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  به پدر و مادر يكين
  آن أحكام  و  آدابفضائل، مفهوم, 

  در پرتو قرآن و سنت 

  

  

  

  

  

  اهللا تعالى  ازمند ي : نتأليف

  د. سعيد بن علي بن وهف قحطاني 

  

  ش ي ترجمه: پدرام اندا
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  مترجم: يمقدمه

بــر  يدهم كه معبود و پرســتش شــوندهيم شهادتاهللا،  ياد اهللا و برايبه نام اهللا و به 

كــه  يباشد، كتــابيم يو يوجود نداشته و محمد بنده و فرستاده يز اهللا تعالج يحق

ا و يدن يكه در آن خوشبخت يبه پدر و مادر است، امر  يكين يم، دربارهيش رو داريپ

  از مردم. يار اندكيتعداد بس يآخرت وجود دارد، مگر برا

  مؤلف  يمقدمه

م و از يطلبــ ياز او كمك ماهللا است، او را حمد گفته و  يش برايشكر و ستا  

 يهايمان و بديدرون يهام از شّريبر يپناه م يم. به اهللا تعاليينماياو طلب آمرزش م

را كه گمراه  يندارد و كس يات كند، گمراه كنندهيهدا يرا كه اهللا تعال ياعمالمان. كس

 جــز اهللا يبرحقــ  يدهم كه پرستش شــوندهيندارد. شهادت م يات كنندهيسازد، هدا

 علــى آلــه و ، صــلى اهللا عليــه وباشديم يو يوجود ندارد و محمد بنده و فرستاده

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

  أما بعد:

 يكــ يبه پدر و مادر؛ در آن مفهوم ن يكين يمختصر است درباره ين مطلبيا  

ن شــدن، در لغــت و اصــطالح، يلدبه پدر و مادر در لغت و اصطالح و مفهوم عاق وا

بــه پــدر و  يكيبر واجب بودنِ ن ياز قرآن و سنت مبن يليان شده است، سپس داليب

كــه بــه  ييكين يوجود دارد، سپس بعد از آن انواع مادر و حرام بودن عاق شدن آنها

  . رسد، ذكر شده استيپدر و مادر بعد از مرگشان به آنها م

ن عمل را بــا بركــت، منفعــت رســاننده و يكه ادرخواست دارم  ياز اهللا تعال  

و بعــد  ياش، قرار دهد و توسط آن در زندگيصورت گرام يتمنديرضا يخالص برا

كــه بــا آن ارتبــاط دارد، منفعــت  ين به هر كسياز مرگم به من سود برساند و همچن

 ين آرزو شونده است و او برايتر يو گرام  هن درخواست شونديبهتر   يبرساند؛ اهللا تعال

وجود ندارد، مگر به اذن  يچ قدرت و توانيباشد و هيم  يكياست و نگهبان ن  يما كاف

مــن  أصــحابه و على آله و وسلم على نبينا محمد  صلى اهللا و، اهللا بلندمرتبه و بزرگ
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  تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

  

  

  أبو عبدالرحمنالمؤلف: 

  حرر بعد عصر يوم الخميس الموافق

    هـ1426/ 5/ 2



     

 5

  :به پدر و مادر در لغت و اصطالح  يكين مفهوم  اول:  

»  بَرَّ الرجلُ « :شوديم ر و بخشش است، گفتهيخ ي » به معنالبرُّدر لغت: «ا

گفته  : علِمَ يعلم علماً، مانند، )يكردن ي كيكرد چه ن يكي » (نيَبَرُّ بِرا «، كرد) ي كي(مرد ن

زگار است و آن بر  ياستگو و پرهر ي» به معنابَارٌّ « ، ك است)ي » (او نفهو بَرٌّشود: «يم

: بررة،  »البار «جمع  و » استأبرار »، «البر جمع «، » (گناهكار است)الفاجر خالف «

  ي كو كردن اطاعتِ از وي ن ي » به معنارَّرُهُ، بِراأب«، »بَِررْتُ والدي«فرٌ, وكفرةٌ. : كامانند

 .)1( استها يجاد محبت نمودن و تحمل سختيو ا نن] مدارا نمود ياست و [همچن

  .)2( عاق شدن است: ضد  )يكي» (نوالبرُّ«

است و   يكوكارين ي» با كسره به معنارُّالبِ«: گفته است  ابن األثير رحمه اهللا

به پدر و مادر آمده است و آن انجام حق   يكي«بر» ن ياست كه درباره  ي ثياز آن حد

به آنها   كردن ي بد يكان است و برخالف عاق شدن است كه به معنايآنها و حق نزد

ر است و  يامور خ ي براجامع  ي: اسم)يكي» (نالبر «. )3( ع كردن حق آنها استيو ضا

  .)4( اصل آن اطاعت است

ن يا[ )5( كردن به پدر و مادر است يكين  ي» به معنابر الوالدين «  در اصطالح:  

  .]باشديرد، ميگيصورت م  يتقرب به اهللا تعال يكه برا يعمل با قلب، سخن و عمل

  :ن شدن در لغت و اصطالحيوم عاق والددوم: مفه

  ي به سخت ي(عاق شدن) به معنا: العقُّ(عاق شدن) عَقَّ، يَعُقُّ عقوقاً  : در لغت  

  ، »شقَّ ثوبهشود: «يگفته م همان گونه كه، »عقَّ ثوبهشود: «يانداختن است، گفته م

  ي نافرمان يبه معناو  باب قَعَد: از، »عقَّ الولدُ أباه، [وعقَّ أمه]شود:«ين گفته ميهمچن

باشد و جمع  ي» معاقٌّ « ين كس يباشد و چنياز آنها م يكوكاري كردن از آنها و ترك ن

 
  ). 1/43مي (المصباح المنير، ألحمد بن محمد الفيو )1(

  ).19مختار الصحاح، للرازي (ص  )2(
  ). 1/116النهاية في غريب الحديث البن األثير ( )3(
  ). 84معجم لغة الفقهاء، لمحمد روّاس (ص  )4(
  ). 85المرجع السابق (ص  )5(
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  .)1( است : عققةٌآن

،  انداخت) ي» (عاق پدرش شد و به سختعقَّ والده يعُقُّشود: «يگفته م

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

  .)2( »كفرة«  و » افر كمانند: « 

  ي او كس  ، » عق والده يعقُّه عقوقًاشود: « ي گفته م: گفته است  ابن أثير رحمه اهللا 

  ي آن است كه او را آزار داده است و از او نافرمان  ي است كه عاق شده است و به معنا 

انداخت و   ي به سخت  ي » به معنا العقِّ» است و اصل آن « الِبرِّ نموده است، آن برخالف « 

  . ) 3(د قطع نمو 

آن است كه او(پدر) را   ي» به معناعق أباه، وعقوقاً، ومعقةًشود: «يگفته م

  .)4(را ترك نمود يكردن به و ي كيكرد و ن  يسبك گرفت و از او نافرمان

كردن آن دو با ترك   يآن عصبان :عاق پدر و مادر شدن در اصطالحمفهوم 

  .)5( باشديكردن به آنها م  يكين

  ي اعمال يتمام :» (عاق پدر و مادر شدن) الدينعقوق الوشود: «يگفته م

ست، همراه با آن ي آنها آسان ن ينند كه برايبياست كه توسط آن پدر و مادر آزار م

  .)6( باشديكه از افعال واجب نم

است كه توسط فرزند به پدر و   يآن آزار :»عقوق الوالدين شود: «يگفته م

، مگر آن كه [ترك آن عمل]  شوديا عمل ميرد و شامل سخن يگيمادر صورت م

  .)7( باشدياز پدر و مادر نم يسر رهيا گناه باشد كه در آن صورت خيشرك 

ا ترك  يا عمل ي هر سخن  :»عقوق الوالدينن سخن آن است كه «يتر كينزد

  .شودياست كه باعث آزار پدر و مادر م يكار

 ين امورير و بزرگت باشدين امور مهم ميبه پدر و مادر از مهمتر  يكيسوم: ن 

 
  ).  2/422المصباح المنير ( )1(
  ). 187مختار الصحاح (ص  )2(

  ).287لغة الفقهاء (ص   شود به نگاه )، 3/277النهاية في غريب الحديث ( )3(

  ). 258القاموس الفقهي (ص  )4(
  ). 287لغة الفقهاء (ص  )5(
  ). 258القاموس الفقهي (ص  )6(
  ). 258المرجع السابق (ص  )7(
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ن يتر ها و واجبن اطاعتيتر رد و پر جالليگياست كه توسط آنها تقرب صورت م

