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7 پیشگفتار

پیشگفتار

اســام، خانــواده را محبوب تریــن و عزیزتریــن بنیــان اجتماعــی در نــزد خداونــد 

دانســته اســت. دربــاره ترغیــب بــه ازدواج، تنظیــم روابــط خانوادگــی، مســئولیت 

اعضــای خانــواده در برابــر یکدیگــر و اســتحکام خانــواده، آموزه هــای بســیاری در 

کارآمــدی  ــواده و اســتحکام و  ــه تشــکیل خان ــع اســامی وجــود دارد. توجــه ب مناب

کــه مســئولیتی اجتماعــی و حکومتــی  آن، نــه تنهــا وظیفــه اعضــای خانــواده، 

اســت. جامعــه نســبت بــه ازدواج افــراد، و تشــکیل، تحکیــم و تعالــی خانــواده 

مســئول شــناخته شــده و پــس از آن نیــز نســبت بــه ترمیــم خانــواده و حــل مســائل و 

مشــکات خانوادگــی وظیفه منــد اســت. 

کان محســوب     »خانواده محــوری« در منظومــه معرفــت اســامی یــک راهبــرد 

مســئولیت  باالتریــن  و  تأثیــر  بیشــترین  خانــواده  اســامی،  نــگاه  در  می شــود. 

معنــای  بــه  منظــر  یــک  از  خانواده محــوری  دارد.  عهــده  بــر  تربیــت  بــاب  در  را 

توان مندســازی در حــل مســائل خــود، ارتقــاء مهارت هــا و تقویــت دانــش خانــواده 
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و تحکیــم جایــگاه تربیتــی آن اســت. 

   امــروزه بــه برکــت انقــاب اســامی و اســتقرار نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بــا 

گاه، عــادل و دلســوز نســبت بــه صــاح و مصلحت  وجــود رهبــری اسام شــناس، آ

کلیــدی ســعادت بخش در  فــرد و اجتمــاع، توجــه بــه ارزش هــای اصیــل و عوامــل 

جامعــه هم چــون خانــواده، بیــش از هــر زمــان دیگــری تجلــی می نمایــد.

که خود یک انقاب اصیل فرهنگی ناشــی از فرهنگ     در بســتر انقاب اســامی 

کیــد بــر پاسداشــت خانــواده، بــه دلیــل جایــگاه یگانــه آن  نــاب اســام عزیــز بــود، تأ

در فراینــد مهــم تربیــت و شــکل دهی بــه ارزش هــا ضرورتــی آشــکار یافتــه اســت. در 

کتاب هــای خانــواده در چهــار بخــش تشــکیل، تحکیــم،  همیــن راســتا، مجموعــه 

کیــد بــر اصــل تقــدم پیشــگیری بــر درمانگــری و بــا  تعالــی و ترمیــم خانــواده بــا تأ

یکــرد اســامی تدویــن و بــه عاقه منــدان تقدیــم می گــردد. رو

در پایــان، از پژوهش گــر محتــرم جنــاب حجت االســام و المســلمین مهــدی 

کــه کار اصلــی تدویــن اثــر حاضــر بــر عهــده ایشــان بود و نیــز آقایان  محمدی صیفــار 

کــه پژوهشــگر  را در تدویــن بخشــی از  علی رضــا بهبــودی و مجتبــی متقی نــژاد 

ــی می شــود. ــه تشــکر  و قدردان ــد، صمیمان ــاری نموده ان ــر  ی ایــن اث

یابی،  هم چنین از جناب حجت االسام و المسلمین کاظم علی محمدی که ارز

ویرایش و بازبینی اثر پیش رو را بر عهده داشتند، تقدیر و تشکر   به عمل می آید.

یزی تهذیبی                                                                                                                                     مدیریت مطالعات و برنامه ر
    معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه
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مقدمه

علمــای راســتین اســام، تنهــا در عرصــه علــم و تربیــت نفــس خویــش علمــدار 

گوهــر نفــس خویــش را پــس از ســیر از خلــق بــه حــق،  نبوده انــد، بلکــه آنــان همــواره 

گرفتــه و علــم و عمــل را درآمیخته انــد. ســیر در  کار  در خدمــت حــق و خلــق بــه 

خلــق، فقــط نیازمنــد علــم و دانــش نیســت، بلکــه تبدیــل علــم بــه عمــل و تربیــت 

یــخ، ســتارگان  گــواه تار نفــوس در ســیره عملــی اســت؛ چــه آن کــه علمــای شــیعه بــه 

کــه مــردم، دیــن و راه راســت هدایــت را از عمــل آنــان در یافته انــد  فروزانــی هســتند 

ــا از علــم و تخصص شــان. ت

   ســیره ی عملــی ایــن گوهرهــای نفیــس، آن گاه میــان خلــق ســربلند ظاهر می شــود 

کــه نخســت در زندگــی خانوادگــی بــه صــورت الگــو  و در تــارک جامعــه می نشــیند 

ــه ســرای ابــدی،  کــوچ ب کــه حتــی پــس از ســال ها  بدرخشــد و نفوســی را بپرورانــد 

کام هــا شــیرین بیایــد و در زبان هــا جــاری شــود. هنــوز در 

که بدانیم علمای راستین اسام، چگونه در زندگی خانوادگی،     اینک بر ماست 

پرداخته اند؟ نفوس  تربیت  به  چگونه  و  داشته  تعامل  خود  فرزندان  و  همسر  با 

 چگونه آن دانش رفیع و پربار خود را در عرصه عمل به ساده ترین وجه نشان داده اند؟ 
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گویای الگوهای متقابل اخاقی -رفتاری  کتاب "مشق مهر" در حد بضاعت خود،     

و  فرزندان  همسر،  با  آنان  تعامل  چگونگی  و  خانوادگی  زندگی  در  دین  بزرگان 

کتاب به چند  گرفته،  که در چاپ دوم صورت  بستگان است. ویرایش جدیدی 

گون تقسیم شده است.  گونا فصل مستقل با موضوعات 

   فصــل اول )بــا همســر(، چگونگــی ارتبــاط متقابــل اخاقــی و رفتــاری بــزرگان 

ارتبــاط اخاقــی و رفتــاری  بــا همســر؛ فصــل دوم )بــا فرزنــد(، چگونگــی  دیــن 

ــواده و  ــا خان ــد(؛ فصــل ســوم )ب ــدان )تربیــت اخاقــی و عملــی فرزن ــا فرزن ایشــان ب

خویشــان(، چگونگــی رفتــار بــا اعضــای خانــواده )جمــع خانوادگــی( و چگونگــی 

ارتبــاط اخاقــی و رفتــاری بــا بســتگان خــود و همســر را شــامل می شــود.

مهدی محمدی صیفار



فصل اول

با همسر
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مشق اول:
 پیوند

رسول خدا فرمود:
؛ ْیَس ِمّنِ

َ
ِت َفل ْن َرِغَب َعْن ُسّنَ َ َ

ِت ف اُح ُسّنَ
َ

ك الّنِ
ازدواج سنت من است هر که از سنت من روی برگرداند از من نیست. 

)شعیری، جامع االخبار، ص 101(

و نیز حضرت فرمود:
 

َّ
ــل َوَج  ِإّنَ اهَّلَل َعّزَ

َّ
ــل َوَج ــاهَّلِل َعّزَ ــُه ِب ــاَء َظّنَ َس

َ
ــْد أ ــِة َفَق

َ
َعْیل

ْ
ــَة ال اَف ــَج َمخَ ی ِو ْز ــَرَك الّتَ ــْن َت َم

ــور، 32(؛ ــِه « )ن ــْن َفْضِل ــُم اهَّلُل ِم ــراَء ُیْغِنِ ــوا ُفَق وُن
ُ

: »ِإْن َیك
ُ

ــول َیُق
یــرا خداونــد  هــر کــس از تــرس فقــر ازدواج نكنــد بــه خداونــد بــد گمــان شــده اســت، ز
گــر تهى دســت باشــند، خداونــد آنــان را از فضــل خــود بى نیــاز مى کنــد. مــى فرمایــد: ا

کلینی، الكافی، ج 5، ص 331(  (
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1.خواستگاریامامخمینی

 ،لواســانی ســیدمحمدصادق  آقــای  ]آیــت اهلل[  بــار  خمینیپنــج  امــام 

ــت اهلل  ــزد آی ــرش، ن ــتگاری همس ــرای خواس ــود را ب ــن خ ــت دیری ــره و دوس هم حج

ــم امــام( می فرســتند. همســر امــام، داســتان خواســتگاری را  ــدر خان ثقفی)پ

چنیــن نقــل می کننــد:

مــن بــا مادربزرگــم زندگــی می کــردم. نــام او خانــم مخصــوص بــود و مــا بــه او 

ــزرگ،  ــد، مــن و مادرب ــواده ام در قــم بودن کــه خان ــی  ــی می گفتیــم. زمان ــم مامان خان

کــه بــه مدرســه  هــر دو ســال یــک مرتبــه بــه قــم می رفتیــم. ... مــا ســه خواهــر بودیــم 

می رفتیــم. خواهر هایــم در قــم درس می خواندنــد و مــن در تهــران. خاصــه، تــا 

کــه صحبــت ازدواج مطــرح شــد. همان طــور  کاس هشــتم درس خوانــده بــودم 

کــه خانــواده ام در قــم بودنــد، مــا چنــد بــار بــه آن جــا رفتیــم.  گفتــم، در آن مدتــی  کــه 

ــار هــم 14 ســاله. دفعــه آخــر،  ــار 13 ســاله و یــک ب ــودم، یــک ب ــار 10 ســاله ب یــک ب

کــه مــن بمانــم. مادربزرگــم می خواســت پــس از  کــرد  پــدرم از مادربزرگــم خواهــش 

کــرد: »مــن قدســی  1۵ روز بــه تهــران برگــردد؛ چــون عیــد بــود. پــدرم خواهــش و تمنــا 

یــد دو مــاه پیــش مــن بمانــد. مــا تابســتان بــه تهــران  جــان را ســیر ندیــدم. بگذار

یــم.« می آییــم و او را می  آور

ــا این کــه راضــی نبــودم چنــد مــاه در قــم     باالخــره مادربزرگــم راضــی شــد و مــن ب

گرفتــه بــودم. بــه هــر حــال چنــد مــاه در قــم  مانــدم. آن موقــع مــن تصدیــق ششــم را 

ــم  ــدرم در ق ــال، پ ــج س ــن پن ــدت ای ــدم. در م ــران آم ــه ته ــادرم ب ــا م ــد ب ــدم و بع مان

کــرده بــود، یکــی از آنــان آقــا روح اهلل بودنــد. هنــوز حاجــی نشــده و  دوســتانی پیــدا 

کــه بــا مــن 1۲ ســال تفاوت  مــرد نجیــب، متدیــن و باســوادی بودنــد. پــدرم ایشــان را 
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ســنی داشــت، پســندیده بــود. یکــی دیگــر از دوســتان پــدرم ،آقــای ســید محمــد 

گفتــه بــود: »چــرا ازدواج نمی کنــی؟«  کــه بــه آقــا روح اهلل  صــادق لواســانی بودنــد 

ــرای  کســی را ب کنــون  گفتــه بودنــد: مــن تا کــه ۲۶، ۲7 ســال داشــتند،  ایشــان هــم 

کســی را در نظــر  ازدواج نپســندیده ام و از خمیــن هــم نمی خواهــم زن بگیــرم و 

ــم داداشــم  ــر دارد و خان ــای ثقفــی دو دخت ــد: آق ــه بودن گفت ــای لواســانی  ــدارم. آق ن

می گویــد خوبنــد.   

کــه وقتــی آقــای لواســانی  کردنــد     بعد هــا آقــا ]امــام خمینــی[ برایــم تعریــف 

کــه  کــه آقــا ثقفــی دو دختــر دارد و از آن هــا تعریــف می کننــد، مثــل ایــن  گفــت 

کــه آقــای لواســانی از طــرف امــام آمــد  کوبیــده شــد. ایــن طــور شــد  قلــب مــن 

کشــید. چــون مــن حاضــر  خواســتگاری. قبــول خواســتگاری حــدود دو مــاه طــول 

ــدرم می رفتــم، بعــد از 10، 1۵ روز  ــه پ ــه خان ــه ب ک ــروم. آن زمــان هــم  ــم ب ــه ق نبــودم ب

کــه برگردیــم؛ چــون قــم مثــل امــروز نبــود. زمیــن خیابــان  از مادربزرگــم می خواســتم 

ــه همیــن  یــک بودنــد. ب کوچه هــا خیلــی بار ــود و  ــا لــب دیــوار صحــن قبرســتان ب ت

کــه پــدرم مــرا بــه زور نگــه داشــت، خیلــی  خاطــر، زود از قــم می آمــدم. آن دو ماهــی 

ناراحــت بــودم. مراحــل خواســتگاری آغــاز شــد. پــدرم می گفــت: از طــرف مــن 

کــه  گــر تــو را بــه غربــت می بــرد، امــا آدمــی اســت  ایــرادی نیســت و قبــول دارم. ا

ــذرد. ــد بگ ــو ب ــه ت ــذارد ب نمی گ

   پــدرم بــه دلیــل رفاقــت چنــد ســاله اش از آقــا شــناخت داشــت، امــا مــن می گفتــم: 

اصــًا بــه قــم نمــی روم. امــا بــر اثــر خواب هایــی که دیــدم، فهمیــدم ایــن ازدواج مقدر 

اســت. آخریــن بــار، خــواب حضــرت رســول، امیرالمؤمنیــن و امــام حســن را دیــدم. 
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کــه برای عروســی اجــاره کردنــد. همان  کــه همــان حیاطــی بــود  در حیــاط کوچکــی 

کــه  کــه خریدنــد، همــان بــود  اتاق هــا بــا همــان شــکل و شــمایل. حتــی پرده هایــی 

ــه  ک ــاط  ــرف حی ــه آن ط ک ــدم  ــواب دی ــال، در خ ــر ح ــه ه ــودم. ب ــده ب ــواب دی در خ

اتــاق مردهــا بــود،  پیامبــر  و امــام حســنو امیرالمؤمنیننشســته بودنــد 

کــه اتــاق عــروس بــود، مــن بــودم و پیرزنــی بــا چــادری شــبیه چادرشــب.  و طرفــی 

کــه  روبه رویــی  »آن  گفــت:  هســتند؟«  کســانی  چــه  »این هــا  پرســیدم:  او  ...از 

عمامــۀ مشــکی دارد،پیامبر اســت. آن مــرد هــم... امیرالمؤمنیناســت. 

گفتــم: »ای وای! ایــن پیامبــر اســت و  ...ایــن هــم امــام حسناســت.« مــن 

کــه از  گفــت: »تــو  ایــن امیرالمؤمنیــن اســت!« خیلــی خوشــحال شــدم. پیــرزن 

گفتــم: »نــه، مــن از این هــا بــدم نمی آیــد. مــن این هــا را  این هــا بــدت می آیــد!« مــن 

کــردم: »مــن همــه این هــا را دوســت دارم. این هــا پیامبــر  دوســت دارم.« و اضافــه 

من انــد. امــام من انــد. آن آقــا، امــام دوم مــن اســت. آن آقــا، امــام اول مــن اســت.« 

کــه مــن دیشــب چنیــن خوابــی دیــده ام.  کــردم  ...صبــح بــرای مادربزرگــم تعریــف 

کــه ایــن ســید حقیقــی اســت و پیامبــر و  گفــت: »مــادر! معلــوم می شــود  مادربزرگــم 

کرده انــد. چــاره ای نیســت. ایــن تقدیــر توســت.« ائمــه از تــو رنجشــی پیــدا 

   آقــا ســید احمــد لواســانی از جانــب دامــاد، هــر شــب می آمــد خواســتگاری و 

می پرســید: چــه شــد؟ پــدرم هــم می گفــت: زن هــا هنــوز راضــی نشــده اند. آقــا 

ــت.  ــر می گش ــد و ب ــه روز می مان ــود، دو، س ــت ب ــدرم دوس ــا پ ــه ب ک ــم  ــیداحمد ه س

گفــت:  کــه در عــرض دو مــاه آمــده بــود،  کــه دفعــه پنجمــی  گذشــت تــا ایــن  مدتــی 

کنــد و بگویــد: مــن نمی توانــم دختــرم  باالخــره چــه شــد؟ پــدرم می خواســت رد 
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را بدهــم. اختیــارش دســت خــودش و مادربزرگــش اســت و مــا بــرای مادربزرگــش 

احتــرام قائلیــم.

مــن  از  هــم  مادربزرگــم  ملک هــای  شــریک  چــون  نبــود،  راضــی  مادربزرگــم     

کــه آن خــواب را دیــدم، ســر صبحانــه  فــردای شــبی  بــود.  کــرده  خواســتگاری 

کــردم. بافاصلــه وقتــی اســباب صبحانــه را  جریــان را بــرای مادربزرگــم تعریــف 

ــر  گذاشــتیم. همــه این هــا ب کرســی  ــود و  کردیــم، پــدرم وارد شــد، زمســتان ب جمــع 

گفتنــد: آقــا  حســب اتفــاق بــود. وقتــی پــدرم وارد شــد و نشســت، مــن چــای آوردم، 

کــه اصــًا قــدرت  ســید احمــد آمــده، دفعــه پنجمــش اســت و حرفــی بــه مــن زده 

ــا وضــع طلبگــی نمی توانــد  ــا رفــاه بــزرگ شــده و ب ــود: ب گفتــن نــدارم. حــرف ایــن ب

کــه مخالفنــد، می زننــد. در واقــع همــه  کســانی  کنــد و ایــن حرف هــا را  زندگــی 

مخالــف بودنــد، اول خــودم، بعــد مادربزرگــم، مــادرم و همــه فامیــل، پــدرم هــم 

کــه مــرد خــوب، باســواد و  گفــت: میــل خودتــان اســت، امــا بــه ایشــان اعتقــاد دارم 

کــه بــه قدســی  جــان بــد نگــذرد. متدینــی اســت و دیانتــش باعــث می شــود 

کاری بــه ازدواجــت نــدارم.« مــن  گــر ازدواج نکنــی، مــن دیگــر  گفــت: »ا    پــدرم 

ــی  ــردم. حت ــظ می ک ــدر را حف ــرام پ ــم احت ــی ه ــودم و خیل ــاله ای ب ــزده  س ــر پان دخت

ی ســرمان  بی چــادر جلــو پــدرم نمی رفتــم. وقتــی صدایمــان می کــرد، بایــد چــادر رو

کــردم. خانــم بــزرگ رفــت  کســی دیگــر. مــن ســکوت  می انداختنــم؛ ولــو چــادر هــر 

گفتنــد:  گــزی را برداشــتند،  گــزی آورد. وقتــی  و بــه عنــوان تشــریفات بــرای ایشــان 

ــاز مــن چیــزی نگفتــم،  گــز را می خــورم.« ب »مــن بــه عنــوان رضایــت قدســی ایــران 

گرفتــه بــود. کــه دیــده بــودم، مــرا  ابهــت خوابــی 
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هندی  آقای  و  پسندیده  آقای  و  لواسانی  سیداحمد  آقا  هفته،  یک  فاصله  به 

-دو برادر امام -و آقا سید محمدصادق لواسانی و داماد با یک خدمت گزار به 

کرد. ذبیح اهلل،  نام مسیب برای خواستگاری نزد پدرم آمدند. پدرم هم مرا خبر 

گفته اند  دارند.  مهمان  »خانم  گفت:  و  مادربزرگم  منزل  آمد  آقایم،  خدمت گزار 

سفارش  او  به  کیست؟  مهمانش  گفت:  مادربزرگم  آن جا.«  بیاید  ایران  قدسی 

که باز بگویم نه.  که نگوید داماد آمده است. واهمه از این داشتند  کرده بودند 

که رفتم موضوع را فهمیدم.  من هم رفتم خانه مادرم. آن جا 

اتــاق  تــوی  اتــاق... نشــانم دادنــد. مرد هــا     ... مــرا بردنــد و دامــاد را از پشــت 

دیگــری نشســته بودنــد و مــن از پشــت در اتــاق، ایشــان را دیــدم. آقــا زرد چهــره 

کمــی بــه زردی مــی زد. ...مــن از دامــاد بــدم نیامــد؛ امــا ســنی هــم  بودنــد و مویشــان 

کار بایــد بکنــم. ذاتــًا هــم آدم صــاف  کــه چــه  کــه بتوانــم تشــخیص بدهــم  نداشــتم 

و ســاده ای بــودم. پــدرم آمــد و آهســته از خانــم جانــم پرســید: »وقتــی قدســی ایــران 

گفــت: »هیچــی نشســته اســت.« بعــدًا بــه مــن  گفــت؟« مــادرم  برگشــت، چــه 

کــرد.« ... بعــد  کت نشســته بــودی، بــه زمیــن افتــاد و ســجده  گفتنــد: »وقتــی تــو ســا

کــه مــن آن خــواب را دیــدم. عروســی مــا در مــاه مبــارک رمضــان بــود و ایــن  هــم 

کــه درس هــا تعطیــل  کــه امــام مقیــد بودنــد  مســأله چنــد دلیــل داشــت. اول ایــن 

باشــد و دوم آن کــه مــن نزدیــک تولــد حضــرت صاحب الزمــان آن خــواب را 

ــل  ــا مفص ــد م ــد. عق ــان آمدن ــاه رمض ــتگاران اول م ــل، خواس ــن دلی ــه ای ــدم و ب دی

کــه تــاالر نــام داشــت، نشســته بــود. مــرا صــدا  نبــود. پــدرم در اتــاق بــزرگ اندرونــی 

گفــت: قدســی  جــان! بیــا. مــن تــازه از مدرســه آمــده بــودم و چــون بی چــادر  کــرد و 
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کوچکــم را انداختــم ســرم و نزدشــان رفتــم.  پیــش ایشــان نمی  رفتیــم، چــادر خواهــر 

کرســی بنشــین. گفــت: آن طــرف  پــدرم 

   خانــواده دامــاد روز اول مــاه رمضــان آمــده بودنــد و آن روز، هشــتم مــاه بــود. در 

ایــن مــدت، چنــد روز در منــزل پــدرم بودنــد و مــادرم هــم خــوب و مفصــل از آنــان 

کــرده بــود. آنــان در پــی خانــه ای اجــاره ای می گشــتند تــا عــروس را ببرنــد.  پذیرایــی 

یــم. بعــد از 8 روز، خانــه پیدا  بنــا بــود عروســی در تهــران برگــزار شــود و بعــد بــه قــم برو

کــه در خــواب دیــده بــودم. پــدرم گفــت: مــرا وکیــل کن  کــه درســت همانــی بــود  شــد 

ــد حضــرت عبدالعظیمصیغــه  کــه برون کنــم  ــا ســیداحمد را وکیــل  کــه مــن آق

ــرادرش آقــای پســندیده را وکیــل می کنــد. مــن مکثــی  ــا هــم ب عقــد را بخواننــد. آق

گفتــم: قبــول دارم. کــردم و بعــد 

   بــه ایــن ترتیــب، رفتنــد و صیغــه عقــد را خواندنــد. بعــد از این کــه خانــه مهیــا 

ــه.«  ــد آن خان ــد برون ــه می خواهن ک ــد  ــاث بدهی ــا اث ــه این ه ــد: »ب گفتن ــدرم  ــد، پ ش

کرســی و اســباب آشــپزخانه و دیگــر چیز هــا را  اثــاث اولیــه مثــل فــرش و لحــاف 

فرســتادند.«1 

1 . ستوده، ج 1، پابه پای آفتاب، ص4۵-49 و طباطبایی، اقلیم خاطرات،ص338-33۵.
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2.ازدواجواجارهنشینی

بــه فکــر ازدواج افتــادم. بــه حــرم مطهــر حضرت معصومهرفتــم و از حضــرت 

کــه می کنــم، همســرم مانــع ادامــه تحصیــل مــن نباشــد.  کــردم ازدواج  تقاضــا 

منافاتــی نداشــته باشــد. علمــای درجــه اول یــا بعضــی از تجــار بــه خاطــر پــدرم 

ــت. ]در  ــن رف ــه م ــه خال ــراغ خان ــدرم س ــا پ ــد؛ ام کنن ــت  ــا وصل ــا م ــد ب ــر بودن حاض

کاســب  کــه درس می خوانــدم، در خانــه خالــه ام بــودم. شــوهر خالــه ام  شــهر[ میانــه 

ــرای مــن خواســتگاری  ــه تشــریفاتی ب ــه دور از هرگون ــر ایشــان را ب ــود. دخت ــی ب جزئ

کــه بیــا  کــرد. موافقــت شــد. آن زمــان تلفــن نبــود. نامــه جالبــی بــه مــن رســید 

ــه ده  ــد. اواخــر ذی حجــه ب ــده بودن ــًا خوان همســرت را ببــر. عقــد را هــم علمــا غیاب

کــه خانــم مــرا آوردنــد. بعــد بــا هــم بــه قــم آمدیــم.  رفتــم. دو ســه روز بــه محــرم بــود 

گذراندیــم.  کردیــم. ایــن ســال ها را الحمــدهلل بــا خوشــی     در قــم ۵0 ســال زندگــی 

ــه  ــه مــادری، ن ــدری، ن ــه پ کســی را نداشــتیم. ن ــم  از الطــاف الهــی این کــه مــا در ق

ــه پناهگاهــی. تمــام مرارت هــا و خوشــی ها را دو تایــی  ــه پشــتیبانی، ن فامیلــی، ن

کــه قصــد داشــتم بــا همســرم بــه قــم بیایــم، از  کردیــم. زمانــی  پــا بــه پــای هــم رد 

مهیــا  مناســبی  برایــم خانــه  کــه  کــردم  بی بــی حضرت معصومهخواهــش 

ــه مــرد  کــردم. انصافــًا صاحب خان ــاق داشــت، اجــاره  کــه دو ات ــه ای را  شــود. خان

ــال  ــک س ــتم. ی ــا نشس ــال آن ج ــش س ــت. ش ــم داش ــی ه ــر خوب ــود، همس ــی ب خوب

ــده اســت، آقــا!  گــران ش ــه چیــز  ــود، هم گفتــه ب ــه همســرم  ــه ب ــم صاحب خان خان

ماهیانــه دوازده تومــن را بدهیــد. مــن دوازده تومــان دادم. ســال بعــد حرفــش را 

گفــت: ماهیانــه همــان ده تومــان را بدهیــد. همســایه های نجیــب  گرفــت و  پــس 

کردیــم. نــه ســال  و بامحبتــی بودنــد. بعــد از آن جــا آمدیــم و خانــه دیگــری اجــاره 
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کــه مــا  هــم آن جــا بودیــم. آن هــا هــم آدم هــای خیلــی خوبــی بودنــد. انــگار نــه انــگار 

اجاره نشــین هســتیم و آن هــا صاحب خانــه. خیلــی برادرانــه زندگــی می کردیــم. 
حضــرت معصومه خواهــش مــرا رد نکــرد. 1

3.ازدواجشهیدنوابصفوی

پــدرم مــردی انقابــی بودنــد و علیــه رضاخــان مبــارزه می کردنــد و حتــی در قضیــه 

بــه همیــن دلیــل دورادور،  نقــش برجســته ای داشــتند،  گوهرشــاد هــم  مســجد 

مرحــوم نــواب ایشــان را می شــناختند و برایشــان احتــرام خاصــی قایــل بودنــد.

ــال  ــار س ــد و چه ــال تبعی ــار س ــدان و چه ــال زن ــه س ــس از س ــدر پ ــت پ ــادم هس    ی

گرفتنــد بــه تهــران بیاینــد. مــا در ســال 13۲۶  گوشه نشــینی در شــهر ســاوه، تصمیــم 

ــرار  کــه ق گفتنــد  ــه مــا  ــدر ب ــم. یــک روز پ کردی ــه ای را اجــاره  ــم و خان ــه تهــران آمدی ب

کنیم.  اســت ســید بزرگواری به منزل ما بیایند و باید از ایشــان پذیرایی و مراقبت 

ــه رو خواهیــم  ــا یــک مــرد مســن روب کــه حــاال ب کردیــم  از لحــن پــدر این طــور تصــور 

شــد؛ ولــی وقتــی ایشــان آمدنــد، دیدیــم ســید جوانــی هســتند! مرحــوم نــواب گاهــی 

کــه پــدر در  ــا در یــک مــاه رمضــان  ــزد پــدرم می آمدنــد و بــه ایشــان ســر می زدنــد ت ن

اثــر بیمــاری قلبــی، در بیمارســتان بســتری شــدند. ایشــان دربــاره زندگــی آینــده ام 

یــادی داشــتم، وســواس و دقــت  بســیار نگــران بودنــد و بــا این کــه خواســتگارهای ز

یــادی بــه خــرج می دادنــد و در واقــع هیچ یــک از آن هــا مــورد پسندشــان نبودنــد.  ز

   مرحوم نواب هم مال و منالی نداشتند و در واقع خجالت می کشیدند برای 

1 . اباذری، خاطرات فقیه اخاقی آیت اهلل احمدی میانجی، ص۶8.



مشق مهر / الگوهای اخالقی - رفتارِی علما در خانواده۲۲

خواســتگاری پــا پیــش بگذارنــد. بــرای پــدرم دیانــت، نجابــت، علــم و ســواد افــراد 

بســیار اهمیــت داشــت و ایشــان صاحــب همــه ایــن کمــاالت بودنــد. بــه هــر حال، 

کردنــد و پــدرم بــدون ذره ای تردیــد و بــا  باالخــره مرحــوم نــواب از مــن خواســتگاری 
کردیــم.1 حداقــل شــرایط مــادی پذیرفتنــد و در مجلســی بســیار ســاده عقــد 

4.دفاعازهمسرهنگامعقد

کــه بعدهــا بــه اّم مهدی شــناخته  سیدهاشــم]حداد[ بــا دختــری بــه نــام هدیــه 

می شــود و از دختــران سرشــناس قبایــل عــرب بــود، ازدواج می کنــد. در عــرب، 

یشــه و اصیــل بــودن خانــواده عــروس و دامــاد مهــم اســت. وقتــی بــرای ثبــت  ر

ــا ایــن  ــو ب کــم بــه آن دختــر می گویــد: ت کــم محلــی می رونــد، حا ازدواج بــه دفتــر حا

یشــه و هنــدی ازدواج کردی؟ یشــه، حیــف نبــود بــا ایــن ســّید بی اصل و ر اصــل و ر

کانت  کــه: تــو تا صد ســال پیــش از نیا کــم می غــّرد  کــه شــیر زن بــود، بــر حا اّم مهــدی 

کــه اصلــش ختــم بــه رســول اهلل اســت  را هــم نمی شناســی، چطــور بــه ایــن ســّید 
و بــه 1400 ســال پیــش بــاز می گــردد، بی احترامــی می کنــی؟۲

)www.mashreghnews.ir( :1393 /10/29 ،380592 :1 .خبرگزاری مشرق، شناسه خبر
2 .شمس الشموس، دلشده، ص 15.
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این سخن مرد به همسرش که »دوستت دارم«، هرگز از دل او بیرون نمى رود.

)کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۶9(
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5.ابرازعالقهامامخمینیبههمسر

دریای  از ساحل  به حج  در تشرف  امام خمینیبه همسرشان  نامه حضرت 

مدیترانه بیروت:
تصدقــت شــوم؛ الهــى قربانــت بــروم. در ایــن مــدت کــه مبتــای بــه جدایــى از آن نــور 
یبایــت در آینــه  گردیــدم، متذکــر شــما هســتم، و صــورت ز یــز و قــوت قلبــم  چشــم عز
یــزم، امیــدوارم خداونــد شــما را بــه ســامت و خــوش در پنــاه  قلبــم منقــوش اســت. عز
کنــون  خــودش حفــظ کنــد. حــال مــن بــا هــر شــدتى باشــد مى گــذرد؛ ولــى بحمــداهلل تا
 جــای 

ً
یبــای بیــروت هســتم. حقیقتــا هــر چــه پیــش آمــد، خــوش بــوده و االن در شــهر ز

یــا خیلــى منظــره خــوش دارد. صــد  شــما خالــى اســت. فقــط بــرای تماشــای شــهر و در
یــزم همــراه نیســت کــه ایــن منظــره عالــى، بــه دل بچســبد.1  حیــف کــه محبــوب عز

6.ابرازدلتنگینسبتبههمسر

امام خمینیدر نامه ای به همسرشان می نویسند:
کــه شــما  خانــم محترمــه! مرقــوم شــما پــس از مدت هــا انتظــار واصــل شــد. مثــل ایــن  
کــه خــارج شــدید، دیگــر از فكــر ماهــا بیــرون رفتیــد و خیــال نكردیــد از دیــر  از نجــف 
یم. در هــر حــال، انشــاءاهلل تعالــى خــوش و خــرم و  آمــدن کاغــذ، مــا نگــران مى شــو
اقــل  ســالم باشــید ... . از ســامت خودتــان ولــو بــه دو کلمــه، مــا را در هــر هفتــه یــا ال

کنیــد.2 هــر دو هفتــه مطلــع 

1 . ابراهیمی اقلیدی، رازهای همسرداری، ص14.
2 . صحیفه نور، ج3، ص3۶.
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کردی 7.مرادلنگران

که در فرانسه بودیم، روزی خانم ]همسر امام خمینی[ به منزل یکی از  در روزهایی 

فامیل هایشان به مهمانی رفت، اما دو ساعت دیرتر از زمانی که به امام قول داده بود، 

کارهایشان را با ساعت و دقیقه تنظیم می کردند؛ در این دو  که همه  برگشت. امام 

ساعت، سه بار از اتاق به آشپزخانه آمدند و پرسیدند: خانم نیامدند؟ دفعه سوم فرمودند: 
یــم؟ تــا این کــه  کــه تمــاس بگیر کنیــد  نگــران شــده ام، شــما نمى توانیــد وســیله ای پیــدا 
خانــم آمدنــد. وقتــى ایشــان آمدنــد، بــا محبــت خاصــى رو بــه روی خانــم نشســتند و 

گفتنــد : مــرا دل  نگــران کــردی!1

8.تلفننجفرابگیرید

ــا  کســی ب ــا  کــه در نجــف بودنــد، ب حضــرت امــام هیــچ گاه در طــول پانــزده ســالی 

یــس رفتیــم، همــان روز اول و دوم بــود  کــه بــه پار تلفــن صحبــت نمی کردنــد. وقتــی 

کــه  کنــم. در مدتــی  ــا خانــم صحبــت  کــه فرمودنــد: تلفــن نجــف را بگیریــد مــن ب

ــا همسرشــان  کــه ب ــار اتفــاق افتــاد  یــس بودنــد، ایــن مســأله چندیــن ب امــام  در پار

کــه ایشــان بــا  کردنــد. بــه ســبب همیــن نزدیکــی و رابطــه عاطفــی  تلفنــی صحبــت 

کار  کــه هرچــه زودتــر  یــس پیغــام دادنــد  خانواده شــان داشــتند، چندیــن بــار از پار

یــس تشــریف بیاورنــد  کــه ایشــان هــم بــه پار کنیــد  گذرنامــه ویــزای خانــم را درســت 

کــه ســرانجام، بعــد از یکــی دو هفتــه ایشــان نیــز آمدنــد. وقتــی خانــواده امــام وارد 
کردیــم.۲ یــس شــدند، یــک احســاس طمأنینــه و آرامشــی را در آقــا مشــاهده  پار

1 . ابراهیمی اقلیدی، رازهای همسرداری، ص138، به نقل از خانم مرضیه حدید چی.
2 . رجایی، برداشت  هایی از سیره امام خمینی، ج1، ص78، به نقل از یکی از یاران امام.
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9.ابرازعشقوارادتبههمسر

زندگی   ] مطهری مرتضی  آیت اهلل  ]شهید  ایشان  با  که  سالی   ۲۶ مدت  در   

صدای  با  می کردند،  رفتار  من  با  آرامش  و  تواضع  حالت  یک  با  همیشه  کردم، 

متین و چهره خندان؛ به طوری که من با یک ارادت و عشق خاصی کار می کردم 

کارهای  که می کردند، مرا در انجام  و عاقه شدید ایشان به من و محبت هایی 

که به  کم سن و سال بودم  منزل، رغبت و شوق عجیبی می بخشید. من بسیار 

که از ایشان  منزل ایشان آمدم؛ ولی با همه آن کمی سن، هیچ وقت یادم نمی آید 

و  آسایش  به  و  بودند،  گذشت  با و  مهربان  بسیار  باشم.  دیده  رنجی  و  ناراحتی 

که  راحتی من و بچه ها اهمیت می دادند. آن قدر با من صمیمی و نزدیک بودند 

کنند.1  رنج و ناراحتی مرا نمی توانستند تحمل 

10.عشقبههمسر

کار و  کــه بیمــار شــد، ۲7 روز تمــام   ]همســرش ]همســر عامــه طباطبایــی

کــرد و بــه طــور شــبانه روزی بــه او می  رســید. بعــد از مــرگ او بــه  زندگــی اش را رهــا 

ــد از آن  ــزارش. بع ــار م کن ــت  ــر روز می  رف ــال، ه ــار س ــا چه ــود و ت ــادار ب ــقش وف عش

کمتــری داشــت، بــه طــور مرتــب دو روز در هفتــه  کــه فرصــت  چهــار ســال هــم 

ــت  ــکان نداش ــت و ام ــرش می  رف ــزار همس ــر م ــنبه( س ــنبه و پنج ش ــای دوش )روزه

کســی بدهــد و  ــه  ــا ب ــود ت ــی داده ب گردش هــم پول ــه شــا کنــد. ب ــرک  ایــن برنامــه را ت

تــا یــک ســال هــر هفتــه در شــب  های جمعــه در حــرم حضرت معصومه بــه 

1 . مجله مکتب اسام، سال۲1، ش10، دی ماه 13۶0.
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بایــد  »بنــده خــدا  بخوانــد. می  گفــت:  یارت نامــه  ز از همســر مرحومــش  نیابــت 

هــم  را  خــدا  حــق  کنــد،  ادا  را  مــردم  حــق  نتوانــد  آدم  گــر  ا باشــد.  حق  شــناس 
کنــد.«1 ادا  نمی  توانــد 

11.همینکهازپنجرهنگاهمیکنی...

کــه از در خانــه وارد می  شــدند،  ]آیــت  اهلل سیدمحمدحســن الهــی[ همیــن 

ــا خوشــحالی  ــگاه می  کنــم، ب ــد مــن از پنجــره دارم ن گــر می  دیدن ــد. ا ــگاه می  کردن ن

می  گفتنــد: و  می   آمدنــد 
 همیــن کــه تــو بلنــد مى  شــوی و از پنجــره نــگاه مى  کنــى، همــه چیــز یــادم مــى  رود؛ تمــام 
غــم و غصه  هــا مى  مانــد دم در. داخــل خانــه هــم خیلــى خــوب بودنــد. مــا حتــى یــک 

امــا و لّمــا بــا هــم نداشــتیم.2

12.مهربانیولطفش،ناراحتیهارامیزدود

تی نقل می کند: همسر شهید آیت اهلل فضل اهلل محا
جــز خوبــى  شــما  از  مى گفتــم:  بــاش.  راضــى  مــن  از  مى گفــت:  مــن  بــه  همیشــه 
کننــد و  یــض یــا بــاردار بودیــد، آمــده بودنــد مــرا دســتگیر  ندیــده ام. مى گفــت: وقتــى مر
کــه آزاد مى شــد و بــه خانــه مى آمــد،  شــما اذیــت شــدید. ... گاهــى بعــد از شــش مــاه 
ــودم، از  ــرده ب ک کــه در نبــودش احســاس  مهربانــى و لطــف او همــه ناراحتى هایــى را 

ــم مى شســت. 3 ــرد و از قلب ــادم مى ب ی

1 . همان.
2 . الهیه، ص۶4، به نقل از همسر آیت  اهلل الهی.

3 . مجمع ملكوتیان، ص172.
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مشق سوم:
 احترام 

پیامبر خدافرمود: 
ئمی؛

َ
 ل

ّ
مٌی و ل أهاَنّن إل  كر

ّ
كَرَم الّنساَء إل َخیُركم خیُركم ألهِله و أنا خیُركم ألهیل ما أ

ــن شــما  ی ــن بهتر ــر باشــد، و م ــواده اش بهت ــرای خان ــه ب ک ــن شــما کســى اســت  ی بهتر
بــرای خانــواده ام هســتم. زنــان را کســى گرامــى نمــى دارد، مگــر انســان بزرگــوار و کســى 

ــه. ــان اهانــت نمى کنــد، مگــر انســان فرومای ــه آن ب

)پاینده، نهج الفصاحه، ص 472(
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13.اماماحترامفوقالعادهایبرایخانمقائلبودند!

خیلــی بــه ایشــان ]مــادرم[ اظهــار محبــت و عاقــه می کردنــد و مقیــد بودنــد ایــن 

کننــد. امــام احتــرام  اظهــار محبــت و عاقــه را جلــوی مــا فرزنــدان هــم علنــی 

فوق العــاده ای بــرای خانــم قائــل بودنــد ... . در طــول شــصت ســال زندگــی، هیــچ 

وقــت یــک لیــوان آب از خانــم نخواســتند ... . در شــرایط ســخت روزهــای آخــر، هر 

گــر قــادر بــه صحبــت بودنــد، می گفتنــد: وقــت چشــم بــاز می کردنــد، ا
کــه بــد  گــر روزی خانــم غــذا را تهیــه مى  کردنــد، هــر چقــدر هــم   خانــم چطورنــد؟... . ا
یــف مى کردنــد. امــام بــه  مى شــد، کســى حــق اعتــراض نداشــت و امــام از آن غــذا تعر

مــا مى گفتنــد: »هیــچ کــس مــادر شــما نمى شــود.«1

گوشدادنبهسخنانهمسر 14.خوب

اساســًا عّامــه جعفــریدر برخــورد بــا همســر، جایــگاه علمــی و اجتماعــی 

کارهــای  خویــش را فرامــوش می کــرد و هیــچ گاه ســختی و مشــکات مربــوط بــه 

گــر هــم خســته بــود، بــه ســخنان همســرش  خویــش را بــا خــود بــه خانــه نمــی آورد. ا

کوشــش های  گــوش مــی داد و اظهــارات معقــول و منطقــی را می پذیرفــت. از  نیکــو 
همســرش مــدام در مناســبت های مقتضــی قدردانــی می کــرد.۲

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص9۲ و 97، به نقل از فریده مصطفوی )دختر امام خمینی(.
گلی زواره، سرای اهل صفا، ص ۲۶9، به نقل از علیرضا جعفری )فرزند عامه محمدتقی جعفری(.  . 2
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15.استقبالازهمسر

یــادم هســت یــک بــار بــرای دیــدن دختــرم بــه اصفهــان رفتــه بــودم و بعــد از چنــد 

کــه بــه  روزی، بــا یکــی از دوســتانم بــه تهــران برگشــتم. نزدیکی هــای ســحر بــود 

دیــدم همــه بچه هــا خــواب هســتند،  وارد خانــه شــدم،  وقتــی  خانــه رســیدم. 

