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ی دزدی پدیده - 1-تربیت اجتماعی    

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

ی  پدیده -1-) : تربیت اجتماعی 36-06درس ( - 2008تربیت فرزندان در اسالم  –تربیت اسالمی 
  دزدی

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

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

  ھای بھشت برین بیرون ببر. سوی باغ

برادران گرامی، با درس ششم از دروس تربیت فرزندان در اسالم در خدمت شما ھستیم و بھ 

  پردازیم. موضوع تربیت اجتماعی می

  آخرت: پدر نمونھ بودن راھی برای خوشبختی دنیا و

  ای گفت: ناگزیر باید مقدمھ

ی طالیی زیبا: یک درھم ھزینھ برای  قاعده

ھا برای درمان  پیشگیری بھتر از میلیون

است. اگر پدر از آگاھی واال، فھم و درک 

نسبت بھ مسئولیت خود برخوردار باشد و ھر 

اندازه از رسالت خود نسبت بھ فرزندانش آگاه 

جام مسئولیتی کھ باشد و ھر اندازه نسبت بھ ان

خدا بھ وی امر نموده فرمانبردارتر باشد در 

ی یک درھم برای پیشگیری بھتر از  حقیقت راه پیشگیری قبل از درمان را پیموده است و ھزینھ

  ھا برای درمان است. میلیون

باری سیدنا معاویھ از یکی از بزرگترین زیرکان عرب (عمرو بن عاص) پرسید: ای عمرو، ھوش و 

ام. گفت: ای عمرو، تو با  تو چقدر است؟ گفت: بھ خدا سوگند برای ھر مشکلی راه حلی یافتھ ذکاوت

ام کھ بخواھم راه حلی برایش بیابم. من  سیاست و با ھوش نیستی، اما من ھرگز وارد مشکلی نشده

  شوم. اصوال وارد مشکالت نمی

ن تعارف و محافظھ کاری بگوییم کھ مشکالت بی شماری در خانواده وجود دارد باید ھمھ بدانیم و بدو

بیشترین اشتباھات فرزندان ناشی از پدران است. پدر بودن مسئولیت است. پدر بودن امانت و رسالت 

است. پدر نمونھ بودن راھی برای خوشبختی دنیا و آخرت است. پدر نمونھ بودن پیش از آخرت در 

ی خشنودی تان باشد.  است کھ فرزندتان مایھ شود. پاداش آن در دنیا چیست؟ این دنیا پاداش داده می
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کند و  گیرد و آنان را با دل و جان مشاھده می احساساتی کھ پدر توجھ کننده بھ فرزندان را در بر می

  توان قیمت گذاشت و توصیف کرد. بیند، این احساسات را نمی سراسر اخالق، دین و پایبندی می

یت دھید و توجھ نمایید؛ شما اولین برنده ھستید زیرا پیامبر ای پدر، ای مادر، اگر بھ فرزندانتان اھم

  علیھ الصالة والسالم فرموده است:

  (( أفضل كسب الرجل ولده ))

  باشد)) ((بھترین دستاورد مرد فرزندش می

  [طبرانی در الکبیر از ابی برزه بن نیار ]

ه شماست و وجودتان با او ی را یعنی بھترین دستاورد بھ طور کلی فرزند شما است زیرا او ادامھ

  یابد. ادامھ می

  اشتباھات افراد جامعھ از رھبران و بیشتر اشتباھات فرزندان از پدران است:

کنید و با کارھای نیک،  گفتم: شما با پایبندی بر اوامر الھی سالمتی خودتان را محقق می ھمیشھ می

ی  ید و با تربیت فرزندانتان ادامھکن بخشش و فداکاری و تقرب بھ هللا کمال وجودتان را محقق می

  نمایید. وجود خود را محقق می

گویم: تا  گذارد ھمیشھ می میرد و فرزندان نیکی از خود بھ جا می باور کنید برادران، وقتی پدر می

زمانی کھ این فرزند جانشین او باشد و بر اساس روش او زندگی کند و با ادبیات اسالمی ادب شده 

