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بین سالهای  1631تا  36 ،1631سال شعار «فرزند کمتر ،زندگی بهتر!» برای کنترل جمعیت مطرح شد و همهجا حتی
در صداوسیما هم تبلیغاتِ گسترده روی آن انجام گرفت .از سال  31تاکنون شعار «فرزند بیشتر ،زندگی بهتر» یا «فرزند
بیشتر ،زندگی شادتر» تبلیغ می کنند و معتقدند این سیاست در آن زمان الزم بوده ؛ اما ادامه آن در شرایط امروز ،کار
عاقالنهای نیست.
از این طرف جامعه امروزی هم سیاست فرزند بیشتر را عاقالنه نمی داند ومیگوید« :این از اون حرفاست! طرف
روزی یه وعده غذا هم نداره بخوره ،سالی یه بچه بیاره ،بگه "هر آنکس که دندان دهد نان دهد"! اونی که دندون
داده ،عقل هم داده! و این هم درسته که روزی آدمها دست خداست ...بعله ...صد در صد ...بدون شک ...و اگر خدا
نخواد برگی از درخت نمیافته .من توش شکی ندارم حتی همین حقوق کارمندی رو هم اگر خدا نخواد کارفرما
واریز نمیکنه ولی این معنیش این نیست که چشم روی واقعیتهای مالی مون ببندیم و تصمیمهای غیرعاقالنه
بگیریم .چون در لطف خدا هیچ شکی نیست اما آدم از فردای خودش خبر نداره.
شاید با بچهدار شدن افراد عاقالنهتر خرج میکنند ،شاید بعضی اضافهکار و کار دوم پیدا کنند ،شاید ادامه تحصیل
کسی در آن حین منجر به ارتقای شغلی و افزایش حقوقش بشه .صد البته با آمدن بچه ،پدربزرگ مادربزرگها
هم کمک مادی و معنوی میکنند.این طبیعیه که درآمدتان با بچه بیشتر بشه اما اگر کسی بگه درآمدم ثابته و
مخارجم هم بیشتر شده ولی قبالً کم میآوردم و حاال زیاد میارم راستش ...به ریاضیاش شک میکنم!» اینها را
نمیشه به حساب رزقِ بچه گذاشت .چون بچه ،با قاشق طال تو دهان که به دنیا نمیاد! و یارانه بچه و آدمبزرگ
همون  54هزار تومنه! خدا هم شب زیر بالش کسی تراول نمیذاره! مجبوریم همین حقوق و درآمد را برای خانواده
هزینه کنیم و اگر برای  3نفر هزینه شود  ،بهتر و عاقالنه تر می توان مدیریت کرد و سطح رفاهی باالتری را
برای فرزندان ایجاد کرد این مطلب را هر کسی با حساب سر انگشتی می تواند حساب کند.
به راستی فرزند بیشتر در شرایط اقتصادی امروز عاقالنه است ؟
در جواب باید بگوییم بله .راست میگویند به حساب ریاضی در بازار و کاسبی ،دو دو تا میشود چهارتا.
ما که از حساب ریاضی خدا خبر نداریم شاید جواب دو دوتا برای خدا بشود هزارتا!
این حساب دو دوتا برای دیروز و امروز نیست ،از هزار و اندی سال پیش بوده تا اآلن.
زمانی که «عبداللّه »1پسر پیغمبر اکرم (صلى اهلل علیه وآله) از دنیا رفته بود« ،عاص بن وائل» که از سران مشرکان بود،
پیغمبر اکرم (صلى اهلل علیه وآله) را به هنگام خارج شدن از مسجدالحرام مالقات کرد و مدتى با حضرت گفتگو نمود .بعد
وارد مسجد شد عرب کسى را که پسر نداشت «ابتر» (یعنى بال عقب ،بریده نسل و بى عقب) مىنامید ..به او
گفتند :با که صحبت میکردی؟ گفت :با این مرد «ابتر»!

اقناعاندیشه

 .1توضیح
به مفردات
آیه

 .3توضیح
و تبیین به
تفسیر و
شأن نزول

(هدف اندیشهای :تقویت اعتقاد مخاطب در مورد رزاقیت خدا خصوصا فرزندان خداخواسته)
در محاسباتِ ریاضیِ دنیاییِ عاص بن وائلها ،وقتی شخصی پسر ندارد ابتر است .این یعنی صفر دو تا میشود
صفرتا.
اما در محاسباتِ ریاضیِ خدا وقتی شخصی پسر ندارد و خدا میخواهد حساب کند دو دوتا میشود کوثر نه ابتر!
مردم دنیابین میگویند هیچ خدا میگوید خیلی زیاد.
«بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ * اِنّا اَعطَیناکَ الکوثر» * فَصَلِ لِرَبِّکَ وانحَر * اِنَّ شانِئَکَ هُوَ االَبتَر» ما به تو کوثر
(خیر و برکت فراوان) عطا کردیم! * پس براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى کن! * و بدان دشمن تو قطعاً ابتر
است.
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صلى اهلل علیه وآله)
را به نعمتهای بسیار و کوثر بشارت داد و دشمنان او را ابتر خواند .در واقع
خدا پیغمبر اکرم (
خداوند به همه اهل عالم فرمود که اگر من بخواهم دو دوتا نمیشود چهارتا ...میشود خییییییییلی زیاااااااااااااد.
آیتاهلل جوادی آملی میفرماید« :کوثر» به مفهوم خیر و نیکیِ بسیار 6است «خَیْر کَثیر فِی الدارین 5و برخی دیگر بر این
باورند که به معنای زیادی و فراوانی نسل و فرزند است .این معنا در نسل پاک پیامبر (صلى اهلل علیه وآله) و فرزندان فاطمه
4
علیهاالسالم آشکار شده است؛ این برکت تا روز رستاخیز ادامه خواهد داشت.

