الحمد هلل رب العلمین والعاقبة للمتقیین والالی ه وسی ل لید سییدا نبیا والمرسیلین حمیرت محمید مالی د
(ص) و لد آله ال یبین ال اهرین والمعالومین والمنتجبین.

مادر
نوشته :احسان هللا محمدی

 22نومبر 2015

آغیییور یییرل میییادره نیییوا ر م ربانانیییه اوه روج ذیییای و الیییدای ذرجا بیییه ویه ذیوسیییته مشیییع و
راهنمیییای راه درسیییت ا دشیییواری هیییای نییید د نر نیییدان شیییان بیییودهه حتییید ب ر تیییرین نشور شیییایانه
مقتدرترین س ینه نامدارترین شاهان و برجسته ترین سیاستمدارانه در وخیل ترین لحظات ند د شیانه
نیا مند نوا ر و بخشایر مادران خود بوده انید .مقیال میادر را بایید وا دانسیته ییرا او نرشیته اسیت ا
آسمانه موجود است مقدس و نعمت است نایاب.
اطـاعـت و فــرمـانـبــرداری از مـادر

همۀ مسلمانان بایید بداننید نیه حیل والیدین و خاالیتا میادر بسییار بی ر و شی ن و من لیت ار در دیین مبیین
اس ل بسیار مورد توجه قرار رنته است .سذاس اری ا والدین برابیر بیه سیذاس ی اری خداونید اسیت.
و نیکد نردن به مادر در ن د هللا ذای ا محبوب ترین و ب ترین نارها است.
آیت  -14سورۀ لقمان ( و والینا ا ءنسان بوالدیه حملته أمه) ترجمه < :و ما به هر انسان امیر نیردیل وییا
ی ونیی تیا میدت
س ارر نردیل نه در حل ذدر و مادر خویر و به خالوص مادران خیود نیه بیار حمی
د وسا شیر دهنده است شکر آن را بجای آور نه با شت همه بسوی من است>.
(وق رب ارحم ما نما ربیاند الغیرا) .ترجمه < :بگو ذرورد ارا ! چنانچه ذیدر و میادر میرا بیه م ربیاند
ذرورر دادند در حل آنان رحمت و م رباند نما >.
ا ا ییت و نرمییانبرداری ا والییدین برهییر مسییلمان نییرب اسییته نییه نسییبت بییه ا ا ییت و نرمییانبرداری بییه
دیگران مقدل است .و نیکد نردن به مادر چد بوسیلۀ انجال نار یا ال اظ ویا انجال حرنات باشید بایید جلیوه
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دهنده نیکد به مادر باشد .نه خالل یکتیا در آییت  23سیورۀ اسیراء می رمایید( :وقمید ربی أ تعبیدوا إ
إیاه وبالوالدین أحسانا) .ترجمه < :خداوند برتو حکل نرد نه جی او نسید را نذرسیتید وبیا ذیدر و میادر تیان
نیکو باشید>.
مادر را باید در همه حا ت خشینود یردانیل و همییر همیدل و ییاورر باشییل ونانرمیاند و غمگیین نسیا یل
نییه خداونیید متعییا در آیییت  23سییروۀ اسییراء چنییین می رماییید( :ن ی تق ی ل مییا أن و تن ییر همییا) .ترجمییه:
< نمترین اهانتد به او روا مدار یعند(به آن ا أن مگو) و برای آن ا نریاد م ن>.
مباند حدیث نبوی :ا ذیامبر ب ر اس ل حمرت خاتل النبیین رواییت شیده اسیت( :ییا رسیو هللا مین أحیل
الناس بحسن الحابتد؟ قا  :أم  .قا ثل من؟ قا  :ثل أم  .)....ترجمه < :ا حمرت محمد(ص) رواییت
شده است نه شخالید در نی د آنحمیرت مبیاری آمیده یت :ییا رسیو هللا ! شایسیته تیرین شیخص نیه بیا او
خور رنتاری و احسان ننل نیست؟ آنحمرت مباری نرمود :مادرت .بار دیگر ن سوا نرد؟ نیه بیه بیار
دول نی ذییامبرب ر اسی ل یت :میادرت .نیه ایین سیوا را همیان شیخص چ یار مراتیب ذرسیان نمیود نیه
چ ار مراتب حمرت محمد(ص) ت :مادرت>.
الحدیث < من سره أن یمد له ند مره وی اد نید ر قیه نیبیر والدییه ولیالی رحمیه> .ترجمیه« :نسید نیه
دوست دارد در دنیا مرر و ند و بابرنت و ر ل و رو یر ن ون ردد به ذدر و میادر خیویر نیکید
نرده وبا الله رحل رنتار نند».
شخالیید ا ذیییامبر ب ی ر
دوست داشتند تر است؟

