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آموزش قرآن، تیراندازی، شنا و پرورش او از کسب حالل.   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

: آموزش قرآن، تیراندازی، ٤-٢درس  -حق فرزندان بر پدران -حقوق -تربیت و پرورش اسالمی
  شنا و پرورش او از کسب حالل.

سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سرورمان محمد امین. بارخدایا تنھا آنچھ بھ ما آموختی   

را می دانیم و تو بسیار دانا و حکیم ھستی. بار خدایا چیزی بھ ما بیاموز کھ ما را سود رساند و ما را 

بنما و ما را توفیق پیروی  از آنچھ بھ ما آموختی بھره مند ساز و علم ما را بیفزای و حق را بھ ما حق

از آن عنایت فرما و باطل را بھ ما باطل بنما و ما را توفیق پرھیز از آن عنایت فرما و ما را از 

دھند و بھترین آن را پیروى مى كنند و با رحمت   زمره ی کسانی قرار بده کھ بھ سخن گوش فرامى

  خود ما را از جملھ ی بندگان صالح خود قرار بده.

  یانی حقوق فرزندان بر پدران: بخش پا

  
  پدر قرآن کریم را بھ فرزندنش بیاموزد:- ٥
  
ھم چنان بھ موضوع حقوق و حقوق فرزندان بر پدران می پردازیم. در درس گذشتھ برخی از این   

  حقوق را بیان نمودم و در این درس بھ ادامھ ی این بحث می پردازیم.
  ش قرآن بیاموزد. این حق فرزند بر پدر است. از جملھ ی این حقوق این است: کھ بھ فرزندان

  بیھقی حدیث شریفی را از پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم روایت کرده کھ فرموده است: 

((حق فرزند بر پدر این است کھ: قرآن، شنا، تیراندازی را بھ او بیاموزد و فقط از راه حالل او را 

  پرورش دھد))
  ت نموده در الجامع الصغیر جلد اول آمده است.این حدیث کھ بیھقی آن را روای  

  فرزندان امتش را بھ آموزش قرآن توصیھ نموده است :    چرا پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم

چرا پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم ما را ارشاد فرموده کھ قرآن را بھ فرزندانمان بیاموزیم؟ زیرا   
سان است و دستورالعمل ھای آفریننده ی او در آن وجود دارد. قرآن کریم برنامھ ای جزئی برای ان

ھر حرکتی کھ در ظاھر وباطن خارج از دایره ی این کتاب باشد حرکتی مفید نبوده بلکھ زیانبخش 
است یعنی خداوند متعال خالیق را بر اساس قوانین ثابتی آفریده است و انسان را بر اساس فطرت 

بحان روابط میان انسان ھا را بھ شکل دقیق ومنظمی تنظیم نموده است ثابتی آفریده است و خداوند س
و تا زمانی کھ انسان بر اساس این روش عمل نماید موفق است و اما اگر از این برنامھ و روش 

  منحرف شود بی تردید بدبخت خواھد شد.
می آید بھ علت  و مقولھ ای کھ ھمھ آن را می دانید این است کھ: ھر مشکلی در روی زمین بھ وجود

خروج از برنامھ ی الھی است و ھر انحرافی از این برنامھ ی الھی بھ علت نا آگاھی نسبت بھ آن 
است بنابراین ھر مصیبتی و ھر مشکلی: پایھ واساس آن ناآگاھی است و درمان آن بھ وسیلھ ی علم 

و دستورالعمل ھای آفریننده انجام می شود. و قرآن کریم کتاب هللا متعال است و در این کتاب قوانین 
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ی انسان وجود دارد. ھرکس آن را اجرا کند در حقیقت کلید موفقیت را یافتھ است و ھر کس بھ آن بی 
  توجھ باشد در حقیقت ناکام مانده است و اینجاست کھ خداوند می فرماید: 

ھا پیروى كردند و بھ ﴿ آنگاه پس از آنان جانشینانى بھ جاى ماندند كھ نماز را تباه ساختھ و از ھوس

  زودى [سزاى] گمراھى [خود] را خواھند دید ﴾ 

  ] ٥٩[سوره مریم: 

جامعھ ای کھ این برنامھ را پشت سر انداختھ و از آن غفلت ورزیده و غرق در شھوت ھا شده چنان   
  کھ خداوند وعده داده، بھ گمراھی دچار می شود. 

  از اھداف آموزش قرآن بھ کودکان: 

آن کریم بھ فرزندان اھداف بی شماری نھفتھ است. اولین ھدف: در قرآن قوانینی وجود در آموزش قر  
دارد کھ باید در زندگی اجرا شود. خداوند بزرگ در این کتاب برخی از مسائل را بیان فرموده و 

برخی را بیان نفرموده است. برخی از چیزھا را آورده و برخی دیگر را بنا بھ انعطاف آن رھا نموده 
ست. منظور از انعطاف یک چیز تناسب وتغییر آن بنا بھ شرایط زمانی ومکانی است. چیزھایی کھ ا

قرآن بھ قطع بیان نموده ھمان چیزھایی است کھ ھیچ ارتباطی بھ زمان ومکان ومحیط ندارد و از آن 
ادت تاثیر نمی پذیرد و چیزھایی کھ قرآن درباره اش سکوت کرده است مسائلی است کھ ربطی بھ سع

  انسان و ارتباطش با خدا ندارد.
زمانی کھ پدر کتاب خداوند را بھ فرزندش می آموزد برخی از حقوق دینی کھ برعھده اش است را 

  ادا می نماید.

  نکتھ ی بسیار مھم: 

اما اینجا یک نکتھ ی بسیار مھم وجود دارد: پدر فرزندش را تربیت می کند. این کار با ھرکار   
  دارد. بھ عنوان مثال:دیگری تفاوت کلی 

تکھ چوبی را بردارید و بھ ھر شکلی کھ می خواھید آن را در می آورید. این کار ساده ای است؛ 
زیرا تکھ چوب در اختیار شماست و ھر طور بخواھید روی آن کار می کنید. آن را تکھ تکھ می کنید 

فرزند جدای از پدر دارای اختیار و بھ نجاری می پردازید و آن را بھ تکھ ای دیگر می چسبانید. اما 
واستقالل است. گویی پدر می خواھد دقت کافی و توجھ الزم را بھ خرج دھد اما پدر نمی تواند نتایج 

مطلوب را در فرزندش محقق سازد و این از توان او خارج است؛ زیرا خداوند نوح را بھ عنوان 
  یست؟ یک پیامبر بزرگ. فرمود: مثال بیان می کند. فرزند سیدنا نوح واما سیدنا نوح ک

﴿ بانگ درداد اى پسرك من با ما سوار شو و با كافران مباش * گفت بھ زودى بھ كوھى پناه مى 

اى  جویم كھ مرا از آب در امان نگاه مى دارد گفت امروز در برابر فرمان خدا ھیچ نگاھدارنده  

شدگان   ایل شد و [پسر] از غرقنیست مگر كسى كھ [خدا بر او] رحم كند و موج میان آن دو ح

  گردید ﴾ 

  ] ٤٣-٤٢[سوره ھود: 

  و پس از یک آیھ می فرماید:   

﴿ و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا پسرم از كسان من است و قطعا وعده تو 

راست است و تو بھترین داورانى * فرمود اى نوح او در حقیقت از كسان تو نیست او [داراى] 
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دھم كھ   كردارى ناشایستھ است پس چیزى را كھ بدان علم ندارى از من مخواه من بھ تو اندرز مى

  ادا از نادانان باشى ﴾مب

  ] ٤٦- ٤٥[سوره ھود : 

من این سخنان را بیان داشتم تا ھر پدری تمام تالش خود را در جھت تربیت فرزندانش بھ کار بندد   
ولی گاھی با وجود بھ کار بستن تمام تالش ھا و توجھ کافی و وافی پسر موضعی دیگر در پیش می 

است کھ خداوند بھ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم می گیرد؛ زیرا پس مخیر است و بھ ھمین دلیل 
  فرماید: 

  كند ﴾ ، بلكھ خدا ھر كھ را بخواھد ھدایت مى  ﴿ ھدایت آنان بر عھده تو نیست

  ] ٢٧٢[سوره بقره : 

  و آیھ ای دیگر در ھمین موضوع:   

كھ را بخواھد توانى راھنمایى كنى لیكن خداست كھ ھر   ﴿ در حقیقت تو ھر كھ را دوست دارى نمى

  كند ﴾  راھنمایى مى 

  ] ٥٦[سوره قصص: 

  وآیھ ی سوم :   

  ﴿ و من بر شما نگھبان نیستم ﴾ 

  ] ٨٦[سوره ھود: 

  آیھ ی چھارم :   

اى * بر آنان تسلطى ندارى * مگر كسى كھ روى بگرداند و   ﴿ پس تذكر ده كھ تو تنھا تذكردھنده

  كفر ورزد ﴾ 

  ] ٢٣- ٢١[سوره غاشیھ: 

پس انسان باید تالش کند ونتیجھ و موفقیت بھ دست او نیست. این سخن را می گویم تا پدری   
اندوھگین نشود اگر تمام تالشش را نموده و فرزنش را تربیت کرده و آموزش و راھنمایی کرده ولی 
فرزندش بھ راھی دیگر رفت و بھ او لبیک نگفت. ارتباط نجار بھ تکھ چوب یک چیز است و ارتباط 
پدر وفرزندی چیزی دیگر است. اگر فقط توجھ پدر بھ فرزند برای ھدایتش کافی بود ھیچ فرزندی در 

  خانواده ای مومن عاق نمی شد.

