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ایرانی خانواده

هم کالم جبرائیل                            
 )( می  فرماید: حضرت فاطمه)( حضرت صادق
بعد از پدرش ۷۵ روز زنده بودند در این دنیا، بودند و 
حزن و شدت برایشان غلبه داشت و جبرئیل امین 
می آمد خدمت ایشــان و به ایشان تعزیت عرض 

می کرد و مســائلی از آینده نقل می کرد...گمان 
ندارم که غیر از طبقه ی اول از انبیای عظام درباره ی 
کسی این طور وارد شده باشد جبرئیل امین رفت 
و آمد داشته است... مسئله ی آمدن جبرئیل برای 
کسی یک مسئله ی ساده نیست. خیال نشود که 
جبرئیل برای هر کسی می آید و امکان دارد بیاید؛ 

تا تناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل می آید 
پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد، 
امکان ندارد این معنا و این تناسب... حتی درباره ی 
ائمه هم من ندیده ام که وارد شده باشد این طور که 
جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این است که 

   64/12/1 برای حضرت زهرا سالم اهلل  علیهاست.   

در مراسم های عزاداری اهل بیت)( در حسینیه ی 
امام خمینی برخی از مداحان اهل بیت، خودشــان 
سراینده ی اشعاری هســتند که در مراسم عزاداری 
می خوانند؛ از این جمله می توان حاج محمود کریمی 
را نام برد که اشــعار ماندگاری را چه از خود و چه از 
 )(شاعران دیگر در همین حسینیه ی امام خمینی
خوانده است. یکی از این اشعار، شعری است که او در 

مراسم عزاداری فاطمیه چهار سال پیش خواند:
جنت که خود به نام شبستان فاطمه  است
سجاده ای به گوشه ی ایوان فاطمه ا ست

بال فرشتگان خدا غرق حسرِت
خاک گلیم حجره ی طفالن فاطمه  ست

... در سایه ی والیت فرزند مرتضی
ایران سپاه حیدر و ایران فاطمه ا ست
عالم تمام ملک علی شیر الفتا است

ایران میان این همه استان فاطمه ا ست
در آستان قدس رضا نور مادری است
یعنی رضا نگین خراسان فاطمه ا ست
ما سربلند و سینه ستبر و سرآمدیم
این اقتدار ما ز شهیدان فاطمه ا ست
با این حساب قبر شهیدان بی پالک

پایین پای مرقد پنهان فاطمه ا ست     

ایران سپاه حیدر و
 ایراِن فاطمه ا ست

حزب اهلل این است

بزرگترین الگو برای بسیجیان عالم
من به بسیجیاِن عزیِز فّعاِل این کشورِ علوی 
 )(و فاطمی عرض می کنم: امیرالمؤمنین
را الگوی خودتان قــرار دهید که بهترین و 
بزرگ ترین الگو برای بســیجیان مسلمان 
 )( در همه ی عالــم، علی بــن  ابی طالب
اســت. آن وقت، فاطمه ی زهرا )(  از بین 
آن همه خواستگار، این جوان پاکباخته ی 
همه چیز در راه خدا داده را انتخاب کرد که 
دائم در میدان های جنگ بود. شــوخی که 

نیست! دختِر رهبِر با عظمت اسالم و حاکم 
مقتدر زمان است؛ این همه خواستگار دارد؛ 
در بین این خواســتگارها، پولدار هســت، 
شخصیت دار هم هست. اما خدا از بین این 
همه، علی را برای فاطمه انتخاب کرده بود 
و فاطمه هم به انتخاب الهــی راضی و از آن 
 )( خشنود بود. بعد، چنان با امیرالمؤمنین
زندگی کرد که آن حضرت با همه ی وجود از 

73/۹/3 او راضی بود. 

