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 به نام خدا
 توجه: هنوز خالصه سازی و ساده سازی این جزوه کامل نشده است

 

 اخالقای از خالصه
 و جوانان نوجوانان ویژه

 
 

 نلطاهریالحمدهلل رب العالمین و الصلوة و اسالم علی اشرف االنبیاء و المرسلین و علی اهل بیته الطیبین ا

 

 کنیم القی را برای نوجوانان و دانش آموزان تهیه و ارائهجا قصد داریم نکاتی مختصر از مسائل اخ در این

 

 عد ازبتوانید مشترکند. شما می اساتید اخالقبین  مطالبتذکر: بیشتر این 

گی و ل ساده دلیخود مراجعه فرمائید. اما ب استاد اخالقمطالعه این متن به 

س و سپید را یاد بگیر مطالب شود ابتدا اینمختصر بودن این متن توصیه می

 برای دقت بیشتر مراجعه نمائید. کاملتر کتابهای اخالقیبه 
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 باسمه تعالی

 اخالق چیست؟
 .علم اخالق می گویندا ر بدهاى  رفتاراز شدن و دور خوب رسیدن به رفتارهایهاى  راه و روش

اصلى علم  بحث کند.آنها را بررسی می هاینتیجهخوب و بد و آثار و  هایصفت ها وعملعلمی است که : علم اخالق

ناپسند  وانجام کارهاى پسندیده  باعثو بد است و خوب  هایعادت جایانسان است، که )جان و درون( اخالق، نفس 

 گردد. مى

 تعریف علم اخالق .1
روش به دست  .دمی گویخوب و بد و اعمال ورفتار متناسب با آنها را صفت های درونی علم اخالق، علمی است که      

 د را نشان می دهد .ب کارهایبد و  درونی های تدوری از صف و کارهای نیکوانجام  و یهاخوب آوردن

    

 
 دیگر علم اخالق نام های .2
 .است «تزکیه نفس»و « تهذیب نفس»، «تهذیب اخالق» دیگر علم اخالق نام های

 کتاب های اخالقی معروف و مهم 
، جامع السعادات • عةاح الشریمصبی. ناصر اخالق. حجة البیضاءالمَ المُرید،مُنِیةُ  م االخالق .کارِمَ•نهج البالغه  یهاکتاب

 اخالق است. نهیزم مشهور در یهااز کتاب... و . المُراقبات معراج السعاده، اخالق شُبّر

 

  1تأثیرگذار؟ دیگر لیست چندكتاب اخالقي

                                                 
1-AA8%D3%B8%A%D9%8D9%84%http://akhlagh.porsemani.ir/content/%D 

-A9%8D7%A8%D9%87%%D-8A8%D7%A8%AA%D8%D9%DA%A%

A9%8D9%82%D7%A8%D9%84%AE%D8%D7%A8%D% 

علم اخالق ، علمی
: است كه

انسان را معلوم می كند( نفسانی)صفات خوب و بد درونی -1

رفتار اختیاری متناسب با صفات خوب و بد را معلوم می كند -2

روش به دست آوردن خوبی های درونی وانجام آنها را نشان می دهد -3

روش دوری از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می دهد-4 .

http://akhlagh.porsemani.ir/content/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://akhlagh.porsemani.ir/content/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://akhlagh.porsemani.ir/content/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A
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 علم اخالقكتابهاي قدیمي  از برخی .3
 عراج السعاده: مال احمد نراقیم -1

 جامع السعادات: مال مهدی نراقی  -2

 اخالق ناصری: خواجه نصیرالدین طوسی  -3

 علم اخالق كتابهاي جدید و معاصراز برخی  .4
 (چهل حدیث: امام خمینی)ره .1

 (شرح جنود عقل و جهل: امام خمینی)ره .2

 اخالق جنسی: استاد شهید مطهری .3

 اخالق عملی: آیت اهلل مهدوی کنی .4

 و سلوک، بحرالعلوم ریس .5

 ییلب اللباب، عالمه طباطبا .6

 (اخالق در قرآن: آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظلّه .7

 (اخالق اسالمی: آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظلّه .8

 توشه: آیت اهلل مصباح یزدی ره .9

 یت اهلل مصباح یزدیپند جاوید: آ .10

 خالق در قرآن: آیت اهلل مصباح یزدیا .11

 اخالق و جوان: آیت اهلل مظاهری .12

 2علم اخالق اهمیت .5
گوید می ،مسَقَ)بار(  11و در سوره شمس بعد از  رددا زیادیتوجه  یاخالقمسائل است. قرآن به  زیادی داده تیاخالق، اهم یاسالم برا نید

)ص( امبریپ فرستادنهدف مهم  در جاهای دیگر قرآن وکرد )با تزکیه نفس( رستگار و موفق می شود. که مطمئنا کسی که خودش را پاک 
 دانسته یاخالق های(های )خوبیفضیلت کامل کردنرا  پیامبریشهدف از  نیز اسالم)ص( امبری. پ3کرده است انیها برا اصالح اخالق انسان

 که مکارم اخالق را تمام و کامل کنم( دمیرس یامبریبه پ نیا یاند که من برافرموده شانی)ا  .4است
فرماید: و می داندمی ایشههو بند اخالقی را وسیله ارتباط بین خدا های()خوبی فضایل 5 وآله(علیهاهلل)صلی پیامبر اکرم یدیگر حدیثدر 

او را به  که ه هر یک از شما دست به اخالقی بزندخداوند سبحان فضایل اخالقی را وسیله ارتباط بین خود و بندگان قرار داد، همین بس ک
 .6رساندمیخدا 

ای کمیل « علی )علیه السالم( به کمیل می فرماید: .خود دلیلی بر اهمیت آن است ،السالم( به کسب مکارم اخالقسفارش ائمه )علیهم
 .7ده که در پی تحصیل صفات پسندیده باشندب دستورات را خانواده

باید از خوب قدمی است در راه پیروی از امامان و پیامبران الهی و شبیه آنان شدن و این به لطف خدا بدست می آید و  بدست آوردن اخالق
خداوند متعال رسوالن خویش را به مکارم اخالق » علیه السالم( می فرماید:)امام صادق . خود خدا خواست که اخالق خوب را به ما بدهد

ود را مورد آزمایش قرار دهید و با انبیاء مقایسه کنید، اگر صفات حمیده را در خود یافتید، خداوند متعال را مخصوص گردانید، پس شما نیز خ
                                                 

 1شماره  - 1386مهر و آبان  ،خُلُقمجله ، نیاز انسان به اخالق 2

 .2؛ جمعه، 164؛ آل عمران، 151بقره،  3
 .187، ص11ق ج1408؛ نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، 375، ص69ق، ج1403عالمه مجلسی، بحار األنوار،  4
5 /https://www.ziaossalehin.ir/fa/book2105# 
 .149، ص3میزان الحکمة، ج «]بینه وبین عباده فحسب احدکم ان یتمسک بخلق متصل باهلل ق صلة جعل اهلل سبحانه مکارم االخال» 6
 .257نهج البالغه، حکمت . یا کمیل مر اهلک ان یروحوا فی کسب المکارم»  7

https://hawzah.net/fa/Magazine/List
https://hawzah.net/fa/Magazine/List
https://www.ziaossalehin.ir/fa/book/2105#_ftn6
https://www.ziaossalehin.ir/fa/book/2105#_ftn6
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و از خود میل و رغبت نشان دهید که به  از خداوند طلب توفیق کنیدسپاس گویید و بدانید که برای شما پسندیده است و در غیر این صورت 
 8(مکارم اخالق برسید

 .ث زیادی در این رابطه فرموده اندیز به گستردگی به مباحث اخالقی پرداخته اند و احادیامامان ما ن

رود و یم نیز بم و بلکه اکانشان ها درست و کامل شود گناهدارد و اگر اخالق انسان یاخالقیو ب یدر بد اخالق شهیاز گناهان ر یاریبس
و چه  یماد یهاشود. چه جنبهیها مآنها در همه جنبه شرفتیواهد شد. و باعث پها حل خرسد و تمام مشکالت انسانیجامعه به تکامل م

 .یمعنو یهاجنبه

 رب  از کتاب شُ برخی روایات درباره اهمیت اخالق
 
 

 

 

