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ش�عر پیون�دی با ج�ان آدمی دارد و به بهترین ش�یوه مفاهیم بلند را در جان و خمیر آدمی بلک�ه در تاریخ جاودانه 
می س�ازد. پیامبر صلی اهلل علیه و آله به دالئلی خاص هرگز ش�عر نگفت ولی شاعران متعهد را ستود. ائمه علیهم 
الس�الم اشعاری سروده اند که به مناس�بت زادروز حضرت ثامن الحجج علیه السالم، یکی از سروده های زیبای 

امام رضا علیه السالم را می خوانیم:
شیخ صدوق با سند خویش از ریان بن صلت نقل می کند که امام رضا علیه السالم این شعر را برایم خواند:

یَِعیُب النَّاُس ُکلُُّهْم َزَماناً             َو َما لَِزَمانِنَا َعیٌْب ِسَوانَا
مردم هماره به روزگار عیب می گیرند ، ولی روزگار جز ما عیبی ندارد 

َماُن بِنَا َهَجانَا نَِعیُب َزَمانَنَا َو الَْعیُْب ِفینَا              َو لَْو نََطَق الزَّ
بر روزگار عیب می گیریم در صورتی که عیب در ماست ، 

اگر روزگار زبان داشت عیب ما را می گفت
ئَْب یَتُْرُك لَْحَم ِذئٍْب          َو یَأُْکُل بَْعُضنَا بَْعضاً ِعیَاناً  َو إِنَّ الذِّ

 براستی که گرگ گوشت گرگ را نمی خورد،  در حالی که بعضی از ما دیگری را آشکارا می خورد
َبِْسنَا لِلِْخَداِع ُمُسوَك ِطیٍب             َو َویٌْل لِلَْغِریِب إَِذا أَتَانَا

خود را برای فریب مردم می آرائیم،  وای بحال غریبی که به سراغ ما بیاید
  عيون أخبار الرضا ع ج 2، ص: 412

سروده ای از
 امام رضا علیه السالم
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روز زیارتی مخصوص امام رضا )علیه السالم( � 23 ذی القعده

روز زیارتی مخصوص
 حضرت امام رضا علیه السالم

در فضیلت ماه ذی القعده و به خصوص روز زیارتی امام رضا )علیه السالم( شایسته دیدیم مطالب 
ذیل را به محضر خوانندگان محترم تقدیم کنیم:
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مرحوم حاج ش�یخ عباس قمی در وقای��ع االی�ام و نیز مفاتیح الجنان 
می نویسد :

بدان که این ماه اول ماههای حرام اس�ت که حق تعالی در قرآن مجید 
ذک�ر فرم�وده )و آنها ذی القع�ده و ذی الحجه ، محرم و رجب اس�ت که در 
اسالم معظم و مکرم بوده اند( و سید ابن طاووس روایتی نقل کرده که ذی 
القعده محل اجابت دعاست در وقت شدت  و در روز یکشنبه این ماه نمازی 
با فضیلت بس�یار از رس�ول خدا )صل�ی اهلل علیه و آله و س�لم( روایت کرده 
ک�ه مجملش آن اس�ت که هر که آنرا به ج�ا آورد توبه اش مقبول و گناهش 
آمرزیده ش�ود و خصماء او در روز قیامت از او راضی ش�وند و با ایمان بمیرد 
و دینش گرفته نشود و قبرش گشاده و نورانی گردد و والدینش از او راضی 
گردند و مغفرت شامل حال والدین او و ذریه او گردد و توسعه رزق پیدا کند 
و ملك الموت با او در وقت مردن مدارا کند و به آسانی جان او بی�رون شود. 

) شرح این نماز پر فیض در مفاتیح الجنان آورده شده(
 و نی�ز روایت ش�ده که هر ک�ه در یکی از ماههای حرام س�ه روز متوالی که 
پنجش�نبه و جمعه و شنبه باشد روزه بگیرد ثواب 900 سال عبادت برای او 

نوشته شود . اما مناسبت های مهم این ماه عبارتند از:
- 1 ذی القعده والدت با سعادت حضرت معصومه )س(

- 5 ذی القعده باال بردن دیوار خانه کعبه توسط حضرت ابراهیم )ع(
- 6 ذی القعده نامه نوشتن حضرت مسلم در کوفه برای امام حسین )ع(

- 11 ذی القعده والدت با سعادت امام رضا )ع(
- 23 ذی القعده روز بس�یار شریفی است ، این روز زیارتی مخصوص امام 

رضا )ع( است و زیارت آن حضرت از دور و نزدیك سنت است.
 عالمه ی مجلسی می گوید :

