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پیشگفتار

در عالــم  را  کثیــری  نداشــت، خیــر  بیشــتر  بهــار  کــه هجــده  کوتاهــش  در عمــر  کــه  ی  مــادر
کثیــری  اســت، خیــر  آن مهمــان  ــر ســرِ ســفره  ب بشــر  قیامــت  ــا  ت کــه  انداخــت  یــان  بــه جر
کــه  اســت  ارواحنافــداه  برومنــدش حضــرت  مهــدی  فرزنــد  امــروز  از مصادیقــش  یکــی  کــه 
بــه  کــس  هــر  کــه  کثیــری  گیرنــد، خیــر  مــی  ی  روز از خــدا  انــس   و  او جــن  وجــود   ُیمــن  بــه 
و  اوســت  در خانــه  قدمــی  نوشــتار موجــود  و  بــود  نخواهــد  بهــره  بــی  آن  از  آیــد  او  در خانــه 
بــه  اثــر  ایــن  و شــنوندگان  منــدی همــه خواننــدگان  بهــره  بــه  کتــاب  ایــن  نویســندگان  امیــد 

اســت. کثیــر  از همــان خیــر  منــدی  بهــره 
یــت  بــا محور کــه  روشــمند فاطمیــه اســت  مــادری" مجموعــه فیــش منبــر  "رزق  کتــاب 
و ســقط  ی  نابارور ی،  ارزش مادر و  با موضــوع جمعیت ماننــد جایــگاه  پیامهایــی مرتبــط 
گردیــده  فاطمیــه منتشــر  ایــام  در  مبلغیــن  و  اســتفاده ســخنرانان  بــرای  و  تدویــن  جنیــن، 
اختیــار عالقــه  در  و  منبــر طراحــی  فیــش  از  متفاوتــی  ایــن مجموعــه ســبک  در  اســت، 

اســت. برخــوردار  ارزشــمندی  امتیــازات  از  کــه  اســت  داده شــده  قــرار  منــدان 
و یــک پیام  ایــام فاطمیــه  با  بــرای هــر فیــش منبــر یــک موضــوع متناســب  اثــر  ایــن  در 
اســتفاده  کــه قصد  تــا ســخنرانان عزیــزی  گردیــده اســت  انتخــاب  بــا جمعیــت   متناســب 
پوشــش  و هیــآت، ضمــن  در مســاجد  منبرهــای خــود  در  بتواننــد  دارنــد  را  کتــاب  ایــن  از 
کشــور  بــه دغدغــه  همــه دلســوزان  امــروز  کــه   بــه موضوعــات جمعیتــی   ، مناســبت  دادن 
از مجالــس  و  بپردازنــد  اســت،  تبدیــل شــده  العالــی  دام ظلــه  رهبــری  مقــام معظــم  بویــژه 
کار  ایــن  کــه  کننــد  اســتفاده  والیــت  نســل شــیعیان  افزایــش  ــرای  ب والیــت  روضــه شــهیده 

آورد. فراهــم خواهــد  را  پهلــو شکســته  مــادر  آن  حتمــا موجبــات رضایــت 
وجــود  کتــاب،  ایــن  در  شــده  ارائــه  هــای  منبــر  فیــش  هــای  ویژگــی  از  دیگــر  یکــی 
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و پیام های  بــرای موضــوع  ی  رفتار ســاز و  اندیشــه، پرورش احســاس  اقنــاع  ی،  انگیزه ســاز
ی منبــرِ ســخنرانان مجالس  گذار تاثیــر  و  افزایــش جذابیت  امــکان  که  هــر  جلســه اســت 
بــر  مبلغیــن عزیــز  کامــل  و  ی جامــع  گــذار تاثیــر  زمینــه ســاز  و  آورد  مــی  فراهــم  را  فاطمــی 

بــود. مخاطبینشــان خواهــد 
منبر  فیش های  کامل  مجموعه  یک  از  جلد  اولین  کتاب،   این  است  ذکر  شایان 
که قرار است به توفیق الهی ان شاء اهلل  برای همه  با موضوعات جمعیتی است  مرتبط 
، در مقام  مناسبتهای تبلیغی مهم سال همچون ماه رمضان، دهه محرم، دهه آخر صفر

گردد . و منتشر  تالیف  انقالب  فرزانه  و  رهبر حکیم  فرمایش  به  لبیک 
ایــن مجموعــه  تالیــف  در  را  مــا  کــه  از همــه عزیزانــی  پایــان وظیفــه خــود میدانــم  در 
آقایــان فتحی، ســمنبری،  اســالم  ی و حجج  آقای دکتــر جبــار بویــژه جنــاب  کردنــد  ی  یــار
بیــان نظرات  با  از همــه خوانندگان عزیــز تقاضا دارم  و  و قدردانــی نمایــم  ی تشــکر  تاتــالر

ی نماینــد. یــار  ، اثــر ایــن  را در تکمیــل  مــا  ارزشــمند خــود 

پور  سامان هادی 
بیان اسرار   مدیر موسسه 
1400/10/2 
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 خطبه:
و  أجمعیــن،  ئــِق  الخال ِئ  بــار العالمیــن،  رِبّ  هلِل  الحمــُد  الرحیــم  الرحمــن  اهلل  بســم 
و حبیــِب  النبییــن، حبیِبنــا  و خاتــِم  المرســلین  و  األنبیــاِء  الســالم علــی ســّیِد  و  الصــالة 
الطیبیــن  آلــه  علــی  و  علیــه  اهلل  صلــی  محمــد،  المصطفــی  القاســِم  أبــی  العالمیــَن  إلــِه 
الدائــُم علــی أعداِئِهم  اللعــن  و  فــی األرضیــَن  ال ســّیما بقیــه اهلل  و  الطاهریــن المعصومیــَن، 

الدیــن. یــوِم  إلــی  أجمعیــَن 

 انگیزه سازی موضوع با روش تعریف
اول  ابتدا در شــب  برگزار شــده اســت.    نــام فاطمــه  بــه  ی  نــام مــادر و  یــاد  بــه  مجلــس، 
بیشــترین  تــا  کنیــم  پیــدا  ایــن مجلــس معرفــت  منزلــت  و  مقــام  بــه  نســبت  اســت  خــوب 
شــده  برگــزار  هســتی  عالــم  مــادر  باعظمت تریــن  بــرای  چــون  یــم؛  ببر آن  از  را  اســتفاده 
زنــان  برتریــن    یــم  مر نمی گویــد حضــرت  قــرآن  آیــه  کــه مگــر  اســت. شــاید ســؤال شــود 

است؟ 
ِنســاِء  َعلــی   اْصَطفــاِك  َو  ــَرِك  َطّهَ َو  اْصَطفــاِك  اهلَل   

َ
ِإّن َیــُم  َمْر یــا  ِئَکــُة  َمال

ْ
ال ــِت 

َ
قال ِإْذ  »َو 

را  تــو  یــم! خــدا  مر »ای  گفتنــد:  فرشــتگان  کــه  را  یــد( هنگامــی  آور یــاد  )بــه  و  ِمیــَن«.1 
َ
عال

ْ
ال

اســت«.  داده  برتــری  زنــان جهــان،  تمــام  ــر  ب و  پــاك ســاخته  و  یــده  برگز

آیه 42 آل عمران  آسوره   .  1
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اینجا  در  است؟  عالم  زنان  برترین    زهرا فاطمه  حضرت  می گوییم  ما  چرا  پس 
که حضرت می فرمایند: مریم سرور زنان جهان  از امام صادق نقل شده  روایتی 

پایان است.1 تا  آغاز  از  زنان  فاطمه سرور همه  اما  بود،  در عصر خود 
حضــرت  حتــی  و  عالــم  زنــان  بــه  نســبت   فاطمــه حضــرت  برتــری  بنابرایــن، 
و    کــرم  ا رســول  احادیــث  در  کــه  اســت  متعــددی  روایــات  بــه  مســتند   ،یــم مر
کــه  اســت  کســی    زهــرا  حضــرت  اســت.  آمــده    معصومیــن ائمــه  حضــرات 
را  او  و  کــرده  نــازل  را  تطهیــر  آیــه  ایشــان  فرزنــدان  و  ، همســر  پــدر ایشــان،  در شــأن  خداونــد 
کرده اســت.  و تنهــا مصــداق »نســائنا« معرفــی  آیــه مباهلــه شــریك در رســالت شــمرده  در 
تــن خود خوانده اســت.  پــاره  و  از خــود  را  او  آیــات،  ایــن  نیــز در تفســیر    کــرم  ا پیامبــر 
پــاره  اســت،  به طــور مطلــق  یــدگان  برگز افضــل    رســول خــدا کــه خــود  پــس همان طــور 
یــدگان  برگز ... شــریك اســت - افضــل  و و مباهلــه  او در تطهیــر  بــا  کــه  نیــز -  تــن حضــرت 

می باشــد.
  خــدا پیامبــر  کــه  بــس  همیــن   زهــرا فاطمــه  حضــرت  منزلــت  و  شــأن  در 
زنــان  از  یــک  دربــاره هیــچ  کــه  فرموده انــد؛ ســخنانی  بیــان  را  زیباتریــن ســخنان  دربــاره اش 
کســی    زهــرا  نفرموده انــد. حضــرت  و ســایر دختــران خــود  دربــاره همســر  عالــم، حتــی 
َعــّزُ 

َ
أ »َفاِطمــُة  ــّی«؛2 

َ
ِإل ــِق 

ْ
َخل

ْ
ال َحــّبُ 

َ
أ »َفاِطمــُة  کــرده  مــدح  را  او    رســول خــدا کــه  اســت 

  زهــرای مرضیــه مــن  نــزد  آدم  و عزیزتریــن  فرموده انــد: محبوب تریــن  و   3» ــّیَ
َ
َعل ــاِس  الّنَ

است.
گرفتــه  ــرار  ق توجــه  مــورد  ــه شــدت  ب ــر  اخی در ســال های  کــه  قول هایــی  نقــل  از  یکــی 
  از مراســم عــزای حضــرت زهرا  انقــالب بعد  کــه رهبــر معظم  کالمــی اســت  بــه  مربــوط 

بودنــد: فرمــوده  از حاضــران  یکــی  بــه  هنــگام صــرف شــام 
نـــقل  رهـــبری معظم  ایــام فاطمیــه بیت  از حاضریــن در سفـــره شــام مراســم  یکــی 
هنــگام  )ره(  خمینــی  امــام  حســینه  در  ســخنرانی  از  بعـــد  مراســم،  ســخنران  کــه:  کــرده 
ــه  گالی ــی  »برخ ــت:  ــه داش ــان عرض ایش ــه  ب ــری  رهب ــم  ــام معظ مق ــر  در محض ــام  ــرف ش ص

ج 43، ص21 االسالمیه،  المکتبة  انتشارات   ، بحاراالنوار . مجلسی،   1
ج 43، ص 96.  ، بحاراالنوار  .  2

المصطفی، ص 70 بشاره  االحزان، ص 33؛  بیت   .  3
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وقــت  مراســم  بــرای  قــدر  ایــن  کســالت جســمانی،  ایــن  بــا  کــه چــرا حضرتعالــی  می کننــد 
می نشــینید؟«. را  روضــه  و  فاطمیــه  مجلــس  آخــر  تــا  اول  از  و  یــد  می گذار

در  را  کشــور  ســال  رزق  مــن  نمی داننــد،  »آنهــا  فرمودنــد:  پاســخ  در  آقــا  حضــرت 
می گیــرم«.1 فاطمیــه  شــب های 

باره می گوید: این  در  نیز  شاعر 

ی ما را بفرســــــــــــت چــــــــــــادرت را بتکان  روز
توست چادر  از  همه  عالم  دو  ی  روز که  ای 

***
ک پای تو ســــــــــــر بــــــــــــر ندارم مــــــــــــن از خا
کــــــــــــه دگر ســــــــــــر ندارم مگــــــــــــر لحظه ای 

***
را از ســــــــــــرم ســــــــــــایه ی چــــــــــــادرت  مگیر 
ندارم بهتــــــــــــر  خیمه  ایــــــــــــن  از  پناهــــــــــــی 

 اقناع اندیشه موضوع با روش توضیح و تبیین 
نائل  نیز  پدرش  ی  مادر مقام  به  که  بودند  نمونه  ی  مادر در  آنقدر    فاطمه  حضرت 
اینکه  کردند.  یافت  در را  الهی  انبیای  اشرف  مادر  لقب  و  ام ابیها  لقب  پدر  از  و  آمدند 
محبت  ابراز  و  تعارف  می دهند،  ام ابیها  لقب    زهرا  حضرت  به    کرم ا پیامبر 
  کرم ا پیامبر  فاطمه است؛  نام  به  ی  اعطای درجه بی نظیر مادر صرف نیست؛ 
و  می گردید    کرم ا پیامبر  دور  مهربان  ی  مادر مانند  زیرا  نامیدند،  ام ابیها  را  ایشان 

را غرق محبت خود می کرد. ایشان 
از دختــرش فاطمــه  نفــر  کــرم  هنــگام ســفر آخریــن  ا کــه پیامبــر  نقــل شــده اســت 
ایشــان  دیــدار  بــه  اول  نیــز  ســفر  از  بازگشــت  از  پــس  و  می کــرد  خداحافظــی    زهــرا
پیامبــر محبــت  بــه  مــادر  نیــز همچــون   فاطمــه مقابــل، حضــرت  در  می رفــت. 

%/150793https://www.porseman.com/article  .  1
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می کــرد. درمــان  را  رنج هایــش  و  درد  و  زخم هــا  و  ی  نگهــدار ایشــان  از  یــد؛  می ورز
داشــته شــدند،  گرامــی  »ام المؤمنیــن«  ُکنیــه  بــا    کــرم ا پیامبــر  که همســران  ازآنجا
حضــرت   ، کــرم ا پیامبــر  هســتند،  زنــان  برتریــن  آنهــا  کــه  نشــود  گمــان  اینکــه  بــرای 
مــادر   ، پیامبــر گــر همســران  ا کــه  بفهماننــد  دیگــران  بــه  تــا  ام ابیهــا خواندنــد  را    فاطمــه 

اســت.   کــرم ا پیامبــر  مــادر   ،فاطمــه مؤمنــان هســتند، 
را  نیــز خــود  امامــان شــیعه  بیــان  در  کــه  اســت  رفیــع  ی  قــدر بــه  منزلــت  و  ایــن شــأن 

اســت: داده  نشــان 
 می فرمایند:  امام عسکرى 

َعلَینا«.1 فاطمُة ُحجٌة  َو  ِقِه 
ْ
َخل َعلی  اهلل  ُحَجُج  »َنْحُن   

فاطمــه، حّجــت  و  آفریدگانــش هســتیم  بــر  یــدگان خداونــد  برگز و  مــا حّجت  هــا 
مــا می  باشــد. بــر  ُپرشــکوه خــدا  و  راســتین 

ارادت خاصــی    بیــت  اهــل  کــه   نشــان می دهــد  امــام عســکری  روایــت  ایــن 
 داشــته اند.  زهــرا  بــه مادرشــان حضــرت  نســبت 

الهــی حضــرت   بیانگــر جایــگاه رفیــع  امــام معصــوم  زبــان  روایــات از  ایــن  شــنیدن 
که ایشــان در ســاختار هســتی منبع برکات خاصی می باشــند و دارای   اســت  فاطمه 

ک پــای مــادر بود.  کــه باشــی بایــد خــا  هــم  کــه امــام زمــان  ایــن درس بــزرگ اســت 

 انگیزه سازی پیام با روش تعریف
االّمهــات«؛2  اقــداِم  تحــَت  ــُة  »الجّن مــادر می فرماینــد:  مقــام  تبییــن  در    کــرم ا ــر  پیامب

اســت. مــادران  پــای  یــر  ز بهشــت 
از  امــام  حضــرت  تفســیر  )ره( دربــاره  خمینــی  دختر امــام  مصطفــوی،  خانم زهــرا 
پــای  یــر  ز بهشــت  می گوینــد  اینکــه  می گفــت:  اســت  مــادران  پــای  یــر  ز بهشــت  جملــه 
تــا خــدا  بمالــی  ک  بــه خــا مادر     صــورت  پــای  قــدر جلــوی  ایــن  بایــد  یعنــی  اســت؛  مــادران 

ببــرد. 3  بهشــت  بــه  را  ــو  ت

ج 13/ ص 236 البیان/  أطیب  تفسیر   1
الحکمه، حدیث 22691  میزان   2
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 اقناع اندیشه پیام با روش توضیح و تبیین 
و  بهشــت  بــه  نمی تــوان  مــادر  رضایــت  بــدون  کــه  اســت  ایــن  از  کــی  حا حدیــث  ایــن 
و  جّنــت  عالیــه  درجــات  بــه  بخواهــد  کســی  گــر  ا یافــت.  دســت  بهشــتی  نعمت هــای 
یــک معنــای  کنــد.  او خدمــت  بــه  و  بگــذارد  احتــرام  مــادر  بــه  بایــد  گــردد،  نایــل  رضــوان 
بهشــت  درهــای  از  ی  در شــدن  مــادر  کــه  باشــد  موضــوع  ایــن  می توانــد  حدیــث  دیگــر 
بــاال می رود  نــزد خــدا مقامش  آنقدر  ایــن وقتــی یــک دختــر مــادر می شــود  از  باالتــر  اســت؛ 

ــرار می دهــد. ق پایــش  ــر  زی را  آن عظمــت  ــا  ب بهشــت  کــه خــدا 
واقعیــت، جــای تالش هــای  ایــن  البتــه  بــدون حضــور مادرهــا نمی چرخــد.  دنیــا هرگــز 

بــه آن دارد. کــه اســالم توجهــی ویــژه  را نمی گیــرد ولــی مــادر شــدن نعمتــی اســت  پــدر 
زشتی  کار  هیچ  من  خدا!  رسول  ای  گفت:  و  رسید   خدا رسول  خدمت  مردی 
آیا هیچ یک  کنم؟ رسول خدا فرمود:  آیا می توانم توبه  که انجام نداده باشم،  نمانده 
)تا  کن  نیکی  او  به  برو  فرمود:  پدرم. حضرت  بله،  گفت:  زنده هستند؟  و مادرت  پدر  از 
بود.1  زنده  مادرش  کاش  فرمود:   رسول حضرت  افتاد  راه  او  وقتی  شوی(.  یده  آمرز

یده می شد. آمرز زودتر  نیکی می کرد،  او  به  و  بود  زنده  او  گر  ا یعنی 
را  و احترامــش  کنیــد  مــادر خدمــت  بــه  ی  ؛ جــور ببنــد  رو  بــارت  مــادر  بــا دعــای خیــر 

کــه همیشــه دعــای خیــرش همراهتــان باشــد؛  داشــته باشــید 

پای مادر اســــــــــــت ک  خا از  دل  اهل  ی  آبرو
هر چه دارند این جماعت از دعای مادر است

***
آن بهشــــــــــــتی را که قرآن می کند توصیف آن
پای مادر اســــــــــــت زیر  بگفتا  قرآن  صاحب 

نارک«.2  و  فرمود: »هما جنتک  کرم  ا  حضرت رسول

ج 74، ص 82    ، االنوار بحار   .  1
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که  یم  را معلــوم می کنــد؛ یعنی در خانــه نعمتــی دار تــو  مــادر بهشــت و جهنــم  و  پــدر 
را مشــخص می کند. مــا  بودن  یــا جهنمــی  بهشــتی 

 پرورش احساس پیام با روش آمار 
را  ایــن نعمــت  و  را نمی داننــد  آن  قــدر  کــه بعضــی  بزرگــی اســت  مادرشــدن نعمــت بســیار 

نعمــت می کننــد. کفــران  یــا  از دســت می دهنــد،  به راحتــی 
ــینا،  ــن س اب ــگاهی  دانش ــاد  ــتی جه یس ز ــوم  ــن عل نوی ــای  ی ه فناور ــگاه  پژوهش ــس  رئی

می گویــد: گزارشــی  در 
گــزارش شــده  کشــور حــدود 20/2 درصــد،  کل  ی در  نابــارور بررســی ها میــزان  براســاس 
از  زوج  یــک  کشــور  کل  در  میانگیــن  به طــور  کــه  اســت  آن  بــه معنــی  ایــن موضــوع  اســت. 

اســت. 1 نابــارور  زوج  پنــج  هــر  میــان 
کنار  از طرف دیگر 36 درصد زنان 15 تا 34 ساله ازدواج نکرده اند.2 وقتی این دو آمار 
که می توانید مادر بشوید با  که خدا را بابت این نعمت  هم قرار می گیرند، باید باعث بشود 
که شده تجربه  برای یکبار هم  را  کنید. خیلی ها می خواهند مادر شدن  همه وجود شکر 

که می توانند قدر آن را نمی دانند. کنند و لذت رو ببرند اما نمی تونند؛ ولی برخی 
در عظمــت  مــادر عالــم هســتی  بهتریــن  عــزاداران  بــرای شــما  روایــت  یــک  یــد  بگذار
را  ــدن  ــادر ش م ــت  نعم ــدر  ق ــه  ک ــانی  کس ــرای  ب ــا  ت ــم  کن ــل  نق ــدن  ــادر ش م ــاداش  پ و  ــر  اج

ــد. کنی ــل  نق ــد  نمی دانن
باره می فرمایند: این  در    اسالم  رسول مکرم 

َســِبیِل  ِفی  َماِلِه  َو  ِبَنْفِســِه  ُمَجاِهِد 
ْ
ال َقاِئــِم 

ْ
ال اِئــِم  الّصَ ــِة 

َ
ِبَمْنزِل َکاَنــْت  ُة 

َ
َمــْرأ

ْ
ال ــِت 

َ
َحَمل »ِإَذا 

َهــا 
َ
ل َکاَن  ْرَضَعــْت 

َ
أ َفــِإَذا  ِلِعَظِمــِه  ُهــَو  َمــا  ی  َتــْدِر  

َ
ال َمــا  ْجــرِ 

َ ْ
األ ِمــَن  َهــا 

َ
ل َکاَن  َوَضَعــْت  َفــِإَذا  اهلِل 

ٌك 
َ
َمل َرَضاِعــِه َضــَرَب  ِمــْن  َفَرَغــْت  َفــِإَذا  ِإْســَماِعیَل  ــِد 

ْ
ُول ِمــْن  ٍر  ُمَحــّرَ ِعْتــِق  َکِعــْدِل   ــٍة  َمّصَ ِبــُکّلِ 

ِك«.3
َ
ل ُغِفــَر  َفَقــْد  َعَمــَل 

ْ
ال ِنِفی [ 

ْ
]اْســَتأ اســتأنف   

َ
َقــال َو  ]َجْنَبْیَهــا[  َجْنِبَهــا  ــی 

َ
َعل

کـه  دارد  را  مجاهـدی  مقـام  و  زنـده دار  شـب  و  روزه دار  مقـام  شـود  بـاردار  زنـی  چـون 

کد خبر 2143631.  ، مهر ی  گزار . خبر   1
.1400071812320 : کد خبر ایسنا  ی  . خبرگزار  2
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کسـی  کـه  بزایـد اجـرى دارد  وقتـی  پـس  کـرده اسـت؛  راه خـدا جهـاد  و مالـش در  بـا جـان 
ثواب   ، از مادر فرزند  بار شـیر خوردن  باهر  را شـیر دهد  را نداند و چون طفل  آن  عظمت 
از شـیر دادن فارغ شـود فرشـته اى  را دارد و چـون  از اوالد اسـماعیل  کـردن یـك بنـده  آزاد 

یده شـدى. آمرز کـه  گیر  از سـر  را  کار خـود  و می گویـد  بـر پهلویـش می زنـد  َپـر 
که وقتی می توانی  هر نعمتی شکری دارد و شکر نعمت مادر شدن هم به این است 
و  فرزندانی مؤمن  و  کنی   خرج  زمان  امام  و  راه خدا  در  را  این نعمت  فرزنددار شوی 

کنی.  تربیت  زهرایی به دنیا بیاوری و برای رکاب امام زمان 
کننـد نعمـت مـادر  ایـن جلسـه نیـت  چقـدر خـوب اسـت همـه خواهـران حاضـر در 
کـه فرزنددار  کننـد  کننـد؛ یعنـی نیـت    شـدن خودشـان رو خـرج فرزنـد حضـرت زهـرا 
ولـی  حضـرت  یـاران  از  فرزندانشـان  تـا  بیاورنـد  فرزنـد  بیشـتر  هـم  می شـود  چـه  هـر  بشـوند، 
برای فرزندان    امام زمـان  اونوقت مادر  کردیـد  اینگونه نیت  گـر  ا  بشـود.  عصـر 
 شـامل حال فرزنـدان شـما خواهد  کـرد و دعـای حضـرت زهـرا  ی خواهـد  شـما مـادر

قـرآن می فرماید:  یـد. خـدا در  کـم نگیر را دسـت  نیـت خیر  شـد؛ 
َك 

َ
ِإّن ِمنــّی   ْل  َفَتَقّبَ ًرا  ُمَحــّرَ َبْطنــِی  فــِی  َمــا  ــَك 

َ
ل ْرُت 

َ
َنــذ ِإنــّی   َرّب   ِعْمــَراَن  ُت 

َ
اْمــَرأ ــِت 

َ
َقال »ِإْذ 

َعِلیُم«.1
ْ
ال ــِمیُع  الّسَ نــَت 

َ
أ

رحــم  در  آنچــه  گفــت: »خداونــدا!  کــه همســرِ »عمــران«  را  یــد( هنگامــی  آور ــاد  ی )بــه 
مــن  از  باشــد.   ) ــو ت ــه  ــراى خدمــت خان ب آزاد،  )و   » ر »محــّرَ کــه  کــردم،  ــذر  ن ــو  ت ــراى  ب دارم، 

دانایــی. و  تــو شــنوا  کــه   ، بپذیــر
  که به حضــرت مریم زمــان   اســت؛ آن  مــادر حضرت مریم  مــورد  آیــه در  ایــن 

تــو می کنم.  را در رحــم دارم نذر  کــه  که خدایــا فرزندی  کــرد  نــذر  بــود،  بــاردار 
  زمــان  امــام  ی حضــرت، عنایــت  یــار بــرای  فرزندانــت  کــردن  نیــت  بــا  هــم  شــما 

فرمودنــد:    امــام صــادق  بــه بچه هایتــان جلــب می کنیــد.  را  بزرگوارشــان  مــادر  و 
َذِلَك  َعِلَم  ِإَذا  اهلَل   

َ
َفِإّن َسْهمًا  ْو 

َ
ل َو  َقاِئِم 

ْ
ال ِلُخُروِج  َحُدُکْم 

َ
أ  

َ
ّن

َ
ِلُیِعّد ع  اهلِل  َعْبِد  ُبو 

َ
أ  

َ
»َقال

ْنَصاِرِه«.2 
َ
أ َو  ْعَواِنِه 

َ
أ ِمْن  َیُکوَن  َو  ُیْدِرَکُه  ی  َحّتَ ُعُمرِِه  ِفی  ُیْنِسَئ  ْن 

َ
أِل َرَجْوُت  ِتِه  ِنّیَ ِمْن 

هــر  کنــد  آمــاده  قائــم  بــراى خــروج  بایــد  از شــما  یــك  هــر  فرمــود:   امــام صــادق

آل عمران35.  .  1
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او  در عمــر  کــه  امیــدوارم  بدانــد  را  آن  او  نّیــت  از  هــرگاه  تعالــی  کــه خــداى   ، تیــر یــك  چنــد 
باشــد[.  او  یــاوران  و  یــاران  از  ]و  کنــد  را درك  قائــم  آنکــه  تــا  انــدازد  تأخیــر 

 پرورش احساس موضوع با داستان احساس برانگیز 
  زهــرا  کنــد؛ حضــرت  ی  مــادر برایــش    فاطمــه  کــه حضــرت  کســی  به حــال   خــوش 
قیامــت  کــه دعایشــان می کــرد؛  بــود  فکــر شــیعیان  بــه  آنقــدر  هــم هســت؛  مــادر شــیعیان 
هرکــس  هــم  دنیــا  ایــن  در  می کننــد؛  ی  مــادر شــیعیان  بــرای   ، زهــرا  حضــرت  هــم 
از شــهید  ی می کنــد؛  مــادر برایــش  بدانــد، حضــرت  مــادر خــودش  را    زهــرا  حضــرت 
نیــز  کارت دعــوت  یــک  بــر میهمانــان،  بــرای عروســی اش عــالوه  نقــل می کننــد  ردانی پــور 
می انــدازد؛    معصومــه  حضــرت  یــح  ضر بــه  و  می نویســد    زهــرا  حضــرت  بــرای 
اســت؛ شــهید  آمــده  بــه عروســی اش  کــه  در خــواب می بینــد  را    زهــرا  شــب حضــرت 

بــه حضــرت می گویــد: ردانی پــور 
  زهــرا  کنــم. حضــرت  خانــم! قصــد مزاحمــت نداشــتم؛ فقــط می خواســتم احتــرام 

یــم؟ برو کجــا  بــه  بــه مجالــس شــما نیاییــم  گــر  ا پاســخ می دهنــد: مصطفــی جــان! مــا 
نمــاز می خوانــد، دعــا می کــرد  نخوابیــد؛  تــا صبــح  دیگــر  ردانی پــور  شــهید مصطفــی 

یــه می کــرد. گر
عروســی  امشــب  گفــت:  و  کــرد  ســخنرانی  عروســی اش  شــب  روحانــی  جــوان  ایــن 
از  روز  تــازه ســه  بزنــم؛  در خــون خــودم غلــت  کــه  اســت  وقتــی  مــن  نیســت. عروســی  مــن 
انداخت  را  ، ســرش  تو دســت مــادر گذاشــت  را  کــه دســت زنش  بــود  گذشــته  عروســی اش 
بــی  و  آرام  هــم  بعــد  باشــی  مــادرم  ــرای  ب ــی  ــر خوب مــی خواهــد دخت ــم  دل گفــت  و  پاییــن 
در مشــکالت  و  زندگــی می کردنــد    زهــرا  بــا حضــرت  رفــت.1 شــهدا  بــه منطقــه  صــدا 

را می زدنــد. مــادر خانــه حضــرت  یــک  ماننــد 

رفتارسازی موضوع با روش ارائه برنامه
حضــرت  خانــه  راه  می آیــد،  پیــش  برایشــان  مشــکلی  تــا  کــه  کســانی  حــال  بــه  خوشــا 

 .https://parvaztaeshgh.blog.ir  1
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  زهــرا  بــه حضــرت  توســل  ایشــان متوســل می شــوند.  بــه  و  پــی می گیرنــد  در   زهــرا
می فرمایــد:  همدانــی  معصومــی  علــی  مــال  آیــت اهلل  توسل هاســت.  کارســازترین  از  یکــی 
َصــِلّ  ُهــَمّ 

ّ
»َالل بگوییــد:  مرحلــه  یــک  در  را  ایــن صلــوات  بــار  داشــتی 530  گــر حاجــت  ا

ِبــِه  حــاَط 
َ
أ مــا  ِبَعــَدِد  فیهــا  ُمْســَتوَدِع 

ْ
ال ــرِّ  والِسّ َبنیهــا  و  َبعِلهــا  و  بیهــا 

َ
أ و  فاِطَمــَه  َعلــی 

یقیــن می گفــت: هرکــی  و  قطــع  بــا  مــال علــی معصومــی همدانــی  آیــت اهلل  ِعلُمــَک«.1 خــود 
ــل  توس ــوع  ن ــن  ای از  ــی  ــای عجیب نتیجه ه و  ــتم  ــم هس ــن حرف ای ــای  پ ــن  م ــد  بگویی ــت،  گف

می گرفــت. 
ایــن  بــا  توسل هاســت.  ســریع ترین  و  کارســازترین  از    زهــرا  حضــرت  بــه  توســل 
حضــرت  از  قیامــت  تــا  را  خــود  نســل  و  فرزنــدان  عاقبت به خیــری  می توانیــد  توســل 
بــه  کنیــد  نمی شــود ســفارش  فرزنــددار  را می شناســید  کســی  گــر  ا نماییــد.  زهــرا طلــب 

گرفــت. نتیجــه خواهنــد  ان شــاءاهلل  متوســل شــوند؛  مــادر ســادات 
هــادى میالنــی  آیت اهلل ســید محمــد  بــه محضــر  آلمانــی  مــرد  و  زن  یــک  اســت  نقــل 

اســالم مشــرف شــویم. بــه  آمده ایــم  مــا  گفتنــد:  تعارفــات معمــول  از  پــس  وارد شــدند؛ 
فرمودند: علت چه چیز است؟ اهلل میالنی  آیت 

حادثــه اى  در  نشســته  شــما  محضــر  در  کــه  دختــرم  پهلــوى  کــرد:  عــرض  مــرد  آن 
او عاجــز شــدند  از معالجــه  پزشــکان  کــه  ی  ُخــرد شــد؛ طــور اســتخوان هایش  و  شکســت 

اســت. ک  ولــی عمــل، خطرنــا بایــد عمــل شــود،  گفتنــد:  و 
زیــر  در  کــه  اســت  آن  از  بهتــر  بمیــرم  بســتر  در  گــر  ا گفــت:  و  نشــد  راضــی   دختــرم 
کــه  یــم  دار ایرانــی  یــک خدمتــکار  مــا  آوردیــم.  بــه خانــه  را  او  به هرحــال  روم.  دنیــا  از  عمــل 
مالــی  اندوختــه  تمــام  راضــی ام  مــن  گفــت:  او  بــه  »بی بــی« صــدا می زنیــم. دختــرم  را  او 
کام  نا بایــد  امــا فکــر می کنــم  برگــردد،  بــه مــن  را بدهــم در عــوض صحــت و ســالمتی  خــود 

بمیــرم. پــر غصــه  بــا دل  و 
را شفا دهد. تو  که می تواند  دارم  گفت: من یک طبیب سراغ  بی بی 

تمــام  گفــت:  بی بــی  بدهــم.  او  بــه  را  موجودیــم  تمام پــول و  حاضــرم  گفــت:  دختــر 
 اطهــر زهــرای  حضــرت  مــن  جــده  و  علویــه ام  مــن  بــدان  باشــد.  خــودت  بــراى  آنهــا 

ج  2، ص 139 المرتضی،  المصطفی لشیعة  بشارة   .  1
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یــا   : بگــو ى  اشــک جــار و  بــا دل شکســته  تــو  بــه ظلــم شکســتند؛  را  او  پهلــوى  کــه  اســت 
بــده. مــرا شــفا   زهــرا فاطمــه 

ى  یــار معظمــه  بانــوى  آن  از  و  زدن  صــدا  بــه  کــرد  شــروع  شکســته  دل  بــا   دختــرم 
خواســتن.

آلمانی  بیمار  این   ،زهرا فاطمه  »یا  می گفت:  گریه  به  خانه  گوشه  در  هم  بی بی، 
مرا  ى  آبرو و  کن  کمک  جان!  مادر  می خواهم.  شما  از  را  او  شفاى  و  آورده ام  خود  با  را 

.» نگه دار
منقلــب شــدم  گوشــه حیــاط  در  واقعــه  ایــن  دیــدن  از  هــم  مــن  کــرد:  اضافــه  مــرد  آن 

گفتــم: و 
پهلو شکسته!  فاطمه اى 

دردم  که  بیا   ! پدر گفت:  و  زد  صدا  مرا  گاه  نا شد،  کت  سا ى  قدر دخترم  دیدم 
بانوى  بودم،  بحر  در  االن  گفت:  یافته.  شفا  کامال  او  دیدم  و  رفتم  جلو  شد.  کت  سا
همانم  من  فرمود:  کیستید؟  شما  گفتم:  کشید.  پهلویم  به  دست  و  آمد  نزدم  مجلله اى 

را می خوانی. او  که 
برحق اند.  زهرا وفاطمه  اسالم   که  دانستم  و  راحت شد  و  برخاست  دخترم 

آیت اهلل  تا مسلمان شویم. مرحوم  به خدمت شما رسیده ایم  و  آمده ایم  ایران  به  حاال 
از این معجزه مسرور شدند و شهادتین و سایر امور اسالمی را  میالنی )ره ( و حاضرین 

یدند.1 گرو اسالم  به  آنان  و  آموختند  او  به 

روضه
پــدرش  پیــش  را  کســی  شــفاعت  گــر  ا کــه  دارد  مقــام  آنقــدر    زهــرا  حضــرت  خانــم 
 اطهــر زهــرای  ناراحتــی  کــرم  طاقــت  ا پیامبــر  بشــود؛  رد  کــه  نــدارد  امــکان  بکنــد 
آذانی«2  آذاهــا فقــد  بــرای همیــن دائــم مــی  فرمودنــد: »فاطمــه بضعــه منــی مــن  را نداشــت؛ 

اســت. کــرده  اذیــت  را  مــن  کنــد  اذیــت  را  او  کــه  هــر  اســت  مــن  تــن  پــاره  فاطمــه 

.10٩ الزهراء، ص  کتاب فضائل   .  1
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 بعد از خودش بود و به همین خاطر   دل نگران حضرت فاطمه  رسول خدا 
می خوام  من  می کنند؛  چه  او  بعد  می دانست  چون  می گفت،  مردم  برای  را  حدیث  این 
َة  َمَوَدّ

ْ
 ال

َّ
ْجًرا ِإال

َ
ْیِه أ

َ
ُکْم َعل

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
 أ

َ
که فرمود: »ُقْل ال بگویم معاذاهلل خدا هم نگران فاطمه بود 

ُقْرَبی«1 مزد رسالت رو محبت به فاطمه قرار داد اما چگونه مزد رسالت را دادند.
ْ
ال ِفی 

آوا نبود را دگــــــــــــر  الله هــــــــــــا پژمرد بلبــــــــــــل 
نبود تنها  باغبان  مثــــــــــــل  باغ،  در  هیچ کس 

***
یک مدینه دشــــــــــــمن و یک خانه بی فاطمه
نبود کبری  ینب  ز بجز  کس  خانه  آن  بانوی 

***
ی ســــــــــــیلی خورده زهرا شهادت می دهد رو
از علی مظلوم تر مــــــــــــردی در این دنیا نبود

***
آتش را  کفــــــــــــار  خانــــــــــــه  جایز  نیســــــــــــت 
ای مسلمانان مســــــــــــلمان بود زهرا، یا نبود؟

***
یت ســــــــــــیاه ، رو ، ای بیدادگر ای جنایت کار
نبود زهرا  کشــــــــــــتن  رسالت  پاداش  و  اجر 

***
مصطفی از تو مودت خواست تو سیلی زدی
ی القربی نبود بی حیا ســــــــــــیلی زدن اجز ذو

***
یخت دشمن بر ســــــــــــر زهرا، والیت را ببین ر
نبود موال  از  غافــــــــــــل  و  فتــــــــــــاد  پا  از  بارها 

***

آیه 23.  ی،  . سوره شور  1
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علی چشم  در  گویند  شد  چه  نمی گویم  من 
نبود پیدا  فاطمه  پیدا،  بود  دشــــــــــــمن  سیل 

***
ای مدینــــــــــــه آتش غیرت چــــــــــــرا آبت نکرد
نبود صحرا  دامــــــــــــن  در  خدا  ناموس  جای 

***
گذشت یکســــــــــــر  کربال  در  علی  برآل  آنچه 
در ســــــــــــقیفه اتفاق افتاد، عاشــــــــــــورا نبود1

اطالع رسانی نخل میثم.  پایگاه   ، . غالم رضا سازگار  1
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 خطبه:
و  أجمعیــن،  ئــِق  الخال ِئ  بــار العالمیــن،  رِبّ  هلِل  الحمــُد  الرحیــم  الرحمــن  اهلل  بســم 
و حبیــِب  النبییــن، حبیِبنــا  و خاتــِم  المرســلین  و  األنبیــاِء  الســالم علــی ســّیِد  و  الصــالة 
الطیبیــن  آلــه  علــی  و  علیــه  اهلل  صلــی  محمــد،  المصطفــی  القاســِم  أبــی  العالمیــَن  إلــِه 
الدائــُم علــی أعداِئِهم  اللعــن  و  فــی األرضیــَن  ال ســّیما بقیــه اهلل  و  الطاهریــن المعصومیــَن، 

الدیــن. یــوِم  إلــی  أجمعیــَن 

 انگیزه سازی موضوع با روش ابهام
ولی  ارزش مند اســت،  بــرای مقربــان درگاه خداونــد بســیار  بــه مقام شــهادت  رســیدن 
ی  به هیــچ دردی نمی خــورد. روز گاهــی  ی صالحان اســت  آرزو کــه  همیــن مقــام شــهادتی 
کــه  یارانــم  از  یکــی  و جایــگاه  مقــام  پــروردگارا  کــرد:  بــه خــدا عــرض   ،حضــرت موســی
او در جهّنــم اســت! حضرت  کجاســت؟ خداونــد فرمــود:  شــهید شــده اســت در بهشــت 
بهشــت  بــه  را  کــه شــهدا  نــداده ای  وعــده  کــرد: خدایــا مگــر خــودت   عــرض  موســی 
را  مــن هیــچ عملــی  و  بــود  والدیــن  عــاق  ایــن شــخص  ولــی  بلــه،  فرمــود:  ببــری؟ خداونــد 

نمی کنــم.1 قبــول  والدیــن  عــاق  از 

ج15، ص195. الوسائل،  . مستدرك   1
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 اقناع اندیشه موضوع با روش توضیح و تبیین
مــادر  و  پــدر  یکــی  اســت؛  قائــل شــده  مــادر  و  پــدر  دو  مــا  بــرای  قــرآن  در  متعــال  خداونــد 

پــدر معنــوی؛ و  مــادر   - دارد  بیشــتری  اهمیــت  کــه   - و دیگــری  مــادی 
هاُتُهــْم«.1  ّمَ

ُ
أ ْزواُجــُه 

َ
أ ْنُفِســِهْم َو 

َ
أ ِمــْن  ُمْؤِمِنیــَن 

ْ
ِبال ْولــی 

َ
أ ِبــّیُ  َالّنَ »و  می فرمایــد:  قــرآن   

اســت؛ همســران حضــرت  از خودشــان ســزاوارتر  مؤمنــان  بــه  نســبت     کــرم پیامبر ا
می شــوند.  محســوب  ]مؤمنــان[  آنهــا  مــادران  نیــز 

کــه  ام المؤمنیــن هســتند؛ شــاید ســؤال شــود  ــرآن  ق فرمــوده  ــه  ب  ــر پیامب همســران 
ایــن  نیــز شــامل  کردنــد  امیرالمؤمنیــن خــروج  بــر  کــه   پیامبــر زنــان  از  بعضــی  آیــا 
ــان  زن ــد:  ــاره می فرماین ب ــن  ای در    ــی  ــام عل ام ــن  امیرالمؤمنی ــرت  ــوند؟ حض ــه می ش آی

ــد.2  بکنن را  ــدا  ــت خ ــه طاع ک ــی  مادام ــتند،  ــم هس تعظی ــتحّق  ــرم  مس ک پیامبر ا
کید ویژه شــده اســت.  تأ نیز  و مادرهــای معنــوی  پــدر  ی رعایــت حــق  روایــات، رو در 
ــٌیّ  َعِل َو  ــا  َن

َ
»أ فرموده انــد:  و  کــرده  یــح  ایــن حقیقــت تصر بــه  روایتــی  در    کــرم ا پیامبــر 

امــت هســتیم. ایــن  پــدر  و علــی دو  مــن  ــة«.3  َمّ
ُ ْ
األ َهــِذِه  َبــَوا 

َ
أ

انســان  پیدایــش  و  تولــد  منشــأ  کــه  پــدری  یکــی  اســت؛  پــدر  نــوع  دو  دارای  انســان   
او  و معنــوی  کمــال روحــی  و  تربیــت  کــه عهــده دار  و معنــوی  پــدر روحانــی  اســت؛ دیگــری 
 به لحاظ نقــش تربیت  گفــت همــه حضــرات معصومیــن  است.براین اســاس می تــوان 

امــت دارنــد. گــردن  بــر  پــدری  امــت، حــق  ارشــاد  و  و روحانــی و هدایــت  معنــوی 
که  کنیم  مــادران معنویمــان عمــل  و  پــدران  که طبــق رضایــت  بــود  بایــد مواظــب  پــس 
روایــت ســخت  ایــن  والدیــن شــدیم، شــامل  عــاق  نکــرده  و خدایــی  نباشــد  اینگونــه  گــر  ا
اباالحســن!  »ای   می فرماینــد:  امیرالمؤمنیــن  ــه  ب   کــرم  پیامبرا کــه  خواهیــم شــد 
بــر شــخصی  بــاد  لعنــت خــدا  پــس  اّمــت هســتیم؛  ایــن  والدیــن  به منزلــه  تــو  و  مــن  بدانکــه 

قــرار می گیــرد«.4 مــا  عــاّق  مــورد  کــه 

آیه 6. احزاب  . سوره   1
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 پرورش احساس موضوع با روش داستان احساس برانگیز 
کــه  آنجا تــا    زهــرا  حضــرت    امیرالمؤمنیــن  از  گرفتــن  بیعــت  یــان  جر در 
پــا  او  حــق  شــدن  پایمــال  از  جلوگیــری  بــرای  و  کــرد  دفــاع  شــوهرش  از  می توانســت 
کــرد. ترغیــب    علــی  امــام  بــه  کمــک  بــرای  را  مــردم  و  گذاشــت  مبــارزه  میــدان   بــه 

روایت می کند:   چنین  امام صادق 

  فاطمه  حضرت  کردند،  خارج  کراه  ا و  اجبار  با  منزل  از  را    امیرالمؤمنین  وقتی 
کشید: فریاد  و  هم خارج شد 

او  گر  ا فرمود،  مبعوث  حق  به  که محمد  را  خدایی  به  کنید!  رها  مرا  عم  »پسر 
و  می گذارم  سر  بر  را   اهلل رسول  پدرم  پیراهن  و  می کشم  سر  از  چادر  نکنید،  رها  را 

نفرین تان می کنم«.
یاب! در را  فاطمه  به سلمان گفت: سلمان،   امیرالمؤمنین

دیــدم ســتون های  قســم  ــه خــدا  ب ــودم.  ب   فاطمــه  نزدیــک  مــن  ــد:  ســلمان می گوی
اســت. افتــاده  لــرزه  بــه    رســول خــدا  مســجد 

تعالــی  و  تبــارک  خداونــد  مــن!  مــوالی  و  ســرور  ای  و  بانــو  ای  گفتــم:  و  آمــدم  جلــو 
نکــن. نفریــن  را  اینــان  فرســتاد.  جهانیــان  کل  بــرای  رحمتــی  را  پــدرت 

دیگــر  مــن  و  بکشــند  را    علــی  می خواهنــد  ســلمان،  »ای  فرمــود:    فاطمــه 
کنــم«.  نفریــن  را  آنهــا  و  ــروم  ب پــدرم  قبــر  ــزد  ن ــا  ت کــن  رهــا  مــرا  کنــم.  نمی توانــم صبــر 

. برگردی  به خانه  که  فرموده  امر  و  فرستاده    مرا علی  کردم :  عرض 
و صبر می کنم. برمی گردم  کرده،  امر   که علی کنون  ا فرمود:    فاطمه 

درآمد«.1  اولیه  به حال  و ستون ها  برگشت  سپس 
مــادر  نفریــن  شــد؛  مــی  رو  و  زیــر  مدینــه  می کــرد  نفریــن    زهــرا  حضــرت  گــر  ا
پیامبــر  دارد  روایــت  در  اســت.  ســخت تر  هــم  آن  از  پــدر  نفریــن  البتــه  و  گیراســت 

الســیف«.2  مــن  احــد  فانهــا  الوالــد  دعــوه  و  ک  »ایــا فرمودنــد:   خــدا

.87 – االحزان/ 86  بیت   .  1
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بّرنده تر است. از شمشیر  زیرا  باشید،  پرهیز داشته  پدر سخت  نفرین  از 
گر از فرزندانشــان برنجند  نــه فقــط پــدر و مادر معنــوی، پدر و مادر مادی انســان هــم ا

را نخواهند دید. آنها بیچاره می شــوند و روی خوشــبختی  کنند،  را نفرین  او  و 

 انگیزه سازی پیام با روش ابهام
از  دارد.  ــرار  ق ــی  باغ در  ــت  ــا عظم ب ــری  ــه قص ک ــد  دی ــواب  در خ ــبی  ــی ش کازرون ــی  مالعل
گاه صاعقــه ای  نــا اســت.  ی  نّجــار شــیراز فــالن  مــال  گفتنــد:  کــرد.  صاحــب قصــر ســؤال 

کــرد. کســتر  بــه خا تبدیــل  را  و قصــر  آمــد 
کــردی؟  کار  چــه  دیشــب  گفــت:  و  رفــت  نجــار  ســراغ  کازورنــی  مالعلــی  بعــد  روز 
بــه  کار  و  کــردم  مــادرم دعــوا  بــا  قبــل  گفــت: شــب  نجــار  داد.  را قســم  او  مــاّل  گفــت: هیــچ! 

کشــید«.1 ی  کتــک کار و  زدن 
  صــادق  امــام  کــه  جایــی  تــا  اســت  نکوهــش  مــورد  بســیار  والدیــن  عــاق  بلــه 
اســت  ملعــون  بزنــد؛  را  مــادرش  و  پــدر  کــه  کســی  اســت  ملعــون  اســت  »ملعــون  فرمودنــد: 

والدیــن می شــود«.2 عــاق  کــه  کســی  اســت  ملعــون 
حســاس  آن  بــه  نســبت  بســیار  بایــد  کــه  اتفاقــات  ایــن  از  اســت  پــر  اســالم  یــخ  تار

باشــیم.
ــه  ب مــادرم  ــا  ب و  کــردم   خداحافظــی  ــر  باق از حضــرت  کــه: شــبی  گویــد  ابامهــزم 
فــردا  وقتــی  کــردم.  تنــدی  او  بــه  مــن  و  مــادرم دعوامــان شــد  بــا  راه  در  منزلمــان می رفتیــم. 
چــه  مــادرت  و  تــو  بیــن  دیشــب  ابامهــزم!  »ای  فرمــود:  گاه  نــا رفتــم    امــام  خدمــت 
را در  تــو  و  را شــیر نداد  تو  از ســینه اش  و  را در شــکمش حمــل ننمــود  تــو  او  آیــا  گذشــت؟ 

نکــن«.3 تکــرار  را  ایــن عمــل  دیگــر  ننمــود؟  بــزرگ  دامنــش 
پیامدهــای  آخــرت  و  دنیــا  در  تاجایی کــه  دارد  بســیار عجیبــی  آثــار  والدیــن  بــه  بــدی 

اســت. گریبان گیــر  آن 

آیت اهلل دستغیب. داستان های شگفت انگیز   .  1
. همان، ص85.  2
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 اقناع اندیشه پیام با روش توضیح نمونه ها
ــا  ت بیــان می کنــم  ــرای شــما  ب را  روایــات  در  والدیــن  ــه  ب ی بی حرمتــی  اخــرو ــار  آث از  برخــی 

بشــوید: اهمیــت موضــوع  متوجــه 
لوالدیــه«.1  العــاق  الجنــه  فرمــود: »ال یدخــل    امــام صــادق  بــه بهشــت:  ورود  عــدم 

وارد بهشــت نمی شــود.  والدیــن  عــاق 

بوی بهشت استشمام  1. عدم 
بهشــت  از  دور  فاصلــه ای  از  بلکــه  نمی شــود،  بهشــت  وارد  والدیــن  عــاق  تنهــا  نــه 
زیــرا بوی  کنید،  والدیــن پرهیــز  از عــاق   فرمودنــد:  امــام صــادق  عبــور داده می شــود. 
استشــمام  را  آن  والدیــن  عــاق  ولــی  استشــمام می شــود،  هــزار ســاله  از مســیری  بهشــت 

2 نمی کنــد.

