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نیازمنــد  مجاهــدت«  و  معرفــت  و  »معنویــت 
ــون  ــاد گوناگ ــی از ابع ــناخت کاف ــه ش ــت ک ــن اس ای
شــخصیتی ایــن بانــوی بزرگــوار و ســیره و ســبک 
کنیــم. پیــدا  ایشــان  مجاهدت هــای  و  زندگــی 

اطاع رســانی  پایــگاه  خانــواده ی  و  زن  بخــش 
KHAMENEI.IR در گزیــده بیانــات زیــر مبراســاس 
بیانــات حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ابعــاد مختلــف 
شــخصیت و ســیره ی ایشــان را در 3 محــور: ُبعــد 
و  خانوادگــی  زندگــی  ُبعــد  معرفتــی،  و  معنــوی 
ــت: ــرده اس ــی ک ــی بازخوان ــی و سیاس ــد اجتماع ُبع

باسمه تعالی

مجاهدتهای و زندگی سبک شخصیت، به نگاهی
حضرتفاطمهزهرا؟س؟

انقالباسالمی بیاناترهبر در

بهتماممعنا یکرهبِر
فاطمــه  حضــرت  مجاهدت هــای  و  شــخصیت 
گوناگــون،  زوایــای  از  علیهــا(  )ســام هللا  زهــرا 
انســانها  بــرای  بی نظیــری  درســهای  و  پیام هــا 
رهبــر  تعبیــر  بــه  کــه  شــخصیتی  دارد؛  به همــراه 
معظــم انقــاب اســامی یــک »الگــو« و »اســوه« 
عظیــِم  دریــای  ایــن  از  بهره منــدی  قطعــا  اســت. 



5

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

4

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

5

نیازمنــد  مجاهــدت«  و  معرفــت  و  »معنویــت 
ــون  ــاد گوناگ ــی از ابع ــناخت کاف ــه ش ــت ک ــن اس ای
شــخصیتی ایــن بانــوی بزرگــوار و ســیره و ســبک 
کنیــم. پیــدا  ایشــان  مجاهدت هــای  و  زندگــی 

اطاع رســانی  پایــگاه  خانــواده ی  و  زن  بخــش 
KHAMENEI.IR در گزیــده بیانــات زیــر مبراســاس 
بیانــات حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ابعــاد مختلــف 
شــخصیت و ســیره ی ایشــان را در 3 محــور: ُبعــد 
و  خانوادگــی  زندگــی  ُبعــد  معرفتــی،  و  معنــوی 
ــت: ــرده اس ــی ک ــی بازخوان ــی و سیاس ــد اجتماع ُبع

باسمه تعالی

مجاهدتهای و زندگی سبک شخصیت، به نگاهی
حضرتفاطمهزهرا؟س؟

انقالباسالمی بیاناترهبر در

بهتماممعنا یکرهبِر
فاطمــه  حضــرت  مجاهدت هــای  و  شــخصیت 
گوناگــون،  زوایــای  از  علیهــا(  )ســام هللا  زهــرا 
انســانها  بــرای  بی نظیــری  درســهای  و  پیام هــا 
رهبــر  تعبیــر  بــه  کــه  شــخصیتی  دارد؛  به همــراه 
معظــم انقــاب اســامی یــک »الگــو« و »اســوه« 
عظیــِم  دریــای  ایــن  از  بهره منــدی  قطعــا  اســت. 



7

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

7

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

6

۱
ُبعدمعنویومعرفتی
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مرتبهانبیا اگر شخصیت فاطمه زهرا سام هللا علیها برای ذهنهای برابِر
هم  ما  میشد،  آشکار  ما  نزدیکبین  چشمهای  و  ساده 
تصدیق میکردیم که فاطمه زهرا سام هللا علیها سرور 
در  و  کم  سنین  در  که  بانوییی  است؛  عالم  زنان  همه 
عمر کوتاه، به مقامات معنوی و علمی و معرفتی و 
اولیاست. در  و  انبیا  برابر مرتبه  برسد که  به مرتبه ای 
گریبان  از  که  است  درخشانی  فجر  زهرا  فاطمه  واقع 
او، خورشید امامت و والیت و نبّوت درخشیده است؛ 
آسمان بلند و رفیعی است که در آغوش آن، ستاره های 
فروزان والیت قرار گرفته است. همه ائّمه علیهم الّسام 
بودند  قائل  تجلیلی  و  تکریم  خود  بزرگوار  مادر  برای 
که برای کمتر کسی این همه احترام و تجلیل را از آن 

بزرگواران میشود دید.
1368/07/30
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 عبــادت فاطمــه زهــرا، ســام هللا علیهــا، یــک عبــادت عبادِتنمونه
ــاد و  ــی از عّب ــه یک ــری« ک ــن بص ــت. »حس ــه اس نمون
ــه  ــاره فاطم ــت، درب ــام اس ــای اس ــروف دنی ــاد مع زّه
زهــرا ســام هللا علیهــا مــی گویــد: بــه قــدری دختــر 
ــتاد  ــادت ایس ــراب عب ــرد و در مح ــادت ک ــر عب پیغمب
کــه »تورمــت قدماهــا«. پاهــای آن بزرگــوار از ایســتادن 
ــی  ــن مجتب ــام حس ــرد! ام ــادت، ورم ک ــراب عب در مح
-شــب  شــبی  گویــد:  مــی  علیه الّصاةوالّســام 
جمعــه ای- مــادرم بــه عبــادت ایســتاد و تــا صبــح 
عبــادت کــرد. »حتــی انفجــرت عمــود الصبــح«. تــا 
ــب  ــر ش ــن از س ــادر م ــد. م ــر ش ــوِع فج ــه طل ــی ک وقت
تــا صبــح مشــغول عبــادت بــود و دعــا و تضــّرع کــرد. 
امــام حســن، علیه الّصاةوالّســام، میگویــد -طبــق 
روایــت- شــنیدم کــه دائــم مؤمنیــن و مؤمنــات را 
ــرای مســائل عمومــی  دعــا کــرد؛ مــردم را دعــا کــرد؛ ب



1111

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

10

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

11

 عبــادت فاطمــه زهــرا، ســام هللا علیهــا، یــک عبــادت عبادِتنمونه
ــاد و  ــی از عّب ــه یک ــری« ک ــن بص ــت. »حس ــه اس نمون
ــه  ــاره فاطم ــت، درب ــام اس ــای اس ــروف دنی ــاد مع زّه
زهــرا ســام هللا علیهــا مــی گویــد: بــه قــدری دختــر 
ــتاد  ــادت ایس ــراب عب ــرد و در مح ــادت ک ــر عب پیغمب
کــه »تورمــت قدماهــا«. پاهــای آن بزرگــوار از ایســتادن 
ــی  ــن مجتب ــام حس ــرد! ام ــادت، ورم ک ــراب عب در مح
-شــب  شــبی  گویــد:  مــی  علیه الّصاةوالّســام 
جمعــه ای- مــادرم بــه عبــادت ایســتاد و تــا صبــح 
عبــادت کــرد. »حتــی انفجــرت عمــود الصبــح«. تــا 
ــب  ــر ش ــن از س ــادر م ــد. م ــر ش ــوِع فج ــه طل ــی ک وقت
تــا صبــح مشــغول عبــادت بــود و دعــا و تضــّرع کــرد. 
امــام حســن، علیه الّصاةوالّســام، میگویــد -طبــق 
روایــت- شــنیدم کــه دائــم مؤمنیــن و مؤمنــات را 
ــرای مســائل عمومــی  دعــا کــرد؛ مــردم را دعــا کــرد؛ ب



یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

13

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

12

ــا  ــم: »ی ــد گفت ــه ش ــح ک ــرد. صب ــا ک ــام دع ــای اس دنی
کمــا  لنفســک  تدعیــن  ال  »لــم  »مــادرم!«  ّمــاه!«؛ 

