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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: 

 میفیش منبر خانواده فاط چهارمجلسه صفحه  38تعداد 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

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

  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( 16به  باس یک یگر در قرآن  )بران  تشبره زن و شوهر
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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؟چرا خانواده ی ما مثل خانواده ی فاطمی نرست ؟ یا با آن فاصله دا

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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 هرست مطا ب جلسه چهارمف

Contents 

 11 .................... ست؟یچ یفاطم خانواده یامدهایپ و آثار:  چهارم جلسه

 11 ......................................................... :منبر یابتدا خطبه

 12 ............................................. (هایعل اهلل سالم) فاطمه خانه

 13 ......................................................... یدار خانه تیاهم

 15 ......................................................... خانه در تیمسئول

 16 ................................................................خانه سکون

 17 ............................................ خانواده کانون ییروشنا و یگرم

 19 ....................................................... صالح فرزندان تیترب

 22 .............................................................. یفاطم تیترب

 یفاطم تیترب اصال بشه حاکم ما ی خانواده در یفاطم تیترب میکن چه

 22 ................................................................. ست؟؟؟یچ

 23 ................................................ : یفاطم تیترب یمحورها

 24 .....................................................محبت میتنظ -1

 26 ................................................. تیشخص میتنظ -2
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 27 ............................................. باطن و ظاهر میتنظ -3

 28 ................................................. ارتباطات میتنظ -4

 29 ................................................... هیسرما میتنظ -5

 29 ............................... :خانواده و خانه در یفاطم تیترب یراهکارها

 30 ........................فرزندان یبرا یالگو نیمهمتر و نیبهتر مادر و پدر-1

 32 ................................ نیوالد توسط خانه در پرورش و آموزش -2

 33 .................................... فرزندان به احترام و دادن تیشخص-3

 34 ......................................................... تعلم به قیتشو-4

 35 .............................................. فرزندان نیب عدالت تیرعا-5

 37 ............................................................ : ها نوشت یپ
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 آثار و پیامدهای خانواده فاطمی چیست؟ جلسه چهارم : 

 خطبه ابتدای منبر: 

 اَعُوذُ بِاهللِ مِنَ ا شَّرطَان ا رَّجِر  بِسِ  اهلِل ا رَّحمَنِ ا رَِّحر .

ا َْحمْ ُ  ِلَّهِ رَبِّ ا ْعا َمِرن بَارِء ا ْخََلائِقِ أَْجمَعِرنَ، باعِثِ ا َْأنْبِرَاءَ وَ اْ مُرْسَلِرن »

ا قاسِ  مَُحمَّ  ثُ َّ ا صَتةُ و ا سَّتمُ عَلَى سَرِّ ِنَا وَ َنبِرِّنَا حَبربِ إ ِهِ ا عا َمرن أبِی

نَ ا مَعصومرن ا مُکَّرَمرن ا هُ اِة )ص( وَ عَلَى آ ِهِ ا طَّرِّبِرنَ ا طَّاهِرِی

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

 «ا  ِّین آمرنَ یا رَبَّ ا عاَ مرن

 که است مکتبی. است اعجازآمرز مکتبی( علرها اهلل ستم) فاطمه مکتب

 می بر را آدمی تحرر مکتب، این از آم ه پ ی  درخشان آثار تمام

 مورد که(علرها اهلل ستم) فاطمه حرات از ای جنبه و بُع  هر. انگرزان 

 آوری شگفت و کنن ه ه ایت و آموزن ه نکته گررد، می قرار مطا عه

 رهایی خواستار که امتی بر و است نازل افراد همه بر آن برکات. دارد

 .تر نازل است

 خانواده فاطمی جلسه چهارم
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 ستم) فاطمه زن گی مختلف های زمرنه از که هایی درس بسرارن  چه 

 راه  توانن می آنها، از استفاده با مسلمانان و شود می حاصل(علرها اهلل

 فاطمه حرات آموز درس مسایل از. سازن  هموار خود برای را حرات

 زن گی بنای. اوست داری خانه و همسرداری مسأ ه ،(علرها اهلل ستم)

 و انس ا هی، و انسانی مقاص  و اه اف بر مبتنی آن اساس که ای ویژه

 رش  آن ثمره و است بوده وح ت و خلوص تکامل، و تکمرل صفا،

 برتری و اختقی و ایمانی کفویت اساس بر گزینش و نسل تو ر  طرفرن،

  .هاست افسانه ردیف در دیگری بر یکی

 (علیها اهلل سالم) فاطمه خانه

 لیع و او که جایی بزنر ، حرف(علرها اهلل ستم) فاطمه خانه از نخست 

 آن در را خود بوستان های گل و ان  کرده زن گی آن در(ا ستم علره)

 ار زن گی ای اجاره اطام در ها آن زیاد، های م ت تا. ان  داده پرورش

 از یکی با خ ا رسول بع ها. بود پرامبر خانه از دور که ان  سرکرده

 خود به تر نزدیک محلی به را ها آن ای اجاره خانه و گفت سخن صحابه

 ای حجره و ای خانه صاحب خود ها آن تا گذشت ها سال و آورد

 .ش ن  کوچک

 فاصله آن با متر دو یکی از برش و بود پرامبر خانه کنار در که خانه این  

 که بود حصرری شامل آن فرش محقر، و کوچک بود ای خانه ن اشت،
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. بود مفروش نرم شن با دیگر نر  و پوشان  می را اطام از نرمی تنها

