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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِعَباَدُه  ُن  َ محمْ الرَّ َوَعَد  تِي  الَّ ٍن  َعدمْ {َجنَّاِت 
ِفيَها  َمُعوَن  َيسمْ َل   . تِّيًا  َمأمْ ُدُه  َوعمْ َكاَن  ُه  إِنَّ َغيمِْب  بِالمْ
َرًة َوَعِشّيًا .   ُقُهممْ ِفيَها ُبكمْ ممْ ِرزمْ وًا إِلَّ َسَلمًا َوَلُ َلغمْ
تِي ُنوِرُث ِمنمْ ِعَباِدَنا َمن َكاَن َتِقّيًا} ُة الَّ نَّ َ َك المْ تِلمْ
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� السيد محمود الموسوي

 
ل أبالغ إن قلت لك عزيزي القارئ ، أنه سيصيبك بالفعل 
عندما  األشخاص  أحد  أصاب  ما  الكتاب  لذا  قراءتك  عند 
سمع حمارضة يل حول فاطمة املعصومة .. بالطبع مل يصبه إل 
اخلري ، فبعد اإلنتهاء من استامعه للمحارضة ، قّرر عىل الفور 
أن يقوم بزيارة للسيد فاطمة املعصومة يف حمل رضحيها يف قّم 
املقّدسة ، طلبًا ملا تعطيه زيارة هذه السيدة العظيمة من بركات 
يف الدنيا و يف اآلخرة ، ول شّك أن التأثري اإلجيايب سيحالف 

كل من ارتبط هبا و سعى لزيارهتا.

مل يكن التأثر من صيغة كلمي أو من أسلوب بياين ، بل 
من ذات املوضوع الذي حتّدثت عنه .. بالطبع حزم حقائبه و 

وفقه اهلل لزيارهتا مع أهله و أولده..
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إن لدينا عىل هذه األرض من كنوز اآلخرة الكثري ، فإن 
لنا جسورًا نخرتق من خلل عبورها  اهلل بواسع رمحته جعل 
بالشفاعة  إليها  التوفيق  و  الّنة  إىل ريح  الغيب لنصل  حجب 
من أوليائه الصاحلني ، و نخرتق من خللا املوانع التي حالت 
و   ، حوائجنا  قضاء  يف  السامء  بركات  علينا  هتطل  أن  دون 
العون  يد  إلينا  ، فهنالك دومًا من يمد  العالقة  حّل مشكلتنا 
أيادي اآلخرين ، وهناك دومًا من يشحن فينا  إن قبضت عّنا 
غيوم  تلّبدت  و   ، األحوال  تبّدلت  إن   ، للحياة  إيامنيًا  وقودًا 
دومًا  فهناك   ، الرذيلة  بسلوكيات  أو  الفساد  بمظاهر  املجتمع 

بصيص أمل يطّل علينا من نوافذ الغيب إىل عامل الشهود.

أبناؤهم  فيهم  بمن  و  السلم(  )عليهم  البيت  أهل  إهنم 
و   ، الزاهرة  األنوار  هم  أولئك   ، متّثلوهم  الذين  بناهتم  و 
حيث   ، املقّدسة  مراقدهم  و  بمقاماهتم  الظاهرة  الشواخص 
تقّدس كل أرض دفنوا فيها..هكذا أصبحت مدينة قّم مقدسة 
اإلمام  بنت  املقّدسة  العصومة  فاطمة  جثامن  وارت  ألهنا   ،
موسى الكاظم ، و أخت اإلمام الرضا ، و عّمة اإلمام الواد 
مما  صفحة  ليقّدم  الكتاب  هذا  يسعى  التي  السلم(  )عليهم 

سّجله التاريخ عنها ، بعني حمّبة و معارصة.
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أليس من يتعّرض ألشعة النور ، تتضح معامله و تكتمل 
صورته ؟ .. فمن بركات اهلل علينا أيضًا ، أن جعل لنا مصادر 
و  ومعاملها  شخصياتنا  حتّدد  لكي   ، لا  نتعّرض  لكي   ، النور 
اآلخر،  السلم(  )عليها  املعصومة  فاطمة  فنور   ، سلوكياهتا 
و  الصلح  و  احلق  و  الدى  متّثلت  التي  العطرة  سريهتا  هو 
اإلخلص وكل مضامني احلياة الرسالية الطيبة التي دعى لا 
اهلل عز وجل يف كتابه ، و بّلغها الرسول وأهل بيته يف سريهتم 

و توجيهاهتم.

ذات  املــرأة  من  جيعل  املعصومة  بفاطمة  اإلقتداء  إن 
يف  بقوهتا  و  اإلنجاز  يف  بقوهتا  متمّيزة  و   ، رسالية  مواصفات 
الذي  اآلخر  النور  هو  وهذا   ، اإليامن  يف  بقوهتا  و   ، العطاء 

نتعّرض له من نور هذه السّيدة املقّدسة.

ما أطلبه من القارئ الكريم ، عىل نحو اإللتامس شيئني:

 ، املعصومة  فاطمة  حياة  تفاصيل  يف  يدّقق  أن   : األول 
ويعيش مع الكتاب بكل عقله و قلبه ، و يفتحهام لينال ما يناله 

الظمئآن من العيون املنبجسات.

الثاين : أن ل ينساين من دعائه إن وفقه اهلل لزيارة املعصومة 
، و لو من مكان بعيد.
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أقّدم هذا املجهود املتواضع ليكون قربان حب لسيديت و 
أسأل  ، و  السلم(  املعصومة )عليها  فاطمة  موليت  و عّمتي 
و  ملا حيبه  يوفقنا  ان  و   ، اليسري  مني  يتقبل  أن  عّز وجل  املوىل 

يرضاه إنه سميع جميب.

السيد حممود املوسوي

 بني مجرة / البحرين

1427 هـ 2006م
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يف يوم من أيام اهلل .. 

قدم  مجاعة من أهل الري يف )إيران( من املوالني إىل مدينة 
رسول اهلل )ص( .. 

وتوّجهوا إىل اإلمام الصادق )ع( .. 

دخلوا عليه ، وقالوا له : نحن من أهل الري.

رد عليهم اإلمام عليه السلم : مرحبًا بإخواننا من أهل 
قم.

فقالوا : نحن من أهل الري.

أعاد اإلمام الكلم : مرحبًا بإخواننا من أهل قم.

قالوا ذلك مرارًا ، وأجاهبم )ع( بمثل ما أجاب به أوًل..
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فقال )ع( : إن هلل حرمًا وهو مكة : وان للرسول )صىل 
)عليه  املؤمنني  ألمري  وإن   ، املدينة  وهو  حرمًا  وآله(  عليه  اهلل 
 ، قم  بلدة  وهو  حرمًا  لنا  وإن   ، الكوفة  وهو  حرمًا  السلم( 
زارها  فمن   ، فاطمة  تسمى  أولدي  من  امرأة  فيها  وستدفن 

وجبت له النة .)1(

****

فاطمة هذه الفتاة املوعودة مل تكن بالتأكيد كبقية النساء ، 
ومل تكن إمرأة عادية ،  فهذا أحد األئمة املعصومني )ع( يبّش 
أبيها اإلمام موسى  ، بل قبل ولدة  ، قبل ولدهتا  الناس  هبا 
بن جعفر الكاظم )ع(..  و يذكر لم أن زيارهتا توجب الّنة ، 
بمعنى أهنا ليست من أهلها  وحسب ، بل هي من أعىل عليني 
، حيث  املشّفعني  ، وهي من شفعائها  مقتدر  مليك  عند  فيها 

يدخل املؤمنون بسببها الّنة..

حلفيدته  ووصفه  بشاراته  )ع(  الصادق  اإلمام  ويكّرر 
املباركة مّرات أخرى .. فيقول : إن زيارهتا تعدل الّنة..

1   - مستدرك الوسائل)املريزا النوري( 10|1320 .
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تِي َوَعَد  جنة اهلل التي وصفها يف كتابه .. {َجنَّاِت َعْدٍن الَّ
ِفيَها  َيْسَمُعوَن  َل   . َمْأتِّيًا  َوْعُدُه  َكاَن  ُه  إِنَّ بِاْلَغْيِب  ِعَباَدُه  ُن  ْحَ الرَّ
تِي  ُة الَّ نَّ ْم ِرْزُقُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشّيًا .  تِْلَك اْلَ َلْغوًا إِلَّ َسَلمًا َوَلُ

ُنوِرُث ِمْن ِعَباِدَنا َمن َكاَن َتِقّيًا})�(.

فيرتك العقول ترسح بخيالا أمام هذه الكلامت ، منتظرة 
يف  كالّنة  وتكون   ، قم  يف  ستدفن  التي  املوعودة  الفتاة  تلك 
بإذن  تريد  ما  كل  تستحق  التي  األنفس  لتعطى   .. عجائبها 
اهلل تعاىل .. فأبشوا بفتاة موعودة ، لكم يف زيارهتا ما تّدعون 

وتتمنون..

ُل َعَلْيِهُم اْلََلئَِكُة  ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ َنا اللَّ ِذيَن َقاُلوا َربُّ ِ{نَّ الَّ
تِي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن .  َنْحُن  ِة الَّ نَّ وا بِاْلَ َزُنوا َوَأْبِشُ اُفوا َوَل َتْ َألَّ َتَ
َتْشَتِهي  َما  ِفيَها  َوَلُكْم  اْلِخَرِة  َوِف  ْنَيا  الدُّ َياِة  اْلَ ِف  َأْولَِياُؤُكْم 

ِحيٍم})�( .  ْن َغُفوٍر رَّ ُعوَن .  ُنُزًل مِّ َأنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَّ

ففاطمة املعصومة هي باب من أبواب النة التي شّيدت 
يف هذه الدنيا ، فمن أراد النة فليأهتا من باهبا ، وما أوسع هذا 

الباب املبارك ، الذي هو جتّل من جتليات رمحة اهلل تعاىل  ، 

1   - سورة مريم : 61 ــ  63
2   - سورة فصلت : 30 ــ 32 .



وبسببه تدخل الشيعة حقًا النة بأمجعهم ..

للجنة  إن  أل   ..  : السلم(  )عليه  الصادق  اإلمام  يقول 
ولدي  من  امرأة  فيها  تقبض   . قم  إىل  منها  ثلثة  أبواب  ثامنية 
اسمها فاطمة بنت موسى )عليه السلم( ، وتدخل بشفاعتها 

شيعتي النة بأمجعهم )�(.

1  - مستدرك سفينة البحار - الشيخ عيل النامزي الشاهرودي - ج 8 - ص 262
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ولد اإلمام الكاظم )عليه السلم( ، وعاش مع أبيه اإلمام 
الصادق )ع( سنوات ، ثم تسّلم اإلمامة اإللية بعد وفاة والده .. 

وقد اعتنى بأمه السيدة محيدة )رضوان اهلل عليها( .. 

و ذات يوم اشرتى ألمه جارية تعينها .. 

كانت هذه قّصتها ..

)قال اإلمام الكاظم ) عليه السلم ( لشام بن أمحد  : 

هل علمت أحدًا من أهل املغرب قدم؟ 

قال : ل .

فقال )عليه الّسلم( : 

بىل قد قدم رجل أمحر ـ البشة ـ  ، فانطلق بنا .
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 ، انتهينا إىل الرجل  قال هشام : فركب وركبنا معه حتى 
فإذا رجل من أهل املغرب معه رقيق .

فقال )عليه السلم( : أعرض علينا.

فعرض علينا تسع جوار ، كل ذلك وأبو احلسن يقول له 
: ل حاجة يل فيها.

ثم قال له : اعرض علينا.

قال : ما عندي يشء.

فقال )عليه السلم( : بىل ، اعرض علينا.

قال : ل واهلل ! ما عندي إل جارية مريضة.

فقال له : ما عليك أن تعرضها ؟ 

فأبى عليه صاحب الرقيق ، ثم انرصف )عليه السلم(.

قال هشام : ثم إنه )عليه السلم( أرسلني من الغد إليه ..

وقال يل : قل له كم غايتك فيها ؟ فإذا قال : كذا وكذا . 
فُقل : قد أخذهتا . 

قال هشام : فاتيُته . . قلُت : كم غايُتك فيها ؟ 

فقال : ما أريد أن ُانقصها من كذا.

فقلت : قد أخذهتا.
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معك  كان  الذي  الرجل  َمن  ولكن   ، لك  هي   : فقال 
باألمس؟ 

فقلت : رجل من بني هاشم.

فقلت : من نقبائهم. 

فقال : أريد أكثر.

فقلت : ما عندي أكثر من هذا.

فقال : أخربك عن هذه الوصيفة ؟ إيّن اشرتيتها من أقىص 
بلد املغرب ، فلقيتني امرأه من أهل الكتاب. . 

فقالت : ما هذه الوصيفة معك؟ 

فقلت : اشرتيتها لنفيس.

فقالت : ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثلك ! ! 
فل   ، أهل األرض  تكون عند خري  أن  ينبغي  الارية  إن هذه 
تلبث عنده إل قليًل حتى تلد منه غلمًا يدين له رشق األرض 

وغرهبا.

قال هشام : فأتيت اإلمام )عليه السلم( بالارية.

وكانت لذه الارية عدة أسامء منها : نجمة وتكتم.

وقد كانت بكرًا حني رشائها.
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والظاهر أن اإلمام )عليه السلم( اشرتاها ـ ابتداًء ـ ألّمه 
محيدة املصّفاة.

ودينها  عقلها  يف  النساء  أفضل  من  ُتكتم  السيدة  وكانت 
وإعظامها ملولهتا محيدة حتى أهنا ما جلست بني يدهيا إجلًل 

لا.  

