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والسيد علي البحراني

6

أبهی الدرر

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر

7

ال قدمت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمددد للدده رب العددالمين وصددلی اللدده علددی سدديد ا
وموال ددا المنصددور المؤيددد الرسددول المسددد أبددي القاسددم
بددن عبددد اللدده محمددد وعلددی الغددرر الطيبددين الطددايرين
المنتجبددين آلدده الميددامين علدديهم الس د

اجمعددين .ولعنددة

اللددده علدددی أعددددا هم و قتلدددتهم ومنكدددرض فلدددا لهم
وجاحدددض حقددوقهم اجمعددين مددن االن الددی قيددا يددو
الدين وبعد:
قددال االمددا الكددا م فددي حدد سدديدانا وموالانددا فاطمددة
المعصومة صلوات الله عليها :فدايا ابويا.
السدديدة المعصددومة صددلوات اللدده عليهددا العلددم المددام
الذض ينير فدي الكدون ببركدة آبا هدا الطدايرين فقدد خصدها
الله بأ هدا الطيبدة بندت االطايد و الكريمدة بندت االكدار
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فكا ددت بنتددا لددولي اللدده و كا ددت اختددا لددولي اللدده وكا ددت
عمدددة لدددولي اللددده وكا دددت حاملدددة مسدددراريم ووعدددا
لعلددومهم علدديهم الس د

وفزددرا وعددشا وييبددة لمدديعتهم

صددلوات اللدده علدديهم وأم د الددی يددو القيامددة حي د ور
فدددي الحددددي المدددريا :ياددددخن المددديعة الجندددة
بمددفاعتها  .وقددد خصددها المعصددومون علدديهم السدد
بزصدددا ث مةيلدددة كفلدددن عياراهدددا وع مدددة دددفاعتها
ومةيددن كل د مددن المقامددات التددي ال ادددركها العقددول وال
احدديب بدده املبدداب ففددي يددذج الورقددات جمعنددا عبدددة
البحددوف فددي وال اهددا وسدديراها وعصددمتها و ددها اها الددی
ككددر بعددا معاجشيددا وكرامااهددا وبعددا ام ددعار فددي
حقهددا عسددی اللدده اعددالی بددذل يرعقنددا ددفاعتها فددي
الجنددة ه دده علددی كددن ددي قدددير والحمددد للدده رب
العالمين.
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سةرتهم سالم
الله علةهم
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نسبهم صلاات الله علةهم
هَّ ر ر هَّ
ه ه
الل رده ل ري َدذي ه هع َدن رك رم َّ
الدر َج هْ أ َيدن
قال اعدالیِ :ه مدا ي ِريدد
ِ ِ
ِ
َ
ه ر هَ
1
ال هب َي ِت هو ريط ِ َّه هرك َم اط ِهيرا.
يددي السدديدة فاطمددة بنددت موسددی الكددا م بددن جعفددر
الصددا ب بددن محمددد البدداقر بددن علددي عيددن العابدددين بددن
الحسين المهيد بدن علدي ابدن أبدي طالد عليده السد
سددليلة المددجرة النبويددة والدوحددة الها ددمية و مددرة مددن
مدددار المدددجرة العلويدددة وبندددت فاطمدددة وخديجدددة
والحسددن والحسددين سدديدض ددباب أيددن الجنددة صددلوات
اللدده علدديهم أجمعددين  .وانتسدد السدديدة هلددی ا مددا
ر
َّ
محمدد
الحسن عليه السد عدن طريد جدداها ا َّ ا مدا
الباقرعليدده السد
عليه الس .
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فاطمددة بنددت ا مددا الحسددن المجتبددی
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وكان لإلما موسی بدن جعفدر عليده السد
وكا ت فاطمدة المعصدومة عليهدا السد

أربدط فدواطم
أصدغرين ولكدن

لع م أ ها وقداستها سميت بفاطمة الكبرى.

ألقمبهم علةهم السالم
المعصووةم  :ويددو مددا صدده ا مددا الراددا عليدده الس د
عنها وسيأاي باب عنه في قسم فلا لها وعصمتها.
كريمووو اوووت البيووول علوووي

السووو

 :ويدددو م هدددا

أ ددتهرت بكرمهددا وجو يددا ويددذا لقدد ا ددتهرت بدده
َّ
قصدة منقولدة عدن السد َّيد محمدو
س الله عليها ويندا
َّ
َّ
المرعم د َّی والددد الس د َّيد ددهاب الدددين المرعم د َّی قددد
َّ
سد َّدريما ور فيهددا يددذا اللق د وحاصددلها :أ دده كددان يري دد
معرفددة قبددر الصد َّدديقة الشي درا عليهددا الس د وقددد َّ
اوسددن
َّ َّ
حتدی أ ده أب علدی
هلی الله اعالی من أجدن كلدک كةيدرا
َّ
كلک أربعين ليلة مدن ليدالی امربعدا مدن كدن أسدبوع فدی
مسددجد السددهلة بالكوفددة وفددی الليلددة امخيددرة ح ددی
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بمددرل لقددا ا مددا المعصددو عليدده السدد فقددال لدده
ا ما عليده السد  :ععليد بكريمدة أيدن البيدتع ف َّ
دن

َّ
السد َّيد محمددو المرعم د َّی أن المدرا بكريمددة أيددن البي دت
َّ
عليها السد يدی الصدديقة الشيدرا عليهدا السد فقدال
لإلمددا علي ده الس د  :جعلددت فدددا ه َّ مددا َّ
اوسددلت لهددذا
الغدر ،معلدم بمواددط قبريدا وأامد َّدرل بش ياراهدا فقددال
عليه الس  :عمدرا ى مدن كريمدة أيدن البيدت قبدر السد َّيدة
فاطمددة المعصددومة عليهددا الس د ف دی قد َّدم..ع وعلددی أ ددر
كلددک عددش الس د َّيد محمددو المرعم د َّی علددی السددفر مددن
النجا ام رل هلی َّ
قدم لش يدارة كريمدة أيدن البيدت عليهدا
الس .
الطوورار  :جددا يددذا اللقدد فددي عياراهددا الةا يددة التددي
اسمی غير الممهورة ويو لطهاراها.
الحميد  :كذل في الشيارة الةا ية.
البر  :كذل في يذج الشيارة.

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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الرشوويد  :كددذل وم هددا كا ددت اددر علددی مستصددع
اممور من أسئلة الميعة ويي في صغر سنها.
التقي  :في الشيارة الةا ية و تهاريا بالتقوى والعبا ة.
الرضي  :كذل في ال الشيارة.
المرضي  :كذل .
الصديق  :كذل .
سوويد نسوورع العوورلمي  :جددا ت فددي يددذج الشيددارة ويدددل
علی أ ها الع يم واصطفا يا من قبن الله اعالی.
كددذل هن آيددة اللدده السدديد ددهاب الدددين المرعمددي
النجفددي ينقددن :ه ددي رأيددت أمددي فاطمددة الشيددرا عليهددا
السدد

كددرارا ومددرارا فددي المنددا كددذل رأيددت عمتددي

المعصومة عليهدا السد

وكا دت عمتدي امدبه أمهدا بحدد

أ ه يصع التميش بينهما عليهما س

الله وصلوااه.
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وككددر كددذل القدداب أخددرى منهددا :المحد ددة والعابدددة
والمقدامة والمهيدة.

والدتهم سالم الله علةهم
أ رقت امر ،بنوريدا فدي مديندة رسدول اللده صدلی اللده
عليدده وآلدده فددي امول مددن كض القعدددة عددا  173يجريددة
وارعرعددت فددي بيددت ا مامددة ومهددبب الم كددة ومنددشل
الوحي عند أبيها ا مدا موسدی بدن جعفدر كدا م الغدي
وأخيهددا علددي بددن موسددی الراددا ا مددا الددركول فكا ددت
مةدداال للصددبر والرأفددة والعطددا والبركددة ويددي أخددت
ا مددا الراددا عليدده السد
جمة أو اكتم س

مددن أ واحدددة وهسددم أمهمددا

الله عليها.

ولهددا اسددعة اسددما أخددرى :ا البنددين الطددايرة خيددشران
سكن سما ة اروى قرا ومرسية وصقر.

1
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ور في فلن والداها أخبار وأحا ي
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منها:

عددن الكندددض قددال :س دمعت ابددي الحسددن عل دي بددن ميددةم
يقددول ومددا رايددت احدددا قددب اعددرل بددامور اال م دة علدديهم
الس د

واخبدداريم ومندداكحهم مندده قددال :ا ددترت حميدددة

المصدفاة ويدي ا أبدي الحسددن موسدی بدن جعفدر وكا ددت
مددن ا درال العجددم جاري دة مولدددة واسددمها اكددتم وكا ددت
مددن افلددن النسددا فددي عقلهددا و ينهددا واع امهددا لموالاهددا
حميدددة المصددفاة حتددی ا هددا مددا جلسددت بددين يددديها منددذ
ملكتها اج ال لهدا فقالدت البنهدا موسدی عليده السد

يدا

بنددي ان اكددتم جاري دة مددا رايددت جاري دة قددب افلددن منهددا
ولسددت ا د ان اللدده اعددالی سددي هر سددلها ان كددان لهددا
سن وقد ويبتها لد فاسدتوص خيدرا بهدا فلمدا ولددت لده
الراا عليه الس

سمايا الطايرة.
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عدم زواجهم علةهم السالم
أختلددا المؤرخددون والمحققددون فددي سددب عددد عواجهددا
صددلوات اللدده عليهددا قددد ككددر اليعقددوبي :أن السددب فددي
عددد عواج بنددات ا مددا الكددا م عليدده السدد
ا مددا عليدده الس د

يددو أن

فسدده قددد أوصددی أال اتددشوج بناادده

فلددم اتدددشوج هال واحدددة مدددنهن يددي أ سدددلمة فإ هدددا
اشوجت القاسم بن محمدد بدن جعفدر بمصدر فجدرى فدي
يددذا بيندده وبددين أيلدده ددي ددديد حتددی حلددا أ دده مددا
كما لها كنفا قب وه ما اشوجها ليحج بها.
ولكن يذا الك

1

وهن كان البد التأمن فيه أ كرج بعا العلما

فقال السيد جعفر المرالی العاملي :ولكن ال اير يو وقوع
اليعقوبي في الغلب واال تباج فإن ا ما عليه الس
رواج الكليني لم يوص بعد اشويج بنااه أص
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بأن يكون أمر عواج جميط بنااه بيد ا ما الراا عليه الس
فإ ه أعرل بمناكح قومه...
ولعلدده لددو عوجهددن بغيددر أكفددا هن موجد كل د متاعد
كبيددرة وخطيددرة لهددن ولأ مددة علدديهم السدد

اكددون

المفسدة فيها أع م من اأيمهن . .
مددط احتمددال أن اكددون يندداس أيدددال سياسددية مددن بعددا
الشيجددات مددن بنددات ام مددة حي د يحدداول الددبعا أن
يجعن كل كريعة هلی أمور ال يصح امكينه منها.
وقد حدد نا التداري  :أن يدارون الر ديد قدد طالد ا مدا
عليدده الس د

بددذل

فقددال  :فلددم ال اددشوج النسددوان مددن

بني عمومتهن وأكفدا هن! فاعتدذر لده عليده السد

قصدر

كات اليد.
علددی أن مددن الوااددح :أن ددرول ام مددة كا ددت صددعبة
للغاية ...ولدم يكدن ينداس مدن يجدرك علدی االاصدال بهدم
خصوصددا فددي أمددر الددشواج مددن غيددر امقددارب  .وأبنددا
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العددم  ..وال سدديما فددي عمددن المنصددور هلددی عمددان يددارون
الددذض حصددد ددجرة النبددوة واقتلددط غددر ا مامددة كمددا
يقول الزوارعمي وكل وااح.

1

وينال أمور اخرى ككريا اين التحقي :
َّ
المحدف َّ
القمدي أعلدی اللده مقامده :وفدی اداري َّ
قدم
يقول
ما حاصدلهَّ :أن الرادا َّية لدم َّ
يشوجدوا بندااهم لعدد الكفدؤ
لهددم كددذا وكددان لإلمددا موسددی الكددا م عليدده السدد
َّ
هحدى وعمرون بنتا لدم َّ
هحدداين وكدان يدذا سدا را
اتدشوج
فددی بنددااهم وقددد أوقددا َّ
محمددد الجددوا بددن علد َّ
دی الراددا
عليه الس قرى فدی المديندة علدی أخوااده وبنااده ال ادی
لم يتشوجن وكان يرسدن صدي الرادا َّية مدن مندافط يدذج

القرى من المدينة هلی َّقم.

2
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ويددذا ال يسددتبعد خصوصددا علددی مددا سدديأاي فددي مواددوع
عصمتها س

الله عليها.
َّ
أ ده

جا فدی هحددى وصدايا ا مدا الكدا م عليده السد
َّ
عواجهددن لإلمددا الراددا عليدده السدد ففددی
جعددن أمددر
الروايددة عندده عليدده السدد  :ع..وهن أرا رجددن مددنهم أن
َّ
َّ
دشوج أختدده فلدديْ لدده أن َّ
يد َّ
يشوجهددا هال بإك دده وأمددرج فإ دده
َّ
أعرل بمناكح قومده َّ
وأض سدلطان أو أحدد مدن الندا كفده

عن ي أو حال بينده وبدين دی َّ
ممدا ككدرت فدي كتدابي
يددذا أو أحددد َّ
ممددن ككددرت فهددو مددن اللدده ومددن رسددوله
بددرض واللدده ورسددوله مندده ب درا وعليدده لعنددة اللدده وغلددبه
المقددددربين َّ
َّ
والنبيددددين
ولعنددددة ال عنددددين والم كددددة
والمرسدددلين وجماعدددة المدددؤمنين ولددديْ محدددد مدددن
َّ
السدد طين أن يكفدده عددن ددي ..ع هلددی أن يقددول :عوال
دواهن مددن َّأمهد َّ
دشوج بندداای أحددد مددن هخد َّ
يد َّ
دااهن وال سددلطان
َّ
وال عد َّدم هال برأيدده و ممددوراه فددإن فعلددوا غيددر كلدد فقددد
خددالفوا اللدده ورسددوله وجايدددوج فددي ملكدده ويددو أعددرل
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بمندداكح قومدده فددإن أرا أن َّ
يددشوج َّعوج وهن أرا أن يتددرس
َّ
1
أوصيتهن بمةن ما ككرت في كتابي يذا..ع
ارس وقد
وفي َّ
وصيته امخرى بصدقة أراه علی أوال ج عليه الس :
ع..فإن َّ
اشوجت امرأة من ولد موسی ف ح َّ لها في يذج
الصدقة َّ
حتی ارجط هليها بغير عوج فإن رجعت كان لها مةن
ح َّ التی لم َّ
2
اتشوج من بنات موسی..ع

َّ
َّ
وبالتأمددن فدد يددذج الروايددات ربمددا يقددال :هن ا مددا
الكددا م عليدده السدد كددان قددد أوصددی بددأن ال َّ
اتددشوج
َّ
هحدددى بناادده هال بددإكن الراددا عليدده السد وكلد صدديا ة
لنسن رسول الله أن يقرب منده مدن لديْ كفدؤا لده والدذس
َّ
َّ
حةددت المددريعة المقدسددة علددی م ح تدده فددی أمددر عواج
المرأة.
َّ
خصوصا أ ندا درى يدذا اممدر واادحا فدی بندات الرسدالة
اللددوااي اد َّ
دربين فددی بيددت النبد َّدوة وا مامددة فهددا يددو ا مددا
 - 1الكافي ج  1ص .317
 - 2الكافي ج 7ص317
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يقددول البددن أخيدده الحسددن بددن

الحسددين عليدده السدد
الحسددن َّ
المةنددی َّلمددا جددا ج خاطبددا هحدددى بنتيدده فاطمددة أو
سددكينة وقددال :اختددر لددي هحددديهما فقددال الحسددين عليدده
السدد  :عقددد اختددرت لددي ابنتددي فاطمددة فهددي أكةريمددا
َّ
بها َّ
بأمي فاطمدة بندت رسدول اللده َّأمدا فدي الددين فتقدو
َّ
كلده واصدو النهدار َّ
وأمدا فدي الجمدال فتمدبه الحدور
اللين
العددين َّ
وأمددا سددكينة فغالدد عليهددا االسددتغراب مددط اللدده
اعالی ف اصلح لرجن

1

ومن المحتمدن أن يكدون بندو َّ
العبدا قدد رغبدوا بدالتشويج
َّ
بهن ولعن كد الر ديد وسدؤاله ا مدا عليده السد عدن
سب عدد اشويجده لبنااده مدن أبندا عمدومتهن وأكفدا َّ
هن
العبدا وا مدا لمكدان َّ
كان يريد به بندي َّ
التقيدة ال يمكدن
َّ َّ
َّ
لهن فتعلن له بما ككر.
أن يجيبه بأن يؤال ليسوا أكفا

َّ
َّ
كمددا أن مددن المحتمددن أن ا مددا الكددا م عليدده السدد
كددان يزمددی مددن هخددوة ا مددا الراددا عليدده السدد
 - 1الكنی واملقاب ج  2ص 465
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يقومددوا بتددشويج بناادده مددن بعددا الرجددال غيددر امكفددا
َّ
اددشويجهن بيددد
فأوصددی عليدده السدد بددأن يكددون أمددر
ا ما الراا عليه السد

َّ
قهدرين علدی الدشواج
خوفدا مدن

بمن ال يرغبن به أو بمن ال يلقن له.
َّ
وهلددی يددذا لعلدده ا ددارة فددی وصد َّدية ا مددا عليدده السد
َّ
َّ
1
المتقدمة فقد د فيها علی امخوة والسلطان.