 ستم) فاطمه خانه این در. خانه اهل فقر معرف و ای  نگه یک آن درب

 سلول ه  و بن  ه  بگویر  بهتر و راز ه (ا ستم علره) علی با(علرها اهلل

 دیگر سویی از است، مسکن و زن گی برای محلی دی ی از. بود

 برای که( علرها اهلل ستم) فاطمه دستی کارهای برای است کارگاهی

 مساکرن و فقرا به خ مت برای موارد از بسراری در یا و معاش کمک

 ،(ا ستم علره) علی یاران ش  و آم  مرکز جهتی از و گرفت می انجام

  .بود خواهی ه ایت و دار مسأ ه زنان ،(علرها اهلل ستم) فاطمه دوستان

 نه بود، ساخته دانشگاهی و م رسه را خانه این(علرها اهلل ستم) فاطمه

 مذهبی سواالت که مسلمان زنان برای بلکه خود، فرزن ان برای تنها

 اعضای که بود ساخته مق سی کانون را آن. پرسر ن  می او از را خود

. جستن  می جا درآن را خود سکون و پناه دانسته، سنگری را آن خانه

  .بود( ا ستم علره) علی پناه و آرامش محل ترین مطمهن کانون این

 داری خانه اهمیت 

 کوچک کاری را داری خانه که نبود کسانی از(علرها اهلل ستم) فاطمه 

 محل را آن یا و گوی  ترک منصبی و اداره شوم به را خانه یا و بشمرد

 که بود آگاه نکته این به او. ده  قرار خود پروازی بلن  برای مرکزی و

 پایه حتی و نرست کشور یک اداره از کمتر آن اداره و خانوادگی کانون
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 شنر ه پرامبر زبان از و دانست می ه  و. آی  می حساب به کشورداری

 ای حسنه است، حسنه و اجر دارای داری خانه و خانه در خ مت که بود

  .کن  نمی برابری آن با زن از کاری هرچ که

 نزدیک خ ا به حا ی چه در زن: پرسر  خود اصحاب از خ ا رسول روزی

 اهلل ستم) فاطمه. ن انستن  را آن درست پاسخ اصحاب و است؟ تر

 رت نزدیک خ ا به حا ی در زن»: فرستاد پرام و شنر  را سخن این(علرها

 « .نشود بررون آن از و باش  خانه متزم که است

 همانن  است، اعضا اجتماعی پایگاه است، سنگر خانه که دانست می او

 ارزشمن ی نظر از زن برای کاری و است ق ر گران اجتماعی نهاد یک

 و نهاد داری خانه به را خود ه  سان، ب ین. نرست داری خانه معادل

 اپذیر نرکو وجهی به آن در را فرزن  تربرت نرز و آن م یریت و اداره

 آن وظایف بار زیر و ن اشت ننگی و خجلت احساس راه این در او. ش 

  .کرد نمی خا ی شانه

 علی با هم  ی و مشاوره فرزن ، تربرت مسرر در اش خانه مرکزیت

 فاطمه اق امی، چنرن حاصل و بود خانه اهل به مهرورزی و(ا ستم علره)

 تقسر  این به راضی را او و کرد محبوب پرش از برش را( علرها اهلل ستم)

 علی آن از خانه بررون کار و او آن از خانه درون کار که بود پرامبر کار

  .بود شاکر و گزار سپاس امر این بر را خ ای و باش ( ا ستم علره)
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 خانه در مسئولیت 

 مجرب ک بانویی. بود خانه ریرس استم، گرامی رسول فرموده به او 

 خود وظایف به و گذران ه را خانواده م یریت های دوره تمام گویی که

 ه  آن دشوار  روزگار آن در بود، سنگرن مسهو رتش. بود آشنا نرکو

  :رسر  می زیر امور به بای  او پرامبر خان ان فقر دوره در

 رفت و آم  مرکز که ای خانه ه  آن خانه، امور دادن سامان و سر ئ

  .درآنن  خردسال کودک چن  و است

 ان ک کاری ه  آن که فرزن ان سرپرستی و نظافت و اداره و تربرت ئ

  .نرست آسان و

 پش  یا و فرزن ان برای پرراهن بافتن چون گری صنعت و وری پرشه ئ

  .معاش به کمک برای ریسی

 دست»: فرموده خ ا رسول که دستاس با جو یا گن م کردن آسراب ئ

 « .است ش ه زخمی راه این در(علرها اهلل ستم) فاطمه

 فاطمه برای مشکلی ه  این روزگار آن در که بررون از آب آوردن ئ

  .ن اشتن  آب ها خانه و بود(علرها اهلل ستم)
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 اهلل ستم) فاطمه برکت از که ج ی االستم زنان سرپرستی و ه ایت ئ

  .ش ن  می ه ایت(علرها

 اصطتح به و است واقف ب ان زنی هر که دیگری کارهای باالخره و

 رهکا نرمه کارشان ه  باز و ی دون  می خانه در شام تا بام از خودشان

 ه  باز و ی گذران  می وقت ه  آن غذایی مختصر تهره برای. مان  می

 مرسر او مسهو رت سنگرنی درک. گررد نمی قرار ها آن طبع مطبوع

  .گررد قرار آن شرایط در خود آدمی که گاه آن مگر نرست،

 خانه سکون 

 نام خواسته خ ا که است هایی خانه آن از(علرها اهلل ستم) فاطمه خانه 

 که است طبرعی. باش  تق یس و تسبرح مورد و گردد بلن  جا آن در او

 نخسترن. باش  مرج و هرج و آشفتگی مرکز توان  نمی ای خانه چنرن

 و است آرامش و سکون باش  داشته حضور آن در بای  که چرزی

 و ترقی که دان  می او. کن  چنرن داشت سعی( علرها اهلل ستم)فاطمه

 زن گی مرهون زیادی ح ود تا او ارزن ه تتش و کوشش شوهر، عظمت

 محل و آرامش سنگر بای  خانه و است خانه محرط در او ساکن و آرام

 طراحی درست و بکش  نقشه درست بنشرن ، شوهر تا باش  قوا تج ی 

  .بگررد عمل و اجرا به تصمر  درست و کن 
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 ساحسا خانه آن در بتوان  شوهر تا باش  آرامش و سکون در بای  خانه 

