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 فیش منبر فاطمیه موضوع: 

 خانواده فاطمیعنوان:  

  گروه تبلیغی پژوهشی مهاجر: صاحب امتیاز

  کانال فیش منبر و مرثیهگروه : گاننام نویسند

 گرافیک مهاجرگروه طراحی صفحه: 

  اول: نشرنوبت 

 0000تیراژ: 

  1398سال نشر: 

 فیش منبر خانواده فاطمی جلسه سومصفحه  47تعداد صفحه:

 قیمت: 

 ک کند.(کم فقیر دلخواهبه  یک مبلغ دلخواه)خواننده  موظف است 

 زمستانفصل: 
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 بسئئرار یمسئئهله خانواده، یمسئئهله

 جامعه در اصئئلی یپایه اسئئت  مهمی

 نه. است جامعه در اصلی سلول است،

 شئئ ، سئئا   سئئلول این اگر اینکه

می  سئئرایت دیگرها به سئئتمت

سا   اگر یا کن   دیگرهئئا بئئه  ستمت ع م ش ، نا

ست این به بلکه مرکن   سرایت  ب ن یعنی ش ، سا   اگر که معنا

 جهازی، هر. نرست دیگری چرز سلو ها از غرر که ب ن. است سا  

 پس کنر ، سا   را سلو ها توانستر  ما اگر. سلو هاست یمجموعه

 .دارد اهمرت اینق ر مسهله. داری  را جهاز آن ستمت

 

 

 

 

 

 

 اهمیت بحث خانواده
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 فرش منبر فاطمره 

 موضوع کلی : خانواده فاطمی  

 جلسه  5نقشه ی کلی این سخنرانی در 

 جلسه اول : 

 ضرورت و اهمرت کانون خانواده با توجه به آیات و روایات

 خانه و خانواده و بران پنج د رل :چرایی مه  بودن 

  محل تسکرنخانه و خانواده ئ 1

 محل ذکر و تتوت آیات ا هیخانه و خانواده ئ 2

 ق سی  ی محل رابطهخانه و خانواده ئ 3

 حفظ حری  خانهو اهمرت  ئ  زوم 4

 انه و خانواده محل تربرت فرزن خ-5

 چهارگونه خانواده در قرآن

 وجه تشبره( 16یک یگر در قرآن  )بران تشبره زن و شوهر به  باس 
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 جلسه دوم :

 رد؟چرا خانواده ی ما مثل خانواده ی فاطمی نرست ؟ یا با آن فاصله دا

 و نبود قناعت در زن گی فراوان مادیخواسته های -1

 ایثار در همسردارینبود  -2

 در زن گی تقسر  کارع م  -3

 در زن گینشاط نبودن  -4

 جلسه سوم : 

 رد؟خانواده ی ما مثل خانواده ی فاطمی نرست ؟ یا با آن فاصله داچرا 

ر و در تبعرت آنها فرزن ان خود محورن  تا خ ا چون زن و شئئئوه-5

 محور

اهی نسئئئبت به حقوم هم یگه ن ارن  )از هم یگه چون عل  و آگ-6

 طلبکارن (
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 جلسه چهارم :

ی خانواده ما فاطمآثار و پرام های خانواده فاطمی چرسئئت؟ )یعنی اگر 

 ش  چه چرزهای نصرب ما مرشه و اگر خانواده ما ا هی نش  چه از دست

 می دهر  ؟( بشارتها و انذارها

 انواده سا   = فرزن ان صا ح )تربرت فرزن  صا ح(خ-1

 اقبت بخرری زن و شوهر و اهل خانهع-2

 آرامش در زن گی -3

 آسرب های اجتماعی کمتر ش ن-4

 جلسه  پنج  :

 راهکارها و اصول رسر ن به خانواده فاطمی چرست؟؟

 یعلو و یفاطم یزن گ در اصل  سترب یبررس

 یزن گ امور در مشارکت اصل-1

 ازدواج در تیمعنو و بودن یارزش اصل-2

 خانواده و خانه در ترترب اصل-3

 خانه در افترض و یدوست همانرم اصل-4
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 یخانوادگ انفام و ثاریا اصل-5

 مشکتت درحل تیمعنو از استعانت اصل-6

 یکاررب ع م و کار جادیا اصل-7

 خانه کار  رتقس اصل-8

 گریک ی به اعضاء متقابل احترام اصل-9

 یزن گ بر مشورت اصل-10

 شوهر از زن یریپذ فرماناصل -11

 همسر یبرا نتیز و شیآرا اصل-12

 خانه در عبادت اصل-13

 خانواده در بودن یجهاد اصل-14

  مسج  با وخانواده خانه ارتباط اصل-15

 خانواده در یآموز عل  تراهم اصل-16

 خانواده اعضاء همه در صبر اصل-17

 اعضاء همه یررد  و شجاعت اصل-18

 گریک ی به اعضاء همه یمهربان و عاطفه و عشق اصل-19

 او خان ان و فاطمه حضرت انضباط و نظ  اصل-20
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 فهرست مطا ب جلسه سوم
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 جلسه سوم : 

 چرا خانواده ی ما مثل خانواده ی فاطمی نیست ؟ یا با آن فاصله دارد؟

 خطبه ابتدای منبر

 اَعُوذُ بِاهللِ مِنَ ا شَّرطَان ا رَّجِر  

 ا رَّحمَنِ ا رَّحِر .بِس ِ اهللِ 

سَلِرن مَعِرنَ، باعِثِ ا َْأنْبِرَاءَ وَ اْ مُرْا َْحمْ ُ  ِلَّهِ رَبِّ ا ْعا َمِرن بَارِء ا ْخََلائِقِ أَجْ »

ا قاسِ  مَُحمَّ  ربِ إ ِهِ ا عا َمرن أبِیثُ َّ ا صَتةُ و ا سَّتمُ عَلَى سَرِّ ِنَا وَ َنبِرِّنَا حَب

کَّرَمرن ا هُ اةِ رِّبِرنَ ا طَّاهِرِینَ ا مَعصومرن ا مُ)ص( وَ عَلَى آ ِهِ ا طَّ

ن إ ی ِقرامِ یَومِ ا مَه یّرن و ا لَّعنُ ا  اِئ  عَلی أع ائِهِ  أجمَعرن مِنَ اآل

 «ا  ِّین آمرنَ یا رَبَّ ا عاَ مرن

مبحث ما در مورد خانواده فاطمی بود در دوجلسه ی قبل در مورد 

ضرورت و اهمرت خانواده صحبت کردی  و بران کردی  به چن  د رل 

ه برخی ا بت دارد فاصلهخانواده ی ما یا فاطمی نرست یا از خانواده فاطمی 

 ا حم هلل خانواده و زن گرشون رنگ و بوی خ ا می ده .

چهار د رل ذکر کردی  و به فضل ا هی در این جلسه ه  به دو د رل 

 دیگه متذکر می شر  
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 چرا خانواده ما فاطمی نرست و یا از خانواده فاطمی فاصله دارد ؟

 خود محوری به جای خدا محوری -5

یکی از دالیل عم ه ی دیگر وجود منرت و خود محوری به جای خ ا 

 ا خانواده ی فاطمی زیاد کرده است ،محوری است که فاصله ی ما را ب

در حا ی که در زن گی اهل برت علره  ا ستم یک محور برشتر وجود 

 ن ارد و آن خ است ، و خود محوری جایی ن ارد.

 خدامحوری در زندگانی حضرت زهرا)س(

مان را منطبق بر معرار حضرت توانر  معرار زن گی* چگونه می

 زهرا)س( کنر ؟

ل دنرا نبودن  و معرارهای ا هی سرتاسر زن گی حضرت زهرا)س( اه

م ت اما پرخرر و برکت ایشان را فراگرفته بود. روایت جا بی از کوتاه

ه ایشان داری  که فرمود: سه چرز را از دنرای شما دوست دارم، نظر ب

خ ا)س(، تتوت قرآن و انفام در راه خ ا  تتوت قرآن را چهره رسول

حتی در وصرت خود به امررا مؤمنرن تا ح ی دوست داشتن  که 

 فرمودن  پس از مرگشان بر سر مزارشان قرآن بخوان .
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خش دومرن مورد نظر به چهره پرامبر)ص( بود. نکته قابل توجه در این ب

نظر به چهره "اینجاست که نفرمود نظر به چهره پ رم بلکه فرمودن  

  که حضرت دهه ما می. این پرام را ب"اهلل)ص( را دوست دارمرسول

کنن ، ا لهی ایشان تکری  مید رل ختفتزهرا)س( پرامبر)ص( را به

یعنی حضرت زهرا)س( در اوج توحر  هستن  و از هرگونه شرک و 

کنن ، از این رو در ایشان هرچ گونه شرکی محوری دوری میشخص

را وجود ن ارد، حتی روایت داری  نظر به در خانه عا   ثواب دارد، زی

برت عصمت و ان ازد. خ امحوری در سرره اهلیاد خ ا می انسان را

ها نسبت به یک یگر زن ، بنابراین عشق و محبت آنطهارت)ع( موج می

 خاطر خ اون  است.به

سومرن موردی که حضرت به آن اشاره کردن ، انفام در راه خ است. 

