
   حقوق خانواده در اخالق و قانون

   محمد ابراهیم شمسی

  

  

 مقدمه  

  

حیِم   حمِن الره ِ الره  بسم َّللاه

  

الحمدهلل رب العالمین نحمده و نستعینه و نتوسل الیه رب اعوذبك من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من يهد َّللا فال مضل له  

 و من يضلل فالهادى له اللهم صل على جمیع المرسلین  و آله طاهرين و صلى َّللاه على محمد و آله و سلم 

  

رود و صلوات بر پیامبران خصوصاً خاتم پیامبران حضرت محمد بن عبداله بعد از حمد و ستايش خداوند واحد و يكتا و د 

(ص) و تشكر از اساتید محترم كه و تدوين اين كتاب كمك و يارى نمودند از همه كسانى كه در راهنمايى كتب مربوطه 

به كمال است و هدف نمايم. از آنجا كه هدف خلقت انسان رسیدن همكارى و مساعدت نمودند نیز عرض تشكر و احترام مى

انى بعثت «نهضت عظیم پیامبر بعد از تبلیغ يكتا پرستى و خدا محورى به اتمام رساندن و كمال رسانیدن مكارم اخالق بود 

تواند در جهت ترويج و بهبود اخالق آنهم لذا به توفیق الهى بهترين تحقیق كاربردى كه مى» ال تمم مكارم االخالق

ن زمان عمر يك انسان يعنى خانواده موثر افتد به رشته تحرير در آوردم امید است كه اين عمل به ترين و مهمتريدرابتدايى

 » ان شاء َّللاه «عنوان ادامه حركت انبیاء مورد قبول حضرت حق واقع شود و مثمر ثمر قرار گیرد 

  

  

  

  

  

  

 پیشگفتار 

شود كه با عنوان حقوق تبلور يدها در اجتماع پديدار مىدر خصوص تشريح عنوان كتاب بايد بگوئیم يكسرى بايدها و نبا 

شود وقتى كه حقوقى بر شود كه به عنوان تكالیف نام برده مىنمايد در مقابل اين حقوق وظايفى بر طرف مقابل حمل مىمى

آن متفاوت يك طرف واجب میگردد براى اجراى آن بايد بر طرف مقابل تكالیفى و اعمالى تحمیل نمود كه ضمانت اجراى 

است. اين حقوق و تكالیف در مورد والدين به عنوان سر منشاء ايجاد يك خانواده و ثمره و نتیجه آنها يعنى فرزندان كه 

نمايد. از طرفى اين حقوق و تكالیف در حوزه مكتب ترين هدف تشكیل خانواده تلقى گردد بحث مىتواند به عنوان اصلىمى

 باشد. اسالمى ايران مورد نظر مىاسالمى و قوانین كشور جمهورى 

شود كه خداوند با هدف قرار دادن جن و انس به عنوان مظهر جهان كنونى و ضرورت چنین تحقیقى آن جا روشن مى 

نتیجتاً عبوديت وبندگى خويش كه يكى از مظاهر آن عبوديت، عبوديت در فعل و آن اطاعت او امر خداى تعالى است اين 

مايش درآورده است و در تمام كتب آسمانى از جمله قرآن  پس از دستور به پرستش خداوند امر به موجود را در بوته آز

شود كه دومین مسئله پس از توحید و يكتا پرستى و برائت از شرك و احسان و نیكى به والدين شده كه لذا چنین برداشت مى

باشند. درجهان كنونى كه خواه مشرك و كافر مى مشركین و مظاهر شرك، احسان و نیكى به والدين خواه مومن و مسلم

ثلة من االولین و قلیل من «فرمايد: گرايد والبته اين مصداق كالم خداوند است كه مىرنگ ارزشها متأسفانه به تاريكى مى

پس سعى در روشن كردن ارزشها و معنويتها كه در حقیقت همان ادامه راه پیامبران و رسوالن خداست و » االخرين

اى غیر قابل اغماض. نهايتاً هدف پاسخ به پرسشهاى حقوقى و اخالقى با استفاده از آيات و توفیقى از جانب او و وظیفه

 باشد.روايات و مواد قانونى در مكتب اسالمى مى

به در بخش اول حق و تكلیف و منشا و منابع اين دو براساس حقوق فطرى و الهى آمده در بخش بعد والدين و فرزندان  

اند در بخش دوم حقوق و تكالیف كودك كه ابتداء آيات و احاديث در عنوان دور كن اصلى تحقیق مورد بررسى قرار گرفته

مذمت و منقبت فرزند آمده در فصل دوم اين حقوق و تكالیف قبل از تشكیل خانواده از لحاظ عقلى، نقلى، روانشناسى، 

فاصله بین سنین فرزندان، حقوق كودك در زمان انتخاب همسر، تولد از  پزشكى، فیزيكى به طور مختصر گفته شده میزان

طريق لقاح مصنوعى و حقوق كودك دراين رابطه. در فصل بعد اين حقوق از لحاظ قوانین فعلى ايران از گرفتن شناسنامه 

اه تحصیل، كار، كودك تا شیر دادن و حضانت و بحثهاى وصايت، ارث،امور مالى كودك، نسب، رضاع، تابعیت، اقامتگ

تنبیه و مجازات و قوانین كیفرى قصاص والدين میزان مسئولیت مدنى اطفال و غیره مورد نقد حقوقى قرار گرفته است. 

بعد از اين از نظر اعتقادى و نقلى حقوق كودك بعد از تولد با توجه به احاديث و سنت نبوى از گفتن اذان در گوش كودك 

ر و تراشیدن سر نوزاد و عقیقه، انتخاب نام موهبت فرزند دختر و به تدريج احاديث در تا برداشتن كام نوزاد و تطهی



خصوص احترام و آموختن دانش و عقايد دينى و برخورد با كودكان و نوجوانان و يك سرى رفتارهاى اجتماعى و در 

 نهايت اعالمیه جهانى حقوقى كودك. 

رفته رفتار با والدين سخنان بزرگان درباره احسان و نیكى به والدين، در بخش سوم كه حقوق والدين مورد بررسى قرار گ 

حقوق والدين و تكالیف فرزندان در قبال آنان و داستانهايى واقعى از نتايج اعمال و رفتار با والدين آيات و احاديث درباره 

قوق والدين در حیات و در ممات و نیكى به پدر و همچنین آيات و احاديث درباره نیكى به مادر، برخورد با سالمندان ح

كند. و در نهايت بخش چهارم در خصوص حقوق و تكالیف برخى حرمتها الزم الرعايه در خصوص والدين بحث مى

گیرد مباحثى مانند حج عوض والدين، وقف ،ارث، مبحث نفقات و مبحث والدين نزد فقهاى عامه مورد بررسى قرار مى

 خصوص خانواده آورده شده است.  حضانه. در انتها آدرس آيات در

  

 مهفوم حق            

 مفهوم حق      

  

  

 بخش اول: 

  

 مفهوم حق    

رود در اصل لغت به معنى ثبوت و ثابت است ولى با واژه حق كه به صورت مصدر و اسم مصدر و صفت به كار مى 

عنايات خاصى در معانى ديگرى نیز چون سخن مطابق با واقع (راست) و اعتقاد مطابق با واقع (درست) و كار هدفدار و 

متیاز مالى يا غیر مالى كه براى كسى در نظر گرفته شود به كار شايسته (در برابر كار بیهوده و پوچ) همچنین، در معناى ا

رفته است اين كلمه در قرآن نیز مورد استعمال گوناگونى دارد و در مورد ذات خداى متعال همچنین در مورد كار خدا، 

ت اضافه بر اينها دين خدا، وعده خدا، وحى، قصص، حكم و غیره نیز به عنوان صفتى براى هر يك از آنان به كار رفته اس

اى بوده و بیانگر يك رابطه قرار دادى خاص میان دو انسان يا حق در قرآن كريم در مواردى داراى مفهوم اعتبارى ويژه

يا » الم«شود و احیانا با حروف بین يك انسان و شى ديگر است كه در اين صورت گاهى به طور مطلق استعمال مى

 همراه است. » على«

فقها و در روايات گاهى بر يك عنوان بسیار گسترده و وسیعى اطالق شده كه بر همه احكام شرع مقدس اعم حق در كلمات  

 از وضعى يا تكلیفى و امضايى يا تاسیسى (فردى يا اجتماعى و حقوقى يا غیر حقوقى) مشتمل خواهد بود. 

احترام  -3تسلط  -2اختصاص  -1بارتند از: حق از چهار عنصر تشكیل شده كه ع«گويد: حقوقدانى غربى به نام دابان مى 

گويد عنصر اول و دوم دو عنصر اصلى و اساسى و بیان كننده سپس مى» حمايت قانون از حق او -4ديگران نسبت به حق 

طبیعت حق نسبت به ذى حق هستند ولى عنصر سوم و چهارم مبین ماهیت حق نسبت به ديگران كه تكالیف و وظايفى در 

 اند.پیدا كرده ارتباط با آن

هاى شود و اعالمیهحق اختیارى است براى انجام يك فعل كه به يك فرد يا يك اجتماع داده مى«گويد: هانرى لوى برول مى 

 ».اندحقوق بشر را به همین معنى گرفته

اى از آنان در حق امتیازى است كه قواعد حقوقى براى تنظیم روابط اشخاصى به سود پاره«گويد: دكتر كاتو زيان مى 

 ». كندبرابر ديگران ايجاد مى

 ».كندحق عالقه و انتفاعى است كه مورد حمايت قانون است و فرد براى تحصیل آن تالش مى«گويد: يهرنگ مى 

عالمه سید محمد طباطبايى معتقد است حق نوعى اختصاص است كه به طور اجمال حتى قبل از تشكیل جامعه وجود  

 شود كه يكى از آنها حق است. هاى متنوع و گوناگونى ظاهر مىیل آن به شكلداشته و پس از تشك

قضاوت در  -1كند حكم در دو معنى محقق حلى احكام شرعى را به چهار گروه عبارات عقود ايقاعات و احكام تقسیم مى 

ايط محدود زمانى و رهبر و رياست عامه به منظور تامین بعضى از مصالح اجتماعى در شر -2مخاصمات و محاكمات 

 مكانى. 

گیرد. بر در يك تعريف حكم خطابى است كه از جانب شارع به گونه اقتضايى يا تخییرى به افعال و اعمال مكلفین تعلق مى 

شود و اساس تعريف حكم شرعى در احكام تكلیفى پنجگانه (وجوب، استحباب، اباحه، كراهت و حرمت) منحصر مى

 شود. در فقه به عنوان احكام وضعى شهرت يافته شامل نمىبنابراين اصوالً آنچه را 

تواند عامل اقناع عقل و مشوق جامعه در پذيرش قانون باشد عبارتست از شناخت مردم از قانون و يگانه چیزى كه مى 

 ايمان آنان به نظام حقوقى حاكم (بر جامعه). 

مافیه كلفته و مشقه با اعالم يا اعالم مافیه كلفه و مشقه حق و تكلیف: تكلیف در لغت الزام است. و در اصطالح اراده  

 (1بشرط االراده على ما اختلفوا فیه است.)

ارتباط حق و تكلیف: تكلیف كه جمع آن تكالیف به معانى امر به ما يشق علیك و همچنین ماكان معرضاً لثواب و العقاب  

 (. 2باشد)مشقه ابتدا بشرط اعالم مىآمده است و در عرف متكلمین بعث من تحب طاعته على مافیه 



كند بلكه بر نیك و بد تكلیف از نظر اخالقى و حقوقى و میزان ارتباط و رابطه آن با حق: اخالق تكلیف را الزام آور نمى 

 باشد. كند و داراى ضمانت اجرا مىكند در حالیكه حقوق تكلیف را از بعضى ساقط و بر بعضى حمل مىاعمال حكم مى

گويند: حق و تكلیف از هم جدا شدنى نیستند حق هیچ گاه به نفع كسى اعتبار حضرت على (ع) درباره حق و تكلیف مى 

شود مگر اينكه به نفعش نیز اعتبار شود و هیچگاه به ضرر او اعتبار نمىنخواهد شد جز اينكه به ضرر او نیز اعتبار مى

ده تنها به نفع كسى اعتبار شود نه بر علیه او، چنین چیزى تنها و تنها گردد و هرگاه ممكن بود حق از تكلیف جدا گردي

شايسته خداوند متعال است نه آفريدهاى او چرا كه او بر بندگان خود توانايى كامل دارد (بر زنده كردن میراندن پرورش 

احتیاج به واسطه و شفیع ندارد) و  دادن به كمال رسانیدن و سرانجام بر رفع همه نیازهاى آنان) او غنى و بى نیاز است. (و

 همه بندگان كامالً نیازمند به اويند. 

اقتضاء يا به تخییر حكم: مجرد جعل رخصت است بر فعل چیزى يا ترك آن كه در خطاب بارى تعالى به افعال متكلفان، به 

ل يا به ترك تعلق دارد يا به هر شود كه به فعو مراد به تخییر اباحه و از اقتضاء شامل وجوب، ندب، حرمت و كراهت مى

(. و فرق حق و حكم اينست كه حكم مجرد جعل رخصت است بر فعل چیزى 3دو در تقدير يا منع از نقیص است يا بى منع)

خطابى كه از جانب شارع كه به  -1يا ترك آن و حق به ترتیب اثر است بر فعل يا ترك. در مورد حكم چهار تعريف آمده: 

آنگونه حكم شرعى كه غرض اهم شارع از صدور آن  -2گیرد تخییرى به افعال و اعمال مكلفین تعلق مى گونه اقتضايى يا

فرمان رهايى (اطالق) يا الزام در مسائل اجتماعى و  -3دنیاى مخاطبین بوده و از هر نوع الفاظ و عباراتى بى نیاز باشد. 

اجتهادات و نظرات گوناگون در اعتبار مدارك به هم  غیر اجتماعى مربوط به مصالح دنیوى مورد نزاع به شرطى كه

فرمان اجرا يك حكم شرعى يا وضعى و يا موضوع آن دو روش مخصوص از سوى حاكم نه از سوى  -4نزديك باشند. 

 خداى متعال. 

ب در مورد زمینه و منشأ پیدايش حقوق دو مكتب تحققى (تاريخى) و الهى (فطرى) وجود دارد. به نظر پیروان مكت 

 شود:تاريخى (تحققى) ايجاد قواعد حقوقى در سه مرحله انجام مى

 عرف كه مظهر اعالم كننده روح ملى و منبع اصلى حقوق است.  -1 

 هاى حقوقى كه تكمیل قواعد فنى اصول ناشى از عرف با آنهاست. علم حقوق يا رويه قضايى و انديشه -2 

 كند. دو مرحله سابق گذشته است به صورت رسمى اعالم مى قانون كه گاه حقوق عرفى و علمى را كه از -3 

قانون بیشترين و  -3انصاف (قواعد عالى و برتراخالقى)  -2فرضهاى حقوقى  -1در تحول حقوق كامن لو به ترتیب  

 شوند. موثرترين عوامل محسوب مى

 الزم به ذكر است كه يك قاعده حقوقى بايد داراى خصوصیات ذيل باشد:  

 اجتماعى بودن  -4كلى و دائمى بودن  -3داشتن ضمانت اجرا  -2زامى بودن ال -1 

رسوم اجتماعى باشد. قوانین فطرى يا الهى  -4عدالت  -3مذهب  -2اخالق  -1تواند داراى منشاهايى از جمله حقوق مى 

ى اراده او يعنى اقامه عدل و يابد و مقصد آن اجرااى از مشیت الهى است كه بشر آنرا به نیروى عقل در مى(طبیعى) جلوه

مهربانى. اين نوع قوانین دست خوش تغییر نیستند و گروهى كه اصل آن را با سنت اولیهحفظ نمايند و مابقى قوانین را بر 

گیرند. در حقوق الهى اسالم منابع و منشاء حقوق مواردى به قرار ذيل اساس آن تنظیم نمايند كمتر در انحراف قرار مى

 است: 

 عرف و سیره متشرعه -9شهرت  -8اجماع  -7استحان  -6مصالح مرسله  -5قیاس  -4عقل -3سنت،  -2قرآن،  -1 

شناخت  -4اختالفات  -3میلها و نیازها  -2جامعه  -1از بعد ديگر زمینه پیدايش حقوق موارد ديگرى است كه عبارتند از:  

 ارزش  -5و بینش 

اى به شود به طور گذرا اشارهباشد و هر دو را شامل مىالقى و هم حقوقى مىبا توجه به اينكه موضوع اين تحقیق هم اخ 

 نمائیم. آن مى

اخالق مجموعه قواعدى است كه رعايت آن براى نیكو كارى و رسیدن به كمال الزم است قواعد اخالق میزان تشخیص  

نیك و بد است احترام به اين قواعد ريشه در ضمیر و نهاد انسان دارد وبى آنكه نیازى به دخالت دولت باشد انسان در 

اند زيرا هدفشان يكى است اما امتیازشان ق و اخالق را يكى دانستهداند. بعضى حقووجدان خويش آنرا محترم و اجبارى مى

در طبیعت قاعده حقوقى و اخالقى است قاعده حقوقى از طرف دولت تضمین شده و همراه با اجبار خارجى است ولى 

 -1سته شده: اخالق ضمانت اجراى مادى ندارد. در خصوص مبنا و منشاء بايد گفت مبناى اخالق يكى از اين چهار امر دان

خداوند (كه مظهر اراده او مذهب  -1عادات و رسوم (وجدان اجتماعى) كه در نهايت از: -4وجدان  -3عقل  -2مذهب 

 توان اراده آن را بدست آورد). اجتماع (كه از راه تحقیق آداب ورسوم مى -3انسان (از راه عقل يا دل)  -2است) 

وان طبقه حاكم و به نام خدايا ملت و گاه به نام خود بر ديگران حكومت ولى حقوق محصول ارده گروهى است كه به عن 

كنند. درست است كه مذهب و خواستهاى عمومى نیز در رهبرى اراده قانونگذار سهم موثر دارد و نیروى آن در برابر مى

 آيد مالزمه نیست. قدرت سیاسى دولت انكارناپذير است ولى هیچ گاه بین اين عوامل و آنچه به صورت حقوق در مى

 طبیعت اخالق را به دو تعبیر از حقوق متمايز ساخته است:  

قواعد حقوق ناظر به روابط اجتماعى است و به همین دلیل در برابر هر تكلیف حقى براى ديگران وجود دارد براى مثال   

نفقه را از او بخواهد البته همیشه حق شود كه به زن انفاق كند در برابر اين تكلیف نیز زن حق دارد وقتى شوهر مكلف مى

كند ولى اى كارها منع مىدر برابر تكلیف نیست. به نظر شوپنهاور حقوق جنبه منفى و سلبى دارد يعنى انسان را از پاره



ى دهد اين تعبیر بى جا است زيرا در حقوق احكام ايجابقواعد اخالق ايجابى و مثبت است و بر انجام دادن تكالیف فرمان مى

كند و اخالق فراوان است همچنانكه در اخالق نیز قواعد سلبى كم نیست حقوق به پرداختن انفاق به خويشان حكم مى

كند. به گفته پیاژه قواعد حقوق نوعى است و به رابطه اجتماعى قطع نظر پاكدامنى و پرهیزكارى و شكیبايى را توصیه مى

 ق به رابطه شخصى دو انسان نظر دارد و نوعى نیست.از دو طرف آن رابطه توجه دارد در حالیكه اخال

 حضانت كننده  -والدين تعريف لغوى: به معنى سرپرست  

دهد كه امور مربوط به غیر را تعريف اصطالحى: عبارتست از سلطه و اقتدارى كه قانون بجهتى از جهات به كسى مى 

 انجام دهد 

آن عبارتست از سلطه و اقتدارى كه قانون به جهتى از جهات به كسى تعريف حقوقى: كلمه ولى از واليت گرفته شده و  

شود. ولى بر دو قسم است ولى عام دهد كه امور مربوط به غیر را انجام دهد و كسیكه اين سمت رادارد ولى نامیده مىمى

ص كسى كه امور مربوط دهد. ولى خاولى خاص . ولى عام كسیكه امور مربوط به تمام افراد را در حدود قانون انجام مى

دهد. از نظر طولى ولى خاص پدر، جد پدرى و وصى منصوب از طرف به اشخاص معینى را در حدود قانون انجام مى

 (.4يكى از آنان را شامل است )

 منسوب به انسان  -فرزندان معنى لغوى: فرزند يا ولد  

 ده باشد. از نظر میزان نسبت: نسبى و رضاعى معنى اصطالحى: كسى كه بواسطه يا بالواسطه از ديگرى بوجود آم 

از نظر حقوقى: كسى كه بواسطه يا بال واسطه از ديگرى بوجود آمده باشد ذكور باشد يا اناث يا خنثى. فرزند از لحاظ  

حقوق مدنى درنوع جنس به مذكر و مونث و خنثى منقسم و خنثى با توجه به رجحان میزان ذكوريت يا اناثیت از حقوق 

 ( 5نتیجه و...) -نويره  -نوه  -گردد. از نظر طولى: فرزند وطه برخوردار و متمتع مىمرب

شود آيد. فرزندى كه در اثر ازدواج متولد مىاصلى: فرزندى كه به سبب انسان بوجود مى -1فرزند از نظر عرضى:  

شود كه شرايطش حاصل مىرضاعى: فرزند رضاعى كه به سبب رضاع حاصل از شیر خوردن با  -2فرزند اصلى است.

 آيد. در مباحث آينده توضیح آن مى

آيد نوعى از فرزند كه در اصطالح غربیها فرزند خوانده نامیده و در عصر جاهلیت نیز چنانچه از ظاهر قرآن بر مى 

برخوردار وجود داشته كه بعد از فرزند خواندگى آن طفل از تمام حقوق و تكالیف ما بین يك پدر و يك فرزند واقعى، 

گشت در منشور ملل متحد نیز فرزند خواندگى پذيرفته شده. بسیارى از كشورهاى مسلمان جهان آن قانون ( كنواسیون مى

دارد كسانى را كه به عنوان يتیم اند آيه قرآن كريم اذعان مى((بند مربوط به فرزندخواندگى) را نپذيرفته1989حقوق كودك 

آنها «فرمايد: دهید فرزند خود نخوانید كه متن صريح قرآن كريم است و در ادامه مىىتحت تكفل و حضانت خويش قرار م

بنابراين از ساير  حقوق پدر و فرزندى كه حقوق بشر تعیین كرده » را به نام پدارنشان بخوانید و آنان فرزندان شما نیستند

شود مگر در مورد رضاع مترتب نمىمانند قرابت و ارث و همچنین آثار آن مانند حرمت نكاح و غیره بر آن 

 آيد.(شیرخوارگى) كه بحث آن جدا است و در  جاى ديگر مى

توان نقل كرد اما تعريفى كه بیشتر بتوان به آن استناد كرد اينست: در رابطه با خانواده تعريفهاى گوناگونى را مى 

دهند و بنا بر كديگر مربوط شوند تشكیل خانواده مىگروهى از افراد كه با پیوندهاى سببى و نسبى يا فرزند خواندگى با ي«

پذيرد زن و شوهر، مادر و پدر، پسر، دختر، خواهر و برادر موقعیتى كه در خانواده حايزند و جامعه آن موقعیت را مى

واده واحدى كنند. در همه تعريفها خانواده بدون استثناء خانشوند و با يكديگر روابط معین خانوادگى برقرار مىشمرده مى

بقاء خانواده در گرو بقاء خانواده و موقعیت ». شوداز اجتماع قلمداد شده است يعنى جامعه از مجموعه خانوادها تشكیل مى

ها تحقق اى از طريق خانوادهو شكست جامعه وابسته به خانواده است. هر هدفى كه جامعه بخواهد به آن برسد بايد به گونه

شود. ياد دادن زبان، آموزش، پرورش، انتقال ده در جوامع مختلف به يك يا چند نقش محدود نمىيابد در واقع نقش خانوا

فرهنگ، آداب و سنن، ايجاد تعادل و آرامش، مناسبات نیكو در جامعه، پاسدارى از ارزشهاى دينى، قومى، ملى، پذيرش 

سل و بسیارى از اعمال فعالیتهاى اساسى بشر، از تكالیف و مسئولیت اجتماعى، گذران معیشت و تأمین اقتصادى توالد و تنا

جويد. به طور اى از خانواده يارى مىكند يا در اجراى آنها به گونهجمله نقشهايى است كه جامعه به خانواده تفويض مى

ر كنار كلى همه خانوادها در معرض ايجاد ارزشهاى تازه و تغییر ارزشها هستند و هیچ خانواده در برابر اين تاثیرات ب

دهند مسیر حركت خانواده را در نیست اما واكنشهاى متفاوتى كه اعضاى خانواده در برابر اين تاثیرات نشان مى

هاى مختلف اما براى يك هدف و مقصود جلو رفته و كوشش كنند و به طور كلى همه با سلیقههاى مختلف تعیین مىجامعه

يعنى هر كس بر طبق روش و شیوه خود به سوى خدا » كُل يَعمل على شاِكلَته : «فرمايداى از قرآن مىكنند كما اينكه آيهمى

 كند. رود كه در جامعه نیز صدق مىپیش مى

شود مگر آنكه محیطى سالم براى پرورش روح و جسم جان كالم آنكه سالمت روحى و جسمى افراد جامعه تأمین نمى 

 جايگاه بلندى در زندگى مشترك بشرى دارد.افراد خود باشد. از اين روست كه خانواده چنین 

 مهاجر -2مستقل  -1انواع شكل خانواده: الف: پدرساالر  ب: زن و شوهرى:  

خانواده پدرى كه پدر در رأس خانواده قرار گرفته است.  -1باشند: در جامعه جديد خانوادها داراى تقسیمى به شكل ذيل مى 

خانواده برابرى يافته كه نفوذ پدر و مادر در آن مساوى  -3ده قرار گرفته است. خانواده مادرى كه مادر در رأس خانوا -2

اى كه غايت فعالیتهاى آن تولد و تربیت كودك است و مصالح پدر و مادر در گرو خانواده فرزند مدار يا خانواده -4است 

 مصالح فرزند قرار گرفته است. 



نین اسالمى و سنتهاى مذهبى شكل گرفته و در اين محدوده تقسیم در اسالم تفكیك مسئولیتها و وظايف براساس قوا 

 (.6شود)مى

 حقوق والدين          

 حقوق والدين      

  

 بخش دوم : 

  

 حقوق والدين     

  

 دعايى از صحیفه سجاديه درباره والدين  

بهترين درودها و ر حمت و بركات و  ات و بر خاندان پاكش درود فرست و آنها را بهخداوندا! بر محمد بنده و فرستاده 

اى مهربانترين سالم خود مخصوص گردان. الهى پدر و مادر مرا به كرامت نزد خود و درود از سوى خود اختصاص ده

مهربانان. خدايا بر محمد و آلش درود فرست و دانش آنچه از حقوق ايشان كه بر من الزم است، به من الهام كن و دانش 

اى به كار گیر و توفیقم بدون كم و زياد برايم فراهم نما، آنگاه مرا به آ نچه در اين زمینه به من الهام كردهتمام آن واجبات 

اى از دستم نرود و  دهى اقدام كنم تا به كاربستن چیزى از آنچه به من تعلیم دادهده تا نسبت به آنچه به من بصیرت مى

اى احساس گرانى ننمايد. خداوندا! چنان كن از هیبت پدر و مادرم همچون ودهاركان بدنم از خدمتى كه مرا به آن ملهم فرم

سلطان خودكامه بیمناك باشم و به هر دو چون مادرى مهربان نیكى نمايم و اطاعت از آنان و نیكى به هر دوى آنان را در 

تر گردان تا در ذائقه تشنه خنك ام از شربت گوارا تر و براى سوز سینهنظرم از لذت خواب در چشم خواب آلوده شیرين

خواسته ايشان را بر خواسته خود ترجیح دهم و خرسندى آن دو را به خرسندى خود مقدم دارم و خوبى ايشان را در حق 

خود هر چند اندك باشد زياد ببینم و نیكويى خود را درباره ايشان گرچه بسیار باشد كم شمارم. خداوندا! صدايم را در 

به آنان نرمى عنايت كن و قلبم را بر هر دو مهربان يم كن و گفتارم را بر آنان دلنشین فرما و خويم را نسبتمحضر آنان مال

ساز و مرا نسبت به هر دو خوشرفتار و دلسوز قرار ده. خداوندا! هر دو را به پاس تربیت من جزاى نیكو ده و در مقابل 

اند در حق ايشان منظور  را كه در كودكى نسبت به من منظور داشته آنكه مرا گرامى داشتند جزاى خیر عطا فرما و هر چه

اند يا حقى از آنان بوسیله كن (از خیرات). خداوندا! اگر از جانب من آزارى به آنان رسید يا از من كار ناخوشايندى ديده

حسناتشان قرار ده اى  كه بديها  من از بین رفته همه را موجب پاك شدن آنان از گناهانشان و مايه رفعت مقامشان و افزونى

اند يا در عملى نسبت به من زياده نمايى. الهى اگر در گفتار با من از اندازه بیرون رفتهرا به چندين برابر خوبى تبديل مى

 اند حق خود را به آناناند يا از وظیفه پدرى و مادرى در حق من كوتاهى نمودهاند يا حقى از من ضايع كردهروى نموده

خواهم وزر و وبال آن را از دوش آنان بردارى زيرا كه من، آنها را نسبت بخشیدم و آن را بر ايشان نثار كردم و از تو مى

ام انجام دانم و از آنچه دربارهكنم و آنان را در مهربانى در حق خودم سهل انگار نمىبه خود در كوتاهى حق متهم نمى

تر و تر و احساسشان نسبت به من ديرينهمن. زيرا رعايت حق آنان بر من واجب اند ناراضى نیستم اى پروردگارداده

منتشان بر من بیشتر از آن است كه از آنان از روى عدل تقاص بكشم يا نسبت به ايشان معامله به مثل كنم الهى اگر چنین 

اند و آن همه كه ارى من تحمل كردهاند و رنجهاى زيادى كه در نگهدكنم پس روزگار مديدى كه در تربیت من سپرى كرده

شود؟ بدون شك بعید است كه بتوانند حق خود را از من دريافت بر خود تنگ گرفتند تا زندگى مرا گشايشى باشد چه مى

ام دارند تدارك نمايم و وظیفه خدمت آنان را بجاى آورم پس بر من محمد و آلش توانم حقوقى كه بر عهدهدارند و من نمى

شود، تر كسى كه به او روى آورده مىت و اى بهترين كسى كه از تو يارى جويند مرا يارى ده و اى راهنمايندهدرود فرس

بیند مرا در زمره آنان كه عاق پدر و مادرند قرار مرا توفیق ده و در آن روز كه همه بدون آنكه بر آنان ستم رود چرا مى

رست و پدر و مادرم را به بهترين چیزى كه پدران و مادران بندگان مده. خداوندا بر محمد و آل او و نسل او درود ف

باايمانت را به آن مخصوص گردانیدى مخصوص گردان اى مهربانترين مهربانان. خداوندا! يا د آنان را در پس نمازهايم و 

ش درود فرست و مرا در هیچ وقتى از اوقات شبم و ساعتى از ساعات روزم از صفحه قلبم مزداى. خداوندا بر محمد و آل

اند مشمول غفران حتمى به بركات دعايى كه براى آنان دارم بیامرز و آن دو را به سبب خوبیهايى كه در حق من داشته

قرار ده و از آنان به شفاعت من به طور مسلم خشنودو شو و آنان را با كرامت به سرمنزل سالمت برسان. خداوندا اگر 

اى اى پس ايشان را شفیع من قرار ده و اگر مرا پیش از آنان مورد آمرزش قرار دادهمرزيدهپدر و مادرم را پیش از من آ

پس مرا شفیع ايشان گردان تا در پرتو مهربانیت در سراى كرامت و جايگاه مغفرت و رحمتت  گرد آئیم زيرا كه تو 

 (7صاحب فضل بزرگ و نعمت قديم و تو مهربانترين مهربانانى.)

فرمايد ما به انسان نسبت به پدر و مادرش سفارش سوره لقمان مى 14ا و والدين در قرآن: خداوند در آيه تشكر از خد -1 

يابد و به ا و توصیه كرديم كرديم. مادرش او را با زحت روى زحمت حمل نمود و دوران شیرخوارگى او دو سال پايان مى

ه بازگشت همه شما به سوى من است (ان اشكرلى و لوالديك براى من و براى پدر و مادرت شكر به جاى آور (تشكر كن) ك

تواند عفو كند و اگر الى المصیر) انسان بايد در برابر عمل خیر ديگران عمل به مثل نمايد و در برابر بدى ديگران تا مى

باشد. عفو و گذشت پیشه خواهد قصاص (عمل به مثل) نمايد تعدى نكند اما در برابر والدين دائماً بايد حتى اگر ظلم كرده مى

آورد از اينهمه معصیت جهان فقط در برابر ايندو خیلى كند و اين عمل براى انسان خیر و بركت دنیوى و اخروى مى



سنگین نیست پس بايد تحمل كرد كه خداوند انسان را داراى والدين خیلى زياد قرار نداد كه مجبور باشد همه آنها را تحمل 

توانست چنین قرار دهد خداوند تكلیف را آسان كرده اما كیفیت را آنگونه كه خود فرموده خواست مىكند زيرا اگر خدا مى

آيا جزاى نیكى جز نیكى است اما به هر صورت توفیق عمل را » هل جزاء االحسان االاحسان«خواست در حديث است كه 

ك به دست خداست و از خداوند بايد طلب شكرگزارى و توفیق به عمل نی» ما توفیقى اال باهلل«بايد از خدا خواست زيرا و 

حضرت سلیمان گفت: پروردگارا  -( 19(نمل » رب اوزعنى ان ا شكر نعمتك الهى انعمت على و على والدى«نعمت نمود. 

آن با اى به من الهام فرما نكته جالب اينست كه تمام دعاهاى در قرشكر نعمتهايى را كه بر من و پدر و مادرم ارزانى داشته

 ها چنین عمل كنیم (ان شاءَّللا).ربنا) آمده است ما هم به تبعیت از ان -كلمه يا رب (رب 

چرا بیشتر به اوالد سفارش احترام به والدين شده:از آنجا كه والدين به دلیل شفقت خداوندى كه در نهاد آنان گذاشته شده  

نمايند اما در زمان پیرى  فاه و رشد دلخواه او صرف مىعالقه بسیار به فرزند دارند و همه سرمايه خود را براى ر

نمايند زيرا ظاهراً آنان خشن و خداوند انسان را به اى به نگهدارى و حمايت والدين و احترام آنان نمىفرزندان چندان عالقه

الهى يك نوع جبران زحمات كند تا او را در برابر فرمانش بیازمايد و اين احترام هم عالوه بر ازمايش ها آزمايش مىسختى

آيا جزا و پاداش سختى والدين در زمان طفولیت كودك  جز » هل جزاء االحسان اال احسان«شود گفت باشد و مىآنها مى

 تواند باشد.احسان و نیكى به آنان در مقابل آن سختیها چیز ديگرى مى

  

(نگاه كردن 8نگاه به والدين از روى شفقت عبارت است:قال رسول َّللا(ص): النظر الى الوالدين برافة و رحمة عباده ) -2 

به پدر و مادر از روى رأفت و مهربانى و بخشش عین عبادت است. در حديث ديگرى است: قال الرسول َّللا (ص): نظر 

ى المصحف و فى البحر پیامبر اكرم (ص): نگاه كردن در سه چیز عبادت فى ثالثه اشیاء عباده النظر فى وجه والدين و ف

هاى قرآن (و كتب الهى و دينى) و نگاه كردن به خداوند است نگاه به والدين (از روى رحمت و شفقت) و نگاه كردن به آيه

 است.دريا. در جايى تماشاى غروب خورشید نیز آمده

بروالدين من حسن معرفه العبد باهلل اذا ال عبادة اسرع بلوغابصاحبها الى رضا َّللا تعالى من (:«9صفات بندگان واقعى ) -3 

نیكى به والدين ناشى ». حرمه الوالدين المسلمین لوجه َّللا الن حق مشتق من حق َّللا تعالى اذا كانا على منهاج الدين و السنه

خورد از جهت رضايت خداست چرا كه هیچ عبادتى زودتر به صاحب آن برگشت نمى از شناخت خوب بنده نسبت به

خداوند متعال همانند رعايت حرمت والدين براى لقاء خداوند براى اينكه حق آنها از حق خداوند برگرفته شده اگر در راه 

 (11دين و سنت الهى باشند.)

از امام ».َضل  قال الصاله لوقتها و برالوالدين و الجهاد فى سبیل َّللااى االعمال اَف  سئل عن ابى عبدَّللا«افضل اعمال:  -4 

صادق سئوال شد كدام اعمال برترين هستند؟ پاسخ دادند نماز خواندن در وقتش (پنج وقت، نماز صبح قبل رفتن آخرين 

حداقل ساعتى فاصله افتد) ستاره و نماز مغرب قبل از برآمدن اولین ستاره و ما بین نمازها(ظهر و عصر، مغرب و عشاء) 

و نیكوكارى و  احسان به والدين (كه دوم سفارش خداوند است) و در آخر جهاد در راه رضاى خدا در هر راهى خواه با 

 دشمن دين خواه با نفس خويش.

اك ان وصى رسول َّللا الى رجل فاطعمها والديك و برهما حیین كانا اومتین و ان امر«اطاعت والدين نشانه ايمان: -5 

پیامبر بزرگ اسالم به مردى وصیت كرد از پدر و مادرت (« 11تخرج من اهلك و ما لك فافحل فان ذلك من االيمان.)

اطاعت كن و به آنها نیكى و احسان نما خواه زنده باشند يا مرده و اگر به تو امر كنند كه از خانواده ات جدا شوى و مالى را 

 باشد.پس فوراً اطاعت كن زيرا اين اطاعت فورى از امر آنها نشانه ايمان مى اى رها كنىكه به سختى بدست آورده

خدمت مادر:حضرت رسول با عمر در كوهى كه مشرف به بیابانى بود  جوان زيبايى را ديدند كه در پى گوسفندان  -6 

دا بگذراند رسول خدا بود. عمر گفت چه جوان زيبايى !(خدا آفريده) چه خوب بود اگر جوانى اش را در راه رضاى خ

گفت: شايد او در راه رضاى خدا گام بردارد و تو ندانى پیامبر او را خواند و گفت آيا خرج كسى را به عهده دارى؟ گفت: 

 (12مادرم. رسول اكرم به او گفت: مالزم او باش زيرا بهشت زير پاى مادران است.)

 نافرمانى پدر و مادر -7 

(ع): اذا كان يوم القیامه كشف غطاء من اغطیه الجنه فوجد ريحاً من كان له روح من میسره بوى بهشت:قال الصادق  -الف  

هاى اى از پردهشود پرده( هنگامیكه قیامت شود آشكار مى13خمسائه عام اال صنف واحد قلت و َمن هم؟ قال العاق لوالديه. )

كنند. گفته شد آن تنها يك گروه آنرا احساس نمى شود بويى خوش از فاصله پانصد سال وبهشت و بدينوسیله احساس مى

 باشند.گروه كدامند؟ پاسخ دادند: آنان همان عاقین و نافرمانان به امر والدين مى

( عاق و 14عالئم عاقین: قال ابوعبدَّللاه (ع): عقوق الوالدين من كبائر الن ا هلل عزوجل جعل العاق عصیاً شقیاً.) -ب   

 اهان كبیره است براى اينكه  خداوند عزوجل نافرمان را سركش و بدخو قرار داده است.نافرمانى والدين از گن

( رسول اكرم: به فرد نافرمان از 15تباهى عمل عاق: قال الرسول (ص): يقول العاق اعمل ما شئت فانى الاغفرلك.) -ج  

 بخشم. خدا) تو را نمىخواهى انجام ده كه من (شود: هر كارى از خوبى و بدى مىامر والدين گفته مى

 فرزند عاق: على (ع): الولد العاق كالصبغ الزائده ان تركت  شانت و ان قطعت المت.  -د  

على (ع): فرزند نافرمان مانند  انگشت زائده است كه اگر رهايش كنى و بى توجه به آن باشى عیب است و اگر آنرا قطع  

 (16شود.)و جدا كنى باعث درد و رنج مى

 مت و رضايت خداوندرح -8 



الف: باز شدن در رحمت: قال النبى (ص): يفتح ابواب السماء برحمة فى اربع مواضع عندالنزول المطر و عند المطر عند  

شود يكى وقت نزول باران و النظر فى وجه الوالدين.پیامبر اكرم (ص): درهاى رحمت خداوند در چهار موقعیت باز مى

 (17كند.)هنگامیكه شخصى در صورت والدينش (از روى كرامت) نگاه مىمورد ديگر بارندگى و ديگرى 

( رضايت پروردگار در رضايت 18ب : رضايت خداوند: رضا الرب فى رضا الوالدين و سحظ الرب فى سخط الوالدين.) 

 باشد.والدين و خشم و شدت خداوند در خشم و سختى انداختن والدين مى

لديه فقد ارضى َّللا و من اسخط فقد اسخط َّللا كسى كه والدينش را راضى نمايد پس ج : رضا و خشم خدا: من ارضى وا 

 خداوند را راضى نموده است و كسى كه والدينش را غضبناك نمايد پس خداوند را غضبناك نموده است.

 انفاق به والدين از ديدگاه قرآن و سنت  -9 

رسول َّللا عندى دينار فما تامرين به قال انفقه على امك قال عندى  ترين انفاق: جاء رجل عند النبى و قال ياالف : واجب 

آخر فما تامرنى به قال انفقه على اخیك قال عندى آخر فما تامرنى به الوَّللا ما عندى غیره قال انفقه فى سبیل َّللا و هوادناها 

درت انفاق كن. گفت: مرا يك دينار ديگر اجرا. مردى نزد رسول آمده و گفت: يك (دينار دارم، با آن چه كنم؟ فرمود: به ما

ات انفاق كن. گفت: تنها يك دينار ديگر نزدم است و غیر ان ديگر ندارم. پیامبر فرمود: در راه است. فرمود: به برادر دينى

 (19ترين اجر را دارد.)خدا انفاقش كن ولى آن پائین

یل َّللا افضل؟ قالوَّللا و رسوله اعلم. قال: نفقه الولد على والديه. ب:  برترين انفاق: قال رسول َّللا هل تعلمون اى نفقه فى سب 

داند. پیامبر گفت انفاق به دانید كدام انفاق برترين در نزد خداست؟ گفتند: خداى متعال و رسول مىاند: آيا مىپیامبر فرموده

 فرزندان.والدين از طرف

بر شما نوشته شد اگر چیز  -1ولويت انفاق به والدين است. سوره بقره در خصوص ا 215و  181ج: آيات انفاق: آيات  

از تو سوال  -2خوبى از خود به جاى گذارد. هنگامى كه مرگ يكى از شما را فرا رسد براى پدر و مادر وصیت كند. 

 و مادر باشد. كنید براى پدركنند: چه چیز انفاق كنند. بگو هر خیر و نیكى و سرمايه سودمند مادى و معنوى كه انفاق مىمى

د: انفاق به والدين از هر انفاقى جلوتر است: سئل عن ابى عبدَّللا من الذى اجبر علیه و تلزمنى نفقته قال الوالدان و الولد و  

اش اجباراً بايد پرداخت شود؟ پاسخ داد اول پدر و مادر و فرزند و الزوجه از امام صادق سئوال شد چه كسى  است كه نفقه

 همسر.

لند گشتن درجه:عن النبى دخلت الجنة فسمعت صوت االنسان فقلت من هذا قالوالحارث بن نعمان االنصارى كان بار ب -11 

 (21بوالديه فصار من اهل الدرجات العلى.)

از نبى مكرم اسالم نقل شده كه داخل بهشت شدم پس شنیدم صداى انسانى را گفتم اين كیست؟ گفتند حارث بن نعمان  

د كه بسیار نیكوكار به والدينش بود پس از اهل درجات عالى بهشت گردانیده شد. پس هر كس كه بخواهد به باشانصارى مى

درجات عالى برسد يك راهش نیكى به والدين پس از شرك نورزيدن به خدا كه همان دورى از عبادت غیر خدا يعنى در 

 باشد.دعا غیر خدا را نخواندن مى

 المنداحترام و نیكى والدين س -11 

ا يَب لَُغنه ِعنَدَك ال ِكبََر اََحدهما اَو ِكالهُما فاَل تَقُل لَهما اُف َو «فرمايد: مى 23الف : ديدگاه قرآن خداوند در سوره اسراء آيه   اِمه

به اندازه اف هر گاهى يكى از آندو يا يكى از آنها به سن پیرى برسند كمترين اهانتى حتى » التَنهرهما و قُل لَهما قَوالً َكريماً 

گفتن (يعنى اظهار نفرت) به ايشان نگو و آنها را از نزد خود نران و ترد نكن (در مجامع با حالتى احترام گونه و با افتخار 

نزد آنها بايست و بنشین و از ايشان دورى نكن و حالت تكبر نداشته باش) و با گفتار لطیف و سنجیده و با نرمى و 

اينكه در برابر يك شخص بزرگ كه در صورت عصبانیت بازهم با حالتى كنترل شده و بدور بزرگوارانه سخن بگو (كما 

 كنیم. اينچنین با والدين سخن بگوئیم.)از خشمگین شدن سخنمان راتفهیم مى

 ب: ارزش درك والدين در كهنسالى: عن النبى رغم انقد ثم رغم انقه ثمرغن انقه. قیل من؟ قال من ادرك ابويه عند الكبر 

( پیامبر اكرم فرمودند: به خاك مالیده باد بینى به خاك مالیده باد بینى به خاك مالیده به 21احدهما او كلیهما فلم يدخل الجنه )

خاك مالیده باد بینى گفته شد: چه كسى؟ پیامبر پاسخ داد: كسى كه پدر و مادرش را در پیرى دريابد (با آنها در پیرى زندگى 

 ايت حقوق آنها يا بواسطه بدى به آ نها نتیجتاً عدم استغفار والدين به او وارد بهشت نشود.كند) و به علت عدم رع

امام سجاد در رفتار با مادرشان: و قیل سجاد (ع) انت ابرالناس بامك و التراك تاكل معها. قال اخاف ان تسبق يدى  -12 

ه شد: تو نیكو كارترين شخص به مادرت هستى و لكن ما (به امام سجاد (ع) گفت22الى ماسبقت عینها الیه فاكون قدعقها. )

اى كه چشم مادرم به آن است ترسم به لقمهايم كه با او طعام و غذايى بخورى. امام سجاد بیان داشتند: من مىتو را نديده

 دستم را كنم جلوتر از مادر دراز كنم پس در همین جا از عاقین قرار گیرم.

 بر جهادنیكى به والدين مقدم  -13 

الف: دستور پیامبر: قیل رجل الى النبى فقال ابايعك على الهجره و الجهاد! ابتغى االجر من َّللا قال فهل من والديك احد حى   

(مردى نزد رسول خدا رسید 23قال نعم بل كلیها قال فنبغى االجر من َّللا قال نعم قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما.)

اند خواهم با شما باشم پیامبر گفتند: آيا هیچ يك از والدينت زندهست آوردن اجرا الهى مىو گفت در هجرت و جهاد براى بد

اند. پس پیامبر گفت: پس تو به دنبال اجر وثواب الهى هستى جواب داد: بله پیامبر به او چنین مرد گفت هر دوى آنها زنده

و نیكى سخن گو و امور آنها را انجام بده زيرا اجر خداوند گفت: پس در اينصورت به نزد والدينت برگرد و با آنها با مدارا 

 و رضايت او در اين كاراست. 



ب: روايت سلمى: به نقل از سلمى گفت: به خدمت رسول اكرم (ص) رسیدم و درباره جهاد با حضرت مشورت كردم.  

 ه بهشت زير پاى مادران است.گفت: آيا مادر دارى؟ گفتم: بله. در ادامه به من گفت: برو احترام و اكرامش نما ك

ج : سوگند پیامبر: عن جابر قال اتى رجل رسول َّللا فقال انى رجل شاب نشیطاً و احب الجهاد و لى والدة تكره ذلك فقال له  

 (24النبى ارجع و كن مع والدتك فوالذى بعثنى بالحق نبیا النسها بك لیلة خیر من جهادك فى سبیل َّللا سنة.)

ه مردى نزد رسول خدا آمد و گفت من مردى جوان و شاداب هستم و جهاد در ركاب تو در راه خدا را از جابر نقل شد 

دوست درام و مادرى دارم كه از جهاد رفتن من  كراهت دارد. پیامبر به او گفت: برگرد و با مادرت باش. قسم به خدايى 

 خداست.هاد در راهكه مرا به حق برگزيد يك شب انس گرفتن با مادر برتر از يك سال ج

( نیكى به والدين و كمك به آ نها كفايت 25»)قال رسول َّللا برالوالدين يجزى عن الجهاد«د : بردن اجر جهاد در چیست؟:  

 كند (يعنى اگر موقعیت جهاد فى سبیل َّللا (جهاد اصغر) پیش نیايد با نیكى به پدر و مادر اجر جهاد را ببر)از جهاد مى

والدين: امام سجاد (ع) هرگز در برابر دشمنان ناراحتى خود را از غم از دست دادن پدر و برادر و صبر در موت  -14 

گويد: خداوند همه عذاب را بر شما فرود آورد هفده نفر از اهل بیتش را بروز نداد و آنگاه كه حاكم كافر آن زمان به وى مى

ايد: اين قضاى الهى بود كه براى آزمايش نازل شد و خداوند بر ما فرمبا گفتن مارايت االجمیال. (نديدم جز زيبائى را) مى

ريخت اما بر قضاى صبر عطا كرد: گر چه در خفا در غم دورى از ايشان (پدر و برادر و ا هل بیت و دوستانش) اشك مى

م حسین (ع) خواند كه دو ركعت آنرا به پدر بزرگوار خويش اماالهى راضى بود و همیشه روزى چهار ركعت نماز مى

فرمود از حقوق والدين بر فرزند اين است كه بعد از مر گ كرد و دو ركعت ديگر را به مادر بزرگوارش.  و مىهديه مى

 پدر و مادر آنها را فراموش نكنند.

سفارش حضرت مهدى (ع) در نیكى به پدر و مادر:آقا سید محمد موسوى نجفى كه از علما پرهیزكار و از ائمه  -15 

كرد كه آن شخص را پدر ات حرم امیرالمومنین بود از شیخ باقر كاظمینى و ايشان از فرد مورد اعتمادى نقل مىجماع

كرد و پیوسته مالزم خدمت او بود به جز شبهاى چهارشنبه كه پیرى بود كه هیچ گونه كوتاهى نسبت به خدمتگزارى او نمى

سهله از خدمت كردن به پدر معذور بود ولى پس از مدتى ترك  رفت و در آن شب بواسطه اعمال مسجدبه مسجد سهله مى

روى؟ پاسخ داد: چهل شب به مسجد سهله كرد وديگر به مسجد سهله نرفت. به او گفتم: كه چرا ديگر به مسجد سهله نمى

كم مهتاب كمى رفتم شب چهلم نزديك غروب طول كشید و تا آن موقع به مسجد نرفتم در آن هنگام تك و تنها بیرون رفتم كم 

از تاريكى شب را به روشنايى تبديل كرد در اين هنگام شخصى عربى را ديدم كه بر اسبى سوار است در دل خود گفتم اين 

روى گفتم مسجد سهله كند همین كه به من رسید به زبان عربى گفت كجا مىرا شخصى راهزنى است و مرا برهنه مى

نه. گفت: دست خود را در جیبت كن گفتم: چیزى در آن نیست باز آن سخن را  گفت: با تو چیز خوردنى هست؟ جواب داد:

عود در زبان » اوصیك بالعود«تكرار كرد من دست در جیب كردم مقدارى كشمش يافتم آن گاه سه مرتبه به من گفت 

خص از نظرم ناپديد شد كنم تو را به پدرت پس از اين سخن ناگاه آن شگويند يعنى سفارش مىعربى بََدوى پدر پیر را مى

فهمیدم كه او مهدى (ع) بود و دانستم كه او به ترك خدمت پدرم حتى در شب چهارشنبه راضى نیست از اين رو ديگر به 

 (26مسجد سهله نرفتم و به خدمتگزارى پدرم پرداختم.)

فرمايد اگر كمك كرده مىچند توصیه امام سجاد (ع):امام سجاد در رساله حقوق خود درباره  حق كسى كه به تو  -16 

شخصى به تو كمك كرد يا خرج زندگیت را تأمین نمود حقش اينست كه كمكش را به ياد داشته باشى از او تشكر كنى و با 

قول نیكو خدمتش را ارج نهى و او را از بین خود و خدا خالصانه دعا كنى در اين صورت در نهان و آشكار از او قدردانى 

( حق بزرگتر اين است كه او را به خاطر 27هم توانستى عمل خیرش را تالفى كنى حتماً تالفى كن.) اى و اگر روزىكرده

سنش احترام كن و به خاطر تقدمش در اسالم ارج بنه به هنگام مخاصمه با او مقابله نكن در راه جلوتر از او نیفت او را 

خاطر حق و حرمت مسلمانى احترام نما. اين حديث امام  سبك و نادان نشمر و اگر با تو خشونت كرد تحمل كن و او را به

 (28كند.)در حق والدين نیز صدق مى

میزان و محدوده اطاعت والدين:در قرآن كريم از قول خداوند متعال آيات بسیارى در سفارش نیكى و احسان و  -17 

شند توحید همان اعتقاد به يكى بودن خدا و بااطاعت والدين آمده كه معموالً در بعد از سفارش به توحید و يكتاپرستى مى

اعتقاد به قدرت محض همه موجودات و عوامل بدست خداوند قادر است و از طرف ديگر انسان بداند و اعتقاد داشته باشد 

تواند بدون شفیع و واسطه دعاهاى او را مستجاب نمايد زيرا او نزديك و اجابت كننده (قريب مجیب) و كه خداوند مى

ترين (اقرب الكیم من حب الوريد) نزديكتر از رگ گردن و حتى (يحول بین المرء و قلبه) يعنى بین شخص و قلبش نزديك

داند و تنها اوست كه بندگان و هاى او را بدون آن كه به زبان بیاورد و همچنین نیات او را نیز مىاست يعنى خواسته

ع علیم) و هر كس بر او توكل نمايد يعنى اعتقاد داشته باشد كه هیچ دهد زيرا او شنواى داناست (سمیموجودات را پناه مى

رسد مگر آنكه خدا بخواهد (قل لن نصیبنا اال كتب َّللا لنا هو مولنا و على َّللا فلیتوكل المومنون) و خیر و شرى به او نمى

د يعنى نعمت گوش، چشم و قلب انسان شايسته است اين همه نعمت را شكرگذارى كند و اساس اين نعمت را هم فراموش نكن

را قدر دانسته و شكرش را بجا آورد از مطلب فاصله نگیريم پس فرموده به والدين خود احسان و نیكى كنید چنانچه در 

 آيات ذيل آمده:

 (29×)َو قَضى َربهك ااَل تَعبدوا ااِلاِياه و بِالوالدين اَحساناً ×  

 (31×)ل والدين اِحساناً واعبدوَّللاه و التشركوا به شیئاً َو بِا×  

 (31×)ااَل تُشِركوا بِه َشیئاً َو بِالوالديِن اِحساناً ×  



 (32×)ال تَعبدون ااِل َّللاه و بِال والدين اِحساناً ×  

ا يَبلُغن ِعنَدَك ال ِكبَرُ «نظر مرحوم طبرسى: مرحوم طبرسى در ذيل تفسیر آيه  -18  گويد: اگر اطاعت از والدين در مى» اِمه

اعم از حال پیرى يا میانسالى واجب و ضرورى است پس چرا خداوند در آيه شرط كهولت را ذكر نموده است  هر حال

اند و گويد نیاز والدين در اين حال و شرايط بیشتر از ايام ديگر است چون آنها در آن سن ضعیف شدهايشان در جوابى مى

فرزند در زمان طفولیت به آن دچار بوده و عالوه بر اين انسان در رسند، كه  تدريجاً به همان حالت نیازمندى و احتیاج مى

 شود.اين سن و سال داراى روحى حساس و رنجور مى

 نعمت  -19 

ترى احد من البشر اكثر نعمتة علیك من الف:  بهترين نعمت: در كتاب كشكول شیخ بهايى از امام سجاد آمد: وانظر هل 

 بینى چ كسى را بهترين نعمت جز پدر و مادرت مىابیك و امك بنگر آيا براى خودت هی

العقل و النقل يدالن «ب: قول محقق اردبیلى: از مرحوم محقق اردبیلى در كتاب سفینة البحار از قول شیخ عباس قمى آمده:  

عقل و . «»على تحريم العقوق و تفهیم و وجوب متابعة الوالدين و طاعتهما من االيات و االخبار و صرح به بعض العلماء

شود و بعضى ازعلماء به آن نقل بر حرام بدون ناسپاسى والدين گواهند و وجوب اطاعت از آنها از طريق آيات فهمیده مى

 »:انداشاره نموده

ِزعنى اَن اَشكر نِعمتَك التى اَنَعمَت علىه َو «فرمايد: ( مى27سوره نمل ) 19ج: شكر نعمت: خداوند در آيه   و قاَل ربِّ اَو 

اى به من (حضرت سلیمان) گفت پروردگارا شكر نعمتهايى را كه بر من و بر پدر و مادرم ارزانى داشته» َعلى والدَى...

خواستند كه آنان را به شكر گذارى نعمتها سلیمان و افراد صالح در مقام دعا از خداوند مىالهام فرما. در اين آيه حضرت 

اى كه آنها خود و والدين توفیق دهد و شكر اينها مايه خشنودى پروردگار است. در آيات ديگر خداوند از قول انبیاء ادعیه

 نمائیم:نمودند آورده است كه اشاره مىدر حق والدين خويش مى

 دعاى براى والدين  -21 

َحمها َكم  ربیانى َصغیرا«الف:    بگو پروردگارا بر آن دو ترحم نما همانگونه كه در كودكیم مرا («33»)َو قُل  ربِّ ار 

اين آيه عالوه بر ابراز رحمت و مهربانى نسبت به والدين، جلب رحمت واسعه الهى را براى آنها از خداوند » پروراندند

 از موارد استجابت دعا همین است كه فرزند براى پدر و مادرش طلب آمرزش و رحمت كند. خواسته است. يكى

فِرلى َو لِوالدَى َو لِل مومنیَن يَوم يَقوُم ال ِحساب«ب :    (34» )ربهنا اغ 

از  اى ديگردر آيه» شود ببخش و بیامرزپروردگارا مرا پدر و مادرم و همه مومنان را در روزى كه حساب بر پا مى« 

 سوره نوح (ع) به دعاى خیر به والدين حتى پس از موت آنها تصريح شده است.

فرلى َولِوالدَى َو لَِمن  َدَخَل بَیتَى مومناً «ج :    پروردگارا مرا و پدرم و مادرم و تمام كسانى كه با ايمان داخل ( «35»)ربه اغ 

 یرخواهى و نیكى به والدين دارد.اين ادعیه و امثال آن نشان از رواج خ». خانه من شدند بیامرز

يا اَيُّها الهذيَن آَمنوا التَتخُذوا اَبائَكم َو اَخوانَُكم اَولیاء اِِن «گويد:، سوره لقمان مى15عدم دوستى با والدين كافر: آيه  -21 

تَحبُوا ال ُكفَر َعلَى االيماِن َو َمن  تََولههُم  ِمنَك فَاولئَك هُم الظهالمون ل ايمان پدران و برادران خويش را نبايد دوست اى  اه». «اس 

دهند هركس از شما آنان را دوست و ولى خويش و ولى بگیريد. اگر كفر و ناسپاسى را بر ايمان به خداى واحد ترجیح مى

 ».باشدقرار دهد بى شك از ستمكاران مى

رتان نكنند اما كفران و انكار خدا را بر اين آيه به مطلب بزرگترى اشاره دارد و آن اينست كه اگر در جهت شرك وادا 

ايمان به او ترجیح دهند شما هرگز نبايد ايشان را به دوستى و سرپرستى خويش انتخاب كنید. زيرا همه امور حول محور 

گردد گردد و اگر امرى يا حكمى بر خالف آن محور اصلى بگردد ناگزير نابود و از دايره حكومت آن خارج مىتوحید مى

اى از قرآن ن خروج همان ظلم به خويش است و ظلم به خويش، ناامیدى از رحمت خدا را به دنبال دارد چرا كه در آيهو اي

 شود.فرمايد: تنها قوم ظالمند كه از رحمت حق مأيوسند و نهايتاً ظلم تبديل به كفر مىمى

َ َو التُشِركوا بِه َشیئاً «اول توحید بعد احسان:  -22  بُدوَّللاه خداوند را بپرستید و هیچ چیزى را شريك » «َوبِال والديِن اِحساناً  َواع 

 ».او قرار ندهید و به پدر و مادر خود نیكى كنید

نمايند كه همه چیز در اين اى خاص به اصطالح روانشناسان آنقدر عالقه و دوستى با والدين مىبعضى از مردم در دوره 

شود. خداوند آگاه غايت امرخلقت را از اين نوع حب بسیار با والدين ناشى مىشود و عقدهاى اديپ و الكترا راه فدا مى

 » و ماَخلقُت ال ِجن و االنِس ااِل لِیعبدون«داند: كمال واقعى و تنها پرستش خداوند را، راه رسیدن به اين كمال مى

دهند و انسان نبايد به ا از دست مىو اگر موانعى قوى سد راه انسان مومن شوند اين موانع به امر خداوند ارزش خود ر 

كند و سخن آنها اهمیت بدهد اما در هر صورت بايد با نرمى و مالطفت برخورد كرد و آن طور كه عقل انسان حكم مى

دادند او را حفاظت پسندند نیكو رفتار نمايد زيرا آنها بودند كه فارغ از اعتقاد كودك او را مورد مالطفت قرار مىعرف مى

دادند. اين حقى بر انسان است كه حتى اگر والدين او را خشمگین و ناراحت كنند انسان بايد به دارى كرده و شیر مىو نگه

خود بقبوالند اين سختى را تحمل نمايد اگر هم نتواند آن سختى سخن يا عمل والدين را تحمل كند بداند مادرش او را با 

سختى خويش شیر داد لباسهاى كثیف او را بدون چشم داشت شست و زحمت روى زحمت حمل نمود و دو سال او را با 

كشد بايد بكشد و حق ندارد كوچكترين نافرمانى امید زنده بودن او را داشت. اگر فرزند در اين راه در بزرگى سختى هم مى

مرتبه سجده  34نماز و اى كه روزانه حداقل هفده ركعت به آنها كند و انسانى كه در برابر خداوند بزرگ آن قدرت واحده

نمايد به او امر كرده و امر داللت بر وجوب دارد كه به پدر و مادرش نمايد بداند آن قدرتى كه در برابرش سجده مىاو مى



به نیكى و احسان رفتار نمايد و از خداوند توفیق احسان به والدين را بخواهد زيرا نفس انسان سركش است و بايد به يارى 

نمايند كه من با آنها خشن و تند فس سركش را رام نمايد ممكن است انسان بگويد پدر يا مادرم طورى عمل مىخداوند اين ن

فرمايد اى انسان (يعنى همه كنند. خود خداوند مىورزند يا خداوند را كفران كرده و  انكار مىشوم، مثالً شرك به خدا مى

همه بايد والدينشان را در هر صورت احترام نمايند. چنانچه جزء مردم از مومن و غیرمومن مسلمان، مسیحى، يهودى) 

و نیكويى كردن به مادرم را به من » «وبرأ بوالدتى و لم يجعلنى جباراً شقیاً «اولین كالم حضرت مسیح (ع) است كه: 

. و بر كرسى بنشاند جبار كسى كه بخواهد حتماً كار خودش را انجام دهد». سفارش و امر كرد و مرا جبار و شقى قرار نداد

وشقى كسى كه وقتى حقیقت بر او روشن شد از آن اعراض كرده وعمل سابق خويش را انجام دهد كسى كه مومن وموحد 

كند و بايد با آنها به نرمى و است، پدر يا مادر مشركى دارد، بعد از آنكه دانست خداوند امر به احسان و نیكى به والدين مى

راض كند و عمل سابق خود را انجام دهد مطمئناً عالوه بر خارج شدن از عبوديت و اطاعت خوبى صحبت كند. اگر اع

شود انسان مومن بايد بداند كه حتى در صورت عمل غیرصالح آنها كه نهايت آن خداوند داخل در جبارين و افراد شقى مى

 شرك و كفر خداست ناگزير و ناچار از نیكى و احسان به آنها است.

محدوده عقوق: گاه ممكن است والدين به انسان ظلم كنند اما اگر در مرحله اول مومن، در مرحله ثانوى مسلمان  -23 

 هستیم بايد آن سختى را در خود فرو بخوريم و به اصطالح خواه كش سخنان و اعمال باشیم تا خدا راضى شود. 

ر الى ابويه نظر ماقت و هما ظالمان له، لم يقبل َّللا له من نظ«الف: نگاه  غضب آلود:در حديث از صادق (ع) آمده:  

( كسى كه به والدينش از روى خشم نگاه كند در حالیكه والدين بر او ظلم كرده باشند، خداوند نماز او را قبول 36».)الصاله

نگاه غضب آلوده به كند. مسئله اينجاست كه اگر والدين به او ظلم نكرده باشند به طريق اولى و به مفهوم موافق نمى

» من احزن والديه فقد عقهما«گويد: آنهاداراى حرمت بیشتر و غضب خدا را به دنبال دارد. امام على (ع) در حديثى مى

كسى كه والدينش را محزون و اندوهگین نمايد يا سبب حزن و اندوه آنها شود همانا دچار عاق و نافرمانى آنها شده 

 (37است.)

من آذى والديه فقد آذانى و من آذانى فقد آذاى َّللا و «در  حديث ديگرى از قول رسول اكرم(ص) آمده: ب : اذيت و آزار:  

كسى كه والدينش را اذيت نمايد يا باعث آزار آنها شود مرا آزرده، كسى كه مرا بیازارد، خداوند » «من آذى َّللا فهو ملعون

 (38».)ه و ملعون استرا آزرده و كسى كه خداوند را بیازارد پس او نفرين شد

طاعة َّللا طاعة الوالد و معصیت َّللا معصیت «ج : طاعت و معصیت خدا: در نهج البالغه از قول رسول اكرم آمده است:  

 »طاعت خداوند در طاعت والدين است و معصیت كردن خداوند در معصیت كردن بر والدين است( «39»)الوالد

رضا الرب فى رضا الوالدين و سخط الرب فى سخط «ه از قول رسول اكرم آمده: د: غضب والدين: در كتاب مدينه البالغ 

و ». ( خشنودى خداوند در خشنودى والدين و تندى و غضب خداوند در تندى و غضب پدر و مادر است41»)الوالدين

َّللا و من اسخط من ارضى والدين فقد ارضى (: «41مشابه اين حديث با همین معنا دركتاب كنزالعمال آمده بدين شكل)

 » والديه فقد اسخط َّللا

گويد: خداوند نافرمانى والدين را حرام كرده زيرا باعث خروج از توفیق (: امام رضا (ع) مى42ه : كم شدن توفیقات) 

شود و در نتیجه نشناختن حقشان بندگى و طاعت خداوند عزوجل است و باعث كفران نعمت و باطل شدن شكر مىبراى

شود و اين بى رغبتى به والدين باعث  بى رغبتى نسبت به فرزندان و نتیجتاً ترك تربیت آنها ا سبب مىقطع ارحام ر

 باشد.گردد اين ترك تربیت مانعى در جهت نیكى فرزندان به والدين مىمى

ماشاء ان يعمل والیعمل العاق «،  از قول نبى مكرم اسالم آمده: 221و:منع ورود به بهشت: در كتاب مكارم االخالق، ص  

بینى) و خداوند باشد مانند لن ترانى يا موسى (اى موسى هرگز مرا نمىلن در زبان عربى نفى ابد مى»: فلن يدخل الجنه

خواهى انجام دهى انجام بده زيرا بواسطه دهى هر عملى مىفرمايد اى شخصى كه نافرمانى والدينت را انجام مىمى

 (43شوى.)نافرمانى والدين وارد بهشت نمى

بینم. خداوند ز : جايگاه شهید عاق: در حديث آمده حضرت موسى (ع) به خداوند گفت دوست شهیدم را در بهشت نمى 

فرمايد: او در نافرمانى و حزن والدين اصرار داشت بنابراين علت هیچ عملى حتى شهادت در راه دين را از او قبول نكردم 

 (44بد جايگاهى است.)و در دوزخ ماوى و منزل گزيده است كه 

ح : بوى بهشت و عاق: در حديث ديگرى از پیامبر آمده به آنكس كه مرا به حق به پیامبرى برگزيده قسم كه عاق والدين و  

نافرمانى از امر والدين هرگز بوى بهشت را نخواهد استشمام كرد و در  حديث ديگر آمده: دور باد ازشما نافرمانى والدين 

وزد اما عاق و نافرمان به والدين و همچنین قاطع رحم يعنى كسى كه با ار سال بوى بهشت مىزيرا از حدود هز

 كند.كند بوى بهشت را احساس نمىها را قطع مىنمايد و آن رابطهخويشاوندان رابطه خويشاوندى برقرار نمى

به نافرمان به امر و الدين بگو » اغفرلكيقول للعاق اعمل ما شئت انى ال«ط : عدم غفران: باز حديث از پیامبر است كه:  

 بخشم.خواهد انجام دهد زيرا او را نمىهر چه مى

وصى رسول َّللا الى رجل فاطعمها والديك و «آمده:  685، ص 2ى : غايت اطاعت امر والدين: در كتاب سفینةالبحار، ج  

رسول اكرم به مردى وصیت » ذلك من االيمانبرهماحیین كانا او میتین و ان امرك ان تخرج من اهلك و مالك فافعل فان

كرد: كه به والدين انفاق كن چه زنده باشند يا مرده، و نیكى در حق آنان نما و  ا گر به تو امر كنند كه خانواده و اموالت را 

 رها كنى پس امر او را اطاعت كن و نافرمانى نكن چرا كه اين اطاعت نشانه ايمان است.



