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مویههای حضرت علی
در غم از دست دادن
(س)
حضرت زهرا

(ع)

حضرت امیرالمومنین علی(ع) به هنگام دفن سرور زنان
جهان ،فاطمه(س) ،خطاب به رسولاهلل(صلى اهلل عليه و آله)
در كنار قبر پيامبر سخنانی بر زبان راند که از سوز دل موال در
فراق دردانه رسول خدا حکایت مىکند؛ سخنانی دردمندانه
و پرسوز و گداز درباره مصائب زهرا(س)از یک سو و مصیبت
خودش به سبب فراق آن بانو از سوى دیگر ،که بیانگر بخشى
از حقایق مهم تاریخى صدر اسالم به صورت غیر مستقیم،
ا ّما گویا و پرمعنا است.
آن حضرت خطاب به پیامبر(ص) چنین گفت:
سالم و درود بر تو اى رسول خدا ،از سوى خودم و از سوى
دخترت (زهرا) که هماکنون در جوار تو فرود آمده و به سرعت
به تو ملحق شده است .اى رسول خدا! از فراق دختر برگزیده
و پاکت پیمانه صبرم لبریز شده و طاقتم از دست رفته است،
هر چند پس از رو به رو شــدن با غم بزرگ فراق و مصیبت
دردناک تو ،این مصیبت براى من قابل تح ّمل شده است.
(فراموش نمى کنم) من تو را با دست خود در میان قبر
نهادم و هنگام رحلتت ،روح تو در میان گلو و ســینه من از
تن مفارقت نمود پس «َ(إِن َّا ِ ّ ِ
ون)(بقره،)156/
ل َو إِن َّا إِل َ ْیهِ َراجِ ُع َ
ما از خداییم و به سوى او باز مىگردیم».
(اى رسول خدا) امانتى که به من سپرده بودى هماکنون
باز پس داده شد و گروگانى که نزد من بود گرفته شد؛ ولى
اندوهم جاودانى است و شبهایم همراه بیدارى و بى قرارى؛ تا
آن زمان که خداوند منزلگاهى را که تو در آن اقامت گزیدهاى
برایم برگزیند (و به تو ملحق شوم).
(اى رسول خدا) بزودى دخترت تو را آگاه خواهد ساخت
که ا ّمت تو در ستم کردن به وى دست به دست هم داده بودند.
سرگذشت دردناک او را بى پرده از او بپرس و خبر این حوادث
را از وى بگیر .این حوادث دردناک در زمانى رخ داد که هنوز
مدت زیادى از رحلت تو نگذشته و یادت فراموش نشده بود.
ّ
درود خدا بر شما هر دو باد ،درود و سالم وداعکننده؛ نه
سالم (و وداع) ناخشنود خسته دل ،اگر از کنار قبرت باز گردم
به سبب ماللت نیست و اگر اقامت گزینم وگریه و زارى سر
دهم هرگز به جهت سوءظن به وعده نیک خداوند در مورد
صابران نمى باشد.

رنجها و شهادت مظلومانه
(س)
حضرت زهرا

تشيع و بعضي از بزرگان اهل تس ّنن
در اكثر كتب تاريخي بزرگان اهل ّ
مقدس فاطمه (س) مورد حمله و يورش
به اين مطلب اذعان شده كه بيت ّ
()2
قــرار گرفته( )1و به نقل بعضيهــا ،تهديد به آتش و به نقل بعضي ديگر
به آتش كشيده شد( )3و فاطمه (س) در اين حمله و يورش بيرحمانه ،به
گونهاي ميان در و ديوار قرار گرفت كه عالوهبر وارد آمدن صدمات سخت
بر وجود گرانمايهاش( ،)4فرزند وي نيز سقط شد( ،)5و ضرباتی كه بر پيكرش
فرود آمد ،بدنش را مجروح و خونآلود کرد و آثار عميقي بر حضرت وارد
شد كه تا لحظ ه شهادت پابرجا بود ،و نيز ضربات شديد ديگري بر او وارد
شدت آزرد( .)6در كنار تمام
شــد كه جسم و جان و روح ملكوتياش را به ّ
اين فشارها و دردها و رنجها ،سوگ پدر و گري ه بسيار بر آن حضرت نيز از
شدت بيماري آن حضرت ميشد( )7و از طرف ديگر،
عواملي بود كه باعث ّ
ستم و خشونت و مواضع ناجوانمردان ه برخي از مسلماننماها و نيز تح ّول
ارتجاعي در سيســتم سياســي و دگرگوني كارها و تغيير اوضاع و شرايط
جاهليت( )8را نيز ميتوان از عواملي برشمرد كه دردها و
به سود ارتجاع و
ّ
رنجها را هر لحظه بيشتر ميکرد و خورشيد وجود گل سر سبد آفرينش
را به سوي افق مغرب پيش ميبرد.
آنچه آن عزيز را سخت رنج ميداد و پيكر مط ّهرش را ضعيف ميكرد،
امواج رنجها و دردها و مصيبتهايي بود كه هر روز بر آن افزوده ميشد و
اين فشارهاب ود كه بر درد و بيماري برخاسته از صدمات وارده در حمله
مقدســش كمك كرد تا بانوي سرفراز گيتي و آفرينش را
و يورش به بيت ّ
به بستر شهادت بكشاند.

