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فهرست

حضرت فاطمه ،س ّر انوار الهی

«ام ابیها» قبل از خلقتش
جایگاه ّ

وصف والدت حضرت فاطمه در قرآن

لزوم توجه به نقش حضرت خدیجه در اسالم
بیت حضرت فاطمه ،بیت معیار

ویژگیهای بیت معیار
 .۱ذکر و نماز
 .۲گرهگشایی
 .۳خانوادهمحوری

 .۴تالش برای استقرار حکومت الهی در جهان

رفتار جامعه در مقابل بیت معیار

چگونگی فراهم شدن مق ّدمات ظهور

نقش شهید نواب صفوی در ایجاد مقدمات ظهور

پیروزی انقالب ،نتیجه همگامی و هماهنگی امام و امت بود

طلوع دوبارهی اسالم در یوماهلل  ۲۲بهمن
دو جلد کتاب انقالب اسالمی
اهمیت بیانی ه گام دوم

پیام حضرت فاطمه برای زمان ما

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
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خانههايــى كــه خــدا رخصــت
داده كــه رفعــت يابــد و نامــش در
آنهــا يــاد شــود در آن [خانه]هــا
هــر بامــداد و شــامگاه او را نيايــش
مىكننــد .مردانــى كــه نــه تجــارت
و نــه داد و ســتدى آنــان را از يــاد
خــدا و برپــا داشــتن نمــاز و دادن
زكات بــه خــود مشــغول نم ـىدارد
و از روزى كــه دلهــا و ديدههــا در
آن زيــرورو مىشــود ،مىهراســند».
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خدمــت همــهی بــرادران و
خواهــران ،حاضــران در جلســه
و عزیزانــی کــه از طریــق تصویــر
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مشــرف هســتیم ،ایــام
خدمتشــان
ّ
پربرکــت والدت حضــرت فاطمــهی
زهــرا (ســاماهللعلیها) و ایــام پرنــور
دهــهی فجــر انقــاب اســامی را
تبریــک عــرض میکنــم .امیــدوارم
خداونــد تبــارک و تعالــی بــه
برکــت ایــن والدت فرخنــده،
توفیــق درک معــارف فاطمــی
و عمــل بــه رســالت فاطمــی را
بــه همــهی مــا کرامــت فرمایــد.
موضــوع بحــث مــا دعــای بیســتم
صحیفــهی ســجادیه اســت کــه
دعــای «مکارماالخــاق» اســت و
جلســ ه گذشــته بهمناســبت اولیــن
فــراز ایــن دعــا کــه صلــوات بــر
(صلیاهللعلیهوآلــه)
محمــد و آل محمــد
اســت ،ســخن گفتــه شــد .گفتیــم
وقتــی ســخن از مــکارم اخــاق
بــه میــان میآیــد ،درواقــع شــرح
طلعــت فاطمــی اســت؛ چراکــه
ریشــه و اســاس هــر کرامتــی در
عالــم ،حضــرت صدیقــهی طاهــره
(ســاماهللعلیها) اســت و عینیــت همــهی
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ایــن زیباییهــای اخالقــی ـ چــه
در مــکارم و چــه در فضائــل ،چــه
در گرایــش و چــه در تجلیــات
اخالقــی در افعــال و رفتــار ـ در
شــخصیت حضــرت و بیــت آن
حضــرت و فرزنــدان ایشــان اســت.

حضرت فاطمه ،س ّر انوار الهی
در مــورد حضــرت صدیقــهی
طاهــره ،بــا محیطــی پــر رمــز و
راز و پــر از اســرار مواجهیــم .هــم
شــخصیت و حقیقــت وجــودی
حضــرت اینگونــه اســت و
هــم آفرینــش نــور آن بزرگــوار
و والدت و درخشــش ایــن نــور
در محیــط دنیایــی ،همــه حــاوی
اســرار و نکتههــای پنهانــی اســت
و اگــر نبــود آنچــه از طریــق پیامبــر
عزیزمــان (صلیاهللعلیهوآلــه) بــه مــا
رســیده اســت ،کســی نمیتوانســت
از ایــن رازهــا باخبــر شــود.

