
  بسمه تعالي

  آيات:

  بخش قابل تقسيم مي باشد: ٤به طور كلي آياتي كه بصورت صريح مرتبط با فرزندآوري هستند در 

  وجود فرزندفرزندآوري و نگرش مثبت نسبت به  جاديا )١
  بعلت نگراني ها و مشكالت اقتصادي و تقويت باور به رزاقيت الهي جهت درمانولد  قتل ولد و نابوديمذمت  )٢
  سياست نسل كشي و قتل ولد توسط دشمنان حق جهت تضعيف جبهه حقافشاي  )٣
  مادري و تكريم آنوالدين و خصوصا جايگاه ايجاد نگرش مثبت به جايگاه  )٤

  

  وجود فرزندفرزندآوري و بخش اول: آيات مرتبط با ايجاد نگرش مثبت نسبت به 

  در نظام احسن ياله نياز تكو يمرحله ا يفرزندآور. ١

جاالً َكثيراً وَ نِساًء وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذي َتساَئُلونَ ِبِه َو يا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا رَبَُّكُم الَّذي خََلقَُكْم مِْن نَفْسٍ واِحدٍَة وَ خَلَقَ ِمْنها زَوَْجها وَ َبثَّ ِمْنُهما رِ 

  )١:نساء(الْأَْرحامَ إِنَّ اللَّهَ كاَن َعَلْيكُْم َرقيبًا 

  آثار و بركات وجود فرزند:. ٢

  بر مردم يحفظ نسل، نعمت و منّت الهالف. 
  ) اعراف ٨٦ ( َفَكثَّرَُكم الً يَو اذُْكرُوا إِذْ ُكْنُتْم َقل

  )٤٩/  شوري( الذُّكُور شاءُ يَ ِلَمنْ  هَبُ يَإِناثاً َو  شاءُ يَ لِمَْن  َهبُ يَ  شاءُ يَ ما  ْخلُقُيَ لِلَِّه ُمْلكُ الَسّماواِت َو الْأَْرِض  

  ياله يو بشارت امبرانيداشتن فرزند، آرزوي پ ب)
  )٣٨عمران/  آل( الُدّعاء عُ يسَم إِنَّكَ ةً بَ يِّ طَ  َيّةً مِنْ لَدُنَْك ذُرِّ يرَبَّهُ قاَل َربِّ َهبْ ل ايَّ ُهناِلكَ دَعا زَكَرِ

ل (آ نيمِنَ الَصّاِلح ابيوَ َحصُورًا َو نَ  داًيِّ سَ  مَِن الَلّهِ وَ  ةٍ لمَ مُصَدِّقًا بِكَ  ىيحْ يَ بِ  َبِشُّركَ يُ اْلِمْحرابِ َأَنّ الَلَّه  يفِ  يَصلِّيُ وَ هُوَ قائٌِم  ةَُفناَدتْهُ اْلَمالِئكَ 
  )٣٩ / عمران

  ) ١٠١/ صافات( ميَحل َفَبَشّرْناهُ بُِغالمٍ 

  )٧١ (هود / عُْقوبَيََفضَحَِكْت َفَبَشّرْناها بِإِسْحاَق وَ مِنْ وَراِء إِْسحاَق  ةٌَو اْمرَأَُتُه قاِئمَ 

  )٧/ ميمرَلمْ نَجَْعلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيا ( يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشُِّركَ بُِغالمٍ اسْمُهُ يَحْيى

  الهيفرزند ، نعمت و موهبت ج) 
  )٤٩شوري/ يَهُب ِلمَن َيَشاُء إَِنًثا َو يََهبُ ِلَمن َيَشاُء الذُُّكوَر(الَْأْرِض يَخلُقُ مَا َيَشاُء لِّلَّهِ ُمْلكُ السََّماَواِت َو 

  )٥٠شوري / يُزَوُِّجُهْم ذُْكَرانًا وَ إِنَثًا  َو يجََعلُ مَن َيشَاُء َعِقيًما  إِنَّهُ َعِليمٌ قَدِيرٌ( أَوْ

