ﻧيكي به پدر و مادر
مفهوم ,ﻓﻀاﺋﻞ ،آداب و أحكام آن
در پرتو قرآن و سنت

تأليف :ﻧيازمند اﷲ تعالى

د .سعيد بن علي بن وهف قحطاﻧي
ترجمه :پدرام اﻧدايﺶ
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مﻘدمهي مﺘرجﻢ:



به ﻧام اﷲ و به ياد اﷲ و براي اﷲ ،شهادت ميدهﻢ كه معبود و پرســﺘﺶ شــوﻧدهي بــر

حﻘي جز اﷲ تعالي وجود ﻧداشﺘه و محمد بنده و ﻓرسﺘادهي وي ميباشد ،كﺘــابي كــه
پيﺶ رو داريﻢ ،دربارهي ﻧيكي به پدر و مادر است ،امري كه در آن خوشبخﺘي دﻧيا و
آخرت وجود دارد ،مگر براي تعداد بسيار اﻧدكي از مردم.

مﻘدمهي مﺆلف

شكر و سﺘايﺶ براي اﷲ است ،او را حمد گفﺘه و از او كمك ميﻃلبـ يﻢ و از

او ﻃلب آمرزش ميﻧماييﻢ .به اﷲ تعالي پناه ميبريﻢ از ش ّرهاي دروﻧيمان و بديهاي
اعمالمان .كسي را كه اﷲ تعالي هدايت كند ،گمراه كنندهاي ﻧدارد و كسي را كه گمراه

سازد ،هدايت كنندهاي ﻧدارد .شهادت ميدهﻢ كه پرسﺘﺶ شــوﻧدهي برحﻘـ ي جــز اﷲ
وجود ﻧدارد و محمد بنده و ﻓرسﺘادهي وي ميباشد ،صــلى اﷲ عليــه و علــى آلــه و

أصحابه و من تبعهﻢ بإحسان إلى يوم الدين و سلﻢ تسليماً كثيراً.

أما بعد:

اين مطلبي مخﺘصر است دربارهي ﻧيكي به پدر و مادر؛ در آن مفهوم ﻧيكـ ي

به پدر و مادر در لغت و اصطﻼح و مفهوم عاق والدين شــدن ،در لغــت و اصــطﻼح،

بيان شده است ،سپس دﻻيلي از قرآن و سنت مبني بر واجب بودنِ ﻧيكي بــه پــدر و
مادر و حرام بودن عاق شدن آﻧها وجود دارد ،سپس بعد از آن اﻧواعي ﻧيكيي كــه بــه
پدر و مادر بعد از مرگشان به آﻧها ميرسد ،ذكر شده است.

از اﷲ تعالي درخواست دارم كه اين عمﻞ را بــا بركــت ،منفعــت رســاﻧنده و

خالص براي رضايﺘمندي صورت گرامياش ،قرار دهد و توسط آن در زﻧدگي و بعــد
از مرگﻢ به من سود برساﻧد و همچنين به هر كسي كــه بــا آن ارتبــاط دارد ،منفعــت

برساﻧد؛ اﷲ تعالي بهﺘرين درخواست شوﻧده و گراميترين آرزو شوﻧده است و او براي

ما كاﻓي است و ﻧگهبان ﻧيكي ميباشد و هيچ قدرت و تواﻧي وجود ﻧدارد ،مگر به اذن
اﷲ بلندمرتبه و بزرگ ،صلى اﷲ و سلﻢ على ﻧبينا محمد و على آله و أصــحابه و مــن
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تبعهﻢ بإحسان إلى يوم الدين.

المﺆلف :أبو عبدالرحمن

حرر بعد عصر يوم الخميس المواﻓق
1426/5/2هـ
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اول :مفهوم ﻧيكي به پدر و مادر در لغت و اصطﻼح:
در لغت» :الب ﱡر« به معناي خير و بخشﺶ است ،گفﺘه ميشود» :بَ ﱠر الرجﻞُ«

)مرد ﻧيكي كرد(» ،يَبَ ﱡر بِرا« )ﻧيكي كرد چه ﻧيكي كردﻧي( ،ماﻧند :علِﻢَ يعلﻢ علماً ،گفﺘه

ميشود» :ﻓهو بَ ﱞر« )او ﻧيك است(» ،بَارﱞ« به معناي راسﺘگو و پرهيزگار است و آن بر

خﻼف »الفاجر« )گناهكار است( ،جمﻊ »البر«» ،أبرار« است و جمﻊ »البار« :بررة،

ماﻧند :كاﻓرٌ ,وكفرةٌ» .بَ ِررْتُ والدي«» ،أب ﱠررُهُ ،بِرا« به معناي ﻧيكو كردن اﻃاعتِ از وي
است و ]همچنين[ مدارا ﻧمودن و ايجاد محبت ﻧمودن و تحمﻞ سخﺘيها است).(1

»والب ﱡر« )ﻧيكي( :ضد عاق شدن است).(2

ابن اﻷثير رحمه اﷲ گفﺘه است» :البِ ﱡر« با كسره به معناي ﻧيكوكاري است و

از آن حديثي است كه دربارهي »بر« ﻧيكي به پدر و مادر آمده است و آن اﻧجام حق
آﻧها و حق ﻧزديكان است و برخﻼف عاق شدن است كه به معناي بدي كردن به آﻧها

و ضايﻊ كردن حق آﻧها است)» .(3البر« )ﻧيكي( :اسمي جامﻊ براي امور خير است و
اصﻞ آن اﻃاعت است).(4

در اصطﻼح» :بر الوالدين« به معناي ﻧيكي كردن به پدر و مادر است)] (5اين

عمﻞ با قلب ،سخن و عملي كه براي تﻘرب به اﷲ تعالي صورت ميگيرد ،ميباشد[.

دوم :مفهوم عاق والدين شدن در لغت و اصطﻼح:

در لغت :عَقﱠ ،يَعُقﱡ عﻘوقاً )عاق شدن( :العقﱡ)عاق شدن( به معناي به سخﺘي

اﻧداخﺘن است ،گفﺘه ميشود» :عقﱠ ثوبه« ،همان گوﻧه كه گفﺘه ميشود» :شقﱠ ثوبه«،
همچنين گفﺘه ميشود»:عقﱠ الولدُ أباه] ،وعقﱠ أمه[« ،از باب قَعَد :و به معناي ﻧاﻓرماﻧي
كردن از آﻧها و ترك ﻧيكوكاري از آﻧها ميباشد و چنين كسي »عاقﱞ« ميباشد و جمﻊ

) (1المصباح المنير ،ﻷحمد بن محمد الفيومي ).(43/1
) (2مخﺘار الصحاح ،للرازي )ص .(19
) (3النهاية ﻓي غريب الحديث ﻻبن اﻷثير ).(116/1
) (4معجﻢ لغة الفﻘهاء ،لمحمد روّاس )ص .(84
) (5المرجﻊ السابق )ص .(85
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آن :عﻘﻘةٌ است).(1

گفﺘه ميشود» :عقﱠ والده يعُقﱡ« )عاق پدرش شد و به سخﺘي اﻧداخت(،

عﻘوقاً)عاق شدن( و »معﻘة« بر وزن »مشﻘة« ،همچنين جمﻊ »عاق«» :عﻘﻘة« ،به

ماﻧند» :كاﻓر« و »كفرة«).(2

ابن أثير رحمه اﷲ گفﺘه است :گفﺘه ميشود» :عق والده يعﻘﱡه عﻘوق ًا« ،او كسي

است كه عاق شده است و به معناي آن است كه او را آزار داده است و از او ﻧاﻓرماﻧي

ق« به معناي به سخﺘي اﻧداخت و
ﻧموده است ،آن برخﻼف »ال ِب ﱢر« است و اصﻞ آن »الع ﱢ
قطﻊ ﻧمود).(3

گفﺘه ميشود» :عق أباه ،وعﻘوقاً ،ومعﻘةً« به معناي آن است كه او)پدر( را

سبك گرﻓت و از او ﻧاﻓرماﻧي كرد و ﻧيكي كردن به وي را ترك ﻧمود).(4

مفهوم عاق پدر و مادر شدن در اصطﻼح :آن عصباﻧي كردن آن دو با ترك

ﻧيكي كردن به آﻧها ميباشد).(5

گفﺘه ميشود» :عﻘوق الوالدين« )عاق پدر و مادر شدن( :تمامي اعمالي

است كه توسط آن پدر و مادر آزار ميبينند كه براي آﻧها آسان ﻧيست ،همراه با آن
كه از اﻓعال واجب ﻧميباشد).(6

گفﺘه ميشود» :عﻘوق الوالدين« :آن آزاري است كه توسط ﻓرزﻧد به پدر و

مادر صورت ميگيرد و شامﻞ سخن يا عمﻞ ميشود ،مگر آن كه ]ترك آن عمﻞ[
شرك يا گناه باشد كه در آن صورت خيرهسري از پدر و مادر ﻧميباشد).(7

ﻧزديكترين سخن آن است كه »عﻘوق الوالدين« :هر سخن يا عمﻞ يا ترك

كاري است كه باعث آزار پدر و مادر ميشود.

