
بسم هللا الرمحن الرحمی

اخالق حرفه ای: درس



وظیفه اصیل ما در دنیا چیست؟_  1

وظیفه ی ما این است که تعلامیت وآ موزه های اسالمی را فرا گرفته ودر وجود خودمان: جواب

پیاده کرده سپس معل منوده ودرحد توان آ نرا به دیگران انتقال دهمی

تعلامیت وآ موزه های اسالم کدامند؟-2

او ابیداب عقل خود خدای خویش . بریخ مربوط به اعتقادات وابور های انسان است-الف

م عمل اعتقادات ای عمل الک. رااثبت کرده به توحید وعدل نبوت وامامت ومعاد اعتقاد پیدا کند

. اکشف این نوع از آ موزه های اسالم است



رهایی اینکه چه اکرهایی بکند وچه اک. بریخ مربوط به افعال واکرهای خشص ملکف است-ب

پرهزی واجتناب کند وچه ....از چه چزی های خوردین،شنیدین، دیدین و. نباید اجنام دهد

اکرهایی را الزم است اجنام دهد عمل فقه اکشف این نوع  از آ موزه های اسالم است که از 

طریق کتاب خدا وسنت معصومنی علهیم اسالم واجامع وعقل وظایف معیل مارا بیان می 

. کند

بریخ از تعالمی اسالم مربوط به ابطن انسان است که از حلاظ رویح ومعنوی وخلق و :ج

عمل اخالق از طریق عقل و .خوی چگونه ابید ابشد وکدام خلق و خوی شایس ته اونیست

اکشف این قسم از تعلامیت می ابشد( کتاب وسنت)نقل 



ملکف به چه کیس گفته میشود؟. ب اشاره به خشص ملکف گردید2درخبش -3

ال ملکف کیس است که به حد بلوغ برسدوبلوغ دخرتان، رس یدن به سن نه س: جواب 

بریون آ مدن مین-الف: مقری است و در پرسان یکی از سه نشان زیر است 

هرکدام از . سال مقری15رس یدن به سن -روییدن موها خشن در ابالعورت    ج-ب

...اتفاق بیفتد در هامن حلظه پرس به حد بلوغ رس یده. نشانه های ذکر شده زود تر

ح آ هنارا توضی. تلکیفی و وضعی حبث می شود–در عمل فقه از دونوع حمک رشعی -4

. رید که مس تقامی به اکرهای اشخاص ملکف،تعلق میگ: حمک تلکیفی:الفجواب . دهید

ندِاابهه مثال وقیت کیس حریف مزی -حرمت–کراهت -اس تحباب-وجوب: قسم است5وبر



شارع می گوید که شام درحال اجنام دادن واجب ای مس تحب ای مکروه ایحرام ایمباح هست

زاید که غری مس تقمی به اکر های اشخاص ملکف تعلق می گرید واقسام آ ن: حمک وضعی :ب

یح مثال وقیت مناز صبح که یک واجب است اجنام گرفت شارع میگوید مناز شام ص . است

........ضامن و-زوجیت..صت،بطالن،ملکیت: بریخ از احاکم وضعی عبارتند از . است



تعلامیت اسالمی اب علوم اسالمی چه تفاویت دارد

.  نت علوماید گرفنت ومعل کردن به تعلامیت اسالمی واجب است ویل دراکرث مواقع اید گرف-1ج

اسالمی واجب نیست                                                                         

مثل عمل.اکرث علوم اسالمی آ لت و وس یهل برای به دست آ وردن تعلامیت اسالمی است-2ج

تند ویل تعلامیت اسالمی خود هدف هس ...رصف وحنو وبالغت ومنتق وفلسفه واصول فقه و

نه وس یهل

از میان سه قسم از اقسام تعلامیت اسالمی کدام یک ازشف است چرا؟-6

.



ج

ومعاد است واثننی ابتدا ابید( خدا)زیرا موضوعش مبدء . قشم اول که مربوط به اعتقادات است -ج

خدا وتوحید ونبوت وامامت اثبت شود سپس از کتاب خدا وسنت معصومنی برای کشف احاکم

.رشعی واخالق اس تفاده گردد 

.اخالق را تعریف کرده اقسام آ نرا بیان گنید-7

اخالق مجع خلق به معنای خوی وطبیعت وعادت می ابشد ودر اصتالح به معنای -ج

چنانکه خلق به معنای صفات بریوین انسان.صفات وحاالت رویح ومعنوی انسان است 

واسلکت ظاهری اوست



اقسام 

اخالق

حس نه

سِیئه

وجود خلق و خوی بد در ابطن مثل حد ،طع رذائل اخالیق انم دارد: ابطین

وجود خلق وخوی بد در ظاهر مثل غضب ،تکرب که مفاسد اخالیق انم دارد                                    : ظاهری

