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 مقدمه
مــاه رمضــان مــاه توبــه، ماه ِانابه، ماه بخشــش و ماه مغفرت اســت. 
خــدای متعــال در ایــن مــاه پرخیروبركــت اســباب تعالــی و رشــد 
انســان را به نحــو اكمــل فراهــم كــرده اســت. اصــاح رابطــۀ بیــن مــا 
و خــدا، بــدون اصــاح رابطــۀ بیــن مــا و بنــدگان خدا میســر  نیســت و 

در ایــن میــان، خانــواده و نزدیــكان جایــگاه ویــژه ای دارنــد. 
در ماه بهار قرآن از این مائدۀ آسمانی مدد می گیریم تا با وظایف 
شماست،  روی  پیش  آنچه  شویم.  آشنا  بیشتر  دراین باره  خود 
برگرفته از كتاب رمضان با قرآن حضرت حجت االسام والمسلمین 

قرائتی است.
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 احسان به والدین
 ِإّیاُه َو ِباْلواِلَدْیِن ِإْحســانًا ِإّما 

ّ
 َتْعُبــُدوا ِإال

ّ
ال

َ
ــَک أ Nَو َقَضــی  َرّبُ

ُهمــآ 
َ
ْو ِكاُهمــا َفــا َتُقــل ّل

َ
َحُدُهمــآ أ

َ
َیْبُلَغــّنَ ِعْنــَدَک اْلِكَبــَر أ

ُهما َقْواًل َكِریمًا *  َو اْخِفْض َلُهما 
َ
ّفٍ َو ال َتْنَهْرُهما َو ُقل ّل

ُ
أ

یاِنی   ّبِ اْرَحْمُهما َكما َرّبَ ْحَمــِة َو ُقل ّرَ ّلِ ِمــَن الّرَ
ُ

َجنــاَح الــّذ
1Mَصِغیرًا

پــروردگارت مقــرر داشــت كــه جــز او را نپرســتید و بــه 
پــدر و مــادر نیكــی كنیــد. اگــر یكــی از آن دو یــا هــر دو 
نــزد تــو بــه پیــری رســیدند، بــه آنــان »ُاف« نگــو و آنــان 
را از خــود مــران و بــا آنــان ســنجیده و بزرگوارانــه ســخن 
بگــو و از روی مهربانــی و لطــف، بــاِل تواضــع خویــش را 
برایشــان فــرود آور و بگــو: »پــروردگارا، بــر آن دو رحمــت 
آور؛ همان گونــه كــه مــرا در كودكــی تربیــت كردنــد.«
در احادیــث، دربــارۀ احســان بــه والدیــن بســیار ســفارش شــده و آزردن آنــان 
نكوهــش شــده اســت: نــگاه مهربانانــۀ فرزنــد بــه والدیــن، عبــادت اســت؛2 
رضایــت آن دو، رضــای الهــی و خشــم آنــان خشــم خداســت؛3 احســان 
ــبب  ــد4 و س ــاد می كن ــی و رزق وروزی را زی ــان را طوالن ــادر عمرم ــدر و م ــه پ ب

1. اسراء، 23و24.
2. حسن بن علی بن شعبه حّرانی، تحف العقول عن آل الرسول، ص4۶.

3. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، ص۷۶۰.
4. احمدبن محمدبن فهد حّلی، عدة الداعی و نجاح الساعی، ص۸۵و۸۶.



6

می شــود كــه فرزنــدان مــا نیــز ایــن رفتارهــا را بیاموزنــد و بــه مــا احســان 
كننــد.1 همچنیــن توصیــه شــده اســت كــه حتــی اگــر پــدر و مــادر به علــت 
پیــری كم حوصلــه شــدند و انســان را مامــت كردنــد، او  »ُاف« هــم نگویــد؛ 
اگــر او را زدنــد، بــاز هــم بــا تنــدی و خشــونت پرخــاش نكنــد و پاسخشــان را 
كریمانه بدهد؛ خیره و جز از روی مهر و شــفّقت نگاهشــان نكند؛ صداش 
را از صــدای آن هــا بلندتــر نكنــد؛ دســتش را باالتــر از دســت آنــان بلنــد نكنــد؛ 
جلوتــر از آنــان راه نــرود؛ پیــش از آنكــه از او چیــزی بخواهنــد، نیازشــان را 
بــرآورده كنــد؛2 آنــان را بــه نامشــان صــدا نزنــد؛3 كاری نكنــد كــه مــردم بــه 

آنــان دشــنام دهنــد؛ پیــش از آنــان ننشــیند و... .4
ــد خــود را  ــه حتــی اگــر والدیــن فرزن در حدیثــی ســفارش شــده اســت ك
زدنــد، فرزنــد بگویــد: »خــدا شــما را ببخشــاید!« ایــن كلمــه همــان »قــول 