الهی 2. عدم غفران 
هــر  هرچنــد  اســت  شــده  واقــع  مــادر  و  پــدر  غضــب  مــورد  کــه  را  کســی  خداونــد 
مــن  کــه  بکــن  ی می خواهــی  هــرکار و می گویــد:  نمی بخشــد  بدهــد،  انجــام  هــم  را  طاعتــی 

نمی بخشــم.3 را  تــو 

نماز قبول  3. عدم 
کنــد،  ظالمانــه  نــگاه  مــادرش  و  پــدر  بــه  کســی  گــر  »ا فرمودنــد:    صــادق امــام   

نمی کنــد«.4  قبــول  را  نمــازش  خداونــد 
و  هستیم  طلبکار  گویی  که  می کنیم  صحبت  خود  مادر  یا  پدر  با  چنان  ما  گاهی 
چنان  حصرشان  و  بی حد  محبت  پاسخ  در  نیز  گاهی  خورده اند.  را  حقوقمان  و  حق 
سریعًا  که  می شوند  دیده  جوانانی  گاهی  می آید.  درد  به  قلبشان  که  می کنیم  ناسپاسی 

ج71، ص74.  ، بحاراالنوار  .  1

ج71، ص62.  ، بحاراالنوار  .  2
ج10، ص716. الحکمه،  میزان   .  3
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با  یا  نمی دهند  را  پرسش هایشان  جواب  گاهی  یا  می کنند.  پرخاش  مادرشان  و  پدر  به 
گفته  که خداوند متعال به صراحت  کنارشان رد می شوند؛ انگار نه انگار  از  بی اعتنایی 

1.» ٍفّ
ُ
أ ُهَما 

َ
َتُقْل ل  

َ
»َفال نگویید:  ایشان  به  »اف« هم  که حتی یک  است 

مادر می فرماید:  والدین مخصوصا  درباره زحمات    امام سجاد     
ی  نگهـدار خـود  رحـم  در  مـاه  چندیـن  را  تـو  او  بدانـی،  کـه  اسـت  آن  مـادرت  »حـق 
بـرای  را  وجـودش  تمـام  او  داد؛  غـذا  جانـش  شـیره  و  دل  میـوه  از  را  تـو  و  کـرد  حمـل  و 
تو سـیر  و  گرسـنه بمانـد  کـه خـودش  کـی نداشـت  با گرفـت؛  بـه کار  تـو  ی  و نگهـدار حفـظ 
پوشـیده  لبـاس  تـو  و  باشـد  برهنـه  خـودش  بیاشـامی؛  آب  تـو  و  باشـد  تشـنه  خـود  باشـی؛ 
از خواب شیرین خود  او  تو سایه نشـین باشـی.  و  آفتاب باشـد  باشـی؛ خودش در مقابل 
گرمای  از  را  تـو  او  بر خـود هموار سـاخت.  را  رنـج بی خوابـی  و  تـو چشـم پوشـید  به خاطـر 
را داشـته  تو  که  کرد  را تحمـل  ایـن رنج ها  او همه  کـرد؛  تابسـتان وسـرمای زمسـتان حفـظ 
را  مـادرت  ی  شـکرگذار توانایـی  و  قـدرت  تـو  کـه  بدانـی  بایـد  باشـی.  او  آن  از  تـو  و  باشـد 

توفیقـت دهـد«.2  او  بـر ادای حـق  و  کنـد  ی  یـار تـرا  آنکـه خداونـد  ی، مگـر  نـدار
پیامدهــای ســختی  نیــز  ــا  دنی در  بلکــه  آخــرت،  در  فقــط  ــه  ن والدیــن  ــه  ب بی حرمتــی 
ــه  ک ــد  باش ــب  مراق ــی  ــان خیل انس ــد  ــه می طلب ک ــت  ــد داش ــال خواه به دنب ــدان  فرزن ــرای  ب

نرنجنــد. او  از  مــادر  و  پــدر 

 برخی آثار دنیوی بی حرمتی به والدین 
كوتاهی عمر  .1

آن  نبــی  خضــر  کــه  آنجا در   موســی حضــرت  و   خضــر حضــرت  داســتان  در 
َفــَکاَن  ُغــالُم 

ْ
ال ــا  ّمَ

َ
»َوأ بیــان می کنــد:  این گونــه  را  نوجــوان  کشــتن  ــت 

ّ
را می کشــد، عل نوجــوان 

بــا  مــادرش  و  پــدر  نوجــوان  آن  اّمــا  و  َوُکْفــًرا«.3  ُطْغَیاًنــا  ُیْرِهَقُهَمــا  ْن 
َ
أ َفَخِشــیَنا  ُمْؤِمَنْیــِن  َبــَواُه 

َ
أ

کنــد. وادار  کفــر  و  بــه طغیــان  را  آنهــا  او  نخواســتیم  مــا  بودنــد،  ایمــان 
مــادر  و  ــدر  پ آینــده  در  آنکــه  به خاطــر  ــد  فرزن کــه  ــوم می شــود جایــی  ــه معل آی ایــن  از   

آیه 23. اسرا،  . سوره   1
ج 2، ص 621. الفقیه،  الیحضره  . من   2

 .80 آیه  کهف،  . سوره   3
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به  الهــی  راه  از  را  آنهــا  یــا  کفــران می کنــد،  و  آنهــا طغیــان  برابــر  و در  آزار می دهــد  را  خویــش 
کنــون مشــغول  کــه هم  ا فرزنــدی  اســت حــال  مــرگ می باشــد؛ چگونــه  در می بــرد، مســتحّق 
اســالمی  روایــات  در  دارنــد؟  وضعــی  چــه  خــدا  پیشــگاه  در  آنهــا  اســت؟  گنــاه  ایــن  بــه 
 ) مــادر و  پــدر  آزار  )بــه خصــوص  رحــم  تــرك صلــه  و  کوتاهــی عمــر  میــان  نزدیکــی  پیونــد 

اســت: نقــل شــده   امــام علــی از  کــه  روایتــی  ماننــد  اســت1  ذکــر شــده 
یِه 

َ
إل َفقاَم  الَفناَء،  ُل  ُتَعّجِ تی 

َّ
ال نوِب 

ُّ
الذ ِمَن  ِباهلِل  الُمؤِمنیَن فی ُخطَبِتِه: أعوُذ  أمیُر   

َ
»قال

الَفناَء؟«. ُل  ُتَعّجِ ُذنوٌب  أَوَتکوُن  الُمؤِمنیَن،  یا أمیَر   :
َ

َفقال الکّواِء الیشکرِی  بُن  اهلِل  َعبُد 
ِحِم،2 الّرَ َقطیَعُة  ک! 

َ
یل َو َنَعم   :

َ
َفقال

را  مــرگ  کــه  گناهانــی  از  فرمودنــد:  در ســخنرانی اش    امــام علــی  مؤمنــان  امیــر 
پنــاه می بــرم. بــه خــدا  پیــش می افکننــد، 

هــم  گناهانــی  مؤمنــان! مگــر  امیــر  ای  گفــت:  و  برخاســت  یشــکری  کــّواء  بــن  عبــداهلل 
افکننــد؟ پیــش  را  مــرگ  کــه  هســتند 

از خویشاوندان«. بریدن  ی؛  آر  ! تو بر  »وای  فرمودند:  حضرت 

الهی  توفیق  از  2. محروم 
والدیــن  عــاق  زیــرا  کــرده،  حــرام  را  والدیــن  عقــوق  »خداونــد  فرمودنــد:    رضــا امــام 

شــود«.3  ســلب  او  از  الهــی  اطاعــت  توفیــق  کــه  می شــود  باعــث 

در عقوبت تعجیل   .3
ی 

َ
ِإل ــُر 

َ
ُتَؤّخ  

َ
ال َو  ُعُقوَبُتَهــا  ــُل  ُتَعّجَ ُنــوِب 

ُّ
الذ ِمــَن  َثٌة 

َ
»َثال  می فرماینــد:  اســالم  رســول مکــرم 

ْحَســان«. 4 ِ
ْ

ال ُکْفُر  َو  ــاِس  الّنَ ی 
َ
َعل َبْغــُی 

ْ
ال َو  َواِلَدْیــِن 

ْ
ال ُعُقــوُق  ِخــَرِة 

ْ
ال

تأخیر  آخرت  به  و  گردد  شتاب  و  عجله  آن  کیفر  در  که  است  گناهان  از  دسته  سه 
، ستم بر مردم و ناسپاسی در برابر احسان دیگران. نیفتد: ناراضی ساختن پدر و مادر

ج12، ص519. نمونه  تفسیر   .  1
ج2، ص347. کافی،   .  2

ج10، ص717. الحکمه،  میزان   .  3
النص، ص237. ؛  )للمفید(  األمالی   .  4
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 پرورش احساس پیام با روش تصویرسازی 
روایات  و  قــرآن  بــه شــدت نهی شــده اســت، در  والدیــن  بــه  از بی احترامــی  کــه  همان گونــه 
در  متعــال  اســت؛ خداونــد  کیــد شــده  تأ بــه شــدت  نیــز  والدیــن  بــه  احســان  و  احتــرام  مــا، 
به عنــوان  و  فرمــوده  و ســفارش  والدیــن وصیــت  از  تشــکر  و  احســان  ــه  ب قــرآن  ســه جــای 
بــه  کــه  کردیــم  توصیــه  انســان  بــه  مــا  ُحْســنًا«  ِبَواِلَدْیــِه  ْنَســاَن  ِ

ْ
ال ْیَنــا  َوَصّ »َو  نمونــه می فرمایــد: 

کنــد.1   نیکــی  مــادرش  و  پــدر 
آن  ــل  مث ــد  بگردی را  ــم  کل عال ــر  گ ا ــه  ک دارد  ی  ــار آث ــان  ــادر چن م و  ــدر  پ ــه  ب ــت   خدم
رو قبــل  ایــن فرصــت  قــدر بدانیــد  تــا  کنــم  اشــاره  آنهــا  از  برخــی  بــه  کنیــد.  نمی توانیــد پیــدا 

بدهیــد  از دســتش  آنکــه  از 

  آثار دنیوی نیكی به پدر و مادر
آسان مرگ   .1

او  بــر  را  مــرگ  دارد خداونــد ســکرات  کــه دوســت  »کســی  امــام صــادق می فرماینــد:   
کنــد«.2 نیکــی  مــادرش  و  پــدر  بــه  و  کنــد  رحــم  کنــد، صلــه  آســان 

یاد می شود ز 2. عمر 
یــاد  ز را  مــادر عمــر  و  پــدر  بــه  نیکــی  فرمودنــد:   باقــر امــام   3.» العمــر فــی  یــد  یز »واهلل 

می کنــد.

فقر نمی شود 3. دچار 
نمی آید. او  به سراغ  فقر  زندگی  در  ابدا«ً.4  فقرًا  »ولم یصبه فی حقاقه 

گرفتن قرار  فرزندان  نیكی  مورد   .4

آیه 15(. احقاف،  آیه 14 -سوره  لقمان،  قرآن سوره  در  )موارد دیگر  آیه 8  . عنکبوت،   1
ج71، ص 66.  ، بحاراالنوار  .  2
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تــا  کنیــد  احســان  مــادر خــود  و  پــدر  بــه  کــه  کردنــد  مــا ســفارش  بــه  اســالمی  در دســتورات 
آمــوزش عملــی اســت؛ فرزندان  یــك  کار  ایــن  کننــد؛  بــه شــما نیکــی  فرزنــدان شــما نســبت 
کنیــد  احتــرام  پدرتــان  »بــه  فرمودنــد:  بــاره  ایــن  در   امــام صــادق مــا می آموزنــد.  از  نیــز 

کننــد«.1  نیکــی  بــه شــما  فرزندانتــان  کــه 
معنوی: و  مادی  امور  در  موفقیت   .5

کند، خدا در دنیا مشهورش می کند. فرقی  هرکس در دنیا حرمت پدر و مادرش را حفظ 
مادرت  و  پدر  مقابل  گر  ا باشد.   … و  الئیک  و  مسیحی  یهودی،  مسلمان،  فرد  ندارد، 
و    خدا  رسول  حرمت  که  هرکس  می کند.  بین المللی  را  نامت  خدا  کنی،  خم  کمر 

نامش می درخشد. آخرت  در  و هم  دنیا  در  دارد، هم  نگه  را  فرزندانش 
کــه  اســت  درحالــی  ایــن  شــد.  مانــدگار  نامــش  دنیــا  در  امــا  نبــود  شــیعه  ادیســون 
اســت.  نمانــده  آنهــا  از  نامــی  کنــون  ا امــا  کردنــد  زندگــی  در همــان عصــر  انســان  میلیون هــا 
در هشــت ســالگی  اســت. می گویــد:  بــرق  آنهــا  از  یکــی  کــه  دارد  اختــراع  ادیســون هشــت 
بخوانــی.  نمی توانــی درس  و  کــودن هســتی  تــو  گفــت:  و  کــرد  بیــرون  از مدرســه  مــرا  معلــم 
ــه  ب و  بچــه درس می دهــم  ایــن  ــه  ب گفــت: خــودم  ــه معلــم  ب و  ــرد  ب ــه مدرســه  ب مــرا  مــادرم 
ادیســون  بــرای  را  اتــاق  یــک  ادیســون  مــادر  اســت.  باهــوش  کــه بچــه ام  ثابــت می کنــم  عالــم 
ــن  دی ــا درس  ــه بچه ه ب و  ــد  کنی ــه  را مدرس ــان  ــز خانه ت ــای عزی مادره ــود.  ب ــرده  ک ــه  مدرس
  امامــان معصوم  از معــارف تهــی هســتند؛ حتــی هفتــه ای ده دقیقــه  بدهیــد؛ بچه هــا 

کنیــد. آنهــا معرفــی  بــه  را 
کــه  نبــود  مــا  محلــه ی  کتابخانــه ی  در  کتابــی  ســالگی   9 در  مــن  می گویــد  ادیســون 
کــه  دانســتم  طفولیــت  از  ادیســون  مــن  می نویســد:  وصیت نامــه اش  در  باشــم.  نخوانــده 
دفــاع  مــن  از  مــادرم  کــودن خوانــد،  مــرا  کــه معلــم  ی  روز اســت.  مــادر چــه چیــزی خوبــی 
ــن  م ــاره  درب ــادرم  م ــم،  کن ــت  ثاب ــه  ک ــم  گرفت ــم  ــی تصمی ــور قطع به ط ــان  زم آن  از  ــن  م ــرد.  ک
مــادرم هســتم. هرکــس  مــن مدیــون  و  مــن هســتند  اســت. همــه مدیــون  نکــرده  فکــر  خطــا 

بین المللــی می شــود.2 نامــش  بفهمــد  را  یــک خــط  ایــن 
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و  شدی  خوب  این قدر  که  شد  چه  می پرسند:  او  از  وقتی  که  آدمی  حال  به  خوشا 
دعای  از  دارم  چه  هر  که  کند  رحمت  را  مادرم  و  پدر  خدا  بگوید:  هستی؟  موفقی  فرد 

آنهاست.

 آثار اخروی نیكی به پدر و مادر
الهی  1. رضای 

راضــی  کنــد، خداونــد  از خــود  را  آنهــا  و  احتــرام  کنــد  مــادر خــود  و  پــدر  بــه  انســان  وقتــی 
رضــای  در  خداونــد  »رضــای  فرمودنــد:    کــرم ا پیامبــر  می شــود.  راضــی  او  از  هــم 

اســت«.1 والدیــن 

گرفتن قرار  الهی  در سایه عرش   .2
یــك  مناجــات می کــرد،  بــا خداونــد   می فرمایــد: حضــرت موســی  امــام صــادق
کســی  ایــن چــه  کــرد  از خداونــد ســؤال  اســت؛  الهــی  عــرش  زیــر ســایه  کــه  دیــد  را  نفــر 
کــه  اســت  کســی  ایــن  فرمــود:  اســت؟ خداونــد  گرفتــه  قــرار  تــو  زیــر ســایه عــرش  کــه  اســت 

اســت.2 کــرده  نیکــی  مــادرش  و  پــدر  بــه 

و جایگاهش بهشت است نمی رود  به جهّنم   .3
بوالدیه«.3 البار  النار  »لن یدخل   : اهلل عن رسول 

کــن  راهنمایــی  بــه عملــی  مــرا  ــم، 
ّ
»ای معل گفــت:    بــه حضــرت عیســی  نفــر  یــك 

نهــان  و  آشــکار  در  را  الهــی  تقــوای  فرمــود:   عیســی حضــرت  بــروم؛  بهشــت  بــه  کــه 
کــن«. نیکــی  مــادرت  و  پــدر  بــه  و  بــاش  داشــته 

و  انبیــا  »بیــن  فرمــود:    پیامبــر   : گرفتــن  قــرار  انبیــا  مقــام  نزدیــك  بهشــت  در 
اســت«.4 فاصلــه  درجــه  یــك  مــادر  و  پــدر  بــه  نیکی کننــده 

ج10، ص709. الحکمه،  میزان   .  1
ج71، ص65.  ، بحاراالنوار  .  2
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 رفتارسازی پیام با ارائه برنامه 
حقوق  آوردن  به جا  و  مادر  و  پدر  زحمات  جبران  که  است  این  برمی آید  روایات  از  آنچه 

نمود.  زمینه تالش  این  در  توان  تا حد  باید  اما  بسیار مشکلی است،  کار  آنها، 

 مهمترین حقوق مادر 
و احسان نیكی   .1

قــرآن  کــه در  اینکــه خداونــد متعــال   پرســید: معنــی  امــام صــادق  از  ابــی والد حنــاط 
کــرد؟  نیکــی  والدیــن  بــه  و چگونــه می تــوان  احســانا« چیســت  »وبالوالدیــن  می فرمایــد: 

کـه با آنان نیـک رفتار باشـی؛ آنان را   فرمودند: »احسـان این اسـت  امـام صـادق 
گرچـه غنـی باشـند. از حـال و  کننـد،  کـه نیازهـای خـود را از تـو درخواسـت  مجبـور نکنـی 
یابـی! آیـا  کنـی و در مواقـع لـزوم آنـان را در تشـان را درک  روزگار آنـان باخبـر باشـی و مشکال
ید انفاق  از آنچه دوست دار خداوند نمی فرماید: به مقام نیکوکاران نمی رسید مگر اینکه 
کمترین اهانت  گر آنان به سـن پیری رسـیدند،   فرمودنـد: »ا کنیـد«؟ سـپس حضرت 
، دل  آنـان فریاد نزن و با نگاه های مهرآمیـز و رافت انگیز آنـان روا مدار و بر سـر  بـه  آزاری  و 
آنـان را به دسـت آور و هیـچ گاه صـدای خود را باالتـر از صدای پدر و مادر نکن و دسـت 

گام هـای خـود را از قدم های آنان جلوتـر منه«.1 خـود را بـاالی دسـت آنـان قرار نـده و 

مهرآمیز نگاه   .2
بــن  الــی علــی  »النظــر  فرمودنــد:  کــه   شــنیدم  اســالم  گرامــی  رســول  از  ابــوذر می گویــد: 
فــی الصحیفــة -یعنی  والنظر  برافــة ورحمــة عبــادة  الوالدیــن  الــی  والنظــر  ابیطالــب عبــادة 

الکعبة عبــادة«.2 الــی  والنظــر  القرآن-عبــادة  صحیفــة 
 عبادت است؛ نگاه مهرآمیز به پدر و مادر عبادت  نگاه به علی بن ابیطالب 

کعبه عبادت است. به  نگاه  )قرآن( عبادت است؛  به صحیفه  نگاه  است؛ 

ج 71، ص 40.  ، بحاراالنوار  .  1
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 رفتارسازی موضوع با روش ارائه برنامه
دارد.  بــرکات عجیبــی  و  آثــار  نمــود چــون  و محبــت  بایــد احســان  هــم  والدیــن معنــوی  بــه 
را خیلــی دوســت  دنیــای شــما  از  فرمودنــد: »ســه چیــز    زهــرا  مثــال حضــرت  به عنــوان 

انفــاق«.  و  قــرآن  تــالوت   ، کــرم ا بــه چهــره پیامبــر  نــگاه  دارم؛ 
َرســوِل اهلِل،  َوجــِه  فــی  َظــُر  َوالّنَ ِکتــاِب اهلِل،  ِتــالَوٌة  َثــالٌث:  ُکــم  ُدنیا ِمــن  إلــی  ــَب  »ُحّبِ

َســبیِل اهلِل«؛1 فــی  َوالنفــاُق 
ائمه معصومین  و    زهـرا  و به حضرت  کنیم  تـالوت  قرآن  کنیم بسـیار  پس سـعی 
می گرفتنـد،  حاجـت  عالـم  دو  بی بـی  از  علمـا  برخـی  قـرآن،  تـالوت  بـا  کنیـم.  هدیـه   
بـا روضه  بـزرگان هم  از  برخـی  را خشـنود می کردند.  ایشـان  بـه خانـم،  و هدیـه  انفـاق  بـا  یـا 

روا می شـدند.  ایشـان حاجت  بـر  و اشـک    بـرای بی بـی دو عالـم  گرفتـن 
او  کامــل  والی  و  عشــق   ، الغدیــر کتــاب  )ره( صاحــب  امینــی  ویژگی های عالمــه  از 
 » »الغدیــر گفــت  کــه می تــوان  ناشــدنی  بــود؛ عشــقی وصــف    آل محمــد  بــه  نســبت 
بــر مصائــب آل محّمد  با صــدای بلند  اثــر همیــن عشــق نوشــته شــد. در مجالس  نیــز در 
تأثیــر  نوحه خوانــان تحــت  و  منبــر  اهــل  به ویــژه  و  دیگــران  کــه  ی  به طــور  می گریســت؛ 
و  اســت  در مجلــس    آل محّمــد  از  یکــی  گویــا  منقلــب می شــدند؛  ایشــان  گریه هــای 
ــش  در رگ های ــون  ــگاه خ آن ــرد،  را می ب   ــرا  زه ــرت  ــام حض ن ــت،  ــده ی مصیب گوین ــر  گ ا
اشــك  و همــراه  مــی زد  یــاد  فر رفتــه  او  نامــوس  بــر  کــه ظلــم  کســی  و چونــان  کــم شــده  مترا

مــی زد.  بیــرون  آتــش  از چشــمانش شــعله ی  بی امــان، 

 روضه
را این روزها شاد می کردند.  با اعمالشان دل بی بی  که  کسانی  کاش در مدینه هم بودند 

کردند. را خون    ینب  ز اما جیگر حضرت  آمدند عیادت  زنان مدینه  از  عده ای 

شــــــــــــد پاره پاره  ســــــــــــند  کوچه  میان  وقتی 
چشــــــــــــمان غّصه دار فلک پرســــــــــــتاره شد

نهج الحیاة، ص 271.  .  1
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***
تنگ کوچه های  وســــــــــــط  یا  کبر نامــــــــــــوس 
شد بدقواره  صفِت  شــــــــــــقی  یک  محصور 

***
بســــــــــــت دروغ  طاها  دختر  به  و  زد  تهمت 
شد زشــــــــــــت کاره  پســــــــــــرِ  دین،  داعّیه داِر 

***
بــــــــــــده به من را  گفت زود ســــــــــــند  گفتند: 
که ســــــــــــتم بی شماره شد گفتند: بعد از آن 

***
گرفت وجب  را  فدک اش  وسعت  پنجه،  با 
شد چاره  راه  فلک  غصب  برای  ســــــــــــیلی 

***
کرد گیر  ســــــــــــادات  مادر  پــــــــــــای  به  چادر 
شد شــــــــــــراره  پر  دلش  و  ک  خا ی  رو افتاد 

***
حسن ولی  ســــــــــــیلی  زده  طرف  یک  گفتند 
شد گوشــــــــــــواره  دوتا  جســــــــــــتجوی  پیگیرِ 

افتــاد    امــام حســین  اربابمــون  کربــال؛  یــم  بر از همیــن جــا   ، مــادر مــادر  مــادر  آخ 
ــاك  ی خ رو ــش  ــه؛ صورت ــن میکن نفری داره    ــین  ــم حس گفت ــه:  ی میگ راو ــاك.  ی خ رو
ــه  داره میگ ــدم  دی آوردم،  ــن  پایی را  ــرم  ــوره؛ س ــون میخ تک ــاش  لب ــدم  دی ــط  فق ــود؛  ب ــاده  افت

بــه رضــاك. رضــًا  الهــی 
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 خطبه:
و  أجمعیــن،  ئــِق  الخال ِئ  بــار العالمیــن،  رِبّ  هلِل  الحمــُد  الرحیــم  الرحمــن  اهلل  بســم 
و حبیــِب  النبییــن، حبیِبنــا  و خاتــِم  المرســلین  و  األنبیــاِء  الســالم علــی ســّیِد  و  الصــالة 
الطیبیــن  آلــه  علــی  و  علیــه  اهلل  صلــی  محمــد،  المصطفــی  القاســِم  أبــی  العالمیــَن  إلــِه 
الدائــُم علــی أعداِئِهم  اللعــن  و  فــی األرضیــَن  ال ســّیما بقیــه اهلل  و  الطاهریــن المعصومیــَن، 

الدیــن. یــوِم  إلــی  أجمعیــَن 

 انگیزه سازی موضوع با روش بهانه گویی
  امــام جــواد  کــه  بــودم   نشســته  رضــا  آدم می گویــد: خدمــت حضــرت  بــن  یــا  زکر
  بــود. حضــرت جواد  کمتر  از چهــار ســال    امــام جــواد  آوردنــد. ســن  او  را پیــش 
و در فکــری عمیــق  کــرد  آســمان  بلنــد  بــه طــرف  را  نهــاد، ســرش  زمیــن  بــر  را  دســت هایش 
  جــواد  امــام  فکــری؟  در  چــرا  جانــم  فدایــت  فرمــود:    رضــا  امــام  رفــت.  فــرو 
ســوگند،  خــدا  بــه  می اندیشــم.  شــد،  انجــام    مادرم زهــرا  دربــاره  چــه  آن  بــه  فرمــود: 
و  کنــم  تکه تکــه  را ســوزانده،  آنــان  برســد،  آنهــا  بــه  گــر دســتم  که ا اســت  آن  قاتالنــش  حــق 

برکنــم. را  یشه شــان  ر
را بوســید  را در آغوش کشــید، میان دو چشــمش  او    امــام رضا  ایــن هنــگام،  در 

امامت  شــیعه هســتی.1 الیق  تــو  که  راســتی  بــه  مــادرم فدایــت،  و  پــدر  فرمــود:  و 

و 59.  50 ج  االنوار  بحار  و  الوصیه، 184  إثبات   .  1
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 اقناع اندیشه موضوع با روش توضیح به نمونه ها
رفتــه    رســول خــدا  بــه مســجد  زوال  ، هنــگام  روز هــر    امــام جــواد  همچنیــن 
زهــرا  بــه ســراغ خانــه ی مادرش حضــرت   رســول خــدا بــر  و صلــوات  از ســالم  پــس  و 
بــا  و  درآورده  را  کفش هــا  و  اســت، می رفــت    پیامبــر  قبــر  نزدیکــی  در همــان  کــه   
دقایقــی  و  و دعــا می خوانــد  نمــاز  آنجــا  در  و  و خضــوع داخــل خانــه شــده  ادب  نهایــت 
بــرود   کــرم ا یــارت رســول  ز بــه  و هرگــز دیــده نشــد  بــه عبــادت مشــغول می شــد  طوالنــی 
که ســّر  بــه ذهــن مــن وشــما برســد این اســت  کــه شــاید  را نگیــرد.1 ســؤالی  و ســراغ مــادرش 

زهــرا  چیســت؟ بــه مادرشــان حضــرت   نســبت  ائمــه  کــرام  ا ایــن 
مادرشــان  بــه    و حضــرات معصومیــن    امــام جــواد  ارادت  ایــن همــه  دلیــل 

اســت. آمــده  قــرآن  آیــات  در    حضــرت 
درباره شجره طیبه سخن می گوید: ابراهیم  و 25 سوره  آیات 24  در  خداوند 

َوَفْر ُعَهــا  َثاِبــٌت  َهــا 
ُ
ْصل

َ
أ َبــٍة  َطِیّ َکَشــَجَر ٍة  َبــًة  َطِیّ َکِلَمــًة   

ً
َمَثــال ـــُه 

َّ
الل َضــَر َب  َکْیــَف  َتــَر   ــْم 

َ
ل

َ
»أ

ُهــْم 
َّ
َعل

َ
ل ــاِس  ِللَنّ  

َ
ْمَثــال

َ ْ
األ ـــُه 

َّ
الل َیْضــرِ ُب  َو َهــا  َر ِبّ ِبــِإْذِن  ِحیــٍن   

ّ
ُکَل َهــا 

َ
ُکل

ُ
أ ُتْؤِتــی  ــَماِء  الَسّ ِفــی 

َن«2 ــُر و
ّ

َک
َ

َیَتذ
کــه  اســت  پــاك  ماننــد درختــی  کــه  پــاك  زده: ســخنی  َمَثــل  ندیــدى خــدا چگونــه  آیــا 
پــروردگارش  اذن  بــه  را هــر دم  و شــاخه اش در آســمان اســت؟ میــوه اش  اســتوار  یشــه اش  ر

گیرنــد. پنــد  آنــان  کــه  مــردم می زنــد، شــاید  بــراى  را  َمَثلهــا  و خــدا  می دهــد. 
ِفــی   َفْرُعهــا  َو  ثاِبــٌت   هــا 

ُ
ْصل

َ
أ َبــٍة  َطّیِ َکَشــَجَرٍة  ــی  

َ
َتَعال اهلِل  َقــْوِل  َعــْن  ع  َجْعَفــرٍ  َبــا 

َ
أ ُت 

ْ
ل

َ
»َســأ

َبِنــی  ِفــی  َثاِبــٌت  َنَســُبُه  اهلِل   
ُ

َرُســول ــَجَرُة 
َ

الّش  
َ

َفَقــال هــا  ّبِ َر ِبــِإْذِن  ِحیــٍن   
َ

ُکّل هــا 
َ
ُکل

ُ
أ ُتْؤِتــی  ــماِء  الّسَ

ــیَعُة  الّشِ َوَرُقَهــا  َو  ــُة  ِئّمَ
َ ْ
األ ْغَصاُنَهــا 

َ
أ َفاِطَمــُة َو  ــَجَرِة 

َ
الّش َو ُعْنُصــُر  َعِلــّیٌ  ــَجَرِة 

َ
الّش َفــْرُع  َو  َهاِشــٍم 

ــًة  َوَرَق ــوِرُق  َفُت ــُد 
َ
ُیول

َ
ل ــْم  ِمْنُه ــوَد 

ُ
َمْول

ْ
ال  

َ
ِإّن َو  ــٌة  َوَرَق ــا  ِمْنَه ــُقُط  َفَتْس ــوُت  َیُم

َ
ل ــْم  ِمْنُه ــَل  ُج الّرَ  

َ
ِإّن َو 

َمــا  ُهــَو   
َ

َقــال هــا  ّبِ َر ِبــِإْذِن  ِحیــٍن   
َ

ُکّل هــا 
َ
ُکل

ُ
أ ُتْؤِتــی  ــی  

َ
َتَعال ــُه 

ُ
َقْول َک  ِفــَدا ــُت 

ْ
ُجِعل ــُه 

َ
ل ــُت 

ْ
ُقل  

َ
َقــال

ِشــیَعِتِه«.  ــی 
َ
ِإل َســَنٍة  ُکّلِ  ِفــی  َحــَراِم 

ْ
ال َو  ِل 

َ
َحــال

ْ
ال ِمــَن  َمــاِم  ِ

ْ
ال ِمــَن  َیْخــُرُج 

حضــرت  کــرد.  ســؤال  ابراهیــم  ســوره  آیــات  دربــاره    باقــر  امــام  از  فــردی 

ج1، ص 58. الّشریعه،  یاحین  ر  .  1
ابراهیم. و 25 سوره  آیات 24   .  2
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ثابت شــده  بنی هاشــم  در  ایشــان  َنَســب  کــه  اســت   رســول اهلل شــجره،   فرمودنــد: 
آن  شــاخه های  و    فاطمــه  آن  و عنصــر1    امیرالمؤمنیــن  درخــت  تنــه  اســت؛ 

شــیعیان اند.2 آن  برگ هــای  و   ائمه معصومیــن
آن  یشــه  ر و  اصــل  و  کــه عنصــر  رســول اهلل  اســت  والیــت  شــجره طیبــه، شــجره 
هرچــه  آنهــا  اســت.  فاطمــه  مادرشــان  امامــان  همــه  یشــه  ر ازایــن رو  اســت؛    فاطمــه
بــه  ایــن عالــم  در  بلکــه هرکــه   ، ائمــه  فقــط  نــه  دارنــد؛    فاطمــه  مادرشــان  از  دارنــد 
هــر چــه  کــه  باشــد می دانــد  دارای معرفتــی  انســان  گــر  ا باشــد  رســیده  رفیعــی  هــر جایــگاه 
و  ــوی  ــد معن رش در  او  ــی  تربیت ــش  نق ــون  ــادر چ م ــژه  به وی دارد.  ــود  ــادر خ م و  ــدر  پ از  دارد 

اســت.  پــدر  از  ــر  پررنگ ت فرزنــدان غالبــا  کمــاالت 

 انگیزه سازی پیام با روش تعریف
بــزرگ شــیعه  از علمــای  یکــی  بــه  اشــاره ای  دارد  یــم جــا  ببر پــی  مــادر  مقــام  بــه  اینکــه  بــرای 
را  او  کــه  اســت  رفیــع  ی  به قــدر علمــا  بیــن  در  ی  انصــار مرتضــی  شــیخ  جایــگاه  کنــم. 
دنبــال  بــه  اصــول و  ی ، علــم  نوآور بــا  ی  داده انــد. و لقــب  المجتهدیــن«  و  الفقهــاء  »خاتــم 
او  آثــار  کتاب های رسائل و مکاســب مهم ترین  کــرد.  جدیــدی  مرحلــه  وارد  آن، فقــه را 
ایشــان  ارزشــمند  کتــاب  بایــد  در حــوزه علمیــه مجتهــد شــود  بخواهــد  کســی  گــر  ا اســت. 

ــد.3 بخوان را 
تقــوا  و  علــم  عالــی  درجــات  بــه  فرزنــدت  گفتنــد:  ی  انصــار شــیخ  مــادر  بــه  وقتــی 
بیشــتری  ترقــی  فرزنــدم  کــه  بــودم  آن  انتظــار  در  »مــن  گفــت:  پاســخ  در  اســت«،  رســیده 
در  حتــی  و  بــودم  وضــو  بــا  اینکــه  مگــر  نــدادم،  شــیر  او  بــه  مــن  یــرا  ز باشــد؛  داشــته 

نــدادم.4 شــیر  را  او  وضــو  بــدون  هــم  زمســتان  ســرد  شــب های 
و جلــوی حمــام  ــه دوش می گرفــت  ب را  پیــرش  مــادر  ی«،  انصــار اســت »شــیخ  نقــل 

اســاس شــجرة طیبــه،  یعنــی  اســت.  آمــده  نســب«  »اصــل  و  »اصــل حســب«  »اصــل«،  بــه معنــای  در عربــی،   » . »عنصــر  1
زهراســت.  وجــود حضــرت  زمیــن مطهــر 

ج 1، ص59. اهلل علیهم،  آل محمد صلی  الدرجات فی فضائل  . بصائر   2
ی. انصار یکی شیعه شیخ  و  .  3

افشان. بذر  مرتضی  نویسنده   ،60 تربیتی ص  . صد حکایت   4
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پایــان  از  پــس  تــا  می ایســتاد  منتظــر  همان جــا  و  می ســپرد  حمــام  زن  بــه  را  او  و  می بــرد 
و صبــح  مــادر می رفــت  ــه دست بوســی  ب هــر شــب  ی  ــد. و گردان ــاز  ب ــه  ــه خان ب را  او   ، کار
همــواره  مــادرش،  مــرگ  از  پــس  بااین حــال  می شــد.  خــارج  خانــه  از  مــادر  اجــازه  بــا 
ــه  ب ــزرگ خدمــت  ب نعمــت  از  کــه  اســت  دلیــل  ایــن  ــه  ب ــه ام  ی گر و می فرمــود:  می گریســت 
تمــام  ی،  انصــار مرتضــی  ــود، شــیخ  ب باایمانــی  زن  مــادرش  آنکــه  ــا  ب مــادر محــروم شــدم. 

آورد.1 به جــا  دوبــاره  را  ی  و واجــب  نمازهــای 

 اقناع اندیشه پیام با روش استقراء و آمار
عالــم  خداونــد  را  یشــان  مادر نقــش  کــه  می رســیم  زن هایــی  بــه  قــرآن  آیــات  بــه  نــگاه  بــا 

ــت.  اس ــتوده  س

مریم  مادر  1. همسر عمران 
یــده  برگز زن  و  افــزون شــده  یــم ســتایش  کر قــرآن  در  کــه  اســت  بانویــی    یــم  مر حضــرت 

اســت:  میــان عالمیــان معرفــی شــده  از 
ِنســاِء  َعلــی   ِک  اْصَطفــا َو  ــَرِک  َطّهَ َو  ِک  اْصَطفــا اهلَل   

َ
ِإّن َیــُم  َمْر یــا  ِئَکــُة  َمال

ْ
ال ــِت 

َ
قال ِإْذ  »َو 

یــده  برگز را  تــو  یــم خــدا  مر اى  گفتنــد:  فرشــتگان  کــه  را  یــد هنگامــی  آور یــاد  بــه  میــَن«. 
َ
عال

ْ
ال

اســت.2 داده  برتــرى  زنــان چهــان  تمــام  بــر  و  ک ســاخته  پــا و 
ى  ــادر م ــان  دام در  ى  ــن و یافت ــت  تربی ــا  ب   ــم  ی مر ــرت  ــی حض برگزیدگ و  ــت  قداس
زیــرا  ى بی ارتبــاط نیســت؛  ایمــان و و  ، اخــالص  بــاور چــون همســر عمــران، شایســتگی ها، 

اســت:  پرداختــه  او  مــادر  از  ویژگی هایــی  ارائــه  بــه  یــم،  مر یــم  تکر از  قبــل  قــرآن 
َك 

َ
ِإّن ــی  ِمّنِ ْل  َفَتَقّبَ رًا  ُمَحــّرَ َبْطنــی  فــی  مــا  ــَك 

َ
ل ْرُت 

َ
َنــذ ــی  ِإّنِ َرّبِ  ِعْمــراَن  ُت 

َ
اْمــَرأ ــِت 

َ
قال »إْذ 

آنچــه  گفــت: خدایــا  کــه همســر عمــران  را  یــد هنگامــی  آور یــاد  بــه  َعلیــُم« 
ْ
ال ــمیُع  الّسَ ْنــَت 

َ
أ

باشــد.   ) تــو بــراى خدمــت خانــه  آزاد،  )و   » »محــّرر کــه  کــردم،  نــذر  تــو  بــراى  دارم،  رحــم  در 
و شــنوا هســتی.3 تــو دانــا  کــه  بپذیــر  از مــن 

. و حکمت ص64  . حکایت   1
آل عمران، 42.  .  2
آل عمران، 35.  .  3
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خویــش  ى  بــاردار دوره  معنــوى،  و  الهــی  نّیــت  و  ى  خدابــاور ایــن  بــا  زنــی  بی تردیــد 
مراقــب طهــارت ظاهــرى،  و  بــرده  بــه ســر  بندگــی خالصانــه  و  پرواپیشــگی  کمــال  در  را 

اســت. بــوده  خویــش  کــودک  بــر  تأثیرگــذار  الیش هــاى  آ از  ى  دور و  باطنــی 
یــم  مر مــادر  خالصانــه  و  الهــی  انگیــزه  از  قــرآن  یادکــرد  اهمیــت  و  راز  بــه  رهیافــت 
هســتی،  پــروردگار  پیشــگاه  بــه  خویــش  جنیــن  کــردن  پیشــکش  و  ى  بــاردار هنــگام  بــه 
جدیــد  یافت هــای  در و  کاوش هــا  باشــیم  داشــته  توجــه  کــه  می شــود  میســر  آن  از  پــس 
و حتــی  تولــد  زمــان  از  کــودک  و پیرامونــی  کــه حــوادث محیطــی  آن اســت  بیانگــر  علمــی، 
و  ــا  رفتاره  ، او ــدوه  ان و  ــزن  ، ح ــکار اف ــورات،  ــل تص قبی از  ــی،  دوره جنین در  و  آن  از  ــش  پی
کامــل  تأثیــر  داراى  آمــوزش،  و  از شــیر  گرفتــن  نظافــت،  تغذیــه،  نیــز  و  مــادر  عملکردهــاى 

می باشــد. او  آینــده  شــخصیت  شــکل گیرى  و  تنظیــم  در 
تنهــا در رحم مادر رشــد  نــه  تولــد  از  قبــل  »انســان  ک، می نویســد:  بنیامیــن اســپا دکتــر 
او شــریک  در همــه حرکت هــاى  بلکــه  دارد،  گرمــی  و محیــط  تغذیــه می شــود  می کنــد، 

1 ــت«.  اس
بــه  پایبنــدى  اندیشــه  در  فرزنــدش  تولــد  لحظه هــاى  نخســتین  در   ،یــم مر مــادر 
او  تصــور  برخــالف  می بینــد  کــه  هنگامــی  و  اســت  بســته  خــدا  بــا  کــه  اســت  عهــدى 
در شــمار خدمــت کاران  آن جامعــه  رســوم  براســاس  نمی توانــد  کــه  آورده  دنیــا  بــه  دختــرى 
او  و  نمی کاهــد  ى،  ایمــان و از  ، چیــزى  تصــور یــداد خــالف  رو ایــن  امــا  درآیــد،  خانــه خــدا 
کننــده  )عبــادت  یــم«  »مر را  نــوزادش  و  باقــی می مانــد  در عهــدش  قــدم  ثابــت  همچنــان 
در  ــی  اله ــداد  ام ــان  ــد، خواه ــه خداون ب ــلش  نس و  او  ــپردن  ــا س ب و  ــد  ــام می نه ن ــد(  خداون

می گــردد:  ى  و تربیــت 
َکــُر 

َّ
الذ ْیــَس 

َ
َول َوَضَعــْت  ِبَمــا  ــُم 

َ
ْعل

َ
أ َواهلَلُّ  ْنَثــی 

ُ
أ َوَضْعُتَهــا  ــی  ِإِنّ َرِبّ  ــْت 

َ
َقال َوَضَعْتَهــا  ــا  َمّ

َ
»َفل

ولــی  ِجیــِم«.  الَرّ ــْیَطاِن 
ّ

الَش ــَن  ِم ــا  َتَه َیّ َوُذرِّ ــَك  ِب َهــا 
ُ

ِعیذ
ُ
أ ــی  ِإِنّ َو ــَم  َی َمْر ْیُتَها  َســَمّ ــی  ِإِنّ َو ْنَثــی 

ُ ْ
َکاأل

را دختــر  او  مــن  گفــت: خداونــدا!  یافــت(  را دختــر  او  )و  آورد،  دنیــا  بــه  را  او  کــه  هنگامــی 
پســر هماننــد دختــر  و   - بــود  گاه تــر  آ بــود،  آورده  دنیــا  بــه  او  آنچــه  از  ولــی خــدا   - آوردم 
انجــام دهــد.(  پســر  را هماننــد  ى معبــد  نمی توانــد وظیفــه خدمت گــذار نیســت. )دختــر 

1 . بنیامین اسپاک، تغذیه، تربیت و نگهدارى کودک، ترجمه احمد میرعابدینی، چاپ اول، تهران، نشر چکامه، 544.
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رانــده شــده،  )وسوســه هاى( شــیطان  از  را  فرزندانــش  و  او  و  گــذاردم؛  نــام  یــم  مر را  او  مــن 
قــرار می دهــم.1 تــو  پنــاه  در 

مادر عیسی مریم   .2
گرامــی  را  او  قــرآن  کــه  اســت  دیگــرى  نمونــه  مــادر  و  بانــو    مــادر عیســی     یــم  مر
روزهــاى  همــان  از  کــه  ى  مــادر اســت.  داده  قــرار  ســتایش  و  تمجیــد  مــورد  و  داشــته 
الهــی  بــه عبــادت  و  مقیــم خانــه خــدا شــد  و  کن  ، ســا مــادر آغــوش  از  نخســتین جدایــی 
کــه  رســید  مرتبــه اى  بــه  خداونــد  بندگــی  و  عبودیــت  در    یــم  مر مقــام  پرداخــت. 
ــی  اله ــر  پیامب ــه  ــورد غبط م و  ــد  ــرود می آم ف او  ــر  ب ــمانی  آس ــده  مائ ــد.  ــد ش ــده خداون ی برگز
زنان  از  یــم  کرد. مر از خداونــد درخواســت  را  گرفــت و داشــتن چنــان فرزنــدى  قــرار  یــا(  )زکر
پــاس  بــه شــدت  را  کدامنــی خــود  پا و  کــی  پا کــه  آن جهــت  از  اســت  قــرآن  مــورد ســتایش 

اســت.  الهــی شــده  نفخــه  یافــت  در کــه شایســته  رفتــه  پیــش  آنجــا  ــا  ت و  اســت  داشــته 
ــْت  َق

َ
َصّد َو  ــا  ُروِحن ــْن  ِم ــِه  ِفی ــا  َفَنَفْخن َفْرَجهــا  ــْت  ْحَصَن

َ
أ ــی  ِت

َّ
ال ــراَن  ِعْم ــَت  اْبَن ــَم  َی َمْر »َو 

را  دامــان خــود  کــه  یــم دختــر عمــران  مر و  قاِنِتیــَن«. 
ْ
ال ِمــَن  کاَنــْت  َو  ُکُتِبــِه  َو  هــا  ّبِ َر ِبَکِلمــاِت 

کتاب هایش  و  پــروردگار  کلمات  او  از روح خــود در آن دمیدیــم،  و ما  نــگاه داشــت  ک  پــا
بــود.2  فرمــان خــدا  از مطیعــان  او  و  کــرد  را تصدیــق 

ِنَســاِء  ــی 
َ
َعل َواْصَطَفــاِك  ــَرِك  َوَطَهّ اْصَطَفــاِك  اهلَلَّ  ِإَنّ  َیــُم  َمْر َیــا  ِئَکــُة 

َ
َمال

ْ
ال ــِت 

َ
َقال ِإْذ  »َو

یــد(  آور یــاد  )بــه  و  ِکِعیــَن«.  ا الَرّ اْرَکِعی َمــَع  َو  اْســُجِدی  ــِك َو  َیُم اْقُنِتی ِلَرِبّ َمْر یــا  ِمیــَن. 
َ
َعال

ْ
ال

ــر  ب و  ــاخته  ک س ــا پ و  ــده  ی برگز را  ــو  ت ــدا  ــم! خ ی مر »اى  ــد:  گفتن ــتگان  فرش ــه  ک را  ــی  هنگام
پــروردگار  براى  ایــن نعمــت(  )بــه شــکرانه  یــم!  برتــرى داده اســت. اى مر زنــان جهــان،  تمــام 

کــن«.3  رکــوع  رکوع کننــدگان  ــا  ب و  آور  به جــا  و ســجده  کــن  خــود، خضــوع 
یــا   ،مــادر حضــرت عیســی یــا  به عنــوان دختــر عمــران،    یــم  مر نــام حضــرت 
توصیــف  بــه  مربــوط  آیــات  اســت.  ذکــر شــده  قــرآن  در  بارهــا  و  بارهــا  به صــورت مســتقل، 
و  کدامنــی  پا برگزیدگــی،  ُخلقــی،  عبــادى،  ى،  رفتــار ویژگی هــاى  شــخصی،  حــاالت 

.36 / آل عمران   .  1
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بهشــتی،  از نعمت هــاى  ى  بهــره ور و  پــروردگار  در عبادتــگاه  یــم  مر ســکنی گزینی حضــرت 
اســت:  یافــت  در و  فهــم  قابــل  دارای چنــد مطلــب 

مولــود  و  فرزنــد  کــه  یــم، ســبب شــد  مر بندگــی خالصانــه  کدامنــی،  پا وارســتگی،  یکــم: 
بــه  و  یــم  مر بســان  زنــی  گــر  ا زاده شــود؛  او  دامــن  در    ى چــون عیســی مســیح بزرگــوار
کســب  را  ایــن شــرافت  نمی توانســت  نمی بــود،  او  پرواپیشــگی  و  کــی  پا پیمانــه قداســت، 

بیابــد.  را    بــراى عیســی مســیح مادرشــدن  و شایســتگی  و ظرفیــت  کنــد 
ایــن  و  سزاســت  یــم  مر چــون  ى  مــادر از    عیســی  چــون  فرزنــدى  تولــد  دوم: 
نیــز  و  آن  از  پــس  و  مراحــل جنینــی  در  فرزنــدان  تربیــت  در  مــادر  نقــش  آشــکار  به صــورت 
رفتــار و ُخلق و خــوى فرزندان  بر حــاالت،  ایمــان مــادران  و  تأثیــر حــاالت روحــی، اخــالق 

می رســاند.  را 
بــه  او  ى  مــادر نقــش  در    یــم  مر تقدیــس  و  عظمــت  تمــام  گویــی  ســوم: 
ى  مــادر بــر  ناظــر  آیــات  کثــرت  می شــود.  خالصــه  او  پــروردن  و  زادن  و     عیســی
اســت.  فهــم  قابــل  منظــر  همیــن  از   ، عیســی  حضــرت  بــراى     یــم مر حضــرت 
و ظرفــی  گــذرگاه  بســان  نمی تــوان  را    بــراى عیســی  ،یــم مر ى  مــادر چهــارم: 
گــر چنیــن  ا کــه  انگاشــت    و شــخصیت مســیح  بــراى مظــروف  تأثیــر  و  نقــش  بــدون 
گرفتــن  و جــاى    یــم  مر ى  اخالقــی، خدابــاور پــرواى  از  توصیــف  آن همــه  ذکــر  می بــود، 
از  تغذیــه  و  خداونــد  ى  شــبانه روز پرســتش  بــه  پرداختــن  مــکان،  مقدس تریــن  در  ى  و
عقالنــی  و  فهــم  درخــور  توجیــه  و  ضــرورت  ى،  پیشــامادر دوره  در  غذاهــا،  ک تریــن  پا
و  دادنــد   یــم مر بــه  فرشــتگان  را    تولــد عیســی بشــارت  برایــن،  افــزودن  نمی یافــت! 

کردنــد.  یــم« معرفــی  مر »فرزنــد  لقــب  بــا  را  نــوزاد  آن 

 مادر موسی   .3
بنی اســرائیل  پســر  فرزنــدان  فرعــون،  کــه  آمــد  دنیــا  بــه  ى  روزگار در    حضــرت موســی
ــی   ــت والدت موس ــاى نخس روزه ــان  از هم ــد.  نیاب زوال  ى  ــلطنت و ــا س ت ــد  ی ــر می بر را س
در حفــظ  و چاره اندیشــی  تدبیــر  از  و  گرفــت  فرا و اضطــراب  تشــویش  را  ى  مــادر و  ،
ــوى  از س   ــی ــادر موس م ــه  ک ــود  ب ــگام  ــن هن ای در  ــد.  مان ــز  ــش، عاج ــد خوی فرزن ــان  ج

راهنمایــی شــد:  خــدا 
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َتَخاِفــی   
َ

َوال ــِمّ  َی
ْ
ال ِفــی  ِقیــِه 

ْ
ل

َ
َفأ ــِه  ْی

َ
َعل ِخْفــِت  ــِإَذا  َف ْرِضِعیــِه 

َ
أ ْن 

َ
أ ُموَســی  ِمّ 

ُ
أ ــی 

َ
ِإل ــا  ْوَحْیَن

َ
»َوأ

ُهــْم 
َ
ل ِلَیُکــوَن  ِفْرَعــْوَن   

ُ
آل َتَقَطــُه 

ْ
َفال ُمْرَســِلیَن. 

ْ
ال ِمــَن  ــوُه 

ُ
َوَجاِعل ْیــِك 

َ
ِإل وُه 

ّ
َراُد ــا 

ّ
ِإَن َتْحَزِنــی   

َ
َوال

او  بــر  کــه  و هنگامــی  ده  را شــیر  او  کــه  کردیــم  الهــام  مــادر موســی  بــه  مــا  و  َوَحَزًنــا«.  ا  َعــُدًوّ
بــه  را  او  مــا  کــه  مبــاش،  و غمگیــن  نتــرس  و  بیفکــن  نیــل(  یــا )ى  در در  را  ى  ترســیدى، و
فرمــان خــدا  بــه  مــادر  کــه  قــرار می دهیــم. )هنگامــی  رســوالن  از  را  او  و  بازمی گردانیــم،  تــو 
و  ــان  آن ــمن  ــرانجام دش ــا س ت ــد،  گرفتن از آب  را  او  ــون  فرع ــدان  ــد( خان افکن ــا  ی در ــه  ب را  او 

گــردد.1 اندهشــان  مایــه 
این ماجرا چند موضوع مطرح است:  در 

یــا شــنیدن  الهــام،  بــه معنــاى  مــادر موســی  )چــه  بــه  الهــی  آنچــه در وحــی  یکــم: 
به عنــوان  را    مــادر موســی  منزلــت  و  مهــم می نمایــد   ) دیگــر هــر مکانیســم  یــا  صــدا، 
و  تدابیــر  تمامــی  می بینیــم،  کــه  اســت  واقعیــت  ایــن  می بخشــد،  واالیــی  بســی   ،  مــادر
برخاســته  بــا شــجاعت  و  دقیــق، مدبرانــه   ، ریــز به صــورت  راهکارهــاى وحیانــی خداونــد 
قلــب  ایمــان،  از  خداونــد  و  می شــود  اجــرا  و  گرفتــه  فرا موســی  مــادر  ســوى  از  ایمــان،  از 
ــن  لح ــا  ب   ــی   ــادر موس م ــیله  به وس ــود  ــتورات خ ــق دس دقی ــراى  اج و  ــد  تعه ــن،  مطمئ

گــزارش می کنــد.  ســتایش 
مــادر  قلــب  تســکین   ، مــادر آغــوش  بــه    موســی دوبــاره  بازگشــت  راز  دوم: 
شــده  دانســته  خداونــد  وعــده  حقانیــت  اثبــات  و  ى  و از  انــدوه  زدودن   ،موســی

اســت: 
را  او  مــا   .»...  

