
 ارزش ه اٍهیت پدر

 اب ه هالد هاژً ده ؼرةی ادةیات در. آید نی هحُد ةٌ فرزىد اه از کٌ اشت نردی هالد آن، ؼرةی تؽتیر ةٌ یا پدر

 نفَُنی نردهدیت از ه داطتٌ گفتٌ پیض نفَُم ةٌ اختػاص هالد هاژً کٌ رشد نی ىغر ةٌ. رهد نی کار ةٌ

 خُن ه دارد ةيیادی ه اشاشی ىلض فرزىد تُلید در کٌ اشت نردی ةٌ نردهد آن دایرً ه ةاطد نی ةرخُردار

 ه هالد تُاىد نی کٌ اشت کصی ه شرپرشت نؽيای ةٌ اب ؼرةی هاژً انا. ةاطد نی حاری فرزىد ٍای رگ را هی

 گرفتٌ ؼَدً ةٌ را کصی نصئُلیت كاىُىی ه خُیظاهىدی طتیؽی هالیت ذکم ةٌ کٌ ةاطد کصی ٍر یا ه ؼهُ یا

 شرپرشتی کٌ پدری یؽيی اب ؼيُان ةٌ آیات در( ع) اةراٍیم ذضرت ؼهُی آزر کٌ اشت اشاس ایو ةر. ةاطد

 هالد از دارد اطارً آن خاص نفَُم ةٌ پدر از شخو گاً ٍر كرآىی آیات. طُد نی نؽرفی گرفتٌ ؼَدً ةٌ را اه

 .کيد نی یاد نُلُدلٌ ؼيُان ةٌ ازفرزىد ه آهرد نی نیان ةٌ شخو

 ه ةُدً طخع ذلیلی پدر کٌ اشت کصی كرآىی آیات از پیرهی ةٌ ىیز ىُطتار ایو پدردر از نراد اشاس ایو ةر

 .ةاطد نی طخع ایخادی شتب کٌ کصی ذلیلت در. ةاطد طدً نتُلد فرزىد هی از

 ایو ةر کٌ طُد نی گفتٌ( پدر) اب ةاطد طدً ىیز چیزی عَُر ه غالح کٌ کصی ةٌ طد گفتٌ کٌ چيان التتٌ

 راغب نفردات.)طُد نی نؽرفی نُنيان پدر ه اب ؼيُان ةٌ( ص) اکرم پیانتر رهایات، در کٌ اشت اشاس

 ( ٍهان.)طُد نی گفتٌ پدر ىیز( ةزرگ پدر) حد ه ؼهُ ةٌ اشاس ایو ةر( ۷۴ ص اغفَاىی

 ه کييد اىتصاب آىان ذلیلی پدر ةٌ را فرزىدان کٌ اشت طدً خُاشتٌ نصلهاىان از اذزاب شُرً ۷ ه ۴ آیٌ در

 ذلیلی، پدر ةٌ فرزىدان اىتصاب لزهم ةیان از پس ۷ آیٌ در. طُد احتياب ه دهری پدر غیر ةٌ فرزىد اىتصاب از

 ةازداطتٌ ؼهلی چيیو از را نصلهاىان ه داىصتٌ حرم ه گياً را پدر غیر ةٌ طخع ؼهدی دادن ىصتت گُىٌ ٍر

 .اشت

 ىصتت اش ذلیلی پدر ةٌ طخع کٌ اشت آن ؼهل تریو ذلُكی ه تریو اخالكی ه طیًُ ةَتریو كرآن ىغر ةٌ

 .اشت ؼدالت از دهر ةٌ ه عالهاىٌ رفتاری پدر، غیر ةٌ ىصتت گُىٌ ٍر ه طُد دادً

 هی کٌ اشت آن آدنی ةٌ ىصتت خداهىد خاص ٍای ٍدایت حهلٌ از کٌ دٍد نی تُضید اذزاب شُرً ۴ آیٌ

