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مقدمه

انسان ،موجودی اجتماعی است و بدون روابط اجتماعی نمیتواند به زند ی خویش در دنیا
ادامه دهد؛ زیرا نیازهای هر انسانی تنها در اجتماع بارآورده میشاود و هایچ انساانی باه تنهاایی
نمیتواند همه نیازها ،بهویژه نیازهای احساسی و عاطفی خویش را برآورده سازد .بنابراین با توجه
به ضرورت حضور اجتماعی و بهره٬مندی از آن ،افراد اجتماع بایاد نسابت باه یکادیگر احتارام
بگذارند تا بتوانند در یک فضاای آرام ،تعاامالت اجتمااعی داشاته باشاند .از هماینرو یکای از
مهارتهای جامعهپذیری ،آموزش و تربیت افراد بر اساس احترام باه یکادیگر اسات .احتارام و
تکریم شخصیت به عنوان یکی از روشهای صحیح و کارآمد در تربیت انسان ،پشتوانه سالمت
روان بشر و از مهمترین عوامل رشد شخصیت اوست .پیشوایان معصوم در سیره عملی خود
توجه خاصی به این موضوع دارناد و آن را سارلوحه برناماههای تربیتای و ساازنده خاویش قارار
دادهاند .در این نوشتار 1به اهمیت و جایگاه احترام در زند ی با تأکید بر سیره حضرت زهارا ،
در ابعاد مختلف پرداخته میشود.
جایگاه احترام در اسالم

بخش بزر ی از تعالیم وحیانی اسالم ،ناظر به رواباط اجتمااعی انساان اسات .ا ار رواباط
انسانها با یکدیگر به شکل صحیحی انجام شود ،تأمینکننده رواباط انساان باا خداسات؛ زیارا
ُ
خروجی احکام عبادی در ارتباط با خدا را میتوان در خل و خوی شاخص نسابت باه دیگاران
ّ
* عضو هیئت علمی جامع المصطفی و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1این نوشتار متن پیاده شده سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین دکتر ناصر رفیعی محمدی است که در ایام شهادت
حضرت فاطمه زهرا سال 1443ق .در جمع مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ایراده شده است.
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جستجو کرد .یکی از آموزههای وحیانی ،احترام به دیگران است .هر فرد باا احتارام ذاشاتن باه
حقوق دیگران ،به خویش احترام می ذارد؛ زیرا افزون بر اینکه مراعات حقاوق دیگاران موجاب
میشود تا دیگران نیز نسبت به حقوق ما احترام بگذارند و آنها را مراعات کنند ،عامل اصالی در
احترام به خویشتن خویش است و این ،نشاندهنده دستیابی به کماالت اخالقی است که هاد
بعثت پیامبر بوده است.
ا ر چه در تعالیم اسالمی ،موارد بسیاری وجود دارد که باید مورد احترام قرار یارد؛ چنانکاه
در کتاب احترام و تکریم 1،احترام به  12نوع تقسیم شده که برخای از آنهاا همچاون احتارام باه
خود ،والدین ،همسر ،فرزند ،بزرگ هر قوم و  ...هستند ،اما از نگاه دین بعضی افراد و امور احترام
ندارد مانند بدعت ذار در دین ،متجاهر به فس و حاکم ستمگر.
 .1احترام به خود

احترام به خود ،اصلی مهم و اساسی است .انسان ح ندارد باه خاود تاوهین و بیاحترامای
َ
َ َ
کند؛ چنانکه در روایت نیز آمده است «َل َِین َب ِغيِِ ِلل ُمؤ ِم ِنِِأنِِ ُی ِذلِِ َنف َسله؛ 2شایسته نیسات ماؤمن
َ
َّ َ َ َ
ُ ُ َ ُ َّ َ َ
ور ُُِِکل َه َاِوِلم ُِیف ِّوض ِِإلي ِلهِ
خویشتن را ذلیل و خوار کند» .همچنین « ِح َِنِالل َهِِف َّوضِِ ِإل ِِال ُمؤ ِم ِنِِأم
َ َ ُ َ َ
ونِذ ِليه؛ 3خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده ،اما این اختیار را به او نداده است کاه
أنِیك
ذلیل باشد».
برخی افراد با رفتار و عملکردی که دارند ،اجازه تاوهین باه خاود از ساوی دیگاران را صاادر
میکنند .پیامبر اسالم در سفارشی به امیرالمؤمنین این افراد را معرفی کرده است
کسی که به میهمانیای برود که به آن دعوت نشده است ،مهمانی که به صااحب خاناه
دستور دهد ،کسی که از دشمنانش خیر و نیکی طلاب کناد ،کسای کاه از فرومایگاان
انتظار فضل و نیکی داشته باشد ،کسی که در یک کار ّ
سری میان دو نفر وارد شود که او
را وارد آن راز نکردهاند ،کسی که حکومت را سبک بشمارد ،کسی که جایی نشایند کاه
شایسته آنجا نیست و کسی که سخن خاود را باه کسای بگویاد کاه از او حر شانوی
ندارد.