 .6توضیح
به آمار

سادات حسنی سادات حسینی و سادات محسنی
بیشک هیچ زندگی در عالم ،ثمرهاش پربارتر و گرانبهاتر از زندگی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سالماهللعلیهما نیست .این دو
بزرگوار صاحب سه پسر و دو دختر شدند .فرزندان این دو بزرگوار عبارتاند از :امام حسن ،امام حسین ،حضرت زینب،
سالماهللعلیهم 3
.
حضرت امکلثوم و حضرت محسن
اکنون در کشورهای جنوب آسیا دو میلیون ،در مراکش  1میلیون و در یمن ،مالزی و افغانستان بیش از  38میلیون و
همچنین در هند و پاکستان نیز بیش از  11میلیون نفر از سادات وجود دارند و در مجموع جمعیت سادات در جهان بیش
از  111میلیون نفر برآورد میشود 1و این ،همان جلوه اعجاز قرآن کریم است که در ضمن الهام غیبی و وعدهای حتمی،
خبر از عنایت ویژه خداوند به پیامبرصلیاهللعلیهوآله و حضرت زهرا علیهاالسالم داده است؛ تازه این آمار با احتساب سادات حسنی و
حسینی هست و اگر سادات محسنی هم میبودند ،کوثر بودن بیبی دوعالم بیشتر از اینها جلوهگر میشد چون با سقط
حضرت محسن علیه السالم یک سوم نسل سادات که میتوانست رشد چشمگیری داشته باشد از بین رفت.
آن فرقوه کوه زهورای جووان را کشتند
خدای مهربان را کشتند

پیغمبر اکرم (صلى اهلل علیه وآله) در «مدینه» در سال هشتم هجرت صاحب فرزند ذکور دیگرى به نام «ابراهیم» از «ماریه قبطیه» شد ،ولى اتفاقاً او نیز قبل از آن که به دو سالگى برسد چشم از دنیا
پوشید و وفات او قلب پیامبر (صلى اهلل علیه وآله) را آزرد.
«مجمع البیان» ،ذیل آیات مورد بحث؛ «بحار االنوار» ،ج  ،11ص .316
نورالثقلین ،ج  ،4ص  ،381ح .4
مجمع البیان ،ج  ،3ص .861
 .شیخ طبرسی در تفسیر شریف «مجمعالبیان» در شأن نزول سوره «کوثر» می نویسد :هنگامی که رسول خدا صلیاهللعلیهوآله از مسجد بیرون آمدند «عاص بن وائل سهمی» حضرت را در نزدیکی
درِ بنی سهم دید و با آن ح ضرت ،مالقات و گفتگو کرد .سپس به م سجد رفت در حالی که عده ای از بزرگان قریش ن ش سته بودند .آنان از او سوال کردند که کجا بودی؟ و «با چه ک سی صحبت
میکردی؟» گفت :با ابتر .این ماجرا بعد از فوت عبداللَّه ،فرزند رسووول خدا صوولیاهللعلیهوآله و خدیجه علیهاالسووالم اتفاق افتاد و طبق رسووم و عادت عربِ جاهلی ،کس وی که پسوور نداشووت را ابتر
مینامیدند .قریش هم در موقع مرگ عبداللَّه ،آن بزرگوار را ابتر و صنبور نامیدند ( .صنبور به شخ صی میگویند که برادر و فرزندی ندا شته با شد) .فخررازی ،مف سر بزرگ اهل سنت درباره «کوثر»
میگوید :منظور از «کوثر» ،فرزندان پیامبر صلیاهللعلیهوآله (از طریق حضرت فاطمه علیهاالسالم) است؛ زیرا این سوره در ردّ کسانی نازل شده است که به پیامبر صلیاهللعلیهوآله به دلیل نداشتن
فرزند ،طعنه زده و شماتت میکردند؛ بنابراین معنای آیه ،این ا ست که «خداوند برای تو فرزندان و ن سلی عنایت می کند که در طول تاریخ ،جاویدان خواهند ماند ».مجمع البیان فی تف سیر القرآن،
طبرسی فضل بن حسن طبرسی ،انتشارات ناصر خسرو ،تهران ،1613 ،ش ،ج ،11ص  863ذیل آیه.
 .سیر اعالم النبالء ،ذهبی 1516 ،ق ،ج  ،6ص 411؛ دخیل ،اعالم النساء 1513 ،ق ،ص .368
 .خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون امور فرهنگی و اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،مورخ  11اسفند .1633

ای وای که با کشتن محسن پسرش
یک سوم سادات جهان را کشتند
سقطجنین ،فقط پروژه دیروز دشمن برای قطع نسل سادات و شیعیان نبوده و در زمان حال نیز ادامه دارد و همچنین در
آینده نیز توسط دشمن برنامهریزی خواهد شد.
در کشور ما این دشمنیها در پوشش شعار فریبنده «فرزند کمتر ،زندگی بهتر» در خانوادههای ایرانی نهادینه شد و

 .5تبیین
با کالم
علما

تکفرزندی محبوبیت یافت.

