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مختصری از تاریخ زندگانی حضرت معصومه÷
فاطمه کبری÷ 

عالم بزرگ شیخ مفید& برای امام هفتم شیعیان سی و هفت فرزند نام��میبرند که از 
همسران متعدد آن حضرت بوده اند.1

ابن جوزی مورخ بزرگ اهل ســنت در قرن هفتم هجری، وقتی به اســامی دختران 
بزرگوار امام کاظم× ��میرسد، از 4 دختر با نام فاطمه یاد��میکند که عبارتند از:

1. فاطمه کبری 
2. فاطمه وسطی 
3. فاطمه صغری 
4. فاطمه آخری2

از قرائن و شواهد و از عظمت حضرت معصومه÷ چنین استفاده��میشود که او همان 
فاطمه کبری��میباشند.

فاطمه صغری مشــهور به�بی�بیهیبت نیز در مدخل جنوبی شــهر باکو در جمهوری 
آذربایجان مدفون��میباشند.3

به تصریح علمای رجال همچون شوشــتری صاحب قاموس الرجال4 و مرحوم خاتم 
المحدثین حاج شــیخ عباس قمی5 و... در میان دختران حضرت موسی بن جعفر’، 

برترین شخصیت حضرت فاطمه معصومه÷��میباشند.
نگارنده اذعان دارد مطلب باالتر از اینهاســت و اعتقاد ما بر این است�بی�بیدوعالم، 
حتی در میان همه فرزندان امام موســی بن جعفــر’، پس از امام رضا× برترین 

شخصیت می باشند و احدی در فضیلت همسنگ ایشان نیست.

1 . منتهی اآلمال در ذکر اوالد امام موسی ابن جعفر’ .
2 . تذکره الخواص ابن جوزی ، ص317- بحاراالنوار، ج 8، ص 317 .

3   تحفه العالم تالیف سیدجعفر آل بحرالعلوم، ج2، ص37.
4 . تواریخ النبی و اآلل، ص 149.

5 . منتهی االمال، فصل6، ذکر احوال فرزندان امام کاظم×.
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حال آنکه همه فرزندان بالفصل امام کاظم×، بزرگوار، ممتاز و برجسته اند و در بین 
ایشان، بزرگوارانی چون احمد بن موسی’ )شاهچراغ( و حضرت�بی�بیسکینه÷،�
بی�بیمعصومه÷ کهک و�بی�بیهیبت÷ نیز هســتند کــه دارای کماالت و فضائل 
واالیی��میباشــند. ولکن هیچ یک در جاللت و عظمت قابل مقایســه با�بی�بینبوده 

و��نمیتوانند با خاتون دو سرا برابری کنند.
عالوه بر آن، ما تسلیم کلمات و فرامین حضرات معصومین^��میباشیم که در شأن 

حضرت معصومه÷ روایات زیبا و واالئی از لسان شریفشان صادر گشته است.
در فضیلــت و جاللت این بانوی بزرگوار همین بس که امام صادق× چندین مرتبه 
قبل و بعد از والدت فرزندشــان موســی بن جعفر و تقریبا پنجاه ســال قبل از تولد�

بی�بیوالدتشان را خبر داده و فرموده اند:
ت مويس،  �ن ض فهيا ارمأة يه نم ودلي واسمها افطمة �ب �ب �ق �ث

عيت �ي فاعتهيا �ث �ث ثدلخ )أو تدل( �ب
عتنا اجلنة بأمجعهم(. 1 �ي  )أو �ث

خداونــد از فرزندم موســی دختری به من 
عنایت��میفرماید که در سرزمین قم به 
خاک سپرده��میشود، که با شفاعت او 

همه شیعیان ما وارد بهشت��میشوند.

1 . بحار االنوار، ج 10، ص219 - مجالس المؤمنین ، ج 1، ص 83 - منهاج الدموع ، ص 441 .



مادر بافضیلت
مادر با فضیلت ایشــان حضرت نجمه خاتون÷ همان مادر بزرگوار امام رضا× 

هستند که پس از تولد امام الرئوف علی بن موسی الرضا’ به او طاهره 1 گفتنهاند.
ایشان در مشربه اُم ابراهیم َشوارع العالی در کنار نخلستان مدینه مدفون��میباشند، که 
مرقدشان با دری بســته و حصارهایی بلند، دل شیفتگان خاندان اهل بیت را به درد 

آورده و��میآزارد.
خداونــد منان حضرت معصومه÷ را با فاصله 25 ســال پــس از امام رضا× به 

حضرت نجمه خاتون÷ عنایت فرموده است.
فراق برادر

و اما افسوس که دست پلید کفر و ریا و عناد با اهل بیت^ این بار ازآستین مأمون 
بیرون آمد و بین این دو ماه و خورشید آسمان عصمت تا پایان عمر جدایی انداخت.

در سال 200 هـ.ق مأمون با نیرنگ و اجبار و تزویر - در ظاهری محترمانه- تصمیم 
گرفت امام را از مدینه به خراسان کوچ دهد، تا به زعم خود ایشان را تحت نظر داشته 

و از شیعیانشان دور نگهدارد.
حضرت، در لحظــه وداع، خانواده، فرزندان، خواهران، برادران و برادر زادگان خود 
را جمع کرده و از آنها خواستند در حضور ایشان به مرثیه سرائی و عزاداری 

بپردازند.
ل ایله2 �ق السالم یلع نم ارم اوالده و یعاهل ابنلیاهح لعیه بقل ووصل ال�ق

ســالم بر آن امامی که خانواده و اهل خود را امر به عزاداری برای 
خویش کرد پیش از آنکه زمان شهادتشان رسیده باشد.

̂ ، ج 4، ص367. 1 . مناقب آل ابی طالب
2 . بحاراالنوار چاپ بیروت ،ج99،ص53



ایران مزین به قدوم شفیعه محشر
حضــرت فاطمــه معصومه÷پس از حدود یکســال تحمل فراق امــام، برادران و 
بــرادرزادگان را جمع کرده و فرمودند: من عازم به محضر مبارک برادرم خواهم بود، 
پس هرکه آماده اســت، با من حرکت کند. پس کاروان به طرف ایران حرکت کرد تا 

وعده الهی تحقق یابد.
حضرت فاطمه معصومه÷ در کجاوه ای محجب، به همراه موکبی متشــکل از حدود 

400 نفر از نزدیکان و غالمان و کنیزان راهی ایران شدند.
در این سفر پنج تن از برادران�بی�بیبه نامهای فضل، جعفر، هادی، قاسم، زید و تعدادی 

از برادر زادگان، حضرت را همراهی��میکردند.
هنگامی که موکب حضرت معصومه÷ و همراهانشان به ساوه رسید، اهالی ساوه که 
در آن زمان به واســطه تبلیغات دستگاه حاکم جور، از دشمنان اهل بیت^ بودند - 
برخالف امروز که از عاشــقان و دلباختگان والیتند- به آنان حمله ور شدند و نبرد 

سختی بین آنان در گرفت.
در این حملــه ناجوانمردانه تمامی برادران و بــرادرزادگان حضرت معصومه÷ به 
شهادت رســیدند. در برخی منابع نیز آمده است که توسط زنی به حضرت سمی نیز 

خورانده شد 1.
به عقیده برخی از مورخان، امام زادگانی چون سید اسحاق، سید ابوالرضا، سید علی 
اصغر در ســاوه و هارون بن امام کاظم^ در اطراف ساوه، جزو همراهان�بی�بیبوده 

اند که به دستور مأمون به شهادت رسیده اند.2
هنگامی که حضرت معصومه÷ جســدهای غرق به خون و پیکرهای قطعه 

قطعه شده 23 تن از عزیزان خود را نقش بر زمین دیدند، به شدت متأثر 
و محزون شده و در اثر این مصائب جانکاه، سخت بیمار شدند.3

1 . قیام سادات علوی اثر علی اکبر تشید، ص 191- الحیاه السیاسیه لالمام الرضا×
2   همان ، ص 166.

3 . حیات الست، ص 50 - ریاض االنساب ، ص190 .