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

مجموعــهی روایاتــی کــه از طریــق
اولیــای خــدا دربــارهی آفرینــش
(ســاماهللعلیها)
نــور حضــرت زهــرا
وارد شــده ،حکایــت از ایــن دارد
کــه نــور حضــرت ،قبــل از خلقــت
عالــم و آدم تجلــی کــرده و البتــه
گاهــی در روایــات ســالهایی
ذکــر شــده کــه معلــوم نیســت
ایــن ســالها چگونــه محاســبه
میشــود؛ مثــ ً
ا در یــک روایــت
ســخن از دو هــزار ســال قبــل از
آفرینــش آدم بــه میــان آمــده اســت.
ایــن نــور همــان حقیقــت و تجلــی
اســت کــه آســمانها و بهشــت
و فرشــتگان از آن آفریــده شــده
اســت .تســبیح و تهلیــل و تقدیــس
و تکبیــر در عالــم ،همــه تعلیمــات
حضــرت زهــرا (ســاماهللعلیها) اســت.
وقتــی ســخن از حضــرت صدیقــه
بــه میــان میآیــد ،بهمناســبت
ویژگــی و خصائــص نــور آن
حضــرت ،مــا در مــورد پیامبــر
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اعظــم (صلیاهللعلیهوآلــه) کــه مصــدر
ایــن نــور اســت و جلــوهی ممتــاز
و بدیــع ایــن نــور کــه امیرالمؤمنیــن
(علیهالســام) اســت و بســط ایــن نــور
در فرزنــدان حضــرت زهــرا و
امیرالمؤمنیــن (علیهمالســام) ســخن
میگوییــم .در حدیــث مشــهور
کســا ایــن خانــواده اینگونــه
ــم َفا ِط َمــ ُة
معرفــی میشــوندُ « :ه ْ
َو اَبُو َهــا و ب َ ْع ُل َهــا و بَنُو َهــا».

«ام ابیها» قبل از
جایگاه ّ
خلقتش

4

جایــگاه ایــن نــور درخشــنده کجــا
ـت
بــود؟ فرمودنــد« :فِــي ُح َّقــةٍ ت َْحـ َ
َســا ِ
ــر ِ
ش؛ در زیــر ســاق
ق ال ْ َع ْ
عــرش جــای داشــت» .جایــگاه
مربــوط بــه عــرش الهــی اســت.
ســائل پرســید :فاطمــه آنجــا چــه
میکــرد؟ حضــرت فرمودنــد :ذات
اقــدس الهــی را تقدیــس و تســبیح
و تهلیــل میکــرد و مشــغول
ثناخوانــی حضــرت حــق تبــارک و
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تعالــی بــود ]۲[.خــدای متعــال اراده
کــرد ایــن جلــوهی عظمــت و جمال
و جاللــش ،در محیــط ملکــوت
طلــوع کنــد و فرشــتگان و بهشــت
و ارواح خلــق شــوند .اتفــاق بســیار
بزرگــی کــه رخ داده ایــن اســت کــه
خــدای متعــال اراده کــرد ایــن نــور
مقــدّ س ـ کــه در آســمانها و نــزد
فرشــتگان و عالــم ارواح و عقــول
و عوالــم اعلــی شناختهشــده اســت
ـ در قــوس نــزول ،مرتبهبهمرتبــه،
تجلــی و عوالــم گوناگون را روشــن
ســازد و بــا تشــریفات ویــژه و
برنامــهی خاصــی ،در ایــن عالــم
تجلــی کنــد .ایــن ارادهی پــروردگار
متعــال ،در چنیــن مناســبتی و در
ایــن ظــرف زمانــی کــه ســحر
بیســتم مــاه جمادیالثانــی
(بــا اختــاف در مــورد ســال)
اســت ،تحقــق پیــدا کــرد.
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وصف والدت حضرت فاطمه در
قرآن

لزوم توجه به نقش حضرت
خدیجه در اسالم

اولیــای خــدا وقتــی ســخن از
مادرشــان بــه میــان میآمــد،
عالقهمنــد بــه بســط و توضیــح
بودنــد و ایــن بابــی از روایــات
اســت کــه شــنیدنی اســت .انســان
وقتــی آن را مــرور میکنــد ،حــظ
میبــرد کــه ایــن عطیــهی الهــی بــا
چــه ســام و تشــریفاتی از حضــور
فرشــتگان ،بــه پیامبــر اعظــم
(صلیاهللعلیهوآلــه) تقدیــم میشــود .شــما
در آیــهی مبارکــهی «إِنَّــا أَ ْع َطيْنَـ َ
ـاك
ـر؛[ ]۳مــا تــو را كوثــر داديــم»
ال ْ َك ْوثَـ َ
ایــن را مشــاهده میکنیــد .وقتــی
جبرئیــل بــا ســام پــروردگار متعال،
آن ســیب را تقدیــم پیامبــر کــرد و
حضــرت آن ســیب را دو نیــم کــرد،
نــوری از آن ســاطع شــد کــه وجــود
مقــدس حضــرت را دربرگرفــت و
تمــام عالــم را روشــن کــرد]۴[.

