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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
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 محور

اهی نسئئئبت به حقوم هم یگه ن ارن  )از هم یگه چون عل  و آگ-6
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 رسیدن به خانواده فاطمی چیست؟؟راهکارها و اصول 
 خطبه ابتدای منبر

 .اَعُوذُ بِاهللِ مِنَ ا شَّرطَان ا رَّجِر  بِس ِ اهللِ ا رَّحمَنِ ا رَّحِر 

َاءَ وَ » ْأَنْبِر ِثِ ا  باع َائِقِ أَجْمَعِرنَ،  َارِء ا ْخَل عا َمِرن ب َّهِ رَبِّ ا ْ ْ ُ  ِل ا ْحَم

ت ُ و  لِرن ثُ َّ ا صئَ رِّ ِنَا وَ نَبِرِّنَا حَبربِ ِ ِهِ ا عا َمرن ا ْمُرْسئَ تمُ عَلَ  سئَ ا سئَّ

ِهِ ا طَّرِّبِرنَ ا طَّاهِرِینَ ا مَعصئئئومرن أبِی قاسئئئِ  مُحَمَّ  )و( وَ عَلَ  آ  ا 

ه یّرن و ا لَّعنُ ا  ائِ  عَلی أع ائِهِ  أجمَعرن مِنَ  ا مُکَّرَمرن ا هُ ا ِ ا مَ

 «رنَ یا رَبَّ ا عا َمرناآلن ِ ی قِرامِ یَومِ ا  ِّین آم

ستر   ضوع خانواده فاطمی در خ مت عزیزان ه سه با مو پنجمرن جل

در این جلسئئه ان شئئا اهلل بحول و قوه ا هی در مورد اصئئول خانواده 

ی  در  با ها  ما ما  فاطمی صئئئحبت خواهر  کرد .اصئئئو ی که همه ی 

خانواده ی خود این اصئئئول را رعایت کنر  تا خانواده ی ما رن  و 

خانواده ی موال امررا مومنرن علی علره ا ستم و ص یقه ی طاهره  بوی

 .پر ا کن 

یکی از سئئهواالت مه  و اسئئاسئئی در زن گی حضئئرت صئئ یقه زهرا 

ستم» سل امروزی « علرها ا  ستن  به ن صرلی و م شکلی تف که بای  به 

 خانواده فاطمی جلسه پنج 
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پاسخ داده شود روشن ش ن زوایای زن گی و اصول حاک  بر زن گی 

ستم علرها»حضرت زهرا  ست. در ح  یک ا گو و زن گی ای ه« ا  آل ا

ان یشئئان از طرفی و بعضئئی از دوسئئتان مشئئتام چرا که بعضئئی از کج

کنن  سئئهوال می« علرها ا سئئتم»پرروی از آیرن زن گی حضئئرت زهرا 

  توان  برای ما ا گو باش چگونه می« علرها ا ستم»که زن گی فاطمه 

علرها » س حضئئرت صئئ یقه زهرا در اینجا ما با اسئئتعانت از روم مق

اصئئل حاک  بر زن گی خانوادگی ایشئئان به اختصئئار و  20به « ا سئئتم

دهر  که فاطمه زهرا گذرا اشئئئاراتی داری  و به این مطلب دقت می

ها ا سئئئتم» مان « علر مام ز که ا گو برای ا ما بل ها ا گوی  ره عل»نه تن

ولِ« ا سئئتم )صئئلی اهلل علره و آ ه(  ِی  ا لَّهِ که فرمودن  وَ فِی ابْنَةِ رَسئئُ

ه بسرار چأُسْوَ ٌ حَسَنَة  و بزرگترین او راء خ است و ا گوپذیری از او 

یب نفس می هذ عه و ت طا  ت بر، م ب  و درک او و شئئئایسئئئتگی،  طل

فضئئرلتهای او همنون درک فضئئرلتهای شئئب ق ر آمادگرهای بسئئرار 

 . ما  َرْلَةُ ا ْقَ ْرِطلب  و ما اَدْریکَمی

 بیست  اصل در زندگی فاطمی و علوی  بررسی 
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 اصل مشارکت در امور زندگی-1
 مشارکت و« علرها ا ستم»یکی از اصول حاک  بر زن گی فاطمه زهرا 

باشئئئ  علی تعاون در همه مراحل و همه ابعاد گوناگون زن گی می

پخت نان می« علرها ا ستم»کرد، فاطمه [ می2داری ]بنه« علره ا ستم»