ن يتر ها و پستن جرميتر ره و زشتين گناهان كب يها و عاق شدن آنها بزرگتر واجب

وجود دارد كه   سنتاز قرآن و  ي ل روشنيآن دال يرا برايز ؛ها است هالك كننده

  : باشدين شرح ميبد

كردن به آنها را با عبادت   يكي بجا آوردن حق پدر و مادر و ن يلاهللا تعا  – 1

همراه نموده است، همان گونه كه تشكر از آنها را با تشكر از  تعالى سبحانه و يو

وجود داشتن فرزند   يبرا يظاهر  يخودش همراه فرموده است، پدر و مادر سبب

كردن به آنها را   يكيداً بر بجا آوردن حق آنها و ن يل است كه شدين دليهستند و ا

شخص را دوست   يرا آن دو در كودكيز؛ د، چه در سخن و چه در عملينمايد مي تأك

ف بوده است و  يكه او كم سن و سال و ضع  ياند در حالكرده يكين  ي اند و به وداشته

به آنها دارد و انواع آزار به آنها به علت   يكيبر حق آنها و واجب بودن ن  يدين تأكيا

باشد و  ي ا نِق زدن بر خدمت به آنها مي دن از آنها يشود كه شاملِ ناليآن حرام م

  ي ار يات بس يدر آ، باشديا دست بلند كردن بر آنها مي باال بردن صدا بر آنها  يگاه

ن سخن  ياز آنها ا، )1(همراه شده است بجا آوردن حق پدر و مادر با عبادت اهللا

 : باشديم اهللا                         

 ]د و به پدر و مادر  يبه او شرك نورز ياد و ذرهي ] (و اهللا را عبادت كن36:النساء

 : ديفرمايم تعالى سبحانه و  اهللا. د)يكن  ي كين            

                          ]151: األنعام  [

ن است  يم، ايد تا آنچه را كه پروردگارتان بر شما حرام كرده است را بگويياي(بگو: ب

  : ديفرمايم اهللا .د)ي كن يكي د و به پدر و مادر نيبه او شرك نورز ياكه ذره

 
)، وتيسير الكريم الرحمن في  3/218)، وفتح القدير للشوكاني (3/35انظر: تفسير ابن كثير ( )1(

وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي   )،4/270تفسير كالم المنان للسعدي (
)3/497 .(  
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                           ]و  23:إلسراءا) [

د و به پدر و مادر  ي و پرستش نكن ير او را بندگيده است تا غپروردگارت حكم نمو

 : ديفرمايم اهللا . د)يكن  ي كين                  

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

  ي به پدر و مادر از جهاد برتر است و منزلت آن از جهاد در راه اهللا تعال يكين  – 2

آمد   امبر ينزد پ يگفته است: مردعبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما را يباالتر است؛ ز

رت زنده  ا پدر و مادي» (آوَالِدَاكَ  أَحَيُّفرمود: « رد، اويجهاد اجازه بگ يتا برا

. (پس در [خدمت به] آن دو جهاد كن!) »فَجَاهِدْ فَفِيهِمَا هستند)، گفت: بله، فرمود: «

آمد و گفت: با تو در هجرت نمودن   امبر اهللاينزد پ يدر لفظ مسلم آمده است: مرد

  وَالِدَيْكَ  مِنْ فَهَلْ«فرمود:  باشم، او ياز اهللا م يكنم و خواستار اجر يعت ميو جهاد ب

آنها، فرمود:  ي)، گفت: بله، هر دو؟زنده است يا از پدر و مادرت كسي(آ »حَىٌّ دٌأَحَ

؟)، گفت: بله، فرمود: ياز اهللا هست  يا در طلب اجر ي(آ »اللَّهِ  مِنَ األَجَْر فَتَبْتَغِى«

د پدر و مادرت برگرد و در  (پس به نز  »صُحْبََتهُمَا  فَأَحْسِنْ  وَالِدَيْكَ إِلَى فَارِْجعْ «

  .)1( كن!) يكيآنها ن  رت، بهمعاش
  ي كيوجود دارد در ن  يت پدر و مادرياگر برا :گفته است ابن حجر رحمه اهللا

- يدر مقام جهاد م ين كار را انجام دهياگر ا ؛كن يكي به آن دو جهاد كن و به آنها ن

تا  ش دادن و يپدر و مادر: كوشش نمودن و گشا يرا مقصود از جهاد برايز؛ )2( يباش

است كه جهاد   يت آن نزد علماء در حديباشد؛ اهميبه آنها م  يكين  حداكثر توان

آنها مسلمان   يكه هر دو يآن دو، البته در صورت يگردد، مگر به اجازه يز نميجا

ن  يباشد و فرض ع يه مي است و جهاد فرض كفا 3ن يبه آنها فرض ع يكيرا نيز ؛ باشند

باشد كه امام مردم را به  يمهمه  ي) براي(واجبيفرض ي خواهد؛ جهاد وقتياجازه نم

 
، وكتاب األدب، باب: ال  3004 متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب الجهاد بإذن األبوين، برقم  ) 1( 

، ومسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب بر الوالدين  5972يجاهد إال بإذن األبوين، برقم 
  . 2549وأنهما أحق به، برقم 

  ). 10/403فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( )2(
آن است كه   يه به معنا يرد و فرض كفايواجب است انجام بگ  يدر هر حالت يعنين يفرض ع -  3

 شود.(مترجم)يه ساقط مي آن را انجام دهند، از بق ازيدر حد ن يااگر عده
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  ي ا هنگامين مسلمانان حمله نموده باشد ين كه دشمن به سرزميا اي جنگ دعوت كند 

  .)1( ده باشندي گر صف كشيكدي يكه دو گروه مسلمانان و كافران در جلو

ن اعمال در وارد بهشت  يتر كي ن عملها، نزديبه پدر و مادر: برتر  يكين – 3

ن عمل  يتر يدوست داشتن -ن اعمال اسالم است يبزرگتر  كه از –شدن و بعد از نماز 

از آن باخبر نموده است و با «ثُمَّ» (سپس) آن را   امبر يرا پيباشد؛ زيم ينزد اهللا تعال

عبداهللا بن  ، )2( باشديب داشتن و فاصله داشتن ميكه شامل ترت ب داده است يترت

  الصَّالَةُ رتر است؟ فرمود: «دم: كدام اعمال ب ي پرس گفته است: از رسول اهللا  مسعود

  ي كي(سپس ن  »الْوَالِدَيْنِ بِرُّ ثُمَّ، گفتم: سپس كدام؟ فرمود: «(نماز در وقت آن) »لَِوقْتِهَا

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

دم،  يپرسيتر مان نمود و اگر اضافهين ب م يبرا [و گفته است:] آنها را رسول اهللا  اهللا)

-گر آمده است: كدام عمل نزد اهللا دوست يد يدر لفظ. )3(داديتر جواب ماضافه

ن لفظ آمده است:  ين با ايهمچن .)4( ...وَقْتِهَا عَلَى الصَّلَاةُتر است؟ فرمود: «يداشتن

»  ...مَوَاقِيتِهَا عَلَى ةُالصَّالَكند؟ فرمود: «يك ميكدام اعمال بهتر انسان را به بهشت نزد

  .)5()... آن ي ها(نماز در وقت

عبداهللا بن عمر گرداند، يم يرا راض به پدر و مادر، پروردگار يكين  – 4

  وَسَخَطُ  الْوَالِدِ  رِضَى فِي الرَّبِّ رِضَىفرمود: « امبر يآورده است كه پ رضي اهللا عنهما 

ت پدر است و خشم  ي پروردگار در رضا تي(رضا )6( »الْوَالِدِ سَخَطِ فِي الرَّبِّ

 
)،  3/378نن للخطابي ()، ومعالم الس5/563شرح مشكل اآلثار للطحاوي ( نگاه شود به )1(

  ). 6/509والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (
  ). 10/243الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ( نگاه شود به )2(
، 7534و 2780, 527متفق عليه: البخاري، كتاب الصالة، باب فضل الصالة لوقتها  برقم  )3(

  . 85 تعالى أفضل األعمال، برقم ومسلم، كتاب اإليمان، باب بيان كون اإليمان باهللا 
  ). 85( 139، ومسلم، برقم 5970، 527) البخاري، برقم 4(
  ). 85(  138) مسلم، برقم 5(
،  1899) برقم 4/310(  الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضى الوالدين )6(

ي في سلسلة  )، وصححه األلبان4/152والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (
  . 2) برقم 33، وفي صحيح األدب المفرد (ص 516) برقم  2/29األحاديث الصحيحة (



 10

  پروردگار در خشم پدر است). 