 برنر  خ اون  محور رفتار است. در سوره انسان کهدر این مورد ه  می

خصوص امررا مؤمنرن)ع( و حضرت زهرا)س( عبا بهدر شأن پنج تن آل

خوانر  که این بزرگواران غذای خود را داستانی را می نازل ش ه است،

کنن . خ اون  در آیه روز به مسکرن و یتر  و اسرر انفام میدر سه شبانه

مِسِْکرنًا وَیَتِرمًا وَیُطْعِمُونَ ا طَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ »فرمای : این سوره می 8

  و طعام را در حا ی که خود دوستش دارن  به مسکرن و یتر  و وَأَسِررًا
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ماجرا از این قرار بود که امام حسن مجتبی و امام «. خورانن اسرر می

همراه برخی حسرن)ع( در ایام کودکی برمار ش ن  و پرامبر اکرم)ص( به

بر)ص( به امررا مؤمنرن)ع( از صحابه از آنان عرادت کردن . سپس پرام

فرمود: اگر برای بهبودی آنان نذری کنی، امر  است خ اون  سبحان 

زودتر شفا عنایت کن . حضرت علی)ع( فرمود: ای رسول خ ا، برای 

 حضرت. آورم جایبه شکر کن  که سه روز روزهشفای آنان دو نذر می

 ا ستمعلره علی حضرت مانن به نرز فضه خ متکارش و( س)زهرا فاطمه

 منزل اهل د رل این به یافتن ، شفا( ع)حسنرن بع  روز چن . کردن  نذر

روز هنگام افطاری مسکرن و یتر  و اسرر به . اما سه شبانهگرفتن  روزه

درب منزل آم ن  و طلب غذا کردن . این بزرگواران غذای خود را به 

ای در شأن . خ اون  نرز به این بهانه سورهکردن این سه فرد انفام 

 عبا)ع( نازل کرد.آل

خواه  به آن اشاره کنر  اینجاست: خ اون  در آیه بع  ای که مینکته

إَنّمَا نُطْعِمُُک ْ  ِوَجِْه ا لَّهِ  َاُنرِی ُ مِنُک ْ جَزَاء »فرمای : از زبان ایشان می

کنر  و از شما   جز این نرست که شما را برای خ ا اطعام میوَ َاشُُکورًا

برت عصمت و طهارت)ع( ، در واقع اهل«خواهر  نه سپاسی.نه پاداشی می

ترین توقع را نسبت به انفام و یا همواره خ اون  را م نظر داشتن  و ک 
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خررخواهی خود از دیگران ن اشتن . برای ایشان خ اون  و آخرت 

 اهمرت داشت.

کرد دست همچنرن در سرره امام سجاد)ع( وارد است وقتی انفام می

اهلل، چرا دست خودت را رسولیابن"بوسر ، گفتن  خود را می

  بزرگوارمان پرامبر)ص( مگر نشنر ی  ج"فرمودن  بوسی؟، میمی

کنر  پرش از آنکه به دست فرمود وقتی چرزی را در راه خ ا انفام می

رسر ه، دستی که به دست خ ا رسر  بوسر نی  فقرر برس  به دست خ ا

 ."است

محوریت خ ا  ما در تمام مواردی که حضرت زهرا)س( اشاره داشتن ،

و انفام در خ ا ه چهره رسول ، نظر بخ ابرنر : یعنی تتوت کتاب را می

گونه رفتار کنر  و در کارهایمان خ اون  را محور . ما نرز بای  اینخ اراه 

 قرار دهر . رفتارهای خویش

در همسرداری حضرت می برنر  ه  حضرت ص یقه ی طاهره ستم اهلل 

علرها محوریت زن گرشون خ است و ه  وجود مق س امام علی علره 

 ا ستم ،محوریت خ است و نه خودشان.
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اگر زن گی ماها محوریتش خ ا باشه و خودمون رو نبرنر  زن گی 

ت. علت طتم خود شررین مرشه. چون محور یکی است و آن خ اس

 محور بودن زن و شوهره و خ ا محور نبودن آنهاست 

 خدا محوری در دعای حضرت فاطمه سالم اهلل علیها

 ماین  در دعای حضرت فاطمه زهرا ستم اهلل علرها بع  از نماز ظهر می فر

هَا وَ تَسُرُّ بِهَا نَفْسِی وَ تَقَرُّ بِ تُثْلِجُ بِهَا صَ ْرِی َغرْرِکَ أَحَ ٍ مِنْ  َرْسَتْ رَبِ یَا

شَرُ بِهَا ی وَ یَْطمَِهنُّ بِهَا قَْلبِی وَ یََتبَاعَرْنِی وَ یَتَهَلَُّل بِهَا وَجْهِی وَ َیسْفُرُ بِهَا  َْونِ

بِی مِْن   َو مَنْ َسمِعَسَائِرُ جَسَِ ی یَغِْبطُنِی ِبهَا مَنْ حَضََرنِی مِْن َخلِْقکَ

 عِبَادِک

 خ اون ا، اح ی به جز تو سرنه ام را خنک نمی کن  و نفس  را مسرور

بشارتى که .نمی نمای  و هرچ کس جز تو چش  مرا روشنی نمی ده 

ن ، کقلب  را مطمهن کن ، و جان  را خشنود سازد، و دی گان  را نورانى 

طا کن  و ام را مسرور سازد، و رنگ رخسارم را درخشن گى عو چهره

 اى که تمام اعضاى ب ن  را آسوده کن  بهجان  را آرامش بخش ، مژده

اى از برن ، و هر بن هطورى که هر مخلوقى از مخلوقاتت که مرا مى

 شنود بر آن غبطه خوردبن گانت که توصرف مرا مى

 خدا محوری در هنگام ازدواج حضرت فاطمه سالم اهلل علیها
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 ابن شاذان از سلمان فارسى روایت ش ه کهدر کتاب ا روضه، و فضائل 

 گفت:

ستاده روزى من در حضور پرامبر استم صلّى ا لَّه علره و آ ه و سّل  ای

ریخت  حضرت فاطمه در بودم و آب به دستهاى مبارک آن حضرت مى

سلّ   وحا ى وارد ش  که گریان بود. پرغمبر خ ا صّلى ا لَّه علره و آ ه 

سر فاطمه نهاد و فرمود: چه باعث گریه تو دست مبارک خود را روى 

ش ه؟ خ ا چش  تو را گریان نکن  اى حوریه! گفت: من به گروهى از 

زنان قریش رسر م، چش  آنان که به من افتاد راجع به پسر عموی  

ر گوین : ناگواطعنه زدن . فرمود: چه سخنى از ایشان شنر ى؟ گفت: مى

ى از ه و سلّ  دختر خود را به مرداست که محمّ  صلّى ا لَّه علره و آ 

 قریش ب ه  که فقرر است.

 فرمود: دختر جان! من تو را شوهر ن ادم، بلکه خ ا تو را براى على

 تزویج نموده است.

زیرا فتنى و فتنى خواستگار تو بودن  و من در آن هنگام سکوت اخترار 

نماز صبح  نمودم و امر ازدواج تو را به خ اون  واگذار کردم، تا اینکه

جمعه را خوان م و ص اى متئکه را شنر م، ناگاه جبرئرل را با هفتاد هزار 
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ان  و گوشواره به گوش ملک از متئکه دی م که تاج به سر نهاده

 ان . گفت :ان  و ا نگو به دست کردهکرده

 شنوم؟اى جبرئرل! این سر و ص اها چرست که از آسمان مى

لى عتوجّهى به زمرن کرد و از مران مردان گفت: یا محمّ ! خ اى توانا 

ى تزویج و از زنان فاطمه علرهما ا سّتم را برگزی . تو فاطمه را براى عل

 کن.