ــد، میــوه و  کــرده بودن ــا ]شــهید مطهــری[ بیــدار اســت. چــای حاضــر  ــی آق ول

ــیار  ــره بس ــن منظ ــدن ای ــتم از دی ــد. دوس ــن بودن ــر م ــد و منتظ ــده بودن ــیرینی چی ش

گفــت:  کــرد و  تعجــب 
همــه روحانیــون این قــدر خــوب هســتند؟ بعــد از ســام و علیــک، وقتــى آقــا دیدنــد، 
بچه هــا هنــوز خوابنــد، بــا تأثــر بــه مــن گفتنــد: مى ترســم یــک وقــت مــن نباشــم و شــما 

از ســفر بیاییــد و کســى نباشــد کــه بــه اســتقبالتان بیایــد.1

16.یکصدایبلندازایشاننشنیدم

رفتارشــان ]آیــت اهلل محمدعلــی شــاه آبادی[ بــا مــادرم بســیار خــوب بــود و 

ــزده  کوچک تریــن بی احترامــی بکننــد. در ایــن مــدت پان مــن هیــچ وقــت ندیــدم 

ســال، مــن یــک صــدای بلنــد از ایشــان نشــنیدم.۲ 

1 . سرگذشت های ویژه، به روایت جمعی از یاران، ج۲، ص108 و 109، به روایت همسر شهید مطهری.
2 . مؤسسه شمس الشموس، آسمانی، ص۲08، به نقل از عصمت الشریعه شاه  آبادی )دختر ایشان(.
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17.تنهاغذانمیخوردند

در مورد صفا و صمیمیت و عطوفت و مهربانی امام نسبت به خانواده و همسر 

کسی را در آن حد ندیده ام. امام  که  کنم  و دختران خودشان، شاید بتوانم ادعا 

گر سفره را پهن  هیچ گاه وقتی خانم در منزل بود، تنها غذا نمی خوردند. یعنی ا

می کردند و غذا در سفره آماده بود و خانم از اتاق بیرون رفته بودند، امام دست 
به غذا نمی زدند تا خانم تشریف بیاورند و بنشینند و با یکدیگر غذا بخورند.1

18.محترمانهترینرفتارمتقابل

متقابل  رفتار  بسته،  نقش  ذهنم  در  که  رفتاری  محترمانه ترین  بگویم  گر  ا شاید 

کرده و نیز  کوشا، تحصیل  پدر و مادرم بوده، اغراق نکرده ام. مادرم زنی فهیم، 

اهل علم و معرفت و شعر بودند. با تمام وجود، موقعیت پدرم را درك می  کردند و 
متقابًا پدرم نیز رفتاری بسیار محبت آمیز و صمیمی با ایشان داشتند.۲

19.میهمانداریوپذیرایی

کوچک تریــن  نمــی  داد  اجــازه  این کــه همســرش  بــا  بــود.  کمــک در خانــه  اهــل 

کتــاب  کار خانــه را انجــام دهــد و همیشــه همــه چیــز را بــرای مطالعــه، تحقیــق و 

اهــل  کــه  نبــود  مــردی   ]طباطبایــی[ عامــه  امــا  می  کــرد؛  آمــاده  نوشــتنش 

ــا هیجــان می  رفــت  کــه می  آمــد، ب نشســتن در اتــاق و امــر و نهــی باشــد. میهمــان 

کارهــای  تــا  گرفتــه  کار می  کــرد؛ از مقدمــات پذیرایــی  کمــک همســرش. همــه 

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج3، ص104، به نقل از یکی از یاران امام.
 ./http://mortezamotahari.com /78741:2 .خانم سعیده مطهری، دختر شهید، به نقل از
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کــه خانــم حتــی یــک لحظــه از میهمــان داری  کمــک می  کــرد  آشــپزخانه. طــوری 

و پذیرایــی احســاس خســتگی نکنــد. در خانــه، مهربــان بــود و هــر وقــت بــه هــر 

چیــزی نیــاز داشــت، خــودش می  رفــت و مــی  آورد. بــه اهــل خانــه خیلــی احتــرام 

اتــاق  وارد  بچه  هــا  از  یکــی  یــا  خانــم  کــه  وقتــی  وقت  هــا  خیلــی  می  گذاشــت. 
می  شــد، بلنــد می  شــد و بــه نشــانه احتــرام، تمــام قــد می  ایســتاد.1

قا!...خانم!... 20.آ

خطیب توانا مرحوم حجت االسام و المسلمین فلسفی در خاطراتش می نویسد: 

در برخوردها ]با خانم[، کمال احترام را به یکدیگر می گذاشتیم. ایشان هر وقت مرا 

صدا می زدند، »آقا« خطاب می کردند. من هم هر وقت ایشان را صدا می زدم، »خانم« 
خطاب می کردم. این یکی از ارکان حفظ محبت و احترام در خانواده است.۲

21.تأثیراحترام

آن قــدر حریــم یکدیگــر را رعایــت می کردنــد، آن قــدر بــه هــم احتــرام می گذاشــتند 

می شــد.  احتــرام  آن  هــا  بــه  نســبت  هــم  بچه هــا  وجــود  تمــام  ناخــواه  خــواه  کــه 

شــهید آیــت اهلل مدنیهــر وقــت هــم می خواســتند تذکــری بــه خانــم یــا بچه هــا 
ــود.3 بدهنــد، دور از چشــم بقیــه ب

.)http://www.iqna.ir( 1457722  :1. خبرگزاری ایكنا، شناسه خبر
2 . فلسفی، خاطرات و مبارزات حجت االسام و المسلمین فلسفی، ص۶۶.

3 . ماهنامه امتداد، نکته  هایی از زندگی حضرت آیت اهلل مدنی، ش3۶، ص10.
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22.خانمخداحافظ،شمادیگرزحمتنکشید

کــه امــامدر منــزل بودنــد و می خواســتند ایشــان را بــه بیمارســتان  آخریــن شــبی 

امــام( داشــتند  بودیــم. خانــم )همســر  ایســتاده  امــام  کنــار  و دکتــر  مــن  ببرنــد، 

کــه رســیدند امــام فرمودنــد: »خانــم، خداحافــظ شــما. دیگــر  می آمدنــد؛ ســر پله هــا 

ــد:  ــار دیگــر امــام فرمودن زحمــت نکشــید.« ایشــان ظاهــرًا متوجــه نشــدند. یــک ب

»خداحافــظ! شــما، نیاییــد.« 

گرفتــه بودنــد، خیلــی  بــه ســینه مبارکشــان  بــار ســوم در حالــی  کــه دســت  و 

مؤدبانــه فرمودنــد: »خداحافــظ خانــم.« امــام همیشــه بــا احتــرام و خیلــی مؤدبانــه 
بــا همسرشــان صحبــت می  کردنــد.1

23.تأثیررفتاراخالقیباهمسر

اســتاد مرحــوم آیــت اهلل حــاج آقــا پهلوانینســبت بــه احتــرام و قدردانــی از 

کــه پخته انــد،  کنیــد هــر چنــد غذایــی  زحمــات همســر می فرمــود: از آن هــا تشــکر 

همســرتان  می کنیــد،  رضایــت  ابــراز  غــذا  از  وقتــی  اســت.  شــده  بــد  یــا  شــور 

ایــن باعــث رشــد و پیشــرفت معنــوی شــما می شــود. خوشــحال می  شــود و 

پــس از ایــن نکتــه فرمــود: یــک بــار مــن در جوانــی در خانــه بــا خانــواده بداخاقــی 
گفتنــد: بیســت ســال ناله هــای تــو بی اثــر شــد. ۲ کــردم، در عالــم معنــا بــه مــن 

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج۲، ص۶۶، به نقل از حاج عیسی جعفری)خادم بیت امام خمینی(.
2 .نشریه پرتو سخن، شماره854، 95/10/29.
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مشق چهارم: 
تجلیل و قدردانی

امام سجادفرمود:
ــَة 

َ
َقال َ ــُه الْ

َ
وَفــُه  َو َتْنُشــَر ل ُكــَر َمْعُر

ْ
َرُه  َو َتذ

ُ
ْن  َتْشــك

َ
ْیــَك  َفــأ

َ
وِف َعل ْعــُر َ ــا َحــّقُ ِذی الْ ّمَ

َ
... أ

َعــاَء ِفیَمــا َبْیَنــَك َو َبــْ�خَ اهَّلِل ُســْبَحاَنُه...؛
ُ

ــُه الّد
َ
ِلــَص ل خْ ُ

َســَنَة َو ت َ الْ
اما حق کسى که بر تو خوبى کرده، آن است که سپاس گزارش باشى و خوبى اش را 

بان آورده و منتشر نمایى و در حق او خالصانه دعا کنى.           به ز

)شیخ صدوق، االمالی، ص372(
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کهچنینهمسریدارم... 24.خوشبهحالمن

امــام،  نظــر  از  طوری کــه  بــه   داشــتند؛  وافــری  عاقــه  همسرشــان   امامبــه 

همسرشــان در یــك طــرف قــرار داشــت و بچه  هایشــان در طــرف دیگــر، و ایــن 

کــه خانــم  دوســت داشــتن بــا احتــرام خاصــی تــوأم بــود. یــادم هســت یك بــار 

مســافرت رفتــه بودنــد، آقــا خیلــی دل تنگــی می  کردنــد. وقتــی آقــا اخــم می کردنــد، 

خانــم  وقتــی  و  می  خندنــد  آقــا  باشــند،  خانــم  گــر  ا می گفتیــم:  شــوخی  بــه  مــا 

آقــا  سربه ســر  چــه  هــر  مــا  خاصــه،  می کننــد.  اخــم  و  ناراحتنــد  آقــا  نباشــند، 

کــه شــما  گفتــم: خوشــا بــه حــال خانــم،  گذاشــتیم، اخــم آقــا بــاز نشــد. باالخــره مــن 

کــه چنین همســری  یــد. ایشــان گفتنــد:  خــوش بــه حــال مــن  ایــن قــدر دوســتش دار

کرده انــد،  هیچ کــس نکــرده اســت. شــما  کــه خانــم در زندگــی  کاری ای  دارم. فــدا
گــر مثــل خانــم باشــید، همســرتان شــما را این قــدر دوســت خواهــد داشــت.1 هــم ا

25.همهخوبیهاراازهمسرشمیدانست

مرحــوم عامــه طباطباییبارهــا از همســر خــود بــه عنــوان زنــی صبــور و شــکیبا 

ی  کــه همســرش بــه و کــرده اســت و خــود نیــز در قدردانــی از محبت  هایــی  یــاد 

کوتاهــی نمی کــرد و در ایــن خصــوص از رفتــار خــوب خــود، ذکــری بــه  نمــوده بــود، 
میــان نمــی آورد و همــه خوبی هــا را بــه همســرش نســبت مــی داد.۲

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص 31۵-31۶، به نقل از زهرا اشراقی )نوه امام خمینی(.
2 . مجله زن روز، ش89۲، به نقل از خانم نجم السادات طباطبایی )دختر عامه(.
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26.قدردانزحماتهمسر

ــدا  ــرش را ص ــی همس ــه طباطبای ــد، عام ــه درآم ک ــزان«  ــیر المی ــد »تفس ــن جل اولی

ــت.« او  ــیر اس ــد اول تفس ــت: »جل گف ــن و  ــت زمی گذاش ــبزرنگ را  ــاب س کت ــرد.  ک

کتــاب؛ بعــد بــه  کشــید بــه  کمــی آمــد جلــو و دســت  کــه نشســته بــود،  همان طــور 

گفــت: »آن همــه زحمــات شــما باألخــره نتیجــه داد.« و عامــه  کــرد و  عامــه نــگاه 
طباطبایــی در جــواب فرمــود: »و آن همــه زحمــات شــما.«1

27.ایشانمرابهاینجارساند

کــه مــرا بــه این جــا  پــدرم ]عامــه طباطبایــی[ پیوســته می فرمــود: »ایــن زن بــود 

کتــاب نوشــته ام، نصفــش مــال ایــن  رســاند. او شــریک مــن بــوده اســت و هرچــه 

خانــم اســت.« رفتارشــان بــا مــادرم بســیار احترام آمیــز و دوســتانه بــود. همیشــه 
گویــی مشــتاق دیــدار مــادرم هســتند.۲ کــه  طــوری رفتــار می کردنــد 

28.تجلیلازهمسر

است  خوشایند  چه  و  دیگران  زحمات  از  سپاس  است  زیبنده  چه  راستی  به 

حضرت  بزرگوار  و  سترگ  فقیه  بستگان.  و  خانواده  کاری های  فدا از  قدردانی 

گلپایگانی چنین لب به ستایش از همسرش می گشاید: آیت اهلل العظمی صافی 

1 . جعفریان، زندگی  نامه سیدمحمدحسین طباطبائی، ص۲۵.
2 . جمعــی از پژوهشــگران حــوزه علمیــه قــم، گلشــن ابــرار، ج۲، ص87۲، بــه نقــل از نجمــه ســادات طباطبایــی )فرزنــد 

عامــه طباطبایی(.
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به  نوشته ام،  که  کتاب هایى  تألیف  در  حقیر  توفیق  مهم  اسباب  از  یكى  چون  و 
یه محترمه  ت حكمته -همسر معّظمه، علو

ّ
عنایت حضرت مسبب االسباب -جل

زحمات  تحمل  بر  عاوه  ایشان  است.  بوده  سیادت  و  فقاهت  بیت  از  یمه  کر و 
که دارم، آن چه در توان داشته، به  آثاری  پرستاری و خانه  داری، در نوشتن همه 
یق و ترغیب نموده است. لذا امیدم به لطف  کارم تشو کرده و به  من یاری و کمک 
که ... ثواب این نوشته را در نامه عمل ایشان -که در  خداوند متعال این است 

یک است -ثبت فرماید.1  همه ثواب های آثار حقیر، نظما و نثرا شر

29.هیچچارهایغیرازتشکرندارم!

 پس از آن که پیکر همسر استاد دفن شد ]سال 137۲شمسی[، عامه جعفری

کار گفت: در جمع اقوام و ارادت مندان به پا خواست و مطالبی درباره آن بانوی فدا
حــدود 40 ســال ایــن بانــوی از دســت رفتــه در زندگــى مــا بــود. مشــكات کارهــای مــا 
کــه مــن  کنــار گذاشــت... . حقیقــت ایــن اســت  کــرد و مقتضیــات نفــس را  را تحمــل 
جــز ایــن کــه از ایشــان تشــكر کنــم و از ایشــان طلــب عفــو کنــم، امشــب هیــچ چــاره ای 
کــرد... . خدایــا! پــروردگارا! ایــن  غیــر از ایــن نمى بینــم؛ چــون خیلــى خیلــى گذشــت 

بانــو را بــا فاطمــه زهــرا  محشــور بفرمــا.2

گلپایگانی، نیایش در عرفات، ص313 و 314. 1 . صافی 
2 . جوادی، فیلسوف شرق، ص19۶ و 197؛ در احواالت حضرت عامه محمدتقی جعفری تبریزی.
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ین درجه ایمان است.  تر کاری باال  ایثار و فدا

)تمیمی آمدی، غرر الحكم و درر الكلم، ص 191(
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30.خوشیبرایهمه،ناراحتیبرایخود

گوش اماممی رســید  یــادی بــه  کــه جنــگ شــروع شــد، مســائل تأثــرآور ز از وقتــی 

بــه اتاقشــان می رفتــم،  کــه  گاهــی  بــا مــا مطــرح نمی  کردنــد.  کــه آن هــا را اصــًا 

کســی قبــل از مــن خبــری داده و ناراحــت شــده اند، می پرســیدم: »چــه  می دیــدم 

کــه مــن مطلــب را  شــده؟« مــرّدد می شــدند و می  گفتنــد: »چــه اصــراری اســت 

گــر خبــر خوشــی داشــتند، بــه محــض  بگویــم و تــو هــم ناراحــت شــوی؟« ولــی ا

این کــه از در وارد می شــدم می گفتنــد: »بیاییــد ایــن خبــر را دارم«. امــام، خوشــی 
را بــا همــه مطــرح می کردنــد؛ ولــی، ناراحتــی را بــرای خودشــان نــگاه می داشــتند.1

31.هردودریکدیگرذوبشدهبودند

گفت: پس از  وقتی در محله یخچال قاضی قم زندگی می کردیم، مادرم به من 

کنید. آن خانم، زنی معقول  فوت من، خانم فانی را برای پدرتان خواستگاری 

گفتم: مادر این  با مادر من دوست بود و بچه و شوهر هم نداشت. من  که  بود 

که من می گویم.  گفت: همین  که می  زنید؟ مادرم  حرف ها چیست 

   روابــط فیمابیــن عامــه طباطبایــی و همســرش از نــوع روابــط عــادی میــان 

کــه هــر دو در یکدیگــر ذوب  ســایرین نبــوده اســت، بلکــه می تــوان اذعــان داشــت 

ی داشــت، ســتودنی اســت.  کــه همســر عامــه بــه و شــده بودنــد و ایمانــی 

گفــت:  کســی چه قــدر اســت؟ او  کــه عمــر چــه  کجــا می دانیــد  گفتــم: شــما از 

کجــا ایــن چنیــن  گفتــم: آخــر شــما از  کمتــر از پــدرت اســت!  پســرجان! عمــر مــن 

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص۵3، به نقل از خانم فاطمه طباطبایی )عروس امام خمینی(.
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کــه من قبل  حرفــی را می زنیــد؟ مــادرم گفــت: خــودش ]عامــه[ به من گفته اســت 

کســی  کســی جــرأت می کنــد بــه  کنیــد چــه  از او خواهــم رفــت. حــال شــما بررســی 

کمتر از من اســت. این شــوخی نیســت. همین طور هم شــد و  که عمر شــما  بگوید 
کرد.1 کرد. البته آن خانم، قبل از فوت مادر ازدواج  والده ما در ســال 1344 فوت 

کاریبرایهمسر 32.فدا

مثل این که خانم، قم را دوست نداشتند؛ ولی هرگز این مسأله را نزد امام اظهار 

که شوهرانمان  کنیم  که می پرسیدیم چه  نکرده بودند! امام همیشه در پاسخ ما 

کاری  فدا این قدر  شما  گر  ا می گفتند:  ایشان  باشند؟  عاقه مند  همه  این  ما  به 
کنید، همسرانتان تا آخر، همین قدر به شما عاقه مند خواهند بود.۲

حاج عیسی، خادم منزل امام در خاطره ای نقل می کند:
کــردم بــه واســطه خانــم مــن شــد. چــون  کــه: مــن هرچــه دارم و هرچــه  گفتنــد  ]امــام[ 

کردنــد بــه هرجایــى، خانــم مــن هــم همراهــم آمــد.3 مــن هرکجایــى رفتــم و تبعیــدم 

33.فقطبهخاطرایشانمکهنمیرفتم

چیزی  خودم  من  و  نداشت   ]الهی سیدمحمدحسن  ]آیت  اهلل  ایشان  گر  ا

ناراحت  بچه  ها  پیش  که  ایشان  جیب  توی  می  گذاشتم  می  بردم  شب  داشتم، 

نشوند که دارم یا ندارم. بعد که فهمیدند، گفتند: تو این  قدر نسبت به من دل  واپس 

1 . مصاحبه با عبدالباقی طباطبایی، آرشیو بنیاد شهید قدوسی. 
2 . مجله زن روز، ش1۲۲0، ص۵، به نقل از زهرا اشراقی )نوه امام خمینی(.

.)www.tasnimnews.com(  7۵9844 :3 . خبرگزاری تسنیم، شناسه خبر
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بله، نمی  خواهم پیش بچه  ها  گفتم:  که پول در جیب من می  گذاری؟  هستی 

که خدا یک تومان تو را هزار  کردند  کردند و بعد دعا  که تشکر  ناراحت شوی. اول 

تومان کند. الحمدهلل شده. ایشان نیستند؛ اما همه کارهای من درست شده. مکه 

یارت همه معصومین  رفتم. هشت سال بود فقط به خاطر ایشان  رفتم، ز

مکه نمی  رفتم. پاسپورتم را می  آوردند در خانه که خانم بیا برو مکه؛ من نمی  رفتم؛ 

گر  که نمی  توانند بروند. ا گر می  رفتم غصه می  خوردند  چون ایشان مریض بودند. ا
ایشان ناراحت می  شدند، مکه و حج من چه می  شد؟ من خودم چه می  شدم؟1

کاریهایهمسرمیشدند 34.مجذوبفدا

هــر  بودنــد خانــواده، خصوصــا زن در موفقیــت  عامــه ]جعفــری[ معتقــد 

کــه مــادرم، ســواد چندانــی نداشــت؛  شــخصی خیلــی مؤثــر اســت. علی رغــم ایــن 

ــری  ــای فک کاره ــه  ک ــود  ــده ب ــن را فهمی ــود و ای ــوردار ب ــی برخ ــت باالی ــی از معرف ول

و خدمــات علمــی و اجتماعــی ایشــان بــرای مــردم مفیــد اســت و او بــه عنــوان 

ــته  ــری نداش ــه خاط ــه دغدغ ک ــد  کن ــم  ــان فراه ــی را چن ــتر زندگ ــد بس ــک زن، بای ی

باشــد؛ بنابرایــن فشــار مــا بچه هــا و رتــق و فتــق امــور خانــه بــر دوش مــادرم بــود. 
کاری هــا را می دیدنــد، مجــذوب او می شــدند.۲ وقتــی عامــه ایــن فدا

1 . الهیه، ص۶۶، به نقل از همسر آیت  اهلل الهی.
گفته هایــی از زندگــی شــارح بــزرگ نهج الباغــه و فیلســوف شــرق، عامــه محمدتقــی جعفــری«، مجلــه  2  .»نا

ــاه 1389، شــماره ۲90. ــق حــوزه، آذرم اف
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35.مادرتانمریضاستوبهمننیازدارد

کســالتی پیــدا می کننــد و ایشــان از آن زمــان، هیــچ دعــوت و  زمانــی همسرشــان 

کــه حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای از  میهمانــی را نمی پذیرفتنــد؛ حتــی زمانــی 

باشــند.  داشــته  حضــور  رهبــری  بعثــه  در  و  برونــد  حــج  بــه  می خواهــد  ایشــان 

آیــت اهلل میانجــی ابتــدای امــر می پذیرنــد؛ امــا بعــد منصــرف می شــوند. وقتــی 

فرزنــدش علــت را جویــا می شــود، ایشــان در پاســخ می گوینــد: مادرتــان مریــض 

اســت و بــه مــن نیــاز دارد. 

آیت اهلل  اما  بود.  ما در خدمتشان خواهیم  اعام می کند:  پدر  پاسخ  فرزند در 

میانجی در پاسخ می فرمایند: درست است؛ ولی با این همه، شاید ایشان احساس 
نیستم.1 راضی  امر  این  به  من  و  نماید  درخواستی  شما  از  این که  از  کند  ذلت 

کاریبرایهمسر 36.فدا

آیت اهلل شیخ مرتضی حائری یزدی، فرزند آیت اهلل شیخ عبدالکریم حائری 

یزدی نقل می کنند: همسر اول والد محترمشان در سامرا نابینا شد و خود 

کن. خود ایشان ]آیت اهلل  که همسری دیگر اختیار  همسر به ایشان اصرا می کرد 

شیخ عبدالکریم حائری[ رنج خدمات منزل را متحمل می شدند و می فرمودند: 

تا ایشان در قید حیات است، من همسری دیگر اختیار نمی کنم.۲ 

1 . حسن زاده، اسوه پارسایان، ص۵۶-۵۵.
2 . حسینی، شرح زندگانی حضرت آیت اهلل مؤسس و فرزند برومندشان آیت اهلل شیخ مرتضی حائری، ص۵4.
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37.سالهامریضیو...!

بــه آیــت اهلل العظمــی حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری، مؤســس حــوزه علمیــه 

کجــا شــما بــه ایــن عظمــت رســیدید؟ ایشــان فرمــوده بودنــد: گفتــه بودنــد: از  قــم 
یضــى خانمــم را بــرای تجدیــد فــراش یــا  یــض بــود و مــن مر ســال های ســال خانمــم مر
یســتى داشــتم. او را تمیــز مى کــردم  طــاق یــا وانهــادن بهانــه نكــردم. ســال ها بــا او هم ز
و از آفتــاب بــه ســایه و از ســایه بــه آفتــاب مى بــردم و بــا او مــدارا مى کــردم، خــدا بــه 

مــن نظــر کــرد.1

1 . نکته هایی از زندگی خانوادگی علما، نشریه خانه خوبان، شماره۵1، ص10.
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ــد متعــال  کنــد، خداون ــر  ــد اخاقــى زنــش صب ــر  ب ــه خاطــر خــدا، در براب هــر مــردی ب
کــه در برابــرش شــكیبایى مــى ورزد، هماننــد ثوابــى را بــه او  بــرای هــر روز و شــبى 

گرفتــاری اش داد. کــه بــه ایــوب در قبــال  مى دهــد 

)مجلسی، بحاراالنوار، ج76، ص367(
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38.سنگصبور!

فرزند حضرت آیت اهلل بهجت، در خصوص توجه ایشان به مشکات همسر می گوید:
کــم نمى گذاشــت. آقــا بــه مــادرم مى فرمــود:  آقــا از عطوفــت و همراهــى بــا مــادرم هیــچ 
کــه از پــدر و  کــرد، همــه را بــه مــن بگــو.« یعنــى شــما  گــر مشــكات ناراحتــت  »ا

ــوری داشــته باشــى.1 ــه ســنگ صب ک ــان دور هســتى، مشــكاتت را بگــو  مادرت

39.ادامهدرسباوضعآشفته

حضرت آیت اهلل حسن زاده آملی)حفظه اهلل( در باب مشکات زندگی شان می فرمایند: 
که  بنگاه سرگردان شده ام  آن  و  بنگاه  این  و  کوچه  این  به  آن قدر  تهران  در  روزی 
خانه  سراغ  کس  هر  از  شنیدن.  از  نباشد  طاقت  را  تو  و  آمدند  حیرت  به  متحیره 
که بچه داری؟ مى گفتم آری، فقط دو  مى گرفتم، نخستین پاسخ پرسشم این بود 
که خانه اجاره ای  یم. جواب شنیدیم  یم و یک طفل رضیع به نام عبداهلل دار نفر
یم، آن هم با اخمى بدتر از صد زخم؛ حتى به طفل شیرخوارم رحم نكردند تا  ندار
کردیم و مدتى در آن جا به سر  باالخره در مسافرخانه ای یک باب اتاق محقر اجاره 
مى بردیم. با آن وضع آشفته و آلفته به درس و بحث خود و ادراک محضر مبارک 
استادم آرام و شادکام بودم و شعار حشر با "الم نشرح" بود که در “َفِاّنَ َمَع الُعسِر ُیسرا 

ّبَِک َفاصِبر"4.3 كه "َو ِلَر یمه مدثر  كر * ِاّنَ َمَع الُعسِر ُیسرا”2 و دثارم 

کوتاه نوشــته هایی از زندگــی و رفتــار خانوادگــی آیــت اهلل  1 . مرکــز تنظیــم و نشــر آثــار حضــرت آیــت اهلل العظمــی بهجــت، 
بهجــت بــرای زندگــی بهتــر.

که [ با دشوارى، آسانی است. آرى، با دشوارى، آسانی است. )شرح، آیه۶-۵( 2 . پس ]بدان 
کن. )مدثر، آیه7( 3 . و براى پروردگارت شکیبایی 

گــذری بــر زندگانــی و خاطــرات عامــه  4 . فروغــی، قافلــه ای خدایــی، ص ۶8 و باقــرزاده بابلــی، جمــال ســالکین: 
حســن زاده آملــی، ص1۵1-1۵0.
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40.منهمسر،مادرورفیقتهستم!

کنــار  یــدم و زندگــی در  واقعــًا بــه ایشــان ]شــهید نــواب صفــوی[ عشــق می ورز

ایشــان، برایــم حکــم بهشــت را داشــت. ایشــان فوق العــاده بامحبــت بودنــد و همــه 

را »باباجــون« صــدا می زدنــد و بارهــا بــه مــن »کوچکــت هســتم« یــا »نوکــرت هســتم« 

گرفته انــد،  کــه بــا تصویــر سیاســی و مبارزاتــی ایشــان خــو  می گفتنــد! خیلی هــا 

شــاید ایــن مهربانــی، لطافــت و حساســیت ایشــان را بــاور نکننــد. یــک بــار بــه 

گفتــم: دور از مــادر و زیــر دســت زن پــدر بــزرگ شــده ام! ایشــان بســیار متأثــر  ایشــان 

کــن مــن همســر، مــادر و رفیقــت هســتم و  گفتنــد: از حــاال بــه بعــد فــرض  شــدند و 
واقعــًا هــم همین طــور بــود.1

41.پیشعیالتباش

کیــد داشــت انســان متعلــق بــه خانــواده اســت  ایشــان ]ســید هاشــم حــداد[ تأ

گــر بخواهــد واصــل شــود، شــروع آن از خانــه و زن و بچــه اســت. و ا

کــه بودنــد، مــن تــازه  گردان ایشــان نقــل می کنــد: مرحــوم آقــا همــدان  یکــی از شــا

گفتنــد: تــو تــازه عروســی  کــرده بــودم. وقتــی رفتــم خدمتشــان، بــه مــن  عروســی 

کــرده ای و بایــد پیــش عیالــت باشــی. مــن هــم یکــی دو شــب مانــدم و چــون 
گفتنــد برگــرد، برگشــتم.۲

گفت وگو با مشرق نیوز، شناسه خبر: 380۵9۲، ۲9 دی 1393. 1 . همسر شهید نواب در 
کریم خانی، اخاق خانوادگی عارفان، ص.38  . 2
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مشق هفتم:
 همکاری

امام باقر فرمود: 
ــا 

َ
بــَز َوَقــّمَ الَبیــِت َوَضِمــَن ل  الَبیــِت َوالَعجــ�خَ َوالخَ

َ
ِاّنَ فاِطَمــَه َضِمَنــت ِلَعــیّلٍ َعَمــل

عــاِم؛ ــیَء ِبالّطَ ن َیحج
َ
كاَن َخلــَف البــاِب ِمــن َنقــِل اَلَطــِب َوا َعــیِلٌّ َمــا 

پــز نــان و جــارو کــردن اتاق را بــرای على تضمین  فاطمــه کار  خانــه، پخت و

کــى  کــرد، و على کارهــای بیــرون از خانــه، ماننــد حمــل هیــزم، آوردن مــواد خورا
را بــرای او بــر عهــده گرفــت.

)مجلسی، بحاراالنوار، ج43، ص31، ح38(

کمکدرپیری .42
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که  یادی  بر احترام ز بود، عاوه  از سادات علویه  تهرانی  آقای  همسر میرزا جواد 

که فرصت  آقا برای ایشان قائل بود، با ایشان به نیکی رفتار می کرد و هر وقت هم 

کسی  به  ایشان  اساسا  بودند،  ایشان  کار  کمک  و  یار  خانه  در  می نمود  یاری 

که می توانستند  زحمت نمی داد مخصوصا در امور شخصی خویش تا آنجائی 

خود  همسر  از  که  آن جا  تا  می دادند،   انجام  خودشان  داشتند  توان  و  قدرت  و 

که با  که مثا لباس هایشان را بشویند، بلکه این همسرشان بود  نمی خواستند 

که لباس هایشان را  توجه به اخاق مرحوم میرزا جواد آقا از ایشان می خواستند 

برای شستن در اختیار ایشان بگذارند.

 و باز هم به سادگی حاضر نمی شدند که لباس ها را برای شست وشو به همسرشان 

گرفته و حیاط منزل را تمیز  که جارو به دست  گاهی  نیز دیده می شد   بدهند، 
که حتی راه رفتن با عصا هم برایشان مشکل بود. 1 می کردند و این در حالی بود 

43.همکاریغمخوار

او ]آیت اهلل العظمی مرعشی[ غیر از این که همسری خوب، مهربان و دوست  

داشتنی بود، برای من مانند یك رفیق صمیمی و همکاری غم خوار نیز بود و در 

از  کارهای آشپزخانه،  از اوقات در  کمك می کرد. بسیاری  کارهای منزل به من 

کردن سبزی و شستن میوه و وسایل آشپزخانه به  کردن غذا، پاك  قبیل درست 
کمك می کرد و رفتارشان برای تمامی افراد خانه الگو بود.۲ من 

.)http://hawzahnews.com( 1394/9/7 ،363107 :1 خبرگزاری رسمی حوزه، شناسه خبر
2 . رفیعی، شهاب شریعت، ص30۶ -307.
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کمکدرامورخانه .44

الهی  ]حکیم  که  است  کرده  نشان  قمشه ای خاطر  الهی  حکیم  همسر 

قمشه ای[ در خانه به امور داخلی کمک می کردند و به هیچ عنوان درس و بحث 
و تحقیق مانع این همکاری نمی شد.1

45.محبتوهمکاری

ی  ماعباس ]تربتی[ از فضای آموزشی محروم بود و هم مباحثه ای نداشت. و

که به  کرد  برای جبران محرومیت از فضای آموزشی، از همسر مهربانش تقاضا 

ی را در این راه یاری رساند؛ زیرا بحث و تمرین آموخته ها،  عنوان هم مباحثه، و

گرم خانواده، تأثیر شایانی در رشد و تعالی آن خواهد داشت.  آن هم در محیط 

کبر مزگردی، در خواندن  ی، دختر آخوند ما علی ا که همسر مکرمه و از آن جایی 

گرامی،  قرآن و ادعیه نیز موفق بود، به این پیشنهاد جواب مثبت داد. این بانوی 

کرده است: خاطرات آن روزها را برای فرزندش چنین بازگو 
پــدرت مــرا بــا خــودش بــه مزرعــه مى بــرد و کتــاب را بــه دســت مــن مــى داد کــه از روی 
گــوش بكنــم و او متــن بعضــى از کتاب هــا را هم چنــان  بــر مى خوانــد،  آن، آن چــه را از
ــى را  ــى دادم. گاهــى مطلب ــوش م گ ــاب  کت ــن از روی  ــد و م ــى زد، مى خوان ــل م ــه بی ک
یــر مى کــرد تــا در یــاد خــودش  یــر مى کنــد، برایــم تقر کــه بــرای هم مباحثــه ای تقر چنــان 
بمانــد... . روزی یونجــه درو مى کــرد و اشــعار الفیــه ابــن مالــک را یــک بــار از اول تــا 
بــه آخــر و بــار دیگــر از بیــت آخــر وارونــه تــا بــه اول خوانــد و مــن از روی کتــاب گــوش 

دادم و هیــچ اشــتباه نكــرد. 2

1 . ابراهیمی اقلیدی، رازهای همسرداری، ص 13۵.
گلشن ابرار، ج 4 ، ، ص36. 2 . جمعی از پژوهشگران، 
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46.شمابرویدپیشمهمانها

روزی مادرم مهمان داشتند. نمی دانم مهمان سرزده آمده بود یا این که به موقع 

که خانم با  نیامده بود. در هر صورت، وسایل پذیرایی آماده نبود. یادم هست 

 ]خمینی ]امام  آقا  که  کنند  جور  میوه  و  شیرینی  می خواستند  دستپاچگی 

ید پیش مهمان ها. سپس به طرف سماور رفتند.  ید. شما برو گفتند: نه شما برو

آن موقع سمار ذغالی بود و خیلی هم سخت آتش  می گرفت. آقا آن قدر سماور 

کردند و تشریفات را چیدند و  را تکان دادند تا ]آتش[ بگیرد . بعد چای درست 
کنند.1 کار  نگذاشتند خانم مهمان ها را تنها بگذارد و بیایند اتاق دیگر 

47.مراقبتازبچهها

ایشــان  رفتیــم.  مشــهد  یــاد  ز  ]الهــی سیدمحمدحســن  ]آیــت  اهلل  آقــا  بــا 

یــاد بــودم؛ امــا  کربــا حــرم سیدالشــهداء. آن  جــا ز می  گفتنــد می  خواهــم ببرمــت 

تــو نبــودی. می  برمــت آن  جــا را هــم ببینــی؛ امــا نشــد. اخاق  شــان در مســافرت 

هــم خیلــی خــوب بــود. در اتوبــوس خانم  هــا بــه مــن می  گفتنــد: از اخــاق خوبــش 

کــه مــن از  کــه دو تــا بچــه بــا خــودت آورده  ای؟ می  گفتــم: نــه. همان  قــدر  اســت 
مراقبــت می  کردنــد.۲ ایشــان هــم  بچه  هــا مواظبــت می  کــردم، 

کمکدربچهداری .48

بچه هایشــان  چــون  کــه  می کردنــد  تعریــف   ]خمینــی امــام  ]همســر  خانــم 

گلبرگ  هایی از بوستان امام خمینی، ص31. 1 . عامری، 
2 . الهیه، ص۶۵، به نقل از همسر آیت  اهلل الهی.
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شــب  امــام  می ماندنــد،  بیــدار  صبــح  تــا  و  می کردنــد  گریــه  خیلــی  شــب ها 

نگهــداری  بچــه  از  خودشــان  ســاعت  دو  مثــًا  یعنــی  بودنــد؛  کــرده  تقســیم  را 
می کردنــد و خانــم می خوابیدنــد و دو ســاعت خــود می خوابیدنــد و خانــم بچه هــا 
را نگهــداری می کــرد. روزهــا بعــد از تمــام شــدن درس، امــام ســاعتی را بــه بــازی بــا 

کمــک خانــم در تربیــت بچه هــا باشــند.1 تــا  بچه هــا اختصــاص می دادنــد 

49.مدیریتعاقالنههمراهبامهرورزی

و  مهرورزی  با  همراه  عاقانه   مدیریت  توصیف  شاه آبادیبا  شهید  همسر 
گرفتاری پیدا می کنند -مخصوصًا  عطوفت ایشان می گوید: معمواًل وقتی آقایان 
کنند  کمک  که به دیگران  کارهای دولتی -دیگر وقت یا حوصله ای ندارند  در 
گذشتن  یا توجهی به آن ها داشته باشند و می گویند روال عادی زندگی در حال 
هیچ  می شد،  یادتر  ز گرفتاری شان  وقتی  شاه آبادی(  )مهدی  ایشان  اما  است؛ 
کارها نمی کردند. وقتی به منزل می آمدند، دوست داشتند از  کوتاهی ای در باقی 
ساعت هایی که در منزل نبودند، مطلع باشند و می پرسیدند که چه کار کردید؟ 
و تاش   ... کرده اند؟  کار  و چه  رفته  کجاها  این بچه ها  کردید؟  زندگی  چطور 
که  هم  غذا  صرف  زمان  کنند.  کمک  و  بشوند  امور  همه  متوجه  که  می کردند 
کار  می گفتیم بچه ها بیایید غذا! ایشان از همه زودتر می آمدند و می گفتند چه 
به شوق  را  و بچه ها  کمک می کردند  بیشتر  از همه  و  کنم؟  کمک  تا من  ید  دار
که من  کمک می کردند  کنند و خودشان هم آن قدر  که بیایند و تاش  می آوردند 
کمک به من در  گرفتاری، چرا وقت شان را برای  که با این همه  شرمنده می شدم 

1 . سیزیان، زندگی به سبک روح اهلل، ص۲9، به نقل از خانم فاطمه طباطبایی)عروس امام(.
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که همه این ها درسی برای ما بوده است.1 منزل می گذارند. بعدًا متوجه شدیم 

50.یاریدرامورجزئی

]آیت اهلل سیدبهاءالدین مهدوی[ به همسرشان احترام ویژه ای می گذاشتند. 

با ایشان بسیار صمیمی بودند و به ایشان در امور مختلف کمک می کردند. گاهی 

ایشان همکاری  با  کودکان  زمانی در نگهداری  و  را می شستند  ظرف های غذا 

می کردند. بعد از ظهرها عادت به نوشیدن چای داشتند. گاهی خودشان زودتر چای 

را آماده می کردند و برای خود و همسرشان می آوردند. هر شب بدون این که چیزی 
کنند، تمام زباله ها را از محیط خانه بیرون می گذاشتند.۲ کسی امر  بگویند یا به 

کمک...تاقدریاستراحت .51
می  کردند  کمک  خانه  کارهای  از  بعضی  در   ]فلسفی علی  میرزا  ]آیت  اهلل 
که برای خانه انجام می دادند. مادرم می گفتند وقتی  و این غیر از خریدی بود 
را  بچه  شیر  مثا  می کردند؛  کمک  من  به  خیلی  ایشان  بودند،  کوچک  بچه ها 

کنم.3 آماده می کردند یا او را آرام می کردند، تا قدری استراحت 

52.کمکدرسی

وقت  برایم  و  بخوانم  درس  من  که  داشت  عجیبی  اصرار  بهشتی[  ]شهید 

مهــدی  حجت االســام  شــهید  همســر  بــا  گفت وگــو  ص88،  ش۶۲،   ،1389 مــاه  دی  یــاران،  شــاهد  نشــریه   . 1
شــاه آبادی.

ی، اسوه بندگی، ص190-189. 2 . مهدو
گوهری ناشناخته، ص37؛ در احواالت آیت  اهلل میرزاعلی فلسفی، به نقل از فرزندش.  . 3
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می گذاشت و در یادگیری درس ها کمکم می کرد تا آماده ی شرکت در امتحانات 

که به من رانندگی یاد بدهد. نوبت به  گفت  بشوم. بعد هم به علی رضا ]برادرم[ 

کرد  کار  که رسید، تست های چهار جوابی را با من  کتبی رانندگی هم  امتحان 
که قبول بشوم. 1

2. »شــهید بهشــتی در قامــت یــک همســر؛ در آیینــه خاطــرات همســرش مرحومــه عــزت الشــریعه مــدرس مطلــق«، 
ز شــهادت آیــت اهلل بهشــتی و یــاران، ص70. مجلــه شــاهد یــاران، یادمــان هفتــم تیــر ســال رو
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مشق هشتم:
 محبت دو طرفه

امام صادقمی فرمایند: 
؛ 

ً
 ِللّنساِء ُحّبا

َ
 ِاشَتّد

ً
نا ُحّبا

َ
 ل

َ
 َمن ِاشَتّد

ُّ
ُكل

زن هــا  بــه  باشــد،  طهــارت(  و  )خانــدان عصمــت  مــا  دوســتدار  بیشــتر  کــس  هــر 
مى کنــد.  دوســتى  بیشــتر  نیــز  )همســرش( 

)مجلسی، بحاراالنوار، ج103، ص227(
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53.واقعاماننددودوستبودند

بــود.  بــا مــادرم بســیار احترام آمیــز و دوســتانه  عامــه طباطباییرفتارشــان 

ــز  ــا هرگ ــدار مــادرم هســتند. م گویــی مشــتاق دی ــد  ــار می کردن همیشــه طــوری رفت

بگــو مگــو و اختافــی بیــن آن دو ندیدیــم. بــه قــدری نســبت بــه هــم مهربــان و 

گمــان می کردیــم این هــا هرگــز بــا هــم اختافــی  کــه مــا  گذشــت بودنــد  کار و با فــدا
ــد.1 ــم بودن ــا ه ــت ب ــد دو دوس ــًا مانن ــا واقع ــد. آن ه ندارن

54.همانمحبِتروزهایاولازدواج

کربــا رفته بودیــم. وقتی  یــک وقــت هــم مــن و ایشــان ]شــهید مطهــری[ به ســفر 

ــد. ایشــان ناراحــت شــدند و  ــا از بچه هــا خــواب بودن ــه برگشــتم، دو ســه ت ــه خان ب

کربــا برگشــته، همــه شــما  کــه چــرا وقتــی مادرتــان از ســفر  کردنــد  بــا بچه هــا دعــوا 

بــه اســتقبالش نیامدیــد؟ بســیار مهربــان بودنــد. بعــد از چندیــن ســال زندگــی، 

همــان مهــر و محبــت روزهــای اول ازدواج بیــن مــا برقــرار بــود. روزهــای پنج شــنبه 

و جمعــه وقتــی ایشــان بــه قــم می رفتنــد، مــن لباس هایشــان را می شســتم و مرتــب 

می کــردم. اتاقشــان را منظــم می کــردم و منتظــر می مانــدم تــا برگردنــد. خاصــه 

گفتــه ام. ایشــان از تمــام  کــم  هرچــه از صفــا و محبــت و تقــوای ایشــان بگویــم، 

کمــک می کردنــد.  کارهــا بــه مــن و بچه هــا  مســائل خانــه خبــر داشــتند و در بیشــتر 

ایشــان بزرگ تریــن حامــی و هــادی مــن و بچه هــا بودنــد. بیشــتر صبح هــا چــای 

گفتــه باشــند  کــه بــه مــن  درســت می کردنــد. در تمــام طــول زندگــی بــه یــاد نــدارم 

1 . مجله زن روز، ش 89۲، به نقل از خانم نجمه سادات طباطبایی )دختر عامه(.
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یــک لیــوان آب بــه ایشــان بدهــم. از ظلــم بــه زن هــا بســیار ناراحــت و منقلــب 
می شــدند. همیشــه می گفتنــد: زن نبایــد اســتثمار شــود.1

55.یارمبهسالمت

]آیــت اهلل میــرزا علــی فلســفی[ به مادرم خیلــی احترام می گذاشــتند. هیچ گاه 

گاهــی می نشســتند و بــه درد دل هــای ایشــان  ایشــان را بــه اســم صــدا نمی کردنــد. 

کار خانــه خســته  گــوش می دادنــد. همیشــه می گفتنــد: این قــدر خودتــان را بــا 

ــدر زحمــت می کشــید. هــرگاه مریــض می شــدند،  نکنیــد. چــه لزومــی دارد این ق

کنــار رختخوابشــان می نشســتند و خــود، برایشــان آب لیمــو می گرفتنــد و یــا حتــی 

گذشــتگی ایشــان  کاری و از خــود  گــر فــدا ســوپ درســت می کردنــد. می گفتنــد: ا
کارهــا موفــق باشــم.۲ نبــود، مــن نمی توانســتم در بعضــی از 

کماللذتوابتهاج 56.در

گر بخواهم از این زندگانی مثالی بگویم، نزدیک تر از پدر و مادر خودم مثالی ندارم.  ا

گر فرصت بود و شرح روابط این دو همسر و فضیلت های باالیی را که در همسری  ا

مشکات  با  را  شدنشان  روبه رو  و  را  آن ها  فانی شدن  هم  در  و  منافع  ک  اشترا و 

مکتب. عرض  و  بود  درس  همه  می نوشتم،  آن ها  بین  قداست  و  دشواری ها  و 

کامــل بودنــد.  گلــه ای از یکدیگــر نداشــتند؛ یــک واحــد     هیــچ وقــت در دل، آن هــا 

1 . سرگذشت های ویژه، به روایت جمعی از یاران، ج۲، ص109، به روایت همسر شهید مرتضی مطهری.
گوهری ناشناخته، ص4۲، به نقل از فرزند ایشان.  . 2
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پــدرم مجتهــد و فقیــه عالی قــدر و مــادرم فاضلــه عارفــه اهــل قــرآن و حدیــث و 

دعــا؛ و در نظــر همــه اقــوام و خویشــان بــا مهابــت و احتــرام خــاص بود. معــاش 

کــه نمی خواهــم بیشــتر از ایــن  اقتصــادی آن هــا بســیار مختصــر و در حداقــل بــود 

کــه شــاید حمــل بــر خودســتایی شــود. بنویســم 

کــه بــود، زندگــی آن هــا در  کمبــود امکاناتــی  بــا تمــام مشــکات اقتصــادی و 
ت و ابتهــاج بــود.1

ّ
کمــال لــذ

گفتوگو 57.اهمیت

که مرحوم  گفت وگو و بیان دغدغه ها تا آن جاست  اهمیت فضای مناسب برای 

کید  تأ آن  بر  عقد  خطبه  اجرای  هنگام  تهرانیدر  مجتبی  آقا  حاج  آیت اهلل 

که برای اجرای خطبه عقد به خدمت ایشان رسیده، می گوید:  می کنند. فردی 

با خانواده هایمان رفتیم به دفتر حاج آقا که ایشان خطبه ی عقدمان را بخوانند. 