 - 1كتاب كريمة أين البيت عليهم الس
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هجرتهم علةهم السالم
َّ
قال صداح اداري قدم« :ه ده لمدا أادی المدأمون بددالراا
عليه الس

من المديندة هلدی مدرو لواليدة العهدد فدي سدنة

 200من الهجرة خرجدت فاطمدة أختده اقصددج فدي سدنة
 201ج َّفمددا القددت كتدداب أخيهددا الراددا عليدده السدد
استعدت للسفر حو خراسان.

1

فزرجددت مددط قافلددة الددم عددد ا مددن هخواهددا وأخوااهددا
وأبنددا هخواهددا فجددرى علدديهم مددا جددرى لمددا وصددلوا الددی
مدينددة سدداوة وسددنذكرج بالتفصددين فددي بدداب هستمددها يا
عليها الس .

 - 1من ال يحلرج الزطي

ج 4ص461
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فضمئلهم
وعص تهم علةهم
السالم

25
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ان للسدديدة المعصددومة صددلوات الله عليها فلددا ن ع يمة
ادل علی ع صمتها صلوات الله عليها وقد اقش المو اوع
سددماحة المددي علي اكبر مهدض بور في كتاب كريمة اين
البيت عليهم ال س

مف ص وكذل

سماحة ال مي محمد

السددند البحرا ي في كتاب الدا رة ا صددطفا ية الةا ية مين
البيت عليهم الس .
وأمددا العصددمة فهددي ابتددة لهددا وفددي ام بيددا واموصدديا
كلهم وبعدا كرارض أيدن البيدت علديهم السد
أبدددي الفلدددن العبدددا عليددده السددد

كموال دا

والسددديدة عينددد

الكبرى عليها الس .
ولكن العصددمة قسددمان ال عمة وغير ال عمة فإن عصددمة
غير امربعة عمددر يي متعلقة بعصددمة امربعة عمددر عليهم
الس

فهم حجة علی غيريم.

وعصددمتهم ال ازتلددا مددط عصددمة غيددريم بحي د اددرس
المحرمات و هايان الواجبات.
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وهن لعصمة غير امربعدة عمدر البدد ينالد أ لدة أو قدرا ن
حتدددی اةبدددت وال ددد هن السددديدة المعصدددومة عليهدددا
الس

من يؤال المعصومين عليهم الس .

ومن ام لة التي اةبت عصمتها عليها الس

يي:

ورود لفظ ال عصامت علةهم السالم من قبل
اإلممم ال عصام.
روض عددن ا مددا علددی بددن موسددی الراددا عليهالسدد :
ه َ هه َه ر هه ر ه
1
ومة ِبق َم ك هم َن هع هار ي»
«من عار المعص
وورو يددذا اللفدد عددن المعصددو يدددل علددی ع متهددا
سد

اللدده عليهددا وعصددمتها صددلوات اللدده عليهددا حيد

أن المعصددو ال يددتكلم عددن يددواج او ون سددب والعيدداك
بالله.
وهاافة علدی يدذج المقار دة :أن عيدارة ا مدا الرادا عليده
الس

من أع م العبا ات وابدا منهدا مدا جدا فدي حديةده

 - 1اس التواري ج 3ص68
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دن ع هار دي هو ري هدو هعلدی رغ َسدن هخ هدر هج م َ
عليه السد  :اال هف هم َ
دن
ِ
رر
َ ه ه ه َ ر ُّ 1
وبه كيو ولداه امه.
ك ِ

ورود لفظ (فداهم اباهم) من قبل اإلممم
ال عصام
روض أ دده أاددی جمددط مددن المدديعة هلددی المدينددة لكددي
يعراددوا بعددا أسددئلتهم علددی ا مددا الكددا م صددلوات
الله عليه غير أ ه صدلوات اللده عليده وولددج ا مدا الرادا
صددلوات اللدده عليدده لددم يكو ددا حااددرين فددي المدينددة
فدداغتم الجميددط وكتبددوا أسددئلتهم وأو عويددا فددي بيددت
ا مددا بنيددة أن يحصددلوا علددی جوابهددا فددي سدددفريم
القددا

وعشمددوا علددی الرجددوع هلددی حيدد جدداكوا وهكا

بأجوبة أسئلتهم ادأاي مدن قبدن السديدة فاطمدة المعصدومة
صددلوات اللدده عليهددا وعند ددذ ابدددل حددش هم بفددر
 - 1بحاراال وار ج  60ص 231
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ورجعوا هلی بلدديم وفدي طدريقهم التقدوا با مدا موسدی
الكددا م صددلوات اللدده عليدده فددأخبروج بمددا جددرى فن ددر
ا ما صلوات اللده عليده هلدی أجوبدة ابنتده فقدال :يفددايا
أبويا .1

ورود زيمرف شممخت خمصت بهم من قبل إممم
معصام
روى علي بدن هبدراييم عدن أبيده عدن سدعد عدن علدي بدن
موسی الراا عليهما السد

قدال :قدال :يدا سدعد عنددكم

لنددا قبددر قلددت :جعلددت فددداس قبددر فاطمددة بنددت موسددی
َّ
عليهمددا السد قددال :عددم مددن عاريددا عارفددا بحقهددا فلدده
َّ
الجنة فدإكا أايدت القبدر فقدم عندد رأسدها مسدتقبن القبلدة
وكبدددر أربعدددا و دددين اكبيدددرة وسد َّ
َّ
ددبح
اسبيحة واحمد الله

او

 - 1بحار ام وار 99 :كتاب المشار.

دددا و دددين
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الس

علی آ صفوة اللده السد

الس د

علددی هب دراييم خليددن اللدده الس د

كليم الله السد
يا رسول الله السد

علدی دو بدي اللده
علددی موسددی

علدی عيسدی رو اللده السد

عليد

عليد يدا خيدر خلد اللده السد

علي يدا صدفي اللده السد
الله خاام النبيدين السد

عليد يدا محمدد بدن عبدد

عليد يدا أميدر المدؤمنين علدي

َّ
وصددي رسددول اللدده السدد
بددن أبددي طالدد

عليدد يددا

عليكمددا يدا سددبطي

فاطمدة سدديدة سدا العددالمين السد
وسديدض دباب أيدن َّ
بي الرحمدة َّ
الجندة السد عليد
يا علي بدن الحسدين سديد العابددين َّ
وقدرة عدين الندا رين
الس

علي يا محمدد بدن علدي بداقر العلدم بعدد النبدي

َّ
البددار
السدد عليدد يددا جعفددر بددن محمددد الصددا ب
َّ
اممددين السدد عليدد يددا موسددی بددن جعفددر الطدداير
َّ
الطهددر السدد عليدد يددا علددي بددن موسددی الراددا
المرالددی الس د

عليدد يددا محمددد بددن علددي التقددي

الس

علي يا علدي بدن محمدد النقدي الناصدح اممدين

الس

علدی الوصدي

عليد يدا حسدن بدن علدي السد
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َّ
مددن بعدددج اللهددم صددن علددی ددورس وسددراج
َّ
ووصي َّ
َّ
َّ
وصي وحجت علی خلق .
ولي
الس

علي يا بنت رسدول اللده السد

فاطمة وخديجدة السد
الس

َّ
وولددي

عليد يدا بندت

عليد يدا بندت أميدر المدؤمنين

علي يدا بندت الحسدن والحسدين السد

يددا بنددت ولددي اللدده الس د
الس علي يدا َّ
عمدة ولدي اللده السد

عليد

علي د يددا أخددت ولددي اللدده
عليد يدا بندت

موسی بن جعفر ورحمة الله وبركااه.
عددرل اللدده بيننددا وبيددنكم فددي َّ
َّ
الجنددة
السدد عليدد
وحمددر ا فددي عمددراكم وأور ددا حددوَّ ،
بدديكم وسددقا ا
َّ
بكأ جدكم من يد علدي بدن أبدي طالد صدلوات اللده
علدديكم أسددأل اللدده أن يرينددا فدديكم السددرور والفددرج وأن
َّ
َّ
يجمعنددا َّ
وهيدداكم فددي عمددرة جدددكم محمددد يصددلی اللدده
عليه وآله وأن ال يسلبنا معرفتكم ه َّ ه َّ
ولي قدير.
أاقد َّ
ددرب هلدددی اللددده بحد َّ
ددبكم والبدددرا ة مدددن أعددددا كم
والتسددليم هلددی اللدده راادديا بدده غيددر منكددر وال مسددتكبر
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وعلدی يقدين مدا أادی بده محمدد وبده را ،طلد بدذل
وجهدد يددا سدديدض اللهددم ورادداس والدددار اآلخددرة يددا
َّ
فاطمة ا فعي لي في الجندة فدإن لد عندد اللده دأ ا مدن
المأن.
َّ
اللهددم ه ددي أسددأل أن ازددتم لددي بالسددعا ة ف د اسددل
َّمنددي مددا أ ددا فيدده وال حددول وال قددوة هال باللدده العلددي
الع دديم اللهددم اسددتج لنددا َّ
واقبلدده بكرمدد وعشادد

وصددلی اللدده علددی محمددد وآلدده

وبرحمتدد وعافيتدد
َّ
1
أجمعين وسلم اسليما يا أرحم الراحمين.
وينال عياراان لها عليها الس

ويما غير ممهوراان ككريا

العلما في بعا كت اال عية والشيارات ويما:
الس

علي

ايتها السيدة الطايرة .الس

السيدة الصديقة .الس
الس

علي

علي

ايتها

علي ايتها السيدة الراية المراية.

يا بنت رسول الله .الس

 - 1بحار اآل وار وعيون أخبار الراا عليه الس

علي

يا بنت
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اميرالمؤمنين و اما المتقين .الس
المجتبي .الس

علي

علي يا بنت الحسن

يا بنت الحسين المهيد بكرب .

الس

علي يابنت االما علي بن الحسين عين العابدين.

الس

علي يا

علي يا بنت االما محمد الباقر .الس

بنت االما جعفر الصا ب .الس
المعصو موسي الكا م .الس

علي
علي

يا بنت االما
يا اخت االما

الم لو ابي الحسن علي بن [موسي ]الراا .الس
يا عمة االما المعصو محمد التقي .الس
ابا

علي

علي و علي

الم لومين و علي اجدا س المعصومين و علي اقربا
علي يا

الطايرين و علي من اابع من المؤمنين .الس

سيدة سا العالمين .اايت عا را و حاجااي ل مستو عا و ا ا
استو ع

يني و اما تي و خواايم عملي و جوامط املي الي

منتهي اجلي .والس

علي و رحمة الله و بركااه.

وامخرى:

 - 1عبدة التصا يا ص . ۴۴۹
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الس د

علددي محمددد خدداام النبددين .الس د

المرسدددلين .السددد

علددي سدديد

علدددي حبيددد رب العدددالمين و

رحمةاللدده و بركاادده .الس د

عل دي اميرالمددؤمنين .الس د

علددي سدديد المرسددلين .السد

علددي حجددة رب العددالمين

و رحمددة اللدده و بركاادده .السدد

علددي البتددول العددذرا و

اال سددية الحددورا بنددت خيددرة سدديد اال بيددا و ا ام مددة
النجبددا و جليلددة سدديد اموصدديا فاطمددة الشيددرا سدديدة
سددا العددالمين و رحمددة اللدده و بركاادده .السدد

علددي

االمددامين الهمددامين النددورين النيددرين الطهددرين الطددايرين
المددهيدين الم لددومين الحسددن و الحسددين سدديدض ددباب
ايددن الجنددة و التسددعة المعصددومين مددن كريددة الحسددين
علدديهم السد

و رحمددة اللدده و بركاادده .السد

علي د يددا

فاطمددة اخددت الراددا المرالددي المجتبددي و رحمددة اللدده و
بركاادده .السدد عليدد ايتهددا الطددايرة الحميدددة َّ
البددرة
الر دديدة التقيددة النقيددة الراددية المراددية و رحمددة اللدده
و بركااددده .ا دددهد ا هدددم اال مدددة الرا ددددون المهدددديون
َّ
المكرمددون المقربددون الصددا قون و ان الح د
المعصددومين
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َّ
معهدم و فدديهم و الدديهم .و ان مددن وااليدم فقددد والددي اللدده
و مددن عددا ايم فقددد عددا ض اللدده .اايدد يددا سدديداي يددا
فاطمددة عا درا ل د عارفددا بحق د و بح د اخي د و ابددا س
االطهددار طالبددا فكدداس رقبتددي مددن النددار و ملتمسددا مندد
المفاعة اكا امتاع االخيدار مدن اال درار فا دفعي لدي عندد
َّرب و ابدا س االبدرار فا د مدن ايدن بيدت اليزسدر مدن
اددواليم و اليزيدد مددن ا ددايم .اللهددم ا دده قددد جددا ني
الزبر عن الصدا قين مدن ايدن بيدت بيد علديهم افلدن
الصددلوة والسد  :ان مددن عار فاطمددة بقددم فلدده الجنددة .فهددا
ا دداكا يددا الهددي قددد جئتهددا عا درا لهددا عارفددا بحقهددا .فصددن
علددي محمددد و آل محمددد و ا فعنددي بشياراهددا و الاحرمنددي
ددفاعتها و ارعقنددي الجنددة كمددا وعددداها ا د علددي كددن
ي قدير برحمت يا ارحم الراحمين.

 - 1ا وار الممعمعين ص .۲۱۱ - ۲۱۰
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ورود لفظ (عمرفم بحقهم) بشأنهم سالم
الله علةهم
ور عددن المعصددومين علدديهم السدد

فددي عياراهددا يمددن

عاريددا عارفددا بحقهددا فلدده الجنددة ويددذا المددر الددذض
يوجدد الجنددان وراددی الددرحمن يددو مددن خصددا ث
المعصومين عليهم الس

التي البد من معرفتهم.

أجر الج ت لزيمرتهم الذي ها من شؤون
ال عصامةن.
وفي كل أخبار عديدة و كةيرة ذكر منها:
 1عددن االمددا الراددا صددلوات اللدده عليدده :يمددن عار
المعصومة بقم كان كمن عار ي

 - 1اس التواري ج  3ص 68

1
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 2عددن االمددا الراددا صددلوات اللدده عليدده  :ي مددن
عاريددا ع السدديدة المعصددومة صددلوات اللدده عليهددا ع
عارفا بحقها فله الجنة

1

 3عن االما الرادا صدلوات اللده عليده  :مدن عاريدا
وجبت له الجنة 2.

 4عن االما محمدد بدن علدي الجدوا صدلوات اللده
عليه  :ي من عار عمتي بقم وجبت له الجنة

3

 5عددن االمددا جعفددر بددن محمددد الصددا ب صددلوات
اللدده عليدده فددي حدددي طويددن  :يمددن عار فاطمددة
في قم وجبت له الجنة

 - 1كامن الشيارات ص ۵۳۶

4

 /۸۲۶بحاراال وار ج  ۱۰۲ص /۲۶۵

واب االعمال ص  /۱۲۴عيون اخبار الراا ج  ۲ص ۲۶۷
 - 2بحاراال وار ج  ۱۰۲ص .۲۶۶
 - 3كامن الشيارات ص ۵۳۶

۸۲۷

 - 4بحاراال وار ج  ۱۰۲ص .۲۶۶
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 6عددن االمددا الصددا ب صددلوات اللدده عليدده  :ي ان
عياراها اعدل الجنة

1

اللهدددم ارعقندددا فدددي الدددد يا عياراهدددا وفدددي االخدددرة
فاعتها.