زیارت حضرت رضا علیه السالم در روزهای مقدس اسالمی افضل است؛ 
خصوصا روزهایی که اختصاص به آن حضرت دارد. مثل روز والدت )11 ذی 
القعده( و روز ش�هادت آن حضرت )مطابق مش�هور آخر ماه صفر( سپس از 
کتاب اقبال مرحوم س�ید بن طاووس استحباب زیارت آن حضرت را در روز 
23 ذی القعده )طبق روایتی روز ش�هادت آن حضرت( نیز نقل می کند و در 
پایان می نویس�د : استحباب زیارت آن حضرت در ماه رجب گذشت )بحار 
االنوار جلد 99 صفحات 43 و 44( . مرحوم محدث قمی روز 25 ذی القعده 

را نیز به این موارد ضمیمه کرده است.
قال سیدبن طاووس فی االقبال:

و رایت فی بعض تصانیف اصحابنا العجم رضوان اهلل علیهم، انه یستحب 
ان یزار موالنا الرضا علیه السالم یوم ثالث وعشرین من ذی القعده، من قرب 

او بعد. ببعض زیاراته المعروفه او بما یکون کالزیاره من الروایه بذلك. 
 مثل روزی که متولد شدم

دور باش�ی یا نزدیك، امروز روز دیدار اس�ت، اما من خیلی دعا کردم که به 
نزدیك خویش دعوتم کند. غس�ل طهارت کردم، پ�اك و حالل ترین لباس را 
پوش�یدم. کسی منتظر من اس�ت. باید آرام و آهسته قدم برداشت که در هر 
قدم ذکری با ثوابی است: سبحان اهلل ، الحمدهلل ...، اما قدم ه���ای من آرام 
نمی ش�وند. بلکه پرواز می کنند. آخ���ر آنجا که به س�ویش م���ی شتابند، 
قطعه ای از بهش�ت است. لحظه ای بزرگ منتظر من است، بزرگتر از لحظه 
تول�دم. آم�ده ام به قلعه )ال ال�ه اال اهلل( داخل ش�وم و اذن دخول می خوانم: 
» فاذن لی یا موالی فی الدخول افضل ما اذنت الحد من اولیاءِك؛ موالی من! به 
من اجازه بده وارد شوم، همانطور که به یکی از دوستان نزدیکت اجازه می دهی 

و بلکه بهتر از آن!«
 ش�ك ندارم که اج�ازه می ده�د... و حاال حتماً لحظه خ�وش آمد گویی 
است:»بسم اهلل و باهلل و فی سبیل اهلل ...« سالم می دهم و شك ندارم که زود 
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پاس�خ می گوید. سرم را به نش�انه احترام پایین انداخته ام و 
نگاهم را به نشانه شرمندگی.

»... ای خدای�ی ک�ه ب�ه یکتای�ی ات و رس�الت پیامبرت 
اق�رار دارم! ب�ر محم�د و آل پاک�ش درود فرس�ت، چن�ان 
 درودی ک�ه هی�چ کس ج�ز خ�ودت نتوان�د بش�ماردش...«

»... الله�م إلیک صم�دت ِمن ارضی...؛ خداوندا از س�رزمینم 
خارج شدم و به تو رو کردم، شهرها را زیر پا گذاشتم به امید 
 رحمت تو! پس بی پناهم مکن و دست خالی برم مگردان...«

نم�از زیارت خوان�ده ام، برای ف�رج دعا ک�ردم و برای همه 
مؤمنان. حاال نوبت حرف ها و خواهش های خودم اس�ت. چه 
بگویم حاال که میزبان مهربان، منتظر شنیدن است و چگونه 

بگویم؟ به زبان مادری ام حرف می زنم.
موالی عزیزم! آمده ام مثل همیش�ه برای وعده هایی که 
داده ای؛ ام�ا این بار آمده ام ، ن�ه فقط برای هزار حج و هزار 
عمره مقبولی که هنوز هم نه اس�تطاعت رفتنش را دارم و نه 

لیاقت مقبول بودنش را.
آم�ده ام نه فقط برای اینکه به خوابم بیایی و مثال بگویی 

فالن حاجت و فالن آرزویت را برآوردم.
حتی نیامده ام فقط برای گرفتن بهشتی که ضمانت کرده 
ای یا رهایی از آتشی که خودم به پا کرده ام. برای همه اینها 
آم�ده ام اما نه فقط همین. این بار آم�ده ام که خواهش کنم 
به آن وعده بزرگتر وفا کنی. غسل طهارت کرده ام و آمده ام 
تا کمکم کنی » دوباره متولد ش�وم«، پاک و سبک شوم، مثل 

روزی که از مادر زاده شدم.
آق�ای عزیز! به دادم ب�رس، من گناه دارم. یک بار بزرگ 
گناه که با رضایت ش�ما از سنگینی اش رها خواهم شد، شما 
که شرطی از ش�روط امان الهی هستی. می ترسم که با این 
همه زائر ش�کایت ما را نزد خدا ببری که » خدایا! همین قوم 