سوم :ﻧيكي به پدر و مادر از مهمﺘرين امور مهﻢ ميباشد و بزرگﺘرين اموري

) (1المصباح المنير ).(422/2
) (2مخﺘار الصحاح )ص .(187
) (3النهاية ﻓي غريب الحديث ) ،(277/3ﻧگاه شود به لغة الفﻘهاء )ص .(287
) (4الﻘاموس الفﻘهي )ص .(258
) (5لغة الفﻘهاء )ص .(287
) (6الﻘاموس الفﻘهي )ص .(258
) (7المرجﻊ السابق )ص .(258
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است كه توسط آﻧها تﻘرب صورت ميگيرد و پر جﻼلترين اﻃاعتها و واجبترين
واجبها و عاق شدن آﻧها بزرگﺘرين گناهان كبيره و زشتترين جرمها و پستترين

هﻼك كنندهها است؛ زيرا براي آن دﻻيﻞ روشني از قرآن و سنت وجود دارد كه

بدين شرح ميباشد:

 – 1اﷲ تعالي بجا آوردن حق پدر و مادر و ﻧيكي كردن به آﻧها را با عبادت

وي سبحاﻧه و تعالى همراه ﻧموده است ،همان گوﻧه كه تشكر از آﻧها را با تشكر از
خودش همراه ﻓرموده است ،پدر و مادر سببي ﻇاهري براي وجود داشﺘن ﻓرزﻧد

هسﺘند و اين دليﻞ است كه شديداً بر بجا آوردن حق آﻧها و ﻧيكي كردن به آﻧها را

تأكيد ميﻧمايد ،چه در سخن و چه در عمﻞ؛ زيرا آن دو در كودكي شخص را دوست

داشﺘهاﻧد و به وي ﻧيكي كردهاﻧد در حالي كه او كﻢ سن و سال و ضعيف بوده است و
اين تأكيدي بر حق آﻧها و واجب بودن ﻧيكي به آﻧها دارد و اﻧواع آزار به آﻧها به علت
آن حرام ميشود كه شامﻞِ ﻧاليدن از آﻧها يا ﻧِق زدن بر خدمت به آﻧها ميباشد و

گاهي باﻻ بردن صدا بر آﻧها يا دست بلند كردن بر آﻧها ميباشد ،در آيات بسياري
بجا آوردن حق پدر و مادر با عبادت اﷲ همراه شده است) ،(1از آﻧها اين سخن

اﷲ ميباشد          :

] النساء) [36:و اﷲ را عبادت كنيد و ذرهاي به او شرك ﻧورزيد و به پدر و مادر
ﻧيكي كنيد( .اﷲ سبحاﻧه و تعالى ميﻓرمايد       :

]          اﻷﻧعام[151:

)بگو :بياييد تا آﻧچه را كه پروردگارتان بر شما حرام كرده است را بگويﻢ ،اين است
كه ذرهاي به او شرك ﻧورزيد و به پدر و مادر ﻧيكي كنيد( .اﷲ ميﻓرمايد :
) (1اﻧظر :تفسير ابن كثير ) ،(35/3وﻓﺘح الﻘدير للشوكاﻧي ) ،(218/3وتيسير الكريﻢ الرحمن ﻓي
تفسير كﻼم المنان للسعدي ) ،(270/4وأضواء البيان ﻓي تفسير الﻘرآن بالﻘرآن للشنﻘيطي
).(497/3
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]         اﻹسراء) [23:و
پروردگارت حكﻢ ﻧموده است تا غير او را بندگي و پرسﺘﺶ ﻧكنيد و به پدر و مادر

ﻧيكي كنيد( .اﷲ ميﻓرمايد        :

]لﻘمان) [14:از من و پدر و مادرت شكر كن و بازگشت ]همه[ به سوي من است(.

 – 2ﻧيكي به پدر و مادر از جهاد برتر است و منزلت آن از جهاد در راه اﷲ تعالي
باﻻتر است؛ زيرا عبداﷲ بن عمر رضي اﷲ عنهما گفﺘه است :مردي ﻧزد پيامبر آمد

تا براي جهاد اجازه بگيرد ،او ﻓرمود» :أَحَيﱡ وَالِدَاكَ« )آيا پدر و مادرت زﻧده
هسﺘند( ،گفت :بله ،ﻓرمود » :ﻓَفِيهِمَا ﻓَجَاهِدْ« )پس در ]خدمت به[ آن دو جهاد كن!(.

در لفظ مسلﻢ آمده است :مردي ﻧزد پيامبر اﷲ آمد و گفت :با تو در هجرت ﻧمودن
و جهاد بيعت ميكنﻢ و خواسﺘار اجري از اﷲ ميباشﻢ ،او ﻓرمود» :ﻓَهَﻞْ مِنْ وَالِدَيْكَ

أَحَدٌ حَىﱞ« )آيا از پدر و مادرت كسي زﻧده است؟( ،گفت :بله ،هر دوي آﻧها ،ﻓرمود:
»ﻓَﺘَبْﺘَغِى اﻷَجْ َر مِنَ اللﱠهِ« )آيا در ﻃلب اجري از اﷲ هسﺘي؟( ،گفت :بله ،ﻓرمود:

»ﻓَارْ ِجﻊْ إِلَى وَالِدَيْكَ ﻓَأَحْسِنْ صُحْبَ َﺘهُمَا« )پس به ﻧزد پدر و مادرت برگرد و در

معاشرت ،به آﻧها ﻧيكي كن!().(1

ابن حجر رحمه اﷲ گفﺘه است :اگر برايت پدر و مادري وجود دارد در ﻧيكي

به آن دو جهاد كن و به آﻧها ﻧيكي كن؛ اگر اين كار را اﻧجام دهي در مﻘام جهاد مي-
باشي)(2؛ زيرا مﻘصود از جهاد براي پدر و مادر :كوشﺶ ﻧمودن و گشايﺶ دادن و تا

حداكثر توان ﻧيكي به آﻧها ميباشد؛ اهميت آن ﻧزد علماء در حدي است كه جهاد
جايز ﻧميگردد ،مگر به اجازهي آن دو ،البﺘه در صورتي كه هر دوي آﻧها مسلمان
باشند؛ زيرا ﻧيكي به آﻧها ﻓرض عين 3است و جهاد ﻓرض كفايه ميباشد و ﻓرض عين

اجازه ﻧميخواهد؛ جهاد وقﺘي ﻓرضي)واجبي( براي همه ميباشد كه امام مردم را به
) (1مﺘفق عليه :البخاري ،كﺘاب الجهاد ،باب الجهاد بإذن اﻷبوين ،برقﻢ  ،3004وكﺘاب اﻷدب ،باب :ﻻ
يجاهد إﻻ بإذن اﻷبوين ،برقﻢ  ،5972ومسلﻢ ،كﺘاب البر والصلة واﻵداب ،باب بر الوالدين
وأﻧهما أحق به ،برقﻢ .2549
) (2ﻓﺘح الباري بشرح صحيح البخاري ).(403/10
 - 3ﻓرض عين يعني در هر حالﺘي واجب است اﻧجام بگيرد و ﻓرض كفايه به معناي آن است كه

اگر عدهاي در حد ﻧياز آن را اﻧجام دهند ،از بﻘيه ساقط ميشود).مﺘرجﻢ(
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جنگ دعوت كند يا اين كه دشمن به سرزمين مسلماﻧان حمله ﻧموده باشد يا هنگامي
كه دو گروه مسلماﻧان و كاﻓران در جلوي يكديگر صف كشيده باشند).(1

 – 3ﻧيكي به پدر و مادر :برترين عملها ،ﻧزديكترين اعمال در وارد بهشت

شدن و بعد از ﻧماز – كه از بزرگﺘرين اعمال اسﻼم است  -دوست داشﺘنيترين عمﻞ
ﻧزد اﷲ تعالي ميباشد؛ زيرا پيامبر از آن باخبر ﻧموده است و با »ثُﻢﱠ« )سپس( آن را

ترتيب داده است كه شامﻞ ترتيب داشﺘن و ﻓاصله داشﺘن ميباشد) ،(2عبداﷲ بن
مسعود گفﺘه است :از رسول اﷲ پرسيدم :كدام اعمال برتر است؟ ﻓرمود» :الصﱠﻼَةُ
لِ َوقْﺘِهَا« )ﻧماز در وقت آن( ،گفﺘﻢ :سپس كدام؟ ﻓرمود» :ثُﻢﱠ بِ ﱡر الْوَالِدَيْنِ« )سپس ﻧيكي

كردن به پدر و مادر( ،گفﺘﻢ :سپس كدام؟ ﻓرمود» :الْجِهَادُ ﻓِي سَبِيﻞِ اللﱠهِ« )جهاد در راه

اﷲ( ]و گفﺘه است [:آﻧها را رسول اﷲ براي من بيان ﻧمود و اگر اضاﻓهتر ميپرسيدم،

اضاﻓهتر جواب ميداد) .(3در لفظي ديگر آمده است :كدام عمﻞ ﻧزد اﷲ دوست-
صلَاةُ عَلَى وَقْﺘِهَا .(4) ...همچنين با اين لفظ آمده است:
داشﺘنيتر است؟ ﻓرمود» :ال ﱠ
كدام اعمال بهﺘر اﻧسان را به بهشت ﻧزديك ميكند؟ ﻓرمود» :الصﱠﻼَةُ عَلَى مَوَاقِيﺘِهَا«...

)ﻧماز در وقتهاي آن.(5)( ...

 – 4ﻧيكي به پدر و مادر ،پروردگار را راضي ميگرداﻧد ،عبداﷲ بن عمر

رضي اﷲ عنهما آورده است كه پيامبر ﻓرمود» :رِضَى ال ﱠربﱢ ﻓِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ

ال ﱠربﱢ ﻓِي سَخَطِ الْوَالِدِ«)) (6رضايت پروردگار در رضايت پدر است و خشﻢ

) (1ﻧگاه شود به شرح مشكﻞ اﻵثار للطحاوي ) ،(563/5ومعالﻢ السنن للخطابي )،(378/3
والمفهﻢ لما أشكﻞ من تلخيص كﺘاب مسلﻢ للﻘرﻃبي ).(509/6
) (2ﻧگاه شود به الجامﻊ ﻷحكام الﻘرآن للﻘرﻃبي ).(243/10
) (3مﺘفق عليه :البخاري ،كﺘاب الصﻼة ،باب ﻓﻀﻞ الصﻼة لوقﺘها برقﻢ  2780 ,527و،7534
ومسلﻢ ،كﺘاب اﻹيمان ،باب بيان كون اﻹيمان باﷲ تعالى أﻓﻀﻞ اﻷعمال ،برقﻢ .85
) (4البخاري ،برقﻢ  ،5970 ،527ومسلﻢ ،برقﻢ .(85) 139
) (5مسلﻢ ،برقﻢ .(85) 138
) (6الﺘرمذي ،كﺘاب البر والصلة ،باب ما جاء من الفﻀﻞ ﻓي رضى الوالدين ) (310/4برقﻢ ،1899
والحاكﻢ وصححه على شرط مسلﻢ وواﻓﻘه الذهبي ) ،(152/4وصححه اﻷلباﻧي ﻓي سلسلة
اﻷحاديث الصحيحة ) (29/2برقﻢ  ،516وﻓي صحيح اﻷدب المفرد )ص  (33برقﻢ .2
9

پروردگار در خشﻢ پدر است(.