  بھ این تشبیھ بلیغ بنگرید: 

ھمان طور کھ پزشک بیماری را می بیند و تمام تالش خود را در درمان او بھ کار می گیرد و   
مناسب را برایش نسخھ می نماید و دیگر ماموریت پزشک بھ  دردش را تشخیص می دھد و داروی

پایان می رسد و توجھ خود را نموده است و بھ ھمین دلیل فقھا بر این کھ دستمزد پزشک معاوضھ 
  نمی باشد، اتفاق نظر دارند. اما معاوضھ چیست؟

می پردازید. این یعنی وقتی خانھ ای می خرید عوض آن را می پردازید. کاال را می گیرد و بھا را 
معاملھ ی معاوضھ نامیده می شود. اجاره دادن و خرید و فروش وامثال آن معاوضھ می باشد. اما 

دستمزد پزشک و وکیل را علما جعالھ می نامند؛ یعنی پزشک پیش از شفا یافتن بیمار وتوجھ کافی بھ 
صد در صد برایش  او مستحق دستمزد بود و این دستمزد در صورت توجھ کافی پزشک بھ بیمار



4 

آموزش قرآن، تیراندازی، شنا و پرورش او از کسب حالل.   

  حالل و پاک است اما شفا یافتن یا نیافتن بیمار در دست خداوند و در تقدیر وعلم اوست.
بنابراین: کار پدر مانند کار پزشک است. برخی از شغل ھا وجود دارد کھ در آن ارتباط میان چند 

اشتباھات  نفر بھ شکل توجھ ودقت و نھ چیزی دیگر، صورت می گیرد. اما در مقابل فرزندان
فراوانی مرتکب می شوند کھ مقصر پدران اند. ھر کس بھ خوبی می داند کھ چھ تالش کافی بکند و 

  چھ از زیر بار شانھ خالی کند، خداوند سبحان می فرماید: 

  ﴿ بلكھ انسان خودش از وضع خود آگاه است * ھر چند در ظاھر براى خود عذرھایى بتراشد﴾

  ] ١٥- ١٤[سوره قیامت: 

می داند کھ انحراف فرزند یا کوتاھی وی بھ دلیل کوتاھی یا بی توجھی پدر یا اصرار فرزند بر پدر   
انتخاب یک راه معین بوده است. تنھا پدر این را می داند. مسئولیت شما وقتی تمام تالش خود را در 

ونیک بدھد من راه تربیت فرزندتان نمودید، پایان می پذیرد. اگر خداوند بھ کسی فرزندی فرمانبردار 
یک توصیھ ی گرانبھا برایش دارم و آن اینکھ برای خداوند سجده کند و او را بر این موھبت سپاس 

  گوید.

  توصیھ بھ پدرانی کھ خداوند فرزند صالح بھ آنان بخشیده است: 

  من بھ این فرزند می گویم: ھبھ یا بخشش؛ زیرا خداوند متعال می فرماید:   

  وب را بخشیدیم ﴾ ﴿ و بھ او اسحاق و یعق

  ] ٢٧[سوره عنكبوت: 

بخشیدیم، و ھمھ می دانید کھ ھبھ عوض ندارد. کسی کھ فرزندی صالح، مومن، متدین، فرمانبردار،   
نیک کردار دارد این از بخشش الھی بر او است. و من بار دیگر این افراد را نصیحت می کنم کھ این 

مایی ھا و عزم و اراده ی خود نسبت بھ تربیت او و را بھ روش تربیت خود، و کار دقیق خود و راھن
یا سختگیری اش نسبت ندھد. بلکھ باید بگوید این فقط فضل هللا است. چھ بسیار اند پدران منحرف و 
گمراه وبدکاری کھ دارای فرزندان صالحی چون فرشتھ می شوند. و چھ بسیار پدران مومن وھدایت 

  یافتھ ای کھ فرزندشان منحرف می شود.
این بخشی از این موضوع در اختیار انسان قرار دارد و بخشی دیگر در تقدیر الھی واقع شده است؛ 

بنابراین توصیھ می کند کھ انسان ابتدا تربیت را الھی بداند. اگر این موفقیت در تربیت را بھ خود و یا 
قت گمراه شده وشرک توانایی ھایتان و یا اراده تان و تجربھ ھای تربیتی تان نسبت دادید در حقی

  ورزیده اید.بنابراین: : 

((حق فرزند بر پدر این است کھ: قرآن، شنا، تیراندازی را بھ او بیاموزد و فقط از راه حالل او را 

  پرورش دھد))

  این تفاوت ریز میان انسانی است کھ خداوند بھ او علم بخشیده وکسی کھ نادان مانده است: 

می گوید: پس از فرایض چیزی بھتر از طلب علم نیست. علم نوری است کھ انسان -رح-امام شافعی  
  سرگردان بھ وسیلھ ی آن ھدایت می شود.

یعنی ھمان ظور کھ پیش تر گفتھ ام: ارزش ھایی کھ انسان ھا در دنیا بھ وسیلھ ی آن طبقھ بندی می 
سالمتی و ... قرآن کریم آن ھا را بھ عنوان شوند از جملھ، قدرت، ثروت، متانت، زیبایی، ھوش، 

ارزش ھایی مستند قبول ندارد و تنھا بھ یک چیز بھا داده و آن ھم علم وعمل بھ آن است و بھ ھمین 
  دلیل می فرماید: 
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  ﴿ بگو آیا آنان کھ می دانند با آنان کھ نمی دانند، برابر اند ﴾ 

  ] ٩[سوره زمر: 

  و خداوند متعال می فرماید :   

  بگو پروردگارم علم مرا زیاد کن ﴾ ﴿ 

  ] ١١٤[سوره طھ: 

تفاوت ریز میان انسانی کھ خداوند بھ او علم بخشیده وکسی کھ نادان مانده است بسیار تفاوت بزرگی   
است. این دو برابر نیستند. بھ ھمین دلیل پدر در درجھ ی اول باید نسبت بھ آموزش فرزندش بر طبق 

  برنامھ ی الھی، حریص باشد.
برای بار دوم، سوم وچھارم: اگر یک ابزار بسیار پیچیده و بسیار گرانقیمت داشتھ باشید کھ سود 

فراوانی داشتھ باشد شما نسبت بھ حفظ آن کوشا ھستید. اگر شما نسبت بھ آن حساس باشید و گرانبھا 
بخوانید وگرنھ آن  باشد و سودآوری فراوانی برایتان داشتھ باشد، ناگزیر باید کتابچھ ی راھنمای آن را

  را از دست می دھید.
قرآن کریم خود یک کتابچھ ی دستور العمل سازنده ی این انسان است. بھ ھمین دلیل وقتی پدر 

فرزندش را برای آموزش قرآن کریم، تجوید، تفسیر، احکام واعجاز قرآن بیاورد این اوقاتی را کھ 
گذراند در حقیقت سرمایھ گذاری برای وقت پدر صرف می کند یا برای آموزش قرآن بھ فرزندش می 

  خویش است و چنان کھ مردم نادان می پندارند ضایع کردن وقت نیست.

  داستان این گفتار چیست: آمدیم ثواب کنیم کباب شدیم؟: 

پدری را می شناسم کھ در دنیا بھ مقام بسیار واالیی رسید. در تجارت وصنعت بھ حدی رشد یافت   
نحصر بھ فرد بود. گوی سبق در این حرفھ را از دیگران ربوده بود واموال کھ در خاورمیانھ م

فراوانی بھ سویش سرازیر شده بود. اما وی نسبت بھ فرزندانش بی توجھ بود. آنان بر کفر ونافرمانی 
رشد یافتند. در شھوت ھا غرق بودند. اندکی پیش از وفاتش با لھجھ ی عامیانھ بھ ھمسرش گفت: 

واب کنیم کباب شدیم؛ زیرا این امول فراوان وھنگفت بھ زودی در دستان فرزندان فاسد فالنی آمدیم ث
  و منحرف خواھد افتاد و او حال متوجھ این اشتباه بزرگ خود شده بود.

