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ی دینی است. اھتمام نسبت بھ فرزندان یک وظیفھ-مقدمھ    

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

اھتمام نسبت بھ -) : مقدمھ 01-36درس ( - 2008تربیت فرزندان در اسالم  -تربیت اسالمی 
  ی دینی است. فرزندان یک وظیفھ

پروردگارا ما سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سرورمان محمد راستین وعدھی امانتدار.  

را از تاریکیھای نادانی و توھم بھ سوی نور معرفت و دانش و از لجنزار شھوتھا بھ سوی باغھای 

  بھشت برین بیرون ببر.

  برادران گرامی، با اولین درس از دروس تربیت فرزندان در اسالم در خدمت شما ھستیم.

  فرزندان زینت زندگی دنیا ھستند:

ھای امت ھستند،  ھا و جوانھ ل زندگی اند، ثمرھی امید، نور چشم، غنچھھا نھا قبل از ھر چیز: بچھ 

  ھا بشارت ھستند: آن

  ﴿ یَا َزَكِریَّا إِنَّا نُبَِشُّرَك بِغَُالٍم ﴾

  دھیم} {ای زکریا، ما تو را بھ پسری بشارت می

  ) 7( سوره مریم آیھ: 

  ھا مایھی روشنی چشم ھستند: آن 

ةَ أَْعیٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن إَِماماً ﴾﴿ َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَزْ  یَّاتِنَا قُرَّ   َواِجنَا َوذُِرّ

{پروردگارا! از ھمسرانمان، و فرزندانمان مایھی روشنی چشم بھ ما عطا فرما، و ما را برای 

  پرھیزگاران پیشوا قرار بده}

  ( سوره فرقان )

  آنھا محبت، مودت و رحمت ھستند: 

  ِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواجاً ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعََل بَْینَكُْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً ﴾﴿ َوِمْن آَیَاتِ 

{ و از نشانھھای او [این] است کھ ھمسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید؛ تا بھ آنھا آرام 

  گیرید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد}

  ) 21یھ: ( سوره روم آ

  ھا زینت زندگی دنیا ھستند: گویند: مودت و رحمت ھمان فرزندان ھستند، آن علماء می 
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  ﴿ اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزینَةُ اْلَحیَاِة الدُّْنیَا ﴾

  {مال و فرزندان زینت زندگی دنیاست}

  ) 46( سوره کھف آیھ: 

بھ فرزندانشان ھمان محبت  توجھ بھ فرزندان یک واجب دینی است؛ زیرا محبت پدران و مادران

  خداوند است:

بنابراین برادران، توجھ بھ فرزندان یک 

ھا موجب  ی دینی است، محبت آن وظیفھ

ھا  نزدیک شدن بھ خداوند است، زیرا آن

محبوبان خداوند ھستند. یک داستان نمادین 

برای روشن شدن مطلب وجود دارد، پیامبری 

سر  بزرگوار از کنار زنی عبور کرد کھ بر

پخت، فرزندش را در یک طرف  تنور نان می

تنور گذاشتھ بود و ھرگاه قرص نان را در 

تنور قرار میداد، این کودک را در آغوش میکشید و او را بو میکرد و میبوسید. این پیامبر تعجب کرد 

و گفت: پروردگارا، این چھ رحمتی است! این رحمت خداوند بزرگ است. خداوند بزرگ فرمود: آن 

ا خواھم گرفت، زمانی کھ رحمت را از قلب مادر برد این کودک گریھ کرد و مادر او را در تنور ر

  انداخت.

  بھ ھمین خاطر محبت پدران و مادران نسبت بھ فرزندانشان ھمان محبت خداوند است.

  ﴿ َوأَْلقَْیُت َعلَْیَك َمَحبَّةً ِمنِّي ﴾

  { و من محبتی از سوی خود بر تو افکندم}

  ) 39طھ: ( سوره 

این یک سخن کامال درست است. محبتی کھ قلب مادر با آن پر شده است، و محبتی کھ قلب پدر با آن  

آکنده گشتھ است ھمان محبت خداوند برای این انسان است. آن را در قلب مادر و پدرش نھاده است، 

باشد و توجھ  اوند میھا موجب نزدیکی بھ خد ھا محبوبان خداوند ھستند، محبت آن بھ ھمین خاطر بچھ

  فرماید: ی دینی است. اکنون این آیھی کریمھ می ھا یک وظیفھ بھ آن

  



3 
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  ﴿ َال أُْقِسُم بَِھذَا اْلبَلَِد * َوأَْنَت ِحلٌّ بَِھذَا اْلبَلَِد * َوَواِلٍد َوَما َولََد ﴾

  سوگند بھ این شھر [مکھ] * و تو در این شھر ساکنی * و سوگند بھ پدر و فرزندانش}

  رھی بلد)(سو

  رسیم: ترین مثالی است کھ از طریق آن بھ شناخت خداوند می نظام پدر و فرزندی بزرگ

رسیم، چگونھ اولین  نظام پدر و فرزندی بزرگترین مثالی است کھ از طریق آن بھ شناخت خداوند می 

باشد، در صورتی کھ فرزند ھرگز تا ابد بھ والدینش نیازی  فرزندش میدغدغھی انسان خوشبختی 

ندارد، اولین دغدغھ اش برتری فرزندش و سالمتی اواست، چگونھ در میان آدمیان، پدر و مادر 

ھستند کھ ھیچ چیز از فرزند بھ قلبشان نزدیک تر نیست، گران و ارزان و داشتھ و نداشتھ ھایشان را 

  ترسد تا او آرام گیرد. کشد تا فرزندش سیر شود، می د، مادر گرسنگی میبخشن بھ خاطر او می

ی پدر فرزندی خداوند عز وجل را بھ ما میشناساند. برای  بھ ھر حال، نظام ھستی از طریق رابطھ

تفھیم بیشتر: مادر چگونھ شب بھ خاطر فرزندش نمیخوابد و اگر مریض شود از نگرانی بر او 

رحمتی است کھ خداوند آن را در قلب مادر بھ ودیعھ نھاده است. بنابراین نزدیک است بمیرد؟ این 

  صاحب این رحمت چگونھ است؟ دقت کنید:

ِ ِلْنَت لَُھْم ﴾   ﴿ فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن �َّ

  {پس بھ [سبب] رحمت الھی است کھ تو با آنان نرمخو [و مھربان] شدی}

  ) 159( سوره آل عمران آیھ: 

ْحَمِة ﴾﴿ َوَربَُّك اْلغَ    فُوُر ذُو الرَّ

  {و پروردگارت آمرزنده، و صاحب رحمت است}

  ) 58( سوره كھف آیھ: 

مھربانترین مخلوقات نسبت بھ خلق، رسول خدا است، با این وجود رحمت در این آیھ بھ صورت  

  نکره آمده است:

ِ ِلْنَت لَُھْم ﴾   ﴿ فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن �َّ

  ت کھ تو با آنان نرمخو [و مھربان] شدی}{پس بھ [سبب] رحمت الھی اس

ْحَمِة ﴾   ﴿ َوَربَُّك اْلغَفُوُر ذُو الرَّ

  {و پروردگارت آمرزنده، و صاحب رحمت است}

  این آیھی کریمھ: 
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  ﴿ َال أُْقِسُم بَِھذَا اْلبَلَِد * َوأَْنَت ِحلٌّ بَِھذَا اْلبَلَِد * َوَواِلٍد َوَما َولََد ﴾

  و تو در این شھر ساکنی * و سوگند بھ پدر و فرزندانش}{سوگند بھ این شھر [مکھ] * 

  نظام پدر و فرزندی است.