 – 5ﻧيكي به پدر و مادر ،اﻧسان را داخﻞ بهشت ميﻧمايد ،ابودرداء آورده

است كه رسول اﷲ ﻓرمود» :الْوَالِدُ َأوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنﱠةِ ﻓَإِنْ شِﺌْتَ ﻓَأَضِﻊْ ذَلِكَ الْبَابَ

أَوْ احْفَظْهُ« )پدر وسطترين درب از دربهاي بهشت ميباشد ،پس اگر خواسﺘي آن
درب را واگذار كن يا از آن محاﻓظت به عمﻞ آور!() .(1معاوية بن جاهمة رضي اﷲ

عنهما گفﺘه است :جاهمة ﻧزد پيامبر آمد و گفت :اي رسول اﷲ! ميخواهﻢ

بجنگﻢ و براي اين ﻧزد تو آمدهام تا با تو مشورت كنﻢ ،او ﻓرمود» :هَﻞْ لَكَ مِنْ أُمﱟ«

حتَ رِجْلَيْهَا« )پس
)آيا مادري داري؟( ،گفت :بله ،ﻓرمود» :ﻓَالْزَمْهَا ﻓَإِنﱠ الْجَنﱠةَ تَ ْ
خودت را ملزم ]به اﻃاعت[ از وي كن! زير بهشت زير دو پاي وي است() .(2لفظ

ﻃبراﻧي اين گوﻧه است» :أَلَكَ وَالِدَانِ« )آيا پدر و مادر داري؟( گفﺘﻢ :بله ،ﻓرمود:

»الْ َزمْهُمَا ﻓَإِنﱠ الْجَنﱠةَ تَحْتَ أَرْجُ ِلهِمَا« )]پس خودت را[ ملزم ]به اﻃاعت آﻧها كن![ زيرا

بهشت زير پاهاي آن دو است().(3

 – 6دعاي رسول اﷲ بر كسي كه به پدر و مادرش هنگام پيري آﻧها،

ﻧيكي ﻧميكند ،ابوهريره آورده است كه رسول اﷲ ﻓرمود» :رَغِﻢَ أَﻧْفُهُ ثُﻢﱠ رَغِﻢَ أَﻧْفُهُ
ثُﻢﱠ رَغِﻢَ أَﻧْفُهُ« )بينياش بر زمين كشيده شود ،بينياش زمين كشيده شود ،بينياش بر
زمين كشيده شود( ،گفﺘه شد :چه كسي اي رسول اﷲ؟! ﻓرمود» :مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ

عِنْدَ الْكِبَ ِر أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُﻢﱠ لَﻢْ يَدْخُﻞِ الْجَنﱠة« ) كسي كه پدر و مادرش در پيري،
يكي از آﻧها يا هر دوي آﻧها ﻧزد او باشند و او وارد بهشت ﻧشود() .(4إمام قرﻃبي

) (1الﺘرمذي ،كﺘاب البر والصلة ،باب ما جاء من الفﻀﻞ ﻓي رضى الوالدين ،وقال :هذا حديث
صحيح ) (311/4برقﻢ  ،1900وقال عبدالﻘادر اﻷرﻧﺆوط وهو كما قال .اﻧظر :تحﻘيﻘه لجامﻊ
اﻷصول ).(404/1
) (2النساﺋي ،كﺘاب الجهاد ،باب الرخصة ﻓي الﺘخلف لمن له والدة ) ،(11/6برقﻢ  ،3104وابن ماجه،
كﺘاب الجهاد ،باب الرجﻞ يغزو له أبوان ،برقﻢ  ،2781وأحمد ﻓي المسند ) ،(429/3والحاكﻢ
وصححه وواﻓﻘه الذهبي ) ،(151/4وقال الهيثمي ﻓي مجمﻊ الزواﺋد ) :(138/8رواه الطبراﻧي
ﻓي اﻷوسط ورجاله ثﻘات ،وحسنه عبدالﻘادر اﻷرﻧﺆوط ﻓي جامﻊ اﻷصول ) ،(403/1وقال
اﻷلباﻧي ﻓي صحيح سنن النساﺋي ) :(372/2حسن صحيح.
) (3الطبراﻧي ﻓي الكبير برقﻢ  ،(189/2) ،2202قال المنذري ﻓي الﺘرغيب ) :(285/3رواه الطبراﻧي
بإسناد جيد ،وقال اﻷلباﻧي ﻓي صحيح الﺘرغيب والﺘرهيب ) :(650/2حسن صحيح.
) (4صحيح مسلﻢ ،كﺘاب البر والصلة ،باب رغﻢ أﻧف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ﻓلﻢ
يدخﻞ الجنة ،(1978/4) ،برقﻢ .2551
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رحمه اﷲ گفﺘه است :اين دعا تأكيد دارد بر كوتاهي ﻧمودن به ﻧيكي ﻧمودن به پدر و
مادر و شامﻞ دو وجه ميباشد:

يكي از آﻧها :معناي آن اين است كه اﷲ تعالي بيني او را بر زمين اﻓكند و او

را هﻼك گرداﻧد و اين در حق كسي است كه حﻘي كه برگردﻧﺶ است تا به آﻧها ﻧيكي
كند را بجا ﻧياورد.

دومين آﻧها :معناي آن اين ميباشد كه اﷲ تعالي او را ذليﻞ ﻧمايد؛ زيرا كسي
كه بينياش – كه آن با شرﻓﺘرين اعﻀاي بدن است – به خاك كشيده شود – خاكي
كه محﻞ قدم گذاشﺘن است و پايينترين چيزها ميباشد – در ﻧهايت خواري و ذﻻلت

قرار ميگيرد؛ اين وقﺘي اصﻼح ميگردد كه او به مسﺘحباتي كه بر آﻧها تأكيد شده

است ،دعوت شود و او كوتاهي ﻧمايد و همچنين وقﺘي اصﻼح ميگردد كه در
واجبات كوتاهي شود و آن ﻇاهر كﻼم است .خاص كردن آن به پيري – در حالي كه
ﻧيكي به آﻧها در هر حالﺘي واجب است – ﻓﻘط براي آن است كه آﻧها در آن حالت
داراي شديدترين ﻧياز به وي ميباشند؛ همچنين آﻧها براي اﻧجام بسياري از

مصلحتهايشان در آن زمان ،ضعيف ميباشند و زماﻧي براي ﻓرزﻧد به وجود ميآيد

كه ﻓرصت ﻧيكي كردن به آﻧها را غنيمت بشمارد؛ چه بسا كه با مرگ آن دو او
پشيمان گردد).(1

اﷲ تعالي مخصوص كردن حالت پيري پدر و مادر را براي اين بيان داشﺘه

است ،زيرا در آن امر به ﻧيكوكاري به آﻧها و ﻧيكي و لطف و مهرباﻧي و محبت به آﻧها،

زياد ميشود؛ زيرا آﻧان در حالﺘي وجود دارﻧد كه احﺘياج به ﻧيكي وي دارﻧد؛ زيرا

آﻧها در آن حالت داراي پيري و ضعف ميباشند ،اﷲ سبحاﻧه و تعالى در اين حالت
مراعات احوال آﻧها را ﻻزمتر از حالتهاي ديگر است؛ زيرا آﻧها در اين حالت به

حالﺘي ميرسند ،شديداً درماﻧده ميشوﻧد و احﺘياج دارﻧد تا به آﻧها رسيدگي شود،
همان گوﻧه كه وقﺘي ﻓرزﻧد كودك بود ،احﺘياج به ياري آن دو داشت؛ به همين دليﻞ
اين حالت را خاص گرداﻧده است ،همچنين در اين حالت حالﺘي غير عادي درست

) (1المفهﻢ لما أشكﻞ من تلخيص كﺘاب مسلﻢ ).(518/6
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شده و بر شخص واجب است كه سنگيني آن را بپذيرد و دردها را به خود بخرد و

اين ﻃور ﻧباشد كه گﻼيه مندي او زياد شود و در ﻧﺘيجه خشمﺶ را بر پدر و مادر
ﻇاهر گرداﻧد و رگهاي گردﻧﺶ از شدت خشﻢ ،گشاد گردﻧد و در ﻧﺘيجه آن از بين

رﻓﺘن دينﺶ و كﻢ شدن بصيرتﺶ اﻓزايﺶ يابد ،كمﺘرين بدي آن اين است كه ﻧاليدن او
آشكار گردد و اين در حالي است كه اﷲ تعالي امر ﻓرموده است كه در مﻘابﻞ آﻧها

رﻓﺘاري باكرامت داشﺘه باشد و آن سالﻢ بودن از هر عيبي است) ،(1اﷲ ميﻓرمايد:
           
          

]     اﻹسراء) [23:پروردگارت حكﻢ ﻓرموده است كه
غير او را عبادت ﻧكنيد و به پدر و مادر ﻧيكي كنيد؛ اگر يكي از آﻧها يا هر دوي آﻧها
در ﻧزد تو به سن پيري برسند ،به آﻧها ]حﺘي[ يك اُف ﻧگو و آﻧان را از ﻧزد خودت

مَران و با آﻧها با سخني گرامي ،سخن بگو( .اﷲ امر ميﻓرمايد كه ﻧسبت به آن دو

تواضﻊ صورت گيرد و بر آﻧها از روي ﻓروتني بال مهرباﻧي گسﺘرده شود و اين عمﻞ

به ﻧيت ثواب بردن ميباشد و از روي ترس از آن دو ﻧميباشد ،اﷲ امر ﻓرموده
است كه براي آن دو دعاي رحمت صورت گيرد ،چه زﻧده باشند و چه مُرده باشند و
اين پاداشي براي آﻧها به دليﻞ تربيت ﻧمودن ﻓرزﻧد و ﻧيكي به وي ميباشد ،اﷲ

ميﻓرمايد          :

]    اﻹسراء) [24:و بر آﻧها بال ﻓروتني و مهرباﻧي را بگسﺘران و

بگو :پروردگارا به آن دو رحﻢ كن ،همان گوﻧه كه آن دو در كودكي مرا تربيت ﻧمودﻧد

و پرورش دادﻧد(.

