
باِع کَرِم الّطِ إلماُم علّیٌ ؟ع؟: ِبّرُ الواِلَدیِن ِمن أ ا
نیکی به پدر و مادر، از ارجمندترین خصلت هاست. 

بحار االنوار ج77 . ص 212 . حدیث 1 

ال  و  ُمشــِرَکیِن،  کانــا  إن  و  واِجــٌب  الواِلَدیــِن  ِبــّرُ  ؟ع؟:  ضــا  الّرِ إلمــاُم  ا
الخاِلــِق َمعِصَیــِة  فــی  ُهمــا 

َ
ل  

َ
طاَعــة

گــر چــه مشــرک باشــند، ولــی در معصیــت خالــق  نیکــی بــه )اطاعــت از( پــدر و مــادر واجــب اســت ا
از آنــان نبایــد اطاعــت کــرد.
 بحار االنوار  ج74 . ص 72 . حدیث 55

 َبــّرَ واِلَدیــِه َبعــَد 
ٌ

ألبــراِر َیــوَم الِقیاَمــِة رُجــل  اهّلِل ؟لص؟ : َســّیُد ا
ُ

رســول
َموِتِهمــا

َســروِر نیکــوکاران در روز قیامــت، مــردی اســت کــه بعــد از درگذشــت پــدر و مــادر خــود بــه آنــان 
نیکــی کنــد. 

بحار االنوار ج74. ص 86 . حدیث 100

واِلَدیــِه  إلــی   
ُ

الّرُجــل ــَر 
ُ

َینظ أن  الُعقــوِق  ِمــن   : ؟ع؟   
ُ

الّصــادق إلمــاُم  ا
یِهمــا

َ
إل ــَر 

َ
ظ

َ
الّن  

َ
فُیِحــّد

و از جمله نافرمانی از والدین آن است که انسان به آنان خیره نگاه کند
کافی ج2. ص 349 . حدیث 7

یــِن  ــّرَ واِلَدیــِه َحّیَ  ِمنُکــم أن َیَب
َ

ــُع الّرُجــل  ؟ع؟ : مــا َیمَن
ُ

إلمــاُم الّصــادق ا
 َعنُهمــا، و َیِحــّجُ َعنُهمــا، و َیصــوُم 

ُ
ق

َ
ــی َعنُهمــا، و َیَتَصــّد ِ

ّ
َتیــِن: ُیَصل أو َمّیِ

 و 
َ
َیزیــُدُه اهّلُل َعــّز

َ
 ذلــَک، ف

ُ
ــُه ِمثــل

َ
ُهمــا، و ل

َ
ــذی َصَنــَع ل

ّ
َعنُهمــا، فیکــوُن ال

َکثیــرا؟!  ِتــِه َخیــرا 
َ
ِه و ِصل  بِبــّرِ

َّ
جــل

چــه مانعــی دارد کــه یکــی از شــما بــه پــدر و مــادرش، زنــده باشــند یــا مــرده، نیکــی کنــد. از طــرف 
ــا روزه  ــرف آنه ــزارد و از ط ــج بگ ــا ح ــرف آنه ــد، از ط ــه بده ــا صدق ــب آنه ــد، از جان ــاز بخوان ــا نم آنه
بگیــرد، تــا ثوابــش هــم بــه آنهــا برســد و هــم بــه همــان انــدازه بــرای خــودش ثــواب منظــور شــود و 

خداونــد عــّز و جــّل بــه واســطه نیکــوکاری و صلــه او خیــر و برکــت فراوانــی برایــش بیفزایــد؟

کافی ج2. ص 159 . حدیث 7

بـزرگ تریـن وصّیـت من به تو فرزند عزیز، سـفارش 
مـادر بسـیار وفـادار تو اسـت. حقوق بسـیار مادرها را نمی  

تـوان شـمرد و نمـی  توان به حـق ادا کرد.
یک شِب مادر نسبت به فرزندش از سال ها عمر پدر  

متعهدارزنده تراست.
 تجّسـم عطوفـت و رحمـت در دیـدگان نورانـی مـادر، بارقـه رحمـت و عطوفـت 
نـور  بـا  را  مـادران  جـان  و  قلـب  تعالـی  و  تبـارک  خداونـد  اسـت.  العالمیـن  رّب 
رحمـت ربوبّیـت خـود آمیختـه آن گونـه کـه وصـف آن را کـس نتـوان کـرد و بـه 
شـناخت کسـی جـز مـادران درنیایـد و ایـن رحمـت ال یـزال اسـت کـه مـادران را 
تحّملـی چـون عـرش در مقابـل رنج هـا و زحمت هـا از حـال اسـتقرار نطفـه در 
رحـم و طـول حمـل و وقـت زائیـدن و از نـوزادى تـا بـه آخـر، مرحمـت فرمـوده؛ 

کـه پـدران یـک شـب آن را تحّمـل نکننـد و از آن عاجـز هسـتند. رنج هایـى 
 ایـن کـه در حدیـث آمـده اسـت کـه »بهشـت زیـر قدمهـاى مـادران اسـت«  یـک 
حقیقـت اسـت و ایـن کـه بـا ایـن تعبیـر لطیـف آمـده اسـت بـراى بزرگـی عظمت 
آن اسـت و هشـیارى بـه فرزنـدان اسـت کـه سـعادت و جّنـت را در زیـر قدم آنان 

ک پـاى مبارک آنان جسـتجو کنیـد و حرمت آنان  حـق و خـا حرمـت  نزدیـک  را 
تعالـی نگهداریـد و رضـا و خشـنودى پـروردگار سـبحان را در رضـا و خشـنودى 

مـادران جسـتجو کنیـد.
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11  

ِدِهمــا: ُهمــا 
َ
 َعــن حــّقِ الواِلَدیــِن علــی َول

َ
ّمــا ُســئل

َ
 اهّلِل ؟لص؟ ل

ُ
رســول

ــَک و   نــاُرَک  ُت
َ
َجّن

پیامبــر خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه در پاســخ بــه ســؤال از حــق پــدر و مــادر بــر فرزندانشــان فرمــود: 
خ تــو هســتند. آن دو، بهشــت و دوز

الترغیب و الترهیب ج3 . ص 316 . حدیث 10

هاِت ّمَ
ُ
ال  َتحَت أقداِم ا

ُ
ة

َ
 اهّلِل ؟لص؟ : الَجّن

ُ
رسول

بهشت، زیر پای مادران است.
کنزل العمال ج4 . ص 543 . حدیث 9

 
َّ

 و جــل
َ
ــّز ــَم اهّلُل َع ــو َعِل

َ
«، و ل ٍ

ّ
ف

ُ
ــی الُعقــوِق: »ا المــام صــادق ؟ع؟ : أدَن ا

َنهــی َعنــُه
َ
َشــیئا أهــَوَن ِمنــُه ل

گــر خداونــد عــّز و جــّل چیــزی کمتــر از  کمتریــن بــى احترامــی بــه پــدر و مــادر، »اّف« گفتــن اســت و ا
آن ســراغ داشــت، بــى گمــان از آن نهــی می کــرد. 

کافی ج2. ص 348 . حدیث 1

َک
َ
 ما ِشئَت فإّنی ال أغِفُر ل

ْ
: ِاعَمل ِ

ّ
 ِللعاق

ُ
رسول اهّلل؟لص؟ : ُیقال

کــه می خواهــی بکــن کــه مــن تــو را نمــی   بــه فرزنــد نافرمــان گفتــه می شــود: هــر کار ]عبــادی [
ــرزم. آم

بحار االنوار ج72. ص 80 . حدیث 82 

ِة
َّ
ل ِ

ّ
ی الذ

َ
، و ُیَؤّدی إل

َ
ة

َّ
 ُیعِقُب الِقل

ُ
إلماُم الهادی ؟ع؟ : الُعقوق ا

 نافرمانی والدین، تنگدستی می آورد و به ذّلت می کشاند.
بحار االنوار ج74. ص 84 . حدیث 95

إْحســانا«:  بالواِلَدْیــِن  »و  تعالــی:  وِلــِه 
َ

ق فــی  ؟ع؟    
ُ

الّصــادق إلمــاُم  ا
َک َشــیئا  ال ُهما أن َیســأ

َ
ف ِ

ّ
إلحســاُن أن ُتحِســَن ُصحَبَتُهما، و أن ال ُتَکل ا

کانــا ُمســَتغِنَییِن.  یــِه و إن 
َ
ِمّمــا َیحتاجــاِن إل

امــام صــادق ؟ع؟  دربــاره آیــه »و بــه پــدر و مــادر نیکــی کنیــد« فرمــود: نیکــی کــردن، ایــن اســت 
کــه بــا آنــان خوشــرفتاری کنــی و اجــازه ندهــی کــه مجبــور شــوند آنچــه را نیــاز دارنــد اظهــار کننــد و 
گــر چــه بــى نیــاز باشــند ]بلکــه پیــش از آنکــه مجبــور بــه اظهــار نیــاز خــود شــوند  از تــو بخواهنــد، ا

آن را برطــرف ســاز .

