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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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 فرش منبر فاطمره 

 موضوع کلی : خانواده فاطمی

   

 جلسه اول : 

 ضرورت و اهمرت کانون خانواده با توجه به آیات و روایات

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

  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

 خانواده محل تربرت فرزن خانه و -5

 چهارگونه خانواده در قرآن

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

 

 جلسه 5نقشه ی کلی سخنرانی در 
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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

 همسرداریایثار در نبود  -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

ون عل  و آگاهی نسئئئبت به حقوم هم یگه ن ارن  )از هم یگه چ-6

 طلبکارن (
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 جلسه چهارم :

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

 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

 اهل خانهی زن و شوهر و عاقبت بخرر-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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 بِاهللِ مِنَ ا شَّرطَان ا رَّجِر  بِس ِ اهللِ ا رَّحمَنِ ا رَّحِر .اَعُوذُ 

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

رِّ ِنَا وَ نَبِرِّنَا حَبربِ ع ِهِ ا عا َمر تمُ عَلَد سئئَ ت ُ و ا سئئَّ لِرن ثُ َّ ا صئئَ ن ا ْمُرْسئئَ

َّاهِرِینَ ا مَعصئئئومرن أبِی ِهِ ا طَّرِّبِرنَ ا ط َّ  )و( وَ عَلَد آ  قاسئئئِ  مُحَم ا 

ع ائِهِ  أجمَعرن مِنَ  ه یّرن و ا لَّعنُ ا  ائِ  عَلی أ ُ ا ِ ا مَ ا مُکَّرَمرن ا ه

 «اآلن ع ی قِرامِ یَومِ ا  ِّین آمرنَ یا رَبَّ ا عا َمرن

 اهمیت کانون خانواده 

  و کلر ی که می شئئود در ایام فاطمره در مورد یکی از موضئئوعات مه

ضرورت و  صحبت کرد و امروز همه ی ما به اون خرلی نراز داری   اون 

شما که اینجا  ست. این بحث خرلی مهمه همه ی  اهمرت بنران خانواده ا

 نشستر  یکی از این دو حا ت هستر  

  هنوز مجردی  و تشکرل خانواده ن ادی -1

 رل خانواده دادی  متاهل هستر  و تشک-2

 فاطمی جلسه اولخانواده 
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اونهایی که مجردن  این بحث به دردشئئئون مرخوره جون دیر یا زود 

صلی این بنران یعنی خانواده نقش آفرینی می  ضای ا بعنوان یکی از اع

 بای  وظایفش رو ب ونه کنن  پس

ن  اونهای ه  که متاهل هسئئتن  و ا ن دارای خانواده هسئئتن  بای  ب ان

 تحکر  و استواری خانواده انجام ب هن .بای  چه اق اماتی را برای 

 آمار حمله به کانون خانواده توسط دشمنان

ست  س شمن در  شتن کانون خانواده خرلی مهمه و د امروز گرم نگه دا

ساعت از طریق ماهواره  ساعت به   وکردن بنران خانواده روز به روز و 

سئئاخت فرل  و کلرو و همینرن بصئئورت گسئئترده در فضئئای مجازی 

واده به ما حمله مرکنه و متاسئئئفانه خرلی از ماها از خودمون و خانداره 

صادی رو  شکتت اقت شن  و م سختی می ک ضی ها کلی  مون غافلر  .بع

سرر  شون رو  شکم ستن  تا  تحمل می کنن  و به دنبال یک  قمه نون ه

 کنن   بع  شئئبها می شئئرنن  خانوادگی به فرل  های ترکی دوبله شئئ ه و

ان بنر بکه فارسی وان و... که با ه ف از ه  پاشر نو سریا های ش فرل 

صورت ت ریجی)ا بته  خانواده ش ه ( ب  رو با ه  دیگه نگاه می ساخته 

یه  کنن  و روز به روز رابطه ی اونها با هم یگه سئئرد و سئئردتر مرشئئه

 آمار براتون بگ 



 

@fishemenbar   : 13 کانال جامع فیش منرب و مرثیه در ایتا 

 آمار حمله به کانون خانواده توسط دشمنان

هزار  20مرتدی که ماهواره اختراع شئئ  تاکنون ح ود 1960از سئئال 

شئئبکه در  18000ای در جهان فعال اسئئت که ح ود شئئبکه ماهواره

ایران از طریق دیش و ریسئئئرورهای معمو ی قابل دریافت هسئئئتن . 

شورها به ماهواره سان عموم مردم در تمامی ک سی آ ستر ها به د رل د

  .غربی قرار گرفته اسئئئتگران عنوان ابزاری قوی در دسئئئت سئئئلطه

مه عث  های تفریحی و سئئئرگرمبرنا با م ت  ماهواره در دراز  ن ه  کن

شکافیکسان شرهای عظر  جامعه و ایجاد  سلرقه ق های ج ی  سازی 

شئئود و اسئئتفاده نامح ود و غرر ه فمن  از آن طبقاتی و تعمق آنها می

 ها داشته باش توان  آثار زیانباری بر مردم و خانوادهمی

ست اما می خواه  بگ  که م ضوع بحث  در مورد ماهواره نر صت مو ن ا

یکی از ته ی های خانواده و رابطه همسئئئران و تربرت فرزن ان همرن 

ست . شته باش  به بع  آسرب ماهواره ا  و فقط نگاه دینی می خواه  دا

های ماهواره به خانواده فعت کاری به مسئئائل سئئراسئئی و تهاج  علره 

 ی  نظام و... ن ار
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 چرا کانالهای ماهواره ایی کامال برای ما رایگانه ؟؟؟

مرلرون کرلومتر مربع  7/6ین در حا ی اسئئئت که کشئئئور اسئئئترا را با ا

ساحت تنها دارای  سطح  5م شبکه تلویزیونی هر یک با چن  کانال در 

شبکه های دیگر بای  هزینه  شور برای دی ن  ست و مردم این ک ملی ا

 .پئئئئئئئئئئئئرداخئئئئئئئئئئئئت کئئئئئئئئئئئئنئئئئئئئئئئئئنئئئئئئئئئئئئ 

در کانادا نرز این وضئئئعرت وجود دارد. مردم این کشئئئور با پرداخت 

هزینه اشئئترام معمو ی تنها قادر به دی ن چن  کانال هسئئتن  و برای 

مه نا ی ن بر نه برشد ی  هزی با تری های ورزشئئئی، تفریحی و علمی 

پرداخت کنن . برنن گان تلویزیون در انگلستان، برای هر خانه سا رانه 

دهن . در کشئئئورهای دیگر نرز این رون  وارض میپون  ع 150ح ود 

وجود دارد. اما سئئوال این جاسئئت که چرا در حا ی که یک مرلرارد نفر 

مرلرون نفر فرانسئئئوی زبان در دنرا داری ، فارسئئئی  800چرنی زبان و 

مامی نان، بر ت با نهآن ز با هزی ع اد ها ترجرح دارن  و  های زیاد این ت

 دهئئنئئ  ؟مئئا قئئرار مئئی شئئئئئبئئکئئه رایئئگئئان را در اخئئتئئرئئار

  

زبانان و خصئئوصئئا  زبان که فقط برای فارسئئیهای فارسئئیشئئبکه تع اد

کانال  260اکنون به برش از کنن ، ه ها برنامه تو ر  و پخش میایرانی

 رسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئرئئئئئئئئئئئئئئئئئ ه اسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئت. 
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تر موضوعات سراسی ان ازی، برشزبان در ابت ای راههای فارسیشبکه

ارد حوزه فرهنگ شئئئ ه، ترررر و اکنون وکردن ،  کن ه را دنبال می

به بال میتحو ت فرهنگی را  ن  در ایران دن ه فم ما صئئئورت  ن . ا کن

ها را ها چه کسئئئانی هسئئئتن  و چرا این هزینهموسئئئسئئئان این شئئئبکه

 کئئئئئئئئئنئئئئئئئئئنئئئئئئئئئ ؟پئئئئئئئئئرداخئئئئئئئئئت مئئئئئئئئئی

وزیر اسرائرل از آمریکا خواست تا ترررر رژی  را در دو کشور نخست

کار  ن ، و این  بال ک ظامی و در عرام و ایران دن له ن با حم را در عرام 

ای با محتوای غربی انجام های تلویزیونی ماهوارهایران با پخش برنامه

توان  ده . وی گفت جریان فرهنگ عامرانه غربی به داخل ایران، می

 .مئئنئئجئئر بئئه بئئرانئئ ازی جئئمئئهئئوری اسئئئئئتمئئی شئئئئئود

به بنرامرن نتانراهو با اشئئئاره به وجود هزاران دیش ماهواره در ایران، 

]یک نهاد دو تی در آمریکا[ گفت که آمریکا « کمرته اصئئئتو دو تی»

سریالمی شبکه فاکس که توان  با پخش  افراد زیباروی جوان را »های 

های دهن  که زن گیهای متنوعی از برهنگی نشئئئان میدر وضئئئعرت

یک انقتب « های بی قر  و شئئرط دارن گرایانه و رابطهفریبن ه و مادی

 .ومئئئت ایئئئن کشئئئئئور بئئئرانئئئگئئئرئئئزدرا عئئئلئئئرئئئه حئئئکئئئ

ها جوانان ایرانی د شان از با پخش این سریال»وی به این کمرته گفت: 

و برم که در های پر زرم های د پسئئن ، اسئئتخرها و زن گیاین  باس
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 «.بئئرئئنئئنئئ  خئئواهئئنئئ  خئئواسئئئئئتهئئا مئئیایئئن سئئئئئریئئال
 

