
کارشناس مذهبی و خطیب دینی:

فدک بهانه ای برای احقاق والیت امیرالمومنین )ع(بود

خبرگزاری شبستان، گروه قرآن و معارف: حضرت فاطمه )س( مشهور به فاِطمه َزهرا، دختر پیامبر 
اسالم)ص( و خدیجه کبری)س( و همسر امام علی)ع( است. او یکی از پنج تن آل عبا )اصحاب 
کساء( است که شیعیاِن دوازده امامی آنها را معصوم می دانند. امام دوم و سوم شیعیان، زینب)س( 
اَبیها  اُّم  العالمین از جمله القاب وی و  و ام کلثوم از فرزندان ایشان هستند. زهرا، بَتول، سیدة نساء 
با مسیحیان نجران  پیامبر)ص( در روز مباهله  کنیه مشهور او است. حضرت فاطمه، تنها زن همراه 
بوده است. سوره کوثر، آیه تطهیر، آیه مودت و آیه اطعام و احادیثی چون حدیث بَضعه در شأن 
و فضیلت فاطمه نازل و نقل شده اند. در روایات آمده است که پیامبر)ص(، فاطمه)س( را برترین 
زن در دو عالم معرفی کرده و خشم و خشنودی او را خشم و خشنودی خداوند دانسته است. در 
زیارت  و  والیت  حریم  از  دفاع  در  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  جایگاه  به  توجه  با  و  فاطمیه  ایام 
با  معارف خبرگزاری شبستان، گفتگویی  و  قرآن  ایشان است، خبرنگار گروه  به  منسوب  خاصه که 
حجت االسالم »ابراهیم بهاری« کارشناس مذهبی و خطیب دینی انجام داده است که در ادامه می 
خوانید: قرائت زیارت نامه ائمه اطهار به ویژه حضرت فاطمه زهرا )س( چه آثار و برکاتی دارد؟ 

چه روایاتی درباره اهمیت قرائت زیارتنامه ایشان وجود دارد؟ 
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به گــزارش خبرنــگار گــروه قرآن و 
حضرت  شبســتان،  خبرگزاری  معارف 
فاطمه زهرا )س( كامــل ترین و برترین 
الگو و اســوه برای زنان مسلمان جهان 
اســت كه امروز نیاز اســت همه امت 
اســامی بویژه زنان ما بیش از پیش در 
همه امور از زهد، تقــوا و عبادت گرفته 
تا همسرداری، والیت پذیری و ایثارگری 
از این بانوی بزرگــوار درس بگیرند لذا 
در ایــن خصــوص با حجت االســام 
والمســلمین »علی اكبر ذاكری«، عضو 
هیئت علمی و مدیر گروه سیره اهل بیت 
)ع( پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی، 
گفت و گویی انجــام دادیم كه در ادامه 
مشــروح آن تقدیم حضورتان می شود. 
مهمترین وجــه زندگی  حضرت فاطمه 
)س( چیســت؟ مهمترین و جامع ترین 
ویژگی زندگی حضرت فاطمه )س( صبر 

و استقامت این بانوی بزرگوار اسام بوده 
است. این نکته از جهات مختلفی قابل 
بررسی و تبیین می باشد. ایشان وقتی در 
كودكی مادر خود را از دست می دهند، 
جزو مدافعان پدر گرامی شــان در مکه 
می شــوند. وی در برابر تمام توهین ها 
و مشکاتی كه دشمنان برای رسول خدا 

)ص( به وجود می آورند با جان و دل از 
پدرشــان حمایت می كردند ؛ بر همین 
اســاس بود كه پیامبر اكرم )ص( وی را 
ام ابیها )مادر پدرشــان( نام نهادند. با 
وجود اینکه سن زیادی نداشتند در همه 
جا همکار و همیار رســول اكرم )ص( 

بودند.