که خطبه را خواندند، فرمودند: عروس و داماد بمانید، من با شما  ... بعد از این 

کار دارم...! خیلی خوشحال بودم، در عین حال کمی استرس داشتم که حاج آقا 

چه کاری با ما دارد؟ ]فرمودند[ ... هیچ وقت جلوی جمع از هم اشکال نگیرید؛ 

... ولی به هر حال چون هدف خودسازی است، باید اشکاالت رفتاری و اخاقی 

یکدیگر را به هم به  طور خصوصی و صمیمانه گوشزد کنید. همین خصوصی بودن 

ی خوش و صمیمیت همراه باشد تا دلگیری به همراه نداشته باشد.  هم باید با رو
پس سعی کنید در جمع خطاپوشی کنید و در نهان خطاها را به هم تذکر دهید.۲

گلپایگانی از زبان ایشان، خبر آنالین، شناسه خبر: 381361. 1.زندگی والدین آیت اهلل العظمی صافی 
2 . تهرانی، حاج آقا مجتبی، ص1۲۵-1۲4.
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مشق نهم:
 انجام امور شخصی

حضرت امام صادق فرموده اند:
موِرک؛ 

ُ
َوّدة ِف ا لّتُ

َ
َیا ُبَنّ ِالَزم َنفَسَک ا

یــز! همــواره نفــس خــود را بــه ادای  گفــت: فرزنــد عز لقمــان بــه پســر خــود چنیــن 
کــن... . یــش الــزام  کارهــای خو وظایــف شــخصى و انجــام 

)مجلسی، بحاراالنوار، ج5، ص323(
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کارهایتراانجامبده 58.خودت

ی[ با تک تک اعضای خانواده،  روابط ایشان ]آیت اهلل سیدبهاءالدین مهدو

کسی دستور نمی دادند؛ مثا حتی هنگام صرف غذا،  مثال زدنی بود. هرگز به 

نمی خواستند.  کمک  او  از  بودند،  تشنه  ایشان  و  بود  دیگری  نزدیک  آب  گر  ا

که به سوی آشپزخانه می رفتند، حتما تعدادی ظرف  پس از صرف غذا، وقتی 

گاهی هم ظرف ها را  را ترک نمی کردند.  با خود می بردند و دست خالی، سفره 

کمک می کردند. می شستند و بدین ترتیب به همسر و فرزندانشان 

کردن، به  گرچه انسان با امر  می فرمودند: دستور دادن خاف اخاق است و ا

کمک  کرده و محتاج به  ظاهر نیاز خود را برطرف می کند، در واقع خود را ذلیل 

این  می فرمودند:  شوخی  به  گاهی  دلیل،  به همین  است.  داده  نشان  دیگران 
کارهایت را انجام بده.1 که به زبانت می آوری، به پایت بیاور و خودت  زوری 

کنم 59.منحقندارمبهایشانامر

بارها  من  بود.  زدنی  مثال  و  نمونه  رفتاری  مادرم،   با  و  منزل  در   امام رفتار 

که مادرم وارد اتاق می شدند و یادشان می رفت، در را پشت سرشان  شاهد بودم 

ببندند. امام، هیچ وقت به خانم نمی گفتند: »در را ببند!«، بلکه صبر می  کردند 

کنار ایشان. آن وقت خودشان بلند می شدند و در  تا خانم می  آمد، می  نشست 

گفتم: وقتی خانم داخل اتاق می شوند، همان موقع به  را می بستند. روزی به آقا 
کنم!۲ ایشان بگویید در را ببندند! فرمودند: من حق ندارم به ایشان امر 

ی، اسوه بندگی، ص18۶-18۵. 1 . مهدو
2 . ماهنامه خانه  خوبان، شماره ۲۲، به نقل از خانم زهرا مصطفوی )دختر امام خمینی(.
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60.یکبارهمبههمسرشاندستورندادند

کرده بودند و فعالیت بدنی برای ایشان دشوار  در ماه های آخر عمرشان که سکته 

شده بود، باز هم برای تأمین نیازهای خود، به فرزندانشان دستوری نمی دادند و 

که ایشان صادقانه پاسخ می دادند،  کاری به آن ها امر نمی کردند، بلکه از آن جا 

ناچار بودیم پیوسته از ایشان درباره یک به یک نیازهایشان بپرسیم. 

ــدر!  ــردم: پ ک ــرض  ی[ ع ــدو ــیدبهاءالدین مه ــت اهلل س ــان ]آی ــه ایش روزی ب

فراهــم  را  کــه آن  مــا خوشــحال می شــویم  بفرماییــد.  یــد،  شــما آن چــه میــل دار

ــا  ــذا ب کنیــم. ایــن وظیفــه شــرعی و اخاقــی ماســت و ل کاری  ــرای شــما  کــرده و ب

تمــام افتخــار فرمــوده شــما را انجــام می دهیــم. در همیــن حیــن، مرحــوم مادرمــان 

کــه  کــه متوجــه اصــرار مــن بــه حاج آقــا شــده بودنــد، فرمودنــد: حاج آقایتــان را 

کــه  می بینــی، این گونــه از دســتور دادن خــودداری می کننــد. یــک عمــر بــه مــن 
کوچک تریــن دســتوری ندادنــد.1 همسرشــان بــودم هــم، 

کهتواندارم... 61.تاجایی

مدت  این  در  کردم.  نجفی زندگی  مرعشی  آیت اهلل  با  سال  شصت  مدت 

هیچ گاه نسبت به من با تحّکم سخن نگفت و با من رفتاری تند و خشونت آمیز 

نمی گذاشت  بود،  کاری  انجام  و  کردن  حرکت  به  قادر  که  وقتی  تا  نداشت. 

که تشنه می شد، برمی خاست  کاری برایش انجام دهند. حتی هنگامی  دیگران 
و به آشپزخانه می رفت و آب می آشامید و به من نمی گفت.۲

ی، اسوه بندگی، ص18۶. 1 . مهدو
2 . رفیعی، شهاب شریعت، ص30۶ – 307.
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62.هیچگاهتحمیلنمیکردند

کــه بــا مرحــوم حــاج آقــا مصطفی]فرزنــد امــام  بــه دلیــل آشــنایی و رفاقتــی 

کــه امــام در منــزل، هیچ گونــه تحمیــل و  کــردم  خمینــی[ داشــتم، اطــاع پیــدا 

ــان  ــرای آن ــد و ب ــدان خــود اعمــال نمی کردن ــه همســر و فرزن اســتبدادی را نســبت ب

نمی خواســتند  ســؤال  وســیله  بــه  حتــی  کــه  چنــان  بودنــد؛  قائــل  آزادی  نوعــی 

کــه در خانــواده امــام وجــود  کننــد. تنهــا محدودیتــی  عقیــده خــود را تحمیــل 

داشــت، رعایــت مســائل دینــی بــود؛ بــه طــور مثــال، آنــان هرگــز نبایــد بــه غیبــت، 
تهمــت و نظایــر ایــن مــوارد می  پرداختنــد.1

کارهایشانراخودشانانجاممیدادند .63

کارهایشان  تمام   ]فلسفی علی  میرزا  ]آیت اهلل  داشت،  امکان  که  آن جا  تا 

یا دگمه لباس خود  که ایشان جوراب  بارها دیدم  را خودشان انجام می دادند. 

به  خودشان  داشتند،  میهمان  و  نبود  کسی  گر  ا گاهی  حتی  می دوختند؛  را 
آشپزخانه می آمدند و چای یا میوه آماده می کردند و برای میهمان می  بردند.۲

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص40، به نقل از مرحوم حضرت آیت اهلل فاضل لنکرانی.
گوهری ناشناخته، ص37؛ در احواالت آیت اهلل میرزا علی فلسفی، به نقل از فرزندش.  . 2
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مشق دهم: 
کدورت آشتی و رفع 

امیرمؤمنان علی فرمود: 
ــَه  حَب حِســن الّصُ

َ
ِ حــاٍل، َوا

ّ
ُكل ــٍه، َفداِرهــا َعــیل  یَســت ِبَقهَرماَن

َ
ــٌه َول حیاَن َه َر

َ
ِاّنَ اَلــرا

ــا ِلَیصُفــَو عیَشــک؛
َ

ل
زن، گل اســت، نــه پیشــكار. پــس در همــه حــال، بــا او مــدارا کــن و بــا وی بــه خوبــى 

هم نشــینى نمــای تــا زندگــى ات باصفــا شــود.

)طبرسی، مكارم االخالق، ج1، ص470(



۶3 فصل اول: با همسر

کدورت 64.هدیهورفع

که مادر سخنانی به پدر ]آیت اهلل العظمی بهجت[ می گفت  بسیار اتفاق می افتاد 
که ما ناراحت می شدیم. یک بار  که اشتباه بود. ایشان آن قدر صبوری می کردند 
کردم.  ذکر  را  آن  دالیل  و  کرده اید  اشتباه  مورد  این  در  مثا  شما  گفتم:  مادر  به 
که نباید می گفتید؛ یعنی حاضر نبودند  وقتی خدمت آقا رسیدم ایشان فرمودند 
ایشان  برای  نیز  گاه  شود.  ایجاد  خانوادگی  روابط  در  کی  اصطکا کوچک ترین 
وسائلی را می گرفتند و به عنوان هدیه می دادند. به بچه ها هم سفارش می کردند 
کرد و نباید به هیچ وجه با تندی پاسخ شان را داد.1 که همواره با مادر باید مدارا 

65.خستهنباشید

 ]کوچک پیش می آمد و آقا ]آیت اهلل العظمی بهجت کدورتی  که مثا  گاه 
شب به اتاق خودشان می رفت. وقتی صبح می شد و می آمد، به مادر می گفت: 
خسته نباشید و از حال و احوال ایشان می پرسید! انگار نه انگار که اتفاقی افتاده.۲

66.قهربیقهر

گر ناراحتی داشتند، آن روز  امام ]خمینی[ با اهل بیت خود قهر نمی کردند و ا
گوشت و پلو نمی خوردند  کتفا می کردند به نان و ماست. دیگر از  مثا سر ناهار ا
آقا  حاج  از  را  جریان  این  من  و  می کرد  عذرخواهی  می فهمید،  چون  طرف  و 

مصطفی ]فرزند ارشد حضرت امام خمینی[ نقل می کنم.3

1 . در احواالت آیت اهلل العظمی بهجت، به نقل از شیخ علی بهجت )فرزند ایشان(.
2 . ابراهیمی اقلیدی، رازهای همسرداری، ص171، به نقل از علی بهجت )فرزند ایشان(.

3 . صحیفه دل، ص۵9، به نقل از آیت اهلل خلخالی.



مشق مهر / الگوهای اخالقی - رفتارِی علما در خانواده۶4

مشق یازدهم:
 رشد معنوی

امام صادقفرمود:
هــیِل؟ قــال: َنَعــم. ِاّنَ اهَّلَل َیقــول: 

َ
ُث ا َحــّدِ

ُ
ــَک اهَّلُل ا : َرِحَ

َ
 َفقــال

ٌ
یب َرُجــل

َ
 َعــیل ا

َ
َدَخــل

َجــاَرُة«و  ِ
ْ

ــاُس َوال ــْم َنــاًرا َوُقوُدَهــا الّنَ
ُ

ْهِلیك
َ
ْم َوأ

ُ
نُفَســك

َ
ِذیــَن آَمُنــوا ُقــوا أ

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
»َیــا أ

ــا«؛ ْیَ
َ
ــْر َعل ِة َواْصَطِب

َ
ــل ــَك ِبالّصَ

َ
ْهل

َ
ــْر أ ُم

ْ
قــال: »َوأ

مــردی نــزد پــدرم آمــد و گفــت: رحمــت خــدا بــر تــو بــاد. آیــا بــرای خانــواده ام حدیــث 
کــه ایمــان آورده ایــد، خــود  یــم؟ فرمــود: آری. خداونــد مى فرمایــد: »ای کســانى  بگو
ــد« و  کنی ــظ  ــان و ســنگ هایند، حف ــه ســوخت آن مردم ک ــان را از آتشــى  و خانواده ت

فرمــود: »خانــواده خــود را بــه خوانــدن نمــاز فرمــان ده و خــود در آن پــای فشــار«.

)مجلسی، بحار االنوار، ج۲، ص۵۲(



۶۵ فصل اول: با همسر

67.اینچنیننمازشبرایادداد

نمــاز شــب بــرای او ]آیــت  اهلل سیدمحمدحســن الهــی[ خلوتــی خــاص اســت 

یختــن بــه طــره مشــک  بوی نــگار و ســر بــر پــای او نهــادن  کــه او در آن بارهــا و بارهــا آو

و یک  بــاره دســت از دو جهــان فروشســتن را تجربــه می  کنــد و در آن راز و نیــاز، بــا او 

بــه نجــوا می  نشــیند. امــا دیگــران از احواالتــش خبــری ندارنــد. هرچــه هســت بیــن 

گفتــه: اوســت و خدایــش؛ حتــی آن اوایــل بــه همســرش 
»تــو خوابــت خیلــى ســبک اســت. مــن از تــرس بیــدار شــدن تــو نمى  توانــم بلنــد شــوم 

و نمــاز بخوانــم. تــو از کارهــای مــن ســر درمــى  آوری.«

که:  که اشتیاق همسرش را برای بیداری شب دیده  و هنگامی 
کارها سر دربیاورم. من هم باید از شما یاد بگیرم.« »آخر من هم باید از این 

گفته: به او 
ید.« »البته که خوب است وقتى من بیدار مى  شوم، شما هم بیدار شو

و ایــن چنیــن نمــاز شــب را بــه همســرش یــاد داده اســت و از آن بــه بعــد تــا وقتــی 

کســی خانــم را بــرای نمــاز  کــه آقــا سیدمحمدحســن در آن خانــه اســت، انــگار 

ــاق  ــه ات ــاز ب ــرای نم ــا ب ــود؛ ام ــب می   ش ــاز ش ــل نم ــم اه ــد و او ه ــدار می  کن ــب بی ش

کوچــک و  دیگــری مــی  رود تــا مزاحــم احــواالت آقــا نشــود. و این  گونــه اهــل خانــه از 
بــزرگ، نمــاز شــب  خوان می  شــوند.  1

1 . الهیه، ص۲7، به نقل از خانم قاضی طباطبایی )همسر آیت  اهلل الهی(.
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68.تأثیررفتاراخالقیباهمسر

اســتاد مرحــوم آیــت اهلل حــاج آقــا پهلوانی نســبت بــه احتــرام و قدردانــی از 

کــه پخته انــد،  کنیــد هــر چنــد غذایــی  زحمــات همســر می فرمــود: از آن هــا تشــکر 

همســرتان  می کنیــد،  رضایــت  ابــراز  غــذا  از  وقتــی  اســت.  شــده  بــد  یــا  شــور 

خوشــحال می  شــود و ایــن باعــث رشــد و پیشــرفت معنــوی شــما می شــود.
پــس از ایــن نكتــه فرمــود: یــک بــار مــن در جوانــى در خانــه بــا خانــواده بداخاقــى 

گفتنــد: بیســت ســال ناله هــای تــو بى اثــر شــد.1 کــردم، در عالــم معنــا بــه مــن 

69.چهفایده!بروپیشهمسرت

گفت: آقا! ذکری، دستوری به  روزی یک بنده خدایی آمد و بین علما نشست، 
می آمد  کسی  گر  ا که  بود  این طور   ]حداد سیدهاشم  ]مرحوم  والد  بده.  من 
که چگونه است؛ ظرفیتش چقدر است. ظاهرا آن شخص  باطنش را می خواند 
گفت: برو.  با خانمش بی احترامی و بدخلقی می کرد. والد خیلی ناراحت شد و 
آمدی این جا، می خواهی ذکر و دستور از من بگیری؟ چه فایده! برو پیش همسرت 
و به او احترام کن؛ رعایت او را بکن. این دست ما امانت است، خیانت و اذیت 
حق  شوی؛  عصبانی  نداری  حق  شده،  تمام  غذا  دیدی  رفتی  ظهر  مثا  نکن؛ 
کن.  نداری مثا بگویی برای من آب بیاور. اصا و ابدا. شما برو و این را درست 
   این بنده خدا مشکلش را فهمید و رفت پیش خانمش. بعد از سه روز آمد و 

گفت: آقا! دستش را گرفتم و گفتم مرا ببخش. والد گفت: حاال این درست است.۲ 

1. نشریه پرتو سخن، شماره854، 95/10/29.
2 . دلشده، ص119، به نقل از سیدعبداالمیر حداد، )فرزند مرحوم سیدهاشم حداد(.
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کنی 70.بایدبرویآندلراصاف

کــردم و بــا ناراحتــی و حالــت قهــر از خانــه  مــن در خانــه بــا خانمــم بگــو و مگــو پیــدا 

بیــرون آمــدم و بــرای نمــاز بــه حســینیه مرحــوم آیــت اهلل بهاءالدینی رفتــم. 

در  و  می آمدنــد  نمــاز  از  قبــل  بهاء الدینــی  آیــت اهلل  بــود.  علویــه  هــم  مــا  خانــم 

ــم،  ــز بگوی ــه چی ــدون این ک ــتم، ب ــدم و نشس ــی وارد ش ــتند. وقت ــینیه می نشس حس

کار درســت نمی شــود.  کردنــد و فرمودنــد: بــا دعــوا  ایشــان یــک نگاهــی بــه مــن 

ــودت  ــی خ ــش و خوش ــوی و عی ــر می ش ــرا درگی ــردی؟ چ ک ــت  کاری اس ــه  ــن چ ای

ــو  ــا درس می خوانــی، می آیــد و راه ت ــه هــم می زنــی؟ وقتــی عبــادت می کنــی، ی را ب

ی، راه بســته اســت. بایــد  کجــا مــی رو کســی درگیــر شــدی، هــر  گــر بــا  را می بنــدد. ا

ــت  ــرای خانم ــی ب ــی، لباس گل ــته  ــاز، دس ــد از نم ــی. بع کن ــاف  ی آن دل را ص ــرو ب
ی آتش هــا بریــز، تمــام می شــود. 1 بگیــر و آب رو

گردان آیت اهلل بهاءالدینی. کریم خانی، اخاق خانوادگی عارفان، ص۶۶-۶7، به نقل از یکی از شا  . 1
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71 فصل دوم : با فرزند

مشق اول:

 پیش از تولد

رسول خدا فرمود: 
:ِبِاْطــع

َ
 اهَّللِ ؟ َفقال

َ
: َوَكْیــَف ذِلــَك یــا َرُســول

َ
ــْم. قیــل هاِتِ ّمَ

ُ
ْولَدُكــْم ف ُبطــوِن ا

َ
ُبــوا ا ّدِ

َ
ا

؛
َ

ل ــل َ
ْ

اِمِهُم ال
کنیــد. ســئوال شــد: ایــن چطــور ممكــن  فرزندانتــان را در رحــم مادرانشــان تربیــت 
اســت، اى رســول خــدا؟ فرمودنــد: بــا خورانــدن غــذاى حــال )بــه مادرانشــان(.

)ترمذی، سنن الترمذی، ج5، ص9، ح2612(

یــارت و غیــره را می تــوان رابطــه معنــوی والدیــن بــا  ران بــارداری، خوانــدن دعــا و ز توضیــح: دقــت در تغذیــه مــادر در دو
فرزنــد پیــش از تولــد دانســت.
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71.تأثیرتغذیهدرجنین

محمدتقی  عامه  فرزند  مجلسی  محمدباقر  دوم]عامه  مجلسی  عامه 

که هفت ساله بود، هر روز با پدر خود به مسجد می  رفت. یك  مجلسی[ وقتی 

شبی در صحن مسجد بازی می  کرد. سقایی مشك آبی داشت. مشك آب خود 

گذاشت و به نماز رفت. این بچه هفت ساله، یك سوزن در  را در صحن مسجد 

مشك آب آن سقا زد و آب از مشك فوران  کرد. این کودك هم لذت می  برد و وقتی 

که سقا آمد، دید که مشك سوراخ شده و آبی در مشك نیست، گفت: چه کسی 

گفتند: پسر عامه مجلسی.  کرده؟  کار را  این 

ناراحت  این قضیه  از  اول رسید. خیلی  گوش عامه مجلسی  به  این قضیه 

که من آن  چه باید قبل از انعقاد  گفت  شد. آمد خانه پیش خانمش؛ به خانمش 

کردم؛ آن  چه در وقت انعقاد نطفه دستور بود، عمل  کنم، مراعات  نطفه مراعات 

کرده است، تقصیر تو باید  که بچه  کاری  کردم و از نظر غذا مواظب بودم و این 

باشد. فکر کن ببین چه کاری کردی؟ اتفاقًا زن به یادش آمد، گفت که بله تقصیر 

که باردار بودم به خانه همسایه رفتم. در موقع بازگشت در  من است. من وقتی 

داالن خانه همسایه، یك درخت انار بود و من خیال کردم که این انار ترش است 

زیر  از  را  برای همین سوزنم  لذا  کردم؛  ترشی پیدا  به  تمایل  بودم،  باردار  و چون 

گلویم در آوردم و به انار زدم و انار را مکیدم و دیدم انار شیرین است و انار را رها 

ی بچه و بچه  کردم و به صاحب منزل نگفتم. آن آب انار غصبی، اثر گذاشت رو
کرد در مشك سقا!1 در سن هفت سالگی سوزن را فرو 

1 . مظاهری، تربیت فرزند از نظر اسام، ص٦٨.
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72.ازخدافرزندصالحخواستن

]شهید  ایشان  روزی  نداشتیم،  فرزندی  هنوز  و  بودیم  قم  در  ما  که  زمانی 

مطهری[ از درس برگشته و وارد منزل شدند. من مشغول نماز خواندن بودم، 

که خداوند ثمرات مرا طوری قرار دهد  گفتند: خانم! شما دعا بفرمایید  به من 

که خدایا مرا برگردان تا اثرات  که از این دنیا رفتم، از خدا نخواهم  که بعد از آن 

کنم و برای آنان، »َرّبِ اْرجعونی« از پروردگارم بخواهم.1  و ثمرات خود را اصاح 

73.باوضوشیردادن

مرحوم حجت االسام و المسلمین هادی امینی، فرزند عامه امینیمی گوید: 

من  بودند.  آمده  نجف  در  ما  منزل  به  روز  یک  امینی(  عامه  )مادر  مادربزرگم 

نکات  از  یکی  به  مادربزرگم  پرسیدم.  ایشان  از  عامه  زندگی  درباره  مطالبی 

که می گفت: کردند، این بود  که اشاره  عجیبی 
مــن بعــد از این کــه ایشــان متولــد شــد، تــا دو ســال تمــام، هیــچ وقــت بــدون وضــو بــه 
ایشــان شــیر نمــى دادم و هــر وقــت موقــع شــیر دادن ایشــان مى شــد، مثــل این کــه بــه 
مــن القــا مى شــد و مــن مى رفتــم وضــو مى گرفتــم و بعــد بــه ایشــان شــیر مــى دادم و مــن 
یــادی در ایــن وضــو  بــه یــاد نــدارم بــدون وضــو بــه ایشــان شــیر داده باشــم و بــرکات ز

گرفتــن و شــیر دادن نصیبــم شــد.2

 و مقدس اردبیلی چنین قضیه ای درباره آیت اهلل شیخ مرتضی انصاری

نیز روایت شده است.

مادر مقدس اردبیلی در مورد تربیت او چنین می گوید:

1 . فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره 10، به نقل از همسر شهید مطهری.
2 . قنبری، داستان های شگفت انگیزی از تربیت فرزند، ص۲8.
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مــن هرگــز لقمــه شــبهه ناک نخــورده ام و قبــل از شــیر دادن بچــه وضــو مى گرفتــم و 
کــودک، بعــد از بازگرفتنــش از شــیر  ابــدا چشــم بــه نامحــرم نمى انداختــم و در تربیــت 
ــا بچه هــای خــوب او  ــارت او را مراعــات مى داشــتم و ب مى کوشــیدم و نظافــت و طه

را مى نشــاندم.1

74.شیِرزنناصبی

در شــرح حــال آیــت اهلل شــیخ فضــل اهلل نــوری، از علمــای بــزرگ مخالــف 

ــدر  ــد، پســرش علیــه پ کــه او را اعــدام می کردن مشــروطیت می نویســند: هنگامــی 

ــو قــدم  کــف مــی زد. یکــی از بــزرگان در زنــدان از او می پرســد: چــرا پســرت علیــه ت

ــد: ــواب می ده ــیخ ج ــرد؟ ش ک ــم 
َ
َعل

خــود مى دانســتم و از آن چــه مى ترســیدم بــر ســرم آمــد. ایــن بچــه در شــیرخوارگى 
ــه ای  ــش دای ــم و ناچــار شــدیم برای ــگام در شــهر نجــف بودی ــا آن هن یــض شــد. م مر
کــه آن زن  کــودک از شــیر آن دایــه خــورد، متوجــه شــدیم  کــه  یــم. پــس از مدتــى  بگیر

ــان مى باشــد.  ــى اســت و دشــمن امام ــده ناصب ــوده و از نظــر عقی ــوده ب آل

ــام  ــه ن ــدی ب ــوری، فرزن ــل اهلل ن ــیخ فض ــر ش ــان پس ــه از هم ک ــد  ــت بدانی ــب اس جال

ی ســابق(  کــه بعدهــا رهبــر حــزب تــوده )وابســته بــه شــورو »کیانــوری« متولــد گشــت 
در ایــران شــد.۲

1 . همان، ص74.
2 . همان.
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75.همگامیفرزندبازیارتعاشورا

]سیدهاشــم حــدادw[ می گویــد: راز توفیــق و رســیدن مــن بــه ایــن مقــام آن اســت 

کــه مــادرم بــه مــن می گفــت:
فرزنــدم هاشــم! از وقتــى تــو را بــاردار شــدم تــا وقتــى کــه وضــع حمــل کــردم، هــر روز بعــد 

یــارت عاشــورا مى خواندم.1 یضــه صبــح، ز از فر

76.انتخابنامفرزند

همســر مکرمــه امــام خمینیدربــاره نحــوه نام گــذاری فرزنــدان و اختــاف میــان 

ایشــان و امــام در انتخــاب نــام فرزنــدان را این گونــه روایــت می کننــد: مصطفــی را 

گفتــم اســم پــدر مــن محمــد  مــن اصــرار داشــتم، آقــا می گفــت محمــد باشــد. مــن 

ی  کــه اســم آدم زنــده خانــواده را رو اســت و در میــان مــا ایرانی هــا رســم نیســت 

فرزندشــان بگذرانــد. قــرار شــد اســم مصطفــی باشــد و لقــب محمــد و آقــا پذیرفــت 

گفتــم مرتضــی باشــد،  و در پشــت قــرآن نوشــت. وقتــی فرزنــد دوم بــه دنیــا آمــد، مــن 

کــه بــاز همــان مشــکل  آقــا مایــل بــه علــی بــود. ضمنــًا اســم بــرادر آقــا، مرتضــی بــود 

رســم خانوادگــی را داشــت؛ پــس او را علــی نــام نهادیــم و مرتضــی لقــب او شــد. در 

ــرار  ــه، صدیقــه و ق گفتنــد: ن ــا  ــده باشــد، آق مــورد صدیقــه مــن دوســت داشــتم فری

کنیــم؛ امــا مــن هنــوز مایــل بــه فریــده بــودم.  شــد صدیقــه صــدا 

گفتنــد:  گفتــم: ننــوی فریــده را تــکان بــده. آقــا   یــک روز در حیــاط بودیــم، بــه آقــا 

گفــت: حتمــًا و  گفتــم بســیار خــوب، صدیقــه را تــکان بــده. آقــا  یــم.  مــا فریــده ندار

بعــد ننــوی صدیقــه را تــکان داد.

1 . ابراهیمی اقلیدی، اصول فرزندداری، ص79. 
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گذاردیــم. مــن بــرای این کــه     وقتــی فرزنــد چهارممــان بــه دنیــا آمــد، نــام او را فریــده 

ــم  ــا اس ــم ت ــر می زای ــدر دخت ــذاری، آن ق ــده نگ ــر فری گ ــم ا گفت ــد،  ــت نکن ــا مخالف آق

گفــت: نــه، باشــد فریــده. در مــورد اســم دختــرم زهــرا،  دختــر تمــام شــود. خندیــد و 

کــرد. مــن مخالفــت نکــردم؛ امــا فهمیــه دوســت داشــتم؛ لــذا در  او زهــرا را انتخــاب 

کــردم و همــه هــم او را فهمیــه گفتنــد و آقا فهیــم می گفتند. خانــه او را فهمیــه صــدا 

گــر     در مــورد نــام احمــد، مــن ایــن اســم را خیلــی دوســت داشــتم و می خواســتم ا

پســر دیگــری بــه دنیــا بیــاورم، نامــش را محمــود بگــذارم. در آن موقــع خواهــرم، 

ــا پیشــنهاد مــن، محمــود را بــرای فرزنــد  کــه ب شــمس آفــاق، فرزنــدی بــه دنیــا آورد 

ــود و میــل داشــت احمــد  ــا ب ــزرگ آق کــرد. ضمنــًا احمــد اســم پدرب خــود انتخــاب 
ــم.1 ــه اتفــاق او را احمــد نامیدی باشــد. پــس هــر دو ب

1 . ثقفی، بانوی انقاب، خدیجه ای دیگر )زندگی نامه سرکار خانم خدیجه ثقفی همسر امام خمینی(، ص 1۶3-1۶۲.
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مشق دوم:
 محبت و عدالت

رسول خدا فرمود: 
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ــٍل ل ــَر ِإَل َرُج ــُه َنَظ

َ
ّن

َ
أ

َمــا؛  ْیَت َبْیَنُ َســاَو
کــه دو پســر داشــت، یكــى را بوســید و دیگــری را نبوســید.  حضــرت مــردی را دیــد 

فرمــود: چــرا مســاوات را میــان آنــان رعایــت نكــردی؟! 

)طبرسی، مكارم االخالق، ص 220(
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77.محبتیکسانبهفرزندان

گــرم و مهربــان بودنــد. در عیــن این کــه مــا از او بــه دلیــل  بــا افــراد خانــواده، بســیار 

ــرم و  گ ــا او  ــی ب ــال، خیل ــان ح ــم؛ در هم ــاب می بردی ــتند، حس ــه داش ک ــه ای  جذب

مهربــان و صمیمــی بودیــم.  امام همــه اوالدشــان را بــه یــك نظــر نــگاه می کننــد 

کــه بعــد از ایــن  همــه ســال، مــا  و بــه همــه بــه یــك  انــدازه محبــت دارنــد؛ بــه طــوری 
کــدام فرزندشــان را بیش تــر دوســت دارنــد.1 هنــوز متوجــه نشــدیم امــام، 

78.دالواپسی

کنــم، بــه مــن  کــه می رفتــم بــا امامخداحافظــی  کن قــم بــودم. هــر وقــت  مــن ســا

کــه:  کــن.« و قیــد می کردنــد  کــه بــه قــم رســیدی، تلفــن  می فرمودنــد: »بــه مجــردی 

کــه بیایــد بــه مــن بگویــد. همین طــور  کــه می کنــی بــه حــاج عیســی بگــو  »تلفــن 

ــه مــن بگوینــد. فکــر نمی کننــد  کــه مــن رســیده ام. این هــا نمی  آینــد ب تلفــن نکــن 

کــه بــرو بــه آقــا بگــو«. کــن بــه حــاج عیســی  کــه مــن دلواپســم. تــو قیــد 

کــه آقــا چقــدر دلواپــس مــن هســتند. در صورتــی     مــن پیــش خــود فکــر می کــردم 

ــر  ــی زد و دیگ ــی نم ــن حرف ــن چنی ــه م ــس ب ک ــچ  ــی هی ــد؛ ول ــم بودن ــا ه ــه خیلی ه ک

ــزد. ایــن ســخن آقــا باعــث  کــس بــه مــن چنیــن حرفــی ن بعــد از ایشــان هــم هیــچ 
ــد.۲ ــه مــن عاقه منــد بودن ــا خیلــی نســبت ب ــد آق کنــم الب کــه مــن فکــر  می شــد 

1 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج1، ص۲1، به نقل ازخانم فریده مصطفوی )دختر امام(.
2 .همان، ص14، به نقل ازخانم فریده مصطفوی )دختر امام(.
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79.رعایتعدالتمیانفرزندان

رابطــه مــا در محیــط خانــه بــا ایشــان، بــدون اغــراق رابطــه مریــد و مــرادی بــود؛ 
ــد. روح   ــدرم ]شــهید مطهــری[ بودن ــد پ ــواده مری ــراد خان ــه طوری کــه تمــام اف ب
متعبــد و اخــاق نیکــوی ایشــان همــه را مجــذوب خــود ســاخته بــود. بــا وجــود 
کامــل عدالــت در بیــن فرزنــدان، یکــی از ابعــاد  ایــن، بــه عقیــده مــن، رعایــت 

کــه در محیــط ]خانــه[ بیشــتر نمــود داشــت.1 شــخصیتی ایشــان بــود 

80.مراقببودندبینفرزندانحسادتایجادنشود

ایشان ]شهید مطهری[ بسیار رفتار عادالنه ای داشتند و این نکته را حتی 
موقعی که میوه هم می  خوردیم، رعایت می کردند. یادم هست مثا هندوانه یا خربزه 
را به نسبت سن ما تقسیم می کردند؛ به طوری که هیچ یک از ما فکر نمی کردیم 
دیگری سهم بیشتری برده و ما مغبون شده ایم. رفتار عادالنه پدر و مادرمان به 
گونه ای بود که هیچ وقت موجبات حسادت و رقابت ما و خواهر و برادر فراهم نشد 
و پیوسته نسبت به هم عاقه و عاطفه خاصی داشتیم که هم چنان پا بر جاست.۲

81.بهمااظهارمحبتمیفرمودند

گــر زمانــی وارد اتــاق امــام می شــدیم و ایشــان مشــغول خوانــدن قــرآن بودنــد، از مــا  ا
کننــد و بافاصلــه آن صفحــه را  کــه خوانــدن آن صفحــه را تمــام  اجــازه می گرفتنــد 

تمــام می کردنــد و بعــد بــه مــا اظهــار محبــت می فرمودنــد.3

1 . استاد مطهری از نگاه خانواده، ص91، به نقل از سعیده مطهری )دختر شهید مطهری(.
2 .همان، ص93و94، به نقل از سعیده مطهری )فرزند شهید مطهری(.

3 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج1، ص19، به نقل از فریده مصطفوی )دختر امام(.
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82.هرهفتهبهمنسرمیزدند

ــواده وجــود دارد، دوری از محیــط  کــه بیــن اعضــای خان ــا چنــان انــس و الفتــی  ب

تــا  پــدر  ازدواج می  کنــد،  کــه  اســت. دختــر  واقعــا ســخت  بــرای بچه  هــا  خانــه 

کنــد: کــه بتوانــد دوری از خانــواده را تحمــل  می  توانــد بــه ماقاتــش مــی  رود 
کنــم و از این کــه  وقتــى در قــم بودنــد، هــر هفتــه بــه مــن ســر مى  زدنــد مبــادا دل تنگــى 
مــادرم نیســت، ناراحــت شــوم. از لحــاظ مــادی هــم مــرا تأمیــن مى  کردنــد و مى  گفتنــد: 

مــن هســتم.1

83.تسویهبیناوالد

کــه بــه درس آیــت اهلل العظمــی بهجتحاضــر می شــوند،  یکــی از روحانیانــی 

کردنــد: تعریــف 
کــه خــواب  کــردم و بوســیدم، و دختــر بزرگــم  یــک شــب دختــر کوچک تــرم را نــوازش 
بــود، نبوســیدم. در همــان حــال، لحظــه ای در دلــم خطــور کــرد کــه مبــادا بیــدار باشــد 
و بــه خاطــر این کــه او را هــم نــوازش نكــرده ام، ناراحــت شــود. اعتنایــى نكــردم. صبــح 
اول وقــت کــه خدمــت آقــا رســیدم، دقیقــا بعــد از ســام، خطــاب بــه بنــده گفتنــد: إن 

کــه رعایــت مى کنیــد؟!2 یه بیــن اوالد را  شــاءاهلل تســو

1 . الهیه، ص7۵، به نقل از سیده بتول الهی )فرزند آیت  اهلل الهی(.
2 . فریادگر توحید، ص۲08.
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84.لطفیکسان

ــدند،  ــزل وارد می ش ــه من ــه ب ک ــی  ی[ هنگام ــدو ــیدبهاءالدین مه ــت اهلل س ]آی

کــودکان ســبقت می گرفتنــد؛ از ایــن رو، همــه  کــردن بــر همــه حتــی بــر  در ســام 

کار بــر ایشــان پیشــی بگیرنــد. بــه همــه فرزنــدان بــه طــور  می کوشــیدند در ایــن 

یکســان توجــه می کردنــد و بیــن آن هــا تبعیضــی قائــل نمی شــدند. در تغذیــه و 

تأمیــن احساســات و عواطــف نیــز بــا همــه بــه روشــی مشــابه رفتــار می کردنــد و 
ی اقبــال می کردنــد.1 کســی، بــه و متناســب بــا شــخصیت هــر 

ی، اسوه بندگی، ص188. 1 . مهدو
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مشق سوم:
 احترام

ــِیّ َقــاَم  ّما َرآُهــا الّنَ
َ
َفل یــِه اَلَســُن َواُلَســ�خُ

َ
 ِال

َ
قَبــل

َ
 َفا

ً
ــُه كاَن جاِلســا

َ
ّن

َ
ا

: ِنعــَم 
َ

َكِتَفیــِه َوقــال ُهَمــا َعــیل 
َ
ل ُهَما َوَحَ

َ
یــِه، َفاســَتقَبل

َ
 ُبلوَغُهمــا ِال

َ
َمــا َواســَتبَطا ُ لَ

ــا؛ َ
ُ

ُبوُكَمــا َخیــٌر ِمنک
َ
نُتَمــا َوا

َ
ِكبــاِن ا ــا، َوِنعــَم الّرا َ

ُ
ک اَلِطــّیُ َمِطّیُ

کــه حســن و حســین آمدنــد و چــون آنــان را دیــد، برایشــان  پیامبــر نشســته بــود 
برخاســت و چــون دیــد ُکنــد مى آینــد، بــه ســمت آنــان رفــت و بــر دوش خــود حملشــان 
کــرد و فرمــود: مرکــب شــما چــه مرکــب خوبــى اســت و شــما چــه خــوب ســوارانى 

هســتید و پدرتــان از شــما هــم بهتــر اســت.

    )ابن شهرآشوب، المناقب، ج3، ص388(
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85.حفظشخصیتفرزنددرهمهحال

 کــه مــا بــا هــم اختافــی بــر ســر یــك مســأله پیــدا می کردیم، امــام بعضــی اوقــات 

ــه  ــو نمی فهمــی« را هــم در عصبانیــت ب ناراحــت می شــدند؛ ولــی، حتــی لفــظ »ت

مــا نمی گفتنــد؛ بلکــه می فرمودنــد: شــما متوجــه نیســتید؛ یعنــی تــا ایــن حــد امــام 

متوجــه بودنــد. در هنــگام عصبانیــت،  لفــظ زشــت یــا خــاف شــرع و اخــاق بــه 
کار نمی  بردنــد. فقــط می  فرمودنــد: »شــما متوجــه ایــن مســأله نیســتید«.1

86.برایبچههاارزشقائلم

شهید مطهری  می گفت: 
کــه بایــد بــا بچه هــا باشــم، حتــى  مــن بــرای بچه هــا ارزش قائلــم. در موقــع مشــخصى 
کــه آن دو -ســه ســاعت، بــه بچه هــا  کار مهمــى داشــته باشــم، ترجیــح مى دهــم  گــر  ا

و درس و مشقشــان برســم. 