اس ی ل محمیید مال ی د (ص) سییوا نییرد :چیید ملیید ن ی د خییدا محبییوب تییر و

حمیرت محمیید(ص) نرمییود :بییادت خداونیید در وقییت .شییخص ییت :بعییدا آن نییدال می ؟ نرمییود :نیکیید
نردن ونرمانبرداری مادر و ذدر.
همچنان درجای دیگیر حمیرت محمید(ص) می رمایید :ذیدر و میادر ب تیرین و بیا ترینه درهیای ب شیت مید
باشند .ذس ا ر مد خواهد وارد آن شوی مراقب آن در بار (به ذدر و مادر نیکد نین و ا آنیان نانرمیاند
مکن).
خشنود نردن و شاد شدن به دستور مادر.نه خشنود نردن راه های ونا وند دارد:
 ذیروی و نرمانبرداری ا آن و اجتناب یا ذرهی نمودن ا نانرماند آن. نیکد نردن به آن :چد بوسیله تاریا ال اظه رنتار یا نردار ویا حرنات باشد. دوری ا داد دن برسر آن. ور دادن به آن :روئد آوری در هنگال الحبت نردن. خشنود و شاد شدن به دستورات آن :همانا نه خالل متعا می رماید :سورۀ اسراء آیت ( 23ن تق ل مآأن و تن رهما) ترجمه < :نمترین اهانتد به او روا مداره یعند {به آن ا أن مگو} و به آن ا نریاد
م ن>.
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 شاده روئد در حل آن :یعند هنگال روبرو شدن با مادر باید خوشروید و دوری ا ترشروی. اظ ار دوستد و محبت به مادر( .بوسیله س ل دادن به آن ”دستبوسد“). با ادب و احترال نشستن در مقاب آن :درست نشستن و ذرهی ا آنچه نه نکر نند اهانت و بد احترامداست .مث :
 ذرهی ا منت اشتن و به رخ نشیدن بخشر ویا خدمتد نه نسبت به آن ا انجال مد دهید. مقدل داشتن حل مادر بر ذدر در هنگال انتخاب یکد ا آن دو.حدیث مباری <یا رسو هللا من أحل الناس بحسن الحابتد؟ قا  :أم  .قا ثل من؟ قا :ثل ام .>...
ترجمه{ :شخالد ن د رسو هللا آمد و ت :یا رسو هللا! شایسته ترین شخص نه با او خور رنتاری و
احسان ننل نیست؟ آنحمرت مباری نرمود :مادرت .بار دیگر سوا نرد؟ به بار دیگر نی حمرت
محمد مال د نرمود :مادرت...
ــقــول یا نانرماند ا والدین مخالوالا مادر:
قول در لغیت بیه معنید نانرمیاند نیردن وییا آ ار دادن آمیده اسیت .نیه نانرمیاند و ا ییت میادر را
رسو مباری ن د نموده اسیت( .انیه (ص) ن ید ین قیول ا م یات) .ترجمیه < :ا میادران خیود نانرمیاند
ننماید>.
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ج ی و نییاداند :نییه ج الییت و نییاداند یی مییرب نشیینده و دشییمن خویشییتن اسییت .ا ییر ا واقییب
نانرماند والدین در حا یا در آینده ناآ اه باشد و همچنان ا ثمرات نیکیوی و احسیان نیردن نسیبت
به والدین و خاالتا مادر ناآ اه باشد مرتکب مد ردد.
تربیت سوء بد :ا ر والدین مخالوص مادران محترمه نه تربیه او دهایشان ییادتر نسیبت بیه ذیدر
بدست شان استه ا یر درسیت تربییت نکنید و ا نیکید نیردن بیه والیدین ورنتیار ونرمیانبرداری ا
والدین را برایشان نشان ندهده بیعد است نه تمرده سرنشد و نانرماند میکنند.
نانرماند والدین ا ذیدر و میادر خیود :هنگامیکیه والیدین نانرمیاند ذیدر و میادر خیود را نیرده باشید
بخا ر این نارر س ای ا ما خود را مد چشد .و نر ندانر نی نانرماند شان را مید نننید ولید
بدو دلی :
الن :اینکه نر ندان این نار را ا ذدر و مادر خود تقلید مد نند.
ب :ج ای هر نار نی ا جنس م خودشان است.
ت رقه بین نر ندان :این نار سبب اخت ن و بغب در بین نر ندان و نیی نر نیدان بیا والیدین شیان
مد ردد .درین مورد حمرت محمد مال د(ص) راه نی را نشان داده است و می رماید( :نیاتقوا
هللا وا دلو بین أو دنل).
ترجمه< :ا خداوند(ج) بترسید و میان نر ندان خود دالت ننید>.
<أنرموا أو دنل و أحسینوا آداب ل یغ ر لکل> .حدیث مباری.
ترجمه « :نر ندان خود را رامد دارید و آنان را خوب وبا ادب تربیت ننید تا بخشیده شوید».

ادراه نشرات سیمای شغنان

3

احسان هللا محمدی

انواع نافرمانی

 ریان دادن مادر یا غمگین نردن :چه با تارهرنتار یا اسباب دیگر باشد. آ ار رساندن و جر دادن :مانند :بلند الدا دن وخشونت نردن با آن ا. درهل نشیدن جبین (ذیشاند) در مقاب مادر. نگاه نکردن و توجه نکردن به سوی مادر حین تکلل. دستور دادن به مادر :مث  :لباس شستنه ذای نردن من ه نه اال جای نیست خاالتا ا ر مادر ذیرویا مریب باشد.
 انتقاد نردن ا غ ای نه مادر آماده نرده است. نم نکردن در امور من . توجه نکردن به رأی یا نظر مادر. دشنال دادن :نه این نار یا به الورت مستقیل یا غیر مستقیل انجال مد یرد. انجال دادن منکرات و نارهای خ ن شرع درمقاب مادر :مانند :نوشیدن شراب. ترجیح دادن ن بر مادر یا ذدر :مقدل داشتن ا ا ت ن بر والدین. خلوت یدن ا مادر مانیکه وی به نر ند خود احتیاج دارد. رها نردن والدین در وقت ناتواند و نیا به مراقبت. آر و نردن وا والدین .یا بخا ر ثروت شان یا خ الد ا مراقبت.در نرجال سخنه خود با خونر چند مالره شعر در والن مادر خاتمه مد دهیل.
مادر ب شت و خلد برین یر ذای تست

موج ه ار نگ ت

خوشتر الوت بلب و مرغان نوحه سا

در باغ سب خا ره هایل الدای تست

یباترین سرود ج ان شل مادر است

ه در لقای تست
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