  .نمای  در به تن از را بررون مشقات و کرده راحتی

. تداش وضعی چنرن(ا ستم علره)علی برای(علرها اهلل ستم) فاطمه خانه

 ردک می آرامش احساس(علرها اهلل ستم)زهرا کنار در(ا ستم علره) علی

 سنگر به آم  می ستوه به زن گی مشکتت و حوادث از که هرگاه حتی و

 یم سخن(علرها اهلل ستم) فاطمه با کمی جا آن در و برد می پناه خانه

 ش  می مبارزه و تتش و کار سرگرم نو از و کرد می قوا تج ی  و گفت

 پس حتی داشت، وجود( ا ستم علره) علی زن گی سراسر در امر این و

  .مزارش سر در و( علرها اهلل ستم) فاطمه وفات از

 خانواده کانون روشنایی و گرمی 

 رنو که بود درخشان ماهی چون خانه محرط در(علرها اهلل ستم) فاطمه 

 او. کرد می روشن را(علرها اهلل ستم) علی دل و خانه کانون وجودش،

 رنج دی ارش بود، خانه بخش روشنی او»:  که بود قرآن آیه این مص ام

 وقتی»: فرمود خود(ا ستم علره) علی(«. 1)زدود می دل از را ها غصه و ها

 یم زدوده ام غصه و غ  تمام کردم می نگاه زهرا به و آم م می خانه به

 (2)ش 
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 هعلر) علی داشت، می گرم را خانواده کانون( علرها اهلل ستم) فاطمه

 رد و ان  فاطمه کنار در که بود خوش این به دل را فرزن ان و( ا ستم

 ودخ دور به را ها پروانه که بود شمعی چون او دی ی، از. ان  کانون آن

 صفا و انس کانون اش خانه. داد می نور و گرمی ها آن به کرده، جمع

 ه  کمال در و داشتن  معاونتی و آشتی و انس ه  با خانه اعضای. بود

 می زن گی او کتاب و رسول و خ ا به ایمان سایه در ص اقت، و رنگی

 او همراه همگان گرفت می تصمرمی(ا ستم علره) علی اگر. کردن 

 راداف دیگر کرد می اتخاذ تصمرمی(علرها اهلل ستم) فاطمه اگر و بودن 

 رمگ در(علرها اهلل ستم) فاطمه باالخره و ش ن  می همگام او با خانه

 فرزن ان، به د سوزی و رحمت همسر، به عنایت و  طف کانون داشتن

 سَائُِک ْنِ خَرْرُ که، بود آ ه و علره اهلل صلوات اکرم پرامبر ح یث مص ام

 مص ام و(3) بِأَوْ َادِهِن أَرَْحمُهُنَ وَ ِبأَزْوَاجِهِنَ أَ ْطَفُهُنَ قُرَْیشٍ نِسَاءُ

 دوست فرزن  و دوست شوهر بودن، عفرفه چون رسول دیگر احادیث

  .بود ا هی ا هامات به مله  خود او که این ضمن و بودن

 ان اگر که کردی  صحبت فاطمی خانواده مورد در گذشته جلسات در 

 سوها را برت اهل و بگرره ا هی بوی و رنگ ما خانواده بشر  موفق شااهلل

 (4.)داشت خواه  بهمراه آثاری و نتایج چه دهر  قرار خود ی

 



 

@fishemenbar   : 19 کانال جامع فیش منرب و مرثیه در ایتا 

 صالح فرزندان تربیت

 .است صا ح فرزن ان تربرت فاطمی خانواده نترجه و اثر مهمترین

 هکرد نظر کودکان از بعضى به وآ ه علره اهلل صلی اکرم رسول وقتی یه

 آخر فرزن ان بر واى آبَائِهِ ْ  مِنْ ا زَّمَانِ آخِرِ  َِأوْ َادِ  وَیْلٌ: فرمودن  و

 ا ْمُْشرِکِرنَ  ئِهِ ُآبَا مِنْ ا لَّهِ رَسُولَ یَا فَقِرلَ !. پ رانشان روش از ا زمان

 نه،: فرمود حضرت. ها؟ آن مشرک پ ران از! ا لَّه رسول یا: ش  سؤال

 نمی یاد ها آن به را دینى فرائض از چرزى که مسلمانشان پ ران از

 و کنن  می منع را ها آن برون ، فراگررى پى ه  فرزن ان، اگر و دهن 

 زناچر چن  هر باشن  داشته ما ى درآم  آنها که خشنودن  این از تنها

 پ ران این از من. ءٌبِرَا مِنِّی هُ ْ وَ ءٌبَرِی مِنْهُ ْ فََأَنا: فرمود سپس. باش 

 (5).!برزارن  من از نرز آنان و برزارم

 موسرقی کتس اگر ها خانواده از بعضی مهمه خرلی تربرت مسهله امروز

 شود می قضا فرزن شان نماز و ی گررن  می مصربت بشه قضا فرزن شان

 .نرست خرا شون عرن و

 مادی مایحتاج و  باس و کفش خری  به فقط فرزن ان داشتن دوست

 دادن و فرزن ان برای مادی  وازم خری  توان نمی و نرست آنها برای
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 باور دین در فرزن ان به محبت بلکه نامر  محبت را آنها به جربی تو پول

