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موضوع :مَظهر و مُظهر صفت طهارت ،حضرت زهرای اطهر علیهاالسالم میباشند

⚫️⬛️صفت طهارت ،محوری ترین صفات است و مَظهر و مُظهر آن حضرت زهرای اطهر علیهاالسالم میباشند و نبوت و
والیت و امامت همه مشروط به عصمت ایشان است چنانچه حضرت امام حسن عسکری علیه السالم میفرمایند  « :نحن
حجة اهلل علی الخلق و جدتنا فاطمه حجة اهلل علینا  :ما اهل بیت ،حجت خدا بر خلق هستیم و جده و مادر ما ،حضرت
زهرا صلی اهلل علیها ،حجت خدا بر ما اهل بیت است».

⚫️⬛️وقتی ثابت شد که حضرت زهرة الزهرا ،مبارکه ،کوثر و صاحب حکمت و خیر کثیرند و احاطه قیومی به مراتب
مادون خود دارند و هدایت و سعادت مرهون امامت و نبوتی است که حضرت فاطمه علیهاالسالم ،اُمّ و ریشه ی هر دو
میباشند ،حال باید به این نکته جدید اشاره کرد که والیت و محبت آن حضرت عین محبت و والیت دیگر از معصومین
علیهم السالم  ،بر همهی خالیق واجب است و ایشان و همه معصومین علیهم السالم محبت و والیتی دارند که قبولی آن
محور قبولی توحید و معاد و دیگر از اصول است و وقتی محور توحید و معاد و نبوت ،حب و معرفت و قبولی والیت
معصومین علیهم السالم است ،معلوم میگردد که دیگر از فروعات دینی و اخالقی و حقوقی به طریق اولی فرع بر والیت
و محبت ایشان میباشد.

⚫️⬛️یعنی هیچ فرعی از فروعات دینی و هیچ امری از مسائل اخالقی و حقوقی از کسی مقبول حق تعالی نمیگردد
اال آنکه باید متصل به شجره طیبه ی والیت محمدیین علیهم السالم باشد و این اتصال فرع به اصل است که ما از آن به
اضافه اشراقیه تعبیر میکنیم و معنایش این است که تمام فروع دین مثل نماز و روزه و حج و زکات و ...و تمام حقوق
الهی و حقوق مردم و ...و تمام صفات نیک اخالقی از اشراقات سلسلهی محمدیین علیهم السالم است و بدون اتصال به این
خاندان ،نه تنها طهارت بخش و مُقَرِّب ما به حضرت حق نیست بلکه دور کننده نیز میباشد .مثل آنکه بوسیلهی اتومبیلی
که در راه غلط حرکت میکند ،نه تنها مسافران به مقصد نمیرسند بلکه آنها را از مقصد دورتر میشوند (.به همین مطلب
روایات منقول از شیعه و غیر شیعه داللت دارد که متذکر خواهیم شد).
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