 گفتگو با مدیر شبکه فارس وان

 ) زبان فارسئئی وانشئئبکه فارسئئی  چنرن چن ی پرش م یر عامله 

farsi1 ) ص ای آمریکا بود. وقتی مجری برنامه  (VOA) مهمان برنامه 

سال  ست؟ او گفت تا  شما چر سر : برنامه آین ه  کاری  2020از او پر

شان زنمی شان را برای نمایش دادن کنر  که مردهای ایرانی خود های

 .از خئئئئئانئئئئئه بئئئئئرئئئئئرون بئئئئئفئئئئئرسئئئئئئئتئئئئئنئئئئئ 

ررت این ی ایرانی با آن همه غشود مردهامگر می :مجری برنامه گفت

 کئئئئئئئئئئار را بئئئئئئئئئئکئئئئئئئئئئنئئئئئئئئئئنئئئئئئئئئئ ؟

در جواب این سئئوال مهمان برنامه گفت: وقتی در آب صئئ  درجه یک 

پرد، چون خرلی داغ اسئئت، اما قورباغه را برن ازی یک دفعه بررون می

وقتی یک قورباغه را در آب خنک برن ازی، برایش خرلی خوب اسئئت 

ه با اینکه گرمش اسئئئت و و وقتی آرام آرام آب جوش برای ، قورباغ

ما می ن ارد.  ی ن  گه توانی برای بررون پر ما دی ه  بررون بپرد ا خوا

که زن که کاری می کنر   ن   جایی پرش برو تا  های ایرانی آرام آرام 

 1.دیگر خودشان ب انن  که راهی برای برگشت ن ارن 
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رابرت مردام یک یهودی   وانرابرت مردام، م یر شئئئبکه فارسئئئی

ای غرب مشهور های رسانها صل است که به سلطان شبکهیاسترا رای

  .است

که حال بر شئئئب که در عرن  ره مردام  های خبری تمرکز دارد در ته

های غرر اختقی ه  فعا رت زیادی دارد که ه ف آن ترویج بی برنامه

تی اسئئئئت رر غ بی  ئی و  حرئئا بی  عهئئ ی و  ت بی    .بنئئ  وبئئاری و 

سرس ده سوی از طریق تأ شبکه و  سها  تهجن این ایت غرر اختقی و م

بال می ه اف را دن ثل بیا فاهرمی م ن  و م نت، نفی ک را باری، خ ن و  ب

  .کئئئنئئئ هئئئرگئئئونئئئه مئئئذهئئئب و دیئئئن را تئئئرویئئئج مئئئی

 

  وان ترویج مسییییایر ایر اخال ی و خیانت اسییییتهدف فارسیییی

 

وان مستق  و یا غرر مستقر  ه ف اصلرش ترویج مسائل شبکه فارسی 

است همانطور که مشاور ارش  این شبکه و م یر غرر اختقی و خرانت 

ست و قبت  چن   ستان ا شار که اهل افران ست هماهنگی آن آقای کمرل م

ای برای گوی  عجلهسئئال کاردار سئئفارت افرانسئئتان در ایران بوده می

باعث دگرگونی در فرهنگ  ن اری  و آرام آرام  ه اف  به ا ر ن  رسئئئ

  .شئئئئئئئئئئئئویئئئئئئئئئ جئئئئئئئئئامئئئئئئئئئعئئئئئئئئئه مئئئئئئئئئی
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خاطب را نگه دارد حتی از تبریک گفتن عر  فطر و مثت  برای اینکه م

ما در محتوای  ن ارد ا بائی  ماه محرم ه  ا رت گفتن  غ یر و تسئئئل

هایش آرام آرام مفاهر  اعتقادی و دینی و مذهبی و ملی ایرانران برنامه

  .گئئئئئئرئئئئئئردرا بئئئئئئه تئئئئئئمسئئئئئئئئخئئئئئئر مئئئئئئی

بن  وباری و خرانت و مهمترین سئئئوغات این شئئئبکه برای مخاطبان بی

های زیبا و جذاب و بازیگران ی اسئئئت که در قا ب دیا و شئئئهوتران

کن  و های به ظاهر جذاب به مخاطب عرضئه میچهره و داسئتانخوش

  .هئئاسئئئئتهئئا مئئتئئتشئئئئی کئئردن خئئانئئوادههئئ ف ایئئن بئئرنئئامئئه

 

ها در غرب پاشر ه ش ه است. طبق گزارشات بنراد بسراری از خانواده

غرب تک وا  ین هسئئتن   ها دردرصئئ  خانوده 50ا مللی نهادهای برن

و ی جامعه ایران هنوز خانواده محور است  ذا این نقطه قوت جامعه ما 

ان . یعنی تخریب بنران و اساس خانواده ایرانی یک ر ا ه ف قرار داده

ش ه ست و آنها متوجه  س  ورود فرهنگ غرب به ایران ه ف ا ان  که 

رای دینی قادات دینی، غررت و ح مذهبی و اعت های  یت  باور و محور

های وان در واقع بخشئئی مهمی از حمله رسئئانهخانواده اسئئت. فارسئئی

 غرب علره کشور ماست
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 وانهییای فییارسییییییمییهییمییتییریییر ملیییییامیییییر سیییییریییا 

 تئئئرغئئئرئئئب بئئئه داشئئئئئتئئئن روابئئئط عئئئاشئئئئئقئئئانئئئه  -1

متقاع کردن زنان به رسر گی برشتر به تن و ظاهر خود برای جلب  -2

 تئئئئئئئئئئئئئئئئئئوجئئئئئئئئئئئئئئئئئئه مئئئئئئئئئئئئئئئئئئردان 

 ر زنئئ گئئی بئئرجسئئئئئتئئه کئئردن مسئئئئئائئئل جئئنسئئئئئی د -3

زیر سئئلال بردن مسئئتقر  و غرر مسئئتقر  ازدواج و ایجاد تردی  در  -4

 مئئئئئئئورد اهئئئئئئئمئئئئئئئرئئئئئئئت و ارزش ازدواج 

شبهه و تردی  مکرر در مورد دی گاه -5 سلال و  های افراد مقر  طرو 

 بئئئئئئه ازدواج و زنئئئئئئ گئئئئئئی مشئئئئئئئئئتئئئئئئرم 

مایش مکرر مشئئئروب -6 یاوهن گام مسئئئتی و گوییخواری و  های هن

 روب بئئئر سئئئئئر سئئئئئفئئئره سئئئئئازی آوردن مشئئئئئعئئئادی

 هئئای دوسئئئئئت شئئئئئ ن بئئا جئئنئئس مئئخئئا ئئ  بئئرئئان راه -7

 هئئای خئئارج از چئئهئئارچئئوب خئئانئئواده سئئئئازی رابئئطئئهعئئادی -8

خرانت و ع م وفاداری مردان و زنان متأهل به همسئئئران خود که  -9

صورت می سریال خانه مارو و ویکتوریابعضا  با نرت انتقام    .گررد مثل 

ی مادر وقتی مادر بی بن  بار ش  دیگر حمله به ستون خانواده یعن -10

 خئئئئانئئئئواده بئئئئه جئئئئایئئئئی بئئئئنئئئئ  نئئئئرسئئئئئئئت.

شتر از % ست، %سریال 12 ذا بر ضوعش خرانت ا ها سریال 22ها مو

ها سقط جنرن فرل  4موضوعش روابط جنسی قبل از ازدواج است در %
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شئئود، ها فرزن  نامشئئروع داشئئتن نمایش داده میفرل  15اسئئت، در %

. شئئودیکی از بازیگران قبل از ازدواج باردار میها درصئئ  فرل  12در%

2 

 این مطا ب عرض ش  تا ضرورت این مبحث رو خ متتون عرض کن .

مثل مادرسادات حضرت ص یقه ی طاهره  بنران خانواده ی ماچه کنر  

همرشئئئه  سئئئتم اهلل علرها و حضئئئرت امررا مومنرن علی علره ا سئئئتم

 مستحک  باقی بمونه؟

 خانواده:اهمیت کانون 

 خانواده در  رآن 

 الف ی کارکرد و جایگاه خانه در  رآن

های  بار با مشتقات آن در صرره 71به معنای خانه، « برت»ی  واژه

در قرآن کری  آم ه است. این کلمات در « بروت»و جمع آن « برت»

مورد برای برت  2اهلل، یعنی کعبه )خانه خ ا(،  مورد به مص ام برت 12

، همان محرط «خانه»برت معمور و باقی به معنای  مورد 2عترق، 

  .مخصوو زن گی خانواده آم ه است

با نظر به آیات ا هی و پرداختن آیات متع دی در قرآن به کلمه برت، 

آی  که این مکان مسق ِ مح ود که محل اجتماع و  چنرن به دست می

زیست جمعی بشر و او رن محرط رش  و پرورش وی است، مورد 
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حق بوده و برحسب کارایی و جایگاهش در حرات انسانی، از عنایت 

 بِنَاءٌ بُِنیَ مَا پرامبر اکرم فرمودن  : اهمرت بسزایی برخوردار است که

. هرچ بنرانی محبوبتر از خانواده ا تَّْزوِیجِ مِنَ ا لَّهِ ِع َد َأحَبُ ا ْإِسْلَامِ فِی

مکارم األختم، و:  )ست.)ازدواج و تشکرل زن گی( در پرشگاه خ ا نر

196) 

