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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه

گرچه از جهت کمیت و تعداد صفحات،  کتابچه کوچکی که هم اکنون در دست دارید

کم حجم و کوچک است اما بحق از جهت کیفیت و محتـوا و بیـان موعـوو مـورد ن ـر      

تـوان  مـی  یعنی )روش برخورد و تربیت فرزندان( رساله ای بی ن یر اسـت و بـی ااـرا    

گفت که نویسندة محترم توانسته مفاهیم و اصول اساسی و بنیادی تربیـت دینـی را در آن   

یار زیبا و شیرین جای دهد. و مترجم محترم سرکار خانم نورالنساء مالزاده نیز به دلیل بس

آشنایی کامل و عملی با تربیت فرزندان خویش بر اساس محورهـای دینـی بـه خـوبی از     

عهدة بازگرداندن رساله از زبان عربی به فارسی برآمده است. بنده پـ  از ماالعـه دقیـق    

هـای  دن محتویات آن را به همة خـانواده ماالعه آن و عملی نموکتابچه و ویراستاری آن، 

نمایم و از آنجایی که هدف همه ما اصالح جامعه اسـالمی اسـت، بایـد    می مسلمان تأکید

بدانیم که بدون اصالح خانواده و فرزندان، هیچگاه جامعه اصـالح نمـی شـود وتنهـا راه     

 نجات، تربیت و اصالح فرزندان و خانواده است.

سپاس از انتشارات حرمین که سعی در جهت چاپ و نشر کتابهای دینی و فرهنگی با 

 نمایند.می و تربیتی دارند و در این راه صادقانه تالش

امید اسـت همـه مـا در ایـن مسـیر دینـی و فرهنگـی مشـو  مترجمـان و ناشـران و           

 نویسندگان عزیز خود باشیم.

 فارو  احمدی تالش

 



 

 

 مقدمه مترجم

 اما بعد. .ميعلی رسوله الکر  ينصل، نحمده و علمينسان ما لم علم بالقلم علم اإل يبسم اهلل الذ
نقل است که فرزندانتان را بر اساس سه خصلت تربیت نمایید: دوست داشـتن پیـامبر   

 .1، دوست داشتن اهل بیت او و تالوت قرآن مجیدصاکرم

نانرا به اوج عـزت و  آ قاعاً فرزندانی که بر پایه های فو ، تربیت شوند خداوند متعال

 گرداند.ع مت نایل می

وظیفه پدر و مادر در قبال تربیت فرزند، بسیار سنگین است؛ باید آنان از هنگام تولد تا 

ایستد مواظب او بوده و او را به می وقتی که فرزند به سن بلوغ رسیده و روی پای خود

وده اند، تحت ن ارت و و بزرگان دین بیان فرم صبهترین روش تربیتی که رسول اکرم

﴿فرماید: . خداوند متعال در این مورد میکنترل خود تربیت کنند         

    ﴾ :[6 ]التحریم. 

 .«ای مؤمنان! خود و اهل خود را از آتش )دوزخ( حفظ کنید»ترجمه: 
و فرزندان از آتش جهـنم، دور نمـودن آنـان از اعمـالی     من ور از نجات دادن خانواده 

 شود.می است که سبب دخول آنان به جهنم

پدر و مادر با اخال  و رفتار درست باید الگوی عملـی بـرای فرزنـد باشـند. داسـتان      

را برای آنان تعریف نمایید.  صو صحابه و ازوه های آن حضرت صزندگی رسول اکرم

 را برای فرزندانمان تعریف صما داستان ازوات رسول اکرمگفتند: می چنان که صحابه

 کردیم.می

                                           
 والد.تربیت األ -1
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پدر و مادر هر دو در تربیت فرزند نقش دارند، اما چـون در دوران کـودکی وابسـتگی    

 فرزند به مادر بیشتر از پدر است؛ نقش مادر در تربیت فرزند، تأثیر بیشتری دارد.

تأسی نمایند تا  صگرامی رسول اکرم کند که به دخترمی اقبال به زنان مسلمان توصیه

 مردانی همچون حسین در دامن خود، تربیت کنند:

ـــول   ــل بتـ ــلیم را حاصـ ــزرو تسـ  مـ
 

 مــــادران را اســــوه کامــــل بـــــتول 
 

ــا  ــبر و رعــ ــرورده صــ  آن ادب پــ
 

ــرا   ــرآن سـ ــب قـ ــردان و لـ ــیا گـ  آسـ
 

 فاـــرت تـــو جذبـــه هـــا دارد بلنـــد
 

ــد     ــرا بلن ــوه زه ــوش از اس ــم بن  چش
 

ــو  ــاخ تـ ــینی شـ ــا حسـ ـــرآورد تـ  بـ
 

 موســـم پیشـــین بـــه گلـــزار آورد    
 

مادران باید نقش و تأثیر خود را باور داشته باشند و در تربیت فرزندان عزیز  ،بنابر این

 خود از هیچ تالشی دریغ نورزند.

