ﺑﺎﺳﻣﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﯾَﺎ َرﻓِﯾﻖَ َﻣ ْن ﻻ َرﻓِﯾﻖَ ﻟَﮫُ...ای دوﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ دوﺳﺗﯽ ﻧدارد )دﻋﺎ ﺟوﺷن ﮐﺑﯾر(

اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﯾد ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد ﻣوﺳوی
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ﻓﺻل اول

ﻣﺑﺎﺣث ﮐﻠﯽ
ﻣﻌﻧﺎی ادب:
ﺣﻔظ ﺣد و اﻧدازه ھر ﭼﯾزی و ﺗﺟﺎوز ﻧﮑردن از آن را ادب آن ﭼﯾز ﮔوﯾﻧد.ﻣﺛﻼ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ذﻟت اوﺳت ﺑر
زﺑﺎن ﻧﯾﺎورد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن،اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧﺎﺳزا ﺑﮕوﯾد ﭼون زﺑﺎن او ﺣد و ﻣرز ﺧود را رﻋﺎﯾت ﻧﮑرده از ادب ﺧﺎرج ﺷده ﻣﯽ ﺗوان او
را ﺑﯽ ادب ﻧﺎﻣﯾد.
ﺑﻌﺿﯽ ﻧﯾز ادب را ﻧﯾﮏ ﮔﻔﺗﺎری و ﻧﯾﮏ ﮐرداری و ﺑﻌﺿﯽ ﻧﯾﮏ رﻓﺗﺎری در ﻧﺷﺳت و ﺑرﺧﺎﺳت و ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻌﺎﺷرت و ﺣﺳن
ﻣﺣﺿر داﻧﺳﺗﮫ اﻧد.

ﻓرق ﺑﯾن اﺧﻼق و ادب:
اﺧﻼق ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣﻠﮑﺎت راﺳﺦ در روح و وﺻﻔﯽ اﺳت از اوﺻﺎف روح ،وﻟﯽ آداب ﻋﺑﺎرت اﺳت از ھﯾﺄﺗﮭﺎی زﯾﺑﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﮐﮫ اﻋﻣﺎل ﺻﺎدر از آدﻣﯽ ﺑدان ﻣﺗﺻف ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر  ،اﺧﻼق ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﺎﻟم درون و آداب ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ظراﻓت و زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻋﻣل اﺳت.

ﻓرق ﺗزوﯾر و ادب:
ادب رﻓﺗﺎر زﯾﺑﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺷﺧﺻﯾت واﻗﻌﯽ ﺷﺧص ﺑﮫ ﺻورت ارادی ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻧﮫ ھر رﻓﺗﺎر ﺑﮫ ظﺎھر
ﭘﺳﻧدﯾده اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ھﻣﭼون اﺣﺗرام ھﺎی ﭼﺎﭘﻠوﺳﺎﻧﮫ و ﻓرﯾب ﮐﺎراﻧﮫ ﮐﮫ از روی رﯾﺎ  ،ﺗرس و ﻣﺎﻧﻧد آن اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ ﺷود.

ادب ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم )ص(:
ھرﮔز ﻧﺷد رﺳول ﺧدا ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﺻﺎﻓﺣﮫ ﮐﻧد و آن ﺣﺿرت زودﺗر دﺳت ﺧود را از دﺳت وی ﺑﮑﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺻﺑر ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ
طرف دﺳت آن ﺣﺿرت را رھﺎ ﺳﺎزد.
دﯾده ﻧﺷده ﺟﻠوی ﮐﺳﯽ ﭘﺎی ﺧود را دراز ﮐﻧد.

ﺧطﺑﮫ اش ازھﻣﮫ ﮐوﺗﺎه ﺗر و از ﺑﯾﮭوده ﮔوﯾﯽ ﺑر ﮐﻧﺎر ﺑود و ﻣردم آن ﺟﻧﺎب را ﺑﺎ ﺑوی ﺧوش ﮐﮫ از وی ﺑﮫ ﻣﺷﺎم ﻣﯽ رﺳﯾد
ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﺷﺳت ﺗﺎ او ﺣﺿور داﺷت ﻟﺑﺎس و زﯾﻧت ﺧود را از ﺗن ﺧﺎرج ﻧﻣﯽ ﺳﺎﺧت.
ﺑﮫ ھﯾﭼﻛس دﺷﻧﺎم و ﻧﺎﺳزا ﻧﻣﯽ ﮔﻔت و ﺳﺧن ﻧﺎراﺣت ﻛﻧﻧده ای ﺑر زﺑﺎن ﻧﻣﯽ آورد و ﺑدی را ﺑﺎ ﺑدی ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﯽ ﮔﻔت .
زﯾراﻧداز ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻛرام زﯾر ﭘﺎی ﻛﺳﯽ ﻛﮫ ﺧدﻣﺗش ﻣﯽ رﺳﯾد ﭘﮭن ﻣﯽ ﻛرد.
از روز ﺑﻌﺛت ﺗﺎ دم ﻣرگ ،ھرﮔز در ﺣﺎل ﺗﻛﯾﮫ دادن ﻏذا ﻧﺧورد .
ھدﯾﮫ اﻓراد را )ھر ﭼﻧد اﻧدك و ﻧﺎﭼﯾز( ﻗﺑول ﻣﯽ ﻛرد.
ﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت ،رو ﺑﮫ ﻗﺑﻠﮫ ﻣﯽ ﻧﺷﺳت .
زاﻧوھﺎﯾش را ﭘﯾش اﺷﺧﺎص ،ﺑﺎز ﻧﻣﯽ ﻛرد و ﺑﯾرون ﻧﻣﯽ آورد.
ﺑر ﺗﻧد ﺧوﯾﯽ ﻏرﯾﺑﮫ ھﺎ در ﺳؤال و درﺧواﺳت و ﺳﺧن ﺻﺑر ﻣﯽ ﻛرد.
ھﯾﭻ ﻛس را ﻣﻼﻣت و ﺳر زﻧش ﻧﻣﯽ ﻛرد و در ﭘﯽ ﻛﺷف اﺳرار دﯾﮕران ﻧﺑود.
ﺧﻧده ھﺎﯾش ﺗﺑﺳم ﺑود و ھرﮔز ﻗﮭﻘﮭﮫ ﺳر ﻧﻣﯽ داد.
ﺑﺳﯾﺎر ﺷرﻣﮕﯾن و ﺑﺎ ﺣﯾﺎ ﺑود .

ﺳﺧن ﻛﺳﯽ را ﻗطﻊ ﻧﻣﯽ ﻛرد .