  ؟؟برای اینکه: ومهمه چرا خانه و خانواده در پرشگاه خ ا محبوبه

 

 : محر تسکیرخانه و خانواده ی 1

آرامش جسئئ  و تسئئکرن جان اعضئئای آن  او رن کارکرد خانه، تأمرن

ست که ا بته مرهون امنرت همه جانبه ست.  ا ضا ی این محرط برای اع

خانه، حریمی )محل محرم( برای ابراز احساسات، فضای مح ود و امن 

بران اسئئرار، ارضئئای غرایز و تأمرن نرازهای جسئئمی و روحی انسئئان 

به خود نسئئئبت مر ه  و  اسئئئت. این سئئئکونت و امنرت را خ اون  

کَنا بُرُوتِکُ ْ مِنْ  َکُ ْ جَعَلَ ا لَّهُ وَ »مرفرمای :  خ اون  از »(، 80)نحل،« سئئئَ

  .محئئل سئئئکونئئت و آرامش برایتئئان قراردادهئئای شئئئمئئا  خئئانئئه

ی آن  به معنای هر چرزی اسئئت که انسئئان به وسئئرله« سئئکن»واژه 

تسئئکرن یاب . انسئئان عتوه بر نراز به سئئکونت در خانه، به محلی برای 

ستراحت به  تسکرن آ م روحی، رها ش ن از برخی قرودات اجتماعی، ا
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و محرمان نراز دارد. اگر نحو د خواه، خلوت کردن و راز و نراز با خ ا 

  .خانه تأمرن کنن ه این نرازها نباش ، مسکن نخواه  بود

 ذا زن و شئئئوهر بای  خانه را محل آرامش خود و فرزن انشئئئان قرار 

 دهن  خ اون  ه ف ازدواج را آرامش بران می کن :

کُ ْ أَزْواجا  ِهِ أَنْ خَلَقَ  َکُ ْ مِنْ أَنْفُسئئئِ کُنُوا وَ مِنْ آیات ها وَ جَعَلَ   ِتَسئئئْ عِ َرْ

و از   ( 21)روم،مٍ یَتَفَکَّرُونَ ذ ِکَ  َآیاتٍ  ِقَوْ بَرْنَکُ ْ مَوَدَّ   وَ رَحْمَة  عِنَّ فی

نشئئئانه های ] ق رت و ربوبرت [ او این اسئئئت که برای شئئئما از جنس 

شما  شان آرامش یابر  و در مران  سرانی آفری  تا در کنار خودتان هم

نه دوسئئتی و مهربانی قرار داد یقرنا  در این ] کار شئئگفت انگرز [ نشئئا

 می ان یشن  هایی است برای مردمی که 

 چن  تا پرام این آیه :

 «خَلَقَ  َکُ ْ» ه ف ار است.آفرینش،  -1

اى عقای  خرافد و ن و مرد از یک جنس هسئئئتن . )بر ختف پارهز -2

 پن ارن .(تر یا از جنس دیگر مدتحقررآمرز که زن را موجودى پسئئئت

 «مِنْ أَنْفُسِکُ ْ»
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 ى تشئئئنّج و اضئئئطراب.همسئئئر بای  عامل آرامش باشئئئ  نه مایه -3

 « ِتَسْکُنُوا عِ َرْها»

سر ن ز ازدواج، تنها ارضاى غریزهه ف ا -4 سد نرست، بلکه ر ى جن

 « ِتَسْکُنُوا عِ َرْها» به یک آرامش جسمد و رواند است.

 « ِتَسْکُنُوا عِ َرْها» ر، آرام بخشد است.نقش همس -5

ال و مقام و زیباید به دسئئئت اى ا هد اسئئئت که با ممحبّت، ه یه -6

ی .نمد َلَ» آ یه «جَع ه  مت،  ماد  ى)مودّت و رح به عروس و دا خ ا 

 است.(

خانواده را ه -7 مت  که آرامش و مودّت و رح با هر عملد  ر کس 

شه ست.خ  شرطان ا  نَکُ ْ جَعَلَ بَرْ دار کن ، از م ار ا هد خارج و در خطّ 

... 

مَوَدَّ   وَ » باشئئ . ى زن و مرد، بای  بر اسئئاس مودّت و رحمترابطه -8

م ا و ت اوم آرامش در زن گد مشئئتر)مودّت و رحمت، عامل بق «رَحْمَة 

 است.(



 

@fishemenbar   : 24 کانال جامع فیش منرب و مرثیه در ایتا 

مودّت و رحمت، هر دو با ه  کارساز است. )مودّت ب ون رحمت و  -9

شئئئود و رحمت ب ون مودّت نرز دوام خ مت، به سئئئردى کشئئئر ه مد

 (189، و: 7جل ى(، ج10تفسرر نور) -4)« مَوَدَّ   وَ رَحْمَة » ن ارد.(

 بگ  :این آرامش رو از خانواده فاطمی براتون 

ص یقه طاهره  ضرت  ساخته بود  ستم اهلل علرهاح محرط خانه را چنان 

ستمعلی)ع و آرامش امام که آسایش  ( و فرزن انش را فراه  میلره ا 

ه لرکرد، چنان که هرگاه رنج ها، غ  ها و دشئئواری ها بر امررملمنان)ع

به خانه می آا سئئئتم با ( فشئئئار می آورد،  به امر ی که  حظاتی  م ، 

لی امررا مومنرن ع ( سخن گوی  و د ش آرام گرردستم اهلل علرهاا)زهر

نْکَشئئِ ُ عَنِّی ا ْهُمُومُ وَ  َقَ ْ کُنْتُ أَنْظُرُ عِ َرْهَا فَتَعلره ا سئئتم می فرماین : 

مه ه( در زن گی خانوادگی، سئئئتم اهلل علرها. حضئئئرت فاطمه)ا ْأَحْزَانُ

نب و شئئئهونات زن گی را رعایت می کرد و  ن  بود. جوا پای ب به آن 

ای اباا حسئئئن  من از » :ایشئئئان خطاب به امام علی)ع( فرموده اسئئئت

پروردگار خود شرم می کن  چرزی از تو درخواست کن  که تو توان و 

 .«ق رت انجام دادن آن را ن اری
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 ؟؟برای اینکه: ومهمه چرا خانه و خانواده در پرشگاه خ ا محبوبه

 

 و تالوت آیات الهی محر ذکر خانه و خانواده ی 2

فا  وَ ا ْحِکْمَةِ عِنَّ ا لَّهَ کانَ  َطِر ا لَّهِ آیاتِ مِنْ بُرُوتِکُنَ فِی ما یُتْلد وَ اذْکُرْنَ

یات و هایتان از آ به یاد آوری  آنیه در خانه»(، 34)احزاب، « خَبِررا  

  «.حکمت تتوت ش ه است

مه ران « ذکر»ى براى کل خاطر سئئئپردن و کردهدو معنا ب به  ن : یکد  ا

 دیگرى به زبان آوردن.

ب «وَ اذْکُرْنَ» بنابراین ه خاطر یا به این معناسئئئت که اى زنان پرامبر  

شود داشته باشر  و فراموش نکنر  که وحد ا هد در خانه شما نازل مد

شود و یا به این معناست که آنیه از کتاب خ ا در خانه شما تتوت مد

 گرری ، براى سایرین بران کنر .مد و شما فرا

 ها:پرام

سفارش قرآن دتتوت قرآن  -1 سط اهل خانه،  ر منزل و تکرار آن تو

 است.

 مِنْ آیاتِ ا لَّهِ ... وَ اذْکُرْنَ ما یُتْلد
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وَ  ...   تَبَرَّجْنَ ه جاى فرهنگ ابتذال فرهنگ ا هد را دنبال کنر .ب -2

 اذْکُرْنَ

نه و پقرار گرفتن زن  -3 خا قب رهرز از جلوهدر  ناى ع به مع گرى، 

آیاتِ  ... وَ اذْکُرْنَ ...   تَبَرَّجْنَ ... قَرْنَ مان ن از عل  و حکمت نرسئئئت.

 ا لَّهِ وَ ا ْحِکْمَةِ

رک سئئئزاوخانواده -4 جام اعمال ن  «فِی بُرُوتِکُنَّ» ارترن ى نبوّت در ان

 ى وحد تکلر  آور است(.)زن گد در خانه

ات و ذکر اسئئئتقرار زن در خانه، نهد از خودنماید، انجام نماز و زک -5

  .آیات، ناشد از  ط  خ اون  بر زنان و آگاهد از مصا ح و مفاس  است

 (364، و: 7جل ى(، ج10تفسرر نور))«   َطِرفا  خَبِررا »

آیه خطاب به همسران پرامبر اکرم )و( است و نکاتی از آن برداشت 

  :مئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئرشئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئود

ه از خانه و خانواده نصرب انسان مرشود، ارزشمن  است و ئئئئ فضایلی ک

  .بئئایئئ  بئئرای بئئکئئارگئئرئئری در زنئئ گئئی حئئفئئظ شئئئئئود

ها اسئئئت   ذا بای   ی پرامبر )و( ا گویی برای همه خانواده خانواده -

  .بئئرئئش از دیئئگئئران مئئراقئئب امئئتئئثئئال اوامئئر ا ئئهئئی بئئاشئئئئنئئ 

  .هر فرد بای  حافظ شئئئهون، موقعرت و آبروی خانواده خود باشئئئ  -
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محرط آرام و مأنوس خانه، مناسئئئبترین محل برای ان یشئئئه، ذکر،  -