از این جا پی می بریم: کھ بھترین در آمد یک انسان فرزندانش می باشد یعنی ھر چھ وقت بگذارید و 
اھنمایی کنید و بردباری وصبر و زیان را در این راه تحمل کرده تالش کنید و صرف آموزش، ر

باشید اگر بتوانید از راه درست با این فرزند ارتباط برقرار کنید در حقیقت سود برده اید. برخی از 
  ابیات متناسب را در اینجا بیان می کنیم: 

  جان بس بھ علم است زنده، من ندانستم پیشتر 

  وغ از کالمی بیشترفرق است میان راست و در

  علم، جان را نوری است از بھر ھدایت 

  چون نور چشم، آن نور نمایدش حقیقت

*****  

  گر نبود دانش جان ھا نبودند ھدایت بین حالل وحرام نبود فرق ونھایت 

  دانش مایھ نجات از خواری وخفت است جھل عامل ماندن در زاری وذلت است
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  یک توضیح بر این داستان: 

مثال برایتان آوردم کھ: یک خدمتکار در یکی از فرودگاه ھا در حین نظافت ھواپیما بھ باری یک   
اتاقک چرخ ھای ھواپیما رسید. وقتی ھواپیما روی زمین است و چرخ ھایش باز است در باالی چرخ 
ھا اتاقی بزرگ وجود دارد کھ ھنگام پرواز چرخ ھای ھواپیما با کنترل خلبان در آن جمع می شود تا 

جم زیاد چرخ ھا باعث گرفتن سرعت ھواپیما نشود. وقتی خدمتکار بھ این اتاقک نگاه کرد و آن را ح
خالی دید گفت: چرا در ھمین اتاق مخفی نشوم و بدون کرایھ و بدون عوارض وپاسپورت بھ فرودگاه 

پرواز  دیگر نروم کھ در آن کشور کارھای زیادی وجود دارد؟ وی وارد آن اتاقک شد. وقتی ھواپیما
باید چرخ ھا بھ اتاقک مخصوص ھدایت می کرد. دیواره  -بر اساس دستورات خلبانی–کرد خلبان 

ھای اتاقک باز شد تا چرخ ھا سر جای خود بیایند و این شخص از ارتفاع سیصد متری بھ روی 
  زمین افتاد و در دم جان داد.

ام مرگ کشاند؟ نادانی اش. آیا او خود این داستان اھمیت فراوانی دارد. چھ چیزی این انسان را بھ ک
می خواست کھ بمیرد؟ نھ بھ خدا، اما او فکر می کرد خیلی با ھوش است و بدون نیاز بھ پرداخت 

عوارض سفر و خروج و باسپورت خواھد توانست بدون ھیچ قید وبندی ھر جا کھ بخواھد سفر کند. 
ود و ھرکس بھ آن وارد شود سرانجامش اما اگر می دانست این مکان ناگزیر بھ مرگ منتھی می ش

  مرگ است ھرگز وارد آن نمی شد و خود را بھ کام مرگ نمی کشاند.

  این بدترترین دشمن انسان است: 

شخصی بھ من گفت: کاش در آن اتاق یک مکان ثابت می بود کھ آن شخص بدون حرکت در آن   
جاه درجھ زیر صفر برسد انسا ن از بماند. اما او از سرما می مرد. وقتی درجھ حرارت جو بھ پن

سرما می میرد. بنابراین بدترین دشمن انسان جھل ونادانی است. وقتی قرآن را بھ فرزندانتان 
بیاموزید او عالم می شود وانسان عالم با ارزش است. آیا او شخصیتی بزرگ است؟ انسان جاھل ھر 

وخالی است وبی ارزش می باشد ھر چند کھ چھ قدر ھم منزلت دنیایی اش باال رود این قدر و منزلت ت
  جیب ھایش باال آمده باشد و این ثروت بی ارزش است؛ زیرا خداوند می فرماید: 

  ﴿ بگو پروردگارم علم مرا زیاد کن ﴾ 

  ] ١١٤[سوره طھ: 

است. علم حافظ تو است و تو حافظ مالى،   بھتر از مال  می گوید: علم -کرم هللا وجھھ–و سیدنا علی   
  رود.¬شود، ولى مال از میان می بابخشش افزون مى علم

  مخمصھ ای کھ این شوھر بدان گرفتار شد: 

برادری را از دوازده سال پیش می شناسم. پس از خطبھ نماز جمعھ از من سئوالی پرسید درحالی کھ   
 اشک از چشمانش جاری بود: ھمسرش بھ او خیانت کرده بود. پنج فرزند از او داشت. و او وضع

مالی خوبی داشت. خانھ ای باشکوه داشت. اما از این امر تعجب کرده بود؟ چرا این اتفاق افتاده 
است؟ چکار کند؟ آیا او را طالق دھد؟ آیا سکوت پیشھ کند؟ آیا او را ببخشد؟ درحالی سخن می گفت 

افتاد؟ گفت: کھ اشک در چشمانش حلقھ زده بود و درد قلبش را پاره می کرد. گفتم: چطور این اتفاق 
دو سال پیش ولی نمی دانم با چھ کسی؟ با ھمسایھ. اما چطور با ھمسر تو آشنا شد؟ گفت: بھ خدا 

سوگند عامل این آشنایی خود من بودم. باری درب خانھ را زد و میھمان ما شد. من بھ ھمسرم گفتم 
  کنار ما بنشیند. و آن آتش خانمان سوز از آن برق نگاه شیطانی بود.

ھر اگر در جلسات علمی مشارکت می نمود و حرام وحالل را می دانست و باید و نبایدھای این شو
دینی را می دانست در این گرفتاری نمی افتاد. وقتی انسان خودش را جاھل و نادان رھا می کند بھای 

گزافی را در تجارت، معامالت، و خرید وفروش و ازدواج و فرزندان و گاھی سالمتی اش می 
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  .پردازد
اگر دنیا را می خواھید باید دانش بیندوزید واگر آخرت را می خواھید باید دانش بجویید و اگر ھر دو 

  را می خواھید بازھم باید دانش فرا گیرید.
خداوند بزرگ انسان را با علم عزت بخشیده است و اگر از علم ودانش غفلت ورزد قربانی نادانی 

  اما ننگ وعار این است کھ جاھل ونادان بمانید.خواھد شد و ننگ نیست کھ نادان باشید 

  است:    علم یک اصل در بعثت پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم

برای روشن تر شدن موضوع: ھیچ داستانی نیست کھ بھ گوش شما برسد و شما آن را تحلیل کنید و   
و یا این اختالف  -احیانا می گویم احیانا–ببینید کھ این مثال طالق یا بینوایی یا بیماری العالج 

نافرمانی بھ  زناشویی و این جرم و این مشکل و این رسوایی و یا این فتنھ علتش نافرمانی است و این
  دلیل نادانی اتفاق افتاده است بھ ھمین خاطر: علم ودانش نور ھدایت است..

  درود خدا بر پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم کھ فرمود: 

  ((من فقط بھ عنوان معلم مبعوث شدم))
  در اصل بعثت آموزش بود. -صلی هللا علیھ وآلھ وسلم –بعثت پیامبر   

  یک حقیقت مسلم: 

تناسب: انسان خودخواه است. این یک حقیقت مسلم است. وخواستھ ی ثابت انسان در ھر زمان  و بھ  
ومکان : سالمتی وخوشبختی است. اگر از پنج میلیارد نفر از انسان ھا یکی یکی بپرسید: چھ خواستھ 

انی، ای دارید؟ سالمتی و در امان ماندن از بیماری، بینوایی وفقر، ترس، اختالف خانوادگی، ناتو
  خواری، از دست دادن آزادی و آرزوی اموال فراوان و خوشبختی زناشویی، و ... و ..

بنابراین: من می توانم بگویم: تنھا خواستھ ی ثابت ھمھ ی انسان ھا در ھر مکان وزمانی سالمتی 
وخوشبختی است. سالمتی وخوشبختی تنھا زمانی حاصل می شود کھ بر اساس برنامھ ی الھی حرکت 

  : کنید

  بخت ﴾   شود و نھ تیره ﴿ ھر كس از ھدایتم پیروى كند نھ گمراه مى 

  ] ١٢٣[سوره طھ: 

نابود شدن  -نمی گویم زمین می گویم تمام ھستی–این سخن پروردگار یگانھ ی بی ھمتای ماست.   
  تمام ھستی برای خداوند آسان تر از این است کھ گفتھ شود این کالم او نادرست است: 

  بخت ﴾   شود و نھ تیره ھدایتم پیروى كند نھ گمراه مى ﴿ ھر كس از 

  ] ١٢٣[سوره طھ: 

  عقل او گمراه نمی شود و بھ بدبختی نمی افتد:   

  ﴿ آنان كھ ھدایتم را پیروى كنند بر ایشان بیمى نیست و غمگین نخواھند شد ﴾ 

  ] ٣٨[سوره بقره: 

اى حیات [حقیقى]   ﴿ ھر كس از مرد یا زن كار شایستھ كند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگى پاكیزه

  بخشیم ﴾ 

  ] ٩٧[سوره نحل: 
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﴿ و ھر كس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگى تنگ [و سختى] خواھد داشت و روز رستاخیز 

  كنیم ﴾  او را نابینا محشور مى 

  ]١٢٤[سوره طھ: 

فرماید ھمان طور كھ   د پروردگارا چرا مرا نابینا محشور كردى با آنكھ بینا بودم * مىگوی  ﴿ مى

  شوى ﴾ ھاى ما بر تو آمد و آن را بھ فراموشى سپردى امروز ھمان گونھ فراموش مى   نشانھ

  ]١٢٦-  ١٢٥[سوره طھ: 

دھیم كھ   نى قرار مىاند كھ آنان را مانند كسا  اند پنداشتھ  ﴿ آیا كسانى كھ مرتكب كارھاى بد شده

  اند ﴾  ایمان آورده و كارھاى شایستھ كرده

  ] ٢١[سوره جاثیھ: 

  و بھ ھمین ترتیب....  