س حضرت فاطمه علرها ا ّستم سر خود را به جانب آسمان بلن  کرد و پ

راضى   سُو ُهُ رَضِرتُ بَِما َرضِیَ ا لَّهُ وَ رَاز گریستن تبسّمى کرد و گفت: 

 ه رضاى خ ا و رسول او.ش م ب

 خواهى برش از این راجع به مقام على بگوی رسول خ ا فرمود: آیا مى

 تا به وى رغبت پر ا کنى؟ گفت: آرى.

فرمود: در روز قرامت جز چهار نفر کسى دیگر به صورت سواره 

 شود:محشور نمى
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عموی  حمزه  -2برادرم حضرت صا ح که بر ناقه خود سوار است  -1

شوهر تو  -4من که بر برام سوارم  -3شود ه عضباء سوار مىکه بر ناق

 هاى بهشتى سوار خواه  ش ......على بن ابى طا ب که بر یکى از ناقه

به  اى فاطمه! دوست دارى برشتر از این راجع به على بگوی  تا رغبت تو

 وى برشتر شود؟

 گفت: آرى.

عزیزتر است، فرمود: على از هارون )جانشرن حضرت موسى( پرش خ ا 

ا زیرا هارون موسى را به غضب درآورد، اما على بن ابى طا ب هرگز مر

 به غضب نراورده است.

 اى فاطمه! باز ه  دوست دارى که از مقام على براى تو شرح ده ؟

 ُ یَا مُحَمَّ گفت: آرى، اى رسول خ ا! فرمود: جبرئرل نازل ش  و گفت: 

 بَِک وَ تْ فَاطِمَُةُ ع رَضِرُت بِا لَّهِ رَبّاً سََّلامَ فََقامَتْ وَ َقا َاقْرَأْ َعلِرّاً مِنَ ا سََّلامِ ا 

 یَا أَبَتَاهْ َنبِرّاً وَ بِابْنِ عَمِّی َبعْلًا وَ َو ِرّا
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اى محمّ ! از طرف ستم )خ اون ( به على ستم برسان. فاطمه از جاى  

 برخاست و گفت: راضى ش م که خ اون  پروردگار من باش  و تو اى

 1پ ر جان، پرغمبر من باشى و پسر عموی  شوهر و و ىّ من باش .

 در هنگام ازدواج متک حضرت فاطمه رضایت خ است و محوریت خ ا.

 ای دختر و پسرهای جوان در هنگام ازدواج خ ا رو در نظر بگرری  نه

 فقط پول و جمال رو

 خدا محوری در مادری حضرت فاطمه سالم اهلل علیها

فاطمه)س( عواطف مادری و محبت به فرزن ان را نرز زیر مجموعه ی 

محبت و رضایت خ اون  قرار می ده ، وقتی پرامبر)ص( او را از حوادث 

جانسوز کربت و شهادت امام حسرن)ع( با خبر می کن  ایشان آیه ی 

 َعلَى تََوکَّلْتُ وَ رَضِرتُ وَ سَلَّمْتُ أَبَتِ یَااسترجاع می خوان  و می فرمای : 

پ رجان، من تسلر  ش م و رضایت دادم و به خ ا توکل می  (2) ا لَّه

 .کن 

مطلب دیگر این است که غا بًا زنانی که از کانون خانواده و همسر و 

فرزن ان خود راضی هستن ، د بستگی ش ی ی به آن ها پر ا می کنن ، 

ن)ع( و داشتن و ی فاطمه)س( در طول زن گی خود با امررا مؤمنر

، با وجود تتش برای گرمی ن فرزن انی همچون امام حسن و امام حسر
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 :کانون خانواده، همواره در برابر پروردگارش خضوع و خشوع داشت

  خشنودم که  رضرتُ باهلل رباً و بکَ یا ابتاه نبراً و بابنِ عمّی بعتً و و رّاً

و پسرعموی  علی خ اون  پروردگار من است و تو ای پ ر پرامبر من 

 .شوهر و امام من است

برنش ا هی در نگرش به خانواده، از عوامل مهمی است که سبب عملکرد 

و موفق زن یا مرد در عرصه ی خانواده می باش . برنش ها، روش ها را 

می آفرینن  و نگاه مق س به خانواده و این که فرد پرش از هر چرز تنها 

ود سختی های زن گی و مشکتت خ ا را در نظر بگررد، موجب می ش

اجتماعی که هر خانواده ای ک  و برش به آن دچار می شود، بر او آسان 

 .جلوه می کن 

مه  ترین باور دینی، ایمان به خ ا و یکتاپرستی است. توحر  و 

خ اپرستی موجب ه فمن ی و معنی دار بودن نگرش انسان به زن گی، 

رضای خ اون  سوم می ده . می شود و رفتارها را در جهت تسلر  و 

همچنرن فردی که خ ا را ناظر بر رفتار خود می دان ، در برخورد با 

همسر و اعضای خانواده و انجام وظایف خانوادگی، رضایت خ ا را در 

 .نظر می گررد و حق هرچ کس را پایمال نمی کن 

افرادی که از هوای نفس دور هستن ، اختم شایسته و انجام وظایف 

گی را، عبادت و کسب رضایت ا هی می دانن  در نترجه زن گی خانواد

از زن گی مه  درس  یکآن ها با صفا و صمرمرت ت اوم دارد. بنابراین 
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فاطمه)س(، نگرش توحر ی به کانون خانواده است که آن را به 

 .استوارترین نهاد اجتماعی مب ل می کن 

 ه است وقتی خود محوری در زن گی خرلی خطرناکه و بلکه هتک کنن

انسان خود محور بود یعنی تبعرت از هوای نفس و هرکسی از هوای 

یکی از عوامل گمراهی در  نفسش پرروی کن  عاقبتش خوش نرست.

 قرآن کری  پرروی از هوای نفس و خود محوریست 

 هفت عامل گمراهی و ضاللت در قرآن کریم

 ان :در قرآن، عوامل گمراهى و انحراف چنرن معّرفى ش ه

زخرف، ) «قت ونانّا َوجَ نا آباءنا ... و اّنا على آثاره  مُ» . وا  ین گمراه.1

  . پرست یافتر  وبه آنان اقت ا کردی، همانا ما وا  ین خود را بت(.23

فرقان، ، دوست ب  مرا گمراه کرد. ) « ق  اضلّنى عن ا ذّکر» . رفرق ب .2

29.) 

ن  یه  ث ّ یَقو ون هذا میَکتبون ا کتاب بای» . دانشمن ان منحرف.3

گوین  نویسن  و مى، مطا بى را با دست خود مى(«.79بقره، ) «عِن ا لّه

 این از طرف خ اون  است.
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فرعون قوم خود را  (.79طه، ) «وَ اضلّ فرعونُ قومَه» . رهبران گمراه.4

 گمراه کرد.

راه گم، قطعاً شرطان (.25قصص، ) «انّه ع وٌّ ُمضِلّ مُبرن» . شرطان.5

 کنن ه آشکارى است.

 «برلِ ا لّهو ان تُطِع اکثر مَن فى االرض یُضِلّوک عن س» . اکثرّیت گمراه.6

ائى، ، اگر از اکثریّت کسانى که در زمرن هستن  پرروى نم(.116انعام، )

 کنن .تو را از راه خ ا منحرف مى

از  (.26ص، ) «ا لّه سبرل عن فرضّلک ا هَوى و التَتّبع» هوا و هوس. .7

کن . خود هوسهاى خود پرروى نکن که تو را از راه خ ا منحرف مى

 (205پرتوى از نور استاد قرائتی، ص: )محوری عامل گمراهی از راه خ ا 

ابت ا و آغاز گناهان تص یق »فرمای : امررا مؤمنرن)ع( در وصرت خود می

ا کردن نفس )یعنی نفس خود را تکذیب نکنر  و فکر کنر  نفس م

خوب است و خطری ن ارد( و تمایل پر ا کردن و اعتماد به هوای نفس 

دعائ  «)ا هََوى است  وإنَّ أوَّلَ ا معاِصی تَص ِیقُ ا نَّفسِ، وا رُّکُونُ إ ى

فس ( الزمُة ترک این او رن گناه این است که ما ابت ا ن2/352االستم/

 .را تکذیب کنر  یعنی با آن ب  بشوی 
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 کرد حضرت امام راحل در دیوانش :و چه زیبا بران 

 در د ئئئئئئئ  بئئئئئئئئود که آدم شوم  امّا نش م

 خبر از همه عا   شوم  امّا نش مبئئئئى

 کن ، خانه به محبوب ده  شیاز خو هجرت

 بئئئه اسمئئئئئاء معلّ  شوم  امّا نش م تا

 برو وا ه رخسار حب شتنیاز خئو فئئئئئئئئئئارغ

 روح مجس  شوم  امّا نش م همچنئئئئان

 و پا گوش شوم، پاى به سر هوش شوم سر

 دَم گرم تو مُلهَ  شوم  امّا نش م کئئئئئز

 بر کن  از کعبه دل، هر چه بت است خواست 

 تئئئئا بئئئئرِ دوست مکرّم شوم  امّا نش م

 ثرهمئئئئئه در گور ش  اى نفس خب آرزوهئئئئا

 د ئئئئ  بئئئئود کئه آدم شوم  امّا نش م در

 )ره ( ینرامام خم وانی: د منبع
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 بنابراین او رن ق م ما تکذیب کردن نفس و دشمن گرفتن آن است. اما

غرر از دشمن گرفتن نفس، بای  به زشت بودن نفس ه  توجه کنر . 

