
         رهبر انقالب: سـنت اليتغیر الهی

     نگـذاشـت ، که زهـرای مرضیـه                   ،

     در پشـت حجـاب غلیـظ اوهـام پنـهان بمـانـد ،

 و آن سـتاره درخـشان خونـین  در گذشـت زمان به

 خورشـیدی  تابان  بـدل شــد .  و امروز نام او   و     ياد

 ...مظلـومیت او، از همه ی حصـارهای کتـمان،

...عبـور کرده اسـت ، و به اعتـماد دلها و

جانها رسیده است.  1377/07/02

          سبک زندگی حضرت زهرا
در بیانات حضرت آیت هللا خامنه ای

زندگی فاطمی





  ریحانه، عنوان بخش ویژه زن، خانواده و سبک زندگى
 پایگاه اطالع رسـانى دفتر حفظ و نـشر آثار حضرت
 آیت اهللا العظمى خامنه اى                            است که

به طور تخصصى در این سه حوزه به فعالیت مى پردازد

 ریحانه فعالیت خود را ازمهرماه 1394در شبکه هاى
 اجتماعى آغاز کرده و همه ى دست  اندر کاران آن بانوان

جوان مؤمن  انقالبى هستند

شما مى توانید تولیدات ریحانه را در شبکه هاى اجتماعى
ا یر انى  با  نشانى  و  پیامر سان هاى  

 دنبال کنید و یا به اعضاى باشگاه مخاطبان ریحانه
 بپیوندید. همچنین براى دریافت پیامک هایى با موضوع
 زن و خانواده و توصیه هاى رهبر انقالب به زوج هاى

جوان عدد 4 را به شماره 20110 ارسال فرمایید

 آنچه در ادامه مى خوانید، مجموعه اى از بیانات حضرت
 آیت اهللا خامنه اى درباره ى سبک زندگى دخت گرامى
ِ «رابطه با خدا؛  پیامبر اسالم است که در پنج سرفصل
مدافع والیت؛ همسر امیرالمؤمنین علیه السالم؛ ام ابیها
و      الگوى زن مسلمان ایرانى» تد وین و منتشر شده است 
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  ریحانه، عنوان بخش ویژه زن، خانواده و سبک زندگى
 پایگاه اطالع رسـانى دفتر حفظ و نشـر آثار حضرت
 آیت اهللا العظمى خامنه اى                            است که

به طور تخصصى در این سه حوزه به فعالیت مى پردازد

 ریحانه فعالیت خود را ازمهرماه 1394در شبکه هاى
 اجتماعى آغاز کرده و همه ى دست  اندر کاران آن بانوان

جوان مؤمن  انقالبى هستند

شما مى توانید تولیدات ریحانه را در شبکه هاى اجتماعى
 و  پیامر سان هاى  ا یر انى  با  نشانى

 دنبال کنید و یا به اعضاى باشگاه مخاطبان ریحانه
 بپیوندید. همچنین براى دریافت پیامک هایى با موضوع
 زن و خانواده و توصیه هاى رهبر انقالب به زوج هاى

جوان عدد 4 را به شماره 20110 ارسال فرمایید

 آنچه در ادامه مى خوانید، مجموعه اى از بیانات حضرت
 آیت اهللا خامنه اى درباره ى سبک زندگى دخت گرامى
 پیامبر اسالم است که در پنج سرفصِل «رابطه با خدا؛
مدافع والیت؛ همسر امیرالمؤمنین علیه السالم؛ ام ابیها
و      الگوى زن مسلمان ایرانى» تد وین و منتشر شده است 
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فصل اول: رابطه با خدا                                                                                                    

فصل دوم : مدافع والیت         

فصل سوم: همسر امیرالمؤمنین                        

مِّ أبیها                                                          
ُ
فصل چهارم: ا

فصل پنجم : الگوِی زِن مسلماِن ایرانی        
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فهرست

  ریحانه، عنوان بخش ویژه زن، خانواده و سبک زندگى
 پایگاه اطالع رسـانى دفتر حفظ و نشـر آثار حضرت
 آیت اهللا العظمى خامنه اى                            است که