بین االنبیاء و البار درجهٌ و بین «آمده:  176، ص 5و بدى به والدين: در كتاب مستدرك الوسائل، ج ك: فاصله بین نیكى  

بین پیامبران و نیكوكار به والدين تنها يك درجه است و بین فراعنه و نافرمان به والدين بیشتر از » العاق و الفراعنه دركةٌ 

 يك دركه فاصله نیست.

فرمايد: ث: مطلب جالبى كه در تركیب چندين حديث پیدا شد اين است كه حديث اول مىتحلیل و ارزيابى چند حدي -24 

اى على خداوند تفرين كند والدينى را كه با اعمال  » قال رسول َّللاه (ص) يا على لعن َّللاه الوالدين حمال ولدهما على عقوقها«

كنند به ارد كه بعضى والدين طورى رفتار مىخود باعث نافرمان شدن فرزند خويش شوند. حديث به اين مطلب اشاره د

دهند و برخورد به جا و ها و بقیه مردم خوار و ذلیل جلوه مىآورند يا خود را در نزد بچهها را لوس بار مىاصطالح يا بچه

نسبت به آن محكمى ندارند در نتیجه فرزندان بر آنها چیره شده و حكمران فرزندان هستند يا مثالً به اعمالى كه فرزندان 

رفتار يا عمل يا خوراك يا پوشاك يا ورزش يا حركت بدن و غیره حساس هستند و خیلى چیزهاى ديگرى كه ممكن است 

يك انسان نسبت به آن حساس باشد انجام دهند در نتیجه كودكان اظهار برائت خود را با نافرمانى بروز نمايند پیامبر اينگونه 

اعینوااوالدكم على البر من «فرمايد: مورد نفرين خداوند است. حديث ديگرى است كه مىداند و عمل والدين را حرام مى

اند: يارى كنید فرزندانتان را بر  نیكى به خودتان زيرا هر كه پیامبر اكرم (ص) فرموده» شاء استخرج العقوق من ولده

شود بكار برد جالب كه در جواب اين حديث مىتواند فرزند خود را از نافرمانى بیرون آورد. اما حديث بسیار بخواهد مى

: رحم َّللا امراًء اعان والده على بره«اينست كه:  خداوند رحمت كند كسى كه پدرش (والدينش) را بر نیكى » قال الرسول َّللاه

كردن به خويش يارى كند به اين شكل كه گاهى اوقات يك شخص مانند والدين با اعمال خاص باعث نافرمانى فرزند 

شود اما اگر اين فرزند با رفتار مناسب و با صبر و تحمل و حوصله عمل نمايد كم كم والدين نسبت به او عملشان آرام و ىم

توانند كارى كنند كه فرزند دست دارند نتیجه اينكه درست است كه والدين مىبه اصطالح دست از لجاجت بر مى

داراى ارزش باالى الهى است فرزند طورى عمل نمايد كه باعث نیكى ازنافرمانى بردارد اما مهمتر و بهتر اين است كه 

فرمايد تو آنچنان با مردم اى از قرآن است كه خداوند خطاب به پیامبر مىكردن والدين به او شود اين حديث مصداق آيه

تو (شرمنده شده)  برخورد كن كه آنكس كه نسبت به تو بغض و كینه و حسد و دشمنى دارد بواسطه عمل صالح و خلق نیك

 و به دشمنى خاتمه داده و از سر دوستى بازآيد.

شوند كما اينكه فرزند حضرت نوح (ع) ناخلف شد و رانده شد و ضرر اين به اما به هر حال بعضى فرزندان ناخلف مى 

 قول شاعر: شود به گیرد و در آخرت جزء جهنمیان مىگردد كه از رحمت خدا دور و در هالكت قرار مىفرزند برمى

سگ اصحاب كهف روزى چند پى نیكان نشت ومردم شد. از على (ع)  -پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد   

 ( بدترين مصیبت فرزند غیر صالح و ناخلف است. 45»)اشد المصائب سوء الخلف«است كه: 

ن عملى ناشايست او را از خود نرانند زيرا ممكن اند و والدين به محض ديدالبته چه بسا فرزندان ناهنجارى كه صالح شده 

است به غیر والدين كه معلوم نیست چه كسى ياچه مكانى باشد پناه ببرند و بعد از مدتى كوتاه، والدين با هماهنگى يكديگر 

ريع ببخشد و كودك را راهنمايى كنند كه از والده ديگر كه با او قهر كرده معذرت خواهى نموده و آن والده نیز كودك را س

دهد. در حديثى از حضرت على آمده است. تشويق نمايد كه اگر عملش صالح شود فالن جايزه و يا كار را براى او انجام مى

( فرزند عاق و نافرمان مانند انگشت زائد است كه اگر 46» )والد العاق كا صبغ الزائده ان تركت شانت وان قطعت المت«

 ش نمايى دردناك است. رهايش كنى عیب است و اگر قطع

ماجراى گاو بنى اسرائیل: در زمان حضرت موسى (ع) مردى كه داراى مال و اموالى بود هنگام پیرى مقدارى از  -25 

اموال خود را به پسرش داد تا با آن كسب و كارى براى خود نمايد پسر او با آن مال به اذن الهى كسبى موفق نمود و 

ديدن او آمد او را داراى خدم و حشم بسیار ديد پدر خوشحال شد و خواست تا در كنار پسر  سرمايه دار شد پدرش روزى به

بماند پسر با كمال میل قبول نمود. روزى درحالیكه پدر خواب بود تا جرى نزد او آمد و مقدار زيادى مال التجاره از او 

بار در جیب عباى پدر و پدر آن عبا را درزير سر خريد پسر تحويل آن مال را منوط به بیدار شدن پدر نمود زيرا كلید ان

خود گذاشته و خواب بود تاجر صبر نكرد و پول خود را پس گرفت و رفت. مدتى بعد پدر بیدار شد از كسب آنروز پرسید 

دتى و پسر ماجرا را باز گفت. پدر كه اين همه نیكى را در برابر خود از طرف پسر ديده بود دعايى خیر براى او نمود و م

بعد از دنیا رفت. در میان بنى اسرائیل دو پسر عمو بودند كه خواستار دختر عمويشان بودند يكى از آن دو شبى بعد از 

ازدواج آن پسر عمو با دختر عموى دلخواه، به منزل او رفت و او را مخفیانه كشت. زن آن مرد يعنى دختر عمو وقتى 

بايست ائیل پیچید و همان پسر عموى قاتل گفت: هر كس پسر عمويم را كشته مىبیدار شد به فرياد آمد و ماجرا در بنى اسر

ايم داديم ولى حال كه ما كسى را نكشتهايم اگر كشته بوديم پولش را مىكشته شود، انكار كردند و گفتند ما كسى را نكشته

ب راهنمايى كرد خداوند هم نشانى پول چه چیز را بدهیم ماجرا به نزد حضرت موسى (ع) رسید  موسى(ع) از خداوند طل

خواستند و گاوى را كه به ترتیب در سوره بقره آمده به بنى اسرائیل گفت بنى اسرائیل آن گاو را با مشخصات بهترى مى

كرد گاو را در نزد پسر آن مرد يافتند اما قیمت با تعیین نرخ مادر آن پسر بسیار زياد بود. هر دفعه كه خداوند راهنمايى مى

شد شد و پسر  در برابر قیمت آن گاو كه از سوى مادرش پیشنهاد مىخواستند در دفعه بعد زياد مىنى اسرائیل قیمت را مىب

میلیون براى يك گاو، مادر  51آمدند پس از جور كردن پول زياد مثالً كرد مثالً دفعه بعد كه بنى اسرائیل مىاعتراضى نمى

كرد. در نهايت بنى اسرائیل قیمت حدسى دو برابر را در دفعه آخر برده و به اذن بر مىهنگام مراجعه آنها قیمت را دو برا

خداوند قسمتى از بدن آن گوساله را به بدن مرده (پسر عمو) وصل كردند. او زنده شدو گفت: پسرعمويش مرا كشته نهايت 

آن پسر را براى استجابت به چنین قضیه موسى (ع) با خداوند در خلوت منشاء قضیه را پرسید. خداوند دعاى پدر 



اى ارتباط داد تا او را ثروتمند و بدين طريق دعاى پدرش را در حق او كه از صمیم قلب و مخلصانه به نزد خداوند برنامه

 (47برده شده بود، مستجاب نمايد.)

نسبت به مادرش نیكوكار بود و (و 48»)و براً بوالديه ولم يكن جباراً عصیا«داللت امر بر وجوب با توجه به آيات:  -26 

(و انسان را به نیكى كردن به پدر ومادرش دستور داديم. 49»)و وصینا االنسان بوالديه احسانا«گردنكش و نافرمان نبود. 

از نظر اصولیون امر داللت بر وجوب دارد پس اطاعت آنها تمرد از دستور خداست و تمرداز دستور خداوند ناشى از بى 

آورد و شرك تنها آورد و كفران، شرك را به دنبال مىت بارى تعالى است و كفران امر خدا را به دنبال مىاعتقادى به ذا

 ». ان َّللا اليغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء«شود چنانچه آمده: گناهى است كه بخشیده نمى

ق (ع) آمده كه: نیكى به پدر و مار از معرفت و نشانه معرفت خوب بنده به خدا: در كتاب مصباح الشريعه از صاد -27 

شناخت خوب بنده به خداست زيرا هیچ عبادتى از احترام گذاشتن به پدر و مادر زودتر انسان را به خشنودى و رضاى 

رساند بدلیل اينكه حق پدر و مادر از حق خداى متعال ناشى شده است در صورتیكه پدر ومادر در راه دين خداى متعال نمى

و سنت باشند و فرزند را از اطاعت خداوند باز ندارند و اگر پدر ومادر خالف اينگونه عمل نمايند پس نافرمانى آنها 

اطاعت و اطاعت از آنها معصیت خواهد بود كه خداى تعالى فرمايد: و اگر تو را وادار كنند كه بدون آگاهى به من شرك 

با آنان مدارا كن و متحمل اذيت ايشان باش همچنانكه ايشان تحمل اذيت بورزى پس از آنان  فرمان مبر ولى در معاشرت 

نمودند و از وسعتى كه خدا در روزى تو بخشیده از خوراك پوشاك و... بر آنان سخت مگیر و از آنان تو را در كودكى مى

ى متعال است و با آنان به روى گردان مباش و آواى خود را بر صداى آنان بلند مساز زيرا بزرگداشت آنان به دستور خدا

 (51سازد. )ترين وجه سخن بگو كه خدا پاداش نیكوكاران را تباه نمىنیكوترين و لطیف

 حدود حرمت مال، فرزند: -28 

عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر فى كتاب على(ع) ان الولد ال يأخذمن مال «الف: میزان اذن پدر و فرزند درمال ديگرى:  

فرزند نبايد از مال پدر خود چیزى بگیرد مگر به اذن او و پدر »: «اذنه والوالدان ياخذ من مال ابنه ماشاءوالده شیئاً اال ب

 (51»)تواند هر چه بخواهد از مال فرزند بردارد.مى

 عن ابوحمزه ثمالى عن ابى جعفر قال، قال رسول َّللا: لرجٍل: انت و مالك البیك( «52باشد: )ب: تو و مالت از پدرت مى 

ابو حمزه ». ثم قال ابوجعفر مااحب له ان ياخذ من مال ابنه اال ما احتاج الیه مما ال بدمنه ان َّللا عزوجل اال يحب الفساد

باشد سپس امام (ع) در ثمالى از امام باقر است كه: پیامبر اكرم (ص) به مردى فرمود: تو ومال تو دراختیار پدرت مى

پدر از فرزند چیزى بگیرد مگر احتیاج ناگزيرش كند، همانا خداى عزوجل فساد را  ادامه گفت: فرمود من دوست ندارم كه

 دارد.دوست نمى

سانا َوال تَق تُلُو اَوالَدُكم«نكشتن فرزندان از فقر:  -29  ِرُكوا به َشیئاً َو بِالولديِن اَح  َم َربُُّكم  َعلی ُكم ااَل تُش  ِمن   قُل  تَعالَو  اَت ُل َماَحره

القٍ  زقكم َو اياكم اِم  ن نَر  (. خداى متعال فرمايد: بگوى اى پیغمبر بیائید تا آنچه خداوند (پروردگارشما) بر 151انعام »(نَح 

شما حرام كرده همه را براستى بیان كنم در مرتبه اول اينكه شرك به خدا به هیچ وجه نیاوريد (اولین مرحله آموزش 

مه جهات و دورى از هر نوع مظاهر شرك اگر چه همه مردم انجام دهند كودكان هم در جهت فهم و ادراك توحیدى در ه

شنواند نه بايد باشد و خداوند را خالصانه و به دور از واسطه و شفیع بخوانند زيرا خداوند شنوا است و ديگران را هم مى

نهج البالغه) ديگر اينكه  482اينكه ديگران گرچه پیامبر يا امام باشند بخواهند خداى عزوجل را بشنوانند مانند خطبه 

هاى نیكى مختلف از قبیل كمك در منزل براى امور منزل دركودكى و درباره پدر و مادر نیكى و احسان كنید (جنبه

نوجوانى و در بزرگسالى و كهولت انجام امورى از قبیل خريدلوازم خوراك و پوشاك و ساير مايحتاج كه در توان مالى يا 

شود) و فرزندان خود را از ترس فقر چنین به مالقات و زيارت آنها رفتن و ساير موارد شامل مىجسمى آنها نیست و هم

اى از كشتن در زمان حال سقط جنین است كه از ترس فقر يا عدم توانايى در تامین و فراهم كردن لوازم نكشید (نمونه

 دهد.كنند) و خداوند روزى شما و آنها را مىزندگى آنها را سقط مى

حضرت موسى (ع) درباره روزى مخلوقات در نقاط و جاهاى مختلف از خداى متعال سئوال كرد خداوند او را وحى كرد  

اى باعصاى خود بزند او چنین كرد كه دستور داشت و پس سنگ شكافت  كه بر سنگى بزرگ كه در كنارش بود ضربه

اى بر سنگ زد آنگاه باز هم ا عصاى خود ضربهسنگى ديگر در درون آن سنگ يافت. پس باز به دستور حضرت حق ب

اى زد آنگاه كه سنگ سوم شكست سنگى ديگر در درون آن يافت. پس باز هم  به دستور مولى خود بر سنگ باعصا ضربه

اى باشد يا كسى دل براى آن داد بى آنكه روزنهكرد و خدا روزى آنرا مىدر درون آن كرمى كوچك ديد كه زندگى مى

آيا انسان از آن كرم واالتر نیست پس خدا را خالصانه بخوانید تا اجابت شويد سنت خداوند است روزى دهندگى  بسوزاند.

ان يتق َّللا يجعل لكم مخرجا و يرزقكم من حیث ال «فرمايد: اگر خالص او را عبادت كنیم و بخواهیم خداوند متعال مى

الق قسمتى از آن آمده روزى دهندگى خدا در صورت رعايت تقوى سوره ط 3و2كه در آيه ». يحتسب ان َّللا بالغ كل امره

كنیم خواه روزى و طعام باشد خواه مسكن خواه فرزند و شغل (كار) اى محقق شود از جايى كه ما گمان نمىدر هر زمینه

 باشد. 

 والدين و اعمال ما  -31 

( رسول اكرم 53» )اعطى فى الجنة الف درجه قال رسول َّللا: من رعى حق قرابات والديه«الف: رعايت حق قرابات:  

 شود. (ص) فرموند: هر كس رعايت حق  پدر ومادر خويش كند در بهشت هزاران درجه به او بخشیده مى



( رسول اكرم (ص) فرمودند: آقا 54»)َّللا: سید االبرار يوم القیامه رجل بر والديه بعد موتهماقال رسول«ب: سرور نیكان:  

وز قیامت مردى است كه به پدر و مادر خود پس از مرگشان هم نیكى كند (و آن تباه نكردن اسم آنها با و سرور نیكان ر

اعمال بد خود و مالقات با دوستان آنها و دعا كردن به آنها و رفتن بر سر مقابر آنها و دعا كردن و از طرف آنها نماز و 

 باشد). ه وصیت آنها مىروزه بجا آوردن و از طرف آنها صدقه دادن و عمل كردن ب

عن ابى امامه ان رجال قال يا رسول َّللا (ص) ماحق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك «ج: بهشت و جهنم شخص:  

مردى به رسول اكرم گفت: حق پدر و مادر بر فرزند چیست؟ فرمود: پدر و مادر بهشت و » ونارك بنقل از ابى امامه

 (55شوى.)نى بهشتى خواهى بود و اگر نافرمانى نمايى جهنمى مىدوزخ تواند اگر به آنان نیكى ك

عن ابى اسید مالك بن ربیعه قال: بینما نحن عند النبى (ص) ان جاء رجل من بنى سلمه فقال «د: نیكى بعد مرگ والدين:  

ء ابرهما به من بعد موتهما قال: نعم الصالة علیهما و االستغفار لهما و ايفاء بعهود هما من يارسول َّللا: ابقى من برابوى شیى

( بنقل از ابى اسید مالك بن ربیعه گفت: ما در محضر 56»)صله الرحم التى ال توصل االبهمابعد موتهما و اكرام صديقهما و

رسول خدا نشسته بوديم مردى از قبیله بنى سلمه بر ما وارد شد و گفت اى رسول خدا: آيا ازنیكى كردن به پدر ومادر 

از بخوانى و طلب آمرزش كنى و پس از مرگشان چیزى بعد از مرگ آنها مانده كه من انجام دهم فرمود: آرى: براى آنان نم

 وفابه عهدشان كنى و دوست آنان را گرامى دارى و با ارحام آنان پیوند نمايى. 

ازباقر(ع) از قول رسول خدا(ص) سؤال ( «57»)عن الباقر(ع) من اعظم حقاً الى الرجل به قال والده.ُ «ه: بزرگترين حق:  

 » ن دارد؟ فرمود: پدرو مادر.كردند: چه كسى برزگترين حق بر انسا

رسول خدا(ص) ( «58»)قال رسول َّللا: من بر بوالدنه زاد َّللا فى عمره.«و: مهلت يافتن يا به قول عوام طول عمر:  

دهد يا خداوند عمرش را بركت دهد (بیشتر مهلتش مىفرمود: هر كس بر پدر و ماردش نیكى كند خدا بر عمرش بركت مى

 ». دهدمى

عن ابى الحسن موسى (ع) قال: سال رجل رسول َّللا: ماحق الوالد على ولده: قال اال يسمیمه باسمه «ر و حق پدر: ز: پیامب 

از كاظم(ع)است كه:مردى از رسول اكرم سئوال كرد حق پدربر پسر » واليمشى بین يديه و ال يجلس قبله و ال يستسب له.

وتر از او راه نرود وجلوتر از او ننشیند و موجبات ناسزا گويى چیست؟ فرمودند: او را به اسم و نامش ندا نكند و جل

 (59ديگران را براى او فراهم نكند.)

عن جابر قال سمعت رجال قال البى عبدَّللا انى لى ابوين مخالفین فقال برهما كما تبر «ح: برخورد با والدين منحرف:  

( بنقل از جابر گفت: شنیدم مردى صادق(ع) را گفت: من پدر و مادرى دارم كه مخالف دين ما 61»)المسلمین ممن يتوالنا.

 كنى. دارند نیكى مىنیكى كن همچنانكه به مسلمانانى كه ما را دوست مىباشند با آنها چه كنم؟ فرمود: به آنها مى

عن ابى هريره قال رجل يا رسول َّللا من احق بحسن الصحبه قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك ثم «ط: بهترين مصاحب:  

تر است به از ابو هريره نقل است كه مردى به رسول خدا(ص) عرض كرد: چه كسى سزاوار( «61»)ادناك ادناك

 »مصاحبت خود؟ فرمود: مادرت،سپس مادرت:پس از آن مادرت،بعد پدرت، پس از آن نزديكانت.

 (62».)قال على: فحق الوالد على الولد ان يطیعه فى كل شى اال فى معصیته َّللا سبحانه«ى: محدوده اطاعات والدين:  

 ت حق از او پیروى كند.امیر المومنین: حق پدر بر پسر آنست كه در هر چیزى به جز معصی 

عن الصادق (ع): و يجب للوالدين على الولد ثالث اشیاء شكرهما على كل حال و «ك: حق والدين از نظر امام صادق (ع):  

 »طاعتهما فیما يأمرانه و ينهیانه عنه فى غیر معصیه َّللا و نصیحتهما فى السرو العالنیه

شود. درهر حال از آنان شكر و سپاس نمايد در بر فرزند حق واجب مىاز صادق (ع) است كه:در سه چیز براى پدر وما« 

و اطاعت در امر و نهى پدر و مادر در هر چیزى به جز معصیت حق تعالى نمايد و خیرخواه آنان در نهان و آشكار 

 (63»)باشد.

ِم اَبیه.عن ابى عبدَّللا قال ِمَن الُسنَةَ َو البِره اَن  يَُكنهى ال«ل: نام گرفتن از پدر:   ُجل بِاس   (64»)ره

امام صادق (ع) اسم گذارى ونام فامیلى مرد به نام پدرش از سنت و نیكى است در قرآن كريم نیز به اين موضوع اشاره « 

شده كه اسم خود را منسوب به اسم پدرانتان كنید به اين شكل كه مثالً نام پدرش احمد است نام شخص سجاد خود را به سجاد 

 » رفى كند.بن احمد مع

از صادق (ع) از پدران بزرگوار خود در وصیت رسول اكرم(ص) به على (ع) «وصیت پیامبر (ص) به على (ع):  -31 

اى او را آمده: ياعلى حق پسر بر پدر آنست كه نام نیك براى او انتخاب كند و او را به خوبى ادب كند و در جايگاه شايسته

ر را به نام نخواند و پیش روى (جلوتراز)او راه نرود و جلوتر از او ننشیند و با او بگذارد و حق پدر بر پسر آنست كه پد

به حمام نرود (مگر اينكه او اجازه دهد). اى على خدا لعنت كند پدر و مادرى را كه فرزند خود را بر نافرمانى خود وادار 

از نافرمانى پدر و مادر خود بپرهیزد، پدر و مادر  كند (فرزند را لجوج بار بیاورند) اى على بدانگونه كه الزم است فرزند

نیز بايد از عقوق (نفرين) فرزند بپرهیزند. اى على خدا رحمت كند پدر و مادرى راكه فرزند را بر خدمت و نیكى به خود 

 وادار كند. (با تشويق واحترام و برخورد شايسته). 

يد محققاً مرتكب نافرمانى آنها شده و مورد عاق آنها قرار اى على هر كس پدر و مادر خود را محزون واندوهناك نما 

 (65گرفته است.)

قال ابو عبدَّللا: ثالثه البد من ادائهن على كل حال: االمانة الى البر و الفاجر والوفاء بالعهد «حقوق غیر قابل انكار:  -32 

 ( 66»)للبرو الفاجر و برالوالدين برين كانا او فاجرين.



ت كه: سه چیز ناگزير در هر حال بايد ادا نمود: اول اداكردن امانت به صاحب آن خواه نیكوكار باشد از صادق(ع) اس« 

خواه بدكار،دوم ديگر وفاء به عهد با نیكوكار و بدكار و سوم نیكى كردن به پدر و مادر خود خواه نیكوكار خواه بدكار 

 » باشند.

كنم كه به قاضاى وصیت كرد ايشان فرمودند: تو را وصیت مىمردى از رسول خدا ت«وصیت پیامبر(ص) به اعرابى:  

 ( 67»)نكنى.خدا شرك نورزى و چیزى شريك او قرار ندهى و پدر و مادرت را نافرمانى

انه قال من سره ان يمد له فى عمره و يبسط رزقه فلیصل ابويه و «عمر پر بركت و رزق واسع: عن النبى(ص):  -33 

شود از اينكه عمرش طوالنى(پربركت) شود و روزيش ص) فرمودند: هر كه خوشحال مىرسول خدا(». لیصل ذارحمه

 (68». )فراوان گردد پس با پدر و مادر خود ديدار كند وصله رحم با اقرباى خود بنمايد

 حق مادر:  -34 

خدا حق پدر الف: عدم توانايى بر اداى حق مادر: دركتاب عوالى حديثى از رسول خداست كه سؤال شده اى رسول  

چیست؟ فرمود: ما دامیكه زنده است از اوامر او اطاعت نمايد.سؤال شد: پس حق مادر چیست؟ فرمود: هیهات، هرگز اگر 

تواند حتى حق يك روز كه در شكم به اندازه ريگهاى بیابان وبه عدد قطرات باران در طول دنیا در خدمت مادر بايستد نمى

ترى روى عن احدهم انه قال وقهر اباك يطل عمرك و قرامك«( در حديث ديگرى است: 69».)مادر بوده است را ادا نمايد

از يكى از معصومین روايت شده كه فرمود: پدرت را بزرگ بشمار تاعمرت پربركت گردد و مادر خويش را » لبنیك بنین.

 بزرگ بدان تا فرزندان تو صاحب فرزند باشند و نسل تو باقى بماند.

راً بامه اوصى امرأ بامه ثالثاً اوصى امراًبابیه اوصى امراً بمواله الذى يلیه «ش: ب:بیشترين سفار  عن النبى(ص) اوصى ام 

كنم شخص را به مادرش و اين جمله را سه بار رسول خدا(ص) فرمود: سفارش مى( «71».)و ان كان منه اذى يوذيه

كنم مرد رابه مواليش اگر چه از سوى موال اذيت به كنم مرد را به پدرش و سفارش مىتكرار كرد بعد فرمود سفارش مى

 (71».)وى رسد

امام ». «عن الرضا(ع) انه قال من احب ان يصل اباه فى قبره فلیصل اخوان ابیه من بعده«ديدار پدر فوت شده:  -35 

 (72».)و برودرضا(ع): كسیكه دوست دارد پدرش را در قبر ديدار كند پس به ديدار برادران و دوستان پدر بعد از ا

رسول خدا(ص) فرمود: هر كس صبح كند درحالى كه پدر و مادر از وى خشنود «صبح و شب نمودن با والدين:  -36 

باشند دو در از بهشت براى وى گشوده شود و اگر شام كند و در اينحال باشد و اگر به پدر تنها يا به مادر تنها خدمت كند 

ر كس صبح كند در حالیكه پدر و مادر را رنجانده باشد دودر از آتش بر وى يك در از بهشت بروى گشوده گردد و ه

گشوده گردد واگر به همین گونه با آنان شام كند اينحال براى او باقى خواهد ماند و اگر تنها به پدر يا مادر نافرمانى كند يك 

چه پدر و مادر به وى ظلم كرده باشند و اگر  در از آتش بروى گشوده ماند اگر چه پدر و مادر به وى ظلم كرده باشند و اگر

 (73».)چه پدر ومادر به وى ظلم كرده باشند

به نقل از معمربن خالد گفت: به امام رضا(ع) عرض كردم: درباره پدر و مادرم در «وصیت امام رضا(ع):  -37 

و اگر زنده باشند و حق را نشناسند  صورتیكه حق را نشناسند دعا بكنم؟ گفت: در حق آنان دعاء و از سوى ايشان صدقه بده

 (74».)با آنان مدارا كن زيرا رسول خدا فرمود: خداى تعالى مرا به رحمت مبعوث فرمود نه به نافرمانى

باشداين است كه دعا براى پدر و مادر مشرك جايز چگونگى دعا ابراهیم (ع) براى پدرش: بحثى كه اينجا مطرح مى -38 

كند و در جايى ديگر از قرآن آمده كه دعاى ن جايى آمده كه حضرت ابراهیم براى پدرش دعا مىباشد يا خیر؟ در قرآمى

حضرت ابراهیم براى پدرش به اصطالح ما از روى شرط بود كه اگر بتهاى آن زمان را كنار بگذارد خداوند او را 

فار براى پدر در صورتیكه به آئین ببخشايد ورحمت كند، يعنى در حقیقت دعايى براى پدر مشركش نكرد. پس طلب استغ

شرك در هر دينى باشد جايز نیست، اگر پیرو واقعى حضرت ابراهیم هستیم. همچنین دعا براى فرزند مشرك هم جايز 

و » اليَناَل َعه ِدى الظهالِمینَ «فرمايد: كند خداوند خطاب به نوح مىنیست، چرا كه وقتى نوح(ع) براى نجات فرزندش دعا مى

كند كه خدايا اگر مرا نبخشى و در رحمت خود امینى كه شخص كافر و مشرك از تو نیست و نوح هم دعا مىچنین مض

تواند شفاعت جاى ندهى همانا من (پیغمبر) از خاسران خواهم بود.لذا شفاعت هم حدى دارد گاهى اوقات يك پیغمبر نمى

شناسد اما مرتكب صغیره شده دعا ى شخصى كه نمىفرزندش كند به علت عمق كفر و شرك و گاهى هم يك فرد صالح برا

شود. اين مسئله از اين جهت اهمیت دارد كه توحید از فطرت است و كفر و شرك از فطرت كرده و شفاعتش پذيرفته مى

نیست، اگر شخصى مشرك يا كافر شود در حقیقت از آن حالت اصلى انسانى كه خواست خداست جدا شده و تنها جسمى 

دهد. كند و خداوند رحمن برحسب صفت رازقیت خود روزى او را تا زمانى معین مىاه گرديده كه حركت مىشرور و گمر

پس ما بايد پشتیبان ذات و فطرت خود باشیم و حمايت كنیم و آنكه مشرك يا كافر شده در حقیقت ذات و فطرت بدى بوده كم 

نبايد اصرارى بر برگشت او به میان خود نمائیم و در داستان كم اصل خود را بروز داده و از ما و صالحان جدا شده و ما 

خورد كه ديگر پشتیبان و بخشد (به خاطر قتل نفس) و امانش میدهد قسم مىحضرت موسى (ص) آنگاه كه خداوند او را مى

 است.و االئمه آمده ياور كافران و مشركان نباشد و شايد اين نقطه شروع در تولدى دوباره باشد كه در كتاب تنزيه االنبیاء

معصیت خداوند و امر والدين: در مكتوب امام رضا(ع) به مأمون آمده است در اسالم خالص و شريعت اسالم نیكى  -39 

كردن به پدر ومادر واجب است اگر چه مشرك باشند و از پدر ومادر يا غیر از ايشان در معصیت خدا نبايد اطاعت كرد 

 (75عت از هیچ مخلوقى نمود.)زيرا در معصیت خدا نبايد اطا



پرسیدند كه اين » و به پدر ومادر احسان كنید«معناى احسان  از نظر صادق(ع): از صادق(ع) تفسیر آيه كريمه  -41 

احسان چیست؟ پاسخ دادند: در مصاحبت با آنها رعايت احسان كنى و آنان را ناگزير نسازى مورد احتیاج خود را از تو 

» داريد انفاق كنیدرسید تا آنكه آنچه دوست مىهرگز به نیكى نمى«فرمايد از باشند. مگر خداوند نمىخواهند اگر چه بى نی

هرگاه پیرى و سالخوردگى به پدر يا مادر يا هر دو رسد به آ نان اُف نگو و آنان را «سپس امام ادامه دادند و اما آيه كريمه 

را برنجانند تو آنانرا نرنجان و اگر تو را بزنند تو آنان را از خود نران و  از خود نران به اين معنى كه اگر پدر يا مادر، تو

يعنى اگر تو را بزنند تو به آنان بگو خدايتان بیامرزد كه اين گفتار، » و به آنان سخن وگفتار نیكو بگو«فرمايد:آنجا كه مى

يعنى: به آنان از روى خشم نگاه » خفض جناح كنبراى آنان از روى ذلت و ترحم « باشد و اينكه فرمايد:گفتار كريمانه مى

نكن بلكه چشم خود را از راه رحمت و نرمى با ديدن آنان پركن و آواز خود را بلندتر از آواز آنان مگردان و دست خود را 

 (76باالى دستشان قرار مده و در راه رفتن بر انان مقدم مباش.)

 رحمت وغضب خداوند:  -41 

هر كس پدر ومادر ( «77».)قال رسول َّللا: من ادرك والديه فلم يغفر له فابعد، َّللا«الف: عدم نیكى به والدين در پیرى:  

 ». خود را درپیرى  درك كند و و در قبال آنهاكارى نكند كه آمرزيده شود، خداوند او را از رحمت خويش دور كند

اند. گفت: نه. عرض بن كاظم(ع) به مردى فرمود: آيا پدر و مادرت زندهموسى«ب: نیكى به ولد به جاى والد فوت شده:  

 ». كرد: آياپسردارى؟ جواب داد: بلى. او را گفت: به پسرت نیكى كن تا نیكى به پدر و مادرت محسوب شود

ما او را به نقل از ابراهیم بن شعیب گفت: به  صادق(ع) عرض كردم: پدرم سخت پیر و ناتوان شده و «ج: سپر آتش:  

كنیم فرمود اگر بتوانى كارهاى او را انجام دهى و بادست خودلقمه به دهانش بگذارى انجام بده براى قضاى حاجت حمل مى

 (78».)زيرا اين عمل فردا براى تو سپرى در برابر آتش خواهد بود

رد شد و گفت: هیچ گناهى و از امام سجاد (ع) است كه: مردى به محضر رسول اكرم (ص) وا«د: كفاره تمام گناهان:  

اى هست؟ حضرت سئوال كردند: آيا از پدر و مادرت كسى زنده ام آيا راه توبهكار زشتى نمانده: جز آنكه من آنرا انجام داده

است؟ جواب داد: پدرم زنده است. رسول(ص) او را گفتند: برو به او نیكى كن. چون  آن مرد رفت حضرت رسول 

 (79».)شداش پذيرفته مىكرد زودتر توبهيعنى اگر مادرش زنده بود و به او نیكى مى«ه بودفرمودند:اگر مادرش زند

رسول اكرم(ص) فرمودند: ». استغفار الولد الابیه من بعد الموت من البر«ه : طلب استغفار: قال رسول َّللا(ص):  

استغفار براى والدين مشرك و كافر بر اساس  (البته». طلبى فرزند براى والدين بعد از فوتشان از نیكو كارى استآمرزش«

 (81سیره ابراهیم خلیل جايز نیست))

بینى به خاك آلوده باد گفتند: از چه كسى؟ عرض كرد: كسیكه «و: نفرت پیامبر(ص): رسول اكرم (ص) سه بار گفتند:  

 ». هشت نشودپیرى پدر و مادرش ياهر دوى آنها را ببیند و به آنان خدمت نكند وبدين وسیله داخل ب

افضل اعمال: الف: به نقل از منصور بن حازم گفت: از صادق(ع) پرسیدم: كدام عمل برتر از همه اعمال است؟   -42 

يعنى روزه بر شما واجب » كتب علیكم الصیام«گفتند: برگزار كردن نماز در وقت معین (همانطور كه خداوند دستور داده 

يعنى خواندن نماز در وقتهاى معین پیجگانه (نه سه » كانت على المومنین كتاباً موقوتاان الصالة «شد و در آيه نماز فرمود،

گانه) برشما واجب گرديد كه معموالً بین نماز ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشا حدود يك ساعت و نیم بايد فاصله افتد 

شود نماز ظهر، عصر و مغرب،عشاء را ىو على (ع) در نهج البالغه نماز را در پنج وقت مشخص كرده با اين حساب نم

 (81»)با هم خواند) و نیكى كردن به پدر و مادر و آخر جهاد در راه خداى عزوجل

همانا پدر و مادر فردى میمیرند در حالیكه آن فرد نسبت به آنان «ب: نیكوكار شدن بعد از عقوق: رسول خدا(ص) فرموده: 

 ». نويسددر و مادر كند خدا او را در زمره نیكوكاران به پدر و مادر مىنافرمان بوده ولى پس از مردن دعا در حق پ

از رسول اكرم است كه: نیكوكار به ( «82»)عن النبى(ص) انه قال: لن يدخل النار البار بوالديه«ج: مانع ورود به جهنم:  

 ». شودپدر و مادر هرگز به آتش دوزخ وارد نمى

هر كس در نزد من ضمانت كند كه به پدر ومادر خويش نیكى و «(ص) فرمود:د: ضمانت رسول اكرم (ص): رسول خدا 

كنم كه مالش افزون، عمرش طوالنى(پربركت) و مورد محبت فامیل خود واقع نیز صله رحم نمايد من براى او ضمانت مى

 (83».)گردد

گفت: مردى به خدمت رسول اكرم ه :نصیحت پیامبر به مروان: به نقل از محمد بن مروان گفت: از صادق(ع) شنیدم مى 

رسید و گفت: يا رسول َّللا مرا وصیت كن. رسول(ص) به او گفت: براى او شريك مگیر و اگر به آتش سوخته شوى و به 

انواع عذاب برسى مگر اينكه قلبت به ايمان مطمئن باشد (نهراسى) و اطاعت و نیكى به پدر و مادرت فراموش نكن خواه 

د واگر به تو فرمان دهند از اهل خانه و مالت بیرون آيى بپذير و اطاعت كن كه اين خود از ايمان زنده خواه مرده باشن

 (84است.)

». اذا كنت فى الصلوة التطوع فان دعاك  والدك فال تقطعها فان دعتك والدتك فاقطعها«و: قطع نماز مستحبى: قال النبى:  

ر پدرت تو را صدازند نماز را قطع نكن  و اگر مادرت تو را صدا رسول اكرم(ص): بهنگامیكه در نماز مستحبى هستى اگ

 (85كن.)زد نمازت را قطع

اذن قبل ورود: به روايت از امیر المومنین(ع) است: كه مردى به نزد رسول خدا آمد و گفت: اى رسول خدا آيا موقع  -43 

شوى كه مادرت را در حال برهنگى اضى مىورود به نزد مادرم از او اذن بگیرم؟ عرض كرد: بايد اذن بگیرى آيا ر



تواند سر برهنه باشد؟ فرمود: نه. مرد گفت ببینى؟ گفت نه. مرد گفت: پس بايد اجازه بگیرم.آيا وقت وارد شدن خواهرم مى

 (86ترسم بر تو وقتى او را بر آن حال ببینى شیطان تو را به گناه بكشاند (گناه چشم).)چرا؟ عرض كرد: مى

  عاقین -44 

انگیز آن از هاى بهشت كنار رود و بوى دلاى از پردهالف: بوى بهشت صادق (ع) گويد: چون روز قیامت شود پرده 

شود.همه آسايش و راحتى داشته باشند به جز يك صنف از مردم، كه از آن بى بهره فاصله پانصد سال راه استشمام مى

 (87نان كه نسبت به پدر و مادر خود نافرمانند.)مانند. راوى گويد: آن صنف چه گروهیند؟ عرض كرد: آ

كند گناهى كه فضا را تاريك مى». «الذنوب التى تظلم الهواء عقوق الوالدين«ب: تاريكى فضا: عن ابى عبدَّللا(ع) قال:  

 ( 88».)نافرمانى نسبت به پدر و مادر است

سبت به پدر ومادر از گناهان بزرگ است زيرا خداى اند: نافرمانى نج: نافرمانى والدين نافرمانى خدا: صادق(ع) گفته 

 (89داند.)عزوجل نافرمان به آنها را نافرمان و تبهكار به امر خود مى

به «رسول اكرم(ص) فرمودند: ». يقال العاق اعمل ما شئت فانى ال اغفرلك«د: عدم قبولى عمل: قال رسول َّللا(ص)،  

 (91». )آمرزماهى انجام ده كه من تو را نمىنافرمان به پدرو مادر گفته شود هر كارى خو

زدن والدين: صادق(ع): ملعون است ملعون است كسیكه پدر و مادرش را بزند ملعون است ملعون است كسى كه  -45 

 (91نسبت به پدر مادرش نافرمان باشد ملعون است ملعون است كسیكه قطع رحم كند.)

 احاديث ديگرى از نافرمانى و عقوق  -46 

الف: احتضار فرزند عاق: از صادق (ع) نقل است: رسول اكرم(ص) نزد جوانى كه در حال احتضار بود: حاضر شد. به  

او فرمود: بگو ال اله اال َّللا زبان آن جوان بند آمد چند بار رسول خدا امر كرد و جوان از گفتن باز ماند. حضرت به زنى 

باشم. عرض كرد: آيا تو بر او ان مادر دارد؟ گفت: من مادرش مىكه در كنار آن جوان بود عرض كرد آيا اين جو

گويم. رسول عرض كرد از او راضى باش. (ظاهراً جوان از خشمناكى؟ گفت: آرى شش سال است كه با او سخن نمى

جنگجويان پیامبر(ص) بوده كه او را شفاعت كرده)مادر جوان گفت: به رضا و خشنودى تو، خدا از او راضى باشد. 

بینى؟ گفت: مرد سیاه جوان به سخن آمد و گفت. حضرت عرض كرد: چه مى» ال اله اال َّللا«حضرت به جوان گفت: بگو 

باشد و گلوى مرا گرفته. بیننم كه در بالین من همین ساعت مىرنگ بدچهره كه لباس چركین دربردارد و بدبو است مى

گذرى از من كار اندكم را پذيرى و از گناه بزرگ در مىاى كسیكه (خدا) كار اندك را مى«حضرت عرض كرد بگو: 

بینى؟جوان گفت: جوان گفت و پیامبر سپس عرض كرد: چه مى» بپذير و از گناه بزرگم در گذر كه تو آمرزنده مهربانى

ضرت بینم كه از من دور شده. حبینیم و آن مرد سیاه چهره را مىمرد سپید زيبا روى با لباس خوب در كنار خود مى

بینى؟ گفت آن سیاه را ديگر عرض كرد: آن دعا را دوباره بخوان. جوان به دستور عمل كرد حضرت عرض كرد: چه مى

 (92كرد.)بینم و اينك آن مرد سپید زيبا بامن است.در اينحال جوان جان را تسلیمنمى

آنجا كه فرمودند و برحذر شويد از  اى مردم از ظلم بپرهیزيد تا«ب: عدم استشمام بوى بهشت: رسول اكرم(ص) فرمود: 

رسد ولى نافرمان امر پدر و مادر و قطع كننده نافرمانى پدر و مادر زيرا بوى بهشت از فاصله صد سال راه به مشام مى

 رحم از آن بى بهره است. 

نافرمان به پدر و  ج: دورى از بهشت: در حديث ديگرى از ايشان نقل شده: قسم به آنكس كه مرا به حق مبعوث كرده همانا 

 مادر بوى بهشت را نخواهد يافت. 

افضل نیكى،اشد عقوق: رسول اكرم فرمود: همانا برتر از هر نیكى، نیكى است تا مرد به فضیلت شهادت در راه خدا  -47 

 (93برسد و بدترين نافرمانى، نافرمانى است كه مرد(با رفتارش كارى كند)موجب مرگ پدر و مادرش شود.)

 ر رفتار با والديناث -48 

باشد و قسم بهشت خانه مردم با سخاوت مى«اند: الف: چه كسانى بهشت را نبینند: انس بن مالك گويد: رسول (ص) فرموده 

 (94».)گرددبه آنكس كه نفس من بدست اوست بخیل ونافرمان به پدر و مادر و منت گذار وارد بهشت نمى

شود؛ يكى دعا پدر اند: از جمله دعاهايى كه قطعاً مستجاب مىل پدران خود گفتهب: دعاهاى مستجاب: امام هادى(ع) از قو 

در حق فرزندش هنگامیكه به وى نیكى كند و نفرين پدر در حق فرزند چون نافرمانى او كند. (حتى اگر در دل بگذراند 

 كند). خداوند حايل بین قلب و شخص، آن خواسته را دانسته و اجابت مى

ين نافرمانى: از صادق(ع)نقل شده: كمترين نافرمانى به پدر و مادر اُف (از تو متنفرم) گفتن است و اگر ج: اُف كمتر 

 (95فرمود.)بود خداوند از آن نهى مىاى كمتر از آن مىكلمه

د: خشم والدين خشم خداست: رسول خدا(ص): هر كس پدر ومادر خويش را به خشم آورد محققاً خدا را به خشم آورده و  

هر كس آنان را غضبناك كند قطعاً خداوند را غضبناك ساخته و اگر پدر و مادر به تو فرمان دهند از اهل و مال خود 

 شان راخشمگین مگردان. بیرون شوى به دستور آنان رفتار كن و با ترك آن اي

ه :روايت حضرت موسى(ع) با خداوندعزوجل: روايت شده حضرت موسى (ع) عرض كرد: خدايا فالن دوست من  كه  

شهید شده دركجا است؟ فرمود: در آتش است. عرض كرد: مگر وعده نفرمودى كه شهیدان در بهشت باشند؟ فرمود: آرى 

 (96پذيرم. )ت و من هیچ عملى با اين حالت نمىولى او اصرار در نافرمانى پدر ومادر داش



و: معنى عاق در نظر پیامبر: از پیامبر (ص) سئوال كردند: نافرمانى به پدر و مادر چیست؟ عرض كرد: پدر و مادر  

دهند و او اطاعت نكند و پدر ومادر از فرزند چیزى بخواهد و او محرومشان دارد و چون پدر ومادر را ببیند دستور مى

 (97نچه الزم  و بايسته آنان است انجام ندهد.)آ

ز: از جابر خاستن براى والدين: از امیرالمومنین (ع) است كه: براى پدر و آموزگارت درهر مجلسى كه وارد شوند از جا  

 (98برخیز اگر چه فرمانرواباشى.)

): نافرمانى ازپدر ومادر موجب (  امام هادى(ع99» )العقوق ثكل من لم يثكل«ح: مرگ زودرس (زندگى بى بركت):  

(با توجه به آيه 49شود (فاذا جاء اجلهم اليستأخرون ساعة و ال يستقدمون)(يونس مرگ زودرس (زندگى بى بركت) مى

شود و اينكه در برخى احاديث سخن از طوالنى شدن فوق عجل و مرگ انسان به وقت رسیدن حتى ساعتى جلو و عقب نمى

بايست در عمر صد ساله ديد در عمر مقدر به معنى بركت يافتن و ديدن چیزهايى كه مثالً مى شودعمر يامرگ زودرس مى

اى شود درعمر شصت ساله ديد به واسطه بى بركتى مانند عمر ده ساله نتوان ديد. پس اجل ذرهشصت ساله ديد يا آنچه مى

يعنى دست خدا را بست و بر او چیره شد و شود زيرا اگر قائل شويم فالنى باعث مرگ فالن شخص شد جلو و عقب نمى

توانست بر خالف قدرت او و اجل تعیین شده براى فالن بنده تغییراتى دهد.و قدرتش با اين حساب باالتر از خداست اما 

شود يا عملى انجام دهد كه عمرش پربركت خداوند ربه مطلق است. يعنى همین كه شخصى باعث مرگ شخصى ديگر مى

د خواست خدا بوده و تنها گناه قتل يك انسان بر دوش او افتاده زيرا فقط او خالق حیات و ممات است.(خلق يا بى بركت شو

بركتى عمر الموت و الحیاة) پس از او بخواهیم مارا درآزمايش نیاورد و از پلیديها و شريرها پناه دهد. نافرمانى موجب بى

 شود. و فراموشى ساعت قیامت مى

ارى: امام هادى(ع): نافرمانى نسبت به پدر ومادر تهیدستى در پى دارد و موجب خوارى و ذلت ط: تهیدستى و خو 

 گردد. مى

ى: نافرمانى وسلب توفیق: امام رضا(ع): نافرمانى نسبت به پدر ومادر را از آن جهت خداوند حرام فرمود زيرا موجب  

حترام پدر و مادر به علت اجتناب و كفران نعمت و شود و خارج شدن از اازدست دادن توفیق طاعت خداى عزوجل  مى

گردد زيرا نافرمانى  پدر ومادرناشى از كمى احترام و احسان به پدر و باطل شدن شكر و موجب اندك شدن و قطع نسل مى

 اش ترك تربیت اوالدخود ومادر و ترك شناخت حق آنان است و سبب قطع رحم و بى رغبت شدن به پدر و مادر كه نتیجه

ها بدين ترتیب ناسالم و بغرنج شود و كانون خانوادهاى به والدين بعدى مىنهايتاً عدم احترم اوالد به صورت دور زنجیره

 شود. مى

ك: اطاعت و نافرمانى خداوند: رسول خدا(ص): اطاعت از خدا اطاعت پدر است و نافرمانى خدا نافرمانى به پدر  

 (111است.)

دهد ظلم : رسول خدا (ص): دو چیز است كه كیفر آنها را خدا در دنیا قبل از آخرت مىل: عذاب دنیوى قبل آخرت 

 (111ونافرمانى به پدر و مادر.)

م: خشم و خشنودى خدا: رسول خدا (ص): خشنودى خدا درخشنودى پدر و مادر است و خشم پروردگار در خشم پدر و  

 (112باشد.)مادر مى

قطب راوندى در كتاب لب الباب روايت كرده كه خداى تعالى به حضرت موسى فرمود: ن: فرمان خداوند به موسى (ع):  

به بندگانم خبر ده كه هر كس نافرمانى به پدر ومادرش كند يا آنها را ناسزا گويد خواه مسلمان باشند خواه مشرك سپس پیش 

 (113از مرگ پدر ومادر بمیرد هیچ امانى در نزد من ندارد.)

دا(ص): قطب راوندى در كتاب لب الباب از زبان رسول خدا(ص) گويد: هر كس پدر و مادرش را ض: آزردن رسول خ 

 بیازارد مرا آزرده وهر كس  مرا بیازارد خداى را آزرده وهر كس خداى را بیازارد لعنت و نفرين شده است. 

فقط احسان و نیكى والدين است خواهى رمزش ع:رمز لذت دنیوى: اين امر مسلم و حتمى است كه اگر لذت زندگى را مى 

 (114و بس.)

 پدر و حقوق او -49 

باشد كه تكالیفى از نظر اخالقى و الف:  پدر رهبر و مدير خانواده: پدر به عنوان سرپرست خانواده مسئول و مديرى مى 

با خانواده طورى عمل  باشد. پدر بايد در برخوردقانونى برعهده اوست و از حقوقى اعم از اخالقى و قانونى برخوردار مى

نمايد كه نه جو حاكمیت و استبداد حاكم شود و نه آنقدر ضعیف و با اغماض عمل نمايد كه خانواده و كودكان بر او مسلط و 

به اصطالح خطى از او نخوانند چرا كه هر دو نكوهیده است. بلكه درعین چشم پوشى بايد در اصول محكم و ثابت و پايدار 

سالگى به كلى به مادر واگذار كند و تنها اظهار عقیده  7سالگى و در دختر تا  2ربوط به كودك در پسرتا عمل نمايد امور م

 نمايد و بعد از اين مدت راى و حكم با پدر است البته باز هم اگر با مشورت باشد مطمئناً بهتر و اثرگذارتر خواهد بود. 

لهما بِتربیتى َو اَين ِشدة تَعبِهما فِى َحراَستى َو اَين اق تارهما َعلى اَنفسهما الهى اَيَن طوِل ُشغ«ب: امام سجاد (ع) و حق پدر:  

اى خداى من ». «لِلتهَوسعه َعلى؟ هَیهات مايَستوفیان ِمنى َحقهها َو ال اَدَرك ما يَجب َعلى لَهما َوال اَنا بِقادر ِمن َوظیفة خدمتها

فراوان آنها در حفظ من؟ كجاست سختگیرى آنها بر خودشان؟   كجاست تالش زياد والدين در تربیت من؟ كجاست زحمت

توانم ادا كنم و چیزى كه برمن نسبت به آنها واجب ولى توسعه و فزونى را نسبت به من اجرا كردند هرگز حق آنها را نمى

 (115شود.)شود و وظیفه و خدمت به آنها هرگز ادانمىاست درك نمى



عه: اگر والدين خصوصاً پدر در وظايف خود اهمال و سستى نمايند كودكان به عنوان ج: نقش پدر در تعین سرنوشت جام 

توانند نقش مفیدى در شوند و مىتر وارد صحنه اجتماع مىتر و پرتحركاى بهتر و جسمى قوىآينده سازان جامعه با روحیه

اير صفات باشد در ضمیر و فكر كودكان نقش جامعه ايفا كنند اگر پدر بى بند وبار، بى انگیزه، ناامید از رحمت خدا و س

كند خانواده بندد وگوش شنوا و چشم بیناى كودكان هم ضبط و به عنوان يك الگوى اجتماعى فردا در جامعه پیاده مىمى

تواند حول محور پدرى با اين اوصاف داراى مقصد روشن و معین و خشن بى بند و بار، بى انگیزه و دل مرده مطمئناً نمى

 یرى هموار براى رشد كودكان به عنوان جامعه سازان آينده باشد و نقش مثبتى ايفا نمايد. مس

سال رجل ماحق الوالد؟ قال: اليسمیه باسمه و ال يمشى بین يديه وال يجلس قبله «د: حق پدر و فرزند از نظر پیامبر(ص):  

سئوال كرد پیامبر (ص) جواب داد: او را با نامش  مردى از پیامبر درباره حق پدر دربرابر فرزند(پسر)». لهو اليستسب

صدا نكند (بلكه بگويد پدر، بابا و از اين قبیل) وجلوتر از او راه نرود و قبل از او در مجالس ننشیند (اگر پدر او در مجلس 

اگر امیر و رئیس او يا در مجلسى كه او در آن است وارد شد از جا بلند شود و براى او مكانى براى نشستن باز كند، حتى 

باشد) وباعث بدنامى و دشنام پدر نشود (كارى نكند كه مردم به پدرش ناسزا بگويند چنانچه مثالً به مردى چیزى بگويد و 

 او متقابالً به او و به پدرش دشنام بدهد). 

: ان ابى ان تستبیح مالى عن جابر جاء رجل عند النبى فقال: يا رسول َّللا«محدوده حقوق پدر در اموال فرزند: الف:   -51 

از جابر بن عبدَّللا انصارى نقل شده، مردى نزد پیامبر آمده و گفت پدرم قصد دارد مال مرا براى » قال انت ومالك البیك.

 (116باشد.)اى از آن پدرت مىخود مباح كند، پیامبر به او گفت: تو و هر آنچه از مال و دارايى كه جمع كرده

خواهد مال مرا به مردى به پیامبر(ص) گفت: پدرم مى». مالى فقال رسول َّللا انت و مالك البیكان ابى غصبنى «ب:    

 باشد. غصب بگیرد پیامبر(ص) گفت: تو مال تو از آن پدرت مى

مالك  جاء رجل الى النبى فقال: ان لى ماال و ان لى عیاال و ان البى ماالً وعیاالً وان ابى يريد ان ياخذ مالى قال انت و«ج:  

اى دارد اما پدرم اى دارم و پدرم نیز مال و خانواده( مردى نزد رسول خدا آمد و گفت: من مال و خانواده117».)البیك

 باشد.خواهد مال مرا براى خود بگیرد. پیامبر درجواب به او گفت: مال تو و حتى خود تو از آن پدرت مىمى

و دعوة الوالد فانها ترفع فوق السحاب حتى ينظر َّللا الیها و يقول الى حتى اياكم «نفرين والدين:قال رسول َّللا(ص):  -51 

( رسول اكرم (ص) برحذر باشید از نفرين پدر زيرا آن باال 118».)استجیب فاياكم و دعوه الوالده فانها احد من السیف

ابت كنم پس برحذر باشید از نفرين مادر فرمايد بگو تا اجكند و مىرود باالتر از ابرها تا اينكه خداوند به آن نگاه مىمى

 زيرا كه تیغه تیز يك شمشیر است. 

ثالث دعوات يستجاب لهن الشك فیهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر و دعوة الوالد «مستحبات بودن سه دعا:   -52 

ظلم واقع شده باشد دعاى مظلوم آنگاه كه مورد  -1شوند و شكى در آن نسیت: سه دعاست كه مستجاب مى( «119»)لولده

 » دعاى پدر براى فرزندش. -3دعاى مسافر در سفر  -2

 برادر بزرگ مانند پدر در فرمان: پسر بزرگ حقى مانند پدر براى كوچكترها دارد. رسول (ص)  فرموده:  -53 

در بر ( حق برادر بزرگ بر كوچكترها مانند حق پ111»)حق الكبیر االخوه على صغیرهم كحق الوالد على ولده« 

 باشد. فرزندانش مى

 توانايى و درك به موقع -54 

كند: الف: عاق از هر دو طرف: زيدبن على از پدرش امام چهارم او از حسین (ع) وايشان از رسول اكرم(ص) نقل مى 

 (111)شوند.شود والدين نیز در صورت آزار فرزند گرفتار مىهمانگونه كه فرزند در مورد نافرمانى والدين گرفتار مى

خداوند رحمت كند والدينى كه فرزندشان را بر نیكى كردن به خوديارى «ب: كمك فرزند: از رسول اكرم(ص) است:  

تواند انجام دهد از او بپذيرندو آنچه را كه از نمايند. از رسول پرسیدند چگونه او را يارى دهند؟ فرمود: كارهايى را كه مى

را به بدى سفاهت متهم نكنند و با او بدرفتارى ننمايند زيرا براى كافر شدن فرزند  عهده او برنمى آيد از او نخواهند او

 (112».)شودهمین بس كه قطع رحم كند يا عاق (نافرمان) والدين

ج: توصیه: در مجموع نبايد انتظارات خود را از فرزند زياد كنیم مثالً همینكه يك عمل به نظر فوق العاده از او ببینیم نبايد  

بسیار تحسین كنیم و اگر عمل پست و ضعیفى از او ديديم نبايد او را سرزنش و توهین كنیم بلكه بايد تشويق و تنبیه از روى 

 تا اثر بخش و ان شاءَّللا نتیجه دلخواهمان را بر فرزند بگذارد اصول و برنامه و علم باشد 

 مادر و حقوق او -55 

الف: اهمیت مادر و حقوق او از نظر آيات: در قرآن مجید و روايات در مورد احسان و نیكى به مادر تاكید بیشترى شده و  

دهد كه لزوم شكرگذارى كند و به او تذكر مىبعضى از آيات احساسات وعاطفه انسان را نسبت به مادر به شدت تحريك مى

از مادر اينست كه حداقل نه ماه سنگینى و سختى وجود تو را تحمل كرد و بعد از آن چه فداكاريهايى براى شیر دادن او در 

شبها و بیمارى و نظافت و حضانت تحمل كرده است. حضرت مسیح (ع) در مقام برشمردن اوامر الهى به عنوان اولین 

دهد و جزء افتخارات و موهبتهاى ورها بعد از عبوديت خداوند يكتاى بى همتا نیكى به مادر را در جاى دوم قرار مىدست

خداوند مرا جبار و شقى »«َو بَراً بِوالَدتى َو لَم يَجَعلنى َجبهاراً َشقیهاً « «32مريم «الهى خود را نیكى به مادر را ذكر مینمايد 

كنند كه خداوند هم دشمن آنهاست و درباره تنها اين انسانهاى جبار و شقى به والدين بدى مى زيرا» به والدين قرار نداد

حضرت يحیى تنها انسانى بود كه » َو بَراً بِوالدىه َولَم يَُكن َجبهاراً َعصیها«فرمايد:سوره مريم مى 19حضرت يحیى هم در آيه 

ظلم نكرد و تمام پیامبران و  امامان الگوى ما هستند اگر به آنها ايمان  نه تنها به خود و به پدر و مادر بلكه به هیچ انسانى



داشته باشیم و اسالم تنها ايمان به خدا و پیامبر خاتم نیست بلكه ايمان به خدا و تمام پیامبران وكتب آسمانى و مالئكه و يوم 

 باشد. االخر مى

دو به سن پیرى رسند به نزد تو، كمترين اهانتى به آنها روامدار  فرمايد: هرگاه يكى از آن دو يا هرسوره اسرا مى 23آية  

و از خود نرانشان و اظهار نفرت نكن و باكرامت و محترمانه با آنها برخورد نما، خصوصاً مادران كه داراى روحى 

 باشند از اهمیت بیشتر و دقت در ماليمت و برخوردها نیاز دارند. تر مىتر و جسمى ضعیفلطیف

دهد: پرو بال تواضع و محبت را در برابرشان بگستران  و عالوه بر اين در دعاهاى خويش سوره اسرا ادامه مى 24آيه  

دايم بگو خدايا همانگونه كه در كودكى مرا پروراندند تو بر آنها از روى رحمت نظر نما و برايشان سايه لطفت را 

فرمايد اگر آنها اصرار والدين خصوصاً مادر اشاره دارد و مىسوره لقمان (ع) نیز بر نیكى به  15و14بگستران. آيات 

دانى براى او شريك قرار دهى هرگز از آنها اطاعت نكن اما در زندگى دنیا با آنها به دارند چیزى را كه شريك خدا نمى

فكر والدينش نیست و نیكى و احسان برخورد نما. نكته اين آيه در دنیا نیكى كردن است، چراكه در قیامت هیچ فرزندى به 

گريزند و اگر فرزند داراى قدرت شفاعت شود به اذن الهى آن شفاعت درباره والدين مشرك همه از هول آن روز از هم مى

نخواهد بود. پس شايسته است و الزم است كه آنهمه نیكى دوران طفولیت آنها به شخص درهمین دنیا جبران شود تا حقى 

در آن دنیا درعوض آن نیكى والدين مشرك و كافر شخص مومن در عسرت قرار گیرد. آيه برگردن شخص مومن نماند كه 

فرمايد: ما به انسان درباره پدر ومادرش سفارش كرديم. مادرش او را با زحمت روى زحمت حمل كرد و دوران بعد مى

ت شكر به جاى آور كه بازگشت يابد و سفارش كرديم براى من و براى پدر و مادرشیر خوارگى او در دو سال پايان مى

 همه شمابه سوى من است. 

ُكرلى َو لِوالديَك اِلى ال مصی«  نساَن بِوالديِه َحملتهُ اُمهُ َوهناً على وهٍن َو فِصالهُ فى عاَمی ِن اَِن اش  ِ ی نَا اال   (113».)رَو َوصه

سوره احقاق نیزسفارش به نیكى به مادر در برابر آنهمه سختى اعم از حمل كودك و زمان تولد او و به دوش  15آيه  

نمايد اما آيا بعد از سى ماه سختیهاى شود اشاره مىكشیدن او براى آرام كردنش ومجموعاً سى ماه كه با شیردادن تمام مى

هاى رى و شب بیدارى مادر در كنار بستر كودك غذا دادن و تحمل نازو غمزههاى كودكان بیماشود بهانهمادران تمام مى

ها و خواب كردن آنها،آيا حق اين است كه شكر آنان ،از دهان خود گرفتن و در دهان آنها گذاردن، شستن لباسها، الاليى

م و ببینیم قلب  (عقل) ما چه گذارى آنها كه جدا از اينكه يك دستور الهى است فراموش كنیم؟ به ضمیر خويش رجوع كنی

شود طبیعى است زيرا در هر حال براى خیر فرزند و شفقت نسبت به اوست گويد اگر مادرى يك بار هم عصبانى مىمى

اينجاست كه بايد در زمان پیرى خصوصاًبراى جبران زحمات مادر و سختى كشیدن او در انجام امورش صبور بود تا شايد 

او را جبران كرد ان شاءَّللا كه حق مطلب ادا شده باشد و حق در قلبهاى روشن همچون نور در اى از زحمات بشود ذره

 كند به اذن الهى .تاريكى نفوذ مى

َو َوصینا ااِلنساَن بِوالديِه اَحساناً َحملتهُ اُمهُ ُكرهاً َو َوضعتهُ ُكرهاً َو َحملهُ َو فِصالهُ ثاَلثوَن «سوره احقاف: 15واما آيه  

كند و با سختى غیر ما به انسان توصیه كرديم به پدر ومادرش نیكى كند مادرش او را با سختى و ناراحتى حمل مى »شهراً 

 گذارد. و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سى ماه است. قابل تحمل او را به زمین مى

 نبى محترم روزى به منبر  

 گفت اندر حق مادر سخن مى

 است كه مادر باب غفران جنان  

 تو را احسان به مادر شد معین 

 كه دارم مادرى پیرو كهنسال  

 شب و روزم بود جوياى احوال 

 پیاده، بردمش تاكعبه بردوش  

 نكردم خدمت او را فراموش 

 كنون دارد كه گويى حقى از من  

 بیان كن يا رسول َّللا ذوالمن 

 بفرمود ارده ونه بار ديگر  

  برى او را كه گردد بیست بیشتر

 خوابى يك شب نباشد مزد بى 

 خوراند از مهر بر لب كه شیرت مى

 ب: اهمیت ونقش مادر از نظر احاديث 

قال رجل لرسول َّللا ان والدتى بلغها الكبر وهى عندى االن احملها على ظهرى واطعمها من كسبى وامیط «اداحق:  -اول  

عظماً لها فما كافاتها؟ قال ال الن بطنها كان لك وعاء و ثديها عنها اذى بیدى و اصرف عنهامع ذلك وجهى استحیاًء منها وا

كان لك متعاء و قدمها لك خداء ويدها لك و قاء و حجرها لك حواء وكانت تصنع ذلك لك وهى تمنى حیوتك و انت تصنع هذا 

پشت خود حملش مردى به رسول خدا(ص) گفت: مادرم به سن پیرى رسیده و در نزد من است  بر ». «بها و تحب مماتها

گردانم با اينحال به جهت شرم از كوتاهى در تكريمش سرم را پائین انداخته بر مى». دهمكنم و با كسب خود طعامش مىمى

اش مشك آب تو بود و پاى او كفش كند؟ پیامبر گفت نه! زيرا شكم او محل نگهدارى تو بود و سینهآيا اين مقدار كفايت مى



كرد و آرزوى زنده بودن تو را داشت و تو هدارى تو بود و دامان او خوابگاه تو بود او خدمتت مىتو بود و دستانش سپر نگ

 دارى مرگ او را.كنى و دوست مىخدمتش مى

قد جعل َّللا تعالى حق االمام مقدما النها الجناح الكبیر و الزراع القصیر اضعف الوالدين «دلیل تقدم حق مادر:  -دوم  

خداوند حق مادر را مقدم نموده چون مادر ».: ه الى معین اذكانت اكثر بالولد شفقتاً و اعظم تبعاً وعناً واحوجهما فى الحیا

 (114تر از پدر و بیشتر از پدر رنج و سختى اوالد را كشیده است.)درپر و بال، شفقتش بزرگ و شانه ناتوان است ضعیف

اى الوالدين اعظم؟ قالى التى حملته بین الجنبین و ارضعته ل َّللافروى ان رجالً قال النبى(ص) يا رسو«برترين حق:  -سوم  

( روايت شده مردى به نبى اسالم(ص) گفت: يا رسول َّللا كدام يك 115».)بین الثدين و حضنة على الفخدين و فدقه بالوالدين

اش شیر داد و در زانويش سینهاز والدين از نظر حق بزرگترند؟ فرمود: آنكه تو را بین دو پهلوى خود حمل نموده و از دو 

 تو را حفاظت نموده و فديه و تاوانش را او از پدر ومادر داده است. 

امام صادق (ع): هر كه محبت ما ». من وجد برد حبنا على قلبه فلیكثر الدعا المه فانها لم تخن اباه«بیشترين دعا:  -چهارم  

 (116ه پدر اين بچه خیانت نكرده است.)را در دل دارد مادرش را زياد دعا كند چون آن مادر ب

فرمايد: حق مادر اين است كه بدانى او طورى تو راحمل كرد كه امام صادق و حق مادر: امام سجاد(ع) مى -پنجم  

دهد و با تمام وجودش تورا حفظ هیچكس نتواندكسى را حمل كند و چیزى از ثمره جانش به تو داد كه كسى به ديگرى نمى

شت كه گرسنه بماند تا تو را سیر كند تشنه بماند تاتورا سیراب كند عريان بماند و تو را بپوشاند سايه بانى كرد باكى ندا

نداشته باشد و تو را در سايه حفظ كند به خاطر تو خوابش را ترك كرد واز سرما و گرما حفظت كرد تا تو براى او باشى 

 (117یست.)پس جز با يارى خدا تو را ياراى سپاسگذارى از او ن

هل اِستأذن على امى؟ قال: نعم ايسرك ان تراها عريانه.قال: «اجازه ازمادر براى ورود: سال رجل رسول (ص):  -ششم  

ال. قال: فستاذن علیها اذاً. قال: فاختى يا رسول َّللا تكشف سفرها بین يدى قال: ال. قال: لَِم قال: اخاف علیك اذا بدت شیئاً من 

خواهم بر مادرم وارد شوم و داخل . سئوال كرد مردى از رسول(ص) كه آيا وقتى مى»محاسنها الیك يستفرك الشیطان

خواهى كه ببینى مادرت را برهنه؟ گفتم: نه. پس گفت: اتاقش شوم آيا اذن ورود بگیرم؟ پیامبر گفت: آرى زيرا آيا تو مى

رهنه باشد؟ فرمود: نه. گفتم: براى چه؟ پاسخ تواند كنارم سر بازاو اجازه ورود بگیر. آنگاه گفتم: خواهرم اى رسول خدا مى

ترسم كه چیزى از محاسن او بر تو هويدا و در معرض ديدت قرار گیرد و شیطان بدينوسیله تو را فريب دادند: زيرا مى

 ( 118دهد.)

