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مراقب باشیم تا جامعه از ارزش ها تهی نشود

خطبه های انقالب   |     3  

شـــــهدای ما مظهر فضائل انســـــانی بودند. من روزها و شـــــبهای زیادی را با جوانها در دوران جنگ به ســـــر بـــــرده ام و از نزدیک 
شخصیت، هویت و عظمت روحِی جوانانی را که بعدها چهره های ماندگار شهید شـــــدند، لمس کرده ام؛ اینها حقیقتًا نمادهای 

فضیلت بودند.       ۱۳۸۳/۰۴/۱۶

مزار: بهشت زهرا�تهران

شــهیدان نمادهای فضائل انسانی هستند 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهرشهید مدافع حرم حمید اسداللهی
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ایام فاطمیه  و شهادت حضرت فاطمه زهرا � تسلیت باد

به رسم آیه ها      |    3      

پیغمبران برای تحقق عدالت 
در میدان جهاد، قدم می گذاشتند

درس های قیام فاطمی
مروری بر سیره حضرت فاطمه � براساس بیانات رهبر انقالب

چرا مراقبت از ابعاد مادی و معنوی 
فرهنگ اهمیت دارد؟

پیش به سوی
 اصالح فرهنگ عمومی

گزارش  هفتـه

فرهنگ از پربسامدترین واژه ها در  گزارش
علوم هفتـــه و  تفکــــــر  اصحــــــاب  میان 

به  است.  سیاســــــی  و  اجتماعی 
همان نسبت که کمیت تعاریف در 
مورد آن زیاد است، کیفیت آن هم متنوع است. 
غ از این همه تنوع کمی و کیفی فرهنگ، اما  فار
نرم افزار زندگی عادی و روزمره انسان ها در دو 
بعد فردی و اجتماعی است. در کنار این مسئله، 
فرهنــــــگ عمومی هم مجموعه منســــــجم و 
نظام یافته ای است که هم ابعاد نظری زندگی 
انسان ها را دربر می گیرد و هم در بعد رفتاری و 

مادِی زندگی خودش را نشان می دهد.
از این جهت، می توان فرهنگی عمومی را کالف 
درهم پیچیده ای از اهــــــداف، ارزش ها، عقاید، 
باورها، رســــــوم و هنجارهای مردم دانست که 
نظام معنایی و خوب و بــــــد زندگی اجتماعی 
انســــــان را تعیین می کنند. وجه دیگر فرهنگ 
عمومی هم آنجایی اســــــت که ایــــــن عقاید و 
ارزش ها وارد متن زندگی انســــــان می شوند. 
جاری شدن این عقاید و ارزش ها در متن زندگی 
مردم باعث شــــــکل پیداکردن رفتارهای فردی 
و جمعی انســــــان شده و عالوه بر این، به مانند 
ماده ای نامرئی در میان عناصر زندگی انسانی 
جاری شــــــده و مظاهر و بعد مادی آن جامعه یا 
قوم را تشــــــکیل می دهند. از این جهت هم بعد 
نظری فرهنگ که در الیه ارزش ها و هنجارها قرار 
دارد، اهمیت پیدا می کند و هم بعد مادی آن که 

ادامه در صفحه 3در متن زندگی جاری  صفحه 2
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

 مشـــکالت اقتصادی دنبال راه حل های 
ّ

در حل
تی و مسّکن و مانند اینها نباید رفت، چون 

ّ
موق

اینها گاهی اوقات مشـــکل را افزایش میدهد؛ 
ت، گاهی مشکل 

ّ
این مسّکنها و عالجهای موق

را اضافه میکند؛ باید برای رفع این چالشـــها به 
راه حل های اساســـی پرداخت و شـــروع کرد به 
امید خدا، بـــا توّکل به خدا و بـــا صّحت عمل، با 
گامهای محکم ان شـــاءاهلل پیش رفت. نکته ی 
 این مشـــکالت 

