واحد چابهار

جزوه درس اخالق و تربیت اسالمی
نصراهلل یارمحمّدی
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بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
 -1هَظَع ػلن اخالق چیست؟
هَظَع ػلن اخالق سفتاسٍوشداساًساى است وِ تا اسادُ هستمین یاتا ٍاسؽِ اصاٍسشهی صًذ .هٌظَساص(ٍاسؽِ)ایي است وِ ػلن
اخالق اًساى خؽا واسسا ٌّگاهی وِ وَتاّی وشدُ ٍدساحتیاغ ٍَّضیاسی سْل اًگاسی وشدُ هحىَم هی وٌذ صیشا لذست
تشآًْا داضتِ است

 -2تؼشیف ػلن اخالق چیست؟
هدوَػِ ای اصاصَل ٌّداسی هی تاضذ وِ ضایستِ سفتاسٍوشداس تطشی تشهمتعای آًْا خشیاى یاتذ.

ّ -3ذف اصػلن اخالق چیست؟
تاصداضتي اًساى اصاضتثاّاتذسسفتاسٍوشداسش است تِ گًَِ ای وِ دسًیت ػول ٍّذفص صادق ٍتِ دٍساصهیل ٍَّس ٍتملیذ
وَسوَساًِ تاضذ.

 -4سشچطوِ ػلن اخالق اسالهی چیست؟
لشآى سٌت پیاهثشٍخاًذاى پاوص ػمل هطاّذُ ٍفؽشت اًساى هی تاضذ.

-5دسوذام آیِ خذاًٍذاصاخالق پیاهثش(ظ) تدلیل فشهَدُ است؟
دسسَسُ ًَى آیِ 4خذاًٍذ خؽاب تِ پیاهثش هی فشهایذٍ(:یمیٌاتَتشهلىاتَسدایای اخاللی ػظیوی لشاسداسی)

ّ -6طت ًوًَِ اصسیشُ ٍاخالق ػولی پیاهثشاوشم سا روش وٌیذ ٍ دٍ سٍایت سا تَظیح دّیذ :
 -3تالٍت لشآى -4.تاخثش تَدى اصحال هسلواًاى -5.پاسخ تِ ّوگاى -6.اّتوام
-1تشس اصخذا -2.اّتوام تِ ًواص.
 -7سخی تشیي هشدم -8.خَش اخاللی.
تِ حَائح هشدم حتی دسٍلت ًواص.
 -1تشس اصخذا:حعشت ػلی(ع)هی فشهایذ :پیاهثشاصخَف خذا آى لذسهی گشیست وِ سدادُ هحل ًواصش اصاضه چطن
اٍتشهی ضذ تا ایٌىِ خشم ٍگٌاّی ّن ًذاضت.
 -3تالٍت لشآى:حعشت ػلی(ع) فشهَدّ:یچ اهشی پیاهثشسااصتالٍت لشآى تاصًوی داضت هگش خٌاتت.

-7پیاهثشدسهَسد خَش خلمی چِ فشهَدُ است؟
هحثَب تشیي ضوا ًضدخذا خَش سٍتشیي ضواست وِ تا هشدم اًس گشفتِ ٍها ًَس هی ضًَذ ٍدضوي تشیي ضوا ًضدخذا
وساًی ّستٌذ وِ دسهیاى هشدم سخي چیٌی ٍتفشلِ ایداد هی وٌٌذٍهی وَضٌذ تاتشای هشدم پاوذاهي لغضش ّایی تیاتٌذ.

-8دٍآیِ اصلشآى وشین دسهَسد اهاًتذاسی تٌَیسیذ :
 -1سَسُ هَهًٌَأیِی ٍ(:8آًْا اهاًت ّا ٍػْذّای خَد ساسػایت هی وٌٌذ).
 -2سَسُ ًساءآیِی ّ(:58واًا خذاًٍذ تِ ضوا فشهاى هی دّذ وِ اهاًت ّا ساتِ صاحثاًطاى تشگشداًیذ).

