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Силсилаи тарбияи фарзандон, қисми шашум:
Муждаи шодӣ барои волидайн
Цафтумин боби ин фасл дар бажни як муждаи дурусту комил
мебошад барои падарону модарон. Ривоят аст, ки Пажмбари Худо
(с) фармуданд:
«Вақте инсон бимирад, амали ӯ дар рӯи замин қатъ мешавад, ба
ҷуз се амал: садақаи ҷория, амале, ки мавриди истифодаи машрӯъ
қарор гирад, фарзанди солец ва некӯкоре, ки барои ӯ дуои хайр
кунад».1
Ибни Абуцотим аз Абудардо (р) ривоят карда, ки гуфтааст: «Рӯзе
дар назди Расули Худо (с) мавзӯи умри тӯлониро матраҳ намудем,
Расули Худо (с) фармуданд:
«Вақте аҷали касе фаро расад, Худованд марги ӯро ба таъхир
намеандозад, аммо фузунии умр ва тӯлонк будани он ин аст, ки
Худованд фарзандони солецу некӯкореро насиби яке аз бандагони
худ гардонад, ки баъд аз маргаш барои ӯ дуои хайр кунанд ва
Худованд дуои хайри эшонро дар қабраш ба ӯ мерасонад».2
Бухорк дар Ал-адабу-л-муфрад аз Абуцурайра (р) оварда, ки гуфт:
«Мақоми шахс баъд аз маргаш баланд гардонида мешавад ва
мегӯяд: «Парвардигоро! Ин чк чизе аст?» Ба ӯ мегӯяд:
«Фарзандат барои ту талаби мағфират кардааст».3

Фарзандон дар дунж цам зиннат ва цам фитнаанд

. Ба ривояти Муслим аз Абуцурайра (р).
. Ба ривояти Цоким, метавон ба «Канзул-уммол, 16/281 низ муроҷиат кард.
3. Ба ривояти Табаронк дар «Ал-Авсат, цадис заъиф аст.
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Фарзандон барои инсонцо цадяи Худованданд, ки волидайнашон бо мушоцидаи онон қалбашон шоду масрур ва
чашмонашон равшан мегарданд, цамчунин цангоми сӯцбат кардан
бо эшон ба цаяҷон меафтанд. Бинобар ин, фарзандон шукуфацои
зиндагии дунявк цастанд ва ин чизе аст, ки оятцои каримаи
Қуръон бар он таъкид намудаанд. Аз он ҷумла:
ب
ٓ ب
ب
ب
َّ
َّ
َّ ب
َّ ﴿ ُزيوََل
َل
َِّ بَوٱلفِّضثَِّوٱۡل بي
َِّ ٌيَٱل ُهليطرَة َِّنِّوََٱذل
َِّ تَنِّوََٱلنِّساءََِّوٱۡلنِّيََوٱللنَٰ ِّط
َِّ َٰ اسَ ُحبََٱلشٍو
َ ِّ ِّلي
ِّ
ب
ب
ب
ُ ُ ب ُ ب
ب
ب ب
َّ
]٤١ :﴾ [ال عهران١٤ََِّ وَٱلمَا
َ ٱّللَغِّيدهۥَحس
َُ ثَذَٰل ِّمََنتَٰ َُعَٱۡلي َََٰة َِّٱدلنياََو
َِّ ٱل ُهس ََّنثَِّوٱۡلىع َٰ َِّمَوٱۡل بر
«Муцаббати хостаницо аз занон ва фарзандон ва амволи
фаровон аз зару сим ва аспони нишонадор ва чацорпожн ва
киштзорон дар чашми мардум ороста шудааст. (Вале) инцо
бацраи зиндагонии дунж цастанд ва саранҷоми нек назди
Худо аст».4
Ва мефармояд:
ُ ب
ٗ بر
ب ُ ب
ب
َّ ُ َٰ َٰ ب
﴾٤٦َ ل
َ يَأم
َ يَغِّيدََربِّمََثَ ٗاةاَوخ
َجَخ ب ر
َ ُ َٰجَٱلصَٰل ِّح
َ الَوٱۡل ُيَنََزِّيي َثَٱۡلي َََٰة َِّٱدلنياََوٱلبلِّي
َ ﴿ٱله
]١٤ :[الكهف
«Молу фарзандон ороиши зиндагонии дунжанд ва цасаноти пояндаи шоиста назди Парвардигори ту аз ҷицати
савоб бецтар ва аз ҷицати умед доштан хубтаранд».5
ب
ب
ب
ُ
ب
َّ
ب
ُ
ُ
﴾٢٠َفَٱۡل بنو َٰ َِّلَوٱۡل بول َٰ َِّد
َ ِّ ََ﴿ٱغل ُه َٓاََأنهاَٱۡلي َََٰةَُٱدلنياَلػِّبََول بٍَََوزِّييثََوتفاخ َُرَة بييك بَمَوحكاثر
]٠٢ :[احلديد
«Бидонед, ки зиндагонии дунж бозк ва бецудагк ва ороиш ва дар мижнатон худситок ва дар молцову фарзандон
зиждаталабист».6
Дар ин сурат, бояд дар баробари ин афкори пусидаву тафохури
ҷоцилк ба василаи оятцои Қуръон бо онон рӯ ба рӯ шуд ва бар
. Сураи Оли Имрон, 3: 14.
. Сураи Кацф, 18: 46.
6. Сураи Цадид, 57: 20.
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эшон фацмонид, то барои мӯъминон собиту муқаррар гардад, ки
ин зиждатии амволу фарзандон ба эшон суде намерасонад ва аз
чизе бенижз намесозад. Худованд мефармояд:
ُ ٗ َّ ب
َّ َّ
ٓ ب ُ ب ب ُُ ب
ُب
ُ َّ ُ َٰ ب
ُ
َارٌَ بَم
َِّ بَٱنل
َ ٱّللَِّشيَاََوأو َٰٓلئِّمََأصح
َ ََلَأ بول َٰ ُدٌمَنِّو
َ نَعيٍ َمَأنوَٰلٍ َمَو
َ ِّ نَٱذلِّيوََكف ُرواََلوَتغ
َ ِّ ﴿إ