  .یئئادآوری کئئتم خئئ ا و ذکئئر حئئکئئمئئتئئهئئای ا ئئهئئی اسئئئئت

ب  و مطرع حق اسئئئئت - هایی ع رت انسئئئئان نه مکتبی برای ترب  .خا

کارکرد وسرع و گرانق ر خانه، آن را مکانی مورد احترام و عنایت قرار 

برای بن گی و ذکر حق واقع داده اسئئئت  اما چنانیه این محل معب ی 

شئئود، خ اون  آن را رفرع و عظر  مرگردان . چنانکه خطاب به رسئئول 

  :گئئئئئئئرامئئئئئئئرئئئئئئئش مئئئئئئئرئئئئئئئفئئئئئئئرمئئئئئئئایئئئئئئئ 

فی بروت اذن اهلل ان ترفع و یذکر فرها اسئئمه یسئئبّح  ه فرها با ر وّ و »

( رفعت و علو حقرقی خاو خ اون  متعال اسئئئت  36)نور،« ا صئئئال

س سج  خ اون  و محل ت ش ، نرز عظر  و مرفوع خانهای که م برح او با

 .اسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئت

آنیه از آیه فوم و تفسئئئرر مرحوم عتمه طباطبایی )ا مرزان( اسئئئتفاده 

مرشود، این است که اگر خانه از هر پلر ی و  وثی منزه بمان  و به ذکر 

خ ا و عبادت او مزیّن شود، رفعت مرراب  و از یک چهاردیواری سرد و 

ا هی و معنویش برشئئتر شئئود،  برروو خارج مرشئئود و هرچه صئئبرهی

مقامی رفرعتر مرراب  که مصئئئ ام کامل آن کعبه، خانهی خ ا اسئئئت. 

 (178-179، صص15: ج1363)طباطبایی، 

 ؟؟برای اینکه: ومهمه چرا خانه و خانواده در پرشگاه خ ا محبوبه
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  دسی  ی محر رابطهخانه و خانواده ی 3

 

لِّمُوا بُرُوتا  دَخَلْتُ ْ فَإِذا کُ ْ تَحِ عَلد فَسئئَ « بَةرَّة  مِنْ عِنْ ِ ا لَّهِ مُبارَکَة  طَرِّأَنْفُسئئِ

 (61)نور،

 «وتا  فََسلِّمُوافَإِذا دَخَلْتُ ْ بُرُ» ستم کردن، از آداب ورود به منزل است.*

 ِ ا لَِّه تَحِرَّة  مِنْ عِنْ» سئئتم، ادبد آسئئماند، مبارم و پسئئن ی ه اسئئت.*

مُبارَکَة  » .کردن، در خرر وبرکت زن گد ملثّر استستم* «مُبارَکَة  طَرِّبَة 

 «أَنْفُسِکُ ْ لدفَسَلِّمُوا عَ» ى جان شما هستن .اهل خانه به منز ه* «طَرِّبَة 

ست و اگر در اینج ستم بر اهل خانه ا ستم کردن بر خود،  ا مقصود از 

سلمانان با یک یگر :نفرمود ست یگانگی م ستم کنر ، خوا  بر اهل آن 

ده را برسان   چون همه انسانن  و خ ا همه را از یک مرد و زن خلق کر

اسئئئت. عتوه بر این، همه ملمنن  و ایمان ایشئئئان را جمع کرده، چون 

ی، )طباطبای« ایمان قویتر از وه  و هر عامل دیگری برای یگانگی است.

 (229، و15: ج1363

ا که سئئئتم بران   از آنج«بر اهل خانه سئئئتم کنر »خ اون  مرفرمای :  

ران  طه م جاد راب عا رترین ای گار اسئئئت،  بارم از نزد پرورد تحرتی م

ستم با یک یگر برخورد کنن   ست که با تحرت و  ضای خانواده آن ا اع

شود،  سی اگر در خانه برقرار  ش . این رابطه ق  و یاد خ ا مران آنان با
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به طور قطع به جامعه نرز کشئئئان ه خواه  شئئئ . پس حقرقت سئئئتم، 

  .گسترش امنرت و ستمتی در مران انسانهاست

سل ( آم  و از  صلی اهلل علره و آ ه و  سول اکرم ) ضر ر صی به مح شخ

 :خود شکایت کرد، حضرت به او فرمود فقر

 هر وقت داخل خانه ات ش ی 

 .کسی در خانه نباش  ستم کن هرچن 1-

 .بر من صلوات بفرست 2-

رطرف سپس سوره قل هو اهلل اح  را یک مرتبه بخوان ، تا فقرت ب  3-

 .شود

آن مرد چنرن کرد و چرزی نگذاشئئئت که آن ق ر رزم و روزی اش 

اسئئرار ا صئئته، ( زیاد شئئ  که به همسئئایگانش نرز کمک ما ی می کرد

 ) 262مررزا جواد آقا ملکی تبریزی، و

 ؟؟برای اینکه: ومهمه چرا خانه و خانواده در پرشگاه خ ا محبوبه 

 

 حفظ حریم خانه و اهمیت  ی لزوم 4

https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D9%81%D9%82%D8%B1
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از نظر قرآن، خانه به ق ری در مقام و جایگاه با یی قرار دارد که حفظ 

 حری  آن بر همگان توصره ش ه است.

  َاتَ ْخُلُواْ بُرُوتا  غَرْرَ بُرُوِتُک ْ یَآ أَیُّهَا ا َّذِینَ آمَنُواْ خ اون  متعال مرفرمای :  

لّمُواْ عَلَد حَتَّد واْ وَتُسئئَ تَأْنِسئئُ  أَهْلِهَا ذَ  ِکُ ْ خَرْرٌ  َّکُ ْ  َعَلَّکُ ْ تَذَکَّرُون تَسئئْ

 (27)نئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئور، 

ی غرر را  حصردر آیه مذکور به این معناست که خ اون  ورود به خانه

ین حری  را مق س مر ارد و ب ون اذن و سئئتم ممنوع مرکن . حرمت ا

صمرمی را در برخورد با اهل  صحرح و  ضرورت حاکمرت یک فرهنگ 

با یک یگر،  خانه بران مرکن  و می آموزد که اهل برت بای  در روابط 

سانی در برخوردشان، از راه تکل  که  عتوه بر رعایت همه شهون ان ی 

بران کنن  و نزدیکترین و شئئایعترین ارتباط اسئئت، نرز این یگانگی را 

ستمت  ستم واژه ست که این پرام را دارد  عتوه بر آنکه آرزوی  ای ا

و امنرت از جانب سئئئتم کنن ه را ابتغ مرکن . از ع ی بن ثابت روایت 

اسئئت: زنی انصئئاریه به نزد رسئئول اهلل)و( آم  و عرض کرد: من در 

خانه خویش گاه گاه در شئئئرایطی هسئئئت  که نمرخواه  هرچ کس مرا 

رن ، در این حال اگر پ ر، فرزن  یا مردی از خویشان من وارد شون ، بب

  .چئئه کئئنئئ ؟ در جئئواب، آیئئه فئئوم فئئرو فئئرسئئئئتئئاده شئئئئ 

  گفته ش ه است که استرناس طلب انس «تستأذنوا»یعنی « تستأنسوا»

ای که ملک شئئما نرسئئت،  اسئئت و به این معنی اسئئت که در هرچ خانه
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ن است و آنگاه اجازه بخواهر . وارد نشوی  تا مطمهن شوی  فردی در آ

حتی تسئئئلموا و »ابن عباس گفت: در آیه تق ی  و تأخر اسئئئت  یعنی 

  سئئتم مسئئتحب «حتی تقو وا ا سئئتم علرک ، أدخل»، یعنی «تسئئتأذنوا

( در آیه 509، و6: ج1357اسئئت و اسئئترذان واجب. )رم. مرب ی، 

به اجازه  ای مشروط ی نور نرز، ورود به هرخانه ی مبارکه از سوره 28

فان    تج وا فرها اح ا  فت »یافتن از سئئوی صئئاحب خانه شئئ ه اسئئت. 

اگر در خانه کسئئی را نرافتر ، تا »(، 28نور، ) «ت خلوها حتی یلذن  ک 

 (9) .ای ، وارد نشوی  اجازه دریافت نکرده

 

سر : آیا براى ورود به من صلد اهلل علره و آ ه پر صد از پرامبر  زل شخ

بگررم؟ فرمود: بله، گفت: در خانه جز او کسئئد نرسئئت و مادرم اجازه 

جز من خادمد ن ارد  حضرت فرمود: آیا دوست دارى مادرت را ب ون 

  باس مناسب ببرند؟ گفت نه. فرمود: پس اجازه بگرر.

انه در روایتد دیگر، پرامبر صئئئلد اهلل علره و آ ه از ورود مردان به خ

 (تفسرر نورا ثقلرن) نهد فرمود.زناند که همسران آنان حضور ن ارن  

خوانر : اجازه گرفتن براى ورود به خانه دیگران سئئئه در روایات مد

 .مرتبه باش  تا اهل خانه فرصت جمع و جور کردن خود را داشته باشن 
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 وبراى نجات غریق و مظلوم و مورد آتش سئئوزى، اجازه  زم نرسئئت.

 (تفسرر کبررفخررازى)

 خواسئئت وارد منز د شئئود،لره و آ ه هرگاه مدپرامبر اکرم صئئلد اهلل ع

ه ایسئئتاد تا نگاه مبارکشئئان ببراى اجازه گرفتن، روبروى در خانه نمد

 (39تفسرر سوره نور، و: ( )ظتلتفاسرر کبرر و فد) داخل خانه نرفت .

