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نماز و شکوفه های زندگی

عطر ماندگار

چگونهفرزنداناهلنمازشوند

شرحاحادیثاخالقی درسخارجفقه مقاممعظمرهبری

اهتمام به امور مسلمين

وهمته
از پیام های پیامبر اکرم (ص) :من أصبح من أمتي ّ
الل فليس من ّ
غير ّ
يهتم بأمور المسلمين فليس
الل ومن لم ّ
أقر بالذل طائعاً فليس م ّنا أهل البيت.
ومن
منهم
ّ
(تحفالعقولصفحه)۴۷
هر كس كه صبح كند ،درحالی كه در انگيزهها و نيتهايش
رضایالهینقشوتأثيرنداشتهباشد،جزءجند ّ
اللوعامالن
ّلل محسوب نمیشود و هركس كه صبح كند و نسبت به
مصالح و مفاسد مردم و جامعه مسلمين بیتفاوت باشد ،در
زمره مسلمين واقعی به حساب نمیآيد .اهتمام به امور
مسلمينمصاديقگوناگونیدارد.مصداقاعاليشاهتمامبه
امور امت اسالمی و عزت و اقتدار و حكومت مسلمين است
و مصداق ديگرش رسيدگی به حوائج ضعفا و مستمندان
است .هركس كه با رغبت تن به ذلت دهد ،از ما اهل بيت
نيست .بايد دانست كه تسليم با ذلت ،تنها در مقابل
قدرتمندان سياسی نيست بلكه ذلت در مقابل ثروتمندان و
سرمايه داران را نيز شامل میشود .انسان نبايد برای حرص،
طمع و حطام دنيوی ،خود را ذليل كند .در روايتی وارد شده
است كه مؤمن همه چيز را میپذيرد جز ذلت را.

سخن نیک
براى این که هیچ انتقادى از شما نشود ،فقط یک راه وجود
دارد:هیچکارىراانجامندهید؛هیچچیزنگوییدوهیچکس
نشوید…!
«ارسطو»

معرفی کتاب و نرم افزار

کتابخانه همراه علوم اسالمی و انسانی

نرم افزار همراه نور ،واسطی برای ارائه و مطالعه کتب
به ویژه در حوزه علوم اسالمی ،انسانی و آموزشی
الکترونیکی 
است ...این نرم افزار اندرویدی از سوی مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم اسالمی به رایگان در اختیار کاربران قرار
گرفتهاست

از آرزوهاى انسانى و الهى هر پدر و مادرى ،تربيت
صحيح فرزندان است .اين امر مهم درصورتى
تحققمىيابدكهبتوانندبابهرهگيرىازروشهاى
علمى،مفيدوسازنده،استعدادهايشانراشكوفاو
در رسيدن به مراتب كمال معنوى و تقرب الهى
آنان را يارى کنند .در بين روشهاى تربيتى ،بايد
از روشى بهره گرفت كه با خصوصيات و وضعيت
كودك و نوجوان قابل تطبيق باشد؛ بنابراين
شناخت روشهاى مختلف تربيت گامى موثر در
مسير تربيت الهى فرزندانمان خواهد بود .پس از
شناخت روشها ،گام بعدى ،چگونگى اجراى آنها
است.توجهبهشرايطفردى،خانوادگىواجتماعى
كه كودك و نوجوان در آن قرار گرفته بسيار مؤثر
است.اگربهترينروشهارابهفردىيادبدهند،اما
در اجرا نتواند نقش خود را به درستى ايفا کند،
كودك و نوجوان آسيبهاى جبرانناپذيرى را
متحملمیشود.

