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و  � انتخاب ويرايش  هييت تحريريه مجله در 
تلخيص متون ارسالی آزاد است. 

الزاما  � مقاالت  در  نظرات مطرح شده  و  آراء 
ديدگاه مجله عترت نمی باشد. 

نويسندگان پاسخگوی مطالب خود هستند. �

با عضویت رایگان در مجله، توزیع مجله را 
آسانتر و امكان ارسال نسخه های آینده را به 

آدرس پستی خود فراهم آورید.

توجه: مجله عترت عالوه بر چاپ 
بصورت دیجيتال روی وبسایت 

عترت نيز ارائه می گردد.

انتفاعی و غير سياسی است.  موسسه آموزشی عترت يک سازمان آموزشی خيريه مذهبی غير 
آن  های  هزينه  همه  و  ندارد  وابستگی  كانادا  خارج  و  داخل  در  سازمانی  يا  و  نهاد  هيچ  به  كه 
برای برگزاری كالسهای آموزشی، مجالس، چاپ و تکثير مطالب فرهنگی، مجله عترت و ديگر 

فعاليت هايش فقط مبتنی بر كمک های مردمی است.

Etrat Education institute society is a charitable non–profit non political 
organization. The activities of the Society are within teachings of Shia 
Ithna – Ashari Jaffari Faith. 
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نخستین کالم
است.   بهشت  خوشبوی  ُگلهای  از  خوشبو  ُگلی  شايسته  فرزند   :sخدا پيامبر 

)كافی ج 6 ص 3(
تربيت فرزندان از بزرگترين دغدغه های هر پدر و مادر است. چگونه اين خوشبويی 
و  بادهای مسموم، طراوت  و  نگذاريم خشکی ها  و  فرزندانمان حفظ كنيم  را در 
شادابی انها را از بين ببرند. كودک تا زمانی كه در محيط امن خانه باشد، زير چتر 
حمايت های والدين و با محبت بی دريغ انها، رشد می كند و اين بهترين زمان 

است تا برای مواجه شدن با محيط بيرون از خانه اماده شود.
تربيت دينی و اموزه های اخالقی بهترين سپر در مقابل هجمه های بيرونی خواهد 
اينه  كودک  هر  و  دهد  می  شکل  را  كودک  رفتاری  الگوی  مادر  و  پدر  رفتار  بود. 
والدين خويش است. اموزش زبان مادری و اشنا سازی كودک با مبانی فرهنگی 
باعث رشد و تحکيم شخصيت كودک می شود و هويت او را شکل می دهد. هرچه 
اثار  نوجوانی،  و  گی  بالنده  دوران  و  اينده  در  بگذاريم،  وقت  زمينه  اين  در  بيشتر 

تخريبی بحران هويت كمتر خواهد بود.
متاسفانه شاهديم، بعضی از پدر و مادر ها به اين نکات ظريف توجه ندارند و بعد ها 
كه فرزند شان، با انواع مشکالت محيطی دست و پنجه نرم می كند، و به غريبه 

ای تبديل می شود كه ديگر او را نمی شناسند، گاليه دارند كه چرا اينطور شد؟ 
عدم  البته  كرد.  جستجو  بايد  دينی  های  اموزش  عدم  در  را  مشکالت  ريشه 
هماهنگی والدين و يکسو نبودن انها در شيوه های اموزش، عدم رعايت  بايد ها و 
نبايد های دينی در عرصه زندگی روزمره، و پايبند نبودن والدين به تقيد های دينی، 

از ديگر عوامل بروز اين مشکالت است.
تشکيل مهد كودک، كودكستان، مدرسه و دبيرستان كانادايی كه تلفيقی از اموزش 
های دينی، فرهنگ اسالمی و فرا گيری زبان مادری را بهمراه داشته باشند، چاره 
راه است. به اميد روزی هستيم كه شاهد بر پايی اين نهاد های اموزشی باشيم و 

ثمرات شيرين ان را در گلهای خوشبوی خودمان شاهد باشيم.

در آخرین روزهای تدوین و چاپ مجله، خبر بسيار ناراحت كننده شهادت شمار زیادی از مسلمانان، 
زائران حرم امن الهی از جمله هموطنان عزیزمان در حين مناسک حج منتشر شده است. این ضایعه، 

جهان اسالم را به سوگ نشاند و خانواده های بسياری را چند روز قبل از عيد قربان عزادار كرد.
الله االعظم )عج(، خانواده های عزادار، مسلمين و  بقيه  به محضر  را  این عزیزان  ملكوتی  ما عروج 

تمامی شيعيان جهان تسليت عرض نموده و علو درجات را برای عزیزان از دست رفته آرزومندیم.
هيئت تحریریه و مدیر مسئول مجله عترت
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قدم به قدم با جامعه کبیرة

بسم الله الرحمن الرحيم
در ادامه سالم ها به ائمه  معصومين8، فراز های زير راعرضه می داريم: 

َوَمْعِدَن الرَّْحَمِة، َوُخّزاَن اْلِعْلِم )و معدن رحمت  و گنجينه داران دانش(

معنای: َوَمْعِدَن الرَّْحَمِة
دهخدا در لغتنامه  خود اصل و مركز هر چيزی را معدن آن می نامد. راغب 
رقتی است كه  و  معنای رحمت گفته است : رحمت مهربانی  در  اصفهانی 
مقتضای احسان است نسبت به شخص مرحوم )فردی كه مورد ترحم قرار 

گرفته است (.
ائمه معصومين اصل و مركز رحمت و شفقت هستند. الله سبحان وتعالی 
، و ما تو  لَِمنيَ َعا

ْ
لِّل ْحًَة  َر ّلَ  ِإ َك  نَا

ْ
َسل َْر أ َما  خطاب به پيامبر خويش می فرمايد:َو

را جز برای رحمت دو جهان نفرستاديم. )انبيا - 107(
َن  لُِمو لّظَا ا َو  ۚ ْحَِتِه  َر ِف   ُ ء يََشا َمن  ِخُل  يُْد ِكن  ـٰ لَ َو ًة  ِحَد ا َو ًة  ُّمَ أ لََجَعلَُهْ   ُ لّلَـه ا ءَ  َشا لَْو  َو
يگانه  امتی  را  آنان  قطعا  می خواست  خدا  اگر  و  َنِصري،  َل  َو  ّ ِلٍ َو ن  ِمّ لَُه  َما 
می گردانيد ليکن هر كه را بخواهد به رحمت  خويش درمی آورد و ستمگران 

نه ياری دارند و نه ياوری) شوری – 8(
و  خداست  رسول  در  تبلورش  كه  رحمتی  است.  حق  رحمت  رسالت،  علت 
امامان ما ادامه دهنده همان ماموريت هستند. اعطای نعمت وجود، اولين 
و بزرگترين نعمت الهی برای هر موجودی است. و هدايت الهی توسط پيامبر 
و اوصيايش، بزرگترين  رحمت الهی برای انسانهاست. ولی ستمگران بهره 

ای از اين رحمت و نعمت هدايت نخواهند برد.
به هنگام تزويج حضرت صديقه كبری و امير المومنين، پيامبر گرامی دعايی 
فرمودند كه در اكثر كتب روايی شيعه و اهل تسنن ضبط است و در بخشی 

از اين دعا فرموده اند:
األمة....،خدايا  وأمن  الحكمة  ومعادن  الرحمة  مفاتیح  نسلهما  وجعل   ...

نسلشان را باب های رحمت و معادن حکمت و  امنيت امت قرار بده.
و اين دعای مستجاب اثارش در وجود ائمه معصومين8 بروز يافته است. 

اوست كه بی حساب می بخشد و كليد همه مخازن در دست اوست.
كس  هر  به  را  خود  رحمت    ، َعِظمِي 

ْ
ل ا َفْضِل 

ْ
ل ا ُو  ذ  ُ لّلَـه ا َو  ۗ  ُ ء يََشا َمن  ْحَِتِه 

َ
ِبر َيْخَتّصُ 

كه بخواهد مخصوص می گرداند و خداوند دارای بخشش بزرگ است. )آل 
عمران – 74 (

از  عبدالله  ابن  جابر  از  )ج25 ص23(   األنوار  بحار  در  عالمه مجلسی  
پيامبرs حديثی نقل می كند كه در آن پيامبر اشاره به خلقت خود و امام 
علی 8 می نمايند و ضمن بر شمردن صفات خود و ائمه می فرمايند: 
...فنحن األّولون، ونحن اآلخرون، ونحن السابقون، ونحن المسّبحون، 
ونحن الشافعون، ونحن كلمة اهلل، ونحن خاّصة اهلل، ونحن أحّباء اهلل، 
اهلل،  اُمناء  ونحن  اهلل،  یمین  ونحن  اهلل،  ونحن جنب  اهلل،  وجه  ونحن 
ومعنى  التنزیل  معدن  ونحن  اهلل،  غیب  وسدنة  اهلل  وحی  خزنة  ونحن 
التأویل، وفی أبیاتنا هبط جبرئیل، ونحن محاّل قدس اهلل، ونحن مصابیح 
الحكمة، ونحن مفاتیح الرحمة، ونحن ینابیع النعمة، ونحن شرف االُّمة، 
ونحن سادة األئمة، ونحن نوامیس العصر وأحبار الدهر، ونحن سادة 
والسقاة  والحماة  والوالة  الكفاة  ونحن  البالد،  ساسة  ونحن  العباد، 
والرعاة وطریق النجاة، ونحن السبیل والسلسبیل، ونحن النهج القویم 
والطریق المستقیم، من آمن بنا آمن باهلل، ومن رّد علینا رّد على اهلل، 
ومن شّك فینا شّك فی اهلل، ومن عرفنا عرف اهلل، ومن توّلى عّنا توّلى عن 
اهلل، ومن أطاعنا أطاع اهلل، ونحن الوسیلة إلى اهلل والوصلة إلى رضوان 
اهلل، ولنا العصمة والخالفة والهدایة، وفینا النبّوة والوالیة واإلمامة ومعدن 
والمثل  التقوى  ونحن كلمة  العصمة،  وشجرة  الرحمة  وباب  الحكمة 

األعلى والحّجة العظمى والعروة الوثقى التی َمن تمّسك بها نجا.
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پدید آورنده: سید مطلبی  

با توجه به روشن بودن مفاهيم عاليه اين حديث شريف از ترجمه آن خود 
داری كرده و دقت در معانی انرا به خواننده محترم وا می گذاريم. 

َوُخّزاَن الِْعلِْم
خزان به معنای خزينه دار و خزينه به محلی اطالق می شود كه گنجينه 
يعنی  العلم  خزان  شود.  می  نگهداری  ان  در  گرانبها  های  چيز  و  است 
جواهرات  و  طال  های  گنجينه  كه  همانطور  علم.  نگهبانان  و  حافظان 

نگهبانان ويژه دارد، علم نيز حافظان خاص می طلبد.
اما اين كدام علم است؟ و گنجينه كدام علم به ايشان سپرده شده است؟

در حضور حضرت سليمان كسی كه فقط تسلط به بخش كمی از علم كتاب 
داشت در كمتر از چشم بر هم زدنی تخت را حاضر كرد: 

ا  فَلَّمَ  ۚ فَُك  َطْر لَْيَك  ِإ َتّدَ  َيْر َن  أ َقْبَل  ِبِه  ِتيَك  آ ََنا  أ ِب  ِكَتا
ْ
ل ا َن  ِمّ ٌم 

ْ
ِعل  ُ ه ِعنَد ي  ِ ّلَ ا َل  َقا

 
َ

َشَكر َمن  َو  ۖ  
ُ

فُر
ْ

َك أ َْم  أ  
ُ

َْشُكر َأ أ ِن  لَِيْبلَُو ِبّ  َر فَْضِل  ِمن  ا  َذ ـٰ َه َل  َقا  ُ ه ِعنَد ا  مُْسَتِقّرً  ُ ه آ َر
از  دانشی  او  نزد  كه  ،كسی  ميٌ َكِر َغنِّيٌ  ِبّ  َر ّنَ  فَِإ  

َ
َكَفر َمن  َو  ۖ لِنَْفِسِه   

ُ
يَْشُكر ّنََما  فَِإ

كتاب بود گفت من آن را پيش از آنکه چشم خود را بر هم زنی برايت می آورم 
پس چون ]سليمان[ آن ]تخت[ را نزد خود مستقر ديد گفت اين از فضل 
پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه آيا سپاسگزارم يا ناسپاسی می كنم و هر 
كس سپاس گزارد تنها به سود خويش سپاس می گزارد و هر كس ناسپاسی 

كند بی گمان پروردگارم بی نياز و كريم است.)سوره نمل – 40 (
در آيه ديگر پيامبر گرامی به شخصی اشاره می كنند كه همه علم كتاب 

نزد اوست: 
َبْينَُكْم  َو َبْينِي  ا  َشِهيًد لّلَـِه  ِبا َكَفٰى   

ْ
قُل  ۚ َسًل  مُْر لَْسَت  ا  و

ُ
َكَفر يَن  ِ ّلَ ا ُل  َيقُو َو

فرستاده  تو  می گويند  شدند  كافر  كه  كسانی  و  ِب،  ِكَتا
ْ
ل ا ُم 

ْ
ِعل  ُ ه ِعنَد َمْن  َو

نيستی بگو كافی است  خدا و آن كس كه نزد او علم كتاب است ميان من 
و شما گواه باشد. )رعد 43(

اين فرد كيست؟  روايات  و احاديث ما، امير المومنين و ائمه معصومين را 
مصداق ان می دانند. 

در تفسير نمونه ذيل اين آيه می خوانی :
)در بسياری از روايات آمده است كه منظور از من عنده علم الکتاب علی 
بن ابی طالب8 و ائمه هدی است، كه در تفسير نور الثقلين و برهان اين 

روايات جمع آوری شده.(
در تفسير مجمع البيان نيز به همين معنا اشاره شده است:

و از حضرت باقر و صادق8 آورده اند كه: منظور اميرمؤمنان8 و ديگر 
امامان نور است. )اّن المراد به على بن ابى طالب و ائمة الهدى(

و  اولنا  علّى  و  عنى  ایانا  فرمود:  كه  اند  آورده  امام صادق8  از  نيز  و 
افضلنا و خیرنا بعد الّنبى)صلی الله عليه وآله( خدا در اين آيه شريفه ما را 
منظور داشته كه اميرمؤمنان نخستين و برگزيده ترين و بهترين ما پس از 

پيامبر خداست.

و نيز آورده اند كه آن حضرت دست روی سينه خود نهاد و فرمود: عندنا 
و الّله علم الكتاب، به خدای سوگند كه دانش كتاب نزد ماست.

و تأييدكننده اين بيان، روايتی است كه از پيامبر گرامی صلی الله عليه وآله 
رسيده و می فرمايد: ما من احٍد اعلم بكتاب الّله بعد الّنبى من على بن 

ابى طالب و من الصالحین من اوالده.
فرزندان  و  اميرمؤمنان  از  داناتر  خدا  كتاب  به  كسی  خدا،  پيامبر  از  پس 

شايسته كردارش - كه امامان يازدگانه باشند - نخواهد بود.
عالمه طباطبايی نيزدر بحث روايی خود در مورد اين آيه می فرمايد:

در كتاب بصائرالدرجات به سند خود از ابی حمزه ثمالی از ابی جعفر8 
روايت كرده كه در ذيل آيه مورد بحث فرمود: مقصود علی8 است.

