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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ی روایاتدر آیینه شهر قم

به آنچه در تواریخ ثبت شده، روزی است که حضرت االوّل است و بناسوم ماه ربیعوامروز روز بیست

ایم. ی آن صحبت کردهایم و دربارهوارد شهر قم شدند. کراراً با این مناسبت مواجه بوده معصومه

، قمری، برادر بزرگوار حضرت معصومهدر سال قبل از این حادثه، یعنی سال دویست هجری

سمت ی مأمون وادار شدند مدینه را ترک کنند و بهبا مکر و توطئه ،الرّضاموسینبحضرت علیّ

این دو فرزند، خواهر . ای بین این خواهر و برادر بزرگوار حاکم استالعادهخراسان بیایند. دلبستگی فوق

بیش  حضرت معصومه خاتون.و مادر بزرگوارشان، نجمه جعفربنو برادر تنی هستند، از موسی

از یک سال دوری برادر را طاقت نیاوردند و لذا همراه با تعدادی از برادران ناتنی و بستگان از مدینه 

آمدند، به در مسیری که می سمت خراسان حرکت کردند. بنابه آنچه نقل شده، حضرت معصومهبه

را ، الرّضاموسینبشدند، فضیلت و حقّانیت برادر بزرگوارشان، علیّهر شهر و دیاری که وارد می

با جریان فاسد و ظالم  الرّضاموسیبنی علیّکردند و طبیعتاً مقایسهبرای مردم آنجا تبیین می

آمد. این بود که مأمون احساس خطر کرد و در نتیجه مأمورهای ها میعبّاس هم به ذهنحکومت بنی

در همین حمله  و حضرت معصومه ور شدند و تعدادی از برادران امام رضااو به این قافله حمله

 و یورش به شهادت رسیدند.

خاطری از این حمله و هجوم ظالمانه و شهادت عزیزان و یا در اثر های مختلف، یا در اثر آزردهبه نقلبنا

بیمار شدند. در ساوه آثار بیماری کامالً  وجود آمد، حضرت معصومهمسمومیّتی که از طریق غذا به

توانند سفر را ادامه دهند؛ منتها حضرت ای بود که معلوم بود حضرت نمیگونهبه ظاهر شد؛ بیماری
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حاضر نشدند در ساوه بمانند. سؤال کردند که تا قم چقدر راه است. به ایشان گفته شد راه زیادی 

سمت قم را کردند، شیعیان کنیم. همین که قصد حرکت بهرویم در قم اقامت مینیست. فرمودند می

و برای استقبال از حضرت  -بود بیتقم مهد شیعیان اهل-اشعریون بودند، خبردار شدند قم که 

کرد. خضرج پیشاپیش این قافله حرکت میبنبه راه افتادند، درحالیکه بزرگ آنها، موسی معصومه

خضرج که مردی مسنّ و بزرگ اهل قم و اشعریون آنجا بود، خود آمد و بننقل شده است که موسی

دست گرفت و این پیرمرد معنون، خود با پای پیاده حرکت دادن را به ی حضرت معصومهناقه زمام

بر آن سوار بودند پذیرفت و این افتخار را نصیب خود کرد. شیعیان،  شتری را که حضرت معصومه

و خزرج ایشان را به منزل خود برد بنحضرت را با جاللت و شکوه خاصّی وارد شهر قم کردند. موسی

ای در قم داشتند. در طول این مدّت، در حضرت در آنجا اقامت کردند. ایشان اقامت کوتاه هفده روزه

ی خودشان بودند و در خضرج سکونت داشتند و مشغول عبادت و حاالت عارفانهی موسی بنخانه

رسیدند و در  شهادتشد؛ تا اینکه باالخره پس از هفده روز بهحال، بیماریشان هر روز شدیدتر میعین

 شهر قم دفن شدند. 

ایشان را غسل داد و کفن کرد؛ بنا بر این شد  دفن ایشان هم ماجرای خاصّی دارد. بعد از اینکه غسّاله

خضرج؛ یعنی همین جایی که اکنون حرم بنکه حضرت دفن شوند. زمینی بود متعلّق به موسی

بایست کسی این کردند و حال، می است؛ آنجا زیرزمینی کندند و قبری آماده حضرت معصومه

کسی این کار را بکند. خادمی داشتند گذاشت. صحبت شد که چهگرفت و داخل قبر میجنازه را می

نام قادر. به ذهنشان آمد از او درخواست کنند که این کار را یی بود بهکه پیرمرد بسیار متدیّن و نورانی

که نقاب بسته بودند، یعنی حالیاینکه او برسد، دو سوار در انجام دهد و به سراغ او رفتند. اما قبل از

ی آنها تشخیص بندند، روی صورت کشیده بودند و در نتیجه چهرهها بر سر میای را که عربپارچه

که به این گروه تاختند و هنگامیسرعت میشد، از دور در صحرا دیده شدند. آنها با اسب بهداده نمی

نماز گزاردند و  معصومهیبا کسی صحبت کنند، خودشان بر پیکر پاک فاطمه رسیدند، بدون اینکه

این پیکر را دفن کردند و بالفاصله سوار مرکب شدند و رفتند. هیچ کس هم نشناخت آنها که بودند. 
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و فرزند بزرگوارشان بودند که یکی از  الرّضاموسیبناند خود علیّبعضی از اهل دل و اهل معنا گفته

 بزرگوار خود را به خاک سپردند. یسان و دیگری از مدینه آمدند و خواهر و عمّهخرا

به آن و اینکه مرقد آن بزرگوار در آن شهر قرار گرفت، جایگاه  شهر قم با آمدن حضرت معصومه