  این است ارتباط انسان با قرآن: 

وقتی قرآن را بھ فرزندتان آموختید در حقیقت برنامھ ی زندگی حقیقی را بھ او آموختھ اید و قرآن   
ببریم. من قرآن را یاد گرفتم. و وقتی قرآن را یاد گرفتید مھم  گل نیست کھ آن را برای تزیین بھ کار

  ترین چیز را در زندگی آموختھ اید. برنامھ را فرا گرفتھ اید.
باری مثالی زدم: رایانھ ی تحلیل و آزمایش خون قیمتش سی میلیون است. ھر کلیک کردن بر روی 

خون می گذارید و کلید را فشار می  آن ھزار لیره قیمت آن است. صد مشتری منتظر اند. یک قطره
دھید. با یک کلیک بیست وچھار نوع آزمایش را بھ شما ارائھ می دھد. و ھمھ ی نتایج آزمایش بر 
روی برگھ قابل چاپ است. این یک کامپیوتر است. شما صد مشتری دارید. ھر مشتری یک ھزار 

غ ھنگفت است. ما این کامپیوتر را لیره می پردازد. ھر روز صدھزار لیره در آمد دارید. یک مبل
خریده ایم اما یک اشتباه رخ می دھد: شرکت سازنده فراموش کرده است کتابچھ ی راھنما را برایمان 

ارسال کند. اگر بدون آموزش دستگاه را راه بیندازید آن را خراب می کنید. و اگر نگران خراب 
ید. بھ نظر شما این آموزش ھا از خود شدنش باشید در آمد صدھزاری روزانھ را از دست می دھ

دستگاه مھم تر نیستند؟ اگر بدون آموزش استفاده کنید آن را خراب می کنید و اگر نگران خراب 
شدنش باشید استفاده نمی کنید. سرمایھ بلوکھ می شود و سود فراوانی از دست رفت. بنابراین: می 

  تا این آموزش ھا را فرا گیرید.توانید سوار ھواپیما شوید و ده ھا ھزار بپردازید 
قرآن کریم در ارتباط با انسان از این آموزش ھا بسیار مھم تر است. چگونھ زندگی می کنید؟ چگونھ 

می اندیشید؟ چھ باوری دارید؟ چھ موضع گیری دارید؟ چگونھ صلھ برقرار می کنید؟ با چھ کسانی 
بھ کھ می بخشید؟ وبھ کھ نمی بخشید؟ با صلھ بر قرار می کنید؟ با چھ کسی قطع رابطھ می کنید؟ 

شھوت ھایتان چطور برخورد می کنید؟ این شھوت مجاز است و این یکی دیگر ممنوع است و آن 
یکی حرام است و آن یکی دیگر مکروه است و این حرام واین حالل و این مباح و آن یکی فرض 

ت ھم باشد: چھارپا. و من می گویم: و... پس انسان بدون علم مانند حیوان است. گرچھ این واژه زش
  انسان نادان و بدون دانش، مانند یک چھارپای وحشی، سرکش، افسارگسیختھ است. بنابراین:

  ((طلب دانش بر ھر مسلمانی واجب است))

  [ابن ماجھ در سنن خود روایت کرده است]

  یعنی بھ معنای دقیق بر ھر شخصی یعنی بر ھر زن ومرد مسلمانی فرض است.  
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  توصیف قرآن کریم از نظر یک غیر عرب: 

شخصی غیر عرب بھ توصیف قرآن می پردازد. کسانی کھ بھ اندیشھ ی واال و فطرت سالم خود   
  باور دارند کارھای محال را انجام می دھند.

این دکتر دانشمند می گوید: قرآن کریم مانند یک ھمایش علمی برای دانشمندان است. و فرھنگ لغتی 
شناسان است. معلم دستور زبان برای کسی است کھ می خواھد زبانش را تقویت کند و  برای زبان

کتاب عروض قافیھ ای است برای کسی کھ عاشق شعر و عاطفھ واحساس است. و دایره المعارفی 
حاوی شریعت ھا وقوانین است. تمام کتاب ھای آسمانی پیش از آن از نظر معانی واال و انسجام 

یک سوره از سوره ھای آن نمی رسند. بھ ھمین دلیل می بینیم کھ افراد طبقھ ی واژگانی بھ پای 
ممتاز امت اسالمی بھ آن چنگ می زنند و از آیاتش اقتباس می کنند و ھر چقدر از نظر منزلت 

  فکری واندیشھ باالتر می روند، باورھا ودیدگاه ھای خود را بر مبنای آن استوار می کنند.
ت. ھمیشھ میان قرآن وسخنان انسان فرق بگذارید. وارد کتابخانھ ای شوید اگر یعنی کتابی جامع اس

صدھزار جلد کتاب باشد ھمھ تالیف انسان ھاست. انسان ھم درست می گوید و ھم اشتباه می کند و در 
ھمھ ی این کتاب ھا درست وغلط را مشاھده می کنید. اما خطا ونادرستی وباطل بھ ھیچ وجھ در کالم 

  بزرگ جای ندارد. بنابراین:خداوند 
شخصی وارد یک کتابخانھ در ایتالیا شد. ترجمھ ی قرآن کریم نظر او را بھ خود جلب کرد. از 

صاحب کتابخانھ پرسید: نویسنده ی این کتاب کیست؟ وی پاسخ داد: آفریننده ی ھستی. آن شخص 
رسید ایمان آورده است.  ترانھ سرای معروفی بود. ترجمھ ی کتاب را خرید وخواند. و بھ نظر می

اکنون آن ترانھ خوان مشھور یکی از مومنان پرھیزگار شده است. آوازه خوانی را ترک کرد و تمام 
آلبوم ھایش را خرید تا آتش بزند و با مال و ثروت فراوانش ھمھ ی آن را خرید و اکنون در لندن 

  زندگی می کند.
برای زندگی. انسان بدون برنامھ مانند چھارپایان  این کتاب کالم خداوند بزرگ است، برنامھ ی شما

  است.

  دعوتی عمومی: 

ما از تمامی برادرانی کھ نسبت بھ فرزندان خود حریص اند استقبال می کنیم کھ ما یک موسسھ حفظ   
قرآن کریم داریم و طبعا حفظ، تجوید، تعلیم احکام قرآن تاحدودی، و گاھی علوم قرآن وتفسیر و درس 

وجود دارد. تفسیر درس مھمی نیز می باشد. چرا مھم است؟ این برنامھ ی زندگی ماست.  تفسیر نیز
آیا کاری مھم تر وبزرگتر و بھتر از این وجود دارد کھ برنامھ ای را یاد بگیرید کھ قرار است آن را 

  زندگی کنید؟
النی است؟ درس شاید یکی از ما بگوید: اآلن زمستان است کجا بھ شب نشینی بپردازیم ، شب ھا طو

تفسیر بسیار خوب است. می رویم وپس از نماز عشاء بھ آن گوش می دھیم. نھ موضوع این نیست 
بلکھ موضوع از این ھم مھمتر است. نھ برای اینکھ فصل زمستان است. اگر این طور باشد این 

ھ توکل شخص مشتری زمستانی می شود؛ بلکھ این برنامھ برنامھ ی زندگی ماست. اگر دانستید ک
چیست؟ راستی چیست؟ یقین چیست؟ توحید چیست؟ شرک چیست؟ در این صورت واقعا راه راست 

  وایمان را شناختھ اید.
این ھا موارد بسیار مھمی اند و بھ عمق زندگی ھر انسانی وارد می شود. بھ ھمین دلیل حضور در 

رم و کاری ندارم. یا بگوییم: یک مجلس علم بھتر و سودمند تر است. ونباید بگویید: امروز فرصت دا
من امروز سرم شلوغ است نمی توانم بیایم. موضوع بیکار بودن یا نبودن، زمستان، شب طوالنی، یا 

چون سرگرمی ندارم، نیست. تمام این ھا مردود است. چھ کاری واالتر از این است کھ برنامھ ی 
  زندگی یعنی قرآن را بیاموزید؟

ی دیگر داریم. موسسھ ی ابتدائی تجوید و حفظ و بھ ھمراه اندکی از و برای فرزندانتان نیز مکان
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احکام قرآن و عقیده و گاھی سنت را آموزش می دھیم. بنابراین انسان باید بر این امر حرص بورزد 
  و بھ آن اھمیت دھد. ما برای ھمھ ی سطح ھا؛ ابتدایی، راھنمایی و دبیرستان کالس داریم.

