
 

 

 باسمه تعالی
نام شریف آن بزرگوار فاطمه و مشهورترین لقب آن حضرت، 

است. پدر بزرگوارش امام هفتم شیعیان حضرت « معصومه»

اش حضرت نجمه  موسى بن جعفر علیه السالم و مادر مكرمه

. لذا است. آن بانو مادر امام هشتم نیز هستخاتون

 .از یك مادر هستندبا حضرت رضاحضرت معصومه

هجرى  371قعده سال والدت آن حضرت در روز اول ذی

قمرى در مدینه منوره واقع شده است. دیرى نپایید كه در 

همان سنین كودكى مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامى 

خود در حبس هارون در شهر بغداد شد. لذا از آن پس تحت 

مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش حضرت على بن موسى 

 .قرار گرفتالرضا

جرى قمرى در پى اصرار و تهدید مأمون ه 022در سال 

عباسى سفر تبعیدگونه حضرت رضا علیه السالم به مرو 

انجام شد و آن حضرت بدون این كه كسى از بستگان و اهل 

.بیت خود را همراه ببرند راهى خراسان شدند
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 کرامت حضرت

آن حضرت تا سن شش سالگی در مدینه در محضر پدر 

برزگوارش امام هفتم بوده كه یكی از كرامات و فضایل 

در همین سن خردسالی روی داد. حضرت معصومه

زمانی كه پدر بزرگوارشان در سفر بودند، جمعی از شیعیان 

نه وارد شدند تا به برای دریافت پرسشهای خود به مدی

برسند و پاسخ سؤاالت محضرت امام موسی بن جعفر

خود را از حضرتش دریافت كنند. اما با خبر شدند كه آن 

بزرگوار در مسافرت هستند لذا پرسشها را به خانواده امام 

كاظم سپردند تا در سفر بعد پاسخ بگیرند. حضرت 

 كه حدود شش سال داشت، پاسخ سؤاالت آنهامعصومه

پس از را نوشت و به ایشان داد. امام موسی كاظم

بازگشت از سفر و باخبر شدن از این قضیه به نشان تمجید 

 :و تصدیق او سه بار فرمودنداز دخترش حضرت معصومه

 0«پدرش به فدایش»«فداها ابوها»

 

 در فراق امام رضا

)هـ.ق( زمانی كه یگانه برادر حضرت  022در سال 

معصومه)س( به اجبار مأمون مجبور به هجرت به خراسان 

شدند، حضرت حدود یك سال به دور از برادر خود در مدینه 

 .زندگی كرد

را )هـ.ق( حضرت امام رضا 023مأمون عباسی در سال 

لیعهد خود تعیین نمود. در این هنگام آن حضرت به عنوان و

برای بستگان خود در مدینه و خصوص برای حضرت 

ای نوشت و آنها را به خراسان دعوت نمود. نامهمعصومه

برای به مجرد خواندن نامه امامحضرت معصومه

دیدار برادر عازم خراسان شد و با گروه بسیاری از امام 

 .ه سوی خراسان حركت نمودندزادگان و بستگان ب

 

 ورود به ساوه

در میان آن بود، به كاروانی كه حضرت معصومه

منزل به منزل  سرپرستی هارون بن موسی بن جعفر

حركت كردند و به ساوه رسیدند. در آنجا دشمنان خاندان 

نبوت به كاروان حمله و هارون را به شهادت رسانده و 

ثر این حادثه دلخراش كاروان جمعی را مجروح كردند. در ا

 1.پراكنده شدند دختر موسی بن جعفر

 

 مسمومیت حضرت و سفر به قم

در ساوه غذای حضرت توسط یك زن نابكار زهرآلود گشت. 

