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اگر دهها ســـــال دیگر هم بگذرد، آنچه باید به عنوان باالترین ارزشـــــها محســـــوب بشود، همین ارزش شـــــهادت و فداکاری 
شـــــهیدان عزیز ماســـــت. زمان، همه چیز را کهنه میکند؛ مگر خون شهید را. ببینید از زمان شـــــهادت سیدالشهداء � قرنها 

گذشته است؛ اما یاد شهیدان و خون شهیدان، روزبه روز اثرش برجسته تر شده است.    ۱۳۷۰/۰۵/۳۰  

شهادت باالترین ارزش ها است 

شهدای  هفته  
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آیــــت اهلل مصبــــــــاح یــــــــــــــزدی 
متفکــــــــــر انقالبــــــــی کــــم نظیــر

ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا� تسلیت باد

ادامه در صفحه 3

قهرمان ملت ایران
شهید  حاج قاسم سلیمانی

 نماد هویت اسالمی و مقاومت مردم ایران است

سخن  هفتـه

جهاد فاطمی �
»در زندگـــی فاطمه ی زهرا باید دقیق شـــد، با نگاهی 
نو آن زندگی را شـــناخت، فهمید و بـــه معنای واقعی 
کلمـــه آن را الگو قـــرار داد.«     ۱۳۹۳/۱/۳۰  شـــخصیت 
ایشـــان »در عین جوانی، الگویی اســـت براى همه ی 
مردان و زنان غیور و مومن، مســـلمانان و حتی مردم 
غیرمســـلمانی که با مقام آن بزرگوار آشنا باشند؛ و ما 
باید از زندگی آن بزرگوار درس بگیریم.«     ۱۳۶۸/۹/۲۲  

    هم کالم فرشتگان
در ُبعد معنوی، حضرت زهرا � »آن کســی اســت که 
وقتی در محراب عبادت می ایستاد، هزاران فرشته ی 
مقرب خدا به او خطاب میکردند، به او سالم میکردند، 
بــه او تهنیــت میگفتنــد و همــان ســخنی را میگفتند 
که فرشــتگان قبال به مریــم اطهر گفتــه بودند؛ عرض 
میکردنــد: یــا فاطمــة إن ا هلل اصطفــاِک و طّهــرِک و 
اصطفاِک علی نســاء العالمیــن.«     ۱۳۶۸/۱۰/۲۶    »در 
روایــت هم دارد کــه حضرت مریم ســرور زنــان عالم در 
زمــان خودش بــود، ولــی فاطمــه ی زهرا ســرور زنان 
عالــم در همــه ی ادوار تاریــخ اســت.«     ۱۳۸۳/۵/۱۷  
ایــن بانوی جــوان، »آن قدر عبــادت می کــرد و به نماز 
می ایستاد که ساقهای پاهای مبارکش ورم می کرد!«
۱۳۷۱/۹/۲۴»در ســنین جوانــی، از لحــاظ مقــام 
معنوی به جایی میرســد که... فرشــتگان با او ســخن 
میگوینــد و حقایق را به او می آموزنــد و ارائه میدهند. 
محدثــه اســت.«      ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ از طرفــی دیگــر، او 
صدیقه کبــری بود. »صّدیق یعنی چه؟ صّدیق کســی 
اســت که آنچه را می اندیشــد و میگویــد، صادقانه در 

عمل آن را نشان دهد.«    ۱۳۸۴/۵/۵ 
    ابعاد جهاد فاطمی

وقتـــی دربـــاره عبـــادت و معنویت حضـــرت زهرا � 
سخن میگوییم »بعضی خیال میکنند آن انسانی که 
ع و اهل دعا و  مشغول عبادت است و یک عابد و متضر