  است.باشد، پدر نمرده 

بنابراین حقیقت تلخ این است کھ شک نکنید و نگریزید، بیشتر اشتباھات فرزندان ناشی از پدران است 

و بیشتر اشتباھات دانش آموزان از معلمان است و بیشتر اشتباھات افراد جامعھ از رھبران آن است و 

سازد، این  ا نمیبیشتر اشتباھات دانش آموزان در مسجد ناشی از کسی است کھ بھ درستی آنان ر

حقیقت تلخ است و ھمیشھ آن را بھ یاد داشتھ باشید و این ھزار بار بھتر از گمان و خیاالت آرامش 

  ی کاذب است. دھنده

آموزد. باید میانھ روی، آرامش،  بھ عنوان مثال: سنگدلی شدید از سوی پدر دروغ را بھ فرزند می

کنم،  ست؟ من پدر تو ھستم، من تو را نصیحت میآگاھی و گذشت باشد. فرزندم بگو ببینم چھ شده ا

دارد. اگر  کنم، اما کتک شدید و سرزنش و دشنام فرزند را از گفتن ماجرا بھ او باز می راھنمایی می

  فرزندتان دوستان نباشد و دخترتان دوستتان نباشد ھرگز ماجرا را بھ شما نخواھند گفت.
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  :تربیت فرزندان بھ طور کلی بزرگترین کار است

آید. دشنام دادن آسان است،  برادران بزرگوار، چیزی کھ ھمیشھ رایج است تندروی آسان بھ دست می

بی اھمیتی، بی توجھی، بی دقتی، حسابرسی نکردن، بازبینی نکردن، این مسالھ آسان است، پدر سھل 

  انگار است.

کنم یتیمی کھ قبال  یف میگویم و یتیم را تعر برادران ارجمند، بھ خدا سوگند من از صمیم وجودم می

یتیم نبوده است: کسی کھ مادری داشتھ باشد کھ از مسئولیت شانھ خالی کند یا پدری کھ بھ او توجھ 

ننماید، این یتیم است. یتیم واقعی کسی است کھ پدرش بھ او توجھ نکند و مادرش بی بند و بار است، 

ھا و لوازم آرایشی اش توجھ کند و پدر  مانیبھ جایگاه، مقام، آرایش و افتخار بھ شوھرش و سفر و مھ

از گردشی بھ گردش دیگر پردازد و از نزد دوستی بھ نزد دیگری برود و فرزندان تباه شوند. از 

جملھ معانی یتیم حقیقی کسی است کھ پدر سرگرم خود باشد و مادر بھ تربیت فرزندان نپردازد و در 

  احادیث آمده است:

  بیت أوالدھا فھي معي في الجنة ))(( أیما امرأة قعدت على 

  ((ھر زنی کھ در خانھ نزد فرزندانش باشد [برای تربیت آنان] در بھشت با من خواھد بود))

  [از الجامع الصغیر از انس ]

  کنم: این حدیث را از ادب المفرد از بخاری بسیار بیان می

خل الجنة قبلي، قلت: من ھذه یا (( أول من یمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني، ترید أن تد

  جبریل ؟ قال: ھي امرأة مات زوجھا، وترك لھا أوالداً، فأبت الزواج من أجلھم ))

گیرد من ھستم ولی زنی در گرفتن آن با من رقابت  ی بھشت را می ی دروازه ((اولین کسی کھ حلقھ

ت؟ گفت: آن زنی است کھ خواھد پیش از من بھ بھشت برود. گفتم: ای جبرئیل او کیس کند و می می

شوھرش مرده است و فرزندان او باقی مانده اند و آن زن بھ خاطر تربیت فرزندان شوھرش ازدواج 

  نکرده است.))

