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 مسابقه : دهه کرامت

امام رضا )ع( هشتمین امام شیعیان از سالله پاک رسول خدا )ص( و هشتمین جانشین پیاامر  مرا م اساالم )ص( اسا   

ها  ق، در مدینه منوّره متولد شد  نام مرارکش، علا،، کنیاه  ۸۴۱بناب  نظ  مشهور مورّخان وی در یازدهم ذی قعده سال 

اعاین المانمنین و    هساتند، اماا صاب ، فاضا،، قا   آن حض ت، ابوالحسن و دارای القاب متعددی از جمله؛ رضا، صادق، 

 س  ذی القعده روز زیارت، مخصوص امام ضا )ع( ا 32 اس  « خشنودی»به معنای « رضا»مشهورت ین لقب ایشان، 

 

ق، به دس  هارون عراس، به ه  ۸۱2پدر بزرگوار امام رضا، امام موس، کاظم )ع( پیشوای هفتم شیعیان بودند که در سال 

 شهادت رسیدند، و مادر گ امیشان نجمه )ترتم( نام داش  

خ ، شاگ دان پدر امام رضا )ع( در مدینه، پس از شهادت پدر، امام  ب  م دم را ب  عهده گ ف ، و به رسیدگى امور پ دا

را به دور خودش جمع ک د و به تدریس و ترمی، حوزه علمیه جدش امام صادق )ع( مشغول شد و در این راستا گام هاى 

 بزرگ و استوارى ب داش  

سال آن در مدیناه و ساه ساال آخا  آن در خ اساان  ۸۱سال طول کشید، که  3۲مدت امام  حض ت رضا)ع(، حدود 

 گذش  

 زندان آن حض ت اختالف وجود دارد، ب خ، امام جواد)ع( را تنها ف زند ایشاان دانساته و گ وها، نیاز در مورد تعداد ف

 شمارند م،ف زندان دیگ ی را ب ای حض تشان ب 

امام رضا )ع( پس از هفده سال سرون  در مدینه و ترلیغ دین و ارشاد م دم، با نقشه و حیله مأمون عراس،، راه خ اسان را 

ساالگ، باه دسا  ایان  ۵۵  آن حض ت پس از قرول اجراری والی  عهدی مأمون و گذش  سه سال، در در پیش گ ف 

 خلیفۀ عراس، به شهادت رسید 

 تاریخ والدت

امام رضا)ع( هشتمین امام شیعیان، از سالله پاک رسول خدا)ص( و هشتمین جانشین پیامر  مر ّم اسالم اس   بنااب  نظا  

 .هاج ی قم ی در مدینه منوّره متولّد شد ۸۴۱مشهور مورّخان امام رضا)ع(، در یازدهم ذی قعده سال 

 نام و القاب

اعین المنمنین صاب ، فاض،، ق   دارای القاب متعدّدی از جمله؛ رضا،  و« ابوالحسن»، کنیۀ آن حض ت، «عل،»نام مرارکشان 

 اس  « خشنودی»به معنای « رضا»اما مشهورت ین لقب ایشان،  .)نور چشم منمنان( و    هستند

 پدر و مادر
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ارون عراسا، ق  به دس  هه  ۸۱2پدر بزرگوار امام رضا)ع(، امام موس، کاظم)ع( پیشوای هفتم شیعیان بودند که در سال 

 به شهادت رسیدند 

  .مادر گ ام، امام رضا)ع( نجمه نام داش   الرته نام های دیگ ی نیز ب ای مادر گ امیشان ذک  ک ده اند

 دوران کودکى و جوانى

که مهرط وحى بود در خادم  پادر  هج ی قم ی در مدینه طیّره 3۲۸حض ت رضا)ع(، دوران کودکى و جوانى را تا سال 

سپ ى ک د و مستقیماً تح  تعلیم و ت بی  امام هفتم)ع( ق ار گ ف  و علوم و معارف و اخالق و ت بیتى را کاه بزرگوارش 

 .امام کاظم)ع( از پدرانش به ارث ب ده بود، به او آموخ 

 گزارش، از حضور ایشان در بغداد هنگام زندان، بودن پدر بزرگوارشان در آن شه  در دست س نیس  

