
 خویشاوندان با علما رفتارشناسی :هجدهم مجلس

 *فیروزمهر محمدمهدی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 دیـد معر  در را فرد هر شخصیت که است ایآینه اجتماع، و اجتماعی، است موجودی انسان،
 و اسـت مستمر آن در ارتباط و ورحض اینکه لیا  به خویشاوندی، اجتماع دهد.می قرار دیگران

 در دارد. بیشـتری نقـش فـرد هـر شخصـیت نمایانـدن در دارند، کاریمیافظه امکان کمتر افراد
 تأکیـد مـورد بسیار خویشان، و خانواده با رشددهنده و سازنده سالم، رفتار و ارتباط داشتن اسالم

 کـه هسـتند تـو بـال ایشان زیرا بدار؛ گرامی را خویشانت» فرمود: علی امام است. گرفته قرار
 تـو نیرومنـد بازوی و دست و گردیمی باز آنها به که هستند تو ریشه و اص  و کنیمی پرواز بدان

ِّ کنی؛می اقدام آن به که هستند ِرم  ك 
 
ِّ وأ ك  ت  ِشير  ِّ ع  ُهم  ِإنَّ ِّ ف  اُحك  ن  ِذ  ج  ِطيُرِّ ِبه الَّ ِّ ت  ُلك  ص 

 
ِذ  وأ ه الَّ ي  ِصايُرِّ ِإل   ت 

ِّ ُدك  ِتِّ وی  ا  الَّ ُصوُ ِّ ِبه   و تبلیغـی برنامـه شـد داده دسـتور پیـامبر بـه دلیـ ، همـین به شاید 1.«ت 
ْ َوْ» کند؛ آغاز نزدیکانش و عشیره از را خود اصالحی ـِذر  ـَرِبین َعِشـیَرَتَ ْ َأن  ق  َ  شـاوندانیخو و 2؛األ 

   «!نک انذار را تیکنزد
 مهّم  سّنت این و شده رونقبی و رنگکم بسیار امروزی، ماشینی زندگی در خویشاوندان با ارتباط

 هایآسـیب رفـ  و هـاارزش انتقـال در توانـدمی و دارد گوناگونی اجتماعی و فردی آثار که دینی
 آن بـه است الزم رو،ازاین است. فراموشی حال در باشد، مؤثر جامعه افراد معنوی و روانی مادی،

 هسـتیم مناسـبی الگوی نیازمند خویشان، با سازنده و سالم رفتار و ارتباط برای شود. جدی توجه
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 رفتـار در و دینـی هـایآموزه قالـب در الگویی، چنین شود. گرفته بهره آن از راه نقشه عنوان به که
 گیـریبهره بـا نیستند، معصوم آنکه وجود با ربانی، عالمان است. شده ارائه معصوم پیشوایان
 خـود و داشـتند خویشـان بـا مطلـوبی رفتـار و تعام  ،بیتاه  و قرآن هایآموزه از درست
   اند.شده دیگران برای مناسب الگوی

  والدین به احترام

 همین به کند.می دریافت خود والدین از زندگی، در را ایثار و احسان و خدمت بیشترین فردی هر
 بنـدگان، بـر خـود حـّق  بیان از پس خداوند دارند. فرزندان عهده بر والدین را حق باالترین دلی ،

   فرموده: نمونه، عنوان به کند؛می یادآوری را والدین حّق 
َ ْ َقضی َوْ» ْ َرب  ُبُدوا َأال  ْ َتع  اهُْ ِإال  ِنْ َوْ ِإی  واِلَدی  ساناْا ِبال  ا ِإح  ْ ِإم  ُلَغن  َدَكْ َیب  ِكَبَرْ ِعن  ْ َأَحـُدُهما ال   َفـل ِكلُهمـا َأو 

ْ ما َتُقل  ُُ ْ َل ُهما ال َوْ ُأف  ر  َُ ْ َوْ َتن  ما ُقل  ُُ ْ َل الا ْ َوْ َكِریماْا َقو  ِفض  ما اخ  ُُ ْ َجناَحْ َل لِّ َمـةِْ ِمَنْ الذ  ح  ْ َوْ الر  ْ ُقـل   َربِّ

ما ُُ َحم  یاِني َكما ار   ییکـن مـادر و پدر به و !دینپرست را او جز :داده فرمان پروردگارت و 1؛َصِغیرا َرب 
 روا آنهـا بـه اهـانتی نیمترک رسند، رییپ سّن  به تو نزد آنها، دوی هر ای دو، آن از ییک هرگاه !دینک