نكاتمهم

رعايت نكاتى مىتواند والدين را در شناخت
روشهاى تربيت يارى دهد تا در سايه آن كودك
ونوجوانرابهتربيتالهىآراستهوبهعملنيكوى
نمازمزينکنند.ايننكاتعبارتنداز:
 -1توجهبهشرايطوتفاوتها:در بهكارگيرى
روشهاى مختلف ضرورى است شرايط سنى،
جنس ،آمادگىهاى فكرى ،وضعيت محيط
خانوادگى از نظر فكرى ،اقتصادى و ،...كه كودك و
نوجواندرآنرشدكرده،مسائلوراثتىومانندآن
به دقت شناخته شود و مد نظر باشد .زيرا هر يك
از عوامل یاد شده مىتواند موجب تفاوتهايى در
افراد شود كه اين تفاوتها و شرايطى كه افراد در
آن قرار دارند ،در چگونگى بهكارگيرى روشها
بسيار حائز اهميت است و غفلت از شرايط و
تفاوتهاىفردىواجتماعى،سببكاهشكاربرد
مفيد روشها در تربيت كودك و نوجوان خواهد
شد.
-2رعايتاعتدال:دراعمالروشهاىمختلف،
رعايت اعتدال ضرورى است و مىتواند موجب
رغبت كودك و نوجوان به موضوع دعوت شده از

طرف والدين باشد .والدين با داشتن روحيه
انعطافپذيرى در بهكارگيرى روشها بهتر
مىتوانند كودك و نوجوان را بهسوى نماز هدايت
كنند.اگرآناننسبتبهروشىعالقهنشانندادند،
والدين بايد از روش ديگرى بهره گيرند نه اينكه بر
روش خود تأكيد و اصرار ورزند .در غير اين صورت،
اعتدالدربهكارگيرىروشهامراعاتنشدهاست.
بُعد ديگر رعايت اعتدال اين است كه در انتخاب و
اجراى روشها ،سطح ادراك و تحمل كودك و
نوجوان مد نظر باشد .يعنى با توجه به تفاوتها و
ويژگىهاى هر كودك و نوجوان روش مناسب
اتخاذ شود تا بتوان در آنان انگيزه الزم را ايجاد كرد.
 -3تالش فرد و مددخواهى از خداوند :به
يقينانجامكارهاىخوبواعمالصالحبدونمدد
و يارى خداوند قادر و توانا ميسر نیست .اگر والدين
مىخواهند فرزندانى با ايمان ،متدين و اهل نماز
داشتهباشند؛عالوهبراستفادهازشيوههاىمختلف
تربيتى؛ ضرورى است ،از پروردگار بزرگ مدد
گرفتهوبارهنمودهاىقرآنكريموپيامبر(ص)و
ائمهمعصوم (عليهمالسالم) به تربيت الهى دست
يابند .عالوه بر اين در بهكار گرفتن روشها ،الزم
است زمينه همكارى و تالش خود كودك و
نوجوانرابرانگيخت.يعنىدراجراىروشهافقط
والدينمجرىكارنباشند،بلكهآنانراواردصحنه
کنند تا با فكر و خالقيت خود در اجراى روشها
كوشش كنند و نقش والدين هدايتگرى و
راهنمايىباشدً .
مثلاگروالديندراهميتوجايگاه

نماز ،ادلهاى براى كودك و نوجوان ذكر مىكنند،
مىتوانند از او بخواهند كه او نيز يك دليل در اين
بارهبیانكند.همچنيندراجراىروشها،مىتوان
از دوستان ،مدرسه و كسانى كه در نزد كودك و
نوجوان از محبوبيت بيشترى برخوردارند ،كمك
گرفت ،زيرا اينان مىتوانند او را به تالش بيشترى
وادارند.
 -4شناساندن معارف نماز :شناخت فلسفه،
مفاهيم ،مسايل ،اهداف ،نتايج ،اهميت و جايگاه
ارزشمندنمازمىتواندعاملشوقوانگيزهباطنى
در كودك و نوجوان شود .مفاهيمى همچون
تسليم و عبوديت ،تكليف و رسالت الهى ،شكر و
سپاس ،درك حضور پروردگار سبحان ،آرامش
حقيقى ،ياور هميشگى ،فرصت عبادت و لحظه
دركارتباطباخالقجهان،اعالموفادارى،بندگى
و پيشرفت در كمال معنوى ،اتكا و استمداد از
خداوند بزرگ و نترسيدن از هيچ قدرت ظالم و
ستمگر ،توجه به رعايت حقوق مردم ،توجه به
بهداشتدرنماز،دركنظموعدالتواتحاد،توجه
به قيامت و روز حساب ،نجات و دورى از هرگونه
زشتى و پليدى ،محور و مالك ارزش تمام اعمال
بودن و مانند آن ،مىتوانند ابعاد شناخت فرد را
نسبتبهنمازبيشتركنندوادلهكافىوانگيزهالزم
براى عبادت و راز و نياز با خداوند باشند.
 -5پرهيز از دوگانگى و رفتار نامناسب :در
تربيت عملى ضرورى است كه بين گفتار و كردار
مربى مطابقت باشد ،زيرا دوگانگى بين گفتار و
رفتار باعث سلب اعتماد ،حيرت و سردرگمى
كودكونوجواننسبتبهمربىووالدينمى شود.
همچنين داشتن ُحسن رفتار با كودك و نوجوان
و پرهيز از تمسخركردن ،طرد کردن ،به خود
واگذاردنوبىتوجهى،فريبدادناويافريبدادن
ديگراندرحضوراو،خشونتوزورگويى،مىتواند
محبوبيت و مقبوليت والدين را براى فرزندان به
ارمغان آورد .در اينصورت است كه تالش والدين
به ثمر مىنشيند و كودك و نوجوان از مواهب
معنوى بندگى و عبادت خداوند بهرهمند
مىشوند.
ادامه دارد...