تربیت فرزندان بھ طور کلی بزرگترین عمل است و بھ خصوص در این روزھا، روزھای فتنھ و بی 

منحرف کننده ھستند، در روزھای اینترنت ھا بد لباس، عریان منحرف و  قید و بندی، روزھایی کھ زن

ھا و تصاویر مبتذل است  ھا و مجالت و دوستان ناباب و در روزھای موبایل کھ حاوی فیلم و ماھواره

ی خوشنودی او  و در چنین روزھایی پدر نیاز بھ توجھ بسیار زیادی بھ فرزندان خود دارد تا مایھ

زند و  شود و کتک شدیدی می ت. پدر خشمگین میگردند. سھل انگاری آسان است. خشونت آسان اس

سازد و مانعی میان  کند ولی کاری انجام نداده است بلکھ مشکل را پیچیده تر می خشمش فروکش می

نامم. پدر بی توجھ  ی توخالی می خود و فرزندش ایجاد کرده است و دستاورد این امر را من حلقھ
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کند  بیند پدر بھ او توجھی نمی شود. می بی بند و بار می کند. فرزند کند، حسابرسی نمی است، دقت نمی

خوابد. ولی  کند بیرون از خانھ می بیند پدر بھ آمدنش بھ خانھ توجھی نمی شود. می بیشتر منحرف می

شود و از بی  بیند کھ فرزندش را از دست است و بھ طور غیرطبیعی سنگدل می ناگھان پدر می

ھای  کند. این مشکل خانواده ھ سنگدلی ناپسندانھ و نامعقول تغییر میتوجھی غیر منطقی و ناعاقالنھ ب

امروزی است. سھل انگاری و خشونت. سھل انگاری سنگدلی را در پی دارد و سنگدلی مانعی میان 

  کند. این واقعیت امروز است. پدر وفرزندان ایجاد می

  باشید: ی راه شماست پس باید ھمیشھ مراقب و راھنمای او فرزندتان ادامھ

برادران، پیگیری ھمیشگی سخت است و شما 

آرام ھستید. در حل مشکالت خانواده اعصاب 

خودتان را آرام نگھ دارید. با عقل و منطق آن 

را حل کنید، با بردباری، حوصلھ، 

خیرخواھی، پیگیری، راھنمایی، آموزش پند 

و اندرز آن را برطرف کنید. با ھمراھی 

ی او این کار را کودک و آموزش و راھنمای

بکنید. نظارت دشوار است. بھ عبارتی دقیق 

  ی شگفت انگیزی در پی دارد. خواھد اما نتیجھ ی باال می تر ھزینھ

ی دیگر: شما و دیگران در خدمت مردم ھستید اما فرزندانتان تنھا شما را دارند. غیر از شما  یک نکتھ

کند؟ چھ کسی غیر از شما از  ن رسیدگی میچھ کسی مسئول آنان است؟ چھ کسی غیر از شما بھ آنا

بینید کھ یکی فرزند  روید خدای نکرده سھ جوان را می کشد؟ دقت کنید در راه می انحراف آنان درد می

شما است و دیگری برادرزاده تان و سومی دوست برادرزاده تان ھست و در حال سیگار کشیدن 

ی  ، زیرا او وابستھ و چسبیده بھ شما است و ادامھکنید بر چھ کسی؟ بر فرزندتان ھستند. شما داغ می

دھید اما با تندی کمتری  ی شما است. با برادرزاده تان نیز خشونت بھ خرج می شما است و او نماینده

گویید بھ خانھ ات برگرد. اما درد و جوش و غم برای کیست؟ برای فرزندتان.  و بھ دوست او نیز می

  امھ و سرنوشت شما است.زیرا او بخشی از شما است و اد

بھ خدا سوگند برادران، بنا بھ کار من کھ پنجاه و سھ سال در دعوت بوده ام بھ خدا سوگند پدرانی بھ 

خواھند از درد انحراف و نابودی و گمراھی و بدبختی فرزندانشان در دنیا و  زنند و می من زنگ می

  آخرت بمیرند.
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  کند: ز بزرگ شدن مشکل فرزندان آن را حل میشجاعت پدر عاقل و بیدار این است کھ پیش ا

  ھای بسیار دقیقی است: در قرآن اشاره

تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ ﴾   ﴿ َوالالَّ

  (و زنانى را كھ از نافرمانى آنان بیم دارید)

  ) 34( سوره نساء آیھ: 

بیدار و عاقل و مربی و مؤمن ھای زودرسی دارد و بنابراین پدر  نافرمانی اتفاق نیفتاده است اما نشانھ

