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ijk  
  مقدمه

إنّ الحمدهللا نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و من 
  . ات أعمالنا، من يهده اهللا فالمضل له، و من يضلل فالهادي لهسيئ

عبده و  )ص(و أشهد أن الاله إالّ وحده الشريك له، و أشهد أنّ محمداً
  .رسوله

مربي بسيار بزرگ است و اگر آن را خالصانه و به بهترين  هشكي نيست كه وظيف
كند، كار او  تاسالمي تربي آموزان را بر اساس تربيت وجه در راه خدا انجام دهد و دانش

  . يكي از ارزشمندترين كارها خواهد بود
لفظ مربي، شامل مدرسان، معلمان، پدران، مادران و تمام كساني خواهد بود كه 

  . دار پرورش و سرپرستي فرزندان هستند عهده
است و صالح و فساد جامعه به او بستگي ها   ه نسلدهند پرورش ،بنابراين، مدرس

خود را در امر آموزش با اخالص انجام دهد و شاگردانش را به  هر گاه وظيفدارد، و ه
آموزان، در دنيا و آخرت،  راه دين و اخالق و تربيت نيك راهنمايي كند، هم او هم دانش

فواهللا ألن يهدي (:  فرموند ) ع(به پسرعمويش علي )ص(خوشبخت خواهند بود پيامبر
   1)ر النعماهللا بك رجالً واحداً خيرٌ لك من حم

   »عليه متفق«                            

____________________________________________________
_____________________ 

شتران گرانبهايي است كه در گذشته بهترين سرمايه مردم عربستان » حمر النعم«در اين جا منظور از  -1
 . اند هاي آخرين مدل جايگزين آنها شده در عصر كنوني، ماشين. شدند تلقي مي
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تو هدايت كند براي تو بهتر از  هاگر خداوند يك نفر را به وسيل! به خدا سوگند«
  . »شتران گرانبها و ارزشمند است

  : اند  فرموده )ص(رپيامب ،همچنين
  )معلّم الخير يستغفر له كلّ شيء، حتّي الحيتان في البحر(

  » صحيح رواه الطبراني و غيره«             
  
هاي دريا براي او  آموزد همه چيز حتي ماهي كه خير و نيكي را به ديگران مي كسي«

  » .كنند طلب آمرزش مي
انگاري كند و شاگردانش را به سوي انحراف،  اش سهل م در اداي وظيفهاما اگر معلّ

گردانش دچار بدبختي هاي ويرانگر و رفتار زشت سوق دهد، هم او هم شا ايدئولوژي
كشد در دادگاه قيامت  شوند و روز قيامت در حالي كه بار سنگين گناه را بر دوش مي مي

  : فرمايند  مي )ص(پيامبر زيراگيرد؛  مورد محاسبه قرار مي
                                )رعيته  عن  مسؤولٌ كلّكم  و كلّكم راعٍ (

  »متفق عليه«
  » .شويد داريد و در قبال زير دستانتان بازخواست مي  وليته شما مسؤهم«

  . آموزان بايد پاسخگو باشد ول است و در قبال دانشمسؤ م در مدرسهمعلّ
ام هر كاري كه تو انج. قبل از هر چيز بايد خودت را اصالح كني ،ماي معلّ ،اي مربي

انجام هر كاري كه خودداري كني  و از ؛دهي در نظرشاگردانت زيبا و پسنديده است مي
م و پدر و مادر بهترين روش ي، معلّو رفتار نيك مرب. در نظر آنان زشت و ناپسند است

  . تربيت براي فرزندان است
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 تا خواهراناين كتاب را بعد از چهل سال تجربه در امر آموزش به نگارش درآوردم 
م در كار تعليم و تربيت از آن سود برده و به اين نكته پي ببرند كه چگونه و برادران معلّ

  . مان موفقي شوندمعلّ
خواهم كه اين كتاب را براي مسلمانان منشأ خير قرار دهد و  از خداوند متعال مي

  .نصيب من سازد ،خشنودي خود را نيز
  
   

  محمدبن جميل زينو      
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  قي موفّمرب هوظيف
اين . و نمونه استآل  يكي از اهداف تعليم و تربيت، به وجود آوردن شخصيتي ايده

اش را از او بگيرد، براي  زندگي ه يشخصيت بايد با پروردگارش در ارتباط باشد، برنام
اقدام نمايد و مفاهيم حاكم بر جامعه را بر بنياني مستحكم و راست اش  اصالح جامعه

  . م و هدف از تعليم وتربيتعلّاين است رسالت م. بنا نهد
ديگر  هاي به جامع  هايي استوار است كه از جامعه روشن است كه تربيت بر پايه

ات و يات، نفي معنويبر اساس ماد ،هاي تربيت در جوامع كمونيستي اگر پايه. اند متفاوت
 آموز با پروردگارش استوار است؛ و اگر اركان تربيت در جوامع دانش ه يقطع رابط

بند و باري شكل گرفته است،  كشي، خودخواهي و بي و بهرهسودجويي  هبر پاي ،غربي
سالم، احساسات و  هاسالمي بر اساس ايجاد عقيدهاي تربيت در جوامع  پايهبدون ترديد 

آموز با پروردگار، معلم،  دانش ه ياستوار است كه در رابط ق واالعواطف پاك و اخال
  . كند نمود پيدا مي اش  ادهمدير مدرسه و خانوهمكالسي، 

ما بخواهيم اين رنگ و بو را به زندگي ببخشيم، بر ما الزم است كه براي اگر 
تربيت اقدام نماييم تعليم و هدر زمين ،قيان موفّپرورش مرب .  
ي بايد حايز شرايط الزم باشد، تا بتواند نقش يك معلّاين مربي شايسته و م و مرب

  . را ايفا كند مفيد
  

  ق در امر تعليم و تربيتي موفّهاي مرب ژگيوي
1 - هاي آموزشي دست به  در روش ؛ق بايد در زمينه شغلي خود ماهر باشدي موفّمرب

شاگردانش به كار  هتمام تالش خويش را براي تربيت شايست ؛ابتكار و نوآوري بزند
ا به آنان ادب و اخالق برجسته ر ؛سودمند در اختيار آنان قرار دهد ياطالعات ؛گيرد
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او در  ،بنابراين. هاي زشت و ناپسند تالش نمايد بياموزد و براي دور كردن آنان از عادت
  . آنِ واحد هم مربي است هم معلم

انجام دهد و  ،واجبات و تكاليفي را كه پروردگار بر دوشش نهاده است ،خالصانه - 2
آنچه را . وي خوبي باشدت اسالمي و شاگردانش، با گفتار و كردار و رفتار، الگبراي ام

دوست بدارد و از  ،دارد، براي شاگردانش نيز كه براي خود و فرزندانش دوست مي
آنان درگذرد، و هر گاه كسي را مورد كيفر قرار داد، در اوج مهرباني و اشتباهات 

  : د نفرماي مي )ص(رسول خدا. دلسوزي او را مجازات كند
)الخيه مايحب متفق «                         )لنفسه اليؤمن أحدكم حتّي يحب
  »عليه
 ،آنچه براي خود دوست دارد براي برادرش نيز ،هيچ يك از شما ايمان ندارد مگر«

  ».دوست بدارد
آموزان  ق اين است كه به علم و اخالقي كه به دانشم موفّيكي از خصوصيات معلّ - 3
خداوند را با  ه ياين فرمودآموزد، عمل كند و گفتار و كردارش متعارض نباشند و  مي

  : گوش جان بشنود 

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ zΝ Ï9 šχθä9θà) s? $ tΒ Ÿω tβθè= yèø s? ∩⊄∪ u ã9Ÿ2 $ ºFø) tΒ 

y‰Ψ Ïã «!$# βr& (#θä9θà) s? $ tΒ Ÿω šχθè=yèø s?     
  )3-2 / الصف(                    

دهيد؟ نزد خدا  وييد كه انجام نميگ چرا چيزي مي ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«
  ».آن را انجام ندهيد ،سخت ناپسند است كه چيزي را بگوييد و خود

كنند،  گويند اما به آن عمل نمي خداوند، كساني كه سخني رامي ه يدر اين فرمود
  : د نفرماي مي )ص(رسول خدا. اند مورد سرزنش قرار گرفته
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  )اللهم اني أعوذبك من علمٍ الينفع(
  » رواه مسلم«                              
  » .رساند نمي] به آدمي[دانشي كه نفعي ] شرّ[برم به تو از  پناه مي ،خدايا«
  

  :گويد  شاعر در اين باره مي
   

 يا أيها الرّجل المعلّم غيره
  

 هالّ لنفسك كان ذالتّعليم  
  

  
اي خود به كار چرا اين دانش را بر ،آموزي اي كسي كه به ديگران دانش مي«
  »بندي؟ نمي
كه خداوند آنان  پيامبراني است ه يوظيف به او شبيه ه يم بايد بداند كه وظيفمعلّ - 4

  . را براي هدايت و آموزش بشر فرستاده است تا پروردگار وخالق خويش را بشناسند
 ،همچنين. او در ابراز محبت و دلسوزي نسبت به شاگردان بايد نقش پدر را ايفا كند

او بايد . ول استهايشان مسؤ آموزان و توجه به درس در قبال حضور و غياب دانش او
. شود، ياري رساند مشكالت و ساير مواردي كه به او مربوط مي آموزان را در حلّ دانش
  : د نفرماي مي)ص(پيامبر
  )مسؤولٌ عن رعيته كلّكم   و  راعٍ كلّكم (

   » متفق عليه«                          
  » .شويد و در قبال زير دستانتان بازخواست مي هستيد وله شما مسؤهم«
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گيرد كه  م بايد متوجه باشد كه در حضور خداوند مورد پرس و جو قرار ميمعلّ - 5
هايي برآمده  چه چيزي را به شاگردان آموخته است؟ آيا خالصانه در صدد پيدا كردن راه

  : د نفرماي مي)ص(ر سازد؟ پيامبرسارشاد و راهنمايي درست آنها را مي تااست 
إنّ اهللا سائلٌ كلّ راعٍ عما استراعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتّي يسأل الرّجل (

  » حسن رواه النسائي عن انس«             )عن أهل بيته
دهد؛  مورد محاسبه قرار مي بر ديگران سرپرست كرده است خداوند هر كسي را كه «

اش مورد  خانوادهه ي مرد دربار ،ضايع نموده است؟ تا جايي كهآيا آن را حفظ كرده يا 
  » .گيرد پرس و جو قرار مي

اي با آنان سخن بگويد كه سخنانش را  عالوه بر اين، بر او الزم است كه به گونه
  .درك و فهم وي سخن بگويد هآموز به انداز دانش ره بفهمند و با

  : د نفرماي مي )ع(علي
   1.)عرفون، أتحبون أن يكذّب اهللا و رسوله؟حدثوا النّاس بما ي(
فهمند، آيا دوست داريد خدا و رسولش  با مردم سخن بگوييد كه ميبا زباني «

  »تكذيب شوند؟
  

برد كه  آموزاني به سر مي اش در ميان دانش بنابر موقعيت شغلي ،مبدون ترديد معلّ
اي عمل  بايد به گونه ،سطح اخالق، تربيت و هوش آنها با هم متفاوت است، از اين رو

____________________________________________________
_____________________ 

دهد و قوم  آورده است؛ باب كسي كه دانش را در اختيار قومي قرار مي» علم«بخاري آن را در مبحث  -1
 . ديگر را از آن محروم كند
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 ه ي، و در برخورد با آنان دلسوز باشد و به فرمودباشد آنها را مدنظر داشته هكند كه هم
د نفرماي عمل كند كه مي )ص(ي بزرگ، پيامبرمرب :  

   )إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم(
  » صحيح رواه احمد و ابوداود«                 

  » .دهم پدر هستم و شما را آموزش مي همنزل همانا من براي شما به«
بايد با ساير همكارانش تعاون و همكاري و قصد خيرخواهي داشته  ،قمعلم موفّ - 6

آموزان با همكارانش به مشورت و تبادل نظر بپردازد  مصلحت دانشباشد و براي تأمين 
) ص(سول خدامان بايد رمعلّ، همه از سوي ديگر. خوبي براي شاگردانش باشدتا الگوي 

  : د نفرماي خطاب به مسلمانان ميباره، خداوند در اين  يرازرا الگوي خود بدانند؛ 

 ô‰s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îοuθ ó™é& ×π uΖ|¡ym     
  )21 /احزاب (                    

  ».سرمشقي نيكوست) ص(براي شما در اقتداي به رسول خداقطعاً «
اعتراف به حق و . داشته باشد ، تواضععلمي از نظراست كه ق كسي معلم موفّ - 7

ت به همواره در اشتباها تاآيد، پس حق را بايد پذيرفت  حقيقت يك فضيلت به شمار مي
صالح  ن، بايد به سلَفجويي و اعتراف به آ م در حقمعلّ. دسر نبرد و بر آن اصرار نورز

و حقيقت چيزي بر خالف اعتقاد  شدند كه ه ميآنان هر گاه متوج زيراتأسي كند؛ 
ابن «توان به گفتار  عا را مياين مد ،براي اثبات. پذيرفتند نظراتشان است، آن را مي

استناد كرد؛ آنجا كه به ذكر داستان » مقدمه جرح و تعديل«در كتاب  »حاتم أبي
) ص(و منصرف شدن وي از فتوايش پس از شنيدن حديث پيامبر )رض(مالك
  : آورده است  ،اين گونه اين مسأله را وي . پردازد مي

و منصرف شدن از فتوايش، هنگامي كه )ص(باب مربوط به پيروي مالك از پيامبر[
  ] نقل كردند) ص(حديثي بر خالف نظرش براي او از پيامبر
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خالل كردن انگشتان پا از مالك سؤال  ه يشنيديم كه دربار: گويد  ابن وهب مي«
من چيزي : افزايد  ابن وهب مي. سنت نيست ،اين كار: كردند و او در پاسخ گفت 

سنت  ،به اعتقاد ما اين كار: او را تنها گذاشتند، آنگاه به وي گفتم  ،نگفتم تا اين كه مردم
بن عسد و ابن لهيعه و   ليث: دليلتان چيست؟ گفتم : گفت . است و دليل هم داريم

حبلي از مستورد بن شداد عمروبن حارث از يزيد بن عمرو معافري از عبدالرحمن 
را ديدم كه با انگشت كوچكش )ص(من رسول خدا‘: اند كه گفت  قرشي روايت كرده

و من تا اين حديث، حسن است : آنگاه مالك گفت  ’.كرد انگشتان پاهايش را خالل مي
بعد از اين واقعه، هنگامي كه مالك : گويد  ابن وهب مي. اين لحظه آن را نشنيده بودم

گرفت، به خالل كردن انگشتان پا توصيه  مورد سؤال قرار مي ،اين موضوع هدربار
   »1.نمود مي

به عمل هايي از زندگي سلَف صالح  نمونه هاگر ما بخواهيم تحقيق جامعي دربار
خواهد در انجام  مي كه ميآوريم، اين كتاب مختصر، گنجايش آن را ندارد، لذا معلّ

گردن نهد و اگر دچار اشتباه شد به آن  حقيقت را ق باشد، بايد حق واش موفّ وظيفه
بياموزد و ارزش و اهميت  ،نيزلق و خوي بزرگ را به شاگردانش اعتراف كند و اين خُ

او بايد اين كار را عمالً در كالس درس . تواضع و پذيرش حق را برايشان بيان كند
بهتر از پاسخ خود ديد،  ،به سؤاالت را آموزان انجام دهد، و هر گاه پاسخ برخي از دانش

اين كار باعث زيرا آموز اعتراف نمايد؛  آن را اعالم كند و به برتري پاسخ فالن دانش
  . آموزان را جلب كند و شاگردانش او را دوست بدارند شود اطمينان و اعتماد دانش مي

كنم؛ هيچگاه  ي ايفاي نقش ميم و مربمعلّ در سمت نزديك به چهل سال است كه 
برم؛ آنگاه كه يكي  يك حديث دچار اشتباه شد، از ياد نمي نمي را كه در خواندآن معلّ

____________________________________________________
_____________________ 

 . 30، ص »الجرح و التعديل«مقدمه : ك . ر -1
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د دنرا به وي گوشزد كرد؛ ايشان بر اشتباه خويش اصرار ورزي شآموزان اشتباه از دانش
آموزان افتاد و  م از چشم دانشاين معلّ ،سرانجام. ندو به ناحق شروع به مجادله كرد

  . ديگر به او اعتماد نداشتند
كنم كه به اشتباهات خود اعتراف  را فراموش نمي مان راستگو، معلّهمچنين

آنان را دوست داشتند و  ،آموزان به همين خاطر دانش. پذيرفتند نمودند و آن را مي مي
  . گرفتند و اطمينانشان به آنها بيشتر شد و مورد تحسين و تمجيد قراراعتماد 

و در  ندنمودمي مان راستگو حركت ن معلّمان در مسير ايمعلّ هچه خوب بود اگر هم
  . كردند حقيقت، راه آنان را دنبال ميپذيرش 

وي بايد در . ق كسي است كه صداقت و وفاي به عهد داشته باشدم موفّمعلّ - 8
  . تقت در همه حال منشأ خير و بركت اسگفتارش صادق باشد، زيرا صدا

  : د نفرماي مي)ص(پيامبر
يتحرّي الصدق حتّي يكتب عنداهللا صديقاً، و ما  و مايزال الرّجل يصدق و(

                          )يزال الرّجل يكذب و يتحرّي الكذب حتّي يكتب عنداهللا كذّاباً
  » متفق عليه«

راستگو  ،گويد و خواهان راستي است تا اين كه نزد خداوند آدمي پيوسته راست مي«
روند تا اين  گويند و دنبال دروغ مي وغ ميشود، و هستند كساني كه پيوسته در ميثبت 

  » .شوند مي ثبتدروغگو  ،كه نزد خداوند
، مصداقت و راستگويي، خلق و خويي بزرگ است و شايسته است كه معلّ ،بنابراين

آموزان بكارد و با عادت دادنشان بر راستگويي، اين صفت  نهالِ آن را در درون دانش
داشتني جلوه دهد و حتي در شوخي كردن با  ستارزشمند را در نظرشان محبوب و دو

د؛ اما جز حق بر زبان دنكر شوخي مي )ص(صداقت پيشه كند؛ زيرا رسول خدا ،آنان نيز
اگر به آنان . آموزان دروغ بگويد م حتي به قصد شوخي هم نبايد به دانشمعلّ. دنآور نمي
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هد را از گفتار و كردار وي داد بايد به آن پايبند باشد تا راستگويي و وفاي به عاي  وعده
دهند، گرچه به خاطر شرم از  آموزان، سخنان دروغ را تشخيص مي دانش زيرابياموزند؛ 

  . توانند پاسخ او را بدهندمي نمعلم 
معلم در رويارويي . صبر و استقامت است ،قم موفّهاي معلّ يكي ديگر از ويژگي - 9

 بزرگ ،ور باشد، زيرا صبر و پايداريآموزان و مسايل آموزشي بايد صب دانشبا مشكالت 
  . مي استترين يار و ياور او در شغل شريف معلّ

  : د نفرماي خداوند متعال مي

 (#θãΖŠÏètFó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θn=¢Á9 $# uρ   )45 / بقره(  
  ».و از شكيبايي و نماز ياري جوييد«

  : د نفرماي مي ،نيز )ص(پيامبر
يصبر علي أذاهم خيرٌ من المؤمن الذّي المؤمن الذّي يخالط النّاس و (

  » صحيح رواه احمد«           )اليخالط النّاس و اليصبر علي أذانهم
ل كه با مردم معاشرت و نشست و برخاست دارد و آزار و اذيت آنها را تحممؤمني «
و آزار و اذيتشان را كه با مردم نشست و برخاست ندارد كند، بهتر از مؤمني است  مي

  » .كند نمي تحمل 
  

  م معلّ هوظيف
دانش آموزان را از اطالعات پر كُند، بلكه بايد ، فقط اين نيست كه ذهن ممعلّ هوظيف

. مخالف دين مبين اسالم است، پاكسازي نمايد ،آموزان را از آنچه عقايد و رفتار دانش
يت صحيح گفتار و رفتار بر اساس هدا از نظر آموزان را كالس، دانش درق بايد م موفّمعلّ

  : د نفرماي خداوند متعال مي زيرانبوي تربيت كند، 
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  )31 /عمران  آل(  

اگر خدا را دوست داريد، از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد و : بگو «
  ».شما را ببخشايدگناهان 

م و ي كاردان، يك معلّبيانگر اين مطلب است كه وي يك مرب) ص(پيامبر هسير
  . داشتني و مخلص بود راهنماي دلسوز، مهربان، دوست

م بايد خود را به اين اوصاف، به ويژه صفت اخالص بيارايد و در كارش معلّ ،پس
اندكي به او دادند، خدا را اگر پول . اخالص پيشه كند و به مال و ثروت چشم ندوزد

صبر و استقامت كند؛ زيرا خداوند متعال او را  ،اگر هم چيزي به او ندادند ؛شكر گويد
  . در دنيا روزي خواهد داد و پاداش و اجر اُخروي را براي او منظور خواهد كرد

  
  م برخي از وظايف معلّ

: م كند و بگويد شود بايد سال م وارد كالس ميهنگامي كه معلّ:  سالم كردن -1
اسالمي، پيوند محبت و منش بداند كه رفتار او بايد » .اهللا و بركاته السالم عليكم و رحمه«

آموزان از سوي ديگر  م و دانشميان معلّآموزان از يك سو و  و اعتماد را ميان دانش
  : د نفرماي مي) ص(پيامبر زيراكند؛  تقويت مي

رواه (  ).تحاببتم، أفشوا السالم بينكمدلّكم علي شيء إذا فعلتموه أوالد أ(
   )مسلم
چيزي را به شما بگويم كه اگر آن را انجام دهيد ميان شما دوستي ] خواهيد مي[آيا «

  » .و محبت ايجاد شود؟ بر يكديگر سالم كنيد
گيرد، البته بعد از سالم  جاي سالم را نمي» صبح بخير و شب بخير«كلماتي از قبيل 
  : تغييراتي اندك بالمانع است؛ مانند اين كه بگويد كردن، گفتنشان با 
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  . »صبحك اله بالخير«
  » .خداوند صبح تو را پر خير و بركت كند«

مان ـ ناگزيرم كه عادت غلطي را خاطر نشان سازم كه بسياري از معلّ باره،در اين 
اين عادت  .اند خداوند از آنان درگذرد ـ تحت تأثير عادت و تقليد در دام آن گرفتار شده

م به كالس است؛ با اين گمان كه آموزان به هنگام ورود معلّ نادرست، بلند شدن دانش
سخت اشتباه م است؛ در حالي كه ادب و احترام و تكريم مقام معلّ هاين كار نشان

گردانند، خالف شرع را  كنند، زيرا جز در قاموس كساني كه از شرع خدا روي مي مي
  : گويد  مي )رض(بن مالك  سان. توان ادب ناميد نمي
و كانوا إذا رأوه لم يقوموا له، )ص( اهللا ماكان شخص أحب إليهم من رسول(

  » صحيح رواه الترمذي«       )لما يعلمون من كراهيته لذلك
تر نبود، هر گاه  محبوب )ص(از رسول خدا] اصحاب[كس نزد آنان هيچ «
دانستند  شدند، چون مي ام به او بلند نميآمد به خاطر احتر به مجلس آنان مي )ص(پيامبر

  » .آيد از اين كار خوشش نمي )ص(كه رسول خدا
  : د ودنفرم و مي ندداشتمي مردم را از اين عادت زشت برحذر ) ص(رسول خدا

صحيح رواه «   )من أحب أن يتمثّل له النّاس قياماً، فليتبو مقعده من النّار(
  » احمد
برخيزند، بايد  ش براي اداي احترام به او در مقابل هر كس دوست بدارد كه مردم«

  » .جايگاهش را در آتش آماده كند
تواند براي استقبال از ميهمان برخيزد يا به خاطر كسي كه از  صاحب خانه مي ،البته

اين  سفر برگشته است از جاي خود بلند شود و او را در آغوش بگيرد؛ زيرا اصحاب
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نوع اكرام و استقبال از ميهمان يا كسي است كه از مسافرت اند و اين يك  كار را كرده
  : گويد  شاعر درخور توجه نيست؛ آنجا كه مي ه يدر اين ميان، گفت. بازگشته است

  
 قم للمعلّم وفّه التّبجيال

  

 كاد المعلّم ان يكون رسوالً  
  

  
  » .م پيامبر شودعلّم بلند شو و او را ارج بنه، نزديك است كه مبه خاطر اداي احترام به معلّ«

كه ) ص(پيامبر ي هاين است كه با فرمود ،شاعر ي هعلت نادرست بودن گفت
برخاستن به خاطر ديگران را ناپسند شمرده و دوستدار آن را با آتش جهنم تهديد كرده 

ق عالوه بر اين، احترام واقعي با ايستادن در مقابل ديگران تحقّ. است، منافات دارد
طاعت و فرمانبرداري، سالم كردن، مصافحه و ساير آداب پسنديده است ايابد، بلكه  نمي

ن احترام شخصي به ديگري استكه مبي .  
فقط از خدا كمك و  ،كه به شاگردانش بياموزد م اين استيكي از وظايف معلّ - 2

به آنان ياد دهد كه اهللا عنهما را  به ابن عباس رضي) ص(ويند و اين توصية پيامبرجستعانت با
:   

    )فاسأل اهللا، و إذا استعنت فاستعن باهللا إذا سألت(
  » رواه الترمذي و قال حسن صحيح«              

هرگاه چيزي را خواستي از خدا بخواه، و اگر درخواست ياري و كمك كردي از او «
  » .كمك و استعانت بجوي

با خود به مسجد  و آنان راآموزان بياموزد  نماز را به دانش ،م بايد در مدرسهمعلّ - 3
مسجد را ياد  تا در نماز جماعت شركت كنند و شخصاً بر آنها نظارت كند تا آدابببرد 

به  در هفت سالگي مان بايد وضو گرفتن رامعلّ. بگيرند و آرام و منظم وارد آن شوند
  : د نفرماي مي) ص(به طور يكسان آموزش دهند؛ چون پيامبر آموزان دختر و پسر دانش
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و اضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً، والدكم الصالة إذا بلغوا سبعاً، علّموا أ(
  ) 1وفرّقوا بينهم في المضاجع

  »ه البزارصحيح روا«                        
د، اگر به ده سالگي گي رسيدند نماز رابه آنان بياموزيفرزندانتان به هفت سالاگر «

   ».و بستر خوابشان را از همديگر جدا كنيدرسيدند به خاطر ترك كردن نماز آنها را بزنيد 
آموزان بياموزد؛ همانطور كه  م بايد توكل و اعتماد به خدا را به دانشمعلّ - 4
  : به قومش گفت )ع(موسي
 μ ø‹n= yèsù (#þθè= ©.uθ s? βÎ) Λä⎢Ψ ä. t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡•Β        ) 84 /يونس(  

  ».و اگر مؤمن هستيد بر او توكل كنيد«
  : د نفرماي يم) ص(همچنين پيامبر

لو أنّكم توكّلون علي اهللا تعالي حقّ توكلّه لرزقكم كما يرزق الطّير تغدو (
   »صحيح رواه احمد و الترمذي«    )خماصاً، و تروح بطاناً

ل و اعتماد واقعي به خدا داشته باشيد، خداوند روزي شما را خواهد قطعاً اگر توكّ«
صبحگاهان با شكم خالي النه را ترك  .دهد همانطور كه پرندگان را روزي مي ؛داد
  » .گردند كنند و شامگاهان با شكم سير و پر برمي مي

به صاحب شتر ) ص(پيامبرزيرا البته استفاده از وسايل و امكانات واجب است؛ 
  : د نفرمو
  » حسن رواه الترمذي«       )إعقلها و توكّل(

____________________________________________________
_____________________ 

  .صحيح الجامع، صحيح رواه البزار: ك .ر -  1



  ربيت دختران و پسرانراهنماي مربيان براي ت

 

23

  » .آن را ببند و توكل كن«
بر ضد دشمنان  را فداكاري و جهاد در راه خدا ه ييم بايد روحمعلّ ،همچنين - 5

ه ه افتخارات گذشتآموزان ايجاد كند و آنان را متوج در دانش ،اسالم، يهوديان و ملحدان
آنها را مصمم  هنمايد و عزم و اراد) ص(سلف صالح و نبردهاي پيامبرشان محمد ي

  . نمايند اقتدا) ص(سازد تا در ايمان و اخالقشان، به اصحاب رسول خدا
ها قومي هستند كه خداوند ايشان  م بايد شادگرانش را متقاعد سازد كه عربمعلّ - 6

: د نفرماي مي) رض(ت و سربلندي بخشيد، و همانطور كه عمراسالم، عزّ هرا به وسيل
ت و سربلندي را در چيزي غير از اسالم جست و جو كنند، خداوند ها عزّ چنانچه عرب

  . نشاند و خواري ميت آنان را به خاك مذلّ
ت كتاب خدا و سنت جز با حاكمي امكان پذير  نيست  ، پيروزي بر كفار از اين رو

هاي مدرن و جوانان  در تمام شؤون زندگي، مجهز شدن به سالح) ص(پيامبرش محمد
از سرچشمه ايمان سيراب اند و  اي كه بر پايه مردانگي تربيت يافته مسلمان و ورزيده

   .اند اي سالم، راه راستين اسالم را در پيش گرفته هگشته و با عقيد
تعليم و تربيت، پايبند روش و  هم در كارش خالصانه گام بردارد و در زميناگر معلّ

ي اسالم باشد، قادر خواهد بود نسل نيرومندي را تربيت كند كه تجاوز و تعد هبرنام
كفر و شرك را در هم بكوبد،  متجاوزان را دفع نمايد، پرچم توحيد را برافرازد و دژهاي

بشر سرگردان را رهايي بخشد و آن را به راه خالق و پروردگارش رهنمون سازد و از 
به همين خاطر خداوند . ظلم و ستمي كه هم اكنون دامنگيرش شده است نجات دهد

لين معلّخطاب به اود نفرماي مي) ص(ي بزرگ، محمدم و مرب:  

  ë=≈ tGÅ2 çμ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹s9 Î) ylÌ ÷‚çGÏ9 }̈ $̈Ζ9 $# z⎯ ÏΒ ÏM≈yϑè=—à9 $# ’n< Î) Í‘θ–Ψ9 $# ÈβøŒÎ* Î/ 

óΟÎγ În/ u‘ 4’n<Î) ÅÞ≡u ÅÀ Í“ƒÍ“ yèø9 $# Ï‰‹Ïϑ ptø: $#     
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  )2 /ابراهيم (                   
كتابي است كه آن را به سوي تو فرودآورديم تا مردم را به اذن  ،اين قرآن«

نايي بيرون آوري؛ به سوي راه آن ها به سوي روش پروردگارشان از تاريكي
  ».ناپذير ستوده شكست

  : د نفرماي خويش مي هدربار) ص(پيامبر گرامي
   »صحيح الجامع«      )1إنّما أنا رحمةٌ مهداة(
  » .ام قطعاً من رحمتي هستم كه به جهانيان هديه شده«

د و پروردگار جهانيان را الگو و اسوة خو همان بايد فرستاديان و معلّپس مرب
  : كند  شاگردانشان قرار دهند؛ زيرا خداوند وي را اينگونه توصيف مي

 !$tΒ uρ š≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗôq y‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù=Ïj9      
  )107 / األنبياء(                 

  ».و تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم«
ر مانند تفكّ ،يرانگرهاي و م الزم است كه شاگردانش را از ايدئولوژيمعلّبر  - 7

گرايي كه عرب نامسلمان را بر  كمونيستي، فرماسونري، ماركسيستي سكوالريسم و ملي
  : د نفرماي ت برحذر دارد؛ چون خداوند متعال ميدهد، به شد غير عرب ترجيح ميمسلمان 

 ⎯ tΒ uρ ÆtG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ ⎯ n=sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çμ ÷ΨÏΒ uθèδ uρ ’ Îû Íο tÅzFψ$# z⎯ ÏΒ 

z⎯ƒÌ Å¡≈ y‚ø9 $#   )85 / عمران آل(  
و هر كس جز اسالم، ديني ديگر بجويد، هرگز از وي پذيرفته نشود، و وي در «

  ».آخرت از زيانكاران است

____________________________________________________
_____________________ 

  .2245،شماره » صحيح جامع « : ك .ر -  1
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بايد آنان را با مفاهيم استبداد و دموكراسي آشنا كند كه بر اساس  ،او همچنين
  . كنند اي خالف شرع خدا حكومت مي برنامه
آموزان هشدار دهد كه از والدينشان نافرماني نكنند و در هر كاري كه  انشبه د - 8

معصيت و نافرماني خدا در آن نباشد، از آنان اطاعت نمايند، زيرا خداوند متعال 
  : د نفرماي مي

 4© |Ós% uρ y7•/ u‘ ωr& (# ÿρß‰ ç7÷è s? HωÎ) çν$−ƒ Î) È⎦ø⎪ t$Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $̈Β Î) £⎯ tóè=ö7 tƒ 

x8 y‰ΨÏã u y9 Å6ø9 $# !$ yϑèδß‰ tnr& ÷ρ r& $ yϑèδ ŸξÏ. Ÿξsù ≅à) s? !$yϑ çλ°; 7e∃ é& Ÿω uρ $yϑèδ öpκ÷] s? 