کافی ج2 .ص 157 . حدیث 1

یاِنی َصِغیرًا  ّبَ َکما َر ْحَمِة َو ُقْل َرّبِ اْرَحْمُهما  ّلِ ِمَن الّرَ
ُّ

َو اْخِفْض َلُهما َجناَح الذ
) آیه 24 سوره مبارکه اسراء (

 تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین نویسنده : کاشانی، مال فتح  اهلل

جلد : 5  صفحه : 267.266

احادیث کالساحادیث مباحثه 

امام خمینی ؟هر؟

هفته نامه اخالقی خلق کریم 
حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟

) فیلسوف الدوله _  امین الدوله ( 
حوزه علمیه مجازی اخالق 

 سال اول / شماره اول
هفته دوم ماه ربیع الثانی 1443

هفته چهارم ماه آبان 1400

تفسیر منهج الصادقین 

زندگــی  در  گــر  ا بنــده 
زمینــه ای  هــر  در  خــود 
وقتــی  داشــته ام،  توفیقاتــی 
بــه نظــرم  محاســبه می کنــم 
توفیقــات  ایــن  کــه  می رســد 
بایــد از یــک کارنیکــی کــه مــن 
از والدینــم  بــه یکــی  نســبت 
انجــام داده ام باشــد.پدرم در ســنین پیــری - بیســت وچند ســال قبــل از فــوت 

شــد.  مبتــال  می شــود  نابینائــی  موجــب  کــه  چشــم  آب  بیمــاری  بــه   -
اطبــاء در ابتــدا مــا را مأیــوس  کردنــد گرچــه بعــد از دو ســه ســال یک چشــم 
ایشــان معالجــه شــد و تــا آخــر عمــر هــم می دیــد، امــا آن زمــان مطلقانمــی 
بــا چشــم هایش جایــى را ببینــد و بایــد دستشــان را می گرفتیــم.  توانســت 

ــدم،  ــم می آم ــه ق ــر ب گ ــرا ا ــودم ؛  زی ــده ب ــزرگ  ش ــه ب ــک غص ــن ی ــرای م ــن ب و ای
و  مطالعــه  بــه  قــادر  و  بنشــیند  خانــه  از  گوشــه ای  در  بــود  مجبــور  ایشــان 
معاشــرت و هیــچ کاری نبــود و انــس و الفتــی هــم کــه بــا مــن داشــت بــا دیگــر 
ــران و  ــا دیگ ــدن ب ــراه ش ــی هم ــت ول ــر می رف ــه دکت ــن ب ــا م ــت، ب ــرادران نداش ب
رفتــن بــه دکتــر بــا آنــان برایــش آســان نبــود، وقتــی بنــده نــزد ایشــان بــودم 
برایشــان کتــاب می خوانــدم و باهــم بحــث علمــی می کردیــم و ازایــن رو بــا مــن 
گــر ایشــان را در مشــهد مقــدس تنهــا  مأنــوس بــود، به هرحــال احســاس کــردم ا
رهــا کنــم و بــه قــم برگــردم، ایشــان بــه یــک موجــود معطــل و از کار افتــاده 
کــه بــرای خــود ایشــان بســیار ســخت بــود، بــرای مــن نیــز  تبدیــل می شــود 
گــوار بــود. از طرفــی دوری از قــم هــم بــرای مــن غیرقابل تحمــل بــود.  خیلــی نا
بــر ســر دوراهــی گیرکــرده بودم.عصــر تابســتانی بــود کــه ســراغ یکــی بــزرگان و 
ــی  ــا و آدم بامعرفت ــل معن ــم. او اه ــران رفت ــن آباد ته ــارراه حس ــتانم در چه دوس
بــود، جریــان را بــرای ایشــان تعریــف کــردم، در ضمــن گفتــم: مــن دنیــا و آخــرت 
کــرد و فرمــود: شــما  خــودم را در قــم می بینــم. آن بزرگــوار تأمــل مختصــری 
بــرای خــدا از قــم دســت بکــش و بــه مشــهد بــرو، خداونــد متعــال می توانــد دنیــا 

و آخــرت تــو را از قــم بــه مشــهد منتقــل کنــد. 
من در سخنان ایشان تأملی کردم؛ عجب حرفی بود.! 

 انســان می توانــد بــا خداونــد معاملــه کنــد، بــا خــودم گفتــم بــرای خاطــر خــدا، 
گــر  پــدرم را بــه مشــهد می بــرم و تردًااللبــاب همان جــا می مانــم، خداونــد هــم ا
اراده فرمــود، می توانــد دنیــا و آخــرت مــرا از شــهر قــم بــه مشــهد مقــدس بیــاورد. 
گهــان ازایــن رو بــه آن رو شــدم؛ یعنــی  تصمیــم خــود را گرفتــم، دلــم بــاز شــد و نا

کامــاًل راحــت شــدم و باحالــت بشــاش و آســودگی خاطــر بــه منــزل آمــدم.

حضرت آقا  )   مدظله العالی (

وفات حضرت معصومه ؟اهس؟ تسلیت باد.والدت امام حسن عسکری ؟ع؟ مبارک باد.



پـدر  سـوال: 
گرچـه خیلی  اینجانـب ا
امـا  اسـت،  دلسـوز 
دارد.  خشـن  ظاهـری 
نوجوانـی  و  کودکـی  در 
را  اینجانـب  بارهـا 
تنبیـه، سـبک و جلـوی 
دیگـران بى شـخصیت 
مـن  امـا  اسـت؛  کـرده 
ایشـان را خیلی دوسـت 
هـم  ایشـان  و  دارم 
واقعـا دلسـوز اسـت؛ امـا 
هنـگام  مـوارد  کثـر  ا در 
صحبـت بـا مـن و البتـه 
کـرده و مـرا یـاد تربیـت نادرسـت گذشـتٔه  بقیـٔه خانـواده، بـه مـا اضطـراب وارد 
خـود انداختـه و مکـدر مـی کنـد و گمان می کنم بسـیاری از مشـکالت روحی ام 
از رفتارهـای گذشـتٔه پـدرم اسـت. در ضمـن ایشـان در رابطـه اش بـا مـن ابـراز 
عاطفـه نکـرده و زمینـٔه محبـت را فراهـم نمی کند و حتی بوسـیدن ایشـان هم 
بـرای مـن مشـکل اسـت؛ امـا نکتـٔه اصلی اینسـت که: مـن می خواهـم از وجود 
کثر اسـتفاده را کرده و تا می  مبارک ایشـان و مادرم جهت برکت زندگی ام حدا
توانـم بـه ایشـان خدمـت کـرده تـا خداوند متعـال از من راضی باشـد. از محضر 
اسـتاد عاجزانـه، درخواسـت راهنمایـى دارم؛ جـواب: احتـرام بـه پـدر و مـادر 
کـس مـی داننـد احتـرام یـا بـى احترامـی چیسـت.  دسـتور خاصـی نـدارد. همـه 
مشـکل شـما چگونگـی رابطـه برقـرار کـردن بـا پدرتـان اسـت. من فکـر می کنم 
کنیـد و در ایـن نامـه همـان  شـما بـا نامـه ای بـه ایشـان، ایـن ارتبـاط را شـروع 
طـور کـه بـرای مـن نوشـته ایـد _ البتـه بـا تفصیـل و ذکـر مثـال هـا و نمونـه هـا _ 
رفتارهـای ایشـان را بـه روشـنی بیـان کنیـد و مـوارد اشـکال را توضیـح بدهیـد. 
کنیـد، راه  کمـال احتـرام و ادب و اظهـار عالقـه از ایشـان درخواسـت  البتـه بـا 
کنـد و ایـن سـد یخـی را بشـکند و یـا  ارتبـاط نزدیـک و صمیمـی را بـا شـما بـاز 
کـه شـما آن را بشـکنید و در ایـن نامـه و نامه هـای بعـد  حداقـل اجـازه بدهـد 
مشـکالت دیگـر اخالقـی ایشـان را، بـاز هـم بـا ادب و احترام زیاد تذکـر بدهید و 
مشـکلی کـه ایـن رفتار ایشـان بـرای خانواده ایجاد می کند را، برایشـان روشـن 
گـر نامه ممکن نشـد از ایشـان در روزی  کنیـد. شـاید بتوانیـد تاثیـری بگذاریـد. ا
گر اجـازه داد،  کـه سـرحال و بانشـاط اسـت، اجـازه بـرای سـخن گفتـن بگیرید. ا
از ایشـان بخواهیـد کـه فقـط گـوش بدهـد و نـه بحـث و نـه جـدل کنـد کـه کار 
بـا جـدل بدتـر مـی شـود. در ضمـن ایـن دعـا را شـب و روز در همٔه نمازهـا و غیر 

ع بخوانیـد:  نمازهـا بـا توجـه و تضـر
یانـِي  َرّبَ َکَمـا  ٱْرَحْمُهمـا  َو  ِلواِلـَدّیَ  َو  ٱْغِفْرِلـي  َو  آِلـِه  َو  ـٍد  ُمَحَمّ َعَلـٰی  َصـّلِ  ُهـّمَ 

َ
»الّل

ُغْفَرانـًا«. َئاِت  ِبٱلَسـّیِ َو  إْحَسـانًا  ْحَسـاِن 
ْ

ِبٱل ٱْجِزِهَمـا  َو  َصِغیـرًا 

هفته نامه اخالقی خلق کریم   شماره 1   کاری از حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ 2