املنام رسول اهلل  اهّنا رأت يف  السيدة محيدة ذكرت  إن  ثم 
يا محيدة ! هبي نجمة   : )صىل اهلل عليه وآله وسّلم( يقول لا 

لبنك موسى ، فإّنه سيولد له منها خري أهل األرض.

ُتكتم  إن   ! بني  يا   : السلم(  )عليه  موسى  لبنها  فقالت 
جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها . . وقد وهبتها لك.

فقالت لبنها موسى )عليه السلم( ـ ملّا أتى هبا ـ قد مجع 
أصحابه وأخربهم بأّنه ما اشرتاها إل بأمر من اهلل ووحيه . . 

قال )عليه الّسلم( : بينا أنا نائم ، إذا أتاين جّدي رسول 
فإذا  فنشاها   ، حرير  شّقة  ومعهام  السلم(  )عليهام  وأيب  اهلل 

قميص وفيه صورة هذه الارية.

فقال : يا موسى ! ليكونن لك من هذه الارية خري أهل 
األرض بعدك . ثم أمراين أن أسّمه عليا .

وقال يل : إن اهلل تعاىل يظهر به العدل والرأفة ، طوبى ملن 
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صّدقه وويل ملن عاداه وجحده )�(.

****

)عليه  الكاظم  موسى  اإلمام  بنت  فاطمة  السيدة  ولدت 
السلم( يف األول من شهر ذي القعدة احلرام سنة مائة وثلث 
التي  العظيمة  املرأة  نجمة  زوجته  من   ،   )�( هجرية  وسبعني 
 ، إلمام  وأّمًا   ، إلمام  زوجة  تكون  أن  بفضائلها  استحقت 
املنبت  وأصل  الولدة  بطيب  املعصومة  تعاىل  اهلل  رّشف  وقد 
إمام   ، ونسبًا  رشفًا  و  مقامًا  األرض  أهل  خري  هو  أب  من   ،
معصوم مفرتض الطاعة ، ومن أم مؤمنة عابدة ، فجاءت من 
ذات الشجرة التي جاء منها اإلمام الرضا )ع( و هي شقيقته 
التي تشرتك معه يف ذات األب وذات األم ، أصلها  الوحيدة 

ثابت وفرعها يف السامء.

فذلك أطهر نسب يف اخللئق أمجعني ، حيث يصعد نسبها 
املبارك ، من إمام معصوم إىل إمام آخر ، ذرية بعضها من بعض 

1   - سيدة عش آل حممد ، عن عيون أخبار الرضا وجمموعة من املصادر.
2   - اختلف املؤرخون يف تاريخ ولهتا ، ولعل أدق تاريخ هو )أول شهر ذي القعدة احلرام 

سنة مائة وثلث وسبيعن هجرية(
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، حتى تصل إىل بيت العصمة والطهارة بيت اإلمام عيل )ع( 
وفاطمة الزهراء )ع( ، ورسول اهلل )ص( ، ول شك أن نيل 
هذا الشف ل يتأتى اعتباطًا .. بل هو بذرة طيبة يف أرض طيبة 

، لكي تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا.

جّدته  بإسم  تيّمنًا  فاطمة  )ع(  الكاظم  اإلمام  فساّمها 
مسّددًا   ، العاملني  نساء  سيدة  )ع(  الزهراء  فاطمة  الصديقة 
من اهلل تعاىل كام هو شأن اإلمامة اإللية ، حيث سّميت هبذا 
اإلسم يف السامء قبل أن حتّل ضيفة عىل أهل األرض ، فاإلمام 
الصادق )ع( قبل ولدهتا ، بل قبل ولدة أبيها ، نطق بإسمها 
، حيث قال )وإن لنا حرمًا وهو بلدة قم ، وستدفن فيها امرأة 
من أولدي تسّمى فاطمة ..(. فهذا هو اإلمام املعصوم يبّش 
الناس بسيدة تأيت من بعد ، إسمها فاطمة ، وهذا من أصدق 

الدلئل وأوضحها يف علو مكاهنا و رفعة مقامها..
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حداثة سّنها مل متنعها من أن تكون ذات علم ودين ومكانة 
رفيعة يف الناس ، وذلك ألصالة املنبت ، و جودة الرتبية ، فقد 
أبيها اإلمام الكاظم سنوات قلئل ، لكّنها كانت  عاشت مع 
يف  يشع  لكي  رشارة  إىل  إل  حيتاج  ل  فالنور   ، الدهور  بمثابة 

أرجاء الكون..

وسيدهم  إمامهم  بيت  عىل  مكان  كل  من  الشيعة  يتوافد 
اإلمام الكاظم )ع( الذي يتخذ املدينة املنّورة ، مدينة رسول اهلل 
)ص( وموضع قربه املبارك ، موطنًا له ، يتوافدون لكي ينهلوا 
منه العلم اإللي ، ويقّدموا بني يدهيم مسائلهم فيام حيتاجونه 
يف شئون دينهم و حياهتم و معاشهم .. إل أن اإلمام الكاظم 
، حينام جاء وفد من  املدينة  الرضا )ع( كانا خارج  )ع( وابنه 
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الشيعة من خارج املدينة للتّشف بلقاء اإلمام موسى بن جعفر 
الكاظم )ع( ، والسلم عليه ، فطرقوا باب اإلمام ..

فاطمة  تلك  وكانت  السن  حدثة  سيدة  الباب  فتحت 
املعصومة )ع( ، وأخربهتم بأن اإلمام يف سفر له ، وكانت لم 

عّدة مسائل فكتبوها وأعطوها للسيدة فاطمة ، ثم انرصفوا..

ويف اليوم التايل ّمروا ببيت اإلمام قبل رحيلهم إىل وطنهم 
، ورأوا أن اإلمام مل يعد بعد من سفره ، فطلبوا مسائلهم ، لكي 

حيرضوها يف وقت آخر..

مّدت تلك الطفلة يدها الربيئة ، فأعطتهم مسائلهم .. 

فنظروا إليها وإذا هبا قد أجابت بنفسها عىل مسائلهم التي 
تكّبدوا عناء السفر من أجل إجياد حل لا عند اإلمام .. 

قاصدين  املدينة  خارج  إىل  فتوّجهوا   ، لذلك  ففرحوا 
الكاظم )ع( وهو  التقوا باإلمام   ، الطريق  أثناء  ديارهم ، ويف 

يف طريقه إىل املدينة ..

فحكوا له ما جرى لم مع ابنته فاطمة .. فطلب أن يروه 
تلك املسائل ، فلاّم نظر اإلمام يف املسائل وأجوبتها ..

 قال : فداها أبوها )�(.

1  - بترصف قليل ، عن )فاطمة املعصومة( حممد عيل املعلم ، ص 76 ، نقًل عن العلمة 
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****

فداها أبوها .. كلمة تزكية وتصويب ملا صدر عنها من نور 
العلم ، رغم حداثة سّنها ، مما ينبئ بأن السيدة فاطمة املعصومة 

مشوع لسّيدة عظيمة ذات شأن.

الشيخ عيل أكرب مهدي پور حكاية عن أحد الفضلء عن املرحوم السيد أمحد املستنبط عن 
كتاب كشف اللئايل لبن العرندس احليل.
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والدها   عطف  من  املعصومة  فاطمة  السيدة  حرمت 
اإلمام الكاظم )ع( يف صغرها ، عندما اعتقله الرشيد العبايس 
الرضا )ع(  ، إل أن أخاها اإلمام  بالسم  يف السجن  قتله  ، و 
 ، متّيز  وذات  محيمة  علقتهام  كانت  و   ، خاّصة  رعاية  أولها 
إضافة لتصّديه لقيادته لألمة وتوجيهها نحو نور الداية ، برغم 

املضايقات التي كان يتلّقها من بني العباس.

أوكل اإلمام الكاظم )ع( كل الشئون إىل ابنه اإلمام الرضا 
)ع( ، وبام يف ذلك رعاية بناته ومنهم السيدة املعصومة )ع( ، 
وترك أمر زواجهن بيده ، ملا كان يف تلك احلقبة من صعوبات 

كبرية .. وقال فيام قال يف وصيته )ع( : 

وآنس  شاء  إن  معه  بعد  وبني  عيل  إىل  أوصيت  قد  )إين 
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وأحب  كرههم  وإن  له  فذاك  يقرهم  أن  وأحب  رشدا  منهم 
أن خيرجهم فذاك له ول أمر لم معه وأوصيت إليه بصدقايت 
إبراهيم  إىل  وولدي  خلفت  الذي  وصبياين  وموايل  وأموايل 
أمر  عيل  وإىل  أمحد  وأم  وأمحد  وإسامعيل  وقاسم  والعباس 
يرى  حيث  يضعه   ، وثلثي  أيب  صدقة  ثلث  و  دوهنم  نسائي 
أو  يبيع  أن  أحب  فإن   ، ماله  يف  املال  ذو  جيعل  ما  فيه  وجيعل 
هيب أو ينحل أو يتصدق هبا عىل من سميت له وعىل غري من 
سميت ، فذاك له وهو أنا يف وصيتي يف مايل ويف أهيل وولدي 
وإن يرى أن يقر إخوته الذين سميتهم يف كتايب هذا أقرهم وإن 
آنس  فإن   ، أن خيرجهم غري مثرب عليه  ول مردود  فله  كره 
منهم غري الذي فارقتهم عليه فأحب أن يردهم يف ولية فذاك 
له وإن أراد رجل منهم أن يزوج أخته فليس له أن يزوجها إل 
أحد  أو  سلطان  وأي  قومه  بمناكح  أعرف  فإنه   ، وأمره  بإذنه 
مما ذكرت يف  بينه وبني شئ  أو حال  كفه عن شئ  الناس  من 
كتايب هذا أو أحد ممن ذكرت ، فهو من اهلل ومن رسوله برئ 
واهلل ورسوله منه براء وعليه لعنة اهلل وغضبه ولعنة اللعنني 

وامللئكة املقربني والنبيني واملرسلني ومجاعة املؤمنني.

يكفه عن شئ وليس يل  أن  السلطني   وليس لحد من 
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فهو   ، مال  قبيل  له  ولدي  تباعة ول لحد من  تبعة ول  عنده 
الصادق  فهو  أكثر  وإن  أعلم  فهو  أقل  فإن   ، ذكر  فيام  مصدق 
ولدي  من  معه  أدخلتهم  الذين  بإدخال  أردت  وإنام  كذلك 
أقامت  من  أولدي  وأمهات  والتشيف لم  بأسامئهم  التنويه 
منهن يف منزلا وحجاهبا فلها ما كان جيري عليها يف حيايت إن 
أن ترجع  له  فليس  ، ومن خرجت منهن إىل زوج  رأى ذلك 
ول  ذلك  بمثل  وبنايت  ذلك  غري  عيل  يرى  أن  ال  حمواي  إىل 
ول  سلطان  ول  أمهاهتن  من  إخوهتن  من  أحد  بنايت  يزوج 
عم إل برأيه و مشورته ، فإن فعلوا غري ذلك فقد خالفوا اهلل 
فإن   ، قومه  بمناكح  أعرف  وهو  ملكه  يف  وجاهدوه  ورسوله 
أراد أن يزوج زوج وإن أراد أن يرتك ترك وقد أوصيتهن بمثل 
شهيدا  عليهم  وجل  عز  اهلل  وجعلت  هذا  كتايب  يف  ذكرت  ما 

وهو وأم أمحد ] شاهدان [(1.

ويف سنة 193هـ . ق. مرض هارون ومات بمرضه ،   
فتخّلص املسلمون من رش واحد من السّفاكني ،وظاملي أهل 
البيت )ع( ،  وبعد هارون ارتقى )األمني( منصة اخللفة ومل 
أحداث  وقعت  حيث   ، سنوات  أربع  من  أكثر  خلفته  تدم 

1   - الكايف - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 316 - 317
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دامية بينه وبني أخيه )املأمون( عىل منصب اخللفة ، وأخريًا يف 
سنة 198 هـ . ق. قتل األمني بيد أخيه وتسّنم املأمون منصب 

اخللفة. 

نافذة  أوامره  وأصبحت  للمأمون  األمر  استقر  أن  وبعد 
، اختذ بلدة )مرو( مقامًا للخلفة ، إل أن الفتن بدأت تتزايد 
يف أطراف ممالك احلجاز واليمن ورفعوا راية العصيان ، اختذ 
)املأمون( عندها قرارًا بأن يستقدم اإلمام الرضا )عليه السلم( 
سائر  يستميل  لكي   ، لإلمام  العهد  ولية  وإسناد  املدينة  من 

السادة إىل طاعته ، ويضع حّدًا لتطّلعهم إىل اخللفة.

وبعد إجبار اإلمام عىل قبول دعوة املأمون لولية العهد ، 
واإلنتقال من املدينة املنّورة إىل مرو بدأت حلظات الفراق بني 
اإلمام وبني أخته فاطمة املعصومة التي عاشت يف كنفه ترفل 
يف توجييه وتنهل من نمري علمه وخلقه ، مما وّثق العلقة بينهام 
حيث كان اإلمام هو خري ابن لإلمام الكاظم )ص( وخليفته 

من بعده ، و فاطمة كانت خري بنت وأكثرهن متّيزًا.

)ع(  الرضا  فاإلمام   ، الكرام  مرور  الفراق  متر حلظات  مل 
كان يعلم بالعلم اإللي بأن هذه اللحظات هي حلظات النهاية 
، فبعد أن زار جّده رسول اهلل )ص( موّدعًا ، مجع عياله ، والتي 
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كانت منهم السيدة فاطمة املعصومة ، فأمرهم أن يعقدوا عليه 
مائدة بكاء ونحيب ، حتى يسمع بكاءهم .. ففّرق اإلمام )ع( 
املدينة  اإلمام من  فكان رحيل   ، دينار  ألف  اثني عش  عليهم 

باجتاه مرو.
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فقد   ، الناس  أيام  كسائر  املعصومة  فاطمة  أيام  تكن  مل 
مسرية  رافقت  التي  والصعوبات  باملحن  مليئة  أيامًا  عاشت 

أهل البيت )عليهم السلم( طوال التاريخ.