 چرا خانه و خانواده در پرشگاه خ ا محبوبه ومهمه ؟؟برای اینکه:

 ت فرزندخانه و خانواده محر تربی-5

 خ اون  متعال در اهمرت خانواده برای اینکه محل تربرت است و خرلی

 مهمه و یکی از راهکارهای مه  یعنی دسئئئتور به نماز را بران می کن 

لَرْها   نَْسهَلُکَ رِزْقا  عَبِا صَّت ِ وَ اْصطَبِرْ  وَ أْمُرْ أَهْلَکَ 132سوره طه، آیه 

  نَحْنُ نَرْزُقُکَ وَ ا ْعاقِبَةُ  ِلتَّقْوى

سرنوشت فکرى و دیند خانواده خود مسهول است و  مرد نسبت به -1

 «وَ أْمُرْ أَهْلَکَ» تنها رعایت امور مادّى آنان کافد نرست.

نهترییکد از مه  -2 به من زمر کان هاى امر  خانواده ونزدی عروف، 

 انسان است.
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ى اهل، به زن و فرزن  منحصئئئر نرسئئئت، بلکه ... )دایره وَ أْمُرْ أَهْلَکَ

 شود.(ى افراد خان ان را شامل مدهمه

ی  در مر -3 با لهمبلّغ  خانواده خود بپردازد.ح به تبلرغ  وَ أْمُرْ » ى اوّل 

 «أَهْلَکَ

 «وَ أْمُرْ أَهْلَکَ» ن خانواده است.ى تربرت، کانواوّ رن مرحله -4 

از از مران سایر واجبات، رمز برمه ش ن اعضاى خانواده فرمان به نم -5

 است.

 «وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِا صَّت ِ»

   راى ع م وابسئئتگد به زرم و برم دنرا، به نماز پناهن ه شئئوی .ب -6

  أَهْلَکَ بِا صَّت ِوَ أْمُرْ ... تَمُ َّنَ

وَ أْمُرْ أَهْلَکَ » کد از مصئئادیق روشئئن و بلن  معروف، نماز اسئئت.ی -7

 «بِا صَّت ِ

موضوع نماز در خانواده داراى اهمرت خاصد است، بای  وا  ین بر  -8

صرار کنن . ْصطَبِرْ عَلَرْها» آن ا ت ِ وَ ا صَّ در تحقرقاتد که « وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِا 

آموزى و نوجوان و جوان ش ه است، درص  با ید از ى دانشهاز جامع
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خانواده ّه  ماز خود را توج به ن ّه  ّت توج نان عل به آن آ هاى خویش 

 ان .دانسته

 «اصْطَبِرْ عَلَرْها» مر به معروف، م اومت و پای ارى  زم دارد.ا -9

ى آن به خود ما باز برد، ثمره اون  از عبادت ما سئئئودى نمدخ -10

 گردد.مد

 «  نَسْهَلُکَ رِزْقا »

وَ أْمُرْ  ها بای  ج ّى وهمراه بران آثار باشئئئ .سئئئفارش به نرکد -11

 (414، و: 5جل ى(، ج10تفسرر نور)) ... أَهْلَکَ

از آنجا که عبادت همسئئو با فطرت و طرنت انسئئان اسئئت و از سئئویی 

کودکان در اطراف خود وا  ین را به این امر مشرول می برنن ، پذیرش 

این امور نرز برایشئئئان آسئئئان و شئئئررین خواه  بود. زمانی که مادِر 

خانواده برای عبادت، اهتمام و تتش ویژه ای دارد، فرزن ان شئئئاه  

ن  و به صئئئورت غرر مسئئئتقر  تحت تاثرر قرار می رفتارهای او هسئئئت

گررن . شئئئای  بتوان گفت او رن گام های آموزش معنوی کودکان از 

اینجا آغاز می شئئود. روان شئئناسئئان این روش را روش ا گوبرداری یا 

سر ،  شق گرری می نامن  ) سا، 352، و1390سرم ، و 1376  پار
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بل خود ر194 که فرزن ان در مقا به این معنا  مادر را می (.  تارهای  ف

 .برنن  و با ا گوگرری، آن رفتار ها را می آموزن 

س صی تم اهلل علرهاحضرت زهرا ) شخصی خود جایگاه خا ( در زن گی 

َما » :برای عبادت قائل بودن . در توصئئر  عبادت ایشئئان آم ه اسئئت

ْأُمَّةِ أَعْ   در برن امّت بَ ُ مِنْ فَاطِمَةَ کانَتْ تَقُومُ حتَّی تَوَرَّمکانَ فِی هَذِهِ ا 

اسئئئتم، هرچ کس عاب تر از فاطمه نبود، او آن ق ر برای راز و نراز و 

)ابن « نماز خوان ن بر روی پاهایش می ایستاد که پاهایش ورم می کرد

شوب،  شخصی 341، و 3، ج 1379شهرآ شان عتوه بر اهتمام  (. ای

شتن ، با در نظر گرفتن  به عبادت که نقشی ا گویی برای فرن انشان دا

ن  و برای  ها آموزش می داد به آن  بادی را  مال ع نب تربرتی، اع جوا

بن گی خ ا مهرا می کردن . از بارزترین روایات در این زمرنه روایتی 

کانَتْ فَاطِمَةُ)ع(  َا تَ َُع » :از سرر  حضرت زهرا)س( در شب ق ر است

أَحَ ا  مِنْ أَهْلِهَا ینَامُ تِلْک ا لَّرلَةَ وَ تُ َاوِیهِ ْ بِقِلَّةِ ا طَّعَامِ وَ تَتَأَهَّبُ  َها مِنَ 

ها نمی ( رتم اهلل علرها  فاطمه)سئئئا نَّهَارِ وَ تَقُولُ محْرُومٌ منْ حُرِمَ خَررَهَا

کرد اح ی را از خانوده اش در این شئئئب که بخواب  و عتج می کرد 

ها رابرای  را می کرد آن  به کمی طعام و از روز مه خواب ایشئئئان را 

احرای آن شئئب )یعنی امر می کرد که روز را خواب و اسئئتراحت کنن  

ست که از خرر  سی ا شان نبرد( و می فرمود: محروم ک شب خواب  که 

( حضئئئرت 282، و 1، ج 1385)ابن حرون، « ن امشئئئب محروم بما

https://hawzah.net/fa/Article/View/97611/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF#TextH246129I18535
https://hawzah.net/fa/Article/View/97611/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF#TextH246129I18535
https://hawzah.net/fa/Article/View/97611/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF#TextH246129I18535
https://hawzah.net/fa/Article/View/97611/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF#TextH317777I19174
https://hawzah.net/fa/Article/View/97611/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF#TextH317777I19174
https://hawzah.net/fa/Article/View/97611/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF#TextH317777I19174
https://hawzah.net/fa/Article/View/97611/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF#TextH317777I19174
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ن ن ،  ما ر ار می  زهرا)س(. عتوه بر اینکه خود شئئئب را برای احرا ب

فرزن انشئئان را نرز به این کار وامی داشئئتن  و آن ها را متوجه اهمرت 

 .این مه  می کردن 

باعث  کار  مة خاو اجرا می شئئئود، این  نه یک برنا خا که در  زمانی 

شتر تحریک حس کنجکاوی ک سب اطتعات بر شود و به ک ودکان می 

در آن زمرنه می پردازن . حس کنجکاوی انگرز  درونی برای یادگرری 

، و 1380اسئئئت که در امر آموزش بسئئئرار ملثر خواه  بود )ریو، 

(  زیرا با برانگرخته شئئئ ن حس 37، و 1385  حسئئئرنی زاده، 151

 ر فرزن ان باکنجکاوی آمادگی دریافت نرز با  می رود. از طرف دیگ

مشاه   تتش و ج یت وا  ین، متوجه می شون  که مسا ة مهمی باعث 

سته  صورت برج شان به  ست و ناخودآگاه در ذهن ش ه ا توجه وا  ین 

ه باقی می مان . همان طور که ما نرز از دوران کودکی خود خاطراتی ب

ست و  صورت خاو و ویژه در ذهنمان باقی ا سایلی به  یاد داری  که م

د ل آن توجه فوم ا عاده وا  ینمان و یا ایجاد شئئرایط خاو در مورد ر

ست.  سر ه  , 121ماره ش - 1396نامه جامعه، بهار )آن ها سوی،  مو

 (زهرا

د رل در اهمرت خانه و خانواده براتون بران کردم یک ح یثی  5خب 

از امام سئئجاد علره ا سئئتم داری  که بران می کنن  اگر انسئئان دارای 
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باشئئئ  زن گرش همواره ناقص و عقلش زائل و د ش گرفتار خانواده ن

 می شود این روایات رو گوش کنر  خرلی زیباست :

َسرْنِ ع ستموَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ ا ْحُ َصالٍ  لره ا  نْ فَقَ َ مِنْهُنَّ وَاحِ َ   مَخَمْسُ خِ

رُولَ ا ْ حَّةُ ا ْبَ َنِقَلْبِ  َ ْ یَزَلْ نَاقِصَ ا ْعَرْشِ زَائِلَ ا ْعَقْلِ مَشئئْ وَ  فَأَوَّ ُهُنَّ صئئِ