ذکر است، نمیتواند یک انسان 

نگاهی به سیره و ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا�

صفحه2
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گزارش هفته

مأموریتی که تنه به تنــــه مأموریت های غیرممکن 
می زند؛ این مرتبه ۱۲ هزار کیلومتر دورتر از مرزهای 
کشــــور! اما مرد نشــــان داده اهــــل مأموریت های 
غیرممکن اســــت، چه آن زمان که یــــک تنه به دل 
فتنه منطقــــه ای عراق و شــــام زد و پایان حکومت 
داعــــش را به کمک مجاهــــدان و رزمندگان رقم زد 
و چه روزی که بعد از ۱۴ ســــاعت پــــرواز در نزدیکی 
دشــــمن بر زمین نشست. ســــخنان اخیر نیکالس 
مادورو، رئیس جمهور ونزوئال در مصاحبه با شبکه 
تلویزیونــــی المیادین از این راز پرده برداشــــت که 
شــــهید ســــلیمانی فعالیت های خود را محدود به 
کشورهای منطقه و غرب آسیا نکرده بود. آن گونه 
کــــه رئیس جمهــــور ونزوئــــال روایت می کنــــد، حاج 
قاسم ســــلیمانی، ۹ ماه قبل از شهادتش در سفر 
به ونزوئــــال با رئیس جمهور این کشــــور دیدار کرده 
اســــت. منطقه مأموریت حاج قاســــم ایــــن مرتبه 
محدوده ای بود در نزدیکی مرزهای ایاالت متحده 
و حدودًا ۱۲ هزار کیلومتر دورتر از مرزهای رســــمی 

جمهوری اسالمی ایران. 
بــــود. قائل  حاج قاســــم، به دنبال دورکردن خطر 
به اینکه نباید با دشــــمن در خانــــه جنگید. همان 
منطقــــی کــــه در ســــال های مبــــارزه بــــا داعش و 
تکفیری ها در عراق و ســــوریه هم جواب داده بود، 
حاال رفته بود سراغ دشــــمن اصلی. ابایی نداشت 
که یک تنه به آن ســــوی کره زمین ســــفر کند و این 
مرتبه میــــخ اردوگاه خــــود را در نزدیک ترین نقطه 
بــــه مرزهای اســــتکبار به زمیــــن بکوبــــد. قهرمان 
ســــال های اخیر ملــــت ایران تعبیر مجســــم همان 
جمله ای بود که ســــال ها قبل، شهید حسن باقری 
در میان شــــعله های جنگ تحمیلی علیه متجاوزان 
بعثی بر زبان رانده بود: »باید به خود جرئت داد!« 
قوی تریــــن فرمانده ضدتروریســــم منطقه در عین 
عقالنیت و منطق، اما اوج شــــجاعت و جســــارت و 
جرئت بود. از ســــختی ها و تهدیدها نمی ترســــید و 
چون قائــــل بود »فرصتی که در بحران ها هســــت، 
در خــــود فرصت هــــا نیســــت« نه تنهــــا خــــود را از 
بحران ها کنار نمی کشــــید که میــــدان داری  کرده و 
مرد میدان بود.  در تحلیل شــــخصیت هایی از این 
دســــت می توان صرفًا بــــه توانایی هــــا و نگاه  های 
شــــخصی بســــنده کرد و آن هــــا را صرفــــًا در دایره 
کنش های فردی   تحلیل کرد-و حتمًا بخش مهمی 
از سرنوشــــت فرد متأثر از کنش های فردی اســــت، 
چراکه اوست که در میان پستی و بلندی  های روزگار 
دســــت به انتخاب می زند- و هم می توان در عین 
احتــــرام و به رسمیت شــــناختن توانایی هــــا و اراده 
فرد، سرنوشــــت او را در چهارچوب یک نظام فکری 
و فرهنگی و تربیتی دانست که استعدادهای فردی 
او را شــــکوفاکرده و همچون یک مــــادر در دامان 
خود تربیت می کند و رشــــد می دهد تا جایی که در 

نهایت به یک الگو و قهرمان تبدیل می کند. 