غسلهم ودف هم من قبل ال عصام ،وها ال
يغسل ويدفن ال عصام اال ال عصام
ه َّ ه
روض عن رم هح َّمد َبن َال هح هسن َبدن هأ َح هم هدد َب َ ه
يدد أ رده ل َّمدا
دن الو ِل ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ر
ر ِّ َ ه
ر ه َ ر ِّ َ
ه َّ ر ه
دده ع َن ههددا هو غ ِّسددلت هو كف هنددت
ا روف هيددت ف ِاط همددة هر ِاددي الل
ددع ه
هح هم رل ه
ددرة بدداب ن هو هو ها ر
ويا هع هلددی س َ
ويددا ه هلددی هم َق هب ه
ددر ه اب
ِ
ِ
ِ
ه
ر
ه
ر
َ
ه
الس َدر ه
رحف هر هل هها هفداخ هتلا آل هس َدعد فدي هم َ
دن ري َنشل ههدا هلدی ِّ
اب
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ه
ه
ه
ه
ر
ه
ر
ه
َّ
ه
ر د َّدم اافقددوا هعلددی خددا ل رهد َدم هصددالح كبيددر ال ِّسد ِّ
دن ريقددال لد رده
ِ
ِ ِ ِ
ددن ه
ددين م َ
ددين رم َقب هل َ
هقددا ر هف هل َّمددا هب هع رةددوا ه هل َيدده هر هأ َوا هراك هب َ
دد
ا
ج
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ه َ ه ه ه ه
َّ
َّ ه ه ه
ه هه ه
داع ِة هدشال هو هصدل هيا
الر َمل ِة هو عل َي ِه هما ِلةدا فل َّمدا ق رر هبدا ِمدن ال ِجن
 - 1بحاراال وار ج  ۱۰۲ص .۲۶۶
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ر
داع هة هو ه هف هن ه
اب هو هأ َ هدش هال َالج هن ه
الس َدر ه ه
هع هل َي هها ر َّم ه هدش هال ِّ
يده َّدم
ف
دا
اي
ِ ِ
ِ
ه
ه
َ
هخ هر هجا هو هل َم ري هك ِّل هما هأ هحدا هو هرك هبدا هو هك هي هبدا هو ل َدم هيددر أ هحدد هم َ
دن
ِ
ِ
ر ه ه ه ه َ َ ه ر َّ
َّ
ر
ه
ه
َ
ه
ددي الل ر
ددذض كا ددت ف ِاط همددة هر ِا ه
دده
يمددا و قددال ال ِمحددراب ال ِ
هع َن هها را هص ِّدلي فيده هم َو رجدو ه هلدی اآلَن فدي ه ار رم ه
وسدی هو هي ردش روررج
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ر 1
النا .
ومدددن لطدددا ا ا سدددتدالل لعصدددمتها :هن المعصدددو ال
يغسدددله وال يدفنددده اال المعصدددو وان السددديدة الشيدددرا
عليهددا السدد

كددان امولددی ان اغسددلها النسددا ولكددن

غسدددلها أميدددر المدددؤمنين عليددده السددد

من لدددم اكدددن

معصددومة مددن النسددا اغسددلها فلددو كددان يددذا اممددر
ازييرض م ه عوجهدا فدأن فدي غسدن السديدة مدريم عليهدا
الس

كان البد أن اغسدلها النسدا بحيد لدم يكدن لهدا

عوج ولددم يجددش أن يغسددلها ككددرا ولكددن غسددلها ابنهددا
عيسددی عليهددا السد

م دده المعصددو الوحيددد الددذض كددان

بمحلددريا وعمددن بدداميم ويددو ال يغسددن المعصددو هال
 - 1بحار اال وار ج  46ص۲۹۰
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المعصو فجرت يدذج علدی السديدة فاطمدة بندت موسدی
بددن جعفددر عليهددا الس د
عليدده الس د

بحلددور اخيهددا ا مددا الراددا

وهبددن أخيهددا ا مددا الجددوا عليدده الس د

حس القرا ن للروايدة التدي ككر ايدا ولدم اغسدلها النسدا
بالرغم من حلورين منها.

شفمعتهم ال طلقت لشةعت أهل البة علةهم
السالم
عددن االمددا الصددا ب صددلوات اللدده عليدده :أال وان قددم
ددة منهددا

الكوفددة الصددغيرة أال ان للجنددة ما يددة ابددواب
ر
الی قم اقدبا فيهدا امدرأة مدن ولددض اسدمها فاطمدة بندت
موسی عليهدا السد
باجمعهم.

و اددخن بمدفاعتها ديعتي الجندة

1

 - 1بحار اال وار ج  60ص 216
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ارمهم ارم أهل البة علةهم السالم
قال« :ان لله حرما ويو

عن ا ما جعفر الصا ب عليه الس
َّ
مكة أال هن لرسول الله حرما ويو المدينة أال وان ممير
المؤمنين عليه الس حرما ويو الكوفة أال وان قم الكوفة
ر
الصغيرة أال ان للجنة ما ية ابواب ة منها الی قم اقبا
فيها امرأة من ولدض اسمها فاطمة بنت موسی عليها الس
و ادخن بمفاعتها يعتي الجنة باجمعهم».1
يذكر سماحة امستاك المي علي اكبر مهدض بور :أن في
لما ازاط

جميط عيارات المعصومين عليهم الس

المعصو فسه أض صاح الشيارة ازاطبها حلورا كالس
علي

يا أمير المؤمنين ولكن ازاط

عليهم الس

بقية المعصومين

غير صاح الشيارة غيابا كالس

علی الحسن

المجتبی ولكن في عيارة السيدة المعصومة عليها الس
ازاط

جميط أين البيت عليهم الس

 - 1بحار اال وار ج  60ص 216

بصيغة الحلور
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وكل مصداقا لك مهم حرمنا أين البيت أض حر السيدة
المعصومة عليها الس

حر جميط أين البيت صلوات الله

عليهم أجمعين.
ويددي التددي ددرفت وأكرمددت قددم وأياليهددا حي د كةددرت
الروايات في يدذا الموادوع قلهدا المحدد ون فدي كتدبهم
وسنذكر بعلها في باب آخر.
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اامديثهم علةهم السالم
روت الزاصدددة والعامدددة بطدددرب مزتلفدددة عدددن السددديدة
المعصومة عليهدا السد

لمكا تهدا العلميدة واو يقهدا مدن

قبن المعصومين عليهم الس

من ال الروايات:

حووديا اليوودير :عددن بكددر بددن احمددد القصددرض قددال:
َّ
حددد تنا فاطمددة بنددت علددي بددن موسددی الراددا قالددت:
حددد تني فاطمددة عيندد

ا كلةددو بنددات موسددی بددن

جعفددر الكددا م قلددن ...:عددن فاطم دة بنددت النب دي صددلی
الله عليه و آله عن النبي صدلی اللده عليده و آلده يدو غددير
َّ ه ر ر ه ر ه
ر 1
الج ف هعلي هموالج.
خم :من كنت مو
حووديا الم ل و  :روى ددمْ الدددين ابددوالزير الجددشرض
الدممقي المقدرض المدافعي فدی كتابده «اسدنی المطالد
في مناق علي بدن ابدي طالد » عنهدا عليهدا السد

عدن

 - 1احقدداب الح د قااددی سدديد وراللدده حسددينی مرعمددی اسددترى ج
 6ص 282
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ه ه
هه
امهددا الشي درا س د اللدده عليهددا ا هددا قالددت :ا س دي رتم قد هدول
ه
ر
ه
دول اللدده صددلی اللدده عليده و آلدده هيدو ه غدددي ِر خد ِّدم « همددن
رسد ِ
ر ر ه ر ه ُّ ه ر ه ه
دوالج» و قولد رده صددلی اللدده عليده و آلدده
كنددت مددوالج فعلدي مد
ه
ه ه
ر ه
يارون ِمن موسی عليه الس ».1
«ا ت ِم َّني ِب هم ِنشل ِه
حووآ م محموود :وروض عنهددا الزاصددة والشمزمددرض
من العامة في افسيرج :عدن فاطمدة بندت موسدی بدن جعفدر
عليده السد  ...عددن فاطمدة بنددت رسددول اللدده صددلی اللدده
عليه و آله قالت :قدال رسدول اللده صدلی اللده عليده و آلده:
ه ه
ه
ه
مات هعلی رح ِّ آل َّ
2
محمد مات هيدا»
«اال همن
ِ

ص 49؛ الغدددير ع مدده امينددی ج  1صددث

 - 1اسددنی المطالدد
.197-196

 - 2محمددد ال دراعض آ ددار الحجددة ج  1صددث 9-8؛ عددوالم العلددو
ج  21ص 354

.3
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إستشهمدهم
صلاات الله
علةهم
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لما خرجت السيدة المعصومة عليها الس

مط قافلة الم

عد ا من هخواها وأخوااها وأبنا هخواها وصلوا هلی مدينة
ساوة ويي قريبة عن قم المقدسة فتعرات القافلة لهجو
فقتن علی ه رج هخواها وأبنا هخواها من قبن عم
العبا

1

بني

فهنال عن هستمها يا رأيان:

امول :ه ها مرادت لمدا رأت مصدرع اخواهدا فلدم اتحمدن
كل فتوفيدت بعدديا بأيدا وقبدن وفااهدا أمدرت أن يأخدذوا
بها الی قم المقدسة فدإن مواهدا لدم يكدن طبيعيدا بدن يعدد
هستمددها ا م دده سددب وفااهددا كددان مددا صددنعه العباسدديون
بأخواها وايلها.
الةا ي :أ ها سقيت السم في ساوة 2.وأستمهدت أ ر كل
وام لة والقرا ن منها:

 - 1قيا السا ة العلويين ص160
 - 2التاري السياسي ل ما الراا عليه الس .

أبهی الدرر

46

اوال :التصريح فدي التدواري والكتد بدأن همدرأة مدن أيدن
ساوة ست السم في أكلها.

1

ا يددا :أن مدينددة سدداوة كا ددت مددن أ ددد المدددن بغلددا
وعداوة علی أين البيت عليهم الس .
الةددا :ا هددم لمددا يجمددوا علددی قافلتهددا جرحددوا بعددا
النسددا والجددوارض فأ دده ال يسددتبعد حتددی أ هددم اددربويا أو
جرحوا فكيا أ هم لم يسمويا.
رابعا :أن بعدا الجدوارض والفاطميدات ادوفن فدي الطريد
الذض كان بين سداوة وقدم ويدذا يددل علدی أن مدواهن لدم
يكن صدفة بن أ ده كدان مدن السدم وال يسدتبعد َّ الديهن
كلهن عليهن الس .
خامسددا :أن موسددی بددن خددشرج كيدد بجنددو مسددلحين
ليأاوا بالسيدة المعصدومة عليهدا السد

مدن سداوة ويدذا

 - 1وسيلة المعصومين الميرعا ابوطال بيوس ص68
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أ هددا كا ددت مقصددو ة للزطددر والقتددن وا دده يدددل كددان مددن
المفرو ،أن يقتلها العم

العباسيين عاج .

سا سا :أ ها من أين البيت عليهم الس

وهن فليلة المها ة

من خصا صهم فروض عن رسول الله صلی الله عليه وآله :ما
منا اال مقتول أو مسمو .

1

فأخذت السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر عليها الس

الی

قم المقدسة حس وصيتها وفي  23ربيط امول سنة 201
ج.ب .وصلت القافلة الی المدينة واستقبلها النا

بحفاوة

بالغة وكا وا مسرورين لدخول السيدة ياريم.
ينقن :ه هم أادوا بدأع م محدد ات المديندة ليكدو ن حولهدا
حين خولهدا وهن أيدن قدم غسدلوا دوارعهم بمدا الدور
وواددعوا افزددم سددجا ااهم احددت رجلددي اقتهددا وكددا وا
يقدذفون الشيدور عليهدا ويرحبويددا بالصد ة والسد
ابيها واخيها.
 - 1كفاية اال ر ص.۲۲۷

علددی
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م أختلدا القدو علدی هيدن ابقدی يدذج السديدة الجليلدة
فقالددت :أينمددا احددب دداقتي فصددارت الناقددة الددی منددشل
موسی بدن خدشرج فبقدت ينالد ممدغولة بالعبدا ة حتدی
ا ددتد مراددها وأستمددهدت فددي العا ددر مددن ربيددط الةددا ي
 201وحش ددت مدينددة قددم المقدسددة حش ددا ددديدا فأاددت
النسددا ليغسددلنها فوجدددن ا مددا الراددا وا مددا الجددوا
عليهمددا الس د

ملةمددين عنددديا حتددی ا تهي دا و فنايددا ددم

اختفا عدن امبصدار وكدان ام دعريون يتنداععون علدی مدن
يمكن أن يددفنها وككر دا العلدة فدي بداب غسدلها صدلوات
الله عليها.
فدفنت في بسااين موسی بن خشرج و أول قبة بنيت د بعد
الم لة الحصيرية التي واعها موسی بن خشرج د علی قبر
فاطمة المعصومة عليها الس

يي قبة برجية المكن بنتها

السيدة عين بنت ا ما محمد الجوا عليه الس .
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ال دفانةن فأ جاارهم علةهم السالم
فنت الی جواريا عدة سا من كرية رسول الله صلی الله
عليه وآله و بعا جواريهن وين:
 .1السيدة عين بنت ا ما الجوا عليه الس .
 .2السيداان أ محمد وميمو ة بنتا موسی المبرقط بن ا ما
الجوا عليه الس .
 .3أ هسحاب جارية محمد بن موسی المبرقط.
 .4أ حبي جارية محمد بن أحمد بن موسی المبرقط.
 .5أ القاسم بنت علي الكوكبي.
 .6السيدة ميمو ة أخت السيدة المعصومة وغيرين صلوات
الله عليهن.
و فن بجوار قبريا ما ية من الرجال من كرية رسول الله صلی
الله عليه وآله ويم:
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 .1السيد أبو الحسن الحسين بن الحسين بن جعفر بن محمد
بن هسماعين بن ا ما الصا ب عليه الس .
 .2السيد حمشة بن أحمد الرخ بن محمد بن هسماعين بن
محمد بن عبد الله الباير بن ا ما عين العابدين ويو جد
السلطان محمد ريا المدفون بقم.
 .3السيد أبو جعفر محمد بن حمشة المذكور.
 .4السيد أبو القاسم علي بن محمد بن حمشة المتوفی .346
 .5السيد علي بن حمشة المذكور المتوفی سنة 385
 .6السيد ابو علي أحمد الزطي

المجرض ابن علي بن

محمد بن عمر المجرض ابن علي بن عمر ام رل بن ا ما
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 .9السيد أبو علي أحمد بن الحسن المتوفی سنة 379
صلوات الله عليهم أجمعين.

فضل قم ال قدست
لقددد اقدسددت أر ،قددم المقدسددة ببركددة السدديدة فاطمددة
بنت موسی بن جعفدر عليهدا السد

وصدارت ومدا عالدت

كهفا حصدينا للعلدم والتقدوى ومدأوى يدؤمن فيده مدن فدتن
آخر الشمدان ور ت عدن أيدن بيدت النبدوة علديهم السد
أحا ي عديدة في فلن قم المقدسة منها:
عددن ا مددا الصددا ب عليدده الس د فددي حدددي طويددن:
ه ه ه ه َ ر َّ ه ه َ ه ه ه
َ ر َّ ر ه ه ه
هيج هعن الل ره ق َّم هو أ َيل رده قدا ِ ِمين مقدا الحج ِدة و لدو ال ك ِلد
َه
هه ه َه
ر َّ
ددم هي َبدد ه
ام َ
ام َر ر ،ب هأ َيل ههددا هو هل َ
 ،حجددة
ر
ي
دد
ف
لسدداخ ِت
ِ ِ
ِ
ِ
َه َ
َ ه
هر ر
ددم م َن ر
دده ه هلددی ه
دديا َالع َل ر
ددر ِب هو
م
م
ال
ددی
ف
ددب
ل
ا
ر
ددا
س
في ِف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
هِ
ه ر َّ ر َّ ه ه َ ه َ ه ه ه
َ َ
ه
ال همغ ِر ِب ف هي ِت ُّم حجة الل ِده علدی الزلد ِ ح َّتدی ال هي َبقدی أحدد
هه َه
ِّ
ددم هي َب رلدد َ ه هل َ
ددم هي َ هه ر
ددم ر َّ
الددد رين هو َالع َل ر
ام َر ،هل َ
ددر
دده
ي
علددی
ِ
ِ ِ
ِ
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َه ر ه ه ر ه ه ه ه
َّ ه ه ه ه ه َ ه
القددا ِ م و ي ِسددير سددببا ِلن ِقمد ِدة اللد ِده و سددز ِط ِه علددی ال ِعبددا ِ
َ
ه َّ َّ ه
َّ ه َ ه
َ ر َّ 1
ِمن الل هه ال هي َن هت ِق رم ِم هن ال ِع هبا ِ ِهال هب َعد ِه ك ِار ِيم حجة.
ولما سدئن عليده السد عدن مدأوى يلتجدأ اليده قدال :الدی
ه
ر
ر
َ ه
ر ه
ه
الكوفد ِدة هوحواليهددا هوالددی قد َدم هو واحيهددا د َّدم قددال :ف دي قد َدم
2
هيع رتنا هو هموالينا.
عن أبدي الحسدن الكدا م عليده السد
محمد ومأوى يعتهم.

