باعث رشد و پیشرفت اخالقی و
فکری ما شود.
 -8ویژگی های دوستان خوب را بنویسید.
کتاب هفتم -1 :صداقت و راست گویی

 -2وفای به عهد

 -3به زیبایی خرد آراسته و اهل فکر و اندیشه باشد .

 -9یکی از معیارهای مهم در انتخاب دوست این است که شخص ی را که به دوستی انتخاب می کنیم ،عاقل باشد.چرا؟ (
سؤال به شکل دیگر :فایده ی دوستی با افراد عاقل را بنویسید) .
دوست خردمند و دوراندیش ،ما را در گرفتن تصمیمات درست ،کمک کرده  1و خطر قرارگرفتن در مسیرهای نامناسب را
از ما دور می کند 2.چنین دوستی ،بدون فکر و اندیشه راهی را پیش پای دوست خود نمی گذارد 3و اگر خودش نیز نتواند
دوستش را راهنمایی کند ،او را به سمت مشورت با افراد آگاه و مطلع سوق می دهد.4
 -11چرا از دوستی با افراد نادان باید پرهیز کرد؟
زیرا افراد نادان ،کارهای خود را نه بر اساس فکر و اندیشه بلکه بر مبنای احساسات و هیجانات زودگذر انجام می دهند.

زیرا زمینه های انحراف و لغزش انسان رافراهم می آورند .او می خواهد که به نفع دوستش قدمی بردارد ولی به علت نادانی،
مایه زیان و ضرر شما می شود.

 -11چرا سزاوار و شایسته نیست که مسلمان با افراد بی بند و بار رفاقت کند( با توجه به سخن امام علی « ع » )
زیرا او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد.
 -12عبارت زیر به کدام ویژگی دوست اشاره می کند؟
او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد.

 -11ویژگی دوستانی که مانند شمشیرزهرآلود ،ظاهرشان براق و زیبا است اما اثری خطرناک دارند؟ ( ویژگی کسانی که
اهل گناه هستند و از گناه دیگران ناراحت نمی شوند را بنویسید) .
 -1دوستی که به راحتی گناهان خود را برای دوستش تعریف می کند و او را نیز به انجام آن و یا همراهی با خود دعوت می
کند.
 -2وقتی اشتباه یا گناهی مرتکب می شویم ،دوستمان با خنده از کنار ما می گذرد و حتی ما را به ادامه آن کار تشویق می
کند ،باید دانست که وی دوست مناسبی نیست.
 -14شمشیر زهرآلود ویژگی کدام یک از افراد زیر می باشد؟

 -15بیت زیربه کدام یک ازویژگی های دوست خوب اشاره می کند؟
چون بس ی ابلیس آدم رو ی هست

پس به هر دستی نشاید داد دست

جواب  :نه تنها خود اهل گناه نیست ،بلکه از گناه دیگران نیز ناراحت می شود

 -16ویژگی دوستان و اقعی و خیرخواه را بنویسید.
 -1هر عیبی که از دوستشان ببینند پنهانی به او تذکر می دهند و

 -2دوستشان را در برطرف کردن این عیوب یاری می

کنند ،گر چه در این میان ممکن است طرف مقابل متوجه خیرخواهی دوستش نباشد و از این کار ناراحت شود.
 -17امام صادق علیه السالم چه کس ی را محبو بترین دوستانش معرفی می فرماید؟ کس ی که عیب هایش را به او هدیه
دهد.

 -18کسانی که بدون در نظر پرفتن ویژگی های خوب دوستان ،با اهمیت دادن به جنبه های مادی و ظاهری ،با هرکس ی که
سر راهشان قرار گرفت ،دوست شدند ،چه ضرری متوجه خودشان می کنند؟ نه تنها سرنوشت خوبی در این دنیا پیدا
نکردند ،در آخرت نیز چیزی جز حسرت و پشیمانی به همراه نخواهند داشت.
 -11با توجه به آیه ی شریفه ی زیربه سؤاالت پاسخ دهید.
ّ
َّ
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ِالذ ِکر بعد اذ جاء نی .و روزی که ظالم دو دست خویش را با دندان می گزد و می گوید ای کاش با پیامبر] و دین او [همراه
می شدم .وای بر من ،کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردم ،او مرا از یاد خدا گمراه کرد ،پس از
آنکه آن] یادخدا[به من رسیده بود.

