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 موضوع خطابت روز جمعه و                                                            

 تقریر وبیان تحریر شده که به متام خطباء مرکز و والیات                                   
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 ش ـه1401/عقرب/20ق مطابق ـه1444/ثانیربیع ال/16

 رعایت منودن حقوق والدین،ارضار دنیوی واخروی نافرمانی آنان

وامرنا بااالستعداد لیوم البعث والنشور، احمده وهو الغفور الشکور امربربالوالدین وحذر لله الذی حذرنا من دارالغرور الحمد 

جنة ورضواناً، والصالة والسالم عيل سيدنا محمد أکمل الخلق بياناً،وعيل آله وصحبه ومـن وجعل جزاء الرب ،ونهی عن العقوق

ْيَنا اْلإ قال الله تعالی :کانوا لهم إخواناً ، أما بعد : هأ رأرًْها َوَوَضَعْتهأ رأرًْها َوَحْملأهأ َوفإَصالأهأ لَ اَللأوَن }َوَوصَّ نَساَن بإَوالإَدهْهإ إإْحَسانًا َحَملَْتهأ أأمُه

نَي َسَنًة{الحقاف:) هأ َوبَلََغ أَْربَعإ دَّ  .(15َشْهًرا َحتَّى إإَذا بَلََغ أَشأ

سانیدن بـرای آنهـا خـود داری منـودن برمـا الزم رعایت حقوق پدر ومادر بر باالی هر یکی ما فرض است، ازرضر ورنج ر

شـده؛ بخـا ر اوالد سـب  تولـداوالد است.از حقوق پدرومادر هیچ کس انکار کرده منی تواند؛ زیرامادر وپدر هست کـه 

ش  وروز کوششهای خسته گی ناپذیری کرده اند، در تربیت جسـمی واخالقـی اوالد خـویب شـ  وروز زح تـی  ،خود

 کشیده اند.

 ترقی،کامیابی انسان وخوشی های او همه مرهون احسان پدرومادر است.

به جای آوردن حقوق پدرومادر در حقیقت خدمت کردن برای آنها وادای شکر گزاری ازآنها است؛ از همین جهـت اللـه 

هأ َوْهناً َعََل َوْهن  }:تعالی میفرماید ْيَنا اْلنَْساَن بإَوالإَدهْهإ َحَملَْتهأ أأمُه ـ أ  َوَوصَّ َدهَْإ إإَ َّ الَْمصإ  َوفإَصالأهأ ِفإ َعـاَمنْيإ أَنإ اْشـرأْر  إ َولإَوالـإ

 (                  14لق ن:)}

الله تعالی فرموده است که شکر من را اداء منائید سپس شکر وسپاس پدر ومادر را اداء منائید.در این آیت کریمه الله تعالی 

 سپاس خویب منوده است.ای شکر وادای شکر پدرومادر را پیوست به اد

 هت پیغمربعلیه الصالة والسالم فرموده اند: جنت در زیر قدم مادر است.جهمین از 

یک دروازه ای از دروازه های  را  . الله تعالی نیکی به پدر و مادرومادر همرای آنها نیکی کردن است از جمله حقوق  پدر

مقابل پدر و مادر در  جنت شمرده است. هر کس که به پدر ومادر نیکی کند الله تعالی لواب وبدله عاجل به او میدهد واگر

 بی احرتامی بکند ویا تکلیفی به آنها برساند جزای آن راهم  عاجل میبیند.
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َ  أَوْ }َوَقََض :میفرمایدالله درقسمت حقوق پدرومادر  هأ ـرَبَ أََحـدأ ََ الْرإ نـَد ا هَْبلأَغنَّ عإ هَّاهأ َوبإالَْوالإَدهْنإ إإْحَسانًا إإمَّ واْ إإالَّ إإ  َربُهَإ أاَلَّ تَْعبأدأ

َ  فَ  ََمأأفٍّ َوالَ رإالَهأ َ  الَ تَقأل لَّهأ َ  َقْوالً رَرإميًا،تَْنَهرْهأ َن اَوقأل لَّهأ لِّ مإ َ  َجَناَح الذُه ْض لَهأ لرَّْحَمةإ َوقأل رَّبِّ اْرَحْمهأَ  رَـَ  َربََّيـا إ َواْخفإ

 ( 24 – 23 )الرساء : َصغإ ًا{

کنید وبه پدر ومادر نیکی کنید واگر یکی از آنها یا هردوی آنها ستورداده است که جز اورا عبادت موپروردگارت د -ترجمه:

؛پائین کن از برایشـان بـازوی مگو وبرآنها فریاد مزن وبرای آنان سخن محرتمانه بگو (اف)نزد تو به سن پیری برسندبه آنان 

