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 خالصــه درس اخالق عمــومی

 

 

 بسم اهلل الرحمه الرحیم

  در تربیت تًحیدی، وباید جبر ي زير در کار باشد.

ٍلتی ساُ سشذ ٍ صالح اص ساُ ضاللت ٍ  ،باشذ. بِ ػباست دیگش« لذ تبیي الششذ هي الغی» ، بِ ششطی کِ «ال اکشاُ فی الذیي»

گوشاّی هشخص ٍ تبییي شذُ باشذ، دیگش ًیاصی بِ اجباس ٍ صٍس ًیست. دػَت بِ سَی خذا بایذ با بصیشت باشذ. دس خاًِ ای 

کٌٌذ،  شًَذ ٍ اص هٌکشّا دٍسی هی یهاًَس ه ّا بِ خَبی ،کِ هؼشٍف ٍ هٌکش هشخص است ٍ بِ آًْا تَجِ هی شَد، فشصًذاى

بِ طَس هثال؛ بِ فشصًذاى بفْواًین کِ صذای  ًِ آًکِ ٍظایف دیٌی دس خاًِ طَسی هطشح شَد کِ ّوِ اص آى فشاسی باشٌذ.

اراى، دػَت خذاًٍذ بشای دیذاس هاست، پس چشا هؼطل کٌین؟! سؼی کٌین جٌبِ سحواًیت ٍ سحیویت خذاًٍذ سا بشای آًاى، 

 .بییي کٌینت

 حتی اگر گًیىدٌ آن، بٍ آن عمل وکىد.  ،مًعظٍ را بشىًید

 آدابی داسد: ّن ٍ هَػظِ دادى شوا بشٌَیذ ٍ سؼی کٌیذ، ػول کٌیذ. البتِ تزکش

 ٍ هٌطمی هتمي ٍ استَاس بایذ سذیذ باشذ؛ تزکش، .1

 .بایذ بلیغ باشذ؛ فصیح باشذ تزکش،.2

ّا بش سش فشصًذاى ها  ها بایذ لابل فْن ٍ آساى باشذ. ًِ ایٌکِ لیستی اص اهش ٍ ًْی تزکشاتّا ٍ  هیسَس باشذ؛ خَاستِ تزکش،.3

 .بباسد

السالم فشهَد:  ش الوَهٌیي ػلیِاهی بایذ جویل باشذ. دس تشبیت بایذ کالم ها صیبا ٍ دلٌشیي ٍ سششاس اص صویویت باشذ. تزکش،4

 «صیبا سخي بگَییذ تا صیبا بشٌَیذ.»
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 .باشذ کَتاُ تزکش، بایذ .5

البتِ ایي هَضَع دس بحث تشبیت است ٍ  باشذ.ػشك ٍ هحبت اطاػت فشصًذاى اص ها، بایذ اص سٍی  . تزکش، اهش ٍ ًْی ًباشذ.6

 دس اجشای لَاًیي اجتواػی، گاّی اهش ٍ ًْی الصم است.

 .ّای ها سا داشتِ باشذ اشتیاق حشف .تزکش، بایذ بِ هَلغ باشذ. فشصًذ ها حَصلِ 7ٍ