  خداوند بزرگ انسان را آفریده تا فقط بر او مھربانی ورزد:

  بزرگترین تصریح نسبت بھ رحمت و توجھ خداوند این آیھی کریمھ است: 

  ﴿ إِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُھْم ﴾

  ھ پروردگارت [بر او] رحم کند، و برای ھمین آنھا را آفریده است}{ مگر کسی ک

  ) 119( سوره ھود آیھ: 

  آنان را آفرید تا بر آنان رحم کند. اکنون دومین آیھ: 

ُ فِي أَْوَالِدكُْم ﴾   ﴿ یُوِصیكُُم �َّ

  {خداوند دربارھی فرزندانتان بھ شما سفارش میکند}

  ) 11( سوره نساء آیھ: 

کریم آیاتی داریم کھ دارای سیاق و قبل و بعد ھستند، اما اگر این آیھ را ، از سیاق آن  ما در قرآن 

  جدا کنید فراتر از زمان و مکان بھ یک حقیقت ثانویھ اشاره دارد.

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرجاً ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  میدھد}{و ھر کس کھ از خداوند بترسد، [خداوند] راه نجاتی برای او قرار 

  ( سوره طالق )

این آیھ در سورھی طالق آمده است، معنای سیاق آن بدینگونھ است کھ ھر کس در طالق ھمسرش  

  کھ او را یک بار طالق داده است از خداوند بترسد،

  ﴿ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرجاً ﴾

  {[خداوند] راه نجاتی برای او قرار میدھد}

  تا بھ او رجعت نماید. کسی کھ ھمسرش را یک بار طالق سنت داده است:

  ﴿ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرجاً ﴾

  {[خداوند] راه نجاتی برای او قرار میدھد}

تا بھ او رجعت نماید، این آیھ را از سیاق آن جدا نمایید، این آیھ ای است کھ بھ یک حقیقت ثابت اشاره 

  دارد:
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 َ    ﴾﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  {و ھر کس کھ از خداوند بترسد}

  در بھ دست آوردن مالش:

  ﴿ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرجاً ﴾

  {[خداوند] راه نجاتی برای او قرار میدھد}

  از ھدر دادن آن:

﴾ َ   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  {و ھر کس کھ از خداوند بترسد}

  دھد. و قرار میھا برای ا در تربیت فرزندانش، خداوند راه نجاتی از نافرمانی آن

﴾ َ   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  {و ھر کس کھ از خداوند بترسد}

  در بھ دست آوردن مالش:

  ﴿ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرجاً ﴾

  {[خداوند] راه نجاتی برای او قرار میدھد}

  در انتخاب ھمسرش. می توانی پیرامون این آیھ چندین جلد کتاب بنویسی. 

  باشد. آن کھ بھ تنھایی یک قانون کلی میاین آیھ از سیاقش جدا شد، حال 

  ھمچنین این آیھ در موضوع ارث آمده است؛ آن را از سیاقش جدا کنید:

ُ فِي أَْوَالِدكُْم ﴾   ﴿ یُوِصیكُُم �َّ

  {خداوند دربارھی فرزندانتان بھ شما سفارش میکند}

  آفرینندھی آسمانھا و زمین، دربارھی فرزندانمان بھ ما سفارش میکند.

  و سختی پدر و مادر در گرو رنج و سختی فرزندانشان است: رنج

بھ خدا سوگند برادران، چھ بسا سخنی کھ دردناک باشد اما حقیقت تلخ ھزار بار بھتر از خیال آسوده  

است. اکنون در دست مسلمانان بھ جز فرزندانشان ھیچ برگ برندھای نیست، ھر چقدر ثروت جمع 

ال ارتقا پیدا کنید، ھر چقدر بھ مدارج عالی دست یابید، اگر فرزندتان کنید، ھر چقدر بھ مقام ھای با

  آنگونھ کھ آرزو دارید نباشد، بدبخت ترین مردم ھستید.
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بدین خاطر آیھی کریمھ در سخن خداوند 

  فرماید: متعال می

  ﴿ فََال یُْخِرَجنَّكَُما ِمَن ﴾

  {پس مبادا شما را بیرون کند از...}

  ) 117( سوره طھ آیھ: 

  آدم و حواء: 

  

  

  ﴿ فََال یُْخِرَجنَّكَُما ِمَن ﴾

  ﴿ اْلَجنَِّة فَتَْشقَى ﴾

  {پس مبادا شما را بیرون کند از...}

  {بھشت، کھ بھ رنج [و مشقت] افتی}

  ( سوره طھ )

  بر اساس قواعد لغت: فتشقیا (کھ [شما دو نفر] بھ رنج [و مشقت] افتید)

  ﴾﴿ فََال یُْخِرَجنَّكَُما ِمَن اْلَجنَِّة 

  {پس مبادا شما را از بھشت بیرون کند}

  آیھ بھ این صورت آمده است:

  ﴿ فَتَْشقَى ﴾

  {کھ بھ رنج [و مشقت] افتی}

گویند؟  باشد. علمای تفسیر چھ می اما سیاق فتشقیا (کھ [شما دو نفر] بھ رنج [و مشقت] افتید) می

  باشد. مرد، رنج واقعی برای ھمسرش میمیگویند: این ایجاز بلیغ است. زیرا رنج و مشقت 

  ﴿ فََال یُْخِرَجنَّكَُما ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشقَى ﴾

  {پس مبادا شما را از بھشت بیرون کند کھ بھ رنج [و مشقت] افتی}

افتند، بھ خداوندی کھ جز او  بر این اساس قیاس میشود کھ پدر و مادر با رنج فرزندانشان بھ رنج می 

ی تماس تلفنی مادر یا پدری با من برقرار میشود کھ نزدیک است از درد انحراف خدایی نیست، گاھ

  فرزندشان بمیرند.
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  بزرگترین دستاورد انسان، تربیت نیکوی فرزندانش است:

ای پدر، ای مادر، اگر دیدی، یا اگر یک حالت درونی غیر قابل توصیفی از شدت خوشبختی  

  ھ می گوید:خواستی، ھمان روشنی چشم است. آیھی کریم

ةَ أَْعیٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن إَِماماً ﴾ یَّاتِنَا قُرَّ   ﴿ َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُِرّ

{پروردگارا! از ھمسرانمان، و فرزندانمان مایھی روشنی چشم بھ ما عطا فرما، و ما را برای 

