
 نماز و خانواده

سازی نماز است، ترین مکانی که جای تبلیغ و فرهنگ ستاد اقامه نماز در پی سی سال فعالیت به میدان آمده تا برای بنیادی

پیوند » نهم نماز راوپیشنهاد و عنوان اجالس بیست «چهلچراغ نماز و خانواده» ای را با عنوان یعنی خانواده، برنامه

 .قرارداده است «مسجدمدرسه و  خانه، نماز،

 .های بعد و هم به جامعه منتقل خواهد شد خانواده، کانونی است که اگر نماز در آن شکل بگیرد، هم به نسل

 .ترین موضوعات مجمع جهانی سازمان ملل متحد است موضوع خانواده چندین سال است که از مهم

شورهای اسالمی هم وضع خوبی نداریم. در منطقه ما ها در جهان خطری بزرگ اعالم شده است، در ک فروپاشی خانواده

 .العاده زیاد است ها و اختالفات خانوادگی فوق عربستان، ترکیه، مصر و ایران آمار طالق

تجاوز، خیانت و قتل در  گزاری شود، آمار طالق،خواهیم بگوییم که اگر زندگی براساس نماز بنیان ما در این بحث می

آمد. اضطراب، استرس، نگرانی و دلواپسی کم خواهد شد. ارتباطات و مناسبات اعضای خانواده با  ها پایین خواهد خانواده

 .یکدیگر و دیگران گرم و صمیمی خواهد شد

 نظام خانواده -1

آیه درباره خانواده است. این در حالی است که  ۶۰۰آیه(، بیش از  ۶۲۳۶در کتاب آسمانی ما قرآن کریم از مجموع آیات )

آیه آورده است و این  ۳۰۰آیه یا  ۳۰آیه، برای بعضی موضوعات دیگر  ۳حکیم، برای بعضی از موضوعات خداوند 

یک موضوع در قرآن پیام دارد؛ نشانه اهمیت و حساسیت  تنظیمات براساس حکمت و علم است. فراوانی آیات درباره

 .موضوع است

، مسایل مالی، مسایل عاطفی، مسایل اجتماعی، انواع و قرآن کریم برای وظایف اعضای خانواده، حقوق اعضای خانواده

تربیت عبادی، تربیت اجتماعی، تربیت اخالقی، تربیت  :بینیم هایی که ما امروز در سند آموزش و پرورش می اقسام تربیت

 .سیاسی، تربیت علمی و فناوری و... آیاتی را اختصاص داده است. بیاییم و به قرآن برگردیم

فرمود: بنایی در اسالم نزد  َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی العاده مهمی است. پیامبر عزیز ما در اسالم موضوع فوقموضوع خانواده 

 1إلى هللا من التزويج﴾ بناء في اإلسالم أحب   ﴿ما بُني  . تر از ازدواج و تشکیل خانواده نیست خدا محبوب

شود تا آن بنا برافراشته شود،  ها گذاشته میهایی روی آن پی شود و ستون ریزی میاین بنا که بر اساس ایمان پی

 .اید باشدهایی مثل محبت، احترام، اعتماد و گذشتی که بین اعضای خانواده ب ستون

های قوی و  پاشد، ولی اگر زیربنا و ریشه هایش ضعیف باشد، زود متزلزل شده و فرو میاین بنای مهم اگر ریشه و ستون

 .تواند تا بلندای بهشت ادامه پیدا کند محکم داشته باشد، می
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ُدوٌّ إَِّلا الأمُ : فرماید قرآن می ئٍِذ ب عأُضُهمأ لِب عأٍض ع  م  ُء ي وأ ﴾﴿اْلأ ِخالا ای  شود مگر رابطه ها گسسته می روز قیامت همۀ رابطه 2تاقِين 

 .که بر اساس پاکی و تقوا و معنویت و ایمان باشد

شود و با  ای که از روز اول در اندیشه نماز باشند، شکل بگیرد، چرا که در سایه نماز، تقوا پیدا می هخواهیم خانواد ما می

﴾ حتمی است تقوا، رستگاری و سعادت ابدی اتاقُوا هللاا  ل ع لاُكمأ تُفألُِحون  ﴿و 
3 

موضوع دیگر در کنار هم آمده است، یعنی آن طبیب حکیم، پروردگار عالم،  ۵۰نکته دیگر اینکه در قرآن کریم، نماز با 

الحسنه، ماز با قرضنماز را تنها در قرآن نیاورده است؛ نماز با اخالق، نماز با مشورت، نماز با ایثار، نماز با فداکاری، ن

نماز با زکات، نماز با انفاق و... همراه است و این بیانگر آن است که در اسالم، نماز، در متن زندگی است و با همه مسائل 

 .زندگی گره خورده است

شود؛ یعنی  مندی آنها از همدیگر مربوط میدر جلسات آینده خواهیم دید که قبولی نماز اعضای خانواده به رضایت

 .ها اثر دارد رضایت والدین از فرزندان در قبولی نماز فرزندان تأثیر دارد. رضایت زن و شوهر از هم در قبولی نماز آن

زند  العاده مهم است. در میان جهانیان اعالم شده که مهم است، قرآن کریم با تعدد آیاتش فریاد می آری نظام خانواده، فوق

گونه که خدا ا فکر و اندیشه و تالش، کاری کنیم که طراحی و تشکیل خانواده آنکه این نظام مهم است. پس ما باید ب

 .خواهد شکل بگیرد و تحکیم خانواده براساس آیات قرآن دوام پیدا کند می

د ها را با عنوان نماز و خانواده با دقت پیگیری کنیم و برویم در تار و پو خواهیم که بتوانیم این سلسله برنامه از خداوند می

بیت پاکش الشان اسالم و اهلها و کمبودهای ما کجاست، تا نمازی که قرآن و اسالم و پیامبر عظیم جامعه ببینیم که کسری

 .اند، تحقق پیدا کندآرزو داشته

 انتخاب همسر -2

را در هاست. خداوند نیازی گر آفریده است. انتخاب همسر یکی از نقاط عطف زندگی انسانخداوند انسان را انتخاب

ِمنأ  .گیرند همسری از جنس خودشان انتخاب کنندرسند، تصمیم می وجود دخترها و پسرها قرار داده که وقتی به سنی می ﴿و 

ةً إِنا  م  حأ ر  ةً و  دا و  ع ل  ب يأن ُكمأ م  ج  ُكنُوا إِل يأه ا و  اًجا لِت سأ و  ل ق  ل ُكمأ ِمنأ أ نأفُِسُكمأ أ زأ َ  آي اتِِه أ نأ خ    َ لِ  َ ﴾ فِي  ون  ُُ ٍم ي ت ف كا ٍٍ لِق وأ ؛ و از 1ي ا

تان دوستی و رحمت نهاد. آری در ها آرام گیرید و میان های او اینکه از ]نوع[ خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدان نشانه

 .هایی است اندیشند قطعاً نشانه این ]نعمت[ برای مردمی که می

ُاط   :حمد روزی ده بار واجب است که این دعا را بخوانیم در سورۀ ﴾ ﴿اهِدن ا الصِّ انتخاب  ها، ، خدایا در انتخابالُمست قِيم 

 .درست را به ما راهنمایی کن

خواهد این است که خدایا راه درست را، تصمیم  لمان روزی ده بار از خدای خودش میتنها دعای واجبی که هر مس

 .ها موضوع مهمی استگیری برای انتخابشود که تصمیم انتخاب درست را به من بیاموز. بنابراین معلوم می درست را،
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کنید؟  خواهید ازدواج کنید چه می یان وقتی میاز یکی از اصحابش به نام ابوبصیر پرسیدند: شما شیع السَّالم َعلَْیه   امام صادق

خواهید ازدواج کنید، قبل از خواستگاری وضو  دانم! شما به ما یاد بدهید! امام فرمودند: وقتی میابوبصیر پاسخ داد: نمی

 :و این دعا را بخوانید بگیرید و دو رکعت نماز بخوانید و دست به دعا بردارید

ع ُهنا ﴿اللاُهما إِنِّی أُِريُد أ   س  الِی و  أ وأ جاً و  أ حف ظ ُهنا لِی فِی ن فِسه ا و  فِی م  ُأ فاُهنا ف  اِء أ ع  لِی ِمن  النِّس  ج  ف ق ِدرأ وا  ِرزًاً و  نأ أ ت ز 

اتِی﴾ د  مم  ي اتِی و  ب عأ الِحاً فِی ح  ل فاً ص  ع لُهُ خ  ل داً ط يِّباً ت جأ رأ لِی و  ة  و ً دِّ ک   ُ ُهنا ب  ظ م  أ عأ
خواهم ازدواج کنم، برای من از  ، خدایا من می2

د و رزقش زیادترین و برکتش ترین باش ترین آنها را مقدر کن؛ زنی که درباره خود و اموال شوهرش حفیظ بین زنان، پاکدامن

 .ترین باشد و فرزندانی برایم مقدر کن که بازماندگانی صالح برای من در زندگی و پس از وفاتم باشند بزرگ

شود. چنین ازدواجی در آینده فرزندان  شود، با استمداد از خدا شروع می توجه دارید که انتخاب همسر با نماز شروع می

 .آورد نمازخوان به بار می

هایی برای مرد در نظر  هایی برای زن و شاخصخواهد ازدواج کند، از قبل فکری دارد، شاخصآیا اآلن کسی که می

 .جز مسائل معنویکنند بهچیزی فکر می شود. متأسفانه گاهی به هرگرفته می

شد. حتی اگر زن مشرک دهد که با زنی ازدواج کنید که مؤمن باشد، با مردی ازدواج کنید که مؤمن باقرآن فرمان می

نظر  است، ولی شما را به تعجب و شگفتی واداشته است، شکل او یا دارایی او و یا موقعیت اجتماعی او، از آن صرف

ٍِ ﴿ .کنید ا ُِك  َّل  ت نأِكُحوا الأُمشأ   و 

تاى ِمنا  ح  ة   يُؤأ ْل  م  ِمن ة   و  ُ   ُمؤأ يأ ةٍ  ِمنأ  خ  ُِك  ل وأ  ُمشأ ب تأُكمأ  و  ج  َّل   أ عأ ُِِكين   ِكُحواتُنأ  و  تاى الأُمشأ ِمنُوا ح  ل ع بأد   يُؤأ ِمن   و  ُ   ُمؤأ يأ ُِكٍ  ِمنأ  خ  ل وأ  ُمشأ أ عأ  و 

ب ُكمأ  َ   ج  ُعون   أُول ئِ ُ  الناارِ  إِل ى ي دأ هللاا ُعو و  ناةِ  إِل ى ي دأ ةِ  الأج   ُ فِ غأ الأم  نِهِ  و  َأ ِ يُب يِّنُ  بِإ ﴾ ل ع لاُهمأ  لِلنااسِ  آي اتِهِ  و  ون  ُُ كا و با زنان مشرک و  3ي ت ذ 

ثروت، یا  پرست، بهتر است، هرچند )زیبایی، یا اند، ازدواج نکنید! کنیز باایمان، از زن آزاد بت پرست، تا ایمان نیاورده بت

اند، درنیاورید! )اگرچه  پرست، تا ایمان نیاورده موقعیت او( شما را به شگفتی آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت

پرست، بهتر است،  ها را به همسری غالمان باایمان درآورید، زیرا( یک غالم باایمان، از یک مرد آزاد بت ناچار شوید آن

کنند و خدا دعوت به بهشت و  سوی آتش می ها دعوت به بایی او،( شما را به شگفتی آورد. آنهرچند )مال و موقعیت و زی

 .سازد، شاید متذکر شوند فرماید و آیات خویش را برای مردم روشن می آمرزش به فرمان خود می

، چنانکه ممکن است آنتواند تأثیر منفی بر تربیت فرزندان و نسل آینده انسان بگذارد ازدواج با همسران غیر مؤمن، می

ها عامل جاسوسی برای بیگانه باشند. گرچه آیه درباره ازدواج با غیرمسلمانان است، ولی هر نوع معاشرتی که ایمان انسان 

 .را در معرض خطر قرار دهد ممنوع است

 :شود هایی استفاده می با نگاهی به آیه پیام

َّل ت نِكُحوا﴾ .رندپیوند خانوادگی با کفّار را ندا مسلمانان، حقّ  -١  ﴿و 

﴾ .است ممنوع کفار با ازدواج و دارد اصالت ایمان همسر، انتخاب در -۲  ُ يأ ِمن ة  خ  ة  ُمؤأ ْل  م   ﴿و 

ب تأُكمأ  .نخورید را دیگران موقعیّت و ثروت جمال، فریب ازدواج، در - ۳ ج  ل وأ أ عأ ﴾ ... ﴿و  ب ُكمأ ج  ل وأ أ عأ  و 
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﴾ .کند ان را پر نمیمقام و مال و جمال، جای ایم -۴ ب ُكمأ ج  ل وأ أ عأ  ﴿و 

ِمن ة   .داده و با آنان ازدواج کنید به ضعیفان و محرومان باایمان بها -۵ ة  ُمؤأ ﴾ ... ﴿ْل  م   ُ يأ ِمن  خ   ل ع بأد  ُمؤأ

ِمنا  .غرائز باید در مسیر مکتب کنترل شود -۶ تاى يُؤأ ِمنُوا﴾ ... ﴿ح  تاى يُؤأ  ح 

ِمن ة   .گرچه در بنده و کنیز باشد و شرك رمز سقوط است، گرچه در حر و آزاد باشد ارزش است، ایمان مایۀ -۷ ة  ُمؤأ ﴿ْل  م 

ٍة﴾ ُِك  ُ  ِمنأ ُمشأ يأ  خ 

کند که دختر خود را به مشرکان  والیت بر ازدواج دخترش دارد. در مسئله داماد گرفتن، به پدر خطاب می پدر، حقّ  -۸

 ﴿َّل ت نِكُحوا﴾ .ندهید

ِمنا  .، بعد ازدواج. فکر نکنید شاید بعد از ازدواج ایمان بیاورنداّول ایمان -9 تاى يُؤأ ِمنُوا﴾ ... ﴿ح  تاى يُؤأ  ح 

ها  از نفوذ عوامل مشرک در تاروپود زندگی مسلمانان، جلوگیری کنید و توّجه به خطرات مختلف این نوع ازدواج -١۰

ُعون  إِل ى النااِر﴾ .داشته باشید َ  ي دأ  ﴿أُولئِ

ُعون  إِل ى النااِر﴾ ﴿ .ساز جهنم استهمسر مشرک، زمینه -١١  ي دأ

ترین شاخص ازدواج است. در انتخاب همسر به ایمان او دقت کنید. بارها این قصه در احادیث ما نقل  آری، ایمان بزرگ

پسر دقت کنیم؟ خواهیم ازدواج کنیم، به چه ویژگی آن دختر یا  شده که خدمت پیامبر و ائمه رسیدند و گفتند: ما می

 .دار بروید به سراغ یک فرد دین 4﴿عليک بذاٍ الدين﴾: فرمودند

مسایل دیگر مانند دارایی، تحصیالت، زیبایی، سن،  خانواده و دار بودنبعد از دین و ایمان، اخالق. پس از اخالق، ریشه

 .های بعدی است وزن، رنگ، قد، در رده

 داران، نماز کجای دین است؟خوب بروید سراغ دین

يِن﴾ .نماز ستون دین است موُد الدِّ الةُ ع  ِضعُ  .، نماز به منزله سر دین است﴿الصا وأ الةِ  ﴿م  ِضِع ا ِمن   الصا وأ م  ِن ک  أأِس ِمن  الدِّ ُا ل

ِد﴾ س   الأج 

خواند ناراحت بود. از او  نمی نماز شوهرش اینکه از کرد می گریه خیلی و آمد من کار محل به پیش روز چند خانمی

اید؟ گفت: بله! پنج شش جلسه طوالنی با هم صحبت کردیم. گفتم: آیا راجع به نماز پرسیدم: آیا قبل از عقد با هم صحبت کرده

 !دید؟ گفت: متأسفانه نههم با هم حرف ز

داری، حجاب، کشد، ولی راجع به دینزنید، گاهی دو سه ماه آن دوران طول می خوب راجع به همه چیز با هم حرف می

المسایل ، در رساله توضیحَعلَْیه للا ر ْضوانه  خورید. حتی حضرت امام خمینی کنید و بعد سیلی مینماز و اعتقادات گفتگو نمی

کند، مواظبت کنید و زود به او دختر ندهید. نه تنها نماز فرادی،  حتی اگر آن پسر در نماز جماعت شرکت نمی آورده است که

 .بلکه نماز جماعت

 .العاده مهم در انتخاب همسر است بینید که نماز تا این حد مهم است، که یک مالك فوق می
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طرح کنید. هم تعهد همسر نسبت به نماز را پیگیری در انتخاب همسر هم در گفتگوهای قبل از عقد، موضوع نماز را م

 .کنید

قٍل و  :در بین نمازهای مستحبی، نمازی داریم به نام نماز خواستگاری. پیغمبر فرمود ل بِِعلٍم و  ع  الً ف اعم  م  ِملت  ع  ا ع   َ ﴿إ

ٍُ و ِعلٍم﴾ بُّ ُِ ت د  الً بِغ ي م  ل  ع  وقتی خواستی کاری را انجام بدهی، با آگاهی و اندیشه آن کار را انجام بده و  5إي اک  و أن ت عم 

 .بپرهیز از کاری که بدون تدبر و آگاهی باشد

 

 آغاز زندگی با نماز -3

ها و درجه فهم ماست.  های ما نشانه آرزوها؛ آرمان یم، دعا کردن هست. خواستهاز چیزهایی که باید از قرآن الهام بگیر

 .دعا آمده و راه و رسم نیایش و دعا و اینکه از خدا چه بخواهیم را به ما آموخته است ١۶۰در قرآن کریم حدود 

 .برد یت او پیتوان به شخص هاست. از دعاهای انسان میدر حدیث داریم که دعا نشانه عقل و اندیشه انسان

بِّ  ًُلأ  ﴿و   :تعلیم داده، این دعاست َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی یکی از دعاهایی که خداوند به پیامبر اکرم أ دِخلنِي  ر 

ل   ج   ﴿و   .بگو: خدایا آغاز کارهایم را با صدق و راستی و درستی قرار بده ِصدٍق﴾ ُمدخ   ُ ُِجنِي ُمخ یم و پایان کارها ِصدٍق﴾ أ خ

ا﴾. را با صداقت و به دور از فریب و نیرنگ قرار بده ًُ َ  ُسلأط انًا ن ِصي ع لأ لِي ِمنأ ل ُدنأ اجأ ﴿و 
و از طرف خودت یک قدرت و  1

فهمیم که آغاز و پایان کارها خیلی مهم است.  قوت و منطق محکمی به من در زندگی مرحمت کن. از این آیه و دعا می

 .انتخاب همسرآغاز یک فصل مهم از زندگی است

 

 

 قّصه

نزد پیغمبر آمد  سلمه گذشته بود، که بانوی بزرگوار أمّ  السَّالم َعلَْیه ما کمتر از دو ماه از ازدواج فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین

ک خود را آغاز پسر است، اجازه بدهید که فاطمه به خانه شوهرش برود )و زندگی مشتر ای رسول خدا، دختر برای  :و گفت

 .کنند(. پیغمبر موافقت کردند و فرمودند به همین زودی

پس از مدتی قرار شد با مشارکت خانواده عروس و داماد، ولیمه و طعامی تهیه شود و مهمانانی دعوت شوند. پیامبر 

خواهی برای عروسی دعوت کن. داماد  ا که میبه داماد فرمود: على جان! دوستانت را و هر کسی ر َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی اکرم

به مسجد آمد، اول خواست که بعضی از نمازگزاران را دعوت کند، دلشان نیامد و همه حاضران را به عروسی دعوت 

 .کردند و پذیرایی مهمانان با آبرومندی انجام شد
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آن شده و به سمت خانه داماد برای بردن عروس شتری را آوردند و عروس خانم با كمال حجاب و پوشش سوار بر 

 .کردند کنان آنان را همراهی میحرکت کردند و اطرافیان به رسم آن روزگار، شادی

جبرئیل و میکائیل تکبیرگویان از آسمان فرود آمدند و به پیغمبر عرض کردند یا رسول للا! به همراهان عروس بفرمایید 

 .که تکبیرگویان عروس را همراهی کنند

 .های مسلمانان تکبیر گفتن رسم شد به بعد در عروسی از آن زمان

ای نور چشمان پیغمبر!   کند، پرسیددید که همسرش گریه می السَّالم َعلَْیه   عروس و داماد در اتاقی تنها شدند. امیرالمؤمنین

منتقل شدم، در این اندیشه هستم که ای دیگر  ای به خانه گفت: امشب از یک خانه َعلَْیها للا َسالمه  کنی؟ فاطمه زهراچرا گریه می

طور که امشب شادترین شب عمر من است، وقتی روزی هم از این دنیا به یک دنیای دیگر خواهم رفت. دوست دارم همین

مان را با دهم، بیا که اساس زندگیبه خدا قسمت می روم آن شب هم شادترین زمان برای من باشد. همسرم از این دنیا هم می

 .1گذاری کنیم و اکنون نمازی بخوانیماننماز بنی

 .گیری خانواده در اسالم با نماز و مسجد و تکبیر گره خورده استبنابراین جریان شکل

داشتند که  شد که مساجد ما اتاقی و فضایی تزیین شده می در مسجد بوده است. چه می َعلَْیها للا َسالمه  فاطمه زهرا آری، عقد

های جوان در آنجا امام جماعت برایشان صیغه عقد و محرمیت را بخواند و خاطره شیرینی از مسجد در اذهانشان  زوج

 .بماند

 .شده استشب عروسی و زندگی مشترک، با نماز آغاز 

شود، او که از ساعت  ها چه شکلی است؟ شب عروسی نماز عروس خانم چه میعزیزان من! اآلن در جامعه ما عروسی

شود؟ من و شما شود؟ نماز بقیه چه میده صبح به آرایشگاه رفته است؟! وتا دیر وقت مشغول مراسم است، نماز داماد چه می

گذاری کنیم، چون ازدواج قداستی آسمانی دارد. لذا در حدیث داریم وقت بنیانهستیم که باید یک سبک زندگی آسمانی را 

 .شود ازدواج دعا مستجاب می

در تاالرهای عروسی جایی را آماده و تزیین کنیم که در شأن نماز باشد، فرش خوب باشد، بوی خوب بیاید، جمالت 

. همدیگر را به نماز یادآوری کنیم که نماز فراموشمان خوبی در آنجا نقش بسته باشد. صدای اذان در وقت اذان بلند شود

 .نشود. این برای نماز واجب است

دو رکعت نماز بخوانند و از خداوند  َعلَْیها للا َسالمه  عروس و داماد هم وقتی که تنها شدند، براساس این سنت فاطمه زهرا

فرمودند: عروس و  السَّالم َعلَْیه   چنانکه امام صادق برای آینده و سرنوشت خودشان، برای خوشبختی خودشان کمک بخواهند.

 .2داماد در شب عروسی خوب است که دو رکعت نماز بخوانند

گوییم: دعوت فرزندان به نماز  کنند دعوت فرزندان به نماز باید از چه زمانی آغاز شود، میال میها که سؤدر پاسخ خیلی

سالگی! از سالگی و هفتسالگی و پنجتکرار شود، نه از سه باید از زمان خواستگاری آغاز شود و در تمام مراحل زندگی

 .گیری خانواده باید ما به موضوع نماز فکر کنیمآغاز شکل
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 طلب فرزند -4

های ازدواج، فرزندآوری است. خدای حکیم برای بقای نسل انسان ازدواج را قرار داده است که  ها و فلسفهیکی از حکمت

عه بشری شکل بگیرد. لذا پس از گذشت زمانی سایه این ازدواج فرزندانی به دنیا بیایند، فرزندانی تربیت شوند و جام در

گیرد و گاهی شکل  رسند. البته گاهی جنینی شکل می دار شدن به تفاهم و توافق میعروس خانم و آقا داماد برای بچه

 .گیرد نمی

یابد. قرآن کریم در قصه  فرزندخواهی در نهاد هر انسانی هست، چون ادامه وجود خود را در نسل و فرزند خود می

 .آموزد که برای داشتن فرزند و فرزندآوری نیز از نماز کمک بگیریم حضرت زکریا به ما می

خوانیم: وقتی حضرت زکریا دید که برای حضرت مریم در حال عبادت سفره غذا یا  می ۳۸در سوره آل عمران آیه 

ياةً ط يِّب ةً إِناک  ﴿ر   :ای بهشتی آماده شده، اینجا بود که دلش شکست و دست به دعا برداشت و گفت میوه رِّ َِ بِّ ه ب لِی ِمن ل ُدنک  

ِميُع الدُّعاِء﴾  .پروردگارا یک نسل پاکیزه نصیب من کن. همانا تو شنوای دعا هستی س 

اِب﴾ :فرماید خداوند در آیه بعد می  ُ لِّي فِي الأِمحأ ُهو  ً ائِم  يُص  ةُ و  ئِك  ال  تأهُ الأم  ه فرشتگان او را زکریا در حال نماز بود ک ﴿ف ن اد 

 .صدا زدند

يًِّدا :و گفتند س  ِ و  ٍة ِمن  هللاا لِم  ًًا بِك  دِّ ي ى ُمص  ك  بِي حأ ُُ ﴾ ﴿أ نا هللاا  يُب شِّ الِِحين  ن بِيً ا ِمن  الصا ُصوًرا و  ح  خداوند تو را به فرزندی مژده  و 

و سرور و ساالر و پاکیزه و از صالحان کننده پیامبر خدا حضرت عیسی داده و نامش را یحیی گذارده است. او تصدیق

 .خواهد بود

ایستد فرشتگان به او توجه  شود که انسان در حال نماز خیلی پیش خدا آبرو دارد. وقتی به نماز می از این آیه معلوم می

 .شود. پس نمازهایمان را قدر بدانیم ها او را صدا زدند و دعایش مستجاب می کنند، فرشته می

﴾ :خوانیم که حضرت زکریا گفتیدر ادامه قصه م  ُ اًِ أ تِي ع   ُ امأ ُُ و  ً دأ ب ل غ نِي  الأِكب  م  و  بِّ أ ناى ي ُكوُن لِي ُغال  چگونه  ﴿ً ال  ر 

 !ام و همسرم نازا بوده است؟ که سنی از من گذشته و پیر شدهممکن است که من فرزندار بشوم، درحالی

ذ  : ندا آمد که خدا خواسته است اُء﴾﴿ً ال  ك  ا ي ش  ُ ي فأع ُل م  َ  هللاا دهد. خدا اراده کند از یک زن نازا  هرچه خدا بخواهد انجام می 1لِ

 !آید هم فرزند به وجود می

ع لأ لِي آي ةً﴾ :کریا گفتحضرت ز بِّ اجأ ث ة  أ يااٍم إَِّل  .ای به من بنما پس خدایا یک نشانه ﴿ً ال  ر  لِّم  النااس  ث ال  َ  أ َّلا تُك  ﴿ً ال  آي تُ

ًزا﴾ مأ توانی با دیگران حرف بزنی، مگر  شود و فقط با اشاره می پیغام آمد که نشانه این است که تا سه روز زبانت قفل می ر 

شود. تا سه روز چنین وضعیتی  انت قفل می  نماز که تمام شد، زب .شود تا نماز بخوانی ت نماز. وقت نماز زبانت باز میوق

اِر﴾. خواهی داشت اإِلبأك  حأ بِالأع ِشيِّ و  بِـّ س  ا و  ًُ ثِي َ  ك  با ُأ ر  ُك َأ ا ﴿و 
گاهان تسبیح گوی او  گاهان و شام خدایت را زیاد یاد کن و صبح 2