فإن بني العباس ، قد أمعنوا يف األذى ألهل بيت العصمة 
)ع( ، وقد عارصت السيدة املعصومة كل تلك املحن وحتّملت 

األذى يف جنب اهلل ، صابرة حمتسبة ..

مصيبة  وأخواهتا  أخوهتا  مع  هبا  أملّت  عمرها  مقتبل  ففي 
ينقل من سجن  الظاملني ، وهو  أبيها مسجونًا يف سجون  فقد 
ببغداد  مسمومًا   قتله  إىل  املصيبة  تلك  انتهت  ثم   ، سجن  إىل 
حمنة  عليها  تعاىل  اهلل  رضوان  فاطمة  السيدة  عاشت  بعدما   ،

التضييق واملراقبة لبيوهتم وحتركات بيت اإلمام )ع(.
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أثر خلف  العباسية ، وعىل  املأمون اخللفة  و بعد تسّلم 
عليه  املأمون  أمر   ، واليمن  مكة  يف  عليه  اخلارجني  وبني  بينه 
لعنة اهلل قائد جيشه )الالودي( أن يقتحم بيت اإلمام الرضا 
نسائهم  حلل  ليسلب   ، طالب  أيب  آل  دور  مع  املدينة  يف  )ع( 
وثياهبن ، وبالفعل هجم الالودي عىل دار اإلمام بجيشه ، إل 
أن اإلمام اعرتضه ومل يسمح له حتى أراد أن ينفذ مأربه بالقوة 
.. فجمع اإلمام النساء والتي كانت منهن فاطمة املعصومة يف 
قال   ، أمريه  أمر  بتنفيذ  اللعني  إرصار  وبعد   .. واحدة  حجرة 
له اإلمام أنا أسلبهن إليك وأحلف أن ل أدع عليهن شيئًا إل 

أخذته)�(.

يف  )ع(  الزهراء  جدهتا  شبيهة  املعصومة  فاطمة  فكانت 
حمنتها والجوم عىل دارها.

كام و عاشت حلظات الفراق األليم الذي سيق إليه اإلمام 
الرضا )ع( مرغاًم من املدينة إىل مرو ، بحالة من البكاء .. حيث 

قال اإلمام لعياله :  أما إين ل أرجع إىل عيايل أبدا..

****

1  - راجع سيدة عش آل حممد -  ص 54
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فبالتزام املعصومة هنج اإلمامة وفاء بعهد اهلل ، وخشيتها 
ذلك  ومع   ، السبيل  هذا  يف  صابرة  األذى  كل  وحتّملها   ، منه 

تؤّدي رسالتها .. قد جّسدت آيات اهلل يف قوله تعاىل : 

ِذيَن  َوالَّ  . اْلِيَثاَق  يِنُقُضوَن  َوَل  الّلِ  بَِعْهِد  ُيوُفوَن  ِذيَن  )الَّ  
ُسوَء  اُفوَن  َوَيَ ْم  ُ َربَّ َشْوَن  َوَيْ ُيوَصَل  َأن  بِِه  الّلُ  َأَمَر  َما  َيِصُلوَن 
َلَة  الصَّ َوَأَقاُموْا  ِْم  َربِّ َوْجِه  اْبتَِغاء  وْا  َصَبُ ِذيَن  َوالَّ اِلَساِب. 
َئَة  يِّ السَّ َسَنِة  بِاْلَ َوَيْدَرُؤوَن  َوَعَلنَِيًة  ًا  ِسّ َرَزْقَناُهْم  ِمَّا  َوَأنَفُقوْا 
ا َوَمْن َصَلَح ِمْن  اِر . َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَ ْم ُعْقَبى الدَّ ُأْوَلئَِك َلُ
ن ُكلِّ  اِتِْم َوالََلئَِكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِّ يَّ آَبائِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ

اِر()�(.  ُتْم َفنِْعَم ُعْقَبى الدَّ َباٍب . َسَلٌم َعَلْيُكم باَِم َصَبْ

)عليه  الرضا  اإلمام  أثبتها  حقيقة   .. الدار  عقبى  فنعم 
السلم( حيث ذكر يف ثنايا زيارهتا سلم اهلل عليها .. )يا فاطمة 

اشفعي يل يف الّنة فإن لِك عند اهلل شأنًا من الشأن ..(. 

1  - سورة الرعد :  20 ـ 24
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ويميض عام عىل مفارقة السيدة املعصومة ألخيها اإلمام 
الرضا )ع( ، فكتب إليها كتابًا يطلب منها القدوم عليه ، وأعطاه 
أحد غلامنه ، حيث أمره باملسري إىل املدينة ول يلوي عىل شئ 
، ول يقف يف طريقه إل بمقدار الرضورة ليوصل الكتاب يف 
باملكان  أرسع وقت ممكن ، وقد أعلمه اإلمام )عليه السلم( 

والبيت لئل يسأل أحدًا من الناس .

وبدأ الغلم املسري وأخذ يواصل ليله وهناره ، حتى شارف 
الكتاب  وسلم  السلم(  )عليه  اإلمام  بيت  إىل  وجاء   ، املدينة 
الكتاب  منه  فتتسلم  السلم()�(  )عليها  املعصومة  فاطمة  إىل 
كانت  فقد   ، به  تلحق  أن  يدعوها  )ع(  اإلمام  أن  منه  لتعرف 

1  -  انظر عيون أخبار الرضا ، وفاطمة املعصومة .
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جتهزت  إليها  الكتاب  انتهى  وملا   ، عليه  وعزيزة   ، عنده  أثرية 
للسفر إليه.)�(

وهذا ما كانت تتمناه و تنتظره بكل شوق .. 

خيرج ركب السيدة املعصومة مع بعض إخوهتا . .   

وخيرج بعض آخر من إخوهتا يف ركب ثان ..

ركبان عظيامن يتجهان نحو طوس للقاء بإمامهم ) عليه 
السلم ( بعد طول فراق : 

أحدمها يتجه إليها عن طريق الري وساوة . . 

واآلخر يتجه إليها عن طريق شرياز .

يف  املأمون  استأذن  قد   ) السلم  عليه   ( الرضا  فاإلمام 
قدومهم عليه)�(.

و ذهب أخوة وأخوات اإلمام بركبني مهيبني ..

بعض  فيه  شرياز  طريق  عن  يمر  الذي  األول  الركب 
اخوهتا ، يتقدمه أمحد ، وحممد ، وحسني ، وكان به ثلثة اآلف 
شخص ، وخلل املسري انضم إليهم الكثري من املوالني حتى 

- سيدة عش آل حممد ، ص 67 ، نقًل عن ترمجة تاريخ قم ص 213 ، وحياة اإلمام    1
الرضا )عليه السلم ( : ج2 ص 351 نقل عن جوهرة الكلم : ص 146.

2   - نفس املصدر.
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كلهم يف  يأملون   ، نساء ورجاًل  ألفًا  بلغ عددهم مخسة عش 
لقاء إمام زماهنم ..

وقد وصل خرب هذا الركب إىل املأمون ، فخيش عىل ملكه 
، وأمر واليه عىل شرياز أن يعرتضهم ، وبالفعل قد اعرتضهم 
ينثني أخوة اإلمام عن إكامل  ألفًا من الند ، ومل  ومع أربعني 
دامية مل يستطع حاكم  بعد ذلك معركة  ، وحصلت  مسريهتم 
شرياز وجنده أن هيزموهم ، فلجأوا للخديعة ، وأشاعوا خربًا 
وتفرق   ، القافلة  مجع  فتفّرق   ، )ع(  الرضا  اإلمام  بوفاة  كاذبًا 
أخوة اإلمام واختفوا يف شرياز ، فعرفوا أمحد وحسينًا وقتلومها 

بعد دفاع مستميت ، أما حممد فلم يظفروا به ..

أما الركب اآلخر فهو الذي كان يضم السيدة املعصومة 
وبه 22 علويًا وعلوية ومنهم أخوة السيدة هارون  ، وفضل ، 
وجعفر ، وهادي ، وقاسم ، وبعض من أولد إخوهتا ، وبعض 

اخلدم)�( .. 

 وقد أختذ هذا الركب طريق ساوة ، وأرسل لم املأمون 
جيشًا وقتلوا من فيه ورّشدوهم ..

وقتل  األحبة  فقد  مصائب  فاطمة  املعصومة  وواجهت 

1  -  انظر عش آل حممد ، ص 73
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األخوة أمام عينها ، كام كانت السيدة زينب سلم اهلل عليها ، 
حتى أمّل هبا املرض .. ثم سألت عن بلدة )قم( ، كم تبعد ؟

فقيل لا تبعد عشة فراسخ )ثامنيني كيلو مرتا(..

 فقالت : امحلوين إليها..

وقد توّجهت نحو بلدة قم ، وقد ) كان خربها قد وصل 
بن  موسى  يتقدمهم   ، لستقبالا  أرشافها  فخرج   » قم   « إىل 
ناقتها وقادها  بزمام  أخذ  إليها  فلام وصل   ، خزرج األشعري 

إىل منزله ، حتّف هبا إماؤها وجوارهيا()�(.

فمكثت يف بيت موسى بن خزرج األشعري سبعة عش 
يومًا ، وهي تعاين من مرضها ..

وبرغم املصائب التي حّلت هبا يف الطريق من قتل األهل 
واألحّبة ، وعدم نيل مطلبها باإللتقاء بإمامها الرضا )ع( التي 
كانت يف شوق إليه .. وبرغم مرضها .. فإهنا خّصصت موقعًا 
من البيت ليكون حمرابًا لعبادهتا..وطوال سبعة عش يومًا كانت 

قائمة بجللا وهيبتها ، تعبد اهلل عبادة اخلاشعني..

 ، احلياة  الطاهرة  روحها  فارقت  و  اهلل  أمر  جاء  أن  إىل 
اإلمام  أخيها  لقاء  عىل  حرسة  يف  وهي   ، بارئها  إىل  ورفعت 

1  - سيدة عش آل حممد ، ص 79.
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قال  كام  لذلك   .. بلقائه  حتض  مل  الذي  السلم(  )عليه  الرضا 
بأن  ومكانة  فضًل  تعاىل  اهلل  أعطاها   ، األعلم  العلامء  أحد 

كانت باب قضاء احلوائج لميع املؤمنني ..

فسلم عليها يوم ولدت ويوم ماتت ويوم تبعث حية..





41 السيد محمود الموسوي

بن  موسى  دار  يف  )قم(  يف  املعصومة  السيدة  توفيت  ملّا 
خزرج ، ضّج أهل قم لفراقها الذين كانوا فرحني مستبشين 
اإلمام  إياه  وعدهم  الذي  الوعد  وبتحّقق   ، ببلدهم  بحلولا 

الصادق )ع( من قبل ..

فاجتمع قوم كثري عند تشيعها ..

ثم   ، وكفننها   ، أهلها  من  نسوة  الطاهر  جثامهنا  غّسل    
محلوها إىل منطقة يقال لا بابلن ، كان قد خّصص بن خزرج 
أرضًا له بالقرب من النهر ، لتكون موضع قربها ، إجلًل لا 

وإكرامًا لذه السيدة العظيمة التي رّشفتهم بزيارهتا.

جاء القوم بالثامن الطاهر ووضعوه عىل جانب الرسداب 
الذي حفروه لقربها ، فاختلفوا فيام بينهم ..
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له  ومن   ، احلق  له  من   .. ويدفنها  الرسداب  يدخل  من 
الفضل؟

فاتفقوا عىل أن يكون ذلك الرجل أحد الرجال الصاحلني 
وهو من اخلدم لدهيم يسّمى )قادر( كبري يف السن .. فبعثوا إليه 

من حيرضه..

و يف األثناء ..

رأى المع الذي كان حييط بالقرب منتظراً ، راكَبني رسيَعني ، 
ملثَمني ، يأتيان من جانب الرملة ، متجهان نحوهم ..

فلاّم قربا من النازة نزل وصّليا عليها ودخل الرسداب و 
أخذا النازة فدفناها ، ثم خرجا .. 

وركبا .. 

 وذهبا .. 

ومل يعلم أحد ـ يف تلك اللحظة ـ من مها)�(.

اإلمامان  مها  الراكبني  هذين  أن  الباحثني  بعض  واعتقد 
املعصومان الرضا والواد )عليهام السلم( ، جاءا ليتوّليا أمر 
الصلة عليها وإنزالا يف قربها ودفنها ، وكان حضورمها عن 
طريق اإلعجاز ، وقد طويت لام األرض من خراسان حيث 

1  - انظر بحار األنوار - العلمة املجليس - ج 57 - ص 219
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كان  حيث  املدينة  ومن   ، السلم(  )عليه  الرضا  اإلمام  كان 
اإلمام الواد )عليه السلم(.