کســی کــه در هبــوط ایــن نــور
از ســکونتگاه عرشــی بــه عالــم
پاییــن مشــارکت دارد و ســهم او
بســیار بــزرگ اســت و خــودش
شــخصیتی ســراپا نــور اســت و
موصــوف بــه کرامــات و فضیلتهــا
اســت ،حضــرت خدیجــهی کبــری
(ســاماهللعلیها) اســت کــه بانویــی
رشــیده و بهمقصدرســیده اســت.
ایشــان ایــن افتخــار و اســتعداد را
پیــدا میکنــد کــه ایــن عطیــهی
الهــی را از طریــق مقــام شــامخ
حضــرت خاتــم دریافــت کنــد.
حضــرت خدیجــه فضیلتهــای
زیــادی دارد کــه اگــر نوشــتهشــود،
کتابهــای بســیاری میشــود.
امــا آنچــه خیلــی بــه ایــن بانــوی
بــزرگ شــرافت میدهــد ،همیــن
اســت کــه ایــن نــور را دریافــت
میکنــد و بهعنــوان مقــام مــادری،
از طریــق وجــود نازنیــن او بــه

5

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

بشــریت اهــدا میشــود .چقــدر
خــوب اســت در ایــام والدت
حضــرت زهــرا (ســاماهللعلیها) ،در
مجالــس مؤمنیــن نقــش حضــرت
خدیجــه در تأســیس اســام و
تقویــت پیامبــر اعظــم و پشــتیبانی از
انقــاب بــزرگ در محیــط جهالــت
و غربــت ،بهعنــوان عــرض ارادت
بــه حضــرت صدیقــهی طاهــره
ـاص
گفتــه شــود .عــرض ارادت خـ ّ
ایــن اســت کــه انســان از حضــرت
خدیجــه بگوینــد و تجلیــل کننــد
کــه از آبــرو و زندگــی و خانــواده و
ثــروت گذشــت و همــه را بهپــای
ایــن رســالت بــزرگ ریخــت و
ســرمایهگذاری کــرد .ایــن بانــوی
مکــرم ،ایــن افتخــار بــزرگ
ّ
را پیــدا کــرد کــه حامــل نــور
حضــرت زهــرا (ســاماهللعلیها) باشــد کــه
روش ـنکنندهی همــهی عوالــم بــاال
اســت و همهجــا مرحلهبهمرحلــه
بــا نــور حضــرت زهــرا
(ســاماهللعلیها) روشــن شــده اســت.
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بیت حضرت فاطمه ،بیت معیار
ایــن نــور میخواهــد بــه نقطــهای
برســد کــه مســکن اوالد آدم
و محــل تربیــت آنــان باشــد
کــه همــان نقطــهای اســت کــه
«احســن الخالقیــن» اراده کــرده
کــه «احســن المخلوقیــن» در آنجــا
بــه مقصــد برســد .نــور فاطمــه
میخواهــد ایــن عالــم را بــرای
پــرورش انســا ِن تــراز مســتعد کنــد.
ســورهی مبارکــهی نــور بــا همیــن
عنــوان شــناختهشــده اســت ،نــور
یعنــی فاطمــه و فاطمــه یعنــی نــور.
ایــن ســورهی مبارکــه دربرگیرنــدهی
آی ـهای پرشــگفت اســتَّ :
«اللُ نُــو ُر
َــل نُــورِه ِ
الســ َما َو ِ
ض َمث ُ
ات َوالْ ْر ِ
َّ
َك ِم ْشـ َ
ـاح
ـاح ال ْ ِم ْصبَـ ُ
ـكاة ٍ فِي َهــا م ِ ْصبَـ ٌ
اجــ ُة َك َأن َّ َهــا
اجــةٍ الز َُّج َ
فِــي ز َُج َ
ـج َرة ٍ
ـب ُد ِّر ٌّي يُو َقــدُ مِـ ْ
ـن َشـ َ
َك ْو َكـ ٌ
ُمبَا َر َكــةٍ َزيْتُونَــةٍ َ
ــرقِيَّةٍ َو َل
 ل َش ْ
ـكا ُد َزيْتُ َهــا يُ ِ
َغ ْربِيَّــةٍ يَـ َ
ـو
ضــي ُء َولَـ ْ
ـم تَ ْم َس ْسـ ُه نَــا ٌر نُــو ٌر َع َلــى نُــورٍ
لَـ ْ
ــدي َّ
يَ ْه ِ
ــن يَ َشــا ُء
اللُ لِنُــورِه ِ َم ْ
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ـاس و َّ
ب َّ
اللُ
اللُ الْ ْمثَـ َ
َويَ ْضـرِ ُ
ـال لِلنَّـ ِ َ
بِـ ُ
ـم؛[ ]۵خــدا نــور
ـيءٍ َعلِيـ ٌ
ـك ِّل َشـ ْ
آســمانها و زميــن اســتَ .مثَــل
نــور او چــون چراغدانــى اســت
كــه در آن چراغــى و آن چــراغ
در شيشــهاى اســت .آن شيشــه
گويــى اختــرى درخشــان اســت
ت خجســته زيتونــى
كــه از درخــ 
كــه نــه شــرقى اســت و نــه غربــى،
افروختــه مىشــود .نزديــك اســت
كــه روغنــش هــر چنــد بــدان
آتشــى نرســيده باشــد ،روشــنى
بخشــد .روشــنى بــر روى روشــنى
اســت .خــدا هــر كــه را بخواهــد،
بــا نــور خويــش هدايــت مىكنــد
و ايــن َمثَلهــا را خــدا بــراى مــردم
مىزنــد و خــدا بــه هــر چيــزى
دانــا اســت» .همــهی کســانی کــه
اهــل ایــن مباحــث هســتند ،متحیــر
و شــگفتزده و سرمســت از ایــن
آیــه هســتند و خواهنــد بــود .ایــن
آیــه بــه زبــان تمثیــل اســت و