نحو ه شهادت مظلومان ه زهرا(س)

به دســتور دختر پيامبر ،بســترش را به وســط اطــاق آوردند و
فاطمه(س) پس از تدبير امور منزل و نظافت و شستشوي بدن مبارك
و لباسهايش ،رو به قبله در بستر خويش آرميد .از برخي روايات چنين
به نظر ميرســد كه اميرمؤمنان (ع) به همراه دو فرزندش در واپسين

آنچه فاطمه (س) را سخت رنج ميداد و پيكر
مط ّهرش را ضعيف ميكرد ،امواج رنجها و دردها
و مصيبتهايي بود كه هــر روز بر آن افزوده
ميشــد و اين فشارها بود كه بر درد و بيماري
برخاسته از صدمات وارده در حمله و يورش به
بيت مق ّدسش كمك كرد تا بانوي سرفراز گيتي
و آفرينش را به بستر شهادت بكشاند.
لحظات زندگي بانوي جهان هستي ،در منزل نبودند و تنها اسماء بنت
عميس در خدمت حضرتش حضور داشت ،لحظههاي آخر فرا ميرسيد
و از پي آن ،شــرايط پرواز روح ملكوتي برترين بانوان هستي فراهمآمد.
فاطمه (س) نگاهي عميق به اطراف افكند و فرمود :درود بر فرشت ه وحي،
سالم بر پيامبر رحمت و عدالت ،بار خدايا مرا به همراه پيامبر گرانقدرت
برانگيز و غرق در مهر و خشنوديات ساز و در جوار رحمت و خان ه مهر
و منزلگاه سالمت خويش پناه ده .آنگاه فرمود :آيا آنچه من ميبينم شما
نيز ميبينيد؟ پرسيدند مگر شما چه ميبينيد؟ فرمود :اينها ،انبوه انبوه
از فرشتگان آسمانها هستند و اين نيز فرشت ه وحي است و آن هم پدر
بزرگوارم پيامبر(ص) كه ميفرمايد« :دخترم ،به نزد ما بشتاب كه آنچه
نزد ما براي تو است از دنيا و تمام ارزشهاي دنيوي بهتر و پسنديدهتر
ميباشد .بشتاب به نزد من كه در شوق ديدار توام ...فاطمه(س) لحظاتي
چشمان خود را روي هم نهاد و آنگاه فرمود« :سالم بر تو اي دريافتدارنده
جانها به فرمان خدا ،هر چه زودتر روح مرا از اين تن خاكي زميني برگير،
سپس فرمود :به ســوي تو روانم اي پروردگار پرمهر؛ نه به سوي آتش.
سپس ديدگان را روي هم نهاد و جهان را بدرود گفت( .)9برخي معتقدند
فاصله شهادت زهرا با پدرش  75روز و برخي  95روز بوده است ،براين
اساس ايامي را به اين منظور اختصاص داده و عزاداري مي كنند كه به
ايام فاطميه مشهور است.
پینوشتها

 )1ابن قتيبه الدينوري ،االمامه و السياس ًْه معروف به تاريخ الخلفاء ،ج 2و  1در يك مجلد
ص  ،30تحقيق علي شيري ،ناشر الشريف الرضي ،المطبع ًْه امير ،قم.
 )2ابن قتيبه الدينوري ،االمامه و السياس ًْه ،قم ،منشورات الرضي 1363 ،ه ش ،ص .12
 )3مؤتمر علماء بغداد ،مقاتل بن عطي ًْه ،ص  ،137 135داراالرشاد االسالمي ،بيروت.
 )4ابراهيم بن محمد بن الجويني خراساني ،فرائد السمطين ج  ،2ص  ،34 35تحقيق
شيخ محمد باقر محمودي ،مؤسسه المحمودي ،بيروت.
 )5علي بن حسين مسعودي اثبات الوصيه ،ص  ،143نجفاشرف ،بصيرتي قم.
 )6حسين بابويه قمي ،صدوق ،امالي ،صص  ،99 101 ،118مؤسسه اعلمي ،بيروت.
 )7عیسي بن ابي الفتح االربلي ،كشف الغمه في معرف ًْه االئم ًْه ،ج  ،1ص .498
 )8از جمله ميتوان به غصب فدك توسط حكومت غاصباشاره کرد/ .عمادالدين طبري،
كامل بهايي ،جزء اول ،ص  ،309سوق بينالحرمين ،پاساژ مهتاش.
 )9السيد محمد كاظم القزويني ،فاطم ًْه الزهراء من المهد الي اللحد ،صص .615- 617

* مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه علمیه قم

دوستی اهل بیت پیامبر اکرم(ص) ،موضوعی نیست که در شمار اعتقادات
فرقهای خاص از مســلمانان باشد بلکه همه مسلمین بر آن اتفاق نظر دارند و
فریقین شیعه و سنی خود را متمسک به اهل بیت عصمت و طهارت میدانند.
در حدیث ثقلین ،پیامبر رحمت(ص) به پیروان خود فرموده است« :من
در میان شــما دو یادگار گرانبها به جا میگــذارم؛ کتاب خدا و اهل بیتم و تا
مادامی که به آن دو تمسک جویید ،هرگز گمراه نخواهید شد (.کلینی ،کافی،
دار الکتب االسالمیه ،ج ،۱ص ۲۹نسائی ،السنن الکبری۱۴۱۱ ،ق ،ج ،۵ص)۴۵
این روایت ارزشــمند ،عالوهبر منابع شــیعه در کتب مهم حدیثی اهل
تسنن نیز ذکر شده و آنان در کنار برادران شیعی خود ،بر این باورند که قرآن و
عترت از هم جداییناپذیرند .لذا مشاهده میشود اهل سنت ،با محبت به خاندان
عصمت و طهارت به درگاه حق تقرب میجویند ،به زیارت اهل بیت میروند و در
ایام سوگواری ساالر شهیدان(ع) ،در راهپیمایی عظیم اربعین شرکت میکنند.
حقیقت اهل بیت ،خورشــید فروزانی اســت که حجابهای باطل را
میدرد و دلهای معرفت جویان را به نور هدایت روشــن میکند .موضوع
حقانیت اهل بیت(ع) و تقدم ایشان بر دیگران ،از مسائل بسیار مهمی است
که طی قرنهای متمادی ،محور بحث اندیشــمندان قرار داشته و مکرر به

