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  ).رح(موحدي 
 به تمام اساتيد و معلماني كه علم و دانش را از آنان آموختم.  
 ام  ر راه تربيت دينيبه پدر و مادر عزير و ارجمندم كه از هيچ سعي و تالشي د
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  مقدمه مؤلف 
و علي آله صحبه و من  و الصالة علي رسول اهللا، نبينا محمدالحمداهللا، 

  : اما بعد  .وااله
و در دين هم مقام و دانيد حق پدر و مادر بر فرزند بسيار عظيم است  چنان كه مي

پس احسان كردن به والدين مقارن توحيد و همچنين . ايشان بسيار باالستمنزلت 
است و احسان به ايشان از بهترين اعمال در  شكر اهللا شكرگذاري آنها نيز مقرون به

در كتاب خويش مكرراً در مورد والدين  چنان كه خداوند. رود نزد خدا به شمار مي
  : از جمله قال اهللا تعالي . ستسفارش فرموده ا

 (#ρß‰ ç6ôã$# uρ ©!$# Ÿω uρ (#θä. Î ô³è@ ⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹ x© ( È⎦ ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ)     
  )36 /نساء (  

خداي يكتا را بپرستيد و هيچ چيز را شريك وي قرار ندهيد و نسبت به پدر و «
  .»مادر نيكي كنيد

نسبت به پدر و مادر  وي قرار ندهيد و خداي يكتا را بپرستيد و هيچ چيز را شريك
  . نيكي كنيد

  : و قال تعالي 

 ö≅è% (# öθs9$yè s? ã≅ø? r& $ tΒ tΠ §ym öΝ à6š/ u‘ öΝ à6 øŠn=tæ ( ω r& (#θä.Î ô³è@ ⎯Ïμ Î/ $\↔ø‹ x© ( 

È⎦ ø⎪t$Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ)   ) 151 /انعام(  
به راستي بيان كنم، اين كه به بگو بياييد تا آنچه را خداوند بر شما حرام كرده همه را «

  .»وجه شريك نياوريد و ديگر اين كه به پدر و مادر احسان و نيكي كنيد چيخدا به ه
بگو بياييد تا آنچه راخداوند بر شما حرام كرده همه را به راستي بيان كنم، اين كه به 

  . نيدوجه شريك نياوريد و ديگر اين كه به پدر و مادر احسان و نيكي ك خدا به هيچ
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  : و قال تعالي 

 4© |Ós% uρ y7•/ u‘ ωr& (# ÿρß‰ ç7÷è s? HωÎ) çν$−ƒ Î) È⎦ø⎪ t$Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $̈Β Î) £⎯ tóè=ö7 tƒ 

x8 y‰ΨÏã u y9 Å6ø9 $# !$ yϑèδß‰ tnr& ÷ρ r& $ yϑèδ ŸξÏ. Ÿξsù ≅à) s? !$yϑ çλ°; 7e∃ é& Ÿω uρ $yϑèδ öpκ÷] s? 

≅è% uρ $ yϑßγ ©9 Zωöθ s% $VϑƒÌŸ2 ∩⊄⊂∪ ôÙÏ÷z$# uρ $yϑ ßγ s9 yy$uΖy_ ÉeΑ —%!$# z⎯ ÏΒ 

Ïπ yϑôm §9 $# ≅è%uρ Éb>§‘ $yϑ ßγ÷Ηxq ö‘ $# $ yϑx. ’ÎΤ$u‹−/ u‘ # ZÉó |¹   ) 24-23 /اسراء(  
وخداي تو حكم فرموده كه جز او هيچ كس را نپرستيد و دربارة پدر ومادر «

نيكويي كنيد و چنانچه هر دو يا يكي از آنها پير و سالخورده شوند، مبادا 
بگوييد كه رنجيده خاطر شوند و كمترين آزاري به آنها نرسانيد و ) فاُ(ي ا كلمه

با ايشان با اكرام و احترام سخن بگوييد، و هميشه پر و بال تواضع و تكريم را با 
چنان كه پدر و مادر، مرا به ! كمال مهرباني نزدشان بگستران و بگو پروردگارا

  .»و مهرباني فرما دادند، تو در حق آنها رحمت ش رمهرباني پرو
  : و قال تعالي 

 $uΖ øŠ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïμ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ/ çμ ÷Fn= uΗxq …çμ •Βé& $·Ζ ÷δ uρ 4’n? tã 9⎯ ÷δ uρ …çμè=≈ |ÁÏùuρ ’Îû 

È⎦ ÷⎫ tΒ% tæ Èβr& öà6 ô©$# ’Í< y7÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ9 uρ ¥’n< Î) çÅÁ yϑø9 $#   ) 14 /لقمان(  
در خود نيكي كند، به و ما به هر انساني سفارش كرديم كه در حق پدر و ما«

كرده و تا دو سال به او شير داده، سپس او را از  ويژه مادر كه بار فرزند را حمل 
شكر من و پدر و مادر را به جاي آور كه بازگشت خلق به . شير باز گرفته است
  .»سوي من خواهد بود

ان ها يكي را در اينجا بينار زيادي موجود است كه از آيدر اين مورد احاديث بس
  . كنيم مي
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: اي العمل احب الي اهللا؟ قال :  اهللا سألت رسول: قال «: عن عبداهللا بن مسعود 
الجهاد في سبيل : بر الوالدين قلت ثم اي؟ قال : الصالة في وقتها قلت ثم اي قال 

  . 85/ ، مسلم 527/ بخاري  »اهللا
ل كردم كه چه سئوا من از رسول خدا: فرمايد  مي حضرت عبداهللا بن مسعود

خواندن نماز در وقتش باز پرسيدم : از همه بهتر است؟ فرمودند  عملي در نزد اهللا
بعد از آن چه : مادر، بار سوم پرسيدم  نيكي به پدر و: آن چه عملي؟ فرمودند  بعد از

  . جهاد كردن در راه خدا: عملي؟ فرمودند 
كند و تمام اديان  آن حكم مينيكي به پدر و مادر از اعمالي است كه عقل انسان به 

كند كه بايد حق پدر و مادر را ادا نموده و  گذشته و روش و عادت انبياء بر آن تأكيد مي
اسالمي آن شريعت از محاسن . به آنها نيكي كرد و روش صالحين نيز همين بوده است

د كن است كه براي پدر و مادر ارزش فضيلت قايل است كه بر كامل بودن آن داللت مي
مادر  و بر خالف قوانين وضع شده در روي زمين كه هيچ حق و فضيلتي را براي پدر و

  . در نظر نگرفته است، اسالم همه حقوق پدر و مادر را در بردارد
دانيد عالم غرب با آن همه پيشرفت تكنولوژي خود، هيچ فضيلت و  چنان كه مي

ين خود مادر را مانند كااليي در حقي را براي پدر و مادر در نظر نگرفته است و در قوان
ي ندارد و نهايت قاند كه هر گاه كاربرد آن تمام شد ديگر هيچ حق و حقو نظر گرفته

ند، اين است كه در هر سال يك روز را وش مادر قايل مي ارزشي كه براي پدر و
ر اند و د يا همان روز مادر ناميدهعيد مادر را اند كه آن  گذاري كرده مخصوص مادر نام

كنند و آن را به محبت و  آن روز دختران و پسرانشان كادو و هدايايي را به آنها تقديم مي
آيا اين رعايت حق والدين است و آيا . كنند و اين نهايت كار آنهاست نيكي تعبير مي

  توان همين كار را وفاي به عهد والدين ناميد؟  مي
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اما در اسالم . كنند ك نميافراد از حقوق والدين غافلند و فضيلت ايشان را در
توان  با دقت در آيات و احاديثي كه بيان شد، اهميت آن را مي. موضوع متفاوت است

حتي اسالم ما را از نافرماني والدين نهي كرده و در نهايت ارزش اين مسأله را . دريافت
وند در آنجا نشان داده كه نافرماني والدين را جزء گناهان كبيره و مقارن شرك به خدا

  . قرار داده است
  : فرموده است  براي تثبيت اين موضوع تنها همين آيه كافي است كه خداوند

 Ÿξsù ≅à) s? !$ yϑçλ°; 7e∃ é& Ÿω uρ $yϑèδ ö pκ÷] s?   ) 23 /اسراء(  
نگوييد كه رنجيده خاطر شوند و كمترين آزاري به ) فاُ(اي  به پدر و مادر كلمه«

  .»آنها نرسانيد
اي  يا هر كلمه »اُف«ي  گفتن كلمه شويم كه خداوند ه متوجه ميبا دقت در اين آي

را كه سبب رنجش والدين شود ناپسند دانسته است تا خود بدانيد كه گفتن سخناني 
عن عبداهللا «: در اين باره احاديث زيادي هم وجود دارد . تر از آن چگونه است سخت

راك باهللا و عقوق االش: الكبائر : قال  عن النبي بن عمرو بن العاص
  . 6675/ بخاري  »الوالدين و قتل النفس و اليمين الغموس

از : كند كه فرموده است  روايت مي از رسول خدا حضرت عبداهللا بن عمرو
  : باشد  جمله گناهان كبيره امور ذيل مي

كشتن و تلف كردن نفس  -3نافرماني پدر و مادر  - 2شريك آوردن به خداوند  - 1
  .و به ناحق 1قسم غموس - 4

_________________________________________________________________________ 

ور شدن در گناه و شخص با اين قسم خود در گناه  قسمي كه خالف واقعيت است يعني غوطه: غموس  -1
 . شود ور مي غوطه
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به آنان و با وجود آن كه اسالم از نافرماني پدر و مادر شديداً نهي كرده است مورد نيكي 
اي با  و به عذاب شديدي اشاره نموده است كه نافرمانان را در برخواهد گرفت، باز هم عده

  . نندك ماني آنان باكي ندارند و حقوقشان را پايمال ميراز ياد بردن حقوق والدين، از ناف
اما با وجود منزلت واالي والدين و بر خالف تأكيد اسالم در اين كتاب دو موضوع 

با اميد آن كه براي خوانندگان مفيد . سي خواهد شدرماني والدين و نيكي به آنها بررناف
در آخر از خداوند تبارك و . ي اغماض نگرند هاي آن را به ديده واقع شود و كاستي

آمين يا رب العالمين . ا را در زمره بهترين بندگان خود قرار دهدخواهيم كه م تعالي مي
   .ملو اهللا اع

  
  اهللا و سلم علي نبينا محمد و آله و صحبه وصلي
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  مقدمه مترجم 
الحمدهللا رب العالمين و العاقبه للمتقين و الصلوه و السالم علي خير خلقه 

  .و علي آله و اصحابه اجمعين محمد
 $uΖ øŠ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïμ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ/ çμ ÷Fn= uΗxq …çμ •Βé& $·Ζ ÷δ uρ 4’n? tã 9⎯ ÷δ uρ …çμè=≈ |ÁÏùuρ ’Îû 

È⎦ ÷⎫ tΒ% tæ Èβr& öà6 ô©$# ’Í< y7÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ9 uρ ¥’n< Î) çÅÁ yϑø9 $#   ) 14 /لقمان(  
كه در حق ايشان نيك (ايم  ما به انسان در مورد پدر و مادرش سفارش كرده«

مادرش بدو حامله شده است و هر ) چرا كه باشيد و نيكي كنيد، به ويژه مادر،
پايان دوران شيرخوارگي او دو . اي دچار آمده است دم به ضعف و سستي تازه

نوشد،  و در اين دو سال نيز، كودك شير، يعني شير جان مادر را مي(سال است 
ماهه حمل و شيرخوارگي مهمترين خدمات و بزرگترين  32مادر در اين مدت 
سپاسگزار كه همه ) دارد، لذا به انسان توصيه ما اين است ل ميفداكاري را مبذو

بازگشت بسوي ) بدان كه سرانجام(من و هم سپاسگزار پدرت و مادرت باشد و 
  .»)دهد دان را سزا مينيكان و را جزا و ب(من است 
هايي  به پدر و مادر و اداي حقوقشان از جمله ارزشمفهوم شد نيكي  چنانچه از اين آيه

كند و اگر كسي  اني در كتاب و سنت آن را تأكيد ميوكه نصوص صريح و قاطع فرااست 
  . گيرد حق عذاب الهي قرار ميتمادر را ناديده بگيرد و پايمال كند مس حقوق پدر و

بيان شده است كه خشنودي خداوند بستگي به  چنانچه در حديث رسول خدا
  . خشنودي پدر و مادر دارد

وتاه اهميت و حساس بودن اين موضوع سبب شد تا اين كتاب ك ي حال با اين مقدمه
ها و اسباب نافرماني والدين را كه منجر به  را ترجمه نموده تا امت مسلمان انواع راه

  . شود بدانند و بر اهميت موضوع پي ببرند عذاب الهي مي
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دران آوري كتاب خصوصاً برا در خاتمه از تمام عزيزاني كه بنده را در رابطه با جمع
عزيز جناب آقاي عبدالطيف شعباني و آقاي حامد عصار رودي متصدي كيميا رايانه 
شهرستان خواف كه در امور تايپ و حروفچيني و خواهر زهرا خوشامن كه در امور 

  . ويرايش كتاب اينجانب را همكار كردند كمال تشكر و امتنان را دارم
  

  عبدالحميد گل مهرآبادي 
   21/3/1385احناف خواف ـ ي علميه  ي حوزه طلبه
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  ) اهللا حفظه(تقريظ جناب موالنا مطهري 
  مدير حوزه علميه احناف خواف

  : اما بعد  نحمده و نصلي علي رسوله الكريم
 - 2نافرماني والدين  - 1هاي  ي عزيز آقاي عبدالحميد گل مهرآبادي سه رساله بنام طلبه
كه از عربي به فارسي ترجمه كرده احكام تفريح و ورزش در اسالم را  - 3ي نيكو  خاتمه

ي قسمتي از مطالب رسايل مذكور مضامين آن را نافع  با مطالعه. بود به اينجاب ارائه نمود
و مفيد براي خوانندگان يافتم اميد است كه طالب و اهل علم احساس مسئوليت نموده و 