مرا غریب و مهجور نگه داشتند«
آری! غریبی آن نیس�ت که نام و نسبت را نشناسند، این 
است که حقت را نشناسیم، حق »امام بودن« و اطاعت شدن 

را، حق » مطیع« داشتن را.
م�ی خوام در غریبی این روزگار، با دیدگان باز به دیدنت 
بیایم که پس از تولدم در آخرت، س�ه بار به بازدیدم بیایی و 
از هول و هراس غریبی و تنهایی نجاتم دهی ... و می دانم که 

می آیی، آقاتر از این حرف ها هستی امام رئوف!
کمک�م کن که پی�ش از مرگ بمیرم و خ�دا بیامرزدم، به 

خاطر گل روی شما...
»الله�م انی اس�ئلک ی�ا اهلل الدائم فی ُملک�ه... خداون�دا 
مجلل تر از آنی که جز از عدالتت بترس�یم یا جز امید فضل و 
احسانت را در دل بپروریم، منت بگذار و با ما به فضلت رفتار 

کن نه با عدالتت... یا من یسمی بالغفور الرحیم ...«
ب�س و  اس�ت  گفت�ن  دع�ا  ت�و  وظیف�ه   !   حاف�ظ 

در بند آن مباش که نشنید یا شنید
 برگرفته از نامه جامعه نش��ریه جامعة الزهرا )علیها سالم(

  
سالم علی آل طه و یس

سالم علی آل خیر النبیین
سالم علی روضه حل فیها

امام یباهی به الملک و الدین
امام به حق شاه مطلق که آمد
حریم درش قبله گاه سالطین

شه کاخ عرفان گل شاخ احسان
در درج امکان مه برج تمکین

علی بن موسی الرضا کز خدایش
رضا شد لقب چون رضا بودش آیین

زفضل و شرف بینی او را جهانی
اگر نبودت تیره چشم جهان بین

پی عطر روبند حوران جنت
غبار درش را به گیسوی مشکین

اگر خواهی آری به کف دامن او
برو دامن ار هر چه جز اوست بر چین
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*حـــرمســـومیـن 

چشم و چراغ شهر کهن شيراز حرم امامزاده بزرگوار احمد بن 
موسی مشهور به شاهچراغ است.قبل از آنكه علت نامگذاري اين 
امامزاده واجب التعظيم را به ش��اهچراغ بيان نمائي��م الزم اس��ت 
پاره اي از فضائل اخالقي اين بزرگوار را ذکر کرده تا بهتر نس��بت 

به حضرتش شناخت داشته باشيم.
بنا به نقل شيخ مفيد)ره( در کتاب)ارشاد(، احمد بن موسي)ع( 
مردي فاضل و با ورع و محدث و کريم النفس و جليل القدر بوده 
و امام کاظم)ع( او را بر ديگر فرزندانش مقدم مي داش��ت و بعد از 
حض��رت رضا)ع( عزيزترين فرزندانش بود، و مزرعه خود را که به 

نام )يسيريه(معروف بود به وي بخشيد.
و در کتاب »بدايع االنوار« از«لب االنس��اب« نقل ش��ده که 
جناب احمد بن موس��ي)ع( هزار قرآن بخط خود تحرير نموده و با 

پول آن غالم مي خريد و بعد آنها را آزاد مي نمود.
اسماعيل بن موسي)ع( برادر احمد)ع( مي گويد: وقتي پدرم با 
فرزندانش به مزرعه خود در حوالي مدينه ميرفت بيست نفر از خدم 
و حشم پدرم با احمد بودند، هرگاه احمد بر مي خواست آنها هم بپا 

مي خاس��تند و هر وقت احمد مي نشست آنها هم مي نشستند، و 
پدرم پيوسته به او نظر عنايت و مرحمت داشت و از او غافل نمي 

شد و همچنين در ديد ما برادران محترم بود تا پير شد.
زمانيكه خبر ش��هادت موس��ي بن جعفر)ع( در مدينه منتش��ر 
شد، مردم مدينه جلو خانه ام احمد گرد آمدند، احمد بن موسي)ع( 
از خان��ه بيرون آمد و با جمعيت بطرف مس��جد رس��ول خدا)ص( 
حرک��ت کردند. چون احمد صاحب جاللت و عظمت خاصي بود و 
مخصوصا در عبادت ساعي و در ترويج دين کوشا بود مردم تصور 
کردند که او امام و جانش��ين پدر خود اس��ت و با او بيعت کردند، 
پس از آنكه حاضرين با احمد بيعت نمودند وي باالي منبر رفت و 

سخنراني بسيار جالبي ايراد کرد و فرمود:
»ايه��ا الناس کما انكم جميع��ا في بيعتي فإني في بيعُة  اخي 
علي الرضا)ع( واعلموا انه االمام والخليفه من بعد ابي وهو ولي اهلل 
وحجته والفرض علي وعليكم من اهلل ورس��وله، طاعته واجب بكل 