≅è% uρ $ yϑßγ ©9 Zωöθ s% $VϑƒÌŸ2 ∩⊄⊂∪ ôÙÏ÷z$# uρ $yϑ ßγ s9 yy$uΖy_ ÉeΑ —%!$# z⎯ ÏΒ 

Ïπ yϑôm §9 $# ≅è%uρ Éb>§‘ $yϑ ßγ÷Ηxq ö‘ $# $ yϑx. ’ÎΤ$u‹−/ u‘ # ZÉó |¹   )24-23 / سراءاأل(  
وردگار تو مقرر كرد كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر خود احسان و پر«

اگر يكي از آنان يا هر دو در كنار تو به سالخوردگي رسيدند به آنها حتي . كنيد
و از سرِ . مگو، و به آنان پرخاش مكن و با آنها سخني شايسته بگوي» اُف«

آن دو را رحمت كن  ،راپروردگا«: مهرباني بال فروتني بر آنان بگستر و بگو 
  ».چنانكه مرا در كودكي تربيت و بزرگ نمودند

  
  هاي لقمان حكيم به فرزندش  توصيه

  
  : د نفرماي خداوند متعال مي

 øŒÎ) uρ tΑ$s% ß⎯≈ yϑø) ä9 ⎯Ïμ ÏΖ ö/eω uθèδ uρ …çμ ÝàÏè tƒ   ) 13 /لقمان(  
داد  هنگامي كه لقمان به پسر خويش در حالي كه او را اندرز مي] ياد كن[و «

  »... :گفت
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1-  ¢© o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8 Î ô³è@ «!$$Î/ ( χÎ) x8÷ Åe³9 $# íΟ ù=Ýàs9 ÒΟŠÏà tã     
  )13 /لقمان (                    

مانند درخواست  ،براي خداوند شريك قرار مده، ـ از شرك در عبادت فرزندم،«
  ».شرك، ستم بزرگي است زيراكمك از مردگان يا غايبان بپرهيز ـ 

  : د نفرماي يم) ص(پيامبر
  )الدعاء هو العبادة(

  » رواه الترمذي، حسن صحيح«                   
  » .دعا، عين عبادت است«

  : هنگامي كه اين آيه نازل شد 

 t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΖtΒ# u™ óΟs9 uρ (# þθÝ¡Î6ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒÎ) AΟù= ÝàÎ/     
  )82 /األنعام (                   

  ».اند يمان خود را به شرك نيالودهكساني كه ايمان آورده و ا«
كند؟ آنگاه  كداميك از ما بر خود ستم نمي: بر مسلمانان سخت آمد و گفتند 

   :دندفرمو) ص(پيامبر
  : ليس ذلك، إنّما الشّرك، ألم تسمعوا قول لقمان البنه (

 ¢© o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8 Î ô³è@ «!$$Î/ ( χÎ) x8÷ Åe³9 $# íΟ ù=Ýàs9 ÒΟŠÏà tã   
  )13 /لقمان (                    

  
  » متفق عليه«                             
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آيا سخن لقمان به پسرش . است» شرك«، »ظلم«نه اينطور نيست؛ در اينجا منظور از «
ستمي  ،براي خدا شريك قرار مده؛ زيرا شرك ،پسرماي «: فرمايد  ايد كه مي را نشنيده

  ».بزرگ است

2-  $uΖ øŠ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡ΣM}$# Ïμ ÷ƒy‰ Ï9≡ uθÎ/ çμ ÷Fn=uΗ xq …çμ •Β é& $ ·Ζ÷δ uρ 4’ n? tã 9⎯ ÷δ uρ …çμ è=≈ |ÁÏù uρ 

’Îû È⎦ ÷⎫ tΒ% tæ Èβr& öà6 ô© $# ’ Í< y7÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ9 uρ ¥’ n<Î) çÅÁ yϑø9 $#     
  )14 /لقمان (                    

پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش به او باردار شده و هر  هو انسان را دربار«
آيد، و پايان دوران شيرخوارگي او دو  اي دچار مي ستي تازهدم به ضعف و س

به او سفارش كرديم كه شكرگزار من و پدر و مادرت باش كه ! آري. سال است
  » .بازگشت همه به سوي من است

سپس خداوند نيكي كردن به پدر و مادر را به خاطر حقِ بزرگي : گويد  يابن كثير م
ادت خود قرار داد؛ زيرا مادر، فرزندش را در دوران كه بر گردن فرزند دارند، قرين عب

از اين . گيرد او را بر عهده مي ههزين ،بارداري با مشقت و سختي حمل كرده و پدر نيز
  . اند شكرگزاري از سوي فرزندانشان شده هرو، شايست

3-  β Î) uρ š‚# y‰yγ≈ y_ #’ n? tã β r& š‚Íô±è@ ’Î1 $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ ÖΝù=Ïæ Ÿξ sù 

$ yϑßγ÷èÏÜ è? ( $yϑßγö6 Ïm$ |¹uρ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# $]ùρ ã ÷ètΒ ( ôìÎ7̈? $# uρ Ÿ≅‹Î6y™ ô⎯ tΒ z>$ tΡ r& ¥’ n<Î) 4 

¢ΟèO ¥’ n<Î) öΝ ä3ãèÅ_ö tΒ Ν à6ã∞Îm; tΡ é' sù $ yϑÎ/ óΟçFΖ ä. tβθè=yϑ ÷ès?   ) 15 /لقمان(  
 ي،آن دانشي ندار رهبا كه در تو را واداشتند تا چيزي را ،و اگر پدر و مادر«

در دنيا به خوبي با آنان معاشرت كن اما  ن قرار دهي؛ از آنان فرمان مبر؛مشريك 
گردد و سرانجام  كنان به سوي من باز مي و راه كسي را پيروي كن كه توبه
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يد شما را باخبر داد بازگشت شما به سوي من است، و از حقيقت آنچه انجام مي
  ».م كردخواه

  : اي فوق است بيانگر معن ،نيز)ص(پيامبر ي اين فرموده
متفق «                        )الطاعة ألحد معصيتة اهللا، إنّما الطّاعة في المعروف(
  » عليه
در چيزي كه در آن معصيت خدا وجود دارد، اطاعت از هيچ كس جايز نيست؛ «

  » .اطاعت از ديگران فقط در كارهاي خوب و پسنديده جايز است

4-  ¢© o_ ç6≈ tƒ !$pκ ¨Ξ Î) βÎ) à7 s? tΑ$s) ÷WÏΒ 7π ¬6 ym ô⎯ ÏiΒ 5Α yŠö yz ⎯ ä3 tFsù ’Îû >ο t÷‚ |¹ ÷ρ r& ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÷ρ r& ’Îû ÇÚö‘ F{$# ÏNù' tƒ $ pκÍ5 ª! $# 4 ¨βÎ) ©!$# ì#‹ÏÜs9 ×Î7 yz      
  )16 / لقمان(  

در تخته سنگي  ،خردلي  هاگر عمل ـ ستم، يا گناه ـ تو هموزن دان ،پسر عزيزم«
آورد، ـ و بر آن  ين باشد، خدا آن را در روز قيامت ميها يا در زم يا در آسمان

  ».دهد ـ كه خدا بس دقيق و آگاه است پاداش نيك يا سزا مي

5-  ¢© o_ ç6≈ tƒ ÉΟÏ%r& nο 4θn=¢Á9 $#   ) 17 /لقمان(  
  ».نماز را ـ با اركان و واجبات و سنن و با خشوع ـ برپا دار اي پسر عزيزم،«

6-  ö ãΒù& uρ Å∃ρ ã÷è yϑø9 $$Î/ tμ ÷Ρ $#uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζßϑø9 $#     
  )17 / لقمان(                       

  ».و به كار نيك دستور ده و از كار بد نهي كن«

7-  ÷ É9 ô¹$# uρ 4’ n? tã !$tΒ y7 t/$|¹ r&   )17 / لقمان(  
  ».و بر آسيبي كه بر تو وارد آمده است شكيبا باش«
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دچار ] حتماً[كند  ي نهي ميدهد و از بد لقمان دانست كسي كه به نيكي دستور مي
  . او را به صبر و بردباري سفارش نمود ،اذيت و آزار خواهد شد، به همين خاطر

 ¨βÎ) y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θãΒ W{ $#   ) 17 /لقمان(  
  ».ها از كارهايي هستند كه بايد بر آن عزم را جزم كرد و ثبات ورزيد همانا اين«

  : د نفرماي مي) ص(پيامبر
الذي يخالط النّاس و يصبر علي أذاهم، أفضل من المؤمن الذّي  المؤمن(

  » صحيح رواه احمد و غيره«  )اليخالط النّاس و اليصبر علي أذاهم
انسان مؤمني كه با مردم معاشرت و نشست و برخاست دارد و اذيت و آزار آنان را «

آزار آنان را  كند، بهتر از مؤمني است كه با مردم معاشرت ندارد و اذيت و تحمل مي
  » .كند تحمل نمي

8-  Ÿω uρ öÏiè |Áè? š‚£‰s{ Ä¨$̈Ζ=Ï9   ) 18 /لقمان(  
گويي از روي  هنگامي كه با مردم سخن مي: گويد  ابن كثير در تفسير اين آيه مي

گشاده با  برمگردان، بلكه با فروتني و چهره يت را از آنانبيني رو  تحقير و خودبزرگ
  : د نفرماي مي) ص(برپيام زيراآنان صحبت كن؛ 

)مك في وجه أحفك لك صدقهتبس(  
  » صحيح رواه الترمذي و غيره«                 

  » .شما به روي برادر مسلمانت صدقه است ه يتبسم و خند«

9-  Ÿω uρ Ä·ôϑ s? ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $·m ttΒ   ) 18 /لقمان(  
  ».روو مغرورانه بر زمين راه م«

 ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ït ä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ 9‘θã‚ sù   ) 18 /لقمان(  
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»دارد ر و مغروري را دوست نميقطعاً خداوند هيچ آدم متكب.«  

10-  ô‰ ÅÁø%$# uρ ’Îû š Í‹ô±tΒ   )19 / لقمان(  
  ».رو باش، نه سست و آهسته برو و نه تند و شتابان و در راه رفتنت ميانه«

  »به نقل از ابن كثير«                     

11-  ôÙàÒøî$# uρ ⎯ÏΒ y7 Ï? öθ |¹   ) 19 /لقمان(  
  ».و در سخن گفتن صدايت را آهسته كن«

12-  ¨βÎ) t s3Ρr& ÏN≡uθ ô¹F{$# ßNöθ |Ás9 ÎÏϑ ptø: $#     
  )19 /لقمان (                       

  ».ترين صداها، صداي خران است  گمان زشت بي زيرا«
ر اين جا صداي كسي كه د. ترين صدا، صداي االغ است  زشت: گويد  مجاهد مي

چنين صدايي نزد  ،بنابراين. كند به صداي االغ تشبيه شده است بسيار بلند صحبت مي
اين تشبيه بيانگر تحريم و نكوهش آن است؛ چون . خدا منفور است

   :دنفرماي مي)ص(پيامبر
  » رواه البخاري«      )ليس منّا السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه(
آن كس كه از هديه و بخشش خود پشيمان  ،ما نيست كسي كه الگوي بد باشداز «
  » .شود همچون سگي است كه قيئي خود را باز خورد مي
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إذا سمعتم أصوات الديكة فسلوا اهللا من فضله، فإنّها رأت ملكاً و إذا سمعتم (
متفق «                   )1نهيق الحمار فتعوذوا باهللا من الشّيطان، فانّها رأت شيطاناً

  »عليه
 زيراهر گاه بانگ خروس را شنيديد، از خدا درخواست فضل و بخشش كنيد؛ «

شيطان به خدا پناه  اي را ديده است، و هر گاه صداي عرعر االغ را شنيديد از شرّ فرشته
  » .ببريد، زيرا االغ يكي از شياطين را ديده است

  
  برخي از رهنمودهاي آيات سوره لقمان 

  
روع بودن سفارش پدر به پسرش، جهت انجام كارهايي كه در دنيا و آخرت مش - 1

  . براي وي سودمند است
آلودي او را برحذر داشت؛ زيرا  اول بايد از توحيد شروع كرد و از هر كار شرك - 2

  . كند شرك ظلم است و اعمال انسان را باطل مي
مادر نيكي كرد و با شكرگزاري خداوند و والدين واجب است و بايد به پدر و  - 3

  . رفتار بود آنان خوش
اگر اطاعت از كسي باعث نافرماني خالق شود، نبايد فرمان آن شخص را  - 4

  . پذيرفت؛ زيرا اطاعت از ديگران فقط در كارهاي نيك و پسنديده جايز است
5 - تبعياران پيروي كردگذ واجب است و نبايد از بدعت ،دت از راه مؤمنان موح .  
خدا را حاضر و ناظر دانست، و كارهاي خوب و بد را  ،در آشكار و پنهان بايد - 6

  . حتي اگر كوچك و ناچيز باشند، نبايد تحقير نمود
____________________________________________________

_____________________ 
 .3/446تفسير ابن كثير ، ج :ك .ر -  1
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  . بايد نماز را با تمام اركان و واجبات ادا كرد - 7
واجب بودن امر به معروف و نهي از منكر همراه با مهرباني و خيرانديشي، در  - 8

  . حد توان
  : د نفرماي يم) ص(پيامبر

من راي منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع (
  » رواه مسلم«              )فبقلبه، و ذلك أضعف اإليمان

هر كدام از شما كار زشت و ناپسندي را از كسي مشاهده كرد، بايد عمالً از آن «
مانع وقوع آن شود، و اگر نتوانست جلوگيري كند؛ اگر نتوانست، با سخن و پند و اندرز 

  » .ايمان است هترين درج با زبان مانع آن شود، در دل آن را ناپسند بدارد كه اين ضعيف
كند، بايد در مقابل اذيت و آزار ديگران  امر به معروف و نهي از منكر ميكسي كه  - 9

  . او در كارها است ه يعزم و اراد هصبور و پايدار باشد و اين نشان
  . تحريم غرور و راه رفتن متكبرانه -10
  . روي در راه رفتن امري مطلوب است، پس نه تند رفتن نه كند رفتن ميانه -11
در امري كه فايده ندارد؛ زيرا صداي بلند به  ـبيش از حد نياز ـبلند نكردن صدا -12

  . صداي االغ تشبيه شده است
  

  براي فرزندان )ص(هاي مهم پيامبر توصيه
  

يانمربهاي مفيد را به فرزندان  مان، پدران و مادران، بايد اين توصيهسان، معلّ، مدر
بياموزند و برايشان روي تخته بنويسند تا آنها را در دفترهايشان يادداشت كرده و حفظ 

نقل شده، آمده  )رض(در حديثي كه از ابن عباس. نمايند و آنگاه به شرح آنها بپردازند
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: به من گفت  )ص(رسول خدا. سوار شده بودم )ص(خداروزي پشت سر رسول : است 
  : آموزم  من چند كلمه را به تو مي ،اي پسر

از دستورات و اوامر خداوند اطاعت كن و از كارهايي كه  )إحفظ اهللا يحفظك( -1
  . خداوند ممنوع كرده است پرهيز كن تا خداوند تو را در دنيا و آخرت حفظ كند

و حدود خدا را نگهدار تا خداوند تو را توفيق  حد )احفظ اهللا تجده تجاهك( -2
  . و ياري دهد

هر گاه براي كارهاي دنيا و  )إذا سألت فأسأل اهللا، و إذا استعنت فاستعن باهللا( -3
مخصوصاً در اموري كه هيچ  ؛آخرتت درخواست كمك كردي، از خدا كمك بجوي
دها و درخواست رزق و روزي كس جز خداي يكتا بر آنها توانايي ندارد؛ مانند شفاي در

  .همتاست كه مختص خداي بي
   ياربعين نوو                               

4- ) لم ينفعوك إالّ بشيء ة لو اجتمعت علي أن ينفعوك بشيءو اعلم أنّ االم
قد كتبه اهللا لك، و إن اجتمعوا علي أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إالّ بشيء قد 

   )رفعت االقالم و جفّت الصحفكتبه اهللا عليك، 
  » رواه الترمذي و قال حديث حسن صحيح«         

مردم دنيا جمع شوند تا نفعي به تو برسانند، جز آنچه خدا براي  هو بدان كه اگر هم«
 يمردم جمع شوند تا زيان هتوانند نفعي به تو برسانند؛ و اگر هم تو مقرر كرده است، نمي
توانست زياني به تو خدا برايت مقرر فرموده است، نخواهند  به تو برسانند، جز آنچه

هايي كه به  سود و زيان ه يبرسانند، قلم تقدير خداوند از ازل آن را نوشته است و هم
  » .محفوظ او ثبت و ضبط شده است  رسد در لوح تو مي
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ر كرده است ـ چه خير انسان مسلمان به قضا و سرنوشتي كه خداوند براي او مقد
  . شد چه شر ـ بايد ايمان داشته باشدبا

  
  شود نكاتي كه از اين حديث شريف استنباط مي

   
د سوار نموده و ها را دوست داشته و ابن عباس را پشت سر خو بچه )ص(پيامبر - 1

  . صدا كرده است» اي پسر«او را با 
 ها دستور داده است از خدا اطاعت نموده و از نافرماني به بچه) ص(رسول خدا - 2

  . او خودداري كنند تا در دنيا و آخرت خوشبخت شوند
ها او را  چنانچه مؤمن حق خدا و حق مردم را ادا كند، خداوند به هنگام سختي - 3

  . دهد نجات مي
ها؛ با فراخواندن خدا و درخواست كمك  در درون بچه يتوحيد ه يايجاد عقيد - 4
  . از او
  . ـ يكي از اركان ايمان است د چه شرّتثبيت ايمان به قضا و قدر ـ چه خير باش - 5
بيني در كودك، تا با اميد و شجاعت زندگي كند و فرد   خوش هايجاد روحي - 6

  . سودمندي براي جامعه باشد
  

   برخي از آداب اسالمي 
  

بدان كه اسالم آداب و اخالقي را به ارمغان آورده است كه  برادر مسلمانم،
برخي . كند اسالمي تضمين مي ه يمسلمان و جامعدنيا و آخرت را براي فرد خوشبختي 

  : از اين آداب عبارتند از 
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  پاكيزگي  -1

ها و بدنت را مخصوصاً هنگام رفتن به  در خانه و محل كار، پاكيزه باش و لباس
روز جمعه غسل كن و . مسجد براي اداي نمازها ـ به ويژه نماز جمعه ـ پاكيزه نگهدار

هاي چركين به  هايت را بپوش و با لباس ما، و بهترين لباسمواد خوشبوكننده استعمال ن
هاي چركين و بدبو  با جوراب. شود اران مينمازگزموجب اذيت و آزار  زيرامسجد نرو، 
گذارد و از  اش را روي سجاده مي نمازگزار، پيشاني و بيني زيراها پا نگذار؛  روي سجاده

 ؛سعي كن مسواك بزني. هم بيزار گردد شود و شايد از نماز ها آزرده مي بوي بد جوراب
تش را در احاديث زيادي ام) ص(زيرا پيامبربه ويژه هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن؛ 

  : د نفرماي از جمله مي. بر استفاده از مسواك تشويق نموده است
)واك مطهرةٌ للفم، مرضاةٌ للرّبالس(  
  » صحيح رواه احمد«                           
  » .شود مسواك زدن موجب پاكيزگي دهان و خشنودي پرودرگار مي«

قبل از رفتن به مسجد و محل كار، از خوردن سير و پياز خودداري كن تا نمازگزاران 
  : د نفرماي مي) ص(پيامبر زيراآزرده خاطر نسازي؛  ،و همكارانت را با بوي بد آن

  )، و ليقعد في بيتهمن أكل ثوماً أوبصالً، فليعتزلنا، و ليعتزل مسجدنا(
  » متفق عليه«                              
اش  هر كس سير يا پياز بخورد بايد از جمع ما و مسجد ما دور شود و در خانه«

  » .بنشيند
خيزد بسيار  ه به اين كه بوي سيگار كه از دهان برخي از نمازگزاران برميبا توج

ا، سيگار كشيدن را به خاطر ضرر و زياني كه از بوي سير و پياز است و علم ترآور نفرت
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سيگار هم جزو چيزهاي ناپاكي است كه  ؛اند كند، تحريم كرده به جسم و مال وارد مي
د نفرماي ت اسالمي را از آن برحذر داشته است و ميخداوند ام :  

 ‘≅Ït ä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9 $# ãΠÌhpt ä†uρ ÞΟ ÎγøŠ n=tæ y]Í×̄≈ t6 y‚ø9 $#     
  )157 / األعراف(                  

  ».گرداند چيزهاي پاكيزه را بر آنان حالل و چيزهاي ناپاك را بر ايشان حرام مي«
  : د نفرماي مي) ص(پيامبر

  » صحيح رواه احمد«          )الضرر و الضرار(
  » .زيان رساندن به خود و ديگران حرام است«

سازد و  اطرافيان را آزرده مي بخش است و از اين رو، چون سيگار براي بدن زيان
از كشيدن آن ،بنابراين ؛شود، جزو گناهان كبيره است باعث تلف شدن مال و ثروت مي

  . خودداري كن
  

  رفتار و برخورد مردم  -2
داري، براي ديگران هم دوست  چيز خوبي را كه براي خودت دوست مي )الف(

  : د نفرماي مي) ص(بدار؛ چون رسول خدا
متفق «                         )حتّي يحب ألخيه مايحب لنفسه اليؤمن أحدكم(
  » عليه
پسندد، براي برادرش  هيچ كس از شما ايمان ندارد مگر آنچه را كه براي خود مي«
  » .نپسندد ،نيز

د نفرماي مي) ص(در خريد و فروش، با گذشت و مهربان باش، چون رسول خدا )ب(
 :  
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اع، سمحاً إذا اشتري، سمحاً إذا قضي، سمحاً إذا اهللا عبداً سمحاً إذا ب  رحم(
   )اقتضي

  » رواه البخاري«                           
اي كه به هنگام خريد و فروش و به هنگام گرفتن حق خود  خداوند بر بندهرحمت «

  » .كند از ديگران و به هنگام دادن حق آنان، كريمانه و با گذشت عمل مي
و آنان را پند و اندرز ده و اذيت و آزارشان را تحمل اشته باش با مردم ارتباط د )ج(

  : آنان فرموده است  هدربار) ص(كن؛ تا جزو كساني باشي كه رسول خدا
  
ط النّاس و يصبر علي أذاهم، أفضل من المسلم الذّي المسلم الذّي يخال(

  )اليخالطهم، و اليصبر علي أذاهم
  » ه صحيحرواه الترمذي و اسناد«               

كند و اذيت و آزارشان را  كه با مردم معاشرت و نشست و برخاست ميمسلماني «
معاشرت ندارد و اذيت و آزارشان را  مردم نمايد، بهتر از مسلماني است كه با تحمل مي
  » .كند تحمل نمي

  
  انصاف و پذيرش حق  -3

نپذيرفتن حق و يا دشمن باشد، و از  ه آن خُردسال سخن حق را بپذير اگرچه گويند
ما را از اين كار برحذر داشته و  )ص(رسول خدا زيراتحقير كردن مردم بپرهيز؛ 

  : د نفرماي مي
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إنّ الرّجل يحب أن : اليدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبرٍ، قيل (
إنّ اهللا جميلٌ يحب الجمال، الكبر بطر : يكون ثوبه حسناً، و نعله حسنةً، قال 

   )و غمط النّاس الحقّ
  » رواه مسلم«                               

: گفتند . شود اي غرور و كبر در دل داشته باشد، وارد بهشت نمي ذره وزن كسي كه هم«
) ص(خواهد لباس و كفشش زيبا باشد، آيا اين هم غرور و كبر است؟ پيامبر كسي مي

  » .نپذيرفتن حق و تحقير مردم ،يعني ؛»كبر«. خدا زيباست و زيبايي را دوست دارد: د دنفرمو
  

  اعتراف به خطا و اشتباه  -4
اگر راه خطا رفتي، به خطايت اعتراف كن و پوزش بخواه؛ زيرا اعتراف به خطا بهتر 

  : د نفرماي مي) ص(رسول خدا. از آن است كه در باطل باقي بماني
لترمذي و حسنه محقق رواه ا« )كلّ بني آدم خطّاء و خير الخطّائين التّوابون(

  » .جامع االصول
و بهترين آنها كساني هستند كه هميشه از شوند  ها دچار گناه و اشتباه مي انسان ههم«

  » .كنند اشتباهات و گناهانشان توبه مي
كنند و از آن دست كشيده  اعتراف ميكساني كه به اشتباهات خويش  ،يعني ؛ وابونالتّ

  . گردند و به سوي خدا باز مي
  

  گويي  عدالت و حق -5
و دشمني با  ؛در همه حال عدالت را پيشه كن حتي در تعامل با دشمنانت )الف(

  : د نفرماي خداوند متعال مي. قومي، تو را وادار نكند كه بر آنان ستم روا داري
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 Ÿωuρ öΝ à6̈ΖtΒ Ìôf tƒ ãβ$t↔oΨ x© BΘöθ s% #’ n? tã ω r& (#θä9 Ï‰ ÷ès? 4 (#θä9Ï‰ ôã$# uθèδ Ü>t ø%r& 

3“ uθø) −G=Ï9 ( (#θà) ¨? $# uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# 7Î6 yz $yϑ Î/ šχθè=yϑ÷è s?   )8 / المائده(  
عدالت كنيد كه آن به . و نبايد دشمني گروهي، شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد«

  ».دهيد آگاه است تقوا نزديكتر است، و از خدا پروا داريد، كه خدا به آنچه انجام مي
اين  زيراي اگر به زيان خودت، خويشان يا دوستانت باشد؛ حق را بگو حت )ب(

   :دستور خداوند است

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#θçΡθä. t⎦⎫ ÏΒ≡§θs% ÅÝó¡É)ø9 $$Î/ u™ !# y‰pκà− ¬! öθ s9 uρ #’ n? tã 
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پيوسته به عدالت قيام كنيد و براي خدا گواهي  ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«
. هر چند به زيان خودتان يا به زيان پدر و مادر و خويشاوندان شما باشد ؛دهيد

اگر يكي از دو طرف دعوا توانگر يا نيازمند باشد، باز خدا به آن دو از شما 
و اگر به . سزاوارتر است؛ پس دنبال هوس نرويد كه در نتيجه از حق عدول كنيد

  ».دهيد آگاه است به آنچه انجام ميانحراف گراييد يا اعراض نماييد، قطعاً خدا 
  

  فرمانبرداري از دستورات دين  -6
تسليم ) استسالم(از » اسالم« هدستورات دين فرمانبرداري كن؛ زيرا واژاز احكام و 

عقل  زيرال و نظر خودت ارزيابي نكن؛ قاحكام دين را با ع. است شده شدن گرفته
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كليات امور ديني عاجز ند، و از تفسير كمي  اشتباهاحتمال زياد  به آدمي محدود است و
  : د نفرماي مي) ع(از اين روست كه علي. مي شودو ناتوان 

لوكان الدين بالرّأي لكان المسح علي أسفل الخف أولي من المسح علي (
  )أعاله
  » و صححه محقق جامع االصولرواه ابوداود «      
پايين ود، مسح كردن قسمت ها استوار ب دين خدا بر اساس رأي و نظر انساناگر «

»از مسح قسمت باالي آن بهتر بود» خُف. «  
كسي است كه دستورات شرع را صرف نظر از شناختن علت و  ،مسلمان واقعي

او مانند سربازي است كه دستور . كند داليلي كه بر او پوشيده مانده است، اجرا مي
اش از او بهتر  اند كه فرماندهد كند؛ زيرا مي اش را بدون چون و چرا اطاعت مي فرمانده

هنگامي كه اسالم گوشت خوك را تحريم كرد، مسلمانان اين دستور را گردن . داند مي
نهادند و از علت آن نپرسيدند و اكنون پس از گذشت چهارده قرن، طب جديد از 

هر چيزي را كه حرام نموده به  گويد خداوند و به ما مي است هاي آن پرده برداشته زيان
  . هايي است كه در بردارد طر ضرر و زيانخا
7- ت عادل بودن در وصي  

ش محروم نكن و به سهمي كه خداوند براي آنان فرض هيچ يك از وارثان را از حقّ
و هوس و محبت، از هيچ يك از آنان جانبداري  اكرده، راضي باش و تحت تأثير هو

بن بشير روايت شده  از نعمان .اي كه سهم بيشتري براي او در نظر بگيري نكن؛ به گونه
  : است كه گفت 

الأرضي حتي ] : عمرة بن رواحة[تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي (
ليشهده علي صدقتي، فقال له )ص(، فانطلق أبي إلي النبي)ص(اهللا تشهد رسول
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اتّقوا اهللا واعدلوا بين : ال، قال : ؛ أفعلت هذا بولدك كلّهم؟ قال )ص(اهللا رسول
  )أوالدكم

  » متفق عليه«                            
تا : گفت  ،مادرم، عمره دختر رواحه. پدرم مقداري از مال و ثروتش را به من داد«

آنگاه پدرم . دهم را براي انجام اين كار شاهد نگيري به آن رضايت نمي)ص(رسول خدا
آيا با :  ندفرمود )ص(دارسول خ. رفت تا او را در اين كار شاهد بگيرد)ص(نزد پيامبر

از خدا بترسيد  :ندفرمود)ص(رسول خدا. خير: اي؟ پدرم گفت  تمام پسرانت چنين كرده
  » .و ميان فرزندانتان به عدالت رفتار كنيد

   :ندفرمود)ص(درروايت ديگري آمده است كه پيامبر
  )فال تشهدني إذن، فانّي الاشهد علي جورٍ(

  » و النسائيأخرجه مسلم «                   
من بر كارهايي كه ظلم و ستم در آنها وجود  زيرادر اين صورت مرا شاهد مگير؛ «

  » .دهم دارد، گواهي نمي
شان را به نام برخي از  اييكساني كه راه خطا رفتند و اموال و دار ،چه بسيارند

 و باعث ايجاد كينه و دشمني و حسادت ميان آنان گرديدند و ؛وارثانشان ثبت كردند
شان را ضايع كرده ي ها كشيده شد و به خاطر اين اشتباه، اموال و داراي كارشان به دادگاه

  ! و دو دستي تقديم وكالي مدافع نمودند
  

  رعايت حقوق همسايگان  -8
اذيت  ه يدربار(ات را با گفتار و كردارت اذيت و آزار مده؛ چون رسول خدا همسايه

  : د نفرماي كردن همسايه، هشدار داده و مي
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  )و اهللا اليؤمن، و اهللا اليؤمن، و اله يؤمن، الذّي اليأمن جاره بوائقه(
  » رواه البخاري«                             
به خدا قسم ايمان ندارد؛ كسي  ؛به خدا قسم ايمان ندارد ؛به خدا قسم ايمان ندارد«

  » .او درامان نيست اش از شرّ كه همسايه
  : د نفرماي در حديثي ديگر مي

رواه «                        )من كان يؤمن باهللا و اليوم اآلخر، فاليؤذ جاره(
  » البخاري

  » .اش را اذيت و آزار دهد كسي كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد، نبايد همسايه«
هايت آشغال، پوست موز و هندوانه مينداز كه  بر سر راه مردم، مخصوصاً همسايه

شناسم كه به خاطر ليز خوردن روي پوست  مردي را مي. شود آنان مي باعث اذيت و آزار
  . موز، پايش شكست و مدت شش ماه بستري شد

هايت  به ويژه همسايه ،تالش كن اشياي آزاردهنده و مزاحم را از سر راه مردم
  : د نفرماي در اين باره مي) ص(برداري، زيرا پيامبر

  )و تميط االذي عن الطّريق صدقةٌ(
  » متفق عليه«                              
  » .سر راه مردم صدقه است از برداشتن موانع«

ات دچار مصيبتي شد، با او همدردي كن و در كاستن غم و اندوهش  هر گاه همسايه
ها به خانواده و  صداي راديو را بلند نكن و براي تأمين آرامش همسايه. وي را ياري نما

با صداي بلند صحبت كنند؛ مخصوصاً زماني كه يكي از اجازه نده هايت  ميهمان
  . داردو به خواب و استراحت احتياج است ها بيمار و خسته  همسايه
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  وفاي به عهد و پيمان  -9
اساساً . ات عمل كن به وعدهاگر به كسي وعده دادي حتي اگر كودك هم باشد، 
گيرد و نيازي  هد صورت ميمعامله و خريد و فروش بر مبناي اتفاق طرفين و وفاي به ع

پيشه كند و اگر به كسي وعده داد بايد مؤمن در گفتارش بايد صداقت . به بيعانه نيست
هر كس خالف وعده كند، به يكي از صفات منافقان، متصف شده . به آن عمل نمايد
  : د نفرماي مي) ص(است؛ چون پيامبر

  )و إذا ائتمن خان إذا حدث كذب، و إذا وعد أخلف،: آية المنافق ثالثٌ (
  » متفق عليه«

هر گاه صحبت كند، دروغ بگويد؛ هر گاه وعده دهد، :  چيز استمنافق سه  ه ينشان«
  » .و هر زمان مردم به او اطمينان كنند، به آنان خيانت نمايدخالف وعده كند؛ 

  
  آداب عيادت از بيماران  -10

مخصوصاً اگر شخص بيمار، اسالم، عيادت از بيماران را مورد تشويق قرار داده، 
  : د ندروايت شده است كه فرمو) ص(از رسول خدا. خويشاوند يا همسايه باشد

