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اھمیت تربیت فرزندان در اسالم   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

): اھمیت تربیت فرزندان در  02-36درس ( -2008تربیت فرزندان در اسالم  -تربیت اسالمی 
  اسالم

فرستیم. بار  گوییم و بر سیدنا محمد راستین وعده ی امانت دار درود می خداوند جھانیان را سپاس می

ھا بھ  ھای جھل و گمان بھ سوی نور شناخت و دانش و از گل و الی شھوت تاریکیخداوندا ما را از 

  ھای بھشت تقرب بیرون ببر. سوی باغ

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

  ھا و زمین آفریده شده است: ای کھ برای بھشتی چون آسمان انسان اولین آفریده

دانید اولین آفریده  این است کھ انسان اولین آفریده است. باید این حقیقت را بدانیم وقتی شما می حقیقت

ھستید. وقتی بھ خدا ایمان آوردید و ھدف از وجودتان را محقق نمودی، شما اولین آفریده ای ھستید 

  تواند از فرشتگان پیشی بگیرد، بنابراین گفتھ اند: کھ می

  کھ جھانی بزرگتر در درون خود داری ھستی حال آن کنی جسمی کوچک فکر می

* * *  

  

  

ھای فراوانی  ا بشناسد پروردگارش را شناختھ است. انسان در حالتبلکھ گفتھ اند: کسی کھ خودش ر

دانند و  دانند کھ می دانند و می از حقیقت خود غافل است. بنابراین گفتھ اند: از میان مردم افرادی می

ھا  دانند و این دانند کھ می دانند و نمی کنید. گروھی می چنین شخصی عالم است پس از او پیروی می

ھا جاھالن اند پس  دانند و این دانند کھ نمی دانند و می د و باید آنان را آگاه کرد و گروھی نمیغافالن ان

  دانند و اینان شیطان اند از آنان دوری کنید. دانند کھ نمی دانند و نمی باید بھ آنان آموخت و گروھی نمی
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ھا و زمین  بھ پھنای آسماندانید اولین آفریده ھستید و خداوند متعال شما را برای بھشتی  وقتی می

آفریده است و دنیا ھر چقدر ھم گسترده باشد در برابر آخرت ھیچ است ھرگز ارزشی نخواھد داشت 

پذیرد کھ دنیا بھ عنوان پاداشی برای شخصی باشد بلکھ محرومیت از آن را  بلکھ خداوند متعال نمی

  د کھ پاداش یا محرومیت باشد.ارز پذیرد و دنیا کمتر از آن می نیز بھ عنوان سزای کسی نمی

  کسی کھ ھدف و تالش خود را از دنیا بھ آخرت تغییر دھد گام در راه راست گذاشتھ است:

ھای خود را از دنیا مصروف آخرت نمایید در حقیقت گام در راه  برادران بھ محض اینکھ تالش

  راست و بھ سوی آخرت نھاده اید.

س از ایمان بھ آخرت معیارھای شما تأثیر نگذارد، ایمان شما گویم: اگر پ ی دقیق بھ شما می یک نکتھ

بھ آخرت درست نیست. اگر معیارھای شما تأثیر گذار نباشد. پیش از شناخت خداوند در وجود انسان 

  معیارھایی گمارده شده است.

از انسان معرفھ بھ ال آمده بود، منظور انسان پیش » إن االنسان«در ضمن در ھر آیھ کھ خواندید: 

    شناخت خداوند است.

ْنَساَن ُخِلَق َھلُوعاً * إِذَا َمسَّھُ الشَّرُّ َجُزوعاً * َوإَِذا َمسَّھُ اْلَخْیُر َمنُوعاً * إِالَّ اْلُمَصِلّ    یَن﴾﴿ إِنَّ اْإلِ

اى بھ او رسد عجز و   تاب] خلق شده است * چون صدمھ  (بھ راستى كھ انسان سخت آزمند [و بى

  خیرى بھ او رسد بخل ورزد * غیر از نمازگزاران)البھ كند * و چون 

  ( سوره معارج )

ْنَساُن َضِعیفاً ﴾   ﴿ َوُخِلَق اْإلِ

  (انسان ناتوان آفریده شده است)

  ( سوره نساء )

ْنَساُن َعُجوالً ﴾   ﴿ َوَكاَن اْإلِ

  (انسان عجول آفریده شده است)

  ( سوره اسراء ) .

  

ی انسان معرفھ بھ الف و الم آمده است منظور انسان، پیش از شناخت خداوند است. اما  ھر جا کلمھ

شد اما پس از  پس از آنکھ او را شناخت چیزی دیگر است. پیش از شناخت خداوند با گرفتن شاد می

ت گردد. معیار تأثیر خودش را گذاشتھ است. پیش از شناخ شناخت خداوند با بخشش شادمان می

داند اما پس از شناخت خداوند در خدمت دیگران در می  خداوند بھره کشی از دیگران را زیرکی می
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آید. پیش از شناخت او، ثروت را ھمھ چیز می داند اما بعد از شناخت خداوند ثروت برایش ارزشی 

  نداشت.

دانید کھ ایمان شما ی دقیق: اگر معیارھای شما پس از ایمان بھ آخرت نمودار نشد بھ یقین ب یک نکتھ

  بھ آخرت کامل نیست و نیاز بھ بازنگری دارد.