حضرت فاطمه )س( كامل ترین الگو برای زنان

زهرا)س( در حیات بابركت شــان با هیچ طاغوتی بیعت 
نکردند و مســیر انتخابی ایشان، مبارزه با طواغیت زمان 
بود. قائم مقــام مدیر مركز تخصصــی مهدویت حوزه 
علمیه قم ادامه داد: با مراجعــه به تاریخ این حقیقت را 
درمی یابیم، چنان كه در منابع اهل سنت همچون تاریخ 
طبری این مهم ذكر شــده است. از دیگر سو، از عوامل 

غیبت امام مهدی)عج(، عدم بیعت با طواغیت است.

به گــزارش خبرنگار گروه غدیر و مهدویت خبرگزاری 
شبســتان، به مناســبت قرار گرفتن در آســتانه دهه دوم 
فاطمیه و ایام عزاداری حضرت زهرای مرضیه سام الله 
علیها و به منظور بررســی وجوه مشترک سیره فاطمی و 
ســبک زندگی مهدوی، با حجت االســام والمسلمین 
»علی مصلحــی«، قائم مقــام مدیر مركــز تخصصی 
مهدویت حوزه علمیه قــم گفتگویی ترتیب داده ایم كه 
در ادامه مشــروح آن تقدیم حضورتان می شود: حجت 
االسام والمســلمین مصلحی در تشریح وجوه مشترک 
سیره فاطمی و سبک زندگی مهدوی، اظهار كرد: یکی از 
نکات بارز در سبک زندگی حضرت زهرای مرضیه سام 
الله علیها این اســت كه بعــد از ماجراهای رخ داده در 
صدر اسام، درصدد بودند تا از ایشان بیعت بگیرند اما 
حضرت)ع( پرهیز كرده و بیعت نکردند این همان سیره 
ای اســت كه حضرت مهدی)عج( دارند و با طواغیت 
زمانه بیعــت نکرده و نمــی كنند، چنــان كه حضرت 

شباهت های امام زمان)عج( به 
حضرت زهرا)س(
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خبرگــزاری شبســتان، گروه مســجد و كانــون های 
مســاجد: محله غیاثــی در جنوب تهــران و حد فاصل 
خیابان خاوران تا بزرگراه شــهید آیت الله محاتی واقع 
شــده و از قدیمی تریــن محات پایتخت كشــورمان 
است. محله غیاثی از گذشــته تاكنون به مردمان متدین 
و خیرش شــناخته می شــود و هنوز هم پس از گذشت 
سال سال از درگذشت حجت االسام والمسلمین سید 
مهدی طباطبایی، امام جماعت مسجد موسی بن جعفر 
)ع( )واقع در غیاثی، خیابان شــهید سعیدی( هنوز هم 
ذكر خیر وی در مســاجد، هیئت های مذهبی، مغازه ها 
و منازل مردم بیان می شــود و خیریه شــهید »آیت الله 
سعیدی« این مسجد، بیش از 400 نفر را تحت پوشش 
قرار داده اســت. اما این امام جماعت و مســجد موسی 
بن جعفر )ع( تنها روحانی و مســاجدی در سطح محله 
غیاثی نیســتند كه به فکر نیازمندان جنوب شــهر تهران 
هستند و در این میان، مسجد »فاطمیه« كه پس از پارک 
گلشــناس )واقع در تهران، خیابان 17 شهریور، انتهای 
خیابان عجب گل، انتهای خیابان شهید صمدی( در این 
منطقه قرار دارد نیز به همت اهالی آن در یاری رسانی به 
نیازمندان بسیار موفق است. نصب صندوق پیشنهادت 
و انتقادات در حیاط مســجد خیریه این مسجد پیش از 
شــیوع ویروس كرونا 50 خانواده را تحت پوشــش قرار 
داده و هر ماه به آنان بسته ارزاق تقدیم می كند و در دوره 
شــیوع ویروس كرونا و در پی افزایش درخواست ها از 

این مسجد، 25 نفر نیز به این فهرست اضافه شدند.