لبیت عن سجاد (ع) روى اذا حضرت والده المراة قال اخرجوا من فى ا«برخورد سجاد (ع) وقت وضع حمل زن:  -هفتم  

رسید او (  روايت شده هنگامیكه وقت وضع حمل همسر (زن) امام سجاد مى119» )من النساء التكون اول ناظر الى العورة

نمود تا اينكه اولین نگاه كنندگان به عورت زن در حال زايمان نباشند همچنین عوره طفلى كه زنان را از اتاق بیرون مى

دادند تا كسى ناظر عوره آنها نباشد و حیاء و براى طفل و مادر او قرار مى شد و اين را به صورت يك حقمتولد مى

ها اولین ناظرين بر اين مادر و كودك نباشند و مطمناً مادر نیز بايد بر طفل عصمت را حفظ نموده باشد و آن زنان يا قابله

ال دين لمن ال حیاء «قرار نگیرد. زيرا خود مواظبت نمايد تا طفلش اعم از پسر يا دختر در دوران ضعف در ديد ديگران 

 ».كسى كه حیاء ندارد دين ندارد»«له

واعلم ان حق االم الزم الحقوق واجب النها حملت حیث اليحمل احد احدا و وقت بالسمع و «جبران زحمات مادر:  -هشتم  

ره علیه احدو رضیت بان تجوع البصر و جمیع الجوارح مسروره مستبشره بذالك فحملته بمافیه من المكروه الذى ال يبص

ويشبع و تظلمأ ويروى وتعرى و يكتسى و تظله و يضحى فلیكن الشكرلها والبرو الرفق بها على قدر ذالك و ان كنتم ال 

ترين ترين و و واجب( دركتاب فقه الرضا روايت شده بدان كه حق مادر الزم121».)تطیعون بادنى حقها اال بعون َّللا تعالى

ن مادر تو را حمل كرد زمانیكه هیچكس حاضر نبود باركش ديگرى شود او گوش و چشم و همه اعضاء حقوق است چو

گذاشت خشنود و گشاده روى بود بارنج و سختى تو خود را صرفاً براى تو قرار داد و از اين وقت و زمانى كه براى تو مى

گرسنه به سر برد و تو سیر باشى و او تشنه  را حمل برداشت زمانیكه كسى بر اين عمل صبر نداشت راضى شد كه خود

باشد وتو سیراب باشى و خود برهنه باشد و تو را بپوشاند و بر تو سايه باشد اگر چه خود در آفتاب نشیند پس الزم است 

شكر گذارى بر حق مادر ونیكى و مدارا نمودن با وى به اندازه زحمتى كه او كشیده اگر چه شما را طاقت آن نیست كه 

 وچكترين حق مادر را ادا كنید. ك

ان َّللا تعالى وضع اربع فى اربع بركه العلم فى «فرمايد: ج: لذت زندگى در خدمت كردن به والدين: رسول اكرم (ص) مى 

ل خداوند متعا».: تعظیم االستاد و بقاء االيمان فى تعظیم َّللا و لذه العیش فى برالدالدين ونجاه من النار فى ترك ايذاء الخلق

بقاء ودوام چهار چیز را در چهار چیز ديگر قرار داده است بركت علم را در تعظیم و احترام استاد بقاى ايمان را در تعظیم 

وشكر خداوند و لذت زندگى را در نیكى به والدين و رها شدن از آتش را در ترك آزار خلق وهر كس كه احسان نكند لذت 

 زندگى را در نیابد. 

قال رجل رسول َّللا (ص) من احق بحسن الصبحه قال امك ثم امك ثم امك ثم «ول: تقدم حسن معاشرت: د : حق مقدم: ا 

مردى به رسول خدا(ص) گفت: چه كسى بیشتر محق به حسن معاشرت وهمدم شدن است؟ پیامبر ».  ابوك ثم ادناك ادناك

شايسته است بعد از آن خويشان به ترتیب فرمود: مادرت باز هم مادرت و سوم  هم مادرت پس پدرت به حسن و نیكى تو 

 نزديكى با تو. 



( 121» )جاء وسئلنى النبى عن برالوالدين فقال ابرر امك ابرر امك ثم ابرر اباك و بداباالم قبل االب«دوم: تقدم نیكى: 

را. و مادر را مقدم مردى از پیامبر از نیكى به والدين سئوال كرد پیامبر سه دفعه مادر را در اول سفارش كرد و سپس پدر 

 بر پدر قرار داد. 

ه: تأثیر مادر: از انجا كه كودك در بدو تولد به جهت شیر خوردن و از طرفى به دلیل مهر مادرى اكثر اوقات را دركنار  

كند و گفته شده حد شنوايى و بینايى و میزان ادراكات در طفولیت بسیار باالست و بعد از مادر و در آغوش او سپرى مى

برد و خوارك و پوشاك او را تهیه و تمیز مى رشد مادر است كه مخصوصاً اگر خانه دار باشد در كنار طفل بسر مىك

نمايد پدر با توجه به نیاز به كسب روزى و امرار معاش مجبور به كار در خارج خانه و مؤانست كمترى با كودك دارد، مى

باشد البته در دنیاى كنونى با توجه به پذيرى كودك از مادر بالتبع بیشتر مىدر نتیجه تأثیر مادر بر طفل بیشتر است و تأثیر 

شغل مادر و مهد كودكها ممكن است با توجه به نوع برخورد هر يك از والدين عالقه كودك به يكى بیشتر و حتى در حد 

 شد. ناهنجارى برسد مثل عقدهاى اديپ و الكترا كه قبالً توصیح داده

( از نبى مكرم اسالم سئوال شد 122»)سئل عن رسول َّللا(ص) من اعظم حقاً على الرجل؟ قال والداه: «و: بزرگترين حق 

 چه كسى بزرگترين حق بر مرد دارد؟ فرمود مادر او .

ز: خدمت مادر برتر از جهاد: مردى نزد رسول خدا آمده و عزم خود را در جهاد در ركاب رسول (ص) اعالم كرد و  

ارجع فكن مع و الدتك فوالذى بعثنى بالحق «شود. پیامبر(ص) به او گفت: ز اين موضوع ناراحت مىگفت تنها مادرم ا

برگرد و با مادر خويش باش قسم به آن خدايى كه مرا به حق مبعوث كرد ». «النسها بك لیله خیر من جهاد فى سبیل اله سنه

دهد كه ناراحتى مادر را نبايد اين حديث نشان مى». است يك شب كه با مادر مأنوس باشى از يك سال جهاد در راه خدا بهتر

 ايجاد كرد حتى اگر قرار باشد با ناراحتى او به جهاد در راه خدا برويم. 

 ح: رفتار پیامبران با والدينشان: 

با والدين اش: پیامبر اكرم (ص) با آنكه پدر و مادر خويش را در كودكى از دست داده بود اما رفتار پیامبر با دايه -1 

گذاشت. ابو طفیل گويد: كودك بودم كه ديدم زنى نزد رسول خدا آمد رضاعى خويش بسیار مهربان بود و به آنان احترام مى

آن حضرت اباى خود را براى او گستراند وزن روى آن نشست. پرسیدم او كیست؟ گفتند: مادرى است كه او را شیر داده 

 است. 

اش آمد حضرت عمروبن صاحب روايت شده روزى پیامبر نشسته بود كه پدر رضايى : حديث عمر و بن صاحب: از-2 

اى ديگر از اش آمد حضرت گوشهيكى از پیراهن هاى خود را براى او پهن كرد و او را بر آن نشاند. آنگاه مادر رضايى

را در كنار خويش  پیراهن را باز كرد و او را بر آن جاى داد. سپس برادرش آمد حضرت از جاى برخاست و او

 (123نشاند.)

: رفتار پیامبر با مادر رضاعى خويش(ثوبیه): نخستین كسى كه چند روزى پیش از آمدن حلیمه پیامبر را شیر داده -3 

ثوبیه است كه پیامبر را از شیر پسرش مسروح تغذيه كرده است ورسول خدا هیچگاه اين خدمت و نیكى را فراموش نكرد. 

كرد خديجه هم او را گرامى رفت و به او كمك مىپیامبر تا هنگامیكه در مكه بود پیش ثوبیه مى محمد بن عمر گويد:

داشت و ثوبیه همچنان بَرده بود. خديجه از ابولهب خواست تا ثوبیه را به او بفروشد كه آزادش كند و نپذيرفت ولى پس مى

فرستاد تا اينكه پیامبر از مدينه براى ثوبیه جامه و پول مىاز هجرت رسول خدا (ص) به مدينه، ابولهب ثوبیه را آزاد كرد. 

در سال هفتم هجرت، پس از بازگشت پیامبر از خیبر، خبر فوت ثوبیه به مدينه رسید پیامبر (ص) پرسید پسرش مسروح 

 (124چگونه است گفتند پیش از مادرش درگذشته و كسى از خويشاوندان او باقى نمانده است.)

اش حلیمه: حضرت محمد (ص) دوران كودكى خود را در میان قبیله بنى بر با مادر رضاعى خويش و دايهرفتار پیام -4 

اى از قبیله هوازن گذرانیده و بانويى به نام حلیمه سعديه او را شیر داده و پنج سال در آن قبیله به پرورش وى سعد تیره

رده بود وگروهى از زنان و كودكان و مقدارى از اموالشان در پرداخته بود. قبیله بنى سعد كه در نبرد با اسالم شركت ك

دانستند محمد(ص)كه كانونى از مهر و محبت جنگ به دست مسلمانان افتاده بود سخت از كرده خود پشیمان بودند آنان مى

گرداند از ن باز مىشاكند و به خانوادهو جوانمردى است اگر او را متوجه موضوعى سازند، بدون ترديد اسیران را آزاد مى

اين رو چهارده نفر از سران قبیله كه همگى اسالم آورده بودند و عموى رضاعى پیامیر (ص) نیر در میان آنان بود به 

ها، خواهران رضاعى و خدمتگزاران دوران طفولیت شما حضور رسول خدا آمده و چنین گفتند: در میان اسیران عمه

ى اينست كه به پاس حقوقى كه برخى از زنان قبیله به گردن شما دارند همه اسیران ما وجود دارند الزمه محبت و جوانمرد

نموديم امید بن منذر يا حارث بن ابى شمر سرداران عراق و شام چنین تقاضاهايى مىرا آزاد فرمائید اگر ما از نعمان

ا كه آزادى اين اسیران خطرى براى اسالم و جپذيرش آن را داشتیم چه رسد به شما كه كانونى از لطف و مهر هستید. از آن

مسلمانان در پى نداشت رسول خدا از سر تقصیرشان گذشت و همه اسیران قبیله هوازان را آزاد كرد. بدين ترتیب عملى 

صالح كه نهال آن شصت سال پیش در سرزمین قبیله بنى سعد به دست حلیمه سعديه كاشته شده بود بارور گرديد ومیوه داد 

ه اسیران متعلق به هوازن در سايه آن كار نیك آزاد شدند سپس پیامبر اكرم (ص) خواهر رضاعى خود شیما را به و هم

حضور طلبید و عباى خود را پهن كرد او را روى آن نشاند و از وى و زندگى خاندانش تفقد نمود. پیامبر با آزاد ساختن 

به آئین اسالم دو چندان كرد به طورى كه همگى از صمیم دل  اسیران ونشان دادن مهر ومحبت اسالمى عالقه آنان را

 شدند. مسلمان



باشد دستور داد در كتاب ديگرى خواندم آنگاه كه پیامبر مطلع شد در میان اسراى جنگى مادر رضاعى خويش نیز مى 

در رضاعى خويش را تمامى زنان اسیر و حتى تمامى اسیران آن جنگ به احترام مادر رضاعى اش آزاد شوند و سپس ما

مورد توجه خاص قرار داد كه مطلب به اين شكل در يكى از كتب اهل سنت آمده است. اما به هر حال پیامبر اكرم (ص)با 

كند كه عالوه بر عزيز كردن مادر شناخت الهى كه خداوند به او عطا كرده بود در برخورد و اكرام مادر آن چنان عمل مى

اى از محبتهاى مادر رضاعى خويش را جبران نمايد و از آنجا كه شود ذرهد تا آنجا كه مىدر بین اهل خويش تالش دار

خداوند پیامبر را براى ما اسوه حسنه و الگوى عملى قرار داده بايد آنان كه اهل ايمان و اقتدا به شخصى بزرگوار چون 

 به اخالق َّللا خو بگیرند.  پیامبر هستند بكوشند تا هر چه بیشتر و بهتر به عمل پیامبر و نتیجتاً 

اى كه در اينجا قابل توجه است اينكه پیامبر منتظر تقاضاى مادر رضاعى نماند و عالوه بر آزادى او، به جهت نشان نكته 

دادن نیكى خاص به مادر، بقیه اسرا همراه او را نیز آزاد كرد و در اين راه به اين مطلب اهمیت نداد كه شايد مردم غافل 

به خاطر مادرش اسرا (جنگ اسالم) را آزاد كرد و (با اين عمل) هدفش را خانواده و خويشان سپس عهد اسالمى  بگويند

اش در اش باشد به آن پايبند است و گرنه عقیدهقرار داده، بدين اصطالح كه تنها اگر عقیده و دينش براساس مصالح خانواده

پايدار نشان داد كه حكم اسالم بر حفظ حريمها و ارزشهايى است كه وقتى  مرحله دوم است. اما پیامبر با استحكام و قوامى

اقتضاى آن ايجاب كند هیچ چیز جلودار آن نیست مانند شهادت دادن علیه برادران و والدين خود كه حكم قرآن است و در 

جزيى از حكم اسالم قرار  جاى خود بحث شده اما حكم اسالم بر بخشش و مهربانى بر پاشده و همین حركت آزادى اسرا را

 باشند. مىداد تا الگويى شود براى سايرين بر ارزش واقعى والدين كه پس از حكم توحید، والدين داراى باالترين ارزش

او نسبت به پدر و مادرش ( «125»)َو بَراً بِوالديِه َو لَم يَكن َجباراً َعصیهاً «ط: حضرت يحیى با والدين خويش نیكوكار بود:  

 ». وكار بود و جبار و عصیانگر نبودنیك

خداوند مرا نسبت به ( «126»)َوبراً بِوالدتى َو لَم يَجعلنى َجباراً َشقیها«ى: حضرت عیسى (ع) بامادر خودنیكوكار بود:  

 ». مادرم نیكوكار قرار داده و جبار وشقى نیافريده است

ُكر نِعمتَى َعلی«  ُ ياعیسَى اب ن َمريَم اذ  هنگامى كه خداوند به عیسى بن مريم ( «127» )َك َو َعلى والَِدتُكَ اِذ قال َّللاه

 ».نمافرمود:متذكر نعمتى كه برتو و بر مادرت دادم باش وشكرگذارى

ك: اويس قرنى و دستور مادر: اويس آن يار باوفاى پیامبر براى جلب رضاى مادر و اطاعت او بدون ديدار با پیامبر از  

ازگشت تنها براى بدست آوردن دل مادرش. تا رضايت او را جلب كند گويند اويس شتربانى مدينه به سوى وطن خويش ب

نمود. وقتى كه از مادرش براى ديدن پیامبر اجازه گرفت مادر او گفت رخصت میكرد و از اجرت آن مادرش را اداره مى

ه خانه پیامبر رسید اتفاقاً در آن روز میدهم به شرط آنكه بیشتر از نیم روز توقف نكنى اويس به مدينه سفر كرد چون ب

اين نوركیست كه در اين خانه «پیامبر خانه نبود اويس نیز به يمن مراجعت كرد وقتى پیامبر به خانه مراجعه كرد فرمود:

پیامبر درباره او » اين نور را در خانه من به هديه گذاشت و رفت«گفتند شتربانى كه اويس نام داشت فرمود:» بینممى

پس در هیچ حال نبايد پدر ومادر را رنجاند. پرخاش و تند خويى » انى النتم روح الرحمن من طرف الیمن«فرمود: مى

 شود. تدريجاً عامل سردى در محیط خانواده مى

 پرسى اى پسر از جنت خداى چه مى 

 جنت بدان كه خاك كف پاى مادر است. 

 فرمان ببر زمادر پیر وضعیف زآنك  

 فرمان مادر تو چو فرمان داور است.  

 در پرور يدنت قد سروش شده كمان  

 اكنون ببین كه قد تو نخلى تناور است. 

 شبها به پاى خواب تو نشد چشمش به خواب  

 همچون منجمیكه دوچشمش براختر است 

 در پاى گاهواره بسى گفت الى الى  

 از الى الى اوست كه گوش فلك كراست. 

 رويش كه بُد بخوبى چون الله فرنگ  

 از زحمت شبان تو زرد و مصفر است. 

 فرض است اى پسر احسان مادرت  

 اندرون اين سخن از پیمبر است. 

انى قد ولدت بنتاً و ربیتها حتى اذا بلغت «ل: خاله به منزله مادر: از صادق(ع) نقل است: جاء رجل الى النبى (ص) فقال:  

قال » ثم جئت بها الى قلیب فد فعتها فى جوفه و كان آخر ما سمعت منها و هى تقول يا ابتاه فما كفاره ذلك؟ فالبستها و حلیتها

مردى خدمت ». اَلََك اٌُم َحیهه؟قال: ال. قال: فلك خاله حیهه قال: نعم.قال: فابررها فانها بمنزله االم يكفر عنك ما صنعت

ولد شد او را پروريدم و بزرگ كردم تا بالغ شد بعد لباس به او پوشانیدم و پیامبر(ص) آمد و عرض كرد: برايم دخترى مت

گفت: او را به زيور آراستم و او را كنار گودالى آوردم و در آن گودال انداختم آخرين سخنى كه از وى شنیدم اين بود كه مى

نده است؟ عرض كردم: نه. فرمود: اى پدر كفاره  اين كردار زشت چه خواهد بود؟ پیامبر(ص) عرض كرد: آيا مادرت ز



ات زنده است؟ عرض كردم: آرى. حضرت فرمود: با او خوشرفتارى كن كه او به جاى مادر است و كفاره آن آيا خاله

 كردارت خواهد بود. 

ن سخن م: برخورد خشنونت آمیز با الدين: اگر پدر و مارد تو را زدند به آنها بگو خداوند شما را به اين عمل ببخشد و اي 

 (128گويى.)اى است كه به آنها مىپسنديده

اينست كه هیچگاه جز با رحمت و دلسوزى به آنها خیره » واخفض لهما جناح الذل«معناى بال گستردن: منظور از  -1 

 (129نشوى و صدايت را از صداى آنها بلندتر نكن، دستت را باالتر از دست آنها قرار نده و جلوتر از آنهاحركت نكن)

شود؟ ايشان عرض كرد: هیچ عمل فرزند ثواب پدر: سدير گويد: به باقر(ع) گفتم: آيا عمل فرزند براى پدر حساب مى -2 

شود مگر دو چیز اينكه پدر بنده باشد و فرزندش او را خريده و آزاد كند يا پدر قرض عملى از فرزند براى پدر حساب نمى

 ( 131داشته باشد كه پسر آنرا اداكند.)

 :نیكى به والدين غیر مسلمانن  

هُما َو صاِحب هما فِى الدنیا  َمعروفا«آيات:  -اول   اگر ( «131»)َو اِن  جاهداَك َعلى اَن تُشرَك بى مالَیس لَك بِه ِعلم فاَل تُِطع 

ى در دانى براى او شريك قرار دهى هرگز از آنها اطاعت نكن ولوالدينت تو را اجبار كنند چیزى راكه شريك خدا نمى

 ». زندگى دنیا با نیكى با آنها رفتار كن

تََحبُوا ال ُكفر َعلى االيمان َو َمن يَتولهم ِمنك فَ «  لیاء اِِن اس  اولئك هُم يااَيها الَذين آمنوا ال تَتهِخذوا ابائُِكم َو اَخوانكم اَو 

دارند آنها را ر را برايمان و توحید مقدم مىايد اگر والدينتان و برادرانتان كفاى كسانى كه ايمان آورده( «132»)الظهالِمون

 ». مولى و دوست خود قرار ندهید و اگر كسى چنین واليت و دوستى با آنها بگیرد از ظالمان و ستمكاران است

 دوم: روايات:  

دى ان من نیكى به والدين چه نیكوكار چه بدكار:  هشدار خداوند(روى عن َّللا تعالى قال لِموسى بن عمران اخبر عبا -1 

روايات شده كه خداوند متعال به ». «عق و الديه اوسبهما مسلمین كانا او مشركین ثم مات قبل ان يموتا فال امان له عندى

حضرت موسى بن عمران فرمود: به بندگانم خبر بده همانا هر كس كه نافرمانى والدين خود نمايد يا دشنامشان دهد يا باعث 

ش مومن يا مشرك باشد و بمیرد قبل از آنكه آنان بمیرند پس هیچ مفرو ملجايى براو در نزد من دشنام آنان شود خواه والدين

 (133»)نیست

». سمعت رجل يقول البى عبدَّللا(ع): ان لى ابوين مخالفین فقال: برهما كما تبر المسلمین ممن يتوالنا«والدين مخالف:   -2 

ام هستند با آنان چگونه رفتار كنم؟ امام در م كه مخالف مذهب وعقیدهگفت: پدر و مادرى دارشنیدم مردى به صادق(ع) مى

 كنى و دوستشان داريم مصاحبت كن. پاسخ گفتند: با آنها آنچنان كه با مسلیمن و مومنین برخورد مى

والدين نیكى و احسان به ( «134».)برالوالدين واجب وان كانا مشركین و ال طاعه لهما فى معصیة َّللا«وجوب بر:   -3 

 ». اگر چه مشرك باشند واجب است اما در امر آنها مبنى بر معصیت خدا (شرك) نبايد اطاعت كرد

بكر (رضى َّللا) سئلت رسول َّللا فقالت قدمت على امى راغبة فى دينها تعنى روى عن اسماء زوجه ابى«پیوند بامادر:  -4 

روايت شده از اسماء زن ابوبكر (رضى َّللا عنه) سوال « (135». )ما كانت علیه من الشرك) فاصلها قال نعم صلى امك

توانم با او رفت و آمد و صله رحم باشد اصرار دارد. آيا مىكرد از رسول اكرم (ص) مادرم بر دينش كه بر شرك مى

 ».نمايم؟ پیامبر (ص) فرمود: بله با او پیوند داشته باش

: به خداوندى كه مرا به رسالت مبعوث نمود و من پیغمبر بشیرو پاداش كار مادر از طرف خداوند: رسول خدا(ص) فرمود 

نذيرم هیچ زنى نیست كه در خانه شوهر آبستن گردد مگر اينكه در سايه خداوند قرار گیرد تا  اينكه درد زائیدن او را 

زند به دنیا آورد به شیر نويسد و زمانیكه فربگیرد به هر دردى خداوند ثواب عتق (آزاد كردن) رقبه (بنده) مومنه به او مى

مكد جز اين نیست كه از بین سینه مادر روز قیامت نورى به سوى آسمان گذارد به هر بار كه شیر مادر مىبه دهانش مى

دارد آنها كه از اولین و آخرين در قیامت جمع شوند و برايش در هر بار كه شیر تابد كه هر بیننده را به شگفتى وا مىمى

نويسند وقتیكه نويسند و اگر روزه دار باشد ثواب روزه تا قیامت را مىروزه دار و شب زنده دار را مىدهد ثواب، مى

فرمايد اى زن خداوند گناه گذشته تو را بخشید پس اين عمل را تجديد نما و ادامه دارد خداوند مىكودك را از شیر باز مى

 (136بده.)

 و: احترام پدر و مادر در منطق اسالم:  

( پدر در میانى بهشت است پس تو در را تباه 137»)الوالد، اوسط ابواب الجنه فاضع ذلك الباب او احفظه«َدِر بهشت:  -1 

 يا حفظ كن. 

باشد كه با تكیه بر معیار وحدانیت و يكتاپرستى بناشده و داراى قوانین گسترده كه از زمان حیات اسالم يك ايدئولوژى مى 

شود در بعد اعتقادى وحدانیت و ختم تمام امور به يك منبع كه شالوده آن ايمان است و تمام ىتاممات انسان را شامل م

شود تنها معیارى كه بعد از محور اصلى يعنى توحید قرار دارد، آنطور كه از آيات معیارها بر پايه اين محور تنظیم مى

باشند از هر دين الهى مانند يهودى، مسیحى و مسلمان  شود، احسان ونیكى به والدين است، خواه آنها موحدقرآن فهمیده مى

يا مشرك و كافر باشند كه تعداد آن عقايد كفر نیز آنطور كه شیطان خدعه كرده و خدا خواسته، بى شمار است اما به هر 

د تأكید قرار حال احسان و نیكى به آنها جزء دستورات اكید خداوند به بندگانش به عنوان جزيى از راه رسیدن به كمال مور

 گرفته است. 



مسلمان شدن مادر زكريا: زكريا داراى مادرى مسیحى بود از آنجا كه نابینا و پیر بوده و بعد از اسالم آوردن امام او  -2 

بینى. گفتم: ان شاءَّللا. را دستور داد كه كارهاى او را انجام بده و از او دور مباش و در ادامه گفت: مرا در وادى منى مى

كردند. بعد از اتمام مناسك به نزد مادرم در كوفه رفتم و سفرى كه به حج رفته بودم او را ديدم كه مردم از او سئوال مىدر 

ساختم مادرم از من سئوال كرد: چرا چنین نمودم و حشرات را از او دور مىكردم و كمك مىبه اموراتش رسیدگى مى

ز اين برخورد دين اسالم را قبول كرد: نماز ظهر سپس عصر بعد از آن مغرب ام. مادرش ااى؟ گفتم: دين اسالم گرفتهشده

و در آخر وقتى نماز عشاء تمام شد در شب حالتى به او دست داد و خواست تا احكام را دوباره براى او تكرار كنم پس 

ن مسلمان او را غسل دادند واو تكرار كردم واو شهادتین را گفته و چشم فروبست. تابوت آوردند، گفتم مسلمان شده. پس زنا

 را كفن كردند و نماز خوانديم با دست خود او را وارد قبر ساختم. 

يعنى ». و صاحبهما فى الدنیا معروفا« فرمايد:سوره لقمان مى 15دستور رفتار نیك و معروف با والدين: در ادامه آيه -3 

توانیم در برابر آنها بى حرمتى و شدت عمل نشان دهیم لذا اگر آنها كافر و مشرك باشند اين تََوهُم پیش نیايد كه مى

فرمايد: عدم اطاعت از آنها در مسئله كفر و شرك دلیل بر قطع رابطه مطلق با آنان نیست بلكه فرزند بايد با پدر ومادر مى

فتار كند، ولى از نظر اعتقادى هاى مادى و دنیايى با آنها بامهر ومحبت راى شايسته رفتار كند يعنى از جنبهدر دنیا به گونه

هاى مذهبى تسلیم افكار آنها نباشد. در حقیقت  اسالم برترين احترام را براى پدر ومادر قائل است. حفظ احترام آنها و برنامه

شمرد. لذا وظیفه فرزندان است كه به بهترين وجه از والدين خودنگهدارى درعین عدم قبولى دعوتشان به شرك واجب، مى

و اين نهايت تأكید اسالم در مورد احترام و رفتار نیك و حسن معاشرت با والدين مشرك است پس اگر والدين مومن و  كنند

اى از زحمات و سختیهاى آنها را جبران كرد بهترين راه بعد از احسان و نیكى همان شود ذرهمسلمان باشند آيا هرگز مى

 دعاى خیر و طلب آمرزش است. 

قیِم كانوا ِمن ال عابدينَ «ب رقیم: داستان اصحا -4  آنگاه كه سه همسفر در سفر بودند ناگاه باران » : اِن اَصحاَب ال كهِف ِو الره

تندى گرفت كه سیل بر زمین جارى شد. آنها براى نجات و از طرفى خیس نشدن به درون غارى در نزديكى كوهى رفتند. 

اى شد و سنگى بزرگ بر در غار افتاد و راه كامالً بسته شد انگار رزهدر اين لحظه وقتى درون غار بودند ناگاه زمین ل

اى نشستند در اينجا خداوند براى آنجا ساخته شده بود. همگى ابتدا دقايقى تالش كردند اما بعد از گذشت مدتى ناامیدانه گوشه

ا واسطه قرار داده تا بدينوسیله و واسطه اى براى خدا انجام داده آنرعمل خالصانهبر دل يكى از آنها وحى كرد كه هر كدام

شفاعت شما مقبول  حق و نجات پیدا كنید پس وحى را كه در نظرش فكرى خوب جلوه كرده بود به ديگران باز گفت آنان 

 قبول كرده و هر كدام به ترتیب عمل خود را بدين شكل بیان كردند. 

یم كیسه گندم برايش گذاشتم كارگر مزدش را نگرفت و گفت كرد و عوض مزد او ناولى گفت: كارگرى براى من كار مى 

اى گوسفند كردم گیرم او رفت تا سه سال نیامد من گندمهايش كاشتم آنقدر زياد شد كه تبديل به گلهآيم و مىروز بعد مى

گله گوسفند را خواستم گفتم اين بعداز مدتى بالخره آن شخص آمد و گفت اگر يادت باشد من كیسه گونى گندمى از تو مى

دهم. اما داستان را باز گفتم و او دعاى خیر بسیار كرد پس اگر آن عمل مورد كنى بگو نمىببر. گفت: مرا مسخره مى

 رضاى خداست نجات يابیم  سنگ در غار حركتى كرد اما جابجا نشد. 

بردم شبى به خانه ر و غذا برايشان مىرفتم و شینفر دوم گفت: مرا پدر و مادر ناتوانى بود كه هر شب به عیادت آنها مى 

آنها آمدم اما آندو در خواب بودند خواستم بروم اما با خود گفتم ممكن است بیدار شوند ومیل غذا نمايند و چیزى نیابند و 

 گرسنه بخوابند در عین حال دلم نیامد از خواب بیدارشان نمايم پس همانجا در حالیكه ظرف شیر در دستم بود، ايستادم.

اى؟ به او گفتم: خواستم شما را مالقات كنم و اى، و كى آمدهمدتى گذشت كه مادرم بیدار شد و از من پرسید: چرا ايستاده

بدون اذن شما به خانه خود نروم. در اين لحظه مادر و پدرم دعايى خالصانه به درگاه خداوند بر رسیدن خیر فراوان به من 

 آوردم باز هم سنگ تكانى خورد اما جابجا نشد. وند اگر قبول كند واسطه مىكردند من اين عمل را به درگاه خدا

توانستم با او ازدواج كنم. روزى به او گفتم:بیا بدون نفر سوم گفت: من دختر عمويى داشتم كه به دلیل مخالفت پدرش نمى 

دا از اين امرى كه با نافرمانى پدر دختر اذن پدر ازدواج نمائیم. پس خارج شهر رفته اما اينجا با هم گفتیم: براى رضاى خ

است دست برداريم و در حقیقت ازدواج بدون عقد زنا است و مرتكب نشويم. آنگاه سنگ تكانى خورد و بواسطه اين عمل 

كه هم رضايت خداو هم رضايت پدر دختر در آن بود سنگ جابجا شد و آنها نجات يافته و خدا را شكر و تقوى و نیكى به 

 اند. را برترين عمل نزد خداوند يافتند.در بیشتر تفاسیر اصحاب رقیم همان اصحاب كهف عنوان شدهوالدين 

 ز:سالمندان و وظايف جوانان:  

» من سره ان يمدله فى عمره ويبسط رزقه فلیصل ابويه و لیصل ذارحمه«بركت عمر و وسعت رزق: قال النبى (ص)  -1 

شود كه عمرش طوالنى(پربركت) و روزيش زياد شود پس بايد كه به ( پیامبر اكرم (ص): هر كس خوشحال مى138)

در هر سن و سالى كه باشند از آنها مراقبت و مراقب  ابوين (والدين) خود بپیوندد (قطع رابطه نكند و در هر صورت و

 امورشان باشد) و با ساير خويشان نیز رابطه برقرار نمايد.

قلت البى عبدَّللا ان ابى قد كبر جداً وضعف و نحن نحمله اذا «رفتار با پدر و پاداش بهشت: عن ابراهیم بن شعیب قال:  -2 

( ابراهیم بن شعیب گفت به 139»)منه فافعل و لقمه بیدك فانه جنة لك غداً  اراد الحاجه. فقال: ان استطعت ان تلى ذلك

كنم. پس صادق(ع) گفتم: پدرى دارم كه به شدت پیرو ناتوان گشته پس او را براى رفع نیازهايش بر پشت خود حمل مى

اينصورت  فردا بهشت از آن  توانى انجام دهى آنچه راگفتى، پس انجام بده و با دست خود غذايش ده، درامام گفت اگر مى

 توست. 



كسى كه به خردساالن ما ترحم و «ترحم خردساالن و احترام بزرگترها: پیامبر اكرم (ص) ضمن حديثى فرمودند:  -3 

 ».مهربانى نكند و بزرگساالن را مورد تكريم و احترام قرار ندهد از مانیست و با ما بستگى و پیوستگى ندارد

شود، فرزندان صنعتى: از آنجا كه در دنیاى صنعتى وقت و فرصت كمى براى خانواده داده مى سالمندان در دنیاى -4 

گیرند. اثر اين بى محبتى و بى توجهى بدون شك به والدين برمى گردد آنها در آنطور كه بايد مورد لطف ومحبت قرار نمى

حو برخورد با فرزندان (در كودكى) يا حتى بدتر از آن روند يا اينكه به همان نسنین كهولت و پیرى يا به خانه سالمندان مى

 شوند كه اين زندگى همراه با ناراحتى و افسوس گذشته است. دچار مى

راز بى عزتى والدين سالمند در جوامع صنعتى: والدين در جوامع صنعتى براى رفاه بیشتر فرزندان،كه به نظر آنها  -5 

كنند كه خود و خانواده بهتر زندگى كنند و با كسب مال تالش نافرجامى مى همه چیز در ماديات ممكن است خالصه شود

فراوان در بین دوستان و خويشان داراى قرب و عزت بیشترى شوند غافل از روحیات فنا شده فرزندان كه در اثر بى 

آورد و با يك عمل مخالف ىتوجهى نابود و همان آسايش بیش از حد و رفاه زدگى فرزندان آنها را طغیانگر و بزهكار بار م

رود اينجا است كه زند و تمام زحمات والدين هدر مىخود و عدم تحمل در سختیها، به اعمال خالف و خودكشى دست مى

اند و جز حسرت و سرافكندگى و از دست دادن عزت چیزى عايدشان شوند اما دير شده واقعیت را دير دريافتهبیدار مى

روند و با ترك والدين افسوسى جانكاه بر دل والدين سالگى به دنبال زندگى جداگانه مى 18 نشده است يا فرزندان در

 شود كه ناشى از نوع خاص زندگى ماشینى است. گذارند و اين فراموشى در سنین پیرى بیشتر و سختر حس مىمى

فرزندان و فرزندان فرزندان همه به والدين سالمند در زندگى سنتى: در زمانى نه چندان دور حدود پنجاه سال پیش  -6 

شد و فكر بعیدى كردند و پیر گروه به عنوان رهبر و شیخ فرامینش اجرا مىعنوان يك طايفه و قبیله در كنار هم زندگى مى

بود كه احساس تنهايى كند نوادگان دراطرافش همچون غالمانى تابع اوامر بودند اما در دنیاى كنونى آنها چشم انتظار يك 

اند براى نداشتن عذر در روز ها، شايد آخرالزمان شده و آنان كه آزمايش نشدهقات يكساعته  هستند حتى از جانب غريبهمال

حساب بايد آزمايش شوند بترسیم از روزى كه ناگهان چشم باز كرده و همه چیز را از دست رفته ببینیم و اعمال و سعى ما 

 شود.كنند و هیچ عذرى از ما قبول نمىرابرمان چنان پرده سینما عبور مىتباه شده و فرامین الهى اجرا نشده در ب

سئل عن رسول (ص) ما حق الوالد؟ قال: ان اطیعه ماعاش. فقیل: ما حق الوالده؟فقال: هیهات «والدين سالمنددر اسالم:  -7 

از رسول اكرم(ص) ». حملته فى بطنها هیهات لوانه عدد رمل عالج قطر المطر االيام الدنیا قام بین يديها ما عدل ذلك يوم

سئوال شد حق پدر چیست؟ گفتند: تا زنده است اطاعتش كنیم. سئوال كردند حق مادر چیست؟گفت هیهات هیهات اگر به 

 تواند ادا كند حق يك روز حمل او در شكم مادرش. اندازه عدد شنهاى بیابان و عدد قطرات باران در خدمت مادر بايستد نمى

پدر و پدر بزرگانت را بزرگ و محترم ». «ترى لبنیك بنینَو قِر  اَباك يطل عمرك و قرامك«برخورد با سالمندان:  -8 

بشمار تا طول عمر پیدا كنى و بهره از عمرت ببرى ومادرت را عزيز و كريم بدار تا نسلت باقى بماند و فرزندان فرزندت 

 ». را ببینى

اند افسوس كه بسیارى را اى متفاوت از زمان قديم سربرآوردهكنونى كه انواع بتها به گونه خانه سالمندان: در دنیاى -9 

در زمان ما، نیكى و » ثله من االولین و قلیل من االخرين«اند اين نیست مگر مصداق آياتى از سوره واقعه گمراه كرده

خواهند. و بايد گفت شود احساسش كرد مىیست و نمىخوبى را فقط در دنیا كه دست نیافتنى است و اگر بدست آيد ماندگار ن

دهند تامبادا ايرادى يا اظهار نظرى از آنها جويند والدين سختى كشیده را در دورترين مكان جاى مىآب را در سراب مى

 ريابند. بشنوند. آنها به قول پیامبر از رحمت خدا دورند زيرا توفیق اين را ندارند كه والدينشان را در زمان پیرى د

من اصبح مرضیاً البويه اصبح له بابان مفتوحان الى النار وان امسى فمثل ذلك وان «پذيرش و تحمل والدين (سالمند):  -11 

كان واحد فواحد ومن اصبح مسخطاً البیه اصبح له بابان مفتوحان الى النار وان امسى فمثل ذلك و ان كان واحداً وان ظلما و 

شوند مانند والدين در داستان ( از آنجا كه والدين در سنین پیرى بعضاً عصبى و تندخو مى141».)ان ظلماً وان ظلماً 

گويد: كسى كه صبح كند در حالیكه والدينش راضى از او هستند پس براى او دو در از درهاى اصحاب رقیم لذا حديث مى

درها باز است و اگر يكى از آنها راضى بماند  شود و اگر در اين حالت باقى بماند پس براى او همچنان آنبهشت باز مى

ماند و اگر صبح كند در حالیكه والدينش را رنجانده باشد و آنها رنجیده خاطر باشند دو در از جهنم پس يك در باز مى

س يك در مانند و اگر يكى از آنها رنجیده خاطر باشد پشود و اگر تا عصر ادامه يابد همچنان آن درها باز مىبرايش باز مى

 ماند اگر چه والدين به او ظلم كرده باشند و اگر چه به او ظلم كرده باشند. و اگر چه به او ظلم كرده باشند. از جهنم باز مى

قطع رشته پیامبرى بعد از حضرت يوسف: داستان حضرت يوسف(ع)، آن كودكى كه خداوند او را در نهايت  -11 

بیند بايد تعبیر شود زيرا روياى صادقانه است توسط داشت خوابى مىیار دوست مىزيبارويى آفريده بود و پدرش وى را بس

رود تا آنجا كه به امر الهى  عزيز شود و مىافتد از چاه نجات يافته و به مصر رفته آنجا بزرگ مىبرادرانش به چاه مى

وشنايى چشم نشان از صدق سخن برادران شود پیراهن خود را به برادرانش داده تا به پدر بدهند تا عالوه بر رمصر مى

رود اما اينجاست كه باز بنمايد و گويند آن پیراهن را جبرئیل از آسمان به خاندان يعقوب آورده بود پدربه سوى فرزند مى

شود اى كودك به چاه افتاده تو به جايى نرسیدى مگر اينكه خدا خواست پس امرش رااطاعت كن امتحان خداوند شروع مى

بیند كه با پاى پیاده يا سوار بر چهارپايى است از اسب خود رود اما پدر را مىا وزراء و اطرافیان به پیشواز پدر مىاو ب

بیند با آيد و پدر نیز منتظر است كه فرزند به پیشوازش بیايداما يك لحظه لشكريان و وزراء و اطرافیان خود را مىپائین مى

نمايد در ام و پدر شروع به آمدن به طرف فرزند مىپاين آمدم كافیست احترام نمودهگويد همین قدر كه از اسب خود مى

دهد به خاطر شود و به او ندا مىكند در اين لحظه است كه يك ملك بر او نازل مىحالیكه هیج ِكبر و فكر ارجحیتى نمى



شود آرى فقط كمى حقارت  پدر و ث نمىشود و از نسل تو هیچ پیغمبرى مبعوچنین عملى طومار پیامبرى بعد تو قطع مى

گويد چگونه عذاب و سختى منتظر اوست دارد يا به درشتى با آنها سخن مىغرور. آيا فرزندى كه حرمت والدين رانگه نمى

تواند از زندگى لذت ببرد درحالیكه بنا به قول پیامبر، لذت زندگى در گرو احسان به والدين است و آيا علت و آيا مى

 اى زندگیش را در چیزى جز حرمتشكنى به والدين بايد جست. سختیه

اتته اخت له من الرضاعه «فرق گذارى پیامبر بخاطر احترام به والدين: در روايتى درباره رسول خدا (ص) آمده:  -12 

جاء اخوها فلم  فلما ان نظر الیها سرها وبسط ردا لها فاجلسها علیه ثم اقبل يحدثها و يضحك فى وجهها ثم قامت فذهبت ثم

خواهر ». يصنع به ما صنع بها فقیل يا رسول َّللا صنعت باخته مالم تصنع به و هورجل فقال النها كان ابر بابیها منه

رضاعى پیامبر (ص) به نزد ايشان آمد حضرت خوشحال شد.پس عباى خويش را پهن كرد و او را روى آن عبا نشانید بعد 

كرد آنگاه او از محضر حضرت مرخص شد. سپس برادر رضاعى آن ى خندان نگاه مىابا او سخن گفت و به او با چهره

حضرت آمد. آن احترامى كه به خواهر رضاعى خود گذارد به برادر رضاعى خود ننمود. شخصى به آن حضرت عرض 

حضرت در » كرد:چرا احترامى كه به خواهر رضاعى خود گذاشتید به برادر رضاعى خود نگذاشتید با آنكه مرد است

 زيرا خواهرم به پدر خود از برادرش مهربانتر است.«جواب فرمود:

زندگى در كنار والدين: مردى به نزد رسول خدا(ص) آمد و عزم جهاد نمود اما گفت مادرم ناراضى است پیامبر به  -13 

برگرد و با مادر ».  سنهارجع فكن مع والدتك فوالذى بعثنى بالحق النسها بك لیله خیر من جهاد فى سبیل َّللا«او گفت: 

خويش باش قسم به آن خدايى كه مرا به حق مبعوث كرد يك شب كه با مادرت مأنوس باشى ازيك سال جهاد در راه خدا 

نشین خدمت پیامبر رسید و عرضه داشت: آهنگ جنگ دارم و خدمت شما بهتر است. در حديث ديگرى آمده مردى باديه

شما مشورت كنم رسول اكرم(ص) فرمود: آيا مادرت زنده است؟گفت: بله، او را وداع كردم ام تا در اين موضوع با رسیده

در حالى كه گريان بود. پیامبر(ص) گفت: از او مواظبت نماكه بهشت زير پاى مادران است. اين احاديث و ديگر احاديث 

 (141هم باالتر است.)دهد زندگى در كنار والدين براى نگهدارى و موانست با آنها از جهاد نشان مى

 ح: اثرات و نتايج نیكوكارى و ظلم بوالدين:  

كسى كه حقوق خويشاوندى والدين را ( «142»)من رعى حق قرابات والديه اعطى فى الجنة الف درجه«ترفیع درجه:  -1 

 ». روددهد و باال مىمراعات نمايد در بهشت خداوند به او هزار درجه مى

 (143».)نیكى به والدين از باالترين واجبات است». «برالوالدين اكبر الفريضه«ل على (ع): باالترين فريضه: قا -2 

نیكى به والدين نشان دهنده و ناشى از ». «برالوالديه من اكرم الطباع«بهترين خوبى و خصلت: قال النبى (ص):  -3 

 (144».)بهترين خصلتهاست

افزايد (با كسى كه به والدينش نیكى كند خداوند تعالى بر عمرش مى».«همن برالوالديه زاد َّللا فى عمر«بركت عمر:  -4 

 (145»)دهد)بركت عمر بیشتر مهلتش مى

از رسول ( «146».)سئل عن رسول َّللا ما حق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك ونارك«والدين بهشت و جهنم تو:  -5 

ند: آنها بهشت وجهنم فرزندند (اگر به آنها نیكى و احسان نمايد اكرم(ص) سوال شد حق والدين بر فرزند چیست؟ جواب داد

 ». رودرود و اگر موجب ناراحتى و اندوه آنان شود پس به اين واسطه به جهنم مىپس به بهشت مى

( 147».)البرقال ابى عبدَّللا: ياتى يوم القیامه شى مثل الكبة فیدفع فى ظهر المومن فید خله الجنه فیقال هذا «ترفیع مقام:  -6 

شود كند و به او گفته مىشود و او را وارد بهشت مىصادق(ع): روز حساب چیزى مثل كوبه بر پشت مومن خورده مى

 شوى. اين اثر نیكى به والدينت بود كه باعث شد بهشتى

عملته فهل لى من توبه؟  كفاره تمام گناهان: عن سجاد (ع) جاء رجل الى النبى فقال يا رسول َّللا ما من عمل قبیح االقد -7 

( امام 148». )فقال له رسول َّللا فهل من الولديك احٌد حى؟ قال ابى قال فاذهب فبره قال فلما ولى قال رسول لوكانت امه

اند: مردى خدمت رسول خدا آمد و گفت: اى رسول خدا هیچ عمل قبیح و زشتى نیست مگر اينكه من آنرا سجاد (ع) گفته

اند؟ او گفت: بله پدرم. پس رايم راه برگشتى است پس رسول به او فرمود: آيا هیچیك از والدينت زندهام آيا بمرتكب شده

پیامبر دستور داد به نزد او برود و به او نیكى كند و امورش را انجام دهد (در اينصورت امید بخشش از اين روزنه شروع 

اش پذيرفته به واسطه نیكى وانجام امور او زودتر توبه شود) هنگامیكه مرد رفت، پیامبر گفت: اگر مادرش بود(ومى

 شد). مى

قال رسول َّللا ان الرجل لیموت والداه و هوعاٌق بهما فید عوا َّللا لهما من بعد موتها فیكتبه َّللا من «آخرين راه نجات:  -8 

و او نسبت به آنها به علت كفر اند رسول اكرم(ص) ضمن حديثى فرموده: همانا مردى كه والدينش مرده( «149».)البارين

نافرمان بوده پس اگر بعد از مرگشان براى آنها دعا كند در حالیكه نادم است پس خداوند او را در زمره نیكوكاران به پدر 

 ». كندومادر محسوب مى

دين خود نیكوكار شود كسیكه به والهرگز داخل آتش نمى( «151» )لن يدخل النار البار بوالديه«عدم ورود به جهنم:  -9 

 ». بوده است

ان َّللا ملكین يناجى احدهما االخر و يقول اللهم احفظ البارين بعصمتك و االخر يقول الهم اهلك «دعاى رقیب و عقید:  -11 

گويد: (رقیب) خدايا (پناه ده و به رحمت خود) حفظ كن نیكوكاران به والدين به پاكى خود و و مى( «151».)العاقین بغضبك

گويد: پروردگارا! خدايا نابود كن نافرمانان به امر والدين را به غضب و خشمى كه ناشى از خشم و ى (عتید) مىديگر

 ».غضب والدين است



قال على (ع)، البار يطیر مع الكرام البرره و ان ملك الموت يتبسم فى وجه البار و يكلح فى وجه «برخوردملك الموت:  -11 

كند با بالهايى كه بواسطه نیكى بدست آورده و هنگام موت، عزرائیل وكار به والدين پرواز مى( على (ع): نیك152» )العاق

اى غضبناك و خشن در صورت نافرمان به امر درحالیكه تبسم بر لب دارد و به صورت نیكوكار نگاه میكند و با چهره

 گیرد.كند و جانشان را مىوالدين نگاه مى

قال الرسول (ص) من ادرك شهر رمضان فلم يغفر له فابعدَّللا و من ادرك والديه فلم « وجود والدين امید بخشش: -12 

( پیامبر اكرم (ص) كسى كه ماه مبارك 153». )يغفرله فابعد َّللا و من ذكرت عنده فلم يصل على فلم يغفر له فابعد َّللا

از رحمت حق بدور باد و كسى كه والدين خود رمضان را به پايان رساند و بخشیده نشده باشد (كارى نكند كه بخشیده شود) 

رادر پیرى درك نمايد و به علت عدم احسان و نیكى به آنان بخشیده نشود از رحمت حق بدور باد وكسى كه نام من در 

 نزدش برده شود وصلوات بر من نفرستد و به اين واسطه بخشیده نشود از رحمت حق بدور باد. 

ثلث دعوات ال يحجبن عن َّللا تعالى: دعا الوالد لولد اذا بره و دعوته علیه اذا «م هادى (ع): استجابت دعاى والدين: اما -13 

گیرد دعاى والدين (پدر) براى امام هادى (ع): از جمله سه دعايى كه ناگزير نزد خداوند مورد اجابت قرار مى». عقه

ر علیه فرزندان كه ناشى از سر پیچى فرزند و حزن فرزند است هنگامیكه در نتیجه نیكى فرزند به او باشد  و دعاى او ب

 (154والدين باشد.)

دعاى جیرئیل(ع): به نقل از كتاب مستدرك الوسائل آمده روزى رسول خدا وارد مسجد و وقتى پابر پله  اول منبر  -14 

گذاشت يك آمین گفت. بر پله دوم آمین دوم و وقتى نشت آمین سوم را گفت. مردم از راز موضوع سئوال كردند. پیامبر 

كه در جواب آنها آمین گفتم. كه اول اين بود كه اگر كسى به واسطه پاسخ داد: جبرئیل بر من فرود آمد و سه دعا كرد 

صلوات بر من و دعا مابین آنها بخشیده نشود از رحمت حق بدور باد. گفتم: آمین. دومین آن اگر كسى پدر و مادر داشته 

تم: آمین. و سوم كسى باشد و به خاطر ترك كردن پرستارى و نیكى به آنان داخل بهشت نگردد از رحمت حق بدور باد. گف

كه ماه رمضان  را پشت سر گذارد و بواسطه اعمال و دعاهاى آن ماه بخشیده نشود از رحمت حق بدور باد. من آمین سوم 

 ( 155را گفتم.)

ان العبد لیكون باراً بوالديه فى حیاتهما ثم يموتان فال يقضى عنهما و اليستغفر لهما «نیكوكار وعاق شدن بعدموت:  -15 

تبه َّللا عزوجل عاقا وانه لیكون عاقالها فى حیاتها غیر بار بهما فاذا ماتا قضى دينهما و استغفر لهما فیكتبه َّللا عزوجل فیك

میرند واو بدهى آنها را اى نسبت به پدر و مادر خويش در زمان حیاتشان نیكوكار بود سپس آنها مى( همانا بنده156».)بارا

نويسد. بنده ديگر در زمان خواهد (والدين موحد) لذا خداوند او را عاق و نافرمان مىنمى پردازد و براى آنها آمرزشنمى

پردازد و براى آنها كند ولى چون مردند بدهى آنها را مىحیات پدر و مادر خويش، عاق آنهاست و نسبت به آنها نیكى نمى

را اگر الگو و اسوه ما حضرت ابراهیم باشد هرگز خواهد البته آمرزش خواستن تنها براى والدين موحد است زيآمرزش مى

كنیم و يك دعاى ابراهیم (ع) تنها از بابت مهلتى بود كه به پدرش داده براى والدين غیر موحد دعا اعم از خیر و شر نمى

مانند  بود كه تا آنزمان موحد شود و در طول آن مدت براى پدرش دعا كرد وهمینظور براى فرزند ناصالح نبايد دعا كرد

حضرت نوح كه سريعاً از خداوند طلب استغفار كرد و پناه به خدا برد از اينكه در چیزى كه علم ندارد دعا كند و گفت: 

(پروردگارا) اگر به من رحم نكنى و نبخشى از زيانكارانم. و خداوند او را بخشید و در رحمت خود قرار داد (رب اعوذبك 

گرديم و خداوند تغفرلى و ترحمنى لنكونن من الخاسرين) به ترجمه ادامه حديث بر مى ان اسئلك بى مالیس لك به علم و ال

كنند كه در يكى نويسد. نكته اينكه پیامبران هم گاهى بر اعمال خود طلب آموزش مىعزوجل او را در رديف نیكوكاران مى

براى گناهان مردم طلب آمرزش كن. اما ظاهراً  فرمايد: براى گناهان خود واز ايات قرآن از قول خداى تعالى به پیامبر مى

دهند اما مردم ممكن خطاى آنان به علت عدم آگاهى ايشان از موضوع است و هرگز عملى كه نهى آن را دانستند انجام نمى

 است باعلم مرتكب شوند. 

عوا على اموالكم ال توافقوا من َّللا قال رسول َّللا التدعوا على انفسكم و ال تدعوا على خدمكم و التد«پرهیز از نفرين:  -16 

برخود و بر رعايا و خدمتگزاران و اهل «اند: ( رسول اكرم(ص) فرموده157».)ساعه يسال فیها عطاء فیستجیب لكم

اى كه شما آن دعا دانید در آن ساعت و لحظهخانواده وهمچنین بر اموال خود نفرين و دعاى بد و شر نكنید چرا كه شما نمى

نمايید آن لحظه، لحظه استجابت دعا باشد و خداوند سريعاً دعاى شما بر علیه خود واهل و خدم و مالتان را مىو نفرين 

 ». مستجاب نمايد

دعاى پدر براى «( رسول اكرم (ص) 158».)دعا الوالد لولده كدعا النبى المته«دعاى والدين مانند دعاى پیامبر:  -17 

 ». باشدمى فرزند مانند دعاى پیامبر براى امت

قال الرسول (ص): ثالث دعوات يستجاب لهن الشك فیهن دعوة المظلوم و دعوه المسافر و دعوه «دعاهاى مستجاب:  -18 

شوند وهیچ شكى در باشند كه حتماً مستجاب مىسه دعا از جمله دعاهايى مى«( پیامبر اكرم(ص): 159»)الوالد لولده

میكه بر او ظلم شده باشد و ديگرى دعاى مسافر در سفر هنگامیكه دچار سختى استجابت آنها نیست. يك دعا مظلوم هنگا

 ». شده باشد و سوم دعاى پدر براى فرزند هنگامیكه در نتیجه خوبى و بدى فرزند به او باشد

 ط: حقوق والدين از ديدگاه فقه  و قانون مدنى:  

ماهذا االحسان قال ان يحسن صحبتهما و » الدين احساناوبالو«عن قول َّللا عزوجل «معناى احسان: قال الصادق(ع):  -1 

ثم قال » لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون«ان تكلفهما ان يسئالك شیئاً مما يحتاجان الیه و ان كانا مستغنیین الیس َّللا يقول 

قال ان » قل لهما اف وال تنهرهماامايبلغن عندك الكبر احدهما او كالهما فال ت«ابوعبدَّللا و انا قول َّللا تبارك  و تعالى 



» غفرَّللا لكما«قال فان ضرباك فقل لهما »قل لهما قوالً كريما«اضجراك فال تقل لهما اف و ال تنهرهما و ان ضرباك و قال 

قال ال تمال عینیك من النظر الیهما االبرحمه ورقة و ال ترفع » واخفض لهما جناح الذل من الرحمه«فذلك منك قول كريم قال 

 ». صوتك فوق اصواتهما  ال يديك فوق ايدهما و اال تقدم قدامهما

از صادق (ع) از سخن خداوند عزوجل است كه: و به پدر و مار خود احسان و نیكى كنید. سئوال شد اين احسان چیست؟  

آنرا احساس كرده و پاسخ داد: اينكه با آنها به بهترين وجه مصاحبت نمايى و قبل از آنكه چیزى از تو در خواست نمايند 

به نیكى و بِر «برآورده سازى تا بدين جهت تقاضايى از تو نكنند هر چند بى نیاز باشند و گفتند: مگر خداوند نفرمود: 

فرمايد: سپس صادق گفتند: قول و سخن خداى تبارك  تعالى كه مى» داريد انفاق نمائیدرسید تا اينكه از آنچه دوست مىنمى

زد تو يكى از آنها به پیرى يا هر دوى آنها پس به آنها اُف (از تو بیزارم)نگو. منظور اين است كه اگر هنگامیكه رسیدند ن

خداوند شما را «تو را در سختى و درد و زحمت انداختند به آنها اف نگو و از خود مران و اگر تو را زدند پس به آنها بگو 

و براى آنها پروبال خشوع و خضوع از ديده رحمت «ن گفتند آيه:پس آن قول كريم است كه از جانب شما به آنا»ببخشايد

شود چشمت از نظر ونگاه كردن به آنها مگر از راه رحمت و نرمى به آنها و پس گفت: سیر نمى» براى آنها بگستران

 صدايت را فوق صداى آنها بلند نكن و دستت را باالى دست آنها مبین و جلوتر از آنها راه مرو.  

ثالثه البد من اداتهن على كل حال االمانته الى البر و الفاجر و «حق غیر قابل اغماض و انكار: قال النبى (ص): سه  -2 

باشد كه ناچاراً بايد ( حضرت محمد (ص): سه امر مى161».)الوفاء بالعهد للبر الفاجر و برالوالدين برين كانا او فاجرين

ايم، و نیكى به والدين خواه ايم، عهدى كه با نیكوكار و فاجر بستهاجر گرفتهدرهر حال ادا شود امانت كه از نیكوكار و ف

 نیكوكار يا فاجرو مشرك باشند. 

انجام حج از طرف والدين: والدين در صورت استطاعت بايد حج نمايند اما ممكن است به علل مختلف از حج بازمانند  -3 

ا شخص ديگرى را از طرف خود به حج فرستد اما اگر والدين فوت تواند يكى از فرزندان يدراينجا با شرايط خاص مى

نمايند و با وجود استطاعت موفق به حج نشده باشند يا و صیت والدين مبنى بر حج نمودن از طرف او باشد در اينجا بر 

ى دراين خصوص رساله امام خمین 2136فرزند اوست كه به نیابت از طرف او حج نمايد يا شخصى را اجیر نمايد و مسئله 

توانند به داليل مختلف از جمله گرفتن جهیزيه براى دختر يا خريد خانه براى يكى از فرزندان يا حتى باشد و والدين نمىمى

اى در مكانى و كمك به آنجا شانه از حج خالى كنند و آن شخص حتماً بايد حج را به مسائلى غیر خانوادگى مانند بروز حادثه

اى از طرف اداره يا به عنوان جايزه سفر حج نصیبش شود آن فرزند گر اينكه ممكن است فرزند خانوادهجا آورد مسئله دي

تواند به عنوان احترام يا هر دلیل ديگرى پدر يا مادرش را به جاى خود حج بفرستد بلكه بايد خود او شخصاً به حج نمى

 از انجام تمتع خويش والدينش رابه حج بفرستد. تواند از آن پول بعد مشرف شود و اگر بعداً تمكنى يافت مى

انجام نماز و روزه قضا والدين: نماز و روزه قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است: دراينجا مسئله دو قسم  -4 

پسر بزرگتر شك دارد كه پدر نماز و روزه قضا داشته يا  -2داند كه پدرش نماز قضا داشته. پسر بزرگتر مى -1شود: مى

 ه. ن

داند كه پدر بجا نیاروده. دراينجا پسر بزرگتر بعد از مرگ پدر نماز شود: الف: مىدر قسم اول مسئله باز دو شكل پیدا مى 

تواند براى بجا آوردن آن عبادات اجیر بگیرد. ب: پسرشك دارد كه پدر آن نماز آورد و يا مىو روزه پدر را شخصا بجا مى

 اين مورد بنابر احتیاط واجب بايد آن نماز و روزه را قضاء نمايد (شخصاً يا توسط اجیر) و روزه قضا را بجا آورده در 

 در قسم دوم كه پسر بزرگ شك دارد پدر نماز و روزه قضاء داشته چیزى بر او واجب نیست.  

ام خمینى (ره) كه هاى موجود با توجه به مرجع، متفاوت است. مسائل فوق از رساله امتوضیح كامل اين موارد در رساله 

توانند به رساله مرجع خويش مند مىاست برداشت شده است. افراد عالقه 1391-1391و  1392هاى مختصرى از مسئله

مراجعه نمايند البته اين مسئله يك دين و عقائد به اين گوناگونى خود جاى بحث دارد به امید وحدت كامل كه شايد لقاء َّللا 

 خواست همگان امت واحده بودند. پس خداوند چنین چیزى در دنیا خواسته. اگر خدا مى باشد زيرا خداوند فرموده

 ى: حقوق الهى:  

گويد: پدر و جد پدرى و وصى منصوب از طرف يكى از آنان ولى ق م مى 1194حق واليت پدر و جد پدرى: ماده  -1 

 شود در بخش حقوق قانونى توضیح مطلب آمده است. خاص نامیده مى

آمده: بعد از توكل بر جناب مقدس الهى امور اطفال و  298وصیت و وصايت والدين: در كتاب حلیه المتقین صفحه  -2 

عیال خود را به امینى بگذارد ووصى براى اوالد صغیر خود تعیین نمايد. در بخش حقوق قانونى بحث وصايت به طور 

 از دكتر كاتوزيان يا دكتر امامى بیان شده است. كامل آمده است. توضیح كامل اين عناوين در كتب حقوق مدنى

 حق قیومت مادر: توضیح اين مطلب در بخش بعد آمده است  -3 

 است. شوند: توضیح اين مطلب در بخش ديگر آمدهآيا والدين به كشتن فرزند قصاص مى -4 

برند كه در كتب فقهى و یز مىحق ارث والدين: عالوه بر پرداخت  نفقه در صورت تنگدستى، از فرزندان ارث ن -5 

حقوقى تفصیل آن آمده است. اما بحث مورد اختالف در حق ارث والدين در مبحث تعصیب وِعَول است. توضیح مطلب در 

به بعد آمده است. همچنین حقوق مدنى در بحث ارث از  354كتاب فقه القران اثر قطب الدين راوندى جلد دوم صفحه 

 مختلف.نويسندگان

 است.توانند فرزند رااز ارث محروم كنند: توضیح مطلب در بخش ديگر آمدهوالدين مى آيا -6 

 ك: دعاوالدين و دعا براى والدين:  



از قول امام هادى (ع) آمده: كه يكى از سه دعايى كه مورد  631دعاهاى مستحبات: در كتاب مكارم االخالق صفحه  -1 

دين خصوصاً پدر براى فرزند است وقتى كه دعاى خیر براى فرزند نمايد و شود دعاى والاجابت خداوند متعال واقع مى

فرزند به او خوبى كرده باشد و آن هنگام كه دعاى شر يا نفرين فرزند نمايد و فرزندبه جز در دعوت به شرك امر والدين 

 را به انجام نرسانیده باشد.

دعاى پدر براى فرزند مانند دعاى پیامبر براى قومش ». «دعا الوالد كدعا النبى المته«دعا پدر: قال الرسول (ص):  -2 

 ». باشدمى

اى از احسان پیامبران درحق والدينشان آمده كه اين فرمان خداوند به دعاى بوالدين: در آيات متعددى از قران ادعیه -3 

 باشد. گو، نوعى امر به كنايه بر دعاى به والدين صالح در حیات وممات آنها مىشیوه دعا كردن عالوه بر ال

فِرلى َو لِوالدَى َو لِمن  َدخل بَیتى ُمومنا«دعاى حضرت نوح (ع)براى والدين و ولدش:  -4  پروردگارا مرا ( «161»)َرب اغ 

 ». مرزشود در حالیكه مومن است بیاو پدر و مادرم و هر كس كه داخل خانه من مى

فِرلى َو لِوالدَى َولِلمومنین يَوم يَقوُم ال ِحساب«اثر دعاى حضرت ابراهیم(ع) براى والدينش:  -5  ( 162»)َربنا اغ 

پروردگارا بیامرز و ببخشش مرا و پدر و مادر مرا ومومنان ومومنات را، روزى كه براى حساب اعمال برانگیخته «

 ». شويم. آمینمى

شین حضرت موسى(ع): روزى حضرت موسى (ع) در ضمن مناجات خود عرض كرد: خدايا اثر دعاى مادر همن -6 

خواهم همنشین خود را در بهشت ببینم جبرئیل(ع) بر حضرت موسى (ع)نازل شد و عرض كرد يا موسى فالن قصاب مى

جوانى را ديد كه  در فالن محله همنشین تو خواهد بود. حضرت موسى(ع) به آن محل رفت و دكان قصابى را پیدا كرد و

مشغول فروختن گوشت است. شامگاه كه شد جوان مقدارى گوشت برداشت و به سوى منزل خود روان شد حضرت موسى 

خواهى جوان گفت: خوش آمديد. آنگاه او را به درون منزل (ع) از پى او تا در منزلش آمد و سپس به او گفت مهمان نمى

هیه نمود آنگاه زنبیلى از سقف به زير آورد و پیر زنى كهنسال از درون آن برد حضرت موسى(ع) ديد كه جوان غذايى ت

خواست خارج كرد و دستان و صورت او را شستشو داد غذايش را با دست خويش به او خورانید. موقعى كه جوان مى

سى(ع) غذا آورد داد ادا كرد بعد از آن براى حضرت موزنیبل را به جاى اول بیاويزد پیرزن كلماتى كه مفهوم نمى

وخوردند حضرت پرسید: حكايت تو با اين پیر زن چگونه است؟ جوان گفت: اين پیرزن مادر من است، چون مرا بضاعتى 

ام. حضرت پرسید: آن كلماتى كه برزبان جارى كرد چه بود نیست كه براى او كنیزى بخرم ناچار خودم كمر به او بسته

غفرَّللا  جعلك جلیس موسى يوم القیامه فى قبته و «گويد: دهم مىغذايش مى نمايم وجوان گفت هر وقت خدمت او مى

حضرت موسى فرمود ». خداوند تورا ببخشد و همنشین حضرت موسى در بهشت باشى به همان درجه وجايگاه». «درجة

ر داد كه در بهشت تو دهم به تو كه خداوند دعاى او را درباره تو مستجاب گردانیده خداوند به من خباى جوان بشارت مى

 همنشین من هستى. 

داستان جريح: منقول است در میان بنى اسرائیل عابدى به نام جريح بود و پیوسته در كنیسه مشغول عبادت بود. روزى  -7 

مادرش به نزد او آمد مشغول نماز و دعا بود كه او را آواز داد جوابش نداد بار ديگر باز آمد و او را طلب كرد باز مشغول 

د و او را طلب كرد باز جواب نداد و مشغول نماز بود مادرش گفت: از خداى بنى نماز شد و جوابش نداد پس بار سوم آم

خواهم تو را به اين گناه بگیرد و در روز ديگر زنا كارى كه در بنى اسرائیل بود آمد و نزد كنیسه او نشست و اسرائیل مى

رائیل شهرت يافت كه آن كسى كه مردم فرزندى زائید و گفت اين فرزند جريح است و از او به من رسیده در میان بنى اس

زد جريح گفت: كرد خود دچارش شده و پادشاه گفت:بردارش زنید. پس مادرش آمد و بر روى خود مىرا به زنا مالمت مى

خاموش باش اين آن باليى است كه به نفرين تو متوجه من شده است چوم مردم اين بشنیدند سبب آن را جويا شدند عابد نقل 

گويى گفت: آن طفل بیاوريد چون آوردند عابد از او گذشته بود. مردم گفتند: كه چگونه ما بدانیم تو راست مى كرد آنچه

(طفل) پرسید كه فرزند كیستى؟ طفل به امر الهى به سخن آمد و گفت من فرزند فالن چوپان هستم. پس از كشتن نجات 

و جدا نشود و اين نقل به طريق ديگرى در كتاب آثار الصادقین يافت و سوگند خورد تا زنده است خدمت مادر نمايد و از ا

 (163بخش حقوق والدين آمده است.) 27جلد 

 ل: نیكى به  والدين در حیات و در ممات:  

سرور نیكان روز قیامت كسى است كه به والدين »: «سید االبرار يوم القیامه رجل بروالديه بعد موتهما«نیكى درممات:  -1 

 (164».)مرگشان نیكى كند خود بعد از

نیكى در ممات چیست: عن ابى اسید بن مالك بن رفیعه قال بینما نحن عندالنبى (ص) ان جاء رجل من بنى سلمه فقال يا  -2 

رسول َّللا ابقى من برابوى شى ابرهما به من بعد موتهما قال نعم الصاله علیهما و االستغفار لهما و ايفاء بعهود هما من بعد 

( ابى اسید بن مالك بن رفیعه گويد: ما با رسول خدا 165».)واكرام صديقهما و صله الرحم التى التوصل االبهما موتهما

(ص)بوديم كه مردى از بنى سلمه آمد و گفت اى رسول خدا آيا از نیكى به والدين چیزى مانده كه بعد از مرگشان ما انجام 

ا (قضا) و طلب بخشش از خداوند براى آنها و عهود و ديون آنهارا ادا كردن دهیم پیامبر پاسخ داد: بله: نمازگزاردن بر آنه

اگر بعد از مرگ چیزى مانده و بزرگ داشتن دوستان آنان وهر پیوندى كه نباشد مگر در جهت نزديكى و صله رحم با 

 (166دوستان والدين. )

نده باشند يا مرده، فرزندان بايد به احسان و نیكى به ترفیع مقام والدين: از امام صادق (ع) نقل است كه والدين خواه ز -3 

آنها اهتمام ورزند بعد از مردن آنها نماز براى آنها بجاى آورند حج به نیابت ايشان انجام دهند (در صورت استطاعت حج 



ده قروض و تمتع براى والدين كه توان رفتن نداشته و كسى را نیز معین نكرده باشند)و روزه قضاى ايشان به جاى آور

ديون آنها را در صورت عدم كفايت اموال آنها بپردازد در اينصورت عالوه بر ثواب براى خود شخص باعث ترفیع مقام 

 شود. والدين نیز مى

طلبى فرزند براى پدر رسول اكرم(ص) فرمود: آمرزش»: استغفار الولد البیه من بعد الموت من البر«قال رسول َّللا (ص)  

شود استغفار ما بايد مانند استغفار حضرت رگ ايشان از نیكوكارى است (البته همانطور كه توضیح داده مىومادر پس از م

ابراهیم (ع) باشد و اگر والدين در خوى شرك هستند طلب استغفار براى آنان ننمائیم كه باعث نوشتن گناه براى ما شود از 

پذيرد و اين نوع دعا عمل لغو است و لغواز شیطان نمى طرف ديگر خداوند هرگز دعاى مومن را براى شفاعت مشرك

 (167باشد بايد به خداوند سمیع وعلیم پناه ببريم از شیطان).)مى

شود مگر در سه میرد در نتیجه عمل بر انسان بسته مىنیكوكارى فرزند و بهره پدر: در حديث است وقتى انسان مى -4 

فرزند صالح كه بعد از  -2كنند. ا بهره از آن ثواب خیر نصیب ناشر آن مىعملى كه شخص منتشر كرده ومردم ب -1مورد 

سازد و درآنجا تحصیل علم و ترويج مذهب مكانى كه شخص مى -3رسد كند و به پدر مىفوت پدر براى او دعاى خیر مى

 رسد.شود تا وقتى آنجا پايدار است ثواب از آن اعمال نیز به او مىمى

 م: عاق والدين:  

معنى و مفهوم: به معنى نافرمانى آمده و در حقیقت آن اثر سويى است كه بواسطه نافرمانى و ترك احسان در دنیا و  -1 

شود. و در كتاب آثار الصادقین از قول نبى مكرم(ص)، عاق يعنى: آخرت بر حسب سنت الهى بر شخص عاق وارد مى

بیند آنچه د و ما آنها را محرومشان كنیم و هنگامیكه آنها را مىآنها دستورى دهند پس اطاعت نكنیم و چیزى ازما بخواهن

 شايسته و الزمه آنان است به آنان ندهد. 