ّ
َحــٌق اهلَلِّ  ــَد  َوْع َنّ 

َ
أ ــَم 

َ
َوِلَتْعل َتْحــَزَن   

َ
َوال ــا  َعْیُنَه ــَرّ  َتَق ــْی  َک ــِه  ِمّ

ُ
أ ــی 

َ
ِإل ــاُه  »َفَرَدْدَن

وعــده  کــه  بدانــد  و  نباشــد  و غمگیــن  روشــن شــود  تــا چشــمش  بازگردانیدیــم  مــادرش  بــه 
اســت.2  الهــی حــق 

از  او  امتنــاع  راهــکار  راه هــاى ممکــن، خداونــد  تمامــی  میــان  از  کــه  واقعیــت  ایــن  امــا 
تقدیــر   ، مــادر بــه    بازگشــت موســی  را عامــل  دیگــر  زنــان  پســتان  و مکیــدن  پذیــرش 
پــرورش،  تربیــت،  کار  کــه  باشــد  می توانــد  مطلــب  ایــن  نشــانگر  می کنــد،  پیش بینــی  و 

و 8. . قصص، 7   1
. قصص، 13.  2
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و  کمــال  ى  و خــود  مــادر  چــون  زنــی  به وســیله  بایــد  پیامبــر   موســی رشــد  و  تغذیــه 
اهمیــت  کــردن  برجســته  بــه معنــاى  ایــن  و  دیگــری  زن شــیرده  هــر  نــه  و  پذیــرد  انجــام 
ى  مــادر از  موفــق  الگــوى  ارائــه  و  فرزنــدان  ســویابی  و  ســمت  در  مــادران  تربیتــی  نقــش 
پــرورش فرزندى  و  تربیــت  کار  اتــکال به خداونــد  و  و اعتمــاد  باایمــان اخــالص  کــه  اســت 

رســاند.  فرجــام  بــه  وجــه ممکــن  بهتریــن  و  احســن  بــه شــیوه  را      چــون موســی

 پرورش احساس پیام با محتوای داستان احساس برانگیز 
اســت،  کلیــدی  و  مهــم  بســیار  فرزنــد  تربیــت مطلــوب  در  ی  مــادر نقــش  کــه  ی  هما ن طــور

اســت. مهــم  بســیار  فرزنــد  ناصحیــح  تربیــت  در  نیــز  همان طــور 
عبرت انگیــز  درعین حــال  و  دردنــاك  بســیار  کــه  یــخ  تار پندآمــوز  مســایل  از  یکــی 
پــدر  اعــدام  ی هنــگام  نــور آیــت اهلل حــاج شــیخ فضــل اهلل  فرزنــد  زدن  کــف  ماجــرای  بــود، 
کــرد.  قــد علــم  زمــان  آن  انقالبــی، علیــه مشــروطه غیرمشــروعه  عــادل  و  ایــن مجتهــد  بــود. 
از مســیر اصلــی خود و مســیر اســالم  امــا چــون مـشـروطـــه  بــود،  بااین کــه اول مشــروطه خواه 

کردنــد. زندانــی  و  گرفتنــد  را او  و عاقبــت  کــرد  آن مخالفــت  بــا  و خــارج شــد،  منحــرف 
بــزرگان  از  یکــی  بــود.  پــدرش  اعــدام  بــر  ُمِصــر  بقیــه  از  بیــش  کــه  پـــسری داشــت  شــیخ 
.ایشــان فرمود:  ی پرســیدم  نور از شــیخ فضل اهلل  را  زندان رفتم و علت  بـــه  مـــن  بـــود،  گفته 
ــهید  ــیخ ش ــون شـ ــد. چـ درآی کار  از  ــن  ــرم چنی پس ــه  ک ــتم  داش را  ــارش  انتظ ــم  ه ــن  م ــود  خ
آن  متولــد شــد.  در نجــف  بچــه  ایــن  کــرد:  اضافــه  دیــد،  مــرد  آن  در چهــره  را  تعجــب  اثــر 
برای  ازایــن رو شــیر نداشــت؛ مجبــور شــدیم یك دایــه شــیرده  بــود،  بیمــار  مــادرش  هـــنگام 
کــه  گهــان متوجــه شــدیم  نا مــی داد،  پســرم شــیر  بــه  زن  آن  کــه  مـــدتی  از  .پــس  یــم  بگیر او 
  امیرالمؤمنیــن  دشــمنان  از  و  ناصبــی  عالوه بــر آن  اســت؛  )هــرزه(  آلــوده ای  زن  ی  و
آن  زد.  کــف  پــدرش  اعــدام  در هنــگام  کــه  رســید  به جایــی  ــر  پـسـ ایــن  ــار  کـ  .  ... بــود  نیــز 
ــوده  ت رئیــس حــزب  کــه  ی  ــور کیان ــام  ن ــه  ب داد  تحویــل جامعــه  دیگــر  پســری  فاســد،  پســر 

ایــران شــد.1
فرزنــد صالــح می دانند  پــرورش  را  تربیــت صحیــح  ثمــره و محصــول    امــام علــی 

در اسالم ص 89 فرزند  تربیت   .  1
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در  آرامــش  و  انــس  ازایــن رو حضــرت می فرماینــد:  اســت.  والدیــن  آرامــش  و  انــس  مایــه  کــه 
باشــد  کــه صالح  فرزندی  باشــد؛  توافــق داشــته  بــا شــوهرش  کــه  ســه چیــز اســت: همســری 

باشــد.1  انســان  رأی  و هــم  کــه موافــق  ی  بــرادر و 
َنــا 

َ
ل َهــْب  َنــا  َبّ »َر آخــرت می شــود.  و  دنیــا  در  والدیــن  نــور چشــم  فرزنــد صالــح  تربیــت 

ْعُیــٍن«.2
َ
أ َة  ــَرّ ُق اِتَنــا  َیّ َوُذرِّ ْزَواِجَنــا 

َ
أ ِمــْن 

گل هــای بهشــت اســت؛  از  گلــی  فرزنــد صالــح  کــرم  فرماینــد:  ا همچنیــن پیامبــر 
ایــن  در  مــرد  و ســعادت  اســت  نمــوده  بندگانــش قســمت  بیــن  کــه خداونــد  اســت  گلــی 

باشــد.3 داشــته  فرزنــدی شایســته  کــه  اســت 
گــر  ا اســت؛  نعمــت  بهتریــن  فرزنــد،   می فرماینــد:  العابدیــن  زیــن  امــام  همچنیــن 
اســت  کننــده ای  بمیــرد، شــفاعت  گــر چنانچــه  ا و  اســت  نقــد  کننــده ای  باشــد، دعا زنــده 

پیشــاپیش می فرســتد.4 را  او  انســان  کــه 
نابــودی  مایــه  ناصالــح  فرزنــد  پــرورش  منفــی  پیامدهــای  و  آثــار ســوء  دیگــر  از ســویی 

اســت.  والدیــن  شــرف 
و  خــود  پیشــینیان  آلوده کننــده  به عنــوان  ناصالــح  فرزنــد  از    علــی  امــام 
 ، دیگــر بیانــی  در    امیرالمؤمنیــن  می کننــد.5  یــاد  بازمانــدگان  و  اوالد  فاســدکننده 
تنهــا  نــه  ناصالــح  فرزنــد  نموده انــد.6  معرفــی  مصیبت هــا  شــدیدترین  را  ناخلــف  فرزنــد 
از دســت می دهــد،  را  انســانیت خویــش  و  بندگــی  گوهــر  و  نمــوده  گــم  را  خویشــتن خــود 
گردانــد؛  مبــدل  ناصالــح  انســانی  بــه  را  و شایســته  پــدر صالــح  اســت  نیــز ممکــن  گاهــی 
تــا  بــود  اهلبیــت  مــا  از  مــردی  پیوســته  زبیــر  فرمودنــد:  زبیــر  دربــاره    امیرالمؤمنیــن 

کــرد.7 مــا جــدا  از  را  او  و  بــزرگ شــد  او عبــداهلل  ناخلــف  و  فرزنــد شــوم  اینکــه 

البالغه، قصارالحکم، شماره354 نهج   .  1
آیه 74.  فرقان،  . سوره   2

ج 15، ص 113. الوسایل،  . مستدرك   3
ج 16، ص112. کنزالعمال،   .  4

ج1،ص75. الحکمة،  میزان   .  5

ج1،ص75. الحکمة،  میزان   .  6
االخالق، ص74. بن فضل، مکارم  . طبرسی، حسن   7
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 رفتارسازی پیام با روش ارائه برنامه 
آن  مــادر  تربیــت صحیحــی،  و  زندگــی  هــر  کلیــد طالیــی  گفــت  به صراحــت  بتــوان  شــاید 
مادرشــان می گفتنــد:  تربیتــی  نقــش  دربــاره  اســالمی  انقــالب  رهبــر معظــم  اســت.  خانــواده 
و هنــری،  دارای ذوق شــعری  کتاب خــوان،  باســواد،  فهمیــده،  بســیار  ــم  یــک خان مــادرم 
اینها،بلکــه  و  بــه معنــای علمــی  نــه  کــه می گویــم،  البتــه حافظ شــناس   - حافــظ شــناس 
بــود و صــدای خوشــی  کامــاًل آشــنا  قــرآن  بــا  و  بــا دیــوان حافــظ -  بــودن  بــه معنــای مأنــوس 

هم داشــت.
هــم  خیلــی  می خوانــد؛  قــرآن  مــادرم  و  می نشســتیم  همــه  بودیــم،  بچــه  وقتــی  مــا 
ــه  ب ــان  برایم و  ــدیم  ــع می ش ــا دورش جم ــا بچه ه م ــد.  ــنگ می خوان و قش ــیرین  را ش ــرآن  ق
اّولیــن  مــن خــودم  اســت، می گفــت.  پیامبــران  زندگــی  مــورد  در  کــه  را  آیه هایــی  مناســبت، 
پیامبــران  بعضــی  و    ابراهیــم  زندگــی حضــرت   ،زندگــی حضــرت موســی  ، بــار
اســت  آن  در  پیامبــران  نــام  کــه  آیاتــی  بــه  کــه می خوانــد،  قــرآن  مــادرم شــنیدم.  از  را  دیگــر 

دادن. بــه شــرح  بنــا می کــرد  می رســید، 
نزدیــِک شــصت ســالگی -  از ســنین  بعــد   - کــه هنــوز  از شــعرهای حافــظ  بعضــی 
ایــن دو بیــت  از جملــه،  از مــادرم شــنیدم.  کــه آن وقــت  از شــعرهایی اســت  یــادم اســت، 

اســت: یادم 
پیمانــه  بــه  و  بسرشــتند  آدم  زدنــد        گل  میخانــه  در  ئــک  مال کــه  دیــدم  دوش 

زدنــد
البتــه مثــل  را هــم -  فرزندانــش  و  بــود خیلــی مهربــان، خیلــی فهمیــده  مــادرم خانمــی 

را می کــرد.1 آنهــا  رعایــت  و  مــادران - دوســت می داشــت  همــه 
و  رنــج  بــا  مــادر  گذاشــت.  وقــت  بایــد  فرزنــدان  تربیــت  بــرای  اینجاســت  نکتــه 

می کنــد.  نهادینــه  فرزنــدان  در  را  تربیــت  ذره ذره  می کشــد  کــه  مشــقت هایی 
و  ک  پــا عواطــف  از  ی  برخــوردار کــودک  هــر  نیازهــای  مهمتریــن  از  یکــی  همچنیــن 
زالل  از  کــودک  کــه  اســت. هنگامــی  والدیــن  و  و خویشــاوندان  ــواده  و محبــت خان مهــر 
بــا  گردیــد،  برطــرف  او  توجــه عاطفــی  و  و عطــش محبــت  محبــت خانــواده ســیراب شــد 

 2873/https://farsi.khamenei.ir.  1



ی  / جلسه سوم   رزق مادر

52

بــرکات  از  تــا همــگان  اجتمــاع می گــذارد  بــه عرصــه  پــا  پرنشــاط  و  و ســالمت  آرام  روانــی 
ابــراز  کــودک،  عاطفــی  شــخصیت  پــرورش  راه هــای  از  یکــی  شــوند.  بهره منــد  او  وجــود 

اســت. بوســیدن  از جملــه  و  محبــت 
  فاطمــه  ی  بــازو و  دســت  و  رخســار  بــر    کــرم ا پیامبــر  مکــرر  بوســه های 
کــردن  بــه محبــت  آن حضــرت  بــود.  فرزنــدش  بــه  آن حضــرت  ابــراز عالقــه  از  نشــانه ای 
  امــام حســن    رســول خــدا  ی  روز مــی داد؛  اهمیــت  بســیار  کــودکان  بــه  توجــه  و 
ولــی  دارم،  فرزنــد  ده  مــن  کــرد:  عــرض  بــن حابــس  اقــرع  نــوازش می کــرد؛  و  را می بوســید 
فرمودنــد:  و  ک شــدند   غضبنــا پیغمبــر  نبوســیده ام.  را  آنــان  از  تابه حــال هیچ یــک 
بــه اطفــال  کنــم؟ هرکــس نســبت  گرفتــه اســت، مــن چــه  تــو  از قلــب  را  گــر خــدا محبــت  »ا

نیســت«.1 مــا  از  ــدارد،  ن نگــه  را  ــزرگ ســاالن  ب ــرام  احت و  نکنــد  ترحــم 
مکــرر  بوســیدن  بــا  بــود،  مکتبــی  چنیــن  یافتــه  تربیــت  کــه  نیــز    زهــرا  حضــرت 

می دادنــد.  پــرورش  را  آنهــا  عاطفــی  شــخصیت  خــود،  فرزنــدان 
تا جایی  ی هم دارد  ثواب بسیار بوسیدن  این  ببوسید.  یاد  ز را  فرزندان خود  بنابراین 
َدَرَجًة«.  ٍة 

َ
ُقْبل ِبُکّلِ  ُکْم 

َ
ل  

َ
َفِاّن َاْوالِدُکْم  ِة 

َ
ُقْبل ِمْن  کِثُروا  »َا می فرمایند:    کرم  پیامبرا که 

بوسیدن درجه ای است.2 هر  در  برای شما  زیرا  ببوسید  بسیار  را  فرزندان خود 
بــا  پــدر  و  مــادر  بیــن  عاطفــی  روابــط  شــکل گیری  عوامــل  از  یکــی  فرزنــد  بوســیدن 
ناپســند  ی  کار و  را خــالف عــرف  آن  اســتان ها  بعضــی  در  متاســفانه  کــه  اســت  فرزنــدان 

می داننــد.
کــه  بــه هرشــکلی  فرزنــدان  بــا  والدیــن  ارتبــاط عاطفــی  و  اســت  اشــتباه  تفکــر  ایــن  امــا 
بیــن  ارتبــاط عاطفــی شــدید  نیــز    در ســیره معصومیــن  اســت؛  تقویــت شــود مطلــوب 

اســت.  واقعیــت  ایــن  گویــای    فاطمــه  مادرشــان حضــرت  بــا    ائمــه 

 پرورش احساس موضوع با روش داستان احساس برانگیز
یــاد  ز خیلــی   زهــرا فاطمــه  مادرشــان  بــا   معصومیــن حضــرات  عاطفــی  ارتبــاط   
بــه خانــه  بّشــار می گویــد:  بنــام  یــم؛ شــخصی  دار روایــت  در  کــه  تــا جایــی  اســت،  بــوده 

الحسین، ص 71. الجمال  ترجمه: علی  االسالم،  النموذجیه فی  المرء  زهرا )س(،  فاطمه   .  1
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حضــرت  می خــورد؛  تــازه  رطــب  دارد    حضــرت  دیــدم  رفتــم،    صــادق  امــام 
گفتــم:  کــن!  میــل  فرمــود:  نمی خواهــم.  آقــا  گفتــم:   ! بخــور بیــا خرمــا   ! بّشــار فرمــود:   
کوفــه  بازارهــای  از  یکــی  در  بخــورم.  نمی توانــم  ناراحتــم  اســت.  گرفتــه  را  گلویــم  بغــض  آقــا! 
پایــش  دفعــه  یــک  مــی رود؛  دارد  پیرزن هــای شــیعه  ایــن  از  یکــی  دیــدم  داشــتم می رفتــم. 
کــرد. نوکرهای  را لعنــت    به زمیــن خــورد ظالمین زهــرا  تــا  افتــاد.  بــر زمیــن  و  لیــز خــورد 
آقــا  گفتــم،  را  یــان  تــا جر دلــم ســوخت.  بردنــد. خیلــی  و  گرفتنــد  را  او  حکومتــی شــنیدند، 
کنیــم. به مســجد ســهله  برایــش دعــا  یــم مســجد ســهله  برو منقلــب شــد. فرمــود: بلنــد شــو 
آســمان  بــه طــرف  را  نمــاز خواندنــد؛ دست هایشــان  رکعــت  دو    امــام صــادق  رفتیــم. 
مــن  گفــت:  کردنــد.  آزادش   ! بلنــد شــو فرمــود:  وقــت  یــک  کردنــد.  را دعــا  او  و  کردنــد  بلنــد 
گفتــم  را  ــان  ی ــرزن جر پی ــه  ب رفتــم  مــن  ــد.  کرده ان آزاد  را  ــرزن  پی ــدم  دی رفتیــم  و  بلنــد شــدم 
از  تــا  آقــا  یــم خدمــت  برو پــس  گفــت:  پیــرزن  کــرد.  برایــت دعــا  و  نمــاز خوانــد  امــام  کــه 
 فرمــود: خانــم! چــرا وقتی  امــام صــادق  بعــد  آقــا،  کنــم. آمدیــم خدمــت  ایشــان تشــکر 
بــرای  آقــا جــان!  گفــت:  کــردی؟  لعنــت  را    زهــرا  مــا  زمیــن خــوردی ظالمیــن جــَده  بــه 
مــادرت  پهلــوی شکســته  ــاد  ی یکدفعــه  آمــد،  درد  پهلویــم  زمیــن خــوردم  بــه  وقتــی  اینکــه 

افتــادم.1   زهــرا 
نشان می دهد. به صراحت  را  نیز خود  بین علما  در  ارادت ها  این 

و  ــارت  ی ز ــرای  ب ــود،  ب ــده  آم ــش  پی ــش  برای ــی  بزرگ ــکل  ــه مش ک ــوزه  ــالی ح از فض ــی  یک
مــه طباطبایــی 

ّ
بــه عال از قضــا  عــازم حــرم می شــود.    رضــا  امــام  بــه حضــرت  توّســل 

اشــک  پــر  بــا چشــمی  و  رفتــه  بــه طرفــش  اســت.  عــازم حــرم  هــم  ایشــان  کــه  بــر می خــورد 
روا شــود. کــه حاجتــش  بیامــوزد  او  ــه  ب ــا دعایــی  ت ایشــان می خواهــد  از  پرســوز  دلــی  و 

وقتی  »فرزندم!  می گوید:  آنگاه  می کند  او  حالت  و  چهره  به  مهربان  نگاهی  مه 
ّ

عال
به  را  حضرت  که  است  این  دعاها  بهترین  و  مؤّثرترین  از  یکی  می شوی،  مطّهر  حرم  وارد 
از خدا بخواهد. چون حضرت به مادرش  را  تو  که حاجت   قسم بدهی  مادرش زهرا 
سخت  محبوبش،  مادر  به  دادن  سوگند  و  دارد  خاّصی  ارادت  و  فراوان  عالقه    زهرا 

افتاد.2 مؤّثر خواهد 
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 رفتارسازی موضوع با روش ارائه برنامه
از  مانــدگار  الگویــی  نیــز  فرزنــد  تربیــت  در  اســالم،  نمونــه جهــان  بانــوی    زهــرا  حضــرت 
کوچــک  در خانــه  کــه  دانشــگاهی  در    زهــرا  اســت؛ حضــرت  گذاشــته  بــر جــای  خــود 
با ســبک  را  یخ  تار تمــام  مــادران  افــراد،  تربیــت برجســته ترین  بــود ضمــن  کــرده  ایجــاد  خــود 

ی رســانیده اســت. یــار تربیــت فرزنــد،  زندگــی فاطمــی در 
که فرزندان را در مسیر تربیت رهنمون  الالیی های مادران از نخستین آموزه هایی است 
اما چنین نیست؛  توان درک ندارد  کودک  که  که برخی می اندیشند  می شود؛ همان زمانی 
آموزه های    زهرا  حضرت  الالیی  است؛  یافت  در درحال  همواره  کودک  هشیار  روح 
و  باش  پدرت  شبیه  می گرفت:  بر  در  را   … و  جویی  حق  شهامت،  و  شجاعت  ایمان، 
کن، یکتاپرست باش و دست دوستی به دشمن مده.« بهره گیری  گردن حق باز  طناب از 
آن  باالی  ظرفیت  به  توجه  با  شعر  به ویژه  فرزند  تربیت  در  هنری  و  ادبی  فرم های  انواع  از 
در انتقال مفاهیم، آغاز معرفی الگوی مناسب، پرهیز دادن از همنشینی با بدان، انس و 

کرد. که می توان از این نکته برداشت  همراهی با فرزند و … آموزه هایی است 
کالسی عملی در تربیت فرزندانشان است؛   ، سیره زندگی حضرت صدیقه طاهره
کارشناسان تربیتی معتقدند آموزش از این روش ماندگارتر و مؤثرتر است. در همین زمینه 
 می فرماید: مادرم فاطمه را در شب جمعه در محراب عبادت دیدم  امام حسن 
به  شب  تا  بود  مشغول  سجود  و  رکوع  به  پیوسته  او  است؛  مشغول  نماز  و  عبادت  به  که 
هستند.  ما  عملی  تربیت  تحت  ما  فرزندان  دارد  اهمیت  خیلی  که  نکته ای  رسید.  پایان 
دهیم  می  انجام  عمل  در  که  چیزی  آن  بلکه  شوند  نمی  گوییم  می  ما  که  چیزی  آن  آنها 

یم.  اخالقیات آنها می شود. پس باید برای تربیت عملی خودمان وقت بگذار
بــه  پاســخ  در    زهــرا  کــه حضــرت  کســاء می بینیــم  بــه حدیــث شــریف  نگاهــی  بــا 
دلــم.  میــوه  و  دیــده ام  نــور  اى  برتــو   می فرماینــد: ســالم  امــام حســن  فرزندشــان  ســالم 
آمــوزه  ایــن  بودنــد؛  قایــل  فرزندشــان  بــرای  کــه  اســت  احترامــی  از  نشــان  ایشــان  پاســخ  نــوع 
بگذارنــد؛ چنان کــه  احتــرام  مــادر  و  پــدر  و  یکدیگــر  بــه  نیــز  فرزنــدان  کــه  ســبب می شــود 

ببینیــم. ایشــان  فرزنــدان  میــان  در  را می توانیــم  احتــرام  نهایــت 
تشــویق  ی  علم آمــوز جملــه  از  نیکــو  اعمــال  بــه  را  فرزندانشــان    زهــرا   حضــرت 
 ، ــرو ب »بــه مســجد   می فرمــود:  امــام حســن  فرزندشــان  بــه  مثــال  به عنــوان  می کردنــد؛ 
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کالم  ایــن  البتــه  کــن«.  بازگــو  بــرای مــن  و  بیــا  نــزد مــن  و  گیــر  فرا از پیامبــر شــنیدی  را  آنچــه 
فرزنــد،  بــا  ارتبــاط صحیــح  آن  و  نیــز شــامل می شــود  را  مهــم دیگــری  آموزه هــای  حضــرت 
اســت  فرزنــد  تربیــت  مهــم  نــکات  دیگــر  از  و …  او  بــا  گفت وگــو  بــرای  بهانه هایــی  ایجــاد 

گیــرد. قــرار  مــادران  بایــد سرمشــق  کــه 
بــرای  می شــود؛  آغــاز  کودکــی  دوران  از    فاطمــی  زندگــی  ســبک  دینــی  تربیــت 
ی  بیــدار بــه  را  کــودکان خــود  رمضــان  مبــارک  مــاه  و ســوم  بیســت  در شــب  ایشــان  نمونــه 
کننــد  تــا اســتراحت  را می خوابانــد  روز بچه هــا  ایــن منظــور حضــرت در  بــه  فــرا می خوانــد؛ 
بــرای شــب  بهتــری  موقعیــت  و  زمینــه  بدین گونــه  تــا  مــی داد  آنــان  بــه  کمتــری  غــذای  و 

باشــند. داشــته  ی  زنــده دار
زهــرای  حضــرت  عملــی  زندگــی  اقیانــوس  از  کوچــک  نکته هایــی  مــوارد  ایــن 
کنیــم.   زهــرا کمــی شــبیه حضــرت  را  هــم می توانیــم خودمــان  مــا  اســت.     اطهــر
تــوان  تــا  اســت.  هدایتشــان  چــراغ    زهــرا  فاطمــه  خانــم  کــه  کســانی  به حــال  خوشــا 
بــزرگان  این  نوکــری در خانه   شــویم؛ چــون  زهــرا  بــه دامــان خانــم فاطمــه  یــم دســت  دار

دارد.  عظیــم  پاداشــی 
واال  از شــهدای  تورجــی زاده   شــهید  فاطمــی  آســتان  نوکــران خوشــبخت  از  یکــی 
فاطمــه  بــه خانــم  ارادت خاصــی  تورجــی زاده  اســت. شــهید محمدرضــا  مقــام اصفهــان 
ایــن هیــأت  کردنــد؛  تأســیس  را    یازهــرا  گــردان  کــه هیــأت  تــا جایــی  زهــرا داشــت؛ 
رزمندگان اســالم  و هیــأت    زهــرا  نــام هیــأت محبــان حضــرت  بــا  بعدهــا در اصفهــان 

داد. ادامــه  فعالیــت خــود  بــه 
محمدرضا تورجی زاده عالقه ی فراوانی به حضرت فاطمه زهرا  داشت و در تمامی 
فاطمه  حضرت  به  تورجی زاده  عالقه ی  می خواندند.  ایشان  مدح  در  خود  مداحی های 

.  کرد بر روی سنگ قبرش بنویسند یا زهرا که وصیت  زهرا   به حدی بود 
می کرد.  تالوت  قرآن  بسیار  و  می خواند  وقت  اول  را  نمازهایش  همیشه  تورجی زاده 
به  مجدد  یابد  بهبود  کامل  به طور  آنکه  از  قبل  و  مجروح  شد  جبهه   در  بارها  تورجی زاده 

جبهه می رفت.
ارتفاعــات شــهر  اردیبهشــت ســال 1366در  روز  پنجمیــن  در  تورجــی زاده  محمدرضــا 
 در ســنگرش مثل خانم  یازهــرا  گــردان  کردســتان در حیــن فرماندهــی  بانــه در اســتان 
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مقــام  بــه  و  گرفــت  قــرار  ترکــش  اصابــت  مــورد  بــازو  و  پهلــو  ناحیــه ی  از    زهــرا  فاطمــه 
نائــل شــد.1 شــهادت 

ارادت  تورجــی زاده  بــه شــهید  تورجــی زاده می گفــت:  اســتاد شــهید  میردامــاد  آیــت اهلل 
داشــتم. خاصی 

  زهــرا  از حضــرت  ایــن همــه  گفتــم: محمدرضــا  او  بــه  آمــد؛  بــه خوابــم  یــک شــب 
ثمــری هــم داشــت؟  گفتــی و خونــدی 

  امــام زمان  فرزندش  آغــوش  کــه در  گفــت: همیــن  تورجــی زاده بالفاصلــه  شــهید 
اســت.2 کافی  برایــم  جــان دادم 

کیلومتری   900 مسیر  می گوید:  فرمانده اش  بود؛    زمانش  امام  عاشق  او 
  زمـــان  امام  نماز  خواندن  از  بعد  و  می رفت  هفته  هر  را  جمکـران  تا  دارخــوئیــن 
برای خوردن آب بلند شدم. نگاهی  بر می گشت. یکبار همراهش رفتم. نیمه های شب 
از  اشک  قطرات  بود.  نافله  خواندن  مشغول  بود.  شیشه  به  سرش  انداختم.  محمد  به 
ی بود. در مسیر برگشت با او صحبت می کردم. می گفت: یک بار 14 بار  چشمانش جار

کردم تا به جمکران رسیدم. بعد هم نماز را خواندم و سریع برگشتم.3 ماشین عوض 

 روضه 
با  آخر  و  کرد  کسب  آبرو  همه  این  شما  خونه  در  نوکرانتان  از  یکی  خانوم  بشم  فدات 
مصیبت؛  شب  است؛   فاطمه عزای  شب  امشب  شد.  شهید  شکسته،  پهلویی 
عاشقتان  دل های  جا  همین  از  شده،  بقیع  قبرستان  و  مدینه  راهی  دل ها  همه  می دانم 
که  صورتی  آن  فدای  است؛    فاطمه  مهدی  زائرش  تنها  االن  که  ببرید  قبری  کنار  را 

ریزد  مادر اشک می  و مظلومی  برای غربت  گذاشته،  مادر  قبر  ی  رو االن 

مــــــــــــادرا می آیم حــــــــــــق تو احیــــــــــــا می کنم
می کنم رسوا  و  خوار  یکایک  را  دشمنانت   

زهرا س(. به حضرت  2 )خاطرات عشق شهدا  کتاب خط عاشقی   .  1
استان. درباره شهدای  ی،  و بختیار استان چهار محال  تبلیغات  کل سازمان  اداره  . سایت   2

،30 خرداد 1398. تسنیم  ی  . خبرگزار  3
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***
من که  کن  تقاضا  را  ظهــــــــــــورم  اذن  خدا  از 
تــــــــــــرا وا می کنم عقده هــــــــــــای دل پر خون 

***
تو قبر  کنار  می خوانم  جانســــــــــــوز  روضه ای 
یا می کنم گریه در چشــــــــــــم عشــــــــــــاق ترا از 

***
من طبیب دردهــــــــــــای بی عالجم غم مخور
کنم می  مــــــــــــداوا  هم  بشکســــــــــــته  پهلوی 

زهــرا  می کــرد.  نالــه  خیلــی  پهلــو  درد  از  نمی خوابیــد.  شــبها  مادرتــان  ســیدها!  آی 
پهلویــت شکســته  کنیــد؟ می دانــم  لطفــی  مــا  بــه  بقیــع  گوشــه ی  از همــان  جــان! می شــود 
کــرده  ورم  یــت  بازو اســت. می دانــم  کــرده  را ســوراخ  در ســینه ات  میــخ  اســت. می دانــم 
دنبــال  را  ناله هــا  هــم  مــا   ! واســطه شــو در خانــه خــدا  بیــا  بــا همیــن حالــت  امــا  اســت. 

... ــو العف ــو  العف ــی  اله ــتیم:  ــرت می فرس س
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 خطبه:
و  أجمعیــن،  ئــِق  الخال ِئ  بــار العالمیــن،  رِبّ  هلِل  الحمــُد  الرحیــم  الرحمــن  اهلل  بســم 
و حبیــِب  النبییــن، حبیِبنــا  و خاتــِم  المرســلین  و  األنبیــاِء  الســالم علــی ســّیِد  و  الصــالة 
الطیبیــن  آلــه  علــی  و  علیــه  اهلل  صلــی  محمــد،  المصطفــی  القاســِم  أبــی  العالمیــَن  إلــِه 
الدائــُم علــی أعداِئِهم  اللعــن  و  فــی األرضیــَن  ال ســّیما بقیــه اهلل  و  الطاهریــن المعصومیــَن، 

الدیــن. یــوِم  إلــی  أجمعیــَن 

 انگیزه سازی موضوع با روش بهانه گویی
اْمَتَحَنــِك  ِلَمــا  َفَوَجــَدِك  َقــِك 

ُ
َیْخل ْن 

َ
أ َقْبــَل  َقــِك 

َ
َخل ــِذی 

َّ
ال اهلُل  اْمَتَحَنــِك  ُمْمَتَحَنــُة  »َیــا 

صاِبــَرًة«.1
خوانده    زهرا  حضرت  یارت نامه  ز  ، منبر آغاز  از  قبل  است  خوب  شب ها  این 
گمشده  قبر  یارت  ز توفیق  یارت،  ز این  با  ایام  این  در  که  کسانی  به حال  خوشا  شود. 

یارت دارای معارف بسیار ارزشمندی است.  را پیدا می کنند؛ این ز از راه دور  خانم 
از  پیــش  یــد،  آفر را  ــو  ت کــه  آزمــودت خدایــی  آزمــوده،  ای  یــارت می خوانیــم:  ز ایــن  در 

یافــت. را شــکیبا  تــو  آزمــودت  آنچــه  بــه  پــس  ینــد؛  بیافر را  تــو  آنکــه 
نورچشــم  کــه   -   زهــرا  فاطمــه  وقتــی  بــر می گیــرد.  در  را  کــس  الهــی همــه  امتحــان 

 زهرا  یارتنامه حضرت  ز  .  1
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نبایــد خودمــان  به هیــچ عنــوان  مــا  قــرار می گیــرد.  امتحــان  مــورد   - آفریده هــای خداســت 
ببینیــم. الهــی  امتحان هــای  ایــن  از  معــاف  را 
کریم می فرماید: قرآن  در  خداوند متعال 

 .» ــوُر َغُف
ْ
َال َعزِیــُز 

ْ
َال ــَو  ُه َو  ــاًل  َعَم ْحَســُن 

َ
أ ُکــْم  ّیُ

َ
أ ــْم  َوُک

ُ
ِلَیْبل َحیــاَة 

ْ
َال َو  َمــْوَت 

ْ
َال ــَق 

َ
َخل ــِذی 

َّ
»َال

توانــای  او  و  یــد  نیکوکارتر کدامتــان  کــه  بیازمایــد  را  تــا شــما  یــد  آفر را  زندگــی  و  مــرگ  آنکــه 
اســت.1 آمرزنــده  بســیار  و  شکســت ناپذیر 

و  اســت  امتحــان  از  پــر  دنیایــی  می کنیــم،  زندگــی  آن  در  کــه  دنیایــی  بدانیــم  بایــد 
ــدون  ب ــد  ی آفر ــد  ــده خواه آین در  و  ــده  ی آفر ــد  االن خداون ــا  ت ــه  ک ــان هایی  انس از  ــدام  هیچ ک

رفــت. نخواهــد  دنیــا  از  امتحــان 
اصــال هیــچ  ولــی خیلــی وقت هــا  را متوجــه می شــویم،  امتحان هــای خــدا  مــا  گاهــی 
از جنــس توجه  نــگاه  اتفاقات،  بــه برخــی  یــا نگاهمــان  یــم  ایــن امتحان هــا ندار بــه  توجهــی 

نیســت.  الهی  امتحانــات  بــه 
ــرای  ب آفرینــش شــما  یــده، خــودش می فرمایــد:  آفر را  زندگــی  و  مــرگ  کــه  امــا خدایــی 
مصــداق  و  موفق تــر  الهــی  امتحانــات  ایــن  در  مــا  از  یــک  کــدام  ببینــد  کــه  اســت  ایــن 

احســن عمــال هســتیم.

 اقناع اندیشه موضوع با روش توضیح با نمونه ها
الهــی  امتحانــات  معــرض  در  مــا  زندگــی  لحظه به لحظــه ی  کــه  کنیــم  قبــول  بایــد  پــس 
بــا  نگاهــش  کــه  شــود  خــارج  ســربلند  الهــی  امتحانــات  از  می توانــد  کســی  و  اســت 
انــواع مختلفی دارد  امتحانــات خداوند  باشــد.  نــگاه امتحانی  اتفاقــات پیرامــون خــودش 

می کنــد. امتحــان  آزمایش هــا  ایــن  از  خاصــی  نــوع  بــا  را  هرکــس  خــدا  و 
و شــاید  بســیار دیده ایــم  یــخ  تار طــول  در  مــا  کــه  الهــی  امتحــان  از مدل هــای  یکــی 
امتحــان  بــود،  یــا خواهیــم  و  یــا هســتیم  بوده ایــم،  امتحــان  از  نــوع  ایــن  مــا دچــار  از  بعضــی 

اســت. اوالد  رزق  از جنــس عــدم 
گاهــی  امــا  اســت،  الهــی  نعمــت  و  الهــی  محبــت  الهــی،  رزق  مــا  بــه  اوالد  عنایــت 

الملك ، 2.  .  1
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گاهــی  امتحــان می کنــد؛ حتــی  نعمــت  کــردن همیــن  ی  روز بــا عــدم  را  انســان ها  خداونــد 
اســت. کــرده  آزمایــش  اینگونــه  هــم  را  پیامبــران خــود 

حضرت  کرد  امتحانش  صورت  این  به  متعال  خداوند  که  الهی  پیامبران  از  یکی 
نود  همسرش  و  داشت  سال  بیست  و  صد    یا  زکر حضرت  که  شده  نقل  بود؛  یا  زکر
آنها  به  خداوند  و  هستند  سن  این  در  که  شوهری  و  زن  یک  یعنی  بود؛  ساله  هشت  و 

قرآن می فرماید:  در  نیستند؛ خدا  ناامید  از رحمت خدا  اما  نداده است،  فرزندی 
َســِمیُع  ــَك 

ّ
ِإَن َبــًة  َطِیّ ــًة  َیّ ُذرِّ ُدْنــَك 

َ
ل ِمــْن  ِلــی  َهــْب  َرِبّ   

َ
َقــال ــُه  َبّ َر ــا  َیّ َزَکرِ َدَعــا  »ُهَناِلــَك 

از ســوی  مــرا  پــروردگارا!  گفــت:  را خوانــده،  پــروردگار خــود  یــا  زکر کــه  بــود  آنجــا  در  َعــاِء« 
ّ

الُد
ــو شــنوای دعایــی.1 ت ــًا  یقین کــن،  کیــزه عطــا  پا و  ک  ــا پ فرزنــدی  خــود 

پــس  ِبَیْحَیــی«.  ــُرَك  ُیَبِشّ اهلَلَّ  َنّ 
َ
أ ِمْحــَراِب 

ْ
ال ِفــی  ــی 

ّ
ُیَصِل َقاِئــٌم  َوُهــَو  ِئَکــُة 

َ
َمال

ْ
ال »َفَناَدْتــُه 

کــه  ــد  دادن ــدا  ن ــود،  ب ایســتاده  نمــاز  ــه  ب در محــراب عبــادت  را درحالی کــه  او  فرشــتگان، 
ــد.2  ــارت می ده بش ــی  یحی ــه  ب را  ــو  ت ــدا  خ

و عرضــه داشــت:  کــرد  تعجــب  ایــن محبــت خــدا  از  یــا  زکر کــه حضــرت  بــود  اینجــا 
َیْفَعــُل  اهلَلُّ  ــَك  ِل

َ
َکذ  

َ
ــال َق ــٌر  َعاِق ِتــی 

َ
َواْمَرأ ــُر  ِکَب

ْ
ال ــَی  َغِن

َ
َبل ــْد  َوَق ٌم 

َ
ُغــال ِلــی  َیُکــوُن  ــی 

ّ
َن
َ
أ َرِبّ   

َ
ــال »َق

مــرا ســن  بــود درحالی کــه  توانــد  پســری  مــرا  پــروردگارا، چگونــه  کــرد:  ّیــا عــرض  زکر َیَشــاُء«  َمــا 
آنچــه بخواهد  گفــت: چنیــن اســت، خــدا هــر  نازاســت؟  ی  و عیالــم عجــوز پیــری رســیده 

می کنــد.3
و  ــل  ــره عل دای از  ــد،  باش ــته  داش ــه  ــی خاص ــی عنایت کس ــه  ب ــد  ــد خداون باش ــرار  ق ــر  گ ا
در  کــه  امــا چیــزی  ــاورد؛  بی ارمغــان  ــه  ب دیگــران  ــرای  ب را  امیــد  ــا  ت اســباب خــارج می شــود 
ــن  ای ــورد  ــا می خ م ــم  ــه چش ب ــیار  بس ــی  اله ــران  پیامب از  ــی(  نازای ــس  )از جن ــتان های  داس
امتحــان شــدند  اینگونــه  از جانــب خداونــد  وقتــی  الهــی  اولیــای  از  کــه هیچ کــدام  اســت 

نشــدند. ناامیــد  از رحمــت خــدا 
خداونــد  کــه  داشــت  ســال  نودونــه  ابراهیــم  حضــرت  شــده،  روایــت  عبــاس  ابــن  از 
بــه  را  اســحاق  حضــرت  ســالگی  دوازده  و  صــد  در  و  داد  او  بــه  را  اســماعیل  حضــرت 

آل عمران، 38.  .  1
آل عمران39.  .  2

آل عمران، 40.  .  3
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ــا 117 ســالگی  ت ابراهیــم  بــن جبیــر حضــرت  از ســعید  نقــل دیگــری  کــرد. طبــق  او عطــا 
گردیــد.1 اســحاق  و  اســماعیل  نــام  بــه  فرزندانــی  دارای  ســپس  نداشــت،  فرزنــدی 

َعاِء«. 
ّ

الُد َسِمیُع 
َ
ل ی  ِبّ َر ِإَنّ  ِإْسَحاَق  َو ِإْسَماِعیَل  ِکَبرِ 

ْ
ال ی 

َ
َوَهَب ِلی َعل ِذی 

َّ
ال هلِلَِّ  َحْمُد 

ْ
»ال

فرمود  عطا  را  اسحاق  و  اسماعیل  فرزندم  دو  پیری  زمان  در  من  به  که  را  خدای  ستایش 
را شنواست.2 بندگان  البته دعای  پروردگار من  که  کرد(  اجابت  مرا  )و درخواست 

امتحــان  اینگونــه  هــم  را  مــا  عزیــز    کــرم ا پیامبــر  متعــال  خداونــد  همچنیــن 
روشــن  را   رســول اهلل آن حضــرت، چشــم  بــه  کثیــر  بــا عنایــت خیــر  امــا  اســت،  کــرده 

نمــود.
  کرم  ا بــود، پیغمبــر  از ســران مشــرکان  که  وائل«  بــن  ی »عــاص  روز کــه  نقــل شــده 
نمــود.  گفت وگــو  بــا حضــرت  و مدتــی  کــرد  از مســجد الحرام مالقــات  را هنــگام خــروج 
مشــاهده  دور  از  را  منظــره  ایــن  و  بودنــد  نشســته  مســجد  در  یــش«  »قر ســران  از  گروهــی 
کــه صحبــت  بــا  گفتنــد:  او  بــه  وارد مســجد شــد  وائــل«  بــن  »عــاص  کــه  کردنــد. هنگامــی 

!» »ابتــر مــرد  ایــن  بــا  گفــت:  می کــردى؟ 
کــرم )صلــی  ا پیغمبــر  پســر  »عبــداهلل«  کــه  کــرد  انتخــاب  ایــن  به خاطــر  را  تعبیــر  ایــن 
)یعنــی   » »ابتــر نداشــت  پســر  کــه  کســی  بــه  عــرب  و  بــود  رفتــه  دنیــا  از  وآلــه(  علیــه  اهلل 
بــراى  پیغمبــر  پســر  فــوت  از  بعــد  را  نــام  ایــن  یــش«  »قر ازایــن رو  می  گفتنــد؛  بالعقــب( 
نــازل شــد   کــرم ا پیامبــر  بــر  کوثــر  کــه ســوره  بــود  اینجــا  بــود؛  کــرده  انتخــاب  حضــرت 
و  داد  ــارت  بش ــر  کوث و  ــیار  بس ــاى  نعمت ه ــه  ب را  ــه(  وآل ــه  اهلل علی ــی  ــرم )صل ک ا ــر  پیغمب و 

خوانــد.3 ابتــر  را  حضــرت  دشــمنان 
کثیــر معرفی  به عنــوان خیر  یــم  کر قــرآن  او هســتیم در  این شــب ها عــزادر  کــه  خانمــی 

کرد.  کثیــر معرفی  را خیر  و آن  کــرد  بــه پیامبرش عطــا  شــده اســت. خداونــد فرزنــدی 
  زهــرا  حضــرت  عالــم  دو  بی بــی  مخصــوص  صفــت  ایــن  کــه  اســت  درســت 
والدینــش  بــرای    بیــت  اهــل  از محبــان  فرزنــدی  هــر  تولــد  کلــی  به طــور  امــا  اســت؛ 

اســت.  برکــت  و  خیــر  و  رزق  افزایــش  موجــب 

ج 6، ص 319. البیان،  . مجمع   1
ابراهیم، 39.  .  2
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 انگیزه سازی پیام با روش تعریف
خداوند  برکت  و  خیر  عنایت  مورد  هنوز  که  خانه هایی  آن  است  کننده  ناراحت  چقدر 

که:  نقل شده است  امام علی  از  در حدیثی  نگرفته اند.  قرار 
که  هنگامی  َف«. 

َ
َخل

ْ
ال َیُه  ُیرِ ی  َحّتَ ُیِمْتُه   ْم  

َ
ل َخْیرًا  ِبَعْبٍد  َراَد 

َ
أ ِإَذا  ی 

َ
َتَعال َو  َتَباَرَك  اهلَل   

َ
»ِإّن

کند.1  او عطا  به  فرزندانی  تا  نمی میراند  را  او  بنده ای خیر بخواهد،  برای  خداوند 
هدیه  خانواده،  یک  و  مادر  و  پدر  زندگی  در  متعال  خداوند  خیرخواهی  عالمت 
هنوز  ی  بیمار به دلیل  خانواده ها  از  بعضی  گر  ا اما  آنهاست.  به  جانشین  به عنوان  فرزند 

ناامید بشوند. الهی  از رحمت  نباید  و برکت نشده اند هیچ وقت  صاحب این خیر 

 اقناع اندیشه پیام با روش استقراء و آمار
مــردان(  ی  نابــارور و  ی  ادار ی  مجــار و  جراحــی  )متخصــص  صالحــی  پیمــان  دکتــر 
اســت.  الــی %18  بیــن 13  ایــران  در  ی  نابــارور کــه شــیوع  نشــان می دهــد  آمارهــا  می گویــد: 
 15 حــدود  می کننــد،  ازدواج  کــه  جوانــی  زوج   100 هــر  از  کــه  اســت  آن  آمــار  ایــن  معنــی 
ســاالنه  کــه  مــا  کشــور  در  گفــت:  می تــوان  واقــع  در  می برنــد.  رنــج  ی  نابــارور از  زوج، 
اضافــه  ــارور  ناب زوج هــای  ــه  ب زوج،  هــزار   150 ثبــت می شــود، حــدود  ازدواج  میلیــون  یــک 
دارد.2 وجــود  نابــارور  زوج  میلیــون   3 حــدود  ایــران  در  ارقــام  و  آمــار  براســاس  می گــردد. 

و  ی  نابــارور و  ی  بــارور تازه هــای  کنگــره  نهمیــن  رییــس  حســینی  ســیدجالل  دکتــر 
درمــان  قابــل  ی هــا  نابارور درصــد   90 از  بیــش  گفــت:  مــردان  ی  نابــارور کنگــره  اولیــن 
و  ســاده  داروهــای  بــا  ی  مقــدار و  بــوده  دارو  بــدون  اولیــه  مراحــل  در  یکســری  هســتند؛ 
بــا روش هــایART  )روش هایی  آنهــا  نهایتــا حــدود 30 درصد  و  بــا جراحــی  گروهــی دیگــر 

درمــان هســتند.3 قابــل   ).. و  اجــاره ای  رحــم  و  لقــاح مصنوعــی  ماننــد 
بنابراین نباید به محض فرزنددار نشدن، این وضعیت را اراده الهی و امتحان تلقی 
ی دیگری  از تسلیم قضا و قدر شدن بدانیم، بلکه مانند هر بیمار گزیر  نا را  کرده و خود 

ج 3، ص 481. الفقیه، همان،  الیحضره  . من   1
 .  )www.drsalehi.ir 2 )سایت 
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می طلبیم،  را  شفا  و  عافیت  هم  متعال  خداوند  از  و  می کنیم  تالش  آن  رفع  برای  که 
محروم  الهی  نعمت  از  شده  باعث  که  بدانیم  ی  بیمار نوعی  هم  را  نازایی  ی  بیمار باید 
عنایت  به  و  است  اصالح  قابل  آن،  درمان  پیگیری  با  موارد  درصد   90 در  که  باشیم 

کانون این خانواده ها نیز به وجود فرزندانی سالم و صالح رونق بگیرد. الهی می شود 

 پرورش احساس پیام با محتوای داستان احساس برانگیز 
بگوینــد  می شــود  توصیــه  ی  فرزنــد آور بــرای  آنهــا  بــه  کــه  نابــارور  زوج هــای  برخــی  شــاید 
کــه  آنهایــی  کــه حــاال  زده انــد  بــه سرشــان  گلــی  دارنــد، بچه هایشــان چــه  فرزنــد  کــه  آنهایــی 

... شــوند. و  و دعــا  درمــان  بــه  ی متوســل  فرزنــدآور بــرای  بخواهنــد  ندارنــد  بچــه 
ایــن  گویــی حضــرت پاســخ   نقــل شــده اســت  کــرم  ا از رســول  کــه  روایــت  ایــن  در 

داده اند: را  افــراد 
ُب 

َّ
ُیَعذ

َ
ال ُهَو  َفِإَذا  َقاِبٍل  ِمْن  ِبِه  َمّرَ  ُثّمَ  َصاِحُبُه  ُب 

َّ
ُیَعذ ِبَقْبرٍ    َیَم  َمْر اْبُن  ِعیَسی  »َمّرَ 

ْیَس 
َ
ل ُهَو  َفِإَذا  َعاَم 

ْ
ال ِبِه  َمَرْرُت  َو  ُب 

َّ
ُیَعذ ُهَو  َو   

َ
ل ّوَ

َ
أ َعاَم  َقْبرِ 

ْ
ال ا 

َ
ِبَهذ َمَرْرُت  َرّبِ  َیا   

َ
َفَقال

َغَفْرُت  ا 
َ

َفِلَهذ َیِتیمًا  ى  آَو َو  یقًا  َطرِ َح 
َ
ْصل

َ
َفأ َصاِلٌح  ٌد 

َ
َول ُه 

َ
ل ْدَرَك 

َ
أ ُه 

َ
ّن
َ
أ ْیِه 

َ
ِإل اهلُل  ْوَحی 

َ
َفأ ُب 

َّ
ُیَعذ

که صاحب  گذشت  بر قبری  إبنه«. حضرت عیسی بن مریم علیهماالسالم  ِبَما َعِمل   ُه 
َ
ل

گذشت و دید دیگر عذاب نمی شود.  کنار آن قبر  از  آن عذاب می کشید؛ سال بعد نیز 
کردم و صاحبش عذاب می شد ولی  گور عبور  از این  گذشته  کرد: پروردگارا سال  عرض 
فرمود:  او وحی  به  آن می گذرم دیگر عذاب نمی کشد؟ خداوند جل جالله  از  که  امسال 
سرپرستی  را  یتیمی  و  کرد  درست  را  راهی  و  شد  بزرگ  او  از  صالحی  فرزند  روح اهلل،  ای 

یدم.1 آمرز را  او  فرزندش،  کارهای  به خاطر  و من  نمود 

 رفتارسازی پیام با روش ارائه برنامه 
منظــور  فکــر می کننــد  باشــید،  داشــته  بــه خــدا  تــوکل  گفتــه می شــود  عــده ای  بــه  وقتــی 
ــمان  آس از  ــا  ت ــند  باش ــر  منتظ و  ــد  بگذارن ــت  ی دس رو ــت  و دس ــینند  بش ــه  ک ــت  اس ــن  ای
این طــور  کنیــم.  امــر  اطاعــت  مــا  تــا  کنیــد  امــر  بگویــد  آنهــا  بــه  و  شــود  نــازل  فرشــته ای 

21، ص 359. ج  الشیعه، همان،  . وسائل   1
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را بســت  زانــوی شــتر  بایــد  کــه  یــاد داده انــد  مــا  بــه  ائمــه معصومیــن علیهم الســالم  نیســت؛ 
را  او  و  کــرد  تــوکل  بــر خــدا هــم  اســباب،  از  اســتفاده  یعنــی در عیــن  کــرد؛  تــوکل  بــر خــدا  و 

دانســت. عالــم  کاره ی  همــه  و  مسبب االســباب 
امــر  ی چنــد  نابــارور ی هــای  بیمار درمــان  یــا  بــرای جلوگیــری  کارشناســان  نظــر  طبــق 

دارد: وجــود  مهــم  بســیار 

 كاهش تأخیر در فرزندآوری پس از ازدواج
ی،  نابــارور بــودن  زودهنــگام  کــه در صــورت مشــخص شــدن  اســت  آن  بــرای  توصیــه  ایــن   

بیشــتر شــود. تأثیــر  تــا احتمــال  پرداختــه شــود  بــه درمــان  زودتــر  هرچــه 

 ترویج سبك زندگی سالم 
ی  نابــارور وقــوع  از  ... جهــت پیش گیــری  و  ورزش  و  تغذیــه  ماننــد  زندگــی ســالم  ســبك 

اســت.  مؤثــر 

 خودداری از سیگار كشیدن و مصرف مواد مخدر و الكل
زنــان جامعــه  و  بیــن دختــران  فرهنــگ غــرب،  و  تبلیغــات  تاثیــر  اخیــرا تحــت  متاســفانه 
افــراد  از  ی  بســیار مــا  ی  امــروز در جامعــه  بااین حــال  اســت.  کــرده  پیــدا  یــادی  ز مــا شــیوع 
زندگــی  بــرای  حــادی  مشــکالت  موجــب  ی  نابــارور مشــکل  داشــتن  کــه  می شناســیم  را 
بســیار  پزشــک متوجــه شــدند  بــه  مراجعــه  و  بــه خــدا  تــوکل  بــا  کــه  بــود  آنهــا شــده  مشــترک 
فرزنــد  آمــدن  دنیــا  بــه  بــا  متعــال  لطــف خداونــد  بــه  و  درمــان شــوند  راحــت می توانســتند 

گــرم شــد. و  بســیار مســتحکم  زندگی شــان 
خاصــی  تعصب هــای  ی هــا  بیمار از  برخــی  درمــان  بــه  نســبت  مــا  وقت هــا  خیلــی 
متوجــه می شــویم  را می بینیــم  زندگــی  در  فرزنــد  ارزش  و  کــه جایــگاه  زمانــی  امــا  یــم،  دار

ــم. بزنی ــش  آت و  ــه آب  ب ی  ــارور ناب ــان  درم ــرای  ب دارد  ارزش  ــه  ک
کنار تمام این پیشگیری ها و مراجعات درمانی، در روایات نیز راهکارهایی برای  در 

باشیم. نیز داشته  آنها  به  توجه خاصی  باید حتما  که  ی دیده می شود  فرزندآور
  باقــر امــام  ی  روز نقــل می کنــد:    باقــر امــام  ثروتمنــد  یــاران  از  دربانــی  هشــام 
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ی  / جلسه چهارم   رزق مادر

فرزنــد شــوی«؟ کــه صاحــب  بدهــم  یــاد  تــو  بــه  فرمودنــد: »می خواهــی دعایــی 
و عصر در هر صبح  فرمودند:  بله، حضرت  گفت:  دربان   

. بگو اهلل«  مرتبه »سبحان  1. هفتاد 
. بگو اهلل«  »استغفر  مرتبه  ده   .2

اهلل. استغر  مرتبه  و یک  اهلل«  مرتبه »سبحان   9 دوباره   .3
بخوان:  را  آیات  این  و   .4

َو  ــَواٍل  ْم
َ
ِبأ ُیْمِدْدکــُم  َو  ــْدَراًرا  ّمِ ْیکــُم 

َ
َعل ــَماَء  الّسَ ُیْرِســِل  ــاًرا 

َ
َغّف کَاَن  ــُه 

َ
ِإّن ُکــْم  ّبَ َر »اْســَتْغِفُروْا 

1 نْهــاًرا« 
َ
أ کــُم  

َّ
ل یَجَعــل  َو  ــاٍت  َجّنَ کــُم  

َّ
ل یَجَعــل  َو  َبِنیــَن 

را  روایــت  ایــن  کــه  کســی  یــادی شــد.  ز را خوانــد و صاحــب فرزنــدان  ایــن اذکار  دربــان 
فرزنــد شــدیم  و صاحــب  کردیــم  روایــت عمــل  ایــن  بــه  و همســرم  مــن  کــرده می گویــد:  نقــل 

فرزنــد شــدند.2 نیــز صاحــب  آنهــا  و  یــاد دادیــم  فرزنــد نداشــتند  کــه  بــه دیگــران  و 
بــه لحظــه ی  کــه لحظــه  باشــد  داشــته  توجــه  ایــن موضــوع  بــه  بایــد همیشــه  شــیعه 
در  حتــی  کــه  بــوده  ســنت  یــک  کار  ایــن  گویــا  بزنــد.  گــره  بیــت  اهــل  بــه  را  زندگــی اش 

اســت.  داشــته  وجــود  هــم  الهــی  پیامبــران 
زهــرا  بــه حضــرت  آدم  کــه  اســت  فرزنــددار شــدن چقــدر خــوب  بــرای  مثــال  به عنــوان 
  گــر حضــرت زهرا  ا بوده انــد؛  مــادر   خودشــان  زهــرا  متوســل بشــود؛ چــون حضــرت 
ایشــان  فرزنــدان  اجابــت می کنــد.  را  ایشــان  کننــد خداونــد حتمــا دعــای  کســی دعــا  بــرای 
کــه  بزرگــی  گره هــای  ایشــان  بــه  توســل  بــا  می تــوان  و  هســتند  آبرومنــد  خداونــد  نــزد  هــم 

کــرد. بــاز  را  نیســت  گشــودن  قابــل  عــادی  به صــورت 
 

 پرورش احساس موضوع با روش داستان احساس برانگیز
و  می کــرد  نقــل     رضــا امــام  خادمــان  از  یکــی  از  علمیــه  حــوزه  اســاتید  از  یکــی 
کارمنــد  بدهــد؛  صنــدوق  بــه  پولــی  تــا  آمــد     رضــا امــام  حــرم  بــه  فــردی  می گفــت: 
نام مســلمانی   ، او نــام  بپرســد، متوجه شــد  را  نام آن شــخص  بود  کــه وظیفــه اش  صنــدوق 

.12  ،11  ،10 نوح   .  1
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و  ــت  گف را  ــمش  اس ــاره  دوب ــخص  ــی ش وقت ــد؛  بگویی ــاره  دوب ــت  گف و  ــرد  ک ــل  تأم ــت؛  نیس
نشــدم؛  بچــه دار  مــن مســیحی هســتم؛ ســال ها  گفــت  دیــد،  را  کارمنــد صنــدوق  تعجــب 
دکتــری  ایــران  کشــورمان  در  مــا  گفــت،  مــن  بــه  روز  یــک  داشــتم؛  مســلمان  همســایه ای 

ایشــان عنایــت می کننــد. بخواهــد،  و چیــزی  ــد  بیای ایشــان  ــزد  ن کــه هرکــس  ــم  ی دار
از چنــد  بعــد  و  گفتــم  را  آورد؛ خواســته ام  فــوالد  پجــره  کنــار  اینجــا  بــه  را  مــن  روز  یــک 
بــه  آن همســایه  فرزنــد هســتم؛  االن صاحــب  مــا حــل شــد؛  بچــه دار شــدن  وقتــی مشــکل 
قــرارداد  کــه به عنــوان نذر  کنــم و مبلغــی  نــذرم وفــا  بــه  آمــده ام  کنــم؛ حــاال  نــذر  یــاد داد  مــن 

را پرداخــت نمایــم. کــردم 
نبــوده  زندگی شــان  اینکــه بچــه ای در  به خاطــر  فقــط  زندگی هــای مشــترک  از  ی  بســیار
و  فرزنــد  بــدون  کــه  هــم هســت  زندگی هــا  برخــی  اســت. قطعــا  کشــیده شــده  بــه جدایــی 
ایــن  در  گــر  ا امــا  اســت،  نپاشــیده  هــم  از  و شــوهر  زن  بیــن  فــراوان  به دلیــل محبــت  تنهــا 

زیباتــر می شــد. و  بســیار لذت بخش تــر  زندگــی  ایــن  بــود  هــم  فرزنــد  زندگی هــا 
را  تــوکل  و  امیــد  نبایــد  امــا  زمینــه هســتند،  ایــن  در  مهــم  بســیار  دوبــال  تــوکل  و  امیــد 

دانســت. گذاشــتن  ی دســت  رو و دســت  به معنــای نشســتن 

 رفتارسازی موضوع با روش ارائه برنامه
بی بــی  کــه حتمــا موجــب عنایــت  راهــکار  یــک    زهــرا  بــه حضــرت  توســل  بــرای 
کــه  اســت  روایــت  در  اســت.     امــام حســین فرزنــدش  روضــه  دو عالــم خواهــد شــد، 
در عبادتــگاه خــود  روز  امــام حســین   ســه  یــان  از جر گاهــی  آ از  بعــد  یــا  زکر حضــرت 
کــه در  باشــد  داشــته  فرزنــدی  تــا  از خداونــد خواســت  یــا  زکر بــود.  ندبــه مشــغول  و  یــه  گر بــه 
بــرای     مقــام حســین ماننــد  را  منزلتــش  و  باشــد  او  وارث  و  او  نــور چشــم  پیــری  ایــام 

کــرد: این گونــه دعــا  قــرار دهــد. ســپس  او 
بیازمــا،  او  بــه محبــت  مــرا  کنــی،  مــن عطــا  بــه  فرزنــدی  کــه چنیــن  »خدایــا هنگامــی 
بــه  آلــه  و  اهلل علیــه  بــر دوســت خــودت محمــد صلــی  کــه  را  کــی  دردنا ســپس مصیبــت 

1. بــدار روا  را  گــوار  نا نیــز همــان حادثــه  مــن  بــرای  داشــتی،  روا  فرزنــدش  وســیله 

تمام النعمه، 1422ق،  ص488. و  کمال  الدین  . شیخ صدوق،   1
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ی  / جلسه چهارم   رزق مادر

که حضرت یحیی   مانند وجود نازنین سیدالشهدا  به  در روایات ما هست 
شهادت رسید. 

