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 بسم هللاَّ الرحمان الّرحیم

الطّاھرین محمدو آلھ علي  و صلواتھ العالمین ربّ  الحمد⭠   

معصومھ علیھاالّسالم  سالیان سال است كھ وارد بر بانوى بانوان بھشتى و پاره تن امامان معصوم، حضرت فاطمھ
مندم دریغ آن ولیّةهللاَّ بھره م و لطف بىشده و از سفره انعا . 

ھا سال است كھ در مركز امن و امان و در زیر سایھ رحمت و احسان دختر گرامى حضرت موسى بن جعفر  ده
ام الّسالم جاگرفتھ و بھ آن ملجأ مطمئن و مالذ نوازشگر، ملتجى و پناھنده شده علیھ . 

شایستھ نبوده، شرایط و تعّددات پناھندگان را رعایت نكرده، درست كار و  اى درست خواھنده و با وجود آنكھ پناه
ام ولى آن مظھر لطف و رحمت خدا مرا طرد نكرده، از در خانھ خود نرانده و بھ  بند نبوده و انجام نداده بدان پاى

نادیده گرفتھ  دست دیگران نداده و قرین غم دورى و اندوده جدایى و محرومیت نساختھ، خالفكاریھا و نادرستیھا را
پوشى كرده، مرا از باب رحمت خود پرت ننموده و دورم  و از كجیھا و كاستیھا، كھ حقیقتاً كم نیز بوده، چشم

ترى كرده و بھ جاى قھر و خشم بر انعام و احسان خود  نساختھ است، بلكھ ھر روزى كھ فرا رسیده لطف تازه
  .افزوده است

كرد كھ این ھمھ بزرگوارى و كرامت نفس را از ولّى نعمت خود  م الھام مىدر این تفكر و اندیشھ، وجدان شرمسار
كران  در مسیر سپاسگزارى از آن مظھر لطف و رحمت بى - ھر چند ناچیز  - و كریمھ اھلبیت، از یاد نبرم و گامى 

  .خدا، یعنى فاطمھ بنت موسى، علیھماالّسالم بردارم

ھ از سالیان سال راجع بھ آن مكرمھ بى بدیل داشتم، تنظیم نموده تقدیم ھایى را ك از این رو بر آن شدم كھ یادداشت
  .آستان مباركش سازم، باشد كھ در جھان ابدى نیز ھمچون این جھان جزء پناه یافتگان حضرتش باشم

نتیجھ آن كار كتاب حاضر است كھ بھ نظر شریف دلدادگان و موالیان آل محمد صلوات هللاَّ علیھم و عالقمندان 
رسد ضرت فاطمھ معصومھ ارواحنافداه مىح .  

ھاى محورى كتاب، چھار موضوع است شویم كھ بحث ضمناً یادآور مى :  



 .اخبار و روایات مربوطھ -1

  .قم، حرم اھلبیت صلوات هللاَّ علیھم اجمعین -2

  .چراغ حرم اھلبیت، فاطمھ معصومھ، سالم هللاَّ علیھا -3

مفاخر قمبحثى از افتخارات و گروھى از  -4 .  

كنم كھ این نوشتھ در برابر كتابھاى مفصل و سودمندى كھ راجع بھ قم و حضرت  و در این مقام اعتراف مى
معصومھ سالم هللاَّ علیھا نوشتھ شده، اثر ناچیزى است، ولى ممكن است این نوشتھ مختصر نیز مقبول دربار بانوى 

عالوه بر این كھ ممكن است در . مند خواھد بودباجاللت، حضرت معصومھ واقع شود و در آن صورت، ارزش
اى داشتھ باشد كھ مورد توّجھ و عنایت اھل مطالعھ قرار گیرد و در نتیجھ بھا و  جایى این مختصر نیز مطالب تازه

ارزش پیدا كند و اگر ھر دو جھت تحقّق بیابد، كھ آن ھم لطفى فوق ھمھ الطاف حضر معصومھ درباره این جانب 
توشھ راه خطیرى كھ در پیش دارم خواھد بوداست، زاد و  .  

 اال فصلوات هللاَّ علیھا و على ابیھا و اخیھا و ابن اخیھا و من ولّده ابن اخیھا الى القائم الحّجة عّجل هللاَّ تعالى فرجھ 

على كریمى جھرمى / حوزه علمیّھ / قم   
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 اخبار و روایات

كنیم كھ محور اصلى در استفاده  روایت پیرامون قم و اھل قم و خزینةالھیّھ مدفون در قم را ذكر مىدر آغاز چند 
رود بسیارى از مطالب كتاب بھ شمار مى :  

ما با گروھى در خدمت حضرت صادق علیھ الّسالم بودیم : كّشى رجالى بزرگ نقل كرده كھ حّمادناب گفتھ است -1
قمى وارد شد كھ ناگھان عمران بن عبدهللاَّ  حضرت از او احوالپرسى كرده و بھ او محبت نمودند و اظھار سرور و  .

این كھ بود كھ اینگونھ بھ او محبّت : وقتى برخاست، بھ حضرت صادق علیھ الّسالم عرض كردم. شادمانى فرمودند
 فرمودید؟ 

؛  ما -یعنى اھل قم  -ِمْن اَْھِل البَْیِت النَُّجباِء : امام در پاسخ گفتند او از اھل ) 1(ارادھم جبار من الجبابرةاال قصمھ هللاَّ
باشد، یعنى از اھل قم، كھ ھیچ ستمگرى از ستمگران، آھنگ ھالك آنان نكرد مگر اینكھ  بیت و خاندان نجبا مى

  .خداوند او را در ھم شكست و خرد گردانید

عبدهللاَّ نقل كرده است بن اجع بھ عمرانروایت دیگرى را نیز كّشى بھ ھمین مضمون با اندك اختالف لفظى ر -2 .  

َ اْحتَجَّ بِاْلكوفَِة َعلى سایِِر اْلبِالِد َو : كند كھ امام صادق علیھ الّسالم فرمود على بن میمون الصایع نقل مى -3 اِنَّ هللاَّ
ِة قُْم َعلى سائِِر اْلبِالِد َو بِاَْھلِھا َعلى َجمیِع اَْھِل اْلَمْشِرِق َو بِاْلُمْؤِمنیَن ِمْن اَْھلِھا َعلى َغْیِرِھْم ِمْن اَْھِل اْلبِالِد َو اْحتَجَّ بِبَلَدَ 

ُ قَُم َو اَْھلَھُ َمْستَْضَعفاً بَْل َوفَّقَھُْم َو اَیََّدھُمْ  َو اِنَّ الَّذیَن َو اَْھلَھُ بِقُْم َذلیٌل : ثُمَّ قالَ  .اْلَمْغِرِب ِمَن اْلِجنِّ َو اِالْنِس َو لَْم یََدِع هللاَّ
ةً َعلى سایِِر اْلبِالِد َو اِذا كاَن َكذلَِك لَْم تَْستَقِرَّ السَّماُء َو  لَْوالذلَِك َالَْسَرَع النَّاُس اِلَْیِھ فََخِرَب قُْم َو بَطََل اَْھلَھُ فَلَْم یَُكْن ُحجَّ



ةً َعلَى  اْالَْرُض َو لَْم یُْنظُُروا طَْرفَةَ َعْیٍن َو اِنَّ اْلبَالیا َمْدفُوَعةٌ َعْن قُمْ  َو اَْھلِِھ َو َسیَأتى َزماٌن تَُكوُن بَْلَدةُ قُْم َو اَْھلُھا ُحجَّ
 اِنَّ اْلَمالئَِكةَ لَتَْدفَُع الَْخالیِِق َو ذلَِك فى َزَمِن َغْیبَِة قائِِمنا، علیھ الّسالم، اِلى ظُھُوِرِه َو لَْوالذلَِك لَساَخِت اْالَْرُض بِاَْھلِھا وَ 

اَْو َعُدوٍّ َو یُْنِسى َو اَْھلِِھ َو ماقََصَدهُ َجبّاٌر بُِسوٍء اِالَّ قََصَمھُ قاِصُم اْلَجبَّاریَن َو َشَغلَھُ َعْنھُْم بِداِھیٍَة اَْو ُمصیبٍَة  اْلبَالیا َعْن قَمْ 
 ِ ُ اْلَجبَّاریَن فى َدْولَتِِھْم ِذْكَر قُْم َو اَْھلِِھ َكما نَُسوا ِذْكَرهللاَّ 2.(هللاَّ )  

كند و بھ شھر قم بر  بھ كوفھ بر سایر بالد و بھ مؤمنین از اھل آن بر دیگر مردمان بالد احتجاج مى راستى خداوند
سایر بالد و بھ اھل آن بر تمام مردم مشرق و مغرب از جّن و انس، احتجاج خواھد فرمود و قم و اھل آن را بى 

فرموده استبھره و دور از معارف رھا نكرده، بلكھ آنان را موفق داشتھ و تأیید  .  

راستى كھ دین و اھل دین در قم بى مقدارند و اگر این جھت نبود مردم از ھر سو بھ سوى آن شتابان : سپس فرمود
شد،  شدند و دیگر حجتى بر سایر بالد نبود و ھنگامى كھ چنین مى آمدند و در نتیجھ قم ویران و اھل آن نابود مى مى

شدند و بھ راستى كھ بال از قم و اھل آن دفع  شم بھ ھم زدن مھلت داده نمىیافت و یك چ آسمان و زمین استقرار نمى
گردد و بھ زودى زمانى فرا برسد كھ قم و اھل آن حجت بر سایر خالیق باشند و این زمان غیبت قائم تا ھنگام  مى

قم و اھل آن دفع برد و بھ راستى كھ مالئكھ بالھا را از  ظھور اوست و اگر این نبود، زمین اھل خود را فرومى
كند جز اینكھ شكننده پشت جبارین او را در ھم خواھد شكست و او  كنند و ھیچ جبارى قصد سوء درباره آن نمى مى

را از آسیب رساندن بھ آن مردم بھ وسیلھ رویداد مشكلى یا مصیبت، یا دشمنى، مشغول خواھد گردانید و خداوند، 
دولت آنان خواھد برد، چنانكھ آنان یاد خدا را فراموش كردند یاد قم و اھل آن را از خاطر جباران و در .  

  :با سندھایى كھ از امام صادق علیھ الّسالم نقل شده، كھ آن حضرت ذكر كوفھ كرده و فرمودند

ْظھَُر اْلِعْلُم بِبَْلَدٍة یُقاُل لَھا قُْم َو تَصیُر َمْعِدناً َستَْخلُوا ُكوفَةُ ِمَن اْلُمْؤِمنیَن َو یَأَرُز َعْنھَااْلِعْلُم َكما تَأَرُز اْلَحیَّةُ فى َجْحِرھا ثُمَّ یَ 
ْنَد قُْرِب ظُھُوِر قائَِمنا لِْلِعْلِم َو اْلفَْضِل َحتَّى الیَْبقى فِى اْالَْرِض ُمْستَْضَعٌف فِى الّدیِن َحتَّى اْلُمَخدَّراٍت فِى اْلِحجاِل َو ذلَِك عِ 

ُ قُْم َو اَْھلَھُ  ةٌ فَیُفیُض اْلِعلْ فَیَْجَعُل هللاَّ ِة َو لَْوال ذلَِك لَساَخِت اْالَْرُض بِاَْھلِھا َو لَْم یَْبِق فِى اْالَْرِض ُحجَّ ُم ِمْنھُ قائِمیَن َمقاَم اْلُحجَّ
ِ َعلَى اْلَخْلِق َحتَّى ال یَْبقى اََحٌد عَ  ةَ هللاَّ لَى اْالَْرِض لَْم یَْبلُُغ اِلَْیِھ الّدیُن َو اِلى سایِِراْلبِالِد فِى اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب فَیَتِمُّ ُحجَّ

 َ ِ َو َسَخِطِھ َعلَى اْلِعباِد ِالَنَّ هللاَّ  الیَْنتَقُِم ِمَن اْلِعباِد اِالَّ بَْعَد اِْنكاِرِھْم اْلِعْلُم ثُمَّ یَْظھَُر اْلقائُِم علیھ الّسالم َو یَصیُر َسبَباً لِنِْقَمِة هللاَّ
ةً  3. (ُحجَّ )  

اش گرفتھ  گردد و علم از آن قبض و گرفتھ خواھد شد، بدانگونھ كھ مار در النھ فھ از مؤمنین خالى مىبھ زودى كو
اى كھ  گردد؛ بھ گونھ شود و آنجا معدن علم و فضل مى گردد كھ قم نامیده مى سپس علم در شھرى ظاھر مى. شود مى

نزدیكى ظھور قائم ما خواھد بود، پس خداوند و این . نشین در زمین مستضعفى در دین باقى نماند، حتى زنان پرده
برد و حجتى در زمین باقى  دھد و اگر این نبود، زمین اھل خود را فرومى قم و اھل آن را در مقام حجت قرار مى

گردد،  ماند، پس علم از قم بھ سایر بالد در مشرق و مغرب سرازیر خواھد شد و حّجت خدا بر مردم تمام مى نمى
كند و موجب  آنگاه قائم ظھور مى. بر صفحھ زمین باقى نخواھد ماند كھ دین بھ او نرسیده باشد آنچنان كھ احدى

گیرد، مگر بعد از آنكھ  خواھد شد زیرا خداوند از بندگان خود انتقام نمى -منحرف  - نقمت و خشم خدا بر بندگان
  .آنان حّجت را انكار كنند

َى قُْم بِِھ : فرمود ن محّمد، امام ھادى علیھ الّسالم شنیدم كھ مىاز حضرت على ب: گوید ابومقاتل دیلمى مى -5 اِنَّما ُسمِّ
إ؛ك 4(ك َوَصلَِت السَّفینَةُ اِلَْیِھ فى طُوفاِن نُوٍح علیھ الّسالم قاَمْت َو ھَُو قَْطَعةٌ ِمْن بَْیِت اْلُمقَدَّس؛  ِالَنَّھُ لَمَّ )  

و حركت  -نوح علیھ الّسالم در جریان طوفان بدانجا رسید، ایستاد  ھمانا قم بھ این اسم نامیده شد زیرا چون كشتى
اى از بیت المقّدس است و آن قطعھ - نكرد  .  

ِت اْلبَْلداَن اْلفِتَُن فََعلَْیُكْم بِقُْم َو َحوالیھا َو نَواحیھا فَاِنَّ اْلبَالَء : از امام صادق علیھ الّسالم نقل شده كھ فرمود -6 اِذا َعمَّ
5(َعْنھا َمْدفُوٌع  )  



ھا شھرھا را فراگرفت، برشما باد كھ بھ قم و حوالى و نواحى آن رو بیاورید زیرا كھ بال  ھا و آشوب ھنگامى كھ فتنھ
  .از قم و اطراف و جوانب آن دفع شده است

اند كھ امام صادق علیھ الّسالم فرمود جماعتى نقل كرده -7 :  

ِت اْلبَالیا فَاْالَمُن فى ُكوفَ  ةَ َو نَواحیھا ِمَن السَّواِد َو قُْم ِمَن اْلَجبَْل َو نِْعَم اْلَمْوِضُع قُْم لِْلخائِِف اْلطائِِف اِذا َعمَّ (6)  

ھنگامى كھ بالھا فراگیر شد، پس امن در كوفھ و نواحى آن از روستاھا و در قم از بالد كوھستانى است و براى 
  .ترسناك فرار كننده بھ ھرسو، قم چھ جاى خوبى است

  :از حضرت موسى بن جعفر علیھ الّسالم روایت شده كھ فرمودند -8

ْستِْخف ِد َو َمأوى شیَعتِِھْم َولِكْن َسیَْھلَِك َجماَعةٌ ِمْن َشبابِِھْم بَِمْعصیَِة آبائِِھْم َواْالِ اِف َو اْلَسْخریَِّة بُِكبَرائِِھْم َو قُْم ُعشُّ آِل ُمَحمَّ
ُ َعْنھُْم َشرَّ االَعادى َو ُكلَّ ُسوءٍ َمشایِِخِھْم َو َمَع ذلَِك یَْدفَ  7. (ُع هللاَّ )  

قم آشیانھ آل محمد و پناھگاه شیعیان آنھاست ولكن بھ زودى جماعتى از جوانانشان، آنان بر اثر نافرمانى پدران و 
آنان كسوتانشان ھالك خواھند شد و در عین حال، خداوند شر دشمنان و ھر بدى را از  استھزاى بھ بزرگان و پیش

  .دفع خواھد فرمود

  :و از حضرت صادق علیھ الّسالم روایت شده كھ فرمودند-9

ُ اِذا اَصابَْتُكْم بَلیَّةٌ َو َعناٌء فََعلَْیُكْم بِقُْم فَاِنَّھُ َمأَوى اْلفاِطمیّیَن َو ُمْستَراُح اْلُمؤِمنیَن َو مااَرادَ    اََحٌد بِقُْم َو اَْھلِِھ ُسوءاً اِالَّ اََذلَّھُ هللاَّ
8. (َو اَْبَعَدهُ ِمْن َرْحَمتِھِ  )  

ھنگامى كھ مصیبت و رنجى بھ شما رسید، برشما باد بھ قم، زیرا آنجا مأواى فاطمیّین و استراحتگاه مؤمنین است و 
كس تصمیم سویى درباره قم و اھل آن نگرفت مگر اینكھ خداوند او را خوار كرده، از رحمت خود دور ساخت ھیچ .  

رت ابوالحسن الرضا علیھ الّسالم روایت است كھ فرمودو از حض -10 :  

9(انَّ لِْلَجنَِّة ثَمانِیَةَ اَْبواٍب َو ِالَْھِل قُْم واِحٌد ِمْنھا فَطُوبى لَھُْم، ثُمَّ طُوبى لَھُْم، ثُمَّ طُوبى لَھُْم  )  

وشا بھ حال آنان، خوشا براى بھشت، ھشت در است و براى اھل قم یكى از آن درھاست؛ پس خوشا بھ حال آنان، خ
  .بھ حال آنان

عباس و آنچھ كھ  ھاى بنى در خدمت حضرت صادق علیھ الّسالم بودیم كھ ذكر فتنھ: گوید سلیمان بن صالح مى -11
جان ما فداى شما باد، مفزع و مفّر در آن زمان كجا : ما عرض كردیم. رسد بھ میان آمد از ناحیھ آنان بھ مردم مى

فى قُْم شیَعتُنا َو َموالینا َو تََكثُُر فیھَا : سپس فرمود. بھ سوى كوفھ و حوالى آن و قم و نواحى آن: خواھد بود؟ فرمود
10. ((اْلِعماَرةُ َو یَْقُصُدهُ النَّاُس َو یَْجتَِمُعوَن فیِھ َحتَّى یَُكوَن اْلَجْمُر بَْیَن بَْلَدتِِھمْ  )  

كنند و در آن گرد  ى در قم زیاد خواھد شد و مردم آھنگ قم مىاند و عمارت و آباد شیعیان و دوستداران ما در قم
آیند بھ طورى كھ نھر مخصوص در میان شھرستان قرار خواھد گرفت مى .  

و در بعضى از روایات شیعھ وارد شده كھ قم از عمارت و آبادى بھ جایى برسد : فرماید جا مى عّالمھ مجلسى در این
جمر، نام نھرى از : فرماید و در بیان روایت فوق مى. فروش خواھد رسید كھ جایگاه یك اسب بھ ھزار درھم بھ

  .انھار است كھ قبل از بناى شھر قم جارى بوده است



َرُجٌل ِمْن اَْھِل قُْم یَْدُعوا النَّاَس اِلَى اْلَحقِّ یَْجتَِمُع : از حضرت موسى بن جعفر علیھ الّسالم روایت شده كھ فرمود -12
ِ یَتََوكَّ َمَعھُ قَْوٌم كَ  یاُح اْلَعواِصُف َو الیَِملُوَن ِمَن اْلَحْرِب َو الیَْجبُنُوَن َو َعلَى هللاَّ لُوَن َو اْلعاقِبَةُ ُزْبِر اْلَحدیِد التَِزلُھُُم الرِّ

11. (لِْلَمتَّقینَ  )  

یند كھ تندبادھا آ گروھى ھمانند قطعات آھن بھ ھمراه او گرد مى. خواند مردى از اھل قم مردم را بھ سوى حق فرامى
كنند و عاقبت از براى اھل تقوا است ترسند و بر خدا توّكل مى گردند، نمى لغزاند، از جنگ خستھ نمى آنان را نمى .  

دانى براى چھ قم بدین نام نامیده شد؟  آیا مى: حضرت صادق علیھ الّسالم بھ من فرمودند: گوید عفّان بصرى مى -13
ٍد : فرمود. ا داناتریدخدا و رسول او و شم: عرض كردم َى قُْم ِالَنَّ اَْھلَھُ یَْجتَِمُعوَن َمَع قائِِم آِل ُمَحمَّ ِ  -اِنَّما ُسمِّ َصلَواُت هللاَّ

12. (یَقُوُموَن َمَعھُ َو یَْستَقیُموَن َعلَْیِھ َو یَْنُصُرونَھُ  - َعلَْیِھ  )  

كنند و بر این  هللاَّ علیھ اجتماع نموده و با او قیام مىقم بدین اسم نامیده شد، زیرا كھ اھل آن با قائم آل محّمد صلوات 
نمایند كار استوار بوده، او را نصرت و یارى مى . 

جعفر علیھ الّسالم بودیم كھ نام قم و  بن روزى در خدمت حضرت ابوالحسن موسى: گوید صفوان بن یحیى مى -14
: حضرت بر آنھا رحمت فرستاد و فرمود. ھ میان آمدالّسالم دارند ب اھل آن و میل و توجھى كھ آنان بھ مھدى علیھ

اِنَّ لِْلَجنَِّة ثَمانِیَةَ اَْبواٍب َو واِحٌد ِمْنھا ِالَْھِل قُْم َو ھُْم ِخیاُر : سپس اضافھ كردند. خدا از آنان راضى و خشنود باشد
ُ تَعالى ِوالیَتَنا فى طینَ  َر هللاَّ تِِھمْ شیَعتُنا ِمْن بَْیِن سایِِر اْلبِالِد َخمَّ . (13)  

باشد و آنان از بھترین شیعیان ما از میان ھمھ  از براى بھشت ھشت در است و یكى از آن درھا براى اھل قم مى
خداوند والیت ما را در طینت آنان عجین كرده است. بالدند . 

ا از اھل م: الّسالم وارد شدند و عرض كردند از گروھى از اھل رى روایت شده كھ بر حضرت صادق علیھ -15
عرض كردند ما از ! َمْرَحباً بِاِْخوانِنا ِمْن اَْھِل قُْم؛ آفرین بر برادران ما از اھل قم: باشیم، حضرت فرمودند رى مى

آنان بار دیگر حرف خود را تكرار كردند و امام صادق . حضرت ھمان سخن را تكرار كردند. اھل رى ھستیم
ُسوِل َحَرماً َو ھَُو َمدینَةُ َو اِنَّ : رمودندالّسالم ھمان پاسخ را دادند و بعد ف علیھ اِنَّ لِللَِّھ َحَرماً َو ھَُو َمكَّةُ َو اِنَّ لِلرَّ

ْن زاَرھا ْوالدى تَُسمَّى فاِطَمةُ فَمَ ألمیَراْلُمؤِمنیَن َحَرماً َو ھَُو اْلُكوفَةُ َو اِنَّ لَنا َحَرماً َو ھَُو بَْلَدِة قُْم َو َستُْدفَُن فیھا اِْمَرأةٌ ِمْن اَ 
14. (َوَجبَْت لَھُ اْلَجنَّةَ  )  

راستى كھ براى خدا حرمى است و آن مّكھ است و براى رسول خدا حرمى است و آن مدینھ است و براى 
امیرالمؤمنین حرمى است و آن كوفھ است و براى ما حرمى است و آن شھر قم است و بھ زودى زنى از اوالد من 

شود، پس ھركس او را زیارت كند، بھشت بر او واجب خواھد شد ن مىبھ نام فاطمھ در آن سرزمین دف . 

این سخن را امام صادق علیھ الّسالم در زمانى فرمودند كھ : گوید در ذیل این روایت آمده كھ راوى این روایت مى
تولّد نیافتھ بود - علیھا  هللاَّ  پدر حضرت فاطمھ معصومھ سالم -الّسالم  ھنوز حضرت كاظم علیھ .  

ھا نبودند، دین ضایع و تباه  اگر قمى) 15(لَْوالَاْلقُِمیُّوَن لَضاَع الّدیُن؛ : اطھار علیھم الّسالم روایت شده كھ از ائمھ -16
شد مى .  

ِت اْلبَْلداَن اْلفِتَُن فََعلَْیُكْم بِقُْم َو َحوالیھا وَ : الّسالم روایت شده است الرضا علیھ موسى بن از حضرت على -17  اِذا َعمَّ
16(نَواحیھا فَاِنَّ اْلبَالَء َمْدفُوٌع َعْنھا؛  )  

ھا شھرھا را فراگرفت بر شما باد بھ قم و حوالى آن و نواحى آن، زیرا بال از آن برداشتھ شده است ھنگامى كھ فتنھ . 
ھا بَِجناَحْیِھ الیُریُدھا َجبَّاٌر اِنَّ لََعلى قُْم َملَكاً َرْفَرَف َعلَیْ : اند كھ فرمود الّسالم روایت كرده از حضرت صادق علیھ -18

ُ َكَذْوِب اْلِمْلِح فِى اْلماِء ثُمَّ اَشاَر اِلى عیَسى ْبِن َعْبِدهللاَّ فَقالَ  ُ بِالَدھُْم  َسالمُ : بُِسوٍء اِالَّ اِذابَھُ هللاَّ ِ َعلى اَْھِل قُْم یَْسقِى هللاَّ هللاَّ



ُ َعلَْیِھُم اْلبَرَ  ُ َسیِّئاتِِھْم َحَسناٍت ھُْم اَْھُل ُرُكوٍع َو ُسُجوٍد َو قِیاٍم َو قُُعوٍد َو ھُُم اْلفُقَھاُء اْلَغْیَث َو یُْنِزُل هللاَّ ُل هللاَّ كاِت َو یُبَدِّ
وایَِة َو ُحْسِن اْلِعباَدةِ  17. (اْلُعلَماُء اْلفُھَماُء ھُْم اَْھُل الدِّرایَِة َو الرِّ )  

كند  دھد، ھیچ ستمگرى درباره آن قصد سوء نمى فكنده و حركت مىاى بالھاى خود را بر شھر قم ا راستى كھ فرشتھ
آنگاه اشاره بھ عیسى بن عبدهللاَّ كرد و . شود كند ھمچون نمكى كھ در آب ذوب مى مگر اینكھ خداوند او را ذوب مى

آنان نازل سالم خدا بر اھل قم، خداوند با باران رحمتش بالد آنان را سیراب گرداند و بركات خود را بر  :فرمود
آنان اھل ركوع و سجود و قیام و قعودند، آنان فقھا، علما و فھیمانند،  .فرماید و سیئاتشان را بھ حسنات تبدیل گرداند

باشند آنان اھل درایت و روایت و عبادت نیكو مى .  

ھا ِمنَّا َو نَْحُن ِمْنھُْم الیُریُدھُْم َجبَّاٌر تُْربَةُ قُْم ُمقَدََّسةٌ َو اَْھلُ : اند كھ حضرت صادق علیھ الّسالم فرمودند روایت كرده -19
لَْت ُعقُوبَتُھُ ما لَمْ  ُ َعلَْیِھْم َجبابَِرةَ ُسوٍء اَما اِنَّھُْم اَْنصاَر قائِِمنا َو  بُِسوٍء اِالَّ َعجَّ ُدعاةُ یَُخونُوا اِْخوانَھُْم فَاِذا فََعلُوا ذلَِك َسلَّطَ هللاَّ

ماِء َو قالَ  َحقِّنا ثُمَّ َرفَعَ ) َرعاةَ ( ِھْم ِمْن ُكلِّ ھَلََكةٍ : َرأَسھُ اِلَى السَّ 18. (اَلَّلھُمَّ اْعِصْمھُْم ِمْن ُكلِّ فِْتنٍَة َو نَجِّ ) 

كند مگر اینكھ بھ سرعت  ھیچ ستمگرى بھ آنان قصد سوء نمى. تربت قم مقدس است و اھل قم از مایند و ما از آنانیم
پس اگر خیانت . اند ین تا ھنگامى است كھ آنان بھ برادران خود خیانت نكردهبھ عقوبت و كیفر خود خواھد رسید و ا

آگاه باشید كھ آنان. كردند خداوند جباران بدعمل را بر آنان مسلّط خواھد كرد یاران قائم ما و دعوت  -اھل قم  - 
اى  آنان را از ھر فتنھ! نداخداو: آنگاه سر خود را بھ آسمان بلند كرده و گفت. كنندگان یا رعایت كنندگان حق مایند

 .نگھداشتھ و از ھرگونھ ھالكتى رھایى بخش

من در خدمت امام رضا علیھ الّسالم بودم كھ گروھى از اھل قم وارد شدند و بر آن : گوید ابولصلت ھروى مى -20
َمْرَحباً : رمودآنگاه بھ آنان ف. حضرت جواب سالمشان را داده و آنھا را نزدیك خود جا داد. بزرگوار سالم كردند

 ھَُو َعلى ُغْسٍل َخَرَج ِمْن بُِكْم َو اَْھالً فَاَْنتُْم شیَعتُنا َحقّاً فََسیَأتى َعلَْیُكْم یَْوَم تَْزوروَن فیِھ تُْربَتى بِطُوٍس اَال فََمْن زاَرنى وَ 
ھُ  19. (ُذنُوبِِھ َكیَْوٍم َولََدْتھُ اُمُّ )  

. ان مایید و بھ زودى روزى فرا رسد كھ تربت مرا در توس زیارت كنیدخوش آمدید، آفرین بر شما، شما حقّاً شیعی
شود مانند روزى كھ مادر او را متولّد ساختھ  باشید كھ ھركس با غسل مرا زیارت كند از گناھان خود خارج مى آگاه

 .است

: فرمود مى -م امام ھادى علیھ الّسال - شنیدم كھ حضرت على بن محّمد : فرماید حضرت عبدالعظیم حسنى مى -21
ضا علیھ 20... (الّسالم بِطُوسٍ  اَْھُل قُْم َو اَْھُل آبَةَ َمْغفُوٌر لَھُْم ِلِزیاَرتِِھْم لَِجّدى َعلىِّ ْبِن ُموَسى الرِّ ) 

اند، بھ خاطر اینكھ جّد من على بن موسى الّرضا  مورد غفران الھى - اى از قراى ساوه  قریھ -قم و اھل آبھ  اھل
كنند ا در توس زیارت مىالّسالم ر علیھ .  

قم بلدنا و بلد شیعتنا مطھرة مقدسة قبلت والیتنا اھل البیت : الّسالم روایت شده است كھ از حضرت صادق علیھ -22
لَْت ُعقُوبَتُھُ ما لَمْ  ُ َعلَْیھِ  الیریدھم احد بُِسوٍء اِالَّ َعجَّ ْم َجبابَِرةَ ُسوٍء اَما اِنَّھُْم اَْنصاَر یَُخونُوا اِْخوانَھُْم فَاِذا فََعلُوا ذلَِك َسلَّطَ هللاَّ

ِھْم ِمْن ُكلِّ ھَلََكةٍ  :قائِِمنا َو ُرعاةُ َحقِّنا ثُمَّ َرفََع َرأَسھُ اِلَى السَّماِء َو قالَ  21. (اَلَّلھُمَّ اْعِصْمھُْم ِمْن ُكلِّ فِْتنٍَة َو نَجِّ ) 

ھیچ كس تصمیم بدى . والیت ما اھلبیت را پذیرفتند) اھل آن.(پاكیزه و مقّدس است. قم شھر ما و شھر شیعیان ماست
گیرد مگر اینكھ در عقوبت او سرعت خواھد شد و این مادامى است كھ بھ برادران خود خیانت  درباره آنان نمى

 -اھل قم  -آگاه باشید كھ آنان . پس اگر خیانت كردند خداوند جباران بدعمل را بر آنان مسلّط خواھد كرد. نكنند
آنان را از ھر ! خداوندا: آنگاه سر خود را بھ آسمان بلند كرده و گفت. كنندگان حق مایند قائم ما و مراعاتیاران 

اى نگھداشتھ و از ھرگونھ ھالكتى نجات داده و برھان فتنھ . 



كن اند ولی شایان ذكر است كھ ھرچند در بسیارى از این روایات قم را مصون از بال و محفوظ از شّر جباران دانستھ
اند كھ تا ھنگامى كھ بھ برادران خود خیانت نكنند؛ و گرنھ شرایط دیگرى  در روایت نوزده و بیست و دوم قید كرده

شوند اند كھ گروھى از جوانان قم بھ سبب نافرمانى بزرگان ھالك مى است و در روایت ھشتم تصریح فرموده .  

 

 

 

 قم حرم اھلبیت

اى بنگرد فوراً متوّجھ حرم و بقعھ مباركھ فاطمیھ؛ یعنى  نود و یا در نوشتھشاید ھركس كلمھ حرم را در مورد قم بش
مقدار معیّنى از زمین كھ زیر قبھ سامیھ و گنبد مطھر قرار گرفتھ است بیفتد و ھمانگونھ كھ معمول و متعارف 

رت است، ھمان موضع مباركى كھ محصور است و عالقمندان با احترام مخصوص وارد شده و در آنجا زیا
خوانند بھ ذھن بیاید مى .  

اى است و خالصھ منظور سراسر شھر قم و  ولى مقصود ما از حرم در این بحث یك معناى وسیع و مفھوم گسترده
الّسالم وارد شده  كّل این سرزمین مقّدس و شریف است و این بر اساس روایت یا روایاتى است كھ از اھلبیت علیھم

اند و  م این سرزمین را متعلق بھ خود و خاندان خود دانستھ و حرم خویش خواندهو بر اساس آن روایات امام معصو
  .از این رو قم، سراسر، حرم اھلبیت است

شكنى آن روا  كند، چیزى كھ انتھاك و حرمت در لغت آمده حرم آن چیزى است كھ انسان از آن حمایت و دفاع مى
فظ َحَرمان گفتھ شود، مقصود، مّكھ و مدینھ باشدالمقّدس را حرم اقصى گویند و چون ل لذا بیت. نیست .  

قم، این سرزمین مبارك، خانھ اھلبیت و : توان حرم را در اینجا بیت و خانھ معنا كرد و گفت با لحاظ این معنا مى
الّسالم است جایگاه آنان و مورد حمایت و دفاع آل محّمد علیھم .  

پردازیم و پیش از آن، چون  مزایاى محترمانھ این سرزمین پاك مىو ما در این مقام بھ ذكر عناوین توقیرآمیز و 
گوییم ھمھ سخنھا در این فصل راجع بھ قم است، مختصر سخنى راجع بھ قم و نام آن مى . 

 

 

 

 

 شھر قم و نام افتخارآفرین آن

است و اھالى آن  قم از مداین مستحدثھ اسالمى: اند حموى و دیگران گفتھ: كند كھ قاضى نورهللاَّ شوشترى نقل مى
ھجرى قمرى و در زمان عبدالملك مروان بوده است 83اند و ابتداى بناى آن در سال  ھمیشھ امامیھ بوده .  



اى كریم است و از جملھ بالدى است كھ ھمیشھ دارالمومنین بوده و  بلده قم شھرى عظیم و بلده: گوید قاضى خود مى
اند و انتساب بھ چنین بلدى اقوى ادلّھ صحت  میھ از آنجا برخاستھبسیارى از اكابر و افاضل و مجتھدان شیعھ اما

22. (الیھ است عقیده منسوب )  

شود كھ این نام منشأ دینى  اند و از روایات استفاده مى نامى است كھ عرب بر آن شھر اطالق كرده" قم"ظاھراً اسم 
بھ این چند روایت توّجھ فرمایید اینك. دارد و با مناسبات ایمانى و عقیدتى بدین نام موسوم شده است :  

وسلّم بھ معراج برده شد، ابلیس  وآلھ علیھ هللاَّ  در روایات شیعھ آمده كھ چون رسول خدا صلّى: فرماید عّالمھ مجلسى مى
پس . برخیز! قُْم یا َمْلُعوْن؛ اى ملعون: رسول خدا بھ او فرمود. را دید كھ در این بقعھ و سرزمین جایگزین شده است

23. (ن سرزمین بھ قم موسوم گردیدآ )  

قم را قم : الّسالم نقل شد كھ فرمودند و در روایت پنجم از روایاتى كھ قبالً ذكر كردیم، از حضرت ھادى علیھ -2
  .نامیدند چون كشتى نوح در داستان طوفان تا بھ آنجا رسید، ایستاد و متوقف شد

دانى  مى: الّسالم بھ عفّان بصرى فرمودند ھ حضرت صادق علیھدر روایت سیزدھم از روایات سابقھ خواندیم ك -3
زیرا اھل : اند حضرت فرموده. خدا و رسول او و شما داناترید :چرا قم، بدین نام موسوم شده است؟ او عرض كرد

او را یارى  نمایند و بر این امر استقامت ورزیده علیھ اجتماع كرده و با او قیام مى هللاَّ  قم با قائم آل محّمد صلوات
كنند مى .  

" :اكنون بنابر روایت اول، اسم قم از خطاب رسول خدا بھ شیطان، كھ فرمودند ، گرفتھ شده و بنابر روایت دوم "قم
از قیام گرفتھ شده و چون كشتى نوح در این سرزمین قائم شد و ایستاد، لذا آن را قم گفتند و طبق روایت سوم بھ 

اند ل محّمد و قیام اھل قم با آن حضرت و استقامت آنان، این سرزمین را قم نامیدهتناسب حضور مردم قم با قائم آ .  

گذارى این شھر بھ  تواند تمام این وجوه، وجھ مناسب نام باشد؛ یعنى مى البتھ این وجوه و مناسبات، قابل جمع نیز مى
یكى حضور . گذارى كافى بود امقم باشد كمااینكھ روایت سوم خود متضمن سھ وجھ مناسبت است كھ ھریك براى ن

الّسالم، دیگرى قیام آنان با آن حضرت و سوم استقامت آنان در این راه مردم قم با حضرت قائم علیھ .  

 

 

 

 مزایا و خصوصیات و عناوین شھر قم

پردازیم شود مى و اكنون بھ ذكر مزایا و خصوصیات شھر قم در چاچوب آنچھ كھ از روایات استفاده مى .  

از سوى خداوند متعال حّجت بر بالد دیگر، شھرھا و شھرستانھاى مختلف عالم قرار داده شده استقم  -1 .  

گذارد خداوند قم را در حال استضعاف و بیچارگى وانمى -2 .  

الّسالم حّجت است قم در زمان غیبت قائم علیھ -3 كنند مالئكھ بال را از شھر قم دفع مى -4 . .  

كند و یا دشمنى را  م كند، خداوند او را بھ داھیھ و امر عظیمى یا مصیبتى مبتال مىھركس قصد سوء درباره ق -5
دھد كھ در نتیجھ مشغول بھ اینھا شود و از اعمال اراده خود باز بماند در برابر او قرار مى .  



كنیم گانھ را از روایت سوم استفاده مى ھمھ این مطالب پنج .  

كند علم در قم ظھور و بروز پیدا مى -6 . 

  .قم معدن علم و فضل خواھد شد -7

شوند مند مى علم و دانش از قم بھ مشرق و مغرب و تمام نقاط عالم سرازیر خواھد گردید و ھمھ جا از قم بھره -8 .  

كنیم این چند مزیت را از روایت چھارم استفاده مى .  

ده استباشد و این مطلب در روایت پنجم آم اى از بیت المقّدس مى قم، قطعھ -9 .  