قدال :قدم عدش آل

3

و عددن الصددا ب جعفددر بددن محمددد عليدده السدد

قددال:

حددد ني أبددي عددن جدددض عددن أبيدده قددال :قددال رسددول اللدده
صلی الله عليه وآله :لمدا أسدرض بدي هلدی السدما حملندي
جبر يددن علددی كتفدده اميمددن فن ددرت هلددی بقعددة بددأر،
الجبددن حم درا أحسددن لو ددا مددن الشعف دران وأطي د ريحددا
مددن المس د

فددإكا فيهددا ددي علددی رأسدده بددر ْ فقلددت

 - 1بحار اال وار ج 57ص213
 - 2بحار اال وار ج  60ص 215
 - 3بحار اال وار ج 57ص214
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لجبر ين :مدا يدذج البقعدة الحمدرا التدي يدي أحسدن لو دا
مددن الشعفددران وأطيدد ريحددا مددن المسدد ! قددال :بقعددة
ددديعت و ددديعة وصدددي علدددي .فقلدددت :مدددن المدددي
صدداح البددر ْ! قددال :هبلدديْ .قلددت :فمددا يريددد مددنهم!
قدددال :يريدددد أن يصدددديم عدددن واليدددة أميدددر المدددؤمنين
ويدعويم هلدی الفسد والفجدور فقلدت :يدا جبر يدن أيدو
بنددا هلدديهم فددأيوى بنددا هلدديهم أسددرع مددن البددرب الزدداطا
والبصدر ال مدح .فقلدت :قدم يدا ملعدون فمدارس أعددا يم
فددي أمددوالهم وأوال يددم و سددا هم فددإن دديعتي و دديعة
علي ليْ ل عليهم سلطان .فسميت قم.

1

روى ا ما علي بن محمدد الهدا ض عدن أبيده عدن جددج
عن أميدر المدؤمنين علديهم السد

قدال :قدال رسدول اللده

صلی الله عليده وآلده لمدا أسدرض بدي هلدی السدما الرابعدة
رت هلدی قبدة مدن لؤلدؤ لهدا أربعدة أركدان وأربعدة أبدواب
كأ ها من هستبرب أخلر قلدت :يدا جبر يدن مدا يدذج القبدة
 - 1العلن :ج  2ص .259
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التددي لددم أر فددي السددما الرابعددة أحسددن منهددا! فقددال:
حبيبي محمد يذج صدورة مديندة يقدال لهدا ع قدم ع يجتمدط
فيهددا عبددا اللدده المؤمنددون ينت ددرون محمدددا و ددفاعته
للقيامة و الحسداب يجدرض علديهم الغدم والهدم وامحدشان
والمكارج .قدال :فسدألت علدي بدن محمدد العسدكرض عليده
الس  :متدی ينت درون الفدرج! قدال :هكا هدر المدا علدی
21

وجه امر. ،

وروى الع مة المجلسي عدن أ دْ بدن مالد قدال :كندت
كات يو جالسا عند النبدي صدلی اللده عليده وآلده هك خدن
عليه علي بدن أبدي طالد عليده السد

فقدال صدلی اللده

عليه وآله :هلي يا أبدا الحسدن دم اعتنقده و قبدن [مدا] بدين
عينيدده وقددال :يددا علددي هن اللدده عددش اسددمه عددر ،واليت د
 - 1بيددان الع مددة المجلسددي :الم درا بدده همددا هددور المددا فددي أصددن
البلد أو لم يكدن فدي يدذا الشمدان فيده مدا جدار أصد

كمدا ككدر فدي

ااري قم مبددأ حددوف الدوا ض بقدم وأ ده كا دت فيده قندوات ولدم يكدن
فيه هر جار.
 - 2االختصاص ص101
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علددی السددماوات فسددبقت هليهددا السددما السددابعة فشينهددا
بالعرش دم سدبقت هليهدا السدما الرابعدة فشينهدا بالبيدت
المعمدددور دددم سدددبقت هليهدددا السدددما الدددد يا فشينهدددا
بالكواكدد

ددم عراددها علددی امراددين فسددبقت هليهددا

مكة فشينها بالكعبة دم سدبقت هليهدا المديندة فشينهدا بدي
ددم سددبقت هليهددا الكوفددة فشينهددا بد

ددم سددب هليهددا قددم

فشينها بالعرب وفتح هليه بابا من أبواب الجنة.
وعن أبي عبدد اللده الصدا ب عليده السد

1

قدال :هكا عمدت

البلدددان الفددتن فعلدديكم بقددم وحواليهددا و واحيهددا فددإن
الب

مدفوع عنها.

2

وعندده صددلوات اللدده عليدده قددال :هكا عمددت الب يددا فدداممن
فددي كوفددة و واحيهددا مددن السددوا وقددم مددن الجبددن و عددم
المواط قم للزا ا الطا ا.
 - 1بحار ام وار ج 57ص212
 - 2بحار ام وار ج 57ص214
 - 3بحار ام وار ج 57ص214
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عن عرارة بن أعدين عدن الصدا ب عليده السد

قدال :أيدن

خراسان أع منا وأيدن قدم أ صدار ا وأيدن كوفدة أواا دا
وأين يذا السوا منا و حن منهم.

1

عددن أبددي الحسددن الراددا عليدده السدد

قددال :هن للجنددة

ما يدة أبدواب وميدن قدم واحدد منهدا فطدوبی لهدم ددم
طوبی لهم م طوبی لهم.

2

عن أبي عبد الله عليه الس

قال :قال لي:

أادددرض لددم سددمي قددم! قلددت :اللدده ورسددوله وأ ددت أعلددم.
قددال :ه مددا سددمي قددم الن أيلدده يجتمعددون مددط قددا م آل
محمددد صددلوات اللدده عليدده ويقومددون معدده ويسددتقيمون
عليه وينصرو ه.

3

 - 1بحار ام وار ج 57ص214
 - 2بحار ام وار ج 57ص215
 - 3بحار ام وار ج 57ص216
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عن صفوان بن يحيی بيداع السدابرض قدال :كندت يومدا عندد
أبي الحسدن عليده السد

فجدرى ككدر قدم وأيلده ومديلهم

هلددی المهدددض عليدده الس د

فتددرحم علدديهم وقددال :راددي

الله عنهم .دم قدال :هن للجندة ما يدة أبدواب وواحدد منهدا
مين قم ويم خيدار ديعتنا مدن بدين سدا ر الدب
الله اعالی واليتنا في طينتهم.

خمدر

1

روى الع مة المجلسي في البحار عن بعا أصحابنا قال:
ه
كنت عند أبي عبد الله عليه الس جالسا هك قرأ يذج اآلية ف ِإكا
ه ر
هَ ه
َ هه ر
جا ه هو َع رد رأ ر
ِديد
واليما هب هعةنا عل َيك َم ِعبا ا لنا أ ِولي بأ
ه َ َ
ه ِّ
هف ر
يار هو كان هوعدا همف رعوال 2فقلنا :جعلنا فداس
الد
ل
خ
وا
جاس
ِ
ِ
3
من يؤال ! فقال ف مرات :يم والله أين قم.

 - 1بحار ام وار ج 57ص216
 - 2سورة االسرا آية 5
 - 3بحار ام وار ج 57ص216
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وفي روايات الميعة أن رسول الله صلی الله عليه وآله لما
أسرض به رأى هبليْ باركا بهذج البقعة فقال له :قم يا ملعون
سميت بذل .

1

وفي البحار روض عن ام مة عليهم الس  :لوال القميون
للاع الدين.

2

عن الصا ب جعفر بن محمد عليهما الس

قال :هن لعلی قم

ملكا رفرل عليها بجناحيه ال يريديا جبار بسو هال أكابه الله
كذوب الملح في الما  .م أ ار هلی عيسی بن عبد الله فقال:
س

الله علی أين قم .يسقي الله ب يم الغي

وينشل الله

عليهم البركات ويبدل الله سيئااهم حسنات يم أين ركوع
وسجو وقيا وقعو يم الفقها العلما الفهما يم أين
الدراية والرواية وحسن العبا ة.

 - 1بحار ام وار ج 57ص217
 - 2بحار ام وار ج 57ص217
 - 3بحار ام وار ج 57ص217
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وعنه صلوات الله عليه :عليه الس

59

قال :اربة قم مقدسة

وأيلها منا و حن منهم ال يريديم جبار بسو هال عجلت
عقوبته ما لم يزو وا.

1

 - 1بحار ام وار ج 57ص218
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معمجزهم
وكراممتهم علةهم
السالم
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السةدف معصامت علةهم السالم وكرمهم
للحازف العل ةت

ر قن عن المرحو آية اللده َّ
السديد صددر الددين الصددر أ ده
قال:
َّ
َّ ر
َّ
العلميددة فدي قد َّدم مددة مدن
اصدديت لتممدية أمددور الحدوعة
الددشمن بعددد اراحددال المرحددو آيددة اللدده الحددا رض وكنددت
ر
َ
أ فددط الروااد المددهرية للطلبددة .وحدددف مددرة أن عجددشت
ر
عددن فددط الرواادد فددي أحددد ام ددهر فااددطررت هلددی
َّ
َّ
االقتراَّ ،م حدن المدهر التدالي فاقترادت أيلدا وحدن
ون أن يصددن هلددی يدددض ددي مددن الحقددوب

ددهر ال د
َّ
المرعية فلم أجرك علی االقترا.،

روااددبهم

واجمهددر عددد مددن الطلبددة فددي بيتددي السددت
َّ
َّ
َّ
فأ بددأاهم أن فددط الرواادد متعددذر وأ ددي همدددين بمبلدد

كبيددر ال أجددرك معدده علددی االقت درا ،فارافعددت أصددوات
َّ
الطلبددة بالمددكوى واسددا لوا :فمددا العمددن هكا ! ه نددا لسددنا
فددي أمددان فددي المدرسددة ي درا لللددغو المددديدة التددي
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َّ
اعراوا لهدا آ دذاس فدي عهدد رادا بهلدوض ولسدنا قددر
ر
علددی العددو ة هلددی أوطا نددا وال فقددة لدددينا اقدديم أو ه ددا.

َّ
يعدددد ون دددكاوايم َّ
َّ
حتدددی
اسدددتمر الطلبدددة
ويكدددذا
َّ
اغرورقددت عيندداض بالدددموع فقلددت :افلددلوا باال ص درال
وسأ فط الرواا يو غد هن ا الله اعالی
َّ
ا صددرل الطلبددة وبقيددت أقلدد الفكددر عسددی أن أجددد
مزرجددا َّ
ممددا أ ددا فيدده فلددم يسددعفني عقلددي بمددي
َّ
وانايبني القل فلدم هي ه
غمدا لدي جفدن فدي الليدن ..وحدن
َّ
السد ه
َّ
فتواددأت ه
َّ
المطهددر للسد َّديدة
وي َّممددت ددطر الحددر
دحر
َّ
المعصددومة سدد اللدده عليهددا فصددليت صدد ة الفجددر
ره
َّ
َّ ه ر
َّ
المطهددر وقددد همةلددت
ددم ه ددوت مددن اللددريح
وعقبددت
ر
وجددوج الطلبددة اللددارعة أمددا عينددي فهمسددت أخاطدد
َّ
المعصومة في حالة ا فعال واأ ر ديدين:
يددا َّ
عمتددي المعصددومة لدديْ مددن ا صددال أن يلجددأ هلددی
جددوارس طا فددة مددن الطلبددة الغربددا فتتددركيهم يمواددون
َّ
فأرسددليهم هلددی
جوعددا هن أمكندد ه قدداكيم
فعلددت وهال ِ
ِ
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دي بددن موسددی الراددا عليدده َّ
أخي د امكبددر علد َّ
الس د
هلددی جد َّددس أميددر المددؤمنين عليدده َّ
الس د يأقصددد ا تقددال
َّ
العلمية مدن َّ
قدم هلدی مديندة ممدهد أو هلدی النجدا
الحوعة
أو

ام رل .
ر
ر
ر
ر
قلدددت يدددذا و هلدددت فغدددا رت الحدددر وعددددت هلدددی
حجراددي وقددد َّ
اغيددرت حددالي ومن ددر الطلبددة ال يغددا ر
خيالي.
ر
وفيمددا كنددت كددذل فددتح بدداب الغرفددة واسددتأكن رجددن
وقور في الددخول َّدم خدن فوادط حقيبتده جا بدا وقدال:
ر
ر
وصددلت علددی َّ
ر
التددو .كنددت
اعتددذر عددن هععدداجكم فقددد
ر
فلمحدت َّقبدة َّ
أسافر مط جماعدة فدي َّ
السديدة
سديارة كبيدرة
َّ
المعصددومة عليهددا َّ
السدد وسددلمت عليهددا فزطددر فددي
َّ
بالي أن مدن الممكدن د وأ دا أسدافر بهدذج الوسديلة التدي ال
ازلددو مددن الزطددر د أن ال ريحددالفني التوفي د بتسددديد مددا
ر
َّ
المدرعية يالزمدْ بعدد عدو اي
في َّكمتي مدن الحقدوب
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َّ
التوقددا فددي َّ
قددم سدداعة ليمكننددي
فطلبددت مددن السددا
المةول لديكم.
َّ
َّ ر
د َّدم فددتح الحقيبددة وسددلمني مبلغددا سددد ت مندده المبددال
ر
اقتراتها و فعت منه رواا الطلبة لسنة كاملة.
التي
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الحاائج تقضةهم السةدف فمة ت الزهراء
علةهم السالم
ينقددن امسددتاك المحقدد المددي عبددد الحسددين البندددا ي
النيسابورض مدن آيدة اللده السديد دهاب الددين المرعمدي
النجفي:
ه ه كا ت لي حوا ج كةيرة فذيبت بها لحر عمتي فاطمة بنت
موسی بن جعفر عليها الس

فبدأت أاوسن حتی أخذ ي

النو فرأيت في المنا أ ي عند اريح عمتي المعصومة عليها
الس

أطل الحاجات وحينها خرجت من اللريح فقبلت

يديها فقلت لها عن الحوا ج فقالت لي :أقا يا ينا
لح ات فرأيتها كيبت الی همرأة جليلة وخلفها

ف من

النسا وقبلت يديها وكا ت اقول لها :يا أماج
فدققت الن ر وم ي كنت من قبن ايدت سيدة سا
العالمين عليها الس

في المنا عرفتها أ ها يي وسمعت أن

عمتي المعصومة عليها الس

اقد اليها الحوا ج واقول لها:
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أماج لسيد هاب يذج الحاجة كذل
طلبها منها س
صلوات الله عليها.

فعرفت أن أض حاجة

الله عليها يي اطلبها من أمها الشيرا

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر

67

السةدف علةهم السالم تدرك زوارهم
َّ
ر قن عن المرحدو آيدة اللده َّ
السديد المرعمدي النجفدي أ ده
قال:
َّ
ر
ِأرقددت ليلددة مددن ليددالي المددتا القددار ففكددرت فددي
َّ
السديدة المعصدومة لشياراهداَّ .دم ه ددي
الدذياب هلدی حدر
َّ
ر
َّ
ف نددت هلددی أن الوقددت ال ي دشال مبك درا ومددا ا دشال أبددواب
ر
الصددحن المددريا مغلقددة .فعدددت أحدداول النددو وااددعا
ه
يدددض احددت رأسددي خمددية أن أسددتغرب فددي ددو عمي د
فمايدت في عدالم الركيدا َّ
السديدة المعصدومة سد اللده
ه
َ
عليها ويدي اهتدا بدي :ا هدا واعدال هلدی الحدر فدأ ِرس
َّ
هعوارض الددواقفين خلددا أبددواب الصددحن فددا هم أ ددرفوا
َّ
علی اله س من دة البر
َّ
السدديد :هلددت واراددديت م بسددي علددی عجددن
قددال
وأسددرعت هلددی الصددحن المددريا فمددايدت مجموعددة
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َّ
مددن َّ
َّ
الزاصددة
المحليددة
الددشوار الباكسددتا يين بم بسددهم
ويم في حالدة رير دی لهدا يراجفدون خلدا بداب الصدحن
َّ
َّ
مددن دددة البددر  .طرقددت البدداب فعرفنددي أحددد خدددا

د ففددتح البدداب فددور ت

الحددر د واسددمه الحدداج حبيد
ر
َّ
الدشوار الدذين يرعدوا لشيدارة السديدة
الصحن مدط اولئد
َّ
فدددي حدددين اوادددأت أ دددا وا صدددرفت هلدددی أ ا الصددد ة
والشيارة.

