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 فیش منبر فاطمیه موضوع: 

 خانواده فاطمیعنوان:  

  گروه تبلیغی پژوهشی مهاجر: صاحب امتیاز

  کانال فیش منبر و مرثیهگروه : گاننام نویسند

 گرافیک مهاجرگروه طراحی صفحه: 

  اول: نشرنوبت 

 0000تیراژ: 

  1398سال نشر: 

 فیش منبر خانواده فاطمی دومجلسه صفحه  40تعداد 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
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 فرش منبر فاطمره 

 موضوع کلی : خانواده فاطمی  

 

 جلسه اول : 

 ضرورت و اهمرت کانون خانواده با توجه به آیات و روایات

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

  محل تسکرنخانه و خانواده ئ 1

 محل ذکر و تتوت آیات ا هیخانه و خانواده ئ 2

 ق سی  ی محل رابطهخانه و خانواده ئ 3

 حفظ حری  خانهو اهمرت  ئ  زوم 4

 خانه و خانواده محل تربرت فرزن -5

 چهارگونه خانواده در قرآن

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

 

 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

 ایثار در همسردارینبود  -2

 در زن گی تقسر  کارع م  -3

 در زن گینشاط نبودن  -4

 جلسه سوم : 

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

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

 محور

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

 طلبکارن (
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 جلسه چهارم :

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

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

 می دهر  ؟( بشارتها و انذارها

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

 اقبت بخرری زن و شوهر و اهل خانهع-2

 آرامش در زن گی -3

 آسرب های اجتماعی کمتر ش ن-4

 جلسه  پنج  :

 رها و اصول رسر ن به خانواده فاطمی چرست؟؟راهکا

 یعلو و یفاطم یزن گ در اصل  سترب یبررس

 یزن گ امور در مشارکت اصل-1

 ازدواج در تیمعنو و بودن یارزش اصل-2

 خانواده و خانه در ترترب اصل-3

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

 مشکتت درحل تیمعنو از استعانت اصل-6

 یکاررب ع م و کار جادیا اصل-7

 خانه کار  رتقس اصل-8

 گریک ی به اعضاء متقابل احترام اصل-9

 یزن گ بر مشورت اصل-10

 شوهر از زن یریپذ فرماناصل -11

 همسر یبرا نتیز و شیآرا اصل-12

 خانه در عبادت اصل-13

 خانواده در بودن یجهاد اصل-14

  مسج  با وخانواده خانه ارتباط اصل-15

 خانواده در یآموز عل  تراهم اصل-16

 خانواده اعضاء همه در صبر اصل-17

 اعضاء همه یررد  و شجاعت اصل-18

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

 او خان ان و فاطمه حضرت انضباط و نظ  اصل-20
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 فهرست مطا ب جلسه دوم:
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 11 ................................................................. :منبر یابتدا خطبه

 13 ........................................................... ست؟یچ ازدواج از هدف

 14 ......................... ؟؟ رنگه کم ای ستین یفاطم ما ی خانواده چرا نجاستیا سوال اما

 14 ..................................... یزندگ در قناعت نبود و فراوان یماد یها خواسته  .1

 17 .............................................................دارم سهیمقا نوع دو ما

 21 ................................. خداست کارگزاران از ستهیشا و بساز و قانع همسر

 22 ......................................................................قناعت ریتفس

 23 ..................................... یستیز ساده و  قناعت اسوه( س)زهرا فاطمه

 26 .................................................................... یهمسردار در ثاریا .2

 27 ............................................................................ کار میتقس .3
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 31 ...................................................... دیآ یبرنم مرد از فرزند تیترب
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 35 .................................................... ندارد را یکس خدا جز به مادرت

 36 ............................................................ زدند ینم غذا به دست

 36 ............................................................... یکرد نگران دل مرا

 37 .................................................................... روضه به زیگر
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 خطبه ابت ای منبر: 

 نِ ا رَِّحر .اَعُوذُ بِاهللِ مِنَ ا شَّرطَان ا رَّجِر  بِسِ  اهلِل ا رَّحمَ

ِلرن ِعرنَ، باعِِثِ ا ََْأنِْبرَاءَ وَ ا ْمُرْسَاْ خَلَائِِق أَجْمَا َْحمْ ُ  ِلَّهِ رَبِّ ا ْعا َِمرن بَارِء »

ا قاسِ  ُمحَمَّ  بِ إ ِهِ ا عا َمرن أبِیثُ َّ ا صَتةُ و ا سَّتمُ عَلَى سَرِّ ِنَا وَ نَبِرِّنَا حَبر

رن کَّرَمرن ا هُ اةِ ا مَه یّ)ص( وَ عَلَى آ ِهِ ا طَّرِِّبرنَ ا طَّاهِرِینَ ا مَعصومرن ا مُ

یَومِ ا  ِّین آمرنَ  و ا لَّعنُ ا  اِئ  عَلی أع ائِهِ  أجمَعرن مِنَ اآلن إ ی ِقرامِ 

 «یا رَبَّ ا عا َمرن

ت مبحِث ما در مورد خانواده ی فاطمی بود گفتر  یکی از روابطی که آیا

و روایات جهت مان گاری و استحکام اون سخن گفته ان  روابط همسران 

هرا ستم اهلل علرها با همسرش و با عکس است . رابطه حضرت فاطمه ز

 رابطه موال امررا مومنرن یه رابطه گرم و صمرمی و مستحک  بود. 

حضرت زهرا )ستم اهلل علرها( منشوری از فضائل و کماالت بی شمار 

 وگنجایش ظرفرت  اختقی و انسانی است که قا ب ا فاظ و عبارات

 عظمت از بخشی بر دال ت زاویه هر که منشوری. ن ارد را آن ترسر 

شخصرتی که پرامبر اعظ )صلی اهلل علره وا ه(  .دارد حضرت آن روحی

او را ستوده و نمونه آرمانی همه جوامع انسانی و نمونه کامل انسان 

آی . بانوی بزرگواری که حضرت خات  االنبراء)صلی کامل به شمار می
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ی فَاطِمَةَ سَرِّ َةُ ِنسَاِء أَهْلِ أََنّ ابْنَتِ :اهلل علره و آ ه( در ستایش او فرمود

دخترم فاطمه)ستم اهلل علرها(  )85األما ی ) لطوسی ا نص، ص:  ( ا ْجَنَّةِ

 .سرور بانوان بهشتی است

 

ازآنجایی که شخصرت واال مقام ص یقه طاهره فاطمه زهرا )ستم اهلل 

ین  آعلرها( بهترین ا گو و بهترین اسوه برای تمام افراد به حساب می

 چراغ  توان های وجودی این بانوی عرشی میشناسایی زوایا و مو فه

 .باشن  سعادت  کمال جوین گان برای روشنی

ا گوی همه ی همسران بای  در زن گی وجود نازنرن حضرت فاطمه زهرا 

 ستم اهلل علرها و موالی ما امررا مومنرن علی علره ا ستم باش  .