ّ
بعد هـــم این اســـت کـــه حـــل

اقتصـــادی را موکول بـــه رفع تحریمهـــا نکنید؛ 
رفع تحریمهـــا در اختیار ما و شـــما نیســـت، در 
اختیار دیگـــران اســـت. برنامه ریزی بـــرای رفع 
مشکالت را با فرض وجود تحریم انجام بدهید 
و برنامه ریزی کنیـــد که ان شـــاءاهلل بتوان این 
کار را پیش بـــرد. اینها بـــا هّمت و تدبیـــر و با کار 
جهادی بایستی ان شـــاءاهلل حل بشود، و حل 

هم خواهد شد.     ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

من عقیده دارم و تأکید میکنم که حتمًا ماجراهای اســـارت گفته شود، نوشته شـــود، به تصویر کشیده شود، 
کارهای هنری فاخر بـــر روی آن انجام بگیرد. ایـــن معنایش حمایت از یک قشـــر، دفاع از یک حادثه نیســـت؛ این 
معنایش امضاء کردن و محکم و قطعی کردن سند پیروزی ملت ایران اســـت؛ و این کار باید انجام بگیرد. ... این 
فصل از ماجرا در زندگی ملت ایران گذشـــت و ملت ایران سود برد. یک ملت عزتش، قدرتش، صدرنشینی اش در 
تاریخ، به مجاهدت فرزندانش بستگی دارد. این مجاهدت گاهی در جبهه است، گاهی در میدان اسارت است؛ با 
این قهرمانیهائی که شماها در میدان اسارت نشان دادید؛ این استقامتها، این ایستادگیها. خب، کسانی در همان 
دوران شهید شدند؛ شـــهید تندگویان و بسیاری از شهدای دیگری که از اسارت برنگشـــتند؛ اکثر هم با سرافرازی 

برگشتند.        ۱۳۹۱/۰۵/۲۵
29 آذر؛ روز تجلیل از شهید محمد جواد تندگویان

در اقتصاد به دنبال
راه حل های اساسی باشید

عزت یک ملت به مجاهدت و استقامت فرزندانش است

دولت جوان حزب اللهی  

شخصیت  

ســـؤال: راه شـــرعی محو کاغذهـــای باطله که 
دارای اســـماء متبرکـــه اســـت، چیســـت؟ آیـــا 

سوزاندن آنها اشکال دارد؟

جواب:   دفن در خاک یا تبدیل به خمیر، اشکال 
ندارد ولی از سوزاندن آنها خودداری شود.

 حکم بازیافت کاغذهای
 حاوی اسماء متبرکه

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

مرحوم شـــهید مفّتح عالوه بر این که یک روحانی برجســـته و فداکار و روشـــنفکر و آشـــنای به نیـــاز زمان بود، 
خصوصیتی داشت که در تعداد معدودی از فضالی آن زمان این خصوصیت دیده میشد. آن، قدرت ارتباط گیری 
با نسل جوان و دانشجویان و کسانی بود که مایل بودند پیام دین را با زبان روز از یک روحانی و یک عالم به دین 
بشـــنوند. لذا هم در دوران قبل از انقالب و هم بعد از پیروزی انقالب، میدان کار این مـــرد روحانی بزرگوار، غالبًا 

منطقه جوانان - بخصوص دانشجویان - بود.         ۱۳۷۸/۰۹/۲۶
27 آذرماه؛ سالروز شهادت آیت اهلل دکتر محمد مفتح )13۵۸( و روز وحدت حوزه و دانشگاه  