استاد میر هاشم حسینی )  حفظه اهلل تعالی ( 

انســان ها  بــرای  کــه  بفرماییــد  دقــت 
زیــاد پیــش می آیــد کــه یــک موقــع می رســد 
ــا  ــاه از ایــن دنی کــه دیگــر از نفسشــان از گن

می شــوند.  خســته 
ایــن حالــت بــرای بعضی هــا در ســن های 
بــاال پیــدا می شــود، بعضی هــا هــم کــه اصــاًل 
برونــد،  دنیــا  از  می خواهنــد  کــه  درزمانــی 
ســر  بــر  کــی  خا چــه  بایــد  کــه  می فهمنــد 
بریزنــد کــه دیگــر وقــت تمام شــده و دیــر اســت و فایــده نــدارد؛ امــا بعضی هــا 
رو خداونــد متعــال لطــف می کنــد کــه در همــان نوجوانــی و جوانــی حواسشــان 

ــت.  ــع اس جم
خ می دهــد کــه خوشــا بــه حالشــان و شــکر  بــرای بعضی هــا زودتــر ایــن حالــت ر
هــم دارد و بــرای بعضی هــا هــم ۵۰ ســالگی و ۶۰ ســالگی و... و بــرای بعضی هــا 
هــم کــه بعــد از مرگشــان، ایــن نفــرت از گنــاه برایشــان پیــدا می شــود؛ کــه هیــچ 

فایــده ای هــم نــدارد. 
بعــد نکتــه اینجاســت کــه این هــا در اون لحظــه ای کــه نفــرت از گنــاه پیــدا 
معنــوی  رشــد  بــه  می خواهنــد  نرونــد،  گنــاه  ســراغ  می خواهنــد  و  می کننــد 
کماالتــی برســند، می خواهنــد بــه امــام زمــان  برســند، می خواهنــد بــه یــک 
؟جع؟ برســند، می خواهنــد بــه اهل بیــت؟مهع؟ برســند و می خواهنــد از ایــن 
دنیــای به اصطــالح جهنمــی بــه دنیایــى برســند کــه درونــش بهشــت اســت 
چــون در همیــن دنیــا هــم می شــود، انســان بهشــت را بســازد ، بــه معنایــى در 
اون لحظــه، انســان یــک کلیــد بــزرگ الزم دارد؛ یــک عنایــت خارق العــاده الزم 
دارد؛ چــون ببینیــد مــن وقتــی معتــاد بــه غــذا شــدم، دیگــر نمی توانــم غــذا را 

رهــا کنــم؛ دســت خــودم نیســت؛ اصــاًل شــرطی شــدم. 
گــر در راهنمایــى  کنتــرل بکنــد، ا کــه می خواهــد چشــمش را  کســی  درواقــع 
ــودش  ــت خ ــمش دس ــن چش ــه ای ــد ک ــده باش ــن ش ــه ای ــاد ب ــتان، معت و دبیرس

نباشــد، ایــن فــرد شــرطی شــده اســت. 
کــه خدایــى نکــرده،  گاه از دســتش در مــی رود، آن کســی  یک دفعــه ناخــودآ
ــرده  ک ــرطیتی پیدا ــک ش ــه ای ی ــر قضی ــرده، در ه ــى نک ــرده، خدای ــى نک خدای
اســت. حــاال بــرای ایــن فــرد یــک انــرژی خارق العــاده نیــاز هســت کــه بــرای 
ایشــان حرکــت ایجــاد بکنــد و یکــی از اون اصلی تریــن انرژی هــای بیرونــی 
چــون اینجــا بــه گونــه ایســت کــه انســان نمی توانــد باانــرژی درونــی خــودش 
را کنتــرل کنــد پــدر و مــادر اســت. در اینجــا اون کســی کــه پــدر و مــادرش مــرده 

باشــند، واقعــًا بایــد بــه او تســلیت گفــت. 
بزرگ تریــن مصیبــت ایــن اســت کــه پــدر و مــادر ایــن فــرد مــرده باشــند؛ کــه 
دیگــر نمی شــود کاری کــرد ؛ یعنــی واقعــًا مــن نمی دانــم چگونــه می شــود نظــر 
امــام زمــان ؟جع؟ و خــدا را جلــب کــرد بــرای کســی کــه اهــل گنــاه اســت و پــدر و 
مــادر نــدارد ؛ چــون ایــن فــرد در گنــاه افتــاده اســت و اســمش اصــاًل ازقلم افتــاده 
از  کــرد.  باشــد، نمی شــود جمعــش  ازقلم افتــاده  اســمش  کــه دیگــر  کســی  و 
چشــم افتــاده اســت. هیــچ کارش هــم نمی شــود کــرد؛ امــا آن کســی کــه ایــن 
خ داده و پــدر و مــادرش هنــوز  حالــت خســتگی از گنــاه و پشــیمانی برایــش ر

زنــده هســتند، بــه باالتریــن معنویت هــا احتمــال دارد کــه برســد. 
من نمی گویم احتمال دارد، شاید به یک معنا می توانیم بگوییم: 

یقینــًا می توانــد بــه باالتریــن درجــه برســد. فقــط بایــد تیــز و زرنــگ باشــد و 
نــوع معنویتــی  هــر  و  زنــده هســتند  مــادرش  و  پــدر  باشــد.  حواســش جمــع 
مــادر  و  پــدر  کــه  ثانیــه  بــه  ثانیــه  لــذا  اتفــاق بیفتــد؛  او  بــرای  احتمــال دارد 
زنده انــد را بایــد قــدر بدانــی. هــر ثانیــه اش را؛ نمی گویــم روزش، نمی گویــم 
ســالش، هــر ثانیــه اش را. مثــاًل مــن ازنظــر علمــی ضعیفــم و پــدر و مــادر زنــده 
کــرد بــه حــد اعلــی رســاند. حــاال ســؤال  دارم، راحــت می شــود ایــن رو قــوی 

کــه هوایشــان را داشــته بــاش. می شــود چــه جــور؟ آن گونــه 

آیت اهلل تحریری )  حفظه اهلل تعالی ( 

ســوال: بــرای رعایــت ادب دربرخــورد 
بــا والدیــن چــه توصیه هایــى مــی فرماییــد؟

؟مهع؟   ائمــه  دســتورات  در  جــواب: 
ایشــان  بــه  نســبت  گونــی  گونا سفارشــات 

اســت:  شــده 
۱- بــا ادب ســخن گفتــن بــا ایشــان و صــدا 

را برآنــان بلنــد نکــردن. 
۲- بــه انــدازٔه الزم پاســخ دادن بــه ســوال 

ایشــان. 
گــر نیــاز مــادی دارنــد، بــا حفــظ شــخصیت آنــان بــه ایشــان رســیدگی  ۳- ا
کــه ایــن امــر در صــورت تمکــن مالــی فرزنــد، واجــب شــرعی اســت.  کــردن؛ 
۴- دعــا و طلــب مغفــرت کــردن بــرای آنــان؛ چــه درحــال حیاتشــان و چــه بعــد  

ازفوتشــان. 
۵- جلوتر از آنان راه نرود و قبل ایشان ننشیند و به ایشان ناسزا نگوید. 

۶- تند و خشم آلود نگاه نکردن به آنان. 
۷- آنان را با احترام صدا زدن و به اسم کوچک آنان را صدا نزدن. 

۸- اطاعــت کــردن از ایشــان درغیــراز امــوری کــه مخالفــت بــا دســتورات الهــی 
داشــته باشــد. 

۹- بلنــد شــدن پیــش پــای آنــان و گاهــی بوســیدن دستشــان و پــا را نــزد آنــان 
دراز نکــردن. 

۱۰- گذشــتن از حقوقــی کــه برعهــدٔه آنــان نســبت بــه انســان بــوده اســت؛ چــه 
کوتاهــی کــرده باشــند یــا عمــدًا آن حقــوق را مراعــات نکــرده انــد. 

۱۱- خوانــدن دعــای ۲۴ صحیفــٔه ســجادیه بــرای توجــه بــه جایــگاه پــدر و 
ــت.  ــوب اس ــان خ ــرای، آن ــردن ب ــا ک ــت دع ــادر و کیفی م

۱۲- ادا کــردن حقــوق مالــی ایشــان کــه بــه دیگــران بدهــکار هســتند و نیــز ادا 
گــر چــه بــر غیــر پســر بــزرگ  کــردن واجبــات عبــادی ایشــان بعــد از وفاتشــان ا

واجــب شــرعی نیســت.

ح چهــل حدیــث«، یکــی         »      اربعیــن حدیــث« یــا »شــر
از آثــار اخالقــی و عرفانــی امــام خمینــی؟هر؟ اســت کــه در 
ســال 1358ه )1318ش( بــه زبــان فارســی نوشــته شــده 
ــاره  ــدد  آن درب ــه ع ــی و س ــث، س ــل حدی ــن چه ــت. از ای اس
اخالقیــات اســت کــه بــه ترتیــب ایــن گونــه انــد: جهــاد، ریــا، 
عصبیــت،  غضــب،  دنیــا،  حــب  حســادت،  کبــر،  عحــب، 
نفــاق، هــوای نفــس، فطــرت، تفکــر، تــوکل، خــوف و رجــاء، امتحــان، صبــر، 
توبــه، ذکــر، غیبت،اخــالص، شــکر، کراهــت از مــرگ، علــم، اصنــاف طالبــان، 
اقســام علــم، شــک و وســواس، فضیلــت علــم، عبــادت و  حضــور، لقــاء اهلل، 
وصایــای آقــا رســول اهلل؟لص؟  و امیــر مومنــان؟ع؟ ، اقســام قلوب، عــدم معرفت 
حقیقــی بــه حــق تعالــی و رســول و ائمه،یقیــن، والیــت و اعمــال، مقــام مومــن نــزد 
حــق تعالــی، معرفــت اســمای حــق مســئله جبــر و تفویــض، صفــات حــق تعالــی، 
معرفــت خــدا و رســول و اولــی االمــر، آفرینــش آدم، االهیــت و الوهیــت در لســان 
اهــل اهلل و حدیــث پایانــی، بــه تفســیر ســوره توحیــد وآیــات آغازیــن ســوره حمــد، 

مــی پــردازد.