جــزء ســتارههای قــدر اول ســپهر
قــرآن اســت و دربرگیرنــدهی
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همــهی تجلیــات حضــرت حــق
تبــارک و تعالــی اســت کــه یــک
حقیقــت در جلوههــای گوناگــون
اســت و در ایــن آیــهی کریمــه،
بهشــکل فوقالعــادهای جمعبنــدی
و رمزگــذاری شــدهاســت .اگــر
عالقهمندیــد میتوانیــد بــه
کتابهــای تفســیر معتبــر مراجعــه
کنیــد ،آنهــا ایــن آیــه را بــا بیــان
روایات تاحــدودی توضیــح دادهاند.
نقــش حضــرت صدیقــهی طاهــره
در آیــهی نــور ،فوقالعــاده و
منحصــر اســت .در ادامــهی آیــه
ـوت أَذِ َن َ
آمــده اســت« :فِي بُيُـ ٍ
اللّ أَ ْن
ـم ُه يُ َسـبّ ِ ُح
ت ُْر َفـ َ
ـر فِي َهــا ْ
اسـ ُ
ـع َويُ ْذ َكـ َ
ل َـ ُه فِي َهــا بِال ْ ُغــدُ ّ ِو َو ْال َصــا ِل رِ َج ٌ
ال
ـن
ـع َعـ ْ
ـم ت ِ َجــا َر ٌة َو َل بَيْـ ٌ
َل تُ ْلهِيهِـ ْ
ذِ ْكــرِ َ
ـاة ِ َوإِيتَــاءِ
الصـ َ
اللّ  َوإ ِ َقــامِ َّ
َ
ــب
الــ َّز َكاةِ يَ َخا ُف
ــون يَ ْو ًمــا تَتَ َق َّل ُ
ــوب َوالْب ْ َصــا ُر؛[ ]۶در
فِيــهِ ال ْ ُق ُل
ُ
خانههايــى كــه خــدا رخصــت
ت يابــد و نامــش
داده كــه رفعــ 
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در آنهــا يــاد شــود در آن [خانــه] باشــد ،شــعبهای از ایــن بیــت
هــا هــر بامــداد و شــامگاه او را النــور اســت و افضــل آنهــا،
نيايــش مىكننــد .مردانــى كــه نــه خانــهی فاطمــه اســت»]۷[.
تجــارت و نــه داد و ســتدى آنــان
را از يــاد خــدا و برپــا داشــتن نمــاز
ویژگیهای بیت معیار
و دادن زكات بــه خــود مشــغول
نمــىدارد و از روزى كــه دلهــا و ایــن خانــواده و ایــن بیــت ،بیــت
ديدههــا در آن زيــرورو مىشــود ،معیــار اســت و بــا چهــار ویژگــی
مىهراســند» .همــان کســانی اصلی شــناخت ه شــده که ارکان روش
کــه در عــرش مشــغول تســبیح و و ســبک زندگــی و شــاخصهای
تقدیــس حضــرت زهــرا (ســاماهللعلیها) ایــن بیــت شــریف اســت.
بودنــد ،اینــک در همســایگی شــما
 .۱ذکر و نماز
و در خانههایــی شــبیه خانههــای
شــما و بلکــه محقرتــر از همــه ،اولیــن ویژگــی ،ذکــر اســت .ایــن
مشــغول ثناخوانــی حضــرت خانــه بــا یــاد خــدای متعال شــناخته
حــق هســتند .اگــر خواســتید از میشــود .در ایــن ویژگــی نخســت،
جلوههــای گوناگــون آن نــور نمــاز ،ذکــر جامــع ایــن بیــت اســت
الهــی بهرهمنــد شــوید ،در ایــن و حــق نمــاز اینجــا ادا میشــود و
خانههــا هســتند و مــأذون هســتند اهــل ایــن بیــت ،عاشــقان نمازنــد.
تــا حــقّ ذکــر اینجــا ادا شــود .وقتــی بانــوی ایــن خانــه بــه نمــاز
میایســتد ،تمــام ســاکنان عالــم
وقتــی آن آیــه نــازل شــد ،رســول بــاال ،بــه داللــت حضــرت حــق،
اهلل فرمودنــد« :خانــهی فاطمــه بــه بهرهبــرداری میآینــد و ســائل
ـت
و هــر خانــهای کــه در آن نــور ایــن بیــت میشــوندَ « .متَــى َقا َمـ ْ
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فِــي م ِ ْح َراب ِ َهــا »...وقتــی فاطمــه بــه
محــراب مــیرود ،خــدای متعــال
فرشــتهها را خبــر میکنــد کــه
بیاییــد و نــور خــود را از فاطمــه
ســر زهــرا نامیــد ِن
بگیریــد]۸[.
ّ
حضــرت ،فــراوان اســت و یکــی
از آنهــا ایــن اســت کــه عوالــم بــاال
از نمــاز فاطمــه روشــن میشــود،
تــا چــه رســد بــه عوالــم پاییــن!
اولیــن بهرهبــردارِ ایــن نــور ،پیامبــر
عزیزمــان اســت .یــک روایــت
زیبــا داریــم کــه اگــر بخواهــم بــر
اســاس روایــت بگویــم ،اولیــن
بهرهبــردار از ایــن نــور ،حضــرت
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) اســت کــه
هربــار هدیــهای از ایــن نــور دارد.
پــس رکــن نخســت ،ذکــر و نمــاز
اســت کــه در آیــهی کریمــه بــه
آن تصریــح شــده اســت .نمــاز
اوج خضــوع و خشــوع بندگــی و
یــک وعــدهی کامــل ذکــری اســت.