11 10

ت 3
بــ

ـر
ـــ

غـ
ده 

ـــ
یــ

شه

تشریف فرمائی به قم
مردم قم که از ابتدا این افتخار را داشــته اند که اســالم را آمیخته و#ین با والیت 
امیرالمؤمنین علی× و اوالد طاهرینش پذیرفته و هرگز خضوع در برابر مکتب خلفا 
را به کارنامه خود راه نداده بودند، هنگامی که از این فاجعه جانســوز مطلع شدند، در 
هیأتی بلند پایه که در رأس آنها بزرگ قمي ها موسی بن خزرج قرار داشت، خود را 

به ساوه رساندند و حضرت را با احترام و ادبی والئی به شهر قم آوردند.
کجاوه سراسر عفاف حضرت فاطمه معصومه÷ در روز 23 ربیع االول سال 201 هـ. 
ق در میان استقبال پرشور مردم قم که از بامها گل نثار�بی�بی�میکردند و در حالی که 
موسی بن خزرج قمی، خود شخصا مهار ناقه حضرت را به دوش��میکشید و بزرگان 
قم پیاده، گرداگرد کجاوه در حرکت بودند وارد قم شد و ناقه در محل میدان میر)خیابان 
عمار یاسر( زانو به زمین زد، و افتخار میزبانی آل اهلل را برای همیشه در تاریخ، نصیب 

قمی ها کرد.
حضرت معصومه÷ به مدت 17 روز، در خانه موســی بن خزرج، رنجور و بیمار به 
عبادت پرداخت، تا اینکه سرانجام در دهم ربیع الثانی سال 201هـ.ق و پیش از آنکه 
دیدگانش به جمال دل آرای برادر منور گردد، با غم و اندوه فراوان، چشم از این هستی 

فروبسته و به دیدار اجداد طاهرینش شتافت.1

1. مستدرک السفینه،ج8، ص257. 
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خاکسپاری پیکر مطهره فاطمه معصومه÷
زمینی که هم اکنون مرقد مطهر�بی�بیدر آن واقع اســت، بابالن نام داشته و از سرزمین 
های موسی بن خزرج بوده است. وی که مهماندار حضرت بود، این زمین را برای مرقد 

مطهر آن حضرت اختصاص داد.
پیکر مطهر�بی�بیفاطمه معصومه÷ پس از غســل و کفن، با احترامی خاص تا محل 
قبر شریف تشییع شد. در این هنگام، در مورد این که چه کسی وارد قبر شده و جسد 
شریف را به خاک بسپارد به بحث و مشورت پرداختند. پیرمرد پرهیزکاری بنام قادر 

مطرح شد و همه بر او اتفاق نظر کردند.
اما پیش از آنکه قادر مهیای این امر شــود، دو اسب سوار نقابدار از جانب قمرود به 
سرعت نزدیک آمدند. ابتدا بر جنازه نماز خوانده و سپس یکی از آنها وارد قبر شد و 

دیگری جسد مطهر را به دست او داد.
آن دو بزرگوار، پس از اتمام تدفین، بدون اینکه با احدی ســخن بگویند، بر مرکبهای 

خود سوار شده و از محل دور شدند.1
به نظر��میرسد که آن دو یزرگوار، دو حجت پروردگار، امام رضا× و امام جواد× 

بوده باشند.
پس از دفن، موسی بن خزرج، سایبانی برفراز قبر شریف ایشان بنا کرد. پنج سال بعد 
حضرت زینب÷دختر امام جواد× در سال 205 هـ.ق گنبدی برفراز قبر�بی�بی÷ 

بنا نمود.

1 . بحاراالنوار، ج60، ص219 – بحاراالنوار، ج48، ص290 – تاریخ قم، ص213.
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عظمت و جایگاه حضرت معصومه÷
عظمت ذاتی حضرت معصومه÷

یکی از نکاتی که درباره�بی�بیحضرت معصومه÷ حائز اهمیت بوده و نشــان دهنده 
عظمت ویژه این بانوی دو سرا��میباشد این است که ایشان نیز ذاتا در خلقت فضیلت 

داده شده است. 
 در مرتبه پائین تر از حضرات اهل بیت عصمت÷ ذاتًا و خلقًا کریمه اهل بیت فاطمه 
معصومه÷ با خلقت بقیه امامزادگان تفاوت دارد. ولذا درباره امامزادگان زیارت کلی 
وارد شــده و حال آنکه برای�بی�بیدوعالم÷ زیارتنامه خاص عنوان و مطرح شده و 
همچنین دستور به کســب معرفت به حق ایشان صادر گردیده است. این بدان جهت 

است که پی به خلقت خاص و ویژه این بانو ببریم.
اگر شیعیان از فزونی سرشت اهل بیت^ آفریده شده اند، حضرت فاطمه معصومه÷ 
از سرشت ویژه و خاص امامت و والیت آفریده شده است. چه بسا عارفًا بحقها اشاره 
به این نکته و معنی و مفهوم باشد که مارا توجه به سرشت آمیخته با والیت و امامت 

این بانو دهند.
بنابرایــن��میبینیــم این بانــوی بی نظیر از همــان کودکی خلقت ویــژه خود را به 

نمایش��میگذارد و تحسین امام کاظم× را با جمله » فداها أبوها « بر��میانگیزد.
روایات هفــت گانه، زیارتنامه مخصوص، کرامات بی حــد و حصر و... گویای این 

مدعاست که�بی�بیدارای عظمتی است ذاتی.
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آثار وجودی حضرت معصومه÷
یکــی از راههایی که��میتوان پی به وجود افــراد و درجه و اعتبار آنها برد، توجه در 

آثار آنهاست. 
 هرچه عالم آثارش بیشتر، درجه اش رفیع تر و شفاعتش بیشتر و نافذ تر خواهد بود. 
در روایات هم آمده اســت علماء به تعداد هدایت یافتگان به دستشان، حق شفاعت 

خواهند داشت.
به راســتی وقتی در آثار وجودی�بی�بیدو عالــم توجه کنیم، خواهیم دید چه برکات 
عظیم و آثار بیشــماری واقع شده است. میلیاردها انسان در تاریخ به زیارت این بانو 

آمده و خواهند آمد و با زیارت، شفاعت، کرامت و با حرمش به هدایت رسیده اند.
تأسیس حوزه علمیه قم به یمن وجود حضرت فاطمه معصومه÷ که هم اکنون تبدیل 
به مرکز علوم اهل بیت^ در جهان گردیده است و صفات شایسته این حوزه جهان 

را فرا گرفته است
مالصــدرا، عالمه طباطبائی، آیت اهلل بروجردی، امام امت و... همه در این آســتان با 

خضوع و التماس آمده و گفته اند:
ای افطهم اشيف نلا يف اجلنه

یعنی ما همه به شفاعت و عنایت شما نیازمند و محتاجیم.
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این همه سحر خیزی ها، احیاءها، رمضان ها، محرم ها، صفر ها، فاطمیه ها و... همه به 
برکت وجود ایشان واقع شده است. چه درسهای خارج فقه و اصول که در اینجا برگزار 

شده است، چه کرامات و عنایت ها که در اینجا حادث شده است.
اینها همه آثار و برکات وجود مقدس بانوی دو سراست که بعد از امامت، آثار وجودی 
اش بی نظیر و بی بدیل��میباشــد. و حال آنکه در باب آثار وجودی امامزادگان دیگر 

این گونه نیست.
این همه عالم، مرجع و بزرگان آمده و دست گدائی به سوی کریمه اهل بیت÷ دراز 

کرده و متوسل به�بی�بیشده اند و مشکالتشان را به برکت این بانو حل کرده اند.
اینها همه قطره ای از دریا، خوشه ای از خرمن آثار وجودی، تربیتی، معنوی و کرامتی�

بی�بیدو عالم��میباشد. 
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حضرت فاطمه معصومه÷، در آئینه روایات
یکی از زیباترین راهها برای شناخت شخصیت واالی�بی�بیدو عالم، مراجعه به روایاتی 
اســت که از ناحیه حضرات معصومین^ به ما رسیده و شأن آن حضرت را دقیق و 

زیبا بیان��میکند.
در مجموع هفت روایت از لسان شریف سه امام معصوم پیرامون این بانوی کم نظیر در 

میان سالله پاک رسول اهلل األعظم‘ صادر شده که عبارتند از:
امام صادق×��میفرمایند:

ض فهيا إرمأة نم ودلي إسمها  �ب �ق ة أوباب، ثالثة هنما إىل قم، �ق أال إن للجنة مثا�ن�ي
عتنا( اجلنة  �ي عيت )أو �ث فاعهتا رش�ي �ث ت مويس و تدلخ )أو تدلخ( �ب �ن افطمة �ب

بأمجعهم. 1
آگاه باشــید که بهشت را هشت در است که ســه در آن به سوی قم است، بانوئی از 
فرزندانم به نام فاطمه دختر موسی، در آنجا رحلت��میکند که با شفاعت او همه شیعیان 

ما وارد بهشت��میشوند.
امام صادق×��میفرمایند:

قُ�يم افطمة نم زارها وجتب هل اجلنة 2.  دفن يفه إرمأة نم ودلي � و ��ق
بانوئی از تبار من به نام فاطمه در قم دفن��میشــود. هر کس او را زیارت کند، بهشت 

بر او واجب��میشود.
امام صادق×��میفرمایند:

عدل( اجلنة3.  عادل )أو �ق .إن زيارهتا �ق
به درستی که زیارت او برابر با بهشت است.