دوستان خوب همیشه باعث خرسندی و افتخارانسان هستند ،اما گاهی اوقات داشتن ارتباط با برخی ازدوستان نه
تنها باعث وجود راه حلی برای مشکالت نمی شود بلکه خود ،معضل به حساب می آیند.قطع رابطه با این افراد بهترین
راه حل ممکن می باشد.
مواردی ازعالئم دوستی بی ثمر -1 :دائما ناامیدتان می کند  -2 .مایه ی آبروریزی باشد -3 .کسل کننده است  -4 .او
دیگر آدم سابق نیست.
 -21بین پیدا کردن دوست و حفظ دوستی کدام یک مهم تر است؟ حفظ دوستی
 -22پایداری رابطه دوستی و رسیدن به ثمرات و نتایج آن به چه کارهای بستگی دارد؟ ( حدود و وظایف دوستی چیست؟ )
 -1احترام به دوست

 -2میانه روی در دوستی

ّ
صمیمیت بین دوستان و احترام متقابل را بنویسید.
 -23رابطه بین
گرچه بین دوستان نزدیک باید صمیمیت حکم فرما باشد اما در هر حال باید به شخصیت همدیگر احترام گذارند و از
محدوده ادب و اخالق خارج نشوند.
ّ
صمیمیت بین دوستان و احترام متقابل چه فرمودند؟
 -24حضرت علی ( ع ) در باره ی حفظ
به اتکای رابطه صمیمانه و دوستانه ،حق برادرت را ضایع مکن زیرا این عمل رابطه دوستی را از بین می برد و کس ی که
حقش را ضایع ساخته ای ،دیگر دوست تونخواهد ماند.
 -22چه رفتار یا گفتاری رابطه دوستی را سست می کند؟

نام ناپسند نهادن ،مسخره کردن  ،شوخی های آزاردهنده  ،استفاده بیش از حد و بدون اجازه از وسایل دوستان ،از
مواردی است که پیوند دوستی را سست می کند.
 - 26الزمه دوستی پایدار ،رعایت ...............است  ( .میانه روی)
 -22میانه روی در دوستی با انجام چه اموری رعایت می شود؟
الف (پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست

ب (نداشتن توقع بیجا از دوست

ج (پرهیز از عالقه افراطی

 -22چرا در عین اعتماد به دوست ،نباید همه اسرار زندگی خود را به اوگفت؟
چه بسیار اتفاق افتاده است که دوستی ها به هم می خورد و افراد به افشای اسرار دوست خود اقدام می کنند.
 -29حضرت علی ( ع) در باره رابطه محبت و اعتماد به دوست ( میانه روی در دوستی ) چه فرمودند؟
محبت خود را نثار دوست کن ،و در عین حال به طور مطلق به او اعتماد مکن .همان گونه که می خواهی با تو رفتار نماید
با او رفتار کن ،اما همه اسرارت را با او درمیان مگذار.
 -31با توجه به سخن امام علی ( ع ) حالت کس ی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد،چیست؟
همواره خشمگین و ناراحت است.
ّ
 « -31-1نداشتن توقع بی جا از دوست » یکی از شرایط میانه روی در دوستی است ،توضیح دهید.
نباید انتظار داشته باشیم دوست ما هرگونه خواسته ما را برآورده سازد و یا همواره برای ما فداکاری کرده و به خاطر ما
از همه چیز خود بگذرد .برخی از افراد ،توقع ایثار و فداکاری یک طرفه از دوست خود دارند تا جایی که انتظار دارند در
هر امر باطل و ناحقی هم از آنان حمایت کند.
 -31عواقب عالقه های افراطی در دوستی را بنویسید.
عالقه های افراطی موجب اضطراب و پریشانی خاطر می شود و آرامش زندگی انسان را برهم می زند زیرا فرد همواره
نگران از دست دادن دوست خود و یا دور شدن از اوست.
 -12چرا عالقه های افراطی موجب اضطراب و پریشانی خاطر می شود و آرامش زندگی انسان را برهم می زند؟
زیرا فرد همواره نگران از دست دادن دوست خود و یا دور شدن از اوست.

 « -33پرهیز از عالقه های افراطی » در میانه روی در دوستی را توضیح دهید .دوستی های دوران نوجوانی ،ممکن است به
سرعت به عالقه های بسیار شدیدی تبدیل شود .این نوع عالقه های افراطی موجب اضطراب و پریشانی خاطر می شود
و آرامش زندگی انسان را برهم می زند زیرا فرد همواره نگران از دست دادن دوست خود و یا دور شدن از اوست.

