




هجری قمری در شهر مدینه خداوند دختری که وعده ۱۷۳اول ذیقعده سال 
مود داده شده بود را به حضرت امام موسی بن جعفر علیه السالم عنایت فر

س از بود و پ(علیه السالم)تنها خواهر تنی امام رضا(سالم اهلل علیها)حضرت معصومه .
.نشست(سالم اهلل علیها)سال بر دامان سبز حضرت نجمه ۲۵

هنگام والدت حضرت زمامدار حکومت عباسیان هارون الرشید سفاک بود و
با (ه السالمعلی)دوران کودکی حضرت معصومه . شیعیان تحت فشار شدیدی بودند

دوران تحمل زندان و شکنجه های بی امان حضرت امام کاظم علیه السالم
.مصادف بود



کاروانی به شوق زیارت امام و گرفتن پاسخ سواالتی که عالمان بالد از جواب آن 

رساندندعلیه السالم خود را به مدینه و به منزل حضرت امام کاظم ،درمانده بودند

...جماعت ماندند و حسرت دیدار و آن سواالت بی جوابآن ،بودنداز شهر خارج حضرتاما 

وانی پا محمد بودند با وجود آنکه هنوز به سن نوجد عالم آلشاگرکه در علم و فضیلت سالم اهلل علیها حضرت معصومه 
.دادنگذاشته بودند پاسخ تمام سواالت سنگین را مکتوب کرده و به انان 

علیه السالم اظم امام ک.نمودندو ماجرا را بازگو ؛شدندمواجه علیه السالم کاروان در مسیر بازگشت با حضرت موسی بن جعفر 

:مکرم خویش را مطالعه فرمودند و ضمن تایید تمام جوابها سه مرتبه فرمودنددختر پاسخ های 

"فدایشپدرش ...ابوهافداها "

(پیامبر بودند،بوداین جمله را که پیش از این تنها معصومی که در مورد دختر خویش فرموده )



عباس در ازآنجا که حضرت موسی بن جعفر علیه السالم در سال های پایانی عمر خویش مدام توسط حاکمان بنی
بن موسی والیت و تربیت حضرت معصومه علیه السالم از همان اوایل کودکی بر عهده حضرت علی،بودندزندان 

.بودعلیه السالم الرضا 

بل شدعمیق تر از ق(بودندحاال امام زمان که )رابطه ایشان با برادر علیه السالمو البته پس از شهادت امام کاظم 

هجرت تاریخی حضرت به سوی،جملهنمونه های والیت مداری در زندگی حضرت بسیار چشمگیر است از 
چراکه وقتی امام رضا علیه السالم مجبور به سفر سوی مروشدند؛خراسان

جرت با امام هذنغم سنگین فراق از امام و برادر خود را نداشت تا اینکه بعد از مدتی کوتاهی به تحمل ،حضرت 
در آن برهه نایشااز سوی دیگر می بینیم تمام احادیث نقل شده توسط .کردبصیرت خود را به سوی خراسان آغاز 

.داردبه موضوع والیت مربوط می شود و این نشان از عمق بصیرت و اوج موقعیت شناسی ایشانزمانی خاص 



ن بزرگ خاندا،خزرجبه قم ایشان در منزل موسی بن سالم اهلل علیها فاطمه معصومه حضرت بعد از ورود 

تین اهل بیت و بیش از فتح مکه برمی گردد و در تمام تاریخ از پیروان راسبه اسالم آورند شان که )اشعریون 
(بودنداز عالمان و راویان احادیث شیعه 

مه اهل بیت کری.گرفتشده بود بیت النور لقب نور مو آن خانه که از نور کریمه اهل بیت دگزیدنمسکن 

بادت محرابی برای ع،بیماریروز در قم مهمان بودند و در این مدت کوتاه با وجود مسمومیت بر ۱۷مدت 

صوصاً خ،قمداده و شب و روز به راز و نیاز با معبود خود مشغول بودند و البته در این میان مردم قرار خود

را از چشمه علوم الهی و معارف دینی خود بی بهره نمی گذاشتندبانوان 



شهر مقدس قم به برکت آن وجود با کرامت مهم ترین مرکز علمی  جهان تشیع شد و اکنون

مقدس گرد آستان،تشیعاز صدها کشور جهان طالب علوم دینی در کنار بزرگترین عالمان و مراجع 
رای تبرک همه روزه از جای جای دنیا زائرانی ب.کنندکسب فیض می سالم اهلل علیها حضرت فاطمه معصومه 

جستن به این استان پاک زائر حضرت می شوند

هستند که فرمودند علیه السالم و همه دلخوش به فرمایش حضرت امام جواد 

«بودکه عمه ام را در قم زیارت کند بهشت برای او  خواهد هر »

حضرت زائران رو به ضریح آسمانی بانو دست به سینه می گذارند و زیارت نامه حضرت را که بعد از
م است در بانوان اهل بیت علیه السال(معصومشده از روایت )ماثورهتنها زیارتنامه سالم اهلل علیها زهرا 

قرائت میکند



اهلل علیهاسالمخاص به دنبال یافتن مرقد حضرت زهرا  طریقی نقل است که آیت اهلل مرعشی از 

آمدبودند در عالم مکاشفه ندا 

«علیک بکریمه اهل البیت»
ی از کریمه از یافتن آن قبر مخفی به دنبالش هستهرآنچه...)بیتبر تو باد زیارت کریمه اهل 

(استسالم اهلل علیها مرقد حضرت زهرا گاه تجلیکه در ایام غیبت مرقدش بطلب اهل بیت 
اولین هجرت نمودند و تا پایان عمر همیشهم قایشان بر این اساس بی درنگ از نجف به سوی 

ارت مرقد این مکاشفه باعث می شود شیعیان دلسوخته که حسرت زیماجرای .زائر بانو بودند 
.شوندرا دارند اینجا کمی آرام سالم اهلل علیها مخفی حضرت زهرا 



که می خوانیمآنجا در زیارتنامه دختر با کرامت حضرت باب الحوائج 

"الجنهفاطمه اشفعی لی فی یا "

چون شان و ،از حضرت می خواهیم در مراتب بهشت ما را شفاعت نماید
.منزلتی غیرقابل وصف دارد

فَإِنََّ لَکِ عِنْدَ اهللِ شَأْناً مِنَ الشََّأْنِ

را امام صادقسالم اهلل علیها حضرت معصومه مقام شفاعت

علیه السالم ده ها سال پیش از به دنیا آمدن آن وجود نورانی روایت 
:فرمودند

تَدخُلُ بِشَفاعَتِها شِیعَتی الجَنََّةَ بِأجمَعِهِم
ت خواهند من با شفاعت او فاطمه معصومه علیه السالم وارد بهششیعیان همه 

....شد

"۳۲8،ص60بحاراالنوار،ج"