رفت و زخ  به جهاد می« علره ا ستم»کرد، علی  م آسراب میو یا گن

کرد و زخمهای او را درمان می« علرها ا سئئئتم»داشئئئت فاطمه برمی

سئئوی م ینه از مکه به« علره ا سئئتم»شئئسئئت، علی شئئمشئئرر او را می

فاطمه هجرت می ها ا سئئئتم»کرد و  به همراه او هجرت را « علر ه  

  .نمودانتخاب می

 رزشی بودن و معنویت در ازدواجاصل ا-2 
یکی از مهمترین مسائل در ازدواج غرقه نش ن در مادیات، تجمّتت 

شکل و ی  سرار م ست که کار ب شها و فراموش نکردن معنویات و ارز

 .الزم و بسرار مفر  برای زن گی است

«  علره ا سئئئتم»بن ابرطا ب و امام علی« علرها ا سئئئتم»حضئئئرت زهرا

 .معنوی را بر خانه و خانواده خود حاک  نمودن ارزشهای اختقی و 

به او  - 1 رازمن ی  هنگامی که عروس قصئئئ  خروج از خانه دارد ن

لب می عه و پرراهن ط مه مراج فاط ن  و  ها ا سئئئتم»ک پرراهن « علر
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ه  هرچ اعتراض « علره ا ستم»بخش  و علی عروسی خود را به او می

 .کن نمی

ای ای شئئروع یک زن گی نوین برهشئئب ازدواج و آغازین  حظه - 2

انگرز اسئئت، بسئئراری از افراد این هر زن و مردی شئئررین و خاطره

کنن  هرگونه آالین  و فکر میهای شئئئررین را به انواع گناه می حظه

توان  مجاز باشئئ . بای  دی  کاملترین ا گوی زشئئترها و مفاسئئ ی می

ستم»بانوان جهان حضرت فاطمه  ن دارد و آغازیچه حاالتی « علرها ا 

 نمای ؟مسرش را چگونه شروع میههای زن گی با  حظه

دی   را نگران« علرها ا ستم»، زهرا «علره ا ستم»در شب ازدواج علی 

 :فرمود: چرا ناراحتی؟ پاسخ داد

 ی فی قَبْری تَفَکَّرْتُ فی حئئا ی وَ اَمْری عِنْئئ َ ذَهئئابَ عُمْری وَ نُزُو»

ْتُ دُخُو ی فی فِر بَّه َ ُخُو ی اِ ی  َحَفَشئئئَ  ی وَ قَبْری اشئئئی بِمَنْزِ ی ک

  [3]« ی هذِهِ ا لَّرْلَةا لَّهَ اِنَّ قُمْتَ اِ َی ا صَّت ِ فَنَعْبُ ُا لَّهَ تَعافَاُنْشِ ُکَ

در پررامون و حال و رفتار خویش فکر کردم براد پایان عمر خویش 

ه خانه شئئئما و منز گاه دیگر بنام قبر افتادم که امروز از خانه پ ر ب

منتقل ش م و روزی دیگر از اینجا به طرف قبر و قرامت خواه  رفت، 
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ده  که برا های زن گی تو را به خ ا سئئوگن  میدر این آغازین  حظه

 .تا به نماز بایستر  تا با ه  در این شب خ ا را عبادت کنر 

ته در شب عروسی ضمن شادمانی و دف زدن زنان، تکبرر ه  گف - 3

 .گرددیاد خ ا فراموش نمی شود ومی

ن : زهرا سئئهوال کرد« علره ا سئئتم»پرامبر پس از ازدواج از علی  - 4

 : فرمودن« علره ا ستم»را چگونه یافتی. حضرت علی « علرها ا ستم»

 [4] «نِعْ َ ا ْعَوْنُ عَلی طاعَةِ ا لَّهِ»

 «چه خوب یاوری، برای اطاعت ا هی است« علرها ا ستم»فاطمه »

 اصل تربیت در خانه و خانواده-3 

در مورد این مسهله مفصل در جلسه پرش عرایضی رو تق ی  کردی  

  و فقط اینجا اشاره کن 

بای  آنننان غا ب و مه  جلوه داده شئئئود، به  رن  مادی زن گی ن

شئئکلی که اسئئاس تشئئکرل زن گی و اه اف انسئئانی در آن فراموش 

گردد. یکی از اهئئ اف زنئئ گی زنئئاشئئئوئی تکثرر و بقئئاء نسئئئئل 

سان سانهائی که در نترجه تربرت و زحمات وا  ین، ان ست. آنه  ان ها

شن . زن گی اگر  سانی با سته نام ان ش  شای ساده با چه از نظر مادی 
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ی همی ن  از نظر تربرتی و معنوی ا باس تقوا برای توا باشئئئ  و   ال 