 اهمیت مباحث اخالقی چیست؟
ن حالت است ود و در ایشامات راوج انسانیت آنجایی است که انسان به بزرگواریهای اخالقی دست پیدا کند و اخالقش دارای محاسن و ک

کرم )ص( ا پیامبر اود. لذشکه انسان دیگر دچار ظلم کردن به دیگران و یا ظلم پذیری نمی شود و مشکالت خود و جامعه اش حل می 
 دلیل بعثت خود را از جانب خداوند همین مسئله دانسته است و فرموده: 

 « ام.یل فضائل اخالقی مبعوث شدهمن تنها برای تکم ;انما بعثت التمم مکارم االخالق»

 (.16، صفحه 3)جلد 52175مال، حدیث کنز الع -2

 
کسی می داند که  ا فقط برایروفقیت مدر آیات قرآن نیز یکی از دالیل بعثت انبیاء را پاکسازی اخالقی انسان ها و مومنین دانسته است و 

 اینگونه می فرماید: خودسازی اخالقی کرده است و درباره اهمیت کار بر روی اخالق

 9پاک کردن اخالقی و ... مومنین است (ص)دلیل بعثت پیامبر  .6

خداوند بر مؤمنان منت نهاد )و نعمت بزرگی بخشید( هنگامی که در میان آنها پیامبری از خودشان سوره آل عمران می فرماید:  164آیه 
، هرچند پیش از آن، در گمراهی آشکاری تاب و حکمت به آنها بیاموزدآیات او را بر آنها بخواند، و آنان را پاک کند و کبرانگیخت که 

 10بودند.
همان گونه )که با تغییر قبله نعمت خود را بر شما ارزانی داشتیم( رسولی از خودتان در میانتان سوره بقره نیز می فرماید:  151در آیه 

 11ب و حکمت بیاموزد، و آنچه را نمی دانستید، به شما یاد دهد.و کتا شما را پاک کندفرستادیم، تا آیات ما را بر شما بخواند، و 
 (10و  9)سوره شمس، آیات « 10»وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسََّاها « 9»قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زََکَّاها  -

 وید اخت، نومسآن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده  و -هرکس نفس خود را پاک و تزکیه کرد، رستگار شد  مطمئنا -
 محروم گشت!

 (15و  14)سوره اعلی، آیات وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبَِّهِ فَصَلََّى  *قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکََّى
 ماز خواند!نام پروردگارش را یاد کرد، سپس و )آن کس( ن -ست )و خود را تزکیه کرد( رستگار شد کسی که پاکی جُ مطمئنا

                                                 
. مکارم االخالق فامتحنوا انفسکم فان کانت فیکم فاحمدوا اهلل واعلموا ان ذلک من خیر و اال تکن فیکم فاسألوا اهلل و ارغبوا الیه فیهاان اهلل عزوجل خص رسله ب»  8

 .371، ص67بحار، ج
 منبع : اخالق در قرآن ج اول , مکارم شیرازی 9

وَیُعَلَُِّمهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَةَ وَإِن کانوا مِن قَبلُ لَفی  و عَلَیِهم آیاتِهِ وَیُزَکَّیهِمأَنفُسِهِم یَتل لَقَد مَنََّ اللََّهُ عَلَى المُؤمِنینَ إِذ بَعَثَ فیهِم رَسولًا مِن 10
 (164)سوره آل عمران، ضَاللٍ مُبینٍ 

 ( 151)سوره بقره، آیه  .کِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُعَلَِّمُکُمْ ما لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَکَمَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ یَتْلُو عَلَْیکُمْ آیَاتِنَا وَیُزَکَِّیکُمْ وَیُعَلَِّمُکُمُ الْ 11
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 اهمیت اصالح اخالق در نوجوانی
ا را بدست هخوبی  وبه بدی ها دچار نشده اند و به بدی ها عادت نکرده اند، از طرفی هرچه زودتر اخالق  هنوز نوجوانان

ارند. به ق تری دتغییر شخصیت در آنها زودتر ایجاد می شود. دل رقی. آورند مدت بیشتری از منافعش بهره مند می شوند

 سوی نیکی پرشتاب ترند

ستند و هنوز هن نوجوانی ر دوراددای زندگی خود هستند و در حال شکل دادن به شخصیت و اخالق خود نوجوانان با توجه به اینکه در ابت
ده اند پس ن مختلف نشگناها وشخصیتی در آنها شکل نگرفته تا بخواهیم ابتدا آن شخصیت بد را برطرف کنیم آنها هنوز دچار مادیات 

د مدت و نیکو کن ا درستر. از طرف دیگر انسان؛ هرچه زودتر شخصیت خود بهترین زمان برای شکل دادن مناسب به شخصیت را دارند
 پردازیم .القی ببیشتری از منافع خوش اخالقی بهره خواهد برد لذا به نظر می رسد بایستی در این دوران به مباحث اخ

  ] . 2قَبِلَتهُ ءٍ شَى مِن هافی اُلقِیَ ما الخالِیَةِ کَاألَرضِ الحَدَثِ قَلبُ إنَّما.

  .پذیرد مى را آن ، شود افکنده آن در چه ره که است خالى زمین مانند ، جوان دل ، ماناه

  .گرفت نتیجه و کرد متمرکز ، سالما به جوانان دعوت براى را خود تالش ، بعثت آغاز در تربیتى، مهم اصل این به عنایت با ، خدا پیامبر

  :باشند ها جوان مواظب که کرد مى نیز توصیه خود اصحاب به ، رو این از

 فَنِی الشَُّیوخُ لشَُّبََّانُ، وخالَاحالَفَنِی را. فَوصیکُم بِالشَُّبََّانِ خَیرا؛ فَإِنََّهُم أرَقَُّ أفئَِدةً، إنََّ اللَّهَ بَعَثَنی بَشیرا ونَذیاُ

 بیم و نویدبخش مرا ، خداوند هک راستى به  .دارند ترى رقیق ىهادل ، آنان که چرا ؛ کنم مى سفارش نیکى به جوانان به نسبت را شما.

  .خاستندبر من با مخالفت به پیران که حالى در ، شدند پیمان مه من با جوانان ، گامهن آن  .برانگیخت ندههد
 
   .4خَیرٍ کُلِّ ىإل أسرَعُ ُُمهَفَإِنَّ ؛ بِاألَحداثِ عَلَیکَ مکتب تبلیغ براى ، السالم علیه صادق امام ، مچنینه.

  .ترند شتاب پُر اى نیکى ره سوى به آنان که ، یابدر را جوانان.
 

 قرآن اخالقی  آیات .7
 احادیث اخالقی بسیار زیاد است ولی از برخی از آنها با عنوان های زیر را می توان نام برد:

 

 آیه ایثار • آیه اصالح ذات بین • رآیه ب   • آیه مشیت • آیه نجوا • آیه نبأ • طعامآیه ا   • تو  خ  آیه ا   • فکآیات ا  
 

 .12کنیمآنها اشاره می )برخی از( است که به فضائل اخالقی در قرآن کریم یات بسیاری ازآ

 یااندازه یزیهرچ یو خدا برا رساند،یخداوند فرمان خود را به انجام م کند،یامرش را م تیوهر کس بر خدا توکل کند، کفا :[1]توکل 

 .قرار داده است

 .دهدیم ی، روزان نداردکه گم ییو او از جا کندیاو فراهم م یبرا یکند، خداوند راه نجات شهیپ یاله یهر کس تقوا [ :۲]تقوا

 .ستا دیتم شدمجازا ،دینک ی) نعمت خود را( بر شما خواهم افزود، و اگر ناسپاس د،یکن یاگر شکرگزار  [:۳نعمت، کفر نعمت] شکر

 .که خداوند با استقامت کنندگان است دیو صبر و استقامت کن [:۴]صبر

 نتان را ببخشدو شماتان گناهار( پروردگارکا نیاست )با ا دیخالص، ام یاتوبه د،یخدا توبه کن یبسو د،یاآورده مانیکه ا یکسان یا [:۵]توبه

 .است، وارد کند یدرختانش جار ریاز بهشت که نهرها از ز ییرا در باغها
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http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82

%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%81%DA%A9
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%A8%D8%A3
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%A8%D8%A3
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 .هر چند کافران ناخشنود باشند د،یاو خالص کن یخود را برا نیو د دیتنها( خدا را بخوان) [:۶]اخالص

