
دستهاول، اصحاب راستین:  این دسته 
از افراد کسانی بودند که تا آخرین لحظه و 
قطره ی خون، از پیامبر و دین اســام دفاع 
 کردند، آنها همان هایــی بودند که قرآن در 
وصف شان چنین می فرماید: »ِمَن الُمؤِمنیَن 
َ َعلَیِه َفِمنُهم َمن  رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اللَّ
لوا  َقضی نَحَبــُه وَ ِمنُهم َمن یَنَتِظــُر وَ ما بَدَّ
تَبدیًا«. امیرالمؤمنین)ع(، عمار و سلمان، 

نمونه هایی از این افرادند.
افرادی  ضعیف االیمان ها:  دوم،  دسته 
که اگرچه ایمــان آورده و به پیامبر گرویده 
بودند، اما از آنجا که ضعف در ایمان داشتند، 
در حوادث و شداید، ممکن بود پایشان بلرزد 
و از راه به درشوند. اینها همان کسانی بودند 
که در ماجرای جنگ احد که پیامبر)ص(، 
دســتور مراقبت از تنگه را به آنها داده بود، 
به هوای جمــع آوری غنائم، مأموریت خود 
را رها کرده و سرنوشــت جنــگ را تغییر 
دادند. »مســلمان ها اول پیروز شدند، بعد 
یک عده ای مأموریتهــا را فراموش کردند، 
تنگه را رها کردند، رفتند ســراغ غنیمت 
جمع کردن؛ دشمن هم توانست نیروهای 
اســام را دور بزنــد، بیفتد به جانشــان، 
تعدادی از آنها را بکشد، آنها را منهزم کند.« 
89/4/23 روش پیامبــر)ص(، با این گروه، 

روش "تربیت و تزکیه و تعلیم" بود.
دســته ســوم، انقالبی نماها: کسانی 
که "ظاهــرا" ایمان آورده و ادعای اســام 
می کردنــد، اما رفتار آنهــا، دقیقا برخاف 

ادعای آنان بود. اینان کســانی بودند که با 
کارهای خود مانند انتشــار شــایعه، دروغ 
یــا ســیاه نمایی از وضع موجــود، موجب 
تضعیف نظام اســامی و ایجاد تشویش در 
گروه دوم می شــدند. مثا در ابتدای جنگ 
احد، پیامبر)ص( مانند همیشه از اصحاب 
خواستند که نظر خود را درباره ی چگونگی 
جنگ بیان کنند. عده ای معتقد به جنگ در 
درون مدینه و عده ای موافق جنگ در خارج 
از مدینه بودند. باالخره تصمیم به جنگ در 
خارج از مدینه گرفته شــد و پیامبر با سپاه 
هزار نفری خود، به ســمت خارج از مدینه 
حرکت کرد تا در مقابل سپاهی چند برابری 
قرار گیرد. اما در میانه ی راه، انقابی نماها به 
بهانه ی آنکه پیامبر)ص( حرف آنان را گوش 
نکرده و در درون مدینه نجنگیده است، ساز 
مخالفت با پیامبــر زده و 300 نفر از او جدا 

شدند.
انقابی نماها در جریــان جنگ احزاب هم  
چنین کردند. »در جنــگ احزاب، همه ی 
قبائل مشــرك مکه و غیر مکــه و ثقیف و 
غیره آمدند متحد شدند؛ ده هزار نفر نیروی 
رزمنده فراهم کردند؛ یهودی هایی هم که 
همســایه ی پیغمبر بودنــد و امان یافته ی 
پیغمبر بودند، خیانت کردنــد؛ اینها هم با 
آنها همکاری کردند... یــک جنگ احزاب 
درســت کردند؛ جنگ احزابــی که دل ها 
را خیلــی ترســاند.« 91/7/19 آن هنگام 
که پیامبر بشــارت پیروزی مســلمانان بر 