  بھ او شنا یاد دھد:- ٦
  حقیقت دیگر: بھ او شنا یاد بدھد.   

  شاید از این کلمھ جزء آن را بیان و کل آن را اراده کنید مثال: فقرا ومساکین. علما گفتھ اند:
  اگر با ھم باشند معانی مختلفی دارند و اگر جدا بیایند بھ یک معنا خواھند بود.

ھ این معناست کھ: فقرا کسانی اند کھ چگونھ؟ یعنی خداوند متعال وقتی می گوید: للفقراء والمساکین، ب
قادر بھ برآوردن نیاز نیستند و درآمدشان کمتر از حد نیاز است و اما مساکین کسانی اند کھ نمی 

توانند کار کنند یا بیکار اند. وقتی با ھم بیاید بھ دو معنای متفاوت است ولی وقتی جدای از ھم بیاید بھ 
راء؛ یعنی برای فقرا ومساکین. اگر بگوید: للمساکین؛ یعنی برای یک معناست. خداوند می فرماید: للفق

فقرا ومساکین. پس اگر این دو واژه با ھم بیاید دو معنای متفاوت می دھد و اگر جدای از ھم بیاید بھ 
  یک معنا می باشد.

  پس پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم در حدیثی بھ روایت بیھقی می فرماید:

  نا و .... بیاموزد))((بھ او قرآن و ش
من بر این باورم کھ قصد رسول خدا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم از شنا خود مصداق شنا نبوده است   

بلکھ ورزش عام را مد نظر داشتھ است؛ زیرا تمام عضالت بدن را بھ حرکت می آورد و گویا با ذکر 
باشد کھ ھیچ رودخانھ یا این ورزش قصد تمام ورزش ھا را داشتھ است. شاید انسانی در جایی 

استخری برای شنا نباشد مانند برخی از روستاھا؛ بنابراین منظور از شنا در اینجا این است کھ باید 
می  –صلی هللا علیھ وآلھ وسلم –فرزندان را قوی بار بیاورید و از نظر جسمی توانا باشد؛ زیرا 

  فرماید: 

  تر از مومن ضعیف است))((مومن قدرتمند نزد خداوند دوست داشتنی تر وبر

  [مسلم در صحیح]

اما زیبایی حدیث بھ این است کھ: پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم قدرت را بھ ھمراه ایمان مقید نموده   
است؛ زیرا قدرت تنھا خطرناک، وحشتناک، و ویرانگر است اما مومن قوی، نگفتھ است: قوی، بلکھ 

  ارد:فرموده مومن قوی؛ زیرا ایمان شرایطی د
  ایمان مانع ترور است و مؤمن ترور نمی کند.

واالترین  -چنان کھ سیدنا علی می گوید، و این یک سخن حقیقی ومھم است–مومن قوی وانسان 
  نعمتی کھ دارید، چیست؟ نعمت ایمان.

  چھ کسی نعمت آرامش را منحصرا در اختیار دارد؟: 

  ا را شکر کھ در دین من نبود... .سیدنا عمر وقتی بھ مصیبتی دچار می شد می گفت: خد  
یعنی واالترین نعمت این است کھ در گناھان کبیره نیفتیم. مال حرام کسب نکنیم. حاالت ما ناخشنودی 

خداوند را در پی نداشتھ باشد. زشتی ومنکرات در خانھ ھایمان نباشد کھ نتوانیم ان را بزداییم. این 
ھ باشد، بزرگترین نعمت پس از ایمان چیست؟ بزرگترین مصیبت است. اگر ایمان وجود داشت

سالمتی است. اموال فراوان بدون سالمتی چھ  -می گویم ومی دانم چھ می گویم–بزرگترین نعمت 
سودی دارد؟ بزرگترین نعمت پس از سالمتی چیست؟ خودکفایی. بنابراین: ایمان وسالمتی و 

ارد. بنابراین حضرت صلی هللا علیھ وآلھ خودکفایی اگر فراھم باشد دنیا برای انسان ھیچ ارزشی ند
  وسلم می فرماید:
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 -امنیت یعنی بھ یاد خدا آرام بودن–((كسى كھ صبح كند در میان قوم خود بھ حالت امن و اطمینان 

و تنش سالم بوده و معاش آن روزش را داشتھ باشد ، مانند آنست كھ ھمھء دنیا براى او فراھم و 

  برقرار باشد)) 

  سنن][ترمذی در 

انسان چھ وقت آرامش دارد؟ آیا انسان گناھکار آرامش دارد؟ ھرگز، او ھمیشھ نگران است. تنھا   
  مومن آرامش دارد ودلیل آن این آیھ است: 

﴿ كدام یك از [ما] دو دستھ بھ ایمنى سزاوارتر است * كسانى كھ ایمان آورده و ایمان خود را بھ 

  یشان راھیافتگانند ﴾ اند آنان راست ایمنى و ا  شرك نیالوده

  ] ٨٢- ٨١[سوره انعام: 

  این آیھ قرآن است. یعنی تنھا مومن بھ نعمت آرامش دست می یابد.   

  خداوند چھ زمانی ترس را در دل بنده می اندازد؟ : 

  ﴿ و در دلھایشان بیم افكند ﴾ 

  ] ٢[سوره حشر: 

قوی ترین انسان روی زمین، ثروتمندترین انسان روی زمین اگر شرک بورزد خداوند ترس را در   
دل او می اندازد. این را در درس شرک بیان نمودم. چرا پولداران اگر بر اموال خود اعتماد کنند 

  خداوند آنان را عذاب می دھد، چگونھ است؟ زیرا خداوند می فرماید: 

  شدگان خواھى شد ﴾  مخوان كھ از عذاب ﴿ پس با خدا خداى دیگر

  ] ٢١٣[سوره شعراء: 

اما این ثروتمند چگونھ عذاب می شود؟ این ثروتمند با ترس از دست دادن اموال عذاب می شود. این   
عذاب است. پس وقتی ثروتش را از دست بدھد، با از دست دادنش عذاب می شود. اگر اموال فراوان 

د شدنش، عذاب می شود. و اگر از دست دھد، عذاب می کشد. در ھر دو داشتھ باشد از نگرانی نابو
  حالت او عذاب می کشد. بنابراین: بزرگترین نعمت مومن بودن است: 

  در میان قوم خود آرامش داشتھ باشد.
خداوند سالمتی واستعداد و مال وزیبایی را بھ بسیاری از آفریدگان خودش می دھد اما آرامش را تنھا 

  ن مومن خود می بخشد.بھ بندگا
  پس آرامش ھمان یقین واطمینان است: 

 -امنیت یعنی بھ یاد خدا آرام بودن–((كسى كھ صبح كند در میان قوم خود بھ حالت امن و اطمینان 

و تنش سالم بوده و معاش آن روزش را داشتھ باشد ، مانند آنست كھ ھمھء دنیا براى او فراھم و 

  برقرار باشد)) 

  نن][ترمذی در س
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  ارشاد نبوی: 

بنابراین: سالمتی تن چیز مھمی است، حقیقت این است کھ: بدن مرکب شما برای حرکت بھ سوی هللا   
است. برخی از مردم می گویند: عمر کوتاه است. این درست است اما آیا ممکن است کسی سی وسھ 

د این سال فقط دراز کشیده یا ایستاده زندگی کند؟ عمر عمر است. اما اگر بھ سالمتی خود اھمیت دھی
عمر را با آرامش وآسایش می گذرانید؛ زیرا جسم شما مرکب شماست. انسان در سالمتی می تواند 
کار کند. آموزش دھد. بھ سوی خداوند دعوت کند وبھ کسب مال بپردازد و ھر کاری را انجام دھد. 

