
 

 

 

 

 

 

 

 احترام به پدر و مادر
 زاده عیسی عیسی

 

وقَضی رَبُکَ اَّلّا تَعْبُدُوا اِّلّا اِیّاهُ وَبِاّلْواّلِدَیْنِ اِحّْساناً اِمّا یَبْلُغَنَ عِنْدَکَ اّلْکِبَرُ 
 واخفِضْاَحْدُهُما اَوْ كِالهُما فَالتَقُّلْ ّلَهُما اُفٍ وَال تَنْهَرْهُما وَقُّلْ ّلَهُما قوالً كریماً 

  ؛ّلَهُما جَناحَ اّلذُل مِنَ اّلرَحْمَةِ وَقُّلْ رَبِ ارْحَهُما ّلَها رَبَيّانی صغيراً

حکم کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر نیکی [ چنین]و پروردگارت 
[ حتّی]پیری رسند [ سنّ]اگر یکی از آن دو یا هر دوی آنها در نزد تو به . نیدک

مگو و بر آنان بانگ مزن و به نیکی با آنان سخن گوی و از « اُفّ»به آنان 
به آنان رحمت ! پروردگارا: مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستران و بگو[ روی]

 .دخردسالی مرا پروراندن[ به سنّ]که  آور، چنان

 تفسیر آیه

از امام صادق دربارة آية : گويد می« أبی وَلّاد»به نام  يكی از شاگردان امام صادق

نيكی آن »: مراد از اين نيكی چيست؟ حضرت فرمود: پرسيدم و گفتم «...وباّلواّلدین إحّسانا...»

ند از تو رفتاری کنی و ايشان را وانداری که آنچه را به آن نيازمند است که با پدر و مادر خوش
هرگز به نيكی : فرمايد مگر خداوند عزّوجلّ نمی. نياز هم باشند ست کنند، اگرچه بیدرخوا

 5.«داريد ببخشيد رسيد مگر از آنچه دوست می نمی

که يكی يا هر دوی ايشان در نزد تو به پيری  چنان: که خداوند فرمود امّا اين»: سپس فرمود
و تندی نكن؛ يعنی اگر تو را آزردند به آنان کلمة اُف نگو  آور با آنان نگو ای رنجش رسيدند، کلمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .83و  84اسراء، .  

 .28آل عمران، . 8
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: و اگر تو را کتك زدند تندی نكن و با بزرگواری با ايشان سخن بگو؛ يعنی اگر تو را زدند، بگو
: خدا که فرمودو مراد از اين کالم . خدا شما را بيامرزد که اين سخنی بزرگوارانه از سوی توست

سوزی به آنان ندوز، صدايت را  نی کن؛ يعنی نگاهت را جز به مهر و دلبه آنها با افتادگی مهربا

 1.«باال نبر، دستت را باالتر از دستشان نبر و از آنان در راه رفتن پيش نيفت

ترين عاق  کم»: فرمود «والتقّل ّلهما اُفٍ»در حديثی ديگر دربارة جملة  امام صادق

دانست از  می داوند ـ عزّوجلّ ـ چيزی را کمتر از آنوالدين، گفتن اُف به پدر و مادر است و اگر خ

 5.«فرمود آن نهی می

 اهمیّت احترام به پدر و مادر

های آنان است که مورد  های قدرشناسی از زحمات و فداکاری احترام به پدر و مادر يكی از راه
توبيخ هر حرمتی به آنان، مورد سرزنش و  هر انسان عاقلی است و در مقابل، هرگونه بی تأييد

های خالصانة پدر و مادر، در آيات  خداوند منّان به پاس قدردانی از تالش. انسان منصفی است
و هرگونه فراوانی از جمله آية مورد بحث، احترام به آنان را به ويژه در پيری، بر فرزندان الزم 

 .ستگفتن به آنان را نهی فرموده ا ترين عمل مانند اُف احترامی، حتّی در کوچك بی

 قلمرو احترام به پدر و مادر

اگر  شود، حتّی و مرزی ندارد و شامل هر پدر و مادری می احترام به پدر و مادر هيچ محدوده
ورزی از سوی آنان  مشرك باشند، هرچند اطاعت کردن از آنها مقيّد به عدم دعوت به شرك

 3.ستا

عرض  به امام صادق شنيدم مردی: گويد در همين مورد، جابر بن عبداهلل انصاری می

گونه که اگر  به آنها نيكی کن، همان»: فرمود امام. پدر و مادرم مخالف حق هستند: کرد

نيز در پاسخ به پرسش معمر بن خالّد  و امام رضا 7.«کردی میمسلمان بودند، به آنها نيكی 

آنها »: ؟ حضرت فرمودکه پدر و مادرم مسلمان نيستند آيا آنها را يادآوری کنم با اين: که گفته بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .51 ، ص 8، ج كافیكلینی، .  