از حضرت رضا×��میفرمایند: 
1   بحاراالنوار، ج 10، ص 228 - مجالس المؤمنین ، ج 1، ص 83

2 . بحار، ج20، ص 117و 219- همان، ج 8، ص 317 - همان، ج 102، ص 215 - تاریخ قم ،
3   بحاراالنوار، ج 10، ص 219۔ مستدرک الوسائل، ج 10، ص 378 - عوالم العلوم، ج21، ص 230
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م کمن زارين1. �ق نم زار املعصومة �ب
کسی که معصومه را در قم زیارت کند، مثل این است که مرا زیارت کرده است.

حضرت رضا×��میفرمایند:
ها فهل اجلنة 2 ح�ق نم زارها اعراف �ب

هر کس او را زیارت کند در حالی که عارف به حق او باشد، بهشت از آن اوست.
حضرت رضا×��میفرمایند:

نم زارها فهل اجلنة3. 
هر کس او را زیارت کند، بهشت پاداش اوست.

امام جواداألئمه×��میفرمایند:
م فهل اجلنة4.  �ق ر معيت �ب نم زار ق�ب

هر کس قبر عمه ام را در قم زیارت کند، بهشت از آن اوست.
1 . ناسخ التواریخ، ج 3،ص98 - ریاحین الشریعه ، ج 5، ص 35.

2 . جامع احادیث شیعه ، ج 12، ص 117 - بحاراالنوار، ج 8، ص 317، بحاراالنوار، ج 102 ،ص299 - مستدرک الوسائل، ج 10، ص 318

3   عیون اخبار الرضا الین، ج 2، ص 297- ثواب االعمال، زیارت حضرت معصومه÷
4 . کامل الزیارات ، ص 326 .
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نکته هایی از روایات
از مجموع روایاتی که از ناحیه حضرات معصومین^ در شأن�بی�بیدو عالم حضرت 

معصومه÷صادر شده نکات زیر نتیجه��میشود: 
1.  بی بی دو عالم در شفاعت از جایگاه ویژه و فوق العاده ای برخوردارند 

2.  زیارت بی بی نازل منزله زیارت امام رضا× محسوب  میشود. ولذا همان آثار و 
خواص زیارت ایشان را دارا  میباشد.

3. زیارت بی بی فی نفسه و ذاتا مطلوب است و لذا از سوی امام معصوم امر و تشویق 
به زیارت بی بی شده است.

4. زیارت�بی بی معادل بهشت��میباشد. 
5.  بی بی دو عالم دارای حقی  میباشند که پاداش زیارت همراه با عارف و آگاه بودن 

از آن حق منجر به بهشت خواهد بود.
زیارت بی بی دو عالم

مرحــوم آیت اهلل شــیخ ذبیح اهلل محالتی کــه در کتاب »ریاحین الشــریعه« که 6 
جلد��میباشد، به بحث پیرامون بانوان بزرگوار و با کمال جهان شیعه پرداخته است

در این بین حضرت فاطمه معصومه÷ واجد جایگاهی��میباشــند که زیارتشان، به 
حکم امام معصوم، مانند زیارت معصوم شمرده شده است.

حضرت رضا×��میفرمایند:
م کمن زارين1.  �ق نم زار املعصومة �ب

کسی که معصومه را در قم زیارت کند، مثل این است که مرا زیارت کرده است.
در جائی که زیارت مؤمن معادل زیارت خدا شــمرده شده است، آیا#یب است که 

زیارت�بی�بیمعادل زیارت امام معصوم به حساب آید.

1. ناسخ التواریخ ، ج 3 ، ص 8- سریاحین الشریعه ، ج 5، ص 35.
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زائر پناهنده
مرحوم شــیخ عبد الکریم حامد& بر جسته ترین شاگرد شیخ رجبعلی خیاط& 
همیشه��میفرمودند: همچون شتر به حرم بروید، نه مثل کبوتر. کبوتر یک عمر در حرم 
زندگی��میکند، ولی ادب حضور را رعایت��نمیکند، چه بســا باالی ســقا خانه و یا 

روی زائرین هم فضله��میاندازند.
ولی شتر با همه وجود وارد شده و با گریه و ناله پشت پنجره فوالد بست��مینشیند و 

حاجت خود را��میگیرد. 
مرحوم ســیدعباس حســینی و��میفرمود: من خود آنجا بودم که شتر وارد حرم شد 
و آمد در صحن انقالب و پشــت پنجره فوالد نشست. وقتی جلو رفتم دیدم اشک از 
چشمانش سرازیر است. صاحب شتر که آمد واقعه را جویا شدم، گفت: این شتر هنگام 

ذبح فرار کرده و به اینجا پناه آورده است. ولذا شتر را به امام بخشید.
اگر انسان حضوری مؤدبانه و خاضعانه در نزد زیارت شونده پیدا کرد، قطعا به حیات 

طیبه خواهد رسید.
امام جواداألئمه×��میفرمایند:

ر معيت يقم فهل اجلنة1.   نم زار ق�ب
هر کس قبر عمه ام را در قم زیارت کند، )زیارت با حضور( بهشت از آن اوست.

کالس زیارت عالوه بر اینکه انسان را به خوبان پیوند��میدهد، آثار و خواص فراوانی 
نیز دارد.

عالوه بر اینکه زیارت�بی�بیدو عالم÷ نیز انسان را به حیات طیبه��میرساند و بدان 
سفارش شده است، ویژگی خاص و منحصر به فردی دارد و آن اینکه در مجموع امام 
زادگان، تنها امام زاده ای که دارای زیارتنامه مأثور��میباشــد،�بی�بیدو عالم حضرت 

معصومه÷است.

1 . کامل الزیارات، ص 326.
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و این نشــان دهنده این است که ایشان یک امام زاده عادی و معمولی نیستند. لذا امام 
رضا× زیارتنامه ای برای ایشــان بیان��میفرمایند تا در قالب آن یک دوره معارف 

الهی و معصومه شناسی مطرح شود.

آثار زیارت حضرت معصومه÷
نکته مهم دیگری که از روایتهای زیارات نازل منزله قابل استفاده��میباشد این است که 
وقتی زیارت�بی�بیدو عالم÷معادل و بدل زیارت امام رضا× به حساب��میآید، 
مســلما این بدین معناســت که آثار زیارتی امام در زیارت ایشان مترتب و حاصل 
اســت. لذا وقتی آثار زیارت امام رضا×را برمی شماریم، همان آثار را در زیارت�

بی�بیدوعالم )به حکم امام معصوم( باید بپذیریم.

مطلوبیت ذاتی زیارت بی بی÷ 
در احکام عبادی اگر کســی نتواند وضو بگیرد، معادل آن تیمم را انجام میدهد. یعنی 
تیمم نازل منزله وضو اســت. به عبارتی در صورتی که رســیدن به مهم اول مقدور و 
میسور نیست و معذوریت و محدودیتی برای رسیدن به آن وجود دارد، پس با درجه 

ای تخفیف��میتوان به مسأله دوم عمل کرد. 
یکــی از نکات ظریــف و مهم در زیــارت حضرت معصومه÷ این اســت که در 
حدیث امام رضا× این ســیاق مشاهده��نمیشود. به عبارتی روشن تر نفرموده اند 

هرکس��نمیتواند به زیارت من بیاید، پس به زیارت خواهرم برود.
این معنایش این است که حتی اگر زیارت حضرت رضا× در مشهد مقدور باشد، باز 

به سفارش حضرت باید به زیارت�بی�بینائل شد. 
با نیــم نگاهی به روایاتی که درباره حضرت معصومه÷از لســان شــریف امامان 
معصوم^ وارد شــده متوجه��میشویم که ایشان در قالب کنایات و اشارات، همه را 
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تشویق به زیارت�بی�بینموده و به آن امر فرموده اند.
در درجــه ای باالتر، عــالوه بر اینکه زیارت�بی�بیدو عالــم مطلوبیت ذاتی دارد و 
امر به آن شده اســت و کارساز و رشد آور��میباشد، نازل منزله زیارت امام معصوم 
هم محســوب��میشود. چون حضرت معصومه÷، آئینه رضانماست و با همه وجود 
ویژگیها، صفات، علم، عصمت و کرامت امام را نمایش��میدهند و جلوه گری��میکنند.



