
 
 
 
 
 
 
 

 برخی از آثار نیکی به والدین
نیست و هر کس پدر و  نخستین چیزی که خدا در لوح محفوظ نگاشته این است که خدایی جز من ،بر پایه روایتی :رضایت الهی 

 .مادرش از او خشنود باشند من از او خشنود هستم 

هنگام بارش باران، : درهای رحمت آسمان در چهار هنگام گشوده می شود : فرمود ( ص)رسول خدا  :نزول رحمت آسمانی 

 .هنگام نگاه فرزند به چهرۀ والدین، هنگام گشوده شدن در کعبه و هنگام عقد ازدواج 

ن باشد، خدا او را چهار صفت است که در هر یک از مؤمنا: فرمود ( ع)امام باقر : بهره مندی از برترین غرفه های بهشتی 

کسی که به پدر و ... مرتبه بهشت، در غرفه هایی برتر از همه غرفه های بهشتی و عالی ترین مرتبه شرف جا می دهد در واالترین 
 .مادر خود انفاق کند، با آن دو مدارا کند، به آنان نیکی کند و آن دو را اندوهگین نسازد 

روزی حضرت موسی در حال مناجات با پروردگارش مردی را در : فرمود ( ع)ق امام صاد :بهره مندی از سایۀ عرش الهی 

او کسی است که نیکوکار به پدر : این کیست که عرش تو بر او سایه افکنده است ؟ فرمود ! پروردگارا : پرسید . سایه عرش الهی دید
 .و مادر خود است و اهل سخن چینی نیست 

 .نیکی به والدین ... شیعیان ما شناخته نمی شوند مگر با ! ای جابر: فرمود ( ع)امام صادق  :نشانۀ تشیع 

 مادر
( ع)توجه به مقام مادر و عظمت رنجی که برای فرزند تحمل کرده، زمینه ساز آشنایی با جایگاه مادر است، از همین رو امام سجاد   

چ کس، دیگری را چنین حمل نمی کند و تو را ثمرۀ حق مادرت این است که بدانی او تو را به گونه ای حمل کرد که هی: فرمود 
قلب خود چیزی عطا کرد که هیچ کسی به دیگری نمی دهد و تو را با همۀ اعضای بدن خود محافظت کرد و باکی نداشت که خود 

در آفتاب باشد و تو را  و تو را سیراب کند، یا خودش عریان باشد و تو را بپوشاند، یا خودگرسنه باشد و به تو غذا دهد، یا تشنه باشد 
بدان که توان شکر او را نداری جز به . در سایه قرار دهد و برای تو از خوابش بگذرد و تو را از سرما و گرما حفظ کرد تا برای او باشی

 .یاری خدا و توفیق او 

 اولویت حق مادر
هرگاه در نماز مستحبّ : فرمود ( ص)حق مادر به قدری گسترده و مهم است که حتی از حق پدر برتر است، از این رو رسول خدا   

 .کن [ و اجابتش ] بودی و پدرت تو را فرا خواند، نمازت را قطع نکن؛ ولی اگر مادرت تو را فرا خواند نمازت را قطع 
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