بسم اهلل الرحمن الرحيم

مباني پنجگانه تربيت سند تحول بنيادين در وصيت نامه نوراني شهيدان
نمازخانه خواهران ساختمان مركزي وزارت آموزش و پرورش – جلسه دوازدهم – سه شنبه– 69/11/03دوم جمادي الثانی
اين وصييننامههايى كه اين عزيزان مينويسيند مااعهه كنيد پنجاه سيال عبادت كرديد و خدا قبول كند ،يك روز هم يكى از اين وصيننامه ها را بگيريد و
مااعهه كنيد و تفكر كنيد

امام روح اهلل (ره)

 منابع تربيت در سند تحول بنيادين
-1آموزه های قرآن كريم ،نقش مهنوی ،اسوه ای ،هدايني و تربيني پيامبر
اكرم (صلي اهلل عليه و آعه وسلم) و حضرت فاطمه زهرا (سالم اهلل عليها)و ائمه مهصومين
)عليهم اعساعم( به ويژه امام زمان )عجل اهلل تهاعي) و واليت مداری در تمام ساحت ها
برای تحقق جامهه عدل جهاني (جامهه مهدوی( ص  11سند تحول
 -2در چند منن درسي دانش اموزان بحث اعگو پذيری از زندگي حضرت
زهرااطهر (سالم اهلل عليها) آثار سبك زندگي اسالمي و انساني را به نمايش گذارده
است؟
هشنم بهمن ماه سال 67و به مناسبت توعد حضرت زهرا (سالم اهلل عليها) و روز زن ،راديوی جمهوری اسالمي ايران در برنامهای به
نام سالم ،صبح به خير در گزارشي از مخاطبينش ميپرسد :به نظر شما اعگوی امروز زنان ايراني چه كسي است؟ اكثر مخاطبين،
حضرت فاطمه را اعگوی خود مهرفي مينمايند اما يكي از مصاحبهشوندگان در كمال تهجب ميگويد« :اعگوی مناسب زنان ايراني
اوشين است !».
 -3آيا بحث اعگو پذيری از هنر پيشه های غربي در جوانان رو به رشد است يا اينكه منوقف گرديده است؟
حضرت مهدی صاحب اعزمان عجل اهلل تهاعي :في إبنَةِ رسُولِ اهللِ (صل اهلل عليه و آعه) عِي أسوَهٌ حَسَنَهٌ
اين فرمايش از كسي است كه عاعم هسني مشناق اوست در اعگو گيری ،و ايشان حضرت زهرا اطهر را به عنوان اسوه قبول
خواهند كرد به راسني چه زيبا حضرت مهدی(عجل اهلل تهاعي فرجه اعشريف) اين كالم گهربار را فرموده اند كه برای من بهنرين
اعگو دخنر رسول خداست.
 -4مقصود حضرت امام زمان عليه اعسالم از اعگوی فاطمي در چه زير ساخت هايي مي باشد؟
 -1راباه چرايي و چگونگي حياه طيبه در نظام تهليم وتربيت رسمي و عمومي و خانواده و جامهه صاعح در كدام بسنر پيوسنه قابل
مشاهده و اسنمرار است؟
 -6نقش محبت بشر خصوصا دخنران ،به حضرت دخت گرامي حضرت خنمي مرتبت صلوات اهلل عليهما در كننرل قوه غضبيه چيست؟
امير مؤمنان علي عليه اعسالم مي فرمايند« :اذا ابصرت اعهين اعشهوة عمي اعقلب عن اعهاقبة ،هنگامي كه چشم ،مظاهر شهوت را
ببيند ،عقل از مشاهده عاقبت كارباز مي ماند
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(( -1رقابت عقل را از آینده پِزوهی کور می کند))
الَ یَنْبَغِی أَنْ یُعَدَّ عَاقِال مَنْ یَغْلِبُهُ اَلْغَضَبُ وَ اَلشَّهْوَة کسى که خشم و شهوت بر او چیره شده است،سزاوار نیست خردمند شمرده شود.
 (( -2رقابت و پیروزی شهوت و غضب بر عقل))
امام على علیه السالم  :اِنَّ اللّه َ عَزَّوَجَلَّ رَکَّبَ فِى الْمَالئِكَةِ عَقْالً بِال شَهْوَةٍ وَ رَکَّبَ فِى الْبَهائِمِ شَهْوَةً بِال عَقْلٍ وَ رَکَّبَ فى بَنى آدَمَ کِلَیْهِما
فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَیْرٌ مِنَ الْمَالئِكَةِ وَ مَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهُوَ شَرٌّ مِنَ الْبَهائِمِ؛
خداوند عزوجل ،در وجود فرشتگان ،عقل بدون شهوت و در چارپایان ،شهوت بدون عقل و در وجود انسان ،عقل و شهوت را با هم قرار داد ،پس هر کس
که عقلش بر شهوتش پیروز گردد ،از فرشتگان بهتر است و هر کس شهوتش بر عقلش پیروز گردد ،از چارپایانبدتر است[.علل الشرایع ،ص  ،۴ح ]1

