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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 رحلت حضرت معصومه

ی ی معصومه، خواهر یگانهجعفربنگداز دخت بزرگوار موسیلروز رحلت جاندر سا

قرار  معصومهی، حضرت فاطمهی امام جوادی دُردانهو عّمه امام رضا

 ایم. گرفته

القدری است. شاید در بین شخصیّت بسیار واال و عظیمُ  این دختر بزرگوار امام کاظم

ی بلند که امام معصوم نبودند، تعداد کمی داشته باشیم که تا این مرتبه فرزندان ائمّه

و  کبری، مثل زینبکمال راه یافته باشند. غیر از فرزندان امیرالمؤمنین

عبداهلل، در بین اکبر ابا، مثل علیالحسینعبداهللو فرزندان ابا العبّاس الفضل ابا

شناخته نشده باشد.  عظمت حضرت معصومه زادگان شاید شخصیّتی به واالیی و امام

ی قعدهخاتون، در اوّل ذیو مادر بزرگوارشان نجمه این دُخت بزرگوار، از امام هفتم

قدم به این عالم خاک گذاشتند و عمر شریف آن بزرگوار مثل  هجری قمری 171سال 

عمر کوتاهی بود؛ درنگ زیادی در این عالم نکردند؛  ی بزرگوارشان حضرت زهراجدّه

وهشت سال است. آن حضرت در چنین روزی دّاکثر زمانی که نقل شده است بیستح

هجری قمری این عالم را غریبانه ترک کردند. امام  101الثّانی، در سال یعنی دهم ربیع
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های آن هم این باشد که دستگاه فرزندان زیادی دارند، شاید یکی از علّت کاظم

بسته  کمر به مَعدوم کردن نسل پیامبراختناق عبّاسی و حکومت ستمگر هارونی 

زادگان به دست این سفّاکان به شهادت رسیدند. خاطر تعداد زیادی از امام همین بود و به

فرزندان زیادی  باقی بماند، امام کاظم اهللی پاک رسولبرای اینکه سُالله

ران جوانی در دو آنهانقلی حضرت نوزده پسر و هجده دختر دارند که غالب به داشتند. بنا

 خاتوندو فرزند از نجمهتوسّط حکومت هارونی به شهادت رسیدند. امام کاظم

، الرّضا موسی بن سران دیگرشان است. یکی از آنها علیّی فرزندان از همدارند؛ بقیه

اند؛ حضرت است. این خواهر و برادر تنی معصومهیامام هشتم و دیگری فاطمه

باختگی به به خاطر ارادت و دل است. امام کاظم معصومه خواهر تنی امام رضا

نام چهار نفر از دخترانشان را فاطمه گذاشتند. یکی  ی بزرگوارشان حضرت زهراجدّه

ملقّب بودند و مرقد  کبرییهستند که به فاطمهمعصومهیاز آنان حضرت فاطمه

است. فرزند دیگری به نام  بیتدادگان اهلگاه دلشریفشان در شهر قم قبله

؛ که مرقد این بانوی بزرگوار در شهر باکو، پایتخت کشور آذربایجان صغریی فاطمه

داشتند؛ که مرقد شریف ایشان در شهر اصفهان به است. دُخت دیگری به نام فاطمه

. امام ستنده هانی هستند، با مرقد ایشان آشناکه اصف فاطمه است. کسانی یسِتنام 

دختر دیگری به نام فاطمه دارند؛ که مرقد این بانوی بزرگوار هم در شهر رشت  کاظم

حساب  قرار دارد و ظاهراً آنجا با نام خواهِر امام معروف است؛ ولی بعد از امام رضا

کاماًل متمایز و جداست. این بانوی  از دیگر فرزندان امام کاظم حضرت معصومه
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وپنج سال بیست الف سّن ایشان با برادر بزرگوارشان حضرت رضابزرگوار که اخت

 است، جایگاه واالیی پیش پدر دارند. 

