اﯾﻤﺎن و آداب
 15درس اﻋﺘﻘﺎدی و ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ،اﻳﲈﻧﯽ و رﻓﺘﺎری
ﺑﺮای ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺆﻟﻒ:

ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
ﻣﺘﺮﺟﻢ:

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ

ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب:

اﯾﻤﺎن و آداب

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:

ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﯿﻤﯽ

ﻣﻮﺿﻮع:

آداب و ﺗﺮﺑﯿﺖ )دﻋﻮت ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ،زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻌﺒﯿﺮﺧﻮاب ،ﺟﺸﻦ و
ﺳﻮﮔﻮاری و(...

ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺘﺸﺎر:

اول )دﯾﺠﯿﺘﺎل(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

آﺑﺎن )ﻋﻘﺮب( ۱۳۹۴ﺷﻤﺴﯽ ۱۴۳۶ ،ﻫﺠﺮی

ﻣﻨﺒﻊ:

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻘﯿﺪه داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
www.aqeedeh.com

اﯾﻤﯿﻞ:

book@aqeedeh.com

ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ

www.mowahedin.com
www.videofarsi.com
www.zekr.tv
www.mowahed.com

www.aqeedeh.com
www.islamtxt.com
www.shabnam.cc
www.sadaislam.com

contact@mowahedin.com

��ﻢ اﷲ ا����ﻦ ا����ﻢ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺤﺘﺮم! 3.. ................................ ................................
ﺑﺨﺶ اول :اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎدﻣﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ! 5 .........................

درس اول :اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺑﺰرگ 5 ...... ................................
درس دوم :اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ 6 ............. ................................
درس ﺳﻮم :اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﯽ 6 .............................

درس ﭼﻬﺎرم :اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان 7 .......... ................................
درس ﭘﻨﺠﻢ :اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﭘﺲ از ﻣﺮگ 8 ...........................

ﺑﺨﺶ دوم :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎرﻣﺎن ﺧﻮب و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
روز ﺑﻪ روز آن را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ 9 ............................. ................................

درس ﯾﮑﻢ :رﻋﺎﯾﺖ ادب و اﺣﺘﺮام در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر 9 ....................
درس دوم :ادب و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر 10 ....... ................................

درس ﺳﻮم :ادب و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ 11 ........ ................................
درس ﭼﻬﺎرم :ادب و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و رﻓﯿﻘﺎن 12 ..........................

درس ﭘﻨﺠﻢ :ادب و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺮﺑﯽ13 ... ................................

2

اﯾﻤﺎن و آداب

درس ﺷﺸﻢ :آداب ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ 14 ............. ................................
درس ﻫﻔﺘﻢ :ادب و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺪرﺳﻪ 15 ..............................
درس ﻫﺸﺘﻢ :آداب ﻏﺬا ﺧﻮردن 16 .................. ................................
درس ﻧﻬﻢ :ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ 17 .................... ................................
درس دﻫﻢ :ادب و رﻓﺘﺎر در ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار 18 . ................................

ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺤﺘﺮم!
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ از  ۱۵ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ،
داﻧﺶآﻣﻮزان دورهﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻨﺞ
درس ﻣﻬﻢﺗﺮ را در ﺑﺨﺶ اول ﻗﺮار دادهاﯾﻢ؛ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم در اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮت ﺑﺎور
اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ » «۱۰درس اﺳﺎﺳﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻘﻄﻊ درﺳﯽ و ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
ً
در ﺑﺨﺶ اول ﮐﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ آن ﭘﻨﺞ درس را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در آن دوران ﮐﺸﺶ
ﻓﻬﻢ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ را ﻧﺪارد.

ﭘﺪران ،ﻣﺎدران و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯽ!
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزﺷﯽ در ﻧﻈﺮ

ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮح دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻮی روﻣﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﭼﻮن ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻓﺘﺎد

ﻫﻢ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺸﺎد

ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
درﺳﺖ آﻧﺎن ،ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎ ،ﺳﺨﻦ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺷﯿﻮه ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﯽ و ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ.
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ﻣﺎدران و ﭘﺪران ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ
روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﯿﺮوز و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﻤﻪ دﻟﺴﻮزان را ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ!.