آدم بتونه با همسرش بسازه خ اون  غریق ساختن در زن گی خرلی مهمه 

رحمت کن  روح امام راحل رو  وقتی عق  یک زوج رو خون ن  یک توصره 

ی یک خطی کردن  کوتاه اما پرمغز این مطلب رو مقام معظ  رهبری 

 اینطور بران می کنن  :

ی عق ی را خواستن  خطبهوقت خ مت امام رفت ، ایشان می من یک

دی ن ، گفتن  شما برا طرف عق  بشو. ایشان برختف  بخوانن   تا من را

خوان ن ، عق  را اول می -زنر  دهر  و حرف میکه طول و تفصرل می -ما 

کردن . من دی م ایشان پس از ی کوتاه صحبت میبع  دو، سه جمله



 

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

که عق  را خوان ن ، رویشان را به دختر و پسر کردن  و گفتن : بروی  این

زنر ، اما من فکر کردم، دی م که ما این همه حرف میبا ه  بسازی . 

 !شود، ختصه می«بروی  با ه  بسازی »ی کتم امام در همرن یک جمله

(2)  

 ه ف از ازدواج چرست؟

ازدواج راه زن گی ارزشمن  و هماهنگ با طبرعت و منطبق با نرازهای 

و در  بشری است، که مایه تکامل، دیگر دوستی، ایثار، از خودگذشتگی

فرمای : وَ ِمنْ یک سخن، سکّوی پرواز معنوی است  خ ای متعال می

َودَّهً نُوا إِ َرْها وَ جَعَلَ بَْرنَکُ ْ مَآیاتِهِ أَنْ خَلََق  َُک ْ مِنْ َأنْفُسِکُْ  أَزْواجًا  َِتسْکُ

های او آن است که برای شما از جنس خودتان ازنشانه  (3) وَ رَحْمَهً

مت در کنار او آرامش یابر ، و مران شما دوستی و رح همسری برافری  تا

 .قرار داد

ستم اهلل علره ( به پرامبر)ستم اهلل علرهپاسخ کوتاه و گویای امام علی)

( در فردای عروسی، تفسرری عرنی و رفتاری از آیه باالست  وقتی وآ ه

( را چگونه یافتی؟ عرض کرد: ستم اهلل علرهاحضرت پرسر ن : زهرا)

« نِعْ َ ا ْعَوْنَ عَلَی طَاعَهِ اهلل  ]فاطمه[ چه خوب یاوری است بر اطاعت ا هی.»

وی پاسخ داد:  و هنگامی که همرن پرسش را از حضرت فاطمه)س( کرد،
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سپس پرامبر خ ا)ص( مفصّل دعایشان « خَرْرُ بَعْلٍ  بهترین شوهر است.»

 (4)کرد

 چرا خانواده ی ما فاطمی نیست یا کم رنگه ؟؟ اما سوال اینجاست

 فراوان و نبود قناعت در زندگی مادیخواسته های   .۱

در زن گی مشترک، توجه به ظرایف روانشناختی که مربوط به روحره 

ترین عوامل مؤثر در استحکام مردانه یا زنانه است، در رأس مه 

ر سوی زنی در براب خانواده قرار دارد  ب ین معنا که اگر تقاضایی از

همسرش مطرح شود و شوهر قادر به پاسخ نباش ، نوعی احساس 

کن . حضرت زهرا)س( به این نکته در سرشکستگی در او ایجاد می

های مادی را مطرح گاه خواستهکرد و هرچزن گی مشترک توجه می

 .کردنمی

 باس، زینت، اثاث خانه، مسکن وسرع، تفریحات، سفر و امثال آن، 

ده  در این باره هایی است که معموالً هر زنی به خود اجازه میاستهخو

ستم اهلل با همسرش صحبت کن  و درخواست نمای ! اما حضرت زهرا)

 .( هرگز برای این امور همسرش را به زحمت نرن اختعلرها

آن حضرت پس از آنکه دو روز در خانه خود غذای کافی برای همسر و 

( که فرمود: ستم اهلل علرهعلی) امامبل سؤال فرزن ان ن اشت، در مقا
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فرمای : فاطمه جان! چرا به من اطتع ن ادی تا به دنبال تهره غذا بروم؟ می

من از خ ای  (5)مَا  َا تَْق ِرُ عَلَرْه  نَفَْسکَ تُکَلِّفَ أَنْ إِ َهِی مِنْ  ََأَسَْتحْرِی إِنِّی»ِ

 رف کنی که قادر بر آن نباشیخود شرم دارم که خود را به چرزی تکل

این روایت به یکی از آداب همسرداری که پایرن بودن سطح توقعات 

 کن باش ، اشاره می

گاهی شنر ه مرشه  چش  و ه  چشمی ها خرلی از زن گی ها رو خراب 

کرده  می شنوه آدم که یه بن ه خ ایی خانومش بهش فشار آورده بود 

ت رو عوض کنر  مرد ه  که پول ن اش که بای  دکور خونه و مبلمان و...

رفته بود پول نزول کرده بود بصورت ربا پول قرض کرده تا چی بشه ؟ 

 دکور خونه رو عوض کنن . این واقعا ضعف ایمانه 

برخی افراد از خود تهی با دی ن وضع زن گی دیگران زود برانگرخته 

آورن . در مقابل، افرادی هستن  شون  و به چش  و ه  چشمی رو میمی

که برانگرختگی آنها پایرن است و به زودی از ناحره دیگران تحریک 

شون . فردی که همواره چش  به زرم و برم زن گی دیگران نمی

شود و همرشه حا ت نراز و نرازی دور میاستغنا و بی دوزد، از حا تمی

دارد. روشن است که احساس کمبود، کمبود، را در خود زن ه نگه می

کن  و ب ون توجه به عتقه میفرد را به زن گی موجود خویش بی
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های مثبت زن گی خود، همواره حسرت زن گی دیگران را ویژگی

زن گی مشترک را دچار تز زل  خورد. این حسرت، ه  خود فرد و ه می

مَنْ أَْتبَعَ بَصََرُه ان : سازد. رسول اکرم)ص( در باره این پرام  فرمودهمی

  هر کس چش  به دنبال  غَْرظُهُ وَ  َْ  یُشْفَ کَُثرَ هَمُّهُ مَا فِی أَیْ ِی ا نَّاسِ