  پرھیزگاران پیشوا قرار بده}

فرزندان، در دنیا قبل از آخرت است. در آخرت پاداشی بزرگ دارد. پاداش عمل بزرگ تربیت 

  پاداش آن چیست؟

یَّتَُھْم ﴾ یَّتُُھْم بِِإیَماٍن أَْلَحْقنَا بِِھْم ذُِرّ   ﴿ َوالَِّذیَن آََمنُوا َواتَّبَعَتُْھْم ذُِرّ

انشان را بھ {و کسانی کھ ایمان آوردند و فرزندانشان [نیز] در ایمان از آنان پیروی کردند، فرزند

  کنیم} آنھا ملحق می

  ) 21( سوره طور آیھ: 

سازیم. اگر فرزندی نیککردار تربیت کرده باشید، ھمھی  یعنی اعمال فرزندانشان را بھ آنھا ملحق می 

اعمالش در پروندھی شما ثبت می شود ھم چنین اعمال فرزندانش، ھمھی اعمال فرزنداِن فرزندانش 

  ال فرزندانش تا روز قیامت در پروندھی شماست. بھ ھمین خاطر:در پروندھی شماست، ھمھی اعم

  (( أفضل كسب الرجل ولده ))

  ».بزرگترین دستاورد انسان، فرزندش است«

  ( بھ روایت طبرانی از أبو برده بن نیار).

  بزرگترین انواع دستاورد آن است کھ بھ فرزندت اھتمام ورزی تا پس از تو فردی نیککردار شود.

  پایبندی در امان، با عمل نیک سعادتمند و با تربیت فرزندانش جاویدان میشود:انسان با 

قبال برای شما ذکر کردھام کھ انسان طبیعتا دوستدار وجودش است، دوستدار سالمتی، کمال و بقای  

وجودش میباشد. سالمت وجود شما با اطاعت خداوند است، و اطاعت در اغلب موارد منفی است. من 

ام، غیبت نکردھام، کوتاھی ننمودھام، تأثیر استقامت و پایبندی منفی است. سالمتی محقق دروغ نگفتھ

آغاز میشود، » نَــ«شود. اما عمل نیکو تأثیر مثبتی دارد. سعادت محقق میشود. پایبندی با نشان - می

کردم،  اما عمل صالح با این کلمات آغاز میشود، بخشیدم، عطا کردم، فدا کردم، خدمت نمودم، انفاق

راھنمایی کردم، شما با پایبندی سالم میمانید، با عمل نیکو سعادتمند میگردید و با تربیت فرزندان، 

  ماند. جاودانھ می
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بھ خدا سوگند، باری عالمی بزرگ از دنیا رفت، در پایان تعزیھ فرزندش ایستاد و خطبھای زیبا ایراد 

خص ھرگز نمرده است! مادامی کھ فرزندش را نمود، بھ طوری کھ شدیدا متأثر گشتم و گفتم: این ش

  مانند خودش دعوتگر بھ سوی خداوند تربیت نموده؛ ھرگز نمرده است!

ماند. بھ  شما با پایبندی سالم میمانید، با عمل نیکو سعادتمند میگردید و با تربیت فرزندان، باقی می

  ھمین خاطر در حدیث شریف آمده است:

  َكْسبِكُم )) (( إن أوالَدكُم ِمْن أْطیَبِ 

  »فرزندان شما نیکوترین دستاورد شما ھستند«

  (ابو داود از عبد هللا بن عمرو بن عاص نقل کرده است).

اما این کار نیاز بھ زمان دارد، نیاز دارد کھ فرزندتان با شما باشد، کھ با فرزندتان ھمراه باشید، کھ  

یگیرد، زیان است، پدر بودنتان را بی اثر بھ او اھتمام ورزید، کار و شغلی کھ ھمھی وقت شما را م

  کند، تربیت فرزندانتان را بینتیجھ میسازد، کنترلتان را نسبت بھ آنھا از بین میبرد. می

  بزرگترین عملی کھ انجام میدھید آن است کھ فرزندتان را باایمان و بااخالق تربیت نمایید:

در زندگی، جزئی باشد. اگر بھ درآمد زیادی بارھا برایتان تأکید کردھام کھ امکان ندارد موفقیت  

دست یافتی درحالی کھ از فرزندانت غافل شدی، در زندگی موفق محسوب نمیشوی. اگر بھ درآمد 

زیادی دست یافتی و از عملت غافل گشتی، در زندگی موفق محسوب نمیشوی. اگر بھ فرزندانت 

نیستی. موفقیت در زندگی باید اھتمام ورزیدی و نسبت بھ پروردگارت کوتاھی نمودی موفق 

ھمھجانبھ باشد. بھ طوری کھ در ارتباطتان با خداوند، ارتباطتان با ھمسر و فرزندانتان، ارتباطتان با 

  عملتان و در ارتباط با سالمتیتان موفق باشید.

  (( إن أوالَدكُم ِمْن أْطیَِب َكْسبِكُم ))

  »فرزندان شما نیکوترین دستاورد شما ھستند«

  (ابو داود از عبد هللا بن عمرو بن عاص نقل کرده است).

بھ خدا سوگند مبالغھ نمیکنم، بزرگترین عملی کھ انجام میدھید آن است کھ فرزندتان را از نظر 

ایمانی، اخالقی، علمی، روانی، اجتماعی، و جسمی تربیت نمایید. اگر فرزندتان را اینگونھ تربیت 

  ماست.ی روشنی چشم ش-نمودید او مایھ

بھ خدا سوگند باری بھ پدری کھ پسرش در مسجد نزد ما بود، در درسش موفق بود، اخالقش عالی 

بود، پیرو قرآن کریم و طالب علم بود، بھ پدرش گفتم: بھ خدا سوگند این پسر از نظر مادی صد 
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ت، و اگر میلیارد دالر ارزش دارد، اگر شما صد میلیارد داری، این پسر از این مبلغ باارزشتر اس

  تنگدست ھستی در صورتی کھ چنین پسری داری چیزی از دست نداده ای.