به طور تخصصى در این سه حوزه به فعالیت مى پردازد

 ریحانه فعالیت خود را ازمهرماه 1394در شبکه هاى
 اجتماعى آغاز کرده و همه ى دست  اندر کاران آن بانوان

جوان مؤمن  انقالبى هستند

شما مى توانید تولیدات ریحانه را در شبکه هاى اجتماعى
 و  پیامر سان هاى  ا یر انى  با  نشانى

 دنبال کنید و یا به اعضاى باشگاه مخاطبان ریحانه
 بپیوندید. همچنین براى دریافت پیامک هایى با موضوع
 زن و خانواده و توصیه هاى رهبر انقالب به زوج هاى

جوان عدد 4 را به شماره 20110 ارسال فرمایید

 آنچه در ادامه مى خوانید، مجموعه اى از بیانات حضرت
 آیت اهللا خامنه اى درباره ى سبک زندگى دخت گرامى
 پیامبر اسالم است که در پنج سرفصِل «رابطه با خدا؛
مدافع والیت؛ همسر امیرالمؤمنین علیه السالم؛ ام ابیها
و      الگوى زن مسلمان ایرانى» تد وین و منتشر شده است 

KHAMENEI.IR 

@Khamenei_Reyhaneh 

.

.

.

.

.



67

فصل اول: رابطه با خدازندگی فاطمی

        درس زندگی حضرت زهرا                     برای ما
عزیزان من، جـوانان عزیز! امروز در دوران جمهورى اسالمى
این فرصـت براى آحاد جامـعه هست که درست حـرکت کنند،
 درست زندگى کنند، مؤمنانه زندگى کنند، با عّفت زندگى کنـند،
این است  درس زندگى صّدیقه ى طاهره، فاطمه ى زهراانلنن 
 بـراى مـا: تالش، اجــتهاد، کوشــش، پاك زنـدگى کـردن؛
 همچـنان  که آن بزرگوار یکپارچه معنوّیت و نور و صفا بود:
کـیَۀ ضیَّۀ] الزَّ َرِة التَّقیَّـِۀ النَّقیَّـِۀ [الرَّ هَّ ـَ ـهَرِة الّطاِهـَرِة الُمط  الُطّ
پاکى و آراستــگى و تقوا و نورانّیت آن بزرگـوار، همـان چیزى
 است که در طول تاریخ تشّیع بر معارف ما سایه افکن بوده است.

1393/01/31

     اساس زندگی مؤمنانه صداقت در بندگی
 مى خواهم عرض کنم که ارزش فاطمه ى زهراتتتتتت به عبودیت
 و بندگى خداست. اگر بندگى خـدا در فاطمه ى زهرا ااااااااااانبود،
 او صدیقه ى کبرى نبـود . صّدیق یعنى چه؟صّدیق کسى است که
       آنچه را مى اندیشد و میگوید صادقـانه درعمل آن را نشـان دهد .

 هرچـه این صـدق بیشتر باشد، ارزش انسان بیشتر است؛ میشود
 صّدیق؛ «اولئک مع الذین انعم اهللا علیهم من النبیین و الصدیقین» .
 صّدیقین پشت سر نبیین اند. ایـن بزرگوار صدیقه کبرى اسـت ؛یعـنى
 برترین زن صدیق . این صدیق بودن به بندگى خداست.اگـر بندگى
 خدا نمى کرد ،  صّدیـقه ى کـبرى نمیشد. اساس ، بندگى خداست.
 برادران و خواهـران عـزیز! من و شـما بایـد دنبـال عبودیت خـدا
  باشیـم . تمجیـد از فاطمـه ى زهـرا               نتیجـه  اش باید این باشـد.

