
حرکت اصلی حضرت صدیقه اطهر )س( 
»جهاد تبیین« بود؛ همان جهادی که مقام 
امسال  مهرماه  پنجم  روز  در  رهبری  معظم 
که  موقعیتی  در  کردند.  صادر  را  فرمانش 
امت اسالمی در انحرافی فوق العاده فرورفته 
و رهبری جامعه از خط امامت منحرف گشته 
در  هزاران مشکل  باطل،  و  فاسد  و جریانی 
جامعه ی اسالمی ایجاد می کند، فاطمه زهرا 

)س( نه تنها سکوت نکرد، بلکه دست به جهاد 
زد. ایشان با »جهاد تبیین« به میدان آمد. 

جهاد ایشان هم با اشک بود و هم با کالم.
خواندند.  خطبه  سه  )س(  زهرا  حضرت 
یکی خطبه فدکیه، دومی خطبه ای در شب 
هفتم پیغمبر خدا )ص( و سومی وقتی بود که 
حضرت توان حرکت نداشتند و زنان مدینه به 

عیادت ایشان آمدند.

در  )س(  فاطمه  حضرت  مقدس  وجود 
را  عظیمی  سیاسی  رویداد  زنان،  این  جمع 
رقم زده و خطبه خواندند. این خطبه را باید 
مهم ترین خطبه ایشان دانست که در آن  همه 
عوارض شوم آینده که ناشی از انحراف رهبری 
جامعه از خط امامت است تبیین و به مردم 

گوشزد شده است.

»جهاد تبیین« اصلی ترین حرکت حضرت زهرا )س(

)ع(  اهل بیت  مظلومیت  جریان  در 
آنچه اهمیت فراوان دارد، سیره ی سیاسی 
این بزرگان است که باید به الگویی جهت 

حرکت سیاسی ما مبدل شود. 

الگوگیری از سیره سیاسی اهل بیت )ع(
........................................................
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و  بالکبریا  المتفرد  الحمدلله  اول:  خطبه 
اشهد انه المتوحد بتدبیر االرض و السماء و اشهد 
افضل  و  الکمال  اکمل  و  للورا  رحمة  محمدًا  ان 
السفرا و خاتم االنبیا و اشهد ان امیرالمومنین علی 
المحجة  هم  المعصومین  اوالده  و  ابیطالب  ابن 

البیضا و منقذ البشر من الضاللة و العمی.
اللهم بّلغ موالنا صاحب الزمان صلوات الله 
علیه عن جمیع المومنین و المومنات فی مشارق 
االرض  و مغاربها  سهلها و جبلها و بّرها و بحرها 
حّیهم و مّیتهم و عّنا و عن والدینا من الصلوات 
و التحیات زنة عرش الله و مداد کلماته و منتهی 

رضاه و عدد ما احصاه کتابه و احاط به علمه.
اللهم انا نجّدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم 

عهدًا  و عقدًا و بیعة له فی رقابنا. اللهم کما شّر فتنا 
بهذا التشریف و فّضلتنا بهذه الفضیلة و خصصتنا 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  بهذه 
الزمان و اجعلنا من انصاره و اعوانه و الذابین عنه 
مکرهین  غیر  طائعین  یدیه  بین  المستشهدین  و 
ِفی صف اّلذی نعت أهله فی کتابک کانهم بنیان 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله علیهم 
السالم. اللهم هذه بیعة له فی اعناقنا الی یوم القیامه.
عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله

همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به 
تقوای الهی سفارش می کنم.

همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به 
تقوای الهی سفارش می کنم.

کالم ما در خطبه ی  اول در موضوع تقوای 
پیش  هفته های  در  بود.  ارتباطات  در  عملی 
بحث  با دشمن  ارتباط  در  عملی  تقوای  پیرامون 
در  عملی  تقوای  در  ما  سخن  آخرین  و  کردیم 

ارتباطات، رفتار با کفار و دشمنان خداست. 

از  قسم  یک  هستند؛  قسم   دو  بر  کفار 
کفار، معاند و دشمن هستند. این افراد بنای 
با  و  داشته  را  اولیاء خدا  و  اسالم  با  عداوت 
اساس دین و جامعه ی اسالمی دشمنی دارند 
و از آن دست بردار نیستند. قسم دوم کفار، 
کفار غیرمعاند هستند که این افراد اسالم را 
قبول نداشته و پیامبر را نپذیرفته اند اما بنای 

دشمنی با پیامبر و اسالم ندارند.