.4
توضییح و
تبیین به
نمونه
خارجی

3تبیین
رحم خدا
به عنوان
منشا رزق

رهبر معظم انقالب در سال  31به بعد ،جهت توقف سیاستهای مهار جمعیت فرمود ...« :خانوادهها و جوانها باید
تولیدمثل را زیاد کنند .باید نسل را افزایش دهند .این محدود کردن تعداد فرزندان در خانهها و به این شکلی که
امروز هست و خطاست!»
بله یقیناً اداره زندگی و تربیت فرزند جدید ،زحمت دارد و مورد طعن و سرزنش مردمی هست که با حسابوکتاب و
ریاضی دنیا فرزند ناخواسته و یا به عبارت بهتر فرزند خدا خواسته؛ را ارزیابی میکنند ولی مؤمنین چون قرار است
زندگیشان رنگ و بوی خدا و اهلبیت داشته باشد 8و محیا و مماتشان 3مثل اهلبیت علیهم السالم باشد با الگو گیری از
اهلبیت علیهم السالم و با توکل بر خدا و وعدههای قرآنی و با حساب ریاضی خدا ،مسائل را محاسبه میکنند و تمام
مشکالت را تحمل میکنند چون میدانند سود و برد در قبول وعدههای خداست.
زندگى سخت فاطمه و على
تولد  4فرزند در طول  3سال زندگی مشترک ،یکی از درسهای بزرگ و الگوی قوی برای جامعه شیعی محسوب
میشود متأسفانه بسیاری از بانوان جامعه ما به دلیل سختی فرزند آوری ،عطای این اجر عظیم را به لقای زحمت
آن میبخشند و حالآنکه حضرت زهرا سالماهللعلیها با حداقل فاصله ممکن و با مشکالت فراوان فرزندانی را تربیت
نمود که سرآمد و فخر و شرف عالم شدند .زندگی این زوج با سختی و البته صبر ایشان در برابر این سختیها
همراه بوده است .در تاریخ آمده علی علیهالسالم دچار تهیدستی شدیدی شد .حضرت فاطمه علیها السّالم برای این
موضوع به حضور رسول اکرم صلیاهللعلیهوآله مشرّف شد .هنگامیکه دقّ الباب نمود ،رسول خدا صلیاهللعلیهوآله فرمود :من
احساس میکنم که حبیبهام پشت در باشد ،ای امّ ایمن برخیز ببین کیست.
وقتی امّ ایمن در را باز کرد و فاطمه زهرا داخل شد ،پیامبر خدا صلیاهللعلیهوآله به وی فرمود :زمانی نزد ما آمدی که
هیچوقت نمیآمدی! گفت :یا رسولاهلل! غذای مالئکه نزد خدای ما چیست؟ فرمود :گفتن الحمداهلل.
گفت :غذای ما چیست؟ فرمود :سوگند به حقّ آن خدایی که جان من در دست قدرت اوست مدت یک ماه است
که آتش در خانه ما روشن نشده (غذای پختنی نخوردهایم) ولی من آن پنجکلمهای را به تو یاد میدهم که
جبرئیل به من تعلیم داده است .گفت :کدام پنج کلمه یا رسولاهلل صلیاهللعلیهوآله؟
فرمود :بگو« :یَا رَبَّ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ یَا خَیْرَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ یَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِینَ وَ یَا رَاحِمَ الْمَسَاکِینِ وَ یَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِین»؛ حضرت فاطمه علیهالسالم پس از شنیدن این کلمات مراجعت نمود ،وقتی چشم حضرت امیرالمؤمنین
علیهالسالم به وی افتاد ،گفت :پدر و مادرم به فدایت چه خبر آوردی؟ گفت :من بهمنظور کار دنیا رفتم ،ولی با
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توشهای اخروی بازگشتم .علی علیهالسالم دومرتبه فرمود :برایت خیر باشد.

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ «رنگ خدایی و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟! »...آیه  168سوره بقره.
مفاتیح الجنان .زیارت عاشورا .اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَحْیَایَ مَحْیَا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ،وَ مَمَاتِی مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.
خدایا حیاتم را حیات [آمیخته به عشق] محمّد و خاندان محمّد ،و مرگم را مرگ [در حال شیفتگی به] محمّد و خاندان محمّد قرار ده.
 .زندگانی حضرت زهرا علیها السالم (ترجمه جلد  56بحار األنوار) ترجمه روحانی ،ص 434 :و 433

حضرت رسول صلیاهللعلیهوآله میتوانستند کمک مالی به ایشان بنماید ولی با آموزش این کلمات ،ایشان و همه
جهانیان را به نگاه توحیدی و رزاقیت خدای مهربان رهنمون کرد.
فرمود :یا رَبَّ الْأَوَّلِینَ وَ اآلْخِرِین ...وقتی خدای مهربان انسانها را خلق کرد؛ ربوبیت ،سرپرستی ،رزاقیت و خداییِ
همه عالم را خودش به عهده گرفت؛ و خودش هم خوب خدایی است (نِعْمَ الرَّبّ) 11چون هم خیرخواه همه
بندگانش است و هم رَاحِمَ الْمَسَاکِینِ و أَرْحَمَ الرَّاحِمِین.
رحمت خدا بیش از رحم پدر و مادر

 .1مقایسه
دلسوزی
مادر با
دلسوزی
خدا برای
طفل

 .8توضیح
و تبیین با
نمونه
روایی

در حدیثى از موال امیر المؤمنین على (علیه السالم) آمده است :اَهللُ رَحیْمٌ بِعِبادِهِ ،خداوند نسبت به بندگانش رحیم است
و از رحمت او این است که یکصد شاخه رحمت آفریده ،یکى از آن را بین تمام بندگان تقسیم کرده ،فَبِها تَتَراحَمُ
النّاسُ و بهواسطه آن یک رحمت ،مردم نسبت به یکدیگر مهرباناند ،وَ تَرْحَمُ الْوالِدَةُ وَلَدَها ...و مهر مادری نسبت
13
به فرزند خود نیز از آن یک رحمتِ خدا نشئت میگیرد.
محبت والدین به فرزندشان ،تنها بخش بسیار اندکی از یک رحمت خدا به همه خلقش در عالم دنیاست و این
بخش بسیار کوچک در برابر  33رحمت دیگر خدا هرگز قابل قیاس نیست.
عالوه بر این ،همان محبت پدر و مادر نسبت به فرزندشان که از رحمت خدا نشئت میگیرد ،دقیقاً همان محبت
رحمانی خدا نسبت به آن فرزند است که در قالب ابراز محبت و رحمت پدر و مادرش بروز کرده است.
رازق فقط خداست
امیر المومنین و حضرت زهرا علیهما السالم به خدایی که ارحم الراحمین هست ایمان داشتند چون خدایی که نسبت به
بندگانش اینچنین دلسوز و مهربان است ،در روزی رساندن هم اقدر القادرین است ،یعنی قدرت روزیرسانی با
حسابوکتاب و حکمت عالی را دارد و نحوه روزی رساندن به من و شما و همه مخلوقین را بهخوبی میداند و
خودش رزق همه جنبندگان از ریزودرشت را تضمین کرده و میفرماید« :وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
رِزْقُهَا»؛ و هیچ جنبندهای در زمین نیست جز آنکه روزیاش بر خداست 16.یکی از انواع توحید ،توحید در رازقیت
است یعنی «رازق فقط خداست» در نتیجه هیچ رازقی غیر از خدا نیست .پس اگر من نیز برای خودم سهمی از
رازقیت در نظر داشته باشم قطعاً دچار شرک شدهام.
درست است که هر موجودی در این دنیا سهمی از روزی دارد ،من نمیگویم که خدا برای برکت دادن منتظر
بارداری کسی هست؛ اما بارداری و فرزند آوری یکی از شاهراههای رزق است که خدا از طریق آن به ما بیحساب
روزی میدهد .بکر بن صالح میگوید به امام کاظم (علیه السالم) نامه نوشتم« :حدود پنج سال است که از طلب بچه
خودداری کردهام و این بدان سبب است که همسرم از این کار ناخشنود است و میگوید تربیت و نگهداری
فرزندان به علت کمبود مالی مشکل است .نظر شما چیست؟» امام در پاسخ به من نوشت« :اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَ جَلَّ یَرْزُقُهُمْ»15؛ در پی فرزند باش؛ زیرا روزی آنها را خداوند عزوجل میدهد .جایگاه عقل کسانی که
بارداری و حفظ جنین را برای این زمانه که مشکالت زیاد است ،بیعقلی میدانند و به نظر خودشان عاقل
هستند ،در پازل رزاقیت و قدرت و عقل خدا کجاست؟