    نماینده تمام عیار فرهنگ خستگی ناپذیر
حاج قاسم، در عین توانایی های شخصی و فردی، 
مصداق و نمود ظرفیت های فرهنگی ملت ایران و 
تفکر برخاسته از انقالب اسالمی است، چنان که در 
پیام تسلیت رهبر انقالب برای شهادتش هم به این 
موضوع اشاره شده اســــت: »او نمونه برجسته ای 
از تربیت شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود.« 
تحلیل شخصیت شهید سلیمانی و دیگر الگوهای 
ملت ایران در چنین نگاهی، تحلیل ظرف و مظروف 
اســــت. فرهنگی که مســــتعد حمل مفاهیم عالی 
انســــانی اســــت و در عین حال مجال شــــکوفایی 
استعدادهای فردی و شــــخصی افراد را هم فراهم 
می کند. هویتی که برای نیل به اهداف بلند انسانی 
خود ابایــــی از خطرپذیری هم نــــدارد. این موضوع 
صرفًا محدود به شهید سلیمانی نیست: »این یک 
رشــــته پیوسته اســــت؛ از قبل از انقالب، از مبارزات 
دوران ستم شــــاهی بگیرید تا حــــوادث انقالب، تا 
حوادث دفاع مقدس، تا حوادث بعد از آن، تا کرونا؛ 
در همه این ها این هویت متعهد و دارای احساس 
مســــئولیت در ملت ایران خودش را نشــــان داده؛ 
همان طور که در دوران مبارزات ستم شــــاهی بود، 
در دوران دفــــاع  مقدس بــــود، در دوران بعد بود، 
در دوران کرونا و در حرکت علمی عظیم کشور، یک 
جریان مهمی است که نشان دهنده ]هویت[ ملت 
ماســــت. این، هویت ملت ما را نشان می دهد؛ این 
حرکت، حرکت هویت ســــاز اســــت برای ملت ... این 
یک حقیقت اســــت که به شــــکل های مختلف و به 
جلوه هــــای گوناگون خودش را نشــــان می دهد.«  
   ۱۴۰۰/۹/۲۱ در چنیــــن مســــیری، قهرمانان ملت 
ایران صرفًا یک اتفاق نیســــتند؛ قله هایی هســــتند 
که از دل تاریخ بیرون زده اند، اما دامنه هایشان از 
پایین به هم متصل است. مصادیق به هم پیوسته 
یک هویت و فرهنــــگ ممتدند کــــه در طول تاریخ 
ادامه داشته و در هنگام ســــختی ها و فشارها هم 
بیشتر خود را نشان می دهند. در رأس همه این ها 
هم خود انقالب اســــالمی قرار داد. سرنگونی رژیم 
سلطنت شاهنشاهی توســــط امام خمینی� نه با 
اتکا به جنگ مســــلحانه و کودتا بــــود، نه متکی به 
نیروی خارجــــی. تکیه اصلی امــــام �همان نیروی 
مردمی بود که سال ها زمامداران فاسدشان آن ها 

را نادیده گرفته بودند. 
اشــــارات صریح رهبر انقالب در اســــتقبال باشکوه 
و میلیونی مــــردم ایران از پیکرهــــای قطعه قطعه 
شهید ســــلیمانی و یارانش به روشــــنی این ظرفیت 
درونی ملت ایران را نشــــان می دهد: »شما دیدید 
ملت ایران چه کردنــــد ... مردم چگونه با این قضیه 
مهم -شــــهادت یــــک ســــردار برجســــته- مواجه 

شــــدند. خطاســــت اگر ما خیال کنیم این فقط یک 
حرکت عاطفی محض بود. بلــــه، عواطف هم تأثیر 
داشــــت، لکن این حرکت خیلی فراتــــر از یک حرکت 
عاطفــــی محض بــــود ... مــــردم نشــــان دادند که 
به کســــی که مظهر اقتــــدار ملی و اقتــــدار جهادی 
ایران اســــت احترام میگذارند. شــــهید ســــلیمانی، 
مظهر ایــــن اقتدار بود. در کل منطقــــه اقتدار ملی 
ایران را به رخ دشمنان کشــــور و دشمنان انقالب 
می کشید. مظهر این روحیه اقتدار ملی بود، مردم 
به این احترام گذاشــــتند. این مسئله خیلی مهمی 
اســــت. یک چنین ظرفیتی خیلی باارزش است.«     

۱۳۹۹/۴/۲۲

    مردم خسته نیستند
از نگاه رهبر انقــــالب، ظرفیت درونــــی، موضوعی 
اســــت کــــه در بســــیاری از مواقع می تــــوان از آن 
استمداد جست و آن را به یاری طلبید به خصوص 
کــــه این ظرفیت در زمان فشــــار بیگانــــگان و دیگر 
بالیای طبیعــــی توانایی های خود را بیشــــتر به رخ 
می کشــــد. رویداد عظیم اربعین و اداره مردمی و 
غیردولتی آن، به اســــتمداد طلبیدن همین شبکه 
مردمی از سوی شــــهید ســــلیمانی در بحران ها و 
بالیای طبیعی مانند ســــیل خوزســــتان، جوشش 
درون گروه هــــای جهادی مختلــــف از مردم عادی 
تا اقشــــار متخصص در دوران کرونا برای کمک به 
کادر درمــــان و از زمین برداشــــتن بارهای بر زمین 
مانده همگــــی مصادیق دیگری از این روحیه جهاد 