من اسخط والديه فقد اسخط َّللا و من اغضبهما فقد اغضب َّللا و «پايمال كنندگان حقوق پدر و مادر: قال النبى (ص):  -2 

كسى كه باعث خشم «فرمايد: ( پیامبر اكرم(ص) مى168».)تخزنهماان امرك ان يخرج من اهلك و مالك فاخرج منها وال 

والدين شود. به تحقیق خداوند را به خشم آورده و كسى كه والدينش راناراحت كندهمانا خداوند تعالى را ناراحت كرده است 

بدين سبب والدينت را ات كردند آنها(مال و اهل) را رها كن و پس اگر امر بر ترك كردن اهل وخانواده ومال و دارايى

 غمگین و دل آزرده نكن. 

ملعون ملعون من ضرب والده او والدته ملعون ملعون من عق والديه ملعون ملعون قاطع «برائت و بیزارى پیامبر:  -3 

كسى كه والدينش را بزند نفرين شده است نفرين شده است كسى كه از دستور والدينش سرپیچى نمايد نفرين شده ». «رحم

نفرين شده است  كسى كه آنچه را خداوند امر كرده بر نزديكى و قرابت قطع نمايد وصله رحم ننمايد نفرين شده است  است

 (169».)نفرين شده است

كسى كه فرزندش را نفرين نمايد فقر و تنگدستى ( «171».)ايما رجل دعا على ولده اورثه الفقر«اثر بى احترامى:  -4 

 رده. بر او تحمیل و نصیبش ك»را

يا ايها الناس احذرو البغى الى ان قال و اياكم و العقوق فان الجنة يوجد «بوى بهشت وعاقین: قال رسول َّللا (ص):  -5 

اى مردم از ظلم و ستم پرهیز كنید «( پیامبر اكرم(ص): 171».)ها عاق وال قاطع الرحمريحها من مسیره مائة عام وال يحه

اق پدر و مادر بدرستیكه بوى بهشت از مسیرى كه هزار سال مسافت دارد به مشام انسان تا آنجا كه فرمودند بپرهیز از ع

كند. همچنین كسى كه رشته خويشاوندى را كه خدا رسد ولى اين بو را كسى كه مورد عاق پدر ومادر باشد استشمام نمىمى

 دستور داده قطع نمايد. 

ٍف ولو علم َّللا انه شیئاً اهون منه لنهى عنه فالمعنى ال توذهما بقلیل وال ادنى العقوق اَ «ناسزا گويى: قال الصادق (ع):  -6 

( از صادق(ع) است: كمترين عقوق اف گفتن ياهمان اظهار تنفر است چه به زبان كه منظور اينجا زبانى 172». )كثیر

دانست از آن نیز نهى تر از آن مىاست و چه عمل و حالت چهره كه نشان دهنده تنفر باشد و اگر خدا چیزى پائین

فرمود. پس معنى آن اين است كه نه به بیشتر  ونه به كمتر از اين نبايد باعث آزار. آنها شد كما اينكه سخنى براى آنان مى

كند و كسى كه آنها را اندوهگین نمايد پس به تحقیق به عقوق آنها سنگین است نبايد گفته شود چرا كه آنان را اندوهناك مى

 ده. گرفتار ش

عقوق والدين بعد از شرك: از آنجا كه شرك گناهى است نابخشنودنى. گناهى ديگر نیز به روايت حضرت موسى(ع)  -7 

عن موسى بن عمران (ص) قال رب اين صديقى الفالن الشهید قال فى النار قال الیس قد «درهمین حد است و آن: روى 

( بر طبق ظاهر 173».)عقوق الوالدين و اناال اقبل مع العقوق عمالوعدت الشهداء الجنه قال بلى و لكن كان مصراً على 

شود ولى عمل ديگرى كه حتى عمل صالحى چون شهادت در راه خدا باعث آيات شرك تنها  گناهى است كه بخشیده نمى

ا شود و آن اينست روايت شده حضرت موسى (ع) به خداوند گفت: فالن دوست شهید من كجاست خدپاك شدن آن نمى

فرمود در آتش موسى(ع) گفت: آيا وعده ندادى شهدا در بهشتند؟ خداوند فرمود: بله ولى كسى كه اصرار برنافرمانى والدين 

 كنم. شود و آن جوان چنین بود و من هیچ عملى را از عاق شده  قبول نمىدارد شامل نمى

خواهى انجام بده زيرا ( به عاق گويند: هر چه مى174»)والیعمل العاق ماشاء ان يعمل فلن يدخل الجنه«هشدار خداوند:  -8 

 شوى. هرگز داخل بهشت نمى

بخیل (الذين يبخلون و يامرون الناس ». ال يدخل الجنة البخیل و ال عاق الوالديه واالمنان بما اعطى«اتمام حجت خداوند:  -9 

ى او عذابى دردناك است) ونافرمان به امر ورزد و مردم را به بخل وادار (دعوت) میكند برابالبخل، كسى كه بخل مى



گذارد داخل بهشت والدين (غیر از نافرمان به امر والدين درمعصیت خدا) و كسى به خاطر بخشش، بر آن شخص منت مى

 شود. نمى

مر ( طاعت خداوند در اطاعت ا175».)طاعة َّللا طاعه الوالد و معصیة َّللا معصیه الوالد«طاعت و معصیت خداوند:  -11 

 باشد. والدين ونافرمانى خداوند در نافرمانى امر والدين مى

( و احاديث بسیارى كه تعدادى از 14، لقمان 111،مائده  32-14، مريم 15نكته: رفتار با مادر: با توجه به آيات (احقاف  

ت وبلكه همه آنرا صرف آن در اين كتاب آمده همه سختى مادر را نشان میدهد كه از جان وهستى و روح خود سرمايه گذاش

نمود تاكودكان سالم  و از لحاظ روحى بى نیاز باشند خداوند دربازه بقیه مردم سفارش كلى نموده و حتى ممكن است بعضى 

ال «اى ديگر و آيه» با مردم به نیكويى سخن بگو» «قُولُوالِلنهاس ُحسناً «رفتارها را با مردم روا بدارد يكى از آن آيات: 

از تركیب آيات اول با اين آيات به خوبى روشن » گروهى از شما گروهى ديگر را استهزا نكنند» «قوم يسخر قوم عن

شود كه والدين خصوصاً مادر تفاوتهاى بسیار و غیر قابل انكارى با بقیه دارد كه به طريق اولى ارجحیت حق مادر و مى

سوره اسراء نوع سخن  23صوره لقمان خصوصاً  15آيه سخن گفتن نیكو كه از مصاديق احسان و بِر است را نشان میدهد 

 گويند كه در تفاسیر به تفصیل آمده است. گفتن را مى

قال النبى (ص):ثالثه اليحجبون عن النار، العاق لوالديه والمومن للخمر و المان لعطائه. «احاطه آتش بر سه گروه:  -11 

فال يطیعهما و يساالنه و يحرمهما و اذا راهما اليطیهما بحق مايلزمه  قیل يا رسول َّللا: وما عقوق الوالدين؟ قال: يامران

شود عاقین و نافرمانان به امر والدين و شخصى كه حالل داند شرب خمر را وسوم سه گروه دعايشان مستجاب نمى». لهما

ل شد معناى عقوق نهد از رسول خدا سئواكند برطرف مقابل منت مىكسى كه نسبت به آنچه عطا، انفاق و بخشش مى

والدين چیست؟ فرمود: اينكه فرمانى دهند و اطاعت نكنیم و تقاضايى بنمايند و تقاضاى آنها را برآورده نكنیم و هنگام 

 (176برخورد با آنها آنگونه كه الزمه و شايسته آنان است عمل ننمائیم)

ند در آخر الزمان تا آنكس كه داراى فرزند بیشترى هاى آخر الزمان: دركتاب مستدرك الوسائل آمده قیامت قیام نكبچه -12 

است آرزوى فرزند كمترى نمايد آنكه يك فرزند دارد آرزو دارد كه كاش فرزندى نداشت آن فرزندى كه از او نافرمانى 

 (177كند.)

 باشد. رين والدين مىاز بزرگترين گناهان كبیره لعن و نف». ان من اكبر الكبائران يلعن الرجل والديه«نفرين والدين:  -13 

رسول خدا ». من الكبائر شتم الرجل والديه يسب الرجل ابا الرجل فیسب اباه و يسب امه فیسب امه«دشنام به والدين:  -14 

(ص) فرمود: ناسزا گفتن و سبب ناسزاگويى پدر ومادر از گناهان كبیره است به اين نحو كه شخص پدر كسى را ناسزا 

 (178ناسزا گويد يا مادرش را دشنام دهد كه او هم به مادرش دشنام گويد.) گويد او نیز پدر وى را

 (179شود.)امام هادى (ع): نافرمانى والدين موجب مرگ زودرس مى». العقوق ثكل من لم يثكل«زندگى بى بركت:  -15 

ى والدين سبب تهیدستى و ذلت ( امام هادى :نافرمان181» )العقوق يعقب القله و يودى الى الذله«تنگى روزى و ذلت:  -16 

 گردد. و خوارى مى

رسول اكرم(ص): دوگناه ». اثنان يعجلهما َّللا فى الدنیا؛ البغى و عقوق الدالدين«عذاب دنیوى: قال الرسول (ص):  -17 

 كند در عذاب صاحبش در دنیا؛ اول ظلم دوم نافرمانى و عقوق والدين. باشد كه خداوند تعجیل مىمى

 فرمايند:رسول اكرم (ص) مى» من احزن والديه فقد عقهما«كردن والدين: محزون  -18 

 (181».)كسى كه باعث حزن و اندوه والدينش شود پس نافرمانى آنها كرده است و مورد عاق آنها واقع شده است« 

صادق(ع): » من نظر الى ابويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل َّللا له الصالة«عدم قبولى نماز: قال الصادق (ع):  -19 

كسى كه به والدين خود از روى غضب نگاه كند در حالیكه والدينش به او ظلم هم كرده باشند خداوند نمازى ازاو قبول 

 (182».)نخواهد كرد

براى پدر «على (ع):». قم عن مجلسك البیك و معلمك ولوكنت امیراً «و معلم در اوج قدرت: على (ع): احترام والدين  -21 

 ». ومعلم از مجلسى كه از آن تواست به احترام آنها بلند شو حتى اگر تو امیر و فرمانرواى آن گروه در مجلس باشى

الديه فقد آذانى و من آذانى فقد آذى َّللا و من آذى َّللا من آذى و«آزار دهنده والدين ملعون خداست: قال الرسول (ص):  -21 

كسى كه والدين خود را به هر طريق آزار دهد (خواه باعمل يا با ترك عمل خاصى كه آنها «رسول خدا(ص): » فهو ملعون

گار مهربان را اند يا دشنام يا بیزارى جستن و..)پس مرا آزار داده و كسى كه مرا آزار دهد پس خداى يكتا، آفريدخواسته

 ».آزار داده و كسى كه خداوند را آزار دهد نفرين شده و بى بهره ار بخشش خداست

( رسول خدا(ص) فرمود: 183»)كن باراً واقتصر على الجنه و ان كنت عاقاً «نتیجه عمل: قال رسول َّللا (ص):  -22 

 ». بروخدمتگزار پدر ومادر باش به بهشت برو نافرمان پدر و مادر باش به دوزخ«

 ».به اندازه دو سال راه برويد و به زيارت پدر و مادر براى نیكیشان برويد» «سرسنتین بروالديك«زيارت والدين:  -23 

كسى كه ( «184»)من احب ان يكون اطول الناس عمراً فیبر والديه و لیصل رحمه ولیحسن الى جاره«بركت عمر:  -24 

 ».نش نیكى كند و صله رحم به جا آورد وبه همسايگانش نیكى و خوبى كنددوست دارد عمرش طوالنى شود پس به والدي

من يضمن لى برالوالدين وصلة رحم اضمن له كثرة المال و زياده العمر و المحبه فى «ضمانت پیامبر:  -25 

اجلهم واذاجاء ». «شودعمر انسان در كتاب علم الهى مقدارش مشخص است و ساعتى جلو و عقب نمى( «185»)العشیره

باشد و اين اعتقاد خرافى و عامیانه است كه اجل دو نوع حتمى وغیر ثابت(معلق) مى» اليستاخرون ساعة و ال يستقدمون

رسد در كتاب علم الهى نوشته شده است و چیز نوشته شده فرمايد: همه امور از خوبى و شر كه به شما مىزيرا خداوند مى



دهد براى انجام اندازد و مهلت مىت كه خداوند بدينوسیله ما را به ياد اعمالمان مىيابد. پس معناى حديث اينستغییر نمى

 ». و ما توفیقى اال باهلل«عمل خیر بیشتر توفیقش را نصیبمان مینمايد 

 ن: محدود اذن ولى:  

ند بايد در تمام كارها ( فرز186» )فحق الوالد على الولد ان يطیعه فى كل شى االفى معصیته َّللا سبحانه«اطاعت كامل:  -1 

و امور دستور والدينش را اطاعت كند و در هر سنى و جايگاهى مگر در جائیكه آنها دستور به شرك خداوند سبحان بدهند 

 كه تنها گناه كه غیر قابل بخشش است در اينجا نبايد اطاعت امر آنها كنند بلكه بايد  اطاعت امر خدا و رسول را بنمايند. 

و يجب للوالدين على الولد ثالثه اشیاء شكر هما على كل حال وطاعتهما فیما يامرانه «دين در معصیت: اطاعت وال -2 

( در سه مورد بین والدين و فرزندان واجباتى مقدر 187».)وينهیانه عنه فى غیر معصیته َّللا و نصیحتهما فى السرو العالنیه

زحمات كودكى آنها را بنمايند) و اطاعت دراوامر ونواهى آنها به  است. اول اينكه سپاسگذار آنها در عمل باشند تا جبران

جز در معصیت (فرمان به شرك  خدا و خیر خواهى آنها در دل وعمل باشد و حزب َّللا واقعى پدران كافرشان را بر خدا و 

 دهند). رسول ترجیح نمى

ياايها الذين آمنوا ال تتخدوا ابائكم واخوانكم اولیاء ان استحبوا الكفر على االيمان ومن يتولهم «دوستى باوالدين كافر:  -3 

دهند نبايد  اى اهل ايمان شما، پدران و برادران خود را اگر كفر را برايمان ترجیح مى( «188» )منكم فاولئك هم الظالمون

خداوند ظالمان را دوست  -دهید و هر كس آنها را دوست و ولى خويش بگیرد آنان ظالمند  دوست و ولى نعمت خويش قرار

ندارد و ظلم باعث نومیدى از رحمت خداست پس تنها بايد به عنوان امر خدا به آنها نیكى و احسان كرد و آنها را دوست و 

 ». ولى نعمت قرار داد

والدين خصوصاً ( «189»)فى ما امروكم وال تطیعو هم فى معاصى َّللااطیعوا ابائك «محدوده اطاعت والدين گمراه:  -4 

 ». كنند اطاعت كنید ولى در معصیت اله و شرك و كفر به او از آنها تبعیت نكنیدپدرانتان را در آنچه امر مى

اال طاعة لمخلوق فى  برالوالدين واجب فان كانا مشركین فال تطعهما ولغیرهما فى المعصیة َّللا فانه«لزوم بر بوالدين:  -5 

نیكى بر پدر و مادر بر همه واجب است و اما اگر مشرك بودند در شرك از آنها و در معصیت خدا، از ». «معصیة الخالق

 (191».)غیر والدين نیز اطاعت نكن، بدرستیكه در معصیت خالق هیچ كس را حق اطاعت مخلوق نیست

آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء هلل و لوعلى انفسكم اوالوالدين واالقربین  يا ايها الذين«شهادت حق ولو علیه والدين:  -6 

اى » «ان يكن غنیاً او فقیراً فاهلل اولى بهما فال تتعبوا الهوى ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان َّللا كان بما تعملون خبیرا

شهادت بدهید اگر چه به زيان خودتان يا پدر و مادر يا  ايد همواره به عدالت قیام كنید و براى خدامردمى كه ايمان آورده

دهید ثروتمند يا مستمند باشند خداوند به حال ايشان(مؤمنان) خويشاوندانتان باشد اگر كسانى كه درباره ايشان شهادت مى

اوند به كردار اولى است تا شما به خاطر عدالت و اهمیت آن، پیروى هوى و هوس نكنید و اگر مسامحه يا اعراض كنید خد

شما آگاه است. از ابن عباس است كه در شهادتهاى خود جانبدار حق باشید خواه به ضرر كسى باشد خواه به نفع كسى و 

 خواه اين افراد به شما دور باشند يا نزديك. 

ه زيان جايز است كند كه شهادت پدر براى فرزند و شهادت فرزند براى پدر خواه به سود باشد و خواه باين آيه داللت مى 

 همچنین شهادت اقرباى  ديگر نسبت به يكديگر مانعى ندارد. 

هاى بعد فرا رسیدو و از مردم امورى ظاهر گرديد كه شهاب زهرى گويد: مسلمانان پیشین بر اين سیره بودند تا اينكه دوره 

 زمامداران را به اتهام آنها واداشت و شهادت اشخاص مورد اتهام ترك شد. 

فرمايد كه بر فقیر به خاطر دلسوزى وبر ثروتمند به دلیل سختى شود كه خداوند در ادامه آيه مىآيه اينجا روشن مى مطلب 

شهادت خطا نده و به همین منوال بر خويشان والدين و حتى خويشان خود بنا به مصالح نباشد. بلكه تنها خالصانه (هلل) براى 

 ». خداوند بر حقوق همه آنها اولويت دارد«يعنى » هلل اولى بهمافا«فرمايد: خداى واحد باشد و وقتى مى

فراء گويد: مقصود كلى آيه عدم تبعیت از هواى نفس است. ابن عباس و سدى گويد خطاب متوجه حكام است ابن زيد و  

 (191ضحاك گويند اگر شهادت را كتمان كنید خداوند از آن آگاه است.)

 ض: حقوق بعد از مرگ والدين:  

نماز براى والدين بعد از فوتشان: امام صادق(ع): چه مانع است احدى از شما كه احسان كند به پدر و مادر خود، خواه  -1 

كند هم زنده باشند، خواه مرده. به آنكه بعد از مردنش نماز به جا آورد و حج نمايد و روزه از براى ايشان بدارد و آنچه مى

دهد چنانچه امام سجاد ويش و به سبب اين نیكى كه به آنها كرده خدا ثواب بسیار به او مىثوابش به آنها عايد شود وهم به خ

آورد. اگر پدر نماز و روزه خود را بجا ركعت براى مادر بزرگوارشان بجا مى 2ركعت نماز براى پدر و  2(ع) هر روز 

ا كند بر پسر بزرگتر واجب است بعد از مرگش توانسته قضنیاورده باشد، چنانچه از روى نافرمانى ترك نكرده باشد و مى

به جا آورد يابراى او اجیر بگیرد. بلكه اگر از روى نافرمانى هم ترك كرده باشد واجب است به همین طور عمل كند و نیز 

توانسته قضا كند واجب است كه پسر بزرگتر قضا كند يا براى او اجیر اى را كه در سفر نگرفته اگر چه نمىروزه

 (192رد.)بگی

 (193باشد.)اى رساله مربوط به احكام نماز والدين فوت شده مى 1399تا  1391ضمناً از مساله  

عالمى به «گويد: ( امام كاظم(ع) مى194».)قال له بر ولدك يحسب لك بر والديك«نیكى به فرزند در فقدان والدين:  -2 

ال كرد: آيا فرزند چطور؟ پاسخ داد: بله. پس به او گفت: به مردى گفت: آيا پدر ومادرت در قید حیاتند؟گفت: خیر. سئو

 ». شودفرزندت نیكى كن كه در حقیقت نیكى به والدينت محسوب مى



زيارت قبر والدين:  همانطور كه در حديث قبل نیز آمده رفتن به مزار والدين و ياد نمودن آنها اگر صالح بوده باشند  -3 

 رى براى فرزندان در مرحله اول و براى والدين درمرحله دوم دارد. ثواب و پاداش وغفران الهى بسیا

شود بدين در بحث ماترك قبل از تقسیم ارث كلیه ديون او حال مى 1111اموال والدين فوت شده: در قانون مدنى ماده  -4 

( 13دان و مازاد بر ثلث )بدون اجازه فرزن 13هاى او از اموالش كسر و سپس وصاياى او تا مقداربايست بدهىمعنى كه مى

بااجازه فرزندان پرداخت شود. اين در صورتى دارايى متوفى بیشتر از ديون و وصايا باشد. امادر صورت كسر ابتدا ديون 

شود بعد وصیت، در حديثى از پیغمبر(ص) است كه: وقتى فرزند تو به روزى حالل احتیاج دارد چرا با پرداخت مى

آنها شويم. اما اگر میزان اموال والدين متوفى كمتر از میزان بدهى و ديون او باشد اين كسر وصايت بى مورد باعث سختى 

شود در صورتیكه فرزندان از اموال پدر چیزى گرفته باشند آن مال به عنوان ارجحیت دين بر ارث به مديون پرداخت مى

ندان از نظر قانون وظیفه بر پرداخت دين نیست اما اما اگر مالى از والدين فوت شده به دست فرزندان نرسیده باشد بر فرز

در شرع اسالم سفارش اكید به پرداخت دين، بعد از فوت والدين در صورت وجود دين شده، تا بدين طريق عالوه بر 

 برداشته شدن حق الناس از دوش پدر، فرزند نیز در زمره نیكوكاران و بارين به والدين قرار بگیرد. 

 ضمیمه:  

( 195»)وال تنكحوا مافكح آبانكم من النساء اال ما قدسلف انه كان خاحشة و متقاً و ساء سبیال«ازدواج با زن پدر:  منع -1 

زن پدر را نبايد به نكاح در آوريد بعداز نزول اين حكم، اال آنچه از اين پیش (در زمان جاهلیت) به وقوع پیوسته است «

خداوند در اين آيه به صراحت و ». ت و مبغوض وعملى بس فجیع است(كه خدا از آن در گذشت) زيرا اين كارى زش

نمايد اين ازدواجها از نظر روانشناسى و اجتماعى نیز به نظر علماء اين محكمى حرمت ازدواج با زن پدر را بیان مى

نوعى عوارض گذارد و در ادامه روند نسل بشر به شناسان) اثرات مخرب بر روح انسان مىدوعلم(روانشناسى، جامعه

باشد كه فرزند از پدر نام بگیرد.  فرزند ى كه كند. همانطور كه گفتیم در حديث نبوى است كه از سنت مىمنفى ايجاد مى

 آورد. ماردش هم زن پسر و هم زن پدر باشد عالوه بر مشكالت ژنتیكى پیامدهاى بسیار مخرب ديگرى را نیز به دنبال مى

حرمت علیكم امهاتكم وبناتكم و اخواتكم وعماتكم و خاالتكم و بنات االخ و بنات «شان: حرمت ازدواج با ساير خوي -2 

االخت و امهاتلكم التى ارضعنكم و اخواتكم من الرضعة و امهت نسائكم و ربئبكم التى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن 

( 196»)الختین اال ما قد سلف ان َّللا كان غفوراً رحیمافال جناح علیكم و حالئل ابناءكم الذين من اصلبكم و ان تجمعوا بین ا

حرام شد براى شما از ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعى «

ر اند اگر با زن مباشرت كرده باشید و اگو خواهران رضاعى و مادر زن و دختران زن كه در دامن شما تربیت شده

مباشرت نكرده باشید و طالق دهید با كى  و مانعى بر شما نیست كه با دختر ازدواج كنید و نیز حام شد زن فرزندان صلبى 

(نه زن پسر خوانده شما) و نیز حرام شد جمع میان دو خواهر (يعنى در يك وقت هر دو رابه زنى بگیرى) اما اگر يكى از 

ا خواهر ديگر ازدواج كردن مگر آنچه پیش از نزول اين حكم (در عصر جاهلیت) شود بخواهران بمیرد يا طالق بگیرد مى

 ». صورت گرفته است (كه خدا از آنان در گذشت) زيرا خداوند بخشنده و مهربان است

خالصه بخش: حق پدر ومادر بر فرزند زياد است كه در اين مجموعه مابه صورت فشرده قسمتهايى از آن را درج   

جلوتر از آنها ننتشیند بلكه پشت سر آنها  -2نسبت به پدر و مادر كمال خدمت را بنمايد و به آنها حرمت نهد.  -1كنیم: مى

فرمان آنها را اجرا كند و از نهى آنها احتراز كند البته در صورتى مخالف با دستورات دينى (شرك آوردن  -3بنشیند. 

در موقع حركت پشت سرآنها  -6آمیز بنمايد. در صورت آنها نگاه محبت -5روزه مستحبى با اجازه آنهابجا آورد.  -4نباشد. 

 -9صدايش را بر آنها بلند نكند و با آنها با گستاخى و پرخاشگرى سخن نگويد.  -8به نرمى باآنها سخن گويد.  -7راه برود. 

در برخورد  -12نها را رد نكند. هاى مشروع آخواسته -11صحبتهاى آنها را قطع نكند. -11پدر و مادر را با اسم نخواند. 

طول عمر و عمر  -14در شادى آندو شاد و در غم آنها شريك باشد.  -13اجتماعى با آنان به صورت امرو نهى رفتا ننمايد. 

در امر مسكن و امورات  -16در تهیه لباس و طعام آنها پیش قدم باشد.  -15با بركت را براى آنان از خداوند بخواهد. 

بعد از وفات آنان از برگزارى مراسم غسل، كفن و دفن تشییع نماز وحشت خواندن قرآن  -17آنها غافل نشود. روزمره از 

 -18صدقه دادن، جاآوردن نماز و روزه زيارت قبور آنها و ياد آنها رد مظالم اداى زكاة وكفارات براى آنها دريغ ننمايد. 

احترام آنها را در زمان حیات وهم بعد از  -19زه توانايى خود بپردازد. حقوقى كه در دنیا بر عهده آنهاست آنها را به اندا

 مرگ داشته باشد ياد آنان را همیشه گرامى بدارد. 

 حقوق وتكالیف والدين از نظر شهید اول:  

آيد. شكى نیست هر اى به حقوق والدين بر فرزندان اشاره كرده است كه در ذيل مىمرحوم شهید اول ضمن بیان قاعده 

چیزى كه براى ديگران واجب يا حرام است نسبت به پدر ومادر هم همین حكم را دارد ولى در بعضى امور والدين با 

 شود: ديگران تفاوت دارند كه مواردى از آن ذيالً بیان مى

اى بیان سفر مباح بدون اجازه پدر ومادر حرام است همین طور سفر مستحبى بدون اذن والدين حرام است. عده -1 

اند كه سفر براى تجارت جايز است و طلب علم زمانى كه تجارت و تحصیل در شهرى كه پدر ومادر در آن سكونت داشته

 دارند امكان نداشته باشد. 

اند كه اطاعت از پدر و مادر بر فرزند واجب است در هر كارى ولو آن فعل شبهه داشته باشد مثالً هبعضى از علما گفت -2 

اگر پدر و مادر به غذايى دعوت كنند كه فرزند به آن غذا احتمال حرمت دهد كه شايد از مال حرام تهیه شده باشد اطاعت 

 واجب و مستحب مردد شود امر واجب مقدم است. از پدر ومادر و ترك شبه مستحب واجب است. و هرگاه امرى بین 



اگر پدر و مادر به كارى بخوانند و به امرى دعوت بنمايند ولى وقت نماز و اول وقت آن باشد نماز را به تأخیر  -3 

كند چون اطاعت پدر ومادر واجب ونماز اول وقت مستحب است البته اهل تسنن اندازد و اطاعت والدين را مقدم مىمى

دانند لذا در دانند و عدول از آنان را نافرمانى ومعصیت حق مىرا در اوقات پنج گانه در ابتداى وقتش واجب مى نماز

 معصیت خالق سخن مخلوق ارجحیت ندارد و حق همین سخن اهل سنت است.

اجب شود حضور او در نماز جماعت واگر فرزند حضورش درنماز جماعت باعث زحمت و مشقت پدر و مادر مى -4 

 نیست. 

توانند فرزند را از جهاد (در صورتیكه جهاد واجب عینى نباشد) منع كنند. مردى خدمت پیامبر(ص) پدر و مادر مى -5 

اند؟ كنم. پیامبر (ص) فرمود: آيا والدين تو زندهرسید و عرض كرد: اى رسول خدا من شما را در هجرت و جهاد بیعت مى

ا زنده هستند. پیامبر (ص)فرمود: آيا از خداى متعال طلب اجرو پاداش دارى؟ عرض كرد: اى رسول خدا هر دوى آنه

 گفت: آرى. پیامبر فرمود: نزد پدر ومادر خود برگرد و به آنان به نیكى رفتار كن. 

واجب آورند فرزندان را منع كنند (كه منظور توانند آنها را به جا مىتوانند از واجباتى كه ديگران مىپدر و مادر مى -6 

 كفايى است). 

 كند.اگر فرزند مشغول نماز نافله باشد پدر ومادر او را صدا بزنند نماز مستحبى را بايد قطع  -7 

 روزه مستحبى را بدون اجازه پدر ومادر به جا نیارود.  -8 

 حقوق كودك           

 حقوق كودك      

  

 بخش سوم : 

  

 حقوق كودك     

  

 فرزندانشدعاى امام سجاد در حق  

خداوندا بر من منت گذار به بقاى فرزندانم و به شايسته نمودن ايشان براى من و به برخوردارى من از آنان خداوندا عمر  

آنان را براى من طوالنى گردان و بر ايام زندگیشان براى من بیفزا و خردسالشان را براى من تربیت كن و ناتوانشان را 

ينشان و اخالقشان را برايم به سالمت دار و آنان را در جان واعضاء و هر كارشان كه به آن براى من نیرو ده و بدنها و د

اهتمام دارم عافیت بخش وبراى من و به دست من و روزى آنان را وسعت ده و آنان را به نیكو كارانى باتقوا و صاحبان 

خیرخواه و نسبت به دشمنانت دشمن و كینه بصیرت و شنواى حق و مطیع خود گردان و نسبت به اولیاء خود دوستدار و 

توز قرار ده الهى وضع فرزندانم اينچنین باد آمین. الهى بازويم را به وجودشان نیرومند و اختالل امورم را به آنان اصالح 

بوسیله آنان و تبارم را به سبب آنان بسیار و مجلسم را به وجودشان آراسته و يادم را به آنان زنده دار و در نبودم كارم را 

كفايت كن. و به دست آنان در بر آمدن نیازم مرا يارى ده آنان را دوستدار من گردان و مهربانانى كه متوجه من و پیوسته 

فرمانبر من باشند و از من اطاعت كنند و روى در نافرمانى ننهند و نسبت به من نافرمانى و بدى و مخالفت و خطا نداشته 

خوبى كردن در حقشان يارى فرما و از عنايت خود عالوه بر انان به من فرزندان پسر ببخش و باشند و مرا در تربیت و 

خواهم ياورم ساز و مرا و اوالد مرا از شیطان رانده شده حفظ در اين كار برايم خیر قرار ده و آنان را در آنچه از تو مى

ت از امر خود تشويق و به عذاب ارتكاب نهى خود كن كه تو ما را آفريدى و به ما امر و نهى فرمودى و در اجر اطاع

كند و او را بر ما تسلطى دادى كه ما را به آن اندازه بر او تهديمان نمودى و براى ما دشمنى قرار دادى كه با ما نیرنگ مى

غافل نگردد سلطه نیست او را در دلهاى ما جاى دادى و در مجارى خونمان روان كردى اگر ما از او غفلت كنیم او از ما 

و اگر فراموشش كنیم او ما را فراموش نكند ما را از عقاب تو ايمن كند و از غیر تو بترساند چون به كار زشت همت كنیم 

دارد با شهوات در جستجوى ماست و در راه ما دام ما را بر آن دلیر كند و چون به عمل صالح رو كنیم ما را از آن باز مى

كند و اگر تو حیله و نیرنگش گويد و اگر به نويدى دلخوش كند تخلف مىدهد دروغ مىعده مىشبهه نصب كند اگر ما را و

نمايد خداوندا زبر دستى او گرداند و اگر از فساد او نگاهمان ندارى ما را دچار لغزش مىرا از ما نگردانى ما را گمراه مى

و را از ما باز دارى تا در پناهت از نیرنگ او در طايفه را به زبر دستى خودت از ما دور كن تا به سبب كثرت دعايمان ا

بى گناهان قرار گیريم خداوندا تمام خواسته هايم را عطا كن و حوائجم را بر آور و مرا از اجابت دعا ممنوع نكن كه تو 

اى و هر چه را هاى و دعايم را از خودت محجوب مدار كه تو مرا به دعا فرمان دادخود استجابت دعا را برايم ضامن شده

كه در اين جهان و آن جهان باعث اصالح حالم شود به من كرامت كن خواه ياد آور شده خواه فراموش كرده باشم اظهار 

كرده يا پوشیده باشم آشكارا در خواست نموده باشم يا در پنهان و در تمام اين جهات به سبب تقاضايى كه تنها از تو دارم 

ز كسانیكه كار خود به اصالح آورند قرار ده آنان كه به در خواستشان از تو در شمار كامیابان بدون شفیع و واسطه مرا ا

شدند و به خاطر اعتماد بر تو محروم از لطفت نشدند از آن گروه كه به پناه بردن به تو خو كرده و از سوداگرى با تو سود 

ز فضل واسع توروزى وسیع حالل يافتند و به عنايت تو سرشار بردند آنان كه در پناه عزتت نشستند و به جود و كرمت ا

كنند و به رحمتت از بال رهیده و به بى نیازى تو از فقر و از خوارى به عزت رسیده و از ستم در پناه عدلت زندگى مى

خیر و رشد و اند و به حفظ تو از گناهان و لغزشها و خطاها در امان مانده و در سايه طاعتت به ندارى به توانگرى رسیده



اند و به قدرت تو بین آنان و گناهان حايلى ايجاد شده و هر گونه نافرمانى تو را به زمین نهاده و در صواب موفق گرديده

اند. خداوندا همه اين امور را به توفیق و رحمت خود به ما عطا فرما و ما را از عذاب دوزخ پناه جوار رحمتت ساكن شده

ن مسلم و مردان و زنان با ايمان همه آنچه را كه براى خود و فرزندانم از تو خواستم در اين جهان و ده و به تمام مردان زنا

اى و شنوا و دانا و عفو كننده و آمرزنده و دلسوز و مهربان هستى و ما را آن جهان عنايت فرما كه تو نزديك و اجابت كننده

 (. آمین197ز عذاب جهنم حفظ نما)در اين دنیا حسنه و در آن دنیا حسنه مرحمت فرما و ا

  

  

 فصل اول: آيات و احاديث    

  

( مال و اوالد ديگران نبايد چشم انسان 198»)ال تعجبك اموالهم و ال اوالدهم«مبحث اول: آيات در منقبت و مذمت فرزند:  

 ند.را بگیرد چه بسا كسانى كه در اين دنیا بدين نعمتها متنعمند در آخرت نصیبى نداشته باش

( مال و فرزند نگهبانى از آتش نیست مگر اينكه صالح باشد و 199»)و قالوا نحن اكثر امواالً و اوالداً و ما نحن بمعذبین« 

عمل صالح و دعاى خیر او و خواندن و بجا آوردن تكالیف واجب (قضاى) پدر و مادر (به امر خداوند) براى والدين اثر 

 بخش باشد.

اى است براى كسانى ( زندگى دنیا بواسطه اموال و اوالد فانى وسیله211»)و تفاخر بینكم و تكاثر فى االموال و اال والد« 

فروشند واين زيادى را تا آنجا كه بتوانند در اموال و اوالد اعم كه خواستار حیات و زينت دنیايند و بدينوسیله بر هم فخر مى

 استارند. از كمیت و كیفیت حريصانه خو

( مال و فرزند مانعى براى اغفال از ذكر خدا براى 211»)يا ايها الذين آمنوا ال تلهكم اموالكم و ال اوالدكم عن ذكر َّللاه « 

ورزد و فقط حبش به خداست چنانچه حضرت ورزد اما حب نمىمومنان نیست مومن در عین اينكه به فرزند مهر مى

در عصر آوردند و او مشغول آنها شد تا آفتاب زايل شد و به خاطر اغفال از ذكر خدا از سلیمان آنگاه كه اسبانى براى او 

فرشتگان روز خواست تا روز را برگرداند و پس از برگشت روز و انجام عبادت تمام اسبان را وقف جهاد در راه خدا 

دارى على (ع) گفت آرى زينب (س) نمود و در داستان حضرت على با زينب (س) آنگاه كه به پدر گفت آيا مرا دوست می

 جواب داد مگر دوستى خاص خدا نیست و شفقت براى فرزند و با اين جمله مهر على (ع) به زينب (س) دو چندان شد. 

( مال و فرزند نیز وسیله آزمايش انسان هستند و اجر 212»)و اعلموا انما اموالكم و اوالدكم فتنه و ان َّللاه عنده اجر عظیم« 

 بزرگ (نظیر غلمان بهشتى) نزد خداست. پايدار

 مبحث دوم: احاديث در منقبت و مذمت فرزند:  

( فرزند بد موجب از بین رفتن شرف والدين و عیب و ننگ گذشتگان 213»)ولد السوء يهدم الشرف و يشین السلف« 

 شود. مى

 شود.مى( فرزند بد موجب ننگ و عار گذشتگان و فساد آيندگان214»)ولد السو يعر السلف و يفسد الخلف« 

 ( مرگ فرزند كمر شكن است. 215»)موت الولد قاصمةالظهر« 

 ( مرگ فرزند جگر خراش است. 216»)موت الولد صدع فى الكبد« 

 وز است. ( از دست دادن فرزند جگر س217»)فقد الولد محرق الكبد« 

 ( مقصد زيبا دلیل پاكزادگى است. 218»)جمیل المقصد يدل على طهارة المولد« 

از اسحق بن عمار از ابى عبداله شنیدم درباره مردى حضرت از او نام برد من به داشتن فرزند راغب نبودم تا اينكه در  

دايا پدر و مادرم! خدايا پدر و مادرم! و دعا كرد خموقف عرفات نوجوانى را در كنار خود يافتم كه در حال گريه دعا مى

 ( 219كرد پس از اين به داشتن فرزند مايل و راغب شدم.)در حق آنان مى

عن ابى عبدَّللاه عن رسول (ص) َمره عیسى بن مريم بقبٍر يعذب صاحبه ثم مر به من قبل فاذا هو اليعذب فقال يا رب مررت  

بِِه العام فاذا هو لیس يعذب فاوحى َّللاه الیه انه ادرك له ولد صالح فاصلح طريقا.  بهذا القبر عام اول فهو يعذب و مررتُ 

گذشت صاحبش را معذب يافت سپس سالى ديگر بر آن قبر گذشت در حالیكه روزى حضرت عیسى بن مريم از قبرى مى

كنار اين قبر گذشتم صاحبش را چشید پس پروردگار خود را ندا كرد و گفت خدايا سال اول كه از صاحب قبر عذابى نمى

معذب يافتم و اكنون كه از اين قبر گذشتم صاحب آنرا در عذاب نديدم پس خداوند تعالى به او وحى فرمود براى او فرزند 

 (. 211صالحى بوده)

به علت گويد تربیت آنها شخصى نزد امام كاظم (ع) آمد و گفت پنج سال است از طلب فرزند خود دارى كردم زيرا زنم مى 

از خداوند فرزند بخواه و طلب فرزند كن » اطلبوا الولد فان َّللاه يرزقهم«تنگدستى دشوار است حضرت در پاسخ به اوگفت: 

 (. 211دهد. و به قول مشهور هرآنكه دندان دهد نان دهد)ات است او خود روزى مىزيرا او كه آفريننده

  

 فصل دوم: حقوق كودك قبل از تولد  

  

شويد از يك طرف بايد او را در خصوصیاتى مورد از تشكیل خانواده: همسرى كه آينده از او داراى فرزند مى قبل -1 

 سنجش و آزمايش قرار داد و از طرفى مالكها و معیارها و ارزشهايى را لحاظ قرار داد: 



سل انسانى به صورت عالمگیر و از نظر عقلى: از آنجا كه عقل و فطرت پاك انسانى بر تداوم بقاء ن -مبحث اول: الف  

كند بايد قوانینى وجود داشته باشد بر حفظ و پايدارى نوع بشر و جلوگیرى از خوى سركش انسان براى جهانى حكم مى

پايمال كردن حقوق موجودات از جمله نسلهاى بعد از خود. لذا كشورهاى جهان با انعقاد كنوانسیونها ودرپى آن قوانینى با 

امعه بین المللى در صدد است تا در جلوگیرى از تضییع حقوق نوع بشر قبل و بعد تولد و بهبود روند اين ضمانت اجراى ج

حركت الهى و اجتماعى قوانین با ثبات و الزم االجرايى وضع نمايد اين قوانین معموالً در دنیاى كنونى برگرفته از روحیه 

راساس نیازهاى روز است و ممكن آينده تغییر پیدا كند و داراى رنگ عقلى مدنى و به قول حقوقدانان مانند حقوق كامن لو ب

مذهبى ضعیفى است. از آنجا كه ديد مذهبى دراين جوامع در حال افول و ركود است و مقدسات دينى به علت دورى افكار 

( هستیم يعنى 212ن))عمومى از وجهه دينى اثر ناچیزى دارد و به قول قرآن مادر عصر (ثله من الولین و قلیل من االخري

اى كه اكثر مردم در گمراهى هستند به هر حال كودكان بايد از يكسرى حقوق ابتدايى غیر قابل انكارى برخوردار دوره

باشند تا از بروز عوارض آتى انسانى جلوگیرى شود، تا عالوه بر بعد روحانى و اعتقادى حداقل از نظر جسمى و روحى 

 آنها پايمال نگردد. بیمار نباشند و حداقل حقوق 

از نظر آيات و احاديث: فرزندان به عنوان وسیله آزمايش انسان از يكسو و انتقال نسل از طرفى ديگر، در كودكى  -ب   

مايه چشم روشنى والدين به امر خداوند هستند و در بزرگى در صورت صالح و خیر رسانى به مردم مايه افتخار والدين 

شوند. اگر فرزندان اعمال غیر صالح انجام دهند مايه ننگ و عار و فساد یات الصالحات اثرگذار مىباشند و به مثابه باقمى

( فرزند بد مايه پايمال شدن شرف 213شوند چنانچه در حديث آمد. (ولد السوء يهدم الشرف و يشین السلف))آيندگان مى

( فرزند غیر صالح موجب ننگ و عار 214خلف))انسان و عیب و ننگ گذشتگان است (ولد السوء يعر السلف و يفسد ال

گذشتگان و فساد آيندگان است. راه نجات از اين بال يعنى فرزند بد در قرآن آمده و آن دعا براى دارا شدن فرزند صالح 

 است كه از زبان پیامبران آمده و خود بنده نیز از زبان پدر دكتر طباطبايى راز صالح فرزندش را دعاى خالصانه وى به

 درگاه خداوند مبنى بر دارا شدن فرزند صالح شنیدم. 

بعضى حقوق با واسطه و بعضى ديگر بال واسطه درامتداد حقوق يك يا هر دو والدين به فرزند تعلق دارد كه آگاهى از آن  

هى نمود پیدا با توفیق الهى و با پناه بردن به خداوند براى دورى از عذاب و حفظ و بقاء نسل به صورت امرى الزم و بدي

برم به خدايا پروردگارا پناه مى» رب اعوذبك من ولد يكون َعلَىه َربها«كند. چنانچه پیامبر (ص) در ضمن كالمى آورده: مى

 تو از فرزندى كه دستور دهنده و اجبار كننده من باشد و بر او تسلط نداشته باشم.

ش غیر قابل اغماض آن در جوامع و بنیاد اصلى جامعه يعنى از نظر روانشناسى: با پیدايش علم روانشناسى و نق -ج  

ها قبل و بعد از ازدواج و به تناسب نوع خاص رفتارها، هنجارها و آسیبها در فرايند رشد و بهبود وضع آن به خانواده

ى موثر وارد ناچار اهمیت اين علم در تعیین روابط خانوادگى در قبل و بعد ازدواج و رفتار متقابل به عنوان يك داور

هاى ازدواجهاى فامیلى، جلوگیرى از عرصه اجتماعى شد و مواردى از قبیل مشاورهاى روانپزشكى، ژنتیك، عارضه

هاى موروثى و غیره كه كمك بسیار موثرى در جلوگیرى از بیمارها و ناهنجارهاى خانوادگى و بالتبع اجتماعى عارضه

ینه تاكنون نوشته شده است. كه روانشناسى رشد و روانشناسى كودك و داشته است بوجود آمد و كتب مختلفى دراين زم

 نوجوان از آن جمله است.

ازنظر پزشكى: به تناسب رشد جامعه جهانى از نظر علمى و بدست آمدن تجارب جديد و انتقال اطالعات و تسهیل  -د  

ملزم به رعايت آن قبل از ازدواج براى روز افزون اين امر، قوانینى به صورت جهانشمول وضع گرديده كه والدين را 

نمايد اين قوانین اعم از آزمايش خون براى اطالع از نداشتن بیماريهاى ُمسرى كه جلوگیرى از تضییع  حقوق كودك  مى

نهايتاً به طفل آنها سرايت نكند و به تدريج گسترش نیابد و يا هم خون نبودن والدين كه موجب بروز عوارضى بسیار غیر 

تحمل و خطرناك براى اوالد نگردد اين عوارض زياد است و تنها يكى از آنها عارضه دان است كه اين اطفال حدود  قابل

كنند و داراى نوعى قیافه خاص هستند كه جهت مطالعه اين عوارض و نوع آنها و علل و شیوه بیست سال عمر مى

 ر كتب روانپزشكى و روانشناسى تشريح شده است. توان به پزشك مشاور مخصوص مراجعه نمود و دپیشگیرى آنها مى

مورد ديگر عدم ازدواج بعضى خويشاوندان بايكديگر مانند پسر عمو دختر عمو كه حتى در بعضى كشورها قانون منع  

ازدواج اين نوع را وضع كرده مانند فرانسه كه به علت زياد بودن امكان عوارض منفى براى كودكان آينده اين نوع ازدواج 

 كنند. منع شده و در كشور خودمان عرف بعضى مناطق منع كرده است و به هر ترتیب با احتیاط عمل مى

قرآن كريم با منع به هالكت انداختن خود و منع از ضرر بر ديگران به صورت غیر مستقیم ازدواجى را كه در آن براى  

هلكه و حديث نبوى ال ضرر و ال ضرار فى االسالم موكد اين كودك ضرر داشته باشد حرام كرده آيه وال تلقوا بايديكم الى الت

مسئله است كه ضرر بر خود و بر غیر بواسطه خود حرام است و در حديث ديگر آمده كسى كه باعث هالكت شخصى 

ر شود كه ببینیم كه خطاى يك شخص چه اثشود مانند اين است كه همه مردم رابه هالكت انداخته اين مسئله آنجا روشن مى

گذارد اما با پناه بردن به خداوند سمیع و علیم و توكل بر او با رعايت اصول ماندگارى در نسل و دودمان بعد از او مى

 شود از بروز چنین معضالتى جلوگیرى كرد. شرعى و قانونى مى

ظیر آزمايش خون و قانون مدنى و خانواده بعضى موارد الزم در قبل و بعد ازدواج كه زوجین را ملزم به آن نموده ن 

شود نداشتن بیمارى واگیر نظیر سفلیس، ايدز و ساير بیماريهاى واگیر و مسرى كه اثر آن بر روى نسلهاى بعد ماندگار مى

 اشاره نموده است.



فیزيكى و جسمى: از نظر فیزيكى و جسمى براى بهبود و جلوگیرى از بیماريهاى روحى و جسمى كه مرتبط با  -ه  

هاى مكرر آمده كه نشان دهنده وجود حقوقى براى افراد در برابر نسلهاى آينده است يات و احاديث توصیهيكديگرند در آ

آوريم. در حديثى اى مىطلبد كه ما خالصهنوع خوراك به عنوان يك موضوع در بُعد جسمى و فیزيكى بحثى بزرگ را مى

( به زنان حامله شیر بنوشانید زيرا 215ها تز يدفى عقل الصبى)از نبى مكرم اسالم آمده: اسقوا نساءكم الحوامل االبنان فان

شود. در احاديث ديگرى آمده است: به زنانتان در زمان باردارى بُُرنى يك باعث زيادى عقل و خرد كودكانتان در آينده مى

است كه مادران كندر شود فرزندانتان بردبار شوند و آمده آيد بخورانید زيرا باعث مىنوع غذا كه از خرما بدست مى

شود. همچنین خوردن شود واگر دختر باشد بدنى متناسب دارا مىبخورند زيرا اگر فرزند پسر باشد عقلش محكم مى

گردد گردد و براى دختر باعث زيبا رويى مىشیرگاوى كه بچه نر زائیده براى پسر باعث پاكدلى شجاعت و عالم شدن مى

تر و عالمتر است و اين مواد راى همگان توصیه شده و آفريننده ما به نیاز بدن ما آگاهدر قرآن كريم خوردن عسل و شیر ب

گذارد از اينرو خوردن اين مواد از كودكى بسیار مفید و اثر آتى براى نسلهاى آينده دارد از تأثیراتى در نسلهاى آينده مى

تخرج اوالدكم زكیاً حلیماً. بهترين خرما خرماى حضرت على (ع) آمده خیر تمور البرنى فاطعموكم نساء كم فى نفاسهن 

برنى است كه به زنها در نفاسشان بدهید تا فرزندتان صالح و بردبار شود. در اينجا الزم به ذكر است هرنوع غذاى سالم و 

فرزند نهايتاً غیر گذارد و به اراده خداوند در اثر آن مواد، خوب اگر شبهه ناك باشد يا حالل نباشد اثر بد و منفى خود را مى

شود. گفته شده اگر پدر و مادرى در شب عید قربان قصد فرزند دار شدن نمايند به طور حتم فرزند صالح و ناهنجار مى

شود اينكه فرزند در زمستان متولد يا در تابستان متولد شود باعث سفید رويى و سبزه آنان شش انگشتى يا چهار انگشتى مى

اد شبهه ناك در بعضى اديان براى مادران باردار ممنوع است كه مطمئناً ناشى از علم به رو شدن میگردد مصرف مو

ضرر اين مواد بر طفل است اعتیاد و مصرف مواد مخدر عالوه بر نهى جامعه جهانى در آيات و احاديث خصوصاً آيه و 

دلیل بر حرمت است پس مصرف مواد مخدر ال تلقوا بايديكم الى التهلكه هر چیزى كه باعث هالكت انسان شود نهى خداوند 

باشد. روايت شده يك فرزند شیخ شود حرام مىچون نهايتاً باعث هالكت خود شخص و بالنتیجه هالكت فرزند آنان مى

نورى دايه ناصبى داشت و شخصى مرتجع و شرور گرديد كه اثر شیر ناپاك و حرام بود. روايت است كه خوردن شیر و 

). از عقیم شدن حفظ مىتخم مرغ انسان را   كند در مباحث آينده احاديث مربوط خواهد آمد (ان شاء َّللاه

 17توبه و  55آل عمران و  11سبا،  35توبه،  69حديد،  21تغابن،  15منافقون،  9ممتحنه،  3سبا،  37انفال،  28آيات  

 (.216است)مجادله درباره فرزند در مجموع بى ارزش و فتنه بودن آن

 وم:  مبحث د 

فاصله انداختن بین تولد فرزندان: خداوند در قرآن كريم جدا از مسائل عبادى و اجتماعى مسائل ريز خانوادگى را از نظر  

 31دور نداشته و فرموده است كودكان را دو سال تمام شیر دهید و در جاى ديگر آمده آنگاه كه مدت حمل و شیر دهى آنها 

سال دوران حكومت اسالمى كشف نشده  1411باز گیريد مطلب جالب توجه كه در طول  سى ماه طول كشید آنها را از شیر

بود و بنده توفیق درك آنرا يافتم اينست با توجه به اينكه در زمان شیر دهى نوزاد مقدارى از تغذيه مادر صرف تولد شیر 

لد شده را بدهد از طرف ديگر بايد شود و اگر مادر در همین مدت مجدداً حامل شود از يك طرف بايد شیر طفل متومى

اى است كه فرموده والدين نبايد ضرر بر جهت رشد طفل در رحم از بدن خود انرژى مصرف نمايد و اين مطلب مغاير آيه

خود تحمیل نمايند و ضرر و اضرار در اسالم ممنوع است و حتى حرام. لذا با توجه به اين آيات حداقل فاصله بین سنین 

فرمايد:... ال تضار والدة بولدها و ال مولود له بولده... هیچ مادرى سوره بقره كه مى 233ه است. و آيه كودكان سى ما

بواسطه طفلش نبايد زيان ببیند ونه هیچ صاحب فرزندى بواسطه فرزندش پس تا اينجا سى ماه صرف حمل و شیر دادن 

علما و دانشمندان مدت حمل حداقل شش ماه و قدر متعین  هاىشود براساس نظريهطفل شد و كودكى كه بعد از آن متولد مى

كشد حال ما همان باشد كه گاهى بنا به نظر علماء اهل سنت تا چهار و حتى هفت سال مدت حمل طول مىآن نه ماه مى

د به فرزند مدت اقل را هم بگیريم يعنى شش ماه كه مادر براى تغذيه حمل خود نیاز به تغذيه مناسب و كافى دارد اگر بخواه

( لذا بايد بعد از مدت حمل و 217باشد.)هم شیر بدهد بر خالف آيه عدم ضرر رساندن بر مادر و بر هر صاحب فرزند مى

شیر دادن يعنى سى ماه اراده فرزند ديگر نمود تا بر مادر ضرر وارد نشود اين فاصله میان تولد فرزندان براى فرزند اول 

بعد بین دو سال و نیم تا دو سال ونه ماه بسته به مدت حمل از شش ماه تا نه ماه (براى اهل حداقل سه سال و براى فرزندان 

باشد اين مطلب فاصله انداختن بین سنین فرزندان از نظر روانشناسان نیز بسیار داراى اهمیت ماه تا هفت سال) مى 6سنت 

 است. سال پیش به آن اشاره كرده 1411است كه قرآن در 

 مبحث سوم: 

هر كه بخواهد بر سنت من زندگى كند «اند: آوريم كه فرمودهاز نظر اعتقادى: در ابتدا حديثى از رسول خدا مى -الف  

بايستى به ازدواج تن دهد زيرا ازدواج از سنت من است و فرزند را از خدا بخواهید كه فردا قیامت به كثرت پیروانم بر 

در اسالم هیچ بنايى ساخته نشد كه نزد خداى عزوجل «يثى ديگر از ايشان آمده: (. و در حد218كنم)ديگر امتها افتخار مى

(. و در حديث ديگرى از رسول خدا (ص) به دقت و 219محبوبتر و ارجمندتر از ازدواج براى تشكیل خانواده باشد)

هاى خود ده براى نطفهدهد همچنین آمگزينش براى انتخاب همسر از اينرو كه محل قرار فرزند و نسل تو است توجه مى

اى به (. بكر بن صالح طى نامه221آورند)جاى مناسب انتخاب كنید زيرا زنان نظیر براداران و خواهران خود فرزند مى

كنم چون همسرم از بچه دارشدن كراهت دارد و موسى بن جعفر نوشت من پنج سال است از تولید نسل خوددارى مى

باشیم مشكل است امام در پاسخ گفتند بچه دار شويد زيرا كه روزى آنها با تهیدست مى گويد تربیت اوالد براى ما كهمى



گويند: من از پروردگار خود نه فرزندانى زيبا رو خواستم نه فرزندانى خوش قد و قامت (. امام على (ع) مى221خداست)

ند تا وقتى به او نگاه كردم و ديدم از خدا فرمان بلكه از پروردگارم فرزندانى خواستم كه فرمانبردار خدا باشند و از او بترس

بار الها مرا فرزندى روزى فرما و او «برد، چشمم روشن شود. و از امام باقر است در دعا براى فرزند چنین بگوئیم: مى

رحم و مصلح بودن والدين باعث ». را پاكیزه قرار ده كه در خلقتش زياده و كمى نباشد و سرانجام كارش را خیر گردان

شود چنانچه در حديث نبوى آمده: ان َّللاه يصلح بصالح رجل مسلم ولده و ولد ولده و اهل وسعت خداوند بر اهل خانه مى

كند فرزندان و فرزندان فرزندان دويرته و دويرات حوله اليزالون فى حفظ َّللاه مادام فیهم. خداوند تبارك و تعالى اصالح مى

كند بر آنها تا وقتیكه آن مرد اف را به خاطر صالح بودن پدر و خداوند اين نعمت را حفظ مىو همسايگان و همسايگان اطر

(. در حديث منقولست كه شخصى نزد رسول خدا آمده گفت نسلم منقرض شده و فرزندى هم ندارم 222صالح بین آنهاست)

» ولیا رب ال تذرنى فرداً و انت خیر الوارثین رب هب لى من لدنك«پیامبر به او گفت در سجده افتاده و اين دعا را بخواند: 

مطلب جالب توجه اينجا اينست كه » خدايا پروردگارا از جانب خود يارى عطايم كن و تنهايم مگذار كه تو بهترين وارثانى«

استجابت در قرآن كريم همه دعاهاى پیامبران الهى با كلمه (َرب) همراه است پس ما از جهت اعتقاد به آنها كه بهتر روش 

 همراه نمائیم. ان شاء َّللاه » پرورنده«دانند دعاهايمان را با نام رب دعا را مى

  

 فصل سه: انتخاب همسر و تشكیل خانواده  

  

انجام تحقیقات: مبحث انتخاب و گزينش در اسالم و اديان الهى امرى بديهى و روشن است اولین انتخابها و گزينشها  -1 

و ساير آيات الهى داريم بايد در » تخلقوا باخالق َّللاه «پیامبران بودند كه توسط خداوند انتخاب شدند و ماكه اعتقاد به آيه 

آيد اما دعاى ما سبب نجات از نهايت امر خدا و همان سخن قديمیها قسمت پیش مى كارهايمان گزينشگر باشیم گرچه در

اگر دعاى شما نبود پروردگار شما چه توجه و » قل ما يعبئوبُكم ربى لوال دعاءكم«فرمايد: سختیها چنانچه خداوند مى

و توسلى و به قول امیرالمومنین در كرد پس با دعا آنهم خالصانه و بى هیچ شرك وواسطه اهمیتى به شما و امور شما مى

اى میان خود و او قرار نده پس فقط خواهى از او بخواه زيرا او منبع رحمت است و هیچ واسطهكه هر آنچه مى 481خطبه 

او را بخوانیم آنهم با اسماء مباركش براى اجابت سريعتر مانند يا وهاب و از اين قبیل پس ما در جامعه اسالمى و با تفكر 

و «هبى امید آن داريم تا خداوند كه مسبب تمام خیرات است از خیر خود نصیب ما نمايد و ما بايد شكر گذار باشیم زيرا مذ

كند و بر كفر ما عذاب است چنانچه شاعر بر شكر ما نعمت افزون مى» ان شكرتم ال زيدنكم و ان كفرتم ان عذابى لشديد

ها انتخاب مت از كفت بیرون كند و گزينش حیوانى وبه اصطالح امروزىكفر، نع -گفته: شكر نعمت نعمتت افزون كند 

تر از حیوانات هستند چنانچه حیوانات بدون گزينش كوچه و خیابانى تنها براى كسانى است كه داراى تفكرى حتى پست

اب مانند چهار پايانند بعضى انسانها در انتخ» اولئك كاالنعام بل هم اضل سبیال«كنند نباشیم مصداق آيه جفت انتخاب مى

بلكه در انتخاب راه بدتر از چهار پايان و در اينجا بايد به خداوند پناه ببريم از اينكه دچار انتخاب غیر صالح شويم و بر او 

توكل نمائیم زيرا او شنواى آگاه است. و اگر در شناخت شخصى آگاه نیستیم بايد از اشخاصى كه در آن زمینه يا شخص 

اگر مطلبى در مورد شخصى يا » فسئلوا عن اهل الذكر ان كنتم ال تعملون«فرمايد سئوال نمائیم و خداوند مى اطالع دارند

دانیم بايد از اهل علم و بصیرت سئوال كنیم نه هر دروغگوى قذف كننده و آنان كه در آن زمینه اطالعى دارند چیزى نمى

فرمايد: بنگر پیامبر (ص) ضمن احاديثى مى» ال يَاَب الشهداُء اذا ما ُدُعواو «طبق امر خداوند نبايد از شهادت دادن اَبا كنند 

گذارد و در حديث ديگر از ايشان است كه: با خانواده دهى كه خون تأثیر خود را باقى مىفرزند خود را در كجا قرا مى

با كسانى كه «بر (ص) آمده: خوب و شايسته وصلت كنید زيرا خون اثر دارد و نیز حديث ديگرى است كه از قول پیام

 ». همتاى شما هستند ازدواج كنید

( خداوند تبارك و 223در روايت از ابوالحسن (ع) آمده: ان َّللاه تبارك و تعالى اذا اراد بعبد خیراً لم يمته حتى يرثه خلف) 

كه فرزندى صالح را جانشین او نمايد میراند تا ايناى از بندگانش اراده خیر و صالح نمايداو را نمىتعالى هنگامیكه به بنده

روى اَن من مات و بال خلف فكان لم يكن فى الناس و من مات «(به او فرزندى صالح عطا كند). و در حديث ديگرى آمده: 

روايت شده از كسى كه مرد و فرزندى نداشت پس او را مانند كسى كه اصالً نبوده و كسى كه »: و له خلف فََكاَنه لم يمت

(. در حديث آمده 224و جانشین داشته باشد (فرزند) پس اگر بمیرد بواسطه فرزندش زنده نام و گويا كه نمرده است) بمیرد

رب هب لى من لدنك ولیا يرثنى و يرث «گفت كسى كه طالب فرزند است مانند حضرت زكريا (ع) دعا نمايد كه در دعا مى

اى فرست كه وارث من و وارث خود براى من ولى و ياور و خلیفهپروردگارا از جانب » من آل يعقوب و اجعله رب رضیا

 خاندان يعقوب (ع) باشد و خدايا اورا از خود راضى بدار. 

كذب وَّللاه نعم الشى الولد ان عاش فدعاه «از امام سجاد (ع) نیز آمده است كه درباره ايشان روايت شد: زين العابدين فقال:  

گفت بدترين چیز فرزند است كه اگر زنده باش (. روايت شده از حسن بصرى كه مى225حاضر و ان مات فشفیع سابق)

نمايد پس اين قول به امام سجاد (ع) رسید امام قاطعانه پاسخ داند نه به باعث بخل و حسرت و اگر بمیرد ما را غمگین مى

رسد واگر بمیرد و دائماً براى ما مى خدا قسم چرا كه بهترين چیز فرزند است كه اگر زنده ماند پس دعاى خیر او همیشه

 .  پس به اذن خداوند بواسطه پاكیش شفیع ما در قیامت خواهد بود. ان شاءَّللاه

باشد: تساوى در ابعاد مختلفى نظیر فرهنگى، مالى، اعتقادى، اجتماعى، خانوادگى و غیره بحث سوم تساوى و تفاهم مى 

موثر باشد. چنانچه از نظر اعتقادى مخالف باشند و ثابت بر عقیده خود اعم از  تواند در تشیید مبانى خانوادگى و آرامشمى



حق و باطل هر كدام سعى دارد عقیده خود را به ديگرى و فرزند بقبوالند گرچه اجبارى در دين نیست چنانچه در قرآن 

انت مذكر لست علیهم بمصیطر (اى كريم آمده ال اكراه فى الدين (در دين اجبارى نیست) و در جاى ديگر آمده فذكر انما 

اى بیش نیستى و هرگز اجبار كننده نیستى) ما نیز به تبعیت پیامبر پیامبر تذكر بده و اندار و تبشیر كن همانا تو تذكر دهنده

آنها در كند كه به دنبال آن خانواده متزلزل و كودك نبايد اجبار كننده باشیم به هر حال تفاوتهاى اعتقادى تنشهايى ايجاد مى

شود و او را دچار عقدها و حقارتهايى كند كه مانع از رسیدن او به كمال مطلوب انسانى مىدرياى استرس زندگى مى

بايست در جهت تشیید شود براى جلوگیرى از چنین معضالتى قانونگذاران مىنمايد و در اينجا حقوق كودك پايمال مىمى

ا به صورت الزام ودر دسترس خانوادها قرار دهند. دوران تشكیل خانواده به مبانى خانوادگى انجام چنین مشاورهايى ر

هاى مختلف حقوقى اعم از عنوان شروع ايجاد حقوق مابین والدين. فرزندان داراى اهمیت فراوانى در بررسى جنبه

و مواظبت مادر بر برخوردها، نوع خوراك، معاشرتها و از نقطه نظر اعتقادى و رعايت موازين شرعى از جنبه پزشكى 

جنین به عنوان حقوق اولیه طفل از لحاظ روانشناسى و تأثیرات رفتارهاى خاص و عوامل محیطى و اجتماعى بر طفل و 

 گیرد. در نهايت میزان مسئولیت مادر و پدر در آسیبهاى وارد برطفل مد نظر قرار مى

كسب محبت  -1اد از ازدواج بايد به داليل ذيل باشد: (. مر226در مرحله اول هدف از تشكیل خانواده بايد الهى باشد) 

 خداوند با سعى در فرزند دارشدن براى تعالى نوع بشر. 

 كسب محبت رسول خدا (ص) در زياد شدن مسلمانان براى مباهات در قیامت.  -2 

 دعاى فرزند صالح بعد از مرگ كه بركت براى والدينش دارد.  -3 

 (. 227پدر در كودكى مرده است)شفاعت فرزندى كه قبل از  -4 

آمده است. اين كتب در سى دى نور دو و نور  61-61و  62صفحات  3توضیح موارد فوق در كتاب محجة البیضاء جلد  

 باشد. الجنان موجود مى

  

  

 فصل چهارم : قبل از تولد     

  

 مبحث اول: دوران حمل  

 قسم اول: آيات:  

باشد آنگاه كه حضرت نمايد و بهترين طلب خیر، فرزند و آنهم فرزند صالح مىپیامبران و ائمه از خداوند طلب خیر مى 

نمايد كه وارث او و وارث آل يعقوب نمايد از خداوند طلب فرزند مىزكريا(ع) نسبت به فرزندان خود اظهار بیمناكى مى

رث من آل يعقوب) با اين اعتقاد كه از حضرت مريم (ع) ياد گرفت خداوند به باشد (رب هب لى من لدنك ولیاً) (يرثنى و ي

بخشد (يهب لمن يشاء بغیر حساب) خداوند هم دعاى او را مستجاب و فرزندى به او داد كه قبل هر كه بخواهد بى حساب مى

نند پیامبر (ص) از خداوند طلب فرزند از آن به كسى داده نداده بود و داراى چنین اسمى (يحیى) نبود. امام سجاد (ع) نیز ما

نمايد خداوند است كه بر طبق آيه قرآن به هر كه بخواهد فرزند پسر (يهب لمن يشاء الذكور) و به هر كه بخواهد فرزند مى

توان براى تقاضاى فرزند از كند مىدختر (و يهب لمن يشاء اناثا) و به هر كه خواهد فرزند پسر و دختر با هم عطا مى

اناثاً)  -اناثا) (بسته به تقاضاى نوع فرزندى خاص) هب لى (ذكوراً  -يا من يهب لمن يشاء (الذكور «اوند چنین دعا كرد خد

انَك انَت الوهاب. آيا ما از خداوند خالصانه چیزى خواستیم و به ما عطا نكرد يا اينكه ما از خداوند واهب مأيوسیم نبايد 

حمت خداوند مأيوسند نمونه دعاهاى قرآنى از قول پیامبران درطلب فرزند آمده كه ان مأيوس بود زيرا تنها ظالمان از ر

شود براساس كالم خداوند در لسان مادر حضرت مريم بايد كودكان را به آوريم آنگاه كه فرزند متولد مىشاء َّللاه در آينده مى

ا فرزند بلكه فرزندان فرزند را زيرا خداوند كالمى خداوند پناه داد از شیطان رجیم زيرا خداوند سمیع علیم است نه تنه

گويد مگر اينكه الگو و امام براى ما باشد و ما به تبعیت از قرآن بايد فرزندانمان را به خداوند پناه دهیم از شیطان رانده نمى

بهتر و بیشتر است با اين شده و اگر همان آيه قرآن از لسان و زبان مادر حضرت مريم را بگوئیم ان شاء َّللاه داراى اثر 

 اعتقاد كه خدايا به همان نحو كه مريم (ع) و فرزندش را پناه دادى فرزند ما را نیز در پناه خود جاى ده.

