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املقدمة

والسالم عىل  والصالة  العاملني  احلمد هلل رب 
هلا  القدوة  بان  شك  ال  الطاهرين،  وآله  حممد 
مكانة كبرية يف حياة االنسان، فهو بحاجة دائام اىل 
املثال واالنموذج لكي يتأثر به وينتهل منه ويشد 
ازر طاقاته من خالله، ويلهم نفسه االستقامة به.

للرتبية  بارزا  مثاال    االئمة بنات  كانت 
هبا  حيض  التي  الفاضلة  والعائلية  االسالمية 
فان دراسة حياة  هنا  ، ومن  االئمة  عوائل 
املجال  يفتح  سوف  الشخصيات  تلك  بعض 
اهلداة يف  القادة  ملعرفة جوانب خفية من حياة 
االفق االجتامعي والعائيل، ومن هنا جاءت هذه 
الرتمجة املخترصة لسيدة عش آل حممد  فاطمة 

بنت االمام الكاظم  امللقبة باملعصومة.
د.السيد حسني البدري
قم املقدسة 1441 اخلامس والعرشين من شوال
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يــا بِنَْت ُموَســى َواْبنَـــَة األَْطهــــاِر

ــَة اجَلبَّــــار ضـــا َوَحبِيَب ُأْخــَت الرِّ

ًة ِمــْن َبْحــِر ِعْلٍم َقــْد َبَدْت يـــــا ُدرَّ

ــــــاِري ِك َوالُعــــُلوِّ السَّ لَِِّ َدرُّ

َأْنــِت الَوِديَعــُة لإِلمــاِم َعــَل الَوَرى

َفْخــِر الَكِريــِم َوَصاِحــِب األَْساِر

ال ِزْلــِت يــا بِنْــَت اهُلــدى َمْعُصوَمًة

ِمــْن ُكلِّ مــا َيْرَتضيــــِه البـــــاِري

ِك يف اجِلنــــاِن َجــزاُؤُه َمــْن َزاَر َقــْرَ

َهــذا ُهــَو امَلنُْصــوُص يف األَْخباِر(1)

)1) األعلمّي احلائرّي الشيخ حمّمد حسني: تراجم أعالم النساء ج 2 ص 
355 مع ترصف يف إصالح األبيات.
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والدهتا ونسبها: 
مل تسجل لنا الوثائق التارخيية القديمة يوم والدة 
السيدة فاطمة بنت موسى  )املعصومة( ، إالّ 
أّن املصادر املتأخرة سجلت لنا أن والدهتا كانت 
يف املدينة املنورة غّرة ذي القعدة احلرام سنة 173 

هـ. )1( 
جعفر  بن  موسى  اإلمام  األئمة  سابع  أبوها 

 . الكاظم
  وقد ذكر الشيخ املفيد بنتني لإلمام الكاظم
الصغرى  فاطمة  األوىل  فاطمة  اسم  حيمالن 
ابن  وأضاف  الكربى)2(.  فاطمة  واألخرى 

اجلوزي فاطمة الوسطى واألخرى.)3( 
أمها السيدة نجمة خاتون، كام أن السيدة فاطمة 

)4( . شقيقة اإلمام الرضا

أسامؤها وألقاهبا: 
الطاهرة،  أشهرها:  من  ألقاب  هلا  ذكرت  وقد 
واحلميدة، والرّبة، والتقية، والنقية، والرضية، 

)1) النامزي الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار، ج 8، ص 261.
)2) املفيد، اإلرشاد، ج 2، ص 244.

)3) ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص، ص 315.
)4) الطربي، دالئل اإلمامة، ص 309.
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)2( . وبأخت الرضا )واملرضية، والسيدة. )1

املعصومة: 
بلقب  اجلليلة  السّيدة  هذه  اشتهرت  وقد 
أرجع  وقد  به،  تعرف  باتت  حّتى  املعصومة 

بعضهم ذلك ألحد سببني: 
عليها  اهلل  رضوان  عمرها  كان  مّلا  أّنه  األّول: 
قصريًا ـ مل يتجاوز الثالثني عىل أكثر الروايات ـ 
أو  فاطمة«  »معصومة  اإليرانّيون  عليها  أطلق 
»معصومة قّم«، ألّن معصوم بالفارسّية بمعنى 
فيكون  الربيء،  الطفل  هبا  ويوصف  الربيء 

ذلك لإلشارة إىل طهارهتا وصفاء روحها  . 
الذنوب،  عن  لطهارهتا  يعود  ذلك  أّن  الثاين: 
التعبري  ولعّل ما جاء يف ثواب زيارهتا ممّا ورد 
بمثله لألئّمة املعصومني عليهم السالم يؤّيد هذا 
الوجه كالتعبري بأّن من زارها فله اجلنّة أو وجبت 

له اجلنّة ونحوها كاّم سيأيت. 
وقد يضاف إىل هذين األمرين أمر آخر حمتمل: 
أّنه رّبام يكون ذلك بسبب اعتصامها بأهل قم 
فإّنا التجأت إليهم ونزلت عندهم والعصمة يف 

)1) كاتوزيان، أنوار املشعشعني، ج 1، ص 211.
)2) النوري، دار السالم، ج 2، ص 170.