ــت.۵ ــه[ اس ــه و محترمان ــخ كریمان ــی پاس ــم«  ]یعن كری
از پیامبــر اكــرمســؤال شــد: » آیــا پــس از مــرگ هــم احســانی بــرای 
بــرای  اســتغفار  نماز خوانــدن،  راه  از  »آری،  فرمودنــد:  والدیــن هســت؟« 
آن هــا، وفــا بــه تعهداتشــان، صلــۀ رحــم بــا نزدیكانشــان و احتــرام و اكــرام 

دوستانشــان.«۶

ص313؛  الكلــم،  درر  و  الحكــم  غــرر  آمــدى،  تمیمــی  عبدالواحدبن محمــد  نــک:   .1
ص2۷۰. ج۶۸،  األنــوار،  بحــار  مجلســی،  محمدباقــر 

2. محمدبن یعقوب كلینی، الكافی، ج2، ص1۵۷و1۵۸.
3.نک:  محمدبن یعقوب كلینی، الكافی، ج2، ص1۵۸و1۵۹.

4. محمدبن یعقوب كلینی، الكافی، ج2، ص1۵۸و1۵۹.
۵. محمدبن یعقوب كلینی، الكافی، ج2، ص1۵۸.

 ،http://hawzahnews.com/detail/News/348470 :۶.  نــک: ســایت خبرگــزاری رســمی حــوزه
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ــراث  ــرشــكایت كــرد و گفــت كــه در می ــزد پیامب ــدرش ن مــردی از پ
مــادرش بــه او ظلــم كــرده اســت. حضــرت پــدر را خواســتند و دراین بــاره 
از او پرســش كردنــد. پــدر پیــر گفــت: »مــن آن را هزینــۀ زندگــی خــود و او 
ِبیــَک«1 

َ
ْنــَت و ماُلــَک أِل

َ
كــردم.«   رســول خــدابــه آن فرزنــد فرمودنــد:  »أ

ــدرت هســتید(. ــو و دارایــی ات از آِن پ )ت
احســان بــه والدیــن از صفــات انبیاســت؛ چنان كــه دربــارۀ حضــرت 
عیســی  توصیــِف Nِبــّرًا ِبواِلَدِتــی2M و دربــارۀ حضــرت یحیــیNِبــّرًا 
ِبواِلَدْیــِه3M آمــده اســت. اگــر والدیــن توجه كنند كــه در قــرآن، جایگاه آنان 
پــس از توحیــد مطــرح شــده  اســت، انگیــزۀ دعــوت فرزنــدان بــه توحیــد در 
آنــان زنــده می شــود. بنابرایــن می تــوان از ایــن آیــه چنیــن نتیجــه گرفــت:
1. خدمتگــزاری و احســان بــه پــدر و مــادر، از اوصــاف موحــد واقعــی اســت:      

 ِإّیــاُه َو ِباْلواِلَدْیــِن ِإْحســانًاM؛
ّ

Nال َتْعُبــُدوا ِإال
2. فرمــاِن نیكــی بــه والدیــن ماننــد فرمــاِن توحیــد، قطعــی و نسخ ناشــدنی 

اســت: NَقَضــیM؛
3. احســان بــه والدیــن در كنــار توحیــد و اطاعــت از خداونــد آمــده اســت 
تــا نشــان دهــد ایــن كار، هــم واجــب عقلــی و وظیفــۀ انســانی اســت و هــم 

ــِن ِإْحســانًاM؛ ــاُه َو ِباْلواِلَدْی  ِإّی
ّ

ــُدوا ِإال  َتْعُب
ّ

ال
َ
ــَک أ واجــب شــرعی: Nَقَضــی  َرّبُ

به نقــل از: احمدبن حســین بیهقی، الســنن الكبــری، ج4، ص۶1؛ علی بن حســام بن قاضی 
قــادری شــاذلی هنــدی )متقــی هنــدی(، كنــز العمــال فــی ســنن األقــوال و األفعــال، ج 1۶، 

ص4۷4.
1. محمدبن یعقوب كلینی، الكافی، ج۵، ص13۶.

2. مریم، 32.
3. مریم، 14.
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4. نســل نو باید در ســایۀ ایمان، با نســل گذشــته پیوندی محكم داشــته 
 ِإّیاُه َو ِباْلواِلَدْیِن ِإْحســانًاM؛

ّ
 َتْعُبُدوا ِإال

ّ
ال

َ
باشــند: Nأ

۵. در احســان بــه والدیــن، مســلمان بودن آن هــا شــرط نیســت: Nِباْلواِلَدْیــِن 
ِإْحسانًاM؛

۶. در احســان بــه پــدر و مــادر، فرقــی میــان آن دو نیســت: Nِباْلواِلَدْیــِن 
ِإْحســانًاM؛

۷. نیكــی بــه پــدر و مــادر را بایــد بی واســطه و به دســت خــود انجــام دهیــم: 
Nِباْلواِلَدْیِن ِإْحســانًاM؛

۸. احســان، باالتر از انفاق اســت و شــامل محبت، ادب، آموزش، مشــورت، 
اطاعت، تشــكر، مراقبت و امثال این ها می شــود: Nِباْلواِلَدْیِن ِإْحســانًاM؛