ھ بھ سالمتی مھم اما اگر سالمتی بھ بیماری تبدیل شود دیگر از کار می افتید. پس این مسالھ یعنی توج
است. می خواھم چیزی را بیان کنم کھ بعد از ایمان اھمیت دارد. ایشان صلی هللا علیھ وآلھ وسلم می 

  فرماید:

  (((بھ فرزندانتان قرآن و شنا بیاموزد)).
منظور از شنا یعنی تمام ورزش ھا، انسان در خوردن و نوشیدن، وتمام امورش باید دقیق باشد و   

  بیند.گرنھ زیان می 

  یکی از دالیل سرطان دھان: 

این است کھ  -توصیھ ی یکی از دوستان بود–دو روز پیش شنیدم کھ یکی از دالیل سرطان دھان   
اگر دندانی خراب شده داشتھ باشید و شکستھ باشد و شما آن را نکشیده باشید و عفونت کند و عادت 

ھا یکی از دالیل سرطان دھان می باشد. اگر  کنید کھ آن عفونت شدید را با زبان بخارانید این خراش
انسان بھ این نکتھ توجھ کند دیگر کاری بھ عفونت ھای دندانش ندارد وآن را با زبان خود دست 
کاری نمی کند؛ زیرا ضربھ زدن بھ عفونت ھا باعث ایجاد خراش می شود و من این را از یک 

  پزشک شنیدم.
ھم است. برخی مواد موذی و ایجاد کننده ی خراش و مواد پس دانش وآگاھی حتی برای سالمتی نیز م

شیمیایی و رنگ ھا اگر تراکم پیدا کند باعث ایجاد بیماری ھای معینی می شود. پس انسان پیش از 
خوردن ونوشیدن و حرکت کردن وانجام تمام این کارھا باید نسبت بھ سالمتی خود آگاھی کافی داشتھ 

  باشد.

  یک توصیھ: 

گفت اند و می گویند: دستگاھی وجود دارد کھ غذا را در عرض چند ثانیھ می پزد. این برخی در ش  
دستگاه در حقیقت نابودگر سلول ھاست. آیا شما مطمئن ھستید کھ ھیچ خطری ندارد؟ نمی دانید. غذا 
را در بشقاب سردی می گذارید و گوشت مانند ھیزم است بعد از چند ثانیھ چون آتش داغ می شود و 

الی کھ بشقاب سرد است. غذا در معرض اشعھ ھایی قرار می گیرد کھ سلولھا را نابود و می درح
سوزاند. این دستاورد بزرگ تمدن است. اما آیا ما می دانیم این دستاورد بزرگ تمدنی عوارضی 
رد دیگر ھم دارد یا نھ؟ نمی دانیم، بھ ھمین دلیل انسان باید امورش را طبیعی پیگیری کند. ھر دستاو

تمدنی ومدرن خطرات زیادی در پی دارد کھ سال ھا پس از اختراعش شناختھ می شود. من درباره 
ی این موضوع اطالعات دقیقی ندارم اما این یک برداشت عمومی است. اما در غذایی کھ ظاھرا در 

  چند ثانیھ آماده شود، کاری سریع و پختنی زودھنگام اما دارای زیان ھای فراوانی است.

  تگوی میان یک فیلسوف وملوان: گف

گفتھ اند: یکی از فیلسوفان بزرگ سوار یک کشتی شد. ملوانی را بر روی کشتی دید. از مقدار   
علمش پرسید: چھ رتبھ ی علمی داری؟ ملوان بھ او گفت: بھ خدا ھیچ چیزی نمی دانم. فیلسوف گفت: 

ارزشی در دنیا داری آیا اصال درس تو چون ھیچ چیزی نمی دانی بھ ھیچ وجھ سودی ھم نداری. چھ 
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نخوانده ای؟ ملوان بھ او گفت: سرورم شنا کردن را می دانی؟ گفت: خیر، چھ فایده ای دارد؟ بعد از 
اندک مدتی ھوا طوفانی شد و دریا بھ شدت در تالطم افتاد تا آن جا کھ کشتی نزدیک بود غرق شود. 

رورم ما ناگزیر نابود خواھیم شد. آیا شنا کردن بلد آنگاه این ملوان نزد فیلسوف رفت وبھ او گفت: س
ھستی؟ فیلسوف گفت: نھ بھ خدا من گریزی از مرگ ندارم وچاره ای ھم ندارم. ملوان گفت: از دانش 
ھا وعلومی کھ بلد ھستی کمک بگیر شاید تو را کمک کند. فیلسوف گفت: دانش ھای من مرا از غرق 

من شنا بلد ھستم و از غرق شدن ان شاء هللا نجات پیدا می کنم شدن نجات نمی دھد. ملوان گفت: اما 
با وجود آنکھ اندکی پیش تو بھ من گفتی شنا ھیچ سودی ندارد. و اکنون می دانی کھ شنا چقدر سودمند 

  است.
در حالی کھ آنان مشغول گفتگو بودند امواج کشتی را سرنگون کرد و آنان بھ آب افتادند. ملوان 

ک دست گرفت و با دست دیگر شنا نمود تا آن کھ ھر دو نجات یافتند. فیلسوف گفت: فیلسوف را با ی
  راست گفتھ است آنکھ گفت: آگاھی از چیزی بھتر از ناآگاه بودن بھ آن چیز است.

  این انسان سودمند است: 

: مومن اگر شنا کند و از نظر جسمی قوی باشد و شغلی داشتھ باشد این عالی است. شخصی می گوید  
  من برقکارم، خیاطم، کشاورزم. این ھا عالی است.

  سیدنا عمر گفت: من اگر کسی را بیکار ببینم آن شخص از چشم من می افتد.
  سیدنا علی گفت: ارزش مرد بھ نیک کار کردن اوست.

بنابر این: مومنی کھ ھنری می داند و از تجارت و صنعت و شغل وخدمت و آموزش و پزشکی و 
نجاری، آھنگری بھره ای دارد او انسان سودمندی است. بنابراین برای آخرت  مھندسی و خیاطی،

  بیاموزید و برای منافع دنیا نیز بیاموزید و آن دو را با ھم جمع کنید و ... :

  ھان دین و دنیا با ھم چھ زیبا باشد کفر وفقر با ھم چھ زشت ورسوا باشد

  نیروی جسمی و ورزش بدنی. بنابراین: شنا بھ معنای عام یعنی نیرو و توان؛  

  یک اصل فقھی: 

بھ ھمین تناسب: اکنون ناگزیر باید توجھ کنیم. حکمت دوم را برایتان بازگو می کنم: خیری کھ بیشتر   
  آن شر باشد، را رھا کنید.

فرض کنیم من می خواھم بھ فرزندم شنا یاد بدھم. در این استخر ھمھ برھنھ می آیند و کشف عورت 
می شود. یا در ساحلی ھستیم کھ زنان نیمھ برھنھ برای شنا می آیند. این شناست اما فساد فراوانی در 

  آن است.
  ما یک اصل فقھی داریم: رھا کردن مفاسد بر کسب منافع مقدم است.

شنا بھ فرزندتان یاد دادید و در طول این یادگیری اخالق او فاسد شد و بھ سوی شھوات  یعنی اگر
  حرام کشیده شد و دین ودنیا و آخرتش را خراب کرد، این شنا چھ سودی برایش دارد؟

مثال می خواھم بھ فرزندم زبان انگلیسی را بیاموزم. می گویند: بھترین کار این است کھ او را بھ 
رستید. اگر با یک خانواده نباشد و یک ماه کامل با تمام افراد آن خانواده نباشد و گفتگو نکند بریتانیا بف

قوی نمی شود. این زیباست. فرزندش را بھ جامعھ ای فاسد ومنحرف فرستاده است. زنا در این 
میان  جامعھ مانند آب خوردن اتفاق می افتد. جوان در آغاز زندگی مانند غنچھ ی گل است. او را در

خانواده ای رھا می کنید کھ دارای کودکان ودختران جوان است. پدر ومادر منحرف اند. فرزندتان 
باز می گردد و بسیار زیبا زبان آموختھ است اما زناکار باز گشتھ است، حال چھ می گویید؟ این چھ 

  زبان آموختنی است؟
  خیری کھ شر زیادی بھ دنبال دارد، را رھا کنید. 

  سد مقدم بر کسب منافع است.زدودن مفا
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گاھی یک منفعت تجاری بسیار خوبی در میان است. اما بازار را فساد بسیاری در بر دارد. سود سی 
درصد است. ھر روز خرید وفروش انجام می شود. اما ارتباطات ھمھ با زنان انجام می شود. روابط 

اه صبر می کند اما پس از آن با زنان خیلی راحت وآسان است. انسان یک روز، دو روز، یک م
  تسلیم می شود. پایش می لغزد:

  زدودن مفاسد مقدم بر کسب منافع است.
یک اصل اساسی، پس اگر از ورزش و شنا سخن می گوییم، سخن زیبایی است اما بھ شرط آنکھ بھ 

مھ خاطر آن اخالق فرزندانمان را فاسد نکنیم. این یک اصل مھم است. کشف عورت، اختالط و .. ھ
  با اصول دین در تناقض است.