رسیدگی مسجدی ها به محرومان 
در ایام فاطمیه

خبرگزاری شبستان، گروه مسجد و كانون های مساجد: مسجد حضرت علی 
بن موســی الرضا )ع( واقع در خیابان 17 شهریور، خیابان شهید قادری، پایین 
تر از میدان شــهدا، در حوزه های مختلف فعال اســت كه اگر در منطقه شهدا 
و ایران واقع نشــده بود حتما بیش از این زبانزد خاص و عام می شــد. در واقع 
وجود مساجدی همچون فائق، سادات اخوی، آشتیانیها و حضرت سیدالشهدا 
)ع( این دو منطقه را از غنی ترین مراكز در شــهر تهران از نظر داشتن مساجد 
تراز اسامی تبدیل كرده اســت. همکاری دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
با مســجد حضرت علی بن موسی الرضا )ع( وجود هر یک از این مساجد به 
تنهایی می تواند موجب رونق ســبک زندگی اســامی ایرانی شود حال تصور 
كنید این همه مسجد بســیار فعال و با كارگزارانی بسیار پر تاش، چه غوغایی 
به پا می كند. به هر روی در میان همه این مســاجد، مسجد حضرت علی بن 
موســی الرضا )ع( یک ویژگی منحصر به فرد دارد: واقع شدن دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در قلب آن. در واقع به گفته حجت االسام والمسلمین 
»مهدی رئوفی« فعالیت های مسجد حضرت علی بن موسی الرضا )ع( آنقدر 
خوب و وســیع اســت و البته به دلیل نام زیبای آن، شــش سال مقرر شد دفتر 
نمایندگی این آســتان در منطقه 12 شهر تهران، در این مسجد واقع شود. دهه 
كرامت، نقطه اوج همکاری دو مجموعه مذهبی در منطقه 12 تهران همکاری 
این دو مجموعه در طول ســال برقرار اســت اما به گفته امام جماعت مسجد 
حضرت علی بن موســی الرضا )ع( اوج آن در ایام دهه كرامت و والدت امام 
رئوف است به طوری كه هر سال گروهی از خادمان آستان قدس رضوی ضمن 
حضور در مســاجد دیگر منطقه 12 شهر تهران، به صورت ویژه در این مسجد 
نیز حاضر می شــوند. خدمت رســانی به نیازمندان از كارهای مشترک دیگر 
میان مســجد حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در تهران اســت كه به گفته حجت االسام والمسلمین رئوفی، طی دو 
سه ســال اخیر، 50 بسته ارزاق به صورت مستمر توسط این دو مجموعه میان 

خانواده های نیازمند توزیع می شود.
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اقامه عزای فاطمی در گلزار شهدا
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خبرگزاری شبســتان، گروه قرآن و معارف: حضــرت فاطمه زهرا )س( یکی 
از پنج بانوی قدســی تاریخ جهان به شــمار می رود و جایگاه بسیار رفیعی در 
دین اســام دارد. حضرت فاطمه زهرا )س( ســومین معصوم، دختر معصوم، 
همســر معصوم و مادر معصوم و دارای ویژگی های ممتاز متعددی اســت. 12 
امام بزرگوار شــیعه )علیهم السام( از نسل حضرت فاطمه زهرا )س( هستند؛ 
مطابق روایات ســوره و آیاتی از قرآن كریم مانند ســوره كوثر، سوره انسان، آیه 
تطهیر و آیه مودت در حق آن حضرت )س( و همســر و فرزندانش نازل شــده 
اســت و دوستی و دشمنی با ایشــان، به منزله دوستی و دشمنی با پیامبر )ص( 

است.