 -9خیاًت دساهاًت تا چِ ػَاهلی صَست هی گیشد؟دٍهَسد سا تِ اختصاستَظیح دّیذ :
-1تؼذی تِ اهاًت :یؼٌی اًساى دخل تصشف وٌذ دسآًچِ صاحثص تِ اٍ اخاصُ ًذادُ است.
هثل پَضیذى لثاس اهاًتی تذٍى اخاصُ صاحثص.
 -2تفشیػ دساهاًت:یؼٌی دسًگْذاسی اهاًت وَتاّی وٌذ .هثال وتاب سادسخای هشؼَب لشاس دّذ.
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 -3هساهحِ دساهاًت:یؼٌی ّشگاُ صاحة هال آى ساخَاست تایذ فَسا تشگشداًذ ٍاصسدوشدى آى اهتٌاع ًَسصد.
-4افشؼذساهاًت :یؼٌی دسهال اهاًی اًساى صیادُ سٍی ًىٌذ هثال اگش خَدسٍیی اهاًت گشفتِ ًسثت تِ سشػت ٍتشهضآى سػایت
وٌذ.

-10اصدیذگاُ ػلواءاهشتِ هؼشٍف چٌذ ضشغ داسد تَظیح دّیذ؟
اٍل:ایٌىِ احتوال اثشدسآى تذّذ.
دٍم:خَدآهشًٍاّی فؼل ٍاخة ٍحشام سادسست تذاًذ.
سَم:سثة ظشسٍصیاى تِ خَدیا هسلواى دیگشی ًطَد.
چْاسم :ػلن تِ صذٍسحشاهیاتشن ٍاخة اصؼشف داضتِ تاضذ.

 -11هؼٌای تَسل ًاهطشٍع چیست؟
ایي است وِ اًساى غیشخذاساهستمل ٍدستشاتشخذا هَثشتذاًذٍحاخت خَدسا اصغیشخذا تخَاّذ اها اگشوسی تِ اًثیاء ٍاهاهاى
ٍاٍلیای خذا تَسل وٌذتا ایي ًیت وِ ٍاسؽِ فیط ّستٌذ ٍاصخاًة خذاًٍذ هارٍى ّستٌذ هطىلی ًذاسد.تَسل ٍدسخَاست
ًاهطشٍع ّواى واسوفاسٍهطشواى است وِ تِ تتْا تِ چطن خذایی ًگاُ هی وٌٌذ.

 -12حعشت ػلی(ع) چِ خصلت ّایی سا تشای آهشیي تِ هؼشٍف ًٍاّیي اصهٌىش روش فشهَدًذ؟
-1تِ آًچِ اهشهی وٌذ ػالن تَدُ ٍآگاّی واهل اصآى داضتِ تاضذ.
-2خَدهشتىة ػولی ًطَد وِ هشدم سا اصآى تاص هی داسد.
-3دسآًچِ اهشیا ًْی هی وٌذ ػذالت سا سػایت وٌذٍدسایي واسهذاسا سااصًظش دٍسًذاسد.

-13خْت وسة حسي خلك الصم است تِ چِ سٍضْایی تَخِ ضَد؟
-1سٍش تفىش :الصم است وِ اًساى ّوِ سٍصُ دسآثاسهؼٌَی ٍهادی حسي خلك اًذیطِ وٌذ ٍآیات ٍ سٍایات ٍاسدُ دسایي
صهیٌِ ساهؽالؼِ ٍتىشاس وٌذ.
-2سٍش الگَیی:لشآى وشین دسایي تاسُ هی فشهایذ :تا الْام اصاسَُ ّای حسٌِ خَدٍخاهؼِ سا اصّش ًَع سریلِ ًٍاٌّداسی پان
ٍتِ خای آى فعایل اًساًی ساخایگضیي وٌیذ.
-3سٍش ػولی :توشیي ٍهواسست ػولی تِ فعایل اخاللی.