ما يأمرنا«.
»اي مردم، همانطوريكه ش��ما در بيعت من هس��تيد من نيز 
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در بيع��ت برادرم علي الرضا)ع( هس��تم، پ��س بدانيد که او 
اس��ت امام و خليفه و حجت بعد از پدرم واو است ولي خدا 
و حجتش از ناحيه خدا و رس��ولش، بر من و بر همه ش��ما 
اطاعتش واجب اس��ت وهر چه م��ا را فرمان دهد بايد پذيرا 

باشيم و اطاعت نمائيم«.
حض��ار، س��خنان احم��د را پذيرفتند و احم��د در جلو 
جمعيت پش��ت س��ر او از مس��جد خارج و روان��ه خانه امام 
هش��تم)ع( شدند و در خانه امام رضا)ع( با حضرتش تجديد 
بيعت نمودن��د و امام)ع( از احمد تقدي��ر کرد و برايش دعا 
فرم��ود، و احمد همواره در خدم��ت امام رضا)ع( بودتا آنكه 
مأمون حضرت را به خراس��ان طلبيد و واليتعهدي را بعهده 

اش گذاشت.
احمد بن موسي)ع( در حجاز به سيدالسادات و در ايران 
به ش��اه چراغ معروف مي باش��د، اما علت نامگذاري آن به 
سيدالسادات به جهت عبادت و جاللت و وثاقتش بوده ولي 
چه علتي باعث گش��ته که او را به شاه چراغ گفته اند را در 

عبارات ذيل بررسي مي کنيم.
مرحوم عالمه مجلس��ي در بحار آورده است که احمد 
بن موس��ي)ع( تصميم گرفت در خراس��ان خدمت حضرت 
رضا)ع( برسد، سادات و بني هاشم که از تصميم وي آگاهي 
يافتند گروه زيادي همراه او حرکت کردند و ظاهرا از طريق 

عراق و بصره بطرف شيراز رفتند.
مأمون که از حرکت س��ادات با خبر شده بود به هراس 
افتاد و به تمام حكام و استانداران مسير خراسان نوشت که 

از آمدن سادات جلوگيري کنند.
هنگاميك��ه خبر ورود ايش��ان به س��رزمين فارس، به 
گوش)قتلغ خان( اس��تاندار شيراز رسيد سپاهي ترتيب داده 
و براي نبرد با احمد بن موس��ي)ع( به خارج از شيراز گسيل 

و آماده نبرد شد.
سپاه قتلغ خان در هشت فرسخي شيراز و نقطه اي به 
نام)خان زينان( با احمد بن موس��ي)ع( و همراهانش مواجه 

گرديد و جنگ سختي روي داد.
در گرم��ا گرم نبرد، يكي از نظاميان قتلغ خان فرياد بر 
آورد،)اگر ش��ما به قصد ديدار حضرت رضا)ع( به اين س��فر 
و اين س��رزمين آمده اي��د، او ديگر در ميان ما نيس��ت، او 

درگذشته است(.
پس از انتشار خبر شهادت امام رضا)ع( غالب همراهان 
احمد بن موسي)ع( پراکنده شدند و تنها تعدادي از برادران 

و اقوام نزديكش از او جدا نشده و تا آخر مقاومت کردند.
نظ��ر به اينكه ديگر امكان بازگش��ت ب��ه حجاز نبود، 
ناگزير راه شيراز را در پيش گرفت، سپاه دشمن او را دنبال 
کردند، و در نقطه اي که قبر شريفش اآلن هست، او را به 

شهادت رسانيدند.
پيكرپاك و مطهر حضرت احمد بن موس��ي)ع(، فرزند 
بالفصل امام کاظم)ع( مشهور به)شاه چراغ( در شيراز بعد از 
450 سال تر و تازه پديدار گشت و به اين وسيله محل قبر 
شريفش مشخص گرديد، چون در دوره سالطين ديالمه که 
تا حدي طرفداران اهل بيت عصمت و طهارت)ع( از حالت 
تقيه بيرون آمده بودند صلحاء و عباد ش��يراز در مقام يافتن 

مرقد مطهر آن شاهزاده عظيم الشأن بر آمدند.
در زمانيكه مش��غول تجسس و تفحص مرقد منور آن 
ش��اهزاده واالتبار بودند پيرزن صالح��ه اي نزد عضدالدوله 
ديلمي سلطان فارس آمد و عرض کرد در حوالي منزل من 
تپه اي است که در روي آن نيمه شب هاي چراغي روشن 
مي ش��ود که مانند مش��عل پرنوري مي درخشد و همينكه 
بمحل روشنائي مي روم چيزي ديده نمي شود شاه از رجال 
و درباريان خود و بعضي از علماء و شيوخ شيراز دراين باب 
تحقيقاتي بعمل آورد و چيزي دس��تگيرش نشد و گفتند که 
چون گوينده پير زن فقيري اس��ت ش��ايد در نظر گرفته که 