يا رب : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال : يقول يوم القيامة  انّ اهللا(
أما علمت أنّ عبدي فالناً مرض فلم : كيف أعودك و أنت رب العالمين؟ قال 

  » رواه مسلم«    )ه لوجدتني عندهتعده، أما علمت أنّك لو عدت
بيمار شدم اما  ،اي فرزند آدم ،اي فرزند آدم: د نفرماي در روز قيامت مي خداوند«

كردم، تو كه رب  چگونه تو را عيادت مي ،پروردگارا: گويد  مي. مرا عيادت نكردي
اما او را  ،من بيمار شد همگر ندانستي كه فالن بند: د نفرماي العالمين هستي؟ خداوند مي

  » !ي؟ياب را عيادت كني مرا نزد او مي دانستي كه اگر او عيادت نكردي؟ آيا نمي
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  بعضي از آداب عيادت از بيماران 

  
شايد او به خواب و . مالقات بايد كوتاه باشد تا باعث رنجش خاطر بيمار نگردد )الف(

  . ر صميمي باشياستراحت يا قضاي حاجت احتياج داشته باشد؛ مگر اين كه با وي بسيا
  . اش را از او درخواست مكن نزد بيمار زياد حرف نزن، و بازگويي داستان بيماري) ب(
رسول . سعي كن دل او را شاد كني و وي را به بهبودي اميدوار سازي )ج(
  : د نفرماي مي)ص(خدا
براي تو زياني « )عليك طهورالبأس (: براي مريض دعا كن و به وي بگو  )د(

  » .شودمي ي گناهانت  رهندارد، كفا
أسأل اهللا العظيم رب : أجله، فقال عنده سبع مرّت من عاد مريضاً لم يحضر (

  )العرش العظيم أن يشفيك، إالّ عافاه اهللا
  » صححه الحاكم و وافقه الذهبي«               

: بيماري را عيادت كند كه اجلش فرانرسيده است، و هفت بار نزد او بگويد  ،هر كس«
خواهانم كه تو را شفا دهد، حتماً خداوند به او  ،عظيم شپروردگار عر ،از خداوند بزرگ

  » .بخشد تندرستي و سالمتي مي
  

  آداب نگاه كردن  -11
كند و زناي  زنا مي ،چشم زيراحجابي را ديدي، چشمان خود را فروگير؛  اگر زن بي

   :د نفرماي مي) ص(رسول خدا. چشم نگاه كردن به نامحرم است
   )يا علي التتبع النّظرة النّظرة، فإنّ االولي لك، وليست لك الثانية(
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  » رواه احمد و غيره و حسنه األلباني في صحيح الجامع«
اگر زني را براي بار اول نگاه كردي، نگاهت را به او تكرار مكن؛ زيرا نگاه  اي علي،«

  » .نگاه دوم جايز نيست اما اول براي تو جايز است
اگر . جز حسرت و پشيماني، سودي براي تو در برندارد ،نگاه به نامحرمبدان كه 

متأهل هستي و به زني زيباتر از همسرت نگاه كني، ديدگاه و برخوردت با همسرت 
در حالي كه قبل  پردازي؛ با او به دعوا و نزاع مي شوي و شود و دچار غصه مي عوض مي

د اگر هم مجرّ. كردي اس شادماني مياز اين نگاه حرام، از همسرت راضي بودي و احس
شيطان تو را به سوي يا شايد نگاه به زن بيگانه باعث تحريك شهوت تو شود  ،هستي

  : د نفرماي به همين خاطر خداوند خطاب به مؤمنان مي. ارتكاب گناه بكشاند

 ≅ è% š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑù= Ïj9 (#θ‘Òäó tƒ ô⎯ ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Áö/ r& (#θÝà x øts† uρ óΟßγ y_ρ ãèù 4 y7Ï9≡ sŒ 
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آنان موظفند كه از نگاه به عورت و محل زينت : به مردان مؤمن بگو  اي پيامبر،«
نامحرمان چشمان خود را فروگيرند و پاكدامني ورزند، كه اين براي آنان 

  ».دهند، آگاه است ا خداوند به آنچه انجام ميتر است، زير پاكيزه
  : د نفرماي مي) ص(پيامبر

رواه «                        )ما تركت فتنةً بعدي أضرّ علي الرّجال من النّساء(
  » مسلم
  ».دبارترين فتنه براي مردان، زنان هستن پس از رخت بربستن من از اين دنيا، زيان«
   آداب پند و نصيحت ديگران -12

  : د نآموز گونه به ما مي آداب نصيحت را اين، )ص(پيامبر



  ربيت دختران و پسرانراهنماي مربيان براي ت

 

46

هللا ولكتابه و لرسوله، و : ؟ قال )ص(قيل لمن يا رسول اهللا: الدين النّصيحة (
  » رواه مسلم«       )الئمة المسلمين و عامتهم

گفت  ،)ص(اي رسول خدا ؟براي چه كسي: گفتند . اخالص و دلسوزي ،يعني ؛دين«
  » .، پيشوايان مسلمانان و عموم مردم)ص(قرآن، رسول خدابراي خدا، : 

ما اين آداب را از . را مراعات كرد هاداراي آدابي است كه بايد آن ،نصيحت كردن
آموزيم  مي، )ص(سرورمان محمد،ي بزرگ، مرب :  

  : نقل شده كه گفت  )رض(بن مالك از انس )الف(
عرابي، فقام يبول في إذجاء أ )ص(اهللا بينما نحن في المسجد مع رسول(

: )ص(اهللا قال رسول: قال ] التفعل[مه مه  )ص(اهللا المسجد، فقال أصحاب رسول
دعاه فقال له  )ص(اهللا دعوه، فتركوه حتّي بال ثم إنّ رسول] التضرّوه[التزرموه، 

 و ال القذر، انّما هي لذكر اهللاإنّ هذه المساجد التصلح لشيء من هذا البول : 
فأمر رجالً من القوم، : ، قال )ص(اهللا قراءة القرآن، أو كما قال رسولو الصالة و 

  » رواه الشيخان«                    ])فصبه عليه[فجاء بدلوٍ من ماء فشنّه عليه 
در مسجد بوديم، ناگهان يك مرد اعرابي و  )ص(ما با رسول خدا ،در حالي كه«
اينجا ادرار نكن، : گفتند  )ص(رسول خدااصحاب . نشين آمد و در مسجد ادرار كرد باديه

او را رها  ؛به او آسيبي نرسانيد: د دنفرمو )ص(رسول خدا‘: گويد  مي. اينجا ادرار نكن
سپس . اصحاب هم او را رها كردند تا ادرارش تمام شد ’.تا ادرارش را تمام كند ؛كنيد

مساجد ؛ ادرار كرددر مساجد نبايد : او را نزد خود خواند و به او گفت )ص(رسول خدا
در روايتي ديگر آمده است كه . فقط جاي ذكر و ياد خدا و نماز و قرائت قرآن است
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آنگاه سطل آب را  ،د كه يك سطل آب بياوردندبه يكي از اصحاب فرمو) ص(رسول خدا
  » .ندروي ادرار پاشيد

بينما أنا (: روايت كرده است كه گفت  ،مسلم از معاويه بن حكم سلمي )ب(
يرحمك اهللا، فرماني القوم : عطس رجل من القوم فقلت  إذ )ص(ي مع النبيأصلّ

فجعلوا يضربون بأيديهم ! واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي؟: بابصارهم، فقلت 
، )ص(اهللا علي أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكنّني سكت، فلما صلّي رسول

أحسن تعليماً منه، فو اهللا ما نهرني و فبأبي و أمي ما رأيت معلّمًا قبله و البعده 
إنّ هذه الصالة اليصلح فيها شيء من كالم : (الضربني و الشتمني ثم قال 

رواه «                        )النّاس، و إنّما هي التسبيح و التّكبير و قراءة القرآن
  » مسلم
من هم گفتم . كردخواندم، مردي در آنجا عطسه  نماز مي) ص(با پيامبردر حالي كه «

! مادرم داغديده شود: گفتم . كساني كه آنجا بودند نگاهي به من انداختند» يرحمك اهللا«:
هنگامي كه . كنيد؟ آنها با دستانشان شروع به زدن زانوهايشان كردند چرا به من نگاه مي

ـ خودم  )ص(پس از آن كه رسول خدا. ديدم قصد ساكت كردن مرا دارند، ساكت شدم
نه  ،و مادرم فداي او شويم ـ نماز را خواند، به خدا سوگند نه مرا سرزنش كرد و پدر 

. ام نيكوتر از او نديده ،مي را نه قبل و نه بعد از اومن هيچ معلّ. كتك زد و نه ناسزا گفت
در نماز هيچ سخني با مردم جايز نيست، تنها گفتن : گفت  )ص(سپس رسول خدا

  » .يز استتسبيح و تكبير و قرائت قرآن جا
  

  تن فآداب مالقات و اجازه گر
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  : د نفرماي خداوند متعال مي -1

 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θè= äzô‰ s? $·?θã‹ ç/ u öxî öΝà6 Ï?θã‹ç/ 4_®Lym 

(#θÝ¡ÎΣù' tGó¡ n@ (#θßϑÏk= |¡è@ uρ #’ n? tã $ yγÎ=÷δ r& 4 öΝä3 Ï9≡ sŒ × öyz öΝä3 ©9 öΝ ä3ª= yès9 šχρ ã©. x‹s? 

∩⊄∠∪ βÎ* sù óΟ©9 (#ρ ß‰ ÅgrB !$ yγŠÏù # Y‰ym r& Ÿξsù $ yδθè=äzô‰s? 4©®L ym šχ sŒ÷σãƒ ö/ ä3s9 ( βÎ) uρ 

Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ä3s9 (#θãèÅ_ö‘ $# (#θãèÅ_ ö‘ $$sù ( uθ èδ 4’ s1ø— r& öΝ ä3 s9 4 ª!$# uρ $ yϑÎ/ šχθè=yϑ÷è s? ÒΟŠÎ= tæ 

∩⊄∇∪ }§øŠ©9 ö/ ä3ø‹ n=tæ îy$ oΨã_ β r& (#θè=äzô‰s? $·?θã‹ç/ u ö xî 7π tΡθä3 ó¡tΒ $ pκÏù Óì≈ tF tΒ ö/ä3©9 4 

ª!$# uρ ÞΟn= ÷ètƒ $tΒ šχρß‰ ö6è? $tΒ uρ šχθßϑçGõ3 s?     
  )29-27 /النور (                 

هاي شما نيست داخل  هايي كه خانه به خانه ايد، اي كساني كه ايمان آورده«
اين براي شما بهتر است، باشد . مشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن سالم گوييد

و اگر كسي را در آن نيافتيد، پس داخل آن مشويد تا به شما اجازه . كه پند گيريد
برگرديد كه آن براي شما  ،»برگرديد«: گفته شود داده شود؛ و اگر به شما 

بر شما گناهي نيست به . دهيد داناست سزاوارتر است، و خدا به آنچه انجام مي
هاي غير مسكوني كه حق استفاده از آنها را داريد بدون اجازه داخل شويد  خانه

  ».داريد كنيد و آنچه را پنهان مي داند آنچه را آشكار مي و خداوند مي
كند  اجازه گرفتن، بندگان مؤمنش را تربيت مي هخداوند با اين آداب شرعي دربار -2

مگر اين كه پيش از  ،ديگران را ندارند هدهد كه حقِ وارد شدن به خان و به آنان فرمان مي
مسلمانان شايسته است كه سه بار . وارد شدن اجازه بگيرند و پس از آن سالم كنند

همچنان كه در . داده شد وارد شود و گرنه برگردداجازه  اگر به او ،دنكسب اجازه كن
اجازه گرفت،  )رض(امي كه سه بار از عمرروايت صحيح آمده است كه ابوموسي هنگ
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بن قيس نبود   آيا اين صداي عبداهللا: سپس عمر گفت . اما به او اجازه داده نشد، برگشت
ه دنبال او رفتند؛ اما متوجه آنگا. ورود بدهيد هخواست؟ به او اجاز ورود مي هكه اجاز

چرا برگشتي؟ گفت : گفت  )رض(هنگامي كه دوباره بازگشت عمر. شدند كه رفته است
ام  شنيده )ص(و من از رسول خدا دورود خواستم اما به من اجازه ندادي هسه بار اجاز: 

  :  دندكه فرمو
  » متفق عليه«                       )أذا استأذن أحدكم ثالثاًَ و لم يؤذن له فلينصرف(
  » .به او اجازه داده نشد، بايد برگردد ،امااگر كسي از شما سه بار اجازه گرفت «

آنگاه ابوموسي به . بايد دليل بياوري و گرنه تو را كتك خواهم زد: گفت  )رض(عمر
: آنها گفتند . را برايشان نقل كرد)رض(عمر ه ينزد گروهي از اعيان انصار رفت و گفت

آنگاه ابوسعيد خدري با . دهد ترين فرد ما كسي براي تو گواهي نمي ن و سالس جز كم
تجارت در بازار : عمر گفت . وي نزد عمر رفت و حقيقت موضوع را به وي گفت

  . باعث شد كه من از اين حديث غافل شوم
  

  توان  هايي كه از آيات و حديث فوق مي درس
  گرفت

   
آنان  ه يرفتن از افراد خانواده نبايد وارد خانكننده قبل از اجازه گ شخص مالقات -1
  . او بايد ميل و رغبت آنان به داخل شدن خود را ارزيابي كند. شود
: كند، سالم كند و بگويد  كننده بايد بر كساني كه از آنان ديدن مي شخص مالقات -2

   ).السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته(
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 # sŒÎ* sù ΟçFù= yzyŠ $Y?θã‹ç/ (#θßϑ Ïk=|¡sù #’ n? tã öΝ ä3Å¡àΡ r& Zπ ¨ŠÏt rB ô⎯ ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# 

Zπ Ÿ2 t≈ t7ãΒ Zπ t6 ÍhŠsÛ   )61 / النور(  
اي شديد بر همديگر سالم كنيد، سالمي كه نزد خدا مبارك  هر وقت داخل خانه«

  ».و خوش است
و هر گاه  .)ص(اهللا السالم علي رسول: اگر وارد مسجد شدي، بگو : مجاهد گويد  - 3

اي شدي كه هيچ  خودت شدي بر افراد خانواده سالم كن، و اگر وارد خانه ي  هوارد خان
مالئكه : گويد  قتاده مي .السالم علينا و علي عباد اهللا الصالحين: بگو  ،كس در آن نيست

در سالم كردن، ميان زنان و مردان تفاوتي وجود ندارد؛ از . 1پاسخ سالم او را خواهند داد
: كند؛ مانند  زنان و مردان خويشاوندي كه با او محرم هستند سالم ميزن مسلمان بر  ،اين رو

  . كند سالم مي ،به زناني كه براي او محرم هستند ،مرد نيز. برادرانش و پسران آنان
اي را ندارد؛ همانطور كه برخي از  حق وارد شدن به هيچ خانه ،زن بدون اجازه -4

در اين صورت خلوتشان حرام  كهباشد  شايد مرد در خانه تنها ،كنند زنان چنين مي
  . عريان با همسرش خوابيده باشد،مرد يا ،است
آنان  ازهر گاه در زده شد، ،مثالً  ؛خانواده و فرزندانت را به دروغگويي عادت نده -5

، اگر مشغول كاري ددر حالي كه شما در خانه هستي ،»خانه نيست« :بگويند كهبخواهي 
دنيا و آخرت تو بهتر است  براياين كار  زيرا ،رخواهي كنيهستي، بهتر اين است كه عذ

  : د نفرماي كننده هم بايد عذر تو را بپذيرد؛ زيرا خداوند مي و شخص مالقات

 βÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ä3 s9 (#θãèÅ_ ö‘ $# (#θãèÅ_ ö‘ $$sù ( uθ èδ 4’ s1ø— r& öΝä3 s9     

____________________________________________________
_____________________ 

 . 4، 3/5تفسير ابن كثير، : ك . ر -1
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  )28 /النور (                    
  ».برگرديد كه آن براي شما سزاوارتر است ،»برگرديد«: و اگر به شما گفته شد «

كننده يا ميهمان، هنگام اجازه گرفتن نبايد به درون خانه چشم بدوزد؛ زيرا  مالقات - 6
  : د نفرماي مي )ص(پيامبر. هاي داخل خانه نيفتد اجازه گرفتن براي اين است كه چشم به زن

رواه «               )فقؤوا عينهمن اطّلع في بيت قومٍ إذنهم، فقد حلّ لهم أن ي(
  » مسلم
  » .مردم نگاه كند، آنها حق دارند چشمان او را درآورند ههر كس بدون اجازه به خان«

د، بلكه در ندايستا ، رو به روي در نميرفتند  هر گاه به خانه كسي مي )ص(پيامبر
  :  ندگفت د و ميدنمان منتظر مي ،راست يا چپ در ه يگوش
  )م، السالم عليكمالسالم عليك(

  » صحيح رواه احمد«                          
اي نشود كه صاحبش يا يكي از پسران ارشد او در آنجا نيست؛ چون  وارد خانه -7

  : د نفرماي خداوند متعال مي

 βÎ* sù óΟ©9 (#ρß‰ Åg rB !$yγŠÏù # Y‰ym r& Ÿξ sù $yδθè=äzô‰s? 4© ®Lym šχ sŒ÷σãƒ ö/ ä3s9     
  )28 / النور(  

  ».و اگر كسي را در آن نيافتيد، پس داخل آن مشويد تا به شما اجازه داده شود«
زنان بيگانه مانند خواهر زن، دختر عمو، دختر دايي، دختر خاله و زن برادر،  ه ياجاز

  . معتبر نيست
از قبيل عمو، برادر و دايي، قبل از وارد شدن،  ،خويشان ه يبه خانهنگام رفتن  -8

  . حتي سنت است كه از خواهرانت هم اجازه بگيري. است كسب اجازه واجب
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: كرد  بن رياح شنيدم كه اين چنين از ابن عباس نقل مي از عطاء: گويد  ابن جريح مي
  : اند، يكي از آنها اين آيه است  سه آيه هست كه مردم از آنها اعراض كرده

 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s) ø? r&   )13 / الحجرات(  
  ».ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست قطعاً گرامي«

اش  ترين آنان نزد خداوند كسي است كه خانه گرامي: گويند  مردم مي: افزايد  وي مي
: گفتم : گويد  ابن رباح مي. اند همچنين مردم، ادب و نزاكت را كنار گذاشته. باشدبزرگتر 

كنند،  الت من در يك منزل زندگي مياگر به نزد خواهرانم كه يتيم هستند و تحت كف
من با او بحث و مجادله : افزايد  بله، ابن رباح مي: بروم، باز هم بايد اجازه بگيرم؟ گفت 

آيا : آنگاه ابن عباس گفت . را به من بدهد، اما او نپذيرفت يچنين كار ه يكردم تا اجاز
همچنين . اجازه بگير پس: نه؛ گفت : دوست داري آنها را لخت و عريان ببيني؟ گفتم 

توان خلوت كرد؛ يا آنها را  با زن برادر، زن عمو، زن دايي و خواهر زن در يك خانه نمي
  : د نفرماي مي )ص(پيامبر. بدون حجاب و آراسته نگاه كرد

، )ص(اهللا اياكم و الدخول علي النّساء، فقال رجل من األنصاب يا رسول(
               »رواه البخاري«          )الحمو الموت: ؟ قال 1أفرأيت الحمو

اي رسول : مردي از انصار گفت . خلوت كردن با زنان نامحرم دوري كنيداز 
 ،آيا خلوت كردن با برادر شوهر و نزديكان او كه براي زنش نامحرمند نيز،)ص(خدا

  » .خلوت كردن با آنان مرگ است: فرمود . حرام است
ات سالم كن و قبل از وارد شدن با  اد خانوادهات شدي، بر افر اگر وارد خانه -9

  : گويد مي جابر ابن عبداهللا  زيراصدايت آنان را باخبر ساز؛ 

____________________________________________________
_____________________ 

 .كان او برادر شوهر و نزدي: الحمو  -  1
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   )يبةًإذا دخلت علي أهلك فسلّم عليهم تحيةً من عنداهللا مباركةً ط(
  » به نقل از ابن كثير«                      

م كن؛ سالمي كه نزد خدا مبارك و ات سال ات شدي، بر افراد خانواده اگر وارد خانه«
  » .خوش است

رفت، به محض رسيدن به  اش مي هر گاه عبداهللا بن مسعود براي كاري پيش خانواده
  براي او ناخوشايند باشددر وضعيتي بر آنان وارد شود كه  امباد ؛كرد در، سرفه مي يكنزد

  » .اسناد آن صحيح است: گويد  مي كهبه نقل از تفسير ابن كثير «
 هده كه از دوران خردسالي، هنگام وارد شدن به خانبفرزندانت را چنان عادت  -10

  . ديگران ـ حتي اگر از نزديكان و خويشان باشند ـ اجازه بگيرند
بهتر است كه زمان مالقاتت كوتاه باشد؛ شايد صاحب خانه با كس ديگري  -11

   :فرمايد ن ميخداوند خطاب به مؤمنا. باشدداشته وعده گذاشته، يا كاري 

 # sŒÎ* sù óΟçFôϑÏèsÛ (#ρç Å³ tFΡ $$sù Ÿω uρ t⎦⎫ Å¡Ï⊥ø↔ tGó¡ãΒ B]ƒÏ‰ptÎ: 4 ¨β Î) öΝä3 Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 

“ÏŒ÷σ ãƒ ¢©É< ¨Ζ9$# ⎯Ä© ÷∏ tFó¡uŠsù öΝ à6Ζ ÏΒ ( ª!$# uρ Ÿω ⎯Ä© ÷∏tFó¡ o„ z⎯ ÏΒ Èd,ysø9 $#       )53 / االحزاب(  
، پراكنده شويد هنگامي كه دعوت شديد، داخل شويد، و وقتي غذا خورديد«

از  امارنجاند  را مي )ص(پيامبر ،اين رفتار شما. آنكه سرگرم سخني گرديد بي
  ».كند گويي شرم نمي كه خدا از حق دارد، حال آن شما شرم مي

حاوي يك  ممكن است ؛او نگاه نكن ه يبرادرت به كتاب يا نام ي هبدون اجاز -12
  . راز باشد
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  ز است؟وارد شدن بدون اجازه چه وقت جاي
   

سوزي اتفاق بيفتد، براي نجات  مانند آتش ،ناگواريهر گاه پيشامد ناگهاني و  - 1
  . خانه و ساكنان آن، بدون اجازه وارد شو

ها، كاروانسراها،  ها، مسافرخانه هتل: هاي ذيل شد  توان وارد مكان بدون اجازه مي - 2
ها، مساجد و  تي، مغازههايي كه مخصوص پذيرايي از ميهمانان است، ادارات دول خانه

  : د نفرماي خداوند متعال مي. ديگر اماكن عمومي

 }§øŠ©9 ö/ ä3ø‹ n=tæ îy$ oΨã_ βr& (#θè=äzô‰s? $ ·?θã‹ç/ u ö xî 7π tΡθä3ó¡tΒ $ pκÏù Óì≈ tF tΒ ö/ä3©9     
  )29 / النور(  

هاي غير مسكوني كه حق استفاده از آنها را  بر شما گناهي نيست كه به خانه«
  ».بدون اجازه داخل شويدداريد 

  
  شيوه درست اجازه گرفتن شرعي 

  
اش را آرام بزني و در سمت  هر گاه خواستي به ديدار كسي بروي، بايد درِ خانه -1

شايد زني بيرون بيايد . راست در صبر كني، تا هنگام باز شدن در، داخل منزل را نبيني
داد، براي دومين بار آن را بكوب حال اگر كسي جواب ن. او حرام باشدبه كه نگاه كردنِ 

  : د نفرماي مي )ص(پيامبر. و كمي صبر كن، سپس بار سوم آن را بزن
  » متفق عليه«                        )إذا استأذن أحدكم ثالثاً فلم يؤذن له، فليرجع(
  » .اما به او اجازه داده نشد، بايد برگردد ،اگر يكي از شما سه بار اجازه گرفت«
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به مقدار خواندن يك  ؛شود زني، ترجيح داده مي ن بار اول و دوم كه در را ميميا -2
مبادا صاحب خانه در نماز باشد، البته نبايد در را محكم و پي در پي . نماز منتظر بماني

  . بكوبي و باعث ترس و نگراني افراد خانواده بشوي
و نام و نام  »فالني«: زند، بگو  چه كسي در را مي: اگر به شما گفتند  -3

با گفتن اين كلمه،  زيرا» من هستم«نبايد بگويي . ات را بگو تا تو را بشناسند خانوادگي
رفتم و  )ص(نزد پيامبر: روايت شده است كه گفت  )رض(از جابر. شوي شناخته نمي

  :  نددر را كوبيدم، آنگاه گفت
                                           )كأنّه كرهها ’أنا، أنا‘ )ص(رسول اهللا أنا، فقال: من ذا؟ فقلت (

  » متفق عليه«                               
گويي كه  ’من ،من‘:  ندگفت )ص(من هستم، پيامبر: زند؟ گفتم  چه كسي در را مي«

  » .آمده است اناز پاسخ بدش
 ،لفظ زيرا ايناز اين نوع جواب دادن خوشش نيامد؛  )ص(پيامبر: گويد  ابن كثير مي

شهرت يافته است  به آننامشخص است و تا شخص نام و نام خانوادگي خود را كه 
اما با اين لفظ اجازه  ؛»من هستم« :تواند بگويد هر كسي مي. شود نگويد، شناخته نمي

  شود  گرفته نمي
  » 1تفسير ابن كثير«                         

يد، به همسر و دخترانت اجازه هر گاه خودت يا يكي از پسرانت در خانه بود -4
اشكال مده در را باز  كنند يا جواب تلفن را بدهند؛ اما اگر فقط زنان در خانه بودند، 

البته جواب بايد با كلمه . ندارد كه از پشت در جواب دهند تا افراد بيگانه ايشان را نبينند
شنونده ايجاد  و با صداي كلفت و خشن باشد نه نرم؛ تا در» زند چه كسي در را مي«

____________________________________________________
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خداوند متعال در . دنشيفتگي نكند و تحت تأثير صداي زنان دچار اغوا و وسوسه نگرد
  : د نفرماي اين باره مي

 Ÿξsù z⎯÷èŸÒøƒrB ÉΑöθs)ø9$$Î/ yìyϑôÜuŠsù “Ï%©!$# ’Îû ⎯ÏμÎ7ù=s% ÖÚttΒ     
  )32 / االحزاب(                   

  »لش بيماري است طمع ورزدپس به ناز سخن مگوييد تا آن كه در د«
نبايد نگاه كند؛ چون خداوند متعال  مي زند،زن نبايد در را باز كند و كسي كه در 

   :دنفرماي مي

 # sŒÎ) uρ £⎯ èδθßϑçG ø9 r'y™ $ Yè≈ tFtΒ  ∅èδθè= t↔ó¡sù ⎯ ÏΒ Ï™!# u‘ uρ 5>$pg Éo 4 öΝà6 Ï9≡ sŒ ã yγôÛ r& 

öΝ ä3Î/θè=à)Ï9 £⎯ ÎγÎ/θè=è% uρ   )53 / االحزاب(  
چيزي خواستيد از پشت پرده از آنان بخواهيد؛ اين  )ص(زنان پيامبر چون از«

  ».تر است هاي آنان پاكيزه هاي شما و دل براي دل
  

  اجازه گرفتن فرزندان، خدمتكاران و خويشاوندان 
  

  :د نفرماي خداوند متعال مي
   

 $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ ãΝ ä3ΡÉ‹ø↔tGó¡uŠÏ9 t⎦⎪Ï% ©!$# ôM s3 n=tΒ óΟä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& t⎦⎪Ï%©! $# uρ 

óΟ s9 (#θäóè=ö7tƒ zΝ è=çtø: $# óΟ ä3ΖÏΒ y]≈n= rO ;N≡ § tΒ 4 ⎯ÏiΒ È≅ö7s% Íο4θ n=|¹ Ì ôfx ø9 $# t⎦⎫Ïn uρ 

tβθãèŸÒs? Ν ä3t/$ u‹ÏO z⎯ ÏiΒ ÍοuÎγ©à9 $# .⎯ ÏΒ uρ Ï‰ ÷è t/ Íο4θ n=|¹ Ï™ !$t±Ïèø9 $# 4 ß]≈ n=rO ;N≡u‘ öθ tã 

öΝ ä3©9 4 š[ø‹ s9 ö/ ä3ø‹n= tæ Ÿωuρ öΝ ÎγøŠn= tæ 7y$uΖ ã_ £⎯èδ y‰ ÷è t/ 4 šχθèù≡ §θ sÛ / ä3ø‹ n=tæ 
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öΝ à6àÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷èt/ 4 y7Ï9≡ x‹ x. ß⎦ Îi⎫ t7ãƒ ª!$# ãΝ ä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# 3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ 

ÒΟŠÅ3 ym     
  )58 /النور (                    

كنيزهاي شما و كساني از شما كه به  و ، بايد غالمايد اي كساني كه ايمان آورده«
پيش از نماز : روز از شما كسب اجازه كنند  سه بار در شبانه بلوغ نرسيده اند 

. آوريد، و پس از نماز شامگاهان هاي خود را بيرون مي بامداد، و نيمروز كه جامه
ي شماست، نه بر شما نه بر آنان گناهي نيست كه در غير سه هنگام برهنگ ]اين،[

ايشان دور و بر شما در رفت و آمدند و . دم بدون اجازه وارد شوياين سه هنگا
خداوند آيات خود را اينگونه براي . دور و بر ايشان در رفت و آمديد ،شما نيز

  ».كند، و خدا داناي سنجيده كار است مي بيانشما 
. موضوع اين آيه، اجازه گرفتن خويشاوندان از همديگر است:  گويد اين كثير مي

دهد كه خدمتكاران و كنيزان و كودكانشان كه به سن بلوغ  خداوند به مؤمنان فرمان مي
  : اجازه بگيرند  ايشاناز  وقتاند بايد در سه  نرسيده

  . اند پيش از نماز صبح؛ زيرا مردم در اين موقع در بسترشان خوابيده -1
مسرش هچون انسان در اين حالت شايد همراه ) خواب نيمروز(نگام قيلوله ه -2
  . ها را درآورده باشد لباس
بايد به خدمتكاران و خردساالن گفته . پس از نماز عشاء كه وقت خواب است -3

رود كه مرد با همسرش  زيرا بيم آن ميت نزد زن و شوهر نروند، شود كه در اين حاال
ها وارد اتاق آن دو شوند، بر  غير از اين حالت اوقاتياما اگر در . در حالت خلوت باشد

در اين مواقع براي وارد شدن مجازند  ،آنها نيز. شما گناهي نيست كه به آنان اجازه دهيد
  . و گناهي بر آنان نيست

  اگر فرزندان به سن بلوغ رسيدند بايد در همه حال اجازه بگيرند  -4
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   »1تفسير ابن كثير «                        
ه وارد شدن به خان ه يالزم است كه آداب اجتماعي اسالم دربار ،يان زن و مردبر مرب

تا چيزي حفظ اخالق كودكان، افراد بالغ و خدمتكاران به آنان بياموزند؛  برايپدر را  ي
والن تبليغات و ارتباطات در چه خوب است كه مسؤ. مشاهده نكنند را كه نبايد ببينند،

اين آداب را از طريق تلويزيون و مجالت به فرزندانشان بياموزند؛ تا  ،شورهاي اسالميك
انگيز  هاي وسوسه ها صحنه اما متأسفانه بچه. اخالقشان را حفظ كنندطريق ين ه اب

هاي جنسي، كه اخالق  اختالط زن و مرد، رقص و پايكوبي و آوازخواني و ساير سريال
  . كنند افزايند، از طريق تلويزيون تماشا مي حراف جامعه ميكشند و بر ان را به تباهي مي

بر پدران و مادران واجب است كه دختران و پسرانشان را به ازدواج تشويق نمايند و 
كند و آنان را  ي كه بر دوش جوانان سنگيني مييها اجراي مراسم و ساير هزينهدر مهريه، 

 .دارد يرا ممكن است ايشان را به زنا واز .، زياده روي نكنندسازد از ازدواج منصرف مي
 از پدرانشان بخواهند كه در ازدواج و مهريه سختگيري نكنند ،فرزندان دختر و پسر نيز

شود  انگيزي مي كه باعث دوري از مفاسد و فتنه ،رضايت دهند به ازدواج شرعي آنان و
   .دارد مي در امانو تندرستي و دين و آبرويشان را

  
  مان علّبرخي از آداب م

  
  : نكات ذيل را رعايت كنند  ،مان در كالس درسشايسته است كه معلّ

آموزان  بر دانش» السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته«هنگام وارد شدن با لفظ  -1
جايز نيست؛ چون در شرع خدا نيامده » صبح بخير«الفاظ ديگري مانند . سالم كنند

____________________________________________________
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م بايد معلّ. ن الفاظ و امثال آن را گفتتوان اي البته پس از سالم كردن مي. است
پاسخ » وعليكم السالم و رحمه اهللا و بركاته«آموزان را راهنمايي كند كه با لفظ  دانش

 دانش آموزانبه كالس، شدنشانمان نبايد اجازه دهند هنگام داخل معلّ. سالم را بدهند
  . براي اداي احترام از سر جايشان بلند شوند