 – 7رسول اﷲ بيان ﻓرموده است كه ﻓرزﻧد چگوﻧه ميتواﻧد ،حق پدر

خود را بجا بياورد ،ابوهريره آورده است كه رسول اﷲ ﻓرمود» :لَا يَجْزِي وَلَدٌ

) (1ﻧگاه شود به الجامﻊ ﻷحكام الﻘرآن للﻘرﻃبي ).(246/10
12

وَالِدًا إِلﱠا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا ﻓَيَشْﺘَ ِريَهُ ﻓَيُعْﺘِﻘَهُ«)) (1ﻓرزﻧد ﻧميتواﻧد ،حق پدر خود را

جبران كند ،مگر آن كه او را بردهاي بيابد و او را بخرد و او را آزاد كند(.

أبي بردة ،ابن عمر رضي اﷲ عنهما و مردي يمني را در حالﺘي ديد كه كعبه
را ﻃواف ميكردﻧد و او مادرش را بر پشﺘﺶ حمﻞ ميﻧمود و ميگفت:
إﻧي لها بعيرها المذلﻞ

إن أُذعرت ركابها لﻢ أذعر

من براي او شﺘري ﻓروتن هسﺘﻢ

اگر سوار شده بر آن بﺘرسد من ﻧميترسﻢ

سپس گفت :اي ابن عمر! آيا اين گوﻧه ميبيني كه او حق مادرش را جبران

كند؟ او گفت :خير حﺘي به اﻧدازهي يك آه كشيدن او).(2

 – 8ﻧيكي به پدر و مادر ﻧزديك كنندهترين اعمال به اﷲ ميباشد؛ زيرا ابن

عباس رضي اﷲ عنهما بيان داشﺘه است كه مردي ﻧزد وي آمد و گفت :من از زﻧي
خواسﺘگاري ﻧمودم و او از آن كه با او ازدواج كنﻢ ،سر باز زد و ديگري از او
خواسﺘگاري ﻧمود و او دوست دارد كه با او ازدواج كند ،بر او غيرتي شدم و او را
كشﺘﻢ ،آيا براي من توبهاي وجود دارد؟ گفت :آيا مادر تو زﻧده است؟ گفت :خير،

گفت :به اﷲ توبه كن و تا آﻧجا كه ميتواﻧي به او تﻘرب بجو! ]عطاء بن يسار
گفت [:رﻓﺘﻢ و از ابن عباس سوال ﻧمودم :چرا از زﻧده بودن مادر وي سوال ﻧمود؟ او
گفت :من عملي را براي تﻘرب جسﺘن به اﷲ تعالي برتر از ﻧيكي به مادر ﻧميداﻧﻢ).(3

 – 9سخن گفﺘن ﻧرم با پدر و مادر ،اﻧسان را وارد بهشت ميكند؛ زيرا ابن

عمر رضي اﷲ عنهما به مردي كه دچار گناه شده بود و آن را براي ابن عمر بيان

داشت ،گفت :اين از گناهان كبيره ﻧيست ،سپس ابن عمر رضي اﷲ عنهما از گناهان
كبيره سخن گفت ،و آﻧها ﻧه دسﺘه هسﺘند :شرك ورزيدن به اﷲ ،قﺘﻞ برده ،ﻓرار از
صحنهي جنگ ،تهمت زدن به زن پاكدامن ،خوردن ربا ،خوردن مال يﺘيﻢ ،الحاد در
) (1مسلﻢ ،كﺘاب العﺘق ،باب ﻓﻀﻞ عﺘق الوالد ) ،(1148/2برقﻢ .1510
) (2اﻷدب المفرد للبخاري ) (62/1برقﻢ  ،11وقال اﻷلباﻧي ﻓي صحيح اﻷدب المفرد ):(36/1
صحيح اﻹسناد.
) (3البخاري ﻓي اﻷدب المفرد ،برقﻢ  ،4وصححه اﻷلباﻧي ﻓي صحيح اﻷدب المفرد ) ،(34/1وﻓي
اﻷحاديث الصحيحة برقﻢ .2799
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مسجد ،كسي كه مسخره ميكند و گريهي پدر مادر به علت ﻇلﻢ ﻓرزﻧد .سپس ابن

عمر گفت :آيا پدرت زﻧده است؟ آن مرد گفت :من مادري دارم ،ابن عمر گفت :قسﻢ
به اﷲ اگر در سخن گفﺘنت ﻧرمي كني و به او غذا بخوراﻧي ،وارد بهشت ميشوي اگر

از گناهان كبيره خودداري كني).(1

 – 10از ﻧيكي به پد و مادر ،شاد كردن آﻧها ميباشد؛ عبداﷲ بن عمرو رضي

اﷲ عنهما آورده است كه مردي ﻧزد پيامبر آمد تا بر هجرت با او بيعت كند و پدر و

مادرش را در حالي كه گريه ميكنند ،ترك ﻧمايد ،ﻓرمود» :ارْجِﻊْ عَلَ ْيهِمَا ﻓَأَضْحِكْهُمَا
كَمَا أَبْكَيْ َﺘهُمَا«)) (2به ﻧزد آن دو برگرد و همان گون كه آﻧها را به گريه اﻧداخﺘي آﻧان

را بخندان(.

 – 11از ﻧيكي به پدر و مادر و ﻧيكوكاري در حق آﻧها اين است كه شخص

باعث ﻧشود تا به آﻧها دشنام داده شود و آﻧها را آزار دهند و سببي ﻧشود تا به آﻧها

بياحﺘرامي صورت گيرد .عبداﷲ بن عمرو رضي اﷲ عنهما آورده است كه رسول
اﷲ ﻓرمود» :مِنَ الْكَبَاﺋِ ِر شَﺘْﻢُ ال ﱠرجُﻞِ وَالِدَيْهِ« )از گناهان كبيره اين است كه شخص
پدر و مادرش را دشنام دهد( گفﺘند :اي رسول اﷲ! آيا كسي وجود دارد كه پدر و

سبﱡ أُمﱠهُ ﻓَيَسُبﱡ
سبﱡ أَبَاهُ وَيَ ُ
مادرش را دشنام دهد( ،ﻓرمود» :ﻧَعَﻢْ يَسُبﱡ أَبَا ال ﱠرجُﻞِ ﻓَيَ ُ

أُمﱠهُ« )بله] ،آن وقﺘي است[ كه شخص پدر ديگري را دشنام ميدهد و او ﻧيز ]در
عوض[ پدر او را دشنام ميدهد و ]همچنين[ وقﺘي است كه او مادر ديگري را دشنام

ميدهد و او ]در عوض[ مادر او را دشنام ميدهد( ) .(3لفظ ابوداود ﻧيز اين گوﻧه
است» :إِنﱠ مِنْ أَكْبَ ِر الْكَبَاﺋِ ِر أَنْ يَلْعَنَ الرﱠجُﻞُ وَالِدَيْهِ« )از بزرگﺘرين گناهان كبيره آن
است كه شخصي پدر و مادرش را لعنت كند( ،گفﺘه شد :چگوﻧه شخصي پدر و مادر
) (1اﻷدب المفرد ،للبخاري برقﻢ  ،8وصححه اﻷلباﻧي ﻓي صحيح اﻷدب المفرد ) ،(35/1وﻓي
سلسلة اﻷحاديث الصحيحة .2898
) (2أخرجه أبو داود ,كﺘاب الجهاد ،باب ﻓي الرجﻞ يغزو وأبواه كارهان ،برقﻢ  ،2528والنساﺋي،
كﺘاب البيعة ،باب البيعة على الهجرة ،برقﻢ  ،4174وابن ماجه ،كﺘاب الجهاد ،باب الرجﻞ
يغزو وله أبوان ،برقﻢ  ،2782والبخاري ﻓي اﻷدب المفرد برقﻢ  ،13وصححه اﻷلباﻧي ﻓي
صحيح اﻷدب المفرد ) ،(37/1وﻓي إرواء الغليﻞ برقﻢ  ،1199وﻓي صحيح النساﺋي
) (122/3وغير ذلك.
) (3مﺘفق عليه :البخاري ،كﺘاب اﻷدب ،باب ﻻ يسب الرجﻞ والديه ) ،(92/7برقﻢ  ،5973ومسلﻢ،
كﺘاب اﻹيمان ،باب بيان الكباﺋر وأكبرها ) ،(92/1برقﻢ  ,90وأبو داود ,كﺘاب اﻷدب ،باب
بر الوالدين ،برقﻢ  ،5141ولفظ البخاري :إن من أكبر الكباﺋر أن يلعن الرجﻞ والديه الحديث.
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خود را لعنت ميكند؟ ﻓرمود» :يَلْعَنُ أَبَا ال ﱠرجُﻞِ ﻓَيَلْعَنُ أَبَاهُ وَيَلْعَنُ أُمﱠهُ ﻓَيَلْعَنُ أُمﱠهُ«
)شخص پدر ديگري را لعنت ميكند و او ]ﻧيز در عوض[ پدر او را لعنت ميكند و
شخص مادر ديگري را لعنت ميكند و او ]ﻧيز در عوض[ مادر او را لعنت ميكند(.

علي بن أبي ﻃالب آورده است كه پيامبر ﻓرمود» :لَعَنَ اللﱠهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْ ِر

اللﱠهِ وَلَعَنَ اللﱠهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللﱠهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللﱠهُ مَنْ غَيﱠ َر الْمَنَارَ«)(1

)كسي كه به اسﻢ غير از اﷲ ]جاﻧداري[ را ذبح كند را اﷲ او لعن ميﻓرمايد و اﷲ كسي

را كه در زمين ﻓساد ميكند را لعن ميﻓرمايد و اﷲ كسي كه پدر و مادرش را لعن كند
را لعن ميﻧمايد و اﷲ كسي كه عﻼمتهاي مرزها را تغيير ميدهد را لعن ميكند(.