به گزارش خبرنگار گروه مســجد و كانون های مساجد خبرگزاری شبستان، 
مساجد از صدر اسام بستری برای اجتماع مردم و پایگاهی برای فعالیت های 
اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و همچنین رســیدگی به محرومین بوده اند، در 
عصر حاضر نیز نقش مســاجد در عرصه های مختلف غیرقابل انکار اســت. 
یکی از این مســاجد فعال در شهرستان پاكدشت كه به همت بچه های كانون 
فرهنگی هنری فجر این مســجد توانســته در تعمیق باوره های دینی و گسترش 
آموزه های اســامی و دســتگیری از نیازمندان فعالیت های گسترده ای انجام 
دهد، مسجد فاطمه الزهرا)س( است. این مسجد از سال 90 در این شهرستان 
بنا شــده است و با برنامه های خیرخواهانه و فرهنگی توانسته بسیاری از اهالی 

این منطقه را جذب فعالیت های مسجد كند.

به گزارش خبرگزاری شبســتان، »معصومه ظهیری« ضمن تسلیت شهادت 
جانســوز حضرت فاطمه الزهرا)س( و ایام فاطمیه، اظهار داشت: این بانو در 
دفاع از ارزش های اسام، اعتراض به غصب مال مومنان به قرائت خطبه فدكیه 
پرداختنــد و همچنین با شــیوه های مختلف تبلیغی از جمله ســخنرانی، پیام 
رســانی، تبلیغ چهره به چهره و تداعی معانی بــه غصب مقام امامت و والیت 
اعتراض كردند. معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه های علمیه خواهران تاكید كرد: 
این حضرت بعد از رحلت جانسوز رســول خدا)ص( و عدم انتقال امامت به 
حضرت علی)ع( و ایجاد شکاف اجتماعی در موضوع جایگاه امامت و والیت 
عکس العمل نشــان دادند. ظهیری با اشاره به اینکه حضرت زهرا)س( والیت 
مدار بودند، گفت: حضرت زهرا)س( به خاطر اینکه نهال نوپای اسام، ریشه 
بدواند در موقعیت های اجتماعی و در دفاع از جایگاه امامت و والیت، پیشگام 

و علمدار شد.

دفاع حضرت زهرا)س( از امیرمومنان)ع( در مقام ولی خدا بود نه از باب همسری

از دوشنبه های قرآنی تا ترویج فرهنگ فاطمی به همت بچه های مسجد »فاطمه  الزهرا)س(«

بصیرت و والیتمداری حضرت زهرا)س( در جامعه امروز الگو شود
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 حجــت االســام » داود جالونــد« 
در گفت و گــو با خبرنگار گــروه قرآن و 
معارف خبرگزاری شبســتان با اشــاره به 
خدمــات گروه جهــادی فاطمیون هیئت 
رزمندگان اسام  در بحران بیماری كرونا 
اظهــار كرد: پس از شــیوع بیماری كرونا 
با تشــکیل گــروه جهــادی در گندزدایی 
محات و ضدعفونی معابر و خیابان های 
تهران و ایســتگاه هــای اتوبوس،پارک ها 
و فضاهای ســبز در سطح منطقه،دستگاه 
های خــود پرداز،پمپ هــای بنزین وارد 
عمل شــدیم و با توجه به كمبود ماســک 
با همــکاری وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی در تهیه و تولید آن ورود 
كردیم. مدیرگروه جهادی فاطمیون ســتاد 
مركزی هیئت رزمندگان اســام بیان كرد: 
برای رفع  اقام بهداشــتی اقــدام به تهیه  
چرخ خیاطی صنعتی و كارگاهی، خانگی 

