
 حقوق والدین بر فرزندان 

 *نيا تبريزي پاك عبدالكريماالسالم والمسلمين  حجت

 اشاره

 نیةز  والةدحن  بةراى   گردحةده  معةین  حقةوق   فرزندا  براى که چنا  هم  اسال  در

زرامةش و سةالمت    و بةرای اسةت کا  خةانواده    .است در نظر گرفته شده حقوق 

الز  اسةت کةه باحةد فرزنةدا       امةری   با حقوق پدر و مادر یحزشناروانی جامعه  

  بیاموزند و در احن زمینه تالش کنند تا به سعادت برسند.

و از خداونةد متعةال خاضةعانه     کةرده  کیدأشناخت احن حقوق تبر   اما  سااد

 عَلَديَّ  لَهُمَدا  يَجَُِ مَا عِلْمَ أَلْهِمْنِي وَ آلِهِ، وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ» کند: می درخواست

 و فرسةت  درود زلش و م مد بر! خداوندا  تَمَاماً كُلِّهِ ذَلِكَ عِلْمَ لِي اجْمَعْ وَ إِلْهَاماً،

 همه زموختن و کن الها  من به  است الز  من پدر و مادر بر در باره زنچه دانستن

ز  چنةین   هةم  «.نمةا  فةراهم  بةراحم  وکاسةت  کةم دو  در احن زمینةه بة   را واجبات

نکات ارزشمندی را در قال  دعا و مناجات   در مورد حقوق والدحن حضرت

 ـــــــــــــــــــــــ

 .و مدرس حوزه علمیه پژوهشگر *
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 اجْعَلْنِدي  اللَّهُدمَّ » فرماحةد:  در فرازی دحگةر مةی   اما  بزرگوار ز   .بیا  فرموده است

 از کـه  کن چنان! خداوندا 1؛وفِالرَّئُ الْأُمِّ بِرَّ أَبَرُّهُمَا وَ الْعَُْوفِ، الُّْلََّْانِ هَيْبَةَ أَهَابُهُمَا

 چـون  ،دو هـر  به و باشم بیمناك خودکامه سلطان هیبت بسان مادرم و پدر هیبت

 «.نمایم نیکى مهربان مادرى

 پردازحم: م  والدحن حقوق از شمارى معرفی به  بخش احن در

 والدین به نیکى .1

وَ » :فرماحد م  قرز  در که متعال خداوند: پرسید صادق اما  از  حناد والد اب 

 نمةود؟  نیکة   مادر و پدر به توا  م  چگونه و دارد  احمعن چه 2«بِالْوالِدَيْنِ إُِْْانا

 کةه  نکن  مابور را زنا   باش  رفتار نیک زنا  با که است احن  احسا : فرمود اما 

 ا شة روزگار و حال از. باشند دن  هرچند  کنند درخواست تو از را خود نیازهاى

لَنْ تَندالُوا الْبِدرَّ َُتَّدى    » :فرماحد نم  خداوند زحا .کن  درک را ها ز   زگاه و مشکالت

 انفاق  دارحد دوست زنچه از مگر  رسید نم  نیکوکارا  مقا  به 3؛ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

إِمَّدا يَدبْلُغَنَّ عِنْددَكَ الْكِبَدرَ     " :در ادامه معنای زحه فرمود صادق اما  سپس .«کنید

 رسةیدند   پیةرى  سنّ به زنا  اگر ؛أََُدُهُما أَوْ كِالهُما فَال تَقُلْ لَهُما أُفإ وَ ال تَنْهَرْهُما

 را تةو  اگةر  حعنة    "نةز   فرحةاد  زنةا   سر بر و مدار روا زنا  به را اهانت  کمترحن

 نکن دادوفرحاد سرشا  بر  زدند را تو اگر و نکن اهانت زنا  به تو  کردند ناراحت

  «بگةو  زمیةز  م بةت  و نیک سخن زنا  به  قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً»  نگو تند سخنا  و

 3«.... است نیک گفتارى تو از  احن. ببخشد را شما خداوند: بگو زنا  به مثالً

 ـــــــــــــــــــــــ

 .10، دعای 221ق، ص 2022دفتر نشر الهادی، اوّل،  قم: ، صحیفه سجاديه،على بن الحسین .2
 . 11ء، آيه اإسر ؛212انعام، آيه  ؛11نساء، آيه  ؛21. بقره، آيه 1

 .71آل عمران، آيه  .1
 .04 ص ،72 ج ق.2041دوم، ،  دار إحیاء التراث العربی بیروت: ،جلسى، محمدباقر، بحار األنوارم .0
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 :همیشه براى نیکىـ 

 زنةده   مةادرش  و پةدر  بةه  مسلما  شخد دارد مانع  چه: فرمود صادق اما 

 صةدقه  بخوانةد   نمةاز  زنةا   جان  از که ترتی  احن به ؟کند نیک   مرده حا باشند

 والةدحن  بةراى  کةه  چنةا   هم ثوابش  کرده زنچه تا  بگیرد روزه و اردزگ حج دهد 

 احن سب  به متعال خداوند  احن بر افزو . باشد هم او خود براى ز  همانند  است

 3.کند م  عطا براحش را بسیارى خیر  نیک  و  احسا

  :یك حج ،یك نگاهـ 

 حضةرت  شود؟ م  م سوب عبادت  والدحن چهره به مهرزمیز نگاه که دانید م  زحا

 صةورت  بةه  نگةاه  8؛النَّظَرُ إِلَدى وَجْدهِ الْوَالِددَيْنِ عِبَدادَةٌ    » :فرماحد م  اکر  رسول

 بةه  شخرة   هیچ»: فرمود بزرگوار ز   دحگر حدحث در و «.است عبادت  والدحن

 در متعةال  خداونةد  کةه  احن مگر کند  نم  زمیز م بت نگاه خود مادر و پدر سیماى

 پیةامبر  بةه  «.کنةد  مة   عطةا  وى به شده قبول حج حک ثواب  او نگاه هر مقاب 

 مةادرش  حا پدر چهره به مرتبه صد روز هر فردى اگر! خدا رسول ای: شد عرض

 روزى اگةر   زرى»: فرمةود  کةرد؟  خواهد درحافت را پاداش احن هم باز کند  نظاره

 1«.داشت خواهد پذحرفته حج صد ثواب دهد  اناا  را کار احن هم بار صدهزار

 ـــــــــــــــــــــــ

مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْـهِ حَیَّـیْنِ أَوْ   » :01، ص 72  پیشین، ج، مجلسى، محمدباقر، بحار األنوار .2