مؤ لف: و در همان كتاب اين روايت را با چند سند از جابر و بريد بن معاويه 
و فضيل بن يسار از امام ابی جعفر8 و به سند خود از عبدالّله بن بکير 
و عبدالّله بن كثير هاشمی، از ابی عبدالّله8. و به سند خود از سلمان 

فارسی از علی8 روايت نموده است.
و در كافی به سند خود از بريد بن معاويه روايت كرده كه در تفسير آيه مورد 
بحث فرمود: ما را منظور داشته كه اولمان و افضلمان و بهترين ما بعد از 

رسول خداs علی8 است.
پس ائمه معصومين8 نگهبانان علم الکتاب هستند و اين علمی است 

كه پيامبرs فرمود:
انا مدینة العلم و على بابها و ال تاتوا المدینة اال من بابها، من شهر علمم 

و علی در اوست، و در شهر داخل نشويد مگر از درش!
از سوره احزاب می  آيه كريمه 33  از  الله مظاهری در تفسير بخشی  آيت 
ای   ، لَُكْم َن  ذَ يُْؤ َن  أ ّلَ  ِإ لنَِّبِيّ  ا َت  بُيُو ا  خُلُو َتْد َل  ا  َمنُو آ يَن  ِ ّلَ ا ا  َ َّيُ أ فرمايند:َيا 
كسانی كه ايمان آورده ايد، در خانه پيغمبر داخل مشويد، مگر زمانيکه به 

شما اجازه داده شود!
و  اذن  نفس  ائمه طاهرين،  به دست می آيد كه:  تطبيق كنيم،  و  مقايسه 
اجازه ورود به خانه رسول خدا هستند، به طوريکه اگر آنها نباشند، هيچ كس 
راه و طريقی برای ورود در منزل رسول اهلل را ندارد. پس نفس وجود آنها و 
اتصال به آنها اذن ورود، و اجازه دخول است  برای ورود در بيوت النبی. و 
عليهذا در خانه پيغمبر كه سراسر عظمت است، و اخالق عظيم است، و 
اتصال به مبادی عاليه، و عالم غيب است، و كان قاب قوسین او ادنى 
است، و مقام توحيد محض و عرفان خالص است، ومقام شفاعت كبری 
است، و مجموعه نشاتين، و علوم ما كان و ما هو كائن و ما یكون الى 
یوم القیمة می باشد، بدون ورود از در كه اذن دخول است، و آن نفس مطهر 
باب علم و باب پيامبر باشد، ابدا راهی نيست، و كسانی كه تصور كرده اند، 

بدون اين بزرگواران راه يافته اند، پنداری بيش ندارند.
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غرب  ˏ از  مراد  كه  دریافتيم  سابق  مقاالت  در 
معنای عرفانی وجغرافيایی نيست، بلكه پدیدهای با 
دستگاه های ارزشی خاص است وزن مسلمان در 
ميان سه رویكرد در برابر غرب )مفتونی، متنفرانه 
ودر  برگزیند  را  سوم  رویكرد  باید  گرانه(  وكنش 
–خود  دواصل  به  گرانه  گزینش  رویكرد  اصول  باره 
شد.  –اشاره  شایسته  شناسی  وزن  بایسته  شناسی 
خود  ی  ویژگيها  باید  است  این  اول  اصل  از  مراد 
به  توجهش  تمام  و  بشناسد  را  دروغين  و  راستين 
خود راستين معطوف گردد و مراد از اصل دوم این 
یكسان  هم  با  ذاتی  كرامت  در  ومرد  زن  كه  است 
هستند و مهم ترین شاهد این مدعا آیه 35 احزاب 
را   مرد  و  زن  مقام  بنيادی  صفت  ده  در  كه  است 
اصل  سه  با  مقاله  این  در  كند.  می  اعالن  مساوی 

دیگر اشنا می شویم.

3. ناخت صواب و عميق غرب
فعال  مواجهه  داشتن  برای  ضروری  اصول  از  يکی  
-نه انفعالی- در برابر پديده غرب اين است كه زنان 
مسلمان شناخت دقيق و عميقی از پديده غرب داشته 

باشند.
يادآوری اين نکته ضروری است كه غرب پديده ساده، 
بسيط، واحد، جامد و راكد نيست، بلکه پديده بسيار 
است.  پويا  و  سيال  مرّكب،  متکثر،  پيچيده،  بغرنج، 
اين پديده دارای عناصر، مظاهر و چهره ها و بواطن 
غرب  معنا مختص  اين  به  غرب  پديده  است.  متعدد 
جغرافيايی نيست، بلکه ممکن است در مذهبی  ترين 
پديده  اين  شاهد  نيز  جغرافيايی  شرق  شهرهای 
باشيم. برين اساس  درباره اين پديده نمی توان حکم 

واحدساری و جاری كرد.
به بيان ديگر، نه موضع شيفتگان غرب - هر آنچه بر 
آن انگ غرب بزنند، امری نکو و بايسته است و بايد 
با تمام وجود در برابر آن پرچم تسليم را برافراشت و 
راه كمال و تعالی انسان پيروی كامل و بدون چون و 
چرا از غرب است- مقبول است و نه موضع متنففرن 
از غرب -كسانی  كه مدعی هستند. در پديده غرب يا 
هيچ نکته مثبت وجود ندارد و يا اين نکات مثبت اين 
قدر ناچيز و بی ارزشند كه اصال شايسته توجه نيستند 
بخردانه،  و  صواب  و  رويکرد  بلکه  نيست،  -درست 
رفتار شايسته و  بايسته آن است، كه با چشمان بينا، 
گوش های شنوا، دستانی پرتوان و از همه مهم تر با 
ارزيابی قرار دهيم و  را مورد  عقل وزين، پديده غرب 
باشيم كه  به جّد هميشه مد نظر داشته  را  نکته  اين 
در  هستی ،  عالم  پديده های  ساير  مثل  غرب،  پديده 

بين چهره های ظاهری، باطن يا بواطنی، به همراه 
دارد، يا حداقل اين احتمال را بدهيم كه ممکن است 
در ورای اين فعل و انفعاالت و تحليل های ظاهری، 
و  ويژه  بينی  ديدگاه های خاص، جهان  ممکن است 
انسان شناسی خاصی  وجود داشته باشد و آن ديدگاه 
جهان بينی يا انسان شناسی بر بنيادهای ويژه معرفت 

شناسی ، يا اصول موضوعه خاصی  مبتنی  باشد.
با در نظر داشتن اين مبانی نميتوان به سادگی  حکم 
زيبا- در  يا  يا خطا، زشت  و كلی  -مثل صواب  واحد 
بلکه پديده غرب دارای  برابر پديده غرب صادر كرد، 
عناصر متکثر و ويژگی های متنوع است. برخی  از اين 
اسالم  با مکتب  منافاتی  تنها  نه  ها  ويژگی  و  عناصر 
گاهی  نسبت به  ندارد، بلکه اسالم، مسلمانان را به آ
آنها و عمل بدين نکات تشويق كرده است. از طرف 
ديگر برخی  از عناصر و ويژگی های پديده غرب ممکن 
است با مبانی جهان بينی يا انسان شناسی اسالمی 
ناسازگار باشد. طبيعی است در چنين مواردی بايد اين 
عناصر و ويژگی  را در گام اول شناخت و در گام پسين 

نقد كرد. 
خانواده  مدیریت  و  متعالی  جامعه  ایجاد   .۴

بسامان و متعالی
اين  انسان  عنوان  به  مسلمان،  زن  وظايف  از  يکی  
است كه در درجه اول با جهان بينی و انسان شناسی 
اسالمی در حد توان آشنا شود )وظيفه تئوريک( اما 
بلکه تمام سعی   نمايد،  نبايدتنها بدين آشنايی بسنده 
و تالش خود را در اين راه مبذول نمايد، كه با عنوان 
يک فرد اجتماع ارزش های انسانی  و اسالمی را در 
با  تا هر كسی   نمايد،  پياده  توان در صحنه عمل  حد 
مجذوب  اسالم  به  نوعی  به  گفتارش  و  رفتار  ديدن 
به عنوان يک فرد  يا حداقل كردار و گفتارش  گردد، 
قول  به  و  نگردد  اسالم  از  نفرت  موجب  مسلمان 

معصوم8: "کونوا زینالنا و ال تکونوا شینالنا".
خانواده  ايجاد  در  تواند  برين می  زن مسلمان عالوه 
بسامان و متعالی بيشترين نقش را ايفا كند، زيرا مردم 
می خيزند.  بر  جامعه  مادران  دامان  از  آينده  زنان  و 
نقشی  كه زنان در تربيت فرزندان می توانند ايفا كنند، 
خيلی  بيشتر از نقش مردان است، عالوه بر فرزندان 
مديريت  نيز  را  خويش  مردان  توانند  می  مدير  زنان 
كنند، و با همکاری متقابل زن و مرد در خانواده زمينه 
فراهم  متعالی  و  پاكدامن  فرزندانی  تربيت  برای  را 
زن  برای  بنيادين  و  مهم  نقش  اين  ايفای  نمايند. 

مسلمان در هر جامعه ای واجد ارزش بسيار متعالی 
است، اما متجلی شدن صفات اسالمی انسانی  توسط 
و  بسامان  خانواده  مديريت  و  جامعه  در  مسلمان  زن 
اهميت  از  مسلمان  زنان  سوی  از  غرب  در  متکامل 

بيشتری بر خوردار است.
توانمندیهای  به  ایمان  و  داشتن  اميد   -5

خویش
اگر انسانی  خود را توانمند تلقی  كند، هرگز از ضعف 
راه كمال خويش هراسی  موانع سر  و  ها، مشکالت 
به دل راه نميدهد. برخی  از روانشناسان برای مثبت 
آثار بسيار  توانمنديهای خويش  انسان دربارٔه  انديشی 
برای منفی  نگری دربارٔه خويش،  بر عکس  و  مثبت 
آثار بسيار منفی  قائل هستند و بر اين باورند كه هرگونه 
تفکری كه انسان در باره  خويش داشته باشد، ميتواند 
تفکر  زيرا  باشد،  افعال فراوانی  در عالم هستی   منشٔا 
در درون خود واجد انرژی هست و هر فکری- اعم 
از مثبت و منفی - انسان در باره  خود داشته باشد وارد 
عالم هستی  ميشود، اگر انسانی  دربارٔه خويش افکار 
تاثير  بسيار  او  امور  پيشرفت  در  باشد،  داشته  مثبتی 
گذار است و بر عکس اگر انسانی  دربارٔه توانمنديهای 
خويش، افکار منفی  داشته باشد. اين افکار منفی  در 

مسير حياتش آثار مخرب و  مهلکی بجا می گذارد.
۶-توكل

خويش  های  توانمندی  به  ايمان  و  اميد  از  ما  زمانی  
سخن می گوييم، گرچه اين عمل فی  نفسه خوب و 
ضروری است، اما افراط درين خصيصه ممکن است 
بيماری مهلکی به نام "غرور" در انسان ايجاد كند. به 
همين جهت شايسته است كه اميد و رجا با خوف، و 
ذاتی  فقر  به  ايقان  با  خويش،  توانمنديهای  به  ايمان 
انسان عجين گردد. يعنی  اميد ما به استمرار فيوضات 
از سوی حضرت حق و خوف ما از قطع همه يا برخی  
اين فيوضات و ايمان به توانايی خويش، همراه با علم 
عالم  مخلوقات  همه  و  من  كه  باشد،  حقيقت  بدين 
هستی  هيچ چيزی نيستيم و همه دارايی های ما از 
سوی حضرت حق افاضه شده است و اگر لحظه  ای 
فيض وجود و كماالت وابسته بدان از سوی حضرت 
تر  فزون  حتی  و  مردی  و  زن  هيچ  گردد،  قطع  حق 
هيچ مخلوقی و به تعبير دقيق هيچ ممکن الوجودی 
-جميع موجودات عوالم ناسوت، ملکوت و جبروت- 
نمی تواند به حياتش ادامه دهد و به سوی ديار عدم ره 

سپار می گردد.

بررسی  رسالت زن مسلمان در برابر پدیده غرب)3(
دکتر عین اهلل خادمی استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران  
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موسسه عترت يک موسسه غير انتفاعی و دارای مجوز خيريه در كانادا می باشد. و كليه هزينه های ان از طريق كمک های 
مردمی تامين می شود. موسسه عترت، در قبال دريافت مبالغ كمک، رسيد رسمی صادر ميکند كه از نظر سيستم مالياتی 

كانادا قابل قبول بوده و جزء هزينه های مالياتی محسوب می گردد. 
از  كه  استفتايی  به  پاسخ  در  و  اند  داده  قرار  تاييد  مورد  را  اين مؤسسه  نيز،  تشيع  الشان جهان  مراجع عظيم  آن  بر  عالوه 
محضرشان صورت گرفته به مقلدين خود اجازه داده اند تا بخشی از مبالغ قابل پرداخت خمس خود را به مؤسسه عترت 

پرداخت نموده و از دفتر مرجع خويش رسيد دريافت نمايند. متن استفتا و پاسخ ها بشرح ذيل است:
پس از معرفی موسسه و زمينه های فعاليت:

متن استفتاء:
ادامه  ˏ  ، موسسه  این  به  خود  مالی  های  كمک  با  مایلند  كه  حضرتعالی،  مقلدان  و  مومنين  از  دسته  آن  برای 

فعاليت را فراهم سازند، تا چه مقدار از وجوه شرعی قابل پرداخت را اجازه می فرمایيد؟

استفتاء ˏ

آیت اهلل العظمی سیستانی آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

آیت اهلل العظمی سبحانی
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رشد  ˏ بر  را  دین  تأثيرات  كه  ای  مطالعه  طبق 
مشخص  است،  كرده  بررسی  كودكان  ارتقای  و 
از  بهتر  دارند  مذهبی  والدین  كه  كودكانی  شده 
شرایط  با  را  خود  و  می كنند  رفتار  كودكان  دیگر 

تطبيق می دهند.
كودك  هزار   16 از  بيش  روی  بر  كه  ای  مطالعه  در 
بودند  تحصيل  ی  اوليه  سال های  در  آنها  بيشتر  كه 
خود  بر  چه قدر  كودك  كه  كنند  ارزشيابی  خواستند 
كنترل دارد، چند وقت يك بار رفتار ضعيف يا نامناسب 
همساالنش  به  به خوبی  آيا  و  می دهد  نشان  خود  از 
يا نه؟ محققان  تعامل دارد  آنها  با  و  احترام می گذارد 
بر  مبنی  والدين  اظهارات  با  را  آمده  به دست  نمرات 
اين كه چند وقت يك بار به مکان های مذهبی می روند، 
آيا در مورد دين با كودكشان صحبت می كنند يا خير 
و آيا بر سر مسائل دينی در خانه مشاجره می كنند يا 

نه، مقايسه كردند.
نتيجه اين بود: كودكانی كه والدينشان به طور مرتب 
در مراكز دينی شركت داشتند )به خصوص وقتی هر 
با  و  می رفتند(  مراكز  اين  به  مرتب  بسيار  آنها  دوی 
كودكشان در مورد دين صحبت می كردند، نسبت به 
از طرف  نبودند، هم  والدينشان مذهبی  كودكانی كه 
والدين و هم از طرف مربيان نمره ی بهتری در مورد 
به  تمايل  و  اجتماعی  مهارت های  خود،  بر  كنترل 
نشان  پژوهش  اين  كردند. همچنين  يادگيری كسب 
مذهبی  مسائل  سر  بر  غالبًا  والدين  كه  هنگامی  داد 
مشکل  بيشتر  كودكان  می كردند،  مشاجره  و  بحث 

داشتند.
تربیت اسالمی کودکان چگونه باید 

انجام پذیرد؟
از  بايد  كودكان  مذهبی  پرورش  راستای  در  والدين 
مذهبی،  پرورش  برای  ظاهر  به  كه  رفتارها  برخی 
كنند  پرهيز  چنين هدفی هستند،  مانع  واقع  در  ولی 
اسالمی  تربيت  راههای  از  ای  نمونه  ذيل  موارد  كه 

كودكان می باشد می باشد:

۱- پرهیز از به کارگیری مفاهیم منفی: 
به منظور پرورش كودک و تربيت اسالمی كودكان بايد 
به حالوت ها و زيبايی های دين تأكيد كرد. كودكان 
بايد با محبت و عشقی كه خداوند به همه انسان ها 
تصوير  چون  شوند.  آشنا  دارد،  كودكان  مخصوصًا 
اوليه ای كه والدين از باالترين موضوع مذهبی، يعنی 

خداوند ايجاد می كنند، در گرايش كودک به مذهب 
اثر شگرفی دارد. بسياری از والدين در برابر شيطنت 
رفتارهای  حتی  و  رفتاری  مشکالت  كودكان،  های 
است،  خودشان  حوصله  از  خارج  كه  ها  آن  طبيعی 
و  آورده  روی  مذهبی  مفاهيم  از  ابزاری  استفاده  به 
خداوند را متهم می كنند كه كودكان شلوغ را عذاب 
می كند و تصوير يک موجود شکنجه گر را از خداوند 
در ذهن كودک ترسيم می كنند؛ در حالی كه عذاب 

خداوند برای مکلف گناه كار است نه كودكان.

