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 خالصــه درس اخالق عمــومی

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ٍ هزکشیت خبًِ کِ هحل اجتوبع افزاد خبًَادُ  ٍاصُ ثیت ٍ ثیَت چٌذیي ثبر در لزآى آهذُ است. طْبرت ٍ اهٌیت

ضَد. خبًِ ثبیذ پبن  ّبی فکزی ٍ رٍحی ٍ رٍاًی ٍ رفتبری، هبًغ تزثیت سبلن هی اهٌیًباست ثسیبر هَرد تبکیذ است. 

 .ّبی پبن تزثیت ضًَذ ثبضذ تب اًسبى

 :کٌٌذ حج طْبرت را ایٌگًَِ هطزح هیػلوبی اخالق ث

 ّبی ظبّزی پبن ثبضذ. ى اس حذث ٍ خجج ٍ آلَدگیطْبرت جسن: یؼٌی جسن اًسب .1

 چطن  ٍ سثبى ٍ دست ٍ ضکن ٍ ... را اس حزام حفظ کزد. ثبیذ .طْبرت جَارحی: یؼٌی2

 .طْبرت جَاًحی: یؼٌی ثبیذ للت را اس حسذ ٍ ػجت ٍ حزظ ٍ... هحبفظت کزد.3

 .طْبرت سِز: سزیزُ ٍ طْبرت اًسبى اس ّز ًَع تؼلمی پبن ضَد.4

ثبیذ ًسجت ثِ تزثیت خَد ٍ خبًَادُ اش ضذیذا احسبس هسئَلیت داضتِ ثبضذ، ّوبى طَر کِ در حَسُ التصبدی اًسبى 

هب آًچِ را کِ جذی است ضَخی » فزهَد: ػلیِ هی اهلل اهلل ثْجت رضَاى تکٌذ. آی احسبس ٍظیفِ هی ٍ ػلوی ٍ ...

لجتِ کِ رفغ ًیبسّبی دًیَی، السم است اهب ّیچ ا ؛«این ضَخی است، جذی ثِ حسبة آٍردُ ِ را کِاین ٍ آًچ گزفتِ

 چیش ًجبیذ تزثیت را تحت الطؼبع لزار دّذ.

 الَُّذِیيَ أَی َُّْب یب» فزهبیذ: هتؼبل هی خذاًٍذ کِ اس آیبت ارسضوٌذ لزآى در حَسُ تزثیت است، سَرُ تحزین نآیِ ضطدر 

اٍل خَد را ثبیذ تزثیت کٌین،  ؛«ٌیذای اّل ایوبى! خَدتبى ٍ اّلتبى را هزالجت ک ؛...ًبراً أَّْلِیکُنْ ٍَ أًَْفُسَکُنْ لَُا آهٌََُا
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 ،گفتٌذ ثزٍ فزهبًذّبى هب در جٌگ ًوی»فزهَد:  ضْیذ لبسن سلیوبًی هیتَاًذ هؼطی ضی ثبضذ.  چَى فبلذ ضی، ًوی

  رفتٌذ. یؼٌی خَدضبى اٍل جلَ هی«. گفتٌذ ثیب هی

هب ثبیذ  .ثگیزین رستیدکبر خیز اًجبم دّین ٍ ثؼذ کبر را ثِ خذا ٍاگذار کٌین تب ًتیجِ  ،ثٌبثزایي هب ثبیذ اٍل خَدهبى

ٍلتی خذاًٍذ  :ثحج تَکل را جذی ثگیزین ٍ الجتِ ٍظیفِ خَد را ثِ خَثی اًجبم دّین. در رٍایبت آهذُ است کِ

دیٌی در تزثیت ثبیذ رػبیت ضَد ٍ  ثخطی ثِ ًگبُ سبسد. ػوك ، اٍ را در دیٌص هتفمِ هیثخَاّذ ثِ ثٌذُ ای خیز ثزسبًذ

ّب ثبیذ ثزای فزسًذاى، تؼزیف ٍ  اس ّز فزصتی ثزای آهَسش هفبّین دیٌی ٍ تزثیتی در خبًَادُ استفبدُ گزدد. ارسش

ِ همبهبت هؼٌَی ٍ رضبیت الْی در کٌبر سًذگی ت ًفسبًی ٍ دًیَی ًطًَذ ٍ رسیذى ثتجییي ضَد تب اسیز توبیال

  ارسضوٌذ ثبضذ.ضزافتوٌذاًِ ثزای آًْب 

   