  کند. ھای اشاره گر بھ نافرمانی توجھ می از این نشانھ

تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ ﴾   ﴿ َوالالَّ

  (و زنانى را كھ از نافرمانى آنان بیم دارید)

پردازم و آن اینکھ انسان مدیر و مربی از  شوم و بھ یک فکر می من وارد جزئیات معانی این آیھ نمی

بینید کھ در حال  شوید و ناگھان دخترتان را می کند. وارد خانھ می ای ھر چیزی بھ آن توجھ میابتد

گذارد و با دیدن شما ترسیده است. با چھ کسی صحبت  مکالمھ بود و گوشی را سر جایش می

کردی؟ کجا بودی؟ او ترسیده است. ترس فرزند نشان از یک مشکلی دارد.. این ساعت از چھ  می

ی شما این است کھ پیش از  افتد. لکنت اول کار است. بھ عنوان پدر وظیفھ ؟ بھ تپق میکسی است

  ھای ساده آن را حل کنید: ی نشانھ اتفاق افتادن مشکل و بھ محض مشاھده

تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ ﴾   ﴿ َوالالَّ

  (و زنانى را كھ از نافرمانى آنان بیم دارید)

  کنم. ی ندارم اما توجھ بھ یک پدیده را از آغاز کار از آن برداشت میمن بھ معنای دقیق این آیھ کار

در پزشکی ھم ھمین گونھ است. ھر بیماری کھ زود تشخیص داده شود درمان آن بسیار آسان است 

  شود. اما اگر بیماری ریشھ دواند دیگر درمان آن دشوار می

ن، دعوتگران، برای تمام مناصب این سخن برای کیست؟ دقت کنید، برای پدران، معلمان، مربیا

مدیریتی، مدیر بیمارستان، دانشگاه، دبیرستان، کارگاه و ھر کار مدیریتی دیگری و از ھمھ مھمتر 

  برای پدر و مادر است.
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  عاقل کسی است کھ بداند دوست فرزندش کیست:

  

کند بر  یک پژوھش روانشناسی دقیق تاکید می

زرگتر، این امر کھ تأثیر پدر، مادر، برادر ب

خواھر بزرگتر و خطیب مسجد و معلم ھمھ 

% تاثیر 60% است اما دوست ناباب 40

  دارد.

ھای  دبیر تربیت اسالمی در یکی از استان

دور کشورمان در شمال شرق پسری دارد. او 

ی علوم دینی فرستاد اما دوستی  را بھ مدرسھ

القی منحرف کرد. سپس وی بھ قاچاق ناباب داشت. او وی را بھ اعتیاد کشاند. سپس او را از نظر اخ

مواد مخدر روی آورد. سپس بھ یکی از کشورھای دور شرق مسافرت نمود. سپس متھم بھ جاسوسی 

برای کشوری غربی شد. پس از آن ھم اعدام شد. یک داستان در اینترنت. دوست ناباب وی را از 

  اعتیاد بھ فحشا و مواد مخدر و جاسوسی و نھایتا اعدام کشاند.

ی اول بدانید کھ دوست فرزند شما کیست و دوستان پسرتان  این سخن را بشنوید: ناگزیر باید در درجھ

گویم فضل خداوند است و از کتابی آن را نگرفتھ  و دوستان دختر شما کیستند و من چیزی را کھ می

  ام از واقعیت برداشت نموده ام.

خواند و بسیار برومند بود. سپس  ت و نماز میجوانی توبھ کننده در مسجد نزد من بود کھ روزه داش

ناپدید شد. سراغ او را گرفتم. در گذشتھ در یک باند سرقت ھمراه دوستان ناباب بود و آنان دستگیر 

ھا دزدی کنند.  ی او نگھبانی راه بود تا دوستانش از خانھ شده بودند. وی عضو آن باند بود. وظیفھ

ش نام او را اعتراف کردند. او نیز دستگیر و وارد زندان شد. بھ وقتی آنان را دستگیر کردند دوستان

  شش سال حبس محکوم شد.

طبیعتا من بسیار بھ او توجھ نمودم. برادرانی را نزد وی بھ زندان فرستادم اما اتفاقی بود کھ افتاده 

  بود.