 شُی ةٌ را آدنی ه کردً تتییو كرآن هذیاىی ٍای آنُزً ه آیات در را پدر ةٌ ذلیلی فرزىد اشياد لزهم ةٌ را

 .اشت شاختٌ رٍيهُن درشت راً

 پدر ىفی چُن خاغی نصالٌ ه نُضُع کردن ؼهلیاتی ةا طُد حایگزیو نردنان اذٍان در نصالٌ کٌ ایو ةرای

 آن ةٌ را زید ه یاةد تغییر نردنان اىدیظٌ ه فکر در نؽيا ایو تا کُطید ذارثٌ ةو زید ةٌ ىصتت فرزىد ةُدن

 در نردنان تا ذارثٌ ةو زید ةگُیيد( ص) نرهد ةو زید ةگُیيد کٌ ایو حای ةٌ ه ىدٍيد ىصتت( ص)ذضرت

 ىیز ه ۴۴ آیٌ اذزاب.) ىهایيد ذلیلی پدر غیر ةٌ ىصتت ىفی ةٌ اكدام ه ةپذیرىد را حدید فرٍيگ ایو ؼهل

 (۷۲۴ ص ۵ ه ۴ ج التیان نخهػ کيید ىگاً



 نی خُیض فرزىدخُاىدً ٍهصر ةا ازدهاج ةٌ اكدام حدید شازی فرٍيگ ه نؽيا ایو تثتیت ةرای( ص)پیانتر

 نی ازدهاج( ص)پیانتر ةا طُد نی حدا طراذیل ةو ذارثٌ ةو زید خُیض طٍُر از کٌ آن از پس زیيب ه کيد

 ذرام طخع ةر( ىیصت طخع خُن ه ىصل از کٌ کصی)  خُاىدً فرزىد ٍهصر کٌ طُىد آگاً ٍهگان تا کيد

 (۷۵۵ ص ۵ ه ۴ ج التیان نخهػ.)کرد ازدهاج اه ةا حدای ه طالق از پس تُان نی ةاطد ىهی

 چُن ٍا اىتصاب گُىٌ ایو هلی کرد نؽرفی ترةیتی ه رهذی ه نؽيُی پدر ؼيُان ةٌ را اطخاص تُان نی التتٌ

 تُان نی کٌ رهشت ایو از. اشت نفید ه شازىدً اخالكی ىغر از ةلکٌ تاثیرگذارىیصت ه نَم ىدارد ذلُكی ةار

: فرناید نی خُد( ص)ذضرت آن کٌ چيان ةرد ىام انت نؽيُی پدران ؼيُان ةٌ را( ع)انانان یا ه( ص)پیانتر

 .انتیم پدران ؼلی ه نو االنٌ؛ ٍذً اةُاً ؼلی ه اىا

 کيد نی یاد" اةت یا"  ؼيُان ةا هی از ه کيد نی نؽرفی پدر ؼيُان ةٌ را خُیض ؼهُی آزر( ع)اةراٍیم ذضرت

 آزر؛ الةیٌ اةراٍیم كال اذ ه: فرناید نی چيیو ؼهُیض ه ذضرت آن گٍُای ه گفت ةیان در ىیز خداهىد ه

 (۴۴ آیٌ اىؽام)گفت آزر پدرش ةٌ اةراٍیم کٌ ٍيگانی

 آیات ه زخرف شُرً ۲۵ ه اىتیاء شُرً ۷۲ ه نریم شُرً ۴۷ ه ۴۲ ىیز ه تُةٌ شُرً ۱۱۴ آیات از کٌ چيان

 ٍیچ در ٍهٌ ایو ةا. اشت طدً نؽرفی پدر ؼيُان ةٌ کُدکی از هی شرپرشتی شتب ةٌ آزر آید نی ةر دیگر

 ج التیان نخهػ کيید ىگاً.) اشت ىیاندً نیان ةٌ شخيی(  پدرذلیلی) هالد ؼيُان ةٌ آزر از كرآىی آیات از یک