از ﺟﻠوی ﺧودش ﻏذا ﻣﯽ ﺧورد .ﻛﺎر اﻓراد را ﺑﮫ ھر ﺷﻛﻠﯽ راه ﻣﯽ اﻧداﺧت و ...ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﺿﺎﯾل ﺑر ﺟﺳﺗﮫ دﯾﮕر ﻛﮫ ھﻣﮫ
ﺣﺎﻛﯽ از روﺣﯽ ﺑﻠﻧد و اﺧﻼﻗﯽ واﻻ و ادﺑﯽ ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑود .

ﺛﻣرات و ﺑرﮐﺎت ادب:
ادب از ارزﺷﻣﻧد ﺗرﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ و ﻣﯾراث ھﺎی ﺣﯾﺎت آدﻣﯽ و ﻣﻧﺷﺄ آﺛﺎر و ﺑرﮐﺎت ﺑﺳﯾﺎری اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﮔوﺷﮫ ای از
آﺛﺎر ادب اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷود:
اﻟف(ﭘوﺷش ﺿﻌف ھﺎ

ب(ﮐم ﺷدن ﻟﻐزش ھﺎ
ج(ﺣﺳن ﺧﻠﻖ
د(ﻣﺣﺑوﺑﯾت و ﻣﻘﺑوﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

راه ھﺎی ﺗﺣﺻﯾل ادب:
اﻟف(ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ زﺷﺗﯽ ﺑرﺧﯽ اﻣور
ب(ﺑﺎﻻ ﺑردن ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ
ج(ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻣﺎن و ﺧوﺑﺎن

ادب ﺑﺎ ﻣردم:
زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺻول و ﺿواﺑطﯽ دارد ﮐﮫ ﻣراﻋﺎت آن اﺻول  ،ﺳﻌﺎدت و رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد.ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﯾن
ﺿواﺑط  ،ادب اﻧﺳﺎﻧﯽ و رﻋﺎﯾت اﺣﺗرام دﯾﮕران اﺳت ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷود:
(1ﻣﻼﯾﻣت و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ :ﯾﮑﯽ از دﺳﺗور ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﻣﻼﯾﻣت و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣردم ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت.
(2اﺣﺳﺎن :اﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎرت از ﻧﯾﮑﯽ و ﺧﯾر رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ دﯾﮕران  ،ﺑدون اﻧﺗظﺎر ﭘﺎداش ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳت.اﯾن ﻓﺿﯾﻠت اﺧﻼﻗﯽ و
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎراﻣد ﺗرﯾن و ﺟذاب ﺗرﯾن ﻓﺿﺎﯾل ﺑرای ﺟذب ﻣردم اﺳت.
(3ﺧوﺷروﯾﯽ :ﺧوﺷروﯾﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻋواﻣل اﺳﺎﺳﯽ ﺟذب ﻣردم ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود.اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺣﺳن ﺧﻠﻖ و روی ﮔﺷﺎده ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑذر ﻣﺣﺑت را در ﺳرزﻣﯾن دل ھﺎ ﺑﯾﻔﺷﺎﻧد.
(4ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎﺷﺗن ﻟﻐزش ھﺎ :ﺗﻐﺎﻓل و ﺧود را ﺑﯽ ﺧﺑر واﻧﻣود ﮐردن از ﮔﻧﺎھﺎن و ﻟﻐزش ھﺎی دﯾﮕران ﯾﮑﯽ از زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی
ﺟذب ﻣردم اﺳت.
(5ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ  :ﯾﮑﯽ از زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣردم داری ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ از ﺧطﺎ ھﺎی دﯾﮕران اﺳت.
(6ﺣﻠم و ﺑرد ﺑﺎری:ﮔﺎھﯽ در ﺑرﺧورد و ﻣﻌﺎﺷرت ﺑﺎ ﻣردم ﺷراﯾطﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﺧﺷم و ﻏﺿب ﻓراھم ﻣﯽ ﺷود.در
ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده ای ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﮫ ﺟﻠوی ﺑﺎزﺗﺎب ھﺎی ﺗﻧد را ﺑﮕﯾرد.آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺳﺎن را در آن
ﺣﺎﻟت ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﺣﻔظ ﮐﻧد و ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی ﺧﺷم او را ﻓرو ﻧﺷﺎﻧد ﺻﻔت ﺣﻠم اﺳت.
(7ﺗﻔﻘد و رﺳﯾدﮔﯽ :ﻣردم ﺑوﯾژه ﮔرﻓﺗﺎران و دردﻣﻧدان  ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد رﺳﯾدﮔﯽ و ﺳرﮐﺷﯽ و ﻣﺣﺑﺗﻧد.ﮔﺎھﯽ اﺣواﻟﭘرﺳﯽ و ﺳﻼم ،
ﺷﺎداﺑﯽ روح و ﻧﺷﺎط زﻧدﮔﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آورد.ﮔﺎھﯽ ﻧوﺷﺗن ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺗﻠﻔن ﮐردن ﯾﮏ آﺷﻧﺎ و ﻓﺎﻣﯾل  ،ﻣﺣﺑت ھﺎ و ﺻﻔﺎ ھﺎی
ﺑﺳﯾﺎری اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.ﮔﺎھﯽ ﺳر زدن ﺑﮫ ﯾﮏ ھﻣﺳﺎﯾﮫ و ﻋﯾﺎدت ﺑﯾﻣﺎر و ﺷرﮐت در ﻣﺟﻠس ﺧﺗم  ،ﯾﺎ ﻋروﺳﯽ ﻣﺑدأ ﺑﺳﯾﺎری از
دوﺳﺗﯽ ھﺎ و رﻓﻊ ﮐدورت ھﺎ ﻣﯽ ﺷود.

زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﯽ ادﺑﯽ:
اﻟف(ﺧﺎﻧواده ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ﺗﺄﺛﯾر ﮔذار در ادب و ﺑﯽ ادﺑﯽ اﺳت ؛ ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮭره ﭼﻧداﻧﯽ از آداب اﺳﻼﻣﯽ ﻧدارﻧد
زﻣﯾﻧﮫ ﺑﯽ ادﺑﯽ را در ﻓرزﻧد ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ب( رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ )ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ  ،ﻣطﺑوﻋﺎت(و ﮐﺗﺎب ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ادب را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓراھم ﮐﻧﻧد،ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ
ﭘﺧش ﻓﯾﻠم ھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳب و ﻧﺷر ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎﺳد ﺑﯽ ادﺑﯽ را ﻣﺎﻧﻧد :ﺗﻧد ﺧوﯾﯽ،ﭘرﺧﺎﺷﮕری و اﻟﻘﺎی ﺟﻣﻠﮫ ھﺎی
ﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﮔﺳﺗرش دھﻧد.
ج( دوﺳت ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻋواﻣل زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﺑﯽ ادﺑﯽ اﺳت،ﺑﺳﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮭره ای از ادب ﻧدارﻧد و ﺑﺎ ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎ
اﻓراد ﻧﺎﺑﺎب ﺑﯽ ادب ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﻓﺻل دوم:
آداب ﻓردی

