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   مقدماتی مباحث

  )ادب ها( آداب و اخالق تعریف .2

  آدابتعریف اخالق و 

  .است )پسندیدهکارهاي  خواندن فرا( دعامعنی به  ادب .است اخالق جمعشکه  قلُخُ یا لقخُ واژه

  .است باطنی و ویژگی هاي صفات دربارة لقو خُ و شکل است ظاهري صفات دربارة لقخَ

  .است نیکو بصورت پسندیده اخالق ابراز :ادب

 نیاز بدون )ي خوب(ها کارراحت  انجام باعث که نفسانی صفت هاي یا )اند در انسان به صورت دائمی  درآمدهی که هایچیز(که ها لَم یعنی اخالق

   .شود می انساندر  اندیشه و تفکر به

  اخالق و ادب فرق

  .است ظاهري رفتار ،آدابو  )درونی( نفسانی صفت هاي ،اخالق  

  .است )رفتار خوب( فضیلهفقط  آداب ولی است )بداخالق ( ذیلهر و )خوباخالق ( ضیلهفَ داراي اخالق 

  اسالمی معارف در آداب و اخالق جایگاه .3

  جزء آموزه هاي دینی است 

 مهمآموزه  یکی از سهپس  .که یکی از آنها اخالق است) اخالق -3احکام  - 2عقاید  - 1( هستندتا  سه اسالم دینی) یاددادنی هاي( هاي آموزه

  .دینی همان اخالقیات است

  آداب اهمیت .4

  .هستند اسالم يظاهر نماد اسالمی، آداب

 .هستند انسان اخالقی ارزشهاي رشدباعث آداب 

 .دارد آدابی هدفی هر لذا دارند ارتباط ها، آرمان باآداب 

 .است )باطنی( درونی هاي ویژگی) برگشت( انعکاس ،ظاهري حاالت که چرا .و برعکس می گذارد ثیرأت انسان ظاهر درانسان  باطن

  .بریمب دین از را فایده حداکثر شود می، آداب رعایت با



 

  .می باشد

 

 

  اسالمی

  )آداب اسالمی در ارتباط با خدا

  مانند آداب نماز، روزه، دعا، مسجد رفتن و انس با قرآن

  )آداب اسالمی در ارتباط با خود

  غذاخوردن، نظافت و خوابیدن

  )آداب اسالمی در ارتباط با دیگران

  :به دو بخش تقسیم می شوند

  .می باشد )کردن سالم( جاري زندگی مانند )عمومی

می باشدو جایگاه علم آموزي  خانواده خاص روابط مانند )موردهاي خاص

  بندگی

  )عبادت

  ) خدا

  )لیهم السالمبه اهل بیت ع

  بندگی از طریق نماز

 لتذلّ و خضوع به معنی عربی در و عبودیت

  .داشته اند نماززیادي به  اهتمام

اسالمی آداب اقسام .5

آداب اسالمی در ارتباط با خدا(آداب بندگی 

مانند آداب نماز، روزه، دعا، مسجد رفتن و انس با قرآن

آداب اسالمی در ارتباط با خود(  فرديداب آ

غذاخوردن، نظافت و خوابیدن: مانند

آداب اسالمی در ارتباط با دیگران(  اجتماعیداب آ

به دو بخش تقسیم می شوند

عمومی( عامآداب اجتماعی 

موردهاي خاص( خاص آداب اجتماعی 

بندگیآداب 

عبادت( بندگیانواع 

  نماز 

    روزه

   قرآن 

  دعا 

خداخانه زیارت (مسجد 

به اهل بیت ع(زیارت و توسل 

  

بندگی از طریق نماز .1

  ناي بندگیمع

عبودیتبه معنی  فارسی در

  .است

  نماز

   نماز اهمیت و جایگاه 

اهتمام علیهم السالم بیت هلا



 
 

 

 .است بندگان

 .است

  .هستندنشانگر اهمیت نماز 

  )حفظ می کند

  .می شود

  .می کند دور

  .را نازل می کند

  .می شود متعال خداي

  .رعایت کنیم

  .کنیم طهارت )درونی

  .)و بی اهمیت نشمریم کوچکنماز را ( بداریم بزرگاهمیت به نماز بدهیم و آنرا 

  .بپوشیم

  .بزنیم

  .بخوانیم

  