  تربیت فرزندان بر ما یک واجب عینی است:

  بنابراین:

ُ فِي أَْوَالِدكُْم ﴾   ﴿ یُوِصیكُُم �َّ

  {خداوند دربارھی فرزندانتان بھ شما سفارش میکند}

  پروردگار بزرگ میفرماید:

  ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا قُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْھِلیكُْم نَاراً َوقُوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ ﴾

{ای کسانی کھ ایمان آورده اید، خودتان و خانوادھتان را از آتشی کھ ھیمھی آن مردم و سنگھاست، 

  نگھ دارید}

  ) 6( سوره تحریم آیھ: 

فرزندان واجب عینی است. ﴿ قُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْھِلیكُْم نَاراً َوقُوُدَھا النَّاُس بر اساس این آیھ، تربیت  

َواْلِحَجاَرةُ ﴾؛ {ای کسانی کھ ایمان آورده اید، خودتان و خانوادھتان را از آتشی کھ ھیمھی آن مردم و 

  سنگھاست، نگھ دارید}

ده است، ممکن است مھار گسیختھ شود در برخی منابع آمده است: دختری کھ پدرش او را تربیت ننمو

ایستد و میگوید: پروردگارا  و در روز قیامت مستحق آتش باشد، این دختر مقابل پروردگار عزیز می

وارد آتش نمیشوم تا آنکھ پدرم قبل از من داخل شود؛ زیرا او عامل بدبختی من بود. بنابراین انسان 

  اء و یا بھ پستترین درجھ سقوط میکند.ھا ارتق با تربیت فرزندانش بھ بلندترین مقام

شایستھ است کھ ھر انسانی بھ تربیت فرزندانش اھتمام ورزد، بھ شرطی کھ پایبندی و ایمان خود را 

  از یاد نبرد:

  برادران: 

ُ فِي أَْوَالِدكُْم ﴾   ﴿ یُوِصیكُُم �َّ

{خداوند دربارھی فرزندانتان بھ شما سفارش 

  میکند}

ِذیَن آََمنُوا قُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْھِلیكُْم نَاراً ﴿ یَا أَیَُّھا الَّ 

  َوقُوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ ﴾
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{ای کسانی کھ ایمان آورده اید، خودتان و خانواده تان را از آتشی کھ ھیمھی آن مردم و 

  سنگھاست، نگھ دارید}

  و در مقابل:

ِ ﴾﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا َال تُْلِھكُْم أَمْ    َوالُكُْم َوَال أَْوَالُدُكْم َعْن ِذْكِر �َّ

  {ای کسانی کھ ایمان آوردھاید، اموالتان و فرزندانتان شما را از یاد خداوند غافل نکند}

  ) 9( سوره منافقون آیھ: 

  ورزد: این آیھ بر معنای شمولگرایی تأکید می

ِ ﴾ ﴿ َال تُْلِھكُْم أَْمَوالُكُْم َوَال أَْوَالُدكُْم َعنْ    ِذْكِر �َّ

  {اموالتان و فرزندانتان شما را از یاد خداوند غافل نکند}

باید فرزندانتان را تربیت کنید، خداوند بزرگ دربارھی آنان بھ شما سفارش میکند، ھم چنین باید بھ 

  ایمان، پایبندی و عمل صالحتان اھتمام ورزید.

  گویا او را بھ قتل رسانده است:کسی کھ نسبت بھ دین و عقیدھی فرزندش کوتاھی ورزد 

کند، خیر، خداوند متعال  آوریم، سر بریدن بھ ذھنمان خطور می وقتی سخن از قتل بھ میان می 

  فرماید: می

  ﴿ َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلقَتِْل ﴾

  {درحالی کھ فتنھ، از کشتن بدتر است}

  ) 191( سوره بقره آیھ: 

دختر بیگناھی کھ در زمان جاھلیت زنده این 

بھ گور شده است سرنوشتش چیست؟ بھ سوی 

بھشت است. با اینکھ زنده بھ گور شده است. 

  فرماید: خداوند بزرگ می

ِّ ذَْنٍب قُتِلَْت ﴾   ﴿ َوإِذَا اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَْت * بِأَي

{و ھنگامی کھ از دختر زنده بھ گور شده 

ن گناه کشتھ شده پرسیده شود: * بھ کدامی

  است}

  ( سوره تكویر )
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  و با استناد بھ سخن خداوند متعال:

  ﴿ َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلقَتِْل ﴾

  {درحالی کھ فتنھ، از کشتن بدتر است}

معنای آن این است کھ اگر شما بھ تربیت دخترتان نپرداختید و او بی بندوبار شد، زیباییھایش را بھ 

ی خداوند اطاعت نکرد، شما بھ این ترتیب او را بھ قتل رساندھاید و دلیل  نامھنمایش گذاشت و از بر

  آن:

  ﴿ َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلقَتِْل ﴾

  {درحالی کھ فتنھ، از کشتن بدتر است}

  بھ خاطر این آیھی کریمھ:

  ﴿ َوَال تَْقتُلُوا أَْوَالَدكُْم ِمْن إِْمَالٍق ﴾

  نکشید} {و فرزندانتان را از [بیم] فقر

  ) 151( سوره انعام آیھ: 

کنیم، یعنی بھ خاطر تأمین  منظور از امالق، فقر است، این آیھ را با معنای گسترده اش درک می 

ورزد، بھ خاطر آنکھ درآمد زیادی کسب  کند، بھ عقیده اش توجھ نمی درآمد زیاد بھ دین او توجھ نمی

و امت خود باز میگردد، این لغزشگاه خطرناکی کند او را بھ سرزمینی میفرستید کھ کافر بھ دین 

است کھ پدران بھ خاطر دنیای فرزندانشان را در آن میافتند. چھ بسا مکانی باشد کھ در آن فتنھ، فساد، 

اختالط و انحراف باشد، در یک سرزمین دور، فرزندتان در حالی میآید کھ کارھای زشتی مرتکب 

نچنان کھ بھ درآمد و کار فرزندش توجھ نموده است بھ دینش رسد کھ این پدر آ- شده است، بھ نظر می

توجھی نورزیده است. این یک لغزشگاه خطرناک در زندگی مسلمانان است. این مفھوم از سخن 

  خدای متعال درک میشود:

  ﴿ َوَال تَْقتُلُوا أَْوَالَدكُْم ِمْن إِْمَالٍق ﴾

  {و فرزندانتان را از [بیم] فقر نکشید}

  چرا کھ:

  اْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلقَتِْل ﴾﴿ وَ 

  {درحالی کھ فتنھ، از کشتن بدتر است}

بنابراین ھنگامی کھ شما نسبت بھ دین و عقیدھی او کوتاھی میکنید، از پایبندی او غافل میشوید، و بھ 

  ورزید گویا او را بھ قتل رسانده اید. پاکی یا انحرافش توجھی نمی
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  اْلقَتِْل ﴾ ﴿ َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمنَ 

  {در حالی کھ فتنھ، از کشتن بدتر است}

  فرزند ھدیھای از جانب خداوند است کھ باید بھ او توجھ کنیم:

  برادران، یک موضوع دیگر: 

  (( إن أوالدكم ھبة هللا لكم ))

  »فرزندان شما، ھدیھی خداوند بھ شما ھستند«

  (حاکم از عایشھ رضی هللا تعالی عنھا نقل کرده است)

خداوند واقعا باارزش است. بھ خداوند سوگند، من در طول سی سال گذشتھ فتوای سقط جنین  ھدیھی

را نداده ام، ھر چند چھل روزه باشد. میگویم این ھدیھای از جانب خداوند است، شاید این فرزند یک 

اصالحگر بزرگ، یک دعوتگر بزرگ، یا یک عالم بزرگوار باشد، فرزند ھدیھای از جانب خداوند 

  ست، و شایستھ است کھ بھ این ھدیھ عنایت شود.ا

  (( إن أوالدكم ھبة هللا لكم ))