 .تر از  باس ظاهر و  باس ب ن استفرزن ان با اهمرت

دقت در « علرها ا سئئئتم»یکی از اصئئئول حاک  بر زن گی فاطمه زهرا

ئه بهترین  های الزم برای ارا مه مشئئئقّت مل ه ن ان و تح رت فرز ترب

ا به جامعه بوده اسئئئت و نترجه این زن گی مق س فرزن انی انسئئئانه

 .باشن می «علره  ا ستم»کلثومهمنون حسن، حسرن، زینب، و ام
  

 اصل میهمان دوستی و ضیافت در خانه-4
قا ب  خانواده، دیگرگرائی در  یکی از اصئئئول اختقی الزم برای هر 

تقی مرهمان های زیبای این اصل اخآداب استمی است. یکی از جلوه

 .پذیری، مرهمانی دادن و دوست داشتن این عمل با روی باز است

ی بر در سرره انبراء ا هی و او راء دینی همننرن در روایات متع د دین

 .این اصل دینی و انسانی تکره ش ه است

  :فرمون « صلی اهلل علره و آ ه»در روایت داری  که پرامبر گرامی 

 [5] «نَّةِاَ ضَّرْفُ دَ رلُ ا ْجَّ»

 «سوی بهشت استمرهمان راهنمای انسان به»
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ستم»سرره فاطمه  شن، « علرها ا  سرار رو شوهر او در این جهت ب و 

شکلی که در بعضی از روایات وجود دارد  ست به  جذاب و خوان نی ا

علره »گذشئئئت و مرهمانی برای علی که اگر برش از شئئئش روز می

 . [6] .نا ر خورد و میرسر  تأسف مینمی« ا ستم

سنه ست مرد گر سج  م ینه بهدر تاریخ آم ه ا ست و ای در م پا خا

  :گفت

 .ام مرا مرهمان کنر ای مسلمانان از گرسنگی به تن  آم ه

 فرمودن : چه کسئئی این مرد را« صئئلی اهلل علره وآ ه»پرامبر اسئئتم 

 کن ؟امشب مرهمان می

ارد لَّه! کمی بع  وا فرمود: من یا رسئئول« علره ا سئئتم»حضئئرت علی 

 :پرسر « علرها ا ستم»منزل ش ه از فاطمه 

  .امآیا غذائی در منزل داری ؟ مرهمان گرسنه آورده

 :ایثارگرانه فرمودن « علرها ا ستم»حضرت زهرا 

 «رْفَناضَما عِنْ َنا اِالّ قُوْتُ ا صَّبرَةِ وَ کِنَّا نُؤْثِرُبِهِ »



 

@fishemenbar   : 18 کانال جامع فیش منرب و مرثیه در ایتا 

ست مگر به ان » شب در خانه ما غذائی نر ازه خوراک دختربنه اما ام

مل می ثار کرده گرسئئئنگی را تح به ای غذا را  ق ار  کنر  و همرن م

  [7] «بخشر مرهمان می
  

 اصل ایثار و انفاق خانوادگی-5
مق م داشئئتن دیگران بر خود اصئئلی بسئئرار ارزشئئمن  و فوم انسئئانی 

که هر کس نمی رازات اسئئئت  باشئئئ . یکی از امت ن ه آن  ن  دار توا

ضرت زهرا  ستم»خانوادگی ح سته « علرها ا  صفت برج حاکمرت این 

 .اختقی بر تمامی آنهاست

های شئئکوهمن  از ایثار جمعی بارها و بارها در صئئحنه گوناگون جلوه

بت و اعضئئاء خانواده او در تاریخ به ث« و گروهی فاطمه علرها ا سئئتم

 .رسر ه است

هلق -ا ف  خانواصئئئه سئئئوره  ثار گروهی  فاتی و ای ها »اطمه ده  علر

 «ا ستم

 .یثار غذا به مرهمان و خود گرسنه بودنا -ب 
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 اصل استعانت از معنویت درحل مشکالت-6 
 دخا ت« علرها ا سئئتم»یکی از مت ها و اصئئول حاک  بر زن گی فاطمه 

من ی باشئئ . عقر هدادن عوامل معنوی در شئئهونات زن گی مادّی می

مل معنوی و  تأثرر عوا به  جای حضئئئرت  جای  ها در  کارگرری آن ب

مت جلوه باکرا بانوی  به چن  نمونه از آن زن گی آن  که  گری دارد 

 .کنر اشاره می

مریض شئئ ن  « علرهما ا سئئتم»سئئن و حسئئرنهنگامی که ح -ا ف 

برای شئئفای آنان از عامل معنوی نذر « علرها ا سئئتم»حضئئرت زهرا

 .کردن استفاده نمودن 

« صلی اهلل علره وآ ه»خانه، پرامبر اکرم خستگی از کار  برای رفع -ب 

علرها »تسئئئبرحات معروف حضئئئرت زهرا « علرها ا سئئئتم»به فاطمه 

  .را تعلر  دادن  و آن حضرت ه  پذیرفت« ا ستم

 .قاضای دعا از پرامبر برای شفای فرزن انت -ج 

 .[ و دعاها برای حفظ فرزن ان8ستفاده از تعویذات ]ا -د 
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 و عدم بیکاریاصل ایجاد کار -7 
به بادت اسئئئت و  عنوان یکی از اصئئئول تربرتی و کار در اسئئئتم ع

