
 بسمه تعالی

)س(معصومهمهسالروزرحلتحضرتناویژه
      

.،شىاختٍوشذٌاستٍشایستٍاستاستکٍتاکىًنآنگًوٍکعلمیيعرفاوی،یکیازشخصیتَایبسرگمعصًمٍ)س(فاطمٍضرتح

ردازد.پآنحضرتمیمعرفیبٍتُیٍشذٌاستمعصًمٍ)س(فاطمٍزسایتآستانمقذسحضرتکٍامتهحاضر

 معرفی حضرت 

تَد وِ تِ ػلت پاوي ٍ طْاست ًفس تِ اٍ  )س(ًدوِ ٍ هادسش حضشت )ع(خؼفش تي م ّفتن ضيؼياى حضشت هَسيپذسش اها

ّدشي لوشي دس لن تِ ضْادت  802سالگي ٍ دس سٍص دٍاصدّن ستيغ الثاًي سال  82دس  )س(طاّشُ هي گفتٌذ. حضشت هؼصَهِ

دسخطذ ٍ ّوَاسُ فيض تخص ٍ  َى خَسضيذي دس للة ضْشستاى لن هيهشلذ هطْشش ّوچ سسيذ وِ اهشٍص تاسگاُ هلىَتي ٍ

 .ّاي تطٌِ هؼاسف حماًي است ّا ٍ خاى ًَسافطاى دل

اظ ٍ تسياس ٍاالداضت وِ تَد.دس طْاست ًفس اهتياصي خ )س(صّشا تتَل دٍم ٍ خلَُ اي اص ٍخَد حضشتآى حضشت دس ٍالغ  

؛ وسي وِ «زارًي يْوَن كَقُي زار الوعصَهة بِهَ»:هؼصَهِ خَاًذ.فشهَد اٍ سا )وِ ًاهص فاطوِ تَد( ،تشادس تٌي آى حضشت سضا)ع(، اهام

 .سا دس لن صياست وٌذ هاًٌذ آى است وِ هشا صياست وشدُ است )س(هؼصَهِ حضشت

 علمی و عرفانی مقام 

 بٌتَ ةُيا فاطو السالم عليكِ»ٍ چٌيي هي خَاًين:غيش هؼشٍف ا همام ػلن ٍ ػشفاى اٍ دس هشحلِ اي است وِ دس فشاصي اص صياستٌاهِ

؛ سالم تش تَ اي فاطوِ دختش هَسي تي خؼفش ٍ حدت ٍ اهيي اص خاًة هَسي تي خؼفش. ٍ تاص هي «جعفر ٍ حجته ٍ اهيٌه هَسي بيِ

تَ اي تاًَ پسٌذيذُ ًيه سشضت، اي ؛ سالم تش «الورضيةُ الرضيةُ التقيةُ الرشيدةُ البرةُ الحويدةُ ايتها الطاهرةُ السالم عليكِ»خَاًين: 

 )ع(سضا ات ػالي هؼٌَي آى تاًَست وِ حضشتتاًَي سضذ يافتِ، پان طيٌت، پان سٍش، ضايستِ ٍ پسٌذيذُ. تذيي لحاظ ٍ هماه

اهلل ٌدَعِ لكِ فاىَّ عي لي في الجٌةِشفَاِ ةُيا فاطو»فشاصي اص صياستٌاهِ هؼشٍفص تِ ها آهَختِ وِ دس وٌاس هشلذش خطاب تِ اٍ تگَيين: دس

 اي فاطوِ! دس تْطت اص هي ضفاػت وي چشا وِ تَ دس پيطگاُ خذاًٍذ داساي هماهي تس اسخوٌذ ٍ ٍاال ّستي(.«.ي الشاىهِ ًاًأش

دس تَصيف لن سخي گفتِ ٍ آى هىاى سا حشم خاًذاى سسالت خَاًذُ  )س(هؼصَهِ ّا لثل اص ٍالدت حضشت سال )ع(صادق اهام

اٍ دي تاًَيي اص فشصًذاًن تِ سَي آى وَذ وٌذ وِ ًاهص فاطوِ دختش هَسي تي خؼفش است ٍ تا ضفاػت تِ صٍ:»اُ فشهَدتَد. آًگ

 .«ذضًَ ّوِ ضيؼياًن ٍاسد تْطت هي

خاًذاى ػصوت پياهثش دس اًتظاس آى تَدًذ وِ ايي دختش هوتاص چطن تِ ايي خْاى تگطايذ تا للة ٍ سٍي آًاى سا تِ ديذاس خَد 

