 ‐ 104606ﭘﺪرش را ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ دوﺳﺖ دارد و ﻣﺧﻮاﻫﺪ در ﺣﻖ او ﻧﯿ ﮐﻨﺪ
ﺳﻮال

اﯾﻦ ﺳﻮال را درﺣﺎﻟ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪرم ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮاﻧﻢ .او دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر دﭼﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫ ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ‐۱ :او ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮﺿﺶ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮد؛ ﮔﺎه ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﺎه از روی ﺗﻨﺒﻠ ـ
ﻧﻪ از روی اﻧﺎر وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ـ ﻧﻤﺎزش را ادا ﻧﻤﮐﺮد ‐۲ .ﮐﻢ روزۀ رﻣﻀﺎﻧﺶ را ﻣﮔﺮﻓﺖ و ﻣﮔﻔﺖ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دارو
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﮔﻔﺖ ﺿﻌﯿﻔﻢ و ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ روزه ﺑﯿﺮم ،اﻣﺎ ﺳﯿﺎر ﻣﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ او در رﻫﺎ
ﮐﺮدن ﺳﯿﺎر ﺑﻮد ‐۳ .ﻣﺎ ﻣﺪﺗ ﯾ ﺑﻘﺎﻟ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ او زﮐﺎت ﮐﺎﻻﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﻐﺎزه
ﺑﻮد را ﻧﻤداد .اﻟﺒﺘﻪ اوﺿﺎع ﻣﺎﻟ ﻣﺎ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد و ﮐﺎرﻣﺎن ﺳﻮد ﻧﺮد و ﻣﻐﺎزه را ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ -۴ .ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﺷﺎﯾﺪ ﭘﻮﻟﺶ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮود اﻣﺎ ﺣﺞ ﻧﺮد وﻟ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﮔﻔﺖ آرزو دارد ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮود وﻟ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﺪﻧاش را ﻧﺪاﺷﺖ
ﭼﻮن از ﻣﺸﻼت زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ رﻧﺞ ﻣﺑﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺷﻠﻮﻏ و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و
ﺧﺴﺘ دوری ﻣﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎﺗﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺒﻠﻐ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺣﺞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﭘﺪرم را ﺧﯿﻠ دوﺳﺖ دارم و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﺮﮐﺲ او را ﻣﺷﻨﺎﺧﺖ دوﺳﺘﺶ ﻣداﺷﺖ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺧﯿﺮی ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﭘﺪرم اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟ ﻣﻦ او را دوﺳﺖ دارم و ﻣﺗﺮﺳﻢ
دﭼﺎر ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ و ﻋﺬاب روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺷﻮد.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﺣﻖ ﭘﺪرﺗﺎن ﻧﯿ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از وﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ او ﺳﻮدی ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ:
۱ـ دﻋﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در ﺣﻖ اﯾﺸﺎن .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
رب ِاﺟﻌﻠْﻨ ﻣﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة وﻣﻦ ذُرِﻳﺘ رﺑﻨَﺎ وﺗَﻘَﺒﻞ دﻋﺎء ) (۴۰رﺑﻨَﺎ اﻏْﻔﺮ ﻟ وﻟﻮاﻟﺪَي وﻟﻠْﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻳﻮم ﻳﻘُﻮم اﻟْﺤﺴﺎب] اﺑﺮاﻫﯿﻢ ۴۰ :ـ
[۴۱
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)ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮا ﺑﺮﭘﺎدارﻧﺪۀ ﻧﻤﺎز ﻗﺮار ده و از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﻧﯿﺰ .ﭘﺮوردﮔﺎرا و دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮ ) (۴۰ﭘﺮوردﮔﺎرا روزی ﮐﻪ ﺣﺴﺎب
ﺑﺮﭘﺎ ﻣﺷﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم و ﺑﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﺒﺨﺸﺎی(.
و از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺮد ﻋﻤﻠﺶ ﻗﻄﻊ
ﻣﺷﻮد ﻣﺮ از ﺳﻪ ]راه[ :ﺻﺪﻗﮥ ﺟﺎرﯾﻪ ،ﯾﺎ ﻋﻠﻤ ﮐﻪ از آن ﺳﻮد ﺑﺮده ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺤ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۶۳۱
و اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﻪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟ درﺟﺎت ﺷﺨﺺ را ﺑﺎﻻ
ﻣﺑﺮد ،ﭘﺲ او ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ]درﺟﻪ[ از ﮐﺠﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﺷﺪه؟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻋﺎی ﻓﺮزﻧﺪت ﺑﺮای ﺗﻮ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧ در
اﻟﺪﻋﺎء ) (۳۷۵و ﻫﯿﺜﻤ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۲۳ /۱۰ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺰار ،و ﺑﯿﻬﻘ در ﺳﻨﻦ ﮐﺒﺮی ).(۷۸ /۷
ذﻫﺒ در اﻟﻤﻬﺬب ) (۲۶۵۰ /۵ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﻗﻮی اﺳﺖ .ﻫﯿﺜﻤ ﻣﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺟﺰ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺑﻬﺪﻟﻪ
ﮐﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
۲ـ ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺑﻪ ﺟﺎی او.
۳ـ ادای ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﺟﺎی او و اﻫﺪای ﺛﻮاﺑﺶ ﺑﻪ او .ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال
) (12652ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ.
۴ـ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫ او :ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺎ ﺑﺪﻫ ﭘﺪرش ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﺣﺮام رﺿ
اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺨﺎری ) (۲۶۸۱رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ روزۀ رﻣﻀﺎن و ادای زﮐﺎت ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ را ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ در اﯾﻦ دو ﻓﺮﯾﻀﻪ
ﮐﻮﺗﺎﻫ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎوان آن را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﮐﺴ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺾ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺲ دﯾﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﻤﺎز ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺮی ادا ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﻋﺰوﺟﻞ آﮔﺎﻫﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﭘﺎداش داده ﻣﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺧﯿﺮ ﺑﻮد ﺧﯿﺮ ﻣﺑﯿﻨﺪ و اﮔﺮ
ﺷﺮ ﺑﻮد ،ﺷﺮ.
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ﻓَﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜْﻘَﺎل ذَرة ﺧَﻴﺮا ﻳﺮه (۷) وﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜْﻘَﺎل ذَرة ﺷَﺮا ﻳﺮه] زﻟﺰﻟﻪ ۷ :ـ [۸
)ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ذرهای ﻧﯿ ﮐﻨﺪ ]ﻧﺘﯿﺠﮥ[ آن را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ) (۷و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﻢوزن ذرهای ﺑﺪی ﮐﻨﺪ ]ﺣﺎﺻﻞ[ آن را ﺧﻮاﻫﺪ
دﯾﺪ(
ﻣﺮ آﻧﻪ اﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ رﺣﻤﺖ و ﻓﻀﻠﺶ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺨﺺ ﺑﺬرد.
ﺟﺰ آﻧﻪ زﮐﺎت ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺪﻫ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﮐﺎﺗ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺪاده را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺎی او ادا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﺮدد.
از اﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺒﺘﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪرﺗﺎن و ﺣﺮﺻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿ در ﺣﻖ او دارﯾﺪ ﺟﺰای ﺧﯿﺮ دﻫﺪ و از اﯾﺸﺎن
ﺑﺬرد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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