ابرقدرت هــای آن روز دنیــا )روم و ایران 
و یمن( را داد، این افراد با تمســخر یا ایجاد 
ابهام در ســخنان او، این حرف ها را کذب 
و نادرســت خواندند. آنها ســپس با ایجاد 
تشــویش و اضطراب در جامعه ی اسامی 
)مثا اینکه می گفتند راهی که پیامبر)ص( 
انتخاب کرده اشــتباه اســت و این جنگی 
اســت که در آن، شکســت حتمی است( 
سعی کردند افراد را از گرداگرد پیامبر)ص( 
جدا کــرده و آنهــا را از جنگیدن منصرف 
کنند. قرآن درباره ی ایــن افراد می فرماید: 
»َقْد َيْعَلُم ٱللَُّه ٱْلُمَعوِِّقنَي ِمنُكــمْ وَٱْلَقاِئِلنَي 
ِلِْخَواِنِهْم َهُلمَّ إِلَْيَنــا َوَل َيأُْتوَن ٱْلَبــأَْس إِلَّ َقِليًل«: 

»خداوند کســانی را به خوبی می شناســد 
که مــردم را از جنــگ باز می داشــتند، و 
 کســانی را که به برادران خــود می گفتند

 به سوی ما بیائید و خود را از معرکه بیرون 
بکشــید، و جز مقدار کمی -آن هم از روی 
اکراه و یا ریا- به ســراغ جنگ نمی روند.« 
پیامبر)ص( البتــه با این جریــان، تا آنجا 
که می شــد مماشــات کرده و مانند سایر 
افراد با آنها رفتار می کرد و حتی سهم آنان 
از بیت المــال را نیز پرداخــت می کرد، اما 
آنگاه که این افراد تبدیل بــه یک "جریان 
سازمان یافته ی معاند" شــدند، پیامبر نیز 

به شدت با آنها برخورد کرد. 

انقالب اسالمی، و مواجهه با این دسته 
از افراد

14 قرن بعــد از انقــاب نبــوی، انقاب 
اسامی ایران نیز در مرحله ی دولت سازی 
و جامعه سازی، با همین ســه دسته از افراد 
مواجه اســت: "اصحاب راســتین انقاب 
اســامی"، که با بــاور تام و تمــام به خط 
انقاب، در همه ی شرایط، در کنار "رهبران 
انقاب اســامی" قرار گرفتند و بــا کار و 
تاش شــبانه روزی، کار انقاب را به پیش 
بردند؛ "ضعیف االیمان هایــی" که به دلیل 

هوای نفس، دنیاطلبی یا ترس از دشــمن، 
در رخدادهــا و حوادث تاریخی، پایشــان 
لرزید و یا دســت از انقابی گری برداشــته 
و تبدیل به یک انســان  خنثی شــدند، یا 
حتی به سمت دشــمن، میل پیدا کردند؛ و 
"انقابی نمایی هایی" که شعار انقاب داده و 
می دهند و عکس آن عمل می کنند. »کسی 
خیال نکند که مسأله ی نفاق مربوط به صدر 
اسام یا مربوط به اوج انقاب بود، نه، همه ی 
ما، من و شما در معرض این امتحان در تمام 
حاالت هستیم، یک حقیقتی مطرح می شود 
که این حقیقت ممکن اســت با گوشه ای از 
احساســات و دریافتهای ما ناسازگار باشد: 
یا با خودپرستی ما، یا با ادعاهای درونی ما، 
یا با علمی که برای خودمان قائلیم،یا  برای 
سابقه ای که برای خودمان می شناسیم، مثًا 
باســابقه ی مبارزه، یا با توقعی که نسبت به 
شخصیت خودمان داریم، این ناسازگار است، 
در مقابل این حقیقت چه کار خواهیم کرد؟ 
هم می توان پا گذاشــت روی این احساس 
غلط و درك باطل و تســلیم شد و حرکت 
کرد و در راه این حقیقت رفت، و هم می توان 
تسلیم نشد، بلکه تسلیم آن احساسات غلط 
درونی شــد، که اگر ایــن کار انجام گرفت 
آن وقت: »فزاد هم الل مرضا« دائم این حالت 
دومی یعنی نفرت و جدائی، ایجاد می شود 
و کار را به جاهای بســیار دشــوار خواهد 

رساند.« 70/8/29
انقابی نماها سعی می کنند با ایجاد شایعه، 
شبهه، ســیاه نمایی و لجن پراکنی، در دل 
مردم و جامعه، "ناامیدی" به وجود آورده و 
نسبت به راهی که انتخاب کرده اند، تشویش 
ایجاد کنند. این جریان را باید شــناخت و 
نســبت به حربه های آنان آگاه بود. هرچند 
که »مردم قبول نمی کنند این را. حاال ممکن 
است کســی خیال کند که در مردم تأثیر 
می گــذارد؛ نه، مردم آگاهنــد، می فهمند، 