این خانۀ کوچـــک فاطمـــه �و این افـــرادی که در 
آن خانـــه تربیت شـــدند که به حســـب عـــدد، چهارـ  
پنج نفر بودنـــد و به حســـب واقع، تمـــام قدرت حق 
تعالـــی را تجلی دادنـــد، خدمتهایـــی کردند کـــه ما را 
و شـــما را و همۀ بشـــر را به اعجـــاب درآورده اســـت. 
خطبـــۀ فاطمه زهـــرا�در مقابل حکومـــت و قیام 
امیرالمؤمنین و صبر امیرالمؤمنین در مدت بیســـت 
و چند ســـال و در عین حال کمـــک کاری به حکومت 
موجود و بعد هم فداکاری در راه اسالم و فداکاری دو 
فرزند عزیزش. و با اینکه عده کم و اسباب و ابزار جنگ 
پیش آنها کم بـــود، لکن روح الهـــی و روح ایمان آنها را 
آن طور کرد که بر همۀ ســـتمکاران عصر خودشـــان 
غلبه پیـــدا کردند و اســـالم را زنده کردند و بـــرای ما و 
شما الگو شدند که ما از کمی عده و ُعده و کمی ابزار 
جنگ در مقابل تمام قدرتهایی که امروز با ما به جنگ 

برخاسته  اند، مقاومت کنیم.    ۱۳۶۰/۱۲/۱۸ 

تولید داخلی احتیاج دارد بـــــه مصرف داخلی؛ این 
به عهده ی مردم اســـــت. مصرف خودمان را باید 
از تولیدات خودمان انتخاب کنیم. اینکه کســـــانی 
همه اش دنبـــــال مارکهـــــا و برندهـــــای خارجی و 
اسمهای خارجی باشند، خطاســـــت؛ فرونشاندن 
یک هوس شخصی است، اما ضربه زدن به یک کار 
عمومی و اصلی است. مصرف داخلی، تولید داخلی 
را افزایش میدهد؛ تولید داخلـــــی که افزایش پیدا 
کرد، بیکاری برطرف میشود. تولید که رونق بگیرد، 
یعنی تورم کم بشـــــود، گرانی کم بشود، اشتغال 
افزایش پیدا کند؛ اینها همه به هم متصل اســـــت. 
یک سر این قضیه دست ما مردم است، که مصرف 

خودمان را چگونه انتخاب کنیم..    ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ 

مردهـــا در میدان اصطکاک های گوناگون، با حوادث 
مختلفی مواجه میشـــوند و تأثـــرات گوناگونی برای 
آنهـــا پیـــش می آید که همســـران آنها ضمـــن این که 
خودشان نقشهای درخور و قابل توجهی را میتوانند 
در هـــر عرصه یی نشـــان دهند، ایـــن نقش مهم را هم 
بـــر عهده دارند که همســـران خود را کـــه در این صف 
مقدم مشـــغول مجاهدت و مبارزه هستند، تقویت 
و آنها را حفظ کنند. یک مجموعه ی به هم پیوسته ی 
متواصِی به حق و متواصِی به صبر در درون خانواده ی 
مســـلمان وجـــود دارد؛ لذا قـــرآن میفرماید که: »قوا 
انفســـکم و اهلیکم نارا وقودها الّنـــاس و الحجارة«؛ 
هم خودتان را حفظ کنید، هم اهل تان را. این خطاب 
به مردها و زن ها، هر دو، است. اهِل هر انسانی عبارت 
اســـت از خانواده و نزدیکان او. زِن شـــما، اهِل شـــما 
مردها و مرِد شـــما، اهِل شـــما زنهاست. حفظ عناصر 
اصلی داخل کانون خانواده، به حفظ خوِد انسان هم 

کمک میکند.     ۱۳۸۳/۰۵/۲۵  

شهید مفتح حلقه وصل حوزه و دانشگاه بود

فداکاری و 
ایمان فاطمی؟اهس؟ 

اسالم را زنده کرد

مصرف تولیدات داخلی به 
افزایش اشتغال کمک می کند

خانواده در اسالم یک مجموعه 
متواصی به حق و صبر است 

عکس نوشت  

آیت اهلل خامنه ای درحال امضای دفتر یادبود شهید مفتح در دانشــکده الهیات دانشگاه تهران

Gap.im/KhatteHezbollah                       :گپ   
اینستاگرام:

ارتباط بـا 
خط حزب اهلل                     

   پیامک:                                              ۱۰۰۰۱۰۲۸ 
Khat@khamenei.ir        :رایانامه   

eitaa.com/khattehezbollah            :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                                   :بله   @Khat_Khamenei
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انســـان تحـــّوالت اجتماعـــی را دیـــر میفهمـــد؛ بایـــد مراقب 
بود... آن کســـانی که حوزه حاکمیتشـــان شخص خودشان 
اســـت، مواظب خودشـــان باشند. آن کســـانی هم که حوزه 
حاکمیتشان از شخص خودشان وسیعتر است، هم مواظب 
خودشـــان باشند، هم مواظب دیگران باشند. آن کسانی که 
 

ّ
در رأســـند، هم مواظب خودشـــان باشـــند، هم مواظب کل
جامعه باشـــند که به ســـمت دنیاطلبی، به سمت دل بستن 
بـــه زخارف دنیا و به ســـمت خودخواهی نروند. این معنایش 
آبـــاد نکـــردن جامعه نیســـت؛ جامعه را آباد کننـــد و ثروتهای 
فراوان به وجود آورند؛ اما برای شخص خودشان نخواهند؛ 
این بد اســـت. هر کس بتواند جامعه اسالمی را ثروتمند کند 
و کارهـــای بزرگی انجام دهد، ثواب بزرگی کرده اســـت... باید 
مراقب باشیم. همه باید مراقب باشند که این طور نشود. اگر 
مراقبت نباشد، آن وقت جامعه همین طور بتدریج از ارزشها 
تهیدســـت میشـــود و به نقطه ای میرسد که فقط یک پوسته 

ظاهری باقی میماند.   ۱۳۷۷/۰۲/۱۸  

مراقب باشیم تا جامعه از ارزش ها تهی نشود

خطبه های انقالب  

پیغمبران برای تحقق عدالت 
در میدان جهاد، قدم می گذاشتند

به رسم آیه ها  

خلقّیـــات نیکـــو را در عمـــل بـــا مـــردم، در عمـــل بـــا محیـــط، در 
تعامـــل بـــا جامعـــه و انســـانها بـــه کار ببریـــم. امـــام صـــادق � 
بـــه اصحابـــش میفرمـــود: جـــوری عمـــل کنیـــد در بیـــن مـــردم کـــه 
هـــر کـــس شـــما را میبینـــد، بگویـــد اینهـــا یـــاران امـــام صادقنـــد، 
رحمـــت خـــدا بـــر امـــام صـــادق، مایـــه ی تحســـین بـــرای مـــا بشـــوید. 
رفتـــار یکایـــک عزیـــزان بســـیجی، شـــما جوانهـــا، شـــما عناصـــر پـــاک، 
شـــما دلهـــای پاکیـــزه و روشـــن، رفتـــار یکایـــک شـــما بـــا آحـــاد مـــردم، 
ــام  ــگان نظـ ــا پرورش یافتـ ــد اینهـ ــه بگوینـ ــد کـ ــوری باشـ ــد جـ بایـ
ـــرای  ـــرام ب ـــت، مایـــه ی جلـــب احت اســـالمی اند؛ مایـــه ی جلـــب محّب