آداب ﻏذا ﺧوردن:

ﺷﯾوه ﻏذا ﺧوردن و ﻟﻘﻣﮫ ﮔرﻓﺗن ﻣﻌرف ﺷﺧﺻﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت.و ﺑﮫ ﺟﮭت اھﻣﯾت آن آداﺑﯽ ﺑرای آن ذﮐر ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻧد
ﻧﻣوﻧﮫ از آن ھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷود:
ﺷﺳﺗن دﺳت ھﺎ،ﺑﺳم ﷲ ﮔﻔﺗن،اول و آﺧر ﻏذا ﻧﻣﮏ ﺧوردن،ﺑﺎ دﺳت راﺳت ﻏذا ﺧوردن،ﻋﺟﻠﮫ ﻧﮑردن در ﺧوردن ﻏذا،ﺗﺎ
ﮔرﺳﻧﮫ ﻧﺷدﯾم ﻏذا ﻧﺧورﯾم و ﻗﺑل از ﺳﯾری از ﻏذا ﺧوردن دﺳت ﺑﮑﺷﯾم،اﮔر ﻏذا ﮐم اﺳت ﻣﻼﺣظﮫ دﯾﮕران را ﺑﮑﻧﯾم،ﭘر
ﺧوری ﻧﮑردن،ﺑﮫ ﻏذا ﻓوت ﻧﮑردن،ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻧده ﺧﺎﺿﻊ در ﺑراﺑر ﭘروردﮔﺎر ﻏذا ﺑﺧورﯾم.

آداب ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدن:
ﮔرﭼﮫ ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدن ﮐﺎری ﺳﺎده و روز ﻣره و ﻋﺎدی اﺳت وﻟﯽ ﺗذﮐر ﺑرﺧﯽ از ﻧﮑﺗﮫ ھﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻔﯾد اﺳت:
.1ﭘوﺷش اﻧﺳﺎن  ،ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ اﻧدام ھﺎ را ﺣﻔظ ﮐﻧد و ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز و زﻧﻧده ﻧﺑﺎﺷد.
.2رﻋﺎﯾت ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ و ﻧظﺎﻓت در ﻟﺑﺎس ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﺣﺿور اﻧﺳﺎن ﺑرای دﯾﮕران ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﺷد،ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب اﺳت.
.3ﻟﺑﺎﺳﺗﺎن از ﻣﺎل ﺣﻼل ﺗﮭﯾﮫ ﮔردد.
.4از ﻟﺑﺎس رﻧﮓ روﺷن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
.5از ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ﻧﺎزک و ﺑدن ﻧﻣﺎ ﺑﭘرھﯾزﯾد.
.6از ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ دﯾﮕران ﻣﯽ ﺷود و ﺧﻼف ﺷﺄن اﺳت ﺑﭘرھﯾزﯾد.
.7ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ﭼرک و ﺗﻧﮓ ﺑرای ﻧﻣﺎز ﮔزار ﻣﮑروه اﺳت.
 .8ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس دﺷﻣﻧﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت و در رواﯾﺎت از آن ﻧﮭﯽ ﺷده اﺳت.
.9ﭘﯾﺎﻣﺑر )ص( وﻗﺗﯽ ﻟﺑﺎس ﻧو ﻣﯽ ﭘوﺷﯾد ﺧدا را ﺣﻣد ﻣﯽ ﮐرد و دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧد.
.10ﭘﯾﺎﻣﺑر )ص( ھرﮔﺎه ﻟﺑﺎس و ﭘﯾراھن ﻣﯽ ﭘوﺷﯾد اﺑﺗدا ﺳﻣت راﺳت را ﺑر ﺗن ﻣﯽ ﮐرد .و ھرﮔﺎه ﺟﺎﻣﮫ را از ﺗن در ﻣﯽ
آورد  ،از ﺳﻣت ﭼپ ﺷروع ﻣﯽ ﮐرد.

آداب از ﻣﻧزل ﺧﺎرج ﺷدن:
ﺑﺳم ﷲ ﮔﻔﺗن؛ﺻدﻗﮫ دادن؛ﺑﯾرون رﻓﺗن ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه ﻣﺷروع؛طوری ﺧﺎرج ﺷوﯾم ﮐﮫ اﮔر رﻓﺗﯾم و ﺑر ﻧﮕﺷﺗﯾم ﺧوﺑﯽ از ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ
ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد؛ھﻧﮕﺎم وارد ﺷدن در ﺧﺎﻧﮫ ﺳوره اﺧﻼص ﺧواﻧده ﺷود.

آداب ﺣﺿور در ﻣﺳﺟد:

ﻣﺳﺟد ﻣﺣل ﻋﺑﺎدت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑوده،و از ﺗﻘدﺳﯽ ﺧﺎص ﺑرﺧوردار اﺳت.
.1ﻣﺳﺟد ﺟﺎﯾﮕﺎه ذﮐر ﺧداوﻧد اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در آن ﻧﺑﺎﯾد ذﮐری ﻏﯾر از ذﮐر ﺧدا ﺑﺎﺷد.
.2ﺑﺎﯾد ﺑﺎ زﯾﻧت ظﺎھری و ﻣﻌﻧوی وارد ﻣﺳﺟد ﺷد.
.3ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﻋﯽ دارﻧد  ،ﻧﺑﺎﯾد در ﻣﺳﺟد ﺗوﻗف ﮐﻧﻧد.
.4اﮔر ﻣﺳﺟد ﻧﺟس ﺷد  ،ﺑﺎﯾد ﻓوری ﺗطﮭﯾر ﺷود.
.5ﺧواب رﻓﺗن در ﻣﺳﺟد ﻣﮑروه اﺳت.
.6ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﺑﺎ ﭘﺎی راﺳت وارد ﺷوﻧد.
.7ﺑﺎﯾد ﻧظﺎﻓت ﻣﺳﺟد رﻋﺎﯾت ﺷود.
.8ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣﺳﺟد ﻧﻣﺎز ﺧود را در ﻣﺳﺟد ﺑﺧواﻧﻧد.

آداب ﺗﻼوت ﻗرآن:
ﺳﻔﺎرش ھﺎ و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑر درﺑﺎره ی ﻗرآن و وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد آن ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ ﻗرآن در ﺳراﺳر زﻧدﮔﯽ
ﻣردم راه ﯾﺎﺑد.
.1طﮭﺎرت
.2اﺳﺗﻌﺎذه)ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم آﻏﺎز ﺗﻼوت ﻗرآن ﺑﺎﯾد از ﺷﯾطﺎن رﺟﯾم ﺑﮫ ﺧدا ﭘﻧﺎه ﺑرد(.
.3ﺗدﺑر و ﺗﻔﮑردر آﯾﺎت ﻗرآن ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮑﮫ ﺑداﻧﯾم ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم.
.4ﻗراﺋت از روی ﺧود ﻗرآن ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﺣﻔظ ﺑﺎﺷﯾم.
.5ﻣﺳواک زدن ﻗﺑل از ﺗﻼوت ﻗرآن ﻣﺳﺗﺣب اﺳت.
 .6وﻗت ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑرای ﺗﻼوت ﻗرآن در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم.