حرا و طغرانگر است. وقتی نفس انسان یک موجود خبرث، کثرف، بی

ه بنفس ب ، منظورمان همان بخش پست نفس است که تمایل  گویر می

گونه دنرا دارد، و ا ّا روح انسان مراتب بسرار زیبایی ه  دارد که خ ا

 .است

ب ترین دشمن تو نفس توست »فرمای : پرامبر گرامی استم)ص( می

وعُة مجم«)ا َّتِی بَرْنَ جَْنبَْرک َنفْسُکَ که در درون توست  أَْع َى عَ ُوِّکَ

( بای  باور کنر  که نفس ما دشمنی است که 59ص/1ورّام/ج

خواه  ما را ذ رل و نابود کن . نه تنها بای  این نفس خطرناک را می

ارباب خودمان قرار ن هر ، بلکه حتی با او رفاقت و دوستی ه  نبای  

تفاوت ه  نبای  باشر . چون داشته باشر  و حتی نسبت به او بی

رح  و خطرناک، ما را برچاره لت از این دشمن بیاعتنایی و غفبی

کن . برای مبارزه با نفس، بای  ابت ا نفس را طرف مقابل خود ببرنر  می

و او را دشمن ب انر ، تا او را زمرن بزنر  و اال او ما را به زمرن خواه  

  .زد

 

بای  احساس خودمان را نسبت به نفس خود تغررر دهر  و او را واقعاً 
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خواه  به ما ص مه بزن  و خود ب انر   دشمنی که هر  حظه میدشمن 

ما را ذ رل کن . نبای  در خوش خرا ی به سر ببری  و احساس امنرت 

 .های پنهان او برفکن کاذب ما را در دام دشمنی

 

فرمای : با نفس خودت مجاه ه امام کاظ )ع( به یکی از یاران خود می

ه این کار مانن  جهاد با دشمن بر تو کن تا او را از هوی باز ب اری ک

واجب است  جَاهِ ْ نَْفَسکَ  ِتَُردَّهَا عَنْ هَوَاهَا فَِإنَّهُ وَاِجبٌ عَلَْرکَ کَجِهَادِ 

 (399ا عقول/ص تحف«)عَ ُوِّکَ

 

پذیرفت که جنگ منطقه و ای کاش ص ا و سرمای ما این راهبرد را می

داد تا مردم ب انن  ان میمق ار برشتر به مردم نشجنایات دشمن را یک

دشمن یعنی چه؟ مثتً یک مق ار به آن چن ص  نفری که سر بری ه 

پرداخت تا مردم ببرن  و ش ن  یا یکی یکی با گلو ه کشته ش ن ، می

 .را درک کنن « دشمن»مفهوم 

 

گونه مفاهر ، کمی باوری خوبی ن اری  و اینشناسی و دشمنما دشمن

کن  ما را خام ابلرس ه  خرلی سعی می . در ادبرات ما غریب هستن

کن  و از دشمن غافل کن . االن که دشمن هست چرا نبای  متوجه 

باشر  و چرا بای  حضور او را نادی ه بگرری ؟ هرچ آدم عاقلی به 
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کن . هرچ آدم با اعتنایی نمیدشمن خونی و تا دن ان مسلح خود بی

  .کن ت نمیرح  خود احساس امنرشعوری در کنار دشمن بی

 

بُرن  بای  ده  سر یک کشرش مسرحی را میآن فرلمی که نشان می

یک بار نگاه کنر  و بارها به آن فکر کنر . بای  قرافُة آن کسی که 

کن  ببرنر  که چگونه این خرلی راحت دارد سرِ آن کشرش را ج ا می

رن ده  تا رذا ت و خباثت دشمن را باور کنر . اگر چنکار را انجام می

فرمای : زنر ؟ امام صادم)ع( میدشمنی به دست شما برفت  او را نمی

بای  این برای ما جا برافت  که نفس «. نفس ما ب تر از آن دشمن است»

زنر ، نفس طور که دشمن خود را میما دشمن ماست و بای  همان

 .خودمان را ه  بزنر  و آن را ذ رل کنر 

مؤمنرن )علره ا ستم( آوردن  و در اى خ مت امرر ا روزی ظرف فا وده

 آن زیبایىِ  و صافى به برابر آن حضرت گذاشتن . امام )علره ا ستم( 

 همانا: فرمود و چشر ، را آن و زد آن به را خود انگشت و نگریست

 بَِما نَفْسِی أُعَوِّدَ أَنْ َأکْرَهُ  َکِنْ نرست، حرام این و نرکوست و پاک حتل،

 که ده  عادت چرزى به را خود نْفسِ  ن ارم خوش من امّا أُعَوِّدْهَا  َ ْ

 آن پس. برداری  من جلوی از را ظرف این. امن اده عادت ب ان تاکنون

 (3)را برداشتن .
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درواقع حضرت امرر)ع( چون خرلی خوشمزه بود نخوردن ، و توضرح 

این  دادن  که اگر من اینجا به خواستُة نفس خودم پاسخ مثبت ب ه 

کن  به نِق زدن و شود و جاهای دیگر شروع مینفس پُررو می

  .آی خواهی کردن، و بع  دیگر انسان از پس آن برنمیزیاده

 

فس، نبای  از همان ابت ا به نفس خودمان جواب منفی ب هر  و اال این 

کن  به ِنق شود و بع  جاهای دیگر شروع می وس و ُننُر و پُررو می

هایش ه  تمامی ز عه ة آن برنخواهر  آم   خواستهزدن و دیگر ا

ن ارد و تا انسان را ب بخت نکن  دست بردار نرست. پس آدم عاقل 

های نفس خود بایست ، و کسی است که از همان اول در مقابل خواسته

 .آخر کار او را ببرن 

 

دربارة نفس بای  انجام « گربه را دم حجله بای  کشت»گوین : اینکه می

 ا . روی نفس را از همان اول بای  ک  کنر  و اال وقتی ق رت پرشود

شود، آیر . نفس پُررو، زود عصبانی میکن  دیگر از پسِ آن برنمی

برد، شود، زودرنج خواه  ش ، دیر  ذت میای میبخش ، کرنهدیر می

کن  که آدم را شود، و هزاران خصلت ب  دیگر پر ا میزود شاکی می

 .کردبرچاره خواه  
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ها قبول ن ارن  که نفس آنها موجود ب ی است و از آن احساس خرلی

کنن  و حتی با نفس خودشان رفرق هستن ! در حا ی که واقعًا خطر نمی

نر  بای  این اتفام برای ما برفت  که نفس خودمان را دشمن خودمان ب ا

های پست و نفسانی و این احساس و نگرش را داشته باشر  که گرایش

)که همان هوای نفس است( بسرار ب  و خبرث هستن  و اگر آن را ما 

 دشمن خود ن انر  و با آن مبارزه نکنر ، به یک موجود  وس، نُنُر،

 .منطق و خطرناک تب یل خواه  ش بی

 ح یث ق سی رو گوش کنر  ببرن  به چه چرزهای تشبره ش ه 

َو  َثلِ ا نَّعَامَُةِ تَأْکُلُ ا ْکَِثررَْفسِ َکمَهِیَ )ا نَّْفس( قَرِینَُُة ا شَّْرطَانِ وَ مَثَُل ا نَّ

  َوْنُهُ حَسَنٌ وَ طَعْمُهُ مُر إِذَا ُحمِلَ عَلَرْهَا  َا َتطِررُ َو مَثَلُ ا  ِّفْلَى

نفس رفرقش شرطانست، مثل نفس مانن  شتر مرغ است بسرار مرخورد 

 است، رنگشکن ، مانن  خرزهره نهن  پرواز نمىو هر گاه بر او بار مى

 (5( )4) اش تلخ استخوب و مزه

 مبارزه با هوای نفس در خانه

ترین فقرهان عا َ  تشرّع بوده مرحوم شرخ جعفر کاشف ا غطاء از بزرگ

ان  که فرموده است، در حّ ى که علماى بزرگ شرعه از قول او نقل کرده
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دریا هاى فقهى شرعه را در رودخانه بریزن  و به بود: اگر تمام کتاب

برود و شرعه دیگر یک ورم فقه دستش نباش ، من از اول تا آخر فقه 

ده  تا دوباره بنویسن . مرجع ام دارم، همه را بررون مىشرعه را در سرنه

 ه  ش ه بود.