۹. احســان بــه والدیــن، حدومــرز نــدارد؛ نــه مثــل كمــک بــه فقیــر گرســنه، 
منــوط بــه سیرشــدن اوســت و نــه مثــل جهــاد كــه تــا رفــع فتنــه باشــد و نــه 

.Mِباْلواِلَدْیــِن ِإْحســانًاN :مثــل روزه كــه تــا وقــت افطــار اســت
1۰. ســفارش قــرآن بــه احســان، متوجــه فرزنــدان اســت، نــه والدیــن؛ زیــرا 
معمــواًل والدیــن نیــازی بــه ســفارش ندارنــد و به طــور طبیعــی بــه فرزنــدان 

ــِن ِإْحســانًاM؛ خــود احســان می كننــد: Nِباْلواِلَدْی
ــان  ــه آن ــاز جســمی و روحــِی والدیــن بیشــتر باشــد، احســان ب 11. هرچــه نی

ضروری تــر اســت: Nَیْبُلَغــّنَ ِعْنــَدَک اْلِكَبــَرM؛
12. نبایــد پــدر و مــادر ســالمند را بــه آسایشــگاه بــرد؛ بلكــه بایــد از آن هــا نــزد 

خــود نگــه كــرد: NِعْنــَدَکM؛
13. در تعامــل بــا والدیــن، هــم احســان الزم اســت، هم ســخن زیبــا و خوب: 
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ْو ِكاُهمــا َفــا َتُقــل 
َ
َحُدُهمــا أ

َ
Nِباْلواِلَدْیــِن ِإْحســانًا ِإّمــا َیْبُلَغــّنَ ِعْنــَدَک اْلِكَبــَر أ

ُهمــا َقــْواًل َكِریمــًاM؛
َ
ّفٍ َو ال َتْنَهْرُهمــا َو ُقــل ّل

ُ
ُهمــا أ

َ
ّل

14. در احســان به والدین و قول كریمانه، شــرط مقابله نیامده اســت؛ یعنی 
حتــی اگــر آنــان بــا ما كریمانه رفتار نكردنــد، ما باید كریمانه رفتار كنیم؛

1۵. فرزنــد در هــر موقعیتــی كــه هســت، بایــد متواضع باشــد و كمــاالت خود 
M؛ ّلِ

ُ
را بــه ُرخ والدیــن نكشــد: Nَو اْخِفــْض َلُهمــا َجناَح الــّذ

1۶. تواضــع در برابــر والدیــن، بایــد از روی مهــر و محبــت باشــد، نــه ظاهــری 
ّلِ ِمَن 

ُ
و ســاختگی یــا بــرای گرفتــن امــوال آنــان: Nَو اْخِفــْض َلُهمــا َجنــاَح الــّذ

ْحَمِةM؛ الّرَ
1۷. فرزنــد بایــد در برابــر پــدر و مــادر، هــم متواضــع باشــد و هــم بــرای ایشــان 
ْحَمــِة َو ُقْل  ّلِ ِمــَن الّرَ

ُ
از خداونــد رحمــت بخواهــد: Nَو اْخِفــْض َلُهمــا َجنــاَح الّذ

َرّبِ اْرَحْمُهماM؛
1۸. دعــای فرزنــد در حــق پــدر و مــادر مســتجاب اســت؛ وگرنــه خداونــد بــه 

یاِنــی  َصِغیــرًاM؛ دعــا دســتور نمــی داد: Nَو ُقــْل َرّبِ اْرَحْمُهمــا َكمــا َرّبَ
1۹. دعــا بــرای پــدر و مــادر، فرمــان خــدا و نشــانۀ شــكرگزاری از آنــان اســت:   

یاِنــی  َصِغیــرًاM؛ Nَو ُقــْل َرّبِ اْرَحْمُهمــا َكمــا َرّبَ
2۰. رحمــت الهــی، جبــران زحمــات تربیتــی والدیــن اســت: Nَرّبِ اْرَحْمُهمــا 
یاِنــیM. گویــا خداونــد بــه فرزنــد می گویــد كــه رحمــت خــود را از   َكمــا َرّبَ
پــدر و مــادرش دریــغ نكــرده و ازخــدا نیــز اســتمداد كنــد؛ چراكــه ادای حــق 

آنــان از عهــدۀ فرزنــد خــارج اســت؛
21. گذشتۀ خود و تلخی ها و مشكات دوران كودكی و خردسالی را كه 
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یاِنــی  َصِغیرًاM؛ بــر والدیــن تحمیل شــده اســت، نبایــد از یاد بــرد: Nَكما َرّبَ
22. پــدر و مــادر بایــد فرزنــدان خــود را براســاس محبــت تربیــت كننــد:          

ــیM؛ یاِن ــا َرّبَ ــا َكم Nإِْرَحْمُهم
23. انســان بایــد از مربیــان خــود تشــكر و قدردانــی كنــد: Nإِْرَحْمُهمــا َكمــا 