  . مايندي فرهنگ اسالمي به مردم كوتاهي نفر از هر گونه سعي و تالش جهت ارائه
  

  حبيب الرحمن مطهري) موالنا(
  17/3/1385ي احناف  ي علميه مدير حوزه



  نافرماني والدين 

 

12

  شيخ الحديث ) اهللا حفظه(الدين شهيدي  تقريظ موالنا شهاب
  حوزه علميه احناف خواف

  : اما بعد  نحمده و نصلي علي رسوله الكريم
ضوع را باشد و ابعاد مختلف مو اي در پيش كه موضوعش نافرماني والدين مي رساله

طالب عزيز محمد ابراهيم الحمد كه توسط ي  بررسي نموده برگرداني است از رساله
عبدالحميد گل مهرآبادي ترجمه و جهت استفاده عموم به زبان فارسي ترجمه گرديده 
است و در اختيار مردم قرار داده شده است اميد است خداوند به مترجم عزير و محترم 

به جوانان عزيز و مسلمان شوق و عالقه استفاده كاملتر از  توفيق خدمت بيشتر و بهتر و
  . اين رساله عنايت بفرمايد

  
  با التماس دعاي خير

  الدين شهيدي شهاب) موالنا(
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  استاد حديث ) اهللا حفظه(تقريظ موالنا عبداهللا موحدي 
  حوزه علميه احناف خواف
  : ، و بعد الحمدهللا و كفي و سالم علي عباده الذين اصطفي

نافرماني  -2احكام تفريح و ورزش در اسالم  -1ي  قير چند صفحه از سه رسالهح
ي نيكو، كه توسط برادر عزير و ارجمند عبدالحميد گل مهرآبادي وفقه  خاتمه -3والدين 

اهللا ترجمه گرديده و از اين حقير تقاضاي تقريظ نموده بود مطالعه نمودم و چون 
عموم مردم بوده و به ويژه براي نسل جوان عصر موضوعات رسايل مذكوره كه مبتال به 

ي استدالل و اسلوب بيان  بسيار مفيد يافتم خيلي خوشحال شدم شيوهحاضر 
خوانندگان اطمينان قلبي بخشيده و  موضوعات، طوري عالمانه و وضاحت دارد كه بهر

مذكور گردد، در خاتمه از اهللا تعالي خواستارم كه به عمر و علم و عمل  مجذوب آن مي
بركت عطا فرموده و ايشان را براي  )جزاه اهللا عنا و عن سائر المسلمين خير الجزاء(

موضوعات علمي و ديني بيشتر و بهتر موفق نموده و اين گونه خدمات علمي و ديني را 
  .آمين واهللا الحمد اوالً و آخراًمورد قبول خود قرار دهد 

  
  عنه االحقر الداعي ابوالفضل عبداهللا موحدي عفي

  ش.  ه 21/3/1385
  ق.  ه 14/5/1427مطابق با 
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  ) نافرماني(تعريف عقوق  -1
عقوق مادة اصلي آن از : فرموده است ) رح(ابن منظور . عقوق ضد و مقابل برّ است

و به معناي آزردن و اذيت كردن پدر است و  »عقّ والده يعقّه عقّاً و عقوقاً و معقّه«

از اذيت  رسول خدا:  »نهي عن عقوق االمهات انّه«: در حديث آمده  همچنين
اند و همچنين نافرماني، يعني شكستن عصاي اطاعت و  كردن مادران هم نهي فرموده

فرمانبرداري پدر و مادر يا قطع نمودن آن چيزي كه وصل آن بين والدين و فرزند 
  . واجب است

  
  انواع نافرماني -2

   1.داراي انواع مختلفي است نافرماني والدين
خواه با گفتار يا كردار يا اسباب : آنها ) غمگين كردن(گرياندن والدين و تحزين  - 1

  . ديگر مثل دشنام دادن و غيره باشد
مثل بلند كردن صدا و خشونت كردن به آنها با : آزار رسانيدن و زجر دادن آنها  - 2

  : فرموده است  گفتار، چنان كه خداوند

 Ÿξsù ≅à) s? !$ yϑçλ°; 7e∃ é& Ÿω uρ $yϑèδ ö pκ÷] s?   ) 23 /اسراء(  
  .»و كمترين آزاري به آنها نرسانيد و با ايشان با اكرام و احترام سخن گوييد«

اين قسم از مواردي است كه : اُف گفتن و ناليدن و به ستوه آمدن از اوامر والدين  - 3
اما بسياري از ما، هنگامي كه  ما را از انجام آن نهي فرموده است اگرچه خداوند

_________________________________________________________________________ 

مصطفي السباعي / اخالفنا االجتماعيه ) الف: توانيد به كتب ذيل مراجعه كنيد  براي تفصيل بيشتر مي -1
قرّه العين في ) عاد بنت محمد فرج دس/ بالوالدين احسانا ) عبدالرئوف الحناوي ج/ برّ الوالدين ) ب

 ... .ام عبدالكريم و / فضايل برّ الوالدين 
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آوريم،  يا مانند آن را به زبان مي» اُف«دهند، در جواب آنها  والدين به ما دستوري مي
: فرموده است  در حالي كه خداوند. حتي اگر بخواهيم دستورشان را انجام دهيم

»أف Ĥاي به ايشان نگوييد كه رنجيده خاطر شوند يعني، كلمه »فالتقل لهم .  
بعضي از : در جلو پدر و مادر ) پيشاني(برو درهم كشيدن و جمع كردن جبين ا - 4

رو و  مردم اگر به آنها نگاه كني آنها را در اجتماع و مجالس عمومي، بسيار بشاش، خنده
كنند و اگر سخني  معني و طوالني دوري مي بيني كه از گفتن سخنان بي ميخوش اخالق 

شوند و در مقابل  اما وقتي به خانه وارد مي. استنشين  هم بگويند بسيار شيوا و دل
شود و تمامي  غرند و حالتشان كالً دگرگون مي گيرند، مانند شيري مي والدين قرار مي

گردد و برعكس، بسيار تندخو  هاي خوبشان كه در اجتماع پديدار بود پنهان مي خصلت
  : و شاعر در اين مورد گفته است . شوند مي

 أل بعدينمن الناس من يصل ا
  

  االقرب و يشقي به األقرب 
  

ها را به فالكت و  كنند ولي نزديكترين ها پيوند برقرار مي برخي از مردم با دورترين
  . كشند بدبختي مي

يعني كسي به والدين : نگاه نكردن و توجه نكردن به سوي والدين در وقت تكلم  - 5
بن الزبير روايت  سحاق از عروهمعاويه بن ا. خود با خشم و غضب يا تحقير نگاه كند

كسي كه چشم خود را  1»ما برّ والده من شد الطرف اليه«: كند كه فرموده است  مي
  . از توجه به سوي والدين ببندد به آنها نيكي و احسان نكرده است

يعني اين كه كسي پدر و مادرش را مثالً به جارو زدن خانه : دستور دادن والدين  - 6
اصالً جايز نيست به ويژه  ذا امر كند در حالي كه اين كارآماده كردن غ با شستن لباس و

اما . اگر مادر، مريض يا پير باشد يا به خاطر عذري توانايي انجام آن كار را نداشته باشد

_________________________________________________________________________ 

 . 4/433، )ذهبي(سير اعالم النبالء  -1



  نافرماني والدين 

 

17

خاطر و رغبت دل اين كار را انجام دهد و عذري هم نداشته باشد اگر مادر با طيب 
  . ز والدين تشكر و قدرداني و براي آنها دعا كردبا اين حال بايد ا. اشكالي ندارد

شخص با اين كار خود، در واقع دو : كه مادر آماده كرده است انتقاد از غذايي  - 7
عيب گرفتن از غذا، در حالي كه اين عمل جايز نيست  -1: دهد  امر خالف را انجام مي

كردند،  سند بود ميل ميگرفتند، اگر مورد پ اصالً از غذايي ايراد نمي زيرا رسول خدا
به دليل آن كه مادر غذا را آماده كرده  -2. نمودند در غير اين صورت آن را ترك مي

  . شود ادبي مي است، به او بي
خواه در نظم و ترتيب دادن به منزل باشد يا آماده : كمك نكردن در امور منزل  - 8

حقارت و كسر شأن خود  كردن غذا يا كارهاي ديگر، بعضي از پسران اين كار را موجب
دانند و بعضي از دختران با وجود آن كه رنج كشيدن مادر را در امور منزل مشاهده  مي
نمايند و حتي بعضي از آنها اوقات طوالني را  كنند، از كمك رساندن به او دريغ نمي مي

كنند اما در  هاي خود تلف مي سن و سال در گفت و گوهاي بيهوده با دوستان و هم
  . رسانند ا به مادر خود ياري نميكاره
يعني اين كه شخص : گويند  روي برگردانيدن از والدين در هنگامي كه سخن مي - 9

به پدر و مادر توجه نكند يا سخن آنان را قطع كند و يا تكذيب نمايد يا با آنها مجادله كند 
توان تصور  مي. ور شود با خشونت با آنان سخن بگويد يا در هنگام خصومت به آنها حمله

  . گردد شود و شأن آنان تحقير مي ادبي مي كرد كه با اعمال، چقدر نسبت به پدر و مادر بي
گاه با والدين خود  بعضي از افراد هيچ: توجه نكردن به رأي و نظر والدين  -10

از جمله در . خواهند اجازه نميكنند و در مسايل زندگي خود از آنها  مشورت نمي
سكونت گزيدن در جاي ديگر، راه زدواج، طالق، خارج شدن از منزل، مسايلي مانند ا

  . ها و مانند آن سن و سال رفتن و مسافرت با دوستان و هم
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اين كار نيز خالف ادب است زيرا : اجازه نگرفتن در وقت دخول بر والدين  -11
  . يندپدر و مادر گاهي اوقات ممكن است در حالتي باشند كه نخواهند كسي آنها را بب

ها و مشكالت مختلفي كه ممكن  رنج: آشكار كردن مشكالت در مقابل والدين  -12
بعضي از افراد اگر . است شخص با برادران، همسر، فرزندان يا ديگر افراد داشته باشد

بخواهند يكي از افراد خانواده را بر خطايي سرزنش كنند، مايلند كه اين كار را در مقابل 
  . شود كنند اين كار سبب رنجش خاطر آنها مي در حالي كه فكر نمي .والدين انجام دهند

بعضي از افراد اگر در كار : و ذكر عيوب والدين بد گفتن از والدين و عيبجويي  -13
هاي خود  آورند و ناكامي هاي بسيار مي ناكام شوند مثالً در درس خود قبول نشوند، بهانه

آورند كه والدينشان در اين مورد اهمال  ميدهند و عذر  را به والدين خود نسبت مي
اند و  اند و زندگيشان را خراب كرده اند و آن طور كه بايد آنها را تربيت نكرده كرده
  . اند و چيرهاي ديگر شان را بر باد داده آيندة

گيرد يا با  اين صورت يا مستقيماً انجام مي: دشنام دادن و لعن والدين  -14
دهد متقابالً آن شخص هم  خصي پدر و مادر ديگر را دشنام ميهاي ديگر مثالً ش روش

اين  چنان كه در حديثي از رسول خدا. دهد پدر و مادر اين شخص را دشنام مي
من الكبائر «: قال  اهللا ان رسول عن عبداهللا بن عمرو. موضوع بيان شده است

يسب أبا الرجل ! و هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم: قيل . الرّجل والديهشَتم 
روايت است كه رسول  از عبداهللا بن عمرو »فيسب اباه، ويسب امه فيسب أمه

شنام دادن شخص به پدر و مادر ، داز جمله بزرگترين گناهان«: اند  فرموده خدا
آيا شخص پدر و مادرش را دشنام ! اي رسول خدا: ياران فرمودند . خويش است

دهد، پس او هم در عوض  ديگري را دشنام مي پدر شخص. بلي: دهد؟ فرمودند  مي
دهد، او هم در عوض مادرش را  دهد و مادر شخصي را دشنام مي پدرش را دشنام مي

  . »دهد دشنام مي
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مانند آوردن آالت لهو و موسيقي و وسايلي كه : داخل كردن منكرات در منزل  -15
اد برادران و شود و چه بسا سبب هالكت و فس سبب هالكت و فساد خود شخص مي

طوري كه حتي پدر و مادر هم به خاطر آنها بدبخت . گيرد اهل خانوادة او قرار مي
  . گردد شوند و خانواده از راه حق و هدايت منحرف مي مي

از جمله نوشيدن : انجام دادن منكرات و كارهاي خالف شرع در مقابل والدين  -16
، خوابيدن در وقت نمازهاي )هترانه و غير(شراب، كشيدن سيگار، شنيدن موسيقي 

آوردن دوستان ناباب به كنند،  فرض، بيدار نشدن در زماني كه والدين او را بيدار مي
  . توجهي به ارزش والدين است حيايي و بي منزله و غيره ـ تمامي اين كارها داللت بر بي

به اين صورت كه شخص، اعمال سيئه و : دار كردن اسم و رسمشان به  خدشه -17
و زندان رفتن دهد و چه بسا منجر به رسوايي  ناهان و افعال پست را انجام ميگ

رود كه سبب غم و  اين مسأله به آن دليل از موارد نافرماني والدين به شمار مي. گردد مي
  . آبرويي آنان است اندوه و بي

مثالً شخص اشيايي را براي : والدين را در حرج و تنگنا و سختي قرار دادن  -18
پردازد و ديني را كه بر گردن اوست سبب در تنگنا  كند و پولش را نمي ود خريد ميخ

شكني  و قانونانضباطي  يا اين كه مثالً شخص در مدرسه بي. شود قرار گرفتن والدين مي
چه بسا افرادي . والدين او را احضار كنند. شوند كند و مسئولين مدرسه مجبور مي مي