  »فرزندان شما، ھدیھی خداوند بھ شما ھستند«

  دلیل: 

  ﴿ َوَوَھْبنَا لَھُ إِْسَحاَق َویَْعقُوَب ﴾

  {و اسحاق و یعقوب را بھ او بخشیدیم}

  ) 84( سوره انعام آیھ: 

  ﴿ َوَوَھْبنَا لَھُ یَْحیَى ﴾

  {و یحیی را بھ او بخشیدیم}

  ) 90( سوره انبیاء آیھ: 

  ﴿ َوَوَھْبنَا ِلَداُووَد سُلَْیَماَن ﴾

  {و [ما] سلیمان را بھ داود عطا کردیم}

  )30( سوره ص آیھ: 

این ھدیھ، بخششی از سوی خداوند بزرگ است، پدری کھ فرزند نیککرداری دارد بھ شما میگوید: بھ 

وجھی ننمودم، اما او نیککردار است، دیندار است، برای خداوند سجده کن خدا سوگند من زیاد بھ او ت

و خداوند بزرگ را شکرگزار باش کھ فرزندی نیککردار بھ شما ھدیھ داده است. چھ بسیار انسانھای 

  فرمانبردار، عالم، اھل عمل و موفقی ھستند کھ فرزندشان آنگونھ کھ میخواھند نیست.
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  ﴿ َوَوَھْبنَا لَھُ ﴾

  {و بھ او بخشیدیم}

این یک معنای دیگر است، یعنی اگر فرزندتان واقعا نیککردار است، این نیککرداری را بھ خودتان 

نسبت ندھید، بلکھ بھ خداوند بزرگ نسبت دھید کھ با این فرزند نیککردار شما را مورد فضل خویش 

  قرار داده است.

  ی وصفناشدنی میسازد:فرزند نیککردار قلب پدر و مادرش را مملو از سعادت

بھ خدا سوگند، برادران، مبالغھ نمیکنم، ھیچ احساسی بھ اندازھی احساس خوشبختی کھ پدر و مادر با  

  دیدن فرزند نیککردارشان دارند، قلب پدر و مادر را آکنده نمیسازد.

م بھ بھ خدا سوگند، در لسآنجس در یک کنفرانس بزرگ اسالمی سخنرانی کردم، زمانی کھ سخنرانیا

پایان رسید نزد من آمد، یک زن محجبھ نزد من آمد و گفت: من خواھر فالنی ھستم، فالنی در شام 

دوست من است. گفتم: از دیدار شما خوشحالم، خوش آمدید. ناگھان زد زیر گریھ، گفتم: انشاء هللا خیر 

  است!؟ گفت: دخترم رقاص و پسرم بیدین است.

درآمد نجومی و کشوری زیبا بیابید، اما یک چیز را از  ممکن است در کشورھای غربی آسایش،

  دست میدھید، فرزندانتان را از دست میدھید.

  برادران، پیامبر علیھ الصالة والسالم میفرماید:

  (( أَْكِرُموا أَْوَالَدكُْم َوأَْحِسنُوا أََدبَُھْم ))

  »فرزندانتان را گرامی بدارید و آنھا را نیکو ادب سازید«

  ھ از انس بن مالك نقل کرده است)( ابن ماج

آیا در ذھن میگنجد کھ پیامبر در ھنگام خطبھ از باالی منبر پایین بیاید تا حسن و حسین را بردارد و  

خطبھ را ادامھ دھد؟ آیا قابل درک است کھ پیامبر در ھنگام سجده کھ حسن بر پشت پیامبر میرود، 

ه بھ خانھ اش وارد میشد خندان و شادمان بود. برای احترام بھ او سجده را طوالنی کند؟ ھرگا

  فرمود: می

  (( أَْكِرُموا أَْوَالَدكُْم َوأَْحِسنُوا أََدبَُھْم ))

  »فرزندانتان را گرامی بدارید و آنھا را نیکو ادب نمائید«

  ( ابن ماجھ از نس بن مالك نقل کرده است)
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  (( من كان لھ صبي فلیتصاَب لھ ))

  »و کودکانھ رفتار کندھر کس کودکی دارد با ا«

  (از الجامع الصغیر بھ نقل از ابو معاویھ)

سرور دو جھان، سرور فرستاده شدگان، در خانھ با نوھھایش بازی میکرد، بر پشتش سوار میشدند، 

  آیا چنین پدری دیدھاید؟

  ی افراد باید از ھر نظر میان فرزندان عدالت را رعایت کنند: ھمھ

  لیھ الصالة والسالم:از جملھ ارشادات پیامبر ع 

  (( اتقوا هللا، واْعِدلُوا في أوالدكم ))

  »از خداوند بترسید، و میان فرزندانتان، عدالت را رعایت کنید«

  (بخاری، مسلم، أبو داود، ترمذی و نسائی از نعمان بن بشیر نقل کردھاند)

در لبخند عدالت را بھ خدا سوگند، برادران، شایستھ است کھ میان فرزندانت حتی در بوسھ، حتی 

رعایت کنی، گاھی پدر بدون آنکھ متوجھ باشد بھ یکی از فرزندانش کھ باھوش است و عیبی ندارد یا 

دانی کھ دومی  کند. ای پدر، آیا می چھرھای زیبا دارد، توجھ میکند در حالی کھ بھ فرزند دیگر اخم می

یھایی دچار کردی، او میمیرد در حالیکھ را نابود ساختی، او را عقده ای بار آوردی، او را بھ بیمار

این صحنھ را فراموش نمی کند؟ من امیدوارم کھ پدر مؤمن حتی در بوسھ، حتی در لبخند میان 

فرزندانش عدالت را رعایت کند. طبیعتا نسبت بھ لباس، غذا، نوشیدنی و مال یک امر بدیھی و حتمی 

نیست، در بوسھ، یک فرزند را بغل میکنید، است، اما نسبت بھ اموری کھ گمان میکنید چیز مھمی 

دومی را بغل نمیکنید، یک فرزند را در آغوش میگیرید، دومی را در آغوش نمیگیرید، بھ یک فرزند 

  لبخند میزنید، و بھ دومی لبخند نمیزنید، این تفاوت برای چیست؟

  (( واْعِدلُوا في أوالدكم ))

  »و میان فرزندانتان، عدالت را رعایت کنید«

  (متفق علیھ، نقل از نعمان بن بشیر)

  ھر چند در بوسیدن. 