كردیم و اگرچه در روزهــای اول میزان 
تولید ماســک این گروه جهادی كم بود، 
اما با افزایش تعداد دســتگاههای تولید 
ماســک به 270 عدد در حــال حاضر 
بیــش از 5 هــزار ماســک در طول روز 
تولید و به نیازمندان تهران و نیز تعدادی 
دیگر از استانها به صورت رایگان عرضه 
می شود. حجت االســام جالوند در 
ادامه با اشــاره به تولید »گان« به عنوان 
محوردیگر فعالیت جهادگران ســامت 
گروه جهادی فاطمیون خاطرنشان كرد: 
با رایزنی با وزارت بهداشــت خط تولید 
لبــاس گان هم راه انــدازی نمودیم وبا 
تولیــد لباس مخصــوص كادر درمان و 
عرضه به تعدادی از بیمارســتانها سعی 
كردیم بخشــی از كمبودها در این زمینه 
را جبران كنیم. وی ادامــه داد: در تولید 
ماســک و گان توانستیم برای 45 نفر كه 

به دلیل شــرایط بحران كرونا كسب و 
كارشان را از دست داده بودند، اشتغال 
فراهم كنیم تا بخشی از مشکل زندگی 
آنها رفع شــود. ، ضمن اینکه با تعامل 
و همکاری با یک ســرمایه گذار اقدام 
بــه خریــداری و تهیه دســتگاه حرفه 
ای برای تولید ماســک هــم نمودیم.

خدمات جهادی گروه فاطمیون برای محرومیت زدایی و مبارزه با كرونا
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خبرگزاری شبســتان، گروه غدیــر و مهدویت: 
در جایــي كه امام زمــان عجل اللــه تعالي فرجه 
الشــریف حضرت فاطمه زهرا علیها الســام را به 
عنــوان الگوي خویش مطــرح مي فرماید، تکلیف 
ما در لزوم الگوگیري از آن وجود نوراني مشــخص 
است. از این رو ابتدا باید ماحظه كرد این اولین و 
تنهاترین مدافــع والیت و امامت داراي چه منزلتي 
است و سیرة عملي آن بزرگوار در مواجهه با حوادث 
روزگار و مســائل زندگي چه بوده است؛ تا بتوان از 

آن حضرت در زندگي فردي و اجتماعي خود الگو گرفت. فضائل حضرت 
فاطمه علیها الســام 1. بزرگ زنان در جهــان در احادیث فراوان؛ چه در 
منابع تشیع و چه در اهل سنت]1[ و در زیارات ائمه اطهار علیهم السام، 
حضرت فاطمه علیها الســام به عنوان سیدة النساء العالمین )سرور زنان 
عالم( نامیده شــده است. 2. حدیث كســاء و منزلت حضرت زهرا علیها 
السام فرازهاي حدیث شــریف كساء]2[ عظمت وجودي سرور زنان دو 
عالم را روشــن مي نماید. الف. معرفي اهل بیت علیهم الســام بر محور 
فاطمه توســط خداوند آنگاه كه خداوند اهل بیت را كه در زیر كساء جمع 
ُبوَها 

َ
اِطَمة َو أ

َ
شــده بودند براي مائکه معرفي مي نماید مي فرماید. »هم، ف

َو َبْعِلَها َو َبَنْوَها؛ آنان، فاطمه و پدرش و شــوهرش و فرزندانش هســتند«. 
ب. حضرت فاطمه علیها الســام خبر دهنده اتفاقات آســمان ها مطلب 
مهمتر این كه اگر كســي متن این حدیث را خوب مشــاهده كند، مي بیند 
اتفاقات و گفتگوهایي كه در آسمان ها مي شود، همه از زبان فاطمه علیها 
السام نقل شده است. این نشــانه احاطه فاطمه علیها السام به ملکوت 
اَن َسَماَواِتي ... 

َّ
ِتي َو َیا ُسک

َ
ِئک

َ
آســمان ها است؛ آنجا كه مي فرماید: »َیا َما

؛ خداونــد فرمود: اي فرشــتگان و اي ســاكنان آســمانهایم!« یا آنجا كه 
ِمین َجْبَراِئیل َیا َرب ... ؛ جبرئیــل گفت: اي خدا!...«.