و طراوت و سرزندگی  اند. 
در این نگاه، شخصیتی همچون سردار حاج قاسم 
سلیمانی، فقط یک شــــخصیت نیست، بلکه تجلی 
عینی فرهنگ غنی مردمی اســــت کــــه همچنان با 
نشاط و ســــرزنده و با انگیزه در مســــیر حق طلبانه 
خویــــش گام برمی دارنــــد و طی طریــــق می کنند: 
»این ملت، بیدار اســــت. این ملت، ُپرانگیزه است. 
این ملت، خســــته نیست. آن کســــانی که به   تبع از 
تبلیغات دشــــمنان، ترویــــج میکنند کــــه این ملت 
خسته است، بی نشاط است، خودشان خسته اند، 
خودشان بی نشاطاند! تعمیم می دهند، قیاس به 
نفس می کنند.«     ۱۳۹۷/۳/۲۵ سردار بزرگ اسالم 
که میلیون ها عاشق در سراسر جهان، خود را برای 
بزرگداشــــت دومین ســــال فراق او آماده می کنند، 
نمادی از هویت اسالمی، اخالص، وظیفه شناسی، 
ایســــتادگی و مقاومت بود که رهبر انقالب با تعبیر 
مکتــــب از آن یاد کردند: »حاج  قاســــم ســــلیمانی، 
-شــــهید عزیز- و به ابومهدی -شــــهید عزیز- به 
چشــــم یک فرد نگاه نکنیم. به آن ها به چشــــم یک 
مکتب نگاه کنیم. سردار شــــهید عزیز ما را با چشم 
یک مکتب، یک راه، یک مدرســــه درس آموز، با این 

چشم نگاه کنیم «  ۱۳۹۸/۱۰/۲۷

شهیدحاج قاسم سلیمانی نماد هویت اسالمی و مقاومت مردم ایران است

قهرمان ملت ایران
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دنیای اســـتکبار را بشناســـید. دل اســـتکبار جهانی، با اسالم 
انقالبی و اســـالم بـــه پاخاســـته و اســـالم عزت طلـــب صاف 
نخواهد شـــد. مســـلمان تا مســـلمان است، در چشـــم آنها 
مبغوض و مورد کینه اســـت. آنهـــا از ایمان شـــما ناراحتند؛ 
علتش هم واضح اســـت: چون ایمان یک ملت به پاخاسته ی 
اســـالمی، منافع ظالمانه ی اســـتکبار را تهدید میکند. لیکن 
علی رغم همـــه ی این بغـــض و عنادی کـــه با اســـالم دارند، 
بحمداهلل پرچم اســـالم روزبه روز برافراشـــته تر شـــده، ملت 
اســـالمی روزبه روز قویتـــر و عزیزتر شـــده، باز هـــم در آینده 
همین طور خواهد بود و به کوری چشم دشـــمنان، ملتهای 
مســـلمان در این منطقه و در همه ی نقـــاط عالم، بر همه ی 
توطئه ها و دسیســـه چینی های دشـــمن پیروز خواهند شد.  

  ۱۳۷۰/۱/۱۶   

 ملت های مسلمان 
بر توطئه های دشمن پیروز خواهند شد 

خطبه های انقالب  

با توکل بر خدا بـه وظیفه خود عمل کنید 

به رسم آیه ها  

یکی از مشـــکالت مـــا این اســـت کـــه گناه هـــای خودمـــان را 
نمیشناسیم. آن کسی که مثاًل به غیبت کردن عادت کرده؛ آن 
کسی که به دروغ گویی عادت کرده؛ آن کسی که عادت کرده به 
ایذاء مردم؛ آن کسی که به شهوات گوناگون جنسی، از طریق 
چشم و از طرق گوناگون دیگر عادت کرده؛ آن کسی که عادت 
کرده بـــه حیف و میل بیت المـــال یا اموال مـــردم، توجه ندارد 
که چه گناه بزرگی مرتکب میشـــود؛ نه این کـــه نمیداند؛ یعنی 
غفلت در انســـان یک انس به وجـــود می آورد و انســـان انس 
میگیرد. اول متوجه نیســـت که گناه کـــرده و دارد گناه میکند؛ 
وقتی هـــم متوجه بشـــود، گناه خـــودش به نظـــرش کوچک 

می آید و این خودش یک گناه است.       ۱۳۶۶/۳/۷

گناه های خودمان را بشناسیم
 و آنها را کوچک نشماریم

درس اخالق  

سخن هفتـه

هر وقتی که ما از قرآن نسبت به حادثه ای شبیه آن حادثه 
ُحد(اســـتنطاق بکنیـــم، از قرآن 

ُ
) ماجـــرای بعـــد از جنـــگ ا

هدایـــت بطلبیم، قرآن کریـــم همین مطلـــب را در اختیار ما 
خواهد گذاشـــت. امروز هـــم همین جور اســـت؛ امروز هم 
ممکن است بعضی ها بیایند بین ما شـــایعه درست کنند 
که مثاًل »فـــالن دولت، فالن گـــروه، فالن ابرقـــدرت، فالن 
مجموعه دارند علیه شـــما توطئه میکنند، خالصه بیچاره 
زاَدُهم 