4

 .1اکبری ،محمود ،احترام وتکریم ،قم جامعه مدرسین ،چا اول.13۷8 ،
 .2محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،5ص .64
 .3محمد بن حسن طوسی ،تهذیب االحکام ،ج  ،6ص .1۷9
 .4محمد بن علی صدوق ،من الیحلره الفقعه ،ج  ،4ص .355
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 .2احترام به مقدسات

امام صادق

در تعریف مقدسات فرموده است

َّ َ َّ َ َ َ
َّ
َّ
ِالل ِه ِ َو ُِحر َم ُة َ ُ
َ َ ُ َُ ُ َ َُ ُ
لولِاللل ِِه ِ َوِ
ول ِ
ِآلِرس ِ
ِ
ِلل ِهِِعزِوِج ِِ ِف َّيِِ ِبه ِد ُِِِخ َّمسِِحر ٍمِِحرمةِر َّس ِ
ُ َ
ُ
ُ َ ُ َ
ن؛ 1برای خدای عزوجال در
ابِالل ِه َِع َّز َِو َِج َِو ُِحر َمةِکع َب ِةِالل ِه َِو ُِحر َمةِال ُمؤ ِم ِ ِ
حرمة ِِکت ِ
شااهرهایش پاانج حرماات اساات (کااه احت ارام آنهااا باار مااردم الزم اساات) حرماات
رسولخدا  ،حرمت خاندان رسولخدا  ،حرمت کتاب خدای عزوجل ،حرمت
کعبه خانه خدا ،حرمت مؤمن.

 .2/1حرمت رسولخدا

احترام به رسولخدا در قرآن را میتوان به دو دسته «بایادها» و «نبایادها» تقسایم کارد.
ََّ َ
َ
ََّ ُ َ
او َق َص ْ
ول» 2.نبایدها مانند «ال َت ْر َف ُعوا َأ ْص َو َات ُک ْم َف ْ
او ِت
بایدها مانند «أ ِط ُیعوا الل َه َوأ ِط ُیعوا الرس
ََّ َّ 3
الن ِب ِی».
 .2/2حرمت خاندان رسولخدا

زیارت جامعه کبیره ،شناسنامه احترام به اهلبیات اسات ،در فرازهاای بسایاری از ایان
دعای شریف ،به جایگاه و شأن اهلبیت اشاره شده است .رسولخدا نیز بر احتارام باه
َ ُّ َ َّ
َ ِّ ُ َ َ َ
ََ
لاتيِِ َو ِِملن َِبع ِلد ِِ َوِ
َاهلبیت خود نیز تأکید کرده است «أیهاِالنلاسِِعظملواِألل ِِبي ِتليِِ ِفليِِحي ِ
ولم َِو َِف ِّض ُل ُ
أ کر ُم ُ
ولمِ؛ 4ای مردم! اهلبیت مرا در زمان حیاتم و پس از مرگ من بزرگ داریاد و باه
ِ
آنان احترام ذارید و برتریشان دهید».
 .2/3حرمت کتاب خدا

خداوند در آیات بسیاری به وجوب احترام به قرآن اشاره کرده است که در کتاب قرآن در قرآن
5
ا ر ارزشمند آیتالله جوادی آملی جمعآوری شده است.
 .2/4حرمت خانه خدا

امیرالمؤمنین علی

َ َ َ ُ
در نهجالبالغه درباره حرمت خانه خدا فرموده است «ف َلرض َِعلليكمِ

 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،8ص .10۷
 .2نسام .59
 .3حجرات .2
 .4محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،30ص .313
 .5برای مثال ر.ک واقعه  ،81نسام  ،28یونس  5۷و . ...
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َّ

َ

ًَ

َح َّج َِبيتهِال َه َرامِالذ َِج َعل ُهِقبلة َ
ِِ...و ِِلل َعا ِئ ِذ َینِِ َح َرما؛ 1خداوند زیارت بیتالحرام خود را کاه قبلاه
ِ
ِِ
ِ ِ
مردمانش قرار داد ،بر شما واجب کرد  ...و برای پناهآوردند ان آنجا را امن ساخت».
 .2/5حرمت مؤمن

امام صادق در روایتی حرمت مؤمن را باالتر از حرمت خانه کعبه دانسته است «ال ُمؤ ِم ُنِِ
َ َ
َ
ً
2
أعظ ُمِِ ُحر َمة ِِم َنِِالكع َبة».