 .خدا بزرگتر است یو خشنود [:۷]رضا

 .دیوبه پدر و مادر خود احسان کن دیجز خدا را نپرست [: ۸به پدر و مادر] احترام

 .دییه زبان( خوش سخن بگووبا مردم )ب [:۹]یگفتار خوش

 .دیکه امانتها را به صاحبانش بده دهدیخداوند به شما فرمان م  [:1۰]امانت

 .دیکن یبه عدالت داور د،یکنیم یمردم داور انیکه م یهنگام  [:11]عدل

نها همان نکر کنند و آماز  یو امر به معروف و نه ،یکیدعوت به ن یشما، جمع انیاز م دیبا [:1۲از منکر] یبه معروف و نه امر

 .رستگارانند

 یه برقراربه خدا دستور را ک ییوندهایو پ شکنند،یرا پس از محکم کردن م یآنها که عهد اله  [:1۳عهد، قطع رحم، فساد: ] نقض

 .آنهاست یلعنت برا کنند،یفساد م نیزم یو در رو کنند،یآن داده قطع م

 تشانیه خدا هداهستند ک یانآنان کس کنند،یم یرویآنها پ نیکوتریو از ن شنوندیخنان را مکه س یهمان کسان  [:1۴از احسن] یرویپ

 .کرده، و آنها خردمندانند

 .دیباش انیو با راستگو دیاز خدا بترس  [:1۵]ییو راستگو صدق

 .بخشد یانگرهد و تود یخدا تنگدست د؟یفزایکه به خدا قرض الحسنه دهد، تا خدا بر آن چند برابر ب ستیک [:1۶الحسنه:] قرض

 .دیسیآن را بنو د،یدهیم گریکدیبه  نیمع یتا مدت یچون وام  [:1۷: ]قولنامه

ه خدا( نفاق در راا یکه )برا را یو کسان کنند،یم ییجو بیکه از مؤمنان اطاعت کار، در صداقتشان ع ییآنها  [:1۸استهزاء ] تمسخرو

 .است یناکعذاب درد آنها یو برا کندیخدا آنها را مسخره م ند،ینمایندارند، مسخره م یخود دسترس یی( توانازیجز به مقدار )ناچ

 .دینکن ادی گررایکدیو با القاب زشت و ناپسند   [:1۹زشت] القاب

 .دیندافترا بب حالل است و آن حرام ، تا بر خدا نیا دیینگو شودیم یکه بر زبانتان جار یبه خاطر دروغ  [:۲۰]دروغ

ود آنها است، کار به س نیگمان نکنند ا کنند،یبه آنان داده انفاق نم شیو آنچه را خدا از فضل خو ورزند،یکه بخل م یکسان  [:۲1]بخل

 .افکنندیمنشان به گرد یهمانند طوق دند،ی، آنچه را نسبت به آن بخل ورز امتیدر روز ق یآنها شر است بزود یبلکه برا

( همه نیقید؟ )به را بخور از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود یکس اینکند، آ بتیرا غ یگریاز شما د کی چیوه [:۲۲]بتیغ

 .دیامر کراهت دار نیشما از ا

 .از گمانها گناه است یچرا که بعض د،یزیاز گمانها بپره یاریاز بس [:۲۳بد: ] گمان

 .دی( تجسس نکنگرانیو هرگز )در کار د  [:۲۴]تجسس

 ورزند؟یحسد م ده،ینسبت به مردم و بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخش نکهیبا ا  [:۲۵]حسد

 .که بازگشتشان به کجاست دانندیم یآنها که ستم کردند به زود  [:۲۶]ظلم

 یبرا یعذاب دردناک د،ابی وعیش مانیمردم با ا انیدر م هایکه دوست دارند زشت یکسان  [:۲۷فاحشه(] عی)تش هایکردن زشت عیشا

 .و آخرت است ایآنان در دن

 .مکن( یروی)پ کند،یآمدو شد م ینیو به سخن چ بجوستیع اریکه بس یکس  [:۲۸]ینیچ سخن

 .ییبجویع یبر هر بدگو یوا  [:۲۹]ییجو بیع

 سیپانو
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. 6.    8هی، آ66سوره/می. تحر5.    46هی، آ8. انفال/سوره4.    7هی، آ14سوره/می. ابراه3.    3و2هی، آ65. طالق/سوره2.    3هی، آ65طالق/سوره .1
، 4. نساء/سوره11.    58هی، آ4. نساء/سوره10.    83هی، آ2. بقره/سوره9.    83هی، آ2. بقره/سوره8.    72هی، آ9. توبه/سوره7.    14هی، آ40غافر/سوره

، 2. بقره/سوره16.    119هی، آ9به/سوره. تو15.    18هی، آ39. زمر/سوره14.    25هی، آ13. رعد/سوره13.    104هی، آ3. ال عمران/سوره12.    58هیآ
. ال 21.    116هی، آ16ورهس/. نحل20.    11هی، آ49. حجرات/سوره19.    79هی، آ9. توبه/سوره18.    282هی، آ2. بقره/سوره17.    245هیآ

.    54هی، آ4. نساء/سوره25.    12هی، آ49. حجرات/سوره24.    12هی، آ49. حجرات/سوره23.    12هی، آ49. حجرات/سوره22.    180هی، آ3عمران/سوره

 .1هیآ ،104. همزه/سوره29.    11هی، آ68. قلم/سوره28.    19هی، آ24. نور/سوره27.    227هی، آ26. شعراء/سوره26
 «.    در قرآن یاخالق اتیآ»قم، برگرفته از مقاله  شهیاند تیمنبع: سا 

 
 

 یاخالق )حدیث های( ثیاحاد .8
 احادیث اخالقی بسیار زیاد است ولی از مهمترین آنها می توان احادیث زیر را نام برد:

 رب نوافلقُ ثیحد - جنود عقل و جهل ثحدی - معراج ثحدی -مکارم اخالق  ثحدی
 حدیث جنود عقل و جهل • حدیث معراج • حدیث مکارم اخالق • حدیث قرب نوافل

 

 یاخالق لیفضا .9
 از مهمترین فضائل اخالقی می توان موارد زیر را نام برد:

 • عصبانیت( )کنترل ظکَظمِ غَی •سخاوت )بخشندگی(  •قناعت )اسراف نکردن(  • )فروتنی( تواضعصداقت )راستگویی(، 

ر د زیو ن انگریا ددر رفتار ب یبردبارحلم ) •(خدا است ریاز غ تیّخدا و پاک کردن ن یانجام دادن عمل تنها براص )اخال

ذات  اصالح •بودن( انصاف )منصف •ت )پاکدامنی(فَّعِ •شجاعت  •هد )اَشرافی نبودن( زُ •( یزندگ یهایمواجهه با ناگوار

 )آشتی دادن( نالبی

 

 ستی های اخالقی()بدی و پ یاخالق لیرذا .10
)آزردن پدر و  ندیعاق وال •بخل )خسیسی(  • ینچیسخن • بتغی •دروغ  •حسد  •ی( خواهادهیزحرص ) • )بزرگ( تکبر

 •ه آنها( کمک نکردن ب قَطعِ رَحِم )قطع ارتباط با فامیل ها و •سُمعِه )ریاکاری(  •عجب )خود بینی(  • نفس ثحدی •مادر(

 کُفران نعمت )قدر ندانستن نعمت ها( •ی ها(اِشاعه فَحشاء )گسترش زشت

 ست از نگاه کتاب اخالق شبراخالق های پ   .11
 شهوت شکم .1

 شهوت  جنسی .2

 )عدم کنترل زبان، غیبت، تهمت، سخن چینی، دوزبانی و ...(آفات زبان  .3

 خشم .4

 حسد .5

 عُجب )خودپسندی( .6

 تکبّسر .7

 دنیا پرستی و بی توجهی به آخرت .8

 مال و دارایی .9

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%82%D8%B1%D8%A8_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84
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 تنگ دستی .10

 حُبِّ جاه .11

 فریب خوردگی  .12

 