 .است آنها کردن

 آنها داشتن  دوست را خود فرزن ان چون علرها اهلل ستم زهرا حضرت

 می و کرده بر ار را آنها هنگام شب در و خوابان ه ق ر شب عصر را

 دوست من و است انسانی هر زن گی شب ترین مه  امشب که فرمودن 

 این از هرکس چون شون  من  بهره شب این برکات از فرزن ان  دارم

 صورت به آب آنگاه و است ش ه محروم خرلی شود محروم شب

 .نن بما بر ار را ق ر شب تا کردن  می نوازش را آنها و زده فرزن انشان

 ماما و ایستادن  می نماز به جمعه های شب علرها اهلل زهراستم حضرت

 نمازهای گزارش و کردن  می تماشا ایشان نماز مخصوصا( ع)حسن

 نبرا دیگران برای( ع)مجتبی حسن امام را علرها اهلل ستم زهرا حضرت

 .ان  فرموده

 علرها اهلل ستم زهرا حضرت نماز های فضرلت بران در( ع)حسن امام

 می نماز به صبح عمود تا را جمعه های شب مادرم فرماین که می

 .خوان ن  می نماز و ایستادن 

 نماز زمرنه در خود فرزن ان تربرت به نسبت ها خانواده بعضی متاسفانه

 بی دینی موضوعات و ق ر های شب احرای داری، زن ه شب خوان ن،
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 تفاوتی بی همرن ان ، کرده رها خود حال به را فرزن انشان و بوده تفاوت

 می باالتر سنی نظر از چه هر ها بچه و فرزن ان که ش ه موجب وا  ین

 .شود می برشتر خ ا با آنها فاصله رون 

 در( ص)خ ا رسول و نرست مهربانی ها بچه مادی دنرای به رسر گی

 و پ ر دست از ا زمان آخر های بچه بر وای »که فرماین  می زمرنه این

 حجاب و پوشش رعایت که هستن  مادرها و پ ر این زیرا مادرشان 

 هانگنا انواع و نکرده فرزن ان مقابل در را خود روابط رعایت و استمی

 را آنها و ش ه مرتکب آنها مقابل در را ناسزاگویی و غربت جمله از

 .«کنن  می گناه به دعوت

 دین و م ار دین فرزن ان که داشت انتظار توان نمی فضایی چنرن در

 رتترب گل چهار علرها اهلل ستم زهرا حضرت خانه در شون ، تربرت باور

 ام فصاحت و زینبی استقامت حسنی، صبر حسرنی، شجاعت و ش ن 

 .ش  ایجاد محقر خانه یک در فضایل این تمام و کلثومی

 ماا نبود مادی رفاه شای  ظاهر به علرها اهلل ستم زهرا حضرت خانه در

 ساز انسان و وارسته شخصرت چهار آرامش این پرتو در و بود آرامش

 .ش ن  تربرت و یافته پرورش
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 مران در و خانه در معنوی فضای ایجاد و معنویت یعنی فاطمی تربرت

 که مادری و پ ر و هستن  فاطمی تربرت های شاخصه ها این و فرزن ان

 در را تربرتی سبک و منش چنرن بای  هستن  فاطمی های گل دنبال به

 ).کنن  دنبال خود زن گی

 تربیت فاطمی

 اصال بشه حاکم ما ی خانواده در فاطمی تربیت کنیم چه
 چیست؟؟؟ فاطمی تربیت

 در شما نظربه فرزن ، تربرت و خانواده مسأ ه باالی اهمرت به توجه با

 صحرح تربرت برای معرارهایی و هاشاخصه چه( ع)فاطمه حضرت سرره

 ش ؟ من بهره آنها از توانمی که دارد وجود فرزن ان

 ترینمه  تربرت، مسأ ه تریناصلی( ع) برتاهل و استم مکتب در

. است مورد پنج تربرت محورهای تریندقرق و خانواده تربرت کانون

 است آسمانی خانواده یک برتر نمونه( ع)زهرا فاطمه حضرت خانواده

 33 آیه در خ اون . هستن  بشریت معل  و مربی تردی بی ایشان و

 ا ِرّْجسَ عَنُک ُ  ِرُذْهِبَ ا َلّهُ یُرِی ُ ِإنَّمَا»: ی فرمامی احزاب مبارکه سوره

 و ترینعا ی ترین،پاک خانواده، این  «َتطْهِررًا وَیُطَهِّرَُک ْ ا ْبَرْتِ أَهْلَ

  ذا است، زهرا فاطمه محور خانواده این در است، خانواده ترینباکمال
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 فاطمه حضرت محوریت با را همه کساء شریف ح یث در متعال خ اون 

 آقا که معلمی «وَبَنوهَا وَبَعلُهَا وَأَبُوها َفاطِمَةُ هُ »: کن می معرفی

 که ایمربی ،«أبوها ف اها»: فرمای می ایشان درباره( ص)اهللرسول

 فرزن ان که ایمربی شود،می او خوانم ح( ع)امررا مؤمنرن شوهرش

 کارچه  فاطمه حضرت کنر می فکر. هستن  «اْ جَنَّةِ أَهْلِ شَبَابِ سَرِّ انِ» او

 در ایشان شود؟می گفته هاسخن ایشان درباره طوراین که کردن 

 خانواده در برداریبهره برشترین امکانات، کمترین با و کوچک ایخانه

 بلکه نرست، امکانات به صحرح تربرت یعنی این و گذاشتن  نمایشبه را

 .است صحرح روش نرازمن  تربرت

 که شودمی معرفی قا ب پنج در( س)زهرا فاطمه حضرت تربرتی روش

 آن همچون توانر می نرز ما راستیبه آیا که کرد تأمل آنها درباره بای 

 عاًقط معتق م بن ه که خرر یا کنر  عمل فرزن  تربرت در بزرگوار بانوی

 ابت ا در. دادنمی قرار ام ا گوی را آنان خ ا توانستر نمی اگر و توانر می

 حث،ب این در تربرت واژه برای ش هگرفته درنظر معنای که بگوی  بای 

 .است تنظر 

 : فاطمی تربیت محورهای
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 محبت تنظر  -1

 انسان وقتی. است "محبت تنظر " زهرا حضرت تربرتی روش او رن 

. دنگرر صورت تفریط و افراط محبت در که شودمی تربرت خوبیبه

 محبت کمبود یا کنن می محبت زیادی یا ما هایخانواده برخی امروز

 ترینبرش حقرقت در شود،می فرزن ان در هاییضعف باعث که دارن 

 کمبود د رلبه یا است محبت زیادی د رلبه یا جامعه مشکتت حج 

 .محبت

 کانَ  مَن مِنُا ُمؤ»: فرمای می( ع)علی امام باش ، خ ایی بای  محبت مب أ

 دوست که است کسى مؤمن،  ّلّهِ  وتَرکُهُ  ِلّهِ وأخذُهُ  ِلّهِ وبُغضُهُ  ِلّهِ حُبُّهُ