 .تربیه کردند  فولیت رحمت خود را وبگو ای پروردگارا رحم کن بر اینها   وریکه اینها مرا در 

ه به در ومادر راپیوستدر تفسیر این آیت میگوید:الله تعالی به عبادت خود امر کرده است ونیکی به پامام قر بي رحمه الله 

 تفسیر القر بي[  .]شکر گزاری پدر ومادر را همراه شکرگزاری خود یکجا ذکر کرده است حق خود ذکر کرده است. وریکه

ْرىب َوالَْيتامى َوالَْمسـارإنيإ }:در آیه دیگری الله تعالی فرموده است ي الْقأ وا اللََّه َوال تأْْشإرأوا بإهإ َشْيئاً َوبإالْوالإَدهْنإ إإْحساناً َوبإذإ َواْعبأدأ

بإيلإ  احإ إ بإالَْجْن إ َوابْنإ السَّ نأ إ َوالصَّ ْرىب َوالْجارإ الْجأ  ( 36)النساء:}َوالْجارإ ذإي الْقأ

مندان و چیزی را رشیک مگردانید وبه پـدر ومـادر نیکـی کنیـد وبـه خویشـاوندان مسـتالله را عبادت کنید وبه ا -ترجمه:

 وبه همنشین پهلو ومسافر.وهمسایه نزدیک وهمسایه دور 

 ( 151)االنعام }َحرََّم َربُهرأْم َعلَْيرأْم أاَلَّ تأْْشإرأوا بإهإ َشْيئاً َوبإالْوالإَدهْنإ إإْحساناً قأْل تَعالَْوا أَتْلأ ما}:جای دیگری فرموده استهمچنان در 

ن بخوانم،اینکـه چیـزی رابـه اللـه رشیـک گردانـده اسـت برایتـابیائید تاآنچه راکه پرودرگارتان برش حرام گوب -ترجمه:

 نیکی کنید.مگردانید،به پدرومادر 

صلی الله علیه وسلم فرموده است که نیکی با پدر ومادر بعد از مناز بهرتین عبادت اسـت. رسـول اللـه  همچنان رسول الله

ـولإ اللـهإ  عن)صلی الله علیه وسلم در باره حقوق پدر ومادر فرموده است: ٌل إىل َرسأ أيب هرهرة ريض الله عنه قال : َجاَء َرجأ

وَل اللهإ !  سنإ َصَحابَتإي ؟ َقاَل : أمُهک. َقاَل :لأمَّ َمن ؟ َقاَل لأمَّ  أمُهک.  َقاَل صلی الله عليه وسلم َفَقاَل : هاَرسأ َمن  أَحقُه النَّاسإ بإحأ

 .متفق علیه: لأمَّ َمن ؟ َقاَل لأمَّ أمُهک.  َقاَل : لأمَّ َمن ؟ َقاَل لأمَّ  أبأوَک(

رسول الله صلی الله علیه وسـلم آمـد وگفـت به نزد ی الله عنه روایت است که میگوید:یک شخص ازابوهریره رض -:ترجمه

گفت بعـد یقه نیکو نشست وبرخاست داشته باشـم، فرمودنـد:مادرت،باز اینکه با اوبه  رارسول الله! کیست بسیار مستحق بر ی

آن کیست، باز گفت مادرت؛ آن شخص باز گفت بعـد از آن کیسـت، فرمودنـد مـادرت، آن شـخص گفـت بعـد از آن از 

 از آن پدرت. کیست، فرمودند: بعد

ـٌل إإىَل النَّبإـيِّ صـلی اللـه علیـه وسـلم  عن در یک حدیث دیگر آمده است: َعْبد اللهإ بْن َعْمرو ريض الله عنه هَقأولأ َجاَء َرجأ

ْد(. صحیح البخاري  َ  َفَجاهإ يهإ ََ َقاَل نََعْم َقاَل َففإ َهادإ َفَقاَل أََحيٌّ َوالإَدا  َفاْسَتأَْذنَهأ ِفإ الْجإ

عبد الله ابن عمرو رضی الله عنه روایت است که میگوید شخصی نزد رسول الله صلی الله علیه وسـلم آمـد، واز ز ا -ترجمه:

پیامرب علیه السالم درباره  اشرتاک به جهاد اجازه  خواست؛پیامربعلیه السالم به او فرمود:آیامادروپدر تـو زنـده اسـت؟ آن 

 د:پس به آن هر دو جهاد کن. )یعنی در خدمت آنها کوشب کن(.شخص گفت بلی!پیامرب علیه السالم به او فرمو 

