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  :فرمايد خداوند تبارك و تعالي مي

                               

    ]74 :الفرقان[ 
پروردگارا! همسران و فرزنداني به ما عطا فرما كه باعث  :گويند مؤمنان كسانيند كه مي«

 ».وا و قدوة پرهيزگاران بگردانمان گردند و ما را پيش روشني چشمان

  :فرمايد و مي

                                    

                    ]6 :التحريم[ 
ها و  اي مؤمنان! خود و خانوادة خويش را از آتش دوزخي برحذر داريد كه هيزم آن انسان«
گير و زورمند هستند و در آنچه  ها است فرشتگاني بر آن مأمورند كه خشن و بسيار سخت سنگ

كه بدان دهند  كنند و همان چيزي را انجام مي شود نافرماني نمي ها دستور داده مي به آسمان
 ».مأمورند

كه انسان مرد هرگاه ( :فرمودند پيامبر خدا :نيز روايت شده است كه از ابوهريره
د ساختن مسجد، مانن  جاريه صدقة :شود. مگر سه چيز نباشد پروندة اعمالش بسته مي

آن به ديگران برسد و فرزند كه داراي نفع و فايده باشد و نفع  جاده و غيره، علمي

0Fراي ايشان دعاي خير كند)كه ب صالحي

1. 
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 مقدمه 

نبياء واملرسلني وعلی آله وأصحابه ني والصالة والسالم علی أرشف األاحلمدهللا رب العامل

 أمجعني! 

شـود كـه فـالن دولـت، دولتـي قـوي و        بسيار بر سر زبان مردم جاريست و گفته مـي 
كنند كه بـا   فكر نمي امتي توانا و داراي مقامي واالست و كسينيرومند است و فالن امت، 

 اش بجنگند.  العاده چنين دولتي به علت توان و قدرت فوق
باشـد و   هاي اين نيروها، قدرت اقتصادي، نظامي، علمي و فرهنگي مي يكي از پشتوانه

تر، قوت و نيروي بشري است؛ زيرا نيرو و قدرت بشري، اساسي است  مهمها  اين از همة

كـه   پيشرفته و متنوع باشد تـا وقتـي  چند  هر تند. اسلحهكه نيروهاي ديگر مبتني بر آن هس
 هـر  ها نيـز  اموال و دارايينباشد آن را به كار ببرد و از آن استفاده كند، نفعي ندارد. كسي 
هـاي صـحيح و    بيندازد و آن را در جهت كسي نباشد كه آن را به كار اگر زياد باشد،چند 

هـاي ديگـر بـه     بينيم كه امـت  ز اين جهت ميباشد مادام ا درست بكار ببرد بدون فايده مي
اهتمـام  هـا   آن آماده كردن افراد و رشد و پرورش دادن فرزندان و آمـاده كـردن امكانـات   

 ها خدمت كنند.  گزاراني باشند و بدان شان خدمت اند تا براي مردم و وطن خاصي داده
هـا   نـد و بـدان  مسلمانان هم به تربيت افراد و فرزندان خود اهتمـام ورز شايسته است 

 :رسـيدند  محمد اولو خوب بودن برسند كه امت  توجه كنند تا به آن درجه از خيريت
  :فرمايد به اينكه را وصف ميها  آن كه خداوند خوب بودني

                        

 ]110 :عمران آل[ 
امتي بوديد كه به سود مردم آفريده شديد از آن جهت كه امر به معروف و ترين  خوب شما«

 ».كنيد نهي از منكر مي
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و انجام كار دعوت و دستور به معروف  شان اعمال شان به خاطر بعضي خوب بودن
دادن و نهي از منكر كردن است نه چيز ديگر و الزم است مسلمانان خودشان را از اين 

كه به آن دچار شدند و شأن و منزلت خود را گم كردند بيرون آمده و  يو سقوط گودال

طور كه  هاي ديگر نشود. همان نيز مانند ساير امتها  آن بيدار شوند تا حال و وضعيت
هاي ديگر بر شما حمله  از آن خبر داده و فرموده است. (نزديك است كه امت اهللا رسول

كم آيا از  :كنند. فردي از آن ميان گفت خوراك حمله مي طور كه خورندگان بر كنند همان
بلكه تعداد شما زياد است ولكن خس و خاشاك و آشغال  :بودن تعداد ماست؟ فرمود

هستيد. مانند خس و خاشاك باالي آب و خداوند، ترس و هيبت شما را از دل 
يا  :كي گفتدهد. ي هايتان وهن قرار مي آورد و خداوند در دل تان بيرون مي دشمنان
حب و دوستي دنيا و كريه و ناپسند دانستن  :فرمودند اهللا! وهن چيست؟ پيامبر رسول

  .1F1)مرگ و يا از مرگ بيزار بودن و به دنيا چسبيدن
 موضوع اين كتاب نيز گامي است كه بدين منظور برداشته شده است.

 

________________________________ 
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 اهميت خانواده در اسالم 

غير اسالمي در تربيت و پرورش دادن نقش  هاي اسالمي و يا خانواده چه در جامعه
كند و  جا رشد مي گاهي است كه طفل در آن زيادي دارد؛ زيرا اولين مكان و پرورش

ترين  ترين و مهم شود. در نتيجه خطرناك يابد و از افراد آن خانواده متأثر مي پرورش مي
ه رفتن است؛ زيرا هاي قبل از مدرس هاي اول زندگي او يعني سال تربيت بچه، سال مرحلة

كه  دار است. به طوري ار عميق و ريشهشود بسي چه كاشته ميآنچه در اين سن در دل ب
 تواند آن را از بين ببرد و يا تغيير دهد.  هرگز كسي نمي

كند؛ زيرا سنگ اساس  جاست كه خانواده در ساختن جامعه نقش بزرگي ايفا مي از اين

گاهي است كه افراد را  گاه و يا پرورش دانشو زيربناي ساختن جامعه است و اولين 
نمايد. دشمنان اسالم در اين  التحصيل مي را فارغها  آن دهد و ميكند و پرورش  تربيت مي

اند و براي نابودي خانواده و ويران كردن آن تمام  مسألة بسيار حساس، كوتاهي نكرده
هايي  ش زير از جمله رو هاي اند. نمونه سعي و تالش و امكانات خود را به كار گرفته

  :اند هايشان به كار برده است كه براي به تحقق رساندن برنامه
به شانه خالي كردن از مسئوليت تربيت و ها  آن زن مسلمان را فساد كردن و دعوت -1

 توجهي به آنان يا وظيفة خود را فراموش نمودن.  پرورش و آماده كردن نسل آينده و بي
را چنان ها  آن كه به طوري ها؛ آن سعي در جهت فاسد بارآوردنفاسد كردن نسل و  -2

ها  آن تر بتوانند باشند تا آسانتربيت كنند كه دور از آغوش و دامان خانواده و پدر و مادر 
 را فاسد كنند. 

فاسد كردن جامعه از طريق انتشار فساد و فراگير شدن فساد در ميان مردم، يعني  -3
 برد.  و جامعه را به تمامي و كامالً ويران كرده و از بين مي آنچه كه افراد، خانواده

ر العاده قايل بوده و بدان بسيا علماي مسلمان در قرون گذشته براي تربيت اهميت فوق
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اند  شان سخن گفته والدين در برابر فرزندانكه از وظيفة  اند. از جمله كساني اهميت داده

كه بچه امانتي است در نزد والدين و قلب  بدان :باشد كه فرمودند ابوحامد الغزالي مي
نقشي و صورتي خاليست و پذيرايي هر پاكش جوهري ساده و پاك است و از هر گونه 

كند. اگر خير و خوبي را به  تمايل پيدا ميباشد و به هر جهت رانده شود  گونه نقشي مي
شوند و هر  دتمند ميكند و پدر و مادرش در هر دو دنيا سعا او ياد دهند به آن عادت مي

تواند معلم و مربي او باشد و اگر شر و بدي به او ياد داده شود بدان خوي  انساني مي
شود  كند و اگر مانند بهائم و حيوانات رها شود بدبخت و نابود مي گيرد و عادت مي مي

باشد. پس واجب است كه آن را  گناهش بر گردن ولي و پدر و مادر ميدر نتيجه 
نند و ادب نمايند و اخالق خوب و شايسته را به او تعليم دهند و او را از نگهداري ك

و  هگذراني و تنعم را جز عادتش نكنند و اسباب رفا رفقاي سوء و بد حفظ كنند و خوش

كه بزرگ شد عمر شريفش در به  نزدش محبوب نگردانند؛ زيرا وقتي گذراني را در خوش
2Fشود ضايع ميها  آن دست آوردن

1. 
 

