
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 م از کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان هفتخالصه فصل 

 سوره مبارکه آل عمران( 116تا  100تربیت اسالمی )تفسیر آیات موضوع: 

 128تا  109صفحه: 

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

و توجه به مفهوم لغوی آیات برای آگاهی و وصول به هدف کافی است  ترجمه دقیق  هر چند در برخی از موارد   ✓

 بیان جوانب تاریخی و... تأثیر به سزایی در فهم آیات دارد.تفسیر آیات اما در خیلی از موارد  

شود که انسان  های دینی گاه مشاهده می نسبت به دین و ارزش عشق و عالقه  به دلیل وجود  جوامع ایمانی  در   ✓

شان است. درواقع رابطه عاطفی میان  ها به ضرر مکتب دهد که خود آن حساسیتهایی به خرج می حساسیت

 شود که به ضرر مکتب است.در مواردی می تحریک انسان انسان و مکتبش باعث 

است و مورد  ضد ارزش  و نداشتن رابطه عاطفی با مکتب،  مان  نداشتن شور ایالبته بی تفاوتی و بی غیرتی و   ✓

 نه حساسیت بی جا داشته باشد و نه بی تفاوت باشد.تأیید ما نیست اما باید کاری کرد که شخص 

به   ✓ باید  انسانی  تربیت همچین  آگاهی  برای  کرد.  سالح  مجهز  را  و  آگاهی او  روایات  و  آیات  به  مستند  های 

 ل انس با آیات و روایات ضرورتی انکار ناپذیر دارد . به همین دلی محکمات دین

با  قرآن و روایات انس پیدا کند یا نمیتواند   تخصصتواند در حد  گاهی اوقات به دالیل مختلف یک نفر نمی  ✓

مراجعه کرد. اما نکته مهم و اساسی این است که    مرجعآن ها رو درس متوجه بشود در این موارد باید به یک  

 را از هم تشخیص دهد و دشمن را به عنوان مرجع انتخاب نکند. چهره دوست و دشمن شخص باید بتواند 

ای تحت  عدههای علمیه و مراجع ذی صالح برای تبیین علوم مختلف اسالمی  وزه متاسفانه به دلیل کم کاری ح  ✓

های مثبتی باشد اما  ها ممکن است جنبه کنند هر چند در روایت این دین اسالم را راویت می   مستشرق، عنوان  

دمان را  ای نه چندان دور این افراد به اسالم آسیب خواهند زد و الزم است که ما خودمان دین خودر آینده 

 تبیین کنیم. 

و افراد ذی  یکی از مواردی که الزم است این است که حتی وقتی کتاب یا اثر قابل توجهی وجود ندارد عالمان   ✓

 تا جامعه در مسائل مختلف بتواند به آنها رجوع کند.صالح تبیین دین، به جامعه معرفی شود  

 مند آگاه حق طلب. وجود جوانان با استعداد دغدغهخوشبختانه آینده ما در این زمینه درخشان است به دلیل   ✓

دو برادری که اهل یمن بودند و به مناطق مدینه امروزی مهاجرت کردند آنها در انجا ساکن اوس و خزرج   ✓

کردند  در کنار هم زندگی می مسالمت آمیز  ای بزرگ شدند و به صورت کامال  شدند و هر کدام تبدیل به قبیله 



 

 

به همین منوال بزرگ بشوند  ند و در اطراف مدینه ساکن شدند و دیدند اگر اوس و خزرج  آمد   یهودیانتا اینکه  

راه  دعوا و درگیری  یهودیان دیگر در آنجا نخواهند توانست صاحب قدرت بشوند بنابراین در بین اوس و خزرج  

ادن پول ربوی به  فروش اسلحه و دهای چند ساله دامان اوس و خزرج را گرفت. و یهودیان با  انداختند و جنگ

تر میکردند تا اینکه پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و ءاله( بعثت کردند  آنها را هر روز و هر روز ضعیف اوس و خزرج  

این دو قبلیه را دوباره به حالت صلح و زندگی مسالمت آمیز در آورد اما همچنان یهودیان با این دو قبیله  و  

وأعتصموا بحبل  کردند اتش کینه را دوباره روشن کنند تا اینکه آیه  می کردند و تالش  تازه مسلمان دشمنی می 

 این دو قبیله شد. اتحاد نازل شد و باعث  اهلل