اهل عل  و اصحاب سرّش فهمر ن  که همسرش در خانه ب اختقى 

مقام کن ، و ى خرلى ه  خبر از داستان ن اشتن . این ق ر در مى

وجو برآم ن  تا به این نترجه رسر ن  که این مرد بزرگ ا هى، جست

رود، همسرش حسابى او ق ر گاهى که به داخل خانه مىاین فقره عا ى

 زن .را کتک مى

یک روز چهار پنج نفر جمع ش ن  و خ متش آم ن  گفتن : آقا ما 

ا رهى شما ای  از خودتان بای  بپرسر ، آیا همسر شما گاداستانى شنر ه

 زن ؟!مى

فرمود : بله، عرب است، ق رتمن  ه  هست، قوى ا بنره ه  هست، 

زن . من ه  زورم به او شود، حسابى مرا مىگاهى که عصبانى مى

 رس .نمى



 

@fishemenbar   : 31 کانال جامع فیش منرب و مرثیه در ایتا 

ده .گفتن : اجازه ب هر  ما گفتن : او را طتم ب هر .گفت: نمى

زه هایمان را بفرستر ، ادبش کنن .گفت: این کار را ه  اجازن

ده .گفتن : چرا؟گفت: این زن در این خانه براى من از اعظ  نمى

آی  و در صحن امرر ا مومنرن هاى خ است، چون وقتى بررون مىنعمت

 خوانن ، مردم در برابر منایست  و تمام صحن، پشت سر من نماز مىمى

ذرّه  کنن ، گاهى در برابر این مقاماتى که خ ا به من داده، یکتعظر  مى

خورم، هوای  آی  در خانه کتک مىدارد، همان وقت مىوا مرا برمىه

   (6)رود. این چوب ا هى است، این بای  باش . بررون مى

 ماجرای اصمعی و زن جوان
  

 خانومی از آیت ا ه بهجت)ره( سوا ی مرپرس  که در برابر ب  اختقی

 چه کن ؟ همسرش

 :آقا در جواب داستان زیر را برایشان بازگو مرکنن  

ای دی م، با خود گفت  به گوی : در برابانی خرمهاصمعی]وزیر هارون[ می

آنجا بروم. رفت  و دی م زن جوان و با جما ی در درون خرمه است، تا 

ام چش  آن زن به من افتاد، گفت: بفرمایر . داخل ش م و گفت : تشنه

 ه، دی م رنگش تغررر کرد. با من حرف نزد و به من آب ن اد، آبی ب

https://bahjat.ir/fa/content/9743
https://bahjat.ir/fa/content/9743
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و ی دی م نگاهش با دقت به بررون خرمه است، تا اینکه شترسواری از 

دور آم  و رسر  و آن زن آبی را که به من ن اده بود، با خود برداشت 

و رفت و دست و پای پررمرد سراهی را که تازه از راه رسر ه بود، 

اعتنا نکرد و با ن مرد بسرار ب اختم بود و به من هرچوشو داد. آشست

تن ی برخورد کرد. درهرحال، از جا بلن  ش م، آن خان  آن زن ه  به

 مرا ب رقه کرد.

ای خان ، حرف از تو نرست که با این جوانی و جمال، به آن مرد گفت : 

یا  ای، به چه چرز آن مرد عتقمن ی؟ آیا به ما ش، یا اختقش،دل بسته

او که پررمرد ب ترکربی برش نرست. رنگ چهره  اش؟جمال و زیبایی

کردم تو که وزیر هارون هستی، خان  پری  و گفت: اصمعی، گمان نمی

وسل  فرمود: وآ هعلرهاهللچرنی کنی؟! پرغمبر صلینمامی و سخن

دیگر آن أَإلْیمانُ نِصْفُهُ ا صبْرُ، َو نِصْفُهُ ا شکرُ  نر  ایمان صبر، و نر  »

واسطه اینکه نعمت جوانی و من بای  خ ا را به 1«.سپاسگزاری است

به این  جمال را به من داده و اختم خوب نصرب  نموده شکر کن  و آن

است که با این شوهر بسازم و در برابر ب اختقی او صبر کن ، دنرا 

 (7) خواه  با ایمان کامل از دنرا بروم.گذرد و من میمی

 

https://bahjat.ir/fa/content/9743#footnote_od88sw4
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 برگردی  به سوال اول منبر 

 چرا خانواده ما فاطمی نرست و یا از خانواده فاطمی فاصله داری  ؟

 ظایف  زناشوییعدم آگاهی  به حقوق یکدیگر عدم انجام  به و-6

اده استف« َترضونَ خُلقَهُ و دینُه»از کتم رسول خ ا )ص( که فرمود: 

است. زیرا  مردو  زنر ازدواج، اختم و دین شود که معرار مه  دمی

زن  و پایه زن گی بر ان نهاده ش ه، نشاط و آنچه حرف اصلی را می

آورد و از بسراری از مشکتت شادابی را برای زن و مرد به ارمغان می

کن ، اختم و معنویت است وإ ّا تشریفات و تجمتت و جلوگرری می

ای های باال و مخارج سنگرن و ظواهر دنرا، آرام بخش نرست. برمهریه

آنکه برشتر با آیرن همسر داری آشنا شوی  بای  وظایف همسران را 

بعض ها فک می کنن  خوشبختی و شررین  .نسبت به یک یگر ب انر 

 بودن زن گی به پو ه 

 یه آمار غرر رسمی براتون بگ  شای  باورتون نشه :

 تاالر فرمانره -آمار باور نکردنی یکی از تاالرهای معروف تهران!!

https://www.fardanews.com/fa/news/137618/آمار-باور-نکردني-يکي-از-تالارهاي-معروف-تهران-تالار-فرمانیه
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درص  از کسانی که جشن  68این آمار، همه حکایت از این دارد که 

شان ان  زن گیان ، گفتهازدواج خود که را در این تاالر برگزار کرده

 .و در نهایت از یک یگر ج ا ش ه ان  حتی دوام یکسا ه ن اشته

های صورت گرفته در یکی از تاالرهای مشهور درص  از ازدواج 68

 .تهران)باشگاه فرمانره(، منجر به طتم ش ه است

 

درص  از کسانی که جشن  68این آمار، همه حکایت از این دارد که 

شان  گیان  زنان ، گفتهازدواج خود که را در این تاالر برگزار کرده

 .حتی دوام یکسا ه ن اشته و در نهایت از یک یگر ج ا ش ه ان 

مراس  ازدواج در  350بنابر این گزارش، طی یکسال گذشته برش از 

 مرلرون  ص ها های هر مراس تاالر فوم انجام ش ه است، که هزینه

  .فراتر بوده استتومان 

ی کشور نرز های اقتصادی و حتی ورزششایان ذکر است برخی از چهره

 .ان جشن های عروسی خود را در این تاالر برگزار کرده

های این تاالر که در منطقه فرمانره تهران قرار دارد در برخی از ازدواج

مرزان مهریه در نظر گرفته ش ه، سکه بهار آزادی به ارتفاع قله هایی 

 .( بوده است5610متر( و دماون )8000همچون هرما را)

شود که م یریت تاالر مذکور قص  داشته حا ی فاش می این اطتعات در
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است از کسانی که طی یکسال اخرر در تاالر فوم مراس  خود را برگزار 