واستشهد الباحث بحضور اإلمام الكاظم )عليه السلم( 
من املدينة إىل نيشابور ليصيل عىل جنازة امرأة من شيعته تدعى 
شطيطة يف قصة طويلة ذكرها الرواة ، ويف آخرها قال اإلمام 

)عليه السلم( :

 إنني ومن جرى جمراي من أهل البيت ل بد لنا من حضور 
وأحسنوا  أنفسكم  يف  اهلل  فاتقوا   ، كنتم  بلد  أي  يف  جنائزكم 

األعامل لتعينونا عىل خلصكم وفك رقابكم من النار(.)�(

ول شك أن الذي يتّوىل إدخال السيد املعصومة لبد أن 
يكون حمرمًا من حمارمها ، كام جرت السّنة من عهد رسول اهلل 
)ص( ، و إن أهل البيت لم أوىل الناس بتطبقها .. حيث قال 
أمري املؤمنني )ع( : )مضت السّنة من رسول الل )ص( أن الرأة 

ل يدخل قبها إل من كان يراها ف حياتا(�. 

 

1  -  الفاطمة املعصومة - حممد عيل املعلم - ص 143
2  -  وسائل الشيعة ، للحر العاميل ، ج1 ، ص 851 باب 26.
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يف  )ع(  املعصومة  للسيدة  الطاهر  الثامن  وري  أن  بعد 
األرض التي خّصصها لا موسى بن خزرج ، وهي بستانه يف 

بابلن ، أوقف األرض ملرقدها ، إكرامًا وتعظياًم لا ..

 وبنى عليها سقيفة من البواري ، لتحديد موقع القرب ، و 
لكي يكون حمط أفئة الناس ، ومقصد حاجاهتم ..

وبعد مرور مّدة من الزمن ، جاءت السيدة الليلة زينب 
بناء  قّبة عىل  ببناء  أمرت  و   ، قم  إىل   ، الواد )ع(  اإلمام  بنت 
، وتثبيتًا  الشامخ  ، ترسيخًا ملقامها  املعصومة )ع(1  قرب عّمتها 
لقطبية مرقدها الطاهر، وإبرازًا ملعلمها املنري ، وإعلمًا بربكاهتا 

املنبجسات لكافة الناس .. 
1  - مستدرك سفينة البحار - الشيخ عيل النامزي الشاهرودي - ج 8 - ص 261 ، و ذكره 

البحار يف ج48 ، ص290 ، ح9.



فاطمة المعصومة الجنة الموعودة46

أمل تكن هي املوعودة من قبل أهل البيت عليهم السلم ، 
بشمولية شفاعتها لكافة شيعتها وحمبيها ؟ .. 

ها قد جاء الزمان الذي تتفّجر منه عيون الربكة والرمحة 
عىل كل قاصد وزائر ملقامها املكّرم ..

و تطّور اإلهتامم بمرقدها الشيف مع تقّدم الزمان ،  ومع 
وعي الناس املتزايد بمقامها ، و بعد رؤيتهم لربكاهتا وكراماهتا ..

امللّون  باآلجر  املطّهر  احلــرم  زين  هـ   413 سنة  )يف 
النفيس.

يف سنة 529 هـ أّسست قّبة جديدة.

يف سنة 592 هـ جّدد بناء القّبة املطهرة.

 12000 بـ  املباركة  القّبة  تذهيب  تّم  هـ   1218 سنة  يف 
قطعة من اآلجر املذهب.

يف سنة 1275 هـ صنع الرضيح الفيض.

يف سنة 1285 هـ أّسست مآذن اإليوان الذهبي، ويف سنة 
1301 هـ ذّهبت هذه املآذن.

يف سنة 1292 هـ صنع الباب املنقوش للّروضة املطهرة.

يف سنة 1303 هـ أّسس الّصحن الديد.
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يف سنة 1306 هـ صنع الباب الفيض للحرم املطّهر.

أصفهان  مدينة  يف  جديد  رضيح  صناعة  حديثًا  )تم  وقد 
والرضيح  سنوات،  اخلمس  حوايل  فيه  العمل  أستغرق  الذي 
الديد تم استخدام 3 كيلو من الذهب اخلالص مع 150 كيلو 
من  القديم  الرضيح  عن  خيتلف  وهو  صناعته،  يف  الفضة  من 
الرضيح  لذا  عمر  ويتوقع  واملتانة،  والقوة  الستحكام  ناحية 

حوايل 200 سنة(1. 

ومكان  خزرج  بن  موسى  بيت  يف  سكنها  مكان  أن  كام 
عبادهتا فيه ، أصبح مقامًا شاخمًا و موضعًا للترّبك ، وقد سّمي 

بيت النور.

)يقع )بيت النور( الذي يسميه العامة بالفارسية )قدمگاه( 
يف قلب مدرسة )ستيه( التابعة للحوزة العلمية يف قم املقدسة، 
بن  عامر  الليل  الصحايب  شارع  يتأبطه   ، حارة  تلفيف  بني 

يارس )رض(2. 

فهاهي   ، السلم  عليه  الوعد  صادق  من  الوعد  وحتّقق 
باب  ليفتح   ، هبا  وتدفن   ، بقم  حتل  املباركة  املعصومة  السيدة 

www.14masom. املقّدس من موقع األربعة عش معصوم  إدارة احلرم  تقرير من   -  1
com  / 13/ 2/ 2002م.

2  - املصدر : تقرير حول بيت النور بقم )امحد عيل زاده( 2002/7/7م
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جديد من أبواب الرمحة والربكة اإللية ، حيث أصبح رضحيها 
املقّدس أعظم معامل مدينة قم ، مهوى أفئدة املليني من الزّوار 
سنويًا ، من خمتلف البلد اإلسلمية ، إعرتافًا بحقها ، وطلبًا 

لربكتها..

َن  مِّ َواْرُزْقُهم  إَِلْيِهْم  َتِْوي  النَّاِس  َن  مِّ َأْفئَِدًة  {َفاْجَعْل 
ُهْم َيْشُكُروَن} ]إبراهيم : 37[. َمَراِت َلَعلَّ الثَّ
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يقول املرجع الديني آية اهلل العظمى السيد حممد الشريازي 
)رمحة اهلل عليه(:

أن  رسه(  )قّدس  النجفي  املرعيش  السيد  اهلل  آية  يل  نقل 
فاطمة  للسيدة  املباركة  الروضة  اسطوانات  شقوقًا حدثت يف 
القّبة  عليها  تعتمد  التي  األسطوانات  تلك   ، )ع(  املعصومة 
الذهبية املنّورة ، فاستدعى املعامريون لرتميم الشقوق احلادثة 
يف اإلسطوانات سطحية ، وليست عميقة ، لبّد وأن ينزل أحد 
إىل الرسداب املحيط بالقرب الشيف ، ويستعلم حال الرسداب 

والدران واألعمدة التي تعتمد عليها السطوانات. 

 ، املرعيش  السيد  بينم  ومن  السادة  من  مجاعة  فانتخبوا 
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للنزول إىل داخل الرسداب حيث القرب ، فنزل السيد املرعيش 
ومن معه من السادة ، وإذا هبم يرون السيدة فاطمة املعصومة 
)ع( مسّجاة باجتاه القبلة ، وقد ُكشف الكفن عن وجهها املنري 
كام هو يف مستحبات الدفن ، حيث يستحب صنع وسادة من 

الرتاب وكشف وجه املّيت ووضعه عليها.

يقول السيد املرعيش قّدس رسه وكانت كالنائمة أو كاملّيتة 
كفنها  وكان   ، الكافور  عطر  رائحة  منها  ويفوح   ، طرية  اآلن 
طريًا جديدًا أيضًا ، وكأهنا قد دفنت تّوًا وكان لوهنا حنطاويًا 
املدينة  أهل  عليه  هو  كام   ، الشديدة  السمرة  إىل  يميل  مشّيعًا 

املنّورة ، وكانت من حيث السّن كأهنا من أبناء العشينات.

هي  وكانت   ، أخر  نساء  وحواليها  جانبها  إىل  وكان  هذا 
 ، الشديد  السواد  إىل  وجههام  لون  يميل  امرأتني  تتوّسط  )ع( 
حتى كأهنام من وصائف السودان وجوارهيا ، وكّن مجيعًا حّتى 

أكفاهنّن طرّيات جديدات كأهنّن دفّن اليوم أو البارحة)�(. 

1  - قم املقّدسة رائدة احلضارة ، املرجع الديني اإلمام السيد حممد الشريازي )رمحه اهلل( ، 
ص 200، ونقل القّصة نفسها يف كتابه )من كرامات األولياء( ، وكتابه )السيدة زينب عاملة 

غري معّلمة(.
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لقد نالت السيدة فاطمة املعصومة رشف الرواية عن أهل 
وترسيخ  )ص(  حممد  آل  علوم  بتبليغ  قامت  و   ، )ع(  البيت 
حماربًا  كان  واقع  يف   ، املؤمنني  قلوب  يف  الصادقة  العقيدة 
ومشّككًا يف وليتهم عليهم السلم ، وحيث أن رواية احلديث 
به  والتمّسك  به  واإليامن   ، بمضامينه  و  بتسلسله  الصحيح 
جديرة  املعصومة  السيدة  كانت  فقد   ، سهلة  مسألة  ليست   ،

بحمل تلك الرسالة ، وتبليغها..

آل حممد  )إن حديث   : حيث جاء عن رسول اهلل )ص( 
صعب مستصعب ، ل يؤمن به إل ملك مقّرب ، أو نبي مرسل 

، أو عبد امتحن الل قلبه لإليامن( ، ويقول )ص( 



فاطمة المعصومة الجنة الموعودة52

: )اللهم ارحم خلفائي ـ ثلثًا ـ قيل : يارسول الل ، ومن 
خلفاؤك؟

وسّنتي  أحاديثي  ويروون  بعدي  من  يأتون  الذين  قال: 
فيسّلمونا الناس من بعدي(�.

بوليتهم  والتمّسك  )ع(  البيت  أهل  هبدى  اإللتزام  إن 
للسلطات  حتّد   أكرب  الواقع  ذلك  يف  تعد   ، إليها  والدعوة 
بإدخال  األصيل  اإلســلم  لتشويه  عمدت  التي  احلاكمة 
السّنة  ، وحتريف  مباحثه  ثنايا  العقيمة يف  الفلسفية  الداليات 
الناس عن معدن  ، وإشغال  القرآن  تأويل  املباركة ، وحتريف 
العلم ومهبط الوحي ، وأهل بيت النبّوة ، الذين نزل الكتاب 

يف بيوهتم ، و أذهب اهلل عنهم الرجس وطّهرهم تطهريا ..

فرواية احلديث الصحيح الوارد عن الرسول )ص( ، يف 
بني  التحّديات لسلطة  أكرب  يعترب من   ، بيته األطهار)ع(  أهل 
العباس ، ألنه هيّز كياهنم ويبنّي إنحرافهم عن الرصاط السوي .. 

لكن السيدة املعصومة )ع( أبت إل أن جتاهد كام جاهد األئمة 
األطهار ، وأن تبّلغ الرسالة ، ول ختشى أحدًا إل اهلل تعاىل ..

1   - البحار 2 : 189 عن خصائص السيدة فاطمة املعصومة ص 124.
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وهذا ما دفع اخلليفة املأمون للنيل منها ومن أهل بيتها .. 

و يف ما ييل بعض ما روته السيدة املعصومة ، مما نقلته كتب 
التاريخ..

أنت مّني بمنزلة هارون من موسى

روى احلافظ شمس الدين حممد بن حممد الزري الشافعي 
املتوىف سنة 813 ه  ، بسنده عن بكر بن أمحد القرصي..

عن فاطمة بنت عيل بن موسى الرضا..

عن فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر..

قلن: حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن حممد الصادق ،

حدثتني فاطمة بنت حممد بن عيل ،

حدثتني فاطمة بنت عيل بن احلسني ،

حدثتني فاطمة وسكينة ابنتا احلسني بن عيل ،

عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت النبي )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( وريض عنها،

 قالت : » أنستيم قول رسول الل )صىل الل عليه وسلم( 
يوم غدير خم : من كنت موله فعيل موله ، وقوله )صىل الل 
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)عليهام  موسى  من  هارون  بمنزلة  مني  أنت   : وسلم(  عليه 
السلم( »)�( . 

بّشهم بطيب الولد

وبسنده عن بكر بن أحنف قال :

حدثتنا فاطمة بنت عيل بن موسى الرضا )عليه السلم(،

 قالت : حدثتني فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موسى 
بن جعفر )عليهم السلم( ،

حممد  بن  ]الصادق[  جعفر  بنت  فاطمة  حدثتنا   : قلن   
)عليهام السلم( ،

قالت : حدثتني فاطمة بنت حممد ] الباقر [ بن عيل )عليهام 
السلم( ، قالت : حدثتني فاطمة بنت عيل بن احلسني )عليهام 
السلم( ، قالت : حدثتني فاطمة وسكينة ابنتا احلسني بن عيل 
)عليهام السلم( ، عن أم كلثوم بنت عيل )عليه السلم( ، عن 

فاطمة بنت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قالت :

ملا   : يقول  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  سمعت   «  

النساء  كتاب  عن  نقًل   ،  194 ص   - الشاكري  حسني  احلاج   - والفواطم  العقيلة   -   1
املؤمنات.
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أرسي يب إىل السامء دخلت النة فإذا أنا بقرص من درة بيضاء 
جموفة ، وعليها باب مكلل بالدّر والياقوت ، وعىل الباب سرت 
، فرفعت رأيس فإذا مكتوب عىل الباب : ل إله إل اهلل ، حممد 
رسول اهلل ، عيل ويل اهلل ، وإذا مكتوب عىل السرت : بخ بخ من 

مثل شيعة عيل .