 .42 ، ص 4، ج تفسیر نورالثقلینحویزی، . 8

 .5 ـ  3 لقمان، . 4

 .51، ص  1، ج بحاراالنوارمجلسی، . 3
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؛ زيرا رسول «را به ياد بياور و از طرف آنها صدقه بده و اگر در حال حيات هستند با آنان مدارا کن

 1.«خداوند مرا به رحمت مبعوث نموده نه به عقوق و نامهربانی»: فرمود خدا

 های آیه پیام

وقضی ربّک أّلّا )ظر دستور به اجتناب از شرك عبادی، فرمانی قطعی و غيرقابل تجديدن. 1

 .(تعبدوا إّلّا إیّاه

 .به معنای حكم و فرمانی است قطعی و غيرقابل تجديدنظر« قضی»واژة  :توضیح

باّلواّلدین ... وقضی ربک)بر هرکسی واجب است به پدر و مادر خويش احسان کند . 3

 .(إحّسانا

ک أن التعبدوا إّلّا وقضی ربّ)کننده به پدر و مادر است  گزار و احسان موحّد واقعی، خدمت. 9

 .(إیّاه وباّلواّلدین إحّساناً

تر شدن وظايف فرزند نسبت به  کهولت و به پيری رسيدن پدر و مادر، عامل سنگين. 0

اّلکبر أحدهما أو كالهما فالتقّل ّلهما أفّ والتنهرهما وقّل ّلهما إمّا یبلُغَنَ عندک )آنهاست 

 .(قوالً كریماً

امّا یبلغنّ )تر برای فرزندان  پی دارندة مسئوليّت فزون حضور پدر و مادر نزد فرزند، در. 5

 .(عندک اّلکبر

ممكن است اشاره به اين حقيقت داشته باشد که اگر پدر و مادر  «عندک اّلکبر» :توضیح

شكنی ـ هرچند  داری آنان بيشتر شده، از هرگونه حرمت پيش فرزندان زندگی کنند مسئوليت نگه
 .به گفتن اُف ـ بايد پرهيز شود

برخورد عاطفی و مؤدّبانه با پدر و مادر و تكريم آنان به هنگام سخن گفتن با ايشان . 0

 .(وقّل ّلهما قوالً كریما... فالتقّل ّلها اُفّ) 5تكليفی بر عهدة فرزندان

 آیات و عناوین مرتبط

 (.100ـ  33؛ يوسف، 19ـ  17و  15؛ احقاف، 15ـ  10لقمان، ) :احترام به والدین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، ح 24، كتاب النکاح، ابواب احکام االوالد، باب وسائل الشیعهعاملی، .  

 .13ـ  18، ص 2 ، ج تفسیر راهنماهاشمی رفسنجانی و محقّقان مركز فرهنگ و معارف قرآن، . 8
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 (.9؛ عنكبوت، 151؛ انعام، 90؛ نساء، 190و  99بقره، ) :یناحسان به والد
 (.59نور، ) :اجازه از والدین

 (.9ـ  7؛ غافر، 39؛ نوح، 30ـ  39؛ اسراء، 01ابراهيم، ) :استغفار برای والدین
 (.15ـ  10؛ لقمان، 9عنكبوت، ) :اطاعت از والدین

 (.190بقره، ) :انفاق به والدین
 (.31، طور) :با والدین در بهشت

 (.100ـ  33يوسف، ) :پیشواز از والدین
 (.39اسراء، ) :پیری والدین

 (.10لقمان، ) :تشکر از والدین

 1(.30ـ  39اسراء، ) :وظایف والدین

 روایاتاز دیدگاه احترام به پدر و مادر 

 دلیل احترام به مادر. 9

زل خود در مدينه هنگام شب خارج شده و به من از نزد امام صادق: ابراهيم بن مهزم گفت
ميان من و او صحبتی درگرفت و من با درشتی با وی سخن . آمدم، در حالی که مادرم با من بود