کدام  را برای هر     که داستان حضرت سیدالشهدا همچنین در روایات هست 
ایشان  برای  و  است  گرفته  فرا را  دلشان  و  قلب  اندوه  نمودند،  بیان  الهی  پیامبران  از 
   کرم ا پیامبر  را  حضرت  آن  مصائب  از  گوشه هایی  وقتی  که  همانگونه  گریستند؛ 
بی بی  گرفت؛  را  مادر  دل  سنگین  غمی  فرمودند:    فاطمه  حضرت  دخترشان  برای 
از  است،  باردار  را  فرزندی  که  زمانی  است  سخت  خیلی  مادر  یک  برای  داشت؛  حق 

کنند. باخبرش  او  به شهادت رسیدن  و چگونگی  فرزندش  آینده 

روضه 
آمده است: روایت  در 

و می فرمود:  فاطمه حرف می زد  با حضرت  امام حسین   در شکم مادرش 
که لگدکوب  اسبان خواهد شد. من آن تشنه ام! من آن بی لباسم! من آن کسی هستم 

از ماجرای شــهادت  را    کرم  حضــرت زهرا  ا روایــات هســت وقتــی پیامبر  در 
 خیلــی بی تابــی می کرد. کردنــد، حضــرت زهرا  امــام حســین   باخبــر 

بگم اما می خوام 
مانند دیدن بود  کی  تأثیر شنیدن   شنیدن  این است  گر  ا

 هرچــی  کبــری  ینــب  ز بــرای دختــر شــما  بمیــرم  امــا  بی بــی جــان شــما شــنیدید، 
دیــد. کربــال  در  شــما شــنیدید دخترتــان 

با شمیر می زد  نیزه می زد، شمشیردار  با  نیزه دار  دید 

ببر   را  لشــــــــــــکر  گودال  از  ناله  بزن؛ با  ناله 
منبر را ببر ینب بیا، این شــــــــــــمر با پا رفته   ز

***
چون مادر خود بر کمر چادر ببند ای شیر زن
از زیر دســــــــــــت و پای این مردم برادر را ببر
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 امتحان سخت و ناامید نشدن/محرومیت و حسرتی بزرگ به نام نازایی 

***
این فرصت پیش آمده دیگر نمی آید به دست
ببر سر را  خودت  بیاور با  دامن کشان، دام ن 

***
  ناله بزن، فریاد کن؛ اما همه ش بی فایده است
ببر رفت؛ مادر را  ؛ از اینجا نخواهد  شمر این 
انگشتری که ضربه خورده درنمی آید ز دست
ببر چند دختر را  و این  جایش النگوی من 

***
کرده ام گم  من در میان این شلوغی خیمه را 
ببر را  خواهر  عباس  بیا  نامحـــــــــــــرم   از بین 
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 خطبه : 
و  أجمعیــن،  ئــِق  الخال ِئ  بــار العالمیــن،  رِبّ  هلِل  الحمــُد  الرحیــم  الرحمــن  اهلل  بســم 
و حبیــِب  النبییــن، حبیِبنــا  و خاتــِم  المرســلین  و  األنبیــاِء  الســالم علــی ســّیِد  و  الصــالة 
الطیبیــن  آلــه  علــی  و  علیــه  اهلل  صلــی  محمــد،  المصطفــی  القاســِم  أبــی  العالمیــَن  إلــِه 
الدائــُم علــی أعداِئِهم  اللعــن  و  فــی األرضیــَن  ال ســّیما بقیــه اهلل  و  الطاهریــن المعصومیــَن، 

الدیــن. یــوِم  إلــی  أجمعیــَن 

 انگیزه سازی موضوع با روش تعریف و سؤال
 

َ
ِإّن  

َ
َفَقــال َعَرَفــَة  َة  َعِشــّیَ اهلِل ص   

ُ
َرُســول ْیَنــا 

َ
َعل َخــَرَج  ــْت 

َ
َقال ــٍد ص  ُمَحّمَ ِبْنــِت  َفاِطَمــَة  »َعــْن 

ْیُکْم 
َ
ِإل اهلِل   

ُ
َرُســول ــی  ِإّنِ َو  ــًة  ِلَعِلــّیٍ َخاّصَ َو  ــًة  َعاّمَ ُکــْم 

َ
ل َغَفــَر  َو  ِبُکــْم  َباَهــی  ــی 

َ
َتَعال َو  َتَبــاَرَك  اهلَل 

ــْن  َم ــِعیِد  الّسَ َحــّقَ  ــِعیِد  الّسَ  
َ

ُکّل ــِعیَد  الّسَ  
َ

ّن
َ
أ ــی  ُیْخِبُرِن َجْبَرِئیــُل  ا 

َ
َهــذ ِلَقَراَبِتــی  ُمَحــاٍب  ــَر  َغْی

ــَض  ْبَغ
َ
أ ــْن  َم ــِقّیِ 

َ
الّش ــّقَ  َح ــِقّیِ 

َ
الّش  

َ
ُکّل ــِقّیَ 

َ
الّش  

َ
ِإّن َو  ــِه  َمْوِت ــَد  َبْع َو  ــِه  َحَیاِت ــی  ِف ــًا  َعِلّی َحــّبَ 

َ
أ

َوَفاِتــِه«.1 َبْعــَد  َو  َحَیاِتــِه  ِفــی  َعِلّیــًا 
نــزد ما  آلــه شــب عرفه  و   می فرماینــد: رســول خــدا صلــی اهلل علیــه  حضــرت زهــرا 
را عمومًا  و تعالــی به شــما مباهــات دارد؛ همه شــما  تبــارك  و فرمــود به راســتی خــداى  آمــد 
ی دوســتی  از رو ایــن  و  و مــن رســول خدایــم به ســوى شــما  یــده  آمرز را  و به خصــوص علــی 

)للصدوق(،  جلد1، صفحه 182. . األمالی   1
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ی  / جلسه پنجم   رزق مادر

کــه به مــن خبــر می دهــد؛ قطعا خوشــبختی،  ایــن جبرئیــل اســت  و خویشــاوندى نیســت؛ 
را در زندگی     کــه علــی کســی اســت  برای  همــه خوشــبختی و حقیقــت خوشــبختی 
بدبختــی  و حقیقــت  بدبختــی  بدبخــت، همــه  و قطعــا  دارد  مرگــش دوســت  از  پــس  و 

از مرگش دشــمن دارد. بعــد  و  زندگــی  را در  کــه علــی  کســی اســت  بــرای 
حقیقــت  و  خوشــبختی  همــه    زهــرا  حضــرت  کــه  اســت  عجیبــی  روایــت 
ایــن  والیــت حضــرت علــی   معرفــی می کننــد.  و  داشــتن محبــت  در  را  خوشــبختی 
گــر  ا فــرق می کنــد؛  مــا هســت  کثــر  ا در ذهــن  تعریــف خوشــبختی  از  امــروز  آنچــه  بــا  بیــان 

.  ... می دهیــم؟  پاســخی  چــه  می دانیــد؟  خوشــبخت  را  کســی  چــه  بپرســند  مــا  از 
     پاسخ به این پرسش را در محبت و والیت امیرالمؤمنین  اما حضرت زهرا 

معرفی می کنند.

 اقناع اندیشه موضوع با روش توضیح نمونه ها
ازجمله:  داده شده است؛  این پرسش  به  پاسخ  روایت  در چند  همچنین 

َیُمــّنُ   
َ

ال َو  ــِه  ِب ْیِهــْم 
َ
َعل ــَل 

َ
َتَفّض ــا  َعّمَ ِعَبــاَدُه   

ُ
ل

َ
َیْســأ  

َ
ال  

َ
َعّزَ َو َجــّل اهلَل   

َ
ِإّن   الّرضــا »عــن 

ــی 
َ
ِإل ُیَضــاُف  َفَکْیــَف  وِقیــَن 

ُ
َمْخل

ْ
ال ِمــَن  ُمْســَتْقَبٌح  ْنَعــاِم  ِ

ْ
ِبال ااِلْمِتَنــاُن  َو  ْیِهــْم 

َ
َعل ِلــَک 

َ
ِبذ

ُتَنا 
َ

ُمَواال َو  َبْیــِت 
ْ
ال ْهــَل 

َ
أ َنا  ُحّبُ ِعیــَم  الّنَ ِکــّنَ 

َ
ل َو  ِبــِه  وِقیــَن 

ُ
َمْخل

ْ
ِلل َیْرَضــی   

َ
ال َمــا   

َ
َوَجــّل َعّزَ َخاِلــِق 

ْ
ال

َنِعیــِم  ــی 
َ
ِإل اُه  ّدَ

َ
أ ِلــَک 

َ
ِبذ َوَفــی  ِإَذا  َعْبــَد 

ْ
ال  

َ
ّن

َ
أِل ْه  ُبــّوَ الّنُ َو  ْوِحیــِد  الّتَ َبْعــَد  َعْنــُه   

َ
َعّزَ َو َجــّل اهلَل   

ُ
ل

َ
َیْســأ

  ٍِّد ْبِن َعِلی ُمَحّمَ َعــْن    ِِبیــه
َ
أ َعــْن  ِبــی 

َ
أ ِلــَک 

َ
ِبذ َثِنــی 

َ
َحّد َقــْد 

َ
ل َو   

ُ
َیــُزول  

َ
ال ــِذی 

َّ
ال ــْه  َجّنَ

ْ
ال

ــُه 
َ
ّن
َ
أ   ٍَّعِلــی ِبیــِه 

َ
أ َعــْن    ٍُّحَســْیِن ْبِن َعِلی

ْ
ال ِبیــِه 

َ
أ َعــْن    ُِحَســْین

ْ
َعِلّیِ ْبِن ال ِبیــِه 

َ
أ َعــْن 

َشــَهاَدْه  ــِه  َمْوِت ــَد  َبْع ــُد  َعْب
ْ
ال ــُه  َعْن  

ُ
ل

َ
ُیْســأ ــا  َم  

َ
ل ّوَ

َ
أ  

َ
ِإّن   َُّعِلــی ــا  َی   ِاهلل 

ُ
َرُســول  

َ
ــال َق  

َ
ــال َق

َو  اهلُل  ــُه 
َ
َجَعل ِبَمــا  ُمْؤِمِنیــَن 

ْ
ال َوِلــّیُ  ــَک 

َ
ّن
َ
أ َو  اهلِل   

ُ
َرُســول   ًــدا ُمَحّمَ  

َ
ّن

َ
أ َو  اهلُل   

َّ
ِإال ــَه 

َ
ِإل  

َ
ال ْن 

َ
أ

ــُه«.1
َ
ل  

َ
َزَوال  

َ
ال ــِذی 

َّ
ال ِعیــِم  الّنَ ــی 

َ
ِإل َصــاَر  َیْعَتِقــُدُه  َکاَن  َو  ِلــَک 

َ
ِبذ َقــّرَ 

َ
أ َفَمــْن  ــَک 

َ
ل ُتــُه 

ْ
َجَعل

خدا  هرگز  فرمود:  که  است  کرده  نقل    صادق امام  از  پدرش  از    رضا امام 
آن ها  بر  مّنت  و  نمی پرسد  نموده  تفّضل  آن ها  به  که  چیزی  مورد  در  خود  بندگان  از 
به  را  چیزی  می توان  چگونه  است.  زشت  مردم  از  نعمت  برای  مّنت گذاردن  نمی گذارد. 

ج24، ص298؛ الشیعْه،  ج24، ص50/ وسایل   ، بحاراألنوار  .  1
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ی باقیاتالصالحاتی بزرگ    آثار و برکات حضرت زهرا /مشارکت در درمان نابارور

و  خانواده  ما  حّب  نعیم؛  اّما  نیست؟  صحیح  مردم  از  آن  انجام  که  داد  نسبت  خدا 
از آن سؤال می کند، زیرا وقتی  از توحید و نّبوت  که خدا بعد  مواالت ما اهل بیت است 
از پدر خود  ید می برد. پدرم  را به جانب بهشت جاو او  آورد  را به جا  بنده حّق این نعمت 
پدرش  از  جناب  آن  و    علی بن الحسین پدرش  از  ایشان  و    محّمدبن علی از 
  کرم ا پیامبر  که  کرد  نقل    علی پدرش  از  جناب  آن  و    حسین بن علی
ِإلَه  ال  گواهی دادن:  می پرسند  شخص  از  مرگ  از  بعد  که  چیزی  اّول    علی یا  فرمود: 
و  خدا  که  مقامی  به واسطه ی  مؤمنین  ولّی  تو  اینکه  و  است  اهلِل   

ُ
َرُسول ٌد  ُمَحّمَ و  اهلُل   

َّ
ِإال

بر آن ادامه  را  من به تو داده ایم، هستی. هرکه چنین اعترافی داشته باشد و زندگی خود 
ندارد. زوال  که  نعمتی  رهسپار می شود؛  به بهشت  دهد 

گر این والیت  اوج خوشبختی، داشتن نعمت والیت امیرمؤمنان   است؛ چون ا
را  را و من و شما این خوشبختی  آباد می کند و هم آخرت  را  را داشتی هم دنیای انسان 
  گر نبود دفاع جانانه حضرت زهرا   هستیم. ا یم و این را مدیون حضرت زهرا  دار

نبودیم.     موال علی و شما هیچ کدام شیعه  امروز من  والیت، شاید  از 

 پرورش احساس موضوع با روش احساس خطر
والیت می فرمایند: و جایگاه  ارزش  مورد  در     امام صادق

 
َ

َجــّل اهلِل  َیــَدِی  َبْیــَن  َوَقــَف  ِإَذا  َعْبــُد 
ْ
ال َعْنــُه   

ُ
ل

َ
ُیْســأ َمــا   

َ
ل ّوَ

َ
أ  

َ
ِإّن  :

َ
َقــال اهلِل؛  َعْبــِد  ِبــی 

َ
أ »َعــْن 

َو  َمْفــُروِض 
ْ
ال َیــاِم  الّصِ َعــِن  َو  َمْفُروَضــِة 

ْ
ال َکاِة  الــّزَ َعــِن  َو  َمْفُروَضــاِت 

ْ
ال ــَواِت 

َ
ل الّصَ َعــِن  ــُه 

ُ
ل

َ
َجال

ــْت 
َ
ُقِبل ْیَهــا 

َ
َعل َمــاَت  ُثــّمَ  َیِتَنــا 

َ
ِبَوال َقــّرَ 

َ
أ َفــِإْن  َبْیــِت 

ْ
ال ْهــَل 

َ
أ َیِتَنــا 

َ
َوال َعــْن  َو  َمْفــُروِض 

ْ
ال َحــّجِ 

ْ
ال َعــِن 

ْم 
َ
ل ــُه 

ُ
ل

َ
 َجال

َ
َجــّل اهلِل  َیــَدِی  َبْیــَن  َیِتَنــا 

َ
ِبَوال ُیِقــّرَ  ــْم 

َ
ل ِإْن  َو  ــُه  َحّجُ َو  َزَکاُتــُه  َو  َصْوُمــُه  َو  ُتــُه 

َ
ِمْنــُه َصال

ْعَماِلــه«. 1
َ
أ ِمــْن  َشــْیئًا  ِمْنــُه   

َ
َجــّل َو  َعــّزَ  اهلُل  َیْقَبــِل 

در  کــه  بنــده هنگامــی  از  کــه  از نخســتین چیزهایــی  امــام صــادق   می فرماینــد: 
روزۀ  و  واجــب  زکات  و  واجــب  نمازهــای  از  پرســیده می شــود،  پیشــگاه خــدا می ایســتد 
و  کــرده  مــا  والیــت  بــه  اقــرار  گر  اهل بیت اســت؛ ا مــا  والیــت  از  و  واجــب  و حــج  واجــب 
پیشــگاه  در  گــر  ا و  پذیرفتــه می شــود  و حجــش  زکات  و  روزه  و  نمــاز  باشــد،  مــرده  آن  بــر 

ج 27، ص167.  ، بحاراالنوار  .  1
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را نخواهد  از اعمالــش  اقــرار نکنــد خــدای عزوجــل چیــزی  بــر والیــت ما  خــدا جــل جاللــه 
و شــب ها  روزه  روزهــا  باشــد،  کــرده  را عبــادت  تمــام عمــرش  کســی  گــر  ا یعنــی  پذیرفــت؛ 
  ایشــان  و فرزندان     ابیطالــب ابــن  بــه والیــت علــی  امــا  پــا داشــته باشــد،  بــه  نمــاز 

نخواهــد داشــت.  پیــش خداونــد  ارزشــی  او هیــچ  اعمــال  باشــد،  نداشــته  اعتقــاد 
بــه  ایشــان  کــه  زمانــی  اســت:  نقــل شــده  امینــی رحمــه اهلل علیــه  احــواالت عالمــه  در 
)صاحــب  امینــی  عالمــه  مرحــوم  مصــر  تســنن  اهــل  علمــای  بودنــد،  کــرده  ســفر  مصــر 
مــی ورزد  امتنــاع  امینــی  امــا عالمــه  بــرای صــرف شــام دعــوت می کننــد،  را   ) الغدیــر کتــاب 

ــد. ببرن ــه مجلــس خــود  ب را  امینــی  کــه عالمــه  اصــرار می کننــد  آنهــا  نمی کنــد؛  قبــول  و 
که فقط صرف  یاد عالمه امینی دعوت را می پذیرد و شرط می گذارد  به علت اصرار ز
شام باشد و هیچ گونه بحثی صورت نگیرد؛ آنها نیز می پذیرند. پس از صرف شام یکی از 

گفت: که عالمه امینی  کند  علمای اهل سنت می خواست بحث را شروع 
متبــرک  بــرای  پــس  گفتنــد:  آنهــا  بــاز  امــا  نگیــرد،  کــه بحثــی صــورت  بــود  ایــن  مــا  قــرار   
گــردد.  نورانــی  مجلــس  تــا  کنــد  نقــل  حدیــث  یــک  نفــر  هــر  همین جــا  از  جلســه  شــدن 
گفتــه  کســی  بــه  و حافــظ حدیــث  بودنــد  تمــام حضــار در جلســه حافــظ حدیــث  )ضمنــًا 

باشــد(. هــزار حدیــث حفــظ  کــه صــد  می شــود 
امینــی  بــه عالمــه  نوبــت  اینکــه  تــا  کــردن  نقــل  کردنــد یکی یکــی حدیــث  آنــان شــروع 

رسید.
بــر معتبــر  ابتــدا همگــی  کــه  اســت  ایــن  برگفتــن حدیــث  گفــت شــرطم  آنهــا  بــه  عالمــه 

کردنــد. کنیــد. همــه قبــول  اقــرار  نبــودن ســند حدیــث  یــا  بــودن 
َزماِنــِه  إمــاَم  َیْعــرِْف  ــْم 

َ
»َمْن ماَت َو ل  : اهلل قــال رســول  فرمــود:  امینــی   ســپس عالمــه 

مــرگ جاهلیــت  ــه  ب نشناســد  را  زمــان خــود  امــام  و  بمیــرد  ــة« هرکــس  َجاِهِلَیّ ــًة  ِمیَت ــاَت  َم
اســت. مرده 

اقــرار  بــودن حدیــث  بــا معتبــر  رابطــه  در  در جلســه  از تک تــک حضــار  امینــی  عالمــه 
تأییــد  را  کــه همــه حدیــث  گفــت حــال  کردنــد. ســپس  تأییــد  را  و همــه حدیــث  گرفــت 

پرســید: کل جمــع  از  بعــد  دارم؛  از شــما  یــک ســؤال  کردیــد 
... ؟ نمی شناخت  یا  را می شناخت  زمان خود  امام    الزهرا  فاطمه  آیا 

بود؟  کسی   چه  فاطمه  زمان  امام  گر می شناخت،  ا
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و  شــدند  کت  ســا دقیقــه  بیســت  ســاعت،  ربــع  مــدت  بــه  مجلــس  حضــار  تمــام 
را  نداشــتند یکی یکــی جلســه  گفتــن  بــرای  پاســخی  و چــون  انداختنــد  زیــر  بــه  را  سرشــان 
فاطمــه  بگوییــم  بایــد  پــس  نمی شــناخت،  بگوییــم  گــر  ا بــا خــود می گفتنــد  و  کردنــد  تــرک 
از دنیا رفته باشــد؛  کافــر  که ســیده نســاءالعالمین  از دنیــا رفتــه اســت و حاشــا  کافــر   
ی  بــوده؟ درحالی کــه بخار ابوبکــر  زمانــش  امــام  گــر بگوییــم می شــناخت چگونــه بگوییــم  ا
فاطمــه  و هــی ســاخطه علیهمــا-  ماتــت  گفتــه:  اهــل ســنت(  )از سرشــناس ترین علمــای 
چــون  و  بــود  ک  غضبنــا عمــر  و  ابوبکــر  از  ســختی  بــه  کــه  رفــت  دنیــا  از  درحالــی   
بورزنــد ســکوت  اقــرار     ابیطالــب بــن  امامــت علــی  و  بــر حقانیــت  مجبــور می شــدند 

کردنــد.1 تــرک  بــا خجالــت  را  و جلســه  کــرده 
   کلمه است؛ والیت اهل  بیت که والیت را ندارد بدبخت به معنای واقعی  کسی 

کردن یک انسان خواهد بود. شرط قبولی اعماله و عامل ارزش پیدا 
والیــت  کــه همــه شــیعیان،  اســت  ایــن    زهــرا  آثــار حضــرت  از مهمتریــن  یکــی 
باقیات الصالحــات  از  یکــی  و  هســتند  حضــرت  آن  مدیــون  را  والیــت  بــه  محبتشــان  و 

اســت. همیــن  عالــم  دو  بی بــی 
محــب  و  والیــی  نســل  چندیــن  ایجــاد  بــا  هــم  مــا  کــه  اســت  خــوب  چقــدر 
تــا  کنیــم  ذخیــره  آخرتمــان  بــرای  باقیات الصالحاتــی  عالــم  ایــن  در     اهــل  بیــت
و محتــاج خیــرات  باشــد  قیامــت دســتگیرمان  و  بــرزخ  تنگدســتی عالــم  و  فقــر  روز  در 

نکننــد.  یــا  کننــد  خیراتــی  مــا  بــرای  آیــا  کــه  نباشــیم  دیگــران 

 انگیزه سازی پیام با روش تعریف
داد  بــه  هیچ کــس  کــه  آخرتــی  دنیــا؛  تــا  هســتیم  نیازمندتــر  خیلــی  مــا  آخــرت،  در 
بــرای  کــه   - دنیــا  در  کــه  آنهایــی  به حــال  خــوش  اعمالــش.  مگــر  نمی رســد  هیچ کــس 
قیامــت  باشــد؛  آخرتــش  فکــر  بــه   - دارد  فرصــت  باقیات الصالحــات  ی  و جمــع آور ثــواب 

اســت. یوم الحســره 
بترسان: روز حسرت  از  را  مردم  که  پیامبر دستور می دهد  به  خداوند 

.3637085 : کد خبر قرآن،  المللی  بین  ی  . خبرگزار  1
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روز  از  را  آنــان  ُیؤِمنــوَن«.  ال  َوُهــم  ــٍة 
َ
َغفل فــی  َوُهــم  مــُر 

َ
األ ُقِضــَی  ِإذ  الَحســَرِة  َیــوَم  نِذرُهــم 

َ
»َوأ

کــه  آن هنــگام  در  بترســان،  اســت (  تأســف  مایــه  بــرای همــه  کــه  رســتاخیز  )روز  حســرت 
نمی آورنــد! 1 ایمــان  و  در غفلتنــد  آنهــا  و  پایــان می یابــد!  همــه چیــز 

فکــر  بــه  نشــده  دیــر  تــا  ایشــان نشســته ای،  در جلســه  کــه    زهــرا  عــزادار حضــرت 
قیامــت  در  کــه  بــاش  ثواب هایــی  فکــر  بــه  نشــده  دیــر  تــا  بــاش.  خــودت  یوم الحســره 

اســت.  دیــر  فــردا  تــو می رســد؛  بــه  یــه  به عنــوان صدقــه جار
فرموده است:    امام صادق

ِفــی  ْجَراَهــا 
َ
أ َصَدَقــٌة  ِخَصــاٍل  ُث 

َ
َثــال  

َّ
ِإال ْجــرِ 

َ ْ
األ ِمــْن  َمْوِتــِه  َبْعــَد  ُجــَل   الّرَ َیْتَبــُع   ْیــَس  

َ
»ل

ــٌد 
َ
َول ْو 

َ
أ ــِه  َمْوِت ــَد  َبْع ــا  ِبَه ــُل  ُیْعَم ــَی  َفِه َها  ــّنَ َس ــًدى  ُه ُة  ــّنَ ُس َو  ــِه  َمْوِت ــَد  َبْع ــرِی  َتْج ــَی  َفِه ــِه  َحَیاِت

ســه  در  مگــر  نمی آیــد،  فــرد  به دنبــال  پاداشــی  آدمــی،  مــرگ  از  پــس  ــه«. 
َ
ل َیْدُعــو  َصاِلــٌح 

در  و  نمــوده  برقــرار  کــه  گذاشــته؛ دوم؛ ســنتی  ــادگار  ی ــه  ب ــه  ی یکــم؛ صدقــه جار خصلــت: 
فرزنــد  آن عمــل می  شــود؛ ســوم؛  بــه  وفاتــش  از  پــس  و  آن عمــل می  شــده  بــه  زمــان حیاتــش 

کنــد.2  برایــش دعــا  کــه  صالحــی 

 اقناع اندیشه با روش مقایسه و تشبیه 
در جایــی  را  و ســرمایه خــود  پــول  کــه  اســت  ی  یــک ســرمایه گذار حرفــه ای، ســرمایه گذار
و  کنــد  رشــد  به صــورت تصاعــدی  بلکــه  نــرود،  بیــن  از  تنهــا  نــه  کــه  ی می کنــد  ســرمایه گذار

باشــد. فایــده داشــته  برایــش  هــم  آینــده  بــرای  حتــی 
آنهــا  برنامه ریــزی  اقتصــادی می شــوند،  کارهــای  وارد  وقتــی  افــراد  از  برخــی  متأســفانه 
یعنــی هیــچ  ندارنــد؛  آینــده  بــه  نیم نگاهــی  بلکــه  و  نــگاه  و هیــچ  اســت  امــروز  بــرای  فقــط 
آینــده مفیــد و ســودمند  کننــد در  آغــاز  کــه می خواهنــد  ی  کار ایــن  آیــا  کــه  توجهــی ندارنــد 

نــگاه می کننــد. امــروز  بــه  فقــط  نــه؛  یــا  هســت 
را شــروع می کننــد ســود خوبــی  ی  کار کــه  زمــان  از  برهــه  در همــان  ــراد شــاید  اف ایــن 

بــود. یــاد خواهــد  ز آنهــا  احتمــال شکســت  آینــده  در  امــا  ببرنــد، 

مریم، 39. . سوره   1
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دارند؛ حضرت می فرمایند: مغز  پر  و  زیبا  بسیار  روایت  امام هادى   یک 
آن  گروهــی در  کــه  ى اســت  بــازار آَخــرُون«. دنیــا  َخِســَر  و  َقــْوٌم  فیهــا  ربــح  نیــا ســوٌق 

ُ
»الّد

یــان می بیننــد.1 ز دیگــر  گروهــی  و  ســود می برنــد 
برخــی  کــه  کرده انــد  تشــبیه  بــازار  یــک  بــه  دنیــا  به ظاهــر  زیبــا  روایــت  ایــن  در  حضــرت 

یــان می کننــد؛  ز دیگــر  برخــی  و  آن ســود می برنــد  در 
اســت؟  دنیــوی  و  مــادی  پرســود  امــور  بــه  پرداختــن  روایــت  ایــن  واقعــا منظــور  آیــا  امــا 
ــه  ب ــم  ــرار می دهی ق ــتی  دنیادوس ــت  ــت مذم روای ــزاران  ه ــار  کن را  ــت  روای ــن  ای ــی  وقت ــا  قطع
بــازار  ایــن  در  برخــی  کــه  اســت  ایــن     هــادی امــام  کــه منظــور  نتیجــه می رســیم  ایــن 
ــه  ب نگاهشــان  فقــط  ولــی بعضی هــا  ــداز می کننــد،  آخــرت پس ان ــرای  ب ــی  ــا ســود خوب دنی
دارد  توجــه  ــازار  ب بــرق  و  زرق  و  یترین هــا  و فقــط  ــازار  ب در  کــه  کودکــی  ماننــد  اســت؛  دنیــا 
همــه  آن  از  یــدی  خر و  نصیبــی  کــه  می فهمــد  تــازه  می شــود  خــارج  بــازار  از  وقتــی  ولــی 
اینگونــه  هــم  انســان ها  مــا  از  بعضــی  اســت.  نداشــته  بــازار  رنگارنــگ  کاالهــای  و  وســایل 
از  کــه می توانیــم  ــه ســودی  ب توجهــی  ولــی هیــچ  زندگــی می کنیــم  دنیــا  ــازار  ب در  هســتیم؛ 
باتوجــه  یــم.  دار افتــاده  پــا  پیــش  و  کــم  بــه ســودهای  فقــط  یــم. شــاید  ندار یــم  ببر بــازار  ایــن 
ی  بــرای آخــرت خود سودســاز انســان می تواند  کــه  روایــات، دنیــا جایــی اســت  و  آیــات  بــه 
و  اســت  ی  جــار کــه  باشــد  داشــته  ســودهایی  بــه  توجــه  اســت  خــوب  چــه  پــس  کنــد؛ 

نیســت.  تمــام شــدنی  هیچ وقــت 
باشــیم؛ خیلی  توجه داشــته  باقیات الصالحــات  ایــن اصــل اساســی  به  خــوب اســت 
ثــواب  و  ایــن خیــر  آیــا  کــه  یــم  ندار توجــه  امــا  کار خیــر هســتیم،  و  ثــواب  مــا دنبــال  وقت هــا 
اینکــه  نیســت؛  باقــی  کــه  اســت  و خیــری  ــواب  ث کارهــای  از  ــا  ی باقــی می مانــد،  مــا  ــرای  ب
اجــر  مــا  بــه  قیامــت  در  کــه  نیســت  ایــن  نیســت، منظــور  باقــی  کــه  کار خیــری  می گوییــم 
تمــام می شــود؛  و  نــدارد  یــان  کار جر ایــن  ثــواب  کــه  اســت  ایــن  بلکــه منظــور  نمی دهنــد، 
برخــی  ثــواب  ولــی  تمــام،  و  مــا می دهنــد  بــه  بــار  یــک  قیامــت  در  را  کار خیــر  ایــن  ثــواب 

دارد. یــان  مــدام جر آن  احســان  و  اســت  مــداوم  قیامــت  در  کارهــای خیــر 
پرداخــت  بیمــه  بیــان می کنــم؛ مثــال شــما چندیــن ســال  مثــال  یــک  بــا  را  تفــاوت  ایــن 

ج 78، ص 373.  , بحاراالنوار  .  1
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یــک  شــما  بــه  بازنشســتگی  هنــگام  تــا  می شــوید  بازنشســت  کــه  ی  روز بــرای  می کنیــد 
تــا هنــگام پیــری یک  کردیــد  آینده نگــری  اینجــا شــما  به عنــوان مســتمری بدهنــد؛  حقوقــی 

باشــید.  داشــته  مســتمری مداومــی 
کــه  ثواب هایــی  کــه  اســت  ایــن  اســت،  عقالنــی  و  واضــح  کــه  چیــزی  بنابرایــن 

نیســت. ی  جــار کــه  اســت  ثواب هایــی  از  بهتــر  خیلــی  دارد  یــان  جر احســانش 
او همــواره  باقیات الصالحــات  کــه  باشــد  برکــت  و  پــر خیــر  آنقــدر  انســان می توانــد 
بــه  اســت  زمیــن  ی  رو ی  کــه خیــرات جــار تــا هنگامــی  و  باشــد  داشــته  یــان  زمیــن جر ی  رو

رســید. قیامــت خیــرات خواهــد  در  هــم  او 
فرمودند: بیانی  در  آله  و  اهلل علیه  پیامبر اسالم صلی 

َو  ِقَیاَمــِة 
ْ
ال َیــْوِم  ــی 

َ
ِإل ِبَهــا  َعِمــَل  َمــْن  ْجــُر 

َ
أ َو  ْجُرَهــا 

َ
أ ــُه 

َ
ل َکاَن  َحَســَنًة  ًة  ُســّنَ َســّنَ  » َمــْن 

کســی که  ِقَیاَمــة«. 
ْ
ال َیــْوِم  ــی 

َ
ِإل ِبَهــا  َعِمــَل  َمــْن  ُر  ِوْز َو  ِوْزُرَهــا  ْیــِه 

َ
َعل َکاَن  َئًة  َســّیِ ًة  ُســّنَ َســّنَ  َمــْن 

او  بــه  قیامــت  روز  تــا  کنــد،  آن عمــل  بــه  کــه  ثــواب هرکــس  کنــد،  رایــج  را  نیکویــی  ســنت 
تــا  آن ســنت  گنــاه  کنــد،  یــج  ترو را  گناهــی  و  بــد  کســی ســنت  گــر  ا و همین طــور  می رســد 

ــود.1 ب او خواهــد  گــردن  ــه  ب گنــاه عمــل می کنــد  آن  ــه  ب کســی  مادامی کــه  ــا  ت قیامــت  روز 

 پرورش احساس پیام با روش تصویرسازی روی داستان احساس برانگیز
نیازمندیم. بسیار  ما می رسد  به  دنیا  از  که  به خیراتی  ما  قیامت همه  در 

کرم می فرمایند: پیامبر  ا
ــْم  ُبُیوِتِه َو  ــْم  ُدوِرِه اِء 

َ
ِبِحــذ ــا  ْنَی

ُ
الّد ــَماِء  الّسَ ــی 

َ
ِإل ــٍة  ُجُمَع  

َ
ُکّل ــی  ِت

ْ
َتأ ــَن  ُمْؤِمِنی

ْ
ال ْرَواَح 

َ
أ  

َ
»ِإّن

ــی  ّمِ
ُ
أ َیــا  َو  ِبــی 

َ
أ َیــا  َو  ــِدی 

ْ
ُول َیــا  َو  ْهِلــی 

َ
أ َیــا  ِکیــَن  َبا َحزِیــٍن  ِبَصــْوٍت  ِمْنُهــْم  َواِحــٍد   

ُ
ُکّل ُیَنــاِدی 

ْو 
َ
أ ــٍم  ِبِدْرَه ــا  ْیَن

َ
َعل ــوا  اْعِطُف ــا  ْیِدیَن

َ
أ ــی  ِف َکاَن  ــِذی 

َّ
ِبال اهلُل  ــُم  َیْرَحْمُک ــا  ْیَن

َ
َعل ــوا  اْعِطُف ــی  ْقرَِباِئ

َ
أ َو 

ْم 
َ
َفل َمَعــُه  َبَکْیَنــا  َو  ِبــّیُ ص  الّنَ َبَکــی  ُثــمّ َ  ــِة  َجّنَ

ْ
ال ِلَبــاِس  ِمــْن  اهلُل  َیْکُســوُکُم  ِبِکْســَوٍة  ْو 

َ
أ ِبَرِغیــٍف 

ُبَکاِئــه «.2  ــَرِة  َکْث ِمــْن  ــَم 
َّ
َیَتَکل ْن 

َ
أ ِبــّیُ ص  الّنَ َیْســَتِطْع 

می ایســتند  خانه هــا  ی  روبــرو و  می آینــد  دنیــا  آســمان  بــه  جمعــه  هــر  مؤمنــان  ارواح 

ج 7، ص94.  ، بحاراالنوار  .  1
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فرزندانــم،  ای  مــن،  کســان  ای  می گویــد:  یــد  می گر درحالی کــه  حزیــن  آوای  بــا  یــک  هر و 
یا  بــا درهــم پولی  بیامــرزد...  را  کنیــد. خدای شــما  مــا عطوفــت  بــه  نزدیکانــم  پــدرم، مــادرم، 
بهشــتی  لباس هــای  از  بــه شــما  کــه خــدا  کنیــد  رحــم  مــا  در حــق  لباســی  یــا  و  نانــی  گــرده 

بپوشاند. 
کــه  کردنــد  یــه  گر اینقــدر  اســالم  مکــرم  رســول  کــه  هســت  روایــت  ایــن  ادامــه  در 

دهنــد.  ادامــه  را  خــود  صحبت هــای  نمی توانســتند 
اســت  انســان  باقیات الصالحــات  باشــد همــواره جــزو  گــر صالــح  ا انســان  فرزنــد خــود 
قیامــت خواهنــد  در  مــادر  و  پــدر  نــور چشــم    ائمــه معصومیــن  روایــات  اســتناد  بــه  و 

بود.

 رفتارسازی پیام با روش ارائه برنامه و ایجاد انگیزه برای انجام برنامه
ایــن  در  باقیات الصالحــات  بــرای  مهــم دیگــری  بســیار  راه کار  فرزنــدان صالــح،  بــر  عــالوه 
از مــا  ی  بــه داد مــا می رســند. بســیار بــرکات آن در قیامــت همــواره  و  آثــار  کــه  دنیــا هســت 
داشــته  بیشــتری  فرزنــد  نمی توانیــم  بــه دالیلــی  و  اســت  کــم  آنهــا  تعــداد  امــا  یــم،  دار فرزنــد 
را  فراوانــی  مــرگ خیــرات  از  بعــد  کــه  یــم  ندار فرزنــد  توجهــی  قابــل  تعــداد  باشــیم. خالصــه 
بــا توجــه  یــا دو بچــه نیســت؛  کننــد؛ وقتــی می گوییــم قابــل توجــه، منظــور یــک  نصیــب مــا 
کنــد،  کفایــت  یــا دو بچــه  یــک  بــه  کــه  کســی  فرزنــدان،  بــودن  باقیات الصالحــات  ارزش  بــه 

قیامــت حســرت خواهــد خــورد.  در 
باشــند  نداشــته  فرزنــد  یــا  باشــند،  کمــی داشــته  فرزنــد  برخــی خانوده هــا  اســت  ممکــن 
درمــان  تــوان  مالــی،  هزینه هــای  علــت  بــه  و  باشــند  محــروم  ی  فرزنــدآور نعمــت  از  و 

باشــند.1 نداشــته  هــم  را  ی  نابــارور
ی محــروم هســتیم  فرزنــد آور نعمــت  از  یــا  یــم  دار کمــی  فرزنــد  اینکــه   حــال علی رغــم 

تا 24  بیــن 21  کامل آن )3 ســیکل در ســال(  و دوره  تومان  تــا 8 میلیون  کــز درمانــی دولتی 7  ینــه هــر ســیکل در مرا . هز  1
دوره  ینــه  و هز تومــان  میلیــون  هــر ســیکل، حــدود 18  ینــه  کــز خصوصــی هز مرا در  البتــه  بــرآورد می شــود.  تومــان  میلیــون 
ینــه  ، هز نیــاز مــورد  داروهــای  ینــه  ایــن هزینه هــا ســوای هز البتــه  بــرآورد می شــود.  تومــان  تــا 54 میلیــون  کامــل درمانــی، 49 
و  تهــران می آینــد  بــه  از شهرســتان ها  ی  نابــارور درمانــی  یافــت خدمــات  در مــردم  بــرای  از  اســت. خیلــی   ... و رفت وآمــد 

.)1400 اردیبهشــت  تســنیم، 29  ی  آنهــا تحمیــل می کنــد. )خبرگــزار بــه  را  بیشــتری  ینــه  همیــن، هز
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و  دنیــوی  باقیات الصالحــات  از  بتوانیــم  تــا  کنــد  کمــک  مــا  بــه  می توانــد  ی  راه کار چــه 
نمانیــم؟  بی نصیــب  ی  اخــرو

معرفی  هم  خدا  سمت  برنامه  در  که  غدیر  فرزندان  نام  به  افتاده  راه  پویشی  امروز 
درمان  توان  که  افرادی  به  تا  می کنند  ی  جمع آور زمینه  این  در  را  کمک هایی  و  می شود 
هر  چنانچه  حاال  نمایند.  پیگیری  را  آنان  درمان  و  کنند  مالی  کمک  ندارند  ی  نابارور
و خیرات  ثواب  در  کنیم، قطعا  کمک  این پویش  به  توانمان  و  اندازه وسع  به  ما  از  کدام 

به دنیا می آیند شریک می شویم. نابارور  زوج های  درمان  با  که  فرزندانی 
این ســؤال مطرح  اقتصادی خوبــی ندارنــد  و  کــه وضعیــت مالــی  بــرای بعضــی  شــاید 

کرد؟ کمــک  ایــن پویش  بــه  کــه در چنیــن وضعیتــی، چطــور می تــوان  شــود 
 

آیــت اهلل  بــود؛  پینــه دوز  فقیهــی  به نــام  مــردی  پیــر  یــک  قــم  در  می گفــت  مــا  اســتاد 
ــرای  ب راهــی  ــد  بودن آقــا خواســته  از  کــه  از دوستانشــان  یکــی  ــه  ب بهجــت رحمــه اهلل علیــه 
بگــو  و  ــرو  ب پینــه دوز  فقیهــی  آقــای  ــزد  ن بودنــد  فرمــوده  بدهنــد،  نشان شــان  مالــی  وســعت 
بــه  و  رفتــم  مــرد خــدا  ایــن  نــزد  بهجــت می گویــد  اهلل  آیــت  کنــد. دوســت  بــرای شــما دعــا 

رو شــد. و  زیــر  مالــی ام  ایشــان وضــع  یــک دعــای 
بــودم  پینــه دوز  فقیهــی  آقــای  ایــن  پیــش  خــودم  مــن  روز  یــک  می فرمــود  مــا  اســتاد 
آقــای  بشــود.  مــا حــل  مالــی  کنیــد مشــکل  یــک دعایــی  آقــا  گفــت  و  آمــد  یکــی  دیــدم  و 
اهلل  زمــان عجــل  امــام  نمــاز  رکعــت  دو  ــرو مســجد جمکــران  ب گفــت شــما  او  ــه  ب فقیهــی 
و پای عهــد خودت  بــا حضــرت یــک عهــدی بگــذار  و بعــد  تعالــی فرجه الشــریف بخــوان 

بگــذارم؟ آقــا چــه عهــدی  گفــت  بمــان. طــرف  هــم 
بود: گفته  فقیهی  آقای 

درآمــد خــودت شــریک  در  را  زمــان  امــام  بعــد  بــه  ایــن  از  کــه  ببنــد  زمــان عهــد  امــام  بــا 
زمــان  امــام  یعنــی  کنــی؛  داره خــرج  زمــان دوســت  امــام  کــه  کارهایــی  بــرای  مبلغــی  و  کنــی 

مالــی ات درســت می شــود. کــن، وضــع  مــال خــود شــریک  در  را 
زمــان  امــام  نیــت خوشــحالی  بــه  کــه می توانیــد  انــدازه ای  به هــر  هــم  بنابرایــن شــما 
تعالــی  اهلل  عجــل  زمــان  امــام  ان شــاءهلل  کنیــد،  کمــک  پویــش  ایــن  در  فــدا  ارواحنــا 

می دهــد. برکــت  شــما  مــال  بــه  هــم  فرجه الشــریف 
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 رفتارسازی موضوع با روش ارائه الگو
تعالــی  اهلل  عجــل  زمــان  امــام  بــرای  مبلغــی  مالتــان  از  خواســتید  گــر  ا دوســتان 
حضــرت  خوشــنودی  موجــب  کــه  هســت  هــم  دیگــری  راه  کنیــد  خــرج  فرجه الشــریف 
اســت.    زهــرا  مــادر مظلومشــان حضــرت  بــرای  روضــه  پایــی مجلــس  بر آن  و  می شــود 
والیــت  یــج  ترو و  والیــت  تقویــت  موجــب  خودبه خــود    زهــرا  حضــرت  روضــه  اقامــه 
و  ــا، نسل به نســل  دنی دو  و خوشــبختی  والیــت  ایــن  کــه  ــوده  ب روضه هــا  ــا همیــن  ب اســت. 

اســت.  رســیده  مــا  بــه  سینه به ســینه 
کیاسری می گفت: کاظمی  حجت االسالم 

بســیار  بــود.  خــورده  گــروه    بیــت  اهــل  روضــه  بــه  عجیــب  قاســم  حــاج  زندگــی 
نوحــه  فــالن  و می گفــت  مــداح  بــه  مــی زد  زنــگ  روضــه می کــرد.  بهانــه  دلــش  پیــش می آمــد 
کیلومتــری   200 فاصلــه  آه می خوانــد. خیلــی وقت هــا  و  بــا ســوز  گاهــی خــودش  بخــوان.  را 

بودیــم. تلفنــی  روضــه  را مهمــان  روســتا  تــا  کرمــان 
نمی کــرد( می گفــت:  )فرقــی  یــا خلــوت  تــوی جلســه  بودیــم.  هــم  پیــش  بیشــتر  یه  ســور

بشــویم.  و شســته  تــا ســبک  بخــوان  روضــه  نشــویم.  تــا غافــل  کــن  مــون  »موعظــه 
بخوان. روضه  گفت:  به من  ی  روز یه 

روایتگری شهداست؛  با  روضه های من  نیستم.  بلد  روضه هیأتی  گفتم: 
گفت: بخوان.