بسیار بلندتری پیدا کرد؛ لیکن نام شهر قم از آغاز اسالم پرآوازه بود. امروز روایاتی را که در رابطه با 

دیدم. یک حدیث این بود:  کردم. دو حدیث از پیغمبراکرمشهر قم است، مرور می

ی  رفتند؛ در آسمان نگاهشان به زمین افتاد. بقعه مراه جبرائیل میدر سفر معراج ه پیغمبراکرم

خاست. دیدند پیرمردی کالهی بر سر دارد و آنجا  بسیار خوشرنگی را دیدند که عطر خاصّی از آن برمی

فرمایند: از جبرئیل پرسیدم آنجا کجاست و آن مرد کیست که آنجا می نشسته است. پیغمبراکرم

ی پیروان و شیعیان تو و پیروان و  عرض کرد آنجا بقعه اهللرسول نشسته است؟ او خدمت

خواهد  بینی آنجا نشسته، ابلیس است که می ، وصیّ توست و آن پیرمرد هم که میشیعیان علی

جدا کند و آنها را به فسق و فجور بکشاند.  اهل این شهر و دیار را از والیت امیرالمؤمنین

-به زمین فرود بیاییم و به این شهر برویم. فرود آمدند. رسول به جبرئیل فرمودند: پیغمبر

از جایت بلند شو و برو در اموال، اوالد و  :«ُقمْ »به این پیرمرد، یعنی به ابلیس فرمودند:  اهلل

همسران دشمنان مردم قم شریک شو و کاری به مردم قم نداشته باش؛ که تو بر شیعیان من و 

برخیز و بلند شو  :«ُقمْ »ی شهر قم، همین امر  یکی از وجوه تسمیه .1تسلّطی نخواهی داشت علی

 به ابلیس فرمودند. است که پیغمبراکرم

                                            

1
 .103 ص ،3 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 757 ص ،7 ج الشّرایع،علل صدوق، و 715 و 705 ص ،75 ج بحار، مجلسی، .

لْ ْوَْْع يَسىْاب نْ َْعنْ َْسع دْ َْعنْ ْال َورّاقُْ» رْ ْب نْ ْال َفض  ب لْ ْب نْ ُْسَلي مانََْْعنْ ْعام  دْ َْعنْ ُْمق  َز د یْ ْز يادْ ْب نْ ُْمَحمَّ َشْ ْاللْ َْعب دْ ْب نْ ْع يَسىَْعنْ ْاْل  قْ َْعنْ َْعر یْ اْل  ْالّصاد 

دْ ْب نْ َْجع َفرْ  َثن یْقالَُْْمَحمَّ ب يهْ َْعنْ َْجد یَْعنْ َْاب یَْحدَّ ّماْْاللْ َْرُسولُْْقالَْْقالََْْا ر يََْْل َرئ يلَُْْحَمَلن یْالسَّماءْ ْا َلىْب یُْاس  هْ َْعَلىَْجب   َْكت ف 

َي َمنْ  َنَظر تُْْاْل  َعةْ ْا لىْ ْفَ  ق  َسنَْْراءََْحمْ ْال َجَبلْ ْب َار ضْ ْبُ  ناْ َْاح  نََْْلو  نَْْر يحاْ َْاط َيبَْْوَْْالزَّع َفرانْ ْم  كْ ْم  هْ َْعلىْ َْشي خْ ْف يهاَْفا ذاْال م س  ر ُنسْ َْرأس  ُقل تُْْبُ  َرئ يلَْْفَ  ْل َجب  

هْ ْما ذ  َعةُْْه  ق  راءُْْال بُ  یَْْالَّت یْال َحم  َسنُْْه  ناْ َْاح  نََْْلو  نَْْر يحاْ َْاط َيبُْْوَْْالزَّع َفرانْ ْم  كْ ْم  َعةُْْقالَْْال م س  ق  يَعت كَْْبُ  يَعةُْْوَْْش  ي كَْْش  ُقل تَُْْعل یْ َْوص  ي خَُْْمنْ ْفَ  ْالشَّ

بُْ ر ُنسْ ْصاح  ل تُْْا ب ل يسُْْقالَْْال بُ  ُهمْ ُْير يدَُْْفماْقُ  ن   نْ ُْير يدُْْقالَْْم  ُهمْ َْا ةْ َْعنْ َْيُصدَّ يرْ َْوْلَي ن ينََْْام  ُعَوُهمْ ْوَْْال ُمؤم  قْ ْا َلىَْيد  َرئ يلُْْياُْقل تُْف َْْال ُفُجورْ ْوَْْال ف س  َْجب  
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در آسمان  دیدم، این است: در سفر معراج، پیغمبراکرم حدیث دیگر که از پیغمبراکرم

ست که گویا از ای از مروارید دیدند که چهار ستون و چهار در داشت و تعبیر روایت این ا چهارم، قبّه

فرمایند: از جبرئیل پرسیدم این چیست؟ او گفت:  می استبرق سبز ساخته شده بود. پیغمبر

  2شود و بندگان مؤمن خدا در این شهر جمع خواهند شد. صورت شهری است که به آن قُم گفته می

دم. حضرت دی های دیگری هم وجود دارد. روایتی از امام هادی ی شهر قم، روایت در وجه تسمیه

، وقتی کشتی فرمودند به این خاطر این شهر، قم نامیده شده است که در ماجرای طوفان نوح

خواست از این سرزمین عبور کند، زمین برخاست؛ یعنی بلند و مرتفع شد و به این خاطر به ایشان می

ای از  قم قطعه فرمودندگویند؛ چون قیام کرد و به پا خاست. حضرت هادی این شهر، قم می

 3المقدّس است. بیت

نقل شده است که حضرت فرمودند: به این  ی قم، روایت دیگری نیز از امام صادق در وجه تسمیه