  )٧٢انبيا/  جََعلْنا صاِلحيَن (َلًة َو ُكال وََهْبنا َلهُ إِْسحاَق َو َيعُْقوبَ نافِ  وَ

  انسان امداد الهي براي ،فرزندد) 
  )٦(اسراء /   رايوَ جََعْلناُكمْ أَكْثََر نَف نَ يوَ أَمْدَدْناُكمْ بِأَمْواٍل وَ َبن 

  )١٢(نوح /  َلكُْم أَْنهاراً  جَْعلْ يَ َلُكمْ َجَنّاٍت َو  جَْعلْيَ وَ  نَ يبِأَْمواٍل َو َبن مِْددُْكمْيَُو  

  )١٣٣شعراء / (  نيأَمَدَّكُْم بِأَنْعاٍم وَ َبن 



  ايدن يو آراستگ نتيفرزند، زه) 
   )٤٦(كهف /  ايالدُّنْ  اةِياْلحَ  ةُنَ ياَلْمالُ وَ اْلبَنُونَ ز 

  ميراث والدينو) 
  )٨٩انبيا / خَيْرُ الْواِرثينَ ( فَْرداً وَ أَنْتَ  رَبَّهُ رَبِّ ال تََذرْني َو زَكَرِيَّا ِإذْ نادى

  )٦و  ٥مريم/( َو يَرِثُ مِْن آِل يَعُْقوَب وَ اجَْعْلُه رَبِّ رَِضيا َيِرُثني/  مِْن لَدُْنكَ وَِليا عاِقرًا َفَهْب لي َو كاَنتِ امَْرأَتي إِنِّي خِفْتُ اْلَمواِلَي مِْن وَرائي وَ

  :نيوالد يشدن برا نيقرة اع تيقابلز) 
  )٧٤فرقان/ ( وَ الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِْن أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ إِماماً

  ح) قابليت باقيات صالحات شدن براي والدين:
  )٤٦خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ أَمَال(الكهف : الْمالُ وَ الْبَنُونَ زينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ 

  

بخش دوم: آيات مرتبط با مذمت قتل ولد و نابودي ولد بعلت نگراني ها و مشكالت اقتصادي و تقويت باور به رزاقيت الهي 

  جهت درمان

  ) ١٤٠/انعام ( َضلُّوا وَ ما كانُوا مُْهتَدينََسفَهًا بِغَْيرِ ِعْلٍم وَ حَرَُّموا ما رَزَقَهُُم اللَُّه اْفِتراًء عَلَى اللَِّه قَْد  قَدْ َخِسَر الَّذينَ َقَتلُوا أَوْالدَهُمْ
ِمنْ إِْمالٍق نَحْنُ نَرُْزُقكُْم وَ إِيَّاهُمْ وَ ال َتقْرَُبوا  ِإحْسانًا َو ال تَْقُتُلوا أَوْالدَكُمْ ْيئًا َو بِالْوالِدَْينُِقلْ تَعالَْوا َأتُْل ما َحرَّمَ رَبُُّكمْ َعَليُْكمْ أَالَّ ُتْشِركُوا بِِه شَ 

  ) ١٥١/انعام اُكمْ بِهِ لَعَلَّكُْم تَْعقُِلونَ (حَرَّمَ اللَّهُ إِالَّ ِبالْحَقِّ ذِلُكْم وَصَّ  اْلَفواحَِش ما َظَهَر ِمْنها َو ما بَطََن وَ ال َتْقُتُلوا النَّفْسَ الَّتي
  ) ٣١ /اسراء كانَ ِخطًْأ َكبيرًا ( َخْشَيَة إِْمالٍق نَحُْن نَرُْزقُهُْم وَ إِيَّاكُْم ِإنَّ َقتَْلُهمْ وَ ال َتْقُتُلوا أَْوالدَُكمْ

   )٩و  ٨ / تكوير(  ذَنبٍ ُقِتَلتْ ِ بِأَىّ/  وَ إَِذا الَْمْوُءدَةُ ُسئَلتْ 
  )٦٠/ عنكبوت (َدابٍَّة لَّا تَحِمُل رِْزقَهَا اللَُّه يَرُْزُقَها َو إِيَّاُكمْ  وَ هَُو السَِّميُع الَْعلِيموَ كََأيِّن مِّن 