ٌل  : )َجاءَ آمده است ابوداوود ر روایت د ولإ  إإىَل  َرجأ ْئتأ :  َفَقاَل  -وسلم عليه الله صَل- اللَّهإ  َرسأ ْجرَةإ  َعََل  أأبَاهإعأإَ  جإ  َوتََررْـتأ  الْهإ

َيانإ  أَبََوىَّ  عْ : َفَقاَل . هَْبرإ َ   اْرجإ َ   َعلَْيهإ رْهأ   داود أىب سنن .أَبْرَْيَتهأَ ( رََ   َفأَْضحإ
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مادر را تـرک کـردم بـه هجـرت وپـدرو  کنم شخصی به نزد رسول الله صلی الله آمده وگفت: آمدم که با تو بیعت -ترجمه:

پیامرب صلی الله علیه وسلم فرمود: پس برگرد به نزد ایشان آنهارا بخندان  وریکه آنها را به گریـان  ،حالیکه گریه میکردنددر 

 آورده ای.

البته این حکم در وقتی بوده  که درآن وقت  جهاد فرض نشده بود، هنگامیکه جهاد فرض شد بر متام اع ل جهاد بهرتین 

 ح کم بود.عمل است؛ یا اینکه در آنوقت همرای مسل نان سال 

خدمت مادر وپدر باعث قبولیت دعا میگردد، الله تعالی دعای آن شخصی را قبول کرد که خـدمت پـدرومادر را میکـرد  

مْ  .) َفَقاَل واین خدمت پدرومادر را وسیله در  دعای خود قرار داد هأ ،  إ  رَانَ  إإ ِّ  اللَّهأمَّ : أََحدأ  َفرأْنـتأ  رَبإ َانإ  َشْيَخانإ  أَبََوانإ

جأ  يءأ  لأمَّ  َفأَْرَعى، أَْخرأ يءأ  َفأَْحلأ أ  أَجإ ، َفأَجإ الَبإ ، بإهإ  َفآتإ  بإالْحإ بَانإ  أَبََويَّ ْبَيَة، أَْسقإي لأمَّ  َفَيْْشَ  لَْيلًَة، َفاْحَتَبْستأ  َواْمَرأَتإ  َوأَْهيلإ  الصِّ

ئتأ  َ   َفإإَذا َفجإ َانإ  هأ ْندَ  هََتَضاَغْونَ  ْبَيةأ َوالصِّ  أأوقإظَهأَ ، أَنْ  َفرَرإْهتأ : َقاَل  نَاِئإ َ   َدأيْبإ  َذلإإَ  هََزْل  َفلَمْ  رإْجيَلَّ  عإ  الَْفْجرأ   َلَعَ  َحتَّى َوَدأْبَهأ

َإ، ابْتإَغاءَ  َذلإإَ  َفَعلْتأ  أَ ِّ  تَْعلَمأ  رأْنَت  إإنْ  اللَّهأمَّ  جْ  َوْجهإ ْنَها نََرى فأرَْجًة، َعنَّا َفاْفرأ َ ءَ  مإ رإجَ : َقاَل  السَّ ْم( صحیح البخاري َففأ  َعْنهأ

 ادر وپدرم که خیلی ضعیف بودنـد ومـناز جمله آن سه نفری  که در غار بند مانده بودند، یکی از آن ها گفت:م -ترجمه:

بـاقی مانـده آنـرا  بـه ا فـال خـود ر می آوردم وآنها مینوشـیدند، باز رمه را میچراندم وشیر را میدوشیدم وبرای پدروماد

حالیکـه م، شـبی بنـد شـدم وشـیر را آوردم در دیگر اعضای فامیل وزوجه خود شیر باقی مانده را میدادمیدادم  وبعداً به 

وفریـاد  پاهایم میپیچیدنـددر منایم و فلهایمرفته بودند واین رامناس  ندیدم که آنهارا بیدار  )مادرم وپدرم( هردو بخواب

تو میدانی که من اگر این کـار را بخـا ر رضـای تـو انجـام میکردند، این حالت من و فلهایم بود تا که صبح شد .یا الله! 