نظـــام اســـالمی و بـــرای جمهـــوری اســـالمی.   ۱۳۹۲/۰۸/۲۹

خلقیات نیکو      را      در خود پرورش دهیم 

درس اخالق  

گزارش  هفتـه

خـــدای متعال همـــه پیغمبـــران را فرســـتاد، »لیقـــوم الّناس 
بالقســـط«؛ برای این که قســـط و عدالت را در جامعه مســـتقر 
کنند، بالفاصلـــه میفرماید: »و انزلنا الحدید فیه بأس شـــدید 
و منافـــع للّنـــاس«۱؛ یعنی پیغمبـــران عالوه بر این کـــه با زبان 
دعوت ســـخن میگوینـــد، با بـــازوان و ســـرپنجگان قدرتی که 
مجّهز به ســـالح اســـت، بـــا زورگویـــان و قدرت طلبان فاســـد، 
معارضـــه و مبارزه میکنند. پیغمبر اکـــرم وقتی به مدینه آمد و 
نظام اســـالمی را تشـــکیل داد، آیات قرآن را بر مردم میخواند، 
به گوش دشـــمنان هم میرســـانید؛ اما به ایـــن اکتفا نمیکرد. 
کســـانی که طرفـــدار عدالت هســـتند، در مقابـــل زورگویان و 
زیاده طلبـــان و متجـــاوزان به حقوق انســـانها باید خـــود را به 
قدرت مجّهز کنند. لذا شـــما میبینید از روزی که نظام اسالمی 
به وجود آمد، دشـــمنان اسالم حرکت اسالم را جّدی گرفتند و 
عالقه مندان و طرفداران اســـالم هم در اطـــراف و اکناف عالم 

امیدوار شدند.     ۱۳۹۱/۰۵/۲۶ 

می شود.
بر همین مبناست که هر جامعه ای مبتنی بر نظام 
ارزشــــــی و هنجاری خود به  سمت وسوی خاصی از 
رفتار، پوشش، گفتار، تغذیه و خلق آیین هایی برای 
تولد و ازدواج و مرگ حرکت می کند. نوع تعامالت 
بین زن و مرد و دختر و پسر در خارج از حریم خانواده 
در یــــــک جامعه به گونه ای اســــــت و در جامعه ای 
دیگر به گونه دیگری؛ نوع جهت گیری ها و بســــــیج 
عمومی مردم در یک جامعه به یک سمت است و 
در جامعه ای دیگر به سمت وسوی دیگری؛ مردم 
یک جامعه در هنگامه سختی و صعوبت به گونه  ای 
رفتار می کنند و جامعه ای دیگر  به شکل متفاوتی 
از خود واکنش نشان می دهد. این ها همه مظاهر 
عینی و ملموسی است که مفهومی به نام فرهنگ 

عمومی آن را شکل می دهد. 
این مفهوم بنیادین اســــــت که باعث می شود رفتار 
افــــــراد یک جامعه در هنگام بــــــروز تهاجم خارجی، 
گریختن و رهاکردن زندگی باشد یا ایستادن و در برابر 
مهاجم مقاومت کردن. این مفهوم است که تعیین 
می کند افق زندگی فــــــردی و اجتماعی یک جامعه 
چه باشد؛ افقی باشــــــد که صرفًا قرار است نیازهای 
عادی روزمــــــره را تأمین کند، یا افقی که بر مبنای آن 
انسان  ها برای بعضی امور ولو غیرمادی، سختی  و 
صعوبت را به جان بخرند. این ها همه از آن جهت ذکر 
شد که مشخص شود هسته مفهومی این عبارت 
دوکلمه ای چه اهمیتی در زندگی و سرنوشت انسان 
دارد. بیهوده نیســــــت این مدعا که بخش مهمی از 
سرنوشت هر فرد و جامعه ای از نوع نظام فرهنگ 