 
  افشاي سياست نسل كشي و قتل ولد توسط دشمنان حق جهت تضعيف جبهه حق:بخش سوم: آيات مرتبط با 

 وَُيْهلِكَ ِفيهَا ِلُيْفسِدَ الْأَْرضِ  ِفي سَعَىوَِإذَا تََولَّى /  لَدُّ اْلِخصَامِ أَ  وَهُوَ  َقْلِبهِ  ِفي مَاوَمِنَ النَّاِس مَْن يُْعِجُبَك قَْولُهُ ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا وَُيْشهِدُ الَلَّه َعَلى 
  )٢٠٥و  ٢٠٤(بقره /  بُّ اْلَفَسادَ ُيحِ  َلا َوالَلّهُ  وَالَنّْسلَ  اْلَحْرثَ

  )٤/قصص (نَُّه كاَنَ مَِن اْلُمْفسِدِينْستَْحِى ِنَساءَهُْم  إِِإنَّ فِْرعَوَْن َعَلا فِى اْلأَْرِض وَ جََعَل َأْهلَهَا ِشَيًعا َيْسَتْضعُِف طَائَفًة مِّنهْ ُْم يُذَبِّحُ أَْبنَاءَُهمْ َو يَ 
  )٢٥غافر / ( يَن ِإلَّا فىِ َضَللٍمِْن ِعندِنَا قَالُواْ اْقُتُلواْ أَبْنَاَء الَّذِيَن َءاَمُنوْا مَعَهُ َو اْسَتْحُيوْا ِنَساَءُهمْ  َو مَا َكيْدُ الْكَافِرِ َفَلمَّا جَاَءُهم بِاْلحَقّ

 انعام(وَ ِلَيْلِبسُوا َعَلْيِهمْ ديَنُهمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما فََعلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَْفتَرُونَ شُرَكاؤُُهمْ ِليُرْدُوهُمْ  أَوْالدِهِمْ وَ كَذِلكَ زَيَّنَ ِلكَثيرٍ مِنَ اْلمُْشِركينَ َقْتلَ
/ ١٣٧(   

  

   بخش چهارم: آيات مرتبط با ايجاد نگرش مثبت به جايگاه مادري و تكريم آن

  مادر در قبال شيردهي مادر و رفاه) شتيرزق و پوشش(مع نيبه تامو وراث پدر پدر  فيتكلالف) 

هُ رِزْقُهُنَّ َو ِكسَْوتُهُنَِّ الْمَعْرُوفِ ال تَُكلَُّف نَْفسٌ إِالَّ َو الْواِلداُت يُْرضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَيِْن كاِمَليْنِ ِلمَْن أَرادَ َأْن يُِتمَّ الرَّضاَعَة وَ َعَلى اْلَموْلُودِ لَ 

 َفال ُجناحَ َعَلْيِهما َو ِإْن َولَدِها َو ال مَوْلُودٌ لَهُ بَِولَدِِه وَ َعَلى الْواِرثِ مِثْلُ ذلِكَ َفإِنْ َأرادا ِفصاًال عَْنَ راٍض ِمْنهُما وَ َتشاوُرٍوُسْعَها ال ُتَضارَّ والِدَةٌ بِ

  )٢٣٣/بقره(اْلَمعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللََّه َو اْعَلمُوا أَنَّ اللََّه ِبما تَْعَمُلونَ َبصيرٌ أَرَْدُتمْ َأنْ َتْسَتْرضُِعوا أَوْالَدكُْم َفال جُناَح َعَلْيكُْم ِإذا سَلَّْمُتْم ما آَتْيُتمْ بِ

در قبال رنج و  يو عبود يشرك الوه يو نف ياله تيعبود فيدر ردو شكر آنها  نياحسان به والدب) تكليف فرزند به 

  زحمات فرزندآوري و فرزندپروري

  )٢٣/اسراءو  ٣٦ /نساءو  ٨٣ /بقرهو  ١٥١ / انعام(رَبَُّك َألَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ِإيَّاُه وَ ِبالَْوالِدَيْنِ إِْحَسًنا   وَ َقضىَ