گردد و در سئئرره او راء خ ا ارزشئئی واال داشئئته سئئاز طرم میانسئئان

عنوان دو عضئئو به« علره ا سئئتم»و علی « علرها ا سئئتم»اسئئت. فاطمه 

گذاردن  و دارای کار، احترام خاو میبرت بهبرجسته در خانواده اهل

 در هر« علره ا سئئتم» ان کاری و همکاری با یک یگر بودن . علی وج

بع  از ابعاد زن گی خود در مقام جهاد، حکومت، سئراسئت، عبادت و 

 .داری و... باالترین تتشها را داشتباغ اری و مزرعه

کار  ونرز در مقام عبادت، دفاع از والیت، « علرها ا سئئتم»فاطمه زهرا 

  .تاداره ف ک باالترین تتشها را داش داری ودر خانه و خانه
  

 اصل تقسیم کار خانه-8
سر  آن برن اعضاء  ست که کار نمودن و تق زن گی دارای مشکتتی ا

شکتت را حل می سراری از آن م ستم»کن . زن گی فاطمه ب «  علرها ا 

باقر مام  کار اسئئئت. ا فاه  و تقسئئئر   ره ا سئئئتم»پر از تتش، ت «  عل

 :فرماین می

ستم»فاطمه همانا » ستم»با علی « علرها ا  سته بود که « علره ا  پرمان ب

شان  کارِ خانه و خمرر کردن آرد و پختن نان و جارو کردن خانه را ای
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نرز با ایشئئئان پرمان بسئئئته بود که « علره ا سئئئتم»انجام ده  و علی 

کارهای بررون از خانه همنون آوردن هرزم و تهره غذا را او انجام 

 [9] «ده 
  

 اصل احترام متقابل اعضاء به یکدیگر-9
یکی از دستورات اختقی استم حفظ حری  شخصرتی افراد و احترام 

 .متقابل افراد به یک یگر است

اصئئئل احترام اعضئئئاء خانواده به « علرها ا سئئئتم»در زن گی فاطمه 

گردی  و همسئئر نسئئبت به همسئئر و هر یک از یک یگر رعایت می

 .زن ان خود احترام خاصی قائل بودن وا  ین در ارتباط با فر
  

 اصل مشورت بر زندگی-10
مشورت یعنی استفاده از فکر، خرد و تجارب دیگران و اضافه نمودن 

ته ن وخ ن گی خود. وجود ا به خود و ز های علمی و عملی دیگران 

مشئئاور در زن گی بسئئرار الزم و ضئئروری اسئئت چرا که بسئئراری از 

ن  رل در رو قات تسئئئریع و تسئئئه جاد می او ن گی ای گاهی ز ن  و  ک

نمای . همننرن جسارت مشورت طلبی مشکتت و تعارضها را حل می

 .و مشاوره با دیگران یکی از روحرات الزم برای هر خانواده است
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علره »و علی « علرها ا سئئئتم»یکی از اصئئئول حاک  بر زن گی فاطمه 

ر عنوان فکمشورت خواهی و مشاوره با پرامبر مکرم استم به « ا ستم

رامبر برای  به پ ها  بار بل احترام بود. این دو بزرگوار  قا مور ابرتر و 

ن گی خود مراجعه می های آن ز مائر ن  و از ارشئئئادات و راهن نمود

 .ش ن من  میحضرت بهره

دو  هنگامی که آمادگی این« صلی اهلل علره وآ ه»همننرن پرامبر اکرم 

علرها »ارخانه زهها خود بهپذیری دی ن  باربزرگوار را برای ه ایت

نمودن . کردن  و آنها را رهبری و راهنمائی میمراجعه می« ا سئئئتم

سر  کار برن زوجرن حضرت با پرامبر «  هصلی اهلل علره وآ»مثتً در تق

شورت نمودن  ] ستخ م با پرامبر10م ستخ ام م صلی اهلل »[ و برای ا

 . [11] .مشورت نمودن  و کمک خواستن « علره وآ ه
 

 فرمان پذیری زن از شوهر-11
وارد منزل شئئئ  و فرمود: فاطمه جان « علره ا سئئئتم»روزی امام علی 