8

لغة العرب تأيت بمعنى املنع واهلل العامل. 
أّنه  هذا وقد ُنسب لإلمام الرضا عليه السالم 

قال: »من زار املعصومة بقم كمن زارين«. )1(

 :كريمة أهل البيت
وتشتهر اليوم بلقب كريمة أهل البيت  أيضًا، 
ويبدو أّن هذه التسمية تعود إىل رؤيا السيد حممود 
حيث  املرعيش،  السيد  والد  النجفي  املرعيش 
يزور  أن  املنام  يف    املعصومني أحد  أوصاه 
أهل  بـ»كريمة  إياها  املعصومة واصفًا  السيدة 

)2( .» البيت فاطمة

التسمية بفاطمة: 
اهتّم األئّمة عليهم السالم باسم فاطمة ألّنه اسم 
العاملني  نساء  سّيدة  الكربى  الصّديقة  جّدهتم 
صلوات اهلل عليها ولذا نراهم سّموا بناهتم هبذا 
)1) ذبيح اهلل املحاليت، رياحني الرشيعة در ترمجه دانشمندان بانوان شيعه 
)فاريس(، ج 5 ص، والعالمة املجليس، زاد املعاد، ص 547. فلعّله من 
النقل باملعنى لشهرهتا بذلك كام يشهد بذلك بقية الروايات: أن اإلمام 
الرضا  قال لسعد األشعري القمي: يا سعد عندكم لنا قرب، قلت له: 
جعلت فداك قرب فاطمة بنت موسى ، قال: نعم، من زارها عارفا 
بحقها فله اجلنة )بحار األنوار ج 102 ص 265(.. وروى الصدوق يف 
العيون بسنده عن سعد بن سعد قال: سألت أبا احلسن الرضا  عن 
زيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر ، فقال: من زارها فله اجلنة )عيون 

أخبار الرضا ج 2 ص 267).
)2) مهدي بور، كريمة أهل البيت ، ص 43.
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االسم وأوصوا بالتسمية به: 
فعن سليامن اجلعفرّي: قال: سمعت أبا احلسن 
عليه السالم يقول: ال يدخل الفقر بيتًا فيه اسم 
حمّمد أو أمحد أو عيّل أو احلسن أو احلسني أو جعفر 

أو طالب أو عبد اهلل أو فاطمة من النساء. )1(
   وعن السكويّن قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل
يا سكويّن مّم  وأنا مغموم مكروب، فقال يل: 
يا سكويّن  ابنة فقال:  غّمك؟ قلت: ولدت يل 
ثقلها وعىل اهلل رزقها، تعيش يف  عىل األرض 
غري أجلك وتأكل من غري رزقك«. فرسى واهلل 
عنّي فقال يل: ما سّميتها؟ قلت: فاطمة، قال: 
آه آه« ثّم وضع يده عىل جبهته.. )إىل أن قال:( 
أّما إذا سّميتها فاطمة فال تسّبها وال تلعنها وال 
ترضهبا)2(. ومن هنا كان لإلمام الكاظم  أربع 

بنات ساّمهّن بفاطمة. )3(

خصائصها وصفاهتا الشخصية: 
أنه مل يبلغ  الدينية  ورد يف املصادر والنصوص 
كثرهتم  مع    الكاظم اإلمام  أبناء  من  أحد 
السيدة  بلغته  ما  ـ    الرضا اإلمام  باستثناء  ـ 

)1) الكلينّي: الكايف ج 6 ص 19.
)2) املصدر نفسه ص 48.

)3) سبط ابن اجلوزّي: تذكرة اخلواص ص 351.
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وقد   )1( مرموقة.  ومكانة  منزلة  املعصومة من 
بنات  بأن »أفضل  القمي  الشيخ عباس  رّصح 
اإلمام الكاظم  السيدة اجلليلة املعظمة فاطمة 

والشهرية باملعصومة«. )2(

مكانتها العلمية: 
ان وقوع السيدة يف اسناد بعض الروايات يدل 
املحدثات  فهي من مجلة  العلمية  مكانتها  عىل 
الفاطميات من أبناء االئمة  كام يأيت، وأيضا 
مجاعة  أّن  التارخيية  الوثائق  بعض  يف  روي  قد 
من الشيعة قصدوا املدينة يريدون اإلجابة عن 
بعض األسئلة التي كانت معهم، وكان اإلمام 
فتصدت  املدينة،  خارج  مسافرًا    الكاظم
جواب  هلم  وكتبت  فاطمة لإلجابة،  السيدة 
أسئلتهم. ويف طريق رجوعهم من املدينة التقوا 
باإلمام ، فعرضوا عليه اإلجابات، وعندما 
اّطلع اإلمام  عىل جواهبا قال ثالث مرات: 

»فداها أبوها«. )3(

)1) التسرتي، تواريخ النبي واآلل، ص 65.
)2) القمي، منتهى اآلمال، ج 2، ص 378.

