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تربیه سالم اوالد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  ،من يهده الله فال مضل له ،
ومن يضلل فال هادي له و أشهد آن محمدا(صلوات الله عليه وسالمه) الذی حثنا علی تربية االنجال واالجيال وعلی
آله وصحبه اجمعين ،أما بعد.
اهمیت تعلیم وتربیه اوالد:
اوالديك نعمت بزرگ الهي است طوريكه قرآن كريم ميفرمايد{:وَجَعَلْتُ لَهُ مَاالً مَّمْدُودًا .وَبَنِينَ شُهُودًا}المدﺛر-31 :
31
ترجمه :وباز اورا مال زياد دادم واوالدحاضر.
همچنان اوالد زيب وزينت دنيا است طوريكه الله تعالي فرموده است{:الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاﺓِ الدُّنْيَا}الﮑهﻒ)64( :
ترجمه :مال واوالد زينت زندگي دنيا است.
در عين حال تربيه سالم واصالح اوالد مسئوليت پدر ومادر است.
در دين مقدس اسالم تعليم وتربيه سالم اوالد از جمله موضوعات مهم است ،که دين مقدس اسالم بر آن تأکيد کرده ،
بخا طر اينﮑه تربيه اوالد در حقيقت تربيه نسل ها وجامعه آينده بشمار ميرود .
په عين حال کﯥ د اوالد اصالح او سالمه تربيه د مور او پالر په غاړه يو مسئوليت دی.
در نصوص اسالمی به تربيه اوالد توجه بيشتر شده است ،تربيه سالم اوالد بخاطر اين مهم است که اطفال برای
ساخت جامع ه سالم زيربناء هستند ،آينده جامعه به اطفال بستگی دارد ،اگر اطفال ما درست تربيه شوند جامعه ما
نيک بخت خواهد شد اگر به تربيه سالم اطفال توجه نشود خدای نخواسته آينده جامعه به مشﮑالت گونا گون روبرو
خواهد شد.
تربيه سالم اسالمی اوالد بسيار اهميت دارد چراکه تربيه اوالد در واقع تربيه فاميل  ،قريه ،کوچه،مﮑتب واصالح
جامعه است که فضيلت بزرگ دارد  ،برای والدين واوالد سعادت وکاميابی دنيوی واخروی است چنانچه الله تعالی
جل جالله ميفرمايد{:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَﺓُ} التحريم4 :
ترجمه :ای کسانيﮑه ايمان آورده ايد خود وخانواده خود را از آتش دوزخ نگهداريد که در گيران آن انسانها وسنگ
ها است.
از حضرت علی کرم الله وجهه در تفسير اين ايت چنين آمده است(:عن على  :فى قوله {قوا أنفسكم وأهليكم نارا}
قال علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم) جامع األحاديث للسيوطي
ترجمه :خود وخانواده خود را خير وادب بياموزانيد.
ص َ
علَ ْي َها}طه)311( :
صالﺓِ َوا ْ
در آيه ديگری خداوندم متعال جل جالله ميفرمايدَ {:وأْ ُم ْر أ َ ْهلَ َك بِال َّ
طبِ ْر َ
رسول
ترجمه :خانواده خود را به نماز امر کنيد وخودتان هم به ادای نماز استوار باشيد.
الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد «:كُلُّكُمْ رَاﻉٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ،اﻹِمَامُ رَاﻉٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ،وَالرَّجُلُ
رَاﻉٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ،وَالْمَرْأَﺓُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا » البخاري.
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ترجمه :رسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد:همه تان چوپان ومسئول از زير دستان هستيد،امير مسئول وحفاظت
کننده رعيت ميباشد،مرد مسئول خانواده خود است زن خانه شوهرمسئول اوالدهای است.
