
 (سالً هللا عيیٖا)ضخصیث ٗ فضایو حضرت ٍعصٍ٘ٔ 

 

باضذ حضرت فاطَٔ ٍعصٍ٘ٔ ـ سالً هللا عيیٖا ـ دارای ضخصیحی رفیع ٗ ٗاالٍقاً ٍی

اّذ ٗ بط٘ری مٔ ائَٔ طإریِ ـ عيیٌٖ اىّسالً ـ از ایِ باّ٘، با جالىث ٗ جنریٌ یاد مردٓ

بسرگ٘ارش، ّاً اٗ بر ىساُ ححی پیص از ٗالدت آُ حضرت، بينٔ پیص از ٗالدت پذر 

اّذ مٔ بٔ بعضی از بعضی از ائَٔ ـ عيیٌٖ اىّسالً ـ آٍذٓ ٗ از ٍقاً ٗاالی اٗ سخِ گفحٔ

  .ض٘دآّٖا اضارٓ ٍی

ىذی ٍِ بعذی» :فزيایُذاياو صادق ـ عهیّ انّسالو ـ يی َٗ َُّ قٌ َحَرٍی ٗ حرً   [1] «...ااَل اِ

اسث، سَی اس فزسَذاٌ يٍ در ایٍ ضٓز در  تذاَیذ قى دزو يٍ ٔ دزو فزسَذاَى پس اس يٍ

  .«...گذرد كّ أ دخحز يٕسی اسثيی

اياو صادق ـ عهیّ انّسالو ـ در دذیری دیگز پیص اس ایُكّ ایٍ فزسَذ گزاَقذر يحٕنذ ضٕد اس فضیهث سیارت ٔ يذفٍ أ سخٍ 

اسث ٗ در آُ زّی از فرزّذاُ ٍِ ٍذفُ٘ ضٖر قٌ، حرً ٍا »فزيایذدْذ ٔ يیگٕیذ ٔ ضیعیاٌ را تّ اًْیث آٌ جٕجّ يیيی

 [2]«...ض٘دض٘د، بٔ ّاً فاطَٔ ٕر مس اٗ را زیارت مْذ بٖطث برای اٗ ثابث ٍیٍی

ضك ایٍ فضایم ٔ خصٕصیات اخالقی تی. تاضذًّْ ایٍ تیاَات داكی اس ضأٌ ٔ عظًث ٔ فضیهث ایٍ تإَی يكزو اسالو يی

 37قاو ٔ يُشنحی ًَٕدِ اسث چٌٕ اياو يٕسی كاظى ـ عهیّ انّسالو ـ دارای ایٍ تإَی تشرگ اسث كّ أ را دارای چُیٍ و

درخطذ ٔ در يیاٌ فزسَذاٌ اياو كاظى ـ عهیّ ای درخطاٌ يیفزسَذ تٕد كّ در يیاٌ آَٓا ایٍ تإَی يكزو اسث كّ يرم سحارِ

كُیى كّ تّ خصٕصیات ٔ فضایهی اضارِ يیدال . تاضذانّسالو ـ تعذ اس اياو رضا ـ عهیّ انّسالو ـ ْیچ كذاو ْى سُگ أ ًَی

  .تاعد عظًث ٔ درخطص أ در يیاٌ دیگز ايايشادگاٌ ضذِ اسث

  

 ضرافث خاّ٘ادگی 

أ ياِ جاتاَی اسث كّ اس تزز ايايث طهٕع كزدِ در آغٕش ايايث جزتیث یافحّ، قُذاقّ ايايث را َیش در دايٍ خٕد پزٔرش 

ْای ًّْ َیاكاٌ أ يطعهذاراٌ ايايث، پزچًذاراٌ ْذایث، اسِٕ. اياو ٔ عًّ اياو اسثدادِ اسث سیزا أ دخحز اياو، خٕاْز 

ْای جقٕا ٔ ضزافث ٔ اس سَاٌ كى َظیز ٔ يادر تشرگٕارش اس تإَاٌ تا فضیهث ٔ اس اسِٕ. ْای ٔالیحُذفضیهث ٔ اسحٕاَّ

  .جاریخ تطزیث اسث

و يٍ ٔ دزو فزسَذاَى پس اس يٍ اسث، سَی اس فزسَذاٌ يٍ در ایٍ ضٓز تذاَیذ قى دز: فزيایُذاياو صادق ـ عهیّ انّسالو ـ يی

 گذرد كّ أ دخحز يٕسی اسث در يی

جٕاٌ اَكار كزد ایٍ ٔیژگی در ٔجٕد دضزت تذیٓی اسث كّ جأذیز ضخصیث پذر ٔ يادر در رٔح ٔ جسى فزسَذاٌ را ًَی

جٕاٌ سّز تزجزی آٌ رف فضایهی را تّ ارخ تزد ٔ يیفاطًّ يعصٕيّ ـ سالو هللا عهیٓا ـ َیش تزٔس یافث ٔ اس ْز دٔ ط

جٕاَذ تّ يعُای جأذیز َذاضحٍ انثحّ ایٍ ًَی. دضزت تز دیگز فزسَذاٌ يٕسی تٍ جعفز ـ عهیّ انّسالو ـ را در ًْیٍ َكحّ یافث