1384/05/05                

    حضرت زهرا               اسوه ی عبادت و حق طلبی
 ما باید راه فاطمه ى زهرا        را برویم. ما هم باید گذشت کنیم،
 ایثار کنیم، اطاعت خدا کنیم، عبادت کنیم. مگر نمى گوییم که حّتى
 توّرم قدماها این قدر در محراب عبادت خدا ایستاد! ما هم باید در
 محراب عبادت بایستیم. ما هم باید ذکر خدا بگوییم. ما هم باید
 محبت الهى را در دلمان روز به  روز زیاد کنیم. مگر نمى گوییم که
 با حال ناتوانى به مسجد رفت، تا حقى را احقاق کنـد؟ ما هم بایـد
 در همه ى حاالت تالش کنیم، تا حق را احقاق کنیم ما هم باید از
 کسى نترسیم. مگر نمى گوییم که یک تنه در مقابل جامعه ى بزرگ

                                     زمان خود ایستاد؟ 1370/10/05

     ایثار و از خودگذشتگی در زندگی
مگر نمى گوییم که آن بزرگوار کارى کرد که سوره ى دهر درباره
او و شوهر و فرزندانش نازل شد؟ ایثار نسبت به فقرا و کمک به
محرومان، به قیمت گرسنگى کشـیدن خود؛ «و یؤثرون علـى
   انفسهم ولو کان بهم خصاصه» (حشر: 9) ما هم باید همین کارها

                فصل اول :

 رابـطـه با خـدا 
 حضرت زهـرا             در نقـش 

               بنـدگی خدا
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فصل دوم: مدافع والیت

   را بکنیم. این نمى شود که ما دم از محبت فاطمه ى زهـراذذذذذ
 بزنیم ، در حالى که آن بزرگوار براى خاطر گرسنگان، نان را از گلوى
 خود و عزیزانش مثل حسن و حسین لللت و پدر بزرگوارشان برید
 و به آن فقیر داد؛ نه یک روز، نه دو روز؛ سه روز. ما میگوییم پیـرو
 چـنین کسى هستیم ؛ ولى ما نه فقط نان را از گلوى خود نمیُبریم
 که به فقرا بدهیم ، اگر بتوانیم ، نان را از گلوى فقرا هم میُبریم! این
 روایاتى که در باب عالمات شیعه هست، ناظر به همین است؛ یعنى
 شیعه بایستى آن طورى عمل کند. ما باید زندگى آنها را در زندگى

خود ولو به صورت ضعیف نمایش بدهیم . 1370/10/05

      ایستادگی و موقع شناسی در سن جوانی
 در قضیه ى حضرت صّدیقه ى طاهره       نکات خیلى مهّمى
 وجود دارد؛ لیکن یک نکته که با وضع شما جوانان مؤمن و انقالبى
 تطبیق مى کند ، این است که هـمه ى این افتخارات و کارهاى
 بزرگ و مقامات عالِى معنوى و دست نیافتنِى آن انسان واال و آن
 زِن بى نظـیر تاریخ بشـر و سّیده ى زنان عالم، و ضمـناً همه ى
 آن صبرها و ایستادگى ها و موقع شناسى ها و کلمات پربارى که در
 این زمانها از ایشان صادر شده است. هـمه ى این حـوادث بزرگ
 در دوران کـوتاه جـوانى این بزرگوار اتّفاق افتاده است. یک وقت
 این قضیه را به عنوان یک موضوع مرثیه سرایى مطرح مى کنیم و
 مى گوییم که این بزرگـوار سّن کمى داشتند یا جوان بودند، که این،
 موضوِع مصیبت خوانى و مرثیـه سرایى مى شـود. یک وقـت این را
 به عـنوان یک امر قـابل تدبّر و حـاوى درسـها مى دانیم و با این

چشم نگاه مى کنیم ؛ آن وقت اهـمیت ویـژه اى پیدا مى کـند.

  
1376/06/26

                 فصل دوم:

 مـدافـع والیـت
حضرت زهـرا              به عنـوان 

عضـــوی از جامـــعه والیـی

زندگی فاطمی
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فصل دوم: مدافع والیت

     ش�يه ترين شخص به رسول خدا
درباره ى فاطمه ى زهرا          هرچه بگوییم کم گفته ایم و حقیقتًا
 نمى دانیم که چه باید بگوییم و چه باید بیندیشیم. به قدرى ابعاد
 وجود این انسّیه ى حوراء، این روح مجّرد و این خالصه ى نبّوت
 و والیت براى ما پهناور و بى پایان و درك ناشدنى است که حقیقتًا
متحّیر مى مانیم. اگر به کتابهایى که درباره ى فاطمه ى زهرا          به
  وســله ى محـّدثیـن اهل سّنت نوشته شده است، نگـاه کنید،
 روایات بسیارى را مى بیـنید که از زبان پیغـمبر            در ستایش
 صّدیقه ى طاهره        صادر شده است و یا رفتار پیغمبر دددددددبا
 آن بزرگوار را نقل مى کنند. این حدیث معروف از عایشه است که
 گفت: «واهللا ما رأیت فى سمته و هـدیه اشـبه برسـول اهللا
 صلّى اهللا علیه وآله وسلّم من فاطمه» هیچ کس را از لحاظ هیأت،
 چهره، سیما، درخشندگى و حرکات و رفتار، شبیه تر از فاطمه به