ع ْش ِر
در يک حديث ديگری آمده استُ « :م ُروا أ َ ْوالَدَ ُك ْم بِال َّ
علَ ْي َها َو ُه ْم أ َ ْبنَا ُء َ
سب ِْع ِسنِينَ َواض ِْربُو ُه ْم َ
صالَﺓِ َو ُه ْم أ َ ْبنَا ُء َ
اج ِع » .سنن أبى داود-ن
ِسنِينَ َوفَ ِ ّرقُوا بَ ْينَ ُه ْم فِى ْال َم َ
ض ِ
ترجمه :اوالدهايتان را در سن هفت سالگی به نماز امر کنيد وقتيﮑه به سن ده سلگی رسيدند در صورت ترک نماز
آنها را بزنيد وبستر خواب شان را از يک ديگر جدا نمائيد.
َّ
ْ
َ
عا َل
ي  -صلى الله عليه وسلم  ، -قا َل َ (:من َ
درحديث ديگری آمده است :وعن أنس  -رضي الله عنه ، -عن النب ّ
صابِعَهُ  .رواه مسلم .
اريَتَيْن َحتَّى ت َ ْبلُغَا َجا َء يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة أنَا َو ُه َو كَ َهاتَي ِْن ) و َ
ض َّم أ َ
َج ِ
ترجمه :کسی که دو دختر را تربيه نمايد تا اينﮑه به بلوغ برسد من واين شخص با من درروز قيامت ميباشد
پيامبرصلی الله عليه وسلم به انگشت سبابه ووسطی اشاره کرد.
امام نووي رحمه الله در تفسير جمله (عال) چنين فرموده (:قام عليهما بالمؤنة والتربية) ضروريات شان را بر
آورده ساخته وآنها را تربيه کند .شرح النووي على مسلم
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
درحديث ديگری آمده است ْ (:
س ُم َرﺓ َ قَا َل :قَا َل َر ُ
ِّب َّ
الر ُج ُل َولدَهُ
سل َمَ « :أل ْن ي َُؤد َ
صلى اللهُ َ
عل ْي ِه َو َ
عن َجابِ ِر ب ِْن َ
سو ُل الل ِه َ
اﻉ) سنن الترمذي
صدَّ َق بِ َ
َخي ٌْر لَهُ ِم ْن أ َ ْن يَت َ َ
ص ٍ
ترجمه :حضرت جابربن سمره رضي الله عنه روايت شده که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است :مردی
اوالد خود را ادب نشان ميدهد اين بهتر است از اينﮑه يک پيمانه خيرات کند.
َ
س ٍن» سنن الترمذي
ض َل ِم ْن أدَ ٍ
رسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايدَ «:ما نَ َح َل َوا ِلدٌ َولَدًا ِم ْن نَ ْح ٍل أ َ ْف َ
ب َح َ
ترجمه :هيچ تحفه ای از طرف پدر برای فرزندان با ارزشتر از ادب نيست.
در منابع بيش شماری چنين آمده است که در سابق علماء واشخاص نيک تالش بيشتر داشتند بخاطر تربيه سالم
فرزندانشان ،مربيان خاصی انتخاب می نمودند ،نتيجه تالش آنها اين بود ،که به جامعه اسالمی علمای دينی،
اشخاصی سياست مداران ورزيده واشخاص با تجربه تقديم می کردند.
فرزندان نزد پدر ومادر امانت هستند ،اگر تربيه سالم شوند ،در جامعه ای آينده اشخاص نيک،صالح تقديم خواهند
شد.
حجت االسالم امام غزالی رحمة الله عليه درباره تربيه اوالد چنين نوشته است( :اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان
من أهم األمور وأوكدها والصبيان أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرﺓ نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورﺓ
وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا واآلخرﺓ وشاركه
في ﺛوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه
والوالي له) [إحياء علوم الدين]
ترجمه :بدانيد که تربيه اوالد از مهمترين وضروری ترين کار به شمار ميرود اطفال نزد پدر ومادر امانت اند ،قلب
اطفال يک قلب پاک وصاف است از هر نوﻉ نقشه وتصوير خالی است وقلب آنها قابليت هر نوﻉ نقشه وتصوير
دارند و به هر طرفی که ميالن داده شود ،به همان طرف ميالن می کند ،اگر به کارهای خير ونيک عادت وآموزش
داده شود برهمان بزرگ ميشود که اين کاميابی دنيوی واخروی او خواهد بود ،پدر ومادر ومعلم وی در اجر وﺛواب
شريک خواهد بود .اگر اطفال به کارهای بد عادت داده شوند به مانند چهار پايان به آنها هيچ نوﻉ توجه صورت
نگيرد او يک انسان شقی وبدبخت به بار خواهد آمد گناه او بر گردن متولی تربيت او خواهد بود.