  :ھای خوشبختی بگذارد زیرا خوشبختی با مال و مقام نیست انسان باید دست بر انگیزه

کنم امکان دارد در خانھ ای بسیار کوچک زندگی کنید. غذای ناچیزی  برادران، باور کنید مبالغھ نمی

ھای قدیمی بپوشید ولی خانھ شما منظم و ھمسرتان وفادار و فرزندتان نیکوکار باشد.  بخورید و لباس
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ه شما ھستید، بھ او گوید: پادشا شما پادشاه ھستید. اصوال پادشاھی از وزیر خود پرسید ؟ بھ او می

شناسد. سرپناھی برای  شناسیم و نھ او ما را می گوید: خیر، پادشاه کسی است کھ نھ ما او را می می

ھای  زندگی، ھمسری وفاداری و روزی بخور و نمیری دارد. مھم این است کھ دست بر روی انگیزه

ی منسجم  ی و خانوادهخوشبختی بگذارید، خوشبختی در طھارت است، در عفت و پایبندی و راست

دھم پس از مرگ پدر چھ  است. میان افرادش محبت و دوستی است. شاید پدر بمیرد. من ادامھ می

ھا سبحان هللا! خانواده منسجم، با تفاھم وھمیار ھم دیگر اند و تنھا پدر  افتد؟ برخی خانواده اتفاقی می

کنند و بھ جنگ و دعوا  ر ارث رقابت میمیرد و فرزندان ب ھا پدر می حضور ندارد. در برخی خانواده

  افتد. ھا می شوند و داستان آنان بر سر زبان ھا روانھ می پردازند و بھ دادگاه می

  پیش از تکلیف گناھی نیست:

برادران، یک نکتھ وجود دارد. این نکتھ اصل قانون مجازات است یعنی پیش از تکلیف گناھی نیست. 

کنند و آنان را کتک  ر اشتباھات فرزندانشان عجوالنھ رفتار میھای پدران این است کھ د از عادت

زنند. شما بھ او فھماندید کھ این کار درست نیست؟ برایش بیان نمودید؟ روشن کردید؟ راھنمایی  می

اش نمودید؟ او را یادآوری کردید؟ بھ او گفتید؟ خیر، این کار پدر را ناراحت کرد و وی او را زیر 

آثار تربیت نادرست است. برایش روشن کنید. ای فرزند این گونھ باید باشیم.  کتک خود گرفت. این

  کنیم. این گونھ با آنان راست کردار و رفتاریم. این گونھ با مردم تعامل می

  

  

  

ز یک، دو و یا سھ بار یادآوری تنبیھ کنید. بنابراین مبادا پیش از یادآوری مجازات کنید. و مبادا پیش ا

  ی خود قرار دھید. کند. این را برنامھ انسان گاھی فراموش می
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  توجھ انسان بھ شغلش برای برآوردن نیازھای اساسی خانواده:

اگر از من بپرسید (طبیعتا در درس گذشتھ از دروغ و امروز از دزدی سخن گفتیم ولی مقدمھ ای 

پیشگیری از دزدی چیست؟ پیشگیری یعنی توجھ کردن بھ شغل و انجام دادن  خواھم) راه دقیق می

صحیح آن و تالش کردن در آن برای کسب مال حالل در راستای پاسخ بھ نیازھای خانواده تان. وقتی 

شود خانھ  شود. بھ خانھ پایبند می نیازھای ضروری برآورده شود فرزند بھ پدر و مادر وابستھ می

ی معقوالنھ کھ حداقل ضروریات  گویم. یک خانھ ی باشکوه سخن نمی ھرگز از خانھمعقوالنھ است. 

زندگی از جملھ خوراک، پوشاک، گرما، درآمد معقوالنھ، را دارا باشد. بھای آن این است کھ کارتان 

  را خوب انجام دھید. در روایت آمده است:

  (( من أمسى كاالً من عمل یدیھ أمسى مغفوراً لھ ))

  آمرزد.)) بھ خاطر کسب درآمد حالل تا شب خستھ و ناتوان گردد، خداوند او را می ((کسی کھ

  [روایت طبرانی از عبد هللا بن عباس ]

کنید. شغل دارید. مدرک عالی دارید. مطب دارید. دفتر مھندسی  کنم. شما وقتی کار می من کار می

کردار نیک و رفتار نیک با مردم و  دارید. معامالت ناچیزی دارید. درآمد دارید. کار منظم دارید.