«آیات» متعــددی در قــرآن کریم ،به
عصمت ،عظمت و لزوم پیروی از اهل بیت
تصریح کرده است .مانند آیه تطهیر ،آیه
مباهله ،آیه والیت و آیه مودت .همچنین
«روایات» فراوانــی در کتابهای حدیث
شیعه و سنی ،از پیامبر اکرم نقل شده که
مســلمانان را به پیروی و اطاعت خاندان
خود سفارش فرموده است ،مانند حدیث
ثقلین ،حدیث غدیر ،حدیث سفینه نوح و
احادیث فراوان دیگر .مجموعه این «آیات
و روایات» ،دالیل نقلی نام دارند.

قبر حضرت زهرا(س) کجاست؟

مرحوم عالمه،خود فرموده بود آن شب در رویایی شیرین و دلپذیر ،موالی
متقیان(ع) مرا به سعادت لقای خود نائل ساخت و پس از اظهار لطف و محبت
که از ویژگیهای ذاتی آن بزرگوار اســت ،خطــاب به من فرمود :فردا موضوع
بحث را به این مقوله اختصاص بده که «قبر حضرت زهرا کجاست؟ و اگر معلوم
نیست ،چرا آن قبر مخفی است؟» آیتاهلل درچهای گوید از این خواب شگرف
بیدار شدم و از لذت دیدار و حالوت گفتوگو با موالیماشک شوق میریختم.
چه مبارک ســحری بود و چه فرخنده شــبی! سرانجام موالیم عنایت فرمود و
شاه کلید این بحث مهم را به دستم داد .از فرط هیجان تا صبح نخوابیدم و در
انتظار ساعت مناظره ،لحظه شماری میکردم.
طبق قرار هر روز ،آغاز بحث به نوبت بر عهده یکی از ما دو نفر بود و در
واقع شــروعکننده ،ابتکار عمل را در دست داشت و به نوعی جلسه را مدیریت
میکرد .اتفاقا آن روز من میبایســت آغاز به ســخن کنم که خود این مطلب
کرامتی به شــمار میآمد! لذا رو به عالم ســنی کرده و گفتم :امروز میخواهم
پیش از ادامه بحث قبلی نکتهای را برای من روشن کنید و سپس به دنبال ادامه
مطالب گذشته برویم و آن اینکه اوال قبر حضرت زهرا(س) تنها یادگار پیغمبر

خاطرهای شنیدنی ازمناظره عالمه درچهای با عالم سنی درباره قبر مخفی حضرت زهرا

(س)

توتیایی از تربـت مـزار پنـهان
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

اثبات رسیده است .استداللهایی که در زمینه خالفت بالفصل امیرمومنان(ع)
و حقانیت اهل بیت بیان شده است تحت دو عنوان «دالیل نقلی» و «دالیل
عقلی» قرار میگیرد.
توضیــح اینکه «آیات» متعــددی در قرآن کریم ،به عصمت ،عظمت و
لزوم پیروی از اهل بیت تصریح کرده است .مانند آیه تطهیر (احزاب  ،)۳۳آیه
مباهله (آل عمران  ،)۶۱آیه والیت (مائده  )۵۵و آیه مودت (شورا  .)۲۳همچنین
«روایات» فراوانی در کتابهای حدیث شیعه و سنی ،از پیامبر اکرم نقل شده
که مســلمانان را به پیروی و اطاعت خاندان خود سفارش فرموده است .مانند
حدیث ثقلین که به آناشــاره شد ،حدیث غدیر ،حدیث سفینه نوح و احادیث
فراوان دیگر .مجموعه این «آیات و روایات» ،دالیل نقلی نام دارند.
همچنین جدا از آیات و روایات ،استداللهایی در چرایی پیروی از اهل
بیت از سوی علمای ما بیان شده که تحت عنوان دالیل عقلی شناخته میشود.
دالیل عقلی شیعیان ،بسیار فراوان و متعدد است که هر کدام به فراخور،
موضوعی را به چالش میکشــد و بر پایه عقل و منطق از آن نتیجه میگیرد.
برای آشنایی بیشتر با این گونه استدالل ،خاطرهای بسیار زیبا از عالمه بزرگوار
آیتاهلل ُدرچهای بیان میشــود .امید است که خوانندگان محترم از معنویت و
نورانیت این خاطره ،مدد جویند .قابل ذکر است که این داستان از کتاب زندگی
عالمه فقید سید محمد باقر درچهای تالیف آقای سید تقی درچهای با دخل و
تصرف و تلخیص نقل میشود.