)3) مهدي بور، كريمه أهل البيت، ص 63 و64 نقاًل عن كشف اللئايل.
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عدم زواجها: 
نقل اليعقويب أّن عدم الزواج يعود إىل وصية من 
اإلمام الكاظم  حيث أوىصـ  عىل حد تعبري 
اليعقويبـ  بأن بناته ال يتزوجن من أحد)1(. وقد 
رّد البعض هذا الرأي مستندًا إىل جهالة راويه، 
وأّنه مما تفّرد بنقله أمحد بن يعقوب )اليعقويب(، 
للسرية  خمالف  وهو  إلثباته  كاٍف  غري  وهو 
الكايف  أّن رواية  إىل ذلك  والتاريخ)2(، يضاف 
تؤكد أن اإلمام الكاظم  مل يمنع من الزواج، 
إنام أرجع ذلك إىل ولده اإلمام الرضا ، حيث 
ُج بنايت َأحٌد من إِخوهتنَّ من  قال : »وال ُيَزوِّ
يعني  برْأِيه-  إاِلَّ  َعمٌّ  هاهتنَّ وال سلطاٌن وال  ُأمَّ
اإلمام الرضا - ومشورته فإِْن فعُلوا غري ذلَك 

فقْد خالُفوا اهللَ ورسولُه... «. )3(
و إّن نظرة فاحصة إىل ُممل األوضاع العصيبة 
التي عارصهتا السّيدة املعصومة عليها الّسالم، 
والضغط الشديد واإلرهاب اللذين تعرض هلام 
العلوّيون والطالبّيون يف عهد هارون الرشيد، 
انتهاًء باالعتقال والقتل الفجيع الذي تعّرض له 

)1) اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج 3، ص 151.
)2) القريش، حياة اإلمام موسى بن جعفر، ج 2، ص 497.

)3) الكليني، الكايف، ج 1، ص 317.
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كبريهم اإلمام الكاظم عليه الّسالم، جيعلنا ندرك 
سبب عدم زواج السيدة املعصومة وأغلب بنات 

اإلمام الكاظم عليه الّسالم. 
ُمالَحقني  والطالبّيون  العلوّيون  كان  لقد  و 
ُمرّشدين، يالحقهم جالوزة الرشيد أينام َحلُّوا. 
أحدًا  أّن  فالظاهر  اآلخرين،  من  األكفاء  أما 
منهم مل جيرأ ـ وهو يعرف عداء الرشيد للكاظم 
عليه الّسالم عىل التعّرض لسخط هارون من 
خالل مصاهرته لإلمام الكاظم عليه الّسالم، كام 
ندرك احلكمة التي جعلت اإلمام الكاظم عليه 
العصيب،  الظرف  العارف هبذا  الّسالم، وهو 
خيّصص أرضًا معّينة لُتوّزع عائداهتا عىل بناته إن 

فقدن امُلعيل الذي ُيعيلهّن. 
و يبقى أمر عدم زواج السّيدة املعصومة، وأغلب 
أخواهتا األخريات من بنات اإلمام الكاظم عليه 
واإلرهاب  الظلم  عىل  الشواهد  أحد  السالم 
الذين تعّرض هلام أهل البيت عليهم الّسالم يف 
عىل  الرشيد  عرص  ويف  عاّمة،  العّباسيني  زمن 

وجه اخلصوص. )1(
فقد أجاب االمام الكاظم عليه السالم هارون 

)1) هاشم السّيد أبو احلسن سّيدة عّش آل حمّمد , ص 47.



13

الرشيد حينام سأله: فلم ال تزّوج النسوان من 
بني عمومتهّن وأكفائهّن؟ قال: »اليد تقرص عن 
ذلك« قال: فام حال الضيعة؟ قال: »تعطي يف 
وقت ومتنع يف آخر«. )1( ومن املحتمل أن يكون 
بنو العّباس قد رغبوا بالتزويج هبن ولعّل كالم 
الرشيد وسؤاله اإلمام عليه السالم عن سبب 
عدم تزوجيه لبناته من أبناء عمومتهن وأكفائهّن 
كان يريد به بني العّباس واإلمام ملكان التقّية ال 
يمكن أن جييبه بأّن هؤالء ليسوا أكفاء هلّن فتعّلل 

له بام ذكر. 

األحاديث املروية عنها: 
قال العالمة الفضيل رمحه اهلل تعاىل: »قال الشهيد 
الثاين: )وال يشرتط يف الراوي الذكورة، ألصالة 
عدم اشرتاطها، واطباق السلف واخللف عىل 
الرواية عن املرأة(. )2( ومن هنا ترانا نقرأ يف كتب 
أسامء  والفهارس  والتاريخ  والرتاجم  الرجال 
عدد غري قليل من النساء الراويات واملحدثات 

وصاحبات اإلجازات هلن ومنهن«. )3(
ثم ذكر عدد من أسامء الصحابيات والتابعيات 

)1) الصدوق: عيون أخبار الرضا عليه السالم ج 1 ص 85.
)2) الشهيد الثاين، الدراية ص66.