 (۴۶۴ ص ۴ ه ۳

. کرد اطالق را( هالد ىٌ اب) پدر ؼيُان ؼهُ ةر تُان نی کٌ دریافت را نؽيا ایو تُان نی ةلرً شُرً ۱۳۳ آیٌ از

 ةٌ را( ع)اشهاؼیل نرگ، هغیت ٍيگام در( ع)یؽلُب ذضرت کٌ طُد نی گزارش كرآن در کٌ رهشت ایو از

 ه( ع) یؽلُب ذضرت ؼهُی( ع)اةراٍیم فرزىد( ع) اشهاؼیل کٌ ذالی در ، کيد نی نؽرفی خُیض پدر ؼيُان

 .اشت ةُدً( ع) اشراق ةردار

 ؼيُان ةٌ اشراق خُیض پدر کيار در را خُیض ؼهُی اشهاؼیل( ع) یؽلُب ذضرت کٌ ایو دیگر شخو ةٌ

 پدر ؼيُان ةٌ را ؼهُ تُان نی كرآىی فرٍيگ ه ؼرةی دراطالكات کٌ دریافت تُاىد نی کيد نی یاد( اب)پدر

 .کرد نؽرفی

 پدر ذلُق

 ذلُق فرا ؼيُان ةٌ دیگر انُری کٌ چيان طُد نی پدرنطرح ذلُق ؼيُان ةٌ انُری پدر ةرای كرآىی آیات در

 نی یاد اذصان ةٌ ٍا آن از نا ه طُد نی ةيدی دشتٌ ؼاطفی انُر ذُزً در کٌ طُد نی نطرح اخالكی انُر ه

 .کيیم



 نادر ه پدر اذترام ه ذرنت ذفظ لزهم ةٌ تُان نی فرزىدی ٍر هعیفٌ ه نصئُلیت پدره ٍر ذلُق ىخصتیو از

 اشراء شُرً ۲۴ ه ۲۳ آیات. کرد یاد طکلی یا ه کالم تریو کُچک ةا رشاىدن آزار ه اٍاىت از پرٍیز ه دهری ه

 ه اذترام ذفظ کٌ کييد رفتار چيان خُیض پدر ذق در ةایصت نی اىصان کٌ اشت پرداختٌ نصالٌ ایو ةٌ

 دچار پیری اشتاب ةٌ ه ٍصتيد ىاتُاىی ه ؼخز در کٌ زناىی در پدر ةٌ ىصتت نصالٌ ایو. طُد اه ذرنت

 ه ٍا خُاشتٌ افزایض ه زهدرىج شتب ةٌ خُاٍد نی نردنان از خداهىد ه طُد نی تظدید طُىد نی زهدرىخی

 .ةکييد اٍاىتی ه ةگُیيد شخيی کٌ رشد چٌ ىراىيد زةان ةر را اف ذتی کلهاتی ایظان ىیازٍای

 نرتت ةال ه پر زیر را ایظان ه کييد ةاز را ٍایظان دشت پرىدگان ٍهاىيد کٌ اشت فرزىدان ةر زنان ایو در

 .ةگیرىد خُیض آنیز

 ه تکریم ىَایت خُاشتار خداهىد کٌ دٍد نی ىظان هنادر پدر ةراةر در خظُع ه خضُع ىَایت از نؽيا ایو

 .ةاطد نی ىیازٍایظان ه ٍا خُاشتٌ افزایض ه کَُلت شيیو در هیژً ةٌ نادر ه پدر ةٌ ىصتت اذترام

 نی آن رفتو نیان از انکان تُةٌ ةا تيَا کٌ اشت گياٍی آىان ذلُق رؼایت در کُتاٍی ه ذرنتی ةی گُىٌ ٍر

 (۲۴ ه ۲۳ ایات اشراء.)ةاطد

 گرفتو پیض در ةا ٍهراً کردن تُةٌ از پس تيَا اشت داطتٌ رها ذرنتی ةی ایظان ةٌ ىصتت کٌ طخػی