 .باش
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بینیم که چقدر نماز در استجابت دعای ما، در رسیدن به خواسته ای که ما فقط به ترجمه آیاتش پرداختیم، می در این قصه

چقدر نماز در فرزندخواهی، آن هم فرزندی پاکیزه، فرزندی که چشم و زبان و قلب و دامنش پاک باشد.  هایمان تأثیر دارد،

 .خواهیم این را در فکر و اندیشه و دعا از خدا می

 !کی بخواهیم؟ وقت نماز

 !کند؟ وقت نماز کی خدا به ما توجه ویژه می

 

 در گوش نوزاد اذان و اقامه -5

آید، بهترین تعبیر این است که بگوییم که مانند شمش طال و طالی خام است، یک زرگری الزم است  نوزاد که به دنیا می

 .قیمت تبدیل کندکه این شمش را به یک گردنبندی زیبا و گران

ه گلستان و باغستانی پر از گل و میوه آید مانند یک زمین بکر است. یک باغبانی الزم دارد که او را ب نوزاد که به دنیا می

 .ها هستند تبدیل کند. والدین همان باغبان

 !شود؟ از زمان تولد ها از چه زمانی شروع می تربیت بچه

 .َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی فهمیم؟ از سنّت پیغمبر اکرم از کجا این را می

است، در گوش راست او اذان و در  فرمود: نوزاد در همان روزهای اولی که به دنیا آمده مَوَسلَّ  َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی پیامبر اکرم

های خودش شروع کرد. امام حسن، امام حسین، زینب کبری، ام  گوش چپش اقامه بگویید. آن حضرت این سنت را از نوه

کردند، پیغمبر تشریف  پیغمبر را خبر می َعلَْیها للا المه سَ  و فاطمه زهرا السَّالم َعلَْیه   آمدند، امیرالمؤمنین كلثوم که به دنیا می

ها اذان و در گوش چپ اقامه گذاشتند و ایشان در گوش راست آن آوردند، قنداقه فرزند را روی دستان مبارک حضرت می می

 .1خواندند می

فهمد، درکی ندارد. اما از سنت پیغمبر فهمیده  گوییم: بچه چیزی نمیاگر از ما بپرسند: این کار چه تاثیری دارد؟ می

پس گیرندگی او هم تواند حرف بزند،  کنیم چون نمیکند. ما فکر می شود، بچه در آن لحظه درک دارد، پیام را دریافت می می

گفتند: یک کردند شنیدم که می وآمد میبار به اروپا رفتصفر است. من این را از دکتر عبدالعظیم کریمی که سالی یک

دانشمند آلمانی چند سال پیش یک پژوهشی را انجام داد که ماندگارترین مطالب در ذهن انسان تا پایان عمر، مطالبی است که 

شنود. فکر نکنیم که این بچه شیرخوار است و هنوز وقت تربیتش نرسیده است. گفته شده که اولین  میاز تولد تا دو سالگی 

افتد، حس شنوائی  شود، حس شنوائی و آخرین حسی که پس از مرگ از کار می حسی که در نوزاد پس از تولد فعال می

 .است

 :یمکناذان چیست؟ در اذان و اقامه، با صدای بلند اموری را بیان می
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 ﴿هللا اكبُ﴾ :بزرگی خدا

 هللا﴾ ﴿اشهد أن َّل اله اَّل   :گواهی به یکتایی خدا

داً  ﴿اشهد أن   :َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی گواهی به نبوت پیامبر اسالم  رسول هللا﴾ محم 

 ولي هللا﴾ اميُالمؤمنين علي اً  أن   ﴿اشهد :السَّالم َعلَْیه   گواهی به والیت امیرالمؤمنین

 على الصالة﴾ ﴿حی   .گوییم: به نماز بشتاب ای که تازه به دنیا آمده است می بعد شش بار به بچه

 .فهمد. ولی سنت پیغمبر حکیمانه استممکن است کسی بگوید که این گزاف و بیهوده است، بچه که چیزی نمی

پزشکی است. این بانوی پزشک و ماما  داد که مایه مباهات جامعه تلویزیون مستندی از خانم دکتر طاهره لبّاف نشان می

گفت: بیش از هزار بچه را اذان و خواند. و می آورد در همان زایشگاه در گوش او اذان و اقامه می وقتی بچه را به دنیا می

 .اماقامه در گوشش گفته

تاق زیبایی باشد که ها این سنت را ترویج کنند. چقدر خوب است که در مساجد ا این سنت را ترویج کنیم، در خانواده

نفسی در گوششان اذان و شوند، نوزاد را بیاورند که امام جماعت مسجد یا یک فرد خوش دار مینمازگزاران مسجد وقتی بچه

 .اقامه بگوید

 .خواندند داد، در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه میای به ایشان می در سیره ائمه: آمده است که وقتی خدا بچه

دهیم، از زمان خواستگاری، از  هایمان را با نماز آشنا کنیم، ما جواب میی از ما بپرسد که از چه زمانی باید بچهاگر کس

گیری شخصیت های ابتدایی شکل ها گامآید. این می زمان عقد، از شب عروسی، از دوران بارداری، از وقتی که بچه به دنیا

 .سالگی و ... نیست، بلکه خیلی زودتر باید شکل بگیردسالگی، پنجلگی، هفتساها با نماز از ده هاست. آشنایی بچهبچه

ای مسلمانان! مراقب باشید، شیطان در کمین است تا در اموال و اوالد  کند کهقرآن کریم یک خطری را به ما گوشزد می

ا ي عِ . شما شریک شود م  ُهمأ و  ِعدأ َّلِد و  اْل وأ اِل و  و  ُهمأ فِي اْل مأ اِركأ ش  يأط انُ ﴿و  وًرا﴾ إَِّلا  ُدُهُم الشا ُُ در ثروت و فرزندان انسان شرکت  2ُغ

 .دهد ای جز فریب و دروغ نمی عدههایش سرگرم کند! و شیطان به آنها و جوید! و آنان را با وعده

اش این خوانند، فایده فرمود: اینکه اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ نوزاد می َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی پیامبر اکرم

 .دارد شیطان مصون و ایمن می است که این بچه را از شرّ 

ما چه  !کند؟ از لحظه تولّد انسانان از چه زمانی کارش را شروع میشود که شیطان بیکار نیست؛ شیط بنابراین معلوم می

ای که پیغمبر ضمانت کرده است، فرزندمان را از  کاری باید بکنیم؟ باید با دعاها، با ذکرها، با نماز و با همین اذان و اقامه

 .همان آغاز تولد بیمه کنیم

کند. بیاییم و سالمتی بچه انیم، شیطان اجازه ورود پیدا نمیخو وقتی این دو سرود آسمانی را در گوش فرزندانمان می

 .هایمان را از همان روزهای اول با گفتن اذان و اقامه در گوششان تأمین و تضمین کنیم
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 دعا برای نسل نمازگزار -6

البالغه، به فرزندش امام حسن نهج ۳١در نامه  السَّالم امیرمؤمنان علی َعلَْیه  فرزندان ما ادامه ما هستند. 

َ   .فرمود: عزیزم، فرزندم، تو بخشی از من که نه! تو تمام من هستی السَّالم َعلَْیه   مجتبی تُ دأ ج  ب عأِضی  ﴿و 

تُک   ب لأ  دأ ج   .گویا ما عزیز هستیم و موفق و خوشبخت باشند، ها اگر عزیز و سالمهای ما تمام وجود ما هستند. آن بچه ُکلِّی﴾ و 

 :کنند کارشناسان امر تربیت برای بیان اهمیت و توضیح تربیت و مربی، از دو مثال و تشبیه استفاده می

گویند: کار زرگر این است که با دانش و تجربه و مهارتی که دارد شمش طال را به گردنبند و زینتی مثال اول: زرگر. می

های ما شبیه همان شمش طال هستند. این ما هستیم که باید با  گویند تربیت. آری بچه کار می کند. به این تبدیل می قیمتگران

 .ها را ارزشمند کنیمدانش و تجربه و مهارت، آن

های کند تا به باغی پر از گل و میوه با درختانی تناور و گلمثال دیگر باغبان. به باغبانی که روی زمین بکر کار می

فهمیم که  دهد. از مفهوم این دو مثال می گویند مربی. او با تجربه و دانش این کار را انجام می رنگارنگ تبدیل شود، می

 .مراقبت و دقت دارد تجربه و دانش، های ما نیاز به مطالعه و مشورت، تربیت بچه

یشه کنند که در پرورش چه نسلی هستند؟ قرآن پدر و مادرها باید برای آینده فرزندان خود اهدافی را تعریف کنند و اند

 :دهد گونه شرح میآرزوی این پیامبر بزرگ را این السَّالم َعلَْیه   کریم در داستان حضرت ابراهیم

دُ  :کند خاطر نعمت داشتن فرزند تشکر میکه آرزوی خود را بیان کند، از خداوند بهآن حضرت قبل از آن مأ ِ  ﴿الح  الاِذي  لِِلا

ه ب   ُِ  و  ل ى الِكب  اِعيل   لِي ع  م  ﴾ و   إِسأ اق  ح  کنم که در سن پیری به من دو فرزند به نام اسماعیل و  ، پروردگارا تشکر می1إِسأ

 .ادیاسحاق د

ها بچه ندارند،  خدا تشکر کنیم. خدایا الحمدهلل! خیلی اولین پیام آیه این است که قبل از هر چیز باید از داشتن فرزندانمان از

بِّ  :گذاردبه ما بچه دادی. سپس دعای خود را با خدا در میان می ع لنِي ُمقِيم   ﴿ر  ياتِی﴾ اجأ رِّ  َ ِمنأ  الِة و  پروردگارا خود مرا  ؛الصا

بان ا و   !ه و فرزندانم را  ز برپادارندگان نماز قرار بده و ذریّ ا اِء﴾ ت ق بالأ  ﴿ر   .؛ پروردگارا این دعای ما را مستجاب کنُدع 

خودش اولین موحد عالم است، مهاجرت کرده است، تا  السَّالم َعلَْیه   نکات مهمی در این آیه وجود دارد: حضرت ابراهیم

خواهد که خدایا من برپاکننده نماز باشم. همه خواهران و برادرانی که در سرتاسر عالم نان از خدا مینماز برپا شود، اما همچ

کنند. فعالیت در ستاد اقامه نماز و در مسجد و یا در هرجایی برای ارتباط کشند، کار ابراهیمی میبرای اقامه نماز زحمت می

 .خلق با خالق، یک فعالیت مبارکی است

َُرِّ  ِمن  خدایا غیر از اینکه خودم اهل نماز باشم، ذریه مرا اهل نماز قرار بده. نکته مهمی در این کلمه هست.  ،ياتِي﴾﴿و 

هایم، و های بچه هایم و بچهدهنده بلندنظری است. یعنی بچهه نشان   ّ های مرا! ذری گوید: بچه نمی السَّالم َعلَْیه   حضرت ابراهیم
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کند. خدایا هر نسلی که از من روی  انداز چندهزار ساله برای خودش ترسیم می. یعنی چشمهایم، ..های بچه های بچه بچه

 .خواهد گذاشت، اهل نماز باشد زمین پا

کنند؟ واال یکی انگلستان است، یکی دانشگاه اهواز است، پرسیم که شما چند بچه دارید؟ سه تا! چه کار می از افراد می

خوانند. گاهی  للا که میشاءخوانند؟ نماز را واال حاج آقا دعا بفرمایید ان شما نماز می های یکی در عسلویه است. خوب بچه

 .خوانند خوانند و گاهی نمی می

داشته باشیم. کودکی اول، کودکی دوم، نوجوانی،  آیند برایشان برنامه ها را رصد کنیم. از وقتی به دنیا می ما باید نماز بچه

وجو کنیم. این خواسته پیامبر بزرگی مانند ها پرسکنیم، از نماز آننویسیم، تلفن می ی کنیم. نامه میجوانی، پیوسته باید پیگیر

کنند اشتهای ما سوزیم؟ تب می هایمان اهمیت قائلیم و میبدانیم. ما چقدر برای سالمتی بچه است. این را مهم السَّالم َعلَْیه   ابراهیم

 !ب کرده است. برای نمازش چطور؟ آیا دغدغه داریم؟خوریم که بچه ت شود. غصه می کور می

برای خودش دعا  السَّالم َعلَْیه   باشیم. اول حضرت ابراهیم نمازخوانی داشته باشیم، باید خود ما اهل نماز خواهیم بچۀ اگر می

بینند  ها می ستند. وقتی بچهها هنمای وجود ما هستند. هرطور ما هستیم آنهای ما آیینه تمام هایش. بچهکند، بعد برای بچهمی

گیرند. برای نماز  ها هم همان نماز را از ما الهام میخوانیم، آن ورزیم و نمازی عاشقانه و عارفانه می که ما به نماز عشق می

 .هایمان از خدا کمک بخواهیم و دعا کنیمبچه

 

 

 برنامه آموزشی نماز -7

﴾ ﴿و  : خواهد از خدا می السَّالم َعلَْیه   امام سجاد بِيتِِهمأ ُأ ل ی ت  أ ِعنِّی ع 
 .، خدایا در تربیت فرزندان کمکم کن1

 .ها برنامه داشته باشیم ما باید به مدد الهی برای تربیت بچه

خداوند این جهان را بر اساس برنامه آفریده است. خورشید و ماه با حساب منظمی 

سُ : گردند می ُُ  و   ﴿الشامأ توانست در  خوب می.3 فرماید: خداوند در شش روز جهان را آفریده است قرآن می.2 بان﴾بُِحسأ  الق م 

دهد که کارها  ها که هنوز روز و شبی نبوده است. یعنی در شش برهه آفریده است. این نشان می یک روز بیافریند. آن وقت

گیرد. کارها باید بر اساس یک نظامی شکل  نمی ای صورت ای، فله در این عالم باید براساس برنامه صورت پذیرد. گتره

ها در یک سالگی، در دو سالگی، در سه سالگی، در چهار سالگی، در پنج سالگی و در هر  بگیرد. چقدر حدیث داریم که بچه

زن و شوهر با  سنی باید برایشان یک کاری انجام شود. ما این را باید باور کنیم و باید برنامه داشته باشیم. برنامه را هم باید

 .مشاهده کنید السَّالم َعلَْیه   هم، پدر و مادر با هم، طراحی کنند. یک نمونه از برنامۀ نمازی کودکان را از زبان امام صادق
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بار به او بگویید تا او هم فرماید که فرزندتان چه دختر و چه پسر به سه سالگی که رسید، هفت می السَّالم َعلَْیه   امام صادق

گیرد، در آینده باید  کند و یاد می کنیم و آرام آرام این بچه این ذکرها را حفظ میما با اذکار شروع می ﴿َّل اله اَّل هللا﴾ :بگوید

﴿َّل اله اَّل  :مفاهیم و معارف آن ذکرها را به او تعلیم بدهیم. تا در عمق جانش بنشیند. پس در سه سالگی هفت بار به او بگویید

د رسول هللا﴾ :ت هفت بار بگوییدبیست روز که گذش هللا﴾ ببینید مشخص است که از سه سالگی تا هفت سالگی یک  ﴿محم 

 .برنامه است. ما هم باید برنامه داشته باشیم. از بزرگانمان الهام بگیریم

د وآله﴾ .ها یاد بدهید چهارساله که شد این را به بچه  ﴿صلى هللا على محم 

اضافه شده  :بیتخدا. ذکر سوم اهل ی بود. ذکر دوم درباره نبوت آخرین فرستادۀپس ذکر اول درباره توحید و یکتاپرست

نور پاک را برای پیشوایی امت  دهنده راه پیامبر هستند. به فرمان خدا در غدیر خم پیامبر دوازدهبیت ادامهاست. چون اهل

است.  السَّالم َعلَْیه   ها امام مهدیو دوازدهمین آن السَّالم َعلَْیه   ها علی بن ابیطالباسالمی تا روز قیامت مشخص فرمودند. اولین آن

 .گوییمبیت میبه این دوازده نور پاک، اهل

ِهب   .بیت مصون و پاک از هرگونه گناه و اشتباه و خطا و فراموشی هستندفرماید که اهل قرآن کریم می ُِيُد هللاُ لِيُذأ ا يُ ﴿إِنام 

س  أ هأل  الأب   جأ ُِّ نأُكُم ال ا﴾ع  ًُ ُكمأ ت طأِهي  ُ يُط هِّ يأِت و 
4 

 .توحید ﴿َّل اله اَّل هللا﴾ ذکر اول،

د رسول هللا﴾ ذکر دوم،  .نبوت ﴿محم 

د و آله﴾﴿صلى هللا ذکر سوم، صلوات،  . على محم 

درپی بلکه با فاصله زمانی تمرین کند. تا بعد بچه را رها کنید. بچه باید بازی کند. فرصت داشته باشد. این ذکرها را نه پی

رسد. در پنج سالگی دست چپ و راست را به او یاد بدهید و به سمت قبله سجده کردن را به او یاد بدهید.  به پنج سالگی می

سر ما جنوب شمال است، پشت ها را، این جهت سمت راست است، این جهت سمت چپ است، مقابل ما مثالً هتها و جسمت

ه ة  هُو   .ای مشخص کرده استها قبلهو سمت قبله را که سمتی مقدس است و خداوند برای همه ملت است، لُِكلٍّ ِوجأ ﴿و 

لِّيه ا﴾ ُمو 
 .ای است ها قبله برای امت 5

پس از آن شستن دست و صورت و زمانی که بچه شش ساله شد، آرام آرام تمام یک نماز کامل، اذکار و افعالش را باید به 

 .ونقص بخواندعیبفت سالگی یک نماز کامل بیاین دختر و پسر بیاموزیم که در سن ه

 .ریزی کنیمها برنامه بنابراین برای آموزش نماز بچه
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 نمازجماعت در خانه -8

ع   هللاِ  ي د   ﴿إنا : فرماید می السَّالم َعلَْیه   امیرمؤمنان على ة﴾ م  اع  م  الج 
، دست خدا با جماعت است. پیامبر 1

غذا خوردن «. کنند ای است که جمعی به سمت غذا دست دراز می بهترین سفره، سفره»فرمود:  َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی اکرم

همچنین فرمود: دوتا بهتر از یکی است، سه تا بهتر از .2 پسندد تنهایی، خوابیدن تنهایی، سفر رفتن تنهایی را اسالم نمی

 .3اشیمتا بهتر از چهارتا، سعی کنید همیشه با اجتماعات ب تا، پنج دوتاست، چهار تا بهتر از پنج

دگی میآمد و ماجرای خودش را تعریف کرد که من در روستایی زن َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی نشینی نزد پیامبرمرد عرب بادیه

کنم که آنجا مسجد نیست. چند خانوار بیشتر نیستیم، من هستم و همسر و فرزندانم و چند کارگر. جمعیتی در آنجا نیست، ولی 

کنند، آیا این جماعت گویم، خانمم و فرزندانم و آن کارگران به من اقتدا می رسد، خودم اذان و اقامه می وقت نماز که می

 !تشویق کرد و فرمود: بله است؟ پیغمبر او را تحسین و

گویم،  رسد من اذان و اقامه می کنند، وقت نماز که میهای آن مزرعه کار می ها کارگرها در دوردست گفت: گاهی وقت

 !کنند. آیا این جماعت است؟ پیغمبر او را تحسین و تشویق کرد و فرمود: بلهخانمم و فرزندانم به من اقتدا می

در مزرعه هستند و ما دو نفر بیشتر نیستیم، من و  دنبال گاو و گوسفند و کارهایها به ها بچهقتگفت: یا رسول للا گاهی و

کنند. آیا این جماعت  من اقتدا می به ایستم و همسرم گویم و به نماز می رسد، من اذان و اقامه می همسرم! وقت نماز که می

 !است؟ پیغمبر او را تحسین کرد و فرمود: بله

گویم و نماز  گویم، اقامه میرسد من اذان میمانم وقت نماز که می مسرم هم عذری دارد، من تنها میگفت: گاهی ه

هُ  ﴿الُمؤِمنُ : خوانم. پیغمبر فرمود می حد  ماعة ﴾ و   .تنهایی جماعت است مؤمن به 4ج 

ما نیز چنین کاری کنیم. تا زمانی که دسترسی به مسجد داریم، اولویت اول با تأكیدات پیامبر و ائمه مسجد است. حتی

نیست، آید، مسجد در نزدیکی ما  االمکان خودمان به اتفاق اعضای خانواده به مسجد برویم. اما گاهی شرایطی به وجود می

وآمد کنند، نمازهایمان را در خانه ولی به در یک روستایی هستیم، یا شرایطی است که باید مردم کمتر به مساجد رفت

 .جماعت و در اول وقت بخوانیم

هایمان را ولو های سختی هم نیست. یکی اینکه قرائتش صحیح باشد، قرائتامام جماعت هم دو شرط بیشتر ندارد، شرط

کنند،  موضوع هم شده تصحیح کنیم. دوم اینکه امام جماعت باید عادل باشد. یعنی کسانی که به این آقا اقتدا میخاطر این به

 .کندکند، گناه صغیره را هم تکرار نمی باید او را عادل بدانند. عادل یعنی گناه کبیره نمی

گناهی داشته، توبه و استغفار کرده است. عدالت  گویند ما از این آقا گناهی ندیدیم، یا اگر مهم نظراقتداکنندگان هست. می

کند، عدالت امام می کند، با عدالت مرجع تقلید فرقکند، با عدالت رهبر فرق می امام جماعت، با عدالت قاضی فرق می

 .گیرانه نیست. قرائتش صحیح باشد و مأمومین او را عادل بدانندجماعت خیلی سخت

 .یرات عاطفی و معنوی خوبی دارداین نماز جماعت در خانه، چه تأث
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ها اذان بگوید، اقامه بگوید. بعد از نماز بعضی از اعضای خانه تعقیبات  قبل از نماز چقدر خوب است که یکی از بچه

خوانیم: یک نفر به نماز را بخوانند. خداوند نیایش جمعی را دوست دارد. چرا اینقدر نماز جماعت ثواب دارد؟ در حدیث می

برابر،  ۲۴۰۰برابر، چهار نفر  ١۲۰۰برابر، سه نفر،  ۶۰۰شود. دو نفر اقتدا کنند،  برابر می ١۵۰تدا کند، ثوابش یک نفر اق

دهد که خداوند نیایش  این نشان می.5 شود حساب کرد طور تا ده نفرو ده نفرو بیشتر را نمیبرابر، همین ۴۸۰۰پنج نفر، 

 .جمعی را، دعای جمعی را، نماز جماعت را خیلی دوست دارد

جمعی هستیم  ای نیست، مثالً  سعی کنیم نمازها را با امام جماعت روحانی و در مسجد اقامه کنیم، اما جاهایی که هیچ چاره

یک پارکی هستیم، به مسجد دسترسی نداریم و یا در خانه هستیم، نمازهایمان را به جماعت بخوانیم که رحمت خدا را  و در

 .برای خودمان نازل خواهیم کرد
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را خریداری کنید و  السَّالم َعلَْیه   ام سجادکنم که اگر برایتان امکان دارد، کتاب رساله حقوق از امبه شما عزیزان پیشنهاد می

بار بخوانیم و به کناری بگذاریم. باید همیشه تا هایی نیست که یکهایتان داشته باشید. این کتاب از آن کتابهمیشه در خانه

 .زندگی پیوسته بخوانیم عنوان درسمان باشد و بهآخر عمر در خانه

باشد و ما متعهد و مسئولیم که این حقوق  به ما یاد داده که در این دنیا پنجاه حق بر عهده ما می السَّالم َعلَْیه   در این کتاب امام

ترین کسی که به ما حق دارد، خداوند متعال، آفریدگار ماست. همان خدایی که آغاز ما، پایان ما،  را ادا کنیم. اولین و بزرگ

حقوق  ها حق هستند. اعالمیۀها را خداوند به ما فرموده که این قح رزق و روزی ما، هدایت و سالمت ما با اوست. و بقیۀ

گوییم بشر، مبنای ایدئولوژی ندارد. چه کسی گفته است که حق بشر این است. ما مسلمانان ادعایمان این است که وقتی می

 .حقی هست، خدا اعالم کرده است که حق است. خدایی که بر همه حق دارد

ها هم به پدر و  ها حق دارند، بچه طور که پدر و مادر بر بچه، حق فرزندان به والدین است. همانگانهیکی از حقوق پنجاه

 .تر بشویم مادر حق دارند. ببینیم آن حقوق چیست، تا ما پدر و مادرها روشن

ق   ﴿و   :فرماید می ا ح  ل ِدك   أ م  ل مُ  و  ﴾ أ ن هُ  ف ت عأ  َ و بخشی از  حق فرزندت این است که بدانی او از تو :ِمن

اف   ﴿و   .توست َ   ُمض  اِجلِ  إِل يأ هِ  في ع  ُِ يأ ني ا بِخ  ِه﴾ و   الد   ُ هایی که پیوست دارد،  ؛ در این دنیای کوتاه پیوست تو است. مانند نامهش 

های ما هستند، چه خوب باشند و چه بد، مال ما هستند، بچه ما  های ما بچه ما هم پیوست داریم. پیوست

َ   ﴿و   .هستند ئُول   أ ن  سأ ل يت هُ﴾ م  ا و  م   .ای مادر! تو مسئول اداره و تربیت این فرزندان هستی و ای پدر ع 

ِب﴾ کار باید کرد؟خوب چه ِن اْل د  باید این فرزند را خوب تربیت کنی. حق او هست. هرچه کوتاهی کنیم، در  ﴿ِمنأ ُحسأ

َّلل ةِ  ﴿و   .ها از ما بستانکار خواهند بود دادگاه قیامت بچه ب ِه﴾ الد  ل ى ر  بزنیم آنها را به خدا  ها را به پروردگار پیوند بچه ع 

ها خداگراست. این پدر  هاست. سرشت و فطرت بچهراهنمایی کنیم. شکوفایی خداشناسی، خداگرایی، خداپرستی از حقوق بچه
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ُعون ةِ  ﴿و   .و مادر هستند که باید محیطی را مناسب خداگرایی و خداپرستی آماده کنند تِهِ  ل هُ  الأم  ل ى ط اع  َ   ع  ها  بچه ن فأِسِه﴾ في و   فِي

حجاب داشتن و.... باید کمک کنیم. مثل اینکه  را بر طاعت خدا، درباره خودت و خودش، یعنی نماز خواندن و روزه گرفتن،

رفتن است، مثل راه نماز خواندن هم مثل همان« رفتن آموختدستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیوه راه»گوید:  رفتن میدر راه

ها کم و کسری باشد، تقصیر به عهده پدر و  ها حق دارند. اگر در اقامه نماز بچه تکلم است، پدر و مادر وظیفه دارند. بچه

ِة إل يِه﴾ .مادرهاست ل ی اإِلساء  ل ی اإلحساِن إل يِه و ُمعاً ب  ع  ن ي عل ُم أناهُ ُمثاب  ع  ل  م  م  ُِِه ع  ل في أم ای مادر در  در وای پ  ﴿ف اعم 

 .طور باید فکر کنی که اگر درست عمل کردی، ثواب و اگر بد عمل کردی، عقاب در پی خواهد داشتکار تربیت فرزند، این

تُک   ﴿و   :فرمود السَّالم َعلَْیه   البالغه به پسرش امام حسننهج ۳١در نامه  السَّالم َعلَْیه   امیرالمؤمنین دأ ج  ا ام تو ریافته ب عأِضی﴾ و 

َ   ﴿ب لأ  بخشی از خودم، تُ دأ ج  أ نا  .نه تو بعضی از من نیستی، تو تمام وجود من هستی ُكلِّي﴾ و  تای ك  يأئاً  ﴿ح  َ   ل وأ  ش  اب  اب نِي﴾ أ ص  ، أ ص 