  داند: کسی کھ بھ آخرت ایمان دارد تربیت فرزندان را بھ طور کلی بزرگترین کار می

ھای خود را معطوف  مھم این است کھ تالش

بھ آخرت کنید. اگر آن را معطوف بھ آخرت 

کنید خواھید دید کھ تربیت فرزندان چقدر مھم 

ست. وقتی بھ آخرت ایمان دارید خداوند ا

  فرماید: می

  

  

   

یَّتَُھْم َوَما أَلَتْنَاھُْم ِمْن  یَّتُُھْم بِِإیَماٍن أَْلَحْقنَا بِِھْم ذُِرّ   َعَمِلِھْم ِمْن َشْيٍء ﴾﴿ َوالَِّذیَن آََمنُوا َواتَّبَعَتُْھْم ذُِرّ

اند فرزندانشان را بھ آنان   روى كرده(و كسانى كھ ایمان آوردند و فرزندانشان آنھا را در ایمان پی

  كاھیم) ملحق خواھیم كرد و چیزى از كار[ھا]شان را نمى 

  ) 21( سوره طور آیھ: 

اگر بھ آخرت ایمان آوردید خواھید دید کھ تربیت فرزندان بھ طور کلی بزرگترین کار است. اگر بھ 

ی شما است. اگر بھ آخرت ایمان آورید خواھید  ادامھآخرت ایمان آوردید خواھید دید کھ فرزند شما 

ی اعمال شما درج  ھای او تا قیامت و کارھای نیک آنان در نامھ دید کھ فرزند شما و نسل او و نسل

  شود، می

اند فرزندانشان را بھ آنان ملحق   ﴿ و كسانى كھ گرویده و فرزندانشان آنھا را در ایمان پیروى كرده

  كاھیم﴾ از كار[ھا]شان را نمى  خواھیم كرد و چیزى

ھای خود را معطوف آخرت  مھم این است کھ بھ آخرت ایمان آورید و برای آخرت کار کنید و تالش

شود: بھ خاطر عمل،  نمایید. مھم این است بدانید چرا در دنیا ھستید؟ چرا بھ دنیا آمده اید؟ گفتھ می

خاطر این کھ بھ آفریده ھایش نیکی کنید، تا شناخت، ی الھی، و بھ  شناخت خداوند، پایبندی بھ برنامھ

  ھا و زمین کھ در آن: پایبند و نیکوکاری بھای بھشت باشد، بھای بھشتی بھ پھنای آسمان
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  (( ما ال عین رأْت وال أذن سمعْت ، وال خَطر على قلِب بََشْر ))

  خطور کرده است))(( چیزی است کھ نھ چشمی آن را دیده و نھ گوشی شنیده و نھ بھ قلب کسی 

  [بخاری، مسلم و ترمذی از ابوھریره]

  کھ بفھمد او را از دست داده است: کسی کھ فکر کند فرزندش باری بر اوست بدون آن

بھ صراحت باید گفت بدون ایمان بھ آخرت فرزند سربار است. دوست دارید از او دور باشید. بسیار 

  مایی، صبر، بردباری و پیگیری دارد.خستھ اید. نیاز بھ مراقبت، توجھ، آموزش، راھن

شما با دوستان خود در یک سفر ھستید. اگر فرزند خود را با خود ببرید باری بر گردن شما است. 

کند؟ یا او را راھنمایی کنید. اگر او را در خانھ بگذارید بھتر است.  رود؟ چھ می باید بدانید کجا می

کنند. فرزند  ر گردن آنان است و بھ او بی توجھی میکنند فرزندان باری ب بیشتر پدران احساس می

برد او فرزندش را از دست داده است. وقتی او را  شود و پدر پی بھ حقیقتی ویرانگر می بزرگ می

داند دوستانش کھ بودند، عادتھایی بھ او آموختھ اند.  رھا کرده بھ دوستان خود پیوستھ است. پدر نمی

اند، سخنان ناپسند بھ او آموختھ اند. چیزھایی بھ او یاد داده اند کھ  مسائل انحرافی بھ او یاد داده

بیند کھ فرزندش بھ خطا رفتھ است. فکر اشتباھی دارد، رفتار  پسندد. پدر می خداوند آن را نمی

  کند او را اصالح کند اما زمان از دست رفتھ است. نادرستی دارد. تالش می

کنم کھ بھ ما  ھ متخصص علم رھبری بود، را فراموش نمیمن سخنان یکی از برادران داعی خود ک

ھایی کھ دوست دارید فرزند شما داشتھ باشد از جملھ پایبندی، صداقت، امانتداری،  گفت: ویژگی

ھایی کھ دوست دارید از سال اول تا ھفت  نظافت، توجھ بھ لباس ھا، توجھ بھ وسایل و تمام ویژگی

  ز ھفت سالگی در امان و آرامش باشید.سالگی در او نھادینھ کنید تا پس ا

بیشتر پدران در ابتدای زندگی از فرزندان خود غافل اند. پدری خود صالح است اما بھ این حقایق بی 

  توجھ بوده است.