عَةُ فِی ا رِّزْمِ وَ ا  َّ فَقِرَل  ارِ وَ ا رَّابِعَةُ ا ْأَنِرسُ ا ْمُوَافِقُا ثَّانِرَةُ وَ ا ثَّا ِثَةُ ا سئئئَّ

ا ِ  َهُ وَ مَا ا ْأَنِرسُ ا ْمُوَافِق ا ِحُ وَ ا ْخَلِرطُ قَالَ ا زَّوْجَةُ ا صئئئَّ  حَةُ وَ ا ْوَ َ ُ ا صئئئَّ

 ا  َّعَةُ. صَّا ِحُ وَ ا ْخَامِسَةُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هَذِهِ ا ْخِصَالَا 

(: پنج چرز اسئئت که هر کس یکد از علره ا سئئتم از زین ا عاب ین )ع

ر آنها را فاق  باش  زن گرش همواره ناقص و عقلش زائل، و د ش گرفتا

سعت روزى و خانه، چهارم  سوم و ستمتد تن، دوم و  خواه  بود: اول 

صا ح، پنج :ا سر  شامل همه  نرس موافق یعند فرزن  و هم یعند آنکه 

 (199مکارم األختم، و:  )هاست، آسایش.این خصلت

 چهارگونه خانواده در  رآن

 داری . و خانواده ما چهار رق  زن و شوهر

 ها همفکر و همکار هستن .زن و شوهرى که در خوبد-1

 ها.همفکر و همکار هستن  در ب ى-2

 خوب است. زن ب  است. مرد-3

 زن خوب است و مرد ب  است. -4
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 مورد ه  در قرآن آم ه است. 4هر 

زن و شئئوهرى که همفکر و همکار هسئئتن ، در ب  جنسئئد. باز قرآن 

ر ابو هب. مر  ب (1)مس /  «تَبَّتْ یَ َا أَبدِ  َهَب» گوی :گوی . اول مدمد

ُه» گوی :آخر آیه مد ُهُ وَ امْ» خانمش ه  بود. (4)مسئئئ /  «وَ امْرَأَت رَأَت

 جنسیعند ه  مرد ب جنس، و ه  زنش ب  (4)مس /  «حَمَّا َهَ ا ْحَطَبِ

  وط و زن نوو دوم : مرد خوب است و زن ب ، زن

َّذینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُووٍ وَ  َّهُ مَثَت   ِل رَبَ ا ل َْت اضئئئَ تا تَح کانَ مْرَأَتَ  ُوطٍ 

رْها  وَ صئئئا ِحَرْنِ فَخانَتاهُما فَلَ ْ یُرْنِعَبْ َیْنِ مِنْ عِبادِنا  را عَنْهُما مِنَ ا لَّهِ شئئئَ

 (10)تحری  آیه        قرلَ ادْخُتَ ا نَّارَ مَعَ ا  َّاخِلرن

 مرد ب  است و زن خوب، آسره زن فرعونسوم : 

َّذینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْ َّهُ مَثَت   ِل رَبَ ا ل َتْ رَبِّ ابْنِ  یوَ ضئئئَ قا   نَ عِذْ 

َّةِ وَ نَجِّنی تا  فِی ا ْجَن ْ َمَ بَرْ ِهِ وَ نَجِّنی مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عِن مِنَ ا ْقَوِْم  عَمَل

 11ا تحری  :   ا ظَّا ِمرن

ى خوب ب  شئئئ . خانه شئئئود درکس مجبور نرسئئئت. مدبنابراین هرچ

ست . شود در خانهمد ش . این که حا  من در این خانه ه ى ب ، خوب 

 شوم. نخرر  همه اینطور هستن . پس من ه  اینطور مد
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 اما آنجایی که ه  زن خوب و عا رست و ه  مرد

 19 -21سوره ا رحمن، آیه 

ما فَبِأَیِّ آ ءِ رَبِّکُ« 20»بْرِرانِ یَ بَرْنَهُما بَرْزَخٌ  « 19»مَرَجَ ا ْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِرانِ 

 «21»تُکَذِّبانِ 

سرر آیه ستم در تف صادم علره ا  فرمود:  «تَقِرانِمَرَجَ ا ْبَحْرَیْنِ یَلْ» امام 

 مَا عَلَد صئئئَاحِبِهِ وَ فِی رِوَایَةٍ َا یَبْرِی أَحَ ُهُ عَمِرقَانِ بَحْرَانِعَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ 

ما بَرْزَخٌ َّهِ بَرْنَهُ ولُ ا ل َا ا لُّلْ رَسئئئُ جانُیَخْرُجُ مِنْهُم نُ وَ   ُلُ وَ ا ْمَرْ ا ْحَسئئئَ

 علرهما ا ستم ا ْحُسَرْن

یک بر دیگر ان  که هرچعلد و فاطمه علرهما ا سئئئتم دو دریاى عمرق 

کن  و از این دو دریا،  ل ل و مرجاند چون حسئئن و حسئئرن تجاوز نمد

 3شود.ا ستم خارج مدعلرهما 

گام و همفکر در خوبد که هردو هم جاید  ن ،آن  وَ یُطْعِمُونَ » ها هسئئئت

 ( 8)انسان/  «ا طَّعامَ

ما امرر ا مومنرن  فاطمهعلد مو ی  طا ب و حضئئئرت  ى زهرا بن ابد 

ها )صئئئلوات اهلل علرهما( پررمبر و خ یجه، ابراهر  و هاجر. در خوبد

 4همفکر هستن .
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ص یقه   ضرت  ست ؟؟ح سری ا با  وورابطه ی ا ی طاهره چگونه هم

 همسرش چطور بود ؟ 

 پرسر : علره ا ستم علدامام رسول خ ا صلّد ا لَّه علره و آ ه و سلّ  از 

 کَرْ َ وَجَ ْتَ أَهْلَکَ 

 همسرت چگونه زند است؟

گفت: نرکو یاورى  تمامام علد علره ا سئئئ عَلَد طَاعَةِ ا لَّه ا ْعَوْنُ نِعْ َقَالَ 

 است براى اطاعت از خ ا.

تم کرد، و آن حضئئرت  رسئئول خ ا همرن سئئلال را از فاطمه علرها ا سئئّ

 فَقَا َتْ خَرْرُ بَعْلگفت: 

 شوهرى خوب و شایسته است. 

 وسئئپس رسئئول خ ا صئئلّد ا لَّه علره و آ ه و سئئلّ  براى آنها دعا کرد 

نشان را ر نما، و آنان و فرزن افرمود: خ اون ا  در مران آنها ا فت برقرا

نعمت بهشت نصرب فرما، به آنها فرزن اند پام، طرّب و مبارم روزى 

سوى نما، و در ذرّیّه آنها برکت قرار داده و آنها را اماماند ه ایتگ ر به 

اطاعت خود قرار ده، و آنان را به آنیه که رضئئئایت تو در آن اسئئئت، 

 4  راهنماید فرما
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أَلَ عَلِرّا  کَرْ َ وَجَ ْتَ أَهْلَکَ قَالَ  أَلَ ا ْعَوْنُ نِعْ َفَسئئئَ  عَلَد طَاعَةِ ا لَّهِ وَ سئئئَ

ا وَ مْلَهُمَا وَ أَ ِّ ْ بَرْنَ قُلُوبِهِمَشئئئَ فَاطِمَةَ فَقَا َتْ خَرْرُ بَعْلٍ فَقَالَ ا لَّهُ َّ اجْمَعْ 

َا َا وَ ذُرِّیَّتَهُم َةِ جَنَّامِنْ و اجْعَلْهُم َاهِرَ   طَ ر ِةِ ا نَّعِرَث َّة  ط َا ذُرِّی َة  وَ ارْزُقْهُم رِّب

َارَکَة  وَ اجْعَلْ فِی ذُرِّیَّتِهِمَا ا ْبَرَکَةَ وَ اجْ ِأَمْرِمَ عِمُب  َد عَلْهُ ْ أَئِمَّة  یَهْ ُونَ ب

 5 نَ بِمَا یُرْضِرک  طَاعَتِکَ وَ یَأْمُرُو

ش ه  و  سرد  سرار  سران ب کانون خانواده متز زل چرا امروز روابط هم

شود از این خانه مثل زینب  ش  نمی  سست  ست وقتی خانواده  ش ه ا

ش شود نمی  ستم رش   ود مثل ابا عب اهلل ا حسرن علرهکبری تربرت  ا 

پر ا کن  .امروز آمار طتم با سئئئت چرا رابطه ی ما با همسئئئر خوب 

به  نرسئئئت بت  که وظای  خودمون رو نسئئئ نه  هاش ای یکی از علت 

 یک یگر نمی دانر 

 بروی  به سراغ قرآن کری  

 در  رآن  تشبیه زن و شوهر به لباس یکدیگر

اى اسئئت که قرآن زن و شئئوهربراى ه  مثل  باس هسئئتن . یک آیه

قرآن زن و  (187)بقره/  «هُنَّ  ِباسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِباسٌ  َهُن» فرمای :مد

دان .  باس سئئومرن نراز بشئئر اسئئت. او رن نراز شئئوهر را  باس ه  مد

ش  آدم مد سه دقرقه نبا ست، که دو  سرژن ا شر، اک مررد. دومرن نراز ب
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مررد. سومرن نراز بشر همسر بشر، غذا است. دو سه روز نباش  آدم مد

ترین نراز اسئئت و  ذا قرآن اسئئت. همسئئر بع  از اکسئئرژن و غذا برش

 «هُنَّ  ِباسٌ  َکُ ْ» فرمای :مد

 نکاتی رو در این  آیه کوچک اما پر محتوا بران کنر  

 توهرن به همسر توهرن به خود-1

سئئرب به انسئئان آسئئرب به  باس آ «هُنَّ  ِباسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِباسٌ  َهُن»

است. اگر کسد یقه شما را پاره کرد، به خود شما توهرن کرده است. 