________________________________ 
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 از تربيت نوجوان در اسالم  هدف

اند و در اين مجال  بسياري از نويسندگان و محققان دربارة اين مسأله سخن گفته
گونه خالصه  شود اين را ميها  آن اند. اما قول و گفتار سخنان مفصل و مفيدي ذكر كرده

واضح و روشن است كه هدف از تربيت فرد در اسالم يك هدف واضح و محدود « :كرد
خداوند تبارك  فرد را خداپرست بارآوردن و او را براي عبادت و پرستشآن هم،  است و

 است.  و تعالي آماده كردن
باشد  نيازيم؛ زيرا دين اسالم داراي ويژگي شموليت مي جا از حرف و سخن بي در اين

كه مسلمان انجام  ج خالصه نكرده است، بلكه هر كاريو عبادت را در نماز و روزه و ح
قصد تقرب به خدا را داشته باشد و هدفش رضايت خداوند باشد، عبادت دهد و 

3Fشود محسوب مي

1. 
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 اهتمام دادن به بچه قبل از به دنيا آمدن 

و آن شود  اهتمام دادن به بچه قبل از به دنيا آمدن و مرحلة قبل از والدتش شروع مي
لم هر مسلماني كه ناصح و مع اهللاباشد. زيرا رسول  خاب زن صالحه ميهم با انت

زني را « .4F1»كفاظفر بذات الدين تربت يدا« :فرمايد كند، مي كه ازدواج مي به كسيباشد،  مي

 ». شوي انتخاب كن كه ديندار باشد در نتيجه خوشبخت مي
زن نيز بايد شوهري مناسب براي خود انتخاب كند كه داراي دين و اخالق خوب 

إذا « :فرمايد كند و مي را متوجه اين مسأله مهم ميدختران  ي، اولياباشد؛ زيرا پيامبر خدا

 .5F2»رض وفساد عريضاأل جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف
گاري آمد و از دين و اخالقش راضي بوديد او را رد نكنيد  كه كسي نزد شما براي خواست وقتي«

 ». شود ا نكنيد فتنه و فساد در زمين برپا ميو دختر را به ازدواجش درآوريد و اگر چنين كاري ر
اقتدا كرد كه به ما دستور داده و  در توجه كردن به بچه قبل از والدت، بايد به پيامبر

اهللا،  بسم« :اگر يكي از شما با زنش نزديكي كرد اين دعا را بخواند و بگويد :فرمايد مي

. 6F3»إن قدر بينهام ولد مل يرضه شيطانوجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه اللهم جنبنا الشيطان 
خداوندا! شيطان را از ما و از آنچه رزق و روزي ما گردانيدي دور گردان! اگر تقدير الهي چنين «

 ».رساند دار شوند شيطان به آن بچه ضرري نمي باشد كه بچه
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 توجه به بچه در دوران جنيني 

اقعاً دين رحمت و نيكوكاري كند؛ زيرا و انسان مسلمان از عظمت اين دين تعجب مي
خاصي داشت، در زمان جنيني كه به بچه قبل از خلقتش توجه  همچنانسوزي است.  و دل

كند و براي او ارزش قايل است. مثالً به مادر  كه در شكم مادر است نيز توجه مي و وقتي

اهللا وضع  نإ«دار نباشد. پيامبر فرمودند  اجازه داده كه در ماه رمضان به خاطر جنين روزه

خداوند نماز را براي مسافر « .7F1»املسافر واملرضع واحلبلیعن املسافر شطر الصالة والصوم عن 

 ». كوتاه كرده و افطار كردن را براي مسافر و زن شيردهنده و حامله جايز دانسته است
كه در شكمش است دعاي خير كند و از خداوند بخواهد  الزم است مادر براي جنيني

صالحي باشد و براي والدين و تمام مسلمانان نافع باشد. البته از جمله دعاهاي كه فرزند 
 مستجاب، دعاي والدين براي فرزند است.

 

________________________________ 
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 توجه كردن به فرزند بعد از والدت 

كه در اطراف او هستند امور زير  الدت فرزند، پدر يا ولي يا كسانيسنت است بعد از و
 را انجام دهند. 

 ريك گفتن در وقت والدت بچه بشارت دادن و تب -1

كه بچه متولد شد به خويشان و نزديكان و دوستان بشارت دهند. و از اين طريق  قتيو
به ارمغان بياورند. خداوند تبارك و تعالي در قرآن در داستان ها  آن سرور و شادي را براي
  :فرمايد ابراهيم با فرشتگان مي

                             ) 71 /هود( 
كه ايستاده بود خنديد ما بدو تولد اسحاق و به دنبال وي تولد  همسر ابراهيم در حالي«

 ».يعقوب را مژده داديم
  :اند فرموده و داستان زكريا

                           39 / عمران (آل( 
خواند فرشتگان او را صدا زدند كه  كه در محراب ايستاده بود نماز مي زكريا در حالي«

 ».خداوند به تو مژده يحيي داد

ه وارد نشده است مگر آنچه ك اهللا اما دربارة تبريك گفتن عبارت خاصي از رسول
ها  آن آوردند براي مي ها را نزد پيامبر (بچه :بيان كرده كه فرمودند لالمؤمنين عايشه ام

8Fكرد) را تحنيك ميها  آن كرد و دعاي خير مي

و از ابوبكربن المنذر روايت شده كه  1
از حسن بصري روايت شده است كه مردي نزد او آمد و مرد ديگري نزد او « :فرمودند

سوار است.  شما اسب گويم كه بچة ه او گفت تبريك ميشده بود، ب دار بود كه تازه بچه

________________________________ 
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سوار است يا خرسوار؟ آن مرد گفت چس  داني كه اسب تو از كجا مي :امام حسن گفت
بگو موهوب شما مبارك باشد و شكر واهب يا بخشنده راه به جاي  :چه بگويم. امام گفت

9مر خودش را سپري كند)بياور و خداوند رزق و روزي خوبي به تو عطا كند عF

1 . 

 گفتن در گوش نوزاد  اذان -2

در هنگام به دنيا آمدن حضرت حسن بن علي  را ديدم كه اهللا رسول :گفت ابورافع
10Fگفت. اذاندر گوش حسن 

2  
كه متضمن عظمت خدا و شهادتين است،  اذانشايد حكمت اين كار اين باشد كه 

در دور كردن و راندن شيطان تأثير  اذان. خورد باشد كه به گوش نوزاد مي اولين صدايي
زيادي دارد (واهللا اعلم)؛ زيرا شيطان بسيار تمايل دارد كه اين نوزاد را اذيت كند و 

دبر الشيطان له رضاط أالصالة  يذا نودإ« :فرمودند اهللا مصداق اين حديث است كه رسول

 ». ذان را نشنوداتا  كند پشت مي براي نماز ندا زده شود شيطانهرگاه « .11F3»حتی ال يسمع التأذين

 »دهان نوزاد را باز كردن و شيرين كردن«تحنيك كردن  -3

باشد و آن عبارت است از نرم كردن و  هاي الزم براي نوزاد، سنت تحنيك مي از سنت
يا جويدن خرما به روشي خاص و دهان نوزاد را شيرين كردن و يا به وسيله هر چيز 

مقداري از  :ماليدن. شيوة كار بدين صورت است كهنوزاد را  ديگر كه شيرين باشد دهان
خرماي نرم را روي انگشت گذاشته و انگشت را در دهان نوزاد فروكرده و آن را به طرف 

كنند به صورتي نرم و آرام او را تحريك كنند تا  راست و چپ دهان او ماليده و سعي مي

________________________________ 
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شيرين ديگر  نشد با هر مادة خرما ميسرآن شيريني به دهان بچه برسد و اگر اين كار با 
 نيز درست است. 

نام  بردم پيامبر ام متولد شد و او را خدمت پيامبر بچه پسر« :فرمودند ابوموسي
او را ابراهيم گذاشت و با خرما تحنيك كرد و برايش دعاي خير و بركت خواند و سپس 

 . 12F1»او را تحويل من داد
بنام ها  آن هاي فراواني دارند. يكي از مقاالت و گفته پزشكان دربارة تحنيك كردن بچه،

 :گويد مه چاپ قطر ميمجلة األ 50در شمارة ، در يكي از مقاالتش فاروق مساهلدكتر 
خواهد حكمت و هدف آن  قرن است كه مي 14پيامبران است و بشريت  تحنيك، معجزة

هاي  ك مخصوصاً بچههاي كوچ اند تمام بچه را بداند. دكترها به اين نكته پي برده
شان پيش بيايد در معرض مرگ  شيرخوار و تازه متولد شده اگر يكي از اين دو كار براي

  :باشند مي
 كه در اثر گرسنگي مقدار قند خون كم شود.  وقتي -1

شان پايين  حرارت بدن درجة هاست آن كه در پيرامون در اثر آب و هواي سردي -2
13Fبيايد

2 . 

 گذاري  نام -4

گر از حقوق نوزاد بر پدر و مادر اينست كه اسم خوبي را براي نوزادشان يكي دي
تسموا « :فرمودند تعيين كند؛ زيرا از ابووهب الخثعمي روايت شده كه گفت، پيامبر

أقبحها وعبدالرمحن وأصدقها حارث ومهام وعبداهللا  ىلاهللا تعا إىلبأسامء األنبياء وأحب األسامء 

________________________________ 
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ها نزد  ترين اسم گذاري كنيد و محبوب را به اسم پيامبران اسم تان فرزندان« .14F1»حرب ومرة

حرب و مره ها  آن ترين حارث و همام زشتها  آن ترين خداوند عبداهللا و عبدالرحمن و صادق
 ». است

تواند آن را به مادر يا جد يا جده و يا كسي ديگر  گذاري حق پدر است و مي نام
 بسپارد. 

احكام المولود ه كرد. ابن قيم در تحفه الودود ب تفال مي هاي خوب به اسم پيامبر خدا
سهل «كه در صلح حديبيه سهيل بن عمرو را ديد فرمود  وقتي گفته است كه پيامبر خدا

كه در مسيرش به دو كوه برخورد كرد، فرمود اين دو  شود و وقتي كارتان آسان مي »أمركم

گذر ها  آن (خواركننده و رسواكننده) از مخز و فاضع يعني :هايي دارند، گفتند كوه چه اسم
15Fنرفتها  آن كرد و ميان

2 . 
داد  هاي خوب تغيير مي هاي زشت را به اسم گونه بود كه اسم اين راه و روش پيامبر

 مثالً اسم عاصيه را به جميله و اسم اصرم را به زرعه تغيير داد. 
غفله و شيطان و الحكم و هاي عاصي و عزيز و  اسم كند كه پيامبر ابوداود روايت مي

غراب را تغيير داد و شهاب را به هشام تغيير داد. حرب را أسلم و المضطجع را المنبعث 
ناميد و أرض غفره را خضره ناميد و شعب الضالله را به شعب الهدايه و بنوالزنيه را به 

16Fنوالرشده تغيير دادب

3 . 