آنچه در دست مردم است ب وزد، ان وهش فراوان گردد و سوز د ش 

 316، ص: 2اإلستمرة(، ج -ا کافی )ط  ذیرددرمان نپ

 

ده ، های ماّدی زن گی دیگران را ا گوی خود قرار میفردی که بهره

 آی . در این مسرر،پس از احساس نراز و کمبود، درص د جبران آن برمی

شود که همسر ان ازد. ه  موجب میه  خود را به زحمت و سختی می

 راه حتل یا حرام، مقصود همسر خود به تتش فوم طاقت دست زن  و از

سازد را تَأمرن کن . عتوه بر سلب آرامش در زن گی، افراد را وادار می

که به هر صورت ممکن خواسته خود را تحقق بخشن  و به فساد انگرز 

 .بودن آن نرن یشن 

 بعضی ها خرلی اهل مقایسه هستن  و دائ  زن گی خودشون رو با دیگران

 مقایسه می کنن .
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 ما دو نوع مقایسه دارم 

 های خوش برنانه مقایسه -1

 های ب برنانهمقایسه -2

 مقایسه خوش برنانه اتفاقا خوبه و الزمه و زن گی رو شررین می کنه 

ها از موقعرّت اقتصادی در شود تا انسانیکی از عواملی که موجب می

ای زن گی خود احساس رضایت کنن  و با کمبودهای احتما ی به گونه

ه وب کنار براین ، مقایسه موقعرت اقتصادی خود با کسانی است که بمطل

های ما ی با مشکتتی به مراتب برشتر دست و پنجه نرم  حاظ ویژگی

ب کنن . این مقایسه، زمرنه رضایت از موقعرت اقتصادی فعلی و اجتنامی

کن . ا بته معنای این سخن، دست ها را فراه  میاز بلن  پروازی

ها در زن گی نرست، ز تتش و کوشش برای تَأمرن نرازمن یبرداشتن ا

 .بلکه جلوگرری از زیاده طلبی و تجمل گرایی است

در منابع دینی، به این مقایسه خوش برنانه به عنوان راهی برای رضایت 

اشاره ش ه  و تقویت روحره قناعت و رضایت  من ی از وضعرّت اقتصادی

یَا حُمَْراُن  « مران بن اعرن فرمودن :به ح( علره ا ستماست. امام صادم)

، اى حمران به زیر دست خود انُْظرْ إِ َى مَْن هُوَ دُوَنَک فِی اْ مَقْ ُرَة ... 

و پایرنتر از از نظر امکانات، به کسی بنگر که فروتر از تو است  بنگر
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أَْحرَى أَْن وَ  فَِإنَّ ذَِ کَ َأقْنَعُ َ کَ ِبمَا قُِس َ َ کَ؟ چون  چرا توست  

این شروه براى تو در آنچه روزیت چون    تَسْتَوِْجبَ ا زِّیَادَةَ مِْن رَبِّک

تر است و شایسته است که تو را سزاوار نعمت برشترى کنن هش ه قانع

 (6از سوى پروردگارت گردان . )

نوان عبه همرن د رل، در روایات ما به همنشرنی با فقرا توصره ش ه و به  

لره عامام علی ستم اهلل راهی برای شکر و قناعت بر آن تَأکر  ش ه است. 

نشرنی کن تا شکرت   با فقرا ه .شُکْراً تَزَْددْ اْ فَُقرَاءَ می فرماین : جَاِ سِ

 (7)  فزونی یاب 

مثبت زن گی خود و مقایسه آن با افرادی  همان گونه که توجه به نقاط

من ی از برن ، موجب احساس رضایتکه از مشکتت اقتصادی رنج می

های انجام ، مقایسهشود و به شکر و قناعت میموقعرت اقتصادی می

ب برنانه، که در آن فرد نقاط ضعف اقتصادی زن گی خود را با نقاط قوت 

مل ناخشنودی از موقعرت خود سنج ، عادیگران از جهت اقتصادی می

گردد. بر این شود و به حرص و فاصله گرفتن از قناعت منجر میمی

های ب برنانه یک مهارت و فن مؤثر در قانع اساس، پرهرز از مقایسه

سازی خویش به زن گی اجتماعی و حفظ روحره شکرگذاری محسوب 

مقایسه خود با  شود. با توجه به این نکته، در منابع دینی به پرهرز ازمی

  شون ، توصره ش ه است.افرادی، که به  حاظ اقتصادی برتر محسوب می
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به ( 8امام صادم علره ا ستم : وَ  َا َتنْظُرْ ِإ َى مَنْ هُوَ َفوْقَکَ فِی ا ْمَقْ ُرَةِ )

واقعا ه  روی  افرادی که از نظر امکانات مادّی از تو برترن ، نظر نرفکن  

شرنی چه خونه ای چه زن گی مرفهی به به عجب دل اثر دارد عجب ما

 سرویس طتیی خرلی ها دارن حرص و حسرت می خورن  

 .ش ه است مذموم دانستهو ثروتمن ان با اغنرا  دائ  نشرنیرو، ه از این

اِ ِس َ ا تُجَ ( نرز در تحلرل این موضوع فرمودن : لره ا ستم امام باقر)ع

مُ َحتَّى نَّ  ِلَِّه عَلَرْهِ نِعْمَةً فََما یَقُوا ْعَبْ َ یُجَاِ سُهُ ْ وَ هُوَ یَرَى أَا َْأَغْنِرَاءَ َفإِنَّ 

 (9یَرَى أَنْ  َْرسَ  ِلَّهِ عََلرْهِ ِنعْمَةٌ. )

ای در کنار آنان من ان همنشرن مباش، چون هنگامی که بن هبا ثروت 

نار آنان دان . امّا از کنشرن ، خود را مشمول نعمت خ اون  میمی

 و  پن ارد خ اون  هرچ نعمتی به او ن اده استخرزد تا این که میبرنمی

به قول خودمون ناشکری می کنه مرگه اگه این زن گره پس زن گی ما 

هرچی به هرچرست و این فراموش کردن نعمت های خ اون  در زن گی 

 است . نعمت رو ببرنر  

  باال شهر تهران ختصه مرگن یه روز یه زن و شوهر با ه  رفته بودن

خونه های آنچنانی و الکچری و ماشرنهای گرون قرمت رو می دی ن   زنه 

یه آهی از ته قلبش کشر  و با افسوس به شوهرش با کنایه گفت موقعی 

که اینها رو تقسر  می کردن  ما کجا بودی  ؟؟؟ شوهرش چرزی نگفت 
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اع و اقسام مریض همون روز با هم یگه رفتن  برمارستان تو بخش و انو