در بازی بچه ها شرکت می  کردند و به دیدن بازی بچه ها می رفتند و آن ها را 

که  خیلی به ورزش تشویق می کردند. در فریمان چندین بار، خودم شاهد بودم 

که  با آن مقام علمی، با بچه ها توپ بازی می کردند. همه بچه ها عاقه داشتند 
کنند. ۲ با ایشان بازی 

1 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج1، ص۲3، به نقل ازخانم زهرا اشراقی)نوه امام(.
2 . سید ناصری، پاره ای از خورشید، ص163، به نقل از آقای هادی جوان )خواهرزاده استاد مطهری(.
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87.بهخاطرتو

کانال تلویزیون، برنامه  که خدمت اماممی رفتم، می دیدم  یکی از دو  گاهی 

که ورزش  را  کانالی  فورًا،  را می دیدند؛  کانال دیگر  امام  و  ورزشی پخش می کرد 
کن!1 پخش می  کرد، می گرفتند و می گفتند: این  هم به خاطر تو، بنشین و تماشا 

کمالادبواحترامرفتارمیکرد 88.با

بابــا ]شــهید بهشــتی[ خیلــی مهربــان و مــؤدب بــود. حتــی در صحبــت بــا 

کنــد،  کمــال ادب و احتــرام را رعایــت می کــرد. وقتــی می خواســت صدایمــان  مــا 

ــزم«،  ــا الفــاظ محبت آمیــز »عزی ــا را ب ــم« را اول اســم مان مــی آورد و م ــا »خان ــا« ی »آق

»دختــرم« و »پســرم« خطــاب می کــرد. رابطــه مــا بــا بابــا، صرفــا یــک رابطــه پــدری و 
فرزنــدی نبــود، بلکــه فراتــر از آن، رابطــه دوســتانه بــود.۲

1 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج1، ص3۵؛ به نقل از حجت االسام و المسلمین حاج سید احمد خمینی.
گفته هایی از زندگی خانوادگی علما، ص90. 2 . عباسی، نا



8۵ فصل دوم : با فرزند

مشق چهارم:
 اجبار نکردن

کرم فرمودند: پیامبر ا
؛  یٌر َسبَع ِسن�خَ ٌد َسبَع ِسن�خَ َو َعبٌد َسبَع ِسن�خَ وَ َوز ُد َسّیِ

َ
لَول

َ
ا

یر است. فرزند، هفت سال سرَور، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وز

)طبرسی، مكارم االخالق، ص222(
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89.بهبچههافشارنیاورید

کوچــک هســتند، هیچ گونــه  کــه  ]حضــرت امــام[ راجــع بــه بچه هــا تــا موقعــی 

و  شــوند  گذاشــته  آزاد  بایــد  بچه هــا  می گفتنــد:  و  نمی پســندیدند  را  فشــاری 

کــرد. مثــًا می گفتیــم: اآلن پــای بچــه بــه لیــوان  خطــرات را از اطــراف آن هــا دور 

یــد.  می خــورد و چــای می ریــزد. ایشــان می فرمودنــد: آن را از جلــوی پایــش بردار
ــد... .1 ی ــه بچــه فشــار نیاور ب

90.بچههاوزمزمههایعاشقانه

نیســت.  نهی هــای خشــک  و  امــر  و  تحکــم، جدیــت  از  ایــن خانــه خبــری  در 

کاری آن هــا را  بچه هــا رفتــار دینــی را از پــدر می آموزنــد و الزم نیســت در هیــچ 

کنــی. نمــاز پــدر، بچه هــا را بــه نمــاز می کشــاند و احــواالت شــبانه اش  مجبــور 

کــه دوســت نــدارد فرزنــدان  بــرای شــب بیــداری، مشتاقشــان می کنــد؛ امــا پــدر 

ــت از االن  ــد: الزم نیس ــا می گوی ــه آن ه ــد، ب ــقت بیفتن ــف و مش ــه تکل ــی ب کودک از 

ی  کــه بارهــا زمزمه هــای عاشــقانه و یــد. و بچه هــا  خودتــان را بــه زحمــت بینداز

و زالل جوشــیده از چشــمانش را در نیمــه شــب ها، وقتــی "اللهــم أرنــی الطلعــة 

ــده و شــنیده اند، در حــاالت  ــده و "ال هــو اال هــو" می گفتــه، دی الرشــیدة" می خوان
می ماننــد.۲ حیــران  ی  و

1  . مظاهری، هشدارهای  تربیتی، ص۶1-۶۲، به نقل از فاطمه طباطبایی )عروس امام(. 
2.شمس الشموس، عطش، ص 157؛ در احواالت آیت اهلل قاضی طباطبایی.
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91.اهلاجبارنبود

]عامه حسن زاده آملی[ به هیچ وجه اهل اجبار نبودند؛ نه در تحصیل علوم و 

که واجبات را ترک نکنیم،  نه حتی در مسائل سلوکی؛ فقط از ما می خواستند 

تقریبا همین  نیز  پدری عامه  کید شدید داشتند. خانواده  تا براین مسأله  تنها 

بارها فرموده اند  نبود، ولی حضرت عامه  را داشت. پدربزرگ ما روحانی  وضع 

و به هیچ وجه فرزندانشان  بود  الهی و فردی بسیار مذهبی  انسانی  که پدرشان 

که برایشان مشکل باشد و در تعلیم و تربیت  کاری نمی کرد  را مجبور به انجام 

کوشا بود و همین احساس مسئولیت و ظرافت ایشان باعث  فرزندانشان بسیار 
که پدر از پنج سالگی به مکتب بروند و قرآن و احکام بیاموزند.1 شد 

92.نوبتمناست

کــه شســتن ظرف هــا بــه عهــده مــن بــود، احســاس خســتگی  در یکــی از آن  روزهــا 

کــه بــه جــای مــن، آن مســئولیت را انجــام  می کــردم و از خواهــر خــود خواســتم 

کــرد. نزدیــک ظهــر، وقــت نمــاز حضــرت امــام ]خمینــی[ بــود.  دهــد. او ابــا 

ــان،  ــدن غیبتش ــی ش ــت طوالن ــه عل ــه ب ک ــد  ــه بودن ــو رفت ــد وض ــرای تجدی ــان ب ایش

کــه  گاه متوجــه شــدم  نگــران شــدم و بــه جستجویشــان بــه آشــپزخانه ســر زدم. نــا

امــام تمــام ظرف هــا را شســته اند و فرمــود:
ســخن تو را شــنیدم و احســاس کردم نوبت من است

و من از خجالت و شــرم، تنها توانســتم تشــكر کنم.2

1 . هفته نامه خبری تحلیلی پنجره ،شماره83، مصاحبه با دختر عامه حسن زاده آملی.
2 . ستوده، پابه پای آفتاب، ص333؛ به نقل از نعیمه اشراقی )نوه امام(.
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93.اجباریااختیاردرتحصیالتحوزوییادانشگاهی

با یادآوری خاطره ای   )سیدصاحب خویی )فرزند آیت اهلل العظمی خویی

بیان می کند: 

کــه جهــت ادامــه تحصیــل هم زمــان در حــوزه و دانشــگاه،  اوایــل ســال 13۵۲ 

قصــد عزیمــت از عــراق بــه ایــران را داشــتم؛ امــا مرحــوم آقــا ]آیــت اهلل العظمــی 

تــم را در حــوزه نجــف ادامــه دهــم.  کــه بمانــم و تحصیا خویــی[ تمایــل داشــتند 

ــتند،  ــه داش ک ــه ای  ــه روحی ــه ب ــا توج ــان ب ــودم و ایش ــگاه ب ــه دانش ــد ب ــن عاقه من م

کــه پیــش  هیــچ وقــت مســأله ای را اجبــار نمی کردنــد و تنهــا در فرصت هایــی 

می فرمودنــد.  نصیحــت  می آمــد 

آقا میرزا جواد هم در  و  به نجف می آمدیم  کوفه  از  ایشان  از خدمت  روز     یک 

که از سفر منصرف شوم. مرحوم آقا میرزا  ماشین بودند. آقا نصیحت می کردند 

که: گفتند: چرا این قدر از این جوان تقاضا می کنید؟ آقا فرمودند  جواد 

کراه او را  گیرد و نمی خواهم به اجبار و ا کار صورت   من می خواهم با عاقه این 

کراه نتیجه مطلوب ندارد. زمان رفتن به  کار با اجبار و ا کنم؛ زیرا  کاری  وادار به 

که: آیا من حساب  کردم  ایران برای خداحافظی خدمت ایشان رسیدم و عرض 

خیلی  ماهیانه  خانواده  اعضای  برای  ایشان  زیرا  ندارم؛  شما  خدمت  کتابی  و 

که به بنده ماهی نیم دینار می رسید؛ اما این پول نزد  کمی را تعیین فرموده بودند 

یم و شما ۵0  کتاب دار که: چرا حساب و  خود مرحوم آقا بود. لذا ایشان فرمودند 

ید؛ اما 10 دینار آن خمس می شود و 40 دینار مابقی را یا  دینار پیش من پول دار

که در ایران 800 تومان بگیری. ابتدا  کنم یا حواله بدهم  می توانم االن پرداخت 

جای  به  ایشان  که  شدم  ناراحت  کمی  و  کردم  برخورد  احساسی  قضیه  با  من 
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اما  کنند؛  می  کم  من  از  خمس  دینار   10 بکنند،  من  به  بیشتری  کمک  این که 

که با پسرشان  کتابی دارد  که این ها همه درس است و حساب و  متوجه شدم 
این چنین برخوردی می کنند.1

گرنانیباشد،شاید... 95.ا

کــه مــن  کــردن و تحّکمــش فقــط در حــال و حــرام بــود. از آن زمــان  امــر و نهــی 

ــی  کــه نان ــداد  ــار هــم دســتور ن ــزده ســالگی رســیدم، یک  ب ــه ســن پان بالــغ شــدم، ب

کــه بایــد  ــه مــا می  فهمانــد  ــا عبــارات لطیفــی ب گاهــی ب کــن.  ــا چیــزی تهیــه  بخــر ی

گــر نانــی باشــد، شــاید این  جــا صــرف بشــود. یــا  کاری بکنیــم؛ مثــا می  فرمــود: ا
کــه فــان چیــز در خانــه باشــد.۲ می  فرمــود: مــادرت مایــل اســت 

گفت وگــو بــا ســیدصاحب خویــی، ســایت شــفقنا )پایــگاه بین المللــی همکاری هــای خبــری شــیعه(، شناســه   . 1
.)http://fa.shafaqna.com(  1391  /8/۲1  ،۲۶83۲1 خبــر: 

2 .عبد محبوب، ص43، به نقل از علی بهجت   )فرزند ایشان(.
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مشق پنجم:
کردن  توجه و قانع 

یِه، 
َ
م َفُیرَفُعوَن ِال ِبِ َّ َیأُمُر ُ

م، ث ُ بیاُن َفَیِقُف لَ ّقاُه الّصِ
َ
َفر َفَیَتل كاَن َیقِدُم ِمَن الّسَ

ا 
َ

ّب َفُر َبعَضُهم،  َیحِملوا  ن 
َ
ا صحاَبُه 

َ
ا َیأُمُر  َو َخلِفِه،  َوِمن  َیَدیِه  َب�خَ  ِمُنم  َفَیرَفُع 

 اهَّلِل6َب�خَ َیَدیِه 
ُ

ن َرسول
َ
ل  َبعُضُهم ِلَبعٍض: َحَ

ُ
بیاُن َبعَد ذاِلَک َفَیقول َیَتَفاَخُر الّصِ

ن َیحِملوَک َوراَءُهم؛
َ
صحاَبه ا

َ
َمَر ا

َ
 َبعُضُهم: ا

ُ
َیقول نَت َوراَءُه، َو

َ
َک ا

َ
ل َوَحَ

هنگامى که پیامبر  از سفر باز مى گشت و کودکان به ایشان برمى خوردند، ایشان 
که باال بیایند. برخى از آنان  به خاطر آنان مى ایستاد. سپس از آنان مى خواست 
کودکان  از جلو و از پشت ایشان باال مى رفتند و از همراهان خود مى خواست دیگر 
به هم  و  افتخار مى کردند  کودکان  ماجرا  این  از  بسا پس  کنند. چه  آنان حمل  را 
برخى  و  پشت خود،  بر  را  تو  و  برد  آغوش خود  در  مرا   ،پیامبر خدا مى گفتند: 

کنند. مى گفتند: از همراهان خود خواست که تو را پشت خود سوار 

کاشانی، المحجه البیضاء، ج3، ص3۶۶( )فیض 
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96.ماراقانعمیکردند

]آیــت اهلل سیدمحمدحســن الهــی[ خیلــی ســاده، ولــی مــا را قانــع می کردنــد. 

کــه قــرآن آوردم تــا بــه مــن یــاد بدهنــد. یــک آیــه خواندنــد  یــادم می آیــد کوچــک بــودم 

کنــی، می توانــی همــه را یــاد بگیــری  گــر ایــن یــک آیــه را بخوانــی و دقــت  گفتنــد: ا و 

گفتنــد و بــا زبــان بســیار ســاده  و ایــن طــور هــم شــد. حرف شــان را بــه راحتــی بــه مــا 
بــه مــا یــاد می دادنــد. مــا هــم قبــول می کردیــم.1

گفت:میخواهدامامرابزند .97

که نوه امام بود، یک روز به راهرو  یادم می  آید یکی از بچه های مرحوم اشراقی، 

دنبالش  من  بزند.  را  امام  می خواهد  گفت:  و  برداشت  کفش  لنگه  یک   و  آمد 

کرد و به داخل اتاق رفت. تا رفتم  کفش را بگیرم، ولی او در را باز  یدم تا لنگه  دو

نداشته  کاری  که  فهماندند  من  به  و  کردند  بلند  را  دستشان  امام  بگیرم،  را  او 

کردند و بوسیدند  کفش به امام زد. بعد امام او را بغل  باشم. بچه سه چهار بار با 

کاغذها دست نزنی، به  که به این  گر من به شما می گویم  گفتند: بابا جان! ا و 

را بخوانم و جواب  آن ها  باید  و من  این ها مال مردم است  که  این خاطر است 

گر پاره شوند پیش خدا مسئولم. یعنی بدون این که حالت خاصی در  بدهم و ا

لنگه  بچه  باالخره  کردند.  برخورد  بچه  با  راحت  خیلی  شود،  پیدا  چهره شان 
گذاشت و از اتاق بیرون رفت. ۲ کفش را همان جا 

1 . الهیه، ص7۲، به نقل  از دختر مرحوم آیت اهلل سیدمحمدحسن الهی، برادر عامه طباطبایی.
2 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج۲، ص1۶۲، به نقل از خانم مرضیه حدیده چی )دباغ(.



مشق مهر / الگوهای اخالقی - رفتارِی علما در خانواده9۲

گوشمیداد 98.بادقتبهپرسشهایما

کــه بــا  یکــی از صفــات خــوب پــدرم ]شــهید بهشــتی[ در خانــه ایــن بــود 

گــوش می کردنــد و آن هــا را بــه دقــت  حوصلــه  خاصــی بــه تمــام ســؤال های مــا 

جــواب می دادنــد. حتــی بــرای مــا زمینــه ســؤال ایجــاد می کردنــد. مثــًا مرتــب 

گذشــته شــود؛ ولــی هرگــز ایــن  کتــاب می خریدنــد تــا مطالعــه مــا بیشــتر از  بــرای مــا 
کتــاب بیاورنــد.1 کــه بــا ســلیقه خــاص خودشــان بــرای مــا  روحیــه را نداشــتند 

گاهیدادندرمحیطبیبندوبار 99.آ

خانم ملوک السادات، دختر شهید بهشتی نقل می کند:
تكلیف رسیده  به سن  تازه  و  نداشتم  بیشتر  رفتیم، ده سال  آلمان  به  که  هنگامى 
ین اسامى برای یک  بودم. در آن جامعه بى بندوبار، تقید به حجاب و رعایت مواز
دختر نوجوان که مورد آزار هم سن و سال هایش بود، بسیار دشوار به نظر مى رسید؛ 
گاهى دادن به من و مقایسه بین مسیحیت و اسام و آزادی دختران در  اما پدر با آ
اسام، باعث شدند که در آن موقعیت دشوار، با اعتقاد به حفظ حجاب و رعایت 

دستورات شرعى، شیوه صحیح را بیابم و بدان پای بند بمانم.  2

1 . رجایی، سیره شهید دکتر بهشتی، ص7۶، به نقل از ملوک السادات بهشتی.
2 . »شهید بهشتی در قامت یک پدر«؛ مجله شاهد یاران، یادمان شهدای هفت تیر، ص73.
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مشق ششم:
 رعایت سلیقه و عالقه

امام باقرفرمود:
ُجــل: یــا   الّرَ

َ
. َفقــال یــن، َفقالِلَرُجــٍل: ِبعــِن َثوَبــ�خ َت الَبّزاز

َ
( ا

ً
ــُه )َعِلیــا

َ
ِاّن

 ُغــلٍم 
َ

ّمــا َعَرَفــُه َمــَی َعنــُه، َفَوَقــَف َعــیل
َ
! ِعنــدی حاَجُتــک، َفل میراملؤمنــ�خ

َ
ا

ــِذ  ــر! ُخ ــا قنب ــال: ی ، َفق ــ�خ ــُر ِبِدرَهِ ــم َوالَخ ــِه َدراِه َث ــا ِبَثل َحُدُه
َ
ِ ا ــ�خ  َثوَب

َ
ــذ َخ

َ
َفا

 :ُطــُب الّنــاس. َفقــال خ َ
َل ِبــِه َتصَعــُد امِلنَبــر َوت و

َ
نــَت ا

َ
َثــٍه. َفقــال: ا ــذی ِبَثل

ّ
ال

یــک؛
َ
 َعل

ُ
ــل

َ
َتَفّض

َ
ن ا

َ
یّب ا ســَتحیی ِمــن َر

َ
نــا ا

َ
ــباِب، َوا

َ
ــَک َشــَرُه الّش

َ
نــَت شــاّبٌ َول

َ
َوا

على بــه بــاراز پارچه فروش هــا آمــد و بــه مــردی فرمــود: دو جامــه بــه مــن بفــروش. 
ــزد مــن اســت. چــون  ــان! آن چــه مطلــوب شماســت، ن ــر مؤمن آن مــرد گفــت: ای امی
یــد نكــرد و[ گذشــت. نزدیــک جوانــى  پارچه فــروش امیرمؤمنــان را شــناخت، ]از او خر
یــد، یكــى را بــه ســه درهــم و دیگــری را بــه دو  ]فروشــنده[ ایســتاد و دو جامــه خر
یــدم،  کــه بــه ســه درهــم خر درهــم. آن گاه بــه قنبــر فرمــود: ای قنبــر! تــو ایــن جامــه را 
یــد و بــرای مــردم ســخنرانى  ید. منبــر مى رو گفــت: شــما بــدان ســزاوارتر بــردار. قنبــر 
مى کنیــد. علــى فرمــود: و تــو جوانــى و خواســته های جوانــى داری و مــن از پــروردگارم 

ــر تــو مقــدم بــدارم. کــه خــود را ب حجالــت مى کشــم 

)مجلسی، بحاراالنوار، ج40، ص324، ح6(
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100.مراعاتسلیقهفرزندان

و  مــی داد  اهمیــت  خانــه  افــراد  همــه  خواســته های  بــه   ]بهشــتی ]شــهید 

بــرای  ســلیقه های آن هــا را در نظــر داشــت. وقتــی می خواســت مثــا هدیــه ای 

کــه  روز تولــد یکــی از فرزندانــش بخــرد، قبــا بــا آن هــا مشــورت می کــرد تــا آن چــه را 

کــه  کنــد. می دانســت شــاید ســلیقه او  دوســت دارنــد یــا نیــاز دارنــد، برایشــان تهیــه 

گاهــی حتــی آن هــا را بــا خــود بــه  از نســلی دیگــر اســت بــا فرزندانــش یکــی نباشــد. 

مغــازه می بــرد و بــه انتخــاب خودشــان، برایشــان هدیــه می خریــد.1 

101.لباسیدرشأنیکجوان

]شهید  پدر   . می  دوخت...  خیاط   ... و  می  خریدیم  پارچه  ما[  لباس  مورد  ]در 

مطهری[ می  گفتند ]خیاط[ ژورنال بیاورد و هر مدل معقولی که می  خواستیم 

که هر مدلی  گوشزد می  کردند  و در شأن ما بود، برایمان می  دوخت. ایشان به ما 
در شأن یک جوان نیست و با لباس زننده، شخصیت انسان از دست می  رود.۲

102.آموزشفرزندانبراساسعالقه

راهنمایــی  ســوم  از  فرزندانشــان  تمــام  بــرای  آملــی[  حســن زاده  ]عامــه  ایشــان 

یــس ادبیــات  کردنــد. بعــد از آن هــم بــه تدر یــس جامــع المقدمــات را آغــاز  تدر

کــه تحصیــل ادبیــات فارســی  کیــد ویــژه ای داشــتند  فارســی می پرداختنــد. تا

ــی،  ــن فارس که ــای  کتاب ه ــل  ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــروری اس ــی ض ــه دین ــرای طلب ب

گفته هایی از زندگی خانوادگی علما، ص90. 1 . عباسی، نا
2 . استاد مطهری از نگاه خانواده، ص۲4، به نقل از مجتبی مطهری )فرزند شهید مطهری(.
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گلســتان ســعدی، بخشــی از مثنــوی معنــوی و  کلیلــه و دمنــه، بوســتان و  ماننــد 

دیــوان حافــظ را بــه طــور ویــژه بــه فرزنــدان خــود می آموختنــد و بعــد ســراغ دروس 

تکمیلــی در ســطح باالتــر می رفتنــد. 

کیــد پــدر بــر عایــق فرزنــدان  کــه در ایــن میــان حائــز اهمیــت اســت، تأ    نکتــه ای 

ی،  کنــار دروس حــوزو کــه دوســت داری در  بــود. ایشــان از همــه مــا می پرســیدند 

کتابــی را بخوانــی و در ایــن زمینــه بســیار راهنمــای مــا بودنــد. مثــا یکــی  چــه 

کــرد،  کمــک  از برادرانــم بــه ادبیــات فارســی عاقه منــد بــود و پــدر بســیار بــه او 

ی در ســطوح باالتــر و ملبــس  بحمــداهلل ایشــان عــاوه بــر تحصیــل علــوم حــوزو

شــدن بــه لبــاس روحانیــت، در زمینــه هنــر و ادبیــات نیــز صاحــب نظــر بــوده و 

برادرانــم در  از  کنــون ســردبیر چنــد مجلــه تخصصــی اســت. یکــی دیگــر  هــم ا

ــا آمــوزش عامــه توانســت در ایــن  حــوزه علــم اعــداد از خــود عاقــه نشــان داد و ب

کنــد. دو بــرادر دیگــرم نیــز اســتعداد هنــری در عرصــه  زمینــه تبحــر خاصــی پیــدا 

کــه پــدر فــوت و فن هــای خوشنویســی را بــه  خوشنویســی و خطاطــی داشــتند 

کدامشــان اســتاد خــط هســتند. مــن و خواهــرم نیــز بــه  آن هــا آموخــت و حــاال هــر 

کــردم  انــدازه ظرفمــان از برکت هــای وجــودی پــدر بهــره بردیــم. بــه ایــن مــوارد اشــاره 

ــدان خــود را در نظــر می گرفتنــد و  ــم ایشــان همیشــه عایــق فرزن کــه بگوی ــرای آن  ب
ــازند.1 ــاور س ــه ب ــتعدادها را در آن زمین ــرورش، اس ــوزش و پ ــا آم ــد ب ــعی می کردن س

1 . هفته نامه خبری تحلیلی پنجره، شماره83، به نقل از دختر عامه حسن زاده آملی.



مشق مهر / الگوهای اخالقی - رفتارِی علما در خانواده9۶

کودتاچی! گفتند: 103.امامبهمن

مــا اغلــب بــرای ناهــار آبگوشــت داشــتیم، چــون امــام آبگوشــت دوســت داشــتند، 

کــه  ولــی مــن اصــًا آبگوشــت دوســت نــدارم و در منــزل همســرم هــم جــز چندبــاری 

کنــم، آبگوشــت درســت نکــرده ام.  نوه هایــم آمدنــد و خواســتند برایشــان درســت 

گرفتــه  کــه حــدودًا 9 - 8 ســاله بــودم در فصــل تابســتان بــود و امــام وضــو  یــك بــار 

کوبیــده دســتم بــود.  گوشــت  بودنــد و داشــتند از پلــه بــاال می آمدنــد و مــن ظــرف 

گفتــم: »کــی  کــردم و  ــوار پــرت  ــه طــرف دی ــا افتــاد، بشــقاب را ب ــه آق ــه ب ک چشــمم 

کــس بزرگتــر اســت،  بایــد حــرف، حــرف او باشــد؟ شــما چــون بزرگتریــد و  گفتــه هــر 

یــد، مــن هــم بایــد آبگوشــت بخــورم؟« ایشــان آمدند بــاال و به  آبگوشــت دوســت دار

گفتنــد: »بچه هــا را بنشــانید و از آن هــا بپرســید چــه غذایــی دوســت دارنــد  خانــم 

و هــر روز مطابــق میــل یکــی از آن هــا غــذا بپزیــد«. البتــه بــه مــن لقــب »کودتاچــی« 
کــردی!1 کودتــا  گفتنــد تــو  دادنــد و 

1.پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران، شناسه خبر:18190، 1390/4/19، به نقل از خانم زهرا مصطفوی.
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مشق هفتم:
 تذکر و نصیحت

امام علی فرمودند: 
یٌع؛  لء َتقر َ ُنصُحک َب�خَ الْ

نصیحت تو در حضور دیگران، سرزنش است.

)تمیمی آمدی، غررالحكم و دررالكلم، ح9678(
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گناهدارد؟ کشتنعمدیچهقدر 104.میدانید،

بنا  من  گفتند:  و  کردند  صدا  را  خانه  اهل  همه   ]خمینی ]امام  آقا  یك بار 

بعد  بگویم.  شما  برای  چیزی  هستید،  جمع  هم  با  همه  که  دفعه  یك  داشتم، 

بله!  گفتیم:  دارد؟  گناه  چه قدر  عمدی  کشتن  آدم  می دانید،  شما  گفتند: 

فرمودند: غیبت بیش تر! بعد گفتند: شما می دانید، فعل نامشروع و عمل خاف 
گفتیم: بله! فرمودند: غیبت بیش  تر.1 عفت )زنا( چه قدر حرام است؟ 

105.تذکرغیرمستقیم

 ]گرد عارف بزرگ آیت اهلل میرزا علی قاضی کبر مرندیشا آقا ]میرزا علی ا

که مستقیما امر یا  روش خاصی داشتند و ما در طول عمرمان یک بار هم ندیدیم 

گر خافی از ما می دیدند، صبر می کردند تا در فرصت مناسب آن  کنند. ا نهی 

گوشزد نمایند. مثا می فرمودند: یحیی! تفسیر نمونه فان جلد را  را غیرمستقیم 

که  بیاور. فان صفحه را برایم بخوان. من هم می خواندم و بعدا متوجه می شدم 

کار از من سرزده بود.۲  چند روز پیش فان 

106.تذکربالطفومهربانی

دختــر مرحــوم سیدهاشــم حداد  دربــاره اخــاق ایشــان در مواجهــه بــا خطــای 

فرزنــدان چنیــن می گویــد:

1 . روزنامه اطاعات، 13۶7/3/17؛ به نقل از خانم زهرا مصطفوی )دختر امام(.
کبر مرندی، به نقل از فرزندش یحیی. گلشن ابرار، ج3، ص4۲۵؛ در احواالت آیت  اهلل میرزا علی ا  . 2
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در برابر خطای بچه ها مى خندید و با صحبت کردن، خطای آن ها را گوشزد مى کرد.

سیدقاسم حداد نیز می گوید:
خطا را با نصیحت و لطف تذکر مى داد و هیچ وقت با خشــونت رفتار نمى کرد.1

107.ازپدریفرزانه

گرامی ام، خانم مطهری! نور چشم عزیزم، دختر 

سامت و سعادت تو را از خداوند متعال همواره مسألت داشته و دارم. 

فرزند عزیزم! می گویند:

عمر دو بایست در این روزگار  مرد خردمند هنرپیشه را  

کار با دگری تجربه بردن به  تا به یکی تجربه آموختن  

ولی بعضی افراد آن چنان زیرک و باهوشند که گویی دو بار به دنیا آمده اند و این، بار 

دوم است؛ و بعضی افراد چنانند که با چند بار به دنیا آمدن هم تجربه نمی آموزند؛ و 

من امیدوارم و از خداوند متعال مسألت دارم که تو و سایر فرزندانم از گروه اول باشید. 

دختر عزیزم! خداوند متعال می فرماید:
َشِدیٌد؛2 

َ
ایِب ل

َ
َكَفْرُتْ ِإّنَ َعذ ِئخ 

َ
ْم َول

ُ
ك

َ
یَدّن ِز

َ
ْرُتْ أل

َ
ِئخ َشك

َ
ْم ل

ُ
ك ّبُ َن َر

َّ
ذ

َ
 َتأ

ْ
ِإذ َو

گر واقعا سپاس گزارى کنید، ]نعمت[ شما را افزون  و آن گاه که پروردگارتان اعام کرد که ا
گر ناسپاسى نمایید، قطعا عذاب من سخت خواهد بود.  خواهم کرد و ا

1 . دلشده، ص1۲7.
2 . ابراهیم، آیه7.
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کــه همــه فرزندانــم قــدردان نعمت هــا و تفضــات  امیــد و آرزوی مــن ایــن اســت 

ــد.1      ــود بیفزای ــات خ ــود و نعم ــات خ ــر تفض ــد ب ــه روز خداون ــا روز ب ــند ت ــی باش االه

مرتضی مطهری، 13۵۶/7/۵

108.هدیهایآسمانیبرایفرزند
ی علی     گل رو فارغ از هر دو جهانم به 
   از خم دوست جوانم به خم موی علی

کنم عرصه ملک و ملکوت از پی دوست   طی 
ی علی یاد آرم به خرابات چو ابرو

بزرگ تریــن  از  و  اســت  صاعــد  قــرآن  کامــل  نمونــه  ســجادیه،  کاملــه  صحیفــه 

کوتــاه از نیــل بــه برکات  کــه دســت مــا  مناجــات عرفانــی در خلــوت گاه انــس اســت 

گرفتــه و طریقــه  کــه از سرچشــمه نــوراهلل نشــأت  کتابــی اســت الهــی  آن اســت. آن 

ســلوک اولیــای بــزرگ و اوصیــای عظیم الشــان را بــه اصحــاب خلــوت گاه الهــی 

کــه ســبک بیــان معــارف الهیــه اصحــاب معرفت  می آمــوزد. کتــاب شــریفی اســت 

کریــم، بــدون تکلــف الفــاظ در شــیوه دعــا و مناجــات بــرای  را چــون ســبک قــرآن 

کریــم  کتــاب مقــدس چــون قــرآن  تشــنگان معــارف الهیــه بیــان می کنــد. ایــن 

گونــه نعمــت موجــود اســت و هرکــس بــه مقــدار  کــه در آن همــه  ســفره الهــی اســت 

کتــاب هم چــون قــرآن الهــی،  اشــتهای معنــوی خــود از آن اســتفاده می کنــد. ایــن 

کــه از تجلیــات الهــی در ملــک و ملکــوت و جبــروت و الهوت  ادق معــارف غیبــی 

ــد و دســت طلبــکاران از  ــو نیای کــه در ذهــن مــن و ت و مافــوق آن حاصــل می شــود 

1 .تسنیم نیوز، شناسه خبر: 1044703، 1395/1/22.
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یــای بیکــران  کــه از در کوتــاه اســت، بــه شــیوه خــاص خــود قطراتــی  حقایــق آن 

ــد : ــود می کن ــو و ناب ــان را مح ــاند و آن ــود می چش ــان خ عرف

گویدم انا الیه راجعون گردم عدم چون ارغنون                  پس عدم 

کون و مکان! قلم را بشکن  پس تو ای نویسنده محروم از همه معارف و بی خبر از 

که هواهای نفسانی چون تار عنکبوت بر سراسر  و صحیفه را ببند و از حد خود 

وجودت پیچیده و هر روز و شب افزون می گردد، به فضل الیزال الهی پناه ببر 

که در جبهه او نور و نور  کتاب بزرگ را به فرزندم  »انه ذو رحمه واسعه«. و من این 

ک ائمه اطهار و پرورده  که یادگار احمد و از ساله پا علی نور می بینم و آن عزیز 

که افتخار  ک ائمه اطهار و از طباطبایی ها  که ساله پا ک مادر عزیزی  دامن پا

یم او از علمای برجسته و فقهای  کردم و امیدوار فرزندی حسنین را دارند، اهدا 

متعهد و از عرفای مجاهد فی سبیل اهلل در دو جبهه ظاهر و باطن شود و از این 

که عمری  گردد و پدر پیر خود، خمینی را  کتاب مقدس به طور شایسته بهره مند 

کوله باری از  ی سیاه و  کنون با رو گذرانده و ا با هوای نفس و عصیان و ناسپاسی 

معصیت بدون هیچ امید -مگر به فضل خدای رحمان -از این دار و دیار به دار 

گناهان بر او منت نهد. و دیار دیگر می رود، از طلب رحمت و دعایی و بخشش 

کــس امیــدی نــدارم. تــو خــود بــا     خداونــدا! ایــن عائلــه را بــه تــو ســپردم و از هیــچ 

عنایــت خویــش، آنــان را تحــت تربیــت خویــش قــرار ده1. 

یخ شب سه شنبه 22 آذرماه 1367/سوم جمادی االولی 1409 به تار
بنده عاصی خدا 

روح اهلل الموسوی الخمینی 

1 . صحیفه نور، ج ۲1، ص ۲09، نامه امام به نوه شان هنگام اهدای صحیفه سجادیه.
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109.سهنصیحتبهدخترم

آیــت اهلل سیدحســن مــدرس، پیــش از شــهادت، پشــت صفحــه اول قــرآن 

نوشــت:

دخترم! ای فاطمه بیگم! تو را به سه مطلب سفارش و نصیحت می کنم:

1. نماز و قرآن بخوان؛

کن؛ ۲. برای پدر و مادرت دعا 
3. قناعت بورز.1

110.نه،خودتببر

کــه بچه  هــا معصیــت انجــام ندهند.  ]آیــت  اهلل العظمــی بهجــت[ مراقــب بــود 

کســی از دســت بچه  هایــش ناراحــت می  شــد، هرگــز فرامــوش نمی  کــرد؛ حتــی  گــر  ا

ــه  کــن و بــه در خان ــه مــن فرمــود: غذایــی درســت  ــار ب ــا بیســت ســال بعــد. یک  ب ت

گفتــم: می  گویــم ببرنــد. فرمــود: نــه، خــودت ببــر. مــن غــذا را بــردم و دو  فانــی ببــر. 

ــا رفــت. آن شــخص چندیــن ســال پیــش از ایــن، از  روز بعــد، آن شــخص از دنی

کــه نزدیــک مرگــش بــود، آقــا  مــن ناراحــت شــده بــود و مــن یــادم رفتــه بــود و حــاال 
ــود.۲ ــه فرم این  گون

1 . محمدی اشتهاردی، داستان دوستان، ص۵8۶.
2 . عبــد محبــوب )ویژه  نامــه پنجمیــن ســالگرد رحلــت حضــرت آیــت  اهلل العظمــی بهجــت(، ص4۲، بــه نقــل از علــی 

بهجت  پــور )پســر ایشــان(.
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کیدبرحفظعفت 111.تأ

نبایــد  و  باشــد  نبایــد مفســده انگیز  بودنــد: پوشــش زن  حضرت اماممعتقــد 

ــه  ــد ســنگین باشــد. ب کنــد. رنــگ لبــاس هــم بای ــان  برجســتگی های بــدن را نمای

کــه مثــًا قرمــز تند ممکن اســت مفســده ای داشــته باشــد. معتقــد بودند:  ایــن معنــا 

کار، خنده هــای بلنــد و صحبت هــای  لحــن و نــگاه بایــد پــاك باشــد. در محیــط 

ــر حفــظ عفــاف و  کل، توصیه شــان ب بی جــا را اصــًا مناســب نمی  دانســتند و در 

کل، چــادر را بهتــر می دانســتند و معتقــد بودنــد: برازنده تــر اســت  حجــاب بــود. در 

ــی،  ــده بدحجاب ــا پدی ــورد ب ــتند. در برخ ــامی می دانس ــاب اس ــمبل انق و آن را س

کــه خــاف شــرع انجــام مــی داد، بــه شــدت ناراحــت می شــدند و خیلــی  کســی  از 

گــر ســر ســفره، دســت مــا بیــش از حــد مجــاز از آســتین  برانگیختــه می شــدند. ا
ــد.1 ــر می دادن ــد، تذک ــرون می آم بی

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص117،خانم فاطمه طباطبایی )عروس امام(.



مشق مهر / الگوهای اخالقی - رفتارِی علما در خانواده104

مشق هشتم:
 پاسداشت حریم

امیرمؤمنان علی فرمود: 
یُغ الُقلوب... .  ُموا... ُماِدَثَة الّنساِء َتدعوا ِال الَبلِء َو َیز

َ
ِعباَد اهَّلل! ِاعل

کــه... گفت وگــو و اختــاط مــردان بــا زنــان نامحــرم، ســبب  ای بنــدگان خــدا! بدانیــد 
نــزول بــا و بدبختــى خواهــد شــد، و دل هــا را منحــرف مى ســازد.

)مجلسی، بحاراالنوار، ج74، ص291(
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112.حفظحریمهاوحرمتها
ــا نامحــرم، خیلــی ســخت می گرفتنــد. االن پســرهای مــن و  امــام در ارتبــاط ب
گــر منــزل آقــا بــرای ناهــار دعــوت شــویم،  احمــد آقــا 1۵-1۶ ســاله اند و مــا یــک روز ا
ــرت  ــر حض ــم )همس ــه خان ــا خان ــد، م ــم بیاین ــر ه گ ــا ا ــد ی ــدن ندارن ــق آم ــرها ح پس
بــرای  آقــا؛ آن هــم  یــم و آن هــا منــزل احمــد  امــام( می نشــینیم و ســفره می انداز

ــد.1 ــذا نخورن ــم غ ــا ه ــه ب ــل و خان ــل فامی ــای اه ــرها و دختره ــه پس این ک

113.توجهبهحریمهاوحرمتها
امــام، صحبــت بی مــورد زن هــا را بــا نامحــرم ضــروری نمی دانســتند؛ مثــا 
ــر  ــد، دیگ ــف می ش ــان مکل ــای پسرش ــی از نوه ه ــه یک ک ــی  ــان وقت ــه  خودش در خان
کــه وقتــی مــا نزدشــان  ــاق نمی نشســتیم. جالــب این جاســت  ــا آن هــا در یــك ات ب
یــم،  بلکــه بــه او می گفتنــد بیــرون بــرود؛  کــه مــا از اتــاق بیــرون برو بودیــم، نمی گفتنــد 
کــه مثــل پســر خــودم بــود،  گــر مــن پهلــوی ایشــان بــودم و نــوه مکلــف شده شــان  یــا ا

کســی این جــا هســت.۲  می خواســت وارد اتــاق شــود، می گفتنــد: 

114.مهمشمردنمسألهمحرمونامحرم
نزدیکانشان  و  دختران  حجاب  درباره   ]مهدوی سیدبهاءالدین  ]آیت اهلل 
در  دخترانشان  نبودند  مایل  بستگان،  از  میزبانی  هنگام  بودند.  جدی  و  حساس 
کنند. در میهمانی ها و  کامل مسائل شرعی، از اقوام نامحرم پذیرایی  عین رعایت 
و خانم ها جدا پهن شود.3 آقایان  بودند سفره  جلسه ها، هنگام صرف غذا، مایل 

1 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج1، ص39، به نقل از زهرا مصطفوی.
2 .ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص۵۶۶؛ به نقل از خانم فاطمه طباطبایی )عروس امام(.

ی، اسوه بندگی، ص189. 3 . مهدو
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مشق نهم: 
گردش و تفریح بازی، 

ُه؛ 
َ
َیَتَصاّبَ ل

ْ
َكاَن ِعْنَدُه َصِیٌّ َفل ِیُّ  : َمْن   الّنَ

َ
َقال

هر کس با کودك سروکار دارد، با او کودکانه رفتار کند.

 )حرعاملی، وسائل الشیعة، ج 21، ص 486(

 َظْهــِرِه َو ُهــَو 
َ

َعیل َســْ�خ ُ َســُن َو الْ َ  َو الْ ــِیِّ  الّنَ
َ

ــُت َعــیل
ْ
: َدَخل

َ
َعــْن َجاِبــٍر َقــال

ْنُتَمــا؛
َ
ِن أ

َ
َعــْدل

ْ
ــا َو ِنْعــَم ال َ

ُ
ک

ُ
ل  َجَ

ُ
َمــل َ ج

ْ
 ِنْعــَم ال

ُ
َمــا َو َیُقــول ُ ُثــو لَ ْ َیحج

ید: محضر رسول خدا رسیدم و دیدم حسن و حسین  بر پشت  جابر مى گو
آن حضرت سوار شده بودند و آن حضرت بچه ها را بر پشت خود حمل مى کرد و 

مى گفت: شتر شما خوب شتری است و شما نیز خوب سوارکارانى هستید!

)مجلسی، بحار األنوار، ج 43، ص 285(
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115.امامبامابازیمیکرد

که طلبه ها می آمدند. درس ساعت  امام در منزل، پیش از ظهر درس داشتند، 

که می خواستند برای وضو و  یازده و نیم تمام می شد. ایشان تا ده دقیقه به 1۲ 

گرگم به هوا بازی  گر  کنند؛ ... یعنی ا که با ما بازی  نماز بروند، برنامه شان این بود 

می کردیم، سر ما را تو دامنشان می گرفتند و یکی می رفت  قایم می شد. باالخره 
که می کردیم، آن ۲0 دقیقه را با ما بازی می کردند.1 هر بازی 

116.بگوبخندبابچهها

مــا  بــا  داشــت.  بخنــد  بگــو  بچه هایــش  بــا   ]جعفــری محمدتقــی  ]عامــه 

کوچــک بودیــم، بــا ایشــان الــک دولــک و تــوپ بــازی  گــردش می رفــت و وقتــی 

می کردیــم و در داخــل خانــه بــه معنــای واقعــی پــدر بودنــد؛ امــا وقتــی طبقــه بــاال در 
فعالیت هــای علمــی می شــدند.۲ بودنــد، مســتمر درگیــر  کتابخانه شــان 

گردشوتفریح .117

گردش. ایشان ]آیت  اهلل سیدمحمدحسن  که باهم می  رفتیم  دقیقا یادم هست 

الهی، برادر عامه طباطبایی[ عصایش را برمی  داشت، عبا را هم تا می  کرد، 

گردش. ایشان خیلی خوش  ذوق بود.  می  زد زیر بغلش و همین  طوری می  رفتیم 

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص177،  به نقل از زهرا مصطفوی.
گفته هایی از زندگی شارح بزرگ نهج البالغه و فیلسوف شرق، عالمه محمدتقی جعفری«، مجله افق حوزه،  2»نا

آذرماه 1389، شماره 290.
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و  داشت  قشنگی  درخت  های  که  بود  جایی  می  کرد.  نقاشی  را  طبیعی  مناظر 

کثرا می  رفتیم آن  جا  سایه درخت  ها در آب می  افتاد؛ یک جای باصفایی بود. ا

برایم خاطرات فراموش  گردش  های صاف و ساده  و قدم می  زدیم. ... واقعا آن 
نشدنی است.1

قابلندشدندوشعاردادند 118.آ

کــه همــه دور هــم در اتــاق جمــع بودیــم، علــی ]فرزنــد کوچــک ســیداحمد  یــک روز 

کنــد، آقــا هــم بشــوند  گفــت: مــن می شــوم امــام، مــادر هــم ســخنرانی   ]خمینــی

کــردم و  کمــی صحبــت  کنــم. مــن  کــه ســخنرانی  مــردم. علــی از مــن خواســت 

کــه نشســته بودنــد،  کــه شــعار بــده. آقــا هــم همان طــور  کــرد  بعــد بــه آقــا اشــاره 

کــه نشســته شــعار  گفــت: نــه، نــه، بایــد بلنــد بشــی. مــردم  شــعار دادنــد. علــی 
ــد.۲ ــعار دادن ــدند و ش ــد ش ــا بلن ــد آق ــد. بع نمی دهن

کند 119.بگذاریدصحبت

آمدند.  من  پدر  منزل  به  زهرا  بهشت  از  بعد  آمدند،  ایران  که امام به  روزى 

خسته  من  ید.  بیاور ساده  اى  خیلی  غذاى  گفتند:  خواندند،  را  نماز  آقا  وقتی 

این  بود؛  آن موقع شش ساله  که  و مدتی است چیزى نخوردم. پسر من  هستم 

گفتند: آقا نوۀ من  کیست؟ مادرم  گفتند: این  ید. امام  طرف و آن طرف می  دو

کرد به صحبت  کردید؟ او نیز شروع  گفتند: پسر جان! شما چه  است. امام به او 

1 . الهیه، ص71، به نقل از سیدمحمد )فرزند آیت  اهلل الهی(.
2 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص190، به نقل از فاطمه طباطبایی )همسر سیداحمد خمینی(.
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ید این بچه  که برود. آقا فرمودند: بگذار گفتند  کردن. پس از مدتی بزرگ ترها به او 

که  ى چپ خودش را  کند. آن وقت او بازو این جا بایستد و براى من صحبت 

بود  بسته  دستش  به  و  شده  نوشته  پارچه اى  بر  خمینی«  امام  ورود  »انتظامات 

ى  بازو چرا  می  کند؟  کار  چه  بچه  این  گفتند:  آقا  می داد.  تکان  آقا  طرف  به  را 

ى دست او را  که: آقا شما رو گفتند  خودش را به طرف من تکان می  دهد؟ مادرم 

گفتند: به  به، شما  کردند و  بخوانید، دستش را براى شما تکان می  دهد. آقا نگاه 

گفت: بله آقا، من از صبح دِر خانه  کرد و  انتظامات من هستید. این بچه ذوق 

آقا شما خسته  که:  بزرگ ترها می گفتند  نکنند.  پاس می  دادم، دشمنان حمله 

که صحبت هاى این بچه براى من  کنید. ایشان می گفتند  هستید و استراحت 
که من بخواهم استراحت بکنم.1 جالب تر است از این 

کن 120.موقعتفریح،تفریح

]امــام[ وقتــی می دیدنــد مــن روزهــای تعطیــل هــم مشــغول مطالعــه و درس 

کنــی. گفتنــد: تــو بــه جایــی نمی رســی؛ چــون بایــد موقــع تفریــح، تفریــح  هســتم، 

گفتنــد. در حضــور مــن مکــرر بــه  ــه پســر مــن جــّدی  ــار ب    ایــن مســأله را هــم یک ب

گذاشــتم بــرای درس و نــه یــک  پســرم می گفتنــد: مــن نــه یــک ســاعت تفریحــم را 

گذاشــتم.  ــرای تفریــح  ســاعت درســم را ب

را برای چیز خاصی قرار می دادند و به پسر من هم این نصیحت را  هر وقتی 

برای  را  گر نداشته باشی، نمی توانی خودت  ا تفریح داشته باش.  که:  می کردند 

رز )نوه آیت اهلل پسندیده(. کشاو 1.میریان، پدر مهربان، ص 17، به نقل از مریم 
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کنی.1 تحصیل آماده 

کنی؟ گرتوانستیپرت 121.ا

ــودم  ــه ب ــد. بچ ــت بودن ــل محب ــام اه ــرت ام ــد، حض کنی ــور  ــه تص ــش از آن ک بی

گــر توانســتی ایــن مــداد را  گفتنــد: ا و یــك روز در حیــاط نشســته بودیــم، بــه مــن 

گفتــم: این کــه  بــا دســت راســتت بــه دیــوار بزنــی، مــن بــه تــو جایــزه می دهــم. مــن 

کــردم  کاری نــدارد. گفتنــد: بینــداز. مــن هــم مــداد را دادم بــه دســت راســتم و پــرت 

گفتنــد: بــا دســتت پــرت  گفتــم: جایــزه ام را بدهیــد. امــام  بــه طــرف دیــوار و بعــد 

گفتنــد: »نخیــر! دســتت هنــوز بــه  کــردم.  گفتــم: چــرا! بــا دســتم پــرت  نکــردی. 
ــا مــن شــوخی می کننــد.۲ کــه دارنــد ب بدنــت هســت! مــن تــازه متوجــه شــدم 

122.رویدوشامام!

ــدم  ــد، می دی کــه مــن وارد اتاقــی می  شــدم و اماممــرا نمی دیدن ــود  بارهــا شــده ب

ســوار  دوششــان  ی  رو علــی  پســرم  و  نشســته اند  زمیــن  ی  رو زانــو  بــه  امــام  کــه 

ــا عکــس می گرفتــم؛ امــا  اســت. خیلــی دلــم می خواســت از آن صحنه هــا فیلــم ی

می دانســتم امــام نمی گذارنــد. صمیمیــت و صداقــت امــام بــا بچه هــا و مــادرم 
خیلــی عجیــب بــود.3

تی. 1 . سبزیان، زندگی به سبک روح اهلل، ص109، به نقل از حجت االسام و المسلمین شهید محا
2 .خبرگزاری فارس، شناسه خبر: 9003144030، 1۵/03/90؛ به نقل از زهرا مصطفوی )دختر امام(.