  )استفاده کنیم  ...و  عبا  -  عقیق

 متهايدر ا بلکه ،استاسالم  در عبادي برنامه

  .است برخوردار خاصی

  .انسان می شود درون

  .می شود نیازمندان

  .می شود خدا با رابطه

  .می شود )لذت هاي غیر الهی

 .است دین ستون ،نماز

بندگان اعمال ترین محبوبنماز، 

است اعمال قبولی شرط نماز،

نشانگر اهمیت نماز همگی اینها 

    نماز آثار 

حفظ می کند( .ددار می باز گناه از

می شود گناهان بخششباعث 

دور) خود بزرگ بینی( رتکب از

را نازل می کند الهی واسع رحمت

خداي به )نزدیکی( بتقرّباعث 

   نماز دابآ  

رعایت کنیم عبادات دررا  اعتدال

درونی( نیباط ابعاد به توجه

  .بخوانیم وقت اول

اهمیت به نماز بدهیم و آنرا 

  .بخوانیم جماعتبه 

  .بخوانیم مسجد در

بپوشیم براي نماز مناسب لباس

بزنیم عطر خواندن، نماز براي

بخوانیم طمانینه و آرامشبا 

  .بخوانیم خضوع و خشوعبا 

  .بخوانیم قلب حضوربا 

عقیق  -  تربت مهر ازدر نماز (

  روزه .2

   داري روزه اهمیت 

برنامه یک تنها نه داري روزه  

خاصی جایگاه از و نیز بوده قبلی

   داري روزه آثار 

درون )پاك شدن( تطهیرباعث 

نیازمندان با همدرديباعث 

رابطه و دعا استجابتباعث 

لذت هاي غیر الهی(ها  شهوات کاهشباعث 



 

  .است )قرآن( مهربان خالق هاي صحبت

  .است پاداش و شیطان

 

 

   رمضان

  .کنیم استقبال رمضان 

  

  .ناپسند پرهیز کنیم امور و )که احتماال گناه دارند

  .کنیم

  ).بخوانیم

  .انجام دهیم بیشتررا  ..).و -احسان-صدقه

  .)م داشتن نمازمقد(بخوانیم بعد افطار کنیم 

  .افطار را بخوانیم

  .افطار کنیم )چیزهاي شیرین

  

صحبت به دادن گوش ، )دل تمیز کردن( مرده هاي دل زنگار بردن بین

    قرآن

  :هایش ویژگی مهمترین که) ص( اکرم پیامبر

   .است گر روشن همان، نور که است شده تعبیر

  .کند می شفاعت را اي عده ومی کند  شکایت اي عده

  .دهد می جواب انسان نیازهاي تمام قرآن به

  .ندارد اختصاص خاصی انزم به

توانیم  میقرآن،  پناه بردن و استفاده ازبا : به قرآن )پناه بري(

  

   قرآن

  .می شود ها انسان زندگی

  .مریضی هاي روحی می شود

  .می شود

شیطان راندن و فرشتگان حضور و دعا استجابت ساز زمینه که می شود

   .شود می معنوي در آخرت

  قرآن )خواندن

رمضان مبارك ماه آداب 

 ماه از ي گفته شدهدعاها با

  .پرهیز کنیمکردن  گناه از

که احتماال گناه دارندی یکارها( مشتبهاتاز 

کنیم عبادتبیشتر  سعی کنیم

بخوانیم( کنیم قرائترا   قرآن

صدقهمثل ( دینی اجتماعی آداب

    افطار آداب

بخوانیم بعد افطار کنیم اول نماز سعی کنیم 

افطار را بخوانیم دعاهاي و )ذکرها( اذکار

چیزهاي شیرین( شیرینی با

  .دهیم افطاررا  داران روزه

  قرآن کریم .3

بین از براي حل راه بهترین  

قرآن عظمت و جایگاه  

پیامبر بزرگ و الهی معجزهقرآن 

تعبیر نور به قرآن از: هدایتگري

عده از آخرت در قرآن: شفاعت

قرآن به: جامعیت و فراگیري

بهقرآن : و تازگی جاودانگی

( بی نیازي در سایه تمسک

  .نیاز شویم از همه چیز بی

قرآن با انس و تالوت آثار

زندگی در هدایت و برکتباعث 

مریضی هاي روحی می شود درمانباعث 

می شود انسان روحی آرامش باعث

می شود معنوي) رشد( تعالیباعث 

معنوي در آخرت درجات افزایشباعث 

خواندن( تالوت آداب



 

  .)کنیم استعاذهیعنی (و اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم بگوئیم 

  .باشد متوجه

 روي ،بنده خواسته پذیرش از ثنایش و حمد از پس که

  )گیرد می را مشکل این جلوي

.(   

 

 