نمی پذیرند این حالت را.« 96/10/6
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نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــی

در روایات داریم که هنوز از این نَشئه]دنیا[ خارج نشده، عائم رحمت الهی را مشاهده می کند؛ 
یعنی در روایات دارد بمجّرد اینکه شهید از اسب می افتد -آن وقت با اسب می جنگیدند- هنوز 
به زمین نرسیده، وعده ی الهی را دریافت می کند؛ یعنی حّتی در این نشئه چشمش باز می شود 
و حقیقت را می بیند و رحمت الهی را، فضل الهی را به طور ملمــوس درك می کند و دریافت 
می کند؛ این ارزش شهدا است. اگر این شهادت ها نبود، اگر این فداکاری ها نبود، این نظام باقی 

نمی ماند.   95/9/15  

اگر این شهادت ها نبود، این نظام باقی نمی ماند

این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح
شهید صمداهلل شمس الدینی نژاد

امام کالم

خیال می کردند مردم از 

جمهوری اسالمی رو برگردانده اند    
سرتاســر ایران ملتی است که همانطور که 
در اول نهضت، حاضــر در صحنه بودند و با 
حضور خودشــان بیمه کردند این کشور را 
و اسالم را، اآلن هم در سرتاسر کشور همه 

حضور دارند در صحنه. آنها که خیال کردند یا تبلیغ می کنند به اینکه مردم دیگر در 
آن مسائل اسالمی و در جمهوری اسالمی سست یا بی تفاوت ]اند[ و در بعضی تبلیغات 
هم هست که مخالف شده اند، مردم از جمهوری اسالمی رو برگردانده اند، اینها بیایند 
ببینند سرتاسر کشور اسالمی را، زن و مرد مسلمان این کشور را، و زن و مرد تمام فرق 

مختلفه ای که در این کشور هست. 
   امام خمینی )ره(؛ 22 فروردین 1360

     بازتاب راهپیمایی 22 بهمن در رسانه های بین المللی
راهپیمایـی میلیونـی مـردم ایـران در 22 بهمـن امسـال، بازتـاب گسـترده ای در 
رسـانه های بین المللـی داشـت. بـرای مثـال، خبرگـزاری آسوشـیتدپرس نوشـت: 
تنهـا چنـد هفتـه از اعتراض هـای اخیـر در چنـد شـهر ایران، مـردم ایـن کشـور برای 
بزرگداشت سـالگرد انقاب اسـامی  که در سـال 1979 به وقوع پیوسـت به خیابان ها 
آمدنـد. خبرگزاری شـینهوا نیز با انتشـار گزارشـی نوشـت: مردم ایـران در بسـیاری از 
شـهرهای این کشـور در خیابان ها تجمـع کردند، شـعارهایی علیـه اسـرائیل و آمریکا 
سـر دادند و تصاویر آیـت الل خمینـی، بنیانگـذار انقاب و آیـت الل خامنـه ای، رهبری 

ایـران را در دسـت داشـتند.|   ایلنا |

     مخبر: فعالیت های ستاد اجرایی در مناطق محروم اجرا می شوند
رئیـس سـتاد اجرایـی فرمـان امـام)ره( گفـت: سـتاد اجرایـی فرمـان امـام در پروژه ها و 
فعالیت هـای اقتصـادی حضـور دارد اما تمـام این فعالیت هـا در مناطـق محروم بـه اجرا 
می رسـند. فعالیت های سـتاد اجرایی فرمـان امام برای شناسـاندن و معرفـی مزیت های 
مناطق کم برخـوردار و محروم اسـت و هدف اصلـی از اجـرای فعالیت های اقتصـادی در 
این مناطـق ایجـاد فرصت های شـغلی و اشـتغالزایی بـرای بومی های منطقه اسـت. وی 
افزود: در سـتاد اجرایـی فرمان امـام هیچ فعالیتـی معاف از مالیات نیسـت و مانند سـایر 

