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Η καλή ςυμπεριφορά προσ την μητέρα φέρνει 

Άφθονεσ ευνοίεσ του Θεού ςε τού τη ζωή και  

έλεοσ την ημέρα τησ κρίςεωσ 

 

 δϐξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κϑριο ϐλων των δημιουργ-

ημϊτων, ο Οπούοσ τονύζει ςτο Ιερϐ του Βιβλύο, «Δώςαμε 

εντολό ςτον ϊνθρωπο να εύναι καλϐσ προσ τουσ γονεύσ του. 

Η μητϋρα του τον φϋρει και τον γεννϊ με πϐνο. Η κϑηςη και η 

απογαλϊκτιςό του διαρκοϑν τριϊντα μόνεσ», (αλ-Αχκϊφ, 51). Μαρτυρώ 

ϐτι δεν υπϊρχει ϊλλοσ Θεϐσ παρϊ μονϊχα ο Αλλϊχ, και μαρτυρώ ϐτι ο 

Μουχαμμαντ εύναι δοϑλοσ Σου και Απεςταλμϋνοσ Σου. Σην ειρόνη και 

την ευλογύα Σου να ϋχουν ο Προφότησ, τα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ του, οι 

ςϑντροφού του και ϐλοι ϐςοι ακολουθοϑν πιςτϊ την πορεύα του.  

Η λϋξη καλωσύνη περιλαμβϊνει τουσ καλοϑσ χαρακτόρεσ και την 

καλό ηθικό, που φϋρνουν γαλόνη ςτισ ψυχϋσ, διαδύδουν την αγϊπη 

μεταξϑ των ανθρώπων και πραγματοποιοϑν την ςταθερϐτητα των 

κοινωνιών. Άξιον αναφορϊσ εύναι το γεγονϐσ ϐτι ϐταν ρώτηθηκε ο 

Προφότησ για την ϋννοια τησ καλωςϑνησ, διευκρύνιςε ϐτι, «η καλωςϑνη 

ςημαύνει καλό ηθικό». 

Εύναι αναμφύβολο ϐτι οι γονεύσ εύναι, οι πρώτοι ϊνθρωποι που 

πρϋπει να αντιμετώπιζονται με καλωςϑνη απϐ τα παιδιϊ τουσ. ο Αλλϊχ 

διϋταξε τον ϊνθρωπο να ςυμπεριφερθεύ με καλϐ τρϐπο και ηπιϐτητα 

ςτουσ γονεύσ του. 

Σο Ιερϐ Βιβλύο του Δοξαςμϋνου Θεοϑ και η οϑννα του Προφότη 

(την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει), αναφϋρονται ςτην 

μορφό τησ ςχϋςησ που πρϋπει να υπϊρχει ανϊμεςα ςτουσ γονεύσ και τα 

παιδιϊ τουσ. Χαρακτηριςτικϐ εύναι το εξόσ εδϊφιο, «Ο Θεϐσ ςου 

διατϊζει: «Μην λατρεϑετε ϊλλον παρϊ μϐνον Εκεύνον και να μην 

αντιμετωπύζετε τουσ γονεύσ ςασ με καλωςϑνη. Αν ϋνασ απϐ αυτοϑσ, ό 

και οι δυο φτϊςουν ςε γϋρικη ηλικύα και βρύςκονται κοντϊ ςου, μη πεισ 
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ποτϋ λϐγια που να εκδηλώνουν απϋχθεια ό θα εύναι μομφό εναντύον 

τουσ, αλλϊ να τουσ μιλϊσ με ςεβαςμϐ. Και να εύςαι ταπεινϐσ και 

τρυφερϐσ και να λεσ: «Κϑριε, δεύξε την φιλευςπλαχνύα ου ς’ αυτοϑσ 

που με ϋθρεψαν ςτα παιδικϊ μου χρϐνια», (αλ-Ιςςρϊ, 23- 24). Ο 

Προφότησ απϐ την πλευρϊ του, τϐνιςε ϐτι η καλϑτρη πρϊξη που μπορεύ 

να κϊνει ο ϊνθρωποσ μετϊ την προςευχό- που εύναι ϋνασ απϐ τουσ 

βαςικοϑσ πυλώνεσ τησ θρηςκεύασ- εύναι η καλωςϑνη προσ τουσ γονεύσ. 