 -34به نظر شما چگونه می توان از ایجاد دلبستگی ها و عالقه های افراطی در دوستی ها جلوگیری کرد؟ و اگر کس ی دچار
این اشتباه شود چگونه می تواند خود را از این وابستگی نجات دهد؟ يكي از مهمترين نيازهاي انسان ،نيازهاي عاطفي است.
ً
نياز به محبت ورزيدن به ديگران و مورد محبت ديگران واقع شدن دقيقا يك نياز عاطفي است .اين نياز در طي مراحل
مختلف رشد و در مراحل گوناگون زندگي شكل هاي مختلفي پيدا مي كند و در هر دوره اي به گونه اي متناسب با آن زمان
بايد پاسخ داده شود .در دوره نوجواني از طريق دوستان و گروه همساالن و در دوره جواني از طريق دوستان ،خويشاوندان
و همسر به اين نياز پاسخ داده مي شود .روان شناسان علت وابستگي انسانها را به يكديگر همین نيازهاي عاطفي مي دانند.
يكي از ويژگي هاي جوان در اين مرحله از رشد ،داشتن روابط و دوستي صميمي با ديگران است.اما در كنار اين نياز بايد به
اين نكته مهم هم توجه نمود كه محبت و عشق اصلي اهل معرفت به خداست و آن عشق در رأس هرم فكر و دل آنان قرار
دارد و بقيه ،هر چه هست ،در پرتو و شعاع آن شكل مي گیرد.
براي رهايي و برگرداندن اين ارتباط راهكارهاي زير را توصيه ميكنيم:
 -1براي شبانه روز خود برنامه دقيق و مشخص ي داشته باشيد -2 .از بيكاري اجتناب كنيد و اوقات خود را بيهوده نگذرانيد.
 -3فعاليت هاي ورزش ي به شرطي كه متناسب با سن و جنس شما باشد ،عالوه بر اين كه موجب پرورش جسم و صحت آن
مي شود ،روحتان را نیز پاكیزه مي كند -4 .تقويت بعد معنوي و ايمان قلبي :اگر سعي كنيد همراه ورزش و تحصيل و پرداختن
به فعاليت هاي هنري و علمي ،به عبادت و ايجاد رابطه قلبي با خداي مهربان و بزرگ ،يعني كس ي كه همه زيبايي ها از اوست،
اهميت بيشتري دهيد ،بسياري از دغدغه هاي فكري آزاردهنده شما برطرف خواهد شد -2 .دوستان مختلف و متعددي
را براي خود شناسايي كنيد و با آنها طرح دوستي بريزيد و با فرد مورد نظر يا فرد ديگري به عنوان تنها دوست خود ارتباط
نداشته باشيد.
خودت را امتحان کن.
 -1چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟
زیرا در سنین بلوغ ،عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند دوستی در این دوران به این شکوفایی
کمک می کند و باعث پرورش عواطف نوع دوستی و محبت ورزی می شود.

 -2چرا در روایات به دوری از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟
زیرا افراد نادان ،کارهای خود را نه بر اساس فکر و اندیشه بلکه بر مبنای احساسات و هیجانات زودگذر انجام می دهند.
زیرا زمینه های انحراف و لغزش انسان رافراهم می آورند .او می خواهد که به نفع دوستش قدمی بردارد ولی به علت نادانی،
مایه زیان و ضرر شما می شود.

 -3دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی در دوستی هایمان باید انجام دهیم.
الف (پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست

ب (نداشتن توقع بیجا از دوست ج (پرهیز از عالقه افراطی

 -4با توجه به آیات  22و  29سوره فرقان ،حال و روز کسانی که در دنیا ،دوستان خوبی انتخاب نکرده اند را بیان کنید.
و روزی که ظالم دو دست خویش را با دندان می گزد و می گوید ای کاش با پیامبر] و دین او [همراه می شدم .وای بر من،
کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردم ،او مرا از یاد خدا گمراه کرد ،پس از آنکه آن] یادخدا[
به من رسیده بود.
 -2همنشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟

به شمشیری زهرآلود تشبیه شده اند که اگر چه

ظاهرشان براق و زیبا است اما اثری خطرناک دارند.
1ـ کدام گزینه ویژگی و توصیف دوست خوب نیست؟
ب) شمشیری زیبا
الف) برترین اندوخته و سرمایه
د) عامل زنده شدن روح و روان انسان
ج) نزدیکتر از خویشاوند
2ـ دوستان خوب در نهایت موجب .............................................................. .
ب) رشد و پیشرفت اخالق و فکر
الف) پرورش عواطف نوع دوستی
د) اثر پذیری بسیار آرام و تدریجی
ج) پرورش عواطف انسان
3ـ از شعر زیر کدام ویژگی دوست برداشت می شود؟
پس به هر دستی نشاید داد دست »
«چون بس ی ابلیس آدم روی هست

الف) خیرخواه دوستانش باشد.
ج) اهل فکر و اندیشه باشد.