 «!بگو ایشان به بزرگوارانه و دهیسنج و فیلط گفتار و !مزن ادیفر آنان بر و !مدار
 زمـانی خصـوصبه ایشان، به احترام شرایطی، هر در والدین به احسان بر تأکید ضمن آیه، این در
 هـایآموزه از آگـاهی بـا یند علمای است. شده معرفی فرزند قطعی وظیفه دارند، کمک به نیاز که

 حضـرت انقـالب، معظـم رهبـر داشـتند.می نگه را خود والدین احترام مطلوب، شک  به دینی،
 :داشته اظهار ظله(ای)دامخامنه اللهآیت

 کـه بـود روحانیونی جزء مطهری(، میمدحسین شیخ مطهری، شهید )پدر ایشان پدر »...
 پدرشـان بـه عمیقاا  مطهری مرحوم خود بود. تازمم فرد یک تقوا، و زهد و معنوی جنبه از

 جلـوی ایشـان داشـت.می نگـه نظیـرکم و زیاد حّد  در را پدرش احترام و ورزیدمی ارادت
 مشـهد در مـا که جلساتی در بود افتاده اتفاق بارها کند. شوخی بودم ندیده من هرگز پدرش

 قـدربه پدرشـان مقابـ  در ایشـان داشـت. حضـور هم ایشان پدر داشتیم، مطهری آقای با
 احتـرام پدرشـان بـرای عمیقـاا  کـه بود این از حاکی این، کرد؛می برخورد مؤدب ]بسیار[ی
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 را اسـالمی اخـالق و ذکر و عبادت به ُانس من، گفت:می بارها هم ایشان خود بودند. قای 
 1.« گرفتم... یاد پدرم از

 یـا و حم  وض  بارداری، دوران در که هاییسختی و بدیلشبی ایثارهای لیا  به مادر به احترام
 یـادآوری را والـدین احترام و احسان وقتی قرآن است. تأکید مورد بیشتر کند،می تیم  شیردهی

َنا َوْ» دهـد:می قرار توجه مورد بیشتر را مادر حّق  کند،می ی  ساَنْ َوص  ن  ِ
هِْ اْل  ساناْا ِبواِلَدی  هُْ ِإح  هُْ َحَمَلت   ُأم 

هاْا هَُْوَضْ َوْ ُكر  هاْا َعت  ُلهُْ َوْ ُكر  ر َثلُثوَنْ ِفصاُلهُْ َوْ َحم   ُ  و پـدر بـه هکـ میردکـ هیتوصـ انسان به ما 2ا؛َش
 دوران و گـذاردمـی نیزم بر ناراحتی با و ندکمی حم  ناراحتی با را او مادرش ند.ک ییکن مادرش

 .«است ماه سی بازگرفتنش، ریش از و حم 
 و کنـدمی یـادآوری را والـدین به احسان درباره انسان به خود وصیت نخست خداوند آیه، این در

 دوران و گـذاردمـی نیزمـ بر ناراحتی با و ندکمی حم  ناراحتی با را او مادرش» فرماید:می آنگاه
 آن معنـایش مـادر، هـایزحمت دربـاره توضـی  این «است. ماه سی بازگرفتنش، ریش از و حم 
 دارد. ریبیشت حّق  احسان، و احترام در او که است

 اشـر ، نجـف به تیصیلی سفر حتی سفرها تمام در مهدوی بهاءالدین سید اللهآیت» گویند:
 حتـی ادب، ایـن کـرد.می مراقبت ایشان از و بردمی خود همراه نداشت، ضرورتی اینکه با را مادر

 سـر پشـت کـه بود مقید و رفتنمی راه مادر از جلوتر هرگز شد.می رعایت نیز جزئی کارهای در
 وقتـی کرد.نمی دراز را خویش پای هرگز داشت، حضور مادرشان که اتاقی در کند. حرکت ایشان
 خـواب، و اسـتراحت بـرای نشست.می کام  ادب و احترام با مقابلش در آمد،می اتاقش به مادر
 گرفت.نمی سبقت مادرش بر هرگز
 صـر  و مطالعه و نماز از پس اهشب داشت، ایشان به که ایعالقه و ُانس دلی  به مکرمش مادر
 نـزدش مـادر کـه هـم هرچقـدر اوقـات، ایـن در باشـد. کنارشان کمی تا آمدمی اتاقش به شام،

 خسـته یـا دارد اسـتراحت قصـد که دادنمی نشان حتی بلکه کرد،نمی استراحت تنها نه ماند،می
   3«شد.می استراحت مشغول ایشان کرد،می ترک را اتاق خود می  به مادر اینکه از پس است.