۲-  تربیت اسالمی کودکان با پرهیز از 
اجبار در رفتارهای مذهبی:

مخالفان  تر  بيش  كه  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
كسانی  اول:  گروه  باشند،  می  گروه  دو  از  مذهب، 
تربيت  و  گاهی  آ از  نوجوانی  و  كودكی  دوران  در  كه 
مذهبی مناسب برخوردار نبوده اند. گروه دوم: كسانی 
هستند كه تربيت مذهبی آن ها در كودكی با خشونت 
و سخت گيری همراه بوده است و در حالی كه مساله 
ای را نمی فهميده اند، آن ها را وادار به عمل كردن 
به آن می كردند. لذا والدين متدين نبايد فرزندان خود 
را در انجام عبادات و رفتارهای دينی تحت فشار قرار 
دهند. آن ها بايد كليات دين را بگويند و رفتارها را به او 
آموزش دهند و در امور جزئی نيز به طور نامحسوس، 

رفتار و اعمال فرزندان خود را كنترل كنند.

۳-  پرهیز از انتقاد و سخت گیری: 
نبايد  كودكان،  اسالمی  تربيت  به  يابی  دست  برای 
ايرادهای  و  انتقاد  معرض  در  را  نوجوانان  و  كودكان 
فراوان قرار داد و آن ها را به صورت منفی با مذهب 
و ارزش ها آشنا كرد. شخصيت مذهبی كودک زمانی 
شکل می گيرد كه متناسب با خواسته ها و روحيات و 
كشش های درونی او رفتار شود و آن در صورتی است 
احساس  و  اميد  همراه  به  مذهبی  های  انگيزه  كه 
و  گيری  سخت  نه  شود،  منتقل  او  به  مثبت  های 
زمينه ای  آن ها در هر  از  زياد  انتقاد  انتقاد؛ چرا كه 
كه اشد، آنان را به سركشی وامی دارد و تذكر فراوان، 

موجب پيدايش لجاجت و مقاومت می شود.
حضرت علی 8: اال فراط فی المالمة یشب نیران 
الّلجاج؛ زياده روی در مالمت، آتش لجاجت را شعله 

ور می كند.
انتقاد و سخت گيری بی مورد نه تنها تربيت اسالمی 

موجب  بلکه  دهد،  می  قرار  خدشه  مورد  را  كودكان 
مشکالت روحی و روانی نيز می گردد.

از  فراتر  های  استدالل  از  پرهیز   -۴
توانایی های ذهنی کودک و نوجوان:

شيوه تبليغ انبيا اين بود كه با هر فردی به اندازه درک 
و فهم خود او سخن می گفتند، توجه به اين مساله 
مذهبی  تفکر  دوره  به  هنوز  كودكان  كه  است  الزم 
شخصی نرسيده اند و ذهن آن ها قدرت كافی برای 
درک مسائل و ادله پيچيده را ندارد و از هر استداللی 
برای اثبات خداوند و يا هر جنبه ای از دين كه فراتر از 
توانايی های ذهنی آن ها باشد، برداشت های ساده، 
از معنای  مطلق و غيرواقعی خواهند داشت و اغلب 
ظاهری جمالت فراتر نخواهد رفت. وقتی هم كه در 
متوجه  را  شکست  اين  بخورند  شکست  مساله  درک 

استدالل و بطالن اصل مساله می دانند.

تفکر  تثبیت  و  ادامه  از  جلوگیری    -۵
اسالمی  تربیت  برای  مذهبی  خام 

کودکان:
تخيل،  طريق  از  خردسالی  سنين  در  كودكان 
ها  آن  پردازند.  می  تفکر  به  الگوسازی  و  نمادسازی 
به  را  آن  و اضطراب خود،  بيان احساس ترس  برای 
شکل غول و هيوال به تصوير می كشند و موجودات 
خوب و دوست داشتنی را به صورت فرشته و امثال 
آن ترسيم می كنند، به منظور نزديک تر كردن درک 
و تفکر كودكان به حقايق چنين مفاهيمی، بايد آن ها 
را به تجارب محدود كودكانه خودشان ارجاع داد؛ به 
عنوان مثال وقتی كودک از والدين خود درباره مکان، 
اندازه و شکل خداوند سوال می كند بايد در پاسخ او 
با بيان های سلبی گفته شود: خدا مثل ما نيست كه 
دست و پا داشته باشد، در خانه ای زندگی كند يا قابل 

ديدن و لمس كردن باشد.
خام  مفاهيم  شدن  زدوده  به  هم  پاسخی  چنين 
موجود در ذهن كودک كمک می كند و هم سوال و 
كنجکاوی و ميل درونی كودک به كشف حقايق دينی 
منجر  دين  درونی  كشف  به  آن  ادامه  و  مانده  باقی 

خواهد شد.

  منبع:
كتاب تقويت نظام خانواده و آسيب شناسی آن

راههای تربیت اسالمی کودکان
اصول تربيت اسالمی فرزندان : پرهيز از انتقاد و سخت گيری
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 پاسخ:  ˏ
از آن جا كه دين و مذهب با روح و فکر مردم سر و 
كار دارد و اساس و شالوده اش بر ايمان و يقين استوار 
استدالل  و  منطق  جز  راهی  ناخواه  و  خواه  است، 

ِف  هَ  ا
َ

ر
ْ

ك ِإ نمی تواند داشته باشد، در نتيجه آيه شريفه َل 
يِن در واقع اشاره ای به همين موضوع است.  دِلّ ا

استفاده  آيه  نزول  شان  از  كه  گونه  همان  عالوه  به 
گاهان از پيامبر می خواستند كه  می شود، بعضی از ناآ
تغيير  به  اقدام  و فشار  زور  با  او همچون حکام جبار 
عقيده مردم )هر چند در ظاهر( كند، آيه فوق صريحا 
به آن ها پاسخ داد كه دين و آيين چيزی نيست كه 
با اكراه و اجبار تبليغ گردد، به خصوص اينکه در پرتو 
باطل  از  حق  راه  آشکار،  معجزات  و  روشن  دالئل 

آشکار شده و نيازی به اين امور نيست.
اين آيه پاسخ دندان شکنی است به آن ها كه تصور 
و  تحميلی  جنبه  موارد  از  بعضی  در  اسالم  می كنند 
اجباری داشته و با زور و شمشير و قدرت نظامی پيش 

رفته است.
خويش  فرزند  پدری  نمی دهد  اجازه  اسالم  كه  جايی 
تکليف  دهد،  قرار  فشار  تحت  عقيده   تغيير  برای  را 
ديگران روشن است، اگر چنين امری مجاز بود، الزم 
بود اين اجازه، قبل از هر كس به پدر در باره فرزندش 
داده شود، در حالی كه چنين حقی به او داده نشده 

است.
در تفسير الدر المنثور آمده  ازابن عباس روايت كرده 
اين  است:  گفته  ين  دِلّ ا ِف  هَ  ا

َ
ر

ْ
ك ِإ آيه:َل  تفسير  در  كه 

جمله در باره مردی از اهل مدينه و از قبيله بنی سالم 
بن عوف به نام حصين نازل شد، كه دو فرزند نصرانی 

داشت، و خودش مردی مسلمان بود، به رسول خدا 
عرض كرد: آيا می توانم آن دو را مجبور به پذيرفتن 
نصرانيت  از  غير  نيستند  حاضر  چون  كنم،  اسالم 
يِن  دِلّ ا ِف  هَ  ا

َ
ر

ْ
ك ِإ دينی ديگر را بپذيرند؟ در پاسخ او آيه َل 

نازل شد.
در كافی از امام صادق روايت آورده: مراد از " نور" آل 

محمد، و مراد از " ظلمات" دشمنان ايشان هستند. 
عالمه طباطبائی در مورد نفی اكراه و اجبار در دين 

نوشته:
ين دين اجباری نفی شده چون  دِلّ ا ِف  هَ  ا

َ
ر

ْ
ك ِإ در آيه:َل 

دين عبارت است از معارف علمی كه معارفی عملی به 
دنبال دارد، و جامع همه آن معارف، يک كلمه است 
و آن عبارت است از" اعتقادات"، اعتقاد و ايمان هم 
از امور قلبی است كه اكراه و اجبار در آن راه ندارد، 
چون كاربرد اكراه تنها در اعمال ظاهری است، كه 
)مکانيکی(،  بدنی  و  مادی  حركاتی  از  است  عبارت 
اما اعتقاد قلبی برای خود، علل و اسباب ديگری از 
سنخ خود اعتقاد و ادراک دارد و محال است كه مثال 
جهل، علم را نتيجه دهد، و يا مقدمات غير علمی، 

تصديقی علمی را بزايد.
يِن، جمله َقد  دِلّ ا ِف  هَ  ا

َ
ر

ْ
ك ِإ خدای متعال در پی جمله َل 

تعليل  را  اول  جمله  تا  آورده،  را   ،
َغِيّ

ْ
ل ا ِمَن  ْشُد  لّرُ ا  َ ّتََبنّيَ

كند، و بفرمايد كه چرا در دين اكراه نيست، حاصل 
تعليل اين است كه اكراه و اجبار- كه معموال از قوی 
نسبت به ضعيف سر می زند- وقتی مورد حاجت قرار 
می گيرد كه قوی و فوق )البته به شرط اينکه حکيم 
و عاقل باشد، و بخواهد ضعيف را تربيت كند( مقصد 
مهمی در نظر داشته باشد، كه نتواند فلسفه آن را به 

زير دست خود بفهماند، )حال يا فهم زير دست قاصر 
از درک آن است و يا اينکه علت ديگری در كار است( 
زيردست  به  يا  و  می شود،  اكراه  به  متوسل  ناگزير 

دستور می دهد كه كوركورانه از او تقليد كند و...
ها  آن  و شر  خير  و  بدی  و  كه خوبی  امورمهمی  اما 
به  كه  آثار خيری هم  و  آثار سوء  است، حتی  واضح 
به  نيازی  جايی  چنين  در  است،  معلوم  دارند،  دنبال 
اكراه نخواهد بود، بلکه خود انسان يکی از دو طرف 
)چه  را هم  آن  عاقبت  و  كرده  انتخاب  را  و شر  خير 
امور  قبيل  اين  از  دين  و  می پذيرد  بد(  چه  و  خوب 
است، چون حقايق آن روشن، و راه آن با بيانات الهی 
روشن تر  را  بيانات  آن  هم  نبوی  سنت  است،  واضح 
معلوم  شده،  روشن  "غی"  و  معنی"رشد"  كرده،پس 
می گردد كه رشد در پيروی دين و غی در ترک دين و 
روگردانی از آن است، بنا بر اين ديگر دليل ندارد كه 

كسی را بر دين اكراه كنند. 
در هر صورت و مطابق با هر تفسيری اين نکته روشن 
است كه آيه مورد نظر در بيان عقيده شخصی است و 
عبارت دقيق آيه اين است كه »در دين اجبار نيست«. 
نبايد در دين اجبار  بيان می دارد كه  نه تنها  آيه  اين 
باشد، بلکه باالتر از آن اجبار در دين شدنی نيست. 
اين بيان بسيار دقيق است؛ زيرا اصواًل دين و اعتقاد 
به عنوان يک امر درونی، قابليت اجبار كردن يا اجبار 

شدن ندارد.
دقت داشته باشيد ترجمه های فارسی برای آشنايی 
بايد  رو  اين  از  است  آيات  مفاهيم  با  زبانان  فارسی 
اينجا  در  دين  از  شود.مراد  بيان  روشن  و  شفاف 
دين...است. در  كار  و  دين،  پذيرش  دين،  به   اعتقاد 

مركز ملی پاسخگويی به مسائل دينی

ال اکراه فی الّدین
یعنی چه؟ )در کار دین اجبار نیست( 
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روش آشنا سازی کودکان با خدا، نماز، قرآن ومسائل مذهبی 

بخش اول  - روش آموزش مفهوم خدا به کودک
در حدود سه-چهار سالگی بچه ها نام خداوند را ياد می گيرند. اگر رفتار افراد 
خانواده جنبه مذهبی داشته باشند، كودک مذهب و رفتار مذهبی را می آموزد. 
كودک در ابتدا به دنبال قوی ترين فرد است. چون از نوزادی مادر نيازهايش را 
رفع نموده، می پندارد مادر محکم ترين تکيه گاه است؛ ولی به زودی می فهمد 
مادر از خيلی چيزها می ترسد. چون پدر از آن ها نمی ترسد، پدر را تکيه گاه و 
زمان  اين  در  می ترسد.  چيزها  بعضی  از  هم  پدر  ولی  می يابد،  آدم  قوی ترين 
اين  »خدا«.  می گوييم:  او  به  است؟  قوی ترين  كی  می پرسد:  ما  از  كه  است 
خدا كجاست؟ به او می گوييم: بزرگ تر كه شدی، برايت می گويم چون كودک 
سه- چهار ساله در مرحله تفکر ابتدائی است. فقط آنچه را می بيند، قبول دارد، 

نمی توان به او گفت: خدا ناديدنی است و همه جا هست.
به تدريج كه بزرگ تر شد، خدا را به او چنان معرفی 
می كنيم كه بّچه ها از او خوش شان آيد. از 
لطف و كرم خدا، مهربانی و قدرت خدا و 
بهشتی  درباره  او می گوييم.  زيبا دوستی 
سخن   ، داده  وعده  نيکوكاران  به  كه 
می گوييم. در اين سال ها هرگز از قهرخدا 

و جهنم گناهکاران چيزی نگوييد.
مذهبی  موضوعات  به  ساله   6 كودک 
و  نماز  دعا،  عاشق  می شود.  عالقمند 
او  برای  دارد  دوست  می شود.  نيايش 
بگوئيد.  خداوند  درباره  داستان هايی 
دوست دارد درباره پيامبران و امامان 
شان  برای  ها  آن  از  و  بزنيد  حرف 

داستان هايی تعريف كنيد.
اّما بعد نوبت به كنجکاوی می رسد. 
می پرسند.  خداوند  از  ساله ها  هفت 
تر  با شش ساله ها بيش  در مقايسه 
خواهان اثبات وجود خدا می شوند. 
يک  خالف  بر  ساله  هفت  كودک 
سال قبل سواالتی را در مورد ديدن 
می پرسد.  غيره  و  خدا  شکل  خدا، 
حساب  به  نبايد  ها  آن  سواالت 
مذهبی  ضد  تمايالت  يا  سركشی 
عکس  بر  شود،  قلمداد 
ها  آن  سواالت 
تر  بيش 

نشانه عالقه آن ها به موضوع است.
به كودكان می گوييم همه موجودات در مورد خدا و خالق خويش فکر می كنند. 
هر موجودی تصور می كند خدا شکل اوست. ما هم كه انسانيم ،فکر می كنيم 
شايد خدا مثل ما دو دست و پا و به صورت ما باشد، ولی نه تصور آن ها درست 
است و نه فکر ما.  برای همين هيچ كس نمی داند خدا چه شکلی است. اگر 
خدا موجودی بود كه شکلی داشت و می شد او را ديد، همه جا نبود. اگر پيش 
ما بود، ديگر پيش پدرت و يا بقيه  مردم كه جاهای دور هستند، نبود و می دانيم 

كه خدا همه جا هست. برای همين خدا ديده نمی شود.
پاسخ  زور  و  ديکتاتوری  نکنيد.  فشار  اعمال  هرگز  مذهبی  مسائل  مورد  در 
كنيد.  تشويق  را  ها  آن  می خوانند،  را  نمازشان  اگر  بچه ها  می دهد.  معکوس 
سعی كنيد از دين و مسائل دينی جز خاطرات خوش در ذهن شان چيزی باقی 
نماند. زمانی كه از كودكی به فرزندان خود درک درستی از خدا بياموزيم، در 
زندگی هرگز احساس تنهائی نمی كند، چون به يقين می دانند خدا حامی آن 

هاست و در سخت ترين لحظات با آن هاست.
بخش دوم - روش آشنایی و آموزش سایر 

مفاهیم دینی و مذهبی )نماز، قرآن و...(
به  وصول  راهکار  مؤثرترين  و  بهترين  تربيت،  امر  پژوهشگران  و  دانشمندان 
هدف های مطلوب تربيتی، به خصوص در امر تربيت كودكان را سه چيز می 

 دانند:
1. روش الگویی:

روش الگويی بهترين، مؤثرترين و طبيعی  ترين وسيله برای انتقال ارزش های 
با  پند و نصيحت،  و  به جای گفتار  بايد  اخالقی و فرهنگی در خانواده است. 
را چنان كنيم كه زندگی در آن  آموزش دهيم. جّو خانه  رفتار و عمل خويش 
درختانی  بسان  فرزندان  چون  كند.  كمک  فرزندان  تربيت  به  تربيتی  فضای 
هستند كه در آب و خاک خانه رشد می  كنند. معمواًل متناسب با همان آب و 
خاک ميوه می  دهند. تقليد والدين به نماز اول وقت، انجام عبادت در مکان 
مشخص و ثابتی در منزل، استفاده از سّجاده، پوشيدن لباس نظيف و معطر، 
اين  به  فرزندان  گرايش  و  جذب  و  عبادت  تر  بيش  معنويت  و  قداست  باعث 

فريضه الهی می گردد.
2. تشویق:

جهت خوشايندسازی دين و مفاهيم و رفتارهای دينی بايد از ابزارهای مختلف 
تشويق كالمی و غير كالمی به خصوص در نظار ديگران بهره جست.