شوند و صاحب دين، والدين را  فرزندشان حبس مي ]قرض[ هستند كه به خاطر دين
  . بدهد ]قانون[ كند تا دين فرزندشان را ادا كنند يا خودش را تحويل مجبور مي

اين از جمله اموري است كه سبب : زمان طوالني در خارج از منزل ماندن  -19
ر به كمك شود و چه بسا پدر و ماد ناراحتي آنها مينگراني و پريشاني والدين و موجب 

برد و كسي  فرزند خود احتياج دارند در حالي كه فرزندشان در خارج از منزل به سر مي
  . نيست كه به آنها كمك كند
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گاهي اوقات افرادي يافت : گيري بر والدين با طلب كردن اشياء زياد  سخت -20
كنند، در  گيرند و چيزهاي زيادي را طلب مي شوند كه بر والدين خود سخت مي مي

اما حالي كه والدين تنگدست و فقيرند و فرزند هم از وضعيت پدر و مادر مطلع است 
، و سيكلتمثالً اصرار بر خريدن ماشين، موتور. باز هم بر مطالبات خود اصرار دارد

اشياء ديگر، ازدواج، خريد مسكن جديد و كامل، طلب كردن مال زياد براي آن كه 
در مقابل آنها شرمنده نشود در حالي كه انسان بايد و . طراز دوستان خود قرار بگيرد هم

ترين از خود و در امور آخرت به باالتر از خود نگاه كند تا از او  در امور دنيا و به پايين
  . سبقت گيرد و اين امر سبب تقرب او به سوي خداوند شود

ر مردم اطاعت از زن خود را مقدم ب اي از عده: ترجيح دادن زن بر والدين  -21
و حتي دهند  مي دانند و همسرشان را بر والدين خود ترجيح اطاعت از والدين خود مي

كند، حتي اگر به  خود را ترك كند تركشان مي والدين اگر همسرشان بخواهد كه او
بعضي از فرزندان آن قدر در محبت . جايي و سرپناهي غير از منزل آنها نداشته باشد

گونه خجالت و  كه در مقابل والدين هم بدون هيچكنند  ورزيدن به همسر خود مبالغه مي
كنند و گاهي اوقات به خاطر همين مسأله بر والدين  شرمندگي به او اظهار محبت مي

  . كنند گيرند و حق و حقوق آنها را رعايت نمي خود خشم مي
  . توضيح بيشتر اين مسأله در صفحات آينده خواهد آمد

الدين در بزرگسالي، در زماني كه آنها به فرزند خلوت گزيدن و دور شدن از و -22
شوند و صاحب كار  بعضي از فرزندان هنگامي كه بزرگ مي: خود احتياج دارند 

گزينند و فقط به  آورند، از والدين دوري مي شوند كه در مقابل آن پولي به دست مي مي
تي خيلي كم رسانند و چه بسا ح شوند و به والدين ياري نمي مشغول ميكار خودشان 

  . روند هم به مالقات آنها مي
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جستن از والدين و از نسبت دادن خود به آنها و از ذكر نامشان شرمنده تبرّي  -23
مثالً بعضي از افراد كه در . ترين موارد نافرماني والدين است اين مورد از زشت: شدن 

من فرزند فالن شوند از اين كه بگويند  اجتماع داراي پست و مقام و شأن و شوكت مي
دانند و اگر آنها در خانه باشند  و خود را از آنها برّي ميكشند  شخص هستم خجالت مي

و اگر كسي پدر و مادرشان را  شوند از اين كه با دوستان خود به آنجا بروند شرمنده مي
حتي بعضي از . اينها خدمتگزاران من هستند: گويند  كند، ميببيند و در موردشان سئوال 

به خاطر اين . كنند خود در مناسبات و مجالس عمومي جلوگيري ميدر پاد از ذكر نام افر
خردي و حقارت شأن او داللت  كشند و اين كار بر پستي شخص، بي كه خجالت مي

كند و گرنه انسان با كرامت و عزتمتد با نسبت شريف و نجيب خود احساس غرور  مي
  : كند  و عزت و سربلندي مي

ذكرواا ما ايسروإن الكرام إذ
  

 من كان يألفهم في المنزل الخشن  
  

كنند كه در سختي يار و  هاي بزرگوار چون به آسايش برسند از كساني ياد مي انسان
  . اند همدمشان بوده

دل   اين كار، تنها ممكن است از افراد سخت: تجاوز به والدين با كتك زدن آنها  -24
قلب آنها از رحمت و مهرباني و حيا خالي است و افرادي كه . القلب صادر شود و قسي

  . شود ارزش و اعتباري در جامعه ندارند و شهامت و جوانمردي در آنان يافت نمي
و اين عمل نهايت پستي، : رها كردن آنها در وقت ناتواني و نياز به مراقبت  -25

ي بدن سيخ افتد و از گفتنش مو زشتي و پليدي است كه از ترس آن لرزه بر اندام مي
  . دهد هيچ خيري در او وجود ندارد شود و كسي كه اين عمل را انجام مي مي

ترك كردن والدين و احسان و خيرخواهي نكردن در مورد آنان در صورتي كه  -26
خردي است كه شخص نسبت  اين كار يك نوع خلل و بي: از آنان سر زده باشد خطايي 

والدين اگر چه كافر باشند واجب و احسان به  دهد زيرا كه نيكي به والدين انجام مي
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هيچ . كه پدر و مادر مسلمان باشند، چگونه استتوان تصور كرد، در صورتي  مي. است
  . و پدر و مادر هم ممكن است اشتباهاتي داشته باشندانساني خالي از خطا نيست 

ر بعضي از مردم در مورد خرج ونفقه ب: بخل و خرج نكردن براي والدين  -27
حتي اگر پدر . اي به آنان بپردازند، بسيار كم است ورزند و اگر هم نفقه والدين بخل مي

و حتي به كمك كردن به . احتياج شديدي هم داشته باشند هيچ باكي ندارد و مادرشان
  . انديشند آنها نمي

برخي از افراد به پدر و مادر خود احسان و نيكي : منت گذاشتن بر والدين  -28
هاي خود  اما در مقابل، آن را با منت گذاشتن و اذيت كردن و بر شمردن نيكي كنند مي

  . برند كنند و اجرش را از بين مي  فاسد مي
شخص با اين كار خود در واقع دو عمل خالف انجام : دزدي از والدين  -29

گاهي اوقات اشخاصي كه محتاجند، از والدين . نافرماني والدين -2دزدي  -1: دهد  مي
گاه، آنها را فريب . كنند ها سوء استفاده ميگاه از پيري و غفلت آن. كنند ود دزدي ميخ
نمايند اما بر خالف قول  دهند و پولي را مثالً براي خريد زمين يا چيز ديگر مطالبه مي مي

نها پولي قرض والدين خبر ندارند و فرزندشان به حساب آگاهي . كنند خود عمل مي
  . شوند آن را ادا كنند بور ميجگيرد و والدين م مي

هاي  اين هم يكي از صورت: ناله كردن و اظهار درد و مصيبت در مقابل والدين  -30
بسيار زشت، نافرماني والدين است زيرا والدين، خصوصاً مادر، به خاطر درد و مصيبت 

  . كنند فرزند حتي گاهي بيشتر از او احساس پريشاني و درد مي
آنكه احتياجي به اين  دين و غربت بدون كسب اجازه از آنها، بيدور شدن از وال -31

كنند و تالش  بعضي از فرزندان اثر دوري از والدين خود را احساس نمي: كار باشد 
كنند كه از آنان دور باشند و به شهر يا روستاي ديگر مسافرت كنند، بدون آنكه  مي

محلي را كه پدر و مادر در . فته باشندگراحتياجي به آن كار باشد و از پدر و مادر اجازه 
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گاهي اوقات براي تحصيل علم . كنند ميكنند، بدون علت و سببي ترك  آنجا زندگي مي
در حالي كه در محل سكونت پدر و كنند  روند و غربت را تحمل مي به شهر ديگري مي

 فرزند. مادرشان هم امكان تحصيل هست و نسبت به ساير شهرها كم و كاستي ندارد
شود و  كه غربت و دوري از والدين سبب حسرت و اندوه و پريشاني آنان ميداند  نمي

كنند و فرزندشان نيكي و احساني در حق  چه بسا يكي از والدين يا هر دو وفات مي
در حالي كه با ميل و اختيار . آنان انجام نداده و هنگام مرگ نيز بر بالين آنها نبوده است

اما اگر دور شدن و غربت ضرورت داشته باشد و . برگزيده استخود، دوري از آنان را 
  . گونه حرجي نيست و اشكالي ندارد والدين اجازه دهند، هيچ

كنند كه هر چه  بعضي از فرزندان دعا و آرزو مي: آرزو كردن زوال والدين  -32
كه بيمار والدينشان از دنيا بروند، يا به خاطر به ارث بردن ثروتشان يا در صورتي زودتر 

كه احسان به در حالي . يا فقير باشند، به خاطر راحت شدن از زحمت مراقبت از آنان
  . پدر و مادر، سبب ارزش و عزت انسان و خشنودي پروردگار است

گاهي اوقات، فرزندان در نهايت : ت از آنها كشتن والدين و خالصي و نجا -33
به خاطر جهالت، يا به علت تحريك  كنند يا شقاوت اقدام به قتل پدر و مادر خود مي

 غضب يا به خاطر مستي يا طمع در ميراث والدين يا اسباب و علل ديگر اگر خداوند
نكند، چقدر بدبخت و روسياه است و چه خود چنين شخصي را مشمول رحمت 

  ! عاقبت بدي دارد
ند و اين اعمال ناپس. هاي نافرماني والدين است مواردي كه ذكر شد بعضي از صورت

  . زند هاي خالف شرع شايستة اهل خرد نيست و از اهل تقوا و صالح سر نمي راه
دهند يا به  توان تصور كرد، كساني كه نافرماني والدين را انجام  با اين توضيحات مي

مواردي كه ذكر شد نزديك شوند، چقدر از خير دور هستند و آنان كه مطيع پدر و مادر 
  . خويشند، چقدر خوشبختند
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هايي را به دنبال دارد و آنان  بر هيچ كس پوشيده نيست كه نافرماني والدين، چه عذاب
  . اند اند، به چه رسوايي و عذابي گرفتار شده كه با پدر و مادر خود چنين رفتاري داشته

  
  چند قصه از نافرماني والدين  -3

پدرش شخصي بود كه اصعمي روايت كرده است كه در زمان عبدالملك بن مروان، 
گفتند در همين  مي» منازل«كرد و به او  پدر ميدر قيد حيات بود و اين جوان نافرماني 

  : آيد  مورد، شاعر شعري سروده است كه در ذيل مي
 جزت رحم بيني و بين منازل

  

 جزاء كما يستنجز الدين طالبه  
  

دين  خويشاوندي، ميان من و منازل پاداش داد، همانند پاداش طلبكاري كه پرداخت
يعني هنگامي كه طلبكار، از مديون پرداخت وام خود را (. كند خود را درخواست مي

كند، بايد از جانب مديون با واكنش خوبي روبرو شود، اما متأسفانه با برخورد  طلب مي
همچنين پدر به خاطر حقي كه بر گردن فرزندش . شود نامناسبي از جانب او مواجه مي

  . معقول و مناسبي را دارد، ولي رفتار فرزند برعكس آن است دارد، از او توقع برخورد
 ترّبت حتي صار جعداً شمردنا

  

 اذا قام ساوي غارب الفحل غاربه  
  

ايستد، شانه و گردن  هنگامي كه مي. پرورش يافت تا جواني قوي و بلند قامت گشت
   .)يعني قوي و بزرگ شده است(كند  با شانه و گردن شتر برابري مياو 
 ّلمني مالي كذا و لوي يديتظ

  

 لوي يده اهللا الذي اليبالغه  
  

خداي غالب و . با ظلم و ستم مالم را گرفت و دستم را درهم پيچيد و كوتاه كرد
  . برتر دست او را درهم پيچيد و كوتاه كند

 و اني لداع دعوة لو دعوتها
  

 علي جبل الرّيان النهد جانبه  
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ر آن را بر كوه ريان بخوانم اطراف و جوانب آن درهم خوانم كه اگ همانا دعايي را مي
يعني چنان دعاي بد و نفريني در حق اين فرزند . منظور نفرين است(افتد  ريزد و مي مي

  ). كنم كه نابود شود ناخلف مي
. به دنبال جوان فرستاد تا او را مؤاخذه كند. اين عمل جوان به گوش اميرشان رسيد

فرستاده برگشت و بعد از . كه او از خانه بيرون رفته است شيخ به فرستاده امير گفت
داد،  مدتي آن جوان صاحب فرزندي شد كه مانند خود او نافرماني والدين را انجام مي

  . كرد در اواخر دوران زندگي او را نافرماني مي
  : سپس شاعر گفت 

 تظلّمني مالي خليج و عقّني
  

 علي حين كانت كالحني عظامي  
  

كه فرزندم خليج، مالم را به زور و ظلم گرفت و نافرماني كرد كه  در حالي
يعني در حال پيري و ناتواني كه نياز به خدمت و (هايم ضعيف شده است  استخوان

  ). كمك داشت، به او ستم كرد
 تخيرّته و ازددته ليزيدني

  

 و ما بعضي ما يزداد غير عرامٍ  
  

تا به من خدمت فراوان كند، و آن چه من او را برگزيدم و بسيار به او خدمت كردم 
يعني به اميد روزگار پيري و ناتواني بر (كردم غير از سختي و آزار و اذيت نبود  فكر مي

در عوض محبت و احسان، ) خليج(تربيت و خدمتش افزودم و او را برگزيدم ولي او 
  . رفتار مرا با خشونت و بدرفتاري پاسخ داد

 لعمري لقد ربيته فرحاً به
  

 فال يفرحنّ بعدي امرؤ بغالمٍ  
  

به جان خودم سوگند كه او را تربيت كردم تا به وسيلة او خوشحال شوم كه بعد از 
يعني او را به (من هيچ كس به سبب فرزند و زندگي به اندازه من خوشحال نشود 

