
 

 
 1ص  ،حرضت معصومه

 بسم الله الرّحامن الرّحیم 

 حرضت معصومه

در روز  دربارۀ حرضت معصومهآقا اسامعیل داستانی بِنیسی برگرفته از سخرنانی حاج منت زیر، 

 . است آوران عاشورا، در هیأت پیام 12/3/1401شنبه، پنج

 

 دارای حرم ۀطمنُخستین فا

 1دار شدیارسار شدی / اّولین فاطمه هستی که حرم  ۀسبب نیست شام جلو بی

 

 انگیز پیکر سالم حضرت معصومه رای شگفتماج  

و   الّدین مرعشی نجفیالله شهابآیت مرحوم در زمان ، هم 2که مرحوم پدرمان  نقل کردبرادر بزرگم 

فرماندار قم پیش من آمد و  الله مرعشی فرمودند: »زمانی پس از ایشان، بارها نقل کردند که آیتهم 

 "رسد.میونلی پیدا شده که به رسداب حرم مطهّر حرضت معصومهفت: "تگ 

دست راه رفتم بهکردم، مّدتی مشعلبا او و یک خادم حرم، به آن تونل رفتم. من که جلوتر حرکت می

 ن وارد شدم. و به آن دو گفتم که وارد نشوند. آنان وارد نشدند و م  تا این که به رسداب رسیدیم

به صورت   مناّما  ؛گفتمیمرحوم پدرمان یکی از این دو عدد را ـ دخرت را دیدم  8ـ  7پیکر سامل 

 در بودند.که هر کدام در یک تابوِت بیم نیست. ـ دقیق یاد

های ایشان رشد کرده را تشخیص دادم و دیدم که موها و ناخندر میان آنان حرضت معصومه

های آن حرضت، پس از شهادت ایشان و در  اند که موها و ناخنکه ایشان دریافته آید  )به نظر می است!  

 سال رشد کرده است!( 1300طول حدود 

کعتی  یک مناز دور   ؛ سپسشانه کردمهم اصالح و  ، همهای ایشان را کوتاه و موهایشان راناخن

 از رسداب بیرون آمدم.   و خواندم

 
 از: یاسین قاسمی. 1
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)گویا ایشان ماجرا را به فرماندار نقل کرده فرماندار پرسید: »شام چطور به حرضت دست زدید؟« 

 پاسخ دادم که من به ایشان م حرم هستم.  بودند.(

جا را ببندید؛ که مکان مقّدسی است و کسی حّق ورود ندارد. فرماندار در  گاه به او گفتم که اینآن

 .« ل را بستجلو رسداب دیوار کشید و ورودی تون

 تر، بیش حرضتآن درمان فرمودند: »شنیدن این ماجرا باعث شد که من به زیارت یک روز، مرحوم پ

 «.مو مرشّف ش

کرد، گذاشت و ایشان را ستایش می پس از مّدتی یکی از علام که مرحوم پدرمان به ایشان احرتام می 

ماجرا که از شام شنیده   نایصّحت  ۀو دربار  مرفتالله مرعشی آیت  پیش گفت: »من ان به مرحوم پدرم

را به هر کسی و   ام، آن که من زنده  هنگامیدرست است؛ اّما تا "از ایشان پرسیدم. ایشان فرمود: بودم، 

 ."« در هر جایی نقل نکنید

   .هم برای علام و افراد خاص  آن   کردند؛نقل می   پدرمان این ماجرا را فقط در مجالس خصوصی مرحوم  

پدرمان  مرحوم خواهرم پرسیدم که آیا شام هم این ماجرا را از تنهاداستانی بنیسی، از نده، اسامعیل ب

 .بار نقل کردند.« و مفّصل ماجرا را به یاد داشت  ۵ـ  4اید؟ گفت: »بله؛ ایشان آن را شنیده

سامل حرضت  پیکر الله مرعشی ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ آیت این که حرضت  ۀربار بنده، د

 . است، سند محکم دیگری از زبان یک عامل دیگر هم دارم  هرا زیارت کردمعصومه

 