ها و برمارها رو دی ن  به خانومش گفت خانوم جان اون موقعی که این 

مریضی ها رو تقسر  می کردن  ما کجا بودی  ؟؟؟ به زن گرت قانع باش 

 که داشته هامون خرلی برشتر از ن اشته هامونه 

 به این روایت توجه کنر  خرلی زیبا بران می کنه چطور زن گی کنر  ؟

 تُْطمِحَ بَصََرکَ إِیَّاکَ أَنْهتل گوی : امام باقر علره ا سّتم فرمود:  عمرو بن

ره آنچه مبادا بباال دست خود چش  ب وزى که در این با إِ َى مَنْ فَوَْقکَ

 َفتخ اى عز و جل به پرغمبرش صلى ا لَّه علره و آ ه فرمود بس است: 

شان خوشت نرای  و در از ما ها و فرزن ان» وَ ال أَْوالدُهُ ْ أَمْوا ُهُ ْ تُعْجِبْکَ

ما َمتَّعْنا  إِ ى وَ ال َتمُ َّنَّ عَرَْنرْکَو فرمود: « وره توبهس -56شگفت نشوى، 

یش را به آن چرزها که دی گان خو» زَهْرَةَ اْ حَراةِ ا  ُّنْرا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُ ْ

ای  نگران مساز، رونق زن گى دنراست و بگروهى از ایشان بهره داده

 و اگر در باره این موضوع شک و ترددى یافتى، زن گى« سوره بقره 131

یش رسول خ ا صلى ا لَّه علره و آ ه را براد آور که خوراکش جو و حلوا

 (10ود اگر پر ا مرکرد.)اش شاخ درخت خرما بگررهخرما و آتش

 إِیَّاکَ أَنْ تُْطمِحَ بَصََرکَ عَنْ عَمْرِو بْنِ هِلَالٍ قَالَ َقالَ أَبُو جَْعفَرٍ علره ا ستم

 أَمْوا ُُه ْ فَت تُعِْجبْکَ  َِنبِرِّهِ ص -إِ َى مَنْ فَْوقَکَ فَکَفَى بِمَا قَالَ ا لَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجًا  إِ ى وَ ال َتمُ َّنَّ َعرْنَْرکَ -( وَ َقال56َ )توبه وَ ال أَوْالدُهُ ْ
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ءٌ فَاْذُکرْ ( َفإِْن دََخَلکَ مِنْ َذ َِک شَی131ْ)بقره  زَهْرَةَ ا َْحراةِ ا  ُّنْرا مِنْهُ ْ

 َو َوقُودُُه عَرْشَ رَسُولِ ا لَّهِ ص َفإِنََّما کَاَن قُوتُُه ا شَّعِرَر وَ َحلْوَاُه ا تَّمْرَ 

 (10)إِذَا وَجََ هُ.  1ا سََّعفَ

 همسر قانع و بساز و شایسته از کارگزاران خ است 

مردی به حضور رسول خ ا)ص( شرفراب ش  و عرض کرد: یه وقتی 

آی  و چون شوم به استقبال من میهمسری دارم هر گاه وارد منزل می

گوی : چرا برن ، میمی کن . هر گاه مرا غمگرنام میشوم، ب رقهخارج می

دار آن ناراحتی؟ اگر برای روزی خود نگرانی، دیگری )خ اون ( عه ه

است و اگر برای آخرت خود برمناکی، خ اون  دل مشغو ی تو را برشتر 

  ََها عُمَّا ِهِ مِنْ هَذِهِ وَ  عُمَّا ًا  ِلَّهِ ِإنَ » :سازد. پس رسول خ ا)ص( فرمودن 

ت ده، و به پرغمبر )ص(، فرمود: او را بشارت بهش    شَّهِر ِ ا  أَجْرِ نِْصفُ

شهر   70وى بگو که تو یکى از عامتن خ اون ى و در هر روز پاداش 

است و این به درستی که برای خ ا کار گزارانی ) براى تو خواه  بود.

 (11).زن از کارگزاران خ ا است که برای او نرمی از پاداش شهر  است

نع نه تنها خود با مشکتت کنار آم ه است و توقعی از این همسر قا

همسر خویش ن ارد، بلکه زمرنه بروز هر گونه ناراحتی در زمرنه معرشت 
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کن . چنرن زن و شوهری در کنار نقش را نرز از همسر خود دور می

کنن . با داشتن همسری بسرار مطلوب نقش وا  ینی خوبی نرز ایفا می

های ها و موقعرترود و با صورت  ین باال میویژگی قناعت، پذیرش وا

 آین . مختلف کنار می

وْجَةً إِذَا َدخَلْتُ تََلقَّتْنِی وَ وَ جَاءَ رَجُلٌ إِ َى رَسُولِ ا لَّهِ ص فَقَالَ ِإنَّ  ِی زَ  *

 ُّ تْ ِ ی مَا یُهِمَُّک إِنْ کُْنتَ تَْهتَإِذَا خَرَْجتُ َشرَّعَتْنِی وَ ِإذَا رَأَتْنِی مَهْمُوماً قَا َ 

هَْت ُّ بَِأَمْرِ آخِرَِتکَ فَزَادََک نْ کُنَْت تَ ِرِزِْقکَ فَقَ ْ تَکَفََّل  ََک ِبهِ غَرْرُکَ َو إِ

 أَْجرِ  نِْصفُ  َهَا عُمَّا ِهِ مِنْ هَذِهِ وَ ُعمَّا ًا  ِلَّهِ ِإنَا لَّهُ هَمّاً فَقَاَل رَسُولُ ا لَِّه ص 

 (11. )ا شَّهِر ِ

شریف  این روایت در کتاب( ،لی اهلل علره و آ هدر روایتی پرامبر اکرم )ص

 است 194، ص: 15ا شرعة، ج وسائل

 تفسرر قناعت

 مِنَ یُصِربُ بِمَا یَقْنَعُ قُلْتُ فَمَا تَفْسِرُر ا َْقنَاعَةِ قَالَاز جبرئرل سؤال کرد:  

 ا َْرسِرر  یَْشکُرُ وَ بِاْ قَلِرلِ یَقْنَعُ ا  ُّنَْرا

تفسرر قناعت چرست؟ جبرئرل پاسخ داد: قناعت راضی بودن به همان  

شود، به ک  قانع است و از مق اری است که از دنرا نصرب شخص می

  کن نعمت ک  نرز سپاسگزاری می
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 زیستی ساده و  )س( اسوه قناعتفاطمه زهرا