 (ٍهان.)ةاطد داطتٌ را آنرزش انید تُاىد نی ، پاک ه غادق ىیت ه درشت ه غالد رفتاری

 اكدام هی پرهرش ه ایظان ترةیت ةٌ کُدکی در آىان کٌ ةاطد نی ثاةت نادر ه پدر ةر حایی آن از ذلُق ایو

 ةرخُردار پیری درشو هیژً ةٌ فرزىدان شُی از تکریم ه اذترام نصاهی ذلُق از ره ایو از(  ٍهان.) اىد کردً

 (ٍهان.)طُىد نی

 ةر هارد هی احازً ه اذن ةی فرزىدان ه ةاطيد خُیض خاص خلُتگاً دارای کٌ اشت ایو هالدیو ذلُق از

 (۷۵ آیٌ ىُر.)ىظُىد ایظان خلُتگاً

 ه اشت هاحب ایظان گاىٌ شٌ ٍای خلُت ه حيصی نصایل در فرزىدان ةر هالدیو ذریم ذفظ ذلیلت در

 ( ٍهان.) کييد رؼایت ذال ٍر در را آن دكت ةٌ ةایصت نی فرزىدان

 ةیض ٍای نصئُلیت فرزىدان، ىزد نادر ه پدر ذضُر غُرت در کٌ دارد نی ةیان اشراء شُرً ۲۴ ه ۲۳ آیات

 ىزدیک ارتتاط شتب ةٌ نصالٌ ایو کٌ آید نی پدید نادر ه پدر ةرای نضاؼفی ذلُق ه فرزىدان ؼَدً ةر تری

 نکان یک در نظترک غُرت ةٌ کصاىی کٌ ٍيگانی در کٌ اشت طدً دیدً ةصیار. اشت رهزاىٌ تؽانالت ه

 طکل ةٌ زىيدً رفتارٍای ه شرد ةرخُردٍای ىُؼی ه رهد نی نیان از اذترانات ه آداب از ةرخی ، کييد زىدگی

 فرزىدان ةا نادر ه پدر کٌ زناىی در کٌ دٍد نی ٍظدار خداهىد کٌ اشت اشاس ایو ةر. آید نی در ؼادی



 تلُیت ةایصت نی ةلکٌ یاةد کاٍض ةایصت ىهی تکریم ه اذترام ه آداب تيَا ىٌ کييد نی زىدگی نکان دریک

 .طُد نتذهل آىان ةٌ ىصتت خاغی اذترانات ه یاةد افزایض ه

 شالگی ده از كتل طیر از فرزىد کردن حدا در نادر ه پدر ةا تفاٍم ه نظُرت لزهم ةر ةلرً شُرً ۲۳۳ آیٌ

 .دٍد نی ختر کُدک

 شالگی ده از پس کُدک کردن حدا اشت، شال ده کُدک دادن طیر کهال ذد کٌ حایی آن از دیگر شخو ةٌ

 اىخام کار ایو تُافق ه تفاٍم ه نظاهرً ةا ةایصت نی شالگی ده از پیض هلی ىدارد نادر ه پدر نظُرت ىیازنيد

 .پذیرد غُرت تفاٍم ه نظُرت ةارً ایو در ایظان ةا کٌ اشت نادر ه پدر ذلُق از ةياةرایو. گیرد

 اشراء شُرً ۲۴ ه ۲۳ آیات کٌ اشت هالدیو ذلُق از ه اشت فرزىدان هعایف از نادر ه پدر ةا نَرةاىی ه ترذم

 .هرزد نی تاکید آن ةر

 پدر ذق در ىیکُکاری ه اذصان

 ةٌ را ىیکی ه اذصان نادر ه پدر ذق در ىَادً فراتر ایو از پا تا اشت فرزىدان ةر گفتٌ پیض ذلُق ةر افزهن

 .رشاىيد کهال

 فرزىدان ةر ضرهری ه الزم انری نادر ه پدر ةٌ ىصتت ادب ه نالطفت کٌ دارد نی ةیان للهان شُرً ۱۷ آیٌ