أَشْهَدُ أَنَّ رَبِّی نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص 613
اَهللُ رَحیْمٌ بِعِبادِهِ ،وَ مِنْ رَحْمَتِهِ اَنَّهُ خَلَقَ مِأَة رَحْمَة جَعَلَ مِنْها رَحْمَةً واحِدَةً فى الْخَلْقِ کُلِّهِمْ فَبِها تَتَراحَمُ النّاسُ ،وَ تَرْحَمُ الْوالِدَةُ وَلَدَها ...فَاِذا کانَ یَوْمُ الْقِیامَةِ اَضافَ هذِهِ الرَحْمَةَ الْواحِدَةَ اِلى تِسْع وَ تِسعینَ
رَحْمَةً ،فَیَرْحَمُ بِها امَّةَ مُحَمَّدصلى اهلل علیه وآله :مستدرک سفینة البحار از مرحوم عالمه متتبع نمازى شاهرودى ،جلد  ،5صفحه .164
هود3 ،
علیه
الکافی ،کلینى ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،محقق /مصحح :غفارى ،على اکبر ،آخوندى ،محمد ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران 1511 ،هو ق ،چاپ چهارم ،ج  ،3ص  .6کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ (
السالم) أَنِّی اجْتَنَبْتُ طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَهْلِی کَرِهَتْ ذَلِکَ وَ قَالَتْ إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ تَرْبِیَتُهُمْ لِقِلَّةِ الشَّیْءِ فَمَا تَرَى فَکَتَبَ (علیه السالم) إِلَیَّ اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَرْزُقُهُمْ.
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برای همین میپرسم عقل و حسابوکتاب چه کسی مالک است؟ خدا؟ یا مردم؟ در معادالت و ریاضی مردم دنیا
وقتی کسی پول ربوی میگیرد اموالش زیاد میشود ولی در دفتر حساب خدا ،بیبرکتی و خسران و ضرر دنیا و
آخرت برای رباخوار قرار داده شده است:
14
«وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ».
و آن سودی که شما به رسم ربا دادید که بر اموال مردم (رباخوار) بیفزاید نزد خدا هرگز نیفزاید (بلکه محو و نابود
شود) .وقتی زکات میپردازید در حساب مردم دنیا ،اموال شما کمتر میشود ولی در حساب خدا چندین برابر؛ چون
رزق دست خودش هست و خودش مقدر کرده و ریاضیاش با حساب ریاضی اهل دنیا فرق کند« :وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ
زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»؛ 13و آن زکاتی که از روی شوق و اخالص به خدا( ،به فقیران)
دادید (ثوابش چندین برابر شود و) همین زکات دهندگان هستند که (نزد حق ثواب و برکات و دارایی) چند برابر
دارند.
رشدى که از ربا حاصل مىشود ،کاذب و ظاهرى است ،نه واقعى و نزد خداوند« .فَال یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ» گرچه در دید
مادّى ،پرداخت زکات ،مایه کمبود مال است ،ولى به جهت فقرزدایى از جامعه ،خدای مهربان بهصورت مضاعف
برکت و سود فراوان در آن حساب کرده است« :فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ».
خداوند متعال برکت را در وجود گوسفند قرار داده و از وجود سگ برکت را گرفته است.
گوسفند در هر زایمان یک یا دو و بهندرت سه بره به دنیا میآورد و معموالً گوسفند به مرگ طبیعی هم
نمیمیرد بلکه توسط انسان ذبح میشود و در مقابل سگ در هر بار زایمان پنج شش توله و یا بیشتر به دنیا
میآورد اما میبینیم تعداد گوسفندان بهمراتب از تعداد سگها در روی کره زمین بیشتر است و علت آن همان
برکت خدادادی در وجود گوسفند است.
افرادی را که به بهانهِ مشکالت اقتصادی اقدام به فرزند آوری نمیکنند و یا اگر خدا به آنها نعمتِ فرزند داد اقدام
به سقط عمدی جنین میکنند ،از نظر قرآن میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) افرادی که واقعاً فقیرند .در آیه  141انعام میفرماید:
«ال تَقْتُلُوا أَوْالدَکُمْ مِنْ إِمْالقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیَّاهُمْ؛ 11فرزندانتان را به خاطر فقر و بدبختی نکشید ،ما شما و
آنها را روزی میدهیم».
در این آیه نکته ظریفی وجود دارد :روزی شما مقدم بر روزی فرزندان آمده ،یعنی خیال نکنید که روزی فرزندانتان
دست شماست بلکه روزی خود شما را هم ما میدهیم.
حال که روزی ما را خدا میدهد مطمئن باشیم روزی دادن فرزندانمان هم برایش کاری ندارد .وقتی بین مردم
میرویم بسیار میشنویم که میگویند:

آیه  63سوره روم.
آیه  63سوره روم.
قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَإِیَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ ذَلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ؛ بگو :بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده بخوانم :چیزى را با او شریک مگیرید ،و به پدر و مادر نیکى کنید ،و فرزندانتان را از ترس تنگدستى
نکشید .ماییم که به شما و آنان روزى مىدهیم ،و به کارهاى زشت ،چه آشکار وچه پنهان ،نزدیک نشوید ،و نفسى را که خداوند (کشتن آن را) حرام شمرده ،جز به حقّ (مثل قصاص یا دفاع)
نکشید ،اینهاست آنچه خداوند شمارا به آن توصیه فرموده ،باشد که تعقّل واندیشه کنید.
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«از وقتی دخترم را حامله شدم زندگیمون عوض شد ،حاال هم که به دنیا اومده که صد برابر بهتر شده .سه ماهه
بود که ما بهطور کامالً اتفاقی و بدون هیچ برنامهریزی خونه خریدیم که من هنوزم باورم نمیشه و از نظر مالی
هم خدا را شکر همه چی خوبه ».فرشتههای کوچولوی خدا همیشه دو بال پر از برکت و رحمت الهی دارند.18
ب) افرادی که فقیر نیستند ولی ترس فقر در آینده و هزینههای فرزندِ خداداده دارند.
در سوره اسراء میفرمایند« :وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْئًا َکبِیراً»13؛
هرگز فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید (زنده کشی نکنید) ما رازق آنها و شما هستیم ،زیرا قتل فرزندان
بسیار گناه بزرگی است.
این آیه شریفه جواب کسانی است که از فقر میترسند :خَشْیَةَ إِمْالقٍ .این افراد نگران زندگی فعلی خود نیستند
ولی از این میترسند که اگر فرزندانی داشته باشند نتوانند از پس مخارج آنها برآیند .البته این ترس شاید ترس
عقالیی به حساب آید برای همین است که خداوند این افراد را مورد خطاب قرار داده و با بیان اینکه "ما هم رزق
آنها را میدهیم و هم رزق شما را" ،درصدد برطرف کردن نگرانی این افراد در مورد ارتزاق فرزندان است.
خوب است به دو خاطره 31از سقطجنین اشاره کنم که از مصادیق تحقق وعده الهی هستند؛ زنی  35ساله که در
دوران عقد باردار شده بود از ترس آبرو بچه خود را سقط کرد ،وی مدتی بعد از سقطجنین" ،متاستاز" شد و به
سرطان روده مبتال شد ،وقتی با من حرف میزد ،گریه میکرد و میگفت همه دکترها جوابش کردهاند؛ وقتی آیه
مذکور را برایش خواندم بر سرش کوبید و ابراز پشیمانی کرد؛ طبق این آیه هر کس مرتکب عمل زشت سقط
شود ،مورد آماج بال میشود؛ رزق و روزی ،دست خداست و لقمه حالل و خواندن نماز خودش کار تربیت اوالد را
انجام میدهد.
خاطره دوم
معلمی میگفت :یک سال به همراه یک معلم دیگر در ازای حقوقی ناچیز در روستایی تدریس میکردم،
بهطوریکه به خاطر نداشتن کرایه تردد ،شب را در مدرسه میماندم .این معلم روزی به من گفت صاحب پنجمین
فرزند خود شده اما پس از آزمایش غربالگری متوجه شده که جنین دچار بیماری "منگولیسم یا سندروم داون"
است؛ این معلم میخواست به خاطر عدم بضاعت مالی و نقص جنین ،فرزند خود را سقط کند.
به او گفتم که "سقطجنین از نظر قرآن حرام است و این کار ،انسان را به بال مبتال میکند ،چهبسا که رزقی در آن
باشد" به او این آیه را گوشزد کردم« :قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُوا أَوْالدَهُمْ سَفَهًا بِغَیْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا»؛ کسانی که بدون علم
فرزندانشان را میکشند ،زیان میکنند ،چون خدای متعال در ادامه این آیه میفرماید :مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ؛ یعنی خدا
رزق آن را میدهد و نادان کسی است که سقط میکند .این معلم با علم به ابتالی جنین به سندروم داون ،از
سقط کردن جنین منصرف شد و پس از مدتی بچه به دنیا آمد درحالیکه مبتال به سندروم داون بود؛ بعدها از آن

 18دیگری میگوید« :من هم به چشم دارم میبینم .همسرم دانشجوست و منبع درآمد درستی نداریم و از وقتی هم باردار شدم قیمت ها  6برابر شده اما زندگی ما راحتتر شده .ما که گاهی آخر ماه
کم میآوردیم االن با هزینههای آزمایش و ...اصال کم نمیاریم و راحتتر از همیشه زندگی میکنیم .کارها رو غلتک افتاده و بدون اینکه ما دنبالش باشیم مشکالت داره حل میشه .هیچ وقت فکر
نمیکردم بچه آنقدر پُر روزی باشه که با همون حقوق و گرونی و هزینه ما اضافه هم بیاریم».
﴿اإلسراء﴾61 ،
 31خاطره سوم
ما برای فرزند دار شدن کلی برنامه داشتیم که اول همسرم یک کار خوب مرتبط با رشتهاش پیدا کنه وقتی به یه ثباتی رسیدیم بعد بچهدار شویم ،اما خب خدا صالح دونست اول فرزندمون به دنیا
بیاد بعد همه چیز روی روال بیفته.
دیگری میگوید :من همیشه نگران مخارج بچه بودم ،باور نداشتم ولی حاال که به چشم دیدم نظرم کامال عوض شده و با این حرف موافقم .نینی من هنوز دنیا نیومده ،خدا میدونه از وقتی
فهمیدیم تو راهه ،سخترین مشکالت مالیمون به راحتی حل شده طوری کارها رو غلتک افتاده که خودمونم متعجب شدیم.
سوال :در لطف خدا هیچ شکی نیست اما آدم از فردای خودش خبر نداره...
جواب :از این حرف معلوم می شود هم در لطف خدا شکی هست هم در توکل به خدا .پس توکل به خدا کجا معنا پیدا میکند؟
بنده مؤمن کار درست را انجام میدهد و نتیجه را به خدا میسپارد.

