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!یک داستان عبرت  آموز

تصمیم گرفت با( که واژش معرف حضورتون هست)یک روزی،یک پیر مرد زیقی 
.خانواده پسرش،یعنی عروسش،نوه اش و البته خود پسرش زندگی کند

پیر مرد خیلی ضعیف شده بود تا حدی که چشم هایش درست نمی دید و دست و 
.پایش نیز لرزان بود

این خانواده هر شب برای صرف شام،کنار هم جمع می شدند اما داستان از این جا 
یرون  شروع شد که یک روز آنقدر که دست پیر مرد می لرزید،که محتویات قاشقش ب

.ریخت

...این روند چندین بار تکرار شد تا خانواده تصمیم گرفتند که



!ادامه می دهیم

یزی دیگر آن ها آنقدر مجبور شدند زمین را پاک کنند تا زمانی که تصمیم گرفتند برای پیر مرد،م
گال و آن ها میز را در گوشه ای دیگر از خانه قرار دادند و همچنین برای او قاشق،چن.در نظر بگیرند

.بشقابی از چوب ساختند تا دیگر شاهد شکستن آن ها نباشند

در این مدت آن ها راحت بودند و از غذا خوردن لذت می بردند

از او پرسید که چه.ناگهان روزی پسر دید که پسرش،دارد با قطعات چوب،چیز هایی می سازد
دید،  می سازد و نوه جواب داد دارم قاشق و چنگالی چوبی برای تو و مادر می سازم تا وقتی پیر ش

آن ها را به شما بدهم





خرش چی شد؟؟
 
ا

کامال معلوم است که با دیدن آن صحنه،پدر بزرگ به جای خودش

!برگشت

از آن به بعد هم پدر با پدر بزرگ خوب رفتار کرد تا با خودش

درست رفتار شود



...حاال چند سخن از بزرگان بشنویم

از توماس ادیسون شروع می کنم

مادر  من ادیسون از طفولیت دانستم که: او در وصیت نامه اش می نویسد
روزی که معلم مرا کودن خواند، مادرم از من دفاع  . چه چیزی خوبی است

رم  من از آن زمان به طور قطعی تصمیم گرفتم که ثابت کنم، ماد. کرد
همه مدیون من هستند و من مدیون . درباره من خطا فکر نکرده است

ودهر کس این یک خط را بفهمد نامش بین المللی می ش. مادرم هستنم





ویک تور هوگو

.ستآینده ی کودکان بسته به تربیت پدر و مادر ا





براهام لینکن
 
ا

نِ آنچه که اکنون هستم، و امیدوارم که بشوم، مدیوهمه 
.مادر فرشته ام هستم





افالطون

عشق پدر امنیت، مالطفت، نازکی، نرمی، شادی و رغبت است
.که بدو، خیرات عزت و همه بدیها ذلت و زوال یافته اند





و به عنوان حسن
...ختام

۵۰لویی پاستور پدر علم شیمی جهان زن و فرزند نداشت و 
سال در آزمایشگاه گذراند، حتی وقت برای غذا خوردن هم نمی 

.گذاشت تا زمانش هدر نرود

ای : فتلویی پاستور با ناراحتی و تأثر در جایگاه سخنرانی قرار گرفت و گ
. دیای گمشده دلبند که سالیانی دراز در این خانه با من به سر بر! مادر

مام ت. مادر شجاع و دلدارم. تویی که اکنون همه چیز را مدیون تو می بینم
ه و شور و هیجانی که در راه عظمت علم و بزرگی میهنم بفداکاری حس 

ای و کار بسته ام و از این پس نیز به کار خواهم بست، تو به من آموخته
کار مشقّت باری که تو در خانه و کارگاه . در وجودم رسوخ داده ای

ات کوچکمان پیش گرفته بودی، به من درس صبر و حوصله در تحقیق
اکنون از تو مادر اجازه می خواهم که تمام سرافرازی و. علمی آینده ام داد

سروری که میهنم در جشن امروز به من اعطا می کند، به پیشگاه با 
و خود مادر بدان با تمام این افتخارات باز هم بدون ت. عظمتت تقدیم کنم

.را تنها و بی پناه می بینم

!پدر علم شیمی جهان

!لوی  ی پاستور 







اهمیت پدر و 
!مادر در اسالم

حدیث پیامبران و امامان–

آیات قرآن–

در آخر هم یک فیلم–



حدیث ها
.نگاه با محبت فرزند به پدر و مادرش عبادت است(:ص)پیامبر اکرم–

هر کس پدر و مادر خویش را راضی کند، خدای را راضی  (:ص)پیامبر اکرم–
.کرده است و هر کس آنان را به خشم آورد، خدای را به خشم آورده است

.نیکی کردن به پدر و مادر، بر جای جهاد می نشیند(:ص)پیامبر اکرم–
پدر و مادر پیری دارم که به: آمد و گفت ( ص)مردی خدمت پیامبر اکرم * 

:فرمود ( ص)خاطر انس با من مایل نیستند به جهاد بروم ، رسول خدا 

نان  پیش پدر و مادرت بمان، قسم به آنکه جانم در دست اوست انس یکروز آ–
.با تو از جهاد یکسال بهتر است

.ستبزرگترین و مهمترین تکلیف الهی نیکی به پدر و مادر ا(:ع)امام علی–

بنگرد در حالی که خشم کسی که به پدر و مادرش از روی (:ع)امام صادق–
.والدین بر او ستم کرده باشند خداوند نماز او را نمی پذیرد



از االن می رویم سراغ چند تا از آیاتی که به 
!موضوع ما ربط دارند



«اًإِحْسانال تَعْبُدُونَ إِالَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَیْنِ »

ر و  جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و به پد
.کنیدمادر نیکی 



حَدَهُما اَوْ رَبُّکَ اَلّا تَعْبُدُا اِلّا وَ بالوالدین احساناً امَّا یَبْلُغَنَّ عِندِکَ الْکَبِرَ اَوَقَضی 
ناحَ وَاحْفِضْ لَهُما جَ* کِال هُما فَالتَقُل لَهُما اُفٍ والتَنْهَرْهُما وَقُل لَهُما قَوالً کَریما

رَبَکُم اَعْلَمُ ربَما فی* الذُلِّ مِنَ الرَّحْمَهِ وَ قُل رَّبِ ارْحَمْهُما کما رَبَّیانی صَغیراً
«غفوراًنُفُوسِکُمْ اِن تَکوُنوا صالحینَ فَاِنَّه کانَ لِلْاَوّابین 

ید؛ پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کن»

هانتی به هرگاه یکی از آنها یا هر دوی آنها نزد تو به پیری برسند، کم ترین ا

وارانه آنها روامکن و بر سر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف، سنجیده و بزرگ

رد بال های تواضع خویش را در برابرشان از محبت و لطف ف. به آنها بگو

، همان گونه که آنها مرا در کودکی تربیت کردند! آر، و بگو پروردگارا

، او هرگاه صالح باشید. پروردگار شما آگاه است. مشمول رحمتشان قرار ده

«.توبه کنندگان را می بخشد



اَلّا تُشْرِکوا بِه شَیْئاً  
وَبِالْوالِدَینِ اِحساناً

(نه در عقیده و نه در عمل)به هیچ وجه شرک به خدا نیاورید »

«.و به پدر و مادر نیکی کنید





وبالگ کهکشان اطالعات عمومی–!منابع

وبسایت طومار–

8وبسایت گپ–

گوگلوبسایت –

وبسایت راسخون–



!و در آخر
!پایان و خداحافظ

دقت کنید این جا فقط حقوق  

!والدین بر فرزند آمد