باشئن  تا نظر شئما خلرفه و عمر در پشئت خانه منتظر اجازه ورود می

 چه باش ؟

 :فرمود« علرها ا ستم»حضرت زهرا 

  [13]«اَ ْبَرْتُ بَرْتُکَ وَا ْحُرَّ ُ زَوْجَتُکَ اِفْعَلْ ما تَشاءُ»
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باشئئ  هر جان خانه، خانه توسئئت و من زن آزاده همسئئر تو میعلی»

 «خواهی انجام دهآننه می

فرمئئان پئئذیری حضئئئرت فئئاطمئئه زهرا سئئئتم اهلل علرهئئا از موال  

 .امررا مومنرن در جای جای زن گی گرم آنها موج می زن 
 

 اصل آرایش و زینت برای همسر-12

ضع ظاهریش به سر گی به و سزاوار برای زن در ر سرش  خاطر هم

س  و و به اینکه گردن ضعش نر سر و و ست که به خود و  بن ی را نر

ستش را ب ون  ست که د سن ی ه نر در گردن خویش براویزد و نرز پ

رن  رها کن  و و اینکه مختصئئئر حنائی بگذارد گرچه سئئئا خورده 

سئئلمه آم ه اسئئت که ام« علرها ا سئئتم»باشئئ . در زن گی فاطمه زهرا 

پرسئئر م آیا عطر و بوی « علرها ا سئئتم»از حضئئرت زهرا  گوی :می

ای؟ فرمودن : آری. رفت و شرشه عطری آورد و خوش ذخرره کرده

مق اری در کف دسئئئت من ریخت. بوی خوشئئئی داشئئئت که هرگز 

ای؟ فرمود: نشنر ه بودم. گفت : این عطر خوشبو را از کجا تهره کرده

ست که از بال و پَر جبرئ شکی ا ست. ]این عطر مُ [ 15رل فرو ریخته ا

به عمار یاسئئر مأموریت داد برای « صئئلی اهلل علره وآ ه»پرامبر اکرم 

عطرهای خوشئئبو تهره « علرها ا سئئتم»شئئب عروسئئی حضئئرت زهرا
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گوی : عطر خوبی تهره کرده به منزل فاطمه نمای ، عمار یاسئئئر می

 :بردم فرمود« علرها ا ستم»

 «بُ؟یااَبَاا ْرَقَظانِ ما هذَا ا طّرْ»

 «ای عمار یاسر این عطر چرست؟»

 مرا امر کرد تا فراه « صئئلی اهلل علره وآ ه»گفت : پ رت رسئئول خ ا

 . [16] .نمای 
  

  اصل عبادت در خانه-13
را « علرها ا سئئتم»فرمای  مادرم فاطمه می« علره ا سئئتم»امام مجتبی 

سته  ستاده و پرو شب جمعه در محراب خویش به عبادت ای دی م که 

صبح بردمر  و از او مید سپر ه  سجود بود تا آنکه  شنر م ر رکوع و 

کرد و نامشئئان را بر زبان جاری که برای مردان و زنان مؤمن دعا می

کرد، کرد و ی برای خویش هرچ دعا نمیساخت و برایشان دعا میمی

کنی پس به او گفت : ای مادر! چرا همانگونه که برای دیگران دعا می

 کنی؟ا نمیبرای خود دع

ای پسئئرم! نخسئئت بای  همسئئایگان را دریافت و دعا نمود »فرمود: 

  [17] «آنگاه به خانه و اهل خانه پرداخت
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 اختصاو اتاقی برای عبادت در خانه 

 یکی از دستورات استم رعایت آداب دینی در خانه و انجام فرایض و

خانه، مستحبات دینی در محرط و فضای خانه است. خوان ن قران در 

گفتن اذان، خوان ن نمازهای مستحبی مخصوصاً نماز شب در خانه از 

 .مواردی است که استم بر آن تکره داشته است

اختصئئاو مکانی برای عبادت و نماز در خانه بخشئئی از توصئئره های 

علرها »خصوو است. در روایت است که حضرت زهرا استم در این

و عطر مخصئئوو نماز  [  باس18محراب عبادت داشئئت، ]« ا سئئتم

مکانی مخصئئئوو برای « علره ا سئئئتم»[ همننرن علی 19داشئئئتن  ]

عبادت داشئئئتن  و فرزن ان خود را ه  هنگام عبادت شئئئبانه به آن 

 .بردن مکان می
  

 اصل جهادی بودن در خانواده-14
تجلرگاه جهاد اسئئتمی، تربرت مجاه ین « علرها ا سئئتم»خانه فاطمه 