عالمه ُدرچهای کیست؟

وی از علمای بزرگ اصفهان و از مراجع دوره مشروطیت و اواخر سلطنت
قاجار میباشــد .این عالم ربانی پس از گذراندن مقداری از دروس در اصفهان،
برای ادامه تحصیل به نجفاشرف مهاجرت کرد و چهارده سال در آنجا اقامت
گزید تا اینکه در علم و اخالق سرآمد روزگار شد .آیتاهلل درچهای از شاگردان
نخبه میرزای شــیرازی و حاج میرزا حبیباهلل رشتی و همچنین به نوبه خود
استاد عالمان برجستهای چون آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی ،سید حسین
بروجردی و سید حسن مدرس میباشد.
عالمه فقیه سید محمد باقر درچهای طی سالهایی که در نجف اقامت
داشت در موضوعات علمی و تخصصهای جانبی حوزه چون مباحث تفسیری،
حدیثی ،کالمی و اطالعات تاریخی و تسلط در فن مناظره نظیر نداشت .بعالوه
حافظه قوی و حضور ذهن در تشــریح مطالب علمی ،باعث شده بود که محل
رجوع دانشمندان در مسائل پیچیده علمی باشد.
در همان زمان یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت در نجفاشرف ساکن
بود که منزلی هم در کوفه داشــت .علمای اهل ســنت عراق برای وی احترام
ویژهای قائل بودند و پیوسته منزل او در نجف مرکز تجمع روحانیون اهل تسنن
به حســاب میآمد .وی نیز در تسلط بر مباحث علمی و استدالالت منطقی و
آداب مناظره بسیار قوی بود.
در آن سال ها(حدودا یک قرن پیش) نجف شهر بزرگی نبود و عالمان،
کم و بیش یکدیگر را میشناختند .لذا این دو دانشمند برجسته شیعی و سنی
به مرور با یکدیگر ارتباط پیدا کردند و گاه بحث و گفتوگوهایی علمی را بهانه

در بخش نخست این نوشتار به برخی از جلوههای انس با قرآن در سیره
نظری و عملی امام راحل(ره) پرداختیم .اینک در ادامه به جلوههای دیگری
از شخصیت قرآنی امام خمینی(ره)اشاره میکنیم.
***

 -1محافظ قرآن
از همان کودکی حفظ قرآن را شــروع کرده بود .با یک عالقه و شــور و شوق
«سیدروح اهلل» قرآن را حفظ میکرد و
عجیبی ســورههای قرآن را از بر کرده بودّ .
قرآن شد حافظ او .آن روزها هیچ کس فکرش را هم نمیکرد ،این طفل مکتب قرآنی
مالابوالقاسم ،روزی بشود «بزرگ محافظ قرآن» در قرن حاضر! (مجله پاسدار اسالم،
ش  ،86به نقل از آیتاهلل پسندیده)
 -2دفاع از مظلوم
ا ّولین مرجع تقلیدی كه قاطعانه از مردم فلسطین دفاع کرد و در مقابل رژیم

ک اندک دامنه گفتوگوها به اختالفات مذهبی و
دیدار خود قرار میدادند .اند 
حقانیت تشیع و تسنن کشیده شد و از آنجا که این موضوع ،بسیار گسترده و
دارای جوانب فراوان است ،بحث و گفتوگو تبدیل به مناظرههایی طوالنی شد.
آنها هر روز طبق قرار قبلی در محلی حاضر میشدند و ادامه بحث روز گذشته
را پی میگرفتند و برای اثبات مدعای خود ،بر آیات و روایات و شواهد تاریخی
استدالل میکردند .اما پس از ایام متمادی هیچ کدام نتوانست بر دیگری غالب
آید .تا آنکه سرانجام روزی از روزها در حالی که هر دو خسته و ناراحت به نظر
میآمدند ،یکی از آنها گفت :باالخره باید قول و قراری در این بحث بگذاریم و
منصفانه قضاوت کنیم و هر مطلبی را که مستند و از روی تحقیق بود بپذیریم
و بر عقیده خود پافشاری نکنیم .آنگاه از یکدیگر جدا شدند.
عالمه درچهای هر شــب نماز مغرب و عشــا را در حرم امیرالمومنین به
جا میآورد و سپس مرقد مطهر را زیارت کرده به حجره خود باز میگشت و تا
پاســی از شب به مطالعه میپرداخت .آن روز هم پس از پایان بحث و مناظره،
طبق معمول به حرم مشــرف شــد و سفره دل را برای موالی خود گشود و در
حالی که قطراتاشــک بر گونهاش میغلتید عرضه داشت :یا امیرالمؤمنین! از
خدا بخواه که مرا در این مناظره یاری کند تا بتوانم حقانیت مکتبتان را اثبات
کنم .آن شــب عالمه درچهای در حرم موالی متقیان حال خوشی یافته بود و
مدتی طوالنیتر با آن حضرت به نجوا پرداخت و در پایان به حجره بازگشت.
و گفت« :آقا! شما باید چند روزی قرآن نخوانید و به چشمتان استراحت بدهید!»
امــام لبخند زد و گفت« :دکتر! من چشــمم را برای قرآن خواندن میخواهم ،چه
فایدهای دارد که چشــم داشته باشم و نتوانم بخوانم! شما یک کاری کنید که من
بتوانم قرآن بخوانم!»(برداشتهایی از سیره امام(ره) ،غالمعلی رجایی ،ج ،3ص)6
 -7دراشتباه هستید...
از :روحاهلل الموسوی الخمینی.
به :اسداهلل َعلَم ،نخستوزیر.
موضوع تلگراف :هشــدار در رابطه با حذف شرط ســوگند به قرآن در اليحه
انجمنهاى ايالتى و واليتى.
«...اگر گمان كرديد مىشود با زور چند روزه ،قرآن كريم را در عرض «اوستا»ى
رسميت انداختن قرآن
خيال از
زرتشت« ،انجيل» و بعض كتب ضالّه قرار داد و به ِ
ّ
مسلم جهان افتادهايد و كهنهپرستى
كريم تنها كتاب بزرگ آسمانى چند صد ميليون ْ


قرآن
جلوههای انس با
در سیره نظری و عملی امام خمینی()2
گردآوری و تنظیم :محسن قربانیان