هُمَـا وَ لَـهُ مِثْـلُ ذَلِـكَ     مَیِّتَیْنِ يُصَلِّی عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا وَ يَحُجُّ عَنْهُمَا وَ يَصُومُ عَنْهُمَا فَیَکُونَ الَّذِی صَـنَعَ لَ 

 «خَیْراً کَثِیر.  اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صَلَاتِهِ فَیَزِيدَهُ

، 21 ، ج ق2042اوّل، ،  قـم: مؤسسـة آل البیـت    نورى، حسین بن محمـدتقى، مسـتدرک الوسـائل،    .1

 .140ص

بِکُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً، قِیلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظَرَ رَحْمَةٍ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ : »همان .1

 «مِائَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ.  الْیَوْمِ  فِی  نَظَرَ إِلَیْهِ  مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ وَ إِنْ  الْیَوْمِ  فِی  نَظَرَ إِلَیْهِ  وَ إِنْ
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  :ىیتندخو از پرهیزـ 

 مدحنه در و زمد  بیرو  صادق اما  م ضر از روزى: گوحد م  مهز  بن ابراهیم

 مةادر   بةا  موضوع  دلی  به خانه در .کرد م  زندگ  من با مادر  .رفتم ا  خانه به

 اداى از بعةد   روز ز  فرداى .گفتم او به یناهناار و خشن سخن و کرده ماادله

 کةه  ز  بةدو    ورود هنگةا   .شد  مشرف صادق اما  نزد به دوباره  صبح نماز

 و تنةد  مةادرت  با گذشته ش ! مهز  پسر اى»: فرمود من به اما   باشم زده حرف 

 و گهةواره  زدوشةش  و منةزل  ها مدت او شکم دان  نم  زحا .کردى ص بت خشن

 چنةین  دحگةر   گفتة   سخن تندى به او با چرا .است بوده تو دذاى ظرف اش سینه

 «!مکن

  :والدین شادكردنـ 

 خةوحش  مةادر  و پةدر  شادکرد  و خیرخواه  براى فرصت  هر از  صالح فرزندا 

 رسول. دارد همراه به زنا  براى را ربارىپر و مثبت جحنتا  عم  احن. گیرند م  بهره

 شةاد  را زنةا   کةه  والةدحن  به نیک  جهت به  بستر در استراحت»: فرمود خدا

 بةا  کةه  اسةت  احن از بهتر  بگوحند سخن تو با بشاش اى چهره با نیز زنا  و  حنما

 خشةمگین  را خةود  والدحن کس  اگر  مقاب  در و «کن  جهاد خدا راه در شمشیر

 عمةرى  دارى دوسةت  اگةر »: فرمةود  صادق اما  2.نیست پذحرفته او نماز  کند

 1«.کن خوش ال را مادرت و پدر  باش  داشته طوالن 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .71، ص 72 ، پیشین، ج بحار األنوار ،مجلسى، محمدباقر .2

 .071 ص ،21 ق، ج2042نشر موسسة الرساله،  بیروت: ،العمال هندی، کنز متقی .1

هُ فِـی عُمُـرِکَ فَسُـرَّ     : »22، ص 72 ، ج پیشین مجلسى، محمدباقر، بحار األنوار، .1 وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَزِيدَ اللَـّ

 «. أَبَوَيْك



 

 

 

 
 

   161  حقوق والدين بر فرزندان

 

 والدین شخصیت حفظ .2
 نارضاحت  اسباب که است احن  باشد م  فرزند عهده بر که والدحن دحگر حقوق از

 والةدحن  اجتمةاع   شخریت شود م  سب  که کارهاح  از و نیاورد فراهم را زنا 

 او والدحن فرزند  ناشاحست اعمال اثر بر گاه  که چرا  کند دورى  شود مخدوش

 از حکة  » :فرمةود  اسةال   پیةامبر  جهةت  همةین  به .دنگیر م  قرار اهانت مورد

 ای: پرسیدند «.دهد دشنا  خود مادر و پدر به  شخد که است احن  کبیره گناها 

 پةدر  به او .بل »: فرمود دهد؟ م  دشنا  خود مادر و پدر به کس  مگر! خدا رسول

 ناسةزا  و ف ةش  او والةدحن  بةه  نیةز  دحگةرا   و دهةد  مة   دشةنا   دحگةرا   مادر و

 1«.گوحند م 

 رسةول  اى :گفةت  و زمد پیامبر حضور به مردى روزى»: فرمود کاظم اما 

 بةا  را او: فرمةود  وى پاسخ در پیامبر ؟چیست فرزند عهده بر پدر حقوق! خدا

 بةراى  دشةنا   جبةات مو  ننشیند او از قب   نرود راه او از جلوتر  نکند صدا نامش

  2«.نیاورد فراهم را پدر

 اموال بذل .3
 زنا  و است مادر و پدر از شا  هست  که باورند احن بر  احما  با و صالح فرزندا 

 امةوال  بةذل  از دهنةد   م  قرار مادر و پدر اختیار در را وجودشا  که احن بر عالوه

 .دورزن مین کوتاهی گونه هیچ نیز والدحن به خود

 اطاعةت  پةدرت  از کةه  بةاد  تو بر» :فرماحد م  اى حکیمانه توصیه رد  رضا اما 

 و تکةرحم  و کةن  تواضةع  و خضةوع   او مقابة   در .نمةاح   نیکة   وى به و ...کن 

  بیةاورى  تةر  ینحپةا  او صداى از همیشه را خود صداى که کن سع  .نما تعظیمش

 ـــــــــــــــــــــــ

 .01111ح  ،071 ص ،21 ج ،پیشین ،العمال متقی هندی، کنز .2

 البر ، باب217، ص 1 ج  ،ق2047چهارم، : دار الکتب اإلسالمیة، تهران ى، محمد بن يعقوب، الکافی،کلین .1

 .1 ح، بالوالدين
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  نبةود  پدر اگر .هست  اص  ز  از اى شاخه  تو و است تو رحشه و اص   پدر زحرا

 بةذل  را خود مقا  و مال و جا  مادرتا  و پدر براى  پس .زمدى نم  به وجود تو

 1«.کنید

 «.یباش م  پدرت براى اموالت و تو 2 أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» :است زمده رواحت  در