 العقيقه  -5

شود. طبق  ح ميهفتم والدت بچه ذبكه در روز  عقيقه عبارت است از گوسفندي

(همراه غالم عقيقه كنيد و  :فرمودند كه سلمان بن عمار روايت كرده كه پيامبر حديثي

________________________________ 
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17Fبرايش حيواني ذبح كنيد و اذيت و آزار را از او دفع نماييد)

از حضرت عايشه ـ  .1
دختر يك (براي پسر دو گوسفند و براي  :فرمود اهللا عنها ـ روايت شده كه پيامبر رضي

18Fگوسفند بكُشيد)

2 . 
بر قول راجح اهل علم،  در نتيجه عقيقه كردن براي نوزاد چه پسر باشد و يا دختر بنا

باشد. اگر  مستحب است. اما وقت ذبح كردن و كشتن گوسفند، روز هفتم والدت بچه مي
واهللا توان آن كار را انجام داد ( در روز هفتم ممكن نبود در هر روزي از روزهاي ديگر مي

 اعلم). 
در ميان حيوانات آنچه كه براي قرباني كردن درست است، براي عقيقه هم درست 

تر نباشند. شرايط ديگر  سال كم باشد. به شرط اينكه گوسفند از شش ماه و بز از يك مي
 اينكه از هر گونه عيبي سالم باشند. 

 موهايش صدقه دادن تراشيدن سر بچه و به اندازه -6

سر بچه موهاي سرش تقويت  يرا با برداشتن مويهاي زيادي دارد؛ ز يدهاين كار فا
كند  را تقويت ميها  آن همچنين براي بينايي، بويايي و شنوايي مؤثر است وشوند.  مي

 دهند، كامالً واضح است.  فايدة اين هم كه به اندازة وزن موهاي سرش صدقه مي
حضرت فاطمه موهاي سر  :گفتبن محمد روايت شده كه فرمودند، پدر   از جعفر

ايشان  صدقه داد. صدقةها  آن كلثوم را وزن كرد و به اندازة وزن حسن، حسين، زينب و ام
19Fنقره بوده است

3 . 

________________________________ 
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 ختنه كردن   -7

كه اطراف و باالي ذَكَر را گرفته و پوستي كه باالي فرج  ختنه كردن يعني بريدن پوستي
 دختر بچه قرار دارد. 

ختنه  -1 :(پنج چيز سنت است :فرمودند شده كه گفت پيامبراز ابوهريره روايت 
گرفتن موي  -5گرفتن و يا چيدن ناخن  -4كوتاه كردن سبيل  -3استحداد،  -2كردن، 

20Fزير بغل)

 . ختنه كردن براي مردان واجب و براي زنان سنت است (واهللا اعلم). 1
توجه خاصي داشته ها  آن ها از جمله آدابي هستند كه بايد پدر و يا ولي فرزند به اين

و  را انجام دهد. اما مردم در وقت والدت بچه مرتكب خطاهاها  آن باشد و سعي كند
  :كنيم بيان مي را ها آن از شوند كه خالصة اشتباهاتي مي

تر بچه  براي اينكه زن زودتر و يا آسان :نوشتن و يا خواندن بعضي از آيات قرآن -1
لمانان به خاطر آسان شدن كار زن و آسان متولد شدن بچه، را به دنيا آورد، بعضي از مس

ها  آن كنند. يا را بر گردن زن آويزان ميها  آن نويسند و و يا ميخوانند  هاي معيني را مي آيه
دهند تا  را به زن ميها  آن گذارند و آب كنند و يا در آب مي نويسند سپس پاك مي را مي

خرافات و باطل به شمار ها  اين پاشند. تمام مي بنوشد و يا آب را روي شكم و فرج زن
 وارد نشده است.  اهللا آيند و هيچ حديثي در اين مورد از رسول مي

گونه اوقات سخت و دشوار راه چارة زن اينست كه به خداوند پناه ببرد و از  در اين
 خدا بخواهد كه دردش را كاهش بدهد و مشكلش را برطرف كند و اين بدان معني نيست

 هاي شرعي بدون اشكال است.  كه دعا شرعيت ندارد، بلكه رقيه
اين هم از عادات جاهليت است كه اسالم  :مژده دادن و خوشحال شدن به مذكر -2

كند  گونه بيان مي هايي را اين مخالفت كرده است؛ زيرا خداوند وصف چنين انسانها  آن با
  :فرمايد و مي

________________________________ 
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                               ]59-58 :النحل[ 
گرديد و مملو از  شد صورتش سياه مي ختر داده ميمژدة تولد دها  آن كه به يكي از هنگامي«

كرد كه آيا اين ننگ را بپذيرد و  شد و خودش را از قوم و قبيله پنهان مي خشم و غم و اندوه مي
 ».كردند كه مي ر كند. هان چه قضاوت و داوري بدييا او را زنده به گو

شوند كه  ن خشمگين ميكنند و از همسرشا بعضي از افراد نادان در اين باره مبالغه مي
كشد. كاش اين نادان  كه حتي كار به طالق هم مي دختر به دنيا آورده است. تا جاييچرا 

  :فرمايد فهميد كه اول و آخر كار در دست خداست چنانكه در قرآن كريم مي مي

                                        

        50-48 :شوري[ال[ 
كه بخواهد  بخشد و به هر كس واهد دختراني ميكه بخ آفريند به هر كس هر چه بخواهد مي«

كه را بخواهد عقيم كند و خدا هر  كند و يا اينكه هم پسران و هم دختران عطا مي پسراني عطا مي
 ».گرداند و نازا مي

 خواهيم كه همة مسلمانان را هدايت كند.  از خداوند مي
هايي كه داراي  اسممانند  :گذاري كردن اسم هاي ناشايستة رزندان را به اسمف -3

خوان و يا كافران ي منحرف و يا مردان و زنان ترانه ها انسان  معناي زشت و يا اسم
گذاري بچه حق پدر است لذا بايد اسم نيكو و خوب بر او  نكه اسممشهور. با وجود اي

شوند، به تأخير انداختن  كه والدين مرتكب مي . يكي ديگر از خطاها و اشتباهاتيبگذارد
 اسم بچه است به مابعد هفتة اول. 

توان اين كار را انجام دهد؛ زيرا عقيقه از  با وجود اينكه مي :ترك كردن عقيقه -4
 است و از سنت ايشان پيروي كردن مايه خير و بركت است.  برسنت پيام
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بعضي از  :شوند كه سر بريده مي ن به تعداد ذبيحه و يا گوسفندانيملتزم نبود -5
شناسد دعوت  كنند و تمام كساني را كه مي حيوان ذبح مي 20مردم هستند كه حدود 

كنند. مثالً  را كم ميها  آن باشد و بعضي ديگر تعداد غير شرعي مي كند. چنين عقيقه مي
باشد. پس الزم است كه  كُشند و اين هم باز مخالف شرع مي براي پسربچه يك حيوان مي

 باشيم.  بدون كم و زياد كردن ميزان مشخص شده، ملتزم به سنت و راه و روش پيامبر
دم و نزد بعضي از مراين امر  :كه فرزند بالغ شود به تأخير انداختن ختنه تا وقتي -6

قبايل مرسوم است. مثالً كمي قبل از ازدواج به يك روش وحشيانه جلو مردم او را ختنه 
21Fكنند مي

1 . 
شوند. و  ميها  آن اينها بعضي از خطاها و اشتباهاتي هستند كه بسياري از مردم مرتكب

هاي وارده در وقت والدت بچه بيان كرديم،  كه مطالبي را در مورد آداب و سنت از آنجايي
ها باشد از  نيست؛ زيرا آنچه مخالف اين آداب و سنتها  آن ار دوبارةيگر نيازي به تكرد

22Fپرهيز و دوري كردها  آن اشتباهات و خطاهاي غير شرعي است كه بايد از

2. 