غاصب اســرائیل موضع سخت گرفت و برای كمك به چریكهای فلسطینی مجوز
زكات را داد ،امام بود( .صحیفه امام ،ج ،2ص )199
ِيل ّ
ِين م َِن
ون فِي َسب ِ
اللِ َوال ْ ُم ْس َتضْ َعف َ
نگاهش به این آیات بودَ « :و َما ل َ ُك ْم الَ تُقَات ِ ُل َ
ان».
ال ِّر َج ِ
ال َوالن َِّساء َوال ْ ِول ْ َد ِ
(چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكاني كه به دست ستمگران تضعيف
شدهاند ،پيكار نميكنيد!؟) (نساء)75/
 -3ثواب قرائت قرآن
به امام نامه نوشــت .پرســیده بود« :آقا من میتوانم زبان عربی را بخوانم ،ولی
معنایش را نمیفهمم .اگر كسى قرآن به عربى بخواند و معنى آن را نفهمد ،باز هم
ثواب دارد!؟»
ت قرآ ن منوط به درك معناى آن نيســت ،اگرچه
امام جواب داد« :ثواب قرائ 
خوب اســت سعى شــود تا معنى آن را درك نمايد تا از ارشاد و علوم آن بهرهمند
گردد( ».استفتائات ،ج ،1ص )337
 -4تربیت قرآنی
«مدرس بزرگ» .مردی
گفت:
ی
م
عظمت.
و
میکرد
یاد
احترام
نامش را همیشه با
ّ
که در نظرش ،مطابق تعالیم قرآنی تربیت شده بود« :يك آدم اگر موافق تعلي م قرآ ن
«مدرس» از كار در مىآيد ...كه جلوى قدرت
درست شود ،يكوقت مىبينيد كه يك ّ
رضاشاه ،آن قدرت شيطانى مىايستد ،تنها».
مكرر میرفتم».
میگفت« :من ّ
مدرس را ديده بودم و در جوانی منزل ايشــان ّ
(صحیفه امام ،ج ،7ص )415
 -5صدام رفتنی است!
 16مهرماه سال .1359
عــدهای از جوانان انقالبى عــرا ق آمده بودند جماران .امام آن روز خیلی کوتاه
ّ
صحبــت کرد ،ا ّما همه چیز را برایشــان گفته بود .ا ّول این آیــه خواندَ « :و قات ِ ُلوا
ِين َكا َّف ًة( ».توبه )36-بعد رو کرده بود به آن جوانهای پرشور و گفته بود:
ال ْ ُمشْ ــ ِرك َ
َ
ّ
«ان شــاءالل خداوند تبارك و تعالى به شــما قدرت بدهد و اين شخص كثيف را از
مملكت خودتان دور كنيد .خداوند با شماست و شما پيروز هستيد و اين حكومت
رفتنى است ،إن شاء َّ
الل(».صحیفه امام ،ج ،13ص )260
سال « ،1380صدام» رفت و «حکومت بعث» در عراق از هم پاشید.
 -6چشم برای تالوت قرآن
در نجف چشمهای امام ناراحتی پیدا کرده بود .پزشک آوردیم .امام را معاینه کرد

از همان کودکی حفظ قرآن را شــروع و با
یک عالقه و شور و شوق عجیبی سورههای
قرآن را از بر کرده بود« .سیّدروح اهلل» قرآن
را حفظ میکرد و قرآن شــد حافظ او .آن
روزها هیچ کس فکرش را هم نمیکرد ،این
طفل مکتب قرآنی مالابوالقاسم ،روزی بشود
«بزرگ محافظ قرآن» در قرن حاضر!
را مىخواهيد تجديد كنيد ،بسيار دراشتباه هستيد»...
و السالم على من اتبع الهدى(.صحیفه امام ،ج ،1ص)90
 -8بذل جان
اهميت زياد مىدهد
«اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدس به آن ّ
مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآ ن مجيد و حفظ عقايد مســلمانان يا احكام
مجرد ضرر ،موجب واجب نبودن نمىشود،
ضروريه ،بايد مالحظه ّ
اهميت شــود و ّ
پس اگر حفظ عقايد مســلمانان يا حفظ احكام ضروريه اســام بر بذل جان و مال
توقف داشته باشد ،واجب است بذل آن».
عملیه امام ،شرایط امر به معروف و نهی از منکر ،مسئله ).2792
(رساله ّ
 -9مایه سیادت
«گالدستون» نخست وزير انگلستان در اواخر قرن نوزدهم ميالدى ،قرآن را
در یکی از مجالس خودشــان دســت گرفته بود و توهینی هم به آن کرده بود و
گفته بود« :تا اين بين مسلمانان است ،انگلستان نمىتواند بر آنها سيادت كند!»
امام بارها این جمله را در ســخنرانیهایش نقل کرده بود .هشدار میداد که مبادا
از قرآن جدا شویم .میگفت« :مایه سیادت ما همین قرآن است( ».صحیفه امام،
ج ،13ص)360
 -10تالوت در تبعید
شاه ،امام را تبعید کرده بود ترکیه .درست بعد از وقایع  15خرداد  .1342امام