توانیم با وسايلى از جمله تغییر نوع خوراك پدرو مادر بنا به خواست كنند مىدر حال حاضر گروهى از پزشكان ادعا مى  

 دختر بودن) را تعیین كنیم.  آنها جنسیت فرزند (پسر يا

 قسم دوم:  احاديث  

براى رشد كامل و خوب فرزند الزم است مادر بعضى از نعم الهى را بخورد كه از جمله آنها: رسول اكرم (ص): به زنان  

ا ( امام على (ع): زن باردار چیزى بهتر از خرم228باردار خود شیر بنوشانید كه موجب افزونى عقل طفل خواهد بود)

( امام صادق (ع): اگر زن باردار به بخورد فرزندش 229كند)خورد و با دارويى بهتر از خرما خود را درمان نمىنمى

اش زيبا و خوش خلق خوشبوتر و رنگش صافتر خواهد شد. رسول اكرم (ص) هر زن باردار خربزه با پنیر بخورد بچه

( امام رضا (ع): به زنان 231شود.)فرزند و زيبايى او مىشود و در جايى ديگر آمده خوردن سیب موجب سفید رويى 

باردارتان كندر بدهید چون اگر آنچه در رحم دارند پسر باشد تیز هوش و عالم و شجاع خواهد شد واگر دختر باشد اخالق و 

بدهید تا  شود)(. و حديث است كه به زنان باردار خود برنى(يك نوع غذا كه از خرما درست مى231خلقش زيبا گردد)

( همچنین خوردن شیر و عسل همانطور كه در قرآن آمده در اينها خواص بسیارى نهفته 232فرزندانشان بردبار شوند)



است كه عالوه بر خود شخص بر نسلهاى بعد از او نیز از طريق تغییر ژن وراثت اثر خواهد گذاشت و از ايجاد آثار سوء 

آمده شیر گاوى كا تازه گوساله به دنیا آورده به مادر فرزند بدهید كه اگر  كاهد در حديثى ديگرجسمى و حتى روحى مى

 گردد. شود و اگر دختر باشد زيبا روى مىجنین پسر باشد پاكدل و عالم و شجاع مى

زيرا ( قال النبى: به زنان باردار شیر بنوشانید 233قال النبى: اسقوا نساءكم الحوامل االبنان فانها تزيد فى عقل الصبى) 

 شود. باعث زيادى عقل طفل مى

( هیچ زنى نیست كه خربزه بخورد مگر 234قال النبى: ما من امراة اكله البطیخ اال يكون مولدها حسن الوجه و الخلق) 

 اينكه فرزندش زيبا رو و خوش خلق شود. 

اند: ( امام كاظم به شخصى گفته235قال كاظم(ع): اتدرى بما حملت مريم قلُت: ال، قال: من ثمر صرفان اتاها جبرئیل(ع).) 

 دانى حضرت مريم (ع) به چه چیز وضع حمل نمود گفتم نه گفت از رطب صرفان كه جبرئیل (ع) به او آورده بود. آيا مى

 ( 236قال على (ع) خیر التَُموُر البُرنى فاطعموكم نساءكم فى نفاسهن تخرج اوالدكم زكیاً حلیماً) 

ما برنى است كه اگر به زنان در نفاسشان بدهید فرزند متولد شده از آنان صالح و بردبار به اذن امام على (ع): بهترين خر 

 شود. خداوند مى

رسول خدا (ص): حق تعالى فرمايد به عزت و جالل خود سوگند اگر زنى كه تازه زائیده باشد رطب بخورد فرزند او را  

است كه به محض فارغ شدن زن به او خرما بدهید كه خداوند عزوجل  بردبار خواهم كرد. در حديث ديگرى از پیامبر آمده

به مريم (ع) اينچنین دستور داد كه هفت عدد از خرماى مدينه اگر نبود از خرماى شهرهاى خودتان و خدا فرموده به عزت 

 و جاللم اگر زن روز وضع حمل خرما بخورد فرزند پسر باشد يا دختر بردبار خواهد شد. 

فرمايد: چون زن فرزند آورد نخستین چیزى كه بايد بخورد رطب شیرين و خرماست كه اگر حضرت در جاى ديگرى مى 

 (. 237خورانید)غذايى بهتر از اين بود خداى تعالى در زمان والدت عیسى (ع) به مريم (ع) مى

ت كه به سالمت جسم آنها و كودكانشان و تغذيه كامل و مناسب يك جنبه قضیه حق كودك و تأثیر آن در نسلهاى آينده اس 

انجامد اما جنبه ديگر قضیه نوع بدست آوردن و كسب اين اغذيه است و غذاى حرام آنچنان تأثیر منفى نسلهاى آينده مى

اى كه هم او و هم خدا دارد كه هیچ سابقه نیكى تاكنون در دنیا ديده نشده با حرام خوارى به خوشبختى دائمى و پسنديده

ضى باشد رسیده باشد مادر دكتر طباطبايى كودك ده ساله حتى از رفتن به خانه اقوامى كه احتمال شبه ناك بودن مال آنها را

خوردنه اينكه بگويد خواست مطمئن شود كه روزى حاللى مىرفت و مىرفت و ماههاى آخر به خانه كسى نمىداد نمىمى

ى نگذارد و حقى از فرزندش دراين زمینه بر دوش او قرارنگیرد و الحمدَّللاه ان شاءَّللا حالل است  تا در فرزندش اثر منف

ثمره تقوايشان (ورعشان) را گرفتند كودكى كه باعث روشنى چشمشان شد بلكه باعث روشنى چشم يك ملت. و عالمه 

زنى مشك پر از آب مجلسى در كودكى با پدر خود به مسجد رفت و وقتى پدر از مسجد بیرون آمد فرزندش را ديد با سو

شود مسجد را سوراخ كرده به جاى اينكه كودك را دعوى و تنبیه نمايد او را به خانه آورده و از همسرش علت را جويا مى

گويد در زمانیكه او در رحم بود به خانه همسايه ام غذاى حالل به او بدهم پس علتش چیست مادر او مىكه من تالش كرده

نها توجه مرا جلب و پس از سوراخ كردن يكى مزه آنرا چشیدم در اينجا پدر عالمه مجلسى علت رفتم و انارهاى بزرگ آ

يابد البته انتخاب كلى راه در اختیار اوالد نیست زيرا طبق آيه مرگ پسرى توسط حضرت خضر به اين علت كه را در مى

دن والدين درانتخاب راه كودك و خوب شدن او او در خوى كفر بود و از طرفى پسر نوح (ع) نشان دهنده عدم علت تامه بو

دارد و طبق سخن على (ع) فرزندانتان را به اخالق و روش خود مجبور نسازيد زيرا آنها براى زمانى غیر شما آفريده 

راه  دانید رعايت تقوىاند و آنها از شمايند ولى شما از آنها نیستید در اينجا مطلبى الزم به تذكر است همانطور كه مىشده

سوره طالق به اين امر اشاره كرده و  3و  2بدست آوردن خیرات و نجات از سختیها و خروج از پلیديهاست چنانچه آيه 

ُزقُُكم  ِمن  َحیُث ال يَحتَِسب«فرمود  رجاً َو يَر  َعل  لَُكم  َمخ  اگر تقوى پیشه كنید راه خروج از سختیها بر شما » «َو اِن  يَتَِق َّللاه يَج 

و بعد از تقوى در مرحله » كندبريد حاجت و خواسته و آرزويتان بر آورده مىشود و از جايى كه گمان نمىاده مىقرار د

دهد حرام باشد يا شبه ناك است هم پرهیز نمايد مثالً بحث سود بانكى بنا به باشد كه انسان از آنچه احتمال مىباالتر ورع مى

كنند البته گويند بر يهود روز شنبه شكار بعضى طريق شرعى شدن آنرا بیان مىنظر بعضى علما ربا بوده و حرام است و 

هايى جمع و شدند در حوضچهو صید ممنوع بود آنها ماهیها راكه در روز شنبه كه روز تعطیل آنها است  و زياد مى

ى براى توجیه عمل خود ها چنین كاله شرعكردند شايد بتوان گفت كه اكنون نیز بعضى از شیعهروزهاى ديگر صید مى

پرهیزد و با شود انسان مومن براساس اوج ايمان با ورع از استفاده چنین اموالى مىآورند اما حق يكى است و دو تا نمىمى

كند از استفاده از اموال دهد و عملش را اصالح مىكند روزى اورا مىاعتقاد به اينكه خداوند از جايى كه فكرش نمى

یزد چنانچه براى يكى از اساتید حوزه و دانشگاه جناب حجت السالم و المسلمین نكونام چنین اتفاق افتاد كه پرهناك مىشبهه

شود راهى باز كرد اما ايشان براى خريد خانه قصدداشت وام بگیرد اما پس از بحث زياد مطلع شد كه از نظر شرعى مى

اى داشت د آنگاه روز بعد يكى از دوستان وى كه قصد خريد خانهنمايدر حقیقت اشكال دارد و از گرفتن آن وام امتناع مى

دهد و اين نتیجه تقوى و اثر سنت الهى است. (َو اِن  منصرف شده و آن پول را كه به همان اندازه نیاز داشته به ايشان مى

(( ُزقُُكم  ِمن  َحیُث ال يَحتَِسب  رجاً َو يَر  عل لَُكم  َمخ  ه همین ترتیب از هر نوع مظاهر شرك كه احتمال شرك ( ب238يَتهِق َّللاه يَج 

بودن عمل برود بايد بر اساس مرحله باالى تقوى يعنى ورع پرهیز كرد مانند اعتقاد اشتباه و گمراهانه برخى مردم به 

د هاى دنیوى و خواندن ائمه و امامزادگان و حتى بعضاً درختانى كه شايد امامى در زير آن دمى آسائیده باششفاعت

شود  گفت: خوانند كه دعايشان مستجاب شود در حالى كه اين عمل شرك است و بايد خداوند واحد را خواند نهايتاً مىمى



خدايا بخاطر فالن پیامبر يا امام دعاى ما را مستجاب كن. نه اينكه فالن پیغمبر يا امام را در دعا خواند و از او خواست كه 

ركت تنها گناه نابخشودنى. پس بر اساس قاعده ورع بايد كسانى از عذاب  خدا دعا مستجاب شود اين شرك است و ش

 ترسند از شرك و مظاهر آن پرهیز نمايند.مى

نكته:رنگ لباس كودك: زمانى كه حضرت مجتبى (ع) به دنیا آمد رسول حق (ص) به دست اندركاران امور خانه فرمود  

كودك را لباس زرد پوشانند وبه دست پیامبر بزرگوار دادند حضرت او را او را در لباس سپید بپوشانند براثر بى توجهى 

گرفت و بوسید و زبان در دهانش گذاشت و لب اورا مكید سپس فرمود: به شما نگفتم او را در لباس سپید بپوشانید آنگاه 

ا حسن نامید و همین لباس سپید خواست و او را با آن پوشاند سپس به گوش راستش اذان به گوش چنین اقامه و او ر

 ها را در والدت حسین (ع) بكار گرفت. برنامه

پروردگارا مرا فرزندى روزى فرما و او را پاكیزه «مبحث دوم: دعاى طلب فرزند: در دعاى طلب فرزند آمده بگوئیم:  

 (. 239»)قرار ده كه در خلقتش زياده و كمى نباشد و سرانجام كارش را خیر بگردان

بینیم حضرت ابراهیم (ع) ازخداوند وهاب فرزندى آورد چنانچه مىصوصاً پدر قبل از تولد آثارى به بار مىدعا والدين مخ 

كند كه آنها را روزى ده و با بیان. َو اجَعل خواهد و براى آينده او و مادر او دعا مىاش شود مىرا كه باعث چشم روشنى

خواهد دلهاى مردم را به سوى ايشان متمايل و راغب گرداند و نكته مهم اينجاست كه اَفئَِدةَ الناَس تَهِوى اِلَیِهم از خداوند مى

براى طلب هر چیزى و آرزوى اجابت دعا خداوند را به نامهايى خاص بخوانیم و به خداوند به وسیله نامها و اسماء او 

َسماُء ال ُحسنى فَدعوهُ بِها براى خداوند فرمايد: فَلِله متوسل و آن اسماء را شفیع گردانیم چنانچه حضرت بارى تعالى مى اال 

 فرمايد: يكتا نامهاى نیكويى است پس او را به آن نامها بخوانید و آنها را وسیله قرار دهیم و سفارش اصلى خداوند را كه مى

است و وقتى توحید  و اعبد و َّللاه و ال تشركوا بى شیئاً و بالوالدين احسانا فراموش نكنیم كه اول دعوت به يكتا پرستى 

درست شد شاخ وبرگ توحید درست میشود و اگر از اول كار كجروى و راه ضاللت باشد امیدى به صالح عمل نیست 

 چنانچه آمده:

 خشت اول گر نهد معمار كج  

 رود ديوار كج تا ثريا مى

خواند و آنجا خدا را مى» وهاب«شود با نام بگذريم حضرت ابراهیم (س) آنجا كه طلب فرزندى كه باعث روشنى ديده مى 

خواند پس نقش كند خداوند را به اسم عزيز حكیم مىكه براى رهايى از قوم مشرك و حتى پدر خود طلب رهايى از خدا مى

موثرى دارد در صورتیكه از روى اخالص و به دور از شرك و در جهت رضاى خداوند و همراه با توكل و انابه  به 

 به سوى او باشد.  درگاه خداوند و رجوع

مبحث سوم: طريق طلب فرزند از خداوند: در كتاب مهذب البارع از ابى عباس احمد بن فهد روايت شده امام زين العابدين  

نى فَرداً َو انَت خیُر ال وارثیَن و اجعل لى من لُدنَك َولیاً يَِرثُنى فى «گفت: در طلب فرزند به اصحاب خود مى رِب ال تََذر 

يستغفر بعد وفاتى و اجعله خلقا سويا و ال تجعل للشیطان فیه نصیباً الهم انى استغفرك و اتوب الیك انك انت الغفور  حیاتى وَ 

 الرحیم. (اَنهَك اَنَت السهمیُع ال َعلیم) 

بخواهد  اگر اين دعا را بخواند هفتاد مرتبه آنچه از مال و فرزند كه آرزو دارد خداوند به وى عطا كند و آنچه از آخرت 

َعل لَكُ «فرمايد: چنانچه خداوند مى ُكم بِاَمواٍل و بنین و يَج  ِدد  ِسِل السهماَء َعلَیُكم  ِمدراراً و يُم  تَغفِروا َربهُكم  اِنههُ كاَن غفاراً يُر  م  اَس 

َعل  لَُكم  اَنهاراً  رم االخالق شیخ طبرسى كه مداومت اين آيه نیز سبب روزى مال و فرزند است. در كتاب مكا». جناٍت و يَج 

تَغفِروا «نوشته شده هفتاد مرتبه سبحان َّللاه بگويد استغفر َّللاه ده بار سپس سبحان َّللاه هشت بار ودر آخر ده بار بگويد:  اَس 

َعل لَكُ  ُكم بِاَمواٍل و بنین و يَج  ِدد  ِسِل السهماَء َعلَیُكم  ِمدراراً و يُم  َعل  لَُكم  اَنهاراً َربهُكم  اِنههُ كاَن غفاراً يُر   »م  جناٍت و يَج 

(ان الرجل شكا الى الصادق كثرة البنات فقال اذا اردت المواقعه فضع يمناك على يمین سرة المراة و اقرا القدر سبعاً فاذا  

لى راس تبینت الحمل هى فانقلب من الیل فضع يدك على يمنة سرتها واقرا القدر ايضاً سبعا فضع لذلك فولد له سبعه ذكور ع

 (. 241و قدفعله غیر واحد و رزقوا ذكورا))

در تفسیر سوره هود آمده: معاويه به امام حسین گفت من صاحب مال زيادم ولى فرزندى ندارم پس چیزى يادم ده تا شايد  

او تا  خداوند فرزندى روزيم نمايد امام به او گفت استغفار كن پس چنین كرد تا روزى هفتصد بار رسید پس ده پسر براى

آن هنگام روزى شد. معاويه به امام گفت چرا چنین عملى را گفتى كه انجام دهم امام پاسخ داد مگر نشنیدى قول خداى 

تُِكم  «متعال را در سوره هود (ع)  ةً اِلى قُوه ُكم قُوه  (. 241»)و يمددكم باموال و نبین«و در داستان نوح آيه: » َو يَِزد 

ى به ابى الحسن (ع) از كمى فرزند شكايت كرد و تقاضاى راهنمايى نمود امام به او گفت: گويد: مردشهید (ره) در مى 

 (. 242استغفرو َّللاه بگو و تخم مرغ بدون زرده (مقل) بخور و روايت شده براى بقاء نسل شیر و تخم مرغ بسیار مفید است)

 مبحث چهارم: تولد فرزند از طريق لقاح مصنوعى و حقوق مترتب بر آن 

تلقیح در لغت به معنى باردار كردن و لقاح به معناى باردار شدن و تلقیح مصنوعى عبارتست از اينكه زن را با وسايل  

مصنوعى و بدون اينكه نزديكى صورت گیرد آبستن كنند به عبارت ديگر اسپر ماتوزئید را با وسايل پزشكى وارد رحم زن 

روى حیوانات براى اصالح نژاد و بعدها روى انسان  1975ت در سال كرده و او را باردار كنند. تلقیح مصنوعى نخس

موجب رواج  -3برخالف اخالق حسنه است  -2يك زشتى پاك نشدنى است  -1انجام شد انتقاداتى وارد شده كه مثالً: 

حارم به نزديكى با م -5كند آسايش و آرامش زندگى خانوادگى را متزلزل مى -4اغتشاش اجتماعى و حقوقى خواهد شد 

اى از مشكالت فرزند خواندگى كه به علت علت نادانى و... و موافقان به داليلى از جمله لذت مادر شدن براى زن و پاره



فرزند نبودن دلبستگى بین والدين و او نیست. كنگره حقوقدانان اروپايى شمالى در زمینه لقاح مصنوعى به توافق نرسید اما 

راى مخالف مورد تأئید براى زن و شوهرهاى بدون  79با  1955ى آتالنتیك سیتى در سال انجمن آمريكايى مطالعه نازاي

 اى شرايط روانى و پزشكى موافق اخالق و قابل پذيرش دانست. اوالد با پاره

درابتدا بايد ديد آيا نسبت بین صاحب نطفه و زن مشروع است قانون مدنى در مورد نسبت در تلقیح مصنوعى ساكت  

از طريق نزديكى سخن گفته به اعتبار اين است كه  1195و  1158تلقیح مصنوعى با نطفه شوهر كه در مواد  -1است.

شود و حقوق و آثار مترتب بر موجب انعقاد نطفه است پس در اينجا در اين موارد فرزند به صاحب نطفه و مادر ملحق مى

ر شوهر: بین آنجا كه زن آگاه به لقاح و موردى كه جاهل به تلقیح با نطفه غی -243.)2كند)پدر و مادر با فرزند صدق مى

لقاح بوده بايد فرق گذاشت اگر مادر بى اطالع باشد پس در حكم ولد شبهه و متعلق به مادر است و اگر مطلع و آگاه باشد 

ا بدترين خلق و ولد الزنا ر 311ص  27شود. و در كتاب آثار الصادقین ج طفل در حكم ولد الزنا و ملحق به مادر نمى

ق .  1167كند اما عدم انتساب فرزند به مادر طبق م بدترين سه شخص پدر ومادر و فرزند از قول رسول اكرم معرفى مى

و ان «فرمايد سوره مجادله از قول خداوند كريم مى 2م فقط در صورت زنا كار محسوب شدن مادر است و ازطرفى آيه 

كند و از طرفى اگر مطلب را روشن مى» اند نیستندها را زائیدهانشان جز كسانى كه آنامهاتكم اال الالئى ولدنهم و مادر

شخصى با زن خود در حال قاعدگى يا نفاس يا روزه ماه رمضان نزديكى وزوجه از طريق مساحقه زن ديگرى را باردار 

 شود. نمايد طفل متعلق به زن است و هیچ دلیلى بر خالف آن در شرع پیدا نمى

ته:رابطه طفل با صاحب نطفه: بعضى از استادان حقوق بین موردى كه صاحب نطفه عالم يا جاهل به لقاح باشد فرق نك 

شود و اند در صورتیكه مرد عالم و آگاه به لقاح از طريق نطفه خود باشد عمل زنا و طفل متعلق به او نمىگذاشته و گفته

اند. شد در اينجا مورد شبهه را مطرح كرده و طفل را به مرد نسبت دادهاگر جاهل به استفاده از نطفه خود براى لقاح با

اند كه البته سازگارتر اش براى لقاح به او نسبت دادهاى از فقها طفل را در هر صورت عالم و جاهل با استفاده از نطفهعده

اند مسلم نیست. در تأئید اين نظر اد كردهاى از اساتید به آن استنو با مصالح خانواده و اخالق حسنه و مصلحت طفل كه پاره

 اند استناد كرد: توان به آنچه فقهاى اسالمى در رابطه به مساحقه گفتهمى

اند: هر گاه از طريق مساحقه نطفه فقهاى بزرگ امامیه مانند شیخ طوسى و محقق و صاحب مسالك و صاحب جواهر گفته 

پديد آيد اين طفل ملحق به صاحب نطفه است با وجود اين تحمیل نسبت به شود و طفلى از آن مرد اجنبى وارد رحم زن مى

نمايد. اگر زن شوهر دارى از طريق تلقیح مصنوعى از شخصى كه جاهل به تلقیح بوده بر خالف میل و اراده او دشوار مى

ع چون اين طفل از نطفه توان اين طفل را به شوهر زن ملحق كرد در واقنطفه مردى ديگر باردار شود بايد ديد آيا مى

كند كه هر طفلى از زن شوهر دار شوهر زن نیست با او رابطه نسب نخواهد داشت لیكن از آنجا كه اماره فراش اقتضا مى

شود مگر اينكه ثابت كند از نطفه مرد متولد شده باشد به شوهر ملحق شود در اين مورد نیز ظاهراً طفل به شوهر ملحق مى

كند و براى او در صورتیكه تلقیح با رضايت شوهر انجام شده باشد شوهر اقدام به نفى ولد نمىديگرى است. عمالً 

شناسنامه با نام خانوادگى خود میگیرد و بدينسان ظاهراً طفل منتسب به شوهر خواهد بود لیكن ممكن است بعد از فوت پدر 

يد ثابت كنند كه طفل از نطفه شخص ديگرى غیر از ظاهرى اشخاص ذينفع اقدام به نفى نسب كنند (ارث) در اين صورت با

 شوهر است و هر گاه اين امر ثابت شود حكم به نفى نسب و عدم لحوق طفل به شوهر زن خواهد شد. 

 مبحث پنجم: سقط جنین  

رحم خورد و آنچه در احاديث: اسحق بن عمار گويد به اما كاظم عرض كردم زنم به خاطر ترس از بچه دار شدن دارو مى 

تواند چنین كارى نمايد گفتم آنچه در رحم دارد هنوز نطفه است فرمود اول چیزى كه خدا آفريده اندازد فرمود نمىدارد مى

 نطفه است. 

اى كه باشد جايز نبوده و موجب ديه است هر ( سقط جنین به هر وسیله244زنده به گور كردن دختران و سقط جنین جديد:) 

اى باشد كه تازه منعقد شده باشد اگر مادر آنرا سقط كند مرتكب عمل حرامى شده نین هر چند نطفه(. ج245چند نطفه باشد)

شود و (. از آنجا كه با انعقاد نطفه طفل متولد مى246و بايد ديه پرداخت كند و رضايت شوهرش هیچ تأثیرى در آن ندارد)

توان مجازات سقط جنین را جزء حمايتهاى قانونى رو مىدر واقع سقط جنین قتل كودكى است كه هنوز متولد نشده از اين 

 از كودك شمرد. 

گردد بنمايد به ق ت ا: هر كس زن حامله را داللت به استعمال ادويه يا وسايل ديگر كه موجب سقط حمل مى 91طبق م  

طبیب برود و  ق ت نیز در صورتى كه زن نزد 91شود. ماده ( سه ماه الى شش ماه محكوم مى1362حبس از (مصوب 

طبیب عالماً عامداً و مباشرت به اسقاط جنین بنمايد ديه جنینى به عهده اوست واگر روح در جنین دمیده شده قصاص شود و 

 شود. اگر او را به وسايل سقط جنین راهنمايى كند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى

ديه  -2ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بیست دينار.  -1ست: به قرار ذيل ا 71ق.م.ا سال  487ديه سقط جنین طبق ماده  

ديه جنین كه به صورت  -4ديه مضغه كه به صورت گوشت در آمده شصت دينار.  -3علقه كه خون بسته است چهل دينار. 

ندمیده  ديه جنین كه گوشت بر استخوان روئیده ولى روح در آن -5استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده هشتاد دينار. 

ديه جنین كه روح در آن دمیده شده اگر پسرباشد ديه كامل اگر دختر باشد نصف ديه كامل و خنثى سه ربع  -6يكصد دينار. 

 ديه كامل.

برد. ديه اعضا جنین و جراحات به نسبت همان جنین است م ق ت ا زن از ديه جنینى كه سقط شده ارث نمى 489ماده  

 ق.م.ا  491



كند شود و زن به نامشروع حمل برداشته و آنرا سقط مىشود اينست كه ديه جنینى كه سقط مىنجا مطرح مىاى كه ايمسئله 

آيد شرعاً و قانوناً به پدر و ديه به چه كسى پرداخت شود؟ در اين حالت چون كودكى كه خارج از علقه زوجیت بوجود مى

شود تا فرزند نامشروع خود نداشته و اولیاء هم محسوب نمىگردد و پدرو مادر قانوناً نسبتى با مادر خود منسوب نمى

 مستحق ديه باشند لذا تنها راه حل منطقى آنست كه ديه به نفع بیت المال اخذ شود. 

پرهیز از سقط و قتل فرزند: در كتاب تفسیر مجمع البیان آمده عبداله بن مسعود از رسول اكرم سئوال كرد كدام گناه  

ر خدا پاسخ داد اول اينكه براى خدا از هر جهت شريكى قائل نشوى (تااين اندازه اين بحث توحید بزرگترين است پیامب

بزرگ است كه در تفسیر سوره حمد تفسیر آيه دوم آمده حتى به چیزهاى زيبا نگوئیم چه زيباست مثالً به فرزند زيبانگوئیم 

ند زيبايى آفريده يا خداوند چه گل زيبايى آفريده) سپس گفت چه فرزند زيبايى يا چه گل زيبايى بلكه بگوئیم خداوند چه فرز

پس از آن رسول خدا (ص) فرمود فرزندت رااز ترس اينكه با غذاى تو شريك شود بكشى و در ادامه سئوال گفت پس خدا 

آمده فرزندانتان را سوره فرقان را نازل فرمود و الذين ال يدعون الها آخر... كه در ادامه آن  68به تصديق كالم پیامبر آيه 

دهد پس از ترس فقر نكشید (شايد سختگیرى در ارزاق هم مصداقى از قتل باشد) زيرا خداوند شما و آنها را روزى  مى

دهد و در حقیت انكار آن همان انكار كوتاهى در رزق و نفقه فرزندان ظلم به آنها و حق الناس است زيرا خداوند روزى مى

نهايت كافر شدن به خداست. نقل است در هنگام تنگى روزى نماز بخوانید به همراه آيه مربوط  قدرت خداوند متعال و در

كند بهتر است نماز به دهیم) خداوند وسعت روزى ايجاد مى(اهل بیت خود را بر نماز وادار كن ما شما و آنها را روزى مى

 (.247همراه اهل خانه خوانده شود)

مبحث ششم: بیماريهاى واگیر دار: جهت مبارزه و ريشه كن كردن بیمارى سفلیس و با توجه به اينكه ابتال و به اين بیمارى  

عواقب و خیمى براى كودك در بر دارد لذا مقنن در صدد حمايت از كودكان بر آمده و در ماده ده قانون طرز جلوگیرى از 

هر زنى مبتال به كوفت باشد در صورتى كه بداند يا اوضاع و احوال او «شت مقرر دا 1321بیماريهاى واگیردار مصوب 

طورى باشد كه بايد حدس بزند كه بیمارى او واگیر است و كودك سالم شخص ديگرى را شیر بدهد به حبس از دو تا هفت 

بتال به كوفت شود مرتكب شود در صورتى كه بر اثر اين عمل طفل مروز و از پنج هزار لاير تا سى هزار لاير محكوم مى

شود و اين مجازات درباره شخصى كه با علم به بیمارى زن طفل را به او بسپارد صدق به يك تا سه ماه حبس محكوم مى

خواهد طفلى رابه دايه بسپارد موظف است قبل از آنكه دايه به گويد: هر شخصى كه مىقانون فوق الذكر مى 11كند.ماده مى

دايه را به وسايل مقتضى توسط پزشك امتحان نموده و گواهى نامه بهداشتى بدست آورد كه طفل يا  طفل شیر دهد طفل و

تا سى هزار لاير محكوم ودر صورت ابتال طفل  511دايه مبتال به سفلیس نیست و در صورت تخلف به سه تا هفت روز يا 

 يا دايه كیفر متخلف حبس از دو تا شش ماه خواهد بود. 

قال رسول اله (ص): تزوجوا فانى مكاثر بكم المم غداً فى القیامه حتى ان السقط يقف محنبطاً على باب الجنه فیقال له ادخل  

يابم تا اينكه فرزند فیقول ال حتى يدخل ابو اى قبلى. ازدواج كنید همانا من در قیامت به زيادى شما بر ساير امم برترى مى

 (. 248شوم تا اينكه پدرو مادرم داخل شوند قبل ازمن)د گويند وارد شو پاسخ دهد وارد نمىايستسقط شده بر در بهشت مى

  

 فصل پنجم : بعد از تولد     

  

 مبحث اول: از نظر حقوقى: 

اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام «ق م  956گرفتن شناسنامه: طبق م -1 

 » شود.مى

آيند از حیث حقوقى نیز آثارى بر آنها مترتب است از جمله ثبت والدت كه همراه با اطفالیكه به دنیا مى»: ثبت والدت«  

ق م حمل از حقوق  975باشد طبق م گرفتن شناسنامه و از حقوق فرزند بر اشخاصى از جمله والدين در مرحله نخست مى

ق م با شك در حیوة حین والدت حقوقى ازجمله وراثت  876ولد شود و ماده شود مشروط بر اينكه زنده متمدنى متمتع مى

دارد شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملى باشد در اذغان مى 875شود و ماده بر طفل بار نمى

تولد بمیرد. اشخاصیكه برد كه نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس ازصورتى ارث مى

هر كسى كه از طرف دادگاه به عنوان  -4جد پدرى  -3مادردر صورت فقد پدر  -2پدر  -1مكلف به اعالم والدت هستند 

اى كه طفل به متصدى يا نماينده موسسه -6دار نگهدارى طفلند اشخاصیكه قانوناً عهده -5امین يا قیم يا وصى تعین شده 

 آنجا سپرده شده. 

ق ث درايران توسط مامور اداره ثبت احوال و در خارج كشور توسط مأمور كنسولى در  13وه ثبت والدت: طبق م نح-2 

سند مخصوص به ثبت رسد و حاوى اطالعاتى از جمله ساعت روز ماه سال محل و تاريخ نام و نام خانوادگى جنس در 

حل صدور شناسنامه و محل اقامت پدر و مادر نام صورت امكان گروه خونى نام و نام خانوادگى شماره شناسنامه و م

 مأمور شماره سرى برگ مخصوص ثبت والدت و... باشد. 

ق ث اعالم والدت و امضاء اسناد مربوطه متفقاً بر  16اند: طبق م ثبت والدت افراديكه والدين آنها قانوناً ازدواج نكرده-3 

نوناً ازدواج كرده ولى آن را به ثبت نرسانده باشند و نسبت به نسب عهده پدر و مادر خواهد بود اين در صورتى است كه قا

طفل نیز اختالفى نداشته باشند به اداره ثبت مراجعه به ازدواج خود اعتراف و سپس به نسب فرزند نیز اعتراف و اقرار 

میل كودك براساس فامیلهاى نمايند. اگر والدينش معلوم نباشند پس از ثبت فانمايند آنگاه تقاضاى صدور شناسنامه مىمى



باشد. در اينجا مفاد ماده هد كه خارج از بحث ما مىمشهور آن شهر توسط مأمور ثبت به دادستان آن شهر نیز اطالع مى

 باشد. ق مدنى الزم االجرا مى 1273

حوال براى هر يك ق ثبت ا 21اعالم والدت اطفال توامان: هرگاه از وضع حمل بیش از يك طفل متولد شود طبق ماده -4 

بايستى سند والدت جداگانه به ترتیب تولد و با ذكر ساعت والدت تنظیم گردد كه از حقوق فرزندان بر والدين از اطفال مى

 است. 

حق از اين جهت كه » نگهدارى اطفال هم حق و هم تكلیف ابوين است«ق م:  1168نگهدارى و تربیت كودك: طبق م  -5 

توانند از حضانت طفل خود را برى كنند ين را از داشتن آن منع كند و تكلیف آنهاست زيرا آنها نمىتواند والدهیچ كس نمى

در مورد اول البته به حكم قانون درصورت جنون والدين يا عدم توانايى به علت بیماريهاى مسرى و غیره از اين حق 

 ممكن است موقتاً يا دائماً محروم شوند. 

 1176تفاده از فقه جعفرى و قانون مدنى كه از آن بر گرفته شده در جهت حمايت مادران طبق م شیر دادن طفل: بااس -6 

ق م: مادر مجبور نیست كه به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتیكه تغذيه طفل به غیر شیر مادر ممكن نباشد و قسمت 

تواند شیر ندهد اما ح شیربها هم بدهد مىآخر ماده چنین است كه خواست مادر مالك اصلى است و حتى اگر پدر به اصطال

در صورت شیر دادن از مال خود طفل يا از پدر وى به عنوان نفقه كودك شیربها اخذ شود و در صورت عدم تمكن پدر و 

 بچه  در نهايت بايد اجباراً مجانى به طفل شیر بدهد تا طفل فوت نكند.

كه عبارتست از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع  ق م نفقه كودك 1214مخارج نگهدارى طفل: براساس م  

حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق البته هزينه مداو او تحصیل نیز رويه قضايى جزء نفقه محسوب كرده اگر طفل 

رب و در مالى نداشته باشد بر عهده پدر سپس جدپدرى اگر نداشت مادر سپس جدمادرى به همین ترتیب االقرب فاالق

 ق م)  1198صورت تساوى نفقه به حصه مساوى تأديه كنند. (م 

ق . م والدين حق و تكلیف آنهاست تا از كلیه امكانات  1168اشخاصیكه قانوناً ملزم به نگهدارى طفل هستند: طبق م  -7 

تا دو سال از تاريخ  ق. م مادر 1169جهت پرورش ثمره زندگى مشترك (فرزند) استفاده كنند اما در صورت جدايى طبق 

والدت طفل اولويت دارد پس از انقضاء مدت حضانت بر عهده پدر است مگر در مورد فرزندان دختر كه تا هفت سالگى 

توانند به شكل ديگرى عمل نمايند در صورت فوت يكى از والدين باشد البته با تفاهم مىحضانتشان بر عهده مادر مى

 د پدر متوفى براى طفل قیم تعیین كرده باشد. حضانت بر عهده ديگرى است هر چن

هیچ از ابوين يا پدر يا مادر كه حضانت بر عهده اوست  1175حضانت هم حق و هم تكلیف ابوين است: براساس ماده  

ق.م مقرر داشته  1172توان طفل را از او گرفت مگر در صورت علت قانونى و از طرفى تكلیف آنها براساس ماده نمى

ك از ابوين حق ندارند در زمانى كه حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگاهدارى او امتناع كند در صورت امتناع كه هیچ ي

شوند در صورت عدم امكان الزام با هزينه پدرو در بنا به تقاضاى ولى ديگرى قیم يا مدعى العموم الزام به حضانت مى

 شود.ین مىصورت فوت او با هزينه مادر طفل حضانت و هزينه او تأم

ق م هر گاه بر اثر طالق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت  1174حق مالقات با كودك: طبق ماده  

نداشته باشند هر يك از ابوين كه حضانت تحت نظر او نمى باشد حق مالقات طفل را دارد تعین زمان و مكان و تعداد آن با 

ق حمايت خانواده تغییر مكان و  14م  1ق دادگاه مدنى خاص است طبق تبصره محكمه است در مورد اختالف موارد فو

ق تغريرات عدم اجازه مالقات كودك با مالقات كننده عالوه بر سلب  98محل اقامت طفل بدون نظر دادگاه ممنوع و طبق م 

 ضربه شالق محكومیت دارد.  74حق حضانت تا 

جین بايد در تشیید مبانى خانواده و تربیت اوالد خود به يكديگر معاضدت گويد زوق م مى 1114تربیت كودك: ماده  -8 

ق م نیز ابوين رامكلف به تربیت اطفال خويش اعم از آموختن آداب و سنن اخالقى اجتماعى مذهبى  1178نمايند و ماده 

و نبايد آنها را مهمل  متناسب و كوشش در تعلیم حرفه متناسب با زمان مكان و وضعیت اجتماعى طفل درحد توان ساخته

 گذارند.

ازدواج مادر كه در اين  -2شود در صورت جنون هر يك طفل به ديگرى سپرده مى -1موانع اعمال حق حضانت:  -9 

گردد ق . م. اگر پدرفوت كرده باشد در صورت ازدواج حضانت به مادر بر مى 1171رسد م صورت حضانت به پدر مى

فل به طورى كه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخالقى صحت جسمانى يا تربیتى طفل در عدم مراقبت ط -3ق. م  1171م 

 ق. م  1174بیمارى مسرى صعب العالج م  -4معرض خطر افتد 

بعد از وفات والدين (هر دو) حضانت كودك به عهده جدپدرى  1188حضانت طفل در صورت فوت والدين: ماده  -11 

باشند وصى تعین كند و اگر آنها تواند براى اوالد خود كه تحت واليت او مىات ديگرى مىاست و پدر و جدپدرى بعد از وف

ق. م  1235شود و م نباشند (پدر و جدپدرى) و وصى هم معین نكرده باشند به تقاضاى دادستان براى كودك قیم تعین مى

 به اموال و حقوق مالى او با قیم است.  گويد مواظبت شخص مولى علیه و نمايندگى قانونى او در كلیه امور مربوطمى

 گیرد. باشد كه در بخش آخر مورد بحث قرار مىمذاهب عامه داراى عقیده و قانون ديگرى در اين خصوص مى 

اطاعت از والدين: در خصوص اطفال از آنجا كه والدين را مكلف به انجام امورى در خصوص حضانت كودكان  -11 

طفل بايد مطیع ابوين خود بوده و در هر سنى كه باشد بايد به آنها «ق. م چنین آورده كه:  1177ه قرار داده در مقابل درماد

هاى عقاليى و بايستى با اطاعت از والدين خود و اقدام به خواستهعلت وضع اين ماده آنست كه كودك مى». احترام بگذارد

اند به هدر نداده و فردى ه تعلیم و تربیت وى صرف كردهعقالنى آنان زحمات و مساعى و مخارج والدين خود را كه در را



مفید براى جامعه باشد. متأسفانه تنها همین يك ماده در قانون از والدين حمايت كرده بهتر بود مانند قرآن و ساير كتب 

 شد.آسمانى با توجه به اسالمى بودن كشور موارد بیشترى آورده مى

 روانشناسى  -3وقى حق -2اخالقى  -1تنبیه اطفال:  -12 

يكى از اصحاب امام كاظم از فرزندش نزد امام شكايت كرد امام به او گفت او را نزن بلكه با او قهر باش ولى اين قهر  

( بازى گوشى و شیطنت پسر در دوران كودكى پسنديده است براى اينكه در بزرگسالى 249شدن را طوالنى نگردان)

ناپذير حیات كه غرامت زندگى هستند روبرو ل در كودكى با سختى و مشكالت اجتناب(. بهتر است طف251شود)بردبار مى

شود تا بردبار و صبور بار آيد و در جوانى و بزرگسالى اهل استقامت باشد. پسر بچه را در هفت سالگى به نماز وا دارند 

( غیبت كردن كودك ممیز 251ست.)و در ده سالگى در صورت تمرد تنبیه نمايند. دشنام دادن به كودك موجب تغرير ا

توان او را فقط پنج تا شش ضربه آرام زد ظاهر اينست كه تأديب كودك براى مكلفان جايز نیست. براى تأديب كودك مى

بستگى به نظر شخص تأديب كننده و ولى طفل دارد گاهى مصلحت اقتضاى بیش از ده ضربه و گاهى اقتضاى كمتر از  آن 

كند و نیز از مقدار تغرير شخص بالغ تجاوز كرد بلكه احوط آنست كه از تغرير ه مصلحت اقتضا مىدارد و نبايد از آنچ

 (. 252شخص بالغ كمتر باشد و نزديكتر به احتیاط آنست كه به پنج يا شش ضربه اكتفا كند)

 به نقل از حماد گويد به امام صادق درباره تربیت كودك و غالم گفتم: عرض كرد.  

(ضربت) با مهربانى و در روايت سكونى است: به آموزگاران خود برسانید در مواقع ادب كردن اگر بیشتر از پنج يا شش  

 (.253شود)سه ضربه بزنند از آنها قصاص مى

بايستى در تربیت كودك خود تنبیه از نظر حقوقى و ضمانت اجرايى: والدين فقط مكلف به نگهدارى از طفل نیستند بلكه مى 

زوجین بايد در تشیید مبانى «دارد: ق. م مقرر مى 1114اشند و در اين راه با يكديگر همفكرى و همكارى كنند نیز كوشا ب

ق. م نیز ابوين را مكلف ساخته كه در حدود توانايى  1178ماده ». خانواده و تربیت اوالد خود به يكديگر معاضدت نمايند

 ايند و نبايد آنها را مهمل گذارند.خود به ترتیب اطفال خويش بر حسب مقتضى  اقدام نم

تربیت عبارتست از آموختن آداب و سنن اجتماعى و اخالقى و مذهبى متناسب با محیط خانوادگى كودك همچنین كوشش  

اى متناسب با زمان، مكان و وضعیت اجتماعى طفل به نحوى كه بعداً بتواند بوسیله آن در ياد دادن علم يا صنعت يا حرفه

كارى مفید بدست آورده و زندگى خود را به رفاه بگذارند. قانون مدنى حضانت ونگهدارى اطفال را تكلیف در اجتماع 

داند م. والدين دانسته و آنها موظف و مكلف به انجام اين كار كرده و در مقابل نیز اطاعت از والدين را تكلیف هر طفلى مى

علت وضع » ده و در هر سنى كه باشد بايد به آنها احترام بگذاردطفل بايد مطیع ابوين خود بو«ق. م مقرر داشته  1177

هاى منطقى و عقالنى آنها زحمات و مساعى بايستى با اطاعت از والدين خود و اقدام به خواستهاين ماده آنست كه كودك مى

براى اجتماع باشد اما از  اند به هدر نداده و فردى مفیدو مخارج والدين خود را كه در راه تعلیم و تربیت وى صرف كرده

 1171توان وادار به اطاعت كرد در مواردى تنبیه ضرورت دارد بنابراين م آنجايى كه همیشه بوسیله منطق كودك را نمى

تنبیه » توانند خارج از حدود تأديب كنندابوين حق تنبیه طفل خود را دارند ولى به استناد اين حق نمى«ق. م مقرر داشته 

ه كردن او به زشتى عمل ارتكابى و ايجاد پیشمانى از آن است لذا تنبیهى را كه بايد در نظر بگیرد كه با طفل براى آگا

روحیه طفل وقف داشته باشد از قبیل نصیحت، قهر سرزنش باز داشت و كتك و امثال آن تا طفل را از تكرار رفتار ناپسند 

كند ولى نبايد خارج از حدود تأديب حل و زمان و مكان فرق مىباز دارد و اين امر به اعتبار محیط اجتماعى و محیط وم

 باشد به طورى كه منجر به جرح يا نقص عضو گردد يا در اثر تنبیه يا ترساندن طفل كودك دچار بیمارى نگردد. 

ات اقدام -1شود: كند اعمال زير جرم محسوب نمىنیز در تأكید همین مطلب مقرر مى 1371ق. م. ا مصوب  59ماده  

شود مشروط بر اينكه والدين و اولیاء قانونى و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حضانت آنها انجام مى

 اقدامات مذكور در حد متعارف تأديب، حضانت و محافظت باشد. 

از آنجا كه رفتار كودكان و نوجوانان ناشى از نوع روحیات آنها در مرحله اول و اجتماع و دوستان و محیط خانوادگى در  

باشد هر گاه درباره نوعى خاص از رفتار كودك ناآشنا بوده و جهل به آن داشته باشیم شايد به علت همین مراحل بعدى مى

ى ناخود آگاه و از روى جهل انجام دهیم كه باعث پشیمانى دائمى ما و كج بار عدم آگاهى و غريب بودن رفتار عكس العمل

آمدن ثمره زندگى يعنى فرزند بشود به عنوان مثال كودكى در دوران اولیه كودكى مورد توجه ما بوده سپس به داليل 

كنیم كه تاكنون مشاهده مى مختلف از جمله رشد، خیلى در چشم و توجه ما نباشد يك روز عمل غیر معقول و خالفى از وى

كند اين كودك ديگر از دست خارج شده و چون هیچ عكس العمل را سابقه نداشته شخصى كه مطلع نباشد در خود فكر مى

زند اما اين كودك به علت بى توجهى و به خاطر همین تنبیه و جلب بیند به ناگاه كودك را مىدر آن لحظه بهتر از تنبیه نمى

تى بوسیله تنبیه چنین عمل ناهنجارى انجام داده از اين به بعد هم به خاطر توجه والدين اعمال خالف بیشتر توجه والدين ح

دهد تا آنگاه كه چشم باز كرده ناگاه كودك را فردى ناهنجار گوشه گیر مورد انتقاد و يا به نحو ديگرى مكرراً انجام مى

اوى و روان سنجى كودك پى به علت بروز فالن رفتار كودك بودند با بینیم در حالیكه اگر والدين با روانكخالفكار مى

فهماند اگر بخواهد كردند و به او مىبرخورد به جا و همراه با عطوفت و توجه به او از ناهنجار شدن او جلوگیرى مى

را تشويق كنند كه تشويق  مورد توجه قرار گیرد بايد فالن اعمال راانجام دهد فالن رفتار را انجام ندهد و در اين راه او

بینیم مهمترين حربه براى پیشبرد هدف دركودكان است و هدف هم همان اصالح است اگر رفتار ناپسندى از كودك مى

كنند او را لجوج بدون اهانت به شخصیت او راه صحیح را نشانش دهیم زيرا كسانى كه شخصیت كودك را مدام تحقیر مى



(. زياده 254فرمايد االفراط فى المالمه يشب میزان اللجاج)على (ع) ضمن حديثى مى آورند حضرتو سرخورده بار مى

 (255كند.)روى در مالمت و سرزنش آتش لجاجت را شعله ور مى

توانند راهنماى كودك باشند و بدون ترديد كودك در زمان طفولیت نیاز شديد به راهنما دارد از جمله كسانى كه بهتر مى 

دهد والدين هستند آنها هستند كه بايد نیكى كردن را به كودك تر به سخن آنها گوش فرا مىترو مطمئن كودك نیز صمیمى

بیاموزند و در انجام آن كودك را تشويق كنند ولى بايد به اين نكته توجه شود كه امر و نهى از اندازه خارج نشود و منجر به 

 (. 256اهانت و بى احترامى به كودك نگردد)

يت در رفتار والدين بايد تعادل باشد و آنقدر هم از خود ضعف و نرمى نشان ندهند كه خداى نكرده كودك بر آنها در نها 

برد و چیره شود و به قول پیامبر كودك تربیت كننده والدين شود كه پیامبر از اين نوع كودك پناه به خداوند سمیع علیم مى

هاى هاى منطقى كودك را بر آورده و خواستهنشود و در اين راه بايد خواستهبنا به قول روانشناسان خانواده كودك ساالر 

غیر منطقى او را توجیه كنیم و اگر كودك اصرار بورزد رفتار مناسبى نمائیم و نقل شده بهترين وسیله تربیتى قبل تنبیه قهر 

شود به هر حال مشاورهاى نزد فرزند مىباشد كه البته نبايد طوالنى شود زيرا باعث بى شخصیتى و بى ارزشى والدين مى

روانشناسى و روانسنجى يك راه كار در شناخت علت رفتار كودكان است اما هر رفتار يكسان را نبايد به يك علت ريشه 

تواند در يك جلسه نیم ساعته علت واقعى يابى كرد و توانايى و هوش كودكان بسیار متفاوت است و يك روانشناس نمى

را در يابد وبه شما توصیه برخورد خاصى را بنمايد به طور خالصه ما مكلف به انجام برخورد خوب و  رفتار فرزند

گردد كه خوب يابد باشد تا صالح گردد يا لجاجت كرده و به تینت متناسب با فرزند هستیم و مابقى به ذات فرزند بر مى

ا صالح شدند مانند حضرت موسى (ع) كه در دربار و زشت خو كند زيرا كسانى بودند كه در محیط بد پرورش يافتند ام

 ديار شرك فرعون رشد كرد اما نهايتاً به امر و خواست خدا به اصل خود برگشت و به قول شاعر: 

 هركسى كو دور ماند از اصل خويش  

 باز جويد روزگار وصل خويش 

به خوى پلید شرك و كفر برگشتند مانند پسر و چه بسا افرادى كه در دامان نبوت و رحمت رشد يافتند اما در نهايت  

حضرت نوح (ع) و افرادى ديگر كه تاريخ گوياى حال آنها است و بايد قبول كرد اين آيه قرآن را كه بعضى از فرزندان و 

شوند و اين يك واقعیت است كه آزمايشى از سوى رب العالمین يا عذاب و كفاره گناهان سابق اهل شما دشمنان شما مى

بهترين راه براى داشتن فرزند صالح دعا و انابه به درگاه خداوند وهاب است زيرا كه او عطا كننده بى منت بى  است

سوره  41-35انتهاست و مانند حضرت ابراهیم (ع) و حضرت زكريا دعا نمائیم كه نمونه دعاهايشان در قرآن آمده آيات 

سجاد (ع) در صحیفه سجاديه دعا نمائیم كه خداوند فرزند صالح ابراهیم (ع) و آيات آخر سوره بقره و يا مانند حضرت 

نصیبمان كند كه باعث روشنى چشم و نور دلمان گردد و آن دعايى كه به نزد خداوند بدون واسطه و شفیع عرض شود ان 

. الحمد هلله الذى اذا دعاه بال شفیع فیقضى. (دعاى ابو حمزه ثم الى) حمد و سپاس خدايى راكه شاء َّللاه مستجاب است ان شا َّللاه

 هرگاه او را بدون شفیع خواندم پس حاجتم را برآورده كرد. 

اداره امور مالى كودك كسى كه عهده دار نگهدارى و تربیت (حضانت) كودك است الزاماً همان شخصى نیست كه  -13 

باشند افراديكه حق دخالت و ه كامالً مجزا مىكند زيرا قانوناً اداره امور مالى و حضانت دو مقولامور مالى وى را اداره مى

 امین  -4قیم  -3وصى  -2ولى قهرى  -1اداره امور مالى كودك را دارند به ترتیب عبارتند از: 

 الف: ولى و انواع آن: سمت پدر و جدپدرى را در اصطالح قانونى واليت قهرى گويند.  

مطلب قابل توجه دراينجا اينست » باشدپدر و جدپدرى خود مىطفل صغیر تحت واليت قهرى «ق .م مقرر داشته  1181م  

كه اگر عملى از طرف طفل هر يك از پدرو جدپدرى بدون اطالع ديگرى انجام دهند نافذ و كودك حق انتفاع از آن را دارد 

 و اين حق مساوى است. 

ل مربوط به اموال و حقوق مالى او بوده و اختیارات ولى قهرى: ولى قهرى نماينده قانونى كودك در كلیه امور و مسائ -ب  

اى كه اختیاراتش نامحدود است مگر در مواردى كه قانون احصاء كرده نظیر انشاء وصیت لعان، سوگند و تقسیم تركه

 كودك در آن سهیم است. در هر صورت ولى بايد مصلحت طفل را در نظر بگیرد. 

تواند براى انجام امر قیم مى«گويد ق. م كه مى 1246مالك م دستمزد ولى قهرى: شايد بتوان براساس وحدت  -ج  

تواند مطالبه اجرت كند اما رابطه فرزند با ولى قهرى كامالً متفاوت با بگوئیم ولى قهرى مى» قیمومیت مطالبه اجرت كند

رى در صورتیكه قادر به شود اما پدر و جد پدرابطه او با قیم است و اين رابطه ابوت و بنوت مانع از قبول چنین حقى مى

توانند از اموال كودك سهمى به عنوان نفقه بردارند خواه متولى اموال او باشند يا در اين مورد اداره امور خود نباشند مى

 دانند. اى بر عهده نگیرند احاديث اسالمى نیز يكى از مصاديق بِر والدين، دادن نفقه آنها در هر صورت مىوظیفه

اموال كودك نزد ولى قهرى: ولى بايد در نگهدارى اموال كودك كمال مراقبت را بنمايد و نسبت به آن  امانت بودن -د  

تعدى و تفريط ننمايد در صورتیكه بدون تعدى و تفريط مال از بین برود ولى ضمانتى ندارد همچنین بعد از رشد كودك ولى 

ويض كند آنچنان كه در قرآن آمده آنها را بیازمائیم تا موظف است اموال او را در صورت قدرت براداره آنها به وى تف

 اند در صورت تعدى و تفريط ولى ضامن است زيرا يد او يد امانى است. بدانیم به رشد كافى رسیده

تواند آنرا ساقط كند اما گاهى اوقات به علت بروز تعلیق حق و واليت قهرى: واليت حق طبیعى است و لذا كسى نمى -ه  

ق. م مقرر  1182افتد حوادثى مانند جنون، بیمارى حاد، حبس طوالنى و... لذا ماده حوادث اين حق به تعلیق مى اىپاره



دارد هر گاه طفل پدر و جدپدرى داشته باشد و يكى از آنها محجور يا به عللى ممنوع از تصرف در اموال مولى علیه گردد 

 برد زيرا اسقاط همیشگى است. شود بكار مىار معلق مىگردد بهتر بود قانونگذواليت قانونى او ساقط مى

در  -1شود: تعین قیم با بودن ولى قهرى: در صورت تعلیق واليت قهرى براى طفل با دو شرط ذيل قیم تعیین مى -و  

ه شود كه بنا به دستور مادصورتیكه ولى قهرى منحصر به فرد محجور شود پس اگر هر دو باشند به ديگرى واگذار مى

قیم اتفاقى كه بنا به دستور ماده واحده راجع به تعیین قیم  -2شود. ق. م به توسط مدعى العموم اين كار انجام مى 1185

كند كه: در مواردى كه تعقیب جرم موقوف به شكايت متضرر از جرم است و متضرر بیان مى 1316اتفاقى مصوب 

باشد و موجب فوت دلیل يا ضرر شود موقتاً شخص راتعیین و  صغیر است مدعى العموم قیم مشخص كرده، اگر وقت گیر

حتى بنا به مصلحت اقدامات الزم راانجام میدهد همچنین هر گاه مجرم ولى قهرى باشد به همین ترتیب مدعى العموم عمل 

 نمايد. مى

توانند انجام دهند يا ضم امین به ولى قهرى: در موارديكه ولى منحصر به پدر و جد پدرى و آنها وظايف خود را نمى -ز  

ارتكاب حیف و میل  -2عدم لیاقت ولى  -1كند كه شامل موارد ذيل است: كنند دادگاه يك امین به ولى طفل ضم مىاعمال مى

 غیبت يا محبوس بودن ولى  -6عدم امانت ولى  -5اعتیاد ولى  بیمارى و -4كبر سن ولى  -3از طرف ولى 

نحوه انتخاب امین: هرگاه هر يك از اقرباى طفل يا فرد ديگرى (مدير مدرسه، همسايگان، مددكار اجتماعى و...)  -ح  

بین اقوام اگر  نسبت به اين افراط يا تفريط درحق طفل يا اموال او مطلع شود به دادستان اطالع، دادستان به ترتیب از

 كند. مىشخصى صالحیت براى امین شدن داشت انتخاب

مادر واليت ندارد: با توجه به اينكه فقط پدر و جد پدرى اختیار اداره امور مالى كودك را دارد مادر حق هیچگونه  -ط  

با توجه به مصلحت طفل اى به طفل ببخشد اختیار با پدر و جد پدرى است. دخالتى در اين موضوع ندارد حتى اگر خانه

باشد. در خصوص آنرا بهره بردارى نمايند تنها مادر در خصوص باز كردن حساب بانكى داراى اختیارات محدودى مى

اى بر آورد و آن مقدار به مادر، جهت هزينه حضانت در زمانى كه بر عهده مادر است در دوران جدايى و طالق، هزينه

 شود. طفل پرداخت مى

باشند وصى تواند براى اوالد خود كه تحت واليت او مىهر يك از پدر و جد پدرى بعد از وفات ديگرى مى وصى: -ى  

توانند به وصى معین كند تا بعد از فوت خود در نگهدارى و تربیت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد آنها مى

آنها محجور يا ممنوع التصرف شود واليت قانونى او ساقط خود نیز حق توكیل در تعین وصى بدهند و اگر يكى از 

 شود. مى

نگهدارى و تربیت مولى علیه: نگهدارى و تربیت كودك عبارتست از تهیه منزل لباس خوراك وسايل معالجه و  -ك  

 مداواى او همچنین امور آموزشى و پژوهشى او بر عهده ولى خاص كه همان پدر جد پدرى و وصى منصوب از طرف

 باشد. آنهاست، مى

تواند براى اداره اموال خود وصى تعین كند هرچند مادر زنده باشد زيرا مادر اداره اموال كودك: پدر يا جد پدرى مى -ل  

 در اداره امور مالى كودك نقشى ندارد. 

رى حق ندارد براى دارد غیر از پدر و جد پدرى شخص ديگق. م مقرر مى 861مادر حق ندارد وصى تعین كند: ماده  -م  

 صغیر وصى تعین كند. 

شود انتخاب كرد: وصى بايد بالغ عاقل و رشید باشد و در زمان فوت وصى داراى چه كسى به عنوان وصى مى -ن  

 تواند براى امور مولى علیه خود وصى غیر مسلم معین كند. گويد ولى مسلم نمىق. م مى 1162شرايط باشد و ماده 

تواند يك يا چند نفر وصى معین نمايد در صورت تعدد بايد مجتمعاً عمل به ق .م: موصى مى 854م  تعداد اوصیاء -ض  

 وصیت كنند مگر اينكه تصريح  به استقالل شده باشد. 

امتناع  -1عذل وصى: وصى بايد بر طبق وصاياى موصى رفتار كند واال منعزل است موارد عزل وصى عبارتند از:  -ع  

از بین رفتن شرطى كه بواسطه آن  -4عدم رعايت وصاياى موصى  -3عدم توانايى وصى  -2ايف وصى از انجام وظ

 تواند وصى را عزل و به جاى او قیم تعین كند. وصى معین شده است. دادگاه محل اقامت كودك مى

عى و شود و شامل ناظر اطالناظر: كسى كه از طرف ولى قهرى جهت نظارت بر وصايت و وصى انتخاب مى -ف  

توان فهمید كه بر ق م مى 1246شود. با توجه به وحدت مالك ماده ناظر استصوابى (عدم تصمیم بدون اخذ موافقت) مى

 عهده ولى قهرى است كه حق الزحمه و اجرت وصى و ناظر را بدهد. 

وان قیم انتخاب كند مادر تواند هر كس را كه صالحیت و قدرت بر اداره اموال كودك را دارد به عنقیم:  دادگاه مى -ص  

كودك بعد از پدر در صورت داشتن صالحیت و شوهر نداشتن (عدم ازدواج مجدد مادر) داراى ارجحیت هستند. ماده 

 كند. ق. م موارد منع از قیم شدن را بیان مى 1231

تواند ق م مى 1234دد طبق م تواند يك يا چند نفر را به عنوان قیم انتخاب كند و در صورت تعتعداد قیم: دادگاه مى -ظ  

 ق امور حسبى تعین تكلیف كرده است.  36گیرى ماده وظايف آنها را تفكیك كند در صورت بروز اختالف در تصمیم

ق. م دراين  1247تواند شخصى ديگر را نیز به عنوان ناظر تعین كند ماده ناظر: عالوه بر دادستان دادگاه مى -چ  

 دهد. خصوص توضیح مى

قیم موقت: در صورت وجود كودك فاقد ولى قهرى و وصى ايرانى در خارج كشور دادگاه ايران به دادگاه كشور محل  -غ  

 اقامت كودك اجازه تعین قیم موقت داده است. 



امور  68و  55 - 56ق. م و  1219 - 1221 - 1222نحوه انتخاب و اخذ تأمین و دادگاه صالح براى تعین قیم: مواد  -ث  

كند و دادگاه مدنى ق.م در مورد نحوه اخذ تأمین بحث مى 1243كنند ماده بى در مورد نحوه انتخاب قیم صحبت مىحس

 خاص محل اقامت كودك صالح براى رسیدگى چنین دعوايى است. 

داره ا -2مواظبت و نگهدارى كودك  -1ق م دو وظیفه به عهده قیم گذاشته:  1235وظايف و حق الزحمه قیم: ماده  -خ  

 -1در تعیین موارد ذيل:  - 81و  81امور حسبى و همچنین  91و  74 - 75 - 76ق م). مواد  1236امور مالى كودك (م 

ممنوعیت معامله  -5صلح دعوى  -4فروش و رهن اموال غیر منقول  -3فروش اموال منقول  -2نگهدارى اموال 

 پرداخت هزينه كودك  -8دادن صورتحساب  -7اجازه اشتغال به كودك  -6حق الزحمه كودك)  1246باكودك،)

ق امور  97كنند طبق م ق .م میزان مسئولیت او را تعین مى 1239و  1238مسئولیت و موارد و نحوه عزل قیم: مواد  -ذ  

تواند موارد عزل قیم رابه دادستان اطالع دادستان پس از برسى جهت تعین قیم حسبى كودك، ممیز با هر شخص ديگر مى

 كند. اقدام و دادگاه تصمیم مقتضى صادر مى جديد

برد كه شرط وراثت زنده ماندن در حین فوت مورث است و اگر حمل باشد در صورتى ارث مى: «875امین طبق م  -ق  

ق م: وصیت براى حمل  851و ماده » نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولدشود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد

شود كودك حتى قبل از تولد هم ممكن است لذا مشاهده مى» است لیكن تملك او منوط است براينكه زنده متولد شود صحیح

شود ارجح مادر طفل سپس اقرباى داراى اموالى باشد اگر داراى ولى خاص بود كه بر عهده آنهاست و گرنه امین تعین مى

ین با دادگاهى كه مادر جنین در حوزه آن اقامت دارد است ساير امور نسبى و سببى طفل اولويت دارند. تعین امین براى جن

مربوط به امین با دادگاهى است كه امین را تعین كرده است. عزل امین نیز مانند عزل قیم است. مقررات راجع به وظايف 

ین قیم به دادگاه اطالع شود سمت امین پس ازتولد جنین ساقط و جهت تعاختیارات و مسئولیت قیم شامل امین جنین هم مى

 گردد. شود. دستمزد امین همچنین مخارج او از هزينه دارايى كودك پرداخت مىداده مى

شود، كه آنرا اى بین دو نفر كه به سبب تولد يكى از آنها از ديگرى يا تولدشان از شخص ثالثى حادث مىنسب: عالقه -14 

باشد و مورد قبول قانون ايران و ساير كشورها است و آثار ما بین اح مىگويند ناشى از نكنسب مشروع يا نسب قانونى مى

 شود.والدين و فرزندان بر آن بار مى

فرزند مخصوص شوهر و براى زنا كار » الولد للفراش و للعاهر الحجر«میزان تأثیر اماره فراش: با توجه به حديث نبوى  

شمرد و بوسیله اين قاعده فرزند به ا جزء امارات قانونى مىآنرا صريح 1322همچنین  1158-1159سنگ است و مواد 

اقرار ضمنى شوهر از طريق عقد نكاح و مصلحت جامعه دلیل بر نسب بین فرزند و  -والدين با شروطى از جمله عفت زن 

 شود. والدين مى

با  -2اره فراش را ثابت كند عدم تحقق ام -1دعوى نفى نسب: پدرى كه نسب فرزندش را منكر است دو راه در پیش دارد:  

شود مدت اقامه دعوى از قبول اماره فراش و عدم الحاق كودك به خود ادعاى زناى همسرش نمايد كه منجر به لعان مى

 باشد. طرف پدر بعد از تولد طفل دو ماه مى

غیر باشد بايد يا بر او باشد اما اگر صشود: در مرحله اول كودك مخاطب مىدعوى نسب علیه چه شخصى اقامه مى -الف  

قیم اتفاقى تعین كرد از طرفى مادر هم كه نسبت بى عفتى به او زده شده و از حقوقى همچون حضانت فرزند و میراث و... 

 تواند به عنوان مخاطب در جلسه شركت نمايد. شود مىمحروم مى

ه فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من دارد: اگر كسى بق.م.ا مقرر مى 142كیفر دعوى واهى نفى نسب: ماده  -ب  

البته ». گرددنیستى يا كسى به فرزند ديگرى بگويد تو فرزند او (فالنى) نیستى حد قذف (هشتاد تا زيانه) بر او جارى مى

 گردد. اى در بین باشد حد قذف جارى نمىاگر قرينه

نفى نسبت لعان است كه از طرف پدر به طريقى كه در لعان موارد و نتايج آن  و تأثیر در ارث برى: يكى از موارد  -ج  

جلد پنجم حقو ق مدنى دكتر امامى آمده انجام و رابطه فرزند با پدر قطع ولى با مادر برقرار و تمامى روابط و آثار برآن 

 مترتب است (ارث و...). 

ند البته به شرط امكان مثالً از نظر سنى توانند نسبت به طفلى ادعاى نسب كناقرار به نسب: هر يك از پدر و مادر مى -د  

شود و تنها با تفاوت باشد همچنین از طريق زنا نسب حاصل نشده باشد پس از اين كلیه آثار واليت و بنوت بر آن بار مى

 شود. ادعاى محكم و ثابت اكراه يا اشتباه از طرف مقر حكم دعوى ملغى مى

توارث بین كودك  -4واليت قهرى پدر و جدپدرى  -3الزام به انفاق  -2طفل نگهدارى و تربیت  -1آثار نسب مشروع:  -ه  

 حرمت نكاح.  -5و پدر و مادر و خويشاوندان آنها 

شود و نبايد خیلى بار گناه والدين به دوش بكشد فرزند غیر مشروع: كودكى كه از رابطه حرام در يك جامعه متولد مى -و  

 884پدرنسبت ولد الزنايى به دوش نكشد قانون راهنمايى در نظر گرفته است نظیر ماده  اش با جاى خالى نامو در شناسنامه

 ق م. 

حضانت و نگهدارى طفل كه مختص به فرزند مشروع است ولى بعضى حقوقدانان به عنوان  -1آثار نسب نامشروع:  -ز  

صورت اكراه يا اشتباه بنا به قاعده تسبیب پدر در زمینه انفاق هم فقط در  -2اند تكلیف نه حق، بر عهده والدين او گذاشته

نكاح او  -5توارث هم وجود ندارد  -4واليت قهرى نسبت به طفل وجود ندارد و بايد قیم تعین كرد  -3شود ملزم به انفاق مى

 ق.م ممنوع است.  1145با ارقاب طبق ماده 



باشد و آثار خويشاوندى ايجاد هر گونه رابطه مى فرزند خواندگى: دراسالم فرزند خواندگى امرى مطلوب اما فاقد -15 

رود خداوند كند و در برخوردها بايد مراعات اخالق رانمود چنانچه وقتى حضرت موسى (ع) به نزد فرعون  مىنمى

 دهد به جهت سرپرستى موسى در كودكى توسط فرعون، با او (فرعون) با زبانى نرم و لیهن سخن بگويد. دستور مى

خانوادهاى  1353نون  حمايت از كودكان بى سرپرست: به موجب قانون حمايت از كودكان بى سرپرست سال قا -الف  

توانند اطفالى را به عنوان فرزند خوانده تقبل نمايند كه هیچگونه اثار وراثت و نكاحى برآن بار خاص تحت شرايطى مى

 شود. نمى

هر زن و «دارد: انون حمايت از كودكان بى سرپرست مقرر مىشرايط خانواده داوطلب پذيرش كودك: ماده يك ق -ب  

توانند باتوافق يكديگر طفلى را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستى نمايند كه از شوهر مقیم ايران مى

ق  3باشند.(م جمله عدم حجر، استعمال مواد مخدر و سكرآور، بیمارى واگیر دار و داراى امكان مالى و حسن خلق و... 

 حمايت كودكان بدون سرپرست).

هیچیك از پدر و جد پدرى يا مادرى طفل شناخته شده يا در  -2سال تمام كمتر باشد  12سن طفل از  -1شرايط كودك:  -ج  

راجعه سال تمام پدر يا مادر يا جدپدرى او م 3قید حیات نباشند و يا كودكانى باشند كه به موسسه عام المنفعه سپرده شده و 

 نكرده باشند. 

تشريفات صدور حكم سرپرستى: زن و شوهر بايد با هم به دادگاه محل اقامت خود تقاضاى سرپرستى داده ودادگاه پس  -د  

دهد سپس در صورت دارا بودن صالحیت آنرا تنفیذ دائمى از بررسى شرايط ابتدا شش ماه آزمايشى حكم سرپرستى مى

 نمايد. مى

در حضانت مانند والدين و فرزند حقیقى عمل و برخورد نمايند در صورت طالق احكام  -1رستى: آثار حكم سرپ -ه  

 حضانت طفل واقعى مرعى و ملحوظ است. 

سالگى براى  7سالگى براى پسر و  2واليت: دراينجا نیز همانند طفل واقعى والدين بايد تفكیك مسئولیت نمايند و تا  -و  

سال  7سال براى پسران و  2تواند اظهار عقیده نمايد اما بعد از بامادر باشد و پدر فقط مى گیرى محضدختر اختیار تصمیم

براى دختران اختیار تام با پدر است و مادر فقط حق اظهار نظر دارد و از نظر مالى نیز اداره با پدر سپس جد پدرى و اگر 

 ندارد (پدر يا جد پدرى) بايد براى او قیم تعیین كرد. 