اند؛ امّا امروز لقب دیگری هم در مورد به ایشان دادهلقب معصومه را هم حضرت رضا

شناسند. کریم می بیتی اهلمشهور است و ایشان را به کریمه حضرت معصومه

 هستند. حضرت معصومه بیتی اهلو کریمه جتبیامام م بیتاهل

ی این بانوی بزرگوار اسالم خارج از وصف است و معجزات العادهکرامات و عظمت فوق

انگیز است. بزرگانی در حرم حضرت عظیمی که از آن حضرت مشاهده شده، حیرت

بنا به نقل  اند؛ حتّیرا داشته ِفداهاَرواحُناعصرتوفیق تَشَّرُف به محضر حضرت ولیّ  معصومه

رسد می واحُناِفداهاَراهللبقیّةخدمت حضرت  یکی از بزرگان در حرم حضرت معصومه ،زرگیب

اند و صورت مبارک خودشان را روی نشستهاَرواحُناِفداه کند که حضرت حجّتو مشاهده می

ر محبّت و ارادت ی بزرگوارشان اظهااند و به محضر عّمههای پای ضریح گذاشتهسنگ

 کنند.می

کسی را نداشته  زادگان شاید غیر از حضرت معصومهاوّالً شما بدانید از میان امام

و متن  نامهبرای او زیارتباشیم که زیارت مأثوری داشته باشد؛ یعنی امام معصوم

، در ضمن زیارت حضرت اکبرزیارتی را بیان کرده باشند. زیارتی از حضرت علی

آید زیارت مستقلّی به این شکل داشته نقل شده است، ولی من یادم نمی  دهللعب ابا

اند و آن اینکه ی لطیفی است که بزرگی به آن اشاره کردهباشیم. در متن این زیارت نکته

کنیم، از انبیا، از که وقتی سالم میی دیگرهای ائّمهی زیارتنامهبر خالف همه
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الم  »دهیم: سالم میکنیم و حضرت آدم شروع می الم  عَٰل ن وحٍ نَِبی   َصْفَوِة هللِا؛  آَدمَ   عَلٰ   اَلسَّ  اَلسَّ

الم  عَلٰ  الم  عَلٰ   هللِا؛ اَلسَّ وسٰ   ِاْبراِهَی َخِليِل هللِا؛ اَلسَّ الم  عَلٰ   م  ِی هللِا؛ اَلسَّ وحِ هللاِ   ِعيسٰ   ََكِ و برایتان  «ر 

کنند. این یم که یعنی چه؟ به کسی که نیست سالم نمیها را بگوماجرای این سالم

اند و دور ضریح   آمدهی انبیا به حرم حضرت معصومهها به این معناست که  همه سالم

کنید، به آنها اند و چون حضور آنها را در آنجا احساس میمطهّر آن بزرگوار حلقه زده

. 1«الم  عَلَْيَك اي َرسوَل هللاِ اَلسَّ »شوند: مخاطب می کنید. بعد هم پیامبرسالم می

کنید. پیامبراکرمبینید و خدمت حضرت مستقیماً سالم میآنجا می را پیغمبر

کنید. بعد سالم میاند. بعد به امیرالمؤمنینآمده هم به زیارت حضرت معصومه

کنید. در سالم میزهرا یکنید، بعد به حضرت فاطمهسالم میبه حسنین

قبل  معصومهیبه این شکل است؛ امّا در زیارت حضرت فاطمه ر ائمّهزیارت سای

کنید: سالم میی زهرا و حضرت خدیجهاز اینکه شما به ائمّه سالم کنید، به فاطمه

الم  » و  زهرای؛ سالم بر تو ای دختر بزرگوار فاطمه«فاِطَمَة َو َخِدجَيةَ   اي ِبنَْت   عَلَْيكِ   اَلسَّ

الم  »گویید: بعد می کبرییخدیجه ْؤِمِنيَ   اَلسَّ . این لطافت خاصّی «عَلَْيِك اي ِبنَْت اَِمرِي الْم 

ای بین این بانوی بزرگوار با آن دو بانوی بزرگوار صدر ی ویژهدهد رابطهدارد؛ نشان می

زهرا یطمهفا مَنابنایبوجود دارد. این بانوی بزرگوار  زهرایاسالم، به ویژه فاطمه

را  ی زهرا ی ما فاطمهوقت خواستید قبر جدّهعلّت فرمودند: هرهمین هستند و به

وقت وارد حرم را زیارت کنید. لذا هر معصومهیزیارت کنید، به قم بروید و قبر فاطمه

                                                 