 رها و خ ا براى گرفتنش خ ا، براى داشتنش نفرت خ ا، براى داشتنش

 إ َّا اإلیمانُ هَلِ»: فرمود نرز( ع)صادم امام(. 7)«باش  خ ا براى کردنش

  بای ما پس. «است بغض و حب جز چرزى ایمان آیا ا بُغْضُ  و ا ُحبُّ

 .کنر  تنظر  را مانحبّ

 داردبازمی خ ا راه در جهاد از را ما محبت، تنظر ع م

 شودمی گفته ما به اوقات گاهی باش ، ا هی بای  ه  مانتربرت مسرر

 محبت" شودمی گفته ما به اوقات گاهی و چش  بگویر  ،"کن محبت"

 خ اون . باشر  داشته شنویحرف و چش  بگویر  ه  باز ،"کن ک  را
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 تنظر  را هایتانمحبت جهاد مر ان در: فرمای می توبه سوره 24 آیه در

 عَشررَتُکُ ْ  وَ أَزْواجُکُ ْ وَ إِخْوانُکُ ْ وَ أَبْناُؤکُ ْ وَ آباُؤُک ْ کانَ ِإنْ قُلْ» کنر 

 أََحبَّ  تَْرضَوْنَها مَساکِنُ وَ َکسادَها تَخْشَْونَ ِتجارَةٌ وَ اْقتَرَْفتُمُوها أَمْوالٌ  وَ

 وَ بِأَمْرِهِ  ا لَّهُ یَأْتِیَ َحتَّی فَتَرَبَُّصوا سَبرلِهِ فی جِهادٍ  وَ رَسُو ِهِ وَ ا لَّهِ مِنَ  إِ َرْکُ ْ

 حسن امام ،(ع)علی امام با جهاد در آنهایی. «ا ْفاسِقرنَ ا ْقَوْمَ  الیَهْ ِی ا لَّهُ

 و نکردن  شرکت مق س دفاع جهاد و( ا ستم علرهما) حسرن امام و

 تعلقات و دنرا به زیادی محبت که کنن نمی شرکت جهادها در ه  امروز

 .دارن  آن

 باش  طوراین اگر باش ، خ ایی بای  ه  محبت مقص  اینها، بر عتوه

 بع  و را خودمان بع  و را خ ا او رای بع  را، خ ا اول بای  که فهمر می

 در موقع آن شود تنظر  محبت وقتی. باشر  داشته دوست را دیگران

 یعنی کربت) کن ،می ف ا استم برای ه  را همسرش و فرزن  نراز صورت

 کربتیی نکنر  تنظر  را مانمحبت تا( هست هرچه از گذشت

 از این و بودن  کربتیی همگی( س)فاطمه حضرت خانواده. شوی نمی

 جانشان آم ن  همه مباهله جریان در شود،می برداشت مباهله ماجرای

 خود امر و یّ برای که بود کربتیی( س)زهرا فاطمه گذاشتن ، وسط را

 محبت یعنی این طور،همرن نرز... و( س)زینب حضرت آم ، در پشت به

 خودمان تا زنر نمی خود کار سر از ما اگر امروز. کرد تنظر  شودمی را

 اگر حتی نکردی ، تنظر  را محبت یعنی برسانر ، وقت اول نماز به را
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 است ممکن اینکه خاطربه کنر  منکر از نهی و معروف به امر ترسر می

 .است محبت تنظر  ع م خاطربه شون ، ناراحت ما از اقوام

 شخصرت تنظر  -2

 فاطمی تربرتی روش دومرن شخصرت  تنظر 

 یک قرآن در است، شخصرت تنظر  فاطمه حضرت تربرتی روش دومرن

 به زهرا حضرت منفصل، شخصرت یک و داری  متصل شخصرت

 سه کن  رش  تانشخصرت خواهر می اگر" که آموختن  فرزن انشان

. "مجاه ت سوم و تقوا دوم معرفت، اول کنر   تقویت خود در را چرز

 با بلکه کنن نمی رش  متصل شخصرت با که هستن  ایع ه امروز

 و کت قرمت به ارزششان یعنی کنن ،می رش  منفصل شخصرت

 گمان کن ، استفاده چن مرلرونی شلوار و کت اگر است، شلوارشان

 نسبتاً  و قرمتی چن اننه  باس اگر و دارد ارزشمن ی شخصرت کن می

 و نماشر م ل امروز. است ارزش فاق  کن می گمان کن ، استفاده ساده

 رتشخص و ارزش معرار ایع ه برای مقام و پست و خانه متراژ موبایل،

 لعام اینها از یک هرچ( ع)برتاهل فرهنگ در که حا ی در است، ش ه

 .نرست آدمی شخصرتی بودن ارزشمن 
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 تمام اگر یعنی شود، تنظر  ما شخصرت خواستن  زهرا فاطمه حضرت