ای برای تو پیش بیاید، اگر مریضی برای تو پیش بیاید، انگار برای من پیش آمده است. حاال  طوری شده است که اگر حادثه

 :خواهم به تو وصیت کنم احساس میبا این 

َ   ﴿ف إِن ي ى هللاِ﴾ أُوِصي  .کنمخداترسی دعوت می تو را به پاکی و بِت قو 

ُِِه﴾ و   بُن ى   ﴿أ ىأ   .خدا باش برفرمان ای فرزندم کامالً   لُُزوِم أ مأ

ةِ  ار  ِعم  َ   ﴿و  ُِِه﴾ ً لأبِ  .کنی آباد خدا یاد با را دلت اینکه و  بِِذکأ

 .با رفتار، این حق فرزندان را ادا کنند با نامه، با گفتار، های مختلف، شیوه با باید والدین آری
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ها و موعظه کردن آنان است.  هایی که خدا خیلی دوست دارد، صحنه گفتگو و حرف زدن پدر و مادرها با بچه از صحنه

منطقی، اما با رنگ  های استداللی و نه با زبان درشت. حتی حرفهای خوب، با زبان خیرخواهی و دلسوزی،  یعنی حرف

اش را خدا در قرآن آورده است: در سوره لقمان از گوییم. یک نمونهعاطفی. این را در فارسی پند و در عربی موعظه می

 .هایمان حرف بزنیمموعظه حضرت لقمان به فرزندش یاد شده تا از آن الهام بگیریم که چطور با بچه

ة ﴾ :فرماید سوره لقمان چنین می ١۲آیه  م  ان  الأِحكأ ل ق دأ آت يأن ا لُقأم  ُأ  ما به لقمان حکمت دادیم. آن حکمت چه بود؟ ﴿و  ُك ﴿أ ِن اشأ

﴾ِ ُُ لِن فأِسِه﴾ .خدا را شکر کن لِِلا ُك ا ي شأ ُأ ف إِنام  ُك نأ ي شأ م  این تشکر به تشکر از خدا، نه اینکه خدا به تشکر ما نیاز دارد، بلکه  ﴿و 

ِميد ﴾ .نفع خود ماست نِيٌّ ح  ُ  ف إِنا هللاا  غ  ف  نأ ك  م   .نیاز ستوده استناسپاسی کند، خداوند بی و هرکس که ﴿و 

اُن َِّلبأنِِه﴾ :فرماید چنین می ١۳آیه  َأ ً ال  لُقأم  إِ ُهو  ي ِعظُهُ﴾ :گاه که لقمان به پسرش گفتو یاد کن آن ﴿و  که با سوز و درحالی ﴿و 

گوید: بخش اول مسائل عقیدتی، توحید و  داد. حضرت لقمان در سه بخش با پسرش سخن میگداز و مهربانی، او را پند می

 .ازمنکر است و بخش سوم مسایل اخالقی استمعروف و نهیمعاد است. بخش دوم مسایل عبادی، نماز و امربه



ِ﴾﴿ي ا بُن يا َّل   :لقمان به پسرش با مهربانی و دلسوزی گفت ُِكأ بِالِلا ك  ل ظُلأم   .، عزیزم برای خدا شریک قایل نشو تُشأ ُأ ﴿إِنا الشِّ

﴾ ِظيم  ، حقیقت این است که شرک ظلم بزرگی است. اول از یکتایی خدا شروع کرد. آری به سراغ غیرخدا رفتن ظلم است؛ ع 

 .ظلم به خدا، ظلم به خود و ظلم به معبودهای دروغین

 .کند که این بچه از کوچکی بداند که بعد از مردن حیاتی و حساب و کتابی هستاد موعظه میپس از توحید درباره مع

﴾  .شود: عزیزم این واژه بار عاطفی دارد. معادل فارسی آن می ﴿ي ا بُن يا

ٍل﴾ حقیقت این است که د  ُأ باٍة ِمنأ خ  َُ ِمثأق ال  ح  گر به وزن یک دانه خردل دانه گیاهی مانند ارزن است. ا) ﴿إِناه ا إِنأ ت 

ٍة﴾ ارزن  ُ خأ ٍِ﴾ ای باشد، در یک دره ﴿ف ت ُكنأ فِي ص  ا و  ِض﴾ ها باشد، یا در آسمان ﴿أ وأ فِي السام  ، یا در زمین ﴿أ وأ فِي اْلأ رأ

ُ﴾ باشد، ٍِ بِه ا هللاا ب کارهایت شود. عزیزم مراق کند. به این اندازه کار خوب یا بد بکنی، گم نمی ، خداوند آن را حاضر می﴿ي أأ

﴾ .کندکشی میآورد و حساب کارهایت را خداوند می .باش  ُ بِي  .سنج و باخبر است، خداوند نکته﴿إِنا هللاا  ل ِطيف  خ 

الة ﴾ .رسیم که درباره نماز است سوره لقمان می ١۷به آیه  ِِم الصا وِف﴾ .پا دارعزیزم، نماز به ﴿ي ا بُن يا أً  ُُ عأ ُأ بِالأم  أأُم در  ﴿و 

ُِ﴾ .ها دستور بدهایل اجتماعی هم دخالت کن. به خوبیمس ِن الأُمنأك  انأه  ع  ل ی .از زشتی جلوگیری کن ﴿و  ُأ ع  بِ اصأ ﴾ ﴿و   َ اب  ا أ ص  از  م 

ُُموِر﴾ .همین کوچکی یاد بگیر و در مقابل حوادث ایستادگی کن و خودت را نباز ِم اْلأ زأ َ  ِمنأ ع  لِ  َ هایی که برایت گفتم این ﴿إِنا 

 .به اراده بزرگی دارد   ازمنکر احتیاجمعروف و نهیا این امربه  ی ترین چیزهاست، ز مهما

داك  لِلنااِس﴾ :رسیم به مسایل اخالقی می ١۸در آیه  ُأ خ  عِّ َّل  تُص  ِش فِي  .، از روی تکبر رویت را از مردم نگردان﴿و  َّل  ت مأ ﴿و 

ًحا﴾  ُ ِض م  ت اٍل ف ُخوٍر﴾ .و، مغرورانه روی زمین راه نراْلأ رأ فروشند های متکبری که فخر می، خداوند آدم﴿إِنا هللاا  َّل  يُِحبُّ ُكلا ُمخأ

 .را دوست ندارد

﴾ :فرماید می ١۹آیه   َ يِ شأ ًأِصدأ فِي م  ا ﴾ .در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن ﴿و   َ تِ وأ ُضضأ ِمنأ ص  اغأ و در سخن گفتن داد  ﴿و 

ُِ﴾ .نزن و صدایت را پایین بیاور ِمي ٍُ الأح  وأ ٍِ ل ص  ا و  ُ  اْلأ صأ بدترین صداها، صدای االغ است. انسان در حرف زدن و  ﴿إِنا أ نأك 

 .صدا زدن باید رعایت صوت را بکند که نشانه شخصیت اوست

 .خواستیم بگوییم خداوند گفتگوی صمیمانه والدین و فرزندان را دوست دارد در این درس می

 صالح نماز، شکرانه فرزند -11

عطیه» و  «هبه» ،«هدیه» :است برده کار به را کلمات این فرزند درباره کریم قرآن پسر؟ یا است بهتر دختر شما نظر به

خوانیم که خداوند به بعضی دختر، به  های ما هدایای خدا هستند. در سوره شوری می خشش و جایزه. بچه  ب هدیه، یعنی ؛«

ٍِ  .کدام. او خدای ما و خالق ما و حکیم استکند و به بعضی هیچیبعضی پسر به بعضی هر دو را عطا م ا او  م  َُ السا ِ ُملأ ﴿لِِلا

ُكور   اُء الذُّ نأ ي ش  ي ه ُب لِم  اُء إِن اثًا و  نأ ي ش  اُء ي ه ُب لِم  ا ي ش  لُُق م  ِض ي خأ اْلأ رأ قِ  و  اُء ع  نأ ي ش  ع ُل م  ي جأ إِن اثًا و  انًا و   ُ كأ َُ ُجُهمأ  وِّ يًما إِناهُ أ وأ يُز 

﴾  ُ لِيم  ً ِدي ع 
تر آفریند، به هر کس اراده کند دخ ها و زمین از آن خداست هر چه را بخواهد می ، مالكیت و حاکمیت آسمان1
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کند و هر کس را بخواهد  را برای آنان جمع می -هردو  –بخشد و به هر کس بخواهد پسر یا )اگر بخواهد( پسر و دختر  می

 .گذارد، زیرا که او دانا و توانا است عقیم )نازا( می

 .جالب اینکه اول نام دختر را آورده است، بعد نام پسر

آمد و گفت: خدا چهارمین دختر را هم به ما داد. حضرت پرسید: اعتراض  السَّالم َعلَْیه   شخصی ناراحت نزد امام صادق

داری؟ به نظر تو این تقسیم دختر و پسری دست چه کسی باشد، خوب باشد؟ دست خدا یا بندگان؟ او هم فکری کرد و گفت: 

فرماید: چه بسا دختری  میباید دست خدا باشد، او به هر چیزی عالم است. فرمود: خوب حاال هم دست خدا بوده است. قرآن 

 .که از پسر بهتر است

هایمان با این چشم نگاه کنیم که هدایای خدا هستند. دختر باشند، یا پسر، رحمت و نعمت خدا هستند. ما در برابر به بچه

 ای داریم؟ این لطف و هدیه خدا باید چه کاری کنیم؟ چه وظیفه

رین چیز برای تشکر از خدا نسبت به اینکه خدا به ما فرزند داده است، این باید بدانیم که شکرانه فرزندان، نماز است. بهت

ِحيمِ  :خوانیم است که نماز بخوانیم. زیرا در سوره کوثر می ُا ِن ال م  حأ ُا ِ ال ِم هللاا ﴾ .﴿بِسأ ثُ  وأ ط يأن اك  الأك  پیامبر ما به تو  ای إِناا أ عأ

گیرد. یازده  عالم تا پایان تاریخ توسط چهارده معصوم صورت گرفته و می های کوثر، فاطمه، خیر کثیر را دادیم. همه هدایت

ای پیامبر! ما به تو کوثر دادیم. گویا  .هستند. این کوثر است َعلَْیها للا َسالمه  آن چهارده معصوم فرزندان فاطمه زهرا نفر از

﴾ :فرماید کند، پروردگارا من چه باید کنم؟ میپیغمبر سؤال می لِّ خودت را با نماز و با رابطه با خدا نشان  تشکر ﴿ف ص 

لِّ  .بده ﴾ ﴿ف ص  بِّک   ُ نمازت هم باید خالصانه باشد، نه برای خوشایند این و آن. فقط از روی اخالص برای پروردگارت نماز  لِ

﴾ .بخوان ُأ انأح  ی و قربانی کنی. قربانی ها رسیدگی کن یک شکر دیگر هم باید بکنی و آن اینکه به بینوایان برسی. به بیچاره ﴿و 

هایتان هم مرغ نه! گوسفند نه! این هدیه چون خیلی قیمت دارد، باید شتر قربانی کنی. این یک مثال است. یعنی چقدر بچه

های بزرگ برای  تومان و هزار تومان نه! قربانی برایتان قیمت دارند؟ زیاد برایشان صدقه بدهید. صد تومان و پانصد

 .هایتان انجام دهیدهایتان، برای خوشبختی بچههدایت بچه ، برایهایتانسالمتی بچه

پیامبر عزیز ما پسر هم داشت که از دنیا رفتند. حکمت و مشیت خداوند این بود که یک دختر یادگار پیامبر 

زد که او طعنه می َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  لَّیصَ  باشد. یک کسی بود، ده یازده پسر داشت و همیشه به پیامبر َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی اکرم

کند. همه فرزندان او در زمان حیاتش هرکدام به یک مرضی گرفتار شده و مردند.  ابتر است، یعنی نسلش ادامه پیدا نمی

﴾ :خداوند پاسخ داده ُُ َ  ُهو  اْلأ بأت  انِئ   .قطع استبریده و منکند، دم احترامی میاو که به تو بی ﴿إِنا ش 

 .آری نماز بهترین نوع تشکر از خداست، به شکرانه داشتن فرزندانی خوب و عزیز با نماز از خدا تشکر کنیم

 

 



 پاداش والدین دلسوز -12

تا  ۴۳کند. ابتدا در سوره مّدثر آیات قرآن کریم در دو سوره رازی از رازهای بهشت رفتن و جهنم رفتن را رونمائی می

﴾ شود که چه شد به جهنم افتادید؟ ها هم پرسیده می فرماید: از جهنمیمی ۴۶  ُ ق  ُكمأ فِي س  ل ك  ا س  ها اولین جوابی که می جهنمی ﴿م 

﴾ .گویند: ما اهل نماز نبودیم دهند می لِّين  َُ ِمن  الأُمص  ﴾ :گویندبعد می ﴿ل مأ ن  ِكين  َُ نُطأِعُم الأِمسأ ل مأ ن  ها بی ما نسبت به بیچاره ﴿و 

﴾ :گویندگاه میتفاوت بودیم. آن ائِِضين  ع  الأخ  ُكناا ن ُخوُض م  ُكناا  د کهدهنمی در پایان این پاسخ را همرنگ جماعت شدیم. و ﴿و  ﴿و 

يِن﴾ ِم الدِّ ُب بِي وأ ذِّ  .ها کردیم. این سرنوشت جهنمی قیامت را انکار می 1نُك 

پرسند:  فرماید: از بهشتیان می کند و میراز بهشت رفتن بهشتیان را برمال می ۲۷تا  ۲۵از طرفی در سوره طور آیات 

﴾ چه شد که به بهشت آمدید؟ فِقِين  لِن ا ُمشأ دهند: ما قبل از این زمانی که در دنیا بودیم، نسبت  پاسخ می ﴿ً الُوا إِناا ُكناا ً بأُل فِي أ هأ

دلیل آنکه ما بهشت آمدیم این بود که نسبت به  (اه با دلسوزی استشفقت؛ مهربانی همر) .به خانواده خود دلسوز بودیم

ها را رها نکردیم و در این دنیای  خانواده خود ترسان بودیم. مشفق بودیم. دلسوز بودیم. دغدغه داشتیم و دلواپس بودیم. بچه

 .د بکنندخواهن پرغوغا، با اینترنت و ماهواره و عکس و فیلم و کلیپ و شوخی و جدی... هرکاری می

ها را خوب اداره کردیم. خدا هم بر ما منت گذاشت و ما را از عذاب سوزان حفظ  با سوز پدرانه و با عشق مادرانه بچه

ُموِم﴾ .کرد اب  السا ذ  ً ان ا ع  و  ل يأن ا و  ُ ع  نا هللاا ِمنأ  ﴿إِناا ُكناا .ایمگویند که این بهشت مزد کاری است که در دنیا کرده دوباره می .﴿ف م 

ُعوهُ﴾ یکی هایمان را با خدا پیوند زدیم.  در دنیا ما خدا را صدا زدیم. از خدا کمک خواستیم. خودمان پاک ماندیم. بچه 2ً بأُل ن دأ

 .های صالح و مؤمن دلسوزی و خیرخواهی و مهربانی همراه با سوز و گداز است های خانواده از ویژگی

خیلی  خواب و آسایش ندارم، .شخصی به محل کارم آمد و خیلی گریه کرد و گفت: سه تا بچه دارم هر سه معتاد هستند

ها همکاری، همراهی و همفکری ما نیاز دارند. اگر اینهایمان به دعا، نظارت، هایمان رها نشوند. بچهمتأثر شدم. بچه

 .مراعات شد، کل اعضای خانواده در بهشت مستقر خواهند بود

ها را با پدر و مادر و جمعی که  دهیم. بچه فرماید: ما اعضای خانواده را در کنار هم در بهشت قرار می در همین سوره می

قأن ا بِِهمأ  .کنیم که خوش باشنددر آنجا هم کاری می .در دنیا کنار هم بودند اٍن أ لأح  ياتُُهمأ بِإِيم  َُرِّ تأُهمأ  اتاب ع  نُوا و  الاِذين  آم  ﴿و 

﴾ يات ُهمأ َُرِّ
که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را )در بهشت( به آنان  کسانی 3

 .کنیم ملحق می
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 نقش ویژه مادر -13

اند، از خانه بوده است، در خانه هم دهد بیشتر کسانی که نمازخوان شد ها نشان می یک خبر خوش برای مادرها. پژوهش

 .کند ت سنگین میها را این تحقیقا دهد مادر نقش ویژه دارد و مسئولیت خانم بیشتر از مادر بوده است و این نشان می

پرسید: بعد از مادر؟  .پرسید: به چه کسی خوبی کنم؟ فرمود: به مادرت َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی شخصی از پیغمبر اکرم

باره پرسید: بعد از مادر، فرمود: به مادرت. بار چهارم پرسید: فرمود به پدرت. این تأکید ویژه نسبت فرمود: به مادرت. سه

 .در حکمت داردبه ما

حضرت امام خمینی که رضوان خدا بر او باد، دو گروه را به انبیا تشبیه کرده است؛ یکی معلمین و دیگری مادرها، مادر 

هایی که صفحه دل و  های طالیی عمرشان را نزد مادر هستند. سالها سال ها دارد. بچه نقش ویژه در نمازخوان شدن بچه

 .ها نزد مادر در دامن مادر هستندینذهن آنها تأثیرپذیری دارد، ا

شدم و نماز شب مادرم را های شب با صدای آهنگ نماز مادرم بیدار می کند، نیمه تعریف می السَّالم َعلَْیه   امام حسن مجتبی

برد چه  هایی که مادرم میکردم اسمدعا کند، خوب گوش می خواست به چهل نفر شب می کردم. در قنوت نماز تماشا می

﴿الجار  :جان به خودمان دعا نکردی؟ مادر این را فرمود انی هستند؟ بعد از نماز از مادرم پرسیدم که مادرکس

 .ها آهنگ نماز مادر در گوش فرزند مانده است بینید که پس از سال ه بعد خودمان. میعزیزم اول همسای 1الدار﴾ ثم  

روز عاشورا که تنهای تنها شد و یک تنه بار سنگینی مصیبت را به دوش  السَّالم َعلَْیه   ساالر شهیدان حضرت امام حسین

ها سخت بود، آمد با پسرش زین ماناش بر آسخوانیم: مصیبتی که سنگینی کشید، چنانکه در زیارت عاشورا میمی

خداحافظی کند و به سمت میدان شهادت برود. سینه پسرش را به سینه خودش چسباند و فرمود: عزیزم،  السَّالم َعلَْیه   العابدین

س ﴿بحق ي .خواهم آن را به تو تعلیم دهم یک دعایی را مادرم به من یاد داده که در مشکالت این دعا را بخوان، اکنون می

يا منفسا عن  السائلين، يا من يعلم ما في الضميُ، والقُآن الحکيم وبحق طه والقُآن العظيم يا من يقدر على حوائج

ج عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبيُ، يا رازق الطفل الصغيُ،  ُ على  يا من َّليحتاج إلى التفسيُ صل   المكُوبين، يا مف

د، وافعل بي كذا وكذا﴾ د وآل محم   .2کند بوسد و وداع می سپس او را می محم 

مندان اجتای کسی که در برآوردن حاجت ح  و قرآن باعظمت، «طه» و قرآن کریم، و به حق «یس» ترجمه دعا: به حق

ای کسی   اند،زدهبخش کسانی که غمای شادی  ها،کننده گرفتاریای برطرف  ای کسی که از درون افراد خبر داری،  توانایی،

ای کسی که به تفسیر احتیاج نداری، بر محمد و   دهی، ای کسی که روزی طفل کوچک را می  کنی،ترحم می که به افراد پیر

 .آلش درود فرست

 .ثیرات مادر استاینها تأ
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ها  مادرها قدر خودشان را بدانند. در روز قیامت یک مراسمی برای قدردانی از پدرها و مادرها برگزار خواهد شد، بچه

کنند: پروردگارا، این مادرم بود مرا نمازخوان کرد، این پدرم بود مرا  آیند و در پیشگاه خدا اعالم می روی تختی می

 .گذارند تاج کرامت بر سرشان می پوشانند و ها میتن آن های فاخر برنب خدای مهربان لباسنمازخوان کرد. آنگاه از جا

شد، با خدا راز  دار نمیعمران آمده است. مادر بچهاش در قرآن در سوره آلهمسر عمران، مادری است که قصه «َحنّه»

داد. دلش شکست، شوهرش عمران هم با خدا  یش دانه میهاای افتاد که آن پرنده به جوجه کرد، چشمش به النه پرنده و نیاز می

نذر مسجد کرد.  ای به دنیا نیامده بچه را راز و نیاز کرد، تا اینکه دعایشان مستجاب شد و این مادر باردار شد. هنوز بچه

بِّ إِنِّي ن ذ   :فرماید قرآن کریم این نقش را برجسته کرده می ان  ر   ُ ٍُ ِعمأ أ   ُ َأ ً ال ِت امأ َ  ﴿إِ ًرا ف ت ق بالأ ِمنِّي إِنا ُا ا فِي ب طأنِي ُمح  َ  م  ٍُ ل  رأ

ِميُع الأع لِيُم﴾ کنم این بچه را که از همه کارها رها باشد و در خدمت  وردگارا نذر می، یاد کنید وقتی که مادر گفت: پر3أ نأت  السا

 .مسجد باشد

این را تعریف کرده که روز آخر عمر حضرت صدیقه طاهره درحالی َعلَْیها للا َسالمه  اسماء بنت عمیس دوست فاطمه زهرا

نمازم را  وشو داد، فرمود: عطر را شستکه خیلی نحیف شده بود، به من فرمود: مقداری آب گرم کن. آب گرم کردم، خودش 

زودی از هایی که به بیاور و سجاده نمازم را پهن کن. دست به دعا برداشت. خدا را قسم داد به انبیاء به پیامبر خاتم، به بچه

يِّ  .خواست؟ خدایا گنهکاران شیعیانم و شیعیان فرزندانم را ببخش شوند. از خدا چه می مادر جدا می س  ئ لُک  ﴿إِل ِهی و  ِدی ا سأ

ي تِی﴾ َُرِّ ُ  ل ُعصاِة شيع تی و  ِشيع ِة  فِ یا فی ُمفاِرً تی ا نأ ت غأ ل د  ط ف يأت ُهم و  بِبُکاِء و   .4بِالاذين  اصأ

 .ها نقش مادر است. از نقش مادرها غافل نشویماین

 

 از خود شروع کنیم -14

 ای درست کنیم؟ ها را از کجا شروع کنیم؟ با چه شیوه پرسند: نماز بچه ها می خیلی

ها  طور اتوماتیک بچهدهیم، به شویم و اهمیت می مند میاسخ این است که از خودمان شروع کنیم. ما وقتی به کاری عالقهپ

 .آموزند گیرند همان را میکنند و از ما الگو میهم به ما نگاه می

ُِ  .ن را تعلیم بدهیدها نماز خواند فرمود: به غیر از زبان، با رفتارتان به بچه السَّالم َعلَْیه   امام صادق اة  النااِس بِغ يأ ﴿ُکونُوا ُدع 

 1أ لأِسن تُِکم﴾

نُوا لِم   :فرماید کنند. می ودشان عمل نمیزنند که خ کند از کسانی که حرفی را می می انتقاد کریم قرآن ﴿ي ا أ يُّه ا الاِذين  آم 

﴾ ا َّل ت فأع لُون  ﴾. کنید زنید که خودتان عمل نمی چرا حرفی را می ت قُولُون  م  ا َّل ت فأع لُون  ِ أ نأ ت قُولُوا م  قأتًا ِعنأد  هللاا ُ  م  بُ ﴿ك 
گناه  2

 .کنید آورد که چیزی را بگویید که به آن عمل نمی بزرگی است، خدا را به خشم می

 گوید: سیگار نکش، تأثیر دارد!؟اش میبه نظر شما یک پدر سیگاری وقتی به بچه
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هایی که وقت نماز  کند، پدر من به وقت نماز حساس است. مادر من به لباس ن پدر و مادر نگاه میفرزند به نماز خواند

گیرند، مسواک میاندازد. پدر و مادر من وقتی وضو می پوشد، حساس است؛ یک چادر تمیز و قشنگ، سجاده مرتبی می می

تارها در وقت نماز حساس باشیم، به نظافت و آراستگی کنند. به همین رفزنند، از عطر استفاده می زنند و موها را شانه می

فرمود: شیعیان ما در سبک زندگی  السَّالم َعلَْیه ما ها اثرگذار است. موسی بن جعفر ها بدون گفتن، در بچه حساس باشیم، همین

یم. یا اگر سجاده داریم و هایمان سجاده ندارند، سجاده بخرچند ویژگی دارند: یکی آنکه برای نمازشان سجاده دارند. اگر بچه

 .کنیم، همیشه استفاده کنیم ها استفاده می کنیم، فقط در مهمانیاستفاده نمی

ها  یک انگشتر دارد. خانم السَّالم َعلَْیه   امام هفتم یکی دیگر آنکه انگشتر به دست دارند. شیعه در سبک زندگی طبق فرموده

ها از اب نماز تأثیرگذار است، فیروزه در ثواب نماز تأثیرگذار است. اینانگشتر عقیق در ثو و آقایان، دخترها و پسرها،

 .آداب مسلمانی و از آداب شیعه بودن است

را با  َعلَْیها للا َسالمه  سوم اینکه تسبیح دارند. امام فرمود: شیعیان ما همراه خود تسبیح تربتی دارند که تسبیحات فاطمه زهرا

من طين ًبُ أبي  شيعتنا عن أربع: ... وسبحة ﴿َّل تستغنی .باشد السَّالم َعلَْیه   ح تربت امام حسینگویند. چه بهتر که تسبیآن می

 .3عبدهللا عليه السالم﴾

گیرند،  های عاشقانه می ادهایی است که وقتی ما سجاده داریم، وقتی پدر و مادر به وقت نماز حساس هستند، قنوتها نماین

 .ریزد خواند و گاهی اشک می کند پدر من چه حس خوبی دارد و پدرم با چه آهنگی نماز میاین بچه نگاه می

نظافت را رعایت کنند، خودمان رعایت  های ما یم بچهخواه ها را شروع کنیم؟ از خودمان. اگر می پس از کجا نماز بچه

های ما اهل کار و تالش باشند،  خواهیم بچههای ما اهل ورزش باشند، خودمان ورزش کنیم. اگر می خواهیم بچه کنیم. اگر می

خدا آن ودیعه را به های ما عاشق نماز باشند، خودمان عاشق نماز باشیم.  خواهیم بچه های فعالی باشیم. اگر می خودمان انسان

 .کندها منتقل می بچه

های تو و انحطاط اخالقی تو، مادر و مادربزرگت است.  به معاویه فرمود: علت بدی السَّالم َعلَْیه   روزی امام حسن مجتبی

این پیام را به دل آن خدا نمای وجود ما هستند. از خودمان شروع کنیم وهای ما آینه تمام گوید، بچهگزاف نمی السَّالم َعلَْیه   امام

 .اندازد ها می

 

 نماز به فرزندان آموزش عملی -15

 چطور نماز را به فرزندانمان آموزش بدهیم؟

کند و ممکن است پیامبر عزیز و امامان معصوم پاسخ فرموده اند: آموزش عملی. چرا که آموزش تئوری اشکال پیدا می

از پیامبر ها چند جور بفهمند یا دقیق نفهمند، اما آموزش عملی، از خطا به دور و به الگو گرفتن نزدیک است.  بچه
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ما  :فرمودند للا، شما بفرمایید چطور نماز بخوانیم؟ آن حضرت میپرسیدند: یا رسول َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی اکرم لُّوا ك  ﴿ص 

أيأتُُمونِي لِّي﴾ ر  گوییم.  خوانم، شما هم آنگونه بخوانید. ما به این روش، آموزش عملی می ، به من نگاه کنید چطور نماز می1اُص 

پرسیدند که وضوی رسول  می السَّالم َعلَْیه ما تنها با سخن و بیان نه، انجام بدهیم. از امام باقر و امام صادق

گیرند با هم فرق  ها می گیرند با وضویی که سنی ها می چگونه بوده است؟ )اآلن وضویی که شیعه َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی خدا

 .دادند فرماید: ظرف آب و تشتی بیاورید. و بعد یک وضوی عملی انجام می دهد، بلکه می دارد.( امام توضیح نمی

دانند آموزش عملی نماز را به  هاست با کمال افتخار وظیفه خود میالخوشبختانه در مدارس ما معلمان سوم ابتدایی س

روز قیامت  ها آنچه حتماً  کنند. یادمان باشد قبل از معلم گونه عمل میآموزان انجام بدهند. خوشا به حال افرادی که ایندانش

صورت عملی نه تئوری ا پایان نماز بهخواهند پرسید، پدر و مادرها هستند. پدر و مادرها آموزش نماز را از وضو گرفتن ت

 .انجام دهند

نام محمد حنفیه، )اسم مادرش حنفیه بود و به به پسرش که ده دوازده ساله بود به السَّالم َعلَْیه   روزی امیرمؤمنان علی

ر و شروع گونه وضو بگیفرمود: پسرم مقداری آب بیاور. مقداری آب آورد. فرمود: عزیزم، این (دهند، مادرش نسبت می

 .کند به آموزش عملی وضو می

 .پسرم، ابتدا به آب که رسیدی از خداوند برای نعمت آب تشکر کن

، پروردگارا مرا از ﴿اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهُين﴾ :هایت را تا مچ بشوی و بگوقبل از وضو دست

 .پاک باشد، هم دلم از گناه پاک باشد کنندگان و از پاکیزگان قرار بده. هم ظاهرم از آلودگیتوبه

شویی، بگو: خدایا در روز قیامت مرا از روسفیدان قرار بده و از روسیاهان  فرزندم، عزیزم، پسرم، صورتت را که می

شوند. در حقیقت پدر به پسرش یاد  فرماید: روز قیامت بعضی روسفید و بعضی روسیاه وارد محشر می قرار نده. قرآن می

 .وضو از قیامت یاد کن دهد در می

نأ  .گونه هستندشویی، بگو: خدایا کارنامه عملم را به دست راستم بده، که رستگاران این پسرم دست راستت را که می ﴿ف م 

ُؤا ِكت ابِي هأ﴾  ُ ًأ أُوتِي  ِكت اب هُ بِي ِمينِِه ف ي قُوُل ه اُؤُم ا
گویند:  هایی که کارنامه عملشان به دست راستشان است، می روز قیامت آن 2

الِي ٍة. ًُطُوفُه  . اهالی محشر بیایید کارنامه مرا ببینید و بخوانید ناٍة ع  اِضي ٍة. فِي ج  ٍة ر  انِي ة ﴾﴿ف ُهو  فِي ِعيش  ها در شادمانی و  ، این3ا د 

 .برند و در بهشت جای دارند سر می مندی به رضایت

های بد و: خدایا کارنامه مرا در دست چپم قرار نده، چون آدمشویی، بگ عزیزم، نور چشمانم، دست چپت را که می

سوی جهنم کشانده هاست و سرانجام بهاست، نمرات بد دارند، مایه سرافکندگی و شرمساری آن شان به دست چپشانکارنامه

ٍ  كِ . شوند می الِِه ف ي قُوُل ي ا ل يأت نِي ل مأ أُو نأ أُوتِي  ِكت اب هُ بِِشم  ا م  أ ما لُّوهُ﴾ ثُما  ُخُذوهُ ف ُغلُّوهُ ... ت ابِي هأ ﴿و  ِحيم  ص  الأج 
4. 