آورده   د، ابودرداءينمايبه پدر و مادر، انسان را داخل بهشت م يكين  – 5

  الْبَابَ  ذَلِكَ فَأَضِعْ شِئْتَ فَإِنْ الْجَنَّةِ أَبْوَابِ َأوْسَطُ الْوَالِدُفرمود: « است كه رسول اهللا 

آن   يد، پس اگر خواستش اب يبهشت م ي ن درب از دربهايتر سطو (پدر  »احْفَظْهُ أَوْ

. معاوية بن جاهمة رضي اهللا  )1(ا از آن محافظت به عمل آور!)يدرب را واگذار كن 

خواهم  يم رسول اهللا! يآمد و گفت: ا امبر ينزد پ اهمةگفته است: جعنهما 

  » أُمٍّ  مِنْ لَكَ هَلْود: «فرم ام تا با تو مشورت كنم، او ن نزد تو آمده يا يبجنگم و برا

پس  ( » رِجْلَيْهَا تَْحتَ  الْجَنَّةَ  فَإِنَّ  فَالْزَمْهَا ؟)، گفت: بله، فرمود: «يدار يا مادري(آ

. لفظ  )2(است) يو ير دو پاير بهشت زيكن! ز يخودت را ملزم [به اطاعت] از و

تم: بله، فرمود: ؟) گفيا پدر و مادر داري(آ » وَالِدَانِ أَلَكَ«: ن گونه استيا طبراني 

را ي([پس خودت را] ملزم [به اطاعت آنها كن!] ز » أَرْجُِلهِمَا تَحْتَ الْجَنَّةَ  فَإِنَّ الْزَمْهُمَا «

  .)3(آن دو است)  ي ر پاهايبهشت ز

آنها،   ير يكه به پدر و مادرش هنگام پ يبر كس رسول اهللا يدعا – 6

  أَنْفُهُ  رَغِمَ  ثُمَّ  أَنْفُهُ رَغِمَ رمود: «ف آورده است كه رسول اهللا  رهيكند، ابوهر ينم ي كين

اش بر  يني ده شود، بي ن كشياش زميني ده شود، بي ن كشياش بر زميني(ب  »أَنْفُهُ رَغِمَ ثُمَّ

  وَالِدَيْهِ  أَدْرَكَ مَنْ؟! فرمود: «رسول اهللا يا ي ده شود)، گفته شد: چه كسين كش يزم

،  ير يكه پدر و مادرش در پ ي( كس »الْجَنَّة  يَدْخُلِ لَمْ ثُمَّ مَا كِلَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا  الْكِبَِر عِنْدَ 

إمام قرطبي   .)4(آنها نزد او باشند و او وارد بهشت نشود) يا هر دوياز آنها  يكي

 
الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضى الوالدين، وقال: هذا حديث   )1(

، وقال عبدالقادر األرنؤوط وهو كما قال. انظر: تحقيقه لجامع  1900) برقم 4/311صحيح (
  ). 1/404األصول (

، وابن ماجه،  3104برقم  )، 6/11النسائي، كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة ( )2(

)، والحاكم  3/429، وأحمد في المسند (2781  برقم كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو له أبوان، 
ي  رواه الطبران): 8/138هيثمي في مجمع الزوائد ()، وقال ال4/151وصححه ووافقه الذهبي (

)، وقال  1/403في األوسط ورجاله ثقات، وحسنه عبدالقادر األرنؤوط في جامع األصول (

  . حسن صحيح): 2/372األلباني في صحيح سنن النسائي (

): رواه الطبراني  3/285)، قال المنذري في الترغيب (2/189، (2202الطبراني في الكبير برقم  )3(
  . حسن صحيح): 2/650ب والترهيب (بإسناد جيد، وقال األلباني في صحيح الترغي

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم   )4(
  .2551)، برقم 4/1978يدخل الجنة، (
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نمودن به پدر و   ي كينمودن به ن يد دارد بر كوتاهي ن دعا تأكيا: گفته است رحمه اهللا

  :باشد يمادر و شامل دو وجه م

ن افكند و او  ياو را بر زم يني ب ين است كه اهللا تعاليآن ا يها: معنااز آن يكي

  ي ك يكه برگردنش است تا به آنها ن ياست كه حق ي ن در حق كسيرا هالك گرداند و ا

  . اورديكند را بجا ن 

  ي را كس يد؛ زيل نماي او را ذل يباشد كه اهللا تعاليمن يآن ا يمعنا: ن آنهايدوم

  ي خاك – ده شود يبه خاك كش  –بدن است  ين اعضايفتر كه آن با شر  –اش ينيكه ب 

و ذاللت   يت خواري در نها –باشد  يزها مين چيتر نييكه محل قدم گذاشتن است و پا

شده   دي كه بر آنها تأك يگردد كه او به مستحبات ياصالح م ين وقتي؛ ارديگيقرار م

كه در  گردد ياصالح م ين وقتيد و همچنينما يدعوت شود و او كوتاه است، 

كه   يدر حال – ير يشود و آن ظاهر كالم است. خاص كردن آن به پ ي واجبات كوتاه

آن است كه آنها در آن حالت   يفقط برا –واجب است  يبه آنها در هر حالت يكين

از   ياري انجام بس ين آنها برايهمچن؛ باشنديم ياز به و ي ن نيدتر يشد يدارا

د  يآيفرزند به وجود م يبرا  يو زمانباشند يف مي شان در آن زمان، ضعي هامصلحت

مت بشمارد؛ چه بسا كه با مرگ آن دو او  يكردن به آنها را غن يكيكه فرصت ن

  .)1( مان گردديپش

ان داشته  ين بيا يپدر و مادر را برا ير يمخصوص كردن حالت پ ياهللا تعال

ه آنها،  و محبت ب يو لطف و مهربان يكي به آنها و ن يكوكاريرا در آن امر به نياست، ز

را يدارند؛ ز ي و ي كياج به ني وجود دارند كه احت يرا آنان در حالتيز؛ شودياد ميز

ن حالت  يدر اتعالى  سبحانه و اهللا ، باشنديو ضعف م ير يپ يآنها در آن حالت دارا

ن حالت به  يرا آنها در اي ز؛ گر استيد ي هاتر از حالتمراعات احوال آنها را الزم

شود،   ي دگياج دارند تا به آنها رس ي شوند و احتيدرمانده م داًي، شدرسند يم ي حالت

ل  ي ن دليبه هم ؛آن دو داشت ي ارياج به ي فرزند كودك بود، احت ي همان گونه كه وقت

درست   ي ر عاديغ ي ن حالت حالتين در اين حالت را خاص گردانده است، همچن يا

 
  ). 6/518المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( )1(
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  خود بخرد و رد و دردها را به يآن را بپذ يني شده و بر شخص واجب است كه سنگ

جه خشمش را بر پدر و مادر  ي اد شود و در نتياو ز يه مند يگال ن طور نباشد كهيا

ن  ي جه آن از بي گردنش از شدت خشم، گشاد گردند و در نت يهاظاهر گرداند و رگ

دن او  ي ن است كه ناليآن ا ي ن بديكمتر ، ابديش ي رتش افزاينش و كم شدن بصي رفتن د

امر فرموده است كه در مقابل آنها   يت كه اهللا تعالاس ين در حاليآشكار گردد و ا

:  ديفرمايم اهللا، )1(است يبي باكرامت داشته باشد و آن سالم بودن از هر ع يرفتار

                              

                           

           ]پروردگارت حكم فرموده است كه   ]23:اإلسراء)

آنها   يا هر دوياز آنها  يكيد؛ اگر يكن  يكيد و به پدر و مادر نير او را عبادت نكن يغ

ك اُف نگو و آنان را از نزد خودت  ي ] يبرسند، به آنها [حت ير يدر نزد تو به سن پ

د كه نسبت به آن دو  يفرمايامر م اهللا. ، سخن بگو)يگرام يمَران و با آنها با سخن

ن عمل  يشود و ا هتردگس ي بال مهربان ي فروتن ي نها از رورد و بر آيتواضع صورت گ

ه  امر فرمود  باشد، اهللاي ترس از آن دو نم ي باشد و از رويت ثواب بردن ميبه ن 

رد، چه زنده باشند و چه مُرده باشند و  يرحمت صورت گ يآن دو دعا ياست كه برا

  باشد، اهللايم ي به و يك يت نمودن فرزند و ن ي ل تربي آنها به دل يبرا ين پاداشيا

           د: يفرمايم

     ]را بگستران و   يو مهربان ي (و بر آنها بال فروتن] 24:اإلسراء

ت نمودند  يمرا ترب ي بگو: پروردگارا به آن دو رحم كن، همان گونه كه آن دو در كودك

  . و پرورش دادند)