  گرداند: اش می کسی کھ فرزندش را خوب تربیت کند خدا در ھمین دنیا او را باعث شادی

ند صالح شادمانی، خشنودی و خوشبختی توصیف ناپذیری بھ کنم، فرز برادران باور کنید مبالغھ نمی

کند و البتھ فرزند صالح حاصل تالش و اھمیت تربیت فرزندان است و خداوند آن  دل پدرش وارد می

را پاداش آخرت شما پدران قرار داده است؛ خداوند پاداش دنیا و آخرت برای شما تعیین نموده است. 

دھد. این مضمون  ی شادی شما قرار می فرزندان را خنکای چشم ومایھپاداش این دنیا چیست؟ خداوند 

  فرماید: سخن خداوند است کھ می
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ةَ أَْعیٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن إَِماماً ﴾ یَّاتِنَا قُرَّ   ﴿ َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُِرّ

یھ روشنى چشمان [ما] باشد و ما را (پروردگارا بھ ما از ھمسران و فرزندانمان آن ده كھ ما

  پیشواى پرھیزگاران گردان)

  ( سوره فرقان )

دانید کھ بھ آخرت ایمان  ی بسیار ریز: تنھا زمانی ارزش تربیت فرزندان را می بھ عنوان یک مقدمھ

گفتم: انسان بر اساس حب خویشتن  ی زندگی خود بدانید. ھمیشھ می داشتھ باشید، کھ فرزندتان را ادامھ

خواھد. سالمتی وجود شما با پیروی از  آفریده شده است، سالمتی و کمال و استمرار وجود خود را می

ھای آفریننده امکان دارد. راست بگویید و دروغ نگویید. امانت دار باشید و خیانت نکنید.  آموزش

ھای آفریننده  وزهمھربان باشید و سنگدلی نورزید. حقوق ھر مستحقی را ادا کنید. تنھا با پیروی از آم

  شوید. مانید و البتھ با عمل نیک خوشبخت می سالم می

  ﴿ فََمْن َكاَن یَْرُجوا ِلقَاَء َربِِّھ فَْلیَْعَمْل َعَمالً َصاِلحاً ﴾

  (پس ھر كس بھ لقاى پروردگار خود امید دارد باید بھ كار شایستھ بپردازد)

  ) 110( سوره كھف آیھ: 

  یابد. بیت فرزندان وجود شما ادامھ میی وجود شما؛ با تر اما ادامھ

رود داستانی بسیار قدیمی بیش از بیست سال پیش کھ یکی از خطیبان بنی امیھ  بھ خدا سوگند یادم نمی

خداوند او را بیامرزد. مراسم تعزیھ اش در مسجد جامع اموی برگزار شد. در روز سوم عزاداری 

ادران باور کنید چشمانم اشک حلقھ زد و گریستم پسرش برخاست و در مقابل ما خطبھ ای خواند. بر

  ی اوست. و گفتم: با این حال این خطیب نمرده است. پسرش ادامھ

  ی وجود انسان بھ دلیل ایمان بھ آخرت و تربیت فرزندان است: ادامھ
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در صمیم وجود خود دوست دارید عمر درازی داشتھ باشید. این طبیعت انسان است. بلکھ آن چیزی 

پایبند دستورات او باشید تا ابد در شود این است کھ خداوند را بشناسید و  کھ باعث خوشبختی شما می

  گیرد. بھشت جاودان می مانید. نیاز بھ بودن از ایمان بھ آخرت سرچشمھ می

میرد فرزندان  شود. یعنی انسانی کھ می اکنون نیاز بھ جاودانگی نیز از تربیت فرزندان برآورده می

طوالیی دارند. ھر وقت  کنند و در خیر ید صالحی دارند ھمھ مؤمن و پاک اند و کارھای نیک می

رود تا  فرستد. این پدر ھرگز از یادھا نمی بیند برای پدرش درود و رحمت می ھا را می انسان این

زمانی کھ فرزندانش پایبند باشند. وقتی شما بر عشق بھ جاودانگی آفریده شده اید این جاودانگی عامل 

  ت.نخست آن ایمان بھ آخرت و دلیل دوم آن تربیت فرزندان اس

  اش پرورش نیابد: ترین مردم کسی است کھ فرزندانش طبق خواستھ بدبخت

توانیم ارزش تربیت فرزندان را درک کنیم. زمانی کھ بدانیم اعمال  بنابراین تنھا با ایمان بھ آخرت می

ی اعمال ما نیز  شود؛ کارھای نیک او، صدقات او و عبادات او در نامھ این فرزند برای ما نوشتھ می

  شود. فرزند شما و فرزندان فرزندان شما برای شماست. میثبت 

کنی کھ  باری در یک کنفرانس در آمریکا بودم یکی از داعیان برخاست و گفت: اگر ضمانت نمی

فرزند فرزند فرزندت در آن سرزمین مسلمان نمی باشد پس بھتر است در آن جا نمانی. من از این 

تکرار نمودم. کنفرانسی برای پزشکان در دمشق برگزار شد. عبارت بسیار خوشم آمد و بارھا آن را 

از دترویت صد پزشک بھ شام آمده بودند تا در این کنفرانس شرکت کنند. یکی از پزشکان دختر خود 

را در این مدت زمان شوھر داده و از من خواست او را عقد کنم. در این عقدی حضور یافتم و 

شوم سخن آن عالم را بیان نمودم؛ زیرا آنان ھمھ از آمریکا بودند، سخنرانی نمودم. بدون اینکھ متوجھ 

کنی کھ فرزند فرزندت در اینجا مسلمان باشد نباید در این سرزمین بمانی. بھ  گفتم: اگر تضمین نمی

خدا پس از پایان سخنانم و پایان مراسم پزشک مقیم آنجا نزد من آمد و اشک بر گونھ ھایش جاری 

کنی کھ فرزند فرزندت، بھ  است ان شاء هللا! بھ من گفت: آیا نگفتی اگر تضمین نمی شده بود گفتم خیر

  من گفت: فرزندم مسلمان نیست، پسر تنی من مسلمان نیست.