عمومی آن جامعه قابل لمس و حدس است. 
فرهنگ عمومــــــی وقتی در بطــــــن و متن زندگی 
افراد یک جامعه جاری شــــــد، سبک زندگی آن ها را 
می سازد. ســــــبک زندگی همان نظام و ساختاری 
است که انســــــان ها در قالب آن از خصوصی ترین 
تا عمومی ترین مســــــائل زندگی شخصی خود را 
در قالب آن ســــــاختارها انجــــــام می دهند. از نظام 
ارزش گذاری و خوب و بد دانســــــتن و امور گرفته تا 
تأمین نیازهای زیســــــتی از آب و غذا و غرایز انسانی؛ 
از شکل معماری ســــــاختمان و نوع ابزارها و لوازم 
زینتی مورد اســــــتفاده در منــــــزل و ادارات گرفته تا 
شیوه رانندگی و نوع ادبیاتی که سواره ها و پیاده ها 
در هنگام خطاب قراردادن یکدیگر از آن اســــــتفاده 
می کنند؛ از نوع و شیوه برنامه ها برای پرکردن اوقات 
فراغت گرفته تا تصمیم گیری برای شکل تربیت فرزند 
و کسب وکار و نوع برخورد با اموال عمومی الگوی 
مصرف و بروز کنش های سیاســــــی و مسئله خط 
و زبان.  فرهنگ عمومی مــــــردم ایران و بعد مادی 
جاری شــــــده در متن زندگی مردم در یک قرن اخیر 
به طور عام و در نیم قــــــرن اخیر به طور خاص مورد 
هجوم جریان ویرانگر فرهنــــــگ و تمدن غرب قرار 
گرفته است. ارتقای نظام کیفی و کمی تکنولوژیک و 
ابزارهای ارتباطی و صنعت سرگرمی مبتنی بر محور 
ســــــرمایه هم به کمک این هجوم آمده است. از یاد 
نبردیم که نهضت امام خمینیو انقالب اسالمی 
اگر به بار نشســــــت و حاکمیت جمهوری اسالمی را 
رقم زد به دلیل مفهــــــوم بنیادین هویت و فرهنگ 
مردم ایران بود که هنــــــوز زیر بار ضربات خردکننده 
تهاجــــــم فرهنگی غرب کمر خم نکــــــرده بود. از این 

جهت، بخش مهمی از بقا و ماندگاری حرکت خمینی 
کبیر در درجه اول در گرو حفظ و پاسداری از این 
هسته مفهومی و در درجه بعد ارتقای کمی و کیفی 

آن در بعد نرم افزاری زندگی است. 
اگر قرار اســــــت انســــــان تراز انقالب اســــــالمی 
تربیت شــــــده و به دل ســــــختی ها و شدائد بزند، 
پیش نیــــــاز آن پاس داشــــــتن از فرهنگ عمومی 
جامعه ای اســــــت کــــــه در ســــــال ۱۳۵۷ به ندای 
»هل مــــــن ناصر« امام خمینــــــی لبیک گفت. 
این پاســــــداری باید در هر دو بعد مادی و معنوی 
فرهنگ صورت پذیرد. هم مظاهر فرهنگ عمومی 
را در کوچه و خیابان و نظام معماری و پوشــــــش و 
خط و زبان باید از دستبرد خدشه حفظ کرد و هم 
بخش معنوی آن را در بخش ارزش ها و هنجارها 
مراقبت کرد که نکند امور »نامطلوب« مشمول 
مرور زمان و تغییرات تدریجی شــــــده و به مرور به 
امور »مطلوب« تبدیل شوند که اگر این گونه شد، 
خط کش ارزشی و هنجاری جامعه هم در درازمدت 
تغییر پیداکرده و »ظالم« به »مظلوم« تبدیل شده 

و »جالد« به »شهید«.
بایــــــد نظمی بلند پی افکند کــــــه در تالطم روزمره 
زندگی دچار اعوجاج نشــــــده و هم پاسدار هویت 
انسان ساِز پیشین باشد که سربازان خمینی را 
تربیت کرد و هم خود کمر همت به تربیت پرورش 
انسان هایی بزند که در برابر شدائد و سختی ها بر 
هرچه شک و ترس و تردید و تعلق است، غلبه کنند 
و حسینی شــــــوند. »اگر ما در این بخشی که متن 
زندگی است، پیشرفت نکنیم، همه پیشرفت هایی 
که در بخش اول کردیم، نمی تواند ما را رستگار کند؛ 
نمی تواند به ما امنیت و آرامش روانی ببخشــــــد؛ 
همچنان که می بینید در دنیای غرب نتوانســــــته. 
در آنجا افســــــردگی، ناامیــــــدی و از درون به هم 
ریختن هســــــت، عدم امنیت انسان ها در اجتماع 
و در خانواده هســــــت، بی هدفی و پوچی هست؛ 
با اینکه ثروت، بمب اتم، پیشــــــرفت های گوناگون 
علمی و قدرت نظامی هم هست. اصل قضیه این 
است که ما بتوانیم متن زندگی را، این بخش اصلی 
تمدن را اصالح کنیم. البته در انقالب، در این بخش، 
پیشرفت ما چشم گیر نیست؛ در این زمینه، ما مثل 
بخش اول حرکت و پیشــــــرفت نکردیم. خب، باید 
آسیب شناسی کنیم؛ چرا ما در این بخش پیشرفت 