 ازدواج 

)ع( دارای تعدادی کنیز بودند، از جمله کنیزان ایشان، سریره مادر امام جواد)ع( اس   وی کنیزى بود کاه باه او امام رضا

سریره یا دُرّه م، گفتند، حض ت رضا او را خیزران نام گذاشتند و این بانو از اهالى نوباه )منققاه ای در آف یقاا( اسا   و 

  همس  دائم، امام رضا)ع( ام حریره بود 

 ف زندان 

در تعداد و اسام، ف زندان امام رضا)ع( نق، های مختلف، وجود دارد؛ گ وه، آنها را پنج پس  و یک دختا ، باه ناام هاای 

محمّد قانع، حسن، جعف ، اب اهیم، حسین و عایشه ذک  ک ده اند؛همچنین در نقل، شیخ صدوق در سلساله ساند روایتا، از 

ت نام ب ده اس ؛ امّا شیخ مفید ب  این عقیده اس ، که امام هشاتم)ع(، ف زنادی فاطمه به عنوان یر، از دخت ان آن حض 

 جز امام جواد)ع( نداشتند  ابن شه آشوبو طر سى،نیز ب  همین اعتقادند 

  

 امام  

امام  و وصای  حض ت رضا)ع( بارها توسط رسول خدا)ص(، پدر بزرگوار و اجداد طاه ینشان)ع( اعاالم شاده باود  باه 

م کاظم)ع( بارها در حضور م دم، ایشان را به عنوان وص، و امام بعد از خویش مع ّف، ک ده بودناد کاه باه یاک ویژه اما

 شود: نمونه از آنها اشاره م،

گف : ب  امام موسى کاظم)ع( وارد شدم در حاالى کاه  از محمّد بن اسماعی، بن فض، هاشمىّ چنین روای  شده اس  که

 -و خدا آن روز را نیاورد -به حض ت ع ض ک دم: اگ  خداى ناک ده ب اى شما اتّفاقى بیفتدایشان به شدّت م یض بودند، 

به ف زندم علاىّ، نوشاته او، نوشاته مان اسا ، و او وصاىّ و »به چه کسى رجوع کنیم )امام بعد از شما کیس (؟ ف مود: 

 .«جانشین من بعد از م گم خواهد بود
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در، امام  ب  م دم را ب  عهده گ ف ، و به رسیدگى امور پ داخ ، شاگ دان پدر امام رضا )ع( در مدینه، پس از شهادت پ

را به دور خودش جمع ک د و به تدریس و ترمی، حوزه علمیه جدش امام صادق )ع( مشغول شد و در این راستا گام هاى 

 بزرگ و استوارى ب داش  

مام  حض ت رضا)ع( ش وع شد، و با توجاه باه ایان ها ق رخ داد، آغاز ا ۸۱2پس از شهادت امام کاظم)ع( که در سال 

 از دنیا رف ، ده سال از امام  حض ت رضا)ع( معاص  زمان هارون بود  ۸۹2که هارون )پنجمین خلیفه عراسى( در سال 

 سال آن در مدینه و سه سال آخ  آن در خ اسان گذش   ۸۱سال طول کشید که  3۲مدت امام  آن حض ت، حدود 

 شهادت

امام رضا)ع( پس از هفده سال سرون  در مدینه و ترلیغ دین و ارشاد م دم، با نقشه و حیلۀ مأمون عراس،، راه خ اسان را 

سالگ، به دس  ماأمون  ۵۵در پیش گ ف   آن حض ت پس از قرول اجراری والی  عهدی مأمون و گذش  سه سال، در 

 خلیفه عراس، به شهادت رسید 

هجا ی قما ی را ساال شاهادت  3۲3نق، های مختلف، به ثر  رسیده اسا   گ وها، ساال  در تعیین سال شهادت امام

 هج ی قم ی را؛ اما مشهور، نظ یه دوم اس   3۲2حض ت م، دانندو عده ای سال 

در تعیین روز شهادت آن حض ت نیز اتفاق نظ  نیس ؛ مانند در روز جمعه از ماه رمضان، هفدهم ماه صاف ، و آخا  مااه 

  صف  

 ان این نق، ها، نظ یه آخ ؛ یعن، آخ ین روز از ماه صف ، مشهورت ین و قاب، اعتمادت ین نق، اس  در می