 از نگاه کتاب اخالق شبر ُمنجیات )عوامل ُرشد( .12
 توبه .1

 صبر و شکیبایی .2

 خشنودی به قضای خداوند .3

 شُکر .4

 بیم و امید .5

 زُهد .6

 انس و مهرورزی به خدا .7

 توکل .8

 راستگویی و امانت داری .9

 محاسبه و مراقبت .10

 تفکر و تدبر .11

 یاد مرگ و کوتاهی آرزو .12

 آرزوی درازناک دنیا دوستی و نادانی .13

 

 

 13فیض کاشانی ءالبضا ةکتاب محج نگاه  از (هالک کننده ها) هلکاتمُ  .13
 شکم و فرج؛ یهاآفات شهوت

 آفات زبان؛

 و حسد؛ نهیخشم، ک

 ا؛یدن

 ثروت و بخل؛

 ا؛یجاه و ر

 ؛یکبر و خودپسند

 غرور
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https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%

D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8

C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1_(%DA%A9%D8%AA%

D8%A7%D8%A8) 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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 فیض کاشانی ءالبضا ةنجیات از کتاب محجمُ  .1
 توبه؛

 صبر و شکر؛

 خوف و رجا؛

 فقر و زهد؛

 و توکل؛ دیتوح

 محبت، انس، شوق و رضا؛

 صدق و اخالص؛ ت،ین

 مراقبه و محاسبه؛

 تفکر؛

 14.مرگ و آنچه پس از آن است یادآوری

 

 یاخالق اصطالحات .2
خالق آشنا ار علم عه و یادگیری موضوعات اخالقی نیاز است که در ابتدا با اصطالحات و لغت های پر کاربرد دبرای مطال

 شویم تا راحت تر به مطالعه اخالق بپردازیم. بعضی از این اصطالحات را در زیر آورده ایم:

نفس  •( ناه درونیگه )تشویق کننده به نفس امار •نفس لوامه )مالمت کننده درونی( • )جنگ با بدی های درونی( نفس جهاد

طه مشار •د(  مراقبه )مراقب بودن کارهای خو •محاسبه )حساب کردن کارهای خود(  •مطمئنه )تشویق به خوبی درونی( 

 کم( استدراج )عوض شدن کم •درس اخالق  •گناه  •)شرط کردن با خود برای انجام خوبی ها و ترک بدی ها(  

 

 اخالق )دانشمندان( عالمان .3
 دیسآیت اهلل  • ینیرضا بهاءالد دآیت اهلل سی*امام خمینی )ره(  • یقاض یعل دسی • مال احمد نراقی • ینراق یمالمهد

 *آیت اهلل حق شناس * آیت اهلل مجتبی تهرانی بهجت آیت اهلل محمدتقی • بیدستغ نیعبدالحس

هی هلل خسروشاآیت ا *ریزی * آیت اهلل قاضی * مرحوم شبر آیت اهلل مهدوی کنی * آیت اهلل شاه آبادی * آیت اهلل ملکی تب

 * آیت اهلل خوشبخت * میرزا اسماعیل دوالبی * حاج آقا مجتهدی

 

 چگونه می توان با اخالق شد؟ )اخالقمان را خوب کنبم؟(
 :از جمله .برای بهتر شدن اخالقمان راه های زیادی را پیشنهاد داده اند

 توبه .1
 که یموانع ومشکالت  . تامیتوبه کنخود  و به خاطر گناهان اتواجبوظایف و در انجام  خود یهایاز کم کار دیدر ابتدا با

خداوند  هژیگاه وباعث ن  نیشده است حل شود. همچن سلبکار خوب از ما  قیشده و توف جادیا مانیبرا ،گناهان دلیلبه 

 هموار کند. مانیبه هدف برا دنیرس یبه ما گردد و راه را برا

 

                                                 
 ۶۴، ص1ش، ج1372راه روشن،  ،یکاشان ضیف 14
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 یجبه تدر وروش شروع نموده  نیتراز راحت نجایوجود دارد که در ا یمختلف یهاو درجه هاروش دن،نمو توبه یبرا

 کند و انسان رایرا پاک م یشتریهرچه توبه کاملتر و سخت تر باشد گناهان ب عتایشود. طبیم های دیگر نیز ارائهروش

 کند.یم کیبه خدا نزد شتریب

ساله و ت باید ر)توجه داشته باشید برای شناخت گناهان و شناخت واجبا نیمترک ک آنها را و هشد مانیپشاز گناهان  .1

 توضیح المسائل مرجع تقلید خود را بخوانیم(

 (بار به باال گفته شود 70ست او بهتر  هرچقدر توانستیم بگوئیمبگوییم )ببخش(  ای)خدا استغفراهلل .2

و اگر  میرا بخوان هانآ دریجتداریم، به  قضا )مثال اگر نماز نجام دهیمو واجباتی که انجام ندادیم را ا میرا جبران کن گناهان .3

بران جردن و ... ک یوبخو با  میبطلب تیاز آنها حالل میکرده ا یو اگر مردم آزار میریبگ به تدریج آن را میروزه قضا دار

 (میکن

 (میکن یغسل توبه م تیاست فقط ن گرید ی)مانند غسل ها کنیمتوبه  غسل .4

 میو از خدا طلب بخشش کن مینماز بخوان شتریب ایت رکع دو .5

 میبخوان (31)دعای  هیسجاد فهیو صح حیتوبه کنندگان را از مفات یدعاها .6

 و با قرآن مأنوس شویم میبخوان قرآن .7

ا ب . مثال اگراک کندپنیز گناه را  اثر که متناسب با همان گناهان بوده و بتواند ییها مهیکردن خود خصوصا با جر مهیجر .8

 ام دهیمانجواب ثعملی با گوش  میو اگر با گوش گناه کرده ا میقرآن بخوان چندصفحهبا همان چشم  میچشم گناه کرده ا

 و ...

 بهو توسل  امزاده هاام ارتیز ای( هایحضرت معصومه )سالم اهلل عل ایالسالم  هیامام رضا علائمه معصومین همچون  ارتیز .9

 (و بیامرزد. که ما را ببخشد میبخواه از خدا)و توبه در حرم آنها ایشان 

 لب آمرزش وخدا ط از یشتریب زهیو با انگ میفتیمرگ و بعد از مرگ ب ادیو در آنجا به  میشهدا و اهل قبور برو ارتیز .10

 .میبخشش کن

 .می( کمک کنکانیپدر و مادر و خواهرو برادر )بستگان و نزد به .11

 ات شود.که باعث جلب نظر خدا و توفیق میمردم کمک کن به .12

 

 

 برای رشد اخالقی پیدا کردن انگیزه و دغدغه درونی .2
ن یقضه هم آ بهکه )اولین قدم در راه تحول اخالقی این است که انگیزه و اراده برای تحول در ما به وجود بیاید 

خالقی شد ازی و رکافی برای خودسا و دغدغه اراده از خواب غقلت بیدار شد و انگیزه، گویند(. یعنی اول بایدمی

ان شویق شاگرد( به ترا در خود ایجاد کرد. برای این کار معموال اساتید اخالق )در کتابها یا جلسات سخنرانی خود

ضِه ایجاد یج یَقتا به تدر بی توجهی به اخالقیات می پردازند آسیب هایبرای رسیدن به منافع خودسازی و هشدار 

 شود.

 کنیم:  ستفادهی بیداری و ایجاد انگیزه و تقویت اراده خودمان اما خود نیز از راه های زیر می توانیم برا

 در کالس های اخالق شرکت کنیم  (1
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 آیات و احادیثی که درباره ضرورت خودسازی و اصالح اخالق آمده است بخوانیم (2

 علمای بزرگ را بخوانیم یاخالق کتب (3

 زندگی نامه شهدا و انسان های بزرگ و خودساخته را بخوانیم (4

 ادیث اخالقی اهل بیت علیهم السالم را بخوانیماحآیات و  (5

 در جلسات معنوی مانند: جلسه قرآن، ادعیه و روضه خوانی شرکت کنیم (6

د صوت به آنها  گوش دهیم. ماننیا هفتگی و روزانه  یافتهصوت جلسات اخالقی اساتید بزرگ را  (7

ام هجت، امبانی، آیت اهلل حق شناس، آیت اهلل مجتبی تهر آیت اهللجلسات اخالقی حاج آقا مجتهدی، 

 خمینی )ره(، شرح حدیث اخالقی مقام معظم رهبری )مدظله( و ...