فتنی است از نظر دین مبین اسالم ،تمام ادیاان الهای بارای برقاراری پیوناد میاان انساان و
خداوند ،نجات و هدایت آدمی آمدهاند .پیامبران عظیمالشأن الهی نیز برای دعوت انسان باه
سوی خداوند و سترش عدالت برانگیخته شده و چون هد نهایی همه یکی است ،هیچکادام
دیگری را رد نکردهاند؛ بلکه پیامبران پیش از خود را تصدی کرده و به آمدن پیامبری پس از خاود
نوید دادهاند .پیامبران با یکدیگر اختالفی نداشتند و ا ر تفاوتی در شرایع آنها به چشم میخورد،
به سبب نیازهای زمانی و شرایط خاص بوده است؛ از این رو هر فرد مسلمان باید به مقدساات و
عقاید سایر ادیان احترام بگذارد و نباید به آنها بیاحترامی کند .قارآن از بیاحترامای نسابت باه
عقاید مشرکان نیز نهی کرده است؛ زیرا بیاحترامی به عقاید آناان موجاب بیاحترامای آناان باه
خداوند متعال میشود 3.در فضای کنونی همزمان با حفظ مرز وحدت و مرز روشنگری و عادم
خلط میان آنها ،باید ضمن احترام به عقاید و مقدسات دیگر ادیان الهی و غیار الهای ،حقیقات
چهره ناب اسالم را به نمایش ذاشت تا بتوان با دیگر افراد جامعه زیست مسالمتآمیز داشت.
احترام در سبک زندگی حضرت زهرا

حضرت زهرا در مسئله اطاعت و احترام ،الگوی بیبدیلی است که اماروز بایاد بایش از
پیش مورد توجه وعاظ و نویسند ان قرار یارد .در ایان قسامت باه اهمیات احتارام در زناد ی
حضرت فاطمه زهرا در روابط سه انه خود با والدین ،همسر و فرزندان اشاره میشود
 .1احترام به والدین
4

خداوند احترام به والدین را در کنار وحدانیت خود قرار داده و به انسان دستور داده است کاه
 .1محمد بن حسین شریف الرضی ،نهجالبالغه ،تصحیح صبحی صالح ،خطبه اول.
 .2محمد بن عی صدوق ،الخصا  ،ج  ،1ص .2۷
 .3انعام .108
 .4نسام 36
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برای والدین خویش دعا کند 1،به آنان نیکی و احسان نماید 2و با آنان بزر وارانه ساخن بگویاد.
در روایات نیز از منت ذاشتن بر والدین در برابر انجام کاری نهی شده است

3

َ َ
َ َ َ
ََ
ال َم َّن ُانِِ َعل ِِأ َب َو ی ِهِِ َو ِِإخ َو ِت ِهِِ َوِأخ َو ِات ِهِِ َب ِِعيد ِِم َنِِ َّالرح َم ِة َِو َِب ِعيد ِِم َنِِال َمه ِئك ِةِق ِر یبِِ ِم َنِِ َّالن ِارِ
َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ
ُّ َ َ
ِاْلخ َر ِِة؛ 4کسای
َلِیستجابِلهِدع َوةِوَِلِیقض ِلهِحاجةِوَِلِینظ ُرِالله ِِإلي ِه ِِفيِالدنياِو ِ
که بر پدر ،مادر ،برادران و خواهرانش منت نهد ،از رحمت خدا و فرشاتگان دور ،و باه
آتش جهنم نزدیک است .دعایش مستجاب نمیشاود و حااجتش بارآورده نمیشاود و
خداوند در دنیا و آخرت به او توجه نمیکند.