از  نقــل  بــه  حــرم  مدافــع  شــهدای  از  یکــی  شــهادت  داســتان  بــه  کــردم  شــروع 
فرمانــده اش:

کــه  زد  بی ســیم  مــن  بــه  ابراهیــم. وســط عملیــات  نــام جهــادی  بــا  داشــتیم  رزمنــده ای 
ــر خــورده  تی ــو  پهل از  فهمیــدم  ــه ســختی می آمــد.  ب بخــوان. صدایــش  مــادر  روضــه  ــم  برای

است.
کردن. گریه  به  کرد  گفتم حاج قاسم شروع  را  این  تا 

بیمارســتان  بــه  وقتــی  کننــد.  منتقــل  بــه عقــب  را  ابراهیــم  دادم هرطــور شــده  »دســتور 
دهانــش  نداشــت.  خوشــی  به ظاهرحــال  ســرش.  بــاالی  رفتــم  شــد،  الحاضرمنتقــل 
بــا  انــگار  دیــدم  کنــار می زدمــف  از دهانــش  را  وقتــی لخته هــای خــون  بــود.  پرخــون شــده 

کســی می گــردد. دنبــال  چشــمانش 
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دیــدی  را  مــادر ســادات   ، آخــر ایــن لحظه هــای  گــر  ا بــه خــدا  را  تــو  ابراهیــم!  گفتــم: 
 زهــرا  ــا  ی بگــو 

بود. بلندتر شده  گریه حاج قاسم 
… و شهید شد. کالمش ناقص ماند: یا ز که بگوید یا زهرا اما  کرد  ابراهیم لب باز 

قاســم  داد حــاج  ایــن جبهه هاســت.  در    زهــرا  مادرمــان حضــرت  گفتــم: حاجــی 
آرام شــود.1 تــا  کشــید  بلنــد شــد. خیلــی طــول 

 گریز به روضه
اثبات  و  بــرای دفــاع    زهــرا  گذاشــت. حضرت  کــم  نبایــد  تبییــن والیــت  و  یــج  ترو بــرای 

کردند. اســتفاده  قبر خودشــان هــم  بــودن  پنهــان  و  از تشــییع جنــازه  والیــت 
َعْبــِداهلِل علیه الّســالم  َبا 

َ
أ ُت 

ْ
ل

َ
َســأ  

َ
َقــال ِبیِه 

َ
أ َعــْن  َحْمــَزَۀ  ِبــی 

َ
أ ْبــِن  َعِلــّیِ  ْبــِن  َحَســِن 

ْ
ال »َعــِن 

ــَی  ِ
ّ
ُیَصل ال  ْن 

َ
أ ْوَصــْت 

َ
أ َهــا 

َ
ّن

َ
أِل  

َ
َقــال َهــاِر  ِبالّنَ ُتْدَفــْن  ــْم 

َ
ل َو  ْیــِل 

َّ
ِبالل  س 

ُ
َفاِطَمــۀ ُدِفَنــْت  ــٍۀ 

َّ
ِعل ّیِ 

َ
أِل

ُجــالِن[«.2 ]الّرَ  
ٌ

ِرَجــال ْیَهــا 
َ
َعل

نه  کردنــد  را شــب دفــن  امــام صــادق   پرســید: چــرا فاطمــه  از  ابوحمــزه  بــن  علــّی 
بــر  دو  آن  تــا  کننــد  دفــن  را  ی  در شــب، و تــا  بــود  کــرده   وصّیــت  فاطمــه  فرمــود:  ؟  روز

نخواننــد. نمــاز  آن حضــرت  جنــازه 
تشییع  شب  که  کردند  وصیت    زهرا  حضرت   ،  صادق امام  فرموده  به  بله 
آیندگان  تا برای  تا نمایان گر اعتراض آن حضرت به غصب خالفت باشد؛  و دفن شوند 

اهلل   شبانه دفن شد. که چرا عزیز دل رسول  باشد  این سؤال مطرح  همیشه 
به عنــوان    زهــرا  حضــرت  کــه  بــود  والیــت  از  دفــاع  مــدل  یــک  هــم  ایــن 
کــه به شــیعیان اضافه  امــروز هــر شــیعه ای  و  گذاشــتند  باقــی  از خــود  باقیات الصالحــات 

اســت.   زهــرا  حضــرت  خودگذشــتگی  از  و  محبــت  مدیــون  گــردد 
از  نکــرد حتــی  یــغ  در از هیــچ چیــزی  والیــت  از  دفــاع  بــرای  کــه  بــروم  آن خانمــی  قربــان 

قبرش. بــودن  و مخفــی  تشــیع شــبانه 

.103٫-101 قربانی، صفحات  و مهدی  لیال موسوی  ، عالمه طهماسبی،  کتاب سلیمانی عزیز  .  1
1، ص185. ج  . علل الشرایع،   2
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در قلب ماست. بی بی دوعالم  قبر  رفقا  اما 
ــه  ت از  و  ــد  ی بگذار قلبتــان  ی  رو تنــگ شــد، دســت  ــرای حضــرت  ب دلتــان  وقــت  هــر 
بی بــی جــان  کــن؛  ی  مــادر مــا  بــرای  بی بــی جــان  بگوییــد  و  کنیــد  دل حضــرت صحبــت 
درد  کســی  یــد  نگذار    ابــن علــی بــه حــق محســن  فرزنــد چشــیده اید؛  مــرگ  درد  شــما 

را بچشــد. بی بچــه ای 
بود.  والیت  فکر  به  در وصیت نامه اش هم  که  آن خانمی  برای  بمیرم  اما 

مــن  ...« علــی  َعّنــی  الَتکِشــف  و  یــل 
َّ
ِبالل ــلنی  »َغّسِ ... علــی جــان  چــه وصیت هایــی 

ِباللیــل«  نــی  »َکِفّ .... علــی  بــده   را غســل  مــن  ی پیراهــن  از رو ... علــی  بــده  را شــبانه غســل 
کــن؛  دفــن  را شــبانه  مــن  َاَحــدا«. علــی  ُتعِلــم  وال  باللیــل  ّنــی  »َدّفِ  ... کــن  کفــن  را شــبانه  مــن 

 ... را خبــر نکــن  کســی 
زهــرا  وقتــی طبــق وصیــت حضــرت     امیرامؤمنیــن روایــت هســت حضــرت  در 
غســل  امیرالمؤمنیــن  و  یخــت  می ر آب  اســماء  می دانــد،  غســل  را  ایشــان  شــبانه   

کشــید  از غســل  امیــر دســت  یــه جایــی حضــرت   ... یــه می کــرد  گر آرام آرام  مــی داد  

وقتش شده غســــــــــــلت دهم زهرا! چگونه؟!
و تنها چگونه؟! که در شــــــــــــب، یکه  گفتی 

***
گریند آرام  گفتــــــــــــه ام  کودکانــــــــــــت  بــــــــــــا 
چگونه؟! امــــــــــــا  تو  پهلــــــــــــوی  دیــــــــــــدن  با 

***
نگفتی کوچــــــــــــه  غم  از  مــــــــــــن  با  هرچند 
چگونه… کآنجا  صورتت  این  از  پیداست 

***
بودی داده  امانــــــــــــت  را  او  مصطفــــــــــــی!  یا 
حاال ببیــــــــــــن پس می دهــــــــــــم او را چگونه!
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کردم صبر  عهــــــــــــدم  پای  من  مصطفی!  یا 
چگونه...؟! زهــــــــــــرا  ماتم  در  کنــــــــــــون  اما 

***
کن نظر  را  حســــــــــــینت  زهرا!  حسن.  زهرا! 
چگونه؟! ما  از  می َکنــــــــــــی  دل  نما!  رحمی 

***
! رفتــــــــــــی ولی یــــــــــــار غریبی هــــــــــــای حیدر
چگونه؟! حــــــــــــاال  حیدرت  بمانــــــــــــد  زنده 

***
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 خطبه:
و  أجمعیــن،  ئــِق  الخال ِئ  بــار العالمیــن،  رِبّ  هلِل  الحمــُد  الرحیــم  الرحمــن  اهلل  بســم 
و حبیــِب  النبییــن، حبیِبنــا  و خاتــِم  المرســلین  و  األنبیــاِء  الســالم علــی ســّیِد  و  الصــالة 
الطیبیــن  آلــه  علــی  و  علیــه  اهلل  صلــی  محمــد،  المصطفــی  القاســِم  أبــی  العالمیــَن  إلــِه 
الدائــُم علــی أعداِئِهم  اللعــن  و  فــی األرضیــَن  ال ســّیما بقیــه اهلل  و  الطاهریــن المعصومیــَن، 

الدیــن. یــوِم  إلــی  أجمعیــَن 

 انگیزه سازی موضوع با روش ابهام و سؤال
اهــل  و  تأییــد خــدا  مــورد  آیــا  کــه  کنیــم  بررســی  را  بتوانیــم خودمــان  مــا  اســت  گاهــی خــوب 
ــه؟  ن ــا  ی ــم  ی ــت می رو ــیر درس ــم مس ی دار ــا  آی ــم  ببینی و  ــه  ن ــا  ی ــتیم  ــالم هس ــت علیهم الس بی
در  ــا  آی کــه  بشــویم  آن می توانســتیم متوجــه  ــا  ب کــه  داشــتیم  یــک شــاخصی  مــا  گــر  ا قطعــًا 
از  همیشــه  بایــد  مــا  بــود.  عالــی  خیلــی  نــه،  یــا  هســتیم  علیهم الســالم  بیــت  اهــل  خــط 
که  توفیقی  ؟  یــا خیــر واقعــی هســتیم  آیــا جــزو شــیعیان  کــه  بپرســیم  را  ایــن ســؤال  خودمــان 
ایــن  و  کردنــد  ی  مــادر مــا  در حــق    زهــرا  مادرمــان حضــرت  کــه  اســت  ایــن  یــم  دار مــا 

دادنــد. مــا  بــه  را  شــاخص 
ــْن  ِم ــی  ّنِ

َ
أ ــی  َعّنِ ِلیَها 

َ
ــأ َفاْس  _ اهلِل  َرُســوِل  ــِت  ِبْن ــَة  َفاِطَم ــی 

َ
ِإل ــی  اْذَهِب ــِه  ِت

َ
اِلْمَرأ َرُجــٌل   

َ
ــال »َق

َمْرَنــاَك 
َ
أ ِبَمــا  َتْعَمــُل  ُکْنــَت  ِإْن  ــُه 

َ
ل ُقوِلــی  ــْت 

َ
َفَقال ْتَها 

َ
ل

َ
َفَســأ ِشــیَعِتُکْم  ِمــْن  ْیــَس 

َ
ل ْم 

َ
أ ِشــیَعِتُکْم 

ــت  گف ــرش  ــه همس ب ــردى  م ــال«.  َف  
َّ

ِإال َو  ــیَعِتَنا  ِش ــْن  ِم ــَت  ْن
َ
َفأ ــُه  َعْن ــاَك  َزَجْرَن ــا  َعّمَ ــی  َتْنَتِه َو 
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مــن  آیــا  کــه  کــن  او ســؤال  از  رســول خــدا  و  فاطمــه دختــر  بــرو خدمــت حضــرت 
پرســید؛  و  آمــد    زهــرا  حضــرت  خدمــت  زن  آن  نــه؟  یــا  هســتم  ایشــان  شــیعیان  از 
از  و  دادیــم عمــل می کنــی  فرمانــت  مــا  بــدان چــه  گــر  ا بگــو  بــه شــوهرت  فرمــود  حضــرت 

نــه .1  
ّ

اال و  مایــی  از شــیعیان  تــو  ى می کنــی  نمودیــم خــوددار نهــی  تــرا  آنچــه 
از  تبعیــت  بــودن،    بیــت  اهــل  و مســیر  در خــط  ک  مــال روایــت،  ایــن  بــه  توجــه  بــا 

آنهاست. دســتورات 
المومنین   می فرمایند: امیر  نازنین  وجود 

باید  را دوســت دارد، پس  مــا  َوَرع«. 2هرکــه 
ْ
ال َبــِب 

ْ
َیَتَجل

ْ
ل َو  ِبَعَمِلَنــا  َیْعَمــْل  

ْ
َفل َنــا  َحّبَ

َ
أ »َمــْن 

نماید. پیراهن خــود  را  ی  پرهیــزگار و  کنــد  مــا عمــل  بــه عمل 

 اقناع اندیشه موضوع با روش توضیح و تبیین
کــه  بیــان می کنــد  را  کلــی  قانــون  یــک     ابراهیــم زبــان حضــرت  از  متعــال  خداونــد 

اســت.  باطــل  یــا  در مســیر حــق  داشــتن  قــرار  بــرای ســنجش  اتمــام حجــت  به نوعــی 
به خداوند می گویند:  ابراهیم   خطاب  حضرت 

ــَك 
َ
َفِإّن ــی  َعَصاِن ــْن  َوَم ــی  ِمّنِ ــُه 

َ
َفِإّن ــی  َتِبَعِن ــْن  َفَم ــاِس  الّنَ ــَن  ِم ــًرا  َکِثی ــَن 

ْ
ل

َ
ْضل

َ
أ ــّنَ  ُه

َ
ِإّن »َرّبِ 

َرِحیــٌم«.3 َغُفــوٌر 
مــن  از  هرکــه  پــس  کردنــد؛  گمــراه  را  مــردم  از  ى  بســیار هــا(  )بــت  آنهــا  پــروردگارا 
ــده  آمرزن ــو  ت یقیــن  ــه  ب کنــد  نافرمانــی  مــرا  و هرکــه  اســت  مــن  از  او  بی گمــان  کنــد  ى  پیــرو

مهربانــی. و 
از  کــه هرکــه  کننــد  بیــان  تعبیــر می خواهنــد  ایــن  بــا  الرحمــان  ابراهیــم خلیــل  حضــرت 
ابراهیم  از دســت  این صــورت  قــرار دارد؛ درغیر  امــام خــود تبعیت داشــت در مســیر حــق 

نمی آید.  بــر  ی  کار هــم 
پوســت  رنــگ  و  ژن  و  تبــار  و  ایــل  معیــار  بــودن،  باطــل  و  حــق  مســیر  در  معیــار 

اســت. امــام  از  تبعیــت  فقــط  و  فقــط  معیــار  بلکــه  نیســت؛  انســان ها 

ج 65، ص 155.  ، بحاراالنوار  .  1
. غررالحکم، 618.  2

ابراهیم، 36.  .  3
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باقر   می فرمایند:  امام  از اصحاب  ثمالی  ابوحمزه 
   باقــر حضــرت  و  بــود  مــروان  بــن  عبدالعزیــز  فرزنــدان  از  عبدالملــك  ســعدبن 
زنــان  ماننــد  درحالی کــه  شــد،  وارد     باقــر امــام  بــر  می نامیــد  ســعدالخیر  را  ى  و

یخــت.  می ر اشــك  و  می گریســت 
گریه می کنی؟  اى سعد، چرا  فرمودند:  حضرت 

کــه در  ى هســتم  تبــار و  از شــجره  مــن  آن کــه  نکنــم حــال  یــه  گر کــرد: چگونــه  عــرض 
اســت؟!  لعنــت شــده  قــرآن 

تو  الَبیــِت«  أهــَل  ِمّنــا  أَمــِوّیٌ  »أنــَت  ایــن شــجره نیســتی؛  از  تــو  او فرمودنــد:  بــه  حضــرت 
مــا خاندان می باشــی.  از  ولــی  امــوی هســتی 

نقــل می کنــد:  ابراهیــم  قــول  از  کــه  را  ایــن ســخن خــداى جــل جــاله  نشــنیده اى  مگــر 
اســت؟ مــن  از  او  کنــد،  ى  پیــرو مــن  از  پــس هرکــه 

الَخیــرِ  َســعَد  َجعَفرٍ ُیَســّمیِه  أبــو  وکاَن  الَمِلــِك  َعبــِد  بــُن  َســعُد  َدَخــَل  َحمــَزَة:  »أبــو 
َتنِشــُج  َکمــا  َینِشــُج  َفَبینــا   ،  ٍــر َجعَف أبــی  َعلــی  ــرواَن  َم بــِن  الَعزیــزِ  َعبــِد  ُولــِد  ِمــن  وُهــَو 
ِمــَن  وأَنــا  أبکــی  ال  وَکیــَف   :

َ
قــال َســعُد؟  یــا  ُیبکیــَك  مــا   :  ٍَجعَفــر أبــو  ــُه 

َ
ل  

َ
َفقــال ســاُء  الّنِ

أمــا  الَبیــِت،  أهــَل  ِمّنــا  أَمــِوّیٌ  أنــَت  ِمنُهــم،  ســَت 
َ
ل ــُه: 

َ
ل  

َ
َفقــال الُقــرآِن؟!  ِفــی  الَملعوَنــِة  ــَجَرِة 

َ
الّش

ِمّنــی«.1 ــُه 
َ
َفِإّن َتِبَعنــی  »َفَمــن  إبراهیــَم:  َعــن  َیحکــی   

َ
وَجــّل َعّزَ اهلِل   

َ
َقــول َســِمعَت 

زندگــی؛ یعنی  الگــوی  به عنوان  آنهــا   یعنــی پذیــرش  بیــت  اهــل  از  کــردن  تبعیــت 
رنــگ  بایــد  مــا  زندگــی  یعنــی  ؛  ــر برت زندگــی  به عنــوان ســبک  آنهــا  زندگــی  پذیــرش ســبک 

بگیــرد. بــه خــودش  را    بیــت  اهــل  زندگــی  بــوی 
بیــت  اهــل  زندگــی  ســبک  می شــود  باعــث  گاهــی  کــه  مهــم  بســیار  دالیــل  از  یکــی 
ــبک  ــم، س ــاس می کنی ــه احس ک ــت  اس ــن  ای ــد،  باش ــته  نداش ــی  نقش ــا  م ــی  زندگ در    
 بیــت اهــل  زندگــی  کــه  اســت؛ احســاس می کنیــم  قدیمــی    بیــت  اهــل  زندگــی 
تفکــر  طــرز  ایــن  کــه  نمی دانیــم  امــا  نــدارد؛  گفتــن  بــرای  ی حرفــی  امــروز زندگی هــای  بــرای 

ــت.  اس ــلمانان  ــای مس بدبختی ه ــام  تم ــاز  آغ
ایــن  از  پــرده  کارشناســانه  و  عالــی  خیلــی  فدکیــه  خطبــه  در    زهــرا  حضــرت 

إبراهیم. والیة 36 من سورة  االختصاص: 85،   .  1
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بیــان  اســالمی  امــت  شــدن  منحــرف  سرچشــمه  را  تفکــر  ایــن  و  می زننــد  کنــار  تفکــر 
می فرماینــد. 

گمراهان می فرمایند: به  این خطبه خطاب  در  حضرت 
افتادید؟ روز  این  به  می دانید چرا 

گذاشتید؟ تنها  را  ولی خدا  می دانید چرا 
اهلل  را  رســول  دوران  زندگــی  بــوی  و  رنــگ  شــما  زندگی هــای  چــرا  می دانیــد 

ــدارد؟ ن
َو  َفــاِق  الّنِ َحَســَکُة  ِفیُکــْم  َظَهــَر  ــِه  ْصِفَیاِئ

َ
أ ى  َو

ْ
َمــأ َو  ــِه  ْنِبَیاِئ

َ
أ َداَر  ــِه  ِلَنِبّیِ اهلُل  اْخَتــاَر  ــا  ّمَ

َ
»َفل

یــن «.1  الّدِ َبــاُب 
ْ
ِجل َســَمَل 

اتفــاق  چنــد  گفــت  وداع  را  فانــی  دار    اســالم  مکــرم  رســول  کــه  هنگامــی  چــون 
و  لبــاس دیــن  الدیــن«2  کــه »ســمل جلبــاب  بــود  ایــن  آنهــا  از  یکــی  افتــاد؛  مهــم در جامعــه 

فرســوده شــد.3 و  کهنــه  معنویــت 
و  فــردی  زندگــی  زوایــای  تمــام  کــه  اســت  گفتــه شــده  دیــن جلبــاب  بــه  آن جهــت  از   

ــر می  گیــرد. ب در و  را می  پوشــاند  دیــن داران  اجتماعــی 
کالبــد  کــرم  را  ا پیامبــر  از  بعــد  امــت  گمراهــی  علــت  زیبــا  بســیار  حضــرت 

می کننــد. بیــان  و  شــکافی 

 پرورش احساس موضوع با روش تعریف
ــرای  ب و  ــرد  ــر می گی ب در  را  ــلمانان  ــی مس اجتماع و  ــردی  ف ــای  زوای ــام  تم ــالم  اس ــن  دی
و اجتماعــی  فــردی  ایــن پوشــش  کــه  دارد. هنگامــی  گفتــن  بــرای  همــه موضوعــات حرفــی 
گــر  ا مقابــل  در  اســت.  ســقوط  و  انحــراف  بــا  ی  مســاو شــود  کهنــه  مســلمانان  دیــد  در 
بایــد ســبک  کنــد،  و صعــود پی درپــی حرکــت  رشــد  به ســمت  اســالمی  بخواهیــم جامعــه 
فاطمــی همــان  زندگــی  گیــرد. ســبک  قــرار  مــا  زندگــی  معیــار  و  ک  مــال فاطمــی،  زندگــی 

ج 29، ص: 225. بیروت(،   - بحاراألنوار )ط   .  1
را می  پوشــاند.  انســان  بــدن  تمــام  کــه  اســت  و چــادر  )»جلبــاب« چیــزی شــبیه عبــا  ج  11، ص 345.  العــرب،  لســان   .  2

اســت(.  کهنــه شــدن  بــه معنــی  نیــز  »ســمل« 
اللغةج 7، ص 114. فی  المحیط   .  3
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اســت.  قــرآن  زندگــی  بــر ســبک  کــه منطبــق  اســت  و علــوی  نبــوی  زندگــی خالــص  ســبک 
او   فرزنــدش مهــدی کــه  بانویــی  زهراســت؛  زندگــی حضــرت  پیرامــون ســبک  ســخن 

ــد:  و می فرمای ــد  ــرای خــود می دان ب الگــو  بهتریــن  را 
اســوه ی   و  الگــو  َحَســَنٌة«.1  ُاســوٌة  اهلل  رســوِل  ابنــة  فــی  لــی   

َ
»ِاّن  : المهــدی  قــال 

ــت. اس   ــرا  زه ــه  فاطم ــدا  ــتاده خ فرس ــر  ــن، دخت م ــوی  نیک
الگــو  مــا  بــرای تک تــک  اســت قطعــا  الگــو    زمــان  امــام  بــرای  کــه  روشــی  و  ســیره 
افتخــار  مــدال  بــودن،  زمــان دختــر  در  کــه  اســت؛ خانمــی  زندگــی  بــرای  مناســبی  روش  و 

گرفت.  ام ابیهایــی 
تقلید می فرمایند: مراجع  از  آیت اهلل مظاهری، 

را  آمنه می دانســت، خــود  مــادرش  را مدیــون  کــه پیامبــر اســالم خــود   همان طــور 
فاطمــه  بــه دختــرش  آن حضــرت   ، ازایــن رو نیــز می دانســت.   فاطمــه مدیــون دختــرش 

دادند.2 را  ابیهــا  أم   لقــب   
َعلــی  الَعــون  »ِنعــَم  بــودن، مــدال  کــه دوران همســر  ، خانمــی اســت  حضــرت زهــرا 

گرفت. اهلل«  َطاَعــِة 
بــر  وارد  عروســی،  روز  اولیــن  صبــح  آلــه  و  علیــه  اهلل  ــی 

ّ
صل خــدا  رســول  شــده  نقــل 

پرســید:    امیرالمؤمنیــن حضــرت  عزیــزش  دامــاد  از  و  شــد     امیرالمؤمنیــن
اهلل «.3 َطاَعِة  ی 

َ
َعل َعْوُن 

ْ
ال ِنْعَم   

َ
َقال َك 

َ
ْهل

َ
أ َوَجْدَت  َکْیَف  َعِلّیًا   

َ
ل

َ
»َفَسأ

کمــك  »بهتریــن  کــرد:  عــرض  پاســخ  در  امیرالمؤمنیــن  یافتــی؟  را چگونــه  همســرت 
از خــدا«. اطاعــت  ــر  ب اســت 

امــام  ماننــد  فرزندانــی  ایشــان،  تربیــت  ثمــره  کــه  اســت  ی  مــادر  ، فاطمــه  حضــرت 
گرفتنــد  الَجنــه«  اِهــل  ــَباب  

َ
الّش ُد  »َســّیِ کــه لقــب  امــام حســین   شــدند  و     حســن

یــخ  تار یگانــه  کــه  یــد  آفر حماســه ای  چنــان  عاشــورا  از  بعــد  کــه  اســت  ینبــی  ز مــادر  و 
شد.

بــه  پــا  کــه  زمانــی  زمینــه علمــی  در  کــه  اســت  ، خانمــی  کبــری  حضــرت صدیقــه 

للطوسی؛ ص 286. الغیبه،   .  1
آسمان، 1386ش، ص28. از  فاطمه دختری  . مظاهری،   2

ج 43 ص 117.  ، بحاراالنوار  .  3
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در  کــه  تربیــت می کننــد  مثــل فضــه خادمــه  گردانی  ی می گذارنــد، شــا گردپرور عرصــه شــا
زبــان  ــر  ب کالمــی  قــرآن،  از  بیســت ســال غیــر  کــه می گوینــد  اســت  نقــل شــده  ــاره فضــه  ب

نیاورد.
ماننــد  اجتماعــی  بحران هــای  در  کــه  اســت  ، خانمــی  حضــرت صدیقــه طاهــره 
زمینــه ی  در  ی  بــه عرصــه خدمت گــذار پــا  اســالم  تقویــت جبهــه  در مســیر  جهــاد، همــواره 

اســت. گذاشــته  رزمنــدگان  بــه  خدمــت 
چیــز  هیــچ  از  والیــت  از  دفــاع  پــای  در  کــه  اســت  خانمــی   ، ام االئمــه  حضــرت 
فعالیت هــای  ایــن  تمــام  پرداخــت.  والیــت  از  دفــاع  بــه  مــرد  هــزاران  از  بهتــر  و  نکــرد  یــغ  در
و خانواده  پاشــیده شــدن فضــای خانــه  بــه   هیــچ گاه منجــر  زهــرا  اجتماعــی حضــرت 

ــده است.  نش
الگویی بســیار  بــا وظایــف حضــرت در خانــواده می توانــد  امــور  ایــن  عــدم تداخــل 
الگــوی مناســبی  زمینه هــا  ایــن  در  امــروز  کــه  باشــد. جامعــه ای  مــا  امــروز  عالــی در جامعــه 
ایــن  کــور  گــره  فاطمــی،  زندگــی  ســبک  ویژگی هــای  ایــن  بــه  توجــه  بــا  می توانــد  نــدارد، 

کنــد. رفــع  را  اولویت بندی هــا  عــدم  و  تداخل هــا 

 انگیزه سازی پیام با روش سؤال
ی و همســری  مــادر و  اشــتغال  و  بیــن تحصیــل  انتخــاب  مــا  بانــوان  از  بــرای خیلــی  امــروزه 
اولویت  الگــوی ســبک زندگی فاطمــی،  بایــد ببینیــم طبــق  بنابرایــن  کار ســاده ای نیســت؛ 

اینهاســت؟ از  کدام یــک  بــا 
به خاطــر  آن  مشــکالت  از  ی  بســیار کــه  می کنیــم  زندگــی  جامعــه ای  در  امــروزه 
ــام  انج ــخصی مان  ــی ش زندگ در  ــی  کارهای ــا  م ــت؛  اس ــب  ــای مناس اولویت بندی ه ــدم  ع
نیازمنــد مدیریــت  امــور  ایــن  بــه  پرداختــن  و شــاید  نیســت  اول  اولویــت  در  کــه  می دهیــم 

باشــد. بهتــر 
را شناخت. اولویت ها  فاطمی  زندگی  از سبک  بهره گیری  با  باید  پس 

و همســری  ی  مــادر بیــن  کــه  ایــن اســت  از ســؤال های جــدی در جامعــه  امــروزه یکــی 
کدام اســت؟  بــا  اولویــت  و تحصیــل  اشــتغال  و 
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 اقناع اندیشه پیام با روش مقایسه و ترجیح
و تشــخیص  باشــیم  کــه دنبــال رضای خدا  براین اســت  زندگــی فاطمــی اصــل  در ســبک 

مــا چــه می خواهد؟ از  از زندگــی، خــدا  بدهیــم در هــر مرحلــه ای 
چــه  مؤمنــه  زن  یــک  از  خــدا  بپرســید  بنــده  از  گــر  ا جامعــه  امــروز  شــرایط  در 
و  اجتماعــی  وظایــف  انجــام  بیــن  بشــود  گــر  ا کــه  اســت  ایــن  مــن  پاســخ  می خواهــد؟ 
نخــورد؛  لطمــه  ــه دومــی  ب کــه  کــرد  ی  کار بایــد  کــرد،  و همســری جمــع  ی  مــادر ــا  ب علمــی 
ی  مــادر ابتــدا  بایــد  نبــود  امکان پذیــر  امــا چنانچــه  اســت؛  بیشــتری  اهمیــت  دارای  چــون 
بــه شــرایط مطلــوب  مهــم  دو وظیفــه ی  ایــن  اینکــه  از  بعــد  و  دانســت  مقــدم  را  و همســری 

کــرد.  دنبــال  را   ... و  علمــی  و  اجتماعــی  وظایــف  رســید، 
حضــرت  و     علــی امــام  امیرالمؤمنیــن  حضــرت  اســت  شــده  نقــل  روایــت  در 
و درخواســت نمودند  کار به حضــور پیامبر خدا  رســیده  بــراى تقســیم   ، فاطمــه 

فرماینــد.  زندگــی مشــترک مشــخص  در  را  تکلیــف هریــك  و  آن حضــرت وظیــف 
کار  تقســیم  چنیــن  نیــز  خــدا  رســول  می فرماینــد؛  علیه اســالم  باقــر  امــام  حضــرت 

کردنــد:
َعِلــّیٍ  َعلــی  َوَقضــی  بــاِب 

ْ
ال مــاُدوَن  ِبِخْدَمِتهــا  فاِطَمــَة علیهاالســالم  َعلــی  َفَقضــی   «

َفــُه«.1
ْ
َخل الســالمِبما  علیــه 

کارهاى  امیرالمؤمنین   دســتور دادنــد  بــه حضــرت    نازنیــن رســول اهلل وجــود 
کارهــاى داخــل  کــه  فرمودنــد  نیــز    بــه دختــرش فاطمــه  و  انجــام دهنــد  را  خــارج خانــه 
این  کار شــدیدًا خوشــحال شــد.  این تقســیم  از  بانــوى دو عالــم  آن  اداره نماینــد؛  را  خانــه 

نشــان می دهــد.  مــا  بــه  را  اولویت هــا  کــه  اســت  روایــت مصداقــی 
باشــید، هــم جایــگاه اجتماعی  مــادر خوبی  امــروز شــما می توانیــد هم  خواهــران مــن، 
ارزشــمند  زندگــی می توانــد ســرمایه های  در  اولویت بنــدی  عــدم  باشــید.  داشــته  خوبــی 

کنــد. نابــود  را  مــا  زندگــی 
و  دارنــد  ارزشــمند  بســیار  بیــان  یــک  زمینــه  ایــن  در     امیرالمؤمنیــن حضــرت 

می فرماینــد:

ج 43، ص 81.  ، بحاراالنوار  .  1
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کارهــای غیرمهــّم شــود،  کــه مشــغول  کســی  َهــم «. 
َ ْ
األ ــَع  َضّیَ ُمِهــّمِ 

ْ
ال ِبَغْیــرِ  اْشــَتَغَل  »َمــِن 

می کنــد.1 ضایــع  را  مهم تــر  کارهــای 
درد  بــه  امــروز  چقــدر  و  اســت  شــده  کارشناســی  و  ارزشــمند  چقــدر  روایــت  ایــن 

می خــورد. مــا  زندگــی 
کم  بــودن خــودش  مــادر  به خاطــر داشــتن موقعیــت اجتماعــی، در  ی  مــادر امــروز  گــر  ا

اســت. کرده  اشــتباه  زندگــی خــود  اولویت بنــدی  در  بگــذارد، قطعــا 
بگــذارد  کــم  ی خــودش  مــادر در  مالــی،  اســتقالل  به خاطــر  ی  مــادر امــروز  چنانچــه 

اســت.  کــرده  اشــتباه  زندگــی خــودش  اولویت بنــدی  در  قطعــا 

 پرورش احساس پیام با داستان
کار می کــردم؛  کــودک  مهــد  در  و می گفــت  تعریــف می کــرد  مــا  از دوســتان  یکــی  همســر 
و می رفــت  مهــد  را صبح هــا می گذاشــت  فرزنــد سه ســاله خــودش  ی می آمــد  مــادر دیــدم 
یــه  گر التمــاس  بــا حالــت  بچــه  بچــه جــدا شــود  از  کــه می خواســت  وقــت  هــر  امــا   ، ســرکار
تــو  محبــت  بــه  االن  مــن  مامــان  می گفــت:  مــادرش  بــه  بی زبانــی  زبــان  بــا  گویــا  می کــرد؛ 
نیــاز  اوج  در  بشــود،  بــزرگ  کــه  زمانــی  بچــه  امــا همیــن  ؛  نگــذار اینجــا  تنهــا  را  مــن  دارم  نیــاز 
ــادر  م ــه  ک ــت  آنجاس ــذارد؛  ــالمندان می گ ــگاه س آسایش در  را  ــادرش  م ــی  به راحت ــادرش،  م
از  را  ــی  بی رحم قبــال  بچــه،  متأســفانه  ولــی  دارم،  نیــاز  تــو  بــه  الن  مــن  بچــه می گویــد  بــه 

.  ... و  اســت  گرفتــه  یــاد  مــادرش 
خســران زده ترین  می خواهیــد  بگــو  مــردم  بــه    اهلل رســول  ای  می فرمایــد:  خداونــد 
افــراد  خســران زده ترین  می فرمایــد  خداونــد  بعــد  آیــه  در  کنــم؟  معرفــی  شــما  بــه  را  افــراد 
اشــتباه  امــا  انجــام می دهنــد  کار درســتی  فکــر می کردنــد  دنیــا  در  کــه  کســانی هســتند 

اســت.  زندگــی  در  نداشــتن  اولویت بنــدی  آن  مصداق هــای  از  یکــی  می کردنــد. 
گاه  آ مــردم  یانکارتریــن  ز از  را  آیــا شــما  بگــو   2.»

ً
ْعَمــاال

َ
أ ْخَســرِیَن 

َ ْ
ِباأل ُئُکــْم  ُنَنّبِ َهــْل  ــْل  »ُق

گردانم. 

دررالکلم، ص، 626. و  . غررالحکم   1
کهف، 103.  .  2
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ُصْنًعا«.1 ُیْحِسُنوَن  ُهْم 
َ
ّن
َ
أ َیْحَسُبوَن  َوُهْم  ْنَیا 

ُ
الّد َحَیاِة 

ْ
ال ِفی  َسْعُیُهْم   

َ
َضّل ِذیَن 

َّ
ال  «

بــا خــود می  پندارنــد  و  رفتــه  هــدر  بــه  دنیــا  زندگــی  در  کــه تالششــان  کســانی اند  ]آنــان[ 
انجــام می دهنــد. کار خــوب  کــه 

ی  مــادر وظایــف  بــر  اشــتغال  و  دانســتن تحصیــل  مقــدم  بــا  فکــر می کننــد  بعضــی 
ــیمانی  پش و  ــرت  و حس ــد  ــی می کنن بزرگ ــتباه  اش ــا  ام ــد؛  ــتی می کنن کار درس ــری،  و همس

بــود.  آنهــا خواهــد  انتظــار  در  آخــرت  و  دنیــا  در  بزرگــی 

 رفتارسازی پیام با ارائه الگو و برنامه 
ــم  ــادر حاج قاس م کار  ــا  آی ــت.  زن هس ــک  ی ــرای  ب ــتغال  اش ــن  واالتری ــه،  فاطمه گون ِی  ــادر م
مــادر طهرانی مقدم ها،  کار  مــادر احمدی روشــن ها؛  کار  کم ارزشــی اســت؟  کار  ســلیمانی 

اســت؟ کــم ارزش  ی هــا،  انصار مــادر شــیخ  کار  یــا 
آیــا  نمی شــدند  قائــل  ارزش  ی شــان  مادر وظایــف  بــرای  قهرمــان،  زنــان  ایــن  گــر  ا

کننــد؟ تقدیــم  بشــریت  جامعــه  بــه  فروزانــی  ســتاره های  چنیــن  می توانســتند 
را درک  ایــن موضــوع  اهمیــت  نیــز  مردهــا  کــه  اســت  ایــن  ایــن موضــوع  الزمــه ی  البتــه 
کمک خــرج  بــه  ندهنــد همسرانشــان مجبــور  اجــازه  و سخت کوشــی  قناعــت  ــا  ب و  کننــد 
بــه وظیفــه  زندگــی  مهــم  دوران  ایــن  در  بتواننــد  تــا  بشــوند  از خانــه  بیــرون  در  کار  و  شــدن 

کننــد. ی عمــل  مــادر مهــم 
در  برســیم. خداونــد  بــه حیــات طیبــه  کــه  باشــد  ایــن  زندگــی  در  بایــد  مــا  تمــام هــدف 

یــم می فرمایــد: کر قــرآن 
ُهــْم  َیّنَ َنْجزِ

َ
َول َبــًة  َطّیِ َحَیــاًة  ــُه  ُنْحِیَیّنَ

َ
َفل ُمْؤِمــٌن  َوُهــَو  ْنَثــی 

ُ
أ ْو 

َ
أ َذَکــرٍ  ِمــْن  َصاِلًحــا  َعِمــَل  »َمــْن 

ــوَن«.2
ُ
َیْعَمل َکاُنــوا  َمــا  ْحَســِن 

َ
ِبأ ْجَرُهــْم 

َ
أ

زندگــی  بــا  را  او  قطعــا  باشــد،  مؤمــن  و  کنــد  شایســته  کار  زن  یــا  مــرد  از  هرکــس 
انجــام می  دادنــد  آنچــه  از  بهتــر  آنــان  بــه  و مســلما  کیــزه اى حیــات ]حقیقــی[ بخشــیم  پا

داد. خواهیــم  پــاداش 

کهف، 104.  .  1
. نحل، 97.  2
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در  پرســیدند حیــات طیبــه چیســت؟ حضــرت     امیرالمؤمنیــن نازنیــن  وجــود  از 
 . قناعت  فرمودنــد  پاســخ 

َبًة«.  َطّیِ َحیاًة  ُه  ُنْحِیَیّنَ
َ
َفل ی- 

َ
َتَعال َقْوِلِه  َعْن  ع  »ُسِئَل 

َقَناَعة«.1
ْ
ال ِهَی   

َ
»َفَقال

 رفتارسازی موضوع با ارائه الگو
ی  روز می گویــد:  فارســی  ســلمان  بــود؛  قناعــت  اوج  در    زهــرا  حضــرت  زندگــی 
دارد. شــگفت زده  بــر ســر  و ســاده  ی وصلــه دار  کــه چــادر دیــدم  را    فاطمــه  حضــرت 
کرســی های طالیــی می نشــینند  بــر  روم  و  ایــران  پادشــاه  گفتــم: عجبــا! دختــران  و  شــدم 
لباس هــای  نــه  کــه  رســول خداســت  ایــن دختــر  و  تــن می کننــد  بــه  زربافــت  پارچه هــای  و 
ای  دادنــد:  پاســخ    زهــرا  حضــرت  گران قیمــت!  چادرهــای  نــه  و  دارد  تــن  بــه  زیبــا 
روز  در  مــا  بــرای  را  طالیــی  تخت هــای  و  ینتــی  ز لباس هــای  بــزرگ  خداونــد  ســلمان! 
  کــرم پیامبرا محضــر  بــه  ســپس    زهــرا  حضــرت  اســت.  کــرده  ذخیــره  قیامــت 

گفتنــد: و  آمدنــد 
خدایــی  بــه  قســم  می کنــد!  تعجــب  مــن  ســاده  لبــاس  از  ســلمان    اهلل  رســول  یــا 
زیرانــداز شــبانه  کــه  اســت  پنــج ســال  مــدت  اســت،  برانگیختــه  پیامبــرى  بــه  را  تــو  کــه 
یــم  آن می ریز ى  رو بــر  را  روزهــا علوفــه شــترمان  کــه  اســت  گوســفندى  پوســت  و علــی  مــن 
از  آن  درون  ــه  ک ــت  اس ــتی  پوس ــه  ــز قطع نی ــا  م ــش  بال و  ــم  او می خوابی ی  رو ــر  ب ــب ها  و ش

لیــف درخــت خرماســت.2
باشــد، هــم  اهــل قناعــت  بایــد زن  باشــد؛ یعنــی هــم  بایــد دوطرفــه  زندگــی  قناعــت در 
از منــزل نمی کنــد و  کار خــارج  بــه  را مجبــور  گــر مــرد اهــل قناعــت باشــد، همســرش  ا مــرد؛ 

توانــش نمی کند. از  بیــش  بــه درآمــد  را مجبــور  باشــد شــوهرش  اهــل قناعــت  گــر زن  ا
گلســتان  زندگی هــا  شــود،  نهادینــه  مــا  زندگی هــای  در  تفکــر  طــرز  ایــن  گــر  ا

. د می شــو
به همسر خود می فرمایند: بی بی دوعالم 

)للصبحی صالح(، ص: 509. نهج البالغة   .  1
ح 9. ج 43 ص 87   ، بحاراالنوار  .  2
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یِه«.1
َ
َعل ماالَتقِدُر  َنفَسَك  َف  ِ

ّ
َکل ُا أن  إلهی  ِمن  سَتحیی 

َ
أل إّنی  أباالَحَسِن!  »یا 

تــوان  کــه  کنــم  تــو درخواســت  از  کــه چیــزی  دارم  پــروردگارم شــرم  از  مــن  ای علــی! 
باشــی. نداشــته  را  آن  بــرآوردن 

 روضه 
غــم  را می دیــدم،    زهــرا  و  وقــت می رفتــم خانــه  هــر  حضــرت علــی   می فرمودنــد: 

دلــم می رفــت، از  و غصــه 
موال همسر مظلومش هست. تمام غصه های دل  روزها  این  اما 

   علــی کــس  همــه  و  دارایــی  همــه  کــه  هســتیم  خانمــی  آن  عــزادار  مــا  امــروز 
علــی  دفــاع  از  دســت  هــم  خانــه  در  پشــت  حتــی  بــود؛     علــی یــاور  همیشــه  بــود؛ 

برنداشــت. 

شد پاشــــــــــــیده  شــــــــــــیرازه ام  در  پشــــــــــــت 
صورتم بر خشــــــــــــت ها ســــــــــــابیده شــــــــــــد

زد: دیوار صدا  و  در  والیت، پشت  از  دفاع  برای  ما  مادر  که  برای لحظه ای  بمیرم 

ــُة! 
َ

ِفّض َیــا  آِه  اْبَنِتــَك،  َو  ِبَحِبیَبِتــَك  ُیْفَعــُل  َکاَن  ا 
َ

َهَکــذ اهلِل!   
َ

َرُســول َیــا  َبَتــاْه! 
َ
أ َیــا  ــْت: 

َ
َقال »َو 

ِمــْن َحْمــل«. 2 ْحَشــاِئی 
َ
أ ِفــی  َمــا  ُقِتــَل  اهلِل  َو  َفَقــْد  َفُخِذیِنــی  ْیــِك 

َ
ِإل

بپرسید مضطر  من  از  زهرا  حال  نگویم  من 
بپرسید در  و میخ  پر خون  در  از  گویم  لیک 

***
زارش احوال  از  غافل  فّضه  بوده  نگویم  من 
گویم حال محسن باید از مادر بپرسید لیک 

، جلد 43، صفحه 59. بحاراألنوار  .  1
ج30، ص294.  ، االنوار بحار   .  2
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***
یانه من نگویــــــــــــم ارغوان بوده تنــــــــــــش از تاز
لیک گویم ضرب دست از قنفذ کافر بپرسید

***
ک پنهان من نگویم شب چرا شد فاطمه درخا
گویم مدفنش از حیدر صفدر بپرسید لیک 

***
تا بگوید خواست آن کانون عصمت تا قیامت
چشــــــــــــم نامحرم نبیند قبر او دیگر نپرسید
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 خطبه:
و  أجمعیــن،  ئــِق  الخال ِئ  بــار العالمیــن،  رِبّ  هلِل  الحمــُد  الرحیــم  الرحمــن  اهلل  بســم 
و حبیــِب  النبییــن، حبیِبنــا  و خاتــِم  المرســلین  و  األنبیــاِء  الســالم علــی ســّیِد  و  الصــالة 
الطیبیــن  آلــه  علــی  و  علیــه  اهلل  صلــی  محمــد،  المصطفــی  القاســِم  أبــی  العالمیــَن  إلــِه 
الدائــُم علــی أعداِئِهم  اللعــن  و  فــی األرضیــَن  ال ســّیما بقیــه اهلل  و  الطاهریــن المعصومیــَن، 

الدیــن. یــوِم  إلــی  أجمعیــَن 

 انگیزه سازی موضوع با روش تعریف
به رسول مکرم اسالم  می فرماید: کریم خطاب  قرآن  در  خداوند 

َغُفــوٌر  َواهلُل  ُذُنوَبُکــْم  ُکــْم 
َ
ل َیْغِفــْر  َو اهلُل  ُیْحِبْبُکــُم  ِبُعوِنــی 

َ
َفاّت اهلَل  ــوَن  ُتِحّبُ ُکْنُتــْم  ِإْن  »ُقــْل 

َرِحیــٌم«.1
و  بــدارد  دوســتتان  خــدا  تــا  کنیــد  ى  پیــرو مــن  از  یــد  دار دوســت  را  خــدا  گــر  ا بگــو 

اســت.  مهربــان  آمرزنــده  خداونــد  و  ببخشــاید  شــما  بــر  را  شــما  گناهــان 
کرم ادعــاى محبت  ا پیامبــر  کــه جمعــی در حضور  آمده  آیه  ایــن  نــزول  در شــأن 
دیــده می شــد،  کمتــر  آنهــا  در  الهــی  برنامه هــاى  بــه  کردنــد، درحالی کــه »عمــل«  پــروردگار 
یــد  دار را  ادعــای محبــت خــدا  گــر  ا کــه  گفــت  پاســخ  آنهــا  بــه  و  گردیــد  نــازل  فــوق  آیــات 

آل عمران، 31.  .  1
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و  قلبــی ضعیــف  یــك عالقــه  تنهــا  نبایــد  یعنــی محبــت  کنیــد.1  اطاعــت  پیامبــرم  از  بایــد 
کســی  باشــد.  انســان منعکــس  در عمــل  آن،  آثــار  بایــد  بلکــه  باشــد،  اثــر  از هرگونــه  خالــی 
از  کــه  اســت  ایــن  نشــانه اش  اســت، نخســتین  پــروردگار  بــه  و عالقــه  کــه مدعــی عشــق 

کنــد. ى  پیــرو   بیــت  اهــل  و    کــرم ا پیامبــر 
به ســوى »محبــوب«  را  انســان  کــه  اســت  اثــر طبیعــی محبــت  یــك  ایــن  در حقیقــت، 
شــود  یافــت  ضعیفــی  محبت هــاى  اســت  ممکــن  البتــه  می کشــاند.  او  خواســته هاى  و 
اســت  ناچیــز  ى  به قــدر این گونــه محبت هــا  امــا  نیفتــد،  بیــرون  بــه  قلــب  از  آن،  کــه شــعاع 
دارد  آثــار عملــی  اساســی حتمــا  یــك محبــت  گذاشــت.  آن  بــر  نــام محبــت  نمی تــوان  کــه 
تــالش  بــه  او  در مســیر خواســته هاى  و  پیونــد می دهــد  بــا محبــوب  را  آن  دارنــده  و حتمــا 

وامــی دارد. پرثمر 
پاســخ   کــرم ا پیامبــر  در عصــر  پــروردگار  بــه مدعیــان محبــت  تنهــا  نــه  آیــه  ایــن 
آنهــا  قــرون اســت.  و  بــراى همــه اعصــار  کلــی در منطــق اســالم  یــك اصــل  بلکــه  می دهــد، 
و مجاهــدان  اســالم  پیشــوایان  و محبــت  یــا عشــق  پــروردگار  از عشــق  روز دم  و  کــه شــب 
آنهــا ندارنــد،  بــه  کمتریــن شــباهتی  امــا در عمــل،  نیــکان می زننــد،  و  راه خــدا و صالحــان 

نیســتند.2 بیــش  دروغینــی  مدعیــان 

 اقناع اندیشه موضوع با توضیح به مثال 
کــه ادعــای محبت  کســی اســت   مصــداق آن  بی بــی دو عالــم حضــرت فاطمــه زهــرا 

اســت. کــرده  اثبــات  نحــو احســن  اهلل  بــه  رســول  از  تبعیــت  بــا  را  بــه خــدا 
بستر  کنار  در    زهرا  حضرت  اسالم  بانوى  شهادت  هنگام     امیرالمؤمنین
 فرمودند:  کرد؛ حضرت پرسید این چیست؟ فاطمه زهرا  ایشان جعبه اى را مشاهده 
در  و  دارد  وجود  سفید  صفحه  اى  آن  داخل  که  است  سبزى  حریر  جعبه،  این  میان  در 
آن  مضمون  فرمودند:     علی ]حضرت[  است.  شده  نوشته  سطر  چند  صفحه  آن 
جایگاه  در  من  زفاف،  و  عروسی  شب  دادند:  کرمپاسخ  ا پیامبر  دختر  چیست؟ 

ج 2، ص: 513. نمونه،  تفسیر   .  1

ج 2، ص: 514. نمونه،  تفسیر   .  2
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پیراهن  دو  من  کرد؛  جامه اى  تقاضاى  و  آمد  مستمندى  بودم؛  نشسته  خود  عبادت 
به  را  نو  پیراهن  همان  کهنه،  دیگرى  و  بودم  پوشیده  شب  آن  در  که  نو  یکی  داشتم، 
چرا  داشتی  نو  جامه  که  تو  فرمودند  آمد،  ما  دیدن  براى  پدرم  که  صبحگاه  دادم.  او 
کند،  به مستمندان  کمك  و  انسان صدقه  نفرمودید هرچه  گفتم: مگر شما  نپوشیدى!؟ 
کرم فرمودند:  برایش باقی می ماند؟ من هم آن جامه ی نو را به بینوایی دادم. پیامبر ا
آن  و  بود  بهتر  شوهرت  براى  می دادى  فقیر  به  را  کهنه  و  می پوشیدى  را  نو  جامه ی  گر  ا
زیرا  کردم؛  ى  پیرو شما  از  هم  کار  این  در  کردم  عرض  می  رسید.  پوشاك  به  هم  بینوا 
اموال  تمام  و  کرد  پیدا  را  افتخار شرفیابی خدمت شما  که  مادرم خدیجه  هنگامی 
رسیدی  به جایی  تا  بخشیدى  خدا  راه  در  را  آنها  همه  گذاشت،  شما  اختیار  در  را  خود 
امور مانند شما  این  و در  او دادى  به  را  از شما پیراهنی خواست، جامه خود  که سائلی 
کرد و مرا به سینه چسبانید. در این هنگام فرمود: جبرئیل نازل  گریه  کسی نیست! پدرم 
ما  از  هرچه  بگو  فاطمه  به  می گوید:  و  می رساند  سالم  تو  به  خداوند  جانب  از  و  شده 

دارم. را دوست  او  که من  کند  می  خواهد درخواست 
ــَی  ّبِ َر ِلَقــاِء  َغْیــَر  ِلــی  َحاَجــَة 

َ
ال ِخْدَمِتــِه،  ة 

َّ
ــذ

َ
ل ِة 

َ
َمْســَئل

ْ
ال َعــِن  ْتِنی 

َ
َشــَغل َاَبَتــاُه!  ــا  »َی گفتــم: 

م«؛ 
َ

ــال الّسَ َداِر  ِفــی  یــِم  َکرِ
ْ
ال

یــاد  بــه  کــه  داشــته  بــه خــود مشــغول  فیــض حضــورش چنــان  مــرا شــیرینی  پــدر جــان! 
نــدارم. آرزویــی   ، پــروردگار لقــاِء  و جــز  نیســتم  درخواســت چیــزى 

کنــم  بلنــد  را  داد دســتم  نیــز دســتور  مــن  بــه  و  کردنــد  بلنــد  را  پــدرم دســت هاى خــود 
ِتــی«؛ ّمَ اِلُ اْغِفــْر  ُهــّمَ 

ّ
»َالل فرمــود:  و 

 ! بیامرز و  ببخش  مرا  اّمت   خدایا 
کــه محّبت  تو  از اّمت  کســانی  کــرد: خداونــد می فرمایــد:  آمــد و عــرض  فــرود  جبرئیــل 
بــراى  تقاضــاى ســندى  مــن  یــدم!  آمرز باشــند،  داشــته  را  فرزندانــش  و  او  و همســر  فاطمــه 

کردم.  ایــن موضــوع 
َنْفِســِه   َعلــی   ُکــْم   ّبُ َر »َکَتــَب   اســت:  نوشــته  آن  در  کــه  آورد  را  ایــن حریــر ســبز  جبرئیــل 

ْحَمــة«.1 الّرَ

آیه 54. انعام،  . سوره   1
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دادند. گواهی  نیز  و میکائیل  و جبرئیل 
ــر  قب در  ــو  ت ــا  ب ــه  ک ــن  ک ــفارش  ــات س وف ــگام  در هن و  ــن  ک ــظ  را حف آن  ــود:  فرم ــدرم  پ  
درخواســت  می  کشــد،  شــعله  آتــش  زبانه هــاى  کــه  قیامــت  روز  در  می خواهــم  گذارنــد؛ 

کنــی«.1 اّمــت  آمــرزش 
ــوا 

ُ
َتَنال ــْن 

َ
»ل آیــه ی  کــه مصــداق  کــرده  ثابــت  زیبــا،  ایــن ماجــرای   در  حضــرت زهــرا 

آنچــه  از  تــا  ى نخواهیــد رســید  نیکــوکار بــه  ــوَن«2 اســت؛ »هرگــز  ُتِحّبُ ــا  ِمّمَ ُتْنِفُقــوا  ــی  َحّتَ ِبــّرَ 
ْ
ال

کنید«. انفــاق  یــد  دار دوســت 
گذشــت.  زودگــذر  از لذت هــای  بایــد  مانــدگار  بــه لذت هــای  رســیدن  بــرای  گاهــی 
کاالی  بچــه ای  یــک  از  می خواهیــم  وقتــی  دیده ایــم؛  یــا  افتــاده  اتفــاق  یــا  مــا  همــه  بــرای 
برایــت  مثــال  بدهــی،  مــا  بــه  را  ایــن  گــر  ا او می گوییــم  بــه  یــم،  بگیر ماننــد طــال  ارزشــمندی 
را  پفــک  مــزه  فقــط  قبــال  چــون  بی خبــر  همه  جــا  از  هــم  طفلکــی  ایــن  می خــرم؛  پفــک 
پفــک  بــه  را  طــال  کــه  می کنــد  قبــول  نــدارد،  طــال  ارزش  بــه  توجهــی  هیــچ  و  چشــیده 
و  خــدا  گــر  ا می گویــد  مــا  بــه  می کنــد؛  را  کار  ایــن  مــا  بــا  دقیقــا  هــم  شــیطان  بفروشــد؛ 
تــو می دهــم.  بــه  زودگــر  لــذت  یــک  هــم  مــن  بدهــی،  مــن  بــه  را  زمانــت  امــام  و  اعتقــادات 
را  مــا  از  ی  بســیار  ، روز هــر  راحتــی  به همیــن  واقعــا  کــه شــیطان  اســت  ایــن  تلــخ  حقیقــت 

بــا خــودش همــراه می کنــد.
به خاطــر  زیبــا،  لبــاس  زودگــذر  لــذت  از  ماجــر  ایــن  در    زهــرا  فاطمــه  حضــرت 
به جــای آن خداونــد متعــال چنین  و  گذشــت    و ســیره ی رســول اهلل از خــدا  تبعیــت 
کــدام لــذت ماندگارتر و  انســان منصفی بپرســیم  از هــر  بــه حضــرت داد. حــاال  جایگاهــی 
امــت  آمــرزش  و جایــگاه  پــروردگار  لقــای  لــذت  پاســخ می دهــد  اســت، قطعــا  ارزشــمندتر 

نیســت.  مقایســه  قابــل  لذتــی  بــا هیــچ     اهلل رســول 
در  هیــچ گاه  اســت،  خودگذشــتگی  از  و  ایثــار  در  کــه  جایگاهــی  و  لــذت  کل،  در 

نیســت.  خودخواهــی 
باقر   می فرمایند: امام 

1، ص 72. ج  تهران، 1396 ش،  االسالمیه،  دارالکتب  اهلل،  تی، ذبیح  یَعه، محال ر
ّ

الَش یاحیُن  َر  .  1
آل عمران، 92.  .  2
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َرُجــٌل  و  ِبالَحــِقّ  َنفِســِه  َعلــی  َحَکــَم  َرُجــٌل  َثــٌة:  َثال إاّل  هــا 
ُ
َیدُخل ال  ــًة  َجَنّ و جــل  هلِلِّ عــز  »إَنّ 

ِفــی اهلل«.1 الُمؤِمــَن  أخــاُه  آَثــَر  َرُجــٌل  و  ِفــی اهلِل  الُمؤِمــَن  أخــاُه  زاَر 
کــه  مــردى  یکــم:  نمی شــود:  آن  وارد  کــس،  ســه  جــز  کــه  اســت  بهشــتی  را  خداونــد 
بــرود؛  بــرادرش  دیــدن  بــه  بــراى خــدا  کــه  مــردى  کنــد؛ دوم:  ى  داور بــه حــق  علیــه خــود 

بــدارد. مقــّدم  خویشــتن  بــر  را  مؤمنــش  بــرادر  خــدا  به خاطــر  کــه  مــردى  ســوم: 
ایثار است.  اهل  که  کسی است  برای  آخرت  در  این جایگاه 

 پرورش احساس موضوع با روش داستان
به خداوند متعال عرضه داشت:   اهلل  کلیم  روز حضرت موسی  یک 

و  ذِلــَك  ُتطیــَق  ــن 
َ
ل ــَك 

ّ
إَن موســی،  یــا   :

َ
قــال ِتــِه.  ُاَمّ و  ــٍد  ُمَحَمّ َدَرجــاِت  أِرنــی   ، َرِبّ »یــا 

َعلــی َجمیــِع َخلقــی.  و  یــَك 
َ
َعل ِبهــا  لُتــُه 

ّ
َفَض ــًة َعظیَمــًة 

َ
َمناِزِلــِه َجلیل ِمــن  ــًة 

َ
َمنزِل یــَك  ُار لِکــن 

أنواِرهــا  ِمــن  َنفُســُه  ــُف 
َ
َتتل کاَدت  ــٍة 

َ
َمنزِل إلــی  َفَنَظــَر  ــماِء  الَسّ کــوِت 

َ
َمل َعــن  ــُه 

َ
ل َفَکَشــَف   :

َ
قــال

ــٍق 
ُ
ِبُخل  :

َ
قــال الَکراَمــِة؟!  هــِذِه  إلــی  غَتــُه 

َّ
َبل ذا  ِبمــا   ، َرِبّ یــا   :

َ
قــال و جــل؛  عــز  اهلِل  ِمــَن  ُقرِبهــا  و 

ــِه  ِب َعِمــَل  َقــد  ِمنُهــم  أَحــٌد  َیأتینــی  ال  یــا موســی،   . اِلیثــاُر ــَو  ُه و  َبیِنِهــم  ِمــن  ــِه  ِب ــُه  ِاخَتَصصُت
َیشــاُء«.2 َحیــُث  تــی  َجَنّ ِمــن  أُتــُه  بَوّ َو  ُمحاَســَبِتِه  ِمــن  اســَتحَییُت   

ّ
إاَل ُعُمــرِِه  ِمــن  َوقتــا 

بنمایان.  به من  را  او  اّمت  و  پروردگار من درجات محّمد  اى 
از  منزلــت  یــك  فقــط  اّمــا  ى،  نــدار را  آنهــا  دیــدن  تــاب  تــو  اى موســی!  فرمــود:  خداونــد 
و  تــو  بــر  را  او  واســطه همــان،  بــه  کــه  تــو می نمایانــم  بــه  را  او  باشــکوه  و  بــزرگ  منزلت هــاى 
برداشــت  پــرده  او  بــراى  آســمان  از ملکــوت  پــس خداونــد  برتــرى دادم.  آفریدگانــم  تمــام  بــر 
نزدیك  بــه خداونــد،  ُقربــش  و  آن  از ]شــّدت[ پرتوهــاى  کــه  را دیــد  و موســی  ، منزلتــی 

کند.  تهــی  قالــب  بــود 
رساندى؟ کرامت  این  به  را  او   ، واسطه چه چیز به  پروردگارا!  گفت: 

آن  و  دادم  او اختصــاص  بــه  را  آن  ایشــان،  میــان  از  کــه  واســطه خصلتــی  بــه  فرمــود: 
اســت. ایثــار  خصلــت، 

.11  /  178 /  2  : الکافی   .  1
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ایــن خصلــت  بــه  از عمــر خویــش  کــه دمــی  نیســت  ایشــان  از  یــك   اى موســی! هیــچ 
کــه  بهشــت خــود، هرجا در  و  کنــم  او شــرم  از حسابرســی  آن کــه  باشــد، مگــر  کــرده  عمــل 

بخواهــد، جایــش دهــم. او 
تــا  امــا  دارد؛  نیــاز  بــه چنــد جلســه مجــزا  آن  تشــریح  کــه  اســت  ایثــار  ایــن جایــگاه 
رســول اهللبــود  و  بــه خــدا  به دلیــل عشــق  نمی گیــرد.  ی صــورت  ایثــار نباشــد  عشــقی 
پیامبــر  جایــگاه  در  و  کــرد  ایثــار  لیله المبیــت  شــب  در     علــی حضــرت  کــه 

کرم خوابیــد. ا
و جاذبه علی   می نویسد: دافعه  کتاب  در  زمینه  این  در  شهید مطهری 

و  می کنــد  متوجــه  خــودش  وجــود  از  خــارج  بــه  را  انســان  تمایــل،  و  عالقــه  »عشــق، 
می دهــد«.1 توســعه  را  انســان  وجــود 

ارمغــان  بــه  انســان  بــرای  را  ایثــار  و صفــت  انســان می کشــد  در  را  عشــق خودخواهــی 
می آورد. 