.Mیاِنــی َرّبَ
در آیه های ۸3 ســورۀ بقره، 3۶ ســورۀ نســاء، 1۵1 ســورۀ انعام و 23 ســورۀ 
اســراء دربــارۀ احســان بــه والدیــن ســفارش شــده اســت؛ ولــی در  آیــۀ 14 ســورۀ 
لقمــان، احســان بــه والدیــن به صــورت وصیت الهی مطرح شــده اســت: Nَو 
ِن 

َ
ُه َوْهنًا َعَلی  َوْهٍن َو ِفصاُلُه ِفی  عاَمْیــِن أ ّمُ

ُ
ْنســاَن ِبواِلَدْیــِه َحَمَلْتــُه أ ِ

ْ
ْیَنــا ال َوّصَ

.Mاْشــُكْر ِلــی  َو ِلواِلَدْیــَک ِإَلّیَ اْلَمِصیُر
آری، احترام به والدین از حقوق انســانی اســت، نه از حقوق اســامی و از 
حقــوق دائمــی اســت، نــه از حقوق موســمی و موقــت. در روایات می خوانیم 
كــه احســان بــه والدیــن در همه حــال الزم اســت: خــوب باشــند یــا بــد، زنــده 

باشــند یا مــرده.
پیامبررا دیدند كه به خواهر رضاعی خود بیش از برادر رضاعی شان 
ــا  احتــرام می گذارنــد. دلیــل آن را پرســیدند. حضــرت فرمودنــد:  »چــون او ب
ــر اســاس ســخن همیــن بزرگــوار،بعــد  والدینــش بهتــر رفتــار می كــرد.«1 ب
از نمــاز اول وقــت، عملــی بهتــر از احتــرام بــه والدیــن نیســت.2 در قــرآن نیــز 
می خوانیــم كــه حضــرت یحیی و حضرت عیســی� هــر دو مأمــور بودند 

بــه مــادران خویــش احتــرام بگذارنــد.3

1. محمدبن یعقوب كلینی، الكافی، ج2، ص11۶. 
2. نک: محمد محمدی ری شهری، میزان الحكمه، ج۸، ص1۵۷، حدیث 1443۵، 

.)http://lib.eshia.ir/27307/1 / 6( به نقل از: كتابخانۀ مدرسۀ فقاهت
3. مریم، 14و 32.
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 گسترۀ معنای والدین
در فرهنــگ اســام بــه رهبــر آســمانی، معلــم، مربــی و پــدِر همســر نیــز »پــدر« 
گفتــه می شــود. در برخــی احادیــث، پیامبــرو امیرالمؤمنیــنA  پــدر 
ِة«؛1 همچنان كه حضرت  ّمَ

ُ ْ
َبــوا َهــِذِه األ

َ
َنــا َو َعِلــّیٌ أ

َ
امــت به حســاب آمده انــد:  »أ

2Mِبیُكــْم ِإْبراِهیــَم
َ
ــَة أ

َ
ابراهیــمA پــدر عــرب به حســاب آمده انــد: Nِمّل

پیامبــر اعظــمدر روزهــای پایانــی عمر كه در بســتر بیمــاری بودند، 
بــه امام علــیA  فرمودنــد: »بــه میــان مــردم بــرو و بــا صــدای بلنــد بگــو:    
‘لعنــت خــدا بــر هركســی كه حــق اجیــر و كارگــر را ندهــد!  لعنــت خــدا بــر  هر 
 بــرده ای كــه از موالیــش بگریــزد! لعنت خــدا بر هركه عاق والدین باشــد!’«
حضــرت علــیAرفتنــد  و در میــان مــردم ایــن جمــات را گفتنــد و 
برگشتند. بعضی از اصحاب، این پیام را ساده دانسته و با خود پنداشتند 
كــه دربــارۀ احتــرام بــه والدیــن و مــوال قبــًا این گونــه ســخنان را شــنیده اند 
و  ایــن پیــام تــازه ای نیســت كــه پیامبــراز بســتر بیمــاری بــرای آن هــا 
بفرســتند! رســول خدا   كه متوجه شــدند مردم عمق پیامشــان را درک 
نكرده انــد، بــرای آن هــا توضیــح دادنــد كــه ُمرادشــان از عــاق، عاق كــردن 
رهبــر آســمانی اســت و بــا اشــاره بــه امام علــیAفرمودنــد: »هركــه مــن 
مــوالی اویــم، علــی هــم مــوالی اوســت؛ پــس كســانی كه والیــِت غیــر  او و 
فرزندانــش را بپذیرنــد، در معــرض قهــر و لعــن خداونــد قــرار می گیرنــد و... 

مــن و علــی پــدر مؤمنــان هســتیم و...  .«3

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون أخبار الرضاA، ج 2، ص۸۵.
2. حج، ۷۸.

3. نک: سیدهاشم بن سلیمان بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص۷۸. 
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ــه والدیــن و  ــه ایــن ماجــرا ماحظــه می فرماییــد كــه احســان ب ــا توجــه ب ب
اطاعــت از آن هــا، معنــای رســمی و معروفــی دارد؛ ولــی در فرهنــگ اســام، 

مفهــوم آن بســیار گســترده تر اســت.