ب) اهل گناه نباشد و از گناه دیگران نیز ناراحت شود .
د) صداقت و راستگویی

4ـ با توجه به سخن حضرت علی علیه السالم کدام وظایف و حدود دوستی مد نظر است؟
« کس ی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد ،همواره خمشگین و ناراحت است».
ب) پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست
الف) نداشتن توقع بیجا از دوست
د) پرهیز از عالقه افراطی
ج) میانه روی در دوستی
2ـ پایداری رابطه دوستی و رسیدن به ثمرات و نتایج آن بستگی به :
ب) دوستی نکردن با افراد نادان
الف) احترام به دوست
د) رعایت حدود و وظایف
ج) دوستی با اهل تفکر و اندیشه
6ـ با توجه به آیه زیر چه کسانی در روز قیامت بیشتر حسرت می خورند؟
ً
َّ
الظ ِالم على يد ْي ِه يقول يا ل ْيت ِني َّاتخ ْذت مع َّ
الرسو ِل س ِبيال »
«وي ْوم يعض
الف) کسانی که با پیامبر و دین او همراه نشدند .
ب) کسانی که در انتخاب دوست دقت نکردند .
ج) کسانی که عیب دوستانشان را به آنها تذکر می دهند .
د) گزینه الف و ب
2ـ حضرت علی علیه السالم می فرماید  « :سزاوار نیست کس ی که مسلمان است با افرا بی بند و بار رفاقت کند زیرا
»........................
الف) دور بودن از گناهان و آلودگی های اخالقی یکی دیگر از ویژگی های مهم دوست خوب است .
ب) او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد .
ج) دوست خوب و خردمند ما را در گرفتن تصمیمات درست کمک می کند .
د) میزان تاثیری که دوستان بر اخالق و رفتار او می گذارند اهمیت دقت در انتخاب دوستان را به خوبی آشکار می کند .
2ـ انتخاب دوست در چه دورانی و چرا از اهمیت باالیی برخوردار است؟
الف) نوجوانی ـ میزان تاثیرپذیری در این دوران باالست  .ب) نوجوانی ـ نوجوانان به اطرافیان خود بیشتر اعتماد می
کنند .
ج) کودکی ـ میزان تاثیرپذیری در این دوران بیشتر است  .د) کودکی ـ به راحتی به اطرافیان خود اعتماد می کنند .

بر زمینت می زند نادان دوست »

« دشمن دانا بلندت می کند
 9ـ بیت :
به کدام یک از ویژگی های دوست خوب ارتباط دارد؟
ب) دوری از گناه 
الف) اهل فکر و اندیشه 

ج) خیر خواهی 

11ـ کدام یک از موارد زیر عامل سستی پیوند دوستی نیست؟
الف) نام ناپسند نهادن  ب) نداشتن توقع بیجا 

ج) مسخره کردن 

د) میانه روی در دوستی 

د) شوخی های آزار دهنده 

11ـ امام صادق علیه السالم محبوب ترین دوستان را چه کس ی معرفی فرمودند؟
ب) در دوستی میانه رو باشد .
الف) عیب هایش را به او هدیه دهد .
د) از دوستش توقع بیجا نداشته باشد
ج) به شخصیت دوستش احترام بگذارد .
12ـ در شعر زیر دوست شاعر به دلیل نداشتن کدام ویژگی موجب رنجش او شده است؟
عیبم هنر و کمال بیند خارم گل و یاسمن نماید»
« از صحبت دوستی برنجم کاخالق بدم حسن نماید
الف) رابطه زیاد صمیمانه  ب) آراسته به زیبایی خرد  ج) اهل فکر و اندیشه  د) خیرخواه دوست بودن 
13ـ سخن حضرت علی علیه السالم که فرموده اند  « :کس ی که از دوست جز فداکاری انتظاری ندارد ،همواره خشمگین و
ناراحت است» به کدام یک از حدود و وظایف دوستی اشاره دارد؟
ب) پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست 
الف) احترام به دوست 
د) پرهیز از عالقه افراطی
ج) نداشتن توقع بی جا از دوست 
14ـ انسان هایی که اهل گناه هستند و دوستان خود را نیز به گناه تشویق می کنند ،به چه چیزی تشبیه شده اند؟
الف) پاره ای از آتش  ب) ترسناک تر از هر چیز  ج) شمشیر زیبا اما زهرآلود  د) عامل زنده شدن روح
12ـ با توجه به فرمایش امام صادق علیه السالم محبوب ترین دوستان چه کسانی هستند؟
ب) در دوستی میانه رو باشد .
الف) عیب هایش را به او هدیه دهد .
د) از دوستش توقع بی جا نداشته باشد. 
ج) به شخصیت دوستش احترام بگذارد .