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 .۲گرهگشایی
دومیــن ویژگــی ایــن بیــت،
مهــرورزی و گرهگشــایی نســبت
بــه خلــق اســت .ایــن بیــت،
«بیتالــزکاه» و بیــت برکــت
اســت .در عالــم معنــا ســفرهدار
عالــم اســت ،در محیــط ظاهــری
هــم ســفرهدار ســائلین اســت .بــه
بـ ِ
ـزرگ ایــن خانــه امــر شــدَ « :وأ َّمــا
الســائ ِ َل َف َ
ــر؛[ ]۹و گــدا
َّ
ــا تَنْ َه ْ
را مــران» .البتــه از جــای دیگــری
اســتفاده میشــود کــه فقــط نســبت
بــه ســائل نیســت ،بلکــه ســائل
و محــروم را دربــر میگیــرد.
محــروم کســی اســت کــه نیازمنــد
اســت ،امــا ســؤال و درخواســت
نکــرده اســت .بــه همیــن مناســبت،
ســورهی مبارکــهی انســان نــازل
شــد کــه خیلــی فوقالعــاده اســت:
« َهـ ْ
ـن
ـل أَتَــى َع َلــى ْالِن َْســا ِن ِحيـ ٌ
ــن َّ
ــن َشــيْئًا
مِ َ
ــم يَ ُك ْ
الد ْهــرِ ل َ ْ
َم ْذ ُكــو ًرا إِنَّــا َخ َل ْقنَــا ْالِن َْسـ َ
ـن
ـان مِـ ْ
ــاج نَبْتَلِيــهِ َف َج َع ْلنَــا ُه
ن ُ ْط َفــةٍ أَ ْم َش
ٍ
َسـ ِمي ًعا ب َ ِ
السـب ِ َ
يل
ـرا إِنَّــا َهدَ يْنَا ُه َّ
صيـ ً
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إ ِ َّمــا َشــاكِ ًرا َوإ ِ َّمــا َك ُفــو ًرا[... ]۱۰
ــون َّ
الط َعــا َم َع َلــى ُحبِّــهِ
َ
َويُ ْطعِ ُم
َ
ــيرا إِن َّ َمــا
م ِ ْســ ِكينًا َويَتِي ًمــا َوأ ِس ً
ن ُ ْطعِم ُكــم لِو ْجــهِ َّ
الل ِ َ
 ل نُرِيــدُ
ُ
ْ َ
َ
ُ
ـم َجـ َزا ًء َول ُشــكو ًرا؛[ ]۱۱آيا
مِنْ ُكـ ْ
زمانــى طوالنــى بــر انســان گذشــت
كــه چيــز قابــل ذكــرى نبــود؟
مــا انســان را از نطفــه مختلطــى
آفريديــم و او را مىآزماييــم.
بديــن جهــت او را شــنوا و بينــا
قــرار داديــم .مــا راه را بــه او نشــان
داديــم ،خــواه شــاكر باشــد و پذيــرا
گــردد يــا ناســپاس  ...و بــه [پــاس]
دوســتى [خــدا] بينــوا و يتيــم و
اســير را خــوراك مىدادنــد .مــا
بــراى خشــنودى خــدا اســت كــه
بــه شــما مىخورانيــم و پــاداش
و سپاســى از شــما نمىخواهيــم».
خــدای متعــال صحنــهای را پیــش
آورد کــه اهــل ایــن خانــه ،همــهی
موجــودی خــود را تقدیــم کردنــد.
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 .۳خانوادهمحوری
ویژگــی ســوم ،حرکــت مبتنــی
بــر خانــواده و بیــت اســت .اینجــا
خانــواده اصالــت دارد و مطــرح
اســت و ایــن پیــام بــا صــدای بلنــد
از ایــن بیــت مطــرح میشــود.
مــادری و همســری اینجــا اصالــت
ِ
افــق ســعادت
دارد .خوشــبختی و
در ایــن عالــم ،بــر اســاس بیــت و
خانــواده اســت .البتــه تــا ســخن از
خانــواده بــه میــان میآیــد ،در نــگاه
اول زن و شــوهر و فرزنــدان بــه
ذهــن مــا میآیــد ،امــا بــا نگاهــی
دقیقتــر ،ســخن از خانــواده ،ســخن
از مــادر اســت کــه مقــام پیشــینی
دارد و آن ،مقــام همســری و بانویــی
اســت .همینجــا داســتانها
و نکتههــا اســت کــه بمانــد.
خــدای متعــال جریــان مباهلــه و
ذکــر و نمــاز و زکات را در ایــن
خانــواده بهصــورت خانوادگــی
مطــرح میکنــد .جریــان مباهلــه
خانوادگــی مطــرح شــد و جبرئیــل
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امیــن آمــد و آیــهی تطهیــر نــازل
ــب
شــد« :إِن َّ َمــا یُرِیــدُ اهللُ لِیُ ْذهِ َ
ــل الْبَ ِ
ــس أَ ْه َ
یــت َو
َعنْ ُک ُ
ــم ال ّرِ ْج َ
ـم ت َْطهِیــراً؛[ ]۱۲خــدا فقــط
یُ َط ّهِ َر ُکـ ْ
مىخواهــد آلودگــى را از شــما
خانــدان [پيامبــر] بزدايــد و شــما
را پــاك و پاكيــزه گردانــد» .هنــگام
معرفــی نیــز ایــن بیــت بــا فاطمــه
ـم َفا ِط َمـ ُة َو اَبُو َها
معرفــی شــدُ « :هـ ْ
و ب َ ْع ُل َهــا و بَنُو َهــا؛ آنهــا ،فاطمــه
هســتند و پــدرش و همســرش و
دو فرزنــدش» .راز بزرگتــری کــه
در ایــن خانــه اســت ،آن اســت
کــه ایــن بانــو حتــی نســبت بــه
پــدر خویــشِ ،سـ َمت مــادری دارد.