مسئولیت در برابر ازدواج جوانان
ِإْن  ِإماِئُكــْم  َو  ِعباِدُكــْم  ِمــْن  الّصاِلِحیــَن  َو  ِمْنُكــْم  یاَمــی  

َ ْ
األ ْنِكُحــوا 

َ
أ Nَو 

ــٌع َعِلیــٌم1M  )مــردان و زنــان  ــِه َو اهلُل واِس ــْن َفْضِل ــُم اهلُل ِم ــرآَء ُیْغِنِه ــوا ُفَق َیُكوُن
بی همســر و نیــز غامــان و كنیــزان صالــح و درســتكار خــود را همســر دهیــد 
]و از فقر نترســید كه[ اگر تنگدســت باشــند، خدا از فضل خود بی نیازشــان 

می كنــد. خداونــد، گشــایش دهنده و آگاه اســت(.
ــم« اســت؛ یعنــی كســی كه همســر  ــر وزن »َقّی ــم«، ب ّی

َ
ــی« جمــع »أ یاَم

َ
»أ

نــدارد، خــواه مــرد باشــد یــا زن، باكــره باشــد یــا بیــوه. در اســام، ازدواج امــری 
مقــدس و مؤكــد اســت و خانــواده و جامعــه، مســئول ازدواج افراد بی همســر 
هســتند2 و الزم نیســت خواســتگاری، ازطــرف خاصــی باشــد و در ایــن امــر، 
هریــک از طرفیــن ازدواج می تواننــد پیش قــدم شــوند.  ایــن كامل تریــن 
كــه  مســیحیت  برخــاف  می دانــد؛  مقــدس  امــری  را  ازدواج  دیــن، 
مجردبــودن را ارزش می دانــد و بــر ایــن اســاس، پــاپ و روحانیــان مســیحی 
نبایــد ازدواج كننــد! افــزون بــر ایــن، خداونــد تأمیــن زندگــی عــروس و داماد 
را وعــده داده و ازدواج را وســیلۀ وســعت و بركــت زندگــی قــرار داده اســت.

1. نور، 32.
2. نک: محمدبن یعقوب كلینی، الكافی، ج۵، ص32۸.
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در روایــات می خوانیــم: ازدواج ســبب حفــظ نیمــی از دیــن اســت1 و خــواب 
افــراد متأهــل از روزۀ بیــداران غیرمتأهــل بهتر اســت2 و... . برخاف كســانی 
كــه ازدواج را عامــل فقــر می پندارنــد، رســول خــدا   آن را ســبب افزایــش 
روزی  معرفــی كرده انــد.3 امام صــادقA نیــز توســعۀ زندگــی را در ســایۀ 
ازدواج دانســته و فرموده انــد: »كســی كه از تــرس خــرج زندگــی ازدواج را 

تــرک كنــد، بی تردیــد بــه خــدا بدگمــان شــده اســت.«4
آرامــش اســت.۵ در ازدواج خانواده هــا به هــم نزدیــک  ازدواج وســیلۀ 
می شــوند و دل هــا مهربــان می شــود و زمینــۀ تربیــت نســل پــاک و روحیــۀ 
تعــاون فراهــم می شــود. پــدر و مادری كه با داشــتن امكانات، فرزندشــان را 
همســر نمی دهنــد، اگــر فرزندشــان مرتكب گناه شــود، آن والدیــن در گناه 
او شــریک اند. در روایتــی از رســول خــدا دوشــیزگان به میوه هــای روی 
شــاخه های درخــت تشــبیه شــده اند كــه اگــر پــس از رسیده شــدن، چیــده 

نشــده و از درخــت جــدا نشــوند، آفتــاب آن هــا را فاســد می كنــد.۶
بهتریــن واســطه گری ها، شــفاعت و واســطه گری در امــر ازدواج اســت؛ 
ازدواج  زمینــۀ  آن كــه    امام كاظــم از  روایتــی  اســاس  بــر  چنان كــه 
مســلمانی را فراهــم كنــد، در روزی كــه ســایه و پناهــی جــز ســایۀ عــرش 

1. حسن بن فضل طبرسی، مكارم األخاق، ص1۹۶.
2. محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج1۰۰، ص221.

3. حسن بن فضل طبرسی، مكارم األخاق، ص1۹۶؛ محمدبن یعقوب كلینی، الكافی، 
ج۵، ص33۰.

4. محمدبن یعقوب كلینی، الكافی، ج۵، ص33۰.
۵. روم، 21.

۶. محمدبن یعقوب كلینی، الكافی، ج۵، ص33۷.
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خداونــد نیســت، در پنــاه خداونــد اســت.1 امام صــادقنیــز فرموده انــد: 
»هركــه ]امــكان ازدواج[ مجــردی را ]فراهــم كنــد و او را[ همســر دهــد، از 
كســانی  اســت كــه در روز قیامــت مشــمول لطــف خــاص خداوندنــد.«2 
البتــه  خداونــد بعــد از ایــن آیه و  توصیه به ازدواج، می فرماید: Nَوْلَیْســَتْعِفِف 
ــی  ُیْغِنَیُهــُم اهلُل ِمــن َفْضِلــِهM 3 )و كســانی كــه  ِذیــَن ال َیِجــُدوَن ِنكاحــًا َحّتَ

َ
اّل

]وســیلۀ[ ازدواج نمی یابند، باید پاک دامنی و عفت پیشــه كنند تا خداوند 
از فضــل خویــش، آنــان را بی نیــاز كنــد(.