بدين وسيله استفاده بنمايد.
ش��اه متقاعد نش��د و فرمود که م��ن از بيانات اين زن 
بوي حقيقت مي شنوم و تصميم اتخاذ کرد که خود شخصا 
به اي��ن قضيه رس��يدگي کند تا صحت و س��قم مطلب را 
کش��ف نمايد لذا شبانگاه به منزل آن پيرزن رفته و در آنجا 

استراحت مي کند.
عضدوالدول��ه مقارن نيمه ش��ب بخ��واب رفت و آنزن 
صالحه مترصد روشن ش��دن چراغ گرديد همينكه بطريق 
شب هاي گذشته نور چراغ ظاهر شد ببالين شاه دويد و سه 
مرتبه عرض کرد: شاه � چراغ � شاه چراغ � شاه چراغ يعني 

اي شاه چراغ روشن و هويدا شده است.
عضدوالدوله از خواب جس��ته و صدق اظهارات آن زن 
صالحه را مش��اهده نمود و برخاست بمحل چراغ دويد و با 
کمال تعجب ديد که روش��نائي بكلي محو گرديد و با ترك 
آن نقطه باز چراغ روش��ن گرديد، هفت مرتبه روشن شدن 
چراغ و رفتن ش��اه بدان نقطه تكرار ش��د، ت��ا اينكه مقارن 

طلوع صبح صادق ديگر چراغي ديده نشد.
پادش��اه محل را عالمت گذارده و روز بعد دس��تور داد 
که تپه را بش��كافند تا از آن سّر مكتوم پرده برداشته شود و 
در نتيجه س��رداب عظيمي ظاهرگرديد که جسدي درروي 
تختي درداخل آن گذارده ش��ده بود و هيچكس جرئت وارد 

شدن به سرداب و بررسي امر را نداشت.
شاه تحقيق امر را از شيخ عفيف الدين که مردي زاهد 
و عابد و تارك دنيا بود خواس��تار شده زاهد نامبرده آن شب 
را در عالم رؤي��ا ديده بودکه بزيارت حضرت امامزاده احمد 

شماره52   
مهر ماه 
1390

گی
هن

فر
 -

ی 
اد

تق
اع

8



بن موسي)ع( موفق ش��ده است و لذا حتم کرد که سرداب 
کش��ف شده مرقد مطهر آن امامزاده است لذا وضوء گرفت 
و لباس��هاي پاکيزه پوشيد و وارد سرداب شد و از لوحي که 
در نزد جسد بود و انگشتر آن حضرت که بر روي آن حك 
ش��ده بود: »الع��زه هلل، احمد بن موس��ي« معلوم گرديد که 

مشاهدات او در خواب از رؤياهاي صادقه بوده است.
عضدوالدوله از اين موفقيت فوق العاده، مسرور گرديد 
و امرنم��ود ک��ه آن روز را تعطيل عمومي نم��وده، و براي 
اي��ن موفقيت جش��ن عظيمي برپا نمود و تا س��ه روز نقاره 
خانه س��لطنتي را نواختند و اولين بارگاه احمد بن موسي)ع( 
بدست اين سلطان براهنمائي شيخ عفيفت الدين برپا گرديد 

و حرم اين امامزاده به)شاه چراغ( مشهور گشت.
اما در چند کتاب ديگرپيدا شدن قبر شريف را به دست 
مقرب الدين مسعود بن بدر متوفاي 665 ه� .ق در حاليكه 
پيكر غرقه بخون ش��اه چراغ در محل فعلي اش بود نسبت 
داده اند که بايد گفت، شايد داستان فوق بعد از ويراني حمله 
سپاه مغول باشد چرا که در اين حمله قتل و غارت و ويراني 
به اوج خود رس��يده بود خصوصا در سپاه مغول چندين نفر 
از مخالفين به چش��م مي خورد و احتمال قوي نس��بت به 
تخريب بقعه شاه چراغ از تشويق و تحريك همين اشخاص 
صورت گرفته اس��ت. اما در مورد تعداد فرزندان شاهچراغ 
به اتفاق علماء انساب و رجال و مورخين آن حضرت فرزند 

ذکور نداشتند و براي وي چند دختر نام برده اند.
مؤلف کتاب)الشجره المبارکه(درکتاب خود مي نويسد:

»وأم��ا الذين اتفق��وا علي أنهم ما اعقبوا فهم عش��ره: 

احمد، و جعفر االکبر، و داود، و محمد، و سليمان، و يحيي، 
والفضل، وعلي، وعبدالرحمن، والقاسم«.

