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به نام خداوند بخشِ ندهء مهربان
ستاٌش مخصوص خداوندی است که پروردگار همه عالمٌان است ،همان
ان
{و َو َّ
اْل ْن َس َ
خداوندی که در قرآن کرٌم خود چنٌن می فرماٌدَ :
ص ٌْ َنا ْ ِ
ْن أَ ِن ا ْش ُكرْ لًِ
ِب َوالِ َد ٌْ ِه َح َملَ ْت ُه أ ُ ُّم ُه َوهْ ًنا َعلَى َوهْ ٍن َو ِف َ
صال ُ ُه فًِ َعا َمٌ ِ
ك إِلًََّ ْالمَصِ ٌرُ} ،ترجمه« :و انسان را به (اطاعت) پدر و ما َدرش
َول َِوالِ َد ٌْ َ
سفارش کردٌم .مادرش او را در سستی و ناتوانی برداشت ،و جدا کردن
او (از شٌر) دو سال است .به اٌنکه مرا و مادر و پدر خود را شکر
گوًٌ و بسوی من است بازگشت» ،و گواهی می دهم که نٌست معبود
برحق جز هللا که او ٌکتا و بیهمتا است ،و گواهی می دهم بر اٌنکه
سردار و پٌامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی هللا علٌه وسلم بنده و
فرستاده خداوند است ،ای هللا! بر او و بر آل اصحاب او و بر هر کسانی
که به وجه احسن از او تا روز َرستاخٌز َپٌروی نموده اند رحمت و
سالمتی نازل فرما.
و بعد!
همانا نٌکوٌی اسم عام و شاملی است که همه خصلتها و وٌژگیهای
ستوده ،صفتهای نٌک و اخالق خوبی را در بر می گٌرد که اٌن چنٌن
خصال در نفس و وجدان انسان اطمٌنان بار می آورد و باعث انتشار
محبت مٌان مردم می شود ،و استقرار و آرامش را برای مجتمعات به
ارمغان می آورد .هنگامی که پٌامبر صلی هللا علٌه وسلم از نٌکوٌی
پرسٌده شد ُچنٌن پا ُسخ دادْ { :ال ِبرُّ حُسْ نُ ْال ُخل ُ ِق} ٌعنی« :نٌکوٌی ،خوش
اخالقی است».
بدون تردٌد والدٌن سزاوارترٌن کسانی اند که باٌد انسان همراهشان با
نٌکوٌی رفتار کند ،خداوند متعال ما را دستور داده تا با اٌشان به نٌکوٌی
رفتار نماٌٌم ،و در برابر شان با ادب و مهربان باشٌم و برای شان بال
عاجزی و فروتنی هموار نماٌٌم.
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هنگامی که به کتاب خداوند و احادٌث پٌامبر صلی هللا علٌه وسلم نظر
بٌاندازٌم می بٌنٌم که رابطه مٌان فرزندان و والدٌن را چگونه تنظٌم
ك أَ ََّّل َتعْ ُب ُدوا إِ ََّّل إٌَِّاهُ
ضى َر ُّب َ
{و َق َ
نموده است ،چنانچه می فرماٌدَ :
ك ْال ِك َب َر أَ َح ُد ُه َما أَ ْو ك َِال ُه َما َف َال َتقُ ْل لَ ُه َما أُفٍّ
ْن إِحْ َسا ًنا إِمَّا ٌَ ْبلُ َغنَّ عِ ْن َد َ
َو ِب ْال َوالِ َدٌ ِ
اخفِضْ لَ ُه َما َج َنا َح ُّ
َو ََّل َت ْن َهرْ ُه َما َوقُ ْل لَ ُه َما َق ْو ًَّل َك ِرٌمًا * َو ْ
الذ ِّل م َِن الرَّ حْ َم ِة
ص ِغٌرً ا} ترجمه« :پروردگار تو حکم کرده
َوقُ ْل َربِّ ارْ َحمْ ُه َما َك َما َر َّب ٌَانًِ َ
پرس ِتش نکنٌد ،و با پدر و
است که بجز او (هٌچ کسی و هٌچ چٌزی) را َ
مادر نٌکی کنٌد .اگر کسی از اٌشان ٌا هردوی شان نزد تو به بزرگسالی
می رسند ،پس به اٌشان اُف مگو (ٌعنی کمترٌن اهانتی مکن) ،و بر