 کودک هر آنچه دارد از آاوش مادر اسـت 
 

 گر زشت باشد و اگر نیـک اختـر اسـت    
 

 خویی که از نخست کسی را بر سـر نشسـت  
 

 او را هماره تا به دم مرگ بـر سـر اسـت    
 

 در دفتـــر معلـــم و آمــــــوزگار نیســـت   
 

 آن تــربیت که زاده دامـــان مـــادر اسـت   
 

ــان    ــق کودک ــی سرمش ــادر از پ ــار م  رفت
 

 بهتر از هر کتاب و ز هر گونه دفتر است 

ن بینیم که مادران بـزرگ و نیکوکـار بـا دعـا و توجهاتشـا     می اگر تاریخ را ور  بزنیم

 توانستند فرزندان بزرگی را به جامعه تحویل بدهند.

 گوید:می شوقی

یتیم کسی نیست که پدر و مادرش مرده باشند و او را بـی پنـاه و درمانـده بـر جـای      

گذاشته باشند. بلکه یتیم واقعی کسی است که مادری بی توجه و پدری سرگرم و مشغول 

 به کار خود دارد.

ندگان عرب بنام عبدالقادر شیخ ابراهیم در راباـه بـا   کتاب حاعر توسط یکی از نویس

همین موعوو )تربیت فرزندان( به نگارش در َآمده است. بنده بعد از ماالعه آن، تصـمیم  
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گرفتم آنرا به زبان فارسی ترجمه کنم تا بدین وسـیله توانسـته باشـم خـدمتی هـر چنـد       

آگاه که به تربیت فرزندانشـان  کوچک به جامعه عرعه نمایم. ترجمه آنرا به پدر و مادران 

 دارم.می باشند تقدیممی عالقه مند

﴿                           ﴾.  :[74]الفرقان. 

 ام عزیز الرحمن نور النساء مالزاده

 1331زمستان 



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 حقوق  فرزند بر والدين

شود. و این حق، توجه  برای انتخـاب مـادر   می حقو  فرزند بر پدر قبل از تولد، آااز

خوب و رعایت نمودن عوامل وراثت از یک طرف، وفـراهم نمـودن محـیط سـالم بـرای      

 باشد.می سرپرستی فرزندان از جانب دیگر

 اره فرموده است:خداوند متعال در قرآن مجید به صراحت به این مسأله اش

﴿                          

                 ﴾ :زنان »ترجمه:  .[26]النور

زنان ناپاکند، و زنان پاک متعلق به مردان  مردان ناپاکند و مردان ناپاک از آنِ ک، از آنِناپا

شود می پاکند، و مردان پاک متعلق به زنان پاکند. آنان از نسبتهای ناروایی که به آنان داده

برخوردارند و دارای روزی مبرا و منزه اند. )به همین دلیل( ایشان از مغفرت الهی 

 . «باشند )که بهشت جاویدان و نعمتهای ایر قابل تصور آن است(می یارزشمند
کند که اومی گوید: زنان خبیـ  و  می ابن کثیر از عبدالرحمن بن زید بن اسلم، روایت

ناپاک متعلق به مردان ناپاک، و مردان خبیـ  و ناپـاک از آنِ زنـان ناپـاک و زنـان پـاک،       

 باشند.می ن پاکشایستة مردان پاک و مردان پاک ازآنِ زنا

نماید که ویژگی مـرد پـاک موافـق بـا زن پـاک، و      می آیه مبارکه به این موعوو اشاره

 ویژگی زن پاک موافق با مرد پاک است.

بعضی از مفسران از این آیه برای برائت و پاکی سیده عایشه رعی اهلل عنها قبل از 

گوید: خداوند عایشه می کثیر اینکه برائت وی در قرآن نازل شود، استدالل کرده اند. ابن

به این دلیل انتخاب کرد که وی پاک بود و از  صرعی اهلل عنها را برای همسری پیامبر
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بود هم به لحاظ شرعی و هم می هر انسان پاکی پاکتر بود، و اگر نعوذ باهلل، ایشان ناپاک

نین نبود صالحیت نمی داشتند. اما چ صبه لحاظ رتبه و ارزش برای همسری پیامبر خدا

بلکه به دور از هر شائبه ی پلیدی، در عین پاکی و نزاهت قرار داشت. چنانکه خداوند 

﴿فرماید: می عزوجل        ﴾  :آنان از آنچه اهل  :یعنی. [26]النور

﴿باشند. می گویند به دور و پاکمی افک و دشمنان اسالم    ﴾ به  :یعنی. [26لنور: ]ا

سبب درواها و تهمتهای ناروایی که در حق آنان گفته شده مورد مغفرت خداوند قرار 

﴿گرفتند.   ﴾  :برای آنان در بااهای پر نعمت بهشت از جانب  :یعنی. [26]النور

ده وع ل خداوند رز  پاکیزه و خوب وجود دارد. و در این آیه خداوند متعال به عایشه

 خواهد بود. صداده است که در بهشت نیز همسر رسول خدا

در روایــات آمــده اســت: کــه در زمــان جاهلیــت یکــی از اصــحاب بــا زنــی بــدکار  