ترین ویژگی های اختقی فاطمه زهرا )ستم یکی از زیباترین و شاخص

من ی از روحره قناعت پرشگی و ساده زیستی در علرها( بهره ااهلل

توان در سرره زن گانی این زن گی است این موضوع را به خوبی می

 .بانوی گرامی مشاه  کرد

در روایتی سلمان فارسی این چنرن ساده زیستی فاطمه زهرا )ستم اهلل 

را دی م که کن : روزی حضرت فاطمه)ستم اهلل علرها( علرها( رابران می

چادری ساده بر سر داشت. با تعجب عرضه داشت : عجبا! دختران 

های نشرنن  و پارچهپادشاهان ایران و قرصر روم بر کرسرهای طتیی می

کنن   امّا دختر رسول خ ا)صلی اهلل علره و زربافت و اشرافی به تن می

 نه است، تربرش و باالتر آنهاآ ه( که عظمت و جت تش از همه 

حضرت  !قرمت بر سر دارد و نه  باسهای فاخر و زیباچادرهای گران

یَا سَلْمَانُ! ِانَّ ا لََّه ذَخَّرَ  َنَا ا ثَِّرابَ وَ » :زهرا)ستم اهلل علرها( فرمود

  ای سلمان! خ اون  ]بزرگ[  باسهای ]زینتی[ و ا ْکَرَاسِیَّ  ِرَوْمٍ آخِرٍ

 [12]«.ذخرره کرده استتختهای ]طتیی[ را برای روز قرامت ما 

 فوائ  و برکات قناعت در زن گی

های زن گانی حضرت بع  از آنکه بران ش  یکی از مهمترین شاخص

زن گی ساده  و امررا مومنرن علی علره ا ستم زهرا )ستم اهلل علرها(
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شود مؤ فه قناعت و ساده زیستی ایشان بوده، حال این سؤال مطرح می

 دارد؟چه فوائ ی را به دنبال 

 من چهار فای ه و اثر قناعت رو تو زن گی براتون بران کن  

 عزت و سر بلن ی-1

از جمله مهمترین آثار و برکات قناعت و ساده زیستی سر بلن ی 

 های دارایی به قانع انسانها که چرا است بزرگی و نفس عزت حفظ  و

 نزد را خود برشتر نرازهای تحصرل برای و بود خواهن  قانع خود

امام علی علره ا ستم در این خصوص  کنن  نمی خوار و ذ رل دیگران

 «.قناعت به عزّت مى انجام  [13]ا قَناعَةُ تُؤَّدی إ َى ا عِزِّ »:فرمای می

 حسابرسی آسان در قرامت -2

از آنجایی که افراد قانع به آنچه خ ای متعال روزی آنها کرده راضی 

ل اموال ودارایی برشتر اسرر شون  برای تحصرهستن  و حاضر نمی

حرص و طمع شون  از گزن  هوای نفس و سختی حساب روز قرامت در 

امان ا هی خواهن  بود. از اینرو در روایتی از رسول اکرم)صلی اهلل علره 

اْقنَعْ بِما اُوترتَُه یَخِفَّ علَرکَ » :وآ ه( این چنرن نقل ش ه است

بخشر ه ش ه حسابت آسان قناعت کن به آنچه که بتو [14]ا حِسابُ 

 «.شود

 ستمتی دین-3
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بر اهل خرد و ان یشه رابطه قناعت پرشگی و ستمتی دین روشن است 

چرا که با این رویکرد اختقی انسان کمتر اسرر خواهش های زیاده 

طلبانه نفس مرشود انسان قانع حاضر نرست برای تحصرل مال برشتر 

را ضایع نمای . در روایتی از دنرای فانی باورهای دینی و مذهبی خود 

اقْنَعُوا بِا ْقَِلرلِ مِنْ ».امام علی )علره ا ستم( این چنرن نقل ش ه است

دُنْرَاکُ ْ  ِسَلَامَةِ دِینِکُ ْ فَِإنَّ اْ مُؤْمِنَ ا ْبُلْغَةُ ا َْرسِرَرةُ مِنَ ا  ُّْنرَا 

دین خود  قناعت کنر  بان کى از دنراى خود از براى ستمتى[15] تُقْنِعُه

 «.سازدپس ب رستى که مؤمن ان ک بلغه از دنرا قانع مى

 اصتح نفس -4

ازجمله راهکارهای مناسب که در روایات برای اصتح نفس و تهذیب 

آن معرفی ش ه است استفاده از اهرم قناعت و ساده زیستی در زن گی 

صَادِ وَ ا ُْقنُوعِ وَ إِذَا رَغِبَْت فِی َصلَاحِ نَفِْسکَ فَعَلَْرکَ بِاالقْتِ » .است

هرگاه رغبت کنى در صتح حال نفس خود پس بر شماست [16] ا تَّقَلُّل

یعنى کمى آرزو « تقلل»روى و خشنود بودن به قسمت. و  متزمت مرانه

 17 «.یا ک  گوئى، یا ک  نمودن مؤونه

خانواده فاطمی که  هایی نمونهخب تا اینجا یکی از ویژگی های و 

ا توضرح دادی  دومرن ویژگی خانواده فاطمی که همه مون قناعت بود ر
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خوبه یاد بگرری  چرست ؟ این خصلت خرلی مهمه و خرلی از مشکتت 

 ما رو ک  می کن  و اون:

 ایثار در همسرداری .2

ای که مان   خانهای ب ون گذشت و ایثار استوار نمیشا وده هرچ خانواده

خود باشن ، مهر و صمرمرت و  تمام افراد آن در ان یشه منافع شخصی

ه استحکام نخواه  داشت. در روایتی که ذکر ش ، این نکته به خوبی دی 

شود که آن حضرت)س( در اوج ایثار و ف اکاری به زن گی مشترک می

 .نگردمی

آن حضرت در روایتی به مسهله ایثار و ف اکاری در زن گی مشترک 

سَْأََ کَ شَْرهاً لَّهِ)ص( نَهَانِی أَنْ أََکاَن رَسُولُ ا »فرمود: توجه داشت و می

کرد که از نهی می رسول خ ا مرا (18) ابْنَ عَمِّکِ َشرْها فَقَالَ  َا تَسَْأَِ رنَ

گفت: از پسر عمویت چرزی تو )امام علی)ع(( چرزی بخواه  و می

 ((مخواه

ی ه  مرد اهل ایثار و از خود گذشتگی باش  و ه  زن ، یکی از ایثارها

مه  در زن گی گذشت از خطاهای یک یگر است که این واقعا ایثار 

 بزرگی است 
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پرامبر خ ا فرمودن :  َمنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ اْمرَأَتِهِ مردى که بر ب خویى 

 همسرش صبر کن 

خ اون  اجر مصائب   بَلَائِه أَیُّوبَ ع عَلَى َأَجْرِ َما أَعْطَىأَعْطَاهُ ا لَّهُ مِنَ ا ْ 

و زنى که بر هَا  وَ مَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُُلقِ زَْوجِایوب را به او ده  ِ

 رَةَ بِنْتِ مُزَاحٍِ .أَعْطَاهَا ا لَّهُ مِثْلَ ثَوَابِ آسِب خویى شوهرش شکربایى کن  

 (213مکارم األختم، ص: خ اون  ثواب آسره ب و ده . )

ه  مقام حضرت ایوب ستم اهلل علره در قرآن بزرگ و عظر  است که 

ار خ اون  ازاو یاد می کن  و ه  مقام حضرت آسره ستم اهلل علرها بسر

 واالست که او از زن های برتر بهشتی است.