َ ْ
 ال

َ
ــال

َ
ق

َ
دارد... »ف

آموزه های فاطمی برای بانوان منتظر
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خبرگــزاری شبســتان، گــروه قرآن 
و معــارف، بــه همــت اداره نذورات 
و هدایــای مردمــی آســتان حضرت 
طــرح  الحســنی)ع(،  عبدالعظیــم 
رزمایش مواســات بــرای حمایت از 
نیازمنــدان در ایام شــهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( برگزار می شــود. در 
این طرح در نظر اســت با مشــاركت 
بانیان خیر بــرای خانواده های نیازمند 
و كم برخــوردار، ســبد ارزاق تهیه و 
بین ایــن عزیزان توزیع شــود. گفتنی 
بانیان خیر مــی توانند وجوه  اســت، 
خود را برای تهیه ســبد ارزاق به شماره 
-4۶10-1942-510۳ كارت 
۶۳9۳ واریز نمایند. همچنین خیرین 
و  نیکوكاران گرامی مــی توانند جهت 
امر خداپســندانه،  این  در  مشــاركت 
وجــوه نقدی خــود را نیــز به صورت 
آناین از طریق لینک زیر واریز نمایند.

و  قــرآن  گــروه  شبســتان،  خبرگــزاری 
حضرت  شــهادت  عزاداری  معارف،مراســم 
زهــرا)س( در هیــأت غریــب مدینــه)س( 
موج الحســن)ع( بــه مــدت 5 شــب برگزار 
می شــود. در این مراسم حجت االسام عباس 
صراف سخنرانی و حسین سازور، محمدرضا 
نیکنام، ابوالفضــل بختیاری، حنیف طاهری، 
امیر عباســی، محمد كمیل، محسن عراقی و 
علی اصغر ژولیــده مرثیه خوانی خواهند كرد. 
این مراسم از پنجشنبه 1۸ دی ماه تا دوشنبه 22 
دی ماه از نماز مغرب و عشاء در مدرسه شهید 
مطهری برگزار می شود. مدرسه شهید مطهری 
در خیابان فلســطین، نیش خیابان ایتالیا واقع 

است.

حجت االسام والمسلمین »علی ریخته گرزاده 
تهرانی« در گفت  و  گو با خبرنگار گروه مســجد 
و كانــون های مســاجد خبرگزاری شبســتان با 
بیــان اینکه ســتاد اجتماعی فاطمــی دفتر آیت 
اللــه العظمی وحید خراســانی از مراجع تقلید، 
در تهران، در مســجد هدایت واقع شــده است، 
اظهار كرد: هر ســال تعدادی از مبلغان دینی در 

ایام شــهادت حضرت فاطمه زهــرا )س( و امام 
جعفر صادق )ع( برای تبلیغ در مساجد و هیئت 
های مذهبی شــهر تهران، در این مسجد مستقر 
می شوند. امام جماعت مســجد هدایت )واقع 
در تهــران، خیابان جمهوری اســامی، بعد از 
چهارراه استانبول( افزود: ستاد اجتماعی فاطمی 
دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی از مراجع 
تقلیــد، در تهران، حدود 15 ســال پیش تصمیم 
گرفت اجتماعی را با همکاری برخی از مساجد 
و هیئــت های مذهبی منطقه 12 شــهر تهران در 
میدان بهارستان برگزار كند كه امسال نیز بنا داریم 
ایــن اجتماع را برگزار كنیــم. وی با بیان اینکه ما 
به دنبال دریافت مجوز برگزاری اجتماعی فاطمی 
در میدان بهارستان هســتیم و قرار است تصمیم 
گیری نهایی در این باره، روز شنبه )20 دی ماه( 

اعام شود.

طرح رزمایش مواسات 
برای حمایت از نیازمندان 

در اّیام فاطمیه
برگزاری اجتماع فاطمیون مسجدی ها در میدان 

بهارستان مشروط به دریافت مجوز است

۵ شب عزاداری فاطمیه 
در هیأت موج الحسن
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