Κρύνουμε χρόςιμο να αναφϋρουμε την απϊντηςό του ςτο ερώτημα, 

«Ποια εύναι η καλϑτερη πρϊξη κατϊ την κρύνη του Αλλϊχ;», λϋγοντασ, 

«η καλϑτερη πρϊξη εύναι η τόρηςη τησ προςευχόσ ςτην ώρα τησ». 

Ρωτόθηκε, «και τι ϊλλο;». Απϊντηςε, «Η καλωςϑνη προσ τουσ γονεύσ». 

Ρωτόθηκε επύςησ, «και τι ϊλλο;». Απϊνητςε, «Σο τζιχϊντ που γύνεται 

για χϊρη του Αλλϊχ». 

Σο Ιςλϊμ δύνει μεγϊλη ϋμφαςη ςτην καλό αντιμετώπιςη των γονεών, 

και ςτην ςυνϋχεια τονύζει ϐτι η μητϋρα πρϋπει να ϋχει την μεγαλϑτερη 

φροντύδα απϐ τα παιδιϊ τησ. ημεύο αναφορϊσ εύναι το γεγονϐσ ϐτι 

ϐταν κϊποιοσ ρώτηςε τον Προφότη, «Ποιοσ ϊνθρωποσ αξύζει να τον 

ςυνοδεϑω με καλωςϑνη; Σου απϊντηςε ο Προφότησ, «Η μητϋρα ςου». 

Ρώτηςε, «Και ποιοσ ϊλλοσ;». Σου απϊντηςε, «Η μητϋρα ςου». 

Ξαναρώτηςε, «Και ποιοσ ϊλλοσ;». Και του απϊντηςε, «Η μητϋρα ςου». 

Ρώτηςε επύςησ, «Και ποιοσ ϊλλοσ;». Σου απϊντηςε, «ο πατϋρασ ςου». 

Η Χαντύτζα ρώτηςε τον προφότη, «Ποιοσ ϊνθρωποσ ϋχει μεγαλϑτερο 

δικαύωμα πϊνω ςτην γυναύκα;». Σησ απϊντηςε, «Ο ϑζυγϐσ τουσ». 

ρώτηςε επύςησ, «Και ποιοσ ϋχει μεγαλϑτερο δικαύωμα πϊνω ςτον 

ϊνθρωπο;». Σησ εύπε, «η μητϋρα». Η μητϋρα πϊντα προηγεύται ςτο θϋμα 

αυτϐ, και πρϋπει να αντιμετωπιςτεύ με καλϐ τρϐπο. Η μητϋρα αξύζει την 

καλϑτερη αντιμετώπιςη και την καλωςϑνη, διϐτι εύναι εκεύνη που 

κοβαλϊει το παιδύ τησ για εννιϊ μόνεσ, και αντϋχει τα βϊςανα για να 

γεννόςει. 
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ε ϋχει θηλϊςει και ςε παρηγοροϑςε, ςτην τροφό πϊντα ςε εύχε ςε 

προτεταιϐτητα, ςτεναχωριϐταν ϐταν πϊθαθνεσ κϊτι κακϐ ό 

αρρώςταινεσ και αν όταν να επιλϋξει ανϊμεςα ςτην ζωό τησ και την 

δικό ςου, θα διϊλεγε να ζόςει εςϑ χωρύσ καμύα αμφιβολύα. Σο Κορϊνι 

υπογραμμύζει, «Δώςαμε εντολό ςτον ϊνθρωπο να εύναι καλϐσ προσ 

τουσ γονεύσ του. Η μητϋρα του τον φϋρει και τον γεννϊ με πϐνο. Η 

κϑηςη και η απογαλϊκτιςό του διαρκοϑν τριϊντα μόνεσ», (αλ-Αχκϊφ, 

15). 