3 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص8۲؛ به نقل از سید احمد خمینی )فرزند امام(.
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مشق دهم:

 فرزند دختر

کرم فرمودند:  رسول ا
َیاٌت؛

َّ
َزاٌت ُمؤِمَناٌت ُمَباَركاٌت ُمَفل ّهِ

َ َفاٌت ُمج ّطِ
َ
ُد الَبَناُت ُمل

َ
ِنعَم الَول

دختران چه فرزندان خوبى هستند؛ با لطافت و مهربان، آماده به خدمت رسانى، یار 
کیزه کننده ]در خانواده براى پدر و مادر[. و غم خوار ]اعضاى خانواده[، با برکت و پا

)حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1۵، ص100(
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123.بادخترهامالیمتربودند
ــه دخترهــا بیشــتر از پســرها توجــه  ــد ب پــدرم ]شــهید مطهــری[ ســعی می کردن
ــا  ــد ی ــای  بریزن ــم چ ــرادر بزرگ ــود ب ــرار ب ــد و ق ــان آم ــر مهم گ ــا ا ــد. مث کنن ــت  و محب
ــد؛  ــح می دادن ــه ایشــان تذکــر صری ــد، ب کننــد و تعلــل می کردن کفششــان را مرتــب 

ــد.1 ــم بودن امــا در مــورد دخترهــا مای

124.دخترخیلیخوباست
در زمســتان ســال 13۶3 خداونــد فرزنــد دختــر بــه این جانــب۲ عطــا فرمــود. چنــد 
انجــام  از  بعــد  بیــت حضرت امــامآورد.  بــه  را  او  مــادرش  تولــد،  از  بعــد   روز 
کارهــاى معمــول، از  محضــر امــام خــارج شــدم و نــوزاد را بــراى تشــرف بــه خدمــت 
ــه  کــه توجــه حضــرت امــام ب ــاال می آمــدم  حضرتشــان آوردم. از  پله  هــاى حیــاط ب
کم ســابقه، اذن دخــول دادنــد. قبــل از آن کــه  حقیــر جلــب شــد. بــا تبســم و  نشــاط 
کــردم: بلــه. بافاصلــه دو  ســخنی بگویــم، فرمودنــد: بچــۀ  خودتــان اســت؟ عــرض 
دستشــان را بــه عامــت تحویــل  کــودک جلــو آوردنــد و هم زمــان پرســیدند: دختــر 
گرفتنــد و صــورت بــه  کــردم:  دختــر اســت. او را در آغــوش  اســت یــا پســر؟ عــرض 
گذاشــتند و پیشــانی  او را بوســیدند و در ایــن حــال فرمودنــد: دختــر  صــورت او 
خیلــی خــوب اســت. دختــر  خیلــی خــوب اســت. دختــر خیلــی خــوب اســت! و 
گوشــش دعا خواندند. ســپس از اســم او ســؤال فرمودند. به عرض رســاندم: آقا  در 
گذاشــته  ایم حضرت عالــی انتخــاب بفرماییــد.  اســم برایــش انتخــاب نکرده ایــم. 
حضــرت امــام بــدون تأمــل فرمودنــد: فاطمــه خیلــی خــوب اســت. فاطمــه خیلــی 

خــوب اســت. فاطمــه خیلــی خــوب اســت.3

1 . استاد مطهری از نگاه خانواده، ص93، به نقل از سعیده مطهری.
2 . محمدحسن رحیمیان از اعضای بیت امام.

3. میریان، پدر مهربان، ص 30.
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مشق یازدهم:
 نظم و ترتیب

امیرمؤمنان علی فرمودند:
ْمِرُكْم؛

َ
هَّلِل َو َنْظِم أ

َ
ِكَتایِب ِبَتْقَوی ا َغُه 

َ
ْهیِل َو َمْن َبل

َ
ِدی َو أ

َ
یَع َول ا َو َجِ َ ُ

اوِصیک
کــه ایــن نامــه مــن بــه  شــما )حســن و حســین(، تمــام فرزنــدان، خانــواده و کســانى را 

کارهــا ســفارش مى کنــم. آن هــا مى رســد، بــه تقــوای الهــى و نظــم در 

)نهج البالغه، نامه 47(
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125.نظموانضباط

کیزگــی،  نظــم و انضبــاط ایشــان بــود.  نکتــه قابــل توجــه دیگــر در رفتــار امــام، پا

کــه از بیــرون می آمدنــد،  نعلین هایشــان را در جــای هیشــگی خــود )پشــت  زمانــی 

ی آن می انداختنــد  اتــاق( می گذاشــتند و دســتمالی هــم رو نرده هــای جلــوی 

کــه می خواســتند بیــرون برونــد،  کفــش ننشــیند. هنگامــی  ی  گــرد و غبــار رو تــا 

ک می کردنــد و اجــازه  کفش هایشــان را برمی داشــتند و بــا همــان دســتمال آن را پــا

ــود؛   ــرده ب ک کار را  ــن  ــه ای ــر خان کارگ ــار  ــک ب ــد. ی کار را بکن ــن  ــی ای کس ــد  نمی دادن

کــرده بودنــد– برنامــه روزانــه آقــا ثابــت و تعریــف شــده بــود. مطالعــه،   او را نهــی 

عبــادت و دیــدار بــا افــراد در وقــت معیــن انجــام می گرفــت. همــان اهتمامــی را 

کــه بــه اجــرای واجبــات و دوری از مکروهــات و انجــام مســتحبات و – داشــتند،  

ی و اســتراحت و رســیدگی بــه خانــواده نیــز داشــتند... . یــک  بــه ورزش و پیــاده رو

گفتنــد:  کردنــد و  کارگــر خانــه پرســید: شــام را بیــاورم؟ امــام نــگاه بــه ســاعت  شــب 

گرســنه بــودن چــه ربطــی بــه ســاعت  ــا تعجــب پرســید:  10 دقیقــه دیگــر. احمــد ب

ک  گــر مــا گرســنه می شــوید؟ امــام پاســخ دادنــد: ا دارد؟ شــما تــا 10 دقیقــه دیگــر 

گــر برنامــه  گرســنگی باشــد، شــاید مــن هیــچ گاه میــل بــه غــذا نداشــته باشــم؛ امــا ا

کــه می گفتنــد:  کارهــا خواهیــم رســید. بارهــا شــنیدم  منظــم انجــام شــود، بــه همــه 

کــه در زندگــی دارای نظــم و انضبــاط بودنــد.1  کســانی توانســته اند موفــق شــوند 

1 . طباطبایی، اقلیم خاطرات، ص۲۲0.
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گفتهاستبایدمرتببهدانشگاهبروی! 126.خمینی

یکی از نوه های امامنقل می کند:
 
ً
روزی از دانشــگاه به خانه آمدم و در حالى که ســر و وضع مرتبى نداشــتم، مســتقیما
کــى.  خدمتشــان ]امــام خمینــى[ رفتــم. هــم لباســم ســیاه بــود و هــم کفش هایــم خا
کردنــد و از مــن پرســیدند:  کــه در حیــاط قــدم مى زدنــد، اخمــى  ایشــان همان طــور 
گفتــم: در دانشــگاه  ــا ایــن قیافــه بــه دانشــگاه مــى روی؟ مــن هــم بــه شــوخى  چــرا ب
گفتنــد: تــو دو  جمهــوری اســامى تان بــا وضعــى بهتــر از ایــن نمى تــوان رفــت. ایشــان 
کــه مــن آن قــدر  یــى  کار هســتى و مى خواهــى بگو یــا کــرده ای. یكــى این کــه ر گنــاه  تــا 
کــه یــک جفــت کفــش بخــرم. گنــاه دیگــر تــو بى نظمــى اســت  اســتطاعت مالــى نــدارم 

کــه خــاف شــرع و قانــون اســام اســت.
گــر بخواهــم بــا ســر و وضــع مرتب تــری بــه دانشــگاه بــروم، شــاید از مــن  مــن هــم گفتــم: ا
گفتــه اســت  گــر خواســتند ایــراد بگیرنــد، بگــو: خمینــى  ایــراد بگیرنــد. امــام فرمودنــد: ا

کــه بایــد مرتــب بــه دانشــگاه بــروی.
یشــان آراســته و چهره شــان تمیــز باشــد. آن قــدر     امــام همیشــه دوســت داشــتند کــه رو
کــس را ماننــد ایشــان ندیــدم. حتــى یــک بــار  کــه مــن هیــچ  تمیــز و نظیــف بودنــد 

کــه لكــه کوچكــى روی لبــاس سفیدشــان باشــد.1 ندیــدم 

1 .رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج۲، ص34.
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مشق دوازدهم:
 نماز

م؛
ُ
غوا اُلل

َ
وُهم ِبا إذا َبل

ُ
ة َو ُخذ م الَصل

ُ
ُموا ِصبیاَنك ِ

ّ
عن عیل: َعل

کنید. به کودکان خود نماز یاد دهید و آن گاه که بالغ شدند، از آنان بازخواست 

)تمیمی آمدی، غررالحكم و دررالكلم، ح6305(



117 فصل دوم : با فرزند

127.تشویقبهنماز

یکی از نوه های حضرت امام خمینیمی گوید:
یق به نماز مى کردند. یادم مى آید وقتى پنج  من هر موقع پیش امام مى رفتم، مرا تشو
ساله بودم، وارد اتاق آقا شدم، دیدم دارند نماز مى خوانند. من هم پشت سر ایشان 

نماز خواندم. پس از نماز، امام دو سه تا کتاب به من جایزه دادند.1

128.اولنماز

امامهمیشه می فرمودند:
در مورد نمازتان اهمال نكنید.

و به ما می گفتند: 
ــن خــاف  ــم، ای ــاز بخوان ــد نم ــم، بع کار را بكن ــن  ــد اول ای یی ــه شــما مى گو ک ــن  همی

ــد. اول نمــاز.2 ــان اهمیــت دهی ــه نمازت ــن حــرف را. ب ــد ای یی اســت. نگو

129.فضیلتاولوقتتمامشد

دعا  بچه ها  برای  پیوسته  هم  ایشان  می کند:  نقل   مطهری شهید  همسر 

می کردند. من امروز اثر دعای مطهری را حتی در نوه هایم می بینم. از همان دوران 

کودکی بسیار به رعایت ضوابط شرعی مقیدند؛ حتی نوه های من از همان دوران 

خردسالی، مقید به وضودار بودن هستند. بچه هفت ساله وضو می گیرد. 

کســالت از اول وقــت، نمــازم مقــداری عقــب افتــاد. وقتــی     یك بــار مــن بــه خاطــر 

کــرده؛ دلیــل  کــه نمــاز بخوانــم، دیــدم جانمــاز مــرا نــوه ام جمــع  گرفتــم، آمــدم  وضــو 

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص3۵3، به نقل از سیدرضا مصطفوی )نوه امام(.
2 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص70، به نقل از خانم فریده مصطفوی )دختر امام(.
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گفــت: مامــان جــان! دیگــر فضلیــت  کــردم. ایــن بچــه خردســال  کار را ســؤال  ایــن 
اول وقــت تمــام شــده و چــون دیــر آمدیــد، مــن جانمــاز را برداشــتم.1

130.نمازتراخواندهای؟

نمــازت  او می گفتنــد:  بــه  را می دیدنــد،  که امامپســر هشــت ســاله ام  گاهــی 

اســت.  نرســیده  تکلیــف  بــه ســن  هنــوز  او  آقــا!  مــن می گفتــم:  را خوانــده ای؟ 

می گفتنــد: بچه هــا قبــل از رســیدن بــه ســن تکلیــف، بایــد رو بــه نمــاز بایســتند تــا 

عــادت کننــد. امــا بعــد از ســن تکلیــف، مگــر کســی جــرأت می کــرد، بیــدار باشــد و 

کــه مکلــف نمــازش را قضــا  نمــازش را نخوانــد!؟ امــام نمی توانســتند تحمــل کننــد 

ــد،  کــه بچه هــا را می دیدن ــود. هــر وقــت  ــرای بچه هــا پیــش نیامــده ب کنــد. البتــه ب

گــر نخوانــده بودنــد، آقــا جانمــاز خودشــان  می پرســیدند: نمــازت را خوانــده ای؟ ا

ــرو وضویــت را بگیــر و بیــا نمــازت را بخــوان.  ــد و می گفتنــد: ب ــه آن هــا می دادن را ب

کــه:  بعــد از نمــاز بــه آن هــا نصیحــت می کردنــد 
گر همین نماز را سر موقع مى خواندی، چقدر بهتر بود. خدا هم خوشش مى آمد.2 ببین ا

1 . فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره 10. 
امــام  )عــروس  طباطبایــی  فاطمــه  از  نقــل  بــه  ص70؛  ج3،  خمینــی،  امــام  ســیره  از  برداشــت هایی  رجایــی،   . 2

خمینــی(.
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131.سختگیرینکردن

گــر مثــا  کــه بلنــد می شــدیم، می رفتیــم لــب حــوض وضــو بگیریــم. ا زمســتان هــم 

گــر  ــد؛ و ا گــرم وضــو بگیری ــا ایــن آب  گــرم داشــتند، می گفتنــد بیاییــد ب کمــی آب 

ــد. از ایــن جهــت  ــا مــا هیــچ ســخت گیرى نکردن کــه هیــچ. در مــورد نمــاز ب نبــود 

گذاشــتند.  ــر مطلوبــی در فرزندانشــان باقــی  هــم الحمــد هلل اث

کاری را بــه مــا می گفتنــد »نکنیــد«  خــود ایشــان بــرای مــا یــک الگــو بودنــد. وقتــی 

کار را نمی کننــد، قهــرا مــا هــم نمی کردیــم.  و مــا می دیدیــم ایشــان در عمرشــان آن 

مثــا بــه مــا می گفتنــد: »بایــد نمــاز بخوانیــد.« خودشــان از نیــم ســاعت مانــده بــه 

ظهــر وضــو می گرفتنــد و مشــغول نمــاز خوانــدن می شــدند و مــا هــم داخــل حیــاط 

کــه: »دخترهــا!  کننــد  کــردن بودیــم. یــک مرتبــه هــم نیامدنــد صــدا  مشــغول بــازی 

بایســتید بــرای نمــاز، بیاییــد، مــن ایســتاده ام، پشــت ســر مــن یــا خودتــان نمــاز 

ــه  ــار هــم ب ــی یک ب ــد؛ ول بخوانیــد.« ایشــان تمــام ســال، اول اذان نمــاز می خواندن

یــد، موقــع اذان اســت. دســت از  کارتــان بردار کــه: »االن دســت از  مــا نگفتنــد 

یــد و بایســتید بــرای نمــاز.« ولــی می گفتنــد: »شــما بایــد در طــول  بازی تــان بردار

کــه در طــول ایــن ســاعت نمــاز را  کســی  ایــن ســاعت نمــاز بخوانیــد. وای بــه حــال 
گــر آن نمــاز را نخوانــد، بایــد از خانــه بیــرون بــرود.«1 نخوانــد، آن وقــت ا

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص 138 و 139، به نقل از خانم فریده مصطفوی.
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مشق سیزدهم: 
تشویق و تنبیه
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روزی حضــرت موســى بــن جعفــر نــزد پــدرش )امــام صــادق( ســخنى گفــت 
یق از  کــه باعــث تعجــب و ســرور و شــادی پــدر شــد. حضــرت بــه عنــوان تقدیــر و تشــو
فرزنــد خــود، بــه وی فرمــود: ای فرزنــدم! ســپاس خــدای را کــه تــو را جانشــین و خلــف 

پــدران و مایــه ســرور و دلخوشــى فرزنــدان و جانشــین دوســتان قــرار داد.

)شیخ صدوق، عیون االخبار الرضا، ج2، ص127(
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کــردم،  یــد: خدمــت حضــرت موســى بــن جعفــر از پســرم شــكایت  راوی مى گو
ــى نكــن.  ــر خــودت را هــم طوالن ــا قه ــن؛ ام ک ــر  ــا او قه ــى ب ــزن، ول ــود: او را ن فرم

)مجلسی، بحاراألنوار، ج104، ص99(



1۲1 فصل دوم : با فرزند

کارخوب 132.تشویق

یکی از نوه های حضرت امامتعریف می کند: 
ــد، مــن هــم در مراســم  ــرده بودن ک ــذارى  ــه در مراســم نمــاز جمعــه بمب گ ک ــان  آن زم
کــرده بــودم. مــادرم و  بقیــه فامیــل در خانــه آقــا بودنــد. چــون خبــرى از مــن  شــرکت 
نشــده بــود، همــه نگــران شــده بودنــد. وقتــى وارد خانــه شــدم، دیــدم مــادرم معترضانــه 
کــه  کــه  بــاردار بــودى، چــرا رفتــى؟ بــه خاطــر بچــه ات هــم  گفــت: تــو چــرا رفتــى؟ تــو 
کــه آن مراســم  کــه از قبــل شــایع شــده بــود  یــم  شــده، نبایــد مى رفتــى. ایــن را هــم بگو
ــادرم هــم  ــى م ــذارى. نگران ــا در آن بمب  گ ــد و ی ــاران مى کنن ــا بمب ــان ی نمــاز را صدامی
کــه ســر میــز ناهــار نشســته بودنــد، بــا خنــده اى بــه مــن  از ایــن بابــت بــود؛ ولــى آقــا 
کار  گفتنــد: خیلــى  گوشــم  کــردم. ایشــان آهســته در  گفتنــد: ســالمى؟ و مــن تشــكر 

کــه بــه چنیــن نمــازى رفتــى.1 کــه رفتــى. خیلــى ازت خوشــم آمــد  کــردى  خوبــى 

133.توجهبهنکاتظریف

گــر فــان نمــره را  کــه ا پــدر ]شــهید مطهــری[ همیشــه تشــویقمان می کردنــد 

کار را بکنیــم، برایمــان هدیــه می خرنــد؛ امــا مســئولیت خریــدن  ــا فــان  بگیریــم ی

کــه داشــتند، حواسشــان بــه  هدیه هــا بــه عهــده مــادرم بــود. پــدر بــا تمــام مشــغله ای 

کــه می دانســتند مــن بــه خیاطــی عاقــه دارم و  نــکات ظریــف بــود، از جملــه ایــن 

کوچکــم  کــه برایــم لــوازم خیاطــی بخرنــد. بــرای بــرادر و خواهــر  بــه مــادرم می گفتنــد 
کــه اهــل بــازی و تحــرک بودنــد، دوچرخــه می خریدنــد.۲

1 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج1، ص4۲.
2 . استاد مطهری از نگاه خانواده، ص94، به نقل از سعیده مطهری.
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134.روشتحسینوتشویق

دهنده  )کرایه  ُمکاری  مرد  به  چیزی  بار  یک   ]تربتی عباس  ]شیخ  پدرم 

که از تربت برای من به مشهد بیاورد و آن مرد آن را فاسد  پایان( داده بودند  چهار

کرده یا از بین برده بود. من می  خواستم از او تاوان بگیرم و چون می توانستم این 

که  کار را بکنم، نکردم. موضوع را برای پدرم نوشتم... آن قدر خوشش آمده بود 
گفتن به من نوشت.1 چند سطر در تحسین، تشویق و بارک اهلل 

کهدستشانزخمیشد،چیزیبهمانگفتند! 135.بااین

حیــاط  در   ]خمینــی[ امــام  تابســتان،  در  مــا،  طفولیــت  دوران  در  یک بــار 

کارد آشــپزخانه باغچــه را آمــاده  کاشــتن بودنــد. امــام بــا  گل  بــا مــادرم مشــغول 

هشــت  حــدود  یختنــد.  می ر ک  خــا و  می کاشــتند  را  نشــاء  مــادرم  و  می کردنــد 

کــه بــا بچه هــای همســایه تــوی اتــاق مشــغول بــازی بودیــم. پشــت  ســالگی مــا بــود، 

پنجــره رختخــواب چیــده شــده بــود. خواهــرم یکــی از دختــر بچه هــا را محکــم 

کــه پشــت ایــن بچــه، خــورد بــه شیشــه و شیشــه  ی رختخــواب؛ بــه طــوری  نشــاند رو

کــه مــادرم و امــام مشــغول  یخــت درســت آن جایــی  از بــاال تــا پاییــن خــرد شــد و ر

کننــد؛ ولــی  کــه ایشــان اعتــراض  گل هــا بودنــد. مــا آمــاده بودیــم بــرای ایــن  کاشــتن 
ــه مــا نگفتنــد.۲ کــه دست شــان زخمــی شــد و خــون آمــد، چیــزی ب ــا ایــن  ب

1 . راشد، فضیلت های فراموش شده، ص1۵۶؛ در احواالت حجت االسام شیخ عباس تربتی، به نقل از فرزند ایشان.
2 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص17۵، به نقل از فهیمه )زهرا( مصطفوی)دختر امام(.
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136.تنبیه

مــن 30 ســال بــا پــدرم ] آیــت  اهلل سیدمحمدحســن الهــی، بــرادر عامــه طباطبایی[ 

کــردم. در مــدت ایــن 30 ســال حتــی یــک مــورد برخــورد نداشــتیم. فقــط  زندگــی 

ــار پابرهنــه رفتــم بیــرون از خانــه. ایشــان دنبــال  کودکــی یک  ب کــه در  یــادم هســت 

کردنــش را ندیــدم؛ هیــچ وقــت  یــد و مــرا دوانــد، والســام. هیــچ وقــت تنبیــه  مــن دو

کنــد.  کــه بچه هــا را بــا منطــق قانــع  بــدی ازش ندیــدم. اخاقــش این  گونــه بــود 
می  نشســت و صحبــت می  کــرد.1

137.رویدستمنزد!

کاســه ماســت زدم و خــوردم.  یــادم می آیــد یک بــار در بچگــی نانــم را در داخــل 

ــا ]امــام  ــه ماســت خــورد. آق ــوی ماســت، انگشــتم ب ــم ت همین کــه می خواســتم بزن

کوچــک بــودم و حــدود پنــج و شــش  ی دســت مــن زدنــد. خیلــی  خمینــی[ رو

کــه متوجــه ناراحتــی مــن شــدند. بعــد، دســت  ســال ســن داشــتم. بدیهــی اســت 

گفتنــد: گذاشــتند و  مــرا تــوی دهانشــان 
ــه جمعــى نشســته ایم،  ک ــد ســر ســفره  ای  ــا بای ــا م ــد؛ ام ــدم نمى آی ــو ب مــن از دســت ت

ــرای ماســت هســت.2 ــه قاشــق ب ک دقــت داشــته باشــیم 

1 . الهیه، ص۶9، به نقل از سیدمحمد )فرزند آیت  اهلل الهی(.
2 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص19۲.
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مشق چهاردهم:
 تعلیم و تربیت دینی

َجاَرُة؛  ِ
ْ

اُس َوال ْهِلیكْم َناًرا َوُقوُدَها الّنَ
َ
نُفَسكْم َوأ

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
َیا أ

ید. یش را از آتشى که هیزم آن مردم و سنگ هاست،  نگه دار ای مؤمنان! خود و خانوادة خو

) تحریم، آیه6( 

َكْیَف  ُت: 
ْ
ُقل  »

ً
نارا ْم 

ُ
ْهِلیك

َ
أ َو  ْم 

ُ
ْنُفَسك

َ
أ »ُقوا 

َّ
َجل َو  َعّزَ  اهَّلِل  َقْوِل  ِف  َبِصیٍر  یِب 

َ
أ َعْن 

ُكْنَت َقْد  َطاُعوَك 
َ
اُهُم اهَّلُل، َفِإْن أ ا َنَ اُهْم َعّمَ َمَر اهَّلُل َو َتْنَ

َ
ا أ ُمُرُهْم ِبَ

ْ
: َتأ

َ
ِقِیْم؟ َقال

َ
أ

ْیَك؛ 
َ
ُكْنَت َقْد َقَضْیَت َما َعل ْم َو ِإْن َعَصْوَك  َوَقْیَتُ

 )که ذیل آیه »قوا انفسكم و اهلیكم نارا« از امام )صادق کرده  ابى بصیر روایت 
کنم؟ حضرت فرمود: آن ها را امر  پرسیدم چگونه زن و فرزند را از آتش دوزخ حفظ 
گر اطاعتت کردند  کن به آن  چه که خدا امر کرده و نهى کن از آن چه خدا نهى کرده، ا
گر نافرمانى ات کردند  که تو ایشان را حفظ کرده اى و به وظیفه ات عمل نموده اى و ا

گنه کارند، تو آنچه را بر عهده داشته اى ادا کرده اى.  خودشان 

)کلینی، الكافی، ج 5، ص62(
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138.تربیتقرآنی

بسیاری  ارزش  دخترها  مخصوصا  بچه،  برای   ]طباطبایی ]عامه  ایشان 

قائل بودند. دخترها را نعمت خدا و تحفه ارزنده ای می دانستند. همیشه بچه ها 

را به راستگویی و آرامش دعوت می کردند. دوست داشتند آوای صوت قرآن در 

گوش بچه ها باشد. برای همین منظور، قرآن را بلند می خواندند و به مؤدب بودن 
بچه ها اهمیت می دادند و رفتار پدر و مادر را در بچه مؤثر می دانستند.1

139.تربیتاسالمیفرزند

ایشان ]شهید مطهری[ خیلی مراقب تربیت اسامی -چه در رفتار و چه در 

کامل  گفتار -بودند. وقتی بچه ها می خواستند به مدرسه بروند، ایشان با احترام 

ید؛ و بعد از  دخترها را صدا می کردند: سعیده خانم، حمیده خانم، تشریف بیاور

ایشان سؤال می کردند؛ مثًا سعیده خانم! شما امروز برای فاصله منزل تا مدرسه 

ید بگویید؟ یعنی تا این مقدار مراقب بودند؛ و در عین  چه ذکری را در نظر دار
محبت و عشق ورزی به بچه ها، همه ضوابط و دستورات را به ایشان یاد می دادند.۲

140.آموزشاحکاماسالمی

کوچه دردار داشتیم  که به تهران آمده بودیم، خانه ای در خیابان ری،  ما اوایلی 

و چون در داخل منزل حمام نبود، ایشان ]شهید مطهری[ روز جمعه به من 

به  را  این دختر خانم ها  و شما  امروز غذا درست می کنم  می  گفتند: خانم! من 

گلشن ابرار، ج۲، ص87۲ و 873، به نقل از دختر عامه.   . 1
2 . فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره 10، به نقل از همسر شهید مطهری.
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یا  را یاد بدهید. این ها باید روش غسل و  حمام ببرید و به ایشان غسل جمعه 

احکام مبتابه شان را بدانند. در آینده ممکن است ما نباشیم و نتوانند سؤال 
کنند و دچار مشکل شوند.1

141.هدیهقرآنی

کــه آن مرحــوم ]آیــت اهلل روح اهلل خاتمــی[ قــرآن را  یــاد دارم در آغــاز تکلیــف 

کــن تــا از حفــظ بخوانــم؛ و در  ی قــرآن نــگاه  گفتنــد: از رو حفــظ می کردنــد، بــه مــن 

یکــی از روزهــا گفــت: می خواهــم هدیــه ای هــم بــه تــو بدهــم؛ آن گاه از مــن خواســت 
خوانــدن آیــه ۲8۵ ســوره بقــره )آمــن الرســول( را بــه عنــوان هدیــه از او بپذیــرم.۲

کارهاینوههاهمتوجهداشت 142.به

کارهــای نوه  هــا هــم توجــه داشــت.  ایشــان ]آیــت  اهلل العظمــی بهجــت[ بــه 

یــادی بــه آن  هــا داشــت و بــه مــا هــم راجــع بــه آن  هــا ســفارش می  کــرد.  توصیه  هــای ز

ی،  کــه می  خواهــی بــه مدرســه بــرو هــر روز بــه فرزنــد مــن توصیــه می  کــرد: وقتــی 

ُهــّمَ اجَعلــُه ِف 
ّ
لل

َ
چهــار قــل و آیت الکرســی بخــوان و بــرو. خــود ایشــان هــم دعــای »ا

یــد«3 را برایــش می  خوانــد.4   ِفَیــا َمــن ُتر
ُ

َعــل ج
َ

ــت ت
ّ
ــه ال ِدرِعــَک اَلصِیَن

1 . فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره 10، به نقل از همسر شهید مطهری.
2 . فاضل میبدی، یادنامه خاتمی، مقاله فاطمه خاتمی، ص47؛ در احواالت آیت اهلل خاتمی، به نقل از دختر ایشان.
کــس را بخواهــی، در آن قــرار می دهــی. )کلینــی،  کــه هــر  3 . خدایــا مــرا در دژ محکــم خــود قــرار ده؛ همــان دژی 

ص۵34( ج۲،  الکافــی، 
4 . عبــد محبــوب )ویژه  نامــه پنجمیــن ســالگرد رحلــت حضــرت آیــت  اهلل العظمــی بهجــت(، ص4۲، بــه نقــل از علــی 

بهجت  پــور )پســر ایشــان(.
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143.صمیمیتمحفلخانوادگی

فرزند شهید مطهری نقل می کند:
ــود  ــار ب ــه معمــوال بعــد از ناه ــد و وقــت داشــتند -ک ــر وقــت مناســبتى پیــش مى آم ه
ــه خصــوص از  ینى را ب ــم -قصه هــای شــیر ــوه مى خوردی ــا می ــه چــای ی ک ــا عصرهــا  ی
قــرآن و آثــار ادبــى فارســى برایمــان نقــل مى کردنــد. پــدر هیــچ گاه وقــت خــود را تلــف 

نمى کردنــد و در عیــن حــال، خون گــرم و اهــل صحبــت و خاطــره بودنــد.1

کیدبرتربیتدینیفرزندان 144.تأ

آن شــهید ]شــهید باهنــر[ بــه عنــوان پــدر ســعی داشــت فرزنــدان خویــش 

یــادی بــر چگونگــی تعلیــم و  کیــد ز کــه اســام نیــاز دارد، بــار آورد و تأ را آن گونــه 

ترغیــب  اســامی  معــارف  گیــری  فرا بــه  را  مــا  و  می کــرد  خــود  فرزنــدان  پــرورش 

می نمــود و توصیــه می کــرد در روابــط خــود بــا افــراد مختلــف، شــئونات دینــی و 

کنیــم. مــدام برایمــان الگوهایــی را معرفــی می نمــود تــا  اخــاق اســامی را رعایــت 
کــرده و آینــده ای خــوب داشــته باشــیم.۲ مــا نیــز مثــل آنــان عمــل 

کرراهمبگویید 145.اینذ

مرحــوم محمدعلــی شــاه آبادیبرنامه و رفتارشــان در داخــل منــزل همــان 

کــه وظیفــه خــودش در خــارج از خانــه می دانســت و آن همــان  بــود  برنامــه ای 

هدایــت و بــه راه راســت آوردن و بــه ســوی معنویــات ســوق دادن بــود. مثــا یــادم 

1 . استاد مطهری از نگاه خانواده، ص 11، به نقل از مجتبی مطهری )فرزند شهید(.
گلشن ابرار، ج8، ص31۲؛ در احواالت شهید دکتر محمدجواد باهنر، به نقل از فرزند شهید.  . 2
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کــرده بودیــم. ایشــان  می آیــد یــک روز جمعــه ای، از صبــح مــا خیلــی شــیطنت 

ــدارد؛  ــد، مانعــی ن کردی گفــت: شــیطنت هایتان را  ــا بیاییــد؛ رفتیــم.  ــد: باب فرمودن

امــا اآلن ایــن ذکــر عصــر جمعــه اســت، ایــن را هــم بگوییــد. آن موقــع مــا دوم ســوم 
ــردم.1 ک ــع حفــظ  ــم. مــن از همــان موق ابتدایــی بودی

 ِ
ّ

ُکل ــی
َ
ــَکَعل

َ
ــماِءِاّن ــاالَبــالَءِمــَنالّسَ ــعَعّنَ

َ
هــمِادف

ّ
فرمودنــد: هفــت مرتبــه بگــو: »الل

ــیُمحمــٍدوآلُمحمــد«.2
َ
َعل ِ

ّ
لُهــمَصــل

ّ
ل
َ
َشــیٍءَقدیــر.ا

146.تعلیمفرایضبهفرزندان

تمــام فرائــض مذهبــی را خودشــان ] آیــت اهلل انصــاری همدانــی[ بــه مــا تعلیــم 

می دادنــد و حتــی احــکام ســنین بلــوغ را. خودشــان حمــد و ســوره مــا را تصحیــح 

گفتــم: چــرا؟  بــه مــن می گفتنــد: نمــاز اول وقــت را از دســت نــده.  می کردنــد. 

گفتنــد: هــم اســقاط تکلیفــه، هــم فضیلــت داره. البتــه تــو بــرای فضیلــت نخــوان، 
قصــد تــو تقــرب باشــد.3

147.توجهبهآدابوسنن

ی بــه  گــر یکــی از اهــل خانــه و فرزنــدان آب می نوشــیدند، مرحــوم آیــت اهلل مهــدو ا

کســی عطســه می کــرد، بــدون اســتثنا بــه  گــر  ُکــُماهلل«4؛ و ا او می فرمودنــد: »عافا

1 . فروغی، قافله ای خدایی، ص83.
که تو بر هر چیزی توانا هستی. خداوندا! بر محمد و آل او درود فرست. کن  2 . خداوندا! باهای آسمانی را از ما دفع 

3 . سوخته، ص174-17۵، به نقل از احمد انصاری )پسر بزرگ آیت اهلل انصاری همدانی(.
4 . خداوند شما را عافیت و سامتی دهد.



1۲9 فصل دوم : با فرزند

ســنت مؤکــد اســام، یعنــی ســنت »تســمیت« عمــل می کردنــد و »َیرَحَمُکــُم اهلل«1 

کســی خــواب بــود و ایشــان می خواســتند بــرای صــرف غــذا یــا  می گفتنــد. هــرگاه 

کننــد، بــه شــیوه ای خــاص و بــا خوش رویــی و شــوخی  کاری دیگــر او را بیــدار 
ــد.۲ چنیــن می کردن

کودکان کردن 148.هنگامزبانباز

وقتی کودکی تازه زبان باز می کرد و می توانست بعضی کلمات را با تلقین دیگران 

ِلی َمن ی ّبِ َر  َو »ِالهی جمله های  ی[  مهدو سیدبهاءالدین  اهلل  ]آیت  کند،  بیان 

مِری...؛« از آِن حضرت امیرالمؤمنین در 
َ
َظَرِفیأ الّنَ َکشَفُضّریَو ُه

ُ
ل
َ
سأ

َ
َغیُرک،أ

کار را  کنند. این  کلمه می گفتند تا بچه ها تکرار  کلمه به  کمیل را  دعای شریف 

م و هم چنین پرهیز ار لغوگویی انجام می دادند و 
ّ
به منظور آموزش و تمرین تکل

وقتی بچه ها جمله را تمام می کردند، آن ها را تشویق می نمودند.3

کــرد، او را تســمیت گوییــد. بگوییــد: یرحمکم  1 . در روایتــی امیــر مؤمنــان علیفرمودنــد: چــون یکــی از شــما عطســه 
کنــد(؛ و او در جــواب شــما بگویــد: یغفــراهلل لــک و یرحمکــم )خداونــد شــما را بیامــرزد و  اهلل )خداونــد شــما را رحمــت 

رحمــت کنــد(. )مجلســی، بحاراالنــوار، ج73، ص۵4(
ی، اسوه بندگی، ص187. 2 . مهدو

3 . همان.
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مشق پانزدهم: 
نقش الگویی والدین در تربیت

امام صادق فرمود: 
َة َو 

َ
ــل ــاَد َو الّصَ ــَوَرَع َو اِلْجِتَ

ْ
ــُم ال

ُ
ْوا ِمْنك ْم  ِلَیــَر

ُ
ِســَنِتك

ْ
ل

َ
ــاِس ِبَغْیــِر أ ُكوُنــوا ُدَعــاًة ِللّنَ

ــٌة؛ ــَك َداِعَی ِل
َ

ــِإّنَ ذ ــَر َف ْی خَ الْ
بانتان )با رفتار(، دعوت کننده مردم باشید. باید مردم از شما پرهیزکاری،   با غیر از ز

تاش خستگى ناپذیر و نماز و خوبى ببینند که این، دعوت کردن است.

)کلینی، الكافی، ج2، ص78، باب الورع، ح14(
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149.تربیتباعمل

به نقل از یکی از نوه های امامآمده است:
آشپزخانه  به  بهانه ای  به  یند،  بگو ما  به  چیزی  آن که  بدون  امام  اوقات،  گاهى 
یختند. البته ما از این رفتار امام احساس شرمندگى  مى رفتند و برای ما چای مى  ر

کار، کمال مهمان نوازی را به ما نشان مى دادند.1 مى کردیم، ولى امام با این 

کاملیبود 150.برایماالگوی

کامــل بــود  پوشــش بــرای مــا از نظــر ایشــان ]شــهید مطهــری[، چــادر و حجــاب 

کــه بــه درایــت، فضــل و ایمــان ایشــان اعتقــاد راســخ داشــتیم، بی چــون  و مــا هــم 

ــی  ــش پ ــوع پوش ــن ن ــت ای ــه فضیل ــان ب ــه خودم ک ــا  ــا بعده ــم، ت ــرا می پذیرفتی و چ

کــه مــادر مــا بانویــی بســیار متدیــن، بــا وقــار و فهیــم  بردیــم. از ســوی دیگــر، از آن جــا 

ــا  ــدی ی ــد و مــا در ایــن زمینــه تردی کاملــی بودن ــرای مــا الگــوی  هســتند، طبیعتــا ب
ســؤالی نداشــتیم.۲

کهنهایتنداشت! 151.آنقدرخوشمآمد

ک  کوچــک بــودم. روزی پیرمــردی بــرای باغچــه منــزل مــا خــا یــادم هســت مــن 

ــت.  ــورده اس ــار نخ ــرد ناه ــن پیرم ــه ای ک ــد  ــفره بودیم؛ امام گفتن ــر س ــا س آورد. م

یــاد نبــود، بعــد بشــقابی از تــوی ســفره برداشــتند و خودشــان چنــد  غــذای مــا ز

گفتنــد: بیاییــد هرکــدام چنــد  یختنــد و بــه مــا  قاشــق از غذایشــان را در بشــقاب ر

1 .ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص140، به نقل از فریده مصطفوی.
2 . استاد مطهری ازنگاه خانواده، ص 9۲، به نقل از سعیده مطهری.
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قاشــقی از غــذای خــود را در ایــن بشــقاب بریزیــد تــا بــه انــدازه یــک نفــر بشــود. مــا 

کــه آن روز غــذای اضافــی نداشــتیم،  بــه ایــن ترتیــب غــذای آن پیرمــرد را آمــاده 
ــه نهایــت نداشــت.1 ک کار خوشــم آمــد  ــدر از ایــن  ــم بچگــی آن ق ــم. در عال کردی

152.بابچهروراستباشید

کودکان می فرمود:  با بچه رو راست باشید تا آن ها هم رو  ]امام[ درباره تربیت 

کنید،  گر با بچه ها درست رفتار  راست باشند. الگوی بچه، پدر و مادر هستند. ا
کنید.۲ که به بچه ها زدید، به آن عمل  بچه ها درست بار می آیند. هر حرفی را 

153.خانواده،نخستیندانشگاهتربیت

کننــده می دانســتند و بــه تربیــت  امــام، نقــش مــادر را در خانــه خیلــی تعییــن 

کــه مــا شــوخی می کردیــم و می گفتیــم،  گاهــی  بچه هــا خیلــی اهمیــت می دادنــد. 

کــم نگیریــد؛  پــس زن بایــد همیشــه در خانــه بمانــد، می گفتنــد: شــما خانــه را 

کنــد، خدمــت  کســی بتوانــد یــك نفــر را تربیــت  گــر  کــم نیســت. ا تربیــت بچــه 

کــرده اســت. بزرگــی بــه جامعــه 

کار، دقیقــًا بــه زن  ــر نمی آیــد و ایــن     ایشــان معتقــد بودنــد: تربیــت فرزنــد از مــرد ب

بســتگی دارد؛ چــون، عاطفــه زن بیش تــر اســت و قــوام خانــواده هــم بایــد بــر اســاس 
محبــت و عاطفــه باشــد.3

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص140، به نقل از فریده مصطفوی.
2 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی،  ج1، ص31، به نقل از فریده مصطفوی )دختر امام(.

3 . ویژه نامه روزنامه جمهوری اسامی، 13۶9/3/14؛ به نقل از خانم فاطمه طباطبایی )عروس امام(.
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154.ازتوجهبهخانهوفرزندانغافلنبود

کاشــانی[ مشــاغل فــراوان داشــت، از توجــه بــه  بــا آن کــه پــدرم ]آیــت اهلل یثربــی 

گفتــار و رفتــارش بــه مــا یــاد  خانــه و فرزنــدان غافــل نبــود. صداقــت و راســتی را بــا 

گفتــن ســخنان ناشایســت بــه شــدت پرهیــز می کــرد و در جلســه ای  مــی داد. از 

می کشــید،  آن  امثــال  و  غیبــت  بــه  و  می آمــد  میــان  بــه  ســخن  دیگــران  از  کــه 

موضــوع جلســه را تغییــر مــی داد. توصیــه فــراوان بــه باســواد شــدن داشــت و مــا را 

در انتخــاب راه و شــغل آزاد می گذاشــت.1 

155.نقشمدیریتیوآرامشبخشیپدر

کــه همــه بــا  کــرده بــود  کــم  پــدر ]شــهید بهشــتی[ نظــم و قانونــی را بــر خانــه حا

کــم، برنامه هــای  کــس طبــق روال و نظــم حا آن موافــق بودنــد و پذیرفتــه بودنــد. هــر 

فــردی و اجتماعــی خــود را انجــام مــی داد. همــه چیــز ســر جــای خــود قــرار داشــت. 

کننــده بــود. مثــا  نقــش پــدر در مدیریــت و ایجــاد آرامــش در خانــه واقعــا تعییــن 

کاردســتی می ســاختند و نجــاری  ــرای مدرســه  کــه می بایســت ب ــم  ــرای برادرهای ب

کارهایشــان را آن جــا  کــه  کــرده بــود  می کردنــد، اتاقــی در زیرزمیــن منــزل آمــاده 

ــدای  ــت و ص ــرآن داش ــت ق ــه قرائ ــی ب ــه خاص ــم عاق کوچک ــرادر  ــد. ب ــام دهن انج

خوبــی هــم داشــت. موقــع تمریــن قــرآن، بــه ایــن اتــاق می رفــت تــا آزادانــه تمریــن 
کســی هــم نباشــد.۲ کنــد و مزاحــم 

گفته هایی از زندگی خانوادگی علما، ص90. 1 . گلشن ابرار، ج8، ص4۲3؛ در احواالت آیت  اهلل یثربی کاشانی؛ عباسی، نا
2 . عباسی، همان، ص89.
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156.تربیتغیرمستقیم

یــادی بــه نمــاز مــی داد. بســیار فروتــن، حق پذیــر،  ]شــهید بهشــتی[ اهمیــت ز

کســب  منظــم و بردبــار بــود و دوســت داشــت فرزندانــش هــم ایــن ویژگی هــا را 

ــی  ــرد. حت ــی نمی ک ــر و نه ــور ام ــن ام ــا در ای ــه آن ه ــتقیما ب ــچ گاه مس ــا هی ــد؛ ام کنن

یک بــار هــم شــنیده نشــده بــود در امــر عبــادت بــه بچه هــا دســتور بدهــد، بلکــه بــا 

رفتــار خــود بــه بچه هــا درس مــی داد. مثــا هیــچ گاه نمی گفــت: پاشــو بــرو نمــازت 

کــه همیشــه اول وقــت وضــو می گرفــت و نمــاز  را بخــوان، بلکــه رفتــار خــودش 

گاهــی هــم می دیــد  گــر  می خوانــد، بــرای همــه افــراد خانــواده الگــو شــده بــود. ا

ــا لفــظ  ــه صــورت توبیــخ و ب ــه ب نمازشــان را دیــر می خواننــد، تذکــر مــی داد؛ ولــی ن

»چــرا نخوانــدی...«.1 

کند 157.پدربایدباعطوفترفتار

گرد آیت اهلل الهی نقل می  کند: عامه حسن  زاده آملی، شا

ــک روز  ــی دارم. ی ــای قاض ــی آق ــرزا عل ــاره می ــی درب ــای اله ــوم آق ــره  ای از مرح خاط

ــه منــزل آمــدم، پــس از خــوردن ناهــار آمــاده اســتراحت شــدم؛  کــه ب پــس از نمــاز 

ــا  ــا بچه  ه ــودم، ب ــته ب ــه خس ک ــن  ــتند. م ــازی نگذاش ــروصدا و ب ــا س ــا ب ــی بچه  ه ول

کــردم؛ در حالی  کــه نبایــد دعــوا می  کــردم. باالخــره در محیــط  و مادرشــان دعــوا 

ــه  ــی ناراحــت شــدم، ب کنــد. پــس از لحظات ــا عطوفــت رفتــار  ــد ب ــدر بای ــواده پ خان

ــه بیــرون رفتــم و مقــداری میــوه و شــیرینی  کــه اشــکم جــاری شــد. از خان حــدی 

1 . همان.
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ــود؛  ــته ش کاس ــی  ام  ــت آورد و از ناراحت ــه دس ــان را ب ــا دلش ــدم ت ــا خری ــرای بچه  ه ب

گــر شکســته شــد، قابــل التیــام  کــه ا ولــی جنــاب رســول  اهلل فرمــوده: دلــی را نشــکن 

ــا لحیــم اصــاح نمی  شــود. گــر ظــرف ســنگینی شکســت، ب نیســت؛ چنان  چــه ا

کــه نمی  توانــم در آمــل  کــردم  بــر مــن تنــگ شــد و احســاس     زمیــن و آســمان 

بمانــم. از آمــل بیــرون آمــده بــه قصــد عزیمــت بــه تبریــز و رفتــن بــه محضــر آقــا 

ــه  ای را  ــه، نکت ــه واقع ــان ادام ــل از بی ــدم. قب ــران آم ــه ته ــی ب ــن اله سیدمحمدحس

کــه خدمــت آقــای الهــی می  رســیدم،  کنــم و آن این  کــه در قــم، وقتــی  بایــد مطــرح 

کــه بــه محضــر آقــا )آقــای قاضــی( مشــرف می شــوید،  از ایشــان می خواســتم شــما 

امــا  بودنــد،  یافتــه  وفــات  قاضــی  آقــای  این کــه  بــا  بکنیــد.  هــم  را  مــا  ســفارش 

گردانش هم چــون آقــای طباطبایــی، آقــای الهــی و آقــای شــیخ محمدتقــی  شــا

آملــی خدمت شــان می رســیدند. نفــس قدســه الهیــه می توانــد در همــه عوالــم 

حشــر داشــته باشــد و ایــن مطلــب از آیــات و روایــات اســتفاده می شــود.