گفتم و در آن زمان کلینتون بود: اگر مقامی چون کلینتون و ثروتی چون  بنابراین در آنجا بھ آنان می

خواستید نبود شما بدبخت ترین  ولی فرزندتان آنچنان کھ میاوناسیس و علمی چون انیشتین داشتید 

گویم از صمیم وجودم  انسان ھستید. در این سخن دقت کنید. بھ خدا سوگند ھر سخنی کھ بھ شما می

گیرد. اگر باالترین مقام را داشتید و اگر بیشترین ثروت را اندوختید ولی تضمین نکردید  سرچشمھ می

خواھید باشد شما بدبخت ترین انسان ھستید. در پی خوشبختی تان باشید.  یکھ فرزندتان آن طور کھ م

در پی سالمتی باشید. فرزندتان را تربیت کنید. نگویید من بیکار نیستم این بھانھ نزد خداوند پذیرفتھ 

کنید کھ فرزندتان مسلمان باشد یا آن طور کھ آرزو دارید باشد، شما بدبخت  نیست. اگر ضمانت نمی
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  انسان خواھید بود.ترین 

ی اعمال  دھد. این فرزند در نامھ بنابراین ایمان بھ آخرت ارزش تربیت فرزندان را بھ شما نشان می

ی  شما است. ازدواج او و فرزندان او و فرزندان صالح او و فرزندان فرزندان صالح او در نامھ

  شوند. اعمال شما درج می

  فقیتش در شناخت خداوند است:اولین و طوالنی ترین پیروزی در زندگی مو

گفتم و با تمام وجود بھ  ھا آن را می خواھم این حقیقت را بھ شما بگویم کھ در تمام درس برادران، می

آن یقین دارم و آن اینکھ: پیروزی و موفقیت جزئی نیست و وجود ندارد. پیروزی و موفقیت زمانی 

  کھ جامع باشد موفقیت نام دارد.

سرآمد باشد ولی فرزندانش از راه خدا منحرف باشند در زندگی موفق نیست.  ھر انسانی در درآمد

شخصی بھ سرزمینی دور دست رفت و اموال زیادی را بھ حساب تربیت فرزندانش بھ دست آورد 

کنم: پیروزی و موفقیت جزئی نیست. جزئی  این موفق نیست. من بسیار این طرز تفکر را تکرار می

  وفقیت زمانی کھ جامع باشد موفقیت نام دارد.وجود ندارد. پیروزی و م

ھای بزرگی وجود دارد کھ اولین و بزرگترین موفقیت و  طبیعتا نسبت بھ شما چھار موفقیت در ایستگاه

  ماندگارترین و اولین موفقیت، موفقیت در شناخت خداوند است.

يء وأنا أحبك إلیك من (( ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل ش

  كل شيء ))

(( ای فرزند آدم مرا بجوی تا بیابی و چون یافتی ھمھ چیز را یافتھ ای و اگر مرا از دست دھی ھمھ 

  چیز را از دست داده ای و من از ھر چیزی نزد تو را محبوب ترم ))

  [ روایت ماثور]

گوییم ازدواج در  دقت کنید: شاید زن اولین و آخرین موفقیتش بدست آوردن شوھری صالح است. می

باشد. کار و تحصیل نیز  باشد اما در حق مرد جزیی از زندگی اش می حق زن تمام زندگی اش می

 شود اما اولین موفقیت و اصل تمام ھا موفقیت محسوب می برای او الزم است. اکنون تمام موفقیت

  ھا شناخت خداوند است. موفقیت

ھا بدون استثنا وجود دارد  خانھ ای را تصور کنید، در آن فریزر، یخچال، کولر، پنکھ و تمام دستگاه

  ھا بی ارزش است. اما برق نیست تمام این دستگاه

شود. شناخت  گویی شناخت خداوند یک است و ازدواج صفر است. شناخت خدا با ازدواج ده می

شود. ھمین یک را  فرزندان صد و شناخت خدا توسط فرزندان با موفقیت کاری ھزار میخداوند با 

   فرماید: بگیرید بقیھ صفر ھستند. بنابراین آیھ دقیق می
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أَنَُّھْم یُْحِسنُوَن  نَ ﴿ قُْل َھْل نُنَبِّئُكُْم بِاْألَْخَسِریَن أَْعَماالً * الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُُھْم فِي اْلَحیَاِة الدُّْنیَا َوُھْم یَْحَسبُو

  ُصْنعاً ﴾

شان در زندگى دنیا  اند كھ كوشش  (بگو آیا شما را از زیانكارترین مردم آگاه گردانم* [آنان] كسانى