معلم شنیدم که میگفت« :وجود این بچه ،آرامش را وارد زندگیام کرد و خدا به خاطر آن ،باقی فرزندانم را حفظ
کرد ،وضع مالیام تغییر کرد و برکت عجیبی وارد زندگیام شد بهنحویکه در حال حاضر با تمکن مالی بسیار
خوبی که دارم 41 ،خانواده نیازمند را تحت پوشش دارم!» فرزند این فرد هم وقتی به سن بیستسالگی رسید
براثر ایست قلبی فوت کرد و بعد از فوتش 11 ،عضو بدن وی اهدا شد؛ مشاهده میکنیم همین بچه منگل که به
گفته دکترها باید سقط میشد ،به  11نفر زندگی دوباره بخشید!
سرپرستی و نگهداری فرزندان از جنبههای مختلف برای هر یک از والدین بهتنهایی سخت و طاقتفرسا است
ولی خدا ولیّ و سرپرست مؤمنان است« :بَلِ اللَّهُ مَوْالَکُمْ وَ هُوَ خَیْرُ النَّاصِرِینَ.»31
شکی در این نیست که تالش افراد در کسب روزی دخیل است .اگر افراد دنبال روزی خود نروند در موارد بسیاری
از آن محروم میشوند .درست است که خداوند متعال روزیرسان است؛ ولی چنین نیست که خدا روزی هر کسی
را در دهانش بگذارد .از قدیم میگفتند از تو حرکت از خدا برکت .من و شما وظیفه داریم به فعالیتِ شغلی
خودمان بپردازیم و تالش کنیم ولی رزاق اصلی خدای مهربان است.
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(هدف احساسی :حس شوق و امید در جهت توسعه رزق در صورت حفظ جنین)
امیر المومنین و حضرت زهرا علیهما السالم می دانند که اگر با حساب ریاضی خدا به مشکالتمان نگاه کنیم ،وعده
حق خدا ،یاری و حمایت و حل مشکالت است.
خداوند متعال میفرماید« :وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَکِنْ کَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ»؛ و اگر اهل شهرها و آبادیها ،ایمان مىآوردند و تقوا پیشه مىکردند ،برکات آسمان
33
و زمین را بر آنها مىگشودیم؛ ولی آنها حق را تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.
این گفتار حکیمانه در واقع مىخواهد مردم را از بخل و تنگ گرفتن بر عیال و کسانى که نانخور او هستند بر
حذر دارد و به شرکت در کارهاى خیر تشویق کند و امیدوار سازد که هراندازه بیشتر به سراغ این امور روند خداوند
هم روزى آنها را وسیعتر مىکند.
اگر مادران باردار ،تقوای الهی را رعایت کنند و بهجای گناه کبیره سقطجنین ،فرزندشان را حفظ نمایند؛ خدای
مهربان وسعت مالی فراوان نصیب آنها خواهد کرد و بالعکس اگر مرتکب قتل فرزند خودشان شوند در دو دنیا به
نکبت و بدبختی مالی و غیرمالی مبتال خواهند شد .این وعده حق خداست.
از دوران عقدمون (حدود  3سال پیش) قصد فروش خط رند همسرم را داشتیم .بارها آگهی داده بودیم اما
علیرغم رندی زیاد به قیمت خوب نمیرفت .مشتری قیمت باال داشت اما داللها همهاش رأی مشتریها رو
میزدن تا خودشون خط رو به دست بیارن ...تا اینکه وقتی توی اتاق عمل بودم بی آنکه در آن روز یا حتی روز
قبلش آگهی داده باشیم یکی زنگ زد به موبایل شوهرم و خطشو به قیمت خوبی ( 4میلیون تومن) خرید .احتماالً
از آگهیهای قدیم میدونسته قصد فروش داریم .جالب اینکه من اورژانسی و ساعت ده و نیم شب سزارین شدم.
غیر از این بدون اینکه حتی انتظارشو داشته باشم هفتماهه باردار بودم که حرف خونه خریدنمون پیش اومد ولی

توسعه
رزق

من چون پول نداشتیم حتی میترسیدم شوهرم حرفشو بزنه اما خدا میخواست برای فرزندمون و ما خونه بخره و
فرشتههاشو فرستاده بود .همه دست به دست هم دادن و خونهای خریدیم به لطف خدا که خوابش را هم
36
نمیدیدیم .چند روز شاید  11روز قبل از تولد بچه قولنامه کردیم.
صلى اهلل علیه و آله)
آورده که« :مَنْ وَسَّعَ وُسِعَ عَلَیْهِ وَ کُلَّما
ابن ابى الحدید در شرح نهجالبالغه حدیثى را از رسول خدا (
کَثُرَ الْعِیالُ کَثُرَ الرِّزْقُ»35؛ (هر کس دامنه انفاق را گسترش دهد خداوند روزى او را وسیعتر مىکند و هر زمان
افراد خانواده انسان بیشتر شوند روزى نیز فزونتر خواهد شد) .این مفسر نهجالبالغه سپس داستانى از بعضى از
ثروتمندان نقل مىکند که تقسیم ساالنهاى براى جمعى از فقرا داشت .ناگهان به نظرش آمد که این هزینه زیادى
مىبرد .به حسابدار خود دستور داد که آن را قطع کند .شبى در خواب دید که اموال زیادى در خانه دارد و گروهى
آنها را از درون خانهاش به آسمان مىبرند و او جزع و بىتابى مىکند و عَرضه مىدارد :پروردگارا! روزى من چه
شد؟ روزى من چه شد؟ ناگاه این پیام به او رسید که ما اینها را به تو روزى دادیم که آن را درباره فقرا مصرف
کنى هنگامیکه آن را قطع کردى ما هم آنها را از تو گرفتیم به دیگران دادیم .صبح گاهان هنگامیکه بیدار شد
34
به حسابدارش دستور داد تمام آن کمکها را ادامه دهد.