بــه مدرســه طالبیــه  و  تبریــز رســیدم  بــه  اذان صبــح  اّی حــال، هنــگام     علــی 

ــا مقــداری از روز بگــذرد؛ آن گاه پــس از  کــردم ت رفتــم. پــس از خوانــدن نمــاز صبــر 

پرس وجــو بــه منــزل آقــای الهــی رفتــم. پــس از چنــد لحصــه خودشــان آمدنــد و پــس 

از احوال پرســی اظهــار داشــتند: »مــن نمی دانســتم شــما قــم هســتید یــا آمــل؛ لــذا 

ــما  ــه ش ــه را ب ــا نام ــم ت ــی[ بنویس ــه طباطبای ــوی ]عام ــه اخ ــه ای ب ــتم نام می خواس

کــه می خواســتید  کــردم: »آقــا چــه اتفاقــی افتــاده  برســانند.« بــا تعجــب عــرض 

ــا مشــرف شــدم و ســفارش  ــد: »مــن خدمــت آق ــد؟« فرمودن ی ــان بگذار مــرا در جری

کــردم؛ ولــی حــاج آقــای آملــی )ایشــان خیلــی مــؤدب بودنــد  شــما را بــه ایشــان 
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و مــرا حــاج آقــا خطــاب می کردنــد( ایشــان از شــما راضــی نبودنــد.« بــا شــنیدن 

کــردم: »آقــا چطــور؟ چــرا راضــی  گــوش ســرخ شــدم. عــرض  ایــن جملــه تــا اللــه 

ــن راه را  ــوس ای ــور ه ــی چط ــای آمل ــد آق گفتن ــن  ــه م ــان ب ــد: »ایش ــد؟« فرمودن نبودن

کــه بــا عائلــه اش این طــور رفتــار می کنــد؟« بعــد فرمــود: »حــاج  دارد؛ در حالــی 

آقــای آملــی! داســتان رفتــار بــا عائلــه چیســت؟« زبانــم بنــد آمــد و اشــکم جــاری 

ــم.  ــی بزن ــتم حرف ــد و نتوانس ش

گاه به عالم اسرار بودند؛      سبحان اهلل! پس حجج الهیه چه مقاماتی داشتند؛ آ
که الزم بود تا اسراری را برما سازند.1 ولی زبان نمی گشودند جز در مواردی 

158.عطوفتومهربانیبهفرزندان

پدر ]آیت اهلل محمدجواد انصاری همدانی[ ما خیلی مهربان بود. مادر ما 

کردند و به رحمت خدا رفتند، ایشان خودشان در  که در سن ۲۵ سالگی فوت 

ما  برای  خودشان  می گرفتیم  روزه  که  روزهایی  می کردند.  کمک  خانه  کارهای 

افطار درست می کردند و ما هم برای این که ایشان افطاری درست می کردند، با 

شوق روزه می گرفتیم. ایشان حتی شب ها ما را بیدار نگه می داشتند و می گفتند 

خیلی  زندگی  به  نشود.  سخت  برایمان  روزه  و  بخوابیم  روزها  تا  ید  بخور میوه 

خرید  را  خانه  لوازم  و  وسایل  خودشان  منزل،  لوازم  تهیه  مورد  در  می رسیدند. 

که  با آن همه مشغولیتی  باشیم.  کمبودی نداشته  بودند ما  می کردند. مواظب 

داشتند، شبی 10 دقیقه ما را جمع می کردند و برای ما صحبت می کردند. ... 

1 . الهیه، ص۶1.
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یم. شب ها تا صبح به نماز و  کجا می رو یم،  خیلی به فکر ما بودند چی می خور
کمک می کردند.1 کارهای خانه خیلی  ذکر می گذراندند و روزها در 

159.سایهسر

]آیــت اهلل میــرزا علــی فلســفی[ بســیار مهربــان بودنــد. یــادم اســت وقتــی تــازه به 

کــه نفــت نبــود و همــه خانه هــا ســرد  تکلیــف رســیده بــودم، مصــادف بــا ایامــی بــود 

کــه ایشــان مــرا بــرای نمــاز بیــدار می کردنــد،  و بــه تبــع آن آب هــم ســرد بــود. صبــح 

یــک قــوری آب ولــرم شــده بــرای مــن می آوردنــد تــا بــا آن وضــو بگیــرم. یــا صبح هــا 

همیشــه برایــم لقمــه درســت می کردنــد و در ســفره می چیدنــد و وقتــی بزرگ تــر 

کــرده  شــده بودیــم، قبــل از رفتــن بــه مدرســه، بــا این کــه صبحانه شــان را میــل 
یختنــد.۲ کنــار مــا می نشســتند و برایمــان چــای می ر بودنــد، امــا 

160.غذاازبیتالمالاست

یك روز مهمان مقام معظم رهبری  بودم. فرزند ایشان آقا مصطفی نیز نشسته 

کرد و فرمود: شما به  ی نگاهی  گسترده شد. آیت  اهلل خامنه ای به و که سفره  بود 

کردم: اجازه بفرمایید آقازاده هم باشند،  ید. من خدمت ایشان عرض  منزل برو

که با هم باشیم. آقا فرمودند: این غذا از بیت  المال  کرده  ام  ی درخواست  من از و

بر سر  که  است، شما هم مهمان بیت المال هستید. برای بچه  ها جایز نیست 

1 . سوخته، ص1۶۵، به نقل از خانم فاطمه انصاری )دختر آیت اهلل انصاری(.
گوهری ناشناخته، ص38، به نقل از فرزند ایشان.  . 2
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کنند. من در آن  این سفره بنشینند. ایشان به منزل بروند و از غذای خانه میل 
که خداوند چرا این همه عزت به آقا داده است!1 لحظه فهمیدم 

161.همراهیبامردمفقیر

در ایام قحطی، پس از جنگ جهانی دوم، خداوند به ما دختری عنایت فرمود. 

من برای او لباسی از جنس ناشور و پارچه ای شبیه به کرباس تهیه کردم. به خاطر 

]آیت اهلل سیدعلی اصغر موسوی  آقا  به  پارچه، بدن بچه زخم شد. هرچه  زبری 

که یک متر پارچه نرم تری بخریم و زیر آن لباس به بچه  کردم  الری[ اصرار 

بپوشانم، قبول نکرد و اظهار داشت: فرزند من عزیزتر از فرزند فقرا نیست. او زیر بار 
خرید یک متر پارچه نرم نرفت؛ در حالی که امکان تهیه آن برای ما بسیار آسان بود.۲

162.ازپولتوجیبیتاصندوققرضالحسنه

پول توجیبی که پدر ]شهید بهشتی[ به ما می داد، فقط بابت خرید خوردنی 

و ... نبود، بلکه به ما می گفت: شما از همین پول، لوازم التحریر و دفتر مورد نیازتان 

کسی هدیه ای بخرید، مقداری از این پول  گر هم می خواهید برای  را هم بخرید. ا

و  پولمان  کردن  خرج  چگونگی  ما  روش،  این  با  بخرید.  هدیه  و  کنید  جمع  را 

گر گاهی پولمان کفاف یک هدیه را نمی داد،  مدیریت اقتصادی را یاد می گرفتیم. ا

به  تا فرهنگ قرض الحسنه هم در خانه رعایت شود.  پولی قرض می داد  ما  به 

1 . شیرازی، پرتوی از خورشید، ص74-73.
گلشن ابرار، ج۶، ص149؛ به نقل از همسر آیت اهلل سیدعلی اصغر موسوی الری.  . 2
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کرده بودیم و پول هایمان را  تشویق پدر، صندوق قرض الحسنه ای در منزل تهیه 

کارمان خیلی حساب  ی هم می گذاشتیم تا در موقع نیاز به هم قرض دهیم.  رو
کرده بودیم.1 کوچکی برای پرداخت اقساط تهیه  کتاب داشت. دفترچه های  و 

163.تقویتاعتمادبهنفسبچهها

کــه همیشــه احســاس  ]شــهید بهشــتی[ طــوری بــا بچه هــا  رفتــار می کــرد 

ایــن  بــه  و  کرده انــد  کار خیلــی مهمــی  یــا  می کردنــد حــرف خیلــی مهمــی زده 

کننــد  ترتیــب، اعتمــاد بــه نفــس بچه هــا را تقویــت می کــرد تــا بتواننــد مســتقل فکــر 

و راحــت حرفشــان را بزننــد و نظــر بدهنــد.

ــا نویســنده  کــه ب کــه در مواقعــی  ... او حتــی بــه بچه هــا ایــن شــهامت را داده بــود 
کننــد. ۲ ــه بیــان  کتابــی هــم مواجــه می شــدند، نظرشــان را محکــم و مؤدبان

کارمیانفرزندان 164.تقسیم

ــود و در ایــن  کــرده ب ــه را بیــن بچه هــا تقســیم  کارهــای خان  ]شــهید بهشــتی[

ــه  ــه وجــود نداشــت. پســرها هــم درســت مثــل دخترهــا ب ــه و مردان کار زنان میــان، 

گردگیــری می کردنــد؛ امــا خریــد  موقعــش ظــرف می شســتند و خانــه را جــارو و 
ــا پســرها.3 ــا خــودش انجــام مــی داد ی بیــرون را ی

گفته هایی از زندگی خانوادگی علما، ص91. 1 . عباسی، نا
2 . شــهید بهشــتی در قامــت یــک همســر؛ در آیینــه خاطــرات همســرش مرحومــه عــزت الشــریعه مــدرس مطلــق«، مجلــه 

شــاهد یــاران، یادمــان هفتــم تیــر، ص70.
3 . همان، ص71.



مشق مهر / الگوهای اخالقی - رفتارِی علما در خانواده140

مشق شانزدهم: 
همسر دادن فرزند

پیامبر خدا فرمود: 
َغ ؛

َ
َجُه إذا َبل ّوِ ُمُه الِكتاَبة َو ُیَز ِ

ّ
ن ِامَسُه، َو ُیَعل َثٌة: ُیَحّسِ ِد َعیَل  الواِلد َثل

َ
ِمن  َحّقِ  الَول

از حقــوق فرزنــد بــر پــدرش، ایــن ســه چیــز اســت: نــام نیكــو بــر او بنهــد، بــه او ســواد 
کــه بالــغ شــد، او را همســر دهــد. بیامــوزد و هنگامــى 

)پاینده، نهج الفصاحه، ص341، ح 9۲3(



141 فصل دوم : با فرزند

165.مشورتدربارهازدواج

باشند.  روحانی  باید  حتما  دامادهایشان  که  بود  معتقد  مسأله  این  به  امام 

کسی را مناسب می دیدند، با ما مشورت می کردند و  امام پس از این که خودشان 

خصوصیات او را ذکر می کردند و در صورت عدم مخالفت ما، بدون هیچ قید 

داشت.  ما  انتخاب  و  میل  به  بستگی  ایشان  تصمیم  و  می پذیرفتند  شرطی  و 
بحمداهلل تشخیص ایشان مثل همیشه خیلی خوب بود.1

166.انتخابهمسرواذنولّی

ی بــا بیــان این کــه ایشــان ]آیــت اهلل العظمــی خویــی[ بســیار خوش خلــق  و

بودنــد و مــا در مــراوده خانوادگــی هیــچ مشــکلی نداشــتیم، می افزایــد: بــه دختــران 

کــه  کننــد. طبیعــی اســت  کــه همســر آینده شــان را خــود انتخــاب  اجــازه می دادنــد 

ــّی را ضــروری می دانســتند. می پرســیدند  ــا دخترهاســت؛ ولــی اذن ول انتخــاب ب

ی هم چنیــن بــا  کــه ایــن مــورد هســت و خودشــان هــم نظرشــان را می گفتنــد. و

کــه خواهــر  ادامــه تحصیــل دختــران مخالــف نبودنــد و دختــران را بــه مدرســه ای 

کــرده بــود،  آقــای ســیدمحمدباقر صــدر 40-۵0 ســال قبــل در نجــف تأســیس 
می فرســتادند.۲

1 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج1، ص4۶، به نقل از فریده مصطفوی )دختر امام(.
یی«، شناسه خبر  گفت وگوی خواندنی با فرزند آیت اهلل العظمی خو 2.پایگاه خبری انتخاب، »پدر از لسان فرزند، 

.)http://www.entekhab.ir( 1390/12/20 ،54859
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167.سهشرطبرایداماد

که خواستگار می آمد، آقا ]شهید آیت اهلل مدنی[ سه تا نکته را  برای دخترها 

دّقت می کردند: یکی تقوای داماد، دیگر اخاق او و سوم این که خسیس نباشد. 

سّنت  اندك،  مهریه ای  با  بعد  و  می  کردند  مشورت  خانم  با  و  می کردند  تحقیق 
پیامبر را جاری می کردند.1

گرفتندرازدواج 168.آسان

کم نظیــر، ســه پســر  مرحــوم مــا محمدتقــی مجلســی، آن فقیــه فرزانــه و دانشــمند 

کــه  دانشــمند و چهــار دختــر فاضلــه داشــت. دختــر اول او آمنــه  بیگــم اســت 

سرگذشــت ازدواجــش بــا همســر دانشــمند و بزرگــوارش مــا صالــح مازندرانــی، 

کافــی در دوازده جلــد، سرگذشــتی شــیرین دارد.  شــارح اصــول 

ــود  ــادر نب ــه ق ک ــورى  ــه ط ــود؛ ب ــرى ب ــیار فقی ــرد بس ــد، م ــّا احم ــام م ــه ن ى ب ــدر و    پ

گفــت: چــون مــن از تأمیــن  ى  ى بــه و کنــد؛ از ایــن رو زندگــی فرزنــدش را تأمیــن 

مخــارج تــو عاجــزم، خــودت بــه فکــر تأمیــن زندگــی خــود بــاش. محمدصالــح هــم 

کــه جوانــی نــورس بــود بــه اصفهــان آمــد و در یکــی از مــدارس آن شــهر بــه تحصیــل 

کــه بــه هــر محّصلــی بــه میــزان رتبــه علمــی  پرداخــت. مدرســه داراى موقوفــه اى بــود 

کــرده بــود،  ى چیــزى می دادنــد، و چــون محمدصالــح تــازه شــروع بــه تحصیــل  و

کافــی نبــود. ســهمش ناچیــز و بــراى تأمیــن زندگــی اش 

که شب ها هنگام     او از این جهت سخت در ناراحتی به سر می برد، تا جایی 

1 . ماهنامه امتداد، ش3۶، ص 14- 10، نکته  هایی از زندگی حضرت آیت اهلل مدنی.
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گوشه اى می افروختند استفاده می کرد!  که در  از چراغ عمومی مدرسه  مطالعه 

کامی ها  ولی او باالخره با جّدیت و پشتکار و هّمت عالی خود بر محرومیت و نا

عامه  درس  مجلس  به  این که  تا  رسید،  علمی  عالی  مقام  به  و  گشت  چیره 

و  خاص  توجه  مورد  که  نگذشت  چیزى  یافت.  راه  مجلسی  مّا محمدتقی 

گردان فائق آمد. عنایات مخصوص استاد عامه اش واقع شد و بر تمام شا

کــه جوانــی  کتــاب »مــرآت االحــوال« می نویســد: در ایــن هنــگام ما صالــح  مؤلــف 

دانشــمند بــود، در اندیشــه ازدواج و انتخــاب همســرى بــراى خــود بــود. عامــه 

ى  بــه و کــرد. روزى بعــد از درس  مجلســی نیــز از ایــن مطلــب اطــاع حاصــل 

کنــم؟ ما صالــح ســر بــه زیــر  فرمــود: اجــازه می دهــی همســرى برایــت انتخــاب 

انداخــت و پــس از لحظــه اى موافقــت خــود را اعــام داشــت.

   عامه مجلسی از جا برخاست و به درون خانه خود رفت، و دختر دانشمندش 

و  طلبید  خود  نزد  بود،  آموخته  کمال  حد  سر  به  را  علوم  همه  که  را  آمنه بیگم 

که در منتهاى فقر و نهایت فضل و  کرده ام  گفت: دخترم! شوهرى برایت پیدا 

کمال است؛ ولی این امر موکول به اجازه توست. صاح و 

گفت: پدر جان! فقر عیب     آن فاضله مقدسه با حجب و حیاى مخصوصی 

ی با این بیان، میل باطنی خود را به این وصلت ابراز داشت؛  مردان نیست. و

پس در ساعتی عقد را جارى ساختند و عروس را براى داماد مهیا نمودند.

از  پس  و  گشود  را  بی مانند  عروس  ى  رو سعادتمند  داماد  عروسی  شب  در     

مشغول  و  رفت  گوشه اى  به  الیزال  قادر  حمد  و  ى  و بی مثال  جمال  مشاهده 

نمی گردید.  حل  که  بود  آمده  پیش  مشکلی  بسیار  مسأله  اتفاقًا  شد.  مطالعه 
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داماد  فردا  کرد؛ چون  به خود درك  فراست مخصوص  با  را  این معنا  آمنه بیگم 
تمام  بسط  و  شرح  با  را  مسأله  بیگم  آمنه  رفت،  بیرون  خانه  از  یس  تدر براى 
فاضله  بانوى  آن  نوشته  به  ما صالح  که  بعد  شب  نهاد،  جایش  در  و  نوشت 
گردیده  حل  دانا  فاضله  آن  انگشت  سر  به  الینحل  عقده  که  دید  نگریست، 
صبح  تا  و  آورد  به جا  شکر  سجده  و  نهاد  خاك  بر  پیشانی  رو  این  از  است؛ 
کشید! طول  روز  سه  تا  عروسی  مقدمه  بدین گونه  و  گردید،  عبادت  مشغول 
گر این زن مناسب  ى فرمود: ا گردید، به و که عامه مجلسی مطلع     هنگامی 
گفت:  کنم. ما صالح  شأن و باب میل تو نیست، بگو تا دیگرى را برایت عقد 
الهی  شکر  اداى  خاطر  به  من  گرفتن  فاصله  بلکه  نیست،  جهت  این  از  نه، 
می کنم  کوشش  چه  هر  که  است  فرموده  ارزانی  من  به  نعمتی  چنین  که  است 
فرمود:  سخن  این  شنیدن  با  مجلسی  عامه  نمایم.  ادا  نعمت  شکر  نمی توانم 
است.1 بندگان  شکر  نهایت  خداوند،  شکرگزارى  براى  قدرت  عدم  به  اقرار 

گردد 169.باهمانمهرالمثلعقدجاری

در مراســم عقــد یکــی از دخترانــش ]آیــت اهلل میــرزا عبــداهلل مجتهــدی[، اهــل 

کــه جهــت حفــظ شــئون خانوادگــی، میــزان  بیــت چنیــن صــاح دیــده بودنــد 

کابیــن واصــل  کــه نصــف  گردیــده و در نکاح نامــه قیــد شــود  یــاد قیــد  مهریــه ز

و نصــف دیگــر در ذمــه دامــاد باقــی اســت. وقتــی می خواســتند صیغــه عقــد را 

جــاری ســازند، مــرا احضــار و از میــزان مهریــه ســؤال فرمودنــد. جریــان بــه شــرح بــاال 

گردیــد. بــا این کــه پنجــاه ســال از عمــرم می گذشــت و دارای شــخصیت  معــروض 

کــه بــر جــای  اجتماعــی و قضایــی بــودم، چنــان مــورد پرخــاش و نهیــب قــرار گرفتــم 

یان، نظام خانواده در اسام، ص144-14۲. 1 . انصار
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کــه می  خواهــی بــرای خوشــایند  کشــید  خشــک شــدم و بــا صــدای بلنــد فریــاد 

ایــن و آن، مــن راه فریــب پیمــوده و از اولیــن لحظــه وصلــت، پیــش دامــاد دروغگــو 

کــه بایــد بــه خاطــر آن خــود و دیگران  کــم چــه عیــب دارد  معرفــی شــوم؟ مگــر مهریــه 
گردیــد.1 گــول بزنــم؟ پــس بــه همــان مهرالمثــل قناعــت و عقــد جــاری  را 

170.خدابخواهدباهمخویشاوندمیشویم

از    خامنه ای آیت اهلل  حضرت  بزرگوار  خانواده  خواستگاری  از  پس  روز  چند 
دختر بنده، خدمت مقام معظم رهبری رسیدم. ایشان فرمودند: آقای دکتر! اگر 
کردم: چطور؟ فرمودند: آقا مجتبی  خدا بخواهد با هم خویشاوند می شویم. عرض 
و دختر خانم شما ظاهرًا یکدیگر را پسندیده اند و در گفت وگو به نتیجه رسیده اند. 
حاال نظر شما چیست؟ عرض کردم: آقا اختیار ما هم دست شماست! آقا فرمودند: 
شما و همسرتان استاد دانشگاه هستید و زندگی شما با زندگی ما متفاوت است. 
تمام زندگی ما غیر از کتاب هایم، یك وانت لوازم کهنه است. خانه ما هم دو اتاق 
که مسئوالن می آیند و با من دیدار می کنند. من  اندرونی دارد و یك اتاق بیرونی، 
که قرار است در یك طبقه  کرده ایم  پولی برای خرید خانه ندارم. خانه ای اجاره 
معمولی  زندگی  ما  کنند.  زندگی  مجتبی  آقا  دیگر،  طبقه  در  و  مصطفی  آقا  آن، 
داریم و شما زندگی خوبی دارید؛ مثل ما زندگی نکرده اید. آیا دختر شما حاضر 
کند؟ زیبایی و دقت سخن رهبر معظم انقاب برای  است با این وجود زندگی 
کرد.۲ باز استقبال  با روی  او  و  گفتم  به دخترم  را  بود. موضوع  من بسیار جالب 

گلشن ابرار، ج8، ص۲9۲؛ در احواالت میرزا عبداهلل مجتهدی، به نقل از ابوالقاسم مجتهدی.  . 1
2.»خاطراتی درس آموز از زندگی مقام معظم رهبری«، مجله مبلغان، شماره 50، ص 123؛به نقل از غامعلی حداد عادل .



مشق مهر / الگوهای اخالقی - رفتارِی علما در خانواده14۶

مشق هفدهم:
 پس از ازدواج
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پیامبر خدا بر فاطمه در آمد؛ دید که جامه ای بافته از پشم شتر بر تن دارد 
این  ]در  او  دیدن  با  است.  یش  کودک خو دادن  و شیر  کردن  و مشغول دستاس 
یزم! با ]تحمل[  وضع[ اشک از دیدگان پیامبر خدا جاری شد و فرمود: دختر عز
که خداوند این آیه را بر من فرو  ینى آخرت بشتاب؛ چرا تلخى دنیا، به سوی شیر

فرستاد: به زودی پروردگارت به تو چندان عطا مى کند که خشنود مى شوی.

)طبرسی، مکارم االخاق، ص117(

171.باهمرفیقباشید

1 . ضحی، آیه 5. 
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کــردن از زنشــان  کار  کــه انتظــار   امامبــه پســرها و نوه هایشــان القــا می کردنــد 

کرده انــد. البتــه بــه دخترهــا هــم توصیــه  کردنــد، محبــت  کار  گــر  نداشــته باشــند؛ ا

کار بکننــد و در ابتــدای عقــد نصیحــت می کردنــد، بکوشــید باهــم  می کردنــد 
رفیــق باشــید.1

172.درحالتعصبانیتهیچنگو

یکی از دختران ایشان ]حضرت امام خمینی[ نقل می کند:
در ابتــدای ازدواج، خدمــت حضــرت آقــا رســیدم کــه توصیــه ای بفرماینــد. ایشــان بــه 
گــر شــوهرتان ناراحتــى داشــت، بــه هــر دلیــل بــه شــما چیــزی گفــت و  بنــده فرمودنــد: ا
یــد  یــى؛ گرچــه حــق بــا شــما باشــد. بگذار بدســلوکى کــرد، شــما همــان وقــت هیــچ نگو
کــرد، حــرف خــود را بزنیــد. عیــن همیــن توصیــه را  کــه فروکــش  آن حالــت عصبانیــت 

کــرد . بــه شــوهرم نیــز 
ــدادم؛ بعدهــا  ــه آن اهمیــت ن    بنــده وقتــى ایــن حــرف را شــنیدم، در ابتــدا خیلــى ب
یشــه بســیاری از اختافــات خانوادگــى بــه همیــن جــا  کــردم، دیــدم انصافــا ر کــه فكــر 
بــاره مســایل  برمى گــردد و لــذا از آن بــه بعــد، هــر وقــت کســى از مــن توصیــه ای در

ــه ام.2  گفت خانوادگــى خواســته اســت، همیــن ســفارش حضــرت امــام را 

1 . روزنامه اطاعات، ویژه نامه 13۶9/3/14، به نقل از فاطمه طباطبایی )عروس امام(.
2 . مجله حوزه، ش۵۵، ص۵8، به نقل از آیت اهلل سیدحسن مرتضوی لنگرودی. 
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کن 173.منزلراآماده

]چنیــن[   اشــراقی آقــای  دختــر  خواهــرم،  دختــر  عقــد  هنــگام   ]امــام[

گفتنــد: و  کردنــد  نصیحــت 
ــادش  ــى ی ــه شــوهرت، وقت ک ــاش  کــن و خــودت طــوری ب ــاده  ــزل را آم ــو جــوری من ت

ــراه!1  ک ــا ا ــه ب ــد، ن ــا شــوق و ذوق بیای ــد، ب ــزل بیای ــه من ــه مى خواهــد ب ک ــد  مى آی

174.توصیهبهدختر

 ســیده فاطمــه قاضــی، دختــر عــارف بــزرگ آیــت اهلل میــرزا علــی  آقــای قاضــی 

ینــد: می گو یزی تبر
کردیــم. وقتــى مــا را شــوهر مى دادنــد، مى گفتنــد: شــما اآلن بــا  کــم ازدواج  مــا در ســن 
ییــد  یــد، بــا کفــن بایــد بیاییــد بیــرون. خانــه همســرانتان رفتیــد مــدام نگو چــادر مى رو
ــود،  ــر ب گ ــم. ا  هــم همین طــور بودی

ً
ایــن را مى خواهــم، ایــن را نمى خواهــم و مــا واقعــا

ــم. ــود، همین طــور مى گذراندی ــود؛ نب ب

کردید، با شما رفت و آمد هم داشتند؟   بعد از این که ازدواج 
بلــه، خیلــى مى آمدنــد خانــه مــا. بــه بچه هــای مــا عاقــه داشــت. مى آمــد ناهــار، 
شــام مى مانــد و بعــد هــم بــه مــن مى گفــت: بابــا! خیلــى مواظــب ایــن آقــا باشــید. 
کــه بایــد بــه او ایــن حــرف را  خانــم ســیده فاطمــه مى خندنــد و ادامــه مــى دهنــد 

ــه مــن مــى گفــت!2 ــى ب مــى زد، ول

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص18۲؛ به نقل ا ز زهرا مصطفوی )دختر امام(.
2 . مؤسسه شمس الشموس، عطش، ص413.
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مشق اول: 
نس، صمیمیت و آرامش ایجاد اُ

رسول خدا فرمود:
ى  ن َیــَر

َ
َحــّبُ َش ٍء ِإَل اهَّلِل َتَعــاَل أ

َ
ــُه َو ُولــَدُه، َو أ

َ
هل

َ
 ِإّنَ اهَّلل ُیِحــّبُ اُلؤِمــَن َو ُیِحــّبُ أ

ِیــم 
َ
َیــا َنَظــَر ِإل

َ
ا اجَتَمُعــوا َعل

َ
ــوَن، َفــِإذ

ُ
كل  َماِئــَدٍة َیأ

َ
ِتــِه َو ُولــِدِه َعــیل

َ
 َمــَع امَرأ

َ
ُجــل الّرَ

ُقــوا ِمــن َموِضِعِهــم؛  ن َیَتَفّرَ
َ
 أ

َ
ــم َقبــل ُ ــم، َفَیغِفــَر لَ ُ َحــِة لَ ِبالّرَ

مى دارد.  دوست  ]نیز[  را  فرزندانش  و  ن  ز و  مى دارد  دوست  را  مؤمن  خداوند 
ین چیز نزد خدای تعالى، آن است که ببیند مرد، با زن و فرزندانش بر سر  محبوب تر
گردهم آیند، با نظر رحمت به  یک سفره غذا مى خورند. سپس هرگاه بر آن سفره، 

کنده شوند، آنان را مى آمرزد. ایشان مى نگرد و پیش از آن که از جای خود پرا

)کاشانی، تنبیه الغافلین و تذکره العارفین، ص343(
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175.آرامنگهداشتنفضایخانه

همسر مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای  در پاسخ به این پرسش 

کمک می کنند، اظهار می دارند: که: آیا همسرتان در خانه به شما 
در حــال حاظــر نــه ایشــان چنیــن فرصتــى دارنــد و نــه از ایشــان چنیــن انتظــاری 
کــه ایشــان دارنــد و مى توانــد نمونــه  یــم؛ امــا یــک خصیصــه بســیار پســندیده ای  دار
کــه ایشــان در منــزل هســتند،  کــه زمانــى  و سرمشــقى بــرای دیگــران باشــد، ایــن اســت 
کار روزانــه مــى باشــند؛ امــا ســعى دارنــد تــا جــّو خانــه را از  گرچــه معمــوالً خســته از  ا

کارشــان بــه دور نگهدارنــد.1 مشــكات محیــط 

176.باهمصبحانهبخوریم

]شــهید آیــت اهلل دســتغیب[ بــا این کــه هشــت فرزنــد داشــت، بــه امــور همــه بــا 

صبــر و حوصلــه رســیدگی می کــرد و خیلــی مراقــب بــود بچه هــا مادرشــان را اذیــت 

ــه  ــود. صبح هــا ب ــل ب ــه همســرش احتــرام خاصــی قائ نکننــد. اساســا او نســبت ب

ی می رفــت و از نســیم صبحگاهــی اســتفاده می کــرد. در راه بازگشــت  پیــاده رو

نــان می خریــد و بــه خانــه برمی گشــت. ســپس چــای و صبحانــه را آمــاده می کــرد. 

یــم. در ســر ســفره بســم اهلل آغازیــن را بلنــد  مــا را صــدا مــی زد تــا باهــم صبحانــه بخور
می گفــت و پــس از هــر لقمــه بــاز می گفــت: الحمــدهلل....۲

1 . تبریــزی، خانــواده و وظایــف مبلغــان دینــی، ص98، برگرفتــه از مجلــه محجوبــه )نشــریه ای بــه زبــان انگلیســی بــرای 
خــارج از کشــور(، 137۲.

2 . ابراهیمی اقلیدی، رازهای همسرداری، ص13۵-13۶، به نقل از همسر ایشان.
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177.محیطصمیمیخانواده

ــد  ــو و بخن ــاعت بگ ــم و س ــم بودی ــه دور ه ــی هم ــاعت خاص ــب ها، س ــواًل ش معم

ت از محیــط صمیمــی خانــه بــود. 
ّ

گفت وگوهــای خانوادگــی و لــذ بــود و تنــوع و 

بدهــد  جهــت  گفت وگوهــا  بــه  می کــرد  ســعی   ]طباطبایــی ]عامــه  پــدرم 

ــی  گاهــی مباحــث قرآن ــا اخاقــی را پیــش بکشــد.  و معمــواًل یــک بحــث دینــی ی

ــا داســتان یــا ســفری را پــدرم بــرای مــا  گاه حدیــث یــا حکایــت ی مطــرح می شــد و 

ــد  ــعی می کردن ــدرم س ــف، پ ــبت های مختل ــد. در مناس ــح می دادن ــرح و توضی ش

کار نبــود. بعــدًا در منــزل  کننــد؛ ولــی اجبــاری در  ــه مســایل آشــنا  ــا این گون مــا را ب

کاری  شــهید قدوســی هــم روال همیــن بــود. ایشــان هــم هیــچ وقــت بچه هــا را بــه 

مجبــور نمی کردنــد، بلکــه ســعی می شــد عاقــه آن هــا بــه مســایل دینــی جلــب 
ــد.1 ــه ایــن امــور رو بیاورن شــود و خودشــان ب

گذرانحسابشدهوقت .178

کــه اعضــای خانــواده دور هــم  ی[ هنگامــی  ]آیــت اهلل ســیدبهاءالدین مهــدو

ــدن  ــا خوان ــودن را ب ی اوقــات خــوِش باهــم ب ــد، مرحــوم آیــت اهلل مهــدو جمــع بودن

حدیــث و روایتــی از اهــل بیــت عصمــت و طهــارت یــا نقــل داســتان و سرگذشــتی 

از زندگــی علمــا و بــزرگان شــیرین تر می کردنــد و بــه ایــن وســیله از فرصت هــای 
ــد.۲ کمــال اســتفاده را می کردن ــواده،  موجــود در تجمــع خان

1 . مجله »بشارت«، مصاحبه با خانم نجمه  سادات طباطبایی )فرزند عامه و همسر شهید قدوسی(.
ی، اسوه بندگی، ص188. 2 . مهدو
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179.شوخیپسازصرفغذا

غــذا،  از صــرف  پــس  بودنــد  مقیــد  ی[  ]آیــت اهلل ســیدبهاءالدین مهــدو ایشــان 

منظــور  به همیــن  شــوند.  دیگــران  شــادمانی  باعــث  و  کننــد  مطــرح  موضوعــی 

ــی جالــب و شــنیدنی  ــا خاطرات معمــوال داســتان ها و حکایت هایــی از دیگــران ی

کار  ــن  ــت. ای ــمند داش ــی ارزش ــه نکات ــود و البت ــاط آور ب ــه نش ک ــد  ــف می کردن تعری

جــذاب باعــث شــادمانی و انبســاط خاطــر اهــل خانــه می شــد. ایشــان هنــگام 

گناهانــی ماننــد دروغ، شــوخی، مبالغــه،  نقــل مطالــب نیــز بــه شــدت از خطاهــا و 

ی دیگــران پرهیــز می کردنــد. غیبــت یــا بــردن آبــرو

   زمانــی می فرمودنــد: یــک بــار بعــد از نمــاز، شــخصی از نمازگــزاران جلــو آمــد و 

گفتــم: یــا  گفــت: »حاج آقــا! چــون قنــوت شــما طوالنــی شــد، مــن در حــال قنــوت 

ی  اباالفضــل. حــاال حکــم نمــازم چگونــه می شــود؟« معمــوال قنــوت آیــت اهلل مهــدو

کــه دیــده بــود، قنــوت طوالنــی شــد و تمــام  مقــداری طــول می کشــید. آن بنــده خــدا 
گفتــه بــود: یــا اباالفضــل.1 هــم نمی شــود، در همــان حــال نمــاز 

180.اوه!آخرشهیچ؟

ایشــان ]آیــت  اهلل العظمــی بهجــت[ در ضمــن وعده  هــای غــذا بــا اهــل خانــه 

گــوش مــی داد. حرف هــای  می نشســت و صحبــت می کــرد و حرف هایشــان را هــم 

گــوش مــی داد.  گــوش مــی داد. حتــی حرف هــای تکــراری را هــم  بی ربــط را هــم 

گیــرد؛ مثــا  کــه ســخنی مــورد بی اعتنایــی ایشــان قــرار  کــم پیــش می  آمــد  خیلــی 

1 . همان، ص19۵.
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ــرف  ــت ص ــدر وق ــا این ق ــاال م ــت: اوه! ح ــود، می گف ــط ب ــی بی رب ــب خیل ــر مطل گ ا

کردیــم چــه مطلبــی اســت! آخــرش هیــچ؟1  کردیــم، فکــر 

کنی کم 181.رو

کــه در روابــط خانوادگــی، جــواب  آقــا ]آیــت اهلل العظمــی بهجــت[ معتقــد بــود 

کار هیــچ  گذاشــته بشــود و ایــن  کنــار  کلــی  کــردن بایــد بــه صــورت  کــم  دادن یــا رو 

گــر آن یــک  کــردن اقتضــای طبیعــت حیوانــی اســت. ا ثمــره ای نــدارد. برخــورد 

کــه بایــد  گــر هــم دو تــا نزنــد، باالخــره یکــی را  شــاخ زد، ایــن هــم دو تــا شــاخ بزنــد و ا

بزنــد! ایــن طبیعــت حیوانــی اســت. انســان بایــد ایــن حرف هــا و نزاع هــا را جــدی 

کنــد و ببینــد اآلن  کنــد یــا این کــه بــه دفتــر شــرع مراجعــه  گــذار  نگیــرد و بــه خــدا وا

کنــد، طــرف مقابــل  کســی خــودش بــه ایــن روش رفتــار  گــر  وظیفــه اش چیســت. ا
کــرد و قضیــه حــل می شــود.۲ هــم رفتــار خواهــد 

1 . عبــد محبــوب )ویژه نامــه پنجمیــن ســالگرد رحلــت حضــرت آیــت اهلل العظمــی بهجــت(، ص4۲، بــه نقــل از علــی 
بهجت پــور )پســر ایشــان(.

2 . همان، ص43، به نقل از علی بهجت پور )پسر ایشان(.
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مشق دوم:

مراعات حال خانواده

رسول خدا فرمود: 
ِیــم بــاَب الّرفــق 

َ
 َعل

َ
 أدَخــل

ً
ُق  ُشــؤٌم  َو إذا أراَد اهَّلُل ِبأهــِل َبیــٍت َخیــرا ــر فــُق  ُیــٌن  َو الخُ الّرِ

 شــاَنُه.
ّ

ــن ف ش ٍء إل
ُ

 َیك
َ

َق ل ــر  زاَنــه َو إّن الخُ
ّ

ــن ف َش ٍء إل
ُ

 َیك
َ

فــَق ل َفــإّنَ الّرِ
ــواده ای  ــرای خان ــد ب مایمــت، خوش یمــن اســت و خشــونت، شــوم. هــرگاه خداون
یــرا مایمــت هیــچ گاه بــا هیــچ  خیــری بخواهــد، مایمــت را وارد آن خانــواده مى کنــد؛ ز
ینــت ببخشــد و خشــونت، هرگــز بــا  چیــز همــراه نمى شــود، مگــر این کــه آن چیــز را ز

ــز را زشــت بگردانــد. چیــزی همــراه نمى شــود، مگــر این کــه آن چی

)پاینده، نهج الفصاحه، ص۵09(
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182.رعایتحالخانواده

منــزل  بــه  وقــت  از شــب ها، دیــر  یکــی  تهرانــیدر  آقــا  میــرزا جــواد  آیــت اهلل 

کلیــد منــزل همراهشــان  کــه می رســند، متوجــه می شــوند  می آینــد. بــه در منــزل 

نیســت. بــه خاطــر رعایــت حال خانواده که در خــواب بودند، از در زدن خودداری 

ــا  کوچــه می ماننــد و ت ــوده اســت، در  ــا این کــه هــوا هــم قــدری ســرد ب می کننــد و ب

کــه اهــل خانــه می بایــد بــرای  اذان صبــح، همــان جــا قــدم می زننــد. هنــگام اذان 

ــدان  ــه می شــوند. وقتــی فرزن ــا در می زننــد و وارد خان نمــاز صبــح بیــدار شــوند، آق

متوجــه قضیــه می شــوند و از علــت ســؤال می کننــد، ایشــان خــواب بــودن خانــواده 

کــه ممکــن بــوده زنــگ زدن ایشــان موجبــات  را بیــان می نماینــد و اشــاره می کننــد 
کنــد.1 آزار و اذیتشــان را فراهــم 

183.درسزندگی

را  نــکات اخاقــی  کــه ایشــان برخــی   ،در همــان اوایــل درس حضرت امــام

کــه امــروز  کردنــد  تــی( بــرای مــا نقــل  می فرمودنــد، حــاج آقــا )شــهید محا

شــب ها  نبایــد  متأهــل  »طلبه هــای  کــه:  فرمودنــد  درس  حضرت امــامدر 

کننــد، بلکــه شــب ها را بــه رســیدن بــه امــور منــزل و رســیدگی بــه زن و  مطالعــه 
گذرانــده و ســحرها را بــه مطالعــه اختصــاص دهنــد«.۲ فرزنــد 

گنجینه عرفان، ص 108. 1 . حسن زاده، 
تی. 2 . صحیفه دل، ص1۲7، به نقل از همسر شهید آیت اهلل محا
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گناهیندارند که 184.زنوفرزند

کــه یاران شــان ]شــهید نــواب صفــوی[ می آمدنــد تــا  اغلــب پیــش می آمــد 

دربــاره مســائل مهــم مبارزاتــی بــا ایشــان مشــورت و بحــث کننــد. گاه پیــش می آمد 

گــر همــان  ایشــان به  شــدت عصبانــی می شــدند و صدای شــان بــاال می رفــت؛ امــا ا

لحظــه ایشــان را صــدا مــی زدم بــا نهایــت ماطفــت و آرامــش پاســخم را می دادنــد. 

و  زن  می گفتنــد:  می زدیــد؟  فریــاد  نبودیــد  شــما  می گفتــم:  و  می کــردم  حیــرت 

کــه اضطــراب یــا عصبانیــت مــرد ســر آن هــا خالــی شــود. در  گناهــی ندارنــد  فرزنــد 
کوچک تریــن بی ادبــی و آزاری از ایشــان ندیــدم.1 هــر حــال در تمــام طــول عمــرم، 

185.زینتمنزلبهخاطرهمسر

خانه شان دیدنی بود. با این که وسایل ساده ای داشتند، اما همه چیز توی خانه 

»ِست«  خانه  رنگ  با  هم  را  پرده ها  رنگ  حتی  زیبا.  و  مرتب  بود.  شده  »ست« 

که یک روحانی و عالم دینی چنین خانه ای  کرده بودند. برای بقیه عجیب بود 

که رفته بودند، این طور جواب شنیدند:  داشته باشد. سراغ جواب 
ــود و مــن   متمكنــى ب

ً
ــد و نســبتا ــواده آبرومن ــردم، همســرم از خان ک ــه ازدواج  ک موقعــى 

یــادی نــدارم و آن هــا بدیــن صــورت قبــول کردنــد؛ ولــى  گفتــم کــه طلبــه هســتم و چیــز ز
یشــان همســرم بــه منــزل مــا مى آمدنــد، خانــه  بعدهــا مى دیــدم هــر وقــت اقــوام و خو
سروســامان خوبــى نداشــت و باعــث خجالــت و شــرمندگى همســرم مى شــد؛ لــذا بــه 
کــه مشــاهده  خاطــر احتــرام بــه همســرم و رضایــت او منــزل را بدیــن صــورت درآوردم 
ــه خاطــر  ینــت منــزل فقــط ب مى کنیــد و ایــن موجــب رضایــت و خشــنودی او شــد. ز

گفت وگو با مشرق نیوز، شناسه: 380592، 29 دی 1393. 1. همسر شهید نواب در 
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رضایــت او بــوده، نــه بــرای تمایــل خــودم بــه تجمــات و زرق و بــرق دنیــوی.1 

)البتــه خانــه و فــرش مربــوط بــه یکــی از اقــوام آقــا بــود و بعضــی از وســائل خانــه هــم 

کــه تمکــن مالــی داشــته اند، تهیــه شــده بــود.( توســط همسرشــان 

186.وقتیمیآمد....جبرانمیکرد

]شهید حجت االسام غام حسین حقانی[ خیلی با محبت بود. با خوش 

کرد. غم و غصه را می برد. حتی شده  اخاقی و متانت خود، انسان را آرام می 

بود من بداخاقی می کردم، ولی او هیچ وقت حتی یک داد هم نکشید!