3. استفاده از مکان های مقدس:
بردن كودک به مساجد و مجالس جشن مذهبی و عزاداری و شنيدن صدای 
ترها و مشاهده زمزمه  های  نماز بزرگ  اقامه  با صوت دلنشين، و ديدن  قرآن 

عاشقانه انسان ها در تلطيف روح كودكان مؤثر است.
بازنگری در برخی مؤلفه  های ذكر شده 

والدين به خصوص مادران زيادی ، گله  های خود را از فرزندان شان اين گونه 
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بيان می  كنند: كودكان ما قبل از اين كه به سن بلوغ برسند، در انجام فرائض 
انجام  در  می  رسند،  تکليف  سن  به  وقتی  ولی  می  گيرند،  پيشی  ما  از  دينی 
فرائض دينی دچار سستی شده و در مواردی از انجام آن خودداری می  كنند. 
وقتی بزرگ ترها از آنان می  پرسند كه آيا نماز خود را خوانده ايد، متوسل به دروغ 

شده، می  گويند خوانده  ايم.
برخی به اين عقيده  اند كه اگر كودكان، پدران و مادران خود را الگو قرار بدهند 
و بزرگ ترها همه در انجام وظايف دينی اهتمام و مراقبت كافی داشته باشند، 
خود به خود كودكان از آنان تبعيت خواهند كرد. اما بايد اعتراف كرد در خانواده 
 هايی كه پدران و مادران با اهتمام و دقت، در اول وقت به نماز می  پردازند، نيز 

اين مشکل وجود دارد.
بررسی  ها نشان می  دهد كه در چنين مواردی مقصر اصلی والدين و خانواده  اند، 
زيرا آن چه را به فرزندان خويش آموخته  اند، شکل ظاهری نماز خواندن بوده 
است. بديهی است در دوره كودكی، اساس يادگيری كودكان بر پايه تقليد است.
كودكان در دوران كودكی، حركات پدران و مادران خود را تقليد می  كنند و انجام 
می  دهند. والدين گمان می  كنند آن ها با عالقه و عشق به خواندن نماز می 
 پردازند. البته ممکن است با عشق و عالقه عبادت كنند اما عشقی احساسی، 
گاهی. طبيعی است وقتی كودک  عاطفی و بر پايه تقليد، نه مبتنی بر معرفت و آ
دوره تقليد را پشت سر می  گذارد و در سنين بلوغ به تفکر و انديشه می  پردازد، 
همه اموری را كه قباًل بر اساس تقليد انجام داده، يکی پس از ديگری رها می 
 سازد. پدر و مادر ناگهان احساس می  كنند كه كودک نماز خواندن ديروز، امروز 
از نماز خواندن خودداری می  كند. علت آن است كه پدران و مادران به جای 
بيدار ساختن حس دينی و مذهبی در كودكان، به عقل تقليدی فرزندان خود 

دلشاد گشته و باور كرده بودند وظيفه خود را انجام داده  اند.
زمان  از  ُبرهه  ای  در  تشويقی  و  تقليدی  و  الگويی  اگر چه روش های  بنابراين 
مفيد و مؤثر است، اما هميشه كارساز نيست، بلکه بايد در عرض يا طول آن ها 
)به تناسب استعدادهای متفاوت بچه  ها( و از راه بيان حکمت ها و هدف های 
را  آنان  مذهبی  و  دينی  كودكانه، حس  ادبيات  رعايت  با  عبادت ها  و  آفرينش 

گاه ساخت. بيدار و آ
بخش سوم :راه های تقویت اعتماد به نفس 

کودکان

1. همواره سعی نماييد كه در برخورد با كودكان و نوجوانان توانمندی های آن 
ها را مدنظر قرار دهيد، نه ضعف ها و ناتوانايی آن ها را. پس بايد با اين نگاه 
اين كه محيط  از جمله  بالقوه  شان تالش كرد.  برای شکوفايی استعدادهای 
فعليت  به  نمايش  از  صحنه هايی  صورت  به  را  كودک  محله  و  مدرسه  خانه، 

رسيدن مهارت ها و استعدادهای بالقوه او درآورد.
2. برای نوجوانان و جوانان تجارب خوشايندی از فعاليت های مستقل و آزاد 

فراهم نماييد:
به آن ها فرصت دهيد تا با فعاليت های مستقل، احساس مسؤوليت و مراقبت 
و  تحرک  برای  الزم  انگيزه های  ايجاد  كار  اين  برای  بيابند.  را  خويشتن  از 
فعاليت های داوطلبانه بسيار با اهميت است. الزم است برنامه های آموزشی و 
فعاليت هايی كه برای آن ها پيش  بينی می شود به گونه ای تهيه و تنظيم گردد 
كه با سعی و تالشی كه از خود نشان می دهند، موفق به انجام آن ها بشوند. 
آنچه مهم است، اين كه نظارت بزرگساالن به معنای دخالت مدام ايشان در 

فعاليت ها و امور نوجوانان نباشد.
ناكامی های  با  شدن  مواجه  برای  را  نوجوانان  و  كودكان  تحمل  قدرت   .3

احتمالی افزايش دهيد:
كه  فردی  مناسب،  برنامه ريزی های  و  تمهيدات  رغم همه  علی  ترديد،  بدون 
دارای اعتماد به نفس ضعيف است و يا از توان ذهنی مطلوب و مهارت های 
الزم اجتماعی برخوردار نيست، در زندگی خانوادگی، آموزشگاهی، و اجتماعی 
به داليل گوناگون در انجام فعاليت های متنوع بعضًا با تجارب ناخوشايندی از 
اين  از  و مربيان می بايست  والدين  ناكامی ها و شکست ها مواجه خواهد شد. 
قبيل تجارب نهايت استفاده را بنمايند. با تشويق و ترغيب نوجوان به سعی و 

تالش دوباره، مسئله ناكامی او را به سکوی پرش و جهشی تازه تبديل كنند.
4. رفتار مصمم و مطمئن و در عين حال مطلوب كودكان و نوجوانان را تقويت 

نماييد:
ترغيب و تقويت رفتار كالمی و غير كالمی مطمئن كودک يا نوجوانی كه دچار 
كمرويی و يا ضعف شخصيت است، اعتماد به نفس او را بيش تر خواهد كرد. 
نظريات محکم و قاطع او را درباره مسائل مختلف بايد محترم شمرد )البته به 
نحوی كه موجب رنجش و آزردگی خاطر ديگران نشود(. نيز جرأت او را در بيان 

صريح افکار و آرای خود در شرايط و موقعيت های مختلف تقويت كرد.
مهارت های  تقويت  به  نفس،  به  اعتماد  فاقد  و  كمرو  نوجوانان  و  5.كودكان 
با  مثبت  ارتباط  حفظ  و  برقراری  توان  دارند.  نياز  فوق العاده  خود  اجتماعی 
ديگران موجب افزايش احساس ارزشمندی اجتماعی و بالطبع اعتماد به نفس 

كودكان و نوجوانان می شود.
والدين و به خصوص مربيان مدارس بايد كوشش كنند كه كودكان و نوجوانان 
خود  همکالسی های  و  همساالن  از  توجهی  قابل  تعداد  با  ضعيف  و  كمرو 
چنين  حفظ  و  برقراری  نمايند.  برقرار  متقابل  و  دوستانه  شده،  رابطه  مأنوس 
ارتباط دوستانه ای، برای رشد و شکوفايی شخصيت و نشاط و سرزندگی اين 

نوجوانان امری كاماًل ضروری است.
6. كودكان و نوجوانان نياز دارند كه با الگوهای رفتاری مطلوب آشنا شوند:

و  مدل ها  تربيت،  و  تعليم  نظر  از  داريم.  نياز  رفتاری  الگوهای  به  ما  همه 
الگوهای رفتاری از نقش و اهميت بسزايی برخوردار هستند. وجود الگوهای 
رفتاری در انسان، انگيزه رشد، حركت و تعالی وجود ايجاد كرده، موجب شکوفا 
شدن ابعاد مختلف شخصيت می شود. عالوه بر معصومين8، كه كامل ترين 
نسل ها  و  عصرها  همه  در  ها  انسان  همه  برای  رفتاری  الگوهای  و  اسوه ها 
می باشند، تمامی انسان های رشد يافته پيرو آنان نيز در زندگی و رشد و تعالی 

شخصيت انسان به ويژه كودكان بسيار مهم خواهند بود.
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تا  كند  بايد رشد  تاكنون رشد كرده،  اينکه  از  بيش  انسان،  كه  آن است  حقيقت، 
انتقادپذيری« برسد؛ مکانتی كه اگر عيب ها و كاستی ها و بدی های  به »مکانت 
واقعی يا احتمالی اش را خيرخواهانه و دوستانه يا دست كم، بی غرضانه به او عرضه 
كردند تا آنها را اصالح كند، برنياشوبد. با اين مقدار از رشادت و كمال كنونی بشر، 
سخن از »استقبال از انتقاد سازنده« و »دوست من آن است كه عيب هايم را به 
من هديه كند« و حرف هايی از اين دست، شعارهايی بيش نيستند. نبايد خويشتن را 
فريب دهيم. كداميك از ما می تواند ادعا كند و در ادعايش صادق باشد كه از انتقاد 
از بن جان، اين سخن  و تذكر مؤدبانه بهترين دوست خود نمی رنجد؟ كدام مان 

امام صادق 8  را درباره خويش می پذيريم كه:
»أحبُّ اخوانى ِالىَّ َمن َأهدى الى ُعیوبى؛ محبوب ترين دوستانم آن كس است كه 

عيب هايم را هديه ام كند؟«
آری، در مقام سخن، اّدعا، موعظه و نوشتن كه: فرموده آن حضرت را قبول داريم 
و بر ديده می نهيم؛ زياديم اما اگر »محك تجربه آيد به ميان« و كسی، ناصحانه و 
مشفقانه و در خلوت و با مراعات همه جوانب اهدای »هديه انتقادی«، به ما بگويد 
كه باالی چشم مان ابروست، آيا آن را برمی تابيم و آشفته نمی شويم و كينه او را به 
دل نمی گيريم و در كمين وی نمی نشينيم تا در فرصتی، به او بفهمانيم كه باالی 

چشمان او، نه يك ابرو، كه دو ابروست؟!
خود،  كار  و  حال  در  و  می برند  بهره هايی  انتقاد،  از  كسانی  می شود  گاهی  آری 
دعايش  و  شوند  خشنود  انتقادكننده،  از  آنکه  نه  اما  می دهند  انجام  اصالحاتی 
كنند؛ بلکه كينه اش را به دل می گيرند و می گويند: »عدو شود سبب خير اگر خدا 
انسان چه خودپرست  كه  وه  است!  آدمی چه »خودشيفته«  كه  راستی  خواهد«! 

است! آه كه آدميزاده چه خام و زيان پيشه است!
اما  است؛  مهربانانه  و  خيرخواهانه  عيب گويی  و  انتقاد  باب  در  همه  سخن،  اين 
عيب جويی و عيب گويی و انتقاد تند و دشمنانه - كه از آن نيز می شود بهره عاقالنه 

برد - به كّلی از بحث مان بيرون است و اصاًل جای مطرح شدن ندارد!
اصل سخن  �

سخن مان در باب فرهنگ زندگی خانوادگی و مهارت های وصول به حيات فرخنده 
زوج های  ويژه  به  همسران،  از  )بسياری!(  برخی  كه  ابزارهايی  از  يکی  است. 

و  تجربه اندوزی  مرحله  در  و  كرده اند  آغاز  را  و شوهری  زن  زندگی  تازه  كه  جوان 
را رشد دهند، »عيب جويی و  به وسيله آن يکديگر  تا  برمی گزينند  افت و خيزند، 
ياری  كمال،  مسير  در  را  همسرشان  ابزار،  اين  با  می خواهند  است.  عيب گويی« 
گاه  نمايند و با يافتن عيب های همسر و تذكر دادن به او، وی را از كاستی هايش آ
كنند و عيب هايش را به او بنمايانند تا به جبران كاستی ها و زدودن عيب ها اقدام 

كند.
ما اين ابزار و شيوه را ابزار و شيوه ای مفيد نمی دانيم، بلکه آن را آفتی پر زيان برای 
كانون  بنيان  اساس  و  پايه  به  كه  آفتی  می دانيم؛  روابط حسنه همسران  تخريب 
خانواده، آسيب جّدی می زند و گاهی آن را ويران می كند. پيش از توضيح مطلب، 

تجربه تلخی را در اين باره بنگريم:
خانه جهنمی! �

تازه ازدواج كرده  برايم نوشته بود: من و همسرم ]كه ظاهرًا  نامه ای  »خانمی در 
بودند[ با هم قرار گذاشتيم كه برای رشد و تکامل يکديگر و ياری هم برای زدودن 
عيب هامان و اصالح اخالق و رفتارمان، هر كدام به نوبت، يك عيب از هم پيدا 
كنيم و به يکديگر بگوييم. برنامه آغاز شد. من يك عيب از همسرم می يافتم و به 
ادامه  برنامه  اين  بگويد.  و  بجويد  از من  بود كه عيبی  او  نوبت  او می گفتم. حاال 

زشتی عیب جویی و عیب گویی 
علی اکبر مظاهری 
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يافت و به تدريج به يك مسابقه داغ تبديل شد هر كس می كوشيد در عيب جويی 
از ديگری عقب نماند. كار باال گرفت و اين مسابقه، كم كم به يك مبارزه بدل شد. 
هر كدام می كوشيديم در برابر ديگری كم نياوريم و به هر شکلی كه بود عيب هايی 
تبديل  دشمنانه  به مخاصمه ای  مبارزه،  اين  می گفتيم.  و  می يافتيم  يکديگر  از  را 
شد و ديگر از آن قرار اولی مان ) يك عيب من، يك عيب او( گذشت و هر كس 
می كوشيد عوض يك عيبی كه ديگری می گويد، دو عيب و سه عيب بگويد! هرگاه 
عيب آشکاری نمی يافتيم، عيبی برای ديگری می ساختيم! و اكنون زندگی مان به 