ﺑﺨﺶ اول:

اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎدﻣﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ!
درس اول :اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺑﺰرگ

ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﻪی آنﭼﻪ در آن اﺳﺖ،
از آن ﺟﻤﻠﻪ ،ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ،اﻧﺴﺎن و ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
وﺟﻮد ﭘﺮوردﮔﺎری آﮔﺎه و ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺟﻬﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات آن ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او ﻫﯿﭻﮐﺲ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﺗﻨﻬﺎ او آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و در ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺸﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮏ و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪهی روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ از او
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﺑﺸﻮد.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن آن ﺣﻘﯿﻘﺖﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪاز روی ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و
دﻟﺴﻮزی ﭘﯿﺎم و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﮔﻤﺮاﻫﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ و در ﺳﺎﯾﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی او ،زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ.
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درس دوم :اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ

اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن زﯾﺎدی را آﻓﺮﯾﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺧﺪاوﻧﺪ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،او را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان وﺣﯽ و ﭘﯿﺎم

ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ از آن وﺣﯽ و ﭘﯿﺎم ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﯾﯿﺲ و ﺑﺰرگ آﻧﻬﺎ
»ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ« اﺳﺖ.
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﻮرد
ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ.
ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن رزق و روزی در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﯾﺎری
ﻧﻤﻮدن آﻧﺎن ،ﻃﻠﺐ ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﺑﺨﺸﺶ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ،ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدن آدمﻫﺎی ﺑﯽاﯾﻤﺎن در ﻗﺒﺮﻫﺎ و در دوزخ ،دﻣﯿﺪن در
ﺷﯿﭙﻮر اﻋﻼم ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ...
درس ﺳﻮم :اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﯽ

اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ را در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺖﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ وﺣﯽ
و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺻﺤﻒ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،زﺑﻮر داود ،ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ،اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ و ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻀﺮت
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ﻣﺤﻤﺪ  ﻓﺮود آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در آن ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻦ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ آن ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻢ و ﺑﺮای
ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﺪهای آدم ﺑﺪ و از ﺧﺪا ﻧﺘﺮس آنﻫﺎ
را دﺳﺘﮑﺎری و ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آن ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮآن ﻋﺰﯾﺰاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از آن زﯾﺎد و ﮐﻢ ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﺪا ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻫﻞ
اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
درس ﭼﻬﺎرم :اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان

اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺰاران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺰاران ﻣﻠﺖ و اﻗﻮام

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻫﻤﻪی آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را دوﺳﺖ دارﯾﻢ و ﺑﺮ آﻧﺎن درود و ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و
ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻓﺮق و ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮادر اﯾﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و
ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻠﺘﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎن
ﻫﻤﺎن ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از روش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ دﻋﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و آﺧﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ  اﺳﺖ ،او را
ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ دارﯾﻢ و در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮ او ﺳﻼم و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ.
ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﻧﺴﺎن و ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ از ﻫﺮ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻟﮕﻮ و ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻨﺎه و آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ دورﻧﺪ.
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و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮهی زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را اﻟﮕﻮ و ﺳﺮﻣﺸﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ.
درس ﭘﻨﺠﻢ :اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﭘﺲ از ﻣﺮگ

اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در روزﻗﯿﺎﻣﺖ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻫﯿﭻ آﻓﺮﯾﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻪ

آﺳﺎﻧﯽ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در آن روز ﻫﻤﻪی ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮد ﻫﻢ
ﻣﯽآورﻧﺪ و از ﻣﺎ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺎ درﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در آن روز ﭘﺮوﻧﺪهی ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎرﻣﺎن را در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ آن ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪای ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ دوزﺧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ
آن ﭘﺮوﻧﺪه را از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﯾﺎ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آراﺳﺘﻪ و آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﮋده ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در
ﺑﻬﺸﺖ اﻧﻮاع ﻟﺬتﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آرزو دارد ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن
روز درﻫﺎی دوزخ ﻫﻢ ﺑﻪ روی آدمﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎر و ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ
ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ داﺧﻞ دوزخ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دوزﺧﯽ ﮐﻪ در آن اﻧﻮاع
ﺳﺨﺘﯽ و آزار وﺟﻮد دارد.