گاهــی دو  کــه می گفتنــد ببینیــد فانــی بــا زنــش چطــوره ... !     ســر زبــان همــه بــود 

کارهــا و خوبی هایــش جبــران می کــرد. مــاه نبــود؛ وقتــی می آمــد، بــا 

ــه مشــهد می رســیدیم، می گفــت: »بچه هــا     مســافرت می رفتیــم مشــهد. وقتــی ب

کار نداشــته بــاش.« بچه هــا را مراقبــت می کــرد. می گفــت: »تــا  مــال مــن. شــما 

حــاال تــو بچه هــا را نگــه می داشــتی، حــاال مــن می خواهــم نگــه دارم.« شــوخی 

می کــرد و می گفــت: »االن مــن مامانــم.«

یــد، اآلن بــه مــن بگیــد. مامانتــون بــه انــدازه  کاری دار    بــه بچه هــا می گفــت: »هــر 
کشــیده.«۲ کافــی زحمــت 

.)http://rasekhoon.net( ،214277 :1 .برگرفته از زندگی میرزا جواد آقا تهرانی، به نقل از پایگاه راسخون، شناسه مطلب
که چنین شوهری دارد«، جام نیوز، شناسه خبر: 583232، 1394/7/19. 2 .»خوش به حال زنی 
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187.همسطحخانوادهمیشدند

فرزند عامه جعفریرابطه پدر و مادرش را این طور تعریف می کند: 
ســطح  هــم  دقیقــا  مى شــدند،  اندرونــى خانــه  وارد  کتابخانه شــان  از  وقتــى  پــدرم 
خانــواده بودنــد. مرحــوم مــادرم ســواد چندانــى نداشــت؛ ولــى زن بســیار بــا معرفتــى 
بایــد  کــه  بــود  بــرده  پــى  بســیار دوســت داشــتند. عامــه  را  ایشــان  پــدرم  و  بــود 
شــخصیت علمــى بیــرون را بــا جایگاهــش در داخــل خانــه تفكیــک دهــد. بنابرایــن 

مــا شــخصیت علمــى اســتاد را در داخــل خانــه ماحظــه نمى کردیــم.1 

188.چراغقوه

کــه امــام بــرای نمــاز شــب بــر می خاســتند، المــپ را روشــن  در دل شــب هنگامــی 

کــه تنهــا  کوچــک اســتفاده می کردنــد  نمی کردنــد، بلکــه از یــک چــراغ قــوه بســیار 

جلــوی پــای ایشــان را روشــن می کــرد. امــام بــه آرامــی راه می رفتنــد تــا دیگــران 
بیــدار نشــوند. ۲

گفته هایی از زندگی شارح بزرگ نهج البالغه و فیلسوف شرق، عالمه محمدتقی جعفری«، مجله افق حوزه،  1. »نا
آذرماه 1389، شماره 290.

2 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص113، به نقل از دکتر محمود بروجردی )داماد امام(.
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مشق سوم: 
رسیدگی به خانواده

امام سجاد فرمود: 
 ِعَیاِلِه؛ 

َ
ْم َعیل

ُ
ْسَبُغك

َ
ُكْم ِعْنَد اهَّلِل أ ْرَضا

َ
أ

ــال  ــراى اهــل و عی ــاه بیشــترى ب ــه رف ک ــزد خــدا، کســى اســت  ین شــما ن پســندیده تر
خــود فراهــم آورد. 

)حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 21، ص540(
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189.رسیدگیبههمسروفرزندان

کــه  کــه حضــرت آیــت اهلل بهجت داشــتند ایــن بــود  یکــی از توصیه هایــی 

یــد پشــت در؛ ولــی مواظــب  کتاب هــا را بگذار کــه می رســید  می فرمودنــد: بــه خانــه 

ید، تــازه بخواهید  کــه وقتی بــه خانــه می رو کــه ندزدنــد! یعنــی طــوری نشــود  باشــید 

کامپیوتــر و ... بشــوید؛ اشــتباه  کتــاب و  کتابــی بخوانیــد و بنــد  چیــزی بنویســید و 

یــد بــرای زن و فرزنــد و اهــل خانــه. اســت دیگــر. اآلن بایــد یــک وقتــی را بگذار

کــه: بــرای چــی وقتــی می آیــی خانــه و زن     آیــت اهلل بهجــت می فرمودنــد 

کتــاب بــاز می کنیــد و می گوییــد می خواهــم  و بّچــه می آینــد دور و برتــان، تــازه 

کنــم؟ چــون فــردا می خواهــم آن  کــه صبــح تــا حــاال خوانــدم، مطالعــه  این هــا را 

کــه وقــت زن و بّچــه ضایــع  کنیــد  کنــم؟ بایــد طــوری برنامه ریــزی  درس را مباحثــه 

نشــود و بــه آن هــا هــم برســید. اهــل خانــواده هــم حقوقــی دارنــد. باألخــره زن و 

ت هــای حــال نباشــد، همــان 
ّ

گــر لذ کــه ا ــی خــود آدم نیازهایــی دارد  بچــه و حّت
ــدارد.1 ــی ن ــا نشــاط نیســت، درس خواندنــش هــم نشــاط چندان عبادتــش هــم ب

190.شمازودتشریفببریدمنزل

گردان آیت اهلل بهجت نقل می کند:  یکی از شا
ــم. در آن  کن ــا حــد ممكــن در نمــاز آیــت اهلل بهجت شــرکت  ــه ت ک ســعى داشــتم 
کامــل  ایــام، منــزل مــادرم در محلــه یزدانشــهر قــم بــود و اطــراف آن هنــوز بــه صــورت 
خانه ســازی صــورت نگرفتــه بــود. محلــه خلوتــى بــود. بنــده روزهــا در درس ایشــان 
شــرکت مى کــردم و نمــاز مغــرب و عشــاء را نیــز بــه امامــت ایشــام مى خوانــدم، ســپس 

)http://mtbahjat.ir( ،1393/3/۲4 ،1.برنامه ریزی در بیان آیت اهلل بهجت، سایت دوست داران آیت اهلل بهجت
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ــه منــزل مى رفتــم.  ب
شــبى از شــب ها که ایشــان از مســجد خارج مى شــدند و بنده هم ایشــان را مشــایعت 
کــردم:  مى کــردم، در همــان حــال بــه بنــده فرمودنــد: شــما منزلتــان کجاســت؟ عــرض 
یــد،  کردنــد و بعــد فرمودنــد: شــما زود بــه خانــه برو فــان منطقــه. ســپس آقــا تأملــى 
الزم نیســت شــب ها بــه نمــاز بیاییــد. چــون همــه صحبت هــای آن بــزرگ، حكیمانــه 
ــه منــزل  ــروم. فــورا ب ــه ب ــه خان یع ب کــه بایــد خیلــى ســر کــردم  ــود، احســاس  و به جــا ب
کــردم، دیــدم همســرم بچــه اش را  کــردم. چــون بــه منــزل رســیدم و در را بــاز  مراجعــت 

گرفتــه و در داالن منــزل نشســته و خیلــى ترســیده اســت. در بغــل 
ــدم و وحشــت زده شــدم. از  ــه دی ــى در خان    پرســیدم: چــرا ترســیدی؟ گفــت: عقرب
آن شــب بــه بعــد تــا مدت هــا دیگــر شــب ها بــه نمــاز آیــت اهلل بهجت مى آمــدم و 

بــرای مراعــات حــال خانــواده در محــل خودمــان نمــاز را مى خوانــدم.1

191.بهمنبگویید

  پــدرم ]آیــت اهلل انصــاری همدانــی[ بــا مــادرم خیلــی بــا مهــر و محبــت رفتــار 

کنــد. او را در مجالــس بــا خــود می بــرد  کمبــودی  می کــرد، نمی گذاشــت احســاس 

گــر چیــزی می خواهیــد، بــه مــن بگوییــد. نکنــد وقتــی  و بــه ایشــان می گفــت: ا
حاجتــی داشــته باشــید و بــه مــن نگوییــد؛ مــن راضــی نیســتم، بــه مــن نگوییــد.۲

1 . فریادگر توحید، ص۲1۲.
2 . سوخته، ص13۵، به نقل از احمد انصاری )فرزند آیت  اهلل انصاری(.
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گزارشلحظهبهلحظه .192

حاج عیسی، خادم منزل امام نقل می کند:
گفت:  امام به من زنگ زد و  و  بود  یض شده  که همسر اماممر یادم مى آید   ...
گفتم: چشم. همسر امام  لحظه به لحظه از احوال خانم برای من خبر بیاور و من 
بعد از این که به بیمارستان رفتند و این که به اتاق عمل رفتند و حتى بعد از این که از 

گزارش مى دادم.1 اتاق عمل خارج شدند، همه را لحظه به لحظه برای امام 

193.تالشبرایآسایشهمسروخانواده

کننــد  را مراعــات  آیــت اهلل شــیخ محمــود تحریــری می کوشــیدند زّی طلبگــی 

و  نمی کــرد  تحمیــل  اطرافیانــش  بــه  را  زهــد  ایــن  ولــی  بورزنــد؛  زهــد  همــواره  و 

باشــد. آســایش  در  ممکــن  جــای  تــا  همســرش  می کوشــید 

همســر مکرمه شــان می گویــد: »بــا آن کــه آن روزهــا وجــود یخچــال در منــازل، 

تــدارک  امــا ایشــان یخچالــی را  بــرای زندگی هــا در طبقــه پاییــن مرســوم نبــود، 

کنــار این هــا، بــا این کــه خــودش یــک ســر داشــت و هــزار ســودا،  دیــده بــود.« در 
کنــد. ۲ کمــک  می کوشــید در امــور خانــه بــه همســرش 

گفته حاج عیسی از امام، خبرگزاری تسنیم، شناسه خبر: 759844، 1394/3/14. 1.خاطرات نا
2 . رضایی، عاشق دلسوخته، ص58.
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مشق چهارم: 

مسئولیت پذیری

کرم فرمود:  رسول ا
ْم؛   َعْنُ

ٌ
ْهِل َبْیِتِه َو ُهَو َمْسُئول

َ
 أ

َ
 َراٍع َعیل

ُ
ُجل ِتِه ... َو الّرَ  َعْن َرِعّیَ

ٌ
ْسُئول َ َ

ْم  َراٍع  ف
ُ

ك
ُّ
ُكل

یردستش بازخواست مى شود.  پرست است، در باره ز هر یک از شما که ]به گونه ای[ سر
مى شود. بازخواست  او  از  آن ها  باره  در و  است  یش  خو خانواده  پرست  سر مرد، 

)دیلمی، ارشاد القلوب، ج1، ص184(
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194.بایدبهفرزندمدیکتهبگویم

گفتیــم: یکــی از مقامــات  یــک روِز جمعــه خدمــت آقــای بهشتیرســیدیم و 

کــرده اســت. ایشــان  سیاســی خارجــی بــه تهــران آمــده، از شــما تقاضــای ماقــات 

گفــت: مــن ایــن ماقــات را نمی پذیــرم، مگــر این که امامبــه مــن  نپذیرفــت و 

گــر ایشــان ایــن تکلیــف را نمی کننــد، نمی پذیــرم؛ چــون  تکلیــف بفرماینــد؛ ولــی ا

کــه جمعــه اســت، متعلــق بــه خانــواده مــن اســت.  بــرای خــودم برنامــه دارم و امــروز 

کمــک  ــه آن هــا  ــم و در درس هــا ب ــم دیکتــه بگوی ــه فرزندان ــد ب در ایــن ســاعات بای
کنــم و بــه کارهــای خانــه برســم؛ چــون روز جمعــه مــن، مخصوص خانواده اســت.1

195.مسئولیتتهیهمایحتاج

تهیــه مــا یحتــاج روزانــه منــزل از قبیــل نــان و لبنیــات و... بــه عهــده حضــرت 

کار  عامــه ]حســن زاده آملی دامــت برکاتــه[ بــود و اجــازه نمی دادنــد زحمــت ایــن 
ــرد دیگــری بیفتــد.۲ ــر دوش ف ب

196.توصیهبهامرخانواده

مقــام معظــم رهبــری نســبت بــه همــه امــور توجــه ویــژه ای دارنــد. در خصــوص 

امــر خانــواده نیــز همین طــور. 

بــا  ماقــات  از  قبــل  داشــتند،  دیــدار  ایشــان  بــا  ســپاه  پرســنل  کــه  روز  یــک     

کــه در دفتــر خدمــت معظم لــه برســیم. حضــرت آقــا ضمــن  پاســداران، توفیقــی بــود 

1 . رجایی، سیره شهید دکتر بهشتی، ص70، به نقل از حسن نجفی.
2 . هفته نامه خبری تحلیلی پنجره شماره83، مصاحبه با دختر عامه حسن زاده آملی.
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کارهــا  گفتنــد: ضمــن این کــه بــه  ی پــا ایســتاده بودنــد،  احوال پرســی، بــا این کــه رو

کــه بــه خاطــر  یــد. این طــور نباشــید  می رســید، بــه امــر خانــواده هــم اهتمــام بورز

ــواده حقشــان  ــاد و مســئولیت ســنگین و حضــور در جامعــه، اعضــای خان ی کار ز

کــه بــه طــور شایســته بــه آن هــا توجــه  کننــد  تضییــع بشــود و فرزنــدان احســاس 

نمی شــود. فرزنــدان شــما در حــال رشــدند و نیــاز بــه هدایــت بیشــتری دارنــد.

کــه برایشــان مقــدور هســت و راهشــان     ایشــان در همــان حــال فرمودنــد: آن هایــی 

ــواده  کنــار اعضــای خان کــه نهــار و شــام را در  کننــد  ــا منــزل دور نیســت، ســعی  ت
کننــد....1 صــرف 

ینی. 1 . قطبی، در سایه خورشید، ص49، به نقل از حجت االسام و المسلمین ابراهیم راز
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مشق پنجم:
قناعت و ساده زیستی

از توصیه امام علی به فرزندشان: 
َفاِف 

َ
ك

ْ
ل

َ
َغــِة ا

ْ
 ُبل

َ
ُقــوِت َو َمــِن ِاْقَتَصــَر َعــیل

ْ
ىَض ِبال لــِرّ

َ
َفاَقــِة ِمــَن ا

ْ
َهــُب ِلل

ْ
ذ

َ
 أ

َ
...َو َل َمــال

اَحَة...؛  لَرّ
َ
َفَقــِد ِاْنَتَظــَم ا

هیچ ثروتى مانند خرسند بودن به روزی روزانه، فقر را از بین نمى برد و آن که به قدر 
کفاف بسنده مى کند، آسودگى را به چنگ آورده و در آسایش و رفاه جای گرفته است.

)نهج البالعه، ص 540، حكمت 371(
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197.دوریازتجمالت

همسر مقام معظم رهبری  می گوید:
یبایــى خــوب  کــه مــا اشــیای تجماتــى را بــه خانه مــان راه نداده ایــم. ز سال هاســت 
خانه مــان  در  مــا  بكنیــم.  تجماتــى  زندگــى  درگیــر  را  نبایــد خودمــان  امــا  اســت؛ 
دکوراســیون بــه معنــای متــداول آن، فرش هــا و پرده هــای قیمتــى، مبلمــان و غیــره 
آقــای  کرده ایــم. والدیــن  رهــا  ایــن چیزهــا  از  را  پیــش خودمــان  یــم. ســال ها  ندار
خامنــه ای در ایــن رابطــه سرمشــق مــا بوده انــد و مــادر ایشــان چنیــن تجماتــى را 
مــورد انتقــاد قــرار مى دادنــد و مــن نیــز همیــن عقیــده را دارم. همیشــه بــه فرزندانمــان 
یــرا  کــه آن هــا هــم بایــد در رفتــار شخصى شــان این گونــه باشــند؛ ز توصیــه مى کنــم 

اشــیای لوکــس، غیــر ضــروری مى باشــد.1

198.سلوکخانوادگیشهیدبهشتی

که  داشت  اجاره ای  اتاق  یک  خانواده،  تشکیل  هنگام  بهشتیدر  شهید 

دوازده سال تمام، با خانواده خود در آن جا زندگی می کرد و بعدها تقریبًا نه سال 

دیگر از جمله شش سال در آلمان، اجاره نشین بودند. ...وقتی فرزندانشان بیشتر 

شد، برای راحتی آن ها و ادامه فعالیت های انقابی خویش، یک خانه قسطی 

و در هنگام  کردند  را تکمیل  اتاق های آن  که در عرض چند سال  کردند  تهیه 
شهادت، هم هنوز 370 هزار تومان قرض داشتند.۲

1 . تبریــزی، خانــواده و وظایــف مبلغــان دینــی، ص98، برگرفتــه از مجلــه محجوبــه )نشــریه ای بــه زبــان انگلیســی بــرای 
کشــور(، 137۲؛ بــه نقــل از همســر ایشــان. خــارج از 

گلی زواره، زندگی تربیتی و خانوادگی شهید بهشتی، ماهنامه پیام زن، 1374، ش4.  . 2
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199.زندگیطلبگی

مــن ســال  ها در نجــف همســایه امــام خمینــی بــودم و هیــچ  گاه زهــد ایشــان را 

ــرد؛  ــی می  ک ــتیجاری زندگ ــه اس ــك خان ــان در ی ــف ایش ــم. در نج ــوش نمی  کن فرام

در حالی کــه اغلــب علمــا در نجــف خانــه داشــتند. در منــزل امــام خمینــی، حتــی 

کــه بــه ایشــان گفتنــد برایتــان یخجــال بخریــم، فرمودنــد:  یخچــال هــم نبــود و وقتــی 
 وقتــی تمــام طلبه  هــای نجــف یخچــال داشــتند، بــرای مــن نیــز یخچــال بخریــد .1

200.رویموکتزندگیمیکنند

مــن از داخــل منــزل ایشــان ]آیــت اهلل خامنــه  ای [ مطلــع هســتم. مقــام معظــم 

ی  ــه رو
َ
رهبــری در خانــه، بیــش از یــك نــوع غــذا بــر ســفره ندارنــد. خانــواده  معظم  ل

موکــت زندگــی می  کننــد. روزی بــه منــزل ایشــان رفتــم، یــك فــرش منــدرس آن جــا 
بــود. مــن از زبــری آن فــرش بــه موکــت پنــاه بــردم!۲

201.یکخانهبرایچهارخانواده

که همگی آن ها متأهل  آخوند ]ما محمدکاظم[ خراسانی همراه سه فرزند 

بودند، در یك خانه زندگی می کرد. این چهار خانواده، چهار اتاق داشتند. روزى 

که  گر قرار باشد  ا گفت:  کرد. پدر  از تنگی جا به پدر شکایت  از پسرانش  یکی 
کنند، به ما بیش از این نمی رسد.3 خانه هاى این شهر را بین نیازمندان بخش 

1 . سبزیان، زندگی به سبک روح  اهلل، ص107، به نقل از حجت  االسام فرقانی.
2 . شیرازی، پرتوی از خورشید، ص۵3، به نقل از سید احمد خمینی.

کفایی، مرگی در نور، ص107.  . 3
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گواراوباصفا 202.بسیارساده،ولی

رفتــم،  منزلــش  هاشــمی نژاد به  شــهید  همــراه  کــه  روزی  نخســتین  در 

مــرا  ]توجــه[  خیلــی   ]کوهســتانی محمــد  شــیخ  ]آیــت اهلل  او  یســتی  ساده ز

گرچــه بــزرگ  گرفتــه بــود، ا کــه بــرای پذیرایــی میهمانــان در نظــر  جلــب نمــود. اتاقــی 

کوتــاه، یــک  گوشــه آن منبــری  بــود؛ امــا آن را بــا حصیــر مفــروش نمــوده بــود و در 

جلــد قــرآن بــزرگ، یــک جلــد رســاله و چنــد عــدد ُمهــر وجــود داشــت و دیگــر چیــزی 

کــم بــود. انســان را از توجــه بــه  دیــده نمی شــد؛ ولــی معنویتــی شــگفت بــر آن جــا حا

دنیــا بــاز می داشــت و متوجــه بــه خــدا می  کــرد. میهمانــان هــم اغلــب از بســتگان 

ــد.  ــن بودن ــتان و مراجعی کوهس ــه  ــاب مدرس ط

   بــه عــادت همیشــگی، نمــاز در مســجد بــه جماعــت خوانــده می شــد. آن گاه 

همــه بــه محــل اقامــت ایشــان برمی گشــتند و در آن جــا منتظــر غــذا بودنــد. نــوع 

کــه لــذت و  گشــاده رویی بــود  غــذا و پذیرایــی بــه قــدری ســاده و همــراه بــا صفــا و 

کاســه آش، آن هــم  کــرد. بــرای هــر میهمانــی یــک  گوارایــی آن را نمی تــوان وصــف 

کثــر میهمانــان نــان  کــه ا در ظــروف ســفالین و مقــداری نــان در ســفره قــرار مــی داد 
ــد.1 ــه همــراه می بردن ــرای تبــرک ب را ب

کوهستانی. 1 . ابطحی، پرواز روح، ص17۲ و 173؛ در احواالت آیت  اهلل شیخ محمد 



مشق مهر / الگوهای اخالقی - رفتارِی علما در خانواده17۲

203.ظرفوظروفخانهرهبر

یستی مقام معظم رهبری، هفت هشت ماه پیش داستانی  در مورد ساده ز

که نوه ایشان هم هست، بچه نوپایی است  گفتنی است. نوه ما  که  پیش آمد 

به همه جا سرک می کشد.  و  و فعال است  نوپا، شیطان  و مثل همه بچه های 

می رود به آشپزخانه و در قفسه ها را باز می کند و هرچه ظرف دم دستش می آید، 

که در منزل  کار به جایی رسیده  می آورد و وسط آشپزخانه و اتاق ردیف می کند! 

کند. خاصه از بس شیطان  که او نتواند باز  ما، در قفسه ها را با نخی می بندند 

که  گفتم: بابا! خانه آقا  کافه می کند. یک بار به مادرش  و شلوغ است، همه را 

گفت:   ید، در آن جا هم این بچه این قدر اذیت و شلوغ می کند؟ خندید و  می رو

شما فکر می کنید آن جا هم مثل این جا این قدر وسایل و ظرف و ظروف هست؟ 

دیوار  به  که  تلفن  یک  و  پاستیکی  صندلی  تا   ۶ و  هست  میز  یک  آقا  اتاق  در 

گیر این بچه  بیاید  وصل است. اصًا خبری نیست که فکر کنید در آن جا چیزی 
کند!1 که بتواند آن ها را ردیف 

204.نهقالیچهایخریدهامونهفرشی!

آیت اهلل مصباح یزدی از قول مقام معظم رهبری چنین نقل می کند: 
کــه فــرش فــروش بــوده، فرشــى بــه عنــوان  کــردم همســرم از پــدرش،  مــن وقتــى ازدواج 
کــه هنــوز نیــز، بــا وجــود فرســودگى آن، در منــزل مــا  یــه بــه همــراه داشــته اســت  جهیز
یــم. چنــد مرتبــه از آن اســتفاده مى شــود و بــه جــز آن، قالــى دیگــری در منــزل ندار

کــه آن را عــوض  کــه ایــن قالــى نخ نمــا شــده و خواســته اند   اخــو الزوجه هــا گفته انــد 

یستی مقام معظم رهبری«، خبرگزاری تسنیم، شناسه خبر: 390623، 1393/3/13،  1.»نگاهی به سلوک و ساده ز
به نقل از دکتر حداد عادل.
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یــده ام  کننــد؛ ولــى مــن اجــازه نــداده ام. اصــا در طــول زندگــى خــود، نــه قالیچــه ای خر
کــرده ام؛ حتــى آن هــا را تبدیــل بــه احســن نیــز نكــرده ام.  و نــه فرشــى بــه خانــه اضافــه 
پــن گوشــت ســردی  یــده ام. کو مــن در طــول ایــن دوران، یــک مرتبــه گوشــت تــازه نخر
کــه همــه مــردم از آن اســتفاده مى کردنــد، مــا نیــز از آ ن اســتفاده مى کردیــم؛ مگــر آن کــه 
کــره نیــز بــه  گوشــت نــذری مى آوردنــد. ســایر مایحتــاج زندگــى مثــل پنیــر، نفــت و 

همیــن صــورت تهیــه مى شــود.1

205.خیلیهاباورنمیکنند

مــا زمانــی خدمــت ایشــان ]مقــام معظــم رهبــری [ رفتیــم و از آقــا درخواســت 

زندگی شــان  وضیعــت  و  منزل شــان  داخــل  از  بفرماینــد  اجــازه  تــا  نمودیــم 

کنیــم، تــا مــردم وضیعــت زندگــی رهبــر خــود را ببیننــد و بفهمنــد  فیلم بــرداری 

گــر شــما بخواهیــد زندگــی مــرا  کــه ایشــان چگونــه زندگــی می کننــد. آقــا فرمودنــد: ا
نکننــد.۲ بــاور  بدهیــد، می ترســم خیلی هــا  نشــان 

206.لوستراضافی

لوستر  یک   ، رهبری  معظم  مقام  ارادت مندان  از  نفر  یک  انقاب  از  قبل 

کرده  اتاق نصب  و در  آورده  و  ایشان خریده  برای منزل  به عنوان هدیه  معمولی 

بود. وقتی آقا وارد اتاق می شوند و چشمشان به آن لوستر می افتند، ناراحت شده 
و می فرمایند: تا این لوستر را باز نکنید و از خانه من بیرون نبرید، من نمی نشینم.3

1 . مصباح یزدی، مباحثی درباره حوزه، ص۲1۵، در بیان زندگی مقام معظم رهبری. 
گلهای باغ خاطره، ص44. 2 . صدری، 

3 . قطبی، در سایه خورشید، ص90، به نقل از خانم احدیان، ویژه نامه روزنامه قدس، نوروز 7۲.
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کهنه کوچکو 207.خانه

کــه بــرای منزل امــامدر نجــف خریــده بودنــد، عبــارت بــود  وســایل و لوازمــی 

کهنــه، ســه چهــار دســت رختخــواب، ســماور بــزرگ، یــک  گلیــم  کهنــه،  از فــرش 

گونــی شــکر، یــک صنــدوق چــای، چهــل دســت اســتکان و نعلبکــی جورواجــور 

ــرای پذیرایــی از جمعیــت، چهــار ســینی، چهــار دســت ظــرف غذاخــوری. ب

کــه پنــج در شــش متــر مربــع     بــه آقایــان هــم اطــاع دادنــد بیاینــد در همــان حیــاط 

کربــا بــه منــزل محّقــر و اجــاره ای خودشــان وارد شــدند و  بــود، بنشــینند. آقــا هــم از 

کوچــک بــود و آشــپزخانه ای  کردنــد. منــزل خیلــی  در آن جــا چهــارده ســال زندگــی 

یم  بــه انــدازه یــک تشــک داشــت. مجبــور بودیم موقع کشــیدن غــذا، دیــگ را بگذار
کهنــه ای بــود.1 کوچــک و  در حیــاط. خانــه 

208.بنانبوددرغذاتغییربدهید

یــک روز نهــار در منــزل آقــا ]مقــام معظــم رهبــری [ مهمــان بودیــم. تــا حــاج آقــا 

کــرده و فرمودنــد: »امــروز  تشــریف آوردنــد و ســر ســفره نشســتند، نگاهــی بــه غذاهــا 

گفــت: حاج آقــا! عیــد بــوده و  کــرده اســت«. خانــم ایشــان  برنجمــان بــا هــر روز فــرق 

کوپنی مــان هــم تمــام شــده، لــذا مجبــور شــدیم برنــج آزاد  یــم. برنــج  مهمــان هــم دار

گفــت، آقــا ناراحــت شــده و فرمودنــد: »شــما بنــا نبــود در  بخریــم. تــا خانــم ایــن را 

گــر برنــج نبــود،  یــم؛ ا کــه از مهمانانمــان رودربایســتی ای ندار غــذا تغییــر بدهیــد. مــا 
نمی خوردیــم.«۲

1 . سبزیان، زندگی به سبک روح اهلل، ص1۲، به نقل از همسر امام خمینی.
2 . قطبی، در سایه خورشید، ص104، به نقل از خانم احدیان.
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209.سماوربرقیراپسبدهید

یاســت جمهــوری ایشــان ]حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای [، یــک روز  در زمــان ر

کنــم. مــن بــه بــازار رفتــم و بــا زحمــت  از مــن خواســتند، ســماوری برایشــان تهیــه 

یــاد، یــک ســماور برقــی بــا قیمــت تعاونی خریــدم. فــردای آن روز، ایشــان فرمودند:  ز

کردیــم تــا ســماور  گفتــم: حــاج آقــا! مــا خیلــی تــاش  ســماور را پــس بدهیــد. مــن 

کنیــد؛  کنیــم. فرمــود: بــرای مــا ســماور نفتــی  تهیــه  برقــی بــا قیمــت تعاونــی پیــدا 

زیــرا کشــور مــا در حــال جنــگ اســت و درســت نیســت بــا ایــن وضــع، مــا از ســماور 
کنیــم.1 برقــی اســتفاده 

گلهای باغ خاطره، ص4۲. 1 . صدری، 
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 مشق ششم: 
احترام به پدر و مادر
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َمــا َجَنــاَح الــذ ُ لَ
و پــروردگار تــو مقــرر کــرد کــه جــز او را مپرســتید و بــه پــدر و مــادر ]خــود[ احســان کنیــد. 
کنــار تــو بــه ســال خوردگى رســیدند، بــه آن هــا ]حتــى[  گــر یكــى از آن دو یــا هــر دو در  ا
ــا ســخنى شایســته بگــوى * و از ســر  ــا آن ه ــان پرخــاش مكــن و ب ــه آن اوف مگــو و ب
کــن، چنان کــه  مهربانــى بــال فروتنــى بــر آنــان بگســتر و بگــو پــروردگارا آن دو را رحمــت 

مــرا در خــردى پروردنــد.

)اسراء، آیه ۲4-۲3(
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210.خدمت،رمزموفقیت

کــه ایشــان دربــاره رمــز موفقیــت خــود  از مقــام معظــم رهبــرى  نقــل شــده اســت 

می گوینــد:

گــر در زندگــی خــود در هــر زمینــه اى توفیقاتــی داشــته ام، وقتــی محاســبه     بنــده ا

کــه مــن  کار نیکــی  کــه ایــن توفیقــات بایــد از یــك  می کنــم، بــه نظــرم می رســد 

نســبت بــه یکــی از والدینــم انجــام داده ام، باشــد.

   پــدرم در ســنین پیــرى -بیســت و چنــد ســال قبــل از فــوت -بــه بیمــارى آب 

قــم  بنــده در آن موقــع، در  نابینایــی می شــود، مبتــا شــد.  کــه موجــب  چشــم 

یــس بــودم. از قــم مکــررا بــه مشــهد می آمــدم و ایشــان را بــه  مشــغول تحصیــل و تدر

ــا این کــه در ســال 1343 هجــرى شمســی  ــاز می گشــتم ت ــاره ب دکتــر می بــردم و دوب

ــوس  ــا را مأی ــدا م ــا در ابت ــران آوردم. اطّب ــه ته ــان را ب ــه، ایش ــراى معالج ــار ب ــه ناچ ب

گرچــه بعــد از دو ســه ســال یــك چشــم ایشــان معالجــه شــد و تــا آخــر عمــر  کردنــد. 

هــم می دیــد؛ امــا آن زمــان مطلقــا نمی توانســت بــا چشــم هایش جایــی را ببینــد و 

بایــد دست شــان را می گرفتیــم.

گــر بــه قــم می آمــدم، ایشــان مجبــور     و ایــن بــراى مــن یــك غصــه شــده بــود؛ زیــرا ا

کارى  ــچ  ــرت و هی ــه و معاش ــه مطالع ــادر ب ــیند و ق ــه بنش ــه اى از خان گوش ــود در  ب

کــه بــا مــن داشــت، بــا دیگــر بــرادران نداشــت. بــا مــن بــه  نبــود و انــس و الفتــی هــم 

دکتــر می رفــت؛ ولــی همــراه شــدن بــا دیگــران و رفتــن بــه دکتــر برایــش آســان نبــود. 

کتــاب می خوانــدم و بــا هــم بحــث علمــی  وقتــی بنــده نــزد ایشــان بــودم، برایشــان 

گــر ایشــان  کــردم ا می کردیــم و از ایــن رو بــا مــن مأنــوس بــود. بــه هــر حــال، احســاس 

کنــم و بــه قــم برگــردم، ایشــان بــه یــك موجــود معطــل  را در مشــهد مقــدس تنهــا رهــا 
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ــراى  ــود. ب ــراى خــود ایشــان بســیار ســخت ب کــه ب کار افتــاده تبدیــل می شــود  و از 

گــوار بــود. از طرفــی، دورى از قــم نیــز بــراى مــن غیــر قابــل تحمــل  مــن نیــز خیلــی نا

ــا آخــر عمــر در  کــه ت ــودم  گرفتــه ب ــا قــم انــس داشــتم و تصمیــم  کــه مــن ب ــرا  ــود؛ زی ب

کــه مــا بــراى  کــرده بــودم. ایــن مســأله در ایامــی بــود  گیــر  قــم بمانــم. بــر ســر دو راهــی 

گذارنــدم. معالجــه پــدرم در تهــران بودیــم. روزهــاى ســختی را در حــال تردیــد 

کــه ســراغ یکــی بــزرگان و دوســتانم در چهــار راه حســن آباد     عصــر تابســتانی بــود 

تهــران رفتــم. او اهــل معنــا و آدم بــا معرفتــی بــود. جریــان را بــه ایشــان تعریــف کردم، 

گــر اهــل دنیــا باشــم،  گفتــم: مــن دنیــا و آخــرت خــودم را در قــم می بینــم. ا در ضمــن 

گــر اهــل آخــرت هــم باشــم، آخــرت مــن در قــم اســت.  دنیــاى مــن در قــم اســت و ا

کــه بــا پــدرم بــه مشــهد بــروم و در  خاصــه مــن بایــد از دنیــا و آخــرت خــودم بگــذرم 

آن جــا بمانــم!

ــراى خــدا از قــم دســت بکــش  کــرد و فرمــود: شــما ب    آن بزرگــوار تأمــل مختصــرى 

و بــه مشــهد بــرو. خداونــد متعــال می توانــد دنیــا و آخــرت تــو را از قــم بــه مشــهد 

کنــد. منتقــل 

کــردم: عجــب حرفــی اســت! انســان می توانــد بــا     مــن در ســخنان ایشــان تأملــی 

خداونــد معاملــه کنــد. بــا خــودم گفتــم بــراى خاطــر خــدا، پــدرم را بــه مشــهد می برم 

گــر اراده فرمــود، می توانــد دنیــا و آخــرت مــرا از  و همان جــا می مانــم. خداونــد هــم ا

گهــان  شــهر قــم بــه مشــهد مقــدس بیــاورد. تصمیــم خــود را گرفتــم، دلــم بــاز شــد و نا

از ایــن رو بــه آن رو شــدم؛ یعنــی کامــا راحــت شــدم و بــا حالــت بشــاش و آســودگی 

خاطــر بــه منــزل آمــدم.
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کــه مــرا ناراحــت می دیدنــد، از بشــاش بــودن مــن  کــه چنــد روزى بــود     والدیــن مــن 

ــم و  ــه مشــهد بیای ــا شــما ب گرفتــم ب گفتــم: مــن تصمیــم  ــه آن هــا  ــد. ب کردن تعجــب 

کــه مــن از قــم دســت بکشــم.  آن جــا بمانــم. آن هــا اول باورشــان نمی شــد 

   بــا آن هــا بــه مشــهد قــدس رفتــم و آنجــا مانــدم و خداونــد متعــال بعــد از آن، 

گــر  کار و وظیفــه خــود رفتــم. ا یــادى بــه مــا داد و بــه هــر حــال، بــه دنبــال  توفیقــات ز

کــه ناشــی از همــان بــّر  بنــده در زندگــی خــود توفیقــی داشــتم، اعتقــادم ایــن اســت 
کــه بــه پــدر و مــادرم انجــام داده ام.1 و نیکــی اســت 

کرد کهعنایتالهیراشاملحالمن 211.آنچیزی

کــه بــه اســرار  گــه گاه  کــه زمانــی پــدرم ]شــهید مطهــری[ گفتنــد:  خاطــرم می آیــد 

کــه  کارهایــم می اندیشــم، احســاس می کنــم یکــی از مســائلی  وجــودی خــود و 

باعــث خیــر و برکــت در زندگــی ام شــده و همــواره عنایــت و لطــف الهــی را شــامل 

کــرده ام؛  کــه بــه والدیــن خــود  کــرده، احتــرام و نیکــی فراوانــی بــوده اســت  حــال مــن 

کــه توانایــی ام اجــازه مــی داد،  بــه ویــژه در دوران پیــری و هنــگام بیمــاری، تــا آن جــا 

کــرده ام.۲  کمــك و مســاعدت  از نظــر هزینــه و مخــارج زندگــی بــه آنــان 

1 . صدری مازندرانی، 110 نکته خواندنی درباره آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای، نکته1۵.
2 . فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره10، به از نقل از مجتبی مطهری)فرزند شهید مطهری(.
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212.ازمنراضیباشید

احمــد انصــاری پســر بــزرگ آیــت اهلل انصــاری همدانــی، پیرامــون احتــرام و 

ادب ایشــان در برابــر مادرشــان چنیــن می گویــد: 
بــان بودنــد و بــا احتــرام برخــورد مى کردنــد. مادرشــان هــم  پــدرم بــا مادرشــان خیلــى مهر
کردنــد و  خیلــى از آقــا راضــى بــود. چهــار ســال بعــد از ایشــان در ســال 1343 فــوت 

نزدیــک قبــر آقــا در قــم دفــن شــدند.

خانم فاطمه انصاری می گوید:
 بــه مادرشــان خیلــى احتــرام مى کــرد. دستشــان را مى بوســید و بــه مادرشــان مى گفتنــد: 

از مــن راضى باشــید.1

گوهرهاینفیس 213.فرزندانو

یادم هست  را می  بوسیدند.  پدربزرگ  پدر ]شهید مطهری[ همیشه دست 

یک  بار با مادر قهر کردم و غذا نخوردم. پدرم سر سفره نگاهی به من کردند و گفتند 

که آدم از حرف پدر و مادرش بدش نمی  آید. از حرف هر کسی ناراحت شدی، حق 

گوهرهای  با توست، ولی از حرف پدر و مادرت نباید ناراحت شوی؛ چون آن  ها 

نمی  بیند.  خیر  شود،  مادرش  و  پدر  ناراحتی  باعث  که  آدمی  هستند.  نفیسی 

گر دل مادر بشکند، در زندگی  دعای پدر و مادر می  تواند بسیار مثمر ثمر باشد. ا

کوچک  ترین بی  احترامی به پدر و مادرشان  که  اثر سوء می  گذارد. پدر می  گفتند 
نکرده  اند و یکی از عوامل پیشرفت ایشان، همین دعای خیر آن  ها بوده است.۲

1 . سوخته، ص170-1۶9.
2 . استاد مطهری از نگاه خانواده، ص13، به نقل از مجتبی مطهری )فرزند شهید مطهری(.
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214.جلویپدرهرگزشوخینکرد

مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل  خامنه ای اظهار داشته اند:
]پــدر شــهید مطهــری، شــیخ محمدحســین مطهــری[ جــزو  ایشــان  پــدر   ... 
کــه از جنبــه معنــوی و زهــد و تقــوا یــك فــرد ممتــاز بــود. خــود مرحــوم  روحانیونــى بــود 
یــاد و  یــد و احتــرام پــدرش را در حــد ز مطهــری عمیقــا بــه پدرشــان ارادت مى ورز
کنــد.  کم نظیــر نگــه مى داشــت. ایشــان جلــوی پــدرش هرگــز مــن ندیــده بــودم شــوخى 
بارهــا اتفــاق افتــاده بــود در جلســاتى کــه مــا در مشــهد بــا آقــای مطهــری داشــتیم، پــدر 
ــه قــدری مــؤدب برخــورد  ــل پدرشــان ب ایشــان هــم حضــور داشــت. ایشــان در مقاب
کــه عمیقــا بــرای پدرشــان احتــرام قایــل بودنــد. خــود  کــى از ایــن بــود  مى کــرد! ایــن حا
ایشــان هــم بارهــا مى گفــت: مــن انــس بــه عبــادت و ذکــر و اخــاق اســامى را از 

گرفتــم ... .1 پــدرم یــاد 

215.نگهداریازمادر

احتــرام  و  مراقبــت  بــه  آن،  از  پــس  و  بودنــد  داده  از دســت  نوجوانــی  در  را  پــدر 

ســیدبهاءالدین  اهلل  ]آیــت  ایشــان  می دادنــد.  اهمیــت  بســیار  مادرشــان  بــه 

ــان  ــه برادرانش ــا این ک ــد. ب ــی نکردن کوتاه ــه  ــه هیچ وج ــاره ب ی[ در این ب ــدو مه

هــم می توانســتند عهــده دار بخشــی از مســئولیت های مــادر شــوند؛ امــا همیشــه 

مــادر  از  نگهــداری  و می کوشــیدند  دیگــران ســبقت می گرفتنــد  از  کار  ایــن  در 

ــزرگ الهــی، یعنــی  ــه ســبب ایــن نعمــت ب ــد و پیوســته نیــز ب گیرن را خــود برعهــده 
بــه درگاه خــدا ســپاس گزاری می کردنــد.۲ مــادر،  بــه  رســیدگی 

1 . مجله پیام انقاب، 1۲ اردیبهشت 13۶0، سال دوم، شماره مسلسل31، ص3۲.
ی، اسوه بندگی، ص1۲1. 2 . مهدو
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216.توجهبارزبهمادر

تحصیلی  سفر  حتی  سفرها،  تمام  در   ]ی مهدو سیدبهاءالدین  اهلل  ]آیت 

از  و  می بردند  خود  همراه  نداشت،  ضرورتی  این که  با  را  مادر  اشرف،  نجف  به 

کارهای جزئی نیز رعایت می شد.  ایشان مراقبت می کردند. این ادب حتی در 

کنند.  که پشت سر ایشان حرکت  هرگز جلوتر از مادر راه نمی رفتند و مقید بودند 

نمی کردند.  دراز  را  خویش  پای  هرگز  داشتند،  حضور  مادرشان  که  اتاقی  در 

کامل  با احترام و ادب  اتاق ایشان می آمدند، در مقابلشان  که مادر به  مواقعی 

می نشستند. در استراحت و خواب، هرگز بر مادرشان مقدم نمی شدند.

کــه بــه ایشــان داشــتند، شــب ها پــس     مــادر مکرمشــان بــه دلیــل انــس و عاقــه ای 

کنارشــان باشــند.  کمــی  از نمــاز و مطالعــه و صــرف شــام بــه اتاقشــان می آمدنــد تــا 

کــه مــادر نزدشــان می ماندنــد، نــه تنهــا اســتراحت  در ایــن اوقــات، هرچقــدر هــم 

کــه قصــد اســتراحت دارنــد یــا خســته  نمی کردنــد، بلکــه حتــی نشــان نمی دادنــد 

ــم  ــان ه ــد، ایش ــرک می کردن ــاق را ت ــود ات ــل خ ــه می ــادر ب ــه م ــس از این ک ــتند. پ هس

مشــغول اســتراحت می شــدند.

کــردن از مــادر پیشــی می گرفتنــد و همیشــه در حضــور ایشــان     همــواره در ســام 

ــی  کدورت ــا  کســالت ی ــد مادرشــان مختصــر  ــر احســاس می کردن گ ــد. ا مــؤدب بودن

دارنــد، بــا این کــه مثــا قصــد رفتــن بــه مســجد داشــتند، آن قــدر صبــر می کردنــد تــا 

کننــد. وقتــی خیالشــان از  کــدورت را از ایشــان دور  کســالت و  ــه ای  گون ــه  ابتــدا ب

ــد.1  ــرک می کردن ــه را ت جانــب مــادر راحــت می شــد، خان

1 . همان، ص1۲۲.
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217.برایخشنودیمادر

ی[ بــه منــزل وارد شــدند  زمانــی مرحــوم پــدر ]آیــت اهلل ســیدبهاءالدین مهــدو

کــودکان مشــغول خــوردن پفــک بودنــد. مــادر ایشــان  و همــان هنــگام، بعضــی 

کردنــد و فرمودنــد: »مثــل این کــه  کــه حضــور داشــتند، چنــد دانــه پفــک میــل  هــم 

خوشــمزه اســت.« چــون مادرشــان بــه همیــن انــدازه ابــراز رضایــت و خشــنودی 

کــرده بودنــد. شــب هنگام وقــت بازگشــت ایشــان بــه منــزل، بــا صحنــه ای روبــه رو 

یــادی پفــک خریــده و  کــه هرگــز از ایشــان ســراغ نداشــتیم. ایشــان مقــدار ز شــدیم 

بــه منــزل آورده بودنــد! 