َ
ُشـــدید« و مانند اینهـــا ؛ اینجا هـــم همان اســـت: ف

ایماًنا َوقالـــوا َحســـُبَنا اهلُل َو ِنعَم الَوکیل.)۱( البّته »َحســـُبَنا 
اهلُل َو ِنعـــَم الَوکیـــل« با نشســـتن گوشـــه ی خانـــه جور در 
نمی آید؛ بایســـتی آمد وســـط میدان، کما اینکه آنها رفتند 
وسط میدان. درس این است: بروید وســـط میدان، کاری 
را که الزم اســـت انجام بدهید و بگویید »َحسُبَنا اهلُل َوِنعَم 

الَوکیل«.      ۱۴۰۰/۱/۲۵ 
۱( آل عمران، ۱۷۳

سیاسی باشد؛ یا بعضی خیال میکنند آن کسی که 
اهل سیاســـت اســـت... نمیتواند اگر زن است، یک 
زن خانه باشـــد... خیال میکنند اینها با هم منافات 
دارد.«     ۱۳۶۸/۹/۲۲  در حالیکـــه »فاطمـــه ی زهرا 
� این ســـه چیز را از هم جدا نکرد.«   ۱۳۶۸/۹/۲۲   
و اگـــر به زندگی ایشـــان نگاه کنیـــم، میبینیم »این 
زندگی از جهت جهاد و مبـــارزه و تالش و کار انقالبی 
و صبـــر انقالبی و درس و فراگیـــری و آموزش به این 
و آن و ســـخنرانی و دفاع از نبوت و دفاع از امامت و 
دفاع از نظام اســـالمی، یک دریای پهناوری از تالش 
و مبـــارزه و کار اســـت.«     ۱۳۶۸/۱۰/۲۶  در ادامـــه به 

توضیح برخی از این ابعاد می پردازیم:
    دفاع عالمانه از حق والیت

حضـــرت فاطمـــه � در ُبعـــد جهـــاد تبییـــن »در 
برخوردش با حوادث سیاســـی مهـــم بعد از رحلت 
رســـول اکرم �... یـــک جهادگـــر به تمام معنا، 
خستگی ناپذیر، محنت پذیر است.«     ۱۳۶۸/۹/۲۲  
در آن »شـــرایط بســـیار دشـــوار و غیر قابل توضیح 
حّتی برای افکار خـــواص...، دختـــر پیغمبر می آید 
در مســـجد و آن خطبه ی غّراء را، آن بیان عجیب را، 
ارائه میکند و اداء میکند و حقایقی را بیان میکند.«  
     ۱۳۹۵/۱۲/۲۹این تبیین، البته یک تبیین عالمانه 
اســـت. به طـــوری کـــه »در مقدمات ایـــن خطبه، 
میبینیـــد یکپارچه حکمت و معرفت از زبـــان ُدَرربار 
آن بزرگـــوار در فضا منتشـــر شـــده... در عالیترین 
سطحی که برای ما قابل درک است، در این خطبه ی 
مبارکه، معارف الهی و معارف اســـالمی ذکر شـــده 
اســـت.«      ۱۳۸۹/۳/۱۳ و »خطبـــه ای اســـت که به 
گفته ی عالمه ی مجلســـی، »بزرگان فصحا و بلغا و 
دانشـــمندان باید بنشـــینند کلمات و عبارات آن را 

معنا کنند!« این قدر پرمغز است!«     ۱۳۷۱/۹/۲۵ 
    رهبری و هدایتگری جامعه

دربـــاره ی نقش آفرینی در مســـائل اجتماعی »آثار 
و روایات ما نشـــان می دهد که فاطمه ی زهرا �، 
 از 

