
 حقوق والدین از منظردین مبین اسالم

احلمدهلل الذی جعل حقوق الوالدین من اعظم الواجبات بقوله)وباالوالدین احسانا(والصالة والسالم علی 
 معلم البشریة وآله واصحابه امجعنی وبعد:

ا یَ ب ْ َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدواْ ِإالَّ ِإیَّاُه :)اهلل تبارک وتعالی  قال َا أَْو  َوبِاْلَواِلَدْیِن ِإْحَسانًا ِإمَّ ُُ ِِبَ َر َأَحُد ََ اْل ََنَّ ِعدَد ُل
َُما قَ ْواًل َكرميًا ) َا َوُقل َّلَّ َهْرُُ َُمآ ُأفٍّ َواَل تَ د ْ َا َفالَ تَ ُقل َّلَّ ُُ  (اسراء.32ِكاَل

ل خدمت بعد از عبادت اهلل متعا تعقیب عبادت خدواوند آورده  سپس نیکی واحسان به والدین ) پدر ومادر( را به
والدین را از مهمرتین فرایض ونیکیها قرار داده است )وبالوالدین احسانا( وبه پدر و مادر احسان کدید، چگونگی 

 با تفصیل بیشرتچدنی آمده است: 32_ 32این احسان،خدمت ونیکی فرزند باپدر ومادر درسوره اسرا آیت 

به   نه پرستید وبه پدر ومادر)خود( احسان کدید،اگریکی از آن دویا هردو درکدار توپروردگار تومقرر کرد که جز او را 
ساخلوردگی رسیدند به آهنا حتی)اف(مگو وبه آنان پرخاش مکن وبا آهنا سخن شایسته بگوی .واز سرمهربانی بال 

 فروتدی برآنان بگسرت وبگو:پروردگارا آن دو را رمحت کن چدانکه مرا در خردی پروردند"

آیه فوق چگونگی احسان ونیکی فرزند نسبت به پدر ومادر را بیان منوده است خبصوص درهدگامیکه پدر ومادر به 
سن پریی مریسدد،ضعف وناتوانی در اواخر عمر برآنان غلبه می یابد،ونیازبیشرتی به خدمت،ادب واحرتام فرزند شان 

را درحق والدین شان اجنام دهدد که این امور مصداق  دارند،خداوند به مسلمانان دستور میدهد که ُیشه امور ذیل
 حسن معامله ورفتارنیک با آهنا بشمار مریود:
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درمقابل آنچه که از پدرو مادرش مشاهده میکدد نباید کوچکرتین بی ادبی ماندد گفنت کلمه )اف( از خودنشان 1
 دهد.

 مادرش شود نباید برسرایشان داد بزند وچیزی بگوید که باعث ناراحتی پدرو 3

 با کمال ادب واحرتام والفاظ شریین با انان سخن گوید. 2

 با کمال تواضع،احرتام وفروتدی توام با مهربانی با ایشان برخورد مناید. 2



باید برای پدر ومادرش درپیشگاه خدا طلب آمرزش کدد،حق واحسان آنان را نسبت به خود  .1
ا به جا آورید واو را اطاعت کدید، پس چه بسیار فراموش ندماید، ای بددگان خداوند،تقوای إَّلی ر 

است پریوزی افراد خوشبختی که اطاعت از دستورات خدا می کددد وچه بسیار است ناامیدی  
 کسانی که گداهکارند ونسبت به نعمتهای خداوند کورند.خداوند متعال می فرماید.

 ٤١لقمان:   چڎ  ڌ   ڌ  ڍ     ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ     

ترمجه: و انسان را نسبت به پدرومادر خود توصیه کردمی که مادرش اورا از پاره شب دیگردرشکم خود محل وبار داری  
مرا )خداوند( و والدین خود را شکرگویید وبه راستی که   کرد واو را دو سال بزرگ وتروخشک کردند، تاایدکه

 سرنوشت مشا به سوی من است .

بن مسعود )رض( نقل است که گفت:ازپیامربصلی اهلل علی وسلم ( سوال کردم: چه کاری نزد خداوند از عبداهلل 
 متعال دوست داشتدی تراست؟فرمود:

 اهلل ( : برالوالدین . قال: اجلهاد فی سبیل) الصالةعلی وقتها قلت: مث ای قال

هاد کردن .گفتم بعد چه چیزی؟ فرمود جخواندن مناز دروقت آن،گفتم سپس چه چیزی؟ فرمود: نیکی به پدر ومادر 
 در راه خدا.

 واز ابی هریره )رض( نقل است که فرمود)الجیزی ولًدوالده اال ان جیده مملوکا فیشرتیه فیعتقه(.

هیچ پسری یک پدررا پاداش منی دهد مگروقتی که اورا برده می بیدد پس اورا می خرد وبعد آزادش می کدد باز از 
نقل است که گفت : مردی نزد پیامربخدا صلی اهلل علی وسلم ( آمد وگفت ای رسول اهلل چه  خود ابی هریره )رض( 

 که با او رفتا ر نیک داشته باشم؟   کسی ازمیان مردم صاحب حق تر است

 متفق علیه( )قال امک قال مث من؟ قال امک قال مث من ؟ قال امک . قال مث من ؟ قال ابوک(
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چه کسی ؟ فرمود: مادرت ، مرد گفت : سپس چه کسی ؟ فرمود مادرت ، باز  ) فرمود:مادرت.مرد گفت: سپس
 مرد گفت: سپس چه کسی ؟ فرمود : پدرت .

چدنی از ابی هریره )رض( این حدیث از پیامرب)ص( نقل است که فرمود  ُو



 رواه مسلم )رغم انفه مث رغم انفه مث رغم انفه من ادرک ابویه عدد الکرب فلم ید خل اجلدة(

رو ذلیل شد،سپس خوار وذلیل شد وباز هم خوار ذلیل شد، کسیکه پدر ومادرخود را فراموش کرد، پس وارد خوا
هبشت منی شود.پس خداوند بلدد مرتبه وپاک ومدزه بعد از عبادتش دومنی سفارش را توجه به پدرومادر قرارداده،برای 

 ایدکه آهنا سبب وجودفرزندان وزندگیشان هستدد.

جان خود برترمی داندد زیرا که یاد گریی سخن وراه رفنت وتربیت وتعلیم برعهده پدرومادر است.ورضایت وفرزندان را از 
 خداوند در رضایت والدین است.

 و هبشت زیرپای والدین است واگرکسی می خواهد فرزندانش به اونیکی کددد،پس اوبه پدرومادر خودنیکی کدد .

ین به یک شخص سریع تر منی رسد ودر به خشم آوردن پدر ومادر وهیچ عقوبتی از عقوبت خشم وناراحتی والد
 هالکت دراین دنیا و دین است وحق ارحام درواقع ُان گرامی داشنت والدین است.

 پس ای مسلمانان متدین!

 بیه نمائیم .ر فرزندان ونونهاالن خود، تابا اخالق حمیده،تربیه سالم وروح وطندوستی آنهارا ت  بیائید خود را الگو بسازیم برای

وای جوانان عزیز!آگاه باشید که آینده بدست شماست،وقت را غنیمت شمرده،درتعلیم وفراگیری علوم ومعارف،احترام والدین 
یاز دارند آنها خدمت ودستگیری شما ن  وبزرگان واقتداء باسیرت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم کوشاباشید،والدین شما به

 هستند اینکه میگویند: چند روز در نزدشماامانت

 «اخشوشنوا فان النعمة التداوم»

 والدین نعمت بزرگ خداوند است پس درمقابل شکران این نعمت الهی وجیبه دینی خود را بجا آورید

 