شـرکت های متعلق به بخش خصوصـی مالیـات می پردازیـم.|  ایلنـا |

     خوب جلوه دادن رژیم پهلوی برنامه تبلیغاتی آمریکایی ها 
پایگاه خبـری آمریکایـی مینت پرس با اسـتناد بـه مـدارك و آمـار و ارقام هـای وزارت 
امـور خارجـه و کنگـره ی آمریـکا از بودجه هـای صدهـا میلیـون دالری ایـن کشـور 
به ویـژه از سـال 2006 میـادی بـا هـدف برانـدازی نظـام جمهـوری اسـامی ایـران 
خبـر داد و اعام کـرد تمرکـز روی اسـتفاده از انواع رسـانه ها، خـوب جلـوه دادن رژیم 
سـلطنتی و رژیم مخلوع شـاه، نفـوذ در میان خانواده هـا و به ویـژه جوانـان، و دور کردن 
آنان از ارزش هـای انقاب اسـامی از محورهایی اسـت کـه آمریکا برای تحقـق اهداف 
خود بـر روی آنهـا تمرکز کرده اسـت. ایـن پایـگاه این را هم نوشـت کـه دولـت دونالد 
ترامـپ، از زمـان روی کار آمدن، بیـش از یک میلیـون دالر بـرای ایجاد اغتشاشـات در 

داخل ایـران هزینه کـرده اسـت.  |      ایسـنا |

هفته اخبار

تاریخ شهادت: 30 بهمن ماه 1381

مزار: گلزار شهدای کرمان

محبت واقعی بین زن و شوهر، چه زمانی شکل می گیرد؟

نباید از حدود و ضوابط شرع بیرون بروید

ایرانی خانواده

انقالبی هیئت

یـک تشـکیات واحـد، اولیـن و واضح تریـن معنایـش ایـن اسـت کـه افـرادی کـه 
در ایـن تشـکیات کار می کننـد، این هـا بـه دنبـال یک جهـت واحـدی، بـه دنبال 
گمشـده ی واحدی می گردند، آن هم بـا همـکاری و همراهی و همگامی بـا یکدیگر. 
پس اخـاق تشـکیاتی یعنـی اخـاق اسـامی؛ اخـاق تشـکیاتی یعنـی اخاق 
اسـامی منظم، یعنـی چگونگـی برخـورد دو بـرادر، دو هم فکـر، دو هم آهنـگ، دو 
هم جهـت. اگـر مـا مجموعـه مقـررات و تکالیفـی را کـه در اسـام هسـت، این ها را 
ماننـد اندام هـا و اجـزای یـک ماشـین در نظـر بگیریم کـه دارد بـا یک نظـم خاصی 
حرکـت می کنـد، اخـاق چـه موضعـی دارد ایـن جـا؟ در یک دیـد خیلی سـطحی 
- عرفـی قابل فهـم، اخـاق عبـارت اسـت از آن وسـیله ای کـه موجب می شـود این 
حرکـت و هـم آهنگـی میـان ایـن اجـزا بـدون اصطـکاك، بـدون سـائیدگی، بدون 

زیان و خسـارت انجـام بگیـرد، این اخـاق اسـت.   59/3/2

اخالق تشکیالتی یعنی اخالق اسالمی منظم

این است حزب ا... 

آموزشی احکام 

شـما جوانان و نوجوانانـی که قـرآن را فـرا می گیریـد، ایـن را بدانید که یـک ذخیره 
مادام العمـر بـرای اندیشـیدن و فکـر کـردن را بـرای خودتـان فراهـم می کنیـد. 
این چیـز بسـیار باارزشـی اسـت. ممکـن اسـت در سـنین جوانـی، معانـی و معارف 
عمیقـی را از آیات قرآن اسـتنباط نکنیـد و نتوانید درسـت بفهمید - فقـط چیزهای 
سـطحی و اندکی از معـارف را بفهمیـد - اما به مـوازات بـاال رفتِن سـطح معلومات و 
پیشـرفت علمی، از آیات قرآن که در حافظه و ذهن شـما قرار دارد، بیشـتر اسـتفاده 
می کنیـد. حضـور قـرآن در ذهـن انسـان، نعمـت بسـیار بزرگـی اسـت. فرق اسـت 
بین کسـی که بـرای مطلبـی، بارهـا آیـات قـرآن و فهرسـت های قرآنی را جسـتجو 
می کنـد تا ببینـد در ایـن باره آیـه ای وجـود دارد یـا نه، بـا آن کسـی که آیـات قرآن 
در ذهـن و دل و جلـِو چشـم اوسـت و نـگاه می کنـد، آنچـه را کـه در هـر بخشـی از 
معارف اسـامی بـه آن نیـاز دارد، از قـرآن اسـتنباط و اسـتخراج می کنـد و روی آن 
فکـر و تأّمـل می کنـد و از آن اسـتفاده می بـرد. اُنـس بـا قـرآن در دوران کودکـی و 