21 20

÷
ـه

ـوم
صـ

ـعـ
ت م

ـر
ضـ

ه ح
ــا

گــ
ـای

 جـ
ت و

مــ
عظ

عارفا بحقها
عارف به حق

امام علی ابن موسی الرضا×��میفرمایند:
ها فهل اجلنه1.  ح�ق نم زارها اعراف �ب

هر کس او را زیارت کند در حالیکه عارف به حق او باشد، بهشت از آن اوست.
یکی از نکات مهمی که در این روایت مطرح شده، این است که فاطمه معصومه÷ از 
دیدگاه و منظر حضرت ثامن الحجج× حقی به گردن شیعیان و محبین دارند که باید 

آن حق راشناسائی کرده و آن را بفهمند و عارف به آن حق باشند.
با مراجعه به روایات در خصوص زیارت حضرات معصومین^ به این نکته��میرسیم 
که این امر مهم و این جمله )حق( فقط در خصوص امامان مطرح شده است. مثال در 
زیارت جامعه کبیره در خواست��میکنیم، اسئلک ان تدخلني في جملة العارفین بهم و 
بحقهم. مثال درباره زیارت امام رضا× آمده است: من زاره عارفا بحقه2.  هر کس او 

را زیارت کند، در حالی که عارف به حق او باشد.
این حدیث نشان دهنده این است که هر کس امام معصوم را زیارت کند، با این شرط 
که آگاه و معترف به حق ایشان باشد فضائل، برکات و آثار زیارت نصیبش خواهد شد.

گاه افرادی هستند که راه را بسیار و دشوار و صعب العبور��میکند مثال مطرح��میکنند 
عارفا بحقه یعنی اعتقاد و آگاهی به این مسئله که امام صاحب والیت کلیه مطلقه تکوینیه 
و... است و بدین سبب مباحث بلند و برجسته عرفانی را در این خصوص��میگشایند 
که با در نظر گرفتن آنها حلقه زائرین واقعی بسیار قلیل و اندک شده و مقدار آنها بسیار 

کم��میشود.

1 . جامع احادیث شیعه، ج 12، ص 117 - بحار االنوار، ج 8، ص 317 - بحار االنوار، ج 102 اص299 - مستدرک الوسائل، ج 10، ص378.
2   عیون اخبار الرضا الیة ، باب 16، ح 33 و در ح19 عارفا بحقي آمده است.
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مرحوم شیخ صدوق در کتاب بسیار جالب و زیبای »معانی االخبار« این روایت را با 
روایتی از امام صادق× تفسیر و معنی کرده است:

ب طاعهتا1.  حب رض الطاعة ، �ق �ق عارفا بحقه معنایش این است:... أن يعمل أنه إمام م�ن
یعنی باید بدانید که امام رضا× امام است واطاعتش واجب است.

به عبارتی دگر اگر همین مقدار از نظر فکری و اعتقادی معتقد باشد، این فرد عارف به 
حق امام رضا× است. این کمترین درجه امام شناسی و عرفان به حق امام معصوم 

است.
نکته: از مطلب باال این نتیجه استفاده��میشود که ای شیعیان فضائل و آثار زیارت از 

آن کسانی است که معتقد به امامت و والیت، ائمه اثنی عشر باشند.
البته نباید این مطلب را از نظر دور داشت که واضح و مسلم است هر چه انسان معرفت 
اعتقاد و شــناختش قوی تر باشد بهره اش از فضائل و آثار زیارتی افزون تر و قوی 
تر خواهد بود. حضرت موال ثامن الحجج× فرمودند: ما حقوقی به گردن شــیعیان 
داریم و در این خصوص در عالم میثاق و الست پیمانی از دوستان ما گرفته شده است.

پیمــان اول پذیرش والیت و امامت ماســت و پیمان دوم تبعیت بدون چون و چرا و 
تســلیم بودن در برابر کلمات و سخنان ماست. سپس فرمودند: اکمال و اتمام عهد و 

میثاق، زیارت ما و زیارت قبور ماست.

1 . معانی االخبار ، ح 18 .
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عارف به حق فاطمه معصومه÷
شــاید یکی از جهاتش این باشد که به شیعیان این آگاهی را بدهند که حضرت فاطمه 
معصومه÷ را یک امامزاده عادی و تنها یک امامزاده نسبی نبینید. بلکه�بی�بیصاحب 
عصمت و والیت تکوینیه فوق العاده و برجسته و محبوب در نزد حضرت رب العالمین 

و حضرات معصومین^ هستند.
بی بی دارای جایگاهی هستند که امام معصوم امام رضا×، لقب معصومه را به ایشان 

عنایت کرده اند و امام صادق× نیز مقام شفاعت را برایشان مطرح فرموده اند. 
لذا در فرازی از زیارتنامه بلند بانوی دو سرا آمده است:

أن  فإن كل نعد اهلل شأان نم السث
به راســتی که فاطمه معصومه÷ ولیة اهلل و صاحب والیت تکوینی است و شأنی از 
شــئون امامت و والیت و شعبه ای از عصمت و شفاعت حضرات امامان معصوم^ 

در وجود�بی�بیدو عالم��میباشد.
لذا بوی والیت و امامت و عصمت از اینجا به مشام��میرسد و یک تقرب استثنائی در 
نزد حضــرت رب العالمین دارد و لذا مظهر و جلوه حضرات معصومین^ خصوصا 

حضرت زهرای اطهر÷ هستند.
پس عارف بحق فاطمه معصومه÷، یعنی اینکه او متوجه به جایگاه ایشــان باشیم و 
ثانیا به زیارتش بشتابیم و به زیارت و حرم منور این بانوی دو سرا÷ پناهنده شویم.
و چه بســا امام رضا× با حواله دادن به�بی�بیدو عالم÷ ،��میخواهند این را به ما 
بفهمانند که ای مردم ؛ خواهر من، همسنخ ما اهل بیت عصمت است و والیتی از جنس 
والیت ما دارد.لذا باید حواســمان را جمع و معطوف به�بی�بیدو عالم÷نموده و از 

ایشان بهرمند شویم.
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مقام عصمت
حضرت رضا×��میفرمایند:

م کمن زارين.1  �ق نم زار املعصومة �ب
کسی که معصومه را در قم زیارت کند، مثل این است که مرا زیارت کرده است.

از دیگر نکاتی که از روایات در شــأن�بی�بی÷، اســتفاده��میشود، مقام عصمت آن 
بانوی دو سراست.

همان گونه که پیش از این اشاره شد، نام�بی�بیدو عالم، فاطمه��میباشد. ولی به استناد 
این حدیث امام رضا×، لقب معصومه، لقبی اســت کــه آقا خود، به�بی�بیدو عالم، 

عنایت فرموده اند. ما نیز تسلیم امام و قائل به عصمت�بی�بی÷ هستیم.
و قولکم کم و کتم2. سخن شما حجت قطعی است.

حضــرت با اعطای این لقب��میخواهند بفرمایند، ای زائرین، ای آیندگان و محبین و 
دوستداران والیت بدانید، خواهر مکرمه ام، یک امام زاده عادی نیست.

به راستی از مجموع روایت این گونه استفاده��میشود که وقتی امام جواد× حضرت 
معصومه÷ را از بین عمه ها و عموهای بزرگوارشان را عنوان��میکنند و همچنین با 
توجه به دیگر روایات هم که زیارتش معادل زیارت معصوم شمرده شده، و یا زیارتش 
معادل بهشت محســوب گردیده، چنین بزرگواری باید هم از مقام عصمت برخوردار 

باشد.
آیا��میشود یک شخصیتی واجد و دارای عصمت نباشد و این گونه از او یاد شده باشد. 
باید عصمت باشد تا در اینجا تعادلی برقرار باشد. اینجا بوی عصمت به مشام��میرسد.

الزم به یادآوری اســت که ما��نمیگوئیم عصمت بی بی÷ همچون عصمت حضرات 
اهل بیت^ اســت. اما در مرتبه ای پایین تر از آن، قائل به معصومه بودن�بی�بی÷ 

هستیم
1   ناسخ التواریخ ، ج 3 ، ص68- ریاحین الشریعه ، ج 5، ص 35.