تِک﴾ .خود کنکشی، بگو: خدایا سرتاپا مرا غرق در رحمت پسرم، وقتی سرت را مسح می م  حأ  ُ نِي بِ شِّ  ﴿اللاُهما غ 

هایم را بر پل صراط ثابت بدار و مرا به سالمت به بهشت برسان. کشی، بگو: خدایا قدمعزیزم، وقتی پاهایت را مسح می

 .کنیمافتند. در وضوی نماز از آن پل یاد می ها از روی آن پایین می نام صراط است که خیلیروی جهنم پل باریکی به
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های  لغزند، قدم ها روی پل صراط میکشی، به خدا بگو: خدایا آن روزی که همه قدمپسرم هر وقت پاهایت را مسح می

 .5نماز است مرا ثابت بدار و مرا به سالمت به بهشت برین وارد کن. این نمونه آموزش عملی

 .ای دارند ویژه هایشان وظیفۀشود که پدر و مادرها برای آموزش احکام به بچه از این روایت معلوم می

 .از اآلن باید خودمان را آماده کنیم که بتوانیم با سرعت و سالمت از آن پل رد شویم

 

 های دختران ویژگی -16

کرد که به دختردارها توجه ویژه کنند. آن حضرت به جامعه اسالمی سفارش می َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی عزیز اسالم پیامبر

 :فرمود می

 .«1بهترین فرزندان شما دختران هستند»

 .«2بخش به او و آمرزنده او خواهد بوددهنده او، برکتهر کس که دختری دارد، خداوند یاری»

دهندگانند و دختران باقیات اند و پسران بشارت داشتنیمهر ویژه خداوند بر پدر دختران باد. دختران مبارک و دوست»

 .«3صالحات هستند

شود و زیارت فرشتگان از  اش میای که در آن دختر باشد، هر روز دوازده برکت و رحمت از آسمان ارزانی خانه هر»

 .«4شود سال نوشته میروز برای پدر آن دختران عبادت یککه در هر شبانهگردد، درحالی آن خانه قطع نمی

 .«5هرکس سرپرستی دو یا سه دختر را داشته باشد، با من در بهشت خواهد بود»

خوشا به حال مردی که اولین فرزندش »فرمود:  همچنین می .«هایی که دختر دارند، نظر خاصی داردخدای متعال به آن»

 .و خداوند دختر عزیزی به آن حضرت داد که در قرآن او را کوثر نامید«. دختر باشد

بشارت تولد دختری دادند. حضرت با نگاهی به چهره اصحاب  َوَسلَّم ه  َوآل َعلیه   للّاه  َصلَّی در روایات آمده است: به پیامبر خدا

شما را چه شده، گلی به من داده شده که او را ببویم و روزی»ناخرسندند؛ از این روی فرمود:  ها از این خبردریافت که آن

 .«6عهده خداوند متعالی است اش بر

کند که بال  سوی نوزادش روانه میای به آنگاه که مردی صاحب دختری شد، خداوند فرشته»فرمود:  السَّالم َعلَْیه   امام صادق

 .«7کنندگان بر او از سوی خداوند یاری خواهد شدفاقبر سر و سینه او کشد و گوید: کودکی ضعیف آفریده شده است. ان

پذیری و انجام تکالیف در مسئولیتها رسند. این یعنی استعداد آن از نظر شرعی، دخترها زودتر از پسرها به تکلیف می

 .ها مسئولیت سپرده استشود. خداوند دخترها را زودتر از پسرها شایسته دانسته و به آن الهی زودتر از پسرها شکوفا می

کننده نامیده و در آن سوره بیشتر از عبادت یعنی عبادت« مریم»خدای مهربان یک سوره را در قرآن به نام یک دختر، 

د   :فرماید تعریف کرده است. خداوند در توصیف حضرت مریم در قرآن می این دختر ج  اب  و   ُ ياا الأِمحأ ُِ ك  ل يأه ا ز  ل  ع  خ  ا د  ﴿ُكلام 
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ًًا﴾ ه ا ِرزأ دید و  شد، او را در حال عبادت و نماز می بر حضرت مریم وارد می َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی ، هرگاه زکریای پیامبر8ِعنأد 

وسال آنقدر اوج گرفته و دلش با خدا صاف شده است. وقتی نماز  یافت. یک دختر کم سن اش غذایی آماده می کنار سجاده

تحت تأثیر كمال  السَّالم َعلَْیه   آمد. حضرت زکریا سجاده او غذایی از بهشت و غذایی آسمانی برایش میخواند در کنار  می

داد که این از جانب خداست، همانا  ها از کجا آمده است؟ مریم جواب می معنوی این دختر قرار گرفت و پرسید: این خوردنی

اٍب﴾﴿ُهو  ِمنأ  ...حساب دهد خدا به هر کس خواهد روزی بی ُِ ِحس  يأ اُء بِغ  نأ ي ش  ُزُق م  ُأ  .ِعنِد هللاِ إِنا هللا  ي 

جا از خدا درخواست حضرت زکریا که شوهرخاله مریم بود و فرزندی نداشت، با دیدن این كماالت دلش شکست و همان

 .نام یحیی عطا کردمستجاب و خداوند به او فرزندی به فرزند کرد، دعایش

ي ُم إِنا هللاا   :کنند امی برسد که مخاطب خداوند متعال قرار بگیرد. فرشتگان به او خطاب میتواند به مق آری دختر می ُأ ﴿ي ا م 

﴾ اِء الأع ال ِمين  ل ى نِس  ط ف اِك ع  اصأ ِك و   ُ ط ها ط ف اِك و  ای مریم، خداوند تو را برگزیده و تو را پاکیزه قرار داده و تو را سرآمد و  ، 9اصأ

 .ترین زنان عالم قرار داده است برجسته

اِکِعين﴾ ﴿يا: کنند و همچنین خطاب می ُا ع  ال ِعی م  ک  ُجِدی و  ارأ بِِّک و  اسأ  ُ ًأنُتِی لِ ي ُم ا ُأ م 
ای مریم، فروتنی کن در پیشگاه خدا،  ، 10

 .جا آور کنندگان رکوع به )قنوت یعنی اطاعت و فروتنی( و سجده کن و با رکوع

﴾. للا یعنی نشانه بزرگ خود نامیده استپسرش را آیت لذا خدای بزرگ این دختر و ابأن ه ا آي ةً لِلأع ال ِمين  ع لأن اه ا و  ج  ﴿و 
11. 

پیشتر برای بندگی خدا آماده  ویژه دختران باشیم. دخترها را بیشتر وها و به و روزه همه بچه باید مواظب عبادت و نماز

شوند. رضوان خدا بر روح بلند  ها تربیت میهای آینده در دامن آن کنیم و بدانیم که اگر دخترها درست تربیت شوند، نسل

و .«12 رود از دامن زن، مرد به معراج می»که فرمود:  َعلَْیه للا ر ْضوانه  گذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینیبنیان

 .شغل زنان، شبیه شغل انبیا است

کند یا فضیلت دارد بر ثواب تربیت هفت پسر. دختردارها به  برابری می ثواب تربیت یک دختر،»در حدیث داریم: 

 .«خودشان ببالند

کنیم،  را از شش سالگی برای نماز آماده می از امامان معصوم نقل شده است که ما دخترانمان را از پنج سالگی و پسران

 .ای نماز آماده کنیدشما یک سال دیرتر، دختران را از شش سالگی و پسران را از هفت سالگی، بر

هایی عطا کرده است، که بهتر است ما از این ظرفیت  هایی را در وجود دختران قرار داده و قابلیت خداوند متعال ویژگی

 .استفاده کنیم
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روزی نماز صبح از اهمیت خاصی برخوردار شود که در بین نمازهای شبانه روایات استفاده می و از آیات قرآن کریم

ِس إِل ى  :صبح زمانی است که بارها قرآن به آن اهمیت داده و سوگند یاد کرده است. ماننداست.  مأ الة  لُِدلُوِك الشا ِِم الصا ﴿أً 

ِق اللايأِل و   س  ُهوًدا﴾ غ  شأ ان  م  ُِ ك  آن  الأف جأ ُأ ُِ إِنا ًُ آن  الأف جأ ُأ ًُ
، نماز را از زوال خورشید )هنگام ظهر( تا نهایت تاریکی شب ]نیمه 1

 .شب[ برپادار و همچنین قرآن فجر ]نماز صبح[ را، چرا که نماز صبح، مشهود )فرشتگان شب و روز( است

ها خیلی سخت  ها چه کنیم؟ بیدار شدن بچه پرسند، این است که ما با نماز صبح بچه ها میپدر و مادر که سؤاالتی جمله از

 مند کنیم؟ای آنان را به نماز صبح عالقهاست، با چه شیوه

ُكمأ ُسب اتًا﴾: فرماید های خدا و برای آرامش انسان است. قرآن کریم می خواب یکی از نعمت م  ع لأن ا ن وأ ج  ﴿و 
، خواب را برای 2

الناه اِر﴾: فرماید آرامش شما قرار دادیم. یا در سوره روم می ن اُمُكمأ بِاللايأِل و  ِمنأ آي اتِِه م  ﴿و 
، این خواب شما در روز یا شب از 3

های پروردگار است. انسان احتیاج دارد به استراحت، ولی خوب بیدار شدن از خواب شیرین هم مهم است. مخصوصاً  نشانه

کند و به عبادت  فرماید: کسی که در دل شب پهلویش را از رختخواب می ز خواب برای عبادت. قرآن میبیدار شدن ا

ًأن اُهمأ  .داند ایستد، پاداش چنین کس را جز خدا نمی می ز  ا ر  ِمما ًعا و  ط م  فًا و  وأ باُهمأ خ  ُعون  ر  اِجِع ي دأ ض  ِن الأم  اف ى ُجنُوبُُهمأ ع  ﴿ت ت ج 

﴾يُنأفِقُون  ف ال  ت   لُون  م  انُوا ي عأ ا ك  اًء بِم  ز  يٍُن ج  ِة أ عأ ُا فِي  ل ُهمأ ِمنأ ًُ ا أُخأ ل ُم ن فأس  م  ی عبادت، کار شود برخاستن برا از این معلوم می .4عأ

 .های بزرگ دارد سختی است. معموالً کارهای سخت پاداش

هایش را با بوسیدن و با نوازش کردن بیدار شدند، بچه ها که بلند می الشأن اسالم صبحها چه کنیم؟ پیامبر عظیم حاال با بچه

ی از نماز صبح کودکی خود داشته ها باید خاطره خوش کردند. با مهربانی و محبت نه با تندی و خشونت و فریاد! بچه می

 .باشند

 :کند خانم زهرا مصطفوی دختر امام، چنین نقل می

کردند. همواره سعی داشتند کالم حق را با  دیگران را با عمل، نه با کالم، به ادای فرایض دعوت می حضرت امام غالباً »

شدند و عبادت خدا و انجام  تاب متوسل نمیحالوت و شیرینی و آرامش و مالطفت قرین سازند. هرگز در این خصوص به ع

ساختند. همسرم به جهت عادت خانوادگی، دخترم را از خواب  فرسا جلوه نمیواجبات را در نظر دیگران سنگین و طاقت

داشت. امام وقتی از ماجرا خبردار شدند، برایش پیغام فرستادند که: چهره شیرین  کرد و به نماز وامی صبحگاهی بیدار می

جای گذاشت که بعد از آن این کالم آنچنان مؤثر افتاد و اثر عمیقی بر روح و جان دخترم به .تلخ نکن م را به مذاق بچهاسال

 .«5موقع بیدارش کنیمکرد که برای اقامه نماز صبح، بهخودش سفارش می

اند. فقیهان  سازی و تمرین کودکان در دوران کودکی نسبت به تکالیف عبادی تأکید کردههمه فقیهان بر مسئله آماده تقریباً 

ر این رابطه ، به اعمال عبادی کودکان غیربالغ و وظایف والدین د«احكام الصبی» های فقهی بابی با عنوان در کتاب
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موظف  شود. در فقه آمده است پدر و جد پدری، شرعاً  ها این اصل مهم تربیتی استنباط میاند که از مجموع آن اختصاص داده

 .6باشند به تمرین دادن کودکان به عبادت می

کنند، کاری  ها که چه مقامی در پیشگاه خدا پیدا می ما باید با توضیح دادن نماز و بیان ارزش نماز و بیان ارزش خود بچه

 .ها او را برای نماز بیدار کنیم کنیم خود بچه مشتاق شده و از ما بخواهد صبح

شود نماز  ها فضایی باشد که وقتی یکی از اهل خانه بلند می د: چقدر خوب است در خانهالسَّالم فرمو امام صادق َعلَْیه  

هایی است که با هم صمیمی  بخواند، صدایش را آرام آرام بلند کند و دیگران را هم بیدار کند. البته این مربوط به خانواده

 .آزاری باشد و رنجیدگی خاطر پیدا شودهستند و نباید مردم

 .کنمی بیدار کردن صبح کودکان چند نکته و راهکار را تقدیم میاکنون برا

 .ها را شب زود شام بدهیم که در بیدار شدن صبح آنان تأثیر دارد بچه :نکته اول

ها نیاز دارند هشت ساعت در روز بخوابند،  بچه .ها به اندازه کافی بخوابند ریزی کنیم که بچهطوری برنامه :نکته دوم

های جذاب  ها سخت است. برنامه گذرد، صبح بیدار شدن بچههای تلویزیون تا پاسی از شب می برنامه معلوم است وقتی

ها زود بخوابند، زود خوابیدن در  توانیم تکرارش را در روز تماشا کنیم تا بچه شود می تلویزیون که در پایان شب پخش می

 .ها تأثیر داردزود بیدار شدن آن

 .طبع سرد نخورند. غذای چرب و سنگین نخورند ها غذای با شب :نکته سوم

 :کندرضا مصطفوی )نوه امام خمینی(، نقل می .بچه را تشویق کنیم :نکته چهارم

کردند. اولین روزی که برای نماز خواندن پیش امام رفتم، مرا تشویق به خواندن نماز می من هر موقع پیش امام می»

کردم، امام دو سه تا کتاب به من دادند و این  کردند من هم می کاری که امام میسر امام هر رفتم، پنج ساله بودم و پشت

 .«7تشویقی شد که نمازم را ادامه بدهم

نوه امام ) ها را به قضای نماز در روز بعد توصیه کنیم. مرتضی اشراقینماز صبحشان را نخواندند، آناگر  :نکته پنجم

ایم، ولی نماز صبح را گفتیم: بله، نماز ظهر را خواندهاید؟ میپرسیدند: نماز خوانده امام می»کند: خمینی(، چنین نقل می

 .«8توانید هر وقت که بیدار شدید، نماز صبح را بخوانید ، میمانید گفتند: نماز صبح را خواب میخواب ماندیم. می

 .گویندهایی است که کارشناسان به ما می ها توصیهاین

 .ها را بیدار کنیمبوسیدن، آن دار کردن کودکان در صبح، با تشویق و نوازش وبرای بی :نکته ششم

اگر سختشان بود، تا طلوع آفتاب فرصت هست، مدارا و ارفاق کنیم. به قول بزرگی، اسالم باید دین شیرین و  :نکته هفتم

 .ها باشد آسان در ذهن بچه

ها اجازه بگیریم که  ظرافت دارد. شب از بچه است، ولی ها برای نماز صبح خیلی مهم بیدار کردن بچه :نکته هشتم

این دستور و فرمان خدا را نهادینه  ها برقرار کنیم تا مشتركاً دهی فردا صبح بیدارت کنم؟ یک تفاهمی با آنعزیزم، اجازه می
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ها مرا بیدار می د و صبحکرکنیم. من یادم هست شیرینی نماز صبح را از مادرم دارم. کمتر از ده سال داشتم، مرا نوازش می

 .رفتیم. پدر و مادرها در شیرینی دین خیلی نقش دارند گرفتیم و به مسجد میکرد و وضو می
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ها، تابلوها و ها، عالمتها تأثیر دارد، نمادهایی است که در خانه باید باشد، نشانه یکی از چیزهایی که در نماز بچه

ن دین است. نماز، کلید بهشت است. ها نماز ستوافتد. برای ما مسلمان کند یاد چیزی میچیزهایی که وقتی انسان نگاهش می

 .باید با مطالعه کردن و مشورت گرفتن، بیاموزیم چگونه اهمیت دادن به نماز را به کودکان خود منتقل کنیم

خوانند، یک جای ثابتی باشد. همه بدانند پدر اینجا  فرمود: چقدر خوب است اهل خانه هرجا نماز می السَّالم َعلَْیه   امام صادق

خواند. از آن بهتر این است که در خانه ما یک اتاقی برای نماز داشته باشیم. اآلن در  خواند. مادر اینجا نماز می نماز می

ها و راهرو هست، اما  هست، اتاق مهمان هست، اتاق خواب هست، سرویس های مسلمان، حال و آشپزخانه معماری خانواده

 .ک زندگی مسلمانی فاصله گرفتیمچیزی به اسم اتاق نماز نداریم. معلوم است از سب

اش یک مکانی نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک، در خانه السَّالم َعلَْیه   همچنین آن حضرت فرمود: جدم امیرمؤمنان على

برد و اشعاری که از پدرش ابوطالب  خواست بخواباند، در اتاق عبادت می هایش را که میمخصوص عبادت داشت، بچه

ها را به اتاق دیگر ها در اتاق نماز به خواب بروند و بعد آن خواند تا بچه ها الالیی می ود، برای بچهدرباره خداپرستی ب

 .برد می

اش برای خواندن نماز اختصاص داده بود، اتاقی را در خانه السَّالم َعلَْیه   حضرت علی»فرمایند:  می السَّالم َعلَْیه   امام صادق

و  «شد برد و مشغول نماز می از کودکانش را که بیدار بود، همراه خود به آن اتاق میگذشت یکی چون مقداری از شب می

در خانه خود اتاقی داشت که در آن غیر از فرش و شمشیر و قرآن چیز  السَّالم َعلَْیه   حضرت علی»فرمایند:  در جایی دیگر می

 .«1خواند دیگری نبود و در آن اتاق نماز می

در خانه یک جایی داشته باشیم، فلشی باشد که قبله را نشان دهد، منظورمان یادآوری برای عبادت و طاعت خداست. 

شود، محرابی در یک جای خانه  همین تهران از همان اول که ساخته می ها در ای داشته باشیم. من دیدم بعضی خانه سجاده

ها باید ما را  افتند. این نمادها و نشانه افتند. به یاد خدا می اعضای خانواده به یاد نماز می شود، گذارند، مهمان که وارد می می

 .آسمانی کند و رنگ الهی به ما بدهد

خوانیم، پس در خانه یک  ولی ما به ناچار بعضی نمازهایمان را در خانه می البته بهترین جا برای نماز، مسجد است،

 .هایی باشد نشانه

الكرسي بوده و در سمت قبله و مکان عبادت آن حضرت  مزیّن به آیة السَّالم َعلَْیه   نقل شده که همه اطراف اتاق امام صادق

متعارف که با موازین شرعي مطابقت داشته باشد، استقبال  نیز از آیات قرآن استفاده شده بود. اسالم از زیبایی و زینت
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ها  ای از خدا و یا سخنی از پیامبر هست. این یک حدیث و آیه هست، یا «وان یکاد» ها تابلوی آیه کند. خیلی از خانه می

 .برند هستند که دل ما را به سمت خدا می هایی نشانه

بدهیم تا یک نسل نمازگزار از ما باقی بماند. یکی همین فضاسازی داخل  هایی را انجام خالصه اینکه باید مجموعه فعالیت

 .خانه است. فضای خانه و دکوراسیون خانه را طوری مرتب کنیم که خدا و نماز در آن یک سهمی داشته باشد

 

 

 اذان گفتن در خانه -19

روند و درس حوزه میهمه ما در این دنیا نسبت به دینمان مسئولیت داریم. مبلّغ دین فقط کسانی نیستند که به حوزه می

برای نماز تبلیغ کنیم. تبلیغ نماز با اذان گفتن  بلّغ باشیم. مثالً توانیم م پوشند. همه مسئول هستیم و می خوانند و چنان لباسی می

است. اذان سرودی است که اعتقادات ما در آن آمده است، با جمالتی کوتاه و مفاهیمی بلند. سرودی که جبرئیل آن را آورده 

حبشی آن شخصیت مؤمن و مقاومی که برای خداپرستی ابتدا آن را به بالل  َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی و وحی الهی است و پیغمبر

 .شد َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی فرسایی را تحمل کرد، تعلیم داد و مؤّذن رسول خداهای طاقت شکنجه

فرود آورد، سر آن  َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی روایت کرده که فرمود: چون جبرئیل، اذان را بر رسول خدا السَّالم َعلَْیه   امام صادق

بیدار شد،  َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی بود. جبرئیل اذان و اقامه گفت، چون پیامبر خدا السَّالم َعلَْیه   حضرت در دامان على

صدا کنید. گفت: آیا شنیدی؟ حضرت فرمود: آری. گفت: حفظ کردی؟ فرمود: آری و فرمود که بالل را  السَّالم َعلَْیه   على

 .1به او آموخت َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی بالل را خواست و پیامبر السَّالم َعلَْیه   على

قدر درباره فضیلت اذان سخن گفت که امیرمؤمنان  آن َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی الشأن اسالم عظیم از آن به بعد پیامبر

فرمایید، پس در آینده سر اذان گفتن دعوا خواهد شد.  طور که شما میللا، آنفرمود: یا رسول السَّالم َعلَْیه   علی

ها نگاه شوند و بقیه با حسرت به آن های بلند وارد محشر میگوها با قامترمود: روز قیامت اذانف َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی پیغمبر

 .کنند که چه مقامی دارندمی

ها به خانه خواهید شیطان اگر می»همچنین: «. پسران خود را تشویق کنید تا در خانه اذان بگویند»خوانیم: در حدیث می

ها به  خواهید فرشته اگر می«. »وآمد نکنند، در خانه اذان بگوییدهید جنّیان به خانه شما رفتخوا وآمد نکنند، اگر میشما رفت

 .«خانه اذان بگویید وآمد کنند، درخانه شما رفت

ها لذت ببرند اذان بگویند. ما  بینند تا با صوت خوش که همسایه گوئی میها یک دوره آموزش اذان کار سختی نیست، بچه

ها در مجتمعی که هستیم، در  یا همه فرزندان ما از خانه رفته و زندگی مستقلی دارند، در بین همسایه اریمهم اگر پسری ند

او بدهیم. افتخار کنیم  ای به شنویم، او را تشویق کنیم. یک کادویی هدیه ای که هستیم، وقتی صدای اذان نوجوانی را می محله
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های چندطبقه و سازمانی سکونت دارند. پسرهای مجتمع  ها در خانه ن خیلیاکبر در فضای جامعه ما پخش است. اآلصدای للا

 .ها را باز کنند و اذان بگویند رسد، پنجره ها و اماکن عمومی وقت اذان که می را تشویق کنیم، فقط در مسجد نه، در خانه

گوید، خیلی  ای که اذان می اذان است، بچهها نفوذ نکند، راه آن هایمان را بیمه کنیم، یعنی شیطان در آنخواهیم بچه اگر می

 .توانند در جمع دخترها و بانوان اذان بگویندبعید است نماز نخواند. دخترها هم می

ها، ها را رسم کنیم. در بعضی کشورهای اسالمی چون تشویق شده، اذان گفتن مردان و پسران در خانه اذان گفتن در خانه

 .زیاد مرسوم است

فرستند،  او درود می رسد، ذرات هوا بر گوید تا آنجایی که صوت او میآمده است: کسی که اذان می در احادیث متعدد

 .فرستندگویان درود میاذان بر فرشتگان

نأ  :اذان، تبلیغ نماز است و همه خودمان را در تبلیغ به نماز با اذان گفتن شریک کنیم. به این آیه قرآن توجه کنیم م  ﴿و 

َّلً  ُن ً وأ س  ا إِل ى هللاِ﴾ أ حأ ِممانأ د ع 
تر سخن نداریم. بیائیم خود و دیگران  تر از دعوت به خداست. از این خوش ، چه سخنی خوش2

خوانیم: یک  شود. در حدیث می زنیم و با خدا آشتی بدهیم که اگر انسان با خدا آشتی کرد، سرسبز و خرم میرا به خدا گره ب

﴿َاكُهللا في الغافلين كالشجُة الخضُاء فی  .درختی در کویر است نفر در جمعی که غافل هستند، خدا را یاد کند، مثل تک

 .3وسط الهشيم﴾

هایمان را جایزه بدهیم و تشویق کنیم شریک کنیم. بچه آری، یاد خدا نشانه سرسبزی و خرمی دل ماست. بیاییم خودمان را

 .اذان بگویند

 قبولی نماز اعضای خانواده -20

 :نماز و عبادات چهار مرحله دارد

 .یفمرحله اول، تكل

 .صحت مرحله دوم،

 .مرحله سوم، قبولی

 .مرحله چهارم، كمال

 .شرایط تکلیف این است: باید بالغ باشد، عاقل باشد، قادر باشد و هریک از این مراحل، شرایطی دارد. مثالً 

ا درست ادا کند. باید اذکار رباید از مرجع و عالم دینی تقلید کنیم، بدون تقلید، کارهای ما مشکل پیدا می :شُايط صحت

 .کنیم. باید کارها را درست انجام بدهیم. باید بر اساس فتوای مرجع تقلید انجام شود تا صحیح باشد
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های عقیدتی، اخالقی، اجتماعی، خانوادگی و غیر شرایط قبولی: اسالم شرایط زیادی را برای قبولی گذاشته است؛ شرط

﴿ُکونُوا  :فرماید می السَّالم َعلَْیه   وایای زندگی گره زده است. امام علیعبادت را به همه ز آن. درحقیقت اسالم قبولی نماز و

لی لِ  ع  دا  ً بُول الأع م  ل ی ِعناية   اش  ل﴾ ِمنُکم ع  الأع م 
 .به قبولی عمل، بیش از اصل عمل توجه داشته باشید 1

انسان ممکن است برای پذیرش در جایی، هم کارت ورود بگیرد، هم طبق مقررات ظاهری عمل کند، ولی در زمان 

فساد اخالق یا سوءسابقه رد شود. عبادات هم ممکن است از نظر مقررات الهی، درست انجام  مصاحبه، به دالیلی مانند

 .گیرد، ولی به دالیلی مورد قبول خدا نشود

خواهند نمازشان قبول باشد باید از هم راضی باشند. در حدیث آمده است: اگر زنی تمام عمرش  زن و شوهر اگر می مثالً 

را  برود و اموال زیادی را در راه خدا انفاق کند، اما شوهرش روزه بگیرد و همیشه نماز بخواند و هر ساله به حج خانه خدا

های او قبول نیست و اگر مردی هر ساله به حج خانه خدا برود و هر روز آزرده و از او راضی نباشد، نمازها و عبادت

نه  روزه بگیرد، همیشه نماز بخواند و به جهاد راه خدا برود، اما همسرش را آزرده کند و از او راضی نباشد، نه نماز و

الت ها و   هللاُ  قأب لِ ﴿ل م ي  . دیگر کارهای خوب او قبول نیست ن ةً  َّل ص  س  لِها﴾ ِمنأ  ح  م  ع 
2. 