جمع  -صلوات اهلل و سالمه علیه-خاطر اینکه اهل این شهر با قائم آل محمّد شود به شهر قم گفته می

کنند و حجّت خدا را یاری  مقاومت می کنند؛ در مبارزه آیند؛ با او قیام می شوند؛ گرد هم می می

                                                                                                                              

وْ  مْ ْب ناَْاه  ي ه  وىْ ْا َل مْ ْب ناَْفَاه  ي ه  َرعَْْا َل نََْْاس  حْ ْال َبَصرْ ْوَْْال خاط فْ ْال بَ ر قْ ْم  ُقل تُْْالّّلم  مْ ْف یَْاع داَءُهمْ َْفشار كْ َْمل ُعونُْْياُْْقمْ ْفَ  وال ه  مْ ْوََْْام  ه  مْ ْوََْْاو ْلد  ْن سائ ه 

يَعت یَْفا نَّْ يَعةَْْوَْْش  لْ ْش  ي سَْْیْ َع مْ َْلكََْْل َيتْ ُْسل طانْ َْعَلي ه  .َْفُسم   «ُقم 

2
 .377 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 101 ص اختصاص، محمّد،محمّدبن مفید، و 311 ص ،11 ج بحار، مجلسی،. 

دْ ْب نْ َْعل یْ َْعنْ ُْرو یَْ» َكر یْ ُْمَحمَّ ب يهْ َْعنْ ْال َعس  هْ َْعنْ َْا يرْ َْعنْ َْجد  ن ينَْال ُمْؤَْام  ّماْْاللْ َْرُسولُْْقالَْْقالَْْم  ر یََْْل ْالّراب َعةْ ْالسَّماءْ ْا َلىْب یُْاس 

بَّةْ ْا لىْ َْنَظر تُْ نْ ْقُ  ؤْ ْم  ؤُل َعةَُْْلهاُْل َعةُْْوََْْار كانْ َْار بَ  ب وابْ َْار بَ  نْ ُْكل هاَْا َرقْ ْم  ب   َت َضرَْْا س  ل تَُْْاخ  َرئ يلُْْياْقُ  هْ ْماَْجب   ذ  رََْْلمْ ْالَّت یْال ُقبَّةُْْه  َسنَْْالّراب َعةْ ْالسَّماءْ ْف یَْا َْاح 

ن ها دْ 6َْحب يبْ َْفقالَْْم  هْ ُْمَحمَّ ذ  ةْ ُْصوَرةُْْه  يَن عُُْْْقمَُْْلهاْيُقالَُْْمد  َتم  بادُْْف يهاَْتج  ُنونَْْاللْ ْع  ن َتظ ُرونَْْال ُمؤم  داْ ْيَ  هُْْوَُْْمَحمَّ اَمةْ َْشفاَعَت َي سابْ ْوَْْل ل ق  ر یْال ح  َْيج 

مُْ زانُْْوَْْال َهمْ ْوَْْال َغمْ َْعَلي ه  َح  دْ ْب نََْْعل یََّْْفَسَال تُْْقالَْْال َمكار هُْْوَْْاْل  َكر یَُّْْمَحمَّ ن َتظ ُرونََْْمتىْ 7ْال َعس  هْ َْعلىْ ْال ماءَُْْظَهرَْْا ذاْقالَْْال َفَرجَْْيَ  .َْوج  َر ض  ْ«اْل 

3
 .375 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 713 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 

یْ ْقات لْ مَُْْاب یَْعنْ » َلم  ي   ع تُْْقالَْْالرَّیْ َْنق يبْ ْالدَّ اَْسم  َب دْ ْب نََْْعل یَّْْال َحَسنْ َْا ُقولُُْْمَحمَّ یَْْا نََّماْْيَ  َنَّهُْْب هْ ُْقمَُّْْسم  ّماْْل  يَنةَُْْوَصَلتْ َْل ف  ي هْ ْالسَّ ُْطوفانْ ْف یْا َل

نْ ْق ط َعةْ ُْهوَْْوَْْقاَمتْ ُْنوحْ  ي تْ ْْم  د سْ ْْبَ  ْ.«ْال َمق 
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ی مرتبت بلند این  ی شهر قم آمده و این نشان دهنده . اینها روایاتی است که در وجه تسمیه4نمایند می

 شهر است و اینکه این شهر، مهد اهل ایمان و اهل والیت است.

م جایی است که ؛ یعنی ق5در روایت دیگری آمده بود که در قم جای پای جبرئیل امین وجود دارد

ی عالم  جبرئیل آنجا پا گذارده است. در روایت دیگری دیدم که فرموده بودند وقتی والیت به همه

تناسب پذیرش والیت، مرتبت و ی والیت خلق شدند و به ی موجودات با عرضه همه-عرضه شد 

رض والیت . )مبحث ع6ها، زمین قم در پذیرش والیت سبقت گرفت در بین زمین -جایگاهی یافتند

توانیم وارد آن شویم. دوستانی که  قدر مهم، ظریف و عمیق است که در میان این بحث نمیآن

به بحث احادیث عرض  "االسرارکاشف"طالقانی در جلد دوم کتاب نظرعلیمندند، مرحوم مولی عالقه

 (7والیت پرداخته است، به آنجا مراجعه کنند.