 )ص(پيامبر زيراآموزان صبحت كند؛  اي خندان با دانش هرهم بايد با چمعلّ -2
  : د نفرماي مي

   )تبسمك في وجه أخيك صدقةٌ(
  » صحيح رواه الترمذي و غيره«                

»م، صدقه استشاد كردن برادرت با لبخند و تبس. «  
را سخنش  )ص(كه رسول اكرم) خطبه الحاجه(م، درس را بايد با عبارت زير معلّ -3

  : كرد، شروع كند  با آن آغاز مي
إنّ الحمدهللا نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و (

  . سيئات أعمالنا من يهده اهللا فالمضل له، و من يضلل فالهادي له
. عبده و رسولهو أشهد أن الإله إالّ وحده الشريك له، و أشهد أنّ محمداً 

تا آخر  ...لحديث كالم اهللا تعالي و خير الهدي هدي محمد فإنّ أصدق ا: أما بعد 
   ).خطبه
جوييم و از او طلب  ستاييم و از او كمك مي قطعاً ستايش خاص خداست، او را مي«

خداوند هر كس . بريم هاي نفس و كارهاي بد به خدا پناه مي كنيم و از بدي آمرزش مي
سازد و هر كس را گمراه كند هيچ كس تواند او را گمراه  را هدايت كند هيچ كس نمي

  . تواند او را هدايت نمايد نمي



  ربيت دختران و پسرانراهنماي مربيان براي ت

 

60

وجود ندارد و شريك  دهم كه هيچ معبود به حقي جز خداي يكتا و بي و گواهي مي
 به درستي كه راست: اما بعد . اوست ه يبنده و فرستاد )ص(دهم كه محمد گواهي مي

  » ...است  )ص(هدايت پيامبر ترين سخن، كالم خداوند متعال است و بهترين هدايت، 
به : شود  آموزان مي استفاده از الفاظ و كلماتي كه موجب تشويق و ترغيب دانش - 4
، و به بارك اهللا فيك، )آفرين( أحسنت: خوان بگويد  آموز كوشا و درس دانش
 )ص(پيامبر. خداوند تو را اصالح و هدايت كند: كار بگويد  آموز ضعيف و كم دانش
  : د نفرماي مي

  »متفق عليه«     )و الكلمة الطّيبة صدقة(
  » آيد و گفتن سخن نيك صدقه به شمار مي«
آموزان،  از سخني كه در آن توهين و تمسخر وجود دارد پرهيز كند؛ چون دانش -5
  . هاي زشت را گيرند و هم حرف م ياد ميسخنان زيبا را از معلّ هم

مشغول كارهاي ديگري غير از درسشان آموزاني كه از درسشان غافلند و  به دانش -6
  . كنند، هشدار دهد هستند يا سر كالس با هم صحبت مي

آموزان اجازه ندهد قبل از اجازه گرفتن،  هاي درس را تنظيم كند و به دانش ؤالس -7
  . سؤال كنند؛ در غير اين صورت به سؤالشان پاسخ ندهد

آنان را  ،آموزان نيز ند تا دانشمان بايد آداب و اخالق اسالمي را رعايت كنمعلّ -8
و كسي كه در كنار  الحمدهللا: م عطسه كرد، بگويد هر گاه معلّ. قرار دهندالگوي خود 

كننده هم در پاسخ  شخص عطسه). خدا به تو رحم كند( يرحمك اهللا: اوست بگويد 

خداوند تو را هدايت كند و وضع تو را به [ »يهديكم اهللا و يصلح بالكم«: بگويد 
م خميازه كشيد، بايد دست چپش را روي دهان بگذارد و و هر وقت معلّ]. ر گرداندخي

   :دنفرماي از اين كار نهي كرده است و مي)ص(پيامبر زيرا. ها، ها نكند
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  )إذا تثاءب أحدكم فليضع يده علي فمه، فإنّ الشّيطان يدخل مع التّثاؤب(
  » متفق عليه«                              

ه يكي از شما خميازه كشيد بايد دستش را روي دهانش بگذارد؛ زيرا شيطان هر گا«
  » .شود هنگام خميازه كشيدن داخل انسان مي

ر به اي زيبا و بدون تكب  را پاكيزه نگه دارند و با قيافههايشان  مان بايد لباسمعلّ -9
  : عمل نمايند  )ص(پيامبر هآموزان بروند و به اين فرمود ميان دانش

إنّ الرّجل يحب أن : يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبرٍ، قيل ال(
بطر : إنّ اهللا جميل يحب الجمال، الكبر : يكون ثوبه حسناً، و نعله حسنةً، قال 

  )الحقّ و غمط النّاس
  » رواه مسلم«                               

»اي : شود، گفتند  د داخل بهشت نميه كبر و غرور در دل داشته باشكسي كه يك ذر
غرور  هخواهد لباس و كفشش زيبا باشد، آيا اين هم نشان مردي مي ،)ص(رسول خدا

:  ،يعني ؛بدون ترديد خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد، كبر:  نداست؟ فرمود
  » .نپذيرفتن حق و تحقير مردم

آموزان دختر و پسر و  شكنند كه دان اي تدريس مي مان در مدرسهاگر معلّ -10
اند ـ امري كه با تعاليم اسالم منافات دارد ـ بايد  مان زن و مرد در آنجا مختلطمعلّ

هاي عقب؛ تا از  هاي جلو بنشانند و دختران را در صندلي آموزان پسر را در صندلي دانش
آموزان پسر  دانش به سان بايدمان و مدرهمچنين معلّ. بروز مشكالت جلوگيري شود

آموزان دختر اختالط نكنند، زيرا صحبت كردن با آنان جز به  گوشزد كنند كه با دانش
 ،مان زن نيزمعلّ. قصد نصيحت، آن هم از پشت پرده نه در خلوت و تنهايي، جايز نيست

در مكاني جدا و بدون اختالط بنشينند تا عفت و مان مرد مختلط شوند، بلكه نبايد با معلّ
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آموزش و پرورش است كه مدارس  هادار ي هاين وظيف ،البته. شان حفظ شود پاكدامني
 ،در اين ميان. دنعمل نماي يدخترانه و پسرانه را از هم جدا كند و بر اساس تعاليم اسالم

ق كشور عربستان سعودي مدارس دخترانه و پسرانه را از هم جدا كرده و بسيار هم موفّ
ست آموزش دختران را بر عهده گرفته و اي كه ريا اين كشور با ايجاد شعبه. بوده است

مراحل پرداخته و آنان را از بروز  هكند به جدايي مدارس دختران در كلي بر آن نظارت مي
بيت زير گوياي وضعيت . مشكالت حاصل از اختالط با پسران مصون داشته است

  : مدارس مختلط است 
 ألقاه في الييم مكتوفاً ثم قال له

  

 تلّ بالماءإياك إياك أن تب  
  

  
  » .احتياط كن كه خيس نشوي: او را دست بسته به دريا افكند و سپس به او گفت «
  

  آموزان  آداب و اخالق دانش
  

  : آموزان دختر و پسر بايد آداب زير را در سر كالس رعايت كنند  دانش
آموزش آموزان  به دانش موضوعاتي رامان احترام بگذارند، زيرا آنها به معلّ -1
مان از از سوي ديگر، سن و سال معلّ. دهند كه در دين و دنيا برايشان سودمند است مي

 ايشانكه براي آنان احترام قايل شويم؛  اند توصيه كرده ،نيز )ص(پيامبر. آنان بيشتر است
  : د نفرماي در اين باره مي

   )ليس منّا من لم يجلّ كبيرنا، و يرحم صغيرنا، و يعرف لعالمنا حقّه(
  » حسن رواه احمد«                            

»م ننمايد و حق هر كس به بزرگساالن ما احترام نگذارد و به خردساالن ما ترح
  » .از ما نيستعالمان ما را ادا نكند 



  ربيت دختران و پسرانراهنماي مربيان براي ت

 

63

سان گوش دهند تا از درسشان بيشتر مان و مدرهاي معلّ ت تمام به گفتهبا دقّ -2
  . استفاده ببرند

كالس آرام بماند  محيطدرس جز با اجازه سخن نگويند، تا سر كالس و هنگام  -3
  . نظمي ايجاد نشود و هرج و مرج و بي

براي سؤال كردن اجازه بگيرند و زياد هم سؤال نكنند تا ساعت درسي بيهوده  -4
  . تلف نشود

ت مان اطاعت كنند و پند و اندرزشان را تا زماني كه به گناه و معصياز معلّ -5
  . اند، بپذيرند دستور نداده

شايان از آن  ه يدرسي مشغول نشوند تا استفاد موضوعات به چيز ديگري جز -6
  . ببرند
  . ه قرار دهند و سر كالس نخوابندم را مورد توجمعلّ درست به دقّ -7
 ، يادداشت نمايند تا هنگام ياد گرفتننكات مهم درس را در يك دفتر ويژه -8

  . دروس به آن مراجعه كنند
م اجازه آموزي با تأخير به كالس بيايد بايد قبل از وارد شدن از معلّ گر دانشا -9
  . سالم كند به دوستانشسپس  ،بگيرد

مختلطي بودند و برخي از  ه يآموزان دختر و پسر در مدرس اگر دانش -10
آقا و برخي ديگر خانم باشند ـ امري كه مخالف فطرت است و با تعاليم  ،مانشانمعلّ

حافظ عفت و پاكدامني دختران است، سازگاري ندارد و متأسفانه در بيشتر اسالم كه 
آموزان  آموزان پسر نبايد با دانش كشورهاي اسالمي وجود دارد ـ در چنين حالتي، دانش
در هر  ؛هاي زشت به آنان بگويند  دختر مختلط شوند و همراه آنان بيرون بروند يا حرف

آيا شما دوست داري كه  ،آموزي بپرسيم گر ما از دانشا. حال بايد از آنان فاصله بگيرند
هاي زشت به او بگويند،  و حرف كنندآموزان به خواهرت نگاه كنند و با او شوخي  دانش
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ها با خواهرم رد و بدل  هرگز راضي نيستم اين صحبت: پذيرد و خواهد گفت  قطعاً نمي
. پسندند رانشان نميآموزان ديگر هم اين كار را براي خواه همچنين دانش. شود
بايد حجاب اسالمي و متانت خود را حفظ كنند و از  ،آموزان دختر نيز دانش
شان  آموزان پسر دوري نمايند تا سخنان زشتي از آنان نشنوند كه به آبرو و حيثيت دانش

  . زند لطمه مي
آموزان دختر بايد در حضور پسران، حجاب اسالمي كامل را رعايت كنند  دانش -11
راهنمايي، دبيرستان و  ه ير و سينه و صورت خود را بپوشانند مخصوصاً در دورو س

دانشگاه، و نبايد از وسايل آرايش و سرمه و عطر استفاده كنند، زيرا اين كار تنها در خانه 
البته استفاده از عطر و مواد خوشبوكننده براي تمام زنان هنگام . و براي شوهر جايز است

  : د نفرماي مي )ص(حرام است؛ زيرا پيامبر بيرون رفتن از منزل
أيما امرأةٍ استعطرت، ثم خرجت، فمرّت علي قوم ليجدوا ريحها فهي زانيةٌ و (

  » حسن رواه احمد«                  )كلّ عين زانيةٌ
سپس از خانه خارج شود و از كنار قومي  ،هر زني كه خود را خوشبو و معطر كند«

چنين زني زناكار است و هر چشمي كه  ؛او به مشامشان برسد عبور نمايد تا بوي خوش
  » .به نامحرم نگاه كند زناكار است

. امري مسلم است كه زنان با اين كار آبرو و شرف خود را حفظ خواهند كرد
  : د نفرماي در اين باره مي )ص(پيامبر
ألن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرٌ له من أن يمس امرأةً (
  )تحلّ لهال

  » صحيح رواه الطبراني و غيره«                
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اگر در سر يكي از شما سوزن آهني فروبرده شود براي او بهتر از آن است كه يك «
  » .زن نامحرم را لمس كند

  
  م مسلمان، دعوتگر استمعلّ

   
 مش دعوتگر باشد؛ با روشي حكيمانه و الگوييبايد ميان برادران معلّ ،م مسلمانمعلّ

نيك آنان را پند دهد و به سوي ايمان و عمل صالح و اخالق پسنديده دعوت كند و 
  : آيات زير را در زندگي خود عملي سازد 

 $ yϑÎ6 sù 7π yϑôm u‘ z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝ ßγ s9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹Î=xî É=ù= s)ø9 $# 

(#θ‘ÒxΡ ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9öθ ym ( ß#ôã$$sù öΝåκ ÷] tã ö Ï øótG ó™$# uρ öΝçλ m; öΝ èδ ö‘Íρ$ x© uρ ’ Îû Í öΔF{ $# ( 

# sŒÎ* sù |M øΒz• tã ö≅©. uθ tGsù ’ n? tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† t⎦, Î# Ïj. uθtG ßϑø9 $#           )159 / عمران آل(  
خو و پرمهر شدي، و اگر تندخو و  پس به بركت رحمت الهي، با آنان نرم«

پس، از آنان درگذر و س. شدند دل بودي قطعاً از پيرامون تو پراكنده مي سخت
تصميم  زماني كهو  ؛و در كارها با آنان مشورت كن ؛برايشان آمرزش بخواه

  ».دارد كنندگان را دوست مي زيرا خداوند توكل ،ل كنگرفتي بر خدا توكّ

 äí ÷Š$# 4’ n<Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø:$$ Î/ Ïπ sàÏãöθ yϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ptø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ © ÉL©9 $$Î/ 

}‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r&   ) 125 /النحل(  
اي كه  با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به شيوه«

  ».نيكوتر است به مجادله برخيز
   .شود هم غير مسلمانان بحث و جدال در اين آيه، هم شامل مسلمانان مي
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ايد با رفتار نيك ب ،آموز غير مسلمان وجود داشت م و دانشمان، معلّاگر در ميان معلّ
حسنه و بحث و جدال منطقي، آنها را به  ه يبا آنان برخورد كنيم و با حكمت، موعظ

  : كار خويش قرار دهيم  ه يمبارك را سرلوح ه ياسالم دعوت نماييم و عمل به اين آي

 Ÿω uρ (# þθä9 Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9$# ωÎ) ©ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ôm r& ω Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θßϑ n=sß 

óΟßγ ÷ΨÏΒ ( (#þθ ä9θè%uρ $̈ΖtΒ# u™ ü“Ï%©! $$Î/ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠs9 Î) tΑ Ì“Ρé& uρ öΝ à6ö‹ s9Î) $oΨ ßγ≈ s9 Î) uρ 

öΝ ä3ßγ≈ s9 Î) uρ Ó‰ Ïn≡uρ ß⎯ øtwΥ uρ …çμ s9 tβθßϑ Î=ó¡ãΒ     
  )46 /العنكبوت (                 

ي از اي كه بهتر است، مجادله مكنيد ـ مگر با كسان و با اهل كتاب، جز به شيوه«
به آنچه به سوي ما نازل شده و به آنچه به : اند ـ و بگوييد  آنان كه ستم كرده

سوي شما نازل گرديده است، ايمان آورديم؛ و خداي ما و خداي شما يكي 
  ».است و ما تسليم اوييم

  : پردازيم  به ذكر چند داستان واقعي مياجراي اين اصول قرآني  براي ،در اينجا
م نصراني به نام ما يك معلّ ه يدر مدرس. م بودمسوريه معلّ ها پيش در سال -1

آيا با من : به نرمي با وي به گفتگو پرداختم و گفتم  ،روزي. كرد تدريس مي» جودت«
ايمان  )ع(ما مسلمانان به عيسي: گفتم . بله: موافقي كه همگي پيامبران برادرند؟ گفت 

من گواهي . آمده است» مريم«درش داريم، و حتي يك سوره در قرآن كريم به نام ما
فرستاده خداست، و گواهي  )ص(دهم كه هيچ معبود به حقي جز اهللا نيست و محمد مي
ي دهم كه هيچ معبود به حقّ من هم گواهي مي: گفت . دهم كه عيسي رسول خداست مي

اآلن برادر ديني ما شدي و ايمان : گفتم . رسول خداست )ص(جز اهللا نيست و محمد
  . افزوده است )ع(بر ايمان تو به عيسي )ص(و به محمدآوردن ت
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آموز نصراني در آنجا تحصيل  كردم كه يك دانش اي تدريس مي در مدرسه - 2
عيسي و مادرش ـ عليهما  ههايي كه در قرآن كريم دربار من پيوسته داستان. كرد مي

من عالقمند اين كار باعث شد تا نسبت به . كردم السالم ـ آمده است براي او نقل مي
البته او حق داشت از كالس خارج . شود و مرتب در كالس درس ديني حضور پيدا كند

آموزان مسلمان حفظ  ايشان درس قرآن را پيش از دانش اما.شود چون غير مسلمان بود
ب و لجاجت از حضور ش متوجه اين كار شد و به خاطر تعصركرد، تا اين كه پد مي

  . مي جلوگيري به عمل آوردوي در كالس درس تربيت اسال
من درس تربيت . خواند آموزان مسلمان درس مي آموز نصراني با دانش يك دانش - 3

ي و خاطر احترام مسلمانان به عيسآموز به  اين دانش. كردم اسالمي برايشان تدريس مي
كرد و  شنيد پيوسته در اين كالس شركت مي آنها مي هايي كه درباره مريم و داستان

  . پرسيد گوناگوني از من مي سؤاالت
انسان مسلمان موظف است با افراد غير مسلماني كه با او نشست و  ،بدون ترديد - 4

رفتار باشد تا محاسن و امتيازات اسالم را به آنان نشان دهد و  كنند، نيك برخاست مي
در هتل آشنا شدم و او را » دروزي«با يك كارگر . سپس آنان را به اسالم دعوت كند

 ،از اين رو. راي اداي نماز دعوت كردم، اما چون نماز خواندن بلد نبود عذرخواهي كردب
مرتب نمازهايش را در  ،طرز وضو گرفتن و نماز خواندن را به وي آموختم و از آن پس

داد و  شد گوش فرامي هايي كه در مسجد ارائه مي ها و موعظه خواند و به درس مسجد مي
  . كوبيد تا نماز را به جماعت بخوانيم ميبعضي اوقات در اتاق مرا 

  حكومت اسالمي چگونه شكل گرفت؟ 
  

دعوتش را در مكه آغاز كرد و تعداد اندكي به وي ايمان  )ص(رسول اكرم -1
  . آوردند و سپس تعدادشان افزايش يافت
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در مكه توانست يك گروه مسلمان تشكيل دهد و آنها را بر اساس  )ص(پيامبر -2
هيچ معبود  ،يعني ؛»االاهللا الاله«. متجلي است، تربيت كند» االاهللا الاله«عار توحيد كه در ش

معبود واقعي تنها خداي  اما ؛به حقي جز اهللا وجود ندارد؛ زيرا معبودهاي باطل بسيارند
  : د نفرماي خداوند در اين باره مي. پاك و منزه است

 šÏ9≡ sŒ  χ r'Î/ ©!$# uθ èδ ‘,ysø9 $# χ r& uρ $tΒ šχθããô‰tƒ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ uθ èδ 

ã≅ÏÜ≈ t6ø9 $#   ) 62 /الحج(  
اين بدان سبب است كه خداوند حق است و آنچه به جز او به فرياد ! آري«

  ».كنند باطل است خوانند و پرستش مي مي
 ندو فرمود ندترين انواع عبادت را به مردم اعالم كرد يكي از مهم )ص(همچنين پيامبر

 :  
  )الدعاء هو العبادة(
  » رواه الترمذي و قال حسن صحيح«              
  » .دعا، عين عبادت است«

اما  ؛ه تحمل كردندو يارانش انواع سختي و آزار مشركان را در مكّ )ص(رسول خدا
تا رسيدن به پيروزي صبر و پايداري از خود  ندكرد پيوسته به آنان توصيه مي )ص(پيامبر

  . نشان دهند
، در ندگروهي منظم از مسلمانان مكه تشكيل داد پس از آن كه ،)ص(پيامبر - 3

و به  ندام حج با آنان تماس گرفتو در اي ندجستجوي جماعت ديگري در مدينه برآمد
اين گروه از مردم مدينه در بيعت عقبه اول و دوم با وي . ندسوي اسالم دعوت نمود

  . بيعت كردند
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را به  »معاذ« ايشاننگامي كه ه. به امر توحيد آشكار بود )ص(توجه شايان پيامبر - 4
  :  ندبه او گفت ندفرستاد »عين«

إلي أن : إالّاهللا و في رواية  فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن الاله(
  » متفق عليه«                             )يوحدوا اهللا

ا به يگانگي خد گواهي دادنكني بايد  اولين چيزي كه آنان را به سوي آن دعوت مي«
  » .تا اينكه خدا را يگانه و يكتا بدانند: و در روايتي ديگر آمده است ) االاهللا الاله(باشد 

حكومت اسالمي را تشكيل دهد، بايد به تبعيت از هر كس كه بخواهد  ،بنابراين
توحيدي شروع كند و هر كس با اين راه و روش مخالفت ورزد،  هاز عقيد )ص(رسول

شود؛ زيرا در ايجاد حكومت اسالمي، بر اساس  مي ميدچار شكست و ناكا ،سرانجام
ها ـ كه اصل و  قبل از هر چيز بايد در دل ،اين حكومت. عمل نكرده استروش نبوي 
. زمين شكل گيرد بعدي روي هعقيده و باور است ـ برپا شود تا در مرحل ،اساس آن

  : گويد  يكي از دعوتگران معاصر مي
  » .برپا شود ،نيز شما سرزمين دربرپا كنيد تا  هايتان حكومت اسالمي را در دل«

ترين بخش آن توحيد است ـ در  است كه تعاليم اسالم را ـ كه مهم واجب بر ما
  . ما شود زندگي خود و خويشان و همفكرانمان به اجرا درآوريم تا پيروزي نصيب

 گردد، گويند اسالم از راه درست گرفتن قدرت و حاكميت برمي برخي مي:  سؤال
پذير است،  بازگشت اسالم از راه تصحيح عقيده و تربيت امكان: گويند  برخي ديگر مي
  تر است؟   كدام يك درست

ه در سخنرانيي كه در دارالحديث مكّ ،محمد قطباستاد  ،دعوتگر مشهور:  جواب
اگر دعوتگراني نباشند كه به : دهد  مه ايراد كرد، اين سؤال را اينگونه پاسخ ميمكرّ

مردم بپردازند و از ايماني راستين برخوردار بوده و به خاطر دينشان  ه يعقيداصالح 
انواع آزار و اذيت را تحمل كرده و پايداري نمايند، چگونه حاكميد دين در ت مجد
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حاكمِ مسلمان كه از آسمان . ق پيدا خواهد كرد؟ قضيه خيلي روشن استزمين تحقّ
آيد اما به شرط تالش و كوششي كه خداوند  مي البته همه چيز از آسمان. آيد فرود نمي

  : د نفرماي خداوند متعال مي. ها واجب كرده است آن را بر انسان

 öθs9 uρ â™ !$t±o„ ª!$# u |ÇtGΡ ]ω öΝ åκ÷] ÏΒ ⎯Å3≈ s9 uρ (# uθè=ö6 u‹Ïj9 Ν à6 ŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7Î/          
  )4 / محمد(  

فرمان پيكار داد تا برخي از  اماگرفت  خواست، از ايشان انتقام مي و اگر خدا مي«
  ».برخي ديگر بيازمايد هشما را به وسيل

و هنگامي كه به  ندمحيط مناسبي در مدينه فراهم كرد ،قبل از هجرت )ص(پيامبر - 6
 ،توحيد و محبت هاسالمي توسط مهاجرين و انصار برپاي ه ي، جامعندآنجا هجرت نمود

بر مبناي قرآن و سنت  )ص(يامبربه وجود آمد و حكومت اسالمي با مديريت شخص پ
  . شكل گرفت

گام نهادند  )ص(بر همان راه پيامبر ،آنها نيز. دوران خلفاي راشدين فرارسيد ،سپس 
هاي زيادي را فتح كردند و اين دين را به صورت كامل به ما رساندند و  و سرزمين

  . بود آنها پيوسته پيروزي قرين
  

  روش دعوت سلَفي 
  

 آيينكه مردم را به اسالم و اجراي شريعت و  ت اسالمي هستندبسياري ازجماع -1
خلفاي راشدين  ي هبسان دور ميدعوت كرده و براي برپايي حكومت اسال وندخدا

  . ت مسلمانان را به آنان باز گردانندكنند تا مجد و افتخار و عزّ تالش مي
كتاب پروردگار و  كه به ندو به آنان فرمان داد ندمسلمانان را دعوت كرد ،)ص(پيامبر

پس از او، ياران باوفايش كه سلف صالح اين امت هستند، . سنت پيامبرشان چنگ زنند
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ها را فتح نمودند و اين دين را  و سرزمين كردندبرخاستند و توصيه رهبرشان را عملي 
  . به شكل كامل در اختيار ما قرار دادند و خداوند پيروزي بزرگي را نصيبشان ساخت

حركت ) و يارانش )ص(پيامبر(انان واجب است كه در راه سلف صالح بر مسلم -2
هر گروه و جماعتي كه مردم را به پيروي از كتاب . كنند تا خداوند آنان را ياري دهد
دعوت كند، شايستگي كمك و نصرت خداوند را  )ص(خدا و سنت قولي و عملي پيامبر

، ]يافته نجات[» ناجيه«فرقة  پيدا خواهد كرد و تنها آن جماعت، اهل سنت و جماعت،
  . و جماعت سلفي است] شده نصرت[» منصوره«طايفه 
ه عقيدبر ها به قرآن و سنت است و  ترين جماعت يكي از نزديك،جماعت سلفي -3
؛ امري كه قرآن كريم بر آن تكيه و تأكيد نموده و به ما دنمي ورز اهتمام يتوحيد ي

  : عبارت  ادستور داده است تا ب

 x‚$−ƒÎ) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ Ú⎥⎫Ïè tGó¡nΣ   )5 / الفاتحه(  
  ».جوييم كنيم و فقط از تو كمك مي تنها تو را عبادت مي«

  . هاي نماز تكرار كنيم آن را در تمام ركعت
ها پايبند سنت پيامبرند و ميان احاديث صحيح و ضعيف و جعلي فرق  سلفي -4
ن احاديث ضعيف و جعلي را به مردم اند و پيروي از احادث صحيح و كنار گذاشت قايل

  : نمايند  عمل مي )ص(پيامبر هكنند و بر اساس اين فرمود گوشزد مي
حسن رواه «                       )من قال علي مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار(
  » احمد
ام بايد جايگاهش را در آتش  هر كس سخني را به من نسبت دهد كه آن را نگفته«

  » .كندمعين 
و اصحابش منسوب هستند و به هيچ كس ) ص(پيامبر ،يعني ؛ها به سلف صالح سلفي

  : شان عبارت است از  ترين اصول عقيدتي مهم. ديگري انتساب ندارند
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  ). ، اصحاب و تابعين)ص(پيامبر(فهم قرآن و سنت بر اساس فهم سلف صالح  )الف(
اما عكس آن  ؛دهد هي مياگر روايتي صحيح باشد، عقل به درستي آن گوا )ب(

  . درست نيست
در گفتار، محبت خويش را . ما گوش به فرمان و مطيع خدا و رسولش هستيم) ج(

  . نماييم داريم و در عمل از او تبعيت مي اعالم مي )ص(به پيامبر
  . اريگذ بدعتدين ما، دين پيروي كردن و اطاعت است نه  )د(
مگر اين كه سليم بدون چون و چراست؛ در مسايل عقيده و عبادت، اصل بر ت ( ه(
ها، اصل بر مباح بودن است، مگر اين  آن را نقض كند؛ اما در معامالت و خوردني ،دليلي

  . كه حكم تحريم چيزي آمده باشد
هر كس كه در راه قرآن و سنت و اصحاب گام بردارد، سلفي است؛ و منسوب به  - 5

و از اهل  بعين و امامان مجتهد، تا)ص(اصحاب رسول خدا ،سلف صالح است؛ يعني
از جناب شيخ عبدالعزيز بن باز » فرقة ناجيه« هدربار. دنآي سنت و جماعت به شمار مي

ها و تمام كساني كه بر راه و رسم سلف صالح  سلفي: سؤال شد، وي در پاسخ گفت 
  . ناجيه هستند هكنند ـ از هر گروهي كه باشند ـ فرق حركت مي

  ] در حرم مكي شنيدم اين سؤال و جواب را[
  

  يك اندرز عمومي
   

هاي اسالمي واجب  چه دعوتگران و چه جماعت ،بر تمام مسلمانان، چه مربيان  -1
را الگوي خود قرار دهند و در راستاي افزايش و توسعه امت  )ص(است كه رسول خدا

اي  قرار دهند، سپس به فكر تشكيل جامعهاسالمي، دعوت به توحيد را در اولويت 
حاكم و فرمانروايي مسلمان و  ،سلمان و شايسته باشند؛ زيرا چنانچه شرايط فراهم شودم
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كند، ظهور خواهد كرد  حكومت مي )ص(دادگر كه بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبرش
  . يابند ت و افتخارشان را باز ميعزّ ،و مسلمانان

واست اجراي به ويژه دعوتگران الزم است كه قبل از درخ ،مسلمانان بر همه -2
شان پياده كنند تا  شريعت از حاكمان، احكام اسالمي را در زندگي خود و خانواده

ايم كه احكام  چون ما برخي از جماعت اسالمي را ديده. موفقيت بيشتري به دست آورند
 ،حكمي عليه آنان داده شود اگركنند و  اسالمي را حتي در برخورد با مردم رعايت نمي

  . اتفاق افتاده است ،البته اين كار از سوي برخي افراد. پذيرند آن را نمي
بدون ترديد، تالش براي اجراي احكام قرآن، بر هر مسلماني واجب است؛ اما  -3

خداوند در اين باره . پذير است حسنه امكان ه ياين كار با نرمي، حكمت و موعظ
  : د نفرماي مي

 äí ÷Š$# 4’ n<Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø:$$ Î/ Ïπ sàÏãöθ yϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ptø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ © ÉL©9 $$Î/ 

}‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r&   ) 125 /النحل(  
اي كه  با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به شيوه«

  ».نيكوتر است مجادله كن
آويز قرار  دست ،زير را براي تكفير مسلمانان ه يهاي اسالمي آي برخي از گروه -4
  : اند  داده

 ⎯tΒuρ óΟ©9 Οä3øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρãÏ≈s3ø9$#     
  )44 /المائده (                   

گمان  نكنند، آنان بي يو كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده است داور«
  ».كافرند
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در عين حال اعتراف نمايد حكم كند و  »اهللا ما انزل«هر كس به : گويد  ابن عباس مي
هم اين معنا را پسنديده » ابن جرير«. معصيت است، ظالم و فاسق است ،كه اين كار وي

 ه ياين كار وي كفر اصغر است و باعث خروج انسان از داير: گويد  عطاء مي. است
  . گردد اسالم نمي

اما بر  ،نمايد اعتراف »ما أنزل اهللا«پس هر گاه حاكم و فرمانروايي به حقانيت  )الف(
اساس آن حكم نكند، ظالم و فاسق است و بايد به نرمي او را نصيحت نمود و براي 

  . اصالح وي دعا كرد
دست بشر را  ه يد يا قانون ساختنك اما حاكمي كه حكم خدا را انكار مي )ب(

تر از حكم خدا  ، شايستهشده نمايد و معتقد باشد كه آن حكم وضع آن ميجايگزين 
اين شخص را . آيد اسالم به شمار مي هين شخصي كافر، مرتد و خارج از دايراست، چن

 ،خداوند ه يفرمودبه  بايد بايد با نرمي و مالطفت نصيحت كرد و در اين باره ،نيز
تا فرعون كافر را ـ كه ادعاي  ندكه دستور داد توجه شود ،خطاب به موسي و هارون

  : كرد ـ نصيحت كنند  ربوبيت مي

 !$t6 yδ øŒ$# 4’n<Î) tβöθ tãöÏù …çμ ¯Ρ Î) 4© xö sÛ ∩⊆⊂∪ Ÿωθà) sù …çμ s9 Zω öθs% $ YΨÍh‹ ©9 …ã&©# yè©9 ã ©. x‹tF tƒ 

÷ρ r& 4© ý øƒ s†   )44-43 / طه(  
به سوي فرعون برويد كه سركشي كرده است، سپس به نرمي با او سخن «

  ».بگوييد شايد كه پند پذيرد يا بترسد
ت اسالمي شكيبا باشند و به تبعيت از دعوتگران بايد در مسير تشكيل حكوم -5

ها مقاوم باشند و همواره مردم را به سوي توحيد  در مقابل مصيبت )ص(رسول گرامي
همتا و عبادت او، دعا، تضرع به درگاه او، و جهاد در راه حاكميت بخشيدن به  خداي بي
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كتاب  ،گياي شكل گيرد كه در تمام امور زند شايسته ه يتا جامع ؛فراخوانند ،دين وي
  . خويش قرار دهد هخدا و سنت رسولش را سرلوح

  
  هاي مدرسه  فعاليت

  
از  ؛ها گوناگونند اين فعاليت. آموزان دارد هاي مدرسه، فوايد زيادي براي دانش فعاليت

  : جمله 
  سخنراني و پند و اندرز  -1

صف صبحگاهي حاضر  در ،ها آموزان قبل از رفتن به كالس كه دانش بهتر است 
چند آيه و حديث را همراه با معاني آنها، به  ،آموزان مان يا دانشند و يكي از معلّشو