دستور مکتب ما، که در حقیقت راهبرد 
کفار  با  رفتار  مسئله ی  در  ما  عملی  تقوای 
غیرمعاند است، مسالمت جویی و هم زیستی 
مسالمت آمیز است. اسالم دستور می دهد که 
آنان که در  با کفار غیرمعاند -چه  در رفتار 
آنان که در خارج  ذمه اسالم هستند و چه 
و  رفتار  می کنند-  زندگی  اسالمی  بالد  از 

هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشیم.

کفـار معاند و کفـار غیرمعاند

خداوند در قرآن می فرماید »َوإِْن َجنَُحوا 
ْلِم فَاْجنَْح لََها«1؛ ای پیغمبر، اگر کفار با تو  لِلَسّ
از در سالمت وارد شده و در برابر تو دشمنی 
نکردند، تو نیز همین گونه با آن ها رفتار کن و 

با آن ها برخوردی مسالمت آمیز داشته باش.

خداوند متعال در آیه ی دیگری می فرماید 
يِن  »َل يَْنَهاُكُم الَلّ َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتُِلوُكْم فِي الِدّ
وُهْم َوتُْقِسُطوا  َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَُرّ
إِلَْیِهْم إَِنّ الَلّ يُِحُبّ الُْمْقِسِطیَن«2؛ خداوند شما 
با  نیک رفتاری  و  برخورد مسالمت آمیز  از  را 
کفاری که با شما جنگ ندارند و در مقام بر 
هم زدن زندگی اجتماعی شما اقدام نمی کنند 
و دیار شما را خراب نمی کنند و نمی خواهند 
نهی  کنند،  آواره  زندگی  و  خانه  از  را  شما 
وُهْم« اینکه نسبت به آن ها  نمی کند. »أَْن تَبَُرّ
بِر روا دارید و با نیکی رفتار کنید، »َوتُْقِسُطوا 
إِلَْیِهْم« و به عنوان یک انسان همزیست با شما، 

با آن ها در کمال عدالت رفتار کنید.
حقوق  به  که  را  افرادی  متعال  خداوند 
دیگران در شئونات زندگی احترام گذاشته و 
آن را مراعات می کنند، دوست دارد؛ چه این 
فرد مسلمان باشد و چه کافری باشد که از در 

عناد و عداوت وارد نشده است.
در نامه ای که وجود مقدس امیرالمؤمنین)ع( 
به مالک اشتر به عنوان عهدنامه ی حکومتی 
با  رفتار  که  می فرمایند  فرموده اند  صادر 
دیگران از دو صورت خارج نیست. یا آن هایی 
که تحت حکومت تو در مصر زندگی می کنند 
برادران  این صورت  مسلمان  هستند که در 

تقوای عملی در برخورد با کفار غیرمعاند
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نیز  آن ها  که  هستند  کفار  یا  هستند؛  تو 
نامه  این  در  تو هستند.3 حضرت  همنوعان 
کفار غیر معاندی که در ذمه ی اسالم بودند 
رفتار  اجرای  جهت  مسلمانان  ردیف  در  را 

عادالنه ی حکومتی معرفی می کنند.
ما باید در رفتار با کفار -ولو غیر معاند- 
دقت و احتیاط کنیم؛ زیرا که امروز این کافر، 
بنا شود که یک روزی  اگر  اما  نیست  معاند 
شود،  عملی  ما  جامعه ی  در  دشمن  فتنه ی 
را  خودش  کفر  شخص  همین  است  ممکن 
اظهار کرده و به طرف دشمن برود لذا بایستی 
با آن ها در عین اینکه رفتار مسالمت آمیز داریم، 

منتهای دقت و احتیاط را نیز داشته باشیم.
در آیه ی مبارکه ی سوره ی فتح که خداوند 
متعال پیروان پیامبر )ص( را معرفی می کند 
»ُمَحّمٌد َرُسوُل الّلِ َوالِّذيَن َمَعُه أَِشّداُء َعَلى الُْكّفاِر 
پیغمبر  امت  از  که  کسانی  ؛  بَْینَُهم«4  ُرَحَماُء 
هستند:  برخوردار  خصوصیت  دو  از  هستند 
یکدیگر  به  نسبت  خودشان  بین  در  این ها 
»ُرَحَماُء« هستند؛ یعنی نسبت به هم رحمت 
و مهربانی دارند. این ها نسبت به کفار »أَِشّداُء« 
هستند. معنای »أَِشّداُء َعَلى الُْكّفاِر« خشونت 
نیست؛ بلکه به معنی سخت گیر و مراقب است.