ُ
ا

ــردی!  ــودت نک ــرای خ ــا ب ــک دع ــرک؛« »ی ــن لغی تدعی
یــک شــب تــا صبــح دعــا، همــه بــرای دیگــران!؟« 
ــّدار؛« »اّول  ــم ال ــار ث ــّى، الّج ــا بن ــود: »ی ــواب فرم در ج
ــت.  ــه واالس ــن، آن روحی ــا!« ای ــود م ــد خ ــران بع دیگ

1371/09/25
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همپایه
امیرالمؤمنین؟ع؟

فاطمه ی زهرا سام هللا علیها به صورت، یک بشر و 
در معنا، یک  اما  زنی جوان است؛  آن هم  زن،  یک 
حقیقت عظیم و یک نور درخشان الهی و یک بنده ی 
کسی  است.  برگزیده  و  ممتاز  انسان  یک  و  صالح 
است که رسول اکرم به امیرالمؤمنین )علیهم  الّسام( 
الجّنة...  الی  فرمود: »یا علی... انت قائد المؤمنین 
مؤمنات  تقود  القیامة...  یوم  اقبلت  قد  فاطمة  و 
اّمتی الی الجّنة«. یعنی در روز قیامت، امیرالمؤمنین 
)علیه السام( مردان مؤمن را و فاطمه ی زهرا سام 
راهنماییی  الهی  بهشت  به  را  مؤمن  زنان  علیها،  هللا 
میکنند. او، ِعدل و همپایه و همسنگ امیرالمؤمنین 
محراب  در  وقتی  که  کسی  آن  است.  السام(  )علیه 
عبادت می ایستاد، هزاران فرشته ی مقّرب خدا، به او 
خطاب و سام میکردند و تهنیت میگفتند و همان 
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14

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

15

همپایه
امیرالمؤمنین؟ع؟

فاطمه ی زهرا سام هللا علیها به صورت، یک بشر و 
در معنا، یک  اما  زنی جوان است؛  آن هم  زن،  یک 
حقیقت عظیم و یک نور درخشان الهی و یک بنده ی 
کسی  است.  برگزیده  و  ممتاز  انسان  یک  و  صالح 
است که رسول اکرم به امیرالمؤمنین )علیهم  الّسام( 
الجّنة...  الی  فرمود: »یا علی... انت قائد المؤمنین 
مؤمنات  تقود  القیامة...  یوم  اقبلت  قد  فاطمة  و 
اّمتی الی الجّنة«. یعنی در روز قیامت، امیرالمؤمنین 
)علیه السام( مردان مؤمن را و فاطمه ی زهرا سام 
راهنماییی  الهی  بهشت  به  را  مؤمن  زنان  علیها،  هللا 
میکنند. او، ِعدل و همپایه و همسنگ امیرالمؤمنین 
محراب  در  وقتی  که  کسی  آن  است.  السام(  )علیه 
عبادت می ایستاد، هزاران فرشته ی مقّرب خدا، به او 
خطاب و سام میکردند و تهنیت میگفتند و همان 
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16

به مریم   
ً
قبا فرشتگان،  که  بیان میکردند  را  سخنی 

اطهر گفته بودند؛ عرض میکردند: »یا فاطمة اّن اهَّلل 
اصطفاک و طّهرک و اصطفاک علی نساء العالمین«. 

این، مقام معنوی فاطمه ی زهراست.
زنی، آن هم در سنین جوانی، از لحاظ مقام معنوی 
به جاییی میرسد که بنابر آنچه که در بعضی از روایات 
را به  با او سخن میگویند و حقایق  است، فرشتگان 
او ارایه میدهند. محّدثه است؛ یعنی کسی است که 
این  میزنند.  حرف  و  میکنند  حدیث  او  با  فرشتگان 
ه ی رفیع، در مقابل 

ّ
مقام معنوی و میدان وسیع و قل

زهرا  فاطمه ی  است.  عالم  و  آفرینش  زنهای  همه ی 
ایستاده  عظیم  بلندای  این  ه ی 

ّ
قل در  السام(  )علیه 

به  را  آنها  و  میکند  خطاب  عالم  زنان  همه ی  به  و 
پیمودن این راه دعوت مینماید. 

1368/10/26
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به مریم   
ً
قبا فرشتگان،  که  بیان میکردند  را  سخنی 

اطهر گفته بودند؛ عرض میکردند: »یا فاطمة اّن اهَّلل 
اصطفاک و طّهرک و اصطفاک علی نساء العالمین«. 

این، مقام معنوی فاطمه ی زهراست.
زنی، آن هم در سنین جوانی، از لحاظ مقام معنوی 
به جاییی میرسد که بنابر آنچه که در بعضی از روایات 
را به  با او سخن میگویند و حقایق  است، فرشتگان 
او ارایه میدهند. محّدثه است؛ یعنی کسی است که 
این  میزنند.  حرف  و  میکنند  حدیث  او  با  فرشتگان 
ه ی رفیع، در مقابل 

ّ
مقام معنوی و میدان وسیع و قل

زهرا  فاطمه ی  است.  عالم  و  آفرینش  زنهای  همه ی 
ایستاده  عظیم  بلندای  این  ه ی 

ّ
قل در  السام(  )علیه 

به  را  آنها  و  میکند  خطاب  عالم  زنان  همه ی  به  و 
پیمودن این راه دعوت مینماید. 

1368/10/26
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18

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

19

و مثلپیغمبر
امیرالمؤمنین

آثــار و روایــات مــا نشــان می دهــد کــه فاطمــه ی زهــرا 
ــت  ــّوت و امام ــؤولیت نب ــط مس ــام هللا علیها، فق س
ــا پیغمبــر   از لحــاظ معنــوی، تفاوتــی ب

ّ
نداشــته، و ِاال

نــدارد...  علیهم االّصاةوالّســام  امیرالمؤمنیــن  و 
یــک خانــم هجــده ســاله، در ســنین فاطمــه ی زهــرا 
بــوده  ایشــان  ســن  حّداکثــر  کــه  ســام هللا علیها 
ــی و  ــوی و عرفان ــی معن ــات عال ــه آن مقام ــت ب اس
آن حکمــت و آن گویندگــی و آن تحلیــل مســائل 
سیاســی و اجتماعــی و آن آینده نگــری و آن قــدرت 
برخــورد بــا عظیم تریــن مســائل زمــان خــود رســیده 

ــت.  اس
1372/09/08

)علیهماالّصالةوالّسالم(
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19

و مثلپیغمبر
امیرالمؤمنین

آثــار و روایــات مــا نشــان می دهــد کــه فاطمــه ی زهــرا 
ــت  ــّوت و امام ــؤولیت نب ــط مس ــام هللا علیها، فق س
ــا پیغمبــر   از لحــاظ معنــوی، تفاوتــی ب

ّ
نداشــته، و ِاال

نــدارد...  علیهم االّصاةوالّســام  امیرالمؤمنیــن  و 
یــک خانــم هجــده ســاله، در ســنین فاطمــه ی زهــرا 
بــوده  ایشــان  ســن  حّداکثــر  کــه  ســام هللا علیها 
ــی و  ــوی و عرفان ــی معن ــات عال ــه آن مقام ــت ب اس
آن حکمــت و آن گویندگــی و آن تحلیــل مســائل 
سیاســی و اجتماعــی و آن آینده نگــری و آن قــدرت 
برخــورد بــا عظیم تریــن مســائل زمــان خــود رســیده 

ــت.  اس
1372/09/08

)علیهماالّصالةوالّسالم(
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21

طهارِتروحو مظهِر
دلوزندگی

ــه  ــت ب ــی نوب ــام وقت ــا علیه الّس ــام رض ــارت ام در زی
حضــرت زهــرا میرســد بــرای صلــوات -آن زیارتــی کــه 
ــمَّ َصــِل   ُه

