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حقوق پدر ومادر
خطبه اول

األلباب و  والصالة والسالم على نبينا محمد املفضل  احلمد هللا منزل الكتاب و  هدى وذكرى ألولي
ل

على البشر بجوامع اخلطاب و  وعلى آله املطهرين واألصحاب.
تنجي  شهادة  ورسوله عبده   ً محمدا أن  وأشهد  و   له  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله  ال  أن  وأشهد 

صاحبها يوم احلساب. 
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أما بعد:
ستايش از آن الهي است كه فرموده است: 

(اإلسراء: 23) L on m l k j i h gM
«و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد وبه پدر ومادر [خود] احسان كنيد». 

او را سپاس مى گويم كه تمامى نعمتها از اوست وما را بى نياز ساخته است و  وگواهى مى دهم 
كه معبودى به حق نيست جز اهللا كه تنها وبى شريك است و  آنگونه شهادتى كه با آن اميد نجات 
ورستگارى ورضوان اهللا ومغفرت او را داريم و  وگواهى مى دهم كه پيامبر وسرور ما محمد و  بنده 
وپيامرسان اوست كه ما را به نيكى دستور داده واز بدى ونافرمانى نهى نموده است. درود وسالم اهللا 

تعالى بر وى وبر اهل بيت ويارانش باد. آنان كه سمبل حق بودند وياور نيكى…
از خوشبختى انسان است كه پدر ومادرش در كنارش باشند وچشمش با ديدن  ا… اى مسلمانان
آن ها شاد شده وبا گرماى مهر ومحبت آنان گرما گيرد وبا نصيحت آنان بينا شود وبركت دعاى 

آن ها واجر نيكى به آن ها وهمراهى نيك آنان را به دست آورد.
از عبداهللا بن عمر رضى اهللا عنهما روايت است كه فرمود: مردى به نزد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وآله وسلم آمد وگفت: 
يٌّ ؟» قال:  ي األجرَ من اهللا و  قال: «فهل من والديك أحدٌ حَ كَ على الهجرة واجلهاد و  أبتَغِ « أبَايِعُ
نْ  يْكَ فأحسِ س: نعم! قال: «فارجع إلى وَالِدَ سْ ي األجرَ من اهللا ؟» قال ٌّ و  قال : «فتبْتَغِ

ي
ي ٌّنعم و  بل كالهما حَ

ما»[متفق عليه] بَتَهُ حْ صُ
«با شما بر هجرت وجهاد بيعت مى كنم واجر آن را از اهللا مى خواهم. رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
وسلم به او فرمودند: ”آيا پدر ومادرت در قيد حيات هستند؟“ گفت: آرى و  هر دو زنده هستند. 
گفت:  مى خواهى؟“  وپاداش  اجر  متعال  اهللا  از  فرمودند: ”آيا  وسلم  وآله  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول 
آرى. رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمودند: ”پس به نزد پدر ومادرت برگرد وبا آن دو به 
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نيكى بمان». 
پسران ودختران همان مصيبت بزرگ  اى مسلمان… همانا بدى به پدر ومادر ونافرمانى توسط 
بدى ونافرمانى تلخى كه و  قصه ى پرغصه اش تمام شدنى  ب… وبالى سهمگين وزندگى تلخ است

نيست…
اين گناه بزرگ وكبيره اى است كه باعث خشم وعذاب پروردگار است. از ابوبكرة رضى اهللا عنه 

روايت است كه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمود: 
لَسَ  ) وَجَ يْنِ الِدَ وقُ الْوَ قُ ِ وَعُ ََاكُ بِاهللاَّ ر ِشْ : (اإلْ ِ قَالَ ولَ اهللاَّ َسُ

و ر م رو
اَا سَسًا قَالُوا: بَلَى يَا ث بَائِرِ؟) ثَالَ اًاَرِ الْكَ ب مْ بِأَكْ ُنَبِّئُكُ رَرِ أ َالَ «أ

تَّى قُلتُ لَيْتَهُ سكت». [متّفق عليه] ا حَ رِّرُهَ تْتُكَ ا زَالَ ي لُ الزُّورِ) مَ كُكَقَوْ َالَ و ئًا (أ تَّكِ انَ مُ ََ ااوَك
«آيا شما را به بزرگترين گناهان كبيره آگاه نكنم؟“ گفتيم آرى اى رسول اهللا. فرمود: ”شرك 
سپس وى كه تكيه داده بود نشست وفرمود:  س… آوردن به اهللا ونافرمانى وبدى نسبت به پدر ومادر“
”آگاه باشيد و  وسخن دروغين وگواهى دروغين“ پس همچنان اين جمله را تكرار مى كرد تا آنكه 