                                            

4
 .375 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 343 ص ،71 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 712 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 

ر یْاَْْل یْقالَْْقاَل:ْاللْ َْعب دْ َْاب یَْعنْ » یَْْل مََْْتد  ل تُُْْقمَُّْْسم  هُْْوَْْاللُْْقُ  َلمَُْْان تَْْوََْْرُسوُل یَْْا نَّماْقالََْْاع  َنَُّْْقمَُّْْسم  َلهُْْْل  ُعونََْْاه  َتم  دْ ْآلْ ْقائ مْ َْمعََْْيج  ُْمَحمَّ

ُقوُمونَْْوََْْعَلي هْ ْاللْ َْصَلواتُْ َعهُْْيَ  َتق يُمونَْْوََْْم ن ُصُروَنُه.ْوََْْعَلي هْ َْيس  ْ«يَ 

5
 .373 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 335 ص ،71 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 715 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 

عُْْاب ه» ض  َرئ يلََْْقَدمْ َْمو  ْ«َجب  

6
 ص ،10 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 332 ص ،71 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 717 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 

704. 

مْ ْذاتَُْْكن تُْْقاَل:ْمال كْ ْب نْ َْاَنسْ َْعنْ » و  ن دَْْجال ساْ ْيَ  ي هْ َْدَخلَْْا ذْ ْالنَّب یْ ْع  اْياْا َلیََّْْفقالَْْطال بْ َْاب یْب نَُْْعل یْ َْعَل َب َقهُُْْثمَّْْال َحَسنْ َْا نَ  تَ  ْوَْْاع 

بَّلَْ ي نَْْماْقَ  ي هْ ْبَ  نَ  ُمهَُْْعزَّْْاللَْْا نََّْْعل یْ ْياْقالَْْوََْْعي   َتكََْْعَرضَْْاس  َقتْ ْالسَّماواتْ َْعَلىَْوْليَ  َهاَْفَسبَ  ي   َزي ََّنهاْالّساب َعةُْْالسَّماءُْْا َل َقتْ سَُْْثمَّْْب ال َعر شْ ْفَ  َهاْبَ  ي   ْا َل

َزي ََّنهاْالّراب َعةُْْالسَّماءُْ ي تْ ْفَ  َهاَْسبَ َقتْ ُْثمَّْْال َمع ُمورْ ْب ال بَ  ي   ن ياْالسَّماءُْْا َل َزي ََّنهاْالد  ينََْْعَلىَْعَرَضهاُْثمَّْْب ال َكواك بْ ْفَ  ََرض  ي هاَْفَسبَ َقتْ ْاْل  ةُْْا َل َزي ََّنهاَْمكَّ ْفَ 

ةْ  َب مَّْْب ال َكع  َقتْ ُْث ي ْ َْسبَ  يَنةَُْْهاا َل َزي ََّنهاْال َمد  َقتْ ُْثمَّْْب یْفَ  َهاَْسبَ  ي   َزي ََّنهاْال ُكوَفةُْْا َل ي هاَْسَبقَُْْثمَّْْب كَْْفَ  َزي ََّنهاُْقمْ ْا َل َتحَْْوَْْب ال َعَربْ ْفَ  ي هْ ْفَ  نْ ْباباْ ْا َل ب وابْ ْم  ْ«ال َجنَّة .َْا

7
 طیّب(.مهدیوتعلیقتصحیح طالقانی،علینظر)مولی االسرارکاشف استاد،هایکتاب استاد،تألیفات والء،اهلسایتدرلینکآدرس. 
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. در احادیث متعدّدی 8فرمودند خاک و تربت شهر قم مقدّس است در حدیث دیگری امام صادق

کوبد و نابود  آورد، مگر اینکه خدا او را در هم می آمده است که به این شهر هیچ جبّاری روی نمی

این از  9رود. گردد، آن جبّار از بین می شود و مضمحل می کند و مثل نمکی که در آب حل می می

 ی این شهر قائل شده است.خصوصیاتی است که خدا برا

. لذا 10کنند باز در احادیث است که بال از قم دفع شده است و مالئکه بال را از قم و اهلش دفع می

فرمودند هر وقت بال و مصیبتی هجوم آورد، بر شما باد به شهر قم! به شهر قم بروید که آنجا محلّ 

آید و موقعیت بسیار وحشتناکی  ی که پیش میهای آخرالزّمان و تالطمات امنی خواهد بود. لذا در آشوب

شود و اینکه به تعبیر حدیث لوح جابر،  شود، کشتارهای عظیمی که میکه برای شیعیان ایجاد می

فرستند؛ در آن روایات  بُرند و برای یکدیگر کادو می دشمنان سرهای شیعیان را می 11«ُْرُؤوُسُهمْ ْْتُ َتهادىْ »

به قم بروید؛ تنها محلّ امن برای شیعیان، شهر قم و حوالی آن خواهد  آمده است که در آخرالزّمان هم

 12بود.

                                            

8
 .373 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 343 ص ،71 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 711 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 

َبةُْ» ر  َسةْ ُْقمَّْْتُ  ُلهاْوَُْْمَقدَّ ه  اَْا ّن نُْْوَْْم  ُهمْ َْنح  ن   ْ«م 

9
 قمی،محدّث و 343 و 347 ص ،71 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 711 و 715 و 713 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 

 .373 و 372 ص ،5 ج سفینةالبحار،

قْ َْعنْ » دْ ْب نْ َْجع َفرْ ْالّصاد  َعلىْ ْا نَّْْقاَل:ُْمَحمَّ َرفََْْمَلكاْ ُْقمََّْْل ي هاَْرف   ارْ ُْير يُدهاْْلْب َجناَحي هْ َْعَل هَُْاذاْا ّْلْْب ُسوءْ َْجّب ل حْ َْْكَذو بْ ْاللَُْْب ُْثمَّْْال ماءْ ْْف يْْال م 