ّ
لل

َ
ــد[: ا ــوات اســت- ]میگوی ــا صل ــا پ ســر ت

ــت.  ــک خصوصّی ــن ی ــک؛ ای ــِت َنبیِّ  ِبن
َ

ــة ــی  فاِطَم َعل
خــب، ایــن خصوصّیــت خیلــی مهّمــی اســت؛ البّتــه 
قابــل تأّســی نیســت؛ همــه دختــر پیغمبر نمیشــوند؛ 
او،  دختــر  به صــورت  پیغمبــر  بــه  انتســاب  اّمــا 
َزوَجــِة  َو  اســت.  مقــام  رفعــت  نشــان دهنده ی 
ــک، ایــن هــم دّومــی؛ البّتــه ایــن هــم قابــل  َوِلیِّ
دســت گیری نیســت و همــه نمیتواننــد زوجــه ی ولــّی 
خــدا بشــوند؛ اّمــا رفعــت مقــام، رفعــت شــأن و جــاه 
ــَرِة  ه لطُّ

َ
ــد... »ا ــان میده ــوار را نش ــن بزرگ ــال ای و ج

ــة« کــه  کیَّ ــِة الزَّ ضیَّ ــِة الرَّ قیَّ ــِة النَّ قیَّ ــَرِة التَّ الّطاِهــَرِة الُمَطهَّ
همــه ی اینهــا کاربــردی اســت؛ طهــارت، بــا ســه بیــان 
کــه البّتــه ایــن ســه بیــان »طهــر«، »طاهــر« و »مطّهــر« 
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طهارِتروحو مظهِر
دلوزندگی

ــه  ــت ب ــی نوب ــام وقت ــا علیه الّس ــام رض ــارت ام در زی
حضــرت زهــرا میرســد بــرای صلــوات -آن زیارتــی کــه 
ــمَّ َصــِل   ُه

ّ
لل

َ
ــد[: ا ــوات اســت- ]میگوی ــا صل ــا پ ســر ت

ــت.  ــک خصوصّی ــن ی ــک؛ ای ــِت َنبیِّ  ِبن
َ

ــة ــی  فاِطَم َعل
خــب، ایــن خصوصّیــت خیلــی مهّمــی اســت؛ البّتــه 
قابــل تأّســی نیســت؛ همــه دختــر پیغمبر نمیشــوند؛ 
او،  دختــر  به صــورت  پیغمبــر  بــه  انتســاب  اّمــا 
َزوَجــِة  َو  اســت.  مقــام  رفعــت  نشــان دهنده ی 
ــک، ایــن هــم دّومــی؛ البّتــه ایــن هــم قابــل  َوِلیِّ
دســت گیری نیســت و همــه نمیتواننــد زوجــه ی ولــّی 
خــدا بشــوند؛ اّمــا رفعــت مقــام، رفعــت شــأن و جــاه 
ــَرِة  ه لطُّ

َ
ــد... »ا ــان میده ــوار را نش ــن بزرگ ــال ای و ج

ــة« کــه  کیَّ ــِة الزَّ ضیَّ ــِة الرَّ قیَّ ــِة النَّ قیَّ ــَرِة التَّ الّطاِهــَرِة الُمَطهَّ
همــه ی اینهــا کاربــردی اســت؛ طهــارت، بــا ســه بیــان 
کــه البّتــه ایــن ســه بیــان »طهــر«، »طاهــر« و »مطّهــر« 
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22

البّتــه  بــا هــم دارنــد.  از لحــاظ معنــا  تفاوتهاییــی 
]هــر[ ســه تعبیــر اشــاره ی بــه طهــارت و پاکیزگــی 
اســت: طهــارت روح، طهــارت دل، طهــارت مغــز، 
طهــارت دامــان، طهــارت سرتاســر زندگــی. خــب ایــن 
ــد  ــت؛ بای ــا درس اس ــرای م ــن ب ــت، ای ــردی اس کارب
ــر  ــد تطهی ــم، بای ــزه کنی ــان را پاکی ــم خودم ــعی کنی س
ــود  ــن نمیش ــارت باط ــدون طه ــان را؛ ب ــم خودم کنی
بــه مقامــات رســید؛ بــه حریــم والیــت ایــن بزرگوارهــا 
هــم نمیشــود رســید؛ طهــارت باطــن الزم اســت. 

ــت.  ــا ورع اس ــت، ب ــوا اس ــا تق ــن، ب ــارت باط طه

1395/01/11
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البّتــه  بــا هــم دارنــد.  از لحــاظ معنــا  تفاوتهاییــی 
]هــر[ ســه تعبیــر اشــاره ی بــه طهــارت و پاکیزگــی 
اســت: طهــارت روح، طهــارت دل، طهــارت مغــز، 
طهــارت دامــان، طهــارت سرتاســر زندگــی. خــب ایــن 
ــد  ــت؛ بای ــا درس اس ــرای م ــن ب ــت، ای ــردی اس کارب
ــر  ــد تطهی ــم، بای ــزه کنی ــان را پاکی ــم خودم ــعی کنی س
ــود  ــن نمیش ــارت باط ــدون طه ــان را؛ ب ــم خودم کنی
بــه مقامــات رســید؛ بــه حریــم والیــت ایــن بزرگوارهــا 
هــم نمیشــود رســید؛ طهــارت باطــن الزم اســت. 

ــت.  ــا ورع اس ــت، ب ــوا اس ــا تق ــن، ب ــارت باط طه
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خطبهایدراوِج
معارفالهیو

اسالمی

]حضــرت  بزرگــوار  آن  ظاهــری  زندگــی  در  آنچــه 
زهــرا)س([ وجــود دارد، از یــک ســو علــم و حکمــت و 
معرفــت اســت، کــه حّتــی در خطبــه ای مثــل خطبه ی 
ــیعه آن را  ــم ش ــه ه ــوار ک ــروِف آن بزرگ ــه ی مع فدکی
نقــل کــرده اســت، هــم اهــل ســنت الاقــل بعضــی از 
ــه ی  ــم هم ــی ه ــد - بعض ــل کرده ان ــرات آن را نق فق
آن خطبــه را نقــل کرده انــد - وقتــی نــگاه میکنیــد در 
حمــد و ثنــای ایــن خطبــه، در مقدمــات ایــن خطبــه، 
میبینیــد یکپارچــه حکمــت و معرفــت از زبــان درربــار 
آن بزرگــوار در فضــا منتشــر شــده و امــروز بحمــداهَّلل 
ــه  ــی ک ــان موقعیت ــده - در آنچن ــی مان ــا باق ــرای م ب
بحــث تعلیــم نبــود، خطــاِب مربــوط بــه علــم و 
معرفــت نبــود؛ در واقــع یــک محاجــه ی سیاســی 
بــود - در عالیتریــن ســطحی کــه بــرای مــا قابــل درک 
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خطبهایدراوِج
معارفالهیو

اسالمی

]حضــرت  بزرگــوار  آن  ظاهــری  زندگــی  در  آنچــه 
زهــرا)س([ وجــود دارد، از یــک ســو علــم و حکمــت و 
معرفــت اســت، کــه حّتــی در خطبــه ای مثــل خطبه ی 
ــیعه آن را  ــم ش ــه ه ــوار ک ــروِف آن بزرگ ــه ی مع فدکی
نقــل کــرده اســت، هــم اهــل ســنت الاقــل بعضــی از 
ــه ی  ــم هم ــی ه ــد - بعض ــل کرده ان ــرات آن را نق فق
آن خطبــه را نقــل کرده انــد - وقتــی نــگاه میکنیــد در 
حمــد و ثنــای ایــن خطبــه، در مقدمــات ایــن خطبــه، 
میبینیــد یکپارچــه حکمــت و معرفــت از زبــان درربــار 
آن بزرگــوار در فضــا منتشــر شــده و امــروز بحمــداهَّلل 
ــه  ــی ک ــان موقعیت ــده - در آنچن ــی مان ــا باق ــرای م ب
بحــث تعلیــم نبــود، خطــاِب مربــوط بــه علــم و 
معرفــت نبــود؛ در واقــع یــک محاجــه ی سیاســی 
بــود - در عالیتریــن ســطحی کــه بــرای مــا قابــل درک 
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اســت، در ایــن خطبــه ی مبارکــه، معــارف الهــی و 
معــارف اســامی ذکــر شــده اســت. 