ای رسول خدا، شاھد باشید کھ بھ این فرزندم چیزی (یک باغ) را ھدیھ دادم. فرمود: آیا فرزند دیگری 

داری؟ گفت: آری. فرمود: آیا بھ او مانند ھدیھی این فرزند بخشیدھای؟ گفت: خیر، فرمود: غیر من 

دھم. بھ خدا سوگند مشکلی بھ من عرضھ شد، پدری کھ  بر ستم شھادت نمیرا شاھد بگیر؛ زیرا من 

خداوند بزرگ او را از دنیا برد، ھزار میلیون بھ جا گذاشت. یکی از فرزندانش روی کامیون کار 
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کرد و دومی ھشتاد شرکت بھ نامش بود، بھ خدا سوگند. اما دومی نیککردار بود و سھم برادرش  می

  او داد.را بھ طور کامل بھ 

  (( إن الرجل لیعبد هللا ستین عاماً ثم یضر في الوصیة فتجب لھ النار ))

اگر انسان شصت سال خداوند را عبادت کند، و در وصیت ناعادالنھ رفتار کند آتش بر او واجب «

  »گردد-می

  (در اثر آمده است)

  (( اتقوا هللا، واْعِدلُوا في أوالدكم ))

  »زندانتان، عدالت را رعایت کنیداز خداوند بترسید، و میان فر«

  و در حدیثی دیگر:

  (( سووا بین أوالدكم في العطیة ))

  »در بخشش میان فرزندانتان مساوات برقرار کنید«

  (حارث با سند صحیح از عبد هللا بن عباس نقل کرده است)

زندانش مھم این نیست کھ انسان فرزندانش را ملزم بھ احترامش کند، بلکھ آن است کھ محبوب فر

  باشد:

  در حدیثی دیگر پیامبر علیھ الصالة والسالم میفرماید: 

  (( أعینوا أوالدكم على البر ))

  »فرزندانتان را بر نیکی یاری نمائید«

  ( بھ روایت طبرانی از ابو ھریره با سند صحیح)

خداوند رحمت کند پدری را کھ بھ فرزندش 

برای نیکی بھ او یاری کند، او را در شرکت 

ری ھمراه خود بھ کار گمارد، اشکالی تجا

ندارد، برای ھزینھھایش، میخواھد ازدواج کند 

نیازمند خانھ است، نیازمند مجلس عروسی 

است، برای ھزینھ ھایش، حقوقش را بھ او 

پرداحت کنید، ھرچند فرزندتان باشد، در یک 

کالم میگویم: قطعا در فرھنگ مسلمانان، پدر 

نان پدر محترم است، اما ھر پدری محبوب نیست، مھم این است کھ محترم است، در فرھنگ مسلما
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شما فرزندانتان را ملزم بھ احترامتان کنید، مھم آن است کھ محبوب فرزندانتان باشید. میزان محبت. 

  در فرھنگ مسلمانان ھر پدری محترم است، لکن ھر پدری محبوب نیست.

  (( أعینوا أوالدكم على البر ))

  »بر نیکی یاری نمائیدفرزندانتان را «

  (( رحم هللا والداً أعان ولده على بره ))

  »خداوند رحمت کند پدری را کھ بھ فرزندش برای نیکی بھ او یاری کند« 

  در حدیثی دیگر پیامبر علیھ الصالة والسالم میفرماید:

  (( أَْكِرُموا أَْوَالَدكُْم َوأَْحِسنُوا أََدبَُھْم ))

  »رید و آنھا را نیکو ادب نمائیدفرزندانتان را گرامی بدا«

سیدنا علی سخنی شبیھ این سخن فرموده اند: فرزندانتان را گرامی بدارید و آنھا را نیکو تربیت  

  نمائید؛ زیرا آنھا برای زمانی غیر از زمان شما خلق شدھاند.

فرزند مشکلی وجود دارد؛ پدر در سن پنجاه سالگی است، بھ روش معینی زندگی کرده است. اکنون 

ی شرعی غیر حرام است، پدر بھ آن قانع نمیشود. الزم  نیاز بھ کامپیوتر دارد، نیازمند یک وسیلھ

است کھ ھمراه با پدیدھھای زندگی فرزندتان کھ مطابق شریعت است، حرکت کنید. ھر چیزی کھ شما 

نی غیر از زمان شما بھ آن قانع میشوید یا نمیشوید بھ صالح فرزندتان نیست. بنابراین، آنھا برای زما

  خلق شدھاند. پدر آگاه، ھمراه با فرزندش و طبیعتا مطابق با ضوابط شرعی حرکت میکند.

  خداوند بزرگ، محبت فرزندان را در دل والدین بھ ودیعھ نھاده است:

  یک ارشاد دیگر: پیامبر علیھ الصالة والسالم میفرماید: 

  )(( كفى بالمرء إِثما أن یَُضیِّع َمن یقوُت )

  »کند نابود سازد برای انسان ھمین گناه کافی است کھ کسی را کھ سرپرستی می«

  (مسلم و أبو داود از عبد هللا بن عمرو بن عاص نقل کردھاند)

-او را غذا میدھد، سیراب مینماید، لباس میپوشاند، بھ سالمتیاش توجھ میکند، اما ایمانش را نابود می

بھ ترک نمازش اعتنایی ندارد، نمازش را ترک کرده است، فقط  سازد، پایبندیاش را نابود میسازد.

تحصیالت درسی برایش اھمیت دارد، فقط سالمتیاش مورد توجھ است، میخواھم این نکتھ را بگویم و 

امیدوارم درست باشد: محبت فرزندان طبیعی است، در حالیکھ نیکی فرزندان بھ پدر و مادرشان یک 

  است. تکلیف است؛ واقعا فرق زیادی

تصور کنید کھ نخست وزیر برای الزام شھروندان در خوردن صبحانھ دستوری صادر کند. کار 
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  خندھداری است، محال است، زیرا نیاز بھ غذا طبیعی است و ھرگز احتیاج بھ دستور ندارد.

خداوند بزرگ بھ خاطر تربیت فرزندان، محبت را در دل پدر و مادر بھ ودیعھ نھاده است. پدر 

غیر مؤمن، درستکار، بزھکار، فرھنگی، غیر فرھنگی ھمھ یکسانند. بزرگترین دلیل اینکھ بھ  مؤمن،

بیمارستان اطفال بروید؛ مادر محجبھ، غیرمحجبھ، نادان، باسواد، بیسواد و روستایی ھمھ گریھ می 

  کنند. خداوند بزرگ محبت فرزندان را در دل پدر و مادر بھ ودیعھ نھاده است.

  محبت والدین بھ فرزندان امری طبیعی است، در حالیکھ نیکی فرزندان بھ والدین یک تکلیف است:

اکنون سخن کمی حساس شد: ممکن است در 

محبت بھ فرزندانتان پاداش داده نشوید، زمانی 

کھ فرد صبحانھ میخورد آیا کار بزرگی انجام 

داده است؟ بھ خدا نزدیک میشود؟ بعد از 

گریھ میکند؟ خیر، خوردن  خوردن در نماز

  بھ خاطر نیاز بھ خوردن میباشد.

منظورم این است زمانی کھ چیزی در طبیعت 

فرد باشد شاید بتوانم بگویم پاداشی ندارد، اما 

چگونھ پدر بھ خاطر تربیت فرزندش پاداش داده میشود؟ زمانی کھ بھ دینش اھتمام ورزد، بھ نمازش، 

اش توجھ نماید. اما این کھ فقط بھ سالمتیاش و تحصیلش توجھ کنی؟ ی اخروی بھ عقیده اش و بھ آینده

  ھمھی مردم در شرق و غرب اینگونھاند؛ زیرا توجھ بھ فرزندان امری طبیعی است.

