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  1ج- فاطمية بزرگ تهران

مهمترين  /دو نفريكي ، نه فقط بود جامعه »ياسيس فهم ضعف« ليدل به) س(زهرا حضرت تيمظلوم
 در كايآمر اتيجنا يبرخ  چرا/رنديگ يم ديند را غلط يرفتارها :هنيمد به مردم )س(زهرا حضرتانتقاد 

  !رند؟يگ يم ديند را داعش از تيحما

 از مباحث يا دهيدر ادامه گز. كند ي مي تهران سخنرانهي به مدت سه شب در فاطمه،ي فاطمامي به مناسبت ااني پناهنيحجت االسالم و المسلم
 :ديخوان ي را م جلسهنياولمطرح شده در 

 دارد؟ تياهم چقدر نيد يبرا استيس مگر/ است بشر خيتار زن نيتر ياسيس) س(حضرت زهرا

 هـستند،  بـشر  خيتار زن نيتر ياسيس شانيا ؟باشند ياسيس يالگو خود امت يبرا تا كردند تالش) س(زهرا حضرت چرا ميكن سوال ديبا 
  دارد؟ تياهم درقچ نيد يبرا استيسمگر  .داد رخ استيس ةصحن و متن در) س(زهرا حضرت شهادت و ياسيس يها هيگر

 انتخابات؟ در شركت اي است شتريب دادن صدقه ثواب

 ـ ا واقعـاً  يول ،ميدار قبول را استيس و نيد رابطه بر يمبن) ره(امام شعار و ميستين سكوالركه   مييگو  يمهميشه   ما ـ آ ؟هـست  گونـه  ني  اي
 دفع را بال نوع 70 دادن صدقه اگر انتخابات؟ در شركت اي است شتريب دادن صدقه ثواب ايآ م؟يدان يم گناه را انتخابات در نكردن شركت

ـ ا بنـده  نظر به ،بداند دادن أير از شتريب را دادن صدقه ثواب ما نيد اگر است؟ چقدر دادن أير توسط بال دفع زانيم پس ،كند ـ د ني  ني
  .دارد مشكل

 ميشو ينم متوجه را نيد استيس نشود، درك »يتمداريوال «با »جماعت نماز «ارتباط يوقت

 ياسـ يرسيغ اسـالم  ياسيس يها بخش شده يسع هنرمندانه اريبس .ميا  كرده عمل بد اسالم ياسيس ابعاد غيتبل در علماء ديشا و ها  طلبه ما 
 »جماعـت  نمـاز « .كننـد  يمـ  يمعرف راآن   گريد نحو به يبرخاما   است، يريپذ تيوال و يورز استيس نيتمر »جماعت نماز« .شود انيب

  .ميشو ينم متوجه را نيد استيس ،نشود درك »يتمداريوال« با »جماعت نماز« ارتباط يوقت است، جامعه موضوع نيتر مهم نيتمر

 يورز اسـت يس از باالترفردي   صداقت ارزش ايآ .كند دايپ صدر شرح و ودش بزرگ انسان يعني بودن، جامعه و مردم فكر به يعني استيس 
 در را ياقـدام  يگـاه  م،يستين قائلاهميتي   ياسيس اخالقبراي   ودانيم    مي مهم را يفرد اخالق اوقاتاز   يليخ است؟صادقانه  و   حيصح

 يكـاال  فـروش  يبرا كاسبان انيم در ينيوز تيشخص چيه .ميدان ينم بد استيس در يولدانيم،    مي بد ازدواج و ياجتماع روابط تجارت،
  م؟يندار ازين ياسيس امور در اخالق به ايآ .دهد ينم انجام را استمدارانيسبرخي كارهاي  شخود

ها  ما طلبه/  است استيس اخالق ةتوسع عامل نيتر مهم /»سياست«افتند نه   مي»اخالق«مردم در روز مبعث به ياد 
 ايم معرفي كردهبد اسالم را 

 اسـت  ياسالم نيا و افتند يم اخالق ادي به روز نيا در مردم مييبگو ديبا پاسخ در است؟يس اي افتند يم اخالق ادي به مبعث روز در مردم 
 آمـوزش  نـد؛ يفرما يمـ  پاسـخ  در) ع(منانؤرميام ؟ستيچ اخالق ةتوسع عامل نيتر مهم .ميا كرده يمعرف مردم به نادرست ها طلبه ما كه
  .كند جبران اندتو ينم ياخالق يها يسخنران گريد ،دهد رخ استيس در ياشتباهات اگر .؛ رفتار سياسيوناستيس

 قـدرت  و اساس نيد باشد، يگريد آن كنار در ديبا نهايا از هركدام هستند، هم با شهيهم كه بوده برادر دو قدرت و نيد اتيروا اساس بر 
  .شود يم نابود باشد نداشته زين نگهبان كه يزيچ گردد، يم منهدم باشد نداشته اساس كه آنچه است، آن نگهبان
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   اي از ارتباط ديـن بـا سياسـت سـوء              و طبيعي است كه عده     دارند دنبال به را ييها بيآس گريكدي با ارتباط هنگام هب استيس و نيدالبته
ها در طول تاريخ از ارتباط دين و سياست سوء استفاده كردند، اما اين   و خيليرفتند) ع(اميرالمؤمنين جنگ به قرآن با خوارج. استفاده كنند

ـ د رابطـه  از اسـتفاده سـوء  .شـود  يم استفادهءسو »مردم آراء« ازهم   غرب در ..ين ارتباط درست نيست   به اين معنا نيست كه اصل ا        و ني
  .كرد استفادهسوء آن از توان يم شود مرتبط زين استيس با علم اگر است، يعيطب يامر زين استيس

  نه فقط يكي دو نفربود جامعه ياسيس فهم ضعف ليدل به) س(زهرا حضرت تيمظلوم

 ليـ دل بـه ) س(زهـرا  حـضرت  تيمظلوم است، برخوردار ييباال تياهم از جامعه كي ياسيس فرهنگاست لذا    يجمع رفتار كي ستايس 
 تيـ مظلوم علت و ستين حيصح نيا گردد، يم بر نفر دو يكي به حضرت تيمظلوم شود يم دهيشن يگاه بود، جامعه ياسيس فهم ضعف

  .است بوده مردم ياسيس فهم ضعف حضرت

چرا برخي / يرندگ  غلط را نديد مييرفتارهاند و خور  زود فريب مي: به مردم مدينه)س(حضرت زهرا انتقاد مهمترين
 گيرند؟ جنايات آمريكا در حمايت از داعش را نديد مي

 ـ فر زود دنديشـن يمـ  باطل حرف اگر نهيمد مردم شود، توجه كردند انيب نهيمد مردم مورد در) س(زهرا حضرت كه يژگيو دو به ديبا  بي
 الْقَبِيحِ الْفعلِ علَى الْمغْضيةَ الْباطلِ قيلِ إِلَى الْمسرِعةَ الْمسلمينَ معاشرَ :قَالَت( .بستنديم چشم زين بوده غلط كه يرفتار بر آنها خوردند،يم

  )1/6/؛ احتجاجالْخَاسرِ

 ـ  چـرا  كننـد،  يم را كار نيا چرا رند،يگ يم ديند را داعش مورد در سيانگل و كايامر اتيجنا ما يكنون جامعه در يبرخ  ضـربه  كـه  را يفعل
 .رديبگ ديند را جامعه منافع ضد يرفتارها است مجاز انسان ايآ د،يريگيم ديند را زنديم

 
  