1389/03/13 

]فاطمــه زهــرا ســام هللا علیهــا[ در محیــط علــم هــم 
ــه  ــه فاطم ــه ای ک ــت. آن خطب ــمند واالس ــک دانش ی
زهــرا ســام هللا علیهــا در مســجد مدینــه، بعــد از 
ــت  ــه ای اس ــت، خطب ــراد کرده اس ــر ای ــت پیغمب رحل
مــه مجلســی، »بــزرگان فصحــا و بلغا 

ّ
کــه بــه گفتــه عا

ــارات آن  و دانشــمندان بایــد بنشــینند کلمــات و عب
را معنــا کننــد!« این قــدر پرمغــز اســت... شــاید یــک 
ســاعت، بــا بهتریــن و زیباتریــن عبــارات و زبده تریــن 

صحبت کرده اســت. معانــی  گزیده تریــن  و 

1371/09/25
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]فاطمــه زهــرا ســام هللا علیهــا[ در محیــط علــم هــم 
ــه  ــه فاطم ــه ای ک ــت. آن خطب ــمند واالس ــک دانش ی
زهــرا ســام هللا علیهــا در مســجد مدینــه، بعــد از 
ــت  ــه ای اس ــت، خطب ــراد کرده اس ــر ای ــت پیغمب رحل
مــه مجلســی، »بــزرگان فصحــا و بلغا 

ّ
کــه بــه گفتــه عا

ــارات آن  و دانشــمندان بایــد بنشــینند کلمــات و عب
را معنــا کننــد!« این قــدر پرمغــز اســت... شــاید یــک 
ســاعت، بــا بهتریــن و زیباتریــن عبــارات و زبده تریــن 

صحبت کرده اســت. معانــی  گزیده تریــن  و 

1371/09/25
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کمکبهبزرگتریِن
سختتریِن انسانهادر

محنتها!

ــال،  ــه کم س ــر بچ ــک دخت ــد! ی ــت را ببینی ــن عظم ای
فریــاد  بــه  محنت هــا،  ســخت ترین  دوران  در 
ــت.  ــوخی نیس ــتابد! ش ــی ش ــان ها م ــن انس بزرگ تری
ــان، در دوران  ــول زم ــه در ط ــت ک ــر اس ــان عنص هم
جوانــی تــا پانــزده ســالگی و شــانزده ســالگی و هجــده 
ــه  ــن هم ــاه - ای ــر کوت ــر عم ــا آخ ــره ت ــالگی - باالخ س
مقامــات معنــوی را تجربــه مــی کنــد و ایــن همــه کار 
بــزرگ انجــام مــی دهــد و ایــن همــه در تاریــخ تشــّیع 
ــی  ــانی م ــید درخش ــذارد و خورش ــی گ ــر م ــام اث و اس
شــود کــه تــا دنیــا، دنیاســت، خورشــید درخشــان 
اظهــر زهــرای اطهــر خواهــد درخشــید. همــه ایــن آثــار، 
از حیــات و زندگــی و خصوصّیــات یــک جــوان نشــأت 

گرفتــه اســت.
1376/06/26 
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سختتریِن انسانهادر

محنتها!

ــال،  ــه کم س ــر بچ ــک دخت ــد! ی ــت را ببینی ــن عظم ای
فریــاد  بــه  محنت هــا،  ســخت ترین  دوران  در 
ــت.  ــوخی نیس ــتابد! ش ــی ش ــان ها م ــن انس بزرگ تری
ــان، در دوران  ــول زم ــه در ط ــت ک ــر اس ــان عنص هم
جوانــی تــا پانــزده ســالگی و شــانزده ســالگی و هجــده 
ــه  ــن هم ــاه - ای ــر کوت ــر عم ــا آخ ــره ت ــالگی - باالخ س
مقامــات معنــوی را تجربــه مــی کنــد و ایــن همــه کار 
بــزرگ انجــام مــی دهــد و ایــن همــه در تاریــخ تشــّیع 
ــی  ــانی م ــید درخش ــذارد و خورش ــی گ ــر م ــام اث و اس
شــود کــه تــا دنیــا، دنیاســت، خورشــید درخشــان 
اظهــر زهــرای اطهــر خواهــد درخشــید. همــه ایــن آثــار، 
از حیــات و زندگــی و خصوصّیــات یــک جــوان نشــأت 

گرفتــه اســت.
1376/06/26 
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ایثار،اطاعتخداو
عبادت

مــا بایــد راه فاطمــه ی زهــرا ســام اهَّلل علیها را برویــم. 
ــت  ــم، اطاع ــار کنی ــم، ایث ــت کنی ــد گذش ــم بای ــا ه م
خــدا کنیــم، عبــادت کنیــم. مگــر نمی گوییــم کــه 
ــی تــوّرم قدماهــا« این قــدر در محــراب عبــادت  »حّت
خــدا ایســتاد! مــا هــم بایــد در محــراب عبــادت 
بایســتیم. مــا هــم بایــد ذکــر خــدا بگوییــم. مــا هــم 
بایــد محبــت الهــی را در دلمــان روزبــه روز زیــاد کنیم. 
ــجد  ــه مس ــی ب ــال ناتوان ــا ح ــه ب ــم ک ــر نمی گویی مگ
رفــت، تــا حقــی را احقــاق کنــد؟ مــا هــم بایــد در 
همــه ی حــاالت تــاش کنیــم، تــا حــق را احقــاق کنیــم. 
مــا هــم بایــد از کســی نترســیم. مگــر نمی گوییــم 
ــزرگ زمــان خــود  کــه یک تنــه در مقابــل جامعــه ی ب

ــتاد؟ ایس
1370/10/05



3131

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

30

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

31

ایثار،اطاعتخداو
عبادت

مــا بایــد راه فاطمــه ی زهــرا ســام اهَّلل علیها را برویــم. 
ــت  ــم، اطاع ــار کنی ــم، ایث ــت کنی ــد گذش ــم بای ــا ه م
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مهریهوجهیزیه
ساده

ــف،  ــنین تکلی ــاز س ــرت، در آغ ــس از هج در دوران پ
وقتــی فاطمــه زهــرا ســام هللا علیهــا، بــا علی بــن  
ابی طالــب علیه الّصاةوالّســام، ازدواج مــی کنــد، 
آن مهریــه و آن جهیزیــه اوســت؛ کــه همــه شــاید مــی 
دانیــد کــه بــا چــه ســادگی و وضــع فقیرانــه ای، دختــر 
اّول شــخص دنیــای اســام، ازدواج خــود را برگــزار 

مــی کنــد. 
1371/09/25
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ــف،  ــنین تکلی ــاز س ــرت، در آغ ــس از هج در دوران پ
وقتــی فاطمــه زهــرا ســام هللا علیهــا، بــا علی بــن  
ابی طالــب علیه الّصاةوالّســام، ازدواج مــی کنــد، 
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مــی کنــد. 
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الگــویخانــهداریو
ــوهرداری ش