خویشاوندی داشت و هنگامی که مسلمان شد تصمیم گرفت با وی ازدواج کنـد.  لـذا از   

و آیه در این مورد مشورت خواست. خداوند متعال در جواب درخواست ا صرسول خدا

 ذیل را نازل فرمود:

﴿                           ....﴾ 

 .[26]النور: 

در احادی  و سنت نبوی شریف نیز برای انتخاب نمودن همسر صـال  و نیـک بـرای    

نركةحُ  رحركبحن   »فرمایـد:  مـی  صچنانکـه رسـول اکـرم    ازدواج امر شده اسـت،  ُُ الكمح َح ْك نا  :تُنن ِلمحاِلهح
اكح  ،وحِلححسحِبهحا وحجحمحاِلهحا وحِلِديِْهحا يِن تحرِبحتك يحدح اِت الدِّ  .1«فحاظكفحرك ِبذح

شود: بخـاطر مـالش، نسـبش، جمـال و     می زن بخاطر چهار چیز نکاح کرده»ترجمه: 

 .«شودمی دار را انتخاب کن دستهایت پر رونقزیبایی اش و دینش، فقط دین

                                           
 (.2661( و مسلم )5191بخاری) -1
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در حدی  مزبور مردان را به ازدواج بـا همسـر دینـدار     صبینیم که رسول خدامی بله

نماید. اگر همة مردان به این دستور رسول گرامی عمل نمایند، بدون شـک بـه   می تشویق

ای مـؤمن و   هدف و مقصد واالی ازدواج که همانا عفت و پاکدامنی و تشـکیل خـانواده  

 خوب است، نایل خواهند آمد. 

این اسـت کـه زن در زنـدگی، شـریک و      صحکمت و فلسفه این دستور رسول اکرم

باشد. اگر زن، دیندار باشد، فرزندان صالحی بدنیا آورده و تربیـت صـحی    می مون  مرد

می بدنیا نماید. و اگر دین نداشته باشد فرزندانی ناصال  و بدور از اخال  اسالمی اسالمی

گـذارد و رفتارهـا بـه    مـی  خواهد آورد، چون اخال  خوب و پدر و مـادر در فرزنـد اثـر   

باشد. زیـرا فرزنـد در هـر    می کند. دامن مادر، محل رشد و نمو فرزندمی یکدیگر سرایت

داند. به همـین علـت رسـول    می جوید و او را الگوی زندگی خودمی کاری از مادر تأسی

َُِحوا ِإلحيكِهمك »فرماید: می در حدیثی دیگر صخدا فحاءح وحةحنك َُِحوا ارحكك َُمك وحانك ينَُّروا ِلُْطحِف  .1«تحخح
برای نافه های خود )زنان پاکیزه و دیـن دار( را انتخـاب کنیـد، و زنـان در     »ترجمه: 

 .«خور و شایسته ی خود را نکاح کنید و به افراد شایسته زن بدهید
 .2«ن العرق دساسإجوا الحجز الصالُ، فتزو »فرماید: می و در حدیثی دیگر

، الحجـز:  «اصول )زنان( پاکدامن را ازدواج کنید، چـون رگ گراینـده اسـت   »ترجمه: 

 باشد.می أصل و محل رشد. والصال : کنایه از عفت

آورد کـه  می معنی حدی  این است که اگر مرد با زنی صال  ازدواج کند فرزندی بدنیا

 خال  و ایره مشابهت خواهد داشت.با خانواده همسر در عمل و ا

آری! برادر مسلمانم نگاه کن که اسالم تا چه اندازه به فرزندان توجـه دارد، از ابتـدای   

 .پیدایش و چگونگی پیدایش؟

                                           
 روایت ابن ماجه وآلبانی آنرا صحی  دانسته است.  -1

 یلمی در مسند فردوس وآلبانی آنرا موعوو )ساختگی( دانسته است.روایت د -2
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این توجه باالی اسالم، با انتخاب درست همسر صال  وشایسته برای تشکیل خـانواده  

 یابد.می ر تحققای مسلمان و بدنیا آوردن فرزندانی صال  ونیکوکا

رسد. در این زمان است که راباـه میـان زن و   می بعد از ازدواج، مرحله تولد فرزندان

شود. در این هنگام فضای خانواده عـو  ومرحلـه   می شوهر و اساس خانواده مستحکم

شـود  مـی  گردد و احساسات جدیدی در خانواده ایجادمی تربیت و توجه به فرزندان آااز

 کند. می ا وادار به فراهم نمودن محیای سالم برای تربیت فرزندانشانکه پدر ومادر ر

در این رساله، حقو  فرزندان بر والـدین و وظیفـه والـدین دربـاره فرزنـدان را بیـان       

 خواهیم کرد. 

