
 عزت نفس مادرانه

 

همنشین میشیم سال های مختلف تو مناسبت که نهیا میدار هیئتیا بچه ای یاکه ما بچه مذهب یازاتیاز امت یکی

  ...چند نفر ء اینجز ش ندیدهخوددر گیتی به ما ستین ایتو دن شونکه نمون ییانسان هابا 

 ...با ما میشن نیک هم نشچهارده نور پا

 یا پای ئتیه یعنی میریم علیه السالم، نیامام حس یبا سبک زندگ میهست نیهمنش شتریمحرم ب امیدر ا

 یبا سبک زندگ مینیبیم ور یمذهب نستاگرامیا یهاپیکل یا میکنیگوش م یسخنران یمنشست ونیزیتلو

یه مقدار عربی ه یکاف میخونیم کسا ثیحد یتوق نطورهیهم هم هیفاطم امیاهمین االن  و میشیآشنا م نیمعصوم

   .میبه خودمون ترجمه رو بخون میزحمت بد نکهیا ای میباشبلد 

  ؟گهیمبهش  یچ سالم هللا علیها زهرا حضرت شهیوارد منزل م یامام حسن مجتب یوقت

 سالم  مادرم "السَّالُم َعلَیک یا اُّماهُ " :دیفرما یم علیه السالم یامام حسن مجتب

 ؟ندیفرمایمچی در جواب سالم هللا علیها حضرت زهرا 

ةَ َعینی"  "َوَعلَیک السَّالُم یا قُرَّ

 ..دمکه شا یچشم من هنگام یسیتر بگم خقیدق اینور چشم من  یسالم بر تو ا

حضرت  هارزشمند زیچ کی شهیچشم جمع م ۀکه گوش اشک شوقیاون ، ق دیگهشو اشک دیدید بهش میگن 

 :گهیم نوینسبت به فرزندش اسالم هللا علیها زهرا 

 دلم ای میوۀ و   "َوثََمَرةَ فُؤ ادی"

و فرزندش عزت نفس  هالفاظ استفاده کن نیبه فرزندش از ا یامکان نداره مادر، این الفاظ چقدر قشنگه

  !رشد کنه نه فیعزت نفس ضع با داشته باشه و ینییپا

  ..غمبریپامام حسن وارد شد اینا رو شنید رفت زیر کسا کنار  ،السالم هیعل نیطور با امام حسنیهم

 مادرم سالم"  السَّالُم َعلَیک یا اُّماهُ " وقتی وارد شد فرمود:هم  السالم هیعلاما حسین 

ةَ َعینی"جواب داد:  سالم هللا علیها حضرت زهرا  "َوثََمَرةَ فُؤ ادی َوَعلَیک السَّالُم یا قُرَّ

 دل من سالم  ۀویمای اشک شوق من و  یا

بین دوتا سالم هللا علیها  حضرت زهرا اینه که وجود داره نجایهم ا گهینکته د هی! چقدر قشنگه میبینید

کند بر یشه و دقیقا همونطوری که سالم مینم قائل یتفاوت هم هیچ کلمات استخدام در ،استفاده فرزندش در

ن و کنینگاه م دید کیدو فرزند رو با  .ندکیسالم م هم السالم هیعل نیحسامام  بر ،السالم هیعل امام حسن

 !کنهینها استقبال ماو از کلمه با یک