 ایبر خداوند طرف از اى هدحه  شما فرزندا »: فرماحد م  اکر  رسول حضرت

 هةر  بةه  و دهةد  م  هدحه دختر  بخواهد که کس هر به متعال خداوند .هستند شما

 و تةا   فرزنةدا   باشةید   داشةته  نیةاز  شةما  هرگاه. کند م  هدحه پسر  بخواهد کس

 3«.هستند شما براى شا  اموال

 رفةع  در دارنةد  وظیفةه  فرزنةدا   کةه  زحةد  مة   بر چنین رواحات احن بندى جمع از

 و کنند ح  را زنا  مشکالت و نماحند تالش شحخو مادر و پدر اقترادى نیازهاى

 .کارگیرند به زنا  رضاحت و زساحش جهت در را شا  اموال

 با که است احن  احسا  :فرماحد م  «إَُِْْانًا بِالْوَالِدَيْنِ» زحه تفسیر در صادق اما 

 تةو  از  دارنةد  نیةاز  کةه  را چیةزى  نشوند مابور ها ز  و کن  معاشرت نیکو ها ز 

 4«.بخواهند

  فقیر پدر و ثروتمند پسر

 را پسرش دست کنا  گرحه پیرمردى»: فرمود که شده نق  عل   مؤمنا  امیر از

 احةن ! خةدا  رسول اى :گفت احشا  به و زورد مدحنه در اکر  پیامبر نزد  گرفته

 ا  کةرده  بزر   احترا  و عزت با و ا  داده دذا را او کوچک  در که است من پسر

 ـــــــــــــــــــــــ

 .127، ص 2 ، ج ق2020، اوّل،  اسوه قم: عباس، سفینة البحار، شیخ قمى، .2

إلحیـاء اآلثـار   طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه اإلمامیة، تهران: المکتبـة المرتضـوية    .1

 .11 ص ،1 ج ق، 2127الجعفرية، دوم، 

 .071 ص ،21 ج، پیشین، العمال متقی هندی، کنز .1

 .212، ص 1 ج  ،ق2047چهارم، دار الکتب اإلسالمیة،  :تهران کلینى، محمد بن يعقوب، الکافی، .0
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 که احن تا  ا  کرده کمک او به ثروتم و مال با و ا  زورده بر را هاحش خواسته تما  و

 از و ا  کرده فدا را مالم و جا   وى پرورش راه در من و گردحد مند ثروت و قوى

 همةه  احةن  مقابة   در .فرمةاح   مة   مشةاهده  کةه  ا  رسیده جاح  به پیرى و ضعف

 .«کند نم  من به یمال کمک گونه هیچ پسر احن  زحمت

 «؟گوح  م  چه»: فرمود و کرد جوا  به رو خدا رسول

 کمةک  او بةه  تا ندار  عیالم و خود مخارج و خرج از بیشتر مال  من :گفت جوا 

 «؟گوح  م  چه» :گفت پیرمرد به خدا پیامبر .کنم

 هةاى  کیسةه  و کشةمش  خرمةا   جةو    گند  از رپر انبارهاح  گوحد  م  دروغ :گفت

 .دارد نقره و طال از پر زحادى

 «؟چیست جوابت» :گفت پسر به خدا پیامبر

 پیامبر جا احن در .ندار  من  کند م  ادعا او که را چیزهاح  ز  از اى لره :گفت پسر

وَأَُِْْنْ إِلَى وَالِدِكَ الْمُحِْْدنِ إِلَيْدكَ يُحِْْدنِ اللَّدهُ     ،  يَا فَتَى  اللَّهَ  اتَّقِ» :فرمود خدا

 نیکة   تو به همه احن که مهربانت پدر به نسبت و  جوا  اى بترس خدا از   إِلَيْك

 .«کند احسا  تو به نیز خدا تا  کن احسا  و نیک   کرده احسا  و

 .ندار  چیزى من :گفت جوا 

 خةودت  بعد ماه از اما  دهیم م  را پدرت ماه احن خرج ما»: فرمود خدا رسول

 حک خرج براى درهم صد  پیرمرد احن به»: فرمود اسامه به سپس «.بده را خرجش

 همةراه  پیرمةرد   مةاه  حةک  از بعةد . داد نیز اسامه «.کن عطا اش خانواده و خود ماه

 .ندار  چیزى :گفت پسر باز و زمدند پیامبر پیش پسرش

 در رسان  م  ش  به را امروز لیو  دارى زحادى ثروت تو»: فرمود خدا پیامبر

 چیةزى  و شد خواه  فقیرتر پدرت از که طورى به  اى شده للی  و فقیر که حال 

 «.ماند نخواهد بساطت در

 :گوحنةد  مة   و انةد  شةده  جمةع  هةاحش  همسةاحه  دحد ناگها  .رفت و برگشت پسر
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 بةه  سپس .ناراحتیم بسیار گندش بوى از که کن خال  زودتر چه هر را انبارهاحت

 و خرماهةا  جوهةا   هةا   گند  همه که دحد تعا  کمال با و رفت انبارهاحش سراغ

 هر تا دادند قرار فشار ت ت را او ها همساحه. اند شده فاسد و اند گندحده ها کشمش

 .کند خال  را ها ز  زودتر چه

 را فاسدشةده  کاالهاى همه و کرده اجیر زحاد مزد با را بسیارى کارگرا  نیز جوا 

 نقره و طال هاى کیسه سراغ جوا   ز  دنبال به. کرد منتق  شهر از دور اى منطقه به

 بةه  و شةده  مسةخ  هةا  ز  همةه  کةه  دحةد  ناگها  اما  بدهد را کارگرا  مزد تا رفت