تواند، حق پدر  يان فرموده است كه فرزند چگونه م يب  رسول اهللا  – 7

  وَلَدٌ  يَجِْزي لَافرمود: « آورده است كه رسول اهللا  رهياورد، ابوهر يخود را بجا ب 

 
  ). 10/246الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ( نگاه شود به )1(
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تواند، حق پدر خود را  ي(فرزند نم )1(»فَيُعْتِقَهُ  فَيَشْتَِريَهُ مَمْلُوكًا يَجِدَهُ أَنْ  إِلَّا وَالِدًا

  ابد و او را بخرد و او را آزاد كند). يب  ياجبران كند، مگر آن كه او را برده

د كه كعبه  يد يرا در حالت  ي مني يو مرد عنهما ابن عمر رضي اهللا ، أبي بردة

  گفت:ينمود و مي كردند و او مادرش را بر پشتش حمل ميرا طواف م

  إني لها بعيرها المذلل     إن أُذعرت ركابها لم أذعر        

  ترسم يفروتن هستم          اگر سوار شده بر آن بترسد من نم ياو شتر  يمن برا

كه او حق مادرش را جبران   ي نيب ين گونه ميا ا يابن عمر! آ ي سپس گفت: ا

  .)2( دن اوي ك آه كشي يبه اندازه ير حتيكند؟ او گفت: خ 

ابن   رايز؛ باشد ي م  ن اعمال به اهللا ي تر كننده  ك ي به پدر و مادر نزد  ي ك ي ن  – 8

  ي آمد و گفت: من از زن ينزد و يان داشته است كه مردي ب عباس رضي اهللا عنهما

از او   يگر يو او از آن كه با او ازدواج كنم، سر باز زد و د نمودم  يخواستگار

شدم و او را   يرتيبر او غ، نمود و او دوست دارد كه با او ازدواج كند يخواستگار

ر،  يا مادر تو زنده است؟ گفت: خيوجود دارد؟ گفت: آ ي امن توبه يا برايكشتم، آ

  [عطاء بن يسار  تقرب بجو!به او  ي توانيتوبه كن و تا آنجا كه م گفت: به اهللا

سوال نمود؟ او   يرفتم و از ابن عباس سوال نمودم: چرا از زنده بودن مادر و] گفت:

  .)3( دانميبه مادر نم يكي برتر از ن  يتقرب جستن به اهللا تعال يرا برا يگفت: من عمل

ابن   رايز؛ كنديسخن گفتن نرم با پدر و مادر، انسان را وارد بهشت م  – 9

ان  ي ابن عمر ب يو آن را برا كه دچار گناه شده بود  يبه مرد هللا عنهما عمر رضي ا

از گناهان   ابن عمر رضي اهللا عنهما ست، سپس ي ره نين از گناهان كبي: اگفت داشت، 

دن به اهللا، قتل برده، فرار از  يره سخن گفت، و آنها نه دسته هستند: شرك ورزيكب

م، الحاد در  ي تي وردن مال خربا، جنگ، تهمت زدن به زن پاكدامن، خوردن  يصحنه

 
  . 1510)، برقم 2/1148م، كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد (مسل )1(

):  1/36، وقال األلباني في صحيح األدب المفرد (11) برقم 1/62األدب المفرد للبخاري ( )2(
  . صحيح اإلسناد

)، وفي  1/34، وصححه األلباني في صحيح األدب المفرد (4البخاري في األدب المفرد، برقم  )3(
  . 2799رقم األحاديث الصحيحة ب
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ابن  سپس . پدر مادر به علت ظلم فرزند يهيكند و گر يكه مسخره م يمسجد، كس

دارم، ابن عمر گفت: قسم   يآن مرد گفت: من مادر ؟ا پدرت زنده استيآ: گفت عمر 

اگر   ي شوي، وارد بهشت ميو به او غذا بخوران ي كن يبه اهللا اگر در سخن گفتنت نرم

  .)1(ي كن  يره خوددارين كباز گناها

؛ عبداهللا بن عمرو رضي  باشديبه پد و مادر، شاد كردن آنها م يكياز ن  – 10

عت كند و پدر و  يآمد تا بر هجرت با او ب امبر ينزد پ يآورده است كه مرد اهللا عنهما 

  هُمَا فَأَضْحِكْ  عَلَْيهِمَا ارْجِعْد، فرمود: « ي كنند، ترك نمايه ميكه گر  يمادرش را در حال

آنان   يه انداختيگر  ه(به نزد آن دو برگرد و همان گون كه آنها را ب )2( »أَبْكَيَْتهُمَا كَمَا

  را بخندان). 

ن است كه شخص  يدر حق آنها ا يكوكاريبه پدر و مادر و ن  يكياز ن – 11

نشود تا به آنها   يد و سببدهن باعث نشود تا به آنها دشنام داده شود و آنها را آزار 

رسول   آورده است كه عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما رد.يصورت گ يراماحتيب

ن است كه شخص  يره اي(از گناهان كب  »وَالِدَيْهِ الرَّجُلِ شَتْمُ  الْكَبَائِِر مِنَفرمود: « اهللا

وجود دارد كه پدر و   يا كس يرسول اهللا! آ يپدر و مادرش را دشنام دهد) گفتند: ا

  فَيَسُبُّ  أُمَّهُ وَيَُسبُّ  أَبَاهُ  فَيَُسبُّ الرَّجُلِ أَبَا  يَسُبُّ نَعَمْمود: « مادرش را دشنام دهد)، فر 

ز [در  يدهد و او ن يرا دشنام م يگر ياست] كه شخص پدر د ي (بله، [آن وقت »أُمَّهُ

را دشنام   يگر ياست كه او مادر د ين] وقتيدهد و [همچن يعوض] پدر او را دشنام م

ن گونه  يز ايلفظ ابوداود ن . )3(  دهد)ينام مر او را دشدهد و او [در عوض] ماد يم

ره آن  ين گناهان كبي(از بزرگتر » وَالِدَيْهِ الرَّجُلُ يَلْعَنَ أَنْ الْكَبَائِِر أَكْبَِر مِنْ إِنَّاست: «

پدر و مادر   يپدر و مادرش را لعنت كند)، گفته شد: چگونه شخص ياست كه شخص

 
)، وفي 1/35، وصححه األلباني في صحيح األدب المفرد (8األدب المفرد، للبخاري برقم  )1(

  . 2898سلسلة األحاديث الصحيحة 
، والنسائي،  2528أخرجه أبو داود, كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، برقم  )2(

ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرجل  ، و4174كتاب البيعة، باب البيعة على الهجرة، برقم 
، وصححه األلباني في 13، والبخاري في األدب المفرد برقم 2782يغزو وله أبوان، برقم 

، وفي صحيح النسائي  1199)، وفي إرواء الغليل برقم 1/37صحيح األدب المفرد (
  ) وغير ذلك. 3/122(

، ومسلم،  5973)، برقم 7/92لديه (متفق عليه: البخاري، كتاب األدب، باب ال يسب الرجل وا )3(
, وأبو داود, كتاب األدب، باب 90)،  برقم 1/92كتاب اإليمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (

  الحديث.  بر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، ولفظ البخاري: إن من أك5141بر الوالدين، برقم 
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  » أُمَّهُ فَيَلْعَنُ أُمَّهُ وَيَلْعَنُ أَبَاهُ  فَيَلْعَنُ الرَّجُلِ أَبَا لْعَنُيَكند؟ فرمود: «يخود را لعنت م

كند و  يز در عوض] پدر او را لعنت ميكند و او [نيرا لعنت م يگر ي(شخص پدر د

  .)كنديز در عوض] مادر او را لعنت ميكند و او [ن يرا لعنت م يگر يشخص مادر د

  لِغَيِْر ذَبَحَ مَنْ اللَّهُ لَعَنَ« فرمود: امبر ي پآورده است كه  بن أبي طالب  علي