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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تربت الحسةن علةه السالم وممء زمزم من
كرمهم علةهم السالم
ينقددن السدديد احسددان اللدده السددبشوارض ويددو مددن فل د
حددوعة قددم المقدسددة :كددان يو دد ان يولددد لددي طفددن
فددذيبت لحددر السدديدة المعصددومة صددلوات اللدده عليهددا
مطل منهدا
عليه الس

دة امدور ويدن اربدة مدن االمدا الحسدين

و مدا مدن الفدرات و مدا عمدش حتدی أادعها

فددي فددم طفلددي كمددا ور فددي الروايددات فلمددا طلبددت
الحاجدددة و أطمأ ندددت كامدددن امطمئندددان ان السددديدة
ستقلددديها خرجدددت مدددن الروادددة المباركدددة فالتقيدددت
بمزث صددفة و ون ان ااكلدم معده قدال لدي :أ اريدد مدا
عمددش ! اكيدد واجلدد ه ددا ااددط لدد فيدده مددا عمددش
فجلبت ه ا وأخذت الما .
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وبعددد قليددن كنددت أممددي وبيدددض ام ددا رأيددت احددد
اال ددزاص فقلددت لدده يددن عندددس مددن التربددة الحسددينية
المزصوصة! فأستزار و اعطا ي التربة .
ورجعددت الددی البيددت وامددا مددا الفدرات فددإ ي كنددت اعلددم
ا ي الاجدج وال هستحقه أص .
ولكددن بعددد فتددرة وصددن لددي مددا الف درات ببرك دات السدديدة
المعصومة صلوات الله عليها.
فدذيبت م عوجتددي واعطيتهدا مددا عمددش والتربددة الطددايرة
فواعتها في فم طفلي.
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قد رضأ الله ع ك ورساله
بدددشمن البعددد سدددنة  1982وا ندددا احدددداف مجدددشرة
الددددجين التدددي افتعلهدددا صددددا بالمددديعة فدددي منطقدددة
الدجين.
مددر احددد الجنددو لبيددت دديعي خددارج المنطقددة التددي
يدددمت قلددي فدددخلوا عليدده واخددذوا سددا ج واخددذوج
واخددذوا علمددا اخل درا كددان فيدده بركددة مددن حددر السدديدة
المعصددومة عليهددا السدد

وفيدده اسددمها المددريا و فددي

الطريدد الددی سددجنهم و اعددذيبهم وربمددا قددتلهم كددو هم
يعة.
سقب احد االطفدال مدن السديارة فتوقفدت السديارة الخدذج.
ولمددا ددشل جندددض الن يجلد الطفددن سددقب العلددم لةقلدده
علدددی رأ يدددذا الجنددددض فغمدددي عليددده و اسدددتطاعت
العا لة ان اهرب من السيارة التي انقلهم للسجن.
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و أخذوا معهم العلم المريا وبعد ان رجعوا لداريم التي
لم يهدمها البع واعوا يذا العلم المريا في اريم ولم
يهدمها البع في المجاعر التي اقامويا فيما بعد.
و في يو مدن االيدا وبعدد ملدي سدنين طويلدة ر ى رب
العا لة في منامده سديدة جليلدة وقالدت لده :ييدا فد ن ابدن
ف د ن ا د قددد جفددواني بعددد ان حف ت د اويراددی اللدده
ورسددوله بهددذا! وكددان الرجددن قليددن عهددد بشياراهددا
صلوات الله عليها .
فلما عاريا وأام عياراها أاته مرة اخرى في المنا فْ االمرأة
وقالت ي قد راي الله عن ورسوله .

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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إغمثتهم علةهم السالم للزوار التمئهةن
َّ
ر قدددن عدددن المرحدددو الروحدددا ي َّ
السددديدة
قددديم حدددر
ر
َّ
المعصومة أ ه قال :كنت ا مدا فدي ليلدة مدن ليدالي المدتا
البددار ة فمددايدت السد َّديدة المعصددومة عليهددا َّ
السد فددي

ه
مصددابيح
عددالم الرك يددا ويددي اهتددا بددي :ا هددا وأ ِ ددر

المنا ر

َّ
اسدددتيق ت مدددن دددومي وابد َّ
ددين لدددي أن الوقدددت ال يدددشال
ر
منتصددا الليددن فلددم رأعددر اممددر َّ
أيميددة وعدددت هلددی
ِ
الرقددا  .د َّدم جددا اني المعصددومة ويتفددت بددي ا يددة فلددم
أحفدن َّدم يتفدت بدي الةدة :ألدم رآم َدرس بدالنهو ،وه ددارة
ه
عل َّ
ددي االمتةددال
مصددابيح المنددا ر! فأيقنددت عند ددذ أن
ر
لأمر فنهلت وأ رت مصابيح المنا ر.
َّ
ر
وحددن الصددبا ففتحددت أبددواب الصددحن َّ
ددم جلسددت
َّ
عندددد الصدددحن أاحددددف مدددط عم دددي احدددت أ دددعة
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َّ
المددمْ فددإكا عددد مددن الد َّ
دشوار يتحددد ون فيمددا بيددنهم
هَ
ددايد ا البارحددة كرامددة مددن
وسددمعتهم يقولددون :لقددد

السدديدة فقددد ه
َّ
حاص ه
ددرانا الةلددوج و حددن فددي
كرامددات
طريقنددا هلددی َّ
قددم لشيددارة المعصددومة فأاددعنا معددالم
الطري د رواهنددا فددي وسددب الةلددوج ال عددرل أيددن َّ
توجدده
َّ
َّ
السدديدة
حتددی ددايد ا النددور يلددو فجددأة مددن منددا ر
ه
المعصومة هفنجو ا بعد أن أ رفنا علی اله س .

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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لم تأيس من كرم السةدف علةهم السالم
ينال امرأة يعية عراقيدة كا دت اسدكن العدراب فدي عمدن
صدا حسين اللعين فنفايدا الدی هيدران وكدان عندديا ولدد
بقددی فددي العدراب فأ قطعددت اخبددارج عنهددا فددذيبت االمددرأة
لحددر السدديدة فاطمددة المعصددومة صددلوات اللدده عليهددا ..
واستجارت بها ان ادرى ابنهدا وان يرجدط لهدا ولمدا صدارت
الحددرب العراقيددة االيرا يددة لددم ايددأ يددذج السدديدة مددن
التوسن بالسديدة المعصدومة عليهدا صدلوات اللده وسد مه
فكا ت ادذي الدی الحدر ا مدا واقدول ا دا اطلد هبندي
من يا فاطمة.
وبعددد مدددة أخددذ ابنهددا المدداب با جبددار الددی الزدمددة
العسددكرية فارسددلوج للحددرب وأخذادده الحكومددة ا يرا يددة
أسيرا ومدن بعدد ايدا اخدذوا االسدرى المديعة لقدم للشيدارة
فأخددذويم وواددعوا بيددنهم وبددين النددا حا ددن فسددمعوا
ص دراخ مددن قبددن اسددير فعددرل النددا ان يددذا االسددير يددو
ابددن ال د السدديدة فوافقددت الحكومددة االيرا يددة ان يزددرج
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يددذا االسددير مددن االسددر ورجددط اليلدده وبيتدده ببركااهددا
صلوات الله عليها.

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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ارم السةدف ال عصامت علةهم السالم دار
الشفمء
فتدداة مددن مدينددة «ب َه همددهر» ادددعی فاطمددة َّ
ألددم بهددا ا
ِ
رعلدددال .صدددحبها أبويدددا هلدددی الطبيددد المزد َّ
ددتث ون
جدددوى د َّدم سددا ت حالتهددا فااد َّ
دطر أبوايددا هلددی حجددش

سدددرير لهدددا فدددي مستمدددفی «ساسدددان» فدددي العاصدددمة
«طه دران» واقد َّدرر أن ارقددد فددي المستمددفی المددذكور فددي
اليو الةال والعمرين من هر رملان المبارس.
اقترحت والدة فاطمة د ويدي امدرأة َّ
علويدة مدن سدن أميدر
المؤمنين عليده َّ
السد د علدی عوجهدا أن يدذيبا بابنتهمدا
َّ
ويتوس د هلددی اللدده اعددالی
هلددی قد َّدم خ د ل ليددالي القدددر
بالسد َّديدة المعصددومة عسددی أن يمد َّ
دن البددارض علددی ابنتهمددا

د التدي كا دت ادذوب أمدا أعينهمدا كالمدمعة د بالمدفا .
َّ
كا ددت حالتهددا قددد بلغددت حدددا عجددشت معدده عددن السددير
وفقدت الرغبة في الطعا .
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ه َّ
ددن امبدددوان فدددي فنددددب قريددد مدددن حدددر السد َّ
دديدة
حد
المعصددومة فددي اليددو التاسددط عمددر مددن ددهر رملددان
فأملدديا ليلتهمددا د ومعهمددا ابنتهمددا العليلددة د فددي حددر
َّ
السدديدةَّ .
ددم جددا ت الليلددة الحا يددة والعمددرون ليلددة

ددها ة مددولی َّ
المتقددين أميددر المددؤمنين عليدده َّ
السدد
َّ
المطهددر و دداركا أفددواج المددؤمنين
فددذيبا هلددی الحددر
المحددشو ين الددوالهين فددي هقامددة مراسددم الع دشا فددي يددذج
المناسددبة .بعددديا عددا ا هلددی الفندددب فتناوبددا ال د الليلددة
علی رعاية ابنتهما التي كا ت حالتها قد اع ا ت سو ا.
َّ
َّ
وحددن الفجددر وطددرب سددمعهما صددوت المددؤكن لصدد ة
الفجددر مددن مئذ ددة الحددر المددريا فأيق ددا ابنتهمددا
َّ
وللمدرة امخيدرة د لشيدارة بندت ا مدا موسدی
ليصحبايا د
بددن جعفددر عليدده َّ
الس د

قبددن قلهددا هلددی طه دران لبددد

الع ج.
احتلددن امب ابنتدده وجددا بهددا هلددی الصددحن وأرقددديا
َّ
بجدددوار اللدددريح المقدددد وعكدددا علدددی صددد اه

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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َّ
َّ
الزدداص بالنسددا
والددرعه وا صددرفت ام هلددی القسددم
َّ
ولتتوسدددن بالسد َّ
دديدة المعصدددومة.
م ا فريلدددة الصددد ة
َّ
واأملددت الفتدداة بعينيهددا الغددا هراين اللد ه
َّ
دريح المقددد فددي
صمت َّم استولی عليها النعا فأخلدت هلی النو .
َّ
ه
عدددا ت ام لتتفقدددد حدددال ابنتهدددا وقدددرع اآلكان صدددوت
َّ
المكبددر فددي صد ة الجماعددة فاسددتيق ت الفتدداة و هلددت
قا مة
اسا لت ام في فشع :ما بال !
قالت الفتاة :أريد عيارة َّ
السيدة
َّ َّ
ه
اعلقددت َّ
بمددباس اللددريح النددورا ي بيدددين حيلتددين
ددم
معددروقتين وأغرقتدده بقب اهددا َّ
ددم التفتددت هلددی َّأمهددا
واسددتأك تها بالددذياب خارجددا لمددرب المددا فأ ددارت
هليهددا ام َّ د وقددد يدديمن عليهددا الجد َّدو الروحد َّ
دي العجي د
لحر َّ
السيدة د أن اذي .
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أ هی امب صد اه وعدا ليجدد موادط ابنتده خاليدا سدأل
َّ
عوجتدده عنهددا فأخبرادده أ هددا مددأى كيبددت لتمددرب دديئا
من الما  .ااسعت عيندا امب فدي كيدول َّدم يدرع امبدوان

هلی الصدحن رليعايندا ابنتهمدا اقدا هلدی جا د الحدو،
َ
ه ر
حنت فجمعدت ديئا مدن الدةلج الدذض يكسدو أر،
وقد ا
َّ
َّ
الجدو المدتا ي .أسدرع امبدوان
المطهدر فدي كلد
الصحن

هليهددا بأقدددا حافيددة فاحتلددنايا وعددا ا بهددا هلددی حددرا
السد َّديدة المعصددومة عليهددا َّ
الس د ليمددكرا اللدده سددبحا ه

علی ما َّ
من به علدی ابنتهمدا ببركدة بندت موسدی بدن جعفدر
عليه َّ
الس ولدم يكدن َّمدة حاجدة للدذياب هلدی طهدران

وال للمعالجددة فقددد حص د علددی ددفا ابنتهمددا مددن ار
َّ
الزاصة بكريمة أين البيت عليهم َّ
الس .
المفا

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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السةدف سالم الله علةهم تغةث ال همجرين
َّ
مؤلددا «كرامددات معصد َّ
دوميه» عددن أحددد المهدداجرين
قددن
َّ
َّ
العددراقيين القدداطنين فددي مدينددة قددم المقدسددة أن والدادده
رأصدديبت بمددر ،خطيددر وأ َّ دده ار بهددا علددی َّ
امطبددا فلددم
يحصددن علددی تيجددة ايي د عددن ام ويددة النددا رة التددي
كددا وا يصددفو ها لحالتهددا فيعسددر علددی يددذا المهدداجر
اوفيريا .يقول يذا امخ:
ه ه
حدددف يومددا أن روصددا لددي طبي د حدداكب فاصددطحبت
ر
والدداي لده فعاينهدا ووصدا لهدا ع جداَّ .دم ه دي عدددت
بوالددداي هلددی البيددت وبدددأت بحةددي عددن الدددوا الددذض
َّ
َّ
وصددفه لهددا فمددا وجدادده هال بعددد عنددا وممددقة ع يمددة.
َّ
ولمدا كنددت فددي طريقددي هلددی المنددشل وقددط بصددرض علددی
َّ
َّ
َّ
للسدديدة المعصددومة سدد اللدده عليهددا
القبددة المقدسددة
ر
َّ
والتوسددن بهددا هلددی اللدده اعددالی
فددألهم قلبددي عياراهددا
َّ
المطهدددر وألقيدددت بام ويدددة جا بدددا
فددددخلت الحدددر
ر
وحرقدة :يدا َّ
وخاطبت َّ
سديداي لقدد َّكندا فدي
السيدة بلوعدة
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َّ َّ
العددراب لجددأ هلددی أبيدد ِ بدداب الحددوا ج فددي كددن دددة
ر
وعسر و ستمفط به هلدی اللده اعدالی فدي قلدا حوا جندا
َّ
هال وقدد َّ
ر
عسديريا؛ ويدا حدن ال ملجدأ
ايسدر لندا
ف عدو
َّ
ر
َّ
أمدي
لنا يندا هال ِس ويدا أ دا سدا ل أن امدفعي فدي دفا
َّ
مما َّ
ألم بها.
قال :ولقد َّ
من الله اعدالی علدی والدداي بالمدفا فدي فدْ
كلد اليدو ببركدة بندت موسدی بدن جعفدر عليهدا َّ
السد
فاستغنينا عن الدوا .
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لعن همرون ومأمان فأ ارمهم
قددن المددي علددي اكبددر مهدددض بددور عددن السدديد بيددوس
اميددرض :أ دده كددان لدده أخ يسددمی السدديد احمددد وكددان
مددريا مددر ،ددديدا وكا ددت امطبددا اسددتوحش مددن
حالته الزطيرة وعجشت عن معالجته.
فطلبوا قلده هلدی دورى امطبدا فلمدا قلنداج قدالوا لديْ
له هض ع ج ومواه قري جدا
فكلما كان يمدر الوقدت اتدديور صدحته أكةدر فدأكةر فلمدا
أصددبحنا يا سددين مددن جميددط الطددرب والسددبن لع جدده
اددذكرت أن المرحددو القددويمي الددذض كددان مددن العلمددا
المتدددينيين والمقدسددين قددال لددي :ينال د خددتم مجددرب
مزصوص لحدر السديدة المعصدومة سد
ير ابدا.

اللده عليهدا ال
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ويو قول :ياللهم هلعن يارون الر يد ومأمون الر يد 330
مرة بالتما بدون عيا ة و قصان في حر السيدة المعصومة
صلوات الله عليها.
فذيبت الی لحر المريا وقلت يذا الذكر بإخ ص
وأ قطاع فلما عدت رأيت أخي معافی وممافی عن جميط
اممرا ،وا ها كيبت عنه كام .

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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عذاب همرون ومأمان علةه م لع ت الله
كذل

قن عن آية الله السيد محمو المجتهدض

السيستا ي :كنت ا ما هلعن يارون ومأمون في حر السيدة
المعصومة عليها الس

وفي يو من اميا كنت في صحن

الحر فجعلت عبا اي علی رأسي وواعته بين رجلي فرأيت
اابواين فيهما جناعاي يارون ومأمون قاالي أب وأخ السيدة
المعصومة صلوات الله عليه وحولهم بعا من م كة
العذاب وبأيديهم سيول وخناجر وبكن لعنة ألعنها بهما
يطعنو هما بسيا أو خنجر وكأ هم كا وا ينت رون لعنااي حتی
ينفذويا.
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فضل السةدف علةهم السالم لزائرف شمئقت
قن احد المؤلفين القدامی في كتابه المزطو يمعصومه
كرامة عجيبة للسيدة المعصومة وحرمها َّ
النير كا ت يناس
امرأة فقيرة من احيا طهران او عيارة السيدة المعصومة
صلوات الله عليها وا ت رت  5سنوات لتجميط اموال الذياب
الی قم المقدسة حتی جمعتها بحمد الله .
ولما صار موعد رحلتها الی قم وفي المطار سرقت حقيبتها
التي فيها االموال فرجعت الی بيتها خا بة حشينة فأغلقت
بابها عليها واليعلم ايالي الحي أ ها اات
وكا ت الامل في بيتها سوى امرات و خبش و ي قلين من
اللبن و وجدت ان يذا الطعا يكةر في اريا واليقن كلما
أكلت منه و في اخر ليلة المفرو ،ا ها في قم  .امت وااتها
في المنا  3سا معها يطوفون في حر السيدة المعصومة
صلوات الله عليها و يذيبون لللريح ويقبلوج فجلست من
النو ابكي .