شمشرر، مر ان جن ، خون، خط مق م جبهه نبرد و  مأنوس با مبارزه 

سر  صاحب ذوا فقار هم ستم بود  شتن و دفاع از ا شهادت، زخ  بردا

، حمزه سر ا شه اء عموی او، امام حسن مجتبی «علرها ا ستم»فاطمه 

آفرینن ه بزرگترین « علره ا سئئئتم»و امام حسئئئرن « علره ا سئئئتم»
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محسئئن شئئهر ، فاطمه  های تاریخی، فرزن ان او هسئئتن . بلیحماسئئه

زخ  خورده، حسئئن « علره ا سئئتم» طمه دی ه، علی « علرها ا سئئتم»

سر ج ا و زینب و کلثوم « علره ا ستم»مسموم و حسرن « علره ا ستم»

سایبان و در یک خانه بوده سارت رفته همه و همه زیر یک  ان  و به ا

 .ستا« علرها ا ستم»این یکی از امترازات بزرگ خان ان فاطمه 

 :که خ اون  متعال فرمود

  [20] «ماًفَضَّلَ ا لَّهُ ا ْمجاهِ ینَ عَلَی ا ْقاعِ ینَ اَجْراً عَظر»

آوران را بر مرفهرن و خ ا برتری داده اسئئت مقام مجاه ین و رزم»

 «نشستگان
  

  اصل ارتباط خانه وخانواده با مسجد-15
صئئلی اهلل »در کنار مسئئج  پرامبر« علرهما ا سئئتم»خانه فاطمه و علی 

ای دیگر از شئئ  ع هبود و درب آن نرز به مسئئج  باز می« علره وآ ه

سج  باز ه  دری از خانه« صلی اهلل علره وآ ه»یاران پرامبر شان به م

فرمان داد تمامی درهایی را « صلی اهلل علره وآ ه»ش . روزی پرامبرمی

علرهما »شئئ  ببن ن ، جز درب خانه فاطمه و علی ه مسئئج  باز میکه ب

باز نهادن . « صئئلی اهلل علره وآ ه»که آن را به دسئئتور پرامبر «ا سئئتم 

صلی »گفتن  ای رسول خ ا می« صلی اهلل علره وآ ه»وقتی یاران پرامبر
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های ما را به مسج  بستی اما درب خانه علی درب خانه« اهلل علره وآ ه

را باز نهادی فرمود: من آن را نبسئئئت  بلکه به فرمان « ه ا سئئئتمعلر»

 . [21] .خ ا بسته ش 

 اصل اهمیت علم آموزی در خانواده-16 
یکی از ارزشئئهای مه  اسئئتمی و انسئئانی عل  و دانش و تتش برای 

کسئئب معرفت دینی و اشئئاعه فرهن  عل  دوسئئتی در برن دیگران 

های عل  بعنوان گنجرنه« ها ا ستمعلر»است. همه اعضاء خانواده زهرا

 خ ا، آشئئنا با علوم و تفسئئرر قرآن و عارف به احادیث پپامبر بودن 

نقل یک روایت می برای آنان عل  ارزش ویژه دارد. در این جهت به

 .پردازی 

گردی  و عرض کرد: « علرها ا ستم»شخصی وارد محضر فاطمه زهرا 

سول خ ا  ستم یادگا« هصلی اهلل علره وآ »ای دختر ر ری آیا پرامبر ا

 نزد شما دارد که به عنوان ه یه و تحفه عنایت فرمائر ؟

به کنرزی که در حضئئئورش بود فرمودن  آن « علرها ا سئئئتم»فاطمه 

 .ابریشرنه یا آن جری ه را براور

علرها »کنرزک به جسئئتجوی آن پرداخت و ی آن را نجسئئت. فاطمه 

ن : سئئعی کن آن را پر ا کنی بسئئرار ناراحت شئئ ن  و فرمود« ا سئئتم
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به منز ه حسئئئن و  ته علمی از نظر من  که ارزش این نوشئئئ چرا 