جهنمی سوزان بدل شده؛ پركينه، ستيزه جويانه، دشمنانه ... .«
در چنين مسابقه ای، گاهی آدمی می كوشد نکته های كوچك را بزرگ كند تا بتوان 
نام »عيب« بر آن نهاد. اين روند، قوس صعودی می گيرد، تا جايی كه به دشمنی 
بدل می شود و هر دو را به ستوه می آورد و كالفه می كند؛ كينه می آفريند و دعوا 
برمی انگيزاند و به كلی از آن قرار نيکخواهانه نخست كه هدف، اصالح و ياری و 
تکامل بود، بيرون می رود و هر كدام از همسران، ديگری را مسئول نقض قرارداد 

می داند و عاقبت كار به بدفرجامی می انجامد.
اکنون پاسخ به آن پرسش 

يکديگر  كردار  و  اخالق  در اصالح  كه  دارند  وظيفه  )و همگان(  زوج های جوان 
بکوشند. امر به معروف و نهی از منکر نيز از بزرگترين و ارجمندترين واجب های 
دينی هستند كه آيات و روايات فراوانی بر وجوب و لزوم انجام آنها تأكيد می كنند 

آن سخن امام صادق 8 كه می فرمايد:
»أحبُّ اخوانى اِلىَّ َمن أهدى الىَّ ُعیوبى؛ محبوبترین برادرانم آن كسى است 
كه عیب هایم را هدیه ام كند.« نيز حق است اما انجام آنها راهکارهای مناسب 
و  دينداری  نمودن، شرط  را  اعتدال  مراعات  و  داشتن«  نگه  »اندازه  می طلبد.  را 

خردمندی است.
اسالم، يك مجموعه كامل است برخی را گرفتن و برخی ديگر را رها كردن، جفای 
به اسالم است و گاهی نتيجه معکوس می دهد. همان اسالم كه اصالح خود و 
ديگران را و نيز امر به معروف و نهی از منکر را واجب شمرده، راهکارها و چگونگی 
نکوهش  را  مردمان  از  عيبجويی  اسالم،  همان  است.  نمايانده  نيز  را  آنها  انجام 
كرده و كسانی را كه مگس گونه بر پليدی ها انگشت می نهند و پاكی ها و نيکی ها 
را ناديده می انگارند، مذمت نموده و »تغافل« يعنی »چشم پوشی بزرگوارانه« را نيکو 

شمرده و به آن فرمان داده است:
»نصُف الدین التَّغاُفُل؛ چشم پوشى بزرگوارانه، نیمى از دین است.«

امر به معروف و نهی از منکر، شرايطی دارد كه بايد آنها را آموخت كه اينجا مجال 
بيان آنها نيست. كسانی كه مسائل و شرايط اين دو فريضه بزرگ و چگونگی انجام 
آنها را ندانند، در اقدام به آنها به خطا می افتند و گاهی عمل شان امر به منکر و 

نهی از معروف می شود و نتيجه معکوس به بار می آورد.
مراعات  داشت.  نظر  در  را  ايشان  نفس  بايد عزت  ديگران،  اصالح خطاهای  در 

حريم حرمت مردمان، واجب است و شکستن اين حريم، حرام.
همگان آن شيوه فرخنده مؤدبانه و لطيف تعليمی و تربيتی و هدايتی امام حسن و 
امام حسين 8 در تصحيح وضوی آن مرد كهنسال را می دانند. آن دو مرد بزرگ 
- كه به سال، كوچك بودند - وقتی اشتباه آن پيرمرد را در وضو گرفتن مشاهده 
نمودند، از وی به خواهش و احترام، دعوت كردند كه وضو گرفتن ايشان را ببيند و 
داوری كند كه كدام شان بهتر وضو می گيرد. آنگاه نزد مرد كهنسال وضو گرفتند. 
گاه شد و نظر  پيرمرد، با مشاهده وضوی ايشان، به اشتباه خويش در وضو گرفتن آ
اين وضوی  و  بود  و خوب  اين شد كه: وضوی هر دوی شما درست  داورانه اش 

من است كه اشتباه است. همان سان كه در قلمرو تربيت، شيوه »غيرمستقيم« 
و »غيرصريح« نتيجه نيکوتر می دهد، در اصالح عيب ها و خطاهای ديگران نيز 

شيوه پسنديده همين است.
با  اگر راست كردن كج به شکستن آن بينجامد، بهتر همان كه كج بماند. بلی، 
تدبير و شکيبايی می شود و می بايد كج را راست كرد اما با زور و شتاب و ناشکيبی، 

هرگز.
از معصومان كه بگذريم، هيچ كس بی عيب نيست. ما و همسرمان نيز بی عيب 
به خشخاش  مته  ديگران،  با  رابطه  و  تعامل  در  بخواهيم  اگر  رو  اين  از  نيستيم. 
بگذاريم و به عيب يابی از مردمان و عيب گويی به ايشان بپردازيم، بخش عظيمی 
برای  نيرويی  ديگر  و  می شود  تباه  )كجراهه!(  راه  اين  در  مثبت مان  نيروهای  از 
باقی  خويشتن  اخالقی  و  روانی  دادن  رشد  و  ساختن  و  خودمان  از  عيب يابی 
نمی ماند و در اين عرصه، از وظيفه اصلی مان كه همانا خويشتن سازی است باز 

می مانيم؛ همان خويشتن رشيدی كه در ساختن ديگران به آن سخت نيازمنديم.
با خبر می شد كسانی در هندوستان  فقيد هند، هرگاه  گاندی، رهبر  گفته شده: 
كارهايی ناپسند و ناروا انجام داده اند، می گفت: معلوم می شود كه من هنوز خود 
را خوب نساخته ام كه مردم كشورم كارهای ناروا می كنند. آنگاه روزه می گرفت و به 

اصالح بيشتر خود می پرداخت.
كارافزارهای  كارسازترين  و  بهترين  از  ديگران سازی«  برای  »خودسازی  شيوه 
شيوه  اين  از  همسرمان،  عيوب  رفع  برای  ما  چرا  است.  رفتار  و  اخالق  اصالح 
اخالقی  دارای  اگر  منظر همسرمانيم،  در  كه همواره  ما  نجوييم؟  بهره  پسنديده 
حميده و رفتاری مؤدبانه و سلوكی بزرگوارانه باشيم، بی ترديد همسرمان از ما تأثير 

می پذيرد و نيکورفتار و مؤدب و بزرگوار می شود.
ارجمندترين  از  الگويی،  اثرپذيری  و  اثرگذاری  شيوه  تربيت،  و  اخالق  قلمرو  در 
شيوه هاست. »بوی خوش گرفتن ِگل از ُگل، بر اثر همنشينی« و نيز »اثر نهادن 

كمال همنشين بر آدمی« از آموزه های ارجدار دينی و ادبی ماست.
فرجام سخن  �

حقيقت آن است كه همسر ما )چه زن و چه مرد( يك فرد انسانی است؛ با تمامی 
از  نيز  نبودن  معصوم  و  نبودن  كامل  و  داشتن  عيب  كه  انسان؛  يك  ويژگی های 
اجزای ساختمان شخصيت اوست. رو به كمال بودن و نيازمند مدارا و ياری بودن 
برای وصول به كمال انسانی از ديگر مشخصات آدميان است. از اين رو، همسران 
بايد نخست يکديگر را همانگونه كه هستند بپذيرند، با همه كاستی ها و كمال ها، 
سويه نگری،  بی يك  اوصاف،  بی تفکيك  خوبی ها،  و  بدی ها  هنرها،  و  عيب ها 
آری،  منفی بافی،  و  بی منفی نگری  عيب گويی،  و  عيب جويی  بی  بی بهانه گيری، 
پذيرش يکديگر همانگونه كه هستند، آنگاه با مهارت و مشاورت و مدارا و تغافل و 
شکيبايی و حوصله ورزی و به تدريج، يکديگر را در راه اعتالی جان و اخالق و روان 

و بهتر ساختن خويش، ياری كنند.
زوج های جوان كه مخاطبان اصلی سخنمان اند، برای ارتقای سطح سعادت زندگی 
نقص های همديگر،  زدودن  و  تربيت همسر  و  و هدايت  نيز اصالح  و  خانوادگی 
»گزينه عيب جويی و عيب گويی« را به كلی از قلمرو زندگانی شان حذف كنند، كه 
بدگزينه ای است! برای وصول به هدف خجسته »زندگی بهتر« مهارت های ديگر 
را بياموزند و برگزينند؛ مهارت ها و آموزه های فراوان ديگر كه بسياری از آنها، در 

اين سلسله نوشتارها بيان شده و می شود.
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و  احترام  نهايت  اسالم  كه  نيست  پوشيده  كسی  بر 
ارزش را برای والدين در نظر گرفته است و حتی نگاه 
خشم آلود به آنان باعث عدم قبول شدن نماز به درگاه 
ايمان  حسب  بر  كس  هر  و  شود  می  متعال  خداوند 
و اعتقاد و شخصيت خود سعی می كند شأن پدر و 
مادر را بشناسد و حقوقشان را ادا كند. اما در اين بين 
اين پرسش مطرح می شود كه: حقوق فرزندان چه 
واسطه  نقش  دليل  به  تنها  مادر  و  پدر  آيا  شود؟  می 
بودن و وسيله به وجود آمدن فرزندی كه در به وجود 
آمدن خود هيچ نقشی نداشته هيچ مسئوليت ديگری 
ندارند؟ آيا قرآن كريم در ميان آن همه سفارش كه به 
فرزندان نسبت به والدين دارد آيا حقوقی را هم برای 
فرزندان قائل می شود كه بر عهده والدين خود باشد؟

بر  فرزندان  حقوق  كريم،  ن  قرآ  از  متعددی  آيات 
ما در حد  و  بيان كرده  اشاره  و  به صراحت  را  والدين 

مجال، اشار های داريم بر برخی از اين آيات:
خدای  � بايد  و  هستند  خدا  هديه  فرزندان،  همه 

رزاق را بدين جهت
شاكر بودن:

»خداوند به هر كس بخواهد دختر هديه می دهد و به 
هركس بخواهد پسر می بخش«  )شوری، 49(

وظيفه مادر در شير دادن به نوزاد تا دو سال: �
 مادران، فرزندان خود را تا دو سال تمام شير بدهند 

« )بقره، 233(

جانی  � خطرهای  از  فرزندان  نجات  برای  تالش 
و اخالقی:

»آن كشتی ايشان را در ميان موجی كوه آسا می برد 
و نوح8، پسرش را كه در كناری بود، بانگ زد ای! 
با كافران مباش )هود،  با من سوار شو و  پسرک من 

»)42
در  خود  اعتقادی  وظايف  دادن  انجام  برای  لقمان 
معاد  و  الهی  توحيد  درباره  مهمی  نکات  فرزند  برابر 
برای او بيان می كند؛ از جمله می فرمايد: »هنگامی 
كه لقمان به پسر خويش در حالی كه او را اندرز می 
داد گفت: ای پسرک من، به خدا شرک مياور كه به 

راستی شرک ستمی بزرگ است.« )لقمان،12(
والدين وظيفه دارند كه اصول اعتقادی را به درستی 
بياموزند و به فرزندانشان آموزش دهند و برای تربيت 
فرزندان خود بهتر است از زبان عمل بهره گيرند كه 
فصيح ترين زبان، زبان عمل است نه اينکه خود به 
هر كار ناشايستی دست بزنند و بعد فرزند خود را از آن 

بر حذر دارند.
حق  در  ديگر  كس  هر  از  بيش  مادر  و  پدر  دعای 
متعدد،  روايات  بنابر  شود.  می  مستجاب  فرزندان 
خداوند متعال با دعای پدر و مادر، گناهان بسياری را 
از فرزندان می بخشد؛ از اين رو والدين موظفند كه در 
صورت مشاهده آثار پشيمانی و توبه در رفتار و گفتار 
گناهان  بخشش  كرده،  استغفار  آنان  برای  فرزندان 

آنان را از خداوند متعال بخواهند.
پرهيز از افراط در محبت: �

و  اموال  مبادا  ايد!  آورده  ايمان  كه  كسانی  »ای 
فرزندانتان، شما را از ياد خدا غافل گرداند و هر كسی 

چنين كند از زيان كاران است.« )منافقون، 9(
اين آيه، مسلمانان را از محبت و عالقه زياد به مال و 

فرزند كه از ياد خدا غافل شوند، برحذر می دارد.

دغدغه های والدین و انتظارات 
فرزندان

توجه به آينده فرزندان و امنيت آنها: �
»ياد كن هنگامی را كه ابراهيم8 گفت: پروردگار 
اين شهر را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستيدن 

بت ها دور دار.« )ابراهيم، 35(
آينده  از  را  ابراهيم8  حضرت  نگرانی  آيه  اين 
برای  خداوند  از  وی  كند.  می  بيان  فرزندانش 
را  اخالقی  و  جسمی  سالمت  امنيت،  فرزندانش 

درخواست می كند.
به گونهای  � فرزند  با  مادر  و  پدر  برخورد دوستانه 

كه او اسرار خود را به آنها بگويد:
نزديک  بسيار  روابط  از  يوسف8  سوره  چهارم  آيه 
حکايت  پدرش  با  يوسف8  حضرت  صميمانه  و 
خواب  يوسف8  حضرت  كه  گونهای  به  ميکند؛ 
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چقدر خرج فرزندان خود می کنید؟
محمدمهدي یوسفي  

والدين تمام سعی خود را ميکنند تا در حد توان خود چيزی برای بچه ها كم نگذارند. البته ناگفته نماند كه 
درچند سال گذشته اكثر خانواده ها توجه ويژه ای نسبت به امور فرزندان نشان ميدهند در صورتی كه در 
گذشته چنين نبود. البته اين كه اين امر خوب است و فوايدی برای بچه ها دارد يا خير درموضوع بحث ما 
نيست. اما هستند والدينی كه بيش از حد خرج فرزندان ميکنند و به عبارتی هر چه فرزندان ميخواهند در 

اختيارشان قرار ميدهند.
والدينی  از  دسته  آن  جزو  هم  شما  آيا  شود  مشخص  تا  ميپرسيم  شما  از  سوال  چند  بحث  ابتدای  در  ما 
هستيد كه بيش از حد خرج ميکنيد يا خير؟ اگر فرزند شما چيزی بخواهد همين امروز برايش ميخريد يا 

منتظرميشويد تا آخر هفته يا مناسبتی مانند جشن تولدش برسد و در آن روز آنرا به او ميدهيد؟
اگر فرزندی باالی هفت سال داريد آيا خودتان آنچه را كه فکر می كنيد به دردش ميخورد برايش می خريد 

يا اينکه از او ميپرسيد به چه چيزی نياز دارد؟
آيا اگر از دستگاههايی مانند تلفن همراه يا رايانه استفاده ميکند هزينه كارت و يا اشتراک آن را بدون هيچ 

سوالی ميپردازيد يا اينکه برای استفاده از آن سقف و حدی در نظر ميگيريد؟
آيا به دليل اينکه همسايگان و دوستانتان جشن تولد مفصلی برای فرزندشان گرفته اند شما هم يک جشن 

حسابی برای فرزندتان ميگيريد يا خير؟
آيا در اتاق فرزندتان آنقدر اسباب بازی و وسايل شخصی وجود دارد كه ديگر در اتاق فضای خالی وجود 

ندارد؟
آيا وقتی به خريد ميرويد فرزندتان اجازه دارد هر چه ميخواهد بردارد بدون اينکه به قيمتش توجهی كند يا 

اينکه اولويت و حدی برای خريد وجود دارد؟

بيش  بسيار  شما  آيا 
خرج  ميکنيد  هزينه  خود  برای  آنچه  از 

فرزندنتان ميکنيد؟
همواره فرزندان براي والد ين گرامي هستند و فراهم نمودن وسا ل آساش آنان در 