که بر آن حضرت وارد  آمدم، همين جای آوردم و به محضر امام وقتی صبح شد، نماز به. گفتم

کالم ديشب چه شده ميان تو و مادرت که در ! ای پسر مهزم: بدون مقدّمه، فرمود شدم، امام
دانی که شكم او منزلی بود که ساکن آن تو بودی و دامن او  به او درشتی کردی؟ آيا نمی

: آشاميدی؟ گفتم گرفتی، و پستان او ظرفی بود که از آن می ای بود که در آن راحت می گهواره

 5!تندی نكن پس ديگر با او: فرمود. بلی

 خدا برتری احترام به پدر و مادر از جهاد در راه. 2

من بسيار مشتاق جهاد و ! ای رسول خدا: آمد و عرض کرد شخصی نزد رسول اکرم

در راه خدا جهاد کن که اگر کشته شوی زنده خواهی بود و نزد : فرمود پيامبر. جنگ هستم

خوری و اگر بميری اجر تو بر خدا خواهد بود و اگر از جبهه سالم بازگردی، گناهانت  خدا روزی می

! ای پيامبر خدا: آن شخص گفت. شود مانند روزی که از مادر متولّد شده باشی آمرزيده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، مدخل والدینفرهنگ قرآنهاشمی رفسنجانی و محققان .  

 .11، ص 13، ج بحاراالنواری، مجلس. 8
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حضرت ! شوند اند و اگر آنها را ترك کنم ناراحت می پدر و مادر پيری دارم که با من انس گرفته

روز از يك سال جهاد در  گند، اُنس آنها به تو در يك شبانهپس نزد آنان برگرد به خدا سو: فرمود

 1.بهتر استراه خدا 

 احترام به پدر و مادر بعد از مرگ آنان. 3

 5؛«مَنْ زارَ قَبْرَ أبَوَیْهِ أوْ أحَدِهِما فی كُّلِ جُمُعَةٍ غُفِرَ ّلَهُ وكُتِبَ بِرٌ»: فرمود رسول خدا

شود و از  کسی که قبر پدر و مادر خود را در هر جمعه زيارت کند، گناهانش بخشيده می

 .دشو نيكوکاران نوشته می

 (ع)ت نزد اهل بیتاحترام به پدر و مادر سبب محبوبیّ. 4

. خبر دادم از نيكوکاری فرزندم اسماعيل با من به امام صادق: جابر بن حيّان گويد

داشتم، اينك دوستی من به وی بيشتر شد، زيرا رسول  من فرزندت را دوست می: فرمود امام

به او نگاه کرد، خشنود شد و  س چونخواهر رضاعی داشت که به نزد حضرت آمد، پ خدا

آنچه به خود پيچيده بود، از برای او پهن کرد و او را بر آن نشاند و به او رو آورد و با او سخن 

که  او آمد، با وی آن چنانپس از آن حرکت کرد و رفت و برادر . خنديد گفت و در صورتش می می

به خواهر ! ل شد که يا رسول اهللبا خواهرش مالطفت نموده نكرد، پس، از آن حضرت سؤا

که  برای آن: ها را انجام داديد، ليكن با برادرش آن چنان نكردی؟ فرمود رضاعی خود آن احترام

 3.کند خواهر بيشتر از آن برادر به پدر و مادرش نيكويی می

 احترام به پدر و مادر سبب آرامش در حال جان دادن. 5

یُخَفِّفَ اهللُ ـ عزّوجّلّ ـ عَنْه سَکَراتِ اّلْمَوْتِ فَلْيَکُنْ  مَنْ أحبَ أنْ»: فرمود امام صادق

دادن بر او آسان  دادن، در سختی جان هرکسی دوست دارد خداوند، در لحظة جان 7؛«بِواّلِدَیْهِ بارّاً

 .گيرد، به پدر و مادرش نيكی و احترام نمايد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11، ص  1، ج بحاراالنوارمجلسی، .  