 شناخنت عظمت آن حرضت ترین راهبه

 . های مختلفی وجود داردراه معصومه طمۀمقامات معنوی حرضت فاعظمت و برای شناخنت 

 است.   ایشان ۀعلیهم. ـ دربار  اهل بیت ـ سالم الله تعالی ۀ احادیث رشیف، هاآن راهترین کی از به ی

ها به ما  آن  ۀت ـ سالم الله تعالی علیهم. ـ دربار اهل بیستایش که  کمی هستندهای خیلیامامزاده 

   آنان قرار گرفته است. ۀهای ویژ است که مورد ستایش   ی مقّدسو یکی از آنان این بانو  هرسید
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 !تن از اهل بیت  12حرم واحد 

  سولِ لر  لِ  ن  ، و اِ ة  ك م   و  ا و ه  م  ر  ح   هِ ل  لِ  ن  اِ »حرضت امام جعفر صادق ـ سالم الله تعالی علیه. ـ فرمودند: 

ا، و ة  الكوف   و  ا و ه  م  ر  ح   ني  ؤمِ ال   رِ میِل   ن  ، و اِ ة  دين  ال   و  ا و ه  م  ر  ح   ر م  ة  ق م  ، و اِن  ل نا ح  و  ب لد  برای   ؛3ه 

حرمی است و آن مدینه است و برای  خدا حرمی است و آن مکّه است و برای رسول ]خدا[

 حرمی است و آن کوفه است و برای ما حرمی است و آن، رسزمین قم است.« امیرالؤمنین

را  که در این شهر قرار دارد، حرم حرضت زهپس شهر مقّدس قم و حرم مطهّر حرضت معصومه

الزّمان ـ سالم الله تعالی علیهم. ـ است و شاید بتوان از این حدیث رشیف نتیجه گرفت  تا حرضت صاحب

 آنان را در این حرم مطهّر زیارت کرد. همۀتوان که می

  

 محّل دفن حرضت معصومه  ۀخرب غیبی دربار 

ت دف ن  فيه ا  »مودند: حدیث پیشین فر  مۀ حرضت امام جعفر صادق ـ سالم الله تعالی علیه. ـ در ادا  و س 

ة   ّمٰى فاِطم  شود که فاطمه نامیده  جا زنی از فرزندان من به خاک سپرده می ؛ و در آن امر ا ٌة ِمن ا ولدی ت س 

 شود.«می

راوی این حدیث رشیف، آن حرضت هنگامی این خرب غیبی را بیان فرمودند که هنوز پدر   گفتۀبِنا بر  

  4حرضت امام کاظم ـ سالم الله تعالی علیه. ـ به دنیا نیامده بودند ، یعنی:بزرگوار حرضت معصومه

 و این مطلب، هامنند خربهای غیبی دیگر اهل بیت ـ سالم الله تعالی علیهم. ـ تحّقق پیدا کرد. 

 

 زیارت آن حرضت اخروی اثر

 : فرمودندق ـ سالم الله تعالی علیه. ـ حرضت امام صاد

 شود.«؛ کسی که او را زیارت کند، بهشت بر او واجب می۵ة  ن  الج    ه  ب ت ل  ج  ها و  زار   نم  » .1

 
 .1، ش 330، ص 21العلوم، ج عوامل 3
 «.الكاظم ديول   أن قبلمنه الكالم هذا كان ووی: »االّر  قال  4
 .۵، ش 267، ص 99و ج  317، ص 48بحاراألنوار، ج  ۵
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 «کند.زیارت او با بهشت برابری می ؛6ة  ن  الج   ل  عادِ ها ت  ت  یار  زِ  ن  اِ » .2

  عّمۀ؛ کسی که 7ة  ن  الج   ه  ل  م  ف  ق  تی بِم  ع   ن زار  م  » ـ سالم الله تعالی علیه. ـ فرمودند:  حرضت امام جواد

 مرا در قم زیارت کند، برای او بهشت است.« 

؛ کسی که او را  8ة  ن  الج    ه  ل  ها ف ق  ح  ا بِ ف ها عاِر ن زار  م  »  ا ـ سالم الله تعالی علیه. ـ فرمودند: حرضت امام رض

 « زیارت کند، در حالی که به حّق او آگاه باشد، برای او بهشت است.