  یافتن استاد اخالق خوب و توانمند. .3

 های مختلف ما را رشد دهد. تواند با روشاستاد خوب می

 راهنمایی علمی  (1

 ارائه راه کارها و میانبرهای عملی و تجربی موفقیت  (2

 کند(ه چگونه عمال مراعات اخالقیات را میالگوی عملی بودن خودش )ک (3

 با دعا کردن برای شاگردانش (4

 شودهای معنوی باعث تقویت اراده و معنویت و... در شاگردانش میاز روش (5

 )رفیق راه(. یافتن دوست خوب و همراه  .4
شد ر ن رادوست خوب هم ناخواسته انسا ،شودناخواسته باعث خوشبویی گِل می ل،نشینی با گُ همانطور که هم

 اشتن رفقایدبد و  و به این موضوع در روایات بسیاری و برخی آیات اشاره شده است و توصیه به پرهیز از دوستان دهد.می

 خوب شده است.

حَسُنَ   وَنَ وَالشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَیقِییِّینَ وَالصِّدِّنَ النَّبِمِهِمْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْ مَعَ الَّذِینَ ِئکَٰ  وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَ

 «سوره نساء 69»رَفِیقاً  أُولئِکَ

ا آنها را که خد وکسانی که ازخدا و رسول اطاعت کنند،پس آنان همدم انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین هستند

 مورد انعام قرار داده و چه نیکو رفیقانی هستند

 

 

 آگاهی و دانستن )معرفت ( .5
مثال اگر ندانیم که مسیر رفتن به شمال از کجاست نمی توانیم  15دانیم که هیچ کاری و حرکتی بدون شناختن و دانستن ممکن نیستباید ب

 به شمال برویم و ممکن است از جنوب سر درآوریم.
 یا اگر ندانیم چگونه کاری را باید انجام داد هیچ وقت نمی توانیم آن کار را انجام دهیم.

 
 دانیم که ضمنا باید ب

   . ]2مََثلى أجَعلکَ أطِعنى !عَبدى.

                                                 
  ما من حرکة اال و انت محتاج فیها الی معرفة 15
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  .گردانم خود (نماینده )مَثَل را تو تا کن اطاعت مرا  !ام بنده.
 

قی باعث ب اخالتکاما مطالعه  همه از مواردی است که باعث معرفت می شود.و ... فیق راه خوب رشرکت در جلسه اخالق استاد و داشتن 
 افزایش بیشتر معرفت می شود.

 قت داشته باشید که مطالعه کتب عقاید و احکام، قبل از مطالعه اخالق بایستی انجام شده باشد.د
 
 

 :برنامه ریزی .6
 در مرحله برنامه ریزی باید نکاتی رعایت گردد

ال گناه که او اولویت ها در آن رعایت شود. یعنی اول از کارهای مهمتر شروع کنیم. مهمترین کار این است (1

خالقی اکتابهای  ساله ون باید ابتدا گناهان را بشناسیم و آنها را ترک کنیم و این با خواندن رنکنیم. برای همی

ن نجام نداداعد به بدست می آید. پس ابتدا به شناخت و انجام ندادن حرام ها و انجام واجبات بپردازیم سپس ب

 مکروهات و انجام مستحبات بپردازیم.

ا مه آنها رهکباره یتا گناه را روزانه مرتکب می شویم معموال نمی توان  گام به گام پیش برویم. یعنی اگر ده (2

ر دوره هست که ترک کرد و یک شبه آدم خوبی شد. چون توان و اراده ما معموال آنقدر قوی نیست. پس بهتر ا

از  . پسم کنیمزمانی )معموال چهل روز( یک یا دو گناه را ترک کنیم و یکی دو کار واجب را شروع به انجا

 تمام شدن یک دوره، شروع به انجام دوره بعدی کنیم.

 ش نیایدمور پیاتا جایی که ممکن است از آسان به سخت شروع کنیم تا برایمان زدگی و خستگی از انجام این  (3

 ود.شبرنامه هایمان را مکتوب کنیم. نوشتن برنامه معموال باعث اجرای بهتر و دقیق تر کار می  (4

 40ز ن بیش امشورت کنیم )دارای تحصیالت باالی حوزوی و س بزرگحداقل با علمای  با اساتید اخالق و یا (5

 سال( 

 اجرا .7
 بعد از برنامه ریزی باید آن را اجرا کنیم و تالش و دقت در درست اجراشدن آن داشته باشیم 

ه ول دادن ب، قردنکاز روش ها و وسایلی برای یادآوری برنامه ها و اجرای درست آن بهره بیریم. مانند اراده  (1

 خودمان، زنگ یاد آوری. نوشتن در مکانی قابل رویت و ...

 دوستی که آنها را یاد آوری کند. (2

شویم   ا موفقادعیه و معنویت )برخی دعاها کمک می کند که کمتر اشتباه کنیم و در اجرای درست برنامه ه (3

 ده است(شاره شادر مفاتیح به آنها  مانند خواندن آیت الکرسی و آیه هایی که اسم اعظم خدا در آنهاست که

 محاسبه:  .8
 پس از اجرا کردن میزان اجرا شدن و کیفیت اجرای آن را محاسبه کنیم

 زمان مناسبی برای محاسبه عملکرد داشته باشیم مثال آخر شب (1

 دفترچه مناسبی برای نوشتن نتایج داشته باشیم (2

 جدول محاسباتی داشته باشیم (3

 نیمنتایج و تجربیات را مکتوب ک (4
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 تشویق و تنبیه:  .9
یمه ای در ود  جرخاگر برنامه ریزیمان خوب اجرا شده بود، خودمان را تشویق کنیم و اگر بد اجرا شده بود برای 

 نظر بگیریم

 کنیم تشویقات را ابتدا از مادیات شروع کنیم و در ادامه با تشویق های معنوی خود را تشویق (1

 ن از تنبیهات ورزشی استفاده کردتنبیهات هم ابتدا مادی باشد مثال می توا (2

 تنبیهات مادی ـ معنوی مثل صدقه دادن هم خوب است (3

 تنبیهات معنوی مانند روزه گرفتن و خواندن نماز یا قرآن یا ادعیه و... (4

 تقویت عقل و عقالنیت .10
 سعی کنیم در انجام تمامی کارها اول فکر کنیم و عاقالنه عمل کنیم (1

 الن، بیشتر کنیمعقلمان را با هم نشینی کنار عاق (2

 گناه و بدی نکنیم  (3

 واجبات و خوبیها را انجام دهیم (4

 با مطالعه و خواندن ریاضیات و منطق، عقل خود را قوی کنیم (5

 مانند:حضور در جمع های معنوی و اخالقی  .11
 زیارتگاه ها (1

 مساجد (2

 هیئت ها (3

 جلسات قرآن (4

 مجالس دعا (5

 کالس های اخالق (6

 نماز جمعه (7

 اعتکاف (8

 ..پیاده روی اربعین و . (9

 خواندن کتاب های اخالق  .12
ره وه نیز اشابتدای جزاکتابها در قی دارد. این نها نقش مهمی در رشد اخالآمستمر و کوتاه کتابهای اخالق و عمل به خواندن 

 مائید.که با توجه به عالقه مندی و جذابیتی که برای شما دارد از سطح ساده تر شروع به مطالعه ن شده اند

 

 خواندن کتاب سیره )زندگی( ائمه، علما، شهدا و عرفا .13
 زیرهای ابمله کتاز جکتابهایی که درباره سیره معصومین و زندگی علما و شهدا نوشته شده می تواند بسیار مفید باشد. 

 معصومین)ع(: 

 سنن النبی: عالمه طباطبایی

 سیره معصومین

 چهارده معصوم؛ شیخ عباس قمی
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 علما:

 در محضر الهوتیان

 در کوی بی نشان ها؛ شرح مال حسنقلی همدانی

 شهدا:

 سالم بر ابراهیم

 عارفانه؛ زندگی نامه احمدعلی نیری

 پایی که جا ماند

 من زنده ام؛

  دا؛

 

 (انجام عمل مخالف بدی) ل خوب متناسب با آنهر عملی بدی را با عم .14
ود و اثر ش واند تا پاکخن آقر شمچید با همان اگر چشمی نامحرم ببیند بان پاک نمود. مثال آا می توان با ثوابی متناسب رگناهی گاه هر

 گناه را از بین ببرد. 
 