 رهةا  را دامةنش   دحدنةد  چنةین  وقت  کارگرا . اند شده تبدح  ارزش ب  هاح  سنگ

  لبةاس  و فةرش  قبیة   از را لةوازمش  و خانةه  تمةا   شد مابور که احن تا  نکردند

 نماند باق  براحش چیزى  ح ادار همه ز  از و پرداخت را کارگرا  مزد و فروخت

 .شد مرحض و الدر فکرى و روح  هاى ناراحت  اثر بر  زمان  اندک از پس و

 تةا   مةادرا   و پةدر  عاق که کسان  اى»: فرمود خدا رسول  حادثه احن از بعد

ز   امةوال  دنیةا  در کةه  طةور  همةا   بدانید و بگیرحد عبرت پیشامد احن از هستید 

 در درکةات   بةود   فةراهم  براحش بهشت درجات از زنچه عوض  گشت تباهجوا  

 3«.گردحد مقرر براحش دوزخ

  توجه به حقوق دیگران

 بةذل  از سخن رواحات احن در اگر که شود اشاره نکتهاحن  به است الز  جا احن در

 بةه کافی برای زنا  به میا  زمةده اسةت     زساحش و زرامشتأمین  و والدحن به مال

 ماحةه  افةراد  ساحر حقوق از مادر و پدر به خدمتمنظور  به فرد که نیست معنا احن

 و همسةر  نفقةه  از و بگیةرد  سةخت  خةود  خةانواده  بةه  فةردى  اگةر  مثالً  بگذارد

کةرده   معرةیت  کنةد  و بخشةش   بةذل  حشخو والدحن به و نموده کم فرزندانش

بةرای    شده قائ  حقوق  مادر و پدربرای  که چنا  هم متعال پروردگار زحرا  است

 ـــــــــــــــــــــــ

 .011، صق2047اوّل، ، أقم: مدرسة اإلمام المهدی ، {التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسکری .2
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بةا   گةاه  هیچ  متعهد مسلما  حک .است کردهمقرر  را حقوق  نیز فرزندا  و همسر

 بةراى . سازد نم  ضاحعرا  دحگرا  حقوق خود والدحن خاطر به  تفرحب حا و افراد

خةود   خانواده اعضاى حقوق  علل  بر بنا کهرا  افرادى اسال  مکر  رسول  همین

 رحمت از 3 مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ََيَّعَ مَنْ يَعُولُ»: است کرده لعنت د نگیر م  نادحده را

 اثةر  در را اش خانواده اعضاى که کس   است دور خدا رحمت از  است دور خدا

 «.سازد تباه نفقه نداد 

 والدین شناسى حق .4

 انسا . دارند کیدأت ز  روى عالم عقالى و است فطرى امرى  نعمت ول  از تشکر

 ادب بة   و جاه  فردى را او و زحد نم  خوشش  نباشد نعمت قدردا  که کس  از

 امةرى  مةرد   عمو  میا  در  قدرشناس  و شکرگزارى  مقاب  در و کند م  قلمداد

 حةادزورى  بةا  متعةال  خداونةد   جهةت  همین به. شود م  تلق  مطلوب و پسندحده

 :کند م  دعوت زنا  از قدردان  و شناس  حق به را فرزندا   والدحن زحمات

 لىِ اشْكُرْ أَنِ   عَامَينْ فىِ فِصَالُهُ وَ وَهْنٍ  عَلىَ وَهْنًا أُمُّهُ َُمَلَتْهُ بِوَالِدَيْهِ الْانَْانَ وَصَّيْنَا وَ»

  کةردحم  سةفارش  مةادرش  و پةدر  باره در انسا  به ما و 2 الْمَصِير    إِلىَّ لِوَالِدَيْكَ وَ

 و رنج روز هر  باردارى هنگا  به] کرد حم  ناتوان  روى ناتوان  با را او مادرش

 پاحةا   سةال  دو در او شةیرخوارگ   دورا  و [شةد  مة   مت م  را اى تازه ناراحت 

 شةکر   مةادرت  و پدر براى و من براى که [محکرد توصیه انسا  به  زرى] د.حاب م 

 .«است من سوى به  همه بازگشت که زور یجا  هب

 وَ كُرْهًا أُمُّهُ َُمَلَتْهُ إَُِْْانًا بِوَالِدَيْهِ الْانَْانَ وَصَّيْنَا وَ» :فرماحد م  نیز احقاف سوره در

 قَدالَ  سَنَةً أَرْبَعِينَ بَلَ َ وَ أَشُدَّهُ بَلَ َ إِذَا َُتىَّ شهَْرًا ثَلَاثُونَ فِصَالُهُ وَ َُمْلُهُ وَ كُرْهًا وَََعَتْهُ

 ـــــــــــــــــــــــ

 .21، ص 0 ، ج پیشینکلینى، محمد بن يعقوب، الکافی،  .2

 .20 لقمان، آيه .1
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 صَدالِحًا  أَعْمَدلَ  أَنْ وَ وَالِددَىَّ   عَلىَ وَ    عَلىَ أَنْعَمْتَ الَّتىِ نِعْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزِعْنىِ   رَبّ

 انسةا   بةه  مةا  1 الْمُْْدلِمِين  مِنَ   إِنىّ وَ إِلَيْكَ تُبْتُ   إِنىّ ذُرِّيَّتىِ فىِ لىِ أَصْلِحْ وَ هُيتَرََْ

 حمة   نةاراحت   بةا  را او مةادرش  .کنةد  نیکة   مادرش و پدر به که کردحم توصیه

 سة    بةازگرفتنش  شیر از و حم  دورا  و گذارد م  زمین بر ناراحت  با و کند م 

 .گةردد  بالغ سالگ  چه  به و برسد رشد و قدرت کمال به که زمان  تا  است ماه

 مةادر   و پةدر  و مةن  بةه  کةه  را نعمت  شکر تا ده توفیق مرا! پروردگارا: گوحد م 

 و  باشة   خشةنود  ز  از کةه  دهةم  اناةا   اى شاحسةته  کةار  و زور  یجا  هب  دادى

 از  مةن  و کةنم  مة   توبه و گرد  م  باز تو سوى به من  گردا  صالح مرا فرزندا 

 «.مسلمانانم

 زحمةات  بیا  هنگا  به ول   کند م  توصیه پدر و مادر باره قرز  در که احن جال 

 حةق  و هةا  احثارگری متوجه را انسا  تا نماحد م  تکیه مادر زحماتبر   خدمات و

 هم و یزور جاى  هب مرا شکر هم که کرد  توصیه: گوحد م  سپس .نماحد او عظیم

 .«لِوَالِدَيْكَ وَ لىِ اشْكُرْ أَنِ»  را مادرت و پدر شکر

خةود را فرامةوش    فرزنةدا   کمتر نیرومندشا   عواطف دلی  وجود به مادر و پدر

 از و پیرى هنگا  خروص   بهرا خود مادر و پدر  فرزندا  که حال  در  نماحند می

 والدحن و براى حالت ترحن دردناک  احن و دنکن م  زحاد فراموش شا   افتادگ  کار

 .شود م  م سوب فرزندا  ناشکرى بدترحن

 و پةدر  از و او از بنةدگانش  کةه  داده فرمةا   متعةال  خداوند»: فرمود رضا اما 

 شةکرگزار  را مادرش و پدر کس هر پس. نماحند تشکر و ارىزگ سپاس  مادرشا 

 هم خوحش خداى از واقع در شخر  چنین نگذارد  ارج زنا  زحمات به و نباشد

 8«.است نکرده ارىزگ سپاس

 ـــــــــــــــــــــــ

 .21 احقاف، آيه .2

 .72 ، ص1  ، جق2172اوّل، ،  نشر جهان :تهران ،ابن بابويه، محمد بن على، عیون أخبار الرضا .1
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 بةه  و گرفتةه  دوش بةر  را خةود  ناتوا  و پیر مادر مردى که است زمده حدحث در

