رژیــم اســرائیل در دل او مــوج مـیزد ،خــواب «امــام موســی صــدر» را میبینــد .بعــد از ایــن خــواب ،بــه
پدرش میگوید که او را با امام موســی صدر آشــنا کند« .ســیدعباس موســوی» ســال  1979به ایران
ســفر و از نزدیــک بــا امــام دیــدار میکنــد و بــا افــکار ایشــان آشــنا میشــود .سیدحســن نصــراهلل دربــاره
آن دیــدار میگویــد« :در آندیــدار ســیدعباس از طــرف مجموعــه صحبــت کــرد ..امــام «رضــواناهلل
ً
علیــه» نیــز تأ کیــد کردنــد اصــا راه دیگــری جــز مقاومــت در برابــر اشــغال وجــود نــدارد .و مقاومــت در
برابــر اشــغال واجــب شــرعی و دینــی اســت .امــام آن روز جملــۀ بســیار مهمــی گفتنــد :بــه خــدا تــوکل
کنیــد و بــه وعــده و یــاری خداونــد اطمینــان داشــته باشــید ..و ایــن جملــه را بــه کار بردنــد کــه :مــن
پیــروزی را در پیشــانی شــما میبینــم» .بالفاصلــه بعــد از بازگشــت بــه لبنان ،ســیدعباس موســوی و
سیدحســن نصــراهلل همــه مــردان بزرگ و شــجاع لبنــان و دانشآموختگان مکتب امام موســی صدر
و شــهید چمــران را جمــع میکننــد و جنبــش حــزباهلل را بنیــان میگذارنــد کــه ایــن مقاومت تــا امروز
هــم ادامــه دارد .ســیدعباس در ســال  1992توســط رژیــم صهیونیســتی بــه شــهادت رســید اما پرچم
جهــادت و شــهادت بــر زمیــن نیفتــاد و بــه دســت توانــای سیدحســن نصــراهلل رســید کــه سالهاســت
خــواب راحــت را از چشــم صهیونیسـتها ربــوده اســت.
شیخابراهیمزکزاکی

«شــیخ ابراهیــم زکزا کــی» معــروف بــه «نصــراهلل نیجریــه» بزرگمــرد دیگــری از تبار پــاکان و صالحان
اســت .شــیخ زکزاکــی زمانــی کــه انقــاب اســامی ایــران پیــروز شــد ،دانشــجو بــود .وی زمانــی کــه
حضــرت امــام خمینــی در پاریــس تبعیــد بــود عکــس ایشــان را در حــال نمــاز میبینــد و شــیفته امــام
یشــود .از عکــس امــام کپــی میگیــرد و آن را بیــن دانشــجویان نیــز پخــش میکند .بعد از پیــروزی
م 
انقــاب بــه ســفارت ایــران م ـیرود و از مســئوالن ســفارت عکــس امــام میخواهــد .آنهــا در پاســخ
میگوینــد مــا عکــس امــام را نداریــم و تنهــا عکــس موجــود در ســفارت از امــام خمینــی عکــس ســیاه
و ســفیدی اســت کــه یــک دانشــجوی نیجری ـهای بیــن مــردم پخــش کــرده اســت .شــیخ زکزاکــی
میگوید :آن دانشــجو خود من هســتم! وی بعد از پیروزی انقالب اســامی به ایران ســفر میکند؛
ســفری کــه دیدگاهــش را بــه اســام و حکومــت اســامی تغییــر میدهــد .در همیــن ســفر نیــز توســط
حضــرت امــام شــیعه میشــود و امــام بــه او قرآنــی میدهــد و میفرمایــد« :بــه نیجریــه برگــرد و بــا
ایــن قــرآن کشــور خــودت را بســاز» .شــیخ ابراهیــم زکزاکــی بعــد از بازگشــت از ایــران ،جنبــش اســامی
نیجریــه را راهانــدازی میکنــد؛ زمانی که شــیعیان نیجریــه به  500نفر نیز نمیرســیدند .االن پیروان
مکتــب اهــل بیــت کــه بــه آنهــا «خمینیــون نیجریــه» نیــز گفتــه میشــود از مــرز 10میلیــون گذشــته
اســت و همیــن خمینیــون خــواب را از چشــم ســعودیها و صهیونیسـتها در آفریقــا ربودهانــد.
دکترفتحیشقاقی