زن های مؤمن در جامعه ی ما سعی کنند قدر زن ایرانِی مســلمان را بدانند. ارزش زن 
اسالمی و مســلمان را بدانید. زنی که در اختالط و معاشــرت، با مرد قاطی نمی شود و 
خود را وسیله ای برای جلب چشــم مرد نمی داند و خود را باالتر از این می داند؛ زنی که 
شأنش را عزیزتر از این می شــمارد که خود را عریان کند و با صورت و موی و بدن خود، 
چشم روندگان را به سمت خویش جلب کند و هوس آنها را اشباع نماید؛ زنی که خود 
را در دامنه ی قله ای می داند که در اوج آن، فاطمه ی زهــرا)( – بزرگ ترین زن تاریخ 
بشر - قرار دارد؛ آن زن، زن مسلمان ایرانی اســت. این زن باید دیگر از این بازیچه های 
فراهم آمده ی تمدن غربی و روش های توطئه آمیــز آن، روبگرداند و به آن بی اعتنایی 

کند.    6۸/10/26

در دامنه  قله ای که اوج آن فاطمه زهرا است

 امروز بحمداهلل دوراِن اسالمی است. انسان 

احساس می کند که در این ده پانزده سال 

 )(  اخیر، جوشش عشق به فاطمه زهرا

در دل این اّمت مؤمن و انقالبی و مخلص و 

حزب اهلل، بسیار زیاد شــده است. نام آن 

بزرگوار و توّســل به آن، در جبهه ها بود، 

در دوران جنگ بــود، در دوران صلح و 

سازندگی هم هست، در آمادگِی در مقابله 

با دشمنان هم بحمداهلل هست. این توّسل، 

توّسل خوب و باارزشــی است و این روح 

جهاد فی سبیل اهلل، به هر شکلی که ممکن 

شود، همانی است که فاطمه زهرا )( آن 

73/۹/3 را دوست می دارد.«    

عالقه به حضرت زهرا، پس 
از انقالب بیشتر شده است

فاطمی شعر

انقالبی گری اخالق

روز مسئله

حسینیه در همین

چهارســال و نیم قبل، ایام فاطمیه ی سال 94 
که مصــادف بود با تعطیالت عید نــوروز، هنوز 
چند ماهی بیشتر از حمله ی عناصر تکفیری و 
داعش به شــمال عراق نمی گذشت. همچنین 
در بهمن ماه ســال 93 رهبر انقالب خطاب به 
جوانان اروپا و آمریکای شــمالی پیامی داده و از 
آنان دعوت کرده بودند که با اســالم، بی واسطه 
و از طریق منابع اصلی و دســت اول آشنا شوند. 
همه ی این اتفاقات در اشعاری که حاج منصور 
ارضی، مداح اولین شــب مراســم عزاداری ایام 
فاطمیه در حسینیه ی امام خمینی خواند، ظهور 
و بروز داشــت. حاج منصور همچنین از سردار 
دل ها، حاج قاسم سلیمانی نیز در مداحی خود 

گفته بود:
مردم! همان راه شلمچه باز راه ماست
داعش گرفتار سلیمان سپاه ماست

تنها به امر و نهی این رهبر نگاه ماست
سید علی فاطمی پشت و پناه ماست

پشت و پناه گرم رهبر می شود زهرا
 

دین را فقط از راه زهرا می شود فهمید
از استقامت های موال می شود فهمید
در فاطمیه کربال را می شود فهمید
از نامه ی آقا به دنیا می شود فهمید

یک روز این دنیا سراسر می شود زهرا     

یک روز این دنیا سراسر 
می شود زهرا

طرح معامله قرن محکوم به 
شکست است

بزرگ ترین ظلم قرن های اخیر در فلسطین اتّفاق 
افتاده است. در این ماجرای دردآور، همه چیِز یک 
ملّت -ســرزمینش، خانه و مزرعه و دارایی هایش، 
حرمت و هویّتش- مصادره شده است. این ملّت به 
توفیق الهی شکســت را نپذیرفته و از پا ننشسته و 
امروز از دیروز پُرشورتر و شجاعانه تر در میدان است؛ 
ولی نتیجه ی کار نیازمند کمک  همه  ی مسلمانان 
است. ترفند معامله ی قرن که به  وسیله ی آمریکای 
ظالم و همراهان خائنش زمینه ســازی می شود، 
جنایتی در حــّق جامعه ی بشــری و نه  فقط ملّت 
فلسطین اســت. ما همگان را به حضور فّعال برای 
شکست این کید و مکر دشمن فرا می خوانیم و به 
حول و قّوه ی الهــی آن را و همه ی ترفندهای دیگر 
جبهه ی استکبار را در برابر هّمت و ایمان جبهه ی 