 هَدل »: کةرد  عةرض و  رسةید  پیامبر خدمت  هنگا  حنا در .بود مشغول طواف

لَدا وَ لَدا بِزَفْدرَةٍ    »: فرمود جواب در پیامبر «؟ا  کرده ادا را مادر  حق زحا  هَاَُقَّ يتُاَدَّ

 1.«اى نکرده جبرا  را او ناله حک حت   نه  واُدَة

  :مادر از قدردانى و پاستورـ 

 بةدحع  هةاى  نظرحهبه جهت  که هنگام  فرانسوى  معروف دا  شیمی پاستور  لوئ 

 کةه  را اى خانةه  برزمةد  صةدد  در فرانسه دولت رسید  جهان  افتخار اوج به  خود

 خانةه  مقابة  ز   سخنران  ضمن در پاستور. کند تبدح  موزه به بود  او تولد م  

 بةا در حالی که سخت متةأثر شةده بةود      و ننمود فراموش را حشخو مادر م قر 

 :گفت لرزا  صداح 

  بردى سر به من با خانه احن در دراز سالیان  که دلبند گمشده اى! عزحز مادر اى»

 .بینم م  تو مدحو  را چیز همه اکنو  که  حتو

 علم عظمت راه در که هیاان  و شور و فداکارى حس تما ! دلدار  و شااع مادر

 مةن  بةه  تةو   بسةت  خواهم کار به نیز پس احن از و ا  بسته کار به میهنم بزرگ  و

 .اى داده رسوخ وجود  در و اى زموخته

 مةن  به  بودى گرفته پیش ما  کوچک کارگاه در و خانه در تو که بارى مشقت کار

 فقةر  وجود با که گاه ز  از .را داد ا  زحنده علم  ت قیقات در حوصله و صبر درس

 روز و ش  را بشر به خدمت و میهن به عشق  فرستادى مکت  به مرا  مسکنت و

 .زموخت  من به

 امروز جشن در میهنم که ی و افتخاریسرافراز تما   خواهم م  اجازه تو از اکنو 

 .کنم تقدحم عظمتتبا  پیشگاه به کند  م  اعطا من به

 ـــــــــــــــــــــــ

 صـادقى  ؛110 ص ،12 ش، ج2170اإلسـالمیة،   الکتـب  تهران: دار، نمونه ناصر، تفسیر ،شیرازى مکارم .2

 .117 ص ،11  ش، ج2111اسالمى،  فرهنگ قم: انتشارات بالقرآن، القرآن تفسیر فی محمد، الفرقان ،تهرانى
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 ور دوطه سربلندى و افتخار امواج میا  دراگر فرزندت  امروز که بدا  قدر همین

 پنةاه  ب  و تنها  بزر  جها  احن در! عزحز مادر اى تو  بدو  را خود هم باز  است

 3.«بیند م 

 از والدین اطاعت .5

 امیةر  کةه  چنةا    کةرد  اطاعةت  والةدحن  از باحد  بیت اه  و قرز  دستور طبق

ءٍ إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ  فَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَُِّيعَهُ فِي كُلِّ شَيْ» :فرمود عل   مؤمنا 

 اطاعةت  چیةز  همةه  در او از کةه  است احن  فرزند عهده بر پدر حق 8؛اللَّهِ سُبْحَانَهُ

 «.خدا معریت جز  کند

 که 3اند کرده مطرح را احکام  والدحن اطاعت لزو  مورد در اسالم  بزر  فقهاى

 :شود ها اشاره می ز  از برخ به 

 ندهند  اجازه و نباشند راض  فرزندشا  مسافرت به مادر و پدر که صورت  در. 3

 اسةتثنا  مورد دو در حکم احن البته .است حرا  فرزند بر مست ب  و مباح سفرهاى

  مةورد  دو احةن  در .درزمد کس  و تاارت براى دو    علم طل  براى اول  :شده

 اجةازه  بةدو   توانةد  م   نباشد مقدور معاش مینأت و علم طل  خود شهر در اگر

 .کند مسافرت نیز والدحن

 و مبةاح  کةار  هةر  بر ها ز  اگر و است الز  فرزندا  بر حال هر در زنا  اطاعت .8

 و واجة   زنةا   اطاعت زحرا  کند اطاعت باحد فرزند  دهند دستور ناک شبهه حت 

 .است مست    شبهه ترک

 ـــــــــــــــــــــــ

 .117 همان، ص .2
 .022ق، ص 2020رضى، نهج البالغة، قم: مؤسسة نهج البالغه، اوّل،  سید .1
أحکام القرآن، تهران: المکتبة الجعفرية إلحیاء اآلثـار الجعفريـة،     اردبیلى، احمد بن محمد، زبدة البیان فی .1

 ص ،1 فروشى مفیـد، اوّل، ج  کتاب  ، القواعد والفوائد، قم:)شهید اوّل( ؛ عاملى، محمد بن مکى122 اوّل، ص
اهلل  ه آيـة حلمى، مقداد بن عبداللمه سیورى، نضد القواعد الفقهیة على مذهب اإلمامیة، قم: انتشارات کتابخان ؛07

 .127 ص ق،2041، اوّل، العظمی مرعشى نجفى
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 منع ز  از را فرزندشا  توانند م  والدحن نباشد  عینی واج  کس  بر جهاد اگر .1