 )1( »الْمَنَارَ غَيََّر مَنْ اللَّهُ وَلَعَنَ وَالِدَيْهِ لَعَنَ مَنْ اللَّهُ وَلَعَنَ مُحْدِثًا  آوَى مَنْ اللَّهُ وَلَعَنَ اللَّهِ

  ي و اهللا كس د يفرمايلعن م اهللا او  ] را ذبح كند را ير از اهللا [جاندارياسم غ هكه ب ي(كس

كه پدر و مادرش را لعن كند   يد و اهللا كسيفرمايكند را لعن مين فساد ميرا كه در زم

  . )كنديدهد را لعن مي ر مييمرزها را تغ  يهاكه عالمت يد و اهللا كسي نمايرا لعن م

به پدر و مادر فرض و واجب است و در حق   يكيدرست است كه ن  – 12

ر  يش يمان و سختيزا يو سخت يحاملگ يمادر سخت برگردن آنها تفاوت وجود دارد،

، )2( كنديه] جدا مين سه امر مادر را [از بقيت را به عهده دارد كه ايدادن و ترب 

رسول اهللا! چه   يآمد و گفت: ا نزد رسول اهللا يآورده است كه مرد رهيابوهر 

ه  باشد؟ فرمود: مادرت، گفت: سپس چ يمعاشرت من م ييكويسزاوارتر به ن  يكس

؟ فرمود: مادرت، گفت: سپس چه  ي؟ فرمود: مادرت، گفت: سپس چه كسيكس

  ثُمَّ  أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ«ز آمده است: يت مسلم نيدر روا. )3( پدرت ؟ فرمود: سپسيكس

(مادرت، سپس مادرت، سپس مادرت، سپس   )4( »أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أُمُّكَ

  كتر).يكتر و نزديپدرت، سپس نزد

ن] معاشرت با دوستان پدر و مادر  ي[به والد يكياز كامل بودن ن – 13

ه  ياز باد يآورده است: مرد عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ازعبداهللا بن دينار  ،است

 
)، برقم  3/1567تعالى ولعن فاعله (صحيح مسلم، كتاب األضاحي، باب تحريم الذبح لغير اهللا  )1(

1978.  
  ). 10/244الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ( نگاه شود به )2(
،  5971)، برقم 7/91متفق عليه: البخاري، كتاب األدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة ( )3(

)، برقم  4/1974ومسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به (
2548.  

  ).4/1974رواية للحديث السابق عند مسلم، في الكتاب والباب السابقين ( )4(
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سالم نمود و او را بر   يبر و  ، عبداهللانان عرب در راه مكه او را مالقات نمودي نش

عبداهللا بن   را كه بر سر داشت به او داد، يامامهكه سوار بود، سوار كرد و ع ياالغ

باشند و آنان به آسان بودن  ين ميه نشيگفت: اهللا تو را اصالح كند! آنان باد دينار

پدرم بود و من   عمر بن خطابن شخص دوست يا: گفت عبداهللا هستند، يراض

-ك ي ن (از »أَبِيهِ  وُدِّ أَهْلَ لْوَلَدِا صِلَةُ الْبِرِّ أَبَرَّ إِنَّفرمود: «يدم كه ميشن  از رسول اهللا 

از اعمال   .)1( كردن] به دوستان پدر است) ي كي] معاشرت [و نها [به پدر،يكين نيتر 

كنند:   يكي ن است كه فرزندان بعد از مرگ پدر و مادر به آنها نيپاك و با بركت ا

ن  نمود يآنها و عمل يآنها و طلب آمرزش نمودن برا يشامل درود فرستادن برا

رسد و  يكه فقط به آنها م يرحم ي ن صلهيمان آنها بعد از [مرگشان] است و همچنيپ

  .)2( داشتن دوست آنها است ين گراميهمچن

  ي ، بلكه حتستي به پدر و مادر مخصوصِ پدر و مادر مسلمان ن يكين – 14

به  و  كرد يكيز به آنها ني ن حالت نيد در ايبا ،رديد انجام پذيز باشند، باياگر كافر ن

  : ديفرمايم نمود، اهللا يكوكاريآنها ن              

                                         

  ي كه از آن آگاه يدر حال ي] (اگر كوشش نمودند تا به من شرك بورز15لقمان:[

  . معاشرت كن!) يكي ا به ني ز آنها اطاعت نكن! و با آنها در دن، پس ايندار

با   امبر يگفته است: مادرم در زمان پ امبكر رضي اهللا عنهأسماء بنت أبو 

؟ فرمود  3رحم كنم  يصله او  ا با يسوال نمودم: آ امبر يرغبت به نزد من آمد، از پ 

  : آن نازل فرمود يدربارهتعالى اهللا در آن هنگام  :گفته است ابن عيينةبله، 

                             :اهللا شما  8[الممتحنة) [

-ينم ياند نهن شما با شما جنگ ننمودهيد ي] كه برايرا [از دوست داشتنِ كافران

 
)  4/1979مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل صلة أصدقاء األب واألم ونحوهما ( )1(

  . 2552برقم 
، وضعفه  3/497، وأحمد (3664، وابن ماجه، برقم 5142سنن أبي داود، برقم  نگاه شود به )2(

  . 597باني في الضعيفة برقم األل
 باشد.(مترجم) ي ز ميست بلكه انتقال دادن عاطفه ني د نيد و بازديرحم فقط د  يصله -  3
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  .)1(د)يفرما

را   يز يو چ است  اهللا يبه آنها، دعوت دادن آنها به سو يكين نياز بزرگتر 

ن يآن و سزاوارتر  ؛] برسانديو اخرو يويم كه به آنها منفعت [دني به آنها آموزش ده

  . باشنديم يانسانها به مدارا نمودن و مهربان 

عاق شدن توسط آنها   امبر ين است كه پيآنها ا ين حقهاياز بزرگتر  – 15

  فرمود:  امبر يآورده است كه پ ان نموده است؛ ابوبكرةيب  را همراه شرك به اهللا

ره باخبر سازم؟) سه بار  ي ن گناهان كب يا شما را از بزرگتر ي» (آالْكَبَائِِر بِأَكْبَِر أُنَبِّئُكُمْ أَلَا«

  وَعُقُوقُ  بِاللَّهِ اْلإِشَْراكُ رسول اهللا! فرمود: « يگفتند: بله ا. ن سخن را تكرار نموديا

ط آنها)  سوپدر و مادر و عاق شدن تر دادنِ] دن به اهللا و [آزاي(شرك ورز »الْوَالِدَيْنِ

  ي ن گواهيد و همچن ي » (آگاه باشالزُّورِ  وَقَوْلُ  أَلَا ه داد و فرمود: «ينشست و تك  يمدت

  . )2(فرموديكاش سكوت م  يم: اي ن كه گفتيدادن دروغ)، آنقدر آن را تكرار نمود، تا ا

ره  يرسول اهللا! گناهان كب يگفت: ا يگفته است: مرد عمير بن قتادة ليثي

كه   رهيث ابوهر يكدامند؟ فرمود: آنها نه عدد هستند [و هفت عدد از آنها در حد

ث  ي ن حديدر ا )3(باشد و شامل هفت هالك كننده است، آمده است]ي ه ميمتفق عل

 
، ومسلم،  5978)، برقم 94/ 7متفق عليه: البخاري، كتاب األدب، باب صلة الوالد المشرك ( )1(

ولو كانوا مشركين  كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على األقربين والزوج واألوالد والوالدين 
  . 8، واآلية من سورة الممتحنة: 1003) برقم 2/996(

،  2654)، برقم 2/204متفق عليه: البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور ( )2(
  . 87)، برقم 1/91ومسلم، كتاب اإليمان، باب الكبائر وأكبرها (

  خاري، كتاب الوصايا، باب قول اهللا تعالى: ) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه: الب3(

                           

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

د! گفته شد:  ين گونه است: از هفت هالك كننده اجتناب بورزي، لفظ او ا89وأكبرها، برقم 

  ِإالَّ  اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِى النَّفْسِ وَقَتْلُ َوالسِّحْرُ بِاللَّهِ  الشِّرْكُرسول اهللا!؟ فرمود: « يآنها كدامند ا

»  الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِالَتِ الْمُحْصَنَاتِ  وَقَذْفُ الزَّحْفِ يَوْمَ وَالتَّوَلِّى الرِّبَا وَأَكْلُ الْيَتِيمِ مَالِ وَأَكْلُ بِالَْحقِّ
كه اهللا كشتن او را حرام فرموده است، مگر   ي] كشتن كسيسي(شرك به اهللا و جادو [و دعا نو

