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Лаънат гуфтани падару модар аз бузургтарин 

гуноцони кабира аст 

نه رَُشوَل اَّللهِ َصَّله اَّللهُ 
َ
َعْو َعتِْد اَّللهِ ةِْو َعْهِرو ةِْو الَْعاِص رَِِضَ اَّللهُ َعنُْهَها، أ

يْهِ ": َعلَيِْه وََشلهَم قَال ْن يَلَْعَو الرهُجُ  َوادِلَ
َ
ْكرَبِ الَْكتَائِِر أ

َ
يَا رَُشوَل اَّللهِ :  ِ يَ  ،"إِنه ِنْو أ

يِْه  قَاَل  هُ " :َوَ يَْ  يَلَْعُو الرهُجُ  َوادِلَ نه
ُ
ةَاُا َو َُصبُّب أ

َ
ةَا الرهُجِ   َ َُصبُّب أ

َ
  ". َُصبُّب الرهُجُ  أ

 90رقم ، 1/92و مصلم ، 5628رقم ، 5/2228ابلخاري  أخرجه

Аз Абдуллоц ибни Амр ибни Ос (р.з) ривоят 

аст, ки расули Худо (с) фармуданд: “Аз бузургтарин 

гуноцон ин аст, ки шахс падару модари худро 

лаънат кунад”. Як нафар гуфт: Эй расули Худо (с)! 

Чигуна  мумкин аст инсон падару модари худро 

лаънат кунад? Пажмбар (с) фармуданд: “Инсон 

падари шахси дигареро дашном медицад ва он 

шахс падари ӯро дашном медицад, Ва модари 

дигареро дашном медицад ва он шахс модари ӯро 

дашном медицад”. 

Ривояти Бухорк ва Муслим 

Яъне: Вақте шахсе падару модари шахси 

дигарро дашном ж лаънат мегуяд, дар муқобил он 

шахс падару модари ӯро дашном мегуяд ва ин ба 
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монанди он аст, ки гуж ӯ падару модари худро 

дашном додааст. 

Пас цар касе боис шавад, ки дигарон ба падару 

модараш дашном дицанд, мисли ин аст, ки худаш 

падару модарашро лаън карда бошад. Ва муртакиби 

бузургтарин гуноц шудааст. 

Пас касоне, ки одат доранд ба дигарон ба 

таври шӯхи дашном дицанд ва дашноми падару 

модариро цам бишнаванд, бояд бидонанд, ки 

бузургтарин гуноцро муртакиб мешаванд. Ва лозим 

аст, ки аз ин амали зишт тавба кунанд ва бо амалцои 

хайр онро ҷуброн намоянд. 

Ибни Ҳаҷар (р) дар шарци ин цадис мегуяд: 

Беэцтиромии зикршуда дар ин цадис яке аз навъцои 

беэцтиромии падару модар аст. (Як нафар гуфт: Эй 

Расули Ҳудо (с)! Чигуна  мумкин аст инсон падару 

модари худро лаънат кунад?) Суолкунанда фикр 

мекунад, ки имкон надорад, ки ин амал аз шахси 

оқил сар занад, зеро табиати поки одами инро қабул 

надорад. 
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Пажмбари Худо (с) дар ҷавоб бажн намуд, ки 

агарчанде ӯ худ дашном намедицад, вале вақтоки 

падару модари дигаронро дашном медицад ва онцо 

дар баробари ин падару модари ӯро дашном 

медицанд ва ин маънои онро дорад, ки ӯ падару 

модарашро дашном ва лаънат гуфтааст. Ва ин амал 

дар байни мардум зижд рӯй медицад. 

شئ  رشول اَّلل صَّل اَّلل عليه و شلم عو : عو أنس رِض اَّلل عنه قال
 ."اإلرشاك ةاَّلل و عقوق الوادليو و قت  انلفس و شهادة الزور" :قال، الكتائر

ابلخاري 

Дар цадиси дигар аз Анас (р.з) ривоят аст, ки 

аз Пажмбар (с) дар бораи гуноцони кабира суол шуд, 

фармуданд: "Қарор додани шарик барои Худо, ва 

азияту беэцтироми бар падару модар, куштани 

инсон бегуноц, ва шацодати дуруғ ва ноцақ аз 

гуноцони кабира мебошанд". 

Ривояти Бухорк 

Аз сабабе, ки беэцтироми нисбати падару модар 

гуноци кабира аст, Расули Худо (с) онро баъди ширк 
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овардан ба худо зикр намудааст, ки далолат ба бузург 

будани ин гуноц мекунад. 

Инчунин  ин цадисцо далели бузург будани 

цуқуқи падару модар бар фарзандонро дар бар 

гирифтааст. 

Пас цуқуқи падару модар ва эцтироми онцоро 

ба ҷой овардан бар фарзандон воҷиб аст, ва 

беэцтиромии онцо ва цуқуқи онцоро ба ҷой 

наовардан гуноци кабира мебошад. 