معرفی کتاب اخالقی 

باباجــان! ثــواب شــما، خیــر شــما در ایــن اســت کــه رضایــت پــدر و مــادر را بهدســت بیاوریــد. مبــادا پــدر و مــادر از دســت شــما 
ــالمی را  ــارف اس ــده می گوید:مع ــوش ن ــالمی گ ــکام اس ــه اح ــد: ب ــرو، نمی گوی ــجد ن ــد: مس ــه نمی گوی ــادر ک ــود.پدر و م ــت بش اذی

نفهــم . می گویــد: بــرو، آقاجــان مــن! امــا زودتــر بیــا خانــه و اســتراحت کــن. 
ــراه شــما باشــند، آقاجــان مــن! و اذیــت بشــوند، شــبهه ى حرمــت دارد، بــه  گــر چشــم ب گــر پــدر و مــادر منتظــر شــما باشــند، ا ا
ضــرر شماســت و از موفقیت هــاى شــما کاســته خواهــد شــد.بنده یک زمانــی در یــك مجلســی دیــدم، یــك نفــر کــه از تحصیــل 
ک قــدم آن هــا باشــد، روى صندلــی نشســته و پاهایــش را هــم روی  در اروپــا برگشــته بــود، در حضــور پــدر و مــادرش کــه بایــد خــا
ج آمــده، شــاید بــه او  هــم انداختــه بــود! بنــده مجــاز نبــودم وگرنــه او را از روى صندلــی می کشــیدم پاییــن؛ گفتــم تــازه از خــار
بربخورد.آیــا ایــن ادب اســت ؟! آیــا ایــن ادب بــه پــدر و مــادر اســت ؟! انســان بایــد در حضــور پــدر بــراى نشســتن اجــازه بگیــرد. 

ای دادبیــداد!
آیت اهلل محمد علی جاودان )  حفظه اهلل تعالی ( 

آیت اهلل حق شناس ؟هر؟



 بیچــاره کســی 
یــا  پــدر  عــاق  کــه 

باشــد.  مــادر 
خیــر  دنیــا  در  نــه 
می بینــد و نــه در آخــرت. یک لقمه نانــی 
فرونمــی  او  گلــوی  از  دل خــوش،  بــه 
کام او  گــوارا بــه  رود و یــک شــربت آبــى 

. ســد نمی ر
کــه:  فرمــود  رســول؟لص؟   حضــرت 
مــرا  قیامــت  روز  در  مســلمین  »جمیــع 
والدیــن،  عــاق  مگــر  دیــد،  خواهنــد 
شــراب خوار و کســی کــه نــام مــرا بشــنود 

نفرســتد«. مــن  بــر  صلــوات  و 
و از همــان حضــرت ؟لص؟  مــروی اســت 

کــه: 
»زنهــار! حــذر کنیــد ازعقــوق پــدر و مــادر، 
به درســتی کــه: بــوی بهشــت از هزارســاله 
باوجودایــن  و  می شــود  شــنیده  راه 
کــه عــاق باشــد  کســی  را  نمی شــنود آن 
و  باشــد  کــرده  رحــم  قطــع  کــه  کســی  و 
کار و کســی کــه از راه تکبــر جامــه  پیرزنــا

را بکشــد«. خــود 
و بازهــم همــان حضــرت ؟لص؟ فرمــود: 
ــدر  ــه پ ــی ک ــد، در حالت ــح کن ــه صب ــر ک »ه
ک باشــند، داخــل  و مــادر بــر او غضبنــا
ــم  ــه دو در جهن ــود درحالی ک ــح می ش صب

بــر روی او گشــوده اســت«.
و حضــرت امــام جعفــر صادق؟ع؟فرمــود 
کــه: »هــر کــه از روی خشــم نــگاه بــه پــدر 
و مــادر کنــد، در حالتــی کــه پــدر و مــادر بــر 
او ظلــم کــرده باشــند، خــدا هیــچ نمــازی 

ــد«. ــول نمی کن را از او قب
شــدن  مشــخص  بــرای  از  همین قــدر  و 
کــه:  اســت  کافــی  والدیــن  عــاق  ذلــت 
پیغمبــر خــدا ؟لص؟ بــر او نفریــن کــرد و 

فرمــود: 
»هــر کــه پــدر و مــادر، یــا یکــی از آن هــا را 
ازخودراضــی نســازد،  را  او  و  کنــد  ک  ادرا
بــر  هــم  جبرئیــل  مبــاد.  آمرزیــده  هرگــز 

گفــت«. آمیــن  نفریــن آن حضــرت 
و در اخبــار بســیار وارده و بــه تجربــه و 
عیــان ثابــت اســت کــه: »هــر کــه بــدی بــا 
پــدر و مــادر، یــا یکــی از آن هــا نمایــد، عمــر 
او کوتــاه و زندگانــی او بــه تلخــی می گــذرد 
و فقــر و پریشــانی بــه او هجــوم مــی آورد 
و ســکرات مــرگ بــر او شــدید می گــردد و 

جــان کنــدن بــر او دشــوار می شــود«.
تجربــه  و  آثــار  و  اخبــار  از  همچنیــن  و 

کــه:  اســت  مســتفاد  روزگار، 
درجــه  بــه  فرزنــد  بــر  پــدر  نفریــن 
هــان  هــان،  پــس  می رســد.  اســتجابت 
ای جــاِن بــرادر! باهــوش بــاش و بــر جــان 
کــن و از تیــغ عقــوق پــدر و  خــود رحــم 
ــادآور، دردســرهای  مــادر حــذر نمــای و ی
آن هــا را و زحمــت ایشــان را در پــرورش 
تــو، بنگــر کــه خــود بى خوابــى کشــیدند 
تــا تــو را خــواب کننــد و گرســنگی کشــیدند 
تــا تــو را ســیر کننــد. ســال های ســال تــو 
بــه  کشــیده اند و  را در آغــوش مهربانــی 
شــیره جــان تــو را پروریــده انــد و عمــر و 
جــان خــود را درراه تــو صــرف نموده انــد. 
کــه  ایــن بى مروتــی و بى انصافــی اســت 
بعدازآنکــه انــدک قوتــی در خــود بیابــى، 

کنــی. همــه آن هــا را فرامــوش 
بســیار،  والدیــن  عقــوق  ذم  در  اخبــار 
کبیــره  گناهــان  بلکــه به اتفــاق علمــا، از 
در  ایشــان  اختــالف  باوجــود  و  اســت 
کبیــره، هیچ یــک خــالف  گناهــان  عــدد 
کثــر  ا و  نکرده انــد  آن  بــودن  کبیــره  در 
واردشــده  کبایــر  بیــان  در  کــه  اخبــاری 
هســت. والدیــن  عقــوق  متضمــن  اســت، 

معراج السعادة

ُهــّمَ َواِلــَدّيَ 
َ
ْفَضــِل َصَلَواِتــَك َو َرْحَمِتــَك َو َبَرَکاِتــَك َو َســالِمَك. َو اْخُصــِص الّل

َ
اِهِریــَن، َو اْخُصْصُهــْم ِبأ ْهــِل َبْیِتــِه الّطَ

َ
ــٍد َعْبــِدَك َو َرُســوِلَك، َو أ ُهــّمَ َصــّلِ َعَلــی ُمَحّمَ

َ
الّل

ــِه  ُکّلِ ــَك  ــَم َذِل ــی ِعْل ــْع ِل ــّيَ ِإْلَهامــا، َو اْجَم ــا َعَل ــا َیِجــُب َلُهَم ــَم َم ــی ِعْل ْلِهْمِن
َ
ــِه، َو أ ــٍد َو آِل ــی ُمَحّمَ ــّمَ َصــّلِ َعَل ُه

َ
اِحِمیــَن. الّل ــَم الّرَ ْرَح

َ
ــا أ ــَك، َی ــالِة ِمْن ــَك، َو الّصَ ــِة َلَدْی ِباْلَکَراَم

ْرَکاِنــی َعــِن اْلَحُفــوِف 
َ
ــَل أ ْمَتِنیــِه، َو ال َتْثُق

َ
ــی ال َیُفوَتِنــی اْســِتْعَماُل َشــْيٍء َعّل ُرِنــی ِمــْن ِعْلِمــِه َحّتَ ــوِذ ِفیَمــا ُتَبّصِ ُف ْقِنــی ِللّنُ ــُه، َو َوّفِ ــا ُتْلِهُمِنــی ِمْن ــّمَ اْســَتْعِمْلِنی ِبَم َتَمامــا، ُث