 – 12درست است كه ﻧيكي به پدر و مادر ﻓرض و واجب است و در حق

برگردن آﻧها تفاوت وجود دارد ،مادر سخﺘي حاملگي و سخﺘي زايمان و سخﺘي شير

دادن و تربيت را به عهده دارد كه اين سه امر مادر را ]از بﻘيه[ جدا ميكند)،(2

ابوهريره آورده است كه مردي ﻧزد رسول اﷲ آمد و گفت :اي رسول اﷲ! چه

كسي سزاوارتر به ﻧيكويي معاشرت من ميباشد؟ ﻓرمود :مادرت ،گفت :سپس چه
كسي؟ ﻓرمود :مادرت ،گفت :سپس چه كسي؟ ﻓرمود :مادرت ،گفت :سپس چه

كسي؟ ﻓرمود :سپس پدرت) .(3در روايت مسلﻢ ﻧيز آمده است» :أُمﱡكَ ثُﻢﱠ أُمﱡكَ ثُﻢﱠ

أُمﱡكَ ثُﻢﱠ أَبُوكَ ثُﻢﱠ أَدْﻧَاكَ أَدْﻧَاكَ«)) (4مادرت ،سپس مادرت ،سپس مادرت ،سپس
پدرت ،سپس ﻧزديكﺘر و ﻧزديكﺘر(.

 – 13از كامﻞ بودن ﻧيكي ]به والدين[ معاشرت با دوسﺘان پدر و مادر

است ،عبداﷲ بن دينار از عبداﷲ بن عمر رضي اﷲ عنهما آورده است :مردي از باديه

) (1صحيح مسلﻢ ،كﺘاب اﻷضاحي ،باب تحريﻢ الذبح لغير اﷲ تعالى ولعن ﻓاعله ) ،(1567/3برقﻢ
.1978
) (2ﻧگاه شود به الجامﻊ ﻷحكام الﻘرآن للﻘرﻃبي ).(244/10
) (3مﺘفق عليه :البخاري ،كﺘاب اﻷدب ،باب من أحق الناس بحسن الصحبة ) ،(91/7برقﻢ ،5971
ومسلﻢ ،كﺘاب البر والصلة واﻵداب ،باب بر الوالدين وأﻧهما أحق به ) ،(1974/4برقﻢ
.2548
) (4رواية للحديث السابق عند مسلﻢ ،ﻓي الكﺘاب والباب السابﻘين ).(1974/4
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ﻧشينان عرب در راه مكه او را مﻼقات ﻧمود ،عبداﷲ بر وي سﻼم ﻧمود و او را بر

اﻻغي كه سوار بود ،سوار كرد و عمامهاي را كه بر سر داشت به او داد ،عبداﷲ بن
دينار گفت :اﷲ تو را اصﻼح كند! آﻧان باديه ﻧشين ميباشند و آﻧان به آسان بودن

راضي هسﺘند ،عبداﷲ گفت :اين شخص دوست عمر بن خطاب پدرم بود و من

از رسول اﷲ شنيدم كه ميﻓرمود» :إِنﱠ أَبَ ﱠر الْبِ ﱢر صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْﻞَ وُدﱢ أَبِيهِ« )از ﻧيك-

ترين ﻧيكيها ]به پدر [،معاشرت ]و ﻧيكي كردن[ به دوسﺘان پدر است() .(1از اعمال
پاك و با بركت اين است كه ﻓرزﻧدان بعد از مرگ پدر و مادر به آﻧها ﻧيكي كنند:
شامﻞ درود ﻓرسﺘادن براي آﻧها و ﻃلب آمرزش ﻧمودن براي آﻧها و عملي ﻧمودن

پيمان آﻧها بعد از ]مرگشان[ است و همچنين صلهي رحمي كه ﻓﻘط به آﻧها ميرسد و

همچنين گرامي داشﺘن دوست آﻧها است).(2

 – 14ﻧيكي به پدر و مادر مخصوصِ پدر و مادر مسلمان ﻧيست ،بلكه حﺘي

اگر كاﻓر ﻧيز باشند ،بايد اﻧجام پذيرد ،بايد در اين حالت ﻧيز به آﻧها ﻧيكي كرد و به
آﻧها ﻧيكوكاري ﻧمود ،اﷲ ميﻓرمايد        :
           

]لﻘمان) [15:اگر كوشﺶ ﻧمودﻧد تا به من شرك بورزي در حالي كه از آن آگاهي
ﻧداري ،پس از آﻧها اﻃاعت ﻧكن! و با آﻧها در دﻧيا به ﻧيكي معاشرت كن!(.

أسماء بنت أبوبكر رضي اﷲ عنهما گفﺘه است :مادرم در زمان پيامبر با

رغبت به ﻧزد من آمد ،از پيامبر سوال ﻧمودم :آيا با او صلهي رحﻢ كنﻢ3؟ ﻓرمود

بله ،ابن عيينة گفﺘه است :در آن هنگام اﷲ تعالى دربارهي آن ﻧازل ﻓرمود  :

]           الممﺘحنة) [8:اﷲ شما

را ]از دوست داشﺘنِ كاﻓراﻧي[ كه براي دين شما با شما جنگ ﻧنمودهاﻧد ﻧهي ﻧمي-

) (1مسلﻢ ،كﺘاب البر والصلة واﻵداب ،باب ﻓﻀﻞ صلة أصدقاء اﻷب واﻷم وﻧحوهما )(1979/4
برقﻢ .2552
) (2ﻧگاه شود به سنن أبي داود ،برقﻢ  ،5142وابن ماجه ،برقﻢ  ،3664وأحمد ) ،497/3وضعفه
اﻷلباﻧي ﻓي الﻀعيفة برقﻢ .597
 - 3صلهي رحﻢ ﻓﻘط ديد و بازديد ﻧيست بلكه اﻧﺘﻘال دادن عاﻃفه ﻧيز ميباشد).مﺘرجﻢ(
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ﻓرمايد().(1

از بزرگﺘرين ﻧيكي به آﻧها ،دعوت دادن آﻧها به سوي اﷲ است و چيزي را

به آﻧها آموزش دهيﻢ كه به آﻧها منفعت ]دﻧيوي و اخروي[ برساﻧد؛ آن و سزاوارترين
اﻧساﻧها به مدارا ﻧمودن و مهرباﻧي ميباشند.

 – 15از بزرگﺘرين حﻘهاي آﻧها اين است كه پيامبر عاق شدن توسط آﻧها

را همراه شرك به اﷲ بيان ﻧموده است؛ ابوبكرة آورده است كه پيامبر ﻓرمود:
»أَلَا أُﻧَبﱢﺌُكُﻢْ بِأَكْبَ ِر الْكَبَاﺋِ ِر« )آيا شما را از بزرگﺘرين گناهان كبيره باخبر سازم؟( سه بار

اين سخن را تكرار ﻧمود .گفﺘند :بله اي رسول اﷲ! ﻓرمود» :ا ْلإِشْرَاكُ بِاللﱠهِ وَعُﻘُوقُ
الْوَالِدَيْنِ« )شرك ورزيدن به اﷲ و ]آزار دادنِ[ پدر و مادر و عاق شدن توسط آﻧها(

مدتي ﻧشست و تكيه داد و ﻓرمود» :أَلَا وَقَوْلُ الزﱡورِ« )آگاه باشيد و همچنين گواهي
دادن دروغ( ،آﻧﻘدر آن را تكرار ﻧمود ،تا اين كه گفﺘيﻢ :اي كاش سكوت ميﻓرمود).(2

عمير بن قﺘادة ليثي گفﺘه است :مردي گفت :اي رسول اﷲ! گناهان كبيره

كدامند؟ ﻓرمود :آﻧها ﻧه عدد هسﺘند ]و هفت عدد از آﻧها در حديث ابوهريره كه

مﺘفق عليه ميباشد و شامﻞ هفت هﻼك كننده است ،آمده است[) (3در اين حديث
) (1مﺘفق عليه :البخاري ،كﺘاب اﻷدب ،باب صلة الوالد المشرك ) ،(94/7برقﻢ  ،5978ومسلﻢ،
كﺘاب الزكاة ،باب ﻓﻀﻞ النفﻘة على اﻷقربين والزوج واﻷوﻻد والوالدين ولو كاﻧوا مشركين
) (996/2برقﻢ  ،1003واﻵية من سورة الممﺘحنة.8 :
) (2مﺘفق عليه :البخاري ،كﺘاب الشهادات ،باب ما قيﻞ ﻓي شهادة الزور ) ،(204/2برقﻢ ،2654
ومسلﻢ ،كﺘاب اﻹيمان ،باب الكباﺋر وأكبرها ) ،(91/1برقﻢ .87
) (3مﺘفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اﷲ عنه :البخاري ،كﺘاب الوصايا ،باب قول اﷲ تعالى :
           

]   النساء [10 :برقﻢ  ،2766ومسلﻢ ،كﺘاب اﻹيمان ،باب الكباﺋر

وأكبرها ،برقﻢ  ،89لفظ او اين گوﻧه است :از هفت هﻼك كننده اجﺘناب بورزيد! گفﺘه شد:
آﻧها كدامند اي رسول اﷲ!؟ ﻓرمود» :الشﱢرْكُ بِاللﱠهِ وَالسﱢحْرُ وَقَﺘْﻞُ النﱠفْسِ الﱠﺘِى حَرﱠمَ اللﱠهُ ِإﻻﱠ
حقﱢ وَأَكْﻞُ مَالِ الْيَﺘِيﻢِ وَأَكْﻞُ الرﱢبَا وَالﺘﱠوَلﱢى يَوْمَ الزﱠحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَاﻓِﻼَتِ الْمُﺆْمِنَاتِ«
بِالْ َ
)شرك به اﷲ و جادو ]و دعا ﻧويسي[ كشﺘن كسي كه اﷲ كشﺘن او را حرام ﻓرموده است ،مگر
از روي حق و خوردن مال يﺘيﻢ و رباخواري و ﻓرار كردن از صحنهي جنگ و تهمت زدن
به زﻧان مﺆمنِ پاكِ بيتوجه به گناه(.
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اضاﻓه ميﻓرمايد» :وَعُﻘُوقُ الْوَالِدَيْنِ ا ْلمُسْ ِلمَيْنِ وَاسْﺘِحْلَالُ الْبَ ْيتِ الْحَرَامِ قِبْلَﺘِكُﻢْ أَحْيَاءً

وَأَمْوَاتًا«)) (1و آزار دادن پدر و مادر مسلمان و عاق شدن توسط آﻧها و حﻼل كردن
حرمت مسجد الحرام كه قبلهي زﻧده و مرده شما ميباشد(.