باب  وعليه  جموف  أمحر  عقيق  من  بقرص  أنا  فإذا  فدخلته 
سرت  الباب  عىل  وإذا   ، األخرض  بالزبرجد  مكّلل  فضة  من 
 ، اهلل  رسول  حممد   : الباب  عىل  مكتوب  فإذا  رأيس  فرفعت 
عيل ويص املصطفى ، وإذا عىل السرت مكتوب: بّش شيعة عيل 
بطيب املولد . فدخلته فإذا أنا بقرص من زمرد أخرض جموف مل 
أر أحسن منه ، وعليه باب من ياقوت محراء مكللة باللؤلؤ ، 
وعىل الباب سرت فرفعت رأيس فإذا مكتوب عىل السرت ، شيعة 

عيل هم الفائزون.

 فقلت : حبيبي جربئيل : ملن هذا ؟ فقال : يا حممد لبن 
حيش   ، السلم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  ووصيك  عمك 
ويدعى   ، عيل  شيعة  إل  عراة  حفاة  القيامة  يوم  كلهم  الناس 
الناس بأسامء أمهاهتم ما خل شيعة عيل )عليه السلم( فإهنم 
يدعون بأسامء آبائهم . فقلت : حبيبي جربئيل ، وكيف ذاك ؟ 
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قال : ألهنم أحبوا عليًا فطاب مولدهم » )�(. 

إن الل نّظف السني و طّهره

وروى الصدوق يف األمايل عن أمحد بن احلسني املعروف 
بأيب عيل بن عبد ربه ، قال : حدثنا احلسن بن عيل السكري ، 

حدثنا   : قال   ، الوهري  زكريا  بن  حممد  حدثنا   : قال 
العباس بن بكار ، قال : حدثني احلسن بن يزيد ، عن فاطمة 
بنت موسى ، عن عمر بن عيل بن احلسني ، عن فاطمة بنت 
احلسني )عليه السلم( ، عن أسامء بنت أيب بكر ، عن صفية 
بنت عبد املطلب ، قالت : ملا سقط احلسني )عليه السلم( من 
يا   «  : النبي )صىل اهلل عليه وآله(  قال  أمه وكنت وليتها  بطن 
عمة هلمي إيل ابني » ، فقلت : يا رسول اهلل ، إنام مل ننظفه بعد 
، فقال )صىل اهلل عليه وآله( : » يا عمة أنت تنظفيه ؟ ! إن اهلل 

تبارك وتعاىل قد نظفه وطهره »)�( 

النساء  كتاب  عن  نقًل   ،194 ص   - الشاكري  حسني  احلاج   - والفواطم  العقيلة   -   1
املؤمنات.

2  - العقيلة والفواطم - احلاج حسني الشاكري - ص 197.
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و   ، أحياء  وهم  كزيارهتم  أمواتًا  )ع(  البيت  أهل  زيارة 
لزيارهتم يف حال احلياة مميزات ، ألهنم منبع النور و رمز الداية 
الربكات  وتتواصل   ، اإللية  الربكات  مهبط  و  اخلري  ، و حمط 
لتكون لزيارهتم بعد الوفاة عند مراقدهم خصائص تفيض عىل 
 ، املتعاقبة  العارفني بحّقهم واملحّبني لم من األجيال  املوالني 
ألهنم حبل اهلل املمدود بني السامء واألرض ، وأن اهلل ل يقطع 

حبله عن عباده ول يغلق بابه عن وافديه..

فكام كانت حياة السيدة املعصومة )ع( رمزًا رساليًا مفعاًم 
بالعطاء والتضحية ، كانت كذلك أيضًا بعد وفاهتا واستشهادها 
، وبشهادة ثلثة من األئمة املعصومني )ع( ، إن زيارهتا تعدل 

الّنة ، وأن من يزورها عارفًا بحقها توجب له الّنة.
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حرم أهل البيت )ع(

أيب  عىل  دخلوا  أهنم  الري  أهل  من  عدة  عن  وروي   /1
فقال:   . الري  أهل  من  نحن   : وقالوا  السلم  عليه  اهلل  عبد 
مرحبا بإخواننا من أهل قم ! فقالوا : نحن من أهل الري فأعاد 
 ، أول  به  أجاب  ما  بمثل  مرارا وأجاهبم  قالوا ذلك   ، الكلم 
فقال : إن هلل حرمًا وهو مكة ، وإن للرسول )ص( حرمًا وهو 
املدينة ، وإن ألمري املؤمنني حرمًا وهو الكوفة ، وإن لنا حرمًا 
وهو بلدة قم ، وستدفن فيها امرأة من أولدي تسمى فاطمة 

فمن زارها وجبت له النة.

 قال الراوي : وكان هذا الكلم منه قبل أن يولد الكاظم 
عليه السلم1.

من زارها فله الّنة

عن   ، سعد  عن   ، أبيه  عن   ، إبراهيم  بن  عيل  حدث   /2
عيل بن موسى الرضا )عليهام السلم( ، قال : قال : . يا سعد 
عندكم لنا قرب ، قلت له : جعلت فداك ، قرب فاطمة بنت موسى 
)عليهام السلم( ، قال : نعم ، من زارها عارفا بحقها فله النة ، 

1 -  بحار األنوار - العلمة املجليس - ج 57 - ص 216
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فإذا  أتيت القرب عند رأسها مستقبل القبلة ، وكرب أربعا وثلثني 
تكبرية ، وسبح ثلثا وثلثني تسبيحة ، وامحد اهلل ثلثا وثلثني 

حتميدة ، ثم قل . الزيارة1.

الرضا  احلسن  أبا  سألت   : قال  سعد  بن  سعد  عن   /3
)عليه السلم( عن فاطمة بنت موسى بن جعفر )عليه السلم( 

، فقال : من زارها فله النة2.

أي  ـ  السلم(  )عليه  الرضا  ابن  عن   : الزيارة  كامل   /4
اإلمام الواد )ع( ـ  قال : من زار قرب عمتي بقم فله النة3.

باب الّنة

5/ )روى القايض نور اهلل يف كتاب جمالس املؤمنني عن 
الصادق )عليه السلم( قال : إن هلل حرما وهو مكة ، أل إن 
املؤمنني  ، أل وإن ألمري  املدينة  لرسول اهلل )ص( حرما وهو 
)عليه السلم( حرما وهو الكوفة ، أل وإن قم الكوفة الصغرية 
، أل إن للجنة ثامنية أبواب ثلثة منها إىل قم . تقبض فيها امرأة 

1  - مستدرك الوسائل - املريزا النوري - ج 10 - ص 369 ، )12198(. ، وسيأيت نص 
لزيارة إن شاء اهلل.

2   - كامل الزيارات ص 536.

3   - كامل الزيارات ص 536.
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من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى )عليه السلم( ، وتدخل 
بشفاعتها شيعتي النة بأمجعهم . وعن سعد ، عن الرضا )عليه 
السلم( قال : يا سعد ، من زارها فله النة. وروي أن زيارهتا 

تعادل النة1.

زيارتا كزيارة الرضا )ع(

6/ و عن اإلمام الرضا )عليه السلم( أنه قال : )من زار 
املعصومة بقم كان كمن زارين(2.

وملعرفة عظمة زيارهتا من خلل هذا الترصيح من اإلمام 
الرضا )ع( ، علينا أن نعرف مكانة زيارة اإلمام الرضا )ع(..

1   - مستدرك سفينة البحار - الشيخ عيل النامزي الشاهرودي - ج 8 - ص 262
2  - ناسخ التواريخ 3 ، 68 ، و رياحني الشيعة ج 5 ص 35
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السلم عىل أرواح حممد و آل حممد ف األرواح

توّجه  أنه  العظام  واآليات  العلامء  أحد  عن  اشتهر  لقد 
فاطمة  للسيدة  املباركة  الروضة  من  القريبة  شيخان  مقربة  إىل 
و   ، الكبري  الراوية  روح  عىل  الفاحتة  لقراءة  )ع(  املعصومة 
األئمة  عند  املريض  الوكيل  و   ، الليل  )ع(  لألئمة  الصحايب 
املعصومني )ع( ، العامل النحرير ، والشيخ املّقر : زكريا بن آدم 
رضوان اهلل تعاىل عليه ، الذي قال يف حّقه اإلمام الرضا )ع( : 
)إن اهلل يدفع البلء بَك عن أهل قم ، كام يدفع البلء عن أهل 

بغداد بقرب موسى بن جعفر)ع((.

فلاّم وقف عليه وأخذ يقرأ الفاحتة عىل روحه ، خطر يف باله 
واختلج يف ذهنه سؤال يقول : هل زكريا بن آدم عىل ما هو عليه 
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من رفعة املقام ، وعظمة املنزلة ، وجللة الدر ، وكثرة ما ورد 
يف حّقه عن األئمة الطاهرين )ع( من املدح والثناء ، والتقدير 
واإلطراء ، أجّل شأنًا عند اهلل أم السيدة فاطمة املعصومة )ع( 

صاحبة القّبة السامية والروضة املنّورة؟

 ، الكبري  العامل  هذا  السؤال يف ذهن  هذا  انتقش  ما  وفور 
إنسانًا  يواجه  به  وإذا   ، الوسيم  خياله  صفحات  عىل  وارتسم 
يعرتضه ويزاحم أفكاره، ويقطع عليه هواجسه ، ويقول له ـ 
وهو يشري إىل األعىل ـ إقرأ هذه الكتيبة املنقوشة هنا ، ثم يرحل 

عنه.

عندها يلتفت هذا العامل الذي ترددت لديه فكرة األفضلية 
والسيدة  زكريا  بن  آدام   : الليلتني  الشخصيتني  هاتني  بني 
فاطمة املعصومة )ع( ، وينظر إىل الكتيبة فريى أنه قد متب فيها 

العبارة التالية : 

)السلم عىل أرواح حممد وآل حممد يف األرواح ، السلم 
عىل أجساد حممد وآل حممد يف األجساد(.

 ، بقراءهتا  إليه  أشار  الذي  ومن   ، الكتيبة  من  فيتعجذب 
وأ،ه كيف استطاع أن يقرأ ما يف ضمريه ، ويكتشف ما ارتسم 

يف ذهنه؟
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إنه قد أشار إليه بقراءة ما أخرجه من الرتدد الذي وقع فيه 
، والشك الذي اعرتضه ، وأدخله إىل اليقني بأفضلية السيدة 
فاطمة املعصومة )ع( والقطه بأنه ل يقاس بآل حممد ، صلوات 

اهلل عليهم أمجعني أحد.

فل   ، حممد  آل  من  هي  )ع(  املعصومة  فاطمة  والسيدة 
يقاس هبا أحد يف الفضيلة.

كام يقول اإلمام عيل )ع( يف هنج البلغة : )ل يقاس بآل 
حممد من هذه األّمة أحد ، ول يّسوى هبم من جرت نعمتهم 

عليه أبدًا ، هم أساس الدين ، وعامد اليقني()�(.

النجاة بفضل العصومة

نقل متواترا عن املرحوم السيد حممد الرضوي أحد خدام 
عامل  يف  املعصومة  السيدة  رأيت  ليلة  يف   : قال   ، املطهر  احلرم 
فانتبهت من   ، املنائر  : قم وأضئ مصابيح  تقول  الرؤيا وهي 
إىل  أربع ساعات  بقي  أنه  فرأيت  الساعة  إىل  ، ونظرت  نومي 
أذان الصبح ، فعدت إىل النوم ثانية ، فرأيت نفس الرؤيا بعينها 

1  - خصائص السيد فاطمة املعصومة )ع( كريمة أهل البيت )ع( ، ثلة من املحقني ، ص 
98 ، دار احلوراء ، بريوت ، لبنان 2004م.
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الثالثة رأيت نفس الرؤيا  ، ولكني عدت إىل النوم ، ويف املرة 
وقالت يل بغضب : أمل أقل لك أن تقوم وتضئ مصابيح املنائر 
؟ قمت وأضأت املصابيح ، وكان الو شديد الربودة والثلج 

يتساقط بغزارة وقد غطى األماكن.

 ويف اليوم التايل كان الو صحوا ، وكنت واقفا يف الصحن 
املطهر فرأيت مجعا من الزوار يتحدثون وأحدهم يقول لآلخر 
إضاءة  تأخرت  ولو   ، السيدة  نشكر هذه  أن  علينا  : كم جيب 

املصابيح دقائق معدودة للكنا من شدة الربد.

بغزارة  الثلج  تساقط  أثر  عىل  الزوار  هؤلء  أن  فتبني   
واختفاء معامل البلد قد ضلوا الطريق ، وبقوا يف وسط الصحراء 
، ولكن ملا أمرتني السيدة بإضاءة املصابيح بانت معامل املدينة 

لم وأوصلوا أنفسهم إليها ، ونجوا من أذى الربد وشدته1.

وقيل أن هؤلء من زوار البحرين.

وزالت معاناة حزة

الحتاد   « دويــلت  يف  الشيوعي  النظام  انحلل  بعد 

أهل  كريمة  عن   192  ñ  190 ص   - املعلم  عيل  حممد   - )س(  املعصومة  الفاطمة   -   1
البيت)ع(.
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 ، اإلسلمي  العامل  عىل  الدويلت  هذه  وانفتاح   » السوفيتي 
تتجه هيئة من احلوزة العلمية يف » قم « إىل » أذربيجان إلنتخاب 
جمموعة من األفراد املؤهلني لتحمل مسؤولية التبليغ يف بلدهم 

، وأخذهم إىل » قم « لدراسة العلوم الدينية. 

وكان شاب من »أذربيجان« إسمه »محزة« يرغب يف دراسة 
العلوم الدينية إل أن اليئة رفضت قبوله لعيب يف إحدى عينيه 
، فلم تتوفر فيه إحدى رشائط القبول ، فالطالب ـ يف نظر تلك 
اليئة ـ يلزم أن يكون ساملًا من العيوب اخللقية حتى ل يعاب 

وينتقص.  

فيبكي » محزة « حلرمانه من ذلك الدف الذي كان يسعى 
إليه.

