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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 

۰۷/۰۰/۷۰۰۷                               نویسنده : حامد فارانی 

 بمناسبت روزجهانی زن     

! روز جهانی  زن یا روز مادر  گرامی باد    

 و  زن  مظهر زیبایی تمدن ها استدهد  زن نمی از پیکر جامعه را تشکیل می
 .فت  وصبر وتحمل است زن مظهر پاکی ، صداقت  ،شرا

 تماع واساس خانواده است  بعد از مرد .زن بنیاد اج  
فل است  که خدا نینی برای طزن درنقش مادر  بعد از خدا  پناه گاهی بس آه 

م مادر جان می بخشد  وبه واسطه مادر طفل  را پرورش می دهد  پس در رح
سی ب عطا فرموده است این نعمت خود ندگاناین پناهگاه که خداوند متعال به ب

  گران بهایی که با هیچ قیمتی قابل مقایسه نیست درجهان !
مطهر وپاک  بندگان ) مادر (   در دامان این موجود م و رحیخداوند کریم 

پیامبران!!  وصالحان را   را پرورش واموزش  داده است   عزیز خود مثل
پرورش داده  خدا جدا ومنصرف وناسپاس شده اند وحتی ستمگرانی که از راه 

 است؟؟
واجب وآمر الهی  کل آن زن است  ودر همسروخواهر،  ،پس احترام مادر

 است 
 

! به وسلم  جوانی خدمت پیامبر اکرم )صلی هللا علیه و آله:  که در روایت  آمده است ( آمد، عرض کرد: یا رسول هللاه
چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: به مادرت. دوباره سوال کرد، فرمود: به مادرت. مرتبه سوم پرسید. فرمود: به مادرت. 

 ..پس از آن به کی نیکی کنم؟ فرمود: به پدرتمرتبه چهارم سوال نمود 
نسبت به پدر بر فرزندان واجب است  شده است( ذیکر )همان طورکه درروایت  حق مادر  در اسالم  سه مرتبه از

بهشت زیر پاي مادران  ))فرماید: مادر مي امده است درباره مقام پیامبر اکرم )ص( از درروایت  دیگر  طورهمین
   «((است

 
یعنی تورات شریف، زبور شریف  ، انجیل شریف، وقرآن  کتاب های آسمانی درتمام آدیان خصوصا در زن یا مادر 

 : شریف  زن را موجود پاک ومطهر می داند
حضرت نم رسید روایت هکه فعال  بذ یکی از روایت ها  در مورد مقام زن یا مادر آمده است اسالم ازت اایور در

خت درتان ولی خدا شبی مادر  از این قرار بود داستان یا روایت   .اولیا خداشد  جمله از که  جونید بغدادی است
بود واز فرزند اش یک کاسه اب خواست  فرزنداش  رفت تا اب بیاورد  وقتی آب را آورد  مادرش بخواب  یبیمار

ایستاده بود تا سحر گاه  اش  رفته بود  فرزند اش  با کاسه آب  در کنار  تخت مادراش   همان طور کاسه آب  بدست
 پرسید جانتاسحر کاسه آب بدست ایستاده است وقتی مادراش از خواب بیدار شد  دید فرزند اش منتظر اوست و !

مادر عزیزم  درهمان لحظه مادراش به درگاه خدا   !  فرزند اش جواب داد بله  ؟  مادر از دیشب تا حاال  منتظر بودی
از اولیا خدا شد  د  همان طور هم شد جونید بغدادی کر از خدا   دعا کرد واز خدا برای فرزنداش دعا خیر ومقام وال 

ارج    نزد خدادر  یا زن  مادر حقوق  زیراصدای مادر زود پاسخ می دهد  به  از داستان نتیجه می گیریم که خدا
  .مقام  واال داردو
 

را   خجسته من هم این روز .    چون رضای او رضای خداست از ما راضی باشند  مادران ما امید است  که همه 
 یم میگوعرض  افغانستان وجهان تبریک وتهمنیت  زنان ومادران غیور به ودرکل و وخواهرانمبه مادرعزیز ومهربانم 

  !به گفته ناپلنون  :  زن بایک دست گهواره را تکان می دهد  با دست دیگر دنیا را  
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