 یعنی پیروان پیامبر خدا )ص( در مقابل 
کفار خودشان را نباخته و تحت تأثیر تلقینات 
آن ها واقع نمی شوند بلکه در جریان اجرای 
کفار  به  نسبت  ارتباطی  قوانین  و  مقررات 

سخت گیر و کاماًل مراقبت هستند.
در جریان کرواسی و بوسنی و هرزگوین، 
و  کردند  قتل عام  را  مسلمان ها  صرب ها 
می گویند این صرب های مسیحی که به جان 

مسلمانان دوست  با  قباًل  افتادند،  مسلمانان 
صمیمی بوده اند.

همسایگی  در  درازی  سالیان  افراد  این 
به هم محبت  برده و نسبت  به سر  یکدیگر 
شد  بنا  که  روزی  اما  داشتند؛  فوق العاده ای 
این  کنند،  قتل عام  را  مسلمانان  صرب ها 
همسایه ی مسیحی، بچه ی همسایه ی مسلمان 
خودش را که تا دیروز به او محبت و مهربانی 
می کرد، سر برید!  صرب ها از انواع قساوت  و 
بی رحمی نسبت به همین همسایه های خود 
خودداری نکرده و به وقت خود، مسلمانان را 

قتل عام کردند.
به ما دستور داده اند که در همه ی شئون 
را  کفار  داخلی-  و  سیاسی  از  -اعم  زندگی 
در  پروردگار  مقدس  ذات  ندهید.  دخالت 
 11۸ آیه ی  آل عمران،  مبارکه ی  سوره ی 
می فرماید »يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َل تَتَِّخُذوا بَِطانًَة 
ِمْن ُدونُِكْم َل يَْألُونَُكْم َخبَاًل َوُدّوا َما َعنِتُّْم قَْد 
بََدِت الْبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُصُدوُرُهْم 
أَْكبَُر قَْد بَیَّنَّا لَُكُم اْليَاِت إِْن ُكْنتُْم تَْعِقُلوَن«؛ ای 
مؤمنین! غیر خودتان را آستر برای خودتان 

نگیرید. »بَطانًَة« به معنای آستر لباس است؛ 
آستر لباس هر شخص با بدنش ارتباط دارد، 
استعمال  نیز  لباس  زیر  معنای  به  واژه  این 
پوست  با  که  لباسی  آن  یعنی  است؛  شده 

بدنتان ارتباط دارد.
راغب اصفهانی در کتاب مفردات می گوید 
بآخر  ثوبي  وبطنت  الظهارة  خالف  »والبطانة 
جعلته تحته وقد بطن فالن بفالن بطونا وتستعار 
البطانة لمن تختصه بالطالع على باطن أمرك«5؛ 
رویه ی  به  ظهاره  است،  ظهاره  خالف  بطانه 
لباس می گویند و بطانه به آستر لباس اطالق 
می شود و لباس زیر را »بطانه« می گویند. این 
واژه استعاره از کسی است که می خواهی او را 
مخصوص اسرار و باطن زندگی خود قرار دهی. 
...........................................................................

1. سوره ی مبارکه ی انفال؛ آیه 61.
2.  سوره ی مبارکه ی ممتحنه؛ آیه ۸.

3. متن روایت: وأشعر قلبك الرحمة للرعیة، والمحبة 
لهم، واللطف بهم، ول تكونن علیهم سبعا ضاريا )ضاربا( 
تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظیر 

لك في الخلق. )نهج البالغة؛ محمد دشتى، ص 291(
4. سوره ی مبارکه ی فتح؛ آیه 29.