2 . زیارت جامعه کبیره . 
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بدیهی است��میتوان کسی را که از ابتدای تولد تا پایان عمر گناهی از او سر نزده باشد 
معصوم گفت. به عنوان نمونه علمای برجســته ما وقتی سخن از سید ابن طاووس به 
میان��میآورند، قائل به عصمتش��میشوند. همچنین وقتی از شیخ مرتضی حائری& 
درباره عدالت آیت اهلل ســید احمد خوانساری &��میپرسند، در جواب��میفرمایند: 
بروید و در عصمت ایشان شک کنید، عدالت برای او پیش پا افتاده و مسلم است. او 

در مرز عصمت قرار دارد.
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مقام شفاعت
وقتی به روایات در باب شــفاعت مراجعه��میکنیم��میبینیم در باب شــفاعت، انبیاء، 
امامان، شــهداء، علماء و زوار امام معصوم×، مخصوصا زائرین حضرت ابا عبداهلل 

الحسین× و مؤمنین کامل را به عنوان شفعاء معرفی شده اند.
نتیجه اینکه خدای منان وامامان معصوم^ برای شــهداء، علماء ربانی، فقها و صلحا 
و... چک ســفید نکشــیده اند که مثال بگوئیم فالن مرجع میلیاردها انسان را شفاعت 
خواهد کرد، این گونه نیست. بلکه مقدار توانش به مقدار انسانهایی که هدایت کرده اند 
و به ایمان، اخالص، صفات معنوی و درونی شــان بستگی دارد. در هر حال از توانی 

محدود برخوردار خواهند بود.
ولی وقتی ما به روایات در باب شــفاعت�بی�بیحضرت معصومه÷ مراجعه��میکنیم 
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به این نکته ظریف و رســا��میرســیم که خداوند و امام معصوم× برای کریمه 
اهل بیت÷ چک سفید کشیده است.

امام صادق×��میفرمایند:
عتنا( اجلنة بأمجعهم1. �ي عيت )أو �ث �ي فاعهتا �ث �ث تدلخ �ب

به شــفاعت او کریمــه اهل بیت، حضــرت معصومه÷ همه شــیعیان ما وارد 
بهشت��میشوند.

برای دریافتن توان و قدرت شــفاعت و دســتگیری�بی�بیدو عالم وعظمت این 
جایگاه به این نکته دقت بفرمائید:

1- امام صادق× چقدر شیعه دارند ؟ خدا��میداند.
2- این روایت شــامل همه زمانها و اعصار و همه مکانها که در آن شیعیان امام 

صادق× هستند��میشود زیرا حد وحصری برای آن قید نشده است.
در این دایره وســیع شیعیان امام صادق×، آیت اهلل گلپایگانی و گلپایگانی ها، 
آیت اهلل حائری و حائری ها، خوانساری و خوانساری ها، بروجردی و بروجردی 
ها، اراکی و اراکی ها، بهاءالدینی و بهاء الدینی ها، کشمیری و کشمیری ها و هزاران 
عالــم ربانی و مرجع تقلید قرار دارد که همه و همه به عنایت�بی�بیدو عالم÷ ترفیع 

مقام و درجه شفاعت و دستگیری��میشوند.
یک چنین قدرتی به بانوی دو سرا داده شده است. بعد از مقام امامت و والیت حضرات 
14 معصوم× ما در عالم حدیثی به این گســتردگی پیدا��نمیکنیم که چک ســفید 

امضاء، برای کسی صادر شده باشد که حد و مرز و زمان و مکان نشناسد.

1 . بحاراالنوار، ج10، ص 228 - مجالس المؤمنین ، ج 1، ص 83 .
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حضرت معصومه÷ در آئینه زیارتامه ماثوره
حرم�بی بی÷، حریم اهل بیت عصمت و طهارت^

السالم علی آدم صفوه اهلل 
السالم علی نوح نبي اهلل

السالم علیک یا رسول اهلل 
در همه زیارتنامه ها سالم به امامی که در مشهدش زیارت��میشد و به صورت خطاب 

بیان��میشود. مثال در زیارت امام رضا×��میگوئیم:
السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا×

 اما ســالم به امامان معصوم دگر به صورت غائبانه��میآید. ولی در زیارتنامه�بی�بیدو 
عالم این، به خالف سایر زیارتنامه ها روال به گونه دیگری مطرح��میشود؛ یعنی پیامبر 
خاتم ‘ و حضرات امامان معصوم^ به صورت خطاب مورد سالم واقع��میشوند. 

السالم لعیک ای رسول اهلل 
ن  راملؤنم�ي السالم لعیک ای ام�ي

السالم لعیک ای افطمة ازلهراء
یط نيب ارلمحه و...  السالم لعیک ای ��ب

نکته و رمزش اینجاست که قم حرم اهل بیت عصمت و طهارت و خانه حضرات امامان 
معصوم^ محسوب��میشود و ایشان در این خانه حضور و تشریف دارند. لذا به نحو 

خطاب و حضور با آنان سخن��میگوئیم.
براستی وقتی انســان در حرم قرار��میگیرد در حقیقت در خانه چهارده معصوم^ 

واقع��میشود. مؤید این مطلب حدیث امام صادق است که��میفرماید:
و إن لنا حرما و هو بلدة قم....1  قم حرم ما اهل بیت است. 

گر چه در این حدیث آمده کل قم حرم اهل بیت^ است، ولی باید دانست که امامان 
1 . بحاراالنوار، ج 10، ص 219.
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معصوم در قم دو خانه دارند: بیرونی و اندرونی
خانه بیرونی، همه قم و اندرونی، حرم حضرت کریمه اهل البیت÷��میباشــد. پس 
باید متوجه باشــیم وقتی وارد حرم��میشویم، وارد اندرونی خانه امامان معصوم^ 

شده ایم.
لذا وقتی از بعضی از بزرگان و بر جســتگان سؤال��میشود که آیا��میتوانیم در حرم�
بی�بیدو عالم زیارت جامعه کبیره را که مربوط به امامان معصوم^ است بخوانیم ؟ 
جواب فرموده اند: بلی ،��میتوانیم؛ چون حرم�بی�بی÷، حرم امامان معصوم^ است 

و امامان معصوم در خانه خود حضور دارند، آن هم حضور گستره و فعال و وسیع.
فاطمه÷، شناسي

* امام رضا× در ابتدا و قبل از ورود به زیارت، تســبیح حضرت زهرا÷ را قرار 
داده اند که در هیچ زیارتنامه ای معمول نبوده و نیست. در زیارت دیگر همچون زیارت 

جامعه، عاشورا، زیارت امامان معصوم^ چنین قاعده ای نداریم.
مثال در ابتدای زیارت جامعه 100 مرتبه باید تکبیر گفته شــود. ولی تنها زیارتی که 

باید تسبیح حضرت زهرا÷ گفته شود، زیارت�بی�بیحضرت معصومه÷��میباشد.
چه تناسبی در اینجا وجود دارد که امام، امر به این کار نموده اند ؟

آیا این گونه نیست که امام رضا× این رمز را برای اهل وال گذاشته و این نکته یاد 
آور شــده اند که ای زائر حواست را جمع باشد که اینجا جلوه گاه حضرت زهرا÷ 

است.
تسبیحات حضرت زهرا÷ انســان را بیمه��میکند، در این خصوص روایات زیبایی 
آمده اســت. رئیس مذهب امام صادق× فرمودند: هر کس بر تســبیحات حضرت 

زهرا÷ مداومت کند:
یق.1 نسث فإنه مل يلزمه بعد �

هیچگاه به بدبختی نگرائیده و جهنمی��نمیشود.
1 . عوالم العلوم ، ج 1، ص 289 . امام صادق× فرمودند: إنا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمه÷ کما نأمرهم بالصاله فالزمه فانه لم یلزمه فشقی .
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به عبارتی دیگر، یعنی تســبیح حضرت زهرا موجب خوشبختی و سعادت یک انسان 
است.