  .بال از قم مدفوع است؛یعنى از آن دفع خواھد شد و این نكتھ در روایت ششم آمده است -10

  .قم مأمن است؛ یعنى مركز ایمنى و امن و امان خواھد بود -11

و این دو . قم، جایگاه خوبى براى انسان خائف و ترسانى است كھ بھ ھرسو در طوف و حركت است -12
فتم ذكر شده استخصوصیّت در روایت ھ .  

اجمعین است علیھم هللاَّ  قم، ُعّش و آشیانھ آل محّمد صلوات -13 .  

وسلّم است و این دو امتیاز از روایت ھشتم گرفتھ  وآلھ علیھ هللاَّ  قم مأوا و پناھگاه شیعیان و پیروان آل محّمد صلّى -14
  .شده است

باشد علیھا مى هللاَّ  را سالمقم مأواى فاطمیّین؛ یعنى اوالد و ذرارى فاطمھ زھ -15 .  

فاطمھ در این شھر است، بھ خاطر ھمین جھت باشد كھ آنان از ھرسو  امكان دارد قبور فراوانى كھ از سادات و بنى
اند رو بھ قم آورده و آنجا را مأواى خود قرار داده . 

قم : اند را باشند و گویا فرمودهرود كھ مقصود از فاطمیّین، دلدادگان و پیروان حضرت فاطمھ زھ و نیز احتمال مى
علیھا است هللاَّ  مأوا و مركز پیروان و دوستان فاطمھ سالم .  

  .قم محل استراحت و آسایش مؤمنان است -16

سازد ھركس درباره قم تصمیم سوء بگیرد، خداوند او را ذلیل و خوار گردانیده و از رحمت خود دور مى -17 .  

اھلبیت عصمت و طھارت و خاندان پیغمبر استقم مركز شیعیان و موالیان  -18 .  

باشد این دو خصوصیّت مستفاد از روایت یازدھم مى .  

باشد و این دو خصوصیّت مستفاد از روایت یازدھم مى. قم مركز توّجھ نفوس و عالقھ و اجتماع مردم است -19 .  

و مركز و جایگاه و محل توّجھ خاص امامان الّسالم بوده  قم حرم خاندان پیغمبر و منزل و بیت آل محّمد علیھم -20
، مدینھ  چنانكھ حرم خدا، مّكھ و حرم رسول. الّسالم بھ بعد است الّسالم خصوصاً از امام صادق علیھ معصوم علیھم هللاَّ

الّسالم، كوفھ است و حرم امیرالمؤمنین علیھ .  



باشد علیھا مى هللاَّ  حضرت فاطمھ معصومھ سالمالّسالم  قم مدفن پیكر پاك و مطھّر فرزندزاده امام صادق علیھ -21 .  

  .و این دو وجھ شرافت بزرگ در روایت پانزدھم با كمال صراحت و روشنى ذكر شده است

الّسالم باید  بھ ھنگامى كھ بال و گرفتارى عمومیت پیدا كرده و ھمھ جا را فرابگیرد بھ امر حضرت رضا علیھ -22
ردرو بھ قم و حوالى و نواحى آن آو .  

نوعاً مرفوع و برداشتھ شده است -بال از قم  -23   .و این دو جھت مورد تصریح در روایت ھفدھم است .

كند قم زیر بال ملیكھ است و فرشتھ آسمانى بال خود را چترمانند بر سر اھل قم افكنده و باز و بستھ مى - 24 .  

و . گردد كند چونانكھ نمك در آب ذوب مى ذوب مىكسى كھ تصمیم بدى درباره قم داشتھ باشد، خداوند او را  -25
  .این دو امتیاز در روایت ھیجدھم آمده است

  .تربت قم داراى قداست است -26

  .و این نكتھ افتخارآمیز در روایت نوزدھم مورد تصریح قرار گرفتھ است

الّسالم است قم، بلد آل محّمد و امامان علیھم -27 .  

الّسالم است على و آل على علیھقم، بلد و شھر شیعیان  -28 .  

  .قم، مطھّر است -29

  .قم، مقّدس است -30

و . رود كھ مقصود اھل قم باشند البتھ احتمال مى. قم، سرزمینى است كھ خود والیت آل على را پذیرفتھ است -31
كنیم استفاده مى 22این چھار یا پنج خصوصیت را از روایت  .  

اجمعین صادر  علیھم هللاَّ  متیازاتى است كھ براى شھر قم از لسان خاندان وحى صلواتاینھا یك سلسلھ افتخارات و ا
گرداند گردیده و مارا متوّجھ موقعیت عظیم و بزرگ معنوى این سرزمین شریف مى .  

اند و چھ افتخارآفرین است شھرى كھ حّجت خدا  و چھ بگویم راجع بھ شھرى كھ معصومین پاك اینگونھ آن را ستوده
باشد ھمھ بالد عالم مىبر  .  

تعالى آن را مستضعف رھا نخواھد كرد شھرى كھ مورد عنایت خداوند بوده و حق .  

باشد عصر، حّجت مى ولى شھرى كھ در عصر پر از مشكالت غیبت حضرت .  

كنند شھرى كھ فرشتگان الھى بال را از آن دفع مى .  

سازد تا  كل بزرگ و مصیبت و دشمن خطرناك دچار مىشھرى كھ تصمیم سوءگیرنده آن را خداوند بھ داھیھ و مش
  .از تصمیمش باز بماند

  .شھرى كھ مھد علم و دانش و محل بروز حركتھاى علمى است



  .شھرى كھ معدن علم و كانون فضیلت و فرھنگ اسالمى خواھد گردید

دید و باالخره اقطار جھان را شھرى كھ علم و دانش، سیل مانند از آنجا بھ اطراف و اكناف دنیا سرازیر خواھد گر
كند تغذیھ علمى مى .  

شھر پیامبران و مدفن انبیا است -اى از بیت المقّدس  شھرى كھ قطعھ .  

  .شھرى كھ بال از آن دفع شده و خواھد شد

  .شھرى كھ مأمن و بھترین موضع براى انسان ترسان و بھر ھرسو در حركت و فرار خواھد بود

اجمعین و مأواى شیعیان و ھواخواھان آنان است علیھم هللاَّ  د صلواتشھرى كھ آشیانھ آل محمّ  .  

باشد شھرى كھ مأواى فاطمیّین و جایگاه آسایش مؤمنان مى .  

  .شھرى كھ مركز موالیان و دلدادگان خاندان پیغمبر و نقطھ توجھ نفوس و اجتماع مردم است

علیھا است هللاَّ  رت فاطمھ معصومھ سالمشھرى كھ حرم اھلبیت و مدفن بانوى گرانقدر آل محّمد، حض .  

  .شھرى كھ بھ ھنگام فراگیرشدن بالھا باید بھ آنجا روى آورد و بال از آنجا برداشتھ شده است

  .شھرى كھ زیر چتر بال ملك است و كسى كھ تصمیم ناروایى درباره آن داشتھ باشد بھ كلى نابود خواھد گردید

داست خاّصى برخوردار استشھرى كھ تربت و خاك پاك آن از ق .  

روند، در سرزمین مقّدس  كسانى كھ روى زمین آن راه مى! انگیز است راستى شھرى عجیب و سرزمینى شگفت
اند روند و آنانكھ در این شھر ساكن و مقیمند، در ُعّش آل محّمد و در حرم اھلبیت پیغمبر اقامت گزیده راه مى .  

التعظیم در آن آرمیده و مدفونند و این خاك  ز چھارصد امامزاده واجبو در آخر قم، شھرى است كھ متجاوز ا
الّسالم را در خود جاى داده است و علما و فقھا و محدثین بزرگ  مقّدس، پیكر پاك این عّده كثیر از آل على علیھم

حن مطھّر الّسالم بھ قدرى در سرزمین قم، بھ ویژه در حول و حوش حرم شریف و ص شیعھ و اصحاب ائمھ علیھم
آیند حضرت معصومھ مدفونند كھ بھ شمار نمى .  

 -كرباسى  -القدر مرحوم حاج محّمد ابراھیم كلباسى  و روى این قداست خاص است كھ فقیھ نامدار و اصولى جلیل
مقامھ مرجع معاصر مرحوم میرزاى قمى بنا بر آنچھ كھ منقول و معروف است ھنگامى كھ از اصفھان بھ  هللاَّ  اعلى

ھاى خود را  الّسالم كفش یا از مسجد امام حسن عسكرى علیھ - دروازه معصومھ سابق  -آمد، از پل علیخانى  مىقم 
در اینجا علماى ابرار و اصحاب ائمھ : فرمود رفت و مى گرفت و تا حرم مطھّر پیاده مى بیرون آورده و بھ دست مى

رگواران استاند و سراسر این قسمت، قبور آن بز و محدثان بسیار آرمیده .  

 

 

 



 مزایاى مردم قم

  :بھ مقتضاى روایات سابقھ مردم قم داراى مزایا و افتخارات فراوانند

  .آنان جزء اھلبیت ھستند -1

روند آنان مردمى نجیب و بزرگوارند، نجباى مردم بھ شمار مى -2 .  

شكند مى كسى كھ تصمیم بد درباره آنان بگیرد خداوند او را درھم -3 .  

شود سھ مطلب از روایت اّول استفاده مىو این  .  

  .خداوند با مردم قم بر سایر مردم احتجاج خواھد كرد -4

  .خداوند آنان را مستضعف نخواھد گذاشت -5

دارد خداوند متعال آنان را موفّق و مؤیّد مى -6 .  

  .بال از مردم قم دفع خواھد گردید -7

  .اھل قم حجت بر خالیق در زمان غیبتند -8

  .ھركس اراده بدى نسبت بھ آنان كرد، خداوند او را ذلیل و خوار و از رحمت خود دور ساخت -9

  .و این مطلب در روایت نھم مورد تصریح واقع شده است

  .براى مردم قم درى مخصوص از درھاى بھشت است -10

طوبى لھم؛یعنى خوشا بھ حالشان"الّسالم سھ بار درباره آنان  امام علیھ -11 و این دو مطلب در . رموده استف "
  .روایت دھم آمده است، چنانكھ مطلب اّول در روایت چھاردھم نیز آمده است

كند مردى از اھل قم دعوت بھ حق مى -12 .  

نمایند علیھ اجتماع كرده و او را یارى مى هللاَّ  اھل قم با قائم آل محّمد صلوات -13 .  

  .و این سخن در روایت سیزدھم آمده است

الّسالم شده  طلب رحمت و رضا و خشنودى خداوند براى مردم قم از ناحیھ حضرت موسى بن جعفر علیھ -14
  .است

  .آنان بھترین شیعیانند -15

  .خداوند والیت اھلبیت را با ذات آنان عجین كرده است -16

  .و این سھ نكتھ در روایت چھاردھم ذكر شده است



اند اھل قم برادرخواندگان اھلبیت -17 .  

  .و این مطلب در روایت پانزدھم آمده است

شد ھا نبودند دین ضایع مى اگر قمى -18 .  

  .این نكتھ افتخارآمیز در روایت شانزدھم آمده است

الّسالم ھستند مورد سالم و درود امام علیھ -19 .  

راب گرداندالّسالم ھستند كھ خداوند بالدشان را با نزول باران سی مشمول دعاى امام علیھ -20 .  

  .مشمول دعاى امامند كھ خدا بركاتش را بر آنان نازل گرداند -21

الّسالم كھ خدا سیئاتشان را بھ حسنات مبّدل گرداند و دعاى امام علیھ -22 .  

  .آنان اھل ركوع و سجود و قیام و قعودند -23

 .آنان فقھایند -24

باشند و نیز علماى فھیم و دانا مى -25 .  

ایت، فھم و دانایى و روایتنداھل در -26 .  

باشند اھل عبادت نیكو و شایستھ مى -27 .  

  .این نھ مطلب پرافتخار در روایت ھیجدھم ذكر شده است

الّسالم مردم قم را از خاندان خود و خاندان خود را از آنان برشمرده است امام علیھ -28 .  

ستندالّسالم ھ آنان انصار قائم آل محّمد علیھ و علیھم -29 .  

كننده حقوق اھلبیتند كننده یا رعایت آنان دعوت -30 .  

اى نگداشتھ و از ھرگونھ ھالكتى نجات بخشد مورد دعاى امام صادقند كھ خداوند آنان را از ھر فتنھ -31 .  

نیز آمده است 22چنانكھ سھ مطلب اخیر در روایت . و این مطالب چھارگانھ در روایت نوزدھم آمده است .  

و براى تأكید صورت گرفتھ است" حقّاً "یق و امضاى تشیع اھل قم با ذكر كلمھ تصد -32 .  

اند الّسالم بوده آنان از دیر زمان زائران حضرت رضا علیھ -33 .  

ذكر شده است 20و این دو نكتھ در روایت  .  

اند غفران الھى الّسالم مورد بھ بركت زیارت حضرت رضا علیھ -از قراى ساوه  -اھل قم و نیز اھل آبھ  -34 .  



و این مطلب در روایت بیست و یكم و . ھركس تصمیم سویى درباره آنان گرفت، تعجیل در كیفر او خواھد شد -35
  .بیست و دوم ذكر گردیده است

ھاى روشن براى چھ مردمى جز اھل قم وارد شده است؟ راستى این ھمھ شرف و افتخار و نقطھ !  

افتاده رھا نخواھد  كند، مردمى كھ خداوند آنان را مستضعف و عقب گران احتجاج مىمردمى كھ خداوند با آنان بر دی
شود و در زمان غیبت، حجت بر مردمان  كرد، مردمى كھ مورد توفیق و تأیید الھى بوده و بال از آنان دفع مى

  .دیگرند

ارد و از رحمت خود دور د مردمى كھ ھركس سوءنیت درباره آنان داشتھ باشد، خداوند او را خوار و زبون مى
سازد مى .  

الّسالم در مقام تقدیر و تكریم آنان سھ بار جملھ  مردمى كھ یك در بھشت ویژه آنان بوده و امام علیھ
اند را ذكر كرده" حالشان خوشابھ" .  

كند خیزد و ملت را بھ سوى خدا دعوت مى مردمى كھ یك شخصیّت ممتاز از میان آنان برمى .  

مردمى كھ شیعیان برتر بوده . كنند فرجھ ھمراه بوده و او را یارى مى تعالى هللاَّ  عصر عّجل رت ولىمردمى كھ با حض
الّسالم در سرشت ذات آنان عجین شده است و والیت آل محّمد علیھم .  

گردید مردمى كھ امام آنان را برادران خود خوانده و اگر آنھانبودند دین الھى ضایع مى .  

الّسالم قرار گرفتھ و با جملھ افتخارآفرین م امام علیھمردمى كھ مورد سال ِ َعلى اَْھِل قُْم، سالم الھى نثار  : َسالُم هللاَّ
  .آنان شده است

مردمى كھ امام معصوم از خدا خواستھ كھ بالدشان را سیراب كرده، بركاتش را بر آنان نازل گردانیده و گناھانشان 
  .را بھ خوبى و ثواب مبدل فرماید

اند و اھل درایت، روایت و  مى كھ اھل ركوع، سجود، قیام و قعود بوده، فقھا و علماى فھیم و دانا قلمداد شدهمرد
باشند عبادت نیكو مى .  

كنندگان یا  الّسالم آنان را از خود و خود را از آنان قلمداد كرده و انصار مھدى موعود و دعوت مردمى كھ امام علیھ
ن پیامبرندكنندگان حقوق خاندا مراعات .  

اى مصون و از انواع ھالكتھا محفوظ بمانند باشند كھ از ھر فتنھ الّسالم مى مردمى كھ مشمول دعاى خیر امام علیھ .  

الّسالم مؤّكدانھ آنان را شیعھ خوانده و تشیّعشان مورد گواھى حّجت خدا واقع شده و باالخره  مردمى كھ امام علیھ
الّسالم بوده و بھ بركت زیارت آن بزرگوار، مورد مغفرت  رضا علیھ مردمى كھ ھمواره اھل زیارت حضرت

اند الھى .  

  .بدون تردید ھیچ سرزمین و جایگاھى نیست كھ اینقدر فضیلت و منقبت داشتھ باشد

و اكنون كھ اھل قم اینقدر مناقب دارند بجاست كھ موضع سراسر توقیر و تكریم خود را حفظ نموده، شایستگى خود 
این ھمھ افتخارات با خوبى، ایثار، تقوا و كرامت نفس بھ اثبات برسانندرا براى  .  



دھیم كھ بعید است این ھمھ تعظیم و احترام براى ھركسى باشد كھ در این شھر  در اینجا ناگزیر این نكتھ را تذكر مى
ت افتاده و اگر لغت در این اقامت كرده و در آن فروآمده یا از آنجا نشأت گرفتھ باشد، بلكھ در كلمھ اھلبیت، اھلیّ 

  .موضوع ھمراھى نكند لسان دین آن را تأیید و امضا كرده است

؛  اَْھلى َو اِنَّ َوْعَدكَ  اِنَّ اْبنى ِمنْ :نوح گفت:فرماید الّسالم و فرزندش مى نوح علیھ حضرت چنانكھ خداوند در داستان اْلَحقُّ
)24 )  

حق است -اجع بھ نجات اھل من ر -خداوندا پسر من از اھل من است و وعده تو  اِنَّھُ لَْیَس ِمْن اَْھلَِك اِنَّھُ : خطاب شد .
25(َعَمٌل َغْیُر صالٌِح؛  فردى منحرف و گناھكار است(نھ، این پسر از اھل تو نیست، او عملى ناصالح است  ( ).  

مرد و زن و دختر و پسر و اھل نكند ما در قم باشیم ولى اھل قم نباشیم و باالخره باید ! زاست راستى این آیھ وحشت
زیستى و حیا و عفت و راستى و  قم ممتاز باشند؛ بھ طورى كھ الگوى پاكى و پرھیزگارى و اخالق حسنھ و ساده
رو  رو شھرھاى دیگر و یا دنبالھ درستى، براى مردمان بالد دیگر بھ شمار آیند و نیاید روزى كھ آنان دنبالھ
اَال ذلَِك ھَُو اْلُخْسراُن اْلُمبینُ : ند كھغربیھاى منحرف و دور از حیا باش .  

علیھ در یكى از  هللاَّ  آید كھ مرحوم آقاى حاج شیخ مرتضى انصارى واعظ شھیر قمى رضوان و چنین بھ یادم مى
شما : گفت كرد و مى منابر خود خطاب بھ مأمورین دولتى زمان طاغوت یا خطاب بھ خصوص رئیس شھربانى مى

اینجا قم است. اینجا قم است: دور تسبیح بگو ھر روز اول صبح یك .  

باشند و  راستى این خود نكتھ جالبى است و بجاست كھ مردم قم و پسران و دختران قمى فراموش نكنند كھ اھل قم مى
كند و در آن اقامت  ھر كارى و ھرگونھ لباسى شایستھ شأن آنان نیست و نیز بجاست كھ ھركس كھ در قم زندگى مى

بیت و حرم آنان و مأواِى او آشیانھ آل محّمد است و  روز بھ یاد خود بیاورد كھ اینجا قم است و شھر اھل دارد، ھر
یعنى : در نتیجھ حفظ حرمت حرم و حریم اھلبیت و مالحظھ و مراعات احترامات صاحبةالبیت و صاحبةالبلد

علیھا را بنماید هللاَّ  حضرت فاطمھ معصومھ سالم .  

 

 

 

علیھا هللاَّ  ت، فاطمھ معصومھ سالمچراغ حرم اھلبی  

الّسالم فواطم آل ھاشم و فاطمھ معصومھ علیھم  

باشند و  اند كھ داراى شخصیّت ممتاز و مقامات عالیھ مى الّسالم بانوانى بھ نام فاطمھ بوده در خاندان اھلبیت، علیھم
گوئیم ىممتازترین این بانوان گرانقدر، پنج نفرند كھ بھ صورت گذرا از آنان سخن م .  

 

 



الّسالم فاطمھ بنت اسد، مادر پرافتخار حضرت امیرالمؤمنین على علیھ .1 . 

او بانویى سرافراز است كھ از مزایاى گوناگون برخوردار بوده و در میان ھمھ زنان جھان، از اولین و آخرین، 
گردید و در آن مكان  دایتتنھا زنى است كھ از جھان غیب براى مراسم وضع حمل بھ داخل كعبھ فراخوانده شد و ھ

این جریان را عالوه بر علما و مورخان . الّسالم را متولد ساخت نظیر خود على علیھ العاده مقّدس، فرزند بى فوق
اند سنت نیز نقل كرده اى از علما و مورخان اھل شیعھ، عده .  

اجرت، از روى عالقھ و صفا اسالم رود و قبل از مھ او از جملھ مھاجرین از مّكھ بھ سوى مدینھ طیبھ بھ شمار مى
اى است كھ فرزند سرافراز او بھ خالفت اسالمى رسید وى اول ھاشمیھ. را پذیرفتھ بود .  

  .این بانوى باایمان و مھاجر، در مدینھ طیّبھ دار فانى را وداع گفت و از دنیا رفت

مھ و پیراھن خود كفن كرد و در قبر او خوابید و وسلّم او را در جا وآلھ علیھ هللاَّ  رسول خدا صلّى: گوید ابن اثیر مى
در مورد جنازه فاطمھ كارى كردید : بھ آن بزرگوار عرض شد. براى او از خداوند درخواست جزاى خیر فرمود

كس دیگر چنین ننمودید؟  كھ نسبت بھ ھیچ  

ما اَْلبَْستَھا قَمیصى لِتُْكسى ِمْن ُحلَِل اْلَجنَِّة َو اْضَطَجْعُت فى اِنَّھُ لَْم یَُكْن بَْعَد اَبى طالٍِب اَبََّر بى ِمْنھا اِنَّ : رسول خدا فرمود
كس درباره من نیكوكارتر از او نبود و من پیراھن خود را  بعد از ابوطالب ھیچ) 26(اْلقَْبِر؛  قَْبِرھا لِیَھُوَن َعلَْیھا َعذابُ 

ر او خوابیدم تا عذاب قبر بر او آسان گرددھاى بھشتى بر او پوشانده شود و در قب بھ وى پوشاندم تا از حلّھ .  

وسلّم وآلھ علیھ هللاَّ  حضرت فاطمھ زھرا دخت رسول هللاَّ صلّى .2 . 

فاطمھ مادر گرامى . او سیده نساى جھانیان و سرور بانوان بھشتى و بزرگترین مظھر قداست در طبقھ بانوان است
، حضرت امام حسن و حضرت امام حسی یازده امام معصوم از بطن پاك او والدت . ن استدو سبط رسول هللاَّ

وى در نظر پیامبر گرامى اسالم و حضرت على . الّسالم بود اند؛ چنانكھ ھمسر گرامى امام امیرالمؤمنین علیھ یافتھ
 الّسالم بود؛ بلكھ بعضى از آنھا اى داشت و مورد تكریم و اجالل ھمھ امامان معصوم علیھم الّسالم احترام ویژه علیھ

الّسالم در حالت تب و كسالت، توّسل بھ حضرت فاطمھ پیداكرده و بھ یاد او بودند  مانند حضرت امام محّمدباقر علیھ
راندند و نام مقّدس وى را بر زبان مى .  

 

الّسالم فاطمھ دختر امیرالمؤمنین علیھ .3 . 

. علیھا اختیار كردند، تولد یافت هللاَّ  الّسالم بعد از حضرت زھرا سالم او از یكى از ھمسرانى كھ حضرت على علیھ
این بانوى معظمھ مورد احترام ) 27. (چنانكھ عالم بزرگ شیعھ، شیخ مفید بھ این موضوع تصریح كرده است

على  دودمان آل كبرى مواظبت بر حال بقایاى زینب بزرگوار بود و ھمچون حضرت آن خاندان پیامبر و صحابھ
الّسالم را بر عھده داشت علیھ .  

چون فاطمھ بنت على بن ابیطالب، نظر بھ كارھاى عبادى و : كنند كھ حضرت امام محّمد باقر علیھ الّسالم نقل مى
در عبادت انداخت و دید كھ او خود را بھ رنج انداختھ ) زین العابدین(شدت كوشش فرزند برادرش على بن الحسین 

راى ما بر شما حقوقى است و از حق ما بر شما این است كھ اى ھمنشین رسول هللاَّ ب: است بھ نزد جابر آمد و فرمود
چون دیدید یكى از ما خویشتن را براى تالش در عبادت بھ ھالكت انداختھ است، مصّراً او را سوگند دھید و از او 

ادگار بخواھید كھ خود را از بین نبرد و برنامھ عبادت و ریاضت خود را كم كندو این على بن الحسین باقى مانده و ی



پدرش حسین است كھ بینى او زخم شده و جبھھ و زانوھا و كف دستھایش پینھ آورده و براى عبادت، خویشتن را 
  .بدین حال انداختھ است

ھاشم جلوى در خانھ ایستاده  الّسالم با چند نفر از كودكان بنى حضرت باقر علیھ. جابر بھ خانھ على بن الحسین آمد
وهللاَّ تو باقرى كھ علم را : او گریھ كرد و گفت. الحسین بن على محمدبن: تو كیستى؟ فرمودجابر از او پرسید . بودند

. و سالم پیامبر را بھ او رسانید و بعد از او خواست كھ از پدر بزرگوارش براى وى اذن مالقات بگیرد. شكافى مى
لى بن الحسین كھ عبادت در ھمھ بدنش او وارد شد و از حضرت ع. الّسالم رفت و برگشت و اذن داد امام باقر علیھ

ال اَزاُل َعلى ِمْنھاِج اَبَوى : اثر گذاشتھ بود درخواست كرد كھ برنامھ عبادى خود را كم كند ولى حضرت فرمود
ِ َعلَْیِھما َحتَّى اَْلقاھُما ُمؤتَِسیاً بِِھما َصلَواتُ  هللاَّ علیھما را  ؛ من پیوستھ راه دو پدر بزرگوارم، پیامبر و على صلوات...هللاَّ

28. (دھم تا بھ مالقات آنان برسم و از دنیا بروم ادامھ مى )  

 

 

 

 .فاطمھ بنت الحسین .4

حضرت امام . رفت الّسالم و مورد محبت شدید آن حضرت بود و مجمع كماالت بھ شمار مى او دختر سیدالّشھدا علیھ
گزارى كرده  ختر خود را بھ نام آن حضرت نامالّسالم براى شّدت عالقھ بھ مادرش حضرت فاطمھ، د حسین علیھ

  .بود

اند و در آن خطابھ  اى بس غّرا و جالب و كوبنده از آن بزرگ بانوى آل عصمت نقل شده كھ در كوفھ خوانده خطبھ
الّسالم را بھ صورتى  الّسالم و پدر مظلومش امام حسین علیھ آتشین مظلومیّت جّد بزرگوارش حضرت على علیھ

و با عباراتى دلگداز بیان كرده و این خطبھ بھ تنھایى بیانگر شخصیّت واال و درخشان بیان جّذاب،  بسیار جالب
  .شجاعت و قھرمانى آن بانوى بزرگ اسالم است

 

 

 

 .فاطمھ بنت موسى بن جعفر علیھ الّسالم .5

ھفت فرزند پسر و دختر بود الّسالم سى و  براى حضرت ابوالحسن موسى علیھ: نویسد شیخ مفید اعلى هللاَّ مقامھ مى
29... (و فاطمةالكبرى و فاطمةالصغرى: فرماید و ضمن برشمردن آنان مى ) 

ھرچند شیخ مفید قّدس سّره . علیھا ھمان فاطمھ كبرى باشد هللاَّ  و ظاھر این است كھ حضرت فاطمھ معصومھ سالم
 .راجع بھ این موضوع سخنى نفرموده است

اجعین از این  علیھم هللاَّ  طاھرین صلوات باشد و ائمھ راى مقامى بس شامخ و رفیع مىباالخره این بانوى گرانقدر دا
اند و حتى پیش از والدت آن حضرت، بلكھ پیش از والدت پدر  بانوى باجاللت و با تمام جلیل و تكریم یاد كرده

اند از مقام شامخش سخن گفتھاجمعین آمده و  علیھم هللاَّ  بزرگوارش نام او بر لسان بعضى از ائمھ طاھرین صلوات .  



اى كھ امامان معصوم از او كرده و بھ اقتضاى فضایل ذاتى و منقبتھاى فراوانى كھ  و بر اثر ھمین تجلیالت خاصھ
در وجود پاك او متبلور است، شھر قم از عظمت و جالل خاّصى برخوردار گردیده، مركزیت براى جھان تشیّع 

بھ اذھان مردمان جھان تداعى " قم"ى دارد و اولین چیزى كھ از لفظ و واژه پیدا كرده و امروز قم شھرت جھان
علیھا و قبر منور آن حضرت است كھ بھ عنوان یك زیارتگاه بسیار مھم  هللاَّ  شود، حضرت فاطمھ معصومھ سالم مى

كھ صرفاً براى  شده است شود و شھرستان قم از دیرزمان بھ عنوان یك شھر زیارتى قلمداد مى در ھمھ جا تلقى مى
ھاى دور و نزدیك بھ آنجا آمده، این ضریح مطھّر و بقعھ و  علیھا از راه هللاَّ  زیارت قبر منور حضرت معصومھ سالم

اند كرده بارگاه باشكوه را زیارت مى .  

رده شده چنانچھ قبالً ذكر شد نام نامى آن بانوى معظّمھ، فاطمھ است كھ گاھى ھم بھ عنوان فاطمھ كبرى از او نام ب
اند كھ براى تمایز آن دو از  الّسالم دختر دیگرى نیز بھ نام فاطمھ داشتھ است، زیرا حضرت موسى بن جعفر علیھ

اى از فقرات زیارت آن معّظمھ بھ ھمین نام از آن  اند و در فقره یكدیگر فاطمھ مدفون در قم را فاطمھ كبرى نامیده
فاِطَمةُ اْشفَعى لى فِى اْلَجنَّةِ یا "خوانیم  حضرت یاد شده است؛ آنجا كھ مى ".  

اى كھ گاھى اسم مباركشان براى  اند بھ گونھ پیدا كرده" معصومھ"اى بھ  و در عین حال شھرت كامل و گسترده
بسیارى ناآشناست، ولیكن واژه معصومھ براى ھمگان آشنا بوده و یادآور ھمین بانوى باعظمت و وقار و یادگار 

بلكھ در قسمتى از بالد . رود باشد و معّرف و امتیاز روشن قم بھ شمار مى الّسالم مى ھحضرت موسى بن جعفر علی
برند قم نام مى كنند و بھ عنوان معصومھ جنوبى و احیاناً مناطق دیگر، قم را ھمراه با نام مقّدس معصومھ یاد مى .  

آیا لقبى است كھ از ناحیھ قدس . تھ استاى قابل توّجھ و تعّمق است كھ این لقب از كجا نشأت یاف و این خود مسألھ
اجمعین سرچشمھ  علیھم هللاَّ  الّسالم، یا از امامان بعد صلوات پدر بزرگوار یا برادر عالیقدرش حضرت رضا علیھ

گرفتھ؟ یا اینكھ این لقب، لقبى مردمى و خودجوش است كھ بر اثر شدت پاكى و طھارت نفسى كھ از آن حضرت 
مده و تحقّق یافتھ است و مردم مسلمان و دلدادگان اھلبیت عصمت و خاندان پیغمبر اكرم سراغ داشتند بھ وجود آ

اند؟  علیھم اجمعین ، او را بدین لقب مقّدس و افتخارآمیز خوانده و یاد كرده هللاَّ  صلوات  

طبیعى نقل  ضعیف است، زیرا اگر این لقب امرى قراردادى از ناحیھ معصومى از امامان بود بھ طور: احتمال اّول
چنانكھ شیخ مفید . آمد؛ در حالى كھ تاكنون بدین موضوع برخورد نكردیم شد و در كلمات موّرخین و محّدثین مى مى

برد و حتى اینكھ ھر كدام از كدام  الّسالم از پسر و دختر را نام مى كھ ھمھ فرزندان حضرت موسى بن جعفر علیھ
ز ذكر معصومھ در كالمشان اثرى نیست، با آنكھ نام مقّدسش را كھ فاطمھ نماید، ا اند را نیز یادآورى مى مادر بوده

اند است، ذكر كرده .  

دانیم  چنانكھ مى. رسد بنابراین احتمال مردمى بودن این لقب پرافتخار براى آن بانوى مكّرمھ بسیار قریب بھ نظر مى
و موقعیّت عظیمى كھ در جامعھ دارند بعضى از شخصیّتھاى بزرگ، بر اثر عظمت و جاللت، قدر و پایگاه رفیع 

كنند بھ لقب افتخارآمیزى در میان مردم اشتھار پیدا مى .  

معصومھ علیھاالّسالم بھ لحاظ اینكھ بھ روایت صحیح مستندى در جوامع شیعى برخورد  در مورد حضرت فاطھ
آن حضرت را بھ این عنوان خوانده و  الّسالم نكردیم، بلكھ حتى روایت مرسلى را ھم در این باب نیافتیم كھ امام علیھ

یا این لقب را براى او قرار داده باشند؛ بنابراین بعید نیست كھ مردم و عالقمندان خاندان پیغمبر آنقدر عظمت و 
طاھرین  جاللت و رفعت شأن آن بانوى مكّرمھ را دریافت كرده و احساس نموده و یا از لسان ائمھ

ه بودند كھ آن معظمھ را تالى و ثانى امامان و معصومین پاك دانستھ و این لقب براى اجمعین شنید علیھم هللاَّ  صلوات
  .وى بھ زبانشان جارى شده است و بھ مرور زمان بدان، اشتھار پیدا كرده باشند

بارى، این لقب مبارك از از ھمان دست القاب خودجوش و الھام مانند است كھ بدون تشریفات و تبانى اشخاص بھ 
د مردم آمده و بھ فكرشان القا شده است و این نوع پیدایش لقب براى انسان از ارزش و اعتبار فوق العاده ذھن خو

باشد كھ نشأت گرفتھ از الھام درون و ضمیر بیدار جامعھ است و باالخره مستند بھ ملكات فاضلھ و  برخوردار مى
اند آن لقب را براى او قرار دادهشود كھ موجب شده مردم،  مقامات عالى و جایگاه رفیع آن شخص مى .  



 

 

 

علیھا هللاَّ  درخشش حضرت معصومھ سالم  

در میان امامزادگان بزرگوار و واجب التعظیم، چند امامزاده بسیار ممتازند، آنان امامزادگان عالیقدر و 
اند و  ن ربودهاند كھ گوى سبقت را در فضایل و مناقب و كرامت نفس و بزرگوارى از سایر امامزادگا واالمقامى

آید و قلم از نگارش رتبھ واالیشان عاجز و ناتوان است مقامات عالیھ آنان بھ شرح و بیان نمى .  

از جملھ این چند نفر امامزاده ممتاز و واالمقام، حضرت سیده علیا، فاطمھ مدفون در قم معروف بھ حضرت 
  .معصومھ سالم هللاَّ علیھا است

مرتبھ واالى آن بانوى آسمانى ھمین بس كھ مورد احترام و تقدیس حضرات امامان در جاللت قدر و رفعت مقام و 
اجمعین بوده و چنانكھ قبالً اشاره كردیم، پیش از آنكھ پا بھ دنیا نھد، از  علیھم هللاَّ  معصوم و پیشوایان آسمانى سالم

اند محبّان كرده اند و سفارش زیارت قبر شریفش را بھ دوستان و فضایل و مكرمتھایش سخنھا گفتھ . 

  .مدح و ثنایى كھ از لسان عصمت، تراوش كند و صادر شود، بزرگترین شرف و افتخار است

از جملھ مناقب و شرافتھاى افتخارآمیز آن بزرگوار، ورود یك صورت زیارت یا بھ تعبیر معروف، یك زیارتنامھ 
باشد اجمعین مى علیھم هللاَّ  مخصوص براى حضرت معصومھ علیھاالّسالم از ناحیھ امامان صلوات .  

آرى، ورود دستور خاص در كیفیت زیارت آن بانوى بھشتى، حكایت از شأن عظیم و مقام رفیع و رتبھ واالى او 
كند مى .  

علیھا عالوه بر انتساب بسیار نزدیك بھ خانھ وحى و  هللاَّ  از جملھ فضایل و مناقب حضرت فاطمھ معصومھ سالم
الّسالم،  وسلّم و نیز ابواالئمةالطاھرین، حضرت امیرالمؤمنین علیھ وآلھ علیھ هللاَّ  صلّى تنزیل و حضرت رسول اكرم

واسطھ بھ سھ نفر از امامان معصوم و حجج بالغھ الھیّھ است كھ نشانگر عالیترین شرف خانوادگى آن  انتساب بى
رود مجلّلھ گرانقدر، بھ شمار مى .  

الفداه، امام ھفتم  جعفر ارواحنالھ بن االعظم، حضرت اباابراھیم موسى حجةهللاَّ آرى آن سیّده واال مقام، دخت بلنداختر 
التّحیة  آالف الرضا علیھ موسى بن على شیعیان جھان است و نیز خواھر عزیز و گرامى ولّى اعظم پروردگار، حضرت

 والثنا، 

العباد، حضرت امام محّمدتقى، جواد،  لىع امام ھشتم شیعیان عالم است و ھمینطور عّمھ محترمھ و گرانقدر حّجةهللاَّ 
الّسالم نھمین امام مفترض الطاعھ شیعیان در اقطار جھان است علیھ .  

و این فضیلت بزرگ، راھگشا بھ سوى فضیلت و جاللت دیگرى است و آن مشابھت بھ حضرت علیامعظّمھ، زینب 
این سھ امتیاز در وى جمع شده است علیھا است، زیرا او بانویى است كھ این سھ جھت و هللاَّ  كبرى سالم .  

الّسالم است چنانكھ خواھر حضرت امام حسن و  آرى، حضرت زینب كبرى دختر حضرت امیرالمؤمنین علیھ
باشد الّسالم مى العابدین علیھ حضرت امام حسین علیھماالّسالم است و نیز عمھ حضرت امام زین .  



اى جالب و روحبخش  علیھانكتھ هللاَّ  واسطھ حضرت معصومھ سالمبارى، مطلب فوق یعنى انتساب بسیار نزدیك و بال
را در پى دارد و آن این است كھ این انتساب بھ مثلّث شریف و مقّدس و ارتباط بھ سھ امام معصوم علیھماالّسالم، 

تر آنكھ  مقتضى آنست كھ بزرگداشت و تكریم مقام واالى آن خانم با جاللت صبغھ دیگرى پیدا كند و روشن
معصومھ علیھاالّسالم بزرگداشت مقام این سھ امام بزرگوار است و طبیعى است كھ  بزرگداشت حضرت فاطمھ

تكریم و احترام از شخصى، تكریم افراد بسیار نزدیك آن خانواده مانند پدر و برادر و دیگر نزدیكان اوست و بھ 
تین و بزرگداشت مقام رفیع آن سھ تعبیر دیگر، بزرگداشت آن مكّرمھ، بزرگداشت آن حضرت در مرحلھ نخس

بزرگوار در مرحلھ دوم و بزرگداشت كّل خاندان پیامبر و بیت جلیل و رفیع رسالت و امامت است؛ چھ آنكھ 
اجمعین است علیھم هللاَّ  مثالى از باغ رسالت و بوستان والیت صلوات حضرت معصومھ دستھ گل زیباى بى .  

اى از  علیھا نقش مھّمى دارد، فقره هللاَّ  اعظمت حضرت فاطمھ معصومھ سالممطلبى كھ در نشان دادن مقام واال و ب
ِ َشأناً ِمَن الّشأِن؛ : فرماید زیارت آن حضرت است كھ مى حقّاً كھ براى تو در نزد خداوند شأنى از ) 30(اِنِّ لَِك ِعْنَدهللاَّ

  .شأن معھود و مخصوص است

سزد كھ اھل معرفت پیرامون آن بیندیشند و ما در این مقام بھ ذكر  ىاین جملھ درخور دقت و توّجھ فراوان است و م
كنیم مختصرى كھ فراخور بحث كوتاه ماست اكتفا مى . 

