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 بسم اهلل الرحمه الرحیم

 آنهای  تربیت توحیدی و روش

  قشآى ها سا تس استّای  تِ تعثیشی آهَصُ سَسُ ًاس.« س»تسن اهلل تا « ب»قشآى کشین ّوِ اش کتاب تشتیت است. اص 

 چیضّا،خَاّذ تِ ها تیاهَصد کِ اًساى اص سادُ تشیي  هی پشسیذًذ: الف الم هین چِ دسس تشتیتی داسد؟! پاسخ دادُ ضذ: )قشآى

تطکیل ضذُ ٍف سادُ تضسگتشیي سشهایِ ٍ هعجضُ تشای اًساى ّاست کِ اص ّویي حشقشآى، تَاًذ تضسگتشیي چیضّا سا تساصد.  هی

اصغالحا یعٌی  تربیتکاس تشتیت ّن کاس سختی ًیست، تِ ضشط ایٌکِ اًساى ٌّشش، علوص ٍ تَاًص سا داضتِ تاضذ.  (است.

تشتیتی ّن ّای  ّوِ هکتة ٍ استعذادّای هتشتی ها کطف ٍ سضذ دادُ ضَد.ّا  صهیٌِ ای سا فشاّن آٍسین کِ تَاًایی ّا، ظشفیت

َّضی، دس تشتیت اسالهی کِ هثتٌی تش هثاًی تَحیذی است، هشتی ٍ پذس ٍهادس عالٍُ تش استعذادّای  ّویي ّذف سا داسًذ. اها

 .گشدد تِ تحث اًساى ضٌاسی ؛ آى ّن تشهیدٌّذ هی سا ّن سضذ ٍ... استعذادّای خاظ دیگشی حشکتی جسوی،

 داسد:اًساى پٌج تعذ  ،دس ًگاُ دیٌی

 ٍ...(ّا  ٍ استخَاىّا  تعذ جسوی؛ فیضیَلَطی تذى)هیضاى ضشتاى قلة، تعذاد سگ .1

 تعذ گیاّی؛ جٌثِ سضذ اًساى .2

 ضَْت ٍ ...( -احساسی)غضةّای  تعذ حیَاًی؛ جٌثِ .3

 تفکش؛ ایي تعذ، پل تسیاس هْوی است تشای ٍسٍد تِ تعذ سٍحی -عقل -تعذ اًساًی؛ َّش .4

 تاکیذ صیادی تِ ایي تعذ داسد.تعذ سٍحی؛ کِ دیي،  .5
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تایذ تَجِ داضت کِ عَاهل: ٍساثت، هحیظ)خاًَادُ، اجتواع، هذسسِ ٍ فضای هجاصی( ، اسادُ خَد فشد ٍ عَاهل هعٌَی)تَفیقات 

 الْی( دس تشتیت تسیاس هَثشًذ. 

دس تشتیت اسالهی، ّذف ایي . خَاّذ حقیقت اًساى سا هتثلَس کٌذ. لزا تایذ ًگاُ ها تِ اًساى اصالح ضَد هی ،تربیت توحیدی

 کرامت ضَد ٍ تِ هقام کشاهت ٍ حیات عیثِ تشسذ.زوده الهی « لهاحی مت»، السالم علیِاست کِ اًساى تِ تعثیش اهام سجاد 

اسالهی کطف ٍ پشٍسش ّای  خَاّین سٍش هی ًقغِ هقاتل رلت ٍ خَاسی ٍ دًائت است. تٌاتشایي دس ایي هثاحث تِ تَفیق الْی

 .خَد ساصی ٍ دگش ساصی یاسی فشهایذاستعذادّای فشصًذاى سا هتزکش ضَین. خذاًٍذ ها سا دس هسیش 

 