آری، در حفــظ عفــت و پاک دامنــی عمومــی، هــم جوانــان بایــد خــود را 
حفــظ كننــد: NَوْلَیْســَتْعِفْفM، هم خانواده و حكومت باید قیام كننــد: Nَو 
ن  یاَمــیM و هــم ثروتمنــدان جامعه باید به پــا خیزنــد: Nَو آُتوُهم ّمِ

َ ْ
ْنِكُحــوا األ

َ
أ

  4. Mــِذی آتاُكــْم
َ
ــاِل اهلِل اّل ّمَ

در انتخــاب همســر نبایــد مغلــوب احساســات شــد. معمــواًل ازدواج هــای 
ســطحی كــه بــا یــک رودررویــی و آشــنایی در اتوبــوس یــا پــارک صــورت 
ــدارد. از آنجاكــه ریشــۀ بســیاری از اختافــات  می گیــرد، عاقبــت خوبــی ن
خانوادگــی، نبــود دقــت در انتخــاب همســر اســت، الزم اســت انســان عجله 
نكنــد و پــس از فكــر و مشــورت و گفت وگــو، در ایــن زمینــه اقدام كنــد؛ زیرا 
همســر شــریک زندگــی اســت و تأثیــرش بــر سرنوشــت انســان، تــا پایــان عمر 

و حتــی قیامــت برقــرار اســت.

1. محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، الخصال، ج 1، ص141.
2. محمدبن یعقوب كلینی، الكافی، ج۵، ص331.

3. نور، 33.

4. نور، 33.
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 انواع خانواده در قرآن
در قرآن چهار نوع خانواده مطرح شده است:

1. خانواده ای كه در آن، زن و شوهر در كار خیر همفكر و همگام هستند؛ 
همچــون امام علــی و حضــرت زهــرا� كــه نمونــۀ همفكــری و همكاری 
آنــان، در چنــد آیــۀ پی درپــی در ســورۀ دهــر  آمده اســت. بر اســاس ایــن آیات، 
ایــن دو عزیــز  در ســه شــب متوالــی، غــذای افطــار خــود را  به مســكین و یتیم 

1.Mِسیرًا
َ
ِه ِمْسِكینًا َو َیـــِتیمًا َو أ عاَم َعَلی ُحّبِ و اسیر دادند: Nُیْطِعُموَن الّطَ

2. خانــواده ای كــه در آن، زن و شــوهر در خباثــت همفكــر و همــگام 
هســتند؛ ماننــد ابولهــب و همســرش. ابولهــب بااینكه عمــوی پیامبر

بــود، كارشــكنی می كــرد و همســرش بــا ریختــن هیــزم در جلــوی راه 
َیــدآ  ــْت  Nَتّبَ مــی داد:  آزار  و  اذیــت می كــرد  را  آن حضــرت   ،پیامبــر 

2.Mُتُه َحّماَلَة اْلَحَطِب
َ
... َو اْمَرأ ِبی َلَهٍب َو َتّبَ

َ
أ

3. خانــواده ای كــه در آن مــرد خــوب، امــا زن بــد اســت؛ ماننــد حضــرت لوط
و حضــرت نــوح�كــه همسرانشــان ناشایســت بودنــد: Nكاَنتــا َتْحــَت 

3.Mَعْبَدْیــِن ِمــْن ِعباِدنا صاِلَحْیــِن َفخاَنتاُهما
4. خانــواده ای كــه در آن مــرد بــد، امــا زن خــوب اســت؛ ماننــد فرعــون كــه 
 

ً
ــا ــَرَب اهلُل َمَث ــت: Nَو َض ــال زده اس ــان مث ــرای مؤمن ــرش را ب ــد همس خداون

4.Mَة ِفْرَعــْوَن
َ
ِذیــَن آَمُنــوا اْمــَرأ

َ
ّل ّلِ

1. دهر، ۸.
2. مسد،  1تا4.
3. تحریم، 1۰.
4. تحریم، 11.
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 مسئولیت در برابر خانواده
ــواده اش اشــاره  ــر خان ــه رســالت انســان در براب ــرآن ب ــات متعــددی از ق در آی

شــده اســت:
ــاراً M 1 )خــود و خانواده تــان را از آتــش ]دوزخ[  ْهِلیُكــْم ن

َ
ْنُفَســُكْم َو أ

َ
ــوا أ N .1ُق

حفــظ كنیــد(؛
ــاِة َواْصَطِبــْر َعَلْیهــاM 2 )اهــل خود را به نمــاز فرمان ده  ْهَلــَک ِبالّصَ