  بھ ھمین خاطر تنھا یک آیھی بینظیر در رابطھ با ارث دیده میشود:

ُ فِي أَْوَالِدكُْم ﴾   ﴿ یُوِصیكُُم �َّ

  انتان بھ شما سفارش میکند}{خداوند دربارھی فرزند

  ﴿ للذَّکِر ِمثُْل َحِظّ اْألُْنثَیَْیِن ﴾

  {سھم پسر چون سھم دو دختر است}

  ) 11( سوره نساء آیھ: 

  اما نیکی فرزندان نسبت بھ پدر و مادرشان یک وظیفھ است:

ا یَْبلُغَنَّ ِعْنَدَك اْلِكبََر أََحُدُھَما أَْو ِكَالُھَما فََال تَقُْل ﴿ َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْیِن إِْحَساناً إِ  مَّ

  لَُھَما أٍُفّ َوَال تَْنَھْرُھَما ﴾

{و پروردگارت [چنین] مقرر داشتھ است کھ جز او را نپرستید، و بھ پدر و مادر نیکی کنید، ھر گاه 
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[حتی] بھ آنھا [کلمھی] اف نگو، و بر  یکی از آن دو، یا ھر دوی آنھا نزد تو بھ سن پیری رسند،

  [سر] آنھا فریاد نزن}

  ) 23( سوره اسراء آیھ: 

نیکی فرزندان نسبت بھ پدر و مادرشان یک وظیفھ است، فرزند زمانی کھ بھ پدر و مادرش نیکی  

زیرا ممکن است کھ نسبت بھ پدر و مادرش کوتاھی کند، نیاز فطری برای میکند پاداش بزرگی دارد؛ 

نیکی بھ پدر و مادرش در او وجود ندارد، بھ ویژه در زمان آخر، ھنگامی کھ با ھمسرش اختالفی 

پیدا میکند و در یک خانھ ھستند، مادرش را فراموش میکند. بھ او میگوید: ھمھی مصیبتھا از جانب 

سرش است، مصلحتش با ھمسرش است، مادرش بار سنگینی بر گردن او شده توست. شھوتش با ھم

است، و احیانا بارھا بھ او اف می گوید. بھ ھمین خاطر محبت پدر و مادر بھ فرزندانشان یک امر 

  فطری در وجود آنان است، در صورتی کھ نیکی فرزندان بھ پدر و مادرشان یک تکلیف است.

  یابد کھ بھ دین فرزندانش اھتمام ورزد: ارتقاء می انسان تنھا زمانی نزد خداوند

فرزند نیکوکار نزد خداوند پاداش بزرگی دارد، اما اگر تنھا بھ سالمتی و تحصیل فرزند توجھ کند،  

بدون آنکھ بھ عقیده، پایبندی، ایمان و بھ نمازش توجھی نماید، کوتاھی است. پدر شب میآید و میگوید: 

او میگوید: خوردند، تکالیفشان را نوشتند؟ نوشتند، تمام شد، نمازشان چھ؟  فرزندان خوردند؟ مادر بھ

  بھ ھمین خاطر:

َالِة َواْصَطبِْر َعلَْیَھا ﴾   ﴿ َوأُْمْر أَْھلََك بِالصَّ

  {و خانوادھات را بھ نماز فرمان بده، و [خود] بر [انجام] آن شکیبا باش}

  ). 132( سوره طھ آیھ: 

  قاء مییابید کھ بھ دین فرزندانتان توجھ کنید.تنھا زمانی نزد خداوند ارت

  ترین عمل است: بھ طور کلی تربیت فرزندان بزرگ

  برادران بزرگوار: 

  (( ألْن یَُؤِدَّب الرجُل َولََده، خیٌر من أن یتصدق بصاع ))

  »اگر انسان فرزندش را ادب نماید قطعا بھتر از آن است کھ بھ اندازھی یک صاع صدقھ بدھد«

  از جابر بن سمره نقل کرده است )( ترمذی 

  تربیت یک عمل بزرگ است.
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  (( ما نََحَل َواِلٌد َولَداً من نَْحٍل أفضل من أدٍب َحَسٍن ))

  »ھیچ ھدیھ ای از جانب پدر برای فرزند بھتر از ادب نیکو نیست«

  ( بھ روایت ترمذی از مرسل سعید بن عاص )

پدر او را تربیت کرده است. بھ ھمین خاطر زنی کھ  یعنی میگوید: مؤدب باشد، زبانش را حفظ کند، 

  بھ سوی خداوندی کھ باالتر از ھفت آسمان قرار دارد شکایت نمود و خداوند بزرگ فرمود:

﴾ ِ ُ قَْوَل الَّتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَھا َوتَْشتَِكي إِلَى �َّ   ﴿ قَْد َسِمَع �َّ

شوھرش با تو مجادلھ میکرد، و بھ خداوند شکایت  {بھ راستی خداوند سخن زنی را کھ دربارھی

  میبرد شنید}

  )1( سوره مجادلھ آیھ: 

گفت: ای رسول خدا، شوھرم زمانی کھ جوان بودم و خانواده و ثروت و زیبایی داشتم با من ازدواج 

شدند و مالم رفت، بھ من گفت: تو برای من کرد و چون سنم باال رفت، و شکمم افتاد، فامیلم پراکنده 

ھمانند پشت مادرم ھستی. در صورتی کھ من از او فرزندانی دارم. کنون دقت کنید، اگر آنھا را برای 

او رھا کنم نابود میشوند، من آنھا را تربیت کردھام، و اگر سرپرستی آنھا را بھ عھده بگیرم، گرسنھ 

ھا را تربیت  ھا را غذا دھد و من آن ی بھ دست میآورد تا آنمیمانند. او کار میکند و رزق و روز

  میکنم. بنابراین:

  (( ما نََحَل َواِلٌد َولَداً من نَْحٍل أفضل من أدٍب َحَسٍن ))

  »ھیچ ھدیھ ای از جانب پدر برای فرزند بھتر از ادب نیکو نیست«

  ( بھ روایت ترمذی از مرسل سعید بن عاص )

  برخورد با او مانند بزرگساالن:احترام بھ شخصیت کودک و 

  سپس پیامبر علیھ الصالة والسالم میفرماید: 

  (( أدبوا أوالدكم على ثالث خصال ))

  ».فرزندانتان را بر سھ خصلت تربیت نمائید«

  ( بھ روایت طبرانی از علی )

رسول خدا را بر محبت پیامبرتان، آیا شما باور میکنید کھ معنای حدیث این باشد کھ بگویید: فرزندم،  

دوست بدار؟ سخن خندھداری است. گاھی با او بنشین، دربارھی محبت رسول خدا، دربارھی 

فروتنی، مھربانی، دربارھی محبتش بھ خردساالن با او سخن بگو و جایگاه پیامبر را نسبت بھ 