  دھند)  پندارند كھ كار خوب انجام مى بھ ھدر رفتھ و خود مى 

  ( سوره كھف )

  نھا دو تقسیم است:ھای زمینی بی شمار است اما تقسیم بندی نزد خداوند ت تقسیم بندی

   بنابراین اولین نکتھ در این دیدار مبارک: ایمان حقیقی بھ آخرت است

َراِط لَنَاِكبُوَن ﴾   ﴿ َوإِنَّ الَِّذیَن َال یُْؤِمنُوَن بِاْآلَِخَرِة َعِن الِصّ

  (و بھ راستى كسانى كھ بھ آخرت ایمان ندارند از راه [درست] سخت منحرفند)

  ( سوره مؤمنون )

و آیھ ای دقیق در این موضوع برایتان خواھم آورد: آیا بھ آن مردم نگریستھ اید؟ نھ شھر ما در نشانھ 

تمام جھان عرب و بلکھ در جھان اسالم و بلکھ در پنج قاره آیا بھ شش میلیارد فکر کرده اید؟ چقدر 

ختیار ھا را در ا % زمین20تقسیمات زمینی دارند؟ کشورھای شمالی و جنوبی. کشورھای شمالی 

ھا را در اختیار دارند اما  % زمین80ھای زمینی را دارند. کشورھای جنوب  % ثروت80دارند اما 

باشند. کشورھای شمال و جنوب. زردپوست، سفید پوست، سیاه  % ثروت زمین را دارا می20

و..  پوست، آریایی ھا، سامی ھا، ثروتمندان و فقرا و قدرتمندان و ضعیفان و بھره کشان و مظلومان

ھا نزد خداوند بی ارزش است و تنھا دو  ھای بی شماری وجود دارد اما تمام این تقسیم بندی تقسیم بندی

  تقسیم بندی نزد خداوند وجود دارد.

  ـ انسانی کھ خداوند را شناختھ، پایبند باشد و خوشبخت شود: 1

امر او است و بھ آفریده ھایش با دلیل: تقسیم بندی اول انسانی کھ خداوند را شناختھ است و پایبند او

  کند بنابراین در امان مانده و در دنیا و آخرت خوشبخت است. نیکی می

  ـ انسانی کھ از خداوند غافل مانده و از دستوراتش سرپیچیده و بدبخت شده است: 2
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  انسان ھا از نظر خداوند فقط دو دستھ اند

ی الھی سر باز زده و بھ آفریده ھایش بدی کرده و  ند بی خبر مانده و از برنامھانسانی کھ از خداو

  نابود شده و در دنیا و آخرت بدبخت است.

  اند یا با پیامبران: ھا ھمھ یا با قدرتمندان بوده انسان

    بینید: دقت کنید: ی سومی نمی در قرآن کریم نمونھ

ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى * َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى ﴾   ﴿ فَأَمَّ

  (اما آنكھ [حق خدا را] داد و پروا داشت *و [پاداش] نیكوتر را تصدیق كرد)

  ( سوره لیل )

   بنا بھ حکمتی واال ترتیب برعکس است، ﴿ َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى ﴾ یعنی بھشت را تصدیق کرد.

  اْلُحْسنَى ﴾﴿ ِللَِّذیَن أَْحَسنُوا 

  اند)  (براى كسانى كھ كار نیكو كرده

  ) 26( سوره یونس آیھ: 

بھشت، یعنی تصدیق کند کھ وی برای بھشت آفریده شده است و بنابراین تصدیق از نافرمانی هللا 

بپرھیزد و پایبند باشد و بنابرین پایبندی زندگی اش را بر بخشش بھ پا دارد. سھ کلمھ. تصدیق کند کھ 

ی  ی بخشش بنا نھد، نمونھ ھشت آفریده شده و از نافرمانی بپرھیزد و زندگی اش را بر پایھبرای ب

  دیگر:
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ا َمْن بَِخَل ﴾   ﴿ َوأَمَّ

  (و اما آنكھ بخل ورزید)

  ) 8( سوره لیل آیھ: 

ی گرفتن بنا نھاده است. زیرا از اطاعت از خداوند ابراز بی نیازی کرده است و  زندگی اش را برپایھ

را دروغ شمرده است. دو نمونھ. بھشت را تصدیق کرده از نافرمانی پرھیز داشتھ و زندگی را بھشت 

بر اساس بخشش بنا نھاده، و دیگری بھشت را تکذیب کرده و از اطاعت خداوند بی نیازی جستھ و 

  زندگی اش را بر گرفتن بنا نھاده است.

آوردند ولی  ھا را بدست می یامبران، پیامبران دلھا یا با قدرتمندان اند و یا با پ بنابراین تمام انسان

گرفتند و  گرفتند اما قدرتمندان می بخشیدند و نمی کشیدند. پیامبران می ھا را بھ زیر می قدرتمندان گردن

  نمی بخشیدند. پیامبران برای مردم زیستند. اما مردم برای قدرتمندان زندگی کردند.

  ی بھ فرزند ندارد:کسی کھ بھ دنیا ایمان آورد اصال نیاز

توانیم  بنابراین ای برادران، تنھا زمانی می

ارزش و جایگاه ونعمت بزرگ تربیت 

فرزندان را در اسالم در یابیم کھ بھ آخرت 

ایمان داشتھ باشیم. اما باور کنید مبالغھ 

کنم اگر بھ دنیا ایمان بیاورید اصال نیازی  نمی

  بھ فرزند ندارید.