چنانكھ مشھود است در این جملھ دو مرتبھ كلمھ شأن بھ كار رفتھ است كھ نخستین رابھ صورت نكره آورده و 
الف و الم"دومى را بھ صورت معرفھ یعنى بالفظ  ن نكره آوردن شأن اول براى تفخیم و تعظیم است و گویا اكنو ."

باشد و از حّد وصف و بیان خارج است و بھ  براى تو در نزد خدا شأنى بس بزرگ و بلندپایھ مى: فرموده است
آید شرح نمى . 

؛ آید كھ مقصود از شأن دوم كھ با الف و الم تعریف آمده است، شأن والیت و امامت و عصمت باشد بھ نظر مى
یعنى از براى تو شأنى عظیم و موقعیتى رفیع از نوع شیون امامت و والیت و عصمت و یا سھمى مھم از آن مقام 

ھرچند بالقّوه باشد و بر اثر حكمتھایى بھ مرحلھ بروز و ظھور نرسیده باشد(واالست  ).  

ھاى  بنابراین ریشھ .فاطمھ معصومھ مولود بیت وحى و تنزیل و نشأت گرفتھ از سلسلھ امامت و عصمت است
عمیق والیت و امامت در جان آن حضرت ھست و از این رو نفوذ و تأثیر معنوى و روحانى حضرت معصومھ در 

باشد و آن بزرگوار بھ اذن هللاَّ  اعماق جان پیروان خاندان عصمت از نوع تأثیر و نفوذ امامان پاك و معصوم مى
نند در قضاى حوایج و رفع گرفتاریھا و اصالح امورد با عنایت توا تصرف در جھان و در جان مردم دارند و مى

وتعالى اثر مستقیم داشتھ باشند حضرت حق سبحانھ . 

خداوند بر حسب حكمت بالغھ خود كّالً امامت و رسالت را در طبقھ زنان قرار نداده است : توان گفت با این بیان مى
فرمود، حضرت  مقّدس را براى زنان نیز مقّرر مىكرد و این منصب  و اگر حكمت الھى ایجاب و اقتضا مى

اى بسیار مساعد داشت و نور والیت و عصمت در درون پاك آن سیده جلیلھ بھ  علیھا، زمینھ هللاَّ  معصومھ سالم فاطمھ
العاده نورانى و  ودیعت نھاده شده و گوھر ذات مقّدس و وجود مطھّر بانوى عظیم الشأن دودمان وحى و رسالت فوق

اى داشتھ است ا بوده و تأللؤ ویژهباصف . 

علیھ از  هللاَّ  كھ مرحوم آیةهللاَّ آقاى میرزا رضى تبریزى رضوان: عالم بزرگوار جناب آقاى میانجى نقل كردند
در حال . آدم كھ در قبرستان شیخان قم مدفون است بھ آنجا رفتھ بودند مجتھدین بزرگ، براى فاتحھ جناب زكریابن

قدر و رفعت مقام و روایاتى كھ در شأن او از  آدم با آن جاللت روند كھ آیا زكریابن ن فكر مىقرائت فاتحھ بھ ای
علیھا؟  هللاَّ  الّسالم وارد شده، باالتر است یا حضرت معصومھ سالم طاھرین علیھم ائمھ  

. كند ایشان اعتنا نمى .آن باال را بخوان: گوید آید و بھ ایشان مى ناگھان یك نفر كھ كاله نمدى بر سر داشتھ پیش مى
بیند در آنجا نوشتھ شده است كند مى رود ایشان نگاه مى بعد كھ آن مرد مى : 



ٍد فِى األ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ٍد فِى األْرواِح اَلسَّالُم َعلى اَْجساِد ُمَحمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ْجساِد؛ یعنى سالم بر اَلسَّالُم َعلى اَْرواِح ُمَحمَّ
در این ھنگام متوّجھ . حّمد در میان ارواح و سالم بر اجساد محّمد و آل محّمد در میان اجسادارواح محّمد و آل م

آدم یا حضرت  شدم كھ آن شخص بھ ظاھر معمولى درون مرا خوانده و از فكر من راجع بھ افضلیت زكریابن
رفع كند و مسألھ  معصومھ آگاھى داشتھ و با امركردن بھ قرائت از موضع مخصوص خواستھ است تا مشكل مرا

كس را  اجمعین است و حساب او جداست و ھیچ علیھم هللاَّ  مرا پاسخ دھد كھ حضرت معصومھ از آل محّمد صلوات
31. (توان با آل محّمد علیھماالّسالم مقایسھ كرد نمى )  

ِ َشأناً ِمَن الّشأِن تقدیم ش توان بھ این نتیجھ رسید كھ دلدادگى  د مىبر اساس این بیانى كھ راجع بھ جملھ فَاِنِّ لَِك ِعْنَدهللاَّ
علیھا شرط در پذیرش و قبولى والیت معصومین پاك و امامان معصوم شیعھ  هللاَّ  بھ حضرت فاطمھ معصومھ سالم

رسد و مقبول دربار الھى واقع نخواھد گردید است و بدون عالقھ بھ آن بزرگوار، والیت آن بزرگواران بھ ثمر نمى . 

جملھ مورد بحث است، بدین بیان كھ مقصود از شأن دوم، مقام واالى شفاعت باشد كھ حضرت  احتمال دیگرى در
و ما بھ خواست خداوند در بحثھاى آتى راجع . معصومھ علیھاالّسالم را از آن سھمى مھم و شایستھ و وافرى است

  .بھ این موضوع سخن خواھیم گفت

 

 

مشباھت حضرت معصومھ بھ حضرت زینب علیھماالّسال  

اند كھ از جھات گوناگون شبیھ بھ  در میان خواتین باجاللت و بانوان بیت رسالت و امامت، دو بانوى آسمانى
آن دو بزرگوار، یكى حضرت زینب كبرى، . یكدیگرند و وجھ شباھت و قدر مشترك بین آن دو فراوان است

علیھا هللاَّ  معصومھ سالم ھاشم علیھاالّسالم است و دیگرى حضرت فاطمھ بنى عقیلھ .  

  :و اما وجھ تشابھ و جھت مشابھت و مشاركت آن دو بانوى گرانقدر الھى و آسمانى

زینب كبرى دخت بلنداختر حضرت امیرالمؤمنین، على . اند ھردو سرافرازند كھ دختر امام معصوم و آسمانى -1
اجمعین ھاوعلیھمعلی هللاَّ  جعفر صلوات بن علیھ الّسالم و حضرت معصومھ دخت واالگھر حضرت موسى .  

علیھما  هللاَّ  یكى خواھر دو حّجت خدا، حسن و حسین صلوات. اند ھردو بزرگوار مفتخرند كھ خواھر امام معصوم -2
الّصالةوالّسالم است الرضا علیھ موسى بن و دیگرى خواھر حضرت على . 

الّسالم و  العابدین علیھ عمھ امام زینباشند؛ یكى  ھر دو بانوى خاندان وحى، افتخار دارند كھ عمھ امام معصوم مى -3
الّسالم دیگرى عمھ حضرت جواداالئمھ علیھ . 

ھر دو مورد تقدیس و تكریم امام معصوم قرار گرفتھ و حّجت بالغھ الھى زبان بھ مدح و ثناو ستایش آن دو  -4
  .گوھر گرانبھا گشوده است

اند؛ حضرت  الطاعة قرار گرفتھ م سھ امام مفترضھر یك از این دو بانوى بزرگ اسالم، مورد تعظیم و احترا -5
الّسالم و از سوى برادرشان حضرت  زینب علیھاالّسالم از ناحیھ پدر بزرگوارشان امیرمؤمنان حضرت على علیھ

الّسالم مورد ستایش قرار  العابدین علیھ شان حضرت امام زین برادرزاده الّسالم و از ناحیھ سیدالّشھدا، امام حسین علیھ
فتندگر .  



الّسالم و از جانب برادر  علیھانیز از ناحیھ جّد بزرگوارشان حضرت امام صادق علیھ هللاَّ  حضرت معصومھ سالم
الّسالم مورد مدح و  الّسالم، و از سوى فرزند برادرشان حضرت جواداالئمھ علیھ گرانقدرشان حضرت رضا علیھ

اند ثناواقع شده .  

ت، شّدت عالقھ نسبت بھ برادر عزیز و واالمقام خود داشتند؛ حضرت زینب ھركدام از این دو بانوى باجالل -6
الرضا  موسى بن الّسالم و حضرت معصومھ علیھاالّسالم نسبت بھ امام علىّ  علیھاالّسالم نسبت بھ امام حسین علیھ

الّسالم علیھ .  

ه، وطن را ترك گفتند و رنج ھر دو معظّمھ بھ خاطر عالقھ بھ برادرشان، خانھ و زندگى خویشتن را رھاكرد -7
علیھا از مدینھ بھ عراق و باالخره بھ شام رفتند و حضرت  هللاَّ  زینب سالم سفر را بر خود ھموار نمودند؛ حضرت

علیھا از مدینھ بھ ایران و باالخره در سرمین قم رحل اقامت افكندند هللاَّ  معصومھ سالم .  

اى دور از زادگاھشان است؛ حضرت زینب  ى مدفنشان نقطھھردو بانوى بزرگوار، زادگاھشان مدینھ، ول -8
علیھا در ایران و شھر مقّدس قم هللاَّ  علیھا در شام یا مصر، على المشھور، و حضرت معصومھ سالم هللاَّ  سالم .  

مدفن و مضجع ھر یك از این دو بانوى بھشتى، زیارتگاه عاشقان و عالقمندان خاندان پیغمبر است و مرقد  -9
شمار دارد و مردم مسلمان حتّى از شھرھاى دور براى زیارت آنھا با  و منّور ھر یك از آنان، دلدادگان بى مطھّر

كنند تمام اشتیاق سفر نموده، بھ تشّرف بھ اعتاب مقّدسھ آنان فخر و مباھات مى .  

مصر و در شام و حضرت علیھا در  هللاَّ  حضرت زینب سالم. ھر كدام از این دو مكّرمھ، دو محّل زیارت دارند -10
و دیگر مدفن مقّدس و حرم مطھّر  -مدرسھ ستّیھ  -علیھا در بیت النّور، محّل اقامت و عبادتشان  هللاَّ  معصومھ سالم

  .آن بانوى با جاللت

 

 

الّسالم وفات كریمھ اھلبیت علیھم  

ّسالم را از مدینھ بھ ال در تواریخ آمده است كھ مأمون عباسى در سال دویست ھجرى قمرى، حضرت رضا علیھ
خواھر آن حضرت، فاطمھ . مرو طلبید و آن حضرت را اجباراً و بھ دنبال این جریان از مدینھ بھ سوى مرو آوردند

علیھادر سال دویست و یك بھ خاطر اشتیاق مالقات برادرش از مدینھ بھ جانب مرو حركت كرد و  هللاَّ  معصومھ سالم
. ده فرسخ: ین ھنگام پرسش كرد كھ از اینجا تا قم چھ مقدار مسافت است؟ گفتنددر ا. چون بھ ساوه رسید بیمار شد

علیھا را بھ قم  هللاَّ  حضرت خادم خود را فرمودند كھ مرا بھ جانب قم ببر و بدین ترتیب خادم، حضرت معصومھ سالم
سعد فرود آورد بن خزرج بن آورده و در منزل موسى .  

شود این است كھ قم از آن زمان شھرى بوده كھ بھ عالقھ و والیت اھلبیت رسول  مطلبى كھ از این نقل استفاده مى
علیھا كھ تمام گذشتھ خود را  هللاَّ  بود و این اسم، براى حضرت معصومھ سالم اجمعین شناختھ شده علیھم هللاَّ  هللاَّ صلوات

چطور موسى بن خزرج را شناختھ  آمده است، ولى در اینكھ در مدینھ سپرى كرده بود، یك مركز آشنا بھ شمار مى
اند اجمالى است و ممكن است كھ در ساوه راجع بھ افراد سرشناس و بسیار محترم قم تحقیق شده  و بر او وارد شده

باشد و او را معرفى كرده باشند یا آنكھ بعد از ورود بھ قم پرسش كرده باشند و با معرفى مردم قم و ساكنان آن و 
خزرج براى بانوى اسالم، حاصل گردیده، بر او وارد شده باشند شناختى كھ از موسى بن .  

سازد و بعضى از بزرگان آن را  البتھ نقل دیگرى در این مورد است كھ زمینھ این سؤال را بھ كلى منتفى مى
بھ علیھا  هللاَّ  دانند و آن این است كھ چون خبر نزول اجالل حضرت فاطمھ معصومھ سالم تر از نقل اول مى صحیح



سعید رسید، ھمگى متّفق شدند كھ بھ قصد تشّرف بھ حضور آن بانوى یگانھ، بیرون روند و از  ساوه، بھ گوش آل
  .وى درخواست نمایند كھ بھ قم تشریف بیاورد

علیھا رسید، مھار ناقھ آن  هللاَّ  ھمینكھ بھ خدمت حضرت معصومھ سالم. موسى بن خزرج بر این امر، تقدم جست
و كشید تا وارد قم ساخت و آن سیده جلیلھ را در خانھ خود فرودآورد و جاداد و مدت شانزده یا حضرت را گرفت 

پس او را غسل داده، كفن نمودند و نماز بر بردن مقّدسش . ھفده روز ھمچنان باقى بودند و آنگاه از دنیا رفتند
نّوره آن حضرت است، بھ خاك خواندند و در زمین بابالن كھ ملك خود موسى بن خزرج بود و اكنون روضھ م

سپرده و دفن كردند و سقفى از بوریا بر قبر شریفش بنا نمودند و ھمچنان بود تا حضرت زینب، دختر امام جواد 
32. (اى بر آن قبر شریف بنا كرد الّسالم، قبّھ علیھ )  

ت، او را غسل داده و كفن كردند و علیھا وفات یاف هللاَّ  چون فاطمھ سالم: ولید گفتھ بن حسن و نقل شده است كھ محمدبن
جنازه او را بھ سوى بابالن حركت دادند، آنگاه آن حضرت را كنار سردابى كھ براى وى حفر كرده بودند گذاشتند 

بعد از . و آل سعد با ھم بھ گفتگو پرداختند كھ چھ كسى داخل سرداب سود و جنازه آن حضرت را دفن نماید؟
ر گرفت كھ پیرمرد كھنسال گفتگوھا رأى آنان بر این قرا " نام، كھ خادم خود آنان بود و مرد صالحى بھ شمار " قادر

رفت، متصّدى دفن شود مى .  

از این رو از پى او فرستادند كھ ناگھان دیدند دو نفر سوار، كھ دھان خود را با لگام بستھ بودند، با شتاب بسیار از 
پیاده شده، بر آن مخّدره نماز خواندند، داخل سرداب شده و آن  جانب ریگزار پیداشدند و چون نزدیك جنازه رسیدند

33. (كس نفھمید كھ آنان چھ كسانى بودند بدن مطھّر را دفن كردند و آنگاه بیرون آمده، سوار شدند و رفتند و ھیچ )  

و سیره و  شایان ذكر است كھ این جریان اصالً قابل استبعاد نیست، زیرا شواھد بسیارى در كتب اخبار و تاریخ
كنیم معجزات دارد كھ ما بھ بعضى از آنھا اشاره مى :  

الّسالم در مدینھ بودند ولى براى  سلمان فارسى در مداین از دنیا رفت و در آن ھنگام حضرت امیرالمؤمنین علیھ -1
سم دفن او بھ مدینھ آمدند و پس از انجام مرا سبحانھ بھ مداین هللاَّ  الھى خود و بھ اذن دفن سلمان از مدینھ با تصرف

34. (بازگشتند )  

الّسالم از مدینھ طیّبھ بر  جعفر علیھ بن شطیطھ، زن با ایمان نیشابورى در نیشابور از دنیا رفت و حضرت موسى -2
اى كھ از پیش داده بودند، براى نماز بر جنازه او بھ نیشابور آمدند در حالى كھ بر شتر سوار بودند و  حسب وعده
سالم مرا : راشد فرمودند بن و فارغ شدند، سوار بر شتر خود شده بھ طرف بیابان برگشتند و بھ ابوعلىچون از امر ا

من و سایر امامان ناچاریم كھ بر جنازه شما حاضر شویم در ھر شھرى كھ : بھ یاران خود برسان و بھ آنان بگو
35. (پس در كار خودتان از خدا بترسید. باشید )  

العابدین از زندان كوفھ بھ  الّسالم از مسلّمات است كھ حضرت امام زین ت سیدالّشھدا علیھدر جریان دفن حضر -3
  .صحنھ كربال آمد و تجھیزات بدن مبارك پدر بزرگوار خود را انجام داد

توان حدس  بارى، بر حسب ظاھر و بھ مقتضاى این اخبار و روایات خصوصاً جملھ اخیر از جریان شطیطھ، مى
علیھا مثالً حضرت موسى بن جعفر  هللاَّ  بزرگوار دو امام معصوم از خاندان حضرت معصومھ سالمزد كھ آن دو 

علیھا، آمده اقدام  هللاَّ  اند كھ براى دفن بدن مطھّر حضرت معصومھ سالم الّسالم بوده الّسالم و حضرت رضا علیھ علیھ
علیھا سزاوارتر از آن دو بزرگوار  هللاَّ  عصومھ سالمو چھ كسى بھ تجھیزات فاطمھ م. اند بھ دفن آن پیكره تقوا فرموده

باشد؟ مى !  

علیھا بھ عزم دیدار برادرشان از مدینھ بھ سمت  هللاَّ  شد كھ حضرت معصومھ سالم قابل ذكر است كھ گاھى شنیده مى
ز دنیا الّسالم را شنید و در آنجا بیمار شد و باالخره ا توس حركت كرد و در قم خبر شھادت حضرت رضا علیھ

  .رفت



الّسالم بر این مطلب داللت  سعد از حضرت رضا علیھ ولى این مطلب خالف تحقیق است؛ چنانكھ روایت سعدبن
اند، زیرا در آن  الّسالم از دنیا رفتھ علیھاپیش از حضرت رضا علیھ هللاَّ  ظاھر دارد كھ حضرت معصومھ سالم

علیھادختر موسى بن جعفر  هللاَّ  راجع بھ زیارت فاطمھ سالمالّسالم  من از امام رضا علیھ: گوید روایت، سعد مى
36. (پرسش كردم )  

علیھا از دنیا رفتھ بودند و مرقد و  هللاَّ  این سؤال حاكى از آن است كھ در زمان پرسش، حضرت معصومھ سالم
  .مضجع وى معلوم بوده است

كھ از وى راجع بھ این موضوع شده، بھ ھمین  مقامھ در جواب سؤالى هللاَّ  مرحوم محقّق بزرگ، میرزاى قمى اعلى
اند و صورت سؤال و جواب این است روایت تمسك كرده :  

از عیون اخبارالرضا حدیثى نقل شده است كھ راوى گفت: سؤال :  

ضا َعْن زیاَرِة فاِطَمةَ بِْنِت ُموَسى ْبِن َجْعفٍَر بِقُْم، و آنچھ در زبان روضھ ھا مشھور است،  خوان َسأَْلُت اَبَاْلَحَسِن الرِّ
وقتى كھ بھ قم . علیھااز مدینھ بھ اراده دیدن برادر بزرگوار خود بیرون آمدند هللاَّ  آنست كھ حضرت معصومھ سالم

وجھ . رسیدند، خبر شھیدشدن آن حضرت در توس بھ ایشان رسید، چند روزى در قم مكث نمودند و وفات كردند
 جمع چگونھ است؟ 

الّسالم نقل  علیھ در بحار دو حدیث بلكھ سھ حدیث از حضرت امام رضا علیھ اقر رحمةهللاَّ آخوند مّالمحّمدب: جواب
الّسالم در قم مدفون شده  كنند بر اینكھ در حیات آن حضرت، فاطمھ بنت موسى بن جعفر علیھ كرده كھ داللت مى

الّسالم مضبوط و در  لیھعالوه بر این تاریخ شھادت حضرت رضا ع) 37. (بود، و خالف آن را نقل نكرده است
ھجرى قمرى است و سال مسافرت آن بزرگوار  203دست است و آن بر حسب نقل موّرخان، آخر ماه صفر سال 

علیھا بر حسب نقل در پى مسافرت برادرشان  هللاَّ  از ھجرت بوده است و حضرت معصومھ سالم 200بھ توس سال 
بنابراین وفات آن مخّدره . اند بھ عزم دیدار وى حركت كردهھجرى  201و بھ تصریح بعضى از اھل تاریخ در سال 

الّسالم واقع شده است حدودو دوسال قبل از شھادت حضرت رضا علیھ .  

شویم كھ خوبست خطبا  اینجا این نكتھ را یادآور مى. دانیم كھ چگونھ این جریان بعكس اشتھار پیدا كرده است و نمى
بیشتر مستند ذكر كنند و نكند كھ یك مطلب خالف،  نموده و مطالب را ھرچھو وعاظ محترم در نقل مطالب، مداقّھ 

  .در طى قرون و اعصارى بھ وسیلھ منبر و اھل آن ترویج شود

 

 

 

 زیارت حضرت معصومھ علیھاالّسالم

روایات . علیھا است هللاَّ  معصومھ سالم از جملھ زیارات مسلّم و مأثور از خاندان وحى، زیارت حضرت فاطمھ
عّددى از امامان معصوم در ترغیب و تشویق مردم بھ زیارت آن حضرت و راجع بھ اجر و ثواب عظیمى كھ بر مت

  .زیارت وى مترتّب است وارد شده است

الّسالم فرمودند مقامھ از كتاب تاریخ قم نقل كرده است كھ حضرت صادق علیھ هللاَّ  عّالمھ مجلسى اعلى :  



ُسوِل َحَرماً َو ھَُو َمدینَةُ َو اِنَّ ألمیَراْلُمؤِمنیَن َحَرماً َو ھَُو اْلُكوفَةُ َو اِنَّ لَنا حَ  اِنَّ لِللَِّھ َحَرماً َو ھُوَ  ةُ َو اِنَّ لِلرَّ َرماً َو ھَُو َمكَّ
الّسالم ذلَِك َو لَْم تَْحِمْل  اَل علیھق .بَْلَدِة قُْم َو َستُْدفَُن فیھا اِْمَرأةٌ ِمْن اَْوالدى تَُسمَّى فاِطَمةُ فََمْن زاَرھا َوَجبَْت لَھُ اْلَجنَّةَ 

ھ؛  راستى كھ براى خدا حرمى است و آن مّكھ است و براى رسول خدا حرمى است و آن مدینھ ) 38(بُِموسى اُمُّ
است و براى امیرالمؤمنین حرمى است و آن كوفھ است و براى ما حرمى است و آن شھر قم است و بھ زودى زنى 

شود، پس ھركس او را زیارت كند، بھشت بر او واجب خواھد  مھ در آن سرزمین دفن مىاز اوالد من بھ نام فاط
  .شد

الّسالم بھ آن حضرت حمل بر  جعفر علیھ بن الّسالم این را فرمود در حالى كھ ھنوز مادر موسى صادق علیھ امام
  .نداشتھ بود

خوبى  روایت بھ است از این تحضر آن زیارت خاّصى كھ روى مكّرمھ و عنایت مقام این بانوى اھمیّت
شود،زیرا ظاھرمى :  

گوید كھ ھنوز انعقاد نطفھ پدر بزرگوار او  الّسالم از این مكّرمھ و زیارت او سخن مى اّوالً زمانى امام صادق علیھ
  .نشده، چھ رسد بھ خود او

ن لحاظ قم را حرم امامان قلمداد دھند و ظاھراً بھ ھمی و ثانیاً از دفن فاطمھ معصومھ علیھاالّسالم در قم اطّالع مى
كند در حالى كھ شھرھاى متعدد داریم كھ مدفن امامزادگان واالمقام و بلكھ مدفن امامان است، ولى این وجھھ و  مى

اند كھ حرم امامان باشند عنوان را پیدانكرده .  

لیھا داده استع هللاَّ  معصومھ سالم و ثالثاً وعده صریح و قطعى بھشت بھ زائران قبر حضرت فاطمھ .  

فرمایند الّسالم مى حضرت صادق علیھ: و این روایت بھ سند دیگرى نیز آمده و در آنجا عبارت چنین است كھ :  

طراز بھشت است علیھا معادل و ھم هللاَّ  زیارت فاطمھ معصومھ سالم) 39(اِنِّ زیاَرتَھا تَْعِدُل اْلَجنَّةَ؛  .  

من : سعد گفتھ مقامھ بوده نقل كرده است كھ سعدبن هللاَّ  ود استاد شیخ مفید اعلىق كھ خ'ه 367ابن قولویھ متوفّاى سال 
علیھا، دختر حضرت موسى بن جعفر  هللاَّ  الّسالم راجع بھ زیارت فاطمھ سالم از حضرت اباالحسن، امام رضا علیھ

َمْن زاَرھا فَلَھُ اْلَجنَّة؛ : حضرت فرمودند. الّسالم پرسش كردم علیھ او را زیارت كند، بھشت از براى ھركس  (40)
 .اوست

تى بِقُْم فَلَھُ اْلَجنَّة؛ : الّسالم نقل كرده كھ فرمودند و نیز از ابن الّرضا، حضرت جواد علیھ كسى كھ ) 41(َمْن زاَر َعمَّ
ام را در قم زیارت كند، بھشت از براى اوست قبر عّمھ . 

تى كھ در روایت حضرت جواداالئمھ علیھ الّسالم بھ  شود كھ امام جواد علیھ الّسالم آمده بھ ذھن تداعى مى از تعبیر َعمَّ
من  رو بھ جاى ذكر نام آن مكّرمھ، عنوان عاطفى و زیباى عّمھ كند و از این اى افتخار مى داشتن چنین عّمھ محترمھ

برد كار مى را بھ .  

ابراھیم از پدرش از سعد نقل  بن م كھ علىدر بعضى از كتب و روایات دید: گویند علیھ مى هللاَّ  عّالمھ مجلسى رضوان
یا َسْعُد ِعْنَدُكْم لَنا قَْبٌر؛ براى ما در نزد شما قبرى : الّسالم فرمودند كرده كھ حضرت على بن موسى الرضا علیھ

 نََعْم،َمْن زاَرھا عاِرفاً :است؟ فرموند علیھماالّسالم موسى بنت فدایت، منظورتان قبر فاطمھ جانم: كردم عرض. است
42. (اْلَجنَّةُ  بَِحقِّھا فَلَھُ  ) 

  .آرى، منظورم ھمان است، كسى كھ او را با شناخت حق و مقامش زیارت كند، بھشت از براى اوست

 :در عبارت این روایت لطایفى است



براى ما در نزد شما : اند الّسالم ابتداًء بھ سعد كھ قمى بوده فرموده طبق این روایت، حضرت امام رضا علیھ -1
عبارت چنانست كھ گویى این قبر مال ھمھ امامان و براى خاندان عصمت و طھارت است و ھمگى . قبرى است

  .بدان توّجھ و عنایت دارند

علیھا داده شده است هللاَّ  در این روایت نیز وعده بھشت در مقابل زیارت حضرت معصومھ سالم -2 .  

علیھا قید شده است كھ هللاَّ  معصومھ سالم در خصوص این روایت براى فاطمھ -3 عاِرفاً بَِحقِّھا؛ اگر با معرفت مقام  :
 .واال و شناخت عالى نسبت بھ آن بانوى مكّرمھ وى را زیارت كند، بھشت از براى اوست

علیھا است كھ زائر، عارف  هللاَّ  معصومھ سالم و طبق این تعبیر، ھنگامى بھشت جزاوپاداش زیارت حضرت فاطمھ
رتبھ رفیع و منیع آن بزرگوار باشدبھ مقام شامخ و م . 

بنابراین باید كوشش كرد كھ قبل از زیارت آن حضرت، شناختى نسبت بھ او پیدانمود و باید زائر، آشناى بھ 
قدر و منزلت رفیع وى در نزد خداى متعال شود تا بھ چنین فوز عظیم و مرتبھ واالیى نایل گردد جاللت . 

این روایات آمده است و قدر مشترك و جامع بین ھمھ آنھاست، وعده بھشت مطلب بسیار مھم و چشمگیرى كھ در 
وعده صریح و آشكار بھ بھشت در مقابل زیارت . علیھا است هللاَّ  بھ زائران قبر شریف حضرت فاطمھ معصومھ سالم

ه استالّسالم آمد الطاعة علیھم علیھا در لسان مبارك سھ امام معصوم و مفترض هللاَّ  حضرت معصومھ سالم :  

الّسالم نیز تصریح بھ این وعده فرمودند  الّسالم این وعده را دادند، حضرت امام رضا علیھ حضرت امام صادق علیھ
شان را نوید بھ بھشت دادند الّسالم نیز زائران قبر عمھ و باالخره حضرت جواد علیھ . 

حضرت فاطمھ معصومھ علیھاالّسالم جاى بر اساس این روایات شریفھ و اخبار عدیده، استحباب زیارت مرقد منّور 
 .اندك تردیدى ندارد و خود مطلبى روشن و واضح است

مقامھ نیز در جواب یكى از استفتائاتى كھ از ایشان شده، بدین  هللاَّ  العظمى گلپایگانى اعلى هللاَّ  زعیم شیعھ مرحوم آیت
اند و متن سؤال و جواب این است موضوع تصریح كرده : 

توان گفت زیارت حضرت معصومھ علیھاالّسالم در قم با ادلّھ اجتھادى ثابت است، بدین ترتیب آیھ  آیا مى: سؤال  

 ِ  ...َو َمْن یَُعظِّْم َشعاِئَر هللاَّ

َمْن زاَر فاِطَمةُ بِقُْم فَلَھُ اْلَجنَّةُ : حدیث .  

اتفاق ھمگى علماى شیعھ از گذشتھ تا كنون: اجماع .  

تا حال؟  تمامى مردم شیعھ از قدیم سیره  

علیھا، از نظر روایات مسلّم است و  هللاَّ  استحباب زیارت حضرت معصومھ سالم. بسم هللاَّ الرحمن الرحیم: جواب
43. ( 1408/ 2ج/24. العالم وهللاَّ . حاجتى بھ استدالل بھ ادلّھ مذكور نیست )  

الّرحمة در كتاب  شیخ صدوق علیھكنیم و آن این است كھ مرحوم  مطلبى را در اینجا براى اكمال بحث اضافھ مى
االعمال و نیز ابن قولویھ در كتاب كامل الّزیارات و عّالمھ مجلسى در بحاراالنوار اّوالً زیارت حضرت  ثواب

الّسالم  اند و سپس بھ نقل روایت زیارت حضرت عبدالعظیم حسنى علیھ علیھا را ذكر كرده هللاَّ  معصومھ سالم
اند پرداختھ .  



كند و خالصھ  نظیر در عالم تشیّع اسرارى را كشف مى ھاى علماى كم تقدیم و تأخیر آن ھم در كتاب و این مراعات
با تمام جاللت قدرش  -علیھا بر حضرت عبدالعظیم  هللاَّ  این ترتیب در ذكر حاكى از آنست كھ حضرت معصومھ سالم

زاده بودن، محدث نیز بوده است و از جملھ تقّدم و ترجیح دارد، با آنكھ حضرت عبدالعظیم عالوه بر شرافت امام -
رود اجمعین بھ شمار مى علیھم هللاَّ  راویان معروف اخبار امامان معصوم صلوات .  

علیھا عالوه بر مقامات معنوى، فرزند بالواسطھ حضرت موسى بن جعفر، امام  هللاَّ  آرى، حضرت معصومھ سالم
. پیوندد الّسالم مى الّسالم با چھار واسطھ بھ امام مجتبى علیھ یھالّسالم است ولیكن حضرت عبدالعظیم عل كاظم علیھ

)44 رود، چنانكھ در فصل  علیھانیز از محّدثین و راویان اخبار بھ شمار مى هللاَّ  ضمناً حضرت معصومھ سالم (
اند مربوط بھ این موضوع خواھید دید كھ روایاتى از روایات مھّمھ را این بانوى با عظمت نقل كرده .  

 

 

عصر و زیارت حضرت معصومھ علیھماالّسالم حضرت ولىّ   

اى كھ از امامان بزرگوار راجع بھ فضایل و مناقب حضرت فاطمھ معصومھ  بھ مقتضاى روایات عدیده
عصر، امام زمان ارواحنافداه نیز براى آن  علیھا و ثواب زیارت آن مخّدره معّظمھ رسیده است، طبعاً ولىّ  هللاَّ  سالم

اعظم خدا نیز  توان گفت كھ آن ولى ى احترام و تعظیم فراوان قائلند و از روى ھمین قراین و شواھد مىبانوى بھشت
علیھا اھتمام دارند و مرقد مطھّر وى مورد توّجھ،  هللاَّ  بھ زیارت عّمھ بزرگوار خود، حضرت فاطمھ معصومھ سالم

باشد الّسالم مى عنایت و الطاف امام زمان علیھ . 

باشند، زیرا آن  الّسالم مى اسبت زائران بقعھ منّوره از زن و مرد نیز مورد لطف خاّص امام زمان علیھو بھ ھمین من
الّسالم سر بر آستان عّمھ گرانقدرشان ساییده و عتبھ  بینند كھ دلدادگان آل محّمد و شیعیان اھلبیت علیھم حضرت مى

بوسند مباركھ و ضریح مقّدس او را مى .  

عالوه كھ بعضى از . بى دو عالم ذكر كردیم كھ با مالحظھ اخبار و روایات مربوط بھ زیارت بىاینھا مطالبى بود 
كند زكیّھ واقع شده، حكایت از ھمین معنا مى نفوس دل و صاحبان مكاشفات و رؤیاھاى صادقھ نیز كھ براى اھل .  

العظمى  هللاَّ  قم مرحوم آیت علمیھ ؤّسس حوزهعلیھ، فرزند برومند م هللاَّ  هللاَّ حاج آقا مرتضى حایرى رضوان مرحوم آیت
من این جریان را كھ اھل علم و تحقیق : اند الشریف در یادداشتھاى خود نوشتھ سّره حاج شیخ عبدالكریم حائرى قدس

معصومھ  علیھا را در قسمت باالسر حرم حضرت فاطمھ هللاَّ  و دقّت در امور، زیارت حضرت معصومھ سالم
پسندیدم براى اینكھ دادند، نمى انجام مى علیھا هللاَّ  سالم :  

اوالً سالم بھ حسب اعتبار عرفى باید بھ طرف آن موجود محترم باشد نھ باالى سر او و رو بھ قبلھ، كھ جسم مطھّر 
ھا بھ این شكل نرسیده است یك از سالم دانم در ھیچ و تا آنجا كھ مى. شود در طرف چپ واقع مى .  

آن حضرت كھ قبر مطھّر انحراف دارد، صورت مطھّر نوعاً در پشت سر واقع  و ثانیاً در خصوص ضریح
شود مى .  

در عالم خواب معلوم بود كھ  -گشتھ كھ یكى از آن سھ بزرگوار  نفر مردمان بیابانى و بیابان شبى خواب دیدم كھ سھ
اند و بھ  طرف سر مبارك ایستادهالّشریف بود، در پشت سر حضرت، رو بھ قبلھ در  فرجھ تعالى هللاَّ  عصر عّجل امام

شنیدم اند، ولى من كلمات آنھا را نمى كنند، یعنى معلوم بود كھ براى زیارت ایستاده حسب ظاھر زیارت مى .  



" القبلة مستقبل عندالرأس"دیدم  .بعداً من بھ روایت سعد، كھ دلیل بر زیارت آن وجود مبارك است مراجعھ كردم
قبلھ و  ر، روبھدارد؛ یعنى نزد سر و جانب س " ونزد سر، روبھ . باشد" باالى سر"ندارد كھ معنى آن " فوق الرأس
باشد كھ در عالم  قبلھ، باتوجھ بھ عرفیّت سالم كھ باید رو بھ جانب جسد مطھّر باشد منطبق بر ھمان موضع مى

45. (الّسالم و دو نفر از یاران آن بزرگوار ایستاده بودند خواب امام علیھ )  

 

 

 

علیھا هللاَّ  لنّور یا محراب عبادت حضرت معصومھ سالمبیت ا  

یكى از مدارس علمیّھ شھرستان قم، مدرسھ مباركھ ستیھ است كھ در محلّھ میدان میر و جنب آن میدان واقع شده و 
یعنى در فاصلھ ورود تا وفات -علیھا در دوران اقامتشان در قم  هللاَّ  مشھور است كھ حضرت فاطمھ معصومھ سالم  - 

اند و براى آن مجلّلھ  برده و دوران ھفده روز نقاھت و بیمارى خود را در آنجا گذرانیده در این مكان بھ سر مى
مباركھ را  تحقیق آن بقعھ از اھل اند و بھ گفتھ بعضى كرده مى است كھ در آن عبادت بوده معظّمھ در آن مكان محرابى

كرده است جا پذیرائى مى بن خزرج بوده و او از آن حضرت در آن اند و آن بقعھ جزء خانھ موسى النّور خوانده بیت .  

علیھا نقل كرده آمده است  هللاَّ  مقامھ در شرح حال حضرت معصومھ سالم هللاَّ  در ذیل روایتى كھ مرحوم مجلسى اعلى
46. (اكنون در خانھ موسى بن خزرج موجود است علیھا تا ھم هللاَّ  محراب نماز فاطمھ سالم: كھ )  

در زمان ما نیز آن محراب موجود : فقیر گوید: گویند علیھ بعد از نقل این مطلب مى هللاَّ  مرحوم محدث قمى رضوان
47. (بى است است و آن واقع است در محلھ میدان میر و معروفست بھ ستّیھ و ستّى، بھ معنى خانم و بى )  

علیھا  هللاَّ  ر كھ محراب مبارك حضرت معصومھ سالمحجره مزبو. ایم و ما نیز مكّرر بھ زیارت آن مكان مقّدس رفتھ
  .در آن قرار دارد، در قسمت جنوبى مدرسھ واقع شده است

  .این مدرسھ شریف بھ امر و ھّمت مرحوم آیت هللاَّ العظمى آقاى گلپایگانى قدس سّره بازسازى شده است

اْلَجنَِّة و در ذیل آن این بیت ثبت شده استیا فاِطَمةُ اِْشفَعى لى فِى : در پیشانى درگاه شمالى بقعھ عبارت :  

 

جعفر است بن گاه دختر موسى این جایگاه كیست كھ آنقدر منّور است این سجده · .  
جعفر است بن گاه دختر موسى این سجده · جعفر است بن گاه دختر موسى این سجده . .  

توان گفت دارد و مى البتھ مصراع اول این شعر موزون نیست و احتیاج بھ تصحیح و تغییر (48)  :  

جعفر است  بن گاه دختر موسى سان منّور است این سجده این جایگاه كیست كھ این  

كنیم كھ ھركدام بھ نوبھ خود، مھم، سازنده و قابل توّجھ است در پایان این بحث دو نكتھ را یادآورى مى :  

خزرج اقامت  بن كھ در قم و در خانھ موسى الّسالم در مدت ھفده روز جعفر علیھ بن دخت بلندمقام حضرت موسى -1
داشتھ، محراب مخصوصى براى عبادت و نیایش، ترتیب داده بودند و این درسى بزرگ، براى عموم پیروان مكتب 



الّسالم بھ ویژه زنان و دختران مسلمان است كھ بھ نماز و نیایش و بندگى خداى تعالى اھتمام بورزند  آنل محّمد علیھم
سھل و آسان قلمداد ننمایند و آن را امرى .  

یكى : كند الطاف الھى را درباره شیعھ بنگرید كھ این بانوى عظمى از دو نقطھ شھرستان قم، فیض بخشى مى -2
و ھر دو مكان از قداست خاّصى برخوردار . اقامتگاه چند روزه او و دیگرى خوابگاه ھمیشگى و مدفن پیكر پاكش

ندان عصمت و طھارت، گاھى از آن بقعھ مباركھ و دیگر گاه از این قبھ سامیھ و است و متوّسالن بھ ذیل عنایت خا
نمایند و مشمول افاضات غیبى پروردگار  مطھّره، توسل پیدا كرده، دست حاجت و نیاز بھ دربار الھى بلند مى

شوند بزرگ واقع مى .  