 ه ادب ه کردً تکریم را خُیض نادر ه پدر کاری ٍر در اشت دادً اىخام( ع) یُشف ذضرت کٌ چيان ه اشت

 تریو ةزرگ هزارت کٌ آن ةا( ع) یُشف ذضرت کٌ رهشت ایو از. کييد ادا کهال ةٌ ایظان درذق را ىزاکت

 ةٌ نػر در خُیض ةیاةاىگرد ه دٍاتی نادر ه پدر از داطت ؼَدً ةٌ را ةاشتان نػر در خُیض ؼػر دهلت

 (۱۴۴ه ۶۶ آیٌ یُشف. )آهرد حا ةٌ ایظان ذق در را ىزاکت ه ادب تهام ه کردً اشتلتال خُةی

 آن نُحب نصالٌ ٍهیو ه ةُد کردً کُتاٍی ایظان اشتلتال در ذضرت آن کٌ گفت تُان ىهی اشاس ایو ةر

 ةٌ ىصتت( ع) ذصیو انام فرزىدان انانت نصالٌ در ةاطد گُىٌ ایو اگر. طُد خارج هی ىصل از پیانتری تا طد

 کٌ طد نرتکب را ادةی خالف ةاللٌ ىؽُذ( ع) ذصو انام آیا کيید؟ نی داهری چگُىٌ( ع) ذصو انام فرزىدان

 اهشت خُاشت ه نظیت ه الَی ارادً کٌ ایو یا اشت طدً نيتلل( ع) ذصیو انام ىصل ةٌ هی ىصل از انانت

 شپارد؟ نی ةخُاٍد کٌ ٍرکصی ةٌ ىتُت ٍهاىيد را انانت کٌ

 تاةياک شیهای ه اشت کردً ىفُذ ذُزً ایو در دیگر حاٍای ٍهاىيد اشرائیل ةيی رهایات کٌ رشد نی ىغر ةٌ

 گلی ةٌ ، ىانید اللػع اذصو را زىدگی كػٌ ه فرشتاد را ای شُرً هی ىام ةٌ خداهىد کٌ را ةزرگُار پیانتر آن

. شازىد آلُدً خُیض ٍهاىيد را اه ه ةرشاىيد"  کریم نلک"  ىُراىی شیهای ةٌ را تیرگی ه شازىد اىدهدً تاریک

 را ٍای دل ه شازیم نترا را( ع) نؽػُم ه پاک پیانتران شاذت ه ،خُد ٍایی اٍاىت چيیو ةیان از کٌ ةاطد

 .ىصازیم آلُدً ةدان



 ذلُق کٌ اشت فرزىدان ةر نادر، ه پدر هرزی طرک غُرت در کٌ دارد نی ةیان اذلاف شُرً ۴۷ ه ۴۲ آیات

 ه ىُرزىد تيدی ایظان ةر گٍُا ه گفت در ه کييد ةرخُرد ایظان ةا نالطفت ه ادب ةا ه ىهایيد نراؼات را ایظان

 .ىکييد اٍاىت ه شرزىض را ایظان

 ٍيگام در کٌ اشت ایو فرزىدان ةر نَم هعایف ه تکالیف از یکی کٌ کيد نی ةیان ىیز اشراء شُرً ۲۳ آیٌ

 ةا نُدةاىٌ ه ؼاطفی ةرخُردٍای ةا ٍهراً اذترام ه تکریم ةا ه ىهُدً ایظان نراؼات نادر ه پدر ةا گفتو شخو

 طُد پرٍیز تيدخُیی گُىٌ ٍر از ةایصت نی آىان ةا گُ ه گفت ٍيگام ةياةرایو. کييد گُ ه گفت ه شخو آىان

 .شازد آنادً الَی شخت ؼذاب ةرای را خُد هگرىٌ

 ةٌ کييد نی رفتار ه شخو ادةاىٌ ةی خُیض نادر ه پدر ةا کٌ کصاىی اذلاف شُرً ۱۵ ه ۱۴ آیٌ در خداهىد