یک وقت انسان فکر میکند که شوهرداری، یعنی انسان 
در آشپزخانه غذا را بپزد، اتاق را تر و تمیز و پتو را پهن کند و 
مثل قدیمیها تشکچه بگذارد که آقا از اداره یا از دکان بیاید! 
شوهرداری که فقط این نیست. شما ببینید شوهرداری 
فاطمه زهرا سام هللا علیها چگونه بود. در طول ده سالی که 
پیامبر در مدینه حضور داشت، حدود ُنه سالش حضرت 
زهرا و حضرت امیرالمؤمنین علیهماالّسام با همدیگر زن 
و شوهر بودند. در این ُنه سال، جنگهای کوچک و بزرگی 
ذکر کرده اند - حدود شصت جنگ اّتفاق افتاده - که در 
اغلب آنها هم امیرالمؤمنین علیه الّسام بوده است. حاال 
شما ببینید، او خانمی است که در خانه نشسته و شوهرش 
مرّتب در جبهه است و اگر در جبهه نباشد، جبهه لنگ 
میماند - این قدر جبهه وابسته به اوست - از لحاظ زندگی 
هم وضع روبه راهی ندارند؛ همان چیزهاییی که شنیده ایم: 
 اّنما 

ً
 و اسیرا

ً
 و یتیما

ً
»و یطعمون الّطعام علی حّبه مسکینا

 زندگی فقیرانه محض 
ً
نطعمکم لوجه هللا« ؛ یعنی حقیقتا
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38

داشتند؛ در حالی که دختر رهبری هم هست، دختر پیامبر 
میکند.  هم  مسؤولیت  احساس  نوع  یک  هست،  هم 
ببینید انسان چقدر روحیه قوی میخواهد داشته باشد تا 
بتواند این شوهر را تجهیز کند؛ دل او را از وسوسه اهل و 
عیال و گرفتاریهای زندگی خالی کند؛ به او دلگرمی دهد؛ 
بچه ها را به آن خوبی که او تربیت کرده، تربیت کند. حاال 
شما بگویید امام حسن و امام حسین علیهما الّسام، امام 
بودند و طینت امامت داشتند؛ زینب علیهاسام که امام 
نبود. فاطمه زهرا سام هللا علیها او را در همین مدت ُنه 
سال تربیت کرده بود. بعد از پیامبر هم که ایشان مّدت 
زیادی زنده نماند.این طور خانه داری، این طور شوهرداری 
و این طور کدبانوییی کرد و این طور محور زندگی فامیل 
ماندگار در تاریخ قرار گرفت. آیا اینها نمیتواند برای یک 
دختر جوان، یک خانم خانه دار یا ُمشرف به خانه داری 

الگو باشد؟ 
1377/02/07
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41

تربیتامامحسن؟ع؟
وامامحسین؟ع؟

مَّ
ُ
در زیــارت امــام رضــا علیهالّســام... ]میگویــد[: َو ا

ــِل ه
َ
ــباِب ا َدی َش ــیِّ ــیِن َس ــِن َو الُحَس ــبَطیِن الَحَس السِّ

ــة«  هــِل الَجنَّ
َ
َدی َشــباِب ا ــة... ســبَطینی کــه »َســیِّ الَجنَّ

دامــان  اســت؛  بزرگــوار  ایــن  مادرشــان  هســتند، 
پاکیــزهی ایــن مــادر اســت کــه توانســته اینهــا را 
تربیــت بکنــد. ایــن آن چیــزی اســت کــه میتوانــد برای 
ــود.  ــرح بش ــوه مط ــوان اس ــو، بهعن ــوان الگ ــا بهعن م

1395/01/11

امامحسین
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موردرضایِت
امیرالمؤمنین

امیرالمؤمنیــن دربــاره فاطمــه زهــرا ســام هللا علیهــا 
فرمــود: »مــا اغضبنــی و ال خــرج مــن امــری.« یکبــار ایــن 
زن در طــول دوران زناشــوییی، مــرا بــه خشــم نیــاورد و 
یکبــار از دســتور مــن ســرپیچی نکــرد. فاطمــه زهــرا ســام 
هللا علیهــا بــا آن عظمــت و جالــت، در محیــط خانــه، یک 
همســر و یــک زن اســت؛ آن گونــه کــه اســام مــی گویــد. 
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فرمــود: »مــا اغضبنــی و ال خــرج مــن امــری.« یکبــار ایــن 
زن در طــول دوران زناشــوییی، مــرا بــه خشــم نیــاورد و 
یکبــار از دســتور مــن ســرپیچی نکــرد. فاطمــه زهــرا ســام 
هللا علیهــا بــا آن عظمــت و جالــت، در محیــط خانــه، یک 
همســر و یــک زن اســت؛ آن گونــه کــه اســام مــی گویــد. 

 
1371/09/25



4545

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

44

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

45

خشنودیاز
انتخاِبالهی

همــه  آن  بیــن  از  ســام اهَّلل علیها  زهــرا  فاطمــه 
ــز در راه  ــه چی ــه هم ــوان پاکباخت ــن ج ــتگار، ای خواس
علیه الّصاةوالّســام[  ]امیرالمؤمنیــن  را  داده  خــدا 
انتخــاب کــرد کــه دائــم در میــدان هــای جنــگ بــود. 
شــوخی کــه نیســت! دختــِر رهبــِر بــا عظمــت اســام 
و حاکــم مقتــدر زمــان اســت؛ ایــن همــه خواســتگار 
دارد؛ در بیــن ایــن خواســتگارها، پولــدار هســت، 
شــخصیت دار هــم هســت. اما خــدا از بین ایــن همه، 
ــه  ــود و فاطم ــرده ب ــاب ک ــه انتخ ــرای فاطم ــی را ب عل
هــم بــه انتخــاب الهــی راضــی و از آن خشــنود بــود. 
ــام  ــن علیه الّصاةوالّس ــا امیرالمؤمنی ــان ب ــد، چن بع
زندگــی کــرد کــه آن حضــرت بــا همــه وجــود از او 
راضــی بــود. کلماتــی کــه ایــن بزرگــوار در روزهــای آخــِر 
عمــر خــود بــه امیرالمؤمنیــن علیه الّصاةوالّســام 
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راضــی بــود. کلماتــی کــه ایــن بزرگــوار در روزهــای آخــِر 
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فرمــود، شــاهد و حاکــی از ایــن معناســت... صبــر 
کــرد؛ آن فرزنــدان را تربیــت نمــود؛ بــه آن دفــاع 
ــه از حــِقّ  والیــت پرداخــت؛ در راهــش آن زجــر  جانان
و شــکنجه را متحّمــل شــد و بعــد هــم بــا آغــوش بــاز 
بــه اســتقبال آن شــهادت بــزرگ رفــت. ایــن فاطمــه 

سام اهَّلل علیهاســت.  زهــرا 
1373/09/03
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3
ُبعداجتماعیوسیاسی
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یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

50

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

51

جمِعبینزندگیخانوادگیو
وظایفیکانسانمجاهد

زهرا  ]حضرت  بزرگوار  این  معمولی  زندگی  فدر 
سام اهَّلل علیها[، یک نکته ی مهم است و آن جمع بین 
زندگی یک زن مسلمان در رفتارش با شوهر و فرزندان 
و انجام وظایفش در خانه از یک طرف و بین وظایف 
یک انسان مجاهد غیور خستگی ناپذیر در برخوردش 
رسول اکرم  رحلت  از  بعد  مهم  سیاسی  حوادث  با 
و  می آید  مسجد  به  که  م( 

ّ
ی اهَّلل علیه واله وسل

ّ
)صل

سخنرانی و موضع گیری و دفاع می کند و حرف می 
و  ناپذیر  خستگی  و  معنا  تمام  به  جهادگر  یک  و  زند 
محنت پذیر و سختی تحمل کن است، از طرف دیگر. 
همچنین یک عبادت گر و بپادارنده ی نماز در شب های 
تار و قیام کننده ی هَّلل و خاضع و خاشع برای پروردگار 
است و در محراب عبادت، این زن جوان مانند اولیای 
کهن الهی، با خدا راز و نیاز و عبادت می کند. این سه 
زندگی  درخشان  نقطه ی  کردن،  جمع  هم  با  را  ُبعد 
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یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