 ی مادر در برابر طفل خود ـ شیر دادن به کودک خویش ــ وظیفه1

ش را دو سال کامل شیر بدهد. قرآن خداوند متعال به مادر امر فرموده است که فرزند

﴿فرماید: می کند چنانکهمی مجید بر این امر تأکید               

        ﴾  :مادران )اعم از مالقه و ایر مالقه( دو »ترجمه:  .[233]البقرة

دهند، هر گاه یکی از والدین یا هر دوی ایشان می فرزندان خود را شیرسال تمام 

 .«خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی شود
علم جدید فواید دو سال شیردهی مادر به کودک از پستان خودش را ثابت کرده است 

باشد. زیرا شـیر مـادر ماـابق آب و    می که شیر مادر مناسبترین و بهترین اذا برای کودک

کند. در زمستان، گرم و در تابستان، سرد اسـت تـا بـا مـزاج طفـل      می و فصلها تغییر هوا

سازگاری داشته باشد و نوشیدنی گوارا بـرای او در هـر فصـلی باشـد. همچنـین از ن ـر       

جسمی و روحی، کودک سالم و خوب، کـودکی اسـت کـه بـه مـدت دو سـال کامـل از        

دت دو سـال، عواطـف و احساسـات    مادرش شیر بنوشد. زیرا چنین بچـه ای در ایـن مـ   

 برد.می گیرد و به ارثمی مهربانی، نرم دلی، لاف مادری، و نهایت رحمت را از مادر
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﴿فرماید: می وقتی اهلل عزوجل               ﴾ خواهد ثابت می

بیمـاری و عـرری را متوجـه مـادر     هیچ کند که شیر دادن مادر به بچه در مدت دو سال، 

 سازد.نمی

نمایند می دانند و علیه آن تبلیغاتمی آن کسانی که شیر دادن را عرری برای مادران

ععیف االیمان و شیاان هستند که این تبلیغات بی اساس را به راه انداخته اند. باید 

. خداوند، ذاتی است دانست که آنان هیچگونه هم خوانی ای با شرو مقدس اسالم ندارند

 ﴿ فرماید:میشناسد، چنانکه می که افراد فاسد را از مصل          

   ﴾.  :داند و او باریک می بدان، آن کسی که انسان را آفرید،»ترجمه:  .[14]الملک

 .«بین و آگاه است
ه کودکش شیر نمی دهـد در معـر  ابـتال بـه     در علم طب ثابت شده است زنی که ب

 بیماریهای پستان قرار دارد... پ  به یقین خداوند آفریدگار، دانا و پاک و برتر است.

 پدر در قبال فرزند نفقه دادن به او است یوظیفهـ 2

باید دانست که در اسالم، مسئولیت انفا  و تأمین هزینه های فرزندان به دوش پدر 

﴿:فرمایدمی نماید ومی مجید بر این امر تأکید است چنانکه قرآن          

         :بر هر فردی که برایش نوزادی بدنیا آمد رز  »ترجمه:  .[233]البقرة

 .«و پوشاک آنان بر اساس عرف مرسوم، واجب است
دان را بیـان فرمـوده اسـت. گرچـه حـدی  بـه       اجر انفا  پدر بر فرزن صرسول اکرم

 گیرد.می صراحت از خانواده سخن گفته اما باور عمنی، فرزندان را نیز در بر
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نِبيِل اللَّنِه وحِديْحنار  »فرمود:  صروایت است که رسول اکرم از ابوهریره َحنُه ِفني سح ِديْحنار  ةحننكفحقك
َحُه ِفي رحقنحبحة  وحِديْحار  تحصحدَّقكتح بِ  َحنُه ةحننكفحقك نراا الَّنِذي ةحننكفحقك نا ةحجك َحُمهح َح ةحعك ِلن َحُه عحلحى ةحهك َِين  وحِديْحار  ةحننكفحقك ِه عحلحى ِمسك

َح  ِل  .1«عحلحى ةحهك
دیناری که آن را در راه خدا خرج کردی و دیناری که آن را برای آزادی گردنی انفا  »

را برای خـانواده ات   نمودی، و دیناری که آن را به مسکینی صدقه دادی، و دیناری که آن

ات جر را دیناری دارد که بـر خـانواده  ی این دینارها، بزرگترین اخرج کردی. از میان همه

 .«ایخرج نموده
ْكِفُقنُه »فرمـود:   صو در روایتی آمده است که رسـول اهلل  ْكِفُقنُه الرَُّجنُل ِديْحنار  يُن ةحفكضحنُل ِديْحنار  يُن

ْكِفُقهُ  اِبِه ِفي سحِبيِل اللَّهِ  عحلحى ِعيحاِلِه وحِديْحار  يُن ْكِفُقُه عحلحى ةحصكحح  .2«الرَُّجُل عحلحى دحابََِِّه ِفي سحِبيِل اللَِّه وحِديْحار  يُن
اش نماید، دیناری است که بر خانوادهمی با ارزش ترین دیناری که شخص آنرا انفا »

 .«کندمی و سواری اش در جهاد و بر یارانش در راه خدا ـ جهاد ـ انفا 
شـود.  مـی  ر بخاطر انفا  بر فرزندش، مستحق پاداش و ثواب نـزد خداونـد متعـال   پد

گـردد.  مـی  همچنین اگر بر فرزندان محتاج و ععیف و نابالغ خود، انفا  نکنـد گناهکـار  

نا ةحنك ُيضحنيِّ ح محننك ينحُقنوتُ »فرماید: می در حدیثی صرسول اکرم بـرای گنـاه   » .3«كحفحنى بِنالكمحركِء ِإمكما