ُ ِّ َٰ ػِّيٍاَخ
]٤٤٤ :﴾ [ال عهران١١٦ََرلون

«Ба дурустк, аз касоне, ки кофир шудаанд, амволашон
ва фарзандонашон чизеро аз азоби Худо дафъ намекунад ва
онцо бошандагони дӯзаханд, эшон дар он ҷо ба таври
цамешагк мондагоранд».7
Боз мефармояд:
«Пас, фузунии амвол ва фарзандони эшон туро ба шигифт наорад, ҷуз ин нест, ки Худо мехоцад онцоро дар зиндагии дунж ба ин васила азоб дицад 8 ва дар цоли куфр ҷон
дицанд».9
Ва мефармояд:
«(Шумо эй мунофиқон) монанди касоне цастед, ки пеш аз
шумо буданд. Онцо аз шумо нерӯмандтар ва дар амвол ва
фарзандон бештар буданд. Онцо аз насибаи хеш хеле
бацраманд шуданд10 ва шумо низ аз насибаи хеш бацраманд
шудаед, цамон гуна ки касони пеш аз шумо буда бацраи
худро бурданд ва шумо ба цамон чизе (аз зиштицо) фурӯ
рафтаед, ки онцо ба он фурӯ рафта буданд. Амалцои он
ҷамоа дар дунжву охират пучу бесуд гашт шуд ва зижнкор
шуданд».11
Ва мефармояд:

. Сураи Оли Имрон, 3: 116.
. Яъне: машаққати ҷамъи мол ва цифзи фарзандон ва таассуф бар он чк аз даст
равад.
9. Сураи Тавба, 9: 55.
10. Яъне: аз дунж.
11. Сураи Тавба, 9: 69.
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ب
ُ
َّ ب
ُ
ُ ُ َّ
َّ
ُ ب
﴾٥٦َ َل َيش ُػ ُرون
َ َ ت َةل
َِّ َٰ ف َٱۡل بير
َ ِّ َ ع َل ٍُ بَم
َ ار
ِّ  َنس٥٥َ َ﴿أَيستَنَ َأنها َى ِّهدٌم َةًِِّّۦ َنِّو َنالَ َوبنِّي