50

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

51

جمِعبینزندگیخانوادگیو
وظایفیکانسانمجاهد

زهرا  ]حضرت  بزرگوار  این  معمولی  زندگی  فدر 
سام اهَّلل علیها[، یک نکته ی مهم است و آن جمع بین 
زندگی یک زن مسلمان در رفتارش با شوهر و فرزندان 
و انجام وظایفش در خانه از یک طرف و بین وظایف 
یک انسان مجاهد غیور خستگی ناپذیر در برخوردش 
رسول اکرم  رحلت  از  بعد  مهم  سیاسی  حوادث  با 
و  می آید  مسجد  به  که  م( 

ّ
ی اهَّلل علیه واله وسل

ّ
)صل

سخنرانی و موضع گیری و دفاع می کند و حرف می 
و  ناپذیر  خستگی  و  معنا  تمام  به  جهادگر  یک  و  زند 
محنت پذیر و سختی تحمل کن است، از طرف دیگر. 
همچنین یک عبادت گر و بپادارنده ی نماز در شب های 
تار و قیام کننده ی هَّلل و خاضع و خاشع برای پروردگار 
است و در محراب عبادت، این زن جوان مانند اولیای 
کهن الهی، با خدا راز و نیاز و عبادت می کند. این سه 
زندگی  درخشان  نقطه ی  کردن،  جمع  هم  با  را  ُبعد 



یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

53

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

52

فاطمه ی زهرا )علیهاالّسام( است. آن حضرت، این سه 
جهت را از هم جدا نکرد. بعضی خیال میکنند انسانی 
که مشغول عبادت میباشد، یک عابد و متضّرع و اهل 
دعا و ذکر است و نمیتواند یک انسان سیاسی باشد. 
یا بعضی خیال میکنند کسی که اهل سیاست است 
- چه زن و چه مرد - و در میدان جهاد فی سبیل اهَّلل 
حضور فعال دارد، اگر زن است، نمیتواند یک زن خانه 
با وظایف مادری و همسری و کدبانوییی باشد و اگر مرد 
است، نمیتواند یک مرد خانه و دکان و زندگی باشد. 
خیال میکنند اینها باهم منافات دارد؛ در حالی که از 
نظر اسام، این سه چیز با یکدیگر منافات و ضدیت 
که ندارد؛ در شخصیت انسان کامل، کمک کننده هم 

است. 
1368/09/22
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یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

52

فاطمه ی زهرا )علیهاالّسام( است. آن حضرت، این سه 
جهت را از هم جدا نکرد. بعضی خیال میکنند انسانی 
که مشغول عبادت میباشد، یک عابد و متضّرع و اهل 
دعا و ذکر است و نمیتواند یک انسان سیاسی باشد. 
یا بعضی خیال میکنند کسی که اهل سیاست است 
- چه زن و چه مرد - و در میدان جهاد فی سبیل اهَّلل 
حضور فعال دارد، اگر زن است، نمیتواند یک زن خانه 
با وظایف مادری و همسری و کدبانوییی باشد و اگر مرد 
است، نمیتواند یک مرد خانه و دکان و زندگی باشد. 
خیال میکنند اینها باهم منافات دارد؛ در حالی که از 
نظر اسام، این سه چیز با یکدیگر منافات و ضدیت 
که ندارد؛ در شخصیت انسان کامل، کمک کننده هم 

است. 
1368/09/22
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54

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

55

وغمگسار پرستار
مبارزات ؟ص؟در پیغمبر

دختری که در کوره ی گداخته مبارزات سخت پیغمبر 
د شد و در شعب ابی طالب یار و غمگسار 

ّ
در مکه متول

 هفت، هشت ساله یا دو، سه 
ً
پدر بود. دختری حدودا

ساله در شرایطی که خدیجه و ابوطالب از دنیا رفتند، 
تنهاست،  پیغمبر  کرد.  تحّمل  را  دشوار  شرایط  آن 
بی غمگسار است، همه به او پناه می آورند؛ ولی کیست 
که غبار غم را از چهره خوِد او بزداید؟ یک وقت خدیجه 
بود، که حاال نیست. ابوطالب بود، که حاال نیست. در 
چنین شرایط دشواری، در عین آن گرسنگی ها و تشنگی 
ابی طالب  ها و سرما و گرمای دوران سه ساله شعب 
آن  و  است  پیغمبر  زندگی  سخت  های  دوران  از  که 
حضرت در دّره ای با همه مسلمانان معدود، در حال 
یک  مثل  دختر  این  کردند؛  می  زندگی  اجباری  تبعید 
فرشته نجات برای پیغمبر؛ مثل مادری برای پدر خود؛ 
را  بزرگ، مشکات  انسان  برای آن  بزرگی  مثل پرستار 
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یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

55

وغمگسار پرستار
مبارزات ؟ص؟در پیغمبر

دختری که در کوره ی گداخته مبارزات سخت پیغمبر 
د شد و در شعب ابی طالب یار و غمگسار 

ّ
در مکه متول

 هفت، هشت ساله یا دو، سه 
ً
پدر بود. دختری حدودا

ساله در شرایطی که خدیجه و ابوطالب از دنیا رفتند، 
تنهاست،  پیغمبر  کرد.  تحّمل  را  دشوار  شرایط  آن 
بی غمگسار است، همه به او پناه می آورند؛ ولی کیست 
که غبار غم را از چهره خوِد او بزداید؟ یک وقت خدیجه 
بود، که حاال نیست. ابوطالب بود، که حاال نیست. در 
چنین شرایط دشواری، در عین آن گرسنگی ها و تشنگی 
ابی طالب  ها و سرما و گرمای دوران سه ساله شعب 
آن  و  است  پیغمبر  زندگی  سخت  های  دوران  از  که 
حضرت در دّره ای با همه مسلمانان معدود، در حال 
یک  مثل  دختر  این  کردند؛  می  زندگی  اجباری  تبعید 
فرشته نجات برای پیغمبر؛ مثل مادری برای پدر خود؛ 
را  بزرگ، مشکات  انسان  برای آن  بزرگی  مثل پرستار 
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57

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

56

تحّمل کرد. غمگسار پیغمبر شد، بارها را بردوش گرفت، 
عبادت خدا را کرد، ایمان خود را تقویت کرد، خودسازی 
کرد و راه معرفت و نور الهی را به قلب خود بازکرد. این 

هاست آن ویژگیهاییی که آدمی را به کمال می رساند. 

1371/09/25
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56

تحّمل کرد. غمگسار پیغمبر شد، بارها را بردوش گرفت، 
عبادت خدا را کرد، ایمان خود را تقویت کرد، خودسازی 
کرد و راه معرفت و نور الهی را به قلب خود بازکرد. این 

هاست آن ویژگیهاییی که آدمی را به کمال می رساند. 

1371/09/25
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یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا
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یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

59

در سختیها انواع تحمل
مسیِرجـهـادفیسبیلاهَّلل

شخصیت زهرای اطهر، در ابعاد سیاسی و اجتماعی و 
جهادی، شخصیت ممتاز و برجسته ییی است؛ به طوری 
که همه ی زنان مبارز و انقابی و برجسته و سیاسِى عالم 
می توانند از زندگی کوتاه و ُپرمغز او درس بگیرند. زنی 
د شد و تمام دوران کودکی را 

ّ
که در بیت انقاب متول

در آغوش پدری گذراند که در حال یک مبارزه ی عظیم 
جهانِى فراموش نشدنی بود. آن خانمی که در دوران 
کودکی، سختی های مبارزه ی دوران مکه را چشید، به 
شعب ابی طالب برده شد، گرسنگی و سختی و رعب و 
انواع و اقسام شدت های دوران مبارزه ی مکه را لمس 
نمود و بعد هم که به مدینه هجرت کرد، همسر مردی 
شد که تمام زندگیش جهاد فی سبیل اهَّلل بود و در تمام 
و  زهرا  زندگی مشترک فاطمه ی  یازده سال  به  قریب 
امیرالمؤمنین علیهماالّسام، هیچ سالی، بلکه هیچ نیم 
سالی نگذشت که این شوهر، کمر به جهاد فی سبیل اهَّلل 
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59