  . آموزان بخواند زبان ساده براي دانش
  

  داستان  -2
مان بايد در معلّ ،از اين رو .به داستان دارند فراواني ه يعالق ،آموزان شك دانش بي

براي آنان  فراوانيهاي  خالل درس و در زنگ تفريح و ديگر اوقات فراغت، داستان
. كند آموزان تثبيت مي سالم را در دل دانش ههايي كه عقيد مخصوصاً داستانبازگو كنند؛ 

آمده است،  )ص(پاك پيامبر ه يكه در سير اي هاي آموزنده به ذكر داستان ،جا در اين
  : پردازيم  مي

يز داشتم من يك كن... «: روايت شده است كه گفت  )رض(از معاويه بن حكم سلمي
روزي اطالع يافتم كه ناگهان . چوپان گوسفندانم بود» جوانيه«و » اُحد«كه در اطراف 

ها ناراحت  انسان همن هم يك انسانم و مانند بقي. گرگ يكي از گوسفندانم را ربوده است
و رفتم )ص(آنگاه نزد رسول خدا. سيلي محكمي به كنيزم زدم ،به همين خاطر. شوم مي
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اي : گفتم . قبيح شمردنداين كار را  )ص(رسول خدا. ش تعريف كردمماجرا را براي
  :  ندفرمود )ص(آيا او را آزاد كنم؟ رسول خدا ،)ص(رسول خدا

أنت : من أنا؟ قالت : أين اهللا؟ قالت في السماء، قال : إئتني بها، فقال لها (
  )، قال أعتقها فإنّها مؤمنةٌ)ص(اهللا رسول

  » رواه مسلم«                               
بر : خدا كجاست؟ گفت : به وي گفت  )ص(رسول خدا ،آنگاه ؛او را پيش من بياور«

 )ص(تو رسول خدا: من چه كسي هستم؟ گفت : گفت  )ص(آسمان است، رسول خدا
  » .او را آزاد كن زيرا مؤمن است: به معاويه فرمود  )ص(هستي، پيامبر

  
  برخي از فوايد اين داستان 

  
آمد به او  مشكالتي كه برايشان پيش مي هدر هم )ص(اصحاب رسول خدا )الف(

  . آن بدانند ه يكردند تا حكم خدا و رسولش را دربار مراجعه مي
  : د نفرماي خشنودي از حكم خدا و رسولش، خداوند متعال مي )ب(

 Ÿξsù y7În/u‘uρ Ÿω šχθãΨÏΒ÷σãƒ 4©®Lym x8θßϑÅj3ysãƒ $yϑŠÏù tyfx© óΟßγoΨ÷t/ §ΝèO Ÿω 
(#ρß‰Ågs† þ’Îû öΝÎηÅ¡àΡr& %[ t̀ym $£ϑÏiΒ |MøŠŸÒs% (#θßϑÏk=|¡ç„uρ $VϑŠÎ=ó¡n@     

  )65 / النساء(                   
آورند، مگر آنكه تو را در مورد آنچه كه در  آنان ايمان نمي! به پروردگارت قسم«

هايشان  اي در دل آن اختالف دارند داور قرار دهند؛ سپس از حكمي كه كرده
  ».احساس ناراحتي و ترديد نكنند، و كامالً سرتسليم فرودآوردند
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سرزنش كرد و كارش  ،، معاويه را به خاطر كتك زدن كنيزش)ص(رسول خدا )ج(
  . بار تنبيه بدني باشند ه آثار زيانمربيان بايد متوج ،بنابراين ؛را ناپسند دانست

  . خلوقاتش واجب استخدا بر م توحيد و علو ه يسؤال كردن دربار )د(
از آن كنيز  )ص(؟ چون پيامبر»خدا كجاست«مشروع بودن اين سؤال كه (  ه(

  خدا كجاست؟ :  ندپرسيد
پاسخ كنيز را تأييد ) ص(زيرا پيامبر. مشروع بودن اين پاسخ كه خدا بر آسمان است) و(
  . ندكرد

ه حساب اعتقاد به اين كه خداوند بر آسمان است، دليلي بر صحت ايمان ب) ز(
در قرآن كريم به ذكر  ،خداوند متعال. آيد و هر مسلماني بايد به آن اعتقاد داشته باشد مي

  : د نفرماي اين مطلب پرداخته و مي

 Λä⎢ΨÏΒ r& u™ ⎯ ¨Β ’Îû Ï™ !$yϑ ¡¡9$# βr& y# Å¡øƒs† ãΝä3Î/ uÚ ö‘ F{$#     
  )16 /الملك (                     

  »ايد كه شما را در زمين فروبرَد؟ ن شدهآيا از آن كس كه بر آسمان است ايم«
  . خداوند است ،جا منظور در اين: گويد  ابن عباس مي

  . ن ايمان استمبي ،رسول خدا است ،)ص(هي دادن به اين كه محمداگو )ح(
درست . كند ذات خدا در همه جا حضور دارد، اشتباه مي: گويد  كسي كه مي )ط(

است و با علم خويش از وضعيت ما آگاه است و  بر آسمان ،خدا :اين است كه بگوييم
  . شنود بيند و صدايمان را مي ما را مي

حقيقت است كه  اين بر دالّ ،)ص(امتحان كردن آن كنيز توسط پيامبر )ي(
  . پندارند داند، آنگونه كه صوفيان مي نمي علم غيب )ص(پيامبر
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كنيز را امتحان كرد و  آن )ص(آزاد كردن براي مؤمن است نه كافر؛ زيرا پيامبر )ك(
  . هنگامي كه فهميد او مؤمن است، دستور داد وي را آزاد كنند

  
  ديواري  هروزنام -3

ديواري در مدرسه است كه برخي از  ههاي مفيد مدرسه، وجود روزنام يكي از فعاليت
امتحانات و ديگر موضوعات در  هها، اخبار، مسابقات و برنام المثل سخنان پندآميز، ضرب

آموزان و زير نظر يكي از  اين روزنامه با مشاركت دانش ي تهيه. شود نوشته ميآن 
گزيند تا  خط را برمي  آموزان خوش بعضي از دانش ،م مزبورمعلّ. گيرد مان صورت ميمعلّ

 ، )ص(حديث پيامبر ،اي از قرآن تواند آيه اين شعار مي. دنشعار روز يا هفته را بنويس
  : مانند ابيات زير  ؛اي تربيتي باشد كتهيك بيت شعر پر محتوا يا ن

  
 و األمام مدرسةٌ إذا أعددتها

  

 أعددت شعباً طيب األعراق  
  

  
تبار   اي است كه اگر او را آماده كني، مانند اين است كه يك ملت پاك مدرسه ،مادر«

  » .را آماده كرده باشي
  

 أهللا أسأل أن يفرّج كربنا
  

 فالكرب اليمحوه إال اهللا  
  

  
، زيرا جز خدا كسي از ما دور كند خواهم كه غم و غصه و ناراحتي را  ز خدا ميا«

  » .زدايد ها را نمي ناراحتي
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  مسابقات ديني و سرگرمي  -4
دارد؛ مخصوصاً هنگامي آموزان  ذهني دانش  نقش مهمي در فعاليت ،اجراي مسابقات

آموزي تالش  هر دانش ،پردازدآموزان مي  سؤاالت متنوعي براي دانشم به طرح كه معلّ
  . كند به آنها پاسخ دهد
  . كنندگان جوايز مادي و معنوي به آنان بدهد م براي تشويق شركتبهتر است كه معلّ

  
  اردوها و بازديدها  -5

ها،  آموزان از مساجد، مزارع، قبرستان مدرسه موظف است تا فرصت بازديد دانش
آموزان با همديگر آشنا  مان و دانشلّها و مدارس نزديك را فراهم كند تا مع كارخانه
ها و كنار دريا بروند تا  همچنين براي تفريح به روستاهاي مجاور و رودخانه. شوند
  . ياد بگيرند ـ كه بسيار مهم است ـورزش شنا را ،آموزان دانش
  

  آموزان  مالقات با اولياي دانش -6
مدرسه دعوت كند تا در آموزان را براي بازديد از  بايد اولياي دانشمدير مدرسه 

براي بازديد از مدارس دخترانه دعوت  ،مادران نيز. نمايند يتربيت فرزندان با هم همكار
بسيار مهم  هنكت. افتد از نزديك آشنا شوند گاه اتفاق مي شوند تا با مشكالتي كه گاه و بي

ان بايد از آموز يان در قبال دانشدر اين ميان اين است كه برخورد و موضع اوليا و مرب
گونه تعارض و دوگانگي در رفتار و موضع مدرسه  وحدت رويه برخوردار باشد و هيچ

آموزان تأثير  بر زندگي و رفتار دانش ،اين برخوردهاتمامي  زيراو خانه مشاهده نشود؛ 
مان آموزان اقدام ناخوشايندي از جانب معلّ هر گاه اولياي دانش ،بنابراين. گذارد مي

نبايد در حضور فرزندانشان به ذكر آن بپردازند، بلكه شخصاً و بدون  مشاهده كردند،
آموزان  سان در نظر دانشمان و مدرحضور فرزندان به مدرسه مراجعه كنند تا احترام معلّ

شوند و  ها دچار اشتباه مي بايد همه بدانيم كه تمام انسان. ت خود باقي بماندبه قو
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كنندگان كساني هستند كه از  ، بهترين اشتباههمانطور كه در حديث صحيح آمده است
  . كنند اشتباه خود توبه مي

  
  مسابقات مدرسه 

  
 ،زيرا مسابقه ؛آموزان به اجراي مسابقات علمي بپردازند در ميان دانشمان بايد معلّ

برد و با كسب معلومات، ذهنشان  آموزان را باال مي قدرت انديشيدن و حافظه دانش
متفاوتي مسابقات داراي انواع . كنند س شادي و خوشحالي ميو احساشود  شكوفا مي

  : د ، در اولويت قرار دهرا ترين آنها م است كه مهممعلّ ه يو اين وظيف است
  

  حفظ قرآن كريم  همسابق -1
تشويق كنند و » جزء«يا يك » سوره«يك آموان را به حفظ  توانند دانش مان ميمعلّ

قه بدهند و در پايان، نشان برتر يا جايزه به برندگان سپس دو نفري يا بيشتر با هم مساب
چند شهر يا در ، دو مدرسه  ،مسابقه را ميان دو كالس  ه يتوان دامن البته مي. داده شود

همانطور كه دولت عربستان سعودي در وسايل ارتباط جمعي  ؛سطح كشور گسترش داد
  : كند  آن را اجرا مي،

كه از طريق راديو و تلويزيون » ناشيء في رحاب القرآن«اي تحت عنوان  در برنامه )الف(
اين كار باعث . پردازد نوآموز با حفظ صفحاتي از قرآن به تالوت مي يكشود، پخش مي

  . گردد به آنان اعطا مي ،افزون بر اين، جوايزي نيز. شود تشويق كودكان در امر حفظ قرآن مي
كه هر سال از طرف » كريمجهاني حفظ، تفسير و تجويد قرآن  ه يمسابق« )ب(

شود و برندگان با اعطاي جوايز مادي و معنوي مورد  وزارت حج و اوقاف برگزار مي
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گيرند، و عالوه بر اين، پاداش بزرگي را به خاطر حفظ قرآن كسب  تشويق قرار مي
  . كنند مي

اسالمي  ه يوجود دارد كه يك برنام» أبناء االسالم«ديگري به نام  ه يبرنام )ج(
  . گردد برگزار مي» رابطه العالم االسالمي«فق است و از سوي مو

  
  حفظ احاديث شريف  همسابق -2

 )ص(زيرا احاديث پيامبر ؛حفظ احاديث شريف را اجرا كنند ه يمان بايد مسابقمعلّ
دومين منبع قانونگذاري محسوب  ،برخوردار است و پس از قرآن كريم فراوانت از اهمي

  . رساند آموزان سود مي يا به دانششود و در دين و دن مي
  

  زبان عربي  همسابق -3
صحبت كنند و آنان را به اين كار تشويق آموزان  مان بايد به زبان عربي با دانشمعلّ

ها و معلمانشان اقدام  به زبان عربي با همكالسي» مكالمه« ه ينمايند و به برگزاري مسابق
  . نمايندكنند جوايزي اهدا مي صحبت  ،حنمايند و به برندگاني كه به زبان عربي فصي

  
  مسابقه حفظ اشعار  -4

به سوي توحيد و  آموزان را به حفظ اشعار زيبا و پر معنايي كه انسان را دانشما بايد 
زمان با  هم) ص(در جنگ احزاب، پيامبر. ، تشويق و ترغيب كنيمكند جهاد دعوت مي

  : د دنكر را زمزمه مي» ابن رواحه«اين اشعار  ،حفر خندق
  

 واهللا لوال ما اهتدينا
  

 و التصدقنا و الصلّينا  
  

 فأنزلن سكينةً علينا
  

 و ثبت األقدام إن القينا  
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 و المشركون قدبغوا علينا
  

 إذا أرادو فتنةً أبينا  
  

  ] يرفع بها صوته أبينا أبينا[
  »متفق عليه«

  
داديم نه نماز  مينه صدقه ! شديم اگر خدا نبود ما هدايت نمي! به خدا سوگند«
 تهايمان را هنگام رويارويي با دشمن ثاب بر ما آرامش فروريز و گام ،خدايا. خوانديم مي

ي زدند، چنانچه بخواهند ما را از دينمان عليه ما دست به تجاوز و تعد ،مشركين. گردان
د صدايش را بلن» ابينا« ه يهنگام گفتن كلم )ص(پيامبر(پذيريم  هرگز نمي ،برگردانند

  » .)كرد مي
  

  چگونه قرآن كريم را تدريس كنيم؟ 
  

گذاري روي  م، سوره يا آياتي را كه بايد حفظ شوند با خط واضح و حركتمعلّ -1
توان از خود  البته مي. كند نويسد و آن را به ديوار آويزان مي تخته سياه يا وايت برد مي

  . قرآن هم استفاده كرد
. كند صدايي زيبا و رسا و آيه به آيه تالوت مي م، متن آيات قرآني را بامعلّ -2

:  ندسؤال شد، در پاسخ گفت )ص(قرآن خواندن پيامبر ه يدربار» اُم سلمه«هنگامي كه از 
  : ندخواند قرآن را آيه آيه مي )ص(پيامبر
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   ) 4-1 /الفاتحه(  
  »صحيح رواه الترمذي«                       

خواني كنند تا  م همتوانند آيات را با معلّ ال باشند، ميآموزان خردس اگر دانش -3
  . تلفظ صحيح را ياد بگيرند؛ اما اگر بزرگسال باشند نيازي به اين كار ندارند

. آموزان فرصت داده شود تا با صداي آهسته به حفظ و تالوت آيات بپردازند به دانش - 4
  : د نفرماي از اين كار نهي كرده و مي )ص(زيرا پيامبر ؛و نبايد براي يكديگر ايجاد مزاحمت كنند

   )اليجهر بعضكم علي بعضٍ في القرآن(
  » رواه البخاري«                           

  » .خواندن صدايتان را بر يكديگر بلند نكنيددر قرآن «
  : فرمايد  ابن مسعود در اين باره مي. عجله كردن، جايز نيست -5
هذوه هذّ الشّعر، قفوا عند عجائبه، و حرّكوا به التنثروه نثر الرّمل، و الت(

  )القلوب، و اليكن هم أحدكم آخر السورة
  » رواه البغوي«                             

هنگام خواندن قرآن آن را مانند شن و ماسه پراكنده نكنيد و مانند شعرخواني آن را «
ر كنيد و دارد تأمل و تدب ميادر جايي كه شما را به شگفتي و. با سرعت تالوت نكنيد

شما اين باشد كه هر چه زودتر سوره  هآن به حركت درآوريد، و نبايد دغدغ اها را ب دل
  » .را به پايان برسانيد
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را بگويند،  »اهللا العظيم صدق«آموزان اجازه بدهد عبارت  معلم نبايد به دانش - 6
ادت است نبايد چيزهاي زايد گونه دليل شرعي ندارد و چون قرآن خواندن عب زيرا هيچ

  . اي از قرآن است آموزان گمان نبرند كه آيه به آن افزوده شود تا دانش
  

  تربيت بدني 
  

دار اين كار  عهده ،اي مان ويژهتوجه خاصي به تربيت بدني دارند و معلّ ،مدارس
نمايد آموزان تبيين  معلم ورزش ـ چه زن و چه مرد ـ بايد براي دانش ،راينبناب. اند شده

تا انسان  توجه دارد ،تربيت بدني نيز به پردازد، كه اسالم همانطور كه به تربيت ديني مي
در اين باره  )ص(پيامبر. مسلمان، هم ايمان قوي داشته باشد و هم بدن نيرومند

  : د نفرماي مي
المؤمن القوي خيرٌ و أحب إلي اهللا من المؤمن الضّعيف، و في كلّ خيرٌ، (

ا ينفعك و استعن باهللا، و التعجر، فإن أصابك شيء فالتقل لو إحرص علي م
قل قدر اهللا و ما شاء فعل، فأنّ لو تفتح عمل  كان كذا و كذا، ولكن... أني فعلت 
    )الشّيطان

  » رواه مسلم«                               
ست؛ البته تر ا مؤمن نيرومند نزد خداوند از مؤمن ناتوان و ضعيف بهتر و محبوب«

و  ؛براي چيزي تالش كن كه برايت سودمند است و از خدا كمك بجو. هر دو خوبند
چنان  ،كردم اگر چنين مي :اگر هم دچار مصيبتي شدي، نگو ؛ضعيف و درمانده مباش

و خدا هر چيزي را بخواهد انجام  ؛آنچه رخ داد تقدير خدا بود: بلكه بگو  ؛شد مي
  » .كندمي راه ورود شيطان را باز » ر و اگرهااگ«بدون ترديد گفتن . دهد مي
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چون انسان مؤمني كه داراي بدني نيرومند است در اداي عبادات بدني مانند نماز، 
م ورزش بايد فوايد تر است؛ لذا معلّ تر و فعال روزه، حج، و غيره از ديگران قوي

  . تشويق كندبدن تقويت  هآموزان تبيين كند و آنها را ب هاي بدني را براي دانش عبادت
  

  نماز  -1
اما خالي از فوايد بدني هم نيست؛ قيام و ركوع و سجود،  ؛يك عبادت است ،نماز

  . شوند هايي هستند كه باعث تقويت بدن مي ش ورز
  

  روزه  -2
تقويت : از جمله . اند ه براي آن برشمرد ي بسيارعبادتي است كه پزشكان فوايد ،روزه

  . شمار ديگر كردن كبد و فوايد بيمعده، دستگاه گوارش، فعال 
  

  حج  -3
  : هاي سودمند در آن وجود دارد  حج، عبادتي است كه انواع ورزش

غسل كردن قبل از احرام بستن براي حج كه باعث فعاليت گردش خون،  )الف(
همچنين غسل جنابت و غسل روز جمعه و . شود از جمله پوست و مو مي ،پاكيزگي بدن
  . هاي مفيدي براي بدن هستند ورزش رده است كه همه، واجب كوضو را نيز

هاي كوتاه و  روي با گام پياده ،عبادتي است كه در آن ،طواف نيز: طواف كردن  )ب(
قوت و  ،ين كار فرمان داده است تا مشركانه اب )ص(رسول خدا. گيرد سريع انجام مي

  . توان مسلمانان را ببينند
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ه فاصل ،خدا ه يعبادت است و زائر خان ،ر نيزاين كا: سعي ميان صفا و مروه  )ج(
. پيمايد هاي تند مي صفا و مروه را پياده و بين دو ميل را با گام هطوالني ميان دو تپ ي

  . ورزش و فعاليت بدني وجود دارد ،در اين كار نيز! آري
و بيتوته كردن در » مزدلفه«به عرفات، بازگشت به » مني«رفتن به مشاعر؛ از  )د(

  . براي رميِ جمرات به مدت چند روز» يمن«
 ه يدر زمين بسيارعبادت است و فوايد جسمي و نظامي  ،رمي جمرات نيز ( ه(

  : د نفرماي خطاب به مؤمنان مي ،خداوند متعال زيراآموزش تيراندازي در بردارد؛ 

 (#ρ‘‰ Ïãr& uρ Ν ßγ s9 $̈Β ΟçF ÷èsÜ tGó™ $# ⎯ÏiΒ ;ο§θ è% ∅ÏΒ uρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ ø‹y⇐ ø9 $# šχθç7Ïδ öè? 

⎯Ïμ Î/ ¨ρ ß‰tã «!$# öΝ à2̈ρ ß‰tãuρ     
  )60 / األنفال(                   

هاي آماده بسيج كنيد، تا با اين  و هر چه در توان داريد از نيرو و اسب«
  ».تداركات، دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانيد

د نفرماي است و ميتفسير كرده » تيراندازي«را در اين آيه به » قوت« )ص(رسول خدا
 :  

  » رواه مسلم«                          )أالّ إنّ القوة الرّمي، أال إنّ القوة الرّمي(
در  ،در تيراندازي است، آگاه باشيد كه توان و قدرت ،آگاه باشيد كه توانمندي«

  » .تيراندازي است
د و در اين باره كند كه تيراندازي را ياد بگيرن مسلمانان را تشويق مي )ص(پيامبر

  : د نفرماي مي
رواه «                            )من تعلّم الرّمي ثم نيسيه فليس منّا أوقد عصي(
  » مسلم
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ـ يا اينكه  .سپس آن را فراموش كند از ما نيست ؛هر كس تيراندازي را ياد بگيرد«
  » .ـ دچار معصيت شده است: فرمود 

 ،امروزه. و جايگاه خاصي برخوردار بوده استاز ارزش  ،تيراندازي در طول تاريخ
جنگي  هاياستفاده از هواپيماها، شليك موشك و توپخانه نيازمند مهارت در اين هنر

  . است
  

  سواري   اسب -4
برخي از كشورها  ،امروزه نيز. سواري يكي از لوازم جهاد بود  اسب ،در صدر اسالم

نمايند؛ چون فوايد  به آن تشويق مي كنند و مردم را سواري برگزار مي  مسابقات اسب
آن را مورد توجه قرار  ،حتي برخي از كشورهاي بيگانه نيز ،براي بدن داردبسيار ورزشي 

  . اند داده
  

  دو  همسابق -5
با حضرت عايشه  )ص(رسول خدا. براي بدن بسيار مفيد است اين ورزش زيبا

  . )ص(يامبرمسابقه داد، يك بار حضرت عايشه برنده شد و بار ديگر پ
م ورزش بايد انواع مخصوصاً معلّ ،م موفقمطلب اين است كه معلّ ه يخالص
 اجازه ندهدآموزان تبيين كند و  هايي را كه از نظر اسالم پسنديده هستند براي دانش ورزش

اوقاتشان را صرف فوتبال كنند، مخصوصاً زماني كه باعث فوت نماز و ايجاد كينه و دشمني 
جواني را ديدم كه ساق پايش دچار شكستگي  ،در مكه» نور«در بيمارستان  .ميان آنان گردد

يكي از بازيكنان : هنگامي كه علت را از او پرسيدم، در پاسخ گفت  ،العالجي شده بود
ديد در بازي شكست خورده است خود را روي ساق پايم انداخت؛ در نتيجه هنگامي كه 

  . آن دشوار شده است هن معالجبيمارستان شدم و اكنو هپايم شكست و روان
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   ق هاي تربيتي موفّ روش

  
بايد  ،براي تربيت يك نسل مسلمان، مؤدب و شجاع كه از دين و امتش دفاع كند ،مانمعلّ
آمده  )ص(تربيتي موفقي را در پيش گيرند كه در قرآن كريم و سنت پاك پيامبر هاي روش
  : است 
  

  بيم و اميد  -1
زيرا  ؛آموزان به وجود بياورند دانش دلوند متعال را در مان بايد ترس از خدامعلّ

سخت  ،دهند كنند و فرايض را انجام نمي كساني كه از فرمان او سرپيچي مي برخداوند 
آتشي كه  ؛در روز قيامت تهديد نموده استسوزان   و گناهكاران را به آتش ؛كيفر است

  . گرماي آن از آتش اين دنيا به مراتب بيشتر است
مقابل، خداوند متعال مؤمنان و فرمانبرداراني را كه به اداي حقوق خداوند در 

ها و  ها، درختان، ميوه بهشت پهناوري داده است كه رودخانه ه يپردازند، وعد مي
فراواني آيات و احاديث . هاي جاودان در آن وجود دارد حوريان بهشتي و ديگر نعمت

  : از جمله . مطرح مي كندبا هم  د كه خوف و رجا و بيم و اميد راوجود دار

⋅ ø )الف( Ém< tΡ ü“ ÏŠ$t6 Ïã þ’ÎoΤ r& $ tΡ r& â‘θà tóø9 $# ÞΟŠÏm §9 $# ∩⊆®∪ ¨β r& uρ ’Î1# x‹tã uθ èδ 

Ü># x‹yèø9 $# ÞΟŠÏ9 F{ $#   )50-49 / الحجر(  
مهربان و اين كه  ه يبه بندگان من خبر بده كه منم آمرزند ،)ص(اي پيامبر«
  ».ذاب من، عذابي است دردناكع
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 Ÿωuρ (#ρß‰ Å¡ø è? †Îû ÇÚ ö‘F{ $# y‰ ÷è t/ $ yγÅs≈ n=ô¹Î) çνθãã÷Š$# uρ $]ù öθyz $·è yϑsÛ uρ         
  )56 / األعراف(  

  ».پس از اصالح آن فساد مكنيد، و با بيم و اميد او را بخوانيد ،و در زمين«
دهد كه او را به خاطر ترس از آتش  خداوند متعال در اين آيه به بندگانش فرمان مي

وزخ و اميد رفتن به بهشت بخوانند تا انسان مسلمان پيوسته ميان بيم و اميد زندگي د
  .شود آموز اصالح مي كند، و اين چنين رفتار و اخالق دانش

   
  : د نفرمو )ص(در حديث آمده است كه پيامبر )ب(
صحيح رواه «                 )اللهم إني أسئلك الجنّة، و أعوذبك من النّار(
  »ودابودا
  » .برم خواهم كه مرا به بهشت ببري، و از آتش دوزخ به تو پناه مي از تو مي ،خدايا«

آنها خدا را به خاطر اميد : گويند  پاسخ به صوفياني است كه مي ،آيات و حديث فوق
كنند؛ گويي كه آنها اصالً قرآن و حديث را  به بهشت و ترس از آتش جهنم پرستش نمي

  . اند نخوانده
  

  دار  هاي هدف تانداس -2
براي  فراوانيهاي  يان بايد داستانگذارد؛ پس مرب تأثير زيادي بر انسان مي ،داستان

  . آمده است بسيارهاي  پيامبر داستان ه يدر قرآن كريم و سير. آموزان نقل كنند دانش
هدف از اين داستان تربيت نسل با ايماني است كه :  داستان اصحاب كهف) أ(

  . بوده و از شرك بيزار است دوستدار توحيد
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اعتراف به اين واقعيت است كه  ،هدف از اين داستان:  )ع(داستان عيسي) ب(
  . پندارند خداست نه پسر وي، آنگونه كه نصاري مي ه يعيسي بند

دارد؛  اين داستان ما را از اختالط زنان و مردان برحذر مي:  )ع(داستان يوسف) ج(
  . ه دنبال داردچون اين كار عواقب خطرناكي ب

به درخواست كمك از خداي يكتاست؛  ،هدف از اين داستان:  )ع(داستان يونس) د(
  . شويم ويژه هنگامي كه دچار بال و مصيبت مي

اين داستان را براي يارانش حكايت كرد تا  )ص(پيامبر:  داستان ياران غار(  ه(
لدين، اداي حقوق مردم و مانند خشنودي وا ،ل به خدا را با انجام كارهاي شايستهتوس

سرشار از اين  )ص(پيامبر ه يترك زنا به خاطر بيم از خدا، به آنان بياموزد، سير
  . هاي مفيد است داستان

را  فراوانيهاي سودمند  يان بايد داستانمان و مربموضوع اين است كه معلّ ه يخالص
به  فراوانيكمك  ،ند تربيتها در فراي اين داستان زيرابازگو كنند؛  خود آموزان براي دانش

هاي بدي كه به بزهكاري،  آموزان را از داستان مان بايد دانشهمچنين معلّ. كند مان ميمعلّ
  . دارد، برحذر دارند كارهاي زشت و انحراف اخالقي وامي

ام و  دانم كه عنوان چند كتاب مفيد را كه براي جوانان نوشته جا الزم مي در اين
  : نام ببرم  ،اند تاكنون به چاپ رسيده

  .)ص(انگيز زندگي پيامبر هاي شگفت داستان- 1
  . اسراء و معراج همعجز- 2
  . دي و اخالق نبوي و آداب اسالميهاي محم گلچيني از خصلت- 3
4 -ف در ترازوي كتاب و سنتتصو .  
  . دانند اطالعات مهمي از دين كه بسياري از مسلمانان آن را نمي- 5
  . اركان اسالم و ايمان- 6



  ربيت دختران و پسرانراهنماي مربيان براي ت

 

91

  . اسالمي در چارچوب كتاب و سنت صحيح هعقيد- 7
  .إالاهللا شهادت الاله- 8
  . نيكوكاران در باب ادعيه، آداب و اذكار هتحف- 9

در موضوع تفسير خالصه » صابوني«هايي كه  هشداري ديگر نسبت به كتاب-10
  . كرده است

  . )ص(فضايل صاله و سالم بر بهترين خلق خدا محمد-11
  

  ماعت در مسجد پايبندي به نماز ج
  

يان بايد اوليا و مرب. ترديدي نيست كه نماز جماعت در مسجد بر مردان واجب است
آموزان را تشويق كنند كه نماز را در مسجد بخوانند تا در دوران بزرگسالي به آن  دانش

هاي مفيد و تجربه  يكي از اين تشويق. عادت كنند و رفتن به مسجد برايشان آسان شود
آموزان آن را در  م، جدول زير را روي تخته سياه رسم كند تا دانشست كه معلّاين ا ،شده

ن آموزان براي نماز جماعت به مسجد بروند و امام جماعت يا مؤذّ دانش. بنويسنددفترشان 
م آموز هر روز جدول را نزد معلّ سپس دانش. اسم خود را روي دفتر نوشته و آن را امضا كند

 ه يم است امضا كند و نمره و عالمت خوب را در زمينخصوص معلّتا جايي را كه م هآورد
  . بدهد ايشان آموز نمونه بگذارد و هدايا و جوايزي به رفتار و تربيت اسالمي براي دانش

  : آموز  نام دانش
  : خواند  نام مسجدي كه در آن نماز مي

  
روزهاي 
  هفته

امضاء   عشاء  مغرب عصر ظهر صبح
  معلم
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    امام  امام امام امام امام  شنبه
    امام  امام امام امام امام  يكشنبه
    امام  امام امام امام امام  دوشنبه

    امام  امام امام امام امام  شنبه سه
    امام  امام امام امام امام چهارشنبه

    امام  امام امام امام امام  شنبه پنج
    امام  امام امام امام امام  جمعه

  
جدول را  ،ه نماز بخواند و پدرش به جاي امامآموز دختر بايد در خان دانش:  توجه
  . مش نشان دهدهر روز آن را به معلّ ،او نيز. امضاء كند

  
  بخش آموزان از كارهاي زيان برحذر داشتن دانش

   
  هاي بد  عادت -1

مانند نوشتن با دست چپ، خم شدن  ،هاي بد را از عادتآموزان  بايد دانش ،قم موفّمعلّ
هاي دفتر و كثيف كردن آنها  ها روي زمين، كندن برگ ختن كاغذ پارهبه هنگام نوشتن، اندا

. هاي بد، باز دارد با جوهر، بدخطي، سخنان زشت و دشنام و نفرين كردن و ديگر عادت
آموزان رواج پيدا  اي وحشتناك ميان دانش ، سيگار كشيدن است كه به گونهبدترين عادت

آموزان را از اين كار برحذر  دانشهاي گوناگون،  وهيان بايد با شيمان و مربكرده است و معلّ
اي  هاي سيگار كشيدن را براي آنان توضيح دهند؛ به گونه مان بايد زيانهمچنين معلّ. دارند

آموزان اين مطلب را  آنان بايد براي دانش. ايجاد كنند را سيگار نفرت ازآموزان  كه در دانش
ها و انگشتان افراد سيگاري را  ان شده و دندانتبيين كنند كه دود سيگار باعث بوي بد ده
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ها جمع  در ريهاست كه در سيگار موجود ينيكوتين و قطران ،شود  كند و باعث مي زرد مي
قتل عمد است كه خداوند آن را  ه يو اين كار به مثابشده و باعث مرگ زودرس شود؛ 

 اني پزشكان را مبني بر اينجه ه يتواند گزارش كميت م ميدر اين ميان معلّ. حرام كرده است
شود به  هاي خطرناك مي كه دود سيگار باعث سرطان ريه، خون، حنجره و ديگر بيماري

  . آموزان برساند اطالع دانش
آموزان و مردم سيگار بكشند  اند نبايد جلوي دانش ه ماني كه گرفتار سيگار شداما معلّ

  : عمل كنند  )ص(پيامبر ي و بايد به اين فرموده
  )أمتي معافي إالّ المجاهرين كلّ(
  » متفق عليه«                               
»مگر كساني ) در صورت توبه كردن(قابل عفو و گذشت هستند  ،ت منتمام افراد ام