اٌشان بانگ مزن ،بلکه به اٌشان به نٌکوٌی سخن زن ،و بر اٌشان
بالهای تواضع خود را با َمرحمت بگُستران ،و بگو :اي پروردگار آنها
را ببخش! همچنانکه مرا در خوردسالی تربٌه کرده اند» ،در واقع پٌامبر
صلی هللا علٌه وسلم بٌان نموده که نٌکوٌی و وفا داری با والدٌن پس از
نماز که ستون دٌن و بزرگترٌن پشتوانهء اسالم است ،بهترٌن عمل می
باشد ،هنگامی که از بهترٌن عمل نزد خداوند پرسٌده شد؟ فرمود« :ادای
نماز در وقتش» ،کسی پرسٌد سپس کدام عمل نزد خداوند بهتر است؟ در
پاسخ فرمود« :سپس رفتار نٌکو با پدر و مادر» ،کسی گفت :سپس کدام
عمل؟ گفت« :جهاد در راه خدا».
در حقٌقت اسالم ارزش رفتارنٌک با والدٌن و خوبی با آنها و اهتمام
دادن به آنها را بلند برده است ،سپس مادر را به بٌشتر نٌکوٌی کردن،
اهتمام دادن و مراعات کردن خاص می کند ،طوری که مردی نزد
پٌامبر صلی هللا علٌه وسلم آمد و گفت :ای پٌامبر خدا! کٌست
سزاوارترٌن شخص که همراهش به نٌکوٌی رفتار نماٌم؟ فرمود:
«ما َدرت» آن مرد گفت :سپس چه کسی؟ ،پٌامبر در جوابش گفت:
«سپس ما َدرت» ،باز آن مرد گفت :سپس چه کسی؟ فرمود« :سپس
ما َدرت» ،آن مرد گفت :سپس چه کسی؟ پٌامبر صلی هللا علٌه وسلم در
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پدرت» .از مادر مؤمنان حضرت عائشهء صدٌقه
جوابش گفت« :سپس َ
رضی هللا عنها رواٌت است فرمود :از پٌامبر صلی هللا علٌه وسلم
پرسٌدم چه کسی دارای بزرگترٌن حق بر زن است؟ فرمود:
شوهرش» .گفتم :پس چه کسی دارای بزرگترٌن حق بر مرد است؟
«
َ
مادرش».
فرمودَ « :
در اٌن امر جای تعجب نٌست ،چون اگر مادر سزاوار نٌکی و وفا داری
نٌست پس چه کسی می باشد؟ چه کسی به نٌکی و وفا سزاوارتر از مادر
است که فرزندش را ٌنه ماه کامل در شکم خود حمل می کند طوری که
سختی و درازی اٌن ٌنه ماه برابر نه سال است ،و در وقت وضع حمل
مشکالت طاقت َف رسا را متحمل می شود ،و از سنهء خود به انسان شٌر
می دهد ،و با دستان خود پلٌدی و نجاست انسان را می شوٌد ،و در
هنگام طعام خور َدن فرزن َدش را برخود ترجٌح می دهد ،و اگر فرزندش
دچار بٌماری ٌا مشکالتی شود نهاٌت خسته و اندوه گٌن می شود ،و اگر
مٌان زندگی فرزند و مرگ خودش انتخاب داده شود به صدای بلند
زندگی فرزندَ ش را انتخاب می کند ،و چه کسی سزاوار وفاداری است
از کسی که پروردگار جهانٌان در قرآن کرٌم پٌرامون او چنٌن توصٌه
ض َع ْت ُه
{و َو َّ
ان ِب َوالِ َد ٌْ ِه إِحْ َسا ًنا َح َملَ ْت ُه أ ُ ُّم ُه ُكرْ هًا َو َو َ
اْل ْن َس َ
نموده استَ :
ص ٌْ َنا ْ ِ
ُ
ون َشهْرً ا} ترجمه« :و به انسان توصٌه کردٌم
صال ُ ُه َث َالث َ
ُكرْ هًا َو َح ْمل ُ ُه َو ِف َ
که با پدر و مادر خوٌش نٌکوٌی کند .مادرش او را با ناراحتی (در
شکم) خود برداشت ،و او را با ناراحتی زاٌٌد ،و (دورۀ) حمل و از شٌر
باز گرفتنش سی ماه است».