 راه اینها دور شد. ببینیم .راوی میگوید که آن صخره)سنگ(از  دادم، این صخره را به اندازه دور کن که ما آس ن را

 صورت های اداء حقوق پدرومادر:

یک ازما راضی شود، حیات پدرومادر له تعالیبرما الزم است که در اداء کردن حقوق پدرومادر لابت قدم باشیم،تا اینکه ال

 آنها بیشرت دعای مغفرت بکند. اوالد است. اگر یکی از پدر ومادرویا هردو وفات شده باشند باید درحقنعمت الهی ازبرای 

 ذیل است:گردانیده است وبرخی ازحقوق پدرومادر قرار  الله تعالی حق پدرومادر را برما فرض

 ]نرضة النعیم[نیکی به پدر ومادرگناهان را محو میکند.:موده استامام احمد بن حنبل فر 

 عـام داده  آنهابه آنها گرسنه باشندحقوق پدر ومادر این است اگر ازجمله :موده استیث سمرقندي رحمه الله فر للامام ابوا

جمله از رفتار نیک با آنهاست و ومادر  لباس داده شود، ازجمله حقوق پدر آنها ها به لباس رضورت داشته باشند بهآنواگر  شود

وبه آنها رآن معصیت نباشد،که د به رش یاست عملکردن وگوش فرادادن وبه سخنان ایشان خدمتگذاری باآنها حقوق آنها 

مـی  حـق آنهـاپیب نشدن ودعای مغفـرت در در راه از آنها محضه شان وصدا نکردن آنها به اسم با لهجه نرم صحبت کردن 

 ]تنبیه الغافلین[باشد

، از فضـیلت صـحابی بخا ر خدمت پدر ومادر ویس قرنی رضی الله عنه از زیارت رسول الله صلی الله علیه وسلم باز ماند

، بنا بر این عذر پیغمربعلیه السالم اورا ستایب کرد بودن محروم شد با وجود آنکه صحابی بودن در اسالم درجه بزرگی است

 مسند أحمد القرىن(. أوهس التابعني خ  من إن : )ودر حق آن چنین فرمود

 یقیناً از جمله بهرتین تابعین ویس قرنی است. -ترجمه:
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 حقوق پدرومادر قرار ذیل است:ادای صورت های از بعضی 

حقوق پدر ومـادر ایـن واز ، هر نوع اذیت وآزار خود داری شود نیکی شود وازحقوق پدر ومادر این است که همرای آنها

اگرکه  پدرومادر بهواحرتام کردن  کردن نیکی، شوداست که اوامروهدایات شان عملی کرده شود وبه سخنهای ایشان توجه 

رب پـدرومادر محبت کردن باپدر ومادر واحرتام کردن به اقـا، درکارهای روزمره کمک  کردن وپدر بامادر، کافرهم باشند

ر آنهـا از بـی هسته صحبت کـردن ودر حضـو آ درحضور پدرومادر ، کردن رضوریات پدرومادر پوره، وبا آنها نیکی کردن 

جملـه حقـوق از ، پـدرومادربـه خدمت کـردن ، دادن سخن پدرومادر باالی سخن خودترجیح ، ادبی خود داری کردن

 بعداز وفات ایشان.دعای مغفرت خواسنت برای پدرومادر ، که درحضورشان )اف( گفنت حرام استپدرومادر این است 

 فوائد بجای آوردن حقوق پدرومادر:

 خدمت به پدر ومادر فوائد ذیل را دارد:

سـب  نیکبختـی  آنهـانیکو کاری بـا ، پدومادر سب  قبولیت دعا میگرددنیکی به ، نیکی به پدرومادر بهرتین عبادت است

  فززندان میشود.

)عن ابی هریره رضی الله عنه سمعت رسول الله صلی الله :حدیث رشیف آمده است. وریکه در سب  دخول جنت میگردد

، أَبَْوابإ  أَْوَسطأ  :)الَوالإدأ علیه وسلم یقول ْئَت  َفإإنْ  الَجنَّةإ عْ  شإ ( أَوْ  الَباَب  َذلإإَ  َفأَضإ  الرتمذي سنن اْحَفظْهأ

ابوهریره رضی الله عنه میگوید: من از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که میگفت پدردروازه وسط دروازه   -ترجمه:

 .یدیا آن را حفاظت کنآن دروازه را ضایع کنید، و های جنت است اگر میخواهید 

 تعالی  است. نیکی کردن به مادر وپدر یکی ازاسباب نزدیکیت به الله، سب  زیادت عمروبرکت درمال میشود

ازجمله وظایف رشعـی بازوی عاجزی وتواضع را پائین کردن به پدرومادر ، عالی در رضای پدرومادر نهفته استرضای الله ت

 شمرده میشود.

 حیات وبعداز وفات شان دعای بخشب ومغفرت کرده  شود.که در  ،از جمله حقوق پدر ومادر یک نیکی این است

 پدر ومادر:نافرمانی زیانهای دنیوی واخروی 

 ارضار نافرمانی پدر ومادر:

نافرمانی پدر ومادر از جمله گناهان کبیره شمرده شده است، الله تعالی  وریکه حقوق والدین را  هم قرین  خود قـرار  -1

 داده  همچنان نافرمانی پدرومادر را هم قرین رشک  قرار داده است.