 .745 ص س، معصومه حضرت زیارت مفاتیح، قمّی، و 622 ص ،99 ج بحار، مجلسی، .1
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سالم کنید، به خود  که به حضرت معصومهشوید، قبل از اینمی حضرت معصومه

بدانید و اوّل خدمت  سالم کنید. این ضریح را ضریح حضرت زهرا حضرت زهرا

های دل را باز کند و جواب سالم را هم با آن حضرت سالم کنید. امیدوارم خدا گوش

 بشنوید. گوش دلتان از زبان خود حضرت زهرا

 از عرض ادب و ارادت، ازخواستی که ما بعد کردم: دردر متن زیارت این نکته را عرض می

َشأاًن ِمَن   ِعْنَد هللاِ   َلِ   الَْجنَِّة؛ فَِانَّ  ِف  ِل  یاي فاِطَمة  اْشَفعِ »کنیم، این است: می حضرت معصومه 

أنِ  خدا! ! ای دختر ولیّ جعفربنمعصومه! ای دختر بزرگوار موسیی؛ ای فاطمه1«الشَّ

 ِف  ِل  یِاْشَفعِ »کن:  ی ولیّ خدا! برای من در بهشت شفاعتخدا! ای عمّهولیّ ای خواهر 

گویید داخل خود بهشت که بهشت بروم؛ میگویید مرا شفاعت کن برای این. نمی«الَْجنَّةِ 

گویید شفاعت کن من بهشت بروم؛ وقت میمرا شفاعت کن. این دو تا حرف است؛ یک

. داخل بهشت ؛ در داخل بهشت مرا شفاعت کن«الَْجنَّةِ  ِف  ِل  یِاْشَفعِ »گویید: وقت میولی یک

، وارد بهشت شد بهشت شود ردواشفاعت ها برای این است که فرد چه شفاعت کن؟ برای

این یک شفاعت خاصّه است. بنابر نظر برخی از بزرگان اهل ای چه؟ دیگر شفاعت بر

 اَجمعینعلیهماهللصلواتر و ائّمه بمعرفت این شفاعت، شفاعت برای توفیق رسیدن به محضر پیام

توانند واسطه و شفیع شوند که وقتی دوستان هستند که می است. حضرت معصومه

ی و فاطمه ی هدیشت شدند بتوانند به محضر پیامبراکرم و ائمّهوارد به بیت اهل

 نائل شوند.  اَجمعینعلیهماهللصلواتزهرا 

                                                 

 .745 ص ،3 معصومه حضرت زیارت مفاتیح، قمّی، و 625 ص ،99 ج بحار، مجلسی، .6
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ای دارند و تعظیم زیادی در طول تاریخ از العادهاین بانوی بزرگوار شأن و جاللت فوق

لحه جانب بزرگان شیعه شده است که این منزلت و جایگاه واالی زن مؤمنه و عارفه و صا

دهد که چقدر بلند است. اگر کسی بخواهد جایگاه زن را در اسالم ببیند، بیاید را نشان می

های سفید و عظمتی که دارند، افتخار و نگاه کند که مراجع عظام تقلید با محاسن

 العظمیاهللباشند. حضرت آیت کنند که خادم حرم حضرت معصومه می

را داشتند و در تمام  حرم حضرت معصومه سَِمت خادمی افتخاری نجفی مَرعَشی

که ایشان در قید حیات بودند و امکان حرکت داشتند، با آن سّن باال و عمر هم تا وقتی

گذاشتند یک روز آمدند و نمیمی کهولت، هر روز سحرها به زیارت حضرت معصومه

محضر این شکل به همینهم ترک شود. بزرگانی هم که امروز هستند، مراجع بزرگ، به

کنند. شأن و منزلت زن در جهان اسالم را اینجا بانوی بزرگوار عرض کوچکی و ادب می

توان دید. البتّه منظور از زن، نه زن مطلق؛ بلکه زن پرورش یافته در مکتب قرآن و می

بینید که قرآن، طور مطلق قابل تجلیل نیست. شما میکه مرد هم ایناینکما بیتاهل

است؛  5یعنی حریص 4است؛ انسان هَلوع 1کند: انسان عَجولشدّت مذمّت میانسان را به

یعنی بسیار ستمکار است؛ انسان  7یعنی بسیار نادان است؛ انسان ظَلوم 6انسان جَهول

                                                 