داری  بررسی می کنر  که چرا ما از خانواده ی فاطمی فاصله داری  

د رل اینه که بعضی وقتها مرد خونه مرشه زن و زن خونه مرشه سومرن 

ن  مرد و هر دو از م ار طبرعی که خ اون  متعال قرار داده خارج می شو

 در نترجه خانواده دچار تز زل می شود. سومرن د رل استحکام خانواده

 فاطمی چرست؟

 تقسر  کار .3

عرتها، در نشاط، ریزی، م یریّت درست و دقرق و منطبق با واقبرنامه

ای دارد. اداره خانه گرچه در شادابی و حفظ کران خانواده نقش سازن ه
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هایی دارد که ای است  و ی ظرافتها و پرچر گینگاه اول کار ساده

و ع م  دارد،تردی  توجه به آنها، آرامش روانی خانواده را در پیبی

)زن و شوهر( از  شود نهایتاً یکی از دو رکن خانهباعِث می رعایت آن،

 .پای درآین 

های جا ب همسرداری حضرت زهرا)س( تقسر  درست وظایف از جلوه

 .در زن گانی مشترک بود

م ت زیادی از ازدواجشان نگذشته بود که به محضر پرامبر)ص( 

شرفراب ش ن  و در مورد کارهای خانه از حضرت تقاضای دستور ا عمل 

فاطمه)س( گذاشت  ا به عه هکردن . حضرت نرز کارهای داخل خانه ر

 .و کار بررون را بر عه ه علی)ع(

پس از آن تقسر  کار بود که حضرت زهرا)س( بارها اظهار خشنودی 

ا ا لَّهُ ِبإِکْفَائِی رَسُوُل ا سُُّرورِ إِ َّ مِنَ مَا دَاخَلَنِی َفلَا یَعْلَ ُ»فرمود: کرد و میمی

هرچ کس جزخ ا  (19)جَالِ ِ هِ تَحَمُّلَ رِقَابِ ا رِّ ا لَّهِ صَلَّى ا لَّهُ عَلَرْهِ وَ آ

دان  که چق ر خوشحال ش م از اینکه پ رم مرا از مراوده مردان را نمی

 !نجات داد

ا بته برخی از شغلها مخصوص خان  ها ست که این در جامعه الزمه مثل 

ماما و برماری های تخصصی زنان و یا فعا رت در م ارس دخترانه و.... 
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بته باالترین نقش زن نقش مادری و تربرت فرزن  است نبای  ص ا و ا 

سرما و جامعه نقش زن خانه دار را پایرن برارد و آنهایی که شغل بررون 

منزل دارن  باال ببرد و این منز ت عظر  شوهر داری و خانه داری که 

امررا مومنرن علی علره ا ستم از آن بعنوان باالترین جهاد یک زن 

دست ک   )20(ُحسُْن ا تَّبَعُّل اْ مَرْأَةِ 2جِهَادُ می کنن  فرمودن  :  معرفی

 گرفته شود .

 مقام معظ  رهبری در این باره می فرماین : 

 کارِ خانه، خانواده و مادری جایگزین ن ارد

بن ه با انواع مشارکتهای اجتماعی موافق   حاال چه از نوع اشتغال 

اقتصادی باش ، چه از نوع اشتغاالت سراسی و اجتماعی و فعا رتهای 

خررخواهانه و از این قبرل باش   اینها ه  خوب است. زنها نصف 

ان  و خرلی خوب است که اگر ما بتوانر  از این نر ِ جامعه در جامعه

گونه مسائل استفاده کنر   منتها دو سه تا اصل را بای  ن ی ه ی اینزمرنه

که کارِ خانه و  -نگرفت. یک اصل این است که این کار اساسی را 

ا شعاع قرار ن ه . تحت -خانواده و همسر و ک بانوئی و مادری است 

مرشود ه . به نظرم مررس  مواردی داشتر  که خانمهائی اینطور عمل 
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ک ق ری به آنها سخت مرگذرد  ه  درس خوان ن ، مرکردن . ا بته ی

داری کردن ، بچه آوردن ، بزرگ کردن ، ه  درس دادن ، ه  خانه

تربرت کردن . پس ما با آن اشتغال و مشارکتی کامتً موافق هستر  که 

ی اصلی ضربه و ص مه نزن   چون این جایگزین ن ارد. به این قضره

تربرت نکردی ، یا اگر بچه نراوردی ،  ی خودتان را در خانهشما اگر بچه

که از نخهای ابریش   - ا عاده ظریف عواطف او رایا اگر تارهای فوم

ی با سرانگشتان خودتان باز نکردی  تا دچار عق ه -تر است ظریف

]عاطفی[ نشود، هرچ کس دیگر نمرتوان  این کار را بکن ... دومرن 

ی محرم و نامحرم در لهی محرم و نامحرم است. مسهمسهله، مسهله

 .استم ج ی است

 در جایی دیگه حضرت آقا می فرماین :

 داری یعنی تربرتِ انسانخانه

داری که خانهکنن   در حا یداریِ زن را تحقرر میفریفتگان غافل، خانه

یعنی تربرتِ انسان، و تو ر  واالترین محصول و متاع عا   وجود یعنی 

ای خرال نه برکار نرست. یک عّ هزن توی خا 1395/12/29 .بشر

کنن  زن در خانه برکار است. نخرر، زن توی خانه، برشترین و می

 ده . ترین کارها را انجام میترین و ظریفسخت
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 تربرت فرزن  از مرد برنمی آی 

 نقش مادر را در خانه خرلی تعررن کنن ه می دانستن  و به راحل امام

تربرت بچه ها خرلی اهمرت می دادن . گاهی که ما شوخی می کردی  و 

ه را شما خان»می گفتن : « پس زن بای  همرشه در خانه بمان ؟»می گفتر : 