پیغمبر اکرم           ندیدم. 1373/09/03

     اول دیگران بعد خودمان!
 امام حسن مجتبى         مى گوید: شب جمعه اى مادرم به عبادت
 ایستاد و تا صبح عبادت کرد. «حتى انفجرت عمود الصبح». تا
 وقتى که طلوع فجر شد. مادر من از سر شب تا صبح مشغول
 عبادت بود و دعا و تضرع کرد. امام حسن       مى گوید  طبق
 روایت  شنیدم که دائم مؤمنین و مؤمنات را دعا کرد؛ مردم را دعا
 کرد؛ براى مسائل عمومى دنیاى اسالم دعا کرد. صبح که شد
 گفتم:«یا اماه!»؛ «مادرم!»« لم ال تدعین لنفسک کما تدعین
 لغیرك»«یک دعا براى خودت نکردى! یک شـب تا صبح دعا،
          همه براى دیگـران!؟» در جواب فرمود: «یا بنى، الجارثم الدار»

 اول دیگران بعد خود ما!» این، آن روحیه ى واالست.» 
1371/09/25

   دفاع عالمانه از والیت

 

زندگی فاطمی

      ایشان در محیط علم هم یک دانشمند واالست. آن خطبه اى که
  فاطمه ى زهرا          در مسـجد مدیـنه، بعد از رحـلت پیغمـبر           د
              ایراد کرده است، خطبه اى است که به گفته ى عالمه ى مجلسى
 « بزرگان ، فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و عبارات آن را
 معنا کنند!» این قدر پرمغز است ! از لحاظ زیبایى هنرى، مثل زیباترین و
 بلندترین کـلمات نهج  البالغه است. فاطمه ى زهـرا           مى رود در
 مسجد مدینه ، در مقابل مردم مى ایستد و ارتـجاالً حرف مى زند! شـاید
 یک ساعت، با بهترین و زیبـاترین عبارات و زبـده ترین و گـزیده ترین

معانى صحبت کرده است .1371/09/25
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فصل سوم: همسر امیر المومنین علیه السالم

     مهريه و جهیزيه ی ساده
 در دوران پس از هجرت، در آغاز سنین تکلیف، وقتى فاطمه ى
 زهرا       با على بن ابیطالب       ازدواج مى کند، آن مهریه و
 آن جهیزیه ى اوست؛ که همه شاید مى دانید که با چه سادگى
 و وضع فقیرانه اى، دختر اول شخص دنیاى اسالم، ازدواج خود
 را برگزار مى کنـد. زندگى فاطمه ى زهـرا         از همه ى ابعـاد،
 زندگى همراه با کار و تالش و تکامل و تعالى روحى یک انسان

است . 1371/09/25
 ما باید شایستگى خود را ثابت کنیم.   مگر نمى گوییم که جهیزیه ى آن
 بزرگوار چیزهایى بود که انسان با شنیدن آنها اشکش جارى میشود؟
 مگر نمیگوییم که این زن واالمقام، براى دنیا و زیور دنیا هیچ ارزشى
 قائل نبود؟ مگر میشود که روزبه روز تشریفات و تجمل گرایى و زر و
 زیور و چیزهاى پوچ زندگى را بیشتر کنیم و مهریه ى دخترانمان را