  .باش می« علرهما ا ستم»حسرن

ای بود که در پس با تتش و جسئئتجو کنرزک آن را پر ا کرد. پارچه

  [22] .غتف مخصوو خویش قرار گرفته بود
 

 اصل صبر در همه اعضاء خانواده-17

پذیر و آب ی ه و محنت« علرها ا ستم»ه فاطمه زهراهمه اعضاء خانواد

و  آماده چشر ن رنجها در مسرر استم بودن . انواع اذیتهای اجتماعی

آزارهاو کمبودهای مختلف را در جهت تکمرل شئئخصئئرت خود و در 

ود به خ« صئئلی اهلل علره وآ ه»دفاع ازح ود اسئئتم و آرمانهای پرامبر

 .خری ن 

شعب ابی سال در   ب زن گی کردن، هجرت از مکه و ورود به طاسه 

بانی مردم،  نه، شئئئرکت در جنگهای مختلف، تحمل آزارهای ز م ی

آماده نمودن خود و همه اعضاء خانواده برای شهادت و اسارت یکی 

ستگی ناپذیری و  شهادت یک یگر بودن اما خ شاه   بع  از دیگری، 

اعضاء  پذیرینشاط در همه شرائط، از خصوصرات و مصادیق محنت

 .است« علرها ا ستم»خانواده فاطمه زهرا 
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 اصل شجاعت و دلیری همه اعضاء-18
ست چرا که  ضائل بزرگ اختقی ا ضلع مه  ف شجاعت یکی از چهار 

اصئئئول اختقی مه  شئئئامل چهار عنوان شئئئجاعت، ع ا ت، عفت و 

برت همننانکه در باب ع ا ت عفت و باشئئئ . خان ان اهلحکمت می

باشئئن  در احراز صئئفت شئئجاعت م ارج را دارا می ترینحکمت عا ی

باالترین و کاملترین آن را بهره ره »من ن . شئئئجاعتهای علی ه   عل

رر در مقام احتجاج و درگ« علرها ا سئئئتم»، دالوریهای فاطمه «ا سئئئتم

سن  شجاعتهای امام ح ست ،  ستم»ش ن با عمر و خلفای  و « علره ا 

تهئئای زینئئب کبری و و شئئئجئئاع« علرئئه ا سئئئتم»حسئئئرن بن علی 

با بنی« علره  ا سئئئتم»کلثومام باز از در مبارزه  امره، معاویه و یزی  

برت سئئئن های محک  تاریخی جهت اثبات شئئئجاعت خانوادگی اهل

 .عصمت و طهارت است
  

 اصل عشق و عاطفه و مهربانی همه اعضاء به یکدیگر-19

سر ه و  سانهای کامل در تمام ابعاد وجودی به کمال ر در هر جهت ان

«  علرها ا سئئئتم»ان  خان ان فاطمه زهراعا رترین رتبه را احراز نموده

ورزی به یک یگر عنوان کاملترین انسئئانها از جهت عاطفی و محبتبه

ترین و برشترین محبتها و عشقها را داشتن . محبت ص درص  خا ص
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 و محبت« علره ا سئئتم»به امررا مؤمنرن « عاطفی فاطمه علرها ا سئئتم

علره  »محبت علی و فاطمه« علرها ا ستم»به فاطمه « علره ا ستم»علی 

به فرزن ان و محبت فرزن ان آن دو بزگوار به پ ر و مادر در « ا ستم

آموزی دارد. بطور مثال هنگامی که های متع د و درستاریخ قصئئئه

برن  عشق مشتعل موال امررا مومنرن را برای برعت از خانه بررون می

شود و تر میفروزان« علره ا ستم»نسبت به علی « علرها ا ستم»ه فاطم

 :گوی در مقام عواطف پاک خود به سلمان می

َصبْ» َسلْمانُ یُری ُونَ قَتَلَ عَلّیٍ وَ ما عَلی عَلِیٍّ  رٌ فَ َعْنی حَتَّی اَتی قَبَْر یا 

 «بّیاَبی فَانْشِرَنَّ شَعْری وَ اَشُقَّ جَرْبی وَ اَصرحَ اِ ی رَ

را دارن  و من در « علره ا سئئئتم»ای سئئئلمان آنها قصئئئ  جان علی »

توان  صبر کن  صبرم تمام ش ه مرا به نمی« شهادت علی علره ا ستم

پ رم بروم موهای  را پریشئئئان نموده  تا کنار قبر  گذار  حال خود ب

 [26] «گریبان چاک سازم و به درگاه خ ا نا ه سر ده 

ضران، پس از  حظاتی چن  که در مرا شگفتی حا سکوت و ان وه و  ن 

ظلوم تنها و م« علره ا ستم»مهاجمرن دست از امام کشر ن  و امام علی 

از مسئئئج  م ینه بررون آم ه راه خانه را در پرش گرفت، حضئئئرت 

 :شوهر معصوم را نگریسته و فرمود« علرها ا ستم»زهرا 
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بَاا ْحََسنْ اِنْ کُنْتَ فی ا ْوِقا یا اَرُوحی  ِرُوحِکَ ا ْفِ اءُ وَ نَفْسی  ِنَفِْسکَ »

 «خَرْرٍ کُنْتُ مَعَکَ وَ اِنْ کُنْتَ فی شَرٍّ کُنْتُ مَعَکَ

جان، جان  ف ای جان تو و جان و روم من سئئپر بتی جان تو یا علی»