ــا  َهاُبُهَم
َ
ــی أ ُهّمَ اْجَعْلِن

َ
ــِق ِبَســَبِبِه.الّل ــی اْلَخْل ــا اْلَحــّقَ َعَل ــَت َلَن ْوَجْب

َ
ــا أ َکَم ــِه،  ــٍد َو آِل ــی ُمَحّمَ ــِه، َو َصــّلِ َعَل ْفَتَنا ِب ــّرَ ــا َش َکَم ــِه  ــٍد َو آِل ــی ُمَحّمَ ــّمَ َصــّلِ َعَل ُه

َ
ْلَهْمَتِنیــِه. الّل

َ
ــا أ ِفیَم

ْمــآِن 
َ

ــَج ِلَصــْدِرى ِمــْن َشــْرَبِة الّظ ْثَل
َ
ــَدِة اْلَوْســَناِن، َو أ ــْن َرْق ــّرَ ِلَعْیِنــی ِم َق

َ
ــا أ ــّرِى ِبِهَم ــَدّيَ َو ِب ــْل َطاَعِتــی ِلَواِل ُءوِف، َو اْجَع ــّرَ ّمِ ال

ُ ْ
ــّرَ ال ــا ِب ُهَم َبّرُ

َ
ــْلَطاِن اْلَعُســوِف، َو أ ــَة الّسُ َهْیَب

ِطــْب 
َ
ــْض َلُهَمــا َصْوِتــی، َو أ ُهــّمَ َخّفِ

َ
. الّل َکُثــَر  ِبــّرِى ِبِهَمــا َو ِإْن 

َ
ْســَتِقّل

َ
، َو أ

َ
ُهَمــا ِبــى َو ِإْن َقــّل ْســَتْکِثَر ِبّرَ

َ
َم َعَلــی ِرَضــاَى ِرَضاُهَمــا َو أ َقــّدِ

ُ
وِثــَر َعَلــی َهــَواَى َهَواُهَمــا، َو أ

ُ
ــی أ َحّتَ

ِثْبُهَمــا َعَلــی َتْکِرَمِتــی، َو اْحَفــْظ 
َ
ُهــّمَ اْشــُکْر َلُهَمــا َتْرِبَیِتــی، َو أ

َ
ْرِنــی ِبِهَمــا َرِفیقــا، َو َعَلْیِهَمــا َشــِفیقا. الّل ِلــْن َلُهَمــا َعِریَکِتــی، َو اْعِطــْف َعَلْیِهَمــا َقْلِبــی، َو َصّیِ

َ
َلُهَمــا َکالِمــی، َو أ

ــًة ِلُذُنوِبِهَمــا، َو  ْو َضــاَع ِقَبِلــی َلُهَمــا ِمــْن َحــّقٍ َفاْجَعْلــُه ِحّطَ
َ
ــی ِمــْن َمْکــُروٍه، أ ْو َخَلــَص ِإَلْیِهَمــا َعّنِ

َ
ًذى، أ

َ
ــی ِمــْن أ ــُهَما ِمّنِ ُهــّمَ َو َمــا َمّسَ

َ
ــی ِفــی ِصَغِرى.الّل َلُهَمــا َمــا َحِفَظــاُه ِمّنِ

ْو 
َ
ْســَرَفا َعَلــّيَ ِفیــِه ِمــْن ِفْعــٍل، أ

َ
ْو أ

َ
َیــا َعَلــّيَ ِفیــِه ِمــْن َقــْوٍل، أ

َ
ُهــّمَ َو َمــا َتَعّد

َ
ْضَعاِفَهــا ِمــَن اْلَحَســَناِت. الّل

َ
َئاِت ِبأ ــّیِ َل الّسَ ُعُلــّوا ِفــی َدَرَجاِتِهَمــا، َو ِزَیــاَدًة ِفــی َحَســَناِتِهَما، َیــا ُمَبــّدِ

ِهُمُهَمــا َعَلــی َنْفِســی،  ّتَ
َ
ــی ال أ ــَرا ِبــى َعْنــُه ِمــْن َواِجــٍب َفَقــْد َوَهْبُتــُه َلُهَمــا، َو ُجــْدُت ِبــِه َعَلْیِهَمــا َو َرِغْبــُت ِإَلْیــَك ِفــی َوْضــِع َتِبَعِتــِه َعْنُهَمــا، َفِإّنِ ْو َقّصَ

َ
، أ َعــاُه ِلــی ِمــْن َحــّقٍ َضّیَ

ْو 
َ
ــْدٍل، أ ــا ِبَع ُهَم َقاّصَ

ُ
ْن أ

َ
ــْن أ ــَدّيَ ِم ــًة َل ــُم ِمّنَ ْعَظ

َ
، َو أ ــّيَ ــانا ِإَل ــَدُم ِإْحَس ْق

َ
، َو أ ــّيَ ــا َعَل ْوَجــُب َحّق

َ
ــا أ . َفُهَم ــا َرّبِ ــِرى َی ْم

َ
ــْن أ ــاُه ِم َی

َ
ــا َتَوّل ــَرُه َم ْک

َ
ــّرِى، َو ال أ ــی ِب ــَتْبِطُئُهَما ِف ْس

َ
َو ال أ

؟ َهْیَهــاَت َمــا  ْوِســَعِة َعَلــّيَ ْنُفِســِهَما ِللّتَ
َ
ْیــَن ِإْقَتاُرُهَمــا َعَلــی أ

َ
ُة َتَعِبِهَمــا ِفــی ِحَراَســِتی؟ َو أ

َ
ْیــَن ِشــّد

َ
ْیــَن ِإذا - َیــا ِإَلِهــی - ُطــوُل ُشــْغِلِهَما ِبَتْرِبَیِتــی؟ َو أ

َ
َجاِزَیُهَمــا َعَلــی ِمْثــٍل، أ

ُ
أ

ْقِنــی  ــی َیــا َخْیــَر َمــِن اْســُتِعیَن ِبــِه، َو َوّفِ ِعّنِ
َ
ــٍد َو آِلــِه، َو أ َنــا ِبَقــاٍض َوِظیَفــَة ِخْدَمِتِهَمــا، َفَصــّلِ َعَلــی ُمَحّمَ

َ
ْدِرُك َمــا َیِجــُب َعَلــّيَ َلُهَمــاش، َو ال أ

ُ
ُهَمــا، َو ال أ

َ
ــی َحّق َیْســَتْوِفَیاِن ِمّنِ

ــٍد َو آِلــِه َو  ُهــّمَ َصــّلِ َعَلــی ُمَحّمَ
َ
َکَســَبْت َو ُهــْم ال ُیْظَلُموَن.الّل  َنْفــٍس ِبَمــا 

ُ
ُکّل َهــاِت َیــْوَم ُتْجــَزى  ّمَ

ُ ْ
ْهــِل اْلُعُقــوِق ِلاْلَبــاِء َو ال

َ
ْهــَدى َمــْن ُرِغــَب ِإَلْیــِه، َو ال َتْجَعْلِنــی ِفــی أ

َ
َیــا أ

ْدَبــاِر َصَلَواِتــی، َو ِفــی ِإًنــی 
َ
ُهــّمَ ال ُتْنِســِنی ِذْکَرُهَمــا ِفــی أ

َ
اِحِمیــَن. الّل ْرَحــَم الّرَ

َ
َهاِتِهــْم، َیــا أ ّمَ

ُ
ْفَضــِل َمــا َخَصْصــَت ِبــِه آَبــاَء ِعَبــاِدَك اْلُمْؤِمِنیــَن َو أ

َ
َبــَوّيَ ِبأ

َ
ِتــِه، َو اْخُصــْص أ ّیَ ُذّرِ

ِهَمــا ِبــى َمْغِفــَرًة َحْتمــا، َو اْرَض َعْنُهَمــا  ــٍد َو آِلــِه، َو اْغِفــْر ِلــی ِبُدَعاِئــی َلُهَمــا، َو اْغِفــْر َلُهَمــا ِبِبّرِ ُهــّمَ َصــّلِ َعَلــی ُمَحّمَ
َ
ِمــْن آَنــاِء َلْیِلــی، َو ِفــی ُکّلِ َســاَعٍة ِمــْن َســاَعاِت َنَهاِرى.الّل

ــی  ْعِنی ِفیِهَمــا َحّتَ ، َو ِإْن َســَبَقْت َمْغِفَرُتــَك ِلــی َفَشــّفِ ْعُهَما ِفــّيَ ُهّمَ َو ِإْن َســَبَقْت َمْغِفَرُتــَك َلُهَمــا َفَشــّفِ
َ
ــالَمِة.الّل ْغُهَمــا ِباْلَکَراَمــِة َمَواِطــَن الّسَ ِبَشــَفاَعِتی َلُهَمــا ِرًضــی َعْزمــا، َو َبّلِ

اِحِمیــَن. ْرَحــُم الّرَ
َ
ْنــَت أ

َ
ــَك ُذو اْلَفْضــِل اْلَعِظیــِم، َو اْلَمــّنِ اْلَقِدیــِم، َو أ َکَراَمِتــَك َو َمَحــّلِ َمْغِفَرِتــَك َو َرْحَمِتــَك، ِإّنَ َفِتــَك ِفــی َداِر 