هجا ی  3۲2ت ین نظ یه در تاریخ شهادت آن حض ت، روز جمعه، آخ ین روز ماه صف  سال بناب این، مشهورت ین و قوی 

  قم ی اس  

 فضائ، 

امامان معصوم)ع(، دارنده تمام کماالت و فضای، اخالق انساان، در م تراه از نگاه بزرگان شیعه، امام رضا)ع( همانند دیگ  

اعل، اس   به گفتۀ آنان، او آن چنان در قلّه شروهمند کمال و فضیل  ق ار دارد کاه ناه تنهاا دوساتان و پیا وانش او را 

وصااف اخالقا، آن حضا ت اناد  دربااره استوده اند، بلره دشمنان کینه توز و س سخ  هم به مدح و ستایش او پ داخته

ه گز ندیدم که امام رضا)ع( به کس، یک کلمه جفا کند و ندیدم که سخن شخص، را ققع »گوید: م، « اب اهیم بن عراس»

داد و ه گاز او را ندیادم کاه باا کند و ندیدم که نیازمندی را از درگاه خویش رد کند  او ه گز در حضور اف اد تریه نم،

نشس ، همه خدم  کاران و غالمان را کنار خنده اش ترسم و لرخند بود  وقت، که کنار سف ه م، صدای بلند بخندد، بلره 

 « نشاندسف ه م، 

 امام هشتم )ع( و ماجرای تشییع جنازه
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 : گویدم،موس، بن سیار که از یاران حض ت رضا علیه السالم اس  ،

ای را شنیدم   من به جس  و یم صدای ناله و گ یهروزی هم اه ایشان بودم همین که نزدیک دیوارهای طوس رسید »

ای را م، آورند در این حال حض ت از م کب پیاده شده و به ط ف جنازه آمدند و آن ا جوی آن رفتم   ناگاه دیدم جنازه

 : چسرد آنگاه رو به من نموده ف مودندای که به مادرش م،بلند ک دند و چنان به آن جنازه چسریدند، همچون بچه

 

 « شودای از دوستان ما را تشییع کند، مث، روزی که از مادر متولد شده، گناهانش پاک م،ه  کس جنازه »

 

:» ی او گذاشتند و ف مودند وقت، جنازه کنار قر  گذاشته شد، حض ت کنار می  نشسته و دس  مرارک خود را روی سینه

 (۸ « )، نخواه، دید دهم که بعد از این دیگ  ناراحتفالن، ! تو را بشارت م،

 

اید شناسید، در حالیره اینجا س زمین، اس  که تا کنون در آن گام ننهادهع ض ک دم : فدای  شوم، مگ  این م د را م،

 .شودامام علیه السالم ف مود: موس، ! مگ  نم، دان، که اعمال شیعیان ما ه  صرح و شام ب  ما ع ضه م،

 

کند، مورد توجه سالم از احوال ما آگاهند و لذا ه  حاجتمندی که رو به سوی آنان م،این چنین اس  که امامان علیهم ال

  .گ ددای ب آورده م،گی د و حاجتش به نحو شایستهق ار م،

 

 خلفای هم عص  

 هارون ال شید، امین و مأمون  :رو و معاص  بودامام رضا)ع( در دوران امام  خود با سه تن از حُرّام و خلفای عراسى روبه

 خواه  بزرگور امام رضا )ع(

 .هج ی قم ی در مدینه چشم به جهان گشود ۸۱2حض ت معصومه علیها السالم در اول سال 

پدرش امام هفتم شیعیان حض ت موس، بن جعف  علیه السالم و مادرش حض ت نجمه بود که به علا  پااک، و طهاارت 

هج ی قم ی در قام  3۲۸سالگ، و در روز دوازدهم ربیع الثان، سال  3۱ ت معصومه در نفس به او طاه ه م، گفتند حض

به شهادت رسید که ام وز بارگاه ملروت، و م قد مقه ش همچون خورشیدی در قلب شه ستان قم م، درخشد و همواره 

 .فیض بخش و نورافشان دلها و جانهای تشنه معارف حقان، اس 

 

و جلوه ای از وجود حض ت زه ا سالم اهلل علیها بود در طهاارت نفاس امتیاازی خااص و  آن حض ت در واقع بتول دوم 