  .بزنیم سواك

  .را بخوانیم

  

  .بخوانیم قلب

  .و توجه کنیم کرده سکوت

  است قرآن بخوانیم میسر

  هدیه دهیم )ع( معصومین

و اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم بگوئیم  ببریم پناه خداوند به شیطان شر

  : آن

متوجه را فقر این انسان که شود می محقق زمانی و است خداوند به 

  :جمله از. داردرا باهم  

   .می شود) مبتال شدن به گرفتاري ها( ابتالئات از

 .می شود خداوند با ارتباط و الهی 

 .ایجاد می کند

 ..می کند) پاك

  .دمی ده افزایشآخرت را  توشه

که است آن از مهربانتر خدا چون(. کنیم دعابه  شروع الهی ثناي و) 

  .بفرستیم

جلوي استغفارو  است خدا با بنده ارتباط قطع سبب گناه ،چون(. کنیم

 دعا کنیم دیگران

).دعا در حق خودمان هم می شوداین کار باعث مستجاب شدن آن 

 .)دقیقا بگوئیم چه می خواهیم( کنیم تصریح

 ).آن دعا را تکرار کنیم تا مستجاب شود و همیشه بارها( کنیم

 

سواكمقرآن،  تالوت از قبل 

  .داشته باشیم وضو

را بخوانیم تالوت از قبل هايدعا

  .نگاه کنیم قرآن صفحه به

  .بخوانیم نیکو صوتبا 

  کنیم تدبر و تفکر

قلب )نرمی و نازکی( ترقّ با 

سکوتهنگام شنیدن قرآن، 

میسرهرچه قدر می توانیم و 

معصومین بهثواب قرائت قرآن را 

شر ازقبل از خواندن قرآن،  

  دعا .4

آن جایگاه و دعا حقیقت

 انسان و نیاز فقر نشانه دعا

   دعا آثار  

 یایدنی و معنوي بعددو  دعا

از پیشگیري و عافیتباعث 

 معارفمندي از  بهره باعث

ایجاد می کند) قوت قلب( قلبی اطمینان

پاك( تطهیر آدمی را  درون

توشه و زادو  خداوند به نزدیکی

   دعا ظاهري آداب 

) سپاس و ستایش( حمد با 

  .)گرداندبر

بفرستیم صلوات دعا از بعد و قبل

کنیم) توبه(استغفار قبل از دعا 

دیگران از پنهانی به صورت

این کار باعث مستجاب شدن آن . (کنیم دعا دیگران حق در

تصریح دعا در خود خواسته به

کنیم دعا بر پافشاري و مداومت

 .دعا کنیم جمعیبه صورت 



 

 .)یعنی براي رسیدن به حاجتمان هم دعا و هم تالش کنیم

 خدا نشناختن و ما عهد نقصبه خاطر  ،دعا نشدن

 .  

 .شود می مستجاب دعا م

 )یمبدان خدا را بی نیاز غنیو  کنیمشدید و ناچاري 

 ).اگر دعایمان مستجاب نشد حتما مصلحتی بوده است

  )و آبادگران مسجد ارزش خاصی دارند

 

 

