
 

 

 های دینی تکریم سالمندان در آموزه

 *مسعودحكیمیاز والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

َشیب، َشیخ، ِکَبر، »سالمندی، یکی از مراحل عمر انسان است که قرآن کریم از آن با واژ ان 
در ترسیم خاط عمار انساان باه دو  1د. خداوند در قرآن کریمکن یاد می« ارَذل الُعُمر، َوَهن العظم

کاه باه صاراحت از آن ناامی نبارده و « کاودکی»ضعف در وجود انسان اشاره کرده است؛ یکی 
یا همان پیری است که به آن تصاریح دارد. ایان تعبیار ممکان اسات باه خااطر « شیبه»دیگری 
زیارا ضاعف پیاری پاس از غارور تر بودن ضعِف پیری نسبت به ضعف کودکی باشاد؛  دردناک

ای ندارد. در واقاع  افتد؛ در حالی که ضعف کودکی چنین پیشینه جوانی و زورمندی آن اتفاق می
کنناد. در  ساالی زناد ی می هاسات کاه در دوران جاوانی و میان این ضعف، هشداری به انساان

« ذو شایبه»و « طول العُمر»، «َهْرم»روایات نیز با استفاده از این واژ ان و واژ ان دیگری همانند 
به سالمندی اشاره شده است. از آنجایی که آیات و روایات فراوانی در تکاریم ساالمندان مطارح 

و  2شده است و از سوی دیگر ِهَرم جمعیتای کشاور در حاوزی ساالمندان، رو باه افازایش اسات
، توجه به ایان اند سالمندان در تمام طول عمر، همت و جوانی خود را صر  اعتالی جامعه کرده

های دینی را مورد بحث و  رو موضوع تکریم سالمندان در آموزه یابد. نوشتار پیش قشر اهمیت می
                                                            

 ه قرآن و حدیث.البالغه، دانشگا دانشجوی دکتری علوم و معار  نهج* 
ا َو َشْیبَ . »1  ِ ة  َضْع ة  ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد ُقوَّ ن َضْع   ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد َضْع   ُقوَّ ِذی َخَلَقُکم مِّ ُه الَّ خداست که شما  ؛...ة  اللَّ

«. اتوانی و پیری قارار داد اه بعد از نیرومندی و توانایی ن را از ناتوانی آفرید، سپس بعد از ناتوانی قدرت و نیرو داد، آن
 .54روم  

رساد.  میلیاون نفار می 26میالدی، شمار سالمندان کشورمان به بایش از  2050. آمارها  ویای آن است که تا سال2
، نشاریه «بیت جایگاه سالمندان و نحوه تعامل با آنها در روایات اهل»ر.ک  حسن اصغرپور و غالمرضا معارفی، 

 .3سالمندشناسی، ص 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  

 



206       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 بررسی قرار خواهد داد.

 های دینی در تکریم سالمندان . آموزه1

توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ یکی از منظر  های دینی را می تکریم سالمندان در آموزه
به انسان و دیگری از منظر خاص تکریم به انساِن سالمند. هر انسانی از منظر اخالقی عام تکریم 

و عام باید دیگران را خواه سالمند باشد یا نباشد، تکریم کند؛ اما از منظر خااص، تکاریم انساان 
ُمواِِکباَرُکم»سالمند نیز مورد تأکید اسالم است   رام بزر ساالن خود را بزرگ بشمارید و احت1؛َعظِّ

 شود.  رو در ادامه به برخی از آیات و روایات در این زمینه اشاره می از این «. کنید
 . تکریم سالمندان در آیینه قرآن1-1

های قرآن کریم است. از آنجاا  ه ترین آموز تکریم سالمندان و احترام ویژه به آنان، یکی از مهم
باشاد؛ ماا  ای دیگار می ر جامعه و از خانوادهکه فرد سالمند یا در خانواده و همراه با ماست و یا د

موظفیم با احترام در خانواده به عنوان بزرگ خانواده و در بیرون از خانواده باه عناوان یاک وظیفا  
 اجتماعی، با آنان رفتار کنیم. قرآن از دو منظر به این موضوع اشاره کرده است 