مان زار »بسیار واالداش  که امام هشتم ب ادر تن، آن حضا ت او را )کاه ناامش فاطماه باود( معصاومه خواناد ف مود: 
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د آن اس  که ما ا زیاارت )کس، که حض ت معصومه علیها سالم را در قم زیارت کند مانن« : المعصومۀ بقم کمن زارن،

 .(ک ده اس 

 

الساالم علیاک یاا »مقام علم و ع فان او در م حله ای اس  که در ف ازی از زیارتنامه غی  مع وف او چنین م، خاوانیم: 

)سالم ب  تو ای فاطمه دخت  موس، بن جعفا  و حجا  و اماین از جاناب   :« فاطمه بن  موس، بن جعف  و حجته و امینه

)سالم ب  تو «: السالم علیک ایتها القاه   الحمید  الر   ال شید  التقیۀ ال ضیۀ الم ضیۀ» :موس، بن جعف ( و باز م، خوانیم

ده( بدین لحاا  و مقاماات ای بانو پسندیده نیک س ش ، ای بانوی رشد یافته، پاک طین ، پاک روش، شایسته و پساندی

عال، معنوی آن بانوس  که حض ت رضا علیه السالم در ف ازی از زیارتنامه مع وفش به ما آموخته که در کنار م قادش 

  .«یا فاطمه اشفع، ل، ف، الجنۀ فان لک عنداهلل شانا من الشان» :خقاب به او بگوییم

گاه خداوند دارای مقام، بس ارجمند و واال هست،( امام صادق ای فاطمه! در بهش  از من شفاع  کن چ ا که تو در پیش)

در توصیف قم ساخن گفتاه و آن مراان را حا م خانادان   علیه السالم سالها قر، از والدت حض ت معصومه علیها سالم

بن جعف  رسال  خوانده بود  آنگاه ف مود: به زودی بانوی، از ف زندانم به سوی آن کوچ کند که نامش فاطمه دخت  موس، 

 .اس  و با شفاع  او همه شیعیانم وارد بهش  م، شوند

 

خاندان عصم  پیامر  در انتظار آن بودند که این دخت  ممتاز چشم به این جهان بگشاید تا قلب و روی آنان را به دیادار 

علیه السالم پیام آور خود روشن و منور گ داند  آغاز ماه ذیقعده ب ای حض ت رضا علیه السالم و دودمان نروت و آل عل، 

شادی مخصوص و پایان بخش انتظاری عمیق و شور آف ین بود زی ا حض ت نجمه ف زندی جز حض ت رضا علیه الساالم 

 .نداشاااااا  و ماااااادتها پااااااس از حضاااااا ت رضااااااا نیااااااز دارای ف زناااااادی نشااااااده بااااااود

 

ت معصاومه علیهاا هج ی قما ی و ساال والدت حضا  ۸۴۱از آنجا که سال والدت حض ت رضا علیه السالم یعن، سال 

و بین این دو والدت بیس  و پنج سال فاصله بود و از ط ف، امام صادق علیه السالم والدت چنان دخت ی  ۸۱2سالم سال 

  .را مژده داده بود، از این رو خاندان پیامر  بیصر انه در انتظار طلوع خورشید وجود حض ت معصومه علیها ساالم بودناد
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گشود ب است، که آن وز ب ای اه، بی  عصم  بخصوص امام هشتم و حض ت نجمه سالم هنگام، که وی چشم به جهان 

اهلل علیه روز شادی و س ور وصف ناپذی  و از ایام اهلل بود زی ا اخت ی از آسمان والی  و امام  طلوع ک ده بود که قلرهاا 

 م السالم گ م، و صفا م، بخشیدرا جال و شفا م، داد و چشمها را روشن م، ک د و به کانون مقدس اه، بی  علیه

این سوال که پیامر  اسالم با آنره چند ف زند دخت  داش  چ ا حض ت زه ا را بیشت  دوس  ما، داشا  و باه او بیشات  

اعترار م، داد  سوال، اس  که درباره حض ت معصومه علیها سالم نیز صادق اس  که چ ا حض ت موس، بن جعف  علیاه 

بسیار به حض ت معصومه علیها سالم توجه م، ک د و در میان آنها این دخت  به آن همه مقامات السالم با داشتن دخت ان 