راثت: در فرزند خواندگى هیچ نوع وراثتى ما بین فرزند خوانده و والدين نیست اما اگر وجوهى يا اموالى را به طفل و -ز  

 گردد. صلح كرده و طفل فوت نمايد با نظر دادگاه آن اموال به والدين او بر مى

و براى غیر اين موارد حرمتى داند حرمت نكاح: شرع اسالم حرمت را تنها در فرزندان سببى نسبى و رضاعى مى -16 

ايجاد نكرده البته بعضى حقوقدانهابه علت رعايت اخالق عمومى اين ازدواج (فرزند خوانده با مادر) را غیر قانونى 

 اند. ازدواج فرزند خوانده با خاله عمه و غیره والدين هیچ مانع شرعى و قانونى قطعاً ندارد. دانسته

 آثار حكم سرپرستى:  -17 

ثار حكم سرپرستى نسبت به اشخاص ثالث: حكم سرپرستى فقط نسبت به كودك خانواده سرپرست موثر است و نسبت آ -1 

توان ساير اقوام به اشخاص ثالث اعتبارى ندارد و در صورت فوت پدر خوانده و عدم استطاعت مادر بر حضانت طفل نمى

 را ملزم به پرداخت نفقه نمود.

به خانواده حقیقى كودك: تنها اثر آن اينست كه خانواده حقیقى طفل اولويت در حضانت طفل آثار حكم سرپرستى نسبت  -2 

 برد و حرمت نكاح با آنها و اقوامش محفوظ و ممنوع است. دهند اما كماكان ازآنها ارث مىرا از دست مى

داند و حرمتى شوهر بال مانع مىاين قانون سرپرستى كودكان متعدد توسط يك زن و  11سرپرستى كودكان متعدد: ماده  -3 

 برند. توانند با هم ازدواج كنند و از يكديگر ارث نمىكند و مىهم بین فرزندانى درنكاح و ارث ايجاد نمى

تقاضاى سرپرست مبنى  -2با تقاضاى دادستان مبنى بر سوء رفتار والدين با فرزند خوانده  -1فسخ حكم سرپرستى:  - 4 

توافق طفل و والدين براى پیوستن به پدر و مادر اصلى بعد  -3بر سوء رفتار يا عدم استطاعت بر مخارج و حضانت طفل 

 گردد. اصلى بر مى از سن رشد حكم سرپرستى فسخ و فرزند به خانواده

فرزند رضاعى: اگر كودكى تحت شرايطى از زنى شیر نوشیده باشد فرزند رضاعى او محسوب و آثارى بر آن  -18 

 مترتب است. 

يا پانزده  -3طفل ال اقل يك شبانه روز  -2شیر از حمل مشروع حاصل شده باشد  -1شرايط ايجاد قرابت رضاعى:  -الف  

شیر خوردن طفل بايد قبل  -4دفعه متوالى از زن شیر خورده بدون اينكه در میان از غذاى ديگر يا زن ديگر شیر بخورد 

 خورده از يك زن و يك شوهر باشد. مقدار شیرى كه  -5از اتمام دو سالگى او باشد 

كند و از مى 1145آثار ناشى از قرابت رضاعى: تنها در زمینه نكاح رضاعى ايجاد حرمت با اقارب موضوع ماده  -ب  

كند (والدين رضاعى) و از آنها ارث نبرده و آنها نیز از فرزند خود ارث جهت حضانت تكلیف و حقى بر والدين خود نمى

 ند رضاعى). برند (فرزنمى

 سازد. تابعیت كودك: عبارتست از رابطه سیاسى و معنوى كه شخص را به دولت معینى مرتبط مى -19 

شود و از حقوق قانونى اين رابطه درآن تابعیت خون: دراين نوع سیستم تابعیت از طريق نسب به كودك تحمیل مى -الف  

 ق استفاده دارد البته بايد از طريق مشروع كودك متولد شده باشد. شود و حمند مىكشور ما بین والدين و فرزندان بهره



شود يعنى كشورى كه تابعیت خاك و تابعیت مضاعف: در سیستم خاك تابعیت از روز محل تولد به طفل تحمیل مى -ب  

یستم خون بیشتر مد توان گفت سداند. در ايران مىق .م افراد خاصى را تبعه ايران مى 976طفل در آنجا متولد شده ماده 

 شود. نظر است اگر مثالً شخص ايرانى در كشور انگلیس متولد شود داراى تابعیت مضاعف مى

سال يكسال ديگر درايران سكونت  18اگر طفلى كه داراى پدر خارجى است بعد از رسیدن به سن «تابعیت مشروط:  -ج  

 ق.م 976م  5بند » شودگزيند تبعه ايران محسوب مى

شوند أثیر تغییر تابعیت والدين بر كودك: اگر پدر طفلى به تابعیت ايران در آيد فرزندانش هم تبعه ايران محسوب مىت -د  

ق.م. و در صورت خروج والدين از تابعیت ايرانى، اطفال  981و  979بر خالف مادر كه تأثیرى در فرزندان ندارد مواد 

ق.م تغییر تابعیت در استفاده از حقوق مدنى كشورها  988ه هیئت وزيران م مانند مگر بااجازدر تابعیت سابق خود باقى مى

 و تكالیف مترتب بر رابطه والدين و فرزندان در هر كشور تأثیر گذار است. 

باشد تأثیر محل اقامتگاه در تعین ق.م همان اقامتگاه ولى يا قیم آنها مى 1116اقامتگاه كودك: اقامتگاه كودك طبق م  -21 

 ه صالحیتدار حائز اهمیت است. دادگا

 تحصیل -21 

قانون اساسى دولت موظف به فراهم كردن وسايل آموزش و پرورش تا  31تحصیل و آموزش كودك: طبق ماده  -الف  

پايان ديپلم است و براى جلوگیرى از تضییع حقوق كودكان و نوجوانان بزهكار در مراكز اصالح و تربیت زمینه تحصیل 

دد. والدين نیز مكلفند كودكان را براى تحصیل به مدرسه بفرستند وتحصیل تا مقطع خاصى در قانون اكثر آنها فراهم گر

توانند اين حق را از فرزند زايل نمايند قانون اساسى كلیات اين بحث را گفته و در حقوق كشورها الزم است و والدين نمى

 خانواده به تفصیل آمده است. 

توان با دستاويزهايى نظیر فقر، نیاز به دستمزد كودك، بعد تحصیل: كودكان و نوجوانان را نمى باز داشتن اطفال از -ب  

قانون تأمین وسايل و امكانات تحصیل اطفال و جوانان ايرانى ضمانت اجراى  -1- 2- 4مسافت و.... مانع تحصیل شد مواد 

براى والدين جلوگیرى كننده از حق تحصیل اطفال در اين قانون حتى جزاى نقدى  4باشد و در ماده رعايت اين مسئله مى

 است.نظر گرفته

تر، قوانینى وضع شده تااز مقررات كار براى كودكان خردسال: براى جلوگیرى از استثمار كودكان با حقوق پائین -22 

ار فرمايان منع قانونى طرفى كودكان در اثر استیصال به كار نپردازند يا والدين آنها را مجبور نكنند و از جهت ديگر ك

 جهت به كار گماردن اطفال كم سن و سال در پیش روى خود ببینند البته قوانین ناكافى است نیاز به تغییر و اصالح دارند. 

و » به كارگماردن افراد كمتر از پانزده سال تمام ممنوع است«دارد: قانون كار مقرر مى 79حداقل سن كار: ماده  -الف  

توانند كار كنند جراى آن نیز مجازتهايى تعین كرده است البته در كارگاههاى خانوادگى همسر و فرزندان مىبراى ضمانت ا

سال اعالم شده است. البته  18در مقابل در مشاغلى كه از نظر جسمى و اخالقى براى نوجوان زيان آور است حداقل سن 

 تأمین اجتماعى صورت گیرد.  سال توسط سازمان 18تا  15بايد معاينات پزشكى از نوجوان 

قانون كار حداكثر ساعت كار، كارگران را هشت ساعت در روز اعالم كرده و براى  51ساعت كار نوجوان: ماده  -ب  

 شود. ق كار مجازات مى 175نوجوانان نیم ساعت كمتر لحاظ كرده است و متخلف ازآن طبق ماده 

ار اضافى و انجام كار در شب براى كارگر نوجوان ممنوع است طبق اضافه كار و كار در شب: ارجاع هر نوع ك -ج  

 باشد. بامداد مى 6الى  22ق كار، شب از ساعت  53ماده 

قانون كار ارجاع كارهاى سخت و زيان آور و خطرناك و حمل بار با دست بیش  83كارهاى سخت و زيان آور: ماده  -د  

ى براى كارگر نوجوان ممنوع است تعین مشاغل سخت و زيان آور بر عهده از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانیك

شوند پس پدر و وزارت كار و امور اجتماعى است متخلفین ازاين ماده داراى مجازاتهايى به شرح قانون كار مجازات مى

 توانند كودك را به هرسنى وادار كنند او را در هر سنى به دنبال كار برود.مادر نمى

 فال و قوانین كیفرى: اط -23 

كودك بزهكار: ريشه بزهكارى اطفال مسائلى از قبیل فقر، فقدان تعلیم و تربیت صحیح، اختالف بین والدين،  -الف  

باشد كودك غیر ممیز مسئولیت كیفرى و مدنى ندارد كودك ممیز مسئولیت كیفرى بیسوادى، بیكارى، ولگردى و... مى

توان به كودك غیر ممیز را مى -ق.م.ا  147و  112ع براى او تعزير مشخص كرده ماده ندارد اما قانونگذار بعضى مواق

توان خانواده وى جهت اصالح تحويل داد اما كودك ممیز خصوصاً اينكه وقتى توسط والدين خود مجبور به جرم شده نمى

 شود. به آنها تحويل داده و به مراكز اصالح و تربیت معرفى مى

ق.م.ا مجازات جرم كودك اعم از قتل جرح و ضرب بر عهده  51ران خسارت زيان ديده از جرم: ماده مسئولیت جب -ب  

ق.م.ا بستگان ذكور پدر  317ق.م.ا نوع جرم آنها را به منزله خطاى محض تلقى كرده وطبق ماده  316عاقله است و ماده 

پدر، جد «اند عاقله عبارتند از: دار پرداخت ديهدهبرند، عهو مادر يا پدرى به تربیت طبقات ارث كه حین الفوت ارث مى

در صورت نداشتن عاقله يا عدم استطاعت آنها ديه از بیت المال ». پدرى، برادر، پسران برادر، عمو و پسران عمو

ق.م.ا. در  51شود. در مورد اتالف مال، خود طفل ضامن است و اداء آن بر عهده ولى طفل است ماده پرداخت مى

 ه طفل مالى براى جبران خسارت نداشته باشد زيان ديده از جرم حق رجوع به ولى طفل و عاقله را ندارد. صورتیك

دادگاه صالح براى جرائم اطفال: دادگاه صالح براى جرائم اطفال اعم از ممیز و غیر ممیز بسته به نوع جرم متفاوت  -ج  

 سیس شده كه جاى تشكر دارد. است اخیراً داد سراهايى مخصوص كودكان و جرايم آنها تأ



شود و كودك برى از تأثیر اكراه در میزان مجازات: اگر شخصى كودك غیر ممیزى را وادار به قتل كند قصاص مى -د  

هرگونه مجازات است اما اگر شخصى كودك ممیزى را وادار و اكراه به قتل كند، ديه مقتول از عاقله طفل، گرفته و 

 شود. ) به حبس ابد محكوم مىشخص اكراه كنند (ُمكِره

تأثیرات اقرار كودك در ثبوت جرم ارتكابى: اقرار به عنوان يكى از ادله اثبات دعوى در مورد صغیر اعم از ممیز و  -ه  

شود اما اقرارش نافذ نیست كه اين ساله) به علت قذف مجازات مى 14غیر ممیز فاقد اثر است البته از طرفى كودك (پسر 

 رسى دارد. خود جاى بر

و در سه قسمت نگهدارى موقت، اصالح و تربیت و  1347كانون اصالح و تربیت: كانون اصالح و تربیت در سال  -و  

توانند با آنها مالقات گیرند والدين نیز مىزندان، بسته به سن، جنس، استعداد، درجه معلومات مورد تعلیم و تربیت قرار مى

 القى و بخشیدن زندگى مجدد به آنها سعى  داشته باشند. و در جهت بهبود وضعیت روحى واخ

شود فقط پدرو جد پدرى از اين جرائم ارتكابى علیه اطفال: هرگاه شخصى كبیر صغیرى را به قتل برساند قصاص مى -ز  

ويه شود اما اگر شخصى زن حامله را داللت بر مصرف موادى مثل ادمجازات مصونند و مادر به كشتن فرزند قصاص مى

ماه حبس محكوم میشود واگر پدر باعث سقط جنین شود يا مادر  6الى  3ق.م.ا. به  91براى سقط جنین نمايد به موجب ماده 

شود فرقى ندارد در هر سن اعم از يك ماه، دو ماه، سه ماه و... از دوره جنینى محكوم به پرداخت مقدار معینى از ديه مى

 ح داه شده است.كه در بخش مربوط به سقط جنین توضی

حمايتهاى قانونى مخصوص اطفال: اطفال از اين حیث كه داراى علم و قدرت دفاع از خود نیستند قانون، احكامى را  -ح  

نمايد تا در قبال فرزندان دقت و اهمیت بیشترى ها را بیشتر مقید مىبراى دفاع از آنها وضع نموده كه ازجهتى خانواده

 ر پرتو قوه اجرايى قانون، هدفمندتر و همراه باتفكر بیشتر صورت گیرد. نموده و مراقبتهاى آنان د

هر كس طفلى را كه تازه متولد شده بدزدد يا مخفى كند يا «دارد: مقرر مى 62ق تعزيرات سال  97بچه دزدى: ماده  -ط  

شود و سال حبس محكوم مى 3لى ماه ا 6او را به جاى طفل ديگرى يا متعلق به زن ديگرى غیر از مادر طفل قلمداد كند به 

ضربه خواهد بود، اگر مجنى علیه به سبب ربودن يااخفاء  74اگر مسلم شود طفل مزبور مرده بوده است مجازات مقصر تا 

يا آسیبهاى وارده فوت كند يا ناپديد شود يا با او لواط شده و يا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب اعدام است. البته 

 متهم را تا زمان روشن شدن مطلب در بازداشت نگه داشت. توان مى

رها كردن طفل در محلى كه خالى از سكنه است: هر گاه كسى شخصاً يا توسط ديگرى طفلى را در جايى كه خالى از  -ى  

شود اما اگر دراثر اين عمل به كودك صدمه و ضربه محكوم مى 74قانون تعزيرات به  99سكنه است رها كند طبق م 

كند كه رها فرقى نمى -1شود. دو نكته: اص يا ديه يا محكوم مىآسیبى وارد آيد يا فوت شود رها كننده حسب مورد به قص

اگر جايى كه خالى از سكنه باشد رها كرد مجازات مزبور رادارد وگرنه عمل  -2شده فرزند او يا با او نسبتى نداشته باشد 

 داراى اين مجازات نیست (نه رها كردن در محل شلوغ).

ن فرزند پسر يا دختر قصاص است ولى پدر يا جد پدرى بواسطه قتل فرزند اعم از میزان ديه: ديه مادر در برابر كشت -ك  

برد ديه جراحات دختر يا پسر محكوم به قصاص نیست بلكه بايد ديه پرداخت نمايد و خود نیز از آن چیزى به ارث نمى

 است و ديه جنین به قرار ذيل است. مانند حارثه، منقله، هاشمه و... باتوجه به نظر پزشك قانونى و قانون مجازات اسالمى 

ديه مضغه كه به صورت  -3ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار  -2ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بیست دينار  -1 

ديه جنین در هر مرحله كه به صورت استخوان در آمده و هنوز گوشت نروئیده هشتاد دينار  -4گوشت است شصت دينار 

وشت و استخوان بندى آن تمام شده و هنوز روح در آن ندمیده يكصد دينار كه در مراحل فوق فرقى بین ديه جنین كه گ -5

ديه جنین كه روح در آن پیدا شده اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و خنثى  -6پسر و دختر نیست 

 ديه كامل بايد پرداخت نمايد. 34

دارد: در مورد سقط جنین قصاص نیست و در اثر كشتن مادر جنین سقط شده به ديه مادر  آيا قصاص والدين امكان -24 

شود. ديه سقط عمد و شبه عمد به عهده خود شخص و خطا به عهده سقط شود تعدد جنین تعدد ديه را باعث مىافزوده مى

برد. در صورت خود نصیبى از آن نمىكننده است. ديه سقط جنین توسط مادر در هر مرحله كه باشد بايد پرداخت گردد و 

شود. در قتل فرزند، مادر به خاطر كشتن فرزند سقط جنین ناشى از ازدواج نامشروع به نفع بیت المال ديه پرداخت مى

 برد. پردازد و خود سهمى نمىشود و ديه مىشود و پدر قصاص نمىقصاص مى

ن در واقع قتل كودك است عالوه بر منع شرعى و اخالقى، قانون با سقط جنین: حیات با انعقاد نطفه محقق و سقط جنی -25 

ق تعزيرات مجازات سقط جنین  91ضمانت اجراى خود سعى در مانع شدن از سقط جنین نموده است به همین منظور ماده 

مله براى سقط گويد اگر زن حاقانون فوق الذكر مى 91توسط افراد ديگر به حبس از سه الى شش ماه محكوم كرده و ماده 

جنین به طبیب و قابله مراجعه نمايد و طبیب هم عالماً عامداً مباشرت به سقط جنین نمايد ديه جنین بر عهده اوست و اگر 

شود و اگر او را به وسايل اسقاط جنین راهنماى كند به شش ماه الى سه سال روح در جنین دمیده شده باشد بايد قصاص مى

ق.م.ا. ديه جنین در موارد عمد  492ق.م.ا میزان ديه جنین را معین كرده است. و ماده  487ه شود. و مادحبس محكوم مى

ق.م.ا ديه جنین در هر مرحله كه توسط زن صورت گیرد بايد پرداخت شود و زن  489نمايد ماده و شبه عمد خطا معین مى

 كند. مى ق.م.ا میزان ديه جراحات جنین را معین 491برد و ماده سهمى از آن نمى

تأثیر وجود كودك در مجازات مادر: هر گاه اجراى مجازات براى مادر باعث مخاطره سالمتى طفل او شود اين  -26 

ق. م. ا كه مجازات زن حامل به علت حمل تا وضع حمل به تأخیر افتاده و در  262افتد نظیر ماده مجازات به تأخیر مى



 91شود. ماده راى سالم ماندن طفل الزم باشد قصاص موقتاً از او برداشته مىمورد قصاص اگر بعد از آن هم وجود مادر ب

قانون فوق الذكر نیز تأخیر مجازات مادر طفل براساس مصلحت كودك در نظر گرفته شد. شالق زدن به مادر نوزاد هم در 

 افتد. صورتیكه خوف ضرر بر او برود تا زمان رفع خطر و ضرر به تأخیر مى

قانون مدنى لزوم جبران خسارت از طرف هر شخصى كه باعث ايراد  331و  328ت مدنى اطفال: مواد مسئولی -27 

كند خواه به عمد يا غیر عمد باشد و اعم از اينكه عین يا منفعت باشد و اگر مالى را ناقص خسارت گرديده را ياد آور مى

 كند بايد از عهده نقص قیمت بر آيد. 

فلسفه اين امر ». هر گاه صغیر يا مجنون يا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است«ارد: دق م مقرر مى 1216ماده  

» ال ضرر و ال ضرار فى اال سالم«تواند باعث اضرار به غیر شود و حديث نبوى آنست كه هیچكس چه صغیر يا كبیر نمى

اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن  در مورد اتالف مال«كند: ق.م .ا اظهار مى 51مويد آن است و قسمت آخر ماده 

 ». باشدبر عهده ولى مى

: كسى كه نگهدارى يا مواظبت مجنون يا صغیر قانوناً يا بر حسب 1339قانون مسئولیت مدنى مصوب  7طبق ماده  

نون يا باشد و در صورت تقصیر در نگهدارى يا مواظبت، مسئول جبران زيان وارده از ناحیه مجقرارداد به عهده او مى

باشد و در صورتیكه استطاعت جبران تمام يا قسمتى از زيان وارده رانداشته باشد ازمال مجنون يا صغیر زيان صغیر مى

جبران خواهد شد و در هر صورت جبران ضرر و زيان بايد به نحوى صورت بگیرد كه موجب عسرت و تنگدستى 

است كه اگر باعث ايراد خسارتى شود چون او تحت سرپرستى مصداق اين ماده، صغیر غیر ممیز ». جبران كننده نباشد

باشد و مسئولین او اعم از ولى، قیم، وصى يا موسسه مثالً كودكستان، پرورشگاه و از اين قبیل اشخاص بايد از باب مى

 سهل انگارى در نگهدارى كودك غیر ممیز جبران خسارت نمايند. 

جد پدرى است مگر اينكه به موجب قانون اين مسئولیت به مادر يا يكى ديگر مسئولیت نگهدارى در مرحله اول با پدر و  

از اقرباى طفل سپرده شده باشد. موسسات آموزشى هم در حد محدود مسئول جبران خسارت كودك در زمان نگهدارى 

ز اموال او خسارت باشند. اگر شخصى قادر به جبران خسارت نباشد بايد اگر كودك اموالى دارد اكودك در آن موسسات مى

 پرداخت گردد. میزان مسئولیت پرداخت خسارت بر عهده دادگاه است. 

هر گاه شخصى مالى رابه تصرف صغیر غیر ممیز يا مجنون بدهد صغیر يا مجنون مسئول «ق.م:  1215طبق ماده  

 » ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

اعمال و افعال خود را ندارد بنابراين اگر كسى مال خود را به او  از آنجا كه صغیر غیر ممیز قدرت تشخیص خیر و شر 

بدهد در واقع اقدام به ضرر خود كرده است و نبايستى توقع جبران زيان وارده داشته باشد و در اين حالت سرپرست قانونى 

 هم مسئولیتى ندارد زيرا فرض تقصیر در نگهدارى و مواظبت از صغیر هم منتفى است. 

دوده اذن ولى در ازدواج دختر: در خصوص ازدواج دختر اگر فردى نامزد وى از افراد مناسب و فاقد مسئله مح - 28 

تواند با مراجعه به دادستان مسئله را پیگیرى و دادستان پس از سوء باشد ولى پدر دختر بدون دلیل مخالفت نمايد دختر مى

توانند با يكديگر ازدواج نمايد كه پس از ابالغ حكم مىادر مىبرسى موضوع بدون اجازه ولى دختر، اجازه ازدواج را ص

 شود. اى دارد كه خارج از محدوده بر طبق قانون مدنى ايران فاقد اثر مىنمايند پس اذن ولى در ازدواج دختر محدوده

رزندان رد و بدل محرو نمودن فرزند از ارث و وصیت بیش از ثلث: بعضى مواقع اين اصطالحات ما بین والدين و ف -29 

كنم اين جمله از نظر آثار حقوق هیچ اثرى ندارد و مانع ارث برى فرزند بعد شود كه مثالً من تو را از ارث محروم مىمى

تواند از ارث محروم نمايد تنها در از موت والدين نیست و بر طبق قانون مدنى ايران هیچیك از وراث را هیچ كس نمى

گردد پس اين غلط مصطلح را كه عموم براى يكديگر بكار رابكشد ازارث آن ولى محروم مىصورتیكه فرزند والد خود 

نمايد. مطلبى كه تا حدودى به اين موضوع ارتباط دارد بحث باشد و هیچ گونه اثرى ايجاد نمىبرند تنها يك لفظ مىمى

ورث خويش، در نزد امامیه (شیعه) وصیت است كه ولى مالى را بخواهد به شخص غیر خانواده و يا براى خانواده م

وصیت نمايد كه باعث ضرر به ساير فرزندان شود پیامبر ضمن احاديثى والدين را از اين امر منع نمود باعث خوارى و 

( كل تركه باشد نیاز حمتى به اجازه فرزندان 13شود اما به هر صورت اگر اين وصیت والدين بیش از ثلث )فقر فرزند مى

دانند مثالً وصیت براى سنت وصیت براى وارث را جايز نمىشود و باطل است. اهلآن وصیت فاقد اثر مىدارد و گرنه 

الوصیة «گويند حديث نبوى دانند و مىكل مال مورث باشد صحیح نمى 13يك فرزند قبل از فوت چه كمتر يا بیشتر از 

 دلیل صحت اين مطلب است.» لوارث

 فرزند از نقطه نظر عقلى و روانشناسى مبحث دوم: واجبات بعد از تولد 

اى در ابتدا بعد از تولد رعايت زمینه رشد كودك از نظر جسمى مطرح است تا او بتواند در محل مناسب رشد كند تعذيه 

دهد در صورت كمبود غذاى كافى و كامل داشته تا دچار بیماريهاى ناشى از سوء تغذيه نشود اگر مادرش او را شیر مى

كند تا پیدا شدن دايه يا غذاى كمكى مادر را مجبور به شیر او تهیه شود اگر مادر از شیر دادن طفل امتناع مىجايگزين 

دادن طفل نمائیم و هزينه آن را در صورت در خواست مادر به او بپردازيم از محیط آلوده حفظ كنیم در صورت نیاز، 

طفل مادر را يارى نمايد. سعى شود از مشاورهاى پزشكى و پرستار براى طفل گرفته شود تا بتواند در انجام امور 

روانشناسى استفاده شود به عنوان مثال مادر در زمانى نزديك به وضع حمل و بعد از آن بسیار بهانه گیر میشود كه اگر 

نه و دهد و از هر گونه عمل عجوالشخصى به اين موضوع مطلع باشد مطمئناً بر خوردى عاقالنه و متناسب انجام مى

گذارند در حالیكه اگر شخصى از اين كند وبا سعه صدر و صبر و حوصله اين دوران را پشت سر مىناآگاهانه پرهیز مى



گیرد و داند و اين كم توجهى را به فال بد مىموضوعات كه بسیارند مطلع نباشد بر خورد خاص همسر را ناشى از طفل مى

گیرد كه موجب تضییع حقوق مادر و به دنبال آن تضییع حقوق طفل و بد بینانه مىدر بر خورد آينده با طفل تصمیمات منفى 

رسد و دانند لذا انجام مشاورهاى پزشكى و روانشناسى الزم به نظر مىشود اين مسائل بديهى و اولیه را اكثر مردم نمىمى

. است از ذهنها بزدائیم انكند حتماً روانى اين نوع خاص تفكر اشتباه كه هر كس به روانشناس مراجعه مى  شاء َّللاه

 مبحث سوم: از نظر اعتقادى 

گیرد. حضانت در لغت به معنى بعد از تولد طفل نیاز به رسیدگى درامور مختلف دارد كه در مبحث حضانت جاى مى 

پرورش بچه از نظر تربیت و تحمل معیشت اوست و از جنبه ماده كلمه از َحَضَن به كسر اول به معنى پهلو گرفته شده چه 

 چسباند. كه پرستار بچه را به آغوش خود گرفته و به پهلو مى

رساند و قیام به در اصطالح فقهى صیانت و نگهدارى بچه و ناتوان و ديوانه و مختل النظر است از آنچه به او زيان مى 

 (. 257تربیت وتنظیف و اطعام و آسايش او است)

ل فرزند بیان در قانون مدنى در بحث حضانت به طور گسترده، همچنین در حقوق خانواده، میزان مسئولیت والدين در قبا 

 شده است 

در فصل بعد ابتدا مواردى كه از طريق احاديث به ما رسیده و بعد از تولد طفل، انبیاء و ائمه در حضانت طفل بكار  

اند به تفصیل آمده است مواردى از قبیل غسل نوزدان، گفتن اذان در گوش راست بستند و ما را به انجام آن دستور دادهمى

، بر داشتن كام نوزاد، نهادن نام نیكو، عقیقه كردن وساير مواردى كه در بخش خود توضیح داده شده و اقامه در گوش چپ

است و سپس مواردى كه قانون مدنى به اجبار والدين را ملزم به رعايت آن درجهت حفظ سالمتى و حفظ حقوق اولیه 

 آوريم. كودك بیان كرده به تفصیل مى

زند: يكى از سنتهاى بعد والدت كه سفارش و تأكید زيادى درباره آن شده، گفتن اذان و گفتن اذان واقامه درگوش فر -1 

كند زيرا شايد فراموش كرده باشد و خود نیز اذان را اقامه درگوش نوزاد است كه البته فرد مومن به اذان پزشك كفايت نمى

 گويد.مى

نى ازامام صادق  و او از رسول خدا كه: هر كس او را اذان گفتن دورى شیاطین از خورند است: به نقل از سكو -الف  

 (. 258نوزادى باشد به گوش راستش اذان و به گوش چپش اقامه گويد اين كار موجب حفظ نوزاد از آسیب شیطان است)

: يا على اذا ُولَِد لََك غالٌم اَو جاديه فَاَذهن فى  -ب   اُُذنِِه ال یُمنى َواَقِم فِى مصون ماندن از گزند شیاطین است: قاَل رسول َّللاه

ال یُسرى فَاِنههُ ال يَِخرهُ الشهیطاُن ابداً. رسول اكرم به على فرمود چون پسر يا دخترى براى تو متولد شد در گوش راست اذان 

 (.259رساند)و در گوش چپ او اقامه بگو زيرا در اين صورت شیطان  هرگز به او زيانى نمى

ن اذان گفت: ان رسول َّللاه اَذهن فى اُُذن الحسین بالصاله يوم العید پیامبر خدا (ص) روز نماز عید پیامبر به گوش حسی -ج  

 در گوش امام حسین (ع) اذان را تالوت فرمود. 

با آب فرات: امام على (ع) كام فرزندان خود را با خرما برداريد زيرا پیامبر اكرم  -با خرما  -برداشتن كام نوزاد: الف  -2 

ص) كام امام حسن و امام حسین (ع) را چنین برداشتند در جايى ديگر آمده كام نوزاد، با آب فرات برداشته شود واگر آب (

 شود.فرات نبود با آب باران كام نوزاد برداشته

شود تر است و موجب مىتطهیر فرزندان: فرزندان خود را در روز هفتم والدتشان پاكیزه كنید كه اين عمل پاكیزه -3 

 (. 261است)گوشت بدنشان زودتر برويد وزمین تا چهل روز از بول اَغلَف آلوده

داند (و عمل به سنت واجب است) ولى اگر به تأخیر روز تطهیر: امام صادق ضمن حديثى روز هفتم را سنت مى -الف  

 نمايند.(. يهوديان در روز هفتم فرزندان را تطهیر مى261افتد مانعى ندارد)

سنت: بعد از امر خداوند سنت پیامبر (ص) به عنوان امر در طول امر خداوند بر مومنان واجب و حتم است روز  -ب  

 (. 262هفتم تا آنجا اهمیت دارد كه گفته شده سردى و گرمى هوا مانع از آن نخواهد شد)

لحثان تطیهر و استنجاء از سنت پیامبران خدا پرهیز از مخالف سنت پیامبر و ساير انبیاء من سنن اال نبیاء استنجاء و ا -ج  

 است.

منشا سنت: حضرت ابراهیم (ع) از سوى خداوند فرمان يافت تا ابتدا فرزندش اسماعیل سپس بقیه  -حضرت ابراهیم  -د  

الم رسد و چیزى نیست كه از زمان پیامبر اسپسران قوم خود را تطیهر نمايد و اين قضیه به زمان حضرت ابراهیم (ع) مى

نمايد در كتاب احكام تورات مطالب فوق بنا شده باشد در برخى كشورهاى ديگر هم با آئینى خاص پسران راتطهیر مى

 تشريح شده است. كتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جديد) 

 (. 263حم)تراشیدن سر نوزاد: سئل عن ابى عبدَّللاه ما العله فى الحلق الشعر راس المولود؟ قال تطهیره من شعر الر -4 

استحباب تراشیدن: ازابى عبداله (صادق) (ع) سئوال شد علت تراشیدن سر نوزاد چیست پاسخ دادند پاك شدن سر  -الف  

 طفل از مويى كه در رحم روئیده. 

صدقه دادن هموزن موى سر نوزاد: امام رضا در نامه خود به مأمون نوشت عقیقه دادن براى فرزند خواه پسر يا  -ب  

اجب است همچنین نامگذارى و تراشیدن سر او در هفتمین روز تولد و به وزن موى سرش از طال يا نقره صدقه دختر و

 (.265(. در حديث ديگرى از امام صادق نیز به چنین عملى بااين او صاف اشاره شده)264دادن)

الصبى و يترك بعضه. رسول اكرم  نهى از كاكل گذارى: نهى رسول َّللاه عن القزع و القزع ان يحلق بعض الراس من -5 

 (ص) از كاكل گذارى نهى كردند و آن تراشیدن مقدارى از موى سر كودك وگذاشتن مقدارى ديگر است. 



ولیمه يا اطعام مردم: ولیمه دادن مستحب است الزم نیست ولیمه تولد فرزند در روز تولد وى باشد بلكه اگر چند روزى  -6 

  (.266هم بگذرد مانعى ندارد)

عقیقه: ابوطالب (ع) ازحضرت محمد (ص) در روز هفتم عقیقه كردند و آل ابوطالب را دعوت كردند آنها از اين  -الف  

 (. 267میهمانى و غذا سئوال كردند ابوطالب پاسخ داد اين عقیقه احمد (ص) است)

ز هفتم بر پیامبر هبوط كرد و در روز هفتم: روايت است وقتى حسن بن على متولد شد جبرئیل براى تهنیت در رو -ب  

امر كرد كه او را نامگذارند و كینه دهند و سر او را تراشیده و از طرف او عقیقه دهند و گوشش سوراخ شود و درباره 

 حسین (ع) نیز چنین اتفاقى افتاد. 

اَضحیه: هر شخصى روز  ابى عبداله: كل امر مرتهن يوم القیامه با لعقیقه و العقیقه اوجب ِمنَ  -وجوب عقیقه كردن  -ج  

 (. 268باشد)تر از اضیحه (قربانى عید قربان) مىباشد و عقیقه واجباش مىقیامت در گرو عقیقه

دعاى عقیقه: وجهت وجهى للذى فطر السموات و االرض حنیفاً مسلماً و ما انا من المشركین ان صالتى و نسكى محیاى  -د  

 ( 269لهم منك ولك الهم هذا عن فالن بن فالن (نام فرزند و نام پدرش))و مماتى هلل رب العالمین ال شريك له ا

عقیقه يا صدقه دادن بهاى آن: از امام صادق پرسیدند ما از براى عقیقه هر چه جستجو كرديم گوسفند پیدا نكرديم آيا  -ه  

خداوند ريختن خون گوسفند و غذا  دهید قیمتش را صدقه بدهیم پاسخ دادند خیر به جستجويتان ادامه بدهید زيرااجازه مى

 دادن به ديگران را دوست دارد. 

محروم نكردن قابله از گوشت عقیقه: ويطعمه القابله ربع الشاة والعقیقه الشاه او بََدنَه:قابله سهم يك چهارم از گوسفند يا  -و  

ر طفل سهم آنرا به هر كس كه بخواهد تواند گوسفند يا شتر باشد. اگر طفل قابله نداشت مادبرد و عقیقه مىشتر را مى

 شود). تواند بدهد. (البته در زمان حال قابله كمتر ديده مىمى

دعاى عقیقه از زبان پیامبر: بسم َّللاه و باهلله بار خدايا اين عقیقه از فالن (اين فرزند) است گوشت عقیقه را به جاى  -ز  

ا به جاى استخوان وى قرار ده خدايا آنرا حفاظ براى محمد (ص) گوشت او و خونش را به عوض خون او و استخوانش ر

 قرار ده. 

مبارزه با سنتهاى غلط: دراحاديث به شدت نهى شده ازاينكه خون عقیقه به سر طفل مالیده شود زيرا اين كار از  -ح  

 رسمهاى زمان جاهلیت است. 

ت بوده و امكان آن در حال حاضر ممتنع است و جاى سوراخ كردن نرمه گوش راست و باالى گوش چپ پسر: قبالً سن -7 

 بحث دارد (حلیة المتقین) 

انتخاب نام: از جمله سنتها و حقوق فرزند نامگذارى آنهاست كه در حديث آمده است قبل از تولد براى آنها نامگذارى  -8 

 بهتر است. كنید و در حديث ديگرى است در روز هفتم براى آنها نامگذارى نمائید كه مورد اول 

سنت در نامگذارى: رسول اكرم فرمودند: حق فرزند بر پدر در صورتیكه پسر باشد آن است كه مادرش را مسرور  -الف  

گرداند و نام او را نیكو قرار دهد و كتاب خدا به او بیاموزد و او را تطهیر كند و شنا كردن را به او تعلیم دهد و اگر دختر 

 ند و نامش رانیكو نهد و سوره نور را به او تعلیم دهد. باشد مادرش را خشنود گردا

انتخاب نام خوب حق فرزند است: حق الولد على الوالد ان يحسن اسمه و يحسن موضعه و يحسن ادبه: حق فرزند بر  -ب  

 پدر آنست كه نام خوب و جايگاه نیكو (اعم از سكونت تحصیل و...) و ادب نیكو را به وى ارزانى كند. 

نامهاى خوب بهترين هديه به فرزند: ان اول ما ينحل احدكم ولده االسم الحسن اولین عطا و بخشش هر يك از شما به  -ج  

 كنید.فرزند خود نام خوبى است كه براى او انتخاب مى

بن فالن الى  تأثیر نام خوب در قیامت: رسول َّللاه (ص): استحسنوا اسماء كم فانكم تدعون بها يوم القیامه قم يا فالن -د  

گويند اى شويد در قیامت و مىنورك و قم يا فالن بن فالن ال نور لك: اسماى خويش را نیكو نهید زيرا به آنها خوانده مى

 ( 271فالن، پسر فالن بر خیز بسوى نورت و بر خیز فالنى نورى براى تو نیست)

ها د نامهاى نیكو بر گزينید كه روز قیامت شما را به آن اسمانخوانند: رسول اكرم فرمودهه در قیامت انسانها را به نام مى 

خوانند مثالً بر خیز اى فالن پسر فالنى بسوى نور برو (كنايه از راهنمايى به بهشت است) و فالنى پسر فالنى بر را فرا مى

 رود. خیز كه نورى براى تو نیست و بسوى جهنم مى

 (. 271آن: از برو نیكى و سنت است كه مرد نامش را از پدرش بگیرد)طريقه نامگذارى از نظر خداوند در قر -و  

يافت ممنوع شد و سوره اخراب نامگذارى پسر خواندگان كه قبل از آن در جاهلیت به نام حامى آنها تغییر مى 5در آيه  

اى افراد همراه با نام خداوند دستور داد آنها را به نام پدرانشان بخوانید چنانچه اكنون نیز در كشورهاى عربى نامه

 شود. پدرانشان است مثل محمود بن عويران اما در ايران و بعضى كشورهاى اسالمى اين سنت رعايت نمى

))بهترين نام پسران: اصدق االسماء ما سمى با لعبودية وافضلها اسماء االنبیاء (رسول -ز   (: بهترين نامها نامى 272َّللاه

 (.273را برساند و بعد از آن برترين اسماء نام پیامبران است) است كه بندگى و عبد بودن شخص

اند: كسى نام محمد واحمد: قال رسول َّللاه من ولد له اربعة اوالد و لم يسمى احدهم باسمى فقد جفانى رسول اكرم فرموده -ح  

ده است در حديثى ديگر دركتاب آثار كه خداوند چهار فرزند پسر به او دهد و نام يكى از آنها را محمد نگذارد به من جفا كر

آمده اگر فرزند خود را محمد نامیديد به او احترام بگذاريد و در مجلس به او جاى دهید و با چهره گرفته با  27الصادقین ج 

 (. 274او برخورد نكنید)



( 275د الرحمن: رسول اكرم(ص) )نام پیامبران: عن النبى: سموا اوالدكم اسماء االنبیاء و احسن االسماء عبدَّللاه و عب -ط  

نامگذارى كنید فرزندانتان را به اسماء انبیا و بهترين اسمها عبدَّللاه و عبد الرحمن است. و در جاى ديگر آمده هیچ 

فرستد كه هر روز و شب اى به سوى آنان مىاى نیست كه در آن نام پیغمبرى باشد جز آنكه خداى عزوجل فرشتهخانواده

 (.276س كند)آنان را تقدي

نامگذراى بر گرفته از اسباط: رسول خدا (ص) فرمود: فرزند شايسته ريحانى از خداست كه آنرا در بندگان خود  -ى  

باشند كه من هر دو را به نام دو سبط از بنى اسرائیل شبر و شبیر تقسیم فرموده و همانا ريحان من از دنیا حسن و حسین مى

 (. 277ام)نامیده

آمده پیامبر (ص) بعد از فتح شهرها اقدام به تغییر  27تغییر نام ناپسند توسط پیامبر: در كتاب آثار الصادقین جلد  -ك  

نمود. در حال حاضر هم اداره ثبت احوال بعد از والدين وظیفه تغییر نام افراد نامهاى زشت اشخاص و مكانها و شهرها مى

باشد. بیشترين مسئول ُحسن نامگذارى همچنین افرادى كه مايل به تغییر نامند مىرا دارد. اداره ثبت احوال هم اكنون 

 م)  2113نامگذارى پسران در فرانسه طبق آمار اخیر محمد و احمد بوده است. )

ه.  1382براى دختران نیز فاطمه و فاطیما بر گرفته از فاطمه بیشترين آمار اسم دختران درايران در سالهاى اخیر است. ) 

 ش) 

نامگذارى قبل از تولد: على (ع) فرزندانتان را قبل تولد نامگذارى نمائید و اگر جنسیت آنرا ندا نستید به اسمايى كه  -ل  

گذارند تعیین كنید پس اگر سقط شوند و محشور شوند روز قیامت و اسمى براى آنان گذارده براى دختران و پسران مى

گويد چرا مرا نام ننهادى در حالیكه رسول اكرم نام گذاشته بود ان يك حق مىنشده باشد فرزند سقط شده به پدرش به عنو

 محسن را قبل از آنكه متولد شود. 

زنید براى شیر دادن شیر و تأثیر آن در شخصیت فرزند: على (ع) همچنان كه براى ازدواج خود دست به گزينش مى -9 

دهد در جاى ديگر شیر دادن توسط زن كم خرد و غیر پاكیزه باعث طفل خود نیز گزينش كنید زيرا شیر طبايع را تغییر مى

 (. 278شود)اثر منفى در فرزند مى

اجر مادر در شیر دادن به فرزند خود: نبى (ص) هرگاه زنى كودكى را شیر دهد هر مكیدن فرزند برابر است با  -الف  

زند و اى بزرگوار به پهلوى او مىو فارغ شد فرشتهآزاد كردن فرزندى از فرزندان اسماعیل (ع) وهرگاه از شیر دادن ا

 گويد كار را از سر گیر كه خداوند تو را بخشیده است. مى

شیر مادر بهترين شیر: پیامبر (ص): براى كودك شیرى بهتر از شیر مادرش نیست. على (ع): هیچ شیرى براى  -ب  

 تر از شیر مادر نیست. كودك پر بركت

فرمايد اى كه مىاى كنونى: از آنجا كه بدن انسانها در زمان حال ضعیف شده زيرا باتوجه به مفهوم آيهشیر مادر و دنی -ج  

آنان (گذشتگان) از نظر مال و قدرت بیشتر و بهتر از ما بودند به عنوان يك دلیل از شیرگیرى مادران كه ناشى از ضعف 

ادرى همه و همه دلیل كم شدن تغذيه كودك با شیر هاى ماست و تنوع غذاهاى كودك و شیر خشك و كم شدن عطوفت

 مادراست. 

كند از طرفى بقره از قرآن كريم مدت حمل و شیر فرزندان را سى ماه اعالم مى 223فلسفه مدت شیر خوردن: آيه  -د  

شش ماه و كند حداقل مدت حمل اى از قرآن كريم مدت شیر خوردن اطفال را دو سال يعنى بیست و چهار ماه ذكر مىآيه

حداكثر تا ده ماه در دنیاى امروز قابل قبول است گرچه بعضى از فَِرق اهل سنت دو سال، سه سال، چهار سال و حتى هفت 

اند كه علت آنرا بايد در كتب فقهى و حديثى خودشان جستجو كرد. از اين موضوع كه بگذريم سال را مدت حمل بیان كرده

شود سى ماه پس خداوند كريم مدت را بدين شكل بیان نموده كه دو سال شیر دادن مىگفتیم كه حداقل مدت حمل شش ماه و 

شود و همینجا الزم به ذكر است به هر مقدار كه از شش ماه طفل ديرتر بدنیا آيد مدت شیر خوردن او كمتر از دو سال مى

ماند و طفل بدنیا آمده در هشت ده مىدر كالمى از امیر المومنین گفته است طفل متولد شش ماه، هفت ماه و نه ماه زن

 میرد. ماهگى مى

تواند اجرت آنرا دريافت كند البته در صورتیكه سالمت تواند به فرزند خود شیر بدهد مىطبق قانون مدنى ايران مادر مى 

را نداشته باشد طفل اقتضاء كند و شیر ديگرى و يا شیر ده ديگرى پیدا نشود و يا پدر استطاعت بر هزينه غیر شیر مادر 

 شود.مادر بايد مجاناً به طفل شیربدهد و اگر به علت گرسنگى طفل و سهل انگارى مادر طفل فوت كند مادر قصاص مى

شود: عن جابر عن رسول (ص): اذا وقع الولد فى بطن امه الى ان قال جعل َّللاه رزقه فى ثدى انه ه: شیر قبل تولد تولید مى 

گیرد تا (. از جابر از رسول خدا (ص) آمده: هنگامى كه طفل در شكم مادر قرار مى279طعامه)احد هما شرابه و االخر 

 آنجا كه فرمود خداوند قرار داده روزى طفل را در سینه مادرش كه يكى از آنهاآب و ديگرى غذاى كودك است. 

تضع حملها و اذا و ضعته اعطاها  طالق و شیر دادن به طفل: اذا طلق الرجل امراته و هى حبلى انفق علیها حتى -و  

(: 281اجرها و ال يضار اال ان يجد من هو ارخص اجر منها و ان هى رضیت بذلك االجر فهى احق بابنها حتى تغطمها)

اگر مردى زن خود را طالق دهد در حالیكه بار دار باشد بايد نفقه او را بدهد تا وضع حمل نمايد و هنگامیكه وضع حمل 

كند شیر بدهد و بدهد تا به فرزندش شیر بدهد مگر اينكه شخصى را كه به كمتر از زن خود قبول مىنمود اجرتش را 

اجرت بگیرد و اگر زن خود به همان مقدار دايه راضى باشد پس او احق ازدايه براى شیر دادن طفل است تا اينكه مدتش 

 تمام شود. 



ء لم يفرق بینهما و ان لم يجد شیئاً اجل و ه استونى فان جاءها بشىعلى (رضى اله): اذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرات 

فرق بینهما. اگر مرد چیزى براى خرج ونفقه همسرش نیافت اگر چیزى بدست آورد و به او رساند. در میانشان نبايد جدايى 

 (. 281افكند و اگر چیزى نیافت به وى مهلت دهند اگر نیافت میان آنها اطالق واقع سازند)

تواند در حین نماز كودكش را در آغوش گرفته شیر بدهد. نماز مادر و شیر دادن: اگر ضرورت داشته باشد مادر مى -ز  

كند اگر آلوده به عین نجاست نباشد و لباس نجسى به اندازه پوشش عورت همراه نداشته باشد مادرش كودكى كه گريه مى

(. شیر دادن توسط زن يهودى و مسیحى به طفل بالمانع است منوط به 282تواند در حال نماز او را در آغوش بگیرد)مى

 اينكه میگسارى نكنند. 

( براى كودك هیچ شیرى بهتر از شیر مادر نیست امام رضا 283بهترين شیر: لیس للصبى لبن خیر من لبن امه ) -ح  

 ( 284(ع))

لدات يرضعن اوالدهن حولین كاملین لمن اراد اَن يتم بقره: و الوا 223چند دستور درباره دوران شیر خوارگى: آيه  -ط  

الرضاعه و على المولود له رزقهن و كسوتهن با لمعروف ال تكلف نفس اال و سعها ال تضاره والده بولدها و ال مولود له 

ترضعوا اوالدكم بولده و على الوارث مثل ذلك فان ارادا فصاالً عن تراض منهما و تشاور فال جناح علیهما و ان اردتم ان تس

بايست دو سال كامل فال جناح علیكم اذا سلمتم ما آتیتم با لمعروف واتقو َّللاه و اعلموا ان َّللاه بما تعملون بصیر. و مادران مى

فرزندان خود را شیر دهند آن كس كه خواهد فرزند را كامل شیر دهد و به عهده صاحب فرزند (پدر) است كه خوراك و 

حد متعارف بدهد هیچ كس راتكلیفى جز به اندازه طاقت نكنند نبايد مادر بخاطر نگهدارى فرزند به زيان و  لباس مادر را به

زحمت افتد و نه پدر پیش از حد متعارف براى كودك متضرر شود و اگر كودك را پدر نبود وارث بايد در نگهدارى او به 

و شوهر با رضايت خاطر يكديگر و مصلحت ديد هم  حد متعارف اقدام كند كه ضرر به طفل نرسانند و هر گاه زن

توانند فرزند را از شیر بگیرند. آنگاه اگر خواهند كه مادران فرزندان را كامل شیر دهند آنهم روا باشد در بخواهند، مى

دهید انجام مىصورتیكه مادر را حقوقى به متعارف بدهید و از خدا بترسید و پرهیزگارى پیشه كنید و بدانید كه خدا به آنچه 

 آگاه است. 

حق حضانت و نگهدارى و شیر دادن در دوران نوزادى بر عهده مادر است با اينكه واليت بر اطفال صغیر به  -1نكته:  

عهده پدر گذاشته شده اما از آنجا در اين مدت نوزاد به شیر و عواطف مادرى احتیاج دارد حق حضانت فرزند در دوره 

مدت شیر  -2باشد قانون مدنى) سال بر عهده مادر مى 7ده شده است (پسر تا دو سال و دختر تا كودكى بر عهده او گذار

دادن طفل الزم نیست حتماً دو سال باشد دو سال براى كسى است كه بخواهد دوران شیر خوارگى را به طور كامل انجام 

 -3زاد و رعايت سالمت اواين مدت را تقلیل دهند. دهد لمن اراد ان تیم الرضاعه ولى مادران حق دارند با توجه به وضع نو

هزينه زندگى مادر در دوران شیر دادن از نظر غذا و لباس و حتى در صورتیكه طالق بگیرد بر عهده پدر نوزاد است تا 

 پدر و مادر هیچیك نبايد -4» و على المولود له رزقهن و كسوتهن«مادر با خاطرى آسوده بتواند فرزند را شیر دهد. 

هاى جبران ناپذيرى بر روح و روان سرنوشت كودك خود را وجه المصالحه اختالفاتشان قرار دهند و به اين وسیله ضربه

مردان بايد مواظب باشند كه حق حضانت و نگهدارى » ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده.«نوزادان وارد سازند. 

گى از آنها پايمال نكنند و مادران هم كه اين حق به آنها داده شده نبايد ازان مادران رابا گرفتن كودكان در دوران شیرخوار

اگر پدر كودكى فوت كند  -5سوء استفاده كنند و از شیر دادن خوددارى كرده يا مرد را از ديدار فرزندش محروم سازند. 

اختیار از  -6» و على الوارث مثل ذلك «دهد تأمین كند. ورثه او بايد احتیاجات مادر را در دورانى كه به كودك شیر مى

اگر پدر » فان اراد فصاال عن تراض منهما و تشاور فال جناح علیهما«شیر باز داشتن كودك به پدر و مادر وا گذاشته شده. 

و مادر بخواهند با همفكرى و توافق طفل را از شیر باز گیرند مانعى ندارد گرچه مادر مجبور نیست نوزاد را شیر دهد 

هاى خود بگذرد بطورى كه يكديگر را راضى نگه داشتن و با ى چه بهتر كه در راه رشد كودك خود از بعضى خواستهول

توان از حق شیر دادن و حضانت مادر جلوگیرى كرد هرگز نمى -7شود. هم مشورت نمودن موجب حضانت بهتر طفل مى

كه در اين صورت میتوان نگهدارى كودك وشیر دادن به او را  مگر اينكه مادر خود امتناع ورزد يا مانعى براى او پیش آيد

 به دايه مناسبى واگذار كرد. 

انفاق به مادر شیر ده و طالق: ان امراة استعدت علیا على زوجها و كان زوجها معسراً فابى ان يحبسه اول مرة و قال  -ى   

ايه نفقه كرد و همسرش معسر و تنگدست بود ان مع العسر يسرا: زنى كه نزد حضرت على (ع) آمده و از زوجش شكو

 (. 285فرمود با هر سختى آسانى است)نمود و به زن مىحضرت على درابتدا و اول بار از حبس نمودن او امتناع مى

ام امه؟ فقال ال بل الرجل. قال: فان قالت امرة ارجحیت مادر در شیر دادن: سئل عن ابى عبداله: الرجل احق بولده -ك  

تر به فرزند (. از صادق (ع) سئوال شد مرد محق286ها الذى طلقها انا ارضع بمثل ما تجد من ترضعه فهى احق به)لزوج

اى كه مرد براى شیر دادن طفل انتخاب كرده به همان اندازه مزد بگیرد است يا زن گفتند: مرد ولیكن اگر زن به مانند دايه

معصوم (ع) است كه كسى كه بین مادر و فرزندش جدايى افكند خداوند بین  تر از دايه است. در حديث ديگرى ازمادر محق

 افكند.ها و آرزوهايش (بهشت) جدايى مىاو و خواسته

انتخاب دايه براى شیر دهى به كودك: با وجود اينكه شیر مادر از نظر ائمه و قوانین ايران و حتى قوانین بین المللى  -ل  

توان براى فرزند دايه گرفت باشد و در مواردى مىر تأكید شده است اما اجبار نمى( بسیا1989(مصوب حقوق كودكان 

زنان بى خرد: در حديثى از امیر المومنین  -1(نظیر حبس، بیمارى واگیر دار، ضعف و... مادر)  موارد منع عبارتند از: 

شود از اينرو گیرد و جوان مىان مىدهد زيرا فرزند بر شیر او ج(ع) آمده بنگريد چه كسى به فرزندان شما شیر مى



زنان بى عفت: امام كاظم (ع) به  -287) 2كراهت دارد زن نادان و احمق يا زنى كه ضعف چشم دارد كودك را شیر دهد.)

نه خود او شايستگى دايه شدن دارد نه دخترش كه از زنا «گويد: اى كه تصمیم به انتخابش داشت مىبرادرش درباره دايه

نوزاد را نبايد زن مجوسى (مشرك) شیر دهد ولى شیر دادن «گويد: زنان كافر و مشرك: امام صادق مى -3 »زاده شده

 ». شوندتوسط زن (مسیحى يا يهودى) بال اشكال است و اينها نبايد میگسارى كنند و از آن باز داشته مى

خیزد نتیجه و علت آنرا شیر خوردن او در او بر مىم آثار منفى شیر نا پاك: شیخ فضل َّللاه نورى درباره فرزندش كه علیه  

داند از طرفى شیخ مرتضى انصارى عالم بر جسته، مادر وى علت را در با وضو زمان كودكى از زن (دايه) ناصبى مى

ساله) از قول  11نمايد ودر حال حاضر دكتر طباطبايى (كودك شیر دادن طفل حتى در شبهاى سرد زمستان اعالم مى

 كرد. خوردند اجتناب مىگويد حتى مادر وى از رفتن به خانه كسانى كه مال شبهه ناك مىمى پدرشان

 گريه كودك -11 

حديث نبوى: قال النبى (ص): ال تضربوا اطفالكم على بكائهم فان بكائهم اربعه اشهر شهادة ال اله اال َّللاه و اربعه  -الف  

 لم) واربعه اشهر الدعا لوالديه اشهر صاله على النبى (صلى َّللاه علیه و س

حضرت رسول فرمودند: كودكان را به خاطر گريه هايشان نزنید زيرا چهار ماه گريه ايشان شهادت به و حدانیت خداست  

 (. 288باشد)و چهار ماه صلوات و درود بر پیغمبر و چهار ماه گريه آنها دعا براى مادر و پدرشان مى

باشد كه اگر در مغز بماند ايجاد صادق: در مغز كودك (دوران شیر خوارگى) رطوبتى مىفوايد گريه كودك: امام  -ب  

شود كه آن زند گريه باعث مىضايعاتى كرده و امراض به دنبال خواهد داشت يكى ازآنها اينكه به بینايى كودك لطمه مى

شاء اله طورى نباشد كودكان رارها رطوبت به صورت اشك بر طرف گردد و از خطرات پیامد آن مصون ماند (البته ان 

 كنیم يا بزنیم كه گريه كنند تا آن كه رطوبت از بین برود). 

 حديث درباره فرزند دختر -11 

خوشحالى از والدت دختر: سیره پیامبر: به رسول خدا بشارت دختر دادند به صورت اصحاب نگاه كرد چهره آنها  -الف  

بويم و رزق و روزى اوبا خداست و آسمان اك هستید دختر گلى است كه او را مىراافسرده و غمگین ديد فرمود چرا غمن

 كند. مىافكند و زمین سنگینى او را تحملبر او سايه مى

ِر بجاريٍه قال ريحانه ِورزقهاعلى -ب   َّللاه از على (ع) است كه: هر روزى ده خداست: قال على (ع): كان رسول َّللاه اذا بُشه

 6گفت ريحانه بهشتى است و روزى او بر خداست.دركتاب فروغ كافى جلد شنید مىمژده دخترى را مى وقت رسول خدا

 نیز از قول رسول (ص) روزى دختر را توسط خداوند، حتم دانسته است.  6ص 

آمده كه: خداوند رحمتش بر  171ص 27خوشحال كردن دختران: در حديث معصوم (ع) در كتاب آثار الصادقین ج  -ج  

زنان بیش ازمردان است هیچ مردى نیست كه در برابر زن يا دختر خود (محرم) اظهار شادى كند مگر اينكه خداوند در 

 روز قیامت او را شاد و فرحناك كند. 

: البنات هن الُمشفقات المجهزات المباركات من له ابنة واحدة جعله َّللاه له سترا پاداش احسان  -د   به دختران: قال رسول َّللاه

من النار و من كان له بنتان ادخل الجنة بهما و من كان عنده ثلث بنات او مثلهن من االخوات وضع عنه الجهاد و الصدقه : 

ك هستند كسى كه يك دختر دارد خدا او را حجاب از آتش براى پدرش قرار رسول اكرم: دختران مشفقان يارى كننده مبار

دهد و كسى كه دو دختر دارد به خاطر آن به بهشت میرود و كسى كه سه دختر يا مثل آن خواهر دارد جهاد و صدقه از مى

 (. 289او برداشته شده است)

و احسن ادبها و علمها و احسن تعلیمها فاوسع علیها من نعم  تربیت دختر سپرى در برابر آتش: من كانت له ابنته فادبها -ه  

َّللاه التى اسبغ علیه كان له منعة وسترا من النار: هر كس دخترى داشته باشد و خوب ادبش نمايد و تعلیمش دهد و از آنچه 

 ( 291ود)شخدا به وى داده به دختر مضايقه نكند آن دختر منع و حجاب و پوششى براى پدر از آتش جهنم مى

و: سیره مشركان و كافران: مشركان و خصوصاً بعضى از آنهاكه دچار تفكر خاصى درباره دختر شده بودند و نعود باهلله  

دانستند سبحان َّللاه و پسران را از خود و با تولد فرزند پسر خوشحال و آن را باعث قدرت و حشمت دختران را از خدا مى

شدند كه خداوند آنرا در قرآن بدين شكل توصیف كرده است: در حالیكه هر گاه به افسرده مى دانسته و با تولد دختر بسیار

گردد و از قوم و شود و مملو از خشم مىيكى از آنها بشارت دهند دخترى نصیب تو شده صورتش (از ناراحتى) سیاه مى

داند) آيا او را با قبول ننگ، نگه دارد يا در خاك گردد (و نمىقبیله خود به جهت بشارت بدى كه به او داده شده متوارى مى

 (.291كنند)پنهانش كند چه بد حكمى مى

شوند و مومنان و خصوصاً موحدان دهد كه مشركان و كافران از وجود دختر ناراحت و غمگین مىاين آيه نشان مى 

دانند ايش موجود را نیاز واقعى خود مىدانند و وجود هرامر و پیدهمیشه به نعمت خدا راضى وقضاى الهى را بهترين مى

 و شكر گذارند. 

:  -ز   البنات هن المشفقات المجهزات المباركات من كان له ابنةُ واحدةُ جعلها َّللاه له ستراً «آثار كفالت دختر: قال رسول َّللاه

من االخوات وضع عنه الجهاد و من النار و من كانت عنده ابنتان ادخل الجنة بهما و من كانت عنده ثالث بنات او مثلهن 

(. رسول خدا فرمود: دختران مهربان آماده كار و مبار كند هر كس داراى يك دختر باشد خدا او را پوشش از 292الصدقه)

شود و هر كه سه دختر يا سه خواهر دارد دهد و هر كس را كه دو دختر باشد به سبب آنها داخل بهشت مىآتش قرار مى

 (. 293و برداشته شده)جهاد و صدقه از ا



امید دختران به پدر: قال النبى (ص) اال ادلكم على افضل الصدقه ابنتك مردودةً اِلیك.لیس لها كاسب غیرك رسول خدا  -ك  

گردد براى او جز تو كاسبى وجود فرمود آيا شما را به برترين صدقه آگاه كنم آن دخترت است كه به سوى تو بر مى

 (. 294ندارد)

ضى بودن به خدا: به نقل از حسن بن سعید لخمى گفت: براى يكى از دوستان ما دخترى به دنیا آمد او به خدمت امام را -ل  

كرد كه صادق رسید حضرت او را خشمناك ديد و به او فرمود: چه فكر میكنى كه اگر خداى تبارك و تعالى به تو وحى مى

گفتم: پروردگارا تو ش اختیار كنى تو چه خواهى گفت؟ پاسخ داد من مىبراى تو اختیار امرى فرمايد، يا تو خود براى خوي

براى من انتخاب فرما. حضرت فرمود: خدا براى تو دختر اختیار فرموده سپس امام گفت: همانا پسرى كه حضرت خضر 

گار فرزند بهترى پس ما خواستیم كه پرورد«وقتى همراه حضرت موسى بود به قتل رسانید چنانچه كه در قرآن كريم آمده: 

خدا بعوض آن پسر، دخترى به پدر ومادر داد كه هفتاد پیغمبر از او به » بجاى اين پسر ببخشد كه رحمتش نزديكتر باشد

 (.295دنیا آمد)

: البنات حسنات و البنون نعمة فانما يثاب على الحسنات و يسال عن النعمة) -م   (. امام 296حسنه و نعمت: ابى عبدَّللاه

ها سئوال و باز شود و از نعمت) فرمودند دختران حسنا تند و پسران نعمتند همانا در برابر حسنات پاداش داده مىصادق (ع

 شود. خواست مى

اند و پسران بشارت دهندگانند و رسول خدا فرمود: خدا رحمت كند پدر دختران را، دختران رحمت و دوست داشتنى 

 (. 297دختران باقیات الصالحات هستند)

بوسید: عن ابى عبدَّللاه جاء رجل عند النبى (ص) و قال ما قبلت صبیاً قسط فلما ولى قال مردى كه هرگز فرزندانش را نمى 

ام هنگامیكه النبى (ص) هذا الرجل عندنا انه من اهل النار. مردى نزد پیامبر آمد و گفت هر گز (فرزندم) كودكى را نبوسیده

 ن مرد نزد ما قطعاً از اهل جهنم و آتش است. آن مرد رفت پیامبر (ص) گفت اي

: من عال ابنتین او ثالثا كان معى فى الجنة:) -ن   ( پیامبر (ص) هر كس كفیل دو يا سه 298كفالت سه دختر: قال رسول َّللاه

) دختر در مخارجشان باشد با من در بهشت خواهد بود.(ان  شاءَّللاه

:  -ض   ( رسول خدا فرمود: 299من كان له ابنةُ فاهلله فى عونه و نصرته و بركته و مغفرته)كفالت يك دختر: قال رسول َّللاه

 باشد و بركت و آمرزش براى اوست.هر كس داراى يك دختر باشد خداوند كمك و ياور مى

: من عال ثالث بنات يعطى ثالث روضات من رياض الجنة كل روضته او -ع   سع ورود به باغهاى بهشت: قال رسول َّللاه

من الدنیا و ما فیها رسول اكرم (ص) فرمودند: هر كس كفیل خرج سه دختر باشد سه باغ از باغهاى بهشت به او داده 

 (. 311باشد)شود كه اندازه هر يك از باغها وسیعتر از دنیا و آنچه دردنیا است مىمى

: نعم الولد البنات ملطفات مونسات ممرضات مبديات)  سول اكر م (ص): دختران بهترين فرزندانند ( ر311قال رسول َّللاه

 كه مهربان و همدم و پرستار انسانند. 

سبب بركت و رحمت: قال رسول (ص): ما من بیت فیه البنات اال نزلت كل يوم علیه اثنتا عشر بركة و رحمة من  -ف  

 ده سنته السماء و ال ينقطع زياره المالئكه من ذلك البیت يكتبون ال بیهم كل يوم و لیله عبا

پیامبر (ص): هیچ خانه اى نیست كه در آن دخترانى باشند جز آنكه هر روز دوازده بركت و رحمت از آسمان بر آن خانه  

شود و براى آن پدر هر روز و هر شب عبادت يكسال را شود و زيارت فرشتگان از آن خانه قطع نمىنازل مى

 (. 312نويسند)

( پیامبر فرمود: 313: َمن ابتلى بشٍى من هذه البنات فاحسن الیهن كان له ستراً من النار)حجاب ازآتش: قال رسول َّللاه  -ص  

 هر كس سرپرستى چند دختر را عهده دار شود و به آنان احسان نمايد آن دختران سپر آتش جهنم از وى خواهند بود. 

: من كان ابنة فادبها و احسن ادبها و غذاها و احسن َغَذاَءهَا و اسبغ علیها من  -ظ   پاداش احسان و نیكى به دختر: رسول َّللاه

(. پیامبر فرمود: كسیكه داراى يك دختر باشد و او 314النعمه التى اسبغ َّللاه علیه كانت له میمنة و میسره من النار الى الجنة)

و غذاى خوبش دهد و نعمت را بر وى فراوان كند خداوند نعمت خويش را بر وى (پدر دختر) توسعه دهد  را نیك ادب نمايد

 و براى او از راست و چپ آتش بسوى بهشت راه وجود دارد. 

از دختران كراهت و دورى » ال تكرهوا البنات فانها المونسات الغالیات«دختران همدم و خوشبو: قال الرسول (ص):  -چ  

 (. 315يد زيرا آنها همدمهاى خوشبو هستند)نورز

نمايد تا حدى كه بینیم كه حضرت يعقوب ابراز محبت بیش از حد به يكى از فرزندانش مىدر داستان يوسف (ع) مى 

خوانند و از طرفى احساس محبوب بودن در تمام انسانها از ازل تا ابد وجود دارد و فرزندانش او را بدين سبب گمراه مى

نمايد كه مانع كم شدن محبت به خود را از میان ببرد لذا حتى در صورت برترى يك فرزند بر ديگرى نبايد عمل مىطورى 

 افتاد.بین آنها تبعیض قائل شد. البته اين اتفاقات دركتاب علم الهى مسطور و نوشته شده بوده است و بعد اتفاق

( از يمن و خوشبختى زن است كه اولین 316ى اول ولدها ابنة)امیمیت زن: من يمن المراه ان يكون بكرها جاريه -غ  

 فرزندش دختر باشد. 

بهترين فرزندان دختران هستند » نعم الولد البنات ملطفات المجهزات مونسات الباكیات المباركات«بهترين فرزندان:  -ث  

 كه لطیف، پرستار، همدم، گريه كننده بعد از مرگ و مبارك و خوش يمن هستند.



سیره امام سجاد: كان سجاد (ع) اذا بشر بولدلم يُسئَل اذهكر هو ام انثى بل يقول اسوى فاذا كان سويهاً قال الحمدهلله الذى لم  - خ 

گفت آيا سالم پرسید دختر يا پسر است بلكه مىشنید نمىيخلقه مسوها: هر گاه امام سجاد (ع) اگر بشارت تولد فرزندى را مى

 گفت خداى را سپاس كه او (كودك) را زشت نیافريد. شد مىش مطلع مىاست پس اگر از سالمت

عدالت بین پسر و دختر: پیامبر خدا (ص): در دادن چیزى به فرزندان خود میان آنها برابرى نهید اگر قرار بود من  -ذ  

فاوتى قائل نشويم درثانى اگر اى براى كودكان) بیاوريم اوالً تدادم (منظور هديهيكى را برترى دهم دختران را برترى مى

 (. 317بخواهیم يك هديه را جلوتر بدهیم اول هديه دختر را بدهیم)

احترام به پسران: حضرت رسول به اشعث بن قیس فرمود آيا از دختر حمزه فرزندى دارد گفت پسرى دارم اگر به  -12 

از داشتن آن پسر محبوبتر بود حضرت بردم به نزد من بود كه براى مهمان مىعوض آن پسر يك طشت آبگوشت مى

 باشند. گويى زيرا پسر ثمره قلب و نور چشم است با اينحال اسباب ترس و بخل و اندوه مىفرمود چرا چنین مى

 آثار محبت:  -13 

 محبت به فرزند: احبوا الصبیان و ارحمو هم: كودكان را دوست بداريد و نسبت به آنها مهربان باشید. -الف  

: پیامبر  -ب   شاد كردن كودكان: من فرح ابنته فكانما اعتق رقبة من ولد اسماعیل و من اقرعین ابن فانما بكى من خشیته َّللاه

اكرم (ص) فرمودند: كسى كه دختر بچه خود را شادمان كند مانند كسى است كه فرزندى از فرزندان اسماعیل را آزاد كرده 

اش از خوف خداوند و مسرور و ديده او روشن كند مانند كسى است كه ديدهو كسى كه پسر بچه خود را شادمان 

 است. گريسته

 143داند و در آيه آثار منفى عدم تساوى در محبت: خداوند اعتدال را در همه امور الزم و جزء اصول اسالمى مى -ج  

جايز است بعضى فرزندان  -تعادل قرار داديم ما شما را بدين وسیله امتى م» و كذلك جعلنا كم امة وسطاً «فرمايد بقره مى

بر بعضى ديگر در عطیه ترجیح دهیم اما مكروه است و اگر اين عمل باعث اختالف و فتنه ودشمنى و فساد شود حرام 

است. از طرف ديگر اين محبت نبايد كم يا زياد باشد زيرا هر كدام عوارض منفى به دنبال دارد كمبود محبت از يك طرف 

شود و نسبت به والده داراى محبت بیشتر دچار عقده به اصطالح د بینى و عیب جويى فرزند نزد والده ديگر مىباعث ب

شود يعنى محبت منحرف شده و همچنین عوارض خطرناك روانشناسان به تناسب پدر يا مادر بودن اديب يا الكترا مى

 فراوانى كه در كتب روانشناسى (رشد) آمده است. 

