
  

 (راز عدم ازدواج حضرت معصومه )س

در مدينه منوره چشم به جهان گشود.  371در اول ذيقعده (حضرت فاطمه معصومه)س

اش نجمه خاتون است. او از جعفر )ع( و مادر گراميپدر بزرگوارش حضرت موسي بن 

قرار  (کودکي تا جواني تحت تربيت پدر بزرگوارش و برادر مکرّمش حضرت رضا)ع
هاي مراجعان به مقامي رسيد که مدال افتخار داشت و در علم و تقوا و پاسخ به پرسش

مرو آن حضرت  فداها ابوه از پدر خود دريافت داشت. بعد از ورود حضرت رضا )ع( به

اي را به وسيله يکي از غالمان خويش براي خواهرش فرستاد که با رسيدن نامه، نامه
هجري به  103بالفاصله فاطمه معصومه)س( آماده سفر گشت. آن حضرت در سال 

همراه پنج تن از برادران )فضل، جعفر، هادي، قاسم، زيد( و تعدادي از برادرزادگان و 

 دندکنيزان روانه خراسان ش

 (... نامه ای از سید مهدی شجاعی به) از جنس آسمان

دخترها جنسشان از جنس گوهري است که اين گوهر، دردانه آفرينش است. 

اول او را آفريده باشد و  ترين مخلوق خداست. درست مثل يک گل که خدامحبوب

بعد جهان را به مثابه گلداني براي وجود او طراحي کرده باشد.خودش تصريح کرده 
آفريدم. اگر مردان و حتي است که اگر به خاطر گل جمال او نبود، جهان را نمي

ترين مردان، صنعت خداوندند، بانوي ما هنر خداوند است.اگر حضرت محمد بزرگ

ست و موال علي )ع( قلب آفرينش، زهراي مرضيه جگر خلقت )ص( عقل آفرينش ا
 (است. )و جگر خلقت را خون کردند آنها که... بماند

 

 

 

 

 عصمت

لقب ))معصـومه((  ,بـر اسـاس روايتـى که مـرحـوم سپهر در ))ناسخ(( از امام رضا)ع( روايت کـرده

  :را به حضـرت معصـومه, امام هشتـم اعطـا کـرده انـد. طبق ايـن روايت امـام رضـا)ع( فـرمود

همانند ، زيارت کندهرکس حضرت معصومه را در قـم (())من زار المعصومه بقـم کمـن زارنى))

ايـن روايت را مـرحـوم محالتـى نيز به هميـن تعبيـر نقل  ((.کسى است که مرا زيارت کرده باشد

  .کـــرده است

ـران,  ,با تـوجه به ايـن که عصمت به چهارده معصـوم)عليهم السالم( منحصر نيست بلکه همه پيامب

  .امامـان و فـرشتگـان معصـوم هستنـد

فـاطمه زهـرا و امامـان)عليهم السالم( به ))چهارده معصوم((  ,حضـرت رسـول اکـرم و علت اشتهار

آن است که آنها عالوه بر مصـونيت از گناهان صغيره و کبيره, از ))ترك اولـى(( نيز که منافات با 

  .عصمت ندارد, پاك و مبرا بودند

  :مرحوم مقرم در کتابهاى ارزشمند

 ـر(( دالئل عصمت حضرت ابـوالفضل و حضرت علـى اکبرالعباس(( و ))علـى االکب))

ـرت  ()عليهماالسالم را بر شمرده است. و مرحـوم نقـدى در کتاب ))زينب الکبـرى(( از عصمت حض

ـ سخـــن گفته است. و مولف ))کريمه اهلبيت(( شـواهد عصمت حضرت  زينب ـ سالم اهلل عليها

  .معصومه)س( را بازگو نموده است

به ايـن که حضرت معصـومه)س( نام شـريفشان ))فاطمه(( است و در حال حيات به  و با تـوجه

زيـرا بـر اسـاس  ,))معصـومه(( ملقب نبـودند, تعبير امام)ع( دقيقا به معناى اثبـات عصمت است

  :قاعده معروف

تعليق حکـم به وصف مشعر بـر عليت است(( داللت حـديث شـريف بـر عصمت آن بزرگـوار ))

  .تـرديـد خـواهـد بـود بـى

 
 