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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فلما جا الصبا جلست وكأ ها رجعت من قم فشاريا ايالي
الحي فقال  3من جارااها ياحاجة قد رأيناس في حر السيدة
المعصومة عليها الس  .وسلمنا علي

وممينا مع

اتذكرين! فعجبت السيدة مما يقولون فتذكرت ركيتها فبكت
من فلن سيدانا المعصومة وااتها بعد ايا السيدة
المعصومة س

الله عليها في المنا واقول لها ابمرض

ياحاجة بالجنة لشيارا لي ..
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عمقبت هتك ارمت السةدف ال عصامت علةهم
السالم
كان النا

يجتمعون عند اريح السيدة المعصومة عليها

الس ويلتفون حول امرأة قد التصقت يدايا باللريح وال
ر
َّ
استطيط فكاكهما .ه ها امرأة فاجرة كا ت امس بأطرال
اللريح واغرر بمابة لتسوقها هلی الحرا .
فهي اهت حرمة المكان المريا فكان أن عاقبتها السيدة
المعصومة عليها الس

بإلصاب يديها بمباس اللريح.

ولحن الممكلة لجأوا هلی أحد مراجط كل العصر .فأمريم
بواط ي من اربة ا ما الحسين عليه الس

في الما

م يص علی يدض ال المرأة .فصنعوا ما أمريم به .وما أن
صبوا كل الما الممشوج بتربة سيد المهدا علی يديها هال
َّ
ولكن يذج الفاجرة علی أ ر ال
وا فكتا عن اللريح.
الحا ة كا ت قد فقدت عقلها ولهذا كا ت اجوب الموارع
َّ
وامسواب وامعقة يا مة علی وجهها فكا ت بذل عبرة لمن

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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يعتبر .هلی أن جا يو يستها فيه سيارة فزتمت حيااها
السو ا بذل .
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السةدف علةهم السالم وشفمء البصر
ما قلده أحدد أسدااذة االخد ب والوعداش الممدهورين فدي
مدينددة قددم المقدسددة  :هددرت قبددن سددنين فددي عددين هبنتددي
الصددغيرة بقعددة بيلددا فراجعنددا طبي د العددين الممددهور
في المدينة فقال البدد مدن هجدرا عمليدة جراحيدة لعينهدا
وعد َّ
ددين لهدددا موعددددا خاصدددا مجدددرا العمليدددة وحينمدددا
سددمعت هبنتددي بددذل خافددت وأخددذت ابكددي اممددر
الذض جعلنا عيش الحالة فسها.
َّ
ولما حدان موعدد العمليدة الجراحيدة اوجهندا بالبندت حدو
عيا ة الطبي المعدالج وأ ندا مرور دا فدي الطريد حا دت
التفااددة مددن البنددت حددو القبددة المنددورة والمرقددد المطه در
للسدديدة المعصددومة فقالددت :أبتدداج لنددذي هلددی الحددر
و سددأل مددن اللدده المددفا لعينددي بحدد يددذج السدديدة
فأحسسددت بمددعور غريدد آ ددذاس وأخددذاها هلددی اخددن
ه ه
الحددر ومددا هن خلنددا حتددی اوجهددت البنددت علددی عجددن
حددو اللددريح المطهددر وأخددذت امسددح عينهددا بدده و

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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كا دددت اقدددول ويدددي باكيدددة  :يدددا سددديداي يدددا فاطمدددة
المعصددومة أ ددا خا فددة يريدددون هجددرا عمليددة جراحيددة
لعيني و َّربما يصيبني العمی
ر
ر
واحتلددنتها ويددي باكيددة وأخددذاها الددی الصددحن الكبيددر
بجا دد قبددر القطدد الراو دددض وواددعتها علددی االر،
رم ه
لبسها حدذا ها وبينمدا كندت أمسدح موعهدا وهكا بدي ال
ه ه
أرى ال البقعدة البيلدا فيهدا أخدذاها علدی عجدن هلدی

الطبيدد

فن دددر هليهدددا واعجدد وقدددال مددداكا حصدددن

فأخبرادده … ..فقددال الطبيدد  :ال حاجددة جددرا العمليددة
الجراحية فقد فيت عينها والحمد لله.
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ارجعأ الی قم فتألم اإلممم علةه السالم
ينقدددن خطيددد مسدددجد كوير دددا المدددي الحيددددرض
الكا دا ي ا دده فدي يددو مدن االيددا كا دت يندداس مجددالْ
في المسجد فأاتني همدرأة ادروض لدي يدذج الحكايدة ان لهدا
طفلددين مريلددين فاو عتهمددا مسددتجيرة باالمددا الراددا
عليه السد

دفاكيما فمدفی االمدا ببركتده طفد و دم

ااايا في المندا فقدال لهدا :ا دا دفيت لد االول ولمدفا
الةا ي هكيبي مختي فاطمة المعصومة ..
فقالت لي االمدراة :يدا دي اكيد بهدذج االمدوال وادعها
في حر السيدة المعصومة عليها الس

يابة عني.

فقدددال :ال ا دددت عنددددما اايتدددي لحدددر االمدددا الرادددا
صدددلوات اللددده عليددده بدددالطري لدددم ادددشورض السددديدة
المعصومة عليه السد

و ا مدا اأسدا كةيدرا ال د لدم

اددشورض اختدده الغريبددة فددو ان اشوريهددا ويمددفی ابندد
ببركة اريحها.
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السةدف ال عصامت علةهم السالم وهدايت
ال صرانأ
َّ
مددا ككددرج المحدددف النددورض فددي ار الس د

حي د قددال:

ومددن آيددات اللدده العجيبددة التددي اطهددر القلددوب عددن رجددش
َّ
المددياطين أ دده فددي أيددا مجاورانددا فددي بلددد الكددا مين
َّ
يسددمی
عليهمددا السدد كددان رجددن صددرا ي ببغدددا
يعقوب عر ،لده مدر ،االستسدقا فرجدط هلدی امطبدا
َّ
فلددم ينفعدده ع جهددم وا ددتد بدده المددر ،وصددار حيفددا
اعيفا هلی أن عجش عدن الممدي قدال :وكندت اسدأل اللده
اعددالی مكد َّدررا المددفا أو المددوت هلددی أن رأيددت ليلددة فددي
النددا د وكددان كل د فددي حدددو الةمددا ين بعددد المددا تين
واملا وكنت ا مدا علدی السدرير د َّ
سديدا جلدي ورا يدا

طدددوي حلدددر عنددددض فهد َّ
ددش السدددرير وقدددال :هن أ رت
َّ
المددفا فالمددر بينددي وبين د أن ادددخن بلددد الكددا مين
َّ
عليهمددا السدد واددشور فإ دد ابددرأ مددن يددذا المددر،
فا تبهدددت مدددن الندددو وقصصدددت ركيددداض علدددی َّأمدددي
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َّ
فقالددت :يددذج مددن المددياطين وأاددت َّ
بالصددلي والش ددار
َّ
دي و مددت ا يددا فرأيددت امددرأة َّ
وعلقتهمددا علد َّ
منقبددة عليهددا
هعاريا َّ
فهشت السرير وقالدت :قدم فقدد طلدط الفجدر ألدم
يمددتر عليدد أبددي أن اددشورج فيمددفي ! فقلددت :ومددن
أبددوس! قالددت :ا مددا موسددی بددن جعفددر عليهمددا السد
فقلددت :ومددن أ ددت! قالددت :أ ددا المعصددومة أخددت الراددا
عليه السد فا تبهدت َّ
متحيدرا فدي أمدرض مدا أصدنط وأيدن
أكيدد ! فوقددط فددي قلبددي أن أكيدد هلددی بيددت َّ
السدديد
َّ
محلددة َّ
الددرواب مندده
الرااددي البغدددا ض السدداكن فددي

فمميت هليه َّ
فلمدا ققدت البداب دا ى مدن أ دت! فقلدت:
افتح الباب َّ
فلما سدمط صدواي دا ى بنتده افتحدي البداب
َّ
فإ ه صرا ي يريدد أن يددخن فدي ا سد فقلدت لده بعدد
الدددخول :مددن أيددن عرفددت كل د ! فقددال :أخبر ددي بددذل
َّ
جدض عليه الس فدي الندو فدذي بدي هلدی الكدا مين
عليهمددا السد

و خددن بددي علددی المددي امجددن المددي

َّ
عبددد الحسددين الطهرا ددي أعلددی اللدده مقامدده فحكيددت لدده

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر

95

َّ
َّ
المطهدر فدذيبوا
القصة فدأمر بدي أن يدذي هلدی الحدر
بي هليه وطافوا بي حول َّ
المباس ولم ي هر لي أ ر.
َّ
َّ
فلمددا خرجددت مندده األمددت ينيئددة وعددر ،لددي عطددش
فوقعددت علددی
فمددربت المددا فعددر ،لددي اخددت
َّ
امر ،فكأ دده كددان علددی هددرض جبددن فحددب عنددي
َّ
وخددرج فد بددد ي وبدددل اصددفرار وجهددي هلددی الحمددرة
ولم يب َّ
في أ ر من المر.،
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السةدف علةهم السالم وةلب الع رف
ينقددن المددي محمددد الفقيدده ا يمددا ي :ا ددي لمددا قددرأت
كتدداب كريمددة ايددن البيددت عليهددا السدد

بكيددت كةيددرا

وبعدد كلد عرفدت أن صدداح يدذا الكتدداب افدوب علددی
جميط الكت في ايران وكرموج بالحج هلی بيت الله.
وأ ددا كددان عندددض كتدداب أميددر المددؤمنين والزلفددا مددن
اددأليفي فأخذادده وكيدد هلددی حددر السدديدة المعصددومة
س

الله عليها.

فقلددت لهددا عليهددا الس د  :يددا سدديداي ومددوالاي هن يددذج
الكرامددات المدو ددة فددي يددذا الكتدداب مددن الممكددن هن
أ نددان أو د ف مددن القصددث فيهددا قصددان أو عيددا ة فددي
النقددن ولكددن أغلددبهم حقيقددة ومو قددة فمةددن مددا صدداح
كتدداب كريمددة ايددن البيددت الددذض جمددط فيدده فلددا ل ِ
وكراماا د ِ كي د هلددی العمددرة فأ ددا ألفددت يددذا الكتدداب
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للدددفاع عددن جدددس الم لددو فأ ددا أريددد كددذل الددذياب
هلی بيت الله الحرا .
فددذيبت بعددد كل د هلددی أصددفهان فرأيددت أحددد أصدددقا ي
يناس فقال لدي :أ دا أسدمي مسدجن للدذياب هلدی العمدرة
ولكنددي ال أقدددر علددی النهددو ،ومراددت مراددا ددديدا
فددأر ت أن يددذي غيددرض من موعددد السددفر أقتددرب ولددم
أجد أفلن من

زصا أن أبدل أسمي بإسمه.

فددذيبنا َّ
وغير ددا التددذكرة هلددی أسددمي وكيبددت هلددی العمددرة
ببركة السيدة المعصومة س

الله عليها.
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السةدف علةهم السالم ملجأ ال سمكةن
احدد النسددا المؤمنددات مدن ايددالي يددش وكا دت اقدديم فددي
قددم المقدسددة اقددول :ان عوجددي كددان ي لمنددي ويددوكيني
واليعطيني فقتي ففي يدو مدن اميدا بعددما ادربني وقدد
بددال فددي اللددرب فتأكيددت اكى كبيددر مندده و صددممت ان
ا تحر واقتن فسي من اكاج.
فددذيبت الحددد العطددارين و طلبددت مندده مددا ة سددامة قاالددة
فددذيبت للحددر المدددريا للسدديدة المعصددومة عليهدددا
الس

كي اعوريا ومن م ا تحر ..

فددذيبت ورأيددت دديزا اسددمه المددي المددمْ النددا يني
فجلست استمط للزطبة فبكيت بكا ديدا.
فذيبت بعديا الدی اللدريح المدريا وقلدت فدي فسدي:
ا ددي ا ددا قددد خسددرت الددد يا فلمدداكا اخسددر االخددرة بقتلددي
فسي! فأسدتغفرت اللده وابدت ورجعدت للعطدار وبددلت
المددا ة السددامة بسددكر و دداض وكيبددت للبيددت و مددت

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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ورأيددت فددي منددامي أمددرأة البسددة م بددْ سددو ومغطيددة
وجهها واات لي وقالت :ا ا اامكر من جدا .
فقلت لها :مالذض فعلته ل حتی اتمكرين مني!
فقالت السيدة :م

لم انتحرض بحرمي المريا.

فاخدددذت السددديدة الددد االمدددرأة لمددددخن اللدددريح
المددريا و اعطتنددي مفتدداحين وقالددت السدديدة  :يددذان
المفتاحان جشا عمل

ارين في الحر المريا.

و ا ددا اعلددم ا د م لومددة مددن عوج د و ا ددا ان ددا اللدده
سددأ جي بأ دده مهمددا اددرب عوج د فلددن اتددأ رض ولددن
اتأكض من اربااه فمسحت علی وجهي ورأسي.
فقلت لها :من ا ت سيداي!
فزلعددت السدديدة خماريددا واخددذ النددور كددن المكددان
فقالت لي ا ا فاطمة المعصومة.
فقلت :ا ا اطل من سيداي حاجتي يذج.
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فقالت السيدة  :قليتها ل .
ومددن بعددد ال د الليلددة كددن مددا كددان يلددربني ويددؤكيني
عوجي الأاأكى أصد و ال أحدْ بدأض ألدم أبددا وكدن يدذا
من وافر بركات سيدانا المعصومة عليها الس .
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من قفقمز الی مشهد وثم الی قم
ينقن المددي محمو االراكي كرامات كةيرة منها  :ان يناس
زث من القفقاع كا ت عروب قدميه ا فة من الدما ف
ي ستطيط ان يتحرس ا ر كل فذي وا ستجار باالما الر اا
عليه الس

لي مفيه ويتزلث من يذج الحالة الصعبة فبعةه

االما عليه الس

الی ان يذي من حرمه المبارس و يقصد

قم حر اخته السيدة المعصومة س

الله عليها وحين وصن

الی قم قد امددافت رجليه بالكامن ببركة السدديدة المعصددومة
صلوات الله عليها.
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تشفع لكل شةعأ علی األرض
ينقن المددي عبا القمي مؤلا كتاب مفاايح الجنان ا ه
رأى الميرعا القمي رحمه الله في المنا فسأله :
حن ايالي قم ين سددتمددفط لنا السدديدة المعصددومة عليها
الس

يو القيامة ا ال!

فاجابه بحالة األم وغل فقال  :ين اعرل ما اقول!
فكرر السؤال ا يا
فقال له الميدرعا :يدا دي ا دت لمداكا اسدأل يكدذا سدؤال
وا ت بهذا المحدن مدن العلدم والدرايدة أ دا أ دفط ميدالي
قددم وان السدديدة المعصددومة سدد
لميعة العالم.

اللدده عليهددا امددفط

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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كرم وجاد قبل ال سئلت!
ر
ككر عن احد العلما وامج

ا ه قن:

أن قبن أن يتصدى آية الله الع می السيد البروجر ض لشعامة
الحوعة العلم ية كا ت امر امواددداع بصددعو بة جدا علی
الط ب وأ ي ك نت مسدد تأجر في حي ع خاكفرجع وك نت
م ستقر ،من أحد ا صحاب الدكاكين وكنت أخجن منه ان
اطل منه ي اخر لكةرة يو ي وفي كات مرة مررت عليه
فق لت في فسددي :هلی متی وأ ا أعيش ي كذا مسددتقر،
ومديون .
فذيبت هلی حر ال سيدة المع صومة عليها ال س

بع صبية

لكي أ ددكوا حالي في حلددراها فلما خلت هلی الصددحن
الكبير في الحر المطهر فأكا بإمرا ة اأاي َّ
هلي بحمددمة ووقار
وييبة فأعطتني رل وقالت لي :أيها السيد افلن...
فأخذت ال رل وم ميت عدة خطوات م رت لزلفي فلم
أرى ال السيدة .
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ولما درت هلدی مدا اخدن ال درل و هكا بمبلد وفيدر مدن
المدددال فتعجبدددت فعرفدددت أ هدددا يديدددة مدددن السددديدة
المعصددومة عليهددا الس د قبددن أن أوصددن هلددی اددريحها
المقددد وقبددن أن أ ددتكي هليهددا آاتنددي وافلددلت َّ
علددي
بكرمها.
فلمدددا ار ت ان ا خدددن هلدددی اللدددريح احسدددرت لمدددا
اعصدددبت وخرجدددت مدددن حددددو اآل اب وان السددديدة
أعطتنددي م درا ض قبددن حتددی اصددن اليهددا بالمددكوى وبعددد
كل د هلددی اليددو لددم أحتدداج هلددی مددال قددب ببركددة كرمهددا
صلوات الله عليها.
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لطف وإكرام قبل إت مم الكالم
قال السيد أصغر خا  :كندت جالسدا فدي مسدجد آيدة اللده
بروجدر ض أمددا البدداب السدداحلي للمسددجد امع ددم أ ددر
َّ
للسدديدة المعصددومة عليهددا السدد
هلددی القبددة الذيبيددة
وخاطبتها:
يددا سدديداي الطفددي علد َّ
دي فأ ددت اعلمددين بعسددر حددالي
وفددي ال د ام نددا حي د كنددت غارقددا فددي أفكددارض وهكا
بسدديد ددورا ي يمددن الذريددة النبويددة أخددذ بيدددض فنهلددت
احترامددا واأ بددا لدده .فقبلنددي وواددط مبلغددا مددن المددال ف دي
يدض وكي

.