آٔردِ تٕد  ْای فزدی كّ در ٔجٕد خٕیص تّ ٔجٕدجالش ٔ كٕضص آٌ دضزت در ایٍ راِ تاضذ تهكّ عالِٔ تز ًّْ ضایسحگی

 .تزداس ایٍ عٕايم َیش تّ عُٕاٌ يكًم ٔ پطحٕاَّ جزقی ٔ جكايم يعُٕی اخالقی ٔ عهًی سٕد يی

 عبادت حضرت ٍعصٍ٘ٔ ـ سالً هللا عيیٖا 



تُا تّ جصزیخ قزآٌ ْذف اس خهقث اَساٌ چیشی جش عثادت ٔ تُذگی خذأَذ َیسث كساَی كّ تّ ایٍ ْذف يٓى پی تزدَذ در 

  .ضُاخحُذیحزیٍ يزدهّ آٌ سز اس پا ًَیراِ رسیذٌ تّ عال

ٕای عبادت ٗ بْذگی خذا از خاّذاُ ٗالیث ٗ اٍاٍث، مریَٔ إو بیث فاطَٔ ٍعصٍ٘ٔ ـ سالً هللا ینی از عاىیحریِ َّّ٘ٔ

اش در ٗاپسیِ رٗزٕای عَر ضریفص در ٍذت اقاٍحص در ٍْسه داری ٕفذٓ رٗزٓاٗ با عبادت ٗ ضب زّذٓ. باضذعيیٖا ـ ٍی

ای از یل عَر عب٘دیث ٗ خض٘ع ٗ خط٘ع آُ زادٓ عبذ صاىح خذا در برابر رات پاك اىٖی بِ اىخسرج، گ٘ضٔ ٍ٘سی

  [3].اسث

 ٍحذثٔ ب٘دُ آُ حضرت 

ْای دضزت يعصٕيّ ـ سالو هللا عهیٓا ـ ایٍ تٕد كّ اس عهٕو اسالو ٔ آل يذًذ ـ صهّی هللا عهیّ ٔ آنّ ـ آگاْی داضث اس ٔیژگی

رٔایث كُُذگاٌ دذید تٕد ٔ چُذیٍ دذید اسث كّ در سُذ آَٓا َاو دضزت فاطًّ يعصٕيّ ـ سالو هللا  ٔ آٌ دضزت اس جًهّ

عِ فاطَٔ كُذ ياَُذ، خٕرد كّ عاليّ تشرگٕار ايیُی در كحاب ضزیف انغذیز تّ تعضی اس آَٓا اسحُاد يیعهیٓا ـ تّ چطى يی

َقم ایٍ ادادید داكی اس يقاو عهًی ٔاالی آٌ تإَ  .[14] «ٍِٓ مْث ٍ٘الٓ فعيی ٍ٘ال»... بْث عيی بِ ٍ٘سی اىرضا حذثحْی

  .تاضذيی

دضزت يعصٕيّ ـ سالو هللا عهیٓا ـ ياَُذ دضزت سیُة ـ عهیٓا انّسالو ـ در یكی اس درجات عصًحُذ، گز چّ در درجات 

 چٓاردِ يعصٕو ـ عهیٓى انّسالو ـ َثاضذ 

 ىقب ٍعصٍ٘ٔ ـ سالً هللا عيیٖا 

ل تز دٔ گَّٕ اسثعانیيقاو عصًث كّ  ّٔ  يعصٕو اس خطا. 1: جزیٍ يقاو يعُٕی ٔ پاكی اسث، درجاجی دارد، ٔ در ْٔهّ ا

  .يعصٕو اس گُاِ .2

دضزت يعصٕيّ ـ سالو هللا عهیٓا ـ ياَُذ دضزت سیُة ـ عهیٓا انّسالو ـ در یكی اس درجات عصًحُذ، گز چّ در درجات 

  .چٓاردِ يعصٕو ـ عهیٓى انّسالو ـ َثاضذ

مسی مٔ ٍعصٍ٘ٔ را در قٌ  [4] «ٍِ زار اىَعصٍ٘ة بقٌ مَِ زارّی»رٔایث ضذِ دضزت رضا ـ عهیّ انّسالو ـ فزيٕدَذ

گرچٔ ض٘إذ ٗ قرائِ در ٍ٘رد ٍقاً عصَث حضرت ٍعصٍ٘ٔ ـ سالً . زیارت بنْذ ٍاّْذ آُ اسث مٔ ٍرا زیارت مردٓ اسث

ای باضذ مٔ حضرت ٍعصٍ٘ٔ ـ سالً هللا عيیٔ اىّسالً ـ ضایذ اضارٓ هللا عيیٖا ـ بسیار اسث، ٗىی سخِ ف٘ق از اٍاً ٍعصً٘ ـ

ایِ ىقب را حضرت رضا ـ عيیٔ اىّسالً ـ بٔ : عيیٖا ـ دارای ٍقاً عصَث ب٘دٓ اسث، ضَْاً ایِ سخِ بیاّگر آُ اسث مٔ

  .باضذٗگرّٔ ّاً آُ حضرت ٍعصٍ٘ٔ َّی. فاطَٔ مبری ـ سالً هللا عيیٖا ـ دادٓ اسث
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