کنید. بھ خدا سوگند سخنی را کھ  روزی زیادی دارید. این روزی را بر افراد خانواده ھزینھ می

گوید: بھترین مال مالی است کھ آبرویم را حفظ نموده و  صحابی جلیل گفتھ باید با آب طال نوشت: می

  مرا بھ پروردگارم نزدیک نماید.

پوشد. نیازھای ضروری اش برآورده است. در خانھ  دارد. در زمستان پالتو میکودکی لباس عالی 

کند. این  خورد. آرزوی کامپیوتر و سیستم دارد و پدرش برایش فراھم می اتاقی دارد. غذای خوبی می

فرزند کھ پدرش کار خود را بھ درستی انجام داده است و مال حاللی کسب نموده است بھ خدا سوگند 

   ارش عبادت است زیرا او رسالت پدر بودن را محقق نموده است.این پدر ک

  شغل مشروع عبادت است:

این سخن دقیق را بشنوید: شغل شما، شغلی 

کنید اگر در اصل  کھ از آن کسب روزی می

ی  مشروع باشد، تجارت پارچھ، چوب، اجاره

ھای مبتذل، فروشگاه دخانیات نامشروع،  فیلم

ھ اگر کسانی کھ تا گاھی کافی نت اینترنت ک

نشینند را بررسی کنید  ھای شب می نیمھ
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پسندد. ھزاران منفعت وجود دارد کھ خداوند آن را  کنند کھ خداوند نمی ھایی را باز می سایت

ی آن مسیر  گویم کھ در اصل خدا پسندانھ است و بھ وسیلھ ی شغلی سخن می پسندد. من درباره نمی

تداری، اخالص، کار خوب کردن، قیمت متعادل، در مغازه خبری از مشروع را بپیمایید، درستی، امان

شود، و یا در  کنایھ و اشاره نیست و جوان بھ دختران چشم طمع ندارد، در این مغازه نماز خوانده می

خواند و این مغازه منظم است. اگر شغل شما مشروع باشد و مسیر درست را با آن  مسجد نماز می

آن برآوردن نیازھای خود و خانواده تان و خدمت بھ مؤمنین و یا تمام مردم است بپیمایید و ھدفتان از 

و این شغل شما را از واجبات، فرایض و یا کسب علم و یا اعمال صالح باز ندارد. بھ نتیجھ گوش 

دھید. این شغل بھ عبادت تبدیل شده است. گفتھ اند: عادات مؤمن عبادت است و عادات منافق گناه 

  است.

گویم) در چارچوب مشروع خانواده اش را بھ گردش برده است. غذای  ی (بسیار دقیق میشخص

کند. بھ خدا سوگند او در اوج عبادت است. زیرا  حاللی بھ آنان داده است. با فرزندانش بازی می

 شادی را در دل خانواده اش آورده است و پدری نمونھ بوده است. مانند اینکھ بسیار دنبال لباسی برای

  فرزند خود بوده اید کھ زیبا و مورد پسندش بوده و با گرفتنش شادمان شده و بھ خود بالیده است

بگذارید بگویم و این سخن مرا سنگدالنھ برداشت نکنید: در جھان اسالم ما پدر بر اساس فرھنگ 

نی کھ اسالمی اصیل، محترم است اما مطلوب محترم بودن نیست بلکھ محبوبیت است. و پدر تنھا زما

نیک کردار باشد دوست داشتنی است. با توجھ بھ آداب و رسوم ما، عرف ما، فرھنگ ما، پدر مورد 

گویم: برای شما مھم این نیست کھ محترم باشید بلکھ این است کھ محبوب  احترام است اما من می

  باشید.