کجاست و به چه علت قبر آن بانوی باعظمت مخفی است؟
عالمه خود در بیان اهمیت این ســؤال میگفت :این بحثی ریشــهای و
عمیق است که با وجود کوتاه و مختصر بودن سؤال ،پاسخ آن طوالنی و مستلزم
این است که طرف مقابل ،ادله و براهینی مستدل و منطقی و قانعکننده اقامه
کند و موضوع را از جنبه تاریخی و جو سیاســت حاکم در دوره پس از وفات
پیامبر(ص) ،مورد تحلیل قرار دهد.
فاطمه زهرا(س) یگانه دختر و تنها یادگار رسول رحمت بود .آن حضرت
دستش را میبوسید و او را چون گلی میبویید و میفرمود من از زهرایم بوی
بهشت استشمام میکنم .او را همواره پاره تن خود میخواند و رضا و خشمش
را رضا و خشــم الهی میدانست و در مراعات حقوق و احترامش ،به امت خود
سفارشهای اکید میفرمود .اما پس از رحلت پیامبر اکرم چه اتفاقی افتاد که
قبــرش مخفی ماند به طوری که هیچکس از محل دفن دختر پیامبر اطالعی
ندارد؟ موضوع اختفای قبر حضرت زهرا گو اینکه به ظاهر مختصر اســت ولی
در حقیقت آینهای است که مظلومیت این خاندان در آن متجلی شده و سندی
محکم و دلیلی متقن برای اثبات حقانیت اهل بیت است.
عالمه میافزاید پس از طرح این ســؤال ،رنگ آن عالم سنی تغییر کرد
و چند لحظهای ســاکت ماند که ســکوتی این چنینی از وی بیسابقه بود .سر
را به زیر انداخت و بهت زده به فکر فرو رفت .ســپس در حالی که به زحمت
کنترل خود را حفظ میکرد گفت« :آقای درچهای! به خدا قســم این سؤال از
شما نیست! وگرنه بفرمایید چرا تاکنون در مدت طوالنی مناظره آن را به میان
نیاوردید .من همه روزه هنگام بحث با شــما نگران بودم مبادا موضوع اختفای
قبر حضرت زهرا(س) را به میان آورید که قطعا جوابی برای آن ندارم ».پس از
گفتن این جمالت در حالی که مختصر لرزشی در بدن و در بیانش پدیدار شده
بود بهگریه افتاد و در همان حال پرسید« :آقای درچهای! بگویید این سخن را از
کجا آموخته اید؟ و چرا تاکنون آن را بیان نکرده بودید؟ زیرا مطلبی مستدلتر
و منطقیتر و شکنندهتر از این مبحث وجود ندارد».
عالمه درچهای میافزاید :هنگامی که انقالب درونی واشکهای او را
دیدم ،ماجرا را شــرح دادم و رویای صادقه امیرالمومنین(ع) را برایش بازگو
کردم .آن عالم سنی پس از شنیدن سخنان من و اطالع از رهنمود شگفت
انگیز امام ،اظهار داشت« :به زهرا و علی قسم! که من ارادتمند خاندان عصمت
و طهارت هســتم .من قبال هم به این بزرگواران معتقد بودم ولی هماکنون
ارادتم بیشــتر شــد .حق را در تمام مراحل با علی(ع) میدانم و معتقدم که
حق ایشان در سقیفه بنیساعده پایمال شد و نگذاشتند عدالت علوی جهان
را گلستان کند».
آنگاه افزود« :من آوازه علم و تســلط کم نظیر شما را در مباحث علمی
شــنیده بودم لذا بر آن شــدم که از اطالعات شما بهره گیرم تا در عقیده قلبی
خود قویتر شوم و هنگام مباحثه با سایر همکیشان خود ادلهای استوارتر مطرح
سازم بلکه از این طریق خدمتی به اهل بیت کرده باشم .اما شرعا راضی نیستم
که نام مرا با این عقیدهای که اظهار داشتم فاش کنید و نزد کسانی که مختصر
اطالعی از مسئله مناظره و مباحثه ما دارند سخنان مرا بازگونمایید».
نزدیک یک سال آنجا بود ،دور از خانواده و دوستان .قرآن انیس خلوت و تنهاییهای
امام بود .صاحبخانه امام گفته بود« :در این مدت هرگز از کم و کیف غذا شکایت
نکرد .هنگام هواخوری همواره میکوشید برای مردم مزاحمتی پیش نیاورد .با بچهها
مهربان بود .بچهها او را بابا صدا میزدند .به خواندن نماز و قرآن توجه ویژه داشت
و همه این کارها در ساعت مقرر انجام میشد».
(الف الم خمینی ،هدایت اهلل بهبودی ،ص )501
 -11ثابت قدم باشید!
وصيت .برای ملّت شريف ايران.
یک آیه ،يك ّ
 «به ملّت عزيز ايران توصيه مىكنم كه نعمتى كه با جهاد عظيم خودتان وخون جوانان برومندتان به دست آورديد ،همچون عزيزترين امور ،قدرش را بدانيد
و از آن حفاظت و پاسدارى نماييد و در راه آن ،كه نعمتى عظيم الهى و امانت بزرگ
خداوندى است ،كوشش كنيد و از مشكالتى كه در اين صراط مستقيم پيش مىآيد،
نهراسيد كه :إ ِ ْن تَ ْن ُص ُروا َّ
اللَ يَ ْن ُص ْر ُك ْم َو يُ َث ِّب ْت أَ ْقدا َم ُك ْم( ».صحیفه امام ،ج  ،21ص )412
 -12با قرآن آشنا شو!
 8اردیبهشــت  1361به فرزندش احمد آقا نام ه نوشت .نامهای سراسر اخالقی
و عرفانی برای نصیحت فرزند:
 «فرزندم! با قرآن اين بزرگ كتاب معرفت آشــنا شــو اگر چه با قرائت آن؛ وراهى از آن به سوى محبوب باز كن و تص ّور نكن كه قرائت بدون معرفت اثرى ندارد
كه اين وسوسه شيطان است .آخر ،اين كتاب از طرف محبوب است براى تو و براى
محب ،مفاد آن را نداند و
همه كس ،و نامه
ْ
محبوب محبوب است اگر چه عاشق و ّ
حب محبوب كه كمال مطلوب اســت ،به سراغت آيد و شايد دستت
با اين انگيزهّ ،
گيرد( ».صحیفه امام ،ج  ،16ص )211
 -13عصایت را بردار!
 «هــى مــا قرآن را خواندهايم كه فرعو ن كذا و كذا ،موســى كذا و كذا! تدبّرنكرديم كه خوب ،آن چيزى كه گفته براى چه گفته .براى اين كه تو هم مثل موسى
باش نسبت به فرعو ن عصرت ،تو هم عصايت را بردار مخالفت كن با اين مردك!»
(صحیفه امام ،ج  ،3ص )349
قصه موسی(ع) و فرعون ،در بیان امام.
قصههای قرآن ،مخصوصاً ّ
سر تکرار در ّ
* ّ
 -14سزای سوزاندن قرآن!
مورخ .1342/2/31
گزارش شماره ّ 457
«ســاواک قم» در گزارش خود به ریاســت «ســاواک تهران» نوشته بود« :به
استحضار میرساند در تاریخ فوق ،سه نفر از مالكين لرستان با [امام] خمینی ديدار
کردند که يكى از آنها پس از ديدار از مدرســه فيضيه گفت« :شــاهى كه دستور
عده المذهب و مخالف اسالم بريزند در مدرسه فيضيه و آن را خراب
مىدهد يك ّ
كنند ،بدون شك خودش هم مخالف با اسالم است».
[امام] خمینی در پاسخ اظهار داشت« :اگر مخالف نمىبود ،قرآن را آتش نمىزد!
وقتى كه رئيس ســازمان امنيت  ...و رئيس شهربانى  ...دستور دهند قرآن را آتش
بزنند و دعا را لگدكوب كنند و پاســبانان را به پشــت بام بفرستند ،تا با آجر به سر
مقدس اســام نيســتند؟
و كلّه روحانيون و طالب بزنند ،آيا اينها مخالف با دين ّ
باالخره روزى حساب اينها را خواهيم رسيد .اگر زنده ماندم ،مىدانم با اينها چه
معاملهاى بكنم( ».صحیفه امام ،ج  ،1ص )231
 -15انجمن اسالمی ایران!
 10شهريور  1358بود .اعضای انجمن اسالمى نيروى هوايى برای مالقات آمده
بودند .امام آنها را به تالش بیشتر در راه «تبلیغ قرآن» تشویق کرد و گفت« :اين
معرفى كنيد ».بعد هم یک راهکار
قرآنی كه ما داريم ،هيچ كس در دنيا ندارد ،اين را ّ
عملی به آنها داده بود« :كارشناسهای قرآنی و اسالمی را پيش خودتان ببريد و از
َّ
انشاءالل ايران بشود ،انجمن
آنها استفاده كنيد و اين را توسعه بدهيد كه يك وقت
اسالمى ايران!» (همان ،ج )380 ،9
 -16اتّحاد اسالم
مهمانهای خارجی که میآمدند ،امام این آیه را میخواندَ « :و ا ْع َتصِ ُموا ب َِح ْب ِل
َّ
جمعیت و میگفت« :اگر
اللِ َجمِيعاً َو ال تَف ََّر ُقوا» آل عمران  103 -رو میکرد به
ّ
مسلمین همين يك آيه را عمل كنند ،تمام مشکالت اجتماعى و سياسى و اقتصادى
و همه چيزشان رفع مىشود( ».همان ،ج )275 ،13

