
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 م کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان هفتجمالت ناب فصل 

 تربیت اسالمی موضوع: 

 128تا  109: صفحه

****************** 

 ضرورت انس با قرآن

این کتاب الهی  تری داشته باشند و پیوندشان را با  ها با قرآن رابطه مستقیم کنم بسی ضرورت دارد مسلمان فکر می 

 تر کنند.تر و محکم تر، مستقیم نزدیک 

 1بند  113ص 

 مشکل جوامع ایمانی 

های  ها و ایدئولوژی های خدایی باشد، یا ایمان به مکتب های ایمانی میخواهد ایمان به خدا و مکتب مشکل جامعه 

شود دچار یک نقطه آسیب پذیری  می شود و اداره  هایی که بر محور ایمان تشکیل می بشری، عرض کردم جامعه 

ها، چون گرما و شور ایمان به فکر و اندیشه و به عمل و رفتارشان  خاصی است و آن این است که در این جامعه 

دهد؛ چون برای آن چیززی که به آن ایمان و اعتقاد، یعنی دلبستگی و عقد القلب دارند، ارزش  آهنگ خاصی می 

ند در راهش جان ببازند، فداکاری و از خود گذشتگی کنند؛ به دلیل ارزش فوق  خاصی قائلند، تا آنجا که حاضر

، گه گاهی دشمنان رند و زیرک، دنیاطلبان صفوف داخلی،  ای که برای آن چیزی که به آن ایمان دارند قائلند العاده 

ند و داد و  کنگذارند بر جای حساس؛ یک چیزی را بهانه می آیند انگشت می وستون گنجم دشمن خارجی، می 

ای که دینت و مکتبت بر باد رفت!  اندازند: آی ملت مؤمن به این مکتب و به این دین، چخ نشسته فریاد راه می 

آسان    - عشق مذهبی، عشق مکتبی-اسالم بر باد رفت! این مردم به دلیل وجود آن گرما و شور ایمان و عشق  

 شوند.تحریک می 

 2بند  114ص 

 امعهانسان مکتبی و ایمان در ج



 

 

خواهیم شور ایمان، موتور محرک جامعه اسالمی و شیعی ما باشد. ما معتقدیم انسان اصالً موقعی زندگی  ما می 

انسان آغاز  کند که ایمان در زندگی او نقش پیداکند. زندگی انسانی با نقش ایمان در زندگی  انسان را آغاز می 

ن زن و مردی مسلکی هستیمکه در راه مسلک و مکتبش  شود؛ ایمان به مکتب و مسلک و آیین. ما طرفدار ساختمی 

 از همه چیز بگذرد. تالشمان در این راه است. خودمان را هم میخواهیم این جور بسازیم. 

 1بند  115ص 

 و آگاهی افراد  شناخت دوست و دشمن

میزان آگاهی و هشیاری  شود  . و با چهارتا جمله زیبا هم نمی توان دوست و دشمن را شناختبا چهارتا شعار نمی

 اشخاص را تشخیص داد. 

 1بند  118ص 

 آفت سطحی نگری 

ایم. تربیت اسالمی به یک مسلمان اجازه  من هرگز در عمرم طرفدار این گونه سطحی بودن در این مسائل نبوده 

  ای را دوست دارد که وقتی به کاری دهد که سطحی عمل کند، سطحی بنگرد، سطحی بیندیشد. خدا بنده نمی

زند، متقن و محکم و استوار و ریشه دارد کار ببکند. این از کلماتی است که از رسول خدا صلوات اهلل و  دست می 

 سالمه علیه، نقل شده است.  

 1بند  118ص 

 های اجتماعی تحقیق درباره چهره 

حالشان، میزان معلومات  شان،  توانید تحقیق کنید. سابقه آنها، الحقه آنها، گذشته هایی تا آنجا که می درباره چهره 

، میزان خیراندیشی و صالح اندیشی واقعیشان، میزان از خودپرستی درآمدن و حق پرست  و تحصیالت و آگاهیشان

های مختلف و اینها مراجع شما باشند. یعنی کسانی باشند که در برخورد  های مختلف در زمینه شدنشان، در رشته 

آید و از اینها  تان پیش می دشمن یا مؤمنان جاهل در قشرتان و در جامعه هایی که در اثر وسوسه افکندن  با بحران 

خواهیم بگویم به  خواهیم بگویم یکسره حرف آنها را بشنوید؛ می بخواهید در این زمینه به شما کمک کند. نمی 

 شما کمک کنند و هشیارتان کنند.

 1بند  118ص 

 اسالم شناسی دشمنان 



 

 

اند که اسالم  کنیم که دشمنان جهانی اسالم و امت اسالمی حتی بدین هوس افتاده میدوستان! در عصری زندگی  

 های خود به ما بشناسانند.ها و گفته را از ال به الی نوشته 

 2بند  119ص 

 سخن گفتن از خطرات 

بزرگی خطر  خواهم قشر ما )روحانیون( کمترین یأس و نا امیدی در خودش احساس کند. من اگر از  هرگز نمی 

نیستسخن می امیدی  برای کم  بیشتر و  گویم هرگز  برای احساس ضرورت تالش  بیشتر است.  آمادگی  برای   .

 گذشت بیشتر است.

 1بند  124ص 

 مشکل اتحاد در جامعه مسلمین 

قرن هاست دشمن توانسته است این آیه کریمه را عمالً در امت اسامی خنثی و بی اثر کند »واعتصموا بحبل اهلل  

. . »... 

 1بند  124ص 

 

 