مقاومت، محکوم به شکست می دانیم.      ۹۸/5/1۹

زندگی فاطمه ی زهرا)( ، اگــر چه کوتاه بود و 
حدود بیست سال بیشتر طول نکشید؛ اما این 
زندگی، از جهت جهاد و مبــارزه و تالش و کار 
انقالبی و صبــر انقالبــی و درس و فراگیری و 
آموزش به این و آن و سخنرانی و دفاع از نبّوت و 
امامت و نظام اسالمی، دریای پهناوری از تالش 
و مبارزه و کار و در نهایت هم شهادت است. این، 
زندگی جهادی فاطمه ی زهراســت که بسیار 
عظیم و فوق العاده و حقیقتاً بی نظیر است و یقیناً 
در ذهن بشــر - چه امروز و چه در آینده - یک 

نقطه ی درخشان و استثنایی است.  6۸/10/26

زندگی جهادی
)( حضرت زهرا 

سخنرانی حضرت آیت اهلل خامنه ای در دهه ی هفتاد

شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا )( بــر همــه مســلمانان تســلیت بادهفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبـی| سـال پنجـم، شـماره 222| هفتـه دوم بهمن ۹۸

222

  

مزار: قطعه 50 بهشت زهرا )( تهران تاریخ شهادت: 13 دی ماه 13۹۸ شهادت : حمله ی موشکی در فرودگاه بغداد؛ به دستور رئیس جمهور آمریکا

طرح معامله قرن محکوم به شکست استیک روز این دنیا سراسر می شود زهرا
4 4شعر فاطمی  |   مسئله روز  |   4 در همین حسینیه  |  

اطالع نگاشت

اول. دشمن پشت دروازه های شهر
»یک شهر اشغال شــده یا در حال اشــغال را در نظر هفتـه

بگیرید... مردمی که در این شــهر هســتند، به طور 
منطقی چند دسته خواهند شــد: یک دسته کسانی 
هستند که از پیش با اشغالگر تفاهم کرده اند... از آمدن او هم برای 
خودشان سودی تصور می کنند و با او همکاری می کنند. اسم این ها 
را مثالً گروه خائنین بگذاریم. یک دسته کسانی هستند که استقبال 
نمی کنند، اما االن که دشمن دارد می آید... فرصت طلبی می کنند و 
می روند خود را به او نزدیک می کننــد... به امید اینکه از او کمکی... 
دریافت کنند. اســم این گروه را فرصت طلبان بگذاریم. یک گروه 
به طور طبیعی، حال و حوصله ی این کارها را ندارند؛ یا ترسو و جبان 
هستند، یا آگاهی الزم را ندارند؛ بنابراین در خانه ها می مانند و تسلیم 
سرنوشت می شوند. یک گروه احتماالً یا منطقاً کسانی هستند که 
تحت تأثیر تبلیغات اشــغالگر قرار می گیرند... و می گویند حضور 

دیگران چه عیبی دارد. بنابراین آن ها هم اینگونه تسلیم می شوند.
یک گروه هم... غالباً کســانی هســتند که ایســتادگی می کنند. 

ایستادگی آن ها ناشی از این است که می دانند... اشغالگر وقتی خوب 
مسلط شد، به هیچ کس و به هیچ چیز رحم نخواهد کرد؛ بنابراین 
عشق به خانه و شهِر خودشــان، آن ها را از خانه بیرون می کشاند و 
مشغول مقاومت می شوند. البته بعضی ها فقط از خانه ی خودشان 
دفاع می کنند؛ بعضی ها همت شان بیشتر است و از محله یا کل شهر 
دفاع می کنند؛ طبعاً این گروه می شوند آماج اصلی دشمن. دشمن 
همه ی امکاناتش را بسیج می کند برای اینکه این گروه را از سر راه 
خود بردارد... االن منطقه ی خاورمیانه، یا بگویید منطقه ی اسالمی - 
خاورمیانه و شمال آفریقا - حکم همان شهری را دارد که دشمن آن 

را اشغال کرده یا در حال اشغال است.« ۸3/۹/11

دوم. پروژه  آشوب در منطقه
»ســال ۵۷ که انقالب اســالمی در ایران به وجود آمد و آن غوغای 
عظیم را در دنیا به راه انداخت، یک عــّده از نخبگان درجه ی یک 
سیاســی غرب - مثل کیســینجر، مثل هانتینگتون، مثل ژوزف 
نای... یک سلســله مقاالتــی را در همان اوائل انقالب... منتشــر 