لْ َْعلىْ ْاللْ َْسّلمَُْْفقالَْْاللْ َْعب دْ ْب نْ ْع يَسىْا لىْ َْاشارَْ ق یُْقمََّْْاه  ن ز لُْْوَْْال َغي ثَْْب ّلَدُهمُْْاللَُْْْيس  مُْْاللُْْيُ  لُْْوَْْال بَ رَكاتْ َْعَلي ه  َبد  مْ ْاللُْْ"يُ  "َْسي ئات ه  ُْهمْ َْْحَسنات 

لُْاَْ ُعودْ ْوَْْق يامْ ْوَُْْسُجودْ ْوَْْرُُكوعْ ْه  لُُْْهمْ ْال ُفَهماءُْْال ُعَلماءُْْال ُفَقهاءُُْْهمُْْقُ  ةْ َْاه  راَي ةْ ْوَْْالد  نْ ْوَْْالر واَي ْ«ال ع باَدة .ُْحس 

 .713 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 10

11
 .404 ص الجواهرالسّنیّة، حرّعاملی، و 14 ص ،7 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 771 ص ،1 ج کافی، کلینی،. 

12
 قمی،محدّث و 341 و 342 - 344 ص ،71 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 715 و 717 - 717 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 

 .702 و 707 ص ،10 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 745 و 375 و 372 ص ،5 ج سفینةالبحار،
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در مورد اینکه قم مهد اهل والیت است نیز روایات متعدّدی وجود دارد. من این روایات را به اختصار 

. در 13فرمودند قم پناهگاه فاطمیّین و محل آسایش مؤمنان است کنم. امام صادق نقل به معنا می

 فرمودند: خدا حرمی دارد و آن حرم شهر مکّه است. پیامبرخدا شهوری امام صادقحدیث م

هم حرمی دارد و آن شهر کوفه است. سپس  هم حرمی دارد و آن شهر مدینه است. امیرالمؤمنین

 است. . شهر قم حرم ائمّه14حضرت فرمودند ما ائمّه هم حرمی داریم و آن شهر قم است

زودی شهر کوفه از مؤمنین خالی خواهد شد و علم فرمودند: به م صادقباز در روایت دیگری اما

آورد؛ لذا قم معدن  میرود و از شهر قم سر بر طور فرو می خزد، همین چون ماری که در سوراخ خود می

  16بیت هستند.فرمودند اهل قم انصار ما اهل . در حدیث دیگری امام صادق15شود علم و فضیلت می

  16هستند.

                                                                                                                              

ب یَْعنْ » روایت: جمله از نُْْال َبّلياَْْعمَّتْ ْا ذاْقاَل:ْاللْ َْعب دْ َْا َم  يهاْوَُْْكوَفةَْْف یَْفاْل  نََْْنواح  نَُْْقمَّْْوَْْالسَّوادْ ْم  ُع،ْن ع مَْْوَْْال َجَبلْ ْم  ض  مْ ْال َمو  ُْق

.ْل ل خائ فْ   «الّطائ ف 

ل دانَْ َعمَّتْ  ا ذاْقاَل: الر ضا ُموَسى ب نْ  َعل یْ » َلي ُكمْ  ال ف َتنُْ ال بُ  َع ي ها وَْ ْب ُقمَْ ْفَ  يها وَْ َحواَل ْ«َعن ها. َمر ُفوعْ  ال َبّلءَْ َفا نَّْ َنواح 

13
 .375 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 717 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 

لْ َْعنْ ْوَْ» دْ ْب نْ ْال ُحَسي نْ َْعنْ َْسه  دْ َْعنْ ْال ُكوف یْ ُْمَحمَّ َزةَْْب نْ ُْمَحمَّ مْ ْب نْ َْحم  یْ ْال َعّباسْ ْب نْ ْاللْ َْعب دْ َْعنْ ْال َعَلو یْ ْال قاس  م  دْ َْعنْ ْال هاش  ب يهْ َْعنْ َْجع َفرْ ْب نْ ُْمَحمَّ َْا

قْ  ت ُكمْ ْا ذاْقاَل:ْالّصاد  ل يَّةْ َْاصابَ  ي ُكمْ َْعناءْ ْوََْْب َل َع ي ينََْْْمأَوىَْْفا نَّهُْْْب ُقمَْْفَ  َتراحُْْوَْْْال فاط م  ن ينَُْْمس  فَّرَُْْزمانْ َْسَيأت یْوَْْال ُمؤم  نَ  ب وناْوَْْل ياُؤناَاوْ ْيُ  اُْمح  ْوََْْعّن

عَُّدونَْ بَ  اْيُ  ّن ل كَْْوَْْم  َلَحةْ ْذ  ُهمْ َْمص  َرُفواْل َكي ّلَْل ع  ت ناْيُ  ُنواْوَْْب َوْلَي َق ل كَُْْيح  ماُؤُهمْ ْب ذ  ُهمْ ْوَْْد  واُل ل هْ ْوَْْب ُقمََّْْاَحدْ َْارادَْْماْوََْْام  َذلَّهُْْا ّْلُْْسوءاْ َْاه  َدهُْْوَْْاللَُْْا َع ب   نْ َْا ْم 

مَْ ْ«ت ه .َرح 

14
  702 ص ،10 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و  712 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 

يَنُةَْوْإ نَْ»... َوُْهَوْال َمد  َْحَرماْ  َوُْهَوَْمكَُّةَْوْإ نَّْل لرَُّسول  ن ينَْْْفَ َقاَلْإ نَّْل لَّه َْحَرماْ  م  ير ْال ُمؤ  َم  َوُْهَوْال ُكوَفُةَْوْإ نََّْلَناِْْل  َوُْهَوْبَ ل َدُةُْقمَْحَرماْ   ...«َْحَرماْ 

ْ

15
 .372 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 343 ص ،71 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 713 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 