________________________________ 
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 توجه به بچه در شش سال اول زندگي 

ترين  ترين و مهم اولين مرحلة حيات بچه، يعني شش سال اول زندگي او از خطرناك
باشد؛ زيرا در ساختار وجود بچه و شخصيتش بسيار تأثير دارد. در اين سن و  احل ميمر

ر دوران رشد و نمو و در ذهن بچه رسوخ كند آثارش به وضوح و آشكار دسال هر چه 
كند. لذا مربيان و والدين بايد در  رسد ظهور مي سالي مي كه به سن بزرگ خصوصاً وقتي

ورزند. آنچه واجب است كه والدين در اين مرحله رعايت اين سن بسيار به بچه اهتمام ب
  :كنند و مدنظر داشته باشد عبارتند از

مهر و محبت كردن به طفل از جانب والدين خصوصاً مادر. اين نكته واجب و  -1
ضروري است تا طفل محبت ديگران را ياد بگيرد. اگر چنين محبتي را احساس نكند، يك 

 شود.  توجه مي محبت و بي و به نسبت ديگران بيآيد  بچه خودپسند بار مي
اش مهر و  مادر مسلمان بايد نياز بچه را درك كند و هيچ چيز او را از اينكه به بچه

محبت به خرج دهد، منع نكند و سرپرستي او را به خوبي رعايت كند؛ زيرا اگر از اين 
كه  ينده است. مهر و محبتنكته كوتاهي كند تمام وجود بچه را نابود كرده و به فساد كشا

شود و  خداوند با حكمت و رحمت خودش در دل مادر نهاده به حالت ناگهاني منفجر مي
23Fگوي نيازهاي اوست كند و جواب اش را برطرف مي نياز بچه

1 . 
پس مادر بايد در مورد اين كار بسيار كوشا و حساس باشد و هيچ چيزي اعم از كار 

 شوهر و يا ...، او را از اين كار باز ندارد. خارج از منزل يا اختالفات با 
كه آيد  هاي اول زندگيش به انضباط عادت دهد. به نظر مي بچه را خصوصاً در ماه -2

اين كار سخت و غيرممكن نباشد؛ زيرا به اثبات رسيده كه عادت دادن بچه به شيرخوردن 
و شدني است. ، امري ممكن يا قضاء حاجت در وقت مشخص و معلوم در صورت تكرار

________________________________ 
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شود. اين انضباط و منظم بودن  كند و منضبط مي كه جسم بر اين كار عادت مي به طوري

هايش را در  كاري در نيازها و خواسته كند تا قدرت محكم زمان با رشد طفل، رشد مي هم
 كند.  آينده پيدا مي

روش پدر و مادر براي فرزندشان الگوي نيكو و قدوه باشند و در تمام راه و  -3
عمومي خود و به ويژه برخورد با فرزندشان ملتزم به منهج اسالم باشند و آداب اسالمي 

كند  و به اطرافش توجه نمي را كامالً رعايت كنند و گمان نبرند كه اين طفل كوچك است
و درك و شعور ندارد و ناخودآگاه در جلو بچه مرتكب انواع خطاها و اشتباهات شوند. 

در جمع كردن و بچه تأثير بسزايي دارد؛ چرا كه توانايي و قدرت بچه  اين كارها در روان
تر از آنست كه ما عادتاً بدان  برداشت كردن چيزي با آگاهي و يا بدون آگاهي بسيار بزرگ

كه گويي موجود كوچكي است كه درك  كنيم ما به بچه با ديدي نگاه مي نگريم. مي
بيند درك  ست حتي تمام چيزهايي را كه مياين مطلب درست اكند و آگاهي ندارد.  نمي
 شود.  متأثر ميها  آن كند اما از نمي

دستگاه گيرنده و جمع كردن و  :بچه دو دستگاه بسيار حساس در وجودش نهفته است
دستگاه بازگو كردن و حكايت كردن. بعضي اوقات حفظ كردن و درك كردن كم يا زياد 

كه چيزي تغيير پيدا كند. بچه دريافت  عني نيستشود و اين بدان م يبه تأخير انداخته م
اشد نمايد حاال چه بدون آگاهي و درك كامل ب آوري مي هاي خود را جمع كند و يافته مي

شنود با علم و آگاهي كامل  بيند و يا مي كه در اطرافش مي و يا نباشد. از تمام چيزهايي
24Fكند باشد و يا نباشد كوركورانه تقليد مي

1 . 
 ها ملتزم باشد و هاي عمومي عادت دهد تا در برخوردش بدان به آداب بچه را -4

  :عبارتند ازها  آن
را با دست الف) به فرزندش ياد دهد كه گرفتن و بخشيدن و خوردن و نوشيدن 

________________________________ 
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كه با دست چپ غذا خورد به يادش بياورد و به نرمي و آرامي  راست انجام دهد و وقتي
  اش را به دست راستش بدهد. لقمه

را بر چپ مقدم نمايد. يعني  ب) به فرزندش ياد بدهد كه در پوشيدن، طرف راست
كه  وشد از طرف راست شروع كند و وقتيپ كه لباس و يا پيراهن و يا چيز ديگري مي وقتي

 آورد از طرف چپ بيرون آورد.  لباسش را بيرون مي
و را برطرف راست ند نهي كند و كاري كند كه اباج) او را از اينكه روي شكم بخوا

 خوابيدن عادت دهد. 
د) او را از پوشيدن لباس و يا شلوار كوتاه برحذر دارد تا به پوشيدن عورت عادت 

 كند و از ظاهر كردن آن حيا كند. 
 هايش منع كند.  او ار از مكيدن انگشتان و خوردن ناخن -5
 برحذر دارد.  روي در خوردن و نوشيدن عادت دهد و از پرخوري او را به ميانه -6
 او را از بازي كردن با بيني خود باز دارد.  -7
 اهللا بگويد.  او را عادت دهد كه در ابتداي غذا خوردن بسم -8
 او را عادت دهد كه از جلو خودش غذا بخورد و به غذاي ديگران دست دراز نكند.  -9

 چشم ندوزد. ها  آن به ديگران و غذاي -10
 سرعت غذا نخورد و خوب غذاهايش را بجود.  او را عادت دهد كه به -11
چيزهايي كه  ياو را عادت دهد كه هر چه موجود و حاضر است بخورد و آرزو -12

 نيست، نكند. 
او را به مسواك زدن و خصوصاً قبل و بعد از غذا و بعد از بيدار شدن از خواب،  -13

 عادت دهد. 
را در نزد او محبوب گرداند و  ايثار و از خودگذشتگي در خوردن و بازي كردن -14

 هاي همسايگان را رعايت كند.  به او ياد دهد كه احترام برادران و نزديكان كوچك و بچه
 او را به گفتن شهادتين و تكرار روزانة آن عادت دهد.  -15
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كه  حمدهللا بگويد و همچنان براي شخصيبه او ياد دهد كه بعد از عطسه زدن ال -16
 كند و بگويد يرحمك اهللا (خداوند به تو رحم كند). كند، دعا  عطسه مي

 در وقت خميازه كشيدن دهانش را ببندد، آن را بپوشاند و صدايش را بلند نكند.  -17
كه هرچند  به او ياد دهد كه در مقابل كار خير ديگران تشكر و قدرداني كند. -18

 ناچيز و كوچك باشد. 
را به لفظ پدر ها  آن د، بلكه به او بياموزند كهنخوانها  آن پدر و مادرش را به اسم -19

 و مادر صدا بزند. 
 تر از خودش راه نرود و به خاطر احترام گذاشتن به جلو پدر و مادر و بزرگ -20

 داخل مكاني نشود. ها  آن قبل ازها  آن
 رو راه برود نه در وسط جاده.  به او ياد دهند كه در پياده -21
ها نياندازد، بلكه خار و خاشاك  كثافت و آشغال را بر سر راه او را عادت دهند كه -22

 و آشغال را از سر راه بردارد. 
السالم  :به او ياد بدهند با حالت ادب و احترام به ديگران سالم كند و بگويد -23

 عليكم و جواب سالم ديگران را بدهد. 
ند كه با زبان فصيح الفاظ صحيح و درست را به بچه تلقين كنند و به او ياد ده -24

 حرف بزند. 
تر از خود  به او ياد دهند كه در كارهاي مباح، از دستورات پدر و مادر و يا بزرگ -25

 پيروي كند. 
عناد و لجوج بودنش را معالجه و مداوا كنند و با كمال رغبت و ميل او را بر سر  -26

براي بچه از ماندن بر ه اين حق باز گردانند و اگر خودداري كرد او را مجبور كنند؛ چرا ك
 سر عناد و لجوجي بهتر است. 

ناهنجار از او  برداري و دور شدنش از كارهاي خالف و والدين به خاطر فرمان -27
 كه مورد عالقة او است، به عنوان پاداش به او بدهند.  تشكر كنند و چيزي
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كند گرچه با شن  مي كه در جاي امني بازي از بازي كردن محروم نكند، مادام او را -28
زيرا بازي كردن در چنين  هاي ديگري باشد كه لباسش كثيف شود؛ و ماسه و يا بازي

 براي بچه ضروري است تا جسم و عقل بچه رشد كند و پرورش يابد.  مرحلة
هاي نظير ماشين و  بازي  بال يا بازي با اسباب هاي سالم مانند فوت او را به بازي -29

هايي كه داراي تصويرهاي حرام است  تشوق كند و او را از بازيها  آن ليا هواپيما و امثا
 را در نظرش زشت جلوه دهد. ها  آن مانند تصوير انسان و يا حيوان منع كند و يا

به او ياد دهد كه به مال ديگران به ديدة احترام بنگرد و دستش را به مال ديگران  -30
 دراز نكند. گرچه اسباب بازي برادرش باشد. ها، ها و يا خوردني از جمله اسباب بازي
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شود و توجيهات را  يادگيريش به صورت منظم بيشتر ميبچه در اين مرحله استعداد 
توان گفت  جوشد. خالصه، مي پذيرد و با دوستانش در بازي كردن بهتر مي تر مي خوب

توان  شود و مي مختلف او زيادتر ميهاي  رتقوة درك و يادگيري و به دست آوردن مها
هاي تعليم و توجيه  ترين دوره او را به صورت مستقيم توجيه كرد. لذا اين زمان از مهم

 باشد.  بچه مي
كه الزم است مربيان در اين مرحله به آن دقت  ترين جوانبي اينك به خواست خدا مهم

  :و توجه بيشتري داشته باشند، بيان خواهيم كرد كه عبارتند از

 شناساندن    الف) خدا را به روش بسياري ساده به بچه

درك و شعور و سطح فكر بچه است به او شناسانده  كه مناسب خداوند را به شيوة
 شود. 