 بخاریلاللاً قلنا بلی یارسول الله قال االرشاک بالله وعقوق الوالدین...(آمده است:) االانبئکم باکرب الکبائر حدیثی در 

آیا ش را خرب ندهم به بزرگرتین گناهان، سه بار تکرار کرد ما گفتیم بلی علیه وسلم فرمودند: رسول الله صلی الله  -ترجمه:

 یارسول الله،فرمودند رشک آوردن به الله تعالی ونافرمانی پدرومادر.

، حدیث دیگری آمده استدر یک  ، َوعأقوقأ الْوالإَدهْنإ َأ بإاللهإ ولأ اللهإ صَل الله عليه وسلم َعنإ الْرَبائإرإ َقاَل: الإرْشا ئإَل َرسأ : )سأ

( صحیح البخاري ، َوَشهاَدةأ الّزورإ  َوَقْتلأ النَّْفسإ

ن فرمودنـد: رشک آوردن بـه اللـه تعـالی، از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال شد درباره گناهان کبیره؛ ایشا -ترجمه:

 نافرمانی پدرومادر، قتل نفس وشهادت به دروغ.

ذکـر نها نیکـی نکـردن را بـا رشک پیوسـت بد همرای پدرومادر وهمرای آ الله تعالی رفتار ):میفرمایدامام ذهبي رحمه الله 

 [] الکبائر.منوده
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 مانند نافرمانی پدرومادر که جزای نافرمانی را زود میدهد.الله تعالی جزای دیگر گناهان را آنقدر عاجل منی دهد 

 اعت پـدر اکه انجام آنکار واج  هـم باشـد.د که برای آنها تکلیف برساند ولو کاری را گفته میشو  آنی پدرومادرهر نافرمان

نباشـد مخالفـت پـدرومادر درایـن صـورت نافرمـانی شـ ریده  واج  اسـت کـه در انجـام آن گنـاه اییومادر در کاره

 .]رشح النووی[میشود

برای دیگران برسـد  گنـاه صـغیره تکلیف نافرمانی پدرومادر تکلیف رسانیدن به آنها که این : میگویدامام ابن حجر مکي  

 اجر[ .] الزو گناه کبیره ش ریده میشود برسد پدرومادربرای تکلیف اکر این ش ریده میشود 

 کسیکه نافرمان پدرومادر باشد بوی جنت به مشامب منی رسد.

 :میگرددسب  عذاب دردنیانافرمانی پدر ومادر  -2

نافرمانی پدرومادر جرم بزرگی است که الله تعالی پیب ازآخرت دردنیا این افراد را مجازات میکند چنانچه در حدیث آمده 

وسلم کل الذنوب یؤخر الله تعـالی ماشـاء منهـا الـی یـوم القیامـه  االعقـوق است:)عن ابی  بکرة عن النبی صلی الله علیه 

 الوالدین فان الله  یعجله  لصاحبه فی الحیواة قبل املوت( ربانی ومستدرک

ترجمه:رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند هرگناه را  الله تعالی جزای آن را موخر میکند آنچه که اراده الله تعالی شود 

مـوت بـرای ن را به  ور عاجل در دنیـا قبـل از الله تعالی جزای آ  ،مله گناهان تا روز قیامت، مگر نافرمانی پدر ومادراز ج

 مرتک  آن میرساند.

 :میگرددموج  خشم پروردگار نافرمانی پدر ومادر  -3

 َعْمـر و، بْـنإ  اللَّهإ  َعْبدإ  بْنإ  اللَّهإ  َعْبدإ  َعنْ ) نافرمانی پدرومادر سب  غض  الهی میگردد  وریکه در حدیث رشیف آمده است:

 َ َ   اللَّهأ  ريَضإ ولأ  َقاَل : َقاَل  َعْنهأ دإ  رإَضـا ِفإ  الـرَّبِّ  رإَضـا: َوَسلَّمَ  َعلَْيهإ  اللهأ  َصَلَّ  اللَّهإ  َرسأ طأ  الَْوالـإ دإ  َسـَخطإ  ِفإ  الـرَّبِّ  َوَسـخإ  (.الَْوالـإ

 للحارم املستدَر

الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت منوده که رسول الله صـلی اللـه علیـه عبدالله ابن عمرو رضی از  -ترجمه:

 وسلم فرمودند: رضای پروردگار در رضای پدر است وخشم پروردگار درخشم پدراست.