ق ها«  اعارِف معنای »  ۀدربار ت ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ  بهجمحّمدتقی    اللهیتاز حرضت آ پرسیده   بِح 

؛ یعنی: باور  9« .بداند بالتر  یگران و از د تریینپاین را از مقام معصوم ایشان  »مقام: فرمودندشد. 

حرضت  هستند و اّول جۀدر در ـ سالم الله تعالی علیهم. ـ  ، معصومینآفرینشدر عال م داشته باشد که 

 .بعد ۀدر درجمعصومه

  شانمطهّر  بر رضیح ه،زیارت کردآن حرضت را  هاقرن  در طول و عرفا علام  ، مسائل شاید برای همین

 اند.تواضع کرده ایشان و در برابر  هها زدبوسه

تواند  کارهایی می او کیست و چه  «خود» کند،کسی که »زیارت« او بهشت را به زائرش واجب می 

 انجام دهد؟!

 

 حرضتآن  ۀز زیارت هررو 

ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ به بنده سفارش کردند که هر روز به زیارت آن حرضت برو   10مرحوم پدرم 

 به ایشان سالم کن.  و اگر نرفتی، از خانه 

از   شد، خود ایشان هم مقیّد بودند که هر روز به زیارت آن حرضت مرشّف شوند و اگر توفیق منی

 کردند.از خانه، به آن حرضت سالم عرض میشان و یا روی حرم مطهّر آن حرضت یا از رس کوچه روبه 
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فاعت آن حرضت ۀگست   ش 

تِ » حرضت امام جعفر صادق ـ سالم الله تعالی علیه. ـ فرمودند: تِها شيع  فاع  ن ة    ي  ت دخ ل  بِش  الج 

ِعِهما  بِ  « .شد خواهند  بهشت وارد او  فاعت ش   با من شيعيان  ۀهم؛ 11جم 

آن حرضت قرار خواهد  مورد شفاعت  دارد و یا خواهد داشت، داشته یا  وجود که ای ه شیعپس هر 

 را قبول خواهد کرد.ایشان شفاعت  خداوند وال ـ جّل جالله. ـ گرفت و 

  اللهیتآاند که حرضت  ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ نقل کرده  مصباح یزدیمحّمدتقی  الله  آیتحرضت  

قط  فمعصومه آيا حرضتدند که پرسیده شد فرمو می ـ رضوان الله تعالی علیه. ـ بهجت محّمدتقی 

برای دیگران  شفاعتشان  وخواهند کرد شفاعت  برای دیگران همخواهند کرد یا اهل قم شفاعت برای 

برای اهل قم، میرزای قمی که قربشان در قربستان شیخان است،  : »فرمودند ایشان هم مؤثّر خواهد بود؟  

 12«ند.کنمی شفاعت برای همه،  حرضتکافی است. آن 

 

 ّق آن حرضت و خشنودکردن ایشانراه ادای ح

  حّق  توانـ رضوان الله تعالی علیه. ـ پرسیده شد که چگونه می بهجتمحّمدتقی  اللهیتآحرضت از 

 :یدبگو  یادز: »فرمودندرد؟  خشنود ک   را از خود  یشاناو  را ادا    یها. ـعلتعالی    الله  سالمـ  حرضت معصومه  

ل  لل  ا  " ِة بِنِت موس   یٰ  ع له م  ص  ة  ال عصوم  ر   یفاِطم  معصومه،   ۀ ؛ یعنی: خدایا! بر فاطم13«."بِن ج عف 

 ، درود فرست. دخرت موسی بن جعفر
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12 https://eitaa.com/mesbahyazdi_ir/1331. 
13 https://eitaa.com/bahjat_ir/4077. 