نکردیم؟«   ۱۳۹۱/۷/۲۳
در چنین نگاهی است که موجودیت یک قوه عاقله 
فراقوه ای که با رفت وآمد دولت ها دچار نوســــــان 
نشــــــود و بتواند فرمان مدیریــــــت و برنامه ریزی و 
مصون ســــــازی فرهنگ عمومی را بر عهده بگیرد، 
اهمیت خود را به رخ می کشــــــد؛ قوه عاقله ای که 
در نظام ســــــاختاری جمهوری اسالمی در جایگاه 
شــــــورای عالی انقالب فرهنگی قرارگرفته و از قضا 
این موضــــــوع هم یکی از مهم تریــــــن وظایف این 
شورا به شــــــمار می رود که در حکم اخیر انتصاب 
اعضای آن از ســــــوی رهبر انقالب به صراحت مورد 
اشاره قرار گرفته بود: »شــــــاکله و آرایش عمومی 
فرهنگ در همه بخش های گســــــترده آن، نیازمند 
نظم و محتوای انقالبی اســــــت. این یگانه وسیله 
مصون سازی فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم 
فرهنگی و رســــــانه ئی برنامه ریزی  شده بیگانگان 

۱۴۰۰/۸/۲۳ بدخواه است.« 

2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

ادامه از  صفحه 1

گزیده بیانات

1( حدید: 2۵

درس های       قیام
فاطمــــــــــــــی

مــروری بر سیـــره حضــــرت فاطمـــــه � 
بــراســــاس بیـــــانــــــــات رهبــــــر انقـــالب

الف( ابعاد معنوی و معرفتی

   عبادِت نمونه
عبــــادت فاطمه زهــــرا، �، یــــک عبادت نمونه اســــت. 
»حســــن بصری« که یکی از عّباد و زّهاد معروف دنیای اســــالم است، درباره 
فاطمــــه زهرا � می گوید: به قدری دختــــر پیغمبر عبادت کرد و در محراب 
عبادت ایســــتاد کــــه »تورمت قدماهــــا«. پاهای آن بزرگوار از ایســــتادن در 

محراب عبادت، ورم کرد!     ۱۳۷۱/۰۹/۲۵

   رســــیدن به مقام صدیقه کبری در اثر بندگی خدا
ارزش فاطمه ی زهرا � به عبودیت و بندگی خداست. اگر 
بندگــــی خدا در فاطمه ی زهرا � نبود، او صدیقه ی کبری 
نبــــود. صّدیق یعنی چه؟ صّدیق کســــی اســــت که آنچه را 

می اندیشــــد و میگوید، صادقانه در عمل آن را نشان دهد.۵/۵/۱۳۸۴     

   رســــیدن به مقام سخن گفتن با فرشتگان
فاطمــــه ی زهرا� در ســــنین جوانــــی، از لحــــاظ مقام 
معنــــوی به جایی میرســــد که بنابر آنچه کــــه در بعضی از 
روایات اســــت، فرشــــتگان با او ســــخن میگویند و حقایق 
را به او ارایه میدهند. محّدثه اســــت؛ یعنی کســــی اســــت که فرشتگان با او 

حدیــــث میکنند و حرف میزنند.   ۲۶/۱۰/۱۳۶۸

   ثبت همه حوادث بشــــریت در مصحف فاطمه
 در روایــــات متعّددی اســــت که ائّمه �، برای مســــائل 
گوناگون خــــود، به »مصحف فاطمه« رجــــوع میکردند. 
بعد امــــام میفرماید: در این کتاب، احــــکام حالل و حرام 
نیســــت. بلکه همه حوادث جاری بشــــری در دورانهای آینــــده، در این کتاب 
هســــت. این، چه دانش واالیی اســــت! این، چه معرفت و حکمت بی نظیری 
اســــت که خدای متعال به یک زن در سنین جوانی بخشیده! این، مربوط به 