قْ َْعنْ » نَّهُْْالّصاد  ُلوْقالَْْوَُْْكوَفةُْْذُك رََْْا نَُْْكوَفةَُْْسَتخ  ن ينَْْم  م  اَعن ْ ْ]َيأر ُز[َْيأز رُْْوَْْال ُمؤ  ر هاْْف یْال َحيَّةُْْ]َتأر ُز[َْتأز رَُْْكماْال ع ل مَُْْه ْْال ع ل مَُْْيظ َهرُُْْْثمَُّْْجح 

ل َدةْ  يرُْْوَُْْقمْ َْلهاْيُقالُْْب بَ  ناْ َْتص  لْ ْوَْْل ل ع ل مْ َْمع د  ب قىْ ْْلَْحّتىْ ْال َفض  َر ضْ ْف یْيَ  َعفْ ْاْل  َتض  ينْ ْف یُْمس  راتَُْْحتَّىْالد  جالْ ْف یْال ُمَخدَّ ل كَْْوَْْال ح  ن دَْْذ  ْقُ ر بْ ْع 

ناُْظُهورْ  َعلُْْقائ م  َيج  هُْْوَُْْقمَّْْاللَّهُْْفَ  َل ينََْْاه  ةْ َْمقامَْْقائ م  وْ ْوَْْال ُحجَّ ل كَْْْلَْل َر ضَُْْلساَختْ ْذ  ل هاْاْل  ب قََْْلمْ ْوَْْب َاه  َر ضْ ْف یْيَ  ةْ ْاْل  ُيف يضُُْْحجَّ ن هُْْال ع ل مُْْفَ  ْا لىْ ْم 
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هرگاه در روایات ابوالحسن گفته شد، مقصود از -فرمودند:  ابوالحسن اوّل، ،امام کاظم

و از ابوالحسن سوم، امام  ، مقصود از ابوالحسن دوم، امام رضاابوالحسن اوّل، امام کاظم

 و پناهگاه شیعیانشان است. ی آل پیامبر قم آشیانه :17«ُمَحمَّدْ ْْآلْ ُْْعشْ » -هستندهادی

فرمودند: بهشت هشت در  احادیث متعدّدی داریم؛ مثل حدیث معروفی که امام رضادر این زمینه، 

فرمودند:  . امام صادق18دارد و یکی از آن هشت در، قم است؛ در واقع، آن در، در قم قرار دارد

که اهل رکوع، سجود، قیام و  -است این تعبیر بسیار بلندی از امام صادق-سالم خدا بر اهل قم. 

 19اند و اهل درایت، روایت و حُسن عبادتند. قیه، دانشمند و فهمیدهقعودند؛ ف

                                                                                                                              

رْ ْف يْال ب ّلدْ ْسائ رْ  َيت مْ ْال َمغ ر بْ ْوَْْقْ ال َمش  ةُْْفَ  ب قىْ ْْلَْحّتىْ ْال َخل قْ َْعَلىْاللْ ُْحجَّ َحدْ ْيَ  َر ضْ َْعَلىَْا ُلغْ َْلمْ ْاْل  ب   ي هْ ْيَ  ينُْْا َل ْوَْْال قائ مَُْْيظ َهرُُْْثمَّْْال ع ل مُْْوَْْالد 

يرُْ باْ َْيس  َمةْ َْسَب هْ ْوَْْاللْ ْل َنق  َنَّْْال ع بادْ َْعَلىَْسَخط  ن َتق مُْْْلْاللَْْْل  نَْْيَ  ع دَْْا ّْلْْال ع بادْ ْم  مْ ْبَ  ة .ْا ن كار ه  ْ«ُحجَّ

16
 .375 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 347 ص ،71 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 714 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 

قْ ْنْ عَْ» لُْْقاَل:ْالّصاد  لُْْوََْْاع ّلُمناُْخراسانََْْاه  لُْْوََْْان صارُناُْْقمََْْْاه  تاُدناُْكوَفةََْْاه  لُْْوََْْاو  َذاَْاه  اْالسَّوادْ ْه  ّن نُْْوَْْم  .َْنح  ُهم  ن   ْ«م 

17
 .375 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 345 ص ،71 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 714 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 

َوَّلْ ْال َحَسنْ َْاب يَْعنْ » دْ ْْآلْ ُْْعشُُْْقمْ ْقاَل:ْاْل  مْ َْمأوىْ ْوَُْْمَحمَّ يَعت ه  ل كُْْل ك نْ ْوَْْش  ه  نْ َْجماَعةْ َْسيَ  مْ ْم  ةْ َْشباب ه  َي مْ ْب َمع ص  فافْ ْوَْْآبائ ه  ت خ  س  ْوَْْاْل 

ر يَّةْ  مْ ْالس خ  مْ ْوَْْب ُكَبرائ ه  ه  ل كََْْمعَْْوََْْمشاي خ  دْ ْذ  ُهمْ ْاللَُْْفعَُْي َعاد یَْشرََّْْعن   .ُْكلَّْْوَْْاْل  ْ«ُسوء 

18
 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 341 ص ،71 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 712 و 717 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 
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ةَْْل ل َجنَّةْ ْا نَّْْقاَل:ْالر ضاْال َحَسنْ َْاب یَْعنْ » ب وابْ َْثمان َي لْ ْل َْْوََْْا دْ ُْْقمَْْْه  ن هاْواح  ُهمْ َْفُطوبىْ ْم  مََّْْل ُهمْ ُْطوبىْ ُْث .ُْطوبىْ ُْثمََّْْل ْ«َلُهم 