فلمددا ا تبهددت هلددی فسددي قلددت :لددم أامددم ك مددي مددط
َّ
السيدة المعصدومة عليهدا السد وهكا بالسديد يجلد لدي
الحوالة يالهدية .
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فذيبت أبحد عدن السديد فلدم يكدن فدي الممدر وال فدي
المددارع السدداحلي فن ددرت ددماال ويمينددا فلددم أجددد لدده
أ را فعدت هلی الحر المطهر .
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يم سةدتأ انتأ ةبةبتأ!
أحددد الزدمددة المزلصددين لكريمددة أيددن البيددت عليهددا
الس

والدذض لدم يدو ككدر اسدمه ينقدن للسديد دريفي

مسؤول قسدم مسدتو ع امحذيدة حا دة جدرت لده يولددى
المؤلددا المددريب الصددواي لهددذج الروايددة الددذض يشيددن
المكوس فيقدول :عا يدت كةيدرا مدن مدر ،الكليدة ولقدد
راجعددت عدددة أطبددا وبعددد أخددذ ام ددعة ابددين وجددو
َّ
حصدداة كبيددرة فددي الكليددة والتددي يجدد هعالتهددا بواسددطة
عمليدددة جراحيدددة أو افتيدددت الحصدددی .فقلدددت للطبيددد
َّ
المزتث :ال حاجة للعملية فإن لي طبيبا يمفيني.
وفي أحدد اميدا كيبدت هلدی الحدر المطهدر م ا عملدي
ولتمددرل بالشيددارة وكددان يوجددد يفددوب سددطح الغرفددة
مكت د ان دديم المددؤون ومغاسددن للواددو فتواددأت ددم
رأيت وجهي وجها لوجه أمدا القبدة حدين ادرا ت لدي مدن
ال الغرفة فقلت :يدا مدوالاي هن طبيبدي يدو أ دت .فإ د
اعلمددين جيدددا أ نددي ال أسددتطيط هج درا العمليددة لعجددشض
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المددا ض فتلطفددي أ ددت علد َّ
دي .وفددي الغددد لددم اعددد كليتددي
اددؤلمني أبدددا ولددم أعددد أ ددعر بوجددو حصدداة فيهددا .ددم
راجعت الطبي وأخدذت أ دعة مدرة أخدرى فقدالوا :عالدت
الحصاة ولم اعد يناس ممكلة.
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السةدف علةهم السالم والحاائج الثالثت
ينقددن حجددة االسدد

المددي عبددد الرسددول ابددن المددي

موسی القمي فدي سدنة 1391ا ده لمدا فدويم مدن النجدا
اال رل كي لقم المقدسة فيقول:
ا دده كددان الوقددت عصدرا ولددم اكددن مصددن صد ة ال هددرين
فن ددرت الددی قبددة بنددت بدداب الحددوا ج فاطمددة المعصددومة
عليها الس

وبقل منكسر و معة جارية قلت لها:

أ نددا كنددا فددي الع دراب لتجددأ آلبددا س واجدددا س الطددايرين
فنطلدد الحاجددات واالن لتجددأ أليدد فأطلدد مندد
سيداي ف حوا ج.
فددنحن ريددد يددا سدديدانا مصدددر مددال عدديش مندده و عتدداش
فيه كي ال حتاج احد من النا .
و ريد بيتا حفد فيده ا فسدنا ومدا وجويندا و حدن يندا ال
ملدد
وقديم.

دديئا حتددی قدددر علددی ددرا بيددت ولددو محقددر
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ويا سيداي فدأ ي اشوجدت مندذ سدنوات ولدم يرعقندي اللده
بطفن فأطل يا سيداي الطفن من .
فما يي اال أيا معددو ة وحصدلنا علدی بيدت كبيدر جددا و
رعقنددي اللدده  6أطفددال ببركددة السدديدة فاطمددة المعصددومة
صددلوات اللدده عليهددا وفلددلها وكددان رعقهددم يددأاي بكةددرة
حي د لددم أحتدداج ليددومي يددذا الددی أض مددن النددا أبدددا
فواعدت الله اعالة بدأن كدن عمدن مسدتح أقدو بده فدأ ي
أ اركها س

الله عليها بهذا العمن.

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر

111

اإلممم الحجت عجل الله فرجه فأ ارم
ع ته علةهم السالم
ينقن سماحة علي اكبر مهدض بور ممن ية به:
ا دده رأى فددي عددالم الركيددا ا مددا الحجددة المنت ددر عجددن
الله فرجده المدريا آادی لحدر عمتده السديدة المعصدومة
صلوات الله وس مه عليها.
وقين لدي أن ا مدا يريدد أن يدشورس فدي مكتبتد فهنالد
كتد كةيددرة وعديدددة للمزددالفين وا دده عليدده السد

يكددرج

ويددبغا يددذج الكت د اللعينددة ومددن الواج د علي د أن
ارميهم بعيدا عن مكتبب وبيت .
فذيبت بأقصی سرعة وقذفتهم خارج مكتبتي.
فقالوا لي ايلدا أن أخدرج جميدط السدجا ات الفداخرة مدن
بيتي أو أقلبهم وال ي هر الرسومات عليهم.
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فاكتمددفت هن ا مددا عجددن اللدده اعددالی فرجدده أ دده يمددرل
من اكون لديده واليدة أيدن البيدت علديهم السد

وكدذل

الددبغا المددديد معدددا هم وال بددد أن يكددون لدددى العبددد
حيدداة بسدديطة وخاليددة مددن الشخرفددات والتكبددر ومددا ددابه
كل .
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شفمء بعد يأس
ما كتبده العدالم والزطيد القددير المدي جدوا مر َّ
عمدا
جددرى مددن كرامددة السدديدة فاطمددة المعصددومة يعليهددا
الس

حددى بنااده فقدال :فدي عدا  1984رعقندا اللده

بنتددا أسددمينايا يأسددما ومددا هن ملددی ددهران علددی
وال اها حتی أصيبت بمر ،االختناب واي النفْ.
اصد َّدور ا فددي البدايددة أن المددر ،يددو يكات الر ددة الربددو
فأخددذ ايا هلددی طبي د مزد َّ
دتث بددأمرا ،امطفددال وكددان
َّ
امزيصدده امول أ هددا مصددابة بددالربو فأ خلنايددا مستمددفی
آية الله الگلبايگا ي وبقيدت فيده ا ندي عمدر يومدا اقريبدا
اتعددالج عددن يددذا المددر ،وقددد واددعت فددي الحااددنة
ولكن لم ي هر أض أ ر للع ج.
َّ
مزدتث
وبعد ا ني عمدر يومدا أخدذ ايا هلدی طبيد آخدر
بدددأمرا ،الحنجدددرة وام دددا ووصدددا وا ولكدددن بددد
فا دة.
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َّ
فلعددن امددزيث المددرَّ ،
يددتم
ددم ا تقلنددا هلددی طهددران
َّ
عدددة مستمددفيات َّ
اقددرر أخيددرا
يندداس وبعددد مراجعددة
ه خالهددا مستمددفی يأخددوان طه دران المتزصددث بع د ج
امطفال.
َّ
وبقيددت راقدددة فددي المستمددفی لمدددة ددهر كامددن كا ددت
َّ
اعيش خ لهدا علدی التدنفْ الصدناعي والمغدذض المدا ي
د المنعش د عن طري الوريد.
وبعددد الفحوصددات َّ
الطبيددة أخبرو ددا عددن احتمددال وجددو
جسم غري فدي ر تهدا ويدو السدب فدي أصدابتها بحالدة
َّ
االختناب وادي التدنفْ وقدالوا :البدد مدن هجدرا عمليدة
بالمن ددار الكتمددال كلدد الجسددم الغريدد

هال أن يددذا

الجهدداع غيددر موجددو فددي المستمددفی وككددروا أيلددا أن
هجرا يذج العملية َّربمدا يدؤ ض بحيداة الطفلدة درا لصدغر

َّ
سددنها خرجنددا مددن المستمددفی ولددم يكددن لنددا بددد مددن
َّ
الرجددوع هلددی قددم وقددد ا ددتدت حالددة االختندداب عنددديا
فلم اعد قا رة علی امكن والنو .
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وعلی ه ر هصدرار َّأمهدا عدد ا بهدا هلدی طهدران َّ
مدرة أخدرى
وأ خلنايددا مستمددفی المفيددد فددي طه دران وبقيددت علددی
الف دراش ا نددي عمددر يومددا وأجريددت لهددا َّ
عمليددة المن ددار

وابد َّدين أن الددر تين سددليمتان وقددالوا لنددا :مددن المحتمددن أن
اكددون عل د ت الحنجددرة مصددابة بارازددا ويددو السددب
في حالة االختناب واي التنفْ.
خرجنا من المستمدفی بد فا ددة ورجعندا هلدی قدم و حدن
في حالة ديدة من اليأ .
بعددد يددومين أو

ددة قد َّدررت أ الطفلددة أن اصددو والتج د

بهددا هلددی حددر السدديدة الجليلددة فاطمددة المعصددومة عليهددا
الس .
صدامت ام فددي كلد اليددو وفدي الليددن أخددذت طفلتهددا
وكيبددت بهددا هلددی الحددر المددريا وكا ددت قددد قالددت
محددد أوال يددا أن يددأاي هلددی الحددر فددي السدداعة الةا يددة
عمر لي ليرجط بها هلی المنشل.
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وفددي الموعددد كي د الولددد هلددی الحددر ليأخددذ َّأمدده هلددی
المنددشل فقالددت لدده أم ده :هلددی اآلن لددم ا هددر أض تيجددة
ارجط وسأبقی هلی الصبا .
اقددول ام  :بقيددت هلددی َّ
الصددبا فددي الحددر ممددتغلة طيلددة
الوقت بالددعا والبكدا وقدد ربطدت الطفلدة بمنددين فدي
اددريح السدديدة فاطمددة المعصددومة عليهددا الس د ويددي
َّ
في ال الحالدة مدن االختنداب وادي التدنفْ وكدان كدن
َّ
من يرايا فكأ ه يرى أن الموت علی بعد خطوات منها.
كنددت بددين حددين وآخددر أاددط فددي فددم الطفلددة ملعقددة مددن
المددا الممددشوج بالسددكر فقالددت لددي سددوة يندداس ال
اؤكض الطفلة و عيها و أ ها.
َّ
حتددی هكا أكن لصدد ة الصددبح اركددت الطفلددة وابتعدددت
َّ
َّ
قلددي عددن اللددريح وبعددد أن صددليت الفريلددة اعترانددي
حالة َّ
اغيدرت فيهدا أحدوالي وصدرت أسدا ن فسدي :كيدا
أرجط بهذج الطفلة بد فا ددة! ينداس قلدت :هلهدي لدم يبد

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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لددي أمددن سددوى قبددر السدديدة المعصددومة وهلددی يددذج
اللح ة لم ا هر أض تيجة.
بكيددت قلددي وجئددت هلددی الطفلددة مفددتح المندددين ويددا
للعج د رأيددت الطفلددة قددد امددت فددي وقددت مددا كا ددت
اسددتطيط فيدده أن انددا لددم أخبددر أحدددا بمددي وفتحددت
المندين ولدم اكدن الدد يا اسدعني مدن الفرحدة والسدرور
وأخذت الطفلة َّ
واوجهت بها هلی المنشل.
بقيددت الطفلددة ا مددة هلددی ال هددر وبعدددج اسددتيق ت مددن
ومها فمربت الحلي ويي في صحة َّ
اامة.
وقد َّ
من الله سدبحا ه واعدالی علدی ابنتدي بالمدفا الكامدن
ببركددات قبددر السدديدة المعصددومة بنددت ا مددا موسددی بددن
جعفر عليهما الس .
وقددد ملددی علددی يددذج الحا ددة عمددر سددنوات ويددذج
الطفلة في الصدا الرابدط االبتددا ي ويدي الميدذة متفوقدة
َّ
فددي راسددتها كمددا أ هددا ملتشمددة بالص د ة وسددا ر المسددا ن
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المد َّ
درعية وكل د مددن ألطددال كريمددة أيددن البيددت عليهددا
الس .
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لقد شمفت أ السةدف!
ومددن كرامااهددا مددا قلدده الميددرعا موسددی فرايددا ي عددن
مسددؤول حراسددة حددر السدديدة المعصددومة عليهددا الس د
َّ
َّ
أ ه فدي ليلدة مدن ليدالي سدنة 1300يدد كندت أادولی فيهدا
َّ
الحراسددة فجددي بددامرأة مددن كا ددان مصددابة بالمددلن
َّ
ل ستمفا وربطت باللريح.
وفددي السدداعة المقد َّدررة غد ب أبددواب الحددر بقيددت يددذج
المرأة في الحدر وأغلقدت امبدواب وكندت خدارج الحدر
َّ
أاولی الحراسة.
بعددد منتصددا الليددن سددمعت صددوت المددرأة ويددي اقددول:
لقد افتني.
فتحددت بدداب الحددر ورأيددت ال د المددرأة السددعيدة وقددد
ددفيت فسددألتها عددن َّ
كيفيددة ددفا ها فقالددت :أصددابني
َّ
العطددش المددديد وخجلددت أن أ ب الب داب وأطل د من د
َّ
المددا ولددذا مددت بعطمددي فرأيددت فددي منددامي أ هددا
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أعطتنددي قدددحا مددن المددا وقالددت :ا ددربي يددذا المددا
َّ
وستجدين المفا .
فمددربت المددا وا تبهددت مددن النددو وال أ ددر للعطددش وال
للمر.،
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إنكمر كرمهم إنكمر البديهةمت!
آية الله الحاج ميرعا محمد الحقي السددرابي المتوفی ليلة
الزميْ في السا

عمر من رملان سنة 1491يدددد في

كتاب كرامات السيدة المعصومة س

الله عليها قال:

أ ددي بالنسددبة هلددی حاجددااي التددي يصددع الوصددول اليهددا
أطلبها من ا مدا الرادا عليده السد
فاطمددة المعصددومة س د

أو أاوسدن بالسديدة

اللدده عليهددا منهددا :المددفا مددن

اممدرا ،حدن الممداكن وكدن مطلد صدع وكدن أمددر
عسددير ال حددن لدده كلهددا أحلهددا ببركددة السدديدة المعصددومة
عليها الس .
ويذا اممر من اممور المتواارة وأ كارج من أ كار البديهيات.
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تاصةتهم لل ريض
ف أو أربط

ينقن امستاك مرالی خو نويسان :أن قبن

سنوات اقريبا كنت في عيارة السيد المعصومة عليها الس
هكا أرى زصا معلوال علی كرسي متحرس وكان ابا بين
السابعة أو الةامنة وعمر من عمرج وكان غير قا ر علی الحركة
والنهو ،حي

يْ أيله وأقربا ه من امطبا .

فلما خلوا كان الحر المريا مش حما وكا وا قد واعوا
بعا من أغرااهم في مسجد بالقرب من الحر فعندما
ألصقوج باللريح كيبت والداه لكي اجل

له امغرا،

فكنت أ ا عند اللريح أاوسن بالسيدة المعصومة عليها
الس

وأكا أراج قد واط يدج علی قلبه و فتاج اتحرس.

فقال له ابوج :ماكا افعن يا محمد! فقال له :يا أبتاج يذج السيدة
الشيرا والسيدة المعصومة س

الله عليهما أمامي ويقوال

لي :أقرأ عيارة عا ورا و عا التوسن و عا كمين وأ ا أقول
لهما :سمعا وطاعة.