 .«عَجوالً اْالِنْسانُ كانَ وَ بِالْخَیْرِ دُعاءَهُ بِالشَّرِّ اْالِنْسانُ یَدْعُ وَ» :11 یآیه اسراء، یسوره .3

 .«هَلوعاً خُلِقَ اْالِنْسانَ اِنَّ» :19 یآیه معارج، یسوره .4

 .«رَحِیمٌ رَؤفٌ بِالْمؤْمِنینَ عَلَیْكُمْ  حَرِیصٌ عَنِتُّمْ ما عَلَیْهِ عَزِیزٌ اَنْفُسِكُمْ مِنْ رَسولٌ جاءَكُمْ لَقَدْ» :165 یآیه توبه، یسوره .7

 اِنَّهُ الْاِنْسانُ حَمَلَهَا وَ مِنْها اَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها اَنْ فَاَبَیْنَ الْجِبالِ وَ اْالَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى اْالَمانَةَ عَرَضْنَا اِنّا» :56 یآیه احزاب، یسوره .2

 .«جَهوالً ظَلوماً كانَ
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است و امثال اینگونه تعابیر  10یعنی ناسپاس است؛ انسان بخیل 9است؛ انسان کَفور 8قَتور

معنی است که انسان در محضر این  است! آیا اینها به چقدر در قرآن راجع به انسان آمده

ی طبیعیِ وجودش گوید: انسان زمینهای است؟ نه، قرآن میگونهقرآن، موجود پَست این

گونه است: اگر به شکل خودرو بار بیاید و رشد کند، تحت تربیت و پرورش اولیای خدا این

، چنین موجودی خواهد شد؛ موجود اگر مثل علف هرزه برویدو دین خدا قرار نگیرد، 

پیشه وکَفور و امثال اینها؛ امّا عجول، حریص، ناسپاس، ستمکار، بسیار نادان، بسیار کفران

های الهی پرورش پیدا کند، گل زیبای انسانیّت شود، آن موقع اگر زیر دست باغبان

ْمنابَِِن آَدمَ »شود که موجودی می ْمنا»؛ تاج «لَقَْد َكرَّ ْ عَل»شود؛ سرش گذاشته می بر «َكرَّ لْناُه      فَضَّ

نْ  گوید: شود و خدا به خاطر آفرینش او به خویش تبریک میمی11«َخلَْقنا تَْفضيالً   َكثرٍي ِممَّ

و تعابیر بلندی که راجع به انسان در قرآن وجود دارد. این نکته 11« الْخاِلقيَ   اَْحَسن    هللا    فَتَباَركَ »

هایی که از انسان در ین این ماجرا راجع به زن جریان دارد. نکوهشرا در نظر بگیرید، ع

های بد را داشته قرآن شده، به این معنا نیست که انسان ناگزیر از این است که این ویژگی

                                                                                                                                               

 اِنَّهُ اْالِنْسانُ حَمَلَهَا وَ مِنْها اَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها اَنْ فَاَبَیْنَ الْجِبالِ وَ ااْلَرْضِ وَ ماواتِالسَّ عَلَى اْالَمانَةَ عَرَضْنَا اِنّا» :56 یآیه احزاب، یسوره .5

 .«جَهوالً ظَلوماً كانَ

 .«قَتوراً اْالِنْسانُ كانَ وَ الِنْفاقِاْ خَشْیَةَ َالَمْسَكْتُمْ اِذاً رَبِّی رَحْمَةِ خَزائِنَ تَمْلِكونَ اَنْتُمْ لَوْ قُلْ» :111 یآیه اسراء، یسوره .5