آداب اﺳﺗﺧﺎره:
اﺳﺗﺧﺎره دو اﺻطﻼح دارد:
.1ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی طﻠب ﺧﯾر از ﺧداوﻧد .ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ھﻣﯾﺷﮫ و در ھر ﺷراﯾطﯽ ﻣطﻠوب اﺳت.

.2اﺳﺗﺧﺎره ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﻣﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن ھﺳت و ﺷراﯾط و آداب ﺧﺎﺻﯽ دارد.ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺑﺎ ﺗﺻور
ﻧﺎ درﺳت از اﺳﺗﺧﺎره و ﻋدم آﮔﺎھﯽ از ﮐﺎرﺑرد ﺻﺣﯾﺢ آن ﺑرای ھر ﮐﺎری ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن آداب و ﺷراﯾط آن اﺳﺗﺧﺎره
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آداب و ﺷراﯾط آن ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از آن ھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷود:
اﻟف(ﻣﺷورت و اﻧدﯾﺷﮫ و در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد اﻧﺟﺎم دھد.اﮔر ﺑﺎ ﺗﻔﮑر و ﻣﺷورت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺗواﻧد
ﻓﻌل ﯾﺎ ﺗرک ﮐﺎری را ﺗرﺟﯾﺢ دھد ﻧوﺑت ﺑﮫ اﺳﺗﺧﺎره ﻣﯽ رﺳد.
ب(ﺳﮫ ﺑﺎر ﺻﻠوات ﻓرﺳﺗﺎدن در اﺳﺗﺧﺎره ﺑﺎ ﺗﺳﺑﯾﺢ.
ج(ﺧواﻧدن ﺳﮫ ﺑﺎر ﺳوره اﺧﻼص.
د(ﺑﮭﺗر اﺳﺗﮑﮫ ھرﮐس ﺑرای ﺧودش اﺳﺗﺧﺎره ﮐﻧد.ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻌﺿﯽ اﺳﺗﺧﺎره دﯾﮕری ﺑرای اﻧﺳﺎن درﺳت ﻧﯾﺳت.
ه(اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد در ﺣﯾن اﺳﺗﺧﺎره ﺣﺎﻟت دﻋﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﻟﺗش اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧداﯾﺎ ﺑﮫ ﺑرﮐت ﻗرآن ﻣﺟﯾد از ﻣن رﻓﻊ ﺗﺣﯾر
ﻧﻣﺎ.

آداب ﺳﻔر:
.1داﺷﺗن اﻧﮕﯾزه ﺻﺣﯾﺢ از ﻣﺳﺎﻓرت ھﻣﭼون ﺟﺳﺗﺟوی ﻋﻠم،زﯾﺎرت،ﺻﻠﮫ رﺣم،ﺗﺟﺎرت،دﯾدن آﺛﺎر و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗدرت
ﭘروردﮔﺎر.
.2اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳﻔر ﻣﻧﺎﺳب.
.3ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳﻔران.
.4ﺑرداﺷﺗن ﺗوﺷﮫ و ﻧﯾﺎز ھﺎی ﺳﻔر.

.5ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﺑﺎ ﺑرادران و دوﺳﺗﺎن ﻗﺑل از ﺳﻔر.
.6ﺧواﻧدن آﯾﺔ اﻟﮑرﺳﯽ.
 .7ﺧواﻧدن ﺳوره ھﺎی ﺣﻣد،ﺗوﺣﯾد،ﻗدر،ﻧﺎس،ﻓﻠﻖ.
.8ﺻدﻗﮫ دادن در آﻏﺎز ﺳﻔر.
.9ﯾﺎری دادن ﺑﮫ ھﻣﺳﻔران و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ آﻧﺎن.
.10ﺧوﺷرﻓﺗﺎری و ﺧوﺷروﯾﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳﻔران.
.11ﺣﻔظ ﮐردن ﭘول و وﺳﺎﯾل ﺧود.
.12اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﺻت ھﺎ.ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﯾﮑﯽ از ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺧود را در ﺳﻔر ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ در ﻓرﺻت
ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب آن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧد.
.13ﭘرھﯾز ﻧﻣودن از ﭘر ﺧوری.
.14ﺳوﻏﺎﺗﯽ آوردن ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت از ﺳﻔر ﺑرای ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان.

.15ﺗﻌﺎون و ھﻣﮑﺎری.
.16ﻣﺣﺎﻓظت از ﻧﻣﺎز و ادای آن در اوﻗﺎت ﻓﺿﯾﻠت و ﺑدون ﺗﺄﺧﯾر.

آداب زﯾﺎرت:
.1زاﺋر ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از ﺣرﮐت ﺧود را از ﻧظر روﺣﯽ آﻣﺎده ﮐﻧد و از ﻟﺣظﮫ ای ﮐﮫ ﻟوازم ﺳﻔر را آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد ھﻣﮫ رﻓﺗﺎر و
ﮐردارش ﮔوﯾﺎی ﺳﻔر ﻣﻌﻧوی ﺑﺎﺷد.
.2ﭘﯾش از ﺳﻔر ﻏﺳل زﯾﺎرت ﮐﻧد،زﯾرا اﯾن ﻏﺳل ﻣﻌﻧوﯾت وﯾژه ای ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
.3ﭘوﺷﯾدن ﺟﺎﻣﮫ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯾزه.
.4ﺑﺎ وﺿو و طﮭﺎرت ﺑﮫ زﯾﺎرت رﻓﺗن.
.5در ﺣﯾن رﻓﺗن ﺑﮫ داﺧل ﺣرم ﮔﺎم ھﺎ را ﮐوﺗﺎه و آرام ﺑرداﺷﺗن.
.6زﯾﺎرت ﺑﺎﯾد ھﻣراه ﺑﺎ ﺗوﺑﮫ ﺑﺎﺷد.ﭼﺷﻣﯽ ﮐﮫ زﯾﺎرت ﮔﺎه را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﯾﺎرت ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر
زﯾﺎرت ﮔﺎم ﺑر ﻣﯽ دارد ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣرام آﻟوده ﮔردد.
.7ﺧوﺷﺑو ﺳﺎﺧﺗن ﻟﺑﺎس و ﺑدن.
.8در ﺣﯾن رﻓﺗن ﺑﮫ ﺣرم ﺑﮫ ﺗﮑﺑﯾر و ﺗﺣﻣﯾد و ﺗﺳﺑﯾﺢ و ﺗﮭﻠﯾل و ﺻﻠوات اﺷﺗﻐﺎل داﺷﺗن.
.9در ﮐﻧﺎر ورودی ﺣرم اذن دﺧول ﺧواﻧدن.
.10ﺧواﻧدن زﯾﺎرت ﻧﺎﻣﮫ در ﺣﺎل اﯾﺳﺗﺎده.