گفتيم كاش ساكت مي شدند».
و از ابوهريرة رضى اهللا عنه از رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم روايت است كه فرمودند:

لِ خُ ما ثُمَّ لَمْ يَدْ الهُ للكِ َوْ  ما أ هُ دُ َحَ بَرُ أ الكِ
مم

هُ نْدَ يْهِ عِ َبَوَ َدْرَكَ أ نْ أ هُ مَ َنْفُ ككمَ أ هُ ثِمَّ رَغِ مَ أنْفُ ممرَغِ هُ ثُمَّ  مَ أنفُ َرَغِ »
َاجلَنَّة»

«خوار وبدبخت شد و  سپس خوار وبدبخت شد و  سپس خوار وبدبخت شد آن كه پدر ومادر
يا يكى از آن دو را در هنگام پيرى درك نمود اما [به واسطه ى نيكى نكردن به آنان] وارد بهشت

نگرديد».[به روايت مسلم]
و از ابن عمر رضى اهللا عنهما روايت است كه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمودند: 

”سه كس هستند كه اهللا در روز قيامت به آنان نظر ننموده وبه بهشت داخل نمى شوند: 1- آنكه
نسبت به پدر ومادرش بدى ونافرمانى مى كند2- وزنى كه خود را به مردان شبيه مى سازد و3-آنكه

نسبت به ناموس خود بى غيرت است“ [به روايت احمد ونسائى] 
پس چه پست است آنكه در حق پدر ومادرش بدى مى كند وچه بى ارزش است وتا چه اندازه
در سفاهت وحماقت به سر مى برد! آنگاه كه والدينش به پيرى رسيدند وكمر خم كردند و  او در
وفاى آنان را با جفا و… مقابل و  خوبى آن ها را با كفران وانكار وفراموشى وقطع رابطه پاسخ گفت

عوض كرد وصفا وصميميت شان را با بد دهنى…
اگر از او چيزى بخواهند بخل مى ورزد واگر به او اميدى داشته باشند آنان را نا اميد مى كند واگر 
او را بخواهند حاضر نخواهد شد… پاسخشان را نمى دهد مگر به تندى وچيزى نمى دهد مگر از 

روى ترس وچيزى جز كلمه ى ”بعداً“ نمى داند.
پس  گردد…  پايمال  نبايد  وحق شان  شود  اطاعت  بايد  ومادر  پدر  دستور  كه  نموده  فراموش  او 
واى به حال او از آن روزى كه سوار بر اسب نافرمانى وبدى نسبت به پدر  و… واى به حال نافرمان
ومادرش گردد ودر ركاب اهل بدى وفسق وفجور راه بيفتد… واى بر او از آن روزى كه باعث
گريه وآه پدر ومادر شود وآن دو را ناراحت كند وباعث خستگى وآزار آنان شده وآن دو را با

www.global-minbar.com/fa 
w

w
w

.g
lo

ba
l-m

in
ba

r.c
om

/fa
 



109

غم ها وغصه ها رها سازد…
اى آنكه حقوقى را كه بر گردنت هست فراموش  اى آنكه در حق پدر ومادر بدى مى كنى…
روز  آن  به  روز  واين  كردن  وخوار  شمردن  وكوچك  وبى توجهى  تندى  با  چطور  كرده اى… 
انداختن با پدر ومادرت برخورد مى كنى؟؟ چگونه است كه زن وخانواده ودوستان وپول وثروت 
را بر آن ها مقدم مى دارى در حالى كه اكنون براى خود مردى شده اى وآنان پس از اهللا به تو اميد 

دارند واز تو انتظار نيكى واحترام ومحبت دارند.
چگونه از اهللا انتظار خشنودى دارى در حالى كه به مادر وپدرت بدى كرده اى؟ چطور توانسته اى 
مادرت را ترك كنى؟ چطور توانسته اى او را ترك كنى در حالى كه او براى تو خود را از خواب 
محروم مى كرد وبدنش را براى تو فنا كرد واز وجودش به تو شير داد وآغوشش را منزل تو گرداند 

وبراى تو خستگى وسختى را تحمل كرد؟
تو را بر خود ترجيح داد وبراى  ت… اگر تو دچار غم واندوه شدى او نيز غمگين واندوهگين شد