به م ضر رسول   برود جهاد به خواست م  که مردى :است زمده رواحت در. کنند

مندی دارد  وقتی متوجه شد که او پدر و مادر سال پیامبر .مشرف شد خدا

که با اعزا  فرزندشا  به جبهه نبرد راضی نیستند و دوست دارنةد در پةیش زنةا     

 والةدحنت  سةوى  بةه   گردى م  معنوى پاداش و اجر دنبال اگر: فرمودبه او   بماند

 :ند حةاد کةرد کةه   گحضةرت سةو  سةپس   .بةاش  داشته نیکو رفتار زنا  با و برگرد

 1«.فَوَالَّذِي نَفِْْي بِيَدِهِ لَأُنُْْهُمَا بِكَ يَوْماً وَ لَيْلَةً خَيْرٌ مِنْ جِهَادِ سَنَةٍ»

 اسةت  الز   دبزنن صدا است  مست ب  نماز اناا  حال در که را او والدحن اگر .3

إِنَّ الرَّجُدلَ  » :فرمةود  کاظم اما . امر زنا  را اطاعت نماحد و دنک قطع را نمازش

 پةدر  اگةر  2 إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَدَعَاهُ الْوَالِدُ فَلْيَُْبِّحْ وَ إِذَا دَعَتْهُ الْوَالِدَةُ فَلْيَقُلْ لَبَّيْدكِ 

 و بگوحد پاسخ را او تسبیح با فرزند  دبزن صدا است  نماز حال در فرزندش را که

 «.نماحد توجه او به و گفته لبیک  زند صدا مادرش اگر

 اطاعت محدوده

 نقض و  مخالفت با خدا زنا  خواسته که است صورت  در  والدحن حقوق رعاحت

 حقةوق   مةادر  و پةدر  بةه  خدمت بهانه به کس  اگر وگرنه  نباشد دحگرا  حقوق

 انگاشةته  نادحده راخود  احمان  خواهرا  و برادرا  ساحر و فرزندا  و همسر مسلم

 شده گناه مرتک  بلکه  نداده اناا  ثواب  تنها نه  شود زنا  الحت و ززار موج  و

 .است

 زنةا   اگةر  ولة    نمةود  اطاعةت  حةق  مسةیر  در تةوا   م  فقب را والدحن  بنابراحن

 .واج  نیست بر فرزندا  احشا اطاعت   بردارند قد  باط  راه در بخواهند

 بةا  عبةداهلل  .گذشةت  مة   عةاص  عمةرو  بن عبداهلل مقاب  از حسین اما  روزى

 ـــــــــــــــــــــــ

 .214 ، ص1  ، جپیشینکلینى، محمد بن يعقوب، الکافی،  .2

 .114، ص 1  ق، ج2047طوسى، محمد بن حسن، تهذيب األحکام، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، چهارم،  .1
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 زمین مرد  ترحن م بوب دارد دوست کس هر» :گفت  احاضر به اما  مشاهده

 حادثةه  از مةن هرچند   بنگرد عابر شخد احن به پس ببیند  زسما  اه  نزد در را

 «.ا  نگفته سخن او با  کنو  تا صفین

. نمةود  مطةرح  را هةاحش  گفتةه  و زورده حسین اما  نزد را او  خدرى سعید ابو

 نةزد  زمةین  مةرد   تةرحن  م بوب من که دانست  م  تو زحا» :پرسید عبداهلل از حضرت

 سوگند خدا به برخاست ؟ جنگ به صفین در پدر  و من با  حال عین در و زسمانیانم

 «!بود بهتر من از  من پدر که

 «.کةن  اطاعةت  پدرت از» :فرمود من به پیامبر :گفت و خواست پوزش عبداهلل

وَ إِنْ » :فرماحةد   مة   کةه  اى نشةنیده  را متعةال  خداونةد  فرمةوده  زحا: فرمود حضرت

 مةادرت  و پدر اگرو  1 ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تَُِّعْهُما  أَنْ تُشْرِكَ بي  جاهَداكَ عَلى

 اطاعةت  را زنةا   امر  ده  قرار خدا شرحک  دان  نمی را زنچه که کنند وادار را تو

  .«مکن

 فقةب  خدا  دیر از اطاعت همانا» :که بودى نشنیده را خدا رسول فرموده زحاو 

 چیزى در را مخلوق  هیچ» :که را بزرگوار ز  گفتار نیز و ؟«است نیک کارهاى در

 2؟«کرد اطاعت نباحد  است زفرحدگار نافرمان  که

 بةراى  را تةوهم  احن است ممکن مادر  و پدر مورد در نیک  به توصیه که جا ز  از

 مةدارا  هةا  ز  بةا  باحد نیز احما  و کفر و دحعقا لهأمس در حت  که کند احااد بعض 

ما لَيْسَ   أَنْ تُشْرِكَ بي  وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى» :فرماحد م  لقما  سوره در خداوند کرد 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .21لقمان، آيه  .2

 ص ،0 ق، ج2177طالب، قم: نشر عالمه، اوّل،  اقب آل أبیابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على، من .1

، گـروه حـديث پژوهشـکده بـاقرالعلوم     ؛177 ص ،01 ج ،پیشین مجلسى، محمدباقر، بحاراألنوار، ؛71

 .241 ش، ص2122قم: نشر معروف، ، حسین امام سخنان جامع فرهنگ



 

 

 

 
 

   111  حقوق والدين بر فرزندان

 

 چیزى کنند کوشش و تالش  )پدر و مادر( دو ز  هرگاه 1 لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تَُِّعْهُما

  .«مکن اطاعت ها ز  از  ندارى زگاه  ز  از که ده  قرار من شرحک را

 دو نکته مهم

 :است شده اشاره مهم نکته دو به  زحه در احن

 استقالل اعتقادي   .1

 هرگةز  و باشةد  خدا با او رابطه بر مقد   مادرش و پدر و انسا  رابطه نباحد هرگز

 .گردد او مکتب  اعتقاد بر حاکم  خوحشاوندى عواطف نباحد

 مةادر  و پةدر  کةه  اسةت  احةن  به اشاره  سوره لقما  35در زحه « داكَجاهَ» به تعبیر