 

 

 

http://www.aviny.com/occasion/ahlebeit/bastegan/masoomeh/veladat/88/ezdevag.aspx
http://hamblogi.ir/blogs/culturalsocial/archive/2008/10/30/888.aspx


 

 خبر والدت بانویی بزرگوار

 خبر ناي زيراداشت خاص اهميتى( السالم عليهم)بيتاهل براى  تولد فاطمه معصومه سالم اهلل عليها
 از همان ايام شيعيانشد و به اين ترتيبمى اعالم  السالم عليه صادق امام توسط بارها تولد از قبل

که گروهى از شيعيان رى نزد امام شدند. از جمله آنگاهبه شناخت مقام واالى وى فرا خوانده مى
 رى اهل ما: گفتند آنان. قم اهل از مابرادران بر آفرين: فرمود حضرت آمدند، صادق عليه السالم 

اال ان هلل تعالى حرما و هو مکه. »ار فرمود. و ادامه داد: راتکر پيشين جمله همان امام ولى. هستيم
حرما و هو المدينه اال ان الميرالمؤمنين حرما و هو الکوفه اال ان حرمى و حرم اال ان لرسول اهلل

 بعدى قم اال ان قم کوفتنا الصغيره. ولدى

ى و اسمها فاطمه بن موسى. اال ان للجنه ثمانيه ابواب ثالث منها الى قم.تقبض فيها امراه هى من ولد
 «. تدخل بشفاعتها شيعتناالجنه باجمعهم

براى خداوند حرمى است که مکه است، حرم رسول، مدينه حرم اميرمومنان کوفه است وحرم من و 
فرزندانم قم است. بدانيد قم کوفه کوچک ماست. بدانيد بهشت هشت در داردکه سه در آن به سوى 

شيعيان کند که نامش فاطمه دختر موسى است. همهدر آنجا وفات مى قم است.بانويى از اوالد من
 (137ص 77بحاراالنوار جشوند. )ما به شفاعت او وارد بهشت مى

به توانست گروهى از اهالى رى را به عزيمتطور طبيعى مىاين خبر و نحوه تعريف حضرت از قم به
قم به خاطر حضور فاطمه کبرى  اى را که شهرسوى قم برانگيزد و درحقيقت اهميت ويژه

 بازگو کند.براى آنانيافتمى
 چنين آمدن از وانديشه فکر صاحبان جمله از قم مردم از گروههايى خاطر همين بهگفت توانمى 

 شمارى لحظه وى مقدم پاسداشت ويارى و زمان آن رسيدن فرا براى و بودند مطلع قم به بانويى
آيد از جمله اين که قم حرم ائمه طاهرين است. مىبه دستاين روايت از نيز ديگرى نکات. کردندمى

 و  المالس عليه على امام ، موضوعى که در دهها روايت ديگراز زبان پيامبر صلي اهلل عليه وآله وسلم
 . استشده اشاره آن به ديگرى از پس يکى ائمه اغلب

ولد وى پرداخت. آن روز يکى ازشيعيان ت پيشگويى به در خبرى ديگر نيز امام صادق عليه السالم 
جلوتر نهاد و مبهوت از گويد. گامىبه نزد حضرت آمد، امام را ديد که با کودکى در گهواره سخن مى

گوييد؟ امام اورا دعوت کرد تا با کودك در گهواره سخن اين واقعه پرسيد: آيا با اين طفل سخن مى
بلکه گفت: اى مرد نامى را  ;ودك نه تنها جوابش را دادبگويد. مرد باز هم جلوتر آمد و سالم کرد.ک

دارد پس نامش اى که خداوند آن را دشمن مىمتولد شده است[ انتخاب کردهبراى دخترت ]که تازه
صادق را عوض کن]وى نام دخترش را حميرا گذاشته بود[ شگفتى مرد دو چندان شد. آنگاه امام

 : فرمود عليه السالم 
 « دم موسى است.اين کودك فرزن»

به خاك کند که نامش فاطمه است. او را در سرزمين قمخداوند از او دخترى به من عنايت مى
 «. شودبرايش واجب مىسپارند. هر شخصى که او را در قم زيارت کند، بهشتمى
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سمنان دانان حقوق بسیج فرهنگی واحد