زیادتر نماییم؟! 1370/10/05

     الگوی تعامل زن و شوهر
 مگـر هـر کسـى مى تـواند همـسـر امیرالمـؤمنیـن             باشـد؟
 عظـمت على  آن گونه است که کـوه هاى عظـیم را در مقابل خود
 آب میکند. نَْفس همسرى امیرالمؤمنین، یک نشانه ى بزرگ عظمت
 است؛ لیکن شما ببینید تعامل این زن و شوهـر چگونه اسـت و دو
 بزرِگ خارج از ابعاد ذهن انسان، چگونه با هم حرف مى زنند؛ چگونه
 زندگى مى کنند؛ چگونه این زندگِى الگو و نمونه ى تاریخ را اداره مى کنند

 و چـگونه هرکـدام نقشى به عـهده مى گـیرند!  1377/07/19
 

     همسر رزمنده ای که دائما در جبهه است

زندگی فاطمی

فصل سوم : 

همسر امیرالمؤمنین  
حضـرت زهــرا               به عنـوان همســـر

 یک وقت انسان فکـر مى کـند که شـوهـردارى، یعنى انسـان در
 آشپزخانه غذا را بپزد، اتاق را تر و تمیز و پتو را پهن کند و مثل قدیمى
 ها تشکچه بگذارد که آقا از اداره یا از دکان بیاید! شوهردارى که فقط
 این نیست. شما ببینید شوهردارى فاطمه ى  زهـرا         چـگـونه
 بود. در طول ده سـالى که پیامبـر در مدینـه حضـور داشت، حدود نُه
 سـالش حضرت زهـرا          و حضرت امیرالمؤمنین           باهمدیگر
 زن و شوهـر بودند. در این نُه سـال، جنگهاى کوچک و بزرگى
 ذکـر کرده اند. حدود شصت جنگ اتّفاق افتاده که در اغلب آنها
 هم امیرالمؤمنین         بوده است. حاال شما ببینید، او خانمى است
 که در خانه نشسته و شوهرش مرتّب در جبهه است و اگر در جبهه
 نباشد، جبهه لنگ مى ماند این قدر جبهه وابسته ى به اوست از لحاظ
 زندگى هم وضع روبه راهى ندارند؛ همان چیزهایى که شنیده ایم.
 حقیـقتاً زندگى فقیرانه ى محـض داشتند؛ در حالى ببینید انسان چقدر
 روحیه قوى مى خواهد داشته باشد تا بتواند این شوهر را تجهیز کند؛
 دل او را ازوسوسـه ا هل و عیال و گرفتارى هاى زندگى خالى کند؛
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فصل سوم: همسر امیر المومنین علیه السالم

 به او دلگرمى دهد؛ بچه ها را به آن خوبى که او تربیت کرده ، تربیت
 کند . حاال شما بگویید امام حسـن و امام حسین         امام بودند
 و طینت امامت داشتند؛ زینب           که امام نبود . فاطمه ى زهرا           او
 را در همین مدت نُه سال تربیت کرده بود. بعد از پیامبر           هم

که ایشان مّدت زیادى زنده نماند . 1377/02/07
 

         زنی که شوهرش حتی یکبار از او نرنجید!
 جهاد آن بزرگوار در میدانهاى مختلف، یک جهاد نمونه است. در دفـاع
 از اسالم؛ در دفاع از امامت و والیـت؛ در حمـایت از پیغمبر          ؛
 در نگهدارى بزرگترین سردار اسالم ، یعنى امیرالمـؤمنین             که
شـوهر او بود .   امیرالمـؤمنین درباره ى فاطـمه ى زهرا           فـرمود :
 « ما اغضبنى و ال خرج من امرى» یک بار این زن در طول دوران
 زناشویى، مرا به خشم نیاورد و یک  بار از دستور من سرپیچى نکرد .
 فاطمه ى زهـرا        با آن عظمت و جاللت ،  در محیط خانه ،  یک

 همـسر و یک زن است ؛ آن گونه که اسالم مى گوید .