مفاهیمدینی

آزمايش،

سنتى

ن
جاويدا 

ون َو لَق َْد
َّاس ْان يُت َْر ُكوا ْان يَقُولُوا ا َمنَّا َو ُه ْم ال يُ ْف َت ُن َ
«أَ َحسِ َب الن ُ
ذين م ِْن َق ْبل ِ ِه ْم َفلَ َي ْعلَ َم َّن َّ ُ
ذين َص َد ُقوا َول َ َي ْعلَ َم َّن
الل ال َّ َ
َف َتنَّا ال َّ َ
ِبين»
الْكاذ َ
آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند :ايمان آورديم ،به حال
خود رها مىشوند و آزمايش نخواهند شد؟! با اينكه ما كسانى
را كه پيش از آنان بودند ،آزموديم .بايد خداوند راستگويان را
معلوم و دروغگويان را مشخص کند.

فلسفهآزمايش

چراخداوندبشررامىآزمايد؟آياازنهاناوآگاهىندارد؟خداوند،
عالم به نهان و آشكار جهان خلقت است و هيچ چيز از او پنهان
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نيست و آزمودن او براى آگاهى يافتن نیست .فلسفه فتنه و
آزمايش امور زير است:
مشخص و متمايزشدن خوبان از بدان :در امتحان ،مؤمنان
واقعى از مدعيان دروغين بازشناخته مىشوند ،صدق و كذب
ادعاهامعلوموحجتبرهمهتماممىشود.خالصشدنمؤمنان:
مؤمنان در كوره فتنه و امتحان خالص مىشوند و كدورتهايى
كه بر اثر گناه در آنها حاصل شده ،از بين مىرود .از بين رفتن
ظاهر زيباى كافران و منافقان :كارهاى شايسته و حسناتى كه
از كافر و منافق سر مىزند ،از س ِر ايمان و اعتقاد نيست و فقط
زيبايىبخش ظاهر است .در كوره فتنه ،اين ظواهر زيبا بتدريج
از بين مىرود و باطن بدسرشت منافق و كافرآشكار مىشود.

هشداردادن نسبت به گناهان و لغزشها :برخی فتنهها ،بال و
ابتاليند تا انسان را به نفاق ،گناه و لغزشى كه از او سرزده ،آگاه و
متنبهكنندواورابهصراطمستقيمبرگردانند؛بهسخنديگر،
فتنههاىغفلتزداوهشداردهندهاند،چنانكهقرآنمجيددر
آيهديگرمىفرمايد:آيانمىبينندكههرساليكىدوبارآزمايش
مىشوند؟!پسچراتوبهنمىكنندومتذكرنمىشوند؟جهان
آفرينش ،ميدان آزمايش همه انسانهاست و هيچ كس از اين
قانون عمومى استثنا نشده است .از پيامبران گرفته تا اوليا و
مؤمنانومنافقانوكفار،همهامتحانمىشوندتاكسىنتواند
در قيامت مدعى باشد و حجت بر همه تمام شود؛ از اين رو هر
زمان ،زمان امتحان و هر مكان ،مكان امتحان است.

