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  »سعيد افغانی « امين الدين سعيدی الحاج داکتر

  ٢٠١٧ اپريل ٠٦

 !يک تصحيح ضروری
 »الجنة تحت أقدام األمھات « : :درمورد حديث

  

 انسانھا ازدامن پاك ۀ ھمۀاولين مدرس .مردان از دامن پاك مادر به معراج رسيده اند: ست که در اين ھيچ جای شک ني

مادر است، بسياری از دوستان در تجليل از مقام واالی مادر در جنب ساير داليل قرآنی بر حديث پيامبر صلی هللا عليه 

  .استد الل می نمايند» الجنة تحت أقدام األمھات«:وسلم که فرمايد 

 از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ثابت نشده است، ً اين حديث به اين لفظ وعبارت اصالتوجه است که اصل قابل دقت و

  :بلکه آنچه در اينمورد از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ثابت و صحيح است اين روايت است

! يا رسول هللا: هللا عليه وسلم آمد و گفتنزد پيامبر هللا محمد صلی  )رض(صحابی جليل القدری معاويه بن جاھمه 

يعنی (آيا مادر داری : خواھم به جھاد بروم، و براى مشورت نزد شما آمدم؟ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند می

َفالزمھا، فإن الجنة تحت رجليھا«: فرمودند. بله: ؟ گفت)مادرت زنده است َ َْ ْ َْ ِ َ َ َ َ ََّ ْ َّْ ِ ْ درخدمت مادرت باش که جنت زير «. »َ

 . »پاھای اوست

، شعب اإليمان )٢٢٠٢/ ٢(، المعجم الكبير، طبرانی ٣/٤٢٩با لفظ مذکور، مسند أحمد ) ٣١٠٤(سنن نسائي حديث (

اين : گويد و آلبانی می. است يد کردهئ را تأآن، و منذری  حاکم آن را صحيح گفته و ذھبی با وی موافقت نموده. بيھقی

و . ٥٩، ص٢سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، ناصرالدين آلبانی، ج: نگاه فرمايد . ث صحيح و حسن استحدي

 )ُمصحح]. (١٩٥ی شيخ محمد رشيد رضا، ص پاورقی حقوق النساء في اإلسالم نوشته

  .ا دارىر با پدر ومادر چنان رفتار كن كه تو از اوالد خويش تـــوقع آن: ويد گسقراط می ! محترمۀخوانند

يرت تحيات مى فرستم وبا تمام صراحت ظبه ھمت كم ن! بر صبر واستقامتت، مادر! به مقام واالى تو، مادر !مادر

 .دارم اعالن می

ت با احترام وفضيلت خاص مقام ومنزلت واالي  !احسانى، اى مادر و تو سزاوار تقدير! تو سزاوار اكرامى، مادر ! مادر

 .گويم كه جنت در زير پاى تو است دى تام ميمن نگاشته وبا صراحت واخالص

مارا به ) ج(خداوند . و ای مادر رضى رب بدون رضى تو حاصل ناپذير است. رضى رب رضى والدين بوده! ای مادر

  آمين يا رب العالمين .رضى مادر نايل گردان تا به موجب آن رضى الھى نصيب ما گردد

  