 

 از رھگذر خاك سر كوى شما بود ھر نافھ كھ در دست نسیم سحر افتاد  ·
نافھ كھ در دست نسیم سحر افتادھر  ·  

علیھا هللاَّ  موقعیّت ومحبوبیت حضرت معصومھ سالم  

مند  اى در میان طبقات مختلف مردم مسلمان بھره علیھا از محبوبیت ویژه هللاَّ  معظّمھ اھلبیت، حضرت معصومھ سالم
اجمعین است علیھم هللاَّ  لواتنوع محبوبیّت آن مكّرمھ، نوع محبوبیّت امامان معصوم ص. و برخوردار بوده و ھست .  

اى است كھ ھم ریشھ اعتقادى و مذھبى دارد و ھم جنبھ عاطفى كھ  عالقھ و دلدادگى دینداران بھ آن بزرگوار، عالقھ
اند و ھم او بانویى جوان بود كھ در فصل  آن بزرگ بانوى باجاللت، جزء طبقھ زنانى است كھ غالباً مورد احترام

عالوه كھ در راه سفر و دور از وطن مؤلوف و اقربا و نزدیكان خود از دنیا رفت. رگذشتجوانى از این جھان د .  

علیھا ملجأ خاّص و عام و پناھگاه حاجتمندان است و مردم براى گرفتن  هللاَّ  معصومھ سالم حرم مطھّر حضرت فاطمھ
آورند ىھایشان رو بھ آستانھ آن مكّرمھ دوران م حوایج خود از خدا و نیل بھ خواستھ .  

اى براى تشّرف بھ آستانھ مباركھ است و آنقدر جمعیّت از محالت مختلف قم،  ھنگام تحویل سال، شور فوق العاده
آورند كھ عالوه بر حرم مطھّر،  اطراف و شھرھاى مجاور و احیاناً بالد دور دست بھ این مكان مقّدس روى مى

زند كران موج مى و ھمچون دریایى بى ھاى متعّدد نیز مملّو از جمعیت است ھا و صحن رواق .  

علیھا باشند و آن  هللاَّ  خواھند لحظھ آغازین سال نو خود را در پناه حضرت فاطمھ معصومھ سالم آرى، آنان ھمھ مى
سال جدیدشان است در زیر سایھ كرامت وى بگذرانند و  ساز و مؤثر در تمام ایام یك لحظھ كھ بھ نظرشان سرنوشت

ن را در پرتو آن بزرگ بانوى اسالم، بیمھ كنندخود و بستگانشا .  

البتھ آن اجتماع و مراسم ھم مثل سایر اجتماعات و بقیّھ مراسم دینى و مذھبى، خالى از نقایص و كژیھا نبوده و 
اى باشكوه و تماشایى است كھ از عمق  اما روى ھم رفتھ منظره. آل نیست آنچنان كھ باید و شاید مطلوب و ایده

الّسالم حكایت  ایمان پاك و اخالص مردم مسلمان نسبت بھ دختر بلنداختر حضرت موسى بن جعفر علیھعقیده، 
كند مى .  

علیھا در جان عالقمندان بھ بیت وحى این است كھ جوانان  هللاَّ  معصومھ سالم و از مظاھر عمق نفوذ حضرت فاطمھ
دھند، عقد و  ر و مرقد منّور آن حضرت قرار مىآنان زندگى نوین عایلى و ھمسردارى خود را از كنار روضھ مطھ

ازدواج عروس و داماد را گاھى با حضور خود آنان و گاھى بدون حضور آنان در داخل حرم شریف یا در 
كنند كھ خود این جانب مكّرر در جریان مراسم عقد  ھاى مجاور و یا در مسجد باالسر آن حضرت، اجرا مى رواق

و اگر این مراسم در آنجا انجام نشود، بعد از انجام عقد، . ام مسرى آنان را انشاء نمودهازدواج اشخاص بوده و عقد ھ
گردند عروس و داماد براى تبّرك و میمنت آغاز زندگى جدید خود بھ عنوان زیارت بھ حرم شریف مشّرف مى .  



از كنار قبر مطھّر كریمھ الّسالم و  آرى، آغاز زندگى عایلى از كنار حرم دختر جوان حضرت موسى بن جعفر علیھ
اھلبیت، موجب یمن و بركت و بقا و استمرار رشتھ صمیمیت و كامیابى ھر یك از زن و شوھر از دیگرى خواھد 

شمار دنیا و  زوجین بھ بركت آن اختر فروزان آسمان والیت، بھ خیرات بى. بود و خود ضامن سعادتمندى آنان است
آمیز خواھد بود تعالى موفقیّت شاءهللاَّ  اج آنان انآخرت دست خواھند یافت و باالخره ازدو .  

و از امورى كھ در میان مردم قم و كالً عالقمندان بھ خاندان رسالت، مرسوم و رایج است ،بردن جنایز و اموات بھ 
علیھا است هللاَّ  معصومھ سالم سوى حرم مطھّر براى تجدید عھد آنان با حضرت فاطمھ .  

بندند كھ جنازه مردگان خود را پس از انجام غسل و مراسم تكفین، بھ سوى حرم  پاى آنان سخت بھ این موضوع
مطھّر ببرند و دور قبر مطھّر آن معظّمھ طوف داده و بگردانند و خالصھ آخرین زیارت و دیدار او را از حرم 
  .شریف، بدین صورت انجام دھند

ا از یكسو و انجام آخرین زیارت از سوى دیگر نیز علیھ هللاَّ  آرى، وداع و خداحافظى با حضرت معصومھ سالم
استشفاع از آن بانوى بزرگ و رفتن بھ پناه آن مكّرمھ و زاد و توشھ معنوى برداشتن از كنار قبر شریف آن بانوى 

كند بندى بھ آن برنامھ مقّدس وادار مى یگانھ ھمھ عواملى است كھ مردم را بھ پاى .  

علیھا، مطاف دایمى فرشتگان، راھى سفر آخرت  هللاَّ  حضرت فاطمھ معصومھ سالم اى كھ از كنار قبر البتھ جنازه
شود، مورد لطف و رحمت الھى و تجلیل و تكریم فرشتگان مقّرب آسمانى است و بُعدى ندارد كھ مالئكھ رحمت 

علیھا و  هللاَّ  معصومھ سالم گاه زائران فاطمھ الھى بھ استقبال او بیایند و روح وى را بھ سوى بھشت، كھ وعده
  .عالقمندان اوست، ببرند

در . اى بھ مّكھ مشّرف شدند با فرزند خود و عّده 1322مرحوم آیت هللاَّ سیخ غالمرضا خراسانى یزدى، در سال 
مّدتى را . بازگشت از كویت بھ آبادان و از آنجا بھ كربال مشّرف گردیدند و در بازگشت از كربال بھ قم مشّرف شدند

در ھمین ایّام فرزند او حاج شیخ محّمد دچار سرماخوردگى و تب شدید شد، او را بھ بیمارستان . ف داشتنددر قم توقّ 
در موقع خاكسپارى او، مرحوم حاج شیخ غالمرضا بھ نزدیكان . منتقل كردند ولى مفید واقع نشد و از دنیا رفت

الّسالم فوت نمود فر علیھحاج شیخ محّمد سعادت داشت كھ در جوار دختر موسى بن جع: گفتھ بود .  

  :و بعد بھ دستور پدر بزرگوار متوفّى، این عبارت را روى سنگ قبر او حّك كردند

عالیات، میھمان حضرت فاطمھ  الحرام و عتبات هللاَّ  پسر غالمرضا یزدى خراسانى، پس از مراجعت از بیت
49. (علیھا شد هللاَّ  معصومھ سالم )  

علیھا است و در حیات، ممات و  هللاَّ  معصومھ سالم ره متوّجھ بھ عنایات حضرت فاطمھباالخره چشم عالقمندان یكس
تعالى مقامى بس بلند و واال دارد ھمھ اطوار زندگى امیدشان بھ اوست كھ عندهللاَّ  .  

رضا خان كاشانى، معروف بھ دكترشفاءالدولة مطبّى را در خیابان ارم روبروى در صحن مطھّر، در طبقھ  على
طبقھ دوم . (عمارت شخصى خود بازكرده و بر نماز دیوار بیرونى اشعارى را با كاشیكارى عالى نوشتھ است دوم

كھ مطب او بوده، درست روبروى حرم مطھّر است و كسى كھ آنجا باشد، مشّرف بر رواق آیینھ و قسمتى از سحن 
ھاسال ھنوز  ده باشد و بعد از گذشت مىاسالم  دلدادگى بھ بانوى اشعار كھ حاكى از عمق و آن.) باشد شریف مى

است،این است مانده باقى  رواق حكمت اینجا، كاخ سبط مصطفى آنجا بشارت دردمندان را، دوا اینجا، شفا آنجا  :

 در اینجا طّب یونانى و تشریح اروپایى فرامین و الھیّات و آیات خدا آنجا 

یعنى حكم و تقدیر قضا آنجا  سبب اینجاست یعنى حكمت و تدبیر و دانایى توانایى است  

 



 

 

 

علیھا هللاَّ  معصومھ سالم تواضع بزرگان در آستانھ حضرت فاطمھ  

علیھا از  هللاَّ  بھ موجب اینكھ جاللت قدر و عظمت مقام بانوى اسالم، سیّده جلیلھ طاھره حضرت فاطمھ معصومھ سالم
نیست، رؤساى مذھب و زعماى دین در ھمھ  مسلّمات است و مورد ھیچ گونھ ابھام و اجمال و یا سخن و اشكالى

العاده قائل بوده و ھستند و ھمگى در برابر آستان باعظمت و جاللش  اعصار براى آن بانوى آسمانى احترام فوق
تشّرف بھ حرم مطھّر و ولیّةهللاَّ را افتخار دانستھ و بھ بوسیدن اعتاب آن حضرت . آورند سرتسلیم فرود مى

را مایھ سعادت و خوشبختى دو جھان و نجات و رھایى خویشتن از عذاب الیم الھى  سرافرازند و زیارت وى
دانند مى .  

مقامھ است كھ شخصیّت بزرگ  هللاَّ  بروجردى اعلى العظمى هللاَّ  آیت مرحوم از جملھ این اعاظم و بزرگان، سیدالطائفھ
رفت علیھ بھ شمار مى جھانى بود و زعیمى بالمنازع و تقریباً متّفق .  

علیھا تعظیم و تفخیم خاّصى  هللاَّ  معصومھ سالم او نسبت بھ مقام واالى بانوى عصمت و امامت حضرت فاطمھ
سعود در سفر بھ  صحبت این بود كھ ابن: كردند كھ یكى از اعالم از حواریّین آن زعیم بزرگ نقل مى. كرد  مى

فقت نكرده، فرمودندآقا نپذیرفتند و موا. تھران براى مالقات با ایشان بھ قم بیاید چون اگر بھ قم بیاید بھ زیارت  :
رود و این توھین بھ آن حضرت است كھ با من مالقات كند ولى بھ  علیھا نمى هللاَّ  معصومھ سالم حرم حضرت فاطمھ

علیھا نرود هللاَّ  زیارت حرم مطھّر حضرت معصومھ سالم !  

معصومھ  ، نسبت بھ مقام رفیع حضرت فاطمھالعاده آن پیشواى بزرگ اسالمى شّدت تعظیم و احترام فوق
كند و از اینكھ پادشاه كشور  پوشى مى علیھارا بنگرید كھ از چنین موقعیّت عظیم ظاھرى و اجتماعى چشم هللاَّ  سالم

اجمعین  علیھاوعلیھم هللاَّ  محّمد سالم آل كریمھ واالى غبارى بر شخصیّت نكند اندك گذردكھ سعودى بھ زیارتش بیاید،مى
شیند، در حالى كھ در آن روز و آن شرایط آمدن پادشاه سعودى بھ قم براى دیدارشان بستر بسیار مساعدى براى بن

  .ارایھ شخصیّت جھانى آن مردخدا بود

مركزى و محور ھمھ عظمتھا در قم،  و این درس بزرگى براى ھمگان است كھ درست متوّجھ باشند كھ نقطھ
لیھا و حرم مطھّر اوست و ھرشخصى در پرتو آن بزرگوار مورد تعظیم و اجالل ع هللاَّ  معصومھ سالم حضرت فاطمھ

ارزش  است و ھرگونھ احترام و تكریم از یك شخصیّت دینى و روحانى بدون مراعات مقام واالى آن حضرت بى
ھاى بزرگ و وارستھ نیست است و قابل قبول و تحّمل براى انسان .  

 

 

 



علیھا هللاَّ  معصومھ سالم ھاھتمام شیعھ بھ زیارت حضرت فاطم  

علیھا در نزد شیعیان بسیار با اھمیّت است و آنان از دیرزمان بھ آن اھمیت  هللاَّ  معصومھ سالم فاطمھ زیارت حضرت
داده، حتّى اگر ساكن قم نباشند، رنج سفر را بر خود ھموار كرده و براى عرض ادب بھ پیشگاه مبارك آن حبیبھ 

شوند ىدربار خدا بھ قم مشّرف م .  

آیند، تقیّد و اھتمام كامل  الّسالم بھ ایران مى بسیارى از شیعیان كشورھاى خارج كھ براى زیارت حضرت رضا علیھ
علیھا را ھم زیارت كنند و ھمانگونھ كھ  هللاَّ  دارند كھ از مشھد بھ قم بیایند و قبر منّور حضرت فاطمھ معصومھ سالم

وآلھ در مدینھ  علیھ هللاَّ  ، اگر قبل از اعمال حّج بھ زیارت رسول خدا صلّىشوند ایرانیانى كھ بھ مّكھ مشّرف مى
شتابند و یا اگر بھ عراق براى زیارت حضرت امیرالمؤمنین و حضرت سیدالّشھدا بروند، مقیّدند عالوه بر  مى

د و قبر مبارك زیارت آن دو بزرگوار و زیارت كاظمین علیھماالّسالم اگرچھ یك روز ھم كھ شده بھ سامّرا برون
الّسالم نیز سفر  حضرت ھادى و حضرت عسكرى علیھماالّسالم را زیارت كنند، زائران خارجى حضرت رضا علیھ

كنند و باالخره  علیھا تكمیل مى هللاَّ  معصومھ سالم ك با زیارت مرقد منّور حضرت فاطمھ ك99زیارتى خود رإ؛
الّسالم از اطراف و اكناف ایران از اقصى نقاط جھان و  لیھمھرسال جماعت بسیارى از شیعیان و موالیان اھلبیت ع

شمار در پرتو زیارت آن معظمھ آل عصمت بھ قم آمده، در كنار  از بالد بعیده و دوردست، براى درك فیوضات بى
كنند قبر شریف و مرقد دلرباى وى عرض ادب و اخالص مى .  

خاندان وحى حضرت  ارت بھ زیارت كریمھعشق و عالقھ قلبى و عمیق دلدادگان اھلبیت عصمت و طھ
شوند و  علیھا چنان است كھ گاھى خیل عاشقان و عالقمندان آن حضرت وارد شھر قم مى هللاَّ  معصومھ سالم فاطمھ

ھاى  كند كھ در ھتلھا و حتى مسافرخانھ چون در این شھر آشنایى نداشتھ و وضع مالى و ماّدى آنان ایجاب نمى
ھاى مجاور حرم شریف  ھاى شریف و گاھى در میادین و خیابان ھا و صحن كنار رواق معمولى سكونت كنند، در

كنند و با كمبود وسایل و نبود  روھا، مختصر چیزى را انداختھ، فرش مى اندازند و گاھى كنار خیابان و پیاده بار مى
مانجا در گرما و سرما كنند و ھ نمایند و مصرف مى امكانات الزم ھمانجا مختصر غذایى طبخ و یا تھیّھ مى

نمایند استراحت مى .  

اند  سازند و رلخوشى آنان بھ این است كھ توانستھ آرى، ھمھ این شداید و سختیھا را تحّمل كرده و بر خود ھموار مى
اینھا مظاھر عشق و عالقمندى مردم مسلمان و دیندار بھ . الّسالم را زیارت كنند جعفر علیھ بن قبر مطھّر دختر موسى

اھلبیت است ارت بانوى اسالم و كریمھزی .  

در بازگشت . الّسالم مشّرف شده بودند با گروھى بھ زیارت قبر حضرت رضا علیھ) 50(خانم محترمھ و بادیانتى 
زائران . علیھا بستھ بوده است هللاَّ  شوند و درب حرم و صحن منّور حضرت معصومھ سالم ھنگام شب وارد قم مى

علیھا را  هللاَّ  ده اتوبوس تا اذان صبح توقّف كند تا بتوانند حرم مطھّر حضرت معصومھ سالماند كھ رانن خواستھ مى
دھد پذیرد و بھ درخواست آنان اعتنا نكرده، بھ سوى شیراز ادامھ حركت مى زیارت كنند، ولى او نمى .  

طمھ معصومھ خاطر بود كھ موفّق بھ زیارت حضرت فا آن خانم محترمھ براى ھمیشھ دلسوختھ و افسرده
علیھا نشده است هللاَّ  سالم .  

علیھا داشتند، از جملھ  هللاَّ  علماى بزرگ و طراز اّول شیعھ ھمواره اھتمامى شدید بھ زیارت حضرت معصومھ سالم
ن سال ایشان سالیا. مقامھ مقیّد بھ این موضوع بودند هللاَّ  گلپایگانى اعلى آقاى العظمى هللاَّ  آیت آنان استاد بزرگ ما مرحوم

خواندند و در ھمین فرصت مّدتى را در نزدیكى قبر مطھر حضرت معصومھ  نماز صبح را در مسجد باالسر مى
در سالھاى اواخر اشتغالشان بھ . پرداختند گویى با آن حضرت مى نشستند و بھ زیارت و رازدل علیھا مى هللاَّ  سالم

علیھا  هللاَّ  د و مّدتى باالى سر حضرت معصومھ سالمشدن تدریس، روز چھارشنبھ بعد از فراغت از درس مشّرف مى
خّدام محترم حرم در ساعت زیارت ایشان قسمت . پرداختند درست متصل بھ قبر مبارك بھ زیارت و عبادت مى

كردند و تا پایان برنامھ، مراقبشان بودند تا ھجوم جمعیّت بھ سوى ایشان مانع زیارت  باالى سر مبارك را خلوت مى
شدند و این برنامھ ھمواره  ھایشان نشود، البتھ بھ طور متفرق و بھ مناسبات ھم بھ حرم مشرف مى رنامھو دیگر ب

شد انجام مى .  



محلّى در اطراف قم - یكى از سالھا كھ براى تغییر آب و ھوا بھ جاسب  رفتند و شاید آخرین مسافرت تابستانى  مى - 
شوم و  اول بھ حرم مشّرف مى: ّدت داشت، با این حال فرمودندشان ش ایشان بھ آنجا بود، كسالت و ضعف و خستگى

حالتان مساعد نیست، بنابراین ھمچنان كھ : بعضى از نزدیكان ایشان عرض كردند. رویم از آنجا بھ جاسب مى
مان كند شما از داخل سالم كنید و زیارت نمایید، ولى ایشان نپذیرفتند و باالخره با ھ اتومبیل از كنار حرم عبور مى

حالت بھ حرم رفتند، در حالى كھ بعد از پایان زیارت نتوانستند مسافت كوتاه ما بین داخل حرم تا درب كنار خیابان 
صندلى گذاشتند و بعد  - مسجدموزه  -لذا براى ایشان در نزدیكى درب خروجى مسجد طباطبائى . موزه را راه بیایند

رده و سوار كردنداز مختصر استراحتى ایشان را بھ نزدیك ماشین آو .  

تبریزى  علیھ راجع بھ استادش مرحوم آقاى حاج میرزا جواد آقاملكى مرحوم آقاى حاج آقا حسین فاطمى رحمةهللاَّ 
علیھا بسیار جدیّت داشتند و با داشتن مرض قلب  هللاَّ  معصومھ سالم براى رفتن بھ زیارت حضرت فاطمھ: نویسد مى

51. (شدند ھمھ روزه بھ حرم مشّرف مى )  

شود كھ زیارت حضرت  بلكھ از بعضى از آثار گذشتگان مانند نوشتھ شیخ عبدالجلیل قزوینى رازى استفاده مى
علیھا اختصاصى بھ شیعھ نداشتھ، بلكھ اھل سنت و علما و دانشمندان آنان نیز بھ زیارت بانوى  هللاَّ  معصومھ سالم

علیھا، بنت  هللاَّ  و اھل قم بھ زیارت حضرت فاطمھ سالم: تاند و عبارت او در این مورد چنین اس رفتھ بھشتیان مى
الّسالم روند كھ ملوك و امرا و علماى حنفى و شافعى بھ زیارت آن تربت، تقّرب  مطھّره موسى بن جعفر علیھ

52. (نمایند )  

معصومھ  بلكھ این عبارت حاكى از آنست كھ علماى مذاھب مختلف اھل سنت بھ زیارت حضرت فاطمھ
اند و چون در مقّدمھ مصنّف آن كتاب، از تاریخ ماه ربیع  آمده الّسالم مى علیھا بنت موسى بن جعفر علیھ هللاَّ  سالم

علماى اھل سنت از شھرھاى : وشش از ھجرت صاحب شریعت، ذكرى كرده، باید گفت االول سال پانصدوپنجاه
اند و وقتى علماى سنى  آمده علیھا بھ قم مى هللاَّ  نشین ایران در قرن ششم براى زیارت حضرت معصومھ سالم سنّى

معصومھ  مذھب چنین باشند، بھ طور طبیعى عوام و پیروان آنان نیز اینگونھ بوده و بھ زیارت حضرت فاطمھ
اند داده علیھا اھمیّت مى هللاَّ  سالم .  

 

 

 

علیھا هللاَّ  كرامات حضرت فاطمھ معصومھ سالم  

باشند و  نیز مانند دیگر اولیاى پاك خداوند، داراى كرامتھاى باھره بوده و مى الّسالم حضرت فاطمھ بنت الكاظم علیھ
در اعصار و قرون مختلف، عموم طبقات از عالم و عامى، شاھد و ناظر بعضى از آن كرامات بوده و گواھى 

داى تعالى دارند، البتھ روشن است كھ در پرتو مقامات عالیھ معنوى و تقّرب خاصى كھ آن مكّرمھ در نزد خ. اند داده
اند از موھبت عظیم عنایات الھى و الطاف ویژه پروردگار برخوردار گردیده، داراى چنین كراماتى شده .  

 1300در سنھ : فرمود جناب آمیرزاآقاى سركشیك حضرت معصومھ قم مى: گوید مقام فراھانى مى مرحوم قائم
علیھا شد، شب كشیك  هللاَّ  ند دخیل حضرت معصومھ سالماى را از كاشان بھ قصد استشفا بھ قم آورد ضعیفھ مفلوجھ

حضرت مرا شفا : ضعیفھ دور حرم مانده و درب حرم را بستند، چون نصف شب شد آن ضعیفھ آواز داد. من بود
گفت. واقعھ را پرسیدم. گوید دیدم ھمانطور است كھ مى. در را گشودم. داد :  



: با آن حالت خوابم ربود، در واقع جام آبى بھ من دادند و گفتند عطش بر من غلبھ كرد، خجالت كشیدم آب بخواھم،
دیدم نھ از عطش خبرى است و نھ از فلج . آب را خوردم و از خواب بیدار شدم. یابى این آب را بخور، شفا مى

  .اثرى

 

 دوش وقت سحر از غصھ نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند  ·
تم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حیا ·  

53. (علیھا شفا نیابند هللاَّ  سالى نیست كھ دو سھ نفر كور و شل از بركت توسل بھ آن معصومھ سالم: فرمود و مى )  

علیھا مالحظھ  هللاَّ  كراماتى كھ در عصر خود این حقیر، از حضرت معصومھ سالم: نویسد و ھم او در جاى دیگر مى
چند فقره آن را در این رسالھ درج نموده كھ از جملھ آنھا. زیاد است، خود كتابى الزم دارد نموده :  

بعد از رسیدن بھ . صدھزار تومان نذر نمودند النّور در مطلبى یك حلل هللاَّ  شاه قاجار البسھ خاقان مغفور، فتحعلى
دارالشفا و غیرھا نمودند رسھمطلب، بھ عالوه آن وجھ را خرج طالى گنبد مبارك و ساختن صحن و مد .  

ھا را ساختند سون كھ نذرى نمودند آن گلدستھ شاه الدولھ نظام خان حسین .  

فرمودند نّواب واالمستطاب اشرف ارفع واالنائب السلطنھ كامران میرزا خود مى من بعد از زیارت، از قم بیرون  :
تفنگ را از تفنگدار خواستم و بھ . یھو برخاستنددیدم چند ت. آمدم و بر دو فرسنگى براى صرف نھار پیاده شدم

محض آنكھ زّوار  -ریزه شد و آسیبى بھ من و حاضرین  ریزه. جانب آنھا انداختم و تفنگ دولولھ از میان لولھا تركید
ھاى حضرت را صال نماید از ھمانجا شخصى را فرستادم كھ گلدستھ. وارد نیامد -آن حضرت بودیم  .  

54. (غفور ابراھیم خان امین السلطان ساختندصحن نو را مرحوم م )  

كنند كھ چون در زمان خودشان و در نزدیكى محّل اقامت  علیھ داستانى را نقل مى هللاَّ  مرحوم حاجى نورى رضوان
گویند ایشان مى. اند، داستانى ارزشمند است شناختھ ایشان واقع شده و گویا صاحب جریان را مى :  

ظمین اقامت داشتیم و مجاور بودیم، در بغداد یك مرد نصرانى بود بھ نام یعقوب كھ دچار در ایّامى كھ ما در كا
بیمارى استسقا شد و ھرچھ مراجعھ بھ اطبا كرد نفعى نداد و بیمارى او شدت یافت، چنان رنجور و الغر گردید كھ 

مرگم را برسان گفتم خدایا، یا شفایم ده یا پیوستھ مى: گوید او خود مى. رفتن عاجز شد از راه .  

تا اینكھ شبى ھمچنان كھ روى تختخواب، خوابیده بودم، خواب دیدم سیدجلیل، نورانى و بلندقامتى نزد من آمده و 
خواھى باید بھ شھر كاظمین بروى و زیارت كنى كھ از این بیمارى  اگر شفا مى: تخت مرا حركت داد و گفت

این خواب : او كھ نصرانى بود گفت. راى مادرم نقل كردماز خواب بیدار شدم و جریان خواب را ب. رھاشوى
  .شیطانى است و رفت صلیب و زنّار آورد و بھ گردنم آویخت

: من دوباره خواب رفتم و در عالم رؤیا بانویى با جاللت و پوشیده را دیدم كھ آمد و تخت مرا حركت داد و فرمود
د بھ زیارتش بروى تا تو را شفا دھد؟مگر پدرم بھ تو نفرمو. برخیز، چھ آنكھ صبح طالع شد !  

پدر شما كیست؟ : عرض كردم  

الّسالم  امام موسى بن جعفر علیھ: فرمود  

تو كیستى؟ : گفتم  



الّسالم  الّسالم؛ منم معصومھ، خواھر رضا علیھ الّرضا علیھ اَنَااْلَمْعُصوَمةاُْختُ : فرمود  

بغدادى  پس در قلبم افتاد كھ بھ خانھ سیّد محترم، سیدراضى. وممن بیدار شدم و متحیّر بودم كھ چھ كار كنم و كجا بر
: كیستى؟ گفتم: او گفت. در را كوبیدم. بھ راه افتادم تا بھ خانھ او رسیدم. كھ ساكن در محلھ رواق بغداد است، بروم

د خواھ در را بازكن، چون صداى مرا شنید، دخترش را صدا زد كھ در را بازكن كھ یك نصرانى است و مى
  .مسلمان شود

الّسالم در  جّدم حضرت كاظم علیھ: خواھد مسلمان شود؟ گفت من وارد شدم و گفتم از كجا دانستید كھ نصرانى مى
  .خواب بھ من خبر دادند

بھ دستور . بعد مرا بھ كاظمین و بھ خانھ عالم جلیل شیخ عبدالحسین تھرانى برد و داستان را بھ ایشان عرض كردم
چون بیرون آمدم و . مطھّر بردند و دور ضریح طواف دادند، ولى اثرى از براى من ظاھر نشداو مرا بھ حرم 

در آن وقت حالم دگرگون شد و بھ زمین افتادم و آن وقت بود . آب آشامیدم. مختصر زمانى گذشت دچار تشنگى شدم
ین رفت و بھ كلى كسالت و دردم كھ احساس كردم كھ بارگرانى چون كوه بر پشتم بود و برداشتھ شد و ورم بدنم از ب

  .مرتفع گردید

. خدا رویت را سیاه كند: مادرم گفت. بستگانم كھ از جریان اطّالع پیداكردند ناراحت شدند. بھ بغداد برگشتم
آلود  این از سحر است و باالخره مرا زدند، اذیت كردند و خون: بینى؟ او گفت از بیمارى چیزى مى: كافرشدى؟ گفتم

اى تو از دین ما خارج شده: گفتندنمودند و  .  

تھرانى رفتم و او اسالم و شھادتین را بھ من تلقین كرد و مسلمان  عبدالحسین من بھ كاظمین برگشتم و خدمت شیخ
كرد، او مخفیانھ مرا بھ كربال فرستاد و چون زیارت كردم و برگشتم مرا با مرد  شدم و چون خطر، مرا تھدید مى

از توابع شیراز ماندم و بعد  -اصطھبانات  -نات بھ بالد عجم فرستاد و یكسال در آن قریھ صالحى از اھل اصطھبا
  ....بھ عتبات برگشتم

و باز بھ محل ھجرت خود برگشت و در آنجا ھمسر گرفت و مشغول بھ قرائت : گوید نورى مى مرحوم محدث
55... (اوالدى داردالّسالم شد و اآلن در آنجاست و اھل و  مصائب حضرت امام حسین علیھ )  

عالم  اللھى معروف بھ حاج سیّدمحّمدباقرآیت حاج آقاى هللاَّ  استاد ما در شیراز در قسمتى از سطوح، مرحوم آیت
اند كھ خود در جریان آن بوده و مشاھده  علیھا نقل كرده هللاَّ  علیھ كرامتى را از حضرت معصومھ سالم هللاَّ  رضوان

فرماید مىاند و آن این است كھ  كرده :  

در اصفھان براى پیداكردن وسیلھ . ھجرى قمرى بھ قصد تشّرف بھ قم از شیراز مسافرت نمودم 1349در سال 
من و یك نفر دیگر كھ اصفھانى و مرد باوقارى بود سوار . یك ماشین سوارى آماده بود. براى قم بھ گاراژ رفتم

درقھ او آمده بود با چشم گریان روى بھ حقیر نموده و جوان دیگرى ھم آمد كھ سوار شود، مادرش كھ بھ ب. شدیم
دعاكن فرزندم بھ سالمت برسد! آقا: گفت .  

چندین كوچھ و . راه افتادیم. ما سھ نفر عقب ماشین جاگرفتیم و راننده، جلوى ماشین را براى دیگرى در نظر داشت
بھ سمت قم بھ راه افتادیم داشت و شخصى را سوار نموده و اى نگھ خیابان گردش كردیم تا درب خانھ .  

ضمناً معلوم شد آن جوان از ارامنھ و كارمند بانك تھران است و آن شخص آخر اھل كردستان و رئیس دخانیات 
باشد، رسیدیم خورت كھ حدود چندفرسنگى اصفھان مى رفتیم تا بھ مورچھ. اصفھان است .  

. ك بود چراغ دستى را گرفت و نگاه بھ داخل ماشین كرددر اینجا مأمور تفتیش اثاثیھ مسافرین آمد و چون شب تاری
اند، برو نگاه كن از من پرسید آقا اسباب شما كجاست؟ گفتم جلوى ماشین روى كاپوت بستھ .  



مشروب است: این صندوقچھ كھ روى ركاب ماشین است چیست؟ گفت: از آن جوان پرسید .  

فھمیدیم، ولى  شنیدیم و مى مشروب است و ما ھم مى: گفت صندوقچھ بستھ شده چیست؟ آن ھم: از آقاى رئیس پرسید
بعد مأمور تفتیش آمد و از اینكھ سؤال از اثاثیھ اینجانب كرده بود، معذرت . مجبور بودیم خود را بھ نفھمى بزنیم

  .خواست

بطرى را  -شاید براى رفاع از سرما  -آقاى رئیس . ھوا بسیار سرد بود. بھ ھرحال بدون تفتیش از آنجا گذشتیم
رسید و او براى طعنھ بھ اینجانب  شد و بھ مشام آن جوان ارمنى كھ عقب سوار بود، مى بوى آن بلند مى. كشید سرمى

زد صدا مى اى این جریان تكرار شد و ھرچھ كھ  خندید و چندمرتبھ آید و قاه قاه مى بوى خوشى مى! جناب رئیس :
بھ ھمین ترتیب رفتیم تا از . نداد و حتى تعارفى ھم بھ او نكرد اى ھم بھ او تملّق جناب رئیس را گفت، او جرعھ

 .حدود دلیجان گذشتیم

براى پنچرگیرى بیرون آمدیم و در سرما نشستیم. در این ھنگام ماشین پنچر شد : گفت جوان ارمنى دم بھ دم مى .
قاه او و نیز  فت و صداى قاهگر گردد و ما را بھ باد مسخره مى البتھ ماشینى كھ در آن خالف شرع بشود، پنچر مى

شد آقاى رئیس بلند مى .  

وزیرى از اھل كردستان كھ در دارایى  عاقبت این حقیر نزدیك رئیس شدم و خود را بھ دوستى با آقاى صدیقى
شیراز بود، براى او معرفى كردم و دم و دود رئیس را با این بھانھ بستم و از تكرار سركشیدن بطرى بازداشتم و 

او و جوان ارمنى جدایى افكندمفیمابین  .  

این حقیر بھ توّجھ قلبى متوّسل بھ ساحت محترم . پس از اتمام پنچرگیرى سوار شده و بھ طرف قم حركت كردیم
ماشین درب گاراژ . علیھا شدم و از جریان جوان و رئیس شكایت نمودم تا بھ قم رسیدیم هللاَّ  حضرت معصومھ سالم

و وارد گردد سوت زد كھ درب بستھ بازشود .  

ھاى آن جوان و رئیس كھ در یك ردیف روى ركاب  درب باز شد و ماشین خواست وارد شود، ناگھان صندوق
ماشین بستھ بود، اصطكاك با آستانھ درب گاراژ پیدا كرد و حساب ھر دو صاف شد و از درب گاراژ تا وسط حیاط 

ژ برخاستیك جدول مشروف بھ راه افتاد و صداى مسخره حمالھاى گارا .  

این حقیر ھم فوراً اثاثیھ خود را بھ شخصى دادم كھ بیاورد و حسابم را با راننده تصفیھ كردم و بیرون آمدم و آنھا را 
56. (علیھا سپاسگزارى نمودم هللاَّ  بھ حرمان از مقصد واگذار كردم و از عنایت حضرت معصومھ سالم )  

: علیھ نقل كردند كھ قنبر رحمةهللاَّ  حاج ان، عبدصالح مرحوم آقاىدار راجع بھ عموى محترمش زنده هللاَّ شب آیت
شود و او  مراجعھ بھ دكتر مى. شوند كھ جنین حركت ندارد ھمسرشان حمل پیدا كرده بود و بعد از مدتى متوّجھ مى

شصت  - ن آن زما. بچھ در شكم مادر مرده و باید عمل جراحى انجام شود و بچھ مرده را بیرون بیاورند: گوید مى
رو عمل براى آن  اند و از این ھم كھ ھنوز عمل جراحى شایع نبود و امكانات و وسایل امروز را نداشتھ - سال قبل 

لذا . گیرند كھ براى استشفا بھ مشھد مقّدس مشّرف شوند شود و باالخره تصمیم مى خانم و بستگانش گران تمام مى
علیھا رو بھ  هللاَّ  براى زیارت حضرت معصومھ سالم: ھ گفتھ استرسند، خود آن محترم كنند تا بھ قم مى حركت مى

این جریان  .سوى حرم رفتیم و بھ مجّرد اینكھ پا را داخل حرم گذاشتیم بچھ شروع بھ حركت كرد و بھ جنبش آمد
دھد و  فرستد و جریان را اطالع مى اى بھ جھرم مى قنبر از قم نامھ شود و مرحوم حاج موجب شادى آنان مى

ما پیش از آنكھ بھ مشھد برسیم، خداوند لطف كرده و شفا داد: گوید ىم .  