ریکا مقیم است. یکی از خویشان من در آم

ی برادرش  رود. ھمسایھ برادرش نزد او می

پرسند: چند فرزند داری؟ زیرا  روند. از او می شخصی آمریکایی است. مدتی بعد بھ دیدار او می

ھای بچھ گانھ  گوید: من فرزند ندارم من سگ دارم و این لباس ھای بچگانھ دیده بودند. او می لباس

  ھا است. برای سگ

ھشت را تکذیب کند دیگر انگیزه ای برای بچھ آوردن نیست. سربار است. اوضاع وخیمی اگر انسان ب

کند تا بمیرند. اگر انسان بھ دنیا  در جھان غرب حاکم است. مادری فرزندانش را در خانھ رھا می

  ایمان بیاورد فرزندان سر باراند و ھیچ انگیزه ای برای فرزند آوری نیست.

ی خوشبختی  ی شما است. این فرزند مایھ بھ آخرت این است کھ فرزند ادامھھای ایمان  اما از الزمھ

  شما در دنیا و آخرت است.

گذاشت و راه  ھا می یکی از اصحاب فرزندی بسیار زیبا داشت. از شدت وابستگی او را بر روی شانھ
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ا یاران خود رفت. باری نزد رسول هللا نشست و فرزندش بر روی شانھ ھایش بود. پیامبر بسیار ب می

نرم خو و مھربان بود. با او شوخی کرد و فرمود: ای فالنی آیا او را دوست داری؟ گفت: ھمان طور 

کھ خداوند تو را دوست دارد من او را دوست دارم. پس از چند روز پیامبر از احوال این صحابی 

رمود: ای فالنی آیا جویا شد. گفتند: فرزندش مرده است. او را فراخواند و آرامش داد و بھ او ف

خواھی کھ تمام عمر او را داشتھ باشی و تا زمان مرگ چون سایھ با تو باشد؟ فرزندی مھربان،  می

خدمتکاری مطیع، عاشق، یاری گر، این گونھ موارد نادر است. فرزندتان ھمیشھ با شما باشد. حتی تا 

  ی زندگی با شما باشد. آخرین لحظھ

  گشاید: ھای بھشت را برایش می ر از او بمیرد دروازهشخص نیکوکاری کھ فرزندش زودت

گفت یک زن فرانسوی بھ مرکزی اسالمی آمد و  بھ ھمین تناسب یکی از برادران مقیم فرانسھ می

دختر او نیز ھمراه او بود. گفت: امکان دارد او را قانع کنید تا اسالم بیاورد؟ آنان از او خواستند و 

م اسالم بیاورم فقط دخترم. درخواست عجیبی بود او بھ اسالم قانع خواھ شما؟ آن زن گفت: من نمی

خواھم اسالم بیاورم، دلیل چھ بود؟ گفت: زیرا او ھمسایگانی مسلمان داشتھ و  بود گفت: من نمی

خواست تا عمر  دھند. او می خودش با چشم خودش دیده کھ دختران بیش از حد بھ مادراشان اھمیت می

  مانند آن دختران مسلمان باشد.دارد ببیند کھ دخترش 

ھای  خواھی تا آخر عمر از او بھره ببری یا زودتر از تو بھ بھشت رود و دروازه بھ او گفت: آیا می

  خواھم. بھ او گفت: او از آن تو است. آن را بھ روی تو بگشاید؟ گفت: البتھ کھ دومی را می

رود و  ز والدین بھ بھشت میحتی انسان صالحی کھ فرزندش در زندگی اش بمیرد، زودتر ا

  گشاید. ھای بھشت را برای پدرش می دروازه

  فرزند در پرتو ایمان بھ آخرت بزرگترین عامل خوشبختی پدر:

فرزند در پرتو ایمان بھ آخر بسیار ارزشمند است. بزرگترین عامل خوشبختی پدر خود است. پدر در 

ی اعمال  اندوزد. تمام کارھای او در نامھ میپرتو ایمان بھ آخرت بیشترین عمل صالح را برای تو 

شود. شما بودید کھ او را پرورش  ی شما درج می ھا و صدقاتش در نامھ شود. تمام پایبندی شما ثبت می

  دادید.
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حتی فقھای احناف دیدگاه عجیبی دارند. حج 

بدل یکی از شروط آن وصیت است؛ زیرا 

  خداوند فرموده است:

  ْنَساِن إِالَّ َما َسعَى ﴾﴿ َوأَْن لَْیَس ِلْإلِ 

(و اینكھ براى انسان جز حاصل تالش او 

  نیست)

  ( سوره نجم )

  

بنابراین اگر شخصی وصیت حج بدل نکند در حقیقت برای این حج تالشی نکرده است و باید وصیت 

کنند و اگر پسری بدون وصیت پدرش بھ جای او حج کند این  کرده باشد اما فقط پسر را استثناء می

کرد  در حق پدرش قبول است زیرا پدر او را تربیت صحیحی نموده است. اگر او را تربیت نمی حج

رفت. پس پسر مقامی واال دارد اما در پرتو ایمان بھ آخرت ممکن است. ولی در  عوض او بھ حج نمی