)3) الفضيل، أصول احلديث، ص192.
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وذكر يف ذيل أسامء االماميات اسم السيد اجلليلة 
 .)1( فاطمة بن موسى بن جعفر

روي عن فاطمة املعصومة مموعة من الروايات 
كحديث الغدير)2( وحديث املنزلة)3( وحديث 
  4( ويف فضل اإلمام عيل( ، حّب آل حممد
وشيعته. )5( وغري ذلك من األحاديث، وفيام ييل 

نذكر طرف مما روته من احلديث: 
1. أورد الشيخ عبد اهلل البحراين يف كتابه العوامل 
اجلزء اخلاص باإلمام الكاظم ، ج21، ص 
353 عن كتاب أسنى املطالب لشمس الدين 

اجلزري، قال: 
ألطف طريق وقع هبذا احلديث وأغربه: ما حّدثنا 
به شيخنا خامتة احلفاظ أبو بكر حممد بن عبد اهللّ 
بن املحب املقديس مشافهة: أخربتنا الشيخة أّم 
حمّمد زينب ابنة أمحد بن عبد الرحيم املقدسية، 
عن أيب املظفر حممد بن فتيان بن املسيني، أخربنا 
أبو موسى حممد بن أيب بكر احلافظ، أخربنا ابن 
الواحد  القاسم عبد  أبو  عمة والدي، القايض 

)1) املصدر السابق ص 195.
)2) األميني، الغدير، ج 1، ص 107.
)3) األميني، الغدير، ج 1، ص 107.

)4) البحراين، العوامل، ج 21، ص 354.
)5) املجليس، بحار األنوار، ج 65، ص 76.
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بن حممد بن عبد الواحد املديني، بقراءيت عليه، 
أخربنا ظفر بن الداعي العلوي بأسرتآباد، أخربنا 
قاال،  املطريف،  مطرف  بن  أمحد  وأبو  والدي؛ 
حّدثنا أبو سعيد اإلدرييس إجازة فيام أخرجه يف 
تاريخ اسرتآباد، حّدثني حممد بن حممد بن احلسن 
أبو العباس الرشيديـ  من ولد هارون الرشيدـ  
بسمرقند، وما كتبناه إاّل عنه، حّدثنا أبو احلسن 
حممد بن جعفر احللواين، حّدثنا عيل بن حممد بن 
جعفر األهوازي، موىل الرشيد حّدثنا بكر بن 

أمحد القرصي: 
الرضا  موسى  بن  عيل  بنت  فاطمة  حّدثتنا 
امللقبة  )وهي  فاطمة  حّدثتني  الّسالم،  عليهم 
باملعصومة(، وزينب، وأم كلثوم، بنات موسى 
فاطمة  حّدثتنا  قلن:  الّسالم  عليهم  جعفر  بن 
الّسالم،  الصادق عليهم  بنت جعفر بن حممد 
حّدثتني فاطمة بنت حممد بن عيل عليهم الّسالم، 
عليهم  احلسني  بن  عيل  بنت  فاطمة  حّدثتني 
الّسالم، حّدثتني فاطمة، وسكينة ابنتا احلسني 
بن عيل عليهم الّسالم، عن أّم كلثوم بنت فاطمة 
بنت النبي صىّل اهللّ عليه وآله وسلم، عن فاطمة 
بنت رسول اهللّ صىّل اهللّ عليه وآله وسلم وريض 
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عنها، قالت: 
أنسيتم قول رسول اهللّ صىّل اهللّ عليه وآله وسّلم 

يوم غدير خم »من كنت مواله فعيل مواله«؟! 
مني  »أنت  وسّلم:  وآله  عليه  اهللّ  صىّل  وقوله 

بمنزلة هارون من موسى عليهام الّسالم«؟! 
وهكذا أخرجه احلافظ الكبري أبو موسى املديني 
يف كتابه »املسلسل باألسامء« وقال: وهذا احلديث 
مسلسل من وجه آخر وهو أّن كّل واحدة من 
الفواطم تروي عن عمة هلا، فهو رواية مخس 
بنات أخ كّل واحدة منهن عن عمتها. وكذا روى 
هذا اخلرب أرجح املطالب لألمرترسي، والضوء 
للشوكاين:  الطالع  والبدر  للسخاوي،  الالمع 

عنه )مثله(. )1(
2. كتاب املسلسالت: حدثنا حممد بن عيل بن 
جعفر  بن  زياد  بن  أمحد  حدثني  قال:  احلسني 
قال: حدثني أبو القاسم جعفر بن حممد العلوي 
أبو عبد اهلل أمحد بن حممد  العرييض قال: قال 
بن خليل: قال: أخربين عيل بن حممد بن جعفر 

األهوازي قال: حدثني بكر بن أحنف قال: 

)1) أسنى املطالب: 49، أرجح املطالب: 448 وص 471، عنه إحقاق 
احلق: 6 / 282. الضوء الالمع:

9 / 256، البدر الطالع: 2 / 297، عنهام الغدير: 1 / 197.
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حدثتنا فاطمة بنت عيل بن موسى الرضا عليه 
)املعصومة(  فاطمة  حدثتني  قالت:  السالم 
وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر عليهام 
السالم قلن حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن حممد 
عليهام السالم قالت: حدثتني فاطمة بنت حممد 
بن عيل عليهام السالم قالت: حدثتني فاطمة بنت 
عيل بن احلسني عليهام السالم قالت: حدثتني 
عليهام  عيل  بن  احلسني  ابنتا  وسكينة  فاطمة 
السالم عن أم كلثوم بنت عيل عليه السالم عن 
فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قالت: 

سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول: 
»ملا أرسي يب إىل السامء دخلت اجلنة فإذا أنا بقرص 
من درة بيضاء موفة، وعليها باب مكلل بالدر 
والياقوت، وعىل الباب سرت فرفعت رأيس فإذا 
مكتوب عىل الباب ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل 
عيل ويل القوم وإذا مكتوب عىل السرت بخ بخ من 
مثل شيعة عيل، فدخلته فإذا أنا بقرص من عقيق 
أمحر موف، وعليه باب من فضة مكلل بالزبرجد 
األخرض، وإذا عىل الباب سرت، فرفعت رأيس 
اهلل عيل  الباب حممد رسول  فإذا مكتوب عىل 
ويص املصطفى وإذا عىل السرت مكتوب: برش 
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شيعة عيل بطيب املولد. فدخلته فإذا أنا بقرص من 
زمرد أخرض موف مل أر أحسن منه، وعليه باب 
من ياقوتة محراء مكللة باللؤلؤ وعىل الباب سرت 
فرفعت رأيس فإذا مكتوب عىل السرت شيعة عيل 
هم الفائزون، فقلت: حبيبي جربئيل ملن هذا؟ 
فقال: يا حممد البن عمك ووصيك عيل بن أيب 
طالب عليه السالم حيرش الناس كلهم يوم القيامة 
حفاة عراة إال شيعة عيل ويدعى الناس بأسامء 
السالم فإنم  أمهاهتم ما خال شيعة عيل عليه 
جربئيل  حبيبي  فقلت:  آبائهم  بأسامء  يدعون 
فطاب  عليا  أحبوا  ألنم  قال:  ذاك؟  وكيف 
مولدهم. بيان: فطاب مولدهم لعل املعنى أنه ملا 
علم اهلل من أرواحهم أنم حيبون عليا وأقروا يف 

امليثاق بواليته طيب مولد أجسادهم«. )1(
3. يف مسند الفواطم يف حّب أهل البيت عليهم 
الّسالم 2740 / 1 - روى السّيد حمّمد الغامري 
احلسني  بنت  فاطمة  عن  كتابه:  يف  الشافعي 
الرضوي.  حمّمد  بنت  فاطمة  عن  الرضوّي، 
عن فاطمة بنت إبراهيم الرضوي، عن فاطمة 
بنت حمّمد  فاطمة  الرضوي، عن  بنت احلسن 

)1) املجليس، بحار األنوار، ج 65 ص 78.
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املوسوي، عن فاطمة بنت عبد اهللّ العلوي، عن 
فاطمة بنت احلسن احلسيني. عن فاطمة بنت أيب 
هاشم احلسيني، عن فاطمة بنت حمّمد بن أمحد بن 
موسى املربقع، عن فاطمة بنت أمحد بن موسى 
عن  املربقع،  موسى  بنت  فاطمة  عن  املربقع. 
فاطمة بنت اإلمام أيب احلسن الرضا عليه الّسالم، 
عن فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهام الّسالم، 
عن فاطمة بنت الصادق جعفر بن حمّمد عليهام 
عيّل  بن  حمّمد  الباقر  بنت  فاطمة  عن  الّسالم، 
عليهام الّسالم. عن فاطمة بنت السّجاد عيّل بن 
احلسني زين العابدين عليهام الّسالم، عن فاطمة 
بنت أيب عبد اهللّ احلسني عليه الّسالم، عن زينب 
فاطمة  عن  الّسالم،  عليهام  املؤمنني  أمري  بنت 
عليها الّسالم بنت رسول اهللّ صىّل اهللّ عليه وآله، 
قالت: قال رسول اهللّ صىّل اهللّ عليه وآله: »أال 

من مات عىل حّب آل حمّمد مات شهيدا«. )1(

فاطمة العابدة: 
من الطبيعّي أن تكون هذه السّيدة اجلليلة من 
العابدات القانتات حيث ترّبت يف أجواء العبادة 
)1) فاطمة الزهراء عليها الّسالم هبجة قلب املصطفى صىّل اهللّ عليه وآله: 
285. والكوثر يف أحوال فاطمة بنت النبي األعظم ) ع (، ج 4، السيد حممد 

باقر املوسوي، ص 352
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السالم  الصالح عليه  العبد  أبيها  بني  والطاعة 
وأّمها الطاهرة رضوان اهلل عليها. 