 تشبیه به خوبان  .15
 ا شبیه افراد صبورنسان خود را اگر هرکس خود را شبیه انسان های با اخالق کند ؛ کم کم به آنها می پیوندد و شبیه آنها خواهد شد. مثال

 ان صبور تبدیل می شودکند و سعی کند رفتارهای یک انسان صبور را تقلید کند کم کم او هم به یک انس
 . نهممن تشبَّهَ بقومٍ فَهو مِحضرت رسول صلی اهلل علیه و آله می فرماید : 

 از آنها شود یجزئ؛ کند  یبه گروه هیکه خود را شب یکس 
 

 ترک گناهان ریشه ای .16
 شود. یگر میدروغ و شراب جزء گناهانی است که ریشه گناهان دیگر می باشد لذا ترک این گناهان سبب ترک گناهان د

 توجه به نتایج و محاسن خوش اخالقی .17
لح من تزکَّی: ماید قد افمی فر باید توجه داشته باشیم که خوش اخالقی ریشه بسیاری از موفقیت های مادی و معنوی است. لذا در قرآن

 قطعا موفق شد هرکسی که خود را پاک کرد و تزکیه نفس انجام داد
 یر استاز جمله محاسن خوش اخالقی موارد ز

 افزایش رزق و روزی
 موفقیت های معنوی

 
 

 توجه به نتایج و آسیبهای بد اخالقی .18
ن دسَّاها: مید قد خاب ی فرمامهای مادی و معنوی است. لذا در قرآن باید توجه داشته باشیم که خوش اخالقی ریشه بسیاری از بدبختی

 ........شد هرکسی که بدبختقطعا 
 
 

 تقویت عوامل توفیق .19
 از خداوندت )کمک خواستن( استعان (1
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 رجشانامام زمان )عج( و دعا برای ایشان خصوصا تعجیل فمعصومین و استعانت )کمک خواستن( از  (2

 از روزه )پرخوری نکردن( کمک گرفتن (3

 کمک گرفتن از عبادات مانند نماز و ذکر و... برای رشد اخالقی (4

 احادیث ایشانزیارت اهل بیت علیهم السالم، خواندن کتابهای ایشان خصوصا  (5

 زیارت امامزادگان و اهل قبور (6

 خواندن قرآن و استعانت از آن (7

 رزق حاللاستفاده از  (8

 پرهیز از پرحرفی و بیهوده گویی (9

 پاک کردن فکر با فکرهای مثبت و عدم بدبینی به دیگران (10

 کنترل نگاه و گوش خصوصا پرهیز از دیدن فیلم ها و عکس های بد  (11

 

 ورود به عبادت یهاو راه قیعوامل توف جادیو ا یبررس
 نمی رسد و نتیجه بسیاری مواقع پیش می آید که ما می خواهیم خوب شویم و یا اخالقمان را اصالح کنیم ولی تالشمان به

ت سیعنی ممکن ا نداشتن توفیق باشد.موانع مختلف بدون پیش بینی مانع راهمان می شود. ممکن است این موانع به دلیل 

 اشیم. بق می شوند اد توفیما مانع ایجاد توفیق شده باشد. یا ممکن است نیاز به انجام اموری که باعث ایجگناهان و اشتباهات 

 لیعمال، تحصن در ا: عدالت و توازاست موارد نیا توفیق که راهمان را برای رسیدن به اهداف باز می کند جمله عوامل از

سل به )ع( و تو تیباکن متبرکه، شرکت در مجالس قرآن و اهلحضور در ام ر،یخ تیو کسب حالل، ن فیعلم، عمل به وظا

 . شانیقراردادن ا عیو شف شانیا

 نیا میکرد و متضرعانه از خدا بخواه دایعبادت پ قیتوف توانیفقط به خواست خدا م میبدان نکهیو خواستن از خدا و ا تضرع

 16. میبه نفس خود اعتماد کن نکهینه ا میکند و در همه حال به او توکل کن تیرا به ما عنا قیخواستن، توف

ب و رفع سل کندیم قیتوف جادیکه بر عهده ما وجود دارد ا ییهاالناساهلل و حقواجبات، رفع حق یو ترک محرمات، ادا توبه

 .دینمایم قیتوف

 17در کسب حالل است.  یسع قیعوامل توف گرید از

  18است.در حل مشکالت مردم  یسع قیاز عوامل توف گرید یکی

 به هدف دنیرس ریسمعوامل بهره ببرند تا  نیاز ا ییبه هدف نها لیعوامل به افراد تذکر داده شود تا جهت ن نیا یستیبا

 .یء اهلل تعالتر گردد. ان شاتر و مطمئنآسان

 

                                                 
رُ عَنْ وَ جَلَّ مِنْ أَْن یُسْئَلَ وَ یُطْلَبَ مِمَّا عِنْدَهُ وَ مَا أَحَدٌ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ َعزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ یَسْتَکْبِءٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ أَفْضَلُ فَقَالَ مَا مِنْ شَیْ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیُّ الْعِبَاَدةِ 16

 (466، ص: 2(؛ جسالمیةإلا -عِبَادَِتهِ وَ لَا یَسْأَلُ مَا عِنْدَهُ )الکافی )ط 
 نیو به هم 367: الْعِبَاَدةُ سَبْعُونَ جُزْءاً وَ أَفْضَلَُها جُزْءاً طَلَبُ الْحَلَالِ )معانی األخبار، ص: ندیفرمایص( مامام صادق )ع( به نقل از رَسُولُ اللَّهِ ) 17

 .جزء آن طلب حالل است نیترلتیبا فض وجزء دارد  70( عبادت 78، ص: 5إلسالمیة(؛ جا -مضمون از الکافی )ط 
 199، ص: 2اإلسالمیة(؛ ج -لکافی )ط رَائِیلَ کَانَ إِذَا بَلَغَ اْلغَایَةَ فِی الْعِبَاَدةِ صَارَ مَشَّاءً فِی َحوَاِئجِ النَّاسِ عَانِیاً بَِما یُصْلِحُهُمْ. ارُوِّینَا أَنَّ عَابِدَ بَنِی إِسْ 18
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 تقویت اراده
خود  انیم به دفا بتوتقوی کنیم  تا وقتی اراده کسی ضعیف باشد نمی تواند به اهداف اصلی خود برسد لذا الزم است اراده را

 یعنی اصالح اخالق دست پیداکنیم. برای تقویت اراده می توان از روش های زیر استفاده کرد

a. د(پرهیز از خواب و تنبلی زیاد )با ورزش و کارهای مفید اراده قوی شده و خواب کم می شو 

b. داشتن خلوت و زمانی برای انس با خدا و فکر کردن 

c. اد با اراده و قویهمنشینی با افر 

d. (تمرین مداوم اراده و اصرار و مداومت برای رسیدن به هدف )نا امید نشدن و تالش مداوم 

 

 

 چگونه می توانیم استاد اخالق پیدا کنیم ؟ )شرایط استاد اخالق چیست؟(
توانا باشد  یو معنو ینید یافتهایو در عتیاست که در عمل به شر یانسان وارسته ا«  یاخالق یاستاد و راهنما»مراد از 

نفس عمل  بیکمال را در تهذ ندهیداشته باشد تا جو یاستاد ریو تدب یمهارت و تخصص در اخالق اسالم ،ییتقوا تیصالح

اسالم  یدهد و راهنما گردد و دستورات اخالق یاری یاله یرضا یشناخت صواب از خطا و حرکت به سو عتیشر یبه تمام

 19را روشن سازد. یگونه ابهام و پرسشکند و هر نییتب یستگیرا به شا

 

 .شدسال داشته با 40بهتر است استاد اخالق خودش مجتهد و با تقوا و عامل و با اخالق و سنی باالتر از 

 