ه فرزند بهترين عمل نزد خدا: حضرت موسى بن عمران (ع) به خداوند عرض كرد كدامیك از اعمال نزد تو محبت ب -د  

بهتر است خداوند فرمود دوست داشتن اطفال چون فطرت آنها بر وحدانیت و يكتا پرستى من است و اگر آنها را بمیرانم با 

عنى توحید و فقط از خداوند در دعا كمك خواستن و كمال شوند (اين حديث نشان دهنده يك امر يرحمت من وارد بهشت مى

 انقطاع امور به او).

(. همانا خداوند با عزت و جالل 318ترحم خدا به خاطر ترحم فرزند: ان َّللاه عزوجل لیرحم الرجل لشدة حبه لو لده) -ه  

 كند به مردى كه نسبت به فرزندانش بسیار دوستدار و مشفق است. رحم مى

كند و عمل نمودن و در عمل ت را اظهار كنید: محبت بنايستى تنها به زبان باشد زيرا زبان تنها صوتى ايجاد مىمحب -و  

غذاى لذت بخش براى آنان آوردن چنانچه پیامبر به همه  -مهر ورزيدن و محبت كردن ارزش است مثل عطیه دادن 

كند گرچه وعى اظهار محبت است و محبت قلبى كفايت نمىداد و بوسیدن فرزند نكرد و به آنها غذا مىكودكان سالم مى

 است. خوب

عدالت در هديه دادن به كودكان: پیامبر اكرم (ص): میان فرزندان خود در عطا و بخشش به عدالت رفتار كنید  -ز  

 (. 319همچنان كه دوست داريد آنان نیز در احترام ومحبت میان شما عادالنه عمل كنند)

ام خمینى: در كتاب تحرير الوسیله امام خمینى (ره) آمده: جايز است برترى دادن بعضى فرزندان بر بعضى ديدگاه ام -ح  

ديگر در عطیه و هديه دادن اما اين عمل مكروه است و چه بسا اگر اين عمل باعث اختالف و فتنه ودشمنى و فساد شود 

 حرام باشد. 

و مهر ورزيدن به فرزند داراى اثر اخروى و پاداش فراوانى نزد  شیوهاى گوناگون مهر ورزيدن به كودكان: بوسیدن 

كسى كه فرزند خود را » «من قبل ولده كتب َّللاه له حسنه و من فرحه فرحه َّللاه يوم القیامه«خداوند است و در حديث آمده، 

بازى با ». را در قیامت شاد كنداى در نامه عمل او ثبت خواهد شد و كسى كه فرزند خود را شاد كند خداوند او ببوسد حسنه

كند و در اين راه براى تكامل، كودكان نیز عالوه بر ايجاد انگیزه ابتكار و خالقیت، اعتماد به نفس را در آنها تقويت مى

راهنمايى والدين موثر است آموزشهاى اجتماعى نظیر غذا خوردن آموزشهاى علمى مانند آموزش قرآن علوم اسالمى 

 ى مانند شنا، تیر اندازى، اسب سوارى و غیره از شیوهاى مهر ورزيدن به فرزند است. آموزشهاى ورزش

گیرد بوسیدن فرزندان بوسیدن فرزند: يكى از راههاى ابزار محبت به فرزند كه به خاطر خشنودى خدا صورت مى -الف  

ت، برادر هم كیش از دين و حسن است چنانچه درحديث از على (ع) آمده بوسیدن فرزند محبت، زن شهوت، والدين عباد

 (.311بصرى اضافه كرده بوسیدن امام عادل نشانه طاعت است)

آثار اخروى بوسیدن فرزند: قبلوا اوالدكم فان بكل قبلة درجةُ فى الجنة ما بین كل در جتین خمسمائه عام. پیامبر اكرم  -ب  

گردد، كه فاصله هر دهند. و تعیین مىدر بهشت به شما مىاى فرمودند اوالد خود را ببوسید زيرا به هر بوسیدنى درجهمى

 (. 311است)درجه به اندازه پانصد سال راه رفتن



(. پیامبر (ص) 312مهر پیامبر به فرزندان خود: و كان النبى (ص) اذا اصبح مسح رووس ولده (ابراهیم) و ولد ولده) -ج  

 كردند.راهیم و نوه خود حسن (ع) رانوازش مىشدند سرهاى فرزند خود ابچون صبحها از خواب بلند مى

بوسید: و كان رسول َّللاه يقبل ابراهیم والحسنین و قال اقرع بن حابس ان لى عشره من الولد پیامبر ابراهیم و حسنین را مى 

حابس كه ناظر  ما قبلت احد منهم فقال رسول َّللاه (ص) من ال يرحم ال يُرحم.(پیامبر ابراهیم و حسنین را بوسید اقرع بن

ام حضرت فرمود كسى كه رحم و محبت پیامبر نسبت به فرزند ونوادگان خود بود گفت من ده فرزند دارم و آنها را نبوسیده

 (. 313محبت نداشته باشد خداوند به او رحم و مالطفت ندارد)

است پس در نزد آنها خود را به ( هر كس كودكى دارد يابا كودكى 314بازى با فرزندان: من له صبى فلیتصاب بهما:)-د 

كرد و آنها را خشنود كودكى بزند (كودكانه رفتار نمايد) روايت است پیامبر فرزند خود و حسنین را بر پشت خود سوار مى

 شد.مىكرد پیامبر مانعكرد و اگر كسى كودكان را نهى مىمى

ه بود در راه امام حسین را ديد كه با كودكان بازى بازى پیامبر با حسنین در كوچه: رسول خدا به میهمانى دعوت شد-ه 

كرد رسول خدا با دنبال كردن، او را به خنده میكرد پس دويد و دست مبارك گشود امام از اين سو به آن سو فرار مى

آورد سرانجام او را گرفت يك دست زير چانه و دستى پشت گردن گذاشته و دهان به دهان او گذاشته او را مى

 (. 315بوسید)

احترام و تكريم فرزندان: رسول گرامى اسالم نشسته بود حسن و حسین وارد شدند حضرت به احترام آنها از جاى -و 

برخاست و به انتظار ايستاد كودكان در راه رفتن ضعیف بودند لحظاتى طول كشید به ايشان نرسیدند رسول اكرم به طرف 

خود را باز كرد و هر دو بردوش خود سوار نمود و به راه افتاد و مى فرمود آنها پیش رفت و از آنان استقبال نمود آغوش 

 فرزندان عزيز من، مركب شما خوب مركبى است و شماها چه سواران خوبى هستید و پدرتان بهتر از شماست. 

ن اال والد ما :رعايت عدالت بین فرزندان: روى عن النبى قبل الحسن والحسین قال اقرع بن حابص ان لى عشره م1نكته  

بوسید قبلت واحد منهم فقال: ما على ان نزع َّللاه رحمة منك (او كلمه نحوها) روايت شده از پیامبر كه حسن و حسین را مى

ام پیامبر پاسخ داد من چه كنم اگر خداوند رحمتش اقرع بن حابص گفت براى من ده فرزند است و يكى از آنها را نبوسیده

در جايى ديگر به شخصى كه يك فرزندش را بوسیده و ديگرى را رها كرد فرمود چرا هر دو را را از تو دور كرده و 

 نبوسیدى. 

عدالت در بوسیدن فرزندان:  قال الرسول (ص): خداوند دوست دارد در میان فرزندانتان حتى در بوسیدن به عدالت رفتار  

 كنید.

: احبوا الصبی2نكته   ان و ارحموهم و اذا وعدتموهم شیئاً ففوا لهم فانهم ال يدرون اال انكم :وفاى به وعده: قال رسول َّللاه

اند: كودكانتان رادوست بداريد و بر آنها با محبت و با ديده بخشش نگاه كنید و اگر ( رسول اكرم فرموده316ترزقونهم)

انى هستند كه به وعده و عهد خود وفا هايتان (والذين بعهد هم راعون) (مومنان كساى به آنها داديد وفا كنید به وعهدهوعده

 كنند كه شما روزى رسان آنها هستید. كنند) زيرا آنان گمان مىمى

 كودكان و نماز:  -14 

رفتند و َحل َحل هاى پیامبر مىالف: احترام كودك در حال نماز: پیامبر در حال نماز بود كه حسین (ع) بر روى شانه 

داشتند يك نفر يهودى گرفتند و سر از سجده بر مىگفتند پیامبر آرام او را پائین مىىاى عربى براى حركت شتر) م(واژه

 پس از مشاهده اين صحنه و نصیحت پیغمبر، اسالم آورد و مسلمان شد.

كند: پیامبر با مردم در مسجد النبى در حال اداء فريضه بودند دو ركعت آخر پیامبر به احترام كودك نماز راكوتاه مى -ب  

نماز مردم ديدند كه پیامبر با عجله نماز را خواند ومردم براى دانستن علت نزد پیامبر رفته علت را جويا شدند پیامبر 

كرد معلوم شد كه پیامبر براى آرام كردن كودك نماز را كوتاه شنیديد كه گريه مىجواب داد مگر صداى ناله كودكى را نمى

 است.كرده

گذاشت كه در نماز در حال احترام كودك: پیامبر (ص) تا آن اندازه به كودكان احترام مىطوالنى كردن سجده به  -ج  

داد تا كودك پائین آيد يا بعد از مدتى آرام او را شد آنقدر طول مىسجده اگر كودكى (ابراهیم يا حسنین) بر پشت او سوار مى

 آورد. پائین مى

كند اگر آلوده به عین نجاست نباشد و لباس نجسى به اندازه ريه مىساكت كردن كودك در حال نماز: كودكى كه گ -د  

 تواند در حال نماز او را درآغوش بگیرد آرام نمايد. پوشش عورت همراه نداشته باشد مادرش مى

بیرون نكردن كودكان از صفهاى جماعت: كودكان سالم داراى خوى شیطنت و شوخى هستند و گاهى اوقات در  -ه  

اگر كنار يكديگر بايستند ممكن است باعث بى نظمى و حواس پرتى شوند لذا خصوصاً در نزد اهل سنت  صفوف جماعت

تأكید شده در صفوف نماز جماعت كودكان وقت نماز در كنار يكديگر نايستند كه اين امر در مرحله اول بر عهده والدين 

 آنهاست.

كنم فرمود پنج چیزاست كه تا لحظه مرگ آنها را ترك نمىخدا مى سالم كردن بر كودكان: امام صادق (ع) گويد پیامبر -و  

يكى از آنها سالم بر كودكان است در انجام اين رفتار مراقبت دارم تا بعد از من میان مسلمین به صورت يك سنت بماند و 

 داد. دنیها چیزى مىكرد و به آنها از خوربدان عمل كنند و در جاى ديگر آمده پیامبر به كودكان در كوچه سالم مى

زياده روى در مالمت و سرزنش (« 317اال فراط فى المالمه يشب میزان اللجاج)«عیب جويى نكردن از كودكان:  -ز  

 كند. آتش لجاجت را شعله ور مى



ب خطاب نیكو به فرزندان: از آنجايى كه دشنام دادن به كودك موجب تعزير است والدين موظفند از جهت رعايت آدا -ك  

اسالمى با او به نیكويى رفتار و سخن گويند و اين موضوع تا آن اندازه اهمیت دارد كه غیبت كردن كودك ممیز نیز جايز 

 باشد نمى

سنین كودك: تو هفت سال بنده فرزندت هستى و هفت سال ديگر فرزندت بنده توست و هفت سال ديگر فرزند تو،  -ل  

 (. 318باشد)وزير و مشاور تو مى

 دعاى والدين و فرزندان:  -15 

ثلث دعوات ال يحجبن عن َّللاه تعالى دعا الوالد لولده اذا بره و دعوته علیه اذا عقه و «الف: دعاى پدر مادر در حق فرزند:  

ى سه دعا در نزد خداوند قطعاً مستجا بند دعاى خیر پدر به فرزند هنگامى كه فرزند به آنها نیك»  كذا اذا ولد عق والديه

 كرده باشد و دعاى عاق (نفرين) پدر و مادر درباره فرزندان نافرمان  همچنین عاق فرزندان به والدين ستمكار.

استغفار يعقوب براى فرزندان: برادران يوسف بعد از ظلم به يعقوب و يوسف از پدر خويش براى بخشش گناهان  -ب  

و «شود منظور سحرگاه جمعه بود) ید تا وقتش رسد (گفته مىخود از خدا طلب استغفار كردند و پدر ايشان گفت صبر كن

در اديان الهى دهد عالوه بر ريشه يابى سنت اعترافكنم نشان مىآنگاه براى شما طلب بخشش مى» يستغفرون باالسحار

 اهمیت دعاى پدر در نزد خداوند تا چه اندازه است. 

ا به عنوان امام خود قرار دهیم حتى در دعا بايد به مانند او دعا دعاى امام سجاد براى فرزندان خود: اگر شخصى ر -ج  

كنیم مانند دعاهاى حضرت ابراهیم وامام سجادو... همانطور كه شخصى كه به عنوان پیامبر ياامام ماست به عنوان اسوه و 

گیرد و به او د كمك مىالگو در رفتار عملى ما بايد قرار گیرد. مانند حضرت على (ع) كه در دعاى كمیل فقط از خداون

 نه غیرخدا. » و يتوسل علیك بربوبیتك و استشفع بك الى نفسك«دهد متوسل میشود و او را شفیع قرار مى

ثالث دعوات يستجاب لهن ال شك فیهن: دعوه المظلوم ودعوة المسافر و دعوة «مستجاب بودن سه دعا نبى (ص):  -د  

: سه دعا مستجاب است و شكى در آن نیست دعاى مظلوم دعاى مسافر و ( رسول اكرم (ص) فرمود319»)الوالد لولده

 دعاى والدين براى فرزندانشان چه به نیكى آنها و چه به عاق نمودن آنان. 

شوند پس مال و فرزندان وسیله آزمايش هستند و دنیا مكان آزمايش. و كسانى كه گفتند ما ايمان آورديم قطعاً آزمايش مى  

مرگ فرزند عالوه بر شفیع بودن در قیامت و هديه دادن به والدين در قیامت وسیله آزمايش و امتحان دنیاست و صبر در 

 امش دل است. مصیبت و اعتقاد بازگشت به خدا وسیله آر

 موت فرزند: -16 

شكیبايى پیامبر در فراق از دست دادن فرزندش ابراهیم (ص): پیامبر (ص) نیز مانند ساير پیامبران نظیر ايوب  -الف  

ريزد اما هرگز ناسپاسى و كفران و (ع) در مصیبت از دست دادن فرزند صبور بود پیامبر در غم فراق فرزند اشك مى

باشد. در حديثى از پیامبراكرم(ص) است كه: فرزندى كه قبل از تو در و بر قضاى الهى راضى مى كنداظهار عجر نمى

كودكى بمیرد بهتر از هفتاد فرزند است كه بعد از تو در راه خدا جنگ نمايند. و در حديث ديگرى از ايشان است كه در 

يگر هر كس سه فرزند و حتى دو فرزند از او قیامت شفیعى نیست، مگر فرزندى كه قبل ازتو مرده است. و در حديث د

 (. 321كند)بمیرند خداوند او را به خاطر رحمتش به كودكان وارد بهشت مى

شنود رد پاى اين سنت الهى در زندگى مردان خدا: پدر يكى از شهیدان جنگ وقتى خبر شهادت فرزند اول را مى -ب  

گويد الحمدهلله آنگاه كه خبر شهادت فرزند آخر شنود باز هم فقط مىود را مىگويد الحمدهلله وقتى خبر شهادت فرزند دوم خمى

دهد هرگز از شهادتش ناراحت نشدم زيرا جايگاه پرسند پاسخ مىشنود برزمین نشسته گريه میكند علت را مىخود را مى

 شهادت درراه خدابفرستم. بینم بلكه از اين ناراحتم كه ديگر براى من پسرى نیست تا او را براى خوب آنرا مى

بى تابى پیش از وقوع مصیبت وآزمايش (ابتالء): از آنجا كه هر كس ايمان آورد و بگويد ايمان آوردم سنت خدا بر  -ج  

كند و از خود بى تابى و بى اينست كه آزمايش شود لذا انسان قبل از آزمايش با حسى غريب وجود سختى رااحساس مى

ر والدين شخص موحد، مشرك باشند و يا برعكس شايد اين هم يك آزمايش الهى باشد وبايد بر دهد اگحوصلگى نشان مى

 طاعت خداوند واحد مبنى بر احسان به والدين و نیكى به آنها صبور باشد. 

يبه. خداوند ادب آموزى و تربیت فرزندان: رحم َّللاه عبدا اعان ولده على بره باالحسان الیه و التالف له و تعلیمه و تاد -17 

كند مردى راكه فرزندش را در احسان به خويش يارى كند همچنین در مهربانى كردن او به خويش و او را علم رحم مى

 (. 321بیاموزد و نیكو ادبش نمايد)

: اُنظر فى اى شى تضع ولدك فان العرق دساس: در هر كارى كه فرزندت رادر آن  -الف   تاثیر پذيرى كودك: رسول َّللاه

سپارى) دقت و تحقیق كن (مانند محیط تحصیل، خانه، دوستان و...) زيرا عرق انسانى جذب خوى و گذارى (مىىم

 كند (كودك ونوجوان بسیار ساده انگار و اثرپذير است). خصلت مى

َن اسُمهُ و ادبه و حق فرزند بر پدر سه چیز است: جاء الرجل الى النبى فقال يا رسول َّللاه ما حق ابنى هذا؟ قال تَُحسه  -ب  

ِضُعه موضعا حسنا. مردى نزد رسول خدا آمد گفت حق فرزندم بر من چیست رسول عرض كرد نام نیك بر او بگذارى و 

او را خوب ادب كنى و او را به جايگاه خوب جاى دهى (محل مدرسه و تحصیل و منزل وانتخاب دوستانش را از صالحان 

 انتخاب كنى). 



: انه قال: ان يودب احدكم ولده خیر من ان  دقت در تربیت -ج   برتر از صدقه دادن براى كودكان است: قال رسول َّللاه

( اگر كسى فرزند خود را خوب ادب كند بهتر از اين است كه هر روز نیم صاع صدقه 322يتصدق بنصف صاع كل يوم)

 دهد. 

اى بهتر و با فضیلتر از حسن ضُل ِمن ادِب الحسن: هیچ هديهحسن ادب بهترين هديه والدين: ما نحل والُد ولداً نحالً اف -د  

 ادب در تمام جهات از پدر به فرزند نیست. 

برم به تو از فرزندى كه بر من حكومت كند و از مالى كه پناه بردن به خدا از فرزند بد: رسول خدا: خدايا پناه مى -ه  

 (. 323برسم)كه به پیرىباعث هالكتم شود و از همسرى كه پیرم سازد قبل از آن

و: طريقه دعا و استعاذه: بايد مانند آنها دعا نمائیم مانند دعاهاى حضرت ابراهیم از قول خداوند تعالى در قرآن كريم. در  

آوريم: اى خداى من بر من منت گذار و فرزندان مرا به من اى از دعاهاى امام سجاد (ع) براى فرزندش مىاينجا گوشه

مند نت گذار و از نعمت صالح و صواب محرومشان مساز و مرا از صالح عقیده و حسن تربیتشان بهرهببخش بر من م

فرماى خداوندا چنان كن كه روزگارشان دراز شود و مرگشان دير فرا رسد كوچكهايشان را به دلخواه من پرورش فرماى 

جان ودين و اخالقشان با صحت و سالمت مقرون عطا فرما. مقدر فرما كه جسم و و به ضعفا و ناتوانانشان قدرت و قوت

باشد و از درگاه تو نعمت عافیت فرا گیرند. تندرست سالم و صالح پرورش گیرند و آنسان كه آرزومنديم باشد ببار آيند از 

ند و خزانه سرشار تو روزى فراوان دريافت دارند. پروردگارا! فرزندان مرا به زيور تقوى و بصیرت بیاراى تا نیكو ببین

نیكو بشنوندو در برابر فرمان تو مطیع و محكوم باشند دوستان تو را دوست بدارند و بندگان تو را به راه راست هدايت 

 نمايند و همچنان دشمنان تو را دشمن شمارند و از خويش برانند.

و به توانايى من بیفزايند و پروردگار من!بازوان مرا به نیروى فرزندانم نیرومند ساز و چنان كن كه پشتیبان من باشند  

 بدارند.زينت افزاى خانه من گردند و نام مرا در اين دنیا به نیكويى زنده

پروردگارا!پس از مرگ من همچنان فرزندان مرا در سايه عنايت و رعايت خويش نگهدار و كمك كن تا چنان ببار آيند كه  

رنگردانند گوش به فرمان من فرا دهند و از خشم و ناخشنودى من كمكم كنند و عنايتى نما كه دوستم بدارند و از من روى ب

 پرهیز كنند با من به عناد و خالف برنخیزند و به دنبال من از راه خطا نروند.

پروردگارا!به من در تعلیم و تربیتشان كمك كن و كمك كن كه د ر حقشان نیكويى كنم و نیز مرا از فرزندان ديگر خواه  

ند برخوردار ساز و مقرر فرماى كه فرزند خواهى من با خیر و صالح من هم آهنگ باشند و مقدر دختر خواه پسر باش

(   324فرماى كه فرزندان من در تقرب من به ملكوت اعالى تو ياريم دهند و مرا و نسل مرا از شیطان رانده شده پناه ده.)

 »     آمین«

است كه بدانى او از توست و در دنیا با نیك و بدش به تو نسبت داده ز: حق فرزند از نظر امام سجاد (ع): حق فرزند اين  

شود و در قیامت درباره تأديب و راهنمائیش به سوى خدا و ياريش بر اطاعت خدا از تو سئوال خواهد شد پس با او مى

 (325شود.)عقاب مىگیرى و در مقابل بدى در حق او دانى در مقابل نیكى به او پاداش مىمانند كسى رفتار كن كه مى

 (326ح: تفاوت رفتار:على (ع): ال تقسروا اوالدكم على آدابكم فانهم مخلوقون لزمان غیرزمانكم) 

فرمايد فرزندانتان را به آداب و روش خويش مجبور نسازيد زيرا آنها براى زمانى كه غیر زمان شماست على (ع) مى 

 اند. آفريده شده

ََدب اَلل مال. پیامبر (ص): همانا ط: ادب آموزى بهترين ارث وال  دين: رسول (ص): ان خیر ماورث االباء اِلَ بناِءِهُم اال 

 گذارند ادب و اخالق است نه مال و ثروت.بهترين ارثى كه پدران براى فرزندان خود مى

ه والسباحه و ان ال ى: نقش تربیت در تكامل انسان: رسول اكرم (ص): حق الولد على الوالد ان يعلمه الكتاب و ا لرماي 

يرزقه اال طیباً و ان يزوجه اذا بلغ. اين حديث نبوى جامع است كه عالوه بر دوره تربیت در ابتدا ادب و آموزش كودك اعم 

از علوم تجربى و مذهبى در مرحله بعد در بعد جسمى و ورزشى شنا كردن و بعد از آن تیراندازى مورد توجه قرار داده 

تمام مراحل به عنوان ريشه رشد صحیح مالك قرار گرفته و در نهايت وقتى جوان به رشد اجتماعى شده و رزق نیكو  در 

 ( 327كافى براى ازدواج رسید اگر خواست پدر بايد زمینه ازدواج او را فراهم نمايد.)

قین كن پس در سه سال و ك : مناسبترين زمان تربیت: هر گاه كودك به سه سالگى رسید هفت بار ال اله اال َّللا را بر وى تل 

هفت ماه و بیست روز محمد رسول َّللا را هفت بار برايش بخوان در چهارسالگى صلوات را به وى ياد بده در پنج سالگى 

يابند) و دست چپ و راستش را به وى ياد بده (چه بسا جوانانى (سربازانى) كه دست چپ و راست خود را با مكث مى

اش ده در شش سالگى وضو يادش بده وقتى ياد گرفت نماز خواندن را تعلیم بده در قبله سجده همچنین سجده را ياد و رو به

 است.نكول امر خدا او را تهديد كن و پاداش چنین عملى غفران الهى

پذيرد حكايت ماند هر بذرى در آن بیفشانى مىل: مزرعه حاصلخیز روح نوجوان: اما على دل كودك به زمین خالى مى 

 شود. آموزد از نظر رسول اكرم همچون نقشى است كه روى  سنگ كنده مىدر كودكى و خردسالى مى كسى كه

 (328تواند بزرگى كند.)امام على (ع): كسى كه در كودكى چیزى نیاموزد در بزرگى نمى 

( پیامبر اسالم (ص) فرمودند: 329آموزى در دوران كودكى: از لسان پیامبر(ص): اكرمواوالدكم و احسنو آدابهم)م: ادب 

 فرزندان خود را گرامى بداريد و نیكوادبشان كنید.



حرام سبع ن: هفت سال تربیت مستمر: عن ابى عبداله قال: الغالم يلعب سبع سنین و يتعلم سبع سنین و يتعلم الحالل و ال 

خواهد برايش مهیا كن) و هفت سال ديگر او را آموزش سنین. امام صادق: پسر تا هفت سالگى بايد بازى كند ( و آنچه مى

 دهى و هفت سال آخر مسائل حالل و  حرام را فرا گیرد.

ظر داشته باش در حديث ديگرى آمده است كه كودك هفت سال بازى كند هفت سال ادب بیاموزد و هفت سال او راتحت ن 

(غیر محسوس) اگر رستگار شد فبها و  گرنه خیرى در او نیست و همچنین  در حديث ديگرى آمده بعد از اين مدت اگر او 

 (331كند.)راه ديگرى برود خداوند بر تو از او مواخذه نمى

امام حسن (ع)) خشن شوى سخنى از على (ع) درباره تربیت امام حسن (ع) در نهج البالغه آمده كه قبل آن آنكه تو ( 

 تربیت تو را شروع كردم. پس نصیحت بايد قبل از سختى دل باشد.

شود و كماالت مخفى او را آشكار تشويق فرزندان: تشويق و تحسین كودك موجب شكوفايى استعدادهاى درونى مى - 18 

 گردد.داخته مىآيد و كودك از آن طريق ساخته و پرسازد تشويق نوعى تلقین قدرت به حساب مىمى

كند مطلب مهم اينست كه در برابر عمل نیك الف: فوايد تشويق: خداوند در قرآن كريم انسان را به بهشت خلد تشويق مى 

شويم و آنهم عمل نیك را فرد معتقد، درست انجام دهد (با ايمان) يعنى تشويق بايد به جا باشد اگر عمل خوبى تشويق مى

و اگر عملى ناهنجار انجام داد با رعايت مراتب اول هشدار داده شود سپس در صورت تكرار  كودك انجام داد تشويق شود

 اش شود.تنبیه در اندازه

ب: تشويق خداوند: خداوند براى حركت رو به جلوى بندگان بوسیله پیامبران پاداش هر عملى را كه در جهت رضاى او  

حتمى وضع نمود، تا آنانكه به لقاء خداوند امیدوارند براى رسیدن به  باشد به شرط ايمان بهشتى قرار داد، و آن را حق و

 مقصد با امید بیشتر حركت كنند.

انا جعلناكم «كند كه همیشگى است ج: تشويق پیامبر: خداوند پیامبر را بشارت دهنده و تشويق كننده مومنان به بهشتى مى 

و » و من يعمل من الصالحات فله عشر امثالها«برابر اجرا نهاده و از طرفى در برابر هر عمل صالح ده » مبشراً و نذيرا

 از طرفى پاداش بعضى اعمال را در همین دنیا قرار داده تادل مؤمنین محكم و استوارتر شود. 

د: تشويق به كار خیر: دستور به كار خیر تنها با زبان موثر نیست زيرا كه دردنیاى كنونى ثابت شده اگر بخواهیم  

ن را به نوع خاصى رفتار وادار كنیم فقط امر و نهى زبانى كافى نیست چه بسا در صورت تكرار زياد كودك را فرزندما

 لجباز كند و بايد به صورت عملى رفتار خاصى در پیش گیريم تا كودك اثر گیرد.

ین روايت كرد آنگاه كه به ه: آفرين بر تو كه مانند حضرت ابراهیم خلیل (ع) شدى: امام باقر (ع) فرمود پدرم على بن حس 

بردم حسین بن على بر بالین من حاضر شد و گفت فرزندم اگر حاجتى دارى بیمارى سختى مبتال گرديدم و به شدت رنج مى

بیان كن! من نیز در پاسخ گفتم پدر جان میل دارم در زمره كسانى باشم پیشنهاد و درخواستى جز درگاه خداوند ندارند و در 

كنند پدرم از اين پاسخ شاد و خرسند گرديد و به من گفت آفرين پسر جان جبرئیل نیز از ابراهیم خلیل نمىكار او دخالت 

(ع) پرسید آيا حاجتى به من دارى كه انجام دهم ابراهیم در جواب او گفت هیچگونه حاجت و پیشنهادى ندارم زيرا خداوند 

داند چگونه مرا كفايت كند آنگاه پدرم گفت جواب تو خیلى ود مىبیشتر از دل من آگاهى دارد و او بهترين وكیل است و خ

شبیه به سخن ابراهیم (ع) بود و بدين ترتیب امام حسین (ع) فرزندش امام سجاد را به خاطر راضى بودن به قضاى 

 (331نهند.)دهد و به فكر و انديشه صحیح او ارج مىحكیمانه الهى مورد تمجید و تحسین قرار مى

 ه كودكان تنبی-19 

الف: موارد منع از تنبیه بدنى كودكان: با توجه به احاديث اگر طفلى را محمد نام نهاديم نبايد او را سرزنش و تقبیح كنیم يا  

 زنیم. كنیم و در ده سالگى در صورت تمرد مىكتك بزنیم همچنین در هفت سالگى  كودك را اجبار بر نماز مى

فال تقبحوه و ال تجبهوه و ال تضربوه، بورك بیت فیه محمدومجلس فیه محمد فرزندى كه  همنام پیامبر:اذاسمیتم محمد -1 

اى كه نام محمد در آن است مبارك محمد نام دارد نبايد از او كراهت نمود و نبايد  او را نسبت بد داد و نبايد او را زد و خانه

 (332است و هم چنین مجلس، همینطور نامهاى پیامبران)

ز ده سالگى براى نماز: علموا اوالدكم الصاله و اذا بلغوا سبعا واضربوهم علیها اذا بلغو عشرا از مفهوم موافق قبل ا -2 

 توان براى نماز خواندن آنها را كتك زد.آيد كه قبل از اينكه كودكان به ده سال برسند نمىاين حديث بر مى

ال بیشتر داشته باشند در صورت تمرد از فرمان بر نماز در صورتیكه فرزندان از ده س -1موارد جواز تنبیه:  -ب  

توان آنها براى جلوگیرى از انحراف: در صورت اصرار بر انحراف مى -2نمود. توان به اندازه سه ضربه آنها را تنبیهمى

اى غیر، اين را در حد شرعى تنبیه نمود.البته بايد مراتب امر به معروف و نهى از منكر را رعايت كرد همانطور كه بر

براى تربیت: مطمئناً تنها  -3شود براى فرزندان به طريق اولى ثابت است و بايد اجرا شود. رتبه و درجه بندى رعايت مى

تواند براى همه كودكان و در سنین مختلف راهگشا باشد از اينرو والدين نه تنها به عنوان حق بلكه از نصیحت و انذار نمى

دكان و نوجوانان بسته به سن و استعداد آنها، برخورد الزم را بنمايند. در عین حال اين جهت تكلیف موظفند با كو

باشد از جمله اى دارد كه از نظر قانونى در بخش خود آمده و از لحاظ فقهى احاديثى موجود مىبرخوردها محدوده

آداب و روش خودتان مجبور نسازيد زيرا  كودكانتان را به«التقسرواوالدكم على آدابكم فانهم مخلوقون لزمان غیرزمانكم 

درعین حال بايد محدود اعمال و برخوردها معین باشد و در ». اندآنان براى زمانى كه غیر از زمان شماست آفريده شده

كند و حتى در روايت سكونى ارفاق روايتى از امام صادق است در ادب كردن كودك و مملوك پنج يا شش ضربه كفايت مى



و از قول امام گفته به معلمان برسانید كه اگر بزنید كودكان را بیش از سه ضربه براى ادب بخاطر آن قصاص  داده شده

 شوند (براى هر ضربه يك ضربه) 

گويند در صورتى كه والدين در صورت تنبیه بیش از ج: حدود تنبیه بدنى: قانون مجازات اسالمى و قانون تعزيرات مى 

كند كه يكسرى مجازات و تعهد از شوند دادستان به عنوان مدعى العموم از كودك حمايت مى حد فرزند باعث بروز جرح

تر است. در احاديث حداكثر ضربه كنند در كشورهاى اروپايى مجازات والدين سنگینوالدين مبنى بر حسن رفتار اخذ مى

 15ر مقدار آن ده نیز عنوان شده البته عدد به فرزند مختلف است و از سه ضربه تا هفت ضربه آمده. البته در حديثى ديگ

 (333شمرند.)نیز در يكجا آمده كه بسته به جرم كودك است. اما از هفت ضربه مجاز نمى

 د: ثبوت ديه بر پدر: در بحث احكام حقوقى بخش آخر توضیح داده شده است.  

كتاب مجازات والدين در تنبیه كودكان و به  ه روشهاى تنبیه: توضیح مطلب در كتاب تنبیه و تشويق در قرآن و  همچنین 

سالگى والدينش  41طور خالصه در حقوق مدنى و قانون مجازات اسالمى آمده است. گفته شده اگر شخصى از بدو تولد تا 

تواند عمر نمايد. مطلب از اين جهت اهمیت سال  مى 211به پشت سر او ضربه نزنند (يعنى تنبیه از ناحیه سر) حتى تا 

 د كه والدين در تنبیه كودك مواظب بیشترى نمايند.دار

و: قديمیترين راه حل: در علم روانشناسى (كتاب دنیاى نوجوان) قهر به عنوان بهترين راه حل براى كودك و نوجوان در  

كودك  شوداى از تربیت قرار گرفته كه اثر فراوان دارد در عین حال اين قهر نبايستى طوالنى شود چون موجب مىمرحله

كنند در كند يا از او سوء استفاده مىخود را تنها احساس كند و به دامان غیر پناه ببرد كه در اين صورت يا او را ترد مى

شود شود و به مرور زمان پرخاشگر مىشود و تفكر بدبینى بر او غالب مىگیرى مىاينجاست كه كودك دچار انزوا و گوشه

وه بر در معرض آسیبهاى اجتماعى قرار گرفتن و بزه كار شدن در برخوردهاى او با اين پرخاشگرى در بزرگسالى عال

 حرمتى نسبت به آنها را به دنبال دارد.والدين نیز اثر منفى و بى

اى براى شستشوى سر امام ز: روش امام سجاد (ع): امام سجاد  و تازيانه زدن به غالم خود: روزى غالم امام با آفتابه 

اه آن ظرف افتاده سر امام زخم شد امام خشمگین نگاهش كرد اما غالم آيات و الكاظمین الغیظ و العافین عن ريخت ناگمى

الناس و َّللا يحب المحسنین را خواند و با خواندن هر يك بخش، امام از بخشى از گناه غالم در گذشت تا آنكه بكلى آن را 

 (334ناديده گرفت.)

كند والدينى كه كمك و مساعدت آموزش خواندن و نوشتن: در حديثى از رسول مكرم اسالم آمده خداوند رحم مى -21 

كنند بر نیكى و احسان و الفت گرفتن فرزند با آنها و آموزش دادن او و ادب  كردن كودك. از وصیت رسول اكرم است مى

شود و قرائت قرآن و  حب ائمه دين كه به دوستى دين منتهى مى كه به فرزندان خود در سه خصلت كمك كنید حب پیامبر

 اش آموزاندن خواندن و نوشتن است.كه الزمه

تیراندازى كه براى دفاع و تفريح » علموا ابناءكم سباحة و الرماية«آموزش نظامى: با توجه به عموم حديث نبوى  -21 

كودك » ما رمیت اذرمیت و لكن ا هلل رمى«ا با توجه به آيه رود از يك جهت از لحاظ اعتقادى مثبت است زيربكار مى

آيد از طرف ديگر در دفاع در جامعه شهرى و جامعه بین داند كه همه چیز به اراده خداست و راضى و قانع بار مىمى

 .شودشود به صورت يك امر بديهى لزوم آموزش آن مشخص مىالمللى كه دستخوش تغییرات و بروز ناهنجاريها مى

آموزش آداب غذا خوردن: گفته شده كه بهترين نوع آموزش همراه با عمل ولى يا معلم است وقتى زنى به نزد پیامبر  -22  

گويد فردا بیا، زن رفته و فرداى آن روز باز گويد فرزندم را از خوردن خرما نهى كن پیامبر در جواب مىآيد و مىمى

شود دارد زن جوياى علت اينكه ديروز نگفته مىطريق نصیحت از خرما باز مى آيد آنگاه پیامبر فرزند آن زن را ازمى

وقتى » انظر الى طعامك«دهد اى از قرآن دستور مىكند آيهپیامبر علت را خوردن خرما در آن روز توسط خود اعالم مى

كنیم مبادا شبهه يا مال حرام باشد كودك خوريم دقت فرمايد كه ما به آنچه كه مىكنیم خداوند دستور مىدر تفسیر آيه نگاه مى

باشد تا غذايى حالل براى او فراهم كنند و كودك را از خوردن چیزهاى كه توانايى تشخیص ندارد بر عهده والدين او مى

فرمايد هنگام غذا خوردن نگاهمان در ظرف خودمان باشد نجس و حرام باز دارند. از طرف ديگر معنى ظاهرى آيه مى

شود ر هزار و چهارصد سال پیش اسالم اكنون در اروپا و آمريكا به عنوان فرهنگ و يك نشانه شخصیت عمل مىاين دستو

بنا به يك قول على (ع) مواظب باشیم غیر مسلمانان درعمل كردن به قرآن از شما سبقت نگیرند و بعضى مسائل را بايد از 

َسنهالهذيَن يَ «َديگران ياد گرفت چرا كه در قرآن آمده:  تَِمعوَن ال قَوَل فَیَتَبِعون اَح  همانا مومنان و اولوالباب كسانى هستند كه  » س 

كنند اين يك مثال است و در ساير موارد هم صدق شنوند  آنگاه از خوب و نیكوى آنرا تبعیت مىكالم و سخن همه را مى

خصوصاً براى كودكان يا از قاشق و چنگال كنند كند اگر در فرهنگ متمدن هنگام غذا خوردن پیش بند استفاده مىمى

گذارند و... بايد به عنوان يك كنند و يا هنگام نشستن سر میز وقت صرف غذا آرنج خود را در روى میز نمىاستفاده مى

كار خوب پسنديد و تبعیت كرد كه اين خود از نشانه ايمان است چنانچه وقتى لقمان نیز به عنوان يك پدر خوب براى 

گويد آورد در مقام  كسب ادب مىنمايد خداوند بخشى از نصايح او رادر آخرين كتاب آسمانى اش مىنش نصیحت مىفرزندا

ادب را از بى ادبان آموختم آنچه در نظرم خوب آمد پسنديدم و آ نچه در نظرم بد آمد عمل نكردم بعضى اوقات كودكان در 

اند بدينوسیله كه به تقاضاى آنها جواب ناسان چاره را در صبر ديدهنمايد روانشوقت غذا تقاضاى پركردن ظرفشان را مى

نمايند نه اند پر كنید به مرور زمان آنها تقاضاى غذايى را كه فقط میل دارند مىمثبت دهید ظرفشان را بیش از آنچه خواسته

 بیشتر. 



ع مائده بین يديه و يسمى و يسمون فى اول ما من رجل يجمع عیاله ويض«كند: امام صادق (ع) از قول پیامبر (ص) نقل مى 

هر كس كه خانواده خود را جمع نمايد و لقمه غذايى ». الطعام و يحمدون َّللا عزوجل فى آخره فتر تفع المائدة حتى يغفرلهم

ذا گذارد (بین يديه كنايه از پیش رو قرار دادن است نه در دست قرار دادن) و نام خداى عزوجل را در اول غپیش رو مى

دهد در پايان غذا خوردن، بخشیده اش چنین دستور مىخوردن بگويد و در آخر آن سپاس خدا را به جا آورده و به خانواده

 (335شوند.)مى

در احاديث معتبر از طرف بزرگان دين سفارش به آموزش »: شنا، اسب سوارى، تیراندازى«آموزشهاى ورزشى  -23 

اديث به آموزش سواركارى نیز سفارش شده است با توجه به تنوع ورزشها در زمان شنا و تیراندازى شده و در بعضى اح

حال و عدم تأئید بعضى از آنها از سوى بعضى مراجع مانند شطرنج و از اين قبیل (ايت َّللا بحجت) بر اساس ورع (مرحله 

و در مرحله اول خود ياد داشته تا  باالى تقوى) براى داشتن فرزندى متدين به ورزشهاى شرعى كودكان را عالقمند نمائیم

بتوانیم به آنها نیز ياد بدهیم پس بايد ابتدا خود ياد بگیريم تا بتوانیم زنجیره آموزش نسلهاى بعد از خود را براى آموزش و 

 كنیم.ورزش از فرزند خود شروع

با دعا همچون دعاى حضرت ابراهیم و  بر چیدن زمینه فساد و انحراف در فرزند: زمینه فساد با انحراف را ابتدا بايد -24 

مادر حضرت مريم و امام سجاد خنثى كرد در مرحله بعد در زمانى كه طفل در رحم است بايد مواظبت بر غذاى مادر 

طفل كرد و خوراك الزم و توصیه شده اسالمى به مادر طفل داد مانند شیر، عسل، خرما و... وبعد تولد سنتهاى اسالمى را 

آورد. از بزرگترين آسیبهاى اجتماعى يعنى دوستان بد محافظت كرد و آموزش سالم به او داده تا از افكار براى او بجا 

وعقايد غلط آگاه و تبعیت نكند مانند عالمه مجلسى وقتى از سوراخ كردن مشك مسجد توسط فرزندش ناراحت و موضوع 

نمايد و مادر شیخ زمان حمل كودك را علت اعالم مى گذارد زن سوراخ كردن يك انار همسايه دررا با زنش در میان مى

 كند.انصارى علت رشد فرزند را، با وضو شیر دادن فرزند حتى در شبهاى سرد زمستان اعالم مى

علموا اوالدكم الصاله اذا بلغوا و ضربوهم «جدا سازى محل خواب و  اجازه گرفتن براى ورود: رسول َّللا (ص):  -25 

رسول اكرم: به فرزندانتان در هفت سالگى نماز ياد دهید و در ده سالگى ». را و فرقوا بینهم فى المضاجععلیها اذا بلغوا عش

در صورت تمرد از نماز بزنید و محل خوابشان نیز جدا كنید. در حديث ديگرى از قول رسول خدا آمده وقتى كودكان هفت 

اى اله شود نبايد مادرش او را عريان كنار خود بخواباند. آيه( دخترى كه شش س336ساله شدند خوابگاه آنها را جدا كنید.)

فرمايد كودكان شما بايد روزى سه مرتبه از شما اجازه بگیرند كه صبح و شام و وقت خلوت شماست نشان از قرآن مى

كه مردى از دهد براى ورود به خانه خود و اتاق والدين كسب اجازه آنها الزم است و در حديثى از رسول َّللا است مى

شود مادرت را عريان ببینى فرمايد آيا تو راضى مىپرسد پیامبر مىرسول َّللا درباره اجازه گرفتن از  مادر براى ورود مى

پرسد آيا اگر خواهرم در گويد اجازه از مادر براى ورود الزم است سپس مرد از رسول خدا مىگويد نه پیامبر مىمرد مى

ترسم وقتیكه او را بر توانم در اتاق او وارد شوم پاسخ داد نه مىیست و او سر برهنه است مىحالیكه روسرى او بر سر ن

پس والدين بايد مراقب پوشش فرزندان در خانه باشند تا زمینه فساد و » آن حال بینى شیطان تو را به گناه بكشاند

 (337نشود.)بندوبارى از خانه شروعبى

( پیغمبر اكرم با 338شود.)صادق: كسب حرام پیامدش در اوالد انسان آشكار مى پرهیز از غذاى حرام: امام -26 

هاى آخرالزمان از دست كردند ديدند و فرمودند بدا به حال بچهشدند بچه هايى را كه بازى  مىاصحابش از جايى رد مى

ا به فكر آخرت آنها نیستند. به فكر تأمین پدر و مادرهايشان به خاطر اينكه پدر و مادرها به فكر دنیاى بچه هايشان هستند ام

آتیه فرزندانتان هستند اما به فكر دين و ادبشان نیستند بعد فرمود من برى هستم از اينگونه مردم و آنها هم از امن برى 

 هستند. 

( امام حسین پیش 339رابطه غذاى حرام با دين فروشى: بهشت بر بدنى كه با حرام تغذيه شده باشد حرام گشته است.) 

زينب آمده بود در آن وقتى كه سنگ به پیشانیش زده بودند زينب پرسید برادر مگر خودت را معرفى نكردى گفت چرا 

ه است حرف حق در اينها تأثیرى ندارد (يعنى مثل جذابیت سخن خودم را معرفى كردم اما چون شكمهايشان از حرام پر شد

تواند روى اين شكمى كه از حرام پر شده است اثر بگذارد غذاى حرام اگر بیايد ديگر رستگارى حسین (ع) نوه پیغمبر نمى

 (341كارى است مشكل).)

با كودك از نظر رسول خدا(ص): رحمت كند ايجاد زمینه صالح و نیكى و از بین رفتن زمینه عاق والدين:الف:رفتار  -27 

توان كسى فرزندش را در نیكوكارى خدا كسى را كه فرزندش را در نیكى و احسان كمك كند شخصى پرسید چگونه مى

بیش از حد قدرت فرزند از او چیزى  -2آنچه فرزند در  حد توان خود انجام داد از او بپذيريد  -1كمك كند.پاسخ داد: 

 به كودك دروغ نگوئید و از كارهاى احمقانه نزد او دورى نمائید. -4زند را به گناه و طغیان وادار نكنید فر -3نخواهید 

(رسول خدا (ص): 341ب: تالزم عقوق:قال رسول َّللا: يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من العقوق ) 

گردند. فرزندانشان را بر شود پدر و مادر نیز به فرزند عاق مىىبدانگونه كه فرزند نسبت به پدر و مادر عاق و نافرمان م

 تواند فرزند خود از نافرمانى بیرون آورد.نیكى كمك كنید زيرا هركس بخواهد مى

ج: ياد آورى بزرگى گناه و خطیر بودن آن: از معصوم است كه گناه خود را هر چند به نظر كوچك باشد بى اهمیت تلقى  

اگر كار نیكى انجام دادى آنرا بزرگ مشمار زيرا كه ايجاد كننده خیر خداست و به واسطه غرور خداوند  نكن در عین  حال

ه قلیلى از نوجوانان به آن دچار مى شوند با كم اهمیت تلقى كردن آن دچار ظلم زيادى به آنرا تباه كند از جمله گناهانى كه عده

و «ختر را از عواقب آن و شدت گناه بر حذر و آگاه كنند خداوند فرمود. شوند كه وظیفه پدر است پسر را و مادر دخود مى



انحصار به تمتع از زن و در سابق كنیزكان با شرايطى » الذين يحافظون على فروجهم اال على ازواجهم  او ما ملكت ايمانهم

اگر نوجوانى پدر يا مادر ندارد خاص است و غیر آن مانند زنا و لواط و غیره در حقیقت عقوبتى سنگین در نزد خدا دارد 

 بسته به جنس (پسر يا دختر) بر عهده دايى عمو و يا خاله و عمه اوست كه او را آگاه و بر حذر دارند.

آموزد همچون نقشى د: تربیت فرزندان بر دوستى دين به دور از اجبار: پیامبر (ص): كسى كه در كودكى و خردسالى مى 

(پیامبر (ص): فرزندان را بر سه خصلت حب نبى و آل و دين او و قرآن خواندن 342.)شوداست كه روى سنگ كنده مى

تربیت كنید.على (ع): از دانش ما به كودكان چیزى بیاموزيد كه خداوند به واسطه آن سودشان بخشد.رسول اكرم (ص): 

را با زبان، نماز و طهارت  (رسول اكرم (ص): كودك خردسال خود343فرزندان خود را در هفت سالگى نماز بیاموزيد.)

( على (ع):  كودكان خود را نماز بیاموزيد وچون به سن بلوغ رسیدند براى ترك نماز آنان را مواخذه كنید. 344بیاموزيد.)

توانند نصف روز كمتر يا كنیم كه تا هر مقدار از روز كه مىصادق (ع): ما كودكان خود را وقتى هفت ساله شدند امر مى

بگیرند و هر گاه تشنگى و گرسنگى بر آنان غالب آمد افطار كنند تا بدين ترتیب به روزه گرفتن عادت كنند و  بیشتر روزه

توانند روزه ها دستور دهید تا هر مقدار از روز كه مىتوان آن را بیابند و شما نیز وقتى كودكانتان نه سال شدند به آن

 شان را بازكنند.بگیرند و هر گاه تشنگى بر آنان غلبه كرد روزه 

در برخورد به اطاعت دينى كودكان نبايد اجبار باشد زيرا ممكن است باعث دين گريزى و بى اعتقادى شود تشويق بسیار  

اهمیت دارد بازگويى حكايتهاى پیامبران گفتگو از جهان خلقت گردشهاى علمى و سیر در سرزمینهاى نابود شده تأثیر 

 (345گذارد.)وصاً كودكان و نوجوانان مىعمیق بر اعتقاد همه انسانها خص

پرس و جو از معارف اسالمى در برابر سؤاالت نوجوانان و كودكان بايد با خونسردى و متانت به دور از حساسیت و  

برخورد شديد باشد و براى بعضى سواالت احتمالى آنها كتاب معرفى كرد و بهر حال نبايد طورى برخورد كرد كه نوجوان 

د. براى سنین مختلف جزواتى و اطالعاتى خاص به او داد. در برابر مسائل آينده او بايد از طفولیت او آينده حساستر شو

رود پدر بگويد چون فردا جمعه است بدين طريق غسل جمعه انجام نگر بود مثالً در بحث غسل وقتى پسر با پدر حمام مى

نمودى غسل كن و شدى به همان طريقى كه قبالً غسل جمعه مى ده و بعد كه كودك بالغ شد پدر بگويد اگر در خواب جنب

بقیه مسائل هم به همین طريق بدون ترس و بدور از بى حرمتى ياد داد و براى جلوگیرى از گناه، بیاموزد كه پناه به خدا 

ا آزمايش نشود در باور ببرد و بر او توكل كند. (اين دو جمله پناه بردن و توكل كردن بر خدا) اثر معجزه آسايى دارد كه ت

 آيد فقط همین كلمات به شرط ايمان.نمى

شود كنترل دوستان: مهمترين عامل بعد از اراده خود انسان دوستان هستند كه خواه ناخواه انسان متأثر از آنها مى -28 

علمى و هم از كند اين  حقیقت هم از نظر وبخش مهمى از افكار و صفات اخالقى خود را از طريق دوستان كسب مى

 است.طريق تجربه و مشاهدات جسمى به ثبوت رسیده

ال تحكمو على رجل بشٍى حتى تنظروا الى من يصاحب «الف: دوست آينه تمام نما: به نقل از حضرت سلیمان (ع) است:  

كنید تا اينكه نسبت به  شخص هیچ حكم و قضاوتى ن». فانما يعرف الرجل با شكاله و اقرانه و ينسب الى اصحاب و اخدانه

 (346شود.)شود و به دوستان و همنشینان خود نسبت داده مىهمنشینان او را ببینید و مرد با دوستانش شناخته مى

ب: وظیفه مهم والدين نسبت به دوستیهاى فرزندان: والدين به اندازه توجه به خوراك و پوشاك فرزندان بايد در كنترل  

ژه داشته باشند تانتیجه زندگى و زحمت خويش توسط يك غريبه از بین نرود زيرا همیشه دوستان آنهانیز توجه و مراقبت وي

اياك و مصاحبة الشرير فانه كالسیف المسلول يحسن «است: در پس هر زيبايى ممكن است تیرگى باشد و در حديث آمده

 ش زيبا و اثرش بسیار زشت است.از همنشینى بدان بپرهیز كه بد همچون شمشیر برهنه است ظاهر». منظره و يقبح اثره

ج: نخست تحقیق سپس انتخاب: اولین گزينشگر خداست انتخاب ما نیز بايد الهى باشد نه انتخاب حیوانى يا به اصطالح  

شود يا ها  كوچه و خیابانى. هم عقیده ركن اصلى است كه بقیه امور به خاطر آن عقیده در برابر آن حل مىامروزى

دوستان فرزندان، بايد از خانواده اشخاصى انتخاب كنیم كه بدانیم در عقیده درست و در راه مستقیم  شود لذاهماهنگ مى

 كرد.هستند تا فرزندان بواسطه آنها منحرف نشود در عین حال دوست بايد در دل جا داشته باشد تا بتوان او را تحمل

گر انسان از دوستان فرزند خود اطالع كافى دارد و د: حفظ رابطه با دوستان خوب (امر به دوستیهاى قديمى خوب): ا 

داند آن اشخاص نتیجه مثبت در تفكر وعمل فرزند خود دارند از آنجا كه معموالً كودكان و نوجوانان در معاشرتهاى مى

حض يك كنند والدين بايد با چشم بازترى، به قضیه نگاه كرده و به مخود بر خوردهاى زبانى و به ندرت فیزيكى پیدا مى

گیرى آنها نشوند اما اگر منفى بودن يك دوست محرز شد جلوى ضرر را هر كجا كه گرفت برخورد باعث جدايى و گوشه

 سود است.

ه: پرهیز از دوستان ناباب: دوستان ناباب اثر و نتیجه زيانبار و بعضى اوقات غیرقابل جبرانى بر جان و روح انسان  

گريزد از رفیق شیطان صفت هم بايد پرهیز و دورى كند و در حديثى از ن درنده مىدارند و همانطور كه انسان از حیوا

امام محمد تقى آمده كه از همنشینى افراد شرور و بدخواه بپرهیز كه همچون شمشیر برهنه ظاهرش زيبا و دل فريب و اثر 

 زشت و بد سرانجام است.

 حم، فاجر، بدزبان، جاهل، فرومايه و اشرار.و: دوستیهاى ممنوع: دروغگو، بخیل، فاسق، احمق، قاطع ر 

شود ز: تأثیر اعمال والدين و دوستان فرزندان در انحراف آنها: در واقعه حضرت مريم (س) وقتى با فرزند وارد شهر مى 

ا گويند اى مريم پدر تو مرد بدكارى نبود و مادرت نیز سركش و خطاكار نبود اينجا به خوبى بمردم و خويشان به وى مى

گذارد لذا در شود به مفهوم كالم (موافق) كه عمل بد والدين خصوصاً پدر تأثیر منفى در فرزندان مىتأئید قرآن روشن مى



حديث است كه والدينى كه در نزد فرزندشان كه ممیز است (در تشخیص اعمال) مرتكب عمل قبیحى گردند آن فرزند بدون 

ايد فهم كودك را ضعیف بدانند يا عمل را خیلى قبیح ندانند عملى مانند تقبیل گردد لذا والدين نبشك مرتكب عمل قبیح مى

(بوسیدن) در ترد كودك با توجه به روح نورانى او قبیح است از طرف ديگر والدين بايد مواظب باشند خويشان آنها نیز 

اصالح پرهیز نمايند دوستان كودك هم افرادى سالم و صالح باشند و حرمت خانه آنها را  حفظ كنند و از معاشرت با اقوام ن

در اوج تأثیر هستند چنانچه در يك تحقیق قضايى كه انجام شد بیشترين عامل تأثیر گذار بر نوجوانان و جوانان بزهكار 

 %85دوستان بد معرفى شدند در يك بررسى كه از دختران خیابانى و بزهكار بدست آمده نشان دهنده اين موضوع است كه 

وجهى خانواده و در نتیجه معاشرت با دوستان بزهكار عامل انحراف معرفى شده است. لذا كنترل والدين بر تآنها بى

كند نقش دوستان در قرآن و احاديث و جاهاى ديگر آمده و در دوستان مهمترين نقش را در آينده كودك و نوجوانان ايفا مى

گزد و ى كه ظالم دست خويش را از شدت حسرت به دندان مىسوره فرقان آمده است: به خاطر بیاوريد روز 29-27آيات 

گويد اى كاش راهى با رسول خدا را برگزيده بودم اى واى بر من كاش فالن (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب مى

نسان نكرده بودم او مرا از ياد حق گمراه ساخت بعد از آنكه گاهى به سراغ من آمده بود و شیطان همیشه مخذول كننده ا

بوده است پس دوست و همنشین بد آنچنان تأثیر بر انسان دارد كه خداوند در قرآن ماندگار آنرا به عنوان عامل تأثیر گذار 

 كند در حديث از امام على (ع) آمده است :ياد مى

ختید به دوستانش ح: نگاه به دوستان دوست براى شناخت او: هر گاه وضع كسى بر شما مشتبه شد و دين و آئین او را نشنا 

اى از آئین حق ندارد. روايت نظر كنید اگر اهل دين خدا باشد او نیز پیرو آئین خداست و اگر بر آئین خدا نباشد او نیز بهره

آمد میهمانى ترتیب داده و دوستان را دعوت شده دو نفر از مشركان (عقبه و ابى) با پیامبر بودند هر گاه عقبه از سفر مى

پیامبر را نیز دعوت نمود ايشان غذا نخورد و به عقبه گفت مگر اينكه شهادت به حقانیت من دهى او هم از  نمود روزىمى

شرم بر خاستن محمد (ص)، شهادتین را گفت دوست عقبه كه اين قضیه را شنید و به او گفت از آئینت منحرف شدى و من 

و را به سختى توهین كنى او چنین عمل كرد و مرتد شد و عقبه شوم مگر اينكه در برابر پیامبر بايستى و ااز تو راضى نمى

سوره فرقان آمده است. به هر  29-27در جنگ بدر و ابى در جنگ احد كشته شدند اين موضوع در شأن نزول ايات 

 ت: گذارد كه غیر قابل جبران است و شاعر گفته اسصورت دوست بد آنچنان اثر بدى بر زندگى دنیوى و آخروى انسان مى

 گريز از يار بدتا توانى مى 

 يار بد بدتر بود از مار بد

 مار بد يك دم تو را بر جان زند 

 يار بد بر جان و بر ايمان زند

گرديم پس رفتار عملى والدين كودكان را به اعمال رفتار كودكان برگرفته از رفتار والدينشان: به موضوع اصلى بر مى 

دهد و روايت است كه: عن ابى الحسن قال: مرالصبى فلیتصدق بیده بالكرة و  نها خو مىمورد نظر والدين يا نوع اعمال آ

القضیة و الشى و ان قل. گاهى شاهد اين منظره زيبا هستیم كه كودكانى پول تو جیبى خود را به فقرا و مستمندان هديه مى 

وستان و اجتماع بر آنها. والدين يكى از كنند اين رفتار برگرفته از خوى سخاوت والدين آنهاست و همچنین تأثیر د

 بزرگترين اركان تأثیر گذار بر كودكان هستند. 

جلوگیرى و استعاذه از تفكر مشركانه: خداوند، جهان با عظمت را در شش روز آفريد سپس به خلقت انسان اراده كرد  -29 

دانست ود انسان را به علت امرى كه او مىو انسان موجود شد با وجود اظهار نظرهاى مخالف فرشتگان مقرب خداوند وج

دانستند آفريد و بر خود به خاطر آفرينش انسان آفرين گفت. انسان را امر كرد در قضاى خويش از میوه درخت و بقیه نمى

 خاص نخورد. شیطان كه قسم ياد كرده بود انسان را گمراه نمايد به علت گمراه شدن خود بوسیله عدم سجده كردن بر انسان

پس قصد كرد كه گمراه كند به هر وسیله او را. شايد بشود گفت به قضاى الهى انسان گمراه شد و به زمین آ مد امورى به 

خواهد دوبار به بهشت برگردد آن دستورات را رعايت كند اول و مهم آن عبوديت خالصانه خدا انسان دستور شد كه اگر مى

الدين و احسان و نیكى به والدين است و البته در صورت امر والدين به مشرك و شرك نیاوردن به او و پس از آن اطاعت و

شدن در اينصورت نبايستى از والدين اطاعت كرد. توحید آن است كه انسان در دعاها فقط از خداوند يارى بخواهد امورش 

در قضاى اللهى مكتوب شده باشد:  رسد مگر اينكهرا به خدا بسپارد بر او توكل نمايد زيرا هیچ خیر و شرى به انسان نمى

آيد مگر رسد و بر سر ما نمىهیچ چیزى به ما نمى» «قل لن نصیبنا اال ماكتب َّللا لنا هو مولنا و على َّللا فلیوكل المومنون«

د پناه و در سختیها و آزمايشها به خداون».آنكه خداوند بر ما نوشته باشد او موالى ما است و مومنان بايد بر خدا توكل كنند

ببرند و در نهايت بر نعمتهاى خداوند واحد شكر گذار باشند زيرا شكر نعمت باعث خشنودى و مورد پسند خداوند و باعث 

هاى مختلفى دارد صفاتى، افعالى، ذاتى و غیره كه البته در كشور ايران نوعى انحرافات فزونى نعمت است توحید جنبه

درت فوق العاده ائمه و امامزادگان و از طرف ديگر افراد ديگرى كه با سوء رواج پیدا كرده كه ناشى از قائل شدن ق

استفاده از احساسات مذهبى مردم با ايجاد شبهه و سوء استفاده از حس مذهبى مردم براى منافع مادى به ساخت مقابرى به 

نه چیست و بعضى اوقات بعضى از آنها كنند تنها پنج امامزاده سلطان سید احمد در استان كرمان نشانام امامزاده اقدام مى

زرند كرمان يكى از آنها افتاده. والدين بايد كودكان خود را با قرآن آشنا كنند و با  11شوند كه در كالنترى تخريب مى

خواندن ترجمه قرآن، با معنى و مفهوم واقعى شفاعت آشنا شوند. شفاعت آن است كه انسان از خداوند بخواهد به خاطر 

مل يا فالن شخص محترم حاجت او را برآورده و دعايش را مستجاب كند نه اينكه انسان از غیر خدا در دعا بخواهد فالن ع

 باشد.اى از بت پرستى مىدعايش را مستجاب كند، كه اين شرك است و نمونه



لى للعباس: قل واحد فقال اى توحید در زندگى على و اوالدش: قیل لما كان العباس و الزينب ولدى على صغیرين قال عشمه 

واحد قل اثنان قال: استحیى ان اقول بالسان الذى قلت واحد، اثنان. فقبل على عینه ثم التفت زينب و كانت على يساره و 

عباس عن يمینه. فقالت يا ابتاه اتحبنا قال نعم يا بنتى اوالدنا اكبادنا فقالت حبان ال يجتمعان فى قلب المومن حب َّللا و حب 

الد و ان كان البد فالشفقه لنا و الحب هلل خالصاً فاز داد على بهما شفقتا (حباً) و قیل بل القائل الحسین (ع). گفته شده االو

زينب و عباس فرزندان كوچك على با او نشسته بودند على (ع) به عباس گفت بگو يكى پس عباس گفت يكى على گفت بگو 

ه به واحد باز شده دو را بگويد (منظور عباس (رحمه َّللا) اين بود كه يك نشانه كنم با زبانى كدوتا پس عباس گفت حیا مى

اى از شرك است است (در اينجا) وحدانیت خداوند وعدد توحید است و همانطور كه شرك نجس است پس دو كه نشانه

رفت دارد كه با وجود گفتن عباس (ع) حیا كرد از اينكه قائل به دو حتى در زبان عامى و كودكانه خود شود و آن قدر مع

زند گرچه منظور على (ع) همه شرك نبود اما عباس (ع) همینقدر را هم در پدر با عذر آوردن موجه از گفتن آن سرباز مى

شود) پس على (ع) اى شرك آلود نمىشود و مرتكب كالم محاورهكند و باعث شادى پدر مىحق خداى متعال رعايت مى

را متوجه زينب (س) نمود در حالیكه زينب (س) در سمت چپ على (ع) و عباس (ع) در سمت  چشم او را بوسید و خود

راست على (ع) بودند. در اين هنگام زينب (س) به پدر گفت آيا ما را دوست دارى گفت بله دخترم فرزندان جگر 

و حب فرزندان و اگر باشد شوند در قلب شخص مومن حب خداى واحد هاى انسانند زينب باز گفت دو حب جمع نمىگوشه

ناگزير نوعى شفقة و مهربانى است و دوست داشتن تنها و فقط از آن خداى واحد است خالصاً. حضرت على (ع) از اين 

سخن زينب خوشنود شد و زياد شد نسبت به او شفقتش و در جايى ديگر نقل شده كه گوينده اين قسم آخر حسین (ع) 

 (347است.)بوده

عدم نومیدى (نوع آموزشها) انسان  -خوف رجا -ياد خدا بودن  دائمى  -شكر گذارى  -استعاذه  -ى: توكل آموزش دين -31 

قُل  لَن نَصیبنا ااِل «گويد: ها از جانب خداست پس از كسى يا چیزى ترس و اندوهى ندارد و مىبداند كه همه خوبیها و سختى

ُ لَنا هَُو َمولنا َو َعلى َّللاه فَ  ها به خداوند واحد پناه ببرد و بر نعمتها شكرگذار باشد تا و در سختى» لیتوكِل ال ُمومنونَ ما َكتب َّللاه

رسد و در سنگینى نعمتش افزون و خداوند راضى باشد و مغرور و متكبر نباشد. زيرا هرگز در بلندى به كوهها نمى

ن از رحمت خدا نومیدند و پس بايد توبه كرد زيرا او تواند زمین را بشكافد و از رحمت خدا نومید نباشد زيرا تنها ظالمانمى

 شنواى داناست. 

فرمايد و اذا سئلك بايد گفت خداوند مىالف: يارى خواستن فقط از خداى واحد: اگر فرزندان از خدا سوال نمايند مانند قرآن 

كنند بگو او نزديك است به شما ىعبادى عنى قل انى قريب اجیب دعوة الداع اذا ادعان هنگامیكه بندگانم از من سوال م

خوانند (يا َّللا) و اگر به خاطر رسیدن سختى كند دعاى بندگان هنگامى كه او را مى(حتى از رگ گردن نزديكتر) اجابت مى

 شويد بايد به خداوند پناه ببريد و بر او توكل نمائید زيرا كه او سمیع و علیم است.بیمناك مى

ر گاه كودك به سه سالگى رسید هفت مرتبه (ال اله اال َّللا) بر وى تلقین كنید و سپس در سه ب: آموزش دين و  احكام: ه 

سال و هفت ماه و بیست روز محمد رسول َّللا را هفت بار برايش بخوان و در چهارسالگى صلوات را به وى ياد بده و در 

اش ده در شش و روى او را به قبله كرده سجدهپنج سالگى دست چپ و راستش را به وى ياد بده و سجده كردن را ياد بده 

سالگى وضو يادش بوده وقتى ياد گرفت نماز يادش ده در نكول و انكار امر تو او را تهديد كن و پاداش چنین عملى غفران 

 (348الهى است.)

المى و نیكو كرده باشند ج: تشويق فرزندان به عبادت وكارهاى نیك: اگر پدر و مادر با گفتار و رفتار فرزند را، تربیت اس 

عن ابى «دهد و در ضمن حديثى اين تأثیر پذيرى آمده است.فرزند هم به تبعیت آنها كارهاى شايسته و صالح انجام مى

كودكى از جايى عبور كرد فقیرى را ديد ناخودآگاه پولى از جیب در آورد و به آن فقیر » الحسن قال مرالصبى فلیتصدق...

 باشد كه از والدين ياد گرفته است.اه با اعتقاد داراى اجر و ثواب بسیار مىكمك كرد اين عمل همر

د: صرف قدرت در راه خدا و عدم مخالفت پدر:در حديث است كه حتى اگر والدين به تو ظلم نموده باشند نبايد نگاه خشن  

ا در كمك به والدين و مبارزه با هوى شود و قدرت خود ربه آنها بنمايى زيرا باعث عدم قبولى ساير اعمال مانند نماز مى

 نفس يعنى عدم مخالفت با والدين قرار دهى. 

» يستحب غرامه الغالم فى صغره لیكون حلیماً فى كبره«ه: به سختى انداختن نوجوانان و پرهیز از تنبلى: امام كاظم (ع):  

مستحب موكد است كه فرزند (خصوصاً پسر) گاهى اوقات به سختى بیندازيم تا در بزرگى و  جوانى صبور شیكبا 

 (349باشد.)