آداب دﻋﺎ:
دﻋﺎ آداب ﻣﺧﺻوﺻﯽ دارد ﮐﮫ رﻋﺎﯾت آن ھﺎ ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ،دﻋﺎ ﺑﮫ اﺟﺎﺑت ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﺷود و ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ آن ھﺎ،ﭼﮫ ﺑﺳﺎ
ﻣوﺟب ﺑﯽ اﺛر ﺷدن دﻋﺎ ﮔردد.در اﯾن ﺟﺎ ﮔوﺷﮫ ای از آداب را ﻣﯽ آورﯾم:
.1ﮔﻔﺗن ﺑﺳم ﷲ در اول دﻋﺎ.
.2ﺗﻣﺟﯾد و ﺳﺗﺎﯾش ﺧدا،ﭘﯾش از دﻋﺎ.
.3ﺻﻠوات ﻓرﺳﺗﺎدن.
.4ﺷﻔﯾﻊ ﻗرار دادن اﻧﺑﯾﺎ،اوﻟﯾﺎ و ﺻﺎﻟﺣﺎن و ﺗوﺳل ﺑﮫ اھل ﺑﯾت.

.5اﻗرار ﺑﮫ ﮔﻧﺎه و ﺗﻘﺻﯾر؛زﯾرا ھر ﻗدر اﻧﺳﺎن ﻋﺎﺑد و ﻣﺗﻘﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺎز ھم از ادای ﺗﮑﺎﻟﯾف ﺑﻧدﮔﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻧﺎ ﺗوان اﺳت
ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ ﻋﺎﻣﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﮐﮫ ﭘر از ﻟﻐزش و ﺧطﺎﯾﻧد.
.6ﻓروﺗﻧﯽ در درﮔﺎه ﺧدا ﺑﺎ ﮔﺷودن و ﺑﺎﻻ ﺑردن دﺳت ھﺎ ﺑﮫ ﺳوی آﺳﻣﺎن و ﮔرﯾﮫ ﮐردن.
.7ﺧواﻧدن دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﻗﺑل از دﻋﺎ.
.8ﮐوﭼﮏ ﻧﺷﻣردن دﻋﺎو ﺑزرگ ﻧﺷﻣردن ﺣﺎﺟت.
.9ﻋﻣوﻣﯾت دادن ﺑﮫ دﻋﺎ.ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ھﻣﮫ دﻋﺎ ﮐردن.
.10ﻋﺎﻟﯽ ﺑودن ھﻣت درﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ.در ﺗﻌﺎﻟﯾم اﺳﻼم ﺳﻔﺎرش ﺷده ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود ھﻣﺗﯽ واﻻ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و از
درﮔﺎه ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل،ﺳﻼﻣت دﯾن و اﯾﻣﺎن،ﺣﻔظ و ﭘﺎﯾداری اﺳﻼم و ﺣﺳن ﺗوﻓﯾﻖ و ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﺧﯾری،ﺑرﺧورداری از درﺟﺎت
ﺷﮭدا،ﻣﺣﺷور ﺷدن ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﺧﺎﻧدان ﭘﺎﮐش و ﻣﺎﻧﻧد آن را طﻠب ﮐﻧد و ﺑرای ﭼﯾز ھﺎی ﮐم ارزش دﻧﯾﺎ دﻋﺎ ﻧﮑﻧد.
.11ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن دﻋﺎ.
.12اﺟﺗﻣﺎع ﺑرای دﻋﺎ.ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﻋﺎ ﮐردن از رﯾﺎ و ﺧود ﻧﻣﺎﯾﯽ اﯾﻣن ﺑﺎﺷد.ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺑﺎﺷد؛زﯾرا
ﻗﺑول آن ﻣؤﺛر ﺗر اﺳت.
.13ﺣﺳن ظن داﺷﺗن ﺑﮫ اﺟﺎﺑت دﻋﺎ.
.14دﻋﺎ ﮐردن در زﻣﺎن ھﺎ و اﺣوال ﻣﻧﺎﺳب.
.15اﺻرار و ﭘﺎ ﻓﺷﺎری در دﻋﺎ.

آداب ورود ﺑﮫ ﻗﺑرﺳﺗﺎن:
.1ﺑﺎ وﺿو وارد ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺷوﯾد.
.2در آﻏﺎز ورود ﺳﻼم ﻗﺑرﺳﺗﺎن را ﺑﺧواﻧﯾد.
.3از روی ﻗﺑر ھﺎ ﻧروﯾد.
.4در ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺣرف ھﺎی دﻧﯾﺎ ﻧزﻧﯾد.
.5در ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻧﺧﻧدﯾد.
.6از ﺣﺎل اﻣوات ﻋﺑرت ﺑﮕﯾرﯾد.
.7روی ﻗﺑر ﯾﺎ ﻣوازی ﻗﺑر ﻧﻣﺎز ﻧﺧواﻧﯾد.
.8ﻣوﻗﻊ ﺧواﻧدن ﻓﺎﺗﺣﮫ رو ﺑﮫ ﻗﺑﻠﮫ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد و دﺳت روی ﻗﺑر ﺑﮕذارﯾد.
.9ﺑرای اﻣوات ﺻدﻗﮫ و ﺧﯾرات ﺑدھﯾد.

.10روی ﻗﺑر ﻧﻧﺷﯾﻧﯾد.