  است: ھای انسانی و عشق مرتبط خوشبختی ھیچ ارتباطی با ثروت ندارد و تنھا با ارزش

کنند در جشن و سرور اند اما چھ زمانی؟ وقتی وارد خانھ شدید  پرسش: گاھی اھل خانواده احساس می

روند شر و بدی، فریاد  یا از آن خارج شدید؟ مھم اینجا است. برخی از پدران وقتی از خانھ بیرون می

شود. بھ خدا سوگند  رسد و برای خانواده عید و جشن آغاز می پایان میو دشنام، کتک و دعوا نیز بھ 

شود و اھل خانواده نزدیک است از شادی بھ رقص در آیند من  بینم پدری وارد خانھ ای می وقتی می

گویم این پدر موفق است. باید خانھ تان را بھشت بسازید. باید با دست خودتان خانھ تان را بھشت  می

ھای  گویید: درآمدم اندک است. شاید فرزندانتان بدترین غذاھا را بخورند و لباس می سازید. بھ من

دست دوم بپوشند و در خانھ ای محقر زندگی کنند اما در خانھ عشق است. محبت است. خوشبختی 

  ھای انسانی و محبت و عشق ارتباط دارد. ارتباطی بھ ثروت ندارد و فقط با ارزش

پرسید گره چگونھ  من چگونھ است؟ مانند گره ریسمان. گھگاھی از او می ای رسول خدا محبت تو بھ
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  فرمود: بھ ھمان حالت باقیست. است؟ می

تواند خانھ اش را بھشت کند و در ھر حالی اعم از  بھ خدا سوگند ھر کدام از ما بدون استثناء می

آمد کم یا زیاد فرقی ی کوچک، بزرگ، اجاره ای، ملکی، جنوبی، شمالی، ھمکف، زیرزمین، در خانھ

  شود. ندارد، با مھربانی، ایمان و عاطفھ، و محبت بھ فرزندان خانھ بھشت می

  خانھ یکی از دالیل خوشبختی ھر انسانی است:

شود. آرام، ھمسر  اکنون اگر در خانھ راحت و آرام باشید تالش شما در بیرون از خانھ دو چندان می

  زند. و محبت موج میدوست داشتنی، فرزند نیکوکار، انضباط 

خواھم آن را حفظ کنید: بھترین مال، مالی است کھ با آن آبرویم حفظ شود و بھ  بنابراین سخنی کھ می

ستایم، ماشاء هللا!  بینم او را می خداوند تقرب جویم. بھ خدا سوگند برخی اوقات پدری نمونھ را می

ھا  کند، بر حرکات، درس ن رسیدگی میپدری درجھ یک، نیازھای فرزندانش برآورده شده، بھ امورشا

  و کارھایشان نظارت دارد.

تن از آنان پزشک اند و  13نوه دارم و  38بھ خدا سوگند با عالمی دیدار کردم کھ بھ من گفت: من 

بیشترشان حافظ قرآن اند. پدر بودن این گونھ است. برادران بزرگوارم، خانھ یکی از لوازم سعادت 

ھا آمده است: بھشت مؤمن خانھ اش است و بھ صراحت پدر موفق و  روایت شما است و در برخی از

رفت و حسن و حسین بر  کند. پیامبر راه می مؤمن در خانھ بسیار راحت است. با فرزندانش بازی می

ھا و محبوب روردگار بود. پیامبر اینگونھ بھ ما  پشت ایشان سوار بودند در حالی کھ او سرور انسان

گویم: ای پروردگار این ھدیھ ای از تو برای پدر و  افتد می ر گاه چشمم بھ کودکی میآموختھ است. ھ

  ی بدبختی آنان باشد. تواند نیز مایھ تواند باعث خوشبختی آنان باشد و می مادرش است. و می

پدری بھ من گفت: بھ خدا اگر فرزند من زیر خودرو بیاید بھ خاطر مرگش جشن خواھم گرفت، بھ 

  کرد کھ گویی بالیی از طرف خدا بر او نازل شده است. ھایی از او برایم نقل می داستان خدا سوگند

  (( ال تقوم الساعة حتى یكون الولد غیظاً والمطر قیظاً ویفیض اللئام فیضاً ویغیض الكرام غیضاً))