 .۴تالش برای استقرار حکومت
الهی در جهان
چهارمیــن ویژگــی ایــن خانــواده،
«والیــت الهــی» اســت .آرمــان ایــن
خانــواده ،اســتقرار حکومــت الهــی
در عالــم اســت و ایــن ویژگــی در
امتــداد ایــن بیت بــا کلمــهی غدیر و
(علیهالســام)
والیــت علیابــن ابیطالــب
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توســط پیامبــر اکــرم
نشــانگذاری شــد و بــا فاطمــه
(ســاماهللعلیها) دارای نشــان ابــدی شــد.
اگــر قــرار باشــد بــرای تحقــق
والیــت علــوی ســرمایهگذاری
شــود ،چــه کســی بــه میــدان
میآیــد؟ همــان کســی کــه محــور
و مــدار ایــن بیــت اســت و تمــام
عوالــم هســتی ،حیران و سرگشــتهی
نــور و عظمــت او هســتند .تــا چــه
حــد؟ تــا آن حــد کــه ســامتی و
جوانــی و آبــرو و جــان خــود
را بگــذارد؟ هرچــه الزم اســت
میگــذارد و دریــغ نمیکنــد تــا
ـر ســعادت بشــریت،
همــه بداننــد سـ ّ
اســتقرار والیــت الهــی اســت.
(صلیاهللعلیهوآلــه)