  » .كنند كه تظاهر به گناه مي
  . از سيگار كشيدن دست بكشند ،مان واجب است كه به طور كليالبته بر اين معلّ

آموزان توضيح دهند كه فرد سيگاري،  توانند براي دانش مان ميعلّم ،همچنين
ها و  اي را كه خداوند مأمور كرده است بدي كند و دو فرشته ميهمنشينان خود را اذيت 

اين امر مسلماً در دين ما آزار و اذيت ديگران . دهد هاي او را ثبت كنند، آزار مي خوبي
آموزان  م توانست با سخنانش دانشاگر معلّ ،از اين رو. و حرام است مي شودمحسوب 

خواني دارد،  آموزان ببينند كه افعال و كردار او با سخنانش هم را قانع كند و سپس دانش
  . مي راه راست و درست را در پيش گرفته استشود كه چنين معلّ آن وقت معلوم مي

  
  سينما و تلويزيون  -2

اخالق جوامع اسالمي نابود شده است ن، هاي مسلمانا ار به سرزميندر پي تهاجم كفّ
نما دارند و  هاي پر زرق و برقي كه ظاهري خوش و به نام آزادي، دموكراسي و ديگر نام
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اين تهاجم فكري . بند و باري اخالقي، اين جوامع را فراگرفته است دروني پوسيده، بي
يم، دوشادوش كن آن را مشاهده ميكه امروزه در بسياري از كشورهاي عربي و اسالمي 

سينما است كه خطر  ،يكي از تهاجمات. هاي اسالمي نفوذ كرد استعمار، به سرزمين
  . رود بسيار بزرگي براي جوانان مسلمان به شمار مي

ها را در جامعه ترويج  بند و باري خطرناك بودن سينما به اين خاطر است كه انواع بي
تا بخش است؛  اطل و بيهوده و زياندهد و هدف از آن، كشاندن جوانان به كارهاي ب مي

 ه ياين كار نقش. از نيرو و توان خود در خدمت به دين و سرزمينشان استفاده نكنند
ه اين خطرات صهيونيسم جهاني است و جاي تعجب است كه مسؤوالن مملكتي متوج

خالقي ا ،ها علمي البته اگر اين فيلم. كنند آنها نمينيستند و كاري براي از ميان برداشتن 
كه وضو گرفتن، نماز خواندن، احترام به  يهاي مانند فيلمد؛ ، اشكال نداريا ديني باشند

آموزان سودمند است به  م، اطاعت از پدر و مادر و ديگر كارهايي را كه براي دانشمعلّ
  . موزدبياآنها 

اي هاي سينما، تلويزيون و ويدئو و ماهواره را بر ق بايد زيانم موفّمعلّ ،بنابراين
مردانگي و  ه يبند و بار، روحي هاي بي آموزان تبيين كند و به آنان بفهماند كه فيلم دانش

د و دزدي و جرم و جنايت را به آنان رب از بين ميآموزان  خواهي را در دانش  فضيلت
كاري را از  اند راه جنايت بسيارند دزدان و جنايتكاراني كه اعتراف نموده. آموزد مي

وجود دارد كه اين فراواني هاي  نمونه. اند سينمايي و ويدئويي آموخته هاي طريق فيلم
هاي سينمايي باعث خستگي  افزون بر اينها تماشا كردن فيلم. كند واقعيات را اثبات مي

از سوي ديگر به خاطر . شود ها به آن خيره مي زيرا در تاريكي چشمشود؛  چشم مي
دهد و اتالف مال و  انسان دست مي سالن سينما، احساس خفگي به ه يهواي آلود

  . ثروت هم مزيد بر علت است
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آموزان تبيين كند و به آنها بفهماند كه اگر يك  م بايد اين كارها را براي دانشپس معلّ
كتاب علمي يا يك داستان مفيد بخرند، براي آنها بسيار مفيدتر است، البته خداوند به لطف 

  . هاي آن حفظ كرده است بند و باري سينما و بي خود سرزمين عربستان سعودي را از شرّ
  

  آزمايي  قمار و بخت -3
ه در امر آموزش و پرورش بايد هميشه مراقب شاگردانش باشد و توج ،قم موفّمعلّ

يك نوع ... آنان را به اين نكته جلب كند كه بازي كردن بر سر شكالت و شيريني و غيره 
او بايد . شود شم پروردگار و ورشكستگي مالي ميقمار است و انسان به خاطر آن دچار خ

ه كند كه اگر كسي به بازي كردن بر سر اين چيزهاي ساده عادت كند، شاگردان را متوج
اين قضيه . آبرو و شرف خواهد شد حتيمال و ثروت و  بر سرقماربازي  گرفتاردر آينده 

دست داد و حتي دخترش را  در مورد فردي اتفاق افتاد كه در قماربازي تمام ثروتش را از
فروخت؛ اما باز هم بازنده شد و يك ليتر از خونش را فروخت تا با پول آن قمار كند؛ اما 

  . هاي بيروت پيدا شد جان او در يكي از هتل بي ه يباز هم باخت و مدتي بعد، الش
. كرد اگر در قماربازي خير و مصلحتي وجود داشت، خداوند ما را از آن نهي نمي

  : د نفرماي وند در اين باره ميخدا

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ $yϑ̄Ρ Î) ã ôϑsƒ ø:$# ç Å£øŠ yϑø9 $#uρ Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈s9 ø— F{$# uρ 

Ó§ô_Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜø‹ ¤±9$# çνθç7Ï⊥ tG ô_$$ sù öΝ ä3ª= yès9 tβθßsÎ=ø è? ∩®⊃∪ $yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌ ãƒ 
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  )91-90 / المائده(  
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ها و تيرهاي قرعه پليدند و  شراب و قمار و بت ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«
همانا . ها دوري گزينيد، باشد كه رستگار شويدپس، از آن. از عمل شيطانند

خواهد با شراب و قمار ميان شما دشمني و كينه ايجاد كند، و شما را  شيطان مي
  »!داريد؟ پس آيا شما دست برمي. از ياد خدا و از نماز باز دارد

  : د نفرماي مي )ص(پيامبر
رواه «               )من لعب بالنّردشير فكأنّما غمس يده في لحم خنزيرٍ و دمه(
  » مسلم
و خون  ترد بازي كند مانند اين است كه دستش را در گوشهر كسي با تخته نَ«

  » .خوك فروبرده است
رد، حتي اگر براي سرگرمي بازي و تخته نَ رسيم كه ورق ما به اين نتيجه مي ،بنابراين

ايجاد كشمكش  شود و ميان بازيكنان دعوا و منجر به قمار مي زيراباشد جايز نيست؛ 
كردند و در اثناي بازي  سرگرمي با هم تخته نرد بازي مي برايباري، دو دوست . كند مي

ديگري را به جا  ،كشيدند و يكي از آنها فرياد ميميان آنها اختالف ايجاد شد و هر دو 
ها متهم كرد؛ اما دوستش به طالقش قسم خورد كه آن را جا به جا  به جا كردن مهره

ميانشان به وجود آمد ؛ و قهر   سخن او را باور نكرد و دشمني آن ديگري ؛نكرده است
  . يكديگر بودند ه يدر حالي كه همساي

  
  دشنام و مشاجره  -4

آموزان رواج يافته است كه همديگر را  بسيار بدي ميان دانش ه يمدتي است كه پديد
به دين اسالم هم ناسزا  پردازند و برخي از آنها دهند و به نزاع و مشاجره مي دشنام مي

مانع چنين كارهايي اوليا اين است كه به فرزندانشان توجه كنند و  هوظيف. گويند مي
گذشتگان ما هرگز با اين عادت بد سر . انگاري ننمايند و در اين باره هرگز سهل بشوند
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 كن آموز همكاري كند تا اين عادت ريشه دانش بهتر است معلم با ولي. و كار نداشتند
آموزي را  دانش ،يك بار. اي براي آن بيابند شود و با حكمت و پند و اندرز، راه چاره

من به او نزديك . گفت ميكرد و به دين او فحش و ناسزا  ديدم كه با دوستش دعوا مي
اي درس  اسمت چيست؟ كالس چندم هستي؟ در چه مدرسه ،پسرم: شدم و گفتم 

چه : گفتم . خدا: و را آفريده است؟ گفت چه كسي ت: خواني؟ سپس به او گفتم  مي
  ها و سبزيجات را روزي تو كرده است؟  كسي چشم و گوش به تو داده است و ميوه

ها را به تو داده است،  كسي كه اين نعمت در برابرتو  ه يوظيف: گفتم . خدا: گفت 
گفتي؟ پسرك خجالت كشيد  چند لحظه قبل چه مي: گفتم . شكرگزاري: چيست؟ گفت 

ترديدي نيست كه خداوند تجاوزگري و : گفتم . حرمتي كرد دوستم به من بي: گفت  و
  : د نفرماي پذيرد و از آن نهي كرده است و مي حرمتي به ديگران را نمي بي

 Ÿωuρ (# ÿρ ß‰tG÷è s? 4 χÎ) ©! $# Ÿω =Åsãƒ š⎥⎪Ï‰ tG÷èßϑø9 $#     
  )190 /البقره (                  

  ».دارد د؛ زيرا خداوند تجاوزگران را دوست نميو تجاوز و تعدي نكني«
: شيطان، گفتم : اما چه كسي به دوستت وسوسه كرد تا تو را كتك بزند؟ گفت 

لعنت بر : آموز به دوستش گفت  آن دانش. 1بايستي به شيطان ناسزا بگويي بنابراين مي

____________________________________________________
_____________________ 

خداوند  )أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم(انسان مسلمان هنگام خشم بهتر است به خدا پناه ببرد و بگويد  -1

$  :فرمايند  در اين باره مي ¨Β Î) uρ y7 ¨Ζxî u”∴tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹ ¤±9$# Øø ÷“ tΡ õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ ( …çμ ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ ¡¡9$# 

ÞΟŠÎ= yèø9 $#  ) اي از شيطان به سراغت بيايد، پس به خدا پناه ببر كه او خود  و اگر وسوسه«) 36/ فصلت
  » .شنواي داناست
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را ببخشد؛ سپس به او گفتم تو بايد توبه كني و از خداوند بخواهي گناهت . شيطانت
أستغفراهللا العظيم و اشهدأن الاله إالاهللا و «: گفت . زيرا فحش و ناسزا به دين، كفر است

من هم از او تشكر كردم و از او خواستم كه اين كار را تكرار » )ص(اهللا أنّ محمد رسول
اما در . دهد او را نصيحت كند نكند و اگر يكي از دوستانش را ديد كه به دين دشنام مي

م بايد به آنان تفهيم كند كه آنها برادر آموزان، معلّ رد دعوا و بگو مگو ميان دانشمو
مربي . يكديگرند و براي برادر جايز نيست كه با برادرش بجنگد يا به او دشنام دهد

  : د نفرماي در اين باره مي ،)ص(سرور ما محمد،بزرگ 
   )سباب المؤمن فسوقٌ و قتاله كفر(

  » متفق عليه«                              
  » .فسق و قتال با وي كفر است ،ناسزا گفتن به مؤمن«

آموزان حكمفرما  شايسته است كه فضاي دوستي و برادري ميان دانش ،از اين رو
م بايد آنها را به انجام كارهايي رهنمون كند كه محبت و برادري را افزايش باشد و معلّ

  : د نفرماي مي )ص(پيامبر. دهد مي
رواه « )أفشوا السالم بينكم! أدلّكم علي شيء إذا فعلتموه تجاببتم؟ دأوال(
  » مسلم
آيا چيزي را به شما بگويم كه اگر آن را انجام داديد محبت و دوستي ميانتان برقرار «

  » .شود؟ به همديگر سالم كنيد

                                                                                                           
إنّي ألعلم كلمةً لوقالها لذهب عنه الغضب أعوذ باهللا من (: به فردي خشمگين گفت ) ص(و پيامبر

  » متفق عليه« )الشّيطان الرّجيم
أعوذ «: شود و آن اين است  دانم كه اگر آن را بگويد خشم و عصبانيت از او دور مي من سخني را مي«

  ».باهللا من الشيطان الرجيم
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  تشويقات و تنبيهات 

  
. شود بيهات بدني متوسل نمياندك و برحسب نياز به تن يجز در موارد ،قم موفّمعلّ

اين كار باعث  زيرادهد،  او پيوسته تشويق و پاداش را بر تنبيه و مجازات ترجيح مي
برعكس، تنبيه و مجازات، آثار بدي . شود آموز در امر يادگيري و تربيت مي تشويق دانش

ه حيشود و رو افزايي وي مي امري كه مانع درك و فهم و دانشگذارد؛  آموز مي بر دانش
آموزان، مدرسه را به  بسياري از دانش. برد كوشش و پيشرفت را در او از بين مي ي

اند  آموزان عادت كرده دانش. كنند مان رها ميو ستمكاري برخي از معلّخاطر سنگدلي 
ما بايد كار تعليم و تربيت را با پاداش و  ،بنابراين. م سختگير را ظالم بنامندكه معلّ

  : اين يك اصل است و بايد مراعات شود  .با تنبيه و مجازات  تشويق شروع كنيم نه
  

  تعريف و تمجيد  -1
مشاهده كرد، بايد آموز  هر گاه تالش و كوشش و رفتار خوبي را از دانش ،قم موفّمعلّ

دهد آفرين  آموزي كه درس را خوب جواب مي او را مورد تشويق قرار دهد و به دانش
اين سخنان زيبا و . آموز فالني است بهترين دانش:  آموزان بگويد گفته و نزد دانش

نمايد و بهترين تأثير را در  او را تقويت مي هكند و روحي آموز را تشويق مي لطيف، دانش
 ه ياش را دوست بدارد و زمين م و مدرسهشود معلّ گذارد و باعث مي او برجاي مي

در ادب و  كه كند يحال دوستانش را تشويق مو در عين . شكوفايي او فراهم شود
شان تشويق  ماز طرف معلّ تااخالق و رفتار و تالش، او را الگوي خود قرار دهند 

  . قطعاً اين كار براي آنان بهتر از تنبيه و مجازات بدني است. شوند
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  تشويقات مادي  -2
آيد و مشتاق برخورداري از آن هستند؛ از  ها از تشويق مادي خوششان مي بچهطبيعتاً 

هاي گوناگون به آنها  پاسخ نگذارد و به مناسبت م بايد اين اشتياق را بيمعلّ ،واين ر
يف خود در برابر اكه نسبت به وظ خوش اخالقآموز كوشا و  شدان .جايزه بدهد

هاي مدرسه احساس  خير و فعاليتپروردگارش مانند نماز خواندن و ديگر كارهاي 
شادان و  ،دوستان نزدگيرد، خود را  مش ميمادي از معلّ هكند، و جايز وليت ميمسؤ

. ف را در خود اشباع كرده استك و تصرّتملّ حقّ ه يغريز زيرايابد؛  خوشحال مي
خوبي در زمينه اخالق و درس  هنمر ،بايدآموزي براي چنين دانشم شايسته است كه معلّ

  . منظور كند ،كه در آن ممتاز بوده است
  

  دعا كردن  -3
باادب و نمازگزار دعا كند و او را با اين عمل آموز كوشا،  م بايد براي دانشمعلّ

درخشاني براي شما آرزو  ه يخدا تو را توفيق دهد، من آيند: تشويق نموده و بگويد 
  . خداوند تو را اصالح و هدايت كند: انگار و تنبل بگويد  آموز سهل كنم؛ و به دانش مي

  
  لوح تقدير  -4

مدرسه يك لوح تقدير بزرگ در معرض ديد بسيار به جا و مفيد است كه در 
سعي و تالش يا  ،اخالق و رفتار ه يآموزان نصب شود و نام كساني كه در زمين دانش

آموزان  اين كار باعث تشويق دانش. بر بقيه برتري دارند نوشته شود... نظافت و غيره 
  . وح نوشته شودهايشان روي اين ل گردد تا آنان را الگوي خود قرار دهند و نام ديگر مي
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  تشويق  -5
اي يا  لهأگويي به سؤاالت معلم با حل مس آموزان براي پاسخ هنگامي كه يكي از دانش

م بايد در صورت خوب جواب معلّكند،  اي از قرآن كريم اعالم آمادگي مي تالوت سوره
 »بارك اهللا فيك«: اش بگذارد و بگويد  تشويق وي، دست روي شانه برايدادن 
  . آفرين
  

  آموزان به حساب آوردن  خود را جزو دانش -6
آموزي خوب تلقي كند و خويشتن را به آنان منسوب نمايد،  م بايد خود را دانشمعلّ

  : د نفرماي مي )ص(پيامبر. آيد بزرگي به حساب مياين كار تشويق 
  )من األنصار لوال الهجرة لكنت امرأ(

  » متفق عليه«                               
  » .شدم، يكي از انصار بودم مهاجر منسوب نمي ،اگر به خاطر هجرت به مدينه«
  

  معرفي كردن  -7
مان معرفي كند؛ البته اين آموزان و معلّ دانش ه يآموز خوب را به بقي م بايد دانشمعلّ

  . گردد كار موجب تشويق او و دوستانش مي
  

  همراهي كردن  -8
خواهد تشويق كند با خود به مسجد يا  كه ميآموزاني را  دانش ،مچه خوب است معلّ

احساس افتخار و  خود مآموزان از همراهي معلّ دانش زيراهاي علمي ببرد،  گردش
  . كنند خوشحالي مي
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  آموز  دانش ه يسفارش كردن خانواد -9
آموز بنويسد و در آن به ذكر محاسن  دانش ه ياي را به خانواد تواند نامه م ميمعلّ

آموز  دانش ه ياين كار باعث تشويق خانواد. ازد و از او تعريف كندفرزندشان بپرد
آموز را به  خود دانش ،همچنين ؛شود تا به بهترين وجه با فرزندشان رفتار كنند مي
  . نمايد رفتاري و پيشرفت ترغيب مي نيك

آموزان را در خانه جويا شود و در مورد  م بايد اخالق و رفتار دانشمعلّ ،بنابراين
تأييديه را از طرف اوليا  هف كند تا برگدن نمازهايشان تحقيق نمايد و آنان را موظّخوان

و اداي نمازهايشان به جماعت رفتاري  خود بياورند كه بيانگر نيك هو امام مسجد محل
  . باشد مي

  
  ياري كردن مستمندان  -10

مردمي به هاي  و كمكآموزان را براي جمع كردن هدايا  م بايد تعدادي از دانشمعلّ
مستمندان انتخاب كند و خودش در اين كار با دادن مقداري پول مشاركت نمايد تا 

آموزان ميان  م و دانشها زير نظر معلّ اين كمك. از او پيروي كنند ،آموزان نيز دانش
م بايد معلّ. شودتاب و وسايل مدرسه هستند توزيع برادرانشان كه نيازمند لباس، غذا، ك

كمك  ،ر كند تا آنها نيزآموزان خير در حضور دوستانشان از آنان تشكّ براي تشويق دانش
كنند و پاداش بزرگي را نزد خداوند بدست آورند، و قطعاً خداوند مالي را كه خرج 

  : آموزان بخواند  م بايد اين آيه را براي دانشمعلّ. شان تالفي خواهد كرداي اند براي كرده

 !$tΒuρ ΟçFø)xΡr& ⎯ÏiΒ &™ó©x« uθßγsù …çμàÎ=øƒä† ( uθèδuρ çöyz š⎥⎫Ï%Î—≡§9$#     
  )39 /سبأ (                      

دهندگان  دهد و او بهترين روزي و هر چه را در راه خدا ببخشد، عوضش را مي«
  ».است
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 هدخريد هدايا اختصاص د بهاز اين صندوق  را تواند مبلغي م يا مدير مدرسه ميمعلّ
رفتار و كساني كه مطيع پدر و مادر و  كوشا، پاكيزه و مرتب، خوش آموزان و به دانش

  . م هستند، بدهدمعلّ
  

  هاي آن و زيانه تنبي
   

ناگواري براي عواقب  ،م شايسته بايد از تنبيهات بدني بپرهيزد؛ زيرا اين تنبيهاتمعلّ
اي  ونهشود؛ به گ آموز مي م در پي دارد و باعث اتالف وقت دانشآموز و خود معلّ دانش

امري كه باعث ايجاد فاصله ميان . اي شود م دچار صدمهمعلّ ،كاري كه شايد بر اثر كتك
گويي در مقابل بازپرس در  اين كار به پاسخ ممكن استشود؛ و  م ميآموز و معلّ دانش
م آموز بيانجامد؛ امري كه به شهرت، جايگاه و نقش معلّ دانش هاي جزايي و ولي دادگاه

شود كه ديگر  زماني پشيمان مي ،مزند؛ آنگاه معلّ اش صدمه مي معهدر خدمت به جا
و گاهي اين . كند افرادي را واسطه ميسودي ندارد و ناچار براي حل اين مشكل، 

شود و در نتيجه، معلم سزاي اعمالش را  هاي كيفري حل نمي مشكالت جز در دادگاه
  . نبيه بدني استمنشأ تمامي اين مشكالت استفاده از ت! آري. خواهد ديد

پس الزم است از چنين . اند اين تنبيهات را منع كردهوالن امر، ، مسؤاز اين رو
آموزان  هايي خودداري شود، مگر به هنگام ضرورت؛ همچون تنبيه برخي دانش روش

نگه داشتن حرمت كالس  براياين راه در برخورد با آنان مؤثر است يا  تنهامنحرف كه 
آموزان را نصيحت و  م، اين نوع دانشتنبيهات زماني است كه معلّ البته اين. و نظم آن

المثل عربي را در اين  اين ضرب. اند هايشان برنگشته راهنمايي كرده است اما از كجروي
  : اند  مورد آورده

)واء الكيآخر الد .(  
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  » .داغ كردن آخرين درمان است«
  

  هاي تنبيه بدني  زيان
  

  . ها و عقب ماندن از همكالسي اشكال در روند يادگيري -1
  . آموز به هنگام تنبيه، و تأثير آن بر هر دو م و دانشمعلّ ه يبرخورد نسنجيد -2
  . ديگر اعضاي بدن يا چشم ،گوش  ،آموز از ناحيه صورت احتمال ضربه ديدن دانش - 3
  . ماند آموز تنبيه شده از درك درس عاجز مي دانش -4
  . شود تنبيه قطع مي م هنگامافكار معلّ ه يرشت -5
  . گو باشد آموز و بازرس پاسخ دانش ه يم بايد در مقابل دادگاه و خانوادمعلّ -6
  . مآموزان و متأثر شدن آنها از اين برخورد معلّ اتالف وقت دانش -7
  . مآموز و معلّ از بين رفتن احترام متقابل ميان دانش -8
  

  ممنوع  يهاه تنبي
  

آموز را تنبيه بدني كند بايد از موارد ذيل  د كه دانشناچار ش ،ماگر زماني معلّ
  : خودداري نمايد 

  
  آموز  زدن صورت دانش -1

كه ممكن زنند  آموز مي صورت دانشبه مان رواج پيدا كرده كه اين عادت ميان معلّ
و سرانجام به دادگاه كشانده شوند و در  آسيب ببيندآموز  چشم و گوش دانش است
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از زدن صورت نهي كرده و  )ص(پيامبر ،به همين خاطر. بپردازندنهايت، غرامت مالي 
  : د نفرماي مي

  )1إذا ضرب أحدكم خادمه فليتّق الوجه(
  » صحيح الجامع«                               

  » .خدمتكارش را زد بايد از زدن صورت خودداري كند ،اگر يكي از شما«
  

  سنگدلي و سختگيري  -2
: گويند  او مي ه يدهد، دربار آموزان، سنگدلي به خرج مي دانشمي كه در زدن معلّ

  » .فالن معلم ظالم است«
. عاقبت ظلم و سختگيري چيزي جز پشيماني نيست! چه نامي بدتر از اين نام است

آموزان، از اولياي آنان و  انشمان و استاداني كه به خاطر تنبيه شديد دمعلّ ندبسيار
از خدا  ،ها نسبت به جگرگوشه ،مان عزيزپس اي معلّ. اند والن امر عذرخواهي كردهمسؤ

ه هم ه يسرچشم ،پروا داشته باشيد و با آنها با نرمي و مهرباني رفتار كنيد؛ زيرا مهرباني
  : د نفرماي مي )ص(پيامبر. ها است خوبي ي

   )من يحرم الرّفق يحرم الخير كلّه(
  » رواه مسلم«                               

  » .شود ها محروم مي خوبي هسي كه از نرمي و مهرباني محروم شود از همك«
  : د نفرماي نيز مي

____________________________________________________
_____________________ 
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رواه «               )ماكان الرّافق في شيء إال زانه، و النزع من شيء إالّ شانه(
  » مسلم
آن  ؛كند و از هر چيزي گرفته شود آن را آراسته مي ؛نرمي و مدارا در هر چيزي باشد«

  » .سازد مي را معيوب
  

  سخنان زشت  -3
شود،  ر مياي كه باعث انزجار و تنفّ م بايد از الفاظ و كلمات زشت و زنندهمعلّ

آموز  اين سخنان شايد در آينده باعث انحراف و بزهكاري دانش زيراخودداري نمايد؛ 
كثيف، كثافت، لعنتي، مجرم و ديگر كلمات : گويد  آموز مي مي كه به دانشمعلّشود؛ 

خود آنها  ه يبه نوب ،آموز نيز كند؛ دانش دار مي آموز را جريحه اي كه احساس دانش ندهزن
مسلم است كه . كند انش نثار ميگيرد و در خانه و مدرسه به دوستان و برادر را ياد مي

غلط را در پيش گرفته تا  ه يمي است كه اين شيومعلّ ه يوليت اين كار بر عهدمسؤ
در حديث صحيح آمده . ياد بگيرند كه در شأن معلم نيستسخناني را  انآموز دانش
  : است 

و من سنّ في اإلسالم سنّةً سيئةً فعليه وزرها و وزرمن عمل بها من بعده (... 
   )من غير أن ينقص من أوزارهم سيئاً

  » رواه مسلم و غيره«                        
گناه آن راه و رسم غلط و گناه هر كس در اسالم راه و رسم بدي را به وجود آورد، «

روند بر دوش او خواهد بود بدون اين كه از  كساني كه پس از او بر آن راه و رسم مي
  » .بار گناه آنان چيزي كم شود
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  كاري هنگام عصبانيت  كتك -4
زدم؛ ناگهان صدايي از پشت شنيدم  غالمم را كتك مي ،با تازيانه: گويد  ابومسعود مي

هنگامي كه به من . به خاطر خشم نفهميدم چه گفت» .بدان ،ومسعوداب«: گفت  كه مي
ند فرمود )ص(زمين انداختم؛ آنگاه پيامبر را )ص(نزديك شد متوجه شدم كه رسول خدا

من هم » .بدان كه خداوند از زور و توانايي تو بر اين غالم تواناتر است اي ابومسعود،«: 
   1.نخواهم زداي را كتك  گفتم از اين پس هرگز هيچ برده

  لگد زدن  -5
شايد اين لگد به جاي حساس . زنند ها لگد مي هام كه به بچ مان را ديدهبرخي از معلّ

ول م مسؤشود؛ آن وقت معلّآموز  و خطرناكي از بدن برخورد كند و باعث مرگ دانش
البته ناگفته نماند كه لگد زدن جزو خلق و خوي . خواهد بود و پشيماني سودي ندارد

  . ها نيست انانس
  

  خشم شديد  -6
ق بايد سر كالس اعصابش را كنترل كند و با درك خصوصيات دوران م موفّمعلّ

مي، او بايد در كار معلّ. اغماض بنگرد ه يها را به ديد هكارها و اقدامات بچكودكي، 
. استرفتار او در آن زمان بسيار بدتر بوده  شايدآموزي خود را به ياد آورد،  دوران دانش
نشيند و خود را كنترل  را به خاطر آورد خشمش فرومي مسايل اين ،محال اگر معلّ

 )ص(ي بزرگ حضرت محمدمرب. توان او را شجاع واقعي دانست كند و مي مي
  : د نفرماي مي

____________________________________________________
_____________________ 
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           )ليس الشّديد بالصرّعة، إنّما الشّديد الذّي يملك نفسه عند الغضب(
  » متفق عليه«

اندازد، بلكه قدرتمند كسي است كه  ست كه مردم را بر زمين ميقدرتمند كسي ني«
  » .كند خشم خود را كنترل مي

بايد از تنبيه كردن هنگام خشم و عصبانيت  ؛م باشد چه پدري چه معلّمرب ،از اين رو
آموزان سركش را بنويسد و  م بايد نام دانشمعلّ. با فرجام بدي روبرو نشود تاپرهيز كند 

شناسم كه هنگام عصبانيت فرزندش را  مي را ميمن معلّ. آنها را تنبيه كند ،در پايان درس
پسرك از ترس او پا به فرار گذاشت و هنگام فرار پايش . دنبال كرد تا او را تنبيه كند

از كار خود نيز، پدرش  و بند بردند لغزيد و شكست و او را براي مداوا پيش شكسته
  . سخت پشيمان شد
آموزي كرد و شروع به  در حالت خشم، اقدام به تنبيه دانشمان يكي از معلّ

ي به او آموزان با نگاه تحقيرآميز نمود؛ در حالي كه دانشناسزاگويي و سخنان كفرآميز 
ب خشمگين شود و داد و آموزان، مرتّ م در حضور دانشاگر معلّ آري،. كردند نگاه مي

دواند و اين  شته و در آنها ريشه ميآموزان تأثير گذا اين عادت بد بر دانش كند،فرياد 
شوند و  دهند و پيوسته خشمگين مي الگوي خود قرار مي ،م را در رفتار و اعمالشانمعلّ

  . گويند ناسزا مي
  

  مقابله با خشم گيچگون
  

م دچار خشم شد، بايد فوراً به سراغ داروي شفابخشي برود كه يا معلّي اگر مرب
  : د نفرماي را تجويز كرده است؛ آنجا كه مي آن ،)ص(آگاه و خبره، محمد يپزشك
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   )1أعوذ باهللا، سكن غضبه: إذا غضب أحدكم فقال (
                                

                               » صحيح«
  » .نشيند برم، خشم او فرومي به خدا پناه مي: هر گاه كسي خشمگين شود و بگويد «
و إذا غضب أحدكم و هو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب و إال (

  )2فليضطجع
   »صحيح«                                    
، و اگر خشم او ه كسي از شما خشمگين شد و ايستاده بود، بايد بنشينداهر گ«

  » .بايد به پهلو بخوابد ،فروكش نكرد
او به  شيطان است و انسان بايد از شرّ ،امري مسلم است كه منشأ خشم و عصبانيت

ه تغيير حالت دادن از ايستادن به نشستن فايد. خدا پناه ببرد تا شيطان از او منصرف شود
ر اين ميان وضو د. شود فراواني دارد و موجب فروكش شدن خشم و غضب مي ي

  . آيد به شمار مي بسيار مفيد است و دوايي سودمند  ،گرفتن
  

  هشدارهاي مفيد تربيتي 
  

م در برخورد با آميزي وجود دارد كه شايسته است معلّ تقيموفّهشدارهاي تربيتي 
د و براي استاد احترام قايل نيست، آنها را به زن موزي كه نظم كالس را به هم ميآ دانش

____________________________________________________
_____________________ 
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آميز  شاء اهللا موفقيت اين هشدارهاي تربيتي كه نتايج خوبي به دنبال دارند و ان. دكار گير
  : شوند  تقسيم مي دستهخواهند بود، به چند 

  
  نصيحت و راهنمايي كردن  -1

ت است كه هاي اصولي در تعليم و تربي يكي از شيوه ،كردننصيحت و راهنمايي 
در برخورد با خردساالن و  ،)ص(محمد ،ي بزرگنياز بود و مرب توان از آن بي نمي

  : بزرگساالن آن را به كار گرفته است 
سفره با كنار اي را كه  پسربچه )ص(پيامبر: نصيحت و راهنمايي خردساالن  )أ(

غذا خوردن را به  ه يكرد؛ نصيحت كرد و شيو درازي مي پررويي به سهم ديگران دست
   :او آموخت و اينگونه خطاب كرد

)ا يليك يا غالم سماهللا تعالي و كل بيمينك و كل مم(                       
  » متفق عليه«

  » .نام خدا را بر زبان بياور و با دست راست بخور و از جلوي خودت بردار ،اي پسر«
 زيراتأثير است؛  با خردساالن كممبادا كسي از شما بگويد كه اين شيوه در برخورد 

ام و آثار پرباري هم به دنبال داشته است؛ پند و اندرز دادن  من بارها آن را آزمايش كرده
يكي  ،اما با پذيرش نصيحت از آن پشيمان شد ،گفت آموزي كه به دين ناسزا مي دانشبه 

  . از اين موارد است
كودكي را ديدم كه در وسط خيابان . رفتم مي در خيابان راه ميهمراه معلّ ،يك بار
! اين جا جاي ادرار نيست! واي بر شما: و داد زد و گفت دوستم بر سر ا. كرد ادرار مي

تو : به دوستم گفتم . زده ادرارش را قطع كرد و پا به فرار گذاشت آن پسر، وحشت
آيا جايز است به اين : در پاسخ گفت . فرصت نصيحت كردن اين پسر را از من گرفتي