يعني از فرزندان امام موسي کاظم)ع( که علماء انساب 
اتفاق بر عدم نسل آنها نظر داده اند، ده تن که يكي از آنها 
جناب احمد بن موسي)ع( مي باشد، اما سؤالي اينجاست که 
چگونه براي جناب امامزاده احمد)ع( فرزندي بنام ابراهيم در 
اين ش��هر بنا به قول صاحب تاريخ قم وارد شده و بقعه اي 
هم دارا مي باشد، لذا بجهت اينكه مشكل حاصله بطريقي 
حل گردد، بايد گفت که ش��اهزاده ابراهيم تنها فرزند ذکور 
احمد بن موس��ي)ع( را بالنسل تصور نموده اند که در جاي 

خود صحيح مي باشد.
و از طرف��ي نظر حضرت آي��ه اهلل العظمي عالمه علم 
رجال آقا سيد موسي زنجاني حفظه اهلل چنين است که براي 
جناب احمد بن موس��ي)ع( دو فرزند ذکور بوده و اعقابي از 
آنها موجود مي باشند، که متأسفانه علماء انساب خصوصا از 

قرن پنج به بعد، نوعا از ذکر آن غافل بوده اند.
بهرحال، در اينكه جناب ابوالقاسم ابراهيم بن احمد بن 
موسي)ع( در چه روز و سالي وفات يافته، مؤلف کتاب تاريخ 
قديم قم متعرض آن نشده و هيچ مدرکي هم بر تاريخ تولد 

و وفات و يا شهادت وي در دست نيست.

* مق�ام معظ�م رهب�ری در س�فر ب�ه ش�یراز حرم 
ش�اهچراغ را سومین حرم ایران پس از حرم امام رضا 
علیه الس�الم و حرم حضرت معصومه س�الم اهلل علیها 

نامیدند.
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بس�یاری از اس�وه ه�ای دینی ک�ه معرفی ش�دند، از 
م�ردان با فضیلت و اصحاب بزرگ�وار پیامبر خدا )ص( یا 
امامان معصوم )علیهم السالم( بوده است. از آن جا که در 
میان الگوهای مکتبی، زنان با فضیلت نیز فراوانند و گروه 
بسیاری از خوانندگان و مشترکان این مجله نیز خواهران 
متعّهد می باش�ند، در این شماره به سراغ یکی از بانوان 
نمونه و الگوهای دینی می رویم، باشد که از این سرمشق 

شایسته، درس ها بیاموزیم و پیروی کنیم.
گلی از بوستان امامت

نهالی که در بوس��تان امامت بروید و از آب عفاف و نور فضیلت 
س��یراب ش��ود و توان بگیرد و با گذش��ت زمان، خود به شاخه ای پر 
ب��ار و زیبا از »ش��جره طّیب��ه« دودمان حضرت رس��ول )ص( تبدیل 
گردد، شایسته الگوگیری است. بی دلیل نیست که این بانوی پاک را 
»کریم��ه اهل بیت« نامیده اند، چون کرامت ها و بزرگواری های این 

خاندان را به حّد اعلی درخود جمع کرده است.
حضرت فاطم��ه معصومه )س( در س��ال 173 هجری در مدینه 

دیده به جهان گش��ود و در خانه ای بزرگ ش��د که پدری چون امام 
کاظم )ع( و برادری چون حضرت رضا )ع( در آن می زیست.

ن��ام مادر آن حضرت را »خیزران«، یا »نجمه« یا »اروی « گفته 
ان��د که بانویی الیق و پاک و با ایمان بود و چون حضرت رضا )ع( را 

به دنیا آورد، به لقب »طاهره« آراسته شد.
فاطم��ه معصوم��ه )س( در دامان ایمان و پاکی رش��د کرد و در 
چشمه عفاف و عصمت و علم و حکمت به طهارت روح و جان رسید. 
نسب و تبارش نبوی، فاطمی و علوی بود. جّد او از طرف مادر از نسل 
امام حس��ن مجتبی )ع( و از طرف پدر از نسل امام حسین )ع( بود. از 
این رو در زیارت نامه اش خطاب به او گفته می شود: »السالم علیِک 

یا بنَت الحسِن و الحسین«.
عبادت و ادب، ش��اخ و برگ آن »س��رو پاک دامن��ی« ب����ود. 
ویژگی های روحی و خصایص فردی و خلق و خوی واالیش س��بب 
ش��ده بود که ا ورا کریمه خاندان رس��الت بنامند و با این لقب در زبان 
عالمان و فقیهان شیعه از او یاد می شد؛ لقبی که از میان بانوان اهل 

بیت، تنها مخصوص او بود.