ا ر چه آن حضرت مدت زمان کوتاهی از نعمت وجود مادر بهرهمند بود ،اماا هماواره منباع
آرامش مادرش ،حضرت خدیجه بود؛ چنانکه نقل است
هنگامی که حضرت خدیجه با پیامبر که فردی یتیم و فقیر بود ،ازدواج نماود؛ زناان
مکه از او دوری میکردند و به او ساالم نمیکردناد .از ایان رو حضارت خدیجاه احسااس
تنهایی مینمود .هنگامی که به فاطمه بااردار شاد ،حضارت فاطماه در شاکم حضارت
خدیجه با او حر میزد و او را به صبر و شکیبایی دعاوت مینماود .حضارت خدیجاه
سااخن فااتن حضاارت فاطمااه بااا خااود را از پیااامبر مخفاای میکاارد تااا اینکااه روزی
رسولخدا شنید که خدیجه با خاود صاحبت میکناد .فرماود «باا چاه کسای ساخن
َ َ َّ
ُ
ينِِال ِذ ِِ ِفيِِ َبط ِنيِِ ُی َه ِّدِث ِنيِِ َو ُِیؤ ِن ُس ِني؛ جنیناي کاه در
می ویی؟» خدیجه عرض کرد «الج ِن
شکم من است ،پیوسته با من حر میزند و موجب آراماش مان میشاود» .پیاامبر باه او
َ ُ َ َّ
َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ِّ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ َّ َ َّ َ ُ َّ ُ
اِالنسلةِالط ِال َرةِال َمي ُمونة َِوِأ َّنِالل َهِ
فرمود «یاِخ ِدیجةِلذاِجبر ِئي ِیخ ِبر ِنيِ[یبشر ِنيِ]ِأنهاِأنث ِوِأنه
َ
ُ
َ
َت َب َارك َِو َِت َعال َِس َيج َع َِنس ِلي؛ 5ای خدیجه! جبرئیل مرا بشارت داده که او دختری پااک و مباارک
است و خداوند تبارک و تعالی مقدر نموده که نسل من از طری او برقرار و پایدار بماناد و مقارر
فرموده که فرزندان او پس از انقطاع وحی ،امام و خلیفه خدا در زمین باشند».
بانوی بزرگ اسالم در احترام به پدر و پرساتاری از آن حضارت نیاز نموناهای بینظیار باود؛
ُ
چنانکه نقل است وقتی دندان رسولخدا در جنگ احد شکست و خود بر سار آن حضارت
 .1لقمان .14
 .2نوح .28
 .3اسرام .23
 .4حسن بن محمد دیلمی ،ارشاد القلوب ،ج  ،1ص .194
 .5محمد بن علی صدوق ،االمالی ،ج  ،1ص .194
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اصابت کرد ،امام علی با سپر آب میریخات و حضارت زهارا خاون سار پیاامبر را
میشست .وقتی آن حضرت دید خون سر بند نمیآید ،تکه حصیری را ساوزاند و خاکساتر آن را
ذاشات تاا خاون بناد آماد 1.در جناگ خنادق نیاز ناان پخات و بارای
بار زخام پیاامبر
َ
2
نان آورد .احترام بانوی بزرگ اسالم نسبت به پدرش تا آنجا بود که وقتای آیاه «ال
رسولخدا
َ
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َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ
ول َب ْینک ْم کد َع ِاء َب ْع ِضک ْم َب ْعضا قد یعلم» نازل شد ،آن حضرت نیز پادرش را
تجعلوا دعاء الرس ِ
با عنوان «یا رسولالله» خطاب میکرد ،اما پیامبر به او فرمود
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لتِف ِإنهلاِأح َيلاِ
لوليِیلاِأب ِ
ابِالبذ ِِِوِال ِكب ِرِق ِ
ِفيِأل ِ َِالجف ِاءِوِال ِغلظ ِة ِِمنِقر ی ٍشِأصه ِ
َ
َ
ب؛ 4ای فاطمه! این آیه درباره تو نازل نشده و نه درباره خاندان و نسل
ِللقل ِب َِوِأرض ِِل َّلر ِّ ِ
تو .تو از منی و من از توام .این آیه در مورد جفاکاران و تندخویان بیادب از قریش نازل
شده است .بگو پدر جان ،کاه ایان ساخن قلاب مارا زناده میکناد و خادا را خشانود
میسازد.