 20:ریکه مربوط به شخص او است نظ یاول: نکات

 باشد؛ برخوردار از آراستگى ظاهر -1

 خودساخته و مهذب باشد؛ -2

 ودار باشد؛وقار و ادب در وجودش نم -3

 د؛ینما تیرا رعا ستىیزهد و ساده ز -4

 ز حکمت و معارف داشته باشد.بهره کافى ا -5

 :ریکه مربوط به محتواى سخن او است نظ ی: نکاتدوم

 باشد؛ دیآموزنده و مف -1

 خوش ذوق باشد؛ نشیدر انتخاب و گز -2

 د؛کن تینظم و تناسب در کالم را رعا -3

 د؛و رسا باش غیعباراتش بل -4

                                                 
19 https://hawzah.net/fa/Article/View/6597/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82 
20 https://www.porseman.com/article/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/137284 

https://hawzah.net/fa/Article/View/6597/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://hawzah.net/fa/Article/View/6597/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.porseman.com/article/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/137284
https://www.porseman.com/article/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/137284
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 باشد؛ نیخوش آهنگ، نرم و دلنش راتشیتعب -5

 باشد؛ ریپذ هیاستوار و توج -6

 باشد؛ رایدر مجموع جذّاب و گ -7

 کند. جادیا زشیدر انسان انگ تیو در نها -8

 یآمل یاد جواهلل تیبهجت، حضرت آ یاهلل العظم تیکه؛ بزرگان عرفان و اخالق معاصر ما هم چون حضرت آ نیآخر ا نکته

اجبات را و و دیو محرمات را ترک کن دیدارند که اگر شما به دستورات اسالم عمل کن دیاهلل حق شناس تأک تیت آو حضر

د ابه است یازین .دیعمل کن دیکن یو سع دیمناسب را بخوان یاخالق یهاو کتاب  دیو با قرآن و دعا مأنوس باش دیعمل کن

 .دیآ یراغ شما مبه استاد باشد خودش به س یازیو اگر ن دیندار یخاص

 

 

 

 دستور العمل های مشترک بین اساتید اخالق کدام دستورات هستند؟
 در خود )یَقضِه( انگیزه و ارادهایجاد 

 توبه

 مطالعه و شناختن خوبی ها و بدی ها

 جبران بدی ها و انجام خوبی هایی که قضا شده

 

 کم گویی

 عبادت های مستحب

 قرآن خواندن

 غسل

 زیارت

 معاقبهمحاسبه، معاتبه، و  مشارطه، مراقبه

 اخالق الهی داشتن استاد 

 دوست خوب )رفیق راه(داشتن 

 

 

 

 

 

 چگونه می توان نمازشب خوان شد؟
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 بریا این کار از کم و ساده شروع کنید

 ساعات اولیه و یا وسط شب نماز شب خود را بخوانید

 مستحبات کمتری از نماز شب را انجام دهید

 ی نماز شب را بخوانید.رکعت اصل 3در ابتدا فقط 

 

 اساتید اخالق معروف کنونی کدام اساتید هستند؟
 زمان و مکان جلسات عمومی درس اخالق تهران .20

ه خالی از لطف کر این نکتذاست.  شایان ذکر است در این جستار، جلساتی معرفی شدند که حضور در آنها برای عموم مردم آزاد و بالمانع
مانعت مز آنها با ار برخی داما از آن رو که حضور  ه در مدارس علمیه، درس اخالق برگزار می شود نیست هر هفته دست کم یک مرتب

  .مواجه است و یا به سختی صورت می پذیرد از ذکر آنان اجتناب شده است

نگرودی، لجلسات هفتگی درس اخالق آیت اهلل سید محمد حسین مرتضوی  :آیت اهلل سید محمد حسین مرتضوی لنگرودی

 میدان قیام، نرسیده به پل ری، دقیقه در بیت ایشان واقع در 50و  8دقیقه تا  20و  8مجتهد عظیم الشأن چهارشنبه هر هفته از ساعت 
هره مندی از حقیقی و ب اخالق کوچه صادقی برگزار می شود. متدینین وشیعیان آل اهلل برای کسب اطالعات بیشتر و حضور در این کالس

 .تماس حاصل نمایند 02133137194یا  02133705172قام و عارف مبرز با شماره های این مجتهد عالی م

ی ر مسجد علد  شب، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء جلسات ثابت درس اخالق ایشان، هر هفته دوشنبه :یت اهلل محمد ضیاءآبادیآ 

ه زمان دقیقِ ات به روز شدکوچه شهید شفیعی برقرار است .اطالعبان دربند، خیابان شهید زمانی، )ع( واقع در میدان قدس، خیابن حسین 
مشاهده   www.safirehedayat.com  توانید در سایت سفیر هدایت به نشانیجلسات مناسبتی و ثابت این استاد تمام اخالق را می

تی سخنرانی و نیم ساع رداختهو عشاء پکنید. آیت اهلل محمد ضیاءآبادی هر شب در مسجد علی بن حسین)ع( دربند به اقامه نماز مغرب 
 )ایشان به رحمت الهی پیوستند( .دارند

درسه م، مؤسس و مسئول دروس اخالقی و معرفتی نماینده مقام معظم رهبری در شرق تهران :آیت اهلل ضیاء الدین نجفی تهرانی 

ضور در این سلسه دروس اخالقی و حال و متدینین برای طالب، فض .علمیه نبی اکرم، دوشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود
ع نبی اکرم شرق تهران مراجعه ص(، مسجد جام)معرفتی می توانند به آدرس تهران، خیابان پیروزی، خیابان نبرد، میدان دوم نبی اکرم 

 .تماس حاصل نمایند 09121303826کنند و برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره 

 ها سخنرانی لقائم )عج( شنبهآیت اهلل سید عبدالجوا علم الهدی تولیت مدرسه علمیه امام ا : سید عبدالجواد علم الهدیآیت اهلل 

دقیقه صبح تا یک  30و  9ا از اخالقی دارند. دفتر این عالم جلیل القدر همه روزه حتی در ایام تعطیل به جز صبح های جمعه، صبح ه
رحیم  ر قیام، ابتدای خیابان مشهدیباز می باشد. دفتر ایشان در بلوا 21دقیقه تا  30و  16هرها از ساعت ساعت پس از اذان ظهر و بعداظ

 .رندتماس بگی 33556462عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر می توانند با شماره  شمالی قرار دارد.

ه ها بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد سید عزیزاهلل عضو مجلس خبرگان رهبری، سه شنب :آیت اهلل محمد صادق حائری شیرازی 

بازار بزرگ تهران )نزدیک نزدیک چهارسوق کوچک و بزرگ(، درس اخالق دارند. مردم برای اطالع از برنامه های ایشان می توانند به 
 )ایشان به رحمت الهی پیوستند( .مراجعه نمایندi.irhttp://haerishiraz پایگاه اطالع رسانی ایشان به نشانی 

امام جماعت مسجد میرزا موسی بازار، هر هفته شبهای جمعه درس اخالق دارند؛ که نزدیکان ایشان، به  :آیت اهلل مرتضی تهرانی 

معنوی خواهد بود، میتوانید برای نماز دالیلی از ذکر آدرس آن اجتناب مینمایند. لذا برای حضور در این جلسه درس اخالق که حتماً مفید و 
ظهر و عصر به مسجد میرزا موسی بازار واقع در بافت اصلی بازار تهران، بعد از تقاطع ناصرخسرو، نرسیده به چهارراه سیروس، کوچه نوروز 

پایگاه اطالع رسانی این فقیه به  خان مراجعه نمایید و به این طریق، آدرس را پیدا نمایید. همچنین برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به
 .مراجعه نماییدhttp://ommeabiha.ir نشانی 

http://haerishirazi.ir/
http://haerishirazi.ir/
http://ommeabiha.ir/
http://ommeabiha.ir/
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، خیابان شهید، محالتی مسجد امام حسن)ع( بلوار ارتش، شهرکدر  درس اخالق امام جمعه موقت تهران :آیت اهلل موحدی كرمانی 

 .آزادگان برگزار میوشد

طمه در مسجد فا ن چهارشنبه هادرس اخالق نماینده ولی فقیه و امام جمعه و تولیت حوزه علمیه ورامی :مودی گلپایگانیآیت اهلل مح 

 .برگزار می شود 5، پالک 12الزهرا )س( واقع در بلوار فردوس، خیابان ابراهیمی جنوبی، کوچه

ع( هر هفته پنجشنبه ها )ئیس مرکز تحقیقاتی جواد االئمه استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و ر :آیت اهلل مهدی احدی 

بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه دستجردی های تهران درس اخالق دارند. عالقه مندان برای استفاده از درس اخالق رئیس مرکز 
حسینیه  اول، کوچه شهید سعیدی زاده،  تحقیقاتی جواد االئمه )ع( میتوانند به آدرس خیابان پیروزی، خیابان مقداد، پایینتر از فلکه