و مادر نگاه بکنند، نمازشان قبول خوانیم: فرزندان اگر از روی ظلم و با خشم و غضب به پدر  در حدیث دیگری می

نأ . نیست ُ   ن ظُ  الی ﴿م  الةً﴾ هللاُ  ل م ي قأب لِ  ل هُ  ُهما ظالِمانِ  و   ماًتٍ  أب ويِه ن ظ   .3ل هُ ص 

ما احتیاج داریم به قبولی نماز و عبادتمان، بیاییم تصمیم بگیریم اخالق خود را در خانه عوض کنیم. اخالق خوش و 

ها با پدر و مادر با احترام  بچه محمدی داشته باشیم به قصد اینکه خدا نماز ما را قبول کند. زن و شوهر به هم مهربانی کنند،

ها کوتاهی نکنند. قبولی و پذیرش عمل، خیلی موضوع مهمی است. نکند  مورد تربیت بچه و محبت رفتار کنند. والدین در

دهند و مورد قبول واقع نشده است.  ای به تو نمی روز قیامت بگویند: نماز خواندی و نمازت هم درست بود، اما درجه و جایزه

 .کسی غیبت کسی را بکند، تا چهل روز نمازش قبول نیست مثل اینکه اگر

نِ  :منقول است که فرمود َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی سول خدار الت هُ  هللاُ  ل م ي قب لِ  ُمسلًِما أو ُمسلِمةً  اغتاب   ﴿م  ه  و ت عال ى ص  َّل صيام 

ُ   إَّل   ل يلةً  ي وًما و أربعين   ، کسی که غیبت مرد یا زن مسلمانی را بنماید تا چهل روز نماز و روزه او مورد 4صاِحبُه﴾ ل هُ  أن ي غفِ

گیرد، مگر آنکه آن شخص از او درگذرد. نه اینکه نماز نخوانده باشد؛ بلکه نماز خوانده ولی  قبول حضرت حق قرار نمی

 .بول نشده است. باید مراقب باشیم تا غیبت نکنیم و آبروی دیگران را حفظ کنیم تا قبولی نماز ما آسیب نبیندق

یا در مسائل سیاسی اگر کسی به امام اعتقاد نداشته باشد، به پیشوایی که از جانب خدا معرفی شده اعتقاد نداشته باشد، 

و برائت و بیزاری از دشمنان آنان: در روایتی وقتی از حضرت بیت نماز و عبادتش قبول نیست. داشتن والیت اهل

؛ والیت ما و بیزاری از 5من أعدائنا﴾ ﴿وَّليتنا والبُائة: درباره سبب قبول نماز پرسیده شد، حضرت فرمود السَّالم َعلَْیه   سجاد

 .دشمنان ما، عامل قبول نماز است

ها و والدین به هم عشق بورزند و  بچه .زن و شوهرها به هم عشق بورزند به نیت قبولی نماز، به نیت جلب رضایت خدا

 .از والدین اطاعت کنند، برای قبولی نماز و عباداتشان
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 ها خفیف در انجام نماز برای بچهت -21

ع ه ا﴾: ای در قرآن هست که شاید همه ما آن را حفظ باشیم، آیه آیه ُ ن فأًسا إَِّلا ُوسأ لُِّف هللاا ، خداوند به هرکسی به اندازه 1﴿َّل يُك 

 .خواهد دهد و مسئولیت می توانش تکلیف می

کند و مرتب خواندند، این بچه سومی چقدر اذیت می گویند: بچه اول و دوم ما خیلی راحت نماز می ها می گاهی خانواده

ها هستند: بعضی  ها مثل میوه فرمایند: بچه ها، میهکند به میوها را تشبیه می خواند. استاد بنده حاج آقای قرائتی بچه نماز نمی

خیلی  رسد، توتی، بعضی اناری، بعضی گردویی و بعضی نارگیلی هستند. میوه توت هسته و پوسته ندارد، اول تابستان می

د و رس اش شیرین شیرین است. میوه دیگر انار است که پایان تابستان میریزد، چیدنش خیلی آسان است و مزه راحت می

چیدنش مقداری مشکل است. پوست دارد، شیرین شیرین نیست و شیرین و ترش دارد. انار هم برای خداست. توت هم برای 

ای که برخی برای  رسد و چیدن آن سخت است و کار هرکسی نیست. به گونه خداست. میوه سوم گردو است که در پاییز می

خواهند گردو بچینند، یک چوب بلندی دارند و تالش  هایی که مید. آنشون باالرفتن از درخت و چیدن گردو دچار آسیب می

های سبز پنهان است. رسند. چون گاهی گردوی سبز پشت برگ تک گردوها را بچینند و با زحمت به نتیجه میکنند تا تکمی

شیرینی دارد و شیره نابی  تر از گردو است. چند پوسته دارد مثل فوالد، ولی قلب میوه دیگر نارگیل است کندنش خیلی سخت

 .دارد

ها با هم فرق میهای آن ها را متنوع آفریده است، ظرفیت ها بچه ها و میوهطور نگاه کنیم. خداوند مثل گلها را باید این بچه

هایی که  بچهمتفاوت است. باید با هرکدام متناسب با توانشان برخورد کرد. امامان ما به ما یاد دادند، به  کند و استعدادهایشان

 .توان کمتر دارند، تخفیف بدهیم

در اسالم آمده که مستحب است نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء را با فاصله بخوانید. ولی پیغمبر عزیز 

فاصله و با  اند که در سفر و غیرسفر نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بدون اجازه داده َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی اسالم

 .2هم بخوانید به عنوان یک تخفیف

ر و عصر و نماز مغرب و عشاء را با هم فرمودند: بگذارید نماز ظه ها می درباره نماز بچه السَّالم َعلَْیه   العابدینامام زین

 .ها ترک و قضا شودبخوانند. بهتر از این است که با فاصله نماز بعدی آن

آیند، این کار  های بیشتری می ها کمک کند، اگر نماز را طول ندهیم، بچه تواند ما را در جذب بچهتخفیف در انجام نماز می

گویم: کاری نکنید که همان چند تا من نسبت به نماز صبح خیلی سخت است. من می گویند: بچه ها می را بکنیم. گاهی خانواده

 .نماز دیگر را هم نخواند. ما با تخفیف و ارفاق باید کاری کنیم بنیانی که برای این بچه طراحی شده کمال پیدا کند
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م بدهند! یک نماز واجب سه چهار گاهی ما توقع نادرستی داریم که کودکان عالوه بر نماز واجب، همه مستحبات را انجا

ها ها بچشانیم، آن کشد، آسان بگیریم. اسالم دین شیرین و آسانی است. اگر بتوانیم شیرینی عبادت را به بچهدقیقه طول می

 .مند خواهند شد طور خودکار عالقه به

خوانم. پیغمبر فرمود: می از پنج نماز یک نماز را للا، منگفت: یا رسول َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی نوجوانی به رسول خدا

گیری برای کودکان، یکی از خواند. تخفیف و آسان عزیزم همان یک نماز را بخوان. بعد از دو ماه دیدند همه نمازها را می

عریف کردند که همسرم بر ت َعلَْیه للا ر ْضوانه  اند. خانم مصطفوی دختر امام خمینی هایی است که رهبران ما به ما یاد داده راه

گرفت. هنگامی که حضرت امام از این موضوع مطلع شدند به دامادشان پیغام دادند که  ها نماز را در کودکی سخت می بچه

اسالم شیرین را در کام بچه تلخ نکن. همین اندازه که این پیغام به فرزندم رسید، شادمان شد و پس از آن به من و پدرش 

 .خواهم که برای نماز صبح مرا صدا بزنید تا خواب نمانمیگفت: من از شما م

 پدر و پسر در خدمت نماز -22

ُِّ  :از ما حفظ هستیم را بسیاری آیه است. این تعاون و همکاری پسندد، می که اسالم خیلی از چیزهایی ل ى الأبِ نُوا ع  ﴿ت ع او 

التاقأ  ى﴾و   .کنید همکاری یکدیگر با ها و پاکی ها ، در خوبیو 

تحت  داریم سرفصلی و حدیثی خانواده است. ما در ابواب فقهی اعضای همکاری ها، نمونه همکاری از بهترین یکی

 .ها و در خیرات در عبادت ها، ها، در خوبی عنوان کمک پدر و مادر به بچه

و به  آمرزد ها را می کمک کنند خداوند آن ها ها در خوبی فرمود: اگر پدر و مادر به بچه َوَسلَّم آله  وَ  َعلیه   للّاه  َصلَّی اکرم امبر  ی  پ

ها را قبول کنند و از  است؟ حضرت فرمودند: کار کم آن ی  للا، آن چه نوع کمک رسول ا  ی :دند  ی  پرس .دهد ها پاداش می آن

هُ  .و اجبار نکنند ل  ی  ها تحم ه آنرا ب زی  ی  کنند و چ نظر ها صرف اشتباهات آن يأُسور  زُ  و   ﴿ي قأب ُل م  او  عأُسوِرِه و   ي ت ج  نأ م  ع 

ِهقُهُ  َّل ُأ قُ  و  َّل يُ  ُ  .بِه﴾ ي خأ

 .آمده است پدر و پسر نازنین یک سوره مبارکه بقره، گزارش همکاری در

گذشت و  ی  ان  ی  کعبه است، اما سال ی  ند: آدم ابوالبشر بانا که ساخته شد، کعبه بود. گفته ای خانه ن  ی  اول :د  فرمای ی  م قرآن

َأ  :د  فرمای ی  کند. قرآن م از طرف خدا مأمور شد خانه کعبه را بازسازی السَّالم َعلَْیه   م  ی  خانه خراب شد و حضرت ابراه ن  ای إِ ﴿و 

اِعد   اِهيُم الأق و   ُ ف ُع إِبأ ُأ اِعيُل﴾ ي  م  إِسأ نود ساله همراه  پدر و پسر با هم به انجام رساندند؛ پدری ک  ی را ت  مأموری ن  ای ،ِمن  الأب يأِت و 

 .پسر نوجوانش

باشد،  خانواده، مادرها و دخترها، پدرها و پسرها، همکاری اعضای بین آن است که در خانه باید ماجرا بیانگر این

با  ما قرار گذاشتیم :فرماید سوره می در همین .وردماجرا، اسم پدر و پسر را کنار هم بیا خداوند اصرار دارد در این



کنندگان )نمازگزاران(  کنندگان و سجده کنندگان، رکوع اعتکاف کنندگان، طواف خانه را برای که این و اسماعیل ابراهیم

ا ب يأتِي  لِلطاائِفِين  و   .کنند پاکیزه  ُ اِعيل  أ نأ ط هِّ م  إِسأ اِهيم  و   ُ ن ا إِل ى إِبأ ِهدأ ع  ُجوِد﴾﴿و  ِع السُّ كا ُُّ ال  .الأع اِكفِين  و 

نقص است و  یک در مساجد ما باباها حضور دارند، اما پسرها نه. مادرها حضور دارند، اما دخترها نه. این اآلن

ده، هم که ش بار یک ای که هفته کنیم ریزی برنامه طوری ما باید .بعد منتقل کنیم های ها را زنده کرده و به نسل ارزش این باید

خراب مسجد  های چراغ مثالً بعضی در مسجد بکنیم؛ خدمتی خواهیم اگر می حتی .دست در دست فرزندانمان به مسجد برویم

با کمک و  مسجد حضور داریم، امنای اگر در هیأت .کار را انجام دهیم با کمک فرزندان این کنیم، را ترمیم

کردن اقالم  مهیا مسجد و برای نظافت و آراستگی رایکه ب فرزندمان باشد. در بخش بانوان مادرهایی همکاری

 .کنند دخترها را در کارها شریک کنند، خدمت می فرهنگی،

بود، نذر  امده  ی  ن ا  ی  اش در شکمش بود و هنوز به دن که بچه کند ی  م ان  ی  را ب عمران قصه مادر بارداری در سوره آل م  کری  قرآن

َ   .ر  آزاد باشد، از من قبول کن و بپذی (المقدس ت  ی  خدمت به مسجد و ب بچه )برای ن  ای کنم کرد: خدایا نذر می ٍُ ل  رأ بِّ إِنِّي ن ذ  ﴿ر 

ًرا ُا ا فِي ب طأنِي ُمح   .ف ت ق بالأ ِمنِّي﴾ م 

خانواده.  یخانوده، مادرها و دخترها و پدرها و پسرها و همه اعضا اعضای است به لزوم همکاری ی  قرآن های ام  ی  پ ن  ای

اند. اآلن چند سال است رهبر  که کنار مادر نشسته اند و دخترهایی که کنار پدر نشسته پر باشد از پسرهایی د  ما بای مسجدهای

امانت  ن  ای د  یپدرها با افتد؟  ی  اتفاق ب ن  ای د  خوب چطور بای افتد،  ی  ها ب به دست جوان د  بای انقالب ن  ای دهند ی  م ام  ی  بزرگوار انقالب پ

را که  ی  خانوادگ همکاری ن  ای م  ایی  ی  را به دخترها منتقل کنند. ب ی  سبک زندگ ن  ای د  را به پسرها بسپارند و مادرها بای

ل ی ه  بلند از آی ی  مصداق نُوا ع  ُِّ و  التاقأوی﴾ ﴿ت عاو   .م  ی  ببخش تحقق هست را الأبِ

 

 گهواره سفارش به نماز پیامبری در -23

 آورده قصه دویست از بیش کتاب این در خداوند .ماست نجات راه و خوشبختی راه و زندگی برنامه آسمانی، کتاب قرآن،

 .باشد می ها سلیقه همه و سنین همه برای جّذاب قالبی قصه .است

بدون پروردگار، اذن به مریم، مادرش .است گفته سخن گهواره در که است نوزادی قصه قرآن، شیرین های قصه از یکی

بچه شوهر 

ن و داشت پدر نه که کنید تعجب آدم حضرت آفرینش از کنید، تعجب خواهید می اگر کنید، می تعجب :فرماید می قرآن .شد دار

 .آفرید گل از را او خداوند و مادر ه

می و آمدند می مردم آورد، دنیا به را عیسی فرزندش مریم، حضرت وقتی

خانواده و مادر و پدر بودی، ایپاکیزه خانواده از تو است؟ آمده کجا از بچه نای مریم، ای  :گفتند



چه ماجرا این در ت  دانس نمی مریم !بودند پاک گناهی هر از ات

بپر بچه خود از :فرمود مردم به پارسا مریم .کن اشاره گهواره به آنان، پاسخ در که شد الهام او به خداوند جانب از .کند کار

يأف  : گفتند مردم. سید لِّمُ  ﴿ك  نأ  نُك  ان   م  دِ  فِي ك  هأ بِيً ا﴾ الأم  ، چطور حرف بزنیم با نوزادی که در گهواره است؟ یک وقت دیدند 1ص 

ع ل نِي ن بِي اً﴾: ه به اذن پروردگار به زبان آمد. اول خودش را معرفی کردبچ ج  ِ آت انِي  الأِكت اب  و  بأُد هللاا ﴿ً ال  إِنِّي ع 
، من بنده خدا 2

ي اً﴾. هستم. خداوند به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است ُت ح  ا ُدمأ اِة م  ك  الزا الِة و  انِی بِالصا ص  أ وأ ﴿و 
و تا بین شما هستم و  3

 .تا عمر دارم و زنده هستم، من را به نماز و زكات سفارش کرده است

حاشیه مسأله یک نه است، بوده پیامبران کار ارکان از نماز که شود می معلوم این از

رد و جنبی ای، رسیدگ و نماز برپایی به داده مأموریت من به خداوند .است داشته جریان انبیا کار در که کالنی مسأله یک .خه

 .هستم شما بین که زمانی تا زکات یعنی محرومان به ی

فرهنگ شرایط اینکه .ندارد فایده ندارد، تأثیر من حرف شدم، خسته من .باشد داشته استمرار باید نماز به سفارش همچنین

 .است بهانه گذارد، نمی فیلم عکس، ماهواره، اینترنت، کرده، تغییر جهان ی

به .برسد خود درست اهداف به شرایط ترین سخت در تواند می که شده داده هاییتوانایی یک انسان به خداوند طرف از

 .گذارد می تأثیر هاآن در ما های حرف دارند، توحیدی و پاک فطرت ما های مخاطب اینکه دلیل

سفا شما به و شده سفارش نماز به ،هستم زنده تا من چیست؟ حرفش پروردگار، اذن به آمده، سخن به گهواره در نوزادی

 .کرد خواهم رش

زك و نماز یعنی عامل دو این از .رسد نمی جایی به محرومان، با رابطه و خدا با رابطه بدون و معنویت بدون انسان آری،

 .کنیم رمرو هاآن با را نماز موضوع باید روند، می دنیا این از تا آیند می دنیا به ها بچه وقتی از .نشویم غافل ات

 

 تحمل مشکالت خانواده برای اقامه نماز -24

ِص﴾: از دویست قصه تعریف کرده و فرموده استخداوند در قرآن برای بندگانش بیش  س ن  الأق ص  َ  أ حأ ل يأ ُن ن قُصُّ ع  ما .1 ﴿ن حأ

گذارد. قصه ساختاری دارد که همه  ها تأثیر می گو هستیم. قصه در دل آدم م، ما قصهکنی بهترین داستان را برای تو حکایت می

ها است و مبنای  بینند، سریال کنند. از تلویزیون بیشترین چیزی که مردم می کنند و برای هم تعریف می هم منتقل می به

هایشان تعریف کنند.  ا حفظ کنند و برای بچههای کتاب خدا ر ها هستند. چقدر خوب است مادرها و پدرها قصه ها، قصه سریال

 .است السَّالم َعلَْیه   ها، قصه حضرت ابراهیم یکی از این قصه

در عراق امروز بود. در آنجا با بانویی به نام ساره ازدواج کرد. بانویی ثروتمند  السَّالم َعلَْیه   محل زندگی حضرت ابراهیم

کرد. پس از مدتی خداوند به آنان مأموریت داد که به  السَّالم َعلَْیه   م حضرت ابراهیماش را برای تبلیغ دین تقدیکه همه دارایی
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نام هاجر. حاال در خوششد، یک بانوی دیگری را به همسرش پیشنهاد داد به دار نمیفلسطین بروند. حضرت ساره چون بچه

روز، یک زندگی های به ترانه، چهار فصل، میوهکنند. کنار دریای مدیوهواترین جای کره زمین یعنی فلسطین زندگی میآب

نام اسماعیل شد. از جانب خداوند دستور صاحب فرزندی به دار شد واز هاجر بچه السَّالم َعلَْیه   العاده در آسایش. ابراهیم فوق

ه نه آبی دارد، نه وهواترین جای زمین برو. آنجا کسمت حجاز، بدآبو پسرت اسماعیل به ای ابراهیم با همسرت هاجر  :آمد

 .درختی و نه محلی برای سکونت

کند و آسایش دارد، حاال ورقهخیلی سخت است که در یک جایی، در یک منطقه سرسبز و حاصلخیزی، کار و فعالیت می

 .ای دستش برسد که باید به سرزمینی برود که آبش تلخ، هوایش گرم و هیچ امکانات رفاهی ندارد

امبر بزرگ خدا، تسلیم است. آن حضرت به همراه هاجر و فرزندش اسماعیل از آنجا به سمت اما حضرت ابراهیم آن پی

نأُت  :چنین دعا کردحجاز حرکت کردند. هنگامی که به سرزمین سوزان مکه رسید، دست به دعا برداشت و این ك  بان ا إِنِّي أ سأ ﴿ر 

ٍع ِعنأد   رأ َِي ز   ُِ يأ اٍد غ  ياتِي بِو  َُرِّ َ   ِمنأ  الة ﴾ ب يأتِ بان ا لِيُقِيُموا الصا ِم ر  ُا وعلفی،  آب ، پروردگارا! من فرزندم را در سرزمین بی2الأُمح 

ام را به اینجا آوردم و اکنون که به من  ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند. خدایا من خانوادهای که حرم توست،  در کنار خانه

بانا لِيُقِيُموا  .روم گذارم و می سختی اینجا می ام را به مأموریت دادی که برای تبلیغ دین تو به عراق بروم، این خانواده ﴿ر 

الة ﴾ دهد  هایی در پیشگاه تو سر به سجده بسایند. این نشان می پا شود و جمعیتپروردگارا، نیت من این است که نماز بر الصا

 .ها ارزش است ها برای اقامه نماز ملت که به سختی افتادن خانواده

هم آیند  ای مسجدی بسازیم و یا اگر مسجدی هست، مسجد را آباد کنیم، تا خداپرستان گرد اگر ما مهاجرت کنیم و در منطقه

های خانه، همه به تکاپو بیافتیم و یک  ند، این کاری ابراهیمی است. اگر مرد خانه، بانوی خانه، بچهو او را پرستش کن

ماشاءللا زیاد است؛ روستاها و مسجدی را از غربت دربیاوریم، این کار ابراهیمی است. مناطق محروم در ایران الى

جماعت ندارد. آباد کردن مساجد به نیت رونق نماز  رد، نمازشهرهایی داریم، یا مسجد ندارد یا مسجد دارد و امام جماعت ندا

 .یک کار ابراهیمی است

اش این کار را انجام داد، فرزندانش را به سختی تنهایی نکرد و با کمک خانوادهاین کار را به السَّالم َعلَْیه   حضرت ابراهیم

وهوایی ه نماز است. خدایا ما جای خوب و خوش آبانداخت و همسرش را به سختی انداخت، برای یک ارزش واال و آن اقام

بس این موضوع نماز اهمیت دارد، با رغبت و طیب خاطر حاضر شدیم در این سرزمین بد آب و  کردیم، ولی از زندگی می

 .زندگی کنیم تا نماز برپا شود هوا

 .یی نماز، یک تالش و ایثاری بکنیمبگذاریم و برای برپا السَّالم َعلَْیه   بیاییم ما هم پا جای پای حضرت ابراهیم

 

 حضور آراسته و نظیف در مسجد -25
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ُ   ﴿يا :خوانیم کبیر مییکی از اسامی خداوند متعال، طاهر یعنی پاکیزه است. در دعای جوشن ﴾ ا طه  ای   ،الط اِهُين 

﴿َّل : ، پاکیزگی از ایمان است. همچنین فرمود1من اَّليمان﴾ ﴿النظافة: فرمود َوَسلَّم َوآله   ه  َعلی للّاه  َصلَّی ترین پاکان. پیامبر اکرم پاکیزه

 .شود، مگر کسی که تمیز و پاکیزه باشد ، وارد بهشت نمی2يدخل الجنة اَّل نظيف﴾

قدر ها این ی، چرا بچهمسجد محل اجتماع مسلمانان باید خیلی تمیز و آراسته باشد. به قول استاد عزیزم حاج آقای قرائت

کنند. مسجد  آیند و شیرینی پخش می های خندان میهای قشنگ و لب عروسی را دوست دارند؟ چون در عروسی همه با لباس

ِجد﴾: فرماید باید این جاذبه را داشته باشد. قرآن می سأ ﴿ُخُذوا ِزين ت ُكمأ ِعنأد  ُكلِّ م 
3. 