محبت و احترام متقابل میان حضرت زهرا و پیامبر تا آنجا بود که وقتای پیاامبر
اندوهگین میشد ،تنها حضرت زهرا میتوانست غم را از چهاره آن حضارت بزدایاد .وقتای
حضرت زهرا آن حضرت را «یا ابتا» مینامید ،قلب و روح پیامبر شادمان میشاد ،جاز
آنجا که در میان در و دیوار قرار رفت و فرمود «ای پدر بزر اوار! ای رساولخدا! ایان چناین باا
عزیزدلت و دخترت رفتار کردند» 5و قلب پیامبر را آتش زد.
 .2احترام به همسر

ازدواج ماند ار و حقیقی ،ازدواجی است که شاکله آن بر اساس عش و محبت شکل یرد و
تداوم یابد .ح تعالی نیز برای این منظور ،اکسیر اعظم و وهر رانبهاا و باا ارزش محبات را در
َ ُُ َ
َ
ْ َُْ ُ َْ
َ ََ َ َ ُ
ْ
نهاد زن و مرد قرار داده اسات « َو ِمن َآی ِات ِه أ ْن خلق لک ْم ِمن أنِ ِسک ْم أز َواجا ِلت ْسکنوا ِإل ْی َها َو َج َعل
َب ْی َن ُک ْم َم َو َّدة َو َر ْح َمة إ َّن في َذل َك َل ََیات ل َق ْوم َی َت َِ َّک ُر َ
ون؛ 6و از نشانههای او اینکه از [نوع خودتاان
ِ
ِ ِ ِ
 .1محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،59ص .192
 .2همان ،ج  ،16ص .225
 .3نور « 63خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خطاب کردن بعضی از خودتان به بعضی [دیگر قرار مدهید».
 .4محمد بن علی ابن شهرآشوب ،مناقب آ اایطالب  ،ج  ،3ص .320
 .5محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،43ص .14۷
 .6روم .21
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همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام یرید و میانتاان دوساتی و رحمات نهااد .آری ،در ایان
ً
[نعمت برای مردمی که میاندیشند ،قطعا نشانههایی است» .زن و شوهر برای رسیدن به آرامش
و رم شدن کانون خانواده و تحکیم آن ،می بایست این امر فطری را نسبت به یکدیگر ابراز کنناد
تا رابطه دوستانه و صمیمانه آنان بیش از پیش برقرار شده و جلاوی اصاطکاکها و باداخالقیها
رفته شود .نمونه بارز یک زند ی پر از عش و محبت را میتوان در ازدواج امیرالماؤمنین باا
حضرت زهرا مشاهده کرد؛ ازدواجای کاه باا شاخصاههای سااد ی ،بیآالیشای ،کمباودن
جهیزیه و مهریه آغاز شد و با مهرورزی و عش تداوم یافت.
زند ی بانوی بزرگ اسالم و امیرالمؤمنین چندین اصل دارد که هر یک را میتوان به طاور
مفصل مورد بررسی قرار داد .یکی از این اصول ،اصل محبت است .این محبت تا آنجا باود کاه
ُ َ َ ً َ َ
ليِل َنف ِسلكِِ
وحيِِ ِلر ِ
حضرت صدیقه کبری به امیرالمؤمنین میفرمود « ُر ِ
وحكِِ ِوقاءِ،وِنف ِس ِ
ِف َداء؛ 1روحم فدای روح تو و جانم سپر بالی جان تو».
امیرالمؤمنین نیز در فراق همسر عزیزش چنین سرود
َنًســ  َع َلــی َم َر َرات َهــا َمح ُب َ
وســ  
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ
ََ
ــان َو ِ ن َمــا 
الخیــریعـــ ِِ ِرــ الحی ِ

َ َ ََ َ َ َ
َ َ َ َ
ات 
ـــالیتهــاخرنــتم ـ الزرــر ِ
َ َ َ َ َ َ َ َُ َ
ـول َح َ
ـات  2
ی
أخشیمخارـ أزتط
ِ

«غم و غصه جانم را در سینه حبس کرده ،ای کاش همراه این همه غم و اندوه جانم از بادن
خارج میشد .بعد از تو دیگر در زند ی خیر و امیدی نیست .ریه من به خاطر ترس از طوالنی
شدن عمرم بعد از توست».
ا ر فاطمه برترین بانوی جهانیان است و در میان زنان از هر جهت ،کسای دارای مقاامی
واالتر از او نیست؛ پس شناخت تمام لحظات زند ی بانوی بازرگ اساالم و لحظاه لحظاههای
حیات پر برکتش از ارزش فوقالعادهای برخوردار است؛ زیرا با دقات و تأمال در آن میتاوان باه
عالیترین رتبههای روحانی رسید.
 .3احترام به فرزند