فيبادر أبوه ويرص عىل املسئولني يف تلك اليئة ليقبلوه حتى 
ل ينعكس ذلك عىل نفسّية إبنه وحياته املستقبلّية .

ومراعاة لعواطف األب ، ونفسية اإلبن توافق اليئة عىل 
قبول » محزة « يف ضمن أكثر من مائة شاب ُارسلوا إىل » إيران «.

ويف » طهران « يتم استقبال الشباب األذربيجاين استقباًل 
لم  أخذت  حيث   ، والتلفيزيون  اإلذاعة  فيه  اشرتكت  حافًل 

الصور واألفلم. 
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عىل  التصوير  عدسة  يسلط  األفلم  مصوري  أحد  وكان 
عني » محزة « املعيوبة مكررًا . وأهديت نسخة من هذا الفيلم 
إىل املدرسة التي استقبلت هؤلء الشباب يف » قم « املقدسة . 
وذات يوم ، ويف صالون املدرسة ، يعرض ذلك الفيلم عليهم ، 
كنوع من الرتفيه وتغيري األجواء . ويف كل مّرة كانت تظهر عني 
» محزة « املعيوبة ، كانت تتصاعد صيحات الضحك من رفاقه 

.  إظلمت الدنيا يف عيني » محزة « . . وضاقت عليه احلياة. . 

فقرر الرجوع إىل بلده حتى ل يكون مورد استهزاء وحتقري 
السيدة  يودع  حتى  الشيف  احلرم  إىل  توجه  ولذلك   . رفاقه 
املعصومة )عليها السلم( ويبثها أمله وأحزانه . وبقلب منكرس 
، وعني تدمع بغزارة ، يتوجه إىل السيدة )عليها السلم( قائًل 
: يا بنت باب احلوائج !  قد جئتك من عىل بعد مئات األميال 
حتى أدرس حتت ظلك ورعايتك ، فأكون مبلغًا. . .  ولكنني 
ل استطيع حتمل كل هذا التحقري واإلستهزاء . .  ولذا قررت 

الرجوع إىل بلدي ، فاحرم جماورة حرمك الشيف .

وبعد أن بث » محزة « أحزانه وآلمه لكريمة أهل البيت 
)عليها السلم( ، خرج من أحد أبواب احلرم الشيف ، وإذا 
السلم  ، فريد رفيقه عليه  ، فيسّلم عليه  بأحد رفاقه  يلتقي  به 
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دون أن يعرفه .

فيناديه : » محزة « باسمه . فيلتفت إليه رفيقه قائًل ـ وقد 
أمعن النظر إليه ـ : ـ هذا أنت يا » محزة « ! 

ـ نعم ، أنا »محزة« ، ولكن ملاذا تنظر إيل هكذا ، وكأنك ل 
تعرفني ؟ 

»محزة« ! ماذا حدث لعينك ؟ كيف أصبحت ساملة ؟ 

عندها يتوجه »محزة« إىل أن عينه املعيوبة قد شفيت بربكة 
السيدة املعصومة )عليها السلم( .

فل حتقري ول استهزاء بعد اليوم .

فكان من أسعد الطلب ألنه وقع مورد عناية هذه السيدة 
الليلة ، وصار مظهرًا من مظاهر معجزات أهل بيت العصمة 

والطهارة يف »أذربيجان«1.

إىل الج أنا و زوجتي

أهل  مّداحي  أحد  القسمي  أبو  جواد  حممد  السيد  روى 
احلج  ألداء  حيايت  يف  اهلل  بيت  بزيارة  تشفت   : )ع(  البيت 

1  - املصدر.
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شميس  هجري   1372 عام  يف   . مرات  سبع  حوايل  الواجب 
 . بالضبط(  أذكر  )ل  الثانية  أو  األوىل   الفاطمية  األيام  ويف   ،
كان وقت التسجيل حلج العمرة و كنت راغبًا جدًا أن أتشف 
مل  السابقة  املرات  هذه  مدى  عىل  أنني  خصوصًا   . بالزيارة 
أصطحبها  أن  املرة  هذه  وددت  و   ، زوجتي  معي  أصطحب 

معي.

ويف إحدى ليايل العام 1376 هــ  ق ، وعندما كنت عائدًا 
من جملس عزاء ألهل البيت )ع( يف منزل أحد األصدقاء بإسم 
الصفائية ورأيت حرم  احلاج خلج وعندما وصلت إىل جرس 
 ، يا موليت   : قائًل  كاين  من  فخاطبتها  )ع(  املعصومة  السيدة 
هيئي وسائل فر احلج يل ولزوجتي ، ولك عيّل عهد أو نذر أن 

أزور لك زيارة خاّصة يف املدينة املنّورة .

ثم ذهبت إىل حرم السية املعصومة )ع( وقرأت زيارهتا و 
زيارة السيدة فاطمة الزهراء )سلم اهلل عليهام( وكررت طلبتي 

مرة أخرى قرب رضحيها.

و عندما عدت إىل املنزل قالت زوجتي : لقد اتصل بك 
أخوك اتصل به يف منزله.

فاتصلت هاتفيًا بأخي ، وعلمت أن وسائل سفري و سفر 
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زوجتي و أخوايت و أزواجهن و إخواين و نسائهم قد هتيأت 
من قبل والدي ، و بعد تسجيلنا ذهبنا تلك السنة إىل زيارة مكة 
املنور  املدينة  إىل  وصويل  بمحض  و   ، املنورة  واملدينة  املكرمة 
شكرت سيديت املعصومة )ع( و زرت لا زيارة خاّصة ، و قد 

كانت تلك السفرة و الزيارة ممّيزة و أفضل السفرات1.

زيارتا كزيارة الزهراء )ع(

السيد  املرحوم  الديني  املرجع  أن   ، شائع  بشكل  يروى 
املرعيش النجفي )رمحه اهلل( تّشف والده الليل بالذهاب إىل 
يأخذ  )ص(  الرسول  قرب  وعىل   . ثريًا  كان  حني  املكّرمة  مكة 
بالبكاء والنحيب ويطلب منه أن يرى قرب جّدته فاطمة الزهراء 

)سلم اهلل عليها( كي يزورها ويراها جهرًة.

ولدي  يا   : يقول  )ص(  الرسول  الرؤيا  عامل  يف  فريى 
إىل قم و زر  اذهب   . يبقى قرب جدتك خمفيًا  أن  أراد  اهلل  إن   !
فاطمة املعصومة )ع( وكأنك زرت جدتك الزهراء )سلم اهلل 

عليها(2.

1  -  حياة وكرامات فاطمة املعصومة. السيد حممد عيل احلسيني البقاعي ، ص 75 ، دار 
املحجة ، بريوت ، 2003م.

2 -  املصدر نفسه ، ص 83.



فاطمة المعصومة الجنة الموعودة�0

مأدبة إفطار السيدة العصومة )ع(

األحذية  مستودعات  قسم  مسئول  رشيفي  السيد  نقل 
العاّمل األفاضل يف قسم مستودع األحذية  الفخري عن أحد 
، أنه قال : منذ مّدة طويلة وأنا أعمل يف قسم مستودع األحذية 

اخلاص بحرم السيدة املعصومة )سلم اهلل عليها(.

كنت و سائر األخوة العاملني نامرس عملنا يف أحد األيام 
املبارك ويف مستودع األحذية رقم )8( اخلاص  شهر رمضان 
بالنساء وعندما حان أذان املغرب ذهب العاّمل الرسميون إىل 
وبعد   . وظيفتي  أؤّدي  لوحدي  وبقيت  املطّهر  احلرم  مضيف 
ميض مدة ليست بالقصرية عىل موعد اإلفطار و أنا ل زلت مل 
أفطر بعد ، فاختنقُت بعربيت فحّدثت نفيس قائًل : هل يرىض 

اهلل أن يرتكوين وحيدًا هنا جائعًا عطشًا !؟ 

فدخَلتمْ عيّل يف هذه األثناء سيدة جليلة من داخل رواق 
، وقالت  فيها متر وماء ساخن  ، وهي حتمل صينية  السيدات 

تفضل وكل هذا.

وبعد تناول هذا اإلفطار وضعت الصينية عىل الطاولة ، 
فاستلمت  املعصومة  السيدة  زائري  زائر من  ويف حينها دخل 
أثرًا  أرى  ل  يب  فإذا   ، املعنّي  مكانه  يف  أضعه  لكي  احلذاء  منه 
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للصينية ، وكذلك ل أثر للسيدة الليلة.

ولقد كان طعم التمر واملاء الساخن لذيذًا جدًا ، حيث مل 
أذق مثل هذا التمر و املاء منذ مخسني عامًا .. فأجهشت بالبكاء 

مع نفيس1.

1  - حياة و كرامات فاطمة املعصومة )46( السيد حممد عيل احلسيني البقاعي. دار املحجة 
البيضاء.
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لم( قال: روي عن اإلمام الرضا )عليه السَّ

نَّة(. َ  )ِمنمْ زارها عارفًا بحقها فله المْ

 فإذا أتيت القرب فقم عند رأسها مستقبل القبلة:

ثلثا  وسّبح   ) ُ ــربَ َأكمْ )اهلُل  تكبرية  وثلثني  أربعًا  وكرّب   
وثلثني تسبيحة )ُسبحاَن اهللِ( وامحد اهلل ثلثًا وثلثني حتميدة 

.)ِ ُد هلِلَّ ممْ َ )َاحلمْ

 ثّم قل:

َعىَل  لُم  َالسَّ  * اللِ  ِصْفَوَة  آَدَم  َعىَل  لُم  {َالسَّ
لُم َعىَل إِْبراِهيَم َخِليِل اللِ *  ُنوٍح َنبِيِّ اللِ * َالسَّ
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لُم َعىَل عيسى  لُم َعىَل ُموَسى َكِليِم اللِ * َالسَّ َالسَّ
لُم  لُم َعَلْيَك يا َرُسوَل اللِ * َالسَّ ُروِح اللِ * َالسَّ
لُم َعَلْيَك يا َصِفيَّ  َعَلْيَك يا َخْيَ َخْلِق اللِ * َالسَّ
خاتِِم  اللِ  َعْبِد  ْبَن  َد  مَّ حُمَ يا  َعَلْيَك  لُم  َالسَّ  * اللِ 
ْبَن  َعيِلَّ  اْلُْؤِمننَِي  َأِمَي  يا  َعَلْيَك  لُم  َالسَّ بِيِّنَي *  النَّ
يا  َعَلْيِك  لُم  َالسَّ  * اللِ  َرُسوِل  َوِصَّ  طالٍِب  َأِب 
يا  َعَلْيُكام  لُم  َالسَّ  * اْلعاَلنَِي  نِساِء  َدَة  َسيِّ فاِطَمُة 
َة *  نَّ اْلَ َأْهِل  َشباِب  َوَسيَِّدْي  ِة  ْحَ الرَّ َنبِيِّ  ِسْبَطْي 
اْلعابِِديَن  َد  َسيِّ َسنْيِ  اْلُ ْبِن  َعيِلٍّ  يا  َعَلْيَك  لُم  َالسَّ
َد ْبَن  مَّ لُم َعَلْيَك يا حُمَ اِظِريَن * َالسَّ َة َعنْيِ النَّ َوُقرَّ
لُم َعَلْيَك يا َجْعَفَر  بِيِّ * َالسَّ َعيِلٍّ باِقَر اْلِعْلِم َبْعَد النَّ
لُم َعَلْيَك يا  ٍد الّصاِدَق اْلبآرَّ ْاألِمنَي * َالسَّ مَّ ْبَن حُمَ
لُم َعَلْيَك  ْهِر * َالسَّ اِهَر الطُّ ُموَسى ْبَن َجْعَفٍر الطَّ
لُم َعَلْيَك  ضا اْلُْرَتىض * َالسَّ يا َعيِلَّ ْبَن ُموَسى الرِّ
ْبَن  َعيِلَّ  يا  َعَلْيَك  لُم  َالسَّ ِقيَّ  التَّ َعيِلٍّ  ْبَن  َد  مَّ حُمَ يا 
يا  َعَلْيَك  لُم  َالسَّ  * ْاأَلِمنَي  الّناِصَح  ِقيَّ  النَّ ٍد  مَّ حُمَ
 * َبْعِدِه  ِمْن  اْلَوِصِّ  َعىَل  لُم  َالسَّ َعيِلٍّ  ْبَن  َحَسَن 
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َولِيَِّك  َوَويِلِّ  َوِساِجَك  ُنوِرَك  َعىَل  َصلِّ  َاّللُهمَّ 
لُم  تَِك َعىَل َخْلِقَك * َالسَّ َوَوِصِّ َوِصيَِّك َوُحجَّ
لُم َعَلْيِك يا بِْنَت  َعَلْيِك يا بِْنَت َرُسوِل اللِ * َالسَّ
َأِمِي  بِْنَت  يا  َعَلْيِك  لُم  َالسَّ  * َوَخِدجَيَة  فاِطَمَة 
َسنْيِ  َسِن َواْلُ لُم َعَلْيِك يا بِْنَت اْلَ اْلُْؤِمننَِي * َالسَّ
لُم َعَلْيِك يا  لُم َعَلْيِك يا بِْنَت َويِلِّ اللِ * َالسَّ َالسَّ
َة َويِلِّ اللِ *  لُم َعَلْيِك يا َعمَّ ُأْخَت َويِلِّ اللِ * َالسَّ
ُة اللِ  لُم َعَلْيِك يا بِْنَت ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر َوَرْحَ َالسَّ
َبْيَننا َوَبْيَنُكْم  َف الُل  لُم َعَلْيِك َعرَّ َوَبَركاُتُه * َالسَّ
َحْوَض  َوَأْوَرَدنا  ُزْمَرتُِكْم  ِف  نا  َوَحَشَ َة  نَّ اْلَ ِف 
َأِب  ْبِن  َعيِلِّ  َيِد  ِمْن  ُكْم  َجدِّ بَِكْأِس  َوَسقانا  َنبِيُِّكْم 
ُيِرَينا  َأْن  َأْسَئُل الُل  َعَلْيُكْم *  طالٍِب َصَلواُت اللِ 
اُكْم ِف ُزْمَرِة  َمَعنا َوإِيَّ وَر َواْلَفَرَج َوَأْن جَيْ ُ ِفيُكْم السُّ
َيْسُلَبنا  ل  َوَأْن  َوآلِِه  َعَلْيِه  الل  َصىلَّ  ٍد  مَّ حُمَ ُكْم  َجدِّ
بُِحبُِّكْم  اللِ  إىَِل  ُب  َأَتَقرَّ َقِديٌر  َويِلٌّ  ُه  إِنَّ َمْعِرَفَتُكْم 
بِِه  ْسِليِم إىَِل اللِ راِضيًا  َوالتَّ َأْعدائُِكْم  ِمْن  َواْلَباَئِة 
ٌد  مَّ َغْيَ ُمْنِكٍر َول ُمْسَتْكِبٍ َوَعىَل َيِقنِي ما َأتى بِِه حُمَ
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َوبِِه راٍض َنْطُلُب بِذلَِك َوْجَهَك يا َسيِِّدي َاّللُهمَّ 
َوِرضاَك َوالّداَر الِخَرَة * يا فاِطَمُة اْشَفِعي يِل ِف 
َاّللُهمَّ   * ْأِن  الشَّ ِمَن  َشْأنًا  اللِ  ِعْنَد  َلِك  َفإِنَّ  ِة  نَّ اْلَ
ِمنِّي  َتْسُلْب  َفل  عاَدِة  بِالسَّ يِل  تَِم  َتْ َأْن  َأْسَأُلَك  إيِنِّ 
َة إِلَّ بِاللِ اْلَعيِلِّ اْلَعِظيِم  ما أنا ِفيِه َول َحْوَل َول ُقوَّ
تَِك  َوِعزَّ بَِكَرِمَك  ْلُه  َوَتَقبَّ َلنا  اْسَتِجْب  َاّللُهمَّ   *
َوآلِِه  ٍد  مَّ حُمَ َعىَل  الُل  َوَصىلَّ  َوعاِفَيتَِك  تَِك  َوبَِرْحَ