خص همین اندازه کافی است که شخصی را که تحت سرپرسـتی او اسـت و   کار بودن ش

 .«خورد از بین ببردمی با او اذا
 

 

 

                                           
 (.1661صحی  مسلم ) -1

( ونگا 6547، 6534، 6527، 6217( و احمد )1442روایت ابوداود ) 2(. 1661صحی  مسلم ) -2

 ( وآلبانی آنرا حسن دانسته است.1662) صحی  مسلم
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 دیگر پدر است  یوظیفهـ تعلیم و تربیت فرزندان، 3

تعلیم و تربیت فرزندان و وادار کردن آنان به کارهای نیک و درست و باز داشتن آنهـا  

باشد. زیرا این مسأله به دنیـا و آخـرت آنـان و    می سنگین پدر یوظیفهاز کارهای زشت، 

 سعادت وشقاوت آنان، ارتباط دارد.

﴿ فرماید:می خداوند متعال                      

  ﴾  :انی که ایمان آورده اید! خودتان و خانواده هایتان ای کس»ترجمه:  .[6]التحریم

 .«را از آتشی که سوخت آن مردم و سنگها است، دور نگه دارید
آیه فو  هشداری بازدارنده از آتش جهنم است، کدامین آتش؟آتشی کـه سـوخت آن   

مردم و سنگ است، و مسئوالن آن فرشتگانی قوی و سر سخت هسـتند کـه هـیچ گـاه از     

 دهند.می شوند، انجاممی سرپیچی نکرده و آنچه به آن دستور داده دستور خداوند

کسی که به ندای ملکوتی قرآن ع یم الشأن گوش فرا ندهد به یقین خود را در 

 فرماید:میمتعال  خسارت و نقصان ابدی انداخته است. خداوند

﴿                                 

﴾ [15 زمر:ال].  :بگو: زیانکاران واقعی کسانی هستند که )عمر و جان( خود را »ترجمه

)به سبب گمراهی، و حتی عمر و جان اهل و عیال( و وابستگان خود را )با گمراهسازی(، 

 .«زیانبار کنند. هان! زیان آشکار، واقعاً همین است در روز قیامت )هدر دهند و(
اما انسان با کدامین وسیله خود و خانواده اش را از ایـن آتـش وآن خسـارت و زیـان     

 .همیشگی نجات بدهد؟

تواند از این آتش و زیان ابدی نجات دهد. زیـرا  می قاعاً انسان خود را با علم و عمل

گیـرد. اگـر علـم مفیـد و     مـی  عتقاد سالم سرچشمهرفتار و کردار درست از علم مفید و ا

توانـد از رفتـار درسـت اسـالمی و     مـی  درستی وجود داشته باشد، از کجا و چاور انسان

صحی  برخوردار شود؟ بدین سبب بر هر پدر مسلمان الزم است کـه فرزنـد خـود را از    
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وآخـرت را   ابتدای کودکی، علم دین بیاموزد، علمی که راه وروش زندگی و سعادت دنیا

 برای آنان بیمه کرده و تأمین نماید.

اش دهد که خانوادهمی چنانکه اهلل جل جالله در قرآن مجید به پیامبر محبوبش دستور

﴿ را به نماز وادار نماید:            ﴾ :ات خانواده»ترجمه:  .[132 ]طه

 .«خود نیز بر آن پای بند باش را به نماز دستور بده و
 است که فرزندش را به نماز، وبه کار نیک دستور داده و از منکرات باز این لقمان

﴿فرماید: می دارد. چنانکه اهلل تعالی از قول لقمان در قرآن مجیدمی          

                         ﴾  :[17]لقمان. 

ای پسر عزیزم! نماز را چنانکه شایسته است بخوان، وبه کار نیک دستور بده »ترجمه: 

رسـد شـکیبا بـاش، اینهـا کارهـایی      می و از کار بد، نهی کن، و در برابر مصائبی که به تو

 .«ت که باید بر آن عزم را جزم کرد و ثبات ورزید)اساسی ومهمی( اس
 فرماید:می صرسول اکرم

نْنحُهمك ِفني دحُكمك بِالصَّلح ُمُروا ةحوكلح » ر  وحفنحرِّقُنوا بنحينك ْحاُء عحشك هحا وحُهمك ةحبنك ْحاُء سحبكِ  ِسِْينح وحاضكرِبُوُهمك عحلحينك ِ  وحُهمك ةحبنك
 .1«الكمحضحاِج ِ 

تان را به نماز امـر نماییـد، و در ده سـالگی آنـان را     در هفت سالگی، فرزندان»ترجمه: 

 .«بخاطر ترک نماز، کتک بزنید و رختخوابهایشان را از یکدیگر جدا کنید
حکمت کتک زدن فرزندان بخاطر ترک نماز این است که آنان به نماز خواندن، عادت 

 نمایند و تا زمان بلوغ با آن، ان  بگیرند.