ّ
فقط مســـؤولیت نبـــّوت و امامت نداشـــته، و ِاال

لحاظ معنوی، تفاوتی با پیغمبـــر و امیرالمؤمنین 
علیهم الّصالةوالّســـالم ندارد... یـــک خانم هجده 
ساله، در ســـنین فاطمه ی زهرا سالم اهلل علیها که 
حّداکثر ســـن ایشـــان بوده اســـت به آن مقامات 
عالی معنوی و عرفانی و آن حکمت و آن گویندگی 
و آن تحلیـــل مســـائل سیاســـی و اجتماعـــی و آن 
آینده نگـــری و آن قـــدرت برخـــورد بـــا عظیم ترین 
مســـائل زمان خود رسیده اســـت.«     ۱۳۷۲/۹/۸  
لذا با قطعیت میتوان گفت »فاطمه ی زهرا � در 
نقش یک رهبر واقعی ]اســـت[؛ همانطور که امام 
بزرگـــوار فرمودند کـــه اگر فاطمه ی زهـــرا َمرد بود، 
پیغمبر میشـــد. ]این[ خیلی حرف عجیبی اســـت، 
خیلی حرف بزرگی اســـت... یعنی یـــک رهبر به تمام 
معنا، مثل یـــک پیغمبر، مثل یـــک هدایتگر عموم 

بشر.«     ۱۳۹۵/۱۲/۲۹  
    حمایت از پدر و همسر در مبارزات

در ُبعد جهاد زنانه و خانواده نیز، به عنوان نمونه در 
جریان شعب ابی طالب »این دختر مثل یک فرشته 
نجات بـــرای پیغمبر؛ مثـــل مادری برای پـــدر خود؛ 
مثل پرســـتار بزرگی برای آن انسان بزرگ، مشکالت 
      ۱۳۷۱/۹/۲۵ را تحّمل کرد. غمگسار پیغمبر شد.«
بعـــد از آن و رحلـــت حضـــرت ابوطالـــب و حضـــرت 

خدیجه هـــم »پیامبر، تنهای تنهاســـت، فاطمه ی 
زهرا، این دختر چند ســـاله... تنها کســـی اســـت که 
پیامبـــِر با این عظمـــت بـــه او تکیه می کنـــد... این 
قضیه ی »فاطمة اّم ابیها« مربوط به این جاست.«

۱۳۷۶/۶/۲۶      در مقابل نیز، وقتی آیه ای نازل شـــد 
و مســـلمانان را موظف کرد پیامبر را بـــا عنوان »یا 
رســـول اهلل« خطاب کنند، وقتی پیامبر وارد منزل 
شـــدند، »حضرت زهرا آمدند گفتند یا رســـول اهلل 
ســـالم علیکم، پیغمبر اکرم ]ایشـــان را[ در آغوش 
گرفتنـــد گفتند این مال تو نیســـت، تو بـــه من بگو 
اى پدر، ایـــن دل من را آرام میکنـــد، این به من لّذت 
میدهـــد؛ این محبوبّیت فاطمه ى زهرا� اســـت 

پیش پیغمبر.«     ۱۳۶۳/۱۲/۲۱ 
درباره همسر نیز »هیچ سالی، بلکه هیچ نیم سالی 
نگذشت که این شوهر، کمر به جهاد فی سبیل اهلل 
نبســـته و به میدان جنگ نرفته باشد و این زن بزرگ 
و فداکار، همســـرِى شایســـته ی یک مرد مجاهد و 
یک ســـرباز و ســـردار دایمی میدان جنـــگ را نکرده 
باشـــد.«       ۱۳۶۸/۱۰/۲۶»امیرالمؤمنیـــن درباره ی 
فاطمه ی زهرا � فرمود: ما اغضبنی و ال خرج من 
امری؛ یک بار این زن در طول دوران زناشویی، مرا به 
خشم نیاورد و یک بار از دستور من سرپیچی نکرد. 
فاطمه ی زهرا � با آن عظمت و جاللت، در محیط 

خانه، یک همسر و یک زن است.«     ۱۳۷۱/۹/۲۵ 
    آموزش عملی ساده زیستی به مردم

یکی از مصادیق جهاد حضرت زهرا � این بود که با 
رفتار خود، جامعه را تربیت میکرد. به عنوان نمونه 
در جریانی که سوره هل أتی نازل شد، »بر گرسنگی 
خودشـــان و همه ی اعضـــای خانواده شـــان صبر 
کردند و به یتیم و مســـکین و اســـیر کمک کردند.«  
    ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ و جامعـــه را بـــه این مفاهیم متوجه 
کرد. همچنیـــن زمانی کـــه »راه فتوحـــات و غنایم 
که بـــاز میشـــود، دختـــر پیغمبـــر ذّره ای از لّذتهای 
دنیا و تشـــریفات و تجّمـــالت و چیزهایـــی را که دل 
دختران جوان و زنها متوّجه آنهاســـت، به خود راه 