در همه زیارتنامه ها در قسمت شهادت این گونه آمده است که در ابتدا��میگوئیم: 
ن رسول اهلل السالم لعیک ای �ب

ن ر املؤنم�ي ن ام�ي السالم لعیک ای�ب
ن افطهم÷  آنگاه��میگوئیم: السالم لعیک ای �ب

ولی در اینجا قاعده این گونه نیســت، بلکه نام حضرت زهرای اطهر÷، مقدم بر نام 
حضرت امیر المؤمنین× شده آمده است:

ت افطهم و دخيجه �ن السالم لعیک ای �ب
ن ر املؤنم�ي ت ام�ي �ن السالم لعیک ای �ب

 امام رضا× در اینجا رمزی را گذاشته اند که توجه ما را بدان جلب کنند و این رمز 
ارتباط و نسبت بین حضرت زهرا÷ و حضرت معصومه÷ است

می خواهند این مطلب را بفرمایند: حضرت�بی�بی÷، تنها امام زاده نسبی نیست، بلکه 
این فرزند حسبی و نسبی، دائما و کامال در ارتباط روحی، اخالقی و معنوی با حضرت 
زهرا÷ است. این فاطمه جلوه آن فاطمه است و در اینجا سنخیت برقرار است. ناظر 
بر این سنخیت، این دختر که آینه تمام نمای مادر��میباشد، صفات جمال و کمال مادر 
را معرفی��میکند. اینجا نمونه برداری الهی از صدیقه طاهره، زهرای اطهر÷ است. لذا 

این مقدم بودن، مقدمه و رمز و نکته برای توجه به این سنخیت است.
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حض دختر ، آئینه مادر
حضرت آیت اهلل مرعشــی نجفی & در کالس درس خارجشــان که در مسجد باال 
ســر حرم مطهر بر گزار��میشد، دو بار این مطلب را نقل فرموده اند:پدرم 40 روز در 
حرم امیر المؤمنین× بیتوته کردند تا حضرت محل قبر شــریف حضرت زهرا÷را 
به ایشــان نشان دهند، در پایان 40 روز در عالم رؤیا امام باقر× یا امام صادق× 

)تردید از خود آقا بوده است( را در عالم رؤیا زیارت��میکنند.
به محضر امام عرضه��میدارند: یا بن رسول اهلل، من که نا محرم نیستم، لطفا قبر مادرم 

حضرت زهرا÷ را به من نشان دهید.
امام فرمودند: علیک بکریمه أهل البیت؛ بر تو باد به کریمه اهل بیت.

پدرم عرضه داشتند: بله، یا بن رسول اهلل. من هم به دنبال همین قبر حضرت زهرا÷ 
هستم.

امــام فرمودند: منظور ما از کریمه اهل بیت، فاطمه معصومه÷ اســت. طبق وصیت 
مادرمان، بنا نیســت قبر ایشان معرفی شــود. ولیکن آنچه بناست از زیارت حضرت 

زهرا÷، نصیبتان گردد، همه در زیارت فاطمه معصومه÷ حاصل است.
لذا حضرت آیت اهلل مرعشی از نجف به قم آمده و مقیم کوی بانوی کرامت��میشوند و 

تا��میتوانند از قم خارج��نمیشوند.
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امام زمان شناسی
در این زیارتنامه، حضرات معصومین^ به ترتیب و با نام و با خطاب آورده شــده، 

ولی وقتی به نام نامی حضرت بقیه اهلل االعظم#��میرسد، این چنین��میخوانیم:
عده السالم یلع اولیص نم �ب

سالم بر جانشین امام حسن عسگری×
 این سالم مربوط به آقا امام زمان#��میشود.

همان گونه که پیشــتر اشاره شد، قم حرم اهل بیت عصمت و طهارت^ است، حرم 
آقا امام زمان# و نیز محسوب��میشود. پس چرا امامان را با خطاب و لکن حضرت 
مهدی آقا امام زمان# را به صورت غائبانه سالم��میدهیم ؟ این مهم نشانگر چیست 

و چه چیزی را��میخواهد بیان کند؟
جواب: اوال این جمله��میخواهد بگوید: چون حضرت در غیبت به سر��میبرند، غائبانه 

به محضر مبارک و نورانیشان سالم��میدهیم.
ثانیا یک هشدار نیز محسوب��میشود و پیامی است که یک درد و فراق بزرگ را در 

بر دارد.
امام زمان# که قم خانه اوســت )مثل سایر امامان معصوم^ (، در شهر خود نیز 
غائب اســت. به عبارتی روشن تر ایشان در شهر خود نیز مردم به صورت معرفت و 
شناختی��نمیتوانند حضرتش را زیارت کنند. گر چه خصیصین ارتباط دارند، اما عامه 

مردم محروم از فیض مالقات و حضور و ظهور هستند.
وقتی انســان این جمله را بفهمد که حضرت در خانه خود نیز غائب است، آن گاه با 
دعا برای حضرتش و با توسل و تضرع و خواهش از خداوند��میخواهیم که این غیبت 

تبدیل به ظهور و حضور حضرتش شود.
همچنین در این زیارت چند ویژگی آقا امام زمان# بیان شده:

اللهم صل یلع ونرک و رساجک 
خدایا درود پی در پی فرست بر نورت.
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تعبیر اول: نور
از امــام زمان تعبیر به نور شــده، همان طور که نور هم خود روشــن اســت و هم 
روشــنگری��میکند، امام زمان نیز خود نور اســت و هدایتگر و رهنما و راهگشای 

بشریت و انسانهاست که در بعضی از زیارتنامه های حضرت وارد شده:
السالم یلع وثر االونار 

نه تنها او نور اســت. بلکه او نور نورها محســوب��میشــود. آنچنان 
نوری کــه امام صــادق× فرمــود: وقتی حضــرت ظهور 

نور خورشــید  از  مــردم  بفرمایند: 
مستغنی و بی نیاز��میشوند، به برکت 

نور آقا امام زمان#
پس چه خوب است ما از این نور بهره 
بگیریم و ارتباط با این نور برقرار کنیم 

و وصل به آن شــویم. اگر در کنار 
این نور قرار گرفتیم و همراه با نور 
بودیم، آن گاه منحرف نخواهیم شد.

تعبیر دوم: سراج
اگر خدای منان در قرآن از پیغمبر اکرم ‘ به

عنوان سراجا وهاجا چراغ پر فروغ یاد��میشود، امام 
زمان# نیز چراغ هدایت است، آن هم نه چراغ 

خانه، نه چراغ یک شهر، نه چراغ یک جهان بلکه چراغ خدا. )سراجک(
چراغی که خداوند منان بر فروزد و روشــن کند، این چراغ به پهنای هستی و جهان 
آفرینش نور افشانی دارد که خورشید در برابر او خجل، سر افکنده و شرمسار است. 

بیائیم از این سراج وهاج بهره بگیریم.
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چگونه از این نور بهره ببریم ؟ 
1. کسب تقوای الهی

قرآن در سوره مبارکه حدید به خوبی به این نکته ظریف و زیبا اشاره فرموده است:
اتوقاهلل يجعل لمك ونرا متشون به1. 

ای مؤمنین ، اهل تقوی شوید تا نوری بشما عطا کند که بدان راه بپیمائید.
ای مؤمنین اگر اهل تقوا شــدید، خدا برای شما نوری قرار��میدهد که با آن نور مشی 
سیاسی، اعتقادی، اخالقی، اقتصادی، عبادی، اجتماعی خواهید داشت و خواهید فهمید 
چه باید بکنید. جالب این اســت که سؤال شــد آن نور کدام است ؟ فرمودند: امامان 

تأتمونه به؛ آن نور امام است.
ارتباط معنوی و اخالقی با امام معصوم× به برکت تقوا برقرار��میشود و��میتوانیم 

صحیح کار کنیم و صحیح عمل کنیم.
۲. ارتباط با امام عصر

جمکران و مشــاهد مشرفه، زیارت آل یاسین، دعای عهد، دعای ندبه و...��میتواند ما 
را در بهره گیری از این نور و سراج یاری دهد. همچنین در باب شناخت حضرت، از 
ایشــان به عنوان نور یاد��میکنند، آن هم نوری که هستی را فرا گرفته و ان شاء اهلل در 
عصر ظهور تجلی کامل پیدا خواهد کرد. در ظهور، آن تجلی اعظم نبوی و علوی در 

چهره حضرت مهدی# رخ خواهد داد. 
و در فراز دیگر که آمده است:

رج و... ا يفمك الرسور و ال�ن ل اهلل أن يري�ن أ��ئ
و بحث فرج وانتظار ظهور حضرتش مطرح��میشــود، در حالی که ســرور و فرج در 
کنار هم آمده است.یعنی تا او نیاید سروری وجود ندارد. همه سرورها کاذب و مکدر 

و آشفته است.