َ
ُمــْر أ

ْ
N .2َو أ

و بــر آن پایــداری كــن(؛
ْقَرِبـیَنM 3  )نزدیک ترین بستگانت را هشدار  ده(؛

َ ْ
ْنِذْر َعِشیَرَتَک األ

َ
N .3َو أ

ُمــْر ِباْلَمْعــُروِف َو اْنــَه َعــِن اْلُمْنَكــِر َو اْصِبــْر َعَلــی مــا 
ْ
ــاَة َو أ ِقــِم الّصَ

َ
N .4یــا ُبَنــّیَ أ

ــن و در  ــر ك ــروف نهی ازمنك ــا دار و امربه مع ــاز را به پ ــرم، نم ــَکM 4 )پس صاَب
َ
أ

برابر  مصائبی كه به تو می رسد، شكیبا باش(؛
ْهِلنــا ُمْشــِفِقیَنM ۵ )مــا در میــان خانــوادۀ خــود ترســان 

َ
N .۵ِإّنــا ُكّنــا َقْبــُل ِفــی أ

بودیــم ]كــه مبــادا گناهــان آن هــا دامــن مــا را هــم بگیــرد[(؛
َكاِةM ۶ )]پیامبــر[ همــواره خانــواده اش را  ــاِة َوالــّزَ ْهَلــُه ِبالّصَ

َ
ُمــُر  أ

ْ
N .۶َو كاَن َیأ

بــه نمــاز و زكات فرمــان مــی داد(.

1. تحریم، ۶.

2. طه، 132.
3. شعراء، 214.
4. لقمان، 1۷.

۵. طور، 2۶.
۶. مریم، ۵۵.
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در روایــات نیــز  توجــه بســیاری بــه ایــن موضــوع شــده اســت: طبــق فرمایش 
پیامبــر اكــرمهمــۀ انســان ها در برابــر زیردســت خــود مســئول اند و 
دراین بــاره بازخواســت می شــوند: فرمانــروا در برابر رعیت خود، مــرد در قبال 
خانــواده اش، زن در برابــر اهــل خانــۀ شــوهر و فرزندانــش و حتــی خدمتــكار 
در قبــال امــوال اربابــش.1 فرمایشــی از امام علــیA  نیــز همیــن معنــا را 
ُبوُهــْم«2 )بــه خــود و  ّدِ

َ
ْهِلیُكــُم اْلَخْیــَر  َو أ

َ
ْنُفَســُكْم َو أ

َ
ُمــوا أ تأییــد می كنــد: »َعِلّ

خانواده تــان خیــر بیاموزیــد و آنــان را ادب كنیــد(.
ایــن ســخن گهربــار را ُحســن ختــام ایــن نوشــتار قــرار داده و بــا آرزوی 
خانواده ای قرآنی برای شما عزیزان،  از خداوند منان برایتان لحظه هایی 

سرشــار از نــور قــرآن و عتــرت درخواســت می كنیــم.

نزهــة  و  الخواطــر  تنبیــه  اشــیری،  مالكــی  نــک: مسعودبن عیســی ورام بن أبی فراس   .1
وّرام(، ج1، ص۶. النواظــر )مجموعــۀ 

2. زین الدین بن علی عاملی )شهید ثانی(، منیة المرید، ص3۸۰.
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به تحقیــق و تصحیــح علی اكبــر غفــاری، چ2، قــم : جامعــۀ مدرســین،  14۰4ق .

3. ابن فهــد حّلــی، احمدبن محمــد، عــدة الداعــی و نجــاح الســاعی، به تحقیــق و 

تصحیــح احمــد موحــدی قمــی، چ1، بی جــا: دار الكتــب الســامی،  14۰۷ق .
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۶. تمیمــی آمــدى، عبدالواحدبن محمــد، غــرر الحكــم و درر الكلــم، به تحقیــق و 

تصحیــح ســیدمهدی رجائــی، چ2، قــم: دار الكتــاب الســامی، 141۰ق .

http://hawzahnews.com  :۷. خبرگزاری رسمی حوزه

۸. شــیخ صــدوق، محمد بن علی بن بابویــه، الخصــال، به تحقیــق و تصحیــح 

علی اكبــر غفــاری، ج1، چ1، قــم: دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعــۀ 

مدرســین حــوزۀ علمیــه، 13۶2ش.

۹. شــیخ صــدوق، محمد بن علی بن بابویــه، عیــون أخبــار الرضــاA، به تحقیــق 

و تصحیــح مهــدی الجــوردی، ج2، چ1، تهــران: جهــان، 13۷۸ش.

الرضــی ،  الشــریف  قــم :  چ4،  األخــاق،  مــكارم  حســن بن فضل،  طبرســی،   .1۰
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رضــا مختــارى، چ1، قم : مكتب العــام الســامی، 14۰۹ق. 

http://lib.eshia.ir   :12. كتابخانۀ مدرسۀ فقاهت

13. كلینــی، محمد بن یعقــوب، الكافــی، به تحقیــق و تصحیــح علی اكبــر غفاری 

و محمــد آخونــدی، ج2و۵، چ4، تهــران:  دار الكتــب الســامیة، 14۰۷ق.