اب جوان بنی ارسائیلی را بنام جریج الله تعالی در دنیا سزا داد که بخا ر مشغولیت در عبادت به صدای مادر خـویب جـو 

 نداد.

َرهْرَةَ  أيَب عن ) ولأ  َقاَل  - عنه الله ريض -هأ وَ  ابَْنَها اْمَرأَةٌ  نَاَدتإ  صلی الله علیه وسلم : اللهإ  َرسأ  هَا َقالَْت ( َصْوَمَعتإهإ ) َصْوَمَعة   ِفإ  َوهأ

َرهْجأ  َرهْجأ  هَا َقالَْت  َوَصاَلتإ  أأمِّي اللَّهأمَّ  َفَقاَل  جأ َرهْجأ  هَا َقالَْت  َوَصاَلتإ  أأمِّي اللَّهأمَّ  َقاَل  جأ  اَل  اللَّهأمَّ  َقالَتإ  َوَصاَلتإ  أأمِّي اللَّهأمَّ  َقاَل  جأ

َرهْجٌ  مَيأوتأ  يسإ  َوْجهإ  ِفإ  هَنْظأرَ  َحتَّى جأ َيةٌ  َصْوَمَعتإهإ  إإىَل  تَأْوإي َورَانَْت  الَْمَيامإ يَل  َفَولََدْت  الَْغنَمَ  تَْرَعى َراعإ مَّنْ  لََها َفقإ  الَْولَدأ  َهَذا مإ

نْ  َقالَْت  َرهْج   مإ نْ  نََزَل  جأ َرهْجٌ  َقاَل  َصْوَمَعتإهإ  مإ هإ  أَهْنَ  جأ ََ  َمنْ  بَابأوسأ  هَا َقاَل   إ  َولََدَها أَنَّ  تَْزعأمأ  الَّتإي َهذإ (.  َراعإي َقاَل  أَبأو الَْغَنمإ

 البخاري صحيح

ازابوهرره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند:یک زن پرس خود را صدا کرد  -ترجمه:

 در حالیکه پرسش در عبادت گاه خود  مرصوف عبادت بود برای او گفت: ای جریج! پرسش گفت : 

ای  :او همرای خود گفت !ای الله از یک  رف مادرم هست از دیگر  رف مناز هست. مادرش صدا کرد ای جریج

 ای الله جریج تا هنگامی وفات نشود که بازمادرش گفت  ؟پرودرگارم! یکطرف مادرم و رف دیگر مناز هست چه کار کنم
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ا کرد یک چوپان که به  رف عبادت گاه می آمد، همراه رمه خود روان بود که همرای یک زن زن :روی زن فاحشه را ببیند

 فل ازجریج ؟ آن زن برای او گفت این برای زن گفت این  فل از کجا پیدا شده است آن زن  فل پیداشد کسیواز 

 پیداشده است؛ 

جریج پیداشده است جریج برای آن زن چه شد که میگفت این  فل از جریج از عبادتگاه خود پائین شد وجریج گفت 

لوم میشود کسی در مناز نفل پدرت  کی است!  فل گفت پدرم چوپان است. ازاین حدیث به رصاحت مع : فل گفت

 ایستاد باشد ومادرش صدا بزند باید برای مادرش جواب بدهد.

 دیگر اینکه دعای مادر در حق اوالد مستجاب است کسیکه نافرمانی کند  دردنیا برای او جزا داده میشود.

 نافرمانی پدر ومادر سب  خامته سوء میگردد. -4

برای فرزند میگردد که در اخیر عمر در وقت نزع روح همین شخص قادر به گفنت نافرمانی پدرومادر سب   خامته بد از 

 صَل - الله رسول عند رنا: قال. أوىف أىب ابن الله عبد عنکلمه شهادت منی شود  وریکه در حدیث رشیف آمده است:

؟ أَرَانَ : »فقال هستطع، فلم الله، إال إله ال قل: له فقيل بنفسه، هجود شاب: فقال آت، فأتاه ، - وسلم عليه الله : قال. «هأَصَلِّ

 ال: قال «اللهأ  إالَّ إلَهَ  الَ قأْل : »له فقال[ الشاب عَل فدخل] معه، ونهضنا ، - وسلم عليه الله صَل - الله رسول فنهض نعم

، ؟ أََحيَّةٌ : »فقال والدته، هعق ران: قيل «لإَم؟: »قال أستطيعأ ؟ َهَذا: »فقال فجاءت، ،«اْدعأوَها: »فقال نعم،: قالوا «َوالإدتأهأ  «ابْنأإإ