]٥٤ ،٥٥ : [املؤنيون
«Ож (ин кофирон ва саркашон) гумон мекунанд амволу
фарзандоне, ки (ба эшон медицем ва) бо он жриашон
мекунем, (барои ин аст, ки) барояшон дар некӯицо саъй
мекунем? Балки намефацманд ва дарнамежбанд 12».13
Боз мефармояд:
َّ ُ ُ ب
ٓ ب
َّ ُ ب
ٗ َٰ ُ ب ُ ب ُ ب َٰ ٗ ب
ُ بَيبب ُس
َٱلر بزقََل ِّهوَيشا َُءَويلد َُِّر
َ
َ
ط
َ
ر
َ
َ
ن
إ
َ
َ
ل
ك
َ
٣٥
َ
ي
َ
ب
ذ
ػ
ه
ة
َ
َ
و
َن
َ
ا
ن
و
َ
ا
د
لَوأول
َ ثَأنو
َ وَأك
َ ﴿وكالَاَََن
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ ُ ب
ُ َّ ُ ُ َٰ ٓ ب َٰ ُ ُ ب ٓ ب
َٰ َّ ب
ُ
ََوَءانو
َلَن ب
َ ِّفَإ
ََٰٓ تَتل ِّر ُبك بَمَغِّيدىاَزل
َ ِّ لَأولدكمَةِّٱل
َ َونَاَأنولك َمَو٣٦ََاسَلََي بػل ُهَن
َ ِّ َّوَأكثََٱنل
َك
ِّ ول
ُ ٗ
ٓ
ُب
ُ ُ
]٥٣ ،٥٥ :﴾ [سبا٣٧ََجَءا َِّن ُيَن
َِّ َٰ فَٱلغ ُرف
َ ِّ َفَةِّهاَغ ِّهلَاََوٌ بَم
َ ِّ ٱلض بػ
ِّ َوغ ِّهلََصَٰل ِّحاَفأو َٰٓلئِّمََل ٍُ بَمَجزا َُء
«Ва гуфтанд: «Мо, ки (дар дунж ) амвол ва авлоди бештаре дорем, (дар охират цам) царгиз азоб намебинем ва
шиканҷа намешавем». Бигӯ: «Ба дурустк, Парвардигори
ман рӯзиро барои цар кк хоцад, фарох ва танг мегардонад,
валекин аксари мардум намедонанд». Ва амвол ва авлоди
шумо он чизцое нестанд, ки шуморо ба Мо наздик ва муқарраб созанд, балки касоне, ки имон бижранд ва корцои
шоиста кунанд, онон (муқарраби даргоци илоцк буда ва) дар
баробари аъмоле, ки

анҷом додаанд, подоши дучанд

доранд ва онцо дар ғурфацои баланд дар амну амон ба сар
мебаранд».14
Бегумон, оятцои зижде дар Қуръон одамонро барцазар доштааст аз
ин, ки муцаббати фарзандон ва дилбастагк ба амвол ба дараҷаи
эҷоди фитна ва шикастани цурмати амрцои илоцк нарасад, ки дар
натиҷа сабаби душмании сахт ва хашми зижди Худованд гардад.
Ба цамин хотир, ин гуна оятцо мо одамонро мавриди хитоб қарор
доданд:
. Яъне: неъмат нест, балки ба тадриҷ ба азоб наздик кардан аст.
. Сураи Мӯъминон, 23: 55-56.
14. Сураи Сабаъ, 34: 35-37.
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ب
َّ َّ
ُ ب
ُ ُ ٓ َّ
]٠٢ :﴾ [االىفال٢٨ََٱّللَغِّيدهُ َٓۥَأ بج رَرَغ ِّظيم
َ َن
َ ﴿وٱغل ُه َٓاََأنهَاَأ بنوَٰلك بَمَوأ بول َٰ ُدك بَمَف ِّخيثََوأ