کردند؛ مضمون این مقاالت و این نوشــته ها هشــدار به دستگاه 
سیاسی غرب... بود؛ به آنها هشــدار می دادند، می گفتند... این به 
 معنای ظهور یک قدرت جدیدی اســت در منطقه ی به قول آنها 
خاورمیانه.« ۹2/7/17 پس به ناچار به مقابله ی با آن با انواع طرح ها 
و نقشه ها برخاستند. صحنه ی منطقه ای و بین المللی نشان از یک 
تغییر الگو می داد که با جنگ اول خلیج فارس و حضور نظامی آمریکا 
در منطقه کلید خورد. این جنگ آغاز شهرآشوبی ایاالت متحده ی 
آمریکا به بهانه ی نظم نوین جهانی بود که با ایجاد پروژه های امنیتی 
و نظامی متعدد، سعی در ســیطره ی بی چون وچرا بر غرب آسیا و 
همچنین آسیب رساندن و تضعیف جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
الگوی جدید اسالم سیاســی و انقالبی در برابر زیاده خواهی هایش 
داشت. »قلب زمین« و »جزیره ی ثبات« آمریکایی ها، جایی نبود که 

آنها بتوانند به راحتی از آن بگذرند.
سیاست آمریکا و نظام سلطه »عبارت بود از اینکه در این منطقه باید 
کشورهائی، وجود داشته باشند که این خصوصیات را داشته باشند: 

3  اوالً ضعیف باشند؛ ثانیاً با یکدیگر دشمن باشند، مخالف باشند 

2

هر مکتبی که بتواند انسان هایی را تربیت کند که در هنگام احساس نیاز و احساس ضرورت، حاضر باشند جانشان را در راه خدا، در راه هدف فدا کنند، آن مکتب، مکتب 
موّفقی است. این جوان ها و این شهدا با فداکاری خود نشان دادند و اثبات کردند که مکتب شان یعنی اسالم و تشّیع یک مکتب انسان ساز و باعظمت و موّفق است 
و پیش خواهد رفت؛ حّق اینها این قدر بزرگ و عظیم است.       ۹7/11/2۸     |     * شهید هادی طارمی از مدافعان و رزمندگان مدافع حرم در سوریه و عراق و از همراهان شهید 

سرافراز حاج قاسم سلیمانی بود. وی پس از سال ها مبارزه و همراهی حاج قاسم سلیمانی پس از تشییع تاریخی ملت ایران و عراق در بهشت زهرا و در جوار برادر شهیدش در گلزار شهدای تهران آرام گرفته است.

چنین مکتبی موفق است              |        این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید هادی طارمی  

ایران سپاه حیدر و ایراِن فاطمه ا ست

درباره کار بزرگی که حاج قاسم و
 سپاه قدس در منطقه انجام داده اند

رزمندگان بدون مرز

5 نکته درباره  سبک زندگی 
)(حضرت زهرا  به روایت رهبر انقالب
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1  با هم کنار نیایند، نتوانند اتحاد بکنند... ثالثاً حکام شان از لحاظ سیاسی، 

دست نشانده باشــند... رابعاً از لحاظ اقتصادی مصرف کننده باشند... خامساً 
از لحاظ علمی عقب افتاده باشند.« ۸۹/11/15 برای دست یافتن به این اهداف، 
باید محیط منطقه را »آشوب« و »ناامنی«های پشت سر هم فرا  می گرفت. پس 
»جنگ نیابتی« را به کمک عناصر منطقه ای خود آغاز کردند. دشمن همان 
دشمن بود، اما با »چهره« و »تاکتیک« جدید. گرچه شروع داستان از عراق و 
سوریه بود اما در حقیقت »عراق مقّدمه بود، شام مقّدمه بود؛ مقّدمه ی این بود 
که بتوانند اینجا را تحت تأثیر قرار بدهند؛ قدرت اینجا موجب شد که اینها در 