ٍ-14ساثت ٍتغزیِ چِ تاثیشی دسحسي خلك داسد؟
اهام ػلی دسهَسدتاثیشٍساثتذسحسي خلك هی فشهایذ:حسي خلك دلیل تضسگَاسی سیطِ ّای ٍساثت است ٍتِ ّواى هیضاى
اًساًْای تذاخالق خَد ًتیدِ پذساى ٍهادساى تذاخالق ٍسثة تِ ٍخَدآهذى فشصًذاى تذاخالق ّستٌذ.
اهاتغزیِ:وساًی وِ تااهَال حشام اهشاسهؼاش هی وٌٌذیاغزاّای حشام هثل گَضت خَن یاهطشٍتات حشام هی خَسًذتشسٍی
اخالق ٍسفتاسضاى تاثیشًاهؽلَب هی گزاسدٍدسهماتل افشادی وِ غزای ؼیة ٍؼاّشهی خَسد تاثیش هثثتی تشسٍی سفتاس
ٍاخاللطاى ایداد هی ضَد.

 -15آثاسحسي خلك تِ چٌذدستِ تمسین هی ضًَذ؟هختصشا تَظیح دّیذ.
-1آثاساختواػیىِ ضاهل*:خلة دٍستی ٍهحثت دیگشاى*.آتادی ضْشّا.
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-2آثاسفشدی وِ ضاهل*:آثاسدًیَی*آثاساخشٍی وِ ّشیه اصآثاسفشدیَاخشٍیٌیضهشتثت تا آثاسی است.

-16آثاسدًیَی حسي خلك ضاهل چِ هَاسدی است؟
-1صیادضذى سٍصی.
-2صیادضذى ػوش.
 -3تِ دست آٍسدى َّیت اًساًی.
-4تاال سفتي هیضاى هسلواًی.
 -5صیاد ضذى دٍستاى.

-17آثاساخشٍی حسي خلك ساًام تثشیذ؟
-1خَاص ٍسٍدتِ تْطت.
 -6.آساًی حساب

 -2سٌگیٌی ًاهِ ػول -3.ثَاب هداّذ -4 .ثَاب صائوَلائن -5 .گٌاُ صدایی
-8.خیشدًیاٍآخشت.
ّ -7.وٌطیٌی تا پیاهثش) ظ)

-18ػاق ٍالذیي ساتؼشیف وٌیذ ٍ دسهَسدآى سا هختصشا تَظیح دّیذ :
وسی وِ ٍالذیي خَدسااریت وٌذ ٍ تش ایطاى ؼغیاى هی وٌذ ٍ تِ تؼشیف دیگشػاق ّشواسی وِ ظذًیىی وشدى تِ ٍالذیي
تاضذساضاهل هی ضَدٍاصگٌاّاى وثیشُ است ٍپیاهثشظ فشهَدُ اصّشگٌاُ وثیشُ تضسگتشضشن تِ خذاٍػاق ٍالذیي است.

 -19پیاهثشظ دسهَسد آصاسٍاریت ٍالذیي چِ فشهَدًذ؟
فشهَدًذ :وسی وِ ٍالذیي خَدسا تیاصاسدهشا اریت وشدُ ٍوسی وِ هشا تیاصاسد خذا سا آصسدَّآصاسوٌٌذُ خذا هلؼَى است.

 -20یه سٍایت اصپیاهثشظ ٍ یه سٍایت اصاهام صادق دسهَسد ػاق ٍالذیي تٌَیسیذ :
پیاهثشظ فشهَدًذ:سِ وس هیاى آًْا ٍخٌْن حداتی ًیست هٌت گزاس ػاق پذسٍهادس ٍضشاتخَاس.
اهام صادق فشهَدًذ :هلؼًََهلؼَى است وسی وِ پذسٍهادسضشاتضًذٍهلؼًََهلؼَى است وسیىِ ػاق ٍالذیي ضَد.