ْ
َنْجَتِمــَع ِبَرأ

دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه
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جامع السعادات 

ح  ســخن گفتــن پیرامــون پــدر و مــادر بســیار ســخت اســت. پــروردگار متعــال در کتــاب آســمانی اش در کنــار مســئله توحیــد، احســان بــه پــدر و مــادر را مطــر

می نمایــد و وقتــی از پیامبــر عظیم الشــأن اســالم ؟لص؟ ، راجــع بــه حقــوق آن دو )پــدر و مــادر( پرســیده می شــود، آن حضــرت انتهــای مطلــب را بیــان می فرمایــد: 

»همــا جنتــک نــارک«؛ یعنــی: بهشــت و جهنــم انســان، در چگونگــی تعامــل او بــا پــدر و مــادر رقــم می خــورد. انســان در مســیر عبودیــت و بندگــی، مســیر ســختی 

ِقیــِه« )ســوره مبارکــه انشــقاق(
ٰ
َکْدًحــا َفُمَل ــَك  َکاِدٌح ِإَلــٰی َرّبِ ــَك  ــُن ِإّنَ نَسٰ ِ

ْ
َهــا ٱل ّیُ

َ
أ را طــی می کنــد. »َیٰ

َفِر« )بحاراالنوار ج 33 ص 274( اِد َو ُبْعِد َالّسَ ِة َالّزَ
َ
موال امیرالمؤمنین ؟ع؟  می فرماید: »آِه آِه ِمْن ِقّل

بزرگ تریــن دیــن، همیشــه بــه دنبــال ارائــه میانبرهایــى بــرای رســیدن بــه مقصــد و مقصــود بــوده و هســتند. اســتاد عزیزمــان حاج آقــا میــر هاشــم )حفظــه اهلل تعالــی( 

همیشــه گوشــزد می کننــد کــه یکــی از مــواردی کــه راه را ســهل و آســان می کنــد و انســان می توانــد به واســطه آن ره صدســاله را یک شــبه طــی نمایــد، شــکر قلبــی، 

لســانی و عملــی پــدر و مــادر اســت.

امــام زین العابدیــن ؟ع؟ در دعــای بیســت و چهــارم صحیفــة خودشــان، منشــور کاملــی از حقــوق و وظایفــی کــه بــرای آن دو ولی نعمــت بــر عهــده فرزنــد هســت 

را می فرماینــد. مثــاًل دریکــی از فرازهــای ایــن دعــا بیان شــده اســت کــه: پــروردگارا، لطفــی بنمــا در هیــچ لحظــه ای از لحظــات شــب و روز، پــدر و مــادرم را فرامــوش 

ــرار  ــنه ق ــرای تش ــر از آب ب ــوده و گوارات ــرای خواب آل ــواب ب ــر از خ ــادر را لذت بخش ت ــدر و م ــت پ ــه اطاع ــد ک ــال می خواهن ــد متع ــا، از خداون ــان در دع ــم. ایش نکن

دهــد. امــام ؟ع؟  عــرض مــی دارد: پــروردگارا ایــن توفیــق را عنایــت فرمــا تــا خواســت و رضایــت آن هــا را، بــر خواســت و رضایــت خــود ترجیــح دهــم. همان گونــه 

کــه رهبــر فرزانــه انقــالب در آن زمانــی کــه در قــم مشــغول تحصیــل بودنــد، پــدر بزرگوارشــان ایشــان را بــه شــهر مشــهد فرامی خواننــد و ایشــان در مشــورتی کــه 

می نمایــد، بااینکــه ســود خــود را در قــم می دیدنــد و دوســت داشــتند در قــم بماننــد، بــه ایــن نتیجــه مــی رســدند کــه رضایــت و خواســت پــدر را برگزیننــد.

ایــن مســئله آن قــدر اهمیتــش بــاال و واالســت کــه امــام ســجاد )ع( عرضــه مــی دارد: پــروردگارا حقــوق و وظایفــی کــه در قبــال پــدر و مــادر دارم را بــر مــن الهــام نمــا؛ 

همــه اش را هــم الهــام نمــا و مــدد فرمــا تــا آنچــه الهــام نمــودی را، بــه آن جامــه عمــل بپوشــانم.

بازهم امام در ادامه دعا می فرمایند: پروردگارا ابهتی از پدر و مادر به من ارزانی نما؛ تا از آن ها بترسم؛ مانند ترسیدن از سلطان ستمگر!!! 

همان گونــه کــه مرحــوم آیــت اهلل حق شــناس ؟هر؟  هــم نقــل می کردنــد: وقتــی پــدرم وارد منــزل می شــدند، بنــده تمام قــد در برابرشــان قیــام می کــردم و بــه خــود 

اجــازه نشســتن نمــی دادم. پــدرم می گفتنــد: چــرا نمی نشــینی؟ و بنــده در جــواب ایشــان می گفتــم: جلــوی شــما بنشــینم؟ و وقتــی ایشــان می گفتنــد: بلــه بنشــین، 

گاه بنــده می نشســتم. آ

امــام ســجاد ؟ع؟  در جــای دیگــر دعــا عرضــه می دارنــد: پــروردگارا مــن هیــچ گاه پــدر و مــادرم را در رعایــت حقــوق خــودم متهــم نمی کنــم؛ تــو هــم از آن هــا راضــی 

بــاش و در مقابــل کوتاهــی و تقصیــرات و قصــورات ایشــان، مــرا موجــب بخشــش گناهانشــان و ترفیــع درجاتشــان قــرار بــده. پــروردگارا زحمــات آن هــا را در نظــرم 

گرچــه توانشــان کــم بــوده باشــد و کارهــای مــرا بــرای آن هــا در نظــرم کــم جلــوه بــده ولــو توانســته باشــم برایشــان کاری بکنــم. زیــاد جلــوه بــده، ا

گرچــه آن هایــى هــم کــه پــدر و  خالصــه کالم خوشــا بــه حــال آن هــا کــه پــدر و مادرشــان در قیــد حیــات هســتند و می تواننــد از محضرشــان بهره منــد شــوند، ا

خ بهــره بگیرنــد. مادرشــان از دنیــا رفته انــد، راه برایشــان مســدود نیســت و می تواننــد از فیــض وجــود آن هــا در عالــم بــرز

ِلَدّىَ َوِلْلُمْؤِمِنیَن َیْوَم َیُقوُم ٱْلِحَساُب«. »َرّبِ ٱْغِفْر ِلی َوِلَوٰ

یادداشت اخالقی 

قیــل  و 
:أی  ؟ع؟  للصــادق 
أفضــل؟  العمــال 
قــال: الصــالة لوقتها، 
و بــر الوالدیــن، و الجهــاد فــی ســبیل اهلل. 

کبــر  أبــى قــد  لــه ؟ع؟ رجــل: إن  و قــال 
أراد  إذا  نحملــه  فنحــن  ضعــف،  و  جــدا 
تلــی  أن  اســتطعت  إن  فقــال:  الحاجــة 
ذلــک منــه فافعــل، و لقمــه بیــدک، فانــه 

جنــة لــک غــدا. 
أبویــن  لــی  إن  ؟ع؟رجــل:  لــه  قــال  و 
تبــر  کمــا  برهمــا  فقــال  مخالفیــن. 

یتوالنــا.  ممــن  المســلمین 
و قــال رجــل للرضــا ؟ع؟ أدعــو لوالــدی إذا 

کانــا ال یعرفــان الحــق؟ 
قــال: ادع لهمــا و تصــدق عنهمــا، و ان 
کانــا حییــن ال یعرفــان الحــق فدارهمــا، 

قــال:  فــان رســول اهلل ؟لص؟ 
إن اهلل بعثنی بالرحمة ال بالعقوق.

غیــر  الوالدیــن  بــر  ثــواب  فــی  الخبــار  و 
أن  مؤمــن  لــکل  فینبغــی  محصــورة. 
تکریمهمــا  فــی  االهتمــام  شــدید  یکــون 
یقصــر  ال  و  احترامهمــا،  و  تعظیمهمــا  و 
صحبتهمــا،  یحســن  و  خدمتهمــا،  فــی 
ممــا  شــیئا  یســأاله  حتــی  یترکهمــا  أال  و 
یحتاجــان إلیــه بــل یبــادر إلــی العطــاء 
قبــل أن یفتقــرا إلــی الســؤال، کمــا ورد فــی 
الخبــار، و إن أضجــراه فــال یقــل لهمــا أف، 
قــال:  و  وجهــه،  یعبــس  ال  ضربــاه  ان  و 
غفــر اهلل لکمــا، و ال یمــأ عینیــه مــن النظــر 
إلیهمــا إال برحمــة ورقــة، و ال یرفــع صوتــه 
فــوق صوتهمــا، و ال یــده فــوق ایدیهمــا، 
أمکــن  مهمــا  بــل  قدامهمــا،  یتقــدم  ال  و 
ــی  ــغ ف ــا بال ــا، و کلم ــس عندهم ــه ال یجل ل
و  أزیــد  أجــره  کان  التخضــع  و  التذلــل 

أعظــم.  ثوابــه 
طلــب  و  واجبــة  اطاعتهمــا  بالجملــة:  و 
رضاهمــا حتــم، فلیــس للولــد أن یرتکــب 
المســتحبات  و  المباحــات  مــن  شــیئا 
ــه  ــاء بأن ــی العلم ــذا أفت ــا، و ل ــدون إذنهم ب
إال  العلــم  طلــب  فــی  المســافرة  تجــوز  ال 
علــم  طلــب  فــی  کان  إذا  إال  باذنهمــا، 
ــول  ــوم و أص ــالة و الص ــن الص ــض م الفرائ
العقائــد، و لــم یکــن فــی بلــده مــن یعلمــه، 
و لــو کان فــی بلــده مــن یعلمــه لــم تجــز 

روی:  قــد  و  المســافرة. 
أن رجــال هاجــر مــن الیمــن إلــی رســول اهلل 
؟لص؟ و أراد الجهــاد، فقــال لــه ارجــع إلــی 
أبویــک فاســتأذنهما، فــان إذنــا فجاهــد، 
إال فبرهمــا مــا اســتطعت، فــان ذلــک  و 
کلــف بــه بعــد التوحیــدو جــاء  خیــر ممــا 

آخــر إلیــه للجهــاد، فقــال أ لــک والــدة؟
قال: نعم! 