زندان از یکدیگر به این دلیل است که از وساوس و حکمت جدا نمودن رختخواب فر

رود مـی  شیاان و خار شهوت پرستی در امان باشند، زیرا در این مرحله از عمر، بـیم آن 

که به فساد و فحشا کشیده شوند. چرا که سن نوجوانی، سن خارناکی اسـت. بـه همـین    

                                           
 انی آنرا صحی  دانسته است.( وآلب6467و 6412( و احمد )413ابوداود )روایت   -1
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ن ادب و به جدا نمودن رختخواب بچه هـا در ایـن سـن و آمـوخت     صخاطر، رسول خدا

 اطاعت دستورات الهی و حفاظت احکام او، امر فرمودند.

 ـ وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان4

پدر ومادر باید عدالت را در همة موارد ـ تربیت، نفقه، محبت ودلسوزی ـ دربارة 

فرزندانشان رعایت نمایند تا در دل فرزندان به علت بی عدالتی نهال کینه و حسادت و 

ه نشود. زیرا دشمنی برادران یوسف با یوسف به همین خاطر بود که متوجه دشمنی کاشت

شدند پدرشان یعقوب یوسف را بیشتر از آنان دوست دارد. لذا با او دشمن شدند و 

فرماید: می نسبت به او حسد ورزیدند و طرح قتل او را پیاده کردند، چنانکه اهلل ذوالجالل

﴿                                       

                            ﴾ :یوسف[ 

پدری یوسف( گفتند: یوسف و برادرش )بنیامین که  هنگامی که )برادران»ترجمه:  .[3-9

از یک مادرند( نزد پدرمان از ما محبوبترند، در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم )و از 

 .«باشیم( مسلماً پدرمان در اشتباه روشنی استمی آن دو برای پدر سودمندتر
جه پـدرتان فقـط بـا    یوسف را بکشید، یا او را به سرزمینی )دور دست( بیفکنید، تا تو

شما باشد )و تنها و تنها شما را دوست داشته باشد و به شما مهر ورزد( و بعـد از آن )از  

کنید و( افراد صالحی خواهیـد گشـت )چـرا کـه خـدا      می گناه خود پشیمان شوید و توبه

 نماید(. می توبه پذیر است و پدر هم عذرتان را قبول

دند که در سن کودکی فرزند، بر عهده پدر هستند. آنچه تا اینجا بیان گردید حقوقی بو

شود، در آن وقت بر پدر الزم است که در عاایا و می اما هنگامی که فرزند بزرگ و جوان

بخشش ها میان آنان عدالت را رعایت نماید تا پدر باع  دشمنی و کینـه میـان فرزنـدان    

زنـدان بـا پـدر و بـرادران     افتد که به جهت عدم عـدالت پـدر، فر  می نشود. چه بسا اتفا 

 دشمن خواهند شد.
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زیرا در این عصر بسیاری از پدران، بعضی از فرزندان را بر بعضی دیگر بـا دادن مـال   

یا زمین یا چیزهای دیگر، فقط بخاطر عصبانی شدن بر یکی از فرزندان یا کوتاهی یکی از 

، جنجال بزرگـی بـر   دهند. بدیهی است که این رفتار پدرمی فرزندان در حق پدر، ترجی 

کند، و گاهی شده که همین فرزند محروم، به یک حیـوان وحشـی و درنـده تبـدیل     می پا

کند، اگر چه تهدیـد خـود را عملـی نکنـد، و     می شده و پدر و برادرانش را تهدید به قتل

 برادرش را که بر او ترجی  داده اند و در حقش امتیاز بیشتری قایل شده اند دشمن خـود 

ی اخوت بین آنـان  راباه و در طول زندگی، مانند دشمن با او رفتار خواهد کرد وداند می

 قاع خواهد شد.

آن جلسـه حضـور داشـتم،     دکتر سعد جاویش در یکی از گفتگوهایش که من نیـز در 

ام که در همین روزها مادری یکی از پسرانش را بـا دادن امـوالش بـر فرزنـد     گفت: شنیده

رزند محروم که پیش از این، مایع مادرش بود وقتی متوجـه  دیگرش ترجی  داده است. ف

 رساند.می کند و او را به قتلمیشود، با تبری به مادر حمله می این مسأله

 قاعاً علت این حادثه اسفناک رعایت نکردن عدالت از جانب مادر در حق فرزنـدانش 

 .باشد. آنهم بدون هیچ دلیل و توجیهی از جانب مادر!!!می

افتد. اگر انسانها به شرو مقـدس  می نه امثال اینگونه حوادث در دنیا بسیار اتفا متأسفا

 شدند.د هرگز به این سیه روزی دچار نمیاسالم و دستورات رب العالمین پای بند بودن

شناسد و دستورات وی سد محکمی از وقوو شـر  می آری، خداوند مفسد را از مصل 

 باشند.می بین خویشاوندان

 والدین در نام گذاری فرزندان یهوظیفـ 5

باید والدین برای فرزندانشان اسمهای مناسـب وخـوبی را انتخـاب نماینـد. اسـمهای      

زشت و بی معنایی را که از جانب دوستان در مدرسه یا ایر مدرسه مـورد تمسـخر قـرار    

کنند و از ن ر فکـری  می بگیرند انتخاب نکنند. در ایر این صورت، آنان احساس حقارت

 و روحی ععیف خواهند شد.
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 دیگر پدر است یوظیفهـ تأمین حیات فرزندان 1

پدر است که از زندگی و سالمتی فرزند محاف ت نماید و او را به قتل  یوظیفه

نرساند. زیرا اعراب دوران جاهلیت بر اثر جهالتشان دختران خود را بخاطر ترس از فقر 

  ﴿از این مهم اافل بودند که کردند. از فرط جهالت می کشته و زنده بگور   

     ﴾  :وآنان «باشدمی خداوند روزی رسان و صاحب قدرت برتر»یعنی .