ﺑﺨﺶ دوم:

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎرﻣﺎن ﺧﻮب و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و روز ﺑﻪ
روز آن را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ

درس ﯾﮑﻢ :رﻋﺎﯾﺖ ادب و اﺣﺘﺮام در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر

اوﻟﯿﻦ ادب و رﻓﺘﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺴﯽ و ﭼﯿﺰی را در ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ و ﻓﺮﯾﺎد رﺳﯽ ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﻢ و ذﮐﺮ و ﯾﺎدش
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ را آﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ذﮐﺮ و ﯾﺎد او ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه و دﺳﺘﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و

ﺧﺸﻮع آن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ و از ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖﻫﺎﯾﺶ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز
از ﺑﺪیﻫﺎ دوری ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ و اﯾﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از او ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮ از ﻧﺎز
و ﻧﻌﻤﺘﺶ راه دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه دوری ﮐﻨﯿﻢ و از دوزخ و ﻣﺠﺎزات آن ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ.
ﺑﻪ اﻧﺪازهاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ او را ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .درﺑﺎره ﻗﺪرت و ﺑﺰرﮔﯽ او ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ او را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎمﻫﺎ و ﺻﻔﺖﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن از آنﻫﺎ
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ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ :آﮔﺎﻫﯽ ،داﻧﺎﯾﯽ ،رزق و روزی دادن ،ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،دﯾﺪن و
ﺷﻨﯿﺪن و  ...او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﻫﺮ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ.
از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ از او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﺮ ﮐﺎری را ﺑﺎ ﻧﺎم و ﯾﺎد او آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻫﻤﻪی اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ او را ﯾﺎرﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺪون درﻧﮓ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮﯾﻢ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺲ از آن
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺨﺸﻮده ﺷﻮد.
ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ آنﮔﻮﻧﻪ او را ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﻢ ﮔﻮﯾﯽ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺎ او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ او
ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺮ آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن ﻓﮑﺮ و دل و ﻫﻤﻪی رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻣﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺶ از او ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رو ﺑﻪ رو
ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ ﺻﺒﻮر و اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺎﺳﺖ.
درس دوم :ادب و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر

ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﯾﻢ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﻨﺰل ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﻼم
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ادب و اﺣﺘﺮام ﺑﺎ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮ ﮔﺎه وارد ﻣﻨﺰل ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام
آنﻫﺎ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ آﻧﺎن را ﯾﺎری ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﺣﻤﺖ اﯾﺸﺎن
ﺑﺸﻮد .ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻣﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﻣﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و دﺳﺘﻮرات آنﻫﺎ را اﺟﺮا
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ را دﺳﺘﮑﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ و ﺑﺪون اﺟﺎزه
از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ.
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ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮوﯾﻢ ،اﺑﺘﺪا در ﻣﯽزﻧﯿﻢ و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب
و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺪون اﺟﺎزه وارد اﻃﺎق آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاب و
اﺳﺘﺮاﺣﺖﺷﺎن را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﻢ.
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﻫﺮ وﻗﺖ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪﯾﻢ ﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ.
ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻧﺪ،
اﻇﻬﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و از آﻧﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻣﺎن را ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و ﺑﺨﺸﺶ
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
درس ﺳﻮم :ادب و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ

ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن را دﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻼم ﮐﺮده و اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽروﯾﻢ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﯿﺎط و ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﮐﺎری داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻣﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن دوﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﻣﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ ﻣﯽروﯾﻢ و از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ
او را ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد ﺑﺮای ﻋﺮض ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻣﯽروﯾﻢ
و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ و وﻗﺖ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽﺷﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
آﺷﻐﺎل و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺟﻠﻮی ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽاﻧﺪازﯾﻢ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮوﯾﻢ اول در ﻣﯽزﻧﯿﻢ و اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺰاﺣﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ.
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ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ از دوﺳﺘﺎنﻣﺎن دﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ
در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺰل آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ ،ﻣﺰاﺣﻢﺷﺎن
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ در ﻣﻨﺰلﺷﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
درس ﭼﻬﺎرم :ادب و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و رﻓﯿﻘﺎن

ﻫﺮ وﻗﺖ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﮔﺸﺎدهروﯾﯽ ﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﯿﻢ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮدﻣﺎن دوﺳﺖﺷﺎن ﻣﯽدارﯾﻢ.
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ از آﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ،ﻫﺮ آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺎ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در ﮐﺎرﻫﯽ درس و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ و دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﻫﻢﭼﻮن ﺧﻮد ﻣﺎ در درس ﺧﻮاﻧﺪنﺷﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺮ ﮐﻼس و وﻗﺖ درس ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ آﻧﺎن ﻧﺸﻮﯾﻢ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدش ﻣﯽروﯾﻢ و ﺷﻔﺎﯾﺶ را از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ.
ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر دوﺳﺘﺎنﻣﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،و ﻫﺮ ﺟﺎن آﻧﻬﺎ را دﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ از آﻧﻬﺎ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن
و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﺪ وﺳﻂ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ
آﻧﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎراﺣﺘﯽ از آﻧﻬﺎ دﻟﺠﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎدی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
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درس ﭘﻨﺠﻢ :ادب و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺮﺑﯽ

ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر دوم ﻣﺎﺳﺖ ،ﻫﺮ وﻗﺖ او را دﯾﺪﯾﻢ ﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ او ﺑﺴﯿﺎر
اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
در ﺣﻀﻮر او ﭘﺮﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺻﺪاﯾﻤﺎن را ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﺣﻀﻮر او ﺑﺎزی و ﺷﻮﺧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﺮ وﻗﺖ وارد ﮐﻼس ﺷﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام او از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ درس و ﺳﺨﻦ را ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺧﻮب ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﺳﻂ ﺳﺨﻦ او ﺣﺮف
ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ.
ﺑﺪون اﺟﺎزه او از ﮐﻼس ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﯿﻠﯽ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری را ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺮ ﮐﻼس زﯾﺎد از او ﺳﺆال ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و وﻗﺖ او را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی
از درس ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﯾﻢ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،دﻋﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی را از او آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ و ﻣﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ و
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ او را دﭼﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و
ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ.
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد و دﻟﺴﻮز
ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ و دﻟﺴﻮزی و ﻧﺼﯿﺤﺶ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم
و از او ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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درس ﺷﺸﻢ :آداب ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ

ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ را از ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﻤﺎن ﭘﺎک

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺸﻮﯾﻢ اول ﭘﺎی راﺳﺖ را ﺟﻠﻮ ﻣﯽﻧﻬﯿﻢ و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﯿﻢ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻫﺪﯾﻪ در ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
در ﮔﻮﺷﻪای ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ اذان ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آﻫﺴﺘﻪ آنﭼﻪ را ﻣﺆذن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .و اﮔﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ درس و ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ داﺷﺖ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن دﯾﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ و
آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺸﻮﯾﻢ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
آرام و آﻫﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎزﻣﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و در ﺧﻮاﻧﺪن اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و
ﺻﺪایﻣﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺲ از ﺳﻼم دادن اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و آرام ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ
ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ﯾﺎ زودﺗﺮ ﺑﻪ آراﻣﯽ از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﻫﯿﭻوﻗﺖ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ ،ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺨﻦ ﺑﯿﻬﻮده
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﺮام آن را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن ﻧﯿﺎز داﺷﺖ آن را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻣﺴﺠﺪ را آﻟﻮده ﻧﻤﯽﺳﺎزﯾﻢ و ﻓﺮش و ﺳﺠﺎده آن را ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
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ﺳﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽروﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮوﯾﻢ.
ﻣﻌﻠﻢﻫﺎﯾﻤﺎن را ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
زﻧﮓ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻼس را ﮐﻪ زدﻧﺪ آرام و ﺑﺪون ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻼس ﻣﯽروﯾﻢ.
ﻫﻨﮕﺎم درس دادن ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺪون ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن دﺳﺖ و اﺟﺎزه او ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ درس را ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﺧﻮب ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ
ﺳﯿﺎه ﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮب آن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺮ ﮐﻼس ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ

ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻪ زده ﺷﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ از ﮐﻼس ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ راه
ﻧﻤﯽاﻧﺪازﯾﻢ و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ دﻋﻮا ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﯿﭻ
ﺳﺨﻦ زﺷﺘﯽ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
در ﮐﻼس و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ از رﯾﺨﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع آﺷﻐﺎل و زﺑﺎﻟﻪاﯾﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮐﯿﻒ و ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺳﺖ ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ ،اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﻻزم داﺷﺘﯿﻢ از
آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
اﮔﺮ ﺳﺮﮐﻼس ﯾﺎ در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﯿﺰی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از ﮐﯿﻒ و ﮐﺘﺎب و دﻓﺘﺮﻫﺎﯾﻤﺎن ﺧﻮب ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را ﺑﺮ روی ﮐﺘﺎبﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ و ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ.
ﻫﯿﭻﮔﺎه وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :در و ﭘﻨﺠﺮه ،ﺷﯿﺮ آب ،ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه و  ...را ﺧﺮاب
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ روی در و دﯾﻮار ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮدداری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
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ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ﺧﻮردن دﺳﺖﻫﺎ و دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻮﯾﯿﻢ.
ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ﻏﺬا ﺧﻮردن را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ﺧﻮردن »ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻏﺬا را ﺑﺮ ﻣﯽدارﯾﻢ.