اینهــا ویژگیهــا و ارکان
خانــهی فاطمــه (ســاماهللعلیها) اســت.
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رفتار جامعه در مقابل بیت معیار

12

امــروز کــه مــا و شــما کنــار هــم
جمــع شــدهایم ،وقتــی مســیر
تاریــخ را از زمــان تجلــی الهــی
نــگاه میکنیــم ،میبینیــم آنچــه در
صــدر بیــن هیاهــو و ســروصدا گــم
شــد ،کلیــد خوشــبختی بشــریت
بــود و بــا قبــر بینشــان مــادر،
نشــانگذاری شــد .ایــن گــم شــدن
را در ایــن آیــه میبینیــد« :يــا
أَيُّ َهــا ال َّ
ذيــن آ َمنــوا َمــن يَرت َّ
َــد
َ
مِ ُ
نكــم َعــن دين ِـهِ َف َسـ َ
ـوف يَأتِــي
َّ
اللُ ب ِ َقــومٍ يُ ِحبُّ ُهــم َويُ ِحبّونَــ ُه أَذِلَّــةٍ
المؤم ِ
نيــن أَعِــ َّزة ٍ َع َلــى
َ
َع َلــى ُ
ـن يُجاهِـ َ
ـدون فــي َســبي ِ
ل
الكافِريـ َ
َّ
ـون لَو َم َــة الئ ِـ ٍم ذلِـ َ
الل ِ َوال يَخافـ َ
ـك
اللِ يؤتي ـهِ مــن يشــاء و َّ
ـل َّ
اللُ
َفضـ ُ
َ
ُ َ
ُ
َ
ـم؛[ ]۱۳اى كســانى كــه
وا ِسـ ٌ
ـع َعليـ ٌ
ايمــان آوردهايــد ،هــر كــس از شــما
از ديــن خــود برگــردد ،بــهزودى
خــدا گروهــى [ديگــر] را م ـىآورد
كــه آنــان را دوســت مــىدارد و
آنــان [نيــز] او را دوســت دارنــد.
[اينــان] بــا مؤمنــان فروتــن [و]
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بــر كافــران ســرفرازند .در راه خــدا
جهــاد مىكننــد و از ســرزنش
هيــچ مالمتگــرى نمىترســند.
ايــن فضــل خــدا اســت ،آن را
بــه هــر كــه بخواهــد مىدهــد.
و خــدا گشايشــگر دانــا اســت».
قــدر ندانســتند و آن عنصــر
گرانقــدر (والیــت امیرالمؤمنیــن)
را از دســت دادنــد .طبــق ســنت
الهــی بایــد مدتــی بگــذرد تــا زمــا ِن
وعــدهی صــادق الهــی برســد .تحقق
ایــن وعــدهی الهــی ،مقدماتــی
دارد .حضــرت بقیتاهللاالعظــم
ّ
(عجلاهللتعالیفرجهالشــریف) ذخیــره شــد
تــا ســرمایهگذاری مــادر را بــه
ســرانجام برســاند .اوج ایــن
ســرمایهگذاری در عاشــورا رخ
داد کــه حجــت را بهمعنــای
واقعــی کلمــه ،تمــام کــرد.
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چگونگی فراهم شدن مق ّدمات
ظهور
مقدمــات چگونــه فراهــم
میشــود؟ در طــول دوران غیبــت
بایــد شــعور و درک عمومــی مــردم
بــه جایــی برســد تــا دوبــاره بــه
ایــن بیــت برگردنــد و ســعادت
خــود را از ایــن خانــه بگیرنــد.
شــرق و غــرب ،وجــوه مختلفــی
از انــواع و اقســام والیتهــا را
تجربــه کردنــد و همهجــا سرشــان
بــه ســنگ خــورد .اگــر ایــن درک
عمومــی ایجــاد شــود و عــدهای
والیــت علــوی را بــرای زندگــی
عمومــی خــود بخواهنــد ،مقدمــات
آن کار بــزرگ آغــاز میشــود.

نقش شهید نواب صفوی در
ایجاد مقدمات ظهور
ایــن عــده از راه رســیدند .کســی
کــه معبــر را بــاز کــرد و در روایــات
بــا عنــوان «مِنّــا» در «ســلمان مِنّــا»
نشــانگذاری شــده بــود ،یــک
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ســیّد فاطمــی عالیقــدر بــود کــه
در ســال  ۱۳۳۴راه را بــاز کــرد.
شــهید نــواب صفــوی ،روح خیلــی
بزرگــی دارد .مــن مدتــی اســت
پیرامــون ایــن شــخصیت بــزرگ
فکــر میکنــم .مــا اصــ ً
ا او را
نمیشناســیم .آقایمــان فرمودنــد
او چــراغ ایــن حرکــت انقالبــی
را در مــن روشــن کــرد .آقــا او را
در مدرســهی نــواب دیــده بودنــد.