 نکنر ، باد غ گرفتن  ما از را دنرا تمام اگر و نکنر  باد دادن  ما به را دنرا

 فَاتَُک ْ مَا عَلَى اتَأْسَوْ ِ کَرْلَا»: فرمای می ح ی  سوره 23 آیه در خ اون 

 دی ، شه ا سرره در توانمی خوبیبه را این. «آتَاکُ ْ  بِمَا وَ َاتَفَْرحُوا

 کاظمی احم  شهر  شررازی، صراد شهر  مثل ما عزیز شه ای از بسراری

 اما ش ن ، ه  ترمتواضع بلکه نکردن  گ  را خود اما ش ن  سردار... و

 و شون می دارعه ه را هاسمت ترینارزشبی مسهو رت برخی امروز

 هایرده در کشور مسهوالن برخی اشکال امروز. گررن می را خودشان

 اگر ان ،کرده گ  را خودشان هامنصب و مقام در که است این مختلف

 جامعه در مشکل ق راین امروز کردن نمی گ  را خودشان افراد این

 رسول سرنه روی که دادن  نشان ما به( س)فاطمه حضرت. ن اشت وجود

 یبستگ انسان اعمال به خ ا نزد فرد ارزش باشی، زمرن روی یا( ص)اهلل

( ع)حسرن امام. «ا ثری وجه علی یوم و ا مصطفی ص ر علی یوم» دارد

 ،«ضِاکَبِرِ  ِرضاً ا هی» فرموده جا دو هر در اما کرده تجربه را جا دو هر

 .شخصرت تنظر  شودمی این

 باطن و ظاهر تنظر  -3

 ترینبزرگ است، باطن و ظاهر تنظر  فاطمی تربرت متک سومرن

 ظاهر است این استمی، انقتب از سال چهل از بع  حتی ما جامعه مشکل
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. نرست یکی باطنشان و ظاهر مسهوالن برخی و نرست یکی هاباطن و

 دارد منز ت و مقام خ ا نزد ایبن ه آموختن  ما همه به فاطمه حضرت

 چنرن اگر که باش  یکی ما باطن و ظاهر یعنی ص اقت باش ، صادم که

 در دارن  کشور مردم که است سال چهل. بود خواهر  خوبی بن ه ش 

 را فریبن ه ظاهرهای برخی فریب اما کنن می شرکت انتخابات

 .خورن می

 ارتباطات تنظر  -4

 با بای  من یعنی است، ارتباطات تنظر  فاطمی تربرت متک چهارمرن

 ارتباط در مستقر  غررخ ا با برخی باش ، ارتباطی در مخلوم و خا ق

 فاطمه حضرت کنن ،می برقرار ارتباط خ ا طریق از ه  برخی و هستن 

 یقطر از بای  خ ا او رای با حتی کسی هر با ارتباط که آموختن  ما به

 إِشْفَعْ  ا لّهِ نْ َ عِ وَجرهاً یا»: داری می عرضه توسل دعای در  ذا باش ، خ ا

( ع)برتاهل هایحرم به اگر که گفتن  ما به دیگر طرف از. «ا لَهِ ِعنْ َ  َنا

 این کنن ، برطرف را حوائج خ ا ب ون آنان که داری  گمان و روی می

  .است شرک



 

@fishemenbar   : 29 کانال جامع فیش منرب و مرثیه در ایتا 

 سرمایه تنظر  -5

 بای  را سؤال سه است، سرمایه تنظر  فاطمی، تربرت در محور پنجمرن

 بای  کسیچه محضر خ است، از کرست؟ از هاسرمایه: ب انر  خوبیبه

 که طورآن کنر ؟ استفاده هاسرمایه از چطور خ ا، محضر ب هر ؟ پاسخ

 و مادی چه هاسرمایه کنن می گمان برخی. است فرموده خ ا و یّ

 هاسرمایه تمام که حا ی در است، خودشان برای... و علمی چه و معنوی

 ما به را تربرت ا گوی زیباترین( ع)زهرا فاطمه حضرت. خ است آنِ  از

 و بردن  بهره خوبیبه محور پنج این از ما عزیز شه ای و آموختن 

 ستمیا جمهوری همرن در ه  ایع ه کردن ، پرواز هاآسمان سویبه

 (8)گرفتن  قرار خسران در و نکردن  استفاده خوب محور پنج این از

 :خانواده و خانه در فاطمی تربیت راهکارهای

 و دارن  حساس و کلر ی نقشی فرزن ان پرورش و تربرت در مادر

 فرزن ان برای زن گی مسرر در را نرکو و ارزن ه ا گویی بای  مادران

 دشوار و سخت راه این در مادران از پرروی با آنها تا باشن  خویش

 .بگذارن  ق م استوار و محک 

 آغاز مادر رح  در فرزن  حرات جنرن، گرری شکل و نطفه انعقاد از پس

 کودک، جسمی و ظاهری گرری شکل آغاز بر عتوه دوران این. شود می
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 درص  66 آمار طبق. است نرز او روحی شخصرت گرری شکل آغاز

 خود مادران از را خود برماری هستن ، روحی امراض دارای که کودکان

 این در کودک روحی خصوصرات شا وده بنابراین( 9.)ان  برده ارث به

 تکمرل تربرتی بررونی عوامل اثر در و تو   از بع  و گذاری پایه دوران

 او رن از امر این تربرت، مقو ه به نو نگاهی با  ذا. گردد می ویران یا

 .نوزاد تو   ب و از نه گردد می شروع نطفه تشکرل  حظات

 ودخ شرر با او تغذیه و فرزن  گرفتن آغوش در با مادر نرز تو   از بع 

 رابطه همرن در. پردازد می کودکش به خود روحرات و آرامش انتقال به

 نانز شرر از را خود فرزن ان": فرمای  می( ا ستم علره) امررا مؤمنرن

 (10).کن  می منتقل خود آثار شرر که...کنر  حفظ کار زشت و سرکش

 برشترین رش  مختلف مراحل در کودک نرز شررخوارگی دوران از بع 

 ار تربرتی نکات ترین عمرق و دارد خویش مادر با را د بستگی و ارتباط

 .گررد می یاد و آموزد می او از

  فرزندان برای الگوی مهمترین و بهترین مادر و پدر-1

 و کامل نمونه( علرها اهلل ستم) زهرا ی فاطمه طاهره، ی ص یقه حضرت

 مقام تجلی ایشان، وجودی های جلوه از یکی که است ا گو این تمام
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 زن گی از که تاریخی شواه  برخی. بود آن حقرقی معنای به مادری