به مسجدی وارد  السَّالم َعلَْیه   گذارید، با پاکیزگی و آراستگی و بوی خوش وارد شوید. امام باقر مسجدی که قدم می به هر

جای اینکه جاذبه طور نقل شده که فرمودند: تو بهآید، این هایش میخواند و بوی عرق از لباس شدند، دیدند یک نفر نماز می

های نمازگزاران، جاکفشی، محراب و  های مسجد، لباس کنی. فرش ها را زیاد کنی، دافعه ایجاد می ایجاد کنی و نمازخوان

 .حیاط مسجد همه باید تمیز و جذاب باشد دیوارها و

ای مرتب با حوض آبی در وسط، با آبی تمیز. در بعضی از  ، باغچهدارد در بعضی کشورها مساجدشان فضای سبز

های آن را ایستند و ماهی ها می شوند، ساعت ها وارد می گذارند که وقتی بچههای بزرگ در مساجدشان می مساجد آکواریوم

 .کنند. آری مسجد باید جاذبه بصری داشته باشد تماشا می

خاست بهترین لباس خود را وقتی برای نماز برمی السَّالم َعلَْیه   م حسن مجتبیبا هر لباسی به مسجد وارد نشویم. اما

اید؟ امام چرا بهترین لباس خود را پوشیده َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی ای فرزند رسول خدا  :پوشید. شخصی پرسید می

ِميل   هللا   ﴿إِنا  :فرمود ُ   يُِحبُّ  ج  ُل لِ ما ال  ف أ ت ج  م  ی را دوست دارد. آنگاه این آیه را تالوت   خداوند زیباست و زیبای ،بِّی﴾الأج 

 .4و ادامه دادند: و من برای پروردگارم با بهترین لباسم خود را آراسته ام ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾: فرمود

هایی داشته باشیم  پوشند. چه خوب است لباس ها میعروسی هایی دارند که فقط در یک لباس هادر فرهنگ ما، خانم

از بوی خوش استفاده  هایمان را تعویض کنیم. حتماً خواهیم به مسجد برویم، لباس مخصوص نماز و مسجد. هنگامی که می

 .کنیم و برای مسجد عطری داشته باشیم

صدها حدیث به ما رسیده که پاداش تمیز کردن مسجد، روشن کردن مسجد، آراسته کردن مسجد، خوشبو کردن مسجد، 

فرمود: هرکس مسجد را خوشبو  َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی هایی دارد. پیغمبرروزهای پنجشنبه و جمعه، چه پاداش مخصوصاً 

های  گروه ها مثل همین کند، اهمیت بدهیم. خانوادهطور اتوماتیک مسجدها را خوشبو میاآلن وسایلی ساخته شده که به .دکن

های جهادی، در هر محلی مسجدها را مرتب و تمیز نگه داریم. این کند به گروه جهادی که رهبر فرزانه انقالب مباهات می

اِهيم   .اوند به دو پیغمبر برای نظافت مسجد مأموریت داده استداشتن مسجد مهم است که خدقدر تمیز نگه  ُ ن ا إِل ى إِبأ ِهدأ ع  ﴿و 

ُجوِد﴾ ِع السُّ كا ُُّ ال الأع اِكفِين  و  ا ب يأتِي  لِلطاائِفِين  و   ُ اِعيل  أ نأ ط هِّ م  إِسأ و 
، ما که خدا هستیم، قرار گذاشتیم با ابراهیم و پسرش اسماعیل 5

 .کنندگان )نمازگزاران(، تمیز و پاکیزه کنند کنندگان و برای سجده کنندگان، رکوع کنندگان و اعتكاف که مسجد را برای طواف
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شوند، مسجد خانه خداست، همه باید  السَّالم َعلَْیه   شکنند تا خادم حرم امام رضا و پا می به قول حاج آقای قرائتی مردم دست

هایمان را در نظافت و آراستگی مسجد شریک برای خدمت به مسجد مسابقه بگذاریم. بیاییم خادم افتخاری مسجدی شویم، بچه

انگیز که وقتی جوان عاده جذاب و مرغوب و رغبتال کنیم. در روشنایی مسجد و در سرمایش و گرمایش آن، یک فضای فوق

ها همه تمیز و آراسته  احساس کنند مسجدی های ما شود لذت ببرد و کیف کند و نخواهد از مسجد بیرون برود. بچه ما وارد می

تر و تمیز و خوشرنگ. پس برای نماز و مسجد، بهترین و  هایهای صدفی و لباس زده و دندانهستند، موهای شانه

 .هایمان را بپوشیمترین لباس مرتب

روید، سیر نخورید تا با بوی آن دیگران را خوانیم: خوردن سیر هفتاد خاصیت دارد. اما اگر به مسجد می در روایت می

 .آزار ندهید

 .اسالم این آداب را به ما آموزش داده است

 

 تمرین نماز قضا -26

ها را کنند به بزرگترها و همان کارهای آنها نگاه می گیرد. بچه شخصیت انسان از کوچکی با تکرار و تمرین شکل می

کنند و با فکر و آگاهی ادامه کند، به کارهایی که عادت کردند، فکر می ها قوت پیدا میکنند و آرام آرام قوه عاقله آنتکرار می

های ما، دختران از نه سالگی و پسران  نیم. بچهها نهادینه ک دهند. این ما هستیم که باید با تمرین عبادت، عبادت را در بچه می

 .ها را تمرین بدهیدرسند، ولی امامان ما فرمودند: از پنج شش سالگی آن از چهارده پانزده سالگی به تکلیف می

کنند تا ساعت نه گیرند. یک روز سحری میل می گنجشکی میها روزه کله ای که بچهداری، همین روزهتمرین روزه

داری است و در حدیث گیرند. این تمرین روزهکنند و یک روزه سه ساعته می کنند و دوباره نیت روزه میر میصبح، افطا

 .داری را سبک زندگی خود قرار دهیدآمده است: تمرین نماز خواندن و تمرین روزه

یم و اگر در بستر بیماری جا بیاورما بزرگترها اگر به دالیلی نمازمان ترک شد و قضا شد، باید قضای آن نماز را به

های من نسبت به خداست. این کاریها و کمها کوتاهیجا بیاورند و اینسخت قرار گرفتیم، وصیت کنیم برای من نماز قضا به

 .هایی است که خدا به گردن من داشته استها حق

این بچه نماز صبح نخوانده است، اآلن  ها تمرین بدهیم. که در فقه ما سفارش شده حتی همین نماز قضا را به بچهجالب این

قضا کن. آیا واجب است این بچه  ساعت ده است. بگوییم: عزیزم، مریم خانم، آقا مجید، وضو بگیر و اآلن نماز صبح خود را

بدهید هایتان را تمرین جا آورد؟ نه. ولی امام معصوم رهنمود داده که بچهنماز بخواند؟ نه. آیا واجب است قضای نماز را به

 .ها را به خواندن قضای نمازهای ترک شده، تمرین بدهیدبه نماز خواندن و اگر بعضی نمازهایشان ترک شد، آن



وری آورده است. یکی نویسنده این کتاب پنجاه نکته در مورد نماز و بهره« ورینقش نماز در بهره»نام کتابی است به

خودرو بوده در کارگری در ایران ایم. مثالً ایم و یا با کیفیت انجام ندادههمین جبران و قضای کارهایی است که انجام نداده

ارائه نداده، این روزها را قضا کند. ما در مکتب نماز این  کار نکرده و با حضور داشته، ولی کیفی سال گذشته سه روز

 .آموزیم درس را می

سازی است و صلح بزرگ باشد، فرمودند: نماز کارخانه انسانکه رضوان خدا بر آن م َعلَْیه للا ر ْضوانه  حضرت امام خمینی

 .دهیم با الهام از نماز، باقی زندگی را شکل می

سوی مدل کارها، بهترین کار نماز است. از این مدل استفاده می، یعنی بشتابید بهعلى خيُ العمل﴾ ﴿حي   :گوییمدر اذان می

گوید: اگر نماز ترک شد، قضا کن. معنایش این است که یک کارگر ر نماز میدهیم. دکنیم و به بقیه کارهایمان هم سرایت می

کاری داشته، یا درست کار نکرده است، روزهای بعد جبران کند یا حتی اگر کارخانه و یک کارمند اداره اگر در کارش کم

 .دهد نماز به ما یاد میقدر به این کارخانه یا اداره بدهکار هستم. این را مکتب بازنشست شده، بنویسد من این

این را یاد بدهیم. عزیزم، دخترم، پسرم، این  ها و کودکانمان هم هایمان را قضا کنیم و جبران کنیم و به بچهکوتاهی

 .کوتاهی که کردی را جبران کن، قضا کن

ای کوتاهی در هر زمینه ها وقتی بزرگ شدند، تمرین نماز قضا در فقه ما آمده و این باید جزو سبک زندگی ما باشد تا بچه

تا زنده هستیم باید جبران کنیم،  دارند، جبران کنند و بگویند: این حقی است به گردن ما یا از طرف خدا یا از طرف خلق خدا،

ای  خوانیم: مستحب است بچه ممیز یعنی بچه می ١۳۸۹المسائل مسئله اگر هم توان نداریم باید وصیت کنیم. در رساله توضیح

هم وادار  های دیگر عادت دهند بلکه مستحب است او را به قضای نمازها فهمد به نماز خواندن و عبادت و بد را میکه خوب 

 .نمایند

 روی در عبادت میانه -27

ُاط   :کنند، این دعا استبار تکرار میروز دهتنها دعای واجبی که همه مسلمانان در هر شبانه ﴾ ﴿اهِدنًا الصِّ ، الُمست قِيم 

 .را به راه مستقیم راهنمایی بفرما گارا، ماپرورد

ای در نامه السَّالم َعلَْیه   اند، یکی راه معتدل و میانه است. امیرمؤمنان علیراه مستقیم چه راهی است؟ معناهایی برایش گفته

ًأت ِصدأ  .رو باشبه فرزندش فرمود: پسرم، در زندگی و در عبادت خود میانه تِ  ﴿وا عيش  ًأت ِصد فی يا بُن یا فی م  ک  و ا

﴾ تِک   .رو باش، نه اهل افراط و تفریط رو باش، در عبادت میانه فرزندم در زندگی میانه.1 عباد 

ها فیلم  کنند. ساعت خوانند، ولی ورزش نمی درس می خوانند، یا کنند و درس نمی سانی که ورزش میبینیم ک در جامعه می

 .دهدخواند، ولی به ورزش اهمیت نمی ها نماز میخواند. ساعت بیند، اما نماز نمی می
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دعا و نیایش الزم ای از نیازها را داریم؛ ما جسم و روح داریم؛ برای جسم، تغذیه و ورزش و برای روح،  ما مجموعه

ریزی کنیم. ما فرد و جامعه داریم، بخشی از مان باید برنامهاست. ما قلب و عقل داریم. برای عواطف خود و برای اندیشه

ها را برای دنیا  انرژی را برای خودم و بخشی را برای جامعه بگذارم. ما هم دنیا داریم هم آخرت؛ باید بخشی از دارایی

نأي ا  :خوانیم آن را برای آخرت. این زندگی میانه است. چنانکه در قنوت نماز چنین میبگذاریم و بخشی از  بان ا آتِن ا فِي الدُّ ﴿ر 

ن ةً﴾ س  ِة ح   ُ ِخ َأ فِي ا ن ةً و  س  پروردگارا به ما هم در دنیا و هم در آخرت بهره نیکو عطا فرما، هم سیاست، هم اقتصاد. هم  2ح 

 .تعلیم و هم تربیت

فرمود: من  السَّالم َعلَْیه   باشیم. امام باقر های مختلف به اندازه الزم ورود پیدا کنیم، نه افراط و نه تفریط داشته باید در حوزه

 .کردم. پدرم به من فرمود: افراط نکن. خداوند همین عبادت تو را قبول کند، کافی استزیاد عبادت میدر نوجوانی 

ها در بسیاری از ها را ترک کردند. افراطهمه عبادت افرادی را دیدیم که در نوجوانی در عبادت افراط کردند و بعد کالً 

ها را به حال خود رها کنید بازی  حدیث داریم که بچه همهشود. بچه باید بازی کند. این  موارد با تفریط روبرو می

َ   ﴿د عأ . کنند بأع   ي لأع بأ  اِبأن  ﴾ س   .سال بازی کند، فرزندت را رها کن تا هفت 3ِسنِين 

ما را با واکنش عکس روبرو خواهد کرد. همین اندازه که اعضای خانواده به  افراط در عبادت، در حفظ قرآن و حدیث،

ها بخواهند در همه  خوانند، مناسب است. اما اگر بچه روند و با همدیگر یک نماز جماعت معقول و مختصری می مسجد می

 .است سرخورده شوند ها و دعاها حاضر شوند، ممکن عبادت

ای دارم، به نظر شما او را دعای ندبه ببرم؟ دعای ندبه یک دعای طوالنی است. به او  مادری پرسید: پسر هشت ساله

شود و چند دقیقه فرازهای پایانی  ات را ببر. این بچه وقتی وارد مجلس میکنم ده دقیقه آخر دعای ندبه بچهگفتم: پیشنهاد می

، نماز ما را قبول الَشریف فََرَجهه  تََعالی للا َعجَّل خدایا به آبروی امام زمان ﴿واجعل صالتنا به مقبولة﴾ :نود کهش دعای ندبه را می

، گناهان ما را بریز. و آرام آرام دعای ندبه تمام الَشریف فََرَجهه  تََعالی للا َعجَّل به آبروی امام زمان َنوبنا به مغفورة﴾ ﴿و .کن

گوید: عجب مجلس قشنگی! هم مختصر بود و هم شود، بچه می ن سفره عدسی و نان و پنیر پهن میشود و پس از آ می

بالفاصله پذیرایی. اگر دیدی این بچه آمادگی دارد، هفته بعد پانزده دقیقه، با شیب مالیمی، نه با افراط و تفریط زیاد کن. 

 .ل ندارد   ّ کنند. غافل از اینکه هر کسی توان و تحممی زنی و عزاداریها سینه صورت افراطی ساعتهایی هستند به هیأت

 .به فرزند خویش بود السَّالم َعلَْیه   اعتدال در عبادت، رهنمود موال امیرالمؤمنین

 

 ها در مسجد حضور بچه -28

باره چیست؟ کنند نظر اسالم دراین ها سؤال میها در مسجد است. خیلی از مباحث نماز و خانواده، مسئله از حضور بچه

 !ها به مسجد نهی شده است؟ کنند که از حضور و بردن بچه هی احادیثی را هم بیان میها را به مسجد ببریم یا نبریم؟ گا بچه
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ها زمان پیغمبر در مسجد حضور داشتند. امام حسن و امام  بینیم بچه کنیم، می بیت نگاه میاما وقتی به سیره پیامبر و اهل

ای  دادند. به گونهدر سجده بود، سجده را طول می َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی شدند، گاهی که پیغمبر وارد مسجد می السَّالم َعلَْیه ما حسین

ها  قدر طول دادید؟ فرمود: نه، این بچهللا، در سجده به شما وحی رسید که اینکه بعد از نماز، نمازگزاران پرسیدند: یا رسول

عنای این کار چیست؟ اگر این کار نادرست بود، باید ها به هم بخورد. مخواستم بازی آنکردند، نمیروی کمر من بازی می

ها را در خانه نگه دارید و به مسجد نیاورید. گاهی  بفرماید: بچه َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی پیامبر اکرم

دوان وارد مسجد شدند. داشتند دوان السَّالم ماَعلَْیه   باالی منبر بودند که دیدند امام حسن و امام حسین َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی پیامبر

ها سخنرانی  ها را بغل کرده و آنان را باالی منبر برده و همراه با بچه افتادند، پیغمبر سخنرانی خود را قطع کرد، آمده بچه می

 .دهدخود را ادامه می

یک روز رسول 

 تند خیلی را نماز امروز است، شده چه للا رسول یا :پرسیدند اصحاب .کرد تمام سرعت با را نمازش َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی خدا

بچه را نشنیدید!؟ معلوم شد آن طرف پرده مادری در حال نماز بوده و بچه گریه صدای مگر :فرمود حضرت آن ؟!خواندید

گوییم: این هم نکرد. اگر ما باشیم میآن بچه و مادرش، نماز را سریع خواند و نهی  اش گریه کرده است. پیغمبر به احترام

بینیم که پیغمبر طوری برخورد کرد که این مادر باز هم با بچه  کنیم! اما میهم زد، و تندی میمادر که بود که نماز همه را به

 .به مسجد بیاید

دلیل اند: یکی بهکردهبنابراین احادیثی که نهی کرده از آوردن کودکان به مسجد، دلیل خاصی دارد، دو دلیلش را بیان 

توانند به مسجد بیاورند. چون مسجد باید طاهر و  می ها هستند، بچه را هایی که مراقب پاکی بچه پاکی و نجاست است. خانواده

پاکیزه باشد و نباید نجس شود. اگر نجس شد، همه وظیفه دارند هرکاری دارند را رها کنند و به تطهیر مسجد بپردازند، اما 

 .توانیم به مسجد ببریم شناسد را می ه در خانه با آداب حضور در مسجد بزرگ شده و نجسی و پاکی را میای ک بچه

 .گفتمرفتم و برای مردم مسأله می کند که چهار ساله بودم به مسجد می عالمه مجلسی تعریف می

ها باید تجربه کنند  کرد. بچهقد میرفتیم و پیغمبر از ما تفکنند که بچه بودیم و به مسجد میاصحاب پیغمبر تعریف می

 .جمعی رانیایش دسته

ها  هاست. خوب این را باید مدیریت کرد، خانوادهدلیل دیگر نهی از آوردن کودکان به مسجد، سروصدا و شلوغ کردن بچه

اشند. پدر و مادرها شود، آنجا مشغول ب ها فراهم شود که آنها در ساعتی که نماز برپا می مواظبت کنند و جایی برای این بچه

 .ها را بگیرندها را ببرند و جلوی شلوغ کردن آن هم با توصیه و پند و اندرز بچه

دعای شما مستجاب شود، دعا کنید و  خواهید فرمود: می َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی ها در مسجد مایه برکت هستند. پیغمبر بچه

گوید: در  بپرسید: کجا نمازخوان شدی؟ می ز هرکسی که مسجدی و نمازخوان استها آمین بگویند. شما حساب کنید ا بچه

 .ها را از آمدن به مسجد نهی نکنیم آمدم و تجربه شیرینی از کودکی دارند. بچه گوید: من از بچگی به مسجد می مسجد، می



ر قسمت آقایان، بزرگساالنی که مرتب کنند. داحترامی میها بی ها به دختربچه متأسفانه مساجدی هستند که در قسمت خانم

 .زنند کنند و طعنه میکنند، مسخره میاحترامی میآیند، اگر یک پسربچه در صف اول بایستد، به او بی به مسجد می

ها و بزرگترها جا بدهید، تا احساس  هایی که به مسجد آمدند، همه را بین صف فرمود: بچه السَّالم َعلَْیه   العابدینامام زین

 .ها در مسجد، مایه برکت است بزرگی کنند. آمدن و حضور بچه

 ها هشدار پیامبر به خانواده -29

﴾ ُهو   ﴿و   تر از خدا نداریم، ما مهربان اِحمين  ُا ُم ال ح  ها، پیامبر  ترین مهربان ، بعد از خدا مهربان1أ رأ

﴾. است َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی اسالم ةً لِلأعال ِمين  م  حأ لأناك  إَِّل  ر  س  ﴿و  ما أ رأ
او همه را دوست دارد. پیامبر اسالم هم برای مسلمانان  2

زمان خودش نبود، تا روز قیامت هر مسلمانی، هر مؤمنی، هر خداپرستی روی این کره خاک قدم گذارد، 

 .و سوز دارد او را دوست دارد و برای هدایتش عشق َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی پیامبر

 

 دهندهيک ًصه تکان

طور بیان نگرانی خودش را این .ها را دید از خانه بیرون آمد و در کوچه جمعی از بچه َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی  پیامبر اکرم

يأل   :کرد َّلدِ  ﴿و  ُِ  ِْل وأ ان ِمنأ  آِخ م  ﴾ الزا گفتند: منظور شما پدر و  .و مادرانشان های آخرالزمان از دست پدران وای بر بچه آب ائِِهمأ

ائِض﴾ ﴿َّل، ِمنأ  :مادرهای مشرک آنان است؟ حضرت فرمود يأئاً ِمن  الأفُ  نه از پدر و مادرهای  ،آب ائِِهُم الأُمؤِمنِين  َّل يُع لُِّمون ُهم ش 

ای که  پرسند: این بچه مادرها می دهند. روز قیامت از پدر و هایشان یاد نمیمسلمان و باایمان آنان که احکام دین را به بچه

اش، احکام حقوق مردم و احکام حجاب را به آنان آموختی؟ الزم است این خدا به شما داد، مسائل دینی، احکام نماز و روزه

ئل ها بیاموزند یا او را به مسجد و حسینیه برده و در کالسی بگذارند، تا به سن تکلیف که رسیدند این مسا پدر و مادر به بچه

ها هم برای آموزش آن مسائل  دهند، بلکه اگر خود بچه هایشان چیزی از واجبات را یاد نمیتنها به بچهها نهرا بلد باشند. آن

اندازند و  ها را دست می کنند. بچهکنند، مسخره می ها را توبیخ میجای تشویق، مانع آن شده و آناقدامی کردند، پدر و مادر به

نأي ا﴾ ﴿و  . دنیوی آنان دلخوش هستندبه اندکی از امور  ٍُ ِمن  الدُّ ٍض ي ِسي  ُ نأُهمأ بِع  ُضوا ع  ن ُعوُهمأ و  ر  ُدُهمأ م  َّل  ا ت ع لاُموا أ وأ  َ إِ
دلخوشی  3

 .آنان داشتن یک دنیای خوب، غذای خوب، لباس خوب، کیف و کفش خوب، ظاهر خوب، موبایل خوب است

ها از من بیزار هستند. خیلی این جمله خطرناک ها بیزارم و آنفرمودند: من از آن َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی آنگاه پیامبر اکرم

هایی که یک هایشان، دانستنیمؤمنین و پدر و مادران مسلمانی که نسبت به احکام بچه است، درباره مشرکین نیست، درباره

قرائت نمازش  .باشد چطور تیمم کند و قبله را بشناسد، کوتاهی کرده، می بچه مسلمان باید بلد باشد؛ چطور وضو بگیرد،

نجسی، چه  ت روزه چیست. پاکی وچطور باشد که صحیح باشد و از چه کسی تقلید کند. چطور روزه بگیرد و مبطال

شوند. پدر و مادرها وظیفه دارند احکام دین را به  ها چطور پاک میچیزهایی پاک و چه چیزهایی نجس است. نجس

blob:https://ketabkhan.namaz.ir/dedb866b-1ba2-42b0-84c8-e30415c9b789#endnote-cc624bda4cf711ec94e6c6d49a4f6816
blob:https://ketabkhan.namaz.ir/dedb866b-1ba2-42b0-84c8-e30415c9b789#endnote-cc625ec24cf711ec94e6c6d49a4f6816
blob:https://ketabkhan.namaz.ir/dedb866b-1ba2-42b0-84c8-e30415c9b789#endnote-cc63d4a04cf711ec94e6c6d49a4f6816


 خواهیم، دوست داریم روز قیامت بر سر حوض کوثر می را َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی فرزندانشان بیاموزند. اگر ما شفاعت پیغمبر

از آب حوض کوثر بنوشیم، اآلن باید تعلیمات بچه السَّالم َعلَْیه   پیغمبر ما را شفاعت کند و از دست مبارک امیرمؤمنان علی

دهند، مثل درس قرآن و دینی مشارکت کنیم. ما  های ما می ها به بچه هایی که معلم هایمان را مراقبت کنیم. حتی در درس

گوییم: مریم جان، حسن آقا، درس ریاضی یا زبان را بیاور من خواهیم بپرسیم، می می هایمانوقتی از درس بچه معموالً 

 بپرسم. روی ریاضی و زبان و فیزیک و امثال آن چقدر حساس هستیم، روی معارف و احکام دین چطور؟

اند و روز قیامت در  هایی این تعلیمات را یاد گرفتهها در کالس پس بیاییم یا خودمان مشارکت کنیم یا مطمئن شویم بچه

های امروزی، نوین و تصویری، محصوالت  روش پیشگاه خدا، پیامبر و ائمه روسفید هستیم. خوشبختانه درباره احکام،

هایی دارند و نرم دیزاده آموزش تصویری احکام، کتاب و سیفرهنگی به بازار آمده است. برادر عزیزم، جناب آقای فالح

 .های ما به تکلیف رسیدند، احکام و فرائض و واجبات را بلد باشند دارد، یک کاری کنیم وقتی بچهافزارهایی در بازار وجود 

 

 اسرائیل عبرت از بنی -30

ها، ها، شیرینیهای گذشته نیمی از قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان، تاریخ گذشته است. یعنی خدای مهربان با بیان تجربه

را برایت  فرماید: این تاریخ دهند و به ما می ها و تصمیمات درست را به ما یاد می پیروزی ها،ها، شکستتلخی

اِر﴾. گفتم وا ي ا أُولِي اْلأ بأص  ُُ ت بِ ﴿ف اعأ
 .ای صاحبان بینایی و آگاهی عبرت بگیرید ؛ 1

اسرائیل است و حدود هشتصد آیه از قرآن در مورد این امت است. آنان رآن آمده، بنیشان در قبیشترین قومی که قصه

ها را شکست دادند و به رهبری حضرت موسی یک حکومت مردمانی بودند که با فرعون و فرعونیان مبارزه کردند و آن

هایشان را د که به مردم بگویند خانهعمران و برادرش هارون دستور داده شبندینی تأسیس کردند. از جانب خداوند به موسی

الة ﴾. پای دارند و نماز فراموش نشودسمت قبله بسازند و نماز را بهدار و بهجهت ِيُموا الصا أً  ع لُوا بُيُوت ُكمأ ًِبأل ةً و  اجأ انقالب، .2 ﴿و 

نااُهمأ  :خوانیم انقالب دینی است. انقالب دینی، اصل اولش رابطه با خداوند و نماز است. چنانکه در آیه دیگر می كا ﴿الاِذين  إِنأ م 

الة ﴾ ِض أً  اُموا الصا گذارند. مدتی بعد  رسند، اولین انرژی خود را روی برپایی نماز می ؛ کسانی که وقتی به قدرت می3فِي اْل رأ

را دریافت و به مردم منتقل کند. های خدا  عمران را فرمان داد تا به کوه طور برود و الواح تورات و فرمان بن خداوند موسی

 (۸۳ها، اقامه نماز بود. )سوره بقره آیه  یکی از آن فرمان

سال گذشت. قرآن کریم این را در سوره مریم، چنین بیان  ۴۰سال،  ۳۰سال،  ۲۰اسرائیل ادامه پیدا کرد، جامعه بنی

الة  و  : فرموده است اُعوا الصا لأف  أ ض  ِدِهمأ خ  ل ف  ِمنأ ب عأ يً ا﴾﴿ف خ  ن  غ  ف  ي لأق وأ ٍِ ف س وأ ا اتاب ُعوا الشاه و 
های اول انقالب،  ؛ بعد از نسل4

زودی مجازات گمراهی  ها رفتند. به دنبال هوسرانی و شهوت اب کردند و بههای دوم و سوم و چهارم آمدند، نماز را خر نسل

 .خود را خواهند دید

 .های بعد منتقل کنیمنماز رابه نسل خداپرستی و باشد. تا اسرائیل که تمام شده است، این یک هشدار برای ما میقصه بنی
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ه آیاتی که خواند، همین آیه بود. حدود پنجاه سال از رحلت هنگام حرکت به سمت کربال، از جمل السَّالم َعلَْیه   امام حسین

 .اند تفاوتی رفتهدنبال شهوترانی و هوسرانی و بیپیغمبر گذشته، نماز خراب شده و مسلمانان به

 های بعد بسپاریم. در مسجدهای ما از همه سنین باید باید کاری کنیم که اسالم، این امانتی که به ما سپرده شده را به نسل

حضور داشته باشند. ده و بیست ساله، بیست و سی ساله، چهل و پنجاه ساله، شصت و هفتاد ساله، خانم و آقا، از همه 

ها نماز خواندن رونق نداشته باشد. های بعدی بیایند ولی در بین آن اقشار، این مأموریت ما است. نکند نسل ه  اصناف و هم

نشست و با  ها تنهایی میها ساعتاست. پیغمبر او را بسیار دوست داشت، گاهی وقتمسعود نام ابنیکی از یاران پیغمبر به

اش این صورت کتابی چاپ و به فارسی ترجمه شده است. یک جملهمسعود بهزد. مجموعه پندهای پیامبر به ابناو حرف می