5. المفردات في غریب القرآن؛ راغب اصفهاني، ص 51.

در منطق و فرهنگ اسالمی، کافری که 
نیست.  قابل سازش  به هیچ وجه  است  معاند 
خداوند متعال در آیه ی 9 سوره ی مبارکه ی 
َعِن  الَلّ  یَْنَهاُکُم  »إِنََّما  می فرماید  ممتحنه 
ِمْن  َوأَْخَرُجوُکْم  یِن  الِدّ فِي  َقاتَُلوُکْم  الَِّذیَن 
تََولَّْوُهْم  أَْن  إِْخَراِجُکْم  َعلَی  َوَظاَهُروا  ِدیَارُِکْم 
الُِموَن«؛ خداوند  َوَمْن یََتَولَُّهْم َفُأولَِئَک ُهُم الَظّ

شمارا نسبت به کسانی که با شما می جنگند 
و  زده  هم  به  را  شما  زندگی  دارند  اصرار  و 
جامعه ی شما را دگرگون کرده و شما را از 

خانه و زندگی آواره کنند، نهی می کند.
بیرون  برای  إِْخَراِجُکْم«؛  َعلَی  »َوَظاَهُروا 
راندنتان به یکدیگر کمک کرده و حتی تظاهر 
به این مطلب هم می کنند. »أَْن تََولَّْوُهْم«؛ خدا 

تقوای عملی در برخورد با کفار معاند
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خطبه دوم: عباد الل! اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الل
همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

امروز، روز اول دهه ی فاطمیه است و امشب، شب شهادت جان گداز صدیقه اطهر به روایت ۷5 روز است.

دو روایت درباره شهادت حضرت زهرا )س(

البته در مورد شهادت حضرت فاطمه )س( 
که  اول می گوید  روایت  دارد.  روایت وجود  دو 
شهادت ایشان ۷5 روز پس از رحلت پیامبر )ص( 
واقع گردیده و روایت دوم به 95 روز اشاره دارد.1 

اختالف  نقل قول،  دو  این  منشأ  ظاهراً 
است؛  روایت  یک  متن  از  محدثین  برداشت 
ائمه )ع(  احادیث توسط اصحاب  زیرا معموالً 
با خط کوفی کتابت می گشت و این خط فاقد 
نقطه گذاری است. در خط کوفی عدد ۷5 یعنی 
»خمسه و سبعین«، با عدد 95 یعنی »خمسه 
می شود.  نوشته  صورت  یک  به  تسعین«،  و 
و  »خمسه  را  آن  مجلسی  عالمه  مرحوم  لذا 
سبعین«، یعنی ۷5 روز خوانده و عده ی دیگری 
از محدثین و بزرگان آن را »خمسه و تسعین« 

قرائت نمودند. در عین حال، ما روایات دیگری 
نیز داریم که شهادت صدیقه اطهر را در روز سوم 
جمادی الثانی می داند؛ لذا اخیراً بسیاری از علماء 
و بزرگان »خمسه و تسعین« را تائید کردند که با 
روایت روز سوم جمادی الثانی مطابقت می کند.

به هرحال، بنا بر ترجیح عالمه مجلسی، 
فردا روز شهادت صدیقه اطهر )ع( و امشب 

نیز شب شهادت آن حضرت است.
...........................................................................

1. أعیان الشیعة؛ سید محسن أمین، ج1، ص 314.

این ها طرح  با  اینکه  از  را  می کند شما  نهی 
يَتََولَُّهْم  »َوَمْن  بریزید.  دوستی  و  صمیمیت 
الُِموَن«؛ کسی که بخواهد با این  فَُأولَئَِك ُهُم الَظّ
کفار معاند و ناپاک طرح دوستی بریزد ظالم 
است؛ هم ظلم در حق خودش کرده و هم ظلم 
در حق مردم نموده است. رفتار ما نباید با کفار 
معاند و دشمن، بر اساس دوستی و صمیمت 
باشد و نباید به  هیچ وجه با آنان معاهده و قرارداد 
دوستی ببندیم؛ تا چه برسد به اینکه بخواهیم 
به آن ها تکیه کرده و توجه و طمع خودمان در 

زندگانی را متمایل به آن ها نماییم.
تقوای عملی این است که این دستورات 
را عمل کنیم. کسانی که بخواهند با دشمنان 
معاند و مستکبرین ناپاکی که دشمنی با ما 
در زندگی و افکارشان رسوب  کرده، رابطه ی 
صمیمانه و دوستی برقرار کنند، به تعبیر قرآن 

الُِموَن«؛ این ها ستمکار هستند  »فَُأولَئَِك ُهُم الَظّ
و هم به خودشان و هم به جامعه ظلم می کنند.