یعین تزینی ابطن انسان خول و خوی خوب مثل حسن ظن ، حمل که به این قسم ماکن اخالیق:ابطین

گفته میشود
یعین تزینی ظاهر انسان به خل و خوی خوب مثل متبسم بودن همرابن : ظاهر

بودن که به این قسم حماسن اخالیق گفته میشود



هدف از عمل اخالق چیست؟-8

فسهدف، تزینی ابطن وظاهر انسان به اخالق خوب وپس ندیده واز بنی بردن مفاسد اخالیق را هتذیب ن: ج

گویند        

حقیقت انسان چیست؟-9

حقیقت انسان جسم مادی او نیست زیرا جسم او در هر حلظه در حال تغیری و دگرگوین است طوری : ج

ت سال که جایگزین میگردند در حایل که انسان خاطرات گذش ته خود را به اید دارد، وقیت به تصویر بیس

اطر گذش ته خود نگاه می کند می گوید این من هس مت حقیقت او نفس است که گاهی روح گفته می شود خب

وین توقف حیات بدن به آ ن و گاهی عقل گفته می شود به خاطر ادراک معقوالت و گاهی قلب خباطر دگرگ

مضری  



قوای نفس کدامند؟

ا قوه شهوت وغضب وس یهل انسان است برای دوام زندگی او دراین دنیا ذل. وقوه عاقهل. قوه غضب

:  ال پرس یدند ابیدحتت قوه عاقهل درآ ینده واب فرمان او باکر گرفته ابش ند  وقیت مالئکه از خداوند متع

(  بخباطر قوه غض)خون بریزد ( خباطر قوه شهوت)آ ای کیس را در زمنی قرار میدهی که فساد کند 

را که آ ن چ:خدای متعال فرمود( هبخاطر قوعاقهل)درحالیکه ما تسبیح وتقدیس تورا به جا می آ ورمی 

چراکه خدای متعال موجودی را آ فرید که دارای قوای متام موجودات .  من میدامن شام منیدانید

. میشود



درحایل که مالئکه،قوه شهوت وغضب نداشتند وتهنا عقل حمض هستند 

افاف وجحاب را توضیح دهید؟-11

ی عفت این است که در نفس انسان حالیت حاصل شود که به وس یهل آ ن از غلبه شهوت جلوگری:ج

.شود جحاب به معنای جلوگریی ومانع شدن است ویک مر ظاهری وبریوین است

جحاب دارای اقسامی است مثل جحاب درنگاه ، شنیدن،راه.درحایل که عفت امری ابطین ودروین است

این . انسان اب داشنت ملکه ی عفا خود را از گناهان خمتلف ظاهری حفظ میکند.... رفنت وخوردن

حسن و اعتدال قوه ی شهوت است شهوت مانند یک اسب سواری است که در شاکر گاه مورد 

. اس تفاده قرار میگرید چننی اس یب ممکن است تربیت شده وممکن است مچوش ابشد



عتدال در قوه غضب را توضیح دهیدا

غضب در وجود انسان مانند یک سگ شاکری است که نیازمند اتدیب است ات حراکت ورفتار را اب 

اشارهی صاحبش صورت گرید نه ابمیل خودش اعتدال وحسن قوه ی غضب هامن حالیت است که جشاعت 

س یت انمید میشود واگر به طرف افراد کش یده شود درنده خوی است واگر به صفت ونقصان گراید ترس و س 

....انمیده میشود

امهیت مباحث اخالیق وتربییت را بیان کنید؟-13

ق حسن خل:مردی سه ابر از پیامرب اعظم صیل اهل واهل پرس ید دین چیست؟ حرضت در هر سه ابر فرمود:ج

ودر ابر چهارم حرضت فرمود آ ای منی فهمی؟ دین این است که غضب نکین 



هرمومین خش اخالق تر ابشد از نظر امیان اکمل تر : درروایت دیگر آ مده است که 

است ، روز قیامت برتر از حسن اخالق درمزیان معل هیچ بنده ای هناده منی 

شود،پاداش انسان خوش اخالق مانند کیس است دامئا در مناز و روزه ابشد مهچنان که 

خورش ید خی را ذوب میکند حسن خلق گناه را حمو می کند بد خلقی اعامل خوب را حمو 

د می کند چنان که رسکه عسل را ،خداوند اابدارد که توبه بنده بد خلق را بپذیرد ، ب

د خلقی بدخبیت است که گناهی است که ابوجود آ ن، کرثت نیکی سودی منی خبش