ی می شــــــــــــود نــــــــــــور نــــــــــــار  از محبــــــــــــت 
می شــــــــــــود ی  حور دیــــــــــــو  محبــــــــــــت  وز 

***
می شــــــــــــود نوشــــــــــــی  نیش  محبــــــــــــت  از 
می شــــــــــــود موشــــــــــــی  شــــــــــــیر  محبت  وز 

 انگیزه سازی پیام
عشــق  مــی آورد،  ارمغــان  بــه  خــودش  بــا  را  ایثــار  کــه  عشــق هایی  اون  از  یکــی  امــا 
بــرای  چیــزی  دیگــر  مــادر  کــه  می شــود  منجــر  فرزنــد،  بــه  عشــق  اســت؛  فرزنــد  بــه  مــادر 
یــف  تعر فرزنــدش  خواســته های  در  او  خواســته های  تمــام  بلکــه  نمی خواهــد،  خــودش 

می شــود. 
از  ایــن  و  می کنــد  تبدیــل  گذشــتگی  خــود  از  بــه  را  خودخواهــی  فرزنــد،  بــه  عشــق 

ج11، ص: 458.  . یازدهم  آثار شهید مطهری جلد  . مجموعه   1
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بــه  انســان  یــک  قــرب  و  رشــد  و موجــب  اســت  ارزشــمند  و عرفانــی خیلــی  نظــر معنــوی 
خداســت. 

به ســمت  پرنــده ای  دیــد  راه  در  به ســوی مدینــه می آمــد؛  بیابــان  از  ی شــخصی  روز  
رفــت  النــه  کنــار  آن شــخص  رفــت.  النــه  در  پــرواز می کنــد. ســراغ بچه هــای خــود  النــه اش 
درآورد  النــه  از  را  پرنــده  آن  دارد. جوجه هــای  زیبــا  بســیار  پرنــده چنــد جوجــه ی  آن  دیــد  و 

ببــرم.   کــرم ا پیامبــر  نــزد  به عنــوان هدیــه  را  اینهــا  گفــت:  بــا خــود  و 
از اصحــاب حاضــر  ایــن هنــگام جمعــی  آورد. در    کــرم ا به حضــور پیامبــر  را  آنهــا 
ی  رو را  و خــود  آمــد  کنــد  مــردم وحشــت  از  بی آنکــه   ، مــادر پرنــده  دیدنــد  گاه  نــا بودنــد؛ 

انداخــت.  جوجه هایــش 
و  آمــده  هایــش  جوجــه  هــوای  بــه  شــخص  آن  به دنبــال   ، مــادر پرنــده  شــد  معلــوم 
وحشــت  دیگــران  از  بی آنکــه  کــه  بــوده  یــاد  ز ی  به قــدر جوجه هــا  بــه  عالقــه  و  محبــت 
بــا  و  انداخــت  ی جوجه هایــش  رو را  و خــود  آمــد  کننــد،  اســیر  نیــز  را  او  کــه  باشــد  داشــته 

می خواســت. را  خــود  جوجه هــای  حــال،  زبــان 
فرمود:  و  کرد  رو  به حاضران    کرم ا پیامبر 

هــزار  بدانیــد خداونــد  ولــی  کردیــد،  را درک  بــه بچه هایــش  نســبت  مــادر  ایــن محبــت 
دارد.1 و عالقــه  بندگانــش محبــت  بــه  ایــن محبــت، نســبت  برابــر 

زمانــی   اســالم مکــرم  رســول  کــه  اســت  یــاد  ز آنقــدر  فرزنــد  بــه  مــادر  محبــت 
مــادر  محبــت  بــه  مثــال  کنــد،  ملمــوس  را  بنــدگان  بــه  خــدا  محبــت  می خواهــد  کــه 

می زنــد. 
ایثــار  آثــارش نهادینــه شــدن  از  کــه یکــی  ی اســت  مــادر ارزش محبــت  و  ایــن جایــگاه 

اســت.  مادر  در 

 اقناع اندیشه پیام با روش توضیح و تبیین
گذشت. کوچک  از لذت های  باید  بزرگ  به لذت های  برای رسیدن  یعنی  ایثار 

) االخبار لئالی  از  )اقتباس   1
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نمی  یابیــد، مگــر  نیکــی دســت  بــه  ــوَن«.1 هرگــز  ُتِحّبُ ــا  ِمّمَ ُتْنِفُقــوا  ــی  َحّتَ ِبــّرَ 
ْ
ال ــوا 

ُ
َتَنال ــْن 

َ
»ل

کنید،  انفــاق  را  و بدانیــد هرچه  کنیــد  انفــاق  راه خــدا(  یــد، )در  آنچــه دوســت دار از  آنکــه 
اســت. گاه  آ آن  به  قطعــًا خداونــد 

لذتــی  باالتریــن  ی،  مــادر به نــام  لذتــی  بــرای درک  راحتــی  و  لــذت خــواب  از  گذشــتن 
لــذت  بــه  ی،  بگــذر دنیــا  لــذت  از  این کــه  می کنــد؛  تجربــه  دنیــا  در  زن  یــک  کــه  اســت 
ی،  لــذت خــواب نیمه شــب بگذر و  مــادی  لــذت  از  قانــون اســت؛  یــک  آخــرت می رســی، 

بــرد.  را خواهــی  نمــاز شــب  لــذت 

 پرورش احساس پیام با روش آمار و ارقام
آدم  از  را  بهشــت  ــا عظمــت  ب و  دائمــی  لــذت  نعمــت  گاهــی  ــاه،  گن موقــت  و  کــم  لــذت 
از  نعمــت  کفــران  به خاطــر  دادی،  ترجیــح  را  کوچــک  لــذت  گــر  ا نیــز  گاهــی  می گیــرد؛ 

ــرای همیشــه محــروم خواهــی شــد. ب ــزرگ  ب لــذت 
ــه  ب را  ی خــود  ــاردار ب کــه ســن  مواجــه هســتیم  ــراد  اف از  ی  بســیار ــا  ب امــروزه  متاســفانه 
ایــن  کــه  ایــن هســتند  از  امــا غافــل  تأخیــر می اندازنــد،  بــه  واقعــًا غیــر منطقــی  بهانه هــای 
فرزندشــان  و  بــه خــود  آســیب هایی جــدی  گاهــی می توانــد  ی،  بــاردار انداختــن  تأخیــر  بــه 
آنهــا  دل  بــر  را  شــدن  بچــه دار  حســرت  همیشــه  بــرای  شــاید  آســیب ها  ایــن  و  بزنــد 

بگــذارد.
بچــه دار  حســرت  امــروز  ولــی  کردنــد،  ازدواج  ســال ها  کــه  هســتند  خانواده هایــی 
ی  فرزنــدآور پیشــنهاد  آنهــا  بــه  وقتــی  ازدواج،  اوایــل  کــه  ایــن خاطــر  بــه  تنهــا  دارنــد،  شــدن 
یــم؛  مــا  ببر لــذت  بیشــتر  می خواهیــم  االن  نیســت؛  وقتــش  االن  می گفتنــد:  می دادنــد، 
درمــان  دنبــال  دکتــر  آن  بــه  دکتــر  ایــن  از   ، دربــه در امــروز  امــا  بچه ایــم؛  هنــوز  خودمــان 
ی  بارور بــرای  زمان  بهتریــن  که دکترهــا می گوینــد:  ایــن درحالــی اســت  ی هســتند.  نابــارور
 30 از  امــا  اســت؛  ی  بــارور بــرای  بیشــترین شــانس  کــه  اســت  30 ســالگی  تــا   20 بیــن  مــادر 
براین اســاس  کاهــش می یابــد.  زنــان  ی  بــارور قــدرت  و  میــزان  یــج  تدر بــه  بعــد  بــه  ســالگی 
خــود  ی  بــاردار ســنین  اواخــر  بــه  را  ی  بــاردار بانــوان،  کــه  می دهنــد  هشــدار  پزشــکان 

آل عمران، 92.  .  1
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شــوند.1 نازایــی  دچــار  ســالگی   40 و   30 دهه هــای  در  دارد  امــکان  یــرا  ز نیندازنــد؛ 
انداختــن  تأخیــر  ایــن  پزشــکان  نظــر  طبــق  بــاال،  ســن  در  ی  بــارور عــدم  بــر  عــالوه 
زنــان  متخصــص  الهوتــی  دکتــر  بشــود.  بچــه  بــه  رســیدن  آســیب  بــه  منجــر  می توانــد 
ســال،   35 بــاالی  ســن  در  ی  بــاردار عــوارض  از  دیگــر  یکــی  می گویــد:  زایمــان  و 
یــادی  ز افزایــش  پنــج ســالگی  و  از ســی  بعــد  به ویــژه  کــه  اســت  ژنتیــک  ی هــای  ناهنجار
تولــد ممکــن  هــر 132  از  باشــد،  پنــج ســاله  و  مــادر ســی  گــر  ا کــه  ی  به طــور پیــدا می کنــد؛ 

بیایــد. دنیــا  بــه  داون  ســندرم  بــه  مبتــال  نــوزاد  یــک  اســت 
شــش  و  ســی  در  کــه  می کنــد  کیــد  تأ مطالــب  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  الهوتــی  دکتــر 
ادامــه  رونــد همان طــور  ایــن  و  تولــد می رســد  هــر 105  از  مــورد  یــک  بــه  میــزان  ایــن  ســالگی 
تولــد،   40 هــر  از  مــورد  یــک  در   ، مــادر در چهــل ســالگی  مثــال  بــرای  کــه  ی  به طــور دارد؛ 
ســایر  مــورد  در  اســت.  ی  بیمــار ایــن  از  باالیــی  آمــار  کــه  هســتیم  داون  ســندرم  شــاهد 

می کنــد.2  صــدق  ی  آمــار چنیــن  تقریبــا  هــم  کروموزومــی  ی هــای  ناهنجار
نــوزاد به ســندروم داون  ابتالی  گــر ســن مــادر در دهه 20 ســالگی باشــد قطعا میــزان  ا

آمد. پاییــن خواهد  بســیار 
اولیــن  کــه  اســت  مادرانــی  بــرای  بیشــتر  کارشناســان  نظــر  طبــق  خطــرات  ایــن 
 30 بــه ســن  رســیدن  از  قبــل  کــه  مادرانــی  امــا  انداخته انــد؛  تأخیــر  بــه  را  ی خــود  فرزنــدآور
ذکــر  ی هــای  بیمار بــه  فرزندانشــان  ابتــالی  احتمــال  آورده انــد،  فرزنــد  40 ســالگی  یــا  یــا 35 

اســت.3 کمتــر  شــده 

 رفتارسازی پیام با روش ارائه برنامه 
اول همــان  ی،  بــاردار بــرای  دوران  بهتریــن  بیــان شــده،  پزشــکی  نــکات  و  آمــار  ایــن  طبــق 
بــرای خود  کم،  ی در ســن  باردار کــه بدانیــد  دوران دهــه 20 ســالگی اســت. جالــب اســت 
کمتــر دچــار  20 ســالگی،  در دهــه  زنــان  دارنــد  اعتقــاد  پژوهشــگران  اســت.  بهتــر  هــم  مــادر 
و مســمومیت حاملگــی می شــوند  دیابــت، ســقط جنیــن  فشــار خــون،  عوارضــی چــون 

.5390810 کد خبر  باشگاه خبرنگاران جوان،   .  1
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 20 ــه  در ده ــان  زن ــه  ک آنجا از  و  ــد  ــا می آورن به دنی ــی  ژنتیک ــاظ  لح ــه  ب ــالم تر  ــی س فرزندان و 
کمتــر دچــار  زایمــان  از  پــس  برخــوردار هســتند،  بهتــری  انــدام  تناســب  از  زندگــی،  ســالگی 

وزن می شــوند.  کاهــش  توانایــی  و عــدم  وزن شــدید  افزایــش 
بیشــتری  انگیــزه ی  و  کــم، قطعــا حوصلــه  در ســن  یــک خانــم  نیــز  تربیتــی  لحــاظ  از 
بدهــد  تحویــل  بــه جامعــه  تربیتــی  بــا  و می توانــد بچه هــای  دارد  تربیــت بچه هــاش  بــرای 
کــه  ی  مــادر امــا  دارد،  به ســزایی  نقــش  جامعــه  آینــده  در  مــادران  تک تــک  تربیــت  کــه 
اســت،  فرزنــددار شــده  دیــر  یــا  کــرده  ازدواج  دیــر  یــا  اینکــه  به خاطــر  گذشــته  آن  از  ســنی 
مــادر می توانــد  توجــه  ایــن عــدم  و  نــدارد  فرزنــد  تربیــت  بــرای  انگیــزه ای  و  قطعــا حوصلــه 
داشــته  بــدی  تأثیــرات  تربیتــی(  لحــاظ  از  و چــه  لحــاظ جســمی  از  بچــه )چــه  آینــده  در 
کــه  اســت  در عالــم  قانــون  یــک  ایــن  ببخشــد.  را  نتوانــد خــودش  مــادر هیچ وقــت  و  باشــد 

دارد.  اهمیــت  و  ارزش  زمــان خــودش  در  ی  هــرکار

 رفتارسازی موضوع با ارائه الگو
بابرکتــش  زندگــی  در  را  کــه هرچیــزی  بــود   همیــن  زهــرا  ویژگی هــای حضــرت  از  یکــی 

دادنــد. انجــام  زمــان مناســب خــودش  و  موقــع  در 
ــی 

َ
َعل َعــْوُن 

ْ
ال »ِنْعــَم  مــدال  تــا  دوران دختــری  در  ام ابیهــا شــدن  و  پــدر  بــه  رســیدگی  از 

امــام  و     امــام حســن تربیــت  و مــدال  ی  مــادر و  زمــان همســری  گرفتــن در   » اهلَلِّ َطاَعــِة 
اســت.  ندیــده  آنهــا  مثــل  کــه عالــم    کبــری  ینــب  ز و     حســین

در هجــده ســالگی  والیــت  بــرای  و شــهادت  اجتماعــی  رهبــری سیاســی،  همچنیــن 
برنامه ریــزی  بــا  یــم  بگیر یــاد  مــا  تــا  کــرد  فتــح    دو عالــم  بی بــی  را  قلــه  ایــن همــه  کــه 
ی  اخــرو و  دنیــوی  مقامــات  باالتریــن  بیــن  در هجده ســالگی  ی می تــوان  تکلیف محــور و 

کــرد. جمــع 

 روضه
مــادر  بــود؛  جــوان  علــی  همســر  داشــت؛  ســال   18 فقــط  ســادات  مــادر  مــن،  رفقــای 
پهلــوی خــودش  و  بــا خــون ســینه  دیــوار  و  در  پشــت  والیــت  بــود؛ مدافــع  بــاردار  حســنین 

کــرد. امضــا  را  والیــت  از  دفــاع  پرونــده 
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ــا  ب ــوند،  بش ــه ای  وارد خان ــد  بخواهن ــر  نف ــل  ــی چه وقت دارم؛  ــما  از ش ــئوالی  ــه س ی ــن  م
در  داشــتند  ادب  گــر  ا کتــی؛  نزا نــه  ادبــی  نــه  مدینــه،  اوبــاش ِ و  اراذل  هــم  آن  ازدحــام، 
ــه شــدند؛  وارد خان کردنــد؛  نمی آمدنــد؛ همــه حملــه  اصــاًل  داشــتند  ادب  گــر  ا می زدنــد؛ 
اتفاقــی  چــه  باشــد،  مانــده  دیــوار  و  در  بیــن  و  باشــد  در  پشــت  کــه  کســی  گــر  ا حــاال 

 ... می افتــد؟ 
یک بــــــــــــار نه، شــــــــــــدی تو گرفتــــــــــــار بارها
کرد ســــــــــــینه و مســــــــــــمار بارها برخــــــــــــورد 

***
بود؟ شنیده  را  َنَفس َنَفســــــــــــت  مگر  دشمن 
بــــــــــــد زد به اســــــــــــتخوان تو انــــــــــــگار بارها

***
 پهلو شکسته، ســــــــــــینه سوراخ، جای خود
بارها دیــــــــــــوار  و  در  آن  بین  ماند   ، ســــــــــــر
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 خطبه:
و  أجمعیــن،  ئــِق  الخال ِئ  بــار العالمیــن،  رِبّ  هلِل  الحمــُد  الرحیــم  الرحمــن  اهلل  بســم 
و حبیــِب  النبییــن، حبیِبنــا  و خاتــِم  المرســلین  و  األنبیــاِء  الســالم علــی ســّیِد  و  الصــالة 
الطیبیــن  آلــه  علــی  و  علیــه  اهلل  صلــی  محمــد،  المصطفــی  القاســِم  أبــی  العالمیــَن  إلــِه 
الدائــُم علــی أعداِئِهم  اللعــن  و  فــی األرضیــَن  ال ســّیما بقیــه اهلل  و  الطاهریــن المعصومیــَن، 

الدیــن. یــوِم  إلــی  أجمعیــَن 

یارت حضرت زهرا   انگیزه سازی با روش تعریف از فضیلت ز
روایت دارد  کنیــد؛ در  یــارت  ز را    زهــرا  روز حضرت  کنیــد در دهــه فاطمیــه هــر  ســعی 
وارد    فاطمــه  بــر  کــه:  اســت  کــرده  نقــل  از جــّدش  و  پــدرش  از  بــن عبدالملــک  یــد  یز
بــه  کــردم:  اســت؟ عــرض  فرمــود حالــت چگونــه  و  کــرد  مــن ســالم  بــر  ابتــدا  او  پــس  شــدم. 

برکــت هســتم. و  دنبــال خیــر 
فرمودند:   فاطمه  آنگاه حضرت 

ــُه 
َ
ل اهلُل  ْوَجــَب 

َ
أ یــاٍم 

َ
أ َثــَة 

َ
َثال ــی 

َ
َعل َو  یــِه 

َ
َعل َم 

َّ
َســل َمــْن  ــُه 

َ
ّن
َ
أ ُهــَو  َذا  ُهــَو  َو  ِبــی 

َ
أ ْخَبَرِنــی 

َ
»أ

داد،  خبــر  پــدرم  َمْوِتَنــا«.1  َبْعــَد  َو  َنَعــْم  ــْت 
َ
َقال َحیاِتــِک  َو  َحیاِتــِه  ِفــی  َهــا 

َ
ل ــُت 

ْ
ُقل ــَة  َجّنَ

ْ
ال

او  بــر  را  بهشــت  کنــد، خــدا  مــن ســالم  بــر  و  او  بــر  روز  بــود، هرکســی ســه  زنــده  درحالی کــه 

ج14، ص367. الشیعه،  ح11؛ وسائل  ج6، ص9،  تهذیب االحکام،   .  1
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ــان. مرگم از  ــد  بع و  ــی،  بل ــود:  فرم ــما؟  و ش او  ــات  در حی ــردم:  ک ــرض  ــد. ع ــب می کن واج
فرمودند: که  کرده  نقل     کرم ا پیامبر  از    باقر امام  روایت دیگری  در 

کســی  ْهَواِلَهــا«.1 
َ
أ ِمــْن  ــُه  ُت

ْ
ْنَقذ

َ
َفأ ِقیاَمــِة 

ْ
ال یــْوَم  ْرُتــُه  ُز یِتــی  ُذّرِ ِمــْن  َحــدًا 

َ
أ َزاَر  ْو 

َ
أ َزاَرِنــی  »َمــْن 

از  و  می کنــم  یــارت  ز را  او  قیامــت  روز  کنــد،  یــارت  ز را  فرزندانــم  از  یکــی  یــا  مــرا،  کــه 
می دهــم. نجاتــش  قیامــت  ســختی های 

حضــرت  یارتنامــه  ز انتهــای  یــد،  بگیر ُانــس  عالــم  دو  بی بــی  یارت نامــه  ز بــا  گــر  ا
آنجایی کــه می گویــد شــهادت  کــرد؛  را جلــب خواهــد  توجــه شــما  یــک جملــه    زهــرا 

می دهیــم:
َمــْن  ــی 

َ
َعل َســاِخٌط  َعْنــُه  َرِضیــِت  ــْن  َعّمَ َراٍض  ــی  ّنِ

َ
أ ِئَکَتــُه  َماَل َو  ُه 

َ
ُرُســل َو  اهلَل  ْشــِهُد 

ُ
»أ

آنکــس  از  مــن  کــه  را  فرشــتگان  و  او  رســول  و  گیــرم  مــی   گــواه  را  ْیــِه «. خــدا 
َ
َعل َســِخْطِت 

خشــمگین  او  از  شــما  هرکــه  از  خشــمگینم  و  هســتید  راضــی  او  از  شــما  کــه  راضیــم 
هســتید.

آنکــه  از  بیــزارم  ــِت «.  َعاَدْی ــْن  ِلَم ــاٍد  ُمَع ــِت  ْی
َ
َوال ــْن  ِلَم ــَواٍل  ُم ــُه  ِمْن ِت 

ْ
أ ــّرَ َتَب ــْن  ِمّمَ ــّرٌِئ  »ُمَتَب

او  بــا  بــا هرکــه شــما  و دشــمنم  او دوســتید  بــا  آنکــه شــما  بــا  و دوســتم  یــد  بیزار او  از  شــما 
دشمنید.

َو  َحِســیبًا  َو  َشــِهیدًا  ِبــاهلِل  َکَفــی  َو  ْحَبْبــِت 
َ
أ ِلَمــْن  ُمِحــّبٌ  ْبَغْضــِت 

َ
أ ِلَمــْن  »ُمْبِغــٌض 

اســت  مــن  و محبــوب  ناراضــی هســتید  او  از  از هرکــه شــما  ناراضیــم  ُمِثیبــًا«.  َو  یــًا  َجازِ
گواه و محاســب  کــه  کافی اســت  گواهی مــن خدا  بــر صــدق  و  هرکــه محبــوب شماســت 

اســت. ثــواب بخشــنده  و  و جزا دهنــده 
داشــته  مرزبنــدی  بــا دشــمنان حضــرت  بایــد    زهــرا  یــک عاشــق حضــرت  یعنــی 
از  بغــض  و  تبــری  و  ســخط  نکنــد؛  پیــدا  آنهــا  بــه  شــباهت  باشــد  مراقــب  بایــد  باشــد، 
از  یکــی  نمی آیــد؛  در  جــور  آنهــا  رفتارهــای  از  تبعیــت  بــا    زهــرا  حضــرت  دشــمنان 
دیــن  فــروع  از  کــه  اســت  تبــری  و  تولــی  فاطمــی می کنــد همیــن  تربیــت  را  مــا  کــه  عواملــی 
ــه  ک ــی  کس ــت  اس ــه  گفت »دروغ  ــد:  ــادق   می فرماین ــام ص ام ــن رو  ازای ــت؛  ــم هس ه ــا  م

ج100، ص123.  ، بحاراالنوار ج14، ص331؛  . وسائل الشیعه،   1
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اهــل بیت  مــا  یعنــی  مــا چنــگ زده اســت«.1  بــه شــاخه غیــر  بــا ماســت درحالی کــه  بگویــد 
بــه چــه  بــه چــه چیــزی عمــل می کنــی؛  نــگاه می کنیــم  تــو چــه می گویــی،  نمی کنیــم  نــگاه 

ی؟ دار پایبنــدی  رفتــارت  در  روشــی  و  زندگــی  و ســبک  مــرام 

 اقناع اندیشه با روش توضیح و تبیین 
)از  امیــن اهلل  ــارت  ی ز ــه  ب امیرالمؤمنیــن   موســوم  ــارت حضــرت  ی ز ــاره  ب در  روایتــی  در 
کنــار  در  را  دعــا  و  یــارت  ز ایــن  مــا  شــیعیان  از  اســت: هرکه  آمــده  معتبــره(  یارت هــای  ز
البتــه حق تعالی  ائمــه علیهم الســالم بخوانــد،  از  قبــر یکــی  نــزد  یــا     امیرالمؤمنیــن قبــر 
را    ُمهــر حضــرت محّمــد  و  بــاال می بــرد  نــور  از  نامــه ای  در  را  او  و دعــای  یــارت  ز ایــن 
تعالــی  اهلل  آل محّمــد عجــل  قائــم  بــه  تــا  باشــد  ایــن صــورت محفــوظ  بــه  و  آن می زنــد  بــر 
ــتقبال  اس ــت  کرام و  درود  و  ــارت  بش ــه  ب را  ــش  ــس صاحب پ ــد؛  کنن ــلیم  تس ــریف  فرجه الش

تعالــی. ان شــاء اهلل  نمایــد 
ْخــالِق  اِلَ ُمفاِرَقــًة  َاْوِلیَاِئــَك  ِبُســَنِن  ًة  »ُمْســَتَنّ یــارت می خوانیــم  ز ایــن  فقــرات  از  یکــی   در 
برائــت  و  یــم  بیزار اخــالق دشــمنانتان  از  و  مــرام شــما هســتیم  پیــرو  مــا  یعنــی  َاْعداِئــَك«.2 

.  ... می جوییــم 
و حتــی  کنیــم  پیــدا  مفارقــت  او  از  بایــد  مــا  کــه  اعدائــک چیســت  اخــالق  ایــن  حــاال 

نباشــیم؟  آن  بــه  شــبیه 
  زهــرا  حضــرت  خطبــه  شــرح  در  علیــه  رحمــه اهلل  تهرانــی  مجتبــی  آقــا  آیــت اهلل 
اشــاره  ابوبکــر  بــا  احتجــاج  در  حضــرت  آن  خــود  کالم  در  حضــرت  دشــمنان  به ویژگــی 
آنهــا  کــرم   عامــل اصلــی مخالفــت  ا پیامبــر  نــگاه دختــر  از  مــی دارد  بیــان  و  می کنــد 

اســت. ــوده  ب نفــس  هــوای  از  ی  پیــرو  ، کــرم ا ــر  پیامب و دســتورات  ــرآن  ق ــات  آی ــا  ب
کــه  اســت  چنیــن  »نــه  َاْمــرًا«.  َاْنُفُســُکْم  ُکــْم 

َ
ل ُت 

َ
ل َســّوَ َبــْل  »َکاّل   : فاطمــه  قالــت 

»پــس  َجمیــٌل«؛  »َفَصْبــٌر  اســت«.  بــر شــما غالــب شــده  نفســانی  بلکــه هواهــای  می گوییــد، 
آیات  از  اســتفاده  زیبا ضمــن   چقــدر  زهــرا  کــرد. حضرت  بایــد صبــر پســندیده پیشــه 
نــزد  تــا  کنیــم  بایــد صبــر  مــا  پــس  نیســتید  کــه دســت بردار  یوســف می فرمایــد: شــما  ســورۀ 

روایت 15. ج 24، ص 303،   ، بحاراالنوار  .  1
امین اهلل. یارت  ز مفاتیح الجنان،  . قمی،   2



122

ی  / جلسه هشتم   رزق مادر

آمــده باشــیم؛  کوتــاه  مــا  نــه  و  بــه اســالم بخــورد  نــه ضربــه  کــه  ی  خــدا پســندیده باشــد، طــور
بــه  اشــاره  باشــیم.  کــه طبــق وظیفــۀ شــرعی مان عمــل کــرده  ی صبــر می کنیــم  یعنــی طــور
نبــود،  آنــان  و مصلحــت  بــرای مســلمین  ی  و دلســوز دیــن  اّواًل منشــاء عمــل شــما،  اینکــه 

بــود.  نفــس  هــوای  از  تبعیــت شــما  و  یاســت طلبی  ر و  بلکــه حــّب جــاه 
گفت: و  کرد  اقرار  ایشان  به عظمت  آن حضرت هم  که دشمن  بود  اینجا 

ِحْکَمــِة 
ْ
ال َمْعــَدُن  ْنــِت 

َ
أ َو  ِاْبَنَتــُه  َصَدَقــْت  َو  ُه 

ُ
َرســول َو  اهلُل  َصــَدَق   : ُبوَبکــرٍ

َ
أ  

َ
»َفقــال

ْنِکــُر 
َ
الأ َو  َصواِبــِك  ْبَعــُد 

َ
الأ ــِة  ُحّجَ

ْ
ال َعْیــُن  َو  یــِن  الّدِ ُرْکــُن  َو  ْحَمــِة  الّرَ َو  ُهــدی 

ْ
ال َمْوِطــُن  َو 

هــم  پیامبــر  و دختــر  گفتنــد  راســت  پیامبــرش  و  گفــت: خــدا  ابوبکــر  ِخطاِبــِك«.1 »ســپس 
و  دیــن  رکــن  هدایــت،  پایــگاه  حکمــت،  کانــون   ، پیامبــر دختــر  ای  تــو  و  گفــت  راســت 
هــم  را  و خطابــه ات  کنــم  دور  تــو  از  را  تــو  نمی خواهــم حــق  مــن  پیکــرۀ حّجــت خدایــی. 

نیســتم«. منکــر 
ایــن  مبادلــه شــد  ابوبکــر  و  بیــن حضــرت علیهاالســالم  آنچــه  بــا   چگونــه می شــود 

کــرد؟! معنــا  را  جملــه 
  زهــرا  حضــرت  خطبــه  شــرح  در  هــم  علیــه  رحمــه اهلل  یــزدی  مصبــاح  آیــه اهلل 

می فرمودنــد: 
فرهنــگ  در  کــه  اســت  موضوعاتــی  از  انحرافــات،  بــرای  نفــس  هــوای  بــودن  منشــأ 
انحرافــات  منشــأ  ی  بســیار مــوارد  در  یــم  کر قــرآن  اســت.  شــده  شــناخته  کامــال  اســالمی 
از  مانــع  را  نفســانی  تمایــالت  حتــی  و  می کنــد  معرفــی  نفــس  هــوای  از  ی  پیــرو را  مــردم 
قــرآن همچنیــن علــت  راه حــق می دانــد.  پیمــودن  و  بــه طــرف خــدا  رفتــن  آوردن،  ایمــان 
بــا  پرچــم مخالفــت  و  رســاندند  قتــل  بــه  را  آن هــا  کردنــد،  قیــام  انبیــا  کســانی علیــه  اینکــه 
ِبَمــا   

ٌ
َرُســول َجاءُکــْم  َمــا 

َّ
َفُکل

َ
و میفرماید: »أ نفــس معرفــی میکنــد  برافراشــتند، هــوای  را  آن هــا 
ــون«.2 

ُ
َتْقُتل ــًا  یق َوَفرِ ــْم  ْبُت

َّ
َکذ ــًا  یق َفَفرِ ــَتْکَبْرُتْم  اْس ــُکُم  نُفُس

َ
أ ــَوى  َتْه اَل 

و  گردنفرازی  آرد  شما  نفس  هوای  خالف  بر  اوامری  خدا  جانب  از  که  پیغمبری  هر  آیا 
سرپیچی نموده و )از راه حسد( گروهی را تکذیب کرده و جمعی را به قتل می رسانید؟!

 انگیزه سازی پیام با روش تعریف

و معارف اسالمی مسجد هدایت. فرهنگ  نشر  دفتر   .  1
آیه 87. بقره  .سوره   2
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کــه  باشــد  همیــن  هــم  خــودش  از  بعــد  بــرای    خــدا  پیامبــر  نگرانــی  دلیــل  شــاید 
نیــز  این جــا  در  َمــِل«.1 

َ ْ
األ  

ُ
ُطــول َو  َهــَوى 

ْ
ال َبــاُع   اّتِ ْیُکــُم  

َ
َعل َخــاُف  

َ
أ َمــا  ْخــَوَف 

َ
أ  

َ
فرمودنــد: »ِإّن

را »طول االمــل« معرفــی  دوم  ذکــر می کننــد؛ ســپس عامــل  »اتباع الهــوی«  را  اصلــی  عامــل 
خاصــی  مــوارد  در  انســان  اســت.  هــوی  اتبــاع  آثــار  از  یکــی  طول االمــل  می فرماینــد. 
ــه ای  نتیج ــز  نی کار  ــن  ای ــام  انج از  ــورش  و منظ ــد  بده ــام  انج ــی  آن ــار  رفت ــک  ی ــد  می  خواه
داشــته  یــادی  ز ی  آرزو کــه  نیســت  این طــور  این جــا  در  می گیــرد.  آن  از  آنــًا  کــه  اســت 
اتبــاع هوایــی،  هــر  الزمــه  بنابرایــن  برســد.  لــذت  ایــن  بــه  فقــط می خواهــد  بلکــه  باشــد، 
آن هــا  بــه  رســیدن  بــرای  فــرد  کــه  اســت  نیســت. طول االمــل هواپرســتی هایی  طول االمــل 
انجــام  را سلســله وار  یــادی  ز کارهــای  بایــد  و  قــرار می دهــد  نظــر  مــورد  را  مدتــی طوالنــی 

می طلبــد. را  طوالنــی  آرزوهــای  مــوارد  این گونــه  برســد.  هــدف  آن  بــه  تــا  دهــد 
انحرافات  ایشــان زمینه ســاز  امروز در بین امت    ایــن دو نگرانــی پیامبــر  ترکیــب 
کــه  کافیســت  بــه تنهایــی  آن  مــورد  یــک  بــه  بــا توجــه  کــه  ی شــده اســت  و ظلم هــای بســیار

 شــویم. متوجــه دلیــل نگرانی رســول خدا 
آمارهــای رســمی وزارت  کــه طبــق  نــام ســقط جنیــن  بــه  بزرگــی  فقــط در مــورد جنایــت 
و  نفــس  هــوای  تبعیــت  ی  رو از  بی گنــاه  کــودک  قتــل   1000 از  بیــش  روزانــه  بهداشــت 
زندگــی  یعنــی همــان ســبک  زندگــی غربــی  تأثیــر ســبک  والدیــن تحــت  آرزوهــای طوالنــی 

انجــام می گیــرد. امــروز  دنیــای  در    بیــت  اهــل  دشــمنان 

 اقناع اندیشه پیام با روش استقراء و آمار
میلیــون   50 تــا   40 در جهــان  "WHO"، هرســاله  بهداشــت جهانــی  آمــار ســازمان  براســاس 

اتفــاق می  افتــد.2 ســقط جنیــن 
در خــرداد   ، امــروز وطــن  روزنامــه  در  بهداشــت  وزارت  دفتــر ســالمت خانــواده  مشــاور 
تا 350 هزار ســقط  کشــور خبــر داد: 150  روزانــه هزار مورد ســقط جنین در  وقــوع  از   1393
کرده انــد  اعــالم  مــورد  هــزار   120 میــان  ایــن  از  کــه  اتفــاق می افتــد  در طــول ســال  جنیــن 

نهج البالغه، خطبه 42.  .  1
،14 شهریور 1399. تسنیم  ی  . خبرگزار  2
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دلیــل  بــه  تــا 36 درصــد   20 و  بوده انــد  بیمــار  مــورد  هــزار  نمی خواســته اند؛ صــد  فرزنــد  کــه 
رخ می دهــد.1 اقتصــادی  مســائل 

انجام شــده  یــادی  ز گمانه زنی هــای  امــروز  تــا  آن  دالیــل  و  ســقط جنین  بــا  رابطــه  در 
بــه  تمایــل  عــدم  ازدواج،  از  خــارج  روابــط  اقتصــادی،  مشــکالت  از  برخــی  اســت. 
ــن  رفت ــاال  ب ــل  دلی ــس  ــه مجل ــو هیئت رئیس ــاال عض و ح ــد  گفته ان  ... و  ــا  زوج ه ی  ــدآور فرزن
اســت.  کــرده  ی عنــوان  در فضــای مجــاز فرهنگــی  آســیب های  از  ناشــی  را  ســقط جنین 
ی،  گفت وگویی در خصوص آســیب های فضــای مجاز حســینعلی حاجــی دلیگانــی در 
ایــن  کــه  خارجی هاســت  اختیــار  در  کشــور  اینترنــت  بانــد  پهنــای  از  80درصــد  گفــت: 
حضــور  ایــن  اســت.  داشــته  همــراه  بــه  مــا  بــرای  فراوانــی  فرهنگــی  آســیب های  مســئله 
به ویــژه  فراوانــی  جــدی  آســیب های   ، کشــور اینترنــت  فضــای  در  خارجی هــا  گســترده 
دلیگانــی  حاجــی  اســت.  داشــته   ... و  ی  فرزنــدآور بحــث  خانوادگــی،  مســائل  حــوزه  در 
هــزار ســقط جنین  ایــن 450  بیــن  از  کــه  اینجاســت  ــر  بااهمیت ت نکتــه  کــرد:  خاطرنشــان 

می شــود.2 انجــام  کشــور  در  غیرقانونــی  به صــورت  مــورد  هــزار   125 کشــور  در 
مــورد  ایــن  در  انجمــن علمــی جنین شناســی،  رئیــس  آخونــدی،  دکتــر محمدمهــدی 
کشــته  کشــور  در  جنیــن  روز  هــزار  هــر  بهداشــت،  وزارت  رســمی  آمــار  »طبــق  می گویــد: 
مــورد حــدود  در  موثقــی  آمــار  البتــه  مــن  اســت!  قانونــی  مــورد   10 تنهــا حــدود  کــه  می شــود 
کنــون  تا و حتمــًا  کــردم  اعــالم  رســانه ها  در  کــه  ــده ام  دی هــم  را  در ســال  هــزار ســقط   700
و همان گونــه  نیســتند  دقیــق  آمــار  اعــداد،  ایــن  تــازه  اســت.  هــم شــده  بیشــتر  میــزان  ایــن 
ایــن  از  بیشــتر  دقیــق قطعــًا خیلــی  آمــار  اســت.  و شــواهد  قرائــن  از  برداشــت  گفتــم،  کــه 
آن،  اجــرای درســت  بــا  و می تــوان  یــم  دار قانــون  مــا  کــه  اســت  ایــن درحالــی  اســت.  اعــداد 
و  عــوارض  بــا  تعــداد ســقط غیرقانونــی  ایــن  از  هــم  و  داد  کاهــش  را  کلــی ســقط  آمــار  هــم 

کــرد«.3 تبعــات شــدید، جلوگیــری 
در  کــه  اســت  بــه موجــودی  نســبت  والدیــن  بــاور  در ســقط عمــدی  مهمتریــن عامــل 
دارای  و  بالفعــل  انســان  زنــده،  را موجــود  او  والدیــن،  گــر  ا اســت؛  رشــد  مــادر درحــال  رحــم 

آزاد. دانشنامۀ  یکی پدیا،  و از   .  1
.227785 : کد مطلب   27/05/1399 : انتشار  یخ  تار  ، بهار پایگاه خبری تحلیلی   .  2
.227785 : کد مطلب   27/05/1399 : انتشار  یخ  تار  ، بهار پایگاه خبری تحلیلی   .  3
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 سبک زندگی دشمنان حضرت زهرا / مادران قاتل، بی رحم ترین مادران 

تــن نخواهنــد داد.  ایــن موجود  بــه ختــم زندگی  روح و حــق حیــات بداننــد، هرگــز نســبت 
انســانی  ارزش هــای  تقلیــل  مــوازات  بــه  اســت.  مهــم  بســیار  دینــی  و  فــردی  باورهــای  ســهم 
به رغــم  افزایــش می یابــد؛  مــدرن، ســقط جنیــن  و جاهلیــت  توحــش  افزایــش  و  اخالقــی  و 
بدهنــد  نســبت  اقتصــادی  به دالیــل  را  جنیــن  ســقط  می کوشــند  کــه  ی هایی  جوســاز
یــا موضــوع  اســت،  نداشــته  تعیین کننــده  نقــش  فقــر  ی،  آمــار در تحلیل هــای  بگویــم  بایــد 

نبودنــد. مهــم  نیــز چنــدان  اجتماعــی  از عــرف  یــا خــارج  ی هــای مشــروع  باردار
مبــاح  و  اباحه گرایــی  نقــش  کــه  اســت  واقعیــت  ایــن  قضیــه،  ک  دردنــا بخــش 
از این  یــادی  ز که بخــش  از همــه دالیــل دیــده می شــود  پنداشــتن فعــل حــرام ســقط بیــش 
و  ماهــواره ای  در شــبکه های  زندگــی غربــی  تبلیغــات ســبک  و  فرهنــگ  از  متأثــر  تفکــر 
برای ســقط  کــه هیــچ دلیلــی  بانوانــی  آنهاســت؛ بســیار دیــده شــده  شــبکه های اجتماعــی 
رفته رفتــه  نبــود«!  برنامه ریــزی شــده  ی ام  »بــاردار کــه  بــوده  ایــن  دلیلشــان  تنهــا  و  نداشــتند 
انســانی  ارزش هــای  خلقــت،  در  خــود  جایــگاه  و  نقــش  از  تکبــر  و  ی  مهم پنــدار توهــم 
یــِم«.  َکرِ

ْ
ال ــَك  َك ِبَرِبّ َغَرّ »مــا  گفــت  بایــد  کــه  اینجاســت  داد؛  بــاد خواهــد  بــه  در جهــان  را 

و ســهل نگری های  یــک ســوی  از  رفــاه طلبی هــای ســطحی  نشــر  از  منتــج  اباحه گرایــی 
ایــن  ُقبــح  وجــوه  تبییــن  بــه  نســبت  فرهنــگ  در حــوزه  بی تفاوتــی  و  دیگــر  از ســوی  قانونــی 

اســت. بــوده  ایــن موضــوع  از مهمتریــن عوامــل  فعــل 
و  آثــار ســوء جســمی  بــه  اقــدام می زننــد،  ایــن  بــه  کــه دســت  مادارنــی  خیلــی وقت هــا 
نتوانســتند مادر  اقدام دیگــر  ایــن  از  بعــد  که  بودنــد  توجــه ندارنــد. مادارنــی  آن  بعــد  روحــی 
و سالشــان  کــه ســن  دورانــی  در  به ویــژه  مانــد.  در دلشــان  مــادر شــدن  و حســرت  شــوند 
فقــط می توانســتند  داشــتند  تنهایــی  رفــع  بــرای  فرزنــد  داشــتن  بــه  نیــاز شــدید  و  رفتــه  بــاال 
ایــن  از  بعــد  کــه  بودنــد  مادرهــا  از  ی  بســیار بکشــند.  بــه دوش  را  بی فرزنــدی  بــار حســرت 
بــا خودشــان  را  کابــوس  ایــن  بــه قبــل خــود نرســیدند و همیشــه  از لحــاظ روحــی  کار دیگــر 

داشتند.

 پرورش احساس پیام با آمار و تصویرسازی
و تحــت عنــوان   21 قــرن  در  کــه  اســت  تلــخ دیگــری  واقعیــت  گفتــه شــد،  آنچــه  از  تلخ تــر 
مــدرن می دهــد.  از جاهلیــت  و خبــر  اســت  انجــام  تمــدن، درحــال  و  ی  تکنولــوژ و  علــم 
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ماهیــت  از  تــا  اجــازه می دهــد  مــادر  و  پــدر  بــه  آمنیوســنتز  و  امــروز ســونوگرافی  دنیــای  در 
ــقط  ــه س ب ی  ــوژ تکنول ــن  ای ــرفت  پیش ــوند.  گاه ش آ ــان  زایم از  ــل  قب ــود،  ــد خ فرزن ــیت  جنس
جنســیت  نــوع  بــه  توجــه  بــا  جنیــن  ســقط  کــه  شده اســت  منجــر  انتخابــی  جنین هــای 
شــایع  بســیار  مــاده  جنــس  مــورد  در  انتخابــی  ســقط  نــوع  ایــن  می شــود.  انجــام  یــان  رو
تــا حــدی  اســت  در ســقط جنیــن ممکــن  انتخــاب جنســی  کــه  اســت. عنــوان می شــود 
در   ، دختــر فرزنــدان  و  پســر  فرزنــدان  تولــد  نــرخ  بیــن  توجــه  قابــل  نابرابری هــای  مســئول 
از ســقط  اســتفاده  و  پســر  کــودکان  داشــتن  بــرای  اولویــت  باشــد.  نقــاط جهــان  از  بعضــی 
ــن،  ــه چی از جمل ــیا  آس ــاط  نق از  ی  ــیار بس در  ــران  ــد دخت تول ــردن  ک ــدود  ــرای مح ب ــن  جنی
بیــن  کــه  می کننــد  ادعــا  محققــان  شــده  اســت.  گــزارش  هنــد  و  جنوبــی  کــره  تایــوان، 
انتخاب  مــورد  ســال های 1985 و 2005 فقــط در هنــد در حــدود 10 میلیــون جنین دختر 

بودنــد. گرفتــه  قــرار  ســقط جنیــن 
و همچنیــن  یــه  تأمیــن جهیز بــا  مرتبــط  مــردان، هزینه هــای  اقتصــادی  نقــش  در هنــد 
گذاشــته شــده  اســت چــون  بــر عهــده مــردان  کــه  وجــود برخــی نقش هــای فرهنگــی ســنتی 
بــه  پســر  فرزنــد  داشــتن  اولویــِت  بــه  مــرد، منجــر  نزدیــک  توســط خویشــاوند  تشــییع جنــازه 

دختــر شده اســت.
کشور در هفته های اول  پا، سقط جنین در 24  ارو کشور عضو اتحادیه  در میان 28 
کامل قانونی است و بنا به درخواست  از هفته دوازدهم به طور  ی و اغلب تا پیش  باردار
و  ایرلند شمالی، لهستان  کشورها همچون  باوجوداین، در برخی  مادر صورت می پذیرد. 