دهند بلکه خداوند، رزا  است. خداوند متعال در می نیستند که فرزندان خود را روزی

کار ناروای آنان که ناشی از جهل و قساوت  کالم پاکش، آیات متعددی را بر مذمت این

  ﴿ قلبی آنان بود، نازل فرموده است:               ﴾  [نعام:األ 

 بینند کسانی که فرزندان خود را از روی سفاهت و نادانیمی مسلماً زیان»ترجمه:  .[141

 .«کشندمی
 فرماید:می ای دیگرو در آیه 

﴿                                     

                 ﴾  :یید بگو بیا»ترجمه:  .[151]األنعام

کنم که پروردگارتان بر شما حرام نموده است. اینکه چیزی را می چیزهایی را برایتان بیان

شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادر، نیکی کنید و فرزندانتان را از ترس فقر و 

دهیم)و روزی می گرسنگی، )اآلن یا آینده( مکشید )چرا که( ما به شما و ایشان روزی

 .«ه شما(رسان همه ماییم ن
 فرماید:می و در آیه ای دیگر

﴿                                       ﴾ 

و )از آنجا که روزی در دست خدا است( فرزندانتان را از ترس »ترجمه:  .[31]اإلسراء:

دهیم )و عامن رز  همگانیم( بیگمان می گدستی نکشید. ما آنان و شما را روزیفقر و تن

 .«کشتن ایشان، گناه بزرگی است
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کشـتند. خداونـد   مـی  اعراب دوران جاهلیت فرزندان بی گناه را به خاطر ترس از فقر

عزوجل آنان را از این عمل زشت باز داشت و به آنان گوشزد فرمود که روزی در دسـت  

 باشد.می رزا خداوند 

به جهت تأکید و اطمینـان آنـان خداونـد قـدوس روزی صـغیر و کوچـک را قبـل از        

﴿:بزرگترها ذکر فرمود            ﴾ گویـد: گفـتم: ای رسـول    مـی  عبداهلل بن مسعود

َح »خدا! کدام گناه بزرگتر است؟ فرمود:  عحلح ِللَِّه ِندًّا وحُهوح خحلحقح مُمَّ ةحنك  :قحالح  ؟مُمَّ ةحي   :قُنلكتُ  ،ةحنك تحجك
َح  يحةح ةحنك يحطكعحمح محعح َُلح وحلحدحكح خحشك ِليلحةِ  ؟مُمَّ ةحي   :قُنلكتُ  ،تنحقك  .1«جحاِركح  قحالح ةحنك تُنزحاِنيح ِبحح

اینکه با خداوند که تو را آفریده، شریکی قرار بدهی. گفتم: بعد کدام؟ فرمـود:  » :یعنی

اینکه با تو اذا بخورد بکشی. گفتم: بعد کدام؟ فرمود: اینکه بـا  اینکه فرزندت را از ترس 

 .«همسر همسایه ات زنا کنی
شود که سقط عمـدی جنینـی کـه    می بدیهی است که حدی  مزبور، دلیل این نکته نیز

گردد چون روح در او دمیده شـده اسـت.   می چهار ماه او کامل شده است، قتل محسوب

 آن پرهیز نمود. به همین خاطر باید به شدت از

 پدر حد و مرزی دارد که از آن نباید گذشت یوظیفهـ 7

اهلل تعالی پدران را از زیاده روی و افراط در محبت فرزندان که باع  افلـت آنـان از   

 حقو  اهلل شود، منع کرده و برحذر داشته است.

اط در خداوند عزوجل به طور آشکار وبی پرده بیان فرموده است که زیاده روی و افـر 

 شود، و گویا که بـا فرزنـدانش، دشـمنی   می محبت فرزندان منجر به عاقبت ناخوشایندی

کند و فرزندان دشمن او هستند. اگرچه قصد فرزندان، دشمنی و عرر رساندن به پـدر  می

دینی خود را فراموش  یوظیفهنیست اما وقتی محبت فرزندان به جایی برسد که فرزندان 

 فرماید:می شوند. خداوند متعالمی وکنند بمنزله ی دشمن ا

                                           
 (.125، 124( ومسلم )6361،7521، 4761بخاری ) -1
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﴿                        ﴾ 

ای مؤمنان! قاعاً بعضی از همسران و فرزندانتان، دشمنان شما »ترجمه:  .[14تغابن:ال]

گردانند( پ  از می ند، و در عبادت وطاعت سستدارمی هستند )شما را از راه خدا باز

 .«ایشان، خود را بر حذر دارید
دهد که بعضی از ازواج و فرزنـدان، دشـمن   می خداوند متعال خبر»گوید: می ابن کثیر