 شـیخ دربـاره مثـال، بـرای اسـت؛ آموزنده و جالب العادهفوق مادر، با ربانی عالمان برخی رفتار
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   اند:نوشته انصاری مرتضی
 حمامی زن به را او و گرفتمی دوش به حمام نزدیک تا را مادرش بزرگ، فقیه اعظم، شیخ»

 مـادر بوسـیدست بـه هرشب برگرداند. خانه به را او کار، پایان از بعد تا ایستاد،می سپرده،
 گریسـت.می شـدتبه مادر، مرگ از پس رفت.می بیرون خانه از او اجازه با صب  و آمدمی

 شدم. میروم مادر به خدمت چون مهمی، بسیار نعمت از که است این برای امگریه فرمود:
 عمـر واجـب زهـاینما تمـام مراجعـات، و تدریس و کار کثرت با مادر، مرگ از پس شیخ

( )زنان هامتدّینه از مادر آنکه با خواند؛ را مادرش  1«بود. روزگار متدّین 

  رحم صله

 از» فرمـود: پیـامبر اسـت. خویشاوندان با پیوند دین، تأکید مورد و مطلوب رفتارهای از یکی
 دنیـا بـه آینـده در کـه را کسـانی نیـز و را امتم غائبان و حاضران برسد، فرا که قیامت روز تا اکنون

 راه سـال یـک کـه باشـد نیـاز آن انجـام بـرای اگـر حتـی کنم؛می سفارش رحم صله به آیند،می
ِّ ُاوِص  است؛ دین از جزئی رحم، صله زیرا بپیمایند؛ اِهد  ِّ الشَّ ِتا  ِمان  مَّ

ُ
ِّ أ اِئاب  غ  ِّ وال  ُهم  ِّ ِمان  ان   ِفا  وم 

ِبِّ ال  ص 
 
اِ ِّ أ ج  اِمِّ الر  ح  ر 

 
اِءِّ وأ س  ِمِّ ِإل ی الن  و  ةِِّال ِّ ی  ام  ِّ ِقي  ن 

 
ِّ أ ِصل  ِّ ی  ِحم  ِّ الرَّ ِّ وِإن  ان    ه ك  ل ی ِمن  ةِِّ ع  ِساير  ة ِّ م  ان  ِّ س  اِإنَّ  ف 

ِّ ِلك  ِّ ذ  یِن. ِمن     2«الد 
 نیازهـای تـأمین احسـان، دیـدار، قبیـ : از مختلـف اشکال به و است عام خویشاوندان، با پیوند

 توانـدمی احوالپرسـی و کردنسـالم حتـی و مهربانی و عطوفت ظلم، برابر در آنان از دفاع مالی،
ِِّصاُلوا باشـد؛ کردنسـالم بـا هرچنـد آوریـد؛ جـا بـه رحـم صله» فرمود: پیامبر گیرد. انجام
رحام ِّ

 
ِِّّمكُِّأ وِّو  الِمِِّّل     3.«ِبالسَّ

 کردنـدمی تالش درآید، عم  به باید و است دین جزء رحم، صله دانستندمی چون ربانی عالمان
   اند:نوشته بهشتی شهید احوال در کنند. عم  دینی واجب این به
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 در و کـردنمی خـودداری ارحـام صـله از مانـد،می بـاقی او برای که اندکی وقت وجود با»
 سـر خویشـاوندانش بـه بود، شده هم وقت دقیقه پنج اگر حتی تابستان، یا نوروز تعطیالت

 1«زد.می
 زنـدگی صـرع در حتـی اعصـار، همـه در کـه است آثاری لیا  به دین، در ارحام صله اهمیت
 گـردد.می مترتـب آن بـر است، فراموشی حال در هاسّنت گونه این مندانهسوگ که امروز صنعتی

 از: اندعبارت آثار، این از برخی
 افـراد در کـه اسـت واحدی حقیقت انسان، که بینش این کندمی کمک رحم صله بینشی: اثر .6