هر چيزي و بدون شريك است. خالق و آفرينندة  كافي است بداند كه خداوند يكتا
بارها و  و مردم و حيوانات و درختان و جوي آسمان و زمين خالق . خداونداست

همه چيز است. مربي بايد از فرصت استفاده كند و از بچه سئواالتي  خالق ها و رودخانه
يك صحرا هستند از او يك باغ و بستان يا در اند در ميان  مثالً وقتي به تفريح رفتهبپرسد. 
باشد؟  چه كسي ميها  اين ها و درختان و زمين و امثال كه آفرينندة آب و رودخانهبپرسد 

 تا بچه متوجه عظمت پروردگار شود و به حقانيت قدرت او پي ببرد. 
هايي كند كه  محبت و عشق و عالقه به خدا را به او ياد دهد و او را متوجه نعمت

او و حيوانات عطا كرده است. مثالً به او بگويد چه كسي گوش و  خداوند به او و امثال
چشم و عقل را به تو عطا كرده است؟ چه كسي نيرو و قدرت حركت كردن را به تو عطا 
كرده است؟ چه كسي به تو و خانوادة تو رزق و روزي عطا كرده است؟ همچنين بر 
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وارد شده است. مثالً  هايش تشويق نمايد. چنين روشي در كالم خدا (قرآن) نعمت
  :فرمايد كند و مي هاي خود مي خداوند در بسياري از آيات قرآن بندگان را متوجه نعمت

                                

     20 / (لقمان( 

ها و زمين است براي شما مسخرّ كرده و  بيند كه خداوند آنچه را كه در آسمان نمي آيا«
 ».هاي ظاهري و باطني خود را بر شما تمام و افزون كرده است نعمت

  :فرمايند در جاي ديگر ميو 

﴿                               

 ﴾ ]3 :فاطر[ 
غير از هاي خداوند را كه بر شما بخشيده و عطا كرده به ياد بياوريد. آيا  نعمتاي مردم! «

 ».خداوند آفرينندة ديگري وجود دارد كه در آسمان و زمين به شما روزق و روزي عطا كند؟

  :فرمايد و باز مي

                    

 ]73 :قصص[ال 
خداوند از روي لطف و رحمت خودش شب و روز را براي شما قرار داد تا در شب آرام «

رگزاري كرده و از خداوند بگيريد و تا در روز از فضل و بركت خداوند طلب كنيد و شايد شك
 ».تشكر كنيد

 ب) بعضي از احكام واضح و روشن و حالل و حرام را به طفل يا دادن 

و چگونگي به جا آوردن نماز را بچه بايد پوشانيدن عورت و وضو و احكام طهارت 
ها باز دارد.  شده چيني و نگاه كردن به حرام ياد بگيرد و او را از محرمات و دروغ و سخن

شود كه ملتزم به شرع خدا باشند به بچه هم  صه آنچه كه به بزرگان دستور داده ميخال
كنند او را هم منع كنند تا بر اين روش و  دستور داده شود و از آنچه كه بزرگان را نهي مي
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كه بر چيزي پرورش داده شود بر سر همان  پرورش يابد و عادت كند. چون كسي اخالق
 :فرمايد طور كه سفيان الثوري مي وشند به او علم بياموزند. همانيابد. و بك پرورش ميچيز 

اش را به يادگيري علم مجبور كند؛ زيرا در اين باره مسئول  واجب است كه مرد بچه«
 . 25F1»شود است و روز قيامت از او سئوال مي

 ج) تالوت قرآن را به بچه تعليم دادن 

گونه باطلي از هيچ جهتي متوجه آن  قرآن تنها برنامة پا برجا و محكمي است كه هيچ
گونه تناقض و يا كم و زيادي در آن نيست و خداوند از هر جهت او  هيچيعني  :گردد نمي

كند و تمام خير و بركت در اين است كه بچه به قرائت قرآن به  را حفظ كرده و مي
 صورت صحيح و درست عادت كند و آن را ياد بگيرد و تمام جهد و كوشش خود را در

كند  حفظ كردن آن به كار گيرد و يا مقدار زيادي از آن را حفظ كند. والدين بايد كوشش
هاي حفظ قرآن بفرستند. اگر  به يكي از مدرسهكه فرزند خود را ـ پسر باشد يا دختر ـ 

هايي  هاي حفظ قرآن بفرستند. (يعني دوره شان ممكن نبود ايشان را به يكي از حلقه براي
 باشند.  ها بسيار زياد مي ها و دوره گيرد) كه الحمدهللا چنين حلقه ت ميكه چند ماهه صور

كه قرآن  (كسي :در اين باره فرمودند كند كه پيامبر ابوداود از معاذبن انس روايت مي
پوشاند كه  بخواند و بدان عمل كند خداوند در روز قيامت تاج نوراني را بر والدين او مي

پس  تر است. تر و روشن هاي دنيا نيكوتر و خوب در خانهروشناييش از روشنايي آفتاب 
26Fكه به اين عمل كند) بريد به كسي شما چه گماني مي

2 . 
شان بسيار كوشا و عالقمند  سلف صالح ما بر تعليم دادن قرآن و حفظ آن به فرزندان

اند. يكي از آن بزرگواران شيخ ياسين بن يوسف مراكشي است كه دربارة امام نووي  بوده
كردند كه  ها از او انتقاد مي سال داشت بچه 10او را در نوي ديديم در حالي كه  :فرمايد مي

________________________________ 
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او را مجبور ها  كند؛ زيرا بچه كند و گريه مي فرار ميها  آن كند و از با ايشان بازي نمي
 :فرمايد خواند، مي كرد و قرآن مي بازي كند در چنين حالتي فرار ميها  آن كردند كه با مي
نشانده بود  پدرش ايشان را بر سر يك مغازة كه ت ايشان در دلم جاي گرفت در حاليمحب

داشت، ايشان را نزد  كه خريد و فروش كند اما اين كارا او را از قرآن خواندن باز نمي
اميد است كه داناترين و زاهدترين اهل عصر  :معلمش بردم و به او سفارش كردم و گفتم

؟ دمگر شما منجم هستي :معلمش به من گفتاو استفاده كنند. و زمانش باشد و مردم از 
گفتم نه ولكن خداوند به من چنين الهامي كرده و مرا به چنين كالمي واداشته است و آن 

كرد تا قرآن را ختم كرد در  را براي پدر امام نووي بازگو كرد، پدرش او را تشويق
27Fكه نزديك سن بلوغ رسيده بود حالي

1 . 

 لدين را به بچه تعليم دادن د) حقوق وا

ها عادت  پدر و مادرش و پيروي كردن و از آنان نيكي كردن بدانطفل بايد بر احترام 
كند و با آن انس و الفت بگيرد. بسياري از عقوق و نافرماني كردن فرزندان در مقابل 
والدين، نتيجة كوتاهي كردن پدران است؛ زيرا در دوران كودكي از تربيت و عادت 

ورزند و خداوند تبارك و تعالي در اين باره  شان در نيكي كردن كوتاهي مي ادند
  :فرمايد مي

                                 

                                    

                      ]24-23 :سراءإلا[ 

يكي از هرگاه پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكي كنيد «
آن دو و يا هر دوي ايشان نزد تو به سن پيري برسند. اُف به آنان مگو و بر سر ايشان فرياد مزن 

________________________________ 
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و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو، و بال تواضع و مهرباني را بر ايشان فرودآورد و بگو! 
 ».دندگونه كه آنان در كوچكي مرا تربيت و بزرگ نمو پروردگارا بديشان رحم كن. همان

رغم أنفه ثمّ أنفه ثم رغم أنفه من « :كند كه فرمودند روايت مي از پيامبر ابوهريره

به خاك ماليده شود سپس به خاك ( .28F1»كالمها فلم يدخل اجلنة أدرک أبويه عند الكرب أحدمها أو

ري كه يكي از والدينش و يا هر دو را هنگام پي باز به خاك ماليده شود بيني كسي ماليده شود و

مراد اين است كه بميرد  .)شود را ادا نكند. پس او به بهشت داخل نميها  آن دريابد ولي حق
سالند و به  مخصوصا هنگامي كه آنها بزرگ كه حقوق والدينش را رعايت نكند كسي

 . عنايت و پرورش بيشتر نياز دارند
نيكي كرده نقل  كتاب عيون االخبار در كتاب خود داستان جواني را كه به پدرش نويسندة

بن يحيي نسبت به  ام كه به اندازة فضل هيچ كسي را نديده :مأمون گفت« :نموده و گفته است
توانست وضو بگيرد  پدرش مهربان و نيكوكار باشد، مشهور است كه يحيي پدر فضل نمي

را از اينكه همراه خودشان به ها  آن مگر با آب گرم. خود و پسرش هم در زندان بودند و
شد و يك قُمقُمه (ظرف مسي) را  ل زندان هيزم ببرند، منع كردند فضل در شب بلند ميداخ

گرفت و تا صبح  سپس آن را در نزديكي چراغ ميكرد  داشت و آن را پر از آب مي برمي
كرد و هميشه اين كارش بود تا پدرش با آب وضوع بگيرد و بارها  ايستاد و آب را گرم مي مي

29Fداد حترام به پدرش انجام مياين كار را به خاطر ا

2 . 

 بچه بايد به الگوهاي بزرگ اسالم اقتدا كند )  ه

بزرگ اصحاب و تابعين  هاي است پس از ايشان شخصيت اهللا اولين الگوي ما رسول
زد دوست و  المثل و زبان كه در شجاعت و بزرگواريشان در زندگي ضرب يعني كساني

كند و اخبار و داستان زندگي آنان را بداند تا به  اقتداها  آن دشمن بودند. بچه بايد به
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صبر، تأسي و اقتدا كند و صفاتي مانند شجاعت، فداكاري، صداقت، ها  آن كردار نيك
 پايداري، عزت، استقامت، سربلندي و صفات ديگر. 