پیروزی انقالب ،نتیجه همگامی
و هماهنگی امام و امت بود
کســی بایــد بیایــد کــه
«جمعالجمــع» باشــد؛ کســی
کــه دارای فضیلتهــای عرفانــی
و فقهــی و سیاســی و جهــادی و
شــجاعت و سلحشــوری باشــد و
او نشــانگذاری شــده بــودَ « :رجـ ٌ
ـل
مِــن قــم» .او هــم رســید کــه همــان
امــام بزرگــوار مــا اســت .آن ملتــی
کــه در مــورد آنــان صحبــت شــده
بــود نیــز رســیدند و تــا ایــن دو
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بههــم نرســند ،نمیشــود .چهبســا
در گذشــتهی تاریــخ کســانی
بودهانــد کــه ظرفیتهــای بزرگــی
داشــتند ،امــا ملتــی کــه بایســتد و
از جــان و جانــان خــود بگــذرد
نرســیده بــود .در ســال  ۱۳۴۲ایــن
دو بههــم رســیدند و مقدمــات
فراهــم شــد و آن شــد کــه شــد.

طلوع دوبارهی اسالم در یوماهلل
 ۲۲بهمن
روز  ۲۲بهمــن و دهــهی فجــر،
طلــوع دوبــارهی خورشــید اســام
بــر پهنــهی زندگــی انســانها
اســت .ایــن خورشــید بــا رنــگ
علــوی و نــور فاطمــی طلــوع کــرد.
ــوف يأتِــي َّ
اللُ
منظــور از « َف َس
َ َ
ب ِ َقــومٍ يُ ِحبُّ ُهــم َويُ ِحبّونَــ ُه» ،ملــت
عزیــز ایــران و انقــاب اســامی
بــزرگ مــا اســت کــه الحمــدهلل
وارد ســال چهلوســوم میشــود.
14
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دو جلد کتاب انقالب اسالمی
در ســفری در خدمــت مرحــوم
آی ـتاهلل اشــتهاردی (رحمهاهللعلیــه) بــودم
ـن مــن ایشــان
کــه طلبههــای همسـ ّ
را میشناســند .مــردی عــارف و
فاضــل بودنــد .ایشــان میفرمودنــد:
انقــاب اســامی مــا دو جلــد دارد
کــه یــک جلــد آن بهنــام خمینــی
و جلــد دیگــر آن بهنــام خامنــهای
اســت .ایــن ملــت ده ســال را بــا
امــام راحــل و بیــش از ســه دهــه
را بــا امــام حاضــر تجربــه کردنــد.

اهمیت بیانی ه گام دوم
آقــا در  ۲۲بهمن  ۱۳۹۷دسـتبهقلم
شــدند و روایتــی خوشســاخت و
جوانانــه و جمعبنــدی روشــن از
مســیر طیشــده و مســیر پیــشرو
را تقدیــم کردنــد کــه شــد «بیانیــه
گام دوم»؛ کــه گام دوم یــک ملــت
بهســوی خورشــید والیــت عظمــی
بــا خودســازی و جامعهپــردازی
اســت.
تمدنســازی
و
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پیام حضرت فاطمه برای زمان
ما
خوشــا بــه حــال مــا و شــما کــه این
زمانــه را درک کردیــم کــه طلــوع
دوبــارهی طلعــت فاطمــی اســت و
نمیتــوان شــکر آن را بهجــا آورد.
(ســاماهللعلیها)
پیــام دوبــارهی فاطمــه
ـی
بــرای مــا ایــن اســت کــه بــا ولـ ّ
ثابتقــدم باشــید و تزلــزل پیــدا
نکنیــد و هواهــای نفســانی ،شــما را
کوچــک نکند .بــرای ایــن حرکت و
ایــن راه ،مثــل حاجقاســم ســلیمانی
باشــید کــه واقعــ ًا ق ّلــه اســت؛
چقــدر خــوب بــرای حضــرت
زهــرا فرزنــدی میکنــد و چقــدر
بــرای همــه ایثــار میکنــد و روز و
شــب نمیشناســد و برایــش ایــزدی
و ســنّی و شــیعه فــرق نمیکنــد و
چــه بیــت تمیــزی ایجــاد کــرده
کــه پیــش چشــم ملــت اســت .در
ِ
مــداری او نمیتــوان
بــاب والیت
چیــزی گفــت .امیدواریــم
خــدای متعــال همیــن مســیر را
بــا ثبــات قــدم روزی مــا کنــد.

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

آرمــان شــما خیلــی باعظمــت
اســت ،لــذا بــرای رســیدن بــه آن
بایــد خودتــان را بــزرگ کنیــد؛
چراکــه انســانهای بــزرگ
میتواننــد بــه آرمانهــای بــزرگ
برســند .انشــاءاهلل ســال ۱۴۰۰
بــا انتخابــی خــوب ،ســال خوبــی
بــرای ملــت باشــد و دولــت
جــوان حــزب اللهــی را بــه
مجلــس حــزب اللهــی ملحــق کنــد.
توســل شــما ،همیشــه و بــرای
هــر کاری ،بــه حضــرت
(ســاماهللعلیها)
باشــد.
زهــرا
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