فرهنگ اسالمي ما وظيفه ای است كه بر دوش پدران و مادران گذارده شده است، اما 
نبايد فراموش كرد در روا ات و احاد ث مختلف به حفظ تعادل سفارش گرديده است  لذا 

شما والدين گرامي اگر به بيش از 2 سوال باال پاسخ »بله« داده ايد بايد بگوييم كه 
شما جزو آن دسته از والدينی هستيد كه بيش از حد خرج فرزندانتان ميکنيد و بايد 

در اين مورد تجديد نظر كنيد.
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نقل  پدرش  برای  تنها  را  خود  راز  و  رمز  پر  و  عجيب 
ميکند.
سرزنش فرزندان در برابر سهل انگاری ها: �

از  يکسانی  جمله  يوسف،  سورة   83 و   18 آيات  در 
حضرت يعقوب8 خطاب به فرزندانش نقل ميشود. 
ايشان در برابر كوتاهی فرزندان در مراقبت از حضرت 
 )83 )آيه  بنيامين  برادرش  و   )18 )آيه  يوسف8 
ميگوييد،  نيست كه  ميگويد: »چنين  آنها  به  خطاب 
آراسته  برای شما  اشتباه  به  را  امری  بلکه نفس شما 

است.«
حضرت  شدن  كشته  برای  آنان  كه  داستانی  گرچه 
را  جريانی  و  بود  دروغ  بودند  ساخته  يوسف8 
نقل  وی  دست  به  جام  سرقت  و  بنيامين  درباره  كه 
ميکردند حقيقت داشت )حداقل به خيال خودشان( 
اما در هر دو مورد دچار شتابزدگی و اشتباه در تصميم 
گيری شده بودند و امری را كه نادرست بود، درست 
حضرت  كه  است  شرايطی  چنين  در  بودند.  پنداشته 
يعقوب8 تذكر الزم را به آنها داده، با سرزنش آنان 
در  را  خود  پدری  وظيفه  نادرستشان  كار  مذمت  و 

برابرشان انجام ميدهد.
قرآن كريم با نقل اين ماجرا، وظيفه پدران و مادران 
گوشزد  فرزندان  پيمانهای  و  تعهدها  به  اعتماد  در  را 
و فضايل  اين عمل در رشد  تربيتی  تأثير  بر  و  ميکند 

اخالقی و اعتماد به نفس آنها صحه ميگذارد.
طلب بخشش گناهان )استغفار( برای فرزندان: �

حق  در  ديگر  كس  هر  از  بيش  مادر  و  پدر  دعای 
متعدد،  روايات  بنابر  ميشود.  مستجاب  فرزندان 
خداوند متعال با دعای پدر و مادر، گناهان بسياری را 
از فرزندان ميبخشد؛ از اين رو والدين موظفند كه در 
صورت مشاهده آثار پشيمانی و توبه در رفتار و گفتار 
گناهان  بخشش  كرده،  استغفار  آنان  برای  فرزندان 

آنان را از خداوند متعال بخواهند.
برادران  تقاضای  درباره  يوسف  سوره   98 و   97 آيات 
يوسف8  از پدر برای استغفار و پذيرش آن از سوی 

حضرت يعقوب8 حکايت ميکند.
دستورالعمل های  اين  به  مسلمانان  اگر  راستی  به 
هم  حقوق  به  و  كنند،  عمل  آفرين اسالم  سعادت 
و  رشد  به  پيش  از  بيش  فرزندان،  بگذارند،  احترام 

تعالی خواهند رسيد.
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به اطالع همه نمازگزاران عزیز و عالقمندان می رسد كه نماز جمعه چند  ˏ
اقامه می گردد. حجة االسالم  هفته ای است كه مجددا در مسجد غدیر 

هاشمی نژاد امامت نماز جمعه را بر عهده دارند. 

نماز جمعه �
ای كسانی كه ايمان آورده ايد چون برای نماز جمعه ندا درداده شد به سوی ذكر 

خدا بشتابيد و داد و ستد را واگذاريد اگر بدانيد اين برای شما بهتر است.
ناميده  العروبه«  »يوم  روز  اين  بنامند،  جمعه  را  جمعه  روز  انصار،  آنکه  از  پيش  تا 
می شد. پيامبر اسالم در راه هجرت به يثرب كه پس از ورودش »شهر پيامبر« يا 
»مدينة النبی« ناميده شد، در محله ای به نام قبا توقف كرد تا علی بن ابيطالب و 

فاطمه زهرا و تعدادی از مسلمانان به او بپيوندند.
پيامبر اسالم كه روز دوشنبه وارد محله قبا شده بود، تا روز پنجشنبه با مردم آن 
قبيله نماز گزارد و همراه آنان، نخستين مسجد اسالم را بنا كرد. سپس روز جمعه، 
به سوی مدينه حركت كرد و در وادی »رانوناء« همراه مردم مدينه »نخستين نماز 

جمعه« را، اقامه كرد.
او سپس به قبا بازگشت و همچنان منتظر علی و فاطمه و ديگر پيروانش ماند. از 

آن پس و تا پايان عمر پيامبر اسالم، نماز جمعه، برنامٔه هفتگی مسلمانان شد.
شركت فعال در اين فريضه الهی و با شکوه برگزار شدن نماز جمعه، عمل به دستور 

الهی است كه فرمود: 
َبْيَع 

ْ
ل ا ا  و ُر ذَ ژَو  ِ لّلَ ا ِر 

ْ
ك ِذ َل  ِإ ا  ْسَعْو فَا جُُمَعِة 

ْ
ل ا ِم  َيْو ِمن  ِة  َل لِلّصَ ي  ِد نُو ا  ذَ ِإ ا  َمنُو آ يَن  ِ ّلَ ا ا  َ َّيُ أ َيا 

َن  )سوره جمعه - آيه 9(  َتْعلَُمو كُنُتْ  ن  ِإ لَُّكْم   ٌ ْ
َخري لُِكْم  ذَ

 کیفیت جمعه �
نماز جمعه، نمازی است كه مسلمانان هر جمعه، اول ظهر و به جای نماز ظهر 
تنهايی  به  و  شود  خوانده  جماعت  صورت  به  حتمًا  بايد  نماز  اين  می كنند.  برگزار 

نمی توان آن را خواند.
نماز  � و  ها  و خطبه  اذان  كه  مقداری  به  است  اّول ظهر  از  نماز جمعه  وقت 

مطابق معمول انجام شود و با گذشتن اين مقدار، وقت نماز جمعه پايان می 
يابد و بايد نماز ظهر خوانده شود.

نماز  � از محّل نماز جمعه قرار دارند مشمول حکم  تا دو فرسخی  كسانی كه 
آنها در  جمعه هستند و در صورتی كه نماز جمعه واجب عينی باشد حضور 

نماز جمعه واجب است.
از  � يا فقط يک ركعت  هرگاه كسی به خطبه ها نرسد و در نماز شركت كند، 

نماز جمعه را درک نمايد نماز او صحيح است، ولی احتياط واجب آن است 
كه عمدًا تأخير نيندازد.

نماز جمعه بايد به جماعت خوانده شود و حّداقّل جمعّيت برای انعقاد جمعه،  �
پنج نفر است )امام جمعه و چهار نفر ديگر(.

فاصله دو نماز جمعه بايد كمتر از يک فرسخ نباشد كه اگر در كمتر از يک  �
فرسخ دو نماز جمعه خوانده شود نماز اّولی صحيح و دومی باطل است.

بر »مسافران« و »زنان« و »بيماران« و »از كارافتادگان« واجب  � نماز جمعه 
نيست، ولی اگر آنها در نماز جمعه حاضر شوند نمازشان صحيح است، اّما 
احتياط واجب آن است كه پنج نفر اصلی نماز جمعه )امام و چهار نفر ديگر( 

غير آنها باشد.
چگونه نماز را بخوانیم: �
نماز جمعه دو ركعت است و دو قنوت مستحبی دارد، يکی در ركعت اول، قبل  �

از ركوع و ديگری در ركعت دوم، پس از ركوع.
خواندن دو خطبه، توسط امام جمعه، قبل از نماز، واجب است. �
ترتيب اعمال در نماز جمعه بدين شرح است: �
1. تکبيرةاالحرام،  2. حمد و سوره، 3. قنوت، 4. ركوع، 5. دو سجده،  �

6. حمد و سوره، 7. ركوع، 8. قنوت، 9. دو سجده، 10. تشهد و سالم.

در مسجد غدیر
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ويژه  دينی، جلسه  آموزه های  به  مندی  و عالقه  نسل جوان  نياز  به  توجه  با 
ای به زبان انگليسی برنامه ريزی و برگزار گرديده است كه با استقبال خوب 
جوانان نيز مواجه شده است. هدف از برگزاری اين برنامه ايجاد فضای گفتگو 
و بحث درباره موضوعات كاربردی بين جوانان بوده است. موضوع بحث اوليه 
اين جلسات "جوانان مسلمان و چالش های دینی در جوامع غربی" 

بوده است. 
البته با توجه به محدود بودن امکانات، اين جلسات فعال بصورت ماهانه برگزار 
بيشتر دفعات  امکانات  با فراهم شدن  نزديک  آينده  در  اميد است  می شود. 
برگزاری اين جلسات افزايش يابد تا عالوه مؤثر تر شدن مباحث، امکان دنباله 

دار كردن موضوعات نيز بوجود آيد.
الزهرا  باچو، امام جماعت مسجد  سخنران اين جلسات، اقای شيخ مرتضی 
مشابه  ای  جلسه  برگزاری  و  گيری  شکل  در  ايشان  باشند.  می  ريچموند  در 
برای جوانان در منطقه سوری سهم بسزايی داشتند بطوری كه در حال حاضر 

بصورت هفتگی و با حضور حدود 250 نفر از جوانان شيعه برگزار می گردد.
موضوعاتی كه در دو جلسه گذشته و برای جلسات آينده در نظر گرفته شده 

اند به شرح ذيل می باشند:
چالش های اصلی در موضوع اعتقادات

چالش های مطرح در زمينه ارزش های ايمانی
چالش های موجود در انجام تکاليف دينی در اجتماع

بحران هويت
چالش های مطرح در زمينه ايجاد نهاد ها و مراكز اجتماعی 

محل برگزاری اين جلسات تاكنون، در ركسنتر دل بوروک، واقع در وست ويو 
جلسات  برگزاری  و محل  زمان  از  اطالع  برای  است.  بوده  ونکوور  نورت  در 
تماس   info@etrtat.ca ايميل  با  يا  و   604  760 با شماره    8447  بعدی 

حاصل نماييد.

برگزاری جلسه  بحث و گفتگو
 )ویژه جوانان به زبان انگلیسی(
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تقوی،  ˏ محمدناصر  سيد  االسالم  حجه 
نایب ریيس اتحادیه اروپایی  اسالم  پژوه شيعه، 
علما و تئولوگ های شيعه در آلمان و معاون مركز 
اسالمی هامبورگ- ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹، همچنين نایب 
 ۲۰۰۹ از  آلمان  شيعيان  اعالی  مجلس  ریيس 
شهر  به  ایشان  سفر  طی  باشند.  می  تاكنون 

ونكوور مصاحبه ای را ترتيب دادیم. )بخش ۲(
برای غرب نشينان، پایبندی به احكام  \

اسالم از جمله مصرف گوشت ذبح 
اسالمی، حفظ حجاب، نتراشيدن ریش و 

دست ندادن با نامحرم تا چه اندازه اهميت 
دارد ؟

به  پايبندی  خصوص  در  فرموديد  كه  را  مواردی  اين 
احکام دين و در واقع »التزام به شريعت « صرفًا برای 
غرب نشينان اهميت ندارد. هر مؤمنی در هر كشور و 
هر كجا كه باشد، اين التزام برای او الزم است.)اگر 
ظواهر  اين  اسالمی  كشور  يک  شرايط  در  طبعًا  چه 
دينی يک اهميتی دارد و در شرايطی مثل غرب عالوه 
بر آن اهميت، بعضی از ظواهر البته جنبۀ هويتی هم 
پيدا می كند.( البته همۀ مواردی كه شما در سؤالتان 
نيستند.  اهميت  درجۀ  يک  در  نظرم  به  كرديد  اشاره 
مثاًل در خصوص تراشيدن ريش، همه فتاوای مراجع 
تقليد شبيه هم نيستند ؛ اما در خصوص مثاًل خوردن 
گوشت ذبح اسالمی كه در قرآن كريم تصريح شده 
)انعام  َعلَْيِه«  لّلَـِه  ا ْسُم  ا َكِر 

ْ
يُذ لَْم  ا  ِمّمَ ا  كُلُو

ْ
َتأ َل  »َو است 

اينجا دو  اما در  نظر وجود دارد.  اتفاق  اجمااًل   )121
نکته را الزم است اشاره كنم.

های  شاخصه  ترين  مهم  و  باالترين  آنکه  اول 
و  ايد  فرموده  شما  كه  نيست  مواردی  اين  دينداری، 
امام  آنچه  به  بنا  ايد.  به عنوان مصداق معرفی كرده 
تمّسک  اوقات  گاهی  حتی  فرمايد،  می  صادق8 
حاشيه  تا  شود  می  رهزن  دينداری  ظواهر  برخی  به 
حضرت  بزنيم!  جا  و  بنشانيم  اصل  جای  به  را  ها 
امام صادق8 می فرمايند: »ال تنظروا إلی طول 
رکوعهم و سجودهم« به ركوع های طوالنی و سجده 
های زيادشان نگاه نکنيد، پس به چه نگاه كنيم برای 
تشخيص ايمان و ديندار بودنشان ؟ »بل أنظروا إلی 
نگاه  اين  به  بلکه  أماناتهم«  أداء  و  حدیثهم  صدق 
كنيد و با اين محک بزنيد آن فردی را كه نماز و روزۀ 
صداقت  و  گويد  می  راست  چقدر  كه  را  دارد  خوبی 
راست  و  عهد  به  وفای  داری،  امانت  در  نيز  و  دارد 

براين  بنا  كوشاست.  و  موفق  اندازه  چه  تا  كرداری 
شما چه در غرب باشيد و چه در شرق، اگر نمازتان 
گوشت  باشيد،  داشته  بخوانيد، حجاب هم  را خوب 
ذبح اسالمی هم بخوريد و ريش هم نتراشيد و.. ولی 
به فرمايش امام صادق 8 راست گفتار و امانت دار 
ايمانی  روِح  معلوم می شود  ؛  نباشيد  كردار  راست  و 
آن نماز و شعائر را جذب نکرده ايد. بله صد البته كه 
درست  ديگران  به  نسبت  و  بوديد  گفتار  راست  اگر 
نماز  ترين  نورانی  شما  نماِز  آن  آنگاه  كرديد،  رفتار 
برد و آن روزۀ  به اوج ملکوت می  را  می شود و شما 
شما كارستانی در جانتان ايجاد می كند. )يعنی طبق 
تقسيم بندی كه در مورد هويت دينی داشتيم،در واقع 
آن عناصر درونی هويت دينی شما كه ريشه در عميق 
ترين باورهايتان داشته در بخش ظاهری هويت دينی 
ظهور يافته و آنرا تغذيه نموده است و پوسته ای است 

كه مغز دارد و پوک نيست( .
ذبح  گوشت  و  بوديد  هم  اسالمی  كشور  در  اگر  اما 
اموال  گويی  خالف  با  ولی  خورديد  هم  اسالمی 
بنياِن  مال حرام،  پليدِی  اين  نامشروع كسب كرديد، 
نمار شما را از بين خواهد برد. چنانکه حضرت رسول
الحرام کالبناء  أکل  مع  »اّلصلوة  اند:  فرموده   s
علی اّلرمل« نماز با حرامخواری مثل ساختمان سازی 
به هيچ وجه استوار  بادی است كه  روی ماسه های 