شود بايد مناسب درك و شعور او باشد و  قصه و داستاني هم كه براي بچه بازگو مي
هاي زيبا و جالب اشاره كند  كننده نباشد و در آن بر جوانب و نكته خستهزياد طوالني و 

 تا بچه بهتر بتواند آن را فراگيرد. 
كاريش نزد  كه براي طلب و بده آن يهودي«ق نيكو و خوب اگر قصة براي اخالمثالً 

 ، بازگو شود بسيار خوب است. »آمد پيامبر
داشت و هنوز وقتش فرانرسيده بود  طلب روايت شده كه يك نفر يهودي از پيامبر

شما طائفة بنوعبدالمطلب قومي هستيد  :اعتراض كرد و گفت در سر راه مدينه بر پيامبر
 كند.  دهيد و امروز و فردا مي كه بدهي را نمي

كرد. بسيار ناراحت و خشمگين شد و  حضرت عمر در آنجا بود و منظره را نگاه مي
اي عمر! من و رفيقم  :فرمود تا گردنش را بزنم. پيامبر اي پيامبر خدا! اجازه بده :گفت

به چيزي غير از اين نيازمنديم. شما بايد به ايشان دستور دهيد كه تقاضاي خود را خوب 
به يهودي نگاه كرد و  مطرح كند و به من دستور دهيد كه خوب ادا كنم. سپس پيامبر

 اي يهودي! فردا وقت پرداخت قرض تو است.  :گفت
بن عمرو ابوجهل را براي  شجاعت و مردانگي نيز بايد داستاني مثل داستان عاذدر 

در جنگ بدر تمام كوشش و « :بن عمرو گفت بچه بازگو كرد كه مشهور است معاذ
كه او را ديدم به او حمله كردم  را پيدا كنم و او را بكشم. وقتي تالشم اين بود كه ابوجهل

ز ساق جدا كردم، پسر ابوجهل يعني عكرمه يك ضربه ضربه او زده و پايش را ا به و يك
به من زد و دستم را قطع كرد و فقط پوست دستم مانده بود كه دستم بيفتد و آن را به 

داشت، ايستادم و جنگيدن را ادامه دادم  كشيدم و مرا از جنگ كردن باز مي دنبال خود مي
دهد و دستم را زير پايم  ا آزار ميكه ديدم كه مر كشيدم. وقتي را به دنبال خود مي و دستم
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. اين نمونة بارزي است در شجاعت و مردانگي 30F1»نهادم و آن را قطع كردم و دور انداختم
انگيز پر است كه  هاي زيبا و عبرت هاي عظيم و داستان و تاريخ اسالم از چنين شخصيت

 ترين تعبيري است از فضايل و معاني زيبا و پر از عبرت.  صادق

 اجتماعي را به بچه ياد دادن و) آداب 

مانند آداب سالم كردن و اجازه گرفتن و لباس پوشيدن و خوردن و نوشيدن و آداب 
حرف زدن و چگونه با ديگران برخورد كردن. بچه بايد بداند كه چگونه با والدين و 

 كند، رفتار بازي ميها  آن كه با در و معلم و دوستان خودش و كسانينزديكان و دوستان پ
كند و بايد بداند كه چگونه اتاق خود را مرتب و نظافت خانه را رعايت كند و چگونه 

مزاحمت ها  آن اسباب بازي خود را جمع و چگونه با ديگران بازي كند بدون اينكه براي
 ايجاد كند. همچنين بايد بدانند كه راه و روشش در مسجد و مدرسه چگونه باشد. 

را از سنت ها  آن پيروي كند و درجة اول از سنت پيامبردر تمامي اين كارها بايد در 
اند و  كه در اين فن (فن تربيت) كتاب نوشته رة سلف صالح و كسانيو سي پيامبر

 اند، ياد بگيرد.  متخصص بوده

 ز) اعتماد به نفس و احساس مسئوليت را در طفل به وجود آوردن 

را ها  آن باشند پس به ناچار بايد ا ميهاي امروز مردان و مادران فرد كه بچه از آنجايي
كه بايد انجام دهند تمرين و  ها و كارهايي و مسئوليت ها آماده كرد و بر تحمل سختي

هاي خود را به نحو احسن ادا كنند. و اين امر  پرورش داد تا در آينده بتوانند مسئوليت
د كنند و بتوانند به يابد كه اعتماد به نفس را در بچه ايجا وقتي ممكن است و تحقق مي

خود احترام نهند و به بچه فرصت دهند تا بتوانند آرا خود و آنچه را كه در اطرافش 
را تأويل و تعبير نمايد و بر انجام مسئوليت خود شجاع شود، ها  آن گذرد ظاهر كند و مي

ن بلكه بايد بعضي اوقات او را بر انجام دادن كارهاي خانه مكلف كرد. كارهاي كه در شأ
________________________________ 
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آيد مانند خريد بعضي از لوازم خانه از بقالي همسايه و  اش برمي اوست و از عهده
هاي خانه را بشويد و يا  سبزيجات، و اگر دختر است او را ملزم كنيم كه بعضي از ظرف

كم  ها تكليف داده شود تا كم كارهاي برادر كوچكش را مرتب كند و به تدريج به بچه
ند و رفته رفته تحمل مسئوليت و مشكالت و كارهاي مناسب بعضي از كارها را انجام ده

 خود عادت كنند. 
موظف كرد، تحميل تبعات ها  آن كه بايد بچه را به انجام از جمله امور و كارهاي

دهد و مرتكب  كارهايي است كه انجام داده است و بداند در برابر آنچه كه انجام مي
داند آنچه را كه خراب كرده اصالح كند و از شود مسئول است و ب خطاها و اشتباهاتي مي

 و اشتباهات خود عذرخواهي كند. خطاها 
بينديشيم. الحافظ بن گر اعتماد به نفس بچه است تأمل كنيم و  در اين داستان كه بيان

مسلمانان  كرد، خليفة ير با دوستانش بازي ميكند كه عبداهللا بن زب عساكر روايت مي
31Fها به خاطر ترس از حضرت فاروق گذر كرد. اكثر بچهجا  از آن عمربن الخطاب

فرار  1
اي پسر! چرا تو هم  :او رفت و گفتكردند و فقط ابن زبير ماند و فرار نكرد. عمر نزد 

 همراه دوستانت فرار نكردي؟ 
كار نيستم  اي اميرالمؤمنين! من مجرم و گناه :عبداهللا خيلي ساده و با جرأت جواب داد

32Fهم تنگ نيست كه آن را براي شما وسيع كنم تا فرار كنم و راه

2 . 
 هاي بزرگ را توانند مسئوليت در نتيجه اگر اطفال بر اعتماد به نفس تربيت شوند مي

كردند تا همراه مجاهدان در ميدان  كه سعي و تالش مي تحمل كنند. مانند فرزندان اصحاب
به او اجازه  طر اينكه پيامبربه خاها  آن كه يكي از در راه خدا، جهاد كنند. تا جايي جنگ
دلش نرم شد  كرد. پيامبر داد كه همراه لشكر در ميدان جنگ شركت كند، گريه مي نمي
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شركت كند تا سرانجام جزو شهداي معركه شد و به درجة رفيع شهادت  و اجازه داد كه
ز كند كه ابوبكر و عمر ا اسامه بن زيد را فرمانده و امير لشكري مي رسيد. پيامبر

باشند. با وجود اينكه سن و سالش كم بود اما داراي شايستگي چنين امارتي  سربازانش مي
 زنند؟ اند و درجا مي هاي بلند انسانيت جا مانده بود؛ پس چرا فرزندان ما امروز از اين قله

 



 
 
 

 توجه كردن به فرزند در مرحلة نوجواني 

قالنيت و شعورش در حال و عكند  از اين مرحله جسم بچه به سرعت رشد و نمو مي
آيد و  كت درميشود و به حر گردد، غريزه جنسيش بيدار مي رشد است، عواطفش قوي مي

33Fبراي مرحله بلوغ است اين مرحله مقدمة

1 . 
  :توجه كندها  آن مربي هم بايد در برخورد خود امور زير را رعايت و به

چه دختر باشد و يا  در اين مرحله نوجوان بايد احساس كند كه بزرگ شده است -1
هاي بزرگ برخورد كند و گمان نبرد هنوز  شود كه مانند انسان پسر؛ زيرا از او خواسته مي

 هاي كوچك نباشد.  و رفتارش مانند بچهكوچك است و اخالق 
ها كه  در اين مرحله نوجوان بايد احكام بلوغ را بداند و بعضي قصه و داستان -2

 برايش روايت شود.  هاست آن تقوي و دور شدن از حرام در
هاي خانه تشجيع  بايد براي مشاركت بعضي از كارهاي خانه و تحمل مسئوليت -3

 شود و عمالً وارد كار شود و احساس كند كه بزرگ شده است. 
مربي بايد بر مراقبت كردن و مشغول كردن بچه به كارهاي مفيد حساس باشد و او  -4

 را با دوستان صالح آشنا كند.
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 اها و اشتباهات مربيان خط

شوند  ميها  آن از خطا و اشتباهاتي است كه بسياري از مربيان مرتكب اين هم مجموعة
اجتناب كنيم و ها  آن و از خداوند تبارك و تعالي خواهانيم كه ما را ياري دهد تا بتوانيم از

 ما را به راه درست راهنمايي كند. 