نمی دهد.«     ۱۳۷۱/۹/۲۵ 
    فاطمه، الگوی انسان تراز اسالمی

»اینها خصوصیـــات فاطمه ی زهرا � اســـت. ما 
اینها را بایســـتی به عنـــوان الگو، به عنوان اســـوه، 
در نظر داشـــته باشـــیم و خودمان را بـــه آن نزدیک 
کنیـــم.«      ۱۳۹۵/۱/۱۱ الگـــو قـــرار دادن ایشـــان به 
این اســـت که ما هم »بایـــد راه فاطمه ی زهرا � را 
برویم. ما هم باید گذشت کنیم، ایثار کنیم، اطاعت 
خـــدا کنیم، عبادت کنیـــم... ما هم بایـــد در همه ی 
حـــاالت تالش کنیم، تـــا حق را احقاق کنیـــم. ما هم 
باید از کســـی نترســـیم. مگر نمی گوییم که یک تنه 
در مقابـــل جامعه ی بزرگ زمان خود ایســـتاد؟«          
۱۳۷۰/۱۰/۵ لذا »شـــخصیت زهرای اطهـــر در ابعاد 
سیاسی و اجتماعی و جهادی، یک شخصیت ممتاز 
و برجسته ای است؛ به طوری که همه ی زنان مبارز و 
انقالبی و برجســـته و سیاسی عالم میتوانند درس 

بگیرند.«     ۱۳۶۸/۱۰/۲۶  
نکته پایانی اینکـــه »زندگی  آن  بانوی  بزرگ  اســـالم  
نشـــان  می دهد کـــه  زن  مســـلمان  بـــرای  ورود در 
صحنه  سیاســـت  و میـــدان  کار و تـــالش  و نیز ایفای  
نقش  فعال  در جامعه  همـــراه  با تحصیل ، عبادت ، 
همسرداری  و تربیت  فرزندان  می تواند پیرو فاطمه  

زهرا� باشد.«     ۱۳۷۲/۰۹/۱۷

ادامه از  صفحه 1
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

بـــا فســـاد اخالقـــی و فســـاد در زمینـــه ی فرهنـــگ 
بی رودربایســـتی مقابله و مبـــارزه کنیـــد؛ یعنی واقعًا 
این جـــوری باید برخورد بشـــود. راه اصلـــی مواجهه و 
مقابله ی با جنگ نرم دشمن هم همین است که ما از 
حرکت صحیح در زمینه ی فرهنگ حمایت کنیم و آن را 
تشویق کنیم، ]از آن[ تقدیر کنیم و در مقابل حرکتهای 
غلط ِبایستیم. و عرصه ی رسانه و فرهنگ، از یک طرف، 
یک دانشگاه بزرگی میتواند باشـــد و هست، و از طرِف 
دیگر یک آوردگاه صالح و فساد اســـت، آوردگاه حق و 
باطل اســـت و عرصه ی جنگ فرهنگی با کسانی است 
که فرهنگشان ایجاد فســـاد در دنیا اســـت؛ از این دو 

جهت باید نگاه کرد به آن.      ۱۴۰۰/۶/۶ 

ی این شـــهید ]بی بدیل 
ّ
تها امروز بیدارند؛ ولی نقش شـــهید عزیز و رفقای محل

ّ
تها بحمداهلل بیدارنـــد. مل

ّ
مل

بود[؛ مثل همین شـــهید ابو مهدی -مرد نورانی، مرد مؤمن، مرد شـــجاع که انســـان وقتی نگاه میکرد، 
ض َوجِهی بنورک« ]بود[؛ ابو مهدی این جوری بـــود؛ چهره،  چهره ی نورانی معنوِی  چهره ی او مصداق »و َبِیّ
خدایی- شهید ســـلیمانی با امثال این جور انســـانهای مؤمن و شجاع و نورانی توانســـتند کارهای بزرگی را 

انجام بدهند.      ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
 ۱۳ دی ماه؛ سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمان شهیدشان گرامی باد.

 مبارزه با فساد فرهنگی
راه اصلی مقابله با جنگ نرم است

گی های شهید ابومهدی بود شجاعت و معنویت از ویژ

دولت جوان حزب اللهی  

مناسبت  

ســـؤال: آیا بیدار کردن افراد خانواده برای نماز 
صبح جایز است؟

جواب:    اگـــر بیدار نکـــردن موجب ســـهل انگاری و 
سبک شمردن نماز باشد، باید آنها را بیدار کنید.