آنجا هم زمین گیر شدند.« ۹5/4/5

سوم. رزمندگان بدون مرز، آن سوی مرزها
کار بزرگ حاج قاســم و رزمندگان بدون مرز او در ســپاه قدس، در حقیقت، 
فهم دقیق و به شکســت کشاندن آن ســناریوی پیچیده و دهشتناکی بوده 
و هست که نظام ســلطه برای منطقه و به تبع آن ایران کشیده است. »فرق 
اســت بین آن وقتی که رادیو و تلویزیون و مردم همه دارند شعار می دهند و 
یک عّده هم به جبهه می روند و به شهادت می رسند -البّته آنها هم مقامشان 
خیلی باال است- با آن وقتی که این خبرها نیست... یک وقت انسان در خانه ی 
خودش نشسته، دشمن به او حمله می کند، موشک می خورد، شهید می شود؛ 
او هم شهید است اّما فرق می کند با کســی که از خانه بیرون می آید »َو َمن 
یَخُرج ِمن بَیِتِه ُمهاِجراً إِلَی اهلل« و هجرت می کنــد؛ این یک هجرت باارزش 
است؛ از خانه ی خودشان، از راحت خودشان، از میان زن و فرزند و پدر و مادر، 
خودشان را بیرون می کشند و به ســراغ جهاد فی سبیل اهلل می روند. این یک 
امتیاز بزرگ است.« ۹7/12/22 »شهدای دفاع از حرم اگر نبودند، ما باید حاال با 
عناصر فتنه گِر خبیِث دشمِن اهل بیت و دشمن مردم شیعه، در شهرهای ایران 
می جنگیدیم... ســعی می کردند بیایند به این استان هایی که با ما هم مرزند؛ 
جلویشان گرفته شد، بهشان تودهنی زده شد... اگر این کاری را که سرداران 
با ارزش ما انجام دادند انجام نمی دادند... باید در همین خیابان های خودمان و 

شهرهای خودمان با این ها مبارزه می کردیم.« ۹6/3/2۸
بنابراین »سپاه قدس را به عنوان یک مجموعه و سازمان اداری صرفاً نبینیم؛ 
بلکه به عنوان یک نهاد انســانی و دارای انگیزه   های بزرگ و روشــن انسانی 
مشاهده  کنیم... سپاه قدس یک نیرویی اســت که با سعه ی صدر به همه جا 
و همه کس نــگاه می کند. رزمندگان بــدون مرزند؛ رزمنــدگان بدون مرز. 
رزمندگانی که هرجا نیاز باشــد، آنها در آنجا حضور پیــدا می کنند؛ کرامت 
مستضعفان را حفظ می کنند، خود را بالگردان مقّدسات و حریم های مقّدس 
می کنند. سپاه قدس را به این چشــم نگاه بکنیم، آن وقت، همین ها، همین 
کسانی که با جان خودشان، با همه ی توان خودشان به کمک ملّت های دیگر 
و ُضَعفای اطراف منطقه که در دسترس آنها است می روند، همین ها سایه ی 
جنگ و ترور و تخریب را از کشــور خودمان هم دور می کنند و دفع می کنند. 
میهن عزیز مــا یک بخش مهّمــی از امنّیتش محصــول کار همین جوانان 
مؤمنی است که در زیر فرماندهی ســردار شهید عزیزمان سال ها کار کردند، 
تالش کردند؛ اینها امنّیت آورند، برای کشور هم اینها امنّیت می آورند؛ بله، به 
کمک فلسطین و غّزه و دیگر مناطقی که به وجود آنها نیاز هست می روند اّما 
برای کشور خودمان امنّیت ایجاد می کنند.« ۹۸/10/27 که امیرالمؤمنین)ع( 
در خطبه ی 2۷ نهج البالغه چنین می فرمایند: »جهاد دری اســت از درهای 
بهشت، که خداوند آن را به روی اولیاء خاّص خود گشــوده... هر کس آن را از 
باب بی اعتنایی ترک کند خداوند بر او جامه ی ذلت بپوشاند، و غرق بال نماید، 
و به ذلّت و خواری و پســتی گرفتار آید... به خدا قسم هیچ ملّتی در خانه اش 
مورد حمله قرار نگرفت مگر اینکه ذلیل شد.« باری، حاج قاسم و سپاه قدس، 
بازوی پرقدرت ایران اســت که نه تنها امنیت، که در سایه ی امنیت، آزادی و 
اســتقالل و آرامش را هم برای مردم ایران به ارمغان آورده اســت. خون حاج 
قاسم و حاج قاسم های مدافع حرم، ان شاء اهلل آغاز راهی است برای خروج ابدی 

شیطان بزرگ از منطقه.  