جنگ و تهمت زدن   ي و فرار كردن از صحنه يم و رباخواريتيحق و خوردن مال  ياز رو
   توجه به گناه).يبه زنان مؤمنِ پاكِ ب
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  حْيَاءً أَ قِبْلَتِكُمْ الْحََرامِ الْبَْيتِ وَاسْتِحْلَالُ  اْلمُسِْلمَيْنِ الْوَالِدَيْنِ وَعُقُوقُد: «يفرماياضافه م

(و آزار دادن پدر و مادر مسلمان و عاق شدن توسط آنها و حالل كردن   )1( »وَأَمْوَاتًا

    باشد).ي زنده و مرده شما م يحرمت مسجد الحرام كه قبله 

ره سوال شد و او  يگناهان كب ي درباره امبر ي آورده است كه از پ انس 

(شرك  )2( »الزُّورِ وَشَهَادَةُ النَّفْسِ وَقَتْلُ الْوَالِدَيْنِ وَعُقُوقُ بِاللَّهِ الْإِشَْراكُفرمود: «

   دروغ). ي[به ناحق] و گواه يدن به اهللا و عاق شدن پدر و مادر و كشتن شخصيورز

  وَمَنْعًا  الْأُمَّهَاتِ عُقُوقَ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ اللَّهَ إِنَّ«  فرمود: امبر ي آورده است كه پ مغيرة

(اهللا بر شما   )3( »الْمَالِ  وَإِضَاعَةَ السُّؤَالِ وَكَثَْرةَ وَقَالَ قِيلَ لَكُمْ َوكَِرهَ الْبَنَاتِ  َووَأْدَ  وَهَاتِ

گران و زنده به  يحرام كرده است: عاق شدن مادران و منع نمودن بجا آوردن حق د

اد  يد و زياندازياد راه بيورزد كه داد و فر ي شما كراهت م يگور كردن دختران و برا

  د).يي ل نمايف و م ي د و مال را حي ت كندرخواس
لت و بخشش آنها و دعا كردن  يبه پدر و مادر، اعتراف به فض  يكي از ن –  16

او همراه   :گفته است ى أمِّ هانئ بنت أبي طالبأبي مرة موالباشد، يآنها م يبرا

نش شد  يداخل سرزم يرفت، وقتيق] مينش [عقيسرزم يره سوار بود و به سويابوهر 

!  ممادر يباشد ا ياد برآورد: بر تو سالم و رحمت اهللا و بركات ويبلند، فر  يبا صدا

آن مرد گفت: اهللا تو را رحمت  وعليك السالم ورحمة اهللا وبركاته، ز گفت: يآن زن ن 

ر ياهللا به تو پاداش خ  پسركم! و ي! آن زن گفت: ايپرورش داد يكند كه مرا در كودك

  .)4( ينمود يكين  ير يپباشد كه به من در   يو راضدهد و از ت

  را ابو درداء ياست؛ ز ت رسول اهللايبه پدر و مادر، وص  يكي ن – 17

به اهللا   يات نمود، [به من فرمود:] ذرهيز وص يمرا به نُه چ گفته است: رسول اهللا

، به عمد نماز واجب را  يو آتش زده شد ياگر قطعه قطعه شد يشرك نورز! حت

 
، وحسنه  2875بو داود, كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، برقم أ )1(

  ).2/209األلباني في صحيح سنن أبي داود (

،  2653)، برقم 3/204متفق عليه: البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور ( )2(

  . 88قم )، بر1/91ومسلم، كتاب اإليمان، باب الكبائر وأكبرها (
، ومسلم، كتاب األقضية،  5975البخاري, كتاب األدب, باب عقوق الوالدين من الكبائر برقم  )3(

  . 593باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منٍع وهات برقم  
  ). 1/37، وحسن إسناده األلباني في صحيح األدب المفرد (14البخاري في األدب المفرد برقم  )4(
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-ينم ياز طرف اهللا بر و يرا ترك كند، عهد عمد آن  ي كه از رو ي ترك نكن و كس

است، از پدر و مادر اطاعت كن،   يد هر شرّيرا آن كلي باشد، هرگز شراب ننوش؛ ز

با صاحبان امر مخالفت  ،آنها خارج شو يت خارج كردند براياياگر تو را از دن يحت

هالك اگر  يتجنگ فرار نكن! ح ي، از صحنهياگر فقط تو بر حق بود ينكن! حت

بر اهلت انفاق كن! [و در  يازينيو ب يو دوستانت فرار كردند، در غن يشد

و آنها   خود را ترك نكن! يصورت انجام گرفتن شر] از طرف اهلت، چوب دست

  .)1(بترسان  را از اهللا

باشد؛  ين آن است كه فرزند ِملك پدرش مين حقوق والدياز بزرگتر  – 18

آمد و گفت:   امبر ينزد پ يمرد: آورده است عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهمارا يز

،  برد ين ميمال مرا از بوجود دارد، اگر پدرم  ي و فرزندمن مال  يرسول اهللا! برا يا

  مِنْ  فَكُلُوا كَسْبِكُمْ أَطْيَبِ مِنْ أَوْالَدَكُمْ إِنَّ لِوَالِدِكَ وَمَالُكَ أَْنتَ؟ فرمود: «چه كار كنم

-ين كسبتان ميتر د، فرزندان شما پاكي پدرت هست يلت برا(تو و ما »أَوْالَدِكُمْ  كَسْبِ

«والدك»،   ي در لفظ ابن ماجه به جا. د)يباشند، پس از كسب و كار فرزندانتان بخور

  .)2( دهند]يك معنا مي ك» آمده است [كه ي«اب 

  . شوديپدر و مادر مستجاب م ي دعا  – 19

  ي كه برا ياوجود داشت و در صومعه يگفته است: مرد عابد رهيابوهر 

  ي آمد و [مادر] گفت: ا يخواند، مادرش نزد و يكه نماز م يبود، در حاليبود، م يو

و   ،پروردگار! مادرم و نمازم ي ج من مادر تو هستم با من سخن بگو! او گفت: ايجر 

ن شد و او رو به نماز نمود، در روز سوم  يچن نيز ايرو به نماز نمود، در روز دوم ن

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

 
، والبخاري بلفظه في  4034ه ابن ماجه، بنحوه كتاب الفتن، باب الصبر على البالء، برقم أخرج )1(

، وفي صحيح سنن ابن  2086، وحسنه األلباني في إرواء الغليل برقم 18األدب المفرد، برقم 

  ). 38)، وفي صحيح األدب المفرد (ص 3/321ماجه (
، وابن ماجه،  3530ل من مال ولده، برقم أخرجه أبو داود, كتاب البيوع، باب في الرجل يأك )2(

، وحسنه األلباني في صحيح سنن  2292كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، برقم 
  ).2/380أبي داود (
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  ي ] دعاين كه به صورت زنان فاحشه نگاه كند، اهللا [تعاليران تا ايا اهللا او را نميگفت: 

ل كه از زنا حامله شده بود، به او  ي اسرائ ياز بن يااو را مستجاب نمود و زن هرزه

-كرده است و او عذاب داده شد و صومعه ن گونه يتهمت زد و گفت: آن مرد با من ا

  .)1( نجات داد ، يكيران گشت و در انتها اهللا او را بعد از مجازات نزدياش و

  الَ  مُسْتَجَابَاتٌ دَعََواتٍ ثَالَثُفرمود: «  امبر ي آورده است كه پ رهيابوهر 

(سه دعا هستند كه   )2(» ظْلُومِ الْمَ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِِر وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ دَعْوَةُ  فِيهِنَّ  شَكَّ

  ي فرزند] و دعا يپدر [برا يدر آن وجود ندارد: دعا ي شوند و شكيمستجاب م

  مظلوم). ي مسافر و دعا

كند، اگر به آن عمل توسل   يكيكه به پدر و مادر ن  ي كس ي اهللا تعال – 20

ه  است كه در مورد سه نفر ك ي ثين باره حديكند؛ در ايش را مستجاب م ي د، دعاينما

از آنها   يكيدرب غار را گرفت آمده است؛  ي جلو يبودند و سنگ بزرگ  ي در غار

  ي عاد يدا كرد و اهللا تعالي به پدر و مادر بود، توسل پ يك يبود كه به عملش كه ن يكس

  .)3( او را مستجاب نمود [و درب غار باز شد]