 .است مطلب این گویای رسر ه ما به ایشان برکت با اما کوتاه

 قبله طرف به رو اتام، از اى گوشه در که مادر کلمات به شب، آن در

 آن در را مادر قعود و قرام و سجود و رکوع. داد مى گوش بود، کرده

 بود، کودک هنوز که این با. داشت نظر تحت بود، جمعه شب که شب،

 نمسلما مردان و زنان درباره همه این که مادرش ببرن  بود مراقب اما

 براى بزرگ خ اى از و برد مى نام را یک به یک و کن  مى خرر دعاى

 براى خواه ، مى برکت و خرر و رحمت و سعادت ها آن از ک ام هر

 کن ؟ مى مسأ ت چرزى چه خ اون  از خود شخص

 کار مراقب و نخوابر ه صبح تا را شب آن( ا ستم علره) حسن امام

  ببرن که بود منتظر او. بود( ا ستم علرها) زهرا فاطمه حضرت مادرش

 خرر چه خویش براى خ اون  از و کن  مى دعا چگونه خود درباره مادر

 خواه ؟ مى سعادتى و

 حسن امام و گذشت دیگران درباره دعا و عبادت به و ش  صبح شب،

  .کن  دعا خودش براى مادر که نشنر  ه  کلمه یک حتى( ا ستم علره)

 درباره شما کردم، گوش چه هر من چرا! مادرجان: گفت مادر به صبح

 نکردى؟ دعا ه  کلمه یک خودت درباره و کردى خرر دعاى دیگران



 

@fishemenbar   : 32 کانال جامع فیش منرب و مرثیه در ایتا 

 خانه بع  همسایه، اول! عزیزم پسرک": داد جواب مهربان مادر

 (11)خود

 تاس واالیی و ارزن ه تربرت چنرن از ای نمونه کردی  ذکر که داستانی

. کن  ایجاد فرزن ش برای خود کردار و رفتار با توان  می مادر یک که

 خودگذشتگی از ه  و براموزد فرزن  به را داری زن ه شب و عبادت ه 

 .اجتماعی رفتارهای در خود نسبت دیگران دادن او ویت و

  والدین توسط خانه در پرورش و آموزش -2

 به طفلی تا است ساده الالیی یک ظاهر به که حضرت آن الالیی بررسی

 که است کودکی برای عمرق معارفی آموزن ه واقع در و ی رود خواب

 .باش  بشریت امام و کامل انسانی است قرار

 را( ا ستم علره) حسن امام خویش فرزن  خوابان ن قص  وقتی ایشان

 را ابرات این و کرد می مادرانه  طرف نجوای چنرن او گوش در داشت

 گردن از را ریسمان و باش علی پ رت مانن ! جان حسن": خوان  می

 با و کن پرستش را کنن ه احسان و نعمت صاحب خ ای و بردار حق

 (12) مکن دوستی توز کرنه و ب خواه افراد

 خ اپرستی و توحر  اصل الالیی این در( علرها اهلل ستم) زهرا حضرت

 و چرز همه صاحب را خ اون  و کن  می یادآوری خویش فرزن  به را
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 فرزن  به ا گو یک زمرنه این در ایشان. نمای  می معرفی مهربانترین

 باش پرست حق و جو حق علی پ رت همانن  فرمای  می و شناسان  می

. بردارد ق م دیگران به آن شناسان ن و حق مسرر در مشکتت، در و

 شود می متذکر فرزن  به را یابی دوست و دوست انتخاب نحوه آخر در

 .نمای  می معرفی را رفت آنها سمت به نبای  که افرادی و

  فرزندان به احترام و دادن شخصیت-3

 ادب و احترام با را خویش فرزن ان( علرها اهلل ستم) فاطمه حضرت

 می بزرگی و شخصرت آنان به زمرنه این در و داد می قرار مخاطب

 نمونه طور به. فرمود می آموزش را دیگران با برخورد نحوه و بخشر 

 امام وقتی( ا ستم علره ) عبا آل تن پنج و یمانی کسای ماجرای در

 رماد بر بودن  خردسال زمان آن که( ا ستم علرهما) حسرن امام و حسن

 ار یک هر ستم جواب احترام با ایشان کنن   می ستم و شون  می وارد

 و دی ه روشنی ای و پسرم ای باد تو بر ستم": فرمای  می و ده  می

 (13) ".د   مروه

  مادر به فرزن  احترام و فرزن  به مادر احترام بفرمایر  توجه

 ا سَّتمُ  وَعََلرک فَقُْلتُ ُامّاهُ یا عَلَرک ا سَّتمُ وَقالَ اَْقَبلَ قَ ْ اْ حَسَنِ بِوَ َِ ی اِذا

 ُ ادی فُؤ وَثَمَرَةَ عَرنی قُرَّةَ یا
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 تو بر: گفت  مادر ای تو بر ستم گفت و ش  وارد حسن فرزن م دی م

  د   مروه و ام دی ه نور ای ستم باد

 اُمّاهُ  یا عَلَرک ا سَّتمُ َوقالَ اَقْبَلَ  قَ ْ اْ ُحسَرنِ بِوَ َ ِی وَاِذا ساعَةً اِالّ 

 مادر ای تو بر ستم: گفت و ش  وارد حسرن فرزن م که نگذشت ساعتی

  ادی فُؤ َمرَةَوَثَ عَرنی قُرَّةَ وَیا وَ َ ی یا ا سَّتمُ وَعََلرک فَقُْلتُ 

 (14) د   مروه و ام دی ه نور ای و من فرزن  ای ستم باد تو بر: گفت 

 ع م-2 متقابل احترام -1: شود می برداشت ماجرا این از نکته دو

 فرزن ان برن مادر توسط گفتار در تبعرض

 تعلم به تشویق-4

 برای را فرزن انش کودکی آغاز همان از( علرها اهلل ستم) زهرا حضرت

 به مثال عنوان به. کرد می آماده فراگرری، در تشویق و معارف، کسب

 از را آنچه برو، مسج  به": فرمود می( ا ستم علره) حسن فرزن ش

 حسن امام ".کن بازگو من برای و برا من نزد و فراگرر شنر ی پرامبر

 سخنرانی با و آم  می خانه به بع  و کرد می را کار همرن( ا ستم علره)