1   حدید ، 28
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سرور و وجد واقعی هنگام فرج و ظهور رخ خواهد داد ولذا��میگوئیم:
رضة االایم ع االانم و �ن �ي السالم یلع ر�ب

سالم بر بهار مردمان و شادمانی روزگاران.
رضایت خدا به مدد فاطمه معصومه÷

یع ىل يف اجلنة. �ن اللهم و رضاک و ادلار اآلخره يا افطمة ا�ث
سؤالی در اینجا مطرح��میشود که این دو فراز در کنار هم چه��میکنند ؟ چه ارتباط و 

نکته ای در اینجا نهفته است.
در ابتدا باید خواهان رضایت و خوشــنودی پروردگار باشیم و سپس بهشت را طلب 
کنیم، زیرا بهشــت را با رضایت خدا��میخواهیم. اول پاکمان کن، سپس خاکمان کن. 
بهشــت بی رضایت خدا که ارزشی ندارد و رضوان خدا بر همه چیز برتری دارد. پس 
بالفاصله��میگوئیم: ای فاطمه معصومه÷، دســت مرا بگیر و واسطه شو برای اینکه 

وارد بهشت شوم.
در فراز بعدی تقاضای سعادت و خوشبختی��میکنیم. 

خدایا، البته من از تو��میخواهم اینکه به پایان برسانی عمرم را به سعادت و خوشبختی.
سعادت کدام است؟ در یک روایت آمده است:

ن ایب طابل×. 1  أن السعید حق السعید لك السعید نم احب یلع �ب
محبت امیر المؤمنین و تبعیت از او و تبلیغ و ترویج او موجب ســعادت و خوشبختی 

خواهد شد.
لذا ما، ماندن در مسیر والیت را از تو��میخواهیم. فال تسلب منی ما أنا فیه ؛ این سعادت 
را که در آن قرار دارم )شــیعه و در خدمت�بی�بیدو عالم÷ بودن و زیارت او( و با 
زیارت این بانو عقائد و معارفم را دریافت و مطرح��میکنم. این سعادت را از من سلب 

نکن.

1 . امالی صدوق ، ص182.
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سپس هشدار��میدهد که کسی خیال نکند��میتواند در مسیر سعادت بماند. باید از خدا 
بخواهیم تا توفیق عمل را عنایت کند و ما را حفظ و موفق بدارد..

در زیارت جامعه نیز بدان اشاره شده:
فثیتین اهلل أبدا ما يحیت یلع مواالتمك و حمبتمك1.

خدا مرا پا بر جا دارد تا زنده ام ، به مواالت و دوستی شما.
چون بشر ثبات قدم نیاز دارد. هیچ بازدارنده از گناه نیست و هیچ توانی برای طاعت 
و بندگی وجود ندارد، مگر به مدد خدای. پس این ثبات قدم را باید از خدا بخواهیم.

با آنکه ما یقین خود را درباره دین، درباره قرآن و احکام، والیت و امامت، معارف و 
اخالق و... عرضه��میداریم و رضایت و تسلیم خود را اعالم��میداریم و��میخواهیم با 
این رضایت و باور اعتقادی خشنودی پروردگار را کسب و جلب کنیم.و در زیارتنامه 

عرضه��میداریم:
اللهم و رضاک و ادلار االخرة 

خدایا از من راضی باش، آخرت را با رضایت تومی خواهم.
اما راه رضایت و خشنودی خدا چیست ؟ بال فاصله جواب در فراز بعدی آمده:

یع ىل يف اجلنة  �ن ای افطمة ا�ث
ای فاطمه معصومه شفاعت و دستگیری از من کن. واسطه شو در ورود به بهشت و در 

بقای در بهشت برای من.
این بدین معناست که راه رضایت و خشنودی خدا رضایت و شفاعت حضرت فاطمه 

معصومه÷ است
مؤید این مطلب این است که همان گونه که رضایت حضرت فاطمه زهرا÷ رضایت 
خداست، رضایت و شفاعت حضرت فاطمه معصومه÷ هم رضایت محسوب��میشود.«

1 . زیارت جامعه کبیره
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حکمت سالمها در زیارت نامه
نکته اول: وقتی��میگوئیم: السالم علیک با بنت رسول اهلل در حقیقت��میخواهیم این 
را بگوئیم:�بی�بیجان من تسلیم شما هستم و از ناحیه من هیچ آسیب قلبی، فکری و 
عملی به شما نخواهد رسید و خالف جهت شما حرکت نخواهم کرد و درباره شما فکر 

و خیال بدی ندارم، بلکه درباره شما من تسلیم محض و مطلقم.
نکته دوم:��میخواهیم بگوئیم: واقعا او دختر حســبی و نسبی ایشان بوده است که در 

کماالت، دختر پیامبر‘ و حضرات معصومین^است
سالم بر تو ای دختر رسول خدا و دختر فاطمه و خدیجه.......

این سالم ها نشــان دهنده و معرفی کننده�بی�بیدو عالم و انتسابات ظاهری و باطنی 
ایشان با حضرات معصومین است، که صفات و کماالت را از آنان به ارث برده است. 

و ارث حقیقی و معنوی امامان معصوم است
در اینجا رمزی است که بیان��میکند که اگر�بی�بیدو عالم شفاعت و دستگیری کنند ،هم 

رضایت خداوند را به همراه خواهد داشت و هم وارد بهشت��میشویم.
همان طور که رضایت حضرت زهرا÷ رضایت خدا و غضب او غضب خدا شمرده 

شده است.
در اینجا نیز رضایت و شفاعت�بی�بیدو عالم حضرت معصومه÷ ، موجبات رضایت 

باریتعالی و مقدمه ورود به بهشت خواهد بود.
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شأن حضرت فاطمه معصومه÷
این همه سفارش و تأکید بر زیارت�بی�بیو آثار مترتب بر زیارت آن بانو��نمیتواند بی 
دلیل و علت باشد، بلکه نشان دهنده مقام و منزلت حضرت فاطمه معصومه÷ است. 
از ایــن رو برای توجه دادن مردم به این موضوع، امام ثامن الحجج× جمله ای در 

زیارتنامه گنجانده و فرموده اند:
فإن لک عند اهلل شأنا من الشأن 

پس به درستی که شما در نزد پروردگار عالم دارای شأنی از شئون هستید.
این شأن که از آن نام برده شده، دلیل این همه عظمت و بزرگی و شفاعت��میباشد.

در بحث های ادبی در زبان عرب )معانی وبیان ( در باب نکرات قاعده ای وجود دارد 
که بیان��میکند: گاهی نکره )اســم غیر معرفه( داللت بر عظمت و بزرگی��میکند. لذا 
امام رضا× نیز در اینجا نفرموده اند فإن لک الشأن بلکه فرموده اند: فإن لک شأنا 
)شأن نکره اســت یعنی به صورت مطلق و مجهول )ناشناخته و نامحدود( آورده اند. 
یعنی��میخواهند این نکته را بیان بفرمایند که این شــأن از آن شئون استثنائی و بس 

عظیم و واال��میباشد.
مؤیــد این مطلب در روایــت امام رئوف× نیز آمده اســت که ایــن نکته را یاد 

آوری��میکنند من زار ها عارفا بحقها.
شــاید معنی دوم شأن یاد شده این باشد که امام رضا االن��میخواسته اند این نکته را 
یاد آور شوند که فاطمه معصومه÷در کالس والیت حضرت زهرا÷ شأن و جلوه 
ای از جلوات آن بانو را دارا هســتند. ) شاهد این مدعا نکاتی است که در ابتدای این 

فصل تحت عنوان فاطمه÷ شناسی آمد. (
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اتصال به اهل بیت^
در میان امام زادگان هســتند شخصیتهایی که برجســته و ممتاز و فوق العاده اند که 
به ســبب اتصال به اهل بیت از مقام و منزلت واالیی برخــور دارند. از آن جمله به 

شخصیتهای زیر اشاره��میکنیم که تحسین معصومین را بر انگیخته اند. 
1. شــخصیت بی نظیر بانوی دو سرا عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری÷ که به 
حکم امام سجاد× عالمه غیر معلمه و فهمه غیر مفهمه��میباشند و که امام حسین× 

از ایشان��میخواهند تا در نماز شب او را دعا کنند. 
2. وجود نازنین باب الحوائج قمر بنی هاشــم حضرت ابوالفضل العباس× که امام 

صادق× اورا دارای بصیرت نافذ معرفی��میکنند.
3. وجود مقدس حضرت علی اکبر× که حضرت سیدالشهداء× او را اشبه الناس 

َخلقا و ُخلقا و منطقا به رسول اهلل‘ معرفی��مینمایند.
4. شفیعه روز جزا حضرت فاطمه معصومه÷ که به حکم امام صادق× شفاعتشان 

برای همه شیعیان جهان نافذ بوده و هست.
ما این بزرگواران را نباید جدای از اهل بیت^ را ببینیم و بدانیم بلکه این حضرات 
وصل وجزئی از اهل بیت عصمت و طهارت��میباشــند و همه کرامات و فضائل اهل 
بیت^ در ایشــان نیز هســت )البته نه در حد و مرحله ای کــه حضرات چهارده 

معصوم^ دارا هستند.(
شــاهد بر این مدعا به ســخنرانی�بی�بیحضرت زینــب÷ در مجلس یزید ملعون 

اشاره��میکنیم.
در آن مجلس حضرت زینب کبری÷ خطاب به یزید ملعون��میفرمایند:

هدك وف اهلل ال متوح ذكران وال متیت ويحنا وال  کد كیدك و اسع �عیك و انصب �ب
تدرك أمدان 1.