ان ، دعوت به عمل آورده و طی یک جشن تحت عنوان یکسا گی کرده

درص  از  68شود زن گی، از آنان تق یر به عمل آورد که متوجه می

 (8).الر منجر به طتم ش ه استهای انجام ش ه در تاازدواج

 زنان به نسبت مردان وظایف

  اابت در بشناسر  را با عکس و زنان به نسبت مردان وظایف اینکه برای

 است، گونه دو دارای ه  به نسبت زن و مرد احساسات که ب انر  بای 

 مفر اشراء به عتقه با یک یگر به مرد و زن خانوادگی عتقه تنها نه

 زن به ردم عتقه نوع یعنی نرست، متشابه نرز هاآن خود عتقه کن ،می

 ماا است طرفرنی تجاذب اینکه با. است متفاوت مرد به زن عتقه نوع با

 خود سوی به را تربزرگ جس  ترکوچک جس  برجان، اجسام عکس به

 ظهرم را زن و تقاضا و عشق و طلب مظهر را مرد آفرینش،. کشان می

 و آمرز نراز مرد احساسات است، داده قرار معشوقرت و محبوبرت

 زن احساسات و طا بانه مرد احساسات. است نازخرز زن احساسات

 (9)است مطلوبانه

 از زنان به نسبت مردان که وظایفی از برخی به اختصار طور به اینجا در

 :پردازی می دارن  اختقی و حقوقی  حاظ
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 :نفقه و مهریه پرداخت-1

 بود این کرد قرآن که کاری نکرد، اختراع و اب اع را مهر کری  قرآن

 ظرافت و  طایف با کری  قرآن. برگردانر  آن فطری حا ت به را مهر

 کابرن» یعنی( 10) «ِنحله ص قاتهنَّ ا نّساءَ آتوا وَ »: گوی می نظرریبی

 جانب از است پرشکشی و عطره و دارد تعلق آنان خود به که را زنان

 ص ام نعنوا به مهریه از آیه این در« .ب هر  خودشان به ها،آن به شما

 ص ام مهر به جهت ب ان و است ص م ماده از ص قه و است کرده یاد

. (11) است مرد عتقه بودن راسترن نشانه که شودمی گفته ص قه یا

 از اع  فرزن انش و زن متعارف مخارج دارد وظرفه مرد همچنرن

 باش   ثروت دارای و شاغل همسرش گرچه ب ه  را پوشاک و خوراک

 (12) بِا معروف ِکسوتهنَّ و رزقهنَّ  َهُ ا مو ودِ علی وَ»

 

 مهرِ بسُ ح و قَتلٌ،: ا ثتثه  ِ ا ذنوب أَقذَرُ»: فرمود( ع) صادم جعفر امام

: ستا چرز سه گناهان ترینب (« 13) «أجرَهُ األجرر منعُ  و ا مرأهِ 

 برای که کسی و کارگر حقوم ن ادن و زنان مهریه ن ادن آدمکشی،

  .کن می کار انسان

 شایسته و مناسب برخورد-2

 شما» (14) «با معروف عاشِروهنَّ  و»: فرمای می باره این در کری  قرآن

( ص) اکرم رسول« .کنر  معاشرت شایسته طور به همسرانتان با مردان
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 باره در آنق ر داد خبر من به زنان حقوم باره در جبرئرل برادرم: فرمود

 به که مرد برای نرست جایز که کردم گمان من که کرد سفارش زنان

 محمّ ، ای :گفت بع  بگوی ، گل از تر طرف سخنی و اُفّ حتّی همسرش

 شماین  دست در گرفتار زنان بترسر ، بزرگ خ اون  از زنان مورد در

 و ای گرفته همسری به را آنان شما که هستن  ا هی هایامانت هاآن و

 حتل شما به پرامبر، شریعت و سّنت و خ اون  کتاب و سخن سبب به

 مهربانی با هاآن با بنابراین دارن ، شما عه ه بر واجبی حقوم ان ،ش ه

 خوب شما با ه  هاآن تا کنر  خوشحال را هایشاندل و کنر  رفتار

 و اذیّت و نگویر  زور سخن هاآن به زن گی در کنن ، زن گی

 (15) .نکنر  غضبناکشان

 :خانواده برای تتش-3

 با رَّحمهِ  إ رهِ َظرَاهللُن ی ِهِ، ک َّ مِن أَکَلَ مَن»: فرمای می( ص) اکرم پرامبر

 خ اون  خورد،ب روزی خود دسترنج از که کسی»  (16) «اَب اً یُعَذِّبُهُ ال ثُ َّ

 «.کن نمی عذاب را او و نگردمی او به رحمت دی ه با

 عمر طول باعث فرزن ان و همسر به نرکی-4

   عُمرِهِ  فی ادَاهللُ ز بِاهلِهِ، بِرُّهُ حَسُنَ  مَن»: فرمای می( ع) صادم امام

 باش ، برخورد خوش اشخانواده با اختقی نظر از که کسی(»17)

 «.افزای می او عمر بر خ اون 
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 :خانواده به نسبت مردان مسهو رت-5

 ناراً  أهلرُک  و ُک أنفُسَ قوا آمنوا ا ذّینَ ایُّها یا»: فرمای می کری  قرآن

 ما اهللَ یعصون ال شِ ادٌ غتذٌ متئکَُةُ هاعلی ا حجارةُ و ا نّاسُ هاوَقودُ

 و خود  ،آوردی ایمان که کسانی ای»  (18)«یُؤمرون ما یَفعَلونَ و أمرَهُ 

 هاسنگ و مردم آن آتش و هرزم که دوزخی آتش از را تانخانواده

 سختگرر و خشن بسرار فرشتگان آتش، مأموران که کنر  حفظ هستن ،

 شودمی گفته هاآن به آنچه و کنن نمی خ ا نافرمانی هرگز که باشن می

 «.دهن می انجام فوری

 

 :وظایف زنان نسبت به مردان
 

 :تکری  همسر-1

های همسرداری، حفظ کرامت و شخصرت شوهر در خانه یکی از جلوه

و جامعه است  چرا که اوالً انسان تاج کرامت ا هی برسر دارد و 

« و  ق  کَرَّمنا بنی آدَمَ....»ها فرموده است خ اون  در باره همه انسان

، ثانراً احترام به همسر، «و ما آدمی زادگان را کرامت بخشر ی »  (19)

ام به خود و خانواده و زن گی مشترک است و هر چه همسران، احتر

برشتر به یک یگر احترام بگذارن ، از سوی فرزن ان و دیگران، بهتر 

هر زنی که یک بار »گررن . امام صادم )ع( فرمود:مورد تکری  قرار می

به شوهرش آب ده ، از عبادت یک سال که روزش را روزه ب ارد و 
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بهتر خواه  بود و خ اون  در ازای هر جرعه  شبش را نماز بخوان ،

 بخش سازد و شصت جرمش را میآب، شهری در بهشت برایش می

(20) 

 :قناعت و قانع بودن-2

 

قناعت به درآم  حتل و پرهرز از چش  و ه  چشمی، فضرلتی 

کن . امام ارزشمن  است و آرامش و شررینی زن گی را دوچن ان می

بهترین زن گی، زن گی با (21)« اطربُ ا عرشِ ا قناعه»علی )ع( فرمود: 

إذا اراداهللُ بِعب ٍ خرراً ا هَمَهُ » :فرمای قناعت است و در جای دیگر می

ای را بخواه ، هرگاه خ ا خوبی بن ه» (22) «و اصلَحَ  َهُ زوجَهُ  ا قناعه

 .«کن  و همسرش را شایسته سازدقناعت را به او ا هام می

 :مرد م یریت پذیرش-3

 خانواده ریاست قرآن و باش  داشته بزرگی و رئرس بای  اجتماعی، هر

 مردان( »23)« ...ا نّساء علی قوّامونَ ا رّجالُ» است دانسته مرد حق را

 است مرد در خصایصی وجود خاطر به موقعرت این« ...زنانن  سرپرست

 ترترب ب ین. احساسات و عاطفه نرروی بر او تفکر ق رت ترجرح مانن 

 با را زن گی اه اف و مشی خط که است مرد خانواده اصلی گردانن ه

 واگذار زن به را خانه داخل م یریت و کن می تنظر  همسرش توافق
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 ا رَّجلُ» است آم ه( ص) اکرم رسول از ح یثی در که همانگونه کن ،می