از ﺑﺸﻘﺎب ﺧﻮدﻣﺎن ﻏﺬا را ﺑﺮ ﻣﯽدارﯾﻢ.
ﻫﺮ ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﭼﻮن ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر
اﺳﺖ از آن ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻟﻘﻤﻪی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻏﺬا را ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ و ﺑﻌﺪ آنرا ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ.
در ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و آرام ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ؛ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده و ﯾﺎ دراز
ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲ از ﺳﯿﺮ ﺷﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ؛ و ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻻزم ﻏﺬا
ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺮﺧﻮری ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ دوﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺎن ﺳﺮ ﺳﻔﺮهی ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﯿﺰﯾﻢ و اﮔﺮ ﺳﯿﺮ ﻫﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺪک ﻧﺎن و ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻏﺬایﺷﺎن را ﻣﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻧﺪازهاﯾﯽ ﻏﺬا ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،ﺗﺎ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺸﻘﺎب ﻧﻤﺎﻧﺪ و
اﺳﺮاف ﻧﺸﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا در ﺟﻤﻊﮐﺮدن ﺳﻔﺮه ﺑﻪ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ
دﺳﺖ و دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻮﯾﯿﻢ.
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درس ﻧﻬﻢ :ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ

ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاب دﻧﺪانﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺧﻮب ﻣﺴﻮاک ﻣﯽزﻧﯿﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و

دﻧﺪان را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪانﻫﺎ ،دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎ ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ دﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺧﻮد را
ﻣﯽﺷﻮﯾﯿﻢ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬا دﺳﺖﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن
ﻣﯽﺷﻮﯾﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎن را ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
دﺳﺖ ﮐﻢ ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﯽروﯾﻢ و ﺧﻮب ﺑﺪنﻣﺎن را ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﺜﯿﻒ و ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻃﻠﻪ و آﺷﻐﺎل را داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻤﯽرﯾﺰﯾﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻟﺒﺎس ،ﮐﻔﺶ و وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮﻣﺎن ﺑﺮای
ﺷﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ وارد دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭼﭗ وارد دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،در
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﭘﺲ از آن ﻣﻘﺪاری آب را داﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪن از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﭘﺎی راﺳﺘﻤﺎن را ﺟﻠﻮ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ و دﺳﺖﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﯿﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺸﻮﯾﻢ.
ﻫﯿﭻ ﻧﻮع آﺷﻐﺎﻟﯽ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﭘﺎرک ،ﮐﻮﭼﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽرﯾﺰﯾﻢ .اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﭼﯿﺰی را دور ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ آنرا داﺧﻞ
ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊآوری زﺑﺎﻟﻪ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.
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ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ را از ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎی دورهﮔﺮد
ً
ﻧﻤﯽﺧﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ روی اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﻣﯿﮑﺮوب
زﯾﺎدی روی آن ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن اﯾﻦ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
درس دﻫﻢ :ادب و رﻓﺘﺎر در ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار

ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺮورت از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ وﻗﺖﻣﺎن ﺑﯿﻬﻮده ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮد.

ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ اﮔﺮ ﺣﻮﺻﻠﻪﻣﺎن ﺳﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺟﺎزه ﭘﺪر
ﯾﺎ ﻣﺎدر از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﯾﻢ و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﺪ اﺧﻼق و ﺑﺪ زﺑﺎن و اﻫﻞ ﺟﻨﮓ و دﻋﻮا دوﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﻻزم ﺑﻮد
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ در ﮐﻨﺎری ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ درب ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎز ﺑﻮد داﺧﻞ آنرا ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﻃﺮف ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ آرام از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﭼﻬﺎرراه روﺷﻦ ﺑﻮد و اﺗﻮﻣﯿﺒﯿﻞﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﺧﻂﮐﺸﯽ
ﺷﺪه ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻨﺪ ،دﺳﺖﺷﺎن را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﯿﭻﮔﺎه آﺷﻐﺎل را در ﮐﻮﭼﻪ و
ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﭘﺎرک ﻧﻤﯽرﯾﺰﯾﻢ.
اﮔﺮ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﭘﺎرک ﭼﯿﺰی را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﺣﻤﺖ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﺮدم
ﻣﯽﺷﻮد آن را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