خوشحالي تربيت كردم كه روزي از دين او و رفتار و برخورد و احسان و خدمتش 
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نقش بر آب شد و هيچ شوم و لذت ببرم و شادمان گردم، اما همة آرزوهايم  مند بهره
  ). لطف و محبت و ادب و احترامي از او نديدم

اين . عجله نكن«: بعد از اين امر، والي قصد زدن جوان را داشت كه او به والي گفت 
  . »اشعار در مورد منازل بن فرعان است كه پدرش سروده است

 ين منازلجزت رحم بيني و ب
  

 جزاء كما يستنجز الدين طالبه  
  

اي جوان به سبب آن كه نافرمان بودي فرزندت از تو : ي نيز به جوان گفت و
  . كند نافرماني مي

افرماني فرزندش اندوهگين شود كه شخص از ن در اينجا قصه ديگري ذكر مي - 2
  : كند  ن اشعار، فرزند نافرمان خود را سرزنش مياست و اي

 ولوداً و منتك يا فعاًغذوتك م
  

 تعلّ بما أجني عليك و تنهل  
  

در كودكي به تو غذا دادم و در جواني مشقت تو را تحمل كردم و تو آرام پرورش 
  . يافتي و همچنين به خاطر شفقت بر من آب خورانده شدي مي

 اذا ليله نالتك بالشكو لم ابت
  

 لشكواك االّ ساهراً أتململ  
  

شد، تمام آن شب را به خاطر تو بيدار  درد و ناراحتي پيدا مياگر شبي در وجود تو 
  . پيچيدم و به خاطر تو آرام نداشتم تابي بر خود مي بودم و از بي

 كأنّي انا المطروق دونك بالذي
  

 طرقت به دوني و عيني تهمل  
  

يعني (گويي من به درد و مصيبت گرفتار بودم نه تو و دائماً چشمانم اشك باران بود 
  ). ريختم كردم و اشك مي شب بيماري تو، من احساس رنج و درد مي در

 تخاف الردي نفسي عليك و انها
  

 لتعلم ان للموت وقت مؤجل  
  

يعني (از ترس از دادن تو قلبم در تپش بود، در حالي كه براي مرگ وقت معيني است 
  ). شود و تأخير نمي ترسيدم كه بر اثر بيماري از بين بروي، اگرچه در زمان مرگ تقديم مي
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 فلما بلغت السن و الغايه التي
  

 اليها مدما كنت فيك اؤملُ  
  

در زماني كه به سني كه آرزو داشتم رسيدي و به اين اميد بودم كه به من در آن زمان 
  . اي حاصل كنم خدمت كني و از تو بهره

 ةًًجعلت جزائي غلظ
  

 كانك أنت المنعم المتفضل  
  

با خشونت و بداخالقي دادي، گويي تو بر من احسان و بخشش اما تو پاداشم را 
يعني در عوض آن همه احسان پدر، فرزند ناخلف با خشونت و بدرفتاري با (اي  نموده

  ). گذارد كند، انگار او به پدر احسان كرده كه اكنون منت مي پدر برخورد مي
 فليتك ان لم ترع حق ابوتي

  

 فعلت كما الجار المجاور يفعل  
  

كني و احترام پدر را به جاي  اي كاش اگر حق پدر و فرزندي را رعايت نمي
آوري حداقل مانند يك همسايه مجاور عمل كردي، يعني، پدر را مانند همسايه به  نمي

  . داشتي ميآوردي يا برخوردي مانند همسايه  حساب مي
 ما وليتني حق الجوار و لم تكن

  

 علي بمالي دون مالك تبخل  
  

ورزيدي، يعني  دادي و بر من از مال خودم بخل نمي همسايگي را مي پس حق
  . كردي نه از مال خود زيرا مال نداشتي  از مال شخص من بر من خرج مي حداقل

 تراه معداً للخالف كانّه
  

 برد علي اهل الصواب مؤكلُ  
  

كل شده است وبيني، گويي او بر رد نمودن اهل صواب م او را آماده مخالفت مي
انكار به او سپرده شده كه در هر كاري مخالفت . كند يعني در هر كاري مخالفت مي(
  ). كند 

پدرش را به يكي از فرزندان ناخلف و نااهل : دكتر محمد الصباغ فرموده است  - 3
خانه سالمندان سپرد تا به قول خودش از شر پدرش خالص شود و به تنهايي با زن 

  . خود عيش و نوش كند



  نافرماني والدين 

 

28

خويشاوندي داشتم كه پدرش ثروت زيادي «: گويد  مي) رح(عبدالرئوف حناوي  استاد - 4
روزي پدر . هاي متعدد و يكي از بزرگترين تجار بود زمين  براي او به جا گذاشته بود و مالك

سپس آن شخص فقير . دلي تمام، عليه فرزندش دعا كرد خشم گرفت و با سختبر فرزندش 
در حالي كه هيچ گاه بر راه غير شرع . فات نمودگشت و و دامنگير اوشد و مشكالت زيادي 

يادم هست كه . نرفته بود و خالف و فحشا نيز انجام نداده بود و مرتكب حرام نيز نشده بود
  . فرستاد اش غذا مي داد و از خانه ما براي او و خانواده به او صدقه مي) رح(پدرم 
  

  اسباب نافرماني والدين  -4
  : نماييم  داراي اسباب زيادي است كه در اينجا چند مورد را بيان مينافرماني والدين 

ناداني و جهالت يك مرض كشنده و از بين برنده انسان است و : جهل و ناداني  - 1
جاهل، دشمن خويش است اگر شخصي از عواقب نافرماني والدين در حال يا آينده، 

لدين در حال يا آينده اطالعي نداشه ناآگاه باشد و همچنين از ثمرات نيكي و احسان به وا
  . شود باشد، ناآگاه او موجب نافرماني والدين و دور شدن از نيكي و احسان به آنان مي

و آنها را به اگر پدر و مادر فرزندان خود را خوب تربيت نكنند : تربيت سوء بد  - 2
نتيجه آن هاي رفيع تشويق ننمايند،  تقوي و نيكي و احسان و صله رحم و طلب مقام

  . تمرد و سركشي و نافرماني والدين است
گاهي پدر و مادر فرزند خود را تعليم : اختالف و تناقض در تعليم فرزندان  - 3
دهند اما دقيقاً بر شكل و محتواي تعليم خود واقف نيستند و چه بسا به آنها تعليم  مي

  . ني والدين استدهند، كه در نتيجه آن سركشي و نافرما نادرست و خالف اخالق مي
شود  ميداشتن همنشين بد، سبب فساد و هالكت فرزند : همنشين بد براي فرزند  - 4

كند، زيرا دوست بد، فرزند را به نافرماني  و او را بر نافرماني والدين جدي و سركش مي
  . نمايد والدين تشويق مي
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علل نافرماني  اين مورد يكي از مهمترين: نافرماني والدين از پدر و مادر خود  - 5
والدين است هنگامي كه والدين نافرماني پدر و مادر خود را كرده باشند، به خاطر اين 

كنند  چشند و فرزندان ايشان هم والدين خود را نافرماني مي سزاي عمل خود را ميرفتار 
  : و اين هم به دو دليل است 

   .كنند فرزندان در اين كار از پدر و مادر خود تقليد مي) الف
  . جزاي كار والدين نيز از جنس عمل خودشان است) ب
ي بعضي از والدين هنگام: قلت يا نداشتن تقوا و ترس از خدا در هنگام طالق  - 6

د و طالق هم بين نگونه ترسي ندار هيچ از خداوندگيرد  كه بين آنها طالق انجام مي
كند هر  گري تحريك ميشود بلكه هر يك، فرزندان را عليه دي آنها با احسان واقع نمي

ها و مشكالت خود را براي فرزندش  رود او تمامي مصيبت گاه فرزند به نزد مادر مي
كند تا او را ترك كند همچنين هنگامي كه  نمايد و او را عليه پدر تحريك مي بازگو مي

كند  كند و او را عليه مادرش تحريك مي رود مشكالت را برايش بازگو مي به نزد پدر مي
چيزي جز نافرماني والدين نيست و سبب آن هم خود والدين هستند تيجه اين كار و ن

  : چنان كه ابوذويب الهذلي در شعري گفته است 
 أنت سرتهاةفالتغضبنّ في سير

  

 و أول راض سنّه من يسيرها  
  

كس بر هر  اي ناراحت مباش زيرا هر گذاري كرده بر آن روشي كه خود آن را پايه
  . كند بايد راضي باشد گذاري مي روشي كه پايه

اين كار سبب اختالف و بغض و حسادت بين فرزندان : تفرقه بين فرزندان  - 7
گردد و  شود و حتي سبب خشم والدين مي طوري كه هر يك از ديگر متنفر مي. شود مي

  . كنند كنند و در هيچ كاري با والدين مشورت نمي فرزندان آنها را ترك مي
بعضي از اشخاص كه پدر و مادر : راحتي و ترك كردن والدين ترجيح دادن  - 8

بيماري دارند مايلند كه به نحوي از زحمت مراقبت از آنها آسوده شوند يا آنها را به 
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گزينند و يا به دنبال  سپارند يا در جايي دور از والدين سكونت مي خانه سالمندان مي
بخش است  و در كنار والدين لذت ي ديگري هستند در حال كه آسودگي و آرامش  چاره

  . كند در انسان ايجاد ميو نيكي كردن به آنان 
خواهند كسي  هستند كه نميبعضي از فرزندان آن قدر تنگ نظر : تنگ نظر بودن  - 9

ي خانه را بشكند يا اثاث منزل را درهم  در خانه خطايي انجام دهد مثالً اگر كسي شيشه
گيرند و خانه را بر سرش  بر آن شخص خشم مي شوند و بريزد، بسيار عصباني مي

گردد و حتي بين آنها  كنند كه اين كار سبب ناراحتي و رنجش والدين مي خراب مي
  . شود كدورت واقع مي

كنند و  همچنين گاهي اوقات بعضي از فرزندان از اوامر والدين خود سرپيچي مي
دل باشند در مقابل،  خصوصاً هنگامي كه يكي از آن دو يا هر دو غضبناك و سخت

  . گيرد فرزند هم با تنگ نظري در برابر آنان قرار مي
بعضي از : كمك نكردن والدين به فرزند خود در انجام كارهاي نيك و احسان  -10

كنند و در هنگام انجام كارهاي  والدين در انجام كارهاي نيك به فرزندان خود كمك نمي
د در حالي كه بر انسان واجب است كه در حق نماين نيك آنها را ترغيب و تشويق نمي

والدين احسان و نيكي كند هنگامي كه فرزندان ترغيب و تشويق را از جانب والدين 
كنند يا در انجام آن  شوند و احسان و نيكي را ترك مي احساس نكنند، چه بسا خسته مي

  . نمايند كوتاهي مي
ن بسيار بد اخالقي دارند كه بعضي از افراد، همسرا: بد اخالق بودن همسر  -11

گاه در دل شخص . كنند نمي ندارند و حقوق زن و شوهري را رعايت  ترسي از خدا
سركشي و سرپيچي كنند و گاه شوهر خود را به  ايجاد مي نسبت به پدر و مادرش كينه 
كنند كه پدر و مادر خود را ترك  كنند و آنها را مجبور مي از اوامر والدين تحريك مي

  . و تمام توجه خود را به زن خود معطوف كنندند و به آنها احسان و نيكي نكنند كن
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بعضي از پدر و مادرها، احسان پدر و مادر بودن را : احساس پدر و مادري نكردن - 12
به همين علت، اغلب اوقات، اگر از فرزندشان عمل خالفي سر بزند او را سرزنش . ندارند
آزار الي مثل تأخير در آمدن به منزل، دور بودن از والدين، مثالً در مورد اعم. كنند نمي

  . دهند العملي نشان نمي دهد، عكس هايي كه فرزند انجام مي والدين و ساير نافرماني
شود كه موظفيم به آنها توجه  علل و اسبابي كه ذكر شد، موجب نافرماني والدين مي

ي ما را اهل اصالح و  همه خداوند .كنيم و فرزندانمان را نيز به آنها متوجه گردانيم
  . تزكيه و تقوا قرار دهد آمين

  
  راه عالج  -5

در صفحات گذشته بيان شد كه حق والدين بسيار بزرگ است و ترغيب و تشويق در 
مورد نيكي و احسان به والدين و تحذير از نافرماني والدين بسيار مؤثر است و انواع و 

  . شد اسباب نافرماني والدين نيز بيان
چقدر شايسته است كه هر شخص عاقل، به خاطر انتظار ثواب و پاداشي كه از 

، بر احسان و نيكي به دارد و همچنين به خاطر ترس از عذاب خداوند خداوند
والدين خود حريص باشد و نهايت تالش خود را در اين مورد به كار ببرد و از نافرماني 

  . والدين اجتناب كند
، انسان بايد معناي نيكي و احسان به والدين را بداند و آداب آن را با اين توضيحات

از فصل بعد به . كند، آگاه باشد بشناسد و از اموري كه انسان را به انجام آن ياري مي
  . شرح و توضيح اين موارد خواهيم پرداخت
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  نيكي و احسان
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  ) برّ(تعريف نيكي و احسان به والدين  -1
را ضد  »برّ«) (رح(ابن منظور . دين، مقابل عقوق يا نافرماني والدين استمفهوم برّ وال

  . يعني، فرمان برداري از پدر و مادر و احسان و نيكي به آنها) عقوق دانسته است
به اين دليل  خداوند: روايت شده كه فرموده است  از حضرت عبداهللا به عمر

كنند و  ادر و فرزندان خود نيكي و احسان ميرا ابرار ناميده است كه آنها به پدر و مآنها 
كنند و همچنين گفته شده است همان طور كه تو بر فرزندت حق  از آنها فرمانبرداري مي

  . و حقوقي داري فرزند تو نيز بر تو حق و حقوق دارد
  

  شود آدابي كه در مورد والدين رعايت مي -2
كنيم تا  در اينجا آدابي را كه رعايت كردن آنها در مورد والدين مناسب است، بيان مي