 سرپرست مرد( »24) «رعرَتِه عَن مسهولٌ  راعٍ کُلُ  وَ  برتِهِ اهلِ علی راعٍ

 .«است خود زیردستان مسهول سرپرستی هر و است خویش خانواده

 :خانواده آرامش-4

 خانه توان می مادری، احساسات و عاطفه فرد به منحصر سرمایه با زن

 احساس و آرامش و نشاط و کن  عاطفه و عشق و محبت از سرشار را

 را ارزن ه نقش این کری  قرآن کن ، فراه  را آن اعضای روحی امنرت

 ازواجاً  نُفسِکُ أَ مِن َ کُ  خََلقَ َأن آیاتِهِ مِن وَ»: » کن می بران چنرن

  ِقومٍ  آلیات کَذ ِ  فی ِإنَّ رحمه، و موده برنَکُ  جَعَلَ و هاإِ ی  ِتَسکُنوا

 (25) «یتفکّرون

: فرمای می( س) فاطمه حضرت ویژگی این باره در( ع) علی حضرت

 به هرگاه( »26) «ناألحزا و ا هُمُوم عنّی فََتکشِفُ هاإ ی اَنظُرُ ُکنتُ  َقَ »

 .«زدودمی را های غصه و هاغ  کردممی نگاه او

 :امانت اری-5

 از یکی و انسانی اختقی اصول از صاحبش به آن تحویل و امانت حفظ

 عزَّ  اهللَ  إنَّ »: فرمود( ع) صادم امام است، پرامبران دعوت هایسرفصل

 هرچ خ اون ( »27) «األمانه أداءِ و ا ح یث بص مِ إ ّا نبراً یُبعث  َ  جلَّ و
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 سفارش امانت اری و راستگویی به را او آنکه جز برنرنگرخت را پرامبری

 کسی( »28) « َه أَمانهَ ال  َِمن ایمانَ ال»: فرمود( ص) خ ا رسول و. «کرده

 و است ضروری و الزم امانت ادای. «نرست مؤمن نرست، دار امانت که

 از که دان می خود ایمانی و انسانی وظرفه مسلمان، بانوی ترترب ب ین

 سا   را هاآن و کن  مراقبت شایسته نحو به همسرش هایامانت همه

 استمی حجاب همان امانت، این حفظ راهکار بهترین گردان   باز او به

 ضروری و الزم بانوان بر که است نامحرمان با ارتباط ح ود رعایت و

 دانسته ارزش ترینباال را آن( س) فاطمه حضرت و ش ه شمرده

 (30( )29.)است

 :روضه به گریز

 با  کردن چه بود ا هی امانت علرها اهلل ستم زهرا فاطمه حضرت خود اما

 امررا مومنرن یا اهلل آجرک ، خ ا رسول دختر

 آم ؟؟ پرامبر امانت سر بر چه غریب یا موال یا امررا مومنرن یا

 بصره حاک  حُنرف، بن عثمان به که ای نامه از بخشی در( ع)علی امام

 : فرمود نوشت،

 عَْنهَا تَُو َّر َ مَّا قِتَا ِی عَلَی ا ْعَرَبُ  َتظَاهَرَتِ  َو وَاهللِ

 !سوگن  خ ا به️♦
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 پشت آنها به گررن ، قرار من روی در رو قتال، قص  به عرب تمام اگر

 (31).کن  نمی فرار مقابلشان از و

 قرار احتضار حا ت در( س)زهرا حضرت که وقتی( ع)علی همرن اما

 .داشت حضور مسج  در هنگام، این در( ع)علی موال گرفت،

 پ رشان دنبال به را( ع)حسنرن عمرس بنت اسماء بتفاصله و

 دی ، مسج  در را( ع)حسنرن مضطربانه حا ت تا( ع)حضرت.فرستاد

 : فرمود سراسرمه

 است؟ افتاده اتفاقی چه

 《(س)فَاطِمَُةُ أُمُّنَا مَاتَتْ قَ ْ》: کردن  عرض دو آن

   هنگام این در. رفت دنرا از مادرمان

 َوجْهِهِ عَلَى( ع)عَلِیٌّ فَوَقَعَ ��

 (32).افتاد زمرن به صورت با( ع)علی️♦

 قبر خاکِ از مشتی( ع)علی موال( س)زهرا فاطمه حضرت دفن هنگام و

 کرده وصف اینگونه( ع)حضرت حاالت منابع در که برداشت، را ایشان

 که  ان 
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 ا ْحُزْنُ  بِهِ هَاجَ

 (33).گرفت فرا را( ع)امام وجود سرتاسر عجربی ان وه و حزن️♦

 مرتضی، پود و تار تمام ای

 مرتضی، نبود و بود همه ای

 جگر، خونرن ای عشق، تمام ای

 ببر، خود با مرا که یا بمان، یا

 کن ،می خراب  خانه رفتنت

 کن ، می آب  شمع چون مان نت

 کن، اعجاز( ع)علی مسرحای ای

 !کن باز را گُشا مشکل مشکلِ

 رحرمیشاعر:
 

                                    
http://www.eitaa.com/fishemenbar 

 http://www.talabeyar.irعرضه در سایت طلبه یار = 

 دانلود جلسه بع ی

http://www.eitaa.com/fishemenbar
http://www.talabeyar.ir/
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 پی نوشت و منابع:

بحار األنوار( ترجمه روحانى، ص:  43زن گانى حضرت زهرا علرها ا ستم ) ترجمه جل  -1 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  فضائل ابن شاذان کتاب ا روضُة ا فضائل -6 /302:  جامع االحادیث نور 561

کُنْتُ َواقِفاً بَرَْن یََ یْ رَسُولِ ا لَّهِ َأسْکُبُ ا ْمَاءَ عََلى  یَرْفَعُهُ إَِ ى سَْلمَانَ ا ْفَارِِسیِّ رَضَِی ا لَّهِ عَنْهُ َقالَ

کَى ا لَّهُ یَ َیْهِ إِذَا َدخَلَتْ َفاطِمَُةُ وَ ِهیَ تَبْکِی فَوَضَعَ ا نَّبِیُّ ص یَ َهُ َعلَى َرأِْسهَا وَ قَاَل مَا یُبْکِرکِ َ ا أَبْ

ى مَلَإٍ ِمنْ نِسَاِء قُرَیْشٍ وَ هُنَّ مَُخضَّبَاتٌ فَلَمَّا نَظَرْنَ إِ َیَّ وَقَعُوا عَرْنَرْکِ یَا حُوِریَُّةُ قَاَ تْ مَرَرْتُ عَلَ 

جَ ابْنَتَُه فِیَّ وَ فِی ابْنِ عَمِّی فَقَالَ َ هَا وَ مَا سَمِعْتِی مِنْهُنَّ َقا َتْ قُْلنَ کَانَ َق ْ عَزَّ عَلَى مُحَمٍَّ  أَنْ یُزَوِّ

وَ أَقَلِّهِ ْ َما ًا فَقَالَ  ََها وَ ا لَّهِ یَا بُنَرَُّةِ َما زَوَّجُْتکِ وَ  َکِنَّ ا لَّهَ زَوَّجَکِ مِنْ َعلِیٍّ  مِنْ رَجُلٍ فَقِررِ قُرَیْشٍ

ى وَ فَکَانَ بَ ْوُهُ مِنُْه وَ ذَ ِکِ أَنَّهُ خَطَبَکِ فُلَانٌ وَ ُفلَانٌ فَعِْن َ ذَ ِکِ َجعَْلتُ أَمْرَکِ إِ َى ا لَّهِ َتعَا َ

بِربِی کْتُ عَنِ ا نَّاسِ فَبَرْنَا صَلَّْرتُ یَوْمَ ا ْجُمُعَُةِ صََلاةَ ا ْفَجْرِ إِذْ سَمِْعتُ حَفِرفَ اْ مَلَائِکَُةِ وَ إِذَا بِحَأَمْسَ

عْقََعُةُ مِنَ جَبْرَئِرلَ وَ مَعَُه سَبْعُونَ صَفًّا مِنَ اْ مَلَائِکَُِة مُتَوَّجِرنَ مُقَرَّطِرنَ مُ َْملِجِرنَ فَقُلْتُ َما هَذِهِ ا ْقَ

تَارَ مِنْهَا مِنَ ا سَّمَاءِ یَا َأخِی جَبْرَئِرلُ فَقَالَ َیا ُمحَمَّ ُ إِنَّ ا لَّهَ عَزَّ َو جَلَّ اطَّلََع إِ َى ا ْأَرِْض اطِّلَاعَُةً َفاخْ

 رَأْسََها وَ تَبَسََّمتْ بَْع َ بُکَائِهَا وَ عَلِرّاً ع وَ ِمنَ ا نَِّساءِ فَاطَِمُةَ ع فَزَوَّجَ فَاطِمَُةَ مِْن عَلِیٍّ فَرََفَعتْ ا رِّجَالِ