 

 



 علیھا هللاَّ  معصومھ سالم آثار توّسل بھ حضرت فاطمھ

ھا در مواضع تحیّر و حّالل مشكالت آنان ر دشواریھا و  توّسل بھ خاندان عصمت و طھارت راھگشاى انسان
ه و قابل تردید نیست و از جملھ توسل بھ ذیل عنایت علیامعظّمھ سختیھاى زندگى است و این مطلب كامالً تجربھ شد

الّسالم از ابواب نجات و از وسایل قضاى حاجات، نیل بھ  علیھا بنت موسى علیھ هللاَّ  معصومھ سالم حضرت فاطمھ
ى یگانھ حتّى بعضى از افراد بر اثر شّدت اتصال روحى و معنوى با آن بانو. ھا و رفع بلیّات است مقاصد، خواستھ

ھاى  زنند و بھ بركت عنایات و افاضات آن حضرت بھ سرعت بھ مطالب و خواستھ عالم رسماً با او حرف مى
بسا كھ این خود یادآور موارد متعّددى باشد كھ  دھیم و چھ یابند كھ در این مجال مواردى را نمونھ مى خویش دست مى

  . خوانندگان محترم دیده و تجربھ كرده باشند

العظمى گلپایگانى  هللاَّ  گوگدى، والد ماجد مرحوم آیت م مغفور حجةاالسالم آقاى سیدمحّمدباقر موسوىمرحو -1
اند و فرزند  آمده علیھا بھ قم مى هللاَّ  معصومھ سالم علیھ، گاھى از گلپایگان بھ عزم زیارت حضرت فاطمھ هللاَّ  رضوان

  . ھ یك بار مرا ھم با خود بھ قم آوردند و من با ایشان بودمبھ یاد دارم ك: علیھ فرمودند هللاَّ  گرانقدرشان رضوان

األجاره آن  كنند كھ مال كنند، منزلى را بھ مبلغى اجاره مى در یكى از سفرھایى كھ آن سیّد جلیل و بااخالص بھ قم مى
حضرت  -ام  اى عجب من از عّمھ: آن مرد بااخالص و صاحب مقام یقین فرموده بود. نسبتاً زیاد و گران بوده است

علیھا خواستم كھ منزل خوبى برایم فراھم كنند و ایشان اجابت كردند، ولى از یادم رفت كھ از  هللاَّ  معصومھ سالم
  . ایشان بخواھم كھ ارزان ھم باشد

العظمى  هللاَّ  الزوجھ آیت علیھ، اب بروجردى رحمةهللاَّ  میرزامھدى االسالم والمسلمین آقاى حاج مرحوم حجت -2
ق درگذشت، راجع بھ دفن ایشان در حول و حوش حرم مطھّر 'ه 1388گانى كھ در ماه جمادى االخرى سال گلپای

شد و با آنكھ خود ایشان  تراشى مى علیھا از ناحیھ عوامل طاغوت سختگیرى و اشكال هللاَّ  حضرت معصومھ سالم
، بعد از فوتشان مورد مخالفت مسئوالن بینى كرده و یا آن را از قبل خریدارى كرده بودند قبرى را براى خود پیش

ایشان یك عمر پناھنده بھ شما : علیھاعرض كردم هللاَّ  من بھ حضرت معصومھ سالم: آقا فرمودند. دولتى قرار گرفت
و بحمدهللاَّ خداوند اصالح . اكنون او را از جوار خودتان محروم نسازید. بود و بھ این مكان مقّدس رفت و آمد داشت

  . مانع شد و آن عالم محترم را در آن مركز مقّدس دفن كردندكرد و رفع 

براى خود اینجانب ھم شرایطى پیش آمد كھ از نظر اقتصادى در تنگنا قرار گرفتم و مخارج تمام شد و مرا كھ  -3
وقت عصرى بود كھ از فرط ناراحتى و دلتنگى از . بردم، مضطرب و ناراحت كرد در دوران تجّرد بھ سر مى

دیگر یاد ندارم كھ چھ . رضویھ كھ محّل سكونتم بود، بیرون آمدم و بھ حسب ظاھر بھ سوى حرم رفتم مباركھمدرسھ 
گفتم و چھ كردم، ولى بھ خوبى در ذھنم مانده است كھ در بیرون حرم، در خیابان موزه كھ دو در از درھاى صحن 

شود و نیز در اصلى مسجداعظم در آن قسمت  مىعلیھا از آنجا باز  هللاَّ  معصومھ سالم و حرم مطھّر حضرت فاطمھ
انجام شد و او دست در نزدیكى درب مسجد، میان رفت و آمد مردم كسى رسید و مراسم تعارفات مختصرى . است

داد و وجھى در دستم گذاشت و رفت و من او را نشناختم و آن وجھ ھرچند زیاد نبود، ولى براى دو سھ روز یا یكى 
اینجانب مّدعى نیستم كھ آن شخص از رجال غیبى و اولیاءهللاَّ بوده و با شناخت . دو روز در آن شرایط كارگشا بود

الكاظم  مقدار برایم تقریباً روشن است كھ عنایت معظّمھ دوران، دخت موسى از بنده این لطف را كرده ولى این
الّسالم موجب شده بھ دل آن مرد بیفتد كھ در میان آن رفت و آمد این وجھ را خیلى محترمانھ در دست من  علیھ

ندارم كھ موجب بگذارد و زود ھم برود كھ البتھ احتمال اّول ھم بعدى ندارد، ولى بنده شاھد و مؤیدى براى آن 
  . اطمینان باشد

من ھر وقت براى حاجتى بھ ویژه تشّرف بھ مشھد، متوّسل بھ : گفت اى از دوستان مى كرده جوان محترم تحصیل
علیھا  هللاَّ  علیھا شدم موفق گردیده و مشّرف شدم و راستى كھ حضرت معصومھ سالم هللاَّ  معصومھ سالم حضرت فاطمھ

  . الّرضاست اخت



ھاى سعادت و رفع مشكالت و نیل بھ مقاصد است و مقام رفیع و  ّسل بھ آن مكّرمھ یگانھ، یكى از مایھباالخره تو
گرفتارى رو بھ آن بزرگوار بیاورد، بھ اذن شأن منیع او ھم ایجاب مى هللاَّ بھ خواستھ خود برسد و  كند كھ اگر مضطرِّ

  . بھ حاجتش دست یابد

كند بھ صالح او نباشد یا كالً مصلحت نظامات مقّرره  سان درخواست مىبلھ ممكن است در موردى آنچھ را كھ ان
  . ماند و یا بھ كلى حال دعا و توّسل از آدمى گرفتھ خواھد شد الھى نباشد، در این مورد البتھ توّسل بى اثر مى

صى از اھل علم حائرى، شخ عبدالكریم شیخ در زمان مرحوم آقاى حاج: چنانكھ مرحوم آقاى گلپایگانى نقل فرمود كھ
من این را بھ ایشان عرض كردم ولى . از من درخواست كرد كھ از آقاى حاج شیخ وجھى براى مخارج او بگیرم

معصومھ  مطھر حضرت اكنون كھ چنین شد من بھ حرم: من با خود گفتم. مؤثر واقع نشد و چیزى ندادند
بھ این عزم بھ حرم مشّرف شدم و . بدینوسیلھ حل شودعلیھا بروم و براى آن شخص دعا كنم، شاید كار او  هللاَّ  سالم

  ! بسیار دعاكردم ولى ھمین مطلب كھ بھ خاطر آن رفتھ بودم بكلى از یادم رفت و راجع بھ آن اصالً دعا نكردم

 



 

 حل مشكالت علمى

علیھا ذكر شد،  هللاَّ  معصومھ سالم آنچھ كھ راجع بھ تأثیر فراوان بھ ذیل عنایت حضرت فاطمھ
شود بلكھ  بھ جنبھ مادى و اقتصادى و ظواھر زندگى نیست و در این محدوده خالصھ نمى منحصر

دارند  اند و بھ دنبال حّل مشكالت علمى، گام برمى آنانى كھ تشنھ كام مقامات معنوى و یا زالل علم
علیھا  هللاَّ  معصومھ سالم نیز از رھگذر توّسل و روى آوردن بھ حرم مطّھر حضرت فاطمھ

نند، مشكالت خود را رفع كرده و حجاببھا را از روى چھره مطالب علمى بردارند و بھ توا مى
نظر اینكھ سازمان وجودى آن مكّرمھ و  مقصد عالى و ھدف واالى خود نایل گردند، بلكھ از نقطھ

اند، طلب نیل بھ علم و  كالً خاندان پیغمبر با علم و معرفت صورت گرفتھ و خاندان علم و فضیلت
  . از آنان زمینھ مساعدترى براى پذیرش و اجابت داردكمال 

علیھا و در  هللاَّ  دھد كھ افرادى با استمداد از انفاس قدسیّھ حضرت معصومھ سالم تاریخ نشان مى
پرتو توّسل بھ ذیل عنایت آن مكّرمھ، حجابھاى علمى را كنار زده، حقایق و نكاتى براى آنان از 

خره حوایج و درخواستھاى علمى حاجتمندان نیز در این این رھگذر روشن شده است و باال
  . اند كنندگان بھ حاجت خود رسیده جایگاه باعظمت رواشده و درخواست

از : اند الشریف در شرح حال صدرالمتألّھین شیرازى نوشتھ مقامھ هللاَّ  مرحوم محّدث قمى اعلى
ابتالئات از اقامتگاه خود بھ  بعضى از مشایخ خود شنیدم كھ مرحوم مالصدرا بھ واسطھ بعضى از

وسلّم است، مھاجرت كرد و بھ  وآلھ علیھ هللاَّ  داراالیمان قم كھ ُعّش آن محّمد و حرم اھلبیت صلّى
ِت اْلبَْلداَن اْلفِتَُن فََعلَْیُكْم بِقُْم َو َحوالیھا َو نَواحیھا فَاِنَّ اْلبَالَء َمْدفُوٌع َعْنھا؛  ھنگامى ) 57(حكم اِذا َعمَّ

ھا از آنجا رفع  ھا و ابتالئات شھرھا را فراگرفت بر شما باد بھ قم و حوالى آن، زیرا فتنھ فتنھكھ 
" كھك"اى از قراى قم كھ در چھارفرسخى آن شھر واقع و موسوم بھ  بھ قریھ. گردیده است

گردید، از كھك بھ زیارت  است، پناه برد و گاھگاھى كھ بعضى مطالب علمیّھ بر او مشكل مى
  . شد یافت و از آن حرم فیض آثار بر او افاضھ مى علیھا تشّرف مى هللاَّ  معصومھ سالم فاطمھحضرت 

  : گویند سپس محّدث بزرگوار در تأیید این جریان مى



الحكماءالیونانیّین، ارسطاطالیس  فاضل اشكورى الھیجى، در كتاب محبوب القلوب، در احوال خاتم
یرا از دنیا رحلت كرد، اھل آنجا استخوانھاى او را پس چون ارسطو در بلده اسطاغ: فرموده است

از آنكھ پوسیده شده بود در ظرفى از مّس گزاردند و آن را در موضعى دفن كردند و آن مكان را 
شدند و  مجمع خود قرار داده، از براى مشورت در كارھاى بزرگ و امور جلیلھ در آنجا جمع مى

شد، قصد آنجا را نموده، برسر قبر او  یشان مشكل مىھر وقت مطلبى از فنون علم و حكمت برا
گردیدند، تا آنكھ مشكل ایشان حّل و مطلبشان واضح و  نشستھ، مشغول بھ مناظره و مباحثھ مى

شد و چنان اعتقاد داشتند، كھ آمدن بر سر قبر ارسطوطالیس بر عقل و ذكاء آنان  روشن مى
  . دنمای افزاید و اذھانشان را پاك و تلطیف مى مى

پس ھرگاه حكماى یونان، این نحو اعتقاد بھ استخوانھاى : كند محدث بزرگ در اینجا اضافھ مى
پوسیده ارسطاطالیس داشتھ باشند، عجبى نیست كھ حكیم الھى و فیلسوف امامى، صدرالمتألّھین، 

ن پاسبا اى علمى بر او مشكل شود، از چھارفرسخى قم بھ قصد تشّرف بھ آستان ملك ھرگاه مسألھ
علیھا كھ مھبط فیوضات ربانیھ و تجلیّات سبحانیّھ است حركت كند،  هللاَّ  حضرت سیّدتنا فاطمھ سالم

  ) 58. (براى آنكھ علوم بر او افاضھ شده و مطالب عویصھ برایش كشف و حّل گردد

كسان دیگرى نیز در ھمین موضوِع حّل مشكالت علمى توّسل بھ آن بانوى زمانھ پیداكرده، 
ھمتاى ھستى افاضھ مطالب  در متعال بھ بركت آن وجود پاك و آن گوھر تابناك و بىخداوند قا

كرده و حّل قضیھ و مشكل علمى و جواب مسألھ غامض را بھ ذھن توّسل جویان القا و الھام 
  . فرموده است

اند در  كرده یكى از علماى برجستھ و پرھیزكار در حاشیھ كتاب مكاسبى كھ از روى آن تدریس مى
  : اند نوشتھ) بحث ترتّب عقود متعّدده بر مال مجیز( 143حھ صف

دیروز ھرچھ روى این قسمت، مطالعھ و فكر نمودم برایم روشن نشد و . الرحیم الرحمن هللاَّ  بسم
موقع مباحثھ شد، با بناء بر اینكھ با تصریح بھ ابھام مطلب در این قسمت درس را بگویم، آماده 

علیھا،  هللاَّ  منزل با توّسل بھ حضرت معصومھ سالمحركت شدم و ھنگام خروج از 
. دیگر حتى فكر مطلب ھم نبودم. علیھا، دعانمودم و بیرون رفتم هللاَّ  الھى سالم غیرمنقوصھ خزینھ

تا ..." وللعقودالالحقة: "اّما ھمینكھ نزدیك صحن مطّھر رسیدم،ناگھان خصوصیّات مطلب از اول
علیھا القا  هللاَّ  معصومھ سالم ھ اذن هللاَّ تعالى و بركت سیّدتنا فاطمھبھ ذھنم، ب" على المعّوض ابتداً "

  . شد و روشن گردید

نا لِما تُِحبُّ َواْلَحْمُد لِللَِّھ َعلى آالئِِھ َو نَِعِمِھ، اِلھى بِفاِطَمةَ بِْنَت ُموَسى ْبِن َجْعفٍَر اَْلِھْمنا ُكلَّ َخْیٍر َو َوفِّقْ 
   1411المكرم شّوال21. ٍء قَدیرٌ  َشىْ  َو تَْرضى اِنََّك َعلى ُكلِّ 



دھد كھ علماى اعالم و  این بحث و نكات و مطالبى كھ پیرامون آن گفتھ شد، توّجھ و آگاھى مى
شدن در مطالب از مسیر  توانند عالوه بر مطالعات مستمّر و دقّت و باریك طالب و فضال مى

ویژه براى روحانیّت قم كھ میھمانان  توّسالت نیز قسمتى از مسایل علمى خود را حل كنند، بھ
علیھا بوده، ھمواره بر سر سفره احسان و لطف آن بانوى  هللاَّ  معصومھ سالم مستمّر حضرت فاطمھ

بھشتى نشستھ و بھ انواع نعم ماّدى و معنوى متنّعم و برخوردارند، در این نوع مشكالت و 
زده، او را در خانھ خداوند متعال، مسائل، دست توسل بھ ذیل عنایت این كانون خیر و احسان 

واسطھ كنند تا بھ بركت آن بزرگوار شفّافیّت ذھن و قّوت حافظھ پیداكرده، قّوه دّراكھ در آنان 
نیرومند گردد و بھ زودى بھ عمق مسائل و مطالب رسیده و یا اگر مشكلى در راه رسیدن بھ 

  . ار فرمایدمطلب است، خداوند مرتفع سازد و راه نیل بھ مطالب را ھمو

 علیھا هللاَّ  معصومھ سالم بركات حضرت فاطمھ

علیھا و ورود او بھ قم، منشأ خیرات و بركات گوناگون و چشمگیر و  هللاَّ  معصومھ سالم نزول اجالل حضرت فاطمھ
  . ماندنب براى قم و اھل واردین آن، بلكھ براى عموم مسلمانان جھان، حتّى در اقصى نقاط عالم گردید

ر زیارتى شد و از مشرق و مغرب جھان مردم عالقمند بھ بیت وحى براى زیارت آن معظّمھ یگانھ روبھ شھر، شھ
شود،  ھاى فراوان چھ منافع بزرگى براى شھر و مردم آن تأمین مى آورند و در آمدن این جمعیّت این شھر شریف مى

ز این پایگاه علمى بھ نقاط مختلف انتقال گردد، فرھنگ اسالمى ا ارتباط بین قم و بالد و ممالك اسالمى حاصل مى
ھا منافع دیگر كھ در پرتو زیارتى شدن این شھر، خداوند  كند و ده ھاى اقتصادى مردم قم رشد مى یابد، جنبھ مى

  . بزرگ متوّجھ مردم این شھر و واردین و دیگر ملت اسالمى گردانیده است

، مورد توّجھ و اقبال علما و دانشمندان قرارگرفت و باالخره نظیر، آنكھ این شھر قداست پیدا كرده و از بركات بى
ورود دو شخصیّت بزرگ علمى، مرحوم حایرى و . بزرگترین پایگاه دینى و عالیترین حوزه علمیھ در جھان گردید

علیھا است و بھ نظر ما اندك ابھام و  هللاَّ  مرحوم بروجردى بھ قم بدون تردید از بركات حضرت معصومھ سالم
  . گونھ شّك و تردیدى در آن نیست مالى ندارد و زمینھ ھیچاج

كنیم تا صدق مّدعایمان ظاھر  اینك ما جریان ورود ھریك از آن دو بزرگوار را بھ صورت گذرا و اجمالى، ذكر مى
  . گردد

قم و عزم بر مقامھ بھ  هللاَّ  العظمى، مؤسس حوزه، آقاى حاج شیخ عبدالكریم حایرى اعلى آمدن مرحوم آیت هللاَّ  -1
علیھاو با توّسل  هللاَّ  معصومھ سالم اى بوده است كھ در كنار حرم حضرت فاطمھ اقامت در آن شھر بر اثر یك استخاره

اى آمده كھ ایشان راموّظف بھ ماندن و جمع كردن علما و فضال  بھ آن حضرت انجام شده و در نتیجھ آن توّسل آیھ
علیھا شامل حال  هللاَّ  معصومھ سالم ى در آن جریان در پرتو حضرت فاطمھا دغدغھ فرموده است و خالصھ ھدایت بى

  . ایشان شده است

  : گویند مقامھ در این رابطھ مى هللاَّ  حایرى اعلى مرتضى شیخ هللاَّ آقاى حاج فرزند برومندشان مرحوم آیت

من درست : فرمودند كردند و مى آن استخاره نمىجا كھ من یاد دارم با قر اْلعال�َرْحَمةًواِسَعةً تا آن مرحوم والد َرِحَمھُ 
فھمم مثالً یَُسبُِّح لِللَِّھ ما فِى السَّمواِت َواْالَْرِض نسبت بھ موضوع استخاره خوب است یا بد، مربوط بھ موضوع  نمى

  . دیگرى است



ھالى تھران، باالى اى از علما و اھالى قم و ا ولى معروف و مسلّم است كھ براى ماندن در قم، پس از اصرار عّده
َوأتُونى بِاَْھلُِكْم : علیھا براى ماندن در قم استخاره كرده بودند و این آیھ آمده بوده است هللاَّ  سر حضرت معصومھ سالم

  ) 59(اَْجَمعیَن؛ 

  . ھمھ اھل و بستگان خود را نزد من بیاورید: یوسف بھ برادران است، كھ بھ آنان فرمود این آیھ خطاب حضرت

علیھا بدون ھیچگونھ اجمال و ابھامى مرحوم آیت هللاَّ حایرى را  هللاَّ  تخاره در كنار قبر حضرت معصومھ سالماین اس
و از این رو آن زعیم بزرگوار، بستگان و . خواند بھ اقامت و آوردن اھل و بستگان خود بدان سرزمین مقّدس فرامى

خواند، در  بر گرد شمع وجودش اجتماع كرده بودند، فرامى حواریّون خود را بھ آمدن بھ قم از اراك كھ قبالً آنجا
  . دھند نتیجھ عزم بر ماندن و پیدا كرده و باالخره چنین حوزه علمیّھ با عظمتى را تشكیل مى

العظمى  هللاَّ  آرى، تشكیل حوزه در شھرستان اراك قبالً بھ وسیلھ ھمین شخصیّت بزرگ علمى، یعنى مرحوم آیت
مقامھ صورت گرفت و دلدادگان علم و فضیلت نیز در آن حوزه جمع شده، گردآمدند و حوزه اراك  هللاَّ  حایرى اعلى

  . تحّرك و رونقى پیدا كرد

اى قّوى و  نیز تشكیل حوزه علمیھ در قم با دست تواناى ھمان عالم ربّانى و فقیھ با اخالص صورت گرفت و حوزه
تربیت كرده، تحویل جھانیان داد و بركات و آثار آن  نظیرى را نیرومند و با بركت شد و رجال بزرگ و كم

چشمگیر و مستمر گردید و اكنون متجاوز از چھار ربع قرن است كھ در جھان اسالم تأللؤى خاص دارد، بھ 
طورى كھ نھ تنھا ممالك اسالمى بدان توّجھ دارند، بلكھ ممالك بیگانھ و دور از اسالم چھ كشورھاى شرقى و چھ 

حوزه اھمیّت ویژه قایل بوده مركزیت و محوریّت دینى براى آن قائلند و خائنان و ابرقدرتھاى  غربى براى این
  . باشند خودسر، از آن بیمناك مى

دو، دچار ركود و رقفھ شده و یا بھ  باالخره ھر دو حوزه بھ دست یك نفر احداث و تأسیس شده است، ولى یكى از آن
تأللؤ بیشتر پیدا كرد، نور داد و روشنى آفرید و آثار و ثمرات خود را بھ گردد و دیگرى روز بھ روز  قھقرا برمى

  ! این چھ سّرى است و چھ رمِز نھانى دارد؟. نقطھ نقطھ جھان صادر كرد و نداى شیعھ را بھ اقطار عالم رسانید

عصومھ م جز اینكھ قم چیزى دارد كھ اراك و اصفھان و سایر بالد ندارند و آن بضعھ موسى، حضرت فاطمھ
  . باشد علیھا مى هللاَّ  سالم

ناپذیر  مضجع و مرقد مطھّر این بانوى بزرگ و با عظمت، روحانیّتى خاص و قداست و معنویّتى مخصوص و خلل
بھ این شھر داده است كھ با وجود آنكھ از نظر جغرافیایى، محیطى مساعد نبوده واز آب و ھواى مطلوب و 

رد توّجھ نفوس واقع شده، دلھا مجذوب آن گردیده است و جمع كثیرى از مطبوعى برخوردار نیست، اینچنین مو
ھاى گوناگون ماّدى روى بھ اینجا آورده و اقامت در این كویر براى  ھیأت علمیھ، علما، فضال و طالب با محرومیت

ر بالد ترجیح ھا و راحتیھا در سای الّسالم را بر انواع رفاه اشتغال و فراگیرى علوم و معارف آل محّمد علیھم
  . دھند مى

و جان كالم اینكھ آمدن مرحوم آیت هللاَّ العظمى حایرى و تأسیس حوزه و اقبال نفوس، مخصوصاً فضال و علما، 
  . علیھا است هللاَّ  معصومھ سالم ھمھ از بركات حضرت فاطمھ

قامھ نیز مستند بھ عنایات حضرت م هللاَّ  بروجردى اعلى آقاى العظمى هللاَّ  آیت جریان اقامت سیّدالطائفھ، مرحوم -2
شوند و قرار  ق مبتال بھ بیمارى فتق مى'ه 1361علیھا است، بدین ترتیب كھ ایشان در اواخر سال  هللاَّ  معصومھ سالم

شوند، وضع مزاجشان  شود كھ در تھران عمل كنند، ھنگامى كھ بھ مقصد معالجھ از بروجرد خارج مى مى
شب، چشم گشوده و  مرتبھ در دل اند و این حال ادامھ داشتھ تا یك بیھوشى بودهبخش نبوده و تقریباً در  رضایت

  . قم است: كنند فرمایند، اینجا كجاست؟ عرض مى از ھمراھان استفسار مى. كنند ھاى قم را مشاھده مى چراغ



پس از  گیرند كھ كند و در آن حالت تصمیم مى اى روحانى و كششى معنوى ایشان را بھ خود مشغول مى جذبھ
  . بھبودى، بقیّھ عمر را در این آستان مقّدس بگذرانند

ھنگام حركت از بروجرد، وضع مزاجى ایشان سخت بوده و در حالت بیھوشى : در عبارت دیگرى آمده كھ
افتد،  ھاى شھر قم مى گذرانیدند ولى ناگھان در وقت شب از خواب بیدار و از داخل اتومبیل نظرشان بھ چراغ مى
شب اثر  ھاى شھر قم در آن دل منظره چراغ. اینجا قم است: رسانند اینجا كجاست؟ ھمراھان بھ عرض مىپرسند  مى

كنند كھ اگر از این بیمارى شفا یافتند، بقیّھ عمر را در كنار مرقد منّور  گذارد و قصد مى عمیقى در دل ایشان مى
  . علیھا بھ سر ببرند هللاَّ  معصومھ سالم حضرت فاطمھ

رو بعد از عالج  دھد و از این علیھا آن بزرگوار را شفا مى هللاَّ  داوند بھ بركت حضرت معصومھ سالمباالخره خ
و علما و مجتھدین بسیارى . آورند آیند و آن تحّول عظیم علمى و فرھنگى را در حوزه بھ وجود مى بیمارى بھ قم مى

  . رسانیدندرا پرورش داده، صداى روحبخش اسالم و تشیّع را بھ گوش جھانیان 

مقامھ ذكر كردیم،  هللاَّ  اى را كھ در مورد آمدن مرحوم آقاى حاج شیخ عبدالكریم حایرى اعلى قابل توّجھ است كھ نكتھ
آن بزرگوار پس از بازگشت از نجف . مقامھ نیز صادق است هللاَّ  العظمى بروجردى اعلى هللاَّ  در مورد مرحوم آیت

و ركود احیا كرد و رونقى داد و جماعتى دور وجود مباركش جمع شدند  اشرف، حوزه بروجرد را پس از انطماس
بخشى  و فیض -بعد از آنكھ بروجرد زادگاھشان ھم بود  -و آن مرد بزرگ، حدود چھل سال در آنجا اقامت فرمود 

از  .فراوانى كرد، سپس بھ قم آمد، حوزه مباركھ قم دستاورد مرحوم حایرى بزرگ را توسعھ داد و آبیارى كرد
از اكثر شھرھا و بالد ایران، بلكھ از قسمتى از . ابعاد مختلف آن را گسترش داد و نام قم را عالمگیر كرد

نظیر  روستاھاى آن جوانانى با شور و شوق را بھ سوى این مركز علمى جذب نمود تا باالخره حوزه یگانھ و بى
  . ود گذارد و تحّرك و پویایى خود را از دست دادبروجرد رو بھ توقف و رك جھان تشیّع گردید، در حالى كھ حوزه

گیرد و یكى را در  العظمى بروجردى در رأس دو حوزه قرار مى هللاَّ  نظیر مانند آیت شگفتا شخصیّتى بزرگ و كم
بخشد  دھد و دیگرى را خالل مّدت حدود پانزده سال رشد مطلق مى خالل مّدت چھل سال رشد نسبى و زودگذر مى

  . رساند ى كرده و بھ اوج عظمت و سربلندى مىو آن را جھان

این چھ سّر نھفتھ و راِز نھانى است، جز اینكھ قم گوھرى دارد كھ بروجرد با ھمھ سوابق درخشانش ندارد، چنانكھ 
علیھا  هللاَّ  در جریان مرحوم حایرى اراك نداشت و آن مرقد منّور دختر بلنداختر حضرت موسى بن جعفر سالم

  . علیھا دارد و اراك و بروجرد ندارند هللاَّ  سالم قم، حضرت معصومھ آرى،. باشد مى

كشد و متفكران و  این بانوى بزرگ و سرافراز، پشتوانھ عظیمى است كھ شخصیّتھاى وزین را بدین سو و سمت مى
مرحوم  نماید و دلھا ھمھ در ھواى اوست، از این رو تأسیس حوزه بھ دست اى جذب مى اندیشمندان را از ھر نقطھ

علیھا است و تجدید و تحكیم اساس آن مركز عظیم و  هللاَّ  معصومھ سالم آقاى حایرى از بركات حضرت فاطمھ
  . گشترش چشمگیر آن بھ دست مرحوم آقاى بروجردى نیز از بركات آن معظّمھ دوران است

 كانون ھدایت و فیض دایم

انوار ھدایت از این كانون نور پى در . ربّانیھ است وضاتفی علیھا مركز افاضھ هللاَّ  معصومھ سالم مطھّر حضرت حرم
گرداند و پیوستھ امواج علم، معرفت و فضیلت از آن محور فضیلت  پى ساطع بوده و ھمھ جا را روشن و تابناك مى

ھایى از این فیض الینقطع و ھدایت مستمر  رسد و اینك ما در این مجال گوشھ و كمال بھ اطراف و اكناف جھان مى
  . كنیم بركتھاى بیشمار را عرضھ مىو 



 :تدریس و تدّرس -1

مباركھ علمیھ، محدوده حرم شریف و مسجد باالسر و  ھاى اصلى براى تدریس آقایان اساتید حوزه یكى از پایگاه
اى رایج و دایر بوده است،  این جریان از دیرزمان تا كنون ادامھ داتھ و برنامھ. صحن مقّدس و حجرات آن است

مخصوصاً بھ لحاظ عدم مزاحمت سروصدا آماده گردیده و در این سالھا  -مراكز مجھّزى براى تدریس ھرچند 
منتقل شده، لیكن درس گفتن و درس خواندن از محدوده ) 60(دروس بسیار مھم و پرجمعیّت بھ آن مراكز سھ گانھ 

ین درسھا در ھمین مركز در سابق كھ مھمتر. ھایى برقرار است حرم شریف منقطع نگردیده و ھمواره درس
مقامھ در مسجد باالسر  هللاَّ  حایرى اعلى العظمى هللاَّ  آیت حوزه، مرحوم شده است، مثالً درس مؤسس باقداست برگزار مى

  . و قبةالعلماء بوده كھ بعد ھم در ھمانجا دفن شدند

علیھ، در صحن شریف و مسجد  هللاَّ  كمرى رضوان سیّدمحّمدحجت كوه العظمى آقاى هللاَّ  تدریس مرحوم آیت نیز محل
اكنون عكسى موجود است كھ آن بزرگوار را بر كرسى تدریس در صحن مطھّر و كنار  باالسر بوده است و ھم

  . دھد ایوان ساعت، نشان مى

بروجردى، بدواً تا سالیان سال در مسجد باالسر و در  آقاى العظمى هللاَّ  آیت اسالم، مرحوم بزرگ مركز درسى زعیم
عكس آن بزرگ مرد در حال تدریس، برفراز منبر درس، در كنار ایوان ساعت، . ستان، صحن شریف بوده استتاب

ھاى آخر عمر شریفشان كھ شبستان عالى مسجد خودشان آماده  موجود و در كتابھاى منعكس شده است، البتھ در سال
  . شده درسشان را بدانجا منتقل كردند

ّسره درس خارج خود  سّره بعد از ارتحال سیدالطائفھ آقاى بروجردى قّدس گلپایگانى قّدس العظمى آقاى هللاَّ  مرحوم آیت
الّسالم بھ مسجد باالسر در زمستان و بھ صحن مطھّر در تابستان  را از منزل و از مسجد امام حسن عسكرى علیھ

و در حال تدریس، نشان ھاى متنّوع، آن بزرگمرد را در كنار ایوان ساعت بر كرسى درس  منتقل كردند و عكس
دھد و در بعضى از این تصویرھا صورت سنگ قبرھاى صحن نیز كھ قبل از بازسازى صحن شریف بوده،  مى

  . پیداست و بھ خوبى مشخص است

دیگر، درس خود را  بارى، این جریان ادامھ داشت تا وقتى كھ بر اثر ازدحام طالب و فضال و شاگردان و جھات
علیھ در مسجد  هللاَّ  العظمى آقاى مرعشى رضوان هللاَّ  مرحوم آیت. ربى مسجد اعظم كردندمنتقل بھ سالن بزرگ غ

ھاى  كردند و تا پایان عمر، این برنامھ را ادامھ دادند و عكس علیھا تدریس مى هللاَّ  باالسر حضرت معصومھ سالم
  . دھد موجود است كھ ایشان را در حال تدریس در آن مكان مقّدس، نشان مى

 :ھا مباحثھ -2

و صحن شریف و  -مسجد موزه  -علیھا و مسجد طباطبائى  هللاَّ  مواضع مختلف مسجد باالسر حضرت معصومھ سالم
برخى از حجرات آن غالباً جایگاه مباحثھ آقایان طالب و فضال است كھ ھر دو نقر، سھ نفر یا بیشتر در آن مواقف 

  . باشند اند، مى وكردن و تكرار نمودن درسھایى كھ خواندهنورانى سرگرم بحثھاى علمى و دینى و مرور و بازگ

 
 

 :گانھ اذان در مقاطع سھ -3

گانھ، یعنى طلوع فجر و مقارن زوال یعنى ظھر و  ھاى نشاطانگیز حرم مطھّر، پخش اذان در مقاطع سھ از برنامھ
ھنگ، طنین خاّصى صداى روحبخش اذان بھ وسیلھ مؤذنان خوش آ. دیگر اول مغرب از بلندگوھاى حرم است



رود و مردم  دارد، بھ ویژه ھنگام اذان صبح كھ صوت اذان در سكوت و آرامش محیط و فضا، تا مسافتى دور مى
  . كند و اثر مخصوصى در دل و جان اھل ایمان دارد باایمان را بھ اقامھ نماز دعوت مى

 

 

 

 :پخش مناجات قبل از اذان صبح -4

كند كھ بھ وسیلھ یكى از آقایان  صبح، بلندگوھاى حرم مطھّر مناجاتى را پخش مىلحظاتى قبل از طلوع فجر و اذان 
اى دارد و روحانیّت  صداى دلنواز مناجات حرم، در آن ساعت اثر معنوى ویژه. صدا برگزار شده است خوش

جات سحرگاھى ناپذیر این منا كند و شاید مسافران و زائران كریمھ اھلبیت، بیشتر لّذِت وصف خاّصى را ایجاد مى
  . را درك كنند

جاى تأسف است كھ بھ نظر ما این برنامھ روحبخش از جھت كّم و كیف، كاھش یافتھ و وضع بسیار عالى سالیان 
فھمم وقت آن كمتر و صداى  سال قبل از ده یا بیست سال اخیر، رو بھ ضعف گذاشتھ است، آنچنان كھ بنده مى

  . رسد حول و حوش حرم، بھ گوش نمى تر است و گاھى در غیر بلندگوھا ھم ضعیف

 

 

 :گانھ نمازھاى جماعت در مقاطع سھ -5

ھاى شكوھمند حرم مطھّر، نمازھاى جماعت متعّددى است كھ صبح و ظھر و شب در آن مكان مقّدس  یكى از برنامھ
د در ذھنم آنچھ براى خود بنده بھ صورت یك خاطره شیرین از دوران تجرّ . شود و اطراف و جوانب آن برگزار مى

علیھ  العظمى مرعشى رحمةهللاَّ  هللاَّ  باقى مانده است، منظره نماز صبح است كھ اول طلوع صبح، نخست مرحوم آیت
شد و نماز جماعت  رفتند و سپس اذان دیگرى گفتھ مى اى اندك مى و با فاصلھ) 61. (كردند نماز صبح را برگزار مى

شد و بعد از فراغت ایشان از نماز و خروجشان  سّره برگزار مى گانى قّدسالعظمى آقاى گلپای هللاَّ  توسط مرحوم آیت
شد و  علیھ برگزار مى هللاَّ  هللاَّ آقاى حاج سید احمد زنجانى رضوان از مسجد باالسر، جماعت سّوم توسط مرحوم آیت

ھ شركت در دو كردند و گاھى بعضى از مؤمنین موفق ب اى كھ تازه آمده بودند شركت مى در ھر جماعتى عّده
  . شدند جماعت نیز مى

راستى آن صحنھ بسیار باشكوه و دیدنى بود و از روحانیّت خاّصى برخوردار بود، یاد آن ایّام و ساعات و لحظات 
  . عطرآگین بخیر

 :دعا -6

علیھامراسم مختلف در اوقات مناسب آنھاست كھ گروه  هللاَّ  از فیوضات عالیھ حرم مطھّر حضرت معصومھ سالم
علیھا در آن مراسم روحانى و معنوى  هللاَّ  ثیرى از ساكنان محترم قم و نیز از زائران حضرت معصومھ سالمك

ھاى جمعھ و دعاى مبارك ندبھ در  كنند و دعاھاى مباركھ و مأثوره، مانند دعاى شریف كمیل در شب شركت مى



ین مظاھر این برنامھ، مراسم دعاى خوانند و از باشكوھتر صبح جمعھ و در مواقعى دعاى شریف توّسل را مى
  . كنند الّسالم در عصر روز عرفھ است كھ جمعیت عظیمى با شور فراوان در آن شركت مى عرفھ امام حسین علیھ

 

 

 

 :ھا جشن -7

ھا در مسجدباالسر و احیاناً  جشن از جملھ فیوضات و بركات این مركز نور، برپاداشتن مراسم اعیاد مذھبى و اقامھ
كنند و بھ شادى و سرور  در این مراسم، جمعیّت بسیار از زّوار و غیر زّوار شركت مى. ھاست و صحنھا  رواق

كنند و سخنرانان مذھبى ایراد  پرداختھ، مّداحان آل عصمت، مدیحھ سرائى نموده، شعرا اشعار نغز خود را ارایھ مى
  . نمایند خطابھ كرده و مطالب مربوط بھ روز خاص و جریان آن روز را ارایھ مى

 

 

 

 :ھا سوگوارى -8

الّسالم، مجالس سوگوارى و عزادارى  ھاى امامان معصوم و كالً خاندان عصمت و طھارت علیھم در ھمھ سوگوارى
. در ماه محرم و صفر، مجالس عزادارى در آن روضھ منّوره منعقد است. شود براى عزیزان خدا برگزار مى

شود كھ  كنند و گاھى تھییجى در مستمعین ایجاد مى سرائى مى ن، مرثیھسرایا خوانى و مرثیھ خوانان، نوحھ نوحھ
گیرد و باالخره خطبا و وعاظ بر فراز منبر قرار گرفتھ، پیرامون خاندان رسالت  صداى گریھ و زارى فضا را مى

. نمایند مى گویند و فضایل و مناقب آن معصومین پاك را براى مستمعین تبیین كرده و ذكر و نبّوت با مردم سخن مى
شوند و آن را بھ  در بسیارى از این مراسم یا قسمتى از آنھا جمعیّتھاى متراكم از مجاورین و مسافرین جمع مى

  . نمایند صورت مطلوبى برگزار مى

 

 

 

 

 :زیارت مقابر علما -9

ضرت زیارت قبور مبارك علماى اعالم و زعماى دینى و رجال بزرگ مذھبى كھ در حول و حوش قبر مطھّر ح
علیھا و از فیوضات این حرم شریف  هللاَّ  معصومھ سالم علیھا مدفونند، از بركات حضرت فاطمھ هللاَّ  معصومھ سالم



ھاى شریف امامان بزرگوار،  علیھا بیش از حرم هللاَّ  و شاید این خصوصیّات در حرم حضرت معصومھ سالم. است
ھاى دیگر در كنار ھم، آن ھم  راجع بزرگ شیعھ در حرممعمول و مرسوم است، زیرا این ھمھ علما و مجتھدین و م

  . باشد باشند و این خصوصیات در حرم قم مى با فاصلھ مختصرى از حرم مطھّر بھ صورت مشخص مدفون نمى

كنند، بالفاصلھ كنار  علیھا را زیارت مى هللاَّ  معصومھ سالم رو غالباً كسانى كھ قبر مطھّر حضرت فاطمھ و از این
باالخره . كنند خوانند و عرض ادب بھ آن رجال بزرگ علمى مى ى بزرگوار حضور یافتھ و فاتحھ مىقبور علما

معصومھ  زیارت مقابر رجال بزرگ علمى و زعماى گرانقدرى كھ در اطراف و جوانب مضجع منّور فاطمھ
ل دیانت و صیانت احكام، علیھا مدفونند، یادآور زحمات آن بزرگواران در مقاطع خطرناك براى حفظ اصو هللاَّ  سالم

دریغ آن عزیزان، تجدید  شناسى نسبت بھ خدمات بى مقّررات و مقّدسات دینى است و خود، نوعى قدردانى و حق
معصومھ  ھا در پرتو عنایات حضرت فاطمھ عھد دائمى مردم مسلمان با آن ارواح پاك و پاكیزه است و ھمھ این

  . باشد علیھا مى هللاَّ  سالم

ھاى مذھبى و  شود، آمدن ھیأت ھاانجام مى ھایى كھ مستقیم از ناحیھ مردم در حرم مطھّر صحن نامھو از بر -10
زن و زنجیرزن است كھ در ایام سوگوارى خصوصاً در تاسوعا و عاشورا و اربعین و بیست و  دستھ جات سینھ

راسم بافروغ و شكوه مخصوص ھشتم ماه صفر و دیگر مناسبات مربوط بھ امامان و معصومین علیھماالّسالم این م
علیھا و حرم مطھر آن بانوى سرفراز كانون  هللاَّ  شود و باالخره صحن شریف حضرت معصومھ سالم برگزار مى

تدریس، تدّرس، مباحثھ، مناجات، دعا، اذان، نماز : علم و عمل و مركز نور و ھدایت بھ صور گوناگون است
ھاى سودمند  راسم جشن و سرور در اعیاد مذھبى، سخنرانىجماعت، اقامھ عزا و سوگوارى عزیزان خدا، م

الّسالم، مدیحھ و مرثیھ سرائى  مذھبى، ارشاد، وعظ و خطابھ، قرائت قرآن كریم، ذكر مصیبت امام حسین علیھ
ھا عناوین افتخارآمیز دیگر از  خاندان عصمت، نشر معارف اھل بیت، آشنایى ملل مسمان جھان با یكدیگر و ده

  . ن كانون فیض الینقطع و گسترده الھى استفیوضات ای

باشد كھ جنبى است و آنھا نیز باالخره بازگشت بھ الطاف و مرحمتھاى  ھا مراسم دیگرى مى در كنار این برنامھ
شود و عالقمندان خاندان  مانند اطعامى كھ از ناحیھ آستانھ مقّدسھ مى. كند علیھا مى هللاَّ  معصومھ سالم حضرت فاطمھ

طبعاً . شوند مند مى نشینند و بھره علیھا مى هللاَّ  الّسالم بر سر سفره ضیافت بانوى عالم، سالم والد على علیھمعلى و ا
  . این برنامھ ھم خالى از مراسم معنوى نیست

  . شود كھ ما در این باب سخنى داریم و مطالبى را ذكر خواھیم نمود و مانند نذوراتى كھ تقدیم حرم مطھّر مى