     
            

 ازدواجـها در دوران انقـالب و به برکـت آن آسـان شد؛ چون تشریفات
 و سخت گیرى ها کم شد . نگذ ارید د وباره به خانه ى اول برگردیـم . پدران
 و مـادران، نسبت به مقـّدمات غیر الزِم ازدواج سخت گیرى نکنند؛
 جوانان که سخت گیرى  ندارند . بگذارند ازدواج اسالمى انجام بگیرد.
 بگـذارند ازدواج براى دخـتر مسلمان و زن جـوانى که در محـیط
 اسـالمى است، مثل ازدواج فاطمه ى زهراططط باشد؛ ازدواجـى
      با پیـوند عشقـى معنوى و الهى و جوشـشى بى نظیر میان زن و مرد

 مؤمن و مسلمان و همکارى و همسرى به معناى واقعى بین دو عنصر  
 الهى و شـریف ، اما بیگانه از همه تشریفـات و زر و زیـورهاى پوچ و
 بى محتواى ظاهرى.  این است ازدواج درست زن مسلمان و تربیت فرزند
 و اداره ى محیط خانه و البته اندیشیدن و پرداختن به همه چیز جامعه و
                      دین و دانش و فعالیت اجتماعى و سیاسى. اسالم، این است . 1368/10/26

زندگی فاطمی

1371/09/25
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فصل چهارم: ام ابیها

      خدمت به پدر،  راهی برای کمال انسانی
 مسائل معنوى تا حدود زیادى به فضایل عملى ارتباط پیدا مى کند .
 یعنى به آنچه که از تالش فاطمه ى زهرا         ناشى مى شود . مفت
 نمى دهند و بدون دلیل نمى بخشند . عمل انسان در حد باالیى در
 احراز فضایل و مناقب تأثیر مى کند . دخترى که در کوره ى گداخته ى
 مبارزات سخت پیغمبر                در مکه متولد شد و در شعب ابیطالب
 یار و غمگسار پـدر بود . این دخـتر مثـل یک فرشـته ى نجـات براى
 پیغـمبر               ؛ مثـل مادرى براى پـدر خود؛ مثل پرسـتار بزرگى
 براى آن انسان بزرگ ، مشکالت را تحمل کرد . غمگسار پیغمبر شد ،
 بارها را بر دوش گرفـت ، عبادت خـدا را کرد ، ایـمان خود را تقویت
 کرد ، خـودسازى کـرد و راه معرفـت و نـور الـهى را به قـلب خود باز
 کرد.  اینهاسـت آن ویژگـى هایى که آدمـى را به کمال مى رساند .

1371/09/25

   

 کنیه اش را امّ ابیها ( مادرِ پدر ) گذاشتند . در آن زمان ، پیامبر رحمت 
 و نور، پدیدآورنده ى دنیاى نو و رهبر و فرمانده ى عظیم آن انقالب
 جهانى، انقالبى که باید تا ابد بماند در حال برافراشتن پرچم اسالم
 بود . بى خود که نمى گویند امّ ابیها ! نامیدن آن حضرت به این کنیه،
 به دلیل خدمت و کار و مجاهدت و تالش اوست . آن حضرت چه
 در دوران مّکه ، چه در دوران شعب  ابیطالب با آن همه سختیها که
 داشت  و چه آن هنگام که مادرش خدیجه از دنیا رفت و پیغمبر را تنها
 گذاشت، در کنار و غمخوارِ پدر بود . دِل پیغمبر در مّدت کوتاهى با دو
 حادثه ى وفات خدیجه و وفات ابیطالب شکست. به فاصله ى کمى
 این دو شخصّیت از دست پیغمبر رفتند و پیغمبر احساس تنهایى
 کرد. فاطمه ى زهرا         در آن روزها قد برافراشت و با دستهاى
 کوچک خود غبار محنت را از چهره ى پیغمبر           زدود . امّ ابیها ؛
    تسـلّى بخش پیغمبر. این ُکنیت از آن ایام نشأت گرفت .1373/09/03

     
       تربیت فرزندانی که الگوی بشريتند

 زندگى فاطمه ى زهـرا         از هـمه ى ابعاد، زندگى اى همراه با کار
 و تالش و تکامل و تعالى روحى یک انسان است. شوهر جوان او
 دائماً در جبهه و میدانهاى جنگ است؛  اما در عین مشـکالت محـیط
 و زنـدگى، فاطمه ى زهرا        مثل کانونى براى مراجعات مردم و
 مسلمانان است. او دختر کارگشاى پیغمبر         زاست و در این
 شرایط، زندگى را با کمال سرافرازى به پیش مى برد. فرزندانى تربیت
        میکند مثل حسن و حسین و زینب            ؛ شوهـرى را نگهدارى میکند