االمام  والدها  ان  عىل  املسلمون  امجع  فقد 
غزير  تعاىل،  هلل  العبادة  كثري  كان    الكاظم
ختضب  حتى  اهلل  خشية  من  يبكي  الدمعة، 
بـ)زين  املدينة  أهل  ساّمه  حتى  بالدموع،  حليته 
املتهّجدين(، وورد أّن أحد العيون سمعه بعد 
دخوله السجن يقول يف دعائه: »اللهّم إّنك تعلم 
أّنني كنت أسألك أن تفّرغني لعبادتك، اللهّم 

وقد فعلت، فلك احلمد«. )1(

هجرهتا إىل بالد فارس ووصوهلا اىل 
مدينة قم: 

املأمون  أتى  ملا  »إّنه  قم:  تاريخ  صاحب  قال 
العهد  لوالية  مرو  إىل  املدينة  من    بـالرضا
يف سنة 200 من اهلجرة، خرجت فاطمة أخته 
تقصده يف سنة 201 هـ )2( فام ان تلقت كتاب 
نحو  للسفر  استعدت    الرضا أخيها 
خراسان.)3( فخرجت مع قافلة تضم عددًا من 
إخوهتا وأخواهتا وأبناء إخوهتا، وعندما وصلوا 

)1) العالمة املجليس، بحار االنوار، ج 48 ص 107.
)2) األميني، الغدير، ج 1، ص 170.

)3) داخل، من ال حيرضه اخلطيب، ج 4، ص 461.
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إىل مدينة ساوة اإليرانية تعرضت القافلة هلجوم، 
فقتل عىل إثره إخوهتا وأبناء إخوهتا فمرضت 
املناظر  هلذه  مشاهدهتا  فاطمة بعد  السيدة 
املأساوية واجلثث املرضجة بدمائها. )1( فأمرت 

خادمها بالتوجه هبا إىل أرض قم. )2(
و يف رواية أخرى أّنه مّلا وصل خرب مرضها إىل 
قم، استقبلها أرشاف قم )آل سعد(، وتقدمهم 
موسى بن خزرج، فلام وصل إليها أخذ بزمام 
ناقتها، وجرها إىل منزله. )3( وقد أّرخت بعض 
املصادر املتأخرة ذلك يف الثالث والعرشين من 
ربيع األول. )4( فكانت يف دار موسى بن خزرج 
سبعة عرش يومًا أمضتها بالعبادة واالبتهال إىل 

اهلل تعاىل. )5(

مصّل السّيدة املعصومة
ما يزال املحراب الذي كانت السّيدة فاطمة تصيّل 
فيه يف دار موسى بن خزرج ماثاًل إىل اآلن ويسمى 
بيت النور، يقصده الناس لزيارته والصالة فيه. 

)1) تشيد، قيام السادات العلويـني، ص 160.
)2) نارص الرشيعة، تاريخ قم، ص 163.

)3) املجليس، بحار األنوار، ج 48، ص 290.
)4) حرضت]السيدة الـ[ معصومة، فاطمة دوم ]الثانية[، ص 111.

)5) القمي، منتهي اآلمال، ج 2، ص 379.
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وقد ُجّددت عامرته خالل السنوات األخرية، 
وُشّيدت إىل جانبه مدرسة لطلبة العلوم الدينّية 
تعرف بـ»املدرسة السّتّية«. )1( يقع املحراب يف 
وُيعرف  الرشيف،  الصحن  من  قريب  شارع 
من  الذاهب  يسار  عىل  َمْردان«  »َجهار  بشارع 
بالقاشاين  مزدان  وهو  الفاطمّية،  الروضة 
 )2( بالفارسّية،  أبيات  مدخله  وعىل  املعّرف، 

تعريبه: 
لقد ُشيِّد هذا البناء امُلنري إجالالً لبنت موسى بن 
جعفر، حيث َمُثل فيه حمراب فاطمة املعصومة، 

فزادت به »قم« رشفًا عىل رشف.

وفاهتا
مل تسجل املصادر التارخيية القديمة تاريخ وفاهتا 
إالّ أن املصادر املتأخرة سجلت ذلك يف 10 ربيع 
الثامنة  ناهز  عمر  عن  هـ  سنة 201  من  الثاين 
)3( ومنهم من ذهب اىل أن وفاهتا  والعرشين. 

كانت يف 12 من ربيع الثاين. )4(
و ملا توفيت فاطمة وغسلت وكّفنت، محلوها 

)1) القمي، منتهي اآلمال، ج 2، ص 379.
)2) الشاكرّي احلاج حسني: موسوعة املصطفى والعرتة ج 11 ص 29.

)3) انجم فروزان]الثاقبة[، ص 58 – كنجينه آثار قم، ج 1 ص 386.
)4) النامزي الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار، ص 257.
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إىل مقربة بابالن والتي تعود ملكيتها اىل موسى 
بن خزرج، ووضعوها عىل رسداب حفر هلا، 
الرسداب،  إىل  ينزهلا  آل سعد يف من  فاختلف 
ثم اتفقوا عىل خادم هلم صالح كبري السن يقال 
له قادر، فلام بعثوا إليه رأوا راكَبني مقبلني من 
جانب الرملة وعليهام اللثام، فلام قربا من اجلنازة 
نزال، وصليا عليها، ثم نزال الرسداب، وأنزال 
اجلنازة، ودفناها فيه، ثم خرجا، ومل يكلام أحدا، 
)1( وبنى  وركبا، وذهبا، ومل يدر أحد من مها. 
عليها موسى بن خزرج سقيفة من البواري، فلاّم 
كانت سنة 256 هجرية جاءت زينب بنت حممد 
بن عيل اجلواد  لزيارة قرب عمتها فبنت عليها 