تنها وسیله ارتباط خداوند با خلق

قالت فاطمه الزهرا(س)« :نحن وســیلته فی خلقه ،و نحن
خاصته و محل قدسه ،و نحن حجته فی غیبه ،و نحن ورثه االنبیاء»
حضرت فاطمه(س) فرمود :ما اهل بیت پیامبر ،وسیله ارتباط خداوند
با خلق او هستیم ،ما برگزیدگان پاک و مقدس پروردگار میباشیم ،ما
()1
حجت و راهنما خواهیم بود ،و ما وارثان پیامبران الهی هستیم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
 -1شرح نهجالبالغه ابن ابی الحدید ،ج ،16ص 211

پاداش کمک به همسر در خانه

روزی حضرت محمد(ص) به خانــه حضرت فاطمه(س) آمدند و
مشــاهده کردند که امیرالمؤمنین علی(ع) در حال پاک کردن عدس
هستند .رســول خدا(ص) به امام علی(ع) فرمودند :مردی که در امور
منزل به همســرش کمک کند ،خداوند به او پاداش یک سال عبادتی
میدهد که روزهایش را روزه گرفته باشد ،و شبهایش را شب زندهداری
کرده باشــد .همچنین پاداش صابرانی مثل یعقوب و داود و عیســی
(علیهمالســام) به او عنایت میکند .هر مردی که در خانه در خدمت
عیال باشــد و کار منزل را ننگ و عار نداند ،خداوند متعال نام او را در
()1
دیوان شهیدان قرار میدهد ،و پاداش هزار شهید را نصیبش میکند.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
 -1جامعاالخبار ،ص 102