1   .بحار االنوار، ج 5، ص 135 - لهوف ، ص 185 .
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هر کار دلت��میخواهد بکن ، ولی بدان نام ما اهل بیت ، وحی ما اهل بیت ، حکومت ما بر 
دلها را��نمیتوانی از بین ببری. 

در اینجا�بی�بیبا به کار بردن ضمیر )نا( خود را جدای از اهلبیت^��نمیدانند و خود 
را داخل و در آن معرفی��میکنند.

در اینجا نیز همین طور اســت و هر کجا امامان معصوم^ تشــریف دارند، فاطمه 
معصومه÷ نیز آنجا حضور دارند. و در قســمت انتهــای زیارتنامه، پس از آنکه با�
بی�بیدو عالم÷ با خطاب فردی صحبت��میکنیم، خطاب زیارتنامه تغییر کرده و پس 
از آن بصورت جمع یاد��میشــود. یعنی حضرت فاطمه معصومه÷، و حضرات اهل 

بیت عصمت و طهارت^ را به صورت جمع مطرح��میکنیم.
اان  یمك و ��ق نمك يف اجلنة و حرشان يف زرمتمك و اوردان حوض �ن�ب �ي ننا و �ب �ي ... عرف اهلل �ب

رائة نم ادعائمك بكأس: دجمك... مبحبتمك وال�ب
یعنی�بی�بیمحبتش عین محبت اهل بیت است و دشمنش عین دشمن با اهل بیت است.

عرف اهلل:یعنی شما مجموعه معصومین خدا بین ما و شما را معرفی کند.
وقتی سلمان��میتواند منا أهل البیت شود، واضح است که�بی�بیدو عالم دارای جایگاهی 
بس بلند و رفیع در نزد اهل بیت برخوردار است. زیرا سلمانی که ما أهل البیت است، 

قنبر درگاه�بی�بی�میباشد.
لذا این بزرگوار جدای از اهل بیت^ نیست، بلکه همواره در محضر آنهاست. 
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علل و زمینه های تقرب به پروردگار
چه عواملی بشر را مقرب به خدا��میکند ؟

1. محبت اهل بیت^ و فاطمه معصومه÷:
رائة نم أدعائمك  حبمك و ال�ب رب اىل اهلل �ب �ق ا�ق

وسیله تقرب به خدا محبت حضرت فاطمه معصومه÷ و اهل بیت^ و بیزاری از 
دشمنان شماست.

2. برائت از دشمنان اهل بیت^ و فاطمه معصومه^:
برائت غیر از عداوت اســت. برائت هم دشــمنی را شامل��میشــود و هم پا به فرار 
گذاشتن از صفات و رذائل اخالقی، اعمال، افعال و حرکات دشمن را در بر��میگیرد.

بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت^ موجب قرب من به سوی خدا��میشود.



سواالت

1.رئیس هیأتی که خود را به ساوه رساندند و حضرت را با احترام و ادب به شهر قم آوردند.

ج( قادر       د( عبدالعظیم حسنی ب( سید اسحاق  الف( موسی بن خزرج  

2.زمینی که هم اکنون مرقد مطهر حضرت معصومه علیها السالم در آن واقع است،چه نام داشته است؟

د( هیچکدام ج( بابالن   ب( شیخان   الف( بیت النور 

3.اولین گنبد برای حرم حضرت معصومه علیها السالم توسط چه کسی ساخته شد؟
ب( حضرت زینب علیها السالم دختر امام جواد علیه السالم الف( موسی بن خزرج  

د( قادر ج( سید اسحاق  

4.کدام گزینه از آثار وجودی حضرت معصومه علیها السالم می باشد؟

د( همه موارد ج( هدایت    ب( کرامت   الف( شفاعت 

5.با توجه به روایات درخصوص زیارت حضرت معصومه علیها السالم، کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف( حضرت معصومه علیها السالم  در شفاعت جایگاه واالیی دارد.

ب( زیارت حضرت معادل با بهشت است.

ج( حضرت دارای حقی می باشند که پاداش زیارت همراه با آگاه بودن از آن حق منجر به بهشت خواهد بود.

د( همه موارد

6.طبق فرمایش امام رضا علیه السالم پیمانی که از دوستان اهل بیت علیهم السالم گرفته شده است کدام گزینه می باشد؟

الف( پذیرش والیت و امامت

ب( تبعیت بدون چون و چرا و تسلیم بودن در برابر کلمات و سخنان

ج( زیارت ما و زیارت قبور ماست.

د( همه موارد

7.عارف به حق حضرت معصومه علیها السالم بودن یعنی چه؟

الف( جایگاه این بانوی باعظمت را بشناسیم

ب( به زیارت آن حضرت بشتابیم و زائرو پناهنده حرم منور این بانوی دو سرا علیها السالم شویم.

ج( به زیارت امام رضا علیه السالم برویم.

د( الف و ب



8.امام صادق علیه السالم فرمودند: هر کس بر تسبیحات حضرت زهرا علیها السالم مداومت کند:

ب( انسان را بیمه می کند. الف( موجب خوشبختی و سعادت یک انسان  

د( همه موارد ج( هیچگاه به بدبختی نگرائیده و جهنمی نمی شود. 

9.چگونه از این نور بهره ببریم ؟ 
ب( ارتباط با امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف الف( کسب تقوای الهی  

د( الف و ب ج( خوش اخالقی   

10. علل و زمینه های تقرب به خدا کدام گزینه می باشد؟
ب( محبت حضرت معصومه علیها السالم الف( محبت اهل بیت علیهم السالم  

د( همه موارد ج( برائت از دشمنان اهل بیت علیهم السالم 

11.» عرف اهلل بیننا و بینکم في الجنة و حشرنا في زمرتکم و اوردنا حوض نبیکم و سقانا بکأس جدکم... 
بمحبتکم والبرائة من اعدائکم« یعنی ... .

الف( محبت حضرت عین محبت اهل بیت است

ب( دشمن حضرت عین دشمن با اهل بیت است.

ج( دوستی با خلق خدا

د( الف و ب

12. هنگام زیارت مضجع شریف حضرت معصومه علیها السالم به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................



ذکر 
اعظم

عاَدةِ فاَل تَْسُلْب ِمنِّی ما أَنَا فیِه، َو اَلّلُْهّم اِنی اَْسئَُلَک أَْن تَْختَِم لی بِالسَّ

الَحوَل َو ال قُوَّةَإاِّل باهلل الَْعلِیِّ الَْعظیم 
ختم 17000 ذکر » الَحوَل َو ال قَُّوةَإاِّلباهلل الَْعِلیِّ الَْعظیم« 

به منظور آمرزش گناهان ، دفع بال و تعجیل در امر ظهور  ولی عصر’

 امام صادق×��میفرمایند:
کسی که بگوید »ال حول وال قوة اال باهلل العلی العظیم« 

خدای عزوجل به خاطر آن هفتاد نوع بال را از او دور می گرداند که کمترین آنها خفه شدن است.
 ثواب االعمال ، ص 349.

عالقه مندان جهت ثبت نام در این طرح می توانند 
 quiz.×mfm.ir به سامانه مسابقه به نشانی

مراجعه و ثبت نام نمایند.
به شرکت کنندگان در این طرح به قید قرعه جوایزی 

متبرک اهدا خواهد شد.



نحوه شرکت در مسابقه 

مراجعه به سامانه مسابقه به آدرس :

quiz.amfm.ir

جوایز مسابقه: 60 کمک هزینه خرید اقالم فرهنگی

زمان برگزاری: 11آذر لغایت 30 آذر1397

زمان قرعه کشی :

4 دی 1397

آدرس شبکه های اجتماعی: 

@astanqom

 