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر
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فلما قر ا يو وأبوج أات والداه فاستغربت وا صدمت بأن
ولديا قا م واقفا ويو يقرأ
فالتفت الزدا علی يذج المعجشة واخرجوج من الحر بسرعة
حتی ال انقل الد يا علی ركوسهم بسب ا تباج الشوار واخذ
م بسه للبركة.
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كرمهم ل ن أراد أن يدفن بجاارهم
قن عن المرحو آية الله السيد مصطفی الصفا ي
الزوا سارض ا ه رسئن عند مراه الذض اوفی بسببه عن محن
فنه فأجاب بطمأ ينة فقال :أ ي ختمت القرآن الكريم  40مرة
وأيديته للسيدة فاطمة المعصومة س

الله عليها لكي أ فن

في حرمها المطهر فلما اوفی سئلت ا ارة لعتبة السيدة
المسوكلين في العاصمة طهران فقالوا لهم البد أن يدفن في
محن ص اه بحر السيدة المعصومة عليها الس .
ويذا من فللها وكرمها علی خدامها ومحبيها.
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كرمهم للزائر الغريب
قن عن المرحو آية الله السيد محمد الروحا ي :كان في
المتا القارص عا ر غري
الس

لحر السيدة المعصومة عليها

وكان جالْ في مكان بار جدا وكان محتاجا فبدأ

يتوسن بالسيدة المعصومة صلوات الله عليها.
فرآيا وقالت له :غدا ..أكي هلی متولي الحر وأخذ من عندج
 15ريال وقن له يذا طل السيدة عليها الس .
فذي

غدا الی الزدا وا ت ر ان يأاي المتولي فقال له

اعطني طلبي من السيدة المعصومة عليها الس

فاعطاج 15

ريال فالتفت لنفسه وقال مكرمن يذا الشا ر الذض رت اليه
السيدة عليها الس

بن رة خاصة فبح عنه ولم يجدج.
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إاترامهم أوجب الااجبمت
وممهور أن مل السعو ية لما جا لشيارة هيران طل أن يشور
المرجط الديني السيد حسين البروجر ض قد

سرج وحلر

له يدايا كةيرة وأرا أن يقصد قم المقدسة ليشور يذا المرجط
الكبير فلما عرل السيد البروجر ض لم يسمح له بأن يدخن
قم المقدسة أو يلتقي به فبعا العلما أعتراوا عليه وقالوا
لو سمحت له فأ ه سيسهن لنا طرب الحج والعمرة قال السيد
البروجر ض يذا يريد أن يأاي لشياراي الی قم وال يشور عمتنا
المعصومة عليها الس

فهذا خ ل اآل اب مط مقا عمتنا

الجليلة واكا جا الی حر سيدخن بحذا ج واكا يزعله
سيدخله من ون قرا ة هكن الدخول فعلی كن حال ستكون
أيا ة وجسارة عليها ف أسمح بذل .
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أشعمر فأ اقهم
سالم الله علةهم
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لهف نفسأ لب

ماسی سقمهم

1

لها فسي لبنت موسی سقايا
الدير كأسا فشا منه ب يا
فارقت والدا فيقا عطوفا
حاربت عينها عليه كرايا
ر
او عته قعر السجون ا ا
أ كرت ربها الذض قد برايا
وهلی أن قلی سميما
فراحت اةكن النا في ديد بكايا
وأای بعدج فراب أخيها

 - 1محمد سعيد المنصورض
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حين في « مرو » أسكنته عدايا
كن يو يمر كان عليها
مةن عا فأسرعت في سرايا
أقبلت اقطط الطري ا تياقا
مخيها الراا وحامي حمايا
م لما بها ال عينة وافت
أر ،قم وكاس كان منايا
قا « موسی » لها بحسن صنيط
هك وال الراا أخيها واليا
شلت بيته فقا بما اسطاع
من خدمة لها أسدايا
ما ملت غير برية من عمان
فاعترايا من امسی ما اعترايا

130

أبهی الدرر

والی جنبه سقا اكاب الجسم
منها و قله أ نايا
فقلت حبها غريبة ار
بعدما قطط الفراب حمايا
اطبقت جفنها هلی الموت لكن
ما رأت والد الجوا أخايا
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إذا مم أل

بك ال مئبمت

1

هكا ما ألمت ب النا بات
َّ
وملت حماس بأوصابها
وجارت علي عوا ض الهمو
وعلت علي بأ يابها
فلذ بالكريمة أخت الراا
وأ عم بها وبأحسابها
و د الرحال هلی قبريا
وحب الرحال بأعتابها
و هن سألت بها حاجة
كتبت بمصحا ط بها

 - 1حسين الجامط
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ويهني ماسول اعطی فقد
أايت المدينة من بابها

َ
أنك بشرى ل يم
أتدريين
ِ
ه
أادريدن أ ِ بمرى لندا
ه
الحيداة
أادريدن أ د ِ ربط
ِ

1

ر
وأ ِ خير يفيدا يندا
رَّ
ه
ر
يجوب الشمان ويروض الد ا

أادريدن أ ّـ أ َّر الجمدال
ه
الحجاب
اراديت
وأ ِ حين
ِ

ر
ر
أخت َّ
السنا
الدالل و
وبنت
ِ
سموت َ
علو ِت علی المنحنی
ِ

َّ
 - 1عبد المعطي الداالاي

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر

ه
ه ر
شت الج ل
حجبت الجمال فح ِ
ِ
ه
لرجولة أ َّه
الرجدال
صنعت ا
ِ
ِ
ه
حلنت الطفدولة في مهديا
ِ
ينمر ل ه
ر
الحندان
فقلب ِ
ِ
ر
الحياة
رايت سترای
هكا ما
ِ
ر
ه
وطدار النميد
مجل ِ َّغنی
رَّ
كن
اهداجر
الحرول هلي ِ
ِ
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ه
َّ
ر
وحسن ِ للطهدر قد أعلندا
فأعليت هم َن قد هبنی
بنيت ..
ِ
ِ
ه
وكنت الزميدلة والمسكندا
ِ
َّ
َّ
ر
امسدح َّعنا اللندا
وكف
ِ
ر
ه
الحكيدن لنا
والح لو
ر
يرفرل حول ِ حتدی ه دا
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واهدوض هلي كدرا ر ر
المدنی
ر
احو علي ِ  ..واأوض هلي ِ
ه ه
َ
القصيدد
نبني بيت
اعدالي ِل
ِ
َ َّ
صلي َّ
اعالي
لرب الوجدو ِ
ِ
م ِ أ ِت  ..م دي أ دا
ه
اغفرين
لمناس يرا فهن
ِ

وابغدي لدي ِ ريندا موطندا
بمطريدن :من َّ ..
ومني أ دا
ِ
ِ
ر
ليغم هدر بالديدن ه
أعمار دا
ر
ر
الحيداة ررخدا ِبندا
اسيدر
ر
يصفدح هَّ
عم َن هجندا
ومةل ِ
ِ
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ولدت فمة ت أخ الرضم

1

ولدت فاطمة أخت الراا
فاستنار الكون منها وأاا
فلنهني المصطفی والمرالی
ولدت فاطم بنت الكا م
هر كض القعدة ياخير المهور
هك ارا ى من سنا الكا م ور
فكسی الكون ابتهاج وسرور
ولدت فاطم بنت الكا م
بنت موسی ولدت في يةرب
مةن جم سطعت من كوك

 - 1المي ابو جعفر الفر ان
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فلها فزر ع بنت النبي
فاطم بنت ا ما الكا م
فاطم معصومة من علن
بنت موسی ويي أخت لعلي
ويي فرع للنبي المرسن
ه ها فاطم بنت الكا م

فاطم من فاطم قد ور ت
كن خير و هلی اآلل ا تمت
وكذا كم سر علم قد وعت
من أخيها وأبيها الكا م
أر ،قم قد اعالت رفا
حرما أاحت لبنت المصطفی
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وبها امم س أمست عكفا
بحمی الطهر وبنت الكا م
قال فيها صا ب اآلل اممين
أر ،قم حر للطايرين
ويي للجنة باب المؤمنين
هك لهم امفط بنت الكا م
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هلل الشعر فأ ال ديح وكبر

1

َّ
يدلدن الدمدعر في المديح َّ
وكبر
َّ
مدأ الدكدون بدالدةنا المعطر
طدفدحدت موجة المعور ا ط قا
مدن صميم الوال أص ومصدر
فدبدذكدر ا لده يدمددو لسا ي
كن آن أقدول  :الله أكدبدر
وبددطدده وفداطدم وعد َّ
لدي
ِ

ر
وبدآل الدندبدي مداعلدت أفزر

ولدهدم فدي الحياة أخلصت َّ
حبي
وبدندور الدوال قدلدبدي َّ
انور

 - 1المي محمد باقر االيروا ي
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َّ
ادصورت في الوجو سوايم
مدا
عد دمدا ه فدلدم ولن َّ
أاصور
َّ
فاع يت كن بقعة من بقاع امر،
ِ

فديدهدم ومدجدديدم ليْ رينكر

طديدبدة طداب اسدمها و رايا
َّ
مدحدمد يي اشير
وبدمدةدوى
وقدبدور الدبدقديدط ادنفح طيبا
َّ
ه دهدا أطديد البقاع وأطهر
فدبدقدبر الشيرا والحسن السبب
وعيدن الدعدبدا خديدر موفر
وكدذا بداقدر الدعدلدو يدليه
َّ
صدا ب الدقول والصدوب المقدر
َّدم أ َّ الدبدنديدن بدنت حشا
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اسدمدهدا خدالدد ليو المحمر
ُّ
الدط ه
دهدر فداطم ِب هبنيها
واسدت

ر
والدوفدا دأ دها وأحرى وأجدر

فدلدديدن ا سد

ون حدسين
قدد ادفدا دوا وقاالوا َّر عسكر

ر
جدايددوا كدامسدو حتی أبيدوا

وفددوا يدندهدم بدقطط المنحر
ككدريدم مدفدزدر هلی كن جين
َّ
ومدةدال الدفزار في كن محلر
فددسد

ر
ألدا سد
وألدا ِ
لد يدا بدقدعدة الدبقيط وأكةر

والدغدرض أع يدی بدمةوى علي
قدامدط الدمرس قالط باب خيبر
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دجدا أ درل هكا قديدن حقا
َّ
ه ده أ درل الدبد

وأ دهدر

يددتدبدايدی بدآ وبدندو
ه
وصدالدح بدعد حيدر
وبدهدو
يدو حدامدي الدجوار َّ
حيا هوم َيتا
وغددا فدي المعا ساقي الكو ر
ر ِّ
قددسدت كدربد بمةوى حسين
والدمدهديدديدن أكبر َّم أصغر
كدربد عا يدا الدحسين فزارا
بدأخديده العبا
حدبديد

ِ بن الغلنفر

جن الم اير أاحی
لدلدتدفدا ض ولدلوفا خير هم هر

وقدبدور ام دصار َّ
امت رايا
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دهددا اروا علی ال لم والمر
وبدقدبدرين للجوا ين طابت
أر ،بدغددا طي مس وعنبر
واع يدت سدر من رأى واسامت
واعدتدشاعا بدالدعسكريين افزر
وبمةوى المولی الراا أر ،طو
قدد اعالت مجدا علی البحر والبر
ر
ولدتدبدايدي بدفداطم أر ،قم
َّ
المكرر
ولدهدا الدفدزر والةنا
ر
أصدبدحدت َّ
جدنة الحياة وادعی
عدش آل الرسول في الدير اذكر
َّ
حدوعة الدعدلدم في حمايا اجلت
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وبدامسداطدين والمراجط اشخر
قدبدريدا صدار مدو وم كا
وبدهدا كدن مدعدسدر يدتيسر
َّ
والدكدرامدات ال ادعد واحصی
َّ
ر
صدفدو كن عيش مكدر
وبدهدا
ر
كدأبديدهدا باب الحوا ج اقلی
َّ
كدن حداجة َّ
اتعسر
عدندديدا
َّ
عدمدهدا الدمدجتبی هما كريم
َّ
وعدطدايدايدا ال احد واحصر
ويدي اددعدی كدريمة ون
ر ر ه
وعدلدی فدلدلها الكريمة امك َر
واسدمدهدا اع في ام ا ِ بفزر
ولدهدا يدند دم الدمديح وينةر
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دأ دهدا قد هس همی ج ال وقدرا
واجدتدبدايدا ا له من عالم الذر
وحدبدايدا حدلدما وقلبا صبورا
وجدمديدن العقبی لمن قد َّ
اصبر
دأ دهدا دان فداطم بنت طه
فدهدي كدالنور وااح ليْ ينكر
فدبدذض قدعددة َّ
بأول يو ولدت
ر
يدي أخت الراا علي بن موسی

َّ
والدبدمديدر صدا وبدمدر

وأبدويدا ا ما موسی بن جعفر

145

في أحوال السيدة فاطمة بنت موسی بن جعفر

سالم علةك من ال ستجةر
ِس

الم ه
هع هلي م هن ر
ست ِجير
ِ ِ

هس

ه
رم ِح أای ِمن هبعيد

هس

ره ه
أط ِه رر قلبي ِب ِه

هس

ه ر
دت ِب ِه
ِبيو و ِل ِ

ه ه هَّ ر
ه
هو هييهات أال أالقي القبول

 - 1علي قاسم آل قاسم

1

ب هقبرس هأ هَّي ر
العال همه
ها
ت
ِ
ِ ِِ
ه
هَّ
ه
لطاف ِ الدا ِ همه
أ
ِليح ی ِب ِ
ر ر ه
هو أ ِوق أجشا ه رج هَّالنا ِ همه
ه ه َّ ه ه ر
مملني القا ِ مه
فيا ر ِب ا
ه ه ه
الحاط همه
هو هييهات أن أ ِر
ِ
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ه َّ ه ه ر ه
ه
ِم ِ ي لجأت ِلكها حصين
ه َّ ه ه ر
أت رمخت َّ
الراا
ِم ِ ي لج ِ ِ ِ
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ه ه ر ه َّ ه
عاص همه
ة
د
لجأت ِبس ِي
ِ
ه ر ر ه َّ ه
فاط همه
ولذت ِبس ِيداي ِ
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يم ب

ماسی واب ت األةهمر

َ ه ر ه ه َه ه هَ
هددار
ط
يا ِبنت موسی وابندة ام
ِ
َ هَ ه
يدددا ر هَّرة ِم َن هب َح ِر ِعلم قد هبدت

1

ه ه ه
رأ َخ هت َّ
الرادا هوح ِب هيبة الج هَّبددار
ِ

الو هيع رة لإلما هع هلی ه
هأ َ ت ه
الو هرى
ِ
ِ
ِ
ِ

َّه ه رَّ ه ر ر
ددل َّو هَّ
ددددارض
الس
ِ
ِلل ِه ر ِس والع ِ

ه
هَ ه ه ه
اح ِ ام َسرار
فز ِر الك ِر ِيم وص ِ

ال ع َلت يا ب َن هت ر
الهدى هم َع رص ه
ومة
ِ ِ ِ

َ ر َّ ه َ ه
البدددارض
ليدده
ا
ِمن كن ما ير
ِ
ِ
ِ
هم َن هع هار هق َب ه
نددان هجش راك رج
الج
في
س
ر
ِ
ِ ِ
هَ
الم َن رص ر
هيذا ري هو ه
وص في امخبار
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سالم علی محفافت بمألرائج
س

1

علی همحفوفة باالرا ج
ِ
وباب الحوا ج
ِ
كريمة ِمليال ِ
ِ

ر
ه
أر ،يقم همش راريا
لها رواة في ِ
هلی مةلها ري ه
شجی الس ر مو َّ ة
ِ ِ
ر ه َ ر
قبر حكيمة
ب
م
ق
لقد ع مت ي ِ ِ
ر
بنت ا مامة ر
والهدى
ففاطمة
ِ

 - 1حميد الحلمي

ر
ر
بالمعارج
صاعدا
يمعمط ورا ِ
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ه
طاير امين اا ِ ج
بيت
سليلة
ِ
ِ ِ
ه
سارج
ِ
ربيبة أع ِ الهدى والم ِِ
ر
ر ر ر
عالج
ع يمة آيات وكخر الم ِِ
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ر
علی َ
رمْ يفيا عشا ما
ه
عارج.
ي
الغ
لبنت هما كا ِم
ِ
ِ
ِ ِ
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ْ
ولتبمهی بفمةم ُ
أرض قم

1

َ
ر
ولتبايی بفاطم أرَّ ،قم
َّ
ولها الفزر والةنا ر
المكرر
َ
أصبحت جنة الحياة وادعی
ر
َّ
عش آل الرسول في الدير اذكر
َّ
حوعة العلم في حمايا اجلت
بامساطين والمراجط اشخر
قبريا صار مو وم كا
َّ
كن رمعسر َّ
يتيسر
وبها
ر
ويي ادعی كريمة ون

َّ
رر
وعلی فللها الكريمة امكر
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أ ها قد سما ج ال وقدرا
واجتبايا ا له من عالم الذر
فبذض قعدة َّ
بأو ِل يو

َّ
رولدت والبمير صا وبمر

ر
يي أخت الراا علي بن موسی
وأبويا االما موسی بن جعفر
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المصردر:


القر ن الكري



احقرق الحق



اإلختصرص



اس ى المطرلآ



نةار المشعشعي



بحرر األنةار



ترريخ اليعقةبي



تفسير الكشرف



الدائر اإلصطفرئي الثرني



زبد التصرنيف



السيد المعصةم علي ر الس



علت الشرائع



عيةن خبرر الرضر عليه الس
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قير السرد العلةيي



الكرفي الشر يف



الكرامرت المعصةمي



كفري األثر



الك ى واأللقرب



مختصر مفيد



م ال يحضره الخطيآ



م ت ى اآلمرم



نرسخ التةار يخ



وسيل المعصةمي



كرمت ال يررات



ثةاب األعمرم وعقرب األعمرم
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