با رعايت اين موارد، قسمتي از حقوق پدر و مادر را ادا كنيم و با انجام آنچه شايد بتوانيم 
بر ما واجب كرده است، نزد او سرافراز و پيروز باشيم و رعايت اين امور  خداوند

سالمتي و آرامش در زندگي شود و همچنين به اين وسيله امور سبب گشادگي قلب، 
  . در عمرمان بركت دهد و گناهانمان را عفو فرمايد زندگيمان آسان گردد، خداوند

اطاعت از والدين بر هر : اطاعت از والدين و اجتناب از معاصي وخطاهاي آنان  - 1
هر انسان . ب كندشخص واجب است اگرچه بايد از معاصي و خطاهاي آنان اجتنا

مقدم بدارد  رسول خدامسلماني بايد اطاعت والدين را بر اطاعت هر شخص غير از 
البته . و سرپيچي از دستورات الهي امر نكنند و رسول تا زماني كه به معصيت خدا

  . زنان از اين مسئله مستثني هستند، زيرا اطاعت از شوهر مقدم بر اطاعت والدين است
  . هاي ديگر باشد خواه با گفتار، يا كردار يا به صورت: ان كردن به والدين نيكي و احس - 2
اطاعت از والدين، خود نوعي از : هاي تواضع در برابر والدين  گستردن بال - 3

  . تواضع است و همچنين فرزندان بايد با حالت فروتني در مقابل والدين قرار گيرند
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پدر و مادر را با نرمي مورد خطاب د بايد فرزن: اجتناب از ناراحت كردن والدين  - 4
قرار دهد و با كالم شيوا و مناسب با آنان سخن بگويد و از بلند كردن صداي خود در 

  . مقابل آنها و آزار رسانيدن به آنها پرهيز كند
ي خود را به طرف آنها  يعني در هنگام سخن گفتن، چهره: توجه نمودن به والدين  - 5

گويند سخن آنها را قطع نكند يا  هنگامي كه سخن مي. فتار خود باشدبرگرداند و مواظب ر
  . با آنها مجادله و تنازع نكند و هچنين از رد كردن يا تكذيب نمودن سخن آنان پيرهيز كند

فرزندان بايد از اجراي دستورات والدين : شاد شدن از اجراي دستورات والدين  - 6
سازد  كه پدر و مادر را آزرده مي) اُف(مانند  و از گفتن كلماتي. اظهار شادماني كنند

   .»فالتقل لهما افٍ و التنهرهما«: پرهيز نمايند چنان كه خداوند فرموده است 
بگوييد كه باعث رنجش والدين شود پرهيز كنيد و به آنها ) اُف(اي  كلمهاز اينكه 

  . كمترين آزاري هم نرسانيد
نگام روبرو شدن با والدين با خوشرويي يعني در ه: خوشرويي كردن با والدين  - 7

  . و خوشحالي رفتار كند و از ترشرويي و جمع كردن پيشاني پرهيز نمايد
سبقت گرفتن در سالم، بوسيدن دست و سر آنها، : دوستي و محبت با والدين  - 8

و نوشيدني قبل  جالس، دراز نكردن دست به سوي غذاگذاشتن جاي باز براي آنها در م
و در شب جلوتر از آنها قدم برداشتن در روز، پشت سر والدين راه رفتن از والدين 

خصوصاً اگر راه تاريك باشد يا كانال و چاهي وجود داشته باشد اما اگر راه روشن و 
  . واضح باشد پشت سر آنها راه رفتن اشكالي ندارد

هايي كه خوب نشستن، پرهيز كردن از آن كار: با احترام نشستن در مقابل والدين  - 9
شود؛ مثل دراز كردن پا،  حيايي نسبت به والدين از آن استشمام مي اهانت و بيوي ه ب

  . ادبي داللت كند ي قهقه در روبروي آنها، و آنچه بر بي خنده
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اجتناب از منت گذاشتن در هنگام خدمت يا در وقت بخشش و هديه دادن به  -10
برد  كند و از بين مي سان را منهدم ميمنت گذاشتن عملي است كه ارزش كار ان: والدين 

اگر منت گذاشتن درباره والدين باشد، زشتي و قبح آن . و جزء خوهاي زشت است
خيلي بيشتر است فرزند بايد تا حد توان خود در خدمت والدين باشد و با اين وجود 

كه از آنان به خاطر آن به كوتاهي خود در بخشش و خدمت به آنها اعتراف كند و 
طاعت اداي حق آنها را ندارد، عذر بخواهد زيرا والدين به خاطر فرزندان خود است

  . اند زحمات فراواني را متحمل شده
ت شود و مقدم بر يمادر از اموري است كه بايد رعا قح: مقدم بودن حق مادر  -11

هر كاري است و همچنين مهرباني و احسان و نيكي در حق مادر مقدم بر مهرباني و 
روايت شده  و احسان در حق پدر است در حديثي از حضرت ابوهريرهعطوفت 

اهللا من أولي الناس بحسن  يا رسول: فقال  جاء رجل إلي النبي«: است 
: امك، قال : امك، قال ثم من؟ قال : ثم من؟ قال : امك، قال : صحابتي؟ قال 

   .»ابوك: ثم من؟ قال 
چه كسي به خوش رفتاريم  اهللا ليا رسو: آمده، گفت  به نزد رسول خدامردي 

باز چه : گفت . مادرت: باز چه كسي؟ فرمود : گفت . مادرت: سزاوارتر است؟ فرمود 
باز چه كسي؟ : گفت . مادرت: باز چه كسي؟ فرمود : گفت . مادرت: كسي؟ فرمود 

  . پدرت: فرمود 
ق مادر رساند كه ح مقتضاي حديث اين را مي: فرمايد  ابن بطال در شرح حديث مي

تحمل وزن فرزند در  - 1: سه برابر حق پدر در نيكي و احسان است به خاطر سه مورد 
خوردن شير از مادر، مادر در اين سه كار به تنهايي مشكالت  - 3وضع حمل  -2شكم 

اند مادر در  كند اما پدر فقط در تربيت اوالد شريك است و بعضي گفته را تحمل مي
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باني مقدم است و پدر در اطاعت، زيرا پدر رئيس و نيكي و احسان و عطوفت و مهر
  . امير خانواده است

بيند در  هنگامي كه شخص والدين خود را مي: كمك كردن با والدين در كارها  -12
حال انجام كاري هستند، به كمك آنها بشتابد، نه اينكه از كار فرار كند و آنها را كمك و 

  . مساعدت ننمايد
پرهيز از ترساندن والدين در خواب يا بيداري با : يدن والدين اجتناب از ترسان -13

  . انگيز و غيره گفتن خبرهاي غمكارهايي مثل بلند كردن صدا، 
اگر كسي بخواهد مشكالت و مسايلي : مقابل والدين  اجتناب از مشاجره و دعوا در - 14

از چشم والدين و در  و يا برادران وجود دارد، حل و فصل كند، بايد دوره را كه بين خانواد
  . گرددنجايي كه آنها حضور ندارند اين كار را انجام دهد تا سبب رنجش والدين 

در هنگام دستور والدين چه شخص مشغول : اجابت كردن والدين با سرعت  -15
زيرا گاهي اوقات افراد . كمك آنها و اجابت سخن آنها بشتابد هكاري باشد يا نباشد، ب

دهند كه  اگر والدين، آنها را صدا بزنند، طوري خود را نشان مي هستند و رامشغول ك
در حالي كه هر شخص بايد . دهند اند و اگر فارغ باشند جواب مي صدايشان را نشنيده

  . گويان به اجابت خواسته والدين خود بشتابد در هر حال لبيك
 أصم عن األمر الذي الأريده

  

 و اسمع خلق اهللا حين أريد  
  

خواهم و اراده  كاري كه اراده اجابت آن را ندارم كر هستم و وقتي كه ميدر وقت 
  . شنوم انجام كار را دارم صدا را مي

هر شخص بايد در خدمت به والدين براي : عادت دادن فرزندان به نيكي و احسان  - 16
به والدين خود خدمت كند و نيكي به والدين را به فرزند . خود يك الگو باشدفرزندان 

عليم دهد تا فرزندان به اين كار عادت كنند و به والدين خود و به والدين پدر و مادرشان ت
  . پدر و مادر بايد بين فرزندان و والدين خود يك پل ارتباطي باشند. خدمت نمايند
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هر فرزند بايد خود : اصالح و برقرار كردن صلح بين والدين در هنگام اختالف  -17
شود ميان آنها صلح  كه بين پدر و مادرش اختالفي واقع ميرا مأمور بداند هنگامي 

كند و هر فرزند بايد از ديگري در اين كار سبقت بگيرد تا بين آنها نزديكي و برقرار 
  . ارتباط و صلح برقرار شود

احتمال دارد كه هر يك از : اجازه خواستن در هنگام داخل شدن بر والدين  -18
زند بايد رها را ببيند و به همين خاطر فنه نخواهند كسي آپدرد و مادر در حالي باشند ك

  . اجازه بگيردهنگام دخول 
يعني در صورتي : متوجه ساختن و پند دادن  پدر و مادر را به سوي خداوند -19

اگر بعضي از مظاهر و . دانند، فرزند بايد آنها را تعليم دهد كه از امور دين چيزي نمي
شود، آنها را امر به معروف و نهي از  در آنها يافت ميفسق و معصيت و خطا عاليم 

منكر كند اما بايد مراقب باشد كه اين كار را با نهايت لطف و مهرباني و دلسوزي انجام 
  . دهد و اگر قبول نكرد صبر پيشه نمايد

فرزندان بايد در امور زندگي : اجازه گرفتن از والدين و پذيرفتن نظر آنها  -20
مسافرت براي تحصيل يا غيره،  ،همراهي با دوستان، مسافرت با دوستانخويش از جمله 

رفتن براي جهاد، خارج شدن از منزل و سكونت در جاي ديگر، از پدر و مادر اجازه 
كسب كند و در صورت موافقت آنان، به آن كار اقدام كنند در غير اين صورت، آن را 

  . خود دليل عقلي و محكمي داشته باشندترك نمايند به ويژه اگر پدر و مادر براي گفته 
اگر پدر و مادر، فرزندانشان را نصيحت كنند فرزند : پذيرفتن سخنان والدين  -21

هاي  بايد بپذيرد، مثالً در مورد همنشيني با افراد صالح و دوري از اشرار، دوري از مكان
  . و غيرهشُرب خمر، استماع آالت موسيقي خالف شرع و مجالس 

اگر از والدين عملي سر زند كه : اب از مالمت و محكوم كردن والدين اجتن -22
مورد پسند فرزند نبود، فرزند نبايد آنها را مالمت و محكوم كند، بلكه بايد به روشي كه 
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ناراحت نشوند و بپذيرند به آنها يادآوري كند بعضي از فرزندان طوري والدين را 
. ند به سخنان فرزند خود گوش بدهندكنند كه آنها اصالً مايل نيست سرزنش مي

  ...زندان، پند ندادن آنان در گذشتههايي مثل كوتاهي كردن در مورد فر سرزنش
: كند اگرچه امر نكرده باشند  انجام دادن كارهايي كه پدر و مادر را خوشحال مي -23

رعايت حق برادران، صله رحم، اصالحات در منزل، مزرعه و زمين، هديه دادن به 
  . حال كنددين و برادران و هر چيزي كه آنها را خوشوال

اگر يكي از : پي بردن به طبع و خوي والدين و عمل كردن به روش خودشان  -24
باشند كه دل باشند يا صفاتي داشته  والدين يا هر دو افرادي غضبناك و خشن و سخت

آنها را متوجه نمايد كه  اي پسندد، بايد طوري با آنها رفتار كند و به گونه فرزند آن را نمي
  . بپذيرد و ناراحت نشوند

  : فرموده است  خداوند: دعا كردن و استغفار زياد براي والدين  -25

 ≅è% uρ Éb>§‘ $ yϑßγ ÷Ηxq ö‘$# $ yϑx. ’ÎΤ$u‹−/ u‘ # ZÉó|¹   ) 24 /اسراء(  
چنان كه پدر و مادر مرا به مهرباني پرورش دادند تو در حق ! بگو پروردگارا«

  .»رحمت و مهرباني فرما آنها

 Éb>§‘ öÏ øî$# ’Í< £“ t$Î!≡uθÏ9 uρ ⎯ yϑÏ9 uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ÉLøŠt/ $YΖ ÏΒ ÷σãΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ 

ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ   ) 28 /نوح(  
ي من داخل شود و  بار الها مرا و پدر و مادر من و هر كه با ايمان به خانه«

بيامرز و ستمكاران را جز بر  ي مردان و زنان با ايمان عالم را ببخشاي و همه
  .»هالك و عذر ايشان ميفزاي

از مواردي كه بر عظمت حق و : نيكي و احسان به والدين بعد از وفات آنها  -26
داللت دارد اين است كه فرزند، نيكي و  حقوق والدين و وسعت رحمت خداوند
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ستند كه در زمان احسان به والدين را بعد از وفات آنها نيز قطع نكند زيرا افرادي ه
اند  اند اما وقتي پدر و مادر از دنيا رفته زندگي والدين خود در حق آنها كوتاهي كرده

تا بتوانند در حق كه بار ديگر والدينشان به دنيا برگردند اند  اند و آرزو كرده پشيمان شده
فته آنها نيكي و احسان كنند تا حقوق تضيع شده والدين ادا شود و آنچه را از دست ر

  : نيكي و احسان به والدين بعد از وفات آنها با امور ذيل صورت گيرد . است جبران كنند
  . فرزند صالحي بعد از آنها مانده باشد -
  . در حق پدر و مادر زياد دعا و استغفار كند -
  . رحم انجام دهد  از جانب والدين صله -
  . به قولي كه به والدين داده عمل شود -
  . ها صدقه بدهنداز جانب آن -
  