در حقٌقت بزرگترٌن فضل و احسان خداوند بر انسان اٌن است که او را
بر نٌکوٌی با والدٌن و به وٌژه با مادرش موفق می گرداند ،پس کسی که
بر نٌکوٌی با مادرش هداٌت کرده شود در واقع خداوند به او خٌر و
خوبی زٌاد و بزرگ و برتری واَّلٌی را نصٌب نموده است ،طوری که
نتٌجهء برکت و توفٌق آنرا در دنٌا می بٌند ،و امٌدوار ثواب و پاداش
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نٌک و مغفرت آن در آخرت میباشد .در حقٌقت نٌکوٌی با مادر دارای
فضاٌل و نتاٌج نٌکی است که آنرا نٌکوکار در دنٌا و آخرت به دست می
آورد ،از آن جمله:
*برآورده شدن نٌازمندٌها ،رفع و دفع مشکالت ،پذٌرفته شدن دعا ،عبد
هللا ابن عمر رضی هللا عنهما از پٌامبر صلی هللا علٌه وسلم رواٌت می
رٌزش
کند که فرمود« :باری سه نفر در راهی می رفتند ،ناگهان ُدچار ِ
باران شدند ،پس همه شان به غاری در کوه پناه بردند ،پس سنگ بزرگی
از کوه بر َدهان غار آنها افتٌد و دهان آنرا بند کرد ،پس برخی شان بر
برخی دٌگرشان گفتند :ببٌنٌد هر عمل نٌکی را که برای رضای خدا
انجام داده اٌد توسط آن از خداوند بخواهٌد شاٌد اٌن مشکل را از ما رفع
نماٌدٌ ،ک آنها گفت :خداٌا! من پدر و مادر بزرگسال و همچنٌن
فرزندان خوردسن داشتم ،همٌشه رعاٌت آنها را می کردم ،هنگامی که
صبحگاهان بٌرون می رفتم برای آنها شٌر میآوردم ،در توزٌع شٌر اول
از پدر و مادرم شروع می کردم ،پٌش از فرزندانم آنها را شٌر می دادم،
و روزی اندکی با تأخٌر برگشتم هنگامی که بٌگا برگشتم دٌدم که پدر و
مادرم خوابٌده اند ،پس به طور عادی مانند هر روز برای شان شٌر
آماده کردم و باَّلی سرشان اٌستاد شدم دلم نشد آنها را بٌدار کنم و
همچنٌن دلم نشد پٌش از آنها به فرزندا َنم شٌر بدهم ،و فرزندانم تا صبح
به پٌش قدمها ٌَم افتٌده بودند ،پس ای خدا تو می دانی که من اٌن کار را
فقط برای رضای تو انجام دادم ،پس برای ما دری ِبگُشا تا از آن آسمان
را ببٌنٌم ،پس خداوند برای شان دری را باز نمود و از آن آسمان را
دٌدند ،»...سپس هر کدام آنها توسط عمل نٌک شان از خداوند خواهان
گشاٌش شدند ،پس خداوند مشکالت شان را رفع نمود.