داشاتن علام، تقاوا و جهااد و  ,نای، شد  پاسخش این اس  که در آیات ق آن و گفتار پیامر  و امامان به طور مر ر معیار

 سای  ارزشهای واالی انسان، اس 

 

همچون جده اش حض ت زه ا سالم اهلل علیه در معیارهای ارزش، اسالم یره تاز ب است، که حض ت معصومه علیها سالم 

ع صه ها و در علم و کماالت و قداس  گوی سرق  را از دیگ ان ربوده بود  وی تافته ای ملروت، و جادا بافتاه و سااختار 

« : فاداها ابوهاا» علیها ف ماود: وجودی او از دیگ ان ممتاز بود همان گونه که پیامر  )ص( در شان حض ت زه ا سالم اهلل

فاداها »)پدرش به فدایش باد(، حض ت موس، بن جعف  علیه السالم نیز در شان حض ت معصاومه علیهاا ساالم ف ماود: 

حض ت معصومه علیها سالم همنام حض ت فاطمه زه اس  دراین نام رازها نهفته اس   یر، از رازها این بود که در «ابوها

 .خود پیش، گ فته و دیگ  این که از ورود شیعیان به آتش دوزخ جلوگی ی م، نمایدعلم و عم، از رقرای 

همچنین از نظ  کماالت علم، و عمل، ب، نظی  اس  دیگ  این که گ چه م قد مقه ش آشرار اس  و همانند م قد مقه   

خادا روى داده اماام بااق  حض ت زه ا سالم اهلل علیها مخف، نیس  ول، مقابق مراشفه ای کاه با ای بعضا، از اولیاای 

کس، که م قد حض ت معصومه علیها سالم را زیارت کند به همان مقصودی نای، »صادق علیهم السالم ف مودند:   امام  یا

خواهد شد که از زیارت قر  حض ت زه ا سالم اهلل علیها نای، م، شود  از دیگ  مشابه  هاای حضا ت معصاومه علیهاا 

ایشان در راه اثرات والی  بود زی ا حض ت معصومه علیها سالم نیز آن چنان تالش کا د سالم به حض ت زه ا فداکاری 

  .که جان خود را فدا نمود و به شهادت رسید
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یعن، حض ت معصومه علیها سالم نیز با کاروان، از حجاز به سوی خ اسان ب ای دیدار چه ه عظیم والیتمداران عص  یعن، 

ک  ک ده تا یار و یاور او باشد ول، در مسی  هنگام، که باه سا زمین سااوه رساید ب ادرش حض ت رضا علیه السالم ح 

دشمنان خاندان نروت در یک جنگ ناب اب  بستگان و ب ادرش را به شهادت رساندند و باا ریخاتن زها  در غاذایش او را 

 مسموم ساختند که بیمار شد و به قم آمد و پس از شانزده روز سرون  در قم به شهادت رسید

 

همان گونه که حض ت زه ا سالم اهلل علیها با استداللهای متین و استوار، حقانی  والی  حض ت عل، علیه السالم را تریین 

م، ک د، حض ت معصومه علیها سالم نیز چنین بود  روایات، که از آن حض ت نق، شده غالراً درباره امام  و والی  علا، 

 .والی  امااماان معصوم نیز ثاب  م، شود علیه السالم اس  که با اثرات والی  او

ب ای نمونه حض ت معصومه با چند واسقه از حض ت زه ا نق، م، کنند که ف مود: پیامر  در شب مع اج به بهش  رف  

)معراودی جاز « : الاله اال اهلل محمدا رسوله عل، ول، القاوم»و ب  روی پ ده ای در قص  بهش  دید که چنین نوشته شده: 

تا و ب، همتا نیس  محمد رسول خدا و عل، ول، و رهر  م دم اس ( و ب  روی پ ده درگاه قصا  دیگا ی نوشاته خدای یر

شیعیان عل، رستگارند( نیز با چند واسقه از رسول خدا )ص( نقا، ما، کناد کاه ) «شیع  عل، هم الفائزون»شده اس : 

، که با حب آل محمد از دنیا با ود شاهید از دنیاا آگاه باشید! کس«: اال من مات عل، حب آل محمد مات شهیدا»ف مود:

 .(رفته اس 

حض ت زها ا ساالم اهلل علیهاا یر، از روایات او که با چند واسقه به حض ت زه ا سالم اهلل علیها م، رسد این اس  که:

اویم عل، هم آیا سخن رسول خدا را ف اموش ک ده اید که در روز عید غدی  خم ف مود: ه  کس من موال و رهر   :ف مود

نسر  تو به من همانند نسر  هارون ب ادر موس، باه موسا، )ع( اسا  به ایان  موال و رهر  او اس  و نیز به عل، ف مود:

ت تیب م، بینیم حض ت معصومه علیها سالم عالمه محدثه آل طه بود و قدم به جای پای حض ت زه ا ساالم اهلل علیهاا 

جهاد و تالش ب ای اثرات حق کوشید تا جای، که جانش را فادای والیا  نماود و شاهد   گذاش  و همچون او در ع صه

 .شهادت نوشید

 ک امات حض ت فاطمه معصومه)س(
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 فداها ابوها

نق، ف موده کاه روزی عاده ای از شایعیان وارد مدیناه شادند و « کشف اللئال،»آی  اهلل سید نص  اهلل مستنرط از کتاب 

واستند از محض  امام کاظم)ع( بپ سند  امام علیه السالم در سف  بودند، پ سش های خود را پ سش های، داشتند که م، خ

نوشته به دودمان امام  تقدیم نمودند، چون عزم سف  ک دند ب ای پاسخ پ سش های خاود باه منازل اماام)ع( شا فیاب 

و حض ت معصومه)س( پاسخ آن پ ساش شدند، امام کاظم)ع( م اجع  نف موده بود و آنها امران توقف نداشتند، از این ر

ها را نوشتند و به آنها تسلیم نمودند، آنها با مس ت ف اوان از مدینه منوره خارج شدند، در بی ون مدینه با امام کااظم)ع( 

 .مصادف شدند و داستان خود را ب ای آن حض ت ش ح دادند

 «فداها ابوها»:الحظه ک دند، سه بار ف مودندهنگام، که امام)ع( پ سش های آنان و پاسخ های حض ت معصومه)س( رام

باتوجه به این که حض ت معصومه)س( به هنگام دستگی ی پادر بزرگاوارش خ دساال باود،این « پدرش به ق بانش باد »

 .داستان از مقام بسیار واال و دانش بسیار گست ده آن حض ت حرای  م، کند

 جالل و جر وت حض ت فاطمه سالم اللّه علیها

 :آی  اللّه م عش، نجف، قدّس س ه بارها ب ای طالب م، ف مودندم حوم 

چه، شب  -که از زهّاد و عرّاد مع وف نجف بود  -علّ  آمدن من به قم این بودکه پدرم، آقا سید محمود م عش، نجف، 

ت علا، علیاه در ح م امی  المنمنین علیه السالم، بیتوته نمود که آن حض ت را بریند  پس شر، در حال  مراشفه، حضا 

 السالم را مشاهده ک د که به ایشان ف مود: سید محمود چه م، خواه،؟

ع ض م، کند: م، خواهم بدانم قر  فاطمه ی زه ا سالم اللّه علیها کجاس ؟ تا آن را زیارت کنم  حض ت ف موده بودند: 

 .من که نم، توانم ب خالف وصی  آن حض ت قر  او را معلوم کنم

 هنگام زیارت چه کنم؟ع ض م، کند: پس من 

حض ت ف موده بودند: خداوند متعال، جالل و جر وت حض ت فاطمه را به فاطمه ی معصاومه ساالم اللّاه علیهاا عنایا  

ف موده اند؛ پس ه  کس که بخواهد به زیارت حض ت فاطمه زه ا نای، شود، به زیارت حض ت فاطمه معصومه سالم اللّه 

 .علیها ب ود

 فلسف، امراهگشای مشرالت 

شااهرار فلسافه « اسافار اربعاه»م حوم صدر المتألهین شی ازی، فیلسوف بزرگ جهان اسالم و صاحب کتااب گ انسانگ 

قم مقیم گشته و در آنجا به تح ی  مراحث « کهک»اسالم،، در سالهای اواخ  عم  پ  ب ک  خود، ترعید شده و در روستای