کنید دھد درحالی کھ اگر پسری تربیت  ھایی را بھتر از او پرورش می پرتو ایمان بھ دنیا انسان سگ

ی شما  کنند. دست پرورده کند. مردم برای شما دعا می شود و نام شما را حفظ می ی راه شما می ادامھ

  آورد. ھایی می کند و فرزندان و نوه ازدواج می

نوه دارم. سیزده تن از آنان پزشک اند و سیزده  38گوید: من  بھ خدا سوگند یکی از مفسران قرآن می

  ین ازدواج است.تن دیگر حافظ قرآن اند. ا

کنید و یا دور از ایمان بھ خدا  بنابراین یا فرزندان را برای رضای خداوند و برای آخرت تربیت می

  شوند. پرورانید کھ خستگی در پی دارد و سر بار شما می آنان را می

  موفقیت جامع است نھ جزئی، اولین ایستگاه موفقیت:

، انواعی از جملھ تربیت ایمانی، تربیت اخالقی، ای برادران، یک مورد باقی مانده است: تربیت

  تربیت روانی، تربیت اجتماعی، تربیت جسمی و علمی و جنسی دارد.

  ـ خدا را بشناسید: 1

ھمان طور کھ اندکی پیش گفتم: موفقیت جزئی نیست جامع است. و اولین ایستگاه موفقیت یعنی 

  شناخت خداوند را بیان کردم.
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  ھای کوچک و بزرگ خانواده داشتھ باشید: ـ ارتباط بسیار خوبی با دایره 2

ھای اجتماعی بعد از این دایره ارتباط خوبی  ایستگاه دوم این است کھ با ھمسر و فرزندان و دایره

ھای  ھا و خالھ ھا، یعنی با دایره داشتھ باشید. یعنی با ھمسر وفرزندان، برادران و خواھران، عمھ

  بزرگ خانواده ارتباط خوبی داشتھ باشید این ایستگاه دوم است.کوچک و 

  ـ در کار خود ماھر و بھ آن پایبند باشید: 3

سوم بھ کار شما مربوط است. کارتان را خوب انجام دھید و پایبند و میانھ رو باشید. کارتان را بروز 

  کنید و درآمدی خوب داشتھ باشید .

  ـ بھ سالمتی خود اھمیت بدھید: 4

  چھارم مربوط بھ سالمتی شما است.

    یک نصیحت، اولین ارتباطی کھ باید محکم باشد ارتباط میان شما و خداست.

َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَْینِكُْم ﴾   ﴿ فَاتَّقُوا �َّ

  (پس از خدا پروا دارید و با یكدیگر سازش نمایید)

  ) 1( سوره انفال آیھ: 

میان شما و خدا، این معنای اول، و ﴿ َذاَت بَْینِكُْم ﴾ ارتباط شما با افراد ﴿ َذاَت بَْینِكُْم ﴾ یعنی ارتباط 

پیرامون شما، این دوم، و ﴿ ذَاَت بَْینُِكْم ﴾ یعنی ھر ارتباطی میان دو تن را اصالح کنید. میان شما و 

میان دو تن ھای متوالی ارتباط دوم، یعنی ھر ارتباطی  خدا ایستگاه اول، میان شما و خانواده یا دایره

ی سوم، پس چھار ایستگاه مھم در موفقیت شما وجود دارد، نخست ارتباط شما با خدا،  در این دایره

  دوم ارتباط شما با خانواده و فرزندان، سوم ارتباط شما با کارتان و چھارم ارتباط شما با سالمتی تان.

  ع باشد:شود کھ تربیت جام انسان تنھا در صورتی موفق بھ تربیت فرزندش می

اکنون: حتی تربیت فرزندان بھ گونھ ای است کھ ممکن است در یک مدرک عمومی موفق شود اما 

خواند بنابراین پدر در تربیت موفق نبوده است. ممکن است برتر و باھوش باشد اما اخالق  نماز نمی

سھ تنبلی کند نداشتھ باشد، پدر در تربیت موفق نبوده است. ممکن است خوش اخالق باشد اما در مدر

پدر در تربیت موفق نبوده است. شاید خوش اخالق باشد و برتر باشد اما از نظر جسمی و ظاھری 

  بسیار بد ریخت باشد و ھیچ اھمیتی بھ جسم خود ندھد بنابراین پدر موفق نبوده است.

ورتی موفق کنید موفق باشید باید تاکید کنم تنھا در ص ھا سعی می ھمانطور کھ شما در تمام ایستگاه

  خواھید بود تربیت فرزندتان را کامل کنید کھ این تربیت جامع و کامل باشد.
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  ھر شخصی باید بھ غذای ایمانی فرزندش اھمیت بدھد:

  ھای بزرگتر کھ با آغاز درس آینده بھ آن خواھیم پرداخت تربیت ایمانی است. عنوان

  (( كفى بالمرء إِثما أن یَُضیِّع َمن یقوُت ))

  ناه انسان ھمین کافیست کھ حقوق افراد تحت تکفل خود را پایمال کند))((برای گ

  [مسلم و ابو داود از عبد هللا بن عمرو بن عاص ]

پوشاند،  دھد، می دھد، آب می پدر او را غذا می

کند، بھ تحصیالتش  بھ سالمتی اش توجھ می

دھد، اما بھ ایمان وی اھمیتی  اھمیت می

دھد  اھمیت نمیدھد بھ اعمال صالح وی  نمی

بھ عبادات او بی اھمیت است بنابراین در حق 

  این فرزند گناه مرتکب شده است.