نيست و با اندک ضربه ای فرو می ريزد.
به  پاسخ  در  و  اينجا  خواهم  می  كه  دومی  نکتۀ 
موارد  از  يک  هر  در  كه  اينست  كنم  سؤالتان عرض 
عدم التزام به شريعت، ما در همان موردی كه رعايت 
و  آن مورد( دچار خسران  به اهميت  )بنا  ايم  ه  نکرد 
ضرر می شويم ؛ ولی اين به معنی آن نيست كه گمان 
شود در اين قضيه ما با گزارۀ يا همه يا هيچ مواجهيم! 
اين نکته را هم برای متشّرعين می گويم و هم برای 

كمتر متشّرعين!
يعنی حاال كه كسی حجاب ندارد، پس خودش گمان 
را  يکی  اين  چون  و  است  تمام  كارش  ديگر  كه  كند 
رعايت نکرده است نماز هم نخواند و روزه هم نگيرد 
كه  كند  نگاه  چنين  او  به  هم  متشّرع  فرد  آن  و  و... 
ندارد!! طبعًا  دين  ديگر  ندارد، پس  اويی كه حجاب 
آمده  بر  و  مؤمنانه  غير  منصفانه،  غير  قضاوت  اين 
مگر  شود.  تصور  اينگونه  كه  است  انديشی  كوته  از 
آنکسی كه حجاب دارد ولی غيبت می كند و يا خدای 

ناكرده دروغ می گويد، مورد عتاب و قضاوت قرار می 
و  يا غيبت كردی  و  تو دروغ گفتی  گيرد كه حاال كه 
نخوان،  نماز  ديگر  شدی،  مرتکب  هم  كبيره  گناه 
هم  حجاب  مسألۀ  باش!  نداشته  حجاب  ديگر  يا 
همينطور است. بله بدون شک هر يک از اين موارد 
قطعی و ضروری شريعت و احکام دينی در تکميل و 
نيست  چنين  ولی  مؤثرند  انسان  ايمانی  پيکرۀ  تتميم 
كه با فقدان يکی، آن را بهانه ای قرار دهيم تا از همه 
مختصر  توضيحات  اين  با  اميدوارم  شويم.  محروم 

توانسته باشم اين مطلب مهم را منتقل كرده باشم.
به نظر شما مهم ترین چالش فرد مسلمانی  \

كه در غرب زندگی می كند چيست و برای 
حفظ دینش چه باید بكند ؟

به نظرم مهم ترين چالش حفظ هويت دينی است كه 
برای آن بايد ميان عناصر اصلی و هويت بخش دين 
و عناصر فرهنگی هر كشور تفکيک قائل شد. خلط 
و  اساسی  عناصر  با  فرهنگی  و  عارضی  عناصر  بين 
ذاتی دين، می تواند بسيار مخاطره آفرين باشد. اگر 
اين مرزها شناخته نشود، يا به تصلب و سلفی گری و 
افراط گرايی دچار می شويم )چرا كه در پی آن هستيم 
كه سنت ها و فرهنگ های مثاًل عربی، فارسی، تركی 
و... خود را به نام دين به جامعۀ غربی تحميل كنيم( و 
يا در در ورطۀ تفريط و ُهرُهری مذهبی و القيدی می 
افتيم و به بهانۀ اينکه اينجا غرب است و شرايط فرق 

می كند، بنيانهای اعتقادی خود را فرو می ريزيم. 
يا به عبارتی »جوهر«  شناخت اين اصل و فرع ها و 
برای  انسان كه  برای خود  نه فقط  و »صدف« دين، 
نسلهای  به  دينی  بنيادين  و  اساسی  مفاهيم  انتقال 
آينده بسيار حائز اهميت است. به نظر من اين دومی 
نسل  از  كه  فردی  يک  كه  چرا  است.  اصلی  چالش 
اول است، به هر ترتيب ممکن است و لو درک نظری 

با یک دوستسخنی
بخش دوم و پایانی
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ولی  باشد  نداشته  شده  ياد  تفکيک  آن  از  مشخصی 
منزل  به  را  اعتقادش  بار  شده  كه  هم  لنگان  لنگ 
و  اقناع  قدرت  ديگر  شخص،  همين  اما   ! برساند 
را  دوم  نسِل  و  خود  فرزند  اعتقادی  و  فکری  ِاشراب 
ندارد. يعنی مثاًل از 100درجۀ نسل اول، 20 درجه به 
الکتريسيته كه در  نسل دوم می رسد و مثل جريان 
يک فاصلۀ ارتباطی طوالنی ضعيف می شود، همان 
از نسل دوم به نسل سوم می رسد،  20 درجۀ وقتی 
به 2 درجه تقليل می يابد! يعنی در اين مسير، چيزی 
باقی  بعدی  های  نسل  آن  برای  دين  و  اعتقادات  از 
نمی ماند. اما اگر به اين عناصر هويت ساز توجه شود 
)كه در يکی از سؤاالت قبلی به آن اشاره كرديم( دين 
پذير و عقالنی است كه در هر  انعطاف  آنقدر  اسالم 
شرايط فرهنگی می تواند ظهور شايسته و انسان ساز 
يعنی وقتی عناصر هويت دينی  باشد.  را داشته  خود 
خود را بشناسيم، درعين متدين بودن و درعين حفظ 
آن  در  كه  ای  جامعه  با  توانيم  می  خود  دينی  هويت 
زندگی می كنيم اينتگريره شويم و اين فرق می كند 
با حل شدن و ذوب شدن و استحاله شدن هويت در 
آن جامعه. كما اينکه تفاوت می كند با گارد گرفتن و 

عماًل ايزوله شدن از آن جامعه. 
به عنوان آخرین سؤال اگر ممكن است  \

بفرمایيد كه تعّرب بعد از هجرت، برای 
مهاجرین مسلمان به غرب چه معنایی 

دارد ؟
است  فقهی  اصطالح  يک  هجرت«  از  بعد  »تعّرب 
كه  نهی شده  كه  اينست  معنايش  به طور خالصه  و 
دين  نتواند  كه  كند  مهاجرت  و  برود  جايی  به  انسان 
خود را حفظ كند و موجب فاسد شدن او وخانوادۀ او 
نبايد  كه  آنست  حکم  اين  اصلی  مالک  يعنی  شود. 
انسان عملی را انجام دهد كه موجب آن شود كه به 
مفسده بيفتد و امکان دينداری از او سلب گردد. اما در 
خصوص آنچه كه ناظر به سؤال شماست، بايد بگويم 
هرگز اين حکم به اين معنا نيست كه هر مهاجرت و 
عزيمتی از جانب مسلمانان به غرب » تعّرب « است 
تعّرب« و  و هر ماندنی در كشورهای اسالمی »عدم 
داريم  بسياری  عينی  های  نمونه  اتفاقًا  دين!  حفظ 
و  رفتار  اسالمی،  غير  كشورهای  در  حضور  با  كه 
خانوادۀ  اعضای  ديگر  از  و  اند  داشته  مؤمنانه  عمل 
بسيار معتقد  در يک كشور اسالمی هستند  خود كه 
اين  مالِک  مهم  كنند.  می  زندگی  تر  مند  باور  و  تر 
فراهم  ای  گونه  به  را  شرايط  نبايد  شما  است.  حکم 
معنوی  زندگی  و  دين  در  مفسدۀ  موجب  كه  كنيد 
در كشور  اگر شما  است.  اين مالک مهم  تان شود. 
اسالمی هم باشيد و به نحوی مجبور به دروغگويی، 
بعد  و  شويد  خالفکاری  ناكرده  خدای  يا  و  رياكاری 

اين  پرسيد كه چرا  از شما  پروردگارتان  قيامت  روز  در 
در  چون  كه  بگوييد  توانيد  نمی  كرديد؟  عمل  گونه 
بمانم  آنجا  خواستم  می  و  بودم  اسالمی  كشور  يک 
اينطوری گذران زندگی می  و  بودند  اينطوری  و همه 
كردن  عمل  گونه  اين  به  مجبور  مرا  شرايط  و  كردند 

ُض  َْر أ َتُكْن  َلَْم  كرد و...، خداوند به شما خواهد گفت :أ
ِسَعًة ؟ اين در قرآن كريم است. در سورۀ نساء  ا َو لّلَـِه  ا
به  گناهانشان  با  كه  كسانی  به  پاسخ  در  و   97 آيۀ 
ما ضعيف  گويند  می  وقتی  اند.  كرده  خودشان ظلم 
می  و  بوديم  مان  محيطی  شرايط  مقهور  و  بوديم 
آنها  به  مالئکه  ِض«،  ْر َ

ْ
ل ا ِف  مُْسَتْضَعِفنيَ  »كُنَّا  گويند 

می گويند: آيا زميِن خداوند پهناور نبود تا شما درآن 
ا  و

ُ
ِجر ا فَُتَ ِسَعًة  ا َو لّلَـِه  ا ُض  َْر أ َتُكْن  َلَْم  أ كنيد؟  هجرت 

ا اين فقط حکم يک طرفه نيست كه از سرزمين 
َ

فِهي
غير اسالمی به كشور اسالمی مهاجرت كنيد ؛ بلکه 
مهم  آيه  اين  در  امر  اين  مالک  گفتم  كه  همانطور 
است. يعنی مهاجرتی مورد اشاره است كه شما در آن 
مکاِن مقصد، آزادانه اعتقادات خود را داشته باشيد و 
نه فقط بحث اعتقاد، كه آزادانه به گشايش امور خود 
و آسايش برسيد. منظورهم آسايش فکری و اخالقی 
و  برای معيشت  كه  آسايشی  و هم  اعقتادی است  و 
خود و خانواده تان است و اين عين آيه قرآن است كه 
يعنی   (  » َسَعًة  َو َكِثريًا  َغًما  ا

َ
مُر ِض  ْر َ

ْ
ل ا ِف  فرموده »َيِجْد 

آسودگی و گشايش و وسعت در امور( )نساء / 99( 
پس با توجه به آنچه كه گفتيم، چه در حکم حرمِت 
تعّرب بعد از هجرت، و چه وجوب هجرت در آياتی كه 
نقل شد و شرايط خاصی كه گفته شد، مالک آنست 
كه شرايط و محيط، شما را مقهور به گناه وفساد نکند. 
اتفاقًا ممکن است شخصی به خاطر وجود مرز بندی 
های شفاف و روشن، خيلی بهتر بتواند حافظ دين و 
و شايد  باشد  در يک كشور غير اسالمی  اعتقاداتش 
باشد.مخصوصًا  معطوف  خداوند  به  بيشتر  توجهش 
به  زدگان،  غفلت  ميان  در  كه  كند  می  احساس  كه 
ياد خداست و ذاكِر ميان غافلين است. چنانکه رسول 
الله s می فرمايد: الذاکر في الغافلین کالمجاهد 
في سبیل اهلل. همچنانکه ممکن است برای شخص 
كشور  يک  در  و  باشد  عکس  بر  شرايط  اين  ديگری 
و  بهتر  آرامش  در  اش  خانواده  و  خود  اسالمی، 

بيشتری باشند و ديندارانه تر و آسوده تر زندگی كند.
8 نقل  اتفاقًا در روايتی كه از حضرت امام صادق 
می  باعث  كه  گرايی«  »مالک  اين  به  است  شده 
اقامت  بر  غيراسالمی  سرزمين  در  اقامت  گاه  شود 
در سرزمين اسالمی ترجيح داده شود، تاكيد گرديده 
به  می گويد:  سمندری  حماد  نام  به  شخصی  است. 
شرک  های  سرزمين  به  من  گفتم:  صادق8  امام 
اما كسی ]از مسلمانان و مومنان[ نزد  سفرمی كنم، 

ماست كه می گويد: اگر در آن جا بميری با مشركان 
آيا  حماد  ای  فرمود:  حضرت  شد.  محشور  خواهی 
می  يادآور  را  ما  آموزهای  هستی  كه  آنجا  در  وقتی 
شوی و ديگران رابسوی آن فراخوان می كنی ؟ گفتم: 
آيا وقتی در اين شهرها، يعنی  آری. حضرت فرمود: 
شهرهای اسالمی به سر می بری امکان آن را داری 
تا از آموزه های ما ياد كنی وديگران را بسوی آن فرا 
بخوانی ؟ گفتم: نه. حضرت فرمود: در اينصورت اگر 
در آن سرزمين بميری، خود به تنهايی همسان يک 
اّمت محشور خواهی شد و نور تو فرارويت شتابان به 
سوی بهشت راهگشايت خواهد بود.( )اين روايت در 
كتب روايی معتبر از جمله وسايل الشيعة آمده : جلد 

15، كتاب الجهاد ،باب 36، حديث 6(
ای  نيز مالكهای عقالنی  و  روايات  اين  از مجموعه 
مهاجرت،  كه صرِف  دانسته می شود  دارد  وجود  كه 
با  متناسب  بلکه  نيست،  نهی  مورد  و  ناپسند  تنها  نه 
ضرورتهايی كه در پِس آن می تواند وجود داشته باشد، 
درعين  اما  شود.  می  هم  بايسته  و  ضروری  بسا  چه 
توانند در  تا آنجا كه می  بايد  حال مهاجران مسلمان 
و  اخالقی  فرهنگی،  مناسب  های  موقعيت  ايجاد 
 " با " جامعه مقصد  دينی بکوشند و ضمن همگرايی 
)يعنی جامعه ای كه به آن مهاجرت كرده اند( برای 
حفظ هويت و اصالتهای اعتقادی و اخالقی خويش 
اينتگراسيون(  همان  )يا  همگرايی  نمايند.  تالش 
با  كامل  همرنگی  و  خود  كردن  رها  معنای  به  هرگز 
آنچه كه در جامعه و محيط در جريان است نيست. 
مشاركت  با  اجتماعی  انسجام  تحکيم  قانونپذيری، 
در فعاليتهای جمعی از نمودها و مصاديق همگرايی 
است كه با حفظ هويت و شخصيت اخالقی و دينی 
فرد كاماًل سازگار است. و آنگاه كه ديگران نمودهای 
اخالق  و  دين  يافته  تربيت  كه  فردی  اين شخصيت 
است را در رفتار و گفتار ما مشاهده نمايند، بی ترديد 
خواهيم  صادق  امام  سخن  روشن  و  قطعی  مصداق 
بود كه آموزه های اهل بيت را ياد كرده و ديگران را بر 

آن فراخوانده ايم.
مفهومی  اساسا  هجرت  از  بعد  تعرب  بنابراين   
هر  در  خود  قراردادن  به  ناظر  بلکه  ندارد  جغرافيايی 
موقعيت و محيط خاص فرهنگی و اخالقی است كه 
و  اعتقادی  فکری،  ارتجاع  و  پسرفت  دچار  را  انسان 
رفتاری كند و اين يک قضيۀ جزئی و مصداقی برای 
هر فرد و شرايط اوست و مالک آن حکم مهم است 
كه گاه برای يک نفر حکم به مهاجرت و برای يکی 

حکم به عدم آن می دهد.

19

http://www.etrat.ca/subscribe


www.etrat.ca/subscribe :عترت | شماره سیزدهم | ذی الحجة 1436 عضویت رایگان

هان مردمان! در قرآن اندیشه کنید و ژرفی آیات آن را دریابید و بر محکماتش نظر کنید و از متشابهاتش پیروی ننمایید. 
پس به خدا سوگند که باطن ها و تفسیر آن را آشکار نمی کند مگر همین که دست و بازوی او را گرفته و باال آورده ام و 
اعالم می دارم که: هر آن که من سرپرست اویم، این علی سرپرست اوست. و او علی بن ابی طالب است؛ برادر و وصی من 

که سرپرستی و والیت او حکمی است از سوی خدا که بر من فرستاده شده است.