د شوند شود تا اینکھ فرزند باعث خشم شوند و باران اندک شود و فرومایگان زیا ((قیامت بر پا نمی

  و بزرگواران اندک شوند))

  [ روایت طبرانی از عائشھ أم المؤمنین ]

  انسان باید مراعات احساسات دیگران را بکند:

زنم. پیشگیری یعنی  گویم. از پیشگیری حرف می ی دزدی سخن می من بصورت پشت صحنھ درباره

ھای فرزندان. اگر انجام دادن کار بھ شکل درست و کسب کردن مال حالل برای برآوردن نیاز
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کنید و در مقابل مال  فرزندان شما ھمراھتان باشند و در دسترس باشند شما آنان را راھنمایی می

  کشاند. فراوان بی رویھ فرزندان را بھ فساد می

بھ صراحت، شما مؤمن ھستید، درآمدتان 

فراوان است و در ابتدایی بھ پسر خود پانصد 

رسیده است بھ دھید اما پسر بھ کمال ن لیره می

گوید من پانصد لیره دارم. قلب  دوستش می

ھای غذایی  شکند. یا وعده دوستان پسرتان می

گرانقیمت کھ ھر وعده دویست لیره است. 

چھار پنج وعده در کیف خود دارد. بھ 

کند. این حدیث  دوستانش فخر فروشی می

  شریف را بشنوید:

وإن استنصرك نصرتھ، وإن استقرضك أقرضتھ، وإن  (( أتدرون ما حق الجار ؟ إن استعان بك أعنتھ،

افتقر عدت علیھ، وإن مرض عدتھ، وإن مات تبعت جنازتھ، وإن أصابھ خیر ھنأتھ، وإن أصابتھ 

مصیبة عزیتھ، وال تستعل علیھ بالبناء فتحجب عنھ الریح إال بإذنھ، وإذا اشتریت فاكھة فاھِد لھ، فإن 

  لدك لیغیظ بھا ولده، وال تؤذه بقتار قدرك إال أن تغرف لھ منھا ))لم تفعل فأدخلھا سرا وال یخرج بھا و

دانید حق ھمسایھ چیست؟ ھرگاه از تو كمک طلبید، کمکش کنی، اگر یاری خواست، یاریش  ((می

رساني. اگر قرض خواست بھ او قرض بدھی. چون تھیدست گردد او را كمک نمایي. ھرگاه بیمار 

، در تشییع جنازه اش شركت كني. اگر سود و خوشی یابد شود بھ عیادتش بروی. چون بمیرد

ی او نسازی كھ باد  تبریكش گویی. چون مصیبتی بیند، تسلیتش گویی. خانھ ات را مشرف بر خانھ

ی وی. اگر میوه خریدی بھ او نیز ھدیھ نما و اگر چنین نكردی، مخفیانھ  بر او نوزد، مگر با اجازه

آن بیرون نرود تا فرزند او را غصھ دار نكند و با بوی غذایت آزرده آن را بھ منزل ببر و فرزندت با 

  اش نکنی مگر آنکھ برای او نیز ظرفی را آن ببری.))

  [از احادیث اإلحیاء از عمرو بن شعیب ]

توانند تھیھ  ھا می ی والدین بچھ در حد سایر دانش آموزان بھ فرزندانتان پول بدھید. میوه ای کھ ھمھ

یچ معمولی. در خانھ بھترین غذا را بھ او بدھید. اما در مدرسھ چیزی بھ او بدھید کھ کنند، یک ساندو

  در مدرسھ باعث بھ حرج افتادن ھم کالسی ھایش نشود.

برادران گرامی، من بھ طور غیر مستقیم بھ موضوع دزدی پرداختم. شما وقتی نیازھای فرزندانتان 

گیرند و دین و فرھنگ شما  ھای شما را بھ کار می ششوند و ارز را برآورده کنید بھ شما نزدیک می



12 

ی دزدی پدیده - 1-تربیت اجتماعی    

  کنند. را تقلید می

  ی یادآوری اھمیت تربیت فرزندان در اسالم باشد. خواھم این درس مایھ از خداوند متعال می

   

 