و گروهی از مردم ٌمن نزد حضرت عمر بن خطاب رضی هللا عنه
آمدند از اٌشان پرسٌدند :آٌا مٌان شما اوٌس بن عامر هست؟ تا که پٌش
اوٌس آمد و گفت :آٌا تو اوٌس بن عامر هستی؟ گفت :بله ،گفت :از مراد
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و سپس از قرن هستی؟ گفت :بله ،فرمود :تو پٌس بودی حاَّل جز موضع
ٌک درهم صحتٌاب شده ای؟ گفت بله ،گفت :مادرت زنده است؟ گفت:
بله ،گفت :از پٌامبر صلی هللا علٌه وسلم شنٌدم که فرمود« :روزی اوٌس
بن عامر همراه گروه از اهالی ٌمن از مراد و از قرن مٌاٌند ،که او در
اصل دارای بٌماری پٌسی بود سپس از آن صحتٌاب شده جز به اندازه
سر ٌک درهم ،و او مادری دارد که با او رفتار نٌک می کند ،اگر او به
خداوند سوگند ٌاد کند حتما خداوند او را از سوگندش برائت می دهد،
پس اگر توا ِنستی که او براٌت طلب مغفرت نماٌد حتما چنٌن کن» ،پس
براٌم از خداوند طلب مغفرت ُنما ،پس او براٌش طلب مغفرت کرد ،پس
حضرت عمر رضی هللا عنه به او گفت :می خواهی کجا بروی؟ گفت
می خواهم به کوفه بروم ،گفت :آٌا برای امٌر آنجا ننوٌسم (تا تو را نزد
خود بدارد و احترامت کند)؟ گفت :من در صحرا با مردمانی می باشم
که آنها را دوست می دارم .پس در سخن پٌامبر صلی هللا علٌه وسلم
اشاره براٌن است که خداوند دعای او را به سبب رفتار نٌکَش همراه
مادرش استجابت می کرده است.
َ
*اجر و ثوابً بزرگی است :از معاوٌه ال ُّسلَمًِِّ رواٌت است که می
فرماٌد :نزد رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم آمدم و گفتمٌ :ا نبی خدا،
مٌخواهم همراه باشما جهاد کنم تا بتوانم رضامندي خداوند و پٌروزی
آخرت را بدست بٌاورم ،جناب شان فرمودند( :اٌا مادرت حٌات است؟)
گفتم بلی ،فرمود( :برگرد و با آن نٌکی کن) باز از ٌک پهلوی دٌگری
آمدم و گفتم ٌا نبی خدا مٌخواهم همراه باشما جهاد کنم تا بتوانم
رضامندي خداوند و پٌروزی آخرت را بدست بٌاورم ،جناب شان
فرمودند( :اٌا مادرت حٌات است؟) گفتم بلی فرمود( :برگرد و با آن
نٌکی کن)  ،باز از پٌش رو آمدم و گفتم ٌا رسول هللا مٌخواهم همراه
باشما جهاد کنم تا بتوا َنم رضامندي خداوند و پٌروزی آخرت را بدست
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بٌاورم ،جناب شان فرمودند( :اٌا مادرت حٌات است؟) گفتم بلی فرمود:
(برگرد و به قدمهای او بنشٌن زٌرا زٌرپای او جنت است).
و از کعب بن عُجْ َر َة رضی هللا عنه رواٌت است که ٌک مرد نزد رسول
هللا صلی هللا تٌر شد اصحاب نبی صلی هللا علٌه وسلم برقوت وجوش او
نظر کردند و خوش شان آمد و گفتندٌ:ارسول هللا چی مٌشد اٌن همه در
راه خدا مٌبود!! رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم فرمود :اگر او سعی و
کوشش برای بدست أوردن رزق براى فرزندانش مٌکند اٌن در راه
خداست ،و اگر اٌن سعی و کوشش را برای مادر و پدر بزرگ سالش
مٌکند هم در راه خداست.
*کفاره گناهان و بدٌها است ،از ابن عمر رضی هللا تعالی عنه رواٌت
است که شخصی نزد رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم آمد و گفتٌ :ا
رسول هللا ،ازمن گناهی بزرگ و عظٌمی سر زده است اٌا برای من
توبه است؟ فرمودند ( :آٌا مادر داری؟) ،گفت :نخٌر ،فرمودند( :آٌا خاله
داری؟) گفت :بلی ،فرمودند( :برو و با آن نٌکی کن).