       فصل چهارم: 
مِّ أبـیــــها

ُ
ا

حضرت زهــرا          بـه
عنــوان دخــتر و مـادر

ی بخش پيغمبر
ّ

     تسل
 شما ببیـنید حضرت فاطمه          چگونه زندگى کرده است ! تا قبل
از ازدواج که دخترکى بود ، با آن پـدرِ به این عظـمت کارى کـرد که

زندگی فاطمی
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فصل پنجم: الگوی زن مسلمان ایرانی

 مثل على        و رضایت پدرى را جلب مى کنـد مثل پیغمبر            ! 
 راه فتوحات و غـنایم که باز مى شـود، دختر پیغمبر             ذره اى از
 لذتـهاى دنیا و تشریفات و تجمالت و چـیزهایى را که دل دختران
 جـوان و زنـها متوجه آنهـاست، به خـود راه نمى دهـد. عبادت

فاطـمه ى زهرا     . .یک عبادت نمونه است. 1371/09/25
 

      
       تربیت نسل معرفت و معنویت

 تطـبیق سوره ى کـوثر با فاطمه ى زهرا          یک تطبیق مصداقى
 درست است ؛   این هـمه برکات بر خاند ان پیغـمبر.................،  بر یکایک
 ائمه هدى          عالم ُپر است از نغمه هاى دل نواز فردى و اجتماعى
 و دنیایى و اخروى که از این حنجره  هاى پاك برخاسته ؛  حسین  بن على ،
زینب کبرى ، امام حسن مجتبى،  امام صادق،  امام سجـاد           ؛ هر
 کدام از ائمه .  ببیـنید چه غـوغایى است در عـالم معرفـت، در عـالم
 معنویت، در بزرگـراه هدایت از کلمـات این بزرگـواران و درسـهاى
آنها و معارف آنها ! این نسل فاطمه ى زهرا          است. 1386/04/14

فصل  پنجم:

 الگوِی زِن مسلماِن ایرانی
حضـرت زهــرا               به عنوان الگوی زنی که 

اسالم میخواهد بسازد

       زنی که اسالم میخواهد بسازد
 اسالم، فاطمه       آن عنصر برجسته و ممتازملکوتى را به عنوان
 نمونه و اسوه ى زن معرفى میکند. آن، زندگى ظاهرى و جهاد و
 مبارزه و دانـش و سخنورى و فـد اکارى و شوهـرد ا رى و مادرى و
 همسرى انقـالبى و برجستـگى هـمه جانـبه ى او که مردهاى
 بزرگ را درمقابلش به خضوع وادار میکرد ، این هم مقام معنوى و
 رکوع و سجود و محراب عبادت و دعا و صحیفه و تضّرع و ذات
 ملکوتى و د رخشندگى عنصر معنوى و همپایه و هم وزن و همسنگ
 امیرالمؤمنین و پیامبر        بودن اوسـت.  زن،  این است.  الگـوى

  زنى که اسالم میخواهد بسازد، این است.1368/10/26
 

         الـگــویـی برای فـهم درسـت وهـوشـــیاری 
در موقعیت ها

فاطمه  ى زهرا و زینب کبرى           زنان الگو و نمـونه   اسـالمند.
   
  

زندگی فاطمی
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فصل پنجم: الگوی زن مسلمان ایرانی

زن امروز دنیا الگو مى خواهد .  اگر الگوى او زینب  و فاطمه ى زهرا
 باشند،کارش عبارت است از فهم درست هوشیارى در درك موقعیتها
 و انتخـاب بهـترین کارها ؛ ولو با فداکارى و ایستادن پاى همه
 چیزبراى انجام تکلیف بزرگى که خدا بر دوش انسانها گذاشته
 است، همراه باشد . زن مسلمانى که الگویـش فاطـمه  ى زهرا یا
زینب کبرى           باشد،  این است.  اگر زن به فکر تجمالت و خوش
 گذرانى ها و هوسهاى زودگذر و تسلیم شدن به احساسات  بى بنیاد و بى
  ریشه باشد، نمى تواند آن راه را برود ؛ باید این وابستگیها را که مثل تار
 عنکبوت بر پاى یک انسان رهروست، از خود دور کند، تا بتواند آن راه
 را برود کما اینکه زن ایرانى در دوران انقالب و در دوران جنگ همین
 کار را کرد، و انتظار این است که در همه ى دوران انقالب همین کار

 را بکند .