ت ک  نگرری ، تربرت بچه ها ک  نرست. اگر کسی بتوان  یک نفر را تربر

ایشان معتق  بودن  که  . «بزرگی به جامعه کرده استکن ، خ مت 

چون  تربرت فرزن  از مرد برنمی آی  و این کار دقرقا به زن بستگی دارد،

 عاطفه زن برشتر است و قوام خانواده ه  بای  بر اساس محبت و عاطفه

 (69 /14/3فاطمه طباطبایی ویژه نامه روزنامه اطتعات ) .باش 

می  گی ما از اهل برت و فاصله با خانواده ی فاطچهارمرن د رل دوری زن

 چرست؟

 توجه کنن  و اون چره ؟؟ بای  که زن و مرد به این وظرفه ی مه 

 آور نگاه نشاط .4

خ اون  متعال جنس مرد را برای رفع مشکتت اجتماعی و فرو رفتن در 

 مسهو رتیگاهی در اجتماع بار سنگرنیِ بیگردباد بت آفری ه است  و ی 

افت  و گرفتاریشان را برخی افراد بر دوش دیگر مردان متعهّ  می

 .کن تر میسنگرن
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 از درد سخن گفتن و از درد شنر ن

 درد ن انی که چه درد استبا مردمِ بی

ز دردمن ی امرر ا مؤمنرن)ع( برای حفظ و شکوفایی نهال نوپای استم ا

نامردیها از سوی دیگر، فام و شقام و امواج سهمگرن دریای ن یک سو،

م عران نبوت،  مخاطرات ارت اد، دشمنان بررونی قریشی و قرصری،

 هجوم( ع)علی ضرتح دل بر طرف هر از …دیانت وطلبان بیریاست

 افیک مردی هر درآوردن پا از برای آنها از یکی که مشکتتی. آوردمی

 .است

ساحل نجات اقرانوس پرتتط  غمهای علی)ع(، حضرت زهرا)س( بود. 

رو، کوشش وی ایجاد دان . از ایناو جایگاه حسّاس و بلن  شوهرش را می

ی از فضایی آرام، با صفا و با نشاط در درون خانه بود،  ذا نه تنها سخن

به  مبادا که موجب پریشانی شوهر شود(  بلکه)گفت سخترهای خود نمی

ای بود که یک نگاه حضرت علی)ع( به او، غ  عاَ   را از دل وی هگون

 .زدودمی

مَا أَغْضَْبتُهَا وَ  َا أَکْرَهْتُهَا عَلَى أَمْرٍ حَتَّى  فَوَ ا لَّهِ»فرمای : حضرت امرر)ع( می

وَ  َقَ ْ کُْنتُ َأنُْظُر قَبَضَهَا ا لَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إَِ رْهِ وَ  َا أَغَْضبَتْنِی وَ  َا عَصَتْ  ِی أَمْراً 

به خ ا سوگن ! من هرگز ( 21) إِ َرْهَا َفتَنْکَِشفُ عَنِّی ا ْهُُمومُ وَ ا ََْأحْزَانُ 
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زهرا را به خش  نراوردم و او را به کاری مجبور نکردم تا از دنرا رحلت 

نمود و او نرز مرا آزرده و خشمگرن نساخت و در هرچ امری ق می 

برن اشت. و ]رون  زن گانی ما چنان بود که[ هر برختف مرل باطنی من 

ش  و های  برطرف میکردم، تمام غصهگاه به رخسارش نظاره می

 (22) .کرددردهای  را فراموش می

 َ ا ْإِسْلَامِ َأفَْضلَ فَائِ َهً بَعْ مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسِْل ٌ»فرمای : پرامبر خ ا)ص( می

ذَا غَابَ طِرعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِ سُرُّهُ ِإذَا َنظَرَ إَِ رْهَا وَ تُ مِنْ زَوْجَهٍ مُْسلِمَهٍ تَ

ای ستم، بهرهامرد مسلمان بع  از نعمت  (23) عَنْهَا فِی نَْفسِهَا وَ مَا ِهِ 

نگرد، شاد برتر از همسری مسلمان نبرده است که وقتی به او می

کن ، و در غراب ده ، اطاعت میشود، و آنگاه که به او دستوری میمی

 «.شوهر، خودنگه ار است در مورد خود و اموال شوهرش

فِ رَجُلٍ غَرْرِ صَا ٍِح وَ اَالِمرَأَهُ ا صَّا ِحَهُ َخرْرٌ ِمنْ أَ ْ»امام صادم)ع( فرمود: 

اِر َو هَ أَبَْوابِ ا نََّق ا لَُّه عَنْهَا سَبْعَأَیُّمَا امْرَأٍَه خَ َمَتْ َزوَْجهَا سَبْعَهَ أَیَّامٍ أَغْلَ

زن شایسته از  (24)یِّهَا شَاءَتْ فَتَحَ  َهَا ثَمَانِرَهَ أَبَْوابِ اْ جَنَّهِ تَ ْخُُل مِنْ أَ

و هر زنی که هفت روز به شوهرش  هزار مرد ناشایست بهتر است،

بن د و هشت خ مت کن ، خ اون  درهای هفتگانه آتش را به روی او می

گشای  و او از هر دری که بخواه ، وارد او می در بهشت را به روی

 «.شودمی
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ش  و ا بته مرد وقتی وارد خانه می شود نبای  در خانه حکومت نظامی با

 بلکه بای  محبتش را ابراز کن  و به فرزن انشان ه  یاد ب ه  

 با هم یگه مرور را احواالت حضرت امام راحل چن   نمونه همسرداری و

 : کنر  خرلی جا به

 خوش به حال من که چنرن همسری دارم

ام امام عتقه و محبت وافری به همسرشان داشتن  به طوری که از نظر ام

همسرشان در یک طرف قرار داشت و بچه هایشان در طرف دیگر و 

این دوست داشتن با احترام خاصی همراه بود. یادم هست یک بار که 

  کردن . وقتی ایشان اخخان  مسافرت رفته بودن  آقا خرلی د تنگی می 

ی می کردن ، ما به شوخی می گفتر  اگر خان  باشن  آقا می خن ن ، وقت

ختصه ما هرچه سر به سر  .نباشن  آقا ناراحت هستن  و اخ  می کنن 

 آقا گذاشتر  اخ  ایشان باز نش . باالخره من گفت  خوش به حال خان 

رن ش به حال من که چنخو»که شما اینق ر دوستشان داری  و امام گفتن : 

همسری دارم. ف اکاری که خان  در زن گی کردن ، هرچ کس نکرده 

  (69 /14/3زهرا اشراقی ویژه نامه روزنامه اطتعات )است
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 خان ، بی نظرر است