 .«كَفوراً اْالِنْسانُ كانَ وَ اَعْرَضْتُمْ الْبَرِّ اِلَى نَجّاكُمْ فَلَمّا اِالّاِیّاهُ تَدْعونَ مَنْ ضَلَّ الْبَحْرِ فِی الضُّرُّ مَسَّكُمُ اِذا وَ» :25 یآیه اسراء، یسوره .9

 .«مُعْرِضونَ هُمْ وَ تَوَلَّوْا وَ بِهِ بَخِلُوا فَضْلِهِ مِنْ تاهُمْآ فَلَمَّا» :52 یآیه ،توبه یسوره .11

 .51 یآیه اسراء، یسوره .11

 .14 یآیه مؤمنون، یسوره .16
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های طبیعی وجودش گوید: انسانی که تحت تربیت الهی قرار نگیرد، زمینهباشد؛ بلکه می

کند، تبدیل به چنین موجودی شی و هرزه رشد میای است که وقتی به شکل وحگونهبه

-طور است. اگر در روایات و احادیث از زن نکوهش میشود؛ در مورد زن هم همینمی

های قرآن راجع به انسان است. یعنی اگر زن تحت تربیت بینید، عین همین نکوهش

پیدا نکند،  های خَبیر و توانای الهی پرورشمکاتب الهی قرار نگیرد، زیر دست باغبان

کند؛ به موجود شود؛ امّا وقتی پرورش پیدا میچنین موجود پست و پلیدی میتبدیل به

های بزرگ اسالمی های اینها را در زنشود. نمونهالقدری تبدیل میبها و عظیمُ بسیار گران

؛ معصومهیو فاطمه کبری، زینبکبریی، خدیجهزهرایبینیم: فاطمهمی

  مزاحمبنتبینیم؛ مانند: آسیههای بزرگ تاریخ انبیای گذشته میه در زنطور کهمان

و مریم همسران حضرت ابراهیم، مادر حضرت موسی همسر فرعون، ساره و هاجر

شود، باید دید . هنگامی که از زن سخن گفته میدختر عِمران مادر حضرت عیسی

 اید دید کدام انسان؟گوییم انسان، بکه وقتی می طورکدام زن؛ همان

وهشت ساله، مراجع تقلید برابر یک زن بیست کند که درزن چنین منزلت واالیی پیدا می

کنند های باالی هشتاد و نود سال، افتخار میعظیم تاریخ شیعه، با محاسن سفید و سن

های که بیایند جارو دست بگیرند، حرم مطهّر ایشان را جارو بزنند. بزرگترین شخصیّت

ی بزرگی مانند بهره بردند. فالسفه می تاریخ از حرم نورانی حضرت معصومهعل

است. فیض کاشانی، حکیم و عارف و فقیه  ی معصومهی حرم فاطمهمالّصدرا پناهنده

است.  ی حرم حضرت معصومهی علم و معرفت پناهندهو مفسّر و محدّث و اعجوبه

ساخته است. این جایگاه و  شانیی فیضّیه را هم که معروف است، فیض کامدرسه
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و در مکتب  بیتمنزلت زنی است که در مکتب انبیای الهی، در مکتب پیامبر و اهل

 کند.قرآن و عترت رشد می

ساخته شد، پنجاه سال بعد از رحلت این  ای که بر مزار حضرت معصومهاوّلین قُّبه

ایشان اوّلین قُبّه را بر مزار حضرت بود. بانوی بزرگوار و توسّط زینب دختر امام جواد

بینید به لطف خدا اند و بعد در طول تاریخ تجدید بنا شد و اآلن میساخته معصومه

 بیتاین حرم نورانی چه عظمتی پیدا کرده است و چگونه مورد استقبال دوستان اهل

 و طالبان فضیلت و معرفت و نور است.

داری این نور این برادر و خواهر بزرگوار که سُکّانعال توفیق دهد از متامیدواریم خدای

دار شدند، بیشتر بهره بگیریم و توفیق زیارت مرقد سرزمین و کشور اهل والیت را عهده

 مطهّر این دو بزرگوار را بیش از پیش پیدا کنیم.
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