 را او کنند م  کوشش و تالش خواهند  م  را فرزند سعادت که احن گما  به گاه 

 کةه  است احن  موارد گونه احن در فرزندا  وظیفه .بکشانند خود ان راف  عقیده به

  کةرده  حفةظ  را خةود  فکةرى  استقالل و نشوند تسلیم فشارها احن برابر در هرگز

 .نکنند معاوضه چیز هیچ با را توحید عقیده

 رعایت اعتدال  .2

 و پدر برابر در که زورد وجود به را متوهّ احن  فرما  احن است ممکن که جا ز  از

 اطاعةت  عةد   کةه  کنةد  م  اضافه زحه بالفاصله  نمود حرمت  ب  باحد  مشرک مادر

 باباحد  بلکه  نیست هاز  با مطلق رابطه قطع بر دلی   شرک و کفر لهأمس در ها ز 

 «.مَعْرُوفًا الدُّنْيَا فىِ وَصَاُِبْهُمَا»  شود رفتار اى شاحسته طرز به هاز 

 مالطفةت  و م بةت  و مهةر  ها ز  با  باحدمادى زندگ  و دنیا نظر ازبه بیا  دحگر  

 هةا ز  پیشةنهادهاى  و افکةار  تسةلیم   مذهب  هاى برنامه و یاعتقاد نظر از و نمود

 ز  در مةادر   و پةدر  و خدا حقوق که است اعتدال اصل  نقطه درست  احن شد ن

 2.شده است جمع

 ـــــــــــــــــــــــ

 .21لقمان، آيه  .2

 .01 ـ 01 ص ،27 ج ،پیشین، نمونه ناصر، تفسیر ،شیرازى مکارم .1
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 پیرى دوران خدمت و حمایت در .6

 نظةا   شةد   متالش   ما عرر صنعت  جوامع اجتماع  هاى نابسامانی عل  از حک 

 از م بتة   نه  دارد وجود فرزندا  سوى از احترام  نه در ز   که است خانوادگ 

 .همسرا  سوى از اى عاطفه و مهر پیوند نه و  مادرا  و پدرا  سوى

 پةدرا   مرکز که امروز صنعت  جوامع در بزرگساال  هاى زساحشگاه دردناک منظره

  است تلخ حقیقت احن گواه  اند شده طرد خانواده از که است ناتوان  مادرا  و

 و فرزنةدا   عواطةف  بةه  شدحدى نیاز خدمت  عمر حک از بعد که زنان  و مردا 

 مةر   انتظةار  در جةا  ز  در و شةوند  مة   رانةده  کلة   به   امادارند ها ز  هاى کمک

 انتظةارى  اند  انتظار مالقات فرزندا  و زشناحا  خوحش و چشم کنند م  روزشمارى

 دنیةاى  رسم و راه است احن .شود نم  تکرار بیشتر بار دو حا حک سال در شاحد که

 1.مذه  و احما  منهاى تمد  و مادى

 او .دار  ناتوا  و پیر بسیار پدرى» :عرض کرد صادق اما  به شعی  بن ابراهیم

 چةه  هةر : فرمةود  امةا   .بةر   م  بیرو  حاجت قضای براى و کشم م  دوش به را

 بگةذار  او دهةا   در لقمةه  دستت با خودت حت  و کن خدمت پدرت به توان  م 

 2«.بود خواهد دوزخ زتش از تو ناات وسیله  کار احن که

  پیرى دوران در مادرى پاداش

 شةده  سةرگردا   و رهةا  تهرا  هاى خیابا  از حک  در فرزندانش توسب که پیرزن 

 کةه  روزها احن. اند شده دل سنگ و وفا ب   ها بچه» :گفت چنین ناال  و گرحا  بود 

 تو: گوحند م  و اند کرده بیرونم خانه از  است گورل   پاحم و با  ل  عمر  زفتاب

 احن توى ؟کنم کار چه حاال من! نیستیم توپرستار  ما که  اى شده عاط  و پیر دحگر

 ـــــــــــــــــــــــ

 .111 ص ،12 ج، همان .2

اِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلِیَ ذَلِكَ مِنْـهُ فَافْعَـلْ وَ لَقِّمْـهُ    : »211 ، ص1  ج ،پیشینکلینى، محمد بن يعقوب، الکافی،  .1

 «بِیَدِکَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَكَ غَداً.
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 و کوچه ولگرد هاى سگ حت   شناسم م  را کس  نه و دار  جاح  نه  بزر  شهر

 «.دهند نم  راه خود النه به را ساله هفتاد پیرز  حک هم خیابا 

 را مةاجراحش   بةود  سةرازحر  چنا  هم خورده سال پیر چشما  از اشک که  حال  در

 :کرد تعرحف چنین نگهبا  افسر براى

 اسةتخوانم  و خةو   از  کرد  بزر  را هاحم بچه تا خورد  جگر خو  عمر حک... »

 نفسة   دحگةر  گفتم  کرد  تنشا  دامادى و عروس  لباس  گذاشتم ماحه ها ز  براى

! افسةوس  ولة   .اسةت  رسةیده  فةرا  ا  نیکبختة   و خوش  دورا   کشم م  راحت

 تا احم نداده سند که ما  ندارى چیزى ما براى دردسر  از دیر  اى شده پیر :گوحند م 

 .« ...بکشیم را تو جور عمر زخر

 عبةادت  را زنةا   صورت به زمیز م بت نگاه اکر  پیامبر که است حال  در احن

 .داند م 

 چهار به نگاه»: فرمود که شنید  اکر  پیامبر از: گوحد م  زمینه احن در دفارى ابولر

 چهةره  بةه  مهرزمیةز  نگاه .8  طال  اب  بن عل  چهره به نگاه .3 :است عبادت چیز

 1«.کعبه به نگاه .3  قرز  به نگاه .1  مادر و پدر

 ای :کرد عرض  زمده رسول حضرت حضور به مردى: فرماحد م  باقر اما 

 دنیا از پدر  که احن تا رسیدند شکستگ  و پیرى سن به مادر  و پدر! خدا رسول

 دهانش در و کنم م  نر  را دذا که است شده ناتوا  و پیر حدى به مادر  و رفت

 گذار  م  گهواره میا  در و کنم م  قنداق شیرخوار طف  همانند را او و گذار  م 

 چیزى من از که رسید جاح  به کارش  ز  از پس. ببرد خوابش تا جنبانم م  و

 بر دستم از زنچه  خالصه و خواهد م  چه و گوحد م  چه دانستم نم  که خواست

 ؟ا  کرده ادا را مادر  حق زحا! خدا رسول ای کنم. نم  کوتاهی وى در باره زحد  م 

 ـــــــــــــــــــــــ

 ،1 ج ،ق2047اوّل، ، البیـت : مؤسسـة آل  شیخ حر عاملى، محمد بـن حسـن، وسـائل الشـیعة قـم     . 2