تو آرزوى زندگى كرد حتى اگر به قيمت مرگ خودش باشد…
اكنون… اكنون كه او پير شده وبه تو نياز دارد در نگاه تو بى ارزش ترين چيز گرديده است؟ 
وخوبى هاى او را به فراموشى سپرده اى وخوبى اش را انكار كرده اى؟ خدمت آسان او برايت سخت 
شد وعمر كوتاه او برايت طوالنى گرديد؟ او را هنگامى ترك گفتى كه او بعد از اهللا به تو نياز 
داشت ودر هنگام پيرى او را از ياد بردى وسينه ات برايش تنگ شد واو را جام زهر نوشاندى وخود 
اين بود پاداش او  ا… با خيال راحت خوابيدى وخودخواهانه به سرزنش ديگران هم گوش نسپردى

بعد از اين همه سختى؟ حقا كه تو نادانى و(كوردل)…
ابو بردة روايت مى كند كه ابن عمر رضى اهللا عنهما مردى را ديد كه طواف كعبه مى كند در حالى 
سپس به ابن عمر رضى اهللا  س… كه مادرش را بر شانة خود گذاشته است ومى گويد: من شتر رام اويم
عنهما فرمود: آيا به نظر تو حقش را ادا كرده ام؟ ابن عمر فرمود: هرگز و  نه حتى به اندازه ى يك 

نفس از نفس  زدن هاى هنگام درد زايمان. [به روايت بخارى در ادب مفرد]
فرمود: ”هيچ  وسلم  وآله  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  كه  است  روايت  عنه  اهللا  رضى  ابوهريرة  از  و 
فرزندى حق پدرش را ادا نمى كند مگر آنكه او را در حال بردگى بيابد وسپس او را بخرد وآزاد 

كند“. [ به روايت سلم]
چقدر آن ها كام تو را شيرين كردند وچقدر  چ… پس اى آنكه در حق پدر ومادرت بدى مى كنى
تو آنان را تلخ كام مى كنى. بيا اكنون كم كارى خود را در حق آنان جبران كن كه آنان تو را مدتى 

طوالنى نگهدارى كردند پس تو آنان را در اين مدت كوتاه نگهدارى كن.
(اسراء: 24) L ° ¯ ® ¬ « ª © M

«و بگو پروردگارا آن دو را مورد رحمت قرار ده همانطور كه مرا در كودكى تربيت نمودند».
وزيبا  بزرگوارانه  سخن  آنان  وبه  باش  آن ها  خدمت  در  فروتنى  وبا  باش  ونرم خو  مهربان  آنان  با 
بگو وبگو پروردگارا آن دو را رحمت كن همانگونه كه به من در كودكى رحم نمودندونگهدارى 
كردند زيرا از عبداهللا بن عمر رضى اهللا عنهما از رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم روايت است 
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كه ايشان فرمودند: 
ين» الِدِ طِ الْوَ خَ طُ الرَّبِّ فِي سَ خَ ين و  وَسَ الِدِ ِّالوَ ى ى الرَّبِّ فِي رِضَ «رِضَ

”خشنودى پروردگار در خشنودى والدين است وخشم پروردگار در خشم والدين“ [به روايت 
ترمذى]

أقول قولي هذا و  وأستغفر اهللا لي ولكم و  فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
خطبه دوم

تِهِ  وَ عْ ا بِدَ نْ دَعَ ابهِ وَمَ حَ َ آلِهِ وَأصْ لى دٍ و  وَعَ مّ حَ ا مُ لىَ نَبِينّ الَمُ عَ الَةُ وَالسَّ بَبَالصَّ املِنيْ و  و ِِ رَبِّ العَ دُ هللاِ َمْ
م

َ مماحل
يْن. مِ الدِّ َوْ وَوإلىَ

ا بعد:  أمّ
كه  مى دهم  وگواهى  و   وتوفيقش  ويارى  احسان  براى  گوييم  مى  وستايش  راسپاس  سبحانه  اهللا 
ما  وسرور  پيامبر  كه  مى دهم  وگواهى  ندارد  وشريكى  تنهاست  كه  اهللا  جز  نيست  حق  به  معبودى 
محمد و  بنده وپيامرسان او ودعوتگر به سوى رضوان اوست… درود وسالم بسيار اهللا بر او وبر 

اهل بيت ويارانش باد.
تقواى اهللا را پيشه سازيد واو را مراقب خود بدانيد واز او اطاعت كرده  ت… اى مسلمانان ا… اما بعد