آداب اﻧﻔﺎق ﮐﻧﻧده:
اﻧﻔﺎق و ﺑﺧﺷش ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺗﺣﺑﺎت اﺳت.در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از آداب اﻧﻔﺎق اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
.1وﻗﺗﯽ ﻗﺻد ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯽ را در راه ﺧدا اﻧﻔﺎق ﮐﻧد،ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن از او دور ﺷده اﺳت.ﻟذا زود اﻧﻔﺎق ﮐﻧد و ﻓرﺻت را
ﻏﻧﯾﻣت ﺷﻣﺎرد ﮐﮫ در ﺗﺄﺧﯾر آن،آﻓﺎت ﺑﺳﯾﺎری وﺟود دارد.
.2ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﺳؤال ﮐﻧد،ﺑﮫ او اﻧﻔﺎق ﮐﻧد و آﺑروی او را ﺣﻔظ ﮐﻧد و ﻧﮕذارد ﮐﮫ او ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺳؤال ﮐردن ﺷود؛زﯾرا
آﻧﭼﮫ ﺑﻌد ﺳؤال داده ﻣﯽ ﺷود،ﻗﯾﻣت آﺑروﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺳﺎﺋل رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
.3در وﻗت ﺻدﻗﮫ دادن،ﺗواﺿﻊ و ﻓروﺗﻧﯽ ﮐﻧد.
.4ﺻدﻗﺎت ﺧود رادر اوﻗﺎت ﭘر ﻓﺿﯾﻠت ،ﻣﺛل ﺟﻣﻌﮫ،ﻋﯾد ﻏدﯾر،ﻣﺎه ذی اﻟﺣﺟﮫ ﯾﺎ ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑﭘردازد.
.5ﺻدﻗﺎت واﺟب را آﺷﮑﺎرا ﺑدھد؛اﻣﺎ ﺻدﻗﺎت ﻣﺳﺗﺣب را ﭘﻧﮭﺎن دادن ﺑﮭﺗر اﺳت.
.6از ﻣﻧت ﻧﮭﺎدن اﺣﺗراز ﮐﻧد.
.7آﻧﭼﮫ را ﺑﮫ ﻓﻘﯾر ﻣﯽ ﭘردازد  ،ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ذﻟت ﻓﻘﯾر ﻧﮕردد.ﻣﺛﻼ اﮔر دادن ﭘول ﻧﻘد ﺑﮫ او ﺑﺎﻋث ﺷرﻣﺳﺎری وی
ﻣﯽ ﺷود،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎﻻ ﺑدھد و آن را ھدﯾﮫ ﻧﺎم ﻧﮭد.
.8آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در راه ﺧدا ﻣﯽ دھد ﺑزرگ ﻧﺷﻣرد و ﯾﻘﯾن ﻧﮑﻧد ﮐﮫ ﺧدا را از ﺧود راﺿﯽ ﮐرده اﺳت.
.9آﻧﭼﮫ را اﻧﻔﺎق ﻣﯽ ﮐﻧد ،از ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺎل و ﺑﺎ ارزش ﺗرﯾن آن ھﺎ ﺑﺎﺷد.
.10اﮔر ﺗوان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،ﺑﮫ اﻧدازه ای ﺑﮫ ﻓﻘﯾر ﺑدھد ﮐﮫ رﻓﻊ ﻓﻘر از او ﺷود و ﻏﻧﯽ ﮔردد.
.11ﺑﻌد از ﺻدﻗﮫ دادن،دﺳت ﺧود را ﺑﺑوﺳد؛ﭼون در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺧدا ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐرده اﺳت.
.12وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻓﻘﯾر ﭼﯾزی داد،از او طﻠب دﻋﺎ ﮐﻧد،زﯾرا ﺋﯾﺎی ﻓﻘﯾر در ﺣﻖ او ﻣﺳﺗﺟﺎب ﻣﯽ ﺷود.
.13در اﻧﻔﺎق اﺳﺗﺣﻘﺎق را ﻣﻧظور دارد.
.14ﺗرﺗﯾب ﻓﻘرا و ﻣﺳﺗﺣﻘﯾن را ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺛواب ﻋطﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر اﺳت،ﻣﻘدم دارد.

ﻓﺻل ﺳوم

آداب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
آداب ﺑرﺧورد ﺑﺎ دﯾﮕران:
اﻟف(ﺳﻼم و ﻣﺻﺎﻓﺣﮫ
ب(روی ﮔﺷﺎده
ج(زﯾﺑﺎ ﮔوﯾﯽ
د(ظﺎھر آراﺳﺗﮫ
ه(رﻋﺎﯾت ادب ﻧﺷﺳﺗن.
و(ﺗواﺿﻊ و ﻣﺣﺑت.
ز(ﭘرھﯾز از ﺣرﮐﺎت ﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳب.
ح(ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕران.
ط(ﻣدارا ﺑﺎ ﺑرادران دﯾﻧﯽ.

آداب اﻧﺗﻘﺎد:
ﺻﻼح و اﺻﻼح ﻓرد و ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺳﺎﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎد ﺳﺎﻟم و ﺳﺎزﻧده اﺳت.اﻧﺗﻘﺎد ﺳﺎزﻧده دارای آداب و ﺷراﯾطﯽ اﺳت:
:1اﻧﺗﻘﺎد ﯾﺎ ﻧﯾت ﺧﯾر ﺧواھﯽ و ﺑﮫ ﻗﺻد اﺻﻼح و ارﺷﺎد اﻧﺟﺎم ﺷود.ﻧﻘد ﻧﺑﺎﯾد ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺣﺳد و ﻏرض ﺑﺎﺷد.
.2ﻟﺣن اﻧﺗﻘﺎد ﮐﻧﻧده ﻣﺷﻔﻘﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد.
.3اﻧﺗﻘﺎد در ﺧﻠوت و ﺑدون آﺑرو رﯾزی اﻧﺟﺎم ﺷود.
.4ﻓﻘط از رﻓﺗﺎر و ﮐﺎر ﺧطﺎ اﻧﺗﻘﺎد ﺷود.
.5اﻧﺗﻘﺎد ﺑدون ﺗوھﯾن و ﺗﺣرﯾﮏ ﻋﺻﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود.
.6اﻧﺗﻘﺎد ﮔر  ،ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺟﺑران ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎد ﺷوﻧده ﺑدھد.

.7اﻧﺗﻘﺎد ھﻣراه ﺑﺎ ذﮐر ﮐﺎر ھﺎ و اوﺻﺎف ﻣﺛﺑت اﻧﺗﻘﺎد ﺷوﻧده ﺑﺎﺷد.
.8اﻧﺗﻘﺎد ﮔردر ﺣﯾن اﻧﺗﻘﺎد ﺑر اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود ﺗﺳﻠط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
.9روش اﻧﺗﻘﺎد ﮔر ﻋﯾب ﭘوﺷﯽ و راز داری ﺑﺎﺷد ﻧﮫ اﻓﺷﺎﮔری.