وَهْنٍ وَ  وَصَّْيَنا اْلانسَاَن بَِوالِدَْيهِ َحَمَلْتُه أُمُُّه َوْهنًا َعلىَوَ /  َلا ُتشِْرْك بِاللَّهِ  ِإنَّ الشِّْركَ لَُظلٌْم َعظِيمٌ  َو إِْذ َقالَ لُْقَماُن الِْبِنِه َو هَُو يَعُِظُه َيابُنىَ

  )١٤-١٣/ (لقمان  اْلمَِصيرُ  َأِن اشْكُرْ لِى وَ لَِواِلدَيَْك إِلىَ فَِصالُهُ فىِ َعاَمينْ

َوضََعتْهُ كُرْهاً َو َحْمُلُه وَ ِفصالُُه َثالثُوَن َشْهراً َحتَّى إِذا بَلََغ َأشُدَُّه َو بَلَغَ َأْربَعينَ سَنًَة قاَل َو وَصَّْيَنا اْلِإْنساَن بِوالِدَيْهِ ِإحْسانًا َحَمَلْتُه أُمُّهُ كُْرهًا وَ 

إِنِّي ُتْبتُ إَِلْيَك وَ ِإنِّي مِنَ  ذُرِّيَّتي في  ليوالِدَيَّ َو َأْن أَْعَملَ صالِحًا تَرْضاُه وَ َأْصلِحْ  أَنَْعْمَت َعَليَّ َو َعلى َأْن أَْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتي رَبِّ أَوْزِْعني

  )١٥/ احقافو  ٨ / عنكبوت (اْلُمْسِلمين

  يريدر مقطع پ نيوالد تيو حما ميبه فرزند جهت تكرج)تكاليفي 

وَ َلا َتنْهْرُهَما َو ُقل لَُّهَما َقوْلًا  ا َتقُل لهََّما ُأفٍَيْبُلغَنَّ ِعنَدكَ الِْكبَر أَحَُدُهَما أَوْ ِكلَاُهَما َفلَرَبَُّك َألَّا تَْعُبدُواْ إِلَّا إِيَّاُه وَ ِبالَْوالِدَيْنِ إِْحَسًنا  إِمَّا  وَ َقضىَ

  )٢٤و  ٢٣اسراء / ( ارَْحمُْهَما َكَما رَبَّيَانِى صَِغيًرا مِنَ الرَّْحَمِة وَ ُقل رَّبّ َو اخِْفضْ لَُهَما َجَناحَ الذُّلّ/  كَرِيًما

  مشرك نيبا والدحتي معروف  مصاحبت) د

 ُثمَّ إِلىَ  ْع َسبِيَل مَْن أَنَابَ إِلىَوفًا  وَ اتَّبِوَ إِن َجاهََداَك َعلىَ َأن ُتْشِركَ بىِ مَا َلْيسَ لََك بِِه ِعْلمٌ َفلَا ُتطِعُْهَما  وَ صَاِحْبُهَما فىِ الدُّنْيَا مَعْرُ

  )١٥لقمان / ِبَما ُكنُتمْ تَْعَمُلونَ(م مَرْجِعُُكمْ فَأُنَبُِّئكُ 

  فرزند ريخ يدر انفاق ها نيداشتن والد تياولو) ه

ئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ َو الْيَتامى بيلِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْ يَســْ رٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِِه وَ الْمَســاكينِ وَ ابْنِ الســَّ

  )٢١٥/بقره  (عَليم

  

  روايات:

  بخش قابل تقسيم مي باشد: ٣به طور كلي رواياتي كه بصورت صريح مرتبط با فرزندآوري هستند در 

  وجود فرزندفرزندآوري و نگرش مثبت نسبت به  جاديا )١
  باور به رزاقيت الهي جهت درمانمذمت قتل ولد و نابودي ولد بعلت نگراني ها و مشكالت اقتصادي و تقويت  )٢
   ايجاد نگرش مثبت به جايگاه والدين و خصوصا جايگاه مادري و تكريم آن )٣