مسائل معنوی است.۲۵/۹/۱۳۷۱     

ب( ابعاد اجتماعی و سیاسی

   صبر بر گرسنگی خانواده خود و کمک به نیازمندان
در قضّیه ی مسکین و یتیم و اسیر که خدای متعال در سوره ی 
»هل اتــــٰی« این جور با عظمــــت از این حادثه یاد میکند... آنجــــا این بزرگوارها بر 
گرسنگی خودشان و همه ی اعضای خانواده شان صبر کردند و به یتیم و مسکین 

و اسیر کمک کردند... این درس فاطمی است.     ۲۶/۱۱/۱۳۹۸

   دوری از تجمالت در زندگی
زندگی فاطمه زهرا � از همه ی ابعاد، زندگی ای همراه با کار 
و تالش و تکامل و تعالی روحی یک انســــان است... فرزندانی 
تربیت میکند مثل حسن و حسین و زینب؛ شوهری را نگهداری 
می کند مثل علی و رضایت پدری را جلب میکند مثل پیغمبر! راه فتوحات و غنایم که 
باز میشود، دختر پیغمبر ذّره ای از لّذتهای دنیا و تشریفات و تجّمالت و چیزهایی را 
که دل دختران جوان و زنها متوّجه آنهاست، به خود راه نمی دهد.     ۱۳۷۱/۰۹/۲۵

   غمگسار پیغمبر � در سختی مبارزات
دوران سه ســــاله شــــعب ابی طالب که از دوران های سخت 
زندگی پیغمبر است و آن حضرت در دّره ای با همه مسلمانان 
معــــدود، در حال تبعید اجباری زندگــــی می کردند؛ این دختر 
مثل یک فرشته نجات برای پیغمبر؛ مثل مادری برای پدر خود؛ مثل پرستار بزرگی 
برای آن انسان بزرگ، مشکالت را تحّمل کرد. غمگسار پیغمبر شد.   ۲۵/۹/۱۳۷۱  

   پشتیبانی از امیرالمؤمنین �در میدان جهاد
در تمام قریب به یازده ســــال زندگی مشــــترک فاطمه ی زهرا 
و امیرالمؤمنیــــن �، هیچ ســــالی، بلکه هیچ نیم ســــالی 
نگذشــــت که این شوهر، کمر به جهاد فی سبیل اهلل نبسته و 
به میدان جنگ نرفته باشد و این زن بزرگ و فداکار، همسرِى شایسته ی یک مرد 

مجاهد و یک سرباز و سردار دایمی میدان جنگ را نکرده باشد.     ۲۶/۱۰/۱۳۶۸

   دفاع از حق والیت 
بعد از رحلت پیغمبر شــرایط بســیار دشوار و غیر قابل توضیح 
حّتــی بــرای افــکار خــواص، پیش می آیــد. از همــه ی اصحاب 
پیغمبــر، ]فقط[ ده نفر، دوازده نفر در مســجد حاضر شــدند 
بلنــد شــوند از امیرالمؤمنیــن و از حــّق آن بزرگــوار دفــاع کنند... آن وقــت در این 
شــرایط، دختر پیغمبر می آید در مســجد و آن خطبه ی غّراء را، آن بیان عجیب را، 

ارائــه میکنــد و اداء میکنــد و حقایقی را بیان میکند.     ۲۹/۱۲/۱۳۹۵

»در زندگی فاطمه ى زهرا باید دقیق شــــــد، بــــــا نگاهی نو، آن زندگی را 
شناخت و آن را الگو قرار داد.« ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در بیانــــــات مختلف ابعاد زندگانی حضرت فاطمــــــه زهرا � را تبیین 
کرده اند کــــــه دو محور مهم این موضوع در این اطالع نگاشــــــت مرور 

می شود.