نوجوانـی، تـا دوران جوانی، یـک نعمت بسـیار بـزرگ اسـت.    80/6/28

باید با قرآن مأنوس شوید

قرآن تفسیر

اخالق درس

تشکیالتی کار

امروز در دنیا تعبیر بدی از محّبت می کنند، این ِعشــقی که تعبیر می کنند، اینها، آن 
محّبت واقعی نیست. این، همان حالت هیجان جنسی است که به یک شکل خاصی آن را 
ظاهر می کنند. این ممکن است در خیلی از موارد پیش بیاید، ارزشی هم ندارد. آن چیزی 
که با ارزش اســت، آن محّبت عمیق و صمیمی و خدایی و همراه با احساس مسئولیت 
متقابل بین دختر و پسر است که بدانند حاال بعد از این، یک واحدند و یک هدف را دنبال 

79/10/15 می کنند. این، آن محّبتی است که خانواده بر اساس آن شکل می گیرد.  

در محیط های مراســم مذهبی، مراقب باشــید هیچ کاری که از حدود ضوابط شرع 
ممکن اســت بیرون برود، رخ ندهد؛ این را مراقبت کنید. محیط مّداحی و خوانندگی 
دینی، یک محیط پاك و مطّهری است؛ نگذاریم آلودگی هایی که متأّسفانه در دنیای 
هنر در  بین مردمان بی قید و بی مباالت رواج پیدا کرده اســت، به محیط هنر اسامی 
و مذهبی در محیط های مذهبی رسوخ کند و نفوذ کند؛ این را مراقب باشید. محیط، 
محیط پاکیزه، طّیب، طاهر، ]همراه با[ عّفت؛ این جور محیطی باید باشد محیطی که 

ما در آنجا معارف اسامی را می خواهیم با زبان شعر بیان کنیم.  93/1/31

»سرباز حقیقت«
 نباید در برابر مشکالت، خودش را ببازد 

حقیقت رو به رشـد اسـت، حقیقـت رو بـه بالندگی اسـت. حقیقت ممکن اسـت 
دچـار سـختی هایی در راه خـود بشـود اّمـا در نهایـت پیـروز خواهـد شـد. قرآن 
بَُد َفَیذَهـبُ ُجفآء«؛ کـف روی آب ظاهِر چشـمگیری دارد؛ در رودخانه ی  ا الزَّ فرمـود: »َفاَمَّ
روی آب وقتـی شـما نـگاه می کنیـد، وقتی کـه می جوشـد ایـن آب و بـه همدیگـر 
بَـُد َفَیذَهُب  می خـورد، کف جلوی چشـم می آیـد اّما ایـن کف ماندنـی نیسـت. »َفاَمَّـا الزَّ
ُجفـآء«؛ ایـن کـف روی آب مـی رود پـی کارش نابـود می شـود. »َو اَّمـا مایَنَفـُع الّنـاَس 
َفیمُکـُث فِـی االَرض«؛)1( آن چیـزی کـه نافـع اسـت، آن چیزی کـه حیات مـردم به آن 
اسـت، یعنـی آن آب روان، آب زالل، آن می مانـد. حقیقـت این جـوری اسـت، حقیقـت 
پیـروز خواهـد شـد، حقیقـت بـه اهـداف خـود دسـت خواهـد یافـت. بلـه، در راهـش 
مشـکاتی وجود دارد. شـرطش این اسـت کـه در مقابل این مشـکات خـودش را نبازد؛ 
سـرباز حقیقت، افسـر حقیقت، رهرو حقیقـت خـودش را در مقابل این مشـکات نبازد. 