علت عتقه عمرق حضرت امام به همسرشان، ف اکاری خان  بود. همرشه 

ب و هوای گرم سال در آ 15ایشان « خان ، بی نظرر است»می گفتن : 

نجف مشکتت را تحمل کرده و همه جا همراه امام بودن . در حا ی که 

ه سا  15در خانواده پ ری شان در رفاه به سر می بردن . و دختر خان  

  را قای برش نبودن  که به خانه امام وارد ش ن . مثل اینکه در آن موقع 

. ر نکرده بودن دوست ن اشتن ، و ی هرگز این مسهله را نزد امام اظها

ما  چه کنر  که شوهرانمان به»امام همرشه در پاسخ ما که می پرسر ی  : 

اگر شما ه  این ق ر »ایشان می گفتن : « این همه عتقمن  باشن ؟

 شتف اکاری کنر ، همسرانتان تا آخر همرن ق ر به شما عتقه خواهن  دا

 (1220زهرا اشراقی زن روز ش )

 ن ارد مادرت به جز خ ا کسی را

هر وقت برای حضرت امام حادثه ای مانن  برماری اتفام می افتاد، ایشان 

نزدیکان را فرا می خوان ن  و سفارش مادرمان را می کردن . از سختی 

ها و مشقاتی که مادرمان کشر ه است صحبت می کردن  و می فرمودن  

 که بای  رضایت مادرتان را جلب کنر . روزهای آخر عمر، ایشان مرا

مادرت به جز خ ا »خواستن  و باز سفارش مادرم را کردن  و فرمودن : 
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حجت االستم و ) کسی را ن ارد، مبادا بر ختف مرلش کاری انجام دهی

 (72 /12/3ا مسلمرن سر  احم  خمرنی روزنامه ابرار 

 دست به غذا نمی زدن 

 در مورد صفا و صمرمرت و عطوفت و مهربانی امام نسبت به خانواده و

همسر و دختران خودشان شای  بتوان  ادعا کن  که کسی را در آن ح  

ن   ن ی ه ام. امام هرچ گاه وقتی خان  در منزل بود تنها غذا نمی خورد

ز یعنی اگر سفره را پهن می کردن  و غذا در سفره آماده بود و خان  ا

اتام بررون رفته بودن ، امام دست به غذا نمی زدن  تا خان  تشریف 

ن حجت االستم و ا مسلمر)اورن  و بنشرنن  و با یک یگر غذا بخورن بر

  (سر  علی اکبر محتشمی

 مرا دل نگران کردی

در همان ایامی که در فرانسه بودی  روزی خان  به منزل یکی از 

فامرلهایشان به مرهمانی رفتن ، اما موقع برگشتن دو ساعت از وقتی که 

گردن ، دیرتر ش ه بود و هنوز  به حضرت امام گفته بودن  که برمی

برنگشته بودن . امام که همه کارهایشان را با ساعت و دقرقه تنظر  می 

« خان  نرام ن ؟»کردن ، سه بار از اتام به آشپزخانه آم ن  و پرسر ن : 

نگران ش ه ام، شما نمی توانر  وسرله ای پر ا کنر  »دفعه سوم فرمودن  : 
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ان  تشریف آوردن ، اما وقتی خان  آم ن  تا اینکه خ« که تماس بگرری ؟

مرا دل نگران »با یک محبت خاصی روبروی خان  نشستن  و فقط گفتن  : 

  (مرضره ح ی چی ن ا ش ) کردی

حبت ان شا اهلل در جلسه ی بع ی در مورد آثار و نتایج خانواده فاطمی ص

 خواهر  کرد 

بارزترین مصادیق پذیری از والیت یکی از عشق به والیت و اطاعت

زن گی حضرت زهرا)س( است که هر جا سخن از آن بانوی بزرگوار 

 .آی آی ، موضوع دفاع از والیت نرز به دنبال میمی

 گریز به روضه

روزی که حضرت امرر)ع( را برای برعت به اجبار به مسج  بردن ، سرور 

فت زنان جهان در پی او آم  و کنار مرق  مطهر رسول خ ا)ص( قرار گر

فَوَ ا َّذِی بَعَِثَ ُمحَمَّ اً بِاْ حَقِّ  َهِنْ َ  ْ تُخَلُّوا  عَمِّی اْبنِ خَلُّوا عَنِ» :و فرمود

عَنْهُ  ََأَنْشَُرنَّ شَعْرِی َو  ََأَضَعَنَّ َقمِرصَ رَسُوِل ا لَّهِ)ص( عَلَى رَأْسِی وَ 

  پسر عموی  را لَى ا لَّهِ مِنْ وُ ْ ِی ََأَصْرُخَنَّ ِإ َى ا لَّهِ فََما نَاَقهُ صَا ِحٍ بَِأَکْرَمَ عَ

رها سازی ! سوگن  به خ ایی که حضرت محم )ص( را به حق به رسا ت 

برانگرخت، اگر رها نکنر ، مو پریشان سازم و پرراهن پ رم را بر سر 

کن  و به درگاه خ ا نا ه سر ده . به خ ا گرفته و شما را نفرین می
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تر و ا را به غضب آورد ئ نزد خ ا مه سوگن ! قضره ناقه صا ح ئ که خ 

 «.…تر نرست از فرزن ان گرامی

 فارسی سلمان …در این هنگام آثار بتی آسمانی پ ی ار گشت 

نزدیک حضرت ش م و شفاعت کردم و عرضه داشت : یا  :گوی می

 «رحمه  لعا مرن»سرّ تی و موالتی! خ ای تبارک و تعا ی پ رت را جز 

عذاب مشو! همزمان حضرت علی)ع( را نرز  مبعوث نکرد. شما سبب

 (26( )25. )آزاد کردن ، پس فاطمه)س( نفرین نکرد

یا فاطمه زهرا ستم اهلل علرها اینجا یک شمشرر اوم  باالی سر 

امررا مومنرن طاقت نراوردی نزدیک بود نفرین کنی خ ا برسه به حال 

ه شمشرر دخترت زینب غروب عاشورا یه وقت  اوم  باالی بلن ی ببرن

ح دار داره با شمشرر مرزنه نرزه دار با نرزه مرزنه اونهای ه  که ست

جنگی ن اشتن  این دومنها رو پر از سنگ کردن عزیز زهرا حسرن را 

 سنگ باران کردن  

 مادر آب ستم پسرت آب نخورد

 پ ر خاک ستم پسرت خاک نش 

رن یا هرجا نشستی به نرت فرج امام زمان ص ا بزن یا حسرن یا حس

 حسرن
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