Μια απϐ τισ ευεργεςύεσ που κϊνει ο Αλλϊχ ςτον ϊνθρωπο εύναι ϐτι 

τον καθοδηγεύ να κϊνει καλϋσ πρϊξεισ ςτουσ γονεύσ του και να τουσ 

αντιμετωπύςει με καλό ςυμπεριφορϊ. Όποιοσ καταφϋρει να κϊνει αυτϐ, 

ςημαύνει ϐτι τον αγαπϊει ο Θεϐσ, ο Οπούοσ του χαρύζει απϐ τισ εϑνοιϋσ 

Σου και το ϋλεοσ του ςε τοϑτη την ζωό, και ςτην ημϋρα τησ κρύςεωσ θα 

του ανταμεύψει καταλλόλωσ. 

Η καλό αντιμετώπιςη τησ μητϋρα φϋρει πολλϋσ εϑνοιεσ ςτον 

ϊνθρωπο ςτην ζωό αυτό και ςτην επϐμενη, αναφϋρουμ για 

παρϊδειγμα: 

Εκπηροϑνται οι ανϊγκεσ του ανθρώπου, να καρπορορόςουν οι ευχϋσ 

του, καθώσ τονύζει ο ιμπν Όμαρ, ϐτι ο Προφότησ (την ειρόνη και την 

ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει) εύπε, «Κϊποια μϋρα τρεισ ϊνθρωποι, ενώ 

περπατοϑςαν ϋβρεξε, τϐτε κατϋφυγαν ςε μια ςπηλειϊ. Ύςτερα ϋπεςε 

ϋνασ βρϊχοσ και ϋκλειςε την εύςοδο τησ ςπηλειϊσ, τϐτε εύπαν ο ϋνασ 

ςτον ϊλλον, «ελϊτε να δοϑμε ο καθϋνασ τι καλϋσ πρϊξεισ ϋκανε ο 

καθϋνασ μασ, για να μασ βοηθόςει ο Αλλϊχ και να βγοϑμε. Κϊποιοσ απϐ 

αυτοϑσ εύπε, «Θεϋ μου εύχα δυο γονεύσ ηλικιωμϋνουσ, και εύχα μικρϊ 

παιδιϊ. υνόθιζα να ταϏςω τουσ γονεύσ μου πριν τα παιδιϊ μου δύνοντϊσ 

του γϊλα. Κϊποια μϋρα ϐμωσ ϊργηςα να γυρύςω για να τουσ ταϏςω. 

Όταν ϋφταςα ϐμωσ, ϊρμεξα και ςτϊθηκα κοντϊ τουσ, ενώ κοιμοϑνταν, 

διϐτι δεν όθελα να τουσ εξυπνόςω, ενώ τα παιδιϊ ϋκλαιγαν απϐ την 

πεύνα. Δεν όθηλα ϐμωσ να ταϏςω τα παιδιϊ μου πριν τουσ γονεύσ μου, 
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και ϋμεινα ϋτςι μϋχρι την χαραυγό. Θεϋ μου αν κρύνεισ ϐτι αυτϐ που 

ϋκανα όταν για ςϋνα, τϐτε κϊνε να κουνηθεύ αυτϐσ ο βρϊχοσ απϐ την 

θϋςη του, για να μπορϋςουμε να βλϋπουμε τον ουρανϐ. Σο ύδιο ϋκανε 

και οι ϊλλοι, με αποτϋλεςμα να τουσ βοηθόςει ο Θεϐσ να βγουν απϐ την 

ςπηλειϊ. 