وقتی نباخت، ایستاد، تحّمل مشکل کرد، به نتیجه خواهد رسید.  95/2/1
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فسـاد گاهـی از یک نکتـه ی کوچـک شـروع می شـود، بعـد در انسـان توسـعه پیدا 
می کند و متسـرب می شـود. یـک وقت انسـان احسـاس می کند کـه یا رفته اسـت، 
یـا در شـرف رفتـن اسـت؛ آن وقـت تصمیم گیـری هـم مشـکل می شـود. خـدای 
نکـرده در هنگامی که انسـان بفهمـد بیماری نفـوذ کـرده، دیگـر تصمیم گیری هم 
سـخت می شـود. بایـد مراقـب بـود؛ ایـن مراقبـت همـان چیزی اسـت کـه همه ی 
ادیان و سرتاسـر قـرآن و نهج الباغـه متوجه به آن اسـت؛ یعنـی همان تقـوا. این که 
می بینیـد امیرالمؤمنیـن)ع( در دوران حکومـت خود ایـن همه به تقوا امـر می کند- 
کـه شـاید کمتـر موضوعـی در نهج الباغـه بـه قـدر تقـوا مـورد تأکیـد قـرار گرفته 
اسـت- همچنیـن در دعاهـا و روایـات چقـدر از خدا تقوا خواسـته شـده اسـت و نیز 
در فرمایش هـای امـام رضوان الل تعالی علیـه آن همـه درخصـوص رعایت تقـوا تذکر 
داده شـده اسـت، به خاطـر همین اسـت که تقـوا "حصار" اسـت. تقـوا، یعنـی همان 
مراقبـت دائمـی شـما از خودتـان. ایـن حصاری اسـت به گـرد شـما. مبـادا بگذارید 

78/3/10 ایـن حصار شکسـته شـود! 

مبادا بگذارید این حصار شکسته شود!

شهادت: سانحه هوایی

حضور رهبر انقالب در کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی

انقالبینماها
بهدنبالچههستند؟

حکومت پیامبر)ص( در مدینه، فصل دوم رسالت ایشان بود. پیشتر پیامبر)ص( 
در مرحله ی سیزده ساله ی مکه، شــالوده های اولیه ی نظام اسالمی را پی ریزی 
کرده بود، و حاال در ده ســال مدینه، وقت نظام سازی و جامعه ســازی بود. برای همین، 
دشمنی با پیامبر)ص( در این مرحله، هم بیشــتر و هم پیچیده تر شده بود. از یک سو، 
دشــمنان بیرونی چون کفار مکه یا یهودیان مدینه، جنگ هایــی را بر پیامبر تحمیل 
می کردند، و از سویی دیگر، دشــمنان درون جامعه ی اسالمی، در بزنگاه های حساس و 
سرنوشت ساز، موجب تحمیل هزینه های زیادی به حکومت نوپای پیامبر)ص( می شدند. 

از این حیث، می توان افراد موجود در جامعه ی پیامبر)ص( را به سه دسته تقسیم کرد.

10 نکته از زندگی حضرت فاطمه)( به روایت رهبر انقالب

زندگی با برکت حضرت صدیقه ی طاهره )(، در عیــن کوتاهی با اتفاقات و 
سختی های بی نظیری در تاریخ اسالم همراه بود، دوران تبلیغ اسالم و کینه توزی 
مشرکین، جنگ های صدر اسالم، از دست دادن پیامبر و جانشینی پس از ایشان، 
تنها بخش کوچکی از دوران مشقت بار زندگی حضرت فاطمه ی زهرا)( بوده 
است. با این حال عظمت و بزرگی شخصیت ایشان آن اندازه است که نه تنها برای 
عموم شیعیان، بلکه برای ائمه نیز الگو و محل رجوع هستند. با نزدیک شدن به 
ایام شهادت و سوگواری حضرت زهرا)(، خط حزب اهلل ده نکته از بیانات رهبر 

انقالب را پیرامون زندگی این بانوی بزرگوار را بیان می کند: 

مجاهدت در راه اسالم
ام ابیهــا! نامیــدن آن حضــرت، به 5

دلیــل خدمــت، کار، مجاهدت و 
تاش اوســت. آن حضرت چه در دوران مکه، 
چه در دوران شــعب ابیطالب و چه آن هنگام 
که مادرش خدیجه از دنیا رفــت و پیغمبر را 
تنها گذاشــت، در کنار و غمخوار پــدر بود... 
فاطمه ی زهرا )( در آن روزها قدبرافراشت 
و با دســت های کوچک خود غبار محنت را از 