*سبب بدست آوردن بهشت و بلند رفتن درجه مٌگردد ،از عبدهللا بن
مسعود رضى هللا عنه رواٌت است که می فرماٌد :گفتمٌ :ا نبی خدا ،کدام
ٌک از اعمال و کارها نزدٌک کننده به بهشت است؟ فرمود( :اداء نمودن
نماز به وقت آن) گفتم :دگر چه چٌزی ٌا رسول خدا؟ فرمودند ( :نٌکی با
والدٌن )...و از حضرت بی بی عاٌشه رضى هللا عنها رواٌت است :که
رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم فرمود( :خوابٌدم ،و بهشت را به خواب
دٌدم ،و صدای تالوت و قرات قرآن را شنٌدم ،ګفتم :اٌن کٌست؟ گفتند:
اٌن حارثه بن نعمان است ،پس رسول هللا صلی هللا علٌه فرمود( :اٌنست
نٌکی ،اٌن است نٌکی) ،و حارثه کسی بود که در نٌکی با مادرش در
بٌن مردم شهرت داشت.
پس بر ما َّلزم است که بر پدران و مادران خوٌش نٌکی کنٌم و بر آنها
وفادار بمانٌم ،و به اٌن باور و ٌقٌن داشته باشٌم که نٌکی کردن با آنها بر
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ما َدٌْنٌ است و همٌنطور نا فرمانی از آنها همچنان بر ما َدٌْنٌ است،
قسمٌکه رفتار مٌکنی همانگونه باتو رفتار مٌشود ،بخاطرٌکه نافرمانی
از والدٌن سبب نا رضاٌتً هللا تعالی مٌگردد و سزای اٌن نافرمانی را
هللا تعالی در همٌن دنٌا قبل از اخرت مٌدهد ،نظر به قول رسول هللا
صلی هللا علٌه وسلم  (:در دو کار هللا متعال عجله مٌکند :سرکشی و
نافرمانی از والدٌن) و همچنان در حدٌث دٌگری آمده که رسول هللا
فرموده است( :به بهشت نمی رود نافرمانبردار ومنت گذار و کسٌکه
معتاد نشه است).
اقول قولی هذا و استغفر هللا لی و لکم.
صلى
الحمد هلل رب
العالمٌن ،والصالة والسالم على سٌد الخلق أجمعٌن َ ،
َ
ك علٌ ِه  ،و َعلى آل ِه وصحْ ب ِه أَ
بإحسان
جمعٌن  ،ومن تبعهُم
َ
هللا وسل ْم وبار َ
ٍ
ٌوم ال ِّدٌن.
إلى ِ
برادران مسلمان:
نٌکی با والدٌن و خاصتا نٌکی با مادر جای و محل اتفاق بٌن تمام
شرٌعت های اسمانی است ،چنانچه هللا تعالی می فرماٌد« َوإِ ْذ أَ َخ ْذ َنا مٌِ َث َ
اق
ْن إِحْ َسا ًنا» ترجمه « :و بٌاد آورٌد
َبنًِ إِسْ َرائٌِ َل ََّل َتعْ ُب ُد َ
ون إِ ََّّل َّ َ
هللا َو ِب ْال َوالِ َدٌ ِ
وقتی را که از بنی اسرائٌل پٌمان ګرفتٌم که به جز خداوند چٌزی دٌګر
را نپرستٌد ،با پدر و مادر رفتار نٌکو کنٌد».
و در قول دٌگ رخود هللا تعالی در خطاب به تمام مردم مً فرماٌد«:
ْن أَ ِن
َو َو َّ
ان ِب َوالِ َد ٌْ ِه َح َملَ ْت ُه أ ُ ُّم ُه َوهْ ًنا َعلَى َوهْ ٍن َو ِف َ
اْل ْن َس َ
صال ُ ُه فًِ َعا َمٌ ِ
ص ٌْ َنا ْ ِ
ك إِلًََّ ْالمَصِ ٌ ُر» ترجمه « :و انسان را به (اطاعت) پدر
ا ْش ُكرْ لًِ َول َِوالِ َد ٌْ َ
و مادرش سفارش کردٌم .مادرش او را در سستی و ناتوانی برداشت ،و
جدا کردن او (از شٌر) دو سال است .به اٌنکه مرا و مادر و پدر خود را
شکر نماٌی و بسوی من است بازگشت».