در زمینه ی فلسفه، مشرل، ب ایم پیش م، آمد که از ح،ّ آن عاجز ما، فلسف، مشغول شده بود  ایشان گفته اس : ه گاه 

ماندم، با پای پیاده از کهک به قم م، رفتم و به کنار قر  حض ت فاطمه ی معصومه سالم اللّه علیها رفته، از آن حضا ت 

 .ماستمداد م، نمودم  با این کار، مسأله و مشر، من ح، م، شد و سپس به روستای کهک باز م، گشت
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 مراشفه بزرگ صدر المتالهین در ح م فاطمه معصومه

استاد آیۀ اهلل جوادی آمل،: اگ  انسان کتاب، و یا مقلب علم، را در شه ی که از نظ آب و هوا و موقعیا  اقلیما، از قام 

 علیهاا بهت  اس ، مقالعه کند؛ بعدعین همان کتاب و یا مقلب را در جوار رحم  بارگاه حض ت فاطمه معصومه سالم اهلل

در قم مقالعه کند، م، بیند که ب کات دیگ ی نصیب انسان م، شود، و حقایق باالت ی ب ای انسان کشف م، گا دد  ایان 

حقیق  ب ای جناب صدر المتالهین نیز پیش آمده اس   زی ا ایشان، هنگام، که در کهک زندگ، م، کا د، با ای عا ض 

ومه سالم اهلل علیها مش ف م، شد  در یر، از این سف ها در جوار قرا  ادب و توس، به بارگاه ک یمه اه، بی  فاطمه معص

فاطمه معصومه یک مساله مهم و پیچیده فلسف، یعن، اتحاد عاق، و معقول در یک مراشفه ع فان،، ب ایش ح، شد  او خود 

یچ فیلساوف مسالمان، در این زمینه م، گوید: مسأله اتحاد عاق، و معقول از مشرلت ین مسای، فلسف، اس  ک تا کنون ه

توفیق ح، آن را پیدا نر ده اس   من با توجه کام، به سوی خدای سرحان از او خواستم که مشر، ب ایم ح، شاود  دری 

کن  حین تسوید هذا المقام به کهاک »از رحم  حق ب  من گشوده شد و در این مورد مع ف  جدیدی ب ایم حاص، شد  

هنگاام « موس، ابن جعف  مستمدا منها و کان یوم الجمعه فانرشاف لا، هاذا االما ؛من ق ی قم، فجئ  ال، قم زائ ا لرن  

نوشتن این بحث من درق یه کهک قم بودم  از آنجا رهسپار قم شدم، به زیارت دخت  موسا، بان جعفا  علیهماا الساالم 

با  مان کشاف مش ف گ دیدم و از آن حض ت در ح، این مسأله یاری جستم  به ب ک  او در روز جمعاه ایان مقلاب 

 .گ دید

 

قائ، بودناد و هساتند و او را باا   شخصی  های بزرگ دین ارج و منزل  بسیار واالی، ب ای حض ت معصومه علیها سالم

 :حض ت زه ا سالم اهلل علیها مقایسه م، کنند

 

کا ده در بی  اس  او را با حض ت زها ای اطها  مقایساه  ۴۴حض ت امام خمین، )قدس س ه( در قصیده ای که شام، 

 :بخش، از آن م، گوید

 

 دخت  چون این دو در مشیمه قدرت

 نااامد و نایاد دگاا  هماره مااقدر

 

 آن یک امواج علاام را شده مراادا

 ویان یک افواج حلم را شده مصدر

 

 آن یااک درعالااام جاللا  کاعره
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مشااع  کر یایا، ملک در یک  وین

بگفتم گ نه و لاب بستاه یلااادم لم

مقه دخا نااور دو این خدایاند ا   

مزین کا د مدیناه خااک یااک آن

انااور یاک این نمود را قم  صفااحه

جن  شا افا  از ک د ایان قم خاک

کااوث  یک آن ناماوده ماادینه  آب

ساالم معصومه حض ت مقه  م قد کنار س ه(مر ر )قدس ب وج دی حسین آقا حاج العظم، اهلل آی  حض ت ک، اهللم جع

پ داخ علیها م، مناجات به و داد م، ق ار واسقه را حض ت آن خاص تواضع و تض ع با آنجا در و آمد .م،
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