چهره ی پیغمبر زدود. 73/9/3

دختر، همسر و مادر نمونه
زندگی فاطمــه ی زهــرا )( از 4

همــه ی ابعــاد، زندگــی ای همراه 
با کار و تــاش و تکامل و تعالــی روحی یک 
انسان است. شــوهر جوان او دائما در جبهه و 
میدان های جنگ است؛ اما در عین مشکات 
محیط و زندگی، فاطمــه ی زهرا )(، مثل 
کانونی بــرای مراجعات مردم و مســلمانان 
است. او دختر کارگشای پیغمبر است و در این 
شرایط، زندگی را با کمال سرافرازی به پیش 
می برد: فرزندانی تربیت می کند مثل حسن و 
حسین و زینب؛ شوهری را نگهداری می کند 
مثل علــی و رضایت پــدری را جلب می کند 

مثل پیغمبر! 71/9/25

دفاع یک تنه از حق
مگر نمی گوییم که »حّتی توّرم قدماهــا«؟ این قدر در محراب عبادت 7

خدا ایســتاد! ما هم باید در محراب عبادت بایستیم. ما هم باید ذکر خدا بگوییم. 
ما هم باید محبت الهی را در دلمان روزبه روز زیاد کنیــم. مگر نمی گوییم که با 
حال ناتوانی به مسجد رفت، تا حقی را احقاق کند؟ ما هم باید در همه ی حاالت 
تاش کنیم، تا حق را احقاق کنیم. ما هم باید از کســی نترسیم. مگر نمیگوییم 
که یک تنه در مقابل جامعه ی بزرگ زمان خود ایســتاد؟ ما هم باید همچنان که 
همسر بزرگوارش فرمود »ال تستوحشوا فی طریق الهدی لقلّة اهله«،از کم بودن 

تعدادمان در مقابل دنیای ظلم و استکبار نترسیم و تاش کنیم. 70/10/5 

بی توجهی به تجمالت دنیا در عین امکان بهره مندی از آن ها
راه فتوحات و غنایم که باز می شــود، دختر پیغمبر ذره ای از لذت های 1

دنیا و تشــریفات و تجمات و چیزهایی را که دل دختران جوان و زن ها متوجه 
آنهاســت، به خود راه نمی دهد. عبادت فاطمه ی زهرا )(، یک عبادت نمونه 

است.71/9/25

درک مسئولیت مهم در قبال جامعه ی اسالمی
شما ببینید شوهرداری فاطمه ی زهرا )( چگونه بود. در طول ده سالی 8

که پیامبر در مدینه حضور داشت، حدود نه سالش حضرت زهرا و حضرت 
امیرالمومنین )( با همدیگر زن و شوهر بودند. در این نه سال، حدود شصت جنگ 
اتفاق افتاده... حاال شما ببینید، او خانمی است که در خانه نشسته و شوهرش مرتب 
در جبهه است و اگر در جبهه نباشد، جبهه لنگ می ماند - این قدر جبهه وابسته ی 
به اوست - از لحاظ زندگی هم وضع روبه راهی ندارند... یعنی حقیقتا زندگی فقیرانه ی 
محض داشتند؛ در حالی که دختر رهبری هم هست، دختر پیامبر هم هست، یک نوع 

احساس مسوولیت هم می کند.77/2/7 یک جهادگر به تمام معنا
در زندگی معمولی این بزرگوار، یک نکته ی مهم است و آن جمع بین 2

زندگی یک زن مسلمان در رفتارش با شوهر، فرزندان و انجام وظایفش در خانه 
از یک طرف و بین وظایف یک انسان مجاهد غیور خستگی ناپذیر در برخوردش 
با حوادث سیاسی مهم بعد از رحلت رســول اکرم)( که به مسجد می آید و 
سخنرانی و موضعگیری و دفاع می کند و حرف می زند و یک جهادگر به تمام معنا 

و خستگی ناپذیر و محنت پذیر و سختی تحمل کن است. 68/9/22

بندگی صادقانه ی خدا
اگر بندگی خدا در فاطمه ی زهرا )( نبود، او صدیقه ی کبری نبود. 9