نقطه  درخشان زندگی حضرت زهرا)( جمع این سه چیز است

تظاهرات میلیونی 
علیه اشغالگری آمریکا در عراق

ــا  ــی ضداشــغالگری، ب ــراق در راهپیمای ــردم ع ــه  ای کــه گذشــت، م جمع
ــای  ــروج نیروه ــتار خ ــداد خواس ــای بغ ــی در خیابان ه ــور میلیون حض
آمریکایــی و پایــان شــانزده ســال حضــور نظامــی آمریــکا در عراق شــدند. 
ــاب  ــف، بازت ــانه های مختل ــراق در رس ــردم ع ــی م ــاع میلیون ــن اجتم ای
ــه حضــور  ــا اشــاره ب ــه خبرگــزاری  فرانســه ب گســترده ای داشــت. از جمل
اقشــار مختلــف مــردم در ایــن راه پیمایــی نوشــت کــه: تظاهرات کنندگان 
شــعار می دادنــد »اهلل، اهلل اکبــر؛ آمریــکا شــیطان األکبر«، »اشــغالگر، 
ــود  ــر خ ــرز، در تیت ــزاری رویت ــن خبرگ ــرون«. همچنی ــرو بی ــغالگر ب اش
نوشــت: »هــزاران نفــر از عراقی هــا علیــه حضــور نظامــی آمریــکا 

ــد.«  ــرات کردن تظاه

رونمایی از طرح معامله قرن 
توسط رئیس جمهور آمریکا 

رئیس جمهــور آمریــکا در مصاحبــه ای اعــالم کــرد کــه درصــدد 
ــه  ــوم ب ــه، موس ــح در خاورمیان ــرای صل ــود ب ــی خ ــرح ادعای ــت از ط اس
ــت وزیر  ــو« نخس ــن نتانیاه ــفر »بنیامی ــل از س ــرن«، قب ــه ی ق »معامل
ــد  ــام خواه ــنبه انج ــه روز سه ش ــنگتن ک ــه واش ــتی ب ــم صهیونیس رژی
شــد، رونمایــی کنــد. کانــال 12 رژیــم صهیونیســتی، طــرح پیشــنهادی 
ــه ایــن  آمریــکا را ســخاوتمندانه ترین پیشــنهادی دانســت کــه تابحــال ب
ــش  ــی جنب ــر سیاس ــس دفت ــه، رئی ــماعیل هنی ــت. اس ــده اس ــم ش رژی
مقاومــت فلســطین، حمــاس، در بیانیــه ای از آمادگی حمــاس بــرای دیدار 
بــا جنبــش فتــح بــه منظــور بررســی راه مقابلــه بــا طــرح معاملــه ی قــرن 
ــطین  ــمند فلس ــرزمین ارزش ــت: »س ــده اس ــه آم ــن بیانی ــر داد. در ای خب
قابــل مذاکــره و خریــد و فــروش نیســت و مــا آشــکارا مخالفــت خــود را بــا 
توطئــه ی معاملــه ی قــرن اعــالم می کنیــم و آن را نبــردی می دانیــم کــه 

ــت.« ــرام اس ــا ح ــر م ــینی در آن ب عقب نش

واکنش روسیه به تهدید آمریکا 
درباره ترور سردار قاآنی

ســخنگوی وزارت امورخارجــه ی روســیه تهدیــد علنــی یــک مقــام 
آمریکایــی علیــه ســردار قاآنــی، فرمانــده ی جدیــد نیروهــای قدس ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی ایــران را غیرقابــل قبــول، خــارج از چارچــوب 
ــان هــوک،  ــن، برای ــی کــرد. پیــش از ای ــل ارزیاب ــون و حقــوق بین المل قان
نماینــده ی ویــژه ایــاالت متحــده در امــور ایــران، ایــن فرمانــده ی نظامــی 
ایرانــی را بــه دچــار شــدن بــه سرنوشــت شــهید ســلیمانی تهدیــد کــرد.