 -21سِ هَسد اصآثاس ػاق ٍالذیي ساروشوٌیذٍیه هَسد سا تَظیح دّیذ :
 -1سلة تَفیك ػثادت -2.خشٍج اصدایشُ تٌذگی -3.اًمؽاع ًسل ٍلؽغ سحن.
-2خشٍج اصدایشُ تٌذگی :اًساًی وِ ػاق ٍالذیي هی ضَد لیالت تٌذُ تَدى خذاًٍذ سا اص دست هی دّذ ٍ دیگشخذاًٍذ اٍ سا
ًوی پزیشد ٍ دساسفل السافلیي لشاس هی گیشد.

 -22تشوات احساى ًٍیىَواسی تِ پذسٍهادساصهٌظش اهام صادق(ع) سا ًام تثشیذٍ یه هَسد سا تَظیح دّیذ :
-1ساُ سسیذى تِ تْطت -2.تا اسصش تشاصخْادٍّدشت -3.تشتشیي ػولً -4.یىی فشصًذاى-5.سفاُ ٍساحتیذسٌّگام هشي.
-1ساُ سسیذى تِ تْطت :ضخصی خذهت اهام صادق سسیذٍػشض وشد پذسهي پیشضذُ هي اٍسا تِ آغَش هی وطن ٍتِ ایي
ؼشف ٍآى ؼشف هی تشم .اهام فشهَد :تا هی تَاًی ایي واسسا خَدت اًدام تذُ وِ ایي ػول تَ سا تِ تْطت خَاّذ تشد.

ً -23طاًِ ّای دٍستی تا اّل تیت سا ًام تثشیذ ٍ یىی سا تَظیح دّیذ :
-1هحثت تَام تا ػول ٍتمَا-2.ػطك تِ دٍستاى اّل تیت.
-3آهادگی تشای هحشٍهیت ّا-4.تشائت اصدضوٌاى اّل تیت(ع).
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 -1هحثت تَام تا ػول ٍتمَا :حعشت ػلی (ع) هی فشهایذّ( :شوس وِ ها سا دٍست داسد تایذ هثل ها ػول وٌذ ٍلثاس
پشّیضگاسی ساخاهِ ٍپَضص خَد لشاس دّذ ).تمَای الْی ٍاختٌاتاصگٌاُ تایذ سشلَحْضًذگی هحثاى اّل تیت تاضذ تا تتَاًٌذ
ػطك پاواى سا دسدل خَد خای دٌّذ ٍگشًِ دلی پشاص
ضَق گٌاُ سا چؽَس هی تَاى خایگاُ ٍظشف هحثت اٍلیای الْی لشاس داد.

 -24آثاسهحثت اّل تیت (ع) ساًام تثشیذ ٍدٍ سٍایت دسایي تاسُ روشوٌیذ :
-1اؼویٌاى ٍآساهص للة-2.تْشُ هٌذضذى اصحىوت-3.استىوال دیي.
-4اهٌیّت دسلیاهت-5.تاال تشیي دسخات تْطت-6.دادسسی دسسخت تشیي لحظات.
 -3استىوال دیي :پیاهثش(ظ) فشهَدًذ :هحثت تِ اّل تیت ٍرسیِ هي سثة واهل ضذى دیي است.
-5تاال تش یي دسخات تْطت :حعشت ػلی(ع) فشهَد :اّل تْطت تِ هٌاصل ضیؼیاى ها دستاال تشیي دسخات آى ًگاُ هی
وٌٌذّواى ؼَسی وِ اًساى تِ ستاسگاى هی ًگشد.

 -25پٌح ػول تشای فشًٍطاًذى خطن ٍغعة سا تیاى وٌیذ :
-1تشن صحٌِ ای وِ هَخة خطن ٍػصثاًیت اٍضذُ است.
-2تا آب سشد ٍظَ تگیشیذ یا دست ٍصَست سا تطَییذ.
-3یه لیَاى آب خٌه تٌَضیذ.
-4تغییشحالت تذّیذ یؼٌی اگشایستادُ ایذ,تٌطیٌیذ ٍ اگشًطستِ ایذ تشخیضیذ.
-5اگش تشایص اهىاى داسد ًواص یا دػا یا لشآى تخَاًذ تا آساهص تگیشد.
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