  مقصود این حدیث چیست؟ : 

  در احادیث دیگری آمده است :  

  ((بھ فرزندانتان شنا، تیراندازی و اسب سواری بیاموزید))
  می فرماید : -صلی هللا علیھ وآلھ وسلم –و پیامبر   

  دازی است))((آگاه باشید کھ نیرو تیر اندازی است، نیرو تیر اندازی است، نیرو تیر ان

  [مسلم در صحیح، ابو داود وترمذی سنن خود روایت کرده اند]

این نشان از اعجاز حدیث نبوی دارد. اکنون پیشرفتھ ترین اسلحھ ھا اساس وپایھ اش روی دقت   
  نشانھ گیری وتیراندازی می چرخد. واکنون بشنوید:

  کارشناسان می گویند: اشتباه یک متر.
باشد، موشک ھای دور برد باشد، و ھر اسلحھ ای باشد، قدرت آن  اگر اسلحھ توپ باشد، موشک

  بستگی بھ دقت برخورد آن با ھدف دارد. و پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرموده است:

  ((آگاه باشید کھ نیرو تیر اندازی است، نیرو تیر اندازی است، نیرو تیر اندازی است))

  ود روایت کرده اند][مسلم در صحیح، ابو داود وترمذی سنن خ

و این یکی از احادیث شریفی است کھ خبر از نبوت ایشان صلی هللا علیھ وآلھ وسلم و تایید آن می   
  دھد.

  برخی از دالیل تایید این حدیث؟ : 

  در حدیثی دیگر ابوداود از ایشان روایت می کند کھ فرمود:  

ن تمایل نداشتھ باشد در حقیقت نعمتی را ((کسی کھ تیراندازی را پس از یادگیری آن رھا کند و بدا

  رھا کرده است یا فرمود ناسپاسی نموده وکفر ورزیده است))
یعنی نسبت بھ نعمت تیراندازی کفر وناسپاسی ورزیده است. طبیعتا تمام این ھا برای آماده سازی   

  تجھیزات وجنگ با دشمنان است.
  دازی تشویق می نمود:پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم مردم را بھ تیران

  از سلمھ بن اکوع روایت است کھ گفتھ است: 

((پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم از کنار قومی می گذشت کھ مشغول مسابقھ ی تیراندازی بودند؛ 

فرمود: تیراندازی کنید ای فرزندان اسماعیل کھ پدرتان نیز تیرانداز بود. تیراندازی کنید من با بنی 

و گروه بودند و پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم یھ یکی از گروه ھا پیوست و گفت د–فالن ھستم. 
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یکی از گروه ھا از تیراندازی خودداری . فرمود: چھ شده، چرا تیراندازی  -من یا این گروه ھستم

نمی کنید. گفتند: ای رسول خدا چگونھ تیراندازی کنیم و تو با آنان ھستی؟با گروھی مسابقھ بدھیم 

تو با آنانی؟ این معقوالنھ نیست. این نھایت ادب است کھ می گویند چگونھ مسابقھ بدھیم کھ شما  کھ

آنگاه پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود: تیراندازی کنید من با ھمھ ی شما -با آنان ھستی؟

  ھستم))
پیامبر بھ تیراندازی  یعنی من با ھر دو گروھم و آنان بھ رقابت پرداختند. این نمونھ ای از تشویق  

  .بود

  تفسیر قرطبی از این آیھ: 

  در حدیثی دیگر بھ روایت طبرانی:  
  ھر چیزی بھ غیر از ذکر هللا لھو ولعب است: 

  ﴿ وکسانی کھ شرمگاه ھای خود را حفظ می کنند ﴾ 

  ]٥[سوره مؤمنون : 

*وکسانی کھ از کارھای ﴿ بھ تحقیق کھ مومنان رستگار شدند * کسانی کھ در نماز خود فروتن اند 

  بیھوده روی گردانند ﴾ 

  ] ٣-١[سوره مؤمنون: 

ایشان صلی هللا علیھ -قرطبی این آیھ را این گونھ تفسیر می کند: ھر چیزی غیر از هللا بیھوده است  
  وآلھ وسلم فرموده است:

((ھر چیزی بھ جز ذکر خداوند لھو ولعب وبیھوده است بھ جز چھار خصلت؛ رفتن مرد بھ دنبال 

و پرورش اسب خود، وقت گذراندن با خانواده، و آموختن  -یعنی فراگیری تیراندازی–ھدف ھایش 

  شنا))
مبر صلی یعنی اگر انسان با فرزندانش بنشیند و وقت بگذارند این لھو و بیھوده نیست بلکھ حتی پیا  

  هللا علیھ وآلھ وسلم بر چھار دست وپا راه می رفت و حسن وحسین را بر پشت خود سوار می نمود.

  برخی از کارھایی کھ اگر مومن انجام دھد بیھوده نیست: 

  و می فرماید:   

  ((فرزندان عزیز مركب شما چھ خوب مركبى است و شماھا چھ سواران خوبى ھستید))

  بیر][طبرانی در المعجم الك

دختری خردسال از ھمسایھ ی پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم دست ایشان را می گرفت و ھر جا   
می خواست می برد. حال اگر کسی بھ خانھ ی انسان بیاید. این مھمان یکی از اھل خانواده اش می 

لھو ولعب نیست؛  شود. با فرزندانش بازی کنید. شادی را در دلشان بیاورید. لبخند بزنید وبخندید. این
زیرا آنان بر شما حق دارند. مرد بزرگ در بیرون بزرگ وبزرگوار است اما در خانھ یک انسان 

  معمولی در میان خانواده اش می باشد.
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  رفتن بھ دنبال اھداف، و پرورش اسب، و وقت گذاشتن برای خانواده، و آموزش شنا.

  تنھا لقمھ ی حالل بھ او بخوراند:- ٧
  حق سوم: این است کھ از راه حرام او را پرورش ندھد  

منظور از روزی پاک کسب حالل است. بھ این معنا کھ: در تجارت خود در پی حالل باشد. کارھا را 
با دقت انجام دھد. این مسالھ مھم است. اگر برای صاحب حرفھ ای کاری انجام دادید و برای این کار 

را حفظ نمایید و قیمت متناسب عمل را بگیرید. اما اگر کیفیت کار خود دستمزد گرفتید باید اعتدال 
  شما در سطح پایین باشد و شما دستمزد باال بگیرید، این درآمد حرام است. یک مثال ساده:

یکی ازخویشان مجبور بھ شکستن سنگفرش خود شده بود. سنگ ھای مرمر ایتالیایی در حمام ھمھ را 
ھا با سیمان وبست ھای آھنی وبا ابزارکاری پوشانده شده است. لولھ را شکستیم. لولھ ی آب داغ کھ تن

می پوشاند. بست ھا را دور لولھ می گذارند وسیمان روی آن می کشند و پنج ساعت بعد خشک می 
شود سپس قطعھ ی ابزار آماده را روی آن می گذارند و پس از پنج دقیقھ خشک شده وخودش را می 

رفتھ رفتھ آھن را می پوساند. پس از چند سالی سوراخی بزرگ در لولھ ایجاد گیرد. اما این ابزارھا 
می شود. این لولھ زیر سنگ فرش وسرامیک شده است. صاحبخانھ آن را بسیار زیبا درست کرده 

است. برای این زیباسازی خون دل خورده است. برای اینکھ کار را زودتر انجام دھید لولھ ھا را با 
چھ اتفاقی می افتد؟ پس از پنج سال می بینید آب از دیوارھا بیرون زده است.  ابزار می پوشید.

بنابراین صاحب خانھ مجبور می شود برای تعمیر آن سنگ ھای مرمر را خرد کند. این کار در نتیجھ 
ی یک سھل انگاری کارگر اتفاق افتاده است. بنابراین دستمزدی کھ صاحب حرفھ از کسی می گیرد 

سھل انگاری کند یا کارش را بد انجام دھد یا کیفیت کارش پایین باشد، این دستمزد  در صورتی کھ
  حرام است. دزدی محسوب می شود. و بنابراین: نیک انجام دادن کار، جزئی از دین است.

  پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم می فرماید:   

  دھید))((خداوند دوست دارد وقتی شما کاری می کنید آن را نیک انجام 
برخی می گویند: من نماز خوبی می خوانم. و من می گویم: اگر کار خود را بھ درستی انجام ندھید   

  تمام نماز شما بیخودی است؛ زیرا دین در تعامالت اجرایی می شود.
بھ او می گوید: آیا با دینار و درھم با او معاملھ نمودی؟ آیا با او در ارتباط بود؟ آیا با او ھمجوار 

  ی؟ می گوید: خیر. می گوید: پس او را نمی شناسی.شد
پس دین تنھا در نماز، روزه، حج و زکات نمایان نیست بلکھ دین در حین عمل، و اعمال نیک و 

درست نمایانده می شود. دین در تمامی شغل ھا خود را نشان می دھد پس این خیلی مھم و وحشتناک 
  است.

د. برایش مھمان آمد. ھمان روز اول کھ بر روی آن نشستند شخصی مبلمانی برای خانھ اش گرفتھ بو
مبل نشست کرد و فرو رفتگی در آن ایجاد شد. او با سرعت نزد فروشنده رفت و گفت: مبلمان نشست 

کرده است. فروشنده بھ او گفت: شاید روی آن نشستھ اید، آیا از آن استفاده کردید؟ پس چرا آن را 
  تا کنارش بایستد یا روی آن بنشیند؟  خریده است؟ آیا آن را خریده

بنابراین: کسب حالل، و معنی حالل: این است کھ در تجارت خود در پی حالل باشد و کارھای خود 
  را بھ درستی انجام دھد تا درآمدش حالل باشد.