خدایا! به عزت اولیائت، روز نابودی و ذلت 
دشمنان اسالم و مسلمین که روز فرج و ظهور 
موالیمان بقیه الل است را تعجیل فرما و ارواح 
مطهره ی شهدا و روح مطهر امام بزرگوار را 

از خیرات و برکات همه ی مجاهدات انقالبی 
مردم ما بهره مند گردان.

معظم  مقام  پربرکت  سایه ی  پروردگارا! 
رهبری بر سر ما مستدام دار و دشمنان ناپاک 
ما در جبهه های کفر و نفاق و استکبار را ذلیل 

و نابود و ریشه کن گردان.

الگوگیری از سیره سیاسی اهل بیت )ع(
اسرار  )ع(  اهل بیت  سیاسی  سیره ی  در 
بسیاری نهفته است. علت پیگیری مظلومیت 
و  شهادت  نمودن   بازگو  و  )ع(  اهل بیت 

برگزاری  و  مردم  بین  در  آن ها  مظلومیت 
همه ساله ی مراسم برای این اعزه، الگوبرداری 
از سیره ی سیاسی ایشان در مسیر حرکت ها 
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و تحوالت سیاسی جامعه است. 
آنچه  )ع(  اهل بیت  مظلومیت  در جریان 
این  سیاسی  سیره ی  دارد،  فراوان  اهمیت 
بزرگان است که باید به الگویی جهت حرکت 
سیاسی ما مبدل شود. مظلومیت حضرت زهرا 
خانه  درِ  پیرامون  پیش آمده  با حوادث  )س( 
تمام نمی شود. به گفته ی عالمه امینی در روز 
حضرت  خانه ی  به  )ص(  پیامبر  رحلت  دوم 
زهرا )س( تهاجم شد. این حادثه به جز جنبه ی 
اشک و عزاداری، به عنوان یک الگو و آموزه ی 
و  اسالم  به  که  تهاجماتی  برابر  در  سیاسی 
فعل  است.  اهمیت  حائز  می شود،  مسلمین 
حضرت زهرا )س( در این واقعه، یک آموزه ی 

در  عملکرد  این  که  است  فوق العاده  سیاسی 
اسالم و  به  امروز  تهاجماتی که  برابر همه ی 
مسلمین می شود و وظیفه ای که مردم نسبت 

به این تهاجمات دارند، الگویی مناسب است.
هنگامی که مهاجمین به پشت در منزل 
آمدند، گفتند بگو علی از خانه بیاید بیرون وگرنه 
خانه ات را آتش می زنیم. درعین حال حضرت 
و  ایستاد  و  نرفت  کنار  در  پشت  از  صدیقه 
مقاومت کرد. این ها دِر خانه را آتش زدند و 
دِر نیم سوخته با فشار جمعیت باز شد اما باز 
هم حضرت صدیقه کنار نرفت. کار به جایی 
رسید که صدا زد »يا فضة إلیك فخذيني! فقد 
و الل قتل ما في أحشائي«1؛ فضه محسن من 

را کشتند. در عین  حال کنار نرفت و ایستاد 
را  )ع(  امیرالمؤمنین  و  خانه  در  ریختند  و 

گرفتند...
یک  )س(  زهرا  حضرت  عملکرد  این 
آموزه ی سیاسی واال از منظر مقاومت است 
که به ما می آموزد باید در برابر دشمن، مقاوم 
شیطانی  حرکت  یک  با  اینکه  نه  ایستاد؛ 
می گیرد  نشانه  را  انسان  شکم  که  تحریمی 
به کنار برویم. ما پیروان حضرت زهرا )س( 
هستیم و باید این آموزه ی سیاسی را از ایشان 

بیا موزیم.
...........................................................................