در سختیها انواع تحمل
مسیِرجـهـادفیسبیلاهَّلل

شخصیت زهرای اطهر، در ابعاد سیاسی و اجتماعی و 
جهادی، شخصیت ممتاز و برجسته ییی است؛ به طوری 
که همه ی زنان مبارز و انقابی و برجسته و سیاسِى عالم 
می توانند از زندگی کوتاه و ُپرمغز او درس بگیرند. زنی 
د شد و تمام دوران کودکی را 

ّ
که در بیت انقاب متول

در آغوش پدری گذراند که در حال یک مبارزه ی عظیم 
جهانِى فراموش نشدنی بود. آن خانمی که در دوران 
کودکی، سختی های مبارزه ی دوران مکه را چشید، به 
شعب ابی طالب برده شد، گرسنگی و سختی و رعب و 
انواع و اقسام شدت های دوران مبارزه ی مکه را لمس 
نمود و بعد هم که به مدینه هجرت کرد، همسر مردی 
شد که تمام زندگیش جهاد فی سبیل اهَّلل بود و در تمام 
و  زهرا  زندگی مشترک فاطمه ی  یازده سال  به  قریب 
امیرالمؤمنین علیهماالّسام، هیچ سالی، بلکه هیچ نیم 
سالی نگذشت که این شوهر، کمر به جهاد فی سبیل اهَّلل 
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61

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

60

نبسته و به میدان جنگ نرفته باشد و این زن بزرگ و 
فداکار، همسرِى شایسته ی یک مرد مجاهد و یک سرباز 

و سردار دایمی میدان جنگ را نکرده باشد. 

1368/10/26
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60

نبسته و به میدان جنگ نرفته باشد و این زن بزرگ و 
فداکار، همسرِى شایسته ی یک مرد مجاهد و یک سرباز 

و سردار دایمی میدان جنگ را نکرده باشد. 

1368/10/26
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یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

62

یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

63

بهتمـاممعنا فاطمه ی زهرا )سام هللا علیها( در نقش یک رهبر واقعی یکرهبـِر
اگر  که  فرمودند  بزرگوار  امام  که  همان¬طور  ]است[؛ 
خیلی  ]این[  میشد.  پیغمبر  بود،  مرد  زهرا  فاطمه ی 
حرف عجیبی است، خیلی حرف بزرگی است و جز از 
زبان کسی مثل امام بزرگوار که هم عالم بود، هم فقیه 
بود، هم عارف بود، انسان این حرف را نمیتواند بشنود؛ 
اّما ایشان گفته است این حرف را. ]فاطمه¬ ی زهرا[ این 
است؛ یعنی یک رهبر به تمام معنا، مثل یک پیغمبر، 
مثل یک هدایتگر عموم بشر؛ در این حّد و در این اندازه 
زهرای اطهر، دختر جوان، ظاهر میشود؛ این زِن اسام 

است. 
1395/12/25
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یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

63

بهتمـاممعنا فاطمه ی زهرا )سام هللا علیها( در نقش یک رهبر واقعی یکرهبـِر
اگر  که  فرمودند  بزرگوار  امام  که  همان¬طور  ]است[؛ 
خیلی  ]این[  میشد.  پیغمبر  بود،  مرد  زهرا  فاطمه ی 
حرف عجیبی است، خیلی حرف بزرگی است و جز از 
زبان کسی مثل امام بزرگوار که هم عالم بود، هم فقیه 
بود، هم عارف بود، انسان این حرف را نمیتواند بشنود؛ 
اّما ایشان گفته است این حرف را. ]فاطمه¬ ی زهرا[ این 
است؛ یعنی یک رهبر به تمام معنا، مثل یک پیغمبر، 
مثل یک هدایتگر عموم بشر؛ در این حّد و در این اندازه 
زهرای اطهر، دختر جوان، ظاهر میشود؛ این زِن اسام 

است. 
1395/12/25
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یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا
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یک رهبــــِر بـــــه تمام معنا

65

جهاددرراهدفاعاز
امامتووالیت

میدانهای  در  زهرا)س([  بزرگوار]حضرت  آن  جهاد 
اسام؛  از  دفاع  در  است.  نمونه  جهاد  یک  مختلف، 
در دفاع از امامت و والیت؛ در حمایت از پیغمبر؛ در 
نگهدارِى بزرگترین سردار اسام، یعنی امیرالمؤمنین که 
شوهر او بود.                                                         1371/09/25

اگر موقعّیت مدینه ی بعد از رحلت پیغمبر و وضعی 
که پیش آمد، برای ما روشن بشود و درست تصّور کنیم 
مسئله را، آن وقت میفهمیم فاطمه ی زهرا چه حرکت 
عظیمی را انجام داده است. شرایط بسیار دشوار و غیر 
قابل توضیح حّتی برای افکار خواص، پیش می آید. از 
همه ی اصحاب پیغمبر، ]فقط[ ده نفر، دوازده نفر در 
از  و  امیرالمؤمنین  از  بلند شوند  مسجد حاضر شدند 
حّق آن بزرگوار دفاع کنند. این همه اصحاب، این همه 
این همه مجاهدان بدر  تالیان قرآن،  این  همه  بزرگان، 
و حنین، نه¬ اینکه همه شان عناد داشتند؛ نه، مطلب 
را درست  به آن وضوحی که حّتی خواص بتوانند آن 
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جهاددرراهدفاعاز
امامتووالیت

میدانهای  در  زهرا)س([  بزرگوار]حضرت  آن  جهاد 
اسام؛  از  دفاع  در  است.  نمونه  جهاد  یک  مختلف، 
در دفاع از امامت و والیت؛ در حمایت از پیغمبر؛ در 
نگهدارِى بزرگترین سردار اسام، یعنی امیرالمؤمنین که 
شوهر او بود.                                                         1371/09/25
اگر موقعّیت مدینه ی بعد از رحلت پیغمبر و وضعی 
که پیش آمد، برای ما روشن بشود و درست تصّور کنیم 
مسئله را، آن وقت میفهمیم فاطمه ی زهرا چه حرکت 
عظیمی را انجام داده است. شرایط بسیار دشوار و غیر 
قابل توضیح حّتی برای افکار خواص، پیش می آید. از 
همه ی اصحاب پیغمبر، ]فقط[ ده نفر، دوازده نفر در 
از  و  امیرالمؤمنین  از  بلند شوند  مسجد حاضر شدند 
حّق آن بزرگوار دفاع کنند. این همه اصحاب، این همه 
این همه مجاهدان بدر  تالیان قرآن،  این  همه  بزرگان، 
و حنین، نه¬ اینکه همه شان عناد داشتند؛ نه، مطلب 
را درست  به آن وضوحی که حّتی خواص بتوانند آن 
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میخواست،  عّمار  مثل  کسی  نبود.  واضح  بفهمند، 
کسی مثل ابی ذر میخواست، کسی مثل زبیِر اّول کار 
میخواست؛ اینها بودند که پای منبر بلند شدند و از حّق 
امیرالمؤمنین دفاع کردند؛ ده دوازده نفر که در تاریخ 
اسمهایشان ثبت است. زبیر هم البّته جزو همینها بود؛ 
است؛  این جوری  شرایط  باشید.  داشته  یاد  به  را  این 
آن وقت در این شرایط، دختر پیغمبر می آید در مسجد 
و آن خطبه ی غّراء را، آن بیان عجیب را، ارائه میکند و 
اداء میکند و حقایقی را بیان میکند. یا آن خطبه ای که 
ایشان خطاب به زنان مدینه در بستر بیماری بیان کرد، 
که اینها ثبت شده و همه اش موجود است. اینها ابعاد 
معنوی نیست، اینها همین ابعاد قابل فهم ما است. با 
همین نگاه معمولی عقاییی میشود اینها را فهمید، اّما 
این¬قدر باعظمت است که قابل اندازه گیری نیست؛ 