تفاقاتى كھ زائران و واداران نسبت بھ فقرا و ضعفا و مستمندان دارند كھ غالباً در خود حرم مطھر و و مانند ا
  . گیرد ھا و مساجد متعلّقھ بھ نوعى صورت مى ھا و صحن رواق

 

 

 

 :نذورات و موقوفات -11

رفیع آن بانوى یگانھ و  علیھا و موقعیّت بسیار هللاَّ  معصومھ سالم از جملھ مظاھر برازندگى و قداست حضرت فاطمھ
شود و در طول سال و ھر روز  پایگاه منیع او در اعماق جان مردم، موضوع نذرھایى است كھ براى آن مخّدره مى

  . و شبى بھ انواع مختلف، جریان دارد



 یكى از كانالھاى این نذورات و شاید مھمترین و بیشترین آنھا عبارت از نذورات مالى است كھ بھ وسیلھ طبقات
مختلف از عالم و عامى و ثروتمند و یا مردم متوسط الحال و احیاناً ضعفا و كسانى كھ خود مشكل مالى دارند، 

  . شود انجام مى

علیھا احیاناً نذورات  هللاَّ  معصومھ سالم الخصوص فاطمھ وسلّم و على وآلھ علیھ هللاَّ  عالقمندان بھ خاندان پیغمبر صلّى
نمایند؛ یعنى وجھى را مقید بھ رسیدن  ون قید و شرط است، ولى غالباً نذرھاى مقیّد مىكنند كھ نذرشان بد مطلقھ مى

مثالً پیدایش فرزند براى آنان یا مراجعت مسافرشان و یا پیشروى تجارت و كارشان و یا موفقیّت در  -بھ حاجتشان 
بیمارى خودشان و یا آزادشدن  شدن بیمارانشان یا مرتفع شدن درد و ازدواج و یا تحصیل، یا شفاگرفتن و درمان

كنند و در بسیارى از  نذر مى - ھا و صدھا حاجت و خواستھ بھ مناسبت زمان و مكان  گرفتاران و محبوسینشان و ده
دریغ آن مكّرمھ  علیھا و در پرتو الطاف بى هللاَّ  معصومھ سالم رسند و بھ بركت فاطمھ ھاى خود مى موارد بھ خواستھ

  . دھند شود و لذا نذر خود را ھم انجام مى حاجتشان برآورده مى

  : شود، دو گونھ است علیھا مى هللاَّ  و نحوه پرداخت وجوھى كھ نذر حضرت معصومھ سالم

مراجعھ بھ دفتر مخصوص نذورات و صندوق ویژه آن نموده و نذر خود را ادا كرده، وجھ مربوط را تحویل : الف
  . باشد رسید مىدھند كھ در این مورد ھمراه با اخذ قبض  مى

ریزند و گاھى اگر مثل پارچھ یا فرش  اندازند و مى خود نذركنندگان وجھ منذور را بھ داخل ضریح مبارك مى: ب
اندازند و روى ھمین جھت بعد از مّدتى خدام محترم و یا اشخاص دیگرى پس از  كوچكى باشد بھ باالى ضریح مى

آورند و تحت مراسم  زكرده و وجوه نذرى را بیرون مىك با ك ث مراسم خلوت كردن حرم، درب ضریح رإ؛ث
  . رسانند خاّصى آن را بھ مصارف مقّرر مى

كانال نذورات، كانال بسیار سرشار و پردرآمدى است و مقادیر زیادى مال و وجوه از ھمین رھگذر در ھر ماه و 
دم شریف قم نیست، بلكھ از بالد گیرد و این نذورات منحصر بھ خود مر مباركھ قرار مى سالى در اختیار آستانھ

شود و مبالغى را تقدیم  دیگر و حتى گاھى از بالد بعیده و از ممالك خارج نیز این نمونھ نذرھا انجام مى
كنند و آن را با دست خود یا بھ وسیلھ دیگران  علیھا و حرم شریف او مى هللاَّ  مباركھ حضرت معصومھ سالم آستانھ

  . دھند تحویل مى

ھاى فراوانى دارد از جملھ، گاھى نذر تعمیر  اند كھ نذورات منحصر بھ پول و مال نیست و شعب و رشتھناگفتھ نم
شود، كھ در سابق این جریان زیاده بوده و گاھى نذر نماز و تالوت قرآن و تقدیم ثواب آن بھ روح  حرم شریف مى

. دھند كنند و در جاى خود انجام مى معظّمھ را مىعلیھا است و احیاناً نذر زیارت آن  هللاَّ  منّور حضرت معصومھ سالم
الّسالم یا دیگر از معصومان پاك و یا ذكر مصایب خود  چنانكھ گاھى نذر اقامھ عزادارى حضرت سیدالّشھدا علیھ

  . دھند ھاى مجاور، انجام مى كنند و در حرم مطھر یا رواق علیھا مى هللاَّ  حضرت معصومھ سالم

شاه است و حاكى از مرسوم بودند نذر زیارت حضرت  آمد كھ مربوط بھ دوران فتحعلىاى بھ دست  اخیراً ورقھ
  : علیھا در آن زمان بوده است و متن آن این است هللاَّ  معصومھ سالم

و بعد حاضر گردید احقر عباد واقّل السادة خادم خّدام واالمقام سركار فیض آثار، حضرت فاطمھ بنت موسى بن 
شان عالى  در محكمھ بندگان عیّوق" سید محمدبن سید على الرضوى"ائھا آالف التحیة و الثناء جعفر علیھا و على آب

جناب مقّدس القاب فضائل و فواضل اكتساب حقایق و مارف انتساب، حاوى الفروع و االصول، جامع المعقول و 
نذر بر خود واجب و الزم و  المنقول، مجتھدالعصروالزمان، میرزائى میرزا علیرضا دام فضلھ العالى، وبھ عنوان

متحتّم نمود كھ از غّره شھر رمضان المبارك ھذالسنة و مابعدھا مادام الحیاة ھر روزى یك زیارت، بھ جھت بندگان 
سكندر نشان، دارا دربان، مالیك پاسبان، آسمان مكان، سلطان االعظم و خاقان االكرم، السلطان العادل فتحعلى شاه، 

فداه نماید و صیغھ نذر  ھ ثواب آنھا عاید رضوان آشیانان والد و والده حضرت شاھنشاھى روحىنیابتاً و دو زیارت ك
  . را جارى ساخت كھ ھرگاه العیاذبا⭠َّ بدون عذر شرعى خالف نذر بھ عمل آمد، مبتال بھ كفّاره حنث نذر گردد



نجمن حضور معدلت دستور رسیده كھ و این چند كلمھ بھ رسم یادداشت قلمى و تحریر شد و بھ نظر مبارك واقفان ا
بھ عالوه احتیاط از گرفتارى كفّاره چنانچھ تساھل و مسامحھ نماید، مورد مؤاخذه و عقوبت حضرت شھریارى 

  . باشد
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: نوشتھ استاند، یكى از آنھا  و در ذیل، مھر و امضائى است و بر باالى آن صفحھ دو نفر از علما امضا و مھركرده
  . قَْد تَفَّوه بِصیَغِة النَّْذِر بَِمْحَضرى: و دیگرى چنین نگاشتھ است. قَْد َجَرِت الّصیَغةُ ِعْندى

  : و اّما موقوفات

علیھا چنان است كھ از دیرزمان، اموال فراوان از منقول و  هللاَّ  معصومھ سالم شدت نفوذ و قداست حضرت فاطمھ
ھاى متعّدد،  اراضى بسیار و خانھ. ر و باایمان بر آن حضرت وقف شده استغیرمنقول بھ وسیلھ اشخاص خیّ 

ھاى عدیده امروز در قم و چھ بسا در جاھاى دیگر است كھ وقف بر آن بانوى بزرگ  ھاى بیشمار، باغ، بستان مغازه
دسترس است، بھ ھاى بسیار و صورتھاى وقف فراوان با مھر و امضاھاى بسیار مھم و معتبر در  باشد و وقفنامھ مى

توان بھ صورت كتابھاى بزرگ و متعّدد در آورد و قسمتھایى از آنھا در كتابھاى مربوطھ چاپ شده  طورى كھ مى
  . است

 

 

 

 الّسالم محّدثھ آل محّمد علیھم

. علیھا محدثھ بودن آن بانوى بزركگوار است هللاَّ  یكى از فضایل و مناقب بزرگ حضرت فتطمھ معصومھ سالم
الّسالم روایاتى نقل فرموده و كلمات گرانبھاى خاندان وحى را بھ عالقمندان منتقل  ى بن جعفر علیھبضعھ موس

مند ساختھ است و این ھم خود یكى از جھاتى است كھ مار  اند و از این رھگذر نیز اھل ایمان را متنّعم و بھره كرده
  . دھد ر مىعلیھا قرا هللاَّ  را رھین منّت بانوى جھان، حضرت معصومھ سالم

و ما در این مقام چھار مورد را كھ حضرت فاطمھ معصومھ در سند روایت قرار گرفتھ و آن حضرت ناقل روایت 
كنیم و آن چھار مورد، حدیث غدیر، حدیث منزلت، حدیث معراج و حدیث شھید بودن محبان آل  باشد ذكر مى مى

  . اجمعین است علیھم محمد صلوات هللاَّ 

مقامھ بھ سند  و مجاھد و مورد تأیید الھى مرحوم عالمھ آقاى میرزاعبدالخسین امینى اعلى هللاَّ عالمھ بزرگ  - 2و1
احمد قصرى نقل كرده كھ او گفتھ  اند، از شخصى بھ نام بكربن مفّصلى كھ ھمھ سلسلھ سند از عامھ و اھل سنت

  : است



ْثتَنا فاِطَمةُ َزْینَْب َو اُمِّ ُكْلثُوِم بَناُت ُموَسى  ٍدالّصاِدُق،  ْبِن َجْعفٍَر علیھَحدَّ ْثتَنا فاِطَمةُ بِْنُت َجْعفَُرْبُن ُمَحمَّ الّسالم، قُْلَن َحدَّ
ْثتَنى فاِطَمةُ َو سَ  ْثتَنى فاِطَمةُبِْنُت َعلِّى ْبِن اْلُحَسْیِن َحدَّ ِدْبِن َعلِّى َحدَّ ْثتَنى فاِطَمةُ بِْنُت ُمَحمَّ لِّى َعْن كینَةُ اِْبنَتَااْلُحَسْیِن ْبِن عَ َحدَّ

ِ َصلّى اُّم ُكْلثُوِم بِْنِت فاِطَمةَبِْنِت النَّبِّى َعْن فاِطَمةَ بِْنِت َرُسولِ  ِوَسلَّم، َو َرِضَى َعْنھا قالَْت اَنََسْیتُْم قَْوَل  َوآلِھ َعلَْیھِ  هللاَّ  هللاَّ
ِ َصلّى َرسولِ  اَْنَت ِمنّى : ِوَسلَّم َوآلِھ َعلَْیھِ  هللاَّ  َو قَْولُھُ َصلّى. ُت َمْوالهُ فََعِلىٌّ َمْوالهُ َمْن ُكنْ : ِوَسلَّم، یَوَم َغدیرُخم َوآلِھ َعلَْیھِ  هللاَّ  هللاَّ

  ) 62. (بَِمْنِزلَِة ھاُروَن ِمْن ُموسى، َعلَْیِھَماالسَّالم

 فاطمھ دختر امام: یعنى حدیث كردند براى ما دختران موسى بن جعفر، فاطمھ و زینب و اّم كلثوم و آنان گفتند
كھ فاطمھ دختر امام باقر نقل كرد كھ فاطمھ دختر علّى بن : الّسالم براى ما نقل نمود و او گفتھ است صادق علیھ

الّسالم و آنھا از اّم كلثوم دختر فاطمھ، دختر پیامبر و او از فاطمھ  الحسین از فاطمھ و سكینھ دختران امام حسین علیھ
ھركس من : گفتار پیغمبر را در روز غدیر فراموش كردید كھ فرمود آیا: هللاَّ بیان داشت كھ فرمود دخت رسول

نسبت بھ من بھ منزلھ ھارون  -یاعلى  -تو : و از یاد بردید سخن پیامبر را كھ فرمود. موالى اویم على موالى اوست
  ! باشى؟ نسبت بھ موسى علیھماالّسالم مى

احنف نقل كرده كھ  ب مسلسالت، با ذكر سلسلھ سند از بكربنمقامھ از كتا هللاَّ  عالمھ نامدار، مرحوم مجلسى اعلى -3
كلثوم،  حدیث كرد مرا فاطمھ و زینب و ام: الّسالم نقل نموده كھ گفتھ است او نیز از فاطمھ دختر حضرت رضا علیھ

الّسالم و  اند كھ حدیث كرد ما را فاطمھ دختر امام جعفر صادق علیھ الّسالم و آنان گفتھ دختران موسى بن جعفر علیھ
الّسالم و او نقل كرده از فاطمھ دختر على بن الحسین  حدیث كرد مرا فاطمھ دختر محمدبن على علیھ: گوید او مى

الّسالم از اّم كلثوم دختر  حدیث كرد مرا فاطمھ و سكینھ دختران حسین بن على علیھ: اند الّسالم و ایشان فرموده علیھ
  : ِوَسلَّم كھ فرمود َوآلِھ َعلَْیھِ  هللاَّ  هللاَّ َصلّى ولالّسالم، از فاطمھ دختر رس على علیھ

در آنجا قصرى . چون مرا بھ آسمان سیر دادند، داخل بھشت شدم: فرمود ِوَسلَّم مى َوآلِھ َعلَْیھِ  هللاَّ  شنیدم رسول خدا َصلّى
پس سر را بلند كردم، . بوداى  بود از دّر سفید و مجّوف و درى داشت مزین بھ دّر و یاقوت بود و بر آن در پرده

بخٍّ بخٍّ َمْن َمثَُل : الالھ االّ هللاَّ محّمد رسول هللاَّ علّى ولّى القوم و بر آن پرده مكتوب بود: دیدم بر آن درب نوشتھ بود
  ! شیَعِة َعلٍِى؟ بھ بھ، چھ كسى ھمچون شیعھ على خواھد بود؟

اى  دِر آن از نقره مزیّن و زبرجد سبز بود و بر آن پرده آنگاه من داخل شدم قصرى را دیدم از عقیق سرخ مجّوف و
، على وصّى المصطفى: بر آن نوشتھ بود. پرده را باال زدم. بود ِوَسلَّم رسول  َوآلِھ َعلَْیھِ  هللاَّ  محّمد َصلّى: محّمد رسول هللاَّ

بِطیِب اْلِوالَدِة؛ بشارت ده شیعھ على  بَشِّر شیَعةَ َعلِىٍّ . و بر آن پرده نوشتھ بود. باشد خداست و على وصّى پیامبر مى
  ! را بھ پاكى والدت

ناگھان قصر دیگرى از زمّرد سبز مجّوف نمودار شد كھ من نیكوتر از آن ندیده بودم و . من داخل آن قصر شدم
بر آن  پس سرم را باال نموده، دیدم. اى بود براى آن قصر درى بود از یاقوت سرخ مزیّن بھ لؤلو و بر آن در، پرده

  . الّسالم سعادتمند و رستگارند شیعةعلّى ھم الفائزون؛ شیعیان على علیھ: پرده نوشتھ بود

طالب  یا محمد براى پسرعّم و وصّى تو علّى بن ابى: این قصر از آن كیست؟ گفت! حبیبم جبرئیل: من گفتم
مردم بھ نامھاى مادرانشان خوانده  اند، جز شیعھ على و الّسالم، مردم ھمھ در روز قیامت عریان و پابرھنھ علیھ

  . شوند الّسالم كھ بھ نام پدرانشان خوانده مى شوند، جز شیعھ على علیھ مى

زیرا آنان على را دوست داشتند، پس والدت آنان پاكیزه است و : این مطلب چگونھ است؟ گفت! حبیبم جبرئیل: گفتم
  ) 63. (شوند پدرى معلوم و مشّخص دارند، لذا بھ نام آنھا خوانده مى

عالمھ محدث شیخ محمدبن محّمدبن احمدداغستانى، در كتاب اللؤلوة الثمینة فى االثار المعنعةالمرویّة كھ در سال  -4
ش در مصر چاپ شده از فاطمھ بنت الحسین الرضوى نقل نموده است و او از فاطمھ دختر محمدالرضوى 'ه 1306

حسن رضوى، از فاطمھ دختر محّمد موسوى، از فاطمھ دختر از فاطمھ دختر ابراھیم رضوى از فاطمھ دختر 
عبدهللاَّ علوى، از فاطمھ دختر حسن حسینى، از فاطمھ بنت ابى ھاشم حسینى، از فاطمھ دختر محمدبن احمدبن 

موسى مبرقع، از فاطمھ دختر احمدبن مبرقع، از فاطمھ دختر موسى مبرقع، از فاطمھ بنت امام ابى الحسن الرضا 



ّسالم، از فاطمھ دختر موسى بن جعفر، از فاطمھ دختر جعفر بن محمد صادق، از فاطمھ دختر محمدبن على ال علیھ
باقر، از فاطمھ دختر على بن الحسین سّجاد زین العابدین، از فاطمھ دختر ابى عبدهللاَّ الحسین، از فاطمھ دختر 

اَال َمْن ماَت َعلى : ِوَسلَّم فرمود َوآلِھ َعلَْیھِ  هللاَّ  خدا َصلّى امیرالمؤمنین، از فاطمھ بنت رسول هللاَّ علیھاالّسالم كھ رسول
ٍد ماَت َشھیداً؛    . آگاه باشید ھركس كھ بر محبت و دوستى آل محّمد بمیرد، شھید از دنیا رفتھ است) 64(ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

  . باشند نام مى ر، ھمھ فاطمھاند؛ زیرا راویان آن جز یكى دو نف و طبق نقل، این روایت را فاطمیّات خوانده

بارى، بر اساس مطالب این بخش، بضعھ موسى، حضرت معصومھ علیھاالّسالم بانویى عالمھ و محدثھ از خاندان 
شوند و عالوه بر فضایل ذاتى و واسطھ فیض ربوبى بودن، وساطت در رساندن  عصمت و طھارت محسوب مى

و باید محّدثین بزرگ و اھل روایت، فخر و مباھات كنند كھ ھمچون اخبار و احادیث شریفھ بھ دست شیعھ نیز دارند 
چنانكھ پیش از . باشند حضرت معصومھ علیھاالّسالم، حبیبھ خدا، جزء محدثین و راویان اخبار و ناقالن روایات مى

را داشتند و از او فاطمھ بنت الحسین علیھاالّسالم و بعضى دیگر از فواطم خاندان پیامبر، افتخاِربزرگ محّدثھ بودن 
علیھا محدثھ و  هللاَّ  معصومھ علیھاالّسالم یعنى حضرت فاطمھ زھرا صلوات ھمھ مھمتر جّده گرانقدر حضرت فاطمھ

اھل حدیث و روایت بودند و در این عمر كوتاه خود، مطالب و روایات بسیارى را از پدر بزرگوارش حضرت 
  . اند كھ در كتب مربوطھ ثبت و ضبط است لَّم روایت فرمودهِوسَ  َوآلِھ َعلَْیھِ  هللاَّ  خاتم النّبیین َصلّى

قدر و فخامت شأن، مانند حضرت زھرا و حضرت  آرى، شیعھ افتخار دارد كھ در بین طبقھ بانوان، زنانى باجاللت
  . معصومھ علیھماالّسالم دارد كھ احادیث و كلماتشان، راھگشاى زندگى انسانھاست فاطمھ

 

 

 علیھا شفیعھ روز جزا هللاَّ  معصومھ سالم فاطمھ

یكى از معتقدات شیعھ و از مباحث كالمى، موضوع شفاعت است كھ اصل آن از قرآن كریم بھ خوبى استفاده 
  . شود مى

الّسالم با اتكاى بھ آیات كریمھ قرآنى و روایات شریفھ، این  پیروان مكتب تشیّع و دادادگان خاندان پیغمبر علیھم
  . بدان اعتقاد قلبى دارند موضوع را حتمى دانستھ و

  : فرماید ِوَسلَّم مى َوآلِھ َعلَْیھِ  هللاَّ  خداوند در قرآن كریم خطاب بھ رسول اكرم َصلّى

ْد بِِھ نافِلَةً لََك َعسى اَْن یَْبَعثََك َربَُّك َمقاماً َمْحُموداً؛  پاسى از شب را از خواب برخیز و بھ قرآن ) 65(َو ِمَن الَّلْیِل فَتَھَجَّ
امید است كھ پروردگارت تو را بھ مقامى قابل ستایش . این یك وظیفھ اختصاصى براى توست. نماز بگذران و

  . برساند

  ) 66. (الّسالم آمده كھ مقصود از این مقام محمود، مقام شفاعت است در تفسیر آیھ از اھلبیت عصمت علیھم

چنانكھ عالوه بر . باشند ِوَسلَّم مى َوآلِھ َعلَْیھِ  هللاَّ  خاتم َصلّى القیامھ متعددند و در رأس ھمھ، رسول خدا، پیامبر شفعاء یوم
باشند و این مقتضاى  آیھ فوق روایات متعّدد داللت بر این موضوع دارد و نیز ائمھ طاھرین، جزء شفعاى عندهللاَّ مى

ت امام حسین خداست و در زیارت حضر آبرومندى آنان در نزد خداى تعالى و رأفت آنان نسبت بھ بندگان
الّسالم را در روز  حسین علیھ شفاعت! بارخدایا... اَلَّلھُمَّ اْرُزْقنى َشفاَعةَاْلُحَسْیِن یَْوَم اْلُوُرودِ : خوانیم الّسالم مى علیھ

  ورود بر خودت روزیم 



  . فرما

میان زنان و طبقھ كنند و نیز در  باالخره در طبقھ مردان، انبیا و اوصیا و ائمھ طاھرین و برخى دیگر شفاعت مى
تعالى در قیامت، شفاعت  هللاَّ  بانوان كسانى ھستند كھ داراى مقام واالى شفاعتند و شخصیّتھاى گرانقدرى كھ بھ اذن

  . كنند مى

نظیِر فاطمھ نام،  و آنچھ كھ در اینجا مسلّم است، اینست كھ دو معّظمھ دوران و افتخار بانوان جھان، دو شخصیّت بى
ابیھاوبعلھاوبنیھا و دیگرى كریمھ آل محّمد و بضعھ  علیھاوعلى هللاَّ  زھرا صلوات طاھره، فاطمھ یكى حضرت صّدیقھ

  . معصومھ علیھاالّسالم صاحب مقام شفاعتند الّسالم، حضرت فاطمھ موسى بن جعفر علیھ حضرت

در ابواب فضایل  كند، روایات بسیارى است كھ در ابواب معاد و قیامت و نیز آنچھ كھ حكایت از مورد اّول مى
  زھراعلیھاالّسالم  حضرت فاطمھ

! اى جابر: الّسالم است كھ در یكى از فقراتش آمده است رسیده است و از جملھ روایت جابر از حضرت باقر علیھ
 ھاى بد، ھاى خوب و سالم را از میان دانھ كند آنگونھ كھ مرغ دانھ وهللاَّ كھ فاطمھ شیعیان و محبّان خود را التقاط مى

  ) 67. (كند جدا نموده و انتخاب مى

معصومھ علیھاالّسالم بعضى از روایات كھ از خاندان پیغمبر نقل شده، صریح در این  و اما راجع بھ حضرت فاطمھ
علیھ نقل فرموده است كھ حضرت امام  هللاَّ  چنانكھ سید عالم شھید مرحوم قاضى نورهللاَّ شوشترى رضوان. معناست

آگاه باشید كھ براى خدا حرمى است و آن مّكھ است و براى رسول خدا : "الم فرمودندالسّ  جعفر صادق علیھ
الّسالم حرمى است و آن  آگاه باشید كھ براى امیرالمؤمنین علیھ. ِوَسلَّم حرمى است و آن مدینھ است َوآلِھ َعلَْیھِ  هللاَّ  َصلّى

. آگاه باشید كھ قم كوفھ كوچكى است. ن، قم استآگاه باشید كھ حرم من و حرم فرزندان من، بعد از م. كوفھ است
  ." باشد مى قم مفتوح سوى تاى آن بھ در است كھ سھ بھشت ھشت آگاه باشید كھ براى

  ) 68( تُْقبَُض فیھا اْمَرأَةٌ ِمْن ُوْلدى َواَْسُمھا فاِطَمةُ بِْنُت ُموسى تَْدُخُل بَِشفاَعتِھا شیَعتى اْلَجنَّةَ بِاَْجَمِعِھْم؛: بعد فرمودند

در سرزمین قم، زنى از فرزندان من كھ نام او فاطمھ و دختر موسى بن جعفر است از دنیا خواھد رفت و شیعیان 
  . من ھمگى بھ بركت شفاعت او داخل بھشت خواند گردید

ةُ اْشفَعى لى فِى یا فاِطمَ : خوانیم الّسالم، مأثور است مى علیھا كھ خود از امام علیھ هللاَّ  و نیز در زیارت آن مكّرمھ سالم
علیھا ھمچون  هللاَّ  معصومھ سالم بنابراین، حضرت فاطمھ... براى من در مورد بھشت، شفاعت كن!اى فاطمھ... الَْجنَّةِ 

  . علیھا از شفعاى محشر است هللاَّ  زھرا سالم اش فاطمھ جّده معظّمھ

كھ در دو مورد، ذكر شد، نھ تنھا آن دو  آنچھ در اینجا بسیار قابل توّجھ است این است كھ برحسب ظاھر روایاتى
چنانكھ در روایت . باشد حبیبھ خداوند، صاحب مقام شفاعتند، بلكھ شفاعت آنان در سطحى وسیع و گسترده مى

بھ كار رفتھ كھ كامالً ظاھر در این است كھ ھمھ شیعیان " اَْجَمِعِھمْ "علیھا كلمھ  هللاَّ  مربوط بھ حضرت معصومھ سالم
  . مند و برخوردار خواھند گردید رسند و عاّمھ شیعھ از آن بھره بزرگوار مى بھ شفاعت آن

دارد كھ  این تعبیر، بسیار ارزشمند است، زیرا از یك سو مقام واالى حضرت فاطمھ بنت موسى را ابراز مى
و باشد، بلكھ فراگیر و عمومى است  شفاعت آن حضرت نوع خاصى از شفاعت است؛ گروھى نیست و طایفى نمى

  . بھ كافّھ شیعھ خواھد رسید

شفاعت حضرت . كند انگیز است و نور امید در دلھاى ھمھ شیعیان ایجاد مى و از دیگر سو تعبیر امیدبخش و فرح
  . علیھا شعاع رحمت واسعھ الھیھ است كھ ھمھ را زیر پروبال خود خواھد گرفت هللاَّ  معصومھ سالم



یا فاِطَمةُ اْشفَعى لى فِى اْلَجنَِّة و درخواست شفاعت از آن : خوانیم مى بدیل بنابراین اگر در زیارت آن مكّرمھ بى
كنیم، تقاضایى بجا و بمورد است كھ او صاحب شفاعت كبرى و تاّمھ است و دامنھ شفاعتش  خزینھ رحمت الھى مى

  . آن قدر گسترده و وسیع است كھ بھ ھركسى كھ در زیر لواى مقّدس تشیّع باشد خواھد رسید

شیعیان من : "فرماید در اینجا نباید یك مطلب را از یاد برد و آن این است كھ در ھمان روایت مخصوص، مى !بلھ
و اكنون باید ھمھ در حال خود فرورویم و بنگریم كھ آیا در زمره شیعیان " بھ شفاعت او داخل بھشت خواھند گردید

اره ما صادق است؟ و آیا آن امام بزرگوار، تشیّع ما را الّسالم ھستیم؟ و آیا این عنوان و واژه درب امام صادق علیھ
كند؟ اگر خداى نخواستھ این مطلب مورد تردید قرار گرفت یا این عنوان منتفى شد، حكم و اثر آن نیز در  امضا مى

فسیر توانیم تفسیر كنیم و بھ دست بدھیم، مالك آن طبق ت مالك شیعھ بودن را ما خود نمى. پى آن منتفى خواھد گردید
  . الّسالم باید در عمل روشن گردد و عمل ماست كھ معیار تشیّع ما خواھد بود خاندان پیغمبر علیھم

اكنون بكوشیم كھ . باالخره فیض، فیضى مستعّد است و اقتضاى شمول آن نسبت بھ ھمھ افراد شیعھ، محقّق است
معصومھ  ف عمیم حضرت فاطمھباشیم تا مشمول لط -از نظر فكر و عمل  -حداقل در ردیف ضعفاى شیعھ 

  . علیھا قرار بگیریم هللاَّ  سالم

 

 

 علیھا هللاَّ  تكریم حریم قم و حضرت معصومھ سالم

قم از آغاز امر و خصوصاً از ھنگام ورود حضرت فاطمھ بدان سرزمین و دفن بدن مطھّر آن بانوى بزرگ در این 
منّوره و صحن  نانكھ حرم مطھّر، قبّھ سامیھ، بقعھچ. خاك، قداستى خاّص داشتھ و مورد احترام ویژه بوده است

علیھا از احترام خاّص عموم طبقات برخوردار بوده است و چنین در ذھن دارم  هللاَّ  شریف حضرت معصومھ سالم
ام مؤمنان پاكدلى را كھ براى ورود بھ صحن و تشّرف بھ  باشم، احیاناً دیده كھ در طول سالیانى كھ در قم مشّرف مى

  . اند طھّر، از محّل ورود خود را پابرھنھ كرده و براى زیارت، مشّرف شدهحرم م

شھرستان قم مورد احترام طبقات و حتّى سالطین بوده است، چنانكھ مسلّم است كھ بعضى از فراریان از 
  . اند آورده ھاى حكومتى در ادوار مختلف، رو بھ قم كرده و پناه بھ آن مى دستگاه

بھ پاس حرمت این سرزمین كھ حرم اھلبیت معصومین نامیده شده، حضانت آن مورد : نویسد یكى از نویسندگان مى
تأیید كلیّھ سالطین گردیده بود، تا جایى كھ پادشاه متعّصب و مقتدر حنفى، یعنى اتابك ساتمازبن قائم ازھم در نیمھ 

از این روى، كمتر زمانى . اختشن قرن ششم، شھر قم را بھ عنوان مھد امنیت شناختھ، حضانت آن را محترم مى
ولى در عصر صفویّھ، . بود كھ قم مجمع وزراى مغضوب و امراى منكوب و رجال شكست خورده سیاسى نباشد

محیط بست بھ مرافق آستانھ تخصیص یافت و عمارت ساروتقى بھ جاى دارالّشفاى كنونى مركز سكونت متحّصنین 
شدند و از آن پس كلیّھ پادشاھان ایران ھم در رعایت حرمت حرم  گشتھ، در ھمانجا از مطبخ خیرات ھم اطعام مى

  ) 69.(علیھا از نظر حفظحضانت كوشابودند هللاَّ  معصومھ سالم فاطمھ

گویند، ولى این كلمھ  و ھم او از قول بعضى از سیّاحان خارجى نقل كرده است كھ این شھر ار معموالً داراالمان مى
كاران و جانیان است كھ براى  كند، بلكھ فقط داراالمان بزه ر مذاھب، صدق نمىنسبت بھ عیسویان یا پیروان سای
و گویا مطلبى را كھ این ) 70. (گردند آیند و در زیر دیوارھاى مقبره، پناھنده مى فرار از مجازات بھ این شھر مى

لیل قزوینى رازى، دانشمند نویسنده محترم از پادشاه حنفى نقل كرده است مستند بھ نوشتھ ملك الوّعاظ شیخ عبدالج
كننده بعضى از علماى عاّمھ، بھ  در رّد نوشتھ گمراه" النقض"او كتابى ارزنده بھ نام . ھجرى است ششم بزرگ قرن

غلبھ دارند، ) شیعیان(در ھر شھرى كھ رافضیان : نوشتھ و چون آن گمراه گفتھ است" بعُض فضایح الروافض"نام 
ایشان در جواب . ى نباشد و بعد بھ قم و بعضى از شھرھاى شیعھ مثال زده استدین و شریعت را آنجا جمال رونق



در این تاریخ كھ این : گوید او فصل مشبعى راجع بھ آثار فراوان و روشن دیانت در قم بحث كرده تا بدینجا كھ مى
ضاعف هللاَّ دولتھ بھ قم  قائم از الحرامى غازى عادل صاتمازبن: نویسم، مثالى رسیده از قم كھ ُمقِطع قم نقض را مى

و ما را رعیّتى مباركند و تا قم . اند فرستاده است اّول این عبارت كھ اھل قم از خداى تعالى بھ نزدیك ما ودیعت
  . ایم اند ھر روزه ما رامنزلتى و مرتبتى پدیده آمده است و ما ایشان را بھ فال كرده نامزد و دیوان ما كرده

نویسد، اال  چون چنین پادشاھى حنفى متعّصب، ملحدكش در حق قم و قمیان چنین مى: دگوی بعد شیخ عبدالجلیل مى
  ) 71... (از سر بصیرت و حقیقت نباشد چھ پادشاه از رعیّت، تقیّھ نكند و ھزل ننویسد

 

 

 

 علیھا هللاَّ  ھتك حریم قم و حضرت معصومھ سالم

یھا، از نظر معنوى و در نظر مردم و جوامع از عل هللاَّ  حضرت معصومھ سالم احترم مخصوص قم و اجالل ویژه
شویم كھ در مواردى شھر قم و یا حرم مطھّر آن بانوى جھانى  اكنون یادآور مى. ھاى گذشتھ، روشن گردید بحث

  . حرمتى قرار گرفت موردھتك و بى

كان است كھ طبق از مواردى كھ شھر قم در معرض تعّدى، تجاوز و تھاجم واقع شد حادثھ ھولناك حملھ تیمور گور
نقل، این شھر را بھ كلّى ویران ساخت، ھر چند در این نقل چیزى راجع بھ قبّھ سامیھ حضرت معصومھ 

  . علیھا نیامده است، كمااینكھ اصل جریان، نیز مورد تردید واقع شده است هللاَّ  سالم

ادى گذاشتھ بود مورد حملھ قرار ق این شھر را پس از آنكھ رو بھ آب'ه 1722و دیگر فتنھ افغانھاست كھ در سال 
رحمى نسبت بھ ساكنان قم از تیمور بیشتر شد، بھ طورى كھ یكى از  داده، آن را مجّدداً خراب كردند و شقاوت و بى
از شھر آباد قم فقط توده خاكى : نویسد ھا از این شھر عبور كرده مى سیّاحان اروپایى كھ یك قرن پس از حملھ افغان

  ) 72. (بر جاى مانده است

عام مردم قم اشتھار آنان بھ تشیّع و  و موارد دیگرى نیز در تواریخ ذكر شده و گویا رمز این حمالت وحشیانھ و قتل
  . الّسالم بوده است پیوند دل و جان آنان با خاندان على علیھ

و مورد را ذكر علیھاو شكستن احترام حرم شریف د هللاَّ  و اّما راجع بھ ھتك حریم مقّدس حضرت معصومھ سالم
  : كنیم مى

بدین بیان كھ تحویل سال و نوروز سال : ھتك و سوء ادبى كھ بھ وسیلھ شخص رضاخان پھلوى صورت گرفت -1
شمسى كھ مصادف با ماه مبارك رمضان بوده، زنان و دختران فاسد او بدون ساتر و پوشش وارد آستانھ  1346

كھ در صحن بزرگ قرار دارد جاى گرفتھ و مشغول تماشاى مردم  شرمانھ در غرفھ باالى ایوان آینھ مقدس شده، بى
پاسبان بانوى  جا، حرمت ماه مبارك رمضان را شكستند و ھم احترام مخصوص مكان مقّدس و آستان ملك بودند و یك

  . اسالم را از بین بردند

علیھ  ى بافقى رحمةهللاَّ مردمان عالقمند بھ دین، از این ماجرا ناراحت شده و مطلب را بھ مرحوم شیخ محمدتق
او كھ انسانى بسیار غیرتمند بود، بھ آنان پیغام فرستاد كھ شما اگر بر غیر دین اسالمید، در این مكان . رساندند

حجاب و با سر و موى باز در حضور چندین ھزار نفر در غرفھ  شریف چھ كار دارید و اگر مسلمانید چرا بى
  . اید؟ مردم ھم سر و صدا كردند نشستھ



صفتان آتش افروزى نموده، خانواده سلطنتى را مرعوب ساختھ اظھار داشتند كھ این آخوند، مردم را تحریك  شیطان
آمیزى بھ دربار كردند و در پى  آنھا تحت تأثیر این تحریكات واقع شده تلگراف تحریك. كرده كھ شما را اذیّت كنند

اطراف صحن بھ فرمان او محاصره شد و . كرده بھ قم آمد آن تلگراف پھلوى با عده زیادى از افراد ارتش حركت
خود براى گرفتن آن عالم محترم وارد صحن شد و با كفش وارد ایوان حرم مطھّر گردید و بھ تیمورتاش فرمان داد 

  . كھ او را احضار كند

آقاى بافقى كھ بھ رسم ھمھ علیھا رفت و  هللاَّ  ادبى با كفش بھ مسجد باالسِر حضرت معصومھ سالم آن خائن با كمال بى
روزه مشغول موعظھ بود را گرفتھ و او را بیرون كشید و در ایوان آینھ نزد آن طاغوت از خدا بى خبر آورد و او 
تا چشمش بھ این روحانى پاك افتاد، با شّدت بغضى كھ داشت شروع بھ فحش و جسارت و گفتن كلمات كفرآمیز 

اى كھ در دست داشت بھ سر و صورت او زد و با لگد وى را بھ  و با حربھ كرد و عّمامھ او را بھ گردنش انداخت
  ! یا صاحب الّزمان: گفت زمین انداخت و لگدھاى زیادى بھ شكم و پھلوى او زد و او پیوستھ مى

علیھا كرد و آن عالم پرھیزكار را در آن  هللاَّ  آرى، این ھتك بزرگ را در جلو قبر مبارك حضرت معصومھ سالم
بار را در محل  مقّدس كھ جاى امن بود، بدانگونھ مورد ضرب و شتم و آزار قرار داد و آن وضع وحشت مكان

  . نزول فرشتگان آسمانى بھ وجود آورد

و تازه دستور داد او را بھ تھران ببرند و مأموران خبیث آن روحانى محترم را با توھین فراوان و آزار بسیار بھ 
شش ماه زندانى بود و بعد او را بھ حضرت عبدالعظیم بردند . بانى كل، زندانى كردندتھران بردند و در زندان شھر

ق از جھان درگذشت و جنازه شریفش را 'ه 1365و او در آنجا بھ صورت اقامت اجبارى، سكونت یافت تا در سال 
العظمى آقاى حایرى دفن  علیھا و نزدیك مدفن مرحوم آیت هللاَّ  هللاَّ  بھ قم حمل داده و در جوار حضرت معصومھ سالم

  . كردند

كند كھ یكى راجع  علیھ دو خواب را نقل مى نویسنده محترم شرح حال ایشان مرحوم آقاى شیخ محّمد رازى رحمةهللاَّ 
بھ حادثھ ھولناك ضرب و شتم و حبس كردن مرحوم بافقى است و دیگرى راجع بھ آزاد شدن ایشان و چون از 

  : كنیم نقل مى رؤیاھاى صادقھ است ھر دو را

یكى از سادات عظام و اخیار قم، حكایت كرد كھ یك شب قبل از حادثھ، خواب دیدم كھ در حرم حضرت  - الف 
ناگاه دیدم جمعى بھ زّى جبابره و فّساق آمده، . باشم علیھا ایستاده و مشغول بھ گریھ و زیارت مى هللاَّ  معصومھ سالم

ھّر حضرت معصومھ را خراب و بدن او را بیرون آورده و بردند و ضریح آن حضرت را برداشتند و بعد قبر مط
صبح آن روز خواب خود را براى . برید التفاتى بھ من ننمودند من ھر چھ جزع كردم كھ بدن حضرت را كجا مى