اﻧس آورده است كه از پيامبر دربارهي گناهان كبيره سوال شد و او

ﻓرمود» :الْإِشْرَاكُ بِاللﱠهِ وَعُﻘُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَﺘْﻞُ النﱠفْسِ وَشَهَادَةُ الزﱡورِ«)) (2شرك

ورزيدن به اﷲ و عاق شدن پدر و مادر و كشﺘن شخصي ]به ﻧاحق[ و گواهي دروغ(.

مغيرة آورده است كه پيامبر ﻓرمود» :إِنﱠ اللﱠهَ حَ ﱠرمَ عَلَيْكُﻢْ عُﻘُوقَ الْأُمﱠهَاتِ وَمَنْعًا
وَهَاتِ َووَأْدَ الْبَنَاتِ َوكَ ِرهَ لَكُﻢْ قِيﻞَ وَقَالَ وَكَثْ َرةَ السﱡﺆَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ«)) (3اﷲ بر شما
حرام كرده است :عاق شدن مادران و منﻊ ﻧمودن بجا آوردن حق ديگران و زﻧده به

گور كردن دخﺘران و براي شما كراهت ميورزد كه داد و ﻓرياد راه بياﻧدازيد و زياد
درخواست كنيد و مال را حيف و ميﻞ ﻧماييد(.

 – 16از ﻧيكي به پدر و مادر ،اعﺘراف به ﻓﻀيلت و بخشﺶ آﻧها و دعا كردن

براي آﻧها ميباشد ،أبي مرة موﻻى أمﱢ هاﻧئ بنت أبي ﻃالب گفﺘه است :او همراه

ابوهريره سوار بود و به سوي سرزمينﺶ ]عﻘيق[ ميرﻓت ،وقﺘي داخﻞ سرزمينﺶ شد
با صداي بلند ،ﻓرياد برآورد :بر تو سﻼم و رحمت اﷲ و بركات وي باشد اي مادرم!

آن زن ﻧيز گفت :وعليك السﻼم ورحمة اﷲ وبركاته ،آن مرد گفت :اﷲ تو را رحمت

كند كه مرا در كودكي پرورش دادي! آن زن گفت :اي پسركﻢ! و اﷲ به تو پاداش خير
دهد و از تو راضي باشد كه به من در پيري ﻧيكي ﻧمودي).(4

 – 17ﻧيكي به پدر و مادر ،وصيت رسول اﷲ است؛ زيرا ابو درداء

گفﺘه است :رسول اﷲ مرا به ﻧُه چيز وصيت ﻧمود] ،به من ﻓرمود [:ذرهاي به اﷲ
شرك ﻧورز! حﺘي اگر قطعه قطعه شدي و آتﺶ زده شدي ،به عمد ﻧماز واجب را

) (1أبو داود ,كﺘاب الوصايا ،باب ما جاء ﻓي الﺘشديد ﻓي أكﻞ مال اليﺘيﻢ ،برقﻢ  ،2875وحسنه
اﻷلباﻧي ﻓي صحيح سنن أبي داود ).(209/2
) (2مﺘفق عليه :البخاري ،كﺘاب الشهادات ،باب ما قيﻞ ﻓي شهادة الزور ) ،(204/3برقﻢ ،2653
ومسلﻢ ،كﺘاب اﻹيمان ،باب الكباﺋر وأكبرها ) ،(91/1برقﻢ .88
) (3البخاري ,كﺘاب اﻷدب ,باب عﻘوق الوالدين من الكباﺋر برقﻢ  ،5975ومسلﻢ ،كﺘاب اﻷقﻀية،
باب النهي عن كثرة المساﺋﻞ من غير حاجة والنهي عن من ٍﻊ وهات برقﻢ .593
) (4البخاري ﻓي اﻷدب المفرد برقﻢ  ،14وحسن إسناده اﻷلباﻧي ﻓي صحيح اﻷدب المفرد ).(37/1
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ترك ﻧكن و كسي كه از روي عمد آن را ترك كند ،عهدي از ﻃرف اﷲ بر وي ﻧمي-
باشد ،هرگز شراب ﻧنوش؛ زيرا آن كليد هر شرّي است ،از پدر و مادر اﻃاعت كن،

حﺘي اگر تو را از دﻧيايت خارج كردﻧد براي آﻧها خارج شو ،با صاحبان امر مخالفت
ﻧكن! حﺘي اگر ﻓﻘط تو بر حق بودي ،از صحنهي جنگ ﻓرار ﻧكن! حﺘي اگر هﻼك

شدي و دوسﺘاﻧت ﻓرار كردﻧد ،در غني و بيﻧيازي بر اهلت اﻧفاق كن! ]و در
صورت اﻧجام گرﻓﺘن شر[ از ﻃرف اهلت ،چوب دسﺘي خود را ترك ﻧكن! و آﻧها

را از اﷲ بﺘرسان).(1

 – 18از بزرگﺘرين حﻘوق والدين آن است كه ﻓرزﻧد مِلك پدرش ميباشد؛

زيرا عبداﷲ بن عمرو رضي اﷲ عنهما آورده است :مردي ﻧزد پيامبر آمد و گفت:
اي رسول اﷲ! براي من مال و ﻓرزﻧدي وجود دارد ،اگر پدرم مال مرا از بين ميبرد،

چه كار كنﻢ؟ ﻓرمود» :أَ ْﻧتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنﱠ أَوْﻻَدَكُﻢْ مِنْ أَﻃْيَبِ كَسْبِكُﻢْ ﻓَكُلُوا مِنْ
كَسْبِ أَوْﻻَدِكُﻢْ« )تو و مالت براي پدرت هسﺘيد ،ﻓرزﻧدان شما پاكترين كسبﺘان مي-
باشند ،پس از كسب و كار ﻓرزﻧداﻧﺘان بخوريد( .در لفظ ابن ماجه به جاي »والدك«،

»ابيك« آمده است ]كه يك معنا ميدهند[).(2

 – 19دعاي پدر و مادر مسﺘجاب ميشود.
ابوهريره گفﺘه است :مرد عابدي وجود داشت و در صومعهاي كه براي

وي بود ،ميبود ،در حالي كه ﻧماز ميخواﻧد ،مادرش ﻧزد وي آمد و ]مادر[ گفت :اي
جريج من مادر تو هسﺘﻢ با من سخن بگو! او گفت :اي پروردگار! مادرم و ﻧمازم ،و

رو به ﻧماز ﻧمود ،در روز دوم ﻧيز اين چنين شد و او رو به ﻧماز ﻧمود ،در روز سوم

]مادر[ ﻧزد وي آمد و او گفت :پروردگارا! مادرم و ﻧمازم و رو به ﻧماز ﻧمود] ،مادر[

) (1أخرجه ابن ماجه ،بنحوه كﺘاب الفﺘن ،باب الصبر على البﻼء ،برقﻢ  ،4034والبخاري بلفظه ﻓي
اﻷدب المفرد ،برقﻢ  ،18وحسنه اﻷلباﻧي ﻓي إرواء الغليﻞ برقﻢ  ،2086وﻓي صحيح سنن ابن
ماجه ) ،(321/3وﻓي صحيح اﻷدب المفرد )ص .(38
) (2أخرجه أبو داود ,كﺘاب البيوع ،باب ﻓي الرجﻞ يأكﻞ من مال ولده ،برقﻢ  ،3530وابن ماجه،
كﺘاب الﺘجارات ،باب ما للرجﻞ من مال ولده ،برقﻢ  ،2292وحسنه اﻷلباﻧي ﻓي صحيح سنن
أبي داود ).(380/2
19

گفت :يا اﷲ او را ﻧميران تا اين كه به صورت زﻧان ﻓاحشه ﻧگاه كند ،اﷲ ]تعالي[ دعاي
او را مسﺘجاب ﻧمود و زن هرزهاي از بني اسراﺋيﻞ كه از زﻧا حامله شده بود ،به او

تهمت زد و گفت :آن مرد با من اين گوﻧه كرده است و او عذاب داده شد و صومعه-

اش ويران گشت و در اﻧﺘها اﷲ او را بعد از مجازات ﻧزديكي ،ﻧجات داد).(1

ابوهريره آورده است كه پيامبر ﻓرمود» :ثَﻼَثُ دَعَوَاتٍ مُسْﺘَجَابَاتٌ ﻻَ

شَكﱠ ﻓِيهِنﱠ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَاﻓِ ِر وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ«)) (2سه دعا هسﺘند كه

مسﺘجاب ميشوﻧد و شكي در آن وجود ﻧدارد :دعاي پدر ]براي ﻓرزﻧد[ و دعاي
مساﻓر و دعاي مظلوم(.