 .به این ترتیب آن بانوی گرامی مسموم و بیمار شد

هنگامی كه خبر ورود حضرت به ساوه و خبر بیماری او به 

یان عرب اشعری( رسید، آل سعد به اتفاق به آل سعد )شیع

استقبال آن حضرت رفته و در میان آنها موسی بن خزرج 

بن سعد اشعری مهار شتر او را گرفت و او را به شهر قم 

دعوت نمود. به هنگام ورود به قم محبان اهل بیت استقبال 

كردند كه در اذهان، كم نظیری از خواهر امام رضا

كرد.  تداعی میمردم نیشابور از امام رضا استقبال تاریخی

در قم به سر می در این چند روزی كه حضرت معصومه

بردند، در سرای موسی بن خزرج عبادتگاهی داشت كه هم 

اكنون آن مكان مقدس با بنایی با شكوه مشخص و در كنار 

آن یك مسجد مجلّل و چند حجره وجود دارد كه به عنوان 

تّیّه در محلّ میدان میر قم خوانده می مدرسۀ علمیّه س

 4شود

رانیت و این عبادتگاه را بیت النور نیز گویند كه گواه نو

صفای ممتاز او در ارتباط با خداست. سرانجام آن حضرت 

بعد از شانزده یا هفده روز كه در خانه موسی بستری بود، از 

 5دنیا رفت

فكانت فیها :»شیخ قرنی در كتاب خود چنین آورده است

 6سَبعَۀ عَشَرَ یَوِماً حَزینَۀً باكیَۀً علی اَخیها وَفارَقَتِ الدّنیا



 

 

هفده روز در قم بود و در این روزها به معصومه حضرت

غمگین و گریان بود تا جان به  یاد برادرش حضرت رضا

 .جان آفرین تسلیم نمود

 

 مرقد آن حضرت
و زمینی كه هم اكنون مرقد مطهر حضرت معصومه

و سرای آن حضرت در آن جای دارد، از باغهای صحن 

ساحلی موسی بن خزرج اشعری بود كه پس از وفات 

جنازه مطهر او را غسل و كفن كردند حضرت معصومه

تا در سرداب همین زمین به خاک بسپارند. ناگهان از جانب 

صحرا دو نفر سوار نقابدار پیدا شدند و بر جنازه حضرت نماز 

خل سرداب شده جنازه را دفن خواندند. سپس دا

كردند)بعضی احتمال داده اند آنها حضرت موسی بن 

 7بوده اند و حضرت رضاجعفر

موسی بن خزرج سقف و سایبانی از حصیر و بوریا بر سر قبر 

دختر امام برافراشت تا هنگامی كه حضرت زینب

  .8وارد قم شد، قبه ای بر آن مرقد مطهر بنا كردجواد
 

 جایگاه حضرت معصومه
؛ یعنى به دامان كریمه اهل بیت «عَلَیْكَ بِكَرِیمَۀِ اَهْل ِ الْبَْیت ِ

 .چنگ بزن

م علیه السالمحضرت زهرا ایشان به گمان این كه منظور اما

قربانت گردم، من این ختم قرآن را »است، عرض كرد: 

براى دانستن محل دقیق قبر شریف آن حضرت گرفتم تا 

منظور من، قبر »امام فرمود: « بهتر به زیارتش مشرّف شوم.

به دلیل »سپس افزود:« شریف حضرت معصومه در قم است.

هد محل قبر شریف حضرت زهرا خوا مصالحى، خداوند مى

را پنهان بماند؛ از این رو قبر حضرت معصومه

قرار داده است. اگر ا حضرت زهرا گاه قبر شریف تجلّى

قرار بود قبر آن حضرت ظاهر باشد و جالل و جبروتى براى 

به قبر مطهّر آن مقدّر بود، خداوند همان جالل و جبروت را 

مرحوم مرعشى نجفى «داده است.حضرت معصومه

هنگامى كه از خواب برخاست، تصمیم گرفت رخت سفر 

رهسپار ایران بربندد و به قصد زیارت حضرت معصومه

اش نجف  درنگ آماده سفر شد و همراه خانواده شود. وى بى

 9بیت ترک كرد. اهلاشرف را به قصد زیارت كریمه 
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 گذری بر زندگی کریمه

 اهل بیت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