قّبة. )2(

مزارها
السّيدة  قرب  عىل  احلالّية  القّبة  تاريخ  يرجع 
بأمر  ُبنيت  هـ، حيث  إىل سنة 529  املعصومة 
أّما  بيكم بنت عامد بيك(.  املرحومة )شاه  من 
تذهيب القّبة وبعض اجلواهر التي رّصع هبا القرب 
الرشيف، فهي من آثار فتح عيل شاه القاجارّي. 
)1) نارص الرشيعة، تاريخ قم، ص 166؛املجليس، بحار األنوار، ج 48، 

ص 290.
)2) القمي، منتهى اآلمال، ج 2، ص 379.
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نقش  عليها  صخرة  فاطمة  السّيدة  قرب  وفوق 
كهيئة املحراب، حتيط به آية الكريّس، وُكتب يف 
وسطه »توفّيت فاطمة بنت موسى يف سنة إحدى 

ومائتني«. 

فضل زيارهتا
فضل  عىل  يدل  ما    املعصومني عن  ورد 
زيارهتا ، فقد روي عن اإلمام الصادق  أّنه 
قال: »إّن هلل حرمًا وهو مكة، وإّن للرسول صىل 
اهلل عليه وآله وسلم حرمًا وهو املدينة، وإّن ألمري 
املؤمنني  حرمًا وهو الكوفة، وإّن لنا حرمًا 

وهو بلدة قم«. )1(
أي:  ـ  فيه  »ستْدفُن   : عنه أخرى  رواية  ويف 
بنت  فاطمَة  ى  ُتسمَّ ولدي  من  امرَأٌة  قم-  يف 

موسى  يدخل الشيعة اجلنة بشفاعتها«. )2(
 )3( اجلنة.  تعادل  زيارهتا  أّن  أخرى  رواية  ويف 
وروي عن اإلمام الرضا  أنه قال: »من زارها 

كمن زارين«. )4(

)1) املجليس، بحار األنوار، ج 48، ص 317.
)2) النامزي الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار، ص 596. النقض، ص 

.196
)3) املجليس، بحار األنوار، ج 57، ص 219.

)4) حماليت، رياحني الرشيعة، ج 5، ص 35.



25

وعنه أيضا: »من زارها فله اجلنة«. )1(
وروي عن اإلمام اجلواد  أّنه قال: »من زار قرب 

عمتي بقم عارفا بحقها فله اجلنة«. )2(

زيارهتا املأثورة: 
كتب  بعض  عن  املجليس)3(  العالمة  وروى 
الّزيارات عن عيّل بن ابراهيم عن أبيه عن سعد 
االشعرّي القمّي عن الّرضا صلوات اهلل عليه، 
قال: قال: يا سعد عندكم لنا قرب، قلت: جعلت 
فداك قرب فاطمة بنت موسى بن جعفر ، قال: 
بىل، من زارها عارفًا بحّقها فله اجلنّة، فاذا أتيت 
القرب فقم عند رأسها مستقبل القبلة وُقل أربعًا 
وثالثني مّرة َاهللُ َاْكرَبُ وثالثًا وثالثني مّرة ُسْبحاَن 

اهللِ وثالثًا وثالثني مّرة َاحْلَْمُد هللِ ثّم ُقل:

الُم َعلى  الُم َعلى آَدَم َصْفَوِة اهلِل، اَلسَّ اَلسَّ
الُم َعلى اِْبراهيَم َخليِل  ُنوح نَبِىِّ اهلِل، اَلسَّ
الُم  الُم َعلى ُموسى َكليِم اهلِل، اَلسَّ اهلِل، اَلسَّ
)1) الصدوق، عيون أخبار الرضا ، ج 2، ص 271؛ الشوشرتي، 

مالس املؤمنني، ج 1، ص 83.
)2) ابن قولويه القميكامل الزيارات، ص 536، ح 827. واملجليس، 

بحار األنوار، ج 102، ص 266.
)3) بحار األنوار، ج 99، العالمة املجليس، ص 268.
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الُم َعلَْيَك يا  َعلى عيســى ُروِح اهلِل، اَلسَّ
ــالُم َعلَْيَك يا َخْيَر َخْلِق  َرُسوَل اهلِل، اَلسَّ
الُم  ــالُم َعلَْيَك يا َصفِىَّ اهلِل، اَلسَّ اهلِل، اَلسَّ
َد ْبَن َعْبِد اهلِل خاتََم النَّبِيّيَن،  َعلَْيَك يا ُمَحمَّ
ــالُم َعلَْيَك يا اَميَر الُْمْؤِمنيَن َعلِىَّ ْبَن  اَلسَّ
ــالُم  اَبــى طالِــب َوِصىَّ َرُســوِل اهلِل، اَلسَّ
َعلَْيــِك يا فاِطَمُة َســيَِّدَة نِســاِء الْعالَميَن، 
ْحَمِة  ــالُم َعلَْيُكما يا ِســْبَطْى نَبِىِّ الرَّ اَلسَّ
الُم َعلَْيَك  َنِة، اَلسَّ َوَسيَِّدْى َشباِب اَْهِل الْجَّ
َة  يا َعلىَّ ْبَن الُْحَســْيِن َســيَِّد الْعابِديَن َوُقرَّ
َد  ــالُم َعلَْيَك يا ُمَحمَّ َعْيــِن النّاِظريَن، اَلسَّ
ــالُم  ، اَلسَّ ْبَن َعلِــىٍّ باِقَر الِْعْلــِم بَْعَد النَّبِىِّ
ــد الّصاِدَق الْبارَّ  َعلَْيــَك يا َجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّ
الُم َعلَْيَك يا ُموَسى ْبَن َجْعَفر  ااَلميَن، اَلسَّ