  کودکان بھ او یادآوری کن.
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بود. بھ او فرمود: پسرک، آیا بھ من مھمانی برپا شد، پسربچھای کنار ایشان و در سمت راست پیامبر 

اجازه میدھی تا این نوشیدنی را بھ ابو بکر تقدیم کنم؟ پسر بھ ایشان گفت: خیر، بھ خدا سوگند بھ شما 

اجازه نمی دھم. بھ شخصیتش احترام می گذارد، پیامبر بزرگوار با خردسال ھمچون بزرگان رفتار 

  نمود.- می

میخواھد، کودک احساس بزرگی بھ او دست میدھد. فرزندم، گاھی پدر از فرزند خردسالش مشورت 

نظرت دربارھی این کار چیست؟ گاھی مشورت موجب محبت زیاد میشود. اگر پدر از فرزندانش 

مشورت بگیرد، اگر آنھا را در تصمیمگیری مشارکت دھد، چھ خوب است. ھمواره دستور، دستور، 

  چیست؟ دستور و خشونت. از او سؤال کنید فرزندم نظرت

پدری با من صحبت میکرد و گفت: من در جایی یک مبلغ زیادی پول قرار میدھم، با یک دفتر 

یادداشت، بھ فرزندانش آموختھ است، آنچھ میخواھید بردارید، اما یادداشت کنید. بھ فرزندش مسئولیت 

ادداشت کن. من داده است، پول موجود است، مقدار آن ھم قابل قبول است. بھ مقدار نیازت بردار و ی

صد لیره برداشتم، پنجاه تا برداشتم، فرزند احساس میکند کھ این مبلغ برای یک ماه است. این برای 

  تمام ماه است، من سھ برادر دارم، بنابراین منصفانھ و برای امور ضروری برمیدارد.

تھ است: باری برادری با من صحبت میکرد، گفت: فرزندی دارد کھ واقعا موفق است. بھ او گف

فرزندم خطاط بزرگی کھ در شرف مرگ است (یعني پیر و سالخورده شده است) تو ھم باألخره 

او کالس ھشتم ». دکتر«پزشک میشوی، یک تابلوی بزرگ مسی کھ نزد این خطاط بساز و بنویس: 

با  بود. این بچھ تابلو را در اتاقش نصب کرد. صبح دکتر بیدار میشد و شب دکتر میخوابید و اکنون

  این تابلو یکی از بزرگترین پزشکان است.

در مراسم حج با یکی از عالمان بزرگ دیدار کردم. بھ من گفت: من اھل یکی از روستاھای حمص 

ھستم. یکی از نزدیکانش بیسواد بوده است و بھ او گفتھ است: بھ تعبیر محلی برای تو حرام است کھ 

در یکی از روستاھای حمص بھ او گفتھ است: برای تو کمتر از دکتر شوی. یکی از نزدیکان بیسواد 

حرام است کھ کمتر از دکتر شوی. بھ من گفت: بھ خدا قسم این سخن باعث شد کھ در تمام عمرم 

  برای تحقق آن تالش کنم.

  کسی کھ فرزندی نیککردار دارد، روز قیامت ھمھی اعمال این فرزند در پروندھی پدرش میباشد:

ت اھتمام ورزی، بھ درس و بھ اخالقش توجھ کنی. میدانی دوستانش چھ کسانی باید نسبت بھ فرزند

ھستند؟ میدانی از چھ چیزی رنج میبرد؟ اگر با او مھربانی کنی رازش را برای شما میگوید. فرزندت 

را بھ عنوان دوستی برای خود قرار بده، میان خودت و فرزندت مانعی قرار نده، کاری کن تا ھمھ 

  ت آشکار کند، بھ عنوان یک دوست با او رفتار کن.چیز را برای



21 

ی دینی است. اھتمام نسبت بھ فرزندان یک وظیفھ-مقدمھ    

تا ھفت سالگی با فرزندت بازی کن! از یک 

سالگی تا ھفت سالی ھم بازی باش، زدن در 

کار نباشد، و در ھفت سالگی او را ادب کن، 

وسیلھ ای برداشتھ کھ مال او نیست، بھ او 

تذکر بده، او را آگاه کن، اگر بار دوم و بار 

کرار کرد او را ادب کن، نماز را سوم آن را ت

ترک کرد او را ادب کن، تا ھفت سالگی 

مراقبش باش، سپس افسارش را بھ حال خود 

رھا کن، از یک سالگی تا ھفت سالگی ھمبازی باش و از ھفت سالگی تا چھارده سالگی او را ادب 

  نما.

یب بود! بھ طور غیر قابل باری در کنفرانسی بودیم، وارد اتاق یکی از اعضای کنفرانس شدیم، عج

قبولی مرتب شده بود. معموال وقتی شخص در ھتل اقامت دارد زیاد اھمیت نمی دھد چون مھمانی 

رفت و آمد نمی کند. بھ من گفت: خانوادھی من واقعا از کودکی مرا بر اتو کردن لباسھایم، بر تھیھی 

  ی عادات ھستند.نیازھایم و بر مرتب ساختن اتاقم آموزش دادھاند. این ھا برخ

بھ خدا سوگند باری با شخصی مالقات کردم. بھ او گفتم: فردا چھ ساعتی شما را ببینم؟ گفت: ساعت 

شش صبح. گفتم: کجا؟ گفت: در دفتر. گفتم ساعت شش؟ گفت: ساعت شش. چرا؟ بھ من گفت: پدری 

ر روز قبل از طلوع دارم کھ ھر روز مرا با خود برای نماز صبح میبرد، این عادتم شده است، من ھ

  سپیده دم بیدار می شوم، نماز میخوانم و بھ دفترم میآیم.

پدری کھ ھمراه با فرزندش در نماز صبح حاضر میشود، فرزندش با نماز صبح رشد مییابد، کوتاھی 

  نکنید، امکان دارد بھ خاطر ارشادات شما، فرزندی برایتان بیاید کھ بعد از شما بھ مردم سود برساند.

در ازرع در مسجد جامع بودم، مقابلم دانشآموزان یک مدرسھ بودند. فردی پچ پچ کنان در  باری

گوشم گفت: این ازرع، سرزمین ابن قیم جوزیھ است. گفتم: ما شاء هللا! من تعجب کردم. ابن قیم 

  شود؟. کودکی کم سن و سال بود، چھ کسی فکرش را میکرد کھ این کودک خردسال ابن قیم می

ر داریھ، نووی در نوی، علمای بزرگی اھل روستا ھستند کھ جایگاه اسالم را باال بردند. شما دارانی د

انتظار داشتھ باشید کھ فرزندتان یک انسان بزرگ شود. انتظار داشتھ باشید کھ فرزندتان یک مصلح 

بزرگ، عالمی بزرگوار، دعوتگری مھم، موفق، یک پزشک جراح، و یا یک مھندس بزرگ شود، 

  ی اعمال او در پروندھی شماست. ان را آماده کنید، ھمھخودت

  چھ بسا این موضوعات محور درسھای آینده باشد.

 