14. مالكــی اشــیری، مسعودبن عیســی ورام بن أبی فراس، تنبیــه الخواطــر و نزهــة 

النواظــر )مجموعــۀ وّرام(، ج1، چ1، قــم: مكتبــة الفقیــه ، 141۰ق . 

1۵. مجلســی، محمدباقــر، بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر األخبــار األئمــة األطهــار، 

به تحقیــق و تصحیــح جمعــی از محققــان، ج۶۸و1۰۰، چ2، بیــروت: دار إحیــاء 

العربــی، 14۰3ق. التــراث 
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مسابقۀ فرهنگی خانوادۀ قرآنی

توضیحات شرکت در مسابقه
 پرســش ها از متــن همیــن كتابچــه طــرح شــده اســت و افــراد بــاالی 12 

سال می توانند در این مسابقه شركت كنند.
  بــرای شــركت در مســابقات فرهنگــی، می توانیــد بــه یكــی از  ایــن 

روش ها اقدام كنید:
۱. ارســال پاســخ به ســامانۀ پیامكی  3۰۰۰۸۰2222: برای این كار، كافی 
اســت به ترتیــب نــام مســابقه و شــمارۀ گزینه هــای صحیــح پرســش ها 
به صــورت عــددی پنج رقمــی از چــپ بــه راســت را به همــراه نــام و نــام 

ــه ســامانۀ 3۰۰۰۸۰2222 پیامــک كنیــد. خانوادگــی خــود، ب
مثال:  خانوادۀ قرآنی  13421 رضا كاشفی

۲.  مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به  نشانی: 
www.razavi.aqr.ir

را  تكمیل شــده  پاســخ نامۀ  پاســخ نامه:  در  پرســش ها  بــه  پاســخ   .۳
كیوســک های  در  مســتقر  مخصــوص  بــه  صندوق هــای  می توانیــد 
راهنمــای زائــر بیندازیــد یــا بــه صنــدوق پســتی 3۵1- ۹1۷3۵ ارســال كنید.
جواب قبــول«  »پســت  قــرارداد  ازطریــق  پاســخ نامه  پســت  هزینــۀ   

پرداخت شده است و الزم نیست از پاكت و تمبر استفاده كنید.
   آخریــن مهلــت شــركت در مســابقه، یک مــاه پــس از دریافــت كتــاب 

است.
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  قرعه كشــی از بیــن پاســخ های كامــل و صحیــح و به صــورت روزانــه 
انجــام می شــود و نتیجــۀ آن نیــز ازطریــق ســامانۀ پیامكــی گفته شــده بــه 

اطاع برندگان می رسد.
   پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامک جداگانه ای ارسال كنید.

شمارۀ تماس: ۲۰۰۲۵۶۹ ۳- ۰۵۱

پرسش ها

پرســش اول: در كــدام آیــه از قــرآن كریــم، احســان بــه والدیــن به صــورت 
وصیــت الهــی مطــرح شــده اســت؟

2. سورۀ مباركۀ لقمان، آیۀ 14 1. سورۀ مباركۀ نساء، آیۀ 3۶   
4. سورۀ مباركۀ اسراء، آیۀ 23 3. سورۀ مباركۀ انعام، آیۀ 1۵1  

ی   ِذیَن ال َیِجــُدوَن ِنكاحًا َحّتَ
َ
پرســش دوم: عبــارت قرآنــی Nَوْلَیْســَتْعِفِف اّل

ُیْغِنَیُهــُم اهلُل ِمــن َفْضِلــِهM  بیانگر كدام گزینه اســت؟ 
1. لزوم عفت و پاک دامنی برای  كسانی كه وسیلۀ ازدواج نمی یابند 

2. تأثیر فوق العادۀ ازدواج كردن در  افزایش رزق وروزی
3. دقت در انتخاب درست همسر و تأثیر آن در زندگی آینده

4. تأكید بر كمک پدر و مادر برای ازدواج فرزندان

پرســش ســوم: كــدام گزینــه از آیــۀ شــریفۀ Nِباْلواِلَدْیِن ِإْحســانًا M  فهمیده 
نمی شــود؟
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1. در احسان به پدر و مادر، فرقی میان آن دو نیست 
2. نیكی به پدر و مادر را باید بی واسطه و به دست خود انجام دهیم

3.  احسان، باالتر از انفاق است
4. در احسان به والدین، مسلمان بودن آن ها شرط است

پرســش چهارم: بر اســاس فرمودۀ پیامبر اكرم، بعد از نماز اوِل وقت، 
بهترین عمل كدام اســت؟ 

2. احترام به پدر و مادر 1. روزه گرفتن  
4. انفاق 3.  امربه معروف  

پرســش پنجــم: خداونــد متعــال در قــرآن كریــم، كــدام زن را ازنظــر خوبی 
و پاک دامنــی بــرای مؤمنــان َمثــل زده اســت؟

1. آسیه، همسر  فرعون
 A2. همسر  حضرت نوح
 A3. مادر حضرت موسی

 A4. همسر حضرت ابراهیم
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