  كند  اموري كه انسان را بر نيكي به والدين كمك مي -3
اي از  است كه به هر بنده نيكي و احسان به والدين نعمتي از جانب خداوند

كند در اين بخش اموري كه انسان را در نيكي به  بندگان خويش كه بخواهد عطا مي
ب است كه انسان آنها را پيشه رساند مطرح شده است و بسيار مناس والدين ياري مي

  : خود قرار دهد 
به وسيله بر خود واجب دانستن فرائض :  و مدد خواستن از خداونداستعانت  - 1

انسان را در احسان  ، تا به اين وسيله خداو عبادت كردن و دعا به درگاه خداوند
  . به والدين موفق نمايد

شناخت : ت نافرماني والدين شناخت فضايل احسان و نيكي و عواقب و خطرا - 2
ها و وسايل براي انجام  ات احسان و نيكي و حسن عواقب احسان از بزرگترين انگيرهاثر

و تالش به سوي آن است همچنين تفكر و عواقب نافرماني و برّ و نيكي و سعي 
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شود انسان را به انجام احسان و  چيزهايي كه منجر به غم و اندوه و حسرت و ندامت مي
  . شود آنها مي كند و سبب اجتناب شخص از نافرماني  به والدين كمك مينيكي 
والدين سبب وجود فرزند در اين كره خاكي : شناخت فضيلت والدين بر انسان  - 3
اند و او را پرورش  هاي فراواني را تحمل كرده ها و مشقت اند و به خاطر او رنج بوده
هاي  شناخت فضيلت والدين يكي از راه اند پس اند و محبت و دوستي نثارش كرده داده

  . شود بسيار موفقي است كه منجر به احسان و نيكي به والدين مي
براي هر شخص شايسته است كه خود را با : انس دادن نفس با نيكي و احسان  - 4

نيكي و احسان به والدين انس دهد و نفس را بر آن مجبور سازد و با نفس خود جهاد 
  . سرشت و طبع و خوي او قرار گيرد كند تا اين كار در

بر والدين واجب و ضروري است در صورتي : در حالت طالق  ترس از خدا - 5
باشد بايد كه هر  كه امكان اصالح و توافق بين آنها امكان ندارد و تنها راه چاره طالق مي

ديگري سفارش كند و طوري يك از آنها فرزندانشان را بر احسان و نيكي نسبت به 
باشد كه هر يك عليه ديگري نقشه بكشد و فرزندان خود را بر ديگري تحريك كند ن

زيرا اگر فرزندان با نافرماني والدين انس گرفتند و عادت كردند از زندگي خود خيري 
كنند و در وادي هالكت  برند و هم خود و هم فرزندان خود را بدبخت و بيچاره مي نمي

  . دهند قرار مي
زيرا كه موفقيت پدر سبب موفقيت فرزند : و موفقيت پدر بودن  در فكر اصالح - 6

  . شود است و موجب نيكي و احسان به والدين مي
اين كار به چند صورت است مثل تشويق : توصيه كردن به نيكي و احسان  - 7

كساني كه   نيكوكاران، ذكر كردن فضايل احسان و نيكوكاري، خيرخواهي و نصيحت
  . عاقبت نافرمانيكر كردن كنند، ذ نافرماني مي
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هر پدري بايد به فرزند خود در احسان : كمك كردن فرزند بر نيكي و احسان  - 8
كردن به والدين خود و ديگران كمك كند و بايد فرزندان خود را تشويق نمايد و از آنها 

چنان كه روايت شده است بعضي از پدران آنقدر . دعا كندتشكر كند و براي موفقيتشان 
كنند كه آنان تحمل و طاقت جدايي و دوري از  هاي خود همكاري مي فرزندان و نوهبا 

پدران خود را حتي به اندازه يك چشم به هم زدن ندارند، اگرچه عمر پدرشان از صد 
سال هم بگذرد و حتي افرادي هستند كه در اين اوقات بيشتر به پدران خود خدمت 

از مهمترين وسايلي كه . برند اين كار خود لذت ميو از دهند  كنند و با هم مسابقه مي مي
  : كند، موارد زير است  انسان را به نيكي و احسان به والدين تشويق مي

  . پدر بهترين مددكار براي فرزند باشد) الف
  . فرزندان خود را دوست داشته باشد) ب
  . برايشان زياد دعا كند) ج
  . بب خوشحالي آنان گرددبه طريقي با فرزندان خود رفتار كند كه س) د
  . آنها را با بهترين نام صدا بزند) ي
يعني با خود بيانديشد كه اگر : دهد  فرزند، خود را به جاي پدر و مادرش قرار  - 9

پدر و مادر شود، ميل دارد فرزندش با او بدرفتاري كنند؟ به ويژه در زمان در آينده، 
  . ت نداشته باشدسفيد شده باشد و توانايي حركپيري كه موهايش 

خواندن سيره : دهند  والدين را انجام مي ندن سيره نيكوكاران و كساني كه فرمانخوا - 10
كند و انسان عزم خود را براي احسان به  نيكوكاران از اموري است كه همت را تحريك مي

  . دهد كند و در اين كار نهايت كوشش خود را انجام مي والدين جزم مي
و آگاهي يافتن : كنند  و روش كساني كه نافرماني والدين خود را ميخواندن سيرت  - 11

هايي كه از اين رفتار بد نصيب آنان شده است، سبب نفرت انسان از نافرماني  بر گرفتاري
  . گردد و رغبت به سوي نيكي و احسان مي يگزيند و موجب نزديك شود و از آن دوري مي مي
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اني رمند كه از احسان و نيكي آنها شادمان و از نافپدر و مادر، به فرزندان بفهمان -12
اگر فرزندان اين حس را بفهمند براي انجام نيكي و احسان : شوند  آنها ناراحت مي

  . جويند شوند و از نافرماني والدين بيزاري مي تحريك مي
  

  طريقه رفتار با همسر و والدين  -4
اموري ن رعايت شود و هم جزء آدابي است كه بايد در مورد والدياين بخش هم جزء 

كند و در صفحات قبل، مواردي از  است كه انسان را در نيكي و احسان به والدين ياري مي
  : دهيم  آن بيان شد اما به دليل اهميت موضوع به صورت جداگانه در اينجا شرح مي

شود  ميگاهي اوقات انسان به خاطر ايجاد توافق با همسر و والدين خود دچار سردرگمي 
زيرا گاه ممكن است زن، خداترس نباشد و مايل باشد كه شوهرش فقط با او زندگي كند و 
با پدر و مادر خود انس و الفت نداشته باشد و گاه ممكن است والدين يا يكي از آنها داراي 
اخالق خاصي باشند كه هيچ شخصي مورد پسندشان قرار نگيرد و چه بسا فرزندشان را 

  . را طالق دهد در حالي كه فرزند به اين امر راضي نيست مجبور كند كه زنش
كنند كه فرزندشان تابع زن خويش است و زنش در  گاهي اوقات والدين احساس مي

كه مرد آن گونه همه امور تصرف دارد و فرزندشان در تنگنا قرار گرفته است در حالي 
گذرد و  حق خود مي كنند تابع زن خود نيست يا گاهي اوقات از كه والدين تصور مي

  . شود حقش ضايع مي
مرد فقط بايد در خانه بنشيند و زانوي غم بغل بگيرد و آيا در چنين شرايطي، 

نديشد و نافرماني والدين را انجام دهد و با پدر و مادرش بدرفتاري كند و ايناي  چاره
م دلي و تكبر در راه ارضاي همسر خويش قد آنها را كم عقل جلوه دهد و با سخت

بردارد يا اينكه در حالي كه والدين او بر خطا هستند به خاطر موافقت با آنان تمام 
  هايشان را در مورد همسر خويش تصديق كند و با او بدرفتاري نمايد؟  گفته
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هيچ يك از اين دو روش صحيح نيست بلكه نهايت تالش خود را در اصالح ذات 
آنها را به هم نزديك كند و بينشان  بين و وسعت نظر هر دو طرف به كار ببرند وال

برابري بين البته هر شخصي كه قصد ايجاد موازنه و . موافقت و دوستي برقرار نمايد
حقوق و واجباتي را دارد كه بين مردم در تعارضند و قصد اصالح دارد در ابتداي كار 

گيرد در چنين شرايطي دانش و توانايي  در حالت حيرت و شك و ترديد قرار مي
  . گردد شخص عاقل براي اداي حقوق هر فرد بدون آن كه به كسي ظلم شود ظاهر مي

از جمله مسايلي كه بر عظمت شريعت اسالمي داللت دارد اين است كه داراي 
لي اقاحكامي است كه در تمام موارد توازن و برابري را رعايت كرده است و هر انسان ع

توانايي اعطاي حق هر فردي را  يق خداوندكه قصد ايجاد توازن و برابري دارد با توف
جتماع بشري به خاطر عدم وجود توازن و داراست بسياري از مشكالت خانواده و ا

برابري است انسان عاقل بايد نهايت تالش خود را به كار ببرد تا حق هر شخصي را ادا 
  . اش عمل نمايد، خواه به نفع يا ضرر او بيانجامد كند و به وظيفه

بيان ي ايجاد توازن برآيد،  تواند از عهده جا مواردي كه به وسيله آن انسان ميدر اين
شود؛ به ويژه  گردد كه اين ارشادات هم به والدين و هم به زن و شوهر مربوط مي مي

دهد تا به اين راهنمايي عمل كند و آن را  مادر شوهر را بيشتر مورد خطاب قرار مي
  . ي كار خود قرار دهد سرلوحه

  : شود  تدا، مواردي كه به شوهر مربوط مياب
فرزند بايد پس از ازدواج، : مراعات حق والدين و فهميدن خو و طبيعت آن  - 1

نيكي و احسان به والدين را از ياد نبرد و در مقابل آنان طوري به همسر خود اظهار 
اراي خلق اگر والدين يا يكي از آن دو دمحبت نكند كه سبب ناراحتي آنان شود به ويژه 

و خوي خاصي باشند چه بسا ابراز محبت به همسر در مقابل والدين در دلشان خشم و 
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رفتار فرزند بايد به . آيد كند و غيرتشان به ويژه غيرت مادر، به جوش مي كينه ايجاد مي
  . اي باشد كه والدين را نيز راضي و خوشحال كند گونه
تواند به همسرش  فرزند مي :به وجود آوردن محبت بين همسر و والدين  - 2

اي بخرد و به همسرش بدهد  براي والدين او ببرد يا هديهاي  سفارش كند كه مثالً هديه
مورد از مواردي است كه سبب نرم شدن و دوستي و  تا او به والدينش تقديم كند اين

  . برد ها را از بين مي بدگمانها و  شود و سوء ظن محبت مي
وهر بايد حقوق زن خود را بشناسد و رعايت كند و تمام ش: روي با زن  ميانه - 3
هاي پدر و مادر خود را مورد همسرش نپذيرد و نسبت به همسرش گمان نيك  گفته

  . داشته باشد و سخنان او را قبول كند
تواند براي همسرش توضيح دهد كه والدين  شوهر مي: داشتن با همسر تفاهم  - 4

همسرش بفهماند كه شود آنها را رها كرد و به  نميجزاي زندگي او هستند و يتجزء ال
هيچ گونه اهانتي را نسبت به پدر و مادرش . آنان را نخواهد كردهيچ گاه نافرماني 

نخواهد پذيرفت در مقابل به همسرش بگويد كه تو را هم دوست دارم و تو هم در 
ني اگر زن با مرا نيز رعايت كمقابل بايد صبر را پيشه خود قرار دهي و حق والدين 

تواند براي او يادآوري كند كه روزي  كند، شوهرش مي والدين شوهر خود بدرفتاري مي
توضيح را خواهند كرد همچنين برايش او هم مادر خواهد شد ديگران با او همين رفتار 

آورد اما اگر  دهد كه اين رفتار او جز ضرر و ذلت و خواري چيز ديگري به ارمغان نمي
را اختيار كند هيچ زياني به او نخواهد رسيد بلكه بر ارزش و مقام او ني نرمي و مهربا

  . قرار خواهد گرفت افزوده خواهد شد و اين عمل او نيز مورد پسند خداوند
  : شود  دوم، مواردي كه به زن مربوط مي

  ترجيح دادن شوهر بر خود  -
  اكرام خويشاوندان شوهر  -
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  هر به ويژه مادر نهايت تالش در اكرام والدين شو -
اين موارد مساوي با اكرام و نيكي به شوهر است و موجب ايجاد انس و الفت و 

  . گردد ارتباط قوي و خاموش شدن آتش فتنه مي
ي اوست و حق  با همسر و خانوادهحفظ خويشتنداري زن از نظر شرع مأمور به 

تي با ي زن بر اوست موظف است كه دوس شوهر بر زن بيشتر از حق خانواده
خويشاوندان شوهر را حفظ كند و مراقب باشد كه در دل آنها كينه و ناراحتي به وجود 

  . شود اين امر سبب به وجود آمدن ارتباط قوي بين مردم مي. نيايد
سن و سال  اكرام و احترام زن نسبت به والدين شوهر با توجه به اين كه آنها هم

كند و جزء اخالق اسالمي و  ت او داللت ميوالدين خود او هستند، بر بزرگواري و شراف
اين كار را فقط به خاطر جلب رضايت شوهر و به نشانه كرامت انساني است حتي اگر 

انجام دهد بسيار دست آوردن محبت خويشاوندان و براي درامان ماندن از اختالفات 
  . خوب و مبارك است اما به شرطي كه هميشه دوام داشته باشد

ا شرافت، بايد مادر همسر خود را همچون مادر خويش بپندارد و زن بزرگوار و ب
نبايد از ياد ببرد كه مادر همسرش كسي است كه براي فرزندش زحمات زيادي تحمل 

ده است مثل حمل فرزند در شكم، شير دادن، پرورش دادن، محبت و مهرباني كردن كر
به او اميد بسته است آيا  با فرزند و نهايت تالش خود را در پرورش او به كار برده و

  شود با اين زحمات از او دريغ كرد؟  مي
ممكن زن بايد مادر شوهر را به جاي مادر خود قرار دهد همان طور كه هر دختري 