 «.دارندمی باشند، این گونه که آنان را از عمل صال ، بازمی همسران و پدران

﴿ ید:فرمامی خداوند متعال در آیه ای دیگر                  

 ﴾ :همانا اموال شما و اوالد شما فتنه و امتحان اند، و »ترجمه:  .[15 ]التغابن

 .«بدانید که نزد خداوند اجر ع یمی وجود دارد

﴿ فرماید:می و در آیه ای دیگر                       

               ﴾  :ای مؤمنان! »ترجمه:  .[9]المنافقون

وال و مبادا اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا اافل سازند. کسانی که چنین کنند )و ام

 .«اوالدشان آنان را سرگرم و به خود مشغول دارد( ایشان، زیان کارند
او را به قتل رساند و در سوره کهف ذکر شده است،  داستان پسری که خضر

 فرماید:می فراموش نکنیم. خداوند متعال در این مورد

﴿                               

                       ﴾ :و اما آن کودک »ترجمه:  .[31ـ 31]الکهف

ترسیدیم که می ماند(می )که او را کشتم( پدر و مادرش با ایمان بودند )و اگر او زنده

کفر را بدانان تحمیل کند )و ایشان را از راه ببرد( ما خواستیم که پروردگارشان سرکشی و 

 .«بجای او فرزندی پاکتر و پر محبت تری به آنان، عاا فرماید
 گوید: یعنی همین محبت فرزند است که گاهی پدر و مادر را وادار به کفرمی ابن کثیر

یا آمد، پدر و مـادرش خوشـحال شـدند.    گوید: هنگامی که این فرزند بدنمی کند. قتادهمی
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 مانـد، سـبب هالکـت آنـان    مـی  وقتی کشته شد بر او امگین شدند و اگر این بچه زنـده 

 شد.می

ُم الَّنِذي قنحَنحلحنُه الكُغلح »فرمود:  صگوید: رسول خدامی ابن عباس به روایت از ابی بن کعب
مح طُِب ح كحاِفراا  .1«الكخحِضُر طُِب ح ينحوك

که خضر او را کشت در سرنوشت او کفر رقم زده شده بود کـه کـافر   پسری »ترجمه: 

 .«جبلی و فاری بوده است
آیات و احادی  مذکور، دلیل بر ایـن اسـت کـه مـال و اوالد بـرای انسـان امتحـان و        

 باشند تا انسان مایع از عاصی و گناهکار شناخته شود.می آزمایش از جانب اهلل ذوالجالل

خواند ناگهان چشم مبارک او به حسن و حسین افتـاد  می خابه صروزی رسول اکرم

آمدند. آنان پیراهن های سرخ رنگـی بـه تـن داشـتند کـه      می صکه به سوی آن حضرت

شدند. وقتی آن حضرت آنـان را در آن حـال   می لغزیدند ومی افتادند و باز بلندمی گاهی

بر نشاند. سپ  فرمـود:  دید از منبر پایین آمد و هر دو را برداشت و نزد خودش جلوی من

َُمك وحةحوكلح » َّى صحدحقح اللَُّه ِإنَّمحا ةحمكوحاُل ِبرك حح ِشيحاِن وحينحعكثُنرحاِن فنحلحمك ةحصك يكِن الصَِّبينَّيكِن يحمك َحركُت ِإلحى هحذح ْح ْحة  فنح دُُكمك ِفَنك
ِديِثي وحرحفنحعكَُنُهمحا  .2«قحطحعكُت حح

ـ »ترجمه:  ا امـوال و اوالد شـما امتحـان و    خداوند و رسولش راست گفته اند که همان

افتادنـد،  مـی  لغزیدنـد و مـی  رفتنـد و می آزمایش هستند، به این دو بچه نگاه کردم که راه

 .«طاقت نیاوردم تا اینکه سخنم را قاع کردم و آنها را بلند کرده و آوردم
وقتی فرزندان برای پدر و مادر امتحان و آزمایشی هستند، پـ  بـر پـدر و مـادر الزم     

 ت که از خداوند متعال موفقیت و سربلندی از این امتحان را طلب نمایند.اس

                                           
 (.3151( وترمذی )4915(، ابوداود )4336روایت صحی  مسلم) -1

( وآلبانی آنرا صحی  3591( وابن ماجه)935(، ابوداود )1396(، نسائی)3717روایت ترمذی ) -2

 دانسته است.
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موفقیت و سربلندی از این امتحان، زمانی امکان پذیر است که پدر و مـادر دسـتورات   

اهلل و حقو  فرزندان را رعایت کنند، و از حدود و قـوانین اهلل عزوجـل تجـاوز نکـرده و     

 ردد.محبت فرزندان سبب افلت از یاد خدا نگ

خواهیم که به ما هدایت عنایت  نمـوده و از شـر نفـ  امـاره     می از خداوندز عزوجل

 رهایی بخشد چرا که بی تردید هدایت دهنده ی راه حق و صراط مستقیم اوست.

 

 
 