 مخالف بودن گفتار مربي با كردارش  -1

چيزهاي از پدر و مادر ترين خطاها و اشتباهات مربي است؛ زيرا بچه  اين امر از مهم
شان مخالف گفتارشان است و آنچه به او ياد  بيند كه عمل گيرد پس مي ياد مي بسياري

گونه راه و روش اثر بد و منفي روي بچه  اند با عمل خودشان متناقض است. اين داده
گونه راه و روش باز دارد و  بس است كه ما را از اينگذارد. و فرموده خداوند  مي
  :فرمايد مي

                                 

    ]3-2 :الصف[ 
دهيد خشم بزرگي  ييد كه خود انجام نميگو ايد! چرا چيزي را مي كه ايمان آورده اي كساني«

 ».است در نزد خدا كه چيزي بگوييد اما خود انجام ندهيد

گويد؟ چگونه  بيند پدرش دروغ مي كه مي گيرد بچة ه راستگويي را ياد ميچگون
اش پر از غش و  كند و معامله بيند پدرش خيانت مي كه مي گيرد كسي داري را ياد مي امانت

 خيانت است؟ 
دهند  بيند اطرافيانش فحش مي كه مي گيرد كسي ق خوب و نيك را ياد ميه اخالچگون

 گويند و بداخالقند؟ چطور چطور!!!  و گفتار بد مي
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 نداشتن توافق پدر و مادر بر يك روش در تربيت  -2

اين است كه مادر او را اش  دهد و نتيجه فرزند در مقابل والدين كارهايي را انجام مي
ترساند بچه سرگردان و متحير  دارد و مي ستايد اما پدر او را برحذر مي ميكند و  مدح مي

يك خطاست؛ زيرا  درست و كدامها  آن يك از شود كه چكار كند و كار كدام مي
ا براي شود و كاره تواند درست و نادرست را تشخيص دهد و در نتيجه سرگردان مي نمي

و روش يكساني توافق داشتند و   سر برنامهكه اگر والدين بر  شوند در حالي او روشن نمي
شد و به وجود  كردند اين خلل و شكاف ايجاد نمي اين اختالفات را براي بچه ظاهر نمي

 آمد.  نمي

 تلويزيون شود  رها كردن بچه كه طعمه -3

گذارد  اوردهاي بچه مي تأثير زيادي بر سر راه و روش و دسترساني وسايل اطالع 
هاي امروزه موجود  باشد كه در تمام خانه ها تلويزيون مي اين وسيله ترين يكي از خطرناك

 است و تأثير زيادي بر بزرگ و كوچك و فرهنگي و غير فرهنگي دارد. 
ها و بسياري از بزرگان  گويد. غالب بچه يكي از محققان به اسم (بلومري) مي

ست شد به د ا ظاهر ميه عالقمندند كه بدون سئوال و جواب تمام معلوماتي را كه در فيلم
واقع شود و آن را به شيوة بهتر بيان كنند و افكارشان را به  آورند و بپذيرند و يك واقعة

 هاي پست تغذيه كنند.  اين ارزش
هايشان به تلويزيون و زياد توجه  جمع بسيار زيادي از مربيان با مشاهده كردن بچه

ها  ينكه اين كار بر اخالق و رفتار بچهكنند با وجود ا توجهند و كوتاهي مي كردن بدان بي
گذاري شده پر از افكار  ها نام بچه هايي كه برنامة تي برنامهگذارد و ح تأثير زيادي مي

شود.  بيند و از آن متأثر مي ها مي غلطي است كه بچه آن را در البالي مشاهده كردن فيلم
ها و  حتي در ميان سگهاي عشقي هستند  هاي كارتوني داراي داستان فيلمبسياري از 

ها بر جاي بلندي قرار گرفته و با  يك گربة ماده در اين برنامه :حيوانات ديگر مثالً
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هاي زيبا و چشمان سياه زيبا و پاهاي بلند خود را آراسته و خودش را متمايل  پنجه
 كند تا دل گربة نر را به خود جلب كند.  مي

طر يك دختر، يا مست شدن و يا سيگار ها به خا تأكيد كردن بر اظهار كردن خودكشي
از صفات غير اسالمي و غير اخالقي ها  اين كشيدن و دزدي كردن و دروغ گفتن و امثال

هايي بر روي پردة سينما و يا تلويزيون كار بسيار اشتباهي  است و ظاهر كردن چنين فيلم
الي فطرت پاك شود و چنين اعم كند و به آن اهانت مي است كه دنياي بچه را تحقير مي

مخصوص   كه برنامةشان اين است  نمايد و تنها حجت و برهان بچه را آلوده مي
34Fهاست بچه

كننده  هايمان در مقابل اين دستگاه هالك اين الزم است كه از بچه بر بنا. 1
محافظت كنيم و اجازه ندهيم كه بدان آلوده شوند. بدون شك اين كار آساني نيست ولي 

را براي عمل رسالت ديني و ها  آن مان محافظت كنيم و اخالق فرزندان اگر ما بخواهيم از
 اسالمي آماده كنيم، كار محالي هم نيست. خداوند ما را پناه دهد. 

 گزار بچه سپردن  مسئوليت تربيت و پرورش را به خدمت -4

هاي امروز شيوع پيدا كرده،  كه بيشتر در جامعه ترين اشتباهات و خطاهايي از خطرناك
اداره كردن خانه و  :دست برداشتن مادر از وظيفه و مسئوليت اصلي او كه عبارت است از

شان از تربيت اوالد بسيار  كه بدون شك ارزش دانش و مشغول كردن او به كارهاييفرزن
روي در ديدار و  مشغول شدن به كار كردن خارج از منزل و يا زياده :تر است، مانند كم

ها، يا تنبلي كردن و يا اينكه خودش  واره حضور در جشنمالقات كردن ديگران و 
كند، با وجود اينكه اثر  كند و آن را به ديگران واگذار مي ها را رها مي سرپرستي بچه

از  كه مادر گذارد؛ زيرا وقتي كند مي كسب مي كه زرگي در روح و روان بچه و اخالقيب
باشند چون لطف و  اي كوچك ميه كند بچه كه ضرر مي منزل و بيرون رفت، اولين كسي

 دهند.  مهرباني و عطوفت را از دست مي

________________________________ 
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برد،  سپارد و يا آنان را به پرورشگاه مي پس مادر يا آنان را به سرپرستي زن ديگري مي
دهند و اين خود بر  ها عطوفت و مهر مادري را از دست مي و در تمام اين حاالت بچه

كه مهرباني  ا در حال رشد و نمو است در حاليراو خطر بزرگي است. زي روان بچه آيندة
كه  ، كسي»ء ال يعطيهفاقد اليش«و عطوفت را از دست داده است و به اصطالح عربي 

شود و سنگدل  تواند ببخشد و در نتيجه نسبت به افراد جامعه سنگدل مي چيزي ندارد نمي
شود؛ زيرا ديگران  يع ميسنگدل و نابود و ضا جامعة گذر جامعه، آيد و از اين ره به بار مي

كنند و  بر اخالق فاضله توجه نميها  آن هم به تهذيب و پرورش فرزندان و عادت دادن
كند در نتيجه اين بال و  طور كه اهل خانوادة خودش توجه مي دهند همان اهتمام نمي

35Fكند. را نابود ميها  آن آورد و ها و جامعه هجوم مي مصيبتي است كه بر بچه

1  
گزار، غير مسلمان باشد و بچه ناخودآگاه  ات امكان دارد كه اين خدمتبعضي اوق

اخالق و منحرفي  گزار غير مسلمان ياد بگيرد و يا شايد بي انحرافاتي را از اين خدمت
گزار نياز داشتيم بايد سعي  شود. پس اگر حتماً به خدمت باشد كه بچه هم از او متأثر مي

 تر بچه در نزدش بماند.  ضرورت كمكنيم مسلمان و پاك باشد. در وقت 

 اظهار عجز و ناتواني كردن از تربيت بچه  -5

 دهد. اين امر خصوصاً در مادران است و والدين رخ مياظهار عجز كردن از طرف 
كنند و بعضي اوقات هم پدران چنين اظهاراتي دارند مثالً  بيشتر اظهار ناتواني ميها  آن

دانم با او  ه كرده و ديگر توانايي تربيتش را ندارم و نمياين بچه مرا خست :گويد مادر مي
كند؛ زيرا كه مادرش را ناتوان كرده  شنود و افتخار مي را ميچكار كنم. بچه اين كالم مادر 

داند كه اين روش وجودش را تثبيت  دهد چون مي در نتيجه بيشتر اين كار را ادامه مي
 كند.  كند و احساس وجود مي مي

________________________________ 
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 وي در تنبيه و تشويق ر زياده -6

باشد و  تنبيه كردن بچه يك امر مشروع است و از وسايل تربيت مي :الف) تنبيه كردن
روي  كه در اين مسأله بسيار زيادهبعضي اوقات مربي بدان نياز دارد. اما كساني هستند 

دهد.  شود و نتيجه معكوس مي كنند در نتيجه باعث ضرر و زيان رسانيدن به بچه مي مي
كه انجام داده است در يك  اش را به خاطر خطايي ها بچه ساعتشنويم كه پدري  الً ميمث

شان  شان مخالف دستورات بيند كه فرزندان كه مي زنداني و يا بعضي از پدران وقتي اتاقي
 بندند ... . كنند و به يك ستوني مي را زنجير ميها  آن كنند حركت مي

كم باشد از يك نگاه كردن پر معني گرفته تا زدن.  عقوبت و تنبيه بايد به تدريج و كم
كننده ندارد. و  كردن و يا يك كلمة سرزنشبعضي اوقات مربي نيازي به بيشتر از يك نگاه 

بعضي اوقات نياز به زدن هم دارد و مجبور است كه بچه را بزند اما اين آخرين عالج و 
ولي را بكار گرفته باشد. هاي ديگر  درمان است و اين تنها، زماني است كه وسيله

