
  

ک هیچ چیزی به پای آن نمی رسد.وقت طالی متحرّ، وقت ، گوهر گران بهایی است که در ارزش  : وقت شناسی

می بری. عمر تو هم اکنون است که در آن به سر » ی گذرد و باز نمی گردد. حضرت علی )ع( می فرمایند: م است که

 .ه استاجازه زندگی و استفاده از فرصت ها را دادخداوند باشیم که به ما  گزار شکرما باید .«پس آن را غنیمت بشمار

هرکسی همسایه اش را اذیت کند ، خداوند بوی بهشت را بر او :» پیامبر اکرم )ص( می فرمایند   : ارتباط با همسایه

در بسیاری از روستاها و محالت ، همسایه ها « . حرامی می کند و جهنم را جایگاه او قرار می دهد و چه بد جایگاهی است

در شهر ها هم همسایه ها باید  در خوشحالی و ناراحتی هستند. ،لی به هم احترام می گذارند و مونس و غم خوار یکدیگرخی

حقوق یکدیگر را رعایت کنند و به هم احترام بگذارند. مثال اگر در آپارتمان هستند نباید با ایجاد سر و صدا باعث آزار 

 ه کنند که آسیب نبیند.آن ها شوند و از وسایل مشترک طوری استفاد

آداب سالم کردن در اسالم اهمیّت زیادی دارد و خداوند برای آن صواب زیادی در نظر گرفته است. :سالم کردن

معاشرت و سالم کردن و همچنین دست دادن در انسان ها نشاند دهنده ی شخصیت و احترام بین آن ها 

 در شعری می فرماید:  است.سالم کردن به معنی آرزوی سالمتی کردن است. حافظ

 «بدان مردم دیده ی روشنایی   سالمی چو بوی خوش آشنایی »

صداقت یکی از صفات بارز انسان های خوب است.کسی که در رفتار از خود صداقت نشان نمی دهد و   :صداقت

تن دروغ می گوید ، اول به خودش آسیب می زند و بعد به جامعه. صداقت و راست گویی ، بهترین راه برای داش

قیت و آرامش نمی رسیم.فطرت پاک هرگز به موفّروابط خود و پایدار با دیگران است. اگر صداقت نداشته باشیم ، 

 انسان ایجاب می کند که انسان سالم و متعادل ، دل و زبانش یک سو و هماهنگ باشد.

ابل اعتماد تبدیل می ق و قکه ما را به فردی موفّ مسئولیت پذیری یکی از خضوصیات فردی است   :مسئولیت پذیری

 ها.مسئولیت پذیر بودن کار سختی نیست . فقط باید چند اری داشتن تعهّد نسبت به انجام ککند.مسئولیت پذیری یعن

 



 

نکته را رعایت کنیم: اگر کاری را قبول کردیم آن را انجام بدهیم ، بهانه تراشی نکنیم ، دیگران را مقصّر ندانیم ،  

 نامه ریزی داشته باشیم.عاقالنه تصمیم بگیریم و بر

امانت داری یکی از صفات برجسته ی انسان است و یکی از ارکان دینی ما به شمار می رود.خدای :امانت داری

بزرگ در قرآن کریم شخص امانت دار و امین را ستوده است و او را در دسته ی مومنان قرار داده 

. حضرت سپرده شد ، به نحو احسن از آن نگهداری کند  است.امانت دار به کسی گفته می شود که اگر چیزی به او

بر آن که تو را امین شمرد ، خیانت نکن. گرچه به تو خیانت ورزد ، رازش را فاش مساز ، » علی )ع( می فرمایند: 

 «.گرچه خود آن را فاش سازد 

دی که به دیگران احترام احترام گذاشتن یعنی حرمت نهادن ، نکو داشتن ، بزرگ داشتن و ارج نهادت. فر: احترام

ه می کند و برای او ارزش قائل است.ما تنها نباید به بزرگ تر ها احترام بگذاریم. می گذارد ، به آن شخص توجّ

 بلکه کوچک تر ها و افرادی که هم سن ما هستند هم باید مورد احترام ما قرار بگیرند.
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