يىْ » ّياعْ َْيح  ماْ ُْكن تُْْقاَل:ْالّساب ر یْ ْبَ  و  ن دَْْيَ  ب یْع  رَُْْفَجرىْ ْال َحَسنْ َْا ل هْ ْوَُْْقمَّْْذ ك  مْ ْوََْْاه  د یْ ْا َلىَْمي ل ه  مَْْال َمه  َرحَّ تَ  مْ ْفَ  یَْْقالَْْوََْْعَلي ه  ُهمْ ْاللَُْْرض  َْعن  

ب وابْ َْثمان َيةَْْل ل َجنَّةْ ْْا نَّْْقالَُْْثمَّْ دْ ْوََْْْا ن هاْواح  لْ ْم  َه  يارُُْْهمْ ْوَُْْْقمَْْْْل  يَعت ناْخ  نْ ْش  ي نْ ْم  رَْْال ب ّلدْ ْسائ رْ ْبَ  عالىْ ْاللَُْْخمَّ ناَْت َت .ْف یَْوْليَ  م  ت ه  يَن  «ط 
19

 .373 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 347 ص ،71 ج العلوم،عوالم بحرانی، و 715 ص ،75 ج ر،بحا مجلسی،. 

قْ َْعنْ » دْ ْب نْ َْجع َفرْ ْالّصاد  َعلىْ ْا نَّْْقاَل:ُْمَحمَّ َرفََْْمَلكاْ ُْقمََّْْل ي هاَْرف   ارْ ُْير يُدهاْْلْب َجناَحي هْ َْعَل هُْْا ّْلْْب ُسوءْ َْجّب ل حْ الْ َْكَذو بْ ْاللَُْْاذاَب ُْثمَّْْال ماءْ ْف یْم 

لْ َْعلىْ ْاللْ َْسّلمَُْْفقالَْْاللْ َْعب دْ ْب نْ ْع يَسىْا لىْ َْاشارَْ ق یُْقمََّْْاه  ن ز لُْْوَْْال َغي ثَْْب ّلَدُهمُْْاللَُْْْيس  مُْْاللُْْيُ  ي ه  لُْْوَْْال بَ رَكاتْ َْعَل َبد  مْ ْاللُْْيُ  ُْهمْ َْْحَسناتْ َْسي ئات ه 

لُْ ُعودْ ْوَْْق يامْ ْوَُْْسُجودْ ْوَْْرُُكوعْ َْاه  لُُْْهمْ ْال ُفَهماءُْْال ُعَلماءُْْال ُفَقهاءُُْْهمُْْقُ  ةْ َْاه  راَي ةْ ْوَْْالد  نْ ْوَْْالر واَي ْ«ال ع باَدة .ُْحس 
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روایت شده است؛ که آن را بسیار  ، یعنی امام کاظمحدیث دیگری هم از ابوالحسن اوّل

های  شوند که مثل پاره کند و گروهی دور او جمع می اید: مردی از قم مردم را به حقّ دعوت میشنیده

ترسند و  شوند، نمی لرزاند و از جنگ ملول و خسته نمی ید آنها را نمیهای شد آهن هستند؛ طوفان

 21و عاقبت از آن اهل تقواست. 20«َْوْال عاق َبُةْل ل ُمتَّق ينَْ»کنند  هراسند. آنها بر خدا توکّل می نمی

ی  و ائمّه باری، در این زمینه، روایات فراوانی وجود دارد و بسیاری از آنچه خواندم، از پیغمبراکرم

دهد که شهر قم قبل از اینکه محلّ دفن وجود مطهّر  است. طبیعتاً این نشان می قبل از امام کاظم

ی شهری دارای منزلتی واال شناخته شده و مثابهشود، در احادیث و روایات به ی معصومه فاطمه

-نشین شد را سال ی اینکه اصالً چه شد قم شیعه پایگاه بسیار مهمّی برای شیعیان بوده است. تاریخچه

ایم داشتهبه حضرت معصومههایی که راجعهای صحبت ام. قطعاً اگر به فایلهای قبل عرض کرده

زمانی شروع شد و سمت قم، از چهام؛ که مهاجرت از عراق بهی آن را گفتهمراجعه کنید، تاریخچه

قم مهاجرت کردند و تشیّع را  ی سادات اشعری که در قم هستند، از کوفه است؛ از عراق به اینکه ریشه

 در این شهر مستقر کردند. 

العاده به خاک سپرده شدند و در این شهرِ دارای جاللت بسیار فوق معصومهیبه هر تقدیر، فاطمه

ی شأن آن مراتب افزوده شد. روایات متعدّدی هم دربارهبا حضور ایشان در قم، بر شرافت این شهر به

به دنیا  ، حتّی قبل از اینکه امام کاظمشان داریم؛ مثالً از امام صادقحضرت و فضیلت زیارت ای

داشته باشند، چند حدیث روایت  معصومهیبیایند، که تازه ایشان بخواهند دختری به نام فاطمه

َفنُْ»شود. ای از تن من در قم دفن میشده است که حضرت فرمودند: پاره ْم نْ َْْسُتد  َرَاة  ْام  ْْْلد یَاوْ ْْف يَها

                                            

20
 .13 یآیه قصص، یسوره. 