حکم بیدار کردن دیگران برای نماز

احکام  

کالم امام  

با افتخار ایرانی  

خانواده ایرانی  

)آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی( متفکری برجسته، مدیری شایســـته، دارای زبان گویائی در اظهار حق 
و پای با اســـتقامتی در صراط مستقیم بودند. خدمات ایشـــان در تولید اندیشـــه ی دینی و نگارش کتب 
راه گشا، و در تربیت شـــاگردان ممتاز و اثرگذار، و در حضور انقالبی در همه ی میدانهائی که احساس نیاز 
به حضور ایشان میشـــد، حقًا و انصافًا کم نظیر اســـت. پارســـائی و پرهیزگاری خصلت همیشگی ایشان 
از دوران جوانـــی تا آخر عمر بود و توفیق ســـلوک در طریـــق معرفت توحیدی، پاداش بـــزرگ الهی به این 

مجاهدت بلند مدت است.      ۱۳۹۹/۱۰/۱۳   
به مناسبت دوازدهم دی ماه، نخستین سالگرد رحلت آیت اهلل مصباح یزدی 

تمام قلـــوب و تمام ابصار و بصیرت ها در دســـت 
خدای تبارک تعالی و ید قدرت اوســـت. اوست که 
تدبیر می کنـــد جهان را، لیل و نهار را، و اوســـت که 
قلوب را متحـــول می کند، و بصیرت ها را روشـــن 
می کند، و اوســـت که حـــاالت انســـان را متحول 
می کنـــد، و ما آن را در ملت عزیـــز خودمان، در زن 
و مـــرد، در کوچک و بزرگ یافتیـــم. این قلبهایی که 
قبل از انقالب توجه به دنیا داشت، توجه به آمال 
دنیوی داشـــت و کمتر توجه داشـــت به غیب، و از 
غیب کمتر جلوه ای در او حاصل می شد، ما امروز 
می بینیم که این جلوه ها حاصل شـــده اســـت، و 
این شوق و شعف ها به لقاءاهلل  برای آنها حاصل 
شده است، و دســـت عنایت خدای تبارک و تعالی 
به سر این ملت کشیده شـــده است، و ایمان آنها 
را تقویـــت فرموده اســـت که یکـــی از عالئم ظهور 

بقیة اهلل�است.               ۱۳۶۱/۱/۱

تمام کســـانی که نقشـــی در اداره ی کشـــور و در 
سازندگی کشـــور دارند، باید تالش خودشان را 
چند برابـــر کنند. در صحنه ی تولیـــد، تولیدگران 
بایـــد تا آنجایی کـــه میتوانند تولید کشـــور را باال 
ببرند؛ بخشهاى ادارى و دولتی با ُحسن عمل، با 
جلب اعتماد مردم، با ارائه ی خدمات مخلصانه 
به مـــردم باید بر کیفّیـــت کارشـــان بیفزایند؛ آن 
کســـانی که در زمینه هاى فرهنگی بـــراى مردم 
منبع الهام و ارشاد هســـتند تالششان را اضافه 
کنند. اقتدار سیاســـی و سازندگِی درست کشور 
و احســـاس ثبـــات کامـــل در نظـــام جمهـــورى 
اســـالمی، دشـــمن را مأیوس خواهد کـــرد. اگر 
استکبار جهانی و شـــیاطین عالم احساس کنند 
که جمهورى اســـالمی ضعیف اســـت، فشـــار را 
زیـــاد خواهند کرد. ما بحمدا هلل  قوى هســـتیم. 

در داخـــل خانواده کســـی به کســـی حّق ظلم     ۱۳۶۸/۰۳/۲۶   
کـــردن، زور گفتـــن و اســـتخدام کردن نـــدارد. 
بعضی از مردان خیال میکننـــد که زن وظیفه 
دارد همه ی کارهـــای مربوط به آنهـــا را انجام 
دهد. البته در محیط خانـــواده، زن و مردی که 
به هم عالقه دارند، با کمال میل و شوق، کارها 
و خدمات یکدیگر را انجـــام میدهند؛ اما انجام 
دادن از روی میل، غیر از این اســـت که کســـی 
احســـاس کند، یا این طور عمل کنـــد که گویا 
وظیفه ی زن است که باید مثل یک مستخدم، 
خدمت مرد را به آن شـــکل انجام دهد. چنین 

چیزی در اسالم وجود ندارد.     ۱۳۷۵/۱۲/۲۰  

آیت اهلل مصباح یزدی، متفکر انقالبی کم نظیر

تحول قلوب در 
تدبیر خداوند 

متعال است 

 برای ساختن کشور
 تولید را افزایش دهید 

 زن و مرد در محیط خانواده 
به یکدیگر ظلم نکنند  

عکس نوشت  

تصویری از دیدار صمیمانه آیت اهلل مصباح یزدی با رهبر انقالب، سال 1393
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