ست  ا ي ن به ما خبر داده است و او كسين تابع ي از بهتر  امبر ين باره پيدر ا

گرداند [و آنچه كه  يسخن او را راست م يقسم بخورد، اهللا تعال ي كه اگر به اهللا تعال

  ي داشت كه به و ين است كه او مادريشود] و سبب آن ايم يقسم خورده است، عمل

  .)4( كرديم يكين

 

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

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

 . 2550)، برقم 4/1976الوالدين على التطوع بالصالة وغيرها (

، والترمذي، كتاب البر  1536) برقم 2/89أبو داود، كتاب الصالة، باب الدعاء بظهر الغيب ( )2(

، وابن ماجه، كتاب الدعاء،  1905) برقم 4/314والصلة، باب ما جاء في دعوة الوالدين (
، وحسنه األلباني في صحيح  3862)، برقم 2/1270باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم ( 

)  2/147)، وانظر: سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني (43األدب المفرد للبخاري (ص 

  . 596برقم 

إذنه فرضي   = =  بدون ره متفق عليه: انظر: البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئًا لغي  ) 3( 
، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، والتوبة واالستغفار، باب قصة أصحاب  2215)، برقم 3/50(

  . 2743) برقم 4/2099الغار الثالثة والتوسل بصالح األعمال (
  . 2542) برقم 4/1968مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أويس القرني ( )4(
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كه   يكس يبرا ين است كه اهللا تعال ين حقوق پدر و مادر اياز بزرگتر  – 21

  عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما  رايرا حرام نموده است, ز ن شود، بهشتيعاق والد

  الْجَنَّةَ  عَلَيْهِمْ وَتَعَالَى تَبَارَكَ اللَّهُ حَرَّمَ قَدْ ثَلَاثَةٌ«: فرمود آورده است كه رسول اهللا

وه] هستند كه اهللا  (سه [گر  )1(»الْخُْبثَ  أَهْلِهِ فِي يُقِرُّ الَّذِي وَالدَّيُّوثُ وَالْعَاقُّ الْخَمِْر مُدْمِنُ

بهشت را بر آنان حرام نموده است: دائم الخمر، عاق [شده توسط   تعالى تبارك و

  . دهد)يث را در حضور اهلش انجام مي كه اعمال خب  يوث كسين] و ديوالد

كه عاق پدر و    ي به كس   ي ن است كه اهللا تعال ي ن ا ي از بزرگ بودن حقوق والد   –  22

آورده است كه  عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما را ي ز ؛ گرد ن ي امت نم ي مادر شده باشد، روز ق 

ثالثة ال ينظر اهللا إليهم عز وجل يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة  فرمود: «  رسول اهللا 

المترجلة، والديوث، وثالثة ال يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنَّان بما  

كند: عاق پدر و مادر  ي امت به آنها نگاه نم ي در روز ق   ه اهللا (سه گروه هستند ك   ) 2( » أعطى 

كه اعمال زشت را نزد اهلش   ي وث [كس ي كند و د ي ه مردان درست م ي كه خود را شب  ي و زن 

گردند: عاق پدر و مادر و دائم الخمر  ي دهد] و سه گروه هستند كه داخل بهشت نم ي انجام م 

  ). گذارد ي كند، منت م ي م   ي بخشش   ي كه وقت   ي و كس 

دهد؛  يحق او را بر خاله قرار م ياگر از دست داده شود، اهللا تعالمادر – 23

  )3(»األُمِّ  بِمَنْزِلَةِ  الْخَالَةُفرمود: « امبر ي آورده است كه پ براء بن عازب رضي اهللا عنهما 

  : آورده است ما عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه نيمادر است)؛ همچن  ي (خاله به منزله

ا از من يام آانجام داده يرسول اهللا! من گناه بزرگ يآمد و گفت: ا بر امينزد پ يمرد

ر، يگفت: خ )؟يدار يا مادري» (آأُمٍّ مِنْ لَكَ هَلْشود؟ فرمود: «يرفته ميتوبه پذ

 
،  6180) برقم 10/322، و(6113)، برقم 10/269، و(5372) برقم 9/272أحمد ( )1(

  . : حسن لغيره)2/662وصححه محققو المسند، وقال األلباني في صحيح الترغيب (
،  6180) برقم 322/ 10، وأحمد في المسند ( 2561النسائي، كتاب الزكاة، باب المنان بما أعطى، برقم   ) 2( 

) وفي  662/ 2صحيح الترغيب (  يح حسن صح وصححه محققو المسند، وصححه األلباني فقال: 
  ). 2/216( صحيح النسائي 

، وصححه األلباني في اإلرواء برقم 1904الترمذي، كتاب البر، باب ما جاء في بر الخالة، برقم  )3(
  ).2/343، وفي صحيح الترمذي (2190
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(پس به   » فَبِرَّهَا؟) گفت: بله، فرمود: «يدار ي اا خالهي(آ  » خَالَةٍ مِنْ لَكَ  هَلْ فرمود: «

  .)1( كن!) يكياو ن 

اد و  يار زي رسد، بسيكه به پدر و مادر بعد از مرگشان م يكيم: انواع ن چهار

  : ميشمارياز آنها را م ينجا تعدادي كه ما در ا دمتنوع هستن 

  م يابراه  يدعا يآنها، اهللا تعال يطلب استغفار و آمرزش نمودن برا – 1

 : ديفرماياد نموده و ميرا                                

                                       

      ]پروردگارا! مرا برپا كننده نماز قرار بده! و  ] (41, 40: إبراهيم

 يي در روز برپا ن فرزندانم را! پروردگا را دعا را قبول بفرما * پروردگار ما!يهمچن

  .امرز)يحساب و كتاب، مرا و پدر و مادرم را و مؤمنان را ب 

  : ديفرماياد نموده و ميرا  نوح  ي دعا ياهللا تعال     

                             

         ]كه   ي] (پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و كس28:نوح

امرز! و بر  ي شود و مردان و زنان مؤمن را بيمن داخل م يمؤمن است و به خانه

آورده   رهين ابوهر يهمچن ؛)را ياد نكن، مگر هالك و نابوديرا ز يز يظالمان چ

  الْجَنَّةِ  فِي الصَّالِحِ لِلْعَبْدِ  الدَّرَجَةَ لَيَْرفَعُ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهَ  إِنَّفرمود: « است كه رسول اهللا 

  ي بنده ي درجه (اهللا )2( »لَكَ  وَلَدِكَ بِاسْتِغْفَارِ فَيَقُولُ هَذِهِ  لِي أَنَّى  رَبِّ  يَا فَيَقُولُ 

من آمده است؟   ين از كجا برايد: ايگويبرد [آن بنده] ميرا در بهشت باال م يصالح

    آمرزش فرزندت). د: با طلبيفرمايم

رود و  ياو بعد از مرگش باال م يدرجه يا گفته است: مرده رهيابوهر 

ت طلب  يشود: فرزندت براين از كجا آمده است، فرموده ميپروردگار! ا يد: ايگويم

 
اني  , وصححه األلب1904الترمذي في كتاب البر، باب ما جاء في بر الخالة، بعد الحديث رقم  )1(

  ).2/343في صحيح سنن الترمذي (
إسناده ): 4/243)، قال اإلمام ابن كثير رحمه اهللا تعالى في تفسيره (2/209أحمد في المسند ( )2(

  . صحيح
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  .)1( ه استآمرزش نمود

  إِذَا فرمود: «  آورده است كه رسول اهللا رهيآن دو؛ ابوهر  يدعا برا – 2

  صَالِحٍ  وَوَلَدٍ  بِهِ يُنْتََفعُ  وَعِلْمٍ  جَارِيَةٍ صَدَقَةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ  مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ انْقَطَعَ سَانُالْإِنْ مَاتَ

كه   ياز: صدقهيشود، مگر در سه چيرد، عمل او قطع مي(اگر انسان بم )2( »لَهُ يَدْعُو

او دعا   يكه برا يكه از آن منفعت برده شود و فرزند صالح يباشد و علم يجار

 كند). 