واز وى سرپيچى نكنيد…
( L (التوبة: 119 J I H G F E D C B M

(اى كسانى كه ايمان آورده ايد تقواى اهللا را پيشه سازيد وبا صادقان باشيد).
زندگى چيزى نيست جز وامى كه بايد ادا شود. وكارى كه جزا داده خواهد شد.  ز… اى مسلمان
پدر  با  كه  وهر  كرد  خواهند  نيكى  او  به  نيز  فرزندانش  و   كند  نيكى  ومادرش  پدر  با  كه  هر  پس 
ومادرش بدى كند و  فرزندانش نيز در حق او بدى ونافرمانى خواهند كرد واو را ترك خواهند 
گفت. زيرا از ابن عمر رضى اهللا عنهما روايت است كه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمودند: 
”به پدر ومادرتان نيكى كنيد تا فرزندانتان به شما نيكى كنند وخودتان راه حيا وعفت در پيش 
گيريد تا زنانتان نيز راه حيا وعفاف در پيش گيرند“ [به روايت حاكم وطبرانى] پس مبارك است 

رضايت پدر ومادر ودعاى آن ها براى آنكه به آنان نيكى مى كند وآنان را همراهى مى كند.
اى مسلمانان و  همچنين هر كس پدر ومادرش را از دست داد نيكى به آنان را بعد از مرگشان 
از دست ندهد؛ زيرا كه نيكى تمام نمى شود واز ابو أسيد ساعدى رضى اهللا عنه روايت است كه 
گفت: در حالى كه ما نزد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بوديم مردى از بنى سلمة بر او وارد 
شد وگفت: اى رسول اهللا آيا از نيكى به پدر ومادر چيزى بعد از مرگشان باقى مانده است كه به 
آنان نيكى نمايم؟ رسول اهللا فرمودند: ”آرى؛ دعا وطلب آمرزش براى آن ها وانجام دادن وصيت 
آن ها بعد از مرگشان وصله ى رحم خويشاوندانى كه به او مربوطند وگرامى داشتن دوستان آنان“ 

[به روايت احمد وابوداوود وابن ماجه]
و از عائشة رضى اهللا عنها روايت است كه مردى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم گفت: 
وگمان  است  نموده  وفات  باشد  داشته  دادن  صدقه  فرصت  آنكه  وبدون  ناگهانى  طور  به  مادرم 
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مى كنم اگر [زنده بود] ومى توانست سخن بگويد صدقه مى داد. پس آيا اگر براى او صدقه دهم وى 
اجرى خواهد داشت؟ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمودند: ”آرى“. [متفق عليه]

از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است كه عاص بن وائل وصيت نمود كه به جاى 
او صد برده را آزاد كنند. پس فرزندش هشام پنجاه برده آزاد كرد. فرزند وى عمرو خواست كه 
پنجاه برده ى ديگر آزاد كند پس از رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم درباره ى آن كار سوال كرد. 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمودند: ”اگر او مسلمان باشد وبه جاى او برده آزاد كرديد يا 

صدقه داديد يا حج نموديد [ثواب] آن به او خواهد رسيد“. [به روايت احمد وابوداوود]
را  سخن  كه  باشيد  كسانى  از  شما  پس  است  كردن  پيروى  و   شنيدن  ثمره ى  و   مسلمانان  اى 
مى شنوند واز بهترين آن پيروى مى كنند. ودرود وسالم بفرستيد بر رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم و  
آن هدايتگرى كه در روز قيامت شفاعت كننده مردمان است و  كه هر كه بر او درود فرستد اهللا بر 

او ده درود خواهد فرستاد…
C  BM سبحانه: قوله  في  عليه والسالم  بالصالة  أمرمت  من  على  وسلموا  صلوا  اهللا!  عباد 

( 56 L P O N M (األحزاب: L K J I HG F E D
لهم  والتابعني  و   أجمعني  وأصحابه  آله  وعلى  محمد ورسولك  عبدك  على  وسلِّم  فصلِّ  اللهم 

I G D

بإحسان إلى يوم الدين.
نشهدك حب نبيك و  وأهل بيت  اللهم ارضَ عن الصحابة األخيار و  وآل البيت األبرار و  اللهم إنا

نبيك و  وأصحاب نبيك و  ومن سار على نهج نبيك صلى اهللا عليه وآله وسلم.
أعداءك أعداء الدين. َا حتب وترضى و  اللهم انصر اإلسالم واملسلمني و  ودمر ملِ ِاللهم وفقنا

أرحم  يا  برحمتك  و   وامليتني  منهم  األحياء  املسلمني  وجميع  وأمهاتنا  وآلبائنا  لنا  اغفر  اللهم 
آتقوها وزكها أنت خير من زكاها و  أنت وليها وموالها و  ربنا آتنا في  الراحمني و  اللهم آتِ نفوسنا 

الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد اهللا! إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى و  وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي و  

يي

يعظكم لعلكم تذكرون.
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