  . آمد بزرگى خواھد شد پیش: آنان گفتند. آقاى شیخ مھدى مجتھد و جمعى دیگر نقل نمودم

ھ رخ داد و آقاى بافقى را بھ تھران بردند و خواب من تعبیر شد و دانستم كھ ایشان چقدر اتّفاقاً شب بعد آن قضی
  ) 73. (علیھا دارند هللاَّ  ارتباط با حضرت معصومھ سالم

چون ایّام زندان آقاى بافقى بھ طول انجامید و خبرى از : ساز گفت مرحوم سیدمرتضى قمى معروف بھ ساعت - ب 
علیھ از سمت  هللاَّ  االمر صلوات صاحب بقیّةهللاَّ  كھ حضرت دیدم در خواب تا شبى. ضطرب بودماندازه م او نبود، من بى

دھد و از  آید، در حالى كھ سوار اسب نجیب عربى است و خطى بر دست گرفتھ و نیزه خود را حركت مى قبلھ مى
خواند  د و از ابیاتى كھ شنیدم مىخوان پیماید و بھ صداى بلند ارجوزه فارسى مى شّدت سرعت، گویا در فضا راه مى

  : این بود

  

  دریا كنم  سر مستغرق صفت از خود یدبیضا كنم فرعون و قومش سربھ باز آمدم موسى ·
  دریا كنم  سر مستغرق دریا كنم فرعون و قومش سربھ سر مستغرق فرعون و قومش سربھ ·



علیھا گردانید و  هللاَّ  معصومھ سالم فاطمھ آمد تا رسید روى پل یا محاذى پل رودخانھ و رو را بھ حرم مطھّر حضرت
  : با حال گریھ فرمود

ت�اْلَمْظلُوَمةُ،لََعنَ  َعلَْیكِ  اَلسَّالمُ  ُ  یاَعمَّ   َوَكَسُرواِحْصنَِك  قَْوماًھَتَُكواُحْرَمتَكِ  هللاَّ

تو را شكستند یعنى سالم بر تو اى عّمھ مظلومھ من، خدا لعنت كند كسانى كھ ھتك حرمت تو را كرده و قلعھ محكم 
اشاره بھ آن ظالمین كھ با كفش، قدم جسارت در حرم او گذارده و دوست او را توھین و اذیّت نمودند و پس از این  -

آید، از دیدم این صحنھ  كردم كھ بھ شھر مى سالم، مانند برق المع، بھ طرف تھران رفت و من در خواب گمان مى
: گویى؟ گفتم تو از كجا مى: ایشان از زندان خالص شد، گفتند: گفتم خوشحال از خواب بیدار شدم و بھ اھل خانھ

  . رفت فرجھ بھ طرف تھران براى خالصى او مى هللاَّ  خواب دیدم كھ امام زمان عّجل

  ) 74. (اتفاقاً روز دیگر خبر رسید كھ ھمان روز، از زندان بیرون آمده است

انگیز حملھ  شاه پھلوى صورت گرفت و آن جریان تأسف حرمتى كھ از سوى عّمال محّمدرضا ھتك حرمت و بى -2
و مصادف با روز شھادت  1342اتفاقاً آن ھم دّوم فروردین . اشرار و مزدوران رژیم بھ مدرسھ فیضیھ بود

العظمى آقاى  هللاَّ  بزرگ، مرحوم آیت آن روز از سوى مرجع. الّسالم بود حضرت امام جعفر بن محّمدالصادق علیھ
علیھ مجلس سوگوارى در مدرسھ فیضیھ برقرار بود، جمعیتى بسیار عظیم در آنجا گرد آمده و  هللاَّ  وانگلپایگانى رض

در . جلوى منبر یعنى مابین حوض بزرگ سابق تا جلو درب كتابخانھ را كماندوھا و مأمورین شاه اشغال كرده بودند
گرى و  علیھ آن جنایتكاران شروع بھ اخالل هللاَّ  اثناى سخنرانى واعظ شھیر مرحوم آقاى حاج انصارى قمى رضوان

مورد و زمانى با سردادن شعار، ایجاد اغتشاش كردند تا  ھاى بى زدن نظم مجلس كردند، گاھى با صلوات ھم بھ
آلود خود را علیھ علماى دین و بھ نفع  باالخره كنترل مجلس را از دست گوینده گرفتند، ایستادند و شعارھاى شرك

وار بھ جان طّالب، علما، محّصلین و مردم مسلمان افتاده ھركس را كھ بھ  ھلوى سردادند و بعد دیوانھشاه و خاندان پ
و . آید زدند، صحنھ چنان بود كھ قابل توصیف نیست و آنچھ بنده خود دیدم بھ وصف نمى افتاد محكم مى دستشان مى

  . نیز بر جاى گذاشت اى باالخره عّده زیادى را مجروح و مصدوم ساختند و آن ماجرا كشتھ

علیھا است و  هللاَّ  معصومھ سالم قابل توّجھ است كھ مدرسھ فیضیھ متژصل بھ صحن عتیِق حرم مطھّر حضرت فاطمھ
شود و اتفاقاً آن در درست محاذى با ایوان طال و  باالتر آنكھ درى از درھاى مدرسھ بھ آن صحن مبارك باز مى
  . ت موسى علیھماالّسالم استحرم مطھّر و قبر منّور حضرت فاطمھ بن

این مدرسھ تا قرن یازدھم بھ نام مدرسھ آستانھ، موسوم بوده و : اند و بعضى از نویسندگان محترم و اھل تحقیق گفتھ
  ) 75. (گفتند تا این اواخر ھم مردم قم، آن را مدرسھ صحن نیز مى

یھا و در حرم امن و امان آن بانوى بھشتى عل هللاَّ  بنابراین جنایت مزبور درست پیش چشمان حضرت معصومھ سالم
، دختر موسى بن  بھ دست عّمال پھلوى، صورت گرفت و حرمت آن حرم محترم را شكستند و در حریم صفیّةهللاَّ

علیھا، مرتكب شتم، سّب، ضرب و قتل كھ بزرگترین جنایات است شدند و این حادثھ نفرت مردم  هللاَّ  جعفر سالم
اى  رحم برانگیخت و مقدمات زوال و اضمحالل آن رژیم منحط را فراھم آورده، زمینھ ن بىمسلمان را از آن سفاكا

ھر جبّارى كھ قصدسوء درباره قم : مساعد براى انقراض آنان گردید و صدق آن حدیث شریف ظاھر شد كھ فرمود
  . كرد، خداوند او را در ھم شكست و نابود گردانید

علیھاو شكستن حرمت مسلّم آن بانوى دو  هللاَّ  ھ قبر منّور فاطمھ معصومھ سالمآرى، ھتك مستقیم و سوء ادب آشكار ب
یكبار پدر این اقدام غیرانسانى را كرد و بار دّوم، پسر این برنامھ . ایمان صورت گرفت سرا بھ وسیلھ پدر و پسِر بى

حترامى بھ مھبط انوار الھى و ا ننگین را انجام داد و بالنتیجھ این پدر و پسر ننگ ھتك حرمت بانوى بھشتى و بى
فرشتگان آسمانى را براى خود كسب كردند و عالوه بر عذاب الیم و دردناك پروردگار فضاحت و رسوایى این 

عمل را براى خود خریدند و بھ جاى آن ھمھ اجالل، احترام، بنا، تعمیر و تقدیسى كھ از سالطین صفوى و قاجار 
برگشتھ دست بھ چنین اقدام زشتى زدند و لعن و  این دو موجود بخت نسبت بھ آن بانوى بھشتى صورت گرفت،



علیھا براى ابد متوّجھ آنان گردید و این است عاقبت  هللاَّ  معصومھ سالم نفرین مردم مسلمان و دلدادگان حضرت فاطمھ
  . دكنن جعفرعلیھاالّسالم اھانت بن موسى خدا و دخترگرانقدر حضرت ستمگرانى كھ بھ حریم قدس ناموس

 

 

 

 بخشى از افتخارات و گروھى از مفاخر قم

  . براى قم و مردم قم افتخارات فراوانى است

ھا اینكھ  اند و از جملھ آن از جملھ افتخارات آنان این است كھ اّول كسانى كھ براى امامان معصوم، خمس فرستاده
انگشتر یا خلعتى از ناحیھ آن بزرگواران  الّسالم قرار گرفتھ، بعضى از آنان مورد اكرام و احترام خاص ائمھ علیھم

  . بھ آنھا عطا شده است

الّسالم جماعت بسیارى از آنان را اكرام كرده، ھدایا و تحفى بھ آنھا عطا  و از جملھ اینكھ بعضى از امامان علیھم
  . اند اند و بھ بعضى از آنان كفن داده، یا كفن برى آنھا فرستاده فرموده

الّسالم دارد و در این باب،  اى بسیار درخشان در ارتباط با على و آل على علیھم قم سابقھبھ طور كلّى شھرستان 
وى اشعار جالبى راجع بھ اھلبیت سرود كھ در . دعبل خزاعى است داستانھا نقل شده است كھ از جملھ آنھا قضیّھ

ست كھ آقا پوشیده باشند تا آن اى خوا الّسالم جامھ حدود صدوبیست بیت است و طبق نقلى، او از حضرت رضا علیھ
الّسالم پیراھنى كھ در تن داشتند را درآورده، بھ او مرحمت  حضرت رضا علیھ. را جزء كفن خود قرار دھد

ھزار درھم بھ آنان بفروشد  مردم قم از این جریان آگاه شدند و از دعبل درخواست كردند كھ آن را بھ سى. فرمودند
: كرد، بستند و بھ زور آن جبّھ را از او گرفتند و بھ او گفتند راھى را كھ او عبور مى آنان آمدند و. و دعبل نپذیرفت

  ) 76. (دانى خواھى این پول را بگیر و اگرنھ خودت بھتر مى اگر مى

بھ خدا سوگند كھ من از روى رضا و رغبت آن را بھ شما نخواھم داد و بھ صورت غصب ھم كھ نفعى از : او گفت
باالخره با او مصالحھ كردند كھ . الّسالم خواھم كرد و من شكایت شما را بھ حضرت رضا علیھبراى شما ندارد 

ھزار درھم و یك آستین پیراھن از ناحیھ آستر بھ او بدھند و بر این مطلب توافق كردند و بھ او دادند و او  سى
  ) 77. (قرار دادالّسالم را در كفن خود  راضى گردید و دعبل آن آستین پیراھن حضرت رضا علیھ

پردازیم و شرح  و اینك بھ ذكر اسامى چندنفر از مفاخر و رجال بزرگ علمى و مذھبى قم از قدما و متأخرین مى
  . دھیم حال مختصرى از آنان را ارائھ مى

 

 

 



 آدم قمى زكریابن -1

راجع بھ او الّسالم نكاتى  او از اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد علیھماالّسالم است و حضرت رضا علیھ
  . اند كھ حاكى از اوج مقامات علمى و معنوى اوست فرموده

مسافت من بسیار زیاد و راه من دور است و : الّسالم عرض كردم بھ حضرت رضا علیھ: "گوید على بن مسیّب مى
م؟ بنابراین از چھ كسى معالم دین خود را فراگیر. برایم فراھم نیست كھ ھر زمان بخواھم بھ حضور شما برسم

چون بھ وطن خود بازگشتم : گوید علّى بن مسیّب مى. آدم قمى كھ مورد اعتماد بر دین و دنیاست از زكریّابن: فرمود
  ) 78. (آدم رسیده و ھمھ مسایلى كھ مورد نیازم بود از او پرسش كردم بھ حضور زكریّابن

آدم بھ سوى حج رفتیم، در اثناى راه  نسھ ماه بعد از درگذشت زكریّاب: "گویند محمد مى بن اسحاق و حسن محّمدبن
یاد جریانى كرده بودید كھ از قضاى الھى در : الّسالم بھ دستمان رسید و در آن نوشتھ بودند نامھ حضرت رضا علیھ

رحمت خدا بر او باد كھ در آن روز كھ بھ دنیا آمد و روزى . صورت گرفت - زكریا  - مورد آن مرِد از دنیا رفتھ 
پس بھ حقیقت كھ او ایام زندگى خود را گذرانید، در ! گردد و روزى كھ زنده شده و مبعوث مىكھ از دنیا رفت 

بھ ھر چھ خدا و رسول . كرد حالى كھ عارف بھ حق و قایل بھ آن و صابر بود و مشكالت را بھ پاى حّق حساب مى
قض احكام نكرد و آن را تبدیل رحمت خدا بر او با كھ درگذشت، در حالى كھ ن. نمود واجب گردانیده بود قیام مى

  ) 79." (پس خداوند پاداش نیّت او را بدھد و مھمترین آرزوى او را بھ وى عطا كند. ننموده و تغییر نداد

من تصمیم دارد كھ از میان بستگان و : الّسالم عرض كردم بھ حضرت رضا علیھ: "گوید آدم خود مى زكریّابن
نھ این كار را مكن، زیرا بال : حضرت فرمودند. اند گناه در آنھا زیاد شده و اھلچھ آنكھ سفھا . ام بیرون روم خانواده

الّسالم دفع بال  جعفر علیھ بن شود، آنچنان كھ از اھل بغداد بھ بركت موسى بھ سبب تو از اھلبیت و بستگانت دفع مى
  ) 80." (شد مى

  : فرمودندآدم  الّسالم بھ زكریّابن و در نقلى آمده است كھ حضرت رضا علیھ

َ یَْدفَُع اْلبَالَء بَِك َعْن اَْھِل قُْم َكما یَْدفَُع اْلبَالَء َعْن اَْھِل بَْغداَد بِقَْبِر ُموَسى ْبِن َجعْ " ؛ راستى كھ "الّسالم فٍَر علیھاِنَّ هللاَّ
الّسالم بال را دفع  ھجعفر علی بن كند، چنانكھ از اھل بغداد با قبر موسى خداوند بھ وسیلھ تو از اھل قم بال را دفع مى

  . فرماید مى

آدم زمیل؛ یعنى ھم محمل حضرت بود تا بھ مكھ  الّسالم از مدینھ بھ حج رفتند كھ زكریابن سالى حضرت رضا علیھ
  ) 81. (رسیدند

  . شود كھ آن بزرگوار در اعالدرجھ وثاقت و اطمینان است و باالخره از این روایات استفاده مى

اى قرار دارد كھ آن  مبارك شیخان قم، نزدیكى قبر مرحوم میرزاى قمى است و در زیر بقعھقبر شریف او در مقبره 
  . اند بقعھ، تجدید بناشده، نماى خارجى آن را كاشیكارى كرده

 

 

 



 ادریس یا ابوجریرقمى زكریابن -2

بى نیز داشتھ الّسالم روایت كرده و كتا رضا علیھم كاظم و حضرت صادق، حضرت گفتھ شده است كھ او از حضرت
  ) 82. (است

الّسالم شدم و تازه جریان درگذشت  اول شب وارد بر حضرت رضا علیھ:"آدم نقل شده كھ گفتھ است و از زكریابن
آقا راجع بھ او از من پرسش كردند و آنگاه بر او ترّحم فرموده و طلب رحمت كردند و . جریر واقع شده بود ابى

  ) 83." (یشان تا صبح شد و حضرت برخاستند و نماز صبح بھ جاى آوردندھمچنان با من سخن گفتند و من با ا

آدم و میرزاى قمى است و گفتھ شده است كھ  قبر شریف او در مقبرةالشیوخ، یعنى شیخان قم و نزدیكى قیر زكریابن
  ) 84. (علیھا بوده است هللاَّ  معصومھ سالم ، پس از رحلت حضرت فاطمھ201سال رحلتش سال 

 

 

 

 قمى سعداشعرى بن عبدهللاَّ  بن اسحاق مدبناح -3

الّسالم روایت كرده است و از خواص حضرت  از حضرت جواد و حضرت ھادى علیھم. او از محّدثین اھل قم است
او عالوه بر اینكھ از اصحاب سھ امام معصومھ . رفتھ و از ایشان نیز روایت دارد الّسالم بھ شمار مى عسكرى علیھ

  . القمیین نیز اشتھار كرده است خبوده، بھ عنوان شی

  . دو جریان راجع بھ این مرد بزرگ نقل شده كھ ھر كدام براى بیان مقام رفیع و شأن واالى او كافى است

الشریف بھ  فرجھ تعالى هللاَّ  الّسالم و دیدار امام زمان حجت بن الحسن عّجل تشّرف او بھ حضرو امام عسكرى علیھ -1
  : وسیلھ ن بزرگوار

الّسالم شدم و تصمیم داشتم كھ راجع  وارد بر امام عسكرى علیھ: اسحاق گفتھ است صدوق نقل كرده كھ احمدبن شیخ
خداى ! اسحاق اى احمدبن: ابتدا بھ سخن كرده و فرمودند. بھ جانشین پس از وفات آن حضرت از وى پرسش كنم

لى نگذاشت و تا قیام قیامت ھم خالى نخواھد تبارك و تعالى زمین را از آغاز خلقت آدم از حّجت خود بر خلق، خا
نماید و بركات زمین را بھ وسیلھ او  گذاشت، بھ بركت آن حجت بال را از اھل زمین دفع كرده و باران نازل مى

  . آورد بیرون مى

  پس امام و خلیفھ بعد از شما كیست؟ ! پیامبر اى زاده: عرض كردم

اى بر دوش گرفتھ بودند كھ صورتش  چون بیرون آمدند، پسربّچھحضرت با سرعت برخاستھ، داخل اتاق شدند و 
اگر بھ خاطر آن احترام و ! اسحاق اى احمدبن: فرمود. برد ھمانند ماه شب چھارده بود و بھ كودكان سھ سالھ مى

او ھمنام و . دادم بزرگداشتى كھ از طرف خدا و حجتھاى او دارى نبود، من این فرزند خود را بھ تو نشان نمى
كند، آنچنان كھ پر از ظلم و جور شده  ِوَسلَّم است كھ زمین را پر از عدل و داد مى َوآلِھ َعلَْیھِ  هللاَّ  كنیھ پیامبر َصلّى ھم

  . باشد



بھ خدا سوگند چنان غیبتى . الّسالم و مثل ذوالقرنین است اسحاق، مثل او در این اّمت، مثل خضر علیھ اى احمدبن
كسى از ھالكت نجات پیدا نكند، مگر كسى كھ خداوند او را بر عقیده امامت وى ثابت  داشتھ باشد كھ در آن غیبت

  . گردانیده او را بھ دعاى تعجیل فرج موفق بدارد

اى ھست كھ قلب من بدان مطمئن شود؟ ناگھان آن  از موالى من آیا نشانھ: عرض كردم: گوید احمدبن اسحاق مى
ِ فى اَْرِضِھ َواْلُمْنتَقُِم ِمْن اَْعدائِِھ فَال تَْطلُْب اَثَراً بَْعَد َعْیٍن یا : یح گفتپسربچھ بھ زبان آمد و با زبان عربى فص اَنَا بَقِیَّةُهللاَّ

منم بقیّةهللاَّ در زمین و انتقام گیرنده از دشمنان خدا، پس بعد از مشاھده عین، در پى اثر نباشد ) 85(اِْسحاق؛  اَْحَمَدْبنَ 
  ! اسحاق از احمدبن

  . الّسالم بیرون آمدم من با فرح و شادمانى از نزد حضرت عسكرى علیھ: گوید مى احمد

رأى از  اسحاق در سّرمن احمدبن: سّره حدیث مبسوطى را نقل كرده كھ در آخر آن آمده است شیخ صدوق قدس -2
  . اى بھ جھت كفن خود خواست الّسالم پارچھ حضرت امام حسن عسكرى علیھ

این را خرج مكن مگر براى مصارف خودت و آنچھ را كھ خواستى ھم : و داده و فرمودندحضرت سیزده درھم بھ ا
  . رسد بھ تو مى

ذھاب  سرپل -چون از خدمت موالیمان مراجعت كردیم و بھ سھ فرسخى حلوان : "گوید عبدهللاَّ وارى خبر مى سعدبن
أیوس گردیدیم و چون وارد حلوان شدیم اسحاق تب كرد و سخت بیمار شد، بھ طورى كھ از او م رسیدیم، احمدبن -

  . رو ھركس بھ خوابگاه خود رفت امشب مرا تنھا بگذارید و از این: احمد فرمود. در كاروانسرایى منزل كردیم

الّسالم را دیدم كھ  نزدیك صبح در فكر افتادم، پس چشم باز كردم كھ ناگاه كافور، خادم موالیم امام عسكرى علیھ
ُ بِاْلَخْیِر َعزاُكْم َو َجبََر بِاْلَمْحبُوِب َرِزیَّتُِكْم؛ خداوند، سوگ و عزاى شما را بھ خیر و خوبى قرار اَْحَسَن : گوید مى هللاَّ

. غسل و كفن رفیق شما، احمد، فارغ شد: دھد و مصیبت شما را با آنچھ كھ محبوب است جبران فرماید و بعد گفت
است،  -الّسالم  امام عسكرى علیھ -عزیزترین شما در نزد آقایتان  اكنون برخیزید و او را دفن كنید، راستى كھ او

  ) 86." (آنگاه از چشم ما غایب شد

  . الّسالم كافورخادم را با كفن از سامرا بھ آنجا فرستاده بود تا او را غسل دھد و كفن كند آرى، امام عسكرى علیھ

 

 

 

 قمى ابراھیم بن على -4

مرحوم شیخ كلینى اعلى . الّسالم بوده است با حضرت امام حسن عسكرى علیھ او از جملھ روات امامیھ و معاصر
هللاَّ مقامھ در كتاب شریف كافى روایات بسیارى را از او نقل كرده و این حكایت از كمال وثوق و اعتماد شیخ كلینى 

  . كند بر آن بزرگوار مى

لیكن شاید معروفترین آنھا كتاب ) 87. (ده شده استآثار متعدد علمى و روایتى از آن بزرگوار باقى مانده و نام بر
اى است كھ از طریق پدر بزرگوارش ابراھیم بن  تفسیر اوست كھ در دو جلد، طبع شده و متكى بر روایات شریفھ

ھاشم از حضرت باقر و حضرت صادق علیھماالّسالم نقل كرده است و چون وسایط بین ایشان و امام معصوم 



الّسالم  ضمناً پدر او از اصحاب حضرت رضا علیھ. ، از ارزش باالیى برخوردار خواھد بودالّسالم كم است علیھ
  . بوده است

او در قم از دنیا رفت و داراى قبّھ شریفى است و نزدیك مقبره شیخان قرار دارد و محّل زیارت اھل ایمان و 
  . عالقمندان بھ اھلبیت است

 

 

 ىعلى بن الحسین بن موسى بن بابویھ قم -5

رجالى بزرگ و مشھور، . شود آن بزرگوار معروف بھ ابن بابویھ است و از او بھ عنوان صدوق اول نامبرده مى
او بھ عراق آمد و با حسین بن . شیخ القمییّن در زمان خودش و متقدم و فقیھ و ثقھ آنان: گوید نجاشى راجع بھ او مى

سپس با او بھ وسیلھ على بن جعفر اسود، . و پرسش نمودمالقات كرد و مسایلى از ا - وكیل ناحیھ مباركھ  - روح 
الّسالم نوشتھ بود، بھ آن حضرت برساند  اى را كھ بھ حضرت صاحب علیھ مكاتبھ كرد و از او خواست كھ عریضھ

 و در آن نامھ از آقا خواستھ بود كھ از خدا بخواھند پسرى بھ او عطا فرماید و بعد، جواب از ناحیھ مقّدسھ آمد كھ ما
و آنگاه دو پسر، . دعا كرده و خدا را در مورد حاجت تو خواندیم و بھ زودى دو پسر نیكوكار بھ تو عطا خواھد شد

  ) 88. (یكى ابوجعفر، صدوق معروف و دیگرى ابوعبدهللاَّ براى او متولّد شدند

بنابر  -وق معروف ولیكن از كالم فرزند برومندش صد. برد و ھمو حدود بیست كتاب را از آن بزرگوار اسم مى
  ) 89. (شود كھ او دویست كتاب و تألیف داشتھ است استفاده مى -آنچھ كھ از فھرست ابن ندیم نقل شده 

  . ولى مع االسف آن آثار ضایع شده و چیزى از آنھا دز دست نیست

لمیھ قم، حجت مقامھ در مختلف فتاواى او را نقل كرده است و یكى از افاضل حوزه ع مرحوم عّالمھ اعلى هللاَّ 
علیھ فتاواى او را جمع آورى كرده و بھ ضمیمھ  االسالم و المسلمین مرحوم آقاى شیخ عبدالرحیم بروجردى رحمةهللاَّ 

  . چاپ و منتشر ساختھ است" العلمین فتاوى"فتاواى ابن ابى عقیل بھ نام 

قل فقیھ طراز اول شیعھ، مرحوم فتاواى این بزرگوار از اعتبار خاصى برخوردار بوده و ھست بھ طورى كھ طبق ن
علیھ بود، بھ ھنگامى كھ  مقامھ، اصحاب بھ آنچھ كھ در كتاب شرایع شیخ ابن بابویھ رحمةهللاَّ  شھید اّول اعلى هللاَّ 
آوردند و این بھ خاطر  یافتند، تمّسك كرده، فتواى او را مانند روایت وى بھ حساب مى اى نمى نّصى را در مسألھ

  ) 90. (بھ او داشتندحسن ظنى بود كھ 

الّسالم در توقیع شریفى كھ براى او  در جاللت قدر آن بزرگوار ھمین بس كھ حضرت امام حسن عسكرى علیھ
  ! اى شیخ من و محل اعتماد من و فقیھ من: یا َشْیخى َو ُمْعتََمدى َو فَقیھى: اند فرستاده در خطاب بھ او مرقوم فرموده

از وكالى ناحیھ  -در سال وفات ابن بابویھ در بغداد بودیم و على بن محمد سمرى ما : گویند گروھى از اھل قم مى
نامھ رسیده و او سالم است و كارھاى خود را : گفتیم كرد و ما مى پیوستھ از ما راجع بھ ابن بابویھ سؤال مى -مقدسھ 

خداوند در مورد : او گفت. دیمگذشت تا روزى از ما ھمان پرسش را كرد و ما ھم بدانگونھ جواب دا. كند تدبیر مى
  . بھ شما اجر و پاداش دھد، چھ آنكھ او در ھمین ساعت قبض روح شد -ابن بابویھ  -على بن الحسین 

ما آن تاریخ را از نظر ماه و روز و ساعت، ثبت كردیم و بعد از ھفده یا ھجده روز كھ نامھ آمد، : گویند آنان مى
  ) 91. (ان ساعت از دنیا رفتھ بوده استخبر داده بودند كھ آن بزرگوار در ھم



بارى آن عالم جلیل القدر و متقدم در قم كھ زادگاه و پایگاه اصلى وى بوده، از دنیا رفت و داراى بقعھ و بارگاھى 
  . است و قبر شریفش زیارتگاه اھل دل و حاجتمندان و عالقمندان است

 

 

 

 دوقبھ ص قمى،معروف بابویھ بن الحسین بن على محمدبن -6

علیھ بود، كھ بھ  هللاَّ  او در شھرستان قم، تولد یافت و وجود او بھ بركت دعاى حضرت صاحب االمر صلوات
  . الّسالم صورت گرفت درخواست پدر محترم او از امام علیھ

و در شرح حاالت شیخ صدوق اول، جریان دعاى امام زمان را ذكر كردیم و دنبال ھمان قضیّھ دارد كھ شخصى بھ 
من بھ دعاى : فرمود مى -شیخ صدوق  -من شنیدم كھ ابوجعفر : "حسین بن عبیدهللاَّ گفتھ استنام 

  ) 92." (كرد یافتم و بدین مطلب افتخار مى الّسالم والدت االمرعلیھ صاحب

آن بزرگوار در قم، رشد یافت و از علما و مشایخ عصر خود در قم استفاده وافر برد و بھ درخواست اھل رى بھ 
مھاجرت كرد، تاریخ مھاجرتشان بھ صورت مشّخص ذكر نشده است، اما طبق استظھارى كھ محقق جلیل  آنجا

علیھ از مواضعى از كتابھاى عیون اخبارالرضا و  حاج شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى رحمةهللاَّ  مرحوم آیت هللاَّ 
ایشان بھ رى بعد از ماه رجب سال  اند، مھاجرت كرده -كھ ھر سھ از تألیفات شیخ صدوق است  -خصال و امالى 

  ) 93. (ق بوده است'ه 347ق و قبل از رجب 'ه 339

آثار و تألیفات آن مرد بزرگ بسیار زیاد است و ظاھراً در میان علماى امامیّھ كسى مانند ایشان در كثرت تألیف 
  . نداریم

  . ھاى شیخ صدوق را ذكر كرده است نجاشى در حدود دو ورق اسامى كتاب

كردند  شیوخ طایفھ از او استماع حدیث و مطالب مى. ق وارد بغداد شد'ه 355حاالت او آمده است كھ در سال  و در
مصنفات او بسیار است و در میان قمیین كسى مانند او در حفظ حدیث و روایت . و حال آنكھ او خود تازه سال بود

او بسیار ارزنده است و در مقام مناظره بسیار مباحثات و مناظرات ) 94. (و مطالب و كثرت علم دیده نشده است
  . قوى و نیرومند بوده است

  . اند بر اثر شدت اعتماد علما بر روایات و نقلھایش، اشتھار بھ صدوق پیدا كرد و او را رییس المحّدثین خوانده

درسى نباشد،  شیخ عبدالجلیل قزوینى رازى در جواب یكى از علماى سنّى كھ شیعھ را متھم كرده كھ ایشان را
علیھ، را خرد چگونھ انكار توان كرد از  و فضل و بزرگى شیخ كبیر، ابوجعفر بابویھ، رحمةهللاَّ : "...گوید مى

تصانیف و وعظ و درس و از رى تا بالد تركستان و ایالن، اثر علم و فضل و بركات زھد و امانت او پوشیده 
  ) 95." (نیست

و ابوجعفربابویھ، شیخى بزرگوار است و استاد : " گوید ز آن منحرف مىو در جاى دیگر در جواب سخن دیگرى ا
  ) 96." (ھمھ طایفھ

  ) 95." (ابوجعفر الكبیر بابویھ، مصنف سیصد مجلّد از اصول و فروع: " گوید و نیز مى



نیا ھجرى قمرى در حالى كھ عمر شریفش بھ ھفتاد و چندسال رسیده بود از د 381و باالخره آن بزرگوار در سال 
باشد و داراى قبّھ و بارگاه و حرم و  رفت و قبر شریفش در شھر رى نزدیك قبر حضرت عبدالعظیم حسنى مى

  .جویند روند و بدان تبّرك مى الّسالم بھ زیارتش مى صحن است و دلدادگان مكتب على آل على علیھم

 

 

 علیھ هللاَّ  آخوند مالمحمدطاھر قمى رضوان -7

  . زمان صفویھ بوده استاو از علماى بزرگ قم در 

الشأن یاد كرده  القدر، عظیم عالم، محقّق، مدقّق، ثقھ،فقیھ،متكلم، محدث،جلیل: شیخ حر جبل عاملى او را با عناوین
  : او صاحب تألیفات متعّددى بوده است، از قبیل. است

  شرح تھذیب الحدیث  -1

  حكمةالعارفین فى رّد شبھ المخالفین  -2

  ل امیرالمؤمنین االربعین فى فضای -3

  رسالةالجمعة  -4

  الفوایدالدینیة در رّد بر حكما و صوفیھ  -5

  ) 98) (98. (َحجةاالسالم و كتابھاى دیگر -6

علیھ اختالف در عقیده و  اند، میان این بزرگوار و محدث و مفّسر نامى، فیض كاشانى رحمةهللاَّ  و بنابر نقلى كھ كرده
  . استگرفتھ  نظر بوده و بر او خرده مى

گفتھ شده كھ او در آخر عمر از عقیده و روش خود : "گوید صاحب كتاب روضات، بعد از نقل این جریان مى
و باالخره از قم بھ عزم كاشان بیرون رفت تا حضوراً از او . بین گردید برگشت و نسبت بھ فیض كاشانى خوش

یا ُمْحِسْن قَْد : ید و بر در خانھ او آمد و نداد در داداعتذار بجوید و تمام این مسافت را با قدم پیمود تا بھ كاشان رس
. اى محسن و نیكوكار، آدم بدكار بھ در خانھ تو آمده است -نام مرحوم فیض، محسن بوده است  - اَتاَك اْلُمسیئ 

 طلبید و بعد از آن مال مالمحسن فیض بیرون آمد و با ھم مصافحھ و معانقھ كردند و ھركدام از دیگرى حلیّت مى
من از آمدنم از قم بدینجا خواستم ھضم نفس و تدااه خود را و اینكھ : محمدطاھر بدون درنگ برگشت و فرمود

  ) 99. (ضوان الّل بنمایم

  . باالخره این بزرگوار در قم، پایگاه خود از دنیا رفت و در نزدیكى قبر زكریّابن آدم و در بقعھ او مدفون گردید

 

 



 بھ حاج آخوندشیخ غالمرضا قمى معروف  -8

مرحوم آقاى شیخ . على قمى از اھل قم بوده و اشتھار بھ حاج آخوند داشتھ است آن بزرگوار، فرزند حاج رجب
  . یاد كرده است" عالم محقّق و فقیھ متبّحر از اعاظم"آقابزرگ تھرانى از او بھ 

بعد . ارى را درك كرده استرود و دو سال درس شیخ مرتضى انص او از قم براى تكمیل مراتب علمى بھ نجف مى
از آن در درس مرحوم میرزاى شیرازى شركت نمود و در آخر دو سال ھم دورانى كھ میرزاى شیرازى در سامرا 
تشكیل حوزه داده بود، بھ سامّرا رفت و آنگاه بھ قم برگشت و مرجع امور مردم گردید و مشغول تدریس و وعظ و 

و در ایوان آیینھ در ) 100(ھجرى قمرى از دنیا رفت  1332الحّجھ سال اقامھ جماعت گردید، تا در شانزدھم ذى 
  . صحن بزرگ اتابكى، مدفون گردید

  . البتھ در عصر ما عالمتى براى قبر شریف او نیست

  : آن بزرگوار داراى آثار علمى متعددى است؛ از قبیل

  صالة،  -1

  صالةالمسافر،  -2

  اجتماع امر و نھى،  -3

  مسألھ ضّد،  -4

  كتاب قضاء،  -5

  . قالئدالفرائد -6

در میان این آثار، كتاب اخیر كھ حاشیھ بر فراید استادش شیخ مرتضى انصارى است، چاپ شده و چندسال قبل بھ 
  . ھمت نوادگان محترمش بھ صورت افست، مجدداً چاپ شد و منتشر گردید

كلمات شیخ پرداختھ است و از خاطرات  اى ارزشمند است كھ در بعضى از مواضع، بھ تبیین كتاب مزبور، حاشیھ
اى از چاپ قدیمى این كتاب در  اینجانب در ایّام تحصیل و دوران جوانى در مدرسھ رضویھ، این است كھ نسخھ

كردیم و قسمتى از مطالب آن را در  كتابخانھ آن مدرسھ بود و ما ھنگام اشتغال بھ رسایل، پیوستھ بدان مراجعھ مى
  . ام دداشت كردهحاشیھ كتاب رسائلم یا

اى از بحث قضاى آن بزرگوار در نزد یكى از فضال بود و بنابود توسط نوادگان مرحوم  قابل ذكر است كھ نسخھ
  . آخوند چاپ شود

  . آرى و فِى التَّأخیِر آفات. االسف آنقدر تسویف و تأخیر شد تا آن آقا از دنیا رفت و بھ كلى قضیھ منتفى گردید مع
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ق در قم و در یك 'ه 1273مرحوم آیت هللاَّ آقاى حاج میرزا محمد ارباب، فرزند محمدتقى بیك ارباب در سال 
از محضر مرحوم حاج میرزا . پس از تعلم مقدمات و سطح، بھ عتبات عالیات رفت. خانواده كشاورز تولد یافت

رد و مدتى از محضر افادات مرحوم میرزاى بزرگ حبیب هللاَّ رشتى و مرحوم آقاى آخوند خراسانى استفاده ك
  . مند گردید شیرازى بھره

حاج میرزا محمد ارباب قمى، با آقا : "گوید شمارد و مى مرحوم عالمھ تھرانى او را از تالمذه میرزاى شیرازى مى
 بھ نجف رفت و سالیانى حسن قمى و موال عبدهللاَّ قمى بھ سامرا آمد و سالھاى كمى در آنجا بود، بعد با موال عبدهللاَّ 

  ) 101." (آنگاه بھ قم بازگشت و امروز او در قم از مرّوجین و محقّقین و مصنّفین است. در نجف بود

اى است بھ نام اربعین حسینیھ یا چھل حدیث حسینى و آن كتابى است در مقتل و  آن بزرگوار داراى تألیف ارزنده
الّسالم و روایات وارده درباره آن  و مصایب حضرت سیدالّشھدا علیھتحقیقات فراوانى پیرامون فضایل و مناقب 

بھ نام  1328آن را در سال : "گوید حضرت دارند و تا كنون دو بار چاپ شده است و مرحوم تھرانى مى
  ." باشى، سید محمدباقرحسینى، كھ از اوالد على بن الحسین علیھماالّسالم است، نگاشت متولّى

العظمى حایرى  ى آن بزرگوار این است كھ در بزرگداشت مقام ارجمند مرحوم آیت هللاَّ از خصوصیات و مزایا
اند، خود از  چیزى نگذاشتھ است، زیرا او بھ ھنگامى كھ آقاى حاج شیخ عبدالكریم بھ قم آمده و رحل اقامت افكنده

مرد بزرگ را پذیرفتھ و با او رفتھ است، مع ذلك زعامت آن  علماى برجستھ، نافذالكلمھ و محترم شھر بھ شمار مى
  . كرده است ھمكارى نموده و بسیار نسبت بھ وى تواضع مى

شده است، گاھى كھ در مسیر خود بھ آقاى  خواستھ بھ جایى برود سوار مركب متداول آن عصر مى او ھر وقت مى
نموده است، دوباره  مى شده و اداى احترام كرده، از حیوان سوارى خود پیاده مى حاج شیخ عبدالكریم برخورد مى

  . داده است شده و بھ راه خود ادامھ مى سوارمى

العظمى حایرى بھ  هللاَّ  اى كھ از سول مرحوم آیت اند، جز در مجلس روضھ رفتھ و نیز مرحوم آقاى ارباب منبر نمى
علیھا منعقد  هللاَّ  علیھا در مسجد باالسر حضرت معصومھ سالم مناسبت سوگوارى حضرت زھراى اطھر سالم هللاَّ 

  ) 102. (اند رفتھ شده است كھ استثناًء در این مجلس بھ احترام آقاى حاج شیخ عبدالكریم، منبر مى مى

گفتھ است و از جملھ اشعارشان  الّسالم مى آن بزرگوار طبع لطیفى داشتھ و اشعار در مدایح و مراثى اھلبیت علیھم
  : و یادآورى مصایب كربال كھ مطلع آن این استقطعھ شعر معروفى است در خطاب بھ حضرت ولى عصر 

  چھ خوش باشد كھ بعد از انتظارى بھ امیدى رسند امیدواران  ·
  بھ امیدى رسند امیدواران بھ امیدى رسند امیدواران  ·

شود و وعاظ و خطبا و گاھى مداحان، آن را با سوز مخصوص  و این شعر در بسیارى از مجالس خوانده مى
  . ّصى در مستمعین داردخوانند و اثر خا مى

ھجرى، یك سال بعد از مھاجرت مرحوم حایرى بھ  1341بزرگوار و موّجھ در ماه جمادى االولى سال  آن روحانى
. سالگى درگذشت و در قبرستان شیخان قم كھ مدفن بسیارى از علماى بلندپایھ است دفن گردید 68قم، در سن 

