
  هاالسالمیمعصومه عل ی حضرت فاطمه ارتیپاداش ز

 

 

 

ادِقِ عل1 صَّ ُسو هی( عَنِ ال سالم قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ حَرَماً وَ هُوَ مَكَّةُ، وَ لِرَ ینَ حَرَماً وَ هُوَ لِهِ حَرَماً وَ هُوَ الْمَدِينَةُ، وَ لِأَمِیرِالْمُؤْمِنِال

 .الْكُوفَةُ، وَ لَنَا حَرَماً وَ هُوَ قُمُّ

 1هَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.ارَفَاطِمَةَ، مَنْ زَ مَّىوَ سَتُدْفَنُ فِیهِ امْرَأَةٌ مِنْ وُلْدِي تُسَ

ضرت سالم فرمود ح ست یخداوند، حرم ي: براندصادق علیه ال ست و آن مكّه ا صلّ يبرا ،ا سول خدا  و  هیهلل علا یر

ما حرمی است  و براي ه استاست و آن کوف یالسالم حرم هیعل نیراالمؤمنیام يبرا است نهياست و آن مد یآله حرم

 و آن، قم است. 
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باشد. هر کس او را زيارت کند، بهشت براي که نامش فاطمه می شودزنی از فرزندان من در آن جا دفن می به زودي

 شود. یاو واجب م

 

 2يَارَتَهَا تَعْدِلُ الْجَنَّة.إنَّ زِ السالم قَالَ: هی( عَنِ الصَّادِقِ عل2

 ست.ابرابر با بهشت  هماالسالم،یعل یفاطمه دخت موس ارتي: )ثواب( زندالسالم فرمود هیصادق عل حضرت

 

ادِقِ عل3 صَّ سالم قَالَ: أَلَا وَ إِنَّ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَرَماً وَ هی( عَنِ ال غِیال صَّ رَةُ، أَلَا إِنَّ لِلْجَنَّةِ  هُوَ الْكُوفَةُ، أَلَا وَ إِنَّ قُمَّ الْكُوفَةُ ال

 .ثَمَانِیَةَ أَبْوَابٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا إِلَى قُمَّ

 3تِی الْجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِمْ.وُلْدِي اسْمُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُوسَى، وَ تُدْخَلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیعَ نْتُقْبَضُ فِیهَا امْرَأَةٌ مِ

حرم، کوفه است.  است و آن یالسالم، حرم هیعل نیالمؤمنیام يکه برا دی: آگاه باشندالسالم فرمود هیصادق عل حضرت

 شود.  بهشت، سه در آن به قم باز مى که از هشت درِ دیکوچک است. آگاه باشي که قم، کوفه  دیآگاه باش

سى ع ایزنى از فرزندان من در قم از دن سمش فاطمه بنت مو سالمیلمى رود که ا شفا هماال ست و به  ي عت او همه ا

 من وارد بهشت مى شوند.  انیعیش

 

سالم ق هی( عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عل4 َسمَّىالَ: إِنَّ لَنَا حَرَماً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّال َستُدْفَنُ فِیهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَوْلَادِي تُ فَاطِمَةَ، فَمَنْ  ، وَ 

 زَارَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. 

 4امُ.السَّلَ قَالَ الرَّاوِي: وَ کَانَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ الْكَاظِمُ عَلَیْهِ
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ضرت سالم فرمود هیصادق عل ح ست. به زود یما حرم ي: براندال شهر قم ا ست و آن حرم،  شهر  يا از  ینزدر آن 

 شود.  یکند، بهشت بر او واجب م ارتيشود که نامش فاطمه است. پس هرکس او را ز یاوالد من دفن م

 .ندبود امدهین ایالسالم به دن هیبود که هنوز، حضرت کاظم عل یگفت: کالم آن حضرت در زمان يراو

 

ْن قَالَ: مَ هاالسالم،یَسأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُوَسى عل السالم قَالَ: هی( عَنْ َسعْدِ بْنِ َسعْدٍ عَنْ أَبِی الْحََسنِ الرَِّضا عل5

 5زَارَهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ.

 ارتيرا ز : هرکس اوندالسالم سؤال شد. فرمود هیحضرت فاطمه معصومه عل ارتيالسالم از ز هیحضرت رضا عل از

 او خواهد بود. يکند، بهشت برا

 

 6السالم: مَنْ زَارَ الْمَعصُومَةَ بِقُمْ کَمَنْ زَارَنى. هیقال الرّضا عل( 6

 کرده است. ارتيمانند کسى است که مرا ز کند، ارتي: هرکس معصومه را در قم زندالسالم فرمود هیرضا عل حضرت

 

َضا عل7 َسى الرِّ َسعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُو َسعْدُ! عِنْدَکُمْ لَنَا قَبْرٌ. قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! قَبْرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ  هی( عَنْ  سالم قَالَ: يَا  ال

 7ةُ.بِحَقِّهَا فَلَهُ الْجَنَّ قَالَ: نَعَمْ، مَنْ زَارَهَا عَارِفاً هماالسالم؟یمُوسَى عل

 یمه دخت موسشوم، قبر فاط تي. سعد گفت: فداميدار ي: ما نزد شما قبرندالسالم به سعد فرمود هیرضا عل حضرت

کند،  ارتيزرا  يکه به حقّ او عارف اسالالت، و یحضالالرت فرمود: بله، هرکس در حال د؟يیفرما یالسالالالم را م همایعل

 او خواهد بود. يبهشت برا
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خواهرم را در قم  اي 8برادرم را در رى د،يایمن ب ارتي: هرکس نتواند به زندالسالالالم فرمود هی( حضالالرت رضالالا عل8

 9.ابديمرا در مى  ارتيکند که ثواب ز ارتيز

 

 10بِقُمَّ، فَلَهُ الْجَنَّة. یزَارَ قَبْرَ عَمَّتِ : مَنْالسالم قَالَ هی( عَنِ ابْنِ الرِّضَا عل9

 او خواهد بود. يکند، بهشت برا ارتيمرا در قم ز: هرکس عمّه ندالسالم فرمود هیجواد عل حضرت

                                                            

باشالالد که می علیهماالسالالالمعلی بن موسالالی  و برادر امام هشالالتم شالالیعیان امام موسالالی کاظم يكی از فرزندان امام هفتم شالالیعیان امام امامزاده حمزه -8

ضرت آرامگاه او در کنار مرقد ش ؛قرار دارد عبدالعظیم ح ضا  انوي زمانی که براي ديدن برادر سالم امام ر سان بودعلیه ال شهرري ندعازم خرا . در 

علیه  موسی کاظمحضرت امام  اين قبر يكی از پسران»: ه استگفترفته و میبه زيارت قبر وي می عبدالعظیم حسنیجناب  شود. گفته میندادرگذشته

  .است تهراني  م حمزه در ايران وجود دارد ولی از همه مشهورتر امامزاده حمزهچندين امامزاده با نا« .است السالم

اقر در نزديكی حرم وبه هر حال آنچه می دانیم آن اسالالت که منهقه ي ري در گذشالالته بسالالیار وسالالیر تر از ري فعلی بوده و برخی محققین اين مزار 

 م.نمی دانند. و اهلل العال علیه السالمرضا  حضرت عبدالعظیم علیه السالم را مزار برادر مذکور حضرت

 159، ص 6( ، ج يقمر 1050)م  يبن محمد خوانسار دریمال ح فیتأل-فیزبدة التّصان -9
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_(%D8%B1%D8%B6%D8%A7)
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