 همسر، توهرن به خود انسان است.توهرن به 

 پوشر ن عروب یک یگر و اصتو آنها -2

باسٌ  َهُن» قارى: باسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِ وشئئئش اسئئئت، پکار  باس  «هُنَّ  ِ

همسئئران بای  عرب هم یگر را بپوشئئانن . نبای  اگر همسئئر از همسئئر 

 ها بگوی .چرزى دی ، برود و به فامرل و همسایه

 نشان شخصرتانتخاب همسر -3

شانه «هُنَّ  ِباسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِباسٌ  َهُن» سلرقه رنگ و دوخت  باس، ن ى 

ست. چه همسرى انتخاب کنر ، از انتخاب همسر  سان ا شخصرت ان و 

ست؟ معلوم مد ست. فقط فکر زیباید ا شان، در چه فکرى ا شود که ای
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ى ثروت اسئئئت؟ پسئئئت اسئئئت؟ دوخت  باس و جنس  باس نشئئئانه

صر شانهشخ سر ه  ن ست. انتخاب هم سان ا سان ت ان صرت ان شخ ى 

 است.

 مراقبت از همسر -4

ام ارزش  باس را گاهد یک  که تم «هُنَّ  ِباسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِباسٌ  َهُن»

رم ام سفر  است. اگر یک ذغال بردابرد. مثل ا بن ه عمامهزیر سلال مد

سلال ش ، کل عمامه زیر  شه عمامه بک سر ه   و به یک گو ست. هم ا

همرنطور اسئئئت. گاهد یک حرکت در خانواده، کل هویت خانواده را 

 کن .هوا مد

 ارزش اصلی همسر-5

همرشئئئه  باس گران بهترین  باس  «هُنَّ  ِباسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِباسٌ  َهُن»

کنر  که مثل ا چون کباب گران اسئئت، ها ما فکر مدنرسئئت. گاهد وقت

ق رت دو دانه کشئئئمش، انرژى یک دانه خرما، زور دارد و حال آنکه 

ست دو دانه خرما انرژى ش . اش از نر  کرلو گوشت برشممکن ا تر با

دار کنر  که این  باس گران پس ... خانمد که پ رش کارخانهفکر مد

دار است و تحصرتتش فوم  رسانس است، است، تاجر است، سرمایه

د حتما  دختر خوبد ه  کنر  چنرن خانمشئئئان کجاسئئئت، فکر مدخانه
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گررى، یا پسئئرى که انتخاب برند دخترى که مدهسئئت، یک وقت مد

کند که پ رش چنرن و چنان اسئئت، همان دختر و پسئئر، خرلد ه  مد

ما د نرسئئئتن . حتما   باس گران بهترین  باس نرسئئئت. گاهد آدم یک 

تر اسئئئت. خورد، اما ویتامرنش از غذاهاى ... برشغذاهاید سئئئاده مد

خانوادهخر نام،  هاى گم که در لد دختر ن   ما تد دار هاى معمو د، ک

 شود.طبقات با  پر ا نمد

زن گی حضئئرت  توی زن گی قناعت و رضئئایت بسئئرار مهمه براتون از

 ان :جابر بن عب  ا لَّه انصارى نقل کردهص یقه ی طاهره بگ  :

عباید  دی  کهرسول خ ا صلّد ا لَّه علره و آ ه و سلّ  فاطمه را در حا د 

شتر پوشر ه و با یک دست مشرول آسرا کردن و به کمک  از پوست 

شرر دادن به فرزن ش مد شرول  ست دیگر م سول د شمان ر ش . چ با

خ ا از مشئئاه ه این امر پر از اشئئک شئئ  و به فاطمه فرمود: دخترم  

ه. سخترها و تلخرهاى دنرا را در مقابل حتوت و شرریند آخرت قرار ب 

سپاس مدفاطمه گفت سول خ ا  خ ا را  سبب نعمتهاى : اى ر گوی  به 

هایش شئئئکر  بل محبّت قا طا فرموده، و او را در م به من ع که  فراواند 

وْفَ یُعْطِ ان  که در این هنگام آیهگزارم. و نقل کردهمد رکَ رَبُّکَ وَ  َسئئَ

 بر پرامبر نازل گردی . ،(5آیه  سوره و ا ضّحد ) فَتَرْضد
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ارِیِمتن عربی :  اٌء أَنَّهُ رَأَى ا نَّبِیُّ عَنْ جَابِرٍ ا ْأَنْصئئَ  و فَاطِمَةَ وَ عَلَرْهَا کِسئئَ

ولِ مِنْ أَجِلَّةِ ا ْإِبِلِ وَ هِیَ تَطْحَنُ بِرَ َیْهَا وَ تُرْ عُ وُ ْ َهَا فَ َمَعَتْ عَرْنَا رَسئئُ ضئئِ

ولَ حَلَاوَ ِ ا ْآخِرَ ِ فَقَا َتْ یَا رَا بِا لَّهِ و فَقَالَ یَا بِنْتَاهْ تَعَجَّلِی مَرَارَ َ ا  ُّنْرَ سئئُ

کْرُ  ِلَّ وَْف  هِ عَلَد آ َائِهِ فَأَنْزَلَ ا لَّهُا لَّهِ ا ْحَمْ ُ  ِلَّهِ عَلَد نَعْمَائِهِ وَ ا شئئُّ وَ  َسئئَ

 6 فَتَرْضد یُعْطِرکَ رَبُّکَ

 ه  کفو بودن همسر-6

باسٌ  َهُن» باسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِ باس خوب  «هُنَّ  ِ به اگاهد   سئئئت، و د 

ان ازه نرسئئت. گاهد  باس خوب اسئئت، و د به ان ازه نرسئئت. کما تد 

سن به ه  نمد خورد. کما تد خورد. کما تد دارد، ق  به ه  نمددارد، 

 خورد.دارد، سلرقه به ه  نمد

 آورد، اما مصونرت زا است باس مح ودیت مد -7

ست،  «نْتُ ْ  ِباسٌ  َهُنهُنَّ  ِباسٌ  َکُ ْ وَ أَ» قارى: شکرل خانواده ارزش ا ت

آورد. یعند من که عمامه سئئرم اسئئت، در خرابان  باس مح ودیت مد

توان  ب وم. به خاطر اینکه بای  مراعات جامعه را ه  کرد، کارى نمد

ستان که  باس مدسبک و خرلد وقت شما زم شد نمدها مثل ا  تواند پو

تواند شنا بروى.  باس یک شلوار باشد نمدب وى. مثل ا شما که با کت و 

یت ح ود یت هاید مدم ح ود که م حا   که  ی  بگویر   با آورد، و د ن
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آورد پس ما  باس نپوشئئر . همسئئر ه  مح ودیت دارد، آدمد که مد

سر دارد، وظرفه شت به خانه هم ست که نان به خانه ببرد، گو اش این ا

ل آب ب ه ، برم ب ه  ... ببرد، غذا ببرد، اول وقت در خانه باشئئئ ، پو

یت مد ح ود یت ارزش دارد. آخر ازدواج م ح ود آورد، و د این م

ضد گوین : چه کار داری  ازدواج کنر ؟ راحتر ، آزادی  و فکر ها مدبع

آورد و د این کن  که هر آزادى ارزش اسئئئت.  باس مح ودیت مدمد

آورد و د ارزش مح ودیت ارزش اسئئئت. همسئئئر ه  مح ودیت مد

 .است

 توجه به فرهنگ همسر-8

 

باسٌ  َهُن» باسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِ باس اسئئئت و و زن براى شئئئوهر   «هُنَّ  ِ

کن ؟ در  باس آدم بای  شئئوهر ه  براى زن  باس اسئئت.  باس چه مد

شود، توجه به فرهنگ شود یا پوشر ه مدغرر از اینکه خودش گرم مد

ر  جامعه ه  داشته باش . مثل ا  باس احرام پارچه سفر  است. چادر سف

ن پوشن . اما ا مد را مردم در مسج  ا حرام، در مکه، در زمرن عرفات

سرکن  و در خرابان برای . گاهد وقت سفر   سد  باس  سد ک ها یک  با

در یک جاید فرهنگ نرسئئئت، بنابراین در  باس بای  مراعات فرهنگ 

 جامعه را ه  کرد. در ازدواج ه  همرنطور است.
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 توجه به همرن همسر بع  از عق  -9

شوهر  باس «نهُنَّ  ِباسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِباسٌ  َهُ» هستن  یعند چه؟  زن و 

د توان  نخرد. وقتتوان  بخرد و مددر انتخاب  باس آدم آزاد است. مد

مصئئئرف بگذارد. قبل از ازدواج انسئئئان آزاد توان  بدخری  دیگر نمد

توان  همسئئر خودش را معلق اسئئت و د وقتد ازدواج کرد، انسئئان نمد

 بگذارد.