الگوها و اسوه ها:
فاطمه معصومه علیها السالم )کریمه اهل بیت(

پدید آورنده : جواد محّدثی
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لقب ه��ای ديگر او هر ک��دام گويای فضايل اوس��ت؛ همچون: 
»محّدثه«، »عابده«، »ِمقدامه« و »معصومه«. اين القاب پاك، يادآور 
حض��رت زهرا )س( اس��ت که حضرت معصومه )س( هم ش��رافت و 

نجابت را از آن بانو به ارث برده است.
در سایه تربیت رضوی

فاطمه معصومه )س( برای حضرت رضا )ع( فقط يك خواهر نبود 
و چن��ان نبود که محبت و احترامش ب��ه آن حّجت خدا، تنها به دليل 
برادری و حّس عاطفی باش��د. گرچه ه��ر دو از يك پدر و مادر بودند، 
ليكن فاطمه معصومه، تربيت ش��ده برادرش علی بن موسی الرضا )ع( 
ب��ود و آن چه از اين امام معص��وم فرا گرفته بود، افزون بر تربيتی بود 

که در دامان پدر و مادری شايسته يافته بود.
ش��رايط ويژه زندگی او، سبب شده بود از پدر دور باشد و به برادر 
نزدي��ك تر. خانواده او، خانواده يك زندانی مغضوِب دس��تگاه خالفت 
بود. موس��ی بن جعفر )ع( بزرگ اين خاندان، به دستور هارون الرشيد 
در زندان به س��ر می برد. آن حبس و زندان س��ال ها طول کش��يد و 
تا ش��هادت آن حض��رت ادامه يافت. فرزندان آن ام��ام، از جمله دختر 
بزرگ��وارش حضرت معصومه )س( به ف��راق پدر مبتال بود، ولی چون 

اس��ارت پدر برای خدا و دين و حرّيت بود با همه سختی هايش، برای 
فرزندان قابل تحمل بود، چون خدا از اين بنده صالح رضايت داشت.

در همه س��ال هايی که امام کاظم )ع( از اين زندان به آن زندان 
می رفت و مظلومانه غربت محبس ها را تحمل می کرد، امام رضا)ع( 
عه��ده دار تربيت و متكّفل زندگ��ی خواهرش فاطمه معصومه )س( و 
ديگر خواهرانش بود. رس��الِت رهبری و مسئوليت رسيدگی به تربيت 
فرزن��دان و حل مش��كالت خان��واده امام کاظم )ع( ب��ر دوش او بود، 
حتی رس��يدگی به خانواده های علوی که امام کاظم )ع( سرپرستی يا 
سرکش��ی و رس��يدگی به آنان را عهده دار بود، در آن دوران سخت و 
غم آلود، بر عهده علی بن موسی الرضا )ع( بود. موّرخان شمار خانواده 

های تحت تكّفل امام هفتم را تا پانصد خانواده هم ذکر کرده اند.
تأثير تربيتی امام رضا )ع( بر خواهرش را نمی توان ناديده گرفت. 
بی دليل نبود که اين بانوی بزرگ و جوان، در دانش و کمال و ايمان 
و نقل حديث و در راه هجرت و فداکاری در راه عقيده، پايگاه و جای 
گاه بلندی يافته و دل های عاش��قان عترت را مجذوب خويش ساخته 
بود. وی به مرز »عصمت« رسيده بود، گرچه وی را از چهارده معصوم 
نش��مرده ان��د، اما در مقام معنوی و پارس��ايی، تالی تل��و عصمت بود. 
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عالمان فرزانه و فقیهان بلند مرتبه، پیوس��ته به آس��تان بوس��ی او 
افتخار می کرده اند و س��ام بر او را در هر صبح و ش��ام، توفیقی 

الهی برای خود می شمرده اند.
فاطمه علیها السالم، راوی حدیث

در دودمان امامت، زمینه از هر جهت فراهم بود تا فرزندان - چه 
دختر چه پس��ر - با علم دین و قرآن و حدیث و فقه آش��نایی کامل 
داش��ته باشند. فاطمه معصومه )س( نیز از این موهبت برخوردار بود 
و آن گونه که گفته اند، »عالمه، محّدثه و راویه« بود.)1( هم احادیثی 
را از پ��دران ارجمندش روایت می کرد و هم زنان و مردانی صاحب 
دانش و آشنا با حدیث، از زبان این بانو احادیثی را روایت کرده اند. در 
سلسله سند برخی روایات، نام »فاطمه دختر موسی بن جعفر« دیده 
می ش��ود و عالمانی از شیعه و سّنت، روایات او را در ضمن احادیث 

صحیح و ثابت شده و مورد قبول نقل کرده اند.
یکی از روایاتی که با سندهای مّتصل به حضرت زهرا و پیامبر 
خ��دا از او نقل ش��ده، درباره »حدیث غدیر« و م��ورد دیگر درباره 
»حدیث منزلت« اس��ت.)2( حدیث دیگری که اس��ناد آن به رسول 
خدا )ص( می رس��د و این بانو آن را روایت کرده، درباره قضایای 
مربوط به معراج و مش��اهدات پیامبر )ص( در ش��ب معراج اس��ت. 
حدیث دیگری هم با همین س��ند به پیامبر اکرم )ص( می رسد و 
مضمونش طهارت و پاکی سیدالشهدا هنگام والدت و عدم احتیاج 