 تربیه وحفاظت جسمی اوالد:
دردين مقدس اسالم به تربيه جسمی اوالد توجه خاص نموده است
بخاطر صحت جسمی اوالد توجه خاص وراه های گوناگونی را جستجو نموده:
• آموختن برای اطفال استعمال نمودن مسواک وتوجه کردن به صحت خود .
 آموختن برای اطفال که به وقت به خواب برود .
 آموختن اذکار مسنونه .
 آموختن برای اطفال گرفتن ناخون ها کم کردن موی سر وديگرعادت دادن به مسائل مربوط به حفظ
الصحه.
 برای اطفال آب بازی واسپ سواری را آموختن .
 مهيا کردن زمينه ورزش مناسب حال برای اطفال .
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 تربیه عقیده اوالد :
ازاينﮑه اطفال واوالد ها به نزد پدر ومادر وسرپرست امانت هستند وايشان در باره تربيه سالم اينها مسئول اند
خاصتا ً در مورد عقيده شان مورد پرسش قرارخواهند گرفت ،زيرا که کاميابی وناکامی ،نيک بختی وبدبختی اوالد
ها وهمچنان در اخرت رفتن به جنت به عقيده سالم ارتباط دارد ،وتربيه عقيدوی نسبت به تربيت جسمی مهمتر است.
بنا ًء باالی پدر ،مادر وسرپرست ضروری است که اوالد خود را به عقيده مقدس اسالم تربيت نمايند.
ساختن عقيده اطفال به طريق ذيل است:
• در خورسالی برای او آموختن کلمه توحيد.
• آموختن محبت الله ورسول الله صلی الله عليه وسلم واصحاب کرام وهمه بزرگان دين وغرس محبت نسبت به
ايشان درقلبهای اطفال.
• بيان کردن داستان ها وقصه هايﮑه اطفال را به محبت به دين تشويق ودر قلب آنها محبت دين پيدا شود .
• اطفال را آموختن تالوت قرآن کريم وکوشش شود که سورت های قرآن کريم حفظ نمايد.
• معنی قرآن کريم را به اطفال آموختن .
• احاديث نبی عليه الصالﺓ والسالم را برای اطفال ياد داد.
• عادت دادن اطفال به عبادت کردن .
• اطفال را همرای خود به مسجد بردن تا اينﮑه آداب مسجد را ياد بگيرند.
• اطفال را در حلقات علمی بردن.



تربیت عبادی اوالد :

• تربيه کردن اوالد به عبادت به صبر ووقت ضرورت دارد.
• اين خبر درست نيست که ما اطفال را در حين طفوليت تربيت نﮑرده تا اينﮑه به سن جوانی برسند وآنها را به
عبادت کردن امر کنيم بلﮑه ضروری است که در وقت طفوليت آنهارا به عبادت ماننده خواندن نماز مطابق عمر
آنها به گرفتن روزه وبه عبادات نفلی تدريجا ً عادت دهيم .
• درتربيه وآموزش اوالد آموزگار قدوه والگو برای اطفال نقش مهم دارد اگر ما نماز خود را نخوانيم آموختن نماز
برای اوالد مشﮑل خواهد بود زيرا که گفتار وعمل ما با ديگر متضاد خواهد بود.
• امر کردن اوالد به عبادت بايد جنبه های ترغيبی وتشويقی داشته باشد که اين طريقه برای اطفال موﺛر خواهد بود.
• بايد ما اطفال را درعبادت شريک وهمراه خود برای ادای عبادت ببريم .
 برای عبادت اوالد مهم است که محيط سالم آماده شود برای عبادت کردن درخانه ديدن وشنيدن ودر خانه همه
اسباب عبادت را مهيا کردن در تربيه اوالد نقش خاص دارد بجای تماشای تصاوير،فلم وسريال ها تالوت قران
کريم مسابقات علمی وديگر اشياء کارگرفته شود.