آٍس ضادي هخصَظ ٍ پاياى تخص  پيام )ع(ػلي ٍ دٍدهاى ًثَت ٍ آل )ع(سضا غاص هاُ ريمؼذُ تشاي حضشتداًذ. آسٍضي ٍ هٌَس گش

ًيض  )ع(سضا ًذاضت ٍ هذتْا پس اص حضشت )ع(سضا فشصًذي خض حضشت )س(اًتظاسي ػويك ٍ ضَس آفشيي تَد صيشا حضشت ًدوِ

 .داساي فشصًذي ًطذُ تَد

ٍ تيي ايي دٍ  271سال  )س(هؼصَهِ لوشي ٍ سال ٍالدت حضشت ّدشي 242سال يؼٌي  )ع(سضا آًدا وِ سال ٍالدت حضشتاص 

ٍالدت چٌاى دختشي سا هژدُ دادُ تَد، اص ايي سٍ خاًذاى پياهثش  )ع(صادق ٌح سال فاصلِ تَد ٍ اص طشفي اهامٍالدت تيست ٍ پ

 .تَدًذ )س(هؼصَهِ اس طلَع خَسضيذ ٍخَد حضشتصثشاًِ دس اًتظ تي

سٍص  )س(ًدوِ ّطتن ٍ حضشت تيت ػصوت تخصَظ اهام سٍص تشاي اّل ى گطَد تشاستي وِ آىِ خْاٌّگاهي وِ ٍي چطن ت

داد  ّا سا خال ٍ ضفا هي اهلل تَد صيشا اختشي اص آسواى ٍاليت ٍ اهاهت طلَع وشدُ تَد وِ للة ادي ٍ سشٍس ٍصف ًاپزيش ٍ اص ايامض

 .تخطيذ ي ٍ صفا هيگشه )ع(تيت وشد ٍ تِ واًَى همذس اّل ّا سا سٍضي هي ٍ چطن



داضت ٍ تِ اٍ تيطتش اػتثاس  سا تيطتش دٍست هي )س(صّشا ىِ چٌذ فشصًذ دختش داضت چشا حضشتاسالم تا آًايي سَال وِ پياهثش

تا داضتي دختشاى تسياس تِ  )ع(خؼفش تي هَسي ًيض صادق است وِ چشا حضشت )س(هؼصَهِ داد. سَالي است وِ دستاسُ حضشت هي

 وشد ٍ دس هياى آًْا ايي دختش تِ آى ّوِ هماهات ًايل ضذ. پاسخص ايي است وِ دس آيات لشآى ٍ  تَخِ هي )س(هؼصَهِ حضشت

 .ّاي ٍاالي اًساًي است داضتي ػلن، تمَا ٍ خْاد ٍ سايش اسصش ،اهثش ٍ اهاهاى تِ طَس هىشس هؼياسگفتاس پي

ّا ٍ دس ػلن ٍ  اسصضي اسالم يىِ تاص ػشصِ ياسّايدس هؼ )س(صّشا اش حضشت ّوچَى خذُ )ع(هؼصَهِ تشاستي وِ حضشت

َدي اٍ اص ديگشاى هوتاص اي هلىَتي ٍ خذا تافتِ ٍ ساختاس ٍخ ا اص ديگشاى ستَدُ تَد. ٍي تافتِوواالت ٍ لذاست گَي سثمت س

ًيض  ع()فشخؼ تي هَسي ؛ پذسش تِ فذايص تاد، حضشت«اتَّاذاّا فَ:»فشهَد )س(صّشا ى حضشتأگًَِ وِ پياهثش)ظ( دس ض تَد.ّواى

صّشاست دسايي ًام ساصّا ًْفتِ است.  فاطوِ ًام حضشت ّن )س(هؼصَهِ حضشت«فذاّا اتَّا»فشهَد: )س(هؼصَهِ حضشت ىأدس ض

يىي اص ساصّا ايي تَد وِ دس ػلن ٍ ػول اص سلثاي خَد پيطي گشفتِ ٍ ديگش ايي وِ اص ٍسٍد ضيؼياى تِ آتص دٍصخ خلَگيشي 

 .ًوايذ هي

هطْش  ذ هطْشش آضىاس است ٍ ّواًٌذ هشلذًظيش است ديگش ايي وِ گشچِ هشل الت ػلوي ٍ ػولي تيّوچٌيي اص ًظش ووا 

 )ع(يا اهام صادق )ع(اي وِ تشاي تؼضي اص اٍلياي خذا سٍى دادُ اهام تالش هخفي ًيست ٍلي هطاتك هىاضفِ )س(صّشا حضشت