آداب اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر:
.1ﭘرھﯾز از ﺗﺟﺳس؛زﯾرا اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ﻧﺎظر ﺑﮫ اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ در اﯾن ﺣوزه
ﮐﺎرﺑرد دارد.
.2ادب در ﮔﻔﺗﺎر و رﻓﺗﺎر ﻋﺎﻣل ﺟذب اﺳت  .ﻧوع ﮔﻔﺗﺎر و ﻋﻣل ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﭼﻧﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دل طرف را ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧد در ﭘﯽ آن
اﻣر و ﻧﮭﯽ ھﺎ اﺛر ﺧود را ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
.3ھرﮔز ﺑﺎ ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾر و اھﺎﻧت ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﯾﮏ ﺟذب ﮐرد ﯾﺎ او را از ﮐﺎر زﺷت ﺑﺎز داﺷت،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن
ﮔوﻧﮫ ﺑرﺧوردھﺎ ﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣل ﻟﺟﺎﺟت ﻣﯽ ﺷود و اﺛر ﻣﻌﮑوس دارد.ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت دادن ﺑﮫ طرف،او را ﺟذب ﮐرد.ﻓﻘﮭﺎ
ﻓرﻣوده اﻧدﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﻌﺻﯾت اھﺎﻧت ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت.
.4ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺟرﻣﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑرﺧورد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد و ﺣرف ھﺎی ﻣﺎ را از روی ﺧﯾر ﺧواھﯽ ﺑداﻧﻧد.
.5اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﺑﺎﯾد ﺧﺻوﺻﯽ و ھﻣراه ﺑﺎ ﺣﻔظ ﺷﺧﺻﯾت و ﻣوﻗﻌﯾت اﻓراد اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
ﮐﮫ ﻋﻣل ﺷﺧص ﻧﻘد ﺷود،ﻧﮫ ﺧود ﺷﺧص.
.6ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺧﻼف ﮐﺎران ﮔﺳﺗﺎخ ﻧﺷوﻧد و ﺣرﯾم ھﺎ ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻧﺷود،ﮔﺎھﯽ ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻐﺎﻓل زد.
.7دﻋوت ﻋﻣﻠﯽ ﻣؤﺛر ﺗر از دﻋوت زﺑﺎﻧﯽ اﺳت.اﮔر ﮐﺳﯽ ﺧودش ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎﯾش ﻣﻘﯾد ﻧﺑﺎﺷد ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑر دﯾﮕران ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد.

آداب ﺷﺎدی:
ﺷﺎدی ﺷراﯾط و آداﺑﯽ دارد ﮐﮫ در زﯾر ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از آن ھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
اﻟف( ﻣﺟﺎﻟس ﺷﺎدی ﻧﺑﺎﯾد ھﻣراه ﺑﺎ ﮔﻧﺎه ﺑﺎﺷد.
ب( ﺑﺎ آزار دﯾﮕران ھﻣراه ﻧﺑﺎﺷد.ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣروزه ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﺎدی ھﺎ ﺑﺎ اذﯾت و آزار دﯾﮕران ھﻣراه اﺳت.
ج( ﻟﮭو ﻧﺑﺎﺷد.در آﯾﯾن اﺳﻼم ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎی ﻟﮭو آور و زﯾﺎن ﺑﺎر و ﻏﻔﻠت زا ﻣﻣﻧوع اﺳت،ھﻣﭼون ﻗﻣﺎر و ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ
و ...ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را در ھﺎﻟﮫ ای از ﺑﯽ ﺧﺑری و ﻏﻔﻠت ﻓرو ﻣﯽ ﺑرﻧد و او را ﺑﮫ آﻟودﮔﯽ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﻧد.
د( ﯾﮑﯽ از آداب ﺷﺎدی ﺗﻌﺎدل و ﻣﯾﺎﻧﮫ روی اﺳت؛ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺟﺳﻣﮫ ﻏم ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ آن ﭼﻧﺎن ﺑﯽ درد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻓﮑر
ﺷﺎدی ﺧود ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻏم دﯾﮕران ﮐﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ه( در ﺑراﺑر اﻓراد ﻣﺣزون و ﻣﺻﯾﺑت زده ﻧﺑﺎﯾد ﺷﺎدی ﮐرد.

آداب ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺑزرﮔﺗر ھﺎ:
ﻟزوم اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺑزرﮔﺗر ھﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از رواﯾﺎت آﻣده اﺳت و ﺷﺎﯾد در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑرای ﮐﺳﯽ ﺗردﯾدی ﻧﺑﺎﺷد،اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﻣﮭم
اﺳت ،ﮐﯾﻔﯾت اﺣﺗرام اﺳت ﮐﮫ در رواﯾﺎت ﺑدان اﺷﺎره ﺷده اﺳت و ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﺷﮫ ای از آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
.1ﺳﻼم ﮐردن ﺑﮫ آﻧﺎن
.2ﺑرﺧﺎﺳﺗن در ﺑراﺑر آﻧﺎن ﺧﺻوﺻﺎ در ﻣﺟﺎﻟس و ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ھﺎ.
.3ﺗﻌظﯾم ﻧﻣودن آﻧﺎن.
.4ﭘﯾش از آﻧﺎن ﺳﺧن ﻧﮕﻔﺗن.
.5ﺟﻠو ﺗر از آﻧﺎن ﺣرﮐت ﻧﮑردن.
.6اذﯾت ﻧﮑردن آﻧﺎن،ﭼﮫ ﺑﮫ ﻧﯾش زﺑﺎن و ﻗﻠم،ﭼﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی دﯾﮕر.
.7ﺟﺎ دادن ﺑﮫ آﻧﺎن در ﻣﺟﺎﻟس و ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ھﺎ و وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ و...
.8ﺑﺎ ادب ﻧﺎم آﻧﺎن را ﺑردن.
.9ﮔوش دادن ﺑﮫ ﺣرف ﻣﻧطﻘﯽ آﻧﺎن
.10در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺻوﻣت ﯾﺎ ﻧزاﻋﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد،ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﺑﮫ اﺣﺗرام ﺳن آﻧﺎن ﮔذﺷت ﻧﻣود و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﮑرد.

آﺛﺎر اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺑزرﮔﺗر ھﺎ:
اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺑزرﮔﺗر ھﺎ در دﻧﯾﺎ و آﺧرت آﺛﺎر و ﭘﯾﺎﻣد ھﺎﯾﯽ دارد:
اﻟف( ﺑﺎزﺗﺎب اﻋﻣﺎل
ب( آﺳوده ﺑودن از ﻋذاب اﻟﮭﯽ
ج( دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر

آداب و ﺣﻘوق واﻟدﯾن:
.1ﻓرﻣﺎن ﺑرداری
.2ﺗوھﯾن ﻧﮑردن
.3اﯾﺳﺗﺎدن در ﺑراﺑر آﻧﺎن ﺑﮫ اﺣﺗراﻣﺷﺎن