 .11، ص 8، ج مستدرک الوسائلنوری، . 8

 .12 ، ص 8، ج كافیكلینی، . 4

 . 2، ص  1، ج بحاراالنوارمجلسی، . 3
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 حکایت

 احترام به پدر و مادر رضاعی. 9

فرش يا روپوش خود را در زمين پهن کرد،  ت، روزی پيامبر اکرمبعثهای آغاز  در سال
حارث بن عبدالعزی، ( مادر رضاعی حضرت)ناگهان ديد شوهر حليمه سعديه . روی آن نشسته بود

های او، از جا برخاست و به او احترام  به ياد مهربانی پيامبر اکرم. آيد به حضور آن حضرت می
طولی نكشيد که مادرش، . ش خود را گسترده، او را روی آن نشاندای از روپو شايانی کرد و گوشه

حضرت گوشه ديگر روپوش خود را برای او پهن کرد و او را نيز روی آن نشاند و . حليمه وارد شد

 1.محبّت فراوانی به او نمود

 بختی احترام به پدر سبب خوش. 2

بوديم روزی هنگام ظهر،  زمانی که در نجف: فرموده است( ره)مرعشی نجفی آیةاهللحضرت 

من به طبقة باال رفتم و ديدم . برو پدرت را صدا بزن تا برای صرف نهار بيايد: مادرم به من گفت
دانستم چه کنم؟ از طرفی بايد امر مادر را اطاعت  پدرم در حال مطالعه خوابيده است، نمی

خَم شدم و . او گردمباعث رنجش خاطر  ترسيدم با بيدار کردن پدر، کردم و از طرفی می می
که در اثر قلقلك پا، پدرم از خواب  هايم را کف پای پدر گذاشتم و چندين بوسه زدم، تا اين لب

تو هستی؟ ! شهاب الدين: وقتی اين ادب و احترام را از من ديد، گفت. بيدار شد و ديد من هستم
خداوند عزّتت را باال  !پسرم: دو دستش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت! بلی آقا: عرض کردم

قرار دهد و من هرچه دارم از برکت همان دعای پدرم است  ببرد و تو را از خادمان اهل بيت

 5.که در حقّ من نمود و به مرحلة اجابت رسيد

 احترام به پدر و مادر سبب جلب لطف الهی. 3

يشم، احساس اند يم میگاهی که به اسرار وجودی خود و کارها گاه: گويد شهيد مطهّری می
ام شده و همواره عنايت و لطف الهی را  کنم يكی از مسائلی که باعث خير و برکت در زندگی می

ويژه در دوران  شامل حال من کرده است، احترام و نيكی فراوان بوده است که به والدين خود به
شاهد تواضع و مكرّر من : گويد يكی از فرزندان شهيد مطهّری می. ام پيری و هنگام بيماری کرده

رفتيم پدرم  احترام خاصّ پدر و معلم عزيزم نسبت به پدر بزرگوارش بودم، هرگاه به فريمان می
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رو شدن با پدر و مادر، دست  در موقع روبه. تأکيد داشتند که نخست به منزل پدر و مادرشان بروند

 1.کردند که دست ايشان را ببوسيم بوسيدند و به ما نيز توصيه می آنان را می

 شعر

ــاق ــدهم ! ای ع ــت ن ــه جواب  مخــوانم ک
 

 ور رنــج بــری، هــيچ ثوابــت نــدهم     
 

ــدهم   ــرابت نـ ــردوس شـ ــت فـ  از جنّـ
 

ــدهم   ــت نـ ــری آبـ ــنگی ار بميـ  ار تشـ
 

* * * 
 بگفتـــــا احمـــــد آن واال پيمبـــــر  

 

 کالمـــی از گهـــر صـــد بـــار بهتـــر     
 

ــیّ   ــت از ح ــويش، گف ــت از خ  داور نگف
 

ــادر   ــر پــــای مــ  بــــود فــــردوس زيــ
 

 55، ص گنج حکمت

* * * 
ــقّ  ــدر مش ــدان پ ــت چن ــيده اس  ت دوران کش

 

 در کوه و دشت خار مغيالن، دويده اسـت  
 

 پـر خــون بــدن نمــوده و جامــه دريــده اســت 
 

 تا مثـل تـو دسـته گلـی پروريـده اسـت       
 

* * * 
 نظيــر ی اســت کــمقــدر پــدر شــناس کــه درّ

 

 ش فتـاده زپــا، دسـت او گيــر  ا چـون بينــی  
 

ــ  ــه پنج ــالمی ب ــر ع ــير  ةگ ــی اس ــدرت کن  ق
 

ــ  ــن  زيــر هزد پــدر ذليلــی و شــرمنده، ســر ب
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