رفتار

(راهکار های حل مشکالت اقتصادی جهت حفظ جنین)
این فرصت برای من و شما هست که بتوانیم در فضای جامعه فضایی ایجاد کنیم که افراد جامعه ،دیگران را
حامیِ خود در تأمین مخارجِ فرزندِ نورسیده خود بدانند حتی در فرزندان خدا خواسته بهراحتی حس کنند میتوانند
روی کمک مردم هم حساب کنند؛ درنتیجه بتوانند با حساب ریاضی خدا ،به مشکالتشان نگاه کنند؛ برای این کار
میشود با راهکارهای زیر باور مردم را روی حساب ریاضی خدا تقویت کنیم:
 )1افزایش اطالعات
جهت اطالع بیشتر در این مورد توصیه میشود کتاب «ایران جوان بمان» را مطالعه کنید .این کتاب حاصل پاسخ
حجتاالسالم عباسی ولدی به سؤاالت شنوندگان برنامههای رادیو معارف است که در بیانی ساده و روان ،همه
موضوعات و مسائل مطرح در بحث افزایش جمعیت ،تربیت فرزند ،کنترل جمعیت در ایران ،مشکالت اقتصادی
خانوادههای پرجمعیت ،سنتهای الهی در رزق و روزی به بندگان ،جایگاه فرزند آوری در اسالم و ...را طرح کرده است.
شما میتوانید برای تهیه کتاب به سایت پاتوق کتاب فردا 33مراجعه کنید و این کتاب را آنالین سفارش بدهید.
 )3سرمایهگذاری برای آینده ،ازدواج ،تحصیل ،بیمه عمر ،بیمه ازدواج
پسانداز و سرمایهگذاری برای فرزندان مثل استفاده از بیمه عمر و ...تمهیدی برای تأمین آتیه است در موارد
ریسک اقتصادی ،فوت شخص و قطع درآمد وی و همچنین ازکارافتادگی و بازنشستگی و بیماریها و
هزینههایش .ضمن اینکه تأمین هزینههای غیرمترقبه ،میتواند از صندوق ذخیره بیمه زندگی سرپرست خانواده
هم تأمین شود.
حسابهای بانکی تأمین آتیه مثل بانک صادرات ،مسکن ،آینده ،رفاه ،کشاورزی و ...هم برای جمعآوری مبالغ
خرد و تبدیل به سرمایه ارزنده در میانمدت ،مانند بیمه عمر عمل میکند.
 )6صندوقهای قرضالحسنه خانگی
 36نی نی سایت.
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اگر مؤمنین فامیل صندوقهای قرضالحسنه خانگی تشکیل دهند و اولویت وامدهی را برای حمایت از رفع
مشکالت خانمهای باردار و سایر مشکالت مالی آنها قرار دهند ،بهراحتی میتوانند باور بستگان خود را نسبت به
حساب ریاضی خدا زیاد کنند؛ فقط کافی است چندین نفر از اعضای فامیل یا دوستان و آشنایان که به یکدیگر
اعتماد کافی دارند دور هم جمع شوند و یک صندوق قرضالحسنه راه بیندازند.
آقای حسین رامبد حدود  14سال پیش صندوق فامیلی کوچکی را راه میاندازد تا به اعضای آن وام بدهد؛ اما
صندوق آقای رامبد ،قوانین و چینش خاصی دارد که شبیه هیچکدام از صندوقهای فامیلی نیست :این صندوق
قسط ماهانه مشخصی ندارد .دریافتکننده وام میتواند ماهانه هر مقداری که میتواند پرداخت کند .ممکن است
حتی یک ماه یا چند ماه پولی پرداخت کند و این موضوع هیچ ایرادی ندارد .فقط تا تسویه وام نمیتواند وام
جدیدی دریافت کند .این صندوق مزایای بسیار زیادی نسبت به وامهای بانکی و بقیه جاها دارد .اینجا هیچ سند و
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مدرک و چک و سفتهای وجود ندارد و همه چیز بر اساس اعتماد است.
 )5راهاندازی کمپینهای رصد و حمایت از خانوادههای بیبضاعت
امام جماعت مسجد یا روحانی هیئت و هیئت امناء میتوانند با کمک همدیگر یک کمپین اجتماعی یا خیریه را
تشکیل دهند و خانوادههایی را که از لحاظ مالی ضعیف هستند ،خصوصاً آنهایی که در انتظار تولد فرزند نورسیده
هستند رصد ،و مشکالتشان را شناسایی ،و به حل مشکالتشان کمک کنند.
آقای رضا هاللی مداحِ هیئت الرضا تهران :خیریهای به نام امام حسن مجتبی (علیه السالم) داریم که برای
بیبضاعتها جهیزیه و خانه استیجاری تأمین میکنیم.
حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) از ما خواسته است که هوای مستمندان را داشته باشیم .فکر نکنید که ما فقط به هیئت
میآییم و سینه میزنیم و میرویم؛ ما قبل و بعد از هیئت برای جهیزیه و پرداخت بدهی بدهکاران تالش
میکنیم .ما با مشکالت هیئت راه میاندازیم ،با مشکالت و مریضی میخوانیم و با مشکالت هم پیش میرویم.
خدا کمک میکند و امام حسین (علیه السالم) برکت میدهد .ما تا جایی که توان داریم به وظیفهمان عمل میکنیم و
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یک نهاد مردمی هستیم؛ از جای خاصی حمایت نمیشویم.
شهید احمدی روشن دستم را گرفت ،از خوابگاه برد بیرون .روبهروی خوابگاه زنجان خانههایی بود که معلوم بود از قدیم
مانده؛ از زمان آلونکنشینها .همیشه چشمم به این خانهها میافتاد ،اما هیچوقت فکر نکرده بودم به آدمهایی که توی
این آلونکها زندگی میکنند .اوضاعشان خیلی خراب بود .رفتیم جلوتر .از یکی از خانهها خانمی آمد بیرون ،سه تا بچه
قد و نیم قد هم پشت سرش .مصطفی تا چشمش به بچهها افتاد ،قربان صدقهشان رفت .خانه در واقع ،یک اتاق خرابه
نمناک بود .در نداشت؛ پرده جلویش آویزان بود .از تیر چراغ برق سیم کشیده بودند و یک چراغ جلوی در روشن کرده
بودند .مصطفی گفت« :ببین اینا چطوری دارن زندگی میکنن .ما ازشون غافلیم ».چند وقتی بود بهشان سر میزد .برنج
و روغن میخرید و برایشان میبرد .وقتی هم که خودش نمیتوانست کمک کند ،چند تا از بچهها را میبرد که آنها
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کمک کنند.
روضه