ημειωτϋον εύναι ϐτι όρθε μια αντιπροςωπεύα απϐ την Γεμϋνη ςτον 

Όμαρ ιμπν αλ-Χαττϊμπ, ο οπούοσ ρώτηςε, «Μόπωσ βρύςκεται ανϊμεςϊ 

ςασ ο ΟυϏασ ιμπν Αμϋρ;». Μϋτϊ ρώτηςε, «Εςϑ εύναι ο ΟυαϏσ;». Απϊντηςε, 

«Μϊλιςτα, εγώ εύμαι». «Σον ρώτηςε, Εύςαι απϐ το Μουρϊντ και απϐ το 

Καρν;» του απϊντηςε, «Μϊλιςτα). Σον ρώτηςε, «εύχεσ αναρρωθεύ απϐ 

την λϋπρα, εκτϐσ απϐ κϊποιο ςημϊδι, ςτο μϋγεθοσ του ντϋρχαμ». Σου 

απϊντηςε, «Μϊλιςτα). Σον ρώτηςε, «ζει η μητϋρα ςου;». Σου απϊντηςε, 

«Μϊλιςτα». Σϐτε του εύπε, «ϊκουςα τον Προφότη του Αλλϊχ (την 

ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει) να πει, «Θα ςασ ϋρθει ο ΟυαϏσ 

ιμπν Αμϋρ μαζύ με ϊλλουσ ανθρώπουσ απϐ την Γεμϋνη απϐ την Μουρϊντ 

και το Καρν. Εύχε λϋπρα απϐ την οπούα ανϊρρωςε, εκτϐσ απϐ κϊποιο 

μϋροσ ςτο μϋγεθοσ του ντϋρχαμ, αυτϐσ ςυμπεριφϋρεται με καλωςϑνη 

ςτην μητϋρα του. Αυτϐσ ο ϊνθρωποσ τηρεύ πϊντα τουσ ϐρκουσ του. Αν 

μπορϋςεισ, ζότα του να ςου ζητόςει ςυγχώρηςη απϐ τον Αλλϊχ, τϐτε 

κϊνε το». Σου ζότηςε, «ζότα μου ςυγχώρηςη». Σου ζότηςε ο ΟυαϏσ 

ςυγχώρηςη απϐ τον Αλλϊχ. Σον ρώτηςε ο Όμαρ, «Ποϑ θϋλεισ να πασ;». 

Σου απϊντηςε, «πϊω ςτην Κοϑφα). Σον ρώτηςε, «Θϋλεισ να ςτϋλνω 

ςτον κυβερότη τησ εκεύ;». Σου ϊπαντηςε, «Όχι, θϋλω να εύμαι μεταξϑ 

των ϊλλων ανθρώπων». 

Καθώσ φαύνεται, τα λϐγια του Προφότη υπογραμμύζουν ϐτι οι ευχϋσ 

και παρακλόςεισ του εύναι δεκτϋσ απϐ τον Αλλϊχ, διϐτι αντιμετωπύζει 

την μητϋρα του με καλωςϑνη. 

Δεϑτερον, θα ϋχει μεγϊλη ανταμοιβό απϐ τον Αλλϊχ. Χαρακτηριςτικϐ 

εύναι αυτϐ που αφηγόθηκε ο Μαγαοϑγια αλ-αλαμϑ, ϐτι εύπε ςτον 

Προφότη (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει), «Ω Προφότα 
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του Αλλϊχ όθελα να κϊνω τζιχϊντ μαζύ ςου, για χϊρη του Αλλϊχ και για 

να κερδύςω τισ εϑνοιϋσ Σου την ημϋρα τησ κρύςεωσ. Σϐτε ο Προφότησ 

τον ρώτηςε, «αλύμονϐ ςου! Ζει η μητϋρα ςου;». Σου απϊντηςε, 

«Μαλιςτα ζει». Σου εύπε, «πόγαινε να την φροντύςει και να τησ 

ςυμπεριφερθεύσ με καλωςϑνη». Πόγε απϐ την ϊλλη πλευρϊ του 

Προφότη και αντύκρυ του λϋγοντασ το ύδιο, και ο Προφότησ του 

ϊπαντηςε με τον ύδιο τρϐπο, λϋγοντϊσ του, «Αλύμονϐ ςου! Μεύνε κϊτω 

απϐ τα πϐδια τησ, διϐτι αυτϐ θα ςε οδηγόςει ςτον παρϊδειςο». 