خورند، خودشان را  ی رنگارنگ را میآیند که بهترین غذاها هایی می فرماید: بعد از من گروهمی مسعوداست که به ابن

ٍِ﴾ ﴿ت اِرُکون   کنند مانند آرایش زن برای شوهر، اما آرایش می ا اع  م  گیرند، در مسجد و نماز  ها از اجتماعات فاصله میآن الأج 

ت دهند. عباد اعتنایی نشان میدر بین نمازها به نماز مغرب و عشا بی کنند. مخصوصاً  جماعت و نمازجمعه، شرکت نمی

ها در  خوابند و صبح ها دیر میها تعهدی ایجاد کرده باشد. شبکنند و حتی به فکر آن هم نیستند که شاید نماز به گردن آن نمی

 .5خوابند

ها در خواب هستند و  خوابند و صبح ها دیر میاین پیشگویی پیغمبر است. اآلن شرایط اجتماعی ما چطور است؟ شب

ل ف   :اسرائیل عبرت بگیریم. که فرمودشود. ما باید مراقبت کنیم و از بنی نمازشان قضا می ِدِهمأ  ﴿ف خ  لأف   ِمن ب عأ أ ضاُعوا  خ 

الة   ٍِ﴾اتاب ُعوا الشاه   و   الصا بازی های اول انقالب آمدند و نماز را تباه کردند و دنبال شهوترانی و هوسهایی پس از نسلنسل وا

 .رفتند. درنگ کنیم و از این هشدار الهام بگیریم

 

 احترام به شخصیت نوجوان -31

ن تاریخ، حضرت محمد است. او ترین انسا گوید: به نظر من موفق سالم و رحمت خدا بر شهید بزرگوار، مطهری که می

خاطر داشتن هخاطر داشتن آئینی فطری و عقالنی و بههای جهانی و بدون داشتن مال، فقط ب کسی بود که بدون تکیه بر قدرت

 .را به آئین خود متوجه کند ااخالقی نیک، توانست در کمتر از پنجاه سال نیمی از مردم دنی

خصوص سه گروه ههاست، بنانسا تاحترام به شخصی مَوَسلَّ  َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی میکی از شاهکارهای اخالقی پیامبر اکر

 .نوجوانان، بانوان و فقیران. آن حضرت با این کار توانست لشگری بزرگ برای خود فراهم کند

ُعهُنا ﴿ :ارد، تا جایی که فرمودندگز ها و نوجوانان احترام می شدت به بچههب َوَسلَّم َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی مپیامبر اکر س  َّل  أ د  مأ خ 

ٍ  لِت ُکون  ُسناةً ِمنأ ب عأدِ  ا م  تای الأم  ت و رسم   نّ   پنج کار هست تا بمیرم آن را ترک نخواهم کرد تا بعد از من میان مردم س ﴾يح 

يأي اتا ال و  ﴿: ها شود. یکی از آن ل ی الصِّ لِيُم ع   .سالم کردن به کودکان و نوجوانان است 1﴾نسأ
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غی که آن حضرت از مکه به مدینه فرستاد، بعد که به مدینه تشریف آوردند، از او گزارش خواست که لّ ب اولین مبعَ صمه 

ای کار کردی؟ گفت: ابتدا به سراغ  ای؟ مصعب گفت: الحمدهلل، حضرت پرسید: با چه شیوههدر تبلیغ دین موفق بودآیا 

 .ها سالم کردم و احترام گذاشتمنها رفتم و به آ نوجوان

ها این  مشغول بازی دیدند. بچههایی را  رفتند که در کوچه بچه خانه به سمت مسجد می زا مَوَسلَّ  َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی رروزی پیامب

کند. از پیغمبر یهای خودش، امام حسن و امام حسین، را روی دوش خود سوار م را دیده و شنیده بودند که پیغمبر نوه

ها را از این قسمت کوچه به نها و آ تک بچهکگرفتن تشدوهها را نیز سوار کند. پیامبر رحمت شروع کرد بنخواستند که آ

دنبال آن هبودند، بالل حبشی را ب مَوَسلَّ  َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی ابرد. نمازگزاران مسجد که منتظر رسول خد آن می قسمت دیگر

ها بر دوش پیغمبر سوار  وقتی بالل به آنجا رسید و دید بچه ؟حضرت فرستادند تا ببینند چه شده امروز پیامبر دیر کرده است

حضرت او را نهی کرد و به بالل فرمود: به خانه من برو ببین خوردنی  نا را دور کند. اما آه شوند، خواست با تندی بچه می

ها  به بالل فرمود: رنجاندن بچه رها هست؟ بالل به خانه پیامبر رفت و تعدادی خرما یا گردو با خود آورد. پیغمب برای بچه

کرد، اما حضرت  اره نماز اول وقت خیلی توصیه میجماعت. با اینکه پیغمبر درب زنما رتر است از تأخی برای من سخت

 .ماند که چقدر پیغمبر برای کودکان ارزش قائل است ها، در خاطرشان میههای کوچه و مردم در آیند داند که این بچه می

ها تعظیم کنیم، احترام و محبت کنیم. پیامبر نشوند، باید به آ کودکان و نوجوانانی که وارد جماعت و مسجد می

ب هُ أنوا سِ أح و   مکُ د  وا أوَّلمُ ُِ كأ أ  ﴿: فرمودند مَوَسلَّ  َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی ماکر به فرزندانتان احترام بگزارید و در سایه این تکریم و  2﴾مد 

احترام، تربیت خوبی انجام دهید. بنابراین گام اول، شخصیت دادن و احترام گذاشتن و گام دوم، تربیت خوب است و اولی 

 .زمینه برای دومی است

بودم، هنگامی که نماز تمام شد،  جابر بن عبدللا انصاری این قصه شیرین را تعریف کرده که من که نواجوانی در مسجد

گوید، تا نوبت  شخص پیغمبر بعد از نماز یک طبق شیرینی آورد تا بین نمازگزاران تقسیم کند. جابر بن عبدللا انصاری می

خواهم و به من بیش از  به من رسید، یک شیرینی برداشتم. پیغمبر از من گذر نکرد و پرسید: کافی است؟ گفتم: باز هم می

 .بینیم که خود امام جماعت این کار را انجام دهد ن شیرینی داد. اآلن در مساجد ما کم چنین چیزی را میدیگرا

 .ها حضور دارند، باید یک خط ویژه برویم هایی که در جماعات و دعاها و هیأت دهد ما برای نوجوان این سیره نشان می

 به نماز پناه ببریم -32

ترین مخلوق خداوند است. خداوند جهان را برای انسان و در استخدام انسان قرار داده است. چنانکه قرآن  انسان قوی

پذیر هم هست بن آسیاما همین انسا .﴾ملک ُخ  خلق لكم، س﴿ :ر شما قرار دادیم   ّ ا بیان کرده: ما هستی را برای شما و مسخ  باره

ها، یندار ،اهنها و حوادث او را مأیوس کند. خداوند دو پشتوانه برای انسان قرار داده تا در مشکالت، بحرا بسا ضعفهو چ

 :دها ایستادگی کن ها و بیمارییسخت
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د خود را باور کند، به خود پشتوانه اول، صبر که در نهاد همه ما هست. انسان توانایی دارد در مقابل امواج بال بایستد. بای

 .اعتماد کند

الةِ ﴿: پشتوانه دوم، نماز است. در سوره مبارکه بقره دوبار این آیه آمده است الصا ُِ و  بأ ت ِعينُوا بِالصا اسأ ای مسلمانان، کم  ؛ 1﴾و 

انتهای  هایی که خدا در وجود شما قرار داده و کمک بگیرید از نماز. از توانایی و قدرت بی نیاورید، کمک بگیرید از توانایی

ُ  : پروردگار کمک بگیرید ٍء ً ِدي يأ ل ى ُكلِّ ش   .این باید سبک زندگی ما باشد 2﴾﴿أ ناهُ ع 

فرمود: وضو  شد، به اعضای خانواده می خوانیم که پیامبر عزیز ما در خانه هروقت با مشکلی روبرو مییدر حدیث م

الةِ ُ  م  أ  ﴿ .مشکلمان کمک بگیریمبگیرید، نماز بخوانیم و از نماز برای  اعضای خانه نماز  وداد اهل خانه یدستور م ﴾ُهمأ بِالصا

گونه نیست. دختر، پسر نهای ما ای اآلن در خانواده .﴾ةواستعينوا بالصبُ والصال﴿ :خواندند می ار هبخوانند. و آنگاه این آی

گوید: پدر جان چه  نی شرکت بکند، دلهره و استرس دارد. میخواهد در امتحا آزمونی داده و در امتحانی شرکت کرده یا می

افتد به او بگوییم: عزیزم، وضو بگیر و نماز بخوان. این باید در سبک زندگی ما قرار بگیرد. در  کنم؟ خیلی کم اتفاق می

هایم در همن چندبار شده بچ .﴾ةِ الصا الو   ُِ بأ صا البِ وا نُ يعِ ت  سأ او  ﴿ :ها، در کنار اتاق عمل، باید این شعار نوشته شودنبیمارستا

زنم تا جوابی از اتاق عمل بیاید. آنجا وقت استمداد از نماز است. در یبیمارستان در اتاق عمل بودند. سه چهار ساعت قدم م

هایی  انقالب در یکی از پیام زخیز باید این مقابل چشم ما باشد که از نماز کمک بگیرید. رهبر عزیهها و جاهای حادث دادگاه

 .ترجهای خطر، محتا دادند فرمودند: انسان همیشه به نماز محتاج است و در عرصه( ١۳۷۰که به اجالس نماز )

الةِ لى ال  إِ وا مُ وًُ ﴿ :فرمود ها مینآمد، آن حضرت به آ اش پیش میهزمانی که مسأله سختی برای پیغمبر و خانواد بلند   ؛﴾صا

ُأ أ   ُأ مُ أُ  و  ﴿ .گونه به ما فرمان داده استنخدا ای ﴾یبِّ ر   ُ  م  أ  ا ذ  ه  بِ ﴿ :دادند انید. و ادامه میشوید نماز بخو ط بِ الِة و  اِصأ هأل ک  بِالصا

ل يأه  .3﴾اع 

ای فرزند رسول خدا   به نظر شما ﴾؟یلاه ثُّ احد﴿ :پرسید مالسَّال َعلَْیه   رفرمود: مردی از پدرم امام باق مالسَّال َعلَْیه   قامام صاد

ها خیلی مهم است.  فرمود: بله، این صحبت زن و شوهری برای تربیت بچه ﴾مًال نع﴿  ام صحبت کنم؟همن باید با خانواد

لِيُكمأ ن ار﴿: فرماید ند در قرآن میخداو أ هأ ُكمأ و  نُوا ًُوا أ نأفُس  و اعضای خانواده ؛ شما مسئولیت دارید که خانواده 4﴾اً ي ا أ يُّه ا الاِذين  آم 

الةِ : فرماید خود را از آتش جهنم دور کنید. همچنین می َ  بِالصا ل  ُأ أ هأ  .5ات را به نماز سفارش کن خانواده ﴾﴿و  أُم

ای بزرگ شوند که اگر به دانشگاه رفتند، یا به شهر و استان دیگر یا کشور دیگری رفتند، هنگامی  به گونههای ما باید  بچه

که با مشکلی مواجه شدند، از نماز کمک بگیرند. نماز را پشتوانه خود در زندگی بدانند. بگوید: من در خانه یاد گرفتم، 

گفتند: وضو بگیر و نماز بخوان و از خدا کمک یرسیدیم م کل میپدربزرگم، پدرم، مادرم و مادربزرگم، همیشه تا به مش

 .بخواه

رسم و یک یسینا، او گفته حتی در مسائل علمی هروقت به نتیجه نمیرحمت خدا به روح عالم و دانشمند بزرگ بوعل

ًصد المسجد الجامع  و توضا ةلوكان اَا اشكلت عليه مسا﴿ .خوانم گیرم و نماز مییتوانم کشف کنم، وضو م مجهولی را نمی

 .6﴾هيفتح مغلقها ل وان يسهلها  ل  وجز  ودعا هللا ع
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های دنیا مطور نیستید که وقتی یک غمی از غنع فرمود: چرا شما ای   َ سم   َ نام مهبه یکی از اصحابش ب مالسَّال َعلَْیه   قامام صاد

کنید، وضو  کار را نمینپیش آمده، مریضی پیش آمده، چرا ای یای پیش آمده، ورشکستگ به دلتان نشسته، یک ماجرا و حادثه

ل عليه غم من غموم الدنيا أن يتوضأ ثم يدخل ما يمنع أحدكم إَا دخ﴿ .بگیرید، دو رکعت نماز بخوانید و از خدا استمداد بطلبید

 .7﴾ةِ الصا الو   ُِ بأ صا البِ وا نُ يعِ ت  سأ او  ﴿: ایهو ادامه دادند آیا این آیه را نشنید ﴾ايُكع ركعتين فيدعو هللا فيهم ومسجده 

 

 پاسخ به سه سؤال دربارۀ کودکان -33

 .شود، پاسخ دهیم ها مطرح می ها درباره تکلیف بچه خواهیم به سؤاالتی که اغلب در خانواده در این بخش می

کنند، هیأت  دهند، زیارت مییگیرند، صدقه م خوانند، روزه می دارد؟ نماز می بها ثوا آیا عبادت بچه :سؤال اول

رسیم. این پسر بچه  پرونده ما روزی است که به تکلیف می بسا به زیارت خانه خدا بروند. چون اولین صفحههروند، چ می

شود؟ آیا  تازه به تکلیف رسیده است، کارهایی که در دوازده سالگی، ده سالگی، هشت سالگی و شش سالگی کرده، چه می

 ؟شود پذیرفته و ثواب داده می

ها قبل از صفحه  شود، پرونده خود بچه ه میبا توجه به احادیث: بله ثواب دارد. منتهی ثوابش در چند پرونده نوشت :پاسخ

ثواب دارد.  اً اند و حتم ها قبل از به تکلیف رسیدن انجام داده شود. کارهایی که بچه ای در آن کتاب نوشته می یک، یک مقدمه

ها ثواب  چههای بتعباد اً شود. حتم عالوه بر آن در پرونده پدر و مادر و در پرونده معلم و مربی هم این پاداش نوشته می

 .دارد، شک نکنید

گوید: من که به تکلیف  کنند، ضمانت دارد؟ چون بچه در ذهن خودش می ها وارد می هایی که بچه خسارت :سؤال دوم

یک چیزی را  ،تام. پارچ آب همسایه را شکسته و کسی مطلع نشده، یا توپ را شوت کرده و شیشه مردم شکسته اسهنرسید

 ؟زنند، ضامن هستند ها در دوران بچگی به دیگران می هایی که بچه ارتاز جایی برداشته است. خس

ین و مسائل حقوقی د  اواخر سوره بقره آمده، آیه  هترین آیه قرآن ک ها ضامن هستند. طوالنینبله ضمانت دارد و آ :پاسخ

سیلی زده،  رکنند. اگییا جبران م طلبند بسا حاللیت میهشوند، چ است. خیلی مهم است. منتهی پدر و مادر بچه وقتی مطلع می

تفاوت بودند، این به یدهند. اگر پدر و مادر مطلع نشدند یا مطلع شدند و ب دهند. خسارتی وارد کرده، خسارت می دیه می

ای  بنده شصت و خرده رسد این بدهکاری در حسابش هست تا پایان عمر. مثالً  گردن بچه است. از روزی که به تکلیف می

ام هست که باید بروم هشدم، یک چیز خوردنی برداشتم. اآلن در حافظی، یادم هست هشت ساله بودم از جایی رد مسال دارم

ها را پیدا کنم، اگر دسترسی ندارم، قواعد و قوانینی دارد، باید به دفتر مرجع تقلیدم مراجعه کنم. ثمغازه را پیدا کنم، وار

ها ضامن  ها ندادند، خود بچهننت دارد. اول به عهده پدر و مادر است. اگر آکنند، ضما ها وارد می هایی که بچه خسارت

 .هستند تا پایان عمر
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ها کیفر تعریف شده نشوند که اگر بزرگترها مرتکب شوند در دادگاه برای آ ها مرتکب می هایی که بچه جرم :سؤال سوم

شتاد ضربه شالق دارد. یک نسبت ناروایی به کسی ها هماست، مثل فحش و دشنام دادن، ما در قرآن داریم بعضی دشنا

 ؟ها چون بچه هستند، کیفری دارندنشود که حد دارد. آیا ای جرمی را مرتکب می ،دده می

بله کیفر دارند، منتهی این را قاضی باید بگوید چه اندازه برای این مورد و تنبیهش کافی است. ممکن است بگوید:  :پاسخ

دیگری را قاضی بر اساس مصلحت، که این بچه بار اولش است، بار چندمش است، شدت آن جرم پنج ضربه شالق یا کیفر 

 .و گناه چقدر بوده است

شوند، کیفر  ها مرتکب می هایی که بچهمها ضمانت دارد. جر های بچه ها، ثواب دارد. خسارتههای بچ بنابراین، عبادت

 .دارد
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کنند.  های بسته را باز می دهند. الگوها راه از چیزهایی که در تربیت نیاز داریم، معرفی الگو است. الگوها به ما امید می

ي فِ  ُأ كُ َأ ا و  ﴿ :مالسَّال َعلَْیه   مخدای مهربان در قرآن کریم بارها الگوهایی را معرفی فرموده است، الگوهایی مانند حضرت ابراهی

تواند به شما راه نشان بدهد و به شما امید بدهد. یا حضرت  ای رسول ما! ابراهیم را یاد کن. او می ﴾ميهِ اُ  بأ ا بِ ات  كِ لأ ا

واَكُ في الكتاب ﴿ :اسماعیل را یاد کن. یا الگوهایی مانند حضرت موسی و هارون ﴾ل  يعِ ماسأ إ بِ ات  كِ لأ ي افِ  ُأ كُ َأ ا و  ﴿ :اسماعیل

مقاوم که انقالب را به پیروزی رساندند و فرعونیان را متالشی کردند. موسی و  و  ی؛ آن دو پیامبر انقالب﴾نهارو وموسى 

﴾مي  ُم   بِ ات  كِ لأ ي افِ  ُأ كُ َأ ا و  ﴿: هارون را یاد کن. یا حضرت مریم
 .ای پیامبر، مریم آن دختر پارسا را یاد کن ؛ 1

اش قصه شنیدیم، اما در سوره یاست، ما بیشتر درباره نوجوان مالسَّال َعلَْیه   لیکی از این الگوهای قرآنی، حضرت اسماعی

ُأ فِي الأِكت اِب ﴿ :فرماید کند و میی، درباره شیوه پدری حضرت اسماعیل قصه را نقل م۵۵و  ۵۴مبارکه مریم آیات  ُك َأ ا و 

ِد و   عأ اِدق  الأو  ان  ص  اِعيل  إِناهُ ك  م  ان   إِسأ ُسو ك  اسماعیل، قهرمان توحید و تسلیم را نگاه کن که او ؛ سرگذشت 2﴾ن بِي اً  َّلً ر 

دادند  الوعد بودند، وعده می الوعد و وفادار به قول و قرارش بود و پیامبری از پیامبران الهی بود. همه پیامبران صادق صادق

قول بوده  ی خوشصورت ویژه بر روی این صفت او دست گذاشته که خیل کردند، اما این پدر را خدا به شان عمل می به وعده

 .است

وهم محار واحبوا الصبيان ﴿ .دهید، وفا کنیدیهایتان قول مهفرمود: پدر و مادرها به بچ مَوَسلَّ  َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی  پیامبر اکرم

 .شود اعتماد می وفایی اگر در حافظه بچه بماند، به شما بی بی.3 ﴾ماَا وعدتموهم شيئا ففوا له و

کند را به یکرد و فرستاده خدا و موظف بود اخباری که از طرف خدا دریافت م هایش عمل میهحضرت اسماعیل، به وعد

 .امتش منتقل کند
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ِضيً  و  ﴿: دهد و ادامه می ُأ بِِّه م  ان  ِعنأد  ر  ك  اِة و  ك  الزا ِة و  ال  ل هُ بِالصا ُُ أ هأ ان  ي أأُم ه گویند: فعل مضارع نشان در ادبیات عرب می 4﴾اك 

همراه شود، نشانه استمرار است. اسماعیل پیوسته اهل خانه خود را  «كان» استمرار و مداومت است. عالوه بر این وقتی با

 .کرد. به همین خاطر در پیشگاه پروردگارش مورد پسند بود به نماز و زکات سفارش می

نأهُ ﴿: فرماید در قرآن آیاتی داریم که درباره بعضی می ُ ع  ِضي  هللاا نأهُ ر  ُضوا ع  ر  ها از خدا  ها راضی است و آن خدا از آن 5﴾مأ و 

کنند، با پند و اندرز، با نصیحت، با  نماز توصیه می هایشان را به هایی هستند که پیوسته بچه راضی هستند. یکی همین خانواده

چنین  مالسَّال َعلَْیه   کنند. چنانکه سبک زندگی حضرت اسماعیل راحتی رها نمی دلیل و مهر و قهر، و این موضوع مهم را به

الةِ  .بود ل هُ بِالصا ُُ أ هأ  .کرد پیوسته سفارش می .﴾﴿و  كان  ي أأُم

زند عزیزم  کنند، مادر زنگ می کنیم، حتی وقتی ازدواج می وجو میسهستیم و همیشه پر هایمان حساسهما به غذای بچ

ها حساس هستیم که آبرو داشته باشند، در کوچه و خیابان و  غذا دارید بخورید؟ گوشت در خانه دارید؟ نسبت به پوشاک بچه

حساس هستیم. اما نسبت به نمازشان چگونه  هانمهمانی مایه آبروی پدر و مادر باشند. نسبت به کیف و کفش و مدرسه آ

 .هستیم؟! این نماز را باید در رده اول بیاوریم

پدری مثل حضرت اسماعیل پیوسته نسبت به نماز خانواده خود حساس بود و به همین دلیل نزد خدا مورد پسند واقع 

بِّهِ  د  نأ عِ  ن  كا و   ةاالزك و ةِ الصا البِ  هُ ل  هأ أ   ُُ مُ أأ ي   ن  كا و  ﴿ .دش ِضي اً  ر  ُأ معروف را از نزدیکان خود هفهمیم که امرب می هآی نای زا .﴾م 

معروف استمرار و مداومت هخانواده خود شروع کنیم. در امرب زشروع کنیم. امر به نماز که مصداق بلند معروف است، ا

ط نماز نه، عزیزم، همسرم، فرزندم، غیر ها گفته شود. فق داشته باشیم. سفارش به زکات در کنار سفارش به نماز باید به بچه

 .شود، بسیار قشنگ است از نماز زکات هم در دین ما و در همه ادیان بوده است. توجه به فقرا وقتی با نماز کنار هم دیده می
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، این دو مالسَّال َعلَْیه   ین علازمنکر است. طبق فرموده امیرمؤمنایمعروف و نههدو تا از واجبات و فروع دین ما، امرب

ای در دریا  که از منقار یک پرنده تالبالغه آمده که همه دین مثل یک قطره اسجضامن اجرای بقیه احکام دین هستند. در نه

النهي عن المنكُ،  والجهاد في سبيل هللا، عند اْلمُبالمعُوف  وما اعمال البُ كلها ﴿ .معروف مثل دریاستهبریزد و امرب

 .1﴾يجلفي بحُ  هفثنك اَّل

هاست. البته شت ما به ارزازمنکر نشانه اهتمام ما به مکتب و نشانه عشق ما به مردم و نشانه اهمییمعروف و نههامرب

یها را بشناسیم، چنانکه در حدیث م ها و منکرها و حالل و حرامفباید ابتدا معرو

احِ ﴿: خوانیم ﴾مُاح  لأ ا و   لِ الح  لأ ابِ  اً ملِ اع   ن  وكُ ي   نأ أ  ى ل  إِ  جُ ات  حأ ي   فِ وُُ عأ م  لأ ابِ  ُِ مأ اْل   بُ ص 
کند نیاز دارد که  معروف می کسی که امربه 2

ها  گویند: شما در بعضی درس آگاه به حالل و حرام باشد، مثل دانشجویی که در دانشگاه قبول شده و قبل از ترم اول می

هایی که زدید تعدادش کم است،  ا باید بگذرانید. مثالً در زبان انگلیسی ضعیف هستید. تستنیازهایی ر ضعیف هستید یا پیش
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ازمنکر این است که باید این دانش و  معروف و نهی نیاز امربه نیاز است. پیش فعال برو چند واحد زبان انگلیسی بخوان، پیش

نیازها این است که معروف را  یکی از پیش مالسَّال َعلَْیه   قمهارت را یاد بگیریم تا بتوانیم اجرا کنیم. به فرموده امام صاد

 که چه چیزی معروف و چه چیزی منکر است؟ بشناسد، این

ها تا یک چیزی را گفتیم بپذیرند و بپسندند، مطور نیست که آدننیازها این است که صبر داشته باشد. ایشیکی دیگر از پی

خوان باش، ورزش کن، هریک از سمان بگوییم: عزیزم، تمیز باش، مرتب باش، درهخواهیم به بچ حوصله الزم دارد. ما می

دهد. چرا خداوند در قرآن یازمنکر نتیجه میمعروف و نههشود. استمرار در امرب ها با یکی دو سه بار گفتن حل نمییا

یک م؛ کدا﴾نِ باذِّ ک  تُ ما کُ بِّ ر   ءِ آَّل يِ أ  بِ ف  ﴿ :خوانیم سی و چند بار در سوره الرحمن می بعضی مطالب را تکرار کرده است؟ مثالً 

 !کنید؟ های الهی را تکذیب می نعمت زا

مادری آمد جلوی مرا گرفت. دیدم خیلی  ،مرفتیباید صبر و استقامت کنیم، در خیابان ری تهران با سرعت دنبال کاری م

من در این بیمارستان بستری است و دکترها خواهم بروم. گفت: بچه  پریشان است. گفتم: چه شده است؟ من عجله دارم می

اش برایش هاش، سالمتی بچهاند، امکان دارد شما بیایید زیارت عاشورا برایش بخوانید. دیدم این مادر جان بچهجوابش کرد

خواند،  نمی کار کنیم این بچه ما نمازهپرسند: ما چ مهم است. همه درها را زده و همچنان امید دارد. گاهی پدرها و مادرها می

خوب  ..مبری کنید؟ دکتر می شود چه می پرسم: بچه شما مریض می ها مینخواند!؟ من از آ گوییم نماز بخوان، نمییهرچه م

رویم، خوب نشد، به  کنیم. خوب نشد، سراغ متخصص می کنید؟ دوباره دکتر، خوب نشد، دکتر را عوض میینشد چه م

گردیم که خانه را بفروشیم و به کشور دیگری برویم تا بتوانیم او را درمان کنیم. یممرکز استان، خوب نشد، به دنبال این 

طور باشیم؛ اگر خودم گفتم اثر نکرد، یک نفر دیگر بگوید. این کتاب اثر نکرد، یک کتاب نها هم باید ای گفتم: برای نماز بچه

 .باشد دت بچه ما و سرنوشت بچه ما میدیگر. فردی گفتیم اثر نکرد، جمعی بگوییم. این سالمت بچه ما، سعا

ل يأه  ﴿: کند خطاب می مَوَسلَّ  َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی مخداوند به پیامبر اکر ُأ ع  ط بِ اصأ الِة و  َ  بِالصا ل  ُأ أ هأ أأُم ات را  ای پیامبر! خانواده ؛ 3﴾او 