 .141ص
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 از ناله حک  تح  هرگز  نه 3 لَا وَ لَا بِزَفْرَةٍ مِنْ زَفَرَاتِهَا» :فرمود خدا رسول

 «.اى نکرده جبرا  را او هاى ناله

 را مةادر  قةوق ح خوحش  حتوانا و امکا  حد در تا کنند تالش باحد رزندا البته  ف

 .نماحند رعاحت

 او از اسةت  زنةده  تةا »: فرمةود  ؟چیست پدر حق که شد سؤال اکر  رسول از

 ؟چیست مادر حق: شد سؤال سپس . حننما سرپیچ  دستوراتش از و کن  اطاعت

 2«... .کن  ادا را مادر حق بتوان  که! هیهات! هیهات: فرمود

 مرگ از والدین بعد رعایت حقوق .7
 بةر  حقوق  خود حیات حال در که چنا  هم مادر و پدر  اسال  فرهنگ دحدگاه از

 هاز  از برخ . دارند فرزندا  بر حقوق  نیز شا مر  از بعد دارند  خود فرزندا 

 :است شرح احن به

  :والدین مزار زیارت ـ

 هةر  در را هةا  احةن  از حکة   حةا  مادرش و پدر قبر کس هر»: فرمود اکر  پیامبر

 حرف  هر مقاب  در  بخواند را حاسین سوره زنا  مزار کنار در و کند زحارت جمعه

 3«.کرد خواهد درحافت خداوند سوى از زمرزش   خواند م  سوره احن از که

 را ها ز  از حک  حا و مادر و پدر قبر که کس » :فرمود دحگر حدحثی در حضرت ز 

 هةر  و است برده ثواب شده پذحرفته حج حک معادل  کند م  زحارت قربت قرد با

 خواهنةد  زحةارت  را او قبةر  مالئکةه   برود خود والدحن قبر زحارت به پیوسته کس

 ـــــــــــــــــــــــ

 .212ص  ق،2121دوم،  : المکتبة الحیدرية،نجف طبرسى، على بن حسن، مشکاة األنوار فی غرر األخبار، 2

، 21  ق، ج2042، اوّل، نورى، محدث، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، بیروت: مؤسسـه آل البیـت   .1
 «.حَمَلَتْهُ فِی بَطْنِهَا... مَا عَدَلَ ذَلِكَ يَوْمَ : »221ص 

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِی کُلِّ جُمُعَـةٍ  : »171 ، ص27  ، جپیشین مجلسى، محمدباقر، بحار األنوار، .1
 «فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا يس غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ کُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا.
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 1«.کرد

  :والدین براى قرآن قرائت ـ

 از که دارد وظیفه مسلما  و است زندگ  ینحز و مسلمانا  زسمان  کتاب  قرز 

 همیشگ  ارتباد زسمان  کتاب احن با خوحش  حیات روز زخرحن تا کودک  دورا 

 ها انسا  تما  براى متعال خداوند عهدنامه  قرز »: فرمود صادق اما . باشد داشته

 از زحه پنااه روز هر و بنگرد عهدنامه احن به  است شاحسته یمسلمان هر بر .باشد م 

 براى ز  نوران  زحات اما  است در دنیا زندگ  زحین قرز  گرچها 2«.کند تالوت را ز 

 .دارد ثیرأت نیز مردگا 

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ تََُفِّفُ الْعَذَابَ عَنِ الْوَالِددَيْنِ وَ لَدوْ   » :فرمود صادق اما 

  کاهةد  مة   مةادر  و پةدر  عةذاب  از  مرة ف  روى از قةرز   قرائت 1 كَانَا كَافِرَيْنِ

 «.باشند کافر زنا  هرچند

 :مادر و پدر نیت به نیك اعمال ـ 

 جهةت  کةه  اسةت  احةن   مةادرش  و پدر مر  از بعد فرزند وظاحف از دحگر حک 

 زنةا   دوستا  که ترتی  احن به  نورزد درحغ نیک اعمال اناا  از  شا  روح شادى

 هدحه مادر و پدر به را ز  ثواب و بخواند نماز دهد  قرار م بت و احترا  مورد را

 در کنةد   وفةا  ز  بةه   دارنةد  یپیمان و عهد اگر نماحد  دعا زنا  زمرزش براى کند 

 دحةدار  مةادر  و پةدر  هةاى  فامی  و زشناحا  نکند و با انگارى سه  زنا  قرض اداى

 .کوتاهی نورزد زنا  به احسا  از و نموده

 مر  از پس که است کس   قیامت روز در نیکا  و ابرار سرزمد: فرمود پیامبر

 برخ   حضرت ز  فرموده به بنا حت   کند نیک  و احسا زنا   براى مادر و پدر

 ـــــــــــــــــــــــ

 .077 ص ،21 ج ،نپیشی، العمال متقی هندی، کنز .2

 .147 ص ،1 ج ،پیشینکلینى، محمد بن يعقوب، الکافی،  .1

 .140 ، ص1  ، جپیشین محمد بن حسن، وسائل الشیعة، عاملى، شیخ حر .1
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 دارد مثبت تأثیر نیز زنا  مر  از بعد والدحن سرنوشت در  فرزندا  نیک اعمال از

 از را شا والدحن حقوق از بخش  و کاسته فرزندا  مسئولیت بار از  عم  احن و

  والدحن براى دعا  مست ب  و قضا نمازهاى زورد  جا به. کند م  ساقب زنا  عهده

 بستگا  و فامی  به نیک  و خوب معاشرت  زنا  هاى پیما  و عهد به عم 

 1.است اعمال احن جمله از زنا  دوستا  تکرحم  والدحن

 :بدهى پرداختـ 

  کننةد  نمة   نیک  و احسا  زنا  به  اند زنده شا  والدحن که موقع   فرزندا  برخ 

 طل  شا برای متعال خداوند از و پردازند م  را زنا  بده   شا وفات از پس اما

 خةود  والدحن در باره  پنام اما  دحدگاه از  فرزندان  چنین .نماحند م  زمرزش

 .زحند م  شمار به نیکوکار

 از بعةد  امةا   نیکوکارنةد  مادرشةا   و پدر حیات زما  در  از فرزندا  دحگر برخ 

 .کننةد  نم  زمرزش طل  خود والدحن براى و پردازند نم  را شا  بده   زنا  مر 

 8.داند م  کار گنه و والدحن عاق را فرزندان  چنین متعال خداوند
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