Σρύτον, ςυγχωροϑνται οι αμαρτύεσ του ανθρώπου. ημεύο αναφορϊσ 

εύναι ϐτι ο ιμπν Όμαρ, (την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει), αφηγόθηκε ϐτι 

«όρθε κϊποιοσ ϊντρασ ςτον Προφότη (την ειρόνη καιτην ευλογύα του 

Αλλϊχ να ϋχει), και τον ρώτηςε «Ω Προφότα του Αλλϊχ, διϋπραξα 

μεγϊλο αμϊρτημα, μόπωσ μποροώ να μετανοόςω;). Σον ρώτηςε ο 

Προφότησ, «Έχει μητϊρ). Σου απϊντηςε, «ϐχι».. τον ρώτηςε, «Έχεισ 

θεύσ;». του απϊντηςε, «Μϊλιςτα ϋχω». Σϐτε του εύπε, «Να τησ 

αντιμετωπύςει με καλϐ τρϐπο». 

Σϋταρτον, θα πει ςτον παρϊδειςο. Χαρακτηριςτικϐ εύναι αυτϐ που 

εύπε ο Αμπντουλλϊχ ιμπν Μαρςοϑντ, αφηγόθηκε ϐτι ρώτηςε τον 

Προφότη λϋγοντασ, «Ω Προφότα του Αλλϊχ, ποιεσ πρϊξεισ οδηγοϑν 

ςτον παρϊδειςο;». Σου εύπε, «Η προςευχό ϐταν γύνεται ςτην ώρα τησ». 

Μετϊ ρώτηςε, «και τι ϊλλο Προφότα του Αλλϊχ;». Σου εύπε, «Η καλό 

ςυμπεριφορϊ ςτουσ γονεύσ». Κρύνουμε χρόςιμο να αναφϋρουμε αυτϐ 

που αφηγόθηκε η Αύςςα, ϐτι ο Προφότησ του Αλλϊχ (την ειρόνη και την 

ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει εύπε, «Κοιμόθηκε ονειρεϑτηκα ϐτι εύμαι ςτον 

παρϊδειςο και ϐτι ϊκουςα την φωνό κϊποιου ανθρώπου που διϊβαςε. 

Ρώτηςε: «Ποιοσ εύναι αυτϐσ;». Μου εύπαν, «Αυτϐσ εύναι ο Χαρύθα ιμπν 

αλ-Νου’μϊν». Σϐτε εύπε ο Προφότησ, «Αυτό εύναι η ανταμοιβό τησ 

καλόσ ςυμπεριφορϊσ, αυτό εύναι η ανταμοιβό τησ καλόσ 

ςυμπεριφορϊσ», διϐτι ο Χαρύθα ςυμπεριφερϐταν με ηπιϐτητα ςτην 

μητϋρα του. 
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Πρϋπει ν αντιμετωπύςουμε τουσ γονεύσ μασ με καλωςϑνη, και να 

γνωρύςουμε ϐτι ϐποιοσ ςυμπεριφϋρεται μεκαλϐ τρϐπο θα ανταμειφθεύ 

με τον ύδιο τρϐπο, και ϐποιοσ ςυμπεριφϋρεται με κακϐ τρϐπο, τϐτε 

επύςησ η ανταμοιβό του θα εύναι ανϊλογη. Άξιον αναφορϊσ εύναι αυτϐ 

που εύπε ο Προφότησ, «Δυο πρϊξεισ κρύνονται γρόγορα απϐ τον Αλλϊχ, 

η αδικύα και η κακό ςυμπεριφορϊ ςτουσ γονεύσ». Εύπε επύςησ ο 

Προφότησ, «Δεν μπαύνουν ςτον παρϊδειςο εκεύνοσ που 

ςυμπεριφϋρεται με αςϋβεια ςτουσ γονεύσ του, ο υποκριτόσ και ο 

μϋθυςοσ». 

Ζητώ ςυγχώρηςη απϐ τον Αλλϊχ. 