تنها تحت شرایط خاص صورت می گیرد.1 فنالند سقط جنین 
ســقط  را  فرزنــدش  کــه  ی  مــادر مثــال  نمی کنیــم؛  فکــر  کار  بزرگــی  و  ابعــاد  بــه  مــا 
کــه  را می کشــد  ــی  ناتوان بچــه ی  یــک  دارد چــه ظلمــی می کنــد!  کــه  نمی فهمــد  می کنــد، 
کــه  را می کشــد  نعمتــی  اســت؛  بــوده  مــادر  و  پــدر  بــه  امیــدش  و  نداشــته  پناهــی  مــادر  جــز 

می کننــد.  ظلمــی  چــه  نمی فهمنــد  می شــد؛  درســت  نســلی  او  از  و  داده  خــدا 
ــی  برخ ــه  ک  - ــا  ــده، غربی ه ــر ش ــه منتش ک ــتندهایی  ــق مس ــه طب این ک ــر  فاجعه انگیزت
تولیــد  آرایشــی  لــوازم  جنیــن،  گوشــت  از   - می کننــد  افتخــار  آنهــا  از  ی  الگوبــردار بــه 

آزاد. دانشنامۀ  یکی پدیا،  و از   .  1
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تعالیــم  از  کــه  انســانی  تولیــدات خــود می داننــد.  بــرای  مرغــوب  را جنســی  آن  و  می کننــد 
تولیــد  آرایــش  لــوازم  بچــه،  از جنیــن ســقط شــده  کجــا می رســد؟!  بــه  گرفتــه،  وحــی فاصلــه 

کنــد!1 آرایــش  و  ینــت دهــد  ز را  آن خــود  ــا  ب او  ــل  قات مــادر  ــا  ت می کنــد 

 رفتارسازی پیام با روش ارائه برنامه 
آن  مخــارج  از  چــون  می گوینــد  می کنیــد؟  جنیــن  ســقط  چــرا  کــه  می کنــی  ســؤال  وقتــی 
حرف هــای  یــاد  را  آدم  حرف هــا  ایــن  بدهیــم.  را  آن  هزینه هــای  نمی تواینــم  می ترســیم؛ 

می انــدازد.  اســالم  از  قبــل  جاهلیــت  حــرف  و  اســالم  صــدر  بت پرســتان 
باره می فرماید: این  در  خدای متعال 

 
ً
ِخْطــأ کاَن  ُهــْم 

َ
َقْتل  

َ
ِإّن ُکــْم  ا ِإّیَ َو  َنْرُزُقُهــْم  َنْحــُن  ِإْمــالٍق  َخْشــَیَه  ْوالَدُکــْم 

َ
أ ــوا 

ُ
َتْقُتل ال  »َو 

َکِبیــرًا«.2 
ى  را روز آنــان و شــما  که  ایــن مــا هســتیم  بیــم تنگدســتی نکشــید.  از  را  فرزنــدان خــود 

بزرگ. اســت  گناهی  آنــان  کشــتن  یقینــًا  مــی  دهیــم. 
مــا  ولــی حــاال  گــورش می کردنــد؛  بــه  زنــده  به دنیــا می آمــد  بچــه  وقتــی  زمــان جاهلیــت 
را می کشــیم.  بچــه  بیایــد،  به دنیــا  اینکــه  از  قبــل  یعنــی  پیشــرفته تر شــده ایم؛  یــک مرحلــه 
از فقر  تــرس  و به خاطر  بــا هــم ندارنــد؛ هــر دو مظلومانــه  تفاوتــی  کشــتن هیــچ  نــوع  ایــن دو 

مــا و عــرب جاهلیــت نیســت. بیــن  تفاوتــی  ایــن خصــوص  کشــته می شــوند؛ پــس در 
آنقــدر  اعــراب جاهلــی  اقتصــادى  کــه وضــع  اســتفاده می شــود  بــه خوبــی  آیــه  ایــن  از 
ــدم  ــرس ع ت از  را  ــود  ــد خ دلبن ــدان  فرزن ــی  گاه ــی  ــه حت ک ــوده  ب ــده  ناراحت کنن و  ــخت  س
و  پــدر  کــه  نبــود  بیــش  توهــم  یــك  ایــن  به هرحــال  قتــل می رســاندند.  بــه  اقتصــادى  توانایــی 
را  ایــن پندار شــیطانی  کــه  ى دهنــده فرزنــدان هســتند؛ خداونــد اعــالم می کنــد  مادرهــا روز
کمــك نموده،  کوشــش هرچــه بیشــتر برخیزند، خــدا هم  و  بــه تالش  و  کننــد  بــه در  از ســر 

اداره می کنــد. را  آنهــا  زندگــی 
دوران  دختربچه هــای  کــردن  زنده به گــور  جنایــت  ایــن  از  مــا  اینکــه  توجــه  قابــل 

ی مشرق. فروردین 1391 خبرگزار  10  : انتشار یخ  105121تار کد خبر   .  1
گراف است؟( کدام پارا ی snn )این ارجاع مربوط به  : 13:56 - 25 تیر 1391 خبرگزار یخ انتشار : 196191تار کد خبر
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ــه  ــم، درحالی ک ــیانه می دانی و وحش ــح  قبی و  ــت  زش را  آن  و  ــم  ــت می کنی ــت وحش جاهلی
مــا و حتی به  همیــن جنایــت در شــکل ســقط جنیــن در مقیــاس بســیار وســیع در عصر 
افزایــش  از  از جملــه جلوگیــری  بهانه هــای مختلــف  بــه  مترقی تریــن جوامــع  در  اصطــالح 

انجــام می شــود.  اقتصــادی  کمبودهــای  و  جمعیــت 
اســت؛  پنــدار شــیطانی  ایــن  نفــی  ــه  ب لطیفــی  اشــاره  نیــز  امــالق«  ــه »خشــیة  ب تعبیــر 
تشــویق  بــزرگ  ایــن خیانــت  بــه  را  کــه شــما  اســت  تــرس  یــك  تنهــا  ایــن  واقــع می گویــد  در 
کبیــرا«  »کان خطــا  کــه جملــه  توجــه داشــت  بایــد  در ضمــن  واقعیــت؛  یــك  نــه  می کنــد، 
ــت  اس ــوع  ــن موض ای ــر  ب ــد  کی تأ و  ــاره  اش ــت،  اس ــی  ــل ماض فع »کان«  ــه  اینک ــه  ب ــه  توج ــا  ب
آن  زشــتی  و  بــوده  انســان ها  میــان  در  قدیــم  از  کــه  بــزرگ  اســت  گناهــی  فرزنــدان  قتــل  کــه 

نیســت.1 زمــان خاصــی  و  ــه عصــر  ب پــس مخصــوص  دارد؛  فطــرت جــاى  اعمــاق  در 
شــبیه  را  زندگــی  ســبک  هنــوز  ولــی  می کنیــم،  یــه  گر   بیــت  اهــل  بــرای  مــا 
کــه ســبک زندگی دشــمنان  کشــید  کــرد و زحمــت  تــالش  بایــد   نکرده ایــم.  اهل بیــت 

یــم. نگیر پیــش  را    بیــت  اهــل 
از  تــرس  تــا  اســت  ایمــان  تقویــت  و  زندگــی  ســبک  تغییــر  مشــکل،  ایــن  حــل  راه 
از عهــده مخــارج بچه هــا  برخــی می گوینــد  اینکــه  نکنــد.  کار  ایــن  ــه  ب را مجبــور  مــا  فقــر 
پــدر  خــود  ی  روز می دهنــد؟  مــادر  و  پــدر  را  بچــه  ی  روز مگــر  اســت؛  بهانــه  برنمی آییــم، 
یخ ســاز  تار و  نداشــته اند  پــدر  کــه  یتیم هایــی  چقــدر  می دهــد؟  کســی  چــه  را  مــادر  و 

علیــه.  اهلل  رحمــه  خمینــی  امــام  حضــرت  و     کــرم ا پیامبــر  نمونــه اش  شــده اند؛ 

 پرورش احساس موضوع با ایجاد احساس ترس
کــه مرتکــب چــه جنایتــی می شــوند؛  را می کشــند، توجــه ندارنــد  فرزنــدان خــود  کــه  کســانی 
زمیــن  در  نســل  یــک  بچــه  هــر  بیــن می برنــد؛  از  را  نســل  یــک  فرزنــد،  یــک  کشــتن  بــا  اینهــا 
مــا ســادات  امــروز  کــه  بیــن مــی رود؛ همان گونــه  از  ، نســل  او کشــتن  بــا  کــه  به وجــود مــی آورد 
طــاووس  ســیدبن  ماننــد  حســنی  ســادات  یــم؛  دار انقــالب  معظــم  رهبــر  مثــل  حســینی 
کشــتند،     امیرالمؤمنیــن در خانــه  پشــت  را  کــه حضــرت محســن  کســانی  امــا  یــم؛  دار

101: : 12ص  ج  نمونه  تفسیر   1
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بردنــد. بیــن  از  را  نســل ســادات محســنی 
آِل  َو  ــٍد  َحَقّ ُمَحَمّ ــَم 

َ
َظل ظاِلــٍم   

َ
ل َاَوّ َعــْن 

ْ
ال ُهــَمّ 

ّ
»َالل می خوانیــم  عاشــورا  یــارت  ز در 

  بــه اهــل بیت  اولیــن ظالمــان  کــن  َعلــی ذِلــَک« یعنــی لعنــت  ــُه 
َ
ل تاِبــٍع  آِخــَر  َو  ــٍد  ُمَحَمّ

تابعیــن  و  کشــتند  را    زهــرا  فرزنــد حضــرت  آنهــا  کنــد؛  تبعیــت  آنهــا  از  کــه  و هرکســی 
ــند. ــن( می کش ــقط جنی ــا س )ب را    ــرا  زه ــرت  ــان حض ــا محب آنه

قتــل  اینجــا  ــود؛  ب بزرگــی  کردنــد، ظلــم    زهــرا  در حــق حضــرت  اینهــا  کــه  ظلمــی 
برایــش  اســالم  ــر مکــرم  پیغمب کــه  کشــتن حضــرت محســن  داد؛  رخ  یــک ســوم ســادات 
    امیرالمؤمنیــن کــه حضــرت  روایــت می کنــد  بــن هانــیء«  بــود. »هانــیء  گذاشــته  نــام 
  خــدا  رســول  خدمــت   ، فاطمــه  پســران  والدت  از  پــس  »هربــار  فرمودنــد: 
حســن،  را    فاطمــه  پســران  ایشــان  کننــد؛  انتخــاب  آنهــا  بــرای  نامــی  تــا  می رســیدم 
بــود؛  گذاشــته  را محســن  فرزنــد  ایــن  اســم    کــرم ا پیامبــر  نامیــد«1  ــن  ُمَحّسِ و  حســین 

 .  ... و نیکــوکار  یــم،  کر بســیار بخشــنده،  یعنــی 
انجــام  بیــت  اهــل  در حــق  بــا شــهادت مظلومانــه حضــرت محســن  آنهــا  کــه  ظلمــی 
امــام حســین   ســیدعلی خامنه ای ها  از نســل  کشــتند؛  را  دادنــد، یک ســوم ســادات 

دنیــا می گذاشــتند؟ ایــن  بــه  پــا  نســل حضــرت محســن چــه شــیعیانی  از  آمدنــد؛ 
ــَک  »ُحّبُ به راســتی  یــم؛  می پندار ســاده  را  ی  کار و  نیســتیم  ظلــم  متوجــه  مــا  گاهــی   

ــد.  ــر می کن ک و  ــور  ک را  آدم  ــس  نف ــوای  ه ــن  ای ــه  ک ــا  واقع ُیِصــُم«2  َو  ــی  ُیْعِم ــْیِء 
َ

ِللّش
مــن  بیــزارم؛  زندگــی دشــمنان شــما  از ســبک  مــن  یعنــی  َاْعداِئــَك«  ْخــالِق  اِلَ ــًة  »ُمفاِرَق
زندگیمــان  و ســبک  باشــیم  نداشــته  توجــه  گــر  ا را می پســندم.    بیــت  اهــل  مــرام شــما 

فکــر می کنیــم. بــه ســقط جنیــن  کم اهمیتــی  بهانــه ی  به هــر  نکنیــم،  اصــالح  را 

 رفتارسازی موضوع با ارائه برنامه
و خــدا  ــدارد  ن مالــی  وســع  کــه  کســی  کــه  برســد  از شــما عزیــزان  بعضــی  ــه ذهــن  ب شــاید 
ایــن  بــه  پاســخ قشــنگی  قــرآن  انجــام دهــد؟  ی می توانــد  کار فرزنــدی می دهــد چــه  او  بــه 

»المستدرک« جزء 3 ص 180.  .  1
1، ص: 124. ج  الدینیة،  األحادیث  العزیزیة فی  اللئالی  ج 4، ص: 380 عوالی  الفقیه،  ال یحضره  . من   2
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قــرآن می فرمایــد:  در  متعــال  ســؤال می دهــد؛ خداونــد 
ْمــرِِه 

َ
أ باِلــُغ  اهلَل   

َ
ِإّن َحْســُبُه  َفُهــَو  اهلِل  ــی 

َ
َعل ْل 

َ
َیَتــَوّک َمــْن  َو  َیْحَتِســُب  ال  َحْیــُث  ِمــْن  َیْرُزْقــُه  »َو 

ى می دهــد؛ هرکــس  نــدارد روز گمــان  کــه  از جایــی  را  او  َقــْدرًا«.1  َشــْی ٍء  ِلــُکّلِ  اهلُل  َجَعــَل  َقــْد 
انجــام  ــه  ب را  فرمــان خــود  کفایــت می کنــد؛ خداونــد  را  او  امــر  کنــد، خــدا  ــوّکل  ت ــر خــدا  ب

اســت. داده  قــرار  انــدازه اى  بــراى هرچیــزى  یقیــن خــدا  بــه  می رســاند؛ 
 ) ابــاذر )صحابــی جلیل القدر بــه  کــرم  مطالبی  ا آیــه شــریفه پیامبــر  ایــن  پیرامــون 

کردنی اســت. و عمــل  کــه شــنیدنی  می فرماینــد 
ــاِس  الّنَ ْقــَوی 

َ
أ َتُکــوَن  ْن 

َ
أ َک  َســّرَ ِإْن  علیــه(  اهلل  )رحمــة  َبــاَذّرٍ 

َ
أ َیــا   : الّرســول  »قــال 

ْن 
َ
أ َک  َســّرَ ِإْن  َو   

َ
َوَجــّل َعّزَ اهلَل  ــِق 

َ
َفاّت ــاِس  الّنَ ْکــَرَم 

َ
أ َتُکــوَن  ْن 

َ
أ َک  َســّرَ ِإْن  َو  اهلِل  ــی 

َ
َعل ْل 

َ
َفَتــَوّک

َبــاَذّرٍ 
َ
أ َیــا  َیَدْیــَک  ِفــی  ِبَمــا  ِمْنــَک  ْوَثــَق 

َ
أ  

َ
َوَجــّل َعّزَ اهلِل  َیــَدِی  ِفــی  ِبَمــا  َفُکــْن  ــاِس  الّنَ ْغَنــی 

َ
أ َتُکــوَن 

َیْجَعــْل  اهلَل  ــِق  َیّتَ َمــْن  َو  َکَفْتُهــْم 
َ
ل َیــْه 

ْ
ال ِبَهــِذِه  وا 

ُ
َخــذ

َ
أ ُهــْم 

َّ
ُکل ــاَس  الّنَ  

َ
ّن

َ
أ ــْو 

َ
ل اهلل علیــه(  )رحمــة 

باِلُغ  اهلَل   
َ

ِإّن َحْســُبُه  َفُهــَو  اهلِل  ی 
َ
َعل ْل 

َ
َیَتــَوّک َمْن  َو  َیْحَتِســُب  ال  َحْیــُث  ِمــْن  َیْرُزْقــُه  َو  َمْخَرجــًا  ــُه 

َ
ل

َقــْدرًا«.2 َشــْیٍء  ِلــُکّلِ  اهلُل  َجَعــَل  َقــْد  ْمــرِِه 
َ
أ

باشــی  کــه قوی تریــن مردم  گــر می خواهــی  ا ابــاذر )رحمــة اهلل علیــه(  : ای  پیامبــر 
از  ــی  باش ــردم  م ــن  گرامی تری ــه  ک ــی  ــر می خواه گ ا و  ــن  ک ــوّکل  ت و  ــه  تکی ــال  متع ــدای  ــر خ ب
خداســت  نــزد  آنچــه  بــه  باشــی  مــردم  غنی تریــن  کــه  ی  دار دوســت  گــر  ا و  بتــرس  خــدا 
گــر  ا اهلل علیــه(  )رحمــة  ابــاذر  یــا  توســت.  در دســت  و  اختیــار  در  آنچــه  از  بــاش  امیدوارتــر 
ِق  َیّتَ َمــْن  »َو  کنــد؛  کفایت  را  آن هــا  کننــد، خداونــد همــه ی  آیــه عمل  این  بــه  مــردم  همــه ی 
َحْســُبُه  َفُهَو  اهلِل  ــی 

َ
َعل ْل 

َ
َیَتــَوّک َمــْن  َو  َیْحَتِســُب  ال  َحْیــُث  ِمــْن  َیْرُزْقــُه  َو  َمْخَرجــًا  ــُه 

َ
ل َیْجَعــْل  اهلَل 

َقــْدرًا«.3 َشــْیٍء  ِلــُکّلِ  اهلُل  َجَعــَل  َقــْد  ْمــرِِه 
َ
أ باِلــُغ  اهلَل   

َ
ِإّن

 روضه
نفــس  هــوای  جایــی  یــک  شــدیم؛  نفــس  هــوای  تابــع  و  نکردیــم  مبــارزه  نفــس  بــا  گــر  ا
کار  کــه  نابخشــودنی می شــویم؛ همان گونــه  مرتکــب ظلم هــای  و  کــور می کنــد  را  چشــم ها 

آیه 3و 4. . سوره طالق   1
ج74، ص88  ، بحاراألنوار ج11، ص216/  الوسایل،  . مستدرک   2

و 3.   2 آیه  . طالق،   3
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ــید.  رس ــا  اینج ــه  ب   ــرا  زه ــرت  ــمنان حض دش
کــرد.  ی   دور بیــت  اهــل  اخــالق دشــمنان  از  بایــد  َاْعداِئــَك«  ْخــالِق  اِلَ »ُمفاِرَقــًة 
کــه  نکردنــد  نــگاه  و  نفهمیدنــد  کــه  داشــتند  نفــس  هــوای  آنقــدر  بودنــد؛  نامــرد  خیلــی 

خداســت؛ پیامبــر  بــاردار  دختــر   ، در پشــت 
توسلم می شوم.  وارد  و  کنم  نقل می  السالم(  از علی علیه  من یک دعا 

حضــرت  بــود،  زمیــن  ی  رو جنــازه  و  بودنــد  رفتــه  دنیــا  از    زهــرا  حضــرت  وقتــی 
اینگونــه دعــا  و  ایســتادند    زهــرا  پیکــر مطهــر حضــرت  کنــار  امــام علــی  امیرالمؤمنیــن 
َراٍض  ِإّنِی  ُهــّمَ 

َّ
الل  

َ
َقــال »َو   »  ُمْؤِمِنیَن

ْ
ِمیُرال

َ
أ ْیَهــا 

َ
َعل َقــاَم    َفاِطَمــُة  َماَتــْت  ــا  ّمَ

َ
»ل کردنــد: 

وِحَشــْت 
ُ
أ َقــْد  َهــا 

َ
ِإّن ُهــّمَ 

َّ
»الل از دختــر پیغمبــرت راضــی هســتم.  ــَك« خــدا! مــن  َنِبّیِ اْبَنــِة  َعــِن 

َقْد  َهــا 
َ
ِإّن ُهــّمَ 

َّ
او باش.»الل تــو خــودت همــدم  تنهــا شــده،  کــه فاطمــه  کنــون  ا َفآِنْســَها«؛ خــدا! 

ایــن  آخریــن جملــه اش  کــن.  تــو وصلــش  ولــی  فاطمــه جــدا شــد،  َفِصلَها«خدایــا!  ُهِجــَرْت 
فاطمــه  بــه  ِکِمیَن«خدایــا!  َحا

ْ
ال َخْیــُر  ْنــَت 

َ
أ َو  َهــا 

َ
ل َفاْحُکــْم  ُظِلَمــْت  َقــْد  َهــا 

َ
ِإّن ُهــّمَ 

َّ
»الل اســت: 

دادســتانی. بهتریــن  تــو  کــه  بســتان  را  او  داِد  ســتم شــد، خــودت 
کردنــد.  غصــب  را  فدکــش  کــه  بــود  ایــن  ســتم  یــک  بگویــد؟  می خواهــد  چــه  علــی 
از خــود  کــه  نقــل می کنــم  را  روایتــی  مــن  بــود؟  باالتــر چــه  امــا ســتم  نمــی روم.  آن  مــن ســراغ 

اســت.  نقــل شــده    فاطمــه 
آتــش  زدنــد؛ شــعله  آتــش  را  در خانــه ام  بــودم.  در  پشــت  مــن  حضــرت می فرماینــد: 
این در نیم ســوخته  به  «؛ چنــان لگــدی  ــّیَ

َ
َعل ُه  َفــَرّدَ ِبرِْجِلــِه  َبــاَب 

ْ
ال َرَکَل  »َو  زبانــه می کشــید؛ 

ِلَوْجِهــی«  »َفَســَقْطُت  بــودم؛  بــاردار  مــن  َحاِمــٌل«؛ درحالی کــه  َنــا 
َ
أ »َو  افتــاد؛  مــن  ی  رو کــه  زد 

ــا  »َی گفــت:  اّول  کــرد.  را صــدا  نفــر  دو  فاطمــه  دراین حــال  زمیــن خــوردم...  بــه  بــا صــورت 
دختــرت  بــا  آیــا   ، پــدر ای  اْبَنِتــَك«؛  َو  ِبَحِبیَبِتــَك  ُیْفَعــُل  َکاَن  ا 

َ
َهَکــذ اهلِل   

َ
َرُســول َیــا  َبَتــاْه 

َ
أ

َو  َفَقــْد  َفُخِذیِنــی!  ْیــِك 
َ
ِإل ــُة 

َ
ِفّض َیــا  »آِه  گفــت:  بــود؛  فّضــه  نفــر دوم  رفتــار می کننــد؟  این طــور 

1... کشــتند  را  بیــا، محســنم  َحْمــل« فضــه  ِمــْن  ْحَشــاِئی 
َ
أ ِفــی  َمــا  ُقِتــَل  اهلِل 

.جلد 30.2صفحه 293. بحاراألنوار .جلد 30.صفحه 349.،  بحاراألنوار 100.صفحه 256.،  بحاراألنوار جلد   .  1
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 خطبه :
ِتــِه  ِلِعّزَ ُخُضوعــًا  اهلُل   

َّ
ِإال ــَه 

َ
ِإل  

َ
ال َو  ِلُقْدَرِتــِه   

ً
ال

َ
ِإْجــال هلِلَِّ  َحْمــُد 

ْ
ال ِحیــِم،  الّرَ ْحمــِن  الّرَ اهلِل  »بْســِم 

الطاهریــن.1 الطیبیــن  ٍدَوآِلــه  ُمَحّمَ ــی 
َ
َعل اهلُل  ــی 

َّ
َوَصل

 انگیزه سازی موضوع با روش تقسیم
آیــه 57  در  یکــی  لعــن می کنــد؛  را  مــردم  از  گروه هایــی  قــرآن  از  آیاتــی  در  متعــال  خداونــد 
آنهاســت، خداونــد  کــردن  لعــن  و    زهــرا  مــورد دشــمنان حضــرت  کــه در  ســوره احــزاب 

متعــال می فرمایــد: 
اًبــا 

َ
َعذ ُهــْم 

َ
ل  

ّ
َعــَد

َ
َوأ ِخــَرِة 

ْ
َوال ْنَیــا 

ّ
ِفی الُد اهلَلُّ  َعَنُهــُم 

َ
ل ُه 

َ
َرُســول َو  اهلَلَّ  ُیــْؤُذوَن  ِذیــَن 

َّ
ال »ِإَنّ 

اذّیــت می کنند، خدا  و  آزار  را )به عصیــان و مخالفــت(  و رســول  کــه خــدا  آنــان  ُمِهیًنــا«.2 
با  آنــان عذابی  بــر  و  گردانــد(  از رحمــت خــود دور  کــرده )و  و آخــرت لعــن  را در دنیــا  آنهــا 

اســت. مهّیــا ســاخته  ی  و خــوار ــت 
ّ
ذل

چــون  اســت؛   زهــرا حضــرت  دشــمنان  مــورد  در  شــریفه  آیــه  ایــن  چــرا 
 : نــد د مو فر  ا  خد مبر  پیا

َعذابــًا  ُهــْم 
َ
ل  

َ
َعــّد

َ
أ َو  ِخــَرِة 

ْ
َوال ْنیــا 

ُ
ِفی الّد اهلُل  َعَنُهــُم 

َ
ل ُه 

َ
َرُســول َو  اهلَل  ُیــْؤُذوَن  ِذیــَن 

َّ
ال  

َ
ِإّن ــُه 

ُ
»َقول

َقــْد  َو  آَذاَهــا  َو  َفاِطَمــْه  َحــّقَ   
َ

َخــذ
َ
أ َو  ــُه 

َ
َحّق ُمْؤِمِنیــَن 

ْ
ِمیَرال

َ
أ َغَصــَب  ِفیَمــْن  ــْت 

َ
َنَزل  

َ
َقــال ُمِهینــًا 

.  امام رضا از  ج 5، ص 374، منقول  الکافی،   1
احزاب، 57.  .  2
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َکَمــْن  َمْوِتــی  َبْعــَد  آَذاَهــا  َمــْن  َو  َمْوِتــی  َبْعــَد  آَذاَهــا  َکَمــْن  َحَیاِتــی  ِفــی  آَذاَهــا  َمــْن  ِبــّیُ  الّنَ  
َ

َقــال
اهلَل«.1 آَذی  َفَقــد  آَذاِنــی  َمــْن  َو  آَذاِنــی  َفَقــْد  آَذاَهــا  َمــْن  َو  َحَیاِتــی  ِفــی  آَذاَهــا 

ْنیــا 
ُ

الّد ِفــی  اهلُل  َعَنُهــُم 
َ
ل ُه 

َ
َرُســول َو  اهلَل  ُیــْؤُذوَن  ذیــَن 

َّ
ال  

َ
»ِاّن آیــه  درمــورد    کــرم  ا پیامبــر 

نــازل شــده اســت  کســانی  آیــه دربــاره ی  ایــن  فرمودنــد:  ُمهینــا«  َعذابــًا  ُهــْم 
َ
ل  

َ
َعــّد

َ
أ َو  ِخــَرِة 

ْ
ال َو 

اذیــت نمودنــد؛  را  او  و  نهــاده  پــا  یــر  ز را  را غصــب نمودنــد و حقــوق فاطمــه  کــه حــّق علــی 
آزار نمایــد مثــل  و  را در زمــان حیــات مــن اذیــت  کــه پیامبــر فرمــوده اســت: »هرکــه فاطمــه 
بعــد  را  او  کــه  کســی  و  باشــد  داده  قــرار  اذیــت  مــورد  مــن  مــرگ  از  بعــد  را  او  کــه  اســت  آن 
کــرده  اذیــت  مــن  زمــان حیــات  در  را  او  کــه  اســت  آن  مثــل  قــرار دهــد  آزار  مــورد  مرگــم  از 
ــت  اذی را  ــدا  ــد خ کن ــت  اذی ــرا  م ــه  و هرک ــرده  ک ــت  اذّی ــرا  م ــاند  رس آزار  را  او  ــه  و هرک ــد  باش

اســت. کرده 

 اقناع اندیشه موضوع با استقراء قرآنی روایی
ــر  در ســوره غاف کــرده، ظالمیــن هســتند؛  لعنــت  آنهــا  قــرآن  در  کــه خــدا  گروهــی   دومیــن 

می فرمایــد:
کــه  ی  روز «2 همــان  اِر

ّ
الــَد ُســوُء  ُهــْم 

َ
َول ْعَنــُة 

َّ
الل ُهــُم 

َ
َول َمْعِذَرُتُهــْم  اِلِمیــَن 

ّ
الَظ َیْنَفــُع   

َ
ال »َیــْوَم 

و  ــخت  ــرای س و س ــدا  ــت خ لعن ــان  آن ــرای  ب و  ــد  نده ــان  ــتمکاران سودش ــی س عذرخواه
اســت. بــدی 

اســت،  شــده  گرفتــه  نظــر  در  آن  بــرای  ســختی  عقوبــت  شــریفه  آیــه  در  کــه  ظلمــی 
اســت:  انواعــی  دارای 

گنــاه به خــودش ظلــم می کنــد؛ خداونــد متعــال در قرآن  انجــام یــک  بــا  انســان  گاهــی 
َفاْغِفــْر  َنْفِســی  ْمــُت 

َ
َظل ــی  ِإّنِ َرّبِ   

َ
»َقــال مناجــات حضــرت موســی   می فرمایــد:  دربــاره 

بــر خویشــتن ســتم  مــن  پــروردگارا  گفــت  )موســی(  ِحیــُم«.3  الّرَ َغُفــوُر 
ْ
ال ُهــَو  ــُه 

َ
ِإّن ــُه 

َ
ل َفَغَفــَر  ِلــی 

آمرزنــده مهربــان اســت. ى  کــه و او درگذشــت  از  پــس خــدا  مــرا ببخــش؛  کــردم؛ 
بــه  گــر  ا نکنیــم؛  هــم ظلــم  بــه خــود  کــه  بدهــد  یــاد  مــا  بــه  قــرآن می خواهــد  بیــان  ایــن 

. همان.   1
 .52 ، . غافر  2

. قصص، 16.  3
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کنیــد. اســالم می گویــد به خــودت هم ظلــم نکن؛  توبــه  بایــد ســریع  کردیــد،  خــود هــم ظلــم 
ــاس  ــت؛ حق الن اس ــاس  ــران، حق الن دیگ ــه  ب ــم  ــون ظل ــه؛ چ وج ــچ  ــه هی ب ــه  ک ــران  دیگ ــه  ب
یــک  اســت  نقــل شــده  روایــت  در  به دنبــال خواهــد داشــت.  را  قیامــت  ی ســخت  گرفتــار

فرمودنــد: در جمــع اصحــاب    رســول اهلل  زمانــی 
ُمْفِلس«؟ 

ْ
ال َمن  َتْدُرون 

َ
»أ  

و  درهــم  کــه  اســت  کســی  مــا مفلــس  نظــرِ  از  کیســت«؟گفتند:  »آیــا می دانیــد مفلــس 
فرمــود:   اهلل رســول  پــس  نــدارد.  و غیرنقــدی(  نقــدی  )ثــروِت  کاالیــی 

َقــْد  و  ِتــی 
ْ
یأ و  َزَکاٍة  و  ِصَیــاٍم  َو  ِبَصــالٍة  قیامــِة 

ْ
ال َیــْوَم  ِتــی 

ْ
َیأ َمــْن  ِتــی  ّمَ

ُ
أ ِمــْن  ُمْفِلــَس 

ْ
ال  

َ
»ِإّن  

ا 
َ

هــذ فُیْعَطــی  هــذا،  َضــَرَب  َو  ا 
َ

هــذ َدم  وســَفَك  ا 
َ

َهــذ  
َ

مــال َکَل 
َ
أ َو  ا 

َ
هــذ ف 

َ
قــذ و  هــذا  َشــَتَم 

 
َ

ِخــذ
ُ
أ ْیــه، 

َ
َعل َمــا  ُیْقِضــَی  ْن 

َ
أ َقْبــَل  َفِنَیــْت حســناُتُه  َفــِإْن  ِمــن حَســَناِته،  َهــذا  و  ِمــْن حَســَناِته 

 1» ــاِر فی الّنَ ُطــرِح  ــّمَ  ُث ْیــه، 
َ
عل َفُطرَِحــْت  َخَطاَیاُهــْم  ِمــْن 

نیــک،  اعمــال  از  انبوهــی  بــا  قیامــت  روز  کــه  اســت  کســی  مــن  امــت  در  »مفلــس 
ــی  یک آن  ــه  ب و  داده  ــنام  را دش ــی  فالن ــی  ول ــود؛  ــر می ش زکات حاض و  روزه  و  ــاز  نم ــد  مانن
اســت.  زده  را  فالنــی  و  یختــه  ر را  یکــی  آن  خــوِن  و  خــورده  را  ایــن  مــاِل  و  زده  تهمــت 
از  پیــش  نیکی هایــش  گــر  ا و  می شــود  داده  اینهــا  از  یــک  هر بــه  نیکی هایــش  از  ازایــن رو 
او منظــور  بــه حســاِب  و  کســر می گــردد  آنــان  از بدی هــای  تمــام شــد،  بدهی هایــش  ادای 

می اندازنــد«. دوزخ  آتــِش  در  را  او  ســپس  و  می شــود 
انــدازه یک  بــه  گــر  ا را بیچــاره می کنــد؛ حتــی  آدم  کــه حق النــاس  ایــن اســت  واقعیــت 
مــورد محاســبه  قیامــت  هــم  ذره  قــرآن می فرمایــد همــان  باشــد؛  از خردلــی  ذره ای  مثقــال 

گرفت.  قــرار خواهــد 
ِمــْن  ــٍة  َحَبّ  

َ
ِمْثَقــال َتــُك  ِإْن  َهــا 

ّ
ِإَن ُبَنــَیّ  »َیــا  لقمــان می فرمایــد:  در ســوره  متعــال  خداونــد 

ِطیــٌف 
َ
ل اهلَلَّ  ِإَنّ  اهلَلُّ  ِبَهــا  ِت 

ْ
َیــأ ْرِض 

َ ْ
ِفــی األ ْو 

َ
أ ــَماَواِت  ِفی الَسّ ْو 

َ
أ َصْخــَرٍة  ِفــی  َفَتُکــْن  َخــْرَدٍل 

 2  .» َخِبیــٌر
در  یــا  آســمان ها،  در  یــا  درون ســنگی  در  و  دانــه خردلــی  هــم وزن  گــر عمــل  ا پســرکم! 

1، ص313. ج   المازندرانی(  )للمولی صالح  الروضة  و  األصول  الکافی،  . شرح   1
لقمان، 16.  .  2
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لطیــف  یقینــًا خــدا  مــی آورد؛  بــرای حسابرســی[  قیامــت  ]در  را  آن  باشــد، خــدا  زمیــن  دل 
گاه اســت. آ و 

 پرورش احساس موضوع
بــه دیگــران، به عنــوان حق النــاس، خــودش دارای درجــات متفاوتی اســت و شــدت  ظلــم 
وقــت  یــک  ولــی  توانمنــد ظلــم می کنیــد؛  مــرد  یــک  ــه  ب وقــت شــما  یــک  دارد؛  و ضعــف 
قطعــا  اســت؟  قبیح تــر  و  زشــت تر  کدام یــک  می کنیــد؛  ظلــم  ضعیــف  پیرمــرد  یــک  بــه 
پیرمــرد  ــه  ب کنــد قطعــًا می گویــد ظلــم  متفــاوت هســتند؛ هرکســی مشــاهده  هــم  ــا  ب اینهــا 
بی پنــاه ظلــم  و  بــاردار  زن  یــک  بــه  هــم  وقــت  یــک  اســت. حــاال  بزرگ تــر  و  بیشــتر  ناتــوان 
کــدام  بــه  بی پنــاه، ظلــم  بــاردار  زن  یــک  بــه  بــا ظلــم  پیرمــرد  بــه  مقایســه ظلــم  در  می شــود؛ 
کــه  بی پناهــی  و  بــاردار  زن  بــه  وقــت  یــک  اینهــا  از  باالتــر  اســت؟  قبیح تــر  و  شــدیدتر 
امــت زحمــات  ایــن  بــرای  کــه 23 ســال  پیغمبــری  اســت ظلــم می کننــد؛  پیغمبــر  دختــر 
اســت؛ همســر  داده شــده  قــرار  نبــوت  مــزد  و  اجــر  بــه دختــرش  و محبــت  کشــیده  فــراوان 
بهشــت  اهــل  کــه ســرور جوانــان    و حســین  مــادر حســن  اســت؛     امیرالمؤمنیــن
یــارت  ز در  تصــور می کنیــم.  مــا  کــه  اســت  آن چیــزی  از  بیشــتر  بســیار  ایــن ظلــم  هســتند؛ 

عاشــورا می گوییــم: 
یَنا 

َ
َعل  ] ]ِبکــْم  ُمِصیَبــُة ِبک 

ْ
ال َعُظَمــِت  َو  ــْت 

َّ
َجل َو  یــُة  زِ

الّرَ َعُظَمِت  َقــْد 
َ
ل َعْبــِداهلِل  َبــا 

َ
أ »یــا 

َجِمیــِع  ــی 
َ
َعل ــَماَواِت  ِفی الّسَ ُمِصیَبُتــک  َعُظَمــْت  َو  ــْت 

َّ
َجل َو  ْســالِم  ِ

ْ
ال ْهــِل 

َ
أ َجِمیــِع  ــی 

َ
َعل َو 

اینکــه  نــه  یافتــه؛  و جاللــت  مــا عظمــت  بــر  تــو  به واســطه  ــَماَواِت«.1 مصیبــت  الّسَ ْهــِل 
َ
أ

بــزرگ  بــرای همــۀ آســمانی ها  ایــن مصیبــت  مــا عظمــت دارد، بلکــه  بــر  تــو فقــط  مصیبــت 
است. 

اســت  واقــع شــده  آن  در  کــه  اســت؛ چــون ظلمــی  بــزرگ  کربــال  اینقــدر مصیبــت  چــرا 
بــه  کالمــی  در  آخــر  وداع  امــام حســین   هنــگام  کــه  اســت. همان طــور  بــزرگ  خیلــی 

امــام ســجاد   می فرماینــد:

یارت عاشورا  ز الجنان، شیخ عباس قمی،  .مفاتیح   1
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ــه   ب ــم  از ظل ــدم،  فرزن ای  اهلَل«.1   
َّ

ِإال ــرًا  َناِص ــَک  ْی
َ
َعل ــُد  َیِج  

َ
ال ــْن  َم ــَم 

ْ
ُظل َو  َک  ــا ِإّیَ ــّیَ  ُبَن ــا  »ی

ــاش. ب ــذر  ــر ح ب ــدارد،  ن ــد  ــز خداون به ج ــده ای  کنن ی  ــار ی ــچ  ، هی ــو ت ــر  براب در  ــه  ک ــی  کس
تــو  و  می کنــد  ی  یــار را  بنــده  آن  خــدا  چــون  بتــرس؟  ظلــم  ایــن  از  می فرمایــد  چــرا 
بــه  ظلــم  بترســید،  گفتــه  مــا  دیــن  کــه  ظلم هایــی  جملــه  از  بنابرایــن  می شــوی.  بیچــاره 

نــدارد. ی  کــه جــز خدایــاور اســت  کســی 

 انگیزه سازی پیام
توجهــی  مــا معمــوال  و  نــداره  را  کســی  کــه جــز خــدا  کســی  بــه  از مصداق هــای ظلــم  یکــی 
همیــن  شــد،  خواهــد  مــا  دامن گیــر  بشــویم  ظلــم  ایــن  مرتکــب  گــر  ا و  نمی کنیــم  آن  بــه 
مــا  اطــراف  در  و  کشــور خودمــان  در  ــر  نف هــزار  ــه  روزان کــه  ســقط جنیــن هســت. ظلمــی 
ــرای  ب ــا  دنی ــن  ای در  ــچ گاه  ــه هی ک ــی  ــن مظلوم مقتولی ــت؛  اس ــام  انج ــال  در ح ــه  بی رحمان
تعقیــب  تحــت  )والدیــن(  را  آنهــا  قاتــالن  پلیــس  و  نمی شــود  تشــکیل  دادگاهــی  آنهــا 
ولــی صــدای  هــم هســت،  یــاد  ز بســیار  ایــن مظلومــان  تعــداد  اینکــه  بــا  نمی دهــد؛  قــرار 
اینهــا  روایــت  ایــن  واقعــی  نمی شــود؛ مصــداق  رســانه ای پخــش  از هیــچ  آنهــا  مظلومیــت 

هســتند. 

 اقناع اندیشه پیام
انجــام  الهــام ســنجری3  و خانــم  رازقــی نصرآبــاد2  کــه خانــم  اینکــه طــی تحقیقــی  جالــب 
بــه  را  ایــن جنایــت  بــر  مؤثــر  کرده انــد، عوامــل  مقالــه علمــی منتشــر  به صــورت  و  داده انــد 

کردنــد: ذیــل مشــخص  شــرح 
بررسی شد.  به سقط جنین عمدی  اقدام  نحوه  و  مقاله، دالیل  این  در 

که تجربه  بــا 50 زن  از طریــق مصاحبه عمیق  و داده ها  کیفــی اســت  نــوع  از  مطالعــه 
ی شــد. مصاحبــه  مــرداد ســال 1393جمــع آور و  تیــر  در  داشــتند،  ســقط جنیــن عمــدی 
بــرای ســقط  زنــان  از  گــروه  دو  داد  نشــان  یافته هــا  یافــت.  ادامــه  نظــری  اشــباع  تــا  افــراد  بــا 

ج 2، ص 331. الکافی،   .  1
کشور و تخصصی جمعیت  و مدیریت جامع  استادیار جمعیت شناسی، موسسه مطالعات   .  2

ارشد جمعیت شناسی  کارشناس   .  3
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کــه در  زنانــی  یــا  کــه شــامل دختــران مجــرد  بــدون فرزنــد  زنــان  از  گروهــی  مراجعــه می کننــد: 
فرزنــد هســتند.  دارای  کــه  بودنــد  زنانــی  گــروه دوم  بســر می برنــد.  نامــزدی  و  دوران عقــد 

-فایده  هزینه  یابی  ارز از  فرایندی  در  جنین  سقط  مطالعه،  این  یافته های  اساس  بر 
شرایطی-  در  می دهد.  رخ  آینده  در  احتمالی  آسیب های  و  خطرات  از  اجتناب  و 
ناامنی  احساس  خانوادگی،  اختالفات   ، همسر اعتیاد  عرف،  از  خارج  ی  فرزندآور نظیر 
و  خانه  امور  در  مردان  کم  مشارکت  اقتصادی،  و  مالی  مشکالت  مشترک،  زندگی  در 
ادامه  مادی(  غیر  و  )مادی  هزینه های   - ی،  فرزندآور و  کار  ی  ناسازگار و  ی  بچه دار
و  می شود  یابی  ارز جنین  سقط  هزینه های  از  بیشتر  ناخواسته،  فرزند  تولد  و  حاملگی 
از پیامدها و آسیب های احتمالی  و برای اجتناب  کنشی عقالنی  را  افراد، سقط جنین 

نظر می گیرند.1 در  آینده  در 
کشــتن  به ســمت  را  مــادر  و  پــدر  کــه  مشــترکی  عامــل  تقریبــًا  فــوق  مــوارد  همــه  در 
اســت.  ــه موضوعــات  ب الهــی  نگــرش غیــر  و  ــه خــدا  ب ــرد، ســوء ظــن  بی گنــاه می ب کــودک 

می فرمایــد: قــرآن  در  متعــال  خداونــد 
ــّنَ  َظ ــاهلِل  ِب ــَن  ی اّنِ

َ
الّظ ــرِکاِت  ُمْش

ْ
ال َو  ــرِکیَن  ُمْش

ْ
ال َو  ــاِت  ُمناِفق

ْ
ال َو  ــَن  ُمناِفقی

ْ
ال َب  ِ

ّ
ــذ ُیَع »َو 

َو ســاَءْت  ــَم  َجَهّنَ ُهــْم 
َ
ل  

َ
َعــّد

َ
أ َو  َعَنُهــْم 

َ
ل َو  ْیِهــْم 

َ
َعل اهلُل  َغِضــَب  َو  ــْوِء  الّسَ داِئــَرُة  ْیِهــْم 

َ
َعل ــْوِء  الّسَ
َمصیــرًا«.2

بــد  گمــان  خــدا  بــه  کــه  را  مشــرك  زنــان  و  مــردان  و  منافــق  زنــان  و  مــردان   ] ]نیــز و 
انتظــار می کشــند[  مؤمنــان  بــراى  کــه  [ ى  گــوار نا ى[ حــوادث  ]آر کنــد  می برنــد مجــازات 
خــود  رحمــت  از  و  کــرده  غضــب  آنــان  بــر  خداونــد  می شــود!  نــازل  خودشــان  بــر  تنهــا 

اســت! ســرانجامی  بــد  چــه  و  کــرده  آمــاده  آنــان  بــراى  را  جهّنــم  و  ســاخته  دورشــان 
ــِه  َظّنِ ِبُحْســِن   

َّ
ِإال ِخــَرْه 

ْ
ال َو  ْنَیــا 

ُ
الّد َخْیــَر  َقــّطُ  ُمْؤِمــٌن  ْعِطــَی 

ُ
أ َمــا  اهلِل  »َو   :  الکاظــم

ــُم  اْی َو  ــَن  ُمْؤِمِنی
ْ
ال ــاِب  اْغِتَی ــِن  َع ــّفِ  َک

ْ
ال َو  ــِه  ِق

ُ
ُخل ــِن  ُحْس َو  ــُه  ِمْن ــِه  َرَجاِئ َو   

َ
ــّل َج َو  ــّزَ  َع ــاهلِل  ِب

ِمــْن  َتْقِصیــرِِه  َو  ِبــاهلِل  ــّنَ 
َ

الّظ ُیِســیَء  ْن 
َ
أ  

َّ
ِإال ااِلْســِتْغَفاِر  َو  ْوَبــْه  الّتَ َبْعــَد  ُمْؤِمنــًا  اهلُل  ُب  ِ

ّ
ُیَعــذ  

َ
ال اهلِل 

َکاَن   
َّ

ِإال ِبــاهلِل  َظّنــًا  ُمْؤِمــٌن  َعْبــٌد  ُیْحِســُن   
َ

ال اهلِل  َو  ُمْؤِمِنیــَن 
ْ
ال اْغِتَیــاِب  َو  ِقــِه 

ُ
ُخل ُســوِء  َو  َرَجاِئــِه 

رازقــی نصرآبــاد،  تهــران،  در  از ســقط جنیــن  زنــان  یســته  ز تجربــه  بــه ســقط جنیــن عمــدی:  زنــان  اقــدام  بــر  مؤثــر  . عوامــل   1
/889351/https://civilica.com/doc الهــام ســنجری

آیه 6. فتح،  . سوره   2
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َرَجــاَءُه  َو  َعْبــِدِه  َظــّنَ  ُیْخِلــَف  ْن 
َ
أ َیْســَتْحِیی  یــٌم  َکرِ  

َ
َجــّل َو  َعــّزَ  اهلَل   

َ
ّن

َ
أِل ِبــِه  ــِه  َظّنِ ِعْنــَد  اهلُل 

ــْوِء  الّسَ ــّنَ  َظ ــاهلِل  ِب ــَن  ی اّنِ
َ

الّظ  
َ

ــّل َج َو  ــّزَ  َع اهلُل   
َ

ــال َق ــْد  َق َو  ــِه  ْی
َ
ِإل ــوا  اْرَغُب َو  ــاهلِل  ِب ــّنَ 

َ
الّظ ــُنوا  ْحِس

َ
َفأ

ــْوِء«.1 الّسَ ــَرُة  داِئ ــْم  ْیِه
َ
َعل

آخرت  و  دنیا  به خیر  که  مؤمنی  به خداوند سوگند! هر  کاظم   می فرمایند:  امام 
مقام  آن  به  خلق  حسن  و  امیدواری  با  و  بود  خداوند  به  ظن  ُحسن  به خاطر  فقط  رسید 
 ، کسی نگشود. به خداوند سوگند! پروردگار رسید و غیبت مردم را نکرد و زبان به بدگویی 
به خداوند سوءظن  اینکه  نمی کند. مگر  باشد، عذاب  کرده  استغفار  و  توبه  که  را  مؤمنی 
کرده باشد. به خدا سوگند! هر مؤمنی  از مؤمنان غیبت  داشته و به خدا امیدوار نبوده و 
از اینکه  که به خدا حسن ظن داشته باشد، خدا به حسن ظن او عمل می کند. خداوند 
کند، حیاء می کند. اینک به  حسن ظن و امید بنده ی مؤمن خود را بر نیاورد و او را ناامید 

که خداوند در قرآن فرموده است: خداوند حسن ظن داشته و مشتاق باشید 
ْوِء«.2 الّسَ داِئَرُة  ْیِهْم 

َ
َعل ْوِء  الّسَ َظّنَ  ِباهلِل  یَن  اّنِ

َ
»الّظ

افــراد  کــه  تی  از مشــکال ی  بســیار یــاد می کنــد؛  ز را  انســان  ی  روز بــه خــدا،  حســن ظــن 
باشــد  هــم  گــر  ا نمی افتــد؛  اتفــاق  اصــال  می برنــد  بیــن  از  را  خــود  فرزنــدان  آنهــا  تــرس  از 

آنهــا عبــور می دهــد. از  را  آدم  و عافیــت  به ســالمت  متعــال  خداونــد 
 

 پرورش احساس پیام
کند، همان  با هندی ها حرکت  برای جنگ  افشار وقتی می خواست  نادر شاه  می گویند 
زیر  قرآن  یک  که  افتاد  بچه ای  پسر  به  چشمش  کرد،  حرکت  لشگرگاه  از  که  ی  روز اولین 
بیا!  جان  پسر  گفت:  و  زد  خوب  فال  شاه  می رود.  مکتب  به طرف  شتاب  با  و  زده  بغل 
بارک اهلل  خدا.  فتح  زد؛  خوبی  فال  فتح اهلل.  گفت:  چیست؟  اسمت  گفت:  آمد؛  پسرک 
گفت: به به؛ نصر خدا و فتح خداست.  گفت: حاج نصراهلل.  ! اسم پدرت چیست؟  پسر
ما  ُمبینًا«؛  َفَتحًا  َک 

َ
ل َفَتحنا  »ِاّنا  سوره ی  گفت:  می خوانی؟  چه  قرآن  از  ببینم  بگو  گفت: 

او داد. به  و یک مشت سکه  زد  فال خوبی  باز  فرمودیم. شاه  ی  تو فتح آشکار برای 

ج67، ص388.  ، بحاراألنوار ج11، ص248/  . مستدرک الوسایل،   1
 .6 آیه  فتح،   .  2
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پــر شــد؛ حــاال عــوض خوشــحالی،  هــر دو دســتش  و  گرفــت  را  پســربچه دو دســتش 
بــرای  گفــت  بچــه  می کنــی؟  یــه  گر چــرا  پرســید:  اطرافیــان  از  یکــی  کــرد.  یــه  گر بــه  شــروع 
ــابی  حس ــد،  ببین ــن  م ــت  دس در  را  ــکه ها  س ــن  ای ــادرم  م و  ــردم  برگ ــزل  من ــه  ب ــر  گ ا ــه  اینک
گفــت:  مــرد  آن  دزدیــده ای؟  کجــا  از  را  ســکه ها  ایــن  یــد:  می گو و  می زنــد  کتــک  مــرا 
پســربچه  اســت.  کــرده  مرحمــت  شــاه  نــادر  اعلی حضــرت  بگــو  دارد؛  حــل  راه  این کــه 
ــت:  گف ــد  خواه و  ــد  نمی کن ــاور  ب ــادرم  م ــی  ول ــم،  بزن را  ــرف  ح ــن  ای ــم  می توان ــن  م ــت:  گف
نیســت.  قــدر  ایــن  کــه  شــاه  بخشــش  می بخشــید؛  کیســه  بــا  بــود  کــرده  بخشــش  شــاه  گــر  ا
در  فرســتاد  مأمــور  بــا  و  بخشــید  او  بــه  طــال  کیســه  یــک  و  گرفــت  خنــده اش  شــاه 

خانــه اش.
خداوند  که  شنیدی  گر  ا است؛  جواد  خیلی  خدا  من؛  تمثیل  و  من  فرق  بر  ک  خا
یَم  َکر »یا  بار  دو  با  که  شنیدی  گر  ا نکن.  تعجب  بخشید  را  امتی  صلوات  یک  به  متعال 
یَم  َکر »یا  که  داشت  عرضه  و  نازل  جبرئیل  صل اهلل وعلیه وآله  کرم  ا پیغمبر  گفتن  «؛  الَعفِو
دوم،   » الَعفِو یَم  َکر »یا  با  و  شد  بخشیده  تو  امت  صلحای  گفتی،  که  را  اول  «؛  الَعفِو
بخشیده  هم  کفار  بگویی  دفعه  این  گر  ا  ! نگو دیگر  شد.  بخشیده  هم  امت  مذنبین 
که  خدایی  ای  ِبالَقِلیِل«؛  الَکثیَر  ُیعِطی  َمن  »یا  نگفت.  و  کرد  اطاعت  هم  او  می شوند؛ 
روزه  هست؟  چه  ما  نماز  این  کم.  عمل های  مقابل  در  فراوان  پاداش های  می کنی  عطا 
گرفتن ما چه هست؟ اعتکاف ما چه هست؟ قرآن خواندن ما چه هست؟ هیچ است، 

الراحمین است. ارحم  ولی خداوند 
کــه  کســی  مقابــل  در  فــراوان  پاداش هــای  کــه  ای خدایــی  ه«؛ 

َ
َســَئل َمــن  ُیعطــی  َمــن  »یــا 

! چقــدر  کبــر ا اهلل  کــرده؛  گدایــی  فقــط  نــدارد،  هــم  کــرده عطــا می کنــی؛ عمــل  فقــط دعــا 
بنــده اش  این کــه  به صــرف  دارد!  تفضــل  و  اســت! چقــدر خداونــد رحمــت  یــم  کر خداونــد 
اهلل«،  یــا  اهلل  یــا  اهلل  »یــا  بگویــد:  و  کنــد  بلنــد  را  دســتش  خــدا  خانــه  در  و  کنــد  گدایــی 

نمی گردانــد. بــر  را خالــی  متعــال دســتش  خداونــد 

تو مگــــــــــــو ما را بدان شــــــــــــه بار نیســــــــــــت
نیســــــــــــت دشــــــــــــوار  ها  کار  کریمان  بــــــــــــا 



143

 سبک زندگی دشمنان حضرت زهرا2/ مظلوم ترین مقتول ها جاهلیت مدرن 

 رفتارسازی پیام 
مراقــب   ... و  و همســایه  کارگــر  بــا  تعامــل  در  فرزنــدان،  و  بــا همســر  تعامــل  در  زندگــی،  در 

قــرآن می فرمایــد: آلــوده شــود؛  بــه ظلــم  ایمانمــان  ندهیــم  اجــازه  باشــیم؛  ظلــم 
ُمْهَتُدوَن«.1 َوُهْم  ْمُن 

َ ْ
األ ُهُم 

َ
ل ِئَك 

َ
ول

ُ
أ ٍم 

ْ
ِبُظل ِإیَماَنُهْم  ِبُسوا 

ْ
َیل ْم 

َ
َول آَمُنوا  ِذیَن 

َّ
»ال

ایمنی  نیامیختنــد،  به ســتمی ]چون شــرک[  را  ایمانشــان  و  آوردنــد  ایمــان  کــه  کســانی 
یافتگانند.  راه  آنــان  و  آنان اســت  بــرای  ]از عــذاب[ 

در  ببینیــد؛  را  آمریکایــی  زندگــی  ســبک  بــا    بیــت  اهــل  زندگــی  ســبک  تقابــل 
اســلحه  فــروش  بــرای  کــه  نــدارد  اشــکالی   هیــچ  بیــت  اهــل  زندگــی دشــمنان  ســبک 
و  عــراق  افغانســتان،  یمــن،  در  بی گنــاه  انســان  میلیون هــا  اقتصــادی،  ســود  کســب  و 
ــرت   حض ــت  بی ــل  اه ــی  زندگ ــبک  در س ــا  ام ــوند؛  بش ــام  ع ــل  قت ــطین  فلس و  یه  ــور س

می فرماینــد:     امیرالمؤمنیــن
ٍة 

َ
َنْمل ِفــی  اهلَل  ْعِصَی 

َ
أ ْن 

َ
أ ــی 

َ
َعل ِکَها 

َ
ْفال

َ
أ َتْحــَت  ِبَمــا  ــْبَعَة  الّسَ َقاِلیــَم 

َ ْ
األ ْعِطیــُت 

ُ
أ ــْو 

َ
ل اهلِل  »َو 

ُتُه«.2
ْ
َفَعل َمــا  َشــِعیَرٍة،  َب 

ْ
ُجل ُبَها 

ُ
ْســل

َ
أ

را  خــدا  تــا  دهنــد  مــن  بــه  را  آســمان  هفــت  و  اقلیــم  هفــت  گــر  ا ســوگند،  خــدا  بــه   
چنیــن  مورچــه،  یــک  دهــان  از  جــو  پوســت  بــودن  ر انــدازۀ  بــه  حتــی  کنــم،  معصیــت 

کــرد. نخواهــم 
پیــروان  مــا  از  انتظــار  هســتیم؛  آقایــی  چنیــن  ایــن  پیــروان  و  عاشــقان  شــما  و  مــن 
امیرالمؤمنیــن  از محبــان حضــرت  نیــز  کــه ســقط می شــود  آن بچــه ای  باالســت؛  خیلــی 
امام علــی  اســت؛ مســلمان اســت؛ ســقط او حکم قتل نفــس مؤمنــه را دارد. حتی اگر 
کردنــد:  یــد عــزه( ســؤال  )ز انقــالب  از رهبــر معظــم  باشــد.  هنــوز روح در آن دمیــده نشــده 
به  از رســیدن  کــه در رحــم مســتقر شــده، قبل  بــردن نطفــه منعقدشــده ای  بیــن  از  آیــا   
کدامیــک  در  اصــواًل  و  اســت؟  روز طــول می کشــد، جایــز  تقریبــًا چهــل  کــه  مرحلــه علقــه 
یافتــه در رحــم؛ 2. علقه؛ 3.  اســتقرار  1. نطفــه  از مراحــل ذیــل ســقط جنیــن حــرام اســت: 

روح(. از دمیــدن  )قبل  مضغــه ؛ 4. عظــام 

آیه 82. انعام  . سوره   1
نهج البالغه خطبه 224.  .  2



144

ی  / جلسه نهم   رزق مادر

از اســتقرار آن در رحــم و همچنیــن ســقط جنیــن در  بــردن نطفــه بعــد  بیــن  از  پاســخ: 
نیســت.1 بعــدی جایــز  مراحــل  از  هیچ یــک 

این گونه ذکر شده است: قرآن  در  مؤمنه  قتل نفس  حکم 
َفســاٍد  ْو 

َ
أ َنْفــٍس  ِبَغْیــرِ  َنْفســًا  َقَتــَل  َمــْن  ــُه 

َ
ّن
َ
أ ِإْســرائیَل  َبنــی  َعلــی  َکَتْبنــا  ذِلــَك  ْجــِل 

َ
أ »ِمــْن 

َجمیعــًا«.2 ــاَس  الّنَ َقَتــَل  مــا 
َ
ّن
َ
َفَکأ ْرِض 

َ ْ
األ ِفــی 

بــدون  را  انســانی  هرکــس،  کــه  داشــتیم  مقــّرر  بنی اســرائیل  بــر  جهــت،  به همیــن 
انســان ها  گویــی همــه ی  کــه  اســت  زمیــن بکشــد، چنــان  ی  رو در  فســاد  یــا  قتــل  ارتــکاب 

ــت. اس ــته  کش را 

 رفتارسازی موضوع
کــه مورد لعنــت خدای  کســانی اســت  از  نفــس مؤمنه هم یکی  قاتــل  نبــوی،  روایــت  طبــق 

از رحمت خدا دور اســت؛  و  متعــال می باشــد 
ِئَکْه  َمال

ْ
ال َو  اهلِل  ْعَنْه 

َ
ل ْیِه 

َ
َفَعل ُمْحِدثًا  ی  آَو ْو 

َ
أ َحَدثًا  ْحَدَث 

َ
أ َمْن   )( اهلِل  

ُ
َرُسول  

َ
»َقال  

 )( اهلِل   
َ

َرُسول َیا  َفِقیَل  ِقَیاَمْه 
ْ
ال َیْوَم   

ٌ
َعْدل  

َ
ال َو  َصْرٌف  ِمْنُه  ُیْقَبُل   

َ
ال َو  ْجَمِعیَن 

َ
أ اِس  الّنَ َو 

ِبَغْیرِ  ِبْدَعْه  اْبَتَدَع  ِو 
َ
أ َقَوٍد  ِبَغْیرِ  ْه 

َ
ُمْثل َل 

َ
َمّث ْو 

َ
أ َنْفٍس  ِبَغْیرِ  َنْفسًا  َقَتَل  َمْن   :

َ
َقال َحَدُث 

ْ
ال َما 

 
َ

َقال اهلِل )صل اهلل علیهوآله(   
َ

َرُسول َیا   
ُ

َعْدل
ْ
ال َما  َفِقیَل   

َ
َقال َشَرٍف  َذاَت  ُنْهَبْه  اْنَتَهَب  ِو 

َ
أ ه  ُسّنَ

ْوَبْه«.3 الّتَ  
َ

َقال  )( اهلِل   
َ

َرُسول َیا  ْرُف  الّصَ َفَما  َفِقیَل   
َ

َقال ِفْدَیه 
ْ
ال

یا  )بدعت گذارد(  کند  ایجاد  جدید،  چیزی  هرکس  فرمودند:    کرم  ا پیامبر 
او باد و روز قیامت  بر  را پناه دهد، لعنت خدا و فرشتگان و تمامی مردم  ی  بدعت گذار
»حدث«    خدا  رسول  »ای  شد:  عرض  نگردد؛  پذیرفته  او  از  انصرافی  و  بازگشت 
انسانی  آنکه حّق قصاص داشته باشد،  کسی بدون  چیست؟ حضرت فرمودند: »اینکه 
پدید  بدعتی  یا  کند،  قطعه قطعه  را  کسی  بدن  قصاص،  حّق  داشتن  بدون  یا  بکشد،  را 
را ببرد«. عرض  ی مرد شرافتمندی  آبرو یا  و  از سّنت داشته باشد  آورد بدون آنکه دلیلی 

)مد ظله العالــی( ســوال  آیت اهلل العظمــی ســیدعلی خامنــه ای  آثــار حضــرت  نشــر  و  دفتــر حفــظ  اطالع رســانی  پایــگاه   .  1
.1264

مائده، 32. . سوره   2
ج27، ص66.  ، بحاراألنوار ج4، ص10  بیت علیهم السالم  اهل  تفسیر   .  3
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شخص  )تاوان(«.  »فدیه  فرمودند:  چیست؟  عدل  پس   !)( خدا  رسول  »ای  شد: 
»توبه«. فرمود:  ای رسول خدا! »صرف« چیست؟  پرسید:  دیگری 

قرار  خدا  دین  دشمنان  تبلیغات  تأثیر  تحت  و  باشد  داشته  بصیرت  باید  مؤمن 
به  ظلم  ماجرای  در  عده ای  که  همان طور  شد؛  خواهد  مبتال  ظلم  انواع  به  وگرنه  نگیرد؛ 
 شریک در این ظلم شدند؛ چون فریب خوردند. در صدر اسالم هم با  حضرت زهرا 
برای همه مسلمانان  که به دختر پیامبر شد  ی، برخی نگذاشتند ظلم عظیمی  فریبکار
مرا  شبانه  کردند  وصیت    طاهره  صدیقه  حضرت  هم  خاطر  به همین  بشود؛  مال  بر 
پیامبر  دختر  به  بزرگی  ظلم  چه  بدانند  همه  قیامت  تا  که  بماند  پنهان  قبرم  کنید؛  دفن 

بود. و دلیلش چه  شد 

 روضه 
ــما  اس و  ــن  ام ایم ــیده،  رس ــرا  ف ــش  ــگام رحلت ــر هن دیگ ــه  ک ــرد  ک ــاس  احس ــرت  ــی حض وقت
  زهــرا  امیرالمؤمنیــن حاضــر شــدند. حضــرت  فرســتاد؛     امیرالمؤمنیــن دنبــال  را 
و  کــرده  مــرا دعــوت  دیگــر  کــه خــدا  داشــتند: احســاس می کنــم  امیرالمؤمنیــن عرضــه  بــه 
داشــته ام  نگــه  و ســینه ام  قلــب  در  را  ی  امــور پــدرم ملحــق می شــوم.  بــه  همیــن ســاعت ها 

فرمودنــد:     امیرالمؤمنیــن بگــذارم.  میــان  در  بــا شــما  را  آنهــا  کــه می خواهــم 
را  وصیت هایتان  و  ید  بگذار میان  در  من  با  ی،  دار دل  در  آنچه  خدا،  رسول  دختر 
َعّمِ  اْبَن  َیا  ْت 

َ
َقال ُثّمَ  َبْیِت 

ْ
َکاَن ِفی ال َمْن  ْخَرَج 

َ
أ َو  ِسَها 

ْ
َرأ ِعْنَد  َس 

َ
بفرمایید. نقل است: »َفَجل

ِباهلِل  ُم 
َ
ْعل

َ
أ ْنِت 

َ
أ َمَعاَذاهلِل  ع   

َ
َفَقال  َعاَشْرَتِنی 

ُ
ُمْنذ ْفُتَك 

َ
 َخال

َ
ال َو   َخاِئَنًة 

َ
ال َو  َکاِذَبًة  َما َعِهْدَتِنی 

َفِتی«.1
َ
ِبُمَخال َخِك  َوّبِ

ُ
أ ْن 

َ
أ ِمْن  اهلِل  ِمْن  َخْوفًا   

ُ
َشّد

َ
أ َو  ْکَرُم 

َ
أ َو  ْتَقی 

َ
أ َو  َبّرُ 

َ
أ َو 

دو  بی بــی  ســاعات  آخریــن  نشســتند.  زهــرا  حضــرت  ســر  بــاالی  امیرالمؤمنیــن 
بــه   زهــرا فاطمــه  فرســتادند.  بیــرون  بــود،  خانــه  و  اتــاق  در  هرکــه  اســت؛  عالــم 

داشــت: عرضــه     امیرالمؤمنیــن
در  تــو  َعاَشــْرَتِنی«.   