  

  ايجاد نگرش مثبت نسبت به فرزندآوري و وجود فرزندروايات مرتبط با بخش اول: 

  ها در روز قيامت، به انبوه جمعيت مسلمانانبر ساير امّت نبي اكرم ص تفاخر. ١

  )٢ص ٦(كافي ج أَكْثِرُوا الْوَلَدَ أُكَاثِرْ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً: وآلهعليهاهللاصلي رسول خدا

قْطَ (يقِفُ مُحْبَنْطِئاً) َعلَي بَابِ لَا حَتَّي يدْخُلَ أَبَوَاي  الْجَنَّةِ فَيقَالُ لَهُ ادْخُلْ فَيقُولُ تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً فِي الْقِيامَةِ حَتَّي إِنَّ الســِّ

  )٣٨٣ص  ٣(من ال يحضر ج قَبْلِي

تُمْ أَنِّي ءٍ أَرْحَاماً أَمَا عَلِمْءٍ أَْخلَافاً وَ َأفْتَحُ َشيْءٍ َأفْوَاهاً َو َأدَرُّ َشيْعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ َقالَ رَُسولُ اللَّهِ(ص) تَزَوَّجُوا الْأَبَْكارَ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ َشيْ

  )٣٩٥(توحيد شيخ صدوق ص  أُبَاهِي بُِكمُ الْأَُممَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسِّقْط

  تشويق به ازدواج با همسر ولُود . ٢

ُسولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ لِيَ ابْنَةَ عَمٍّ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ْسنَهَا َو دِينَهَا وَ لَكِنَّهَا َعاقِرٌ فَقَالَ لَا جَاءَ رَجُلٌ إَِلى رَ ِضيتُ جََمالَهَا وَ حُ قَدْ رَ

َساءَ بَ ْستَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ النِّ ُسفَ بَْن يَعْقُوبَ لَقِيَ أََخاهُ فَقَالَ يَا أَِخي كَيْفَ ا ْستَطَعْتَ َأْن عْدِي فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي َو قَالَ إِتَتَزَوَّجْهَا إِنَّ يُو نِ ا

  .َفافْعَل بِالتَّسِْبيحِ الْأَرْضَ تَكُونَ لَكَ ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ



ُسولِ اللَّهِ ص َسوْدآءَ وَلُوداً فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بُِكمُ الْأُمَمَ يوْمَ الْقِيامَةِ قَاَل: فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَ سالمعليه تَزَوَّجْ  وْد مَا ال سَّ ، ٥ج ،يالكاف(آُء َقالَ الْقَبِيحَةُ ال

  )٣٣٣ص 

ولُ اللَّهِ ص ـــُ نَاءَ الْجَِميلَةَ الْعَاقِرَةَ فَإِنِّي قَالَ رَس ـــْ الْقِيَامَةِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْوِلْدَانَ تَحْتَ عَرْشِ الرَّْحَمِن  يَوْمَ الْأُمَمَ بِكُمُ أُبَاهِي لَا تَزَوَّجُوا الْحَس

  )٢٩٣، ص: ٥بحار األنوار ج (.رُونَ لِآبَائِِهمْ يَحْضُنُُهمْ إِبْرَاهِيمُ وَ تُرَبِّيهِمْ َسارَةُ ع فِي جَبَلٍ مِنْ مِسْكٍ وَ عَنْبَرٍ وَ زَعْفَرَانيَسْتَغْفِ

  آثار و بركات و فوائد فرزند:. ٣

  كنندوسيله فرزنداني كه تسبيح ميمحبوب بودن سنگيني زمين بهالف) 
نَانٍ عَنْ أَِبي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّعَلِيُّ بْنُ  ـــِ فُ أَخَاهُ قَالَ لَهُ يَا أَِخي َكْيَف إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ س ـــُ ا لَقِيَ يُوس

  )٣ص  ٦ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ لَكَ ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ الْأَْرضَ بِالتَّسْبِيحِ َفافْعَلْ.(كافي ج قَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي وَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِي

  )١١٢،ص١٥الوسائل،ج مستدرك( هُ مَا يْمَنعُ اْلُمؤْمَِن أَْن يتَّخِذَ أَْهًلا لََعلَّ اللََّه يرُْزُقُه نََسَمًة ُتثِْقلُ الْأَْرَض ِبلَا ِإَلهَ إِلَّا اللَّ امام باقرع:

  دعاي حاضر و شفيع سابقب) 
صري يبِئْسَ «: حسن ب شَّ سالم فَقَالَ كَذَبَ وَ اللَّهِ نِعْمَ الْوَلَدُ إِنْ عَاشَ كَدَِّني وَ إِنْ مَاتَ هَدَّنِي فَبَلَغَ ذَلِكَ زَينَ الَْعابِدِينَ عليه ءُال يال شَّ الَْولَُد  ءُال

  )١١٢،ص١٥الوسائل،ج مستدرك(وَ إِنْ مَاتَ فَشَفِيعٌ سَابِقٌاضِرٌ إِنْ عَاشَ فَدَعَّاءٌ حَ

  جگرگوشه مومن، شفيع و مستغفر والدينج) 
  لَهالْوَلَدُ كَبِدُ الْمُؤْمِنِ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ َصارَ شَفِيعاً َو إِنْ مَاتَ بَعْدَهُ يسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَهُ فَيغْفِرُ : وآلهعليهاهللاصلي رسول اكرم

  كمك كارد) 
  )٦ص  ٢(كافي ج ِبهِم نُيستَعيَ لَهُ وَلٌَد  كونَ يَ مِن سَعادَهِ الَرُّجلِ اَن  :سجاد (ع) امام

  ه)مايه سعادت
 ُموَسى بْنَ جَْعَفرٍ ع َيُقولُا الَْحَسنِ عيون أخبار الرضا عليه السالم أَِبي عَْن سَعٍْد عَنِ اْلَيقِْطيِنيِّ عَنْ يُونُسَ عَْن جَعْفَرِ بْنِ َخلٍَف َقالَ َسمِْعُت أَبَ

، ٤٩بيروت)، ج -(بحار األنوار (ط  َيرَى ِمنْهُ َخَلفًا وَ قَدْ أَرَانَِي اللَُّه مِنِ اْبنِي هََذا َخَلفًا وَ أََشاَر إَِلْيهِ يَْعِني إَِلى الرِّضَا ع َحتَّى يَُمتْ  سَعِدَ اْمرٌُؤ َلمْ
  )١٨ص: 

  )٤ص  ٦(كافي ج  َأْن َيكُوَن لَُه اْلوَلَُد يُْعَرفُ ِفيهِ شِبُْهُه َخْلُقُه وَ ُخُلُقهُ وَ شََماِئلُهمِنْ سَعَادَِة الرَُّجلِ 

  روشني چشم و شادي قلبو) 
  )١٠١: ٨٤(بحارالَْعْجَز وَ اْلُعْقر وَ قَاَل رَُسولُ اللَّهِ ص اْطُلبُوا الَْولََد وَ اْلَتِمسُوُه َفإِنَُّه ُقرَّةُ الَْعيْنِ َو رَْيَحانَةُ الَْقْلِب وَ إِيَّاكُمْ 

  )٦٨ح  ٩٨ص  ١٠٤ها) َبينَ عِبادِهِ (بحار األنوار: ج ها، (َقسَّمَو اله : الوََلُد للواِلدِ رَيحاَنٌة مِنَ اللّهِ  يََشمُّ هياهللا عل يقال رسول اهللا صل

  بركت خانهز) 
  )٣٧٤(نهج الفصاحه ص  بيت ال صبيان فيه ال بركة فيه.