Η δϐξα ανόκει ςτον Αλλϊχ και την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ 

να ϋχουν ο Προφότησ Σου, τα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ του, ϐλοι οι 

ςϑντροφού του και ϐλα εκεύνοι που τουσ ακολουθοϑν πιςτϊ μϋχρι την 

ημϋρα τησ κρύςωσ. 

Αδϋλφια μου ςτο Ιςλϊμ, 

Όλεσ οι μονοθεώςτικϋσ θρηςκεύεσ απαιτοϑν την καλό ςυμπεριφορϊ 

προσ τουσ γονεύσ, κυρύωσ ςτην μητϋρα. Σο Κορϊνι τονύζει, «Και πόραμε 

την υπϐςχεςη απϐ τα παιδιϊ του Ιςρζαόλ: «Να μην λατρεϑετε κανϋναν 

ϊλλο εκτϐσ απϐ τον Αλλϊχ και να ςυγμπεριφερθεύτε με καλϐ τρϐπο 

ςτουσ γονεύσ».  

Σο Ιςλϊμ εμποδύζε τον ϊνθρωπο απϐ την αςϋβεια, διϐτι μπορεύ ο 

ϊνθρωποσ να θεωρόςει τον εαυτϐν του πιο θρηςκευϐμενο απϐ τουσ 

γονεύσ του, και αυτϐ μπορεύ να τον οδηγόςει ςτο να τουσ αντιμετωπύςει 

με αςϋβεια και ςκληρϐτητα. Κρύνουμε αναγκαύο να επιβεβαιώςουμε ς’ 

αυτοϑσ ϐτι η αρύ’α υποχρεώνει τον ϊνθρωπο να αντιμετωπ΄ςει τουσ 

γονεύσ του με καλωςϑνη. Πρϋπει να τουσ αντιμετωπύςει με καλϐ τρϐπο, 

ακϐμα και αν εύναι ϊπιςτοι. Σο Κορϊνι τονύζει, «Και αν διαπληκτιςτοϑν 

μαζύ ςου και θελόςουν να ςε κϊνουν να εξιςώςεισ με Εμϋνα εύδωλα που 

δεν γνωρύζεισ, να μην υπακοϑςεισ ς’ αυτοϑσ. Να τουσ προςφϋρεισ, 

ϐμωσ, την φιλύα ςου για ϐλεσ τισ φγκϐςμιεσ εκδηλώςεισ. τα 
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πνευματικϊ θϋματα, ϐμωσ, ν’ ακολουθόςεισ την καθοδόγηςη εκεύνου 

που υπακοϑει ς’ Εμϋνα. ’ Εμϋνα θα επανϋλθετσ και θα ςασ δεύξω τα 

ϋργα ςασ», (Λουκμϊν, ). 

Η Αςμϊ μπιντ Άμπου Μπϊκα ρώρηςε τον Προφότη, ϐταν η μητϋρα 

τησ τησ επιςκϋφτηκε θϋλοντασ να διατηρόςει την ςχϋςη που ϋχει με την 

μητϋρα  τησ, «μπορώ να διατηρόςω την ςχϋςη μου με την μητϋρα μου;». 

τησ απϊντηςε, «Μϊλιςτα να την διατηρόςεισ». 

Η κακό ςυμπεριφορϊ του ανθρώπου προσ τουσ γονεύσ του, δεν 

δικαιολογεύται ακϐμα και αν προςπαθόςουν να τον πεύςουν να 

αλλαξοπιςτόςει. Αντιθϋτωσ, πρϋπει να τουσ αντιμετωπύςει με καλϐ 

τρϐπο. Εκεύνοσ που θα κϊνει αυτϐ θα κερδύςει τισ εϑνοιεσ του Θεοϑ, 

διϐτι «δϐτι η ικανοπούηςη των γονϋων οδηγεύ ςτην ικανοπούηςη του 

Αλλϊχ». 

Θεϋ μου δώςε μασ την δϑναμη να ςυμπεριφερθοϑμε με καλωςϑνη 

και ηπιϐτητα ςτουσ γονεύσ μασ, και ςυγχώρηςϋ τουσ   

 