 ز قفس آزاد کن.گفت: یا بکش  یا دانه ده  یا ا

 توجه به کما ت درونی همسر  -10

شوهر  باس «هُنَّ  ِباسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِباسٌ  َهُن» هستن  یعند چه؟  زن و 

ضدبا  باس عا   آدم عا   نمد ن کنن  که اگر با فتها فکر مدشود. بع

خانواده وصئئلت کنن ، حتما  اینطور نرسئئت. هر کسئئد بای  چاه خودش 

شته باش . چاهد که خشک است و با زور سطل آب بریزن  در  آب دا

سب کما ت از آن، آب دار نمد ش . ک شود. بای  کما ت از درون بجو

 دیگران خرلد پایش به جاید بن  نرست.

 همسر، مایه آرامش روحد و رواند -11
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رست. جنس  باس ن باس آرام بخش  «هُنَّ  ِباسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِباسٌ  َهُن»

آرام بخش اسئئئت. اگر یک  باس خشئئئند را شئئئما برداشئئئتد و  باس 

گررد، ها آدم همسئئئر مدافت ، گاهد وقتکردى، ب نت به خارش مد

اش پر از نکبت شئئئ . چرا؟ براى اینکه جنس برن ، عجب  زن گدمد

 خورده است. همسر مثل کرسه حمام است، و اینهمسر به همسر نمد

کُنُوا» گوی :اش به ب ن ... اینکه قرآن مدکرسئئه حمام همه روم/ ) « ِتَسئئْ

بخش اسئئئت، در  باس، جنس  باس آرام بخش همسئئئر آرامش (21

ش  بود، حریر بود، کتان ب ش  بود، ابری ست. یعند اگر پنبه بود، پ ود، ا

ها همسئئئر، جنس  باس آرام بخش اسئئئت. نه خود  باس. خرلد وقت

کن . چون جنس همسئئئر به همسئئئر نخورده اسئئئت. زن گد را تلخ مد

 جنس  باس آرام بخش است نه خود  باس.

 رفتار درست با همسر-12

باسٌ  َهُن» باسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِ باس معروب را  «هُنَّ  ِ ن ، صئئئتو مدا  کن

زنن . اگر همسئئرى عرب داشئئت، فکر کنر ، چگونه اصئئتو فریاد نمد

 خانواده رجوع نکنر .دادگاه به کنر ، آبروریزى و 

بی بی دوعا   طوری در زن گی د  اده همسر خویش هست و همینرن 

سرار زیاد دارد که  حظات آخر  ستم محبت ب امررا مومنرن علی علره ا 

 عمر برای همسرش امررا مومنرن اشک می ریزد .
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عتمه مجلسئئئی اعلی مقامه ا شئئئری  در کتاب بحاار نوار این روایت 

 که : نورانی آوردن  

تم روایت  حضئئرت امام جعفر صئئادم از پ ران بزرگوارش علره  ا سئئّ

ش  گریه مد ضرت زهرا نزدیک  کن  که فرمودن : هنگامد که فوت ح

تم از وى سئئلال کرد: اى بانوى من  چرا  کرد، حضئئرت علد علره ا سئئّ

کند؟ فرمود: براى آن مصئئئربتهاید که تو بع  از من خواهد گریه مد

 دی .

سوگن  آن مصائب نزدامرر ا ملم  نرن فرمود: گریان مباش، به خ اون  

 من براى رضاى خ اون  کوچک و ناچرزن ...

عْفَِر جَوَ عَنْ )بحارا نوار ترجمه روحانی نرم افزار جامع ا حادیث نور 

رَتْ فَاطِمَةَ بْنِ مُحَمَّ ٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ رُ أَمِر  ا ْوَفَا ُ بَکَتْ فَقَالَ  َهَا َمَّا حَضئئَ

رِّ َتِی مَا یُبْکِرکِ قَا َتْ أَبْکِی  ِ مَا تَلْقَد بَعْ ِی فَقَالَ  َهَا  َا ا ْمُلْمِنِرنَ یَا سئئئَ

رِررٌ عِنْ ِی فِی ذَاتِ تْهُ أَنْ  َا  تَبْکِی فَوَ ا لَّهِ عِنَّ ذَ ِکِ  َصئئئَ ا لَّهِ قَالَ وَ أَوْصئئئَ

 7(یُلْذِنَ بِهَا ا شَّرْخَرْنِ فَفَعَل

 اصتو رفتار هم یگر -13

ست. زن و  «هُنَّ  ِباسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِباسٌ  َهُن» گاهد جنس  باس خوب ا

شئئئوهر  باس هسئئئتن  یعند چه؟ جنس  باس گاهد خوب اسئئئت، اما 
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دوختش خوب نرسئئئت. گاهد طرف خان  خوبد اسئئئت، دختر خوبد 

ست، اما اختقش  ست، زن خوبد ا ست، مرد خوبد ا ست، پسر خوبد ا ا

اى که گفت، این حرکتش ب  بود. یعند با یک حرکت، با این کلمه ...

نبای  گفت این زن، زنِ ب ى اسئئئت. یا این مرد، مردِ ب ى  یک کلمه

اسئئت. بابا آدم خوبد اسئئت، منتها حا  این کلمه را نبای  بگوی ، گفت. 

بای  بکن  و کرد بسئئئ  اهلل. قارى: باسٌ  َکُ ْ وَ أَنْ» این کار را ن تُْ  هُنَّ  ِ

ها حفاظت زن و شوهر  باس هم یگر هستن . بعضد  باس « ِباسٌ  َهُن

ترى خواهن ، بعضئئئد همسئئئرها ه  نراز به حفاظت برشترى مدبرش

ی  برش با تر دارن . افرادى هسئئئتن  از نظر شئئئکل، از نظر موقعرت، 

تر آدم خورد. بای  برشمواظبشئئئان بود. از نظر سئئئادگد زود گول مد

خواه ، همسرها ه  ترى مدها حفاظت برشعضد  باسمواظب باش . ب

سرهاى  سن، هم سرهاى ک   ساده، هم سرهاى  ستن ، هم همرنطور ه

ن ، همرنطور بد به هسئئئت یک منطقه غری که در  تجربه، همسئئئرهاید 

 فرست  در یک شهر به عشق اینکه  رسانس بگررد ...دخترش را مد

 توجه به نرازهای همسر -14

 باس زیبا نشئئانه شئئادابد اسئئت. در  «وَ أَنْتُ ْ  ِباسٌ  َهُن هُنَّ  ِباسٌ  َکُ ْ»

خانواده اگر زن و شئوهر خودشئان را براى هم یگر آرایش کنن ، این 

کن . کلماتد که به ه  بخش اسئئئت. زن گد را گرم مدآرایش شئئئادى
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گوین . ح یث داری  که اگر مردى به زنش بگوی  دوسئئئت دارم، مد

مان . ح یث داری  اگر کسئئئد را هن زن مداین کلمه تا آخر عمر در ذ

شکر کردن، انتقادپذیرى، اگر  دوست دارى، به او بگو دوستت دارم. ت

 کن .ختف کرد، عذرخواهد کردن، اینها زن گد را شررین مد

 مراقبت از همسر-15

باسٌ  َهُن» باسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِ هم یگر  باس  زن و شئئئوهر براى «هُنَّ  ِ

ن . یعند  باس جل  آدمهسئئئت جذب چه؟   به خودش  هاى هرزه را 

 کن .هاى هرزه را به خودش جذب مدکن ، همسر جل  ه  چش مد

 کوتاه اوم ن در امورات زن گی-16

ستن .  «هُنَّ  ِباسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِباسٌ  َهُن» شوهر براى ه   باس ه زن و 

 باس کلفت شود، هوا سرد ش ، یعند چه؟ هوا داغ ش ،  باس نازم مد

ست، زن مد صباند ا ست، مرد کوتاه برای . مرد ع صباند ا شود. زن ع

کوتاه برای . نگوی  تو یکد و من یکد ... فحش دادى من ه  فحشئئئت 

ده . ب اختقد، من ه  ب اختم هسئئئت . بابا حا  که مرد ب اختم مد

اسئئئت، تو خوش اختم باش. زن عصئئئباند اسئئئت، مرد تو کوتاه برا. 

ت، حا  یک چرزى گفت، تو کوتاه برا. چطور هوا داغ است، عصباند اس
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شئئود؟ تا زن شئئود؟ هوا سئئرد اسئئت،  باس کلفت مد باس نازم مد

 عصباند است، مرد نازم شود، تا مرد عصباند است، زن نازم شود.

 عرب پوشی همسر-17

هر براى ه   باس زن و شئئو «هُنَّ  ِباسٌ  َکُ ْ وَ أَنْتُ ْ  ِباسٌ  َهُن» . قارى:

 گوین : به چه  باسد    ممکنهستن  ...  باس رویش زیباست، مردم مد

 است زیرش زبر باش ، ب ن را از برن ببرد. روى  باس  طر  است، اما

ش . بعضد همسرها ه  بررون را روشن  ست باطنش خشن با ممکن ا

 : خوشئئابه گوینکنن . یعند ظاهرش مدکنن ، در خانه را تاریک مدمد

گوی : آقا حا ت، چه همسئئر خوبد دارى، اما از همسئئرش بپرسئئد، مد

، پرر من را درآورده اسئئت، بسئئرار ب اختم اسئئت. بررونش ... بنابراین

ست. همسر ه  همرنطور  گاهد روى  باس جلوه دارد، باطنش خراب ا

پوشان ، و است. زن و شوهر  باس هستن ، یعند چه؟  باس عرب را مد

مت را داد نمد خان ما عرب شئئئوهرت را برطرف کن، عرب  ن . شئئئ ز

سد نگوی . سر را برطرف کن ، و د به ک سر عرب هم  برطرف کن، هم

8 
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