اهُ   َو َقضَی  َك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإیَّ نَّ ِعنَدَك اْلِکَبَر َأَحاُدُهَما َأْو  َربُّ َْ ا َیْبُل ا ِإمَّ َو ِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسان 
 ََ ْض َلُهَما َجَناا ِِ ا َو اْخ ُهَما َقْوال  َکِریم  ِکاَلُهَما َفاَل َتُقل َلُهَما ُأفٍّ َو اَل َتنَهْرُهَما َو ُقل لَّ

بِّ اْرَحْمُهَما ْحَمِة َو ُقل رَّ لِّ ِمَن الرَّ یرا   الذُّ ِْ َیانِی َص به پدر و مادر نیکای کنیاد.  2؛َکَما َربَّ
ها  ها نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آن هر  اه یکی از آن دو، یا هر دوِی آن

ها بگو و بارای  ها فریاد مزن و  فتار لطیف و سنجیده و بزر وارانه به آن روا مدار و بر آن
وتنی فرود آر و بگو  پرورد ارا! آنان را به پاس آنکاه هر دو از روی مهر و محبت، بال فر

 مرا در کودکی تربیت کردند، مورد رحمت قرار ده. 
ا  َو َقضَی »در ابتدای آیه آمده است   اُه َو ِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسان  َك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإیَّ ایان قسامت «. َربُّ

 ر به عنوان بزرگ خانواده تأکید و اشاره دارد دارای شش نکته است که بر تکریم پدر و ماد
را   دارد و امار و فرماان قطعای و محکام« امار»که مفهوم مؤکادتری از واژه « َقضَی ». واژی 1

 نشدنی است؛  رو فرماِن نیکی به والدین مانند فرماِن توحید، قطعی و نسخ رساند. از این  می
می است، در کنار نیکی به پادر و ماادر ترین اصل اسال . قرار دادن اصل توحید که اساسی2

                                                            

 .165، ص 2 ، ج الکافیمد بن یعقوب کلینی، . مح1
 .24-23. اسرام  2
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 دهد این کار، هم واجب عقلی و هم واجب شرعی است؛  نشان می
 یرد. احسان، باالتر از انفاق است  در آیه، هر  ونه نیکی را در بر می« احسان». اطالق واژه 3

 شود؛ و شامل محبت، ادب، آموزش، مشورت، اطاعت، تشکر، مراقبت و... می
کند که احساان  برای بیان عظمت است و این نکته را  وشزد می« احساناً »واژه  . نکره بودن4

 شناسد؛ به والدین، حد و مرز نمی
« باام»وسایله   شود )َاحَسن الیه(، اما  اهی به متعدی می« الی»معمواًل با « احسان». واژه 5

ص بایاد بادون شود تا این مطلب را برساند که در احسان باید مباشرت باشاد و شاخ متعدی می
 ها احترام بگذارد، نه با واسطه دیگران؛ واسطه به پدر و مادر محبت کند و به آن

کند کاه در  شود و بیان می که مسلمان و کافر بودن را شامل می« والدین». مطل  بودن واژه 6
 احسان به پدر و مادر، فرقی میان آن دو نیست؛

 فرماید   کند و می اشاره می در قسمت دوم آیه مستقیمًا به زمان سالخورد ی
ُهَما نَّ ِعنَدَك اْلِکَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِکاَلُهَما َفاَل َتُقل َلُهَما ُأفٍّ َو اَل َتنَهْرُهَما َو ُقل لَّ َْ ا َیْبُل ا ِإمَّ

ا ها نازد تاو باه سان پیاری و شکساتگی  ؛ هر اه یکی از آن دو، یا هر دوِی آنَقْوال  َکِریم 
ها  یازمند به مراقبت دائمی تو باشند(، از هر  ونه محبت در مورد آنکه ن برسند )آنچنان 

« ا »ترین تعبیر نامؤدباناه یعنای  دریغ مدار و کمترین اهانتی به آنان مکن، حتی سبک
ها  ها فریاد مزن؛ بلکه با  فتار سنجیده و لطیف و بزر وارانه با آن به آنان مگو و بر سر آن

 سخن بگو. 
ها به حمایت، محبت و احترام فرزندان و جامعه  ن پیری بیشتر از همه زمانپدر و مادر در زما
ها را نزد خود نگهدارند و تا حد امکان آناان را از خاود  رو، فرزندان باید آن نیازمند هستند. از این 