پیشروی و پیروزی  های ارتش مردمی یمن
منابــع نظامــی یمــن خبــر دادنــد ارتــش و کمیته هــای مردمــی 
ــس  ــا را پ ــرق صنع ــأرب و ش ــتان م ــمال غرب اس ــی در ش ــن، مناطق یم
از درگیری هــای شــدید بــا شــبه نظامیان دولــت »منصــور هــادی« 
ــه  ــس از آنک ــن پ ــی همچنی ــای یمن ــد. نیروه ــود درآوردن ــه تســلط خ ب
ــلط  ــه تس ــاء را ب ــأرب و صنع ــوف، م ــتان های الج ــن اس ــط بی ــث راب مثل
ــه« در حــد فاصــل  ــه ی »العقب ــد منطق ــالش می کنن ــد، ت خــود درآوردن
ــی اســت کــه  ــن درحال ــد. ای ــأرب را تصــرف کنن اســتان های الجــوف و م
جنگنده هــای ائتــالف ســعودی در روز یکشــنبه، بیــش از 30 نوبــت شــهر 

ــد. ــرار دادن ــه ق ــدف حمل ــوف را ه ــا و الج ــم« در صنع »نه

مقاومت اخبار

اگرچـه محبـت و توجـه بـه اهـل بیـت علیهم السـالم در طـول 
تاریـخ، در اعمـاق روح و جـان و ملـت ایـران ریشـه دوانیـده اسـت، 
در دوران بعـد از انقـالب اسـالمی امـا توسـل و توجـه بـه اهـل بیـت 

سـال  چهـل  فرازونشـیب های  در  طهـارت  و  عصمـت 
گذشـته، جلوه هـای بی بدیلـی داشـته اسـت. رهبـر 

 انقـالب نیـز در بیانـات متعـددی، وجـود مبـارک 
حضـرت زهـرا )( را الگویـی نـه فقـط بـرای زنان، 
که الگویـی بـرای مـردان و زنـان و همه ی بشـریت 

دانسـته اند. نشـریه ی خـط حـزب اهلل به مناسـبت 
فرارسـیدن ایام شـهادت مظلومانـه ی بانـوی دوعالم، 

حضـرت فاطمـه زهـرا )( 5 نکتـه از سـبک زندگی 
ایشـان را در بیانـات رهبـر انقـالب مـرور کـرده 

اسـت. 

مهریه و جهیزیه ساده
در دوران پــس از هجــرت، در آغــاز ســنین 

تکلیــف، وقتــی فاطمــه ی زهــرا )(، بــا 
علی بن ابیطالــب)(، ازدواج می کنــد، آن 
مهریــه و آن جهیزیه ی اوســت؛ که همه 
شــاید می دانید که با چه ســادگی و وضع 

فقیرانه ای، دختر اول شــخص دنیای اسالم، 
ازدواج خــود را برگزار می کنــد. زندگی فاطمه ی 

زهرا سالم اهلل علیها از همه ی ابعاد، زندگی ای همراه 
 با کار و تالش و تکامل و تعالی روحی یک انســان 

است. 71/۹/25

)( حضرت زهرا
 اسوه عبادت و حق طلبی

مـا بایـد راه فاطمـه ی زهـرا )( را برویـم. مـا هـم بایـد 
گذشـت کنیم، ایثـار کنیم، اطاعـت خدا کنیـم، عبادت 
کنیـم. مگـر نمی گوییـم کـه »حّتـی تـوّرم قدماهـا« 
این قـدر در محراب عبـادت خدا ایسـتاد! ما هـم باید در 
محراب عبادت بایسـتیم. ما هـم باید ذکر خـدا بگوییم. 
ما هم بایـد محبـت الهـی را در دلمـان روزبـه روز زیاد 
کنیـم. مگـر نمی گوییـم کـه بـا حـال ناتوانـی بـه 
مسـجد رفت، تـا حقـی را احقاق کنـد؟ ما هـم باید 
در همـه ی حـاالت تـالش کنیم، تـا حـق را احقاق 
کنیـم. مـا هـم بایـد از کسـی نترسـیم. مگـر 
نمی گوییـم کـه یک تنـه در مقابـل جامعه ی 

بـزرگ زمـان خـود ایسـتاد؟ 70/10/5

همسـر رزمنـده ای که دائمـا در 
جبهه اسـت...