«Ва бидонед, ки молцои шумо ва фарзандони шумо василаи озмоишанд ва (бидонед, ки) подоши бузург дар
пешгоци Худованд аст».15
Ва мефармояд:
َّ
ُ ُ ُ ٓ َّ ب ب َٰ ُ ب ب َٰ ُ ب ُ ٗ َّ ُ ب ب
ُ وٌ بَمَِإَونَت بػ ُفَاََوح بصف
َٰٓ ﴿
ََحَا
جك َمَوأولدِّك َمَغدواَلك َمَفٱحذر
َ ن َن
َ ِّيأيٍاَٱذلِّيوََءانيَاََإ
ِّ ِّوَأزو
ب
ُ َّ َّ
َّ
ُ ب
ُ ُ ٓ َّ
: ﴾ [اتلغابو١٥ََٱّللَغِّيدهُ َٓۥَأ بج رَرَغ ِّظيم
َُ َإِّنهَاَأ بنوَٰلك بَمَوأ بولَٰ ُدك بَمَف ِّخيثََو١٤َِّيم
َٱّللَغفَرََ َّرح ر
َ َن
َ ِّوتغ ِّف ُرواََفإ
]٤٥ ،٤١
«Эй мӯъминон! Бегумон баъзе аз цамсарон ва фарзандонатон душманони шумоанд, (шуморо аз роци Худо бозмедоранд), пас аз онцо хештанро барцазар доред. Ва агар
афв кунед ва даргузаред ва биомурзед, пас цамоно Худо
омурзандаи мецрубон аст. Ҷуз ин нест, ки амвол ва авлоди
шумо имтицон аст ва аҷри бузург назди Худост».16
Ва мефармояд:
َّ ُ َّ ُ َّ ُ ب ب ب ب ٗ َّ ب
ُ بُ ر
َٰٓ ﴿
َادله ِّۦ
ِّ ِّ َدٌََََجازََغوَو
َ دله ِّۦَولََمَل
ِّ ادلَغوَو
َلََي ِّزيَو ِّ ر
َ َاسَٱتلَاََربك َمَوٱخشَاََيَنا
َ يأيٍاَٱنل
ُ َّ ُ ب
َّ ب
ب
َّ ب َّ ب
ُ َّ ُ
]٥٥ :﴾ [لقهان٣٣َور
َُ ٱّللَِّٱلغ ُر
َ ِّ ٱّللَِّحقََفلََتغ َّرىك َُمَٱۡلي َََُٰةَٱدلنياَولََيغ َّرىكمَة
َ ََنَوغد
َ ِّشيَاََإ
«Эй мардум! Аз (гирифтор шудан ба хашму азоби)
Парвардигори хеш эцтижт кунед ва аз рӯзе битарсед, ки на
падаре масъулияти аъмоли фарзандашро мепазирад ва
коре барои ӯ бароварда мекунад ва на фарзанде масъулияти аъмоли падари худро мепазирад ва коре барои ӯ бароварда месозад. Ба дурустк ки ваъдаи Худо (ба фаро расидани қижмат) цақ аст. Пас, зиндагонии дунж шуморо мағрур
насозад ва фиребдицанда (шайтон) шуморо аз Худо
нафиребад».17