آورده است كه رسول   رهين آن دو؛ ابوهر يبجا آوردن قرض و دِ – 3

(نفس مؤمن، معلق به   )3( »عَنْهُ  يُْقضَى حَتَّى بِدِينِهِ مُعَلَّقَةٌ الْمُؤْمِنِ نَفْسُ«  فرمود: اهللا

   ن كه ادا شود).ينش است، تا ايدِ

  يُغْفَُر فرمود: « هللا آورده است كه رسول ا عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

  ن).يشود، مگر دِيده م يد بخش ي گناهان شه يتمام( )4( »الدَّيْنَ إِالَّ ذَْنبٍ  كُلُّ  لِلشَّهِيدِ

 ي گر يد يزهايا چيا عمره و يمانند نذر روزه، حج  :بجا آورن نذر آنها – 4

  . ز استيابت در آن جاي كه ن

ر عمد و  يقتل غ ي كفارهقسم،  يآنها؛ مانند كفاره يهابجا آوردن كفّاره – 5

آن را   ابن عباس رضي اهللا عنهما كه  ي ثيكه در حد ين واجبات در سخنيره؛ ايغ

رد و  يك ماه روزه بگينذر كرد تا  يزن :آورده است وجود دارد، در آن آمده است

  ي آمد و آن را برا امبر ي نزد پ ي ا دختر ويك او، خواهر و يروزه نگرفت تا مُرد، نزد

ا  ي(آ » تَقْضِينَهُ كُْنتِ  دَيْنٌ عَلَيْهَا  كَانَ  لَوْ أََرأَيْتَكِفرمود: « امبر ي ود، پذكر نم امبر يپ

  عَزَّ  اللَّهِ فَدَيْنُ)، گفت: بله، فرمود: «؟ينموديبود، آن را ادا م يبر گردن و ينياگر دِ

 
): حسن  45، وقال األلباني في صحيح األدب المفرد (ص 36البخاري في األدب المفرد، برقم  )1(

  اإلسناد.
  . 1631ا يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، برقم مسلم، كتاب البر والصلة، باب م )2(

أنه قال: =نفس المؤمن   ا جاء عن النبي )، والترمذي، كتاب الجنائز، باب م2/440أحمد ( )3(
، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب التشديد  1079، 1078معلقة بدينه حتى يقضى عنه برقم 

  ).1/547ترمذي (، وصححه األلباني في صحيح ال2413في الدين، برقم 
  . 1886مسلم، كتاب اإلمارة، باب من قتل في سبيل اهللا كفرت خطاياه إال الدين، برقم  )4(
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 .)1(باشد)يم شدنسزاوارتر به پرداخت  ن اهللاي(پس دِ » يُقْضَى أَنْ  أَحَقُّ وَجَلَّ

ها، نذرها، حج واجب(فرض) واجب هستند، مانند: كفاره ياهللا تعال يون برايد يتمام

:  شود يوارد م عليه الصالة والسالم  امبر ين سخن پيآنها در ا يو عمره و روزه، همه

سزاوارتر به پرداخت شدن   ن اهللا ي(پس دِ » يُْقضَى أَنْ أَحَقُّ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهِ فَدَيْنُ «

  . باشد)يم

ا  يــ و    ك سوم ي نموده باشند و آن    ي ت ي ت آنها، اگر وص ي به اجرا در آوردن وص   –  6

د بــه آن يت واجب است و بايبه اجرا در آوردن وص؛ باشد ي از اموال آنها م   ، آن   كمتر از 

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

اجــر    ي د بــرا يــ د و اگر از امور مستحب باشــد، با ت نمان ي بر گردن م   ي مان ي سرعت دهند تا پ 

  .ت اجرا شود ي سته است كه قبل از دفن وص ي بردن آن دو، سرعت داد شود و شا 

رضي اهللا   شهيرا عايآن دو؛ ز يواجب(فرض) ماه رمضان برا ي بجا آوردن روزه – 7

  ي (كس )2( »وَلِيُّهُ هُ عَنْ صَامَ  صِيَامٌ  وَعَلَيْهِ مَاتَ مَنْ«: فرمود امبر يآورده است كه پ عنها

  رد).ياو از طرف او روزه بگ  يباشد، ول يبر گردن و  يارد و روزهيكه بم
گفته   بردة  وأب را يز؛ رسد، مگر آن دوينم يكه به كس  يرحم يصله – 8

چه نزد   يبرا يدانيا مينزد من آمد و گفت: آ عبداهللا بن عمر نه آمدم و ياست: به مد

من أحب أن يصل  «فرمود: يدم كه مي شن ت: از رسول اهللا ر، گفيام؟ گفتم: ختو آمده

كه دوست دارد با پدرش در قبرش  ي» (كسأباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده 

ن  يب  پدرش را مالقات كند)، از آنجا كه ]ينياورد، پس برادران [ديرحم بجا ب  يصله

تا با تو  وجود داشت، دوست داشتم  ي[و] دوست ين پدرت برادريپدرم عمر و ب

  .)3( مالقات كنم

  ابن عمر رضي اهللا عنهما  رايز ؛داشتن دوست آن دو بعد از آنها  يگرام – 9

 
، ومسلم، كتاب الصيام،  1953متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم  )1(

  . 1148باب قضاء الصوم عن الميت، برقم  

، ومسلم، كتاب الصيام،  1952، باب من مات وعليه صوم، برقم متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم )2(

  . 1147باب قضاء الصوم عن الميت، برقم  
،  5669) برقم 10/37، وأبو يعلى في مسنده (432) برقم 2/175ابن حبان في صحيحه ( )3(

إسناده صحيح على شرط  ): 2/175تحقيقه لصحيح ابن حبان (وقال شعيب األرنؤوط في 
  . ): حسن2/659صحيح الترغيب والترهيب (أللباني في البخاري وقال ا
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ن يتر كي (از ن »أَبِيهِ وُدِّ  أَهْلَ الْوَلَدِ صِلَةُ الْبِرِّ أَبَرَّ إِنَّفرمود: « امبر يآورده است كه پ

  .)1( ست)كردن] به دوستان پدر ا يكي ها [به پدر و مادر] معاشرت [و نيكين

  ي كين  ي توان به دوستان ويكردن به مُرده م ي كين  ي ن است كه براين چنيا

را يد، زنباش يكردن به آنها بعد از مرگشان م ي كيكرد و پدر و مادر سزاورتر به ن

افتادم آنچنان  ي رت نيامبر به غيچ كدام از زنان پيگفته است: بر هرضي اهللا عنها شه يعا

كرد و من هرگز او  ياد مياد ي] او را زامبر يرا [پيدم؛ زرت افتا يجه به غيخد يكه برا

  إِلَى  بِهَا أَرْسِلُوافرمود: «ينمود، ميذبح م يفندسگو ي وقت دم، رسول اهللايرا ند

ن شدم  ياز او خشمگ يد!) روزيجه بفرست ي دوستان خد ي(آن را برا » خَدِيجَةَ أَصْدِقَاءِ

(دوست داشتن او به   »حُبَّهَا  رُزِقْتُ قَدْ نِّىإِ فرمود: « جه؟! رسول اهللايا خديو گفتم: آ

نمود  ي ذبح م ي گر آمده است: اگر گوسفنديد ي داده شده است) و در لفظ يمن روز

  .)2( دادي ه ميهد  يآن را به دوستان و

مادرش   سعد بن عبادة رضي اهللا عنه،را يز؛ صدقه دادن از طرف آنها – 10

ب يكه من از نزد او غا يوت كرد در حال رسول اهللا! مادرم ف يفوت نمود و گفت: ا

فرمود: بله، گفت: تو  ؟ رسديم يبدهم به او منفعت ياا اگر از طرف او صدقهيبودم، آ

  ي و يده است را براي وار كشيكه دارم و دور آن د يرم كه باغ بستان يگيرا شاهد م

ن دارد،  ايآنها و بعد از مرگ آنها جر  يبه پدر و مادر در زندگ يكين. )3( صدقه دهم

آن را   يتعال شان از دست دهد، اهللايكردن به آنها را در زندگ يكيفرصت ن  ياگر كس

ا  يكسان است كه از طرف آنها صدقه داده شود ي، اندازديان ميبعد از مرگشان به جر 

ا عهد و  ين و نذرها و كفارات باشد يآنها طلب آمرزش و دعا و پرداخت دِ يبرا

رد كه فقط به آنها  يصورت گ يرحم يا صلهي د، ياجرا در آ مان آنها بعد از آنها بهيپ

  از  يگر يا انواع ديكه دوست آنها بودند  ي ا مالقات و معاشرت با كسانيرسد، يم

 
  ). 13، وتقدم تخريجه في عنوان رقم (2552مسلم، برقم  )1(
  .2435عنها، برقم   مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي اهللا  )2(
ن أمي فهو جائز،  متفق عليه: البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة ع )3(

  .2756وإن لم يُبيِّن لمن ذلك، برقم 
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  . به آنها  يكوكاريو ن   يكين

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