.4ﺑﺎ ﺧﺷم و ﺗﻧدی ﺑرﺧورد ﻧﮑردن
.5رﻋﺎﯾت ادب در ﺻدا زدن ﭘدر و ﻣﺎدر

آداب ﻣﯾزﺑﺎن:
.1ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی ﯾﮏ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﻌﻧوی اﺳت ،ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺎدی ﺑﺎﺷد.در ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺎدی
دارﻧد ،اﯾن ﺳﻧت ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣرﻧﮓ اﺳت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮭﺗرﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧود را در
اﺧﺗﯾﺎر ﻣﮭﻣﺎن ﻗرار دھد و ﺧود ﻧﯾز ﺑﺎ ﮐﻣﺎل اﺷﺗﯾﺎق ﺧدﻣت ﮐﻧد.
.2ﻧﺑﺎﯾد ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺧﺻوص ﺛروﺗﻣﻧدان ﺑﺎﺷد
.3دوری از اﺳراف و ﺗﺑذﯾر و رﻋﺎﯾت ﺳﺎدﮔﯽ در ﭘذﯾراﯾﯽ.اﺳﻼم،راھﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﮭﻣﺎن و ﻣﯾزﺑﺎن ﻗرار داده وآن اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﯾزﺑﺎن از آﻧﭼﮫ دارد ﻣﺿﺎﯾﻘﮫ ﻧﮑﻧد و ﻣﮭﻣﺎن ﻧﯾز ﺑﯾش از آن اﻧﺗظﺎر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
.4ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎن ﻧﺑﺎﯾد زﺣﻣت داد.
.5ﭘرھﯾز از ﺗظﺎھر و ﺧود ﻧﻣﺎﯾﯽ.

آداب ﻣﮭﻣﺎن:
 .1ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ رﻓﺗن ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﻋوت ﻣﯾزﺑﺎن ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﺑﯾل:ﺻﻠﮫ رﺣم و دﯾدار ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان
،زﯾﺎرت و دﯾدار ﺑرادر ﻣؤﻣن ،ﺗﺑرﯾﮏ و ﺷﺎد ﺑﺎش ،ﺗﺳﻠﯾت و دل داری و...در ﺻورت دوم ﻣﮭﻣﺎن ،ﺑﺎﯾد
ﻓرﺻت،اﻣﮑﺎﻧﺎت و آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯾزﺑﺎن را ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ در ﻧظر ﺑﮕﯾرد.
.2ادب و ﻧزاﮐت را در وارد ﺷدن،ﻧﺷﺳﺗن،ﺳﺧن ﮔﻔﺗن،ﻏذا ﺧوردن و ..رﻋﺎﯾت ﮐﻧد و از اﻋﻣﺎﻟﯽ ﻧظﯾر ﺷوﺧﯽ ھﺎی دور
از ادب ،ﺧﻧده ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد،ﭼﺷم ﭼراﻧﯽ،دراز ﮐردن ﭘﺎ،ﭘرﺧوری،ﭘر ﮔوﯾﯽ،ﻏﯾﺑت،ﺳﺧن ﭼﯾﻧﯽ ﺑﭘرھﯾزد.
.3ﺳزاوار اﺳت در ﺻورت زﯾﺎدی ﻣﮭﻣﺎن و ﮐﻣﯽ ﺟﺎ ،ﻗدری ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺷود ﺗﺎ ﺣﺗﯽ اﻟﻣﻘدور ﺟﺎ ﺑرای ﻣﮭﻣﺎن ﺗﺎزه وارد
ﺑﺎز ﺷود.
.4ﻣﮭﻣﺎن در ﭘذﯾرش دﻋوت ﻣﯾﺎن ﺛروﺗﻣﻧدان و ﻓﻘﯾر ﻓرﻗﯽ ﻧﮕذارد.
.5ﺑﮫ ﺧﺎطر دوری از ﻣﻧزل ﻣﯾزﺑﺎن،از ﭘذﯾرﻓﺗن دﻋوت ﺧودداری ﻧﮑﻧد.

آداب ﻣطﺎﻟﻌﮫ:
.1در ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺧود ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘدار اﮐﺗﻔﺎ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻗدرت درک و ﻓﮭم و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑرداﺷت آن ھﺎ
را دارﯾد و ذھن و ھوﺷﺗﺎن ﺑدان ھﺎ ﺗﻣﺎﯾل دارﻧد.
.2در ﻗراﺋت ﮐﺗب و ﯾﺎ ﻓرا ﮔرﻓﺗن ﻋﻠوم ﮐﺎر و ﮐوﺷش ﺧود را ﻧﺎﺗﻣﺎم ﻧﮕذارﯾد.

.3داﻧش را ﻧﻣﯾﺗوان ﻣﺳﺗﻘﻼ و ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از اﺳﺗﺎد،از ﻣﯾﺎن ﮐﺗب و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد.
.4ﺑﺎﯾد اوﻗﺎت و ﻓرﺻت ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی را ﺑرای ﺗﺣﺻﯾﻼت و ﻓرآورده ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ،ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﮐرد؛زﯾرا اﯾن
ﮐﺎر ﻣوﺟب ﺑرﮐت و ازدﯾﺎد ﻓرﺻت ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود.
.5ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﺗﺎق ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ و ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دارای ﻧور و ھوای ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد.

ﺗﮭﻣت:
ﺗﮭﻣت ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﻋﯾﺑﯽ را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﺳﺑت دھد ﮐﮫ در او وﺟود ﻧدارد.ﺗﮭﻣت از ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره اﺳت
و در ﻗرآن ﻣﺟﯾد ﺑﮫ ﺷدت از آن ﻧﮭﯽ و ﻋذاب ﺷدﯾد ی ﺑرای آن ذﮐر ﮔردﯾده اﺳت.
اﻓﺗرا و ﺗﮭﻣت در ﺣﻘﯾﻘت ﺑد ﺗرﯾن ﻧوع دروغ اﺳت و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﺗﮭﺎم ﺷﺧص در ﻏﯾﺎب وی ﺑﺎﺷد ﻏﯾﺑت ھم ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ
آﯾد و اﻧﺳﺎن در واﻗﻊ ﻣرﺗﮑب دو ﮔﻧﺎه ﺷده اﺳت.

ﻣﮭﻣﺗرﯾن آﺛﺎر ﺗﮭﻣت:
.1زوال اﯾﻣﺎن
.2ﻗطﻊ رواﺑط ﻧﺳﺎﻧﯽ
.3ﻋذاب اﺧروی
.4رﺳواﯾﯽ

راه ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺗﮭﻣت زدن:
.1آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی ﺗﮭﻣت زدن)اﻋم از دﻧﯾوی و اﺧروی(
.2اﺟﺗﻧﺎب از ﺑد ﮔﻣﺎﻧﯽ
.3ﺣﻣل رﻓﺗﺎر دﯾﮕران ﺑر وﺟﮫ ﻧﯾﮑو.
4ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻧﺷﺄ ﺗﮭﻣت ﮐﮫ ھﻣﺎن رذاﯾل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺳد و طﻣﻊ ورزی اﺳت.
.5ﺗﻘوﯾت اﯾﻣﺎن و ﯾﺎد ﺧدا.
ﷲ اﻟﺗوﻓﯾﻖ
َو ﻣِ نَ ِ