 .طهارد نی ةر کاران زیان ه خصران اٍل از را آىان ه کيد نی تَدید شخت ؼداةی

 ه اذن ةا ه کيد نی نظُرت خُیض پدر ةا ةزرگ کارٍای ه نصافرت چُن کاری ٍر ةرای کٌ اشت کصی نُنو

 گزارش یؽلُب فرزىدان درةارً كرآن را رهش ایو. رهد نی شفری ةٌ یا ه دٍد نی اىخام را کاری اه كلتی احازً

 (۵۴ آیٌ یُشف. )کيد نی

 شُرً ۵۵ ه۵۳ آیٌ کٌ اشت فرزىدان دیگر هعایف از پدر ٍای خُاشتٌ ه ٍا فرنان از اطاؼت ه شپاری گُش

 .اشت کردً اطارً ةدان للهان شُرً ۱۷ ه ۱۴ ه ؼيکتُت شُرً ۵ ىیز ه یُشف

 نی ىیصت ایظان کردارٍای ه رفتارٍا ىاعر ه ىدارد ذضُر پدر کٌ نُاردی در ذتی پدر از اطاؼت نصالٌ ایو

 درهازً از ذضرت آن فرنان ه ذکم ةٌ خُیض نصافرت در( ع) یؽلُب فرزىدان کٌ چيان یاةد ادانٌ ةایصت

 (۵۵ ه ۵۴ آیات یُشف.)ىگیرىد كرار نػر اٍل زخم چظم نُرد تا طدىد هارد نختلف ٍای

 پصر کٌ فرناید نی ه کيد نی گزارش( ع) یؽلُب ةزرگ فرزىد درةارً یُشف شُرً ۵۴ آیٌ را اطاؼتی چيیو

 را پدر فرنان تا کرد کُطض ه ناىد نػر در خُیض ةردار ةازگرداىدن ةرای پدر فرنان اطاؼت ةرای هی ةزرگ

 .کيد احرایی طکلی ٍر ةٌ

 فرنان احرای ةرای( ع) اشهاؼیل ذضرت ه آهرد در احرا ةٌ( ع) اةراٍیم ذضرت فرزىد ىیز را اطاؼتی چيیو

 (۱۴۲ ه ۱۴۱ آیات غافات.)آهرد دشت ةٌ پدررا خظيُدی ه رضایت تا شپرد نرگ ةٌ تو ذةد شخت

 تيَا کٌ نؽيا ایو ةٌ. کيد نی هی خُاٍی کفر نردهد را پدر از اطاؼت حُاز ؼدم نریم شُرً ۴۵ ه ۴۵ آیات

 ةرای تُاىد نی فرزىد غُرت ایو در ه هرزد نخالفت پدر ةا تُاىد نی فرزىد کٌ اشت خُاٍی کفر غُرت در

 .هرزد نخالفت پدر خُاٍی کفر ه خُاٍی طرک ةا خُیض تُذیدی دیو ذفظ



 ٍای فرنان ةا نادر ه پدر فرنان نخالفت غُرت در کٌ دٍد نی تُضید ؼيکتُت شُرً ۵ آیٌ در خداهىد

 ه طرک ه کفر از تا ىیصت الزم ه کيد اكدام نادر ه پدر ٍای فرنان ةا نخالفت ةٌ تُاىد نی فرزىد خداهىد

 .کيد اطاؼت الَی ٍای فرنان ه ٍا خُاشتٌ ةا نخالف ٍای خُاشتٌ

 دیگر ه دشت ٍهاىيد پدر از حزیی فرزىد كرآن ىغر از کٌ اشت طدً الزم ه هاحب ره آن از پدر از اطاؼت ایو

 پدر ٍای فرنان از ه کييد ؼهل پدر اؼضای ٍهاىيد ةایصت نی ةياةرایو( ۱۴ ه ۱۷ آیٌ زخرف) اهشت اؼضای