 آمـوزدمی غیرمستقیم طور به نیز و گردد ویتتق و بماند زنده همواره یافته، بروز و ظهور گوناگونی
 عضـوی بـه اگر کهچنان ببینند؛ پیکر یک اعضای را یکدیگر باید انسانی، بزرگ جامعه در افراد که
 شوند.می قراربی اعضا سایر برسد، آسیب آن از

 ییییگرنیییی  عضیییا  آ مبنییی 
 

 گد رنیی  یی   ز آفیرین    ر ک  
 

 روزگیار  آور   ر  بی   عضد  چد
 

 قییر ر  نمانییی  ر  عضیید ا  ر گیی 
 

 در ورزیمیبـت و مهربـانی و تعاطف کندمی کمک عاطفی، ُبعد در رحم صله عاطفی: اثر .2
 همـه که بگیرد شک  ایجامعه و کند سرایت باالتر سط  به آن از و یابد گسترش خویشان سط 
 بگیرند. فاصله بدخواهی و بدبینی و کینه از و بورزند عشق یکدیگر به اعضا

 در افزایـیهم و تعـاون روح و آمیزمسـالمت زندگی به رفتاری، ُبعد در رحم صله رفتاری: اثر .6
 ارحـامی جامعـه اعضـای میـان آرامـش و برکـت از سرشـار زندگی نیز و صالح و خیر گسترش

 برطـر  هاکـدورت شـودمی سـبب آنها، مشکالت به رسیدگی و خویشان با ارتباط انجامد.می
 بـه گیرنـد،می قـرار لطـف و توجـه مـورد و کننـدمی دریافـت کمـک که نیکسا هایدل و گردد
   کند. سرایت جامعه سط  به خویشان سط  از حالت، این و شود نزدیک کنندگانتوجه

 دورهمی جلسات

 و توانـایی و ضـعف از عشـیره، یـک اعضـای کـه است فرصتی خویشاوندان، دورهمی جلسات
 کننـد. اقـدام موجود هایاشکال رف  و یکدیگر تعالی و تقویت به و شوند باخبر یکدیگر تجارب

 و شـودنمی رعایـت هاارزش برخی دیگر، عام  هر یا جه  روی از جلسات، گونه این در گاهی
                                                           

 . 918، ص هرم مشق. مهدی میمدی صیفار، 1



911    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 هایینسشـت چنـین از کـریم، قرآن در باشد. داشته همراه به عکس نتیجه ها،نشست این بسا چه
ْ َقد ْ» است: شده انتقاد ل آیاِتي كاَن   ُكم ْ یُتت  ُتم ْ َعَلی  قـاِبُكم ْ َعلی َفُكن  ِكُصـوَنْ َأع  ِبِریَنْ * َتن  ـَتك   ِبـهِْ ُمس 
ُجُروَنْ ساِمراْا  ُ  شـد؛مـی خوانـده شما بر وستهیپ من اتیآ گذشته، در ه[ک دیاردهک فراموش ای]آ 1؛َت

 و دیـدرکمـی بارکاست امبر(ی)پ او برابر در هکدرحالی د؛یگشتبازمی عقب به رده،ک اعرا  شما اما
 «د.یپرداختمی ییبدگو به خود جلسات در هاشب

 جمـ  در آنها حضور که دادندمی تشکی  دورهمی جلسات خود خویشان با پارسا عالمان برخی
 کند:می نق  ،طباطبایی عالمه برادر ،الهی میمدحسن اللهآیت همسر است. جالب فامی 

 همـدیگر از بـود، تبریـز عالمه که وقعیم آن بودند. خوب همدیگر با بسیار برادر، دو این»
 و گذاشـتندمی چیـزی ناهـار همیشه داشتند. عالقه خیلی آقا به هم عالمه شدند.نمی جدا
 منـزل بـه رفتیم،مـی مشـهد هـم وقتی باشیم. هم دور ناهار بیایید که ما دنبال فرستادندمی

 خیرمـان بگذار اند؛فامی  گفت:می قاضی. آقای علی دختر همان رفتیم؛می شاندخترعمه
 2«باشد. اینها برای

 جلـوی کـه کنـدمی کمـک پارسـا، عالم یک میوریت با خویشاوندان بودن هم دور و هامیهانی
 اللـهآیت یابـد. گسـترش خویشـاوندان میـان مطلـوب، رفتـار و اخـالق و شـود گرفتـه هالغزش

 آداب برخـی کـه بسـتگانی بـا ایشـان ارتبـاط مورد در خود استاد از ایخاطره نق  با مجتهدی
 گوید:می کردند،نمی رعایت را عرفی