را به ها  آن بخش نبوده باشند. ضوابط و قواعدي براي زدن وجود دارد كه مربي بايد نتيجه
  :كار ببرد

 هاي ديگر را بكار گرفته باشد.  بچه را نزند و به زدن متوسل نشود مگر اينكه وسيله -
بادا به بچه آسيبي در حالت خشم و عصبانيت بچه را نزند. به خاطر ترس از اينكه م -

 برسد و يا جايي از بدنش شكسته شود. 
 به جاهاي حساس بدن مانند سر و صورت و سينه نزند.  -
در بارهاي اول زدن، زدنش سخت و دردآور نباشد و بيشتر از سه ضربه به او نزند  -

 مگر ضرورت ايجاد كند و در وقت ضرورت هم نبايد از ده ضربه تجاوز كند. 
 سن ده سالگي نرسيده باشد او را نزند.  بچه تا به -
اگر براي بار اول خطا كرد به او فرصت بدهد تا توبه كند و از آنچه كه انجام داده  -

عذرخواهي نمايد و به او مجال بدهد تا ديگران برايش شفاعت كنند و مانع زدن شوند و 
 نشود. از او پيمان بگيرد كه بار ديگر مرتكب چنين اشتباهي 
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را بزند و زدن را به برادر و يا دوستش واگذار نكند؛ زيرا ي بايد خودش بچه مرب -
اند و نسبت به  شود كه او را تنبيه كرده اين سبب نفرت و بيزاري بچه نسبت به كساني مي

 گيرد.  آنان حقد و حسد به دل مي
كه بچه به نزديكي سن بلوغ رسيد و مربي ديد كه ده تا ضربه كافي نيست  وقتي

36Fبيافزايد تا او را از كارش باز دارد.ها  آن تواند به تعداد مي

1  
پاداش دادن و جايزه دادن هم از وسايل تربيت  :پاداش و يا جايزه دادن به اوب) 

روي نكند؛ زيرا  آن اسراف و زيادهباشد اما بادي به اندازة مناسب باشد و در بكار بردن  مي
و ديگر كارهاي نيك و خوب را انجام آورد  چنين كاري بچه را مادي صرف بار مي

به او داده شود. پس شايسته است كه او را به انجام  دهد مگر به شرط اينكه جايزة مين
گاهي هم او را با  دادن كارهاي خير و خوب به خاطر خود آن كارها عادت دهد و گاه

 چنين كاري تشويق كند. 

 كنترل كردن بيش از حد بچه  -7

بازي كردن و تفريح و حركت كردن داده نشود. اين كار با طبيعت فرصت مثالً به بچه 
و عادت بچه سازگار نيست و با آن در تضاد است و اصالً به صحت و تندرستي بچه 

ها براي رشد و نمو بچه مهم و بسيار خوب و مفيد  گونه بازي رساند؛ زيرا اين ضرر مي
ترين كارهايي است كه به بچه  همها در مكان وسيع و آزاد، از م گونه بازي است و اين

37Fكند تا جسمش رشد كند و سالم و تندرست باشد. كمك مي

2  
اند  كه به تفريح رفته بازي كردن منع نكند خصوصاً وقتي پس پدر بايد بچه را در وقت

گونه مواقع، وقت تفريح و بازي  كنند؛ زيرا اين و در كنار ساحل و يا صحرايي بازي مي
است و وقت انضباط منظم بودن نيست و هيچ فرصت ديگري گذراني  كردن و خوش

________________________________ 
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هايي. پس  ها و تفريح بدون قيد و بند بازي كند مگر در چنين وقتنيست كه بچه بتواند 
38Fپوشي كرد و خود را تا حدودي به غفلت زد چشمها  آن الزم است كه از

1 . 

 بچه را بر عدم اعتماد به نفس و خود را حقير شمردن پرورش دادن  -8

كه اثر بسيار بدي بر آيندة  شوند. در حالي مرتكب اين كار مي متأسفانه بيشتر پدران
كه بر عدم اعتماد به نفس و خود را خوار و حقير  گذارد؛ زيرا بچة و زندگي او ميبچه 

آيد و قدرت مقابله با  دانستن تربيت شود ترسو و ضعيف و سست و تنبل بار مي
سالي برسد. پس الزم  كه به سنين بزرگچند  هر اردمشكالت زندگي و مبارزات را ند

را بر اعتماد به نفس تربيت ها  آن است كه فرزندان را براي امور دين و دنيا آماده سازيم و
كنيم تا در خود احساس عزت و سربلندي كنند نه غرور و تكبر و خودبيني و بكوشيم 

ز چيزهايي پست و ناچيز دور آنان را به امور و كارهاي عالي عادت دهيم و آنان را ا
 گردانيم. 

  :به عنوان مثال به اين داستان گوش فرادهيم
سالي بود. مردم و قبايل نزد هشام آمدند  بن عبدالملك قحطي و خشكر دوران هشام د

سال سن داشت به اسم  14و به خدمت ايشان رسيدند. در ميان اين قبايل جواني بود كه 
 درواس بن حبيب. 

كه نزديك شدند از اينكه پيش هشام بروند خودداري كردند. در اين ميان  مردم وقتي
به همه مردم  :هشام درواس را ديد ولي به نظرش كوچك آمد. هشام به دربانش گفت

يا  :كه منظورش اوست. گفت ها! درواس دانست رد شوند حتي بچهاجازه بده كه وا
اما جرأت داخل شدن اند  دم هم آمدهاميرالمؤمنين! به من اجازه دادي كه داخل شوم آن مر

ترسند، نشر كردن و گفتن است و سكوت پنهان كردن و پيچاندن چيزي  را ندارند و مي

________________________________ 
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 :شود مگر با انتشار و پخش كردن آن، هشام به درواس گفت است. و كالم شناخته نمي
 پس بگو. 

دچار سختي كالمش او را به تعجب آورد. گفت اي اميرالمؤمنين! سه سال است كه ما 
ها ذوب شد و از بين رفت، سال دوم گوشت  چربيها و  سال اول پيه :ايم و مصيبت شده

خورده شد، سال سوم مغز استخوان نيز درآورده شد. و اموال اضافي هم در دست 
شماست، اگر مال خداست آن را بر بندگان خدا و مستحقان تقسيم كن و اگر مال بندگان 

 دهي؟  نميها  آن ر و احتكار كردي و بهخداست پس چرا آن را انبا
و بخشش كن. خداوند به صدقه  صدقهها  آن و اگر مال و ثروت خود شماست پس بر

 كند.  دهد و اجر نيكوكاران را تباه نمي دهندگان اجر و ثواب مي
بدان اي اميرالمؤمنين! والي در مقابل رعيت، مانند روح در مقابل جسد است، جسد 

 دارد. بدون روح حيات ن
اين پسرك! در اين سه چيز، عذري براي ما نگذاشت،  :هشام تعجب كرد و گفت

كه صدها هزار درهم را بر مردم و قومش تقسيم كند، و صدهزار درهم را هم  دستور داد
يا اميرالمؤمنين! من بهره و نصيب خودم را  :به درواس بدهند و هديه كنند. درواس گفت

دانم آنچه شما بخشيدي به اندازة نيازش نباشد و  را زشت ميبخشم؛ زي به قوم و قبايل مي
 شان را برطرف نكند.  احتياجات

خودم به چيزي  :ديگر چه نياز و حاجتي براي خودت داري؟ گفت :هشام به او گفت
39Fهاي مسلمانان نياز ندارم به جز نيازمندي

1 . 
 به اعتماد به نفس اين جوان و جرأتش بنگريم و درس عبرت بگيريم.

 

________________________________ 
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 پايان 

  :فرمايد خداوند مي

              ]60 :غافر[ 
 ».مرا بخوانيد تا استجابت كنم و به فريادتان برسم«

  :فرمايد باز هم مي

              ]186 :ةبقرال[ 
كننده را  همانا من نزديكم جواب دعوت :كه بندگانم از تو دربارة من پرسيدند هنگامي«
 ».دهم هر وقت مرا بخواند مي

 ». دعا كردن همان عبادت است« 40F1»ةهو العباد ءالدعا« :فرمود پيامبر

دهد  يكه انسان انجام م يت اوالد دارد. در تمامي كارهاييپس دعا تأثير زيادي در ترب
چرا كه توفيق دهند و هادي فقط خداست و بايد دعا كند و از خداوند كمك بخواهد. 

 بس. 
برد اما موفق  اش بكار مي انسان مسلمان تمام سعي و تالش خود را براي اصالح بچه

ها هستند كه در ميان جامعه و خانواده منحرف و بد  شود و برعكس بسياري از بچه نمي
ي از فرزندان يتيم هستند و كسي را ندارند كه آنان را تربيت كند شوند و بعض اصالح مي

چنان  اند. پس هدايت و توفيق در اول و آخر به دست تواناي خداست هم اما اصالح شده
  :اند كه فرموده

                    56 :قصص[ال[ 
كني. هدايت به دست خداست و هر كس كس را كه دوست داشتي هدايت  اني هرتو تو نمي«

 ».كند را كه خواست هدايت مي

________________________________ 
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پس بر همگي ما واجب است در اين امر كوتاهي نكنيم و خداوند را به تضرع و زاري 
كننده به راه  بخوانيم و بخواهيم كه خودمان و اوالدمان را اصالح كند؛ زيرا او تنها هدايت

 راست است. 
 هللا ربّ العاملني امّ يصفون وسالم علی املرسلني واحلمدع ربک ربّ العزةِ   سبحان
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