: گفت . نه، جايز نيست :پسر اجازه بدهيم كه جلوي مردم در خيابان ادرار كند؟ گفتم 
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كودك را به حال خود رها : خواهي چه اقدام ديگري بكني؟ گفتم  غير از اين مي
شدم؛ آنگاه به او  آوردم و با او آشنا مي خود مي نزدسپس او را  كند؛كردم تا دفع ادرار  مي
محل عبور و مرور رهگذران است و ادرار كردن در آن جايز  ،خيابان ،پسرم: گفتم  مي
ديگر اين كار را  پس يست و دستشويي به اين جا نزديك است؛ تو پسر باادبي هستين

حكيمانه و سودمند ه، اين يك شيو: دوستم گفت . تكرار نكن؛ اميدوارم كه موفق باشي
در اين جا . است ،)ص(محمدبن عبداهللا ،تي بشريمرب ه ياين، شيو: گفتم . است

  . و بازگو كردمرا براي ا» اعرابي«داستان مشهور مرد 
بهترين نمونه در تأثيرگذاري پند  :نصيحت و راهنمايي در برخورد با بزرگساالن )ب(

  : و اندرز، داستان مرد اعرابي است كه از اين قرار است 
در مسجد  )ص(روزي با رسول خدا: روايت شده است كه فرمود  )رض(از انس

اصحاب رسول . ادرار كرد بوديم كه ناگهان يك اعرابي وارد شد و در داخل مسجد
  ! نكن نكن: زدند و گفتند  فريادبر سر او  )ص(خدا

  : د ندرموف)ص(رسول خدا
  ) .التزرموه، دعوه التقطعوا بوله(
  » .او را به حال خود واگذاريد؛ ادرارش را قطع نكنيد«

سپس رسول . اصحاب، مرد اعرابي را به حال خود رها كردند تا ادرارش را تمام كرد
  :  نداو را پيش خود خواند و به او گفت )ص(خدا
إنّ المساجد التصلح لشيء من هذا البول و القذر إنما هي لذكر اهللا، و (

  ) .الصالة، و قراءة القرآن
بلكه جاي ياد خدا و نماز و تالوت قرآن  ادرار و كثافت نيست؛جاي  ،مساجد«
  » .است

  :  ندبه اصحاب فرمود )ص(آنگاه رسول خدا
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  ) .عثتم ميسرين، لو تبعثوا معسرين صبوا عليه دلواً من الماءإنما ب(
ايد كه بر مردم آسان بگيريد و بر آنان سختگيري نكنيد؛  شما براي اين مبعوث شده«

  » .يك سطل آب روي ادرارش بپاشيد
رحم كن و به هيچ كس ديگري رحم  )ص(به من و محمد ،خدايا: مرد اعرابي گفت 

  . نكن
  : د نموفر) ص(رسول خدا

  » متفق عليه«            )لقد تحجرت واسعاً(
  » .تنگ كردي  رحمت خدا كه واسع است، شما آن را«
  

  اخم كردن  -2
 ،آموزان آشوب و شلوغي دانش ه يتواند در صورت مشاهد م ميمعلّ ،گاهي اوقات

ست اين كار بهتر از آن ا. آنها ترشرويي كند تا نظم و هيبت كالس حفظ شود برابردر 
  . آنها را تنبيه كند ،انگاري كند اما به محض شلوغ كردن كه در آغاز با آنان سهل

  
  سرزنش كردن  -3

وقت  تلف كردنآموزان را به خاطر  شود كه يكي از دانشمي مجبور م معلّ گاهي
شود،  م و ديگر اشتباهاتي كه مرتكب ميمورد و عدم احترام به معلّ هاي بي كالس با سؤال

جاي خود ساكت و باادب  در ،م او را سرزنش كنداگر معلّ ،در اين صورت .توبيخ كند
خود  يمردي را ديد كه شتر مخصوص قرباني را جلو وقتي )ص(رسول خدا. نشيند مي
  . سوار شتر شو:  ندراند، فرمود مي

  ] .توانم سوار آن شوم و نمي[مخصوص قرباني است  ،اين شتر: آن مرد گفت 
  ! سوار شو:  ندفرمود )ص(رسول خدا
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رديف  قرباني بر گردن شتر آويزان بود، هم ه يآن مرد سوار شد و در حالي كه نشان
  »روايتي از بخاري«                     كرد  حركت مي )ص(پيامبر

  آموزان با صداي بلند  ساكت كردن دانش -4
آنها  كنند، با صداي بلند از آموزان وسط درس صحبت مي م ديد دانشهنگامي كه معلّ

 ،خطاب به شخصي كه در محضر او آروغ زد )ص(رسول خدا. بخواهد كه ساكت شوند
  :  ندفرمود
   »صحيح الجامع«            )1 كف عنّا جشاءك(
  » .نزن غنزد ما آرو«
  

  روي گرداندن -5
گويد يا در پرسيدن  يا پسرش دروغ مي يآموز م يا پدري متوجه شد كه دانشگر معلّا
تواند از او  زند، مي ورزد يا دست به كارهاي نادرست مي اصرار ميرد مو هاي بي سؤال

توجهي معلم يا پدر  آموز يا پسر اين بي روي گردان شود و به او توجه نكند؛ آنگاه دانش
  . شود كند و از اشتباهات خود پشيمان مي را احساس مي

  
  قهر كردن  -6

ا برود يا سر كالس دست به نمازهايش را نخواند يا به سينم يآموز هر گاه دانش
 )ص(و همچنان كه پيامبر. كندبا او قهر تواند  خالف بزند، معلم يا پدر ميكارهاي 

  : نبايد بيش از سه روز طول بكشد قهر كردن : د نفرماي مي
)اليحلّ لمسلم أن يجهر أخاه فوق ثالث(  

____________________________________________________
_____________________ 
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  » صحيح الجامع«                              
  » .جايز نيست كه بيش از سه روز با برادرش قهر كند براي انسان مسلمان«

. تواند مفيد باشد آموزان مي هم براي دانش ،قهر كردن، هم براي فرزندان  ،بنابراين
  :گويد  شاعر مي

   
 يا قلب صبراً علي هجر األحبة ال

  

 تجزع لذك فبعض الهجر تأديب  
  

  
 زيرا ؛و فَزَع به راه ميندازو به خاطر آن جزع  بر دوري محبوبان صبر كن ،اي دل«

  » .شوند ها باعث تنبيه و تربيت مي برخي از دوري
  

  توبيخ كردن  -7
شود و پند و اندرز در او تأثير نگذارد  يمرتكب گناه بزرگ ،آموز اگر فرزند يا دانش

  . تواند او را توبيخ نمايد م يا پدر ميمعلّ
  

  چمپاتمه زدن  -8
آموزان به ستوه آمد، او را از جايش بلند  يكي از دانشم از تنبلي و گستاخي اگر معلّ

اين . كرده و وادار كند كه روي پاهايش چمپاتمه بزند و دستانش را به طرف باال ببرد
با  نشود و در هر حال از تنبيه كرد كند و موجب تنبيه او مي آموز را خسته مي دانش ،كار

  . ضرب و شتم بهتر است
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  از سوي پدر  آموز تنبيه كردن دانش -9
او را به مدرسه فراخواند و او را  م بايد وليآموز تكرار شود، معلّ دانشاگر اشتباهات 

ميان خانه و  ،و اين چنين. موظف نمايد تا فرزندش را پس از نصيحت كردن تنبيه كند
  . گيرد تعاون و همكاري صورت مي ،آموز مدرسه در تربيت دانش

  
  آويزان كردن  -10

توانند شالق يا تازيانه را در معرض ديد فرزندان به ديوار  ي و پدر ميم، مربمعلّ
  : د نفرماي مي )ص(رسول خدا. آويزان كنند تا از تنبيه و مجازات بترسند

حسنه األلباني في «       )علّقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنّه أدب لهم(
  » صحيح الجامع

ان كنيد كه همه آن را ببينند، اين كار باعث تأديب اي از خانه آويز تازيانه را در نقطه«
  » شود آنان مي
اگر افراد خانواده آن را ببينند، اين  ،يعني ؛)يراه أهل البيت( :دنفرماي مي )ص(پيامبر

ودداري كنند، از ترس اين كه شود كه از دست زدن به كارهاي زشت خ عمل باعث مي
  . خورندكتك ب

 ايشانزيرااين نيست كه آنها را كتك بزنيد؛  )ص(ر پيامبرمنظو: گويد  ابن األنباري مي
  . اند كاري را به هيچ كس نداده دستور كتك

ين معناست كه باعث تربيت و آراسته شدن ه اب )1فانّه أدب لهم(: د نفرماي اين كه مي
  » فيض القدير«  .          شود فرزندان به اخالق نيكو مي

____________________________________________________
_____________________ 
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  آموزان  يواش زدن دانش -11

آموز را  توانند دانش مفيد واقع نشد، مربي و پدر مي ،الذكر گاه وسايل تربيتي فوق هر
رسد و نمازهايش را  به آرامي بزنند؛ مخصوصاً هنگامي كه سن او به ده سالگي مي

  : د نفرماي مي )ص(خواند، پيامبر نمي
، و علّموا أوالدكم الصالة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً(

  فرّقوا 
  

   )بينهم في المضاجع
  » صحيح رواه البزار و غيره«                

د و اگر به ده سالگي يدند نماز را به آنان بياموزياگر فرزندانتان به هفت سالگي رس«
آنها را كتك بزنيد و بستر خوابشان را از همديگر جدا  ،رسيدند به خاطر ترك نماز

  » .كنيد
امر بسيار مهمي است؛ مخصوصاً جدا كردن دختران  ،فرزندان اتاق خوابجدا كردن 

اما اگر اتاق خواب آنها را از هم . فرزندانش را از انحراف دور بدارد ،تا پدر ؛و پسران
 يبايد بستر خوابشان از هم فاصله داشته باشد و براي هر يك از آنها پتوي يد،درجدا نك
  . دياختصاص بده  جداگانه

هاي جنسي و  مادران بايد مواظب فرزندانشان باشند كه سريالپدران و  ،همچنين
  . شود هاي مبتذل سينمايي را تماشا نكنند؛ زيرا اين كار باعث انحراف بيشتر آنها مي فيلم
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  ي كه بايد اصالح شود ياشتباها
  

زيادي ميان مردم مخصوصاً در ميان مدرسان، كارمندان، كارگران و ديگر  ياشتباها
ن جامعه وجود دارد كه بايد اصالح شود، چون آنها در انجام كارهايشان اندركارا دست

  : د نفرماي خداوند متعال در اين باره مي. شوند در مقابل خداوند متعال بازخواست مي

 šÎn/ u‘ uθ sù óΟßγ ¨Ψ n=t↔ó¡oΨ s9 t⎦⎫ ÏèuΗød r& ∩®⊄∪ $¬Η xå (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷è tƒ     
  )93-92 /الحجر (  

كارهايي كه انجام  باره يآنان را در هند كه حتماً همبه پروردگارت سوگ«
  ».كنيم دادند بازخواست مي مي
  : د نفرماي مي ،نيز )ص(رسول خدا

حسن «            )أحفظ ذلك أم ضيعه: إنّ اهللا سائلٌ كلّ راعٍ عما استرعاه (
  » رواه النسائي

گذاشته است مورد  آنها ه يول را در قبال آنچه كه بر عهده افراد مسؤخداوند هم«
  » .اند دهد؛ آيا آن را حفظ كرده يا ضايع نموده محاسبه قرار مي

  
  مان اشتباهات برخي از كارمندان و معلّ

  
كنند و نيازمند  انگاري مي سهل ،مانبدان كه برخي از كارمندان و معلّ ،برادر مسلمان
  . نصيحت هستند

رساني و  ه مردم زيان ميب زيراگاه در رفتن به سر كارت تأخير نكن؛  هيچ -1
ان كارش در دارندم و كارمندي كه هميشه تأخير معلّ. اندازي كارهايشان را به تأخير مي

د بر نكن د به همان اندازه كه تأخير مينگير و حقوقي كه مي مي كنندانگاري  سهل هم
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متأسفانه در ادارات دولتي كسي وجود ندارد كه مراقب ساعات كار . حرام است ايشان
اش را رها كرده و دنبال  كند، يا در خالل ساعت كاري، اداره ميارمندي باشد كه تأخير ك

هم كند؛ و اگر ناظري  رود و كار اداري و ارباب رجوع را رها مي اش مي كارهاي شخصي
هم گاهي اوقات خودش ول آن اداره است، وجود داشته باشد كه رئيس و مسؤ

  . دهد اش را انجام نمي وظيفه
ها، مجالت، مالقات با دوستان و ديگر  خواندن روزنامه با را ات اداريساع -2

شود، تلف نكن مخصوصاً هنگامي كه  كارهايي كه موجب به تأخير افتادن كار اداري مي
آموزان منتظر آمدن  گويي هستند، يا دانش در انتظار پاسخ بسيار هاي ارباب رجوع

آيد، و  به ديدار او مي يي از دوستان كارمندافتد كه يك بسيار اتفاق مي. مشان هستندمعلّ
اش را به كناري  كند و كار اداري از وي استقبال و پذيرايي كرده و با وي گفتگو مي

آمد و او را به اتاق خود مهماني  ادارات دولتي، براي كارمندي هميندر يكي از . نهد مي
در را باز كرد و  ،س از مدتيپ. كنندگان وارد اتاق نشوند برد و در را قفل كرد تا مراجعه

. ، روي پاهايشان ايستاده بودندزياد و ازدحام ي شديدمردم در انتظار اين كارمند در گرما
گرفتن تحويل كنندگان و  به خاطر راهنمايي مراجعه بودند كه كساني هم در اين ميان، و

و رنج و امر  از اين اصلي؛ در حالي كه كارمندندگرفت هايشان، از آنان رشوه مي پرونده
، بر سر او وارد شد  اتاقشكنندگان به  از مراجعه يكي  كه هنگام .غافل بودعذاب مردم 

كارمند از تابلويي كه در كنارش  همينزد و او را بيرون كرد تا نوبتش برسد؛  فرياد
  . خبر بود بي» مالقات خصوصي ممنوع است«: نصب شده و روي آن نوشته بود 

برخي از رؤساي ادارات هستند كه در برخورد با  ،ها تول اصلي اين مصيبمسؤ
  : د نفرماي مي )رض(كه عثمان حالي   در  ؛ كنند مي انگاري  كارمندانشان سهل

  ). إنّ اله ليزع بالسلطان مااليزع بالقرآن(
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از گناهان و كارهاي ناشايست دست  ،كساني كه از ترس زور و قدرتعده ي «
آنها خودداري  به كه تحت تأثير قرآن از ارتكاب تاسدارند بيش از كساني  برمي
  » .كنند مي

خداوند متعال را هايت چه كارمند، در انجام كار ،م چه معلّ ،چه فرماندار باشي  -3
اي با آنان رفتار  كنندگان مهربان باش و به گونه حاضر و ناظر بدان و نسبت به مراجعه

كارهايشان را به طور كامل انجام بده و گونه با تو رفتار كنند؛  كن كه دوست داري آن
  : د نفرماي مي )ص(رسول خدا زيراآنان را راهنمايي كن، 

هللا ولكتابه، و لرسوله، : قال  )ص(اهللا الدين النّصيحة، قلنا لمن يا رسول(
  » رواه مسلم«              )وألئمة المسلمين وعامتهم

: گفت  ،اي رسول خدا ؟كسي براي چه: گفتم . اخالص و دلسوزي ،يعني ؛دين«
  » .، پيشوايان مسلمان و عموم مردم)ص(براي خدا، قرآن، رسول خدا

 بر كند؛ بلكه عالمي نيست كه در مسجد موعظه مي هتنها وظيف ،راهنمايي كردن مردم
را  گانكنند كارمنداني كه مراجعه ندبسيار. مان واجب استهر مسلماني مخصوصاً معلّ

هايي  ت و هزينهرنج و مشقّ مراجعه كنندگانبراي  ها انگاري سهل راهنمايي نكرده و اين
  . را به دنبال داشته است

كنندگان مغرور مباش؛ تو از همين مردماني و آنها برادران شما هستند؛  با مراجعه -4
گيري كه به آنها خدمت كني و كارهايشان را انجام  خاطر مي به ايناين حقوق و مزايا را 

و بايد سفارش لقمان حكيم به پسرش را به خاطر داشته باشي كه دهي؛ از اين ر
  : فرمايد  مي

 Ÿωuρ öÏiè |Áè? š‚£‰s{ Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿωuρ Ä·ôϑ s? ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# $·m t tΒ ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω 
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»هيچ  ،خداوند رازير، از مردم روي مگردان و مغرورانه بر زمين راه مرو، با تكب
دارد ر مغروري را دوست نميمتكب.«  

  
  كارگر و كارفرما هوظيف

   
  . با اخالص كار كن و اوقاتت را بدون كار تلف نكن تا دستمزد حاللي بگيري -1
كارفرما را راهنمايي و نصيحت كن و نسبت به او خائن مباش حتي اگر غير  -2

  : فرمايد  مي )ص(مسلمان باشد؛ زيرا پيامبر
  » صحيح رواه الترمذي«     )من غش فليس منّا(
  » .هر كس دست به خيانت بزند از ما نيست«
  : د نفرماي مي )ص(پيامبر زيرابهترين وجه ممكن انجام بده  هكارت را ب - 3
حسن رواه «                   )إنّ اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه(

  » البيهقي
آن را به وجه  زددوست دارد كه اگر دست به انجام كاري را  كسي خداوند از شما«

  » .احسن به انجام برساند
ف وعده نكن تا اطمينان مردم را به دست شا باش و خلات كو در عمل به وعده -4

  : د نفرماي مي )ص(نشوي؛ پيامبر يبياوري و دچار گناه بزرگ
    )اؤتمن خانآية المنافق ثالثٌ إذا حدث كذب، و إذا وعد أخلف، و إذا (

  » متفق عليه«
هر گاه سخن گويد دروغ گويد، هر زمان وعده دهد :  چيز است منافق سه ه ينشان«

  » .كندمي خيانت  هاخالف آن عمل نمايد، و اگر مورد اعتماد مردم واقع شود به آن
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توانايي كارگر به او دستمزد بدهد؛ به ويژه هنگامي كه  ي كارفرما بايد به اندازه
 )ص(كارگر تأخير كند، زيرا پيامبر و نبايد در پرداخت حقّ. ن قراردادي باشدميانشا
  : د نفرماي مي

  » متفق عليه«            )مطل الغني ظلم(
  » .آيد تعلّل ورزيدن ثروتمند در پرداخت حق ديگران، ظلم به شمار مي«
  

  بخش است كوركورانه، زيانتقليد 
  

ن مسلمانان كه بايد ترك شود، تقليد كوركورانه ها و اشتباهات رايج ميا يكي از عيب
آيد بدون اين  بعضي از مسلمانان هر سخن و كرداري را كه از غرب و شرق مي. است
متمدن و «: كنند تا مردم به آنها بگويند  مانند طوطي تقليد مي عمق آن را درك كنند،كه 

  . بزرگ است يالبته اين كار، اشتباه ،»!پيشرفته
 محتوي و عمقاز تقليد كوركورانه دوري كن و تا زماني كه از  ،مانمبرادر مسل - 1

شايد  قبول نكن؛ ،اي اي و آن را با محك اسالم نسنجيده مطمئن نشدهگفتار يا كرداري 
نامزدي كه زن آن را به شوهرش  هآن كار حرام باشد، مانند به انگشت كردن حلق

دارد؛  از اختالط با دختران باز مي دهد، با اين پندار كه اين انگشتري، شوهرش را مي
اين حلقه را  ،كه چنانچه همسرش بخواهد با دختران اختالط داشته باشد غافل از اين

هاي نصاري است؛ به ويژه اگر  براي مردان جزو عادت ،استفاده از انگشتري. آورد درمي
 )ص(باشد كه براي مردان صد در صد حرام است و پيامبر انگشتري از جنس طال

  : روي كافران نهي كرده و فرموده است  مسلمانان را از تقليد و دنباله
   )من تشبه بقوم فهو منهم(

  » صحيح رواه ابوداود«                       
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  » .آيد هر كس از گروهي تقليد كند جزو آنان به حساب مي«
ي از ت و خواري مسلمانان شده است، پيرويكي از تقليدهاي ناپسندي كه باعث ذلّ

قوانين ضد اسالمي غرب و به كنار نهادن شريعت خداوند متعال است كه در عصر 
  . ت و سرافرازي مسلمانان شدو اصحاب و تابعين موجب عزّ )ص(پيامبر
از ابن . براي مردان حرام است و براي زنان حالل زيراانگشتر طال به دست مكن  - 2

يك انگشتر طال را در  )ص(ااهللا عنهما روايت شده است كه رسول خد عباس رضي
  :  ندو فرمود ندو دور انداخت نددست مردي ديد و بالفاصله آن را درآورد

يعمد أحدكم إلي جمرةٍ من نّارٍ، فيجعلها في يده فقيل للرّجل بعد ما ذهب (
و اهللا ال آخذه أبداً و قد طرحه : خذ خاتمك انتفع به، قال :  )ص(رسول اهللا
  )) ص(رسول اهللا

  » رواه مسلم«                               
پس . دهد رود و آن را در دستش قرار مي از آتش مييكي از شما به سوي اخگري «

انگشترت را بردار و از آن استفاده : ، به آن مرد گفته شد ندرفت)ص(از آن كه رسول خدا
دور انداخته است هرگز ) ص(به خدا سوگند چيزي را كه رسول خدا: كن، گفت 

  » .دارم نميبر
  الذكر  احكام و فوايد حديث فوق

  
ـ از جانب مردان ـ را  هر كس كه كار ناپسندي مانند به دست كردن انگشتر طال - 1

ببيند در صورت توانايي بايد براي از ميان برداشتن آن اقدام نمايد، همانطور كه 
  :  اند در حديث ذيل آن را تبيين نموده) ص(پيامبر
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فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع  اًمنكر من رأي منكم(
  » رواه مسلم«            )فبقلبه، و ذلك أضعف االيمان

 در عملهر كس از شما كار زشت و ناپسندي را ديد بايد براي از ميان برداشتن آن، «
 ،انستاگر نتو ؛با اندرز و نصيحت از وقوع آن جلوگيري نمايد ،اقدام كند، اگر نتوانست 

  » .ايمان است ه يترين درج  بايد در دل آن را ناپسند بشمارد و اين ضعيف
كند، و اين داللت  طال را به اخگري از آتش تشبيه مي ،در اين حديث )ص(پيامبر - 2
  . آيد كه استفاده از آن براي مردان، گناه كبيره به حساب مي كند بر اين مي

ز است همچنان كه در متن اين حديث، استفاده از انگشتر و فروختن آن جاي - 3
  . انگشترت را بردار و از آن استفاده كن :گفت )ص(صحابي پيامبر

) ص(و پس از آن كه پيامبر اطاعت كردرا  )ص(دستور پيامبر ،اين كه صحابي - 4
ايمان قوي و فداكاري او با مال و  ه ينشان ؛، آن را برنداشتندرا دور انداخت يانگشتر

  . ثروت است
جوانان مسلمان بايد انگشتر نقره به دست كنند؛ زيرا هم شكل زيبا و  ،براينبنا

اي آن از طال زيباتر است و هم قيمتش از طال خيلي ارزانتر است و  درخشان و نقره
را كه انگشتر باري، يكي از برادرانم . اسالم آن را براي مردان و زنان حالل كرده است

او . را براي او بازگو نمودم )ص(دم و حديث پيامبرطال به دست كرده بود راهنمايي كر
فوراً انگشتر را از دستش درآورد و آن را به من داد؛ من هم آن را فروختم و يك  ،نيز

پول را به او پس دادم؛ او از اين كار  ه ياي براي او خريدم و باقيماند انگشتر نقره
د و او مصداق واقعي اين نودت نممان ديگر در اين كار از او تبعيخوشحال شد و معلّ

  : د نفرماي شد كه مي )ص(حديث پيامبر
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من سنّ في اإلسالم سنّةً حسنةً فله أجرها و أجر من عمل بها من غير أن (
رواه مسلم«                            )ينقص من أجورهم شيء «  

و  ،روشراه و روش خوبي را پديد آورد، اجر و پاداش آن راه و هر كس در اسالم «
شود، بدون اين كه از پاداش  نصيب او مي ؛كنند اجر و ثواب كساني كه به آن عمل مي

  » .آنان چيزي كاسته شود
هاي  ها و سالح ها، زيردريايي مانند هواپيماها، تانك ،ما بايد در اختراعات نوين -1

سرزمينمان دفاع ها تقليد كنيم تا نيازي به آنها نداشته باشيم و از دين و  پيشرفته از غربي
بخش از آنها تقليد  گري و ديگر كارهاي زيان نبايد در خودآرايي، رقص، الاُبالي اماكنيم؛ 
  : شاعر در اين باره چه زيبا سروده است . نماييم

 قلّدوا الغربي، لكن بالفجور
  

 و عن الّلب استعاروا بالقشور  
  

  
ت، و به جاي گرفتن مغز و لُب ها تقليد كردند اما در كارهاي بد و ناشايس از غربي«

  » .حقايق، به امور سطحي پرداختند
ابن مسعود در اين . ما را از تقليد كارهاي زشت و ناپسند، باز داشته است ،اسالم -2

  : فرمايد  باره مي
إن أحسن النّاس أحسنت، و إن أساء النّاس : يقول اليكن احدكم إمعة، (

تحسنوا إذا أحسن النّاس، و أالّ تظلموا إذا أسأت، ولكن وطّنوا أنفسكم علي أن 
  ) .أساء النّاس

من هم  ،اگر مردم نيكي كردند: اي كه بگويد  نباشد، به گونه» معها«هيچ كس از شما «
بلكه از نظر روحي خودتان را  ؛كنم من هم بدي مي ،كنم و اگر مردم بدي كردند نيكي مي
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شما  ،و اگر مردم بدي كردند ؛نيكي كنيد شما هم ،آماده كنيد كه اگر مردم نيكي كردند
  » .ستم نكنيد
كنيم تا از دروغ و خيانت  هنگامي كه ما برخي از مردم را نصيحت مي ،متأسفانه

مردم اهل دروغ  ههم«آورند كه  حجاب بيرون نيايند بهانه مي و زنانشان بيدست بردارند 
 گويي و خيانت د در دروغخواهن گويي كه آنها مي» .حجاب ند و زنانشان بيا و خيانت

هاي فاسد و  با اين جريان ،برادر مسلمانم! حجابي تابع ديگران باشند كاري و بي
  . همگام مباش ،بخش هاي كوركورانه و زيان پيروي
پوشيدن شلوار تنگي كه عورت  مثالً، ؛مانند بيگانگان مباش ،در پوشيدن لباس - 3

ها  از اروپايي) كاله زنانه يا مردانه(آباژور  در گذاشتن،همچنين. سازد انسان را نمايان مي
پيروي نكن؛ زيرا اين كاله شعار كفار، يهوديان و نصاري است و در حديث آمده است كه 

 :  
  
  )من تشبه بقومٍ فهو منهم(
  » صحيح رواه ابوداود«                       
  » .آيد هر كس از قومي تقليد كند جزو آنان به حساب مي«

هاي صالح و  ، اصحاب و ياران او و انسان)ص(تو بايد از رسول خدا ،سلمانمبرادر م
  . مسلمان روي بگردانيغيرهاي  درستكار تقليد كني و از انسان

  
  مسخني با خواهران معلّ

   
ي برشمرديم، خواهران م و مربهايي كه در صفحات پيشين براي برادران معلّ راهنمايي

اي  داراي صفات ويژه ،بايد مانند برادران ،ود؛ آنان نيزش م را هم شامل ميي و معلّمرب
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وجود دارد  ،افزون بر اين، كارهاي مهم ديگري نيز. خود بپردازند هباشند و به اداي وظيف
  . كه مخصوص خواهران است

د و نس خواهر، بايد با حجاب كامل وارد مدرسه يا كالس شوم و مدرمعلّ:  حجاب
ت چنداني از جذابي زيرا؛ داردهاي ديگر ترجيح  براي رنگ حجاب مشكي بر رنگ

  : هنگامي كه اين آيه نازل شد  :گويد سلمه مي ام. برخوردار نيست

 $pκš‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡uρ ø—X{ y7 Ï?$uΖt/ uρ Ï™!$ |¡ÎΣ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# š⎥⎫ÏΡ ô‰ ãƒ 

£⎯ Íκön= tã ⎯ ÏΒ £⎯ÎγÎ6 Î6≈ n=y_   ) 59 /األحزاب(  
هاي خود  بگو به همسران و دخترانت و زنان مؤمن كه پوشش ،)ص(اي پيامبر«

  ».را به خود فروگذارند
هاي  هاي مشكي پوشيدند كه انگار كالغ زنان انصار آن چنان جامه ،با نزول اين آيه

   1.روي سرشان نشسته است سياه
هاي  و متانت و وقار و دور از آرايشي خواهر، با حجاب م يا مربهنگامي كه معلّ

آموزان دختر تبديل   شود، به الگوي عملي دانش گي وارد مدرسه و كالس ميساخت
ت كنند؛ اما برعكس، اگر خانم شود، تا در رعايت پوشش اسالمي كامل از او تبعي مي
وارد مدرسه و كالس شود الگوي آرايش كرده و بدون وقار و متانت  ،حجاب  م، بيمعلّ

بر گردن  ،عالوه بر گناه خويش، گناه آنان نيز دختر خواهد شد و انآموز  بدي براي دانش
  . اوست
آموزان دختر را به رعايت حجاب شرعي  بايد دانش ،س خواهرم و مدرمعلّ -1

عالوه بر اين، براي آنها . حجاب، شعار زن مسلمان است: د ند و به آنها بگوينتشويق كن

____________________________________________________
_____________________ 

 . 3/518تفسير ابن كثير، ج : ك . ر -1
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و حافظ شرف و ناموس بزرگداشت او  هد حجاب به نفع زن مسلمان و ماينبايد تبيين كن
  . باشد او مي
حجاب بايد تمام بدن حتي صورت را فرابگيرد و رنگش مشكي باشد و جايز  -2

  . هاي زير حجاب نمايان شود نيست كه لباس
  : در حديث از آن نهي شده است  زيراحجاب نبايد شبيه لباس مردان باشد،  -3
  )لعن اهللا المتشبهات من النّساء بالرّجال(

  » رواه البخاري«                          
  » .آورند نفرين كرده است خداوند زناني را كه اداي مردان را درمي«
ه ديگران اي كه توج رنگ حجاب نبايد پر زرق و برق و رنگارنگ باشد؛ به گونه -4

  . را جلب كند
واجب  ،اند نيز حجاب بر زنان يهودي و نصراني كه با افراد مسلمان ازدواج كرده -5

  : د نفرماي است؛ زيرا خداوند متعال مي

 ™!$ |¡ÎΣ uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# š⎥⎫ÏΡ ô‰ ãƒ £⎯ Íκö n=tã ⎯ ÏΒ £⎯ ÎγÎ6 Î6≈ n=y_     
  )59 /األحزاب (                   

  .»هاي خود را بر خود فروگذارند و به زنان مؤمنان بگو كه پوشش«
زنان مؤمن؛ بلكه گفته است  ،يعني ؛»والنساء المؤمنات«: است در اين آيه نگفته 

  . بسيار دارد ت و تأملدقّ، زنان مؤمنان، كه جاي يعني ؛»و نساء المؤمنين«
آموزان دستور دهد كه در هفت سالگي روسري بپوشند  م خواهر بايد به دانشمعلّ -6

نماز را به آنان  ،در اين سن ،همچنين. تا به پوشش حجاب در دوران بلوغ عادت كنند
  : د نفرماي مي )ص(پيامبر رازيبياموزد؛ 
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مروا أوالدكم بالصالة و هم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها و هم أبناء (
  )عشر سنين، و فرّقوا بينهم في المضاجع

  » حسن رواه احمد و غيره«                     
به فرزندانتان دستور نماز خواندن بدهيد و در ده سالگي به خاطر  ،در هفت سالگي«
  » .ك نماز آنها را بزنيد و بستر خواب آنها را از هم جدا كنيدتر

زياد آزار اين است كه سر و صورت زده نشود و  ،منظور از كتك زدن در اين حديث
  . نبيند
  
  
  

  
  كتاب  هخالص

  
  وظيفه مربي موفّق* 
  خصوصيات مربي موفّق* 
  وظيفه معلّم* 
  برخي از وظايف معلّم* 
  براي فرزندان) ص(رهاي مهم پيامب توصيه* 
  حكومت اسالمي چگونه شكل گرفت؟* 
  هاي تربيتي موفّق روش* 
  تنبيهات و تشويقات* 
  هشدارهاي مفيد تربيتي* 
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  سخني با خواهران معلّم و مدرس* 
  

  
م در آموزش و تربيت بايد حكيم و كاردان باشد و كار و شغلش را دوست بدارد معلّ   

حبوب باشد و با حكمت و مهرباني به ارشاد و آموزان و همكارانش م و نزد دانش
  : خداوند متعال را نصب العين خود قرار دهد ه ي راهنمايي آنان بپردازد و اين فرمود

 äí ÷Š$# 4’ n<Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø:$$ Î/ Ïπ sàÏãöθ yϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ptø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ © ÉL©9 $$Î/ 

}‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r&   ) 125 /النحل(  
اي كه  حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به شيوهبا «

  ».كنمجادله  ،نيكوتر است
ت و دين و ملّ ه يترين كارها است و آيند  م بايد بداند كه كار او يكي از شريفمعلّ