 و رفتم خانه به روزی فرمودند:می برهان اکبرعلی شیخ حاج اللهآیت حضرت ما، استاد»
 بعضـی و دارند تشریف همسرم هایفامی  و آشنایان طر  از مهمان ایعده که شدم متوجه

 بـا دارنـد، توقـ  دیگـران از بـیش ما از مردم و هستیم روحانی ما اینکه رعایت بدون آنها از
 بیـتاه  به لذا داشتند؛ حضور نبود، مناسب ما طلبگی عرفیات با ولی شرعی، که ظاهری

 بعـد و شدندمی متذکر الیمدلله هم آنها و بشوند متوجه که دهد توضی  آنها برای که گفتم
 3«کنند.می را فیاتعر رعایت هم آنها آیند،می ما منزل وقت هر جریان، این از

 فـرا کـه را چیزهـایی و کنـدمی پیدا نشاط انسان که است این دورهمی، و فامیلی جلسات ویژگی
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 قرائتـی والمسـلمین االسـالمحجت دختـر مانـد.می باقی خاطره یک صورت به برایش گیرد،می
   گوید:می

 رفتممـی هاییسـهجل به پدر همراه که بود زمانی ام،کودکی دوران خوش خاطرات از یکی»
حال و بانشاط خیلی روزها آن پدر، دیدم.می را بهشتی شهید و مطهری شهید که  بودنـد. سر 

 جـا یـک در همـه دارنـد. فامیلی جلسه گذشته مانند هایشان،مشغله همه با هم اکنون البته
 شـانمطالعه سـراغ دوبـاره بعـد و هسـتند فامیـ  بـا سـاعتی چند آقاحاج شویم.می جم 

 1«وند.رمی

 دادنههدی

 یـا بدهنـد کسی به ،بزرگداشت و دوستی اظهار رسم به که است ارمغانی و تیفه یامعن به هدیه،
 و کینـه و دهـدمی افـزایش افـراد میان را میبت که است دینی سّنت دادن،هدیه .بفرستند او برای

 دوسـت را گریهمـد اتـ د،یـده هیهد گریدیک به» فرمود: پیامبر برد.می بین از را هابدخواهی
ا د؛بـرمـی بـین از را هانهکی ،هیهد رایز د؛یده هیهد گریدیک به .بدارید و  ااد  ه  وا، ت  ااب  ح  ا ت  و  ااد  ه  اا ت  ه  ِإنَّ  ف 
ُبِّ ه  ذ  اِئِنِّ ت  غ     2.«ِبالضَّ
 تقـدیم هدیـه ایشان به کردندمی سعی که بود این خویشاوندان، با الهی عالمان رفتارهای از یکی

   است: آمده بهشتی شهید فرزند اتخاطر در کنند.
 نـوروز عید که رفتیممی اصفهان به خویشاوندان و اقوام دیدار برای بار دو سالی معموالا  ما»
 تقسـیم همسرشـان مـادر منـزل و مادرشـان منـزل بـین را روزهـا ایـن پدرم بود. تابستان و

 بـود. اقـوام از هریک از دیدار زمان   ساعت، رب  گاه که کردندمی دیدار اقوام از و کردندمی
 یـا، عطـر بـه خاصـی عالقـه چـون مـثالا  بردند؛می اقوام برای تهران از هم هدایایی غالباا 

 را آن سـرنگ با ما و خریدندمی عطر این از بزرگی شیشه سال، آخر و نوروز ایام در داشتند،
 دیــهه را عطرهــا ایــن اقــوام، فرزنــدان بــه و کــردیممی خــالی تریکوچــک هایشیشــه در

  3«دادند.می
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 تحمل
 کـه شـودمی مواجـه اموری و رفتار با ناخواهخواه دیگران، با ارتباطات و فردی زندگی در فردی هر

 کـه آنجـا تـا مـوارد، گونـهاین در هست. هم کنندهاذیت بسا چه و نیست او می  و خواست موافق
 را خـود و کردنتیم  ند،زنمی ایلطمه انسانی و دینی اصول به و است شخصی مناف  به مربوط

 و آدمـی آرامـش و آسایش در مهمی نقش نیفتاده، اتفاق چیزی گویا که معنا این به زدن،غفلت به
 نـیم و اسـت تیمـ  نـیمش عاقـ ،» فرمـود: علـی امام داشت. خواهد او ارتباطات استمرار