   هیچ وقت از این گونه تنقات برای فرزندان نمی خریدند؛ اما همین که متوجه 
کرده بودند.1 خشنودی مادر شده بودند، سریع مقداری از آن برایشان فراهم 

کردنآببرایمادر 218.فراهم

ی می گویند: همسر آیت اهلل سیدبهاءالدین مهدو
ــری  ــزل محق ــه پشــت بام من ــرای اســتراحت ب ــم، شــب ها ب ــه در نجــف بودی ک ــى  زمان
یــاد و بســیار بلنــد بــود و رفت وآمــد از آن  کــه دو طبقــه داشــت. پله هــا ز مى رفتیــم 
گــر مــادر مرحــوم آیــت اهلل مهــدوی آب  زحمــت فراوانــى داشــت. در همــان حــال، ا
میــل داشــتند، حاج آقــا بافاصلــه برمى خاســتند و بــرای تهیــه آب، همــه ایــن پله هــا 
ــر آب  ــم زودت ــا ســعى مى کردی ــن همیشــه م ــد؛ بنابرای ــد و آب مى آوردن را طــى مى کردن

کنیــم.2 فراهــم 

1 . همان، ص1۲3-1۲۲.
2 . همان، ص1۲3.
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219.اطاعتمحض

کاری راضــی نبودنــد، یــا رضایتشــان را جلــب می کردنــد  گــر مــادر بــه انجــام دادن  ا

کار را انجــام نمی دادنــد. در برخــورد بــا پــدر نیــز هرچنــد در  یــا بــه هیچ وجــه آن 

رعایــت  دقــت  بــه  را  مســأله  همیــن  بودنــد،  داده  دســت  از  را  ایشــان  نوجوانــی 

ی[ می فرمودنــد: زمانــی  می کردنــد. ایشــان ]آیــت اهلل ســیدبهاءالدین مهــدو

همــه  آن کــه  بــا  بــروم.  تهــران  علمیــه  حــوزه  بــه  تحصیــل  بــرای  گرفتــم  تصمیــم 

کــرده بــودم، بــه محــض این کــه فهمیــدم پــدر چنــدان  مقدمــات رفتــن را آمــاده 
کــردم.1 کار صرف نظــر  کــه داشــتم، از آن  رغبتــی ندارنــد، بــا همــه عاقــه ای 

220.بهزیارتمزارپدررفتهبود

ایــن احتــرام و توجــه ویــژه، حتــی پــس از فــوت پــدر و مــادر مکرمشــان هــم در ایشــان 

یــارت مــزار پــدر و مادرشــان می رفتنــد.  دیــده می شــد. هفتــه ای یک بــار حتمــا بــه ز

]آیــت اهلل  ایشــان  کــه  می شــوند  متوجــه  افــراد  عروسی شــان،  مراســم  جریــان  در 

ی[ صبــح روز عروســی، چنــد ســاعتی حضــور ندارند.  ســیدبهاءالدین مهــدو

ایشــان  بودیــد؟  بــرده  تشــریف  کجــا  می پرســند:  ایشــان  از  برمی گردنــد،  وقتــی 
کنــم.۲ ــا از ایشــان تشــکر  یــارت مــزار پــدر رفتــه بــودم ت می فرماینــد: بــه ز

1 . همان.
2 . همان، ص1۲4-1۲3.
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221.نمازواطعام،دوهدیهبرایوالدین

ی[ ســحرها چنان چــه فرصتــی بــود، غیــر  ]آیــت اهلل ســیدبهاءالدین مهــدو

پــدر  بــدون آن کــه از  از نمــاز شــب، نمــاز قضــا می خواندنــد. بعدهــا فهمیدیــم 

نیــز  می خوانده  انــد.  نمــاز  آنــان  بــرای  باشــد،  شــده  قضــا  نمــازی  مادرشــان  و 

یــا خــادم  افــراد  بــه بعضــی  پــول تهیــه می کردنــد و  شــب های جمعــه، مبلغــی 

بــه همــراه  منــزل  در  و  کنیــد  تهیــه  و می فرمودنــد: »طعامــی  مســجد می دادنــد 

نماییــد.« میــل  خانــواده 

کار را نمی دانســتیم؛ ولــی بعــد فهمیدیــم ثــواب ایــن اطعــام بــه     ابتــدا علــت ایــن 
نیــت پــدر و مــادر مرحومشــان بــوده اســت.1

222.دعایهمیشگی

 ]ی مهــدو ســیدبهاءالدین  ]آیــت اهلل  ایشــان  همیشــگی  دعاهــای  از  یکــی 

ُهــّمَ ارِض َعّنــا واِلَدینــا؛ خداونــدا! 
ّ
کــه »َالل پــس از وفــات پــدر و مادرشــان ایــن بــود 

کــن.« والدینمــان را از مــا راضــی 

از  نمــاز قضــا می خواندنــد و صدقــه می دادنــد. حتــی  ایشــان  بــرای     پیوســته 

یــارت عتبــات عالیــات یــا بــه ســفر حــج و عمــره  طــرف پــدر و مادرشــان افــراد را بــه ز
می فرســتادند.۲

1 . همان، ص1۲4.
2 . همان، ص1۲4.
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گذاشتم کفپایپدرم 223.لبهایمرا

ــدر و مــادر خویــش   همیشــه  ــه پ حضــرت آیــت اهلل نجفــی مرعشــی نســبت ب

بــه صــورت متواضعانــه اداى احتــرام می کــرد؛ حتــی در همــان دوران نوجوانــی، 

ى مشــکل  کــن، بــراى و گــر مــادرش بــه او می گفــت: بــرو پــدرت را از خــواب بیــدار  ا

کــه  کنــد. از ایشــان نقــل شــده اســت  کــه بــا صــدا زدن، پــدر را از خــواب بیــدار  بــود 

فرمــود: در نجــف بودیــم؛ روزى مــادرم فرمودنــد: پــدرت را صــدا بــزن بــراى صــرف 

ــه  ــال مطالع ــدرم در ح ــدم پ ــم، دی ــاال رفت ــه ب ــه طبق ــر ب ــاورد. حقی ــریف بی ــار تش نه

ــا  کنــم ی ــا! امــر مــادر را اطاعــت  کنــم؟ خدای کــه چــه  خوابــش بــرده اســت. مانــدم 

کــردن ایشــان از خــواب، باعــث رنجــش خاطــر مبارکشــان شــوم؟ خــم  بــا بیــدار 

گذاشــتم و چنــد بوســه از پــاى پــدرم برداشــتم  کــف پــاى پــدرم  شــدم، لب  هایــم را 

تــا این کــه بــر اثــر قلقلــك پــا، از خــواب بیــدار شــد. ایشــان وقتــی ایــن عاقــه و ادب 

کــردم: بلــه آقــا.  و احتــرام را از مــن دیــد، فرمــود: شــهاب الدین تــو هســتی؟ عــرض 

کــرد و فرمــود: پســرم! خداونــد عــزت  ایشــان دو دســتش را بــه ســوى آســمان بلنــد 

تــو را بــاال بــرد و تــو را از خادمیــن اهل  بیــت قــرار دهــد. حضــرت آیــت  اهلل نجفــی 

مرعشــی فرمودنــد: هــر چــه دارم از برکــت دعــاى پــدر اســت و بارهــا می فرمــود: 
مــن بــه ایــن مقــام و موقعیــت نرســیدم، مگــر بــه برکــت دعــاى پــدرم.1

1 . رفیعی، شهاب شریعت، ص134.
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224.شیخمرتضیانصاریوخدمتبهمادر

شــیخ اعظــم، فقیــه بــزرگ، مــادرش را تــا نزدیــک حّمــام بــه دوش می گرفــت و او را 

کار او را بــه خانــه برگردانــد. بــه زن حمامــی ســپرده، می ایســتاد، تــا بعــد از پایــان 

   هر شب به دست بوسی مادر می آمد، و صبح با اجازه او از خانه بیرون می رفت.

کــه از  گریــه ام بــراى ایــن اســت  پــس از مــرگ مــادر بــه شــدت می گریســت. فرمــود: 

نعمــت بســیار مهمــی، چــون خدمــت بــه مــادر محــروم شــدم. شــیخ پــس از مــرگ 

یــس و مراجعــات، تمــام نمازهــاى واجــب عمــر مــادرش  کار و تدر کثــرت  مــادر بــا 
را خوانــد، بــا آن کــه مــادر از متدّینه هــاى ]از زنــان متدیــن[ روزگار بــود.1

225.احسانبهپدر

حضرت آیت اهلل مرتضی حائری یزدی، فرزند آیت اهلل العظمی شیخ عبدالکریم 

حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم، درباره پدرشان نقل می کنند:
کربــا بــه ایــران  کــه مى خواســتند از عــراق و  ]ایشــان[ از جمیــع دارایــى دنیــا موقعــى 
هجــرت کننــد، یــک منــزل مســكونى در کربــا بــود و آن را بــه ســیدی تملیــک نمودنــد 
و بهــای آن را یــک  ســال نمــاز قضــا در حــرم مطهــر امــام حســین به نیابــت از 

مرحــوم پدرشــان قــرار دادنــد.2

گروه حوزه عملیه سایت تبیان، 1391/12/16. 1.»احترام به والدین در سیره بزرگان«، تهیه: مسلم زمانیان، 
کتاب »آداب الطالب«، برخوردار فرید، ص370 آمده است.  قسمتی از جریان شیخ انصاری در 

2 . حسینی یزدی، شرح زندگانی حضرت آیت اهلل مؤسس و فرزند برومندشان آیت اهلل شیخ مرتضی حائری، ص۵۲.
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226.اولپدر!

را  کمال احترام  والدین خویش  به  العظمی خویی سبت  آیت اهلل  حضرت 

به قم  از نجف  برای دیدن طاب  ایشان  که  وقتی  رفتن.  راه  در  داشتند، حتی 

که داشتند ]مرجعیت شیعیان[،  با وجود مقامی  ]و[ به مدرسه فیضیه آمدند، 
جلوی در ایستادند تا پدرشان ]که ایشان نیز روحانی بود[ اول داخل شود.1

227.وقتبرداشتنلگن...!

یکی از آشنایان ایشان مرحوم شیخ حسین زاهد ]از علمای تهران[ می گوید: 
کــه مراقبــت ایشــان را بــر عهــده داشــت. مــادر  شــیخ حســین مــادر پیــرى داشــتند 
کــه نمی توانســت بــراى قضــاى حاجــت بــه دست شــویی بــرود؛  بــه حــدى پیــر بــود 
لــذا آقــا هنــگام قضــاى حاجــت، بــراى مــادر لگنــی قــرار مــی داد. وقتــی مــادر، چنــد 
ضربــه بــه لگــن مــی زد، یعنــی وقــت برداشــتن لگــن اســت. روزى بــه در منــزل آقــا 
کــرد،  رفتــم، آقــا در را بــاز نکــرد. خیلــی طــول کشــید تــا آقــا بیایــد. وقتــی آقــا در را بــاز 

کــردم: چــرا لباســتان خیــس اســت؟ دیــدم لباسشــان خیــس اســت. از آقــا ســؤال 
کمــی دیــر  کــه مــادرم ضربــه بــه لگــن زده بــود، مــن متوجــه نشــدم و     فرمــود: موقعــی 
کــه نــزد مــادر رفتــم، از عصبانیــت لگــدى بــه لگــن زد و لبــاس مــن  رفتــم. همیــن 
نجــس شــد.  گفتــم: مادرتــان چیــزى نگفــت. آقــا فرمــود: چــرا، وقتــی مــادرم دیــد که 
کــرده اســت، گفــت: ننه، حســین! نجســت کردم. جــواب دادم:  لبــاس مــرا نجــس 
کودکــی  مــادر چیــزى نگفتیــد. حــاال هــم چیــزى نشــده. ایــن همــه، مــن شــما را در 

کــردم، شــما چیــزى نگفتیــد؛ حــاال هــم چیــزى نشــده و عیبــی نــدارد.۲ نجــس 

2. برخوردار فرید، آداب الطالب، ص369.
2 . جعفری، شیخ محمدحسین زاهد، ص۶0.
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228.اطاعتپدرواجباست

چون حضرت آیت اهلل العظمی بهجت به خدمت آقای قاضیمی رسند، 

عده ای از فضای نجف -که با معرفت رابطه خوبی نداشتند -به پدر آیت اهلل 

که ایشان گمراه می شود  العظمی بهجت در شمال پیغام می فرستند و می گویند 

و نزد فان شخص )منظورشان آیت اهلل قاضی بوده( می رود. پدر ایشان نیز 

برایش نامه نوشته بود که راضی نیستم به جز واجبات، عمل دیگری انجام دهی؛ 

و راضی نیستم نماز شب بخوانی. 

     ایشــان نامــه پــدرش را خدمــت آقــای قاضی مــی آورد و می گویــد: پــدرم 

چــه  ــد 
ّ
مقل می فرمایــد:  ایشــان  چیســت؟  مــن  تکلیــف  اســت.  نوشــته  چنیــن 

 .اصفهانــی ابوالحســن  ســید  آیــت اهلل  ــد 
ّ
مقل می گویــد:  هســتی؟  کســی 

کنیــد. ایشــان نیــز بــه  یــد و از مرجــع تقلیدتــان ســؤال  مرحــوم قاضــی می گوینــد: برو

کســب تکلیــف می کننــد.  محضــر آیــت اهلل ســید ابوالحســن اصفهانــی مــی رود و 

اســت. واجــب  پــدر  اطاعــت  ســّید می گوید 

از آن پس، آیت اهلل بهجت سکوت اختیار می کنند و دیگر هیچ نمی گویند. 

فرو می روند  و  آن چنان در سکوت مطلق  امتداد پیدا می کند  ایشان  یه  رو این 

برایشان  که  می کردند  درخواست  مدرسه  خادم  از  لوازم،  خرید  برای  حّتی  که 

و  می دادند  مغازه دار  به  و  می نوشتند  کاغذ  ی  رو خودشان  یا  و  بخرد  چیز 

سخنی نمی گفتند. مدرسه محّل سکونت ایشان، مدرسه آقا سید محمدکاظم 

کوچه. ایشان  که دو در داشت. یکی در رو به خیابان  و یکی رو به  یزدی بود 

کوچه رفت  و آمد می کردند.  به خاطر روبه رو نشدن با افراد، اغلب از در داخل 

آیت اهلل شیخ عباس قوچانی فرموده بودند: »در ایام سکوت آیت اهلل العظمی 
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که  کرده اند  که مرا ُملزم  ی ایشان باز شده است  بهجت، درهایی از ملکوت به رو

ِسّرِ ایشان را فاش نکنم.«

یکی دیگر از بزرگان نجف می فرمود: 

»آقای بهجت، بهجت نشد؛ مگر این که سال ها عبا را سر می کشیدند و به درس 

حرف  و  کنند  برخورد  کسی  با  مبادا  تا  برمی گشتند؛  نحو  همین  به  و  می رفتند 
کتفا می کردند.« 1 یات ا گفتن به ضرور بزنند؛ همواره در معاشرت و سخن 

229.خودسازیبی فایده!

یکی از طاب اصفهانی می گوید: 
زمانــى بــرای خودســازی و تزکّیــه نفــس چنــد ماهــى بــه مشــهد مقــدس مســافرت 
نمــودم. روزی خدمــت حضــرت آیــت اهلل  العظمــى بهجــت رســیدم. ایشــان بــدون 
یــد  کنــم، فرمــود: »آقــا، خودســازی بــه ایــن شــكل فایــده ای نــدارد! برو این کــه ســؤال 

ــد!« کنی ــان را خشــنود  ــه اصفهــان و مادرت ب

از خدمتشان مرخص  که  کردم. وقتی  با ایشان بحث  کمی  گفتم: نمی شود! و 

شدم، در این فکر فرو رفتم که بنده در این مورد با ایشان اصًا سخنی نگفته بودم، 

کردم.«۲   کجا دانست؟! سپس برگشتم و از ایشان معذرت خواهی  پس ایشان از 

1 . فریادگر توحید، ص37-36.
2 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص211-210 .
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مشق هفتم:
باخویشان

امیر مؤمنان علیفرمود: 
رحاِم؛

ْ
ُة اَل

َ
یراِن َو ِصل ج

ْ
َیساِر ِبّرُ ال

ْ
َزكاُة ال

زکاِت رفاه، نیكى با همسایگان و صله رحم است.

)تمیمی آمدی، غررالحكم و دررالكلم، ص265، ح3693(

امام صادقرمود: 
ســاَب  ِ

ْ
َرال َبلــوى َوُتَیّسِ

ْ
ــُع ال  َو َتْدَف

َ
مــوال

ْ
 َوُتْنمــی اَل

َ
عمــال

ْ
ــی اَل ّك ــَز  رحــاِم ُتـ

ْ
ــُة اَل

َ
ِصل

ــِل؛ َج
ْ
ــِ�ئُ ِف اَل َوُتْن

کیــزه، امــوال را بســیار، بــا را دفــع، حســاب )قیامــت( را آســان  صلــه رحــم اعمــال را پا
کنــد و مــرگ را بــه تأخیــر مى انــدازد. مــى 

)کلینی، الكافی، ج2، ح33(
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230.احترامبهپدرزنواستاد!

گذاشــتن ویــژه همســرش شــهید  فرزنــد عامــه  طباطبایــی در مــورد احتــرام 

قدوســی به مرحــوم عامــه نقــل می کنــد: 
کــه مــا بــا پــدرم در یــک منــزل بــه ســر مى بردیــم، حتــى یــک  در ســال های اول ازدواج 
بــار بــدون عبــا و ... در مقابــل پــدرم ظاهــر نشــد. احتــرام عجیبــى بــرای پــدرم بــه 
عنــوان اســتاد قائــل بودنــد و همیشــه مى گفــت: حــق اســتاد بســیار عظیــم اســت. نــزد 

ــو مى نشســت.1 بزرگ ترهــا، بــه خصــوص پــدرم، همیشــه دو زان

231.دامادومادرزنفحاش!

مــادرزن حــاج سیدهاشــم حــّداد، یکــی از زنــان نیرومنــد، پرخاشــگر و تندخــو 

بــود و بســیار سیدهاشــم را اذیــت می کــرد. سیدهاشــم حــداد می گویــد:

فعلــی  و  قولــی  اذّیت هــاى  کــردم:  عــرض  قاضــی  آقــاى  خدمــت  بــار  چندیــن 

ُاّم الّزوجــه بــه مــن بــه حــّد نهایــت رســیده اســت و مــن حّقــًا دیگــر تــاب صبــر و 

کــه بــه مــن اجــازه دهیــد تــا زنــم را  شــکیبایی آن را نــدارم و از شــما می خواهــم 

طــاق بدهــم. 

مرحوم قاضی فرمودند:

کردم: آرى! گذشته، تو زنت را دوست دارى؟! عرض   از این جریانات 

کردم: آرى! فرمودند: آیا زنت هم تو را دوست دارد؟! عرض 

کــن؛ تربیــت تــو بــه دســت زنــت  فرمودنــد: ابــدًا راه طــاق نــدارى! بــرو صبــر پیشــه 

1 . گفت وگو با نجمه السادات طباطبایی )همسر شهید آیت اهلل قدوسی(، ماهنامه شاهد یاران، 1387، شماره38، 
ص76.
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کــه  کــه می گویــی، خداونــد چنیــن مقــّرر فرمــوده اســت  می باشــد. و بــا ایــن طریــق 

کنــی و بســازى و شــکیبایی پیشــه  ــه دســت زنــت باشــد. بایــد تحّمــل  ــو ب ادب ت

گیــرى!

ــدًا تخّطــی و تجــاوز نمی کــردم، و  مــن هــم از دســتورات مرحــوم آقــاى قاضــی اب

آن چــه ایــن مــادرزن بــر مصائــب مــا می افــزود، تحّمــل می نمــودم. تــا یــك شــب 

گذشــته بــود، از بیــرون خســته و فرســوده و  کــه چــون پاســی از شــب  تابســتان 

کنــار حوضچــه  کــه در اطــاق بــروم، دیــدم مادرزنــم  گرســنه و تشــنه بــه منــزل آمــدم 

ى پاهایــش آب می ریــزد. تــا فهمیــد مــن از در وارد  گرمــا رو نشســته و از شــّدت 

گفتــن و ناســزا و فحــش دادن ... ــد  ــه ب ــرد ب ک شــدم، شــروع 

ه هــاى بــام، بــه بــام رفتــم تــا در آن جــا 
ّ
   مــن هــم داخــل اطــاق نرفتــم؛ یك ســره از پل

کــه  کــرد و بــا صــداى بلنــد بــه طــورى  بیفتــم. دیــدم ایــن زن صــداى خــود را بلنــد 

گفــت.  نــه تنهــا مــن، بلکــه همســایگان می شــنیدند بــه مــن ســّب و شــتم و ناســزا 

ــا حوصلــه ام تمــام شــد. همین طــور می گفــت ت

ــام  ه هــاى ب
ّ
کلمــه جــواب دهــم، از پل ــا یــك  کنــم و ی ــه او پرخــاش  ــدون آن کــه ب    ب

بــه زیــر آمــدم و از در خانــه بیــرون رفتــم و ســر بــه بیابــان نهــادم. بــدون هدفــی و 

مقصــودى. همین طــور دارم در خیابان هــا مــی روم و هیــچ متوّجــه خــودم نیســتم 

کجــا مــی روم؟ کــه بــه 

کــه  گهــان دیــدم مــن دو تــا شــدم: یکــی سّیدهاشــمی اســت     در ایــن حــال، نا

مــادرزن بــه او تعــّدى می کــرده و ســّب و شــتم می نمــوده اســت؛ و یکــی مــن هســتم 

کــه بســیار عالــی و مجــّرد و محیــط می باشــم و ابــدًا فحش هــاى او بــه مــن نرســیده 
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ــه ایــن سّیدهاشــم فحــش نمــی داده اســت و مــرا ســّب و شــتم  اســت، و اصــواًل ب

نمی نمــوده اســت. آن سّیدهاشــم ســزاوار همه گونــه فحــش و ناسزاســت؛ و ایــن 

کــه اینــك خــودم می باشــم، نــه تنهــا ســزاوار فحــش نیســت، بلکــه هــر  سّیدهاشــم 

گویــد، بــه مــن نمی رســد. کنــد و ناســزا  چــه هــم فحــش بدهــد و ســّب 

و  خــوب  بســیار  حــاِل  ایــن  کــه  شــد  منکشــف  مــن  بــراى  حــال  ایــن  در   ...

ــه  ک ــت  ــی اس ــزاها و فحش های ــل آن ناس ــر تحّم ــط در اث ــادى زا فق ــرورآفرین و ش س

ى بــه مــن داده اســت؛ و اطاعــت از فرمــان اســتاد مرحــوم قاضــی، بــراى مــن فتــح  و

گــر مــن اطاعــت او را نمی کــردم و تحّمــل اذّیت هــاى  ایــن بــاب را نمــوده اســت؛ و ا

مــادرزن را نمی نمــودم، تــا ابــد همــان سّیدهاشــم محــزون و غمگیــن و پریشــان و 
ــودم.1 ضعیــف و محــدود ب

232.دورهمی

طباطبایی-نقل  عامه  الهی-برادر  محمدحسن  آیت اهلل  همسر 

می کنند: 
یــز بــود، از  کــه عامــه تبر ایــن دو بــرادر بســیار بــا همدیگــر خــوب بودنــد. آن موقعــى 
همدیگــر جــدا نمى شــدند. عامــه هــم بــه آقــا خیلــى عاقــه داشــت. همیشــه ناهــار 
چیــزی مى گذاشــتند و مى فرســتادند دنبــال مــا کــه بیاییــد ناهــار دور هــم باشــیم. وقتــى 
کــه بــه مشــهد مى رفتیــم، بــه منــزل دختــر عمه شــان مى رفتیــم؛ همــان دختــر علــى  هــم 

آقــای قاضــى. مى گفــت: فامیل انــد، بگــذار خیرمــان بــرای این هــا باشــد.2

1 . حسینی طهرانی، روح مجّرد، ص174ـ17۶.
2 . الهیه، ص77.
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233.هدایاییبرایفامیل
در خاطرات فرزند شهید بهشتی آمده است:

یشــاوندان بــه اصفهــان مى رفتیــم  مــا معمــوالً ســالى دو بــار بــرای دیــدار بــا اقــوام و خو
کــه عیــد نــوروز و تابســتان بــود. پــدرم ایــن روزهــا را بیــن منــزل مادرشــان و منــزل مــادر 
بــع ســاعت زمــان  گاه، ر کــه  همسرشــان تقســیم مى کردنــد و از اقــوام دیــدار مى کردنــد 
 هدایایــى هــم از تهــران بــرای اقــوام مى بردند؛ 

ً
ایــن دیــدار از هــر یــك از اقــوام بــود. غالبــا

گل یــاس داشــتند، در ایــام نــوروز و آخــر  مثــاً چــون عاقــه ی خاصــى بــه عطــر 
یدنــد و مــا بــا ســرنگ آن را در شیشــه های  ســال، شیشــه بزرگــى از ایــن عطــر مى خر
ــد.  ــه مى دادن ــن عطرهــا را هدی ــوام، ای ــدان اق ــه فرزن ــم و ب ــى مى کردی ــری خال کوچك ت
در ایــن روزهــا از بعضــى از همســایگان و کســبه قدیمــى محــل هــم دیــدن مى کردنــد. 1

234.فامیلورعایتعرفیات

آیــت اهلل مجتهدی بــا نقــل خاطــره ای از اســتاد خــود در مــورد ارتبــاط ایشــان بــا 

کــه برخــی از آداب عرفــی را رعایــت نمی کردنــد، می گوینــد:  بســتگانی 
به  روزی  برهان مى فرمودند:  کبر  على ا شیخ   حاج  آیت اهلل  حضرت  ما  استاد 
خانه رفتم و متوجه شدم که عده ای میهمان از طرف آشنایان و فامیل های همسرم 
یف دارند و بعضى از آن ها بدون رعایت این که ما روحانى و آخوند هستیم و  تشر
مردم از ما بیش از دیگران توقع دارند، با ظاهری که شرعى، ولى با عرفیاِت طلبگى 
که برای آن ها توضیح دهد  گفتم  ما مناسب نبود، حضور داشتند؛ لذا به اهل بیت 
یان، هر وقت به  که متوجه بشوند و آن ها هم الحمدهلل متذکر شدند و بعد از این جر

منزل ما مى آیند، آن ها هم رعایت عرفیات را مى کنند.2

کالم فرزند ایشان«، پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت، شناسه خبر 77775،  1.»سیره شهید بهشتی در 
.1386/8/13

2 . برخوردار فرید، آداب الطاب، ج1، ص1۶7.
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235.جلساتفامیلی

که همراه پدر ]حجت االسام  کودکی ام زمانی بود  یکی از خاطرات خوش دوران 

و شــهید  کــه شــهید مطهــری  بــه جلســه هایی می رفتــم  قرائتــی[  المســلمین  و 

البتــه  بودنــد.  ســرحال  و  با نشــاط  خیلــی  روز هــا  آن  پــدر  می دیــدم.  را  بهشــتی 

ــه در  ــد. هم ــی دارن ــه فامیل ــته جلس گذش ــد  ــان، مانن ــه مشغله هایش ــا هم ــون ب کن ا

یــک جــا جمــع می شــویم. حاج آقــا چنــد ســاعتی بــا فامیــل هســتند و بعــد دوبــاره 
می رونــد.1 مطالعه شــان  ســراغ 

236.صلهارحام،حتیپنجدقیقه

کــه بــرای او باقــی می مانــد، از صلــه  شــهید بهشــتی با وجــود وقــت اندکــی 

گــر پنــج  ارحــام خــودداری نمی کــرد و در تعطیــات نــوروز یــا تابســتان، حتــی ا

دقیقــه هــم شــده بــود، بــه خویشــاوندانش ســر مــی زد و ایــن صلــه ارحــام تــا هنگامی 
کمــال انجــام می گرفــت.۲ کــه دیگــر مســئولیت ها اجــازه مــی داد، بــه طــور تمــام و 

237.یکبارهمهمسربرادرمراندیدم

ایشــان  از  وقتــی  شــد.  نابینــا  عمــر  آخــر  ســال  ســه  دو  اربــاب  رحیــم  آقــا  حــاج 

یــد یــا نــه؟ ایشــان فرمودنــد:  پرســیدند: پــس از ایــن همــه عمــر آیــا ادعایــی هــم دار

1.روایت دختر قرائتی از زندگی خانوادگی شان، فردا نیوز، شناسه خبر:214967، 1391/5/23.
گلی زواره، زندگی تربیتی و خانوادگی شهید بهشتی، ماهنامه پیام زن، 1374، ش4.  . 2
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در مســائل علمــى هیــچ ادعایــى نــدارم؛ امــا در مســائل شــخصى خــود دو ادعــا دارم: 
یكــى آن کــه بــه عمــرم غیبــت نگفتــم و غیبــت نشــنیدم و دوم آن کــه در طــول عمــر 

چشــمم بــه نامحــرم نیفتــاد.

که فرموده بود:     در احوال شخصی ایشان نقل است 
بــرادرم بــا همســرش چهــل ســال در منــزل مــا بودنــد و در ایــن چهــل ســال، یــك بــار 

هــم همســر بــرادرم را ندیــدم.1

238.نظمدرصلهرحم

خواهر شهید بهشتی درباره رعایت نظم هنگام صله ارحام شهید بهشتی می گوید:
کــه  ــرادرم بــه اصفهــان مى آمــد، تک تــک اعضــای فامیــل مى دانســتند  کــه ب موقعــى 
کــرده  او انســان بســیار دقیــق و منظمــى اســت و بــه همیــن دلیــل از تهــران مشــخص 
کنــد و از مــن مى پرســیدند »ببینیــد مــادر  ــا چــه کســى دیــدار  کــه چــه روزی ب اســت 
چــه روز و چــه ســاعتى وقــت گذاشــته اند کــه همــان موقــع بیاییــم«. ... در زندگــى او، 
کــه بــه خانــواده و فامیــل  همــه چیــز و همــه کــس ســر جــای خــودش بــود و وقتــى را 

اختصــاص داده بــود، حتــى بــه دوســتانش هــم نمــى داد. 
کــه حضــور داشــت بــا نهایــت ادب  گــر در ســاعتى بــا کســى قــرار داشــت، بــه فــردی  ا
کنــد  کــه از فــان ســاعت بــه بعــد بایــد بــا فــرد دیگــری ماقــات  و صراحــت مى گفــت 

و وقــت او تمــام اســت. 2

.)http://isfahan.ir( 1.زندگی نامه آیت اهلل حاج آقا رحیم ارباب، سایت مجموعه فرهنگی تخت فوالد، شهرداری اصفهان
ینــب الســادات بهشــتی«، مجلــه شــاهد یــاران،  2 . »شــهید بهشــتی در قامــت یــک بــرادر؛ در آیینــه خاطــرات خواهــرش ز

ز شــهادت آیــت اهلل بهشــتی و یــاران، ص75. یادمــان هفتــم تیــر ســال رو
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مؤسســه فرهنگــی هنــری طریــق معرفــت ثقلیــن، 1394.

آیــتاهلل حضــرت زندگــی  در درنگــی شــریعت:  شــهاب  علــی؛  33.رفیعــی، 

العظمــی  آیــت  اهلل  کتابخانــه عمومــی حضــرت  قــم:  العظمــیمرعشــینجفــی؛ 
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.1381 نجفــی،  مرعشــی 

امــام  زندگــی  از  گفته  هــا  نا و  گفته  هــا  آفتــاب:  پابهپــای امیررضــا؛  34.ســتوده، 

.1387 ج۲،  ج1و  پنجــره،  تهــران:  خمینــی؛ 

گفته هــا از زندگــی  گفته هــا و نا 3۵.ســیدناصری، حمیدرضــا؛ پــارهایازخورشــید: 

اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری؛ ]بی جــا[، ذکــر، 138۶.

کبر؛ زندگیبهسبکروحاهلل؛ مشهد: الشمس، 1389. 3۶.سیزیان، علی ا

نــگاهخانــواده؛  37.شــورای نظــارت بــر نشــر آثــار اســتاد مطهــری؛اســتادمطهــریاز

تهــران: صــدرا، 1388.

انتشــارات  دفتــر  قــم:  عرفــات؛  در نیایــش لطــف اهلل؛  گلپایگانــی،  38.صافــی 

.1371 اســامی، 

گلهایباغخاطره؛ ]بی جا[، مشهور، 1383. 39.صدری مازندرانی، حسن؛

40.طباطبایــی، فاطمــه؛ اقلیــمخاطــرات؛ ]بی جــا[، پژوهشــکده امــام خمینــی و 

انقــاب اســامی، 1390.

القــرآن؛ ]بی جــا[، دار  تفســیر فــی البیــان مجمــع 41.طبرســی، فضل بــن حســن؛ 

تــی؛ 1338. العربــی، تصحیــح سیدهاشــم رســولی محا التــراث  احیــاء 

تهــران:  طالقانــی؛  علــوی  عاءالدیــن  تصحیــح  االخــالق؛  مــکارم ؛  4۲.ـــــــــــــــــ 

.1371 االســامیه،  دارالکتــب 

ــامخمینــی؛ 313  بوســتانام گلبرگهایــیاز 43.عامــری ســیاهویی، محمــد؛ 

حکایــت موضوعــی از زندگــی امــام خمینــی؛ ]بی جــا[، عصــر رهایــی، 1388.

گفته هایــی از زندگــی خانوادگــی  ینــب؛ســیرهســتارهها: نا 44.عباســی آغــوی، ز



مشق مهر / الگوهای اخالقی - رفتارِی علما در خانواده۲0۲

ــت، 139۲. ــاران حکم ــم: ب ــا؛ ق علم

زندگــیمرتضــیمطهــری؛ بــه  4۵.علی  آبــادی، محمــد؛ سرگذشــتهایویــژهاز

روایــت جمعــی از یــاران؛ ]بی جــا[، عصمــت، ج۲، 1378.

ــی و  ــاالت علم ــه مق ــهخاتمــی: مجموع ــی؛یادنام ــدی، محمدتق ــل میب 4۶.فاض

تحقیقــی در بزرگداشــت آیــت اهلل حــاج ســید روح اهلل خاتمــی اردکانــی؛ ]بی جــا[، 

مؤسســه معــارف اســامی امــام رضــا، 137۶.

گزیــده ای از ســخنرانی های اســتاد  گفتههــا:  47.فاطمی نیــا، عبــداهلل؛نکتههــااز

فاطمی نیــا؛ ]بی جــا[، مســجد و حســینیه الزهــرا، ج1، 138۶.

48.فروغــی، نعمــت اهلل؛قافلــهایخدایــی: خانــواده در ســیره و ســخن اولیــاءاهلل؛ 

قــم: تاظهــور، 1387.

49.ـــــــــــــــ ؛فصلنامهشورایفرهنگیاجتماعیزنان، شماره 10.

۵0.فلســفی، محمدتقــی؛ خاطــراتومبــارزاتحجهاالســالمفلســفی؛ تهــران: مرکــز 

اســناد انقــاب اســامی، 138۲.

۵1.قطبــی، هــادی؛ درســایهخورشــید: نیــم نگاهــی بــه زندگانــی و خاطراتــی از 

مقــام معظــم رهبــری؛ قــم: احمدیــه، 1391.

فاتــح  قــم:  فرزنــد؛  تربیــت  از شــگفتانگیزی داســتانهای حیــدر؛ ۵۲.قنبــری، 

.138۵ خیبــر، 

گزیــده ای از خاطــرات  ۵3.کرمانشــاهانی، احســان؛ مجمــعملکوتیــان )معرفــی و 

چهــل شــهید شــاخص روحانیــت در یک صــد ســال اخیــر(؛ قــم: موسســه روایــت 

ســیره شــهدا ، 139۲.    
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۵4.کریم خانی، حمزه؛اخالقخانوادگیعارفان؛ قم: عطر یاس، 1389.

خراســانی(؛  آخونــد  )زندگــی  نــور   در مرگــی مجیــد؛  عبدالحســین  ۵۵.کفایــی، 

.13۵9 زوار،  ]بی  جــا[، 

تهــرن:  کبــر غفــاری؛  الکافــی؛ تصحیــح علی ا ۵۶.کلینــی، محمدبــن یعقــوب؛ 

.13۵0 االســالمیه،  دارالکتــب

محمدحســین  شــیخ  حــال  شــرح  پارســایی:  قلــه غامرضــا؛  زواره ،  گلــی   .۵7

.138۶  ،9۲ شــماره  مبلغــان؛  مجلــه  مطهــری؛  شــهید  پــدر  مطهــری، 

مکتب   قم:  شویم؛  آشنا بزرگان کودکی دوران با صفا: اهل  سرای  ؛  ۵8.ــــــــــــــ 

القرآن، 1380. 

۵9.ــــــــــــــ ؛ گوهریناشناخته؛ در احواالت آیت  اهلل میرزا علی فلسفی.

االطهــار؛  االئمــه  االخبــار  لــدرر الجامعــه بحاراالنــوار: محمدباقــر؛ ۶0.مجلســی، 

1403ق.  العربــی،  التــراث  احیــاء  دار  ]بی جــا[، 

تبلیغــات  دفتــر  قــم:  دوســتان؛  داســتان محمــد؛  اشــتهاردی،  ۶1.محمــدی 

.1371 -1370 اســامی،

نــگاهقــرآنوحدیــث؛ قــم:  ۶۲.محمــدی ری شــهری، محمــد؛ تحکیــمخانــوادهاز

دارالحدیــث، 1387.

۶3.ـــــــــــ ؛ حکمتنامهکودک؛ ترجمه عباس پسندیده؛ قم: دارالحدیث، 1391.

۶4.ـــــــــــ ؛ میزانالحکمه؛ ترجمه حمیدرضا شیخی، قم: دارالحدیث، 1377.

ــدمحبــوب؛  ــت  اهلل العظمــی بهجــت؛ عب ــار حضــرت آی ــز تنظیــم و نشــر آث ۶۵.مرک

ــت  اهلل العظمــی بهجــت، 1393. ــار حضــرت آی ــز تنظیــم و نشــر آث ــم: مرک ق
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گردآمده از سخنرانی های  ۶۶.مصباح یزدی، محمدتقی؛ مباحثیدربارهحوزه: 

محمدتقی مصباح یزدی؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 137۶.

تبلیغــات  ســازمان  قــم:  اســالم؛  نظــر  از فرزنــد تربیــت حســین؛  ۶7.مظاهــری، 

.13۶9 اســامی، 

و  مــادران  و  پــدران  راهنمــای  تربیتــی؛  هشــدارهای کبــری؛  ۶8.مظاهــری، علی ا

مربیــان: چهــل مســأله مهــم تربیتــی؛ قــم: هجــرت، 137۶.

۶9.معاونت فرهنگی تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ نکتههایی

اززندگیخانوادگیعلما، نشریه خانه خوبان، شماره۵1

70.مهدوی، سیدابوالحسن؛اسوهبندگی: زندگی نامه مرحوم آیت اهلل سیدبهاءالدین 

ی؛ اصفهان: نسیم رحمت، 139۲.  مهدو

71.مؤسسه تحقیقاتی فرهنگی اهل بیت   فریادگرتوحید؛ قم: انصاری، 1378.

7۲.مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی؛ صحیفــهدل؛ تهــران: مؤسســه تنظیم 

و نشــر آثــار امــام خمینــی، چ1، 1377.

مؤسســه  تهــران:  وحکایتهــا؛  خاطــرات والیــت؛  قــدر  فرهنگــی  73.مؤسســه 

.1377 والیــت،  قــدر  فرهنگــی 

 74.میریان، سید احمد؛پدرمهربان )خاطراتی از رفتار حضرت امام خمینی

.1390،کودکان و نوجوانان(؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام با 

7۵.مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس  الشموس؛ الهیه؛ تهران: شمس  الشموس، 1384.

7۶.نوری، حسین بن محمدتقی؛مستدرکالوسائل؛ ]بی جا[، موسسه آل البیت 

– الحیاء التراث، 13۶7.
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77.ـــــــــــــ ؛ آســمانی: شــرح زندگانــی عــارف مکتــوم آیــت  اهلل میــرزا محمدعلــی 

شمس الشــموس،1383. تهــران:  شــاه آبادی؛ 

بــر احــوال عــارف توحیــدی مرحــوم ســید هاشــم  دلشــده: تحلیلــی  ؛  78.ـــــــــــــ 

شمس الشــموس،1384. تهــران:  حــداد؛ 

79.ـــــــــــــ ؛ ســوخته: در ســیر و ســلوک عــارف توحیــدی آیــت اهلل شــیخ محمدجــواد 

انصــاری همدانــی؛ تهــران: شمس الشــموس،1383.

کامــل عظیــم حضــرت آیــت اهلل  گفته هایــی از ســیر توحیــدی  80.ـــــــــــــ ؛ عطــش: نا

ســیدعلی قاضــی طباطبایــی؛ تهــران: تهــران: شمس الشــموس،1383.

ب(مقاالت،نشریاتوسایتها

81.آرشیو بنیاد شهید قدوسی)ره(.

8۲. دفتر تبلیغات اسامی؛ مجله حوزه، قم، شماره ۵۵.

83. ــــــــــ ؛ مجله زن روز؛ قم، شماره 89۲ و 1۲۲0.

84. ـــــــــ ؛ روزنامه اطاعات، 13۶7/3/17 و ویژه نامه 13۶9/3/14.

8۵.فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شماره 10.

8۶. ماهنامــه پیــام زن، غامرضــا گلــی زواره، »زندگــی تربیتــی و خانوادگــی شــهید 

بهشتی« ، 1374.

87.ماهنامه شاهد یاران، شماره ۵ و ۶، 138۵؛ ش 18، 138۶ و ش ۶۲، 1389. 

88.مجله بشارت، شماره4، )مصاحبه با نجمه  سادات طباطبایی(، اردیبهشت 1377.
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89. مجله پیام انقاب، 1۲ اردیبهشت 13۶0، شماره مسلسل، 31سال دوم.

90.مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ مجله "خانه خوبان"؛ قم، ش ۲۲.

از  درس هایــی  مجلــه  صــادق؛  امــام  تحقیقاتــی  و  تعلیماتــی  مؤسســه   .91

.13۶0 مــاه  دی  ســال۲1،  شــماره10،  قــم،  اســام؛  مکتــب 

9۲. مؤسسه فرهنگی هنری طایه داران نور آفاق؛ ماهنامه امتداد، قم، ش3۶.

93.ویژه نامه روزنامه جمهوری اسامی، 13۶9/3/14.

94.هفته نامه خبری تحلیلی پنجره، شماره83.

9۵.www.farsi.khamenei.ir.
9۶.www.khaterat-rahbari.persianblog.ir.
97.www.portal.anhar.ir.
98.www.partosokhan.ir
99.www.sadighi.ir.
100.www.shafaqna.com.
101.www.webzine.mehrnews.com.
10۲.www.motahari.ir.
103.www.www.598.ir.
104.www.asriran.com.
10۵.www.aviny.com.
10۶.www.bushehrnews.com.
107.www.dolatebahar.com.
108.www.imam-khomeini.ir.
109.www.jamnews.ir.
110.www.khabaronline.ir.
111.www.link.khabarsaz.net
11۲.www.qom.irib.ir.
113.www.ramin500.ir.
114.www.saelin18. com. 
11۵.www.valedein.ir.
11۶.www.yadekhodatv.blogfa.com.
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امام خمینی

آیت اهلل سیدحسن الهی 
طباطبائی

آیت اهلل سیدابوالقاسم خویی

آیت اهلل سیدرضا بهاءالدینیآیت اهلل سیدروح اهلل خاتمی

آیت اهلل شهید سیداسداهلل 
مدنی

آیت اهلل سیدعلی خامنه ای آیت اهلل سیدحسن مدرس

آیت اهلل سیدمهدی یثربی

آیت اهلل شهید سیدمحمد 
حسینی بهشتی

آیت اهلل انصاری همدانی

آیت اهلل شیخ عبدالکریم 
حائری یزدی

آیت اهلل سیدشهاب الدین 
مرعشی نجفی

عالمه محمدحسین 
طباطبائی

آیت اهلل میرزا جواد
 آقا تهرانی

آیت اهلل میرزا علی آقا 
قاضی تبریزی
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آیت اهلل شهید 
سیدمحمدباقر صدر

آیت اهلل شیخ احمد 
مجتهدی تهرانی

آیت اهلل علی
 احمدی میانجی

آیت اهلل محمدکاظم 
خراسانی )آخوند خراسانی(

آیت اهلل شهید مرتضی مطهری

آیت اهلل شیهد مهدی 
شاه آبادی

کبر برهان آیت اهلل علی ا آیت اهلل محمدتقی بهجت

آیت اهلل شهید علی قدوسی

آیت اهلل شیخ محمدحسین 
مطهری

آیت اهلل علی پهلوانی

کوهستانی آیت اهلل محمد 

آیت اهلل شهید عبدالحسین 
دستغیب شیرازی

آیت اهلل مجتبی تهرانی

آیت اهلل میرزا محمدعلی 
شاه آبادی

عالمه محمدتقی جعفری
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حجت االسالم و المسلمین 
شهید سیدمجتبی نواب صفوی

حجت االسالم و المسلمین 
شهید غالمحسین حقانی

آیت اهلل میرزا مهدی
 الهی قمشه ای

حجت االسالم و المسلمین 
شهید محمدجواد باهنر

حجت االسالم و المسلمین سیدهاشم حداد
شیخ حسین زاهد

حجت االسالم و المسلمین 
مالعباس تربتی

کبر  آیت اهلل میرزا علی ا
مرندی

آیت اهلل میرزا علی فلسفی

حجت االسالم و المسلمین 
محمدتقی فلسفی

آیت اهلل بهاءالدین مهدوی

آیت اهلل حاج آقا رحیم ارباب

حجت االسالم و المسلمین 
محسن قرائتی

آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی آیت اهلل حسن حسن زاده آملی آیت اهلل لطف اهلل 
گانی گلپا صافی 

تصاویرعلما
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تازه های نشــــر:



۲11 کتابهایجدید معرفی

ثار منتشر شده: بخشی از آ