 )(  شـما ببینیـد شـوهرداری فاطمـه ی زهـرا
چگونـه بـود. در طـول ده سـالی کـه پیامبـر 
در مدینـه حضـور داشـت، حـدود نُـه سـالش 
 )( حضـرت زهـرا و حضـرت امیرالمؤمنیـن
با همدیگـر زن و شـوهر بودنـد. در این نُه سـال، 
جنگ هـای کوچـک و بزرگـی ذکـر کرده انـد - 
حدود شـصت جنگ اتّفاق افتـاده - کـه در اغلب 
آنهـا هـم امیرالمؤمنیـن علیه الّسـالم بوده اسـت. 
حـاال شـما ببینیـد، او خانمـی اسـت کـه در خانـه 
نشسـته و شـوهرش مرتّـب در جبهه اسـت و اگـر در 
جبهه نباشـد، جبهـه لنـگ می مانـد - ایـن قـدر جبهه 
وابسـته ی به اوسـت - از لحاظ زندگـی هم وضـع روبه راهی 
ندارنـد؛ همـان چیزهایـی کـه شـنیده ایم... حقیقتـاً زندگـی 
فقیرانـه ی محـض داشـتند؛ در حالی کـه دختـر رهبری هم هسـت، 
دختـر پیامبر هم هسـت، یک نوع احسـاس مسـؤولیت هم می کنـد. ببینید 
انسـان چقـدر روحیـه ی قـوی می خواهـد داشـته باشـد تـا بتوانـد این شـوهر 
را تجهیـز کنـد؛ دل او را از وسوسـه اهـل و عیـال و گرفتاری هـای زندگی خالی 
 کند؛ بـه او دلگرمـی دهـد؛ بچه هـا را بـه آن خوبی کـه او تربیـت کـرده، تربیت 

کند. 77/2/7

اول دیگران بعد خودمان!
امام حسن مجتبی )( می گوید: شبی - شــب جمعه ای - مادرم به عبادت ایستاد و تا صبح عبادت کرد. 
»حتی انفجرت عمود الصبح«. تا وقتی که طلوع فجر شد. مادر من از سر شب تا صبح مشغول عبادت بود 
و دعا و تضرع کرد. امام حسن  )( می گوید - طبق روایت - شنیدم که دائم مؤمنین و مؤمنات را دعا کرد؛ 
مردم را دعا کرد؛ برای مسائل عمومی دنیای اســالم دعا کرد. صبح که شد گفتم: »یا اماه!«؛ »مادرم!« 
»لم ال تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک«، »یک دعا برای خودت نکردی! یک شب تا صبح دعا، 
همه برای دیگران!؟« در جواب فرمود: »یا بنی، الجار ثم الدار« »اول دیگران، بعد خود ما!« 

این، آن روحیه ی واالست. 71/۹/25

تربیت فرزندانی که الگوی 
بشریتند

زندگــی فاطمــه ی زهــرا ســالم اهلل علیها 
از همــه ی ابعــاد، زندگــی ای همــراه بــا کار 

و تــالش و تکامــل و تعالــی روحــی یــک 
انســان اســت. شــوهر جــوان او دائمــاً در جبهــه و 

میدان هــای جنــگ اســت؛ امــا در عیــن مشــکالت 
محیــط و زندگــی، فاطمــه ی زهــرا )(، مثــل کانونــی 

بــرای مراجعــات مــردم و مســلمانان اســت. او دختــر کارگشــای 
ــا کمــال ســرافرازی  ــن شــرایط، زندگــی را ب ــر اســت و در ای پیغمب

بــه پیــش می بــرد: فرزندانــی تربیــت می کنــد مثــل حســن و حســین 
ــدری را  ــت پ ــی و رضای ــل عل ــد مث ــداری می کن ــوهری را نگه ــب؛ ش و زین
جلــب می کنــد مثــل پیغمبــر! راه فتوحــات و غنایــم کــه بــاز می شــود، دختــر 
ــه  ــی را ک ــالت و چیزهای ــریفات و تجم ــا و تش ــای دنی ــر ذره ای از لذت ه پیغمب
دل دختــران جــوان و زن هــا متوجــه آنهاســت، بــه خــود راه نمی دهــد. عبــادت 

ــت. 71/۹/25 ــه اس ــادت نمون ــک عب ــرا  )(، ی ــه ی زه فاطم

 )(5 نکته درباره  سبک زندگی حضرت زهرا
به روایت رهبر انقالب