  براي والدين: و ميراث و صدقه جاريثواب ط ) 
َكَتَب َو ثََواُبهُْم يَجْرِي إَِلى دِيَوانِهِْم مَْن َغَرَس نَْخًلا َو مَنْ َحفَرَ ِبئْرًا وَ مَْن َبنَى ِللَّهِ َمْسجِداً وَ مَنْ  ُقُبورِِهمْ عَنِ النَِّبيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: َخمَْسٌة ِفي

  )٩٧، ص: ١٠١ج بحار األنوار  (. صَالِحامُْصَحفاً َو مَنْ َخلَّفَ اْبناً

  )٢٨١ ص  ١٦ ال يََدع أحَُدكُم َطَلبَ الوَلَدِ؛ َفِإنَّ الرَُّجلَ إذا ماتَ و لَيَس َلهُ َولَدٌ انَقطَعَ اسمُُه (كنز العمّال: ج

  )٣٥٧ص ٢١(وسائل الشيعة ج  يَُمتْ  َلمْ فَكَأَنَّهُنَّ مَْن مَاتَ بِلَا َخلٍَف َفكََأْن َلْم يَكُنْ فِي النَّاِس َو مَْن َماَت وَ َلهُ َخَلفٌ أ



ا رَبِّ َمرَّ عِيَسى ابْنُ مَرَْيمَ ع بَِقْبرٍ يُعَذَّبُ صَاِحُبُه ُثمَّ مَرَّ بِِه ِمنْ قَاِبلٍ َفِإذَا هَُو لَا ُيعَذَّبُ فَقَاَل يَ عَنْ أَِبي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَاَل رَُسولُ اللَّهِ ص
يْهِ أَنَُّه َأدْرََك َلُه وَلٌَد َصالٌِح فََأْصلََح طَرِيقًا وَ آوَى َذا الَْقْبِر عَامَ أَوَّلَ فََكانَ ُيعَذَُّب َو مََررُْت بِهِ الْعَاَم َفِإَذا ُهوَ َلْيَس يُعَذَُّب فَأَوْحَى اللَُّه ِإلَ مَرَرُْت بِهَ 

عَزَّ وَ َجلَّ مِْن َعْبدِهِ اْلمُؤْمِِن وَلَدٌ يَْعُبدُهُ مِْن بَعْدِهِ ثُمَّ َتلَا أَبُو َعْبدِ اللَِّه ع  الَ رَسُولُ اللَِّه ص مِيَراُث اللَّهِيَِتيمًا َفِلهَذَا غََفرُْت َلُه بِمَا فََعَل ابُْنُه ثُمَّ قَ 
  )٤، ص: ٦ْلُه رَبِّ رَِضيا.( الكافي جَفَهْب ِلي مِْن لَُدنَْك وَِليا. َيِرُثنِي وَ َيرُِث مِنْ آِل َيعْقُوبَ وَ اْجعَ  آيَةَ َزَكرِيَّا ع رَبِ

  )٩٠، ص:١٠١ج بحار األنوار  (وَلٌَد صَالٌِح َيْسَتْغفُِر لَهُ. اْلمُؤْمِنِ َعبْدِهِ مِنْ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَاَل: مِيَراثُ

  ي) مايه جلب رحمت خداوند براي والدين:
  )٥٠ ، ص٦  حُبِِّه لِوَلَدِهِ. (كافى، جَلَيْرحَُم الَْعْبدَ لِشِدَِّة  ِانَّ اللّه

 

 تيباور به رزاق تيو تقو يها و مشكالت اقتصاد يولد بعلت نگران يمذمت قتل ولد و نابودبخش دوم: روايات مرتبط با 

  جهت درمان ياله

  نهي از خودداري از داشتن فرزند به علت تنگدستي با تقويت باور به رزاقيت الهي .١

لِي َكِرَهتْ َذِلكَ وَ قَاَلتْ إِنَّهُ َيْشتَدُّ َصاِلحٍ قَالَ: َكَتْبتُ إَِلى أَِبي اْلَحَسِن ع أَنِّي اْجَتَنْبُت َطَلبَ الَْولَِد مُنُْذ خَمِْس ِسِنيَن َو َذِلكَ أَنَّ أَهْ عَنْ بَكْرِ بْنِ 
  )٣ص  ٦ اْلوَلََد َفِإنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ َجلَّ َيرُْزقُُهمْ. (كافي ج ِء فَمَا تََرى َفَكَتبَ ع إَِليَّ اْطُلبِ عََليَّ تَرِْبَيُتُهمْ لِِقلَّةِ الشَّيْ