 .کسب نمایندhttp://www.emamjavad.com/ دستجردی های تهران مراجعه نمایند و اطالعات بیشتر را از پایگاه اطالع رسانی 

ر این حوزه سخنرانی می د 11مجتهدی شنبه ها ساعت  آیت اهلل محسن حبیبی تولیت حوزه علمیه آیت اهلل :آیت اهلل محسن حبیبی 

تهدی جزو جممدرسه آقای  دارد. حوزه علمیه آیت اهلل مجتهدی در خیابان مولوی، کوچه شهید موسوی کیانی، کوچه مسجد آقا قرار  کند.
 33564024 و 33569797 ه هایمارمعدود مدارسی است که همه روزه درس اخالق دارد. به منظور دریافت اطالعات بیشتر می توانید با ش

 .تماس بگیرید

خنرانی هفتگی حجت االسالم و المسلمین محمد علی جاودان دو برنامه س :حجت االسالم و المسملین محمد علی جاودان 

 :دارند

مرتضی  سینیه شیخحعشاء، در  واستاد مبرز اخالق حوزه تهران، روزهای چهارشنبه، یک ساعت و نیم قبل از نماز مغرب  :چهارشنبه ها 

یراد سخن ابه  14پالک  ادقی، بن بست شهید ص زاهد واقع در خیابان شهیدمصطفی خمینی، قبل از چهارراه مولوی، کوچه شهید باالگر، 
 .می پردازند

ه به میدان ذر امیرکبیر، نرسیدشهریور، پس از زیرگ 17ایشان در این روز در دبیرستان سادات موسوی واقع در خیابان  :پنج شنبه ها 

 .شهدا سخنرانی دارند

بح هر چهاشنبه صدرس اخالق تولیت حوزه علمیه حضرت قام )عج(  .حجت االسالم و المسلمین سید علی اصغر هاشمی علیاء 

تر از مت(، پائین لیمانی )حکسادران در این مدرسه برگزار میشود. متدینین برای حضور در این درس می توانند به آدرس شریعتی، خیابان بر
 .مراجعه نمایند (چیذر )میدان اندرزگو میدان

ج یر مدرسه علمیه حانماینده آیت اهلل نوری همدانی در تهران و مد :حجت االسالم و المسلمین سید محمد باقر میردامادی 

ید ناصری( درس ن نفیس )شه، خیابامسجد امام رضا )ع( واقع در میدان خراسان، اتابک ابوالفتح، هر هفته بعد از نماز مغرب و عشاء در 
 .اخالق دارند

درس اخالق استاد برجسته حوزه علمیه هر هفته در حسینیه جلـوه  :حجت االسالم و المسملین سید محمد باقر علوی تهرانی 

ت خ وحدت اسالمی، روبروی پارک شهر، کوچه زهره کرمانی برگزار می شود. متدینین برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سای
 www.FARES.ir تماس حاصل نمایند  66 92 32مراجعه نموده و یا با شماره. 

ه رگزار هر هفته سدرس اخالق استاد حوزه و نماینده مجلس شورای اسالمی ب :حجت االسالم و المسلمین مرتضی آقاتهرانی 

 .ت، خیابان بشری برگزار می شودشنبه ها در مسجد حاج حسن واقع در خیابان وحد

درس اخالق امام جمعه موقت تهران و مسئول حوزه علمیه امام خمینی )ره( در مسجد  :حجت االسالم والمسلمین كاظم صدیقی 

شمیران، جاده لشگرک، نرسیده به شهرک شهید محالتی، ازگل برگزار میشود عالقه مندان برای کسب اطالعات  جامع ازگل واقع در 
 .مراجعه کنندhttp://sadighi.ir/ تر میتوانند به نشانی بیش

شنبه ها بعد از  4مؤسس و مسئول مدرسه علمیه امام مهدی )عج( هر هفته  :حجت االسالم و المسلمین دكتر روح اهلل قرهی 

ارس، شهرک حکیمیه، والفجر، انتهای بلوار نور، جنب پارک ساحل، در درس نماز مغرب و عشاء در مهدیه القائم المنتظر واقع تهران، تهرانپ
و یا  77006000یا  77005000، (اخالق دارند. عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شماره های مهدیه القائم المنتظر)عج

 .مشاهده کنندhttp://emammahdy.com/ تماس حاصل نمایند. یا اینکه اطالعات دقیقتر را در سایت  77007000

http://www.emamjavad.com/
http://www.emamjavad.com/
http://www.fares.ir/
http://sadighi.ir/
http://sadighi.ir/
http://emammahdy.com/
http://emammahdy.com/
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 .اریماز تمامی مردم متدین و شیعیان آل اهلل که در این دروس اخالق حضور می یابند التماس دعای خیر د  
-http://sahebkhabar.ir/news/3392621/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86:منبع

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-
%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 

 

 مکان زمان نام استاد دیف

1 
امام « اهلل کاظم رجبی صدیقیآیت»

 جمعه موقت شهر تهران
 عشاءها بعد از نماز مغرب و دوشنبه

 هیدمسجد جامع ازگل، ازگل خیابان شهید ازگلی، کوچه ش
 طلوعی

 اهلل سیدمحمدباقر علوی تهرانیآیت 2
شنبه هر هفته از دوشنبه و پنج

 ()زمان متغیر است18:30ساعت 

، زینخیابان کارگرشمالی، مقابل پمپ بن  مسجد امیر)ع(،
 سالن اجتماعات طبقه دوم

 نیااهلل سیدعبداهلل فاطمیآیت 3
ها قبل از نماز جماعت شنبهسه

 18مغرب و عشاء ساعت 

 هیدمسجد جامع ازگل، ازگل خیابان شهید ازگلی، کوچه ش
 طلوعی

4 
مدیر حوزه « اهلل قرهیاهلل روحآیت»

 (علمیه امام مهدی)عج

ب و بعد از نماز مغر ها چهارشنبه
 عشا

ی تهانار، مهدیه القائم المنتظر، شهرک حکیمیه خیابان والفج
 بلوار نور جنب پارک ساحل

5 
« اصغر هاشمیاهلل سیدعلیآیت»

علیاء تولیت حوزه علمیه حضرت 
 (قائم)عج

 11تا  10ها از ساعت شنبه
ان حوزه علمیه حضرت قائم)عج(، شریعتی، خیابان برادر

 (زگوندراچیذر )میدان  سلیمانی )حکمت(، پائین تر از میدان

 اهلل محمدعلی جاودانآیت 6

دقیقه قبل از اذان  45ها ارشنبهچه
 مغرب

 حسینیه شیخ مرتضی زاهد، خیابان شهیدمصطفی خمینی،
د بست شهیبن قبل از چهارراه مولوی، کوچه شهید باالگر،

 14پالک  صادقی،

فروردین ماه  26های جمعه)از شب
 19به مدت سه ماه( از ساعت 

یرگذر زشهریور، پس از  17دبیرستان سادات موسوی، خیابان 
 امیرکبیر، نرسیده به میدان شهدا

7 
اهلل محمدعلی موحدی آیت»

 امام جمعه موقت تهران« کرمانی
 ها بعد از نماز مغرب و عشاءدوشنبه

 مسجد امام حسن)ع( بلوار ارتش، شهرک شهید محالتی،
 خیابان آزادگان

 الدین نجفی تهرانیاهلل ضیاءآیت 8
 .شودن دو استاد اخالق برگزار نمیفعال به دلیل کسالت دروس اخالق ای

 اهلل محمد ضیاءآبادیآیت 9

 منبع: فارس 

 

 

 آیت اله فاطمی نیا: ازگل

 و خ شعبانلو()ع(  آیت اهلل تقوایی: لویزان مسجد باب الحوایج )تقاطع اتوبان امام علی

 حجت االسالم حاج علی اکبری: حوزه مروی

 آیت اهلل تحریری: مجموعه سرچشمه

 سالم پناهیان: حجت اال

 حجت االسالم احتسابی
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 حجت االسالم میرهاشم

 آیت اهلل مظاهری: اصفهان

 آیت اهلل ناصری: اصفهان

 

 www.hodun.irتهیه شده در حوزه دانش آموزی 

 


