
 
 
 
 
 
 

 

 کودکان
حق خردسال این است در آموزش او مهربان باشی و از او درگذری و عیبش را بپوشانی و با وی مدارا : فرمود( ع)امام سجاد   :حق کودک

 .و یاریش کنی

به بزرگساالن خود ارج : نیز فرمود کودکان را دوست بدارید و به آنان مهربانی کنید؛ : فرمود ( ص)رسول خدا  :مهرورزی به کودکان 

 .نهید و به کودکانتان مهربانی کنید
محبّت به : کدام یک از اعمال نزد تو بهتر است؟ فرمود! ای پروردگار من : گفت ( س)، موسی بن عمران ( ع)به فرموده امام صادق    

 .به رحمت خود آنان را به بهشت در می آورم کودکان، زیرا آنان را بر فطرت یگانه پرستی آفریدم و اگر آنان را بمیرانم
 .به راستی خدای بزرگ آن گونه که برای زنان و کودکان به خشم می آید برای هیچ چیزی به خشم نمی آید: فرمود( ع)امام کاظم 
 .می ریخت اگر پیران عابد و جوانان خاشع و کودکان شیرخوار نبودند هر آینه عذابی سخت بر شما فرو: فرمود( ص)رسول خدا 

پیران سالخورده و ... به نام خدا و با خدا و در راه خدا و بر آیین رسول خدا حرکت کنید: هنگام اعزام لشکر می فرمود( ص)خدا رسول 
 .کودکان و زنان را نکشید

تا زنده هستم پنج سنت را رها نخواهم کرد، تا پس از من سنّت شود که یکی از آن ها : فرمود( ص)پیامبر اکرم  :سالم به کودکان   

 . سالم به کودکان است

 .هرکس نزد او کودکی هست، با وی کودکانه رفتار کند: فرمود( ص)رسول خدا  :بازی با کودکان   

به آن در نمی آید  . در بهشت خانه ای است که به آن خانه شادی می گویند: فرمود( ص)رسول خدا  :پاداش شاد کردن کودکان  

 . مگر آن که کودکان را شاد کند

بگوید خدا از وی ((  الاله االاهلل)) هر کس کودکی را تربیت کند تا : فرمود ( ص)خدا رسول : پاداش دین آموزی به کودک    

 .حساب نمی کشد
 را آتش از یآزاد کودک آن مادر و پدر و کودک و او یبرا خدا ،((اهلل بسم : ))گفت کودک به معلّم که یهنگام :فرمود( ص)رسول خدا    
 .سدینو یم

این گونه بود که کودکان را نزد وی می آورند و ایشان برای آنان دعا می ( ص)رسول خدا : تحمل سختی معاشرت با کودکان    

 یا دیعنی بدون آنکه ناراحت شو. ] بر آن آب بریزید: فرمود( ص)رسول خدا . حضرت ادرار کردکودکی را نزدش آوردند و در دامن آن . کرد
 [ .به سرپرست کودک چیزی بگوید فرمود آن را پاک کنید 

کودکی را آوردند که بر دامنش . این گونه بود که کودکان را برای تبرّک و کام گشایی آنان نزد آن حضرت می آورند(ص)خدا  رسول   
این حکم مربوط به کودکان شیرخواری است که هنوز غذاخور . آن حضرت آبی خواست و بر آن ادرار ریخت و آن را نشست. رار کرداد

 .نشده اند
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