. نمود می بران را( آ ه و علره ا لّه صلی) خ ا پرامبر برانات خود، شررین

 خویش همسر ش ، می خانه وارد( ا ستم علره) علی وقت هر رو این از
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: پرسر  می یافت، می بود، ش ه نازل تازه که قرآن از آیاتی حافظ را

 پسرت از": گفت می "کردی؟ دریافت کجا از را تازه علوم و آیات این"

 (15) حسن

 فرزندان بین عدالت رعایت-5

 نزد و نوشتن  خطی دو هر( ا ستم علرهما) حسرن امام و حسن امام

 بهتر ک ام که کن  قضاوت او تا آوردن ( علرها اهلل ستم) فاطمه مادرشان

 دیگری بر را آنها از یکی نخواست که( علرها اهلل ستم) فاطمه است،

 نزد آنها ".کن  داوری او تا بروی  پ رتان نزد": فرمود ده ، ترجرح

 .رفتن ( ا ستم علره) علی پ رشان

 آنها به شود، خاطر رنجر ه آنها از یکی که نخواست نرز حضرت آن

 او تا بروی ( آ ه و علره ا لّه صلی) خ ا رسول ج تان نزد": فرمود

 شانای. رفتن ( آ ه و علره ا لّه صلی) خ ا رسول نزد آنها ".کن  قضاوت

 و برای  جبرئرل برادرم تا کن  نمی داوری شما برن من": فرمود ه 

 فرشته تا کن  نمی داوری من": گفت و آم  جبرئرل ".کن  داوری

 نمی داوری من": گفت و آم  اسرافرل ".کن  داوری و برای  اسرافرل

 :فرمود خ اون  ".کن  داوری او که خواه  می خ ا درگاه از بلکه کن 

 ".کن  داوری فاطمه مادرشان بلکه. کن  نمی داوری آنها برن من"
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 من": فرمود و ش  خ ا سخن تسلر ( علرها اهلل ستم) فاطمه وقت این در

 حسرن و حسن فرزن انش به و داشت گردنبن ی کرد، خواه  داوری

 زمرن بر پخش را گردنبن  این های دانه من": فرمود( ا ستم علرهما)

 است بهتر او خط. برچر  ها دانه آن از برشتر شما از کس هر. کن  می

 ایشه دانه و بری  را آن فاطمه( بود مرواری  دانه هفت گردنبن  آن در)

 حسرن را دیگر ع د سه و حسن را آن ع د سه. ش  زمرن بر پخش

 نآ و زمرن به برو داد فرمان جبرئرل به خ اون   حظه همرن در. برچر 

 را آن از نرمی آنها، از ک ام هر تا. کن نصف دو را مان ه باقی ع د یک

 ".نشود رنجر ه خاطرشان و بردارن 

 که است فاطمی تربرت و رفتار در خروار از مشتی رفتارها این آری

 با مادران که باش . ان  ش ه( ا ستم علره ) زینبرن و حسنرن اش نترجه

 به کردار نرک و رفتار نرکو فرزن انی بشری، ا گوی این از ا گوگرری

 (ش17( )16.)دهن  تحویل انسانی جامعه
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 : ها نوشت پی

 انسان/19 ئ 1 

 .256ص/ خوارزمی مناقب ئ 2

  326: ص ،5ج ،(اإلستمرة - ط) ا کافی ئ 3

 14 و 13 شماره عصر موج ماهنامه /شفرعی مو ود -4

 آبَائِهِ ْ مِنْ ا زَّمَانِ آخِرِ  ِأَوْ َادِ وَیْلٌ فَقَالَ اْ أَطْفَالِ بَعْضِ إِ َى نَظَرَ َأنَّهُ -5

  َا ا ُْمؤْمِنِرنَ آبَائِهِ ُ مِنْ  َا الَفَقَ ا ُْمشْرِِکرنَ آبَائِهِ ُ مِنْ ا لَّهِ رَسُولَ یَا فَقِرلَ

 ُه ْعَنْ رَضُوا وَ  َمنَعُوهُ ْ  أَْو َادُُه ْ اتََعلَّمُو إَِذا وَ  ا ْفَرَاِئضِ مِنَ  شَرْهاً یُعَلِّمُونَهُ ْ 

 األخبار، جامع. )بِرَاءٌ ِمنِّی ُه ْ وَ ءٌ بَِری ِمنْهُ ْ فَأَنَا ا  ُّنْرَا مِنَ یَسِررٍ  بِعَرَضٍ

 (106: ص

 رفرعی دکتر االستم حجت-6

 (1742ح 37ص 2ج: ا حک  غرر)-7

 تسنر  خبرگزاری مان گاری االستم حجت -8

 10355 شماره اطتعات، روزنامه-9



 

@fishemenbar   : 38 کانال جامع فیش منرب و مرثیه در ایتا 

 15 صفحه ،20 جل  ا شرعه، وسائل -10

 بحاراالنوار، از نقل به مطهری استاد تا رف راستان داستان کتاب -11

 25 صفحه ،10 جل 

 286 صفحه ،43 جل  بحاراالنوار، -12

 کسا شریف ح یث ا جنان، مفاترح-13

 کسا شریف ح یث ا جنان، مفاترح -14

 محم  نوشته( علرها اهلل ستم) فاطمه حضرت زن گی بر نگاهی-15

 65 صفحه اشتهاردی، محم ی

 64 صفحه همان،-16

 تبران سایت باقریان مسعود-17

 

 

 