 .ىزىد شرةاز

 نی ٍا آن تریو نَم از یکی کٌ دارد ةصیاری اثار ه فُاید فرزىدان ةرای کٌ اشت انری پدر رضایت ه اطاؼت

 .داىصت را خداهىدی رضایت تُان

 طگرفی ه نثتت تاثیر فرزىدان ذق در ایظان دؼای کٌ اشت آن نادر ه پدر رضایت نَم فُاید ه آثار دیگر از

 (۴۴ آیٌ فركان.)داىصت نادر ه پدر دؼای تُان نی دؼا اشتخاةت ؼُانل از یکی ه دارد

 ةٌ دشت ةایصت نی اشت گرفتٌ كرار اه ةراةر در الیيرل نظکالتی ه دارد گرفتاری اگر کصی ٍر ذال ٍر ةٌ

 ه دؼا ةا. کيد دؼا ایظان ذق در تا ةخُاٍد آىان از ایظان رضایت حلب ةا ه طُد خُیض هالدیو دانو

 ه آشایض ةٌ را اه ه کيد نی ذل را هی نظکالت ه گرفتاری خداهىد کٌ اشت پدر هیژً ةٌ هالدیو درخُاشت

 .رشاىد نی آرانض

 دؼای( ۱۷ آیٌ اذلاف ه ۲۴ ه ۲۳ ایٌ اشراء)اشت ایظان ذق در اذصان نػادیق از نادر ه پدر ةرای دؼای اگر

 طُد نی کصاىی ةَرً ه ىػیب خداهىد رذهت زیرا اشت؛ نظکالت از رٍایی ه ىیازٍا ةرآهرد ؼانل نادر ه پدر

 ةلد شُرً ۳ آیٌ کٌ چيان خداهىد ىغر از زیرا دارىد؛ رها اذصان ایظان ذق در ه کييد ادا را هالدیو ذلُق کٌ

 هالد ه: فرناید نی ه خُرد نی شُگيد ایظان ةٌ خداهىد کٌ اىد ىظصتٌ حایگاٍی در نادر ه پدر کيد، نی ةیان

 .زاید نی چٌ آن ه پدر ةٌ شُگيد هلد، نا ه

 ه طکر نادر ه پدر ىام ةٌ ىؽهتی شتب ةٌ را خدا تا خُاٍد نی نردنان از اذلاف شُرً ۱۷ آیٌ در خداهىد

 .گُیيد شپاس ه طکر اشت دادً طان خُد ه نادرطان ه پدر ةٌ کٌ ٍایی ىؽهت ةرای کٌ چيان کييد شپاس

 ه ةاطد نی ةرخُردار فرزىد ةر هالیت طتیؽی ذق از حایگاً ٍهیو شتب ةٌ کٌ اشت ىظصتٌ حایگاٍی در پدر

 (۷۶ آیٌ ىرل ه ۲۳۴ آیٌ ةلرً ىیز ه ۲۴ آیٌ كػع.)ىیصت هالیت کصی ةر را ٍیچ کٌ اشت ذالی در ایو

 خداهىدی حایگاً کيار در ةليدی ه رفیػ ةس حایگاٍی كرآىی اشالنی تفکر ه اىدیظٌ در را پدر ذال ٍر ةٌ

 ه ٍهراٍی هی ةا تا خُاٍد نی فرزىدان از ه کيد نی یاد خُیض ىام یاد پس در را نادر ه پدر خداهىد ه اشت

 کفر ه طرک ةٌ یا ه هرزىد طرک کٌ آن نگر ىگذارىد تيَا را اه دىیا ه دیو انر در ه ةاطيد داطتٌ نهاطات

 ه ادب ه اذترام ذفظ ةا غُرت آن در کٌ ةراىيد را فرناىی خداهىدی ٍای فرنان ةرخالف یا ه کييد دؼُت



 اذترام ه آداب از ه ىگذارىد فره را هی تکریم ه اذترام هلی هرزىد نتادرت هی فرنان ترک ةٌ خُاٍی پُزش

 .ىکاٍيد چیزی