  این کار تعدی در کسب وکار است: 

یقت را بھ او بگویید: این کاال بھ صراحت بھ او می گوید: این کاال عالی است. درجھ یک است. حق  
درجھ دوم است. اصلی نیست. این کاال مونتاژی است. بھ شما می گوید: صد در صد پشمینھ است و 
قیمت آن سیصد لیره می باشد. ولی درحقیقت: اگر پشم صد در صدی باشد قیمت آن ھزار و دویست 

ستھ شود خودش را جمع می کند. لیره است. چرا دروغ می گویید؟ این جنس مونتاژی است و وقتی ش
بھ خریدار بگویید: این مواد اول نیست. این ھم بھایش می باشد. صد در صد پشمی از این نوع وجود 
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ندارد این ھا ھمھ شایعھ است. اما وقتی خریدار پول کافی ھمراه دارد و با تبلیغات توخالی قانع می 
او می گفتید: این مونتاژی است، آن را نمی شود کھ صد در صد پشمی است، آن را می خرد. اگر بھ 

  خرید. بنابراین شما از او سوء استفاده کردید و این تعدی وتجاوز در کسب اموال نام دارد.
موردی وجود دارد بھ نام کسب الکسب: وقتی بھ کسب و درآمد کسی تجاوز وتعدی کنید و از درآمد 

را روشن کند اشکالی ندارد و تقلب نکرده است. حالل او، کسب حرام نمایید. اگر فروشنده ھمھ چیز 
اما اگر بھ خریدار بگویید: این پارچھ درجھ ی دو است. خودش را جمع می کند. این چوب درجھ دو 

است. این میز از براده ھای چوب درست شده است. خریدار فکر می کند جنس آن از چوب التھ 
ر آن را بشوید یا زیر باران فراموش کند بر است. وآن را رنگ ولعاب داده اند. فکر می کند اگ

استحکام آن افزوده می شود. بھ او بگویید: این از براده ھای چوب درست شده و از جنس چوب التھ 
  نیست. ھمھ چیز را روشن وواضح بیان کنید.
  پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم می فرماید: 

  ز دست بدھد))((ھر کھ مال از حرام بھ دست آرد در حوادث سخت ا
  
  مال باد آورده را باد می برد.  

  حدیٌث ورد في الجامع الصغیر: 

  ((ھر کھ مال از حرام بھ دست آرد در حوادث سخت از دست بدھد))

  این خیانت است: 

بھ من می گوید: چھار پنچ سال با شخصی تعامل داشتم. تابلویی خریدم با این حساب کھ خارجی   

ابھ داخلی آن بود. اما بعدا مشخص شد کھ او یک بلور ساخت داخل بھ است. قیمت آن سھ برابر مش

من داده است. برخی از تابلوھا را رنگ و لعاب می دھد و بھ حساب اینکھ خارجی است سھ برابر 

قیمت بھ من می دھد. و وقتی موذن اذان ظھر را می گوید اولین نفر در صف اول نماز مسجد جامع 

  است:

  قلب کند از من نیست)) ((کسی کھ خیانت وت

  ((کسی کھ ما را بفریبد و خیانت کند از ما نیست))

  [مسلم در صحیح، وترمذ درسنن خود روابت نموده اند]

تفاوت را ببینید: کسی کھ ما را بفریبد و کسی کھ مطلقا بفریبد. اگر بھ کسی غیر عرب خیانت کردید   
از امت محمد نیستید. نھ کسی کھ خیانت می کند بلکھ مطلق فریبکاری خروج از دایره ی امت 

  محمدی است.
  فرمود: 

موی ژولیده دارد وپر  ((سپس رسول هللا فردی را متذکر شد کھ طوالنی سفر نموده و در حالیکھ

گرد وغباردستانش را بھ سوی آسمان بلند نموده می گوید: ای پروردگارا ای پروردگارا و در 

حالیکھ منبع خوارکش حرام ، منبع نوشدنیھایش حرام و منبع لباسھایش حرام و با حرام تغذیھ شده 

  است لذا دعای این فرد کجا قبول می شود.)) 

  سنن خود روابت نموده اند][مسلم در صحیح، وترمذ در
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  ((ای سعد، لقمھ ی حالل بخور تا دعایت اجابت شود))

  [ طبرانی در المعجم الصغیر]

تعریف فریب -و اگر خدا بخواھد بھ آن خواھیم پرداخت -این بحث گسترده است-معنای تقلب وفریب:   
قلب است. اگر گفتید وتقلب. اگر بھ کسی بگویید این جنس خارجی است ولی داخلی بود این فریب وت

درجھ یک است ولی درجھ دو بود، این کار تقلب وفریب است. اگر برعکس ویژگی ھایی کھ دارد آن 
را توصیف کردید، این فریب وتقلب است. اگر کمتر از وزن واقعی آن و یا کیفیتی پایین تر از کیفیت 

دید وسود زیادی از آن گرفتید این واقعی آن بھ او دادید یا دوام بیشتری از دوام واقعی آن تعیین کر
کارھا ھمھ فریب وخیانت است. اگر کاری را از سر باز کردید و کیفیت الزم را نداشت، نوعی فریب 

  است و این ھا ھمھ باعث کسب حرام می شود.

  وسوسھ شیطان: 

  پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم می فرماید:   

حالل بكوشد، چون جھادگر در راه خداست.و كسى كھ  ((كسى كھ براى معیشت خانواده اش از طریق

  با حفظ عفت نفس دنیا را از راه حالل دنبال كند، در مرتبھ شھداست))
  در روایات ماثور آمده است:   

((کسی کھ اھمیت ندھد روزی اش از کجا تامین می شود خداوند ھم اھمیت نمی دھد او از کدام 

  دروازه وارد جھنم می شود))
: ولش کن، وسوسھ شیطانی است. کلمات مانند آن: این ھمھ حساس نباش، بھ گردن من،  این واژه  

  این ھا ھمھ سخنان پوچ و از وسوسھ ھای شیطان است.

  چرا خداوند کسب حالل را بر اعمال نیک مقدم داشتھ است: 

ک ھستھ ی ھمھ می دانید: خوردن یک لقمھ حرام تعادل را از ھم می زند. کم فروشی بھ اندازه ی ی  
  خرما تعادل را بھ ھم می زند.

دوستی بھ نام یحیی بن معین داشت. او دوران طوالنی را با او  - رضي هللا عنھ–امام ابن حنبل 
ھمنشینی داشت. امام احمد(رحمھ هللا) سال ھای متمادی از دوستش فاصلھ گرفت؛ زیرا دوستش گفتھ 

این گفتھ –ن چیزی بھ من بدھد آن را می خورم بود: من از ھیچ کس چیزی گدایی نمی کنم واگر شیطا
در این لحظھ امام ابن حنبل خشم گرفت و یحیی از او عذرخواھی کرد و گفت:  - ی دوست او بود

  با دین شوخی می کنی؟! آیا نمی دانی خوردن جزئی از دین است؟!!«فرمود: » شوخی کردم«
  مقدم نموده است.حتی مھمترین بخش دین است کھ خداوند آن را بر عمل صالح 

  در آیھ ی پنجاه ویک سوره ی مومنون می فرماید: 

  ﴿ اى پیامبران از چیزھاى پاكیزه بخورید و كار شایستھ كنید ﴾ 

  ] ٥١[سوره مؤمنون: 

خداوند متعال خوردن حالل را بر کار نیک مقدم داشتھ است؛ یعنی عمل نیک شما در صورت   
  خوردن مال حرام ھیچ ارزشی ندارد: 

  پیامبران از چیزھاى پاكیزه بخورید و كار شایستھ كنید ﴾  ﴿ اى

  ] ٥١[سوره مؤمنون: 
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  بنابراین: کار نیک تا زمانی کھ کسب حالل نباشد، بی فایده است.  
فرزندان یاران نبی صلی هللا علیھ وآلھ وسلم پدران خود را نصیحت می کردند وپیش از رفتن بھ دنبال 

ی ما از خدا بترس و تنھا از راه حالل برای ما روزی بیاور؛ چراکھ ما کار بھ آنان می گفتند: درباره 
  گرسنگی را تحمل می کنیم اما عذاب الھی را نمی توانیم تحمل کنیم.

  در درس آینده ان شاء هللا: 

در درس آینده ان شاء هللا بھ ادامھ ی حقوق فرزندان بر پدران می پردازیم و من بر این باورم کھ این   
ت برای ھمھ ی ما مھم است و بسیار حساس می باشد؛ زیرا ھمھ پدر یا پسر دارند و ھر موضوعا

  کدام نسبت بھ یکدیگر حقوقی دارند.
 