یعنی قابل مقایسه ی با هیچ فداکاری  دیگری نیست . 
1395/12/25
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آن وقت در این شرایط، دختر پیغمبر می آید در مسجد 
و آن خطبه ی غّراء را، آن بیان عجیب را، ارائه میکند و 
اداء میکند و حقایقی را بیان میکند. یا آن خطبه ای که 
ایشان خطاب به زنان مدینه در بستر بیماری بیان کرد، 
که اینها ثبت شده و همه اش موجود است. اینها ابعاد 
معنوی نیست، اینها همین ابعاد قابل فهم ما است. با 
همین نگاه معمولی عقاییی میشود اینها را فهمید، اّما 
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کانونیبرایمراجعات
مردمومسلمانان

ابعاد،  همه ی  از  علیها  هللا  سام  زهرا  فاطمه  زندگی 
زندگی ای همراه با کار و تاش و تکامل و تعالی روحی 
 در جبهه و میدان 

ً
یک انسان است. شوهر جوان او دائما

های جنگ است؛ اما در عین مشکات محیط و زندگی، 
فاطمه زهرا سام هللا علیها، مثل کانونی برای مراجعات 
پیغمبر  کارگشای  دختِر  او  است.  مسلمانان  و  مردم 
است و در این شرایط، زندگی را با کمال سرافرازی به 
تربیت می کند مثل حسن و  پیش می برد: فرزندانی 
حسین و زینب؛ شوهری را نگهداری می کند مثل علی و 
رضایت پدری را جلب می کند مثل پیغمبر! راه فتوحات 
تهای 

ّ
و غنایم که باز می شود، دختر پیغمبر ذّره ای از لذ

دنیا و تشریفات و تجّمات و چیزهاییی را که دل دختران 
جوان و زنها متوّجه آنهاست، به خود راه نمی دهد. 

1371/09/25
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پیغمبر  کارگشای  دختِر  او  است.  مسلمانان  و  مردم 
است و در این شرایط، زندگی را با کمال سرافرازی به 
تربیت می کند مثل حسن و  پیش می برد: فرزندانی 
حسین و زینب؛ شوهری را نگهداری می کند مثل علی و 
رضایت پدری را جلب می کند مثل پیغمبر! راه فتوحات 
تهای 

ّ
و غنایم که باز می شود، دختر پیغمبر ذّره ای از لذ

دنیا و تشریفات و تجّمات و چیزهاییی را که دل دختران 
جوان و زنها متوّجه آنهاست، به خود راه نمی دهد. 

1371/09/25
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خانه احسانبهمستمندان دِر  به  را  مستمندی  پیرمرِد  پیغمبر  وقتی 
امیرالمؤمنین فرستاد که »برو حاجتت را از آنها بخواه«، 
فاطمه زهرا سام هللا علیها تخته پوستی را که حسن 
زیرانداز  عنوان  به  و  خوابیدند  می  آن  روی  حسین  و 
فرزندان خود در خانه داشت و چیزی جز آن نداشت، به 
سائل داد و گفت »ببر بفروش و از پول آن استفاده کن!« 

 
1371/09/25
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امیرالمؤمنین فرستاد که »برو حاجتت را از آنها بخواه«، 
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نقشآفرینِیفعال
جامعه در

زنان  مسلمان  در زندگی  شخصی ، اجتماعی  و خانوادگی  
خود باید زندگی  فاطمه  زهرا سام هللا علیها را از جهت  
خردمندی ، فرزانگی  و عقل  و معرفت  الگو و سرمشق  
خود قرار دهند و از بعد عبادت ، مجاهدت ، حضور در 
صحنه  تصمیم گیری های  عظیم  اجتماعی ، خانه داری ، 
همسرداری  و تربیت  فرزندان  صالح  از زهرای  اطهر سام 
هللا علیها پیروی  کنند زیرا زندگی  آن  بانوی  بزرگ  اسام  
صحنه   در  ورود  برای   مسلمان   زن   که   می دهد  نشان  
سیاست  و میدان  کار و تاش  و نیز ایفای  نقش  فعال  در 
جامعه  همراه  با تحصیل ، عبادت ، همسرداری  و تربیت  
فرزندان  می تواند پیرو فاطمه  زهرا سام هللا علیها باشد 
و دخت  گرامی  پیامبر عظیم  الشأن  الهی  را الگوی  خود 

قرار دهد.  
1372/09/17
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صحنه  تصمیم گیری های  عظیم  اجتماعی ، خانه داری ، 
همسرداری  و تربیت  فرزندان  صالح  از زهرای  اطهر سام 
هللا علیها پیروی  کنند زیرا زندگی  آن  بانوی  بزرگ  اسام  
صحنه   در  ورود  برای   مسلمان   زن   که   می دهد  نشان  
سیاست  و میدان  کار و تاش  و نیز ایفای  نقش  فعال  در 
جامعه  همراه  با تحصیل ، عبادت ، همسرداری  و تربیت  
فرزندان  می تواند پیرو فاطمه  زهرا سام هللا علیها باشد 
و دخت  گرامی  پیامبر عظیم  الشأن  الهی  را الگوی  خود 

قرار دهد.  
1372/09/17
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مسابقۀ فرهنگی یک رهبر به تمام معنا
مسابقه در  شرکت  توضیحات 

پرسشها

haram.razavi.ir
3. ضبــط صــدای خودتــان در حــال معرفــی یــا خوانــش بخــی از مــن کتــاب: 
بــه   ،mp3 فرمــت  و  ثانیــه   100 کثــر  حدا زمــان  بــا  را  خودتــان  صوتــی  کلیپ هــای 

ایــن نشــانی بفرســتید:
haram.razavi.ir

آن  نتیجــۀ  و  می شــود  انجــام  صحیــح  و  کامــل  پاســخ های  بــن  از  قرعه کــی 
نــز ازطریــق ســامانۀ پیامکــی بــه   اطــلاع برنــدگان می رســد.

 پرسش اول
را  جملــه ای  چــه  زهرا)علیهاالســام(  فاطمــه  حضــرت  دربــارۀ  بصــری  حســن 

کــرده اســت؟ بیــان 
۱. پرستار و غمگسار پیغمرب در مبارزات بود.

2. دائم برای مؤمننی و مؤمنات دعا می کرد.
3. آن قدر عبادت کرد  که در اثر کثرت، پاهای آن بزرگوار ورم کرد.

۴. فاطمه زهرا)علیهاالسام( در محیط علم هم یک دانشمند واالست.

پرسش دوم
 عبــارت »مــا اغضبــی و ال خرج مــن امــری« دربارۀ حضــرت فاطمه)ســام اهلل علیها( 

بــه کــدام ویژگــی ایشــان اشــاره می کند؟
۱. غمگساری از پیامرب در مجاهدت ها

۲. مظهر طهارت روح و دل و زندگی
۳. ایثار و اطاعت خدا و عبادت

۴. مورد رضایت امریالمؤمننی)علیه السام(
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ســال  دوازده  بــاالی  افــراد  و  اســت  شــده  طــرح  موجــود  مــن  از  پرســش ها   *
کننــد. شــرکت  مســابقه  در  می تواننــد 

* به روش های زیر می توانید در مسابقه فرهنگی شرکت کنید:
به ترتیــب  اســت  کافــی  کار،  ایــن  بــرای  پیامکــی:  ســامانۀ  بــه  پاســخ  ارســال   .1
نــام مســابقه و شــمارۀ گزینه هــای صحیــح پرســش  ها را به صــورت یــک عــدد 
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کنیــد. ارســال   3000802222 پیامکــی 
مثال: یک رهرب به تمام معنا ۲۴ احسان رضوی
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