  

  

  (( كفى بالمرء إِثما أن یَُضیِّع َمن یقوُت ))

  ((برای گناه انسان ھمین کافیست کھ حقوق افراد تحت تکفل خود را پایمال کند))

پوشاند، و بھ  دھد، لباس می د، آب میدھ فرماید کھ وی بھ او غذا می پیامبر این گونھ توصیف می

دھد و بھ عقیده اش بی اھمیت است.  دھد اما بھ نماز وی اھمیتی نمی سالمتی و تحصیل او اھمیت می

کند. گاھی  رود کھ تمام دین و خدای یگانھ را انکار می دوست ملحدی دارد. و با او آنقدر پیش می

ن نیست و چیزی نمانده قلبش از جا کنده شود. حتی آید و گالیھ دارد کھ فرزندش اصال مؤم پدری می

باری پدری نزدم آمد و بھ من گفت: فرزندم دین خودش را تغییر داده استو نزدیک بود پدر از غصھ 

  بمیرد.

  (( كفى بالمرء إِثما أن یَُضیِّع َمن یقوُت ))

  ))((برای گناه انسان ھمین کافیست کھ حقوق افراد تحت تکفل خود را پایمال کند

خواھید فرزندتان را تربیت کنید ابتدا تربیت ایمانی، فرزندانتان را ادب بیاموزید و  فکر کنید اگر می

تھذیب کنید زیرا آنان در زمانی متفاوت با زمان شما زاده شده اند. فرزندانتان را بر محبت پیامبرتان 

  پرورش دھید.

ی دارد و از پایین شیر آبی دارد. ھر چھ شناسید؟ مخزن آب. از باال درب مخزن آب در خودرو را می
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گیرید. اگر فقط تلویزیون منبع اطالعات فرزندتان باشد ھر حرکتی  ریزید از پایین می از باال می

کند. اصحاب کجایند؟ این طور تغذیھ  آورد و یا نام بازیکنی را بیان می کند نام یک بازیگر را می می

دھد کھ ھیچ تاثیری در زندگی اش  س بھ افرادی اھمیت میی ایمانی نشده است. پ نشده است. تغذیھ

ندارند. شما این ظرف آب را با ایمان پر نکرده اید، با قرآن، اصحاب، تابعین تغذیھ نکرده اید. فقط با 

فوتبال پر شده است. اما موارد اخیر نھ. پس مشکل بسیار بزرگ است. پس نخستین مورد این است 

  بسیار اھمیت دھید.ی ایمانی او  کھ بھ تغذیھ

  ھر انسانی باید فرزندش را کامل و ھمھ جانبھ پرورش دھد:

  ما تربیت اخالقی داریم؛ صداقت، امانت داری، ادب، فروتنی، حیا و شرم.

  (( فال تمش أمامھ ، وال تجلس قبلھ ، وال تدعھ باسمھ ، وال تستسب لھ ))

((جلوتر از او راه نرو، و قبل از او ننشین، و او را با نام صدا نزن و كاري نكن كھ دیگران بھ او 

  دشنام دھند.))

  [ طبرانی از عائشھ ام المؤمنین ]

  کاری نکنید کھ باعث شود مردم پدرتان را دشنام دھند. بھ ادبیات پیامبر بنگرید.

  باسمھ ، وال تستسب لھ )) (( فال تمش أمامھ ، وال تجلس قبلھ ، وال تدعھ

((جلوتر از او راه نرو، و قبل از او ننشین، و او را با نام صدا نزن و كاري نكن كھ دیگران بھ او 

  دشنام دھند.))

پس تربیت انواعی دارد؛ تربیت ایمانی، اخالقی، روانی، صبر، خشمگین نشدن، بردباری، آرامش، 

  ی است.ھا تربیت روان تانی، حقیقت جویی، تمام این

تربیت اجتماعی یعنی: سالم کنید، احترام بگذارید، عذرخواھی کنید، فروتن باشید، ھمکاری کنید، 

  ھا تربیت اجتماعی است. این

ھای مورد عالقھ ای برای پرورش جسم داشتھ  تربیت جسمی: خوراک شما منظم باشد، و ورزش

  باشید.

  تربیت علمی: تحصیل و درس و برتری در تخصص.

آیی پدر؟  گوید: از کجا می کند. فرزندش بھ او می سی: گاھی پدر بیش از حد سخت گیری میتربیت جن

پاسخ بسیار دقیق و لطیفی است. من بررسی کرده ام. در این سئوال او سختگیری نکنید. او را 

ماند ھمین  دھد. تنھا سئوالی کھ برایش می زند. این سئوال زشت است. بھ او اھمیت فراوانی می می

  وال است. چرا او را سرکوب کردی؟سئ
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  تربیت انواعی دارد از جملھ تربیت جنسی، علمی، جسمی، اجتماعی، روانی، اخالقی و ایمانی.

  ی ما باشد. ھای آینده این موضوعات شاید محور درس

   

 