ت و جفاهايي را تحمل كند و وظيفه دارد در مقابل است از سوي مادر خود اذي
هايي را  گاهي آزار و اذيت تواند هاي مادرش صبر كند، از مادر همسر خود نيز مي اذيت

اي آداب اسالمي رعايت شود و هر كس  در هر خانوادهبديهي است اگر . تحمل نمايد
روي افراد خواهد بود و  حد خود و حقوق ديگران را رعايت كند زندگي خوشي پيش
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زن بايد متوجه باشد كه . ها باشند تواند الگويي براي ساير خانواده هايي مي چنين خانواده
مند است كه در اين مورد جاي  به اهل و خانواده خود بيش از خانواده او عالقهسرش هم

. ي همسرش دوست دارد اش را بيشتر از خانواده مالمت نيست، زيرا خود زن، خانواده
اش مالمت نكند و حتي اگر نقطه ضعفي  پس بايد مراقب باشد كه او را در مورد خانواده

داده زندشان و همسرش كوتاهي كرده باشند يا آنها را آزار داشته باشد مثالً در حقوق فر
سبب نفرت نبايد نقاط ضعف آنان را براي همسرش يادآوري نمايد زيرا اين امر، باشند 
  . گردد از او مي روگردانياز زن و شوهر 

ي همسر خود نهايت  و محبت ورزيدن به خانوادهاگر زن در مورد احترام گذاشتن 
هد مانند آن است كه به همسر خود احترام گذاشته است در غير اين د تالش را انجام 

انجام دادن كارهايي كه خالف آن را ثابت كند مرد نيز محبت صورت يا در صورت 
  . خود را نثار همسرش نخواهد كرد و در زندگي آنها كدورت به وجود خواهد آمد

بدارد اين رفتار او اش را دوست  اگر شخصي به والدين خود احسان كند و خانواده
است و شايسته است بزرگوار، با كرامت و صالحي دليل بر آن است كه او انسان فاضل، 

به او احترام بگذارد و از او تشكر كند و او را شخصي با كرامت و كه همسرش 
او دعا كند زيرا شخصي كه به پدر و مادر خود احسان بزرگواري بداند و براي موفقيت 

رساند و نه براي همسر و فرزند و ديگر افراد جامعه مفيد واقع  مي  نفعي به خود نكند نه
زني كه به بدرفتاري شوهش با والدين خود راضي است و در اين كه همسرش . شود مي

او اين رفتار بيند، آيا مايل است كه زن برادرهاي  نافرماني والدين را بكند اشكالي را نمي
در مورد نيكي و احسان به والدين، همسرش را ياري  اگر زنمادرش انجام دهند؟  را با

ها و ساير  كند، اين امر سبب حل مشكالت و مصائب، از بين رفتن تنگ نظري
شود زيرا هنگامي كه والدين شوهر از سوي همسر فرزند خود، دوستي،  ميها  گرفتاري

تر خواهد  ي فرزندانش، قوي  محبت، و صميميت احساس كنند، ارتباط آنها با خانواده
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شد و هر دو خانواده، احساس نزديكي بيشتري خواهد كرد چه بسا افرادي هستند كه 
دارند و آن هم به  همسران فرزندان خود را همچون دخترانشان يا حتي بيشتر دوست مي

اين علت است كه هر يك از دو طرف خيرخواه ديگري هستند و نسبت به يكديگر 
  . كنند خويشتنداري مي

شود امور زير  مي  كه سبب جاي گرفتن محبت زن در قلوب والدين همسر از مواردي
  : است 
  . اگر از سوي والدين همسر، به زن ظلمي شود صبر نمايد -
  . از صبر كردن خود انتظار اجر و ثواب را داشته باشد -
  . در عواقب امر نگاه كند -
  . سخن والدين شوهر خود را با دل و جان پذيرا باشد -
  . آنان به نرمي سخن بگويدبا  -
  . در هنگام مالقات با آنها اول سالم كند -
  . خوش گفتار باشد و به عهد خود وفا كند -
  . به همسر خود نسبت به رعايت حق والدين توصيه كند -
والدين او  اي نباشد كه شوهرش احساس كند كه همسرش از رفتارش به گونه -

  .ناراحت و پريشان است
زاري و  والدين شوهر احساس ناراحتي كرد، به درگاه خداوند اگر از سوي -

  . قلوبشان را به سوي او مايل بگرداند تضرع كند تا خداوند
زني كه تمام اين موارد را رعايت كند پاداش عمل خود را هم در دنيا و هم در 

ب كنند و در آخرت نيز مستحق ثوا آخرت خواهد يافت در دنيا از او به نيكي ياد مي
  . دهد او را مورد عفو قرار مي بسياري است و خداوند

  : شود  كه به مادر شوهر مربوط ميمواردي  ،سوم
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بعضي از مادران بدون اينكه متوجه بدي كار خود باشند فرزندشان را در تنگنا قرار 
دهند آنها چون فرزندشان را دوست دارند و خواهان خوشبختي او هستند تمام تالش  مي

برند اما به خاطر متوجه  ر مورد خواستگاري و ازدواج فرزندشان به كار ميخود را د
دهند و با اين عملشان  نشدن بعضي از مسايل، خود و فرزندشان را در سختي قرار مي

كند كه محبت  كند مادر احساس مي هنگامي كه پسر ازدواج ميشوند  متحمل ضرر مي
خواهد او را به سوي  مين علت ميفرزندش به سوي همسرش سرازير شده است و به ه

  . خود برگرداند
كند و حتي گاهي  هاي مختلف عليه همسرش تحريك مي بنابراين او را با عذرها و بهانه

گويد كه شخص بهتري را براي  كند كه از همسرش جدا شود و مي به او پيشنهاد مي
ي و زيبايي و همسري او سراغ دارد در حالي كه همان زن ممكن است از نظر خلق و خو

تر باشد بعضي از مادران داراي اخالق  ساير خصوصيات براي فرزندش از هر كسي مناسب
ورزد  بينند كه به همسرش محبت مي خاصي هستند گاهي اوقات فرزند خود را در حالي مي

شود و به  ور مي كند به همين سبب آتش غيرت در قلبشان شعله و او را اكرام و احترام مي
  . زنند كه عاقبت آن قابل ذكر و بيان نيست ست ميكارهايي د

كه توانايي توافق و همكاري با همسر دل هستند  بعضي ديگر از مادران آن قدر سخت
هاي او را پنهان  دهند و محاسن و خوبي هاي او را بزرگ جلوه مي فرزندشان را ندارند عيب

كنند و طوري  ريب او استفاده ميبافند و از هر راهي براي تخ ي او دروغ مي دربارهكنند  مي
دانند كه اين اعمال براي خانواده  دهند كه خودشان از آن عيوب مبرّا هستند اما نمي جلوه مي

و فرزندشان جز ضرر و زيان چيزي به همراه ندارد اگر مادري به فكر خوشبختي فرزند 
ي او را بسوزند  خويش است و او را دوست دارد نبايد با آتش غيرت خود، آرامش خانواده
و به اين وسيله  و از بين ببرد و نبايد در ذهن خود خيالبافي كند و گمان سوء بپرورد
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مشكالت و مصائب را براي همه به وجود آورد بلكه با همسر فرزندش طوري بايد رفتار 
  . كند كه او بتواند مادر همسرش را به جاي مادر خود قرار دهد

كند و اگر خالفي از او مشاهده كرد، خيرخواه او احسان و نيكي به همسر فرزندش 
خوشبخت باشد و با نرمي و مهرباني نصيحتش كند تا خود و فرزندش و تمامي خانواده 

  . باشند و خير يكديگر را بخواهند
مادر بايد با قلب پاك خود و با سوز دل براي فرزند و خانواده او خالصانه دعا كند و 

و از آنان به خوبي ياد كند تا او را ناصح و خيرخواه  زوجين باشدبه فكر خوشبختي 
خود بدانند و در هنگام مشكالت با او درد دل كنند، برايش دعا كنند و به او نيكي و 

در پايان از خداوند تبارك . گردد مياحسان نمايند و اين امر موجب خرسندي پروردگار 
 جانب خود حل و فصل گرداند وها را از  كه تمام مشكالت خانوادهخواهم  و تعالي مي

باشد در قلب همه قرار دهد و ما  خدامحبتي را كه به خاطر  محبت و دوستي خود و
  . هاي شيطاني و مكايد و فريب آن در پناه خود محفوظ بدارد آمين را از وسوسه

  
  چند قصه از نيكي به پدر و مادر  -5

رعايت آن در مورد پدر و آدابي كه و در صفحات قبل در مورد احسان به والدين 
سخن كند  مادر مناسب است و همچنين اسبابي كه ما را در احسان به والدين ياري مي

گفته شد و براي هر شخصي بايسته است كه همه موارد را بداند و به آن عمل كند تا 
خداوند ما را جزء بهترين بندگاني كه در وقت نداي پروردگار بتوانيم اميدوار باشيم كه 

شوند و اگر آمرزش گناهان خويش را از او طلب كنند  گويان نزد او حاضر مي يكلب
  . كند خداوند آنها را معاف مي

به دليل آن كه انبياء و مرسلين و تابعين براي ما الگو هستند و ما بايد در زندگي خود 
ده است هايي در مورد نيكي و احسان به والدين از آنان ذكر ش به آنان اقتدا كنيم داستان
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به خاطر احسان آنان به والدين منزلشان را  و در اين بخش نقل خواهد شد خداوند
  . در دنيا و آخرت بلند گردانيده و نامشان را جاويد گذاشته است

كند و با  ها را مطالعه كند با خواندن آن احساس آرامش مي شخصي كه اين داستان
و شود و افراد با مطالعه آنها به نيكي  ها افزوده مي گذشت زمان بر تازگي اين داستان

كنند و از  شوند و از نافرماني والدين اجتناب مي احسان به والدين و ديگران تشويق مي
  . خواهيم كه در كارهاي خير پيروزمان گرداند خداوند متعال مي

  
  چند قصه از نيكوكاري انبياء ) الف
اهميت آن در قرآن ذكر اين قصه را به خاطر  خداوند:  قصه حضرت نوح - 1

را همراه با روش دعا و استغفار آن  نموده است و طريقه نيكي و احسان حضرت نوح
  : حضرت براي والدين بيان نفرموده است و آن را براي ما عبرت و پند قرار داده است 

 Éb>§‘ öÏ øî$# ’Í< £“ t$Î!≡uθÏ9 uρ ⎯ yϑÏ9 uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ÉLøŠt/ $YΖ ÏΒ ÷σãΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ 

ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ   ) 28 /نوح(  
ي من داخل شود و  بار الها مرا و پدر و مادر من و هر كه با ايمان به خانه«

  .»ي مردان و زنان با ايمان را ببخشاي همه
 به خاطر ترس از موحدين حضرت ابراهيم خليل امام:  حضرت ابراهيم - 2

و اميد براي حرص شديد و رغبت گمراهي و هالكت پدرش او را با لطف و مهرباني و 
خواهد كه به خدا ايمان بياورد  دهد و از او مي يت و نجات مورد خطاب قرار ميداه

  : فرمايد  در قرآن اين قصه را چنين بيان مي خداوند

 ö ä.øŒ$# uρ ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# tΛ⎧ Ïδ≡tö/ Î) 4 …çμ ¯Ρ Î) tβ% x. $Z)ƒÏd‰ Ï¹ $†‹Î; ¯Ρ ∩⊆⊇∪ øŒÎ) tΑ$ s% Ïμ‹Î/ L{ 

ÏM t/ r'̄≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7÷è s? $tΒ Ÿω ßì yϑó¡tƒ Ÿω uρ ç ÅÇö7ãƒ Ÿωuρ © Í_ øóãƒ y7Ψ tã $\↔ø‹ x© ∩⊆⊄∪ 
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ÏM t/ r'̄≈ tƒ ’ÎoΤÎ) ô‰s% ’ÎΤ u™!% ỳ š∅ÏΒ ÉΟù=Ïèø9 $# $tΒ öΝ s9 y7 Ï? ù'tƒ û©Í_ ÷èÎ7̈? $$ sù x8 Ï‰ ÷δ r& $ WÛ≡u ÅÀ 

$wƒ Èθy™ ∩⊆⊂∪ ÏMt/ r'̄≈ tƒ Ÿω Ï‰ ç7÷è s? z⎯≈ sÜø‹¤±9 $# ( ¨βÎ) z⎯≈ sÜø‹¤±9 $# tβ% x. Ç⎯≈ uΗ÷q §=Ï9 $ wŠÅÁtã 

∩⊆⊆∪ ÏM t/ r'̄≈ tƒ þ’ÎoΤÎ) ß∃%s{ r& β r& y7 ¡¡yϑ tƒ Ò># x‹tã z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# tβθä3 tGsù 

Ç⎯≈ sÜøŠ¤±=Ï9 $wŠÏ9 uρ   ) 45-41 /مريم(  
و در كتاب خود ياد كن شرح حال ابراهيم را كه بسيار راستگو و پيامبري بزرگ «

ا بتي جماد را كه چشم و گوش اي پدر چر: بود هنگامي كه به پدر خود گفت 
 يبه من دانش! پرستي؟ اي پدر تواند حاجتي را از تو رفع كند مي ندارد و نمي

اند، پس تو از من پيروي كن تا به راه راست  اند كه به تو نياموخته آموخته
كنم اي پدر هرگز شيطان را نپرست كه او سخت با خداي رحمان  تهدايت

ترسم كه از خداي مهربان بر تو قهر و عذاب  ميمخالفت و عصيان كرد اي پدر 
  .»رسد و در دوزخ با شيطان يار و ياور باشي

را با كلمات زيبا و دلنشين و عبارت مهربانانه مورد پدرش  بينم كه ابراهيم مي
دل  گيرد و اگر انسان سخت و سخن او در اعماق دل انسان جاي ميدهد  خطاب قرار مي