       الگوی زن مسلمان ایرانی
 زنهاى مؤمن در جامعه ى ما سعى کنند قدر زن ایرانِى مسلمان را
 بدانند.  ارزش زن اسالمى و مسلمان را بدانید.  زنى که در اختالط
 و معاشرت،  با مرد قاطى نمى شـود و خود را وسیـله اى براى جلب
 چشـم مرد نمى داند و خود را باالتر از این مى داند؛ زنى که شأنش را
 عزیزتر از این مى شمارد که خود را عریان کند و با صورت و موى
 و بدن خود ، چشم رونـدگان را به سمت خویش جلب کند و هوس
 آنها را اشباع نماید ؛ زنى که خود را در دامنه ى قله اى مى داند که در
 اوج ، فاطمه ى زهرا        بزرگترین زن تاریخ بشر قرار دارد ؛ آن زن،
 زن مسلمان ایرانى است. این زن باید دیگر از این بازیچه هاى فراهم
آمده ى تمدن غربى و روشهاى توطئه آمیز آن، رو بگرداند و به آن بى 

اعتنایى کند . 1368/10/26

    
 

       الگویـی برای درس گرفتن و گرایش قلبها
 فاطمه ى زهرا                را که مى خواهیـد معرفى کنید، آن چـنان معـرفى
 کنیدکه یک انسان مسلمان، یک زن مسلمان، یک جوان مسلمان
 از آن زندگى درس بگیرد؛ در دل خود نسبت به آن مجسمه ى
 قداست و طهـارت و حـکمت و معنویـت و جـهاد، احساس خشوع
 و خضوع و وابستگى کند. این، طبیعت انسان است. ما انسانها تابع
         و متمایل به کمالیم. اگر بتوانیم کمال را در خودمان ایجاد کنیم،
 مى کنیم؛ اگرنه، آن کسى که صاحب کمال است، به طور طبیعى

انسان به او گرایش دارد. 1389/03/13
 

      رمز «یازهرا»
 هیچ کس ( نه امام بزرگوار، نه بزرگان انقالب ) در دوران دفاع مقدس
 به رزمندگان نگفت که رمز «یا زهرا» براى حمالتتان بگذارید، یا
 سربند «یا زهرا» ببندید ؛  اما هرچه که شما نگاه مى کنید، در طول
 دوران دفاع مقدس، اسم مبارك حضرت زهرا از همه ى نامهاى
 مطـهر و مبـارك دیگر بیشـتر مـطرح است، بیشتر آورده میشود ؛
 همچنین نام مبارك حضرت بقیه اهللا (ارواح..نا . این دو نــام در
 انقالب، به طور طبیعى، بدون دستور، بدون یک مطالعه ى قبلى،
 همین طور از دلــها و از ایمانـها و از عـواطف روئیــده است؛ این
 نشانه ى مبارکى است؛ نشانه ى توجه آن بانـوى دوعالم، آن عنصر
 ملکوتِى الهِى بى نظیر در عرصه ى وجود از لحاظ نورانیت بعد از پدر

بزرگوار و امیـرالمؤمنین        است.1390/03/03
   

1370/08/22

زندگی فاطمی



         رهبر انقالب: سـنت اليتغیر الهی

     نگـذاشـت ، که زهـرای مرضیـه                   ،

     در پشـت حجـاب غلیـظ اوهـام پنـهان بمـانـد ،

 و آن سـتاره درخـشان خونـین  در گذشـت زمان به

 خورشـیدی  تابان  بـدل شــد .  و امروز نام او   و     ياد

 ...مظلـومیت او، از همه ی حصـارهای کتـمان،

...عبـور کرده اسـت ، و به اعتـماد دلها و

جانها رسیده است.  1377/07/02

          سبک زندگی حضرت زهرا
در بیانات حضرت آیت هللا خامنه ای

زندگی فاطمی