َ َلُکْم زواِجَرُه َوَلْن ُیِضَح َلُکْم  یِّ ُه، َفَواهلل َلْن ُیَ ِبعوا ُمَتشاِبَ ُروا اْلُقْرآَن َو اْفَهُموا آیاِتِه َواْنُظُروا ِإیل ُمْحَکماِتِه َوالَتَّ َمعاِشَرالّناِس، َتَدبَّ
ذی َأَنا آِخٌذ ِبَیِدِ َوُمْصِعُدُ ِإیل َوشائٌل ِبَعُضِدِ )َو راِفُعُه ِبَیَدی( َو ُمْعِلُمُکْم: َأنَّ َمْن ُکْنُت َمْوالُه َفهذا َعِ َمْوالُه، َو ُهَو َعِ ْبُن  َتْفسرَیُه ِإالَّ الَّ

. َوَجلَّ َأْنَزَلا َعَ َأیب طاِلٍب َأخی َو َوِصّی، َو ُمواالُتُه ِمَن اهلل َعزَّ
sفرازی از خطبه غدير پيامبر گرامی اسالم

20

http://www.etrat.ca/subscribe


Free Subscription: www.etrat.ca/subscribeEtrat Magazine | Issue 13 | October 2015

“ The Qur'an states 
that  one of the 

characteristics of righteous 
people is that they  pray to 
their Lord:  let our spouses 
and children be the delight 
of our eyes and ourselves 
examples for the pious ones. 
(25:74).

Their prayer shows that the 
true servants of Allah are 

more concerned about the salvation of their beloved ones 
in the Hereafter than the enjoyment of the world. It is also 
obvious that true believers do not just sit in a corner and 
pray to their Lord and think that  their desire and wish 
will automatically be responded by God. Contrary to that, 
they try their best to use all spiritual and worldly means to  
fulfill their desires, and in the last stage of their effort,  they 
take help from their prayer and supplications for special 
mercy and blessing of God. 

So  the truthful believers, do  their special care for 
educating and bringing up their children, wives, and their 
household, so as to be a cause of comfort and happiness 
for themselves and for other people. A Muslim not only 
should seek salvation for himself, that he also feels some 
responsibility for those who live with him, like his wife 
and children in particular, and for his fellow creature in 
general. He therefore prays for the maintenance of God's 
Law and Religion after him through his wife and children. 
In fact, the believer's ambition is to bring up their families 
in righteousness, and even to become a leader in all good 
deeds and virtues.

Similarly the Qur'an says: Believers, save yourselves and 
your families from the fire which is fueled by people and 
stones (66:6). 

This verse tells that a person’s responsibility is not confined 
to making effort to save himself from the punishment 
of God but it is also his responsibility that he should so 
educate and also train to the best of his ability members 
of his family to become Allah’s favorite servants, who have 
been entrusted to his care in the natural process of life; 
and if they might be following a path to Hell, he should 
try, as much as he can, to correct them. His concern should 
not only be that his children should lead a happy and 
prosperous life in the world but, more than that, he should 
be anxious to see that they do not become fuel of Hell in 
the Hereafter.

When it was asked from the Prophet Muhammad (p.b.u.h), 
how do we safeguard our families from Hell? He replied, 

" Instruct them to refrain from deeds that Allah has 
prohibited, and ask them to carry out deeds that Allah has 
enjoined, this will rescue them from Hellfire". According 
to this verse , it is a duty of every Muslim to educate his 
wife and children in matters of Islamic obligations and 
train them diligently to act upon them. 

How to behave with Children
Islam does not allow parents to behave with their children 
harshly and violently because it will cause them to become 
more violent and aggressive. Someone complained his 
child to Imam Raza (a.s). Imam Raza (a.s) advised him 
not to beat his child rather take distance from him but 
beware that this behavior should not last long. According 
to Ali Ibn Abi Talib, the best thing parents leave for their 
children as an inheritance is a good manner. Imam Ali also 
emphasized that parents should teach their children wise 
sayings as this will enhance his intellect and enable him to 
recognize right and wrong (Bahar al- Anwar, Vol:72, 194). 

How to Address Children's Anger  
This requires totally different ability and skill to address 
a child’s intense emotional feelings that cause anger in 
them. It is important to understand for parents that first 
they need to deal with their own anger and control their 
own burn out condition. It is observed that parents have 
lack of persistence and patience in dealing with their 
child’s anger. They cannot tolerate their child's angriness 
consistently. They get angry on their child's stressful and 
distressed condition. This kind of attitude further increase 
children's anger and make them more rebellious. It should 
also be noted that a child needs to feel that his demands 
are being heard and listened to. 

Second, parents should also know that non-verbal 
conversation with child is more important than verbal 
conversation. A child learns more from a parents' behavior 
then their verbal conversation. It is also important for 
child to see how his or her parents control their anger. 
Angry parents can not only address their children's anger 
but they may intensify their anger. So they should back up 
their words with action confidently and consistently with 
patience.  

Parents also need to catch their children when they 
perform good behavior, instead of catching them in their 
wrong doings. Children need appreciation and admiration 
on their good deeds, if parents do not respond to their 
achievements it can cause anger in them. However, parents 
need to adopt authoritative style to control their children, 
meaning that they should be strict with them but also 
should be able to adjust their expectations according to the 
need of child and listen to their arguments. 

Children's Upbringing
 Q Dr. Syed Nasir Zaidiin the Qur'an and Ahadith
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his brother behind (his) back, God 
appoints for him an angel saying, ‘And 
for you twice similar to it.’ ” Therefore 
I wish to be such that I supplicate for 
my brothers and the angel supplicates 
for me, for indeed I am in doubt of my 
supplication for myself but I am not 
in doubt of the angel’s supplication for 
me.” [4]

In another narration, Abdullah ibn 
Jundab was reported as performing 
a beautiful act of standing in the 
land of Arafat where he never ceased 
to extend his hands towards the 
heavens and his tears flowed over his 
face until they reached the ground, 
and upon being asked about this, he 
had a similar reply, and iterated a 
somewhat similar hadith from Imam 
Musa Kazim - peace be upon him. [5] 
Islam wishes for the human being to 
immerse himself in good will towards 
others. Through this, which can be 
initially motivated by personal gains 
of God’s favor, one’s being begins to 
expand, and one begins to identify 
others as extensions of himself, and 
gradually becomes a selfless source of 
compassion and love. 

In fact, this very act of love and 
devotion to others is the key to 
experiencing God’s forgiveness and 
the showering of His endless blessings 
and bounties. When was the last time 
we sincerely cared for others as we do 
for ourselves? Who says our children 
are more important than others? Why 
are others’ sons and daughters that 
may be in trouble, in spiritual decline 
and disarray, to be rejected by us for 
our own ‘safety’ and ‘sanctity’? 

In the words of Hafiz of Shiraz:

 شهر خالی است زعّشاق بود كزطرفی
مردی ازخويش برون آيد و كاری بکند

The city is void of lovers; can it be that 
from a quarter

out from himself a man comes; and 
gets something accomplished?

Is it not conceivable that many of 
our problems persist because we do 
not equally want them resolved for 
others? In a narration we read that 
one of the most difficult things God 

Almighty has made obligatory upon 
His creation is:

َنْفِسِه  ِمْن  ِخيِه  ِلَ َضى  َيْر َل  َحّتَى  َنْفِسِه  ِمْن  ِء  َمْر
ْ
ل ا َف  ْنَصا ِإ

ُ ه
ِمنْ لِنَْفِسِه  َضى  َيْر ِبَما  ّلَ  ِإ

Insaaf (fairness) by one such that he 
is not content for his brother except 
by that from which he is content for 
himself. [15]

The word insaaf, which shares roots 
with the noun nisf (half ) and the verb 
nasafa (split), indicates a condition in 
which one gives away half of something 
as an act of equality and fairness. This 
hadith appears to beautifully indicate 
that it is obligatory for one to give away 
half of his aspirations and dreams for 
others; to have them in mind and 
action as much as himself. Even more 
virtuous than this is the state of ithaar 
 in which one gives preference to (ايثار)
others, and the Qur’an praises those 
who do so in acts of charity even 
when afflicted by poverty (59:9), and 
the companions of the Household of 
Prophethood, as mentioned above, 
entered into such a state. 

4) In short, let us: Find a way to God. 
Find a way to God. Be good to His 
creation. Take care of others’ children, 
pray for them, act for them, so God 
takes care of ours. He will also by His 
grace inspire us to be mindful of our 
various responsibilities and to make 
the right decisions and life choices. 
And let us consider this stern Quranic 
warning, about when people of need 
gather for help:

َيْخَش 
ْ
ل َو  * فًا  ْعُ و ّمَ ًل  َقْو لَُهْ  ا  لُو قُو َو  ُ ه

نْ ِمّ ُه  قُو ْر ُز فَا  ...
ْم  َعلَهْيِ ا  فُو َخا فًا  ِضَعا ُِرّ ّيًَة  ذ ِفِهْ 

ْ
َخل ِمْن  ا   كُو

َ
َتر لَْو  يَن  ِ ّلَ ا

ا  يًد َسِد ًل  َقْو ا  لُو َيقُو
ْ
ل َو لّلَـَه  ا ا  َيّتَقُو

ْ
فَل

… provide for them out of it and speak 
to them kind and apt words. * And 
let those fear who, should they leave 
behind them helpless children, would 
fear on their account, so let them have 
piety of Allah, and let them speak 
upright words.

And let us remember the story of 
Moses and Khidr - peace be upon 
them - in which Khidr protected the 
treasures of two orphans, saying to 
Moses:

َن  َكا َو ينَِة  َمِد
ْ
ل ا ِف   ِ

ْ
َيِتيَمني  ِ

ْ
َمني لِغَُل َن  فََكا ُر   ا ِجَد

ْ
ل ا ا  َّمَ أ َو

َن  أ َر ّبَُك  َد  فَأََر ا لًِحا  َصا ُهَما  َبُو أ َن  َكا َو َُما  ّلَ َكنٌز   ُ َتْحَته
 ۚ َك  ّرَ ِبّ ن  ِمّ َر ْحًَة  ُهَما  َكنَز يَْسَتْخِر َجا  َو ُهَما  َُشّدَ أ َيْبلَُغا 

َْمِر ي أ َعْن   ُ تُه
ْ
فََعل َما  َو

As for the wall, it belonged to two 
boy orphans in the city. And beneath 
it there was a treasure belonging to 
them. And their father had been a 
righteous man. So your Lord desired 
that they should come of age and take 
out their treasure—as a mercy from 
your Lord. I did not do that out of my 
own accord. (18:82)

Let us be good and righteous. Then 
by God’s will, the Khidr of our time – 
thousands of blessings be upon him - 
will take care of our children. 
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I have two children ages 5 and 6.5, so I 
really don’t know how to raise children! 
Here attention is drawn to something 
at least as pertinent as specific how-to 
instructions. Of course, many topics 
are important to this discussion, such 
as the critical issue of community 
formation and peer support, that 
we’ve motivated elsewhere [1], ever-
present compassion, thoughtful 
interactions, coherent reinforcement 
of both morals and ritual deeds 
including salaat at a young age, etc. 
These are not to be overlooked at 
all, and need to be attended to and 
continually considered. However, 
such issues are by no means sufficient 
conditions of success, and are to be 
strived for within a grander picture 
including of a deep relationship with 
God Almighty. 

What we aim to point to in this short 
piece, by God’s will, are some more 
profound and important spiritual 
aspects to this question that are 
commonly neglected:

1) We have no access to our own 
hearts, let alone our children’s! God 
Almighty says:

ِبه
ْ
َقل َو ِء  َمْر

ْ
ل ا  َ

ْ
َبني ُل  َيُحو  َ لّلَ ا َّنَ  أ ا  ْعلَُمو ا

… Know that God intervenes between 
man and his heart (8:24). 

The heart is the core which forms the 
reality and existence of the human 
being. It is only God Almighty that 
has access to our hearts, not even 
ourselves, as we are filled with gaps, 
rifts and conflicts within and amongst 
our inner and outer aspects. It was 
narrated that the Blessed Prophet - 
peace be upon him and his progeny 
- used to often invoke these words, 
“O The Changer of Hearts! Make 
my heart firm on Your religion.” He 
was asked, “O Messenger of Allah! 
We have believed in you and in what 
you brought with you. Then, are you 
afraid for us?” He said, “Yes, indeed 

the hearts are between two of Allah’s 
Fingers, He changes them as He 
wills.” [2] Once we truly realize that 
we have no key to our children’s heart, 
then the next endeavours may begin, 
and here are two important ones:

2) Have we reached a state of urgency? 
Consider this moving verse:

ن  ِإ َو  ۖ ُهَو  ّلَ  ِإ  ُ َل ِشَف  َكا فََل  ِبُضٍرّ    ُ لّلَـه ا َيْمَسْسَك  ن  ِإ َو
ِه  ِد ِعَبا ِمْن   ُ ء يََشا َمن  ِبِه  يُِصيُب   ۚ لَِفْضِلِ  ّدَ  َر ا فََل    ٍ

ْ
ِبَخري َك  يُِر ْد

 
ُ
لّرَ ِحمي ا ُر   َغفُو

ْ
ل ا ُهَو  َو  ۚ

Should God touch you with affliction, 
there is none to remove it but He; and 
if He intends good upon you, there is 
none to repel His grace; He causes 
it to reach whom He wills of His 
servants; and He is the Forgiving, the 
Merciful. (10:107)

And then this:

 ۖ  ُ ه ّيَا ِإ ّلَ  ِإ َن  ُعو َتْد َمن  َضّلَ  َبْحِر  
ْ
ل ا ِف  ّرُ   لّضُ ا ُكُم  َمّسَ ا  ذَ ِإ َو

ًر ا َكفُو نُ  نَسا ِ
ْ

ل ا َن  َكا َو  ۚ  ْضُتْ 
َ

َْع أ   ّ َبِ
ْ
ل ا َل  ِإ كُْم  ا َنّجَ ا  فَلَّمَ

And when distress afflicts you in 
the sea, those you call upon vanish 
except for Him; but when He delivers 
you to the land, you turn aside; and 
the human being is ever ungrateful. 
(17:67)

We need to call Him as a passenger of 
utter despair does in a sinking ship! 
Only that is real supplication to Him, 
with no partners, when others vanish 
from the scene. He attends to one in a 
state of urgency:

َأمَّن ُیِجیُب اْلُمْضَطرَّ  ِإَذا َدَعاُه َوَیْكِشُف السُّوَء … 
َن   و

ُ
ر ّكَ َتَذ ا  ّمَ َقِليًل   ۚ لّلَـِه  ا َع  ّمَ ٌه  ـٰ لَ َِإ أ

Who is it that heeds to the distressed 
when it calls upon Him, and Who 
removes the affliction? … Is there a 
god besides God? Little is what you 
are mindful of. (27:62)

We often recite this verse as though 
the recitation itself brings answers. 
More important is the message 
conveyed: become distressed, realize 
your state of utter dependence and 

urgency, and His aid shall come.

3) What about other people’s children? 
The Blessed Prophet said:

َم  إذا َدعا أَحٌد فـَْلُیِعَم  فإنّه أوَجُب للدُّعاِء ، وَمن َقدَّ
أربعیَن رَُجاًل ِمن إخوانِِه قَبَل أن َیدُعَو لِنفِسِه اسُتِجیَب 

َلُه فیِهم وفي نفِسِه 
When one supplicates, let him 
generalize [to include others] for 
indeed this is more imperative for 
[the granting of] the supplication. 
And one who puts forth forty 
individuals amongst his brothers 
before he supplicates for himself, he 
shall be responded to in them and in 
himself. [3]

Now, consider this touching narration: 
in the evening of the day of Arafah, a 
man (who was a companion of Imam 
Ja’far Saadiq - peace be upon him) 
was seen walking. One of his eyes was 
injured, and the other unharmed eye 
was red resembling a net and cup of 
blood (from excessive weeping). He 
was told, “One of your eyes has been 
damaged, and by God I am fearful and 
concerned for the other; perhaps you 
can cry a little less.” He responded, “By 
God … I did not ask a single thing for 
myself!” He was asked, “Then who did 
you pray for?” He replied, “I prayed 
for my brothers, for I heard (Imam 
Saadiq) say, “One who supplicates for 

To Look Somewhere Else!
 Q Dr. Arman Rahmim
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I leave for you two precious things, the Book of God, and my Family

Issue 13

A Heavenly Family

Prophet Mohammad s:
Love you children and be kind to 
them , when you make a promise 
to them make sure to fulfil it 
becasue they see you as their 
guradian. 


