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اگر انسان می خواهد فرزندانی 
مطیع و خوب داشته باشد ؛ قدم 
اولش این است که به مادرِ بچه 
ها یعنی همسرش احترام 

 به پدر بچه ها( ؛ و برای خانمها)بگذارد

نمی شود زن و مرد همیشه در حال بی 
به هم باشند ، و بخواهند فرزندانشان به احترامی 

 آنان احترام بگذارند

  مثال اول:

پدر، به بچه ها گفته است، داخل اتاق بازی نکنید و 
بچه ها بازی می کنند ، بعد پدر بیاید و به بچه اش 

 بگوید : چرا داخل اتاق بازی کردی

به نظر  هفرزند جواب دهد: مادر اجازه داده و پدر بگوید : مادرت غلط کرد
 شما این بچه وقتی بزرگ شد ، با پدر و مادرش چگونه برخورد می کند

 :۱داستانک 

یادم می آید بچه که بودم و با توپ توی اتاق بازی می کردم توپ را زدم وشیشه شکست , امام با ناراحتی آمدند که  می گوید :رحمت اهلل علیه خانم فریده مصطفوی،دختر حضرت امام خمینی 
 ما را تادیب کنند که چرا این کار را کرده ایم ؟ 

 [ ۸۰صفحه  ۱ علیه جلد اهلل رحمت  ]برداشتهایی از سیره امام خمینیپایین انداختند و از اتاق بیرون رفتند  من گفتم: خانم به ما گفتند در اتاق بازی کنید ,عیبی ندارد . تا من این را گفتم , ایشان هیچ نگفتند و سرشان را

 هنوز همسر انسان سر سفره نیامده ؛ مردِ خانه غذا را تمام می کند مثال دوم :

 :۲داستانک 

به همه حتی پسرشان نیز حفظ این  و بود مشهود رفتارشان و اعمال در احترام این عمرشان ساعات آخرین تا و بود زیاد بسیار خانم به  احترام امام:خانم فاطمه طباطبایی, عروس حضرت امام می گویند
 .روحیه را توصیه می کردند

 نیامدند؟ خانم: گفتند می کنید؟ نمی صبر چرا: گفتند نمی بردیم می غذا به دست زودتر ما که گاهی تا وقتی که خانم سرسفره نمی آمدند، خودشان دست به غذا نمی زدند.

 این رفتار امام در همه اثر می گذاشت  .گفتند: آقا،آخر من مهمان دارم، شمابخورید، من باید غذا را بکشم بعدا می آیم ند و میآمد می خانم گاهی.زدند می صدا را ایشان بار چند
 [۲۰صفحه ، ۱ جلد]کتاب زندگی به سبک روح اهلل  
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