تحــت  الجنــة  فــان  قال:»فالزمهــا، 
قدمهــا« و جــاء آخــر، و طلــب البیعــة علــی 

قــال:  و  الجهــاد،  إلــی  الهجــرة 
ما جئتک حتی أبکیت والدّی. قال: 

»ارجع إلیهما، فأضحکهما کما أبکیتهما«. 
مخالفــة،  الوالدیــن  بیــن  وقعــت  لــو  و 
علــی  أحدهمــا  رضــی  توقــف  بحیــث 
فــی  یجتهــد  أن  فینبغــی  اآلخــر  ســخط 
الصــالح بینهمــا بــأی طریــق امکــن، و لــو 
بالعــرض إلــی فقیــه البلــد حتــی یطلبهمــا 
ــال  ــاق، لئ ــی الوف ــا عل ــا و یقیمهم و یعظهم

منــه.  أحدهمــا  ینکســر خاطــر 
علــی  الخــوة  کبیــر  حــق  أن  اعلــم  و 
محافظتــه.  فینبغــی  عظیــم،  صغیرهــم 

قال رسول اهلل ؟لص؟ : 
»حــق کبیــر الخــوة علــی صغیرهــم کحــق 

الوالــد علــی ولــده«.
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امــام ؟ع؟ درمــورد حــق پــدر بــر فرزنــد چنیــن می فرمایــد: »حــق پــدر بــر فرزنــدان ایــن اســت کــه در همــه چیــز جــز در معصیــت خداونــد ســبحان از وى اطاعــت کننــد«؛ 
 ِفــي َمْعِصَیــِة  اهلِل  ُســْبَحاَنُه (. ظاهــر ایــن اســت کــه حقــی را کــه امــام علیــه الســالم بــه ایــن گســتردگی دربــارۀ پــدران 

َّ
ْن  ُیِطیَعــُه  ِفــي ُکّلِ  َشــْي ٍء ، ِإال

َ
)َفَحــّقُ  اْلَواِلــِد َعَلــی اْلَوَلــِد أ

گــر تــرك کنــد ســبب اذیــت و آزار می شــود و منجــر  فرمــوده اعــم از واجــب و مســتحب اســت و بــه تعبیــر دیگــر، در مــواردى اطاعــت واجــب اســت و آن جایــى اســت کــه ا
گــر اطاعــت نکنــد پــدر اذیــت نمی شــود. در این جــا مســتحب اســت کــه فرزنــد بــه امــر پــدر احتــرام بگــذارد و اطاعــت  بــه عقــوق پــدر می گــردد امــا مــواردى هســت کــه ا
ــوان معصیــت  ــار خســارت عظیمــی می شــود هرچنــد داخــل در عن ــدر اطاعــت کنــد گرفت ــر پســر بخواهــد از پ گ ــد. البتــه گاهــی مســائل سرنوشت ســازى اســت کــه ا کن
ــدر از  ــریکی دارد و پ ــا ش ــودى ب ــارت پرس ــر تج ــه پس ــا این ک ــده و ی ــالق ب ــرت را ط ــه همس ــد ک ــتور ده ــد دس ــه فرزن ــد و ب ــت باش ــود ناراح ــروس خ ــدر از ع ــاًل پ ــت. مث نیس
کت خــود خاتمــه بــده. در این گونــه مــوارد دلیلــی بــر وجــوب اطاعــت پــدر هــر چنــد معصیــت خــدا نیســت، نداریــم.  شــریك ناراحــت باشــد و بــه پســر بگویــد کــه بــه شــرا
زیــرا اطالقــات ادلــه از این گونــه مصادیــق منصــرف اســت و بیشــتر ناظــر بــه احتــرام پــدر در مســائل مــورد نیــاز او یــا مرتبــط بــا اوســت. البتــه مســألۀ احتــرام بــه پــدر و 
گانــه اى اســت کــه در آیــات قــرآن بــه آن اشــاره شــده اســت آن جــا کــه  برخــورد خاضعانــه و متواضعانــه بــا او و مصاحبــت بــه معــروف هرچنــد مســلمان نباشــد مســألۀ جدا
َیاِنــي َصِغیــرًا «؛ و بال هــاى تواضــع خویــش را از محّبــت و لطــف، در برابــر آنــان فــرود آر!  ّبِ  اْرَحْمُهَمــا َکَمــا َرّبَ ْحَمــِة  َو ُقــْل  ّرَ ّلِ  ِمــَن  الّرَ

ُ
می فرمایــد: » َو اْخِفــْض  َلُهَمــا َجَنــاَح  الــّذ

ْن  ُتْشــِرَك  
َ
و بگــو: »پــروردگارا! همان گونــه کــه آن هــا مــرا در کوچکــی تربیــت کردنــد، مشــمول رحمتشــان قــرار ده!«. و در ســورۀ لقمــان می فرمایــد: » َو ِإْن  َجاَهــَداَك  َعلــی أ

گاهــی نــدارى  ْنَیــا َمْعُروفــًا «؛ و هــر گاه آن دو، تــالش کننــد کــه تــو چیــزى را همتــاى مــن قــرار دهــی، کــه از آن آ
ُ

 ُتِطْعُهَمــا َو َصاِحْبُهَمــا ِفــی الّد
َ

ِبــى َمــا َلْیــَس  َلــَك  ِبــِه  ِعْلــٌم  َفــال
)بلکــه می دانــی باطــل اســت(، از ایشــان اطاعــت مکــن، ولــی بــا آن دو در دنیــا به طــرز شایســته اى رفتــار کــن«

 ســپس امــام؟ع؟ به ســراغ حقــوق ســه گانۀ فرزنــد بــر پــدر رفتــه، می فرمایــد: »و حــق فرزنــد بــر پــدر آن اســت کــه نــام نیــك بــر او نهــد و ادب و تربیتــش را بــه خوبــى انجــام 
َمــُه  اْلُقــْرآَن ( . نامگــذارى ممکــن اســت در نظــر بعضــی، امــر ســاده اى  َدَبــُه  َو ُیَعّلِ

َ
ــَن  أ ــَن  اْســَمُه ، َو ُیَحّسِ ْن  ُیَحّسِ

َ
دهــد و قــرآن را بــه او بیامــوزد«؛ )َو َحــّقُ  اْلَوَلــِد َعَلــی اْلَواِلــِد أ

گــر بــه فــرض، پــدر نــام »ظالــم« بــر پســر  باشــد در حالــی کــه چنیــن نیســت. نــام، چیــزى اســت کــه هــر روز بارهــا انســان بــا آن مخاطــب می شــود و طبعــًا اثــر تلقینــی دارد. ا
گــر نــام محســن و حســن یــا حســین بــر او نهنــد  گــر روح ســتمگرى بــر او غالــب شــود جــاى تعجــب نیســت. و بــه عکــس ا بگــذارد و هــر روز او را بــه ایــن نــام خطــاب کننــد ا
و همــواره آن را در خطابــات تکــرار کننــد حقیقــت نیکــوکارى به تدریــج در او راســخ می شــود. همچنیــن نــام عبــد اهلل و عبــد الرحیــم و عبــد الرحمــان کــه همگــی حکایــت 
گــر نــام زشــتی بــر انســان ها و  از عبودیــت انســان در برابــر خــدا دارد. در روایــات اســالمی نیــز دربــارۀ نامگــذارى دقــت زیــادى شــده اســت حتــی در روایتــی داریــم کــه ا
کــرم صلــی اهلل علیــه و  َجــاِل  َو اْلُبْلــَداِن ؛ پیامبــر ا ْســَماَء  اْلَقِبیَحــَة  ِفــی الّرِ

َ
یــا حتــی شــهرها گذاشــته شــده آن را تغییــر دهیــد: »َکاَن  َرُســوُل  اهلِل  صلــی اهلل علیــه و آلــه یَغیــُر ال

آلــه اســماء زشــتی را کــه بــر مــردان و شــهرها گذاشــته بودنــد تغییــر مــی داد« و بــه یقیــن کار پیغمبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه بــراى مــا الگــو و اســوه اســت. حتــی از روایــات 
ْو 