• برای اوالد از سيرت واخالق رسول الله صلی الله عليه وسلم معلومات ارائه کردن .
• وهمچنان سيرت اصحاب کرام تابعين واشخاص نيک واقعات سمعی وبصری در خانواده زياد کردن .
• تشويق کردن اوالد ها به خفظ قرآن کريم .
• تشويق کردن اوالد به نيﮑی وکارهای نيک واخالق نيک نمودن.
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 تعلیم دادن اوالد در باره نیکی به پدر ومادر:
نيﮑی به پدر ومادر موضوﻉ مهمی است که بايد برای اطفال تعليم داده شودوبه وبطور عموم وظيفه برادران
بزرگ کاکا،ماما،استاد است که اطفال را به ارتباط نيﮑی به پدر ومادر تعليم دهند
• احترام پدار ومادر امر طبيعی نبوده بلﮑه نيﮑی به پدر ومادر يک امر کسبی بوده که بايد به اوالدها فهمانده
شود.
• علماء واستادان بايد اطفال را تلقين کنندکه نيﮑی به پدر ومادر وکمک کردن به آنها اجر وﺛواب دارد.
• برای اطفال عاقبت نافرمانی پدر ومادر هم روشن شود.
• اگر اوالد درحق پدر ومادر نافرمانی نمايند بايد به تقصير شان متوجه شوند.
• برای تربيه اوالد عملﮑرد وکرکتر بزرگان بسيار مهم است ودر اين حصه بی پرواهی زيان بار است.
در تربيه اوالد نقاط ذيل مراعت گردد:
 .6توجه به نظافت و صفايی اوالد.
 .9در تزئين وارايش اطفال زياده روی نﮑنيد  ،اگر بچه باشد موی های اش کم کنيد واگر دختر باشد از پوشاندن
زيورات و طال خودداری شود ،زيرا اين کار باعث می شود تا دختران به زيورات ميالن زياد پيداکند.
 .1اطفال را به دادن صدقه و خيرات به نيازمندان عادت کنيد.
 .4اگر بچه باشد آن را به پوشاندن لباس سفيد ترغيب دهيد.
 .۵همه خواسته های ايشان را براورده نﮑنيد ،که به اسراف و زياده روی عادت می کنند.
 .1اطفال را از زياده گويی و گپ زدن به صدای بلند بالخصوص اگر دختر باشد منع نماييد.
 .7اوالد را از خصلت های ناپسند ذيل منع نماييد :قهرشدن ،غضب کردن ،دروغ گفتن ،دزدی ،تهمت زدن ،حرص
نمودن ،فريب دادن ،بدون فايده گپ زدن .
 .۸اگر کدام عملی ناخوشايندی را مرتﮑب شدند ،بايد برايش جزای مناسبی بدهيد تا به عملﮑرد خود متوجه شوند.
 .2زمانيﮑه توانستند به مدرسه و مﮑتب بروند ،قرآن کريم برای شان بيآموزيد.
 .61کوشش نماييد که برای اوالد تان هنر ويا کسبی ياد دهيد ،تا در وقت ضرورت محتاج ديگران نباشد.
 .66اطفال را تشويق نماييد که کار کنند ودر کارهای خانه همﮑاری نمايند ،تا به تنبلی و سستی عادت نﮑنند.
.69دختران بايد کارهای خانه مانند پخت وبز ،دوختن کاال وغيره ياد گيرد.
 .61اگر طفلی کار درست انجام دهد ،بايد تشويق شود آن انعام هم برای داده شود.
 .64برای اطفال آداب و طريقه مسنون خوراک بيآموزيد ،آداب مجلس ،و احترام بزرگان برای شان ياد دهيد و
خصلت های ناپسند آنهار دور نگهداريد.
 .6۵برای اطفال دعاهای مسنون مانند :دعاء آذان ،دعاء دخل شدن به خانه ومسجد و ديگر دعاهای مسنون برای
شان ياد دهيد.

والسالم علیکم ورحمة الله وبرکاته.
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