ْجتأ  لَوْ  أََرأَهْتإ : »لها فقال نعم،: قالت يَل  َضْخَمًة، نَاًرا أَجَّ ، َخلَّْينَا لَهأ  َشَفْعَت  إإنْ : لَإإ  َفقإ هإ  أَْحرَْقنَاهأ  َوإالَّ َعنْهأ  تَْشَفعإنيَ  أَرأنْتإ  النَّارإ  بإَهذإ

؟ ى: »قال. أشفع إًذا الله رسول ها: قالت «لَهأ هنى الله، أْشهإدإ دإ يتإ  َقدْ  أَنَّإإ  َوأَْشهإ  وأشهد أشهدَ، إىن اللهم: فقالت ،«َعنْهأ  رَضإ

، رَشهإَ  الَ وحدهَ  اللهأ  إالَّ إإلَهَ  الَ قأل: غأالمأ  ها: » - وسلم عليه الله صَل - الله رسول له فقا .ابنى عن رضيت قد أىن رسولإ  لَهأ

ى للهإ  الَْحْمدأ : » - وسلم عليه الله صَل - الله رسول فقال فقالها، «وَرسوله عبده محّمًدا أَنَّ  وأَشهدأ  نَ  ىبإ  أَنَْقَذهأ  الَّذإ (  مإ النَّارإ

 .شع  االی ن للبیهقي

حرضت عبدالله ابن ابی عوف میگویـد مـا در نـزد رسـول اللـه صـلی اللـه علیـه وسـلم نشسـته بـودیم آمـد بـه  -ترجمه:

نزد پیامرب علیه السالم آمد شخصـی وگفـت جـوانی قریـ  مـردن اسـت وبـه او گفتـه میشـود بگـو ال الـه االاللـه ولـی او 

خوانـد گفـت بلـی، پیامربعلیـه السـالم حرکـت توان گفنت کلمه شهادت را نـدارد پیـامرب علیـه السـالم فرمودآیـا منـاز می

کرد وماهم با او حرکت کردیم  وبه نـزد ایـن جـوان داخـل شـد وگفـت بگـو ال الـه االاللـه  جـوان گفـت تـوان نـدارم، 

شخصی گفـت ایـن جـوان مـادرخود را نافرمـانی میکـرد پیامربعلیـه السـالم فرمودآیـا مـادر او زنـده اسـت آن شـخص 

 گفت بلی! 

الم فرمود که اورا لـ  کنیـد اورا لـ  کردنـد واو آمـد، پیامربعلیـه السـالم ازاو پرسـید  ایـن فرزنـد تـو پیامربعلیه الس

اســت؛ او گفــت بلــی! پیامربعلیــه الســالم فرمــود:اگر آتــب بزرگــی شــعله ور کــرده شــود  وبــاز ایــن فرزنــد تــو  در آن 

رمـود پـس اللـه را گـواه کـن ومـارا گـواه انداخته شودآیاتو برای آن شفاعت میکنی گفـت بلـی، پیـامرب علیـه السـالم ف

قرار بده که از فرزندت راضی هسـتی؛ زن گفـت مـن خداورسـولب را گـواه قـرار میـدهم کـه مـن از فرزنـدش راضـی 

استم بازپیامربعلیه السالم  گفت ای جوان بگو الالـه االاللـه جـوان گفـت الالـه االاللـه وزبـان او بـه گفـنت کلمـه جـاری 

 شد . 

 :ومادر سب  تنگی رزق وروزی میگرددنافرمانی پدر  -5

 به چشم رحمت نگاه منیکند:را درآخرت الله تعالی وی  -6
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 نافرمانی پدرومادر گناه کبیره است دردنیاوآخرت زیانهای زیادی دارد.

منـی بینـد وبـه جنـت بـه وی شخص کـه نافرمـانی پـدرومادر را میکنـد اللـه تعـالی در روز قیامـت بـه چشـم رحمـت 

 شود.داخل منی 

: -صـَل اللـه عليـه وسـلم-قـال: قـال رسـولأ اللـه : )عبـد اللـه بـن عمـر ريض اللـه عـنه  درحدیث رشیف آمده است

لـة والـدهو . ولاللـة  ال هـدخلون الجنـة : العـاق لاللة ال هنظر الله إإلـيهم هـوم القيامـة : العـاقُه لوالدهـه ، واملـرأة املرتجِّ

 النسايئ. .سننأعطى(، واملنان مبا الخمر مدمن ، ولوالدهه

سـه نفـر :فرمـوده استرسـول اللـه صـلی اللـه علیـه وسـلم اسـت کـه ريض الله عنه  روایت عبدالله ابن عمر از  -ترجمه:

است که اللـه تعـالی در روزآخـرت بـه آنهـا نگـاه منیکنـد؛ شخصـی کـه نافرمـانی پـدرومادر را کنـد، مردیکـه خـود را 

،شـخص نافرمـان پـدر ومـادر؛ نفربـه بهشـت داخـل منـی شوند همراه زنـان مشـابهت کنـد، شـخص دیـو ؛ ایـن سـه

 مدمن الخمر؛ وکسی که احسان میکند ومنت میگذارد.