1. بیت األحزان؛ شیخ عباس قمی، ص121.

»جهاد تبیین« اصلی ترین حرکت حضرت زهرا )س(
حرکت اصلی حضرت صدیقه اطهر )س( 
»جهاد تبیین« بود؛ همان جهادی که مقام 
امسال  مهرماه  پنجم  روز  در  رهبری  معظم 
که  موقعیتی  در  کردند.  صادر  را  فرمانش 
انحرافی فوق العاده فرورفته  امت اسالمی در 
و رهبری جامعه از خط امامت منحرف گشته 
در  مشکل  هزاران  باطل،  و  فاسد  جریانی  و 
جامعه ی اسالمی ایجاد می کند، فاطمه زهرا 
)س( نه تنها سکوت نکرد، بلکه دست به جهاد 

به میدان آمد.  تبیین«  با »جهاد  ایشان  زد. 
جهاد ایشان هم با اشک بود و هم با کالم.

خواندند.  )س( سه خطبه  زهرا  حضرت 
یکی خطبه فدکیه، دومی خطبه ای در شب 
هفتم پیغمبر خدا )ص( و سومی وقتی بود که 
حضرت توان حرکت نداشتند و زنان مدینه به 

عیادت ایشان آمدند.
در  )س(  فاطمه  حضرت  مقدس  وجود 
را  عظیمی  سیاسی  رویداد  زنان،  این  جمع 

رقم زده و خطبه خواندند. این خطبه را باید 
آن  در  که  دانست  ایشان  خطبه  مهم ترین 
 همه عوارض شوم آینده که ناشی از انحراف 
رهبری جامعه از خط امامت است تبیین و به 

مردم گوشزد شده است.
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و  صارم  بسیف  »أبشروا  فرمود  حضرت 
به  معتد غاشم«1؛ شمارا خبر می دهم  سطوة 
شمشیر بُرنده ای که بر شما امت اسالم مسلط 
خواهد شد و یک هرج ومرج فراگیر که موجب 
می شود شما در زندگی خود آرامش و استقرار 
پیدا نکنید. این وصف که ایشان فرمود، کل 
همه  و  بنی عباس  بنی امیه،  حکومت  دوران 
بر  امت  سرپرستی  به عنوان  که  جریان هایی 

امت مسلط شدند را شامل می شود.
دولت عثمانی سال های زیادی بر کشورهای 
اسالمی مسلط شد که تمام فرآیند آن حکومت، 

کشتار و جنایت و شهوت رانی بود. آن ها برای 
بعدازآن،  و  انداخته بودند  راه  حرم سرا  خود 
وهابیت حرمین شریفین را گرفته و بر قبله 
مسلمانان حاکم شد که همه این ها از آثار همان 

انحراف رهبری از خط امامت بود.
می گویند وجود مقدس زینب کبری )س( 
در روز عاشورا فرمود »بابي  من  اضحي ، عسكر ة 
في  يوم ِ الثنین  نهبا«2؛پدرم فدای آن مظلومی 
که در روز دوشنبه سربازانش غارت شدند. در 
امام هادی )ع( یک خانم عزادار  تشییع جنازه 
از خانواده امام دهم )ع( فریاد می زد »ماذا لقینا 

فى يوم الثنین قديما و حديثا«3، از روز دوشنبه 
چه ها که نکشیدیم! در روز دوشنبه روز رحلت 
پیغمبر )ص( واقع شد و همچنین در این روز 

تشکیل سقیفه بنی ساعده رخ داد.
...........................................................................................

1. اإلحتجاج؛ أبو منصور طبرسي،ج1، ص 109.
2. الملهوف على قتلى الّطفوف؛ سید بن طاووس، ص181.

3. األنوارالبهیة؛ شیخ عباس قمى، ص 298.