ُ
ُمْنــذ ْفُتــَك 

َ
َخال  

َ
ال َو  َخاِئَنــًة   

َ
ال َو  َکاِذَبــًة  َعِهْدَتِنــی  َمــا  َعــّمِ  اْبــَن  »َیــا 

ــو  ت در حــق  نگفتــم.  ــو خــالف  ت ــه  ب مــن  نیافتــی.  دروغ گــو  مــرا  ــودی،  ب مــن  ــا  ب کــه  دوره ای 

بکائها...، ص155. و  الظلم  وقع علیها من  ما  باب 7،   ،191 ج43، ص  ، مجلسی،  بحاراألنوار  .  1
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نکــردم. ــو مخالفــت  ت ــا  ب امــری  در هیــچ  نکــردم.  خیانــت 
ایــن حرف ها  پنــاه می برم،  بــه خــدا  فرمودنــد: دختــر رســول خــدا،     امیرالمؤمنیــن

کــه می زنید؟ چیســت 
ِمــْن  اهلِل  ِمــْن  َخْوفــًا   

ُ
َشــّد

َ
أ َو  ْکــَرُم 

َ
أ َو  ْتَقــی 

َ
أ َو  ــّرُ  َب

َ
أ َو  ِبــاهلِل  ــُم 

َ
ْعل

َ
أ ْنــِت 

َ
أ اهلِل  َمَعــاَذ  ع   

َ
»َفَقــال

َفِتــی«.
َ
ِبُمَخال َخــِك  ّبِ َو

ُ
أ ْن 

َ
أ

از این درجات هستی.  از این حرف ها و متقی تر  دختر رسول خدا، تو خداشناس تر 
از  باالتر  تو  درجات  هستی؛  گرامی  و  خائف  خدا  نزد  تو  این هاست.  از  باالتر  تو  درجات 
این هاست که من بخواهم فردای قیامت از تو حساب بکشم و بگویم: چرا با من مخالفت 

که بخواهی من از تو راضی شوم. کردی و شأن شما رفیع تر از این حرف هاست 
فرمودند:    امیرالمؤمنین بعد 

ُمِصیَبــَة  ــّیَ 
َ
َعل ْدِت  َجــّدِ اهلِل  َو  ِمْنــُه   

َ
ُبــّد  

َ
ال ْمــٌر 

َ
أ ــُه 

َ
ّن
َ
أ  

َّ
ِإال ــُدِك 

ُ
َتَفّق َو  ُمَفاَرَقُتــِك  ــّیَ 

َ
َعل َعــّزَ  »َقــْد 

ِمــْن ُمِصیَبــٍة َما  ْیــِه راِجُعــوَن 
َ
ِإل ــا 

َ
ِإّن َو  هلِلَِّ  ــا 

َ
ِإّن َفْقــُدِك َف  َو  َوَفاُتــِك  َقــْد َعُظَمــْت  َو  َرُســوِل اهلِل ص 

ُثّمَ  َها 
َ
ل ــَف 

َ
 َخل

َ
ال ٌة  ّیَ َرزِ َو  َهــا 

َ
ل َعَزاَء   

َ
ال َو اهلِل ُمِصیَبــٌة  َهــِذِه  ْحَزَنَهــا 

َ
أ َو  َهــا 

َ
َمّض

َ
أ َو  َمَهــا 

َ
آل َو  ْفَجَعَهــا 

َ
أ

ِبَما ِشــْئِت«1  وِصیِنی 
ُ
أ  

َ
ُثــّمَ َقال ــی َصْدرِِه 

َ
ِإل َها  َو َضّمَ ِســَها 

ْ
َرأ ی 

َ
 َعل

َ
َخــذ

َ
أ َو  َبَکَیــا َجِمیعــًا َســاَعًة 

بــرای  بــا رفتــن شــما دوبــاره  بــرای مــن خیلــی ســخت اســت. مصیبــت پیغمبــر  تــو  جدایــی 
گهانــی اســت.  نا و  ــز  امیرالمؤمنیــن فاجعه آمی ــرای  ب کــه  ــده شــده اســت. مصیبتــی  زن مــن 
را نمی دانــد. چقــدر  ایــن مصیبــت  کســی جــز خــدا ســختی  تلــخ و ســخت اســت.  چقــدر 

کــرد. کــه نمی شــود جبــران  ایــن مصیبتــی اســت  کــرده.  ایــن مصیبــت مــرا غصــه دار 
گریستند. امیرالمؤمنین سر فاطمه  ساعتی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا در این خلوت 
وصیتی  هر  جان!  فاطمه  فرمودند:  بعد  چسباندند.  سینه  به  و  برداشتند  بستر  روی  از  را 
که وصیت تو را عملی می کنم.  داری، بفرما. اگر چه من مأمور به صبرم، ولی خواهی دید 
عالم  دو  بی بی  بعد  می کنم.  وفا  کنی،  وصیت  چه  هر  نیستم.  صبر  به  مأمور  امر  این  در 
کن و بدن مرا در تابوت قرار  کردند و فرمودند: علی جان! برای من تابوتی درست  وصیت 
و چیزی  این پیکر نحیف  که  بود  این  برای  کردند. شاید  ترسیم  را  تابوت  بده. بعد شکل 
که جز یک سایه از آن نمانده، مقابل چشم امیرالمؤمنین   و عزیزانش قرار نگیرد. بعد 
کردند، نباید در تشییع جنازه  که ظلم  که آنهایی  فرمود: علی جان! وصیت من این است 

. همان  1
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 سبک زندگی دشمنان حضرت زهرا2/ مظلوم ترین مقتول ها جاهلیت مدرن 

مرا  و مخفیانه بدن  کن  کفن  مرا  و خودت  بده  مرا غسل  من حاضر شوند. شبانه خودت 
. وقتی روی قبر مرا پوشاندی، مقابل صورت من بنشین و  بردار و خودت مرا در قبر بگذار

کن. بعد فرمودند: یکی شب برای من قرآن تالوت  در تار
ُثوٍم«.1 

ْ
ُکل ّمَ 

ُ
أ ْیَهــا 

َ
ِإل ْت  ُثــّمَ َضّمَ َخْیرًا  ِدی 

ْ
ُول ِفــی  وِصیــَك 

ُ
أ َو  ــی 

َ
َتَعال اهلَل  ْســَتْوِدُعَك 

َ
أ َنــا 

َ
أ »َو 

آغــوش  در  را  کوچکــش  دختــر  ایشــان  بــاش.  فرزندانــم  مراقــب  می ســپارم.  به خــدا  را  تــو 
بــه  ایــن دختــرم  وقتــی  فرمــود: علــی جــان!  و  کــرد  ایــن دختــر  بــا  را  وداع  آخریــن  و  گرفــت 

ید. بســپار ایــن دختــرم  بــه  دارم،  منــزل  در  آنچــه  رســید،  رشــد  ســن 
هست  مقاتل  بعضی  در  فرستاد.  مسجد  به  را  حسنین  و  امیرالمؤمنین  سپس 
آخر  روز  خواند.  نماز  رکعت  دو  و  رفت  مسجدالنبی  به  حسنین  با  خودش  که 
پدرتان  پیش  شما  عزیزانم!  فرمود:  حسنین  به  بعد  و  برخاستند  جا  از  حضرت 
می شوم. حجره  داخل  من  فرمود:  اسما  به  ایشان  برگشت.  منزل  به  خودش  و   بمانید 

داخل  من  اسما  فرمودند:  و  خواندند  را  مغرب  نماز  که  دارد  نقل ها  بعضی  در 
ندادم،  جواب  که  دیدی  گر  ا بزن.  صدا  مرا  و  بیا  ساعتی  از  بعد  می شوم.  حجره 
گذشت و وارد خانه شدم و دیدم  کن. اسما می گوید: ساعتی  امیرالمؤمنین   را خبر 
هرچه  و  انداخته  خود  ی  رو روپوشی  و  کرده  دراز  قبله  سمت  به  را  خود  پاهای  حضرت 
زیر  را  دست  عالم  دو  بی بی  دیدم  و  زدم  کنار  را  روپوش  نشنیدم.  جوابی  زدم،  صدا 
امیرالمؤمنین  دنبال  را  کسی  است.  کرده  مفارقت  باال  عالم  با  روحش  و  گذاشته  صورت 
در  و  آمد  زمین  ی  رو به صورت  شنید،  را  خبر     امیرالمؤمنین وقتی  فرستادم.    

برمی خاست. و  منزل، هی می نشست  و  کوتاه مسجد  فاصله 

پر مشــــــــــــو پر  بــــــــــــرگ من  گل صــــــــــــد  ای 
مشو کســــــــــــتر  خا و  خاموش  من  شــــــــــــمع 

***
آتشــــــــــــم غــــــــــــرِق  کوچــــــــــــه  حدیــــــــــــث  از 
کشــــــــــــم تــــــــــــو خجالت می  فاطمــــــــــــه، از 

...، ص14. أحکامه  و  آدابه  و  الدفن   ،12 باب  ج79، ص27،  ، مجلسی،  بحاراألنوار  .  1
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 خطبه: 
و  أجمعیــن،  ئــِق  الخال ِئ  بــار العالمیــن،  رِبّ  هلِل  الحمــُد  الرحیــم  الرحمــن  اهلل  بســم 
و حبیــِب  النبییــن، حبیِبنــا  و خاتــِم  المرســلین  و  األنبیــاِء  الســالم علــی ســّیِد  و  الصــالة 
الطیبیــن  آلــه  علــی  و  علیــه  اهلل  صلــی  محمــد،  المصطفــی  القاســِم  أبــی  العالمیــَن  إلــِه 
الدائــُم علــی أعداِئِهم  اللعــن  و  فــی األرضیــَن  ال ســّیما بقیــه اهلل  و  الطاهریــن المعصومیــَن، 

الدیــن. یــوِم  إلــی  أجمعیــَن 

 انگیزه سازی موضوع با روش طرح بهانه
مـــا  بـــرای    زهـــرا  بـــه حضـــرت  مـــورد ظلـــم  در  فاطمیـــه،  ایـــام  در  کـــه  از ســـؤاالتی  یکـــی 
عالـــم  دو  بی بـــی  کـــه چـــرا  اســـت  ایـــن  اســـت،  کلیـــدی  و  مهـــم  و ســـؤالی  پیـــش می آیـــد 
مـــال  آیـــا  کردنـــد؟  تـــالش  مقـــدار  ایـــن  فـــدک  از غصـــب  بـــرای جلوگیـــری    زهـــرا  حضـــرت 
از  کـــه  آن خانمـــی  عالـــم،  دو  بی بـــی  کـــه  دارد  ارزش  باشـــد  یـــاد  ز هـــم  هـــر چقـــدر  دنیـــا 
اصـــال  آیـــا  کنـــد؟  بیـــان  را  ارزشـــمند  آن خطبـــه ی  و  بـــرود  بـــه مســـجد  رو می گرفـــت  نابینـــا 
ماجـــرای  بودنـــد؟  فـــدک  به دنبـــال  دنیـــا  مـــادی  منافـــع  و جلـــب  دنیـــا  بـــرای  ایـــن خانـــواده 
ویـــژه ای  تـــالش  آن،  گرفتـــن  پـــس  ـــاز  ب ـــرای  ب   زهـــرا  و چـــرا حضـــرت  بـــود  فـــدک چـــه  بـــاغ 

دادنـــد؟ انجـــام 
نکنــد؛ چــون  ورود  آن  بــه موضــوع  کــه شــاید هرکســی  اســت  کلیــدی  یــک ســؤال  ایــن 

بزنــد. برهــم  را  اشــتباه  اعتقــادات  از  ی  بســیار زیربنــای  آن می توانــد  یشــه ی  ر بــه  توجــه 
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ی  / جلسه دهم   رزق مادر

 اقناع اندیشه موضوع با روش توضیح نمونه ها
دو     امیرالمؤمنیــن زمانــش،  امــام  بــرای  زهــرا ســالم اهلل علیهــا  مــادر ســادات حضــرت 

دادنــد:  انجــام  بســیار مهــم  کار 
امامت. اقتصادی  پشتوانه  برای حفظ  پیگیری فدک  اول: 

ُه ...«.1
ّ

ُقْرَبی َحَق
ْ
ال آیه »َوآِت َذا  از نزول   پس  که رسول خدا  کرده  میثمی نقل 

روشــن  بنابرایــن،  فرمودنــد.2  عطــا  او  بــه  را  فــدک  و  فراخوانــد  را    طاهــره  صدیقــه 
بــه دختــرش صدیقــه  را  آن  و  ــوده  ب   اســالم  پیغمبــر  ویــژه  امــوال  از  فــدک  کــه  اســت 
دارای  فــدک  یخــی،  تار پژوهش هــای  براســاس  افزون برایــن،  اســت.   بخشــیده  طاهــره 
اســت  بــوده  فراوانــی  و محصــوالت ســاالنه  و چشــمه های جوشــان  فــراوان  نخلســتان های 
اســت؛  می شــده  بالــغ  دینــار  هــزار  هفتــاد  تــا  چهــار  و  بیســت  بــه  آن  ســالیانه  درآمــد  و 
نظــر  از  را  بنی هاشــم  ــا ســال ها همــه  ت تنهایــی می توانســته  ــه  ب آن  کــه محصــول  ی  به طــور
و خمــس  فــدک  بــودن عائــدات  توجــه  قابــل  بــا  کنــد.3  بی نیــاز  ناحــق  از حکومــت  مالــی 

ی داشــت. بســیار اهمیــت  نیــز  بــرای خلیفــه  اقتصــادی  نظــر  از  امــر  ایــن   ، غنائــم خیبــر
   امیرالمؤمنین یاران  افزایش   جهت  زهرا  دوم: تالش حضرت 

و  تشــریف می بردنــد  و مهاجــر  انصــار  در خانــه  روز  زمینــه حضــرت چهــل  ایــن  در 
توجیــه می کردنــد.     امیرالمؤمنیــن ی  یــار را جهــت  آنهــا 

نبــود،  امامــت  تقویــت جبهــه  فــدک جهــت  بــه  کبــری محــدود  مبــارزات صدیقــه 
مصــدوم  مهاجمــان  دســت  بــه  ســقیفه  معرکــه  در  آنکــه  بــا    زهــرا  حضــرت  بلکــه 
جهــت  آنــان  از  و  مــی زد  دیگــری  از  پــس  یکــی  را  انصــار  خانــه  دِر  شــب ها  بــود،  شــده 
کمــک  درخواســت  علــی(  امامــت  و  )خالفــت  شــده  پایمــال  حقــوق  پس گیــری  باز

می نمــود.4

اسراء: 26.  .  1
الرضا  الزوائــد: 7/ 139؛ ســیوطی، همــان: 4/ 321؛ عیاشــی، تفســیر عیاشــی: 2/ 287؛ صدوق، عیــون أخبار  . مجمــع   2
 /11 العلــوم:  عوالــم  106؛   /29  :1421 بحاراالنــوار  مجلســی،  35؛   /33  :1418 الحــق  إحقــاق  مرعشــی،  233؛   /1  :1380

الجرائــح: 105-103. و  الخرائــج  راونــدی،  1/ 494؛  کافــی 1379:  اصــول  کلینــی،  427؛ 
فاطمه دختر محمد )ص(: 59. . نک: شهیدی،   3

الحدید، همان: 6/ 13. ابی  ابن  و 13؛   12  /1 ی، همان:  ینور  .  4
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  یار فاطمی/ محافظت در حفظ جان محبان امیرالمؤمنین 

توبیــخ  وحــی1  دودمــان  از  حمایتشــان  عــدم  به دلیــل  را  انصــار    کبــری  صدیقــه 
آنهــا  ــرای  ب هــم  را  امــام  ی  ــار ی زیبــا علــت عــدم  بســیار  و  و ســرزنش می کردنــد  و مالمــت 
و  انصــار می کننــد  بــه  رو  زهــرا ســالم اهلل علیهــا  یــک جایــی حضــرت  در  بیــان می کردنــد؛ 

می فرماینــد: 
زندگــی  رفاه طلبــی،   ،  بــه علــی امــروز شــما  بی اعتنایــی  کــه علــت  باشــید  گاه  آ  
و  شایســته  رهبــری  و  امــام  کــه  دنیاســت  ثــروت  و  عافیت طلبــی  آســایش،  راحــت، 

آورده ایــد.2 ی  رو ناصالحــان  بــر  و  گذاشــته  کنــار  را    رســول  و  خــدا  منتخــب 
از  دفــاع  در    زهــرا  اعتراض هــای حضــرت  ــه  ب به صــورت مرحلــه ای  بخواهــم  گــه  ا
مرحلــه  ایشــان چهــار  اعتراض هــای  بگویــم  بایــد  بپــردازم  از غصــب خالفــت  بعــد  والیــت، 
در  2. ســخنرانی  اهــل ســقیفه؛  ــر  ب احتجــاج  و   النبــی در مســجد  1. ســخنرانی  بــود: 

. انصــار دِر خانــه تک تــک  بــه  رفتــن   .4 پیوســته؛  یــه  گر زنــان مدینــه؛ 3.  جمــع 
امــام  یــاران  تربیــت  و  امامــش  از  دفــاع  بــرای  وجــودش  تمــام  از    زهــرا  حضــرت 
از  پــس    نکــرد. صدیقــه طاهــره  یــغ  در از هیــچ چیــزی  ایــن مســیر  در  و  کــرد  اســتفاده 
با همه     امام علــی و رهبری  امامــت  از   و جریان ســقیفه  شــهادت رســول خــدا 

رســیدند. بــه شــهادت  فرزنــدش محســن  و  راه خــود  در همیــن  و  فرمودنــد  دفــاع  وجــود 

 پرورش احساس موضوع با روش داستان احساس برانگیز
از  نبایــد  مــا  آیــا  کــم نگذاشــت؛  والیــت  نیروهــای  تربیــت  بــرای  دو عالــم،  بی بــی  مــا  مــادر 
امــام  نیروهــای  ی  کادرســاز بــرای  مــا  بپرســیم  از خــود  به راســتی  یــم؟  بگیر الگــو  ایــن خانــم 
ارزشــی در این زمینــه انجام  با  کار  مــا واقعــًا  از  ی  کردیــم؟ بســیار  چــه اقدامــی  زمــان 
بتوانیــم  کــه  نبــوده  انــدازه ای  و  حــد  در  احتمــاال  کرده ایــم  هــم  ی  کار گــر  ا یــا  نداده ایــم، 

بودند. کرده  تعهد  با رسول خدا )ص(  بیعت  در  را  آن  آنکه  با   .  1
ُقــّوه  کــم 

َ
ل َو  ــَنه فــی َضالَمتــی؟...  الّسِ و  ِفــی َحّقــی  الغمیــزه  ااِلســالِم، مــا هــِذِه  ــه و حَضَنــه 

َ
الِمل عضــاَء 

َ
أ و  قیَبــه!  ألّنَ َمعَشــَر  ا   .  2

َو  ــدی  ُمنَت َو  َمســَمع  َو  ِبمرائــی  أنتــم  و  ابــی؟  ــراَث  ُت هَضــُم 
ُ
َءأ ِقیلــه  َبنــی  أیهــا  أزاِول،  و  ــُب 

ُ
أطل مــا  ــّوٌه علــی  ق َو   

ُ
ُاحــاِول ِبمــا 

ُتواِفیکم  ه و عندکــم الصالُح و الِجّنــه  الُقــّوَ َو  َو األداه  َو أنتــم ذوالَعــّدِ و الُعــده  کم الُخبــَره 
ُ
عــَوه و َتشــُمل

َ
ُتلِبُســکم الّد َمجَمــِع 

َقــد  َو  ال  أ الّصــالِح  و  ِبالخیــرِ  َمعروفــوَن  َو  ِبالکفــاِح  أنُتــم موصوفــوَن  َو  َتغیُثــوَن  فــال  الّصرَخــه  تأِتیکــُم  َو  فــال تجیبــوَن  الّدعــَوه 
َنَجوُتم  عــه و  ِبالّدِ َنَجوُتم  ِبالّدَعــه و  وُتم 

َ
َو َخل الَقبــِض  َو  ِبالَبســِط  ُهَو أحّقُ  بَعدُتــم َمن 

َ
أ َو  إلــی الَخفــِض  َقــد أخلفُتــم  أری أن 

غُتم« )طبرســی، همــان: 1/ 273(. تَســّوَ ــذی 
ّ
ال َدَســعُتم  َو  َوَعیُتــم  مــا  َفَمَججُتــم  الّســعه  ِمــَن  یــق  ِبالّضِ
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پســر  بــرای  مــا  بی بــی جــان  کــه  کنیــم  زهــرا ســربلند  قیامــت جلــوی حضــرت  فــردای 
گذاشــتیم.  تمــام  شــما ســنگ 

حضــرت  عاشــقان  بعضــی  می کنیــم،  زندگــی  یــم  دار مــا  کــه  دورانــی  همیــن  در 
امــام  بــرای  ارزشــمندی  ی های  کادر ســاز دو عالــم  بی بــی  از  گرفتــن  الگــو  بــا     زهــرا

دادنــد.  انجــام   زمــان
ــی  ک زکزا ــیح  )ره(، ش ــام  ام ــرت  و حض اســالمی  ــالب  انق ــده  تربیــت ش ــراد  اف از  ــی  یک
امــام  راه  در  کــه  را می بینیــم متوجــه می شــویم  ایشــان  کارهــای  مــا  وقتــی  واقعــًا  کــه  اســت 

نکشــیدیم. زمــان زحمتــی 
 1979 سال  در  آن  ی  پیروز و  ایران  اسالمی  انقالب  می گوید:  خودش  کی  زکزا شیخ 
در  ایشان  باشیم.1  کشورمان  در  آن  اسالمی  اهداف  تحقق  به دنبال  نیز  ما  شد  باعث 
شیعه  را  نفر  میلیون   20 حدود  دارد  آنجا  حکومت  که  سخت گیری هایی  تمام  با  نیجریه 

باشد.  زمان امام  برای  یار  آنها می تواند یک  از  که هرکدام  کرده است2 
حاج قاسم  مورد  در  جالبی  داستان  یک  لبنان  حزب اهلل  رهبر  نصراهلل  سیدحسن 
برابر  در  مقاومت  که  زمانی  می گفت:  مصاحبه ای  یک  در  سیدحسن  می کرد؛  بیان 
ما  از  او  کرد.  دیدار  من  با  و  آمد  لبنان  به  حاج قاسم  روز  چند  از  پس  شد،  آغاز  داعش 
عراق  به  عملیات ها  فرماندهی  برای  را  حزب اهلل  اعضای  از  نفر   120 حدود  که  خواست 
در  رزمندگان  شمار  که  چرا یم  ندار احتیاج  رزمنده  به  ما  گفت  حاج قاسم  کنیم.  اعزام 
یم. سیدحسن  عراق بسیار است، اما به فرماندهان عملیات در مناطق مختلف نیاز دار

فرستادیم.  به عراق  را  برادرانمان  از  یادی  ز نیز شمار  ما  نصراهلل می گفت: 
ینبیــون،  ز فاطمیــون،  ماننــد  مختلــف  ملیت هــای  از  ســلیمانی  حاج قاســم  شــهید 
نبــرد،  میدان هــای  در  شــجاعانه  ســال ها  ســاختند.  لشــگر    زمــان  امــام  بــرای 
 شــبیه  زمــان  امــام  بــرای  تربیــت ســرباز  بــرای  تنهــا  بی خوابی هــا، تحمــل ســختی ها 
از  بعــد  هــم  االن  کــه  هــادی  ابراهیــم  مثــل شــهید  کســی  یــا  کــرد.  زهــرا مجاهــدت  حضــرت 

ــد. ــع می کن ــرباز جم  س ــان  زم ــام  ام ــرای  ب ــهادتش  ش

ــا  ب  )IMN( ــه  ی نیجر اســالمی  دبیــرکل جنبــش  کــی  زکزا ابراهیــم  1400، نخســتین مصاحبــه شــیخ  ــان  آب مهــر 7  گــزارش   .  1
زنــدان. از  آزادی  از  پــس  ی  تــی و پــرس  تلویزیونــی  شــبکه 

بهمن 1394. تسنیم 06  ی  . خبرگزار  2
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هــادی متحــول شــده اند؛ چقــدر  ابراهیــم  کتــاب  ــا خوانــدن  ب ببینیــد چقــدر جــوان   
برکــت. یعنــی  ایــن  ایــن شــهید درســت شــد؛  توســط  فاطمــی  یــار 

کوچــه  وارد  ابراهیــم  ــا  ب بــود؛  نیمــه شــعبان  هــادی می گویــد:  ابراهیــم  دوســت شــهید 
جمــع  کوچــه  انتهــای  محــل  بچه هــای  بــود.  خــوب  خیلــی  کوچــه  چراغانــی  شــدیم. 
 ... و ــرط بندی  و ش ی  ــاز ورق ب ــغول  ــه مش ــدیم هم ــک ش نزدی ــا  آنه ــه  ب ــی  وقت ــد.  بودن ــده  ش

بودنــد!
اّما چیزی نگفت. من جلو آمدم  با دیدن آن وضعّیت خیلی عصبانی شد،  ابراهیم 
کشتی  و  والیبال  قهرمان  و  بنده  دوستان  از  ایشان  گفتم:  و  کردم  معرفی  را  ابراهیم  آقا  و 
متوّجه  کسی  که  ی  طور بعد  کردند.  احوالپرسی  و  سالم  ابراهیم  با  هم  بچه ها  هستند. 

بیا. و سریع  بگیر  تا بستی  ده  برو  گفت:  و  داد  پول  به من  ابراهیم  نشود، 
بــا بچه های  گفتــن و خندیــدن  و  تعــدادی بســتنی و حــرف زدن  بــا  ابراهیــم  آن شــب 
کوچــه خــارج  از  وقتــی  گفــت.  ی  ورق بــاز بــودن  از حــرام  هــم  آخــر  در  رفیــق شــد.  مــا  محــّل 

بــود.1 پــاره شــده  توســط بچه هــا  کارت هــا  تمــام  شــدیم 
گویــا هیــچ  اینهــا  کــه  نتیجــه می رســد  ایــن  بــه  نــگاه می کنــد،  رو  آدم بعضی هــا  گاهــی 

ندارند.  زمــان امــام  برای  ی  کادرســاز دغدغــه ای جــز 

 انگیزه سازی پیام
امــام  بــرای  بایــد  مــا  از  هرکــدام  کــه  برســم  نتیجــه  ایــن  بــه  تــا  گفتــم  را  داســتان ها  ایــن 
یــار  بایــد  امــا  اســت،  خــوب  بــودن    زمــان  امــام  یــار  باشــیم.  فاطمــی  یــار  زمانمــان 
  زمــان  امــام  بــرای  فاطمــی  ــار  ی ویژگی هــای  باشــیم؛  زمــان خــود  امــام  بــرای  فاطمــی 
داشــته  بیشــتر  زمــان ســرباز  امــام  ــا  ت بدهیــم  انجــام  ی  هــرکار کــه  اســت  ایــن  ــودن  ب
طریــق  از  جوان هــا  جــذب  بــا  یکــی  می کنــد؛  ی  سربازســاز دیــن  تبلیــغ  بــا  یکــی  باشــد. 
بــا حفــظ  هــم  یکــی  ؛  از طریــق هنــر بــا جــذب جوانــان  یکــی  ی می کنــد؛  ورزش سربازســاز
قــرار   زمــان امــام  در مســیر ســرباز شــدن  را  آنهــا     امیرالمؤمنیــن جــان شــیعیان 

کنیــم.  حفــظ  را     امیرالمؤمنیــن شــیعیان  جــان  می توانیــم  هــم  مــا  می دهــد. 

ابراهیم.  بر  کتاب سالم   .  1



156

ی  / جلسه دهم   رزق مادر

 اقناع اندیشه پیام با روش استقراء و آمار
کریم می فرماید:  قرآن  در  خداوند متعال 

َمــن  َو  َجمیًعــا  الّنــاَس  َقَتــَل  مــا 
َ
ّن
َ
َفَکأ رِض 

َ
ِفــي األ َفســاٍد  و 

َ
أ َنفــٍس  ِبَغیــرِ  َنفًســا  َقَتــَل  »َمــن 

فســاد  یــا  قتــل  ارتــکاب  بــدون  را  انســانی  َجمیًعــا«.1 هرکــس،  الّنــاَس  حَیــا 
َ
أ مــا 

َ
ّن
َ
َفَکأ حیاهــا 

َ
أ

انســانی  و هرکس،  کشــته  را  انســان ها  گویــی همه  که  زمیــن بکشــد، چنــان اســت  ی  در رو
اســت.  کــرده  زنــده  را  مــردم  گویــی همــه  کــه  اســت  رهایــی بخشــد، چنــان  مــرگ  از  را 

اســت.  مــردم مطــرح شــده  کشــتن همــه ى  منزلــه ى  بــه  نفــر  یــك  کشــتن  آیــه  ایــن  در 
کــرد: ــوان عرضــه  ــا می ت و معن بیــان  ایــن حقیقــت چنــد  توضیــح  ــراى  ب

دارد؛ را  مردم  قتل همه  کیفرى همچون   ، نفر قتل یك 
مردم است؛ قتل همه ى  منزله  به  نزد خداوند،  نفر  یك  قتل  حرمت 

انسانّیت است. مقام  به  بی اعتنایی   ، نفر یك  قتل 
باشد.2 قاتل همه  که  کسی است  ، جایگاه  نفر یك  قاتل  جایگاه دوزخی 

قتــل  منزلــه ى  ــه  ب او  قتــل  پــس  باشــد،  نســل  یــك  انســان می توانــد سرچشــمه ى  یــك 
ــت(. اس ــر  بهت ــال  احتم ــن  ای ــد  ــر می رس )به نظ ــت.  اس ــل  نس ــك  ی

مؤمــن  یــك  کشــتن  از  خــدا،  نــزد  دنیــا  تمــام  فانی شــدن  می خوانیــم:  روایــات  در 
اســت.3 آســان تر 

بکشد  را  نفر  یک  که  کسی  جایگاه  که  فهمیدیم  آن  پیرامون  توضیحات  و  آیه  از 
کرده  زنده  را  مردم  تمام  گویا  کند  زنده  را  کسی  گر  ا می فرماید  آیه  ادامه  در  چیست؛ 

است.
امیرالمؤمنیــن   جلوگیــری  قتــل شــیعیان  از  مــا می توانیــم  کــه  از جاهایــی  یکــی 
بــه   را  خــودش  رحــم  در  جنیــن  می خواهــد  فــردی  می بینیــم  کــه  اســت  هنگامــی  کنیــم، 
باید  باشــیم؛  آنهــا بی تفــاوت  رفتارهــای  و  اطرافمــان  آدم هــای  مــورد  نبایــد در  برســاند.  قتــل 

کنیــم.  از منکــر  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر 
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امیرالمؤمنین   می فرمایند:
َعِن  هِی  الّنَ  َ و ِبالَمعــُروِف  االمــرِ  ِعنــَد  َســبیِل اهلل   الِجهــاُد فــی  َو  هــا 

ُّ
ُکل الِبــّرِ   

ُ
مــا أعمــال  َ »و

1.» ــّیٍ ّجِ
ُ
ل َبحــرٍ  فــی  َکَنفَثــٍة  ِإاّل  الُمنَکــرِ 

منکــر  از  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر  برابــر  در  راه خــدا  در  و جهــاد  کارهــاى خــوب  همــه 
اســت. یــاى عمیــق  در در  قطــره  اى  چــون 

مــا  و  می کنــد  ســقط  را  بچــه اش  مالــی  مشــکالت  به خاطــر  یکــی  می بینیــم  چطــور 
بایــد جلــوی  اســت  کــه ممکــن  یقــی  هــر طر از  و ســکوت می کنیــم؟  نمی گوییــم  چیــزی 
در خیابــان  گــه  ا اســت.  قتــل  ایــن  کــه  کنیــم  بــاور  بایــد  ابتــدا  البتــه  یــم؛  بگیر را  قتــل  ایــن 
ســکوت  آیــا  می انــدازد،  پاییــن  هوایــی  پــل  ی  رو از  را  خــود  بچــه ی  دارد  کســی  ببینیــم 
ربــط  کســی  بــه  و  بچــه خــودم هســت  بگویــد  گــر  ا یــم؟ حتــی  را می گیر یــا جلــوی  می کنیــم، 

ــی. را بکش او  ی  ــدار ن ــق  ــت؛ ح ــودت هس ــه ی خ بچ ــه  ک ــود  بی خ ــم  ــدارد، می گویی ن
بایــد  کنــد،  را ســقط  بچــه اش  کــه می خواهــد  آشــناها هســت  بیــن  در  کســی  گــر  ا حــاال 

بگیریم.  را  او  حتمــا جلــوی 

 پرورش احساس پیام با محتوای داستان احساس برانگیز 
مــکارم  آیــت اهلل  می دهــد.  تــکان  را  دنیایــی  کــه  دارد  اثرهایــی  کوچــک  کار  یــک  گاهــی 

می گویــد: دانش آمــوزان  جمــع  در  ی  شــیراز
تــا  کنــم  تعریــف  برایتــان  را  داســتانی  بــه مدرســه می رفتــم،  کــه  دورانــی  از  اجــازه دهیــد 

باشــد. اثرگــذار  قــدر می توانــد  کــه معلــم خــوب، چــه  بدانیــد 
و  دایــی  یــا  باشــد،  روحانــی  پــدرش  کــه  خانــواده ای  امــا  بــود،  مذهبــی  مــا  خانــواده 
این  کار شــدیم؟ علتــش  ایــن  که ما جــذب  پــس چــه شــد  نبــود.  باشــد،  عمویــش روحانــی 
بــه تعلیمات  ی  کار کــه  بــود. دبیر شــیمی  کــه دبیــر شــیمی  کــه مــا معلمــی داشــتیم  اســت 

بــود. مــا، خیلــی متدیــن  دبیــر شــیمی  ایــن  امــا  نــدارد!  دینــی 
رســاله ی  امــا  یــاد می دهــم،  بــه شــما  کامــل  به طــور  را  مــن درس شــیمی  گفــت:  ایشــان 

بخوانید. هــم  را  آیــت اهلل سیدابوالحســن اصفهانــی 
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بــه اســالم، روحانیت و مذهــب عالقمند  کالس ما  کــه بچه هــای  بــود  از همــان وقــت 
آن  باشــم،  نوشــته  کتــاب   140 مــن  گــر  ا حــاال  روحانیــت.  به ســمت  آمدیــم  مــا  و  شــدند 
تشــویق  را  مــا  او  این کــه  بــرای  اســت. چــرا؟  مهــم ســهیم  کار  ایــن  ثــواب  در  هــم  مــن  معلــم 
نتیجــه  و  تلفیــق شــود، محصــول  بیرونــی  تشــویق  ــا  ب روحــی  آمادگــی  گــر  ا بنابرایــن،  کــرد. 
گر  ا بنویســند،  آنهــا هــم  و  یــاد بدهیــم  نویســندگی  فــن  را  بتوانیــم عــده ای  گــر  ا امــا  می دهــد. 

آنهــا ســهیم هســتیم.1 کار  ثــواب  در  هــم  مــا  باشــیم،  داشــته  قربتــی  قصــد 
قیامــت  روز  در  کردیــم،  جلوگیــری  جنیــن  یــک  ســقط  از  شــما  و  مــن  گــر  ا حــاال 
نفــر  مــرگ  از  ــو  ت و  مــن  کــه  نســل  یــک  اعمــال خــوب  پاداش هــای  از  بهره منــد می شــویم. 

کردیــم.  جلوگیــری  اولــش 
ــَماَواِت  ِفي الَسّ ْو 

َ
أ َصْخــَرٍة  ــي  ِف َفَتُکــْن  َخــْرَدٍل  ــْن  ِم ــٍة  َحَبّ  

َ
ــال ِمْثَق ــُك  َت ِإْن  ــا  َه

ّ
ِإَن ــَيّ  ُبَن ــا  »َی

2.» ــٌر َخِبی ِطیــٌف 
َ
ل اهلَلَّ  ِإَنّ  اهلَلُّ  ــا  ِبَه ِت 

ْ
ــأ َی ْرِض 

َ ْ
ــي األ ْوِف

َ
أ

درون  در  و  دانــه خردلــی  هــم وزن  گــر عمــل  ا پســرکم!  پســرش می گیویــد:  بــه  لقمــان 
بــرای حسابرســی[  را ]در قیامــت  یــا در دل زمیــن باشــد، خــدا آن  یــا در آســمان ها  ســنگی 

اســت.  گاه  آ و  لطیــف  یقینــًا خــدا  مــی آورد؛ 
ِمــَن  ــُه 

َ
ل و  الِقیاَمــِة  َیــوَم  ُجــُل  الّرَ »َیجــيُء  می فرمایــد:   اهلل رســول  زمینــه  ایــن  در 

ــم 
َ
ل و  هــذا  لــي  أّنــی   ، َرّبِ یــا   :

ُ
فَیقــول واســي،  الّرَ کالِجبــاِل  أو  کاِم  الــّرُ ــحاِب  کالّسَ الَحَســناِت 

َبعــِدَك«.3 ِمــن  ــِه  ِب ــُل  ُیعَم ــاَس  الّن ــُه  مَت
َّ
َعل ــذي 

ّ
ال ِعلُمــَك  هــذا   :

ُ
فَیقــول أعَملهــا؟ 

بــا حســناتی  را می آورنــد  مــردى  قیامــت،  روز  فرمودنــد:  پیامبــر خــدا صل اهلل علیه وآلــه 
را مــن  اینهــا  پــروردگارا!  او می گویــد:  کشــیده.  کوه هــاى ســر به فلــك  یــا  انبــوه،  ابرهــاى  چــون 
به  کــه  اینهــا همــان دانشــی اســت  آمده انــد؟ خداونــد می فرمایــد:  کجــا  از  نــداده ام؛  انجــام 

آنهــا عمل می شــد. بــه  تــو  از  بعــد  و  آموختــی  مــردم 
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 رفتارسازی پیام با روش ارائه برنامه
انجــام  ی می شــود  کار زمینــه چــه  ایــن  در  کــه  باشــد  ــرای شــما ســؤال شــده  ب االن  شــاید 
به خاطــر  دارد  کســی قصــد  اطرافیــان  و  فامیــل  در  گــر  ا کــه  اســت  ایــن  راه هــا  از  یکــی  داد؟ 
از  به مــدت چنــد ســال  را  آن خانــواده  یــک جمــع چندنفــری،  بــا  کنــد،  فقــر ســقط جنیــن 

گرفتــه شــود. تــا جلــوی ســقط  کننــد  تأمیــن  مالــی  نظــر 
زندگی شــان  بــه  برکــت  و  بگذارنــد، خیــر  قــدم  زمینــه  ایــن  در  نفــری  گــر چنــد  ا قطعــا 
امام زمان اســت؛  بــرای  بــودن  یــار فاطمی  بــارز  کار مصــداق  ایــن  و  ســرازیر می شــود 
فاطمــه  مثــل  یــد  دار  زمــان امــام  بــرای  ی  نیــت سربازســاز بــا  و  کار  ایــن  بــا  چــون شــما 
در  گــر  ا مثــال  یــا  یــار جمــع می کنیــد.  دیگــر  بــه شــکلی  زمــان خودتــان  امــام  بــرای   زهــرا
فرزنــد  یــاد،  ز هزینه هــای  به خاطــر  می خواهــد  کــه  می شناســید  را  کســی  آشــنا  و  فامیــل 
2 ســالگی  تــا ســن  مــن  مثــال  بگوییــد  او  بــه  و  بشــوید  کنــد پیش قــدم  را ســقط  خــودش 
لبــاس  ینــه  هز هــم  دیگــری  شــخص  می دهــم؛  را  او  پوشــک  ینــه  هز و  بچــه  هزینه هــای 
شــیعیان  از  شــیعه ای  جــان  کــه  کنیــم  ی  کار هــم  کمــک  بــا  یعنــی  کنــد؛  تأمیــن  را  او 

امیرالمؤمنیــن حفــظ شــود. 
ِمْثلیِه  َفُتْنِفــَق  اهلل  فــی طاَعــِة  َتْمَنــَع  اْن  ک  »ِإیــا فرمودنــد:  زیبــا  کاظــم   چقــدر  امــام 

اهلِل«.1 َمْعِصیــِة  فی 
دو  می شــوی  ناچــار  کــه  مکــن  ی  خــوددار پــروردگار  اطاعــت  راه  در  مــال  صــرف  از 

کنــی! صــرف  گنــاه  و  معصیــت  راه  در  را  آن  برابــر 
همــان  و  ســخت گیرند  خویــش  بهداشــت  ینــه  هز بــرای   

ً
مثــال کــه  کســانی  بســیارند 

کننــد! ی هــا  بیمار درمــان  صــرف  را  آن  برابــر  چنــد  یــا  دو  کــه  می شــود  ســبب 
کــردن  خــرج  از  الزم،  مصــارف  در  انســان  گــر  ا کــه  اســت  عمومــی  قانــون  یــک  ایــن 

می شــود. ســنگین تری  هزینه هــای  گرفتــار  آن  جبــران  بــرای  کنــد،  ی  خــوددار
کند،  تربیــت فرزنــد خویــش مضایقــه  و  بــرای تعلیــم  یــا پــول  از صــرف وقــت  کــه  کســی 
را  او  ی هــای  ندانم کار و  انحراف هــا  و  جنایــات  و  اعتیادهــا  کمرشــکن  هزینه هــای  بایــد 
نیازمنــدی محرومــان اجتمــاع  رفــع  بــه  کــه  از صــرف هزینه هایــی  کــه  کســانی  کنــد.  تحمــل 
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ــرای  ب اســت  آن  ــر  براب گاهــی چندیــن  کــه  بایــد هزینه هایــی  بزننــد  کمــک می کنــد ســرباز 
جــان  حفــظ  بــرای  گــر  ا همچنیــن  کننــد.  مصــرف  آن  از  ناشــی  حــوادث  از  جلوگیــری 
ــه  ک ــم  ــرج می کنی ــی خ ــیم جای باش ــن  ــم مطمئ نکنی ــه  ین ــن   هز امیرالمؤمنی ــیعیان  ش

افتــاد. اتفاقاتــی خواهــد  نیســت چــه  معلــوم 

 رفتارسازی موضوع با روش ارائه برنامه
راه کار  مــا  بــه  یــم  کر قــرآن  در  متعــال  کنیــم؟ خداونــد  کجــا شــروع  از  و  کنیــم  مــا چــه  حــاال 

داده اســت:
ُکــْم 

َ
ل ــٌر  َخْی َذِلُکــْم  اهلَلِّ  َســِبیِل  ــي  ِف ْنُفِســُکْم 

َ
َوأ ْمَواِلُکــْم 

َ
ِبأ َوَجاِهــُدوا   

ً
ــاال َوِثَق ــا  ِخَفاًف ــُروا  »اْنِف

ــوَن«.1 ُم
َ
َتْعل ــْم  ُکْنُت ِإْن 

در  و جان هایتــان  امــوال  بــا  و  یــد  رو بیــرون  و ســنگین  بــا تجهیــزات ســبک  بــا شــتاب 
بــرای شــما بهتــر اســت.  ایــن  ]بــه حقایــق[ باشــید  گــر دانــا  ا کــه  کنیــد  راه خــدا جهــاد 

یعنــی همــان  ْنُفِســُکْم« 
َ
»َوأ بعــد می فرمایــد  ْمَواِلُکــْم« 

َ
ِبأ »َوَجاِهــُدوا  اول  قــرآن می فرمایــد 

کنیــد. یــاد  ز را    زمــان  امــام  یــاران  تــا  کنیــد  گفتیــم خــرج  کــه  مطلبــی 
فرمودند:    کرم  ا پیامبر  که  دارد  روایت  در 

ــن  ِلَم ــِة  الَجّنَ َدَرجــاِت  علــی 
َ
َفأ َدَرکاٍت،  ــالُث  َث ــاِر  ِفي الّن و  َدَرجــاٍت  ــالُث  َث ــِة  »ِفي الَجّنَ

َنَصَرنــا  و  ِبَقلِبــِه  نــا  أَحّبَ َمــن  الّثاِنَیــِة  َرَجــِة 
َ

ِفي الّد و  َیــِدِه  و ِبِلســاِنِه  َنَصَرنــا  و  ِبَقلِبــِه  نــا  أَحّبَ
ِبَقلِبــه«.2  نــا  أَحّبَ َمــن  الّثاِلَثــِة  َرَجــِة 

َ
ِفي الّد و  ِبِلســاِنِه 

باالتریــن درجــه  دارد؛  بهشــت، ســه درجــه  پیامبــر خــدا صل اهلل علیه وآلــه می فرماینــد: 
یمــان  یار و دســتش  زبــان  بــا  و  بــدارد  را دوســت  مــا  در دل  کــه  اســت  کســی  بــراى  بهشــت 
ــش  زبان ــا  ب و  ــدارد  ب ــت  را دوس ــا  م در دل  ــه  ک ــرد  ــاى می گی ــی ج کس ــه دوم  در درج ــد؛  کن

بــدارد. را دوســت  مــا  در دل  کــه  قــرار می گیــرد  کســی  در درجــه ســوم  و  رســاند  یمــان  یار
  زهــرا  امــا حضــرت  تومانــی خــرج می کنیــم،  مالمــان چنــد  از  کنیــم  گــر هنــر  ا مــا 

نکــرد.  یــغ  در هــم  از جانــش  زمانــش  امــام  از  دفــاع  بــرای 

توبه، 41.  .  1
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 روضه 
روایــات، باطــن لیلةالقــدر  بــه باطــن لیلةالقــدر اســت؛ در  توســل مــن معلــوم اســت؛ توســل 

اســت.  زهرا ســالم اهلل علیها  حضــرت 
آن حادثــه  ــه  ب نســبت  زهــرا ســالم اهلل علیهــا  از خــود حضــرت  اول چنــد جملــه  مــن 

ــم:  ــل می کن نق
َحاِمٌل« َنا 

َ
أ َو  َی 

َ
َعل ُه   َفَرَدّ برِْجِلِه  َباَب  

ْ
ال َرَکَل   »َو 

بــاردار  مــن  افتــاد؛ درحالی کــه  مــن  ی  رو بــه  در  کــه  زد  لگــد  نیم ســوخته  در  بــه  چنــان 
ی  رو بــا صــورت  مــن  َوْجِهــی«؛  َتْســَفُع  »َو  زبانــه می کشــید؛  آتــش   » ُتْســَعُر ــاُر  الَنّ »َو  بــودم. 
ــا  ب ــِده«  بَی ــرُِب   »َفَیْض ــوزاند.  را می س ــن  م ــره ی  و چه ــید  ــه می کش زبان ــش  آت ــادم؛  افت ــن  زمی
کــه  زد  ــی« چنــان محکــم ســیلی  ُذِن

ُ
أ ــْن  ِم ُقْرِطــی  ــَر  اْنَتَث ــی  »َحَتّ زد؛  مــن ســیلی  ــه  ب دســت 

. کــرد …  کنــده  پرا را  مــن  گوشــواره های 
بخوانیم؛  روضه     زبان حال علی با  امشب 

در وســــــــــــط کوچــــــــــــه تــــــــــــو را می زدنــــــــــــد
کاش به جــــــــــــای تــــــــــــو مــــــــــــرا می زدنــــــــــــد

***
کبود؟ چشــــــــــــمت  گوشۀ ی  شــــــــــــده  چرا 
بود؟ مــــــــــــرده  علی  مگــــــــــــر  من  بــــــــــــه  بگو 

***
مــــــــــــن وای  و  مــــــــــــن  وای  و  مــــــــــــن  وای 
مــــــــــــن زهــــــــــــرا  ســــــــــــینه ی  و  در  میــــــــــــخ 
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