 شخص نافرمان پدرومادر را دعای بد منوده است:رسول الله صلی الله علیه وسلم  -7

)عن أيب هرهـرة ريض اللـه عنـه عـن النبـي یک حدیث رشیـف رسـول اللـه صـلی اللـه علیـه وسـلم فرمـوده اسـت:در

ـوَل اللـهإ ؟ َقـاَل : َمـن أدَرَک أبََوهـهإ قال :صلی الله عليه وسلم  . قإيـَل : َمـن هاَرسأ ـَم أنـفأ مَّ َرغإ َم أنفأ ، لـأ ، لأمَّ َرغإ َم أنفأ َرغإ

لإ الَجنََّة(. َ  َفلَم هدخأ َ  أو کإلَيهإ هأ رَبإ أَحدأ نَد الکإ  رواه مسلم عإ

رضی الله عنـه روایـت اسـت کـه رسـول اللـه صـلی اللـه علیـه وسـلم فرمود:خـوار وخـاک آلـوده  ابوهریرهاز  -ترجمه:

، بـازهم خـوار وخـاک آلـوده بـاد بینـی؛ از پیامربعلیـه السـالم سـوال بازهم خوار وخـاک آلـوده بـاد بینـی باد بینی،

ه علیـه وسـلم فرمودند:کسـی کـه شد بینی کی خاک آلوده باد، که این کنایـه از هالکـت اسـت  رسـول اللـه صـلی اللـ

 مادر وپدر هر دورا یا یکی را  درحال ضعف وپیری بیابد وبه الر خدمت نکردن آنان به جنت داخل نشود.

: )إن اللـه حـرم لاللـا ونهـى عـن لـال  حـرم عقـوق الوالـد ووأد البنـات وال وهـات در یک حدیث دیگری امده اسـت 

 –وإضاعة املال(. صحيح مسلم ونهى عن لال  قيل وقال وررثة السؤال 

بدون شک الله تعـالی سـه شـی را حـرام گردانیـده اسـت واز سـه شـی منـع منـوده اسـت.نافرمانی پـدرومادر  -ترجمه:

کـردن دخــرتان را حـرام گردانیــده اسـت ومنـع منــودن چیـزی را کــه الزم حـرام گردانیـده اســت، زنـده بــه گـور  را

منـوده ؛ ازقیـل وقـال، )ازسـخنان نهـی واز سـه شـی  سـتحق نیسـتیدو ل  کردن آنچه را که شـ  م،است اعطای آن

 بیهوده زیاد( واز سوال کردن مردم، از ارساف یا ضایع منودن مال .

 صورت های نافرمانی پدرومادر:

ی پدرومادر در نوشنت وگفنت منحرص کرده منی شود، میخواهد برای فهم مردم برخی از نافرمـانی پـدرومادر بطـور نافرمان

 ذکر شود که در جامعه فعلی وجود دارد: منونه

کردن ودر باالی سـخن پدر ومادر را لت وکوب، راندن ورسزنب  درگفتار، عمل، عادت همرای پدرومادر جنجال منودن.

 پیب در، نارضایتی را آشکار کردن یا جواب منفی دادن.مقابل حکم پدر ومادر در ، گفنت یا قهرشدنآنها سخن تیز 
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، کردن وبه کـاری گ شـنتپدر ومادر را امر ، نگاه کردن به  رف مادر وپدر به قهر، یا سخن تند گفنت پدرومادر قهر شدن

 کارهای پدرومادر انتقاد کردن.در 

پدرومادر توجه نکردن وسخنان  به گفتار، کمک نکردن در کارهاهمرای پدرومادر ، پیب روی پدرومادر بی ادبی کردندر

بـدون ، بیجـای شـ ریدندرا  گفتار پدرومادر، جنگ کردن یا رد کردن گفتار آنهادرگفتار همرای آنها ، قطع کردن آنها را

همرای مردم بیان کـردن بـدی ، رضورت داشته باشند الداجازه پدرومادر به سفرمباح رفنت،در صورتی که پدرو مادر به او 

 برای پدرومادر دشنام  دادن ولعنت گفنت.و  پدرومادر

 ولسائر املسلمین واستغفروه انه هوالغفور الرحیم له لی ولکمقولی هذا استغفروالاقول 