یتــوان یکــی از اولیــن رهبــران جهــادی متأثــر از انقــاب اســامی دانســت.
دکتر«فتحــی شــقاقی» را م 
پیــروی از انديشـ ه حضــرت امــام خمينــي و دفــاع از الگوی انقالب اســامی ایران ،تــاش برای ایجاد
وحــدت ميــان شــيعه و ســني و تأ کیــد بــر محوریــت آرمــان فلســطین و جهــاد و شــهادت ،از جملــه
ویژگیهــای برجســته وی بــود .فتحــی شــقاقی اگرچــه یــک پزشــک بــود امــا اولیــن کتــاب دربــاره
انقــاب اســامی ایــران و حضــرت امــام خمینــی را بــه زبان عربی با نام «خمینــی راه حل و جایگزین
اســامی» درســت زمانــی نوشــت کــه انقــاب اســامی ایــران تــازه اولیــن ماههــای پیــروزی خــود را
پشــت ســر میگذاشــت .بــه گفتــه «محمــد ابوجهــاد» ،از رهبــران جنبــش جهــاد اســامی ،اين كتاب
در همــان شــب اول چــاپ ،بــا شــمارگان ده هــزار نســخه بــه فــروش رفــت .كتــاب بــار ديگــر تجديــد
چاپ شــد كه منجر به دســتگيری و اخراج فتحی شــقاقی از مصر شــد .شــاید ترســنا کترین خاطره
صهیونیسـتها از دکتــر فتحــی شــقاقی دبیــرکل شــهید جنبــش جهاد اســامی فلســطین  ،عملیات
منحصــر بهفــرد «بیــت لیــد» باشــد .عملیاتــی کــه بیــش از  100ســرباز اشــغالگر را بــه خــاک و خــون
ً
کشــید .بعــد از ایــن عملیــات بــود کــه اســرائیل عــزم خــود را بــرای تــرور دکتر شــقاقی جــزم کــرد و نهایتا
 4آبان  1374وقتی رهبر جنبش جهاد اســامی فلســطین در حال بازگشــت از کنفرانســی در کشــور
لیبــی بــود ،در مقابــل هتــل اقامتــش در جزیــره مالــت توســط جوخههای ترور رژیم صهیونیســتی به
شــهادت رسید.

هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسان ـ ــݡی
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گزیدۀاندیشهها

یکفضیلتخیرهکننده
برایحضرت زهرا 

مــن راجــع بــه حضــرت صدیقــه «ســاماهللعلیها» خــودم را
قاصــر میدانــم کــه ذکــری بکنــم ،فقــط اکتفــا میکنــم
بــه یــک روایــت کــه در کافــی شــریفه اســت و بــا ســند معتبــر
نقــل شــده اســت و آن روایــت ایــن اســت کــه حضــرت صــادق
«ســاماهللعلیه» میفرمایــد:
فاطمــه «ســاماهللعلیها» بعــد از پــدرش  ۷۵روز زنــده بودنــد،
در ایــن دنیــا بودنــد و حــزن و شــدت برایشــان غلبــه داشــت و
جبرئیــل امیــن میآمــد خدمــت ایشــان و بــه ایشــان تعزیــت
عــرض میکــرد و مســائلی از آینــده نقــل میکــرد.
مســئلهٔ آمــدن جبرئیــل بــرای کســی ،یــک مســئلهٔ ســاده
نیســت .خیــال نشــود کــه جبرئیــل بــرای هــر کســی میآیــد و
امــکان دارد بیایــد ،ایــن یــک تناســب الزم اســت بیــن روح آن
کســی کــه جبرئیــل میخواهــد بیایــد و مقــام جبرئیــل کــه روح
اعظــم اســت ...امــکان نــدارد ایــن معنــا و ایــن تناســب بیــن
جبرئیــل کــه روح اعظــم اســت و انبیــای درجــه اول بــوده اســت
مثــل رســول خــدا و موســی و عیســی و ابراهیــم و امثــال اینهــا،
بیــن همــه کــس نبــوده اســت ،بعــد از این هم بین کســی دیگر
نشــده اســت .حتــی دربــاره ائمه هــم من ندیــدهام که وارد شــده
باشــد اینطــور کــه جبرئیــل بــر آنهــا نــازل شــده باشــد ،فقــط
ایــن اســت کــه بــرای حضــرت زهــرا «سالماهللعلیها»ســت ...و
مســائل آتیـهای کــه بــر ذریــه او میگذشــته اســت ،آن مســائل
را میگفتــه اســت و حضــرت امیــر هــم ثبــت میکــرده اســت .و
شــاید یکی از مســائلی که گفته اســت ،راجع به مســائلی اســت
کــه در عهــد ذریــه بلند پایه او حضرت صاحب «ســاماهللعلیه»
اســت ،بــرای او ذکــر کــرده اســت کــه مســائل ایــران جــزو آن
مســائل باشــد ،مــا نمیدانیــم ،ممکــن اســت .در هر صــورت من
ایــن شــرافت و فضیلــت را از همــه فضایلــی کــه بــرای حضــرت
زهــرا ذکــر کردهانــد  -بــا اینکــه آنهــا هــم فضایــل بزرگــی اســت
 ایــن فضیلــت را مــن باالتــر از همــه میدانــم که بــرای غیر انبیا«علیهمالســام» آن هــم نــه همــه انبیــا ،بــرای طبقه بــاالی انبیا
«علیهمالســام» و بعــض از اولیایــی کــه در رتبــه آنهــا هســت،
بــرای کــس دیگــر حاصــل نشــده.

امامسیدروحاهللموسویخمینی
صحیفهامام
جلد ،۲۰صفحه.۶