غ
ص
1ـ .اثرپذیری دوستان از یکدیگر  ،آرام و تدریجی است.
ص 
2ـ با اعتماد به دوست واقعی می توانیم همه اسرار زندگی خود را به او بگوییم.

غ

3ـ دوست واقعی کس ی است که همه خواسته های ما را برآورده می سازد.
4ـ دوست واقعی اهل گناه نسیت ،و به گناه دیگران کاری ندارد.
2ـ از مهم ترین نیازهای روحی انسان ،نیاز به دوست است.
سواالت کامل کردنی (تکمیلی )
1ـ دوستان خود را باید با معیارهایی انتخاب کنیم که ،باعث رشد و پیشرفت  ..........................و  ...............................ما
شود .
2ـ الزمه ی دوستی پایدار رعایت  ......................................است .
3ـ یکی از مهم ترین نیازهای روحی انسان  .......................................است .
ص
ص
ص

غ
غ
غ

1ـ من کیستم؟
«به شمشیری زهرآلود تشبیه شده ام که اگر چه ظاهری براق و زیبا دارم اما اثری خطرناک دارم .» : ...................................
2ـ براساس سخن امام صادق علیه السالم  ،اگر بخواهید محبوب ترین دوست برای دیگران باشید ،چگونه رفتار می
کنید؟
3ـ نتیجه ی عالقه افراطی در دوستی چیست؟
4ـ بر اساس آیه ی :
َ
َ َ ْ َ َ َ ُّ ّ
َ ً َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ ُ ا ً َ ً َ َ ْ َ َ َّ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
الظ ِال ُم علی يدي ِه يقول يا ل ْيتنی اتخذت َمع َّ
الرسو ِل سبيال يا ويلتی ليتنی لم ات ِخذ فالنا خليال لقد اضلنی ع ِن
و يوم يعض
ِ
ّ ْ َ ْ َ ْ َٓ
الذك ِر بعد ِاذ جاءنی
ِ
نتیجه دوستی با معیار نادرست چیست؟
2ـ حدود و وظایف دوستی را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید .
6ـ چرا همه ی انسان ها به دنبال انتخاب دوستانی برای خود هستند؟
2ـ چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت باالیی برخوردار است؟
2ـ دوستی با فرد نادان چه ضررهایی دارد؟
9ـ چهار مورد از ویژگی های دوست خوب را نام ببرید .
11ـ چرا حضرت علی علیه السالم دوستی با افراد بی بند و بار را منع کرده است؟
11ـ حدود و وظایف دوستی را نام ببرید .
12ـ میانه روی را باید در چه مواردی رعایت کرد؟
13ـ براساس آیات قرآن حال و روز کسانی که در دنیا  ،دوستان خوبی انتخاب نکرده اند  ،چطور است؟
14ـ نشانه ی خیرخواهی دوستان واقعی چیست؟

12ـ با توجه به سخنان حضرت علی علیه السالم چرا نباید مسلمان با افراد بی بند و بار رفاقت کند؟
فعالیت کالس ی
به نظر شما چگونه ممکن است که دوست انسان از یک سو به عنوان برترین اندوخته و سرمایه معرفی شود و از سوی
دیگر به عنوان پاره ای از آتش؟
فعالیت کالس ی
به نظر شما چگونه می توان از ایجاد دلبستگی ها و عالقه های افراطی در دوستی ها جلوگیری کرد؟ و اگر کس ی دچار این
اشتباه شود چگونه می توان خود را از این وابستگی نجات دهد؟
قسمت اول  :پرهیز از جهت گیری دوستی ها به سمت روابط عاطفی شدید و در نظر گرفتن مصلحت و عقل در کلیه
ارتباطات
قسمت دوم  :باید به این مساله فکر کنند که این عالقه های افراطی باعث تعصب شدید می شود و در این صورت
انسان نمی تواند قضاوت درستی درباره آن داشته باشد .باید منطقی بود .
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