َ
 َذَکــٌر أ

َ
َدُکــْم  َفــِإْن  َلــْم  َتــْدُروا أ

َ
ْوال

َ
وا أ اســتفاده می شــود کــه بــراى فرزنــدان قبــل از تولــد اســم انتخــاب شــود و از امیــر مؤمنــان علیــه الســالم روایــت شــده کــه فرمــود: »َســّمُ

ی َرُســوُل  اهلِل  صلــی  یَتِنی َو َقــْد َســّمَ  َســّمَ
َّ

ال
َ
ِبیــِه  أ

َ
ــْقُط ِل وُهْم  یُقــوُل  الّسِ ْســَقاَطُکْم  ِإَذا َلُقوُکــْم  ِفــی اْلِقیاَمــِة  َو َلــْم  ُتَســّمُ

َ
ْنَثــی َفــِإّنَ  أ

ُ ْ
َکــِر َو ال

َ
ِتــی َتُکــوُن  ِللّذ

َ
ْســَماِء  اّل

َ
وُهْم  ِبال ْنَثــی َفَســّمُ

ُ
أ

گــر نمی دانیــد پســر اســت یــا دختــر بــراى آن هــا نام هایــى انتخــاب  ْن  یوَلــَد؛ بــراى فرزندانتــان نــام انتخــاب کنیــد )حتــی پیــش از تولــد( و ا
َ
ــنًا َقْبــَل  أ اهلل علیــه و آلــه ُمَحّسِ

کنیــد کــه هــم می تــوان آن هــا را بــر پســر گذاشــت و هــم دختــر زیــرا فرزندانــی از شــما کــه ســقط می شــوند هنگامــی کــه روز قیامــت بــا شــما مالقــات می کننــد و نامــی بــراى 
آن هــا انتخــاب نکرده ایــد بــه پــدرش می گویــد: چــرا نامــی بــر مــن نگذاشــتی در حالــی کــه رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه نــام محســن را )بــراى فرزنــد حضــرت فاطمــۀ 

زهــرا علیهــا الســالم( انتخــاب کــرد پیــش از متولــد شــدنش«

 ِفــي 
َّ

ُکّلِ َشــْيٍء ِإال ْن ُیِطیَعــُه ِفــي 
َ
َو َقــاَل )علیــه الســالم(: ِإّنَ ِلْلَوَلــِد َعَلــی اْلَواِلــِد َحّقــًا، َو ِإّنَ ِلْلَواِلــِد َعَلــی اْلَوَلــِد َحّقــًا؛ َفَحــّقُ اْلَواِلــِد َعَلــی اْلَوَلــِد أ

َمُه اْلُقْرآَن. َدَبُه َو ُیَعّلِ
َ
َن أ َن اْسَمُه َو ُیَحّسِ ْن ُیَحّسِ

َ
َمْعِصَیِة اهلِل ُسْبَحاَنُه، َو َحّقُ اْلَوَلِد َعَلی اْلَواِلِد أ

 و درود خــدا بــر او، فرمــود: همانــا فرزنــد را بــه پــدر، و پــدر را بــه فرزنــد حّقــی اســت. حــق پــدر بــر فرزنــد ایــن اســت کــه فرزنــد در همــه چیــز 
جز نافرمانی خدا، از پدر اطاعت کند.

و حق فرزند بر پدر آن که نام نیکو بر فرزند نهد، خوب تربیتش کند، و او را قرآن بیاموزد.

شرح نهج البالغه آیت اهلل العظمی مکارم  شیرازی  ) حفظه اهلل تعالی (

برنامه های مهم هفته 

سحر های جمعهروز های پنج شنبه روز های پنج شنبه چهار شنبه شب ها

روزی رفتیــم »خانــه عمــه « تــا علــی آقــا بــا مــادرش تمــاس 
تلفنــی بگیــرد و حــال و احوالــی بپرســد آن روز ،  علــی آقــا شــماره را 

گرفــت و بــا مــادرش صحبــت کــرد . 
مــن متوجــه رفتــارش بــودم دو زانــو نشســته بــود، مثــل اینکــه 
آرامــش  و  متواضعانــه  هــم  آنقــدر  اوســت  روی  روبــه  مــادرش 
گاه بــه مــن هــم منتقــل شــد .  کــه ایــن آرامــش ناخــودآ کــرد  گفــت وگــو مــی  دهنــده 
مــن هیــچ وقــت ایــن روز را فرامــوش نمــی کنــم کــه از پشــت تلفــن بــا مــادرش چنیــن بــا 

ادب و متواضعانــه صحبــت کــرد.

تولد: سال 1222 قمری / محل تولد: شوشتر / وفات: سال 1281 / عمر: 59 سال / مزار: نجف اشرف، صحن مطهر علوی؟ع؟
ــا  ــارش ب ــی شوشــتری کــه نامــش در عرفــان شــیعی چنــان خورشــیدی نورافشــانی دارد، تب ــم عــارف و فقیــه زاهــد حضــرت آیــت اهلل ســید عل عال
چنــد واســطه بــه محــدث کبیــر مرحــوم ســید نعمــت اهلل جزیــری می رســد. او در ســال 1222 قمــری در شوشــتر، چشــم بــه جهــان گشــود. وی 
دوران کودکــی را در آغــوش پرمهــر و محبــت خانــواده ســپری کــرد و بــا آداب و تربیــت صحیــح اســالمی آشــنا شــد. ســپس عشــق بــه علم آمــوزی 
و کمال جویــى او را راهــی حــوزه علمیــه نجــف اشــرف نمــود، ســالیانی چنــد در محضــر پرفیــض عالمــی بــزرگ و وارســته آن دیــار زانــوی ادب زد و بــا جدیــت و تــالش 
شــبانه روزی بــه کســب علــم و معــارف اهل بیــت )علیهم الســالم( پرداخــت. پــس از تکمیــل تحصیــل و اخــذ درجــه اجتهــاد و کســب اجــازه از عالــم بــزرگ نجــف، بــار 

رســالت تبلیــغ بــر دوشــش ســنگینی کــرده و بــه دیــار خویــش بازگشــت و بــه امــر قضــاوت و حــل مشــکالت مــردم و تدریــس و تربیــت طــالب پرداخــت. 
بعــد از مدتــی ســید علــی بــه دالیلــی بــه نجــف برگشــت و ایــن بــار در نجــف بــه ســیر و ســلوک و ریاضت هــای شــرعیه پرداخــت و بــه کمــاالت عالــی و مقامــات معنــوی 
گردان و مریــدان بــزرگ و بنامــی را پــرورش داد. شــیخ مرتضــی انصــاری کــه خــود ازجملــه اســاتید ســید علــی در فقــه و اصــول بــود، امــا در عرفــان از  دســت یافت و شــا

ــد.  ــاب می آم ــید به حس گردان س ــا ش
گردان و اســاتیدی  بــاری، عالــم ربانــی حضــرت آیــت اهلل حــاج ســید علــی شوشــتری، آن اســوه زهــد و عرفــان، پــس از عمــری مجاهــده و مبــارزه بــا نفــس و تربیــت شــا

بــزرگ در عرصه هــای مختلــف علمــی، اخالقــی و عرفانــی، در ســال 1281 قمــری در نجــف اشــرف دربازکــن را وداع گفــت و بــه دیــدار محبــوب شــتافت. 

عالمه طباطبائی  ؟هر؟

هفته نامه اخالقی خلق کریم   شماره 1   کاری از حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ 4

عالمه طباطبائی فرمودند:
آقــای ادیــب )نــام ایشــان آقــای شــیخ محمدعلــی ارتقائــی 
گردان بــرادر  کــه از شــا ملقــب بــه ادیــب العلمــاء اســت( 

مــن آقــا ســید محمدحســن بــود.
ــود و از  چــون روح مرحــوم قاضــی ؟هر؟ را احضــار کــرده ب

رفتــار مــن ســؤال کــرده بــود، مرحــوم قاضــی ؟هر؟  فرمــوده بــود: 
روش او بســیار پســندیده اســت؛ فقــط عیبــی کــه دارد آن اســت کــه پــدرش از او 

ناراضــی اســت و می گویــد: 
در ثــواب تفســیری کــه نوشــته اســت مــرا ســهیم نکــرده اســت؛ چــون ایــن مطلــب 

را بــرادرم از تبریــز بــه مــن نوشــت، مــن بــا خــود گفتــم: 
مــن بــرای خــودم در ایــن تفســیر ثوابــى نمی دیــدم تــا آنکــه آن را هدیــه بــه پــدرم 

 . کنم
گــر تــو بــرای ایــن تفســیر ثوابــى مقــدر فرمــوده ای، همــه آن را بــه  خداونــدا، ا
والدیــن مــن عنایــت کــن ؛ و مــن همــه را بــه آن هــا اهــداء می کنــم! پــس از یکــی 
دو روز کاغــذ دیگــری از بــرادرم آمــد کــه در آن نوشــته بود:چــون روح مرحــوم 

ــد:  ــوده بودن ــی فرم ــوم قاض ــد، مرح ــار کردن ــی را احض قاض
اینــک پــدر از ســید محمدحســین راضــی شــده و به واســطه مشــارکت در ثــواب، 
بســیار خوشــحال اســت.جالب اینجاســت کــه از ایــن اهــداء ثــواب هــم هیچ کــس 

خبــر نداشــت!

جدید ترین شماره  لسان امین جدید ترین شماره  مقام امین 

شهید علی ماهانی 

معرفی عالم اخالقی 