ل خَاّذ ضذ وِ اص صياست لثش ي ًايسا صياست وٌذ تِ ّواى همصَد )س(هؼصَهِ وسي وِ هشلذ حضشت»فشهَدًذ: 

س ساُ اثثات فذاواسي ايطاى د )س(صّشا تِ حضشت )س(هؼصَهِ هي ضَد. اص ديگش هطاتْت ّاي حضشتًايل )س( صّشا حضشت

 .ًيض آى چٌاى تالش وشد وِ خاى خَد سا فذا ًوَد ٍ تِ ضْادت سسيذ )س(هؼصَهِ ٍاليت تَد صيشا حضشت

اليتوذاساى ػصش يؼٌي تشادسش ٍاًي اص حداص تِ سَي خشاساى تشاي ديذاس چْشُ ػظين ًٍيض تا واس )س(هؼصَهِ يؼٌي حضشت

حشوت وشدُ تا ياس ٍ ياٍس اٍ تاضذ ٍلي دس هسيش ٌّگاهي وِ تِ سشصهيي ساٍُ سسيذ دضوٌاى خاًذاى ًثَت دس يه  )ع(سضا حضشت

يص اٍ سا هسوَم ساختٌذ وِ تيواس ضذ ٍ تِ لن آهذ خٌگ ًاتشاتش تستگاى ٍ تشادسش سا تِ ضْادت سساًذًذ ٍ تا سيختي صّش دس غزا

 .ٍ پس اص ضاًضدُ سٍص سىًَت دس لن تِ ضْادت سسيذ

 استدالل متین و استوار
وشد،  سا تثييي هي )ع(ػلي ًيت ٍاليت حضشتّاي هتيي ٍ استَاس، حما تا استذالل )س(صّشا وِ حضشت گًَِ ّواى

است وِ تا اثثات  )ع(غالثاً دستاسُ اهاهت ٍ ٍاليت ػليى حضشت ًمل ضذُ ًيض چٌيي تَد. سٍاياتي وِ اص آ )س(هؼصَهِ حضشت

 .ٍاليت اٍ ٍاليت اهـاهـاى هؼصَم ًيض ثاتت هي ضَد

هؼشاج تِ تْطت سفت پياهثش دس ضة »وٌٌذ وِ فشهَد: ًمل هي )س(صّشا ِ اص حضشتتا چٌذ ٍاسط )س(هؼصَهِ تشاي ًوًَِ حضشت

؛ هؼثَدي خض خذاي يىتا ٍ «القَم ٍليُ عليٌ هُرسَلُ الاله اال اهلل هحودٌ»چٌيي ًَضتِ ضذُ: لصش تْطت ديذ وِاي دس  ٍ تش سٍي پشدُ

 ػليٍ تُيؼَضِ»گاُ لصش ديگشي ًَضتِ ضذُ است:ّوتا ًيست هحوذ سسَل خذا ٍ ػلي ٍلي ٍ سّثش هشدم است. ٍ تش سٍي پشدُ دس تي

آل هحود  بِّلي حُعَ هاتَ يْال هَاَ» وٌذ وِ فشهَد: سَلخذا)ظ( ًمل هيگاسًذ. ًيض تا چٌذ ٍاسطِ اص س؛ ضيؼياى ػلي سست«الفائضٍى نُُّ

 .آگاُ تاضيذ! وسي وِ تا حة آل هحوذ اص دًيا تشٍد ضْيذ اص دًيا سفتِ است ؛«شهيدا هاتَ

آيا سخي سسَل خذا سا »فشهَد:)س(صّشا حضشت سسذ ايي است وِ: هي )س(صّشا تتا چٌذ ٍاسطِ تِ حضش يىي اص سٍايات اٍ وِ

ٍ ًيض تِ ػلي  «ّش وس هي هَال ٍ سّثش اٍين ػلي ّن هَال ٍ سّثش اٍ است»يذ وِ دس سٍص ػيذ غذيش خن فشهَد:ا شاهَش وشدُف

ػالوِ  (س)هؼصَهِ تيٌين حضشت .تِ ايي تشتية هي«تِ هَسي )ع( است (تشادس هَسي)ثت ّاسٍىًسثت تَ تِ هي ّواًٌذ ًس »فشهَد:

گزاضت ٍ ّوچَى اٍ دس ػشصِ خْاد ٍ تالش تشاي اثثات حك وَضيذ تا  )س(صّشا ضشتآل طِ تَد ٍ لذم تِ خاي پاي حهحذثِ 

 .خايي وِ خاًص سا فذاي ٍاليت ًوَد ٍ ضْذ ضْادت ًَضيذ

 