تبعـات انحـراف از خط امامـت

همه در قبال »جهاد تبیین« مکلف هستیم

جهاد تبیین حضرت زهرا )س( باعث شد 
نفری  هفت  الی  سه  حدود  جمعیت  آن  که 
شیعه، امروز به سیصد الی چهارصد میلیون نفر 

برسد.
جهاد تبیین را حضرت زهرا )س( به راه 
انداختند و رهبر معظم انقالب با تأسی به آن 
جهاد  فرمان  مهرماه،  پنجم  تاریخ  در  سیره، 
از  این فرمان  تبیین را صادر کردند و صدور 
این  در  همه  یعنی  مسلمین،  امر  ولی  طرف 

جهاد مکلف و موظف هستند.
جهاد تبیین بر همه ی افراد دارای تریبون 
و کسانی که توانایی تأثیرگذاری در این فضا را 
دارند واجب است. رهبر انقالب در پنجم مهرماه 
فرمودند »امروز باید همه ی ما در میدان تبیین 
حرکت کنیم«؛ یعنی میدانی که صدیقه اطهر 
تا لحظه آخر عمرشان در آن حرکت کردند تا با 

بیان حقایق، مردم را روشن کنند.
و قدرت  امکانات  با همه ی  امروز دشمن 

رسانه ای خود تالش می کند مسائل برای مردم 
مبهم شود و از راه همین ابهام، درصدد ایجاد 
زمینه حمله  است. دشمن می خواهد  آشوب 
کند.  فراهم  ابهام  ایجاد  طریق  از  را  خارجی 
آن ها می خواهند مردم ما سفره انقالب را از زیر 
پای خود جمع کنند تا آنان بر همه چیز کشور 

مسلط شوند.
برادر من! شما که در فضای مجازی فعال 
هستی و می توانی در برابر این شیطنت دشمن 
واکنش نشان دهی، جایز نیست که آرام بگیری؛ 
بلکه بر تو واجب شرعی است که مقابله کنی. 

سخن  ناآگاه  افراد  از  عده ای  متاسفانه 
قضائی  مسئوالن  می کنند.  بازگو  را  دشمنان 
بازگوکنندگان  بدانند  باید  کشور  اجرایی  و 
دشمن   پنجم  ستون  کفر،  عناصر  حرف های 
بازگوکنندگان حرف های دشمن در  هستند. 
مطبوعات داخلی کشور یا در رسانه های فضای 
مجازی باید تحت تعقیب قضائی قرار بگیرند، 
زیرا که آنان لشکر دشمن هستند. اگر این افراد 
در یک روزنامه یا رسانه، مقابل جریان تبیین 
حق بایستند و حرف دشمن را تبیین کنند و با 
حرف حق مقابله کنند، ستون پنجم دشمن و 

عامل نفوذی آنان هستند.
حرف  بیان،  آزادی  اسم  به  نمی توان 

دشمنان را در رسانه ها و روزنامه ها ترویج کرد. 
ما آزادی بیان داریم اما آزادی عداوت و دشمنی 
به ما حمله کرد و  اگر روزی دشمن  نداریم. 
رهبری فرمان جهاد دادند و یک نفر از خودمان 
آمد جلوی حرکت ما را گرفت و حرکت ما را 
خنثی کرد، مگر به عنوان عامل دشمن قابل 

پیگرد نیست؟
خدایا! به عزت اولیائت نقطه عزت اسالم 
و مسلمین که فرج و ظهور موالیمان بقیه الل 

است را تعجیل بفرما.
پروردگارا! ارواح مطهره شهدا و روح مطهر 
امام بزرگوار ما را از پایمردی مردم پای ستون 

خیمه این نظام، خشنود و راضی بگردان.
عرصه ی  در  که  عزیزانی  همه ی  خدایا! 
اجتماعی خدمت می کنند، مخصوصاً عزیزان 
خدمت گذار در عرصه ی حمل ونقل -که امروز، 
منظور  را  است-  رانندگان  و  حمل ونقل  روز 
نظرت قرار بده و برکت زندگی به همه ی آن ها 

عنایت بفرما.
خدایا! ارواح مطهره ی شهدای ما را از این 
مجلس بهره مند گردان و باران رحمتت را بر 
این سرزمین والیی امام هشتم )ع( نازل بگردان 
و دشمنان ناپاک ما در جبهه های کفر و نفاق 

و استکبار را ذلیل و نابود و ریشه کن بگردان.



7



8

سایت آیت اهلل علم الهدی
alamolhoda.com

سایت مرکز رسیدگی به امور 
مساجد استان های خراسان

masjedkh.ir

http://www.masjedkh.ir/
https://alamolhoda.com/