به تمییز کردن است.
نقل حدیث از فاطمه معصومه و اهتمام و توجه عالمان به آن 
چ��ه از زبان او به عنوان »حدیث« وارد ش��ده و در مجموعه های 
حدیثی ثبت گشته است، جای گاه معتبر این دختر جوان و دانشمند 

را نزد ارباب بصیرت می رساند.)3(
هجرت در پی برادر

وقتی حضرت رضا )ع( با اجبار مأمون عباس��ی در س��ال 200 
هجری از مدینه به خراس��ان رفت، حضرت معصومه )س( پس از 
مدتی به قصد دیدار برادر عازم خراسان شد. این هجرت یک سال 
پس از س��فر برادر به »مرو« بود، اما حوادث سفر به شکل دیگری 

رقم خورد و این بانوی پاک، موفق به دیدار برادر نشد.
حضرت معصومه )س( همراه گروهی از هاشمیان و بعضی از 
بس��تگان، این راه طوالنی را در پیش گرفت. در مسیر هم حوادث 
و درگیری هایی پیش آمد. وقتی این کاروان به ش��هر ساوه رسید 
فاطمه معصومه )س( بیمار ش��د. قراین نشان می داد که او از این 
بیماری جان سالم به در نخواهد برد. از این رو پرسید: تا »قم« چه 
قدر فاصله اس��ت؟ گفتند: ده فرس��خ. از همراهان خواست هر طور 
ش��ده او را به قم برسانند. قم در آن زمان، شهری شیعه نشین بود 
و محّبان اهل بیت و راویان و عالمان بسیاری در این دیار مقدس 

می زیستند.
وقتی خبر عزیمت آن بانو به بزرگان ش��هر قم رسید، عده ای 
از چهره های معروف و معتبر قمی که در پیش��اپیش آنان »موسی 
بن خزرج اشعری« حضور داشت، برای استقبال از او از شهر بیرون 
ش��دند. موس��ی بن خزرج جلوتر رفت و زمام ناقه دختر موسی بن 
جعفر )ع( را گرفت و وارد ش��هر شد و همراه با استقبال شایانی که 
م��ردم داش��تند، موکب فرخنده او را به خانه خ��ود برد و با افتخار، 

پذیرایی و خدمت او را بر عهده گرفت.)4(
رحلت جان گداز

هف��ده روز از ورود حضرت معصومه )س( به قم گذش��ته بود، 
لک��ن ح��ال او روز به روز وخیم تر گش��ته ب��ود و معالجات اثری 
نداش��ت. تا این که سرانجام چش��م از جهان فرو بست. درگذشت 

وی در روز دهم ربیع الثانی سال 201 هجری بود.)5(
به دس��تور موس��ی بن خزرج، پیکر او را غس��ل دادند و کفن 
کردند و برای خاک سپاری به قطعه زمینی به نام »بابِان« بردند 
که متعلّق به خود موسی بود. میان خاندان او بحث بر سر این بود 
ک��ه پیکر مطّهر دختر امام کاظم )ع( را چه کس��ی بردارد و در قبر 
بگ��ذارد؟ تصمیم گرفتند خادم پیر و با ایمانی به نام »قادر« که در 
دودمان آنان بود، این کار را انجام دهد. کسی را در پی او فرستادند. 
اما در همان لحظه چشمشان به دو تک سوار نقاب دار افتاد که از 
سوی ریگ زارهای بیرون شهر نزدیک می شدند. فرود آمدند و بر 
پیکر آن بانو نماز خواندند و وارد س��ردابی شدند که آماده شده بود، 
جنازه را به آن جا بردند و به خاک سپردند، سپس بیرون آمده و بی 

آن که کلمه ای با کسی سخن بگویند و شناخته شوند، رفتند.)6(
پ��س از آن، س��ایه بان��ی از حصیر بر قبر او س��اختند و زمان 
گذش��ت، تا آن که زینب دختر امام ج��واد )ع( قّبه ای بر روی قبر 
عّم��ه اش حضرت معصومه بنا کرد. با گذش��ت زمان، این منقطه 
آبادتر شد و شیعیان به آن عنایت خاصی پیدا کردند و طبق توصیه 
ای که از س��وی امامان معصوم )علیهم الس��ام( به زیارت قبر آن 
بانوی با فضیلت ش��ده بود، مرقد آن بزرگوار زیارت گاه گش��ت و 
عالمان بس��یاری به این شهر کوچ کردند و در جوار حرم مطّهر او 
حوزه علمیه شکل گرفت و قم به یکی از عظیم ترین پایگاه های 

تشّیع و تبلیغ اسام، تبدیل شد.
فضایل بسیار

ج��ای گاه واالی حض��رت معصومه نزد امام��ان و اهل بیت 
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