صدیق یعنی چه؟ صدیق کسی است که آنچه را می اندیشد و می گوید، 
صادقانه در عمل آن را نشــان دهد. هرچه این صدق بیشتر باشد، ارزش انسان 

بیشتر است... این بزرگوار صدیقه کبری است؛ یعنی برترین زن صدیق. 84/5/5

انفاق در عین تنگدستی
وقتـی پیغمبـر پیرمـرد مسـتمندی را بـه درخانـه ی امیرالمؤمنین)ع( 3

فرسـتاد که »برو حاجتـت را از آنها بخـواه«، فاطمه ی زهرا )( تخته ی پوسـتی 
را که حسـن و حسـین روی آن می خوابیدند و به عنـوان زیرانداز فرزنـدان خود در 
خانه داشـت و چیزی جز آن نداشـت، به سـائل داد و گفـت »ببر بفـروش و از پول 

آن اسـتفاده کن!« این، شـخصیت جامع االطراف فاطمـه ی زهراسـت. 71/9/25

همسری  نمونه در درون خانه امیرالمومنین)ع( درباره ی فاطمه ی زهرا )( فرمود: »ما اغضبنی و ال 10
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 جالت، در محیط 

خانه، یک همسر و یک زن است؛آن گونه که اسام می گوید. 71/9/25

توجه به  فقرا و محرومان
آن بزرگـوار برای خاطـر گرسـنگان، نـان را از گلوی خـود و عزیزانـش - مثل 6

حسـن و حسـین)( و پدر بزرگوارشـان)( - برید و بـه آن فقیـر داد؛ نه یـک روز، 
نـه دو روز؛ سـه روز! مـا می گوییـم پیـرو چنیـن کسـی هسـتیم؛ ولی مـا نه فقـط نان 
را از گلـوی خـود نمی بریم کـه به فقـرا بدهیـم، اگـر بتوانیـم، نـان را از گلوی فقـرا هم 

می بریـم! 70/10/5

س. آیـا در اسـتفاده از امـوال دیگـران رضایت زبانی شـرط اسـت یا بـه صرف 
احتمال رضایـت، می تـوان در آن مـال تصرف کـرد؟ج. عاوه بـر لفظ، هـر عملی 
که بـر این معنا داللت داشـته باشـد نیـز کافی اسـت و الزم نیسـت حتماً لفظ باشـد 

امـا صـرف احتمـال رضایت کافی نیسـت.

س. آیا صحبـت تلفنـی در مکان های عمومـی مخصوصـا در کتابخانـه و محیط 
کار که نیاز بـه تمرکـز دارد، جایز اسـت؟ج. اگر موجـب اذیـت دیگران نشـود، فی 

نفسـه اشـکال ندارد.

س. آیـا هـک کـردن وای فـای دیگـران حـرام اسـت؟ و اگر هـک کنیـم باید 
حاللیـت بگیریـم؟ و در صـورت لزوم حاللیـت گرفتن اگر شـخص را نشناسـیم 
یا سـخت پیدا شـود بایـد چـه کار کنیـم؟ج. جایـز نیسـت و بـرای اسـتفاده باید 
از صاحـب آن رضایـت بگیرید و اگـر از پیـدا کردن شـخص مأیوس هسـتید، قیمت 
مقدار مصرفـی را از طرف او بـه فقیر صدقـه دهید و احتیـاط در اجازه از حاکم شـرع 

اسـت.

حکم هک کردن وای فای

کتابخانه ای که مورد توجه و عنایت امام بود  
در بین کتابخانه هایی که شخصی بود و مال اشــخاص بود و از مال شخصی فراهم 
شده بود، تنها این کتابخانه مرحوم بزرگوار ]آیت اهلل مرعشی[ هست که الحمداهلل 
نشانه ای است از اهمیت و عظمت میراث مکتوب ما و امیدواریم ان شاء اهلل روزبه روز 
این کتابخانه بهتر بشود. امام کمک کردند یعنی واقعا توجه امام و عنایت امام به این 
کتابخانه به نظر من، این کتابخانه را نجات داد و کمک کرد به بازماندگان محترم که 

اینجا را بتوانند ترتیب بدهند . 89/11/18