ل يأه ا جمله مالسَّال َعلَْیه   به نماز سفارش کن و بر آن پایداری کن. امام باقر ُأ ع  ط بِ اصأ ای  که:  اند: یکی این را دو جور معنا کرده ﴾﴿و 

 .یه خانواده به نماز شکیبایی بورزپیامبر خودت بر نماز شکیبا باش. یک معنای دیگر، بر همین توص

مسأله سفارش به نماز را یکی دو سه بار نه، در حدیث داریم، شیعه و سنی نقل کردند، تا شش ماه بعد از نزول این آیه، 

ها نکرد و رحمت خدا را برای آیزد و سالم میبعضی نوشتند تا نه ماه، هر روز پیامبر درب خانه دختر و دامادش را م

هدهد ما باید یک پیگیری پیوسته برای نماز بچ فرمود: رحمت خدا بر شما باد. نماز، نماز! این نشان می ست و بعد میخوا می

 .هایمان داشته باشیم و زود مأیوس نشویم

اند، برای نماز ههای دعوت به نماز، بیش از چهل شیوه برای دعوت به نماز ذکر کرد حاج آقای قرائتی در کتاب شیوه

 .نمان، دغدغه داشته باشیمفرزندا
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یا غافل شدند درباره مسائل دینی  ،دگاهی همسران علیرغم اینکه وقت ازدواج یا قبل از ازدواج، با همدیگر صحبت کردن

حال اآلن با مشکل کاهل نمازی نباای  ؛مو نماز با هم صحبت کنند و یا شرط و شروط گذاشتند که من مذهبی و اهل نماز هست

رسول  .مصل کلی را باید بدانیم که همه ما مسئول هستیانمازی همسر روبرو هستند. یک ییا متأسفانه گاهی ب رهمس

ه لِ ها   ىلع   عٍ ار لُ جُ ُا و ال ل  سئوم   و  هُ  و   عٍ مام راَّلِ اف   ل  سئوم  م كُ لُّ كُ  و   عٍ م راكُ لُّ كُ ﴿ :مَوَسلَّ  َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی اخد

دار  ، همه شما نسبت به آنچه عهده1﴾هن رعيتع   ل  وئُ سم  م كُ لُّ كُ ف  ه دِ لوُ لى ع   و  ها جِ وز   تِ يب  لى ع   ة  ي  عِ ار ةُ ئ  ُم  لا و   ل  وئُ سم   و  هُ  و  

اید مسئول هستید، زمامدار و امام مسئول ملّت، مرد مسئول خانواده، زن مسئول امور منزل و فرزندان است. پس هرکس  شده

 .نسبت به انجام وظایف و حقوقی که به او واگذار شده مسئول است

 .کنمیمکنند را عرض یدر این زمینه نکاتی را که کارشناسان توصیه م

داشت بنای خانواده، خود معروفی بزرگ است، نباید مسأله نماز به هبدانیم نظام خانواده بااهمیت و بسیار مهم است. نگ -١

خوردن زندگی و طالق ممشاجره تبدیل شود و کدورت بین زن و شوهر را تشدید کند. نباید این موضوع دلیل و عامل به

 .است شود. حفظ نظام زندگی یک معروف مهم

نماز ینمازی هریک از زن و شوهر در نسل اثرگذار است. پیگیری مسأله مهم است. پدر یا مادر وقتی بیبدانیم ب -۲

 .آموزند ها مینها هم از آ باشند، بچه

ها و آقایان از دفاتر مراجع تقلید  خیلی از خانم .تازمنکر اسیمعروف و نههدر چنین شرایطی اولین وظیفه امرب -۳

ازمنکر یمعروف و نههای جز امرب فرمایند: شما وظیفه خواند یا کاهل نماز است، چه کنم؟ می یدند: همسر من نماز نمیپرس

معروف با شرایطش، که به وقت حرف بزنیم، خوب و تأثیرگذار حرف بزنیم. شرایطش را در رساله بخوانیم هندارید. امرب

 .طبق روال رساله حرکت کنیم و

خصوص در حضور فرزندان ممنوع است. نباید زن و شوهر هاحترامی، سرزنش و رسوا کردن همسر بیافشاگری، ب -۴

 .ها تحقیر کنند روبروی بچه اً همدیگر را مخصوص

د. نرگییشک نکنیم که دیگران تحت تأثیر قرار م .معروف این است که خودمان نماز عاشقانه بخوانیمهبهترین امرب -۵

 .و عشق و آگاهی بخوانیم، تأثیرگذار استخودمان نماز با اخالص 

خواهم نماز بخوانم!  خواند، نباید این را دخالت حساب کند و بگوید: به تو چه مربوط است، نمی همسری که نماز نمی -۶

ما و نهی کنی!؟ باید بداند خدایی که ما را آفریده، این اختیار را به هریک از  ردهی به من امیشما چرا به خودت اجازه م

ِن ﴿ :داده و این مسئولیت را از ما خواسته است ن  ع  ي نأه وأ وِف و  ُُ عأ ون  بِالأم  ُُ لِي اُء ب عأٍض ي أأُم ٍُ ب عأُضُهمأ أ وأ ِمن ا الأُمؤأ ِمنُون  و  الأُمؤأ و 

 ُِ  .ازمنکر کنند معروف و نهی ؛ مردان و زنان مؤمن بر هم والیت دارند، اختیار دارند یکدیگر را امربه2﴾الأُمنأك 
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نماز دارد،  یبکند، دوست  ها بدی دیده، تنبلی می خواند؟ از نمازخوان یابی کنیم چرا همسرم نماز نمیهخوب است ریش -۷

داند. نماز نخواندن افراد دوازده سیزده  داند، فایده نماز را نمی گی خورده، اطالعات ندارد، فلسفه نماز را نمیشکستی در زند

هایی که از  نوع( دارد. دکتر با پرسش ۳۵کنم. سردرد انواع مختلفی ) من سردرد دارم، به دکتر مراجعه می دلیل دارد. مثالً 

خاطر دندان درد هخاطر چشمان من است، یا بهآیا این سردرد ب ف کند، مثالً کند نوع سردرد من را کشیمن دارد، سعی م

وقت پس از تشخیص، نخاطر سینوزیت است، یا اعصاب. آهعلت ضربه بر سر است، بهگوارش است، یا ب خاطرهاست، ب

 .دهدیداروی مناسب م

فرمود:  مالسَّال َعلَْیه   مشرت ما تأثیر دارد. امام کاظوآمد کنند. مطمئن باشیم معاتهای نمازخوان رف با افراد و خانواده -۸

ساعتی برای کار و امرار معاش، ساعتی  وچهار قسمت تقسیم کنید؛ ساعتی برای مناجات خدا  هسعی کنید وقت خود را ب

برای لذات و تفریحات حالل و ساعتی برای معاشرت با افراد مطمئن تا عیوب شما را گوشزد 

ُأ إِناما أ  : خداوند فرموده است.3 ﴾ُعيُوب ُکمأ  ُکمأ ن  وفُ ُِّ ع  يُ  ن  يذِ لا ا   ٍِ اثِّق  لا   و   نِ او  خإلِ ا   ةِ ُ  ش  اع  مُ لِ  ةً ع  اس   و  ﴿: کنند کِّ کُِّ﴿ف ذ  ، تذکر بده 4﴾نأت  ُمذ 

مِ  تنها همین تذکر دادن است، -پیامبر خدا  -که وظیفه تو  ى ت نأف ُع الأُمؤأ  ُ كأ ُأ ف إِنا الذِّ كِّ  َ یادآوری کن و پند ده و آن را .5 ﴾نِين  ﴿و 

 .پیگیر باش، چرا که تذکر و اندرز برای مؤمنان سودمند است

لکسی عزیزتر است؟ برای نماز همسرمان در پیشگاه خدا تضرع کنیم، توسل به اه برایش دعا کنیم. از همسرمان چه -9

 .هم گره خورده استهبیت کنیم و برایش دعا کنیم. بدانیم که سرنوشت ما و نسل ما ب

بازی زن و شوهری این قدلگرمش کنیم، تشویقش کنیم. فقط توبیخ نه، تشر و تهدید نه، بلکه محبت کنیم. با عش -١۰

 .ع را به میدان خانواده بیاوریمموضو

 .ها اهتمام بیشتری داشته باشیم شدیم، هرچه تالش کردیم فایده نداشت، به نماز خود و بچه ساگر مأیو -١١

 

 رسالت ما دربارۀ نماز والدین -37

شود؟ پدر و مادرهایی که رنج بسیار کشیدند و ما را تربیت کردند. یدر مباحث خانواده، نماز پدر و مادرهای ما چه م

حکمتی دارد. ممکن  رهاست. این همه دعا در قرآن برای پدر و مادنهایی که ما داریم، حاصل زحمات آ بخشی از موفقیت

هها قضا شده و از دنیا رفتناست پدر و مادر در جایی کوتاهی کرده باشند و از روی نافرمانی خدا هم نبوده و نمازهایی از آ

 ؟اند، وظیفه ما چیست

اسالم عزیز برای ما مسئولیت تعریف کرده است. برای نماز قضای پدر و مادر باید به مرجعی مراجعه کنید که از او 

شده  ها قضانفرمایند: هم پدر، هم مادر، هم نماز، هم روزه و عبادات دیگر که از آ کنید. بعضی از مراجع مییتقلید م

 .تر است. احکامی دارد باید مراجعه کنیدگبرعهده پسر بزر
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ما مسئولیت داریم، رسالت داریم. پدر و مادرهای ما تمام هستی خود را برای رشد و سالمت ما گذاشتند. اآلن نسبت به 

 .آنان ادای دین کنیم

اند آیا مسئولیتی داریم؟ امام فرمود: چه چیز  نیا رفتهنسبت به والدین خود که از د :دپرسی مالسَّال َعلَْیه   قشخصی از امام صاد

کند؟ آنگاه حضرت مصادیق نیکی را ذکر فرمودند؛ نمازی برای او یمانع شده که یکی از شما برای والدین خود نیکی نم

ن ثوابی که جا آورد. اگر چنین کند، مثل هماهای برای او بگیرد و حجی برای او بهبخواند، از طرف او صدقه بدهد، روز

ُجل  ﴿ .شود شود، یک نسخه هم برای فرزندی که نماز خوانده نوشته می شان نوشته میهبرای پدر و مادر در پروند ُا ن ُع ا ل ا ي مأ م 

ا نأُهم  ا و  ي ُصوُم ع  نأُهم  داُق ع  ا و  ي ت ص  نأُهم  لِّي ع  يِّت يأِن يُص  يايأِن و  م  يأِه ح  الِد  ُا و  َ  ف ي ِزيُدهُ  ِمنأُكمأ أ نأ ي بِ لِ  َ ا و  ل هُ ِمثأُل  ن ع  ل ُهم  ف ي ُكوُن ا لاِذي ص 

ثِيُاً  يأُاً ك  ِه و  ِصل تِِه خ  ُِّ ُ بِبِ ا  .1﴾هللا 

های قضای پدر و مادر را خودش انجام بدهد، یا کسی را  فرمایند: پسر بزرگتر موظف است نمازها و روزه فقهای ما می

دهند، در همان روزهایی که داغدار  ها وقتی عزیزی را از دست می در بعضی خانواده .اجیر کند و پول بدهد که بخوانند

گوید: من  خوانم. دیگری می گوید: من یکسال برایش نماز می کنند. یکی مییم رنشینند تقسیم کا ها می هستند، فرزندان و نوه

 .گیرم برایش سه روز روزه می

انتظار دعاهای ما هستند. حدیث داریم که عصرهای پنجشنبه و ماند، چشههایی که از این دنیا به عالم برزخ سفر کردنآ

ای، هکنند. آیا بازماندگانشان برایشان هدایایی، نماز و روزیرت نگاه مآیند و با حس هایشان میههای جمعه، اموات به خانحصب

 .2گرددیها دستشان کوتاه است. خیرش به خود ما نیز برمندهند؟ آ صدقه و انفاقی انجام می

غیر از نماز قضای پدر و مادر، نمازی را بیان کرده که پاداش و ثواب  «خالقالمکارم ا» مرحوم طبرسی در کتاب

خوانند. این نماز، دو رکعت است؛ در  جمعی آن نماز را میهصورت دستههای جمعه بببسیاری دارد و در بعضی مساجد ش

ابُ ﴿: بار این آیه را بخواندهد، درکعت اول بعد از سوره حم م  ي قُوُم الأِحس  ِمنِين  ي وأ لِلأُمؤأ الِد يا و  لِو  ُأ لِي و  فِ بان ا اغأ و در رکعت  3﴾ر 

ِمناً : بار این آیه را بخواند ، بعد از حمد دهدوم ل  ب يأتِي  ُمؤأ خ  نأ د  لِم  الِد يا و  لِو  ُأ لِي و  فِ بِّ اغأ د، پس از سالم نماز که تمام ش.4 ﴾﴿ر 

ِغيُاً  :بار بخواند نماز، این آیه را را ده بِّيانِی ص  ما ر  ُهما ک  مأ ح  بِّ ارأ  .﴾﴿ر 

 .ین داریمد  آری، ما نسبت به پدر و مادر خود گرچه از دنیا رفته باشند، مسئولیت و 

 دعا برای نماز فرزندان -38

ها به نماز پرداخته  های دعوت بچه ها و شیوهشهای زیادی نوشته شده که به بیان روببرای نماز کودکان، خوشبختانه کتا

ما تا روز قیامت اهل نماز باشند. چنانکه  ۀیها این است که با دعا از خدا بخواهیم که نسل و ذرشاست. یکی از راه و رو

ياتِ ﴿: کردیبرای نماز خود و نماز فرزندانش دعا م مالسَّال َعلَْیه   لابراهیم خلی َُرِّ ِمنأ  الِة و  ع لأنِي ُمقِيم  الصا بِّ اجأ ؛ پروردگارا تو 1﴾ير 

ها و  کمک کن، مرا و ذریه و نسل و دودمانم را اهل نماز قرار بده. از خدا استمداد بطلبیم تا موانع برطرف شده و وسوسه
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های  نمازی را پیشنهاد کرده بخوانیم برای اینکه بچه« االخالق مکارم»اب تردیدها برطرف شود. مرحوم طبرسی، در کت

یافته، اهل سعادت و اهل نماز داشته باشیم. این نماز چهار رکعت )دو تا دو رکعتی( است. در رکعت اول بعد از حمد  هدایت

ِمنأ  :خوانیم بار این آیه را می ده َ  و  يأِن ل  لِم  ع لأن ا ُمسأ اجأ بان ا و  اُب ﴿ر  َ  أ نأت  التاوا ل يأن ا إِنا تُبأ ع  ن ا و  ن اِسك  أ ِرن ا م  َ  و  ةً ل  لِم  ةً ُمسأ ياتِن ا أُما َُرِّ

ِحيمُ  ُا ارا ما را تسلیم خود قرار بده و فرزندان ما را تسلیم خود قرار بده. پروردگارا شیوه عبادت را تو به ما یاد ، پروردگ2﴾ال

 .پذیر و مهربان هستی بده و رحمتت را بر ما برگردان، که تو بسیار توبه

َُ ﴿ :بار بخوانیمهدر رکعت دوم پس از حمد، را د ِمنأ  الِة و  ع لأنِي ُمقِيم  الصا بِّ اجأ اءِ ر  ت ق بالأ ُدع  بان ا و  ياتِي ر  بان ا رِّ ُأ لِي  ر  فِ اغأ

م  ي قُوُم الأِحس ابُ  ِمنِين  ي وأ لِلأُمؤأ الِد يا و  لِو  ام را از برپادارندگان نماز قرار بده و  ردگارا، خودم و فرزندانم و ذریه؛ پرو3﴾و 

 .پروردگارا دعای ما را مستجاب بفرما

ع لأن ا لِلأُمتاقِ ﴿ :بار این آیه را بخوانیمهسوم بعد از سوره حمد د تدر رکع اجأ يٍُن و  ة  أ عأ ُا يااتِن ا ًُ رِّ َُ اِجن ا و  و  بان ا ه بأ ل ن ا ِمنأ أ زأ ين  ر 

امً  ؛ پروردگارا اعضای خانواده ما را مدل زندگی پرهیزگاران و الگوی دیگران قرار بده و ما را امام و پیشوای متقین 4﴾اإِم 

 (.ه. )این دعاهای قرآنی را حفظ کنیم و در بقیه نمازهای خود هم بخوانیمقرار د

الِد يا و  ﴿ :بار این آیه را بخوانیمهدر رکعت چهارم بعد از حمد د ل ى و  ع  ل يا و  ت  ع  َ  الاتِي أ نأع مأ ت  م  ُ  نِعأ ُك نِي أ نأ أ شأ ِزعأ بِّ أ وأ أ نأ  ر 

لِحأ  أ صأ اهُ و  ض  ُأ الًِحا ت  ل  ص  م  ياتِ  أ عأ َُرِّ هایی که به  هایی که به من دادی و نعمت ؛ پروردگارا الهام کن به من که از نعمت5﴾يلِي فِي 

پدر و مادرم دادی، تشکر کنم. پروردگارا، کمکم کن و توفیقم بده که عمل صالحی که تو بپسندی انجام بدهم، پروردگارا 

 .فرزندان مرا صالح قرار بده

هها مفید است، تمرین کنیم این نماز را برای بچ دن و هدایت بچهاین نماز و دعاها برای نمازخوان شدن، سعادتمند ش

نمازی یللا نیاید روزگاری که از نسل ما بءهای آینده تا روز قیامت بخوانیم. انشا هایمان و برای نسلههای بچ هایمان و بچه

 .روی این کره خاک قدم بگذارد

 

 

 پنج اصل در آموزش نماز به کودکان -39

ر گکنم. ایها را برای شما عرض مناند. بعضی از آ ، اصولی را تعریف کردههای ما بزرگان برای نماز کودکان و بچه

 .بشناسیم کودکان و فرزندان ما چه موجوداتی هستند، آنگونه که خدا به ما شناسانده، در کار خود موفق خواهیم بود

ل آمپول به او تزریق کنیم. توانیم چیزی را مث اصل اختیار است. خداوند این بچه را مختار آفریده و ما نمی ،اصل اول

توانیم توضیح بدهیم، مربی، معلم، روحانی و عالم کارشان این است که دانش و بینشی به مردم  توانیم تحمیل کنیم، ما می نمی

 .هایی را بیان کنند، اختیار با خود مخاطب است و ما باید این را بفهمیم. با اجبار و الزام نتیجه نخواهیم گرفت بدهند، ارزش

blob:https://ketabkhan.namaz.ir/903b1ec0-8f97-4242-8076-2b749359be4d#endnote-8c477bf64d2911ecbe93c6d49a4f6816
blob:https://ketabkhan.namaz.ir/903b1ec0-8f97-4242-8076-2b749359be4d#endnote-8c47ee744d2911ecbe93c6d49a4f6816
blob:https://ketabkhan.namaz.ir/903b1ec0-8f97-4242-8076-2b749359be4d#endnote-8c486be24d2911ecbe93c6d49a4f6816
blob:https://ketabkhan.namaz.ir/903b1ec0-8f97-4242-8076-2b749359be4d#endnote-8c4926a44d2911ecbe93c6d49a4f6816
blob:https://ketabkhan.namaz.ir/903b1ec0-8f97-4242-8076-2b749359be4d#backlink-8c4926a44d2911ecbe93c6d49a4f6816
blob:https://ketabkhan.namaz.ir/903b1ec0-8f97-4242-8076-2b749359be4d#backlink-8c4926a44d2911ecbe93c6d49a4f6816


تدریج هها ب توانست ناگهان بیافریند. میوه اصل تدریج است. خداوند این جهان را در شش روز آفرید. می ،اصل دوم

گیرد. توقع نداشته باشیم از روز اول این بچه  کند، مسائل شخصیتی هم آرام آرام شکل مییتدریج رشد مهرسند، انسان ب می

ها به کمال  یک نماز کامل با مستحبات و آداب بخواند. از تدریج غافل نشویم. آرام آرام برنامه داشته باشیم به مرور، نماز بچه

 .برسد

روی نکنیم. در جلسات طوالنی، نمازهای طوالنی، بردن هداعتدال است. تندروی نکنیم، افراط نکنیم، زیا ،اصل سوم

روی پدر و مادرها هخاطر افراط و زیادهها وجود دارد، ب ها واکنش عكس خواهد داشت. بسیاری از انحرافاتی که در بچه بچه

 .در مورد حجاب، نماز و احکام است مثالَ 

کمی  1﴾هوٍل ِمنأ لُ مأ م   ٍُ يثِ ک   ِمنأ  ُ  يأ خ   هِ يأ ل  ع   م  ودُ م   ل  يلِ ً  ﴿: فرمود مالسَّال َعلَْیه   یتکرار و مداومت است. امیرمؤمنان عل ،اصل چهارم

ها  ای، آن را در وجود بچه دار بودن  یک مسأله باشد، بهتر است. استمرار و ادامه آور دار باشد، از زیادی که مالل که ادامه

کنیم. بعد از ماه  خوانیم، ماه رمضان که تمام شد، همه را رها می کند. ما در ماه رمضان نماز و قرآن زیاد می نهادینه می

رای این است که تغییری در سبک زندگی ما ایجاد اش را ادامه بدهیم. ماه رمضان ب ها را مقداری رمضان هم باید آن نیایش

 .کند

فرمودند: اسالم، دین آسان است. اسالم را با آسانی بیان  مَوَسلَّ  َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی مگیری است. بارها پیامبر اکرنآسا ،اصل پنجم

ُ  ﴿: فرماید کنید. قرآن می ُ بُِكُم الأيُسأ ُِيُد هللاا ُ   و  ﴿ ،خواهد ی میخدا برای شما آسان ﴾يُ ُِيُد بُِكُم الأُعسأ سختی و مشقت .2 ﴾َّل يُ

 .خواهد نمی

ها باید لمس کنند و  این شعار استاد ما حاج آقای قرائتی قریب پنجاه سال است. اسالم دینی شیرین و آسان است، این را بچه

 .شان، شیرین و آسان استهحس کنند. نمازشان، حجابشان، روز

فرمودند: بر مردم آسان بگیرید.  می فرستادند، کسانی را برای تبلیغ می مَوَسلَّ  َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی اهنگامی که رسول خد

ُُ ي  ﴿ :فرمودند به مردم مژده بدهید و نوید پاداش  ﴾اُوش  ب و﴿ .آسان بگیرید، سخت نکنید کار را بر مردم ﴾اوُُ سِّ ع  تُ َّل  و  وا سِّ

 .مردم را از احکام دین بیزار نکنید 3﴾اُوف  نَّل ت و﴿ ،الهی را بدهید

و﴿ :فرمودند مالسَّال َعلَْیه   یامیرمؤمنان عل ُُ مسائل دین را سخت  ﴾اوُُ سِّ ع  تُ َّل  و  ﴿ ،آسان بگیرید بر مردم ﴾اي سِّ

ف فُو و﴿. نکنید  .4دنکنی نسنگی ﴾اتُث قِّلُو و  َّل﴿ ،بدهید فتخفی ﴾اخ 

 .جا بماندهللا نسل نمازگزاری از ما بءکند و انشاییت کنیم، خدا هم مدد مارع ار لاصو نای
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به دستم رسید که نویسنده آن آخرین گفتارهای جمعی از « آخرین گفتارها»یک وقتی یک کتاب پنج جلدی تحت عنوان 

خواهند از این دنیا بروند، همه تجربیات خود را در  ها وقتی می شناس را در طول تاریخ گردآوری کرده بود. انسانرافراد س

چه از افراد خوب و صالح باشند،  ؛تبخش اسماین جمالت، طالئی و الها .دگذارن جا میهکنند و بیقالب چند جمله خالصه م

 ؟ها آخرعمرشان چه گفتند این .رتبهکار مثل ناپلئون یا هیتلمثل انبیا و اولیای خدا یا افراد بد و حتی 

نامه حضرت امام را بارها و تهایشان را بخوانیم. شهدای جنگ تحمیلی، وصیهنامتانبیا، اولیا، صلحا و دانشمندان، وصی

 .بارها بخوانیم

سیم و از خود اثری مکتوب به یادگار نامه بنویتهای ما این است که وصی خواهم بگویم که یکی از مسئولیت جا میندر ای

ها دعوت کنیم. مطمئن باشیم آن نوشته خواهد شنامه خود بازماندگان خود را به نماز و حجاب و ارزتبگذاریم و در وصی

گویند: پدرم گفته، پدربزرگم گفته، مادرجون من گفته است. من به احترام روح او  می ،دهایمان، ما را دوست دارنهماند. بچ

 .خوانم مازم را مین

نسبت به نمازت  ﴾َ  تِ الص  بِ  نأ و  اه  ت  ت   َّل  ﴿ :فرمود مالسَّال َعلَْیه   رهای پیامبران، نماز بود. امام باق حدیث داریم آخرین توصیه

فا ا نِ م   ينِّ مِ  س  يأ ل  ﴿ :داد فرمود جان می یوقت مَوَسلَّ  َوآله   َعلیه   للّاه  َصلَّی رکاهلی نکن، چرا که پیامب ت خ  از من نیست کسی  ﴾هِ تِ الص  بِ  سأ

 .1که نماز را سبک بشمارد

غیر از اینکه اموال و امالک را تقسیم کنیم، در ها  نامه خود برای بچهتما هم بیاییم یک کار پیغمبری بکنیم، در وصی

تای دارد. فرازهای وصی ای یک صفحه نامهتدر بستر شهادت، وصی مالسَّال َعلَْیه   یمورد نماز وصیت کنیم. امیرمؤمنان عل

ای  وای حسین   ،حسن ای  ،فرماید: شما را به خدا، شما را به خدا شروع کرده و می ﴾هللا هللا﴿ انامه خود را با لحن ملتمسانه ب

ا ه  نا إِ ف  ﴿ .نماز، نماز ﴾ةالصال ةالصال﴿ :رسد نامه به دستتان میتروز قیامت، که این وصی اتمام فرزندان من ت

از  مالسَّال َعلَْیه   نامیرالمؤمنی .نام دین نخواهد ماندهنماز ستون خیمه دین شماست. این ستون برداشته شود چیزی ب ﴾منِکُ يدِ  دُ ومُ ع  

 .کندیفرصت آخرین ساعت عمر خود، برای نماز استفاده م

گوید: مسافرت بودم، وارد مدینه شدم، دیدم شهر عزادار است. پرسیدم چه شده است؟ گفتند: امام  ابوبصیر می

امام را  اند. برای عرض تسلیت به منزل امام رفتم. خواستم آن لحظات و ساعات آخر عمر رحلت نموده مالسَّال َعلَْیه   قصاد

ها را لفرمود پدرم در آخرین ساعات عمر خود فرمودند فامی مالسَّال َعلَْیه   مطور گفتند: امام کاظنبرای من توضیح بدهند، ای

رسد به کسی که نماز را  جمع کنید. اعضای خانواده را جمع کنید. وقتی همه جمع شدند، فرمود: به خدا قسم، شفاعت من نمی

ال ةِ  إِناهُ ﴿. سبک بشمارد فا بِالصا ت خ  ِن اِسأ ت ن ا م  ف اع   .2﴾َّل  ي ن اُل ش 

کردند،  ی توصیه و سفارش به نماز استفاده میپیامبران، پیامبر اکرم و امامان معلوم، از فرصت آخرین لحظات عمر برا

بِّ ﴿ .کار را بکنیم. انشاءللا از نسل ما نمازگزارانی روی این کرۀ خاک خدا را صدا بزنند و پاداشی به ما برسد ما هم این ر 

اءِ  ت ق بالأ ُدع  بان ا و  ياتِي ر  رِّ َُ ِمنأ  ِة و  ال  ع لأنِي ُمقِيم  الصا  .3﴾اجأ
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