انجام مي آموزان  ها و تعليم و تربيتي است كه در قبال دانش كشور، وابسته به راهنمايي
تشان هستند و به آبا و سازد كه دوستدار دين و ام ز آنان جوانان مؤمني ميو ادهد

داند شايد  كسي چه مي. كنند هاي زيادي را فتح كردند افتخار مي اجدادشان كه سرزمين
 مهميهاي  ارتش يا صاحب پست هكسي رئيس جمهور يا فرماند ،آموزان از ميان دانش
كه در  ،حاضر؛ به ويژه در عصر شود وابسته ميه ي امت اسالمي به آنها شود كه آيند

نيازمند  ،ساز با صهيونيسم جهاني قرار داريم و براي اين نبرد نبردي سرنوشت هآستان
د و شهادت در راه نيك نسل مؤمن، نيرومند و شجاع هستيم كه از مرگ نهراس تربيت

  . ترين آرزوي خود بداند هاي اشغالي را بزرگ خدا و آزادسازي سرزمين
ت اسالمي محبوب برخوردار م بايد در ميان همكاران و شاگردانش از يك شخصيمعلّ

او را الگوي  ،رفتاري انجام وظيفه، كرامت و خوش ،باشد تا آنها در ايثار و فداكاري 
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نقش  نيز، شاگردان و همكارانش بر قلب و روحاو ي  هخود قرار دهند و صفات پسنديد
  : ديث زير را نصب العين خود قرار دهد م بايد آيات و احامعلّ. ببندد

 šÎn/ u‘ uθ sù óΟßγ ¨Ψ n=t↔ó¡oΨ s9 t⎦⎫ ÏèuΗød r& ∩®⊄∪ $¬Η xå (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷è tƒ     
  )93-92 /الحجر (  

  ».كردند آنان پرس و جو خواهيم كرد؛ از آنچه مي هاز هم ،به پروردگارتسوگند پس «

 $oΨ ù=yè ô_$# uρ š⎥⎫É) −Fßϑù=Ï9 $·Β$tΒ Î)   )74 / نالفرقا(  
  ».و ما را پيشواي پرهيزكاران بگردان«

   )كلّكم راعٍ و كلّكم مسؤلٌ عن رعيته(
  » متفق عليه«                              

  » .شويد ول هستيد و در قبال زير دستانتان بازخواست ميه ي شما مسؤهم«
  . ول استآموزان مسؤ مدرسه و در قبال دانش در ،ممعلّ

               )دي اهللا بك رجالً واحداً خيرٌ لك من حمر النّعمفو اهللا ألن يه(
  » متفق عليه«

اگر خداوند يك نفر را توسط شما هدايت كند، براي تو از شتران  ،به خدا سوگند«
  » .گرانبها و ارزشمند بهتر است

) صدقةٍ جاريةٍ، أو علم ينتفع به، أو : إذا مات االنسان انقطع عمله إالّ م ثالث
  » رواه مسلم«                 )د صالحٍ يدعولهول

 ه يصدق: شود  اعمال او جز در سه چيز بسته مي ه يهر گاه انسان بميرد، پروند«
كنند،  از آن استفاده مي] مردم[، علمي كه ...مانند ساختن مسجد و مدرسه و  ،هجاري

  » .كند فرزند صالحي كه براي او دعا مي
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 داشته ، آموزان به دانش ي كهمرگش، از آموزشِ دانش مفيد س پس ازمدر ،از اين رو
  . سود خواهد برد

  ) .اللّهم علّمنا ما يفعنا بما علّمتنا وزدنا علماً(
چيزي را به ما بياموز كه براي ما سودمند است، و ما را از آنچه آموزش  يا،خدا«
  ».ما را افزون كن مند گردان و دانش اي بهره داده

  
   

  علي محمد و علي اله و سلّم  و صلّي اهللا
  
  پايان
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  دعاهايي از قرآن كريم 
  
  

 !$uΖ−/u‘ $uΖÏ?#u™ ⎯ÏΒ y7Ρà$©! ZπtΗôqy‘ ø⋅Ähyδuρ $oΨs9 ô⎯ÏΒ $tΡÌøΒr& #Y‰x©u‘     
  )10 / الكهف(                    

  ».ااز جانب خود به ما رحمتي بخش و راه نجاتي برايمان فراهم فرم ،پروردگارا«

 !$oΨ −/ u‘ $ oΨÏ?# u™ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ |¡ym ’Îû uρ Íοt ÅzFψ$# Zπ uΖ|¡ym $oΨ Ï%uρ z># x‹ tã Í‘$̈Ζ9 $#     
  )201 /البقره (  

به ما نيكي عطا كن و  ،در اين دنيا به ما نيكي رسان و در آخرت نيز ،پروردگارا«
  ».ما را از عذاب آتش دور نگه دار

 $oΨ −/ u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $ oΨ t/θè= è% y‰ ÷èt/ øŒÎ) $ oΨ oK÷ƒ y‰yδ ó=yδ uρ $uΖ s9 ⎯ ÏΒ y7Ρà$ ©! ºπ yϑôm u‘ 4 y7̈Ρ Î) 

|MΡ r& Ü>$̈δ uθø9 $#   )8 / عمران آل(  
پس از آنكه ما را هدايت كردي، دلهايمان را دستخوش انحراف  ،پروردگارا«

  ».مگردان، و از جانب خود، رحمتي بر ما ارزاني دار كه تو خود بخشايشگري

 $ uΖ −/ u‘ ö Ïøî$# $ oΨ s9 $ oΨÏΡ≡ uθ÷z\}uρ š⎥⎪Ï%©! $# $tΡθà) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/ Ÿωuρ ö≅yè øg rB ’ Îû 

$ uΖÎ/θè=è% yξÏî t⎦⎪Ï%©# Ïj9 (#θãΖtΒ# u™ !$ oΨ −/ u‘ y7̈Ρ Î) Ô∃ρ â™ u‘ îΛ⎧ Ïm§‘     
  )10 /الحشر (                     

اند بيامرز  ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته ،پروردگارا«
  ».اي قرار مده گونه كينه هيچ ،دلهايمان نسبت به كساني كه ايمان آوردندو در 

 $uΖ −/ §‘ y7 ø‹n= tã $ uΖ ù=©. uθs? y7 ø‹ s9Î) uρ $oΨ ö; tΡ r& y7 ø‹ s9Î) uρ çÅÁ yϑø9 $#     
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  )4 / الممتحنه(                   
بر تو اعتماد كرديم و به سوي تو بازگشتيم و بازگشت به  ،اي پروردگار ما«

  ».تسوي توس

 $ oΨ−/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹Ï{# xσ è? βÎ) !$ uΖŠÅ¡®Σ ÷ρ r& $ tΡ ù'sÜ÷zr& 4 $ oΨ−/ u‘ Ÿω uρ ö≅Ïϑ óss? !$uΖ øŠ n=tã # \ô¹ Î) 

$ yϑx. …çμ tFù=yϑ ym ’ n? tã š⎥⎪Ï%©! $# ⎯ ÏΒ $ uΖÎ= ö6s% 4 $ uΖ −/ u‘ Ÿωuρ $oΨ ù=Ïdϑ ysè? $tΒ Ÿω sπ s%$sÛ $ oΨ s9 

⎯Ïμ Î/ ( ß#ôã$# uρ $̈Ψ tã öÏ øî$# uρ $ oΨ s9 !$ uΖ ôϑymö‘ $# uρ 4 |MΡ r& $ uΖ9s9 öθ tΒ $ tΡ öÝÁΡ $$ sù ’ n? tã 

ÏΘ öθs) ø9 $# š⎥⎪ÍÏ≈ x6ø9 $#     
  )286 / البقره(                  

هيچ بار  خطا رفتيم بر ما مگير، پروردگارا،اگر فراموش كرديم يا به  ،پروردگارا«
گراني بر دوش ما مگذار؛ همچنان كه بر دوش كساني كه پيش از ما بودند، 

آنچه كه ياراي آن را نداريم بر ما بار مكن؛ و از ما درگذر؛ و  ،اراپروردگ. نهادي
  ».ما را ببخشاي؛ سرور ما تويي؛ پس ما را بر گروه كافران پيروز كن

 $uΖ −/ u‘ ôx tFøù$# $ uΖoΨ ÷ t/ t⎦ ÷⎫ t/uρ $ uΖ ÏΒ öθs% Èd,ysø9 $$Î/ |MΡ r& uρ ç ö yz t⎦⎫Ås ÏG≈ x ø9$#    
  )89 / األعراف(  

  ».قوم ما به حق داوري كن كه تو بهترين داوراني ميان ما و ،پروردگارا«

 $uΖ −/ u‘ Ÿω $ uΖù=yè øgrB Zπ uΖ ÷FÏù ÏΘ öθs) ù=Ïj9 š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∇∈∪ $ oΨÅng wΥ uρ šÏG oΗôq tÎ/ z⎯ ÏΒ 

ÏΘ öθs) ø9 $# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $#   )86-85 / يونس(  
قرار مده و ما را به رحمت ما را براي قوم ستمگر وسيله آزمايش  ،پروردگارا«

  ».يش، از گروه كافران نجات دهخو
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 $uΖ −/ §‘ ô#Ï±ø. $# $̈Ζtã šU# x‹yèø9 $# $̄Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ÷σ ãΒ     
  )12 / الدخان(                   

  ».ايم عذاب را از ما دفع كن، ما ايمان آورده ،پروردگارا«

 !$uΖ −/ u‘ ùø Ìøù r& $oΨ ø‹n= tã #Z ö9 |¹ $uΖ ©ù uθs? uρ t⎦⎫ ÏϑÎ= ó¡ãΒ     
  )126 / األعراف(                  

  ».صبر عظيم به ما عطا كن و ما را مسلمان بميران ،پروردگارا«
  

  اهللا قطعه شعرهايي از شيخ عبدالظاهر ابوالسمح رحمه
   

  الهي انت المغيث وحدك
  .تنها تو فريادرسي ،پروردگارا

  

 يا من يري ما في الضّمير و يسمع
  

 أنت المعد لكلّ ما يتوقّع  
  

ه به هنگام وقوع هر حادث ،شنوي بيني و مي مي ،گذرد ميها  ر نهاناي كسي كه آنچه د
  . اي، تنها تو پناهگاهي غير منتظره ي

  
 جي للشّدائد كلّهايا من ير

  

يا من إليه المشتكي و   
  المفزع
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و اي كسي كه ناله  ،شود دست اميد به سوي تو دراز مي ،ها اي كسي كه هنگام سختي
تنها تو پناهگاه هستي ،دها را پيش تو آورن كوهو ش .  

  
 »كن«خزائن رزقه في قوليا من 

  

 أمنن فإنّ الخير عندك أجمع  
  

ما را روزي عطا كن  ،نهفته است» كُن« ه يش در واژا هاي روزي اي كسي كه گنجينه
  . هر خير و بركتي در دست توست زيرا

  
 مالي سوي فقري إليك وسيلةٌ

  

 فباالفتقار إليك فقري أدفع  
  

ام  تو ندارم، با ابراز بينوايي و نيازمندي نزدچيزي براي آوردن  ،ام دستي ر و تنگجز فق
  .برم ام را از بين مي دستي به تو، فقر و تنگ

   
 مالي سوي قرعي لبابك حيلةٌ

  

 فلئن رددت فأي بابٍ أقرع  
  

 كدام در را ،اي جز اين ندارم كه درِ رحمت تو را بكوبم، اگر از در تو طرد شوم چاره
  . بكوبم

 و من الذّي أدعو و أهتف باسمه
  

 إن كان فضلك عن فقيرك يمنع  
  

فقيرت گرفته شود چه كسي را بخوانم و نامش را  ه ياگر فضل و بخشش تو از بند
  !ورد زبان گردانم؟

   
 حاشا لجودك أن تقنّط عاصياً

  

 الفضل أجزل و المواهب أوسع  
  

كني،  ز آدم گنهكار را مأيوس نميشمار است كه هرگ بخشش و كرم تو آن چنان بي
  . كران هايت بي فضل و كرم تو فراوان است و نعمت
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الة علي النّبيالص و آلهثم 
  

 من جاء بالقرآن نوراً يسطع  
  

و پيروان واقعي او، پيامبري كه قرآن را كه نوري  )ص(درود و رحمت بر پيامبر
  . درخشان است به ارمغان آورد

  
  . الهي أنت عوني

  .يا تو ياور منيخدا
   

 إلهي ليس في إالّك عونٌ
  

 فكن عوني علي هذا الزّمان  
  

  . جز تو ياوري ندارم پس در اين عصر و زمانه ياورم باش ،پروردگارا
  

 إلهي ليس لي إالّك ذخر
  

 فكن ذخري إذا خلت اليدان  
  

  .ام باش ام، توشه توشه اي ندارم پس آنگاه كه بي جز تو من توشه ،پروردگارا
   

 إلهي ليس لي إالّك حصن
  

 فكن حصني إذا رامٍ رماني  
  

رود  پس آنگاه كه تير دشمنان به سويم نشانه مي. جز تو پناهگاهي ندارم ،پروردگارا
  . پناهگاهم باش

  
إلهي ليس لي إالّك جاه 

  

 فكن جاهي إذا هاجٍ هجاني  
  

 ،ن طعنه زنندجز تو جاه و منزلتي ندارم، پس آنگاه كه بدگويان به م ،پروردگارا
  . آبرويم را حفظ كن
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 إلهي أنت تعلم ما بنفسي
  

 و تعلم ما يجبيش به جناني  
  

 نفوذداني كه چه هيجاني به دلم  داني كه در دلم چيست و تو مي تو مي ،پروردگارا
  .كند مي

   
 لي يا رحيم رضاً و حلماً  فهب

  

 إذا ما زلّ قلبي أو لساني  
  

ي را به من عطا كن آنگاه كه دل و زبانم دچار خشنودي و بردبار ،پس اي مهربان
  .شوند لغزش مي

   
 إلهي ليس لي إالّك عزّ

  

 فكن عزّي و كن حصن األماني  
  

  . جز تو نيرو و تواني ندارم؛ پس تو نيرو و توان و پناهگاه آرزوهايم باش ،پروردگارا
  

  . التدعوا مع اهللا أحداً
  . هيچ كس را با خدا مخوانيد

 و سوي الرحمنقولوا لمن يدع
  

 في ذلّة العبدان متخشّعاً  
  

  : خواند، بگوييد  ت ميغير خدا را با خواري و ذلّ ،به كسي كه همچون بردگان
 يا داعياً غير االله أال اتّئد

  

 إنّ الدعاء عبادة الرّحمن  
  

 ،آهسته و آرام برو، بدون ترديد دعا كردن ،خواني اي كسي كه غير خدا را مي
  . رحمن استپرستش خداوند 

  
 أنسيت أنّك عبده و فقيره

  

 و دعاؤه قد جاء في القرآن  
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  . اي كه تو بنده و نيازمند او هستي و در قرآن آمده است كه او را بخواني آيا فراموش كرده
  

 أهللا أقرب من دعوت لكربة
  

 و هو المجيب بالتوسط ثان  
  

او كسي . خواني ا ميهايت او ر ترين كسي است كه براي زدودن غم خداوند نزديك
  . كند دعاي بندگان را اجابت مي ،است كه بدون واسطه

  
 هل جاء دعوة في سنة؟

  

 أم أنت فيه تابع الشّيطان؟  
  

آمده است كه غير از خدا كس ديگري را بخوانيد يا اين كه  )ص(آيا در سنت پيامبر
  ! در اين كار تابع شيطان هستيد؟

  
عيه علي هديإن كنت فيما تد 

  

 لتأتنا بسواطع البرهانف  
  

كني، پس داليل  پنداري كه بر راه راست حركت مي اگر در ادعاي خود چنين مي
  . روشن را برايمان بياور

  
 و اهللا مادعت الصحابة غيره

  

 يتقرّبون به كذي األوثان  
  

  . ب جويندهيچ بتي را نخواندند تا به خدا تقرّ )ص(ياران رسول خدا ،به خدا سوگند
  

 هذا الفعل كان لديهمولكنّ 
  

 شركاً، و فرّوا منه لإليمان  
  

  . آن به ايمان پناه بردند شد و از شرّ اين كار نزد آنان شرك محسوب مي
 ليس التّوسل و التّقرّب بالهوي

  

 بل بالتّقي و البرّ و اإلحسان  
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و هوس نيست، بلكه با تقوا و نيكي و احسان است ابا هو ،ل و نزديك شدنتوس .  
  

 هذا كتاب اهللا يفصل بيننا
  

 هل جاء فيه توسلوا بفالن؟  
  

  .كند؛ آيا در آن آمده است كه به فالني توسل كنيد ميان ما داوري مي ،اين كتاب خدا
   

ل في الكتاب لواضحإنّ التّوس 
  

 و إذا فطنت فإنّه نوعان  
  

ل بر توسل در كتاب خدا واضح و آشكار است، اگر هوشيار باشي توس ،بدون ترديد
  . دو نوع است

  
  
  

  اهللا  الشيخ عبدالظاهر ابوالسمح رحمه
  مدير دارالحديث مكّه مكرمه

  
  
  



  ربيت دختران و پسرانراهنماي مربيان براي ت

 

140

  فهرست آيات 
  سوره،آيه      صفحه                      آيات

  
  78        16ملك،...      آمنتم من في السماء

        66،74،129 125نحل،...       الي سبيل ربك  ادع
  75        44-43طه،...    ون انهاذهباالي فرع

   26        82انعام،...  نواولم يلبسواالذين آم
   84        4-1بقره،...    الكتاب الريبالم،ذلك 

   52        13حجرات،...      ان اكرمكم عنداهللا 
   30        18لقمان،...     يحب كل مختالان اهللا ال

    30        19لقمان،...    نكراالصوات لصوتان ا
    29        17لقمان،...   ان ذلك من عزم االمور
   72        5فاتحه،.      اياك نعبدواياك نستعين
  69        62حج،...       ذلك بأن اهللا هوالحق و

   132       201بقره،...      ربناآتنافيالدنيا
  132       10كهف،...    تنامن لدنك رحمهربنا آ
  132       10حشر،...     إلخوانناغفرلناوربناا

  133       89اعراف،...   ح بينناوبين ربنا افت
  134       126اعراف،...   غ عليناصبراًربنا افر

   134       12دخان،...    اكشف عناالعذابربنا 
   132       4ممتحنه،...       ليك توكلناوربناع

  133       286قره،ب...  ربناالتؤاخذناان نسينا
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  133       86- 85يونس،...     التجعلنافتنه ربنا
  132       8آل عمران،...     زع قلوبناربناالت

  50        61نور،...   وتاًفسلموافإذادخلتم بي
  53        53احزاب،...    م فانتشروافإذاطعمت
  51        28نور،...      دوافيهااحدافإن لم تج

  66        159عمران، آل...    فبمارحمه من اهللا 
  22        84يونس،...    فعليه توكلواان كنتم

  56        32احزاب،...   فالتحضعن بالقول فيطمع
   77        65نساء،...    فالوربك اليؤمنون حتي 
      117،130   93- 92حجر،...    فوربك لنسأنهم اجمعين
  19        31آل عمران،... قل ان كنتم تحبون اهللا
   45        30نور،...      قل للمومنين يغضوامن

  24        2ابراهيم،...     كتاب انزلنه اليك
  15        21احزاب،...    لقدكان لكم في رسول
  54        29نور،...       ليس عليكم جناح ان
      89        50-49حجر،...    نبي عبادي اني انا

   130       74ن،فرقا.     قين اماماواجعلناللمت
  56        53احزاب،...    واذاسألتموهن متاعا
  26        13لقمان،...   واذقال لقمان البنه و

  18        45بقره،.    واستعينوابالصبروالصلوه
   29        17لقمان،.        واصبرعلي ما اصابك
  87        60انفال،...   وأعدوالهم ما استطعتم
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  30        19لقمان،          . واغضض من صوتك
  30        19لقمان،.           واقصد في مشيك

  98        36فصلت،... واما ينزغنك من الشيطان
   29        17لقمان،...  وأمربالمعروف وانه عن 
   27        15لقمان،...     وان جاهداك علي ان
  51        28نور،...      وان قيل لكم ارجعوا

   27        14لقمان،...  نااالنسان بوالديهووصي
      25        24- 23اسرا،...  وقضي ربك اال تعبدوا
  67        46عنكبوت،...  والتجادلوااهل الكتاب 

  29،119    18لقمان،.         للناس والتصغرخدك
  98        190بقره،...     والتعتدواان اهللا اليحب

  90        56اعراف،  ...  الرض بعدوالتفسدوافيا
  30        18لقمان،.       والتمش في االرض مرحا
  38        8مايده،...    واليجرمنكم شنءان قوم 
  71        4محمد،...     ولويشاءاهللا النتصر منهم

    24        107انبياء،...    وماارسلناك االرحمه
  103      39سبأ،...        ومĤانفقتم من شيء

  75       44مايده،...  لم يحكم بما انزل اهللا ومن
  25       85آل عمران،...  ومن يبتغ غيراالسالم 
   128      59احزاب،...     ونساء المومنين يدنين

  36       157اعراف،...  ويحل لهم الطيبات ويحرم
  96       91- 90مايده،...  ياايهاالذين آمنوا
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  39       135،نساء...     ياايهاالذين آمنوا
  12       3- 2صف،...       ياايهاالذين آمنوا
  57       58نور،...       ياايهاالذين آمنوا

   48       29- 27نور،...  ياايهاالذين التدخلوا
  126      59احزاب،...        ياايهاالنبي قل

  29       17لقمان،.        يابني أقم الصلوه
  28       16لقمان،... يابني ايهاان تك مثقال
  27       13لقمان،...    يابني التشرك باهللا ان

  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ربيت دختران و پسرانراهنماي مربيان براي ت

 

144

  فهرست احاديث
  احاديث                   محدث وراوي      صفحه

  
   42،121متفق عليه  ...     اذا:آيه المنافق ثالث
   77رواه مسلم      ...    اين:اءتني بهافقال لها

  33اربعين نووي      .        كاحفظ اهللا تجده تجاه
   33اربعين نووي      .            احفظ اهللا يحفظك

   49،55متفق عليه   ...   اذااستأذن احدكم ثالثاً
   61متفق عليه      ...   اذاتثاءب احدكم فليضع

  53      ابن كثير    ...اذادخلت علي اهلك فسلم
   33    اربعين نووي  ...    اذاسألت فأسأل اهللا و
  21رواه الترمذي      ..    اذاسألت فأسأل اهللا و

  31      متفق عليه...   اذاسمعتم اصوات الديكه
   106صحيح الجامع     ...   اذاضرب احدكم خادمه 
  109صحيح     ...      اعوذ:اذاغضب احدكم فقال
          131رواه مسلم     ...    اذامات االنسان انقطع

  23حسن رواه ترمذي              . اعقلهاوتوكل
  87رواه مسلم      ...    االان القوه الرمي اال

  26،69رواه ترمذي   .        الدعاء هوالعباده
  حسن صحيح                              

       45رواه مسلم      ...      قيل:الدين النصيحه
  119رواه مسلم     ...     الدين النصيحه قلنا
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    51صحيح رواه احمد      ...         الم عليكمالس
  35صحيح رواه احمد      ...   السواك مطهره للفم

  89صحيح رواه ابوداود      ...       اللهم اني
  13رواه مسلم      ...        اللهم اني اعوذبك

                     37      ...رواه ترمذي و...        المسلم الذي
  18،29صحيح رواه احمد   ...      ذي يخاطالمومن ال

   85رواه مسلم      ...     المومن القوي خير واجت
  14،117  حسن رواه نسايي... ان اهللا سايل كل راع
    120حسن رواه بيهقي     ...   ان اهللا يحب اذاعمل

   43رواه مسلم      ...         ان اهللا يقول يوم
  112متفق عليه      ...   ان المساجدالتصلح لشيء

  118)     رض(عثمان...    اله ليزع بالسلطانان 
   24صحيح الجامع      .          انماانارحمه مهداه

  14صحيح رواه       ...      بمنزله  انما انالكم
  احمدو ابوداود                        
  112متفق عليه     ...      انمابعثتم ميسرين لو

   99متفق عليه      ...  مه لو قالهاألعلم كل اني
   19،100 رواه مسلم      ... اوالد ادلكم علي شيء
   52رواه بخاري      ...       اياكم والدخول علي
   65حسن رواه احمد      ...     ايماامرأه استعطرت

  46      رواه مسلم...   بينماانااصلي مع النبي
   46يخان      رواه الش...   بينمانحن في المسجدمع
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  30      صحيح رواه ترمذي وغيره... تبسمك في وجه
   40      متفق عليه...       ببعض تصدق علي ابي

             14      بخاري...          حدثواالناس بمايعرفون
  36      رواه بخاري...         رحم اهللا عبداً سمحاً

   99  متفق عليه    ...  سباب المومن فسوق وقتاله
  22،116صحيح رواه البزار  ...     علموااوالدكم 

  116حسنه األلباني     ...       علقواالسوط حيث
  115فيض القدير     .              فانه ادب لهم

  41اخرجه مسلم و نسايي      ...   فالتشهدني أذن
  70متفق عليه      ...      اتدعوهمفليكن اول م

         9،131متفق عليه   ..         .اهللافواهللا ألن يهدي 
  114صحيح جامع     .               كف عنّاجشاءك

  94متفق عليه      ...        كل امتي معافي اال
  38     رواه ترمذي وحسنه محقق جامع ...  كل بني

   10،130  متفق عليه..     كلكم راع وكلكم مسؤول
  112يه     متفق عل...   التزرموه،دعوه التقطموا

  84  رواه البغوي   ...     نثرالرمل روهالتنث
  36   صحيح رواه احمد  .           رارالضرروالض

  28متفق عليه     ...         الطاعه ألحدمعصيه
     12،36متفق عليه  ...     اليؤمن احدكم حتي يحب
  84رواه بخاري     ...      اليجهربعضكم علي بعض

   114صحيح جامع    ...        جهراليحل لمسلم أن ي
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       37،61رواه مسلم  ...      اليدخل الجنه من كان
  124ابن مسعود    ...   اليكن احدكم امعه يقول

  65صحيح رواه طبراني     ...   ألن يطعن في رأس
  127رواه بخاري    ...     لعن اهللا المتشبهات من

  113    متفق عليه.            لقدتحجرت واسعاً
  22صحيح رواه احمد     ...      لوانكم توكّلون

  ترمذي                           
  39     رواه داود...     لوكان الدين بالرّأي

  و محقق جامع االوصول                  
   102متفق عليه    ...     لوالالهجره لكنت امرأ
  108متفق عليه    ...     ليس الشديد بالصرعه
  26متفق عليه     ...      ليس ذلك انما الشرك
  31رواه بخاري     ...   ليس منا السوء العايد

  63حسن رواه احمد     ...  ليس منامن يجل كبيرنا
  45رواه مسلم     ...       ماتركت فتنه بعدي

  108رواه مسلم    ...    ماكان الرافق في شيء
  20ي     صحيح رواه ترمذ...    ماكان شخص أحب
   127حسن رواه احمد    ...  مروا اوالدكم بالصاله

  121متفق عليه    .            مطل الغني ظلم
      9صحيح رواه طبراني      ...معلم الخير يستغير له
  20صحيح رواه احمد     ...    من احب أن يتمثل

  51رواه مسلم     ...     من اطلع في بيت قوم
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  35متفق عليه     ...     من اكل ثوما او بصال
   122،125صحيح رواه...       من تشبه بقوم فهو

  ابوداود                            
  87رواه مسلم     ...  من تعلم الرمي ثم نيسيه

  55متفق عليه     ...    انافقال:من ذا؟ فقلت
  32،123  رواه مسلم     ... اًمنكر من راي منكم

  124رواه مسلم     ...     سنهمن سنّ في االسالم 
  44      صححه الحاكم و    ...  من عادمريضاًيحضر
  وافقه الذهبي                       
  120صحيح رواه ترمذي     .     من غش فليس منّا

  72حسن رواه احمد      ...  من قال علي مالم أقل
  41رواه بخاري      ...      من كان يؤمن باهللا و

  97رواه مسلم      ...    ب بالنّردشيرفلمامن لع
  106رواه مسلم     ...   من يحرم الرفق يحرم الخير

    110     جامع صحيح   ... غضب احدكم وهو واذا 
  33      رواه ترمذي...      واعلم ان االمه لو

  و حسن صحيح                         
  60 متفق عليه     .      والكلمه الطيبه صدقه

  41رواه بخاري      ...    واهللا اليؤمن واهللا اليؤمن
                                      42متفق عليه      ...    وتميط االذي عن الطريق
  17متفق عليه      ...   ومايزال الرجل يصدق و

  107رواه مسلم     ...     ومن سنّ في االسالم...
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  111     رواه احمد ...     ياعلي التتبع النطره
  44وحسنه األلباني في صحيح جامع               

  متفق عليه   ...    و ياغالم سم اهللا تعالي
  122رواه مسلم     ...  يعمدااحدكم الي جمره من
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  فهرست احاديث
  ) با ترجمه فارسي ( 

  صفحه              حديث از                   
                      

  16                         ح و التعديل الجر
  127،50،55،58تفسير ابن كثير                  

  107رواه مسلم                              
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  نمايه
     87تپه صفاومروه    125 آباژور                      

                     82تجويد قرآن    82 ابناءاالسالم 
    97تخته نرد                  15ابن ابي حاتم  

   84تربيت بدني                116ابناألنباري  
  75تكفير                   52ابن جريح  
  88تيراندازي                   75ابن جرير  
  97تيرهاي قرعه                   52ابن رباح  

  55)  رض(جابر                83ابن رواحه  
   53جابرابن عبداهللا              49ي  ابو سعيد خدر

  72جماعت سلفي      21،34،52،75  )رض(ابن عباس
  82-83جنگ احزاب                      122،78   

  11جوامع اسالمي        27،29،53،55،57ابن كثير  
    11جوامع غربي               16ابن لهيعه  

  11نيستي  جوامع كمو    84،107-125،108ابن مسعود  
  77جوانيه                    16ابن وهب  
  67جودت                   49ابو موسي  
  86حج                    15ابن وهب  

  122حلقه نامزدي                      83ابينا  
  9حمرالنعم                        77احد  

  59خطبه الحاجه                70استادمحمدقطب  
  40خف                     39استسالم  
  71خلفاي راشدين                     61الحمداهللا  

  70دارالحديث مكه مكرمه     32امربه معروف ونهي ازمنكر  
  90داستان اصحاب كهف                126،83ام سلمه  

  90)  ع(داستان عيسي                    125امعه  
     15)  رض(داستان مالك                 112)  رض(انس

        112داستان مشهورمرداعرابي         20،46)  رض(انس بن مالك
   91داستان ياران غار                      52انصار  

  91)  ع(داستان يوسف            122،123انگشتر طال  
  91)  ع(داستان يونس          60،102بارك اهللا فيك  
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   68دروزي                       96 بيروت 
  71دعوت سلفي              88بيمارستان نور  

  25دموكراسي                  73،122تابعين  
  
  

  40گوشت خوك        82رابطه العالم االسالمي  
  97گوشت وخون خوك                  87رمي جمرات  

  69،70  الاله اال اهللا    128زنان يهودي و نصراني  
      16ليث بن عسد         87سعي ميان صفاومروه  

  26،27-120،31،28لقمان                  24سكوالريسم  
  75ماانزل اهللا                72،73سلف صالح  

  24ماركسيستي                     67سوريه  
  16مالك            91)  ص(سيره ي پيامبر

  73مباح              108شجاع  واقعي  
  30،50مجاهد                      97شراب  

  46،67،78،109)  ص(محمد     73شيخ عبدالعزيزبن باز  
  112)  ص(محمدبن عبداهللا           84صدق اهللا العظيم  

  69،71مدينه               131صدقه جاريه  
  11مربي موفق                    90صوفيان  

  68،67)  ع(مريم      95،130ي  صهيونيسم جهان
      87مزدلفه              72طايفه منصوره  

  16مستوردبن شدادقرشي                  88)  ع(عايشه
  46مسلم             16عبدالرحمن حبلي  
   87مشاعر            53عبداهللا بن مسعود  

  69معاذ                 119)  رض(عثمان
  77،46) رض(معاويه بن حكم سلمي     62،81،96عربستان سعودي  

  104معلّم شايسته                     87عرفات  
                               12،15،17،18معلّم موفّق ،                    75عطاء  

  93،96،100،108                52عطابن رياح  
  68،69،88مكّه             69عقبه اول ودوم  

    23ملحدان                23،49)  رض(عمر
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  24ملي گرايي               16عمروبن حارث  
  87مني             40عمره دختررواحه  

  22)  ع(موسي                 68)  ع(عيسي
  75موسي وهارون                        69عين  

  71مهاجرين وانصار                 86غسل جنابت  
  81ناشي في رحاب القرآن                86روزجمعه   غسل

  43،121نشانه منافق                  75،76فرعون  
  67،68نصراني             72،73فرقه ناجيه  
  22،125نصاري                 24فرماسونري  

  40نعمان بن بشير                   93قتل عمد  
  61يرحمك اهللا                83،84،68قرآن  

  16يزيد بن عمرومعافري     67،72،78،82،89قرآن كريم  
  61يهديكم اهللا ويصلح بالكم                     90،102   

  23،125يهوديان                 73قرآن وسنت  
  96،97قمار  

  98قمار بازي  
  50قتاده  
  38،62كبر  

  15كتاب مقدمه جرح وتعديل  
  75كفراصغر  

  24ستي  كموني

  
  

  