 – 20اﷲ تعالي كسي كه به پدر و مادر ﻧيكي كند ،اگر به آن عمﻞ توسﻞ

ﻧمايد ،دعايﺶ را مسﺘجاب ميكند؛ در اين باره حديثي است كه در مورد سه ﻧفر كه
در غاري بودﻧد و سنگ بزرگي جلوي درب غار را گرﻓت آمده است؛ يكي از آﻧها

كسي بود كه به عملﺶ كه ﻧيكي به پدر و مادر بود ،توسﻞ پيدا كرد و اﷲ تعالي دعاي
او را مسﺘجاب ﻧمود ]و درب غار باز شد[).(3

در اين باره پيامبر از بهﺘرين تابعين به ما خبر داده است و او كسي است

كه اگر به اﷲ تعالي قسﻢ بخورد ،اﷲ تعالي سخن او را راست ميگرداﻧد ]و آﻧچه كه

قسﻢ خورده است ،عملي ميشود[ و سبب آن اين است كه او مادري داشت كه به وي
ﻧيكي ميكرد).(4

) (1ﻧگاه شود به صحيح البخاري ،كﺘاب أحاديث اﻷﻧبياء ،باب      

 ،(168/4)    برقﻢ  ،3436ومسلﻢ ،كﺘاب البر والصلة ،باب تﻘديﻢ بر

الوالدين على الﺘطوع بالصﻼة وغيرها ) ،(1976/4برقﻢ .2550
) (2أبو داود ،كﺘاب الصﻼة ،باب الدعاء بظهر الغيب ) (89/2برقﻢ  ،1536والﺘرمذي ،كﺘاب البر
والصلة ،باب ما جاء ﻓي دعوة الوالدين ) (314/4برقﻢ  ،1905وابن ماجه ،كﺘاب الدعاء،
باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم ) ،(1270/2برقﻢ  ،3862وحسنه اﻷلباﻧي ﻓي صحيح
اﻷدب المفرد للبخاري )ص  ،(43واﻧظر :سلسلة اﻷحاديث الصحيحة لﻸلباﻧي )(147/2
برقﻢ .596
) (3مﺘفق عليه :اﻧظر :البخاري ،كﺘاب البيوع ،باب إذا اشﺘرى شيﺌ ًا لغيره بدون = = إذﻧه ﻓرضي
) ،(50/3برقﻢ  ،2215ومسلﻢ ،كﺘاب الذكر والدعاء ،والﺘوبة واﻻسﺘغفار ،باب قصة أصحاب
الغار الثﻼثة والﺘوسﻞ بصالح اﻷعمال ) (2099/4برقﻢ .2743
) (4مسلﻢ ،كﺘاب ﻓﻀاﺋﻞ الصحابة ،باب ﻓﻀاﺋﻞ أويس الﻘرﻧي ) (1968/4برقﻢ .2542
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 – 21از بزرگﺘرين حﻘوق پدر و مادر اين است كه اﷲ تعالي براي كسي كه
عاق والدين شود ،بهشت را حرام ﻧموده است ,زيرا عبداﷲ بن عمر رضي اﷲ عنهما

آورده است كه رسول اﷲ ﻓرمود» :ثَلَاثَةٌ قَدْ حَ ﱠرمَ اللﱠهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِﻢْ الْجَنﱠةَ

مُدْمِنُ الْخَمْ ِر وَالْعَاقﱡ وَالدﱠيﱡوثُ الﱠذِي يُﻘِ ﱡر ﻓِي أَهْلِهِ الْخُ ْبثَ«)) (1سه ]گروه[ هسﺘند كه اﷲ
تبارك و تعالى بهشت را بر آﻧان حرام ﻧموده است :داﺋﻢ الخمر ،عاق ]شده توسط

والدين[ و ديوث كسي كه اعمال خبيث را در حﻀور اهلﺶ اﻧجام ميدهد(.

 – 22از بزرگ بودن حﻘوق والدين اين است كه اﷲ تعالي به كسي كه عاق پدر و

مادر شده باشد ،روز قيامت ﻧميﻧگرد؛ زيرا عبداﷲ بن عمر رضي اﷲ عنهما آورده است كه
رسول اﷲ ﻓرمود» :ثﻼثة ﻻ ينظر اﷲ إليهﻢ عز وجﻞ يوم الﻘيامة :العاق لوالديه ،والمرأة

المﺘرجلة ،والديوث ،وثﻼثة ﻻ يدخلون الجنة :العاق لوالديه ،والمدمن على الخمر ،والمنﱠان بما

أعطى«)) (2سه گروه هسﺘند كه اﷲ در روز قيامت به آﻧها ﻧگاه ﻧميكند :عاق پدر و مادر
و زﻧي كه خود را شبيه مردان درست ميكند و ديوث ]كسي كه اعمال زشت را ﻧزد اهلﺶ

اﻧجام ميدهد[ و سه گروه هسﺘند كه داخﻞ بهشت ﻧميگردﻧد :عاق پدر و مادر و داﺋﻢ الخمر

و كسي كه وقﺘي بخششي ميكند ،منت ميگذارد(.

– 23مادر اگر از دست داده شود ،اﷲ تعالي حق او را بر خاله قرار ميدهد؛

براء بن عازب رضي اﷲ عنهما آورده است كه پيامبر ﻓرمود» :الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ اﻷُمﱢ«)(3

)خاله به منزلهي مادر است(؛ همچنين عبداﷲ بن عمر رضي اﷲ عنهما آورده است:
مردي ﻧزد پيامبر آمد و گفت :اي رسول اﷲ! من گناه بزرگي اﻧجام دادهام آيا از من
توبه پذيرﻓﺘه ميشود؟ ﻓرمود» :هَﻞْ لَكَ مِنْ أُمﱟ« )آيا مادري داري؟( گفت :خير،

) (1أحمد ) (272/9برقﻢ  ،5372و) ،(269/10برقﻢ  ،6113و) (322/10برقﻢ ،6180
وصححه محﻘﻘو المسند ،وقال اﻷلباﻧي ﻓي صحيح الﺘرغيب ) :(662/2حسن لغيره.
) (2النساﺋي ،كﺘاب الزكاة ،باب المنان بما أعطى ،برقﻢ  ،2561وأحمد ﻓي المسند ) (322/10برقﻢ ،6180
وصححه محﻘﻘو المسند ،وصححه اﻷلباﻧي ﻓﻘال :حسن صحيح صحيح الﺘرغيب ) (662/2وﻓي
صحيح النساﺋي ).(216/2
) (3الﺘرمذي ،كﺘاب البر ،باب ما جاء ﻓي بر الخالة ،برقﻢ  ،1904وصححه اﻷلباﻧي ﻓي اﻹرواء برقﻢ
 ،2190وﻓي صحيح الﺘرمذي ).(343/2
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ﻓرمود» :هَﻞْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ« )آيا خالهاي داري؟( گفت :بله ،ﻓرمود» :ﻓَبِرﱠهَا« )پس به

او ﻧيكي كن!().(1

چهارم :اﻧواع ﻧيكي كه به پدر و مادر بعد از مرگشان ميرسد ،بسيار زياد و

مﺘنوع هسﺘند كه ما در اينجا تعدادي از آﻧها را ميشماريﻢ:

 – 1ﻃلب اسﺘغفار و آمرزش ﻧمودن براي آﻧها ،اﷲ تعالي دعاي ابراهيﻢ

را ياد ﻧموده و ميﻓرمايد         :
         
]  إبراهيﻢ) [41 ,40:پروردگارا! مرا برپا كننده ﻧماز قرار بده! و

همچنين ﻓرزﻧداﻧﻢ را! پروردگا را دعا را قبول بفرما * پروردگار ما! در روز برپايي
حساب و كﺘاب ،مرا و پدر و مادرم را و مﺆمنان را بيامرز(.

اﷲ تعالي دعاي ﻧوح را ياد ﻧموده و ميﻓرمايد    :

        

]    ﻧوح) [28:پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و كسي كه

مﺆمن است و به خاﻧهي من داخﻞ ميشود و مردان و زﻧان مﺆمن را بيامرز! و بر
ﻇالمان چيزي را زياد ﻧكن ،مگر هﻼك و ﻧابودي را(؛ همچنين ابوهريره آورده

است كه رسول اﷲ ﻓرمود» :إِنﱠ اللﱠهَ عَ ﱠز وَجَﻞﱠ لَيَ ْرﻓَﻊُ الدﱠرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصﱠالِحِ ﻓِي الْجَنﱠةِ

ﻓَيَﻘُولُ يَا رَبﱢ أَﻧﱠى لِي هَذِهِ ﻓَيَﻘُولُ بِاسْﺘِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ«)) (2اﷲ درجهي بندهي
صالحي را در بهشت باﻻ ميبرد ]آن بنده[ ميگويد :اين از كجا براي من آمده است؟

ميﻓرمايد :با ﻃلب آمرزش ﻓرزﻧدت(.

ابوهريره گفﺘه است :مردهاي درجهي او بعد از مرگﺶ باﻻ ميرود و

ميگويد :اي پروردگار! اين از كجا آمده است ،ﻓرموده ميشود :ﻓرزﻧدت برايت ﻃلب
) (1الﺘرمذي ﻓي كﺘاب البر ،باب ما جاء ﻓي بر الخالة ،بعد الحديث رقﻢ  ,1904وصححه اﻷلباﻧي
ﻓي صحيح سنن الﺘرمذي ).(343/2
) (2أحمد ﻓي المسند ) ،(209/2قال اﻹمام ابن كثير رحمه اﷲ تعالى ﻓي تفسيره ) :(243/4إسناده
صحيح.
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آمرزش ﻧموده است).(1

 – 2دعا براي آن دو؛ ابوهريره آورده است كه رسول اﷲ ﻓرمود» :إِذَا

مَاتَ الْإِﻧْسَانُ اﻧْﻘَطَﻊَ عَمَلُهُ إِلﱠا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْﻢٍ يُنْﺘَ َفﻊُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ«)) (2اگر اﻧسان بميرد ،عمﻞ او قطﻊ ميشود ،مگر در سه چيز :صدقهاي كه

جاري باشد و علمي كه از آن منفعت برده شود و ﻓرزﻧد صالحي كه براي او دعا
كند(.

 – 3بجا آوردن قرض و دِين آن دو؛ ابوهريره آورده است كه رسول

اﷲ ﻓرمود» :ﻧَفْسُ الْمُﺆْمِنِ مُعَلﱠﻘَةٌ بِدِينِهِ حَﺘﱠى يُ ْﻘﻀَى عَنْهُ«)) (3ﻧفس مﺆمن ،معلق به
دِينﺶ است ،تا اين كه ادا شود(.