ِّ تغافـ ؛ دیگرش، ِّا ِّ و  ِّالعاِقا نَّ ِّ حتمااٌ ِّاِِّ هُِّصاُفِّنِِّ ل  غاُفاٌلِّ هُِّصاُفِّنِِّ و   میـی  در ارتباطـات، و تعامـ  1.«ت 
 آزاردهنـده برخوردهـای بـا شدنمواجه زمینه میی ، این در و است بیشتر خویشاوندان و خانواده

 عالمـان اسـت. نیـاز مـورد بیشتر فضا، این در تغاف  و تیم  ضرورت بنابراین، است. فراهم نیز
 در مهـارت ایـن از سـتند،ه مـردم ارتبـاط و نیـاز معـر  در دیگـران از بیش اینکه لیا  به دین

   اند:نوشته حداد هاشم سید درباره گرفتند.می بهره خویشاوندان نامطلوب رفتارهای با مواجهه
 سـید بسـیار و بـود تندخو و پرخاشگر نیرومند، زنان از یکی ،حداد هاشم سید مادرزن»

 ر عـ قاضـی آقـای خدمت بار چندین گوید:می حداد هاشم سید کرد.می اذیت را هاشم
 دیگـر حقـاا  من و است رسیده نهایت حّد  به من، به الزوجهُامّ  فعلی و قولی هایاذیت کردم:

 طـالق را زنم تا دهید اجازه من به که خواهممی شما از و ندارم را آن شکیبایی و صبر و تاب
 عـر  «داری؟ دوست را زنت تو گذشته، جریانات این از» فرمودند: قاضی مرحوم بدهم.
 ابـداا » فرمودنـد: آری! کردم: عر  «دارد؟ دوست را تو هم زنت آیا» فرمودند: .آری کردم:

 کـه طریـق ایـن بـا و باشدمی زنت دست به تو، تربیت کن؛ پیشه صبر برو نداری! طالق راه
 تیمـ  بایـد باشـد. زنـت دست به تو، ادب که است نموده مقرر چنین خداوند گویی،می

 و تخطـی ابـداا  قاضـی مرحـوم دسـتورات از هم من !«گیری پیشه شکیبایی و بسازی و کنی
  2.«منمودمی تیم  افزود،می ما مصائب بر مادرزن این آنچه و نکردم تجاوز

 خویشاوندان با وآمدرفت

 و زن یعنـی است؛ شوهر و زن بستگان با وآمدرفت خویشاوندان، با رفتار مهّم  هایعرصه از یکی
 منـ  زیـرا کننـد؛ منـ  آنـان دیـدار از را یکـدیگر ندارند حق ـ نکرده من  شرع که آنجا تا ـ شوهر
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   ندارد. همسویی انسانی و دینی اخالق با وآمد،رفت

 عاطفـه و میبـت خـال  عملی بستگانش، و مادر پدر، با وآمدرفت برای زن از شوهر شدنمان 
 یـا مـادرش و پدر خانه به وآمدرفت از را خویش همسر مردان از بعضی متأسفانه، است. انسانی
 مـورد کـه اخالقـی دارند؛ خود بند در ذلی  اسیری همچون را او و کنندمی من  برادرش و خواهر
 است. الهی رحمت از انسان میرومیت باعث و حق حضرت نفرت

 غلـ  خواسـته تسـلیم نباید بستگان، با وآمدرفت یا و مردم مشکالت حّ   خیر، امور در مرد البته
 پیـروی خـدا رسـول روش از اسـت مأمور اینکه به توجه با شوهر زیرا شود؛ خود فرزند یا زن

ْ َوْ» هست؛ نیز آنان انذار و بستگان هدایت اشوظیفه کند، ِذر  َربین َعشیَرَتَ ْ َأن  ق  َ    1.«األ 
 اگـر و کنـد جمـ  اشخانـه در را همسـرش و خود اقوام گاهی انسان که است خداپسندانه بسیار

 بترسـاند. زشـت اعمـال عواقـب از و نمایـد نصییت را آنان دارد، را کار این مهارت و تخصص
 و داشـت بسـتگانش و فرزنـد و زن بـرای را برنامـه این جمعه هایشب مجلسی عالمه گویندمی

 اسـت؛ شـده رنـگکم دینی آموزه این متأسفانه، امروزه 2دانست.می الزم خود بر را کار این انجام
 انسـانی و دینـی تکالیف به عم  از و شوندمی بستگانش خانه به زن وآمدرفت مان  شوهران زیرا

 .اندگردانروی خویش
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