  ازدواج و فرزندآوري مايه وسعت رزق.٢

  )٣٣، ص ٥ج  ،يالكاف(َفَشكَا إِلَيْهِ الْحَاَجَة َفقَاَل تََزوَّْج َفتَزَوََّج فَوُسِّعَ َعَليْه جَاَء رَُجلٌ إَِلى النَِّبيِّ«امام صادق ع:

  )٣٣، ص ٥ج  ،يالكاف(الرِّزْقُ مَعَ النَِّساِء َو الِْعيَالِ«ع:امام صادق 

   آن ميو تكر يمادر گاهيو خصوصا جا نيوالد گاهينگرش مثبت به جا جاديابخش سوم:روايات مرتبط با 

اإلحسان: أن «فقال:  اإلحسان؟ ِإْحساناً ما هذاالْوالَِديِْن عن أبي والد الحناط، قال: سألت أبا عبد اهللا (عليه السالم) عن قول اهللا عز و جل:وَ بِ
أليس اهللا عز و جل يقول: لَْن تَنالُوا اْلِبرَّ َحتَّى  تحسن صحبتهما، و ال تكلفهما أن يسأالك شيئا مما يحتاجان إليه، و إن كانا مستغنيين،

أما قول اهللا عز و جل: إِمَّا َيْبلُغَنَّ ِعنَْدكَ اْلكِبَرَ أَحَُدُهما أَوْ ِكالهُما فَال  و«قال: ثم قال أبو عبد اهللا (عليه السالم): ».؟»١«ُتْنفِقُوا ِممَّا ُتحِبُّونَ 
إن ضرباك  -قال -وَ ُقلْ َلُهما قَْولًا كَرِيماً -قال -إن أضجراك فال تقل لهما أف، و ال تنهرهما إن ضرباك -قال -َتقُْل َلُهما ُأفٍّ َو ال َتْنهَرْهُما

ال تمأل عينيك من النظر إليهما إال  -قال -وَ اخِْفْض َلُهما َجناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّْحَمةِ  -قال -لكما؛ فذلك منك قول كريم فقل لهما: غفر اهللا
  )٤٠٨ص  ٤من ال يحضر ج (».برحمة و رقة، و ال ترفع صوتك فوق أصواتهما، و ال يدك فوق أيديهما، و ال تتقدم قدامهما

  )٣٤٨ص ٢كافي ج(».أدنى العقوق أف، و لو علم اهللا عز و جل شيئا أهون منه لنهى عنه«م) قال: عن أبي عبد اهللا (عليه السال

  )٥٤٩، ص ٣الفردوس، ج (: مَن بَكى صَبىٌّ َلُه َفاَرضاهُ َحّتى ُيَسكَِّنُه ، اَعطاهُ اللّه  َعزَّوََجلَّ مِنَ الَجنَّةِ َحّتى يَرضى)پيامبر اكرم (ص

إنَّ الَمرأَةَ اِذا َحَملتَ كانَ لَها مِنَ اَألجرِ َكمَن جاهََد بِنفِسِه و مالِِه في سَبيل اِهللا »: عليه و آله و سلماهللاپيامبر گرامي اسالم صلي«
، ١٠٣نمايد. (بحار، ج شود پاداش او همانند كسي است كه با جان و مال خود در راه خداي متعال جهاد ميعَزّوجلّ.وقتي زن، باردار مي

  )٢٥٢ص 

وسائل الشيعه ج  ()وآله عليه اهللا صلي اكرم پيامبر(  شير مكيدن نوزاد، خداوند ثواب آزاد كردن يك بنده را به زن ميدهد.  در هربار
  )٣٩ص٢

هيچ زني نيست موي فرزندان خود شانه بزند ولباس آنان را بشويد ، مگر آنكه خداوند براي هر مويي حسنه اي بنويسد و براي هر موي 
  )٣٩ص٢وسائل الشيعه ج  (واو رادر چشم مردم زينت دهد.(فاطمه سالم اهللا عليها)گناهي را پاك كند 