اِحِنَي} *�.. َم َتْسِلياًم يا َأْرَحَم الرَّ ِعنَي َوَسلَّ َأمْجَ

1   - بحار األنوار ج 102 ص 265 ـ 267



�� السيد محمود الموسوي

من زارين آتيه ف ثلث مواطن

 قال أبو احلسن الرضا )عليه السلم( : من زارين عىل بعد 
داري وشطون1 مزاري أتيته يوم القيامة يف ثلث مواطن حتى 
أخلصه من أهوالا : إذا تطايرت الكتب يمينا وشامل ، وعند 

الرصاط ، وعند امليزان.

من زار الرضا فله الّنه

عن أيب احلسن موسى بن جعفر )عليهام السلم( ، قال : 
من زار ابني هذا – و أومأ إىل أيب احلسن الرضا )عليه السلم( 

- فله النة.

1  -  أي : بعد مزاري.
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كمن زار الل ف عرشه

بن  موسى  احلسن  أيب  عن   ، املازين  سليامن  بن  حييى  عن 
جعفر )عليهام السلم( قال : من زار قرب ولدي كان له عند اهلل 
كسبعني حجة مربورة ، قال : قلت : سبعني حجة ، قال : نعم 
وسبعامئة حجة ، قلت : وسبعامئة حجة ، قال : نعم وسبعني 
الف حجة ، قلت : وسبعني الف حجة ، قال : رب حجة ل 
تقبل ، من زاره وبات عنده ليلة كان كمن زار اهلل يف عرشه . 
قلت : كمن زار اهلل يف عرشه ، قال : نعم ، إذا كان يوم القيامة 
 ، اآلخرين  من  وأربعة  األولني  من  أربعة  اهلل  عرش  عىل  كان 
وموسى  وإبراهيم  فنوح  األولني  من  هم  الذين  األربعة  اما 
اآلخرين  من  الذين  األربعة  واما   ، السلم(  )عليهم  وعيسى 
يمد  ثم   ، السلم(  )عليهم  واحلسني  واحلسن  وعيل  فمحمد 
املضامر فيقعد معنا : من زار قبور األئمة )عليهم السلم( ال 
ان أعلهم درجة وأقرهبم حبوة من زار قرب ولدي عيل )عليه 

السلم(.
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حني  قل  اهلل(،  )رمحه  الصدوق  الشيخ  قال 
تدخل:

ِة َرُسوِل اللِ َصىلَّ الل  {بِْسِم اللِ َوبِاللِ َوَعىَل ِملَّ
يَك  َعَلْيِه َوآلِِه َأْشَهُد َأْن ل إِلَه إِلَّ الُل َوْحَدُه ل َشِ
ا َويِلُّ  دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َوَأنَّ َعِليًّ مَّ َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَ

اللِ}.
وجهه  واستقبل  قربه  َعىَل  تقف  َحّتى  ورس 

بوجهك واجعل القبلة بني كتفيك وقل :
يَك  َشِ ل  َوْحَدُه  الُل  إِلَّ  إِلَه  ل  َأْن  {َأْشَهُد 
ُد  َسيِّ ُه  َوَأنَّ َوَرُسوُلُه  َعْبُدُه  دًا  مَّ حُمَ َأنَّ  َوَأْشَهُد  َلُه 
َواْلُْرِسِلنَي  اأَلْنبِياِء  ُد  َسيِّ ُه  َوَأنَّ َوالِخِريَن  لنَِي  اأَلوَّ



ِد َخْلِقَك  ٍد َعْبِدَك َوَنبِيَِّك َوَسيِّ مَّ َاّللُهمَّ َصلِّ َعىَل حُمَ
َك َاّللُهمَّ  ِعنَي َصلًة ل َيْقوى َعىَل إِْحصائِها َغْيُ َأمْجَ
َعْبِدَك  َأِب طالٍِب  ْبِن  َعيِلّ  اْلُْؤِمننَِي  َأِمِي  َصلِّ َعىَل 
َوَجَعْلَتُه  بِِعْلِمَك  اْنَتَجْبَتُه  الَِّذي  َرُسولَِك  َوَأِخي 
لِيَل َعىَل َمْن َبَعْثَتُه  هاِديًا ِلَْن ِشْئَت ِمْن َخْلِقَك َوالدَّ
ين بَِعْدلَِك َوَفْصِل َقضائَِك  بِِرسالتَِك َوَدّياِن الدِّ
لُم َعَلْيِه  ِه َوالسَّ َبنْيَ َخْلِقَك َواْلَُهْيِمَن َعىَل ذلَِك ُكلِّ
بِْنِت  فاِطَمَة  َعىَل  َصلِّ  َاّللُهمَّ  َوَبَركاُتُه  اللِ  ُة  َوَرْحَ
َسنْيِ  َسِن َواْلُ ْبَطنْيِ اْلَ َنبِيَِّك َوَزْوَجِة َولِيَِّك َوُأمِّ السِّ
َرِة  اْلَُطهَّ الّطاِهَرِة  ْهِر  الطُّ َة  نَّ اْلَ َأْهِل  َسيَِّدْي َشباِب 
َة  نَّ َدِة نِساِء َأْهِل اْلَ ِة َسيِّ ِكيَّ ِة الزَّ ِضيَّ ِة الرَّ ِقيَّ ِة النَّ ِقيَّ التَّ
َك َاّللُهمَّ  ِعنَي َصلًة َل َيْقوى َعىَل إِْحصائِها َغْيُ َأمْجَ
َسنْيِ ِسْبَطْي َنبِيَِّك َوَسيَِّدْي  َسِن َواْلُ َصلِّ َعىَل اْلَ
ليَلنْيِ  َوالدَّ َخْلِقَك  ِف  اْلقائَِمنْيِ  َة  نَّ اْلَ َأْهِل  َشباِب 
بَِعْدلَِك  يِن  الدِّ َوَدّيايَن  بِِرسالتَِك  َبَعْثَت  َمْن  َعىَل 
َوَفْصيَلْ َقضائَِك َبنْيَ َخْلِقَك َاّللُهمَّ َصلِّ َعىَل َعيِلّ 
لِيِل َعىَل  َسنْيِ َعْبِدَك اْلقائِِم ِف َخْلِقَك َو الدَّ ْبِن اْلُ
يِن بَِعْدلَِك َوَفْصِل  َمْن َبَعْثَت بِِرسالتَِك َوَدّياِن الدِّ

فاطمة المعصومة الجنة الموعودة�0



َصلِّ  َاّللُهمَّ  اْلعابِديَن  ِد  َسيِّ َخْلِقَك  َبنْيَ  َقضائَِك 
َأْرِضَك  ِف  َوَخِليَفتَِك  َعْبِدَك  َعيِلٍّ  ْبِن  ٍد  مَّ حُمَ َعىَل 
ٍد  مَّ بِيِّنَي َاّللُهمَّ َصلِّ َعىَل َجْعَفِر ْبِن حُمَ باِقِر ِعْلِم النَّ
تَِك َعىَل َخْلِقَك  الّصاِدِق َعْبِدَك َوَويِلِّ دينَِك َوُحجَّ
َاّللُهمَّ َصلِّ َعىَل ُموَسى ْبِن  ِعنَي الّصاِدِق اْلبارِّ  َأمْجَ
َجْعَفٍر َعْبِدَك الّصالِِح َولِسانَِك ِف َخْلِقَك الّناِطِق 
تَِك َاّللُهمَّ َصلِّ َعىَل َعيِلِّ  ِة َعىَل َبِريَّ جَّ بُِحْكِمَك َواْلُ
َضا اْلُْرَتىض َعْبِدَك َوَويِلِّ ِدينَِك اْلقائِِم  ْبِن ُموَسى الرِّ
بَِعْدلَِك َوالّداِعي إىَِل ِدينَِك َوديِن آبائِِه الّصاِدِقنَي 
َاّللُهمَّ َصلِّ  َك  َغْيُ إِْحصائِها  َعىَل  َيْقوى  َصلًة ل 
بَِأْمِرَك  اْلقائِِم  َوَولِيَِّك  َعْبِدَك  َعيِلٍّ  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعىَل 
ٍد  مَّ َوالّداِعي إىَِل َسبِيِلَك َاّللُهمَّ َصلِّ َعىَل َعيِلِّ ْبِن حُمَ
َسِن ْبِن َعيِلٍّ  َعْبِدَك َوَويِلِّ ِدينَِك َاّللُهمَّ َصلِّ َعىَل اْلَ
ي  تَِك اْلَُؤدِّ اْلعاِمِل بَِأْمِرَك اْلقائِِم ِف َخْلِقَك َوُحجَّ
اْلَْخُصوِص  َخْلِقَك  َعىَل  َوشاِهِدَك  َنبِيَِّك  َعْن 
َرُسولَِك  َوطاَعِة  طاَعتَِك  إىَِل  الّداِعي  بَِكراَمتَِك 
تَِك  ِعنَي َاّللُهمَّ َصلِّ َعىَل ُحجَّ ًصَلواُتَك َعَلْيِهْم َأمْجَ
باِقَيًة  ناِمَيًة  ًة  تامَّ َصلًة  َخْلِقَك  ِف  اْلقائِِم  َوَولِيَِّك 
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ْنيا  َعُلنا َمَعُه ِف الدُّ ُه ِبا َوَتْ ُل ِبا َفَرَجُه َوَتْنُصُ ُتَعجِّ
َوُأوايِل  ِهْم  بُِحبِّ إَِلْيَك  ُب  َأَتَقرَّ إيِنِّ  َاّللُهمَّ  َوالِخَرِة 
ْنيا  ُهْم َفاْرُزْقنِي ِبِْم َخْيَ الدُّ ُهْم َوُأعاِدي َعُدوَّ َولِيَّ
َوالِخَرِة  ْنيا  الدُّ َشَّ  ِبِْم  َعنِّي  ْف  َواْصِ َوالِخَرِة 

َوَأْهواَل َيْوَم اْلِقيَمِة.
• ثّم جتلس عند رأسه وتقول :