  .رحمة هللاَّ و رضوانھ علیھ
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ھجرى قمرى در قم  1281او در سال . اند آن بزرگوار فرزند مالمحمدتقى قمى، از اعاظم علماى بلده طیّبھ قم بوده
مدتى نیز در تھران . مقدمات را در نزد علماى قم مانند شیخ محمدجواد و شیخ محمدحسن قمى فرا گرفت. تولد یافت

یانى استفاده كرد و سپس بھ عتبات عالیات رفت و از درس بزرگانى از محضر مرحوم حاج میرزا محمدحسن آشت
مانند میرزا حسن خلیلى و حاج آقارضا ھمدانى و مرحوم سیدمحمدكاظم یزدى و مرحوم آقاى آخوند خراسانى، 

  . ھاى فراوان گرفت مقامھم جمیعاً بھره هللاَّ  اعلى

تحصیل در نجف در كمال فقر و تنگدستى بوه و با این شود كھ او در دوران  از عبارت عالمھ تھرانى استفاده مى
او در . وضع ادامھ تحصیل داده است تا از علماى بزرگ و برجستھ گردیده و بھ مقام واالى اجتھاد نایل شده است

  . ق بھ زادگاه خود مراجعت كرد و سرگرم تدریس و تربیت نفوس و افتا و امامت جماعت گردید'ه 1322سال 

راتب عالیھ علمى، صاحب مقامات معنوى باالیى بوده و عمل وى در تربیت نفوس اثر بسزایى داشتھ او عالوه بر م
العظمى حایرى بھ قم او رییس مطلق و شخصیت یگانھ  است و این مطلب مسلّم است كھ ھنگام ورود مرحوم آیت هللاَّ 

رفتھ و با این وصف، با اخالص  علمى و دینى قم بوده و حداقل از رؤسا و علماى طراز اول شھر بھ شمار مى
كرده است تا  كرده و در حمایت و پیشبرد زعامت او فروگزار نمى عجیبى در برابر آن مرد بزرگ تواضع مى

گردد و على التحقیق یكى از عوامل  باالخره ریاست و زعامت براى آقاى حاج شیخ عبدالكریم حایرى محرز مى
  . نظیر آقاى حاج شیخ ابوالقاسم قمى بوده است رى كممھّم در پیشروى مرحوم آقاى حایرى فداكا

از او  - یا حداقل گروھى از آنان  -او خود مرجع تقلید بوده و چنانكھ نقل شده است اكثر مردم قم و نواحى ! شگفتا
بھ طورى كھ . اند و محبوب و مقبول عموم طبقات از مردمان عادى و طبقھ فضالو علما بوده است كرده تقلید مى

اند، عالوه كھ خود قمى االصل و اھل  داده هللاَّ العظمى حایرى ترجیح مى شده است گروھى او را بر مرحوم آیت نقل
العظمى حایرى بھ قم و اقامت او باكى نداشتھ، بلكھ ترویج  این سرزمین بوده است، مع ذلك نھ تنھا از آمدن آیت هللاَّ 

  . ده استآور كرده و زمینھ استقرار ایشان را فراھم مى مى

نقل شده كھ یكى از شاگردان آن بزرگوار پاى درس ایشان مطلبى را گفت و براى اینكھ بتواند مطلب خود را بھ 
  . آیت هللاَّ آقاى حاج شیخ عبدالكریم است: ایشان فرمودند! حضرت آیت هللاَّ : ایشان برساند، گفت

ایشان . از ایشان تجلیل كرد... رت آیت هللاَّ واعظ با تعبیر حض. و در نقلى خواندم كھ در مجلسى شركت كردند
  . آیت هللاَّ آقاى حاج شیخ عبدالكریم است: فرمودند

روزى ھمچنان كھ پاى درس آقاى حاج شیخ عبدالكریم : از یكى از اعاظم و مراجع در گذشتھ نقل شده كھ فرمودند
بعد دیدیم كھ آقاى حاج شیخ ابوالقاسم . چھ شدھمھ متحیر شدند كھ . ناگھان ایشان از منبر پائین آمدند. نشستھ بودیم

اند و آقاى حاج شیخ بھ احترام ایشان درس  اند و در درس آقاى حاج شیخ بھ عنوان احترام از ایشان شركت كرده آمده
  . را قطع كرده و از منبر پائین آمده بودند

ا احمدسلطانى جھرمى صادر شده كھ اجازه و تصدیق اجتھادى از آن بزرگوار براى مرحوم آیت هللاَّ آقاى میرز
اند، آنچھ  العظمى آقاى حاج شیخ عبدالكریم در ذیل آن نوشتھ صورت آن نزد اینجانب موجود است و مرحوم آیت هللاَّ 

  . اند صحیح است، االحقر عبدالكریم الحایرى مرقوم فرموده

دار فانى را وداع گفت و در  ھجرى شمسى 1313ھجرى قمرى مطابق با سال  1353بارى، آن بزرگوار در سال 
  . مسجد باالسر، نزدیكى موضعى كھ بعداً قبر مرحوم آقاى حاج شیخ عبدالكریم واقع شد، مدفون گردید
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مقدمات . ق تولد یافتھ است'ه 1281یا  1280اكبر حكمى است در شھرستان قم و در سال  او كھ فرزند آخوند مالعلى
ق بھ سامرا رفت و در درس مرحوم میرزاى بزرگ شیرازى 'ه 1310قم و تھران فراگرفتھ و سپس در سال را در 

سپس بھ نجف آمد و از درس . و پس از وفات او در درس مرحوم سیّدمحّمد فشاركى، حاضر شد و استفاده كرد
انكھ قبالً علوم عقیلھ را در مرحوم آقاى آخوند خراسانى و مرحوم میرزا حسین خلیلى تھرانى استفاده نمود، چن

ق بازگشت بھ قم كرد و بر اثر 'ه 1322باالخره در سال . تھران از مرحوم میرزاابوالحسن جلوه فراگرفتھ بود
اى كھ داشت، در نزد عموم طبقات از احترام خاّصى برخوردار بود و  علمیّت باال و مقامات زھد و تقواى معنوى

در مسجد جامع قم كھ در قسمت پائین شھر قم واقع است، اقامھ جماعت . شتمحل وثوق و اعتماد مردم قرار دا
  . دار قضا و فصل خصومات و منازعات بین مردم بود نمود و عھده مى

و از چیزھایى كھ راجع بھ ایشان معروف و مشھور است، جریان عقرب گزیدگان است كھ بھ آن بزرگوار رجوع 
هللاَّ در اسرع وقت درد  گذاشتھ و بھ اذن ت بر موضعى كھ عقرب گزیده بوده مىداده یا انگش اند و او دعایى مى كرده

  . شده است برطرف مى

ضمناً آن مرد بزرگ در سامّرا و در درس مرحوم فشاركى یا میرزاى شیرازى با مرحوم آیت هللاَّ العظمى حایرى 
  . گردد ار برقرار مىشوند و مصاحبت و صمیمیّت بین آن دو بزرگو مقامھ آشنا مى هللاَّ  اعلى

شود و نقل شده كھ در  ساز براى مھاجرت مرحوم آیت هللاَّ حاج شیخ عبدالكریم بھ قم مى و این خود از عوامل زمینھ
علیھ بر اثر سوابق مصاحبت از  هللاَّ  ورود ایشان بھ قم، نخستین بار آقاى شیخ مھدى حكمى پائین شھرى، رضوان

كرده  اختند و خالصھ براى اقامت آقاى حاج شیخ عبدالكریم اقدام و ھمكارى مىحوزه سامرا ه میزبانى ایشان پرد
ھاى حوزه و  شاءهللاَّ در اجر و ثواب است و این نكتھ از افتخارات خاّصھ است كھ خداوند نصیب ایشان فرموده و ان

  . آثار آن شریكند

ق از دنیا رفتند و جنازه 'ه 1360سال  اند، در باالخره آن بزرگوار در مسافرت تابستانى كھ بھ محالت داشتھ
. شریفشان بھ قم حمل داه شد و ضمن تشییع باشكوھى در رواق حرم، نزدیكى قبر مرحوم آقاى حایرى مدفون گردید

)103 (  
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رحوم مالمحسن فیض و از احفاى م -از ادباى قم  -علیھ فرزند آقامیرزا على اكبر  هللاَّ  مرحوم آقاى فیض، رضوان
مقدمات را در نزد علماى قم، مانند . ق در قم بھ دنیا آمد'ه 1293وى در سال . علیھ بوده است كاشانى رحمةهللاَّ 

مرحوم آقامیرزا محمدارباب خواند و مدتى در تھران اشتغال پیدا كرد و از محضر مرحوم آشتیانى و دیگران 
مشرف گردیده، از محضر مرحوم سید محمدكاظم یزدى، صاحب  ق بھ نجف'ه 1317مند گردید و در سال  بھره

عروة و مرحوم آقاى آخوند خراسانى و نیز شیخ الشریعھ اصفھان و محّدث بزرگ، حاجى نورى استفاده كرد و در 
بعد بھ . ق بھ سامرا رفت و مورد توجھ و عنایت میرزاى دوم آقا میرزا محمدتقى شیرازى قرار گرفت'ه 1303سال 

دگاه خود مراجعت كرد و سرگرم تدریس و تربیت طالب و افتا و امامت جماعت و ارشادمردم گردید و قم، زا
  . حج ایشان، در نزد اینجانب موجود است اى از مناسك نسخھ

حایرى بھ قم اقداماتى داشتھ است كھ شرح آن در كتاب نفیس گنجینھ آثار قم، كھ اثر  او در مھاجرت مرحوم آیت هللاَّ 
 25باشد، آمده است و باالخره آن بزرگوار در  علیھ مى ن مرحوم نویسنده محقق آقاى عباس فیض رحمةهللاَّ فرزند آ

ھجرى شمسى دار فانى را وداع گفت و مرحوم آیت  1329ھجرى قمرى، اول اسفند  1370ماه جمادى االولى سال 



ر ایوان طال، صحن كھنھ، محاذى قبر مطھر حضرت مقامھ بر او نماز خواند و د هللاَّ  العظمى آقاى بروجردى اعلى هللاَّ 
  . معصومھ علیھاالسالم مدفون گردید

این نكتھ، جالب است كھ فرزند ایشان نقل كرده كھ وفات ایشان در موقع اداى فریضھ و در قنوت، در حالى اتفاق 
  ) 104. (راند افتاد كھ جملھ اِلھَنا عاِمْلنا بِفَْضلَِك را بھ زبان مى
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مقامھ فرزند مرحوم حاج سید محمود، از علماى  هللاَّ  العظمى آقاى حاج آقا حسین طباطبایى قمى اعلى مرحوم آیت هللاَّ 
  . اعالم و رجال علمى قم در اعصار اخیر است

و اكثر فرزندان او كھ ھمگى از صلحا و اخیار . پدر ایشان مرحوم حاج سید محمود از تّجار محترم قم بوده است
حاج آقا احمد، حاج سید ابوالقاسم، حاج سید ابراھیم، حاج سید فخرالدین، : اند، عبارتند از آنھا از علماى اعالم بوده

لیكن حاج آقا حسین از ھمھ آنان در مقامات علم و فضل برتر و باالتر بلكھ . مقامھم هللاَّ  آقاى حاج آقاحسین اعلى
  . ه استسرآمد بسیارى از علماى عصر خود بود

آن بزرگوار علوم مقدماتى را در قم فراگرفتھ و سپس بھ نجف اشرف رفتھ، از محضر درس مرحوم آقاى سید 
محمدكاظم یزدى در فقھ و آقاى آخوند مالمحمدكاظم خراسانى در اصول و آقاى حاج میرزا حسین نورى در روایھ 

اج میرزامحمدتقى شیرازى شتافتھ و از محضر مند شده و سپس بھ سوى مرحوم میرزاى دوم آقاى ح و درایھ بھره
وى اسفاده كرده، بیست و چند سال بھ تدریس و وظایف مقّرره سرگرم بود و مقبول عموم و مورد توجھ علما و 

فضال و مردم مشھد قرار داشت و بعد علیھ رضاخان و حركات ناشایست او قیام كرد، بھ تھران آمد و باالخره غائلھ 
قمرى بھ عزم  1363ده سال در كربال اقامت كرد تا در سال . منجر بھ تبعید ایشان بھ كربال شد خراسان پیش آمد و

الّسالم بھ ایران آمد و استقبال بسیار گرم و باشكوھى در شھرھاى  زیارت حضرت على بن موسى الرضا علیھ
توقف كرده بھ تھران برگشت و مختلف از قصرشیرین تا قم و تھران از ایشان بھ عمل آمد و بھ مشھد رفتھ، یكماه 

العظمى بروجردى و ملت مسلمان، موفق شد  بار دیگر دنبال مطالب قبلى خود را گرفت و با كمك مرحوم آیت هللاَّ 
  . كھ كشف حجاب اجبارى را بردارد و بعد بھ كربال برگشت

ن مرحوم محّدث قمى درباره مقامات علم و كمال و تقواى ایشان بسیار مطلب گفتھ شده است كھ در این میا
از الطافى كھ : "گوید او مى. كنیم مقامھ كھ نمونھ صدق و عدالت بوده كالمى دارد كھ ما بھ ھمان اكتفا مى هللاَّ  اعلى

كرد این بود كھ مرا فرود آورد در منزل  - در مشھد مقدس  -الّسالم درباره من  خداوند بھ بركت حضرت رضا علیھ
، العالم المحقّق و الفاضل المدقّق الورع البارع، التّقى الّزكى، ثقةاالسالم، مالذاالنام، ابى السیّد االجّل و الكھف االظل

  . المكارم و المحاسن، حجةاالسالم و سیدنا الحاج آقا حسین قمى

السیّد الحسیب الجلیل، ذى الشرف االصیل، غّرة ناصیة العّزة و الجالل و : فرماید و راجع بھ پدر آن بزرگوار مى
وة ارباب الشرف و الكمال و الواصل الى رحمة ربّھ الودود، المرحوم المغفور السیّد محمود عّطرهللاَّ مرقده و نّور قد

  . مضجعھ

  ." و از این سیّد سعادتمند این است كھ فرزندانى بھ او عطا شد كھ علما و فقھا و اتقیاءند: "گویند بعد مى



آقاى حاج  -از جملھ فرزندان سید محمود، سیّد اجّل یاد شده : "گویند د و مىپردازن بار دیگر بھ ذكر آیت هللاَّ قمى مى
است؛ الّذى ھو من اعاظم فضالئنا المتأھّلین للثناء بكّل جمیل عادم العدیل و فاقد الزمیل، مسلّماً تحقیقھ فى  - آقاحسین 

  . جیّد الخلق طیّب الخلق و االعراقاالصول، بل ماھراً فى المعقول و المنقول حسین االسم، حسن الرسم و االخالق 

من در قدسیّت ذات، دومى براى او ندیدم و در ملكات و صفات انسانى كسى را كھ حتى نزدیك : گوید و در اینجا مى
  ) 105." (گویا وجودش سرشتھ بھ رضا و تسلیم است و بھ سوى خدا نیامده است، جز با قلب سلیم. بھ او باشد نیافتم

العظمى آقاى سیّدابوالحسن اصفھانى قّدس سره در نھم ذى الحّجة سال  هللاَّ  شیعھ، مرحوم آیتبارى، زعیم بزرگ 
ھجرى قمرى دارفانى را وداع گفت و بعد از وفات او مرجعیت مرحوم حاج آقاحسین قمى رسمى و عمومى  1365

خود ارجاع بھ آن  گردید، بھ خصوص كھ از قبل مرحوم میرزا محمدتقى شیرازى مردم مشھد را در احتیاطات
بزرگوار فرموده بود و خالصھ چندنفر از اعاظم بودند كھ در این ھنگام در مقام مرجعیت عامھ واقع شدند و دو نفر 
از آنان دو سید جلیل طباطبایى واالمقام و بلندپایھ، ھردو حسین نام، یكى حاج آقا حسین بروجردى و دیگرى حاج 

رفتند؛ ھرچند عّده زیادى آقاى بروجردى را بالخصوص براى مرجعیّت نام آقاحسین قمى، بیشتر در معرض قرار گ
ولى باالخره مرجعیّت ایشان . اند گفتھ دانستند و رسماً ایشان را مى بردند، ولى گروھى ھم آقاى قمى را مقّدم مى مى

 14مارستان بغداد در دوامى نیافت، زیرا حدود سھ ماه و ده روز بعد از وفات مرحوم اصفھانى، آقاى قمى ھم در بی
ھجرى قمرى از دنیا رفت و جنازه شریفش را از كاظمین بھ نجف آوردند و در صحن مقّدس  1366االّول سال  ربیع

  . در حجره مرحوم شریعت اصفھانى مدفون گردید

مشھد اند كھ مشھورترینشان حضرت آیت هللاَّ حاج آقا حسن قمى، ساكن  آن بزرگوار از علماى كثیراالوالد بوده
مقدس از مراجع عالیقدرند كھ یك بار در چندسال قبل توفیق زیارتشان را در رواق حرم حضرت على بن موسى 

  . الّسالم پیدا كردم الرضا علیھ

آالیش و سراسر صداقت و یكرنگى آن بزرگوار است و  در پایان این بحث دو مطلب كھ یكى مربوط بھ زندگى بى
  : كنیم باشد را ذكر مى ان مىدیگرى مربوط بھ حال احتضار ایش

  : العظمى آقاى گلپایگانى قّدس سره فرمودند مرحوم آیت هللاَّ  -1

اتفاقاً آن . روزى براى صرف ناھار از مرحوم آقاى حاج آقاحسین قمى و از مرحوم آقاى صدر، دعوت كرده بودیم
و ما آش پختھ بودیم و ایشان میل  آقاى حاج آقا حسین قمى آمدند. روز آقاى صدر روزه گرفتھ بودند و نیامدند

یك مقدارى از آن آش براى من بدھید : فرمایند كردند، بعد كھ رفتند فرستاده مرحوم آقاى صدر آمد و گفت ایشان مى
  . كھ از بس آقاى حاج آقا حسین از آش منزل شما تعریف كردند، من ھم میلم كشید

صدر و دوستى این سھ  رحوم آقاى قمى و صفا و صمیمیت آقاىاز این پاكى و بزرگوارى و یكرنگى م! سبحان هللاَّ 
  !! شخصیّت علمى با ھم

در روزھاى . آن بزرگوار در آخر عمر، دچار سرطان شده و در بیمارستان بغداد بسترى گردیده و از دنیا رفتند -2
آن : "كردند كھ ىواپسین عمر در حالت اغما بودند، یكى از بزرگان از قول حاضران كنار بستر ایشان نقل م

حاضران خیال كردند كھ این سخن . مرا بنشانید: بزرگوار در ساعات آخر و در ھمان حاالت، ناگھان فرموده بودند
مرا بنشانید كھ حضرت امیرالمؤمنین : بار دیگر بھ طور جّدى فرمود. از عوارض حالت بیھوشى و اغماى اوست

  . اند الّسالم آمده علیھ

  . الّسالم سالم كرد و سپس خوابیده و از دنیا رفت ر این حالت بھ حضرت امیرالمؤمنین علیھایشان را نشاندند، د

 

 



 

 محّدث قمى -14

الشریف از اركان علم حدیث و روایت در اعصار  مقامھ هللاَّ  محّدث بزرگوار، مرحوم آقاى حاج شیخ عباس قمى اعلى
ھجرى قمرى در شھرستان قم پا  1249او در سال  .رود اخیر، بلكھ خود ركن اصلى در این موضوع بھ شمار مى

ھجرى  1316وجود نھاد و چون ایّام كودكى را پشت سر نھاد، شروع بھ تحصیل علوم دینى كرد و تا سال  بھ دایره
در آن سال بھ عراق رفت و در نجف بھ . الّسالم بود قمرى ھمچنان در قم سرگرم اندوختن علوم اھلبیت علیھم

مقامھ متّصل شد و شّدت پیوند و رابطھ بین این استاد و شاگرد پیدا شد و  هللاَّ  حسین نورى اعلىمرحوم حاج میرزا 
ھجرى قمرى كھ استادش از دنیا رفت او ھم بھ  1320محّدث قمى استفاده فراوان از آن بزرگوار كرد، تا در سال 

شھد مقدس رفت و در آن ارض ھجرى قمرى بھ م 1332در سال . قم مراجعت كرد و سرگرم تحقیق و تألیف شد
اقدس، ساكن گردید و بھ كار تألیف و تصنیف و درس اخالق و موعظھ اشتغال داشت و در مدرسھ میرزا جعفر كھ 

حدود ھزار نفر در : اند كھ در حاالتشان نوشتھ. گفت مباركھ است، براى طالب درس اخالق مى در مجاورت بقعھ
داد و مستمعین  گوار، نزدیك سھ ساعت یكسره بھ افادات خود ادامھ مىیافتند و آن بزر محضر شریف او حضور مى

آورد و عین  رسم او این بود كھ كتاب حدیث را با خود مى. كردند با اقبال تاّم و توّجھ كامل، سخنان او را استماع مى
  . پرداخت خواند و بھ شرح آن مى عبارت مبارك روایت را با سلسلھ سند آن از روى كتاب مى

  : د موضوع در زندگى این مرد بزرگ بسیار قابل توّجھ استچن

او چنان اھتمام بھ امر تألیف و تصنیف داشت كھ تمام عمر خود را وقف آن . استقامت و پشتكار او در زندگى -1
ھا ھر جا اندك فرصتى پیدا  گاه در كار خود سستى نكرد و حتى در سفرھاى خود و در بین راه كرده بود و ھیچ

در بیابان او را دیدم كھ وقتى ماشین حامل :"گردید و یكى از بزرگان گفتھ است ، او سرگرم كار خود مىشد مى
  ." ایشان خراب شده بود و مشغول اصالح و تعمیر آن بودند، او مشغول نوشتن بود

شصت و پنج سالھ ترین علما و محّدثین اعصار اخیره است، زیرا در عمر  او بھ راستى از موفّق. موفّقیّت ایشان -2
جلد كتاب ارزشمند مطبوع و چاپ شده دارد، كھ بعضى از آنھا خود دو جلد  33خود عالوه بر تربیت نفوس بسیار 

او " الكنى و االلقاب"دو جلد قطور است و كتاب پرارزش " سفینةالبحار"یا سھ جلد است، چنانكھ كتاب گرانسنگ 
كتاب دارد كھ موفق بھ اتمام آنھا نشده و ناتمام مانده  11چاپ نشده و  كتاب تمام شده دارد كھ 17باشد، و  سھ جلد مى

ضمناً كتابھاى این روحانى بزرگوار از اتقان و استحكام خاّصى برخوردار است و عموم طبقات از آثار قلمى . است
  . مند و برخوردارند او بھره

خالص واصل شده بود و در این موضوع، حكایتھایى مقامھ، بھ مرتبھ عالى یقین و ا هللاَّ  محّدث اعلى. اخالص او -3
نقل كرده " الفوائد الرضویھ محّدث قمى"نقل شده است، از جملھ مطلبى كھ مرحوم دكتر شھابى در مقّدمھ كتاب 

: گویند در ھر حال ایشان مى. است، ھرچند كھ در بعضى از چاپھاى آن كتاب، مقّدمھ مزبور اسقاط گردیده است
. كنند كھ در مسجد گوھرشاد اقامھ نماز جماعت كنند سید، طالب و مؤمنین از وى درخواست مىماه رمضان فرار"

كرد و جمعیّتى انبوه در آن جماعت شركت  یافت و اقامھ جماعت مى او ھم پذیرفت و در آن مسجد حضور مى
و بیرون " ر بخوانمتوانم نماز عص من نمى: "گوید خیزد و مى یك روز پس از پایان نماز ظھر برمى. كردند مى
در ركوع ركعت : گوید پرسند، مى كند و بعد كھ علّت را از او مى رود و دیگر بھ كلّى آن جماعت را ترك مى مى

از اقتداكنندگان بھ گوشم رسید و بھ ذھنم آمد كھ " اّن هللاَّ مع الّصابرین"و " یاهللاَّ "چھارم بودم كھ ھمچنان صداى 
اند و نوعى انبساط برایم دست داد و من كھ اینچنین باشم، شایستگى اقامھ  كردهجمعیّت بسیارى در نماز شركت 

  . جماعت ندارم و از این رو آن جماعت را ترك كردم

داستان دیگرى را فرزند برومند آن بزرگوار، خطیب و واعظ پاك و پرھیزگار، مرحوم آقاى حاج میرزاعلى آقا 
ام این  ست و طبق آنچھ در دفتر یادداشتھایم آمده و با یك واسطھ نقل كردهعلیھ نقل كرده ا هللاَّ  زاده رضوان محّدث

روزى در  -پدر محّدث قمى  -اند كھ مرحوم كربالیى محمدرضا  نقل كرده -محّدث قمى  -ایشان از پدرشان : است



یثى را از صحن شریف حضرت معصومھ علیھاالّسالم، پاى منبر مرحوم شیخ عبدالّرزاق نشستھ بوده و از او احاد
خوانده است كھ بسیار براى ایشان جالب بوده و تحت تأثیر مطالب و روایات آن كتاب  روى كتاب منازل االخره مى

دانستھ كھ كتاب منازل االخره یكى از تألیفات فرزند خودش حاج  شود و نمى كھ پیرامون قبر و قیامت است واقع مى
مثل آقا :... گوید ند فرزندش محّدث قمى مشغول نوشتن است بھ او مىبی آید و مى شیخ عبّاس است و چون بھ خانھ مى

من آمدم بگویم كھ : اند محّدث قمى فرموده! خواند شیخ عبدالّرزاق ھم نشدى، چھ روایتھایى از كتال منازل االخره مى
باشد و ثانیاً ممكن  این كتاب، نوشتھ و تألیف من است، ولى دیدم كھ اگر بگویم اّوالً شاید منافات با اخالص داشتھ
  ! است موجب شرمندگى پدرم بشود و از اظھار این موضوع خوددارى كردم

  . او شدت احترام بھ كتب اخبار و نیز براى علماى اعالم قائل بوده است -4

 شبى در تھران در منبر، آن حدیث را خواند كھ: اند كھ مرحوم آقاى حاج میرزا على آقا فرزند آن بزرگوار نقل كرده
برد كھ در مكانى خوابیده بودند و شخصى كھ ھمراه  الّسالم شبانھ غذا براى گروھى از مستمندان مى امام صادق علیھ

اگر از موالیان ما بودند لواسیناھم : حضرت بوده پرسیده است كھ آیا اینھا از دوستان شمایند؟ حضرت فرموده
  . كردیم بالدقّة، در نمك طعام ھم بھ آنان مساوات مى

مجلسى اشتباه كرده و این كلمھ مضموم است بھ : من گفتم) الِدقة(چون مرحوم مجلسى با كسر دال ضبط كرده  و
  " . نمک" معنى 

: مجلس تمام شد و من بھ منزل رفتھ و استراحت كردم، ھمان شب در عالم رؤیا دیدم پدرم را كھ بھ من فرمود
من بیدار ! علماى اسالم است، زود برو و از او عذر بخواهاو در صدر ! پسرك بھ تو چھ كھ مجلسى اشتباه كرده؟

من رفتم و زود حركت كردم و بھ اصفھان آمدم و سر : شدم و صبر كردم تا صبح فردا رسید و فقط بھ مادرم گفتم
  . قبر عالمھ مجلسى رفتھ و از سخن خود اعتذار جستم

عالیات ترك كرد و در نجف اشرف مقیم شد و بارى مرحوم محّدث قمى در اواخر عمر، مشھد را بھ قصد عتبات 
العظمى آقا�سیدابوالحسن اصفھانى  هللاَّ  ھجرى قمرى از دنیا رفت و مرحوم آیت 1359ذى الحجة سال  23در شب 

  ) 106. (سره بر او نمازخواند و در كناراستادش حاج�نورى دفن گردید قّدس

  حوزه علمیھ / قم 

  اكبر كریمى جھرمى  على

  

   333و كّشى، محّمد، اختیار معرفةالرجال، ص  18، ح 211، ص 57، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج مجلسى) 1(  

   213-212، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 2(

  . 23، ح 213، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 3(

  . 24، ح 213، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 4(

  . 26، ح 214، ص 57ى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج مجلس) 5(

  . 27، ح 214، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 6(

  . 31، ح 214، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 7(



  . 32، ح 215-214، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 8(

  . 33، ح 215ص  ،57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 9(

  . 35، ح 215، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 10(

  . 38، ح 216، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 11(

  . 38، ح 216، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 12(

  . 39، ح 216، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 13(

  . 41، ح 217-216، ص 57باقر، بحاراالنوار، ج مجلسى، محّمد) 14(

  . 42، ح 217، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 15(

  . 44، ح 217، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 16(

  . 46، ح 217، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 17(

  . 49، ح 219-218، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 18(

  . 21، ح 260، ص 2الّسالم ، ج  صدوق، محّمدبن على بن الحسین، عیون اخبارالرضا علیھ) 19(

  . 22، ح 260، ص 2الّسالم، ج  صدوق، محّمدبن على، عیون اخبارالرضا علیھ) 20(

  ". قََممَ "، ماده 447، ص 2قمى، حاج شیخ عباس، سفینةالبحار، ج ) 21(

  . 82، ص 1شوشترى، مجالس المؤمنین، ج  قاضى نورهللاَّ ) 22(

  . 42، ح 217، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 23(

  . 45سوره ھود، آیھ ) 24(

  . 46سوره ھود، آیھ ) 25(

  . 547، ص 5ابن اثیر، اسدالغابة فى معرفةالصحابة، ج ) 26(

  . 355، ص 1مفید، محّمد، ارشاد، ج ) 27(

  . ، با تلخیص251-249، ص 2ى، ج توسى، محّمد، امال) 28(

  . 244، 2مفید، محّمد، ارشاد، ج ) 29(

  . الّسالم، نیز ذكر شده است این جملھ در زیارت حضرت عبدالعظیم علیھ) 30(



ةُ اََحداً َو ال یَُسّوى بِھِ : فرمایند الّسالم مى حضرت امیرالمؤمنین علیھ) 31( ِد ِمْن ھِذِه االُمَّ ْم َمْن َجَرْت ال یُقاُس بِآِل ُمِحمَّ
   2نِْعَمتُھُْم َعلَْیِھ اَبَداً ھُْم اَساُس الّدیِن َو ِعماُداْلیَقیِن ، نھج البالغة، خطبھ 

وسلّم، مقایسھ نتوان كرد و كسانى كھ ریزه خوار نعمت آل  وآلھ علیھ هللاَّ  یعنى احدى از این امت را با آل محّمد صلّى
  . اند ھاى یقین ان اساس دین و پایھآن. محّمدند، با آنان برابر نخواھند شد

  . مراجعھ شود 391، ص 8بھ اعیان الشیعة، اثر سیّدمحسن امین جبل عاملى، طبع بیروت، ج ) 32(

  . 219، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 33(

  . 380و  373، ص 22مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 34(

  . 292-291ص  ،4ابن شھر آشوب، مناقب، ج ) 35(

  . علیھا ذكر خواھیم كرد هللاَّ  تمام روایت و روایات دیگرى را در بحث زیارت حضرت معصومھ سالم) 36(

واضح است كھ مقصود میرزاى قمى از آخوند : 786، ص 2قمى، میرزا ابوالقاسم ،جامع الشتات، ج ) 37(
ال است زیرا مجلسى، شش روایت را در این سھ روایت مورد اشك: مالمحّمدباقر مجلسى است و اما اینكھ فرمود

  . باب ذكر فرموده است

نقل  57، و از این پیش در بحث روایات آن را از ج 267، ص 99مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 38(
  . كردیم

  . 267، ص 99مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، طبع بیروت، ج ) 39(

الّسالم ،  الّرحمة در عیون اخبارالرضا علیھ ، و مرحوم شیخ صدوق علیھ324 ابن قولویھ، كامل الّزیارات، ص) 40(
  . بھ سند معتبر این روایت را نقل كرده است 124، و در ثواب االعمال، ص 267، ص 2ج 

  . ھمان) 41(

  . 266-265، ص 99مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، طبع بیروت، ج ) 42(

  . استفتاآت مخلوط) 43(

، بن السبط االكبر االمام حسن المجتبى )بن زید(، )بن الحسن(، )بن على(، )بن عبدهللاَّ (عبدالعظیم : ترتیب بدین) 44(
  . الّسالم علیھم

  . 118یادداشتھاى مرحوم آقاى حایرى، ص ) 45(

  . 219، ص 57مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 46(

  . 162، ص 2االمال، ج  قمى، حاج شیخ عباس، منتھى) 47(

  . 70، ص 2فیض، عبّاس، گنجینھ آثار قم، ج ) 48(

  . 82- 86كاظمینى، میرزا محّمد، تندیس پارسایى، ص ) 49(



علیھا، خداوند اموات ھمھ اھل ایمان و آن مرحومھ مغفوره را  مرحومھ مادربزرگم، یعنى مادر مادرم رحمةهللاَّ ) 50(
  . شور فرمایدعلیھا مح هللاَّ  در عالم آخرت با حضرت معصومھ سالم

  . 228، ص 2فاطمى، سید حسین، جامع الدرر، ج ) 51(

  . 643قزوینى رازى، عبدالجلیل، النقض، ص ) 52(

  . 289قائم مقام فراھانى، میرزا ابوالقاسم، اقامةالبرھان على اصول دین االسالم، ص ) 53(

  . 479-478السالم، ص قائم مقام فراھانى، میرزا ابوالقاسم، اقامةالبرھان على اصول دین ا) 54(

  . ، با تلخیص171-169، ص 2نورى، میرزا حسین، دارالسالم فى الرؤیا و المنام، ج ) 55(

  . 186-184آیت اللّھى، سیّد محّمدباقر، سرگذشت نیكان، ص ) 56(

  . حدیث شریف و مدرك آن در بخش اخبار و روایات، گذشت) 57(

  . 380ص قمى، حاج شیخ عبّاس، الفوائدالرضویّھ، ) 58(

  . 134حایرى، ص  هللا ، یادداشتھاى مرحوم آیت93سوره یوسف، آیھ ) 59(

  . دارالشفا و فیضیّھ: مدرسھ آقاى گلپایگانى، ج: مسجداعظم، ب:الف : این مراكز سھ گانھ عبارتند از) 60(

حوم خواندند و نیز مر البتھ آن بزرگوار نمازھاى ظھر و عصر و مغرب و عشا رانیز در حرم مى) 61(
  . خواندند العظمى اراكى نماز ظھر و عصر را در آن مكان مقّدس مى آیةهللاَّ 

  . 197، ص 1امینى، عبدالحسین، الغدیر، ج ) 62(

، ماده شیع، ص 1و سفینةالبحار، محّدث قمى، ج  77- 76، ص 65محّمدباقر، بحاراالنوار، ج  7مجلسى ) 63(
729 .  

  . 17-16، ص 1علیھ، ج  ى رحمةهللاَّ گنجینھ دانشمندان، مرحوم آقاى راز) 64(

  . 79سوره اسراء، آیھ ) 65(

  . 585، ص 1، تفسیر صافى، ج 440، ص 2، تفسیربرھان، ج 314، ص 2تفسیر عیّاشى، ج ) 66(

  . 52، ص 8مجلسى، محّمدباقر، بحاراالنوار، ج ) 67(

  . 83، ص 1قاضى نورهللاَّ شوشترى، مجالس المؤمنین، ج ) 68(

  . 58، ص 1اس، گنجینھ آثار قم، ج فیض، عب) 69(

  . 425، ص 1فیض، عباس، گنجینھ آثار قم، ج ) 70(



و در پاورقى آمده كھ یا مراد بھ مقطع در اینجا كسى  168-167قزوینى رازى، عبدالجلیل، النتقض، ص ) 71(
ر مقابل اینكھ او نیز اى یا شھرى را بھ یكى از درباریان خود واگذار كند د است كھ سلطان، منافع و عایدات قصبھ

  . اى حاضر در ركاب را تحت اختیار سلطان بگذارد پیوستھ یا در موقع لزوم، عّده

  . 425- 424، ص 1فیض، عباس، گنجینھ آثار قم، ج ) 72(

  . 94رازى، محّمدشریف، مجاھد شھید آیةهللاَّ بافقى، ص ) 73(

  . 101رازى، محّمدشریف، مجاھد شھید آیةهللاَّ بافقى، ص ) 74(

  . 194فقیھى، على اصغر، تاریخ مذھبى قم، پاورقى ) 75(

  . شود كھ آن زمان ھم مثل زمان ما دوستیھا گاھى با طغیانگرى ھمراه بوده است معلوم مى) 76(

ك بھ جاى سى ھزار درھم آمده  و در نقلى ھزار دینار طإل؛ططك 351، ص 2امینى، عبدالحسین، الغدیر، ج ) 77(
  . است

  . 595حّمد، اختیارالمعرفةالرجال، ص توسى، م) 78(

  . 595توسى، محّمد، اختیارالمعرفةالرجال، ص ) 79(

  . 594توسى، محّمد، اختیارالمعرفةالرجال، ص ) 80(

  . 330، ص 1اردبیلى، محّمد، جامع الرواة، ج ) 81(

  . 173رجال كّشى، ص ) 82(

  . 616توسى، محّمد، اختیارالمعرفةالرجال، ص ) 83(

  . 223، ص 1عباس، گنجینھ آثار قم، ج  فیض،) 84(

  . 384صدوق، محّمد، كمال الدین، ص ) 85(

  . 265-264صدوق، محّمد، كمال الدین، ص ) 86(

  . مراجعھ كنند 260كسانى كھ طالبند بھ رجال نجاشى، ص ) 87(

  . 261رجال نجاشى، ص ) 88(

  . 83-82مقّدمھ معانى االخبار، بھ قلم مرحوم ربّانى شیرازى، ص ) 89(

  . 4، ذكرى الشیعة، ص )شھید اّول(محّمدبن مكى ) 90(

  . مراجعھ شود 257بھ كتاب غیبت شیخ طوسى، ص ) 91(

  . 261رجال نجاشى، ص ) 92(



  . 19-18مقّدمھ معانى االخبار، ص ) 93(

  . 10مقّدمھ معانى االخبار، ص ) 94(

  . 51قزوینى رازى، عبدالجلیل، النقض، ص ) 95(

  . 159ى، عبدالجلیل، النقض، ص قزوینى راز) 96(

  . 179قزوینى رازى، عبدالجلیل، النقض، ص ) 97(

  . 277، ص 2حر عاملى، محّمدبن حسن، امل اآلمل، ج ) 98(

  . 517موسوى خوانسارى، میرزا محّمدباقر، روضات الجنّات، طبع قدیم، ص ) 99(

  . 1657، ص 4تھرانى، آقابزرگ، نقباءالبشر، ج ) 100(

  . 148-147ى، آقا بزرگ، ھدیة الرازى الى االمام الشیرازى، ص تھران) 101(

علیھ در جلسھ فاتحھ مرحوم آقاى  دو مطلب اخیر را خطیب بزرگ اسالم مرحوم آقاى فلسفى رحمةهللاَّ ) 102(
 و مرحوم شھید مدنى كھ در فیضیھ از طرف آیت هللاَّ  - نوه مرحوم آیت هللاَّ ارباب و داماد مرحوم امام  -اشراقى 

  . لھ نقل كردند العظمى گلپایگانى منعقد بود و در سخنرانى خود، از قول معظّم

، گنجینھ 344- 343، ص 2بھ كتاب مسلسالت، اثر آقاى دكتر حاج سید محمود مرعشى نجفى، ج ) 103(
  . دانشمندان، آیینھ دانشوران و تاریخ مذھبى قم، مراجعھ شود

  . مراجعھ شود 337-328، ص 1گنجینھ آثار قم، ج  ، و353-352بھ آیینھ دانشوران، ص ) 104(

و براى مطلب قبلى بھ كتابھاى گنجینھ آثار قم و نیز گنجینھ  3قمى، حاج شیخ عباس، الفوائد الرضویھ، ص ) 105(
  . دانشمندان رجوع فرمایید

  . بھ مقّدمھ كتاب االنوار البھیّة مراجعھ شود) 106(

 