یعنی براي رسیدن به حاجتمان هم دعا و هم تالش کنیم( عمل جایگزین 

نشدنقبول را بخوانیم و جبران کنیم چون ... مثال نماز و روزه هاي قضا و 

 کنیم دعا بعد بشناسیم اول باید یعنی است کردن دعا فرع معرفت که

مداری استجابت گمان که اندازه همان به زیرا داشته باشیم خدا به استجابت

شدید و ناچاري  نیاز احساسیعنی (. کنیم  اضطرار احساس رویم می خداوند

 )جمع باشد مانحواس( 

 .خضوع و خشوع داشته باشیم

اگر دعایمان مستجاب نشد حتما مصلحتی بوده است(الهی داشته باشیم  

  .توجه به نعمت هاي خدا داشته باشیم

   .است الهی تقواي و ایمان وسیع کردن

  .است اجتماعی

  .است

    .دشمنان است و کفار با

  .ندخدا هستخانه 

   .)معراج حدیث طبق( است خداوند محبت )وسیله سنجش

و آبادگران مسجد ارزش خاصی دارند( مهم است آمد و رفت هم و  ساختمانی لحاظ

   )آخرتی( 

  مسجد

  .می شود  معنوي درجات رفتن باال

  .می شود خدا

  .در قیامت گواهی به نفع ما می دهد

  .)و به بهشت می رسیم(می کنیم  عبور

  .مند می شویم بهره) براي عبادت

  مسجد

  . زمینه مستجاب شدن دعا را فراهم می کتد

 نه است عمل به همراه دعا

مثال نماز و روزه هاي قضا و (را ادا کنیم  الهی حقوق

   )است

    دعا درونی آداب

که خدا به نسبت معرفت -1

استجابت در گمانی خوش -2

خداوند پیشگاه به که هنگامی -3

 یمداشته باش قلب حضور -4

خضوع و خشوع داشته باشیم -5

 توجه به مصلحت و علم -6

توجه به نعمت هاي خدا داشته باشیم -7

  مسجد .5

   مسجد اهمیت  

وسیع کردن حل راه بهترینمسجد 

اجتماعی فراگیري )مرکز( کانون

است حق جبهه تقویتمحل 

با مبارزه آمادگی جهت محل

  : مسجد جایگاه

خانه  زائران ،مسجد اهل -1

وسیله سنجش( معیار ،مسجد با انس -2

لحاظ از هم مسجد آبادانی -3

 مسجد در حضور آثار

مسجد در حضور اخروي آثار

باالو  گناهان بخشش باعث

خدا نزد شدن محبوبباعث 

در قیامت گواهی به نفع ما می دهد مسجد

عبوریه سرعت  صراطپل  از

براي عبادت(داران  زنده شب ثواب از

مسجد در حضور) دنیایی( آثار

زمینه مستجاب شدن دعا را فراهم می کتد



 

  .است آمده 

 

 

  .می کند گناهان

  .و عذاب هاي دنیایی از جامعه مسلمانان می کند

  مسجد در

  .باعث ایجاد پیوند و الفت اجتماعی می شود

  .زمینه یادگیري و یاددادن و رشد علمی را فراهم می کند

  را بپوشیم

  را بخوانیم) علیهم السالم( رسیده از معصومین

  وارد مسجد شویم

  ).دو رکعت مانند نماز صبح(بخوانیم 

  .را رعایت کنیم

  .ندهیم سالم هستند عبادت مشغول

  .کنیم را ترك) بیهوده

  زیارت و توسل

  :  اسالمی معارف در توسل

 زیارت و توسل از یهابداستان هم سنت اهل کتب در و است شده اشاره

 :  

  .می شود

  ) ع( بیت اهل و) ص( اکرم رسول

  .شود یم) خدا( آستان ربوبی

گناهان ترك براي سازي زمینه

  .می کند جلبرا  روزي

و عذاب هاي دنیایی از جامعه مسلمانان می کند بال رفع

در حضور) اجتماعی( آثار

باعث ایجاد پیوند و الفت اجتماعی می شود

زمینه یادگیري و یاددادن و رشد علمی را فراهم می کند

   مسجد آداب

  آداب رفتن به مسجد

را بپوشیم پاکیزه و نو لباس بهترین

   مان بد نباشددهان بوي

  باشیم طهارت با

  آداب ورود به مسجد

رسیده از معصومین دعاهاي

وارد مسجد شویم  راست پاي با

  آداب حضور در مسجد

  .بنشینیم قبله به رو

بخوانیم مسجد را  تحیت نماز

را رعایت کنیم مسجد پاکیزگی و نظافت

مشغول که کسانی به  مسجد در

بیهوده( لغو و دنیوي مسائل

  آداب خروج از مسجد

  .هنگام خروج دعا کنیم

  .خارج شویم چپ پاي با

زیارت و توسل .6

توسل و زیارت جایگاه  

اشارهمسأله  این به قرآن در

:  توسل و زیارت آثار 

می شود  گناهان بخششباعث 

رسول به محبت تقویتباعث 

آستان ربوبیباعث نزدیکی به 



 
 

 

  .می شویم مند بهره ...و  زیارت شونده شفاعت از

  .می شود برآوردهحاجاتمان 

  .)درمان می شوند( باعث شفاي بیماریها می شود

  .ما زیاد می شود روزيو  مان طوالنیعمر

  :  زیارت و توسل آداب 

  .ثواب بیشتري دارد و تاکید بیشتري شده است خاص ایام در ترزیا

  .کنیم  غسل ورا رعایت کرده  نظافت

  .بخوانیم) ذکر آن رابگیریم و  اجازه ورود( دخول اذن 

  .داشته باشیم حزن حالت

  .بدهیم سالم) ع(به اهل بیت 

  .کنیم پرهیز دیگران براي مزاحمت از

  .شویم )حرم( وارد راست پاي با

  

  

  نمودارها

  

  

  

  

 