عبداﷲ بن عمر رضي اﷲ عنهما آورده است كه رسول اﷲ ﻓرمود» :يُغْفَ ُر

لِلشﱠهِيدِ كُﻞﱡ ذَ ْﻧبٍ إِﻻﱠ الدﱠيْنَ«)) (4تمامي گناهان شهيد بخشيده ميشود ،مگر دِين(.

 – 4بجا آورن ﻧذر آﻧها :ماﻧند ﻧذر روزه ،حج يا عمره و يا چيزهاي ديگري

كه ﻧيابت در آن جايز است.

 – 5بجا آوردن كفّارههاي آﻧها؛ ماﻧند كفارهي قسﻢ ،كفارهي قﺘﻞ غير عمد و

غيره؛ اين واجبات در سخني كه در حديثي كه ابن عباس رضي اﷲ عنهما آن را
آورده است وجود دارد ،در آن آمده است :زﻧي ﻧذر كرد تا يك ماه روزه بگيرد و

روزه ﻧگرﻓت تا مُرد ،ﻧزديك او ،خواهر و يا دخﺘر وي ﻧزد پيامبر آمد و آن را براي
پيامبر ذكر ﻧمود ،پيامبر ﻓرمود» :أَ َرأَيْﺘَكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُ ْنتِ تَﻘْﻀِينَهُ« )آيا

اگر دِيني بر گردن وي بود ،آن را ادا ميﻧمودي؟( ،گفت :بله ،ﻓرمود» :ﻓَدَيْنُ اللﱠهِ عَ ﱠز

) (1البخاري ﻓي اﻷدب المفرد ،برقﻢ  ،36وقال اﻷلباﻧي ﻓي صحيح اﻷدب المفرد )ص  :(45حسن
اﻹسناد.
) (2مسلﻢ ،كﺘاب البر والصلة ،باب ما يلحق اﻹﻧسان من الثواب بعد وﻓاته ،برقﻢ .1631
) (3أحمد ) ،(440/2والﺘرمذي ،كﺘاب الجناﺋز ،باب ما جاء عن النبي أﻧه قال= :ﻧفس المﺆمن
معلﻘة بدينه حﺘى يﻘﻀى عنه برقﻢ  ،1079 ،1078وابن ماجه ،كﺘاب الصدقات ،باب الﺘشديد
ﻓي الدين ،برقﻢ  ،2413وصححه اﻷلباﻧي ﻓي صحيح الﺘرمذي ).(547/1
) (4مسلﻢ ،كﺘاب اﻹمارة ،باب من قﺘﻞ ﻓي سبيﻞ اﷲ كفرت خطاياه إﻻ الدين ،برقﻢ .1886
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وَجَﻞﱠ أَحَقﱡ أَنْ يُﻘْﻀَى« )پس دِين اﷲ سزاوارتر به پرداخت شدن ميباشد().(1

تمامي ديون براي اﷲ تعالي واجب هسﺘند ،ماﻧند :كفارهها ،ﻧذرها ،حج واجب)ﻓرض(

و عمره و روزه ،همهي آﻧها در اين سخن پيامبر عليه الصﻼة والسﻼم وارد ميشود:
»ﻓَدَيْنُ اللﱠهِ عَ ﱠز وَجَﻞﱠ أَحَقﱡ أَنْ يُ ْﻘﻀَى« )پس دِين اﷲ سزاوارتر به پرداخت شدن

ميباشد(.

 – 6به اجرا در آوردن وصيت آﻧها ،اگر وصيﺘي ﻧموده باشند و آن يك سوم وـي ا

كمﺘر از آن ،از اموال آﻧها ميباشد؛ به اجرا در آوردن وصيت واجب است و بايد بــه آن

سرعت داده شود ،چه در واجب باشد و چه در مسﺘحب ،اگر واجب باشد باـي د بــه آن

سرعت دهند تا پيماﻧي بر گردن ميت ﻧماﻧد و اگر از امور مسﺘحب باشــد ،باـي د بــراي اجــر
بردن آن دو ،سرعت داد شود و شايسﺘه است كه قبﻞ از دﻓن وصيت اجرا شود.

 – 7بجا آوردن روزهي واجب)ﻓرض( ماه رمﻀان براي آن دو؛ زيرا عايشه رضي اﷲ

عنها آورده است كه پيامبر ﻓرمود» :مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيﱡهُ«)) (2كسي
كه بميرد و روزهاي بر گردن وي باشد ،ولي او از ﻃرف او روزه بگيرد(.

 – 8صلهي رحمي كه به كسي ﻧميرسد ،مگر آن دو؛ زيرا أبو بردة گفﺘه

است :به مدينه آمدم و عبداﷲ بن عمر ﻧزد من آمد و گفت :آيا ميداﻧي براي چه ﻧزد
تو آمدهام؟ گفﺘﻢ :خير ،گفت :از رسول اﷲ شنيدم كه ميﻓرمود» :من أحب أن يصﻞ

أباه ﻓي قبره ﻓليصﻞ إخوان أبيه بعده« )كسي كه دوست دارد با پدرش در قبرش
صلهي رحﻢ بجا بياورد ،پس برادران ]ديني[ پدرش را مﻼقات كند( ،از آﻧجا كه بين
پدرم عمر و بين پدرت برادري ]و[ دوسﺘي وجود داشت ،دوست داشﺘﻢ تا با تو

مﻼقات كنﻢ).(3

 – 9گرامي داشﺘن دوست آن دو بعد از آﻧها؛ زيرا ابن عمر رضي اﷲ عنهما

) (1مﺘفق عليه :البخاري ،كﺘاب الصوم ،باب من مات وعليه صوم ،برقﻢ  ،1953ومسلﻢ ،كﺘاب الصيام،
باب قﻀاء الصوم عن الميت ،برقﻢ .1148
) (2مﺘفق عليه :البخاري ،كﺘاب الصوم ،باب من مات وعليه صوم ،برقﻢ  ،1952ومسلﻢ ،كﺘاب الصيام،
باب قﻀاء الصوم عن الميت ،برقﻢ .1147
) (3ابن حبان ﻓي صحيحه ) (175/2برقﻢ  ،432وأبو يعلى ﻓي مسنده ) (37/10برقﻢ ،5669
وقال شعيب اﻷرﻧﺆوط ﻓي تحﻘيﻘه لصحيح ابن حبان ) :(175/2إسناده صحيح على شرط
البخاري وقال اﻷلباﻧي ﻓي صحيح الﺘرغيب والﺘرهيب ) :(659/2حسن.
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آورده است كه پيامبر ﻓرمود» :إِنﱠ أَبَ ﱠر الْبِ ﱢر صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْﻞَ وُدﱢ أَبِيهِ« )از ﻧيكترين
ﻧيكيها ]به پدر و مادر[ معاشرت ]و ﻧيكي كردن[ به دوسﺘان پدر است().(1

اين چنين است كه براي ﻧيكي كردن به مُرده ميتوان به دوسﺘان وي ﻧيكي

كرد و پدر و مادر سزاورتر به ﻧيكي كردن به آﻧها بعد از مرگشان ميباشند ،زيرا

عايشه رضي اﷲ عنها گفﺘه است :بر هيچ كدام از زﻧان پيامبر به غيرت ﻧياﻓﺘادم آﻧچنان
كه براي خديجه به غيرت اﻓﺘادم؛ زيرا ]پيامبر [او را زياد ياد ميكرد و من هرگز او

را ﻧديدم ،رسول اﷲ وقﺘي گوسفندي ذبح ميﻧمود ،ميﻓرمود» :أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى

أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ« )آن را براي دوسﺘان خديجه بفرسﺘيد!( روزي از او خشمگين شدم
و گفﺘﻢ :آيا خديجه؟! رسول اﷲ ﻓرمود» :إِﻧﱢى قَدْ رُزِقْتُ حُبﱠهَا« )دوست داشﺘن او به
من روزي داده شده است( و در لفظي ديگر آمده است :اگر گوسفندي ذبح ميﻧمود
آن را به دوسﺘان وي هديه ميداد).(2

 – 10صدقه دادن از ﻃرف آﻧها؛ زيرا سعد بن عبادة رضي اﷲ عنه ،مادرش

ﻓوت ﻧمود و گفت :اي رسول اﷲ! مادرم ﻓوت كرد در حالي كه من از ﻧزد او غايب

بودم ،آيا اگر از ﻃرف او صدقهاي بدهﻢ به او منفعﺘي ميرسد؟ ﻓرمود :بله ،گفت :تو

را شاهد ميگيرم كه باغ بسﺘاﻧي كه دارم و دور آن ديوار كشيده است را براي وي
صدقه دهﻢ) .(3ﻧيكي به پدر و مادر در زﻧدگي آﻧها و بعد از مرگ آﻧها جريان دارد،

اگر كسي ﻓرصت ﻧيكي كردن به آﻧها را در زﻧدگيشان از دست دهد ،اﷲ تعالي آن را
بعد از مرگشان به جريان مياﻧدازد ،يكسان است كه از ﻃرف آﻧها صدقه داده شود يا
براي آﻧها ﻃلب آمرزش و دعا و پرداخت دِين و ﻧذرها و كفارات باشد يا عهد و

پيمان آﻧها بعد از آﻧها به اجرا در آيد ،يا صلهي رحمي صورت گيرد كه ﻓﻘط به آﻧها
ميرسد ،يا مﻼقات و معاشرت با كساﻧي كه دوست آﻧها بودﻧد يا اﻧواع ديگري از
) (1مسلﻢ ،برقﻢ  ،2552وتﻘدم تخريجه ﻓي عنوان رقﻢ ).(13
) (2مسلﻢ ،كﺘاب ﻓﻀاﺋﻞ الصحابة ،باب ﻓﻀاﺋﻞ خديجة أم المﺆمنين رضي اﷲ عنها ،برقﻢ .2435
) (3مﺘفق عليه :البخاري ،كﺘاب الوصايا ،باب إذا قال :أرضي أو بسﺘاﻧي صدقة عن أمي ﻓهو جاﺋز،
وإن لﻢ يُبيﱢن لمن ذلك ،برقﻢ .2756
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ﻧيكي و ﻧيكوكاري به آﻧها.

و صلى اﷲ و سلﻢ و بارك على ﻧبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين.
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