. Сураи Анфол, 8: 28.
. Сураи Тағобун, 64: 14-15.
17. Сураи Луқмон, 31: 33.
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Илова бар матолиби зикршуда, аз ҷицати дигар низ Худованд
инсонро бо навъцои тацдидцову ваъдацои сахт мавриди хитоб
қарор медицад, аз он ҷумла мефармояд:
«Бигӯ: «Агар падарони шумо ва писарони шумо ва занони
шумо ва хешовандони шумо ва он молцое, ки онро касб
кардаед ва тиҷорате, ки аз касоди он метарсед ва
манзилцое, ки мавриди писанди шумо аст, назди шумо аз
Худову Расули Ӯ ва аз ҷицод дар роци Худо дӯстдоштатар
бошанд, пас мунтазир бошед, то он ки Худо уқубати Худро
бижрад ва Худованд фосиқонро цидоят намекунад».18
Агар фарзанд роци бединиву тариқаи фисқу фуҷурро пеш
гирифт, василаи наҷот чист ва чк бояд кард? Худованд
мефармояд:
َّ
َّ ب
ٓ
ُ
ب
َّ َّ ٓ ب
ُ ٓ
ُ ٱّلل َور ُس
َََلۥ َول بََ ََكى َٓاَ َءاةاءٌ بَم َأ بَو
َ َ و َحا َد
َ ٱّللِّ َوٱۡل بَ َِّم َٱٓأۡلخ َِِّّر َيَُادونَ َن
َ ِّ َت َُد َك بَ ٗنا َيُؤن ُِّيَنَ َة
َ﴿
ِّ َ ل
ُ ُ ب
ُُ ُ ب
ُ
َّ
ب
ُ
ب ٓ ُ ب ب ب ُ ب ب
َٰٓ
ََٱۡليمَٰوََوأيَّدٌمَة ِّ ُروحَ َنِّي ًََُو ُي بدخِّل ٍُ بَمَجنَٰج
َ
َ
م
ٍ
َب
ل
ك
َ
َ
ف
َ
ب
َ
خ
ن
َ
م
َ
ئ
ل
و
ِّ
ِّ أبياءٌ َمَأ َوَإِّخوَٰنٍ َمَأ َوَغشِّ يتٍ َمَأ
ِّ ِّ ِّ
ُ ُب
ب ب
َّ ٓ َّ ُ ب
َّ
ب
ب
ُ
َّ ُ ب
ب
َُٱّللَِّ ٌُ َم
َٰٓ
َ ََ نَحِّز
َ ِّ لَإ
َ ٱّللَِّأ
َ ََ ٱّللَعَي ٍُ بَمَورضَاََعي ًََأولئِّمََحِّز
َ َض
َ ِّ َت ِّريَنِّوََتخٍِّاَٱۡلىه َٰ َُرَخَٰ ِّرلِّيوََػِّيٍاََر
ب ب
]٠٠ :﴾ [املجادلة٢٢ََٱل ُهفل ُِّحَن
«Қавмеро нахоцк жфт, ки ба Худо ва рӯзи охир имон
дошта бошанд ва бо касоне дӯстк кунанд, ки бо Худо ва
Расули Ӯ душманк меварзанд, агарчи он касон падарон ж
писарон ж бародарон, ж хешовандони онцо бошанд. Онцо
касонеанд, ки Худо дар дили эшон имонро навиштааст ва
ба онцо ба файзи ғайбк аз ҷониби Худ қувват додааст ва
онцоро ба бӯстонцое дохил мекунад, ки аз зери дарахтони
он нацрцо мераванд, дар цоле ки дар он ҷо ҷовидонанд.
Худо аз онцо хушнуд аст ва онцо аз Худо хушнуданд. Онон
цизби

Худованданд,

растагоронанд!».19
. Сураи Тавба, 9: 24.
. Сураи Муҷодала, 58: 22.

18
19

огоц

бош,

цамоно

цизби

Худо
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Ногуфта намонад, ки илова бар нақши тарбиявии волидайн, аз
ҷумла омилцое, ки фарзандонро аз фитнаву гумроцк нигац
медорад ва намегузорад аз роц берун раванд, цамон намоз, рӯза,
амри ба маъруф ва нацй аз мункар аст. Чунончи дар ривоят
омадааст, Цузайфа (р) гуфт: Аз Расули Худо (с) шунидам, ки
фармуданд:
«Фитна ва гумроции шахс, ки дар мижни хонавода ва бар
асари сарват, фарзанд ва цамсояаш барои ӯцосил мешавад,
намоз, рӯза, садақаву закот, амри ба маъруф ва нацйи аз мункар
онро мепӯшонад ва аз байн мебарад».20
Худованд ба лутфу карами худ ба цамаи мусалмонон фарзандони
солецу некӯкоре, ки эшонро бар тоату ибодати Худо кӯмак кунанд
ва

аз

зикру

жди

Худо

дур

насозанд,

ато

бифармояд.

. Ба ривояти Шайхон ва Тирмизк. Тавзец: фитнаву гумроцк дар мижни
хонавода иборат аст аз зулм ва набудани риояи цуқуқи онцо дар молу сарват,
цамчунин ҷамъ намудани он аз роци касби царом ж масраф намудани он дар
корцои номашрӯъ ж пардохт нанамудани закоти он ва фитна нисбат ба фарзандон иборат аст аз жд надодан ба онон он чиро, ки дар дунжву охират барои
эшон лозиму зарурк мебошад ва фитнаву гумроцк нисбат ба цамсоя иборат аст
аз риоя накардани цуқуқ ва раво доштани зулму ситам ба ӯ. «Тоҷу-л-усул». – Ҷ.
1. – С. 136.
20
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