21
 .371 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 345 ص ،71 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 712 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 

َيىْب نْ َْاي وبََْْعنْ ْع يسىْ ْب نْ َْعل یْ َْعنْ ْوَْ» َوَّلْ ْال َحَسنْ َْاب یَْعنْ ْال َجن َدلْ َْيح  نْ َْرُجلْ ْقال7َْْْاْل  لْ ْم  ُعوُْقمََّْْاه  عُْْال َحقْ ْا َلىْالّناسََْْيد  َتم  َعهَُْْيج  مْ َْْم و  رْ ْْقَ  َْكُزَب

يدْ  فُْْْالر ياحُُْْْتز ل ُهمُْْْلْال َحد  َمل ونَْْْلْوَْْال َعواص  نََْْي ُنونَْْْلْوَْْال َحَربْ ْم  بُ  ُلونَْْاللْ َْعَلىْوََْْيج  تَ وَكَّ ةُْْ"وَْْْيَ  ْ".«ْل ل ُمتَّق ينَْْال عاق َب
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َْلُهْال َجنَّةُْ ْزاَرهاَْوَجَبت  ْفاط َمَةَْفَمن  زودی در شهر قم، بانویی از فرزندان من که فاطمه نامیده به :22«ُتَسّمى 

َاْلْ»گردد. و احادیث دیگری؛  که او را زیارت کند، بهشت بر او واجب میشود و کسی شود، دفن می می

ْاَب وابْ ْْا نَّْ َْثمان َيَة ْا لىْ َثْْْل ل َجنَّة  ن ها بود که  آن حدیث از امام رضا-فرمودند:  امام صادق «ُقمَّْْْلثَة ْم 

سه تا از  -فرمودند ؛ در این حدیث حضرت صادق23فرمودند یکی از هشت در بهشت، در قم است

َبُضْف يَهاْ»هشت در بهشت، در قم است.  ُمهاْفاط َمُةْب ن ُتُْموسىْ تُ ق  ُْول د یْاس  َرَأة ْم ن  َخُلْب َشفاَعت هاْام  يَعت یَْْوُْتد  ش 

َمع ه مْ  این مقام بسیار بلندی است. فرمودند: بانویی از فرزندان من که نام او فاطمه، دختر  .24«ال َجنََّةْب َاج 

ی شیعیان وارد  است، در این شهر از دنیا خواهد رفت و با شفاعت این بانوی بزرگوار، همه موسی

 رساند.  را می ی معصومه ی فاطمه ام شفاعت گستردهشوند. این روایت مق بهشت می

َْکَمنْ زاَرَْمعْ َْمنْ »فرمودند:  همچنین امام رضا را در  ،خواهرم، معصومه هرکس:25«زارَن یُْصوَمَةْب ُقم 

زاَرهاْفَ َلُهَْْمنْ »یا ْرا زیارت کرده است الرّضاموسیبنشهر قم زیارت کند، مثل این است که منِ علیّ

َرَْعمَّت یْ» هم فرمودند: که او را زیارت کند، بهشت از آنِ اوست. امام جوادکسی :26«ةَُْجنَّالْ  ْزاَرْقَ ب   َمن 

 ی مرا در قم زیارت کند، بهشت از آن اوست. که قبر عمّهکسی :27«ب ُقمَّْفَ َلُهْال َجنَّةُْ

ای هستند که از  امامزادهای هستند؛ تنها العادهقدر فوقدارای جاللت معصومهی به هر تقدیر، فاطمه

القدرند؛ منتها نیز بسیار جلیل ها زادهبرایشان زیارتنامه نقل شده است. سایر امام زبان معصوم

                                            

22
 .373 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 321 ص ،10 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 712 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 

23
 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 341 ص ،71 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 712 و 717 ص ،75 ج بحار، مجلسی،. 
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24
 .177 ص ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 330 ص ،71 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 771 ص ،75 ج بحار، مجلسی، .

 .37 ص ت،یب اهل ی مهیکر از نقل به ،21 ص ،3 ج خ،یالتوار اسخن. 25

26
 .374 ص الزّیارات،کامل قولویه،ابن و 727 ص ،33 ج بحار، مجلسی، و 752 ص ،14 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی،. 

27
 .374 ص الزّیارات،کامل قولویه،ابن و 727 ص ،33 ج بحار، مجلسی، و 752 ص ،14 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی،. 
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برای این دو بزرگوار هم از زبان -را مستثنا کنیم؛  اکبراگر حضرت ابوالفضل و حضرت علی

ارت مستقلّی نیست؛ درکنار زیارت زیارتنامه نقل شده است؛ اما زیارت آن دو بزرگوار، زی معصوم

-ی جز فاطمه غیر از آنها، در مورد سایر امامزادگان -است الحسینحضرت اباعبداهلل

نداریم؛  ی مأثور و نقل شده از معصوم کس، چه زن و چه مرد زیارتنامهبرای هیچمعصومه

-ی ی فاطمه العادهقو این جایگاه فو ؛، دختر بزرگوار امیرالمؤمنینکبریحتّی برای زینب

 رساند.  را می معصومه

وهفت سال و پنج ماه و نه روز است، باالخره در که مدّت آن بیست معصومهی عمر کوتاه فاطمه

قمری، به پایان رسید و حضرت قبل از اینکه در صورت ویک هجریالثّانی، در سال دویستدهم ربیع

ادر جان باختند. حضور این بانوی گرامی از معادن بزرگ ظاهر به دیدار برادر نائل شوند، در فراق بر

برکت برای این سرزمین است. امیدواریم ما هم قدر حضور این بزرگوار را در سرزمین خود بدانیم و 

 معصومهی مند شویم. فاطمه خدا توفیق دهد که از زیارت این بانوی بزرگوار بیشتر متمتّع و بهره

کنید، در حرم  حس می الرّضاموسیبنرأفت و رحمتی که در حرم علیّ ای دارند. العادهلطافت فوق

با لطافت خواهرانه و مادرانه عجین شده است و انسان آن را احساس می کند.  معصومهی فاطمه

 کند. چشد و مشاهده می می انسان اوج محبّت و موج عاطفه را در زیارت حضرت معصومه

 

 

مْ َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍْد َو آ ِل ُمَحمَّ

 

 