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دٌن مقدس اسالم راه نافرمانبرداری را قطع نموده است بر هر آنکه
نافرمانبرداری مٌکند ،بعضی از جوانان مٌگوٌند که انها بٌشتر حق دارند
بر والدٌن شان  ،و با آنها سختی و رفتار نادرست زشت و ناپسند
وٌٌم :که شرٌعت مقدس ،ما را به احسان
مٌکنند ،ما برٌن قسم مردم مٌ ُ
گ ِ
و نٌکی با والدٌن امر نموده است ،و امر نموده که با انها نٌکی کنٌم حتی
اگ ر آنها کافرهم باشندٌ ،عنی کفر آنها علت برای نافرمانی از آنها شده
ك
ك َعلَى أَنْ ُت ْش ِر َ
نمٌتواند ،و درٌن باره هللا تعالی مٌفرماٌدَ «:وإِنْ َجا َه َدا َ
صا ِح ْب ُه َما فًِ ال ُّد ْن ٌَا َمعْ رُو ًفا َوا َّت ِبعْ َس ِبٌ َل
ك ِب ِه عِ ْل ٌم َف َال ُتطِ عْ ُه َما َو َ
س لَ َ
ِبً َما لَ ٌْ َ
ون» ترجمه « :و اگر
اب إِلًََّ ُث َّم إِلًََّ َمرْ ِج ُع ُك ْم َفأ ُ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َما ُك ْن ُت ْم َتعْ َمل ُ َ
َمنْ أَ َن َ
(پدر و مادرت) ترا بر اٌن وادارند که به من شرٌک بٌاوری ،چٌزی را
که خود آنرا نمٌدانی از اٌشان َپٌروی مکن .ولی با اٌشان درٌن دنٌا به
وجه پسندٌده مصاحبت کن ،و راه کسی را پٌروی کن که بسوی من رو
می آورد .سپس بازگشت شما بسوی من است ،و من شما را به آنچه که
مٌکردٌد آگاه مٌگردانم».
و از اسما بنت ابی بکر رضی هللا عنهما رواٌت است می فرماٌد :نزد
من مادرم در عهد رسول هللا صلی هللا علٌه وسلم آمد در حالٌکه کافر بود
و او مٌخواست تا با او صله رحمی نما ٌَم ،از رسول هللا صلی هللا علٌه
مادرت
وسلم پرسٌدم و گفتم آٌا با ما َدرم صله رحمی کنم؟ فرمود :بلی ،با
َ
صله رحمی کن.
پس با والدٌن نٌکی کنٌد حتی اگر کفار هم باشند تا آن زمانی که اگر آنها
شما را به گناه و معصٌت و کفر دعوت مٌکنند پس از آنان اطاعت
نکنٌد ،در غٌر آن هٌچوقت با آنها بد رفتاری نکنٌد چنانچه که هللا تعالی
صا ِح ْب ُه َما فًِ ال ُّد ْن ٌَا َمعْ رُو ًفا» ترجمه « :با اٌشان
امر فرموده استَ « :و َ
درٌن دنٌا به وجه پسندٌده مصاحبت کن».
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و بر شما َّلزم است تا درک کنٌد که اٌن بهتری شما نٌست بلکی اٌن حق
و واجب آنها بر شما است و با کوتاهی درٌن حق گناهگار مٌشوٌد اگر
انجام َن ِدهٌد.
مادرش احسان مٌکند و در
پٌروزی و کامگاری نصٌب کسی باد که با
َ
نٌکی با آن تالش مٌکند و سعی برای بدست آوردن رضای او مٌکند .از
عبد هللا بن عمر رضی هللا عنهما رواٌت است که رسول هللا صلی هللا
علٌه وسلم فرمود( :رضاٌت و خشنودی هللا تعالی در رضاٌت والدٌن
است ،و غضب و قهر هللا تعالی در غضب و قهر والدٌن است).
ٌارب مارا تواناٌی نٌکی با پدران و مادارن مان اَعطاء فرما ،و به آنها
مغفرت نصٌب بگردان و بر آنها رحم کن قسمٌکه مارا در کودکی تربٌت
نمودند.