قَالَ َ ا  قَا َتْ رَضِرتُ ِبمَا رَضِیَ ا لَّهُ وَ رَُسو ُهُ فَقَالَ ص أَ َ ا أَزِی ُکِ یَا فَاطَِمُةُ فِی عَلِیٍّ رَغْبَُةً قَاَ تْ بََلى

أَخِی صَا ِحٌ َعلَى نَاَقتِهِ وَ عَمِّی حَمْزَةُ َعلَى نَاقَتَِی  یَرِدُ عَلَى ا لَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رُکْبَانٌ أَْکرَمُ مِنَّا أَرْبَعَُةٌ 

فْ  ِیَ ا ْعَضْبَاِء وَ أَنَا عَلَى ا ْبُرَامِ وَ بَعُْلکِ عَلِیُّ بُْن أَبِی طَاِ بٍ عَلَى نَاقَُةٍ مِنْ نُومِ ا ْجَنَُّةِ فَقَاَ تْ صِ

قَتْ ِمنْ نُورِ ا لَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُ َبَّجَُةُ ا ْجَنْبَرْنِ صَفْرَاءُ َحمْرَاُء ءٍ خُلِقَتْ َقالَ نَاقَُةٌ خُلِا نَّاقَُةَ ِمنْ أَیِّ َشیْ

 بَطْنُهَا ا رَّأْسِ سَوْدَاءُ ا ْحَ َمِ قََوائِمَُها ِمنَ ا ذَّهَبِ خِطَاُمهَا ِمنَ ا لُّؤْ ُؤِ ا رَّطْبِ عَرْنَاهَا مَِن ا ْرَاقُوتِ وَ 

لَرْهَا قُبٌَُّة ِمنْ  ُؤْ ُؤَةٍ بَرْضَاءَ یُرَى بَاطِنُهَا ِمنْ ظَاهِرِهَا َو ظَاهِرُهَا ِمنْ بَاطِنِهَا مِنَ ا زَّبَْرجَ ِ ا َْأخْضَرِ عَ

نِ وَ ا رُّکْنِ خُلِقَتْ ِمنْ عَفْوِ ا لَّهِ عَزَّ َو جَلَّ تِْلکِ ا نَّاقَُةُ ِمنْ نُومِ ا لَِّه  َهَا سَبْعُونَ أَ ْفَ رُکْناً بَْرنَ ا رُّکْ 

ا قَا ُوا أَ ْفَ َملَکٍ یُسَبِّحُونَ ا لَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَنْوَاِع ا تَّسْبِرحِ  َا َیمُرُّ عَلَى مَلَإٍ ِمنَ ا ْمََلائِکَُةِ ِإ َّ سَبْعُونَ

وْ حَامِلَ عَرْشٍ أَوْ مَنْ هَذَا اْ عَبْ ُ مَا أَکْرَمَهُ عََلى ا لَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ تَرَاهُ نَبِرًّا مُرْسًَلا أَوْ مََلکاً مُقَرَّباً أَ 

مُقَرَّبٍ  حَامِلَ کُرْسِیٍّ فَرُنَاِدی مُنَادٍ ِمنْ بُطْنَانِ ا ْعَرْشِ أَیُّهَا ا نَّاسُ  َْرسَ هََذا بِنَبِیٍّ مُرْسَلٍ َو  َا َملَکٍ

إِنَّا  ِلَّهِ وَ إِنَّا إِ َرْهِ  رِجَاً ا فَرَقُو ُونَهَذَا عَِلیُّ بْنُ َأبِی طَاِ بٍ صَلَوَاتُ ا لَّهِ وَ َسلَامُهُ َعلَرْهِ فَرَبْ ُُرونَ رَِجا ًا 

 ِکِ حَ َّثُونَا َفلَ ْ نُصَ ِّمْ وَ نَصَحُونَا فَلَ ْ نَقْبَلْ وَ ا َّذِینَ یُحِبُّونَهُ َتعَلَّقُوا ِبا ْعُْروَةِ اْ وُثْقَى کَذَ  راجُِعونَ
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ی عَلِیٍّ رَغْبًَُة قَا َتْ زِدْنِی یَا أَبَتَاْه قَالَ ا نَِّبیُّ ص إِنَّ َعلِرّاً یَنْجُونَ فِی ا ْآخِرَةِ َیا فَاطِمَُةُ أَ  َا َأزِی ُکِ فِ

اکِ أَکْرَمُ عَلَى ا لَِّه مِنْ َهارُونَ ِ أَنَّ هَارُونَ أَغْضَبَ مُوَسى وَ َعلِیٌّ  َ ْ یُْغضِبْنِی قَطُّ وَ ا َِّذی بََعثَ أَبَ

یَْوماً َقطُّ وَ مَا نَظَرْتُ فِی َوجْهِ عَِلیٍّ إِ َّا ذَهَبَ ا ْغَضَبُ عَنِّی َیا فَاطِمَُةُ أَ  َا بِا ْحَقِّ نَبِرّاً َما غَضِبْتُ عَلَرْهِ 

رَأْ َعلِرّاً ِمنَ أَزِی ُکِ فِی عَلِیٍّ رَغْبًَُة قَا َْت زِدْنِی یَا نَبِیَّ ا لَِّه قَالَ هَبَطَ عََلیَّ جَبَْرِئرلُ وَ قَالَ یَا مُحَمَّ ُ اقْ

 وَ َو ِرّا ا سَّلَامَ فَقَامَتْ وَ قَاَ تْ فَاِطمَُةُ ع رَضِرتُ ِبا لَّهِ رَبّاً وَ بِکَ یَا أََبتَاهْ نَبِرّاً وَ ِبابِْن عَمِّی َبعًْلا ا سَّلَامِ

 172جامع االحادیث نور /تفسرر فرات ا کوفی، ص:  -2

 حَتَّى بَلَغَ َأسْفََلهُ ثُ َّ سَلََّها وَ  َ ْ یَْأخُذْ مِنْهُ شَرْهاً وُضِعَ خَِوانٌ مِنْ َفا ُوذَجٍ بَرْنَ َی َیْهِ فَوَجَأَ بِإِصْبَعِهِ -3

 أُعَوِّدْهَا  َ ْ بِمَا نَفْسِی ُأعَوِّدَ أَنْ أَکْرَهُ  َکِنْوَ تَلَمَّظَ بِإِصْبَعِِه وَ قَالَ طَرِّبٌ طَرٌِّب وَ مَا هُوَ بِحَرَامٍ وَ 

 299ص:  ،16مست رک ا وسائل و مستنبط ا مسائل، ج

 23، ص: 74برروت(، ج -بحار األنوار )ط نرم افزار احادیث نور  -4

 استاد پناهران -5

 328کتاب نفس  شرخ حسرن انصاریان، ص -6

ا عقول،   تحف153، ص74به این مضمون: بحاراالنوار، ج 299، ص 1در محضر بهجت، ج -7

 .48ص

8- https://www.fardanews.com  

 

 نظام حقوم زن در استم-9

 4نساء/-10

 

 نظام حقوم زن در استم-11

 

 233بقره/-12

https://www.fardanews.com/fa/news/137618/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%DA%A9%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87


 

@fishemenbar   : 46 کانال جامع فیش منرب و مرثیه در ایتا 

 

 350ص /103بحاراالنوار/ج -13

 

 19نساء/-14

 

 351ص /103نوار/ج بحار اال-15

 

 24ص /13مست رک ا وسایل/ ج -16

 

 88خصال شرخ ص وم/ ص -219ص /8کافی/ج -17

 

 6تحری /-18

 

 70اسراء/-19

 

 172ص  /2وسائل ا شرعه/ج -20

 

 383ص /2شرح غررا حک /ج -21

 

 167همان/ص -22

 

 34نساء/-23

 

 248ص /14مست رک ا وسایل/ ج -24

 

 21روم/-25

 

 134ص /43بحاراالنوار/ج -26

 

 104ص /2اصول کافی/ج -27



 

@fishemenbar   : 47 کانال جامع فیش منرب و مرثیه در ایتا 

 

 198ص /69بحار االنوار/ج -28

 

  54ص /43همان/ج -29

 

 روزنامه حرف مازن ران -30

 77مجلس ،514ص ص وم، شرخ اما ی-31

 501ص ،1ج اربلی، ا غُمه کشف-32

 4مجلس ،109ص طوسی، شرخ أما ی-33

 

 

 

 

 