27

الُم َعلَْيَك يا َعلِيَّ ْبَن  ْهَر، اَلسَّ الّطاِهَر الطُّ
الُم َعلَْيَك  ضا الُْمْرتَضى، اَلسَّ ُموَســى الرِّ
ــالُم َعلَْيَك  ، اَلسَّ َد ْبَن َعلِــىٍّ التَّقِىَّ يــا ُمَحمَّ
يا َعلِىَّ ْبــَن ُمَحمَّد النَّقِــىَّ النّاِصَح ااَلميَن، 
الُم  ، اَلسَّ ــالُم َعلَْيَك يا َحَســَن ْبَن َعلِىٍّ اَلسَّ
َعلَــى الَْوصىِّ ِمــْن بَْعِدِه، اَللّـــُهمَّ َصلِّ َعلى 
ُنوِرَك َوِســراِجَك َوَولِىِّ َولِيَِّك َوَوِصىِّ 
ــالُم  تَِك َعلى َخْلقَِك، اَلسَّ ـَك، َوُحجَّ َوِصيِـّ
الُم َعلَْيِك  َعلَْيِك يا بِْنَت َرُســوِل اهلِل، اَلسَّ
الُم َعلَْيِك يا  يا بِْنَت فاِطَمَة وَخديَجَة، اَلسَّ
الُم َعلَْيِك يا بِْنَت  بِْنَت اَميِرالُْمْؤِمنيَن، اَلسَّ
الُم َعلَْيِك يا بِْنَت  الَْحَسِن َوالُْحَســْيِن، اَلسَّ
الُم َعلَْيِك يا ُاْخَت َولِىِّ اهلِل،  َولِىِّ اهلِل اَلسَّ
ــالُم  َة َولِىِّ اهلِل، اَلسَّ ــالُم َعلَْيِك يا َعمَّ اَلسَّ
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َعلَْيِك يا بِْنَت ُموَســى ْبــِن َجْعَفر َوَرْحَمُة 
َف اهلُل  ــالُم َعلَْيِك َعرَّ اهلِل َوبََركاُتُه، اَلسَّ
بَْيَننــا َوبَْيَنُكــْم ِفى الَْجنَِّة، َوَحَشــَرنا فى 
ُزْمَرتُِكْم َواَْوَرَدنا َحْوَض نَبِيُِّكْم، َوَسقانا 
ُكــْم ِمْن يَِد َعلِيِّ ْبــِن اَبى طالِب  بِــَكأِس َجدِّ
َصلَــواُت اهلِل َعلَْيُكْم اَْســأَُل اهلَل اَْن ُيِريَنا 
ــُروَر َوالَْفــَرَج، َواَْن يَْجَمَعنا  فيُكــُم السُّ
ُكــْم ُمَحمَّد َصلَّى  ِواِيّاُكــْم فى ُزْمــَرِة َجدِّ
َبنا َمْعِرَفَتُكْم  اهلُل َعلَْيِه َوآلِِه، َواَْن ال يَْســلُ
ُب اِلَــى اهلِل بُِحبُِّكْم  َُّه ِولِــىٌّ َقديٌر، اَتََقرَّ اِن
َوالَْبرائَِة ِمْن اَْعدائُِكْم، َوالتَّْسليِم اِلَى اهلِل 
راِضيًا بِِه َغْيَر ُمْنِكر َوال ُمْسَتْكبِر َوَعلى 
ٌد َوبِِه راض، نَْطُلُب  يَقين ما اَتى بِــِه ُمَحمَّ
بِذلَِك َوْجَهَك يا َســيِّدى اَللّـــُهمَّ َوِرضاَك 
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َوالّداَر ااْلِخَرَة، يا فاِطَمُة اْشــَفعى لي فى 
ــأِن،  الَْجنَِّة َفاِنَّ لَِك ِعْنَد اهلِل َشــأنًا ِمَن الشَّ
عاَدِة  اَللّـــُهمَّ اِنّى اَْســاَلَُك اَْن تَْختَِم لى بِالسَّ
َــا فيــِه َوال َحْوَل  َفــال تَْســُلْب ِمنّــى ما اَنـ
مَّ  َة ااِلّ بِــاهلِل الَْعلِىِّ الَْعظيِم، اَللّـــهُ َوال ُقــوَّ
تَِك  اْســَتِجْب لَنــا َوتََقبَّْلــُه بَِكَرِمــَك َوِعزَّ
َوبَِرْحَمتَِك َوعاِفَيتِــَك، َوَصلَّى اهلُل َعلى 
ــد َوآلِِه اَْجَمعيَن َوَســلََّم تَْســليمًا يا  ُمَحمَّ

الّراِحميَن. اَْرَحَم 
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