گذارد و سبب هدايت و نجات و رستگاري  و تأثير زيادي مينباشد اين سخنان بر دل ا
  . گردد او مي
بهترين مثال نيكي و  در داستان اسماعيل:  حضرت اسماعيل بن ابراهيم - 3

  : شود هنگامي كه پدرش به او گفت  احسان در طول تاريخ بشريت مشاهده مي

 ¢© o_ ç6≈ tƒ þ’ÎoΤÎ) 3“ u‘ r& ’Îû ÏΘ$uΖ yϑø9 $# þ’ ÎoΤr& y7 çtr2 øŒr&   ) 102 /صافات(  
  .»كنم ام كه تو را ذبح مي در خواب ديده! فرزندم«
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د نشان داد و سعي كرد از زير بار ياز خود تنبلي و ترد آيا فرزند صالح ابراهيم
  . شانه خالي كند

  : خير، بلكه چنان كه قرآن فرموده است 
  : گفت 

 tΑ$s% ÏMt/ r' ¯≈ tƒ ö≅ yèøù $# $ tΒ ãtΒ ÷σ è? ( þ’ÎΤß‰ Éf tFy™ βÎ) u™ !$ x© ª! $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪Î É9≈¢Á9 $#     
  )102 /صافات (  

شاءاهللا مرا از بندگان  اي انجام بده و ان كاري را كه بدان امري شده! اي پدر«
  .»صبور و شكيبا خواهي يافت

از آنچه در خواب ديده بود،  روايت شده است، هنگامي كه حضرت ابراهيم
اي اسماعيل، ريسمان و تيشه را : دش گفت حاصل كرد، به فرزنمطمئن شد و يقين 

  . بردار تا با هم به آن وادي برويم و هيزم بياوريم
من قصد انجام مأموريت : گفت  رفتند، به اسماعيل) شبيد(هنگامي كه با هم به وادي 

اي پدر دست و پاي مرا محكم ببند تا دست و پا نزنم و : پاسخ داد  خود را دارم اسماعيل
ا جمع كن تا به خون آلوده نگردد مبادا مادرم آن را ببيند كاردت را خوب تيز كن لباسهايت ر

  . و در هنگام بريدن شتاب نما تا زودتر راحت شوم و احساس درد نكنم
: پدر در جواب فرمود . هنگامي كه به نزد مادرم برگشتي از جانب من به او سالم بگو

در حالي كه هر  .)د در اين كار مرا ياري كنيمن به كمك تو نياز دارم تو بايآري فرزندم (
شروع به انجام مأموريت خود كرد كارد را بر حلقوم  كردند ابراهيم دو گريه مي

هنگام اسماعيل اما كارد نبريد سه بار آن را تيز كرد باز هم نبريد در آن اسماعيل گذاشت 
افتد  ره من ميبه پدرش گفت صورت مرا بر زمين قرار ده زيرا وقتي نگاهت به چه

چهره اسماعيل را بر زمين قرار داد و چند بار  كني ابراهيم اختيار به من رحم مي بي
گردن او كشيد اما كارد نبريد در اين لحظه حضرت ابراهيم عصباني شد و كارد كارد را بر 
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به اين كار  خداوند: (را بر زمين كوبيد كارد به سوي آن حضرت برگشت و گفت 
  : گاه به او ندا داده شد آن) .هدد دستور نمي

 ÞΟŠÏδ≡t ö/Î* ¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰s% |M ø%£‰|¹ !$tƒö™ ”9 $#   ) 105- 104 /صافات(  
  .»اي ابراهيم تو مأموريت عالم رؤيا را انجام دادي«

از او و مادرش در جاهاي متعددي  امبري كه خداوندپي:  حضرت عيسي - 4
كرد و  به مادرش احسان و نيكي مي از قرآن به بزرگي ياد كرده است حضرت عيسي

در  از قول حضرت عيسي نمود خداوند در گهواره نيز پروردگار را عبادت مي
  : قرآن فرموده است 

 #C t/ uρ ’ÎA t$Î!≡ uθÎ/ öΝ s9 uρ ©Í_ ù= yèøg s† # Y‘$¬7y_ $|‹É) x©   ) 32 /مريم(  
  .»به نيكويي با مادر سفارشم نمود و مرا شقي و ستمكار قرار نداد«

  
  سلف صالح   چند قصه از نيكوكاري) ب

در اكثر كتب ديني مطالبي در سيرت و روش سلف صالح نوشته شده است و حتماً 
تواند بر اهتمام ايشان نسبت به  اي به نام مبارك آنان مزين است كه مي چند صفحه

  . كنيم نيكوكاري والدين داشته باشد به همين دليل چند قصه از آنان را اينجا بيان مي
روزي با حضرت ابوهريره : داستاني درباره ابومره مولي ام هاني دختر ابوطالب  - 1

بر مركبي سوار شدند و به سرزمين عقيق رفتند هنگامي كه به آنجا داخل شدند ابومره با 
در جواب مادرش ) عليك السالم و رحمه اهللا و بركاته اي مادرم(صداي بلند فرياد زد 

  ). م و رحمه اهللا بركاتهو عليك السال: (فرمود 
خداوند تو را مورد عفو و بخشش قرار دهد و بر تو رحم كند چنان كه : ابومره گفت 

خداوند به تو نيز جزاي خير دهد ! فرزندم: (مادرش گفت . مرا در كودكي تربيت كردي
  ). و از تو راضي باشد، چنان كه در بزرگسالي خود به من نيكي و احسان كردي
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نشينان در  روايت شده كه شخصي از باديه:  حضرت عبداهللا بن عمردر مورد  - 2
به او سالم كرد و او را بر االغ خود سوار  راه مكه او را مالقات نمود عبداهللا بن عمر
به آن : فرمايد  ابن دنيار مي. او گذاشت سر كرد و عمامه را از سر خود برداشت و بر

اين شخص يك نيكوكار قرار دهد،  تو را صالح و خداوند(حضرت عرض كرديم 
اين كار را به اين : فرمود  عبداهللا بن عمر) شود اعرابي است و با چيز اندكي راضي مي

بود و من از  خاطر انجام دادم كه اين شخص، دوست پدرم حضرت عمربن خطاب
از بهترين  »الوالد اهل ود أبيه ةإنّ ابرّ البرّ صل«: شنيدم كه فرمود  رسول خدا

  . اش را با دوستان پدرش حفظ نمايد ها اين است كه فرزند رابطه نيكي
) اهللا عنها رضي(المؤمنين عايشه  حضرت ام:  داستاني درباره حارثه بن نعمان - 3

داخل جنت شدم و در آنجا قرائت و صدايي را : فرمود  روايت كرده كه رسول خدا
ين است جزاي نعمان، اه ابن حارث: شنيدم سئوال كردم اين چه كسي است؟ گفتند 

نيكوكارترين شخص جزاي نيكوكاري، و حضرت حارثه بن نعمان  نيكوكاري، اين است
  . به مادرش است

ابوعبدالرحمن الحنفي روايت كرده است كه كهمس : بن الحسن  در مورد كهمس - 4
بن الحسن در خانه خود عقربي را ديد قصد داشت آن را بكشد يا بگيرد و از خانه 

  . حمله كرد، عقرب به داخل سوراخي پناه برداينكه به او يرون اندازد به محض ب
هم واكش نشان دادن و  بكهمس دستش را داخل سوراخ كرد تا آن را بگيرد و عقر

ترسيدم از سوراخ : از اين كار چه هدفي داشتي؟ گفت : گفتند او را گزيد به كهمس 
  . بگزدبيرون آيد و به مادرم نزديك شود و او را 

بن  ابوالحسن بن علي بن الحسين بن علي(العابدين  در مورد حضرت زين - 5
اين حضرت يكي از بزرگان تابعين است كه به مادرش زياد نيكي و :  )طالب ابي

گفتند تو نيكوكارترين شخص  كرد كه به او مي  كرد و آن قدر احسان مي احسان مي
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ام كه با مادرت غذا بخوري علت  نديده اما تا به حال تو را. نسبت به مادرت هستي
ترسم كه دست من جايي رود كه چشم مادر به آن قسمت از  از اين مي: چيست؟ فرمود 

  . اند غذا نظر كرده باشد و با اين كار جزء افرادي باشم كه نافرماني والدين را كرده
بن حفصه دختر ا: بن حسن روايت كرده است  هشام: در مورد محمدبن سيرين  - 6

آميزي لباس را خوب  مادر محمدبن سيرين اهل حجاز بود و كار رنگ: فرمود سيرين 
ترين آن را  خريد لباسي داشت نرم دسيرين قصداد و هر وقت محمدبن  انجام مي مي
نديدم كرد و من هيچ گاه  هاي او را رنگ مي خريد زيرا در وقت عيد، مادرش لباس يم

ش را از صداي مادرش بلندتر كند و در وقت صحبت كه بر سر مادر فرياد بزند و صداي
هنگامي كه محمدبن : ابن عون روايت كرده است . كرد احتياط كامل را رعايت مي
آورد كه اگر كسي او  مي  كرد، طوري صداي خود را پايين سيرين با مادرش صحبت مي

  . كرد كه مريض است ديد گمان مي را مي
هنگامي كه محمدبن سيرين با مادرش : (كند  شخصي از خانواده سيرين روايت مي

  ). نمود كرد حالتي داشت كه انگار تضرع و زاري و التماس مي صحبت مي
آمد در هنگامي  شخصي نزد محمدبن سيرين : (كند  ابن عون در جاي ديگري نقل مي

: چه شده؟ آيا مريض است؟ گفتند محمد را : به مادرش گفت . بودكه كنار مادرش 
  . كند ميش اين است كه در نزد مادرش اين گونه رفتار و صحبت خصلت. خير

كند  ن سليمان در مورد محمد بن منكدر نقل ميبجعفر: در مورد محمدبن منكدر  - 7
اي : گفت  گذاشت سپس به مادرش مي كه اين حضرت صورت خود را از بر زمين مي
  . مادر برخيز و قدمهايت را بر روي صورتم بگذار

او در هنگام جواب دادن . نقل شده كه مادرش را صدا زد: بن عون المزني در مورد ا - 8
  . به همين خاطر در قبال اين كار دو غالم آزاد كرد. صدايش را از صداي مادرش بلندتر كرد
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نقل شده كه از عمر بن ذر پرسيدند كه رفتار : در مورد فرزند عمر بن ذر  - 9
كرد  پشت سرم حركت ميرفتم  در روز راه مي اگر: (فرمود : فرزندت با تو چگونه بود 

در جايي باالتر كرد و امكان نداشت كه او  حركت ميرفتم در جلو  و اگر در شب راه مي
و نشاند  تر از او قرار گيرم و هميشه مرا در باال مي از من يا در بلندي بنشيند كه من پايين

  ). نشست خودش در پايين مي
در . المؤمنين اين جمله را زياد تكرار مكن ور اميردر حض: ربيع به او گفت  -10

  ). اي هدكنم زيرا حالوت و شيريني پدر را نچشي من تو را مالمت نمي: (جواب فرمود 
او از جمله كساني بود كه به والدين خود نيكي و احسان : در مورد بندار  -11

بصره  ازبه مادر به خاطر نيكي و احسان : (كرد و ذهبي در مورد او فرموده است  مي
  ). كوچ نكرد و در همانجا درس را ادامه داد

: از بندار شنيدم كه فرمودم : عبداهللا بن جعفر بن خاقان المروزي نقل كرده است 
من هم اطاعت . براي طلب علم قصد خروج از بصره را داشتم، اما مادرم مرا منع كرد(

  ). هم در علم من بركت قرار داد خداوند. كردم
براي پيدا كردن : نشينان به من گفت  شخصي از باديه: اصمعي روايت كرده  -12

و بدترين شخص از نظر نافرماني والدين از شهر خود بيرون رفتم، هنگامي نيكوكارترين 
كه براي اين كار خارج شدم موقع ظهر و در شدت گرمي، پيرمردي را ديدم كه در 

كشيد كه شتر طاقت تحمل آن را  يگردنش دلوي بود و به وسيله آن از چاه آب م
. زد و كمرش زخمي شده بود نداشت و جواني هم پشت سرش بود و با شالق او را مي

آيا همين كافي نيست كه با اين دلو آب را از چاه ترسي؟  نمي آيا از خدا: به او گفتم 
  كني؟  كشد كه تو هم او را اذيت مي باال مي

  ). دهي هد  كه اين كار را انجام ميتو را جزاي خير ند خداوند: (گفت 
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دهم كه پدرم با  سكوت كن، به اين خاطر اين كار را انجام مي: (فرزندش گفت 
  ). داد پدرش و پدرش با اجدادش همين كار را انجام مي

سپس به راه خود ادامه دادم، تا به جواني رسيدم كه در گردن خود زنبيلي داشت و در 
جوان، هر ساعت . اي در داخل زنبيل قرار داشت انگار جوجه. داخل آن زنبيل پيرمردي بود

  . پرورد داد و او را مي گذاشت و مانند جوجه پرندگان به او غذا مي او را در مقابل خود مي
اين پدرم است كه ضعيف شده و من : اين چه كاري است؟ پاسخ داد : (به او گفتم 

آن جوان : (شخص گفت سپس اين . سرپرستي و كفالت او را به عهده دارم
  ). نيكوكارترين افراد است

او يكي از بهترين بندگان خدا و از علماي : بن حبيب  قرداستاني در مورد طا -13
زد و خصلت او اين بود كه به خاطر احترام به  بزرگ بود كه بر سر مادرش بوسه مي

  . رفت اي كه مادرش در آن قرار داشت راه نمي مادر بر پشت بام خانه
  : عامربن عبداهللا بن زبير فرموده است : داستاني در مورد عامربن عبداهللا  -14

هنگامي كه پدرم وفات نمود، تا يك سال، غير از بخشش پدرم ـ چيز ديگري از 
  . خداوند طلب نكردم

  
  .خداوند به همه ما توفيق عمل عنايت بفرمايد
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  در مسجد جامع خواف