با تو خواه  بود، اگر تو در خرر و نرکی بسئئئر  باا حسئئئن همواره  ا

ست و یمی ش ی ا اگر در بری با تو خواه  زی سختی و بتها گرفتار 

  [27] «باز ه  با تو خواه  بود
  

 اصل نظم و انضباط حضرت فاطمه و خاندان او-20
[ مؤدّب شئئئ ن انسئئئان به 28یکی از آثار و فوائ  مه  اعتقاد دینی ]

ای از آداب و قوانرن برای انجام اعمال زن گی است یک فرد مجموعه

ن ی  قانونم هایش دارای  تار مه رف ت ین ه دینی اسئئئئت. خواب، م

داری و همه شهون او دارای انضباط خاو خوراک، کتم، نظافت، خانه

 بعنوان نمونه کامل یک زن« علرها ا سئئتم»قانونی اسئئت. فاطمه زهرا

مسئئلمان و یک ا گوی تمام عرار انسئئانی انضئئباط خاو را بر زن گی 

حاک  نموده بود و آداب خاو بر زن گی ایشئئئان حاک  بود و نرز به 

 :توان اشاره کردنمودن . برای مثال به موارد زیر مین توصره میآ

 :دادن نگام خواب حضرت چهار عمل مستحبی انجام میه -ا ف 

 .خوان ن سه سوره قل هوا لَّه که پاداش خت  قرآن دارد -1
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ستم  -2 ستادن بر پرامبر گرامی ا و « آ هصلی اهلل علره و»صلوات فر

 .عت پرامبران از انسان خواه  ش پرامبران ا هی که موجب شفا

 .طلب مغفرت برای مؤمنرن که موجب خشنودی آنهاست -3

 . [ که ثواب حج و عمره دارد29گفتن تسبرحات اربعه ] -4

 . [30] .همرشه در خانه معطر بود« علرها ا ستم»اطمه زهراف -ب 

برای نماز،  باس مخصئئئوو و برای « علرها ا سئئئتم»فاطمه زهرا -ج 

 . [31] .ایگاه مخصوو داشتن عبادت ج

ستم»انه و کار داخل خانه برن علی کار بررون خ -د شان « علره ا  و ای

 .تقسر  ش ه بود

نه را هنگامی که خ متکار استخ ام نمودن  برن خود کار داخل خا -و 

 .و او تقسر  نمودن 

ظام  رانگر نظ  خاو در ن این موارد و مواردی از این دسئئئت همه ب

 (32).باش می« علرها ا ستم»زهرازن گی فاطمه 
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http://www.eitaa.com/fishemenbar 

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

 ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ

 :پی نوشت
 .161،163ا حرا / و نهج [1]

 .166همان/ و  [2]

 .35ا حرا / و نهج [3]

 .223ا حرا / و نهج [4]

 .459و  /75بحاراالنوار/ ج  [5]

 .11106ا حکمة/ م مرزان [6]

 .130ا حرا / و نهج [7]

نویسئئئن  و برای دفع به معنای دعاهائی اسئئئت که بر کاغذ می -تعویذات جمع تعویذ  [8]

 .عمر ( کنن .)نقل از فرهن چش  ب  و رفع بت با خود حمل می

 .167،168ا حرا / و نهج [9]

 .168ا حرا / و نهج [10]

 .167ا حرا / و نهج [11]

 دانلود جلسات بع ی

http://www.eitaa.com/fishemenbar
http://www.talabeyar.ir/
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 .142ص یقه طاهره/ عقرقی بخشایشی/ و  [12]

 .22ا حرا / و نهج [13]

 .32ا حرا / و نهج [14]

 .170ا حرا / و نهج [15]

 .170ا حرا / و نهج [16]

 .169ا حرا / و نهج [17]

 .154االمال/ و منتهی [18]

 .169نهج ا حرا / و  [19]

 .95نساء/  [20]

 .104چشمه در بستر/ مسعود آقائی/ و  [21]

 ..225ا حرا / و نهج - 137ص یقه طاهره/ عقرقی بخشایشی/ و  [22]

 .98و «/ علرها ا ستم»های رفتاری حضرت زهرا جلوه [23]

 .167ا حرا / و نهج [24]

 .184،202ا حرا / و نهج [25]

 .145ا حرا / و نهج [26]

 .147ا حرا / و نهج [27]

 .ا  ین االدب ]دین یعنی ادب و قانون«: علره ا ستم»قال علی  [28]

 .156منتهی االمال/ شرخ عباس قمی/ و  [29]
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 .169و  /96ا حرا / م نهج [30]

 169و  /96ا حرا / م نهج [31]

 ا برت (سایت موسسه تحقرقات ونشر معارف اهل32)

 