پرسش و پاسخ

الگوی رفتار با والدین

پرسش:
حضرت فاطمه(س) در سبک زندگی رفتار با والدین خود به ویژه
پیامبر گرامی اسالم(ص) چهالگویی را به مخاطبین ارائه دادهاند؟
پاسخ:
حضرت فاطمه(س) هشت سال در مکه پابهپای پدر در اعتال و پیشرفت
اسالم کوشید و در آزار کفار و مشرکان و منافقان یار و مددکار پدر بود .در
دره و شعب ابوطالب ،سه سال در کنار پدر تحمل کرد و زمانی که مشرکان
پیامبر(ص) را آزار و اذیت و زخمی و یا جسارتی میکردند ،پیامبر(ص) را
دلداری میداد و زخمهایش را مداوا میکرد؛ این گونه بود که پیامبر(ص)
ایشان را «امابیها» (مادر پدرش) نامید.
فاطمه همچون مادری که میخواهد کنار فرزند بماند و از او نگهداری،
و رفع درد و نگرانی کند به خانه و به پدر آنچنان دل بسته بود که حاضر
نبود هیچگاه از مراقبت و خدمت چشم بپوشد و خود را از ماجراها و حوادث
ناگوار دور نگه دارد .آنچه او میکرد کار کودکانهای نبود که روی احساس
باشد و تعقل و اندیشه در آن نباشد بلکه براساس محبت و صفای او نسبت
به پیامبر(ص) بود .همراهی و همرزمی فاطمه(س) در مواقع گوناگون باعث
نجات و ســامت پدر میشد .چنانکه سهل بن سعد ساعدی نقل میکند
روزی پیامبر(ص) در حالی که دندانهای پیشــینش را شکسته و کالهخود
را بر سرش خورد کرده بودند و بدن و لباس آن حضرت غرق خون بود؛ بر
فاطمه وارد شد .فاطمه باکمک علی(ع) که آب در سپر داشت و بر زخمهای
پیامبر میریخت پدر را شستشو میداد ،اما هر چه میشستند نه تنها خون
بند نمیآمد ،بلکه بیشتر میشد .فاطمه قطعه حصیری را سوزاند و خاکستر
آن را بر زخمهای پدر گذاشت تا آنکه خون قطع شد(.بحاراالنوار ،ج  ،20ص
 )31حضور فاطمه در صحنههای سیاسی و اجتماعی باعث میشد که او با
دردها و درمانها آشنا شود .وقتی دختران جوان سرگرم بازی و تفریح بودند
این دختر دانا و فداکار همه آسایش و خوشی خود را به پدر و اجتماع بخشید
و از ابتدای زندگی بار سنگین مسئولیت هدایت و رهبری را عهدهدار شد و
این چنین بود که فریادش ،خطبه و پیامش ،موضع قهرآمیز و احتجاجش،
شعور و شهامتش از همان کودکی شکل گرفت .روشن است که اگر او در
کنج خانه نشسته بود و بهدور از رنجها و مشکالت به مصالح خود اندیشه
کرده بود ،نمیتوانســت این گونه نقشآفرین بوده و سیاستها و خطمشی
و حرکتش جاودانه بماند .هجرت رســول خدا(ص) که ســرآغاز گسترش
اســام بود و بعد از آن حکومت اسالمی تشکیل شد و سیاستهای داخلی
و خارجی آن حضرت مشخص شد ،فاطمه نیز مکه را به قصد مدینه ترک
و در شــرایطی بسیار ناامن و پرآشوب به همراه فاطمه بنت اسد و فاطمه
بنت زبیر شــتابان بسوی مدینه حرکت کردند و ساربان شترها را چنان با
سرعت زیاد میدواند که اینان به زحمت افتادند(.همان ،ج  ،19ص )64

بابا صدایم کن!

برخورد فاطمه(ص) با پدر برخوردی مؤدبانه و بســیار متواضعانه بود
بگونهای که فاطمه پیش از همه در تکریم و تعظیم مقام رســالت ســعی
نموده .پیشــه کمال ادب و وقار در رفتار او مشــهور بود .گر چه رابطه این
دختر و پدر بســیار عاطفی و سراسر محبت و صمیمیت بود ،اما این مانع
اظهار احترام نسبت به پیامبر(ص) نمیشد .فاطمه(ص) فرمود :وقتی آیه
 63سوره نور نازل شد( )1دیگر شرم کردم به پیامبر بابا بگویم و او را پیامبر
خــدا صدا کردم .حضرت از مــن روی برگرداند .چند بار به همین ترتیب
صدا کردم و او جواب نداد .ســپس فرمود :فاطمه جان این آیه درباره تو و
خاندانت نازل نشده است .در رابطه با جفا کاران خودخواه فرود آمده است.
انت منی و انا منک .قولی یا ابه ،فانها احیی للقلب و ارضی للرب «تو از منی
و من از تو هستم .تو بگو بابا زیرا این سخن ،دل را زنده و خدا را خوشنود
میسازد( .بحاراالنوار ،ج  ،43ص  )32در اکرام نسبت به پیامبر همین بس
که او مشغول نماز (مستحبی) بود ،چون صدای پیامبر(ص) را شنید نماز
را رها کرد و بســوی آن حضرت آمد و به او سالم کرد .پیامبر(ص) پس از
جواب دست بر سر او کشید و فرمود :دخترم حالت چطور است؟ خدا تو را
مورد رحمت و غفران قرار دهد(.همان ،ص )40
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
« -1التجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً» صدا کردن پیامبر را در
میان خود مانند صدا کردن یکدیگر قرار ندهید.

زنی با تمام ویژگیهای انبیاء
که اگر مرد بود نبی بود

(بدان ای سالک راه خدا!) تمام ابعادی که برای زن متصور است و
برای یک انسان متصور است ،در فاطمه زهرا (س) جلوه کرده و بوده
است .یک زن معمولی نبوده است .یک زن روحانی ،یک زن ملکوتی،
یک انسان به تمام معنا انســان ،تمام نسخه انسانیت ،تمام حقیقت
زن ،تمام حقیقت انســان ،او زن معمولی نیســت .او موجود ملکوتی
است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است .بلکه موجود الهی
جبروتی در صورت یک زن ظاهر شده است ....زنی که تمام خاصههای
انبیاء در اوســت ،اگر مرد بود نبی بود ،زنی که اگر مرد بود ،به جای
()1
رسولاهلل بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1صحیفه امام ،ج  ،7ص337
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