تجربه به نقل از بزرگان نشان داده كه زياده روى در هر كارى حتى عبادت  و: پرهیز از افراط و تفريط در عبادت: 

ركعت نماز را اگر خوب و خالص خوانده شود كفايت كننده انسان به امر خداوند  17آورد زيرا اسالم معموالً دوام نمى

ى بدنى استفاده كرد و به است. و بیش از طاقت بر كسى تكلیف بار نشده است  اما در جوانى و نوجوانى بايد از نیرو

 عبادت پرداخت زيرا در پیرى توانى براى عبادت نیست اگر چه عالقه زيادباشد.

اَنه ال ُمبذرين كانوا «ز: عدم زياده روى: هر نوع اسراف از نظر اسالم ممنوع است زيرا اسراف كاران برادران شیطانند  

تاً َوسطاً لِتكونوا ُشهداء َعلى النهاسِ «ى است و اسالم دين اعتدال و میانه رو» اَخواُن الشهیاطین و براى پايدارى » َو َجعلناكم اُمه

(قرآن به راهى كه پايدارتر است رهنمون »  اِنه هذا ال قُرآن يَهدى لِلهتى ِهَى اَقوم«و قوام در دين بايد تابع دستورات قرآن بود 

، مومنان »َن الهذيَن اِذ اَنفقوا لَم يُسرفوا و لَم يَقتُروا و كان بَین ذلك قَوامااِنهَما ال مومنو«نمايد) و نمونه عدم اسراف در آيه مى

 واقعى هنگام انفاق مال نه دست تنگ و نه اسراف كارند.



ح: موعظه و نصیحت: بهترين نصايح يك پدر براى فرزندش نصايح لقمان به پسرش است كه توضیح آن در كتب تفسیر  

ل آن مطالب را بداند تا بعد بتواند به ديگرى انتقال دهد. طريق نصیحت كردن و محدوده آن در آمده اما خود شخص بايد او

 است.سوره لقمان آمده 15و  14آيات 

امام صادق از قول  54ط: نتیجه ياد اموات برگشت به خود است: در كتاب وسايل الشیعه كتاب طهاره باب دفن باب  

مردگان خود را ياد كنید و به نزد اهل قبور برويد زيرا ياد اموات امر خداست و اطاعت اند امیرالمومنین على (ع) نقل كرده

امر او شادى ارواح اموات نیكوكار. و اگر اين اهل قبور والدين شخصى باشند نتیجتاً امرى كه خشنودى خداوند را ايجاد 

شاهد چنین اعمال نیكى هستند متأثر از شود فرزندان نیز كه گردد وسبب غفران شخص مىكند باعث نزول رحمت مىمى

 دهند وعمل خالص اثر گذار و نزد خداوند مقبول است. (ان شاءَّللا). آن بعد از فوت والدين خود عمل به مثل انجام مى

 اهمیت دادن به نماز فرزندان  -31 

كنیم و شما فرزندانتان را وقتى مىالف: امام صادق و نماز كودكان: ما كودكان خود را وقتى پنج ساله شدند به نماز امر  

 هفت ساله شدند به نماز امر كنید.

نماز را در پنج وقت بر مومنان واجب شد كما » ان ا لصالة كانت على المومنین كتاباً موقوتا«ب: نماز اول وقت: آيه قرآن  

اين كتاباً از ريشه كتب گرفته شده يعنى واجب شد و موقوتاً » كتب علیكم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم«اينكه فرموده 

وقت خودش خواندن، امر خداست. معموالً در بین اهل سنت ما بین نماز ظهر و عصر و يعنى وقف دار شده پس نماز در 

رسد هر كس نماز صبح را بعد گذارند. پیامبر (ص) فرمود: به شفاعت نمىمغرب و عشاء حدود يكساعت و نیم فاصله مى

د بخواند. حضرت على (ع) نیز در نهج از آنكه آخرين ستاره ناپديد شود و نماز مغرب را بعد از آنكه اولین ستاره پیدا شو

 اند. البالغه نماز را در پنج وعده (نه سه وعده مانند مسیحیان و يهوديان) و در وقت خود واجب دانسته

ج: آماده سازى فرزندان براى نماز و روزه: اگر بخواهیم صبر كنیم تا زمان بلوغ فرزندان را يكدفعه به نماز و روزه  

هم براى آنان سخت است و حتى ممكن است نافرمانى كنند و از سويى پدر و مادر ممكن است بر فريضه  وادار كنیم مطمئناً 

آنان سخت نگیرند در حالیكه واجب است و بزرگان دين كودكان را در سن هفت سالگى بر نماز و در نه سالگى بر روزه 

 اند. عادت داده

نمودند و در ده ه): ائمه كودكان را در هفت سالگى بر نماز ترغیب مىد: روش ائمه نسبت به نماز كودكان (تشويق و تنبی 

فرمايد هر مقدار از دادند. حديث ديگرى مىسالگى در صورت تمرد و سرپیچى از خواندن نماز، دستور به زدن كودك مى

 (351دهد.)ها مىنماز و روزه كودكان كه به صورت صحیح انجام شود خداوند ثواب مقبول به آن

توانند از كنیم تا هر مقدار كه مى: اهمیت دادن به روزه فرزندان: امام صادق (ع) كودكان خود را در هفت سالگى امر مىه 

روز را روزه بگیرند نصف يا كمتر يا بیشتر روز و هر گاه گرسنگى و تشنگى بر آنان غالب آمد افطار كنند شما 

تمرين دهید) كودكان به علت رشد و عدم توانايى جسمى بنابر احاديث و فرزندانتان را در نه سالگى به روزه عادت دهید.(

 توانند كله گنجشكى روزه بگیرند.به اصطالح امروزى ها مى

فرزندان كوچك خودتان را با زبان به نماز و » ادهب صغار اله بیتك بلسانك على الصاله و الطهور«و: سنت پیامبر (ص):  

و كان يقضى مافاته من صلوه نافله النهار فى اللیل «ر (ع) در صفات پدرش فرمود: طهارت آموزش و ادب نمائید. باق

ايشان قضاى نوافل روز » ويقول يا بنى، لیس هذا علكیم بواجب و لكن احب لمن عودمنكم نفسه عادة من الخیران يدوم علیها

دوست دارم براى هر كدام از شما كه فرمود فرزندم اين عمل بر شما واجب نیست لكن را در شب به جامى آوردند و مى

 (351دهد.)نفسش را بر اين عمل خیر عادت داد اين كار خیر را ادامه

با دروا احبائكم بالحديث قبل ان نسبقكم علیهم المرجئه: به فرزندان خود هر چه «ز: كودكان آخر الزمان:امام صادق (ع):  

شما سبقت گیرند و دلهاى كودكان شما را با سخنان نادرست خويش  زودتر حديث و علم بیاموزيد قبل از آنكه مخالفان بر

 اشغال و تصاحب نمايند. نصايح لقمان به فرزندش بهترين نصايح يك پدر يا مادر است.

 آموزش قرآن به فرزندان -32 

اسم نیكويى بر نمايد: مادرش را گرامى بدار حق پسر:پیامبر (ص) ضمن حديثى حق پسر بر پدر را چنین عنوان مى -الف  

 او بگذار و كتاب خدا به او تعلیم بده.

ب: پاداش آموزش دهنده قرآن: رسول اكرم (ص) وقتى معلم به كودك بسم َّللا بیاموزد خداوند معلم و كودك همچنین پدر و  

حج البیت  من علم ولده القرآن فكانما«دارد.در حديث ديگرى از رسول خدا (ص)  آمده: مادر طفل را از عذاب مصون مى

 (352هر كس به فرزندش قرآن بیاموزد مانند اين است كه ده هزار بار طواف خانه خدا كرده باشد.)» عشره آالف حجه

ج: تاج گذارى پدران و مادران از طرف خداوند:از معاذ روايت شده است گفت از پیامبر خدا شنیدم هر كس به فرزندش  

پوشاند كه هیچكس اى مىالدين او را به تاج پادشاهى تاجدار كند و بر آن دو جامهقرآن تعلیم دهد خداوند متعال در قیامت و

 است.مثل آنها را نديده

اى برايش فرمايد: هر كس فرزندش را ببوسد حسنهد:لباس بهشتى براى آموزش دهندگان قرآن : پیامبر اسالم (ص) مى 

ها قرآن بیاموزد آن آموزش او را شادمان كند و هركس به آنباشد و هركس فرزندش را شادمان كند خداوند روز قیامت مى

شود. اگر پدر و مادر شوند لباسهايى كه از نورشان چشمان اهل بهشت روشن مىدهندگان خوانده شده، پس پوشانده مى

 داراى سواد قرآنى نیستند به عنوان وظیفه الهى بايد آنها را به كالسهاى قرآنى بفرستند.



ر آموزش قرآن به فرزندان: پیامبر اكرم فرمودند: هر كس پیش از بلوغ قرآن بخواند (بیاموزد) در كودكى به ه:تشويق و آثا 

 او حكمت داده شده است.

طلبد و در حديث آمده: صادق (ع): علموا و سوره كافرون و يس: تالوت سوره كافرون هنگام خواب غفران الهى را مى 

 ه فرزندانتان سوره ياسین (يس) بیاموزيد زيرا اين سوره گل قرآن است.اوالدكم يس فانها ريحانه القرآن ب

ز: قرآن در سحرگاهان:قرائت قرآن به هر اندازه اگر همراه با توبه و انابه به درگاه خداوند بخشنده مهربان باشد در  

انش استغفار سحرگاهان خصوصاً سحر جمعه بسیار سفارش شده و نقل است حضرت يعقوب در صبح جمعه براى پسر

 نمود.

نصايح لقمان به فرزندش: اين نصايح تا آنجا اهمیت دارد كه در قرآن كريم به عنوان آخرين كتاب الهى بخشى را به  -33 

اند كه خداوند آنرا آورده است لذا بر هر پدر و مادرى كه نمايد و مطمئناً بهترين نصايح بودهعنوان بهترين نصايح بیان مى

 15و  14شود.آيات ر دينى و مخصوصاً مسلمانان بصورت يك امر بديهى وجوب آن نصايح مشخص مىمومن باشد از ه

 سوره لقمان به شرح نصايح لقمان (ع) به فرزندش اشاره دارد كه در كتب تفسیر به تفصیل آمده است.

 آموزشهاى اجتماعى  -34 

و احسنوا ادابهم يغفرلكم به فرزندان خود احترام  فرمايد: اكرمواوالدكمالف: حسن ادب و غفران الهى:رسول خدا مى 

 بگذاريد و آداب و روش آنها را نیكو كنید تا آمرزيده شويد.

ب : شناخت شخصیت خود:الزمه رعايت حقوق ديگران و احقاق حق آنها شناخت حق خود است و براى رعايت حقوق  

ئل شد لذا سرمنشاء حقوق شناخت خود است و انسانى كه خود ديگران بايد ابتدا آنها را شناخت تابتوان حقوق براى آنان قا

 شناسد و بواسطه اعتقاد به خدا ايمان به او آورده و دستورات وى را رعايت و اجرا كند. را بشناسد خدا را مى

ى والدين.. كسى كه در برابر هر كس و ناكسى به غیر از خدا -1ج : اظهار فقر باعث انحطاط و ضعف شخصیتى كودك:  

دهد نبايد انتظار عملى بزرگ از او داشت نبايد انتظار صالح او را داشت كودكان را واحد بى نیاز، تن به نیاز و ذلت مى

بايد بها بدهیم وشخصیتشان را حفظ كرده و آنها را تكريم نموده و پايمالشان نكنیم زيرا بر فطرت پاك الهى هستند و آن 

مائیم تا از نظر روحى نیز بزرگ شده  همراه با رشد جسمى و بدنى عزت نفس يابند فطرات كريم است پس آنها را تكريم ن

و خداوند عزت دهنده است و هرگز ديده نشده سگى نزد سگى اظهار نیاز كند چگونه ممكن است انسانى با كرامت نزد و 

جز و نیاز كند انسان مومن فقط و انسانى ديگر كه شايد هم زنده نباشد اگر چه در دنیا عزيز باشد سرخم كرده و اظهار ع

 كند.تنها نزد پروردگار عالمیان سر عجز و نیاز خم كرده و عبادت و انابه مى

د : عدم تن دادن به  ذلت در هیچ حالى تا آنكه خدا تو را غنى كند:درس امام حسین (ع) تنها بر سینه زدن و نوحه سرايى  

داد اين قضاى الهى بوده و بس. و در برابر اعتقاد ستیزى  كافر اظهار مى نیست زيرا كه امام سجاد (ع) در برابر دشمنان

 نمايد.كند و عزيزش مىدهد تا آنكه خداوند نامش را بلند مىشود و تن به ذلت نمىهرگز تسلیم نمى

ت زيرا شخص احترام به شخصیت ديگران: احترام به ديگران ناشى از احساس احترام براى خود است همراه با مقبولی -ه  

 ديگران.بى احترام در حقیقت شخصیتى براى خود قائل نیست تا برسد به

( به فرزندان خود احترام كنید و با آداب 353داشتن برخورد سالم: رسول اكرم (ص): اكرموا اوالدكم و احسنوا آدابكم) -و  

 و روش پسنديده با آنها معاشرت نمائید.

 :دادن هدايا35 

باشد مانند تمامى مسلمانان جهان از جهت در عالوه بر جشن تكلیف، در اعیاد اسالمى نیز كه بهترين آن عید سعید فطر مى 

دارند) انشاءَّللا هدايايى به كودكان بدهیم (كسانى كه شعائر الهى را بزرگ مى» ومن يعظم شعائر َّللا«مصداق قرار گرفتن 

در ذهنشان بماند. خداوند خطاب به موسى (ع) بهترين عمل را دوست داشتن كودك  تا ياد ايام اسالمى به صورت نیكويى

كند و مرحوم محقق (ره) هديه دادن به خويشان را مستحب دانسته و نسبت به پدر و فرزند سفارشى بسیار شده معرفى مى

ه و دشمنى شود حرام شمرده شده است و مساوات در عطیه دادن الزم دانسته كما اينكه اگر آن تبعیض موجب اختالف و فتن

 (355داد.)كرد و طعامشان مىها بر كودكان سالم مى( نقل است پیامبر در كوچه354است.)

 (356انتخاب همسر ) -36 

اند: من تزوج احرز نصف دينه: الف: روايات:پیامبر اكرم توصیه فراوان به امر ازدواج كرده و در ضمن احاديثى فرموده 

ج كند نصف دين خود را به دست آورده است. و خطاب پیامبر به كسى كه ازدواج كرده اين بود كه دينش هر كس كه ازدوا

كامل شد و خطاب به شخصى كه از فقرمى نالید فرمود ازدواج كن او هم ازدواج كرد و در كارش گشايش و وسعت روزى 

ت كه میان دو نفر براى امر ازدواج میانجیگرى پیدا شد بهترين شفاعت و خیرخواهى از نظر على (رضى َّللا عنه) آن اس

فرمايد مردان و زنان بى همسر را سوره نور خطاب به مومنین مى 32كنى تا امر خیر صورت بگیرد. خداوند در آيه 

تواند خودش را نگه دارد از طرف والدين در همسر دهید و... اين همسر دادن براى كسى كه میل ازدواج دارد و يا نمى

اول الزم است سپس بر عهده ساير مؤمنین است كه اقدام الزم را انجام دهند. در عین حال والدين نه از نظر اخالقى  مرحله

توانند فرزند (اعم از پسر يا دختر) را مجبور به ازدواج نمايند و كسانى كه وسیله نكاح (شرعى) و نه از نظر قانونى نمى

 »ستعفف الذين ال يجدون نكاحاً ولی«يابند بايد عفت پیشه نمايند را نمى

ب :انتخاب همسر  حقى از  حقوق فرزند است:عن النبى قال من حق الولد على الوالده ثالثه يحسن اسمه و يعلمه الكتابة و  

خواندن و نوشتن را به  -2اسم نیكويى بر او گذارد  -1يزوجه اذا بلغ. پیامبر اكرم (ص): از حق فرزند بر پدر اين است كه 



هنگام رسیدن به رشد كافى براى ازدواج (نه فقط بلوغ جسمى) وسیله ازدواج  -3اد دهد يا وسیله تعلیمش را فراهم كند او ي

 (357نمايد.)او را فراهم

اند كسى كه فرزندش به حد رشد برسد و امكانات تزويج او را داشته باشد و د: تعجیل در ازدواج دختر: پیامبر اكرم فرموده 

شود و در جاى ديگر آمده كسى كه در نتیجه فرزند او مرتكب گناه شود اين گناه براى هر دوى آنها نوشته مى اقدام نكند و

دخترش شرايط ازدواج را داشته باشد و به علت مخالفت پدر ازدواج نكرده يا بواسطه عمل پدر دختر ازدواج نكند و 

 مرتكب گناهى شود اين گناه بر پدر وى نیز اثر سوء دارد.

ه:  آينده فرزندان: در روند رشد اجتماعى هدف والدين به سعادت رساندن فرزندانشان باشد، اين هدف نبايد ظاهرى و تنها  

مادى باشد و به ابعاد معنوى و روحى آنها توجه نشود بلكه بايد هدفهاى واال و عالى را در ذهن فرزندان جاى دهند و آنها 

وال تنس نصیبك «ین حال دچار رهبانیت و دنیا گريزى ننمايند و به قول خداوند متعال  را قانع به امور مادى نسازند و در ع

 نصیب و سهم خوبى خود را از دنیا فراموش نكنند.» من الدنیا

دهند در هر دو كشند يا برعكس هیچ كارى به آنها نمىو : انتخاب شغل: والدينى كه از فرزندان خويش زياد كار مى 

مخصوصى به خود در پى دارد يكى باعث دلزدگى از كار وعزلت نشینى و تنفر از كار را باعث صورت اثرات منفى 

اى به فرزندان نمايد بايد حرفهبندوبار مىبند و بار و بى توجه به زندگى در نتیجه الابالى و بىشود و ديگر شخص را بىمى

سانى كه از وضعیت كار در جامعه در حال و آينده ياد داد و درس خواندن بايد در جهت شغل آينده باشد مشورت از ك

 مطلعند يك امر الزم و بديهى است.

انتقال تجربیات به فرزندان: اين يك امر بديهى است شخصى كه از تجربیات ديگران استفاده نكند مانند شخصى كه از  -ز 

خانوادگى به فرزندان منتقل نمايند اين باشد و والدين هر گونه تجربه را در جلسات هفتگى ابتدا و صفر شروع كرده مى

جلسات در  حل مسائل و مشكالت خانوادگى نیز بسیار موثر است و روانشناسان توصیه فراوان به اين گونه جلسات 

 شود.اند البته جلسات اولیه معموالً بى نتیجه و شايد همراه با مخالفت باشد اما به مرور زمان اين مشكل برطرف مىكرده

مالى به فرزندان:معموالً فرزندان براى ازدواج احتیاج به سرمايه دارند كه كمتر فرزندى داراى مال مورد نیاز از  ح: كمك 

توانند در حد وسع آنها را يارى نمايند البته فرزندان خود است والدين عالوه بر ارشاد و راهنمايى، در امور مالى نیز مى

ند و والدين نیز نبايد در اين راه خود را در سختى بیندازد زيرا خدا نبايد باعث عسر و حرج و سختى والدين شو

 رسان فرزندان و رزاق ذوالقوه المتین است.روزى

ط: حفظ فرزند از سربارى جامعه: اگر ما به فرزندان مسئولیت بدهیم و نتیجه آن را از آنها بخواهیم عالوه بر احساس  

شودو از آنجا كه اين طفل براى آينده یت پذيرى و آينده نگرى ذهنشان مىشخصیت و رشد فكرى و اجتماعى، باعث مسئول

كند، لذا به دنبال سعى بیشتر و تفكر در راه كار پر ارزش و بهتر خود نیز مسئولیتى بزرگتر و مهمتر و پیش بینى مى

هدف بزرگ يعنى نبودن سربار   اى دنبال كند، اما همین يكرود. نتیجتاً نتیجه هر چند كه در ظاهر ممكن است كارسادهمى

باشد البته همانطور كه قبالً گفتیم نبايد بیش از توان و قدرت فكرى و بدنى از او جامعه، داراى ارزش بسیار زيادى مى

 هاى به جا او را به آينده هدايت نمود.انتظار داشت و با تشويق و تنبیه

تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسیده كه يك مورد را  تا كنون بیش از سه اعالمیه در خصوص  حقوق كودكان به 

اعالمیه جهانى بقاء، رشد، و حمايت از  -1989) 3كنوانسیون حقوق كودك ) -2اعالمیه جهانى حقوق كودك  -1آوريم: مى

 كنوانسیون حقوق والدين دركهنسالى نداريم؟ -كودكان 

 -2دنیاى نوجوان نوشته دكتر محمد رضا شرفى، -1كتاب توان به از جمله كتب روانشناسى جهت مراجعه والدين مى 

با فرزندان چگونه رفتار كنید  -4كودك، نوجوان، جوان نوشته آيت َّللا فلسفى،  -3روانشناسى تربیتى نوشته دكتر افروز، 

 -7روانشناسى عمومى،  -6مشكالت نوجوانى و جوانى نوشته ابوالقاسم اكبرى،  -5اثر دكتر شرفى و دكتر قائمى، 

توان و... و در زمینه كتب دينى مىموفقیت در تربیت فرزندان اثر پل هاك -9بهنجار و نابهنجار،  -8روانشناسى نوجوانى، 

 -4میزان الحكمه: آيت َّللا  رى شهرى،  -3حق كودك: آيت َّللا فلسفى،  -2حق والدين بر فرزند: آيت َّللا مظاهرى،  -1از: 

تفسیر موضوعى: جوادى  -7تذكرة المتقین: آيت َّللا بهارى،  -6ه حقوق: امام زين العابدين، رسال -5اخالق: آيت َّللا فلسفى، 

كتاب  -11كنزالفوائد: محمدبن على كراچكى،  -27) 9آثار الصادقین: شیخ صادق احسانبخش (ج  -11-11)8آملى (ج 

-13لوسايل: میرزا حسن نورى، مستدرك ا -12رابطه دوستى و محبت: احمد مطهرى،  -11العیال: ابن ابى الدنیا، 

 اخالق اسالمى: سید مهدى شمس الدين -15تحف العقول: ابن شعبه  حرانى،  -14درراالخبار:محمدرضا طبسى، 

 اعالمیه جهانى حقوق كودك -37 

اعالمیه جهانى حقوق كودك را تصويب نمود در  1959مجمع عمومى سازمان ملل متحد در اجالس مورخ بیستم نوامبر  

 ى از مقدمه  اين اعالمیه چنین آمده است:قسمت

اين اعالمیه حقوق كودك را با اين هدف كه ايام كودكى توام با خوشبختى بوده و از حقوق و آزاديهايى كه در پى خواهد  

 رساند و از پدران و مادران، زنان و مردان به عنوانمند شود رسماً به آگاهى عموم مىآمد به خاطر خود و جامعه بهره

افراد جامعه، سازمانهاى داوطلب، مقامات محلى و دولتها خواستار است تا اين حقوق را به رسمیت شناخته و درجهت 

هر چند » گردند اهتمام ورزند.رعايت اين حقوق از طريق قوانین و تمهیداتى كه به تدريج با توجه به اصول زير تدبیر مى

م كه به تصويب مجالس مقننه داخلى نرسیده باشد براى ممالك عضو كه تصمیمات مجمع عمومى سازمان ملل متحد مادا

گیرى  و نمايد و صرفاً جنبه توصیه را دارد اما از جهتى ديگر اگر هنگام رأىايجاد تعهد و مسئولیت سیاسى و قانونى نمى



راى او مسئولیت اى در جلسه مجمع عمومى كشورى رأى موافق داده باشد از نظر عرف بین المللى بتصويب اعالمیه

گردد و بدين ترتیب مصوبه مجمع عمومى سازمان ملل متحد به طور غیر مستقیم اخالقى جهت اجراى آن اعالمیه ايجاد مى

 21شود لذا با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اينكه نماينده دولت ايران در جلسه مورخ جزء منابع حقوق داخلى مى

توان ادعا نمود داشته و به اعالمیه حقوق كودك رأى موافق داده است بنابراين مى مجمع عمومى حضور 1959نوامبر 

اعالمیه جهانى حقوق كودك از منابع غیرمستقیم حقوق داخلى است و از اين رو متن آن جهت استفاده بیشتر خوانندگان عیناً 

 گردد.درج مى

(. نظر به اينكه اعضاى ملل 1959حد، بیستم نوامبر اعالمیه حقوق كودك: (مصوب اجالس مجمع عمومى سازمان ملل مت 

متحد در منشور ملل اعتقاد خود را به حقوق اساسى و منزلت و ارزش افراد بشر مجدداً تأكید نموده و جهت پیشبرد رشد 

حقوق اند. نظر به اينكه ملل متحد در اعالمیه جهانى ترى مصمم گشتهاجتماعى و بهبود شرايط زندگى در آزادى گسترده

اند كه همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سیاسى يا ساير عقايد، اهلیت بشر تأكید نموده

اجتماعى يا ملى، ثروت، تولد و يا ويژگیهاى ديگر، مشمول حقوق و آزادى توصیه شده در اعالمیه جهانى حقوق بشر 

م تكامل رشد بدنى و فكرى قبل و بعد تولد به مراقبت و توجه خاص كه شامل باشند. نظر به اينكه كودك به علت عدمى

باشد نیازمند است. نظر به اينكه نیاز به چنین مراقبت و حمايت خاص در اعالمیه ژنو حقوق حمايت قانونى مناسب مى

ى سازمانهاى بین المللى هاى بنیادهاى تخصصآمده است. و در اعالمیه جهانى حقوق بشر و در مرامنامه 1924كودك سال 

مربوط به رفاه كودكان به رسمیت شناخته شده است، بنابراين مجمع عمومى سازمان ملل: اين اعالمیه حقوق كودك را با 

اش خواهد آمد به خاطر خود و جامعهاين هدف كه ايام كودكى توام باخوشبختى بوده از حقوق و آزاديهايى كه در پى

رساند و از پدران و مادران، زنان و مردان به عنوان افراد جامعه سازمانهاى آگاهى عموم مىمند شود، رسماً به بهره

داوطلب، مقامات محلى و دولتها خواستار است تا اين حقوق را به رسمیت شناخته و در جهت رعايت اين حقوق از طريق 

 ند اهتمام ورزند؛گردقوانین و ساير تمهیداتى كه به تدريج با توجه به اصول زير تدبیر مى

: كودك بايد از كلیه حقوق مندرج در اين  اعالمیه برخوردار شود همه كودكان بالاستثناء و تبعیض و بدون در 1اصل  

نظر گرفتن نژاد و رنگ، زبان، دين، عقايد سیاسى يا ساير عقايد، منشاء اجتماعى يا ملى، ثروت، تولید يا ويژگیهاى فردى 

:كودك بايد از حمايت ويژه برخوردار شود و امكانات و وسايل 2شوند.اصل اين حقوق مى ديگر يا خانوادگى مشمول

ضرورى جهت پرورش بدنى، فكرى، اخالقى و اجتماعى وى به نحوى سالم و طبیعى و در محیطى آزاد، محترم، توسط 

كان بايد باالترين اولويت را داشته قانون يا مراجع ذيربط در اختیار وى قرار گیرد در وضع قوانینى بدين منظور منافع كود

 باشد.

: كودك بايد از حمايت ويژه برخوردار شود و  امكانات و وسايل ضرورى جهت پرورش بدنى فكرى اخالقى و 3اصل  

اجتماعى وى به نحوى سالم و طبیعى و در محیطى آزاد و محترم توسط قانون يامراجع ذيربط در اختیار وى قرار گیرد در 

 ى بدين منظور منافع كودكان بايد باالترين اولويت را داشته باشد.وضع قوانین

 : كودك بايد از بدو  تولد صاحب اسم و ملیت گردد.4اصل  

مند گردد در محیطى سالم پرورش يابد و بدين منظور كودكان و مادران بايد از : كودك بايد از امنیت اجتماعى بهره5اصل  

مند شوند كودك بايد امكان برخوردارى از شود بهرهه كافى پیش و بعد از تولد مىمراقبت و حمايت خاص كه شامل توج

 تغذيه، مسكن، تفريحات و خدمات پزشكى مناسب را داشته باشد.

: كودكى كه از لحاظ بدنى فكرى يا اجتماعى معلول است بايد تحت توجه خاص آموزش و مراقبت الزم متناسب با 6اصل  

 وضع خاص وى قرار گیرد.

: كودكى كه از لحاظ بدنى فكرى يا اجتماعى معلول است بايد تحت توجه خاص آموزش و مراقبت الزم متناسب با 7اصل  

 وضع خاص وى قرار گیرد.

مند مند گردد. كودك بايد از آموزشى بهره:كودك بايد از آموزش رايگان و اجبارى حداقل در مدارج ابتدايى بهره8اصل  

و ازدياد فرهنگ عمومى او بوده و چنان سازنده باشد كه در شرايط مساوى بتواند استعداد،  شود كه در جهت پیشبرد

قضاوت فردى، درك مسئولیت اخالقى و اجتماعى خود را پرورش داده و فردى مفید براى جامعه شود. در امر آموزش و 

باشد، كودك جه اول به عهده والدين مىرهبرى كودك مصالح كودك بايد راهنماى مسئولین امر باشد چنین مسئولیتى در در

بايد از امكانات كامل براى بازى و تفريح با همان اهدافى كه در مورد آموزش او آمد برخوردار گردد. جامعه و مقامات 

 اجتماعى بايد كوشش نمايند تا امكان استفاده از اين حقوق را رايج سازند.

 مندگردد.انى باشد كه از حمايت و تسهیالت بهره: كودك بايد در هر شرايطى جزء اولین كس9اصل  

: كودك بايد در برابر هر گونه غفلت ظلم شقاوت و استثمار حمايت شود كودك نبايد به هر شكلى وسیله مبادله 11اصل 

تخدام قرار گیرد كودك نبايد قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آيد و نبايد به هیچ وجه امكان يا اجازه اس

كودك در كارهايى داده شود كه به سالمت يا آموزش وى لطمه زده و يا باعث اختالل رشد بدنى، فكرى و يا اخالقى وى 

 گردد.

: كودك بايد در مقابل هر گونه اعمال و رفتارى كه ترويج تبعیضات نژادى، مذهبى و غیره را ممكن سازد 11اصل  

هم، گذشت، معتقد به دوستى بین مردم، صلح و برادرى جهانى و باآگاهى كامل بر اى پر تفاحمايت شود كودك بايد با روحیه

 (358اينكه توانايى و استعداد وى بايد وقف خدمت به همنوعانش شود پرورش يابد.)



البته بهتر بود كه با اين همه هول اجتماعى و جهانى بر حقوق كودك يك كنوانسیون نیز درباره حمايت از پدر و مادران  

ها گیريها يا اعمال خرد بچهيافتند تا در برابر خردهشد زيرا وقتى حقوق والدين رعايت شود آنها در خود عزتى مىتنظیم مى

آنها را تربیت  و تحمل نمايند (بكار بردن واژه، تحمل براى واكنش والدين با توجه به  پذير باشند و بهتر بتوانندانعطاف

هاى كودكان است تا در موقعیتهاى سخت و حساس تصمیم به وضع اجتماعى و اقتصادى خانواده و از سوى ديگر خواسته

اند در همه گیر شدن قانون و قانونمندى توجا و مناسب اتخاذ كنند) رعايت حريم از دو طرف (والدين و فرزندان) بهتر مى

 موثر باشد.

  

 بعضى حقوق و تكالیف والدين نزد فقهاى عامه         

 بعضى حقوق و تكالیف والدين نزد فقهاى عامه      

  

 بخش چهارم : 

  

 بعضى حقوق و تكالیف والدين نزد فقهاى عامه     

  

ا آورد بخارى از ابن عباس روايت كرده است زنى از طايفه جهینه توان حج بجحج عوض  والدين: عوض والدين مى -1 

به خدمت رسول اكرم (صلى َّللا علیه وآله سلم) آمده و عرض كرد مادرم نذر كرده به حج برود قبل از انجام آن مرده است 

بر ذمه داشت تو دينش آيا من عوض او حج بكنم فرمودند بلى عوض او اعمال حج را انجام بده مگر نه اينست كه اگر دينى 

باشد حنابله گويد اگر مريض مزمنى كه به كردى گفت بلى فرمودند دين خود را ادا كنید كه سزاوارتر به ادا مىرا ادا مى

قول اطباء قابل عالج نباشد نائب معلوم كرد و نائب از طرف او حج را به جا آورد بعداً آن مريض بهبودى يافت فرض از 

اعاده حج بر او واجب نیست ولى در نزد شافعى و حنفى واجب است حنفیه گويد كسى كه فريضه خود شود و او ساقط مى

را انجام نداده جائز است نائب ديگرى شود ولى براى او كراهت تحريمى دارد برخالف گفته شافعى كه جايز دارند و 

ادت بدنى و مالى است لیكن چون جانب بدنى اند اگر چه حج مركب از عبشناسد مالكیه گفتهمنسوب را همچنان مسئول مى

 (359بودنش قويتر است اساساً نیابت برنمى دارند حتى بوسیله فرزندان.)

دانند (خطايا عمد) حنفیه نیز چنین مانع صحت وصیت مى× وصیت: حنابله قاتل بودن موصى له را براى موصى -2 

د صحیح است در صورت بچگى يا ديوانگى قاتل بدون اجازه گويد در صورت قتل خطا اگر ورثه وصیع را تنفید نمودنمى

داند همچنین ورثه هم نافذ باشد شافعیه در مثله با مالكیه موافق است و وصیت بعد از ضربت منجر به قتل را صحیح مى

موصى له نبايد در حین فوت موصى وارث باشد لیكن اگر در موقع وصیت وارث باشد و در موقع مرگ موصى وارث 

اشد اشكال ندارد مثل اينكه شخصى وارثش يك برادرش باشد كه براى او وصیت نمايد بعد از مدتى صاحب فرزند شود و نب

بمیرد اين وصیت صحیح است زيرا هنگام مرگ موصى برادر بواسطه حجب فرزند وارث نبوده  است. علما متفقند كه 

نبى وصیت نمايد كما اينكه در زمان نبى اكرم (ص) وقتى كسى بعد از فوتش وارث دارد حق ندارد بیش از ثلث را بر اج

كرد و براى سعد يك دختر بود سعد بن ابى و قاص خواست تا اول دوسوم بعد نصفف را وصیت كند و پیامبر قبول نمى

اريد بهتر ات را بى نیاز گذرا بال اشكال دانسته و فرمودند ثلث عیب ندارد آنهم زياد است همانا اگر شما ورثه 13پیامبر 

است از اينكه آنها را در وضع تنگ دستى نگهداريد كه تأمین زندگى خودشان را از مردم بخواهند. در صورت نداشت 

 شمرند. وارث خاص حنفیه وصیت تمام مال را جايز و بقیه بیش از ثلث را جايز نمى

دون اجازه خواه كمتر از ثلث يا ثلث تمام يا وصیت براى وارث: به هر میزان با اجازه و تنفیذ ساير ورثه صحیح است؟ و ب 

بیشتر باشد صحیح نیست و چنانكه قبالً گفتیم اجازه بايد بعد از فوت موصى باشد چه كه در حیات او ورثه حقى ندارند حتى 

 اثبات عنوان وارثیت هم براى آنها جايز نیست مگر به طريق مجاز و وصیت براى اجنبى تا میزان يك سوم دارايى حین

الفوت پس از وضع ديون و تجهیز و تكفین صحیح است و محتاج به تنفیذ ورثه نیست و در وصیت به زائد از ثلث نسبت به 

باشد زيرا مازاد مازاد در صورتیكه وارث خاص جايز مطلق التصرف تنفیذ كند آنهم درست است و اگر رد كند نافذ نمى

ديگر رد كنند نسبت به سهم تنفیذ كننده از مازاد نافذ و در سهم آن خىحق اوست اگر وارث متعدد باشد و بعضى تنفیذ وبر

وارث كه رد كرده باطل است اگر كسیكه به اندازه ثلث وصیت كرده پسرى ديوانه يا مصروع داشت اگر امید بهبودى براى 

ا پس از افاقه و بهبودى به پسر نباشد وصیت نسبت به مازاد باطل است واگر امید بهبودى برود بايد مازاد را نگه داشت ت

 تنفیذ يا رد تكلیفش روشن شود.

تبصره: تبرعات منجز شخص از قبیل وقف و بخشش و نذر وابراء از دين در حال صحت از تمام دارايى و در حال  

 شود.بیمارى از ثلث خارج مى

از مسلم است كه به حقوق  وقف: كه همان حبس مال (عین) و تسبیل منفعت است دلیل مشروعیت وقف حديثى جالب -3 

شود مگر از سه چیز صدقه والدين و فرزندان نیز مرتبط است و آن اينست كه هرگاه مسلمان بمیرد عمل او منقطع مى

اند يا عملى كه در حال حیات نشر و افاده كرده باشد كه مردم از آن جاريه كه علماى اسالم از آن تعبیر به وقف نموده

دهد كه در اصل سنت هم دعاى خیر فرزند ند صالحى كه براى او دعاى خیر كند اين حديث نشان مىمند شوند يا فرزبهره

داند و اين دعاى خیر يك نوع شفاعت است اما به هر حال يك امر مسلم است را براى ترفیع درجه پدر غفران او بى اثر نمى



ل و فرزندى نفع ندارد يوم التنفع مال و النبون به هر و آن اينكه بعد از مرگ فرزند و در روز قیامت و روز حساب هیچ ما

حال از مسئله دور نشويم در ريشه وقف حديث از اهل سنت است كه اول بار وقف به توسط عمر(رضى اله عنه) ايجاد شد 

د اصلش كه وقتى زمین با ارزشى به او رسید از نبى اسالم خواست تا بدينوسیله به خدا تقرب پیدا كند پیامبر دستور دا

اله عنه) گويد هر كس فروخته نشود و قابل ارث نباشد و بخشش نشود و متولى آن به اندازه از آن استفاده كند. جابر(رضى

 اند. از مسلیمن كه تمكنى داشت چیزى را وقف كرد امام شافعى رحمه َّللا گفته اطالع يافتم هشتاد نفر از انصار وقف كرده

اگر چه بر شخص معین باشد قبول در آن شرط نشده و جمعى ديگر در معین قبول بال فصل به عقیده جمعى از فقها وقف  

واقف بايد اهلیت تبرع داشته باشد وقف. بچه و ديوانه صحیح نیست. وقف بر  -دانند و اين قول اصلح است را شرط مى

شخصى چیزى براى پسرخودش جنین و مجهول نیز صحیح نیست. موقوف علیه اولى بايد در حین وقف موجودباشد اگر 

نامند زيرا وقف تسلیط فعلى و سپس بر برادر زادگانش وقف كرد و خود پسر نداشت وقف باطل و آنرا منقطع االول مى

تنجیزى است نه تعلیقى وبه همین جهت است كه وصیت براى جنین صحیح و وقف بر او استقالالً باطل است چون تملكش 

 صحیح نیست. 

تواند وقف را بر اوالد صالح خويش بنمايد (نسالً بعد نسل) اگر مالى را سالً بعد از نسل صحیح است و مىوقف بر اوالد ن 

وقف بر يك فرزند نمايد وبعد از او بر نسل بعد از او و آن فرزند وقف را رد نمايد آن وقف باطل زيرا منقطع االول 

 شود. مى

ى كه موقوف علیهم بوسیله واوعطف باهم مرتبط شده باشند مثل وقف وقف بر دو نوع تشريكى و ترتیبى است وقف تشريك 

شود اما وقف كردم بر اوالدم واحفادم خواه جمله ماتنا سلو راضمیه كند يا خیر در اينصورت تمام اوالد واحفاد را شامل مى

دم بر اوالدم بعد از آن بر اوالد ترتیبى كه موقوف علیهم بوسیله كلمه (ثم يا فاء) بهم بپیوندند مانند اينكه بگويد وقف كر

اوالدم و... يا جمالت االعلى فاالعلى يا االول فاالول يا بطناًبعد بطن ضمیمه شود در اينصورت مادامیكه از بطن اول يكنفر 

 رسد. باقى باشد به بطن دوم نمى

سهام صنوفى از وارث معین و ارث: از فرض به معنى تقدير و اندازه گرفتن است و نظر به اينكه در باب مواريث  -4 

 اند. مقدر است تمام مباحث ارث را بطور تغلیب فرائض نامیده

نكته: ارث در اسالم اجبارى است و بطور تملك قهرى به وارث میرسد به طوريكه هیچ فردى حق ندارد كه يكى يا چند  

ود را از میث قبول نكند و موضوع ارث تواند سهم االرث خنفر از وراث خودرا از ارث محروم سازد و هیچ وارثى نمى

 با مسائل وصیت و هبه و غیره از اين لحاظ تفاوت دارد. 

اسالم ارث را از دايره خانواده نسبى و سببى بیرون نبرده و به همین جهت به پسر خوانده (بنابر نص قرآن بايد پسر  

دن حرام است) يا متولد از زنا و نكاح باطل ارث نداده خواندها رابه نام پدرانشان صدا كرد و با نام خود يا پسر خود خوان

است و با وجود خويشاوندان نزديك اقرباى دور را محروم ساخته واوالد و پدر و مادر و زن و شوهر را در هیچ حالى از 

 ارث محجوب و بى نصیب نكرده است مگر كسى كه متصف به يكى از موانع ارث باشد.

قاتل و آنكس كه باى نحوكان وبه هر كیفیت دخالیت در قتل داشته باشد از ارث مقتول محروم يكى از موانع ارث قتل است  

است عمد و شبه عمد و خطا و مباشرت و تسبیت به حق يا به ناحق در محروم ساختن قاتل تفاوتى ندارد اگر گفته شود اين 

ث رفع قلم خطاب التكلیف است كه قلم عفو بر گناه حكم مخالف مرفوع القلم بودن بچه و نائم و ديوانه است گوئیم مورد حدي

 آنان كشیده شده كه چون مكلف نیستند اثر عصیان بر عمل آنان متربت نیست.

صیب، تعصیب از ريشه عصبه گرفته شده است.رجوع به عصبه شود.   يك بحث مهم در ارث تعصیب و عول است. تَع 

ل دو مسأله مهم، و مورد اختالف ا   ز مباحث ارث است.تَعصیب، و َعو 

اهل سنهت به تعصیب قائل هستند، و معتقدند كه وقتى از سهام صاحبان فروض، چیزى زياد آيد، آن را به پسر و پدر  

كسانى كه به آنان بستگى و خويشى دارند بايد داد، بى آنكه از مازاد، به صاحبان فروض سهمى بدهند. و خالصه اين كه: 

 .يابدزايد به عصبه اختصاص مى

 نامند.اين نحوه از تقسیم تركه را تعصیب مى 

پذيرد. و يكى از اى كه از اهل بیت علیهم السالم صادر شده است، تعصیب را چنانچه عول را نمىشیعه بر اساس ادلهه 

ل، وال تَعصیَب...  قواعد مسلهم نزد شیعه اين است كه ال َعو 

شود. مثالً اگر ورثه میت دو دختر، و يكى از والدين باشند، دو سوم، بنابراين چیزى از تركه میهت به َعَصبه داده نمى 

آيد. از نظر ما اين زايد به پنج سهم بخش فريضه دو دختر است، و يك ششم،  سهم يكى از والدين، پس يك ششم زياد مى

انده براى يكى از والدين برند) و يك سهم باقیمشود، و به نسبت، چهارسهم براى دو دختر (كه دو سوم از فريضه را مىمى

 شود.خواهد بود(كه يك ششم سهم او بود) و چیزى به َعَصبه داده نمى

    23+16=4+16=56 

عول:در اصطالح فقه، در باب ارث مورد بحث، و اختالف قرار دارد و مراد، اين است كه سهام ورثه، زيادتر از تركه  

 باشد.

اگر مردى بمیرد، و وارث او منحصر باشد به زن، و پدر و مادر، و دو دختر، فريضه (سهم) زن، ثمن(يك هشتم سهم)  

( است، و تركه او گنجايش يك سوم و دو سوم و 23( است، و فريضه دو دختر، دو ثلث )13است، و فريضه والدين، ثلث)

 يك هشتن را ندارد.



آيد. اختالف در اين است كه آيا اين نقص بايد بر هر يك ر جزو ورثه باشند، پديد نمىعول، جز به هنگامى كه زن، يا شوه 

 از صاحبان فرائض شكسته شود، يا به بعضى اختصاص يابد، و آن بعض كیست؟

سازند، همه مذاهب اهل سنت به عول، قائل هستند، و نقص را به همه صاحبان سهام، به نسبت سهمى كه دارند وارد مى 

 طلبكاران (ُغَرماء) در جائى كه مال مديون از حق آنان كمتر باشد.همچون 

مثالً در فرض مسأله سابق كه میهت، زن، و والدين، ودو دختر داشته، بر اساس نظر اهل سنت، فريضه از بیست و هفت  

فتم) و يك هشتم برد(سه بیست و هسهم(به جاى بیست و چهار) قابل تقسیم به همه ورثه است، زن سه سهم از آن را مى

برند، ودو دختر شانزده سهم (شانزده بیست يابد، و والدين هشت سهم(هشت بیست و هفتم) مىفريضه او به يك نهم تقلیل مى

 برند.و هفتم) مى

شود. در اين صورت زن يك هشتم از امامیهه گويند: فريضه، همان بیست و چهار سهم است. و نقص بر دو دختر وارد مى 

برند يعنى (هشت بیست و چهارم)، و بقیهه هر چه برد(سه بیست و چهارم)، و والدين ثلث تركه را مىار را مىبیست و چه

 باشد، از دو دختر است.

 منشاء اختالف، به طورى كه شهید ثانى در مسالك گفته است اين است كه: 

ر بودند، خلیفه بامشورت بعضى از در زمان خالفت خلیفه دوم، زنى مرد، و ورثه او منحصر به شوهر، و دو خواه 

صحابه، قائل به عول شد، از اين رو مال را به هفت سهم، بخش كردند؛ سه سهم براى شوهر و چهار سهم براى دو 

 خواهر، بدين معنى كه كمبود تركه نسبت به سهام را، بر همه ورثه، توزيع كردند.

با اين رأى سخت مخالفت كردند، و گفتند، خداى تعالى كه حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم، و شاگرد وى ابن عباس  

داند كه يك واحد، دو ثلث، و يك نصف ندارد، پس در اين مسأله به دو ثلث، و يك داند، مىهاى بیابان را مىشماره ريگ

 نصف حكم نفرموده است، تا حساب، نادرست شود!

خالصه، از نظر امامیهه، در هر مورد كه به سبب شركت شوهر، يا زن، مال (تركه) از سهام صاحبان فريضه كم آمد از  

كنند. و سهم سايرين به طور كامل و طبق فريضه دو دختر، يا يك دختر(در جائى كه يك دختر باشد) و دو خواهر كم مى

 شود.فريضه داده مى

شود و در اصطالح شرع در است از انفاق جمع آن در نفقات و نقاق و انفاق بسته مىمبحث نفقات: نفقه اسم مص -5 

عبارتست از آنچه شخص در ضروريات زندگى عايله و خويشاوندان خود مكلف است صرف نمايد از طعام و لباس و 

ه به آيات و احاديث و ملك ك -قرابة  -مسكن و غیره كه مفصالً بیان خواهد شد اسباب وجوب نفقه سه چیز است زوجیهه 

 اجماع ثابت شده است. 

مبحث نفقه مطلقه رجعیه: آنچه از نفقه و كسوه براى زن بائنات مقرر است براى مطلقات به طاق رجعى نیز مقرر است  

ه منقضى نشده است زوجه در بند شوهر است كه هرگاه بخواهد استقالالً او را مجدداً تحت عصمت وتصرف  ه عده زيرا تا مده

ه و ود در مىخ آورد و يا براى يك لفظ قادر است از زوجه مطلقه فورآبدون قید و شرط متمتع شود اگر زن بقاى عده

استمرار نفقه را ادعا كند بدون سوگند مصدق است هر گاه به گمان اينكه مطلقه حامله است طالق دهنده متحمل نفقه حمل 

تواند آنچه را انقضاء عده مصدق عتراف زن پسرى شده بود مرد مىشد بعد از آن معلوم شد كه حامله نیست و عده به ا

بیمین است در صورتیكه مرد او را تكذيب نمايد واالمحتاج بقسم هم نیست، هرگاه مطلقه حامله به نحوى وضع حمل نمود 

كند مگر اينكه زن تواند استعداد كه الحاق بچه به شوهر امكان نداشت آنچه را شوهر به عنوان نفقه حمل داده باشد مى

كند و بايد شوهر در بقیه مدت عده نفقه را به ادعاى وطى شبهه يا نكاح فاسد نمايد در اين صورت حمل عده را قطع مى

مطلقه بپردازد. در صورتیكه مطلقه اعتراف كند كه وطى شبهه گذارى بعد از برگزارى سه قرء واقع شد عالوه بر اينكه 

تواند استرداد ارد آنچه را كه طالق دهنده درفاصله انقضاى عده و وضع حمل پرداخته باشد مىبعد از حمل استحقاق نفقه ند

 كند. 

اى كه به طالق يا خلع يا به سبب رده يا لعان (در صورتى كه بچه را نفى كرده باشد) بائن شده مبحث نفقه حمل: حامله 

مل .االيه. و از ناحیه دلیل عقلى هم بايد گفت كه چون طالق باشد استحقاق نفقه حمل را دارد به دلیل آيه وان كن اوالت ح

كند در واقع رحم در اشغال اوست و دهنده براى پرورش نطفه و حفظ و صیانت نسل خويش از رحم اين زن استفاده مى

دان و حق و تواند به وسیله ازدواج بادگیرى يا به سبب كسب كار معاش خود را تامین نمايد وجمادامى كه فارغ نشده نمى

كند كه طالق دهنده موجبات امر معاش او را فراهم سازد اما اگر فوت شوهر موجب جدائى با زن حامله عدالت حكم مى

شده است به موجب حديثى كه دار قطنى روايت و تصحیح كرده (لیس الحامل المتوفى عنها زوجها نفقه) حامله شوهر مرده 

كند و از نظر دلیل عقلى گوئیم نفقه براى حمل نیست بلكه براى زن حامله است به نفقه ندارد استحقاق نفقه را پیدا نمى

اند و نفقه آنها بر او دانیم خويشاوندان نزديك متوفى كه در عالم حیات تحت تكلیفش بودهواسطه بودن حمل و چنانچه مى

كه سبب حمل (واجب)واقع شده است  اىشود بنابراين نفقهواجب بوده و محض فوتش حقشان ساقط و نفقه آنها قطع مى

گرد از نفقه حمل بى نیاز است كه بطريق اولى بايد قطع شود و نیز همچو زنى از طريق ارث از دارائى شوهر مستفید مى

بر اثر وطى شبهه يا نكاح فاسد حامله گشته استعحقاق نفقه ندارد زيرا شوهر از حین وقوع وطى شبهه از او متمتع نشده و 

تمتع هم واجب نیست زيرا در حال اجماع با اين زن چیزى بر او واجب نبوده در حال افتراق به طريق اولى بر شخص م

ماند هرگاه بعد از نفى پشیمان شد شود اگر مالعن بچه را نفى كرده باشد نفقه ساقط شده و حق سكنى باقى مىواجب نمى

ق كرده با بره شیر دادن از مرد مطالبه نمايد. خاتمه زنى كه به يك وبچه را فرزند خود خواند زن مى تواند آنچه رابر او انفا



طالق و ياد و طالق مطلقه شد و پس از انقضاى عده بديگرى شوهر كرد و شوهر دوم پیش از دخول يا پس از وطى او را 

وع طلقات ثلثه طالق داد و زن بعد از عده به شوهر اولى پیوست شوهر مزبور فقط مالك بقیه طلقاتست و در صورت وق

اگر شوهر اولى به صورت تحلیل يا تصادف با او مجدداً ازدواج نمايد مالك سه طالق خوهد شد. اين نظر از عمروعلى و 

ابن كعب و عمران بن حصین رضى َّللا عنهم روايت شده است از ابوحنیفه و ابويوسف نقل شده است كه فرقى در بین يك 

شود اين نظر را در بین صحابه بابن عباس و ر حال شوهر اولى مالك سه طالق مىطالق و دو طالق وسه طالق نیست و د

 دانند. اند محققین حنیفه نظر محمد بن حسن را كه با نظر ائمه سه گانه موافق است صائب مىابن عمر نسبت داده

ییشت او است و از جنبهة مبحث حضانه: حضانه بفتح و كسر مادر لغة به معنى پرورش بچه از نظر تربیت وتحمل مع -6 

چسباند و در ماده كلمه از خضن بكسر اول به معنى پهلو گرفته شده چه كه پرستار بچه را به آغوش گرفته و به پهلو مى

رساند و قیام به اصطالح فقهى صیانت و نگهدارى بچه و ناتوان و ديوانه و مختل النظر است از آن چه به او زيان مى

ام و آسايش اوست. در نزد شافعیه اشخاصى كه استحقاق حضانت دارند داراى سه حالت هستند تربیت و تنظیف و اطع

حالت اول اين است كه خويشاوندان ذكور و اناث هر دو موجود باشند حالت دوم آن است كه فقط اقارب اناث موجود باشد، 

شرط اينكه وارثه باشند بر پدر مقدم است بعد حالت سوم آن است كه فقهاء... جمع شوند، درحالت اول مادر وجده مادرى به 

برند استحقاق حضانه را ندارند اگر مادر وجده و پدر و مادر بر از پدر ومادر پدر وبعد از مادر، مادر پدر چون ارث نمى

جود برند استحقاق حضانه را ندارند اگر مادر وجده و پدر ومادرش موجده مادرى بعد از آنها مادران پدر چون ارث نمى

نبودند حق خضانت با اقرب خويشاوندان اناث و سپس نزديكترين اقارب ذكور است در حالت دوم مادر بر جده مادرى بعد 

از آنها مادران پدر بعد خواهر بر خاله مقدم است دختر خواهر بر دختر برادر واو برعمه و او بر دختر خاله و او بر دختر 

قوت مرجح است در حالت سوم پدر بر جد و برادر شقیق بر پدرى و او بر مادرى  عمه حق تقدم دارد اگر درجه متحد باشد

و برادر زاده شقیق يا پدرى بر عمو و او بر عموزاده مقدم است اين نكته را نبايد از نظر دور داشت دختر يكه در مظالن 

او بیكى از اناث مورد اعتماد سپرده شود زيرادر بین آنها محرمیت نیست لیكن با نظر شهوت باشد به عموزاده سپرده نمى

شود. دختر كبیره براى حضانت در ديوانه خود حق تقدم بر جده دارد در نزد حنیفه بنات االعمام و نبات العمات و مى

دختران دائى و خاله حق حضانه ندارند و مادامى كه يكى از اقارب اناث حتى عمه مادر بچه موجود باشد حضانت را بپدر 

در فقدان خويشاوندان اناث حضانت با پدر و جد و برادر شقیق و پدرى و برادر زادگان شقیق و پدرى وبعد  دهند نمى

عموى شقیق و پدرى و پسران آنهابه شرط اينكه محضون پسر باشند چنانچه در مذهب شافعى ذكر شد. اگر به جز عموزاده 

پس از مادر وجدات مادرى خاله شقیقه بعد از او خاله مادر سپارد و نزد مالكى حاضنى نبود قاضى به زن مورد اعتماد مى

در حضانت حق دارند خاله مادر بر عمه مادر واو بر مادر پدر مقدم است در فقدان جدات پدرى حضانت به سوى پدر و 

قاً حق تقدم شود خاله بر دختر برادر شقیق و او بر دختر خواهر مطلدر نبودن او به خواهر و بعد از او به همه منتقل مى

 دارد. 

شود و در نبودن وصى جد و در فقدان اوعمو و عموزاده و در بنودن اقرباء بعد از خويشاوندان حضانت بوصى منتقل مى 

 -2مادر  -1معتق و بعد عصبه سنبى او مقدم هستند در مذهب حنابله حق حضانت به ترتیب با خويشاوندان آتى الذكر است. 

 -9خواهر مادرى  -8خواهر شفیقه  -7مادران او  -6پدر پدر  -5مادر پدر هر چند باال رود -4ر پد -3مادر مادر وباالتر 

عمه ابوينى ومادرى و پدرى خاالت شقیقه برعمات  -13خاله پدرى  -12خاله مادرى  -11خاله ابوينى  -11خواهر پدرى 

ن برادر و آنها بر دختران خواهر و آنها بر شقیقه و همچنین خاالت شقیقه مادر بر عمات شقیقه مادر و آنها بر دخترا

 ها مقدم هستند پسر عمو حق حضانت ندارند چون محرومیتى دربین نیست. دخترعموها و آنها بر دختر عمه

مبحث شروط حضانه: در زند شافعیه عقل و حريت و اسالم و عفت و امانت شرط استحقاق حضانت است و همچنین  

مت داشته باشد و اگر حضانه مادر باشد استحقاقش مشروط به اين است كه با اجنبى شوهر حاضر بايد در شهر محضون اقا

نكرده باشد ديوانه وبنده وكافر و فاسق و خائن حق نگهدارى بچه را ندارند حنابله بنابینايان و بیمارانیكه امراض ساريه 

اند و همچنین كر هم از اعداد مستحقیق خارج كردهدهند مالكیه پیر و ناتوان را دارند از قبیل جذام وبرص حق حضانت نمى

و الل را اسالم در نزد مالیكه شرط حضانت نیست در مذهب امام اعظم ابوحنیفه حاضنه اگر داراى حرفه پست مانند نوحه 

و رقص باشد حق حضانت نخواهد داشت اگر حاظنه از زنانى باشد كه اكثر اوقات در منزل نباشد و محضون بدون مراقب 

شود اگر پدر بینوا بوده ومادر بدون اجره حاضر براى پرستارى و نگهدارى ماند خصوصاً اگر دختر باشد حقش ساقط مى

شود در عدم اشتراط اسالم نباشد و عموى بچه به طور رايگان آماده حضانت باشد حق مادر ساقط و بچه به عمو سپرده مى

ضانت مدت معینى ندارند هر موقع بچه تمییز پیدا كرد و مادر ياپدرش در حنفیه نیز مانند مالكیه هستند در مذهب شافعى ح

ايكه را انتخاب نمودمختار است. اگر دختر پدرش را اختیار نمود يا در بین مادر و جد و پدر و يا خواهر مادرى و خاله

را از ديدار دخترش منع نمايد. اگر تواند مادر تواند او را از رفتن به منزل مادرش منع نمايد ولى نمىاختیار كرد پدر مى

دختر بیمار شود مادر به پرستارى او در منزل پدر اگر راضى باشد واال در منزل مادر احق واولى است مشروط به اينكه 

پدر و مادر با هم خلوت نكنند، اگر پسر مادرش را انتخاب كرد شبها در نزد مادر و روزها براى تعلیم و تربیت در پیش 

واند به سر برد اما اگر دختر باشد دائماً در نزد مادر بايد باشد، اگر هر دو را اختیار كند حاضن به طريق قرعه تپدر مى

شود و اگر سكوت كرد حضانت حق مادر است در نزد حنفیه مدت حضانت براى پسر هفت و براى دختر نه سال تعین مى

تر رسیدن به عادت زنانگى است پسر اگر در حضانت مادر است و در نزد بعضى از فقها براى پسر نه سال و براى دخ

تواند او را از مادر بگیرد و به تعلیم و تربیتش بپردازد اگر پدر نداشته باشد يكى از باشد پدر در آخر مدت مذبور مى



ودارى كند مگر تواند از دادن نفقه به او خدهد محضون اگر به سن بلوغ رسید پدر مىخويشاوندان وظیفه پدر را انجام مى

برند اگر پدر و جد نداشت به برادر و اال به عمو اينكه بخواهد به تحصیل ادامه دهد، دختر باكره را پدر و جده نزد خود مى

سپارد مالكیه كه پسر را تا حین بلوغ و رسد اگر عصبه ومحرمى نداشته باشد قاضى او را به زن مورد اعتمادى مىمى

اند بعد از دارد حنابله مدت حضانت را براى پسر و دختر هفت سال گفتهدن در نزد مادر نگه مىدختر را تا موقع شوهر كر

دهند اگر معلوم شود كه انتخاب يكى از حاضنین از اين نظر است كه در تعلیم و آن بچه را در انتخاب حاضن اختیار مى

باشد ،بچه بعد از هفت سال به پدر اشد سپرده مىكند بهر كدام كه اصلح بگیرى نمىتربیت او سهل انگارى نمود و سخت

شود اگر چه مادر برايگان او را نگهدارد زيرا پدر بحفظ و تربیت بچه سزاواتر است خواه بچه دختر باشد ياپسر و داده مى

خلوت تواند از او ديدن كند و در موقع بیمارى مادر به پرستارى او احق و اولى است به شرط ايمن بودن از مادر مى

 گذشت. چنانچه در مذهب شافع مى

 (361»)االم احق بحضانة ابنتها مالم تتزوج«النبوى العامى انه (ص):  

باشد مادامیكه به زوجیت شخص ديگرى از قول رسول اكرم (ص) آمده مادر سزاوارتر به نگهدارى فرزند(دختر) خود مى 

 در نیامده باشد. 

 گیرى: نتیجه 

توان گفت خداوند هدف از آفرينش انسان را بعد از عبوديت آن ذات واحد يگانه رساندن انسان مى گیرى كلىدر يك نتیجه 

اى قرار داد كه از ماليك برتر شود اين برترى كامالً به توفیق الهى است زيرا يك جسم خاكى با كاربردهاى به كمال شايسته

هاى خويش است اما اينجا ين جسم فقط به دنبال رسیدن به خواستهتواند آينده نگر و واقع گرا باشد اتقريباً متنوع چقدر مى

وقتى روح يعنى آن چیزى كه به امر خدا بوجود آمده و در نهاد انسان به وديعت گذاشته شد اگر قوى باشد بر بعضى 

كالیف و حقوق نهد تا به آن اصل خويش يعنى قرب خداوند برسد وقتى پدر و مادر يا فرزندى به نوع به تخواستها پا مى

و كند از طرف ديگر گاهى اوقات يك طرف حقوقخويش آشنا نباشد و موجبات نا خرسندى و اذيت ديگرى را فراهم مى

كند نتیجه بخش نیست  و به اصطالح مسئله براى او ُدگم و غیر قابل شناسايى و داند ولى هر آنچه سعى مىتكالیف را مى

كند گويا آن مسئله براى او بزرگ و به صورت يك ديو ترسناك شده اين ف مىغیر قابل حل شده و در خود احساس ضع

قضیه در مجموع دو جنبه و جهت دارد يك وقت شخص شناختى كم يا قديمى از اين حقوق و تكالیف دارد كه بايد با مطالعه 

ويش را براى نیكى و و جستجو از اين مسائل آگاهى يابد اما مورد مهم و جهت ديگر آن است كه شخص تمام تالش خ

مصداق پیدا » و ما توفیقى اال باهلل«نمايد اعم از اينكه اين احسان و نیكى به والدين باشد يا به فرزند اينجا آيه احسان مى

كه داراى اين مضمومند كه هر كار خیر و عمل صالحى »مازكى منكم من احداً ابداً اال ان يزكى َّللا...«كند همچنین آيه مى

شود مگر به اذن واراده و امر الهى است وهیچ كسى از زشتى و پلیدى و عمل ناصالحى پاك و منزه و تنزيه نمى به توفیق

خداوند قاهر لذا خالصه كالم اينكه اگر بخواهیم بر نیكى به يكديگر اعم از خانواده و اجتماع موفق ومنصور باشیم اين 

از هر گونه شرك و واسطه و ريا بخواهیم كه اينهم باز به لطف خاص  توفیق و پاكى را از خداوند يكتا خالصانه و به دور

خداوند و توفیق الهى است اين مسئله كه مادر حضرت مريم او و فرزندش را به خدا پناه داد از شیاطین ناشى از معرفتى 

فاده و بهره ببريم به هر است» استعاذه فرزندان به خداوند«توانیم به عنوان اسوه حسنه از اين سنت بزرگ است كه ما مى

حال هر عملى كه خالصانه براى خداوند باشد مانند يك نگاه از روى محبت به والدين كه به خاطر خشنودى خدا و اطاعت 

امر حق باشد از هزار حج بنابه قول پیامبر ثوابش بیشتر است چه بسا در هزار حج  توفیق اين را نیابیم كه به آن معرفت 

م اما در آن يك نگاه كه براى اطاعت امر الهى است توفیق كسب معرفت و راز رسیدن به آن كمال را كمال انسانى برسی

 خداوند به مانشان دهد وما آن را بیابیم. 

 چكیده: آدرس آيات در خصوص خانواده: 

  189گیرى جامعه اعراف اى اصلى در شكلخانواده هسته 

پیوند تنگاتنگ زن  -بقره  223خانواده كانون پرورش انسانهاى شايسته  - 1 توصیه مكرر به تقوى در تشكیل خانواده نساء 

-35نخستین خانواده بقره  - 54گسترش شعاع خانواده با پیوند نسبى و سببى فرقان  -معارج  7-5 31-29و مرد مومنون 

 - 233ق فرزندان بقره حقو - 61طبقه بندى فامیلى نور  - 26، قصص 235خواستگارى مرد و زن از يكديگر بقره  - 39

 - 12-11،تحريم 12-11،ممتحمه  19استقالل زن نساء  - 26، نور 221تأكید بر ايمان عقیده و فرهنگ مشترك بقره 

دشوارى پاسدارى عدالت نساء  -نساء  3چند همسرى  - 55، احزاب 24-22محارم نساء  -نساء  34-15مديريت خانواده 

نفى تبعیض  241 1تاكید بر پیش بینى نیازهاى زن در وصیت بقره  - 235-234ره عده وفات و فلسفه آن بق - 127-129

 - 35-128گیرى از طالق نساء تالش در پیش - 26مسئولیت طبیعى زن در خانه ذاريات  - 141-139در حقوق زن ومرد 

در صورت ضرورت نساء پذيرفتن طالق  - 21-19طلبى درراه پاسدارى از شیرازه زندگى نساء سركوبى تمايالت و تنوع

خصوصیات پیامبر  - 4-1طالق ظهار مجادله  - 227-226طالق ايالء بقره  229طالق خلع و فلسفه آن بقره  - 131-132

حرمت  - 25نفى زن بارگى نساء  26-22خانواده در نگاه فرهنگى مبانى فرهنگى قوانین ازدواج نساء  - 52-51احزاب 

امنیت خانواده  - 3-2فحشا تجاوزى به حقوق جامعه نور  - 33-31، نور 24مشروع نساء دژ خانواده و مبارزه با روابط نا

 - 34-32تاكید بر خانه نشینى همسران پیامبر و فلسفه آن احزاب  - 28-26، طور 27-29-58-61و حرمت خوابگاه نور 

هزينه خوارك و پوشاك و  - 19-41-21-25مسائل اقتصادى خانواده، مهريه و تاكید بر پرداخت بى چون و چراى آن نساء 

وارستگى  -عواطف خانوادگى  - 6-2نگه جامع به حقوق فرد و جامعه در اين زمینه نساء  - 2ثروت ايتام نساء  -مسكن 



، 59-61، حجر 45-47-81حدود عواطف خانوادگى هود  - 34-37ساحت خداوند از عواطف فامیلى و خانوادگى مريم 

، 172-169، شعرا 74، فرقان 132-11-9سئولیت ويژه هر كس درباره خانواده خود طه م - 169-171-214-217شعراء 

 . 6تحريم  17-15احقاف  45،شئرى 15، زمر 28-35،احزاب  19-13، لقمان 31-29، قصص 9-7نمل 

-14بن اعتماديه اعضا خانواده تغا - 28دعا براى پدر ومادر و فرزندان نوح  71-69-214شروع دعوت از خانواده شعرا 

  14-16وابستگى به خانه و خانواده بهانه براى جهاد گريزان تغابن  - 15-7حسد آفتى از روابط خانوادگى يوسف  - 16

خانواده  - 76-83، خاندان نوح صافات 123، طه 39تا  35نخستین خانواده بقره  - 23پیوند خانوادگى در بهشت رعد  

، 11-9خانواده موسى طه  - 49خاندان صالح نمل  - 44-41،سوره ص  84-83خانواده ايوب انبیاء  - 41-37ابراهیم 

 (133(.361وصیت يعقوب در واپسین دم بقره - 38-35هاى بلند آوازه نور خاندان - 13-7قصص 

  

            

       

  

  

 آوريم .عالوه برسايتهاى ايرانى ما در اينجا چند سايت درباره والدين و كودكان مى 

 امنیت كودك 

 http://www.liliguanasafety.org/tips/ 

 http://www.childsafety.org/ 

 http://www.sosnet.com/safety/safety1.tml     يامحدوك تك 

 alt.child.suport 

 اكدوكن     

 http://www.nurturing ca/advice.htm 

 http://www.familyweb.com/fags/ 

 افطال     

 http://www.amazingbaby.com/ 

 http://www.babycenter.com / 

 http://www.babyzone.com/ 

 يالعفدوك تك     

 alt.activism.children 

  alt.activism.youth-rights 

 دوك طابضناك    

 alt.suppitr.foster-parents 

 يبرتون ترزب ردام طسوت اههگ    

 http://www. aoa.dhhs.gov/factsheets grandparenst.html http://www.aarp,org/confacts/money 

/tanf.html, 

  

 رنيفصت رازفامنرتنیا هارب تاكدوك ىن    

 http://www.i.probe.com/i-probe/i p-diclamier.html 

 اردپن     

 http://www.daddyshome.com/ 

 http://www.dadstoday.com/ 

 http://www. fathermag.com/ 

 http://www.fathers.com/ 

 بانمداوناخ عه     

 http://www.family.go.com/ 

 http://www.happyfamilies.com/ 

 http://www.wholefamily.com/ 

 وقحاردپ قن     

 http://users.erols.com/afc/ 

 http://www.abs-comptech.com/frn/ frnhome.html 

 http://www.fathers4kids.org/ links.asp 



 بانميدالو عن     

 http://www.abcparenting.com/ 

 http://www.familyeducation.com/ 

 http://www.parenthoodweb.com/ 

 يدالوادنزرف و نه اب نيالنآ من    

 http://www.indiana.edu/-eric-rec/fl/ pcto/menu.html 
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