َ َ ُّ َ َّ َ
اذین
«یاا أیهاا ال ِ

ارزش و اهمیت فرزند در اسالم تا آنجاست که خداوند دستور داده است
َ
ُ ُ َُْ
ُ
َ
ُ
َّ
َآمنوا قوا أنِ َس ُک ْم َوأ ْه ِل ُیک ْم نارا َوق ُود َها الناس َو ْال ِ َج َارة؛ 3ای کسانی که ایمان آوردهاید! خودتان
 .1سید هاشم بن سلیمان بحرانی ،مدین المعاجز االئم االثنی مشر ،ج  ،3ص .369
 .2محمد بن علی ابن شهرآشوب ،مناقب آ اایطالب  ،ج  ،1ص .240
 .3تحریم .6
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و کسانتان را از آتشی که سوخت آن مردم و سنگهاست ،حفظ کنید» .رسولخدا

در تفسیر
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یمان أل َ قنا ِب ِه ْم ذ ِّر َّیت ُه ْم َو َما ألتناه ْم ِمن َع َم ِل ِه ْم ِمن ش ْیء
آمنوا َوات َب َعت ُه ْم ذ ِّر َّیت ُه ْم ِب ِإ
آیه «وال ِذین
ٌ 1
َ َ
َ
َ
َ
ُک ُّل ْام ِرئ ِبما کسب ر ِهین؛ و کسانی که رویده و فرزندانشان آنها را در ایمان پیروی کردهاند،

فرزندانشان را به آنان ملح خواهیم کرد و چیزی از کار[ها شان را نمیکاهیم؛ هر کسی در رو
دستاورد خویش است»؛ فرموده است

َّ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
ِ.ف َي ُقلو ُل َ
ِ:یلاِ
ِ:إنهمِلمِیبلغواِدرجتلك
الرج َ ِالجنةِسألِع َنِأبوَی ِهِوزوج ِت ِهِوول ِد ُِِ،فيقال ِ
بِ،قد َِعمل ُتِل َ
يِول ُهمِ.ف ُيؤ َم ُر ِِب ِإل َه ِاق ِهم ِِب ِِه؛ 2وقتی آدمی داخل بهشت میشود از پادر
َر ِّ ِ
ِ ِ
و مادر خود و از ذریه و فرزندانش پرسش میکند .به او می ویند آنهاا باه درجاه تاو
نرسیدند و عمل تو را نداشتند .می وید پرورد ارا! من ا ر عمل کردم ،به نیت خودم و
آنان عمل کردم .آن وقت دستور میرسد ایشان را هم به وی ملح کنند.

فرزند به پنج نوع تربیت نیاز دارد تربیت دینی ،تربیت اخالقای ،تربیات اجتمااعی ،تربیات
عاطفی و تربیت سیاسی .سیره و عملکرد حضرت زهرا در رفتار با فرزندانش و تربیات آنهاا
نیز الگویی بیمثال بود؛ چنانکه بر اساس زارههای تاریخی در غروب هار جمعاه فرزنادانش را
دور هم جمع میکرد و به آنها می فت در پاسخ دعاهایش آمین بگویند و آنها را در شابهای
قدر بیدار نگه میداشت تا از فضیلت این شبها بهره ببرند
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اِمنِالنه ِارِوِتقولِمهرومِملنِح ِلرمِخيرللا؛ و فاطماه رهاا نمیکارد احادی از
له ِ
خانوادهاش را در این شب که بخوابد و عالج میکرد خواب ایشان را به کمای طعاام ،و
از روز آنها را برای احیای آن مهیا میکرد[یعنی امر میکرد که روز را بخوابند و شابها
بیدار باشند و میفرمود محروم کسی است که از خیر امشب محروم بماند.

حضرت با فرزندانش بازی میکرد و به آنان در خالل بازی درس دین میداد .نقال اسات باا
حسن بازی میکرد و او را باال و پایین میانداخت و برایش این ونه شعر میخواند
َامام
َ
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 .2سید محمدحسین طباطبایی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج  ،19ص .16
 .3محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج  ،94ص .10
 .4همان ،ج  ،43ص .286
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«حسن جان! همچون پدرت باش و ریسمان (ظلم و ستم) را از ( ردن) ح بر کن .خداوند
منان را پرستش نما و کینهتوز و ح ستیز را به دوستی مگیر».
در تربیت سیاسی نیز هنگامی که به مسجد رفت و خطبه فدکیه را خواند ،حضرت زینب
را که کودکی  5ساله بود ،با خود برد.
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