امام رضا علیهالسالم فرمود« :نگاه کردن به فرزندان و ذریههای ما عبادت است ».از امام سؤال شد« :ای پسر رسول خدا
صلیاهللعلیهوآله ،آیا نگاه به امامان اهلبیت علیهمالسالم که از شما خانواده هستند ،عبادت است یا نگاه به تمام کسانی که از نسل
رسول خدا صلیاهللعلیهوآله وجود آمدهاند؟ امام رضا علیهالسالم در ادامه فرمود« :بَلِ النَّظَرُ إِلَی جَمِیعِ ذُرِّیةِ النَّبِی صلیاهللعلیهوآله عِبَادَةٌ
https://b3n.ir/115353 31
https://b3n.ir/386613 38
https://b3n.ir/368383 33

مَا لَمْ یفَارِقُوا مِنْهَاجَهُ وَ لَمْ یتَلَوَّثُوا بِالْمَعَاصِی61؛ بلکه نگاه به تمامی ذریههای پیامبر اکرمصلیاهللعلیهوآله عبادت محسوب
میشود تا زمانی که خود را به گناه نیاالیند و از راه پیامبر جدا نشوند».
اما چه کردند با نسل و ذریه حضرت زهرا؟
ثُلث سادات جهان کم شد و پروانه شدی
کاش در پشتِ در سوخته مسمار نبود
کربال جلوه هفتاد و سه تن بود اگر
61
هیزم و میخ در و آتش و دیوار نبود
در فاطمیه یک دنیا اندوه وجود دارد .عاشورا و شهادت امیرالمؤمنینعلیه السالم جای خود ،اما مصیبت فاطمهسالم اهلل علیها آغاز
مصیبتهای شیعه است .اول شهیدی که در راه امامت و والیت فدا شد در این ایام بود .نمیدانم فاطمه در این شبها
چه حالتی داشت ،اما نوشتهاند« :کَالشَّبَهِ» به قدری الغر شده بود مثل شبحی میماند در رختخواب .دیگر فاطمه بعد از
پدر «نَاحِلَةَ الْجِسْمِ ،مُنْهَدَّةَ الرُّکْنِ ،بَاکِیَةَ الْعَیْنِ مُحْتَرِقَةَ الْقَلْب» 63اشک چشمش خشک نشد ،سوز قلبش آرام نگرفت و روز
به روز الغرتر میشد .اگر کسی پیش او میرفت میدید که امروزش با دیروزش بهکلی فرق کرده است .بعضی از زنها
میآمدند سؤال میکردند :خانم! بیماری شما چیست که اینقدر بدنتان نحیف شده و شما را از پا درآورده است؟ میفرمود:
بیماری من تنها بیماری جسمی نیست ،من از ظلمی که به حق علیعلیه السالم روا داشته شده است میسوزم .فقدان پدر و
ظلم به علی؛ 66جسمم را نحیف و مانند شَبَح ساخته است.
سنگ صبورش قبر پیغمبر بود .بلند میشد ،آرام میآمد کنار قبر رسولاهلل و با خودش نجوا میکرد :یا رسولاهلل! «بَقِیتُ
وَالِهَةً وَحِیدَةً وَ حَیْرَانَةً فَرِیدَة» 65بابا ،به خدا بعد از تو تنها شدم .مردم از ما اعراض کردهاند .بابا! دیگر جواب سالم علی را
هم نمیدهند .خانهای را که شش ماه بر در آن خانه میآمدی و میگفتی :السّالم علیکم یا اهل البیت و آیه تطهیر را
میخواندی ،بلند شو ببین با آن چه کردهاند.
بنگر به جانب کاشانه زهرا
ماندم به میان در و دیوار زکینه
به دل خسته زهرا نظری کن
بعد از تو پدر رفت ز کف عزّت زهرا
بنگر به در سوخته خانه زهرا
تا محسن من سقط شد ای ماه مدینه
بر پهلوی بشکسته زهرا نظری کن
جز مرگ نباشد پس از این حسرت زهرا
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بابا ،یک خواهش از تو دارم .دعا کن فاطمه پیش تو بیاید و به تو ملحق گردد؛ «یَا إِلَهِی عَجِّلْ وَفَاتِی سَرِیعاً».

 .61قَالَ النَّظَرُ إِلَی ذُرِّیتِنَا عِبَادَةٌ فَقِیلَ لَهُ یا ابْنَ رَسووُولِ اللَّهِ النَّظَرُ إِلَی الْأَئِمَّةِ مِنْکُمْ عِبَادَةٌ أَوِ النَّظَرُ إِلَی جَمِیعِ ذُرِّیةِ النَّبِیصوولیاهللعلیهوآله قَالَ بَلِ النَّظَرُ إِلَی جَمِیعِ ذُرِّیةِ النَّبِیصوولیاهللعلیهوآله عِبَادَةٌ مَا لَمْ
یفَارِقُوا مِنْهَاجَهُ وَ لَمْ یتَلَوَّثُوا بِالْمَعَاصِی .عیون أخبار الرضاعلیهالسالم ،ج ،41 ،3باب فیما جاء عن الرضاعلیهالسالم من األخبار المجموعة.
 61محسن کاویانی
 .63بحاراالنوار ،ج  ،56ص 181؛ مناقب ،ج  ،6ص .633
 .66بحاراالنوار ،ج  ،56ص 143؛ مناقب ابن شهر آشوب ،ج  ،3ص .53 – 314
 65بحار األنوار ،ج ،56ص .114
 .64بحاراالنوار ،ج  ،56ص .111