َة  لُم َعَلْيَك يا ُحجَّ لُم َعَلْيَك يا َويِلَّ اللِ َالسَّ َالسَّ
اأَلْرِض  ُظُلامِت  ِف  اللِ  ُنوَر  يا  َعَلْيَك  لُم  َالسَّ اللِ 
يا  َعَلْيَك  لُم  َالسَّ يِن  الدِّ َعُموَد  يا  َعَلْيَك  لُم  َالسَّ
لُم َعَلْيَك يا واِرَث ُنوٍح  واِرَث آَدَم َصْفَوِة اللِ َالسَّ
لُم َعَلْيَك يا واِرَث إِبراِهيَم َخِليِل اللِ  َنبِيَّ اللِ َالسَّ
لُم  لُم َعَلْيَك يا واِرَث إْسامِعيَل َذبِيِح اللِ َالسَّ َالسَّ
َعَلْيَك  لُم  َالسَّ اللِ  َكِليِم  ُموَسى  واِرَث  يا  َعَلْيَك 
لُم َعَلْيَك يا واِرَث  يا واِرَث ِعيسى ُروِح اللِ َالسَّ
َأِمِي  واِرَث  يا  َعَلْيَك  لُم  َالسَّ اللِ  َرُسوِل  ٍد  مَّ حُمَ
اْلُْؤِمننَِي َعيِلٍّ َويِلَّ اللِ َوَوِصِّ َرُسوِل َربِّ اْلعاَلنَِي 
لُم  َالسَّ ْهراِء  الزَّ فاِطَمَة  واِرَث  يا  َعَلْيَك  لُم  َالسَّ
َشباِب  َسيَِّدْي  َسنْيِ  َواْلُ َسِن  اْلَ واِرَث  يا  َعَلْيَك 
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َسنْيِ  لُم َعَلْيَك يا واِرَث َعيِلٍّ ْبِن اْلُ َة َالسَّ نَّ َأْهِل اْلَ
ْبِن  ِد  مَّ حُمَ واِرَث  يا  َعَلْيَك  لُم  َالسَّ اْلعابِِديَن  َزْيِن 
لُم َعَلْيَك يا  لنَِي َوالِخرين َالسَّ َعيِلٍّ باِقِر ِعْلَم اأَلوَّ
لُم َعَلْيَك  ٍد الّصاِدِق اْلبارِّ َالسَّ مَّ واِرَث َجْعَفٍر ْبِن حُمَ
ا  َ َأيُّ َعَلْيَك  لُم  َالسَّ َجْعَفٍر  ْبِن  ُموَسى  واِرَث  يا 
اْلبارُّ  اْلَوِصُّ  ا  َ لُم َعَلْيَك َأيُّ ِهيُد َالسَّ ِديُق الشَّ الصِّ
كاَة  لَة َوآَتْيَت الزَّ ِقيُّ َأْشَهُد َأنََّك َقْد َأَقْمَت الصَّ التَّ
َوَعَبْدَت  اْلُْنَكِر  َعِن  ْيَت  َوَنَ بِاْلَْعُروِف  َوَأَمْرَت 
َأَبا  يا  َعَلْيَك  لُم  َالسَّ اْلَيِقنُي  َأتاَك  َحّتى  ِلصًا  ُمْ الَل 

ُه َحِيٌد َمِيٌد. ُة اللِ َوَبَركاُتُه إِنَّ َسِن َوَرْحَ اْلَ
• ثم تنكب َعىَل القرب وتقول:

َوَقَطْعُت  َأْرِض  ِمْن  َصَمْدُت  إَِلْيَك  َاّللُهمَّ 
بَِغْيِ  يِن  َتُردَّ َول  ْبنِي  يِّ ُتَ َفل  تَِك  َرْحَ َرجاَء  اْلبِلَد 
َأِخي  اْبِن  َقْبِ  َعىَل  بِي  َتَقلُّ َواْرَحْم  حاَجتِي  َقضاِء 
يا  ي  َوُأمِّ َأْنَت  بَِأِب  َوآلِِه  َعَلْيِه  َصَلواُتَك  َرُسولَِك 
َعىَل  َجَنْيُت  ِمَّا  عائِذًا  واِفدًا  زائِرًا  َأَتْيُتَك  َمْولَي 
إىَِل  يِل شاِفعًا  َفُكْن  َظْهِري  َعىَل  َواْحَتَطْبُت  َنْفِس 
ُموٌد  حَمْ َمقاٌم  ِعْنَد اللِ  َفَلَك  َوفاَقتِي  َفْقِري  َيْوَم  اللِ 
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َوَأْنَت ِعْنَدُه َوجيٌه.
• ثّم ترفع يدك اليمنى... وتقول :

ِهْم َوبِِولَيتِِهْم َأَتَوىّل  ُب إَِلْيَك بُِحبِّ َاّللُهمَّ إيِنِّ َأَتَقرَّ
ْم َوَأْبَرأ ِمْن ُكلِّ َولِيَجٍة  َلُ ْيُت بِِه َأوَّ َتَولَّ آِخَرُهْم باِم 
ُموا  َ َواتَّ نِْعَمَتَك  ُلوا  َبدَّ ِذيَن  الَّ اْلَعِن  َاّللُهمَّ  ْم  ُدوَنُ
ُلوا الّناَس  َنبِيَِّك َوَجَحُدوا َوَسِخُروا بِإِماِمَك َوَحَ
ْعَنِة  ُب إَِلْيَك بِاللَّ ٍد َاّللُهمَّ إيِنِّ َأَتَقرَّ مَّ َعىَل َأْكتاِف آل حُمَ
ْنيا َوالِخَرِة يا َرحُن. َعَلْيِهْم َواْلَباَءِة ِمْنُهْم ِف الدُّ

• ثّم حتّول إىَِل عند رجليه وقل :
َعىَل  الل  َصىلَّ  َسِن  اْلَ َأَبا  يا  َعَلْيَك  الل  َصىلَّ 
ُق  َت َوَأْنَت الّصاِدِق اْلَُصدَّ ُروِحَك َوَبَدنَِك َصَبْ

َقَتَل الُل َمْن َقَتَلَك بِاأَلْيِدي َواأَلْلُسِن.
• ثّم تصيّل صلة الزيارة، ثم تقول :

ُمْلِكِه  ِف  ائُِم  الدَّ الُل  يا  أسألَك  إيِنِّ  َاّللُهمَّ 
ُد ِف ِكْبِيائِِه  ِه اْلُطاُع ِف ُسْلطانِِه اْلَُتَفرِّ اْلقائِِم ِف ِعزِّ
اْلعاِلُ  تِِه  َبَريَّ ِف  اْلعاِدُل  َبقائِِه  ِة  َدْيُموِميَّ ِف  ُد  اْلَُتَوحِّ
َتْأِخِي ُعُقوَبتِِه إِلِي حاجاِت  اْلَكريُم ِف  تِِه  َقِضيَّ ِف 
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ام  َوُكلَّ َلَدْيَك  َمْوُقوَفٌة  َوآمايِل  إَِلْيَك  وَفٌة  َمْصُ
إَِلْيِه  َوَطريِقي  َعَلْيِه  َدلييِل  َفَأْنَت  َخْيٍ  ِمْن  ْقَتنِي  َوفَّ
راِغٍب  ُكلُّ  إَِلْيِه  َمِلّيًا  يا  اْلَطالِِب  َتُؤُدُه  َقديرًا ل  يا 
ما ِزْلُت َمْصُحوبًا ِمْنَك بِالنَِّعِم جاِريًا َعىَل عاداِت 
اإِلْحساِن َواْلَكَرِم أْسَألَك بِاْلُقْدَرِة الّناِفَذِة ِف مَجيِع 
عاِء  ُجُبُه بَِأْيَسِ الدُّ ِم الَِّذي َتْ اأَلْشياِء َوَقضائَِك اْلُْبَ
ْت َوإىَِل  تِي َنَظْرَت ِبا إىَِل اْلِباِل َفتشاَمَ ْظَرِة الَّ َوبِالنَّ
َفاْرَتَفَعْت  مواِت  السَّ َوإىَِل  َحْت  َفَتَسطَّ اأَلْرِضنَي 
َرْت  َفَتَفجَّ اْلبِحاِر  َوإىِل  َفاْرَتَفَعْت  مواِت  السَّ َوإىَِل 
َوَلُطَف  اْلَبَشِ  ظاِت  َلَ َأَدواِت  َعْن  َجلَّ  َمْن  يا 
َمُد يا َسيِّدي إِلَّ  اْلِفَكِر ل ُتْ َعْن َدقائِِق َخَطراِت 
ُشْكرَا َفَمتى ُتْىص َنْعامُؤَك يا إِلِي َوُتازى آلُؤَك 
يا َمْولَي َوُتكاَفأ َصنائُِعَك يا َسيِِّدي َوِمْن نَِعِمَك 
اِكُروَن  الشَّ َيْشُكُر  ُشْكِرَك  َوِمْن  اْلاِمُدوَن  َمُد  َيْ
َعىَل  َوالّناِشُ  َعْفِوَك  ِف  ُنوِب  لِلذُّ اْلُْعَتَمُد  َوَأْنَت 
لِلُضِّ  اْلكاِشُف  َوَأْنَت  ِسْتَِك  َجناَح  اْلاِطئنَِي 
َئٍة َأْخفاها ِحْلُمَك َحّتى َدِخَلْت  بَِيِدَك َفَكْم ِمْن َسيِّ
َعَلْيها  َعُظَمْت  َحّتى  َفْضُلَك  ضاَعَفها  َوَحَسَنٍة 
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َوَأْن  اْلَعْدُل  إِلَّ  ِمْنَك  ُياَف  َأْن  َجَلْلَت  ُمازاُتَك 
َعيَلَّ  َفاْمُنْن  َواْلَفْضُل  اإِلْحساُن  إِلَّ  ِمْنَك  ُيْرجى 
ُكُم بِِه َعْدُلَك  ُذْلنِي باِم َيْ باِم َأْوَجَبُه َفْضُلَك َول َتْ
ِب  َلساَخْت  بُِذُنوِب  اأَلْرُض  َعِلَمِت  َلْو  َسيِِّدي 
َأِو  َلْخَتَطَفْتنِي  الّسمواُت  َأِو  ْتنِي  َلَدَّ اْلِباُل  َأِو 
َمْولَي  َمْولَي  َسيِِّدي  َسيِِّدي  أَلْغَرَقْتنِي  اْلبِحاُر 
ِرْمنِي ما  َر ُوُقوِف لِِضياَفتَِك َفل َتْ َمْولَي َقْد َتَكرَّ
ِضنَي ِلْسألتَِك يا َمْعُروَف اْلعاِرِفنَي  َوَعْدَت اُلَتَعرِّ
يا َمْعُبوَد اْلعابِِديَن يا َمْشُكوَر الّشاِكريَن يا َجِليَس 
ُموَد َمْن َحَِدُه يا َمْوُجوَد َمْن َطَلَبُه يا  الّذاِكِريَن يا حَمْ
ُه يا َغوَث  ُبوَب َمْن َأَحبَّ َدُه يا حَمْ َمْوُصوَف َمْن َوحَّ
وَء إِلَّ ُهَو يا َمْن ل ُيَدبُِّر اأَلْمَر  ُف السُّ َمْن ل َيْصِ
ُلُق  ْنَب إِلَّ ُهَو يا َمْن ل َيْ إِلَّ ُهَو يا َمْن ل َيْغِفُر الذَّ
ُل اْلَغْيَث إِلَّ ُهَو َصلِّ َعىَل  ْلَق إِلَّ ُهَو يا َمْن ل ُيَنزِّ اْلَ
َربِّ  اْلغاِفريَن  َخْيَ  يا  يِل  َواْغِفْر  ٍد  مَّ حُمَ َوآِل  ٍد  مَّ حُمَ
إيِنِّ َأْسَتْغِفُرَك اْستِْغفاَر َحياٍء َوَأْسَتْغِفُرَك اْستِْغفاَر 
َوَأْسَتْغِفُرَك  إِناَبٍة  اْستِْغفاَر  َوَأْسَتْغِفُرَك  َرجاٍء 
َرْهَبٍة  اْستِْغفاَر  َوَأْسَتْغِفُرَك  َرْغَبٍة  اْستِْغفاَر 
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اْستِْغفاَر  َوَأْسَتْغِفُرَك  طاَعٍة  اْستِْغفاَر  َوَأْسَتْغِفُرَك 
َوَأْسَتْغِفُرَك  إِْقراٍر  اْستِْغفاَر  َوَأْسَتْغِفُرَك  إِيامٍن 
َتْقوى  اْستِْغفاَر  َوَأْسَتْغِفُرَك  إِْخلٍص  اْستِْغفاَر 
اْستِْغفاَر  َوَأْسَتْغِفُرَك  ٍل  َتَوكُّ اْستِْغفاَر  َوَأْسَتْغِفُرَك 
ِمْنَك  هاِرٍب  َلَك  عاِمٍل  اْستِْغفاَر  َوَأْسَتْغِفُرَك  ٍة  ِذلَّ
ٍد َوُتْب َعيَلَّ َوَعىَل  مَّ ٍد َوآِل حُمَ مَّ إَِلْيَك َفَصلِّ َعىَل حُمَ
يا  َخْلِقَك  مَجِيِع  َعىَل  َوَتُتوُب  ُتْبَت  باِم  ووالَِديَّ 
يا  ِحيم  الرَّ بِاْلَغُفوِر  ُيَسّمى  َمْن  يا  اِحِنَي  الرَّ َأْرَحَم 
ِحيِم يا َمْن ُيَسّمى بِالَغُفوِر  َمْن ُيَسّمى بِالَغُفوِر الرَّ
َتْوَبتِي  َواْقَبْل  ٍد  مَّ حُمَ َوآِل  ٍد  مَّ حُمَ َعىَل  َصلِّ  ِحيِم  الرَّ
َضاَعتِي  َواْرَحــمْ  َسْعيِي  َواْشُكْر  َعَميِل  َوَزكِّ 
َغْوَث  يا  َمسألتِي  يِّْب  ُتَ َول  َصْوِت  ُجْب  َتْ َول 
ْعُهْم  تِي َسلِمي َوُدعائِي َوَشفِّ اْلُْسَتِغيثنَِي َوَأْبِلْغ َأئِمَّ
تِي إَِلْيِهْم َكام َيْنَبِغي  ِف مَجِيِع ما َسْألُتَك َوَأْوِصْل َهِديَّ
بَِأْضعاٍف ل  َلَك  َيْنَبِغي  ما  ذلَِك  ِمْن  َوِزْدُهْم  ْم  َلُ
اْلَعيِلِّ  بِاللِ  إِلَّ  َة  ُقوَّ َول  َحْوَل  َول  َك  َغْيُ ِصيها  ُيْ
ٍد َوآلِِه  مَّ اْلَعِظيِم َوَصىلَّ الُل َعىَل َأْطيِب اْلُْرَسِلنَي حُمَ
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