ها ممکن است بر ا ار کهولات سان باه  ن دور نکنند و به خانه سالمندان یا جای دیگر نفرستند. آ
ند که نتوانند بدون کمک دیگری حرکت کنند و از جا برخیزناد و حتای ممکان اسات جایی برس

قادر به دفع آلود ی از خود نباشند. در چنین شرایطی است کاه آزماایش بازرگ فرزنادان شاروع 
آمیز را باه  ترین سخن اهانات کم»فرماید   کند و می شود. آیه در ادامه به نکته دیگری اشاره می می
 فتار کریمانه با آنان سخن بگو؛ حتی ا ر با تو سخن درشات  فتناد، تاو باا آناان  ها مگو و با آن

 1«.کریمانه برخورد کن
 ویااد   اااه  اااهی کااه بااه اساارار وجااودی خااود و کارهااایم  می شااهید مطهااری

                                                            

 .40 – 42، ص ۷و ج  ۷4 – ۷6، ص 12 ، ج تفسعر نمونه. ر.ک  ناصر مکارم شیرازی و دیگران، 1
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ام شاده و هماواره  کنم یکی از مسائلی که باعث خیر و برکت در زناد ی اندیشم،احساس می می
شامل حال من کرده است، احترام و نیکی فراوان بوده است که به والادین  عنایت و لطف الهی را

 وید  من  ام. یکی از فرزندان شهید مطهری می خود به ویژه در دوران پیری و هنگام بیماری کرده
مکرر شاهد تواضع و احترام خاص پدر و معلم عزیزم نسبت به پدر بزر وارش باودم، هر ااه باه 

تاکید داشتند که نخست به منزل پدر و مادرشان بروند. در موقاع روباه رو  رفتیم پدرم فریمان می
کردناد کاه دسات ایشاان را  بوسیدند و به ما نیاز توصایه می شدن با پدر و مادر،دست آنان را می

 1ببوسیم.

 . تکریم سالمندان از منظر روایات1-2

ای  یگااه ویاژهاز جا بیات خصاوص ساالمندان، در احادیاث اهل ترهاا و به  تکریم بزرگ
رًا...ِ»در روایتی فرموده است   خدا برخوردار است؛ تا آنجا که رسول ٍتَِخي  ِ َِبي  ل 

َ
ُهِِبأ َراَدِاللَّ

َ
ِإَذاِأ

َِکِبيَرُلم َرَِصِغيُرُلم  هاایی باه آن خاانواده  ای نظر خیر کناد ]ویژ ی هر  اه خداوند به خانواده 2؛ َوقَّ
ترهاای آن خاانواده، بزر ترهاای آن را  کاه ... کوچک ها این اسات دهد که یکی از آن ویژ ی می

این سخن دقیقًا برخاسته از سخن خداوند متعال در قرآن است که در باال بیاان «. کنند احترام می
 -حتای در زماان ساالخورد ی-نیز احترام نسبت به پادر و ماادر  بیت شد. در روایات اهل

 اینگونه ترسیم شده است 
 3نکنید؛ . آنان را به اسم صدا1

 شان از جای برخیزید؛ . به احترام2

 4. جلوتر از آنان راه نروید؛3

 . با آنان بلند و پرخاشگرانه سخن نگویید؛4

                                                            

1. https://rasekhoon.net/article/show/202778  

 .149، ص الجعفریات )األشعثعات(. محمد بن محمد ابن اشعث، 2
پرسید  ح  پدر بر فرزناد چیسات؟ حضارت فرماود   خدا نقل شده است که مردی از رسول ظم. از امام کا3
يِهِ» ِمِهََِِِلُیَسمِّ َِلهِِِباس  َتِسبُّ َلُهَِوََِلَیس  ِلُسَِقب  ِهَِوََِلَیج  َنَِیَدی  ِشيَِبي  ؛ او را به نام نخواند و جلوی او راه نرود و پیش از وی  َوََِلَیم 

 .158، ص 2 ، ج الکافیمحمد بن یعقوب کلینی، «. ه او را فراهم نکندننشیند و وسیله دشنام ب
َِعَل »فرموده است   . امام باقر4 ِكئ  ُنُِمتَّ ِشيَِوِاَِلب  ُنُهَِیم  ِبيَِنَظَرِِإَل َِرُجٍ َِوَِمَعُهِاب 

َ
ِأ ِبليِِِِإنَّ

َ
َملُهِأ َِبَِقاَلَِفَماَِکلَّ ِذَراِعِاأ 

نِ  تًاَِلُهَِحتَّ َِفاَرَقِالدُّ ؛ پدرم به مردی نگاه کرد که پسرش به همراه او بود و آن پسر به شان  پادرش تکیاه کارده باود، َياَمق 
، ص ۷1 ، ج احااراالنوارمحمدباقر مجلسای، «. فرمود  پدرم با آن پسر از بدی آن کارش سخن نگفت تا از دنیا رفت

65. 
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 . نیازهایشان را پیش از آنکه بگویند برآورده نمایید؛5

 . خدمتگزاری به آنان را وظیفه بزر ی بدانید و از آنان در سن پیری و کهولت مراقبت نمایید.6
بزر ان و پیران اقوام را مورد احترام ویژه قرار  ایات بسیاری آمده است که پیامبر اکرمدر رو

خواند تاا  نشاند و همگان را به حفظ حرمت و نیکی به بزر ان فرا می داد و آنان را در صدر می می
َمِ»آنجا که فرمود   ِجيَ ِال  ِهَِتب  َهِلِاللَّ ِِإج  ِِمن  َمَشاِیَخَِفِإنَّ ُلواِال  تکریم سالخورد ان، اجالل  1؛َشاِیِخَِبجِّ

  «.خداوند تعالی است
عرض کردم پادرم بسایار پیار و ساالخورده و   وید  به امام صادق ابراهیم بن شعیب می

کشام. حضارت  دارم و بار دوش می ناتوان شده است. هر  اه حاجتی داشته باشد، او را بار مای
َِتِلَ َِذِلَكِمِِ»فرمود   ن 

َ
َتِأ َتَطع  َِلَكِِإِنِاس  ة  ُهُِجنَّ ُهِِبَيِدَكَِفِإنَّ م  َِوَِلقِّ َع   ُهَِفاف  دار  ا ر بتوانی عهاده 2؛َغلداًِِِن 

کارهای او شوی، چنین کن. حتی با دستانت لقمه در دهانش بگذار که فردای قیامات، بارای تاو 
 «.سپری در برابر آتش قیامت خواهد شد

دانساته و فرماوده  حترام خود انساان ساز ا ، بزر داشت سالمندان را زمینهامیرمؤمنان علی
ِِصَغاُرُکم ِ«  است  ُرُکم  ُِیَوقِّ ُرواِِکَباَرُکم  به بزر انتاان احتارام کنیاد تاا کوچکترهاا شاما را محتارم 3؛َوقِّ

 «.شمارند
این سخن دقیقًا ناظر به برداشت محصول از زراعتی است که انسان با رفتاارش در ضامیر و 

 ظ چه زیبا سرود کارد. حاف لوح جان کوچکترها می
ــر ــاپس ــتی ــوشتً ــهخ ــالخوردهچ ــازس د ق



 

4کاینورچشممن،یـهنـزامِکشـته،نــروی  


پاذیرد؛ پاس  ذهن پاک و دل صا  کوچکترها از رفتار بزر ترها الگو  رفته است و نقاش می
ذاریم، ها را ساخت. ا ر ما به سالمندان خود احترام نگ باید با رفتاری نیکو و مؤدبانه شخصیت آن

از خردساالن و نوجوانان چه انتظاری داشته باشیم که با سالخورد ان و بزر ترها به احترام، تعظیم 
توان نادیده  رفت و به  های رفتاری را نمی و تکریم برخورد کنند؟ این ارتباط متقابل در تأ یر ذاری
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 ه انتظاری است؟!قول معرو ، ا ر احترام امامزاده توسط متولی رعایت نشود، از دیگران چ

 . جامعه و تکریم سالمندان2
 شود  در جامعه مردم و مسئوالن در قبال سالمندان وظایفی دارند که بدان اشاره می

 . وظیفه افراد در قبال تکریم سالمندان2-1

های آنان بارای جواناان  مندی از تجربه باری از تجربه هستند و بهره سالمندان، افرادی با کوله
قیمات اسات.  ای بسیار ارزشمند و  ران کنند دانای ُکل هستند، سرمایه اید فکر میامروزی که ش

سالمندان باشاد، کاانون  ارم و باا محبات  ها و سرای  جای سالمندان پیش از آنکه در آسایشگاه
اع و الفات افاراد  اردد و از تجربیاات و  خانواده است تا چراغ خانه روشن بماناد و محاور تجم 

ا نیز استفاده شود؛ زیرا سالمندان حاصل یک عمر تجربه هستند و سارد و  ارم ه های آن اندوخته
های زناد ی باشاند؛ چنانکاه   یری توانند مشاوران خاوبی در تصامیم اند و می  روز ار را چشیده
ُغلَهم»فرموده است   امیرمؤمنان علی َِجَللِدِال  ِِملن  ِِإَلل َّ َحبُّ

َ
ِخِأ ي  ُ ِالشَّ

 
از تادبیر پیرمارد را  1؛ َرأ

 «.تر دارم رشادت جوان دوست
در لغت عرب تنها داللت بر ساالخورد ی نادارد؛ بلکاه ایان واژه ساه عنصار « َشیخ»واژی 

 یرد. با این حال سالمندانی که افزون بر داشتن  را در بر می« شناخت و علم»و « تجربه»، «سن»
آفارین  ی دیگاران نقشتوانناد در هادایتگر امتیاز سن و تجربه، دارای معرفت و علام باشاند؛ می

 باشند.

آن ــهیی ـــآزنــوازدرآـ ــه


2یی ـــ مــهپیــرانـــرخشــتمی 


 در رساله حقوق، درباره رعایت ح  سالمندان اینگونه سفارش کرده است   امام سجاد
ِمِهِفيِاْلسلهِمَِقبَللَك،َِوَِتلرُكُِمِ َهُلُهِِلَتَقدُّ ِه،َِوِإج  ِِلسنِّ ُُ ِالكبيِر:َِتوقيُر قاَبَلِتلِهِِعنلَدَِوَِحقُّ

َِجِهَ َِعَليَكِاحَتَملَتلُهَِوِ مُه،َِوََِلَتستجِهلُه،َِوِإن  الِخصاِم،َِوََِلَتسبقُهِإل َِطریٍق،َِوََِلَتتقدَّ
َمِتِهِ ِاْلسهِمَِوُِحر  اش را پااس  سالخورده این است که حرمت پیاری ح  3؛أکَرمَتُهِِلَهقِّ

کنای و او را مقادم باداری. در  بداری. ا ر ساواب  فضایلت در اساالم دارد، اجاللاش
رو نشوی و در راه رفتن بر او سبقت نگیاری. پیشااپیش او  اختالفات خصمانه با او روبه
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ای داشت، تحملش کنی و به مقتضاای  راه نروی و نادانش نشماری. ا ر رفتار جاهالنه
سواب  مسلمانی و سالمندی احترامش کنی که ح  سن و ساال نیاز چاون حا  اساالم 

 است.
َِعلَرَفِ»درباره کسی که حقوق سالخورد ان را رعایت کند، فرموده است   خدا ولرس َمن 

ِقَياَملِةِ ِمِال  َِفَزِعَِیو  ُهَِتَعاَل ِِمن  ِآَمَنُهِاللَّ ُُ َر ِهَِفَوقَّ َ َِکِبيٍرِِلِسنِّ کسای کاه برتاری ساالخورد ان را  1؛َفض 
ا از عاذاب روز قیامات در اماان هاا را احتارام کناد، خداوناد او ر شاان آن دریابد و به خاطر سن

 «. دارد می
بنابراین وظیفه همه افراد جامعه است که افراد سالخورده را تکریم، و به آنان نیکای کنناد و از 

ای پار از صافا و صامیمت مهیاا  ای پر نشاط و خانوده ها مراقبت نمایند تا زمینه ایجاد جامعه آن
  ردد.

 ندان. وظیفه حاکمیت در قبال تکریم سالم2-2

هاای حماایتی در  اسات کاه باا اجارای برناماه وظیفه حاکمیت در قبال سالمندان جامعه آن 
های بازرگ کاه در  های اقتصادی، اجتماعی، روانی، بهداشتی و پزشکی، باه ایان سارمایه زمینه

اند؛ بها دهد و زمینه حضور مستمر ساالمندان را   ذشته موجب تحول و پویایی نظام جامعه بوده
تواند سالمندان جامعه را باه  های حمایتی، می فراهم نماید. نظام حاکم با اجرای برنامه در جامعه

های خویش نباشند و در مقابل آنان سربلند  استقالل مالی رساند تا دیگر سربار فرزندان و خانواده
 باشند و بتوانند  اهی همه فرزندان را دور خود جمع نمایند.

َماا »او را دید و پرساید   کرد. امیرالمؤمنین ابینا  دایی میدر روایتی آمده است پیرمردی ن
ل ِِإَذاَِکِبلَرَِوِ»فرمود   امیرالمؤمنین«. پیرمردی نصرانی است» فتند  «. َهَذا؟ َِحتَّ ُُ ُتُمو َمل  َتع  ِاس 

َماِلِ ِتِال  َِبي  ِهِِمن  ِفُقواَِعَلي  ن 
َ
ِأ ُُ ُتُمو ناتوان شد، حال باه او  از او چندان کار کشیدید تا پیر و 2؛َعَجَزَِمَنع 

 «.المال بدهید دهید؟ خرج او را از بیت چیزی نمی
باه معناای ایان اسات کاه « َما َهَذا؟؛ این چیسات؟»پرسش حضرت درباره آن مرد با لفظ 

برای سؤال از اشیاست، نه از اشخاص. حضرت با این « َما»پرسش از وضعیت اوست؛ زیرا لفظ 
امعه را  وشزد نماید که چرا از شخصی تا زمانی که توان خواهد وضع ناپسند و زشت ج سؤال می
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ایاد؟!  اید و اکنون که توان جوانی را از دست داده است، او را رهاا کرده داشته است، استفاده کرده
ای که پرچم قرآن در آن در حاال اهتازاز اسات، زیبناده نیسات. بناابراین  این مسئله برای جامعه

خاصی دارد؛ زیرا آناان در دوره جاوانی باه جامعاه خادمت  حکومت در برابر سالمندان وظایف
اند و در دوران پیری که افول نیروی آدمی است، باید ح  شان به آنان باز رداناده شاود. ایان  کرده

مسئله از جمله حقوق شناخته شده سالمندان است. حکومت بادون در نظار  ارفتن ماذهب و 
 1بند باشد.های فکری سالمند، باید به این امر پای  رایش

 های تکریم نکردن سالمندان . آسیب3
هستند و مگر جاز ایان « خوِد ما»سالمندان، مایه برکت جامعه هستند. آنان در واقع تصویر 

هااا و  اساات کااه مااا بایااد باارای خودمااان احتاارام و ارزش قایاال شااویم. ا اار ارزش وجااودی آن
تر از برکت این نسل و چه نعمتی برتر هایشان را همواره در نظر داشته باشیم، چه برکتی باال آ اهی

شان  رو ا ر آنان را برنجانیم و یا اذیت کنیم و از بودن از نعمت وجود سالمندان وجود دارد؟ از این 
در کنارمان ناسپاسی کنیم و  رفتار عاق آنان شویم، باید منتظر عواقب بادی باشایم؛ چنانکاه در 

ِ»فرموده است   خدا آمده است که رسول روایتی از امام باقر ِنَِفلِإنَّ َواِللَدی  َِوُِعُقلوَقِال  اُکم  ِإیَّ
َِوََِلَقاِطُ َِرِحلٍم... ِفَِعاٍمَِوََِلَیِجُدَلاَِعاق  ل 

َ
َِمِسيَرِةِأ ِةُِتوَجُدِِمن  َجنَّ یَحِال  بپرهیزید از ناسپاسی پدر 2؛ِر

طع رحام... آن را و مادر؛ زیرا بوی بهشت از مسافت هزار سال راه شنیده شود و عاق والدین و قا
 «.نشنود
خصوصاًا  -تعبیر روایت اشاره لطیفی به این موضوع دارد که افرادی که در مورد پدر و ماادر  

تنهاا در  شاوند، ناه  کنند و  رفتاار عااق والادین می کوتاهی و ناسپاسی می -پدر و مادر سالمند
توانناد باه آن  و حتای نمی  ذارند؛ بلکه در فاصله بسیار